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 األهداء
 

ىن سنإىل كل مسلم حريص على إعزاز دين    عان ىل اينهذ ينلا اب سن ال ان ىل  ا نجىل عنز ه نل    ىلن  اح
 بج   اب رمي  هصف ع  ابُا  أن ي جن خ بص   

 
 (111ق ل عا ىل: "فم  ك ن ير جا بق ء رب  فليامل عم   ص ح   هُيشرك باب دة رب  أحها " )اب هف: 

 
 د.علي حممد حممد الصَّالَّب
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 بسم   ابرمح  ابرحيم
 
منن  وننرهر أيفسننت  همنن  اننيا   أعم بتنن حن جذ اب  اننإن احمننه  حن دمننهس هيسننسايت  هيسننسههي  هيسننس فرسحن هي

م  يههس   فن  ملنل بن حن همن  يلنلل فن  ين دذ ب حنهأونهه أن   إبن  إ    هحنهس   ونري  بن  هأونهه 
 أن حممها  عبهس هراجب .

 
 (.102"اي أيه  ابلي  ءامتجا اعقجا   حق عُق ع  ه  ُُتُجُع َّ إ  هأيسم مسلمجن" )آل عمران: 

 
تننن ت اعقنننجا رب نننم ابنننلذ خلق نننم مننن  يفنننه هاحنننهة هخلنننق متهننن  زه هننن  هبننن َّ متهمننن  ر ننن    ك ننن ا  "اي أيهننن  اب

 (.1هيس ء  هاعقجا   ابلذ عس ءبجن ب  هاألرح م إن   ك ن علي م رقيب  ")ابتس ءحن آية: 
 

جب م همن  يعنهللا   "اي أيه  ابلي  ءامتجا اعّقجا   هقجبجا قج   اهيها  * ُيصنل  ب نم أعمن ب م هي فنر ب نم ُذيُن
 (.71حن  70هراجب  فق ف ز فجزا  عظيم  ")األحزاالحن آية: 

 
 أم  باه: 

ايرال بنن  احمننه حنن  عر ننى هبنن  احمننه إذا ر ننيدحن هبنن  احمننه باننه ابر ننىحن يننلا اب سنن ال امسننهاد  نن  
 ابق  من  كسند دراند عهنه ابتبنجة هعهنه ال فنة ابراونهة هعهنه ابههبنة األمجينةحن هعهنه ابسن  قة هعصنر

ابهي  األينج،حن هابههبنة ابا م يينة هقنه صنهر متهن :  حابههبة ابزي يةحن هدهبة ا رابعني ها جحهي حن هعهه ص 
ابسننن ة ابتبجينننة هأبنننج ب نننر هعمنننر بننن  العننن ال هع مننن ن بننن  عفننن ن هعلننن  بننن  أ،   بننند هاحسننن  بننن  علننن حن 

اب ننرميحن هابجاننعية   ابقننرآن  هما هينة بنن  أ، اننفي ن هعمننر بن  عبننهابازيزحن هفقنن  ابتصننر هابسم نني   ابقننرآن
اب نننرميحن هاب مننن ر ابزكينننة بلوركنننة ابستجانننيةحن هابسنننلع ن حممنننه ابفننن ع حن هابشننني  عبنننهابق در ا ننني  حن ها مننن م 
اب نننزاوحن هحقيقنننة الننن ا بنننني ابصنننو بةحن هف نننر النننجار  هابشنننياة   مينننزان أينننل ابسنننتة ها م عنننة هعقينننهة 

ينلا اب سن ال: احمن   ابصنليبية ابرابانة هال مسنة هابس دانة ا سلمني   صف   رال ابا  نيحن هقه  يد 
هابسنن باة هاأليجبيننجن باننه صنن ح ابننهي  هياسننيف حلقننة مهمننة   السننلة احننرهال ابصننليبية هابنن  خننر  متهنن : 

ع نجن بج هن   ابس  قة هابزي يجن هص ح ابهي حن هاب  يسأل   عان ىل    ىلن  احسنىن هصنف ع  ابالنى أن
ج هنن  اب ننرميحن بس انفاننةحن هيعننرح فيهنن  ابقبننجل هابيفكننةحن هيرزقتنن  حسنن  ابقصننه هإخنن   ابتيننة دخ بصننة هبابنن 
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هيجفقت   كم ل ا جاجعة ابس رخيية اب  يساى  خرا ه  هيلا اب س ال يسوهث ع  ااسمرار صراع ا شن ريهللا 
فقنننه لنننص بنننني ا شنننرهع ابصنننلي  ها شنننرهع ا اننن م حن هوهنننجر ا شنننرهع ا  نننجو علنننى مسنننرح األحنننهاثحن 

 فسوننهث عنن  أقنن بيم ابههبننة هابتننزاع بننني خلفنن ء صنن ح ابننهي  ابفصننل األهل األيجبيننجن باننه صنن ح ابننهي حن
هبنني األخننجي  األفلنل هابازيننزحن هلمنر ا لنن  ابان دل علننى األفلنلحن ه هننجد ابق  ن  ابف  ننل   ا صنن ح 

ه هن د ا لن  ابان دل بلصنليبيني  بني اببيد األيج، هابسون بف بنني ا لن  ابان دل هابازينز ابن  صن ح ابنهي حن
هعشننعيهللا ابق  نن  ابف  ننل بنن  علننى ابسصننهذ بل ننزاة هعاننرل اب سنن ال باهننه ا لنن  ابانن دل اببسفصننيل فننلكر 
األحننن ا ابسي انننية  نننه األينننجبيني   ا زينننرة هابا قننن   منننهللا ابنننزي يني   عهنننه ا لننن  اباننن دل هابا قننن   

الننننننجارزميني هاأليننننننجبينيحن هبنننننني األيننننننجبيني هابفرقننننننة  ابسنننننلعجقية األيجبيننننننة   عهنننننه ابانننننن دل هابا قنننننن   بنننننني
ابصننليبية ابراباننة هاننقج   احننهي  عنن  احملننةا   عيليننةحن هابا قنن   مننهللا ال فننة اباب اننية هآ ر اب سنن ال 

ابقسنننعتعيتيةحن هإىل  نننلهر ابصنننراع بنننني األميفا جرينننة اببيزيعينننة هاباب ابفسي ننن نحن همقسنننل ا ميفا نننجر مي  ىلينننل 
باننهاء بنننني ابب بجيننة هبيزيعننة ها شننن لة األيع كيننةحن ه هننجد اببننن اب أيجاننتد اب  بنن    احملنننة اب  بنن  هدننهد ا

ابصنننليبية ابرابانننةحن هبانننو ا صننن عد ها شننن كل ابننن  أونننر    مسننن ة احملنننةحن هانننقج  ابقسنننعتعيتية هإق منننة 
بقسننعتعيتية هيسنن ىل  إميفا جريننة  عيتيننة هابسي اننة ال ر يننة بلب بجيننة هاحمنن   ابصننليبيةحن همسنن هبية اننقج  ا

احملنننة ابصنننليبية ابرابانننةحن هحم هبنننة ابصنننليبيني ابسنننيعرة علنننى بننن د ابشننن محن هفصنننل اب سننن ال  نننراي  احملننننة 
ابصليبية ال مسة همجقف أاب رة هملجك أهرهاب م  احملة هاانساهاد  ابسعهينزحن هينزهل ابصنليبيني بنهمي  حن 

ههفنن ة ا لنن  ابانن دل أخننج صنن ح ابننهي حن ه ننهود هبهايننة اباملينن   اباسنن رية هابصننراع علننى بننر  ابسلسننلة 
عنن  دهر ابالمنن ء هابفقهنن ء   ا هنن د   عهننه ا لنن  ابانن دل هعنن  أيننم ما يننها  ا لنن  ابانن دل مننهللا ابفننري  
هع  اي اة دهل ا هن ا يع بية د س األينجبيني هعن  أينم ابنهرهت هابانيف هابفجاىلنه هابجفين     عهنه ا لن  

  بن د ابشن م ي 597حن هزبزبنة عظيمنة   انتة ي597غن ء هفتن ء ههابء رصنر عن م ابا دل هاب  م  أمهه ؛ 
ها زينرة هابننرهم هاباننراا ههفنن ة ابشنني  أبننج ابفننر  بن  ا ننجزذحن ههفنن ة ابامنن د اب  عنند األصننبه   هاحنن ف  عبننه 

يانة اببيند اب ين ا قها  هف ر ابهي  ابنرازذ هحممنه بن  أمحنه بن  قهامنة هإبنراييم عبهابجاحنه ا قهان حن ه ب
حن هعمنن رة قلاننة ابعننجر عنن م ي608األيننج،   ابصننراع ابننهاخل حن هإعنن ن ابب  تيننة ر ننجعهم إىل ا انن م عنن م 

هختلل عهه ا ل  ابا دل هقف   عربجينة هعلمينة هالمن     بانو انت       بيانة ابصنراع بنني ي 609
ابانن دل األيننج،حن ه هننجدس بلسصننهذ ا شنن ريهللا ه  ابفصننل اب نن   كنن ن احننهي  عنن  عهننه ا لنن  اب  مننل بنن  

بل زاة ابصليبيني   احملة ابصليبية ال مسة همرابعس    ابا دبينةحن همسن هم   ا لن  اب  منل علنى ابقنهتحن 
 حن هأانب ال فشنل هإعهادس  صر هابش م بقس ل ابصنليبينيحن هانقج  مهيتنة دمين   هإ نعرار ابصنليبيني بلصنل

لمني مث العن  اباسن رية ا ينهة ابن  ه ناه  اب  منل حممنه هيفننلي  عجفينق   بلمسن احملنة ال مسنةحن متهن 
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 تجدس هعا هن ا لجك األينجبينيحن هدعنم ا بهنة ا ان مية اب ن ل هابر ن ل هاباسن د هإق منة ابسوصنيت   اب  فينة 
  األمننن ك  ا ت انننبةحن ها خنننس ا بنننني ابصنننليبينيحن هاعسنننهاديم اببنننتفه ه هلهنننم اببج نننهللا ابعبياننن  ألرل 

هعننهم ااننس  ل ع مننل ابجقنندحن هال فنن   ابنن  يشننبد بننني أفننراد ا ننيم ابصننلي  هغ ينن حن هع لمنند مصننرحن 
عننن  ابسي انننة األيجبينننة ابهاخلينننة   عهنننه ا لننن  اب  منننل ابننن  ا لننن  اباننن دلحن هكينننف عنننجىل ابسنننلعة همننن  يننن  

حد اي اننة احملنن ه   ابنن  بننلبد للانن ة كمنن امرة ابنن  ا شننعجال هختننجا ا لنن  اب  مننل منن  األمننراءحن هوننر 
ا لنن  اب  مننل ا داريننة هاألمتيننة هابقلنن ىلية ها قسصنن دية ها  بيننة هإصنن ح ابتظنن م ابتقننهذ هاي اننس  ابساليميننة 
هأصجل وق فس  ابهيتيةحن هعرمجد أل، حممه عبه  بن  أمحنه بن  قهامن  من  مشن ي  عصنر ابههبنة األيجبينة   

ع  ه هنجدس   األمنر اب انرها هابتهن  عن  ا ت نر عهه ا ل  ابا دل ها ل  اب  ملحن فلكر  علم  همصتف 
ه ه د ابتص رى هم  يس  هوت ء ابت ت علي  همتهع    ابال األ  ء هابصف   هاحملبة عته اب  قهامنة هابتنلر 
همسأبة ا م مة ها ه د هاب نزه ماهنم هابصن ة خلفهنم ه نرمي النره  علنيهم هابصنو بةحن ههصنية ابن  قهامنةحن 

ب  مننننل هاي اننننس  ابامراييننننة هاحينننن ة ا  سم عيننننة هباننننو ر   عنننن    ابههبننننة هاي اننننس  هأوننننر  إىل ا لنننن  ا
ال ر ينننة منننهللا النننجارزميني هاننن  قة ابنننرهم هاألراعقنننة هابسسننن ر هال فنننة اباب انننية هّ  عرمجننند الليفنننة اباب اننن  

  بلتفننجذ ابسننلعجق  ابت صننر بننهي    هاي اننس  ا  بيننة ها قسصنن دية هيظنن م ابُفسالننجة هصننوجة ال فننة هعصننهيه
هع قس  ابلجارزميني ها   عيلية ابشيايةحن هع قس  حب  م ب د ابش م هعرمجد بل ليفنة ابظن ير بن  ابت صنرحن 
هالليفة ا سستصنر اب    ا بون  ابرابنهللا من  ابفصنل اب  بن   نهود حنهي    مسسفيلن   عن  احملنة ابصنليبية 

 ن   ه مجح عن  هان  احملنة ابصنليبية ابس دانة ها ف ه ن   ابس داةحن هع  و صية ا ميفا جر فردري  اب
بني ا ل  اب  منل هاألميفا نجر فردرين  اب ن   هصنل  ايفن  هزايرة األميفا نجر بيند ا قنهتحن هردهد فانل األمنة 
ا اننن مية مننن  عسنننليم بيننند ا قنننهت هما  نننة ا لننن  اب  منننل  جقنننف ا سنننلمني ابرافلنننني بلصنننل حن همجقنننف 

  ايفننن  هذكنننر  يسننن ىل  احملنننة ابس دانننة ه  ابفصنننل اب  بننن  ع لمننند عننن  عهنننه ا لننن  ابصنننليبيني مننن  صنننل
ابصننن م انننم ابنننهي  أينننجال همننن ذا حنننهث بانننه هفننن ة ا لننن  اب  منننل ة هعننن  األحننن ا بنننني بانننو األينننجبيني 

م أينجال هعجحينه ابههبنة األيجبينة هع قنة ا لن  ابصن م  هابصليبينيحن هالجارزمية هاارتداد بيد ا قنهت هابصن
أيجال ابل فة اباب ايةحن هععجير ا لن  ابصن م أينجال بلعنيم األينج، هايسم من  برتبينة ا م بين  علنى عان بيم 
ابنننهي  ا اننن م  هدخلننند   ا بوننن  اب ننن   مننن  ابفلنننل اب  بننن  هعركننند ابقننن ر  ه هننن   بج ننن  منننهللا احملنننة 

ا  درهت هعيف هفجاىله من  ابصليبية ابس باة هارد  أحهاوه  بش ء م  ابسفصيل مهللا هقف   عربجية هااس ر 
يلا احهث اب ب حن كجقجع بجيه ابس اهللا   األار هوره  ابصل  هأاب ال يزمية احملة ابصليبية ابسن باةحن  
كنن بسعجير اباسنن رذ   ا ننيم األيننج، ههحننهة ابصننف ا انن م  هأمهيننة ابقينن دة   أحننراز ابتصننرحن هيننزهل 

فيننة ابنب د ا انن ميةحن هخعننأيم   عقننهير ابا مننل ابننزمين ابالمن ء هابفقهنن ء أرل ا هنن دحن ه هننل ابفراننة   را
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هاباصي ن هعنهم ابع عنة   صنفجفهمحن هادن ل احملنة ابسن باة خلقين  حن هفسنجر ابنرهح ابهيتينة عتنه ابصنليبينيحن 
هابسهننجر هقصننر ابتظننر هلصنند أيننم يسنن ىل  احملننة ابصننليبية ابسنن باة هابنن  ك ينند؛ ععننز فريسنن  عنن   قيننق 

ا م بينن    إفشنن ل احملننة هاننتهيم ابسنن رخي  بلجصننجل بلو ننمحن ُتيننز وننعرة ابننّهر    دهرهأمهيننة أيننهافه حن 
قي دة األحهاثحن علرر ا قسص د األهره،حن هاحزن اباظنيم ابنلذ أصن ال األهرهبينني ها نعرااب  اي انية   

بننننرهح أهرهابحن خترينننند مهيتننننة دمينننن   عننننهم ا اننننسع بة بلبنننن اب أيجاننننتد ابرابننننهللاحن ايقعنننن ع ا مننننهادا   نننناف ا
ابصليبيةحن هذكر  مقسل عجريش س هزهال ابههبة األيجبية ه  ا بو  اب  ب  من  ابفصنل اب  بن  كن ن احنهي  

فسونهود عن  ا ن   هنه ا لن  ابصن م انم ابنهي  أينجالحنع  ابشي  عز ابهي  ب  عبهابس م م  مشن ي  ع
أعم بنن    ابسنننهريه ها فسننن ء هيشننأع  هونننيجخ     لننند ابالننم هع مينننلس هم بف عننن  ه نن   ابسنننأبيف عتنننهسحن ه 

هابقلننن ء هالع بنننة هأينننم صنننف ع حن ك بشنننع عةحن هابزينننه هابقت عنننة هابنننجرع هابسقنننجى هابب غنننة هابفصننن حةحن هأينننم 
حمنن هر ابسعهيننه عتننهسحن كسنناي  بسقتننني أصننجل ابفقنن حن ه نن    ابرتبيننة هاعداال هابسصننجا هابهاع عنن  ا ميلننة 

قنهمي   هحنهي    ه  ا بون  ابرابنهللا كن ن احنهي  عن  ا نهل اب قن   فيه  ه هن دس مث هف عن  هوتن ء ابالمن ء علين  
بني ا سلمني هابتص رى   عهه احرهال ابصليبيةحن فس لمد ع  أيم مج نجع   دعنجة ا سنلمني بلتصن رى  
ك بهعجة إىل ابسجحيهحن هإعست ا ا ا م ها مي ن اببقرآن اب رميحن همت قشة عق ىلنه ابتصن رىحن كنتقو األم ينةحن 

ا األان يلحن همت قشة قجهلم   ا سني  علين  ابسن محن هإبعن ل ابس لين حن هيفن  األبجيينة عن  ا سني حن هاخس 
هيفنن  بتننجة ا سنني    اننبو ي  هعانن ىلحن هإبعنن ل ابصننلدحن همت قشننة وننا ىلر ابتصنن رى ه قجاننهمحن ك بساميننه 

ى   ابنننزها  ها عنننرتاا هصننن جك اب فنننران هأعيننن د ابتصننن رىحن هصننن ة ابتصننن رى هصننني مهمحن هعشنننريهللا ابتصننن ر 
همت قشنننة ابتصننن رى   عنننركهم السننن نحن هعاظنننيم ابتصننن رى بلصنننجر هابسم وينننلحن هحقيقنننة خنننجارا اباننن دا  بنننهى 
ابتص رى هأيم ابشب  اب  أ ري  ابتص رى   عصر احرهال ابصنليبيةحن كنهعجى خصجصنية ران بة ابتن  صنلى 

 ء علنيهمحن هونبه   عانهد ابزه ن       علي  هالم اببارال هدعجى أن ابقرآن هرد بساظنيم ابتصن رى هاب تن
ا انن محن هدعننجى ايسشنن ر ا انن م اببسننيف هدعننجى عننهم  ننزم ا سننلمني بصننوة ابقننرآن اب ننرمي  خننس ا 
ابصننننو بة   مجانننن  هعاننننهد قراءاعنننن  هايسقنننن ديم بلعنننن ا   ا انننن محن هدعننننجى أن ا سننننلمني هوتيننننجن كفنننن رحن 

رهال ابصنننليبيةحن مننن  ابقننن دة هابنننج ةحن ه هنننجد هذكنننر   هنننجد ابقننن ىلمني علنننى دعنننجى ابتصننن رى   عصنننر احننن
صننن ح ابنننهي  هينننجر ابنننهي  ها لننن  اباننن دلحن هيجانننف بننن   ونننفني   دعنننجى ابتصننن رى هدهر ابالمننن ءحن م نننل 
صنن م بنن  احسننني بنن   لوننة ا افننرذ هأمحننه بنن  إدريننه ابقننرا حن هحممننه بنن  أمحننه بنن  أ، ب ننر ابقننر     

ه ننود هانن ىلل ابننهعجة ا انن مية   عصننر احننرهال ابصننليبيةحن منن  قينن دة ا اركننة اب ق فيننة  ننه ابصننليبينيحن ه 
اب سنند كنن  ع م رننن    دينن  ابتصننن رى منن  ابفسننن د هاألهينن م بلقنننر  حن هاأل جبننة ابفننن خرة بلقننرا حن ههانننيلة 
ا ه د ك ب  قن م ان  عمن د ابنهي  هينجر ابنهي  هصن ح ابنهي  ها لن  ابان دل ها رابعنجن ها جحنههنحن ههانيلة 
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ا سنننعهحن هابراننن ىللحن هونننرحد أاننن بيد ا سنننلمني   دعنننجى ابتصننن رىحن ك ألاننن بيد اباقلينننةحن مننن  ابرانننلحن ه 
 هابسقسننيمحن هقينن ت األهىلحن هابقينن ت ا سنن هذ هاحمل كمنن   اباقليننةحن هأاننلجال ابقلنند هعتنن قو الصننجم يفابسنن

 هأاننننلجال ا ق ربنننننة ها انننننسه ل رسنننننلم   الصنننننمحن هاألانننن بيد ابا  فينننننةحن كأانننننلجال ابرتييننننندحن هأانننننلجال
ابلع ال هأالجال ابقسنمحن هاألان بيد ابفتينةحن كأانلجال  نرال  زاء هابسه م هأالجال ابلني هابسلعفا اسه

األم نن لحن هأاننلجال ابقصننة هأاننلجال ابس ننرارحن هأاننلجال األاننسفه م هأاننلجال ابساعنندحن هأاننلجال ااننس هام 
بيةحن كننهخجل ابشننار   الديننة باننو ا انن  حن هبيتنند آ ر دعننجة ا سننلمني بلتصنن رى   عصننر احننرهال ابصننلي

أعنننهاد كبننن ة مننن  ابتصننن رى   ا اننن محن هالونننر ابتصننن رى باننن دا  ا سنننلمني هأخ قهنننم هعق بينننهيمحن ه سننن  
يظنننرة ك ننن  مننن  ابتصننن رى ب اننن م ها سنننلمني هاننن ح ا سنننلمني   كسننند بانننو ابتصننن رىحن هحسننن  ما ملنننة 

بصننلي حن هإععنن ال باننو ابتصنن رى  نن   نند أيننهيهم منن  ا سننلمني هوهننجر عننزة ا انن م هع نن  ابس سينن  ا
ابق دة األهرهبيني ابحل رة ا ا ميةحن هايسم م ك   م  علم ء اب رال ب ق فنة ابشنراحن هالونر ابتصن رى اببل نة 
اباربينننةحن هفقننننهان اب قننننة ابببنننن اب هر ننن ل ابننننهي  هلصنننند أيننننم ابننننهرهت هابانننيف هابفجاىلننننه منننن  دعننننجة ا سننننلمني 

  : هاب  م  أمهه يبيةبلتص رى   عصر احرهال ابصل
ه ننننجال احننننلر منننن  خصننننجم ا انننن م   كننننل زمنننن ن هم نننن ن هإن ع نننن   ابجانننن ىلل هعتجعنننند  -1

 األا بيد.
 ه جال ابهعجة إىل   على بص ةحن ه  ي جن ذب  إ  بج جد ابالم ء ابرابييني.  -2

 أمهية ابسهر    ابهعجة هعهم ااساع ل ابتس ىل  خ صة   اجمل ل ابهعجذ. -3

مننته  اننليم أانن ت ابتعنن ح ها يسصنن ر علننى األعننهاء ه صننني إن ا ق همننة اهل دىلننة بل ننزاة علننى  -4
 ابصف ابهاخل .

بألقلينن   ا انن مية   داير اب ننرال رانن بة ي مننةحن هبننلب  عليتنن  ا عصنن ل انن  هعقجيننة ابا قننة  -5
 بيتت  هبيته  بسوقيق ا ق صه ا ر جة على ا هى ابعجيل.

ال بقن ء ا ان م فيهن حن همن  مث دحنر ق همة اب زاة م  أيم أانب  إن وب   ا سلمني   دايريم  -6
 اباهه هيزميس .

ك ن حركة ابسأبيف اب  ق م ا  علم ء ا سلمني أور كب    عقرير عقيهة ا ا م هبين ن ابسنتة  -7
 هإبراز حم ا  ابهي  هإبع ل وبه   األعهاء حجب  ر سلف ابل   .

رز ابالمنن ء ابقننرا  وهننر مبننهأ ابس صننص   دعننجة ابتصنن رى هابسصننهذ بشننبه  م هكنن ن منن  أبنن -8
 هابقر  .

 إن ا بسزام اب ا م هأح  م  ب  الو    يشر ا ا م هقبجب  عته اعخري . -9
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 خعجرة ا خس ا هابست حر على األمة هأور ابجحهة   عز   هقج   هيزمية أعهاىله . -10

لذ  عنننهم ابقتنننج  هابينننأت مهمننن  كنننيف  ابنننرزااي هك نننر  ابفننن  هدننند أن يبنننني أيننن    ابجقننند ابننن -11
ك يد درذ في  رحى ا ا رك احربية بنني ا سنلمني هابصنليبينيحن كن ن يتن ك مان رك أخنرى بنني 
ابعننرفني   صننجرة ابسننع ل ابننهيين ها ننهل اب قنن   هابننردهد ا سب دبننة هحم هبننة كننل  ننرا إوبنن   
أفلننلية ماسقننهة ابننهيين هقننه بننرز   يننلا ا ننهال هابسننع ل أعنن م هقنن دة منن  أوننهريم ابقننر   

ر ننن  هابقنننرا حن هغنننن يمحن فنننهافاجا عننن  وق فننننة األمنننة هعقينننه   هخلننننه   ذكنننر مسنننن عيهم هالز 
احلنن رية ابراىلاننة ابنن    عننزال آ رينن  إىل يجمتنن  يننلا هيصننر   اننم ا انن م   اجملنن ل ابف ننرذ 

 (32هابهعجذ ه قق ام قجل   عان ىل: "هىب    إ  أن ينسم ينجرس هبنجكرس اب  فري ")ابسجبنةحن 
قجل   عا ىل: "يريههن بيعفاجا يجر    فنجايهم ه  منسم ينجرس هبنج كنرس اب ن فرهن" )ابصنفحن 

 (.9آية: 

 
هقه بفد يظرذ أالجال علم ء األمة   مت صرة ا ا م هراجل   صلى   علي  هالم   عهنه احنرهال 

ون ملة هفنق رةينة اانرتاعيعية مس  ملنةحن  ابصليبية هد    أوه اح  ة إبي  حبي  ع نجن مت صنرعت  برانجل  
هخنننر  منن  مجقننهللا ا ننهافهللا إىل اهلعننجم حينن  أينن  خنن  هاننيلة بلننهف عحن فلتشنن ل ابقننجم  يفسننهمحن هيننهعجيم إىل 
ابننهي  ابصننوي حن هاباقينننهة ابسننليمة هخننن   ابتبيننني ها رانننلنيحن إن بننهى أمستنن  رصنننيها  زاخننرا  هعنننرا   كبنن ا حن  ننن   

هالزر   هاب  عيمية هاب  ابقيم ها هه ا ش جر ابلذ ق م ب  ابهاعينة أمحنه دينها  كسب حن ابقر  حن هابقرا  
هغننن  ذبننن  ك ننن حن إذن فلنننس   رةيستننن  هاانننرتاعيعيست  بتصنننرة رانننجل   صنننلى   عليننن  هانننلم  –رمحننن     –

ديننننتهمحن هديتتنننن  اباظننننيم يقننننجل ابشنننني  حممننننه اب ننننزاو   كس بنننن  قننننهاىلف احننننق: أن ابقننننجم بننننج ونننن لجا برتينننن   
هينننلا اب ننن م صنننوي  هب تنننين  (1)هملنننو    عقينننه محن أل هنننهانيم أذ  هنننهحن هوننن لت يم كنننل مشننن ل 

أذيننند إىل دعنننج م هاحنننر  علنننى اننن مسهمحن هاألخنننل  ينننهذ اببننن ح ني عننن  احقيقنننة منننتهم إىل بنننر ابسننن محن 
   –  ابتنههذ هعليت  أن يرتك أالجال ابهف ع هبتسقنل إىل اهلعنجم علنى عق ىلنهيم ابف انهةحن يقنجل أبنج احسن

عقهمي  ب س ال ابا مة رمحة   اب  ايجذ )إوه ر احق( م دح   أالجب  هخعس  اهلعجمية: هي لا وهنر ينلا 
اب س ال إىل حيز ابج جد هميس ز بانهة مينزا  متهن : أن ا  بنف آونر خعنة اهلعنجم علنى خعنة ابنهف عحن ابن    

م إىل أن يس نننل مجقنننف ابنننهف ع هأن يقنننف   قفنننص عنننزال أقنننجى هأك نننر الوننن ا    ابنننتفه؛ ف  ننن  علعننن  الصننن
ا   م هيهافهللا ع  يفس  هيتف  ابسهمةحن بنلب   ن   بنهللا كسن ال ابا منة رمحنة   اب  اينجذ أ ر  نعة كنيفى 
  األها   ابتصرايية هاألهرهبية انيي  عمن  كسبسن  صنوف إالنرتا عاليقن   علنى ينلا اب سن ال: بنج دام ابتن ت 

                                                           
 .381ابستص  حن ابشي  أكرم كس ال   (1)
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. هقننه اوننرتى ابقس هاننة كمينن   كبنن ة منن   بانن   (1)ف عقننهم ا سننيوية   ابانن   يقننرأهن يننلا اب سنن ال بجقنن
 .(2)اب س الحن هأعلفجي  إحراق   هإابدةحن بيس يد اب س ال ع  ابسجا

 
حن اننجاء صننليبيةحن أه غ ينن حن ه بننه ةإيتنن  ابيننجم   ح  ننة م اننة   إعنن دة ابتظننر   ابسا مننل مننهللا ا شنن ريهللا اب  زينن

ينننند األهبننننجاي    ذبنننن  ف  شننننرهع ابصننننلي  ابف ننننرذ هابسي انننن  ها قسصنننن دذ منننن  ا جا هننننة ابشنننن ملة هعرع
هاباس رذ هاب ق   هاألع م  ... إخل بهاية يزميس     قيق ايسص را  ا حقة   اجمل ل ابف نرذ هاباقنهذ 

 هاب ق  حن هيلا يسبق ا يسص ر اباس رذ هابسي ا حن كم  بيت    كسبت  ابس بقة.
ه هاألخننن حن هقفننند مسنننأم   همسنننهبرا    أانننب ال انننقج  ابههبنننة األيجبينننة هابننن  كننن ن ينننلا ه  ا بوننن  الننن م

  ماهنن  ا بساننن د عننن  ونننرع     أمنننجر اح نننمحن فقنننه هقنننهللا ابظلنننم علنننى األفنننراد هعنننجر  بانننو ابسننن  ني   
ابرتاحن هحهث بيتهم ينزاع عظنيمحن انف د فين  ابنهم ء بنني ا سنلمني هأدى ذبن  إىل زهاهلنمحن فاتنهم  ي يند 

جيلننند بألفنننراد  –كمننن  حنننهث بلههبنننة األيجبينننة بانننه هفننن ة صننن ح ابنننهي    –رع   عاننن ىل   أمنننجر اح نننم وننن
هابههبننننة عا اننننة ه ننننت      ابننننهيي  هإن آ ر ا بسانننن د عنننن  وننننرع   بسبننننهه علننننى احينننن ة   ه هسهنننن  ابهيتيننننة 

ح  ُته مجيهللا و هن حين  م ها  سم عية هابسي اية ها قسص دية هإن ابف  عظل عسجاىل هعرتى على ابت ت 
(. 63ق ل عا ىل " فليولر ابنلي  خين بفجن عن  أمنرس أن عصنيبهم فستنة أه يصنيبهم عنلاال أبنيم" )ابتنجرحن آينة: 

بقه ك ن   ابسا د ا  ني األينجبيني بانه هفن ة صن ح ابنهي  عن    نيم ابشنرع هاباقنل ابنلذ يقنجد إبين    
يننننج، هاألمننننراء ها لننننجك هابههبننننةحن فقننننه أصننننيبجا اببقلننننق ها ننننزع يزعنننن  م هخ فنننن  م آ ر علننننى أفننننراد اببينننند األ

هالجا هابشق ا هال ا هيزع متهم األم  هأصبوجا   وت  م  احي ة إن ي ك األمم هانقج  ابنههلحن 
م رانننة ينننلس األانننرة اح كمنننةحن أه ابههبنننة  ننن     حركنننة ابسننن ري حن بنننل يسيعنننة  هزهال احلننن را     نننهث عب

ابظلنم ها نجر ها دنراا هبانه أن ياعنجا ابفرصنة اب  فينة حن   نق علنيهم اب لمنة فينهفاجا   اصتابظ  ةحن هأ
مث  ادرافهم هإ رامهم ه  ي  م هفسنقهم هاعاي  صنر ة   ذبن  فن   إذا أيانم علنى دهبنة يامنة أاّي ك يند 

ة أيامهن  علنى قنجم حن  فهج   يسلبه  ح  ي فر ا  أصو ا  ق ل عان ىل: "ذبن   ن     ين  م ن ا  يامن
(. هاعاي    ينننلا ك ننن ة انننجاء مننن  خينننص ابفنننرد أه األمنننةحن بنننل إن 53ي ننن ها مننن   يفسنننهم")األيف لحن آينننة: 

ابقرآن اب رمي بيلكر أن باو من  يصنيد األمنم هاألفنراد من  اانسهرا  حنني ميهلهنم   عان ىل هعنجاعيهم ابنهيي  
ا بننن حن بنننل يتسنننجن ا نننتام  نننل   بننن  هيتسنننجن مننن  عتنننهيم هعفنننس  عليهننن  خ ا ننن حن فيتسنننجا مهمنننسهم همننن  خلقنننج 

 هننهيم هذكنن ىلهم هقننه يفلسننفجن األمننر فيقجبننجن: بننج   ي نن  يسننسوق يننلس ابننتام  نن  متونند بتنن  ه  ينن  ء 

                                                           
 .382( ابستص    17حن 1/16إوه ر احق )(1)

 .382ابستص    (2)
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يقجل عا ىل : "فلم  يُسجا م  ذُكرالها ب  فسوت  عليهم أبنجاال كنل ون ء حن  إذا فرحنجا رن  أهعنجا أخنلانيم ب سنة 
(. بقنه 45 -44فقعهللا دابر ابقجم ابلي  ولمجا هاحمنه   رال ابان  ني" )األيان محن آينة:  ف ذا يم مبلسجن *

يسنى ين  ء أن   ميننت  خن ا  ابنهيي   نن  يعلبهن  هجينّه فيهنن  قن ل عان ىل: "همنن  ينُرد ونجاال ابننهيي  ي عن  متهنن  
خرة حبق هيساى بنلب  ( هب   يت ك م  يريه اع145هم  يُرِد وجاال اعخرة ي ع  مته " )آل عمرانحن آية: 

 لننة عّعلتنن  بنن  فيهنن  من  يشنن ء  نن  يريننه مث  التنن  بنن   هننتم يصننله  مننلمجم   فهنج ابفنن ىلز : " منن  كنن ن يريننه ابا 
مننهحجرا  * همنن  أراد اعخننرة هانناى هلنن  اننايه  هيننج منن م  فأهبانن  كنن ن اننايهم مشنن جرا * ُكنن َّ ُ ننهال ينن  ء 

 (.20-18")األاراءحن آية هي  ء م  عع ء رب  هم  ك ن عع ء رب  حمظجر 
 

هقن ل عانن ىل: "ه نرال   منن    قريننة ك يند ءامتننة معماتننة ىبعيهن  رزقهنن  رغنها  منن  كننل م ن نحن ف فننر   ياننم 
اجن * هبقنننه  نننن ءيم رانننجل مننننتهم ف نننلبجس فأخننننليم صننننت  فأذاقهننن    ببننن ت ا ننننجع هالنننجا رنننن  كننن يجا ي

مهللا هلنلس ابنهعجة اب رمينة "هاي قنجم اانس فرها رب نم ( هبتسنس113 -112ابالاال هيم و  جن" )ابتونلحن آينة: 
(. ف نل 52مث عجبجا إبي  يرال ابسم ء علي م مهرارا  هينزدكم قّنجة إىل قنجع م ه  عسجبنجا  نرمني" )ينجدحن آينة: 

"عل  أمنة قنه خلند  (1) سإيس ن هكل  سمهللا هكل أمة مس هبة عم  يصهر عته حن ه  يسومل أحه  ريرة غ  
 (.134  كسبسم ه  ُعسالجن عّم  ك يجا ياملجن")اببقرةحن آية : هل  م  كسبد هب م م

 
ها هننم أن   عانن ىل    عنند يامننة عنن  أحننهحن بننل يجزعهنن  علننى ا نن م  هاب نن فرحن مث يراقنند عصننرا اب ننل 
فيهنن حن فمنن    ننى هولننم همنن  كفننر انن  هااننسامله  ااننسام    اننيا   فنن ن اباقنن ال ابانن دل اننيتزل بنن    ابجقنند 

يعننجل ذبنن  اباهننه قبننل يننزهل اباقننن ال هب تنن  ي ننجن   ابعريننق هباننه يننلا هذبنن  ف يننن : "  ا ت انند هقننه 
(. هم ننل يننلا   األمننم هاجملسمانن   هعلننى مسننسجى األفننرادحن 86ي لننف   يفسنن   إ  هانناه " )اببقننرةحن آيننة: 

هنن  فعجرينن  قننجل عانن ىل: "هيفننه همنن  اننّجاي  * فأهلميفنن ن   خلننق ابتفننجت ملهمنن  إايينن   ريننق النن  هابشننر 
هقنن ل عانن ىل: "هيننهيت س  10 – 7هعقجاينن  * قننه أفلنن  منن  زّك ينن  * هقننه خنن ال منن  دّانن ي " )ابشننمهحن آيننة: 

( همن  ا  حن    دراانة أانب ال انقج  ابنههل هاحلن را    ن    عسنق  بسننبد 10ابتعنهي " )اببلنه: 
بسننهيجري  هاننقج ه حن هاحننهحن كمنن    عقننجم بسننبد هاحننهحن بننل عسعمننهللا عننهة أاننب ال بقي مهنن حن هعننهة أاننب ال 

بالننه  يامننل بنننب ء بيتمنن  يامنننل ابننباو بسنننرعة أكننيفحن ه  عسننق  ابههبنننة أه احلنن رة بلنننربة هاحننهةحن بنننل 
هأينم ي 648يسظ فر مجلة م  اباجامل حن هيلا م  حهث بلههبة األيجبية اب  زابد م  ابج جد   مصنر عن م 

 يلس األاب ال   يظرذ: 

                                                           
 .47ابسفس  ا ا م  بلس ري  عم د ابهي  خليل   (1)
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 عجقف مته  ابسعهيه ا ص ح . -1
 ابظلم. -2

 ابرتا ها ي م ت   ابشهجا . -3

 عاعيل الي ر ابشجرذ. -4

 ابتزاع ابهاخل    األارة األيجبية. -5

 مجا ة باو األيجبيني بلتص رى. -6

 فشل األيجبيني   إجي د عي ر حل رذ. -7

  اف اح جمة ا ركزية. -8

  اف ابتظ م ا اس ب رايت. -9

 غي ال ابالم ء ابرابييني ع  ابقرار ابسي ا . -10

 أيجال هعهم كف ءة هري  . هف ة ا ل  ابص م -11

 
هقننه وننرحد كننل اننبد منن  يننلس األاننب ال   يننلا اب سنن ال هقننه ايسهينند منن  يننلا اب سنن ال يننجم المننيه 

م اببههحنننة 01/05/2008ي/1429ربينننهللا اعخنننر/ 25ابسننن عة ابسننن باة إ  ئنننه دقننن ىلق بننني   مننن   ريننن  
 ع  ابالنننىحن أن جيانننل عملننن  هابفلنننل   مننن  قبنننل همننن  بانننهحن هأانننأب  انننبو ي  هعاننن ىل    ىلننن  احسنننىن هصنننف

بج هنن  خ بصنن   هبابنن دس انفانن   هيشننرح صننههر ابابنن د ب يسفنن ع بنن  هيبنن رك فينن  رتنن  هكرمنن  ه ننجدسحن هأن ي ينند 
إخجا  ابلي  أعن يج  من  أ نل إُتن م ينلا ا هنه ا سجا نهللاحن هير نج من  كنل مسنلم يصنل  ينلا اب سن ال أن   

  هر ننجاي  منن  دع ىلنن  "رال أهزعننين أن أونن ر يامسنن  ابنن  يتسننى ابابننه ابفقنن  إىل عفننج ربنن  هم فرعنن  هرمحسنن
أيامنند علنن َّ هعلننى هابننهذَّ هأن أعمننل صنن ح   عر نن س هأدخلننين برمحسنن    عبنن دك ابصنن حني ")ابتمننلحن آيننة: 

19.) 
 

هقنن ل عانن ىل "منن  يفننس    بلتنن ت منن  رمحننة فنن   سنن  هلنن  همنن  ميسنن  فنن  مراننل بنن  منن  باننهس هيننج ابازيننز 
 (.2آية:اح يم" )ف  رحن 

 
هقننن ل عاننن ىل " انننبو ن ربننن  رال ابانننزة عمننن  يصنننفجن  * هاننن م علنننى ا رانننلني * هاحمنننه   رال اباننن  ني" 

 (.182 – 180)ابص ف  حن آية: 
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"انبو ي  ابلهننم هحبمننهك أوننهه أن   إبن  إ  أينند ااننس فرك هأعننجال إبين  هآخننر دعننجاان أن احمننه   رال 
 ابا  ني".

 
صل م حظن   هايعب عن ع م حنجل ينلا اب سن ال هغن س من  كسن  من  خن ل دهر األخجة اب رام: يسر  أن ع

ابتشرحن هأ لد م  إخجا  ابهع ء   وهر اب يد اب خ     رال ابان  نيحن هابصنجاال بلجصنجل بلوقن ىلق 
 همجاصلة ا س ة   خهمة  ري  أمست .

 
 

Mail: abumohamed2@maktoob.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرمحن الرحيمهللا بسم 
 الفصل األول

 
 بعد صالح الدين:األيوبيون 

 املبحث األول: خلفاء صالح الدين:

mailto:abumohamed2@maktoob.com
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 عتهم  عج  ص ح ابنهي  هأصنب    ونل رمحنة  حن ك يند ابظنرها ابن  أفرزعن   عنزال ق ىلمنةحن هك يند األمنة
ابفنلةحن هقنه عنرك  (1)سمينزةحن هإمي ين  اب بن حن هعبقريسن  اباسن رية ا ا مية   مسيه اح  ة إىل و صيس  ا 

دهبة مرتامية األ راا عشمل مصر ها زيرة اباربية هب د ابش م ها زيرة ابفراعية هخّلف فراغن     يسنسعهللا أحنه 
هوهننر خلفنن ء صنن ح ابننهي  األيننج، علننى مسننرح األحننهاث  (2)ميننألس منن  أبت ىلنن  ابسننباة عشننر أه إخجاينن  أن 

س رخيينة هكن يجا لسلفننني عتن  انلجك   هخلقنن   هكن ن مسننسجايم اباسن رذ هابسي ان حن   يرقننى إىل مسنسجاسحن همنن  اب
 .(3)األيج، فراغ   اي اي   كب ا  رجع  يت  عرك ص ح ابهي  

 
هعننهخل  اعسنناد وننقة النن ا بننني أبتنن ء صنن ح ابننهي  األيننج، علننى ابسننلعةأواًل: تقسيييم أليياليم الدوليية: 

و ال ابرأذ ها شجرة  ص ح ذا  اببني هااسقر األمر   اببهاية على عقسيم األق بيم على ابتونج بيتهم أص
 ابس و: 

 (4)ه هعبتنني هبصنرى إىل ابنهارهم خ ح ابهي  دمشق هابقهت هبالب  هصنر نمل  ا ل  األفلل ب  ص -1
 .(5))دير اببل ( ح  حههد مصر

علننى حلنند همجيننهللا أعم هلنن  ه نن ل اننجراي كونن رم هعننل  ااننسجىل ابظنن ير غينن ث غنن زذ بنن  صنن ح ابننهي  -2
 .(6)  ابور هاعزاز همتي

 
حن أذ حننران (7)ابفراعيننة أخنل ا لنن  ابانن دل اننيف ابنهي  أبننج ب ننر وننقيق صنن ح ابنهي  هاب ننرك ها زيننرة  -4

ا تعقننة   عست انند مننهللا م  يسنن  هقهراعنن  هابرينن  ه يسنن   هقلاننة  اننيف همي فنن رقني هداير ب ننرحن هك ينند يننلس 
(8). 
 .(9)احسف  ايف ا ا م   س ني أخج ص ح ابهي  اببيم  ه زيرة ابارال  -5

                                                           
 .161ص ح ابهي  هابصليبيجن د.أمحه ابش م    (1)

 .30ابقهت بني أ م ع ابصليبيني هعفري  ا ل  اب  مل    (2)

 .ابهارهم قلاة قرال غزة على ابعريق ا  دذ إىل مصر(3)

 (.9/227اب  مل  ب  األو  )(4)

 (.6/103ة )ابتعجم ابزاير (5)

 .30ابقهت بني أ م ع ابصليبيني هعفري  ا ل  اب  مل   (6)

 .30( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   8/279مرآة ابزم ن )(7)

 .30) ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   2/378مفر  اب رهال )(8)

 .30أ م ع ابصليبيني   ابقهت بني  136ابفس  ابقس    (9)
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 أخل ا ل  األ ه  ه ابهي  ارامش س ب  فرخش س بالب  هأعم هل . -6
 ااسمر ا ل  ا تصجر األهل حممه ب  عق  ابهي  عمر     ح م مح س. -7
خيننن  ا لننن  األفلنننل. هكننن ن مثنننة بانننو عنننجو ا لننن  ابظننن فر خلنننر بننن  صننن ح ابنننهي  بصنننرى مننن  قبنننل أ -8

إذ ااننسمر عننز ابننهي  مسنناجد األهل اببلننهان هاحصننجن  يننهذ مج عننة منن  أمننراء ابههبننة فنن حسف  كننل بج يننة 
هقعند ابنهي  حن (1)ا جصنلحن كمن  احنسف  أخنجس عمن د ابنهي  زي ن  اب ن     ح نم انتع رابزي     ح نم 

متعقننننة كننننلب  عننننجىل انصننننر ابننننهي  مت جريننننجت ه  حن(2)اننننقم ن اب نننن   األرعقنننن    ح ننننم حصنننن  كيفنننن  هآمننننه 
 .(3)صهيجن 

 
أخننجس ا لنن  ابانن دل هونن رك   عتننهم  عننج  صنن ح ابننهي  حلننر اثنييياً: الاييبا  بييء خلفيياء صييالح الييدين: 

مهللا أبت ء أخي حن هك ن ص ح ابهي  قه قهم ابتن  ا لن  األفلنل بسنجو ابسنلعتة من  بانهس هبانه عقبل ابسا زذ 
لنن  األفلننل منن  باننو األمننراء ها م بينن  أن جيننهدها مب ياسنن  ه لفننجا بنن  ميننني ابنننج ء ايسهنن ء اباننزاء  لنند ا 

أن ي ننجن بنن  خبننز ير نني حن هامستننهللا قسننم آخننر عنن  اببياننة قنن ىل  : أان بننيه و  حن(4)ف وننرت  بالننهم هابع عننةحن 
ن ونل ابههبنة ابصن حية يس جفنج  خبز )اقعن ع( فالنى أذ ون ء أحلنف ة هكن ن بانو ابالمن ء  ن  يشنأها  

ابق  ننن  مننن  أن عصننن  حننن ل ابههبنننة بانننه صننن ح ابنننهي  إىل ابشنننق ا هابتنننزاع ه ننن  أه نننه خيفنننة مننن  ذبننن  
حلدحن إور هفن ة ابسنلع نحن كسن ال عازينة  ن ء فين : إن ابف  لحن فقه كسد إىل ا ل  ابظ ير غي ث ص حد 

جعن  هينج اهلنجل اعف ا بيت محن فمن  عنهمسم و صن  اب نرميحن هإن غن  ذبن  ف  صن ىلد ا سنسقبلية أيج ن  مهقهللا 
  عتفهللا ا ل  األفلل علن  ا ب يانة ابن  ه  عتفهللا هصية ابق    هأمتية األصهق ء ا  لصنيحن كم   (5)اباظيم 

ماسنلرا   ن ا نرل قنه اونسه همن  دع  إبيه  ابق دة هاألمراء   دمشقحن بيتم  ك ن أبجس يان   ان را  ا نج : 
ه يننأ  فننر  ابتننزاع بننني خلفنن ء حن (6)ى  نن رذ عنن دة ا لننجك يننلا إ  احسي  نن   علننيالننم منن  ي ننجنحن همنن  يفاننل 

  ص ح ابهي حن هعس باد مقهم    ف  ن م  ابجا ن  أن يصنيد ا لن  ابان دل من  ذبن  ا رث اباظنيم فقنه
هاغسنننتم  (7)كننن ن دايينننة هبنننيه   اببيننند األينننج، مننن  يهاييننن    حسننن  ابسي انننة هك نننرة ابسعربنننة هبانننه ابتظنننر 

                                                           
 .31( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   09/243اب  مل   ابس ري  (1)

 .31ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (2)

 (..3/63أبج ابفهاءحن ا  سصر ) 31ا صهر يفس    (3)

 .31ا صهر يفس    (4)

 .31( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   2/73خع  ابش م )(5)

 .148 يية   ابتجادر ابسلع(6)

 .32ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (7)
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خبعننجة ااننسع عية  رياننة بلساننرا علننى مننهى هايشنن  ل األيننجبيني ابباننزاء فقنن مجا  صنن ح ابننهي  ابفننري  هفنن ة
قنننننننهرة خلفننننننن ء صننننننن ح ابنننننننهي  علنننننننى ا حسفننننننن ا بجحنننننننه م هاانننننننسجبجا علنننننننى مهيتنننننننة  بينننننننل هقلاسهننننننن  عننننننن م 

فق بند األمنراء  هخيم على اببق ع بيسس لص  فسالر ذب  علي حنحن هخر  ا ل  األفلل (1)م 1194/ي590
عليهنن  ابفننري حن فويتاننل صننمم علننى احركننة هخننر  رلنن رب  يينندحن فعُرقنند ابننب د هااننسجىل بلملنن  ابازيننز: عجا

هايسهنز صن حد ا جصنل عزابنهي  مسناجد بن  منجدهد زي ن  فرصنة منج  صن ح  حن(2)ه و فل  بقصه ابش م 
 حننس ل ابننب د ابشننرقيةحن هعتننهم  علننم ا لنن  ابانن دل بننلب  ادنن  إىل ابشننراحن هأقنن م   قلاننة ابننهي  فسوننرك 

 .عقسيم أق بيم ابههبة (3) ايفحن بشل أذ حركة   هل ص حد ا جصل ابقي م ا  
 

خن بف ا لن  األفلنل ان ة أبين حن هأقنهم علنى عنهة إ نراءا  اثلثاً: الابا  بيء األخيوين األل يل والعبييب: 
 أا ء  إبي  ف ري  ابت ت هم  يلس ا  راءا :

هابننهس همسسشنن ري  بسننأو  ابننجزير  نني ء ابننهي  راء أمن قصننىخن بف  نن  هابننهس صنن ح ابننهي    اح ننمحن فأ -1
ع منن ن ابننلذ رفاهننم هأعننزيمحن فنن بسقجا اببازيننز ابنن  األونن  أؤ ا نن رؤ ا شننهجرحن فهربننجا إىل ابقنن يرة مسننستعهي  

 تجا ب  ا اسي ء على دمشق.ب  زعيم   على األيجبيني هزيم  حجب حن هاعرتفجا 
ابسصنرا   أمنجر ابرعينة هقنه أ ر ان   األمنراء  يسن ءرا حن عرك  باه اخسي رس  ي ء ابهي  اب  األو  هزي -2

بنننلب  بسنننجء عصنننرف ع  هملننن يق ع  هلنننمحن كمننن  زيننن  بألفلنننل ابستننن زل عننن  بيننند ا قنننهت ألخيننن  ابازينننز ع مننن ن 
حن هب نن  األمننراء ه ة ابقننهت خشننجا منن  حم اننبة ابازيننز هلننمحن فنن عفقجا مننهللا األفلننل علنن  هونن ر بألفلننل علنن 
يهم دهن اح  نة إىل أمجابن حن فجافنق هكسند إىل أخين  بنلب حن فس ن  بنلب  ا لن  ابازينز على بق ء ابقهت  ينه

 هبهأ  ابا قة عسجء بني األخجي . هع هَّر اب ت ع م ن 
 .(4)ععز "األفلل عل " ع    اة ابصليبيني ابلي  أخلها  بيل  -3

ة بانننه هابنننهس إذ أقبنننل علنننى هيبنننهه أن األفلنننل اننن ءة اننن ع حن ه نننافد إرادعننن  ه  يصنننل  أن يسنننجىل ابسنننلعت
 .(5)ابلاد ه  ع األغ   هعظ ير بللاع  

 

                                                           
 (.3/26مفر  اب رهال )(1)

 (.3/26ا صهر يفس  )(2)

 .32( ابقهت بني أ م ع   9/229اب  مل  ب  األو  )(3)

 .246مجاجعة  ري  ابارال اباصر األيج،   (4)

 .33( ابقهت بني أ م ع 1/36ابسلجك بلمقريزذ )(5)
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م متنن  ابيسنزاع ابشنن حن هيننم  (1)اانس ء ا لنن  ابازينز بسننجء عصنرا ا لنن  األفلنل هعركنن  أمننر ابههبنة   يننه هزينرس 
إوننر عشننعيهللا األمننراء ابصنن حية بننن حن هعتننهم  علننم ا لنن  األفلننل بنننلب  يننم ررااننلة أخينن  ابازيننز يسنننساعف  

هزادة ابجحشننة بنننني  (2)انن  هزيننرس  نني ء ابننهي  ابنن  األونن  هحسنن  بنن  حم ربسنن حن فمنن ل األفلننل بننرأذ هزيننرس تفم
م فتننزل اببقصنن  منن  اب ننجر مث ح صننر دمشننقحن 1194ي/590قصننه ا لنن  ابازيننز ابشنن م عنن م  .(3)األخننجي  

األخننن    ي ننن   هابجا ننن  أن ينننلا (4)مننن  ا لننن  اباننن دل باه نننيق التننن ا عليهننن حن ف انننستعه ا لننن  األفلنننل 
را ننني   عننن  ه نننا حن ه انننيم  هأن يصنننيب  مننن  ا رث ابصننن ح    يست اننند منننهللا أمهينننة ابنننههر ابنننلذ أّداس   

ننل األحننهاث عقنند هفنن ة أخينن  صنن ح ابننهي حن  عنن دة عجحيننه خهمننة ابههبننة األيجبيننةحن كمنن    يشننأ أن  يساعَّ
ادنن  بسمهنننل إىل  قيننق ينننلا  ابننلذ ه نننا  يصنند عيتيننن  بننلب  ابههبننة األيجبيننة  ننند ح منن حن هينننج اهلننها

ري منننن  عسلنننن  األمننننجرحن هفانننن   أعيونننند بنننن  ابفرصننننة اباننننس  وة األفلننننل علنننن حن   انةحن هأخننننل يسصننننرا اهلننننها
ف اننسع ال بتننهاء ا اننس  وةحن هانن يه كننل منن  ابظنن ير غنن زذ صنن حد حلنندحن هانصننر ابننهي  حممننهحن صنن حد 

حن هكلهنم ان يهها األفلنل علن حن و كجس اب   حن ص حد محصحن هاأل هحن ص حد بالبن مح ةحن هأاه ابهي  
: علمننن   منننتهم أن ابازينننز ع مننن ن إن  (5)هاعفنننق ا مينننهللا علنننى متنننهللا ابازينننز ع مننن ن مننن  ا انننسي ء علنننى دمشنننق 

ابسفنرد ابن  ق دين  ابازينز ع من ن ايع قن   . هي لا عّ نجن ِحلفنف أينج، متن يو حركنة (6)أخل ب ديم مل ه  
ِقبَننَل بنن  رجا هننة قننجى ابسونن بف فمنن ل إىل ابسفنن يمحن ها سمننهللا أدرك ابازيننز ع منن ن أينن    منن  مصننرحن عتهىلننل 

محن هقنه يصنو  1194آال عن م  15ي/590واب ن انتة  24غر، دمشق    ا زةبام  ابا دل   صوراء 
أخننلها اببينند هعُننهخل اعفننةحن هاباننهّه هراءان منن  كننل   ينند هقننه  عمنن  ابباننجدة إىل مصننر قنن ىل   بنن :   ختننرَّال

ر هاحفن  عهنه أبين حن هأيلن   فن  ع سنر حرمنة دمشنق هععمنهللا فيهن  كنل أحنهحن هعن د َ َبلةحن فن ر هللا إىل مصن
ا لنن  ابانن دل عتنن  إىل دمشننقحن هأقنن م   متزبسنن حن هبانن  ابانن دل إىل ابازيننز   متزبسنن حن هقننهمد اباسنن كر علننى 

دل أن األفلل هبا  ابا دل إىل ابازيز يقجل ب : إرفحل إىل مر  ابصالفَّرةحن فرحل هيج مريو هك ن قصنه ابان 
إىل ا صنن حةحن هبننج  ا ننرل منن  صنن محن فأراننل ا لنن  ابازيننز   يُباننهس عنن  اببلننه... هاوننسه مننرل ابازيننز ف حسنن  

كنننيفاء دهبسنننن  ف نننر ابننننهي  إايز َ َهنننن ركه هغننن س  لّننننف ا لننننجك ه لننند مصنننن يرة عّمنننن  اباننن دل فزهَّ نننن  ابتسنننن  

                                                           
 .33( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   2/722كس ال ابره سني )(1)

 .33ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (2)

 .34ابقهت بني أ م ع ابصليبيني هعفري  ا ل  اب  مل   ( 3)

 .33ا صهر يفس    (4)

 .33اب  مل   ابس ري  يق   ع  ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (5)

 (.29حن3/30مفر  اب رهال )(6)
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هقننننن ل ابامننننن د اب  عننننند  (1) كنننننل هاحنننننه إىل بلنننننهسحن هذبننننن    وننننناب ن انننننتة عسنننننهللا همثننننن ينيالننننن عجنحن هر نننننهللا  
إبينن  أخننجس هأّهل منن  خننر  هاحننه األصننفه   : خننر  ا لننجك بسجديننهللا ا لنن  ابازيننز إىل مننر  ابصالننفَّر هاحننه باننه 

بيلننة هعنن دحن ف ننر  إبينن  أخننجس األفلننل صنن حد ابجاقاننةحن ا لنن  ابظنن ير غنن زذ صنن حد حلنندحن فبنن   عتننهس 
من  قه ف رق  متل عسهللا اتني فلم  ع د كسند إىل ابازينز هك ن فق م إبي  هاعستق  هب ي حن هأق م عتهس أيل   يجم   

 إيش ىل  م  عهة أبي  :
 

 َيَظرفعُننننننننننننننننننننننننن  يظنننننننننننننننننننننننننرة مننننننننننننننننننننننننن  بانننننننننننننننننننننننننه ِعِسنننننننننننننننننننننننننهللا
 

 

 عقلَّننننننننننننننننننننننننننننننند اببسفننننننننننننننننننننننننننننننننرالا مننننننننننننننننننننننننننننننن  اننننننننننننننننننننننننننننننننتني 
 

رِ   هَغنننننننننننننننننننننوَّ ابنننننننننننننننننننننهَُّير عتهننننننننننننننننننننن   نننننننننننننننننننننرَا َغنننننننننننننننننننننهف
  

 

 مسننننننننننننننننننننننن فة قُنننننننننننننننننننننننراِل  َنننننننننننننننننننننننرفِا مننننننننننننننننننننننن   بنننننننننننننننننننننننني 
 

 هعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن د إىل َاننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننعيَّس  فننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأ رىِ 
 

 

 جنبفرقَستنننننننننننننننننننننننننننننننننِ  اباينننننننننننننننننننننننننننننننننجن مننننننننننننننننننننننننننننننننن  ابايُننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

ننننننننننننننننننننننننننننمَ  ِر   َيسف ننننننننننننننننننننننننننننل  فننننننننننننننننننننننننننننجي  ابننننننننننننننننننننننننننننهَّيف   ف ِبَجصف
 

 

 يُايِننننننننننننننننننننننننننننننُه بنننننننننننننننننننننننننننننن  اهلُعننننننننننننننننننننننننننننننجَع إىل ا ُُفننننننننننننننننننننننننننننننجن 
 

 فراقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   مث يُاِقبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننُ  بَبنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيف  
 

 

ننننننننننننننننننننننننننن جن   يُاينننننننننننننننننننننننننننُه إىل احَشننننننننننننننننننننننننننن  َعنننننننننننننننننننننننننننهَم ابسال
 

 ه  يُنبفنننننننننننننننننننننننننننهذ  يُنننننننننننننننننننننننننننجَ  ابُقنننننننننننننننننننننننننننرال حننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 بُانننننننننننننننننننننننننننننه    اب منننننننننننننننننننننننننننننني يُرعَننننننننننننننننننننننننننننند َ نننننننننننننننننننننننننننننيفمَ  
 

 ه  يُنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهف  حملنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننىَّ متنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  إ 
 

 

 رال ابزَّبنننننننننننننننننننننننننننننننننننننجنإذا دار  رحنننننننننننننننننننننننننننننننننننننى احننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

ننننننننننننننننننننننننننمُ  و  خننننننننننننننننننننننننننرى  فلينننننننننننننننننننننننننند ابننننننننننننننننننننننننننهُير َيسف
 

 

 (2)هبنننننننننننننننننننننج أملنننننننننننننننننننننى اننننننننننننننننننننن  ُح نننننننننننننننننننننم ا تُنننننننننننننننننننننجن  
 

 
 هقه عقرر ه هللا عرعيد  هيه ح م األارة األيجبية هيقل   ن: 

                                                           
 (.6/122ابتعجم ابزايرة )(1)

 (.3/239مفر  اب رهال   أخب ر بين أيجال )(2)
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 عل  بهمشق ه يفي  هأعم ل اب جر.األفلل  سف   -

 ألخي  ابازيز ع م ن. ع  بيد ا قهت هم    هرس  يس لى األفلل عل -

 ع   بلة هاب ذقية ألخي  ابظ ير غ زذ. ل عل يس لىَّ األفل -

 ع م ن بسي دة األفلل عل . زيارتا ابازي -

 زس منن  م  يننة  ن أصننب  اح ننم بننني أفننراد األاننرة األيجبيننة نى منن   نننج فقة بشنن ء اننصننه   نن  ابانن دل منن  اب
(1). 
 

ابرعينة فُسنمَّى ه   ايفصل اباس كر ع  دمشنق ونرع األفلنل علنى ع دعن    ابلهنج هابلاندحن ف حسعند عن  
بنن  اباعمننّ حن فأفسننه   حم انن"ا لنن  ابتّننجام" هفّننجل األمننر إىل هزيننرس  نني ء ابننهي  ا َننّزرِذ هح  بنن  ا منن ل 

منن  اعفنن   ابنن  عصننيد باننو ا لننجكحن هااننسمر ا لنن   هيننلا األمننربننزهال دهبسنن  علينن  األحننجالحن هكنن ان اننبب  
هفيهننن  عننن د ا خنننس ا  ييننن   هانننبب  إغنننراء ا تنننه  (2)ابازينننز ينننلا رصنننر هأمنننرس يتمنننج هينننزداد إىل انننتة عسننناني 

ابنلذ فن را األفلنل  –صن حد ععلنجن هكجكند  –أان م  هابجا ىل  هك ن أكيف احملر ني األم  عز ابنهي  
   رأى م  األحجال م   ياعب  فن را األفلنل هعج ن  هايلّم بلازيز هيج م  أ  ء األمراء ابص حيةحن ف ي  

ه   ااسقر عز ابنهي  أان م  عتنه ا لن  ابازينز أخنل صجب  إبي  هأكرم  غ ية ا كرام ا ل  ابازيزحن ففرح بج إىل 
متنن  قنن ل بنن : إن   عَتصننر ابههبننة    ريلنن  علننى ا لنن  األفلننلحن هعقجيننة عزمنن  علننى قصننهس هأخننل دمشننق 

هح ننم علينن  ابصنن حية ُخننلبدحن هإن   عُصننته  ابسننلبدحن هأخننجك )ا لنن  األفلننل( قننه ُغلنند علننى اخسينن رس 
ابههبنننةحن فهنننج يسصنننرا فيهننن  برأينننة ابف انننهحن ه منننل أخننن ك علنننى هزينننرس ابلننني ء ا نننزرذحن هقنننه أفسنننه أحنننجال 

ه   غلظنننجاحن هإن  ننند عيقظنننجامق  اسننن  همب يتسننن حن فننن ن أغفيننند أُغفلننندحن هإن أمهلننند أمهلننندحن هإن بتننند 
م قنه  قنق هبَرىلند ذب حن فوت هم   أمي  ف ن م  ور ه  صفج ابجداد هصوة ابتيَّةحن ه  يج ه  علسزم اببيمني

حن مث  (3)من  ابفسن د من   مي ن  ع فين  أيد من  اباهنهةحن ف قصنه ابنب د ف  ن    ينهك قبنل أن  صنل بلههبنة 
 .ابههبة ابص حيةه ابهي  اب  ابس ر هيج م  أك بر ف را ا ل  األفلل األم   

 
نن  إىل ا لنن  ابازيننزحن فسنن عه عننز ابننهي  أانن مة علننى ابسوننريو علننى ا ا لنن   م لنن  األفلننلحن هعقجيننة عننز هعج َّ

على قصهسحن مث هصل إىل ا ل  ابازيز ابق    حم  ابنهي  بن  ابشني  ونرا ابنهي  ابن  أ، عصنرهنحن  زابازي

                                                           
 .233اب  مل   ابس ري  يق   ع   ري  األيجبيني   مصر   (1)

 (.6/122ابتعجم ابزايرة )(2)

 (.3/39مفر  اب رهال )(3)
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هحنن  ابق  نن  بنن  أ،  (1)ا صننريةحن ه ننم إبينن  ابتظننر   أهق فهنن  ف حرتمنن  ا لنن  ابازيننز هه س ابقلنن ء اببننهاير 
. هبلننا األفلننل قننجل أانن مة هابنن  أ، (2) عسننلم يننجم ابقي مننة عصننرهن ابازيننز علننى  ننم دمشننق هقنن ل بنن :  

هوننرع ي سنند مصننوف   ابالمنن ء هابصننلو ءحن  علننى عفريعن  هع وننرعّمنن  كنن ن علينن  ه ال هيننهم عصنرهن فننأقلهللا 
 .(3)ذب  هّ رك ابازيز يقصهسحن فس ر األفلل إىل عم  ابا دل خبعّ  هخعّ    ابته يةحن فلم يُ   عت  

 
 العادل على األل ل: رابعاً: آتمر امللك

ااس ل ابا دل يلس ابفرصة بلسهخل   و هن أبت ء أخي حن بسازيز ه ا  علنى األرلحن ف ن در قلانة  انيف إىل 
هرنن  عُنننرا عتنن  مننن  م نننر هدينن ء راح يبنننلر بنننلهر  (4)مننن  حلننند  قبننل عنننجدة األفلنننل علنن دمشننق هدخلهننن  

ا علنننى  فننن ء ماننن  بسنننبد ميلننن  إىل هاألانننهية ابنننلي  كننن يج ابشنننق ا بنننني صننن حد مصنننر هأمراىلننن  مننن  األكنننراد 
ك عند ا لن  ابازينز انرا    حن(5)ابشن م هاعفق ماهم على يبنل   عسن  هابنهخجل     عنة ح ن م بن د ابص حية 

ابازيز هختنجيفهم متن  هاانسم هلم إبين حن    با ديمحن هك عد األاهية اببستف  م  ا ل   ريخيجف  م  األاهية هي
هااسجحشننجا متنن حن ف نن يجا إذا بقننجس عرفننجا   ه هنن  ابست ننرحن هعننرا    ف اننسجحم ا لنن  ابازيننز منن  األاننهية

  قلبنننن حن ه نننن  ُت نننن  ه هننننجيهم ر لنننن  هُتنننن دى األمننننر إىل أن ُت نننن  الننننجا متنننن    قلننننجام هالننننجا مننننتهم 
حن فلمن  علنم ا لن  (6)م علين  نننا اسيو   متهمحن عزمنجا علنى مف رقسن  هحسَّنتجا ذبن  بألكنراد ا هرايينة فجافقجي

م  ين حن  ه  أوهنر أرعي عن    ن  هقنهللا من  ينلس اح دونةحن بنل وبندزيز بلب حن فم   لل ه  عزعزع من  م  ين حن ابا
. فقننن ل هلنننم ا لننن  ابازينننز:   (7)هينننرتكهم عنننيفة بلماسنننيف  عتننن  يسنننباهم هيقننن علهمابصننن حية د: فق بننند األمنننراء 

را ن َمُ  في  ا خنس  حن ه  يَانحن ه  يُ يلبعُريُبجيم هاعركجيم يليبجا أي  و ءها بالت  يصفج م  كهريمحن هيلا 
 .(8)صهيق  م  عههس هاألهىل األخل ابحزم ها حسي   ن في  ن ا يس

 

                                                           
 (.3/40مفر  اب رهال )(1)

 (.6/123ابتعجم ابزايرة )(2)

 (.6/123ا صهر يفس  )(3)

 (.9/492اب  مل  ب  األو  )(4)

 .234 ري  األيجبيني   مصر هب د ابش م   (5)

 (.3/47مفر  اب رهال )(6)

 (.3/48مفر  اب رهال   أخب ر بين أيجال )(7)

 (.3/48ا صهر يفس  )(8)
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هك ن ا ف رقجن بلمل  ابازيز ماظنم اباسن ر هوبند ا لن  ابازينز   ماسن رس اببفَّنجار همان  خنجا  أصنو ب  
أاننف   علننى فننراا َمنن  ف رقنن  منن  عسنن رسحن علننى العننر هاب  علنن  ابليلننة  بنند ا ننأ  ها َتنن نحن همنن  أوهننر 

هأصنب  ا لنن   (1)عتننهس هأ ن ال ُكن ه منتهم عن  رانن بس  هخلنهللا علنيهم هاَّنرحهم ا لنجك ابنلذ هاانسهعى ُرانل 
 –هحنننلر  –ابنننهاير ا صنننرية هاننن ر إبيهننن  علنننى عنننيق  ه فننن  ابازينننز راحننن   رننن  بقننن  ماننن  مننن  عسننن كر إىل 

هية ا قيمننننني اببقنننن يرةحن أن يجافقننننجا أصننننو ام اب نننن دري  هاننننل   ريننننق ابلعننننجن هابرملننننةحن هخنننن ا منننن  األانننن
انن  م   اب َننهر بنن حن فقننهم بننني يهينن  أمننراء علننى ابُتُعنند هكنن ن انىلبنن  اببقنن يرة األمنن  انن ء ابننهي  هيسننل جا 

فبقنى علننى ابصنف ء بلملن  ابازينز هخلننج  ابتيّنة هعبان  علنى ذبنن  من  بقنى من  األاننهيةحن قراقنج  األانهذ 
قلنننجام هأكنننرمهم هأّمننن  كنننلَّ مننن  ه نننهس مننن  ُللفَّننن  الننن ر ني عليننن  ه يننند إىل ابنننب د  ههصنننل ا لننن  ابازينننز

ننَ  همهحنن  ابق  نن  ابسننايه ابنن  اننت ء ا لنن  بقصننيهة ذكننر فيهنن  يفنن ا  هأحسنن  إبننيهم هأاننسقر   كرانن  ُمل ف
 حن مته : (2)األاهية هفراقهم ب  

 
 مننننننننننننننننننننننننننننن  فننننننننننننننننننننننننننننننرَّ متننننننننننننننننننننننننننننن  فنننننننننننننننننننننننننننننن  يُنننننننننننننننننننننننننننننن مُ 

 

 

 هَونننننننننننننننننننننننننننننننننننننرِيُه  ِانننننننننننننننننننننننننننننننننننننَ  َمننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  يَتننننننننننننننننننننننننننننننننننننن مُ  
 

 ه تنننننننننننننننننننننننننننننننننننننن اُل ِعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننزَّك منننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  يُننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرام
 

 

 مننننننننننننننننننننننننننننننننننن  العنننننننننننننننننننننننننننننننننننجال همننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ُيلننننننننننننننننننننننننننننننننننن َمُ  
 

 فنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر  لجفننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ِغلمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة  
 

 

 هبررننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  خننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ا اب ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن م 
 

 يننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن بجا َمَق مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ذا اباظننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيم
 

 

 فلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم ي ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  هلنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم مقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن م 
 

 هُيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننُم األُاننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجُد فمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  هلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم
 

 

  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن رها كمننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ر ابتاننننننننننننننننننننننننننننننننننننن م 
 

 َانننننننننننننننننننننننننننننننن ِرَ  انننننننننننننننننننننننننننننننننم انننننننننننننننننننننننننننننننننم أهيننننننننننننننننننننننننننننننننن ُمُهم
 

 

 ُيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننزها  هابألهينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن م ينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن مجا 
 

   َيُلنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرالها  يتفانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجن هبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 

 

 إن ملننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجا أه إن أقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن مجا 
  

                                                           
 (.3/48ا صهر يفس  )(1)

 (.3/49ا صهر يفس  )(2)
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 فننننننننننننننننننننننننننننننننننن ن عفنننننننننننننننننننننننننننننننننننجَ  ف  ننننننننننننننننننننننننننننننننننن  يافنننننننننننننننننننننننننننننننننننج
 

 

 عنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ابننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننليد اب ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرام 
 

 فننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن نّ  هإن ايسقمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند
 

 

 أيسننننننننننننننننننننننننننننننننر منننننننننننننننننننننننننننننننن  ااننننننننننننننننننننننننننننننننسوقجا ا يسقنننننننننننننننننننننننننننننننن م 
 

 منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  درايننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم َحننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَرُم ه   
  

 

 ابشننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن م َصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيفُهُيم حنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرام 
 

 هيننننننننننننننننننننننننننننننننننننم بنننننننننننننننننننننننننننننننننننن  انننننننننننننننننننننننننننننننننننن رى هبننننننننننننننننننننننننننننننننننننيه
  

 

 اننننننننننننننننننننننننننننننننننننجى اهلُمننننننننننننننننننننننننننننننننننننجم هلننننننننننننننننننننننننننننننننننننم ُمننننننننننننننننننننننننننننننننننننَهامُ  
 

 
 إىل أن ق ل:

 بتننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهَّىهيزيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل راحسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ا
 

 

 (1) هحليننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننُف دهبسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ابننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهَّهام 
   

 
قنّرر ابان دل هاألفلنل علن  ا لن    خعسهمن  ابق  نية   رحيل امللك العادل واألل يل ىل  مصير:  -1

ا انسي ء علننى مصنرحن هاعفقنن  علنى أن ميلنن  األفلنل   مصننر هيس لنىَّ عنن  دمشنق إىل عمنن  ابان دلحن هيننلا 
ابههبنننة األيجبينننةحن هحمنننجر ابا قننن   ألن دمشنننق ك يننند آينننلاك قلننند  معمننن     ننن   ععلنننهللا اباننن دل إىل  قيقننن حن

مصننر رنن  ماهمنن  منن  ابا مننة   ابشننرا األد  ا انن م حن ف اننسجبي  علننى بينند ا قننهتحن ه بانن  زحفهمنن  إىل 
هيتنن  عج ننود يننجااي ابانن دل بشنن ل  لنن َّحن فهننج ابننلذ  (2)األكننراد هاألاننهيةحن فجصنن  إىل بلبننيه هح صننري  

 هبهذ أخي حن هيبهه أي  خش    يلا ابههر أن ىبخل األفلل علن  مصنر ه  يسنلمَّ  وعهللا ابصراع   بني
يفم بيتهم  هخب صة أي  ك ن يش    يجاايسحن بلب  أرال دمشق 

ُ
ىل ابازينز ع من ن انرا  إهفق   ببتجد ا عف ا ا 

فقننن   ببتنننجد مصنننر ه  يسنننلمَّ  دمشنننق ه  يشننعا  علنننى اب بننن     مجقفننن حن هيساهنننه  ن ميتنننهللا األفلنننل علننن  مننن 
ا عفنن ا ا ننيُفم بيتهمنن  هخب صننة أينن  كنن ن يشنن    يننجاايسحن هبننلب  أراننل إىل ابازيننز ع منن ن اننرا  يشننعا  علننى 

هعتفينلا  هلنلا ابسج ن  ابسي ان  رفنو  حن(3)ميتهللا األفلل عل  م  دخنجل مصنر اب ب     مجقف حن هيساهه  ن 
ية   بلبننيهحن أه عننركهم هابرحيننل إىل مصننر ابانن دل منن  عر نن  علينن  األفلننل علنن  منن  مق علننة األمننراء ابصنن ح

                                                           
 (3/50مفر  اب رهال )(1)

 .(3/52ا صهر يفس  )(2)

 (.9/349اب  مل   ابس ري  )(3)
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ب اسي ء عليه  مسلرع    ي  قه يتس  ع  ذب  عشسيد ابقجى ا ا مية هإ نا فه حن فيعمنهللا فيهن  األعنهاءحن 
 .(1) يا ز م  ابا دل ابف  ل عبهابرحيم ب  عل  اببيس     ابسجفيق بني األخجي  مث عهخل ابق    

 
  دهريننم ابقينن دذ اببنن رز   ابههبننة ااننسمر ابفقهنن ء هابالمنن ء صييالح: جهييود القا ييي الفا ييل   اإ -2

األيجبينننة بانننه هفننن ة صننن ح ابنننهي  ه  يتقعانننجا عننن  اباعننن ءحن ههاصنننلجا مسننن  م  سننن يهة أبتننن ء صننن ح ابنننهي  
هانن مسه  حف ونن   علننى هحننهة ابههبننة األيجبيننة هالييننهيم هيصننوهم بس عنن  اباقبنن   ابنن  عاننرتل  ننريقهم 

فقنه ونل ابق  نن  أمن م ابسوننهذ ابصنلي  بانه فقنه ع يلهن  هق ىلننهي  صن ح ابنهي  مسم ان ة بسقنف صن مهة 
حن هياسمنننه عليننن  اعسمننن دا  كبننن ا  (2)   لينننل األمنننجر هدقيقهننن  شننن هرس يابننن  ونننهاد بهمشنننق منننهللا ا لننن  األفلنننل 

 ننجن هب تنن  عتنن زل عتنن  إىل أخينن  ا لنن  ابظنن ير غنن زذ ابننلذ أخننل ير ننجس أن يسوفنن  اببق  نن  ابنن  وننهاد بي
عتهس حبلد هيسيم  برأي  هيسسفيه م  خيفع حن ه   هصل اب  وهاد إىل حلد ااسقبل  ا لن  ابظن ير أحسن  

هأصنننب  بننن  هصننن ر أقنننرال ابتننن ت إبيننن  متزبنننة حن هأعظمهنننم م  ينننة  عتنننهس اانننسقب لحن هفنننجل إبيننن  قلننن ء بننن دسحن 
  وهاد  نجال إق مسن  حبلند ياسنين حن هك ن اب(3)ا قع ع ا ليلحن هاحرمة اب    يصل إبيه  أحه م  ا اممني 

هاينسم ببتن ء ا نهارت اب  ن ة ان حن حن  أصنبود حلند مقصنه برتعيد أمجري  هعتظيمه حن همجهللا ان  ابفقهن ءحن 
مقيمن   بهمشنق عتنه ا لن  األفلنلحن هقنه رأى هك ن ابق  ن  ابف  نل آينلاك  (4)ابفقه ءحن هابالم ء م  ابب د

حن ابنلذ حسن  (5)قسن    هزينرس ا هينه ابق  ن   ني ء بن  األون  ب نل و  عصرف ع  من  اانست رسحن م نل ه نا  
حن هب ننن  ا لننن  األفلنننل   يسنننسعد بتصننن  ابق  ننن  (6)بلملننن  األفلنننل أباننن د أمنننراء أبيننن  هأكننن بر أصنننو ب  

ابننهاير ا صننريةحن ف اننسأذي  هعج نن  إىل هعتهىلننل عننزم ابق  نن  ابف  ننل عنن  عننرك دمشننق هابسج نن  إىل ابف  ننل 
هعاظيمن   بن حن  ن  يارفن  صر ابلذ أحسن  اانسقب ب  ه الن  عتنهس   حمنل هابنهسحن احرتامن   را ل  ابازيز ع م ن 

حن هعلنننى ع نننه مننن  كننن ن ا لننن  (7)مننن  م  يسننن حن هصننن ر ا لننن  ابازينننز   يصنننهر أمنننرا  إ  عننن  رأيننن  همشنننجرع  
فاظنم بنلب   يفال م  ااسبا د أمراء ابههبة أصو ب حن ق م ا ل  ابازيز بسقريبهم إبي  هأحس  إبيهمحناألفلل 

                                                           
 .234 ري  األيجبيني   مصر هب د ابش م   (1)

 (.3حن3/8مفر  اب رهال )(2)

 .172مفر  اب رهال يق   ع  دهر ابفقه ء هابالم ء   (3)

 .172دهر ابفقه ء هابالم ء   ابشرا األد    (4)

 .172دهر ابفقه ء هابالم ء ا سلمني   ابشرا األد    (5)

 (.3/10مفر  اب رهال )(6)

 .173( دهر ابفقه ء هابالم ء   3/12صهر يفس  )ا (7)
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. بنل ونعاجس علنى أخين  األفلنل ابنلذ هقنف  (1)كلمنسهم علنى يصنر م هعقرينر قجاعنه مل ن  وأي حن هأمجانجا  
حن هكنن ن بلق  نن  ابف  ننل دهر كبنن    فننو (2)منن  باننو مسننسوفظي  عنن  زا  أمنن م عسننلم ابفننري  ب  ننر  بيننل 

األعننهاء فننيهمحن هيصننف بتنن   األيننج،   ك نن  منن  األحينن نحن ف نن ن خيشننى علننيهم منن  أ منن عمت زعنن   اببينند 
م بسنسهم هلن بعسهمحن هاعسنزل ابق  ن  ابف  نل قن ىل  : هكن ن ابق  ن  ابف  نل قنه عتنزس عن  اب  هاصل ح بة 

ابازيننز أن يلنن  دعننجة عمنن  ا لنن  بتفسنن  عننتهم  نن  رأى منن  اخننس ل أحننجاهلم هفسنن د أمننجريم هأحج نن  ا لنن  
ابقنن يرة هخننر  إبين  ه نن  علننم بنلب  ا لنن  ابانن دلحن ركنند فركند منن   (3)ابان دل هخيننر  إبينن  بيفنر  يننلس اب مننة 
حن ها سمننهللا بنن حن  علننى هااننسقر ابصننل   (4)هاعفننق مانن  علننى منن  فينن  ا صننلوة ابشنن ملة بل ننل هعلقنن س أحسنن  علننق 

 ابش ل ابس و:
أن يقننيم ابانن دل رصننر عتننه ابازيننز بيقننرر قجاعننه مل نن حن هأن ير ننهللا األفلننل إىل دمشننقحن هعا يننه ا ميننهللا  -

 .(5)على ذب  
 

ه  ابجقنند يفسنن  كنن ن ابق  نن  انن ء ابننهي  بنن  وننهاد دهر كبنن     هىلننة األمننجر هفننو ك نن  منن  ا ت زعنن   
حن ه ن  ي كنه (6)بني ابازيز ع م ن ص حد مصر ها ل  ابا دل م    يدحن ها ل  األفلل م    يد آخنر 

فيهنن  أبتنن ء اببينند األيننج،حن ااننسي ء ابق  نن  ابف  ننل هال نن  منن  يننلس األه نن ع هعلنن  ا ت زعنن   ابنن  ااننرا 
ذبنن  اب سنن ال ابف  نننل  ابننلذ ذكننرس أبنننج ونن م حن هابنننلذ  نن ء فينن : أمننن  يننلا اببينندحن فننن ن اعابء متنن  اعفقنننجا 

 وننجالفمنن  احيلننة   عشننريق حن هإذا بننهأ ختريننق   فمل ننجاحن هإن األبتنن ء مننتهم اخسلفننجا فهل ننجاحن هإذ غننرال اننم 
 رهق حن هإذا ك ن   مهللا خصم علنى خصنم  ريق  هقه قهر  إ  ُتزيق حن هييه   أن يسه على قهرفم  يلي  

أك نر من  أينسم بسصنفية . هيسلن   ن  عقنهم أن ابفقهن ء هابالمن ء كن يجا (7)فمن  يقنهر علين  فم  ك ن   ما  
هابهيم ابت صنر صن ح اببيد األيج، بيسفرغجا بقلية ا ه د هي ملجا م  بهأس ال ف   ها ت زع   بني أبت ء 

أن ابانهه ابصنلي   صة هأن ي  ء ابفقه ء هابالم ء كن يجا ينهركجن ب  قند بصنريم هبسنرير م ابت فنلة ابهي  خ

                                                           
 .173كس ال ابره سني يق   ع  دهر ابفقه ء   (1)

 .173( دهر ابفقه ء   3/53مفر  اب رهال )(2)

 (.3/53ا صهر يفس  )(3)

 (.54حن  53ا صهر يفس  )(4)

 (.54حن  53ا صهر يفس  )(5)

 .174دهر ابفقه ء هابالم ء   ا شرا األد    (6)

 .174كس ال ابره سني يق   ع  دهر ابفقه ء هابالم ء   (7)
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يراقنند ب ننل دقننة هب ننل ونن ف منن  جيننرذ علننى ابسنن حة ا انن مية منن  مت زعنن   باننه هفنن ة صنن ح ابننهي حن 
 .(1)بيسرتد ابب د هيتسقم م  ا سلمني  هيرتقد ابلوظة ا ت ابة ك  يتقو

 
عنن د األفلننل علنن  إىل دمشننق هااننسقر ابانن دل   مصننرحن هقننه بييء امللييك العييادل والعبيييب: التحييال   -3
 (2)بيصنب  انيه ا جقنف ح م   بني األخجي  ا ست زعنيحن  ّ    ت  م  فنرل كلمسن  عليهمن    نم  يفس نل ا

ل هعنننز ابقننن يرة هأمنننر ه ننن  هح نننم هعصنننرا   كبننن  األمنننجر هحق يننن   هينننزل ا لننن  اباننن دل  حنننهى قصنننجر
ههىل ابقلنن ء زينن  ابننهي  يجاننف ابهمشننق  ابق  نن  حمنن  ابننهي  ابنن  أ، عصننرهن عنن  قلنن ء ابننهاير ا صننرية 

فقه بزم ابزيه هابقت عةحن هأقبنل علنى ابابن دة هب تن  بألانف   يصنو  العنأ ابق عنل . هأم  األفلل عل   (3)
س  نني ء ابننهي  بنن  األونن  فج ننة إىل هزيننر ابننلذ هقننهللا فينن  انن بق   ه ننيهللا مل نن  حينن  أن األمننجر كلهنن  بقينند م

هبلا ذب  ا ل  ابا دل فنأي رس ا زرذحن هقه اخسلد األحجال ب  غ ية ا خس لحن هك ر و كجس هقل و كرهس 
همثنننن  ابازيننننز الننننره  إىل ابشنننن م بسمهيننننه ابازيننننز ا لنننن  رصننننرحن هعَّننننني ا قع عنننن   هعقننننرر بيتنننن  هبننننني ا لنننن  

نننر األعمننن ل ههفَّنننر األمنننجال  ا لننن  اباننن دل يننن ور مسننن  ا لننن  ابازينننز بينننسم   مننن   هكننن ن (4)ا رعف عننن   هعمَّ
أغرا نن  هألن اباسننن كر منننهللا اخس فهننن  دسمنننهللا منننهللا ا لننن  ابازيننز بالنننج مهسننن حن ه نننج قنننهرسحن ه  حنننة ينننهس هاننناة 

ابازيننز هأونن ر علينن  أن يسنن فر بتفسنن  هقنن ل بنن  منن  ماتنن س : إن ابههبننة صننهرسحن فنن  سمهللا ا لنن  ابانن دل ها لنن  
سنناهك يسنناه ا حهنن  بصنن حه حن هبف حنن  ف حهنن حن هبتهلننس  يننتهو  ت حهنن حن ه ابصنن حية  دارعنن  

من  ا ا محن ه  عسسقر اباصمة م  اب فر اببش محن ه  كنل بلنه   دسمهللا اب لمة علي    دسمهللا كلمة هإن 
 إىل ا اننستف ر ها انستف رحن هكنلال منتهم علنى ِ َننةِ إخجعن  انلع نحن من  متن  ألمننرك إذعن نحن هغنها  عتنه اح  نة 

هبننههبس  اَحننس حن هانننر مسننسقبل ابتصنننر ابتفنن رحن عتننزل ابتنننجازل هابننههاىلر اببننهايرحن ف انننس ر   عانن ىل هايشننن  
 نن رّا هبلههبننة ابت صننرية انصننرا حن هأليننهذ ا ساننهذ عتهنن  ق صننرا حن هأينند اننلع يت   هدنن   اجملننرّ انن رّاحن هبلعوفننل 

فت ز ي  ه   هث قسن   حن ها لن  يز إىل دمشق حن ها ر ا ل  ن: ابا دل هاباز  (5)األعب عحن هاأليص ر هاألوي ع 
عهننهس همي  قننن حن   يس نن  عتنن  ه  َ ُنننلفحن هأينن  بننيه مقصنننجدس إ  إصنن ح ذا  اببنننني ابانن دل مظهننر أيننن  علننى 

النننهم  ببهمشنننق هاألكننن بر مسجاصنننلة إىل ا لننن  اباننن دل ها لننن  ابازينننزحن ألن هايسظننن م ابشنننمل هكسننند األمنننراء 
األفلنننل ألانننب ال هقاننند متننن  همننن  هزينننرس عج ننند ا انننسيو     ا لننن  ك يننند قنننه حصنننلد عتنننهس يفنننرة مننن

                                                           
 .175دهر ابفقه ء هابالم ء   ابشرا األد    (1)

 (.2/916مفردا    عهه األيجبيني )(2)

 (.3/54مفر  اب رهال )(3)

 (. 54حن3/55مفر  اب رهال )(4)

 (.3/55ا صهر يفس  )(5)
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هبالهم كجعبجا م   هة ا ل  ابا دل ها لن  ابازينز رن   يَّند بن  قلنجام هبسن    آمن هلمحن ف سبنجا   ج من  
 .(1)على ما  ة ابزحف إىل اببله هايسه ز ابفرصة هياههن م  أيفسهم ا س عهة هفس  األبجاال هلم

 
ه نن   ننرى منن  ذكننرانس منن  ا  نن برةحن منن  األمننرءا ا قيمننني بهمشننق امللييك العبيييب علييى دم يي :  اسييتيالء -4

دخننل ا لنن  ابازيننز هعمنن  داخننل هعجوننق مننتهم ا لنن  ابازيننز ها لنن  ابانن دل ه  يشننار ا لنن  األفلننل إ  هقننه 
 علي  حبي :ا هيتةحن ف  عر إىل قبجل م  فر   عم  هأخجس 

 .(2)ورق  بصرى  ىبخل األفلل صرخه ابجاقاة -
 .(3)هميل  ا ل  ابا دل دمشق هأهاا  ابش م  -
     .(4)يسجىل ا ل  ابازيز ابسلعتة هيلكر ا     العبة هيتقم على ابس ة هعبقى ب  مصر هبيد ا قهت -
 

 مث   يل ابا دل على ابازيز ع م ن فأخلى ب  دمشق هأهاا  ابش م مق بل :
 جال.حصجب  على بقد الع ن بين أي -
 يسسمر   ح م    مصر هبيد ا قهت. -
 .(5)يلكر ا     العبة   ابب د ابجاقاة  د ايعرة ابا دلحن هيتقم ا   على ابس ة -
 

كن ن قنرار ا لنن  ابان دل منهللا ا لنن  ابازينز أن يقننيم ا لن  ابازينز بهمشننقحن هأن ي نجن ا لن  ابانن دل انىلبن   عتنن  
مل  ابازيز دمشقحن هوهر  األمجر هاي شنف ا سنسجر ينهم علنى من  كن ن رصرحن هيفجَّل عهب ي  إبي حن فلم  

  ابسننر هقنن ل: إذا  لبتنن ك ف وبنند علننى ا مستنن عحن ه  عبننلل قننررَّس مننهللا عمنن حن فبانن  إىل أخينن  ا لنن  األفلننل 
ابر ى بت  إ   ق مة العبنة هابسن َّة ه  عتنزل عن  رعبسن حن فن   بن  ابر ن  هأفانل من  عرينه هي نجن امست عن  

. فلم  هصنلد ابران بة بنلب  إىل ا لن  األفلنل أوهنر ينلا ابسَّنر بتصنو ىل  ا  سصنني؛  (6)را  عته عم  عل
  أهل ُل بنفق بجا :   عت هع الا ابقجلحن فرر  كن ن ينلا خهيانة من  أخين  .. هين  كن ن ينلا ابقنجل متن  قَ 

  ابَشنفقةحن هعلنى كنل حن ل   األمر؛ ها صلوة أن ععلهللا ّعم  ا ل  ابا دل على يلا ابسرحن ف ي  كأبي  
                                                           

 (.3/62ا صهر يفس  )(1)

 (.3/62مفر  اب رهال )(2)

 .37كس ال ابره سني يق   ع  ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (3)

 (.6/126( ابتعجم ابزايرة )1/166ابسلجك )(4)

 .253اب  مل   ابس ري  ع  مجاجعة  ري  ابارال اباصر األيج،   (5)

 (.3/66مفر  اب رهال )(6)
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يرتك ِبرَّكحن فن ذا ااسشنرع  أون ر علين  اب صنلوة هقنه  ن ء بن  من  ابسنا دة من   ي ن  بن    حسن ال فن ن 
حن فأرانل ا لن   (1)ا ل  ابا دل  صل ب     عن  علنى ينلا ا رعين ال   ا لن  ابازينزحن هعسأكنه يفن رس متن  

جصنننل  إىل ا لننن  اباننن دلحن فأعننن د عليننن  مننن  ذكنننرس ا لننن  األفلنننل اح  ننند مجننن ل ابنننهي  حم اننن  بننن  ععنننم ا 
ها سمننهللا اب لنن  ابازيننزحن هع عبنن  أوَّننه اباسنند هقرَّعنن  ابسقريننهللاحن ابازيننزحن فق منند قي مسنن  هغلنند غلننب   وننهيها حن 

ذبن حن هحقَّنق عتنه عمن  بعن ن ينلا أان أبين هأيد  همحن هذكر بن  من  أ نى إبين حن فنأي ر ا لن  ابازينز هق ل: 
ا ل  األفللحن ه  يقل ب  م  يلا ابقجل حرف  حن هادرا ع  أخين  ا لن  األفلنلحن   يرال إىل ابقجلحن هأي  

ننرى هبانن  إبينن  منن  أزععنن  هأحر نن  هإىل   –هك ينند بيننهس  -َصننرفَخه أحج نن حن هأخننل منن  ا لنن  ابظنن فر ُبصف
 (2)يلن  هحرمين  ا لن  األفلنل إىل َصنرفَخه  فرحل إىل حلدحن فأقبل إبي  ا ل  ابظن ير هأحسن  إبين حن هان ر 

دخل ا لن  ابازينز دمشنقحن حن هما  أخجس ا ل  ا فلل قعد ابهي  مجاى فسسلمجي  هااسج تجي حن هعتهم  
أوهنننر ابانننهل هأبعنننل ا  نننجتحن هأزال ا ظننن  حن هاعسقنننه ابتننن ت أن مق مننن  عتنننهيم يعنننجلحن هفرحنننجا بننن   ننن  كننن يجا 

علننى ابرحيننل ها بنن  إ  هقننه عقننهم اببسيفيننز هأمجننهللا متنن ر اباننهلحن ه  يشننار يارفجينن  بنن  منن  اب ننرم هاببننللحن هإق مننة 
 .(3)إىل ابهاير ا صرية

 
   نهك ن ا ل  األفلل عتهم  خر  من  دمشنق  يلن  هأصنو ب  أخنر  مان  هزينرس  ني ء ابنهي  بن  األون  لسفين

. هقن ل (4)بيقسلجس فلم يظفنرها بن  هها م  باو صت ديق حن خجف   علي  م  ابقسلحن هك ن قه عرقب  أقجام ن  صت
عم د ابهي  األصفه   اب  عد : هكت  يظن  أن بلملن  األفلنل من     مجعن   فلنم يظهنر ون ء بسنجء عنهب  
هزيرسحن فأق م ا ل  األفلل باه خره   م  ابقلاة انز   رسعه خ عجن ههزيرس لسنف  عتنهس إىل أن ينرال إىل 

يننرس هأن كننل منن  يننج فينن  منن  ابننتقص هقنن ل: همنن  اباعنند أن ا لنن  األفلننل مننهللا علمنن  بشنن م هز  (5)ا جصننل 
بريشنن  هرايونن حن هكنن ن ابدابرس هاننجء عننهب سحن  ننم  إبينن  هعرفننرا  ت حنن  علينن حن فأخر نن    قم ونن حن هّاننرح  

ا جصننل بجصننجب  إىل خزايسنن حن هبننرّأس منن  حسنن ب  هخي يسنن حن هايفصننل إىل أدعننى علينن  رنن ل فننأقَّر ا لنن  األفلننل 
ذ . هقنن ل: هعهننه(6) فنن  م بفننة ه  يُفننراَّ األفلننل متهنن  منن ىلني رنن ل دمشننق هأعم هلنن  ونن ث اننتنيحن همجننهللا آ

                                                           
 (.3/66مفر  اب رهال )(1)

 .(3/67ا صهر يفس  )(2)

 .(3/67ا صهر يفس  )(3)

 .(3/64ا صهر يفس  )(4)

 .(3/64ا صهر يفس  )(5)

 (.3/65مفر  اب رهال )(6)
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انأبت    عان ىل كف ينة  فقلند: إ ن هإق مسن حن  واتن أمنرس   جم دخلجا علّ  مسأافني على ان مس  هاانسق مة بق
 .(1)س  اجاس فقه أباهس   ف  قرَّال يجاس ورس هاجء

 
إىل عمَّ  ا ل  ابا دلحن هر ل م  دمشق عشنية ينجم ق اّلم ا ل  ابازيز دمشرجو  العبيب ىل  مصر:  -5

حن هاننن فر (2)إىل اب سنننجة  فتنننزل رسنننعه ابقنننهم مث أر نننل( ي592ا وتنننني  انننهللا وننناب ن مننن  ينننلس ابسنننتةحن )
ه ن  عن د من  هداعن  أمنر فقنر  متشنجرس إىل ابهاير ا صرية هخنر  ا لن  ابان دل بنجداع ا لن  ابازينز ابباس كر 

بانه أخنلي  أربانة عشنر يجمن   أعم هلن  إبين  هك يند منهة مقن م ا لن  ابازينز بهمشنق دمشنق ه اب  مهللا بسفجيو 
هلنن  ونن ث اننتني هأوننهرا حن هأبقننى ا لنن  ابانن دل ابسنن ة بهمشننق هالعبننة بلملنن  هك ينند مننهة ُملنن  األفلننل 

 .(3)ابازيز هأو ع أي  انىلب  
 

اسنن كرحن ف ننيم اببقصننبةحن هينن   ركنند ابفننري  بقصننه بنن د ابشنن محن ف ننر  ا لنن  ابانن دل اببي 593ه  اننتة 
ننز إىل بنن ه  مج عننة منن  اباسنن ر هماهننم احعنن رهن  حن هأمننريم اننهم َربننَو هابتقَّنن بجنقرينند منن  صننجرحن ه هَّ

 .(4)ب ه  ففانلجا هحصَّن  عنز ابهي  ابهي  أا مة ابقلاة هعرك فيه  مج عة م  األ ت د بيوفظجي  
 
قنه عنرك مج عنة من  األ تن د   قلانة بن ه   فظج ن   كن ن عنز ابنهي  أان مةماازلة األيوبيء للفيرن::  -6

هذب  باه أن خرَّال َرَبلنه حن ف ن فجا من  ابفنري  ها زمنجاحن هبقيند ابقلانة خ بينة بنيه فيهن  من  ينلالال عتهن حن 
 .هعلم ابفري  بلب  فمل جي  هااسجبجا عليه  فلا  ابت ت أا مة بسفريع  فيه  هق ل

 
 عم د ابهي  اب  عد:

 
 مننننننننننننننننننننن  غننننننننننننننننننننن  حنننننننننننننننننننننرالإن بينننننننننننننننننننننهللا احصنننننننننننننننننننننجن 

  

 

 ُانننننننننننننننننننننننننننننننننتَّة  انننننننننننننننننننننننننننننننننتَّه  ببننننننننننننننننننننننننننننننننن ه  اننننننننننننننننننننننننننننننننن مة 
  

 بانننننننننننننننننننننننننننن    كننننننننننننننننننننننننننننلَّ منننننننننننننننننننننننننننن  ابع ذا اببيننننننننننننننننننننننننننننهللا
 

 

                                                           
 .(3/65ا صهر يفس  )(1)

 .قرية ي  أهل مت زل عتزب  ابقجافل إذا خر د م  دمشق إىل مصر(2)

 .(3/69ا صهر يفس  )(3)

 .(3/71ا صهر يفس  )(4)
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 (1)هأخنننننننننننننننننننننننننننننننزى خِبزفيننننننننننننننننننننننننننننننن  مننننننننننننننننننننننننننننننن  َاننننننننننننننننننننننننننننننن َم   
 

 
فجصلد إبين  اباسن كر من  مصنرحن ههصنل إبين  انتقر ها  ا ل  ابا دل إىل ا ل  ابازيز يعلد مت  ابتعهة 

يننزل اننم علننى عننل اباعننجل اببقننرال ه  –انبلننه صنن حد  –هميمننجن ابقصننرى  –صنن حد ابقننهت  –اب بنن  
فقسلنجا منتهم مج عنةحن هأانرها قبل ذب  قه هقهللا مجنهللا من  ابفنري    تن د   أ نراا بلنه ابقنهت م  غزة هك ن 

مث قصه ا ل  ابا دل ابباس كر ايف حن فهخله  عتنجة اببسنيف هقسنل مق علسهن  ك  ة  (2)مج عةحن هر اجا ب ت ىلم 
هذ ا سنلمني اببسنو هاب تن ىلم هكن ن ينلا ابفنس   بن  فنس  هلن حن أل ن  فن مسأل  أينهأعي ن م  ا  م  ابفري حن 

فسود أه     أهل ابفسجح ه يي   ه  ء مل  ا ي لس    مججعن  ف انرت اه  هينلا ابفنس    األايم ابت صنرية 
  زمن  مجن ل ابنهي  حممنه بن  ان   بن  هاصنل صن حد  هفسود يلا ابفس  اب  ب  علنى ينه ا لن  هفسوند 

علنى ينه ا لن  ابظن ير ركن  ابنهي  ني هانسم ىلة  أخب ر بنين أينجال   انتة أربنهللا هانسفر  اب رهال  كس ال م
 ص حد ابهاير ا صرية هابش م. –بييفت 

 
علنى ابفنري حن فقصنهها عِبتفننيحن هك يند بينه حسن م ه    رى م  ق م ب  ا ل  ابا دل م  فس  ايفن  عظنم ذبن  

ه نن يقجي  هيننزل ا لنن  ابانن دل قبنن بسهمحن هبانن  إىل أحننهقجا انن  ابننهي  بشنن رةحن فت زبجينن  بف راننهم هرا لهننم ه 
ابازينز إىل من  عتنهس من  اباسن كر ابلنره  هان ر   ا ل  ابازيز     على الره  إبي  بتفس حن فسقهم ا ل  

آخريم   يلجذ على و ء ح  هصل إىل عِبفتني ها سمهللا بامن  ا لن  ابان دل علنى متن  ز م ان عة هصنجب حن 
ابليل رحل ابفري  ع  عبتني ع ىلهي  إىل صجر هان ر   أونريم  ب  عّم  ا ل  ابا دلحن فلم  ُ  َّ ذفمتا  م  

ابباسنن كر يلسقعننجن منن  وفننرها بنن  مننتهم هغتمننجا وننيا   ك نن ا  منن  عسنن ريم هأمننر ا لنن  ابازيننز ها لنن  ابانن دل 
مث أبقننى ا لنن  ابازيننز  (3)  اب تعتيقنن   منن  أاننجاريا لنن  ابازيننز بتقننل اب نن ل إىل عبتننني هإصنن ح منن   ننهم 

إىل مصنر   مجنهللا قلينل ه ن  اباسن كر برمسهن  عتنه عمن  ا لن  ابان دلحن ه انل إبين  أمنر احنرال هابصنل  هعن د 
 ابسايه ب  ات ء ا ل  بقصيهس يتأس فيه  اببتصر هابقههم أههل : قهم ا ل  ابازيز مصر مهح  ابق    

 
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننِاه هاب  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننتم  قننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهمد اببسف

 

 

   ا قَّنننننننننننننننننننننننننننننننننننهمكنننننننننننننننننننننننننننننننننننلا قنننننننننننننننننننننننننننننننننننههم ا لننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

                                                           
 (.3/74مفر  اب رهال )(1)

 .(3/74ا صهر يفس  )(2)

 .(3/76ال )مفر  اب ره (3)
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 اي ق عننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل ابُ فننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر هاحزابنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 اببسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيف هابننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهيت ر هابننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهريم 
 

 قميصننننننننننننننننننننننننننن  ا نننننننننننننننننننننننننننجرهث عننننننننننننننننننننننننننن  يجانننننننننننننننننننننننننننف
 

 

 مننننننننننننننننننننننننننننننن   ننننننننننننننننننننننننننننننن ء إ  صننننننننننننننننننننننننننننننن دق     ابنننننننننننننننننننننننننننننننهمِ  
 

 أغ نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَد عِبتفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني هخلصَّنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه 
 

 

 (1)فريسنننننننننننننننننننننننننننننة مننننننننننننننننننننننننننننن  َم ِ نننننننننننننننننننننننننننننَ ى َ نننننننننننننننننننننننننننننينفَ م 
 

 
 همته : 

 ه  عننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهم ا انننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن م ع م ينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

َلمِ   ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننعَلِى ابهاييننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة ابصَّننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننينف  ُمصف
 

  عُانننننننننننننننننننننننننننننننرا مننننننننننننننننننننننننننننننن  يُنُجاننننننننننننننننننننننننننننننننف  ِوتفِشنننننننننننننننننننننننننننننننَتة  
 

 

   ابتصننننننننننننننننننننننننننننِر   عاننننننننننننننننننننننننننننرا منننننننننننننننننننننننننننن  أخننننننننننننننننننننننننننننزمِ  
 

 مث اي ننننننننننننننننننننننننننننننننننىن منننننننننننننننننننننننننننننننننن  ه هنننننننننننننننننننننننننننننننننن  ونننننننننننننننننننننننننننننننننن فرا  
 

 

 هابسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيف   يُن نفلَنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند ه  ينُنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن نفَلمِ  
 

 ه ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ء  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ءان ابحيَننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 هعنننننننننننننننننننننننننننننننننننن د  نننننننننننننننننننننننننننننننننننن  عنننننننننننننننننننننننننننننننننننن د ابأليافننننننننننننننننننننننننننننننننننننُم ِ  
 

ِهُمنننننننننننننننننننننننننننننننننننُ  صننننننننننننننننننننننننننننننننننن ر مُجننننننننننننننننننننننننننننننننننن دى بننننننننننننننننننننننننننننننننننن   َمقف
 

 

 (2)كم ننننننننننننننننننننننننننننننننننل ذذ احعننننننننننننننننننننننننننننننننننة ذا مجاننننننننننننننننننننننننننننننننننم  
 

 
على ابفنري حن هيقصنهيم بتفسن  همججعن  منرة بانه أخنرىحن إىل أن أ نعريم  هأق م ا ل  ابا دل يجاو اب  را 

هلننمحن هأيفننل إىل مقننهم  ابفننري  منن  فأ نن ال إبينن  هحلّننف أمننراء عسنن رس هأاننأمهم فرااننلجس    لنند ابصننل  
دمشننقحن هعفرقنند ااننس لفهم هااننسقر  اهلهيننة ونن ث اننتنيحن هأمنن  ابتنن ت وننرَّيمحن هر ننهللا ا لنن  ابانن دل إىل 

 .(3)ب دي   ا ته مجياه  إىل
 

                                                           
 .(3/77ا صهر يفس  )(1)

 .(3/77ا صهر يفس  )(2)

 .(3/78مفر  اب رهال )(3)
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ابصننليبيجن اننيعر م علننى بنن ه  عتننهم  أعنن د القا ييي الفا ييل ملييث امللييك العييادل علييى ا هيياد:  -7
عرعد علي  إغ را  وهيهة  نهيم من  قبنل ا سنلمني بقين دة ابان دل محن    1197ي/593بلمرة اب  يية ع م 

ابف  نل يبن در  ران ل ران بة من   انه ابق  ن  –كمن  منّر ماتن    –ابهي  ايسق من    ن  فالنجس   بن ه  ايف 
  ن  فيهن  علنى مجاصنلة ابقسن ل  نه ابصنليبينيحن هيشن رس   يفنه ابجقند مصر إىل ا لن  ابان دل   دمشنق 

حن هعابانننجى  علنننى  هنننجدس   حمننن ربسهم   ابنننب د ابسننن حلية هيتننن  ينننرى ابق  ننن  ابف  نننل يقنننجم بنننههر  ريلننن
   ينند بنن ه  هخعننر ابننب د منن  أذيننل كننل مر نناةحن فقنن ل: هقننه دننهد منن  هصننجل اباننهه ابلاننني هحركسنن  إىل

هأهقهللا     ىلقة يسفق األف ن ر فيهن  من  اناةحن هب ان م ابينجم قنهمحن إن زبند زل همهنة إن ملند فن ن ابتصنر 
ابا دبيةحن هعل  اهلمة اهلمة ا س بقة ابسيفيةحن ف     وبسنجا ذبن  ابفن ادحن هدم نجا مت  ملحن هعل  ابقهم ابقهم 

فن ان  يفنهللا ه  انهرها     فليسند بليلنة رقن دحن ه  يتظنر   حنهي  زينه ه  عمنرهحن ه  أن ذب  ا هن دحن هأ
منن  مننرحن ايظننرها إىل أي ننم ا انن م كلنن  قننه بننرز إىل ابشننرك   ننرحن ه  أن منن  ا م عننة منن   نن ء ه  أن فننيهم 

هللا ابصنن بري حن ه    انانن  بظلنن  هاصننيفها إن   مننكلنن  هإي ننم وننل   فنن ن صننووسم علنن  ابتسننبة فنن ن   
هعتعلن حن هييانة هعتقلن  هبيلنة هعصنب   جيجا هإن ذيد ابت صر ف ن   خن  ابت صنري حن فمن  ين  إ  غمنرة 

مث أعنن د ابق  نن  ابف  ننل هأراننل رانن بة أخننرى إىل ا لنن  ابانن دل   نن  فيهنن  علننى عننهم ا لننل  (1)هدنن ر هعننرب  
يتفقن  من  ع ن بيف علنى ينلس احنرال صنليبينيحن همن  م  ا رابعة أم م اباهه هيهجن علي  مشقة احرال  ه اب

شرا  أايس  ن   اجا جيزذ خ ا  احملستني ابلي  يتفقجن أمجاهلم   ابيل   فق ل ب  : فن  يسنأم منج ان مب
يية ابرَّاب  هِفاله حن هدشالَم ابُ لِف همحله  فهج إذا صرا ه ه  إىل ه ن  هاحنه ينج ه ن    صنرا   إبين  

 (.69ُكلَّه  )هابلي    يهها فيت  بتههيتهم ُاُبلت  هإن    هللا احملستني( "ابات بج حن آية   ابج جس
 

همنن  كسنن ال بنن  آخننر إىل ا لنن  ابانن دل   نن  علننى قسنن ل ابفننري  هيشنن رس علننى منن  يننج بصننهدس منن  حمنن ربسهمحن 
  ذبننن  قجبننن : ينننلس فمنننهحفننن  حنننجزة ا اننن م هينننلكرس اب  هابينننجم اعخنننر هيرغبننن  ابأل نننر هاب نننجاال مننن    

األهق   اب  أيسم فيه  عراىله األعم رحن هينلس ابتفقن   ابن  دنرذ علنى أينهي م مهنجر احنجر   دار ابقنرارحن 
م    يهي حن فسلن  يانم   علين حن همن  أاناه من  أهدع ينه   من    يهين حن فسلن  هم  أااه م  أهدع يه   

من  اننّجدع   ل نهصنل إبين حن هانجاد ابَاعن     ينلس ا جاقنف بين يام   علي حن هعجفيق  ابلذ م  كلال م   لبن 
حن فقنننه كننن ن (2)ابنننليجال مننن  ابصَّنننو ىلفحن فمننن  أاننناه علننن  ابجقاننن   همننن  أعنننجد اببعالمأييسنننة علننن  ابّر فننن   

 ابق    ابف  ل ح  را    عل  ا ش يه بقلم  هعج يه ع  هح   هعلك س بلمل  ابا دل.

                                                           
 .(4/438كس ال ابره سني )(1)

 .(16/676اببهاية هابته ية )(2)
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 متكاشفة وبروق خاطفة:  وص  القا ي لسحاب ليه ظلمات -8

هرد كسننن ال مننن  ابق  ننن  ابف  نننل إىل ابننن  ابزكننن  خينننيفس فيننن  أن   بيلنننة ا مانننة ابس انننهللا مننن  ي 593  عننن م 
مجننن دذ األخنننرة أعنننى عننن رل فيننن  ولمننن   مس  وفنننة هبنننرها خ  فنننةحن هرايح ع صنننفةحن فقنننجى هلُجُاننن حن هاونننسَّه 

فر فنند هلنن  ا ُننهران هاصننعفقدحن هع فنند علننى  يبُنُجانن  فسننهافاد هلنن  أعتّننة  معلقنن   هارعفانند هلنن  َصننَاق  
ُ عهي  هاعستقد ه ر بني ابسم ء هاألرل عع   فقينل: بانّل ينلس علنى ينلس قنه ايعبقندحن ه   سند الُ 

أ فننأ ُاننرَُ  ابتالعننجمحن همزقنند أِدمَي إ  أن  هننّتم انن ل متهنن  هاد  هعننها متهنن  عنن د حن هزاد عصننف ابننري  إىل أن 
ف تّنن  كمنن  قنن ل   عانن ىل : "جيالننجن أصنن باهم   ءاذا ننم منن  ابصننجاعق"  فجقنن  منن  ابرقننجمابسننم ء هحمنند منن  

( هكمن  قلتن  : يَنردالهن أيننهيهم علنى أعينتهم من  اببنجارا   ع صننم من  العنف بألبصن ر ه  ملعننأ 19)اببقنرة:
      منن  العنند إ  ما قننل ا اننس ف رحن هفَّننر ابتنن ت يسنن ء  هر نن    هأ فنن    هيفننرها منن  دهريننم هِخف فنن   هوقنن

يسننسعياجن حيلننة ه  يهسننههن اننبي  حن ف عسصننمجا اب سنن  ه ا  ماننةحن هأذعتننجا بلت زبننة  عتنن ا خ  نناة بج ننجس 
ع يينة هيفنجت عن  األينل ها ن ل ان بيةحن يتظنرهن من   نرا  خفن  هيسجقانجن أذَّ خعند َ لنىَّحن قنه ايقعانند 

قن ِدمجنحن هقن مجا إىل صن  م م علين  هعميد ع  ابتعن ة  نرقهم ههقاند ابف نرة فيمن  ين (1)م  احي ة ُعلَقهم 
ابهلعنجدحن هأصنب   ههدالها بج ك يجا م  ابلي  ينم عليهن  داىلمنجنحن إىل أن أذن     ابركنجد هأاناف اهل  نهي  

هينرى أين  قنه بُان  بانه ابتف نة هأفن ا بانه ابصنيوة هابصنرخة كلال ُيَسلَُّم على رفيق حن هيُهَتين َّ بسن مة  ريقن  
ب نرةحن هأحين س بانه أن كن د ىبخنلس علنى ّغنرة ههرد  األخبن ر   ن  قنه كَسنرِ  ا راكند   هأن   قه رّد ب  ا

م  ابسالفَّ رحن همتهم م  فرَّ فلم يتفا  ابفنرار إىل أن قن ل: ه  اببو ر هاألوع ر   ابقِف ر هأعلفد خلق   ك  ا  
  ِالَّم هير ج أن   قنه أيقظتن  رن  أعظم هب ّ   أرالُد ابقلم حُمَرَّف  هابقجل ُ رَّف   ف ألمر سد اجملفِلُه أ َّ 
ت حن فم  م  عب دس م  رأى ابقي م  عين ان  ه  يلنسمِه عليهن  من  بانه ذبن  بُرين ان إ  أينل هعظت  هيبَّهت  ر   َههلَّ

ل  هاحمنه   ابنلذ من  فلنبلهانحن فم  قصَّ األهَّبجن م له    ا    حن ه  ابقد هلن  ان بقة   ا الن   
 .(2)هيسأل   أن يصرا عت  ع ِرل احر  َهاب رهر إذا عتَّ  أن  الت  خُنيُف عته  ه  خُتيُف عتَّ  

 

                                                           
 .ابُاَلُق: مجهللا علق  هي  م  يسبلا ب (1)

 .(16/675اببهاية هابته ية )(2)
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عنننج  انننيف ا اننن م أخنننج ابسنننلع ن ي 593  عننن م وليييال مليييك الييييمن سيييي  اإسيييال  ط تكيييء:  -9
حن (1)هيننهَّخرس كننلب  صننن ح ابننهي  هكننن ن قننه مجننهللا أمننجا    زيلننة ّ ننها  هكنن ن يسننب  ابننلهيد م ننل ابعننجاحني 

 م  ابشاراءحن ورا ابهي  ب  ُعَتنيف هم  مهاىلو  في  قصيهة مته : هك ن مل     جادا   ُهَّح   ه   مهح  
 

 دمشنننننننننننننننننننننننننننننق ه، ونننننننننننننننننننننننننننننجا إبيهننننننننننننننننننننننننننننن  منننننننننننننننننننننننننننننيُفَّحُ 
 

 

 هإن  م ها   أه أمَّ عنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلهل 
 ال

 بننننننننننننننننننننننننننننننن د اننننننننننننننننننننننننننننننن  احصنننننننننننننننننننننننننننننننب ء ُدر  هعراننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 عبنننننننننننننننننننننننننننننن  هأيفنننننننننننننننننننننننننننننن ت ابشننننننننننننننننننننننننننننننم ل َ ُننننننننننننننننننننننننننننننجلُ  
 

 ةينننننننننننننننننننننن  هيننننننننننننننننننننننج معلننننننننننننننننننننننقعسننننننننننننننننننننننلل متهنننننننننننننننننننننن  م 
 

 

ِل هينننننننننننننننننننننج علينننننننننننننننننننننل   هَصننننننننننننننننننننن َّ يسنننننننننننننننننننننيم ابنننننننننننننننننننننرهف
 

 
 همته :

 هكينننننننننننننننننف أخنننننننننننننننننن ا ابفَقننننننننننننننننننر أه أُحننننننننننننننننننَرَم اب ننننننننننننننننننىن
 

 

 هرأُى وهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ابننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهي   َّ مجينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل 
 

 ِمنننننننننننننننننننننننَ  ابَقنننننننننننننننننننننننجفِم أمننننننننننننننننننننننن  أحتنننننننننننننننننننننننف  فُمَسنننننننننننننننننننننننفَّ ُ 
 

 

 بننننننننننننننننننننننننننننننننننهيهم هأمنننننننننننننننننننننننننننننننننن  حنننننننننننننننننننننننننننننننننن   فب يننننننننننننننننننننننننننننننننننل 
 

 فنننننننننننننننننننننننننن  اجمِلننننننننننننننننننننننننننه أمنننننننننننننننننننننننننن   نننننننننننننننننننننننننن رُس فمُمتننننننننننننننننننننننننننهللا  
 

 

ُس فنننننننننننننننننننننننننننننننننننلبيل   عزينننننننننننننننننننننننننننننننننننز  هأمننننننننننننننننننننننننننننننننننن   تنننننننننننننننننننننننننننننننننننهال
 

 م بنننننننننننننننننننننننننننننننننن  فمب حننننننننننننننننننننننننننننننننننة هأمنننننننننننننننننننننننننننننننننن  ععنننننننننننننننننننننننننننننننننن اي
 

 

 (2)ِعننننننننننننننننننننننننننننننلاال  هأمنننننننننننننننننننننننننننننن  ِولنننننننننننننننننننننننننننننن ال فظليننننننننننننننننننننننننننننننل  
 

 
هقننه قنن م   ا لنن  باننهس هبننهس إ  عيننل هكنن ن أيننج  قليننل ابسننهب حن فوملنن   هلننُ  علننى أن أدَّعننى أينن  قرونن  
أمنِجىال هعلقند ابهلنن دذحن ف سند إبين  عمنن  ابان دل يتهنن س عن  ذبن  هيسهننهدس بسنبد ذبن حن فلننم يقبنل متنن  ه  

 .(3) لجك م    بي  أبي    ذب  هأا ء إىل األمراء هابرَّعّيةحن فُقِسل هعجىّل باهس ابسفَد إبي حن بل ُت دى
                                                           

 .(16/677ا صهر يفس  )(1)

 .(3/72مفر  اب رهال )(2)

 .(16/678ببهاية هابته ية )ا(3)
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مجاند ابفنري  مُججعهن  هأقبلنجا فو صنرها عِبفتننيحن   ينلا ابان م ه : 594حماصرل الفيرن: لتببانييء عيا   -10

ابفنننري  عننن   ف اننسهع  اباننن دل بننىن أخيننن  بقسننن هلمحن فعنن ءس ابازينننز منن  مصنننر هاألفلنننل منن  صنننرخهحن فأقلانندِ 
احصن  هبل هننم مننج  ملنن  األ نن ن فعلبننجا منن  ابان دل اهلُهيننة هاألمنن ن فهنن د م هر انند ا لننجُك إىل أم كتهنن حن 
هقنننه عظنننم ا ُاظَّنننم عيسنننى بننن  اباننن دل   ينننلس ا نننهة هاانننست ب  أبنننجس علنننى دمشنننق هاننن ر إىل مل ننن  اب زينننرةحن 

ة   .(1)فأحس  فيهم ابس َّ
 

 ه594ودود صاحب املوصل: ولال عماد الدين زنكي بن م -11
ه انيم  ك ن م  خين ر ا لنجك هأحسنتهم ون    هان ةحن هأ نجديم  جينة هانريرة هكن ن ونهيه احملبنة بلالمن ء 

عننب  ب ننل هاحننه مننتهم   كننل يننجمحن هيننلا يظننر يهلننم  ا منن   احتفيننة هقننه ابسننىن هلننم مهراننة بسننتع ر هوننر  
عن  ابف نر فيمن  يُِقيسن حن ف نها ل ابفقي  بس نرارس هُمع باسن  حس  حن هابفقي  أهىل الس احستة م  ابفق حن ِ ِوس  

أه دس ابُ  عمَّ  ص حد ا جصلحن فأخل ا ل  متهمحن ف انس  ث بتنجس اب لن  ابان دلحن فَنردَّ فنيهم ا لن حن على 
إىل منن ردي حن فو َصننري    هدرأ عننتهم ابلَّننيفَم هااننسقر  ا مل ننة بجبننهس قعنند ابننهي  حممننهحن مث انن ر ابانن دل 

همننن  وننن  أحنننُه أيننن  عليهننن  هونننس   الننن ن ف انننسجىل علنننى َرَبِلنننه  هُمَا َملِسهننن  هأععزعننن  قلاسهننن حن فصننن ونننهر رم
 .(2)َُتل َّه حن ح  يتَّس  ابشاراء بلب ؛ ألن ذب    يُ   م بج   ه  مقهَّرا 

 
 ه : 594ولال األمري عبُّ الدين ُجرنيديك عا   -12

قسنل ونن هر هحظن  عتننه صن ح ابننهي حن هقننه  َّن  َوننرَِك   كن ن منن  أكن بر األمننراء   زمن ن يننجر ابنهي  هكنن ن 
نسِته بُن  بلُمّهِمن   اب بِن ر ست ب  على ابقهت اا فيسنهالي  بتهلنس  هونع عس حن ه ن  هو حني افسَسوه حن هكن ن َيسف

 .(3)بيد ا قهتحن فرتك ب د ابش م هايسقل إىل ا جصلحن فم   ا    يلس ابستة زب  ع  نل عَ ناألفل
 

 ال امللك العبيب بن صالح الدين: خامساً: ول
بن  أينجال صن حد يج ابسلع ن ا ل  ابازيزحن أبج ابفنس حن عمن د ابنهي حن ع من ن بن  ابسنلع ن صن ح ابنهي  

نننلفىَّحن هابننن   مصنننرحن هبنننه   انننتة انننبهللا هانننسني هئنننه مانننة   مُجننن دى األهىل هحنننّهث عننن  : أ،  ننن ير ابسَّ

                                                           
 .(16/680ا صهر يفس  )(1)

 .(16/681اببهاية هابته ية )(2)

 (.16/683اببهاية هابته ية )(3)
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هكنن ن  (1)احملننرَّم اننتة ئننه هعسنناني هئننه ماننة  عننجاحن عنن   مث يينن   هعشننري  اننتةحن منن     اباشننري  منن 
حن هأيننه  هخفننة حركنةحن َحييّنن  حن كر ابازينز  مينن  حن عفيفنن   عنن  ونن اب حن حسنن  ابصننجرةحن وريننف ابشنم ىللحن قننجاي حن ذا بعننم 

بلنا من  كرمن  أين    عبنق بن  خزاينة ه  خن    ه  فنرت هبينج  أمراىلن  عفنيو ابلن ا  هكنن ن  األمنجال ابفنره 
. همنن  ا اننرها (3)هك ينند مننهة ح منن   صننر أقننل منن  انند اننتني بسنند هو وننني يجمنن    (2) ونننع ع   مقننهام   

أن ابازيز ع م ن هبه اببقن يرةحن فهنج مي نل أهل حن كم من  اببيند األينج، يجبنه رصنر هيسنجىل ح مهن  همنهللا أن 
لند   حين  كج ن  قمصر بقيد   عهه ابازيز ع م نحن كم  ك يد على عهه أبي  ص ح ابهي  األينج،حن من

 األمة ا ا ميةحن إ  أ   الور    أحجاهل  ا قسص دية إىل حه كب  باهة أاب ال م  أمهه : 
 
م همننن  عرعننند علنننى ذبننن  مننن  يقنننص   اب ننن لحن هك نننر ابزحننن م   1194ي/592اخنفننن ل فيلننن ن ابتينننل  -

 األاجاا  لب  بل بز هب ت  ك ن قلي  .
األمننجا   رحننى علننى ابعرقنن  حن هزاد عننهديم    فشنند األهباننة هاألمننرالحن فهل لنند ا جاونن حن هك ننر  -

م ىل  يفه هبقى رصر م    يج ه م  يقجم علنى كفتن  هدفتن حن هكن ن أك نريم مينج  ابق يرة   كل يجم ع  
م  يزاع   اببيد األيج، بني ابازيز ع م ن هأخي  األفلل علن حن هم  ىلنه هيبهه بت  أن م  حهث  (4) جع   

  منن  وننقة النن ا بيتهمنن  بصنن ح  ابننلايتحن ونن لد ابازيننز ع منن ن ابنن  زاد هدانن ىله عمهمنن  ا لنن  ابانن دل
عفنن دذ يننلس اب  روننة ابنن  أوننر  الونن ا  كبنن ا    عنن  ه ننهللا حننه بسلنن  ابلنن ىلقة ا قسصنن ديةحن ه  عسنن عهس علننى 

 .(5)حي ة ا صريني ا سم عي   هاقسص داي  
 
ى َعننزفِم ابصَّننيه   أعمنن ل ابفيالننجمحن فَ ننيَّم علنن  عننج  ا لنن  ابازيننز بننهارس اببقنن يرة هكنن ن علننسييبب ولاتييه:  -1

 حن ابفننرت ّمننرة باننه أخننرىحن .. فسفنن قم أ نن حن بننابليلننة عتننه األيننرام فقيننلحن إينن  أصننب  هركننو خلننف صننيهحن ف ب 
يجمني أه و وة   يسسعيهللا ب  للنجا إع ينة ه  إغ ونة مث ُحنمَّ مِح ُمنُ حن هأولمند بفعياسن  أايمن حن هقنيف   هأق م 

 .(6) مته  إىل دار قرارس دارحن بيتقلَ 
 

                                                           
 (.21/292ا  أع م ابتب ء )(1)

 .(21/293ا صهر يفس  )(2)

 .171كس ال ابره سني يق   ع  ص ح ابهي  هابصليبيجن   (3)

 .172ص ح ابهي  هابصليبيجن   (4)

 .172ا صهر يفس    (5)

 .(4/444كس ال ابره سني )(6)
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هرد كسن ال ابق  ن  ابف  نل عازينة بن  بلملن  ابان دل: أدام تعبية امللك العادل من القا ي الفا ل:  -2
يصنننر ا اننن م بتصنننرسحن هفنننه    ُانننلفع ن منننج ان ا لننن  اباننن دلحن هابرك   عمنننرسحن هأعلنننى أمنننرس  منننرس هأعنننزَّ 

امسننن  فينننن  اباظيمنننة هأحيننن س   حيننن ة  يبننننةحن يقنننف ينننج فيهنننن  األيفنننه يفسننن  اب رمينننة هأصنننن ر   اباظننن ىلم بت
َسنلَّمة هاباجاقند ابسَّنليمةحن ه يقَّنو بن  

ُ
ر ن    ها ا م   مجاقنف ابفسنجح ا سنيمة هيتقلند عتهن  ابألمنجر ا 

ننَ َ  بننن  قلبنن   ه  كبنننها  ه   كننهَّر بننن  ه  عننهدا حن ه  أعهمننن  يفسنن   ه  هبنننها حن ه  َقصَّننر بننن  ذينن   ه  ينننها  ه  أاف
خنن  را  ه  مننجردا  ه نن  قننّهر   منن  قَّننهَر   ا لنن  ابازيننز رمحننة   علينن  ه يَّ عنن  م ننرَّرة إبينن  منن  ايقلنن ء َمهلِننِ حن 

صننن ال عظيمنننةحن ه  بانننة 
ُ
ا  نننرهس أبيمنننةحن فنننرحم   ذبننن  ابج ننن  هيلَّنننرسحن مث هحلنننجر َأَ لِننن حن ك يننند بهيهنننة ا 

 ابسَّبيل إىل ا تة يسرس
 

 ُ  أه نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  بَلينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَد ف هإذا حم انننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 

 

 فافنننننننننننننننننننننن  اب َّننننننننننننننننننننننرى عنننننننننننننننننننننن  ه هنننننننننننننننننننننن  اَحَسننننننننننننننننننننننن ِ  
 

 
بسنننرعة مصنننرع   – َ انننلب    ونننجاال ابانننزاء  –فنننأعفززف علنننى ا لنننجك هعلنننى األهبيننن ءحن بنننل علنننى قلننند منننج ان 

لَننى وننجاُل ابشننب ال هزفَّنن  إىل ابننرتاال  هك ينند مننهة ا ننرل هايق بنن  إىل ملننعا  هبب انن  وننجال ابِبلَننى قبننل أن يَنبنف
مننن  بيلنننة األحنننه اباشنننري  مننن  احملَّنننرمحن هه نننهللا مننن  ابفيالنننجم أانننبجعنيحن هك يننند   ابسننن عة ابسننن باة بانننه ابانننجد 

هاألاننى علينن    كننل يننجم غنن  بايننه  –رمحنن     –أ ننراا هغليننل َكبننِه هقننه فعننهللا اننلا ا ننجىل هاباهننه بجابننهس 
من  يالمن  من  ابُازبنة . هقه هصل قبل ينلا إىل ابامن د كسن ال من  ابق  ن  ابف  نل فين  : هأان علنى (1) هيه 

أّ   ب  ا جنحن ه  ابزاهية ا ستُجية أليل ابا فية إ  أ  علنى م نل حنهَّ ا تنجنحن هكينف يانيم ابا قنل   إ  
ِذِ مَّنِة ابجعنه بن  أن خُتفَفنر هاونس  ل َانيَّهان ابزَّم ن اجملتجن ة هد  على ايسظ ر ابيفا ابش م  أن ميُعرحن هحن   

ُعصننننرا فيهنننن  ابب غننننة أحسنننن  هابسننننهريه هابسصننننجير هابس ييننننف هابسصنننن ييف ابنننن    يننننلا ابجقنننند ابَبننننهَّرت 
 .(2)ابسص ريف يامة عني ُو رُي  على ابالم ءحن هخيسص اببلَّلة ا  ا د م م  ابُفقه ء 

 
ها لنن  ابف  ننل ا لنن  ابازيننز هانز   بلبننيه  نن  قصننه ا لنن  ابانن دل امللييك العبيييب والقا ييي الفا ييل:  -2

بينلالَّ ان  عن  يفسن  فن مستهللا منهللا ونهة ح  سن  را مل   على ابزهال بلبد بن  ابرعينة أمنجا   هح صراي حن هأو
أمجاب  عظيمةحن هيج غن  حمسن     ذب  ابجقد إىل ا ل  هأو  علي   ن يقرتل م  ابق    ابف  لحن ف ن 
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ىل ابق  نن  ابق  نن  ابف  ننل   ذبنن حن فننأحجا علينن    ذبنن  حنن  أ نن ال هأراننل إإبيهنن حن فنن مستهللا منن  ل  بننة 
ابازيننننز   متظنننرس منننن  دار ابنننجزارة معلننننة علنننى ابعريننننقحن فلمنننن  رأى ابف  نننل يسننننسهعي حن فَولنننر هكنننن ن ا لننن  

ابق  ننن  ابف  ننننل مقنننب     يسم بنننن  مننن  وننننهة احيننن ء هدخننننل إىل دار احنننرم فرااننننلد األمنننراء ا لنننن  ابازيننننز 
:  - تن ء علين  هابسقنري  بن  بانه أن أ تند   اب –ح  خنر  هاانسهعى ابق  ن  ابف  نل هقن ل بن  هوعاجس 

قه علمد أن األمجر قنه  ن قد علنّ  هقلَّند األمنجال عتنهذ هبنيه و إ  حسن  يظنرك هإصن ح األمنر بتن  
مجيهللا م  أان في  م  يامس محن هدن  يقنهم أه   ابنرأذ ر ب  أه برأي  أه بتفس . فق ل ب  ابق    ابف  ل: 

. هبقنه ُح ن  عتن  من  ينج أبلنا من  ينلا هأحسن حن هينج أن  (1)فهج بني يهي   هم  احسي  إىل ا  لهاحيلة 
 جيلننةحن هحصَّننل منن  ابق  نن  ابف  ننل كنن ن يسننجىل اح ننم ها وننراا ابببونن ة مننهة  أخنن   عبننهاب رمي اببيسنن 

أل ل ابق    ابف  لحن فعر  بيت  هبني أخي  يَنبفجة  أه بند اعلن ع ذب  أمجا    ليلة هك ن ابت ت  رتمجي  
منن  قننجم  ذهذ قننهر هيسنن رحن يارفننجن ببننين ميسَّننرحن فصننرا عنن  عملنن  هكنن ن مسزه نن   ابمننرأة ح بنن  عتننه ابتنن تحن 

عشننرع  ماهنن  بسننجء خلننق كنن ن قه  هأانن ء إىل ا انن تهرية همانن  زه سنن حن فلنن ي فلمنن  ُصننرا عنن  عملنن  ايسقننل
قننه حصننري    حمننل فسج نن  دننج ا انن تهريةحن هأوبنند عتننه ح كمهنن   ننرري حن هأينن  فينن  هاعصننل ذبنن   بيهنن حن 

ابهار اب  فيه  ابزه ةحن هرام فس  ابب ال ابنلذ ين  فين  فلنم يقنهر ق م  دارسحن فملى ابق    بتفس  إىل  ي
مث أحلننر حن فتقنند   ينند ابننهارحن هااننس ر  ا ننرأة هُاننلمد إىل أبيهنن  يّقنن ابهأحلننر  علينن حن فأحلننر وننهجدا حن

سنبب  هعنزم علنى أن يبنلل ف يسن   إىل ق  ن  ا ان تهرية به اب نرمي  ء  فسه ذب  ابتقد هاعصل ذب  بابنبتَّ 
ف نر ابنهي   هن ركه همان  ئسنة هأربانجن أبنف ديتن ر بل  حن هىبخل مت  قلن ء ا ان تهريةحن فقصنه األمن  

مصريةحن هق ل ب  : يلس ئسنة آ ا ديتن ر لزايسن  هينلس أربانجن أبنف ديتن ر برانم خزاينة ابسنلع نحن هأَُهىلَّ 
ابشن لحن ها سمنهللا اب لن  ابازينز بني   هأحلنر ا ن ل  قل ء ا ا تهريةحن فأخنل  هن ركه ا ن ل ههعنهس بقلن ء
ذب  ا ن ل هقن ل: ينلس خزاينة من ل أعيسن  ان  من  بني يهي حن ها ل  ابازيز حيتال   غ ية ابلرهرة إىل باو 

غنن   لنند ه  عانند. فقنن ل: منن  أذ ا هنن  ة فننلكر بنن  احنن ل فننأ را ملينن  حن مث رأانن  هقنن ل : أعننه ا نن ل إىل 
ع د   هعرَّف  أيين إذا قبلد ينلا ابقنهر متن  إ ن  هاباجد إىل م له حن فم  كل مل  ي جن ص حب  هقل ب : إايك 

أكننجن بانند بنن  أيننل ا انن تهرية هيننلا   أفالنن  أبننها . قنن ل ف ننر ابننهي   هنن ركه: فلمنن   انند ذبنن  متنن  
بننن ة  وهنننر  ِ َُسهننن    ه هننن حن فقننن ل و : أراك هامجننن  حن هأوتننن  أخنننل  ونننيا   علنننى ابجاننن  ةهمجننند همجانننة  

أه  حن مث قنن ل: فننأ را ك  راقنن  أخننل ة فقلنند بنن : أخننَلُ  ئسننة آ ا ديتنن ر. فقلنند: ياننم. فقنن ل : كننم 
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أخنل ابقلنمحن ههقَّنهللا و خبن  هاحهةحن هأان أععين  من  عتسفنهللا بن  منرا  عهينهةحن مث أعع ك م   عتسفهللا ب  إ  مرة 
 .(1)ديت ر هة عارا بعتبلاحن كتد ااس له    ابستة اباة آ ا يهس    ا 

 
 نن  منن   ا لنن  ابازيننز اعفقنند كلمننة األمننراء علننى عتفيننل منن  متليييك امللييك املاصييور بيين امللييك العبيييب:  -3

  ب يس : فأ لسجا ا ل  هصَّى ب  ا ل  ابازيز هيج إق مة ا ل  ا تصجر   ا ل  هقي م ا ء ابهي  قراقج  
عّمن س: ا لن  ألمنراء كلهنم بلملن  ا تصنجر هامستنهللا بني يهي  قراقج حن هحلفد اا تصجر   مرعبة أبي حن هعرعد 

ع ننجن األ ب يننة هلمنن حن ه ننر  بيتهمنن  مت زعننة همشنن ققة ك نن ة ا  يننهحن ها لنن  ا اننز منن  احلننف إ  بشننر  أن 
بنني أمنراء ابههبنة فقن ل قنجم منتهم:  بنه هلنلا ا لنن  حن مث هقنهللا ا خنس ا هأ ن اب بانه ذبن  إىل احلنف هحلفن 

برّسحن هقراقننج  ملننعرال اعراءحن  ننيق اباعنن    يصننل  هلننلا األمننر. هقنن ل قننجم : هيننفوننل مهينند منن  ر ننل 
ير ننى اننلا النن دمحن ف يننن  أ ننجع هأانن ت مقننن دة ه  دلننر منن  يسننسعيل بسنننعجع  هقهرعنن  هقنن ل آخنننرهن:   

ايسزعنند ابننب د منن   فنن  يننلس ابننهاير إ  رلنن  مريننجال لننجاحن هإن فيهنن  بقنن اي منن   تننه ا صننريني ابننلي  
هرا حن هيقصهي  أعهاء ابهي  م   هة اببونرحن فمن    يقنم  مرين  ملن  قن ير    فن  ه ن ل ابتنزاع أيهيهم ق

علني م بانزل أحنه  ل هلنم ابق  ن  ابف  نل: إ    أون بيتهم   ذب  ففزعجا إىل رأى ابق  ن  ابف  نل فقن 
باو هاللننجا ه  ه يننة أحننه أن ذبنن   نن    يجافننق بالنن م فأاننسعلد عهاهعنن  هب نن  ا سماننجا بالنن م بنن

علنّ حن ففالنجا من  أون ر بن حن ه ن هبجا بينتهم اعراء و ونة أايمحن ف عفقند   بيت م ابرأذحن ف ذا ر يسم أمرا  ف عر نجس
انبهللا انتنيحن فن ذا األفلل على أن يقنهم ابنب دحن هي نجن أ ب ن  بلملن  ا تصنجر كلمسهم على م  عبة ا ل  

رت  على ا لن  األفلنل أن   يرفنهللا فنجا رأان  انتعقحن ه  ايسهى يلا األ ل ُالمَّ األمر إبي  هابسهب حن هيش
يننلكر إ نن    خعبنننة ه  ِانن َّةحن ه ننن  اعفقننجا علننى ذبننن  عر ننجس علنننى ابق  نن  ابف  ننلحن فقننن ل: قننه أصنننبسم 

أبني عري ةحن هأاهل عت ه  من  غن سحن ب م هيج  –رمح     –هأخرت  ابلذ اخس رس ابسلع ن ابت صر ابرأذحن 
 .(2)إىل ا ل  األفلل يسسهعجي حن فلم  هصلس  ابُقصَّ ُد عج   إبيهم  ها فأرالجا ابُقّص د 

 
فلمنن  حصننل عتننهيم ُمتننهللا رفننهيمحن هه ننهها اب لمننة لسلفننة علينن حن ه  يننسَّم بنن  منن  صنن ر إبينن  هخنن مر علينن  أكنن بر 

حن (3) دبيننة األمننراء ابتَّ صَّننرية هخر ننجا منن  داير مصننر فأقنن مجا   بينند ا قننهت هأراننلجا يسننسو ُجن ا يننج  ابا
خ ر  ع  ابلذ ىبمرس ب حن هأي   د ح من  هيسنسعلهللا هكسد ا ل  األفلل إىل عم  ا ل  ابا دل  ي  غ  
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رد  جابنن  علينن   ن ا لنن  ابازيننز إن كنن ن قننه منن   عنن  غنن  هصننية فلي سنند فيمنن  ياسمننهسحن فننج أهامننرس هيجايينن  
من   عن  هصنية فن  يانهل عتهن حن ه   يرى رأي  هإن كن ن قنههوه د م ب  ح    األعي ن خعج هم ب  بلب

 .(1)يتب   ب  ابسارل إىل داير مصر 
 
يبنهه أن ا لن  ابظنن ير غن زذ صن حد حلند كنن ن  حتيال  األخيوين األل يل والريياهر  يد العيادل: -5

قه أدرك أيهاا عم  ا ل  ابا دل   إبق ء ال ا بني أخجي  ا ل  األفلل ها ل  ابازينزحن فقنرر ما ينهة 
أينن  هصننل ة ابننس لص متنن حن هبننلب  غلنند ابظنن ير غنن زذ علننى أخينن  األفلننل ألينن  كسنند بامنن  عمنن  هحم هبنن

مصنرحن هبنن  خينر  عنن  أمننرسحن ف سند إىل األفلننل يقننجل: أخنر  عمتنن  منن  بيتتن حن ف ينن    جينن ء عليتن  متنن  خنن  
 ا  زه  ابتسن حن هبنج علمند أين  يرينه بتن  خنهأان أعرا ب  متن حن هأقنرال إبين حن ف ين  عمن  كمن  ينج عمن حن هأان 

ابفرصننة  يشنن  ل هأونن ر علينن  بقصننه دمشننق هأخننلي  منن  عمنن  ابانن دل هأن يتسهننز  (2)ب تنند أهىل بنن  متنن  
أخين  ابسن بقةحن هاعفنق األخنجان علنى ابقلن ء علنى اني دة عمن  حبصن ر من ردي  هار ح ا لن  األفلنل بران بة 

صحن هاغسننتم األفلننل محننحن هعانن هن ماهمنن  أاننه ابننهي  ونن كجس بنن  حممننه صنن حد  (3)ا لنن  ابانن دل عمهمنن  
بُاننه عمهمنن  عنن  دمشننقحن هايشنن  ب    حم صننرة منن ردي حن فسنن ر باسنن كر مصننر إىل ابشنن محن باننه منن  ااننست ال 
رصننر األمنن  انننيف ابننهي  أركنننم هح صننر دمشننق هانننرع ن منن  هصنننلد عسنن كر حلنند بنننهعم  تننه مصنننرحن 

ان دل ابألمنرحن عنرك ابتن  ا لن  ا لن  اب هبجا اقسو مه حن هعتهم  علنم الت ا على ا هيتةحن هب تهم    فليقجا 
ابشنن  هالنجا بنني األخننجي حن منن ردي حن هاينهفهللا مسنرع   إىل دمشننقحن هأخنل يبنلر بنلهر اب  منل علنى حصن ر 

ابظنن ير هاخسلننف فأراننل إىل ا لنن  ابظنن ير غنن زذ هقنن ل بنن : أان أاننلم إبينن  دمشننق هأينند ابسننلع ن فعمننهللا 
 .(5)لد باه م  حرقجا م  ععزها ع  محل  ىل حهابظ ير إ .(4)األخجان هرحل ا ل  األفلل إىل مصر 

 
ه   ا فر ا ل  األفلل را ا   إىل مصر حقن  عّمن  ا لن  ابان دل ههصنل ا لن  عبل امللك األل ل:  -6

ه ننرال مننهللا ا لنن  األفلننل مصنن ف   ف ي سننر عسنن ر ا لنن  األفلننل ههبننجا متهننزمني   يلننجهن علننى ابانن دلحن 
ل بركنة ا ُنّدحن هان َّ إىل ا لن  األفلنل يقنجل بن : أان   أحند أن و ء مث ا ر ا ل  ابا دل ابباس كر هينز 

هأذينند إىل صننرخه  حنانن م ه   ننج ين إىل أخننلي  اببسننيفأكسننر انمننجت ابقنن يرةحن أل نن  أعظننم ما قننل ا 
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يعلنند متنن  هأيند آمنن  علننى يفسن حن فأاسشنن ر ا لنن  األفلننل األمنراء فننرأى مننتهم ختنن ذ حن فأرانل إىل عمنن  
منن  ذبن حن فعلنند أن أن ياجَّ نن  ّحنران هابرالينن  فنن مستهللاحن فعلنند  هاير ا صنرية اببشنن م فنن مستهللاأن ياجَّ ن  عنن  ابنن

 مت . (1)مت      ه بل حجرحن هميَّ ف رقني ه يس   فأ  ب  إىل ذب  هعسلم ابق يرة 
 
    بن  ا لن  ابازينزحن ا تصنجرحنابان دل أ ب نأصنب  ا لن  استقالل امللك العادل ابلسيلناة األيوبيية:  -7

هب ت  باه مهة قص ة ك ن قه أحلر مج عة من  ابفقهن ء هابُقلن ء هابنج ة هقن ل هلنم قنجل ا سنسف  ا سنس  : 
علن    احنجادث بتظنرس   عتعن ال ه  عتيل عصن  ه ينة ابصن  ة فقن بجا: ينلا منجىلَّ علين  فن  يلن حن هغين اب

مننجر حب ننم ابتَّي بننة هيننهبرة فقنن بجا: إذا  فقنن ل فهننل جيننجز بلمننجىّل اب بنن  أن يتننجال عتنن  إىل أن ي ننيفحن هيرعنند األ
ك يد ابج ية غ  صويوة ف  عص  ابتي بة هم  رآس صجااب  أخعأ ب  ا ص بة  انيم    ابسنلعتة ابن  ين  
ُ علنى احقيقنةحن ه نرى منتهم   ينلا ا انىن ا مان ن فلمن   خ فة الليفةحن ف  حق مته  إ  بل ب  ابلذ يانيَّ

هأبنزمهم اببجفن ء  مهللاحن هخ  بهم   ابيمني بن  ها ي ن ااءحن هابسمه متهم ابع عة هابسعرا ابشرع أحلر األمر 
هابجفنن ا ... هقنن ل هلننم: قننه علمننسم منن  يننج ابجا نند منن  ابسظنن فر علننى حفنن  و ننجر ا انن م هعننهب  ا م بنن  

حصننل رصننر هابشنن م همنن  يننلا أمننر يتنن   اببصننبي ن أه ُ نن   ب نن  ذذ ابقننهرة هابسننلع ن فننأذعتجا هأ نن عجا ه 
ابشني جخة هابسقننهمحن أحلننر األمنر هقنن ل هلنم: إينن  قبني  ، أن أكننجن أ ب ن   مننهللا  (2)ا ىلنس ا هرفننهللا الن ا 

ُلفننَ  بننيه يننج اب نن اث هإ نن  
ا لنن  يننج  نن  غلنندحن هبقننه كنن ن جينند أن أكننجن باننه أخنن  ابسننلع ن مننهللا أن ا 
هرع يننة حقنن حن فلمنن  حصننل منن  ذبنن  إكرامنن   ألخنن  صنن حَد األمننرحن غنن  أ  عركننُد  –رمحنن     –ابت صننر 

ُلفننُ  منن  يننهذ هيننه أه د أخنن حن ا خننس ا 
فمشهننيد األمننر إىل آخننرسحن فلننم أَر منن  حصننل خفنند أن خيننر  ا 

يفسن  علنى ابقين م   ب ينة ينلا  عب ىل  ه   مل ند ينلا اببلنه ه تَّندفي  ه ج    األمر يصل  إ  بقي م  
علن َّ من   نرأ علنى لاة هابف  بيسد زاىللنة ف شنيد أن يعنرأ ابص  ح  يبلا أوهَّسحن فرأيد اباصي ن غ  مق

األفلنلحن ه  آمنن  أن جيسمننهللا مج عننة هيعلبننجن إق مننة آخننرحن همنن  أعلننم منن  ي ننجن ع قبننة ذبنن  هأان أرى أن يننلا 
. ه ن  صن ح ر (3)ف ذا بلا أونهس يظنر    أمنرس هقمند ابص  ميل  إىل اب سال ال هأقيم ب  م  ي دي  هيالّم  

 
ُ
انصننر ابنهي  حممنها  منن  ابشنرا ه الن  انىلبنن   لُن  رصنر بلملنن  ابان دل اانسهعى أبتنن  ا لن  اب  منل اانسقر ا 

أن عنج  أبنجس هذبن  قريند من  عت  اببهاير ا صرية ه  يزل ا ل  اب  مل يتجال ع  أبين  اببنهاير ا صنرية إىل 
 .(4)قريب   م  أرباني اتة همسسق   عشري  اتة هااسقل اب ل  باهس عشري  اتة هكسرا  فمل ه  انىلب   

                                                           
 (.3/109مفر  اب رهال )(1)

 (.461حن 4/460كس ال ابره سني )(2)

 (.3/111ا صهر يفس  )(3)

 (.3/113ا صهر يفس  )(4)
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 دخول امللك املاصور صاحب محال حتت سيادل العادل:  -8

ياسنلر إبين  من  مسن عهع  األفلنل هابظن ير إىل عمن  ا لن  ابان دل  –ص حد مح ة  –أرال ا ل  ا تصجر 
رتحيننند ر ننن س عتننن حن هكننن ن رانننجب  إبيننن  زيننن  ابنننهي  ا انننرها "اب هيعليّنننة" فلمننن  قنننهم عليننن  علقننن س اببهيعلننند 

 إبي  يلس األبي   ابشارية: إبي حن هأوهر ابر ى ع  ا ل  ا تصجر هكسد ها كرام هخلهللا علي  هأحس  
 

ننننننننننننننننننننننننننننننننننَجة  اعاسّنننننننننننننننننننننننننننننننننندُ   أعظتننننننننننننننننننننننننننننننننننىن منننننننننننننننننننننننننننننننننن  َ فف
  

 

 قلنننننننننننننننننننننننننننننن  علينننننننننننننننننننننننننننننن  أراال  نننننننننننننننننننننننننننننن  َ فَسنننننننننننننننننننننننننننننندُ  
 

 مننننننننننننننننننننننننننن   تيننننننننننننننننننننننننننند فست نننننننننننننننننننننننننننين يُجِحَشنننننننننننننننننننننننننننتَّ   
 

 

 ُمَسَعتَّيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   هينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجاك   يُسعتَّننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندُ  
 

 منننننننننننننننننننننن  أينننننننننننننننننننننند إ  ُمهعنننننننننننننننننننننن  هينننننننننننننننننننننن  ابنننننننننننننننننننننن 
 

 

 أحيننننننننننننننننننننننن  اننننننننننننننننننننننن  فنننننننننننننننننننننننرتى عليهننننننننننننننننننننننن  أغلننننننننننننننننننننننند 
 

 أينننننننننننننننننننننند ابننننننننننننننننننننننيفذء منننننننننننننننننننننن  ا انننننننننننننننننننننن ءة كلَّهنننننننننننننننننننننن 
 

 

 هبننننننننننننننننننننننننن  ابر نننننننننننننننننننننننننى هأان ا سننننننننننننننننننننننننن  ا نننننننننننننننننننننننننليدُ  
 

 
هق ل بزي  ابهي  يلا ا جىل ا ل  ا تصجر إن ك ن قهر صهر  مت  يلس ابزبة ابجاحهة فلن  من  احسنت   من  

 ميوجي  هميوقه :
 

 هإذا احبيننننننننننننننننننننننننننند أعنننننننننننننننننننننننننننى بنننننننننننننننننننننننننننليد هاحنننننننننننننننننننننننننننه
 

 

 ف وننننننننننننننننننننننننننننننفيهللا نننننننننننننننننننننننننننننن ء  حم اننننننننننننننننننننننننننننننت   بنننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 
مث حلننف ا لنن  ا تصننجرحن ههقانند ابُجصننلة باننه ذبنن  بننني ا لنن  ا تصننجر هعمنن  ا لنن  ابانن دلحن فسننزه  ابتسنن  

هصنل إىل مصننر األمنن  ي 596 ه  يننلس ابسننتة رمحن    (1)عصنمة ابننهي  مل نة خنن عجن هابننهة ا لن  ا ظفننر 
رانجبني متن   –هزير ا ل  ابظن ير  –  ه ابهي  حممه ب  ِقل حن هيظ م ابهي  حممه ب  احسني األصفه  

  أن  لف بلمل  ابظ ير على م بيهس م  ابنب د هيقنيم ا لن  ابظن يُر علنى من  بينهس من  إىل ا ل  ابا دل 
ابانننن دل إىل بق ىلهمنننن  ابننننب د هيقننننيم ا لنننن  ابظنننن يُر بلملنننن  ابانننن دل حبلنننند العبننننة هابسنننن َّة حن فركنننند ا لنننن  

                                                           
 (.3/114مفر  اب رهال )(1)
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 لنن  ابانن دل بلملنن  ابظنن ير علننى منن  بيننهس هحلننف بنن  علينن  هأبزمنن  ئسننم ىلة هأكرمهمنن  إكرامنن    منن  حن هقننررَّ ا
كنننل انننتة مننن  خيننن ر عسنننن ر حلننند فر نننهللا ابرانننج ن إىل ا لنننن  فننن رت ع نننجن   خهمنننة ا لننن  ابانننن دل    

 .(1)ابا دل ابظ يرحن فأقيمد العبة هابِسّ ة حبلد هب دي  بلمل  
 
 
 ه:  596ولال احلاجب لؤلؤ   عا   -9

ابا م اح  د ب ب حن هك ن   األايم ابص حية أوعهللا ابشعا ن هأفنرت ابُفران نحن هبن  مق من    عج    يلا
  اب ننزاةحن همجاقننف مننهللا اباُننَهاةحن هيننج ابننلذ  ننو هراء مراكنند ابفننري  ابّت يلننة   حبننر أَينفلَننة إىل بنَننرَّ احعنن زحن 

لاال علنى ابسعن ر هحصنلد ها ععن ز هكن يجا قعانجا ابعرينق   حبنر عينهأعى   كسريم هأانريم اب ععن ال 
أمجاهلم  د ا انسي ء بانه حصنجهلم  ند ا ان ر فأيقنل هاانستقلحن همن  ينزل حن  أخنلحن هان ا إىل ابقن يرة 

   مأاجري .أهبا  ابُ فَّ ر مقهجري  هاعسقلهم ا
 

 ي  ابرَّ   ب  أ، ِحصيت  ا ِصرذ خي  د ابفري  فهقه ق ل 
نننننننننننننننننننننننننننننن ُتةُ   َعنننننننننننننننننننننننننننننههالكم ب بنننننننننننننننننننننننننننننن  هاببونننننننننننننننننننننننننننننر َمسف

 

 

 (2)رال ُمننننننننننننننننل كنننننننننننننننن ن متسننننننننننننننننجال  إىل ابُتُوننننننننننننننننرِ هابننننننننننننننننهال  
 

 
اعن  ابظَّن يرة هق ل ابام د األصفه  : هم  د ىلل    ح  م  و يهع  اببق يرة   اتة إحهى هعساني من  ميفَّ

رُمنة    ُل حَمَلَّ حن ه َّ اب ن ءحن هعنّم ابنب ءحن ابس نر ينلا اح  ند اب بن  َم ف َوف
لَ  ههصل ا  أي     ح َّ ابَقوف  َرحف

ابال ا ج ننهللا رغيننفحن فنن ذا أصننب   لننه علننى أبننف بيلننة  اوننين عشننر سننبق إبيهنن حن هذبنن  أينن َّ كنن ن خَيبننُز كننل يُ 
ع ىلننهحن فيستنن هل كننلال ابننلذ فينن  ُحِشننَر ابفقننراء مث يفننس  منن  اببنن ال مقننهار منن  خيننر  متنن  هاحننهحن هيالننم أينن  غنن  

جا علنى األبنجا هكن ن ينلا دابن  رَصة هيرى ذب  م  خ اع  فُرصةحن فمن  ينزال ق عنها  حن  يفنرا األبنقُ متهم 
فويتاننل عّتجعنند صننهق ع حن هااننس رقد اببصَّنن   أهق عنن  هكنن ن انن َّ   يننلا اب نن ء حنن  ينندَّ رخنن ُء ابرخنن ءحن 

صَّنن  ُمننهَّة حي عنن   مننرار أمننرسحن فأاننهس   أهان  نناف  خابشَّننيد يقنن َّ ا ينندحن قننه  اننل   ابيفكننة   عمننرسحن ه 
 .(3)بسلايف برَّس 

                                                           
 (.3/115ا صهر يفس  )(1)

 (.4/466كس ال ابره سني )(2)

 (.4/467ا صهر يفس  )(3)
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أبنننج علننن  عبنننهابرحيم بننن  علننن  بننن  احسننن  ابل مننن  اببيسننن   مث ه: 596قا يييي الفا يييل وليييال ال -10

ابب غة هبه انتة عسنهللا هعشنري  هئسنم ىلةحن اباسق   مث ا صرذ حم  ابهي  ص حد ديجان ا يش ء هوي  
أصننل  منن  بيسنن ن هكنن ن  نند اب س بننةحن فقصنننه مصننر بيتشنن ل ابألدالحن ف وننس ل بنن حن هحفنن  ابقننرآنحن هقننن ل 

سنن   إىل ك عنند فأحلننر إبينن  فأععبنن  يفنن دس حراانن  حن هخننهم األكنن بر فلمنن  ملنن  أاننه ابننهي  اابشننار ها 
ه س  هديت  هيصو حن فلم  ُتل َّ ص ح ابهي  ااس لص  بتفس حن هحسََّ  اعسق دس فين  هه نه ابيفكنة   رأين حن 

  حن داىلنننم ابسهعنننهحن عفيفننن   يظيفننن  حن هقلينننل ابلنننلا حن ك ننن  احسنننت يزيهننن   هبنننلب    ي ننن  أحنننه   متزبسننن  هكننن ن 
توننج   عننراي متنن حن ب نن  قننجة منن  ابها وننس  ل بالننجم األدالحن غنن  أينن  كنن ن خفيننف اببلنن عة منن زم ابقننرآنحن 

هكن ن بب ان    هكسد م   ي سبن  أحنهحن ه ن  عظنم ونأي  أَيِنَف من  قنجل ابشنارحن عج د ب  عهم ابلو   ابههرب 
 يصنننوب  انننجى غننن م بننن حن هي  نننر زايرة ابقبنننجرحن ُيسننن هذ ديتننن ري حن هوي بننن  اببيننن لحن ه  يركننند ماننن  أحنننه ه 

نننيهللُا ا تننن ىلز هيانننجد ا ر نننىحن هكننن ن بننن  صنننهق   همانننرها ك ننن    اببننن   حن هكننن ن  نننايف اببتينننة رقينننق  ُهَيشَّ
يسننرتي  ابعيلسنن نحن هكنن ن ألصننو ال ابفلنن ىلل عتننهس مجقننهللاحن  سنن  إبننيهم ه  مينن ال علننيهمحن  حهبننةابصننجرةحن بنن  

بننل د اب ننرابءحن ه  ي نن  بنن  ايسقنن م منن  أعهاىلنن   ننمنن  ذهذ ابتب يننةحن ه     ئننهينن ور أرابال اببيننج  همنن  كنن ن 
ه نني ع  ئسنجن أبننف ديتن رحن يننلا انجى ابسعنن را   سن  إبننيهمحن هكن ن دخلنن  كنل اننتة من  إقع عنن  هرابعن  

عسنمَّى عُنُران  عامنل إونىن عشنر أبنف ديتن رحن هكن ن م  اهلته ها  رالحن هغ  ذب  هاجى  نياة من  ابسنلع ن 
هقننه ذكننر  (1)  كننل فنن َّ هجيسلبهنن  منن  كننل  هننة هبنن  ُيسَّنن ؤ   يفننرتهن ه لننهَّهن   َيسننأمجن يقسننين اب سنند منن

   رخيننن : قننن ل و بانننو مننن  خيهمننن    اب سننند: إن عنننهد كسبننن  قنننه بلنننا م ىلنننة أبنننف  ذعبنننهابلعيف ابب نننهاد
هَّي  عتنه ه  ينزل ماظَّمن   بانه منج  صن ح ابن (2)باشنري  انتة  اة عشر أبف كس الحن يلا قبنل أن مينج هأرب

هبننهس ابازيننزحن مث األفلننلحن همنن   فعننأة أحننج  منن  كنن ن إىل ا ننج  عتننه عننجو ا قبنن ل هااننسي ء ا دابرحن كنن ن 
  بسن   ان كس  فه بسن  ألين  كن ن أمر  ص ح احمَّ م هقد ابسور فأصل  ه  ءع  ابتس  ختيفس بنلب  فج هعن  

عَنننَر علينن  أوننر حركننة  فج نناد يننهي  علينن  ف ننرَّ  ُمَهنن اب حن فعنن ل انن جع  حنن  ار بنند فقننهمد قلنني   قلنني   فلننم
ر نجع عسن ر مصنر مهزهمن  حن هدخنل ا لن  األفلنل فصنلّى صريا   هأخل   ابتزع هقبو هقد ابظهر هقند 

 . (3)علي  هُدف  اببُقرافة هك ن ب  يجم مشهجد 
 

                                                           
 (.63/532ولرا  ابليد )(1)

 (.6/532ا صهر يفس  )(2)

 (.6/532ولرا  ابليد )(3)
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 ابجصنيةحن ف  يند ق ل عتن  ابامن د األصنفه   عتن : مث قلنى انايها حن هملنى ونهيها  محينها حن فجقن س   عان ىل
َجة هألين    يُنبفنِق ب  بسيه األهبني هاعخري  أُاجة  هأن يُنَارَّى ع  راداء ابامر فل  م  ُحلل اببق ء   علينيَّ ُكسف

  فن ن صنت ىلاه  عهنها    ا تنة إ  أح من  ه  عقنها    ابنيفَّ إ  أبرمن    ُمهَّة حي ع  عمن   صن ح   إ  قهمن  
على ابيل ال ا  مسعن هزة عن  احسن الحن  انيم  أهق فن  بف ن ك أان رى ا سنلمني إىل   ابرق الحن هأهق ف  

ارَّة علنى يجم  احس ال هأع ن  لبة ابالم ابش فاية ها  ب ية عته دارس اب هراة هاأليسن م اببُ سَّن ال هالن ا  ابنهَّ
 .. هك ينند  اب  سننت ع  حمسننج ىل يننجم اببانن  هإعنن دة حينن ة األانم... هكتنند منن  حف  ينند حينن ة بنن   ييننة إاألايم 

رحن هك يننند كس بسننن  كس ىلننند ابّتصنننرحن هبراعسننن  راىلانننة ابنننهَّيرحن هبراعسننن  ابرينننة بلنننيفَّ هعب رعننن   انفشنننة   ُعَقنننه ابسَّنننوف
همفسسو عن     (1)هبلممل ة ُم مَّلنةحن هبلاصنر ابصَّن ح  علنى ان ىلر األعصن ر َمَفلَّنلة ب غس  بلهَّهَبة ُ مَّلةحن 

ىلهللا ا  رتعننة صننتياةحن هإ نن  يسننعد علننى متفجابنن  همز نند منن  حن هلرتع عنن    ابصننّت ببهياننة بهياننةابفسجحنن   ا
هرهيننند بُز بننن  هينننج ابنننلذ يسننن  أاننن بيد ابقنننهم ء رننن  أقهمننن  مننن  األاننن بيد هأغربننن    ا بنننهاع   (2)ِ رفايبننن  

فصنجب  مبس ننرة هأبهعن  من  اب ريند همن  أبفيسنن  كنّرر دعن ء ذكنرس   م  عبنةحن ه ردََّد بفظنن    ل  بنةحن بنل اليت 
 زابسنن  عُننزالحن هاب ننرام   ولنن  يقيلننجنحن همنن  ع ننرا  ابتَّجاىلنند هك ينند ابههبننة  دابسنن  عُننهال هابزّبننة  (3)ُمبسهعننة 

بفلنننل  يسنننسقيلجن هبانننزَّ محنننى مح يسننن  يَاِنننزالهنحن ههلَنننزَّ ععنننف ععفننن  يهسنننزهنحن فننن ىل مننن  ابجفننن دة بانننهسة ه ننن  
ننننني دة ة ه ننننن  ابسنننننا دة ة ا فننننن دةة  هاحمنننننه   ابنننننلذ بننننن  اب يننننند هابشنننننه دة ه "إان   هإاّن إبيننننن  هفنننننيم  ابسَّ

 هبلق    ابسايه يبة   ب  ات ء ا ل  في  م  قصيهة:  (4)را اجن" هألمرس متق دهن 
 

 عبنننننننننننننننننننننننننننننننهابرحيم علنننننننننننننننننننننننننننننننى ابيَفَّينننننننننننننننننننننننننننننننِة رمحنننننننننننننننننننننننننننننننة
 

 

َبِسه  حلنننننننننننننننننننننننننننجَل عق اننننننننننننننننننننننننننن    أَِمتَننننننننننننننننننننننننننند بُصنننننننننننننننننننننننننننوف
 

 اي انننننننننننننننننننننننننننننننن ىل   عتنننننننننننننننننننننننننننننننن  هعنننننننننننننننننننننننننننننننن  أاننننننننننننننننننننننننننننننننب ب 
 

 

نننننننننننننننننننننننننننم ء َفَسنننننننننننننننننننننننننننلف ُ    عننننننننننننننننننننننننننن  أانننننننننننننننننننننننننننب ا  انل ابسَّ
  

 هابننننننننننننننننننننننننننننهير يالننننننننننننننننننننننننننننُم أن فيصننننننننننننننننننننننننننننَل خعبنننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 خُبعنننننننننننننننننننننننننننننن  يراعسنننننننننننننننننننننننننننننن  هفصننننننننننننننننننننننننننننننل  خع انننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 هبقننننننننننننننه َعلَنننننننننننننندف رعننننننننننننننُد األ ننننننننننننننلَّ علننننننننننننننى ابننننننننننننننجرى
  

 

                                                           
 (.4/474كس ال ابره سني )(1)

 (.1/514ا رايل : المر ابشهيهة احمرة )ماعم م  ابل ة )(2)

 (.4/474كس ال ابره سني )(3)

 (.4/475كس ال ابره سني )(4)
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 بسنننننننننننننننننننننننننننمجَّ متصنننننننننننننننننننننننننننبه  ه يننننننننننننننننننننننننننند يصننننننننننننننننننننننننننن ا  
 

 هأعسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  خ  بننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة إبينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  هزارة
 

 

 هبع  نننننننننننننننننننننننننننننن  أعفيَنننننننننننننننننننننننننننننندف علننننننننننننننننننننننننننننننى ُخعَّ ِانننننننننننننننننننننننننننننن  
  

 
 

 مننننننننننننننننننننننننن  بقَّبُنننننننننننننننننننننننننجس اننننننننننننننننننننننننن  ألن  يالنننننننننننننننننننننننننُج انننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 عننننننننننننننننننننننننننننننننننن  أبق اننننننننننننننننننننننننننننننننننن  أ ننننننننننننننننننننننننننننننننننن ةس أَغتَنسفننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 قننننننننننننننننننننننننننننننننن ل ابزمننننننننننننننننننننننننننننننننن ن ب ننننننننننننننننننننننننننننننننن س إذ رامهننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 عرِبَنننننننننننننننننننننند مييتُنننننننننننننننننننننن  بسنننننننننننننننننننننند منننننننننننننننننننننن  أعراانننننننننننننننننننننن  
 

 أذيننننننننننننننننننند  ريقنننننننننننننننننننن  بسننننننننننننننننننند َمنننننننننننننننننننن  أرابانننننننننننننننننننن 
 

 

 هأر نننننننننننننننننننننننهللا هراءك بسننننننننننننننننننننننند مننننننننننننننننننننننن  أصنننننننننننننننننننننننو ا  
 

 هباننننننننننننننننننننننننننننننننننز اننننننننننننننننننننننننننننننننننيهان هاننننننننننننننننننننننننننننننننننيَّه غنننننننننننننننننننننننننننننننننن ان
 

 

 ذبننننننننننننننننننننننننننند مننننننننننننننننننننننننننن  األايم  نننننننننننننننننننننننننننُه صننننننننننننننننننننننننننننا ا  
 

 د انننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا دع  إىل أبجابننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن عنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهأ
 

 

   ك بننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلذ يسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناى إىل أبجاانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 جُك بج هننننننننننننننننننننننننننننن  بُج جيهننننننننننننننننننننننننننننن عاتُنننننننننننننننننننننننننننننج ا لننننننننننننننننننننننننننننن
 

 

   بنننننننننننننننننننننننننننننننننل عسننننننننننننننننننننننننننننننننن َا بب بننننننننننننننننننننننننننننننننن  برِق اننننننننننننننننننننننننننننننننن  
  

 ُونننننننننننننننننننننننِ َل ا لنننننننننننننننننننننننجُك رننننننننننننننننننننننن  ينننننننننننننننننننننننزهل هيفسننننننننننننننننننننننن 
 

 

 مشننننننننننننننننننننننننننننننن جبة اببنننننننننننننننننننننننننننننننلكر مننننننننننننننننننننننننننننننن  حمراانننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

ِ هم هابصَّننننننننننننننننننننلجا  أعاننننننننننننننننننند يفسنننننننننننننننننننن     ابنننننننننننننننننننصَّ
 

 

 ه نننننننننننننننننننننننننننننننم ن راحسننننننننننننننننننننننننننننننن  علنننننننننننننننننننننننننننننننى إعا اننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 هعاعنننننننننننننننننننننننننننننننل األقننننننننننننننننننننننننننننننن ع عننننننننننننننننننننننننننننننن  بّلاعننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 وقننننننننننننننننننننننننننننننننننننة حبسنننننننننننننننننننننننننننننننننننن  م هَلنننننننننننننننننننننننننننننننننننن  هم انننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 هننننننننننننننننننننننننننن فلسف نننننننننننننننننننننننننننر ابنننننننننننننننننننننننننننهيي  بسننننننننننننننننننننننننننن ىله ُملف ِ 
 

 

 متنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  هدارت ِعلفمهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  هكس اننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 ّصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجامه  قّجامهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  هَع َّمهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
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اهِل  هّي انننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن     (1)عّم هلنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  بننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلَّ
 

 
هقنه اعفنق  حن(2)هك ن ابسلع ن ص ح ابهي  يقجل :   عظتالجا أ  مل د ابب د بسيجف محن بل بقلم ابف  نل 

ابنن  أخينن  األفلننلحن هقننه دخننل منن  يننجم منن   ابق  نن  ابف  ننل دخننجل ابسننلع ن ابانن دل إىل مصننر هأخننلي  
ا لننن  احملسننن  أمحنننه بننن  ابسنننلع ن صننن ح ابنننهي  هقننن ل  (3)اباننن دل مننن  ابال هخنننر   ت زعننن  مننن  ابال آخنننر 

 اننند ق  ننن  ابقلننن ة  ننني ء ابنننهي  ابق انننم بننن   ننن  ابشنننهرزهرذ بب نننهاد أايم ه يسننن   نننهَّث أن ابق  نننن  
اب ننج  خشننية أن يسننسهعي  هزيننرس صننف   دعنن  علننى يفسنن ابف  ننل  نن   ننهللا أن ابانن دل أخننل ابننهاير ا صننرية 

مق ر نةحن فأصنب  ميسن   هك يند بن  ما ملنة حسنتة ابهي  ب  و ر إبي حن أه جيرذ   حق  إي ينةحن هكن ن بيتهمن  
ابق  نن  ابشننهيه  نني ء ابننهي  ابنن  أ، هقنن ل أبننج ونن مة هأخننيف   (4)مننهللا   عانن ىل هصنن ة اببليننل كمنن  ذكننرها 

نن   صنن حد ديننجان  أن ابق  نن  ابف  ننل باننه صنن ح ابننهي    خيننهم أحننها  منن   –   رمحنن  –ا ننيم احعَّ
أونهر منن  ابف  نل هب غسن  هفصن حس  هفلننل  (5)أه دس هك يند ابههبنة  انري  اليت إىل خهمسن  إىل أن عنج  

 أن يلكرحن هم  وارس قجب : 
 

 هإذا ابسننننننننننننننننننننننننننننننننننننا دة  حظسنننننننننننننننننننننننننننننننننننن  عيج نننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  آمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ن  من ف   ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ها   كلهَّ
 

 حب ىلننننننننننننننننننننلهاصننننننننننننننننننننعه انننننننننننننننننننن  اباتقنننننننننننننننننننن ء فهنننننننننننننننننننن  
 

 

 هاقسننننننننننننننننننننننننه انننننننننننننننننننننننن  ا ننننننننننننننننننننننننجزاء فهنننننننننننننننننننننننن  ِعتَنننننننننننننننننننننننن نُ  
 

 
 هقه ااسشهه علم ء اببهيهللا ب    م  وارس:

 
 كقجب : 

 أينننننننننننننننننننننننننننننننلذ َكفالننننننننننننننننننننننننننننننن  أم غنننننننننننننننننننننننننننننننجُ  َغيفننننننننننننننننننننننننننننننند  
 

 

                                                           
 (.4/481كس ال ابره سني )(1)

 (.6/157ابتعجم ابزايرة )(2)

 (.4/482كس ال ابره سني )(3)

 (.4/483ا صهر يفس  )(4)

 (.4/483ا صهر يفس  )(5)
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 ه  بلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا ابسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننو ال ه  كرامننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة 
 

 هيننننننننننننننننننننننننننننننننننننلا ُبشننننننننننننننننننننننننننننننننننننرس أم  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننهللا بننننننننننننننننننننننننننننننننننننرا
 

 

 هَمنننننننننننننننننننننننننننننننننن  بلننننننننننننننننننننننننننننننننننيفا فيتنننننننننننننننننننننننننننننننننن  اب ق مننننننننننننننننننننننننننننننننننة 
 

 هيننننننننننننننننننننننننننننلا ا ننننننننننننننننننننننننننننيم أم صننننننننننننننننننننننننننننرا ابلينننننننننننننننننننننننننننن و
  

 

 هنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  زِح مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننةوه  اننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبقد حجاد 
 

 هينننننننننننننننننننننننننننننننننلا ابنننننننننننننننننننننننننننننننننهير أم عبنننننننننننننننننننننننننننننننننه  بهيننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 ُيَصنننننننننننننننننننننننننننننننننرَّا عننننننننننننننننننننننننننننننننن  عزميسننننننننننننننننننننننننننننننننن  زم مننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 هينننننننننننننننننننننننننننننننلا يصننننننننننننننننننننننننننننننننِل غمنننننننننننننننننننننننننننننننه أم ينننننننننننننننننننننننننننننننن ل
  

 

 (1)إذا أمسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى كتُننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجن  أم ُقَ منننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   
 

 
 هكقجب : 

 هينننننننننننننننننننننننننننننننننننلا ابنننننننننننننننننننننننننننننننننننهر  مت نننننننننننننننننننننننننننننننننننجر هب ننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 غنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  أق مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ِيظ مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   أره  
 

 هيننننننننننننننننننننننننننننلذ ره ننننننننننننننننننننننننننننة عتننننننننننننننننننننننننننننهى هاننننننننننننننننننننننننننننعرذ
 

 

 انننننننننننننننننننننننننننننننننن  غِصنننننننننننننننننننننننننننننننننن   هقنننننننننننننننننننننننننننننننننن في  مح مننننننننننننننننننننننننننننننننننة 
 

   ِ هينننننننننننننننننننننننننننننلا اب نننننننننننننننننننننننننننننأت ُرهَّا مننننننننننننننننننننننننننننن  بَنتَننننننننننننننننننننننننننننن
  

 

 (2)هذكننننننننننننننننننرك كنننننننننننننننننن ن منننننننننننننننننن  مسنننننننننننننننننن  خس منننننننننننننننننن   
 

 
 هكقجب : 

 اننننننننننننننننننننننننننننبقسم  اننننننننننننننننننننننننننننهاِء ا ميننننننننننننننننننننننننننننل ع رالمنننننننننننننننننننننننننننن   
  

 

 همنننننننننننننننننن  منننننننننننننننننن ل م فننننننننننننننننننيم   ننننننننننننننننننهَّث أه ح ننننننننننننننننننى 
 

 هقننننننننننننننننننننننه كننننننننننننننننننننننن ن ونننننننننننننننننننننن َّ أن أاننننننننننننننننننننننن بس م بننننننننننننننننننننننن 
  

 

 (3) هب ننننننننننننننن  ب ننننننننننننننند قبلنننننننننننننننى فهينننننننننننننننبَ  ىل ابب ننننننننننننننن  
 

 

                                                           
 (.6/158ابتعجم ابزايرة )(1)

 (.6/158ا صهر يفس  )(2)

 (.16/700اببهاية هابته ية )(3)
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 هب    بُههَّ أمرس: 

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننُم مجيانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن     أرى اب سّنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ال كلهَّ
  

 

 ِانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننتيت  رزاا  عُاّمُهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم  
 

 همنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن و بيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننتهم رزا كننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأ َّ 
 

 

 (1)ُخلِقننننننننننننننننننننننننننُد منننننننننننننننننننننننننن  اب ننننننننننننننننننننننننننرام اب  عبيتنننننننننننننننننننننننننن   
 

 
س أراننلد إبينن  زِرَّا منن  ذينند ُم لَّننف  حظن ايعنن    ريننة منن   هذا  ينجم اننأب  ا لنن  ابازيننز ع منن ن بن  ابت صننر

 أاجدحن فأيشأ ابف  ل يقجل: 
 

 أينننننننننننننننننننننننننننننه  بننننننننننننننننننننننننننننن  اباتنننننننننننننننننننننننننننننيف   هاننننننننننننننننننننننننننننننع 
  

 

 زرال مننننننننننننننننننننننننننننننننن  ابسَّنننننننننننننننننننننننننننننننننيِف رقينننننننننننننننننننننننننننننننننُق ابلَّونننننننننننننننننننننننننننننننننن م 
 

 فنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن بزَّرال   ابَاتفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيَفِ مافت يننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 (2)ُزرف ي نننننننننننننننننننننننننننننننننننننلا لسفيننننننننننننننننننننننننننننننننننننن     ابظننننننننننننننننننننننننننننننننننننن م 
 

 
ربنهللُا عظنيم ين  َّر ربلنا   (3)هابق    ابف  ل ب  م  ابصهق   ا  رية ابش ء اب    متهن ؛ أين  كن ن بن  رصنر 

أحند إوَّ  عالنم أن ينلا ابرّبفنهللَا بنيه ون ءك  حن فلم  عزم على اح  ركد همّر ب  ههقنف هقن ل: ابلهنمَّ إين  
   .(4)أ  هقفس  على ف  ك األارى يقجل اب  وهب     رخي  هيج إىل يجمت  يلا هقفمت حن ابلهم فأوهه 

 
  أبنج ا لنجك هأخنج ا لنجكحن أبنجب ر ابسلع ن اب ب  ابا دل ايف ابهياملبحث الثاين: عهد امللك العادل: 

األصننل ابس ننري  مث اببالب نن  قننجال ابننهالهيين حممننه ابنن  األمنن  اننم ابننهي  أيننجال بنن  ونن ذذ بنن  مننرهان بنن  يا
حن يشننأ   خهمننة ا لنن  يننجر ابننهي حن مث وننهه (5)ابننهي  بانن مني ا جبننهحن كنن ن أصنن ر منن  أخينن  صنن ح ابننهي  

                                                           
 (.16/701ا صهر يفس  )(1)

 (.16/702اببهاية هابته ية )(2)

 ( ابربهللا : ابهار همجاه  راَِبع ايظر لس ر ابصو ح.6/533ولرا  ابليد )(3)

 (.6/533ولرا  ابليد )(4)

 (.22/116ا  أع م ابتب ء )(5)
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ا  نن زذ مننهللا أخينن حن هكنن ن ذا عقننل هدينن ء هوننع عة هعنن دة هخننيفة ابألمننجرحن هكنن ن أخننجس ياسمننه علينن  ه رتِمنن  
قن ل عتن   (1)هأععنى حلند بجبنهس ابظن ير رك هحنرّان نحن مث عجَّ   عته  ابب َ ااست ب  رصر مهة مث ملََّ ُ  حلد

عنن زحن احابننلي : هكنن ن ا ىلسنن  حن صنن ىلد ابننرأذحن اننايها حن ااننسجىل علننى ابننب دحن هامسننه  أايمنن حن هح ننم علننى 
   بلملن حن حسن  ابشن لحن مهيبن   قنحن هأرميتينةحن هكن ن خليم  ا زينرة هداير ب نر همصر هابش محن هابيم حن هك  

 ليم  حن ديَّت  في  ِعفَّ  هصف  هإي  ر   ا ُملة. ح
 

منن    نن    قونن  مصننر حنن  قيننل : إينن  كفنن ف حشننة   باننو أايم دهبسنن  هعصننها بننليد كأزال المننجر هاب
مننهللا أه د أخينن  مشننهجرةحن مث   يننزل هانن ع   (2)ا ننجعى ونن ث ماننة أبننف هابُاهننهة علننى اننب  ا ننجزذ   يننلس 

لن  بنني أه دس هكن ن .. مث إين  قسنم ا َدح يمحن هُت   هااسجىل على   ب  أخي  ح  يراهغهم هيلق  بيتهم 
األ نراا هقنه احسينل بت عن  رلنجك . اد ب  عهة أه د انلعتهم هزّه   (3)غ بب   هيشسج رصر يصَّيف اببش م 

حن  صنتف بن   إىل ابالمن ءهحنّهث ابان دل عن  ابَسنلف  هكن ن من ىل    (4)هيسنلَُّم    علنى ابفسن  بن  منرا حن 
 .(5)ابرازذ كس ال "الايه ابسقهيه" فلكر ا     خعبس  

 
 السياسية  د األيوبيء   ا بيرل الفحأواًل: األ

باه هف ة ابسلع ن ص ح ابهي  ايسقو األمراء ها لجك ا ا يهي  علنى خلف ىلن  هكن ن أّههلنم ب سمنر صن حد 
هأصنبود ا تن  ق األيجبينة مهَّنهدة هانتع ر ه ن بفجا  ِخ   مث أيَّهس ص حد م ردي  هراالجا أ ب ة ا جصنل
اننلجا بلانن دل: أن أخننرُ  منن  بنن دان. هابعنند ابسننيعرة منن  ابشننم ل همنن  ابشَّننرا ه ركنند ا يننج  صننجا حن هأر 

ُمب ننرا  يساَّننرل بنن  ابانن دلحن بننل ابههبننة األيالجبيَّننة ب  ملهنن  باننه األيجبيننة   ا زيننرة مّهننهدة ُت منن  حن هكنن ن امسونن ان  
ُم اَّسه حن ب   ا رادة ا هلية أّه حن هعزمية ابان دلحن هابسفن ا األيجبيَّنة حجبن   يين  حن ّحنجل كنل ذبن  إىل  مج 

 .(6)هالكيه على إح  م قبلسه    ا زيرة يصر كب  بأليجبية 
 
 لفاء:   معسكر احلُ  -1

                                                           
 (.22/116ا صهر يفس  )(1)

 (.22/117ا صهر يفس  )(2)

 (.22/117ا صهر يفس  )(3)

 (.22/118ا صهر يفس  )(4)

 (.22/120ا صهر يفس  )(5)

 (.1/219ابا ق   ابههبية   عصر احرهال ابصليبية )(6)
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بسنن  ابب  تيننة هيننج    غسك ينند ابلننربة األهىل ابنن  هُ هَّنند بل لفنن ء ينن  مقسننل ب سمننر صنن حد خنن  حن إذ ا
هرااننل األمننراء ابسَّننلعتةحن هعلقَّنند اب لنن  ابّت صننر  وننا ر أه  عتمننرالس ه  عسنن  رننج  صنن ح ابننهَّي حن فقننه وهننر

لننف ا تنن هذ ها لننجكحن هعتننهم  بننها هكننأن ابسنناه جي رينن حن اننق  خبتنن  ر ابب  تيننةحن بستهنن ر دع مننة قجيّننة منن  اح
 .(1)بأليجبية 

 
 حد ا جصل هعلّ     ابسورك اباس رذ  َّه األيجبيَّة  حنس ل ب دينم ا زرينةحن عردَّد عز ابهَّي  مساجد ص

  ا ننيم دامهنن  ا ننرلحن فانن د حممننج     حمفننة إىل ا جصننل هعبانن   ننيم ابسونن بف األ ب نن  هعتننهم   ّننرك 
حن حن  عفن  بُههن أن  رز أذَّ يسيعة ه ه ص حد م ردي  يفس  هحينها    ا ينهان "فسلنرَّعحن هعنّهرع هعشنفهللا

 عت  ابا دل.
 

 رك ابا دل بسرعة "ف سد إىل بين أخي  يسنستعهيمحن فأانههس ه رّكند ابفنرا األيجبينة دنج ا زينرة من  ُكنلَّ 
 هأقرا  اهة حلدحن مثحن محص هبالب  هدمشق.م  ن هأهَّهل  

أل ب نةحن فنأمر ابتن  ه  ياه يلا ابسعمهللا األيج، ب  م سدحن فقه ااس لَّ ابا دل دمَّنهللا ابتعنها حن هعرا نهللا ا
نن  مث احسننّل ابرَّقننةحن هااننسجىل علننى ابظنن فر بقينن دة  ا تُننهحن هاحننس ل مهيتننة اننره حن هك ينند بامنن د ابننهي حن ف حسلهَّ
هعبلننجر ابج ننهللا ابسي انن  باننه يننلا ا خسبنن ر بلههبننة األيجبيننة بسأكيننه اننلعتة ابانن دل علننى   حن(2)بنن د النن بجر 

أه فملنجك ا زينرة هأمراةينن  إمَّن  يسبانجن مبُ ونرة بنج ة ابانن دل ك منل أرا ن  ا زينرةحن كمن  الكننه  علنى ابشن م 
 .(3)ُل بفجن ب حن خ  اجنحن خيعبجن ب  على مت بريم هيس الجن ا   على يقجديم 

 
نن  ابانن دل   يعجمنن  علننى منن ردي  ه ّنن  1198 -ي 594ه  عنن م موليي  حلييب:  -2 محن أاننه ابظّنن ير عمَّ

نن  إوننر هفنن ة ه ننّرك ابظنن ير مننهللا أخينن  األفلننل ألخننل دمشننقحن دعننم ابظنن ير ابازيننز  هقننهللا النن ا بيتنن  هبننني عمَّ
هباننه فشننل ُخعَّننة ابظَّنن ير  (4) نن بف أ ب ننة اننتع ر ها جصننلحن فهزمننجا  ننيم ابانن دلحن هأ لننجس عنن  منن ردي  

نن  ابانن دل رااننل حسنن م ابننهي  يجبننق صنن حد منن ردي  هحنن هل البيننف حلننف مانن  همننهللا   خننل دمشننق منن  عمَّ
م 1202 -ي 599بلُهُعننجم علننى منن ردي  عنن م م أخننجس األفلننلحن هعتننهم  عنن د ابانن دل أمننراء ا زيننرة رنن  فننيه

فقنه ان ر األونرا انىلند هابنهس  صنلوة كنل األ نراا  دعهخَّل ابظَّ ير إ ن  ينلس ا نرّة بجان  ة انلميةحن ك ين
                                                           

 (.1/220ا صهر يفس  )(1)

 (.13/436ا جاجعة ابش ملة )(2)

 (.1/220ابا ق   ابههبية   عصر احرهال ابصليبية )(3)

 (.5/588 ري  اب  خلههن )(4)
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دس ابعسمنن فننأدرك صنن حبه  أيَّنن  انني جن ال اننر األكننيف ي 599ابانن دل   َحننرَّان إىل منن ردي  هح صننري  عنن م 
هعفرَّق  ا صلوةحن فأرال بلظ ير صن حد حلندحن ابنلذ على حلف ُمسف َّ  أص  حن   جيما  إ  ا صلوةحن 

ننهس منن  ابتعنن ح  اباسنن رذحن فقننه فشننل ابتنن  هافننق علننى ابسننا  اببصالننل  مجافقننة ابانن دل عننهلال علننى عننهم الكال
راا كن ان يسجقّان ن يصنرا  عسن راي  حن هُررَّ    ابا دل ه  األو(1)وقيق يصر عس رذ د س م ردي  بساألوراا 

أبننف ديتنن ر  150حن هاب ق بننل  ننم  ابانن دل ُحُصننجب  علننى  (2)حن هقلاسهنن  ابشننه ة كمنن ردي  ننهَّ بلننهة حمصننتة  
يقنننها حن هالعبنننة هابسَّننن ة   مننن ردي  منننهللا انننهة عسننن كر بننن  عتنننه ابعلننندحن هحصنننل ابظَّننن ير علنننى عمجبنننة يننن  

 .(4)م ردي  ص حد  حن م  (3)أبف ديت رحن هإقع ع قرية ابقرادذ 20
 
 :(5)القوى الّسياسية   ا بيرل الّ امية )م كلة خالط(  -3

ب سمنرحن ابنلذ اانسجىل   يسم َّ  ص ح ابهي  م   َّم أخن   إىل  ل سن حن فقنه ك يند ح نم انيف ابنهَّي  
بنن  انن م ن ملنن  أخنن   هااننسع ع ب سمننر حفنن   –منن  ونن س أرمنن   –علننى ابسالننلعة انن  باننه مننج  ونن ير 

  م  عجاالهللا ابسلع ن ص ح ابهي    ا زيرةحن هعرا يجاايس د س ِخ   بلب  حقه علي حن هعتنه هفن ة  ل س
ه ن بف منهللا أ بن  ا جصنلحن  حن(6)اب ل  ابّت صرحن هيج بقد ص ح ابهي  ابسلع ن أوهر ا بسه  حن هعلقد 

بانننه م 1193/ ي589م   قسلننن  ا فننن    عننن نل احلنننف ّ نننه األيجبينننة هب ننننَ ر ُينننج َمننن  َو ننننهيُقننن ل إن ب سمننن
حن  (7)وهري  م  هف ة ص ح ابهي   يهذ ا   عيلينةَّحن أ نى ُكنلَّ خعنر كن ن يشن ل  ب سمنر علنى األينجبينيَّ 

 نن بف ملنجك األ نراا  ننهيم بانه قسننل  –فاليَّن    –همقسلن  هفّنر علننى األيجبّينة اب  نن  من  ا س عندحن هفّ نن  
  باننهس  لجكنن  آا اننتقر هبقبنن  يننزاز ديتنن رذحن هعسننمَّى : احملَّننرك ها ننهبر هاألوننه حقننه علننيهمحن فملنن  ِخنن 

حن فسنننجىلَّ األمنننراء حممنننه بننن  صننن حد ي595ا لننن  بنننهر ابنننهَّي حن ب تننن    يانننم  نننجي   بانننهي  فقنننه عنننج  عننن م 
  ي   قسل أ ب ة وع ع ابهي  قسلاحن ابلذ ك ن حسن  ابسن ة  (8)خ   ابس بق ب سمر هك ن و اب  ف اها  

                                                           
 (.1/220  عصر احرهال ابصليبية )ابا ق   ابههبية (1)

 .164ا م را  األرعقية عم د ابهي  خليل   (2)

 ابقرادذ : قرية م  أعم ل وي س ن.(3)

 (.1/220ابا ق   ابههبية ) 213( وف ء ابقلجال   3/139مفر  اب رهال )(4)

ا  و ث ب   حن اباربية هابف راية  يُفسر انصر خسره  ابد عسميسه حن فيقجل : ي  بني ب د ا سلمني هاألرم  هيس لمجن(5)
 هاألرميتية هأو  أ    يد أخ   هللا ابسبد.

 (.13/436ا جاجعة ابش ملة بلورهال ابصليبية )(6)

 (.13/436ابفس  ابِقسَّ حن ابام د األصفه   ا جاجعة ابش ملة )(7)

 (.14/84ك ر ) ري  اببّ هاذ هرحلس حن ا جفق عبهابلعيف ا جاجعة ابش ملة د. اهيل ز (8)
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ننجا اننيف ابننهَّي  بلبنن نحن هكنن ن هاوننس ل يننج اببلهننج هابشننراالحن فنن يسقو مننهللا ا تننه هابرعيننة  علينن  ابتنن تحن همل َّ
ابنن  ابانن دل صنن حد َميَّنن  حن ف سنند مج عننة ابنن  ب سمننر بلملنن  األهحننه  (1) لجكنن   بشنن س أرمنن  هعسننلم خنن   

 يشن   كبن ا  هك ن قه  لد ابتعهة م  أبي  ابا دلحن فأرال ب   .(2)ف رقني يسسهعجي  إىل ِخ  حن فس ر إبي  
ابننهَّي    ننرل ونن س بنن  قلنن   بلبنن ن ااننستعه ر ينن ب نن   .(4)هُتّ نن  بجااننعس  األهحننه منن  يزميننة بلبنن ن  حن(3)

فان د إىل  حن(6)ص حد أرزن ابرهمحن فس ر إبي  بتفس  هما  اباس رحن فهزمنجا األهحنه  حن(5)أرا ن ابسلعجق  
يملنن  خنن  حن ب ننّ  أيلهنن    ُيسننلَّمجي  بنن حن ميَّ فنن رقني ه مننهللا   ننرل ونن س  خنن  حن هغننهر بلبنن نحن فقسلنن حن ب

هختَّنجا أصنو ال ا نهن  (7)ي 604هق همجسحن فا د إىل ب َدسحن هااسهعجا ا ل  األهحهحن هانلَّمجس ا هيتنة انتة 
ابقننجى اباسننّ رية عُاننهال امسننهادا  بقننجة هابننهس ابانن دل هأخينن  األوننراحن هينن  أكننيف اجملنن هرة منن  قّننجة األهحننه ابنن  

هاانسف د األهحنه  (8)أخين  األونرا  الهنم يرتا انجن هب نّ  دعنم  ا زيرةحن فون هبجا ابتينل متن حن هابسَّي اَّية  
ف نن ا ملننجك ا ننهن اجملنن هرة حن (9)هينن  بل ننر  فمل هنن  منن  ه ننجد قّننجا  أخينن  األوننراحن فهنن  م قلاننة أهان 

بنّرهمحن هخعبنجا ُانلع ن ان  قة اهاعفقجا على عرك   عة ابا دلحن هأعلتجا   عة خسره و س ب  قلن  أران ن 
محن إىل خننننن   1210ي/607فسونننننرك ملننننن  اب نننننر  حن (10)هراانننننلجا اب نننننر  ُ َّر نننننج م  نننننهَّ األهحنننننه  بننننن حن

هح صري  بُقجَّاع حن ه  إحهى اهلعم   ا يَم اب ر  على أبجاال خ   اق  مل هم ع   نجادسحن فأانرع 
 ننن ا انننراح  مق بنننل عنننهة ا نننهافاجن عننن  اببننن ال هأانننرها ا لننن  هاقسننن دهس إىل األهحنننه ابنننلذ ف ه ننن  علنننى إ

عسننليم باننو ابقنن عحن هإ نن ا ئسننة آ ا أانن  مسننلمحن هدفننهللا م ىلننة أبننف ديتنن رحن هعننزهي  وننره حن متهنن  : 
 .(11)ابتة ا ل  اب ر  بلمل  األهحهحن هإق مة ُيهي  بيتهم  ُمهَّ   و ث اتجا  

 

                                                           
 (.518حن  518حن9/517اب  مل   ابس ري   ب  األو  )(1)

 (.3/176مفر  اب رهال )(2)

 ا صهر يفس .(3)

 (.1/222ابا ق   ابههبية   عصر احرهال ابصليبية )(4)

 (.1/222( ابا ق   ابههبية )3/176مفر  اب رهال )(5)

 (.1/222( ا صهر يفس  )3/176ا صهر يفس  )(6)

 (.1/222( ا صهر يفس  )3/176صهر يفس  )ا (7)

 (.1/222( ا صهر يفس  )3/176ا صهر يفس  )(8)

 (.1/822( ا صهر يفس  )3/176ا صهر يفس  )(9)

 (.1/222ا صهر يفس  ) 274وف ء ابقلجال   (10)

 (.1/222ابا ق   ابههبية )(11)
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ننُهن اجملنن هرة ِلنن   ا ُسونن بفني  َّننه األهحننه هأبينن  اباننفس نن ذل 
ُ
 دلحن هقصننهها ابانن دل هيننج   َحننرَّانحن ُملُننجك ا 

ي  أينجال ابن  ابانن دل األهحنه انم ابنهَّ حن هبانه منرل ُعلن ل عُنج َّ ا لن  (1)هاعسنلرها إبين حن هعن دها إىل   عسن  
حن فسسنننّلمه  أخنننجس ا لننن  األونننرا صننن حد  (3)م 1208ي/605حن انننتة  (2)  مهيتنننة م ذُكنننردحن هدفننن  اننن  

فاظننننم وننننأن حن (5)ُأ ننننيفد ميَّننن  فنننن رقني إىل ا ظُفَّننننر وننننه ال ابنننهي  غنننن زذه حن (4) َّ   مل نننن  قر ا زينننرةحن هااننننس
 0(7) حن فاظم أمرسحن هعلقَّد و ير م  باه أن مل ه  (6)األورا رُل   ِخَ   هي  قصبة أرميتي  

 
ك ن األفلل أكيف أه د ص ح ابهي  ههّو عههسحن هبانه هفن ة هابنهس ّكنجن امللك األل ل   ا بيرل:  -4

حنههد محنص  ن    إىل حنههد ق اب  ك يند إقع عن   بن    حين س هابنهس ابسالنلع نحن هين  ُتسنه من   ل ة دمش
ا لنن  ُتّ نن  ي 592اباننريم  تننجاب  يفصننله  عنن  باننو ابسننجاحل ا تنن  ق احملسلننة منن  قبننل ابفننري  ه  عنن م 

صن حد هبانه منج  ابازينز ابن  صن ح ابنهي  ابا دل من  إخنرا  ابن  أخين  األفلنل من  دمشنق إىل صنرخه 
بننني األخننجة أبتنن ء  حن ب نن ؛ يسيعننة ابسو اننهي595مصننر ُتّ نن  األفلننل منن  ابجصننجل إىل ُح ننم مصننر عنن م 
هعنن د إىل  –كمنن  مننّر ماتنن    –ر ن  مصنننل منننرد األفلنننصنن ح ابننهَّي  هو صننية األفلننل غنن  ابقي ديننة فقننه  نن

األفلنل حصن ر  م هأوتن ء1201 ي597بانه ُم  مرعن  ابف ونلة ألخنل دمشنق  –أيل    –صرخهحن مث خسري  
ابشنننرقيةحن ف يسنننود مننن  احصننن ر بلاننن دل بهمشنننقحن راانننل اباننن دل األفلنننلحن ههعنننهس اببنننب د هأخيننن  ابظننن ير 

هيبنهه أن ابان دل كن ن يُنهرك  (8)ابا دل َميَّ  ف رقنيحن هُ َيس   هاره  هقلاة ام هعمل على عفشيل  هالمَّ  
َ  عنن  مراكننز ابقننجى   دمشننق همصننر هبيلننا  ُت منن   منن  يفاننلحن فقننه ه ننهللا األفلننل   ا زيننرةحن بيباننهس أه   

أخننرى عسالَّننق  نند إوننراا همراقبننة هبننهس األوننرا صنن حد إقعنن ع ا زيننرة هك ينند بننهى ابانن دل لععنن   
ن    يعلنهللا عليهن  انجى ابتن  األونرا  صن حد إقعن ع ا زينرة ابنلذ ُانيتفلي   حقن  حن ففن  عن م ابألفللحن ررَّ

هاببفاننل هصننل لننة  َّننه منن ردي  حم كرس بلسج نن  مانن    احن  لنند األوننرا منن  األفلننل ابقننههم باسنني599
اانسجىل علننى األفلنل إىل ّحنران هرافقن  األونرا ابنلذ كن ن يظهنر ابننجد ها حنرتام بألفلنلحن حن  إيَّن  عتنهم  

                                                           
 (.1/223ا صهر يفس  )(1)

 (.7/223هبية حن متلر ا  ي  )( ابا ق   ابه3/175مفر  اب رهال )(2)

 (.1/223( ابا ق   ابههبية )20/158ا جاجعة ابش ملة )(3)

 (.1/223 ري  ابب هادذ هرحلس  يق   ع  ابا ق   ابههبية )(4)

 (.1/223( ابا ق   ابههبية )3/208مفر  اب رهال )(5)

 (.1/223ابا ق   ابههبية )(6)

 (.1/223ا صهر يفس  )(7)

 (.1/225ابا ق   ابههبية ) 444 ب  اباهمي    زبهة حلد(8)
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منن ردي  هاباننجدة إىل حننرّان بلننا كننرم األوننرا غ يسنن  مننهللا ابنن  رأت عننني النن بجر اننلمه  بنن  هباننه ابصننل  مننهللا 
  نأرانننل عسننن رس هيجابننن  هاانننسا د مجلنننني مننننحن إ  أن ا لننن  ابانننن دل  (1)  مجلنننني عمننن حن حيننن  أععننن س بلنننهي

ا لنننن  ابانننن دل هابتنننن  األوننننرا عتفيننننل حن مث  بننننهللا (2)ل هايسننننزع متنننن  اننننره  هوننننب س ن ها ننننجزر هابسنننن  ناألفلنننن
ب لبنن  كننلبجي  علينن  فأخننلها رأت عننني النن بجر منن  ا لنن  األفلننل هكننلب  مجلننني لععهمنن حن ّ ننه األفلننل 

أن يفقننه ُكننلَّ حن ك ينند حم هبننة األفلننل األخنن ةحن قبننل (3)اننجى ُ َيسنن   دة ابننب د متنن  ه  يُبقننجا علينن   اننسا 
 بسشنننفهللاإىل محننن ةحن أمنننل بننن   نننم  أانننرع  األيجبيَّنننةحن يننن  ابسنننلبالل باَّمننن  اباننن دلحن هاانننساع ف حن فأرانننل هابهعننن  

األفلنل حن عتنهم  ه نه  (4) ذبن  ص حبه  ا تصجر عته ابا دل  بق ء ب دس علين  ب ن  ابان دل   يلسفند إىل
أخنجس هعّمن  هأبتن ء عمَّن حن  ن  زاد األفلنل حتقن   هدفان  ابدن س يفس  هحيها   م  اببيد األينج، فأعنهاةس ينم 
اننلع ن انن  قة ابننرهم قريبنن   متنن حن همرحبنن   بنن  هررنن  ألينن   (5)مانن كهحن ف بسفنند خنن ر  اببينند بيعننه كي نن هت 

 (7)حن ف نن ن ايسقن م ابلننايف منن  ابقننجذ  (6)بنن  علنى متنن بر ُ َيسنن    عنهه اببينند األيننج، ايسمنى إبينن  هخعنند

ه نه كي ن هت   األفلنل  ن بس َّحن  م1216 -ي 613هعتهم  عُج َّ ا ل  ابظ ير ص حد حلدحن   عن م 
حن فننأ ر معننن مهللا األفلننل ههعننهس  خنننل  (8)فهننج هاننيلس  بلسننيعرة علنننى ا زيننرةحن همنن  مثَّ ابنننهخجل إىل ابشنن م 

حن ففن  عن م  (9)ا لن  بتفسن  هجيانل األفلنل ذريانة بلسجصنل إبين  ب  : هك ن كي  هت يُريه  حلدحن هعسليمه 
حن  (10)  بد كي  هت م  األفلنلحن أن ي  عند أمنراء حلند ابنلي  مييلنجن إبين حن ف ن عبهمحن ههعنههس ي 615

أن عسننساني بنن  قصننه حلنند هقنن بجا : ا صننلوة  حسَّننتجاعننز ابننهي  كي نن هت قننه "هكننأن عننهد منن  مسسشنن رذ 
هابتن ت من ىللجن إبين حن ف انسهع س هأكرمن  هاعَّفقن  علنى قصنه ابنب دحن ألفللحن ف ي      عس حن هخيعد ب حن اب

هرافقنن    يعجمنن   هانن يه األفلننل كي نن هت (11)باننز ابننهَّي  هأعم هلنن  بألفلننل هبنن د األوننرا  هأن حلنند
ابوننر أخننلي  عننز  علننى  سل نن   حلنند "هانن رها فمل ننجا رعبنن نحن هُاننلمَّد بألفلننل ب نن ؛  َّنن  ُمل نند عننل

                                                           
 .38( ا تصجرذ اب  يعيف   1/226ابا ق   ابههبية )(1)

 (.1/226ابا ق   ابههبية )(2)

 (.3/104( ا  سصر أبج ابفهاء )1/226ابا ق   ابههبية )(3)

 (.1/227ا صهر يفس  )(4)

 برهم.يج ابسلع ن عز ابهي  اليم ن ب  قل  أرا ن ص حد ا(5)

 (.1/227ابا ق   ابههبية )(6)

 (.1/227ا صهر يفس  )(7)

 (.1/227ابا ق   ابههبية )(8)

 (.1/227( ابا ق   ابههبية )2/644زبهة حلد )(9)

 (.1/228( ابا ق   ابههبية )2/644زبهة حلد )(10)

 (.1/228( ابا ق   ابههبية )3/263مفر  اب رهال )(11)
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اب هرحن هيفنر  أينل ابنب دحن فقنه كن يجا حن فتفر األفلل هق ل: يلا أهل متب بتفس حن هكلب  ابهي  كي  هت 
بقصنننه ابنننب دحن هالخننن  ة كي ننن هتحن أوننن ر عليننن  ه ننن   قنننق األفلنننل مننن  انننجء ييَّننن (1)فنننرحني ُرلننن  األفلنننل 

عنن  دعننم   حن هكنن ن عرا ننهللا األفلننل (2)دس بننا  بسوصننل باننّز ابننهي  مقصننج حلنندحن  ننرهر ابننزم    غنن  ف ىلننهةحن 
حن فقنه عرا نهللا متهزمن   هاانرتدها  (3)كي  هت م  األاب ال ابقَّجينة هلزميسن  أمن م قنجا  حلند هاألونرا مجانى 

   لند ُملن حن إىل أن من    –باهي   –ه  يسورك ُكلَّ م  ااسجىل علي حن هع د األفلل بيقبهللا   ُ َيس   
 . (5)فعأة هب  م  ابامر ابهللا هئسني اتة م هك ن مجع  1225حن  (4)ي 622ع م 
 

 –  د س األفلل ابلذ ك ن يسصَّجرس األقجى بني أبت ء ص ح ابنهي  هب تن  كن ن عَّ هي لا أكمل ابا دل ُلع
ابفلنن ىلل هاألخنن ا احسنننتة؛ باينننها  عنن  م نن هر ابسي اننية هأ عيبهننن  بسننيع   مننهللا أينن  مجنننهللا  –علننى منن  يبننهه 

حن َّحن فلن  من  النيفة حن ب   األر   أي  اجء عهب  أك نر متن  قلّنة  (6)قليل اح َّ  هعلَّل أبج ابفهاء  ي  ك ن:
قنه دن هز من  كن ن ألخين  ابظن ير غن زذ أه ابازينز هي حن  أن ابان دل هابسعربة   دهبة أبين حن هررن  من  يفنجا 

ىلم اب هنن دحن كنن ن ذبن  بسنبد ايشن  ل صنن ح ابنهي  ابنهاصن ح ابنهي  حبسن  ابسننهب  بسنهريد أبت ىلن حن هررن   
داير ا سنلمني رانن بة علين  أن يُ دَّيهنن حن فلننم أملننى ُ نلَّ عمننرس علننى صنهجة  ننجادسحن هكن ن يننرى أن  ريننر فقنه 

صنن ح ابننهي حن هانن عهس علننى   باننه مننج منن  اننجاي حن بيتمنن  ابسفنند ابانن دل برتعينند ُونن هن أه دس يلسفنند إىل 
 .(7)احربية اب يفى مهللا ابفري  ذب  عجقف األعم ل 

 
 هل  هزهاهلنن حن فمنن  اننتة   عانن ىل   وم ننتننزاع ابننهاخل    األاننرة األيجبيننة منن  أاننب ال  ننافه  هاهياسننيف اب
هاألمننم هأاننب ال زهاهلنن  هي كهنن  ا خننس احن قنن ل راننجل   صننلى   علينن  هاننلم: فنن ن منن  كنن ن ابشنناجال 

 نن    عتنن : ف  نن  . هعتننه ابنن  حينن ن عنن  ابنن  مسنناجد ر  (8)رهايننة "فننأيل جا" قننبل م اخسلفننجا فهل ننجاحن ه  
اهلنن ك  يسننجقىابننهرهت ا همننة   يننلس ابهرااننة ابس رخييننة أن . إن منن   (9)أيلنن  منن  كنن ن قننبل م ا خننس ا 

                                                           
 (.1/228ق   ابههبية )( ابا 3/263مفر  اب رهال )(1)
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أاننب ال ا خننس ا ا ننلمجمحن ألن ا خننس ا كنن ن اننب اب  منن  األاننب ال ابنن  انن مهد    نني ع ابههبننة  ق بسننج 
 أاننب ب  متهنن  : ابننجازع ابننهيين عتننه باننو أمننراء األيجبيننة هكنن ن هلننلا ا خننس ا ابننلذ هقننهللا   اببينند األيننج،

هابستننن حر مننن  أ لهننن حن هاحنننر  علنننى األينننجبيني هاألانيتنننة هحننند ابنننلا  هابس  بننند علنننى ا صننن م ابهييجينننةحن 
ابسنننننلع ن ها ننننن س ها ت صننننند ه  نننننيم بانننننو ا لنننننجك أينننننجاءيم   األمنننننجرحن فهنننننلس األانننننب ال ك يننننند هقنننننجدا  

فنننراد اببينننند األينننج،حن ف  يننند مننن  أكننننيف ماننن هل اهلنننهم هأاننننب ال بلمت زعننن   هال فننن   ابننن  هقانننند بنننني أ
ذكنر أن منن  آ ر اهلنننرم ابههبنة هقصننر عمرينن  هقنه ااننسقرأ ينلس احقيقننة ابنن  خلنههن حينن   ونن  عابلناف ه 

 .(1)  ابنههبة ايقس مه  هأن ابست زع بني ابقرابة يقلص يع قه  كم  ي دذ إىل قسمسه  مث ا مو هل  
  

حنجل عقسنيم ابرتكنة ابن  خلفهن  صن ح  –ا ت زع   ابهاخلية بني أبت ء اببيد األيج، إن حجادث ال ا ه 
سنم يقمبنهأ اعسبن ر ا مل نة إر  خ صن   ماظنم  رين  ابههبنة األيجبينةحن هير نهللا ذبن  إىل ععبينق بسمأل  –ابهي  

ابننلذ فلننل  أيصننبة مسسنن هية هغنن  مسسنن هية بننني أبتنن ء اببينند ا  بنن حن كمنن  ير ننهللا إىل صنن ح ابننهي  يفسنن حن
على ابنرغم من  أين  أقنهر ابقن دري  علنى امنس ك انصنية ابههبنة بانهسحن فبيتمن  أبت ءسحن هأوريم على أخي  ابا دل 

حر  ص ح ابهي  على أن ع جن أيم أقن بيم ا مل نة ألبت ىلن حن عنني أخن س ابان دل علنى أ نراا مبا نرة م نل 
دبنند بننني أبتنن ء صنن ح ابننهي  أيفسننهم   منن  بب نند أناب ننرك هابشننجب حن علننى أن عجامننل ا يقسنن م هابشننق ا 

إمرعنن حن فلننم يننرتدد   فننرل كمنن  رأيتنن  هبقننه ايسهننز ابانن دل علنن  ابفرصننة هرأى أن جيمننهللا يننلا ابشننس    نند 
جى انننبهللا ن ح ابنننهي  اننننأم كننن    ابشننن محن هي نننلا   ميلنن  علنننى هفننن ة صنناننلع ي  علنننى مصنننر إىل   ينند 

هقننه اننل  ابانن دل    حن(2)هننم   دهبننة مجحننهة فوننل حملاننتجا  حنن   ننجى ابانن دل ماظننم أهبانن  األبتنن ء 
إىل ا شننرهعةحن ه  يانهم هاننيلة إ  اختننلي حن م دمنند عجصننل  انبيل  قيننق يننلا اهلننها ابعنرا ا شننرهعة هغنن  

مأربنن  هعظهننر بتنن  اي اننس  بج ننجح   عصننر   العنن  ابننلذ أبقنن س علننى منن  حجبنن  منن  أمننراء ابههبننة األيجبيننة 
هللا نر بننن  ابازينننز بننن  صننن ح ابنننهي  : إيننن  قبننني  ، أن أكنننجن أ بننن  صننن  منننرصنننرحن منننيفرا  خلاننن  ا لننن  متصنننج 

 .(3)هم ها ل  بيه يج اب رث هإ   يج    غلد نابشي جخة هابسق
 
 
 العاللات األيوبية البنكية   عهد العادل:  -5
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م( 1193ي/589ابزي يننة مرحلننة  هيننهة عقنند هفنن ة صنن ح ابننهي    عنن م  –دخلنند ابا قنن   األيجبيننة 
مصننلوسهم  لننديفننجذيم ا سننلجالحن هقس ل خ هلنن  ح نن م ا جصننل ابصننراع ابننهاخل  بننني هروسنن   اننسا دة اانن

األهلحن ابسوننن بف منننهللا  نننرا  نننه ابعنننرا اعخنننر أ ر عقسنننيم ا مل نننة األيجبينننةحن معننن مهللا عنننز ابنننهي  مسننناجد 
أخينن   بلستسننيق ماهنمحن فلنم يسنسعد بن  منتهم انجىف انس ل ابفرصنةحن هراانل أمنراء األ نرااحن هح ن م ا نهن 

كجكبننننجرذ هيبنننهه أن يننن  ء األمننننراء  انننيم  مظفنننر ابنننهي    (1)اب ننن   صنننن حد انننتع ر عمننن د ابنننهي  زي ننن  
صنننن حد إربننننلحن هاننننتعر ونننن س صنننن حد  زيننننرة ابنننن  عمننننرحن خشننننجا منننن   مجح عنننن حن هه ننننهها أينننن  بننننيه منننن  

رن  يسنسمر ابج نهللا كمن  ينجحن فن  يعمنهللا أن يسسايه يفجذس هقجعن حن هاألفلنل أن يظنل  نايف   حن  ِمصلوسهم 
مسناجد األهل أن جيسمننهللا هرأذ عنز ابننهي   (2)ابننب د ابن  ك ينند  بانة بلتفننجذ ابزي ن  من  ِقبننل   أينهيهم من  

إىل ااننسا دة مننن  كننن ن صنن ح ابنننهي  قنننه اقسعانن  مننن  دهبنننة ا جصنننل مننهللا أخيننن حن بج نننهللا خعننة مشنننرتكة  نننها 
حن ب نن  ا ننرل اننرع ن  (3) يصننيبني ها سمننهللا  خينن  فيهنن  اننيم  حننران هابرينن حن هكنن ن بيننه ابانن دلحن ف ننر  إىل 

منهللا أخين  عمن د ابنهي   كمن ل ا همَّنة ابن  عز ابنهي  هأ نيفس علنى ابانجدة دنج ا جصنلحن  ركن    يشن  م دايم 
ن  ألين  كن ن مسن     احس ل ا زيرةحن ب ّ  عم د ابهي  قرر ابصل  مهللا ا لن  ابان دل خر   م  أ له  هي   ُررَّ

 كل اببيند ابزي ن حن هرأى أن نألن منرل أخين   الن  يف نر   مشنمة أه    با حن بنيَّ اباري ةحن ين ور ابسن 
 . (4)ّقرر ابصل  عجدع  دج اتع ر غه   رهريةحن همهم  ك ن األمر فقه 

 
عراهحد ابا ق   األيجبية ابزي ينة   عهنه أران ن ون س األهل االصندا  األيوب البنكي   ماردين:  -أ

انن دل زحفنن  ابدنن س ا زيننرة ني ابسانن هن هاباننهاء هقننه  بننهللا ابم هابانن دل بنن1211 – 1193ي/607 -ي 589
باه أن ااسهع س قعد ابهي  حممنه صن حد انتع ر  سن عهع   نه ابن  عمن  أران ن ون س األهل صن حد 

بلننن  أراننن ن  ا تعقنننة هالديننند ييسننن  )اباننن دل( إخلننن عيصنننيبني هايسزعهننن  متننن حن ه  ا جصنننل ابنننلذ يننن  م 
 عننم منن  بأليننجبيني منن  اننلع ن علينن حن فو صننر ا هيتننة هااننسجىل  أناألرعقنن  صنن حد منن ردي  ابننلذ أهونن  

ابسي انية فعنأة ب ن  صن ح  ذبن  أين  حنهث على ربله حن هك د  عسنق    ينهس بنج  أن ع ن   ابظنرها 
كن حن هكن ن بنني إىل أم  أن عج  ابازيز ع م ن صن حد مصنرحن فسن رع أخنجس األفلنل علن  إىل مصنر ه َّنمه  

 حمجري : األهل على عرقلة مش ريهللا اب      ا زيرة هعّصرا على شةحن فامل هح األفلل عل  هابا دل
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 ااسهعى اباس ر ا صرذ ابلذ ك ن يرافق ابا دل   مهمس    ا زيرة.األول: 
ه زينرة ابن  عمنرحن ع ر ن   علنيهم ابسون بف مان  بعنرد كسد إىل ص حد ا جصلحن هصن ح  انتع رحن   الثاين:

جاقهللا أن ي  ء األمراء ك ن خيشجن م  أن ي لبهم ابا دل علنى أمنريمحن هينسم   من  . اب(1)ابا دل م  ا زيرة 
األفلنننل علننن  ابدننن س دمشنننقحن   حنننني رأها قجاعننن  دنننجال ا تعقنننةحن فأ ننن بجس إىل  لبننن  ه نننرك ب دينننم بانننهم  

هللا منن ردي  ابدنن س دمشننق مننحن هيسيعننة هلننلس ابسعننجرا  غنن در ابانن دل (2)ا زيننرة  سنن عهع  الينند آل زي نن    
هعجابند األحننهاث  (3)األفلنل علن   ركنن   ابتن  اب  مننل حممنه علنى حصنن ري  بانو قجاعن  بقعننهللا ابعرينق علننى 

ون س األهل صن حد ا جصنل ا من ك ابان دل رشن لة دمشنق ارياة باه ذب حن فقه ايسهز يجر ابهي  أرا ن 
ل ُدَيسن ف حين  م ق صنها  من ردي  فتنز 1199ونهر حزينران عن م ي/595ر واب ن ع م وهف ر  باس كرس   

نننقجا فيمننن  بينننتهم اننن رها إىل بلنننهة حنننرزم  حن (4)هافسننن  قنننجا  صننن ح  انننتع ر ه زينننرة ابننن  عمنننرحن هبانننه أن يسَّ
.  (5)احصن ر عن  من ردي  هعس رها فيه  ااساهادا  ببهء ابقس ل مهللا  يم اب  مل حممنهحن هإ بن رس علنى فن  

ج  هصننجل ابقننجا  ابزي يننةحن فقجينند هكنن ن أيننل منن ردي  قننه أ هننهيم احصنن ر حنن  أهونن جا علننى ابسسننليم بنن
  رحننى ماركننة وننهيهة ايسهنند ازميننة اب  مننل يفجاننهم هامستاننجا عنن  ابننهخجل   ابصننل حن هاوننسب  ا  يبنن ن 

حممنننهحن هأانننر عنننهد كبننن  مننن  عسننن رسحن هايسنننود رننن  ماننن  إىل مي فننن رقني همتهننن  إىل ّحنننران حيننن  اانننسهع س 
 رحننل عتهنن  إىل رأت عننني ه  ييسنن  مه مجننة ّحننران ا جصننل إىل ُديَيسننرحن مثهابننهس إىل دمشننقحن هعنن د صنن حد 

ب تن  فنج   برانل ابظن ير غن زذ صن حد حلند يعلند متن  أن  يسزاعه  من  ينه ابفن ىلز إبنراييم بن  ابان دل 
حن فتفننر منن  يننلا ابعلنندحن هعجقننف عنن  (6)خيعنند اب نن    ا جصننل هأعم هلنن  هأن يلننرال ابسنن ة اب نن  فيهنن  

ونننهر ي/596رّر اباننجدة إىل ا جصنننل   وننهر ذذ احعنننة عنن م هكننن ن قننه أصنننيد رننرل فقنننمجاصننلة ابزحننف 
 .(7)ع  عجدع  م هأرال إىل كل م  ابظ ير غ زذ هاألفلل عل  ياسلر هلم  1200عشري  األهل ع م 

 
وعهللا اوسهاد حهة ابتزاع   داخل األارة األيجبيةحن أمنراء ا زينرة علنى التكتل الرابعي  د العادل:  -ب

جابنن  منن  دايريننمحن هقننه أ ر  اننيعرة يننلا األخنن  علننى مصننر خننجا ابظنن ير هإخننرا  يخلننهللا   عننة ابانن دل 
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غنن زذ صنن حد حلنندحن فننأراد أن يننهعم مجقفنن  بس سننل و ونن  يلننم  مننهللا كننل منن  صنن حد ا جصننل همنن ردي  
على أن ي جان مجيا   يها  هاحهة  جا هة مع مهللا ابا دلحن هم بب  أن ايلنم األفلنل علن  إىل ينلا ابسون بف 

ل عننن  اح ننم   دمشننقحن ه ننن  عج نن  األخننجانحن ابظنن ير غننن زذ هاألفلننل علنن حن حصننن ر ابانن دباننه أن أزاحنن  
دمشق  يسزاعه  م  يه ابا دلحن أرا  إىل يجر ابهي  أران ن ون س األهل  َّ  ين  علنى مه مجنة ابنب د ا زرينة 

انن ر صنن حد  . هفانن   (1)ابس باننة بلانن دل هينن  ابرينن  هّحننرانحن حنن  خيفَّفنن  ابلنن   عتهمنن حن أوتنن ء مننهة احصنن ر
م إىل مهيتنة ّحنرانحن هكن ن   مهن  ابفن ىلز إبنراييم بن  1201ونهر أاير ي/597  وهر واب ن عن م ا جصل 

هكننن ن  (2)  رأت عنننني اباننن دلحن هاننن يهس ابننن  عّمننن  صننن حد انننتع رحن هيصنننيبنيحن هصننن حد مننن ردي حن هينننزل 
إىل ابصننن محن هكنننن ن ابفننن ىلز عننن  زا  عنننن  ابجقنننجا   ه ننن  احشننننجد ابلننن مةحن ابنننن  حشنننهي  اللفننن ءحن فمنننن ل 

ا ستنن زعنيحن كمنن  عفشَّنند األمننرال   ا سونن بفجن قننه علقننجا أيبنن ء عنن  قننرال عقننه صننل  بننني األمننراء األيننجبيني 
صننفجفهمحن فوصننه  ك نن ا  منن   تننهيم هكنن ن ابجقنند صننيف  حن فأصنن ام ا رينن احن ها ننعرها إىل ا جافقننة علننى 

 إبق ء ابا ق   ابعيبة منهللا أه د صن ح ابنهي  م  قت عسهم  هك يد يلس ا اسع بة انباة  (3)عقه ابصل  
 ت هأة مع مهللا ابا دل م   هةحن هابنس لص من  ا ان انة ابن  أصنيبجا ان  يسيعنة عفشَّن  األمنرال ها رين ا من  

حن هعقَّنننرر ابصنننل  علنننى أاننن ت احسفننن ا ابفننن ىلز إبنننراييم رننن    ينننهس مننن  ابنننب د ا زرينننة. هافنننق  (4)أخنننرى  هننة 
 .(5)وهر ذذ ابقاهة/وهر آالهأ هع د يجر ابهي  أرا ن و س األهل إىل ا جصل   ابا دل على يلا ا ب

 
اعسنننمد اي انننة ينننجر ابنننهي  أراننن ن وننن س األهل دننن س التعييياون األييييوب البنكيييي   حصيييار مييياردين:  -ج

يقنجل  ين  ابسي ان  ابنلذ األيجبيني اببسقلب   ابسرياة هفق   بلمص م ا سب دبة بنني ا ن يبني. هععبيقن   بلمبنهأ 
  عج ننه اي انن   داىلمننة بننل مصنن م داىلمننة هيننلا مبننهأ قننهمي عتننه اب  نن  منن  ابسي اننيني كمنن  يننرى هبننيه 

رى ابننباو؛ هعانن هن صنن حد ا جصننل مننهللا ابانن دل   مه مجننة األراعقننة   منن ردي    اكسشنن ا غننر، كمنن  ينن
 ُمتينند انن  قجاعنن    م ذبنن  أن ابانن دل   يننته اهلزميننة ابنن 1202وننهر أيلننجل عنن م ي/599وننهر حمننرم عنن م 
حبننق  تننهسحن بننلا قننرر ا يسقنن محن هكنن ن قننه ( ه  ي فننر بلمنن رديتيني  ننراىلمهم 1199ي/595منن ردي    عنن م )

حصَّننن  مجقفننن  يسيعنننة اعفننن ا ابصنننل  ابنننلذ عقنننهس منننهللا أبنننين أخيننن  األفلنننل علننن  هابظننن ير غننن زذ مننن   هنننةحن 
أرانن ن ونن س األهل يننجر ابننهي  هاننتع ر منن   هننة أخننرى هابننرا   أن ايلننم م هااننسقع ال صنن ح  ا جصننل 
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إىل   ينند ابانن دل منن  وننأي  أن ي سننب  باننو ا  نن منحن هقننه ينن دذ إىل ابسجاننهللا علننى األرل علننى حسنن ال 
األراعقة هأرال ابا دل عس كرس إىل م ردي  بقي دة ابت  األونرا مجانىحن فو صنر  ا هيتنةحن هايلنمد إبنيهم 

    نننجي   دهن أن  صنننل ا سوننن بفجن علنننى عسننن كر مننن  ا جصنننل هانننتع رحن هيبنننهه أن احصننن ر اانننس را هقسننن
 م  ادحن فسهخل ابظ ير غ زذ   ابصل  ابلذ  َّ على األاه ابس بية: 

 يهفهللا ص حد م ردي  م ىلة أبف ديت ر إىل ابا دل. -
 يلرال ابس ة ابام ابا دلحن هخيعد ب    ب دس. -
  (1)يساهه  را ل اباس كر إىل ابا دل م   لد مت  ذب   -
 
ا جصننل عنن  بقيننة ا منن را  ا زريننةحن   ي ننف ابانن دل عنن  حم ه عنن  باننزل د الصييرا  مييع العييادل: جتُّييد -ح

همتهللا أذ   بف يتشأ بيته  هذب  انها ابسنيعرة عليهن حن هقنه أ رس ذبن  ا عفن ا ابنلذ   بنني ينجر ابنهي  
اننة منن  بننني أرانن ن ونن س األهل هبننني ابنن  عمنن  قعنند ابننهي  حممننه صنن حد اننتع ر هيصننيبني   ا ننهة ابجاق

ننننن  منننن  ااننننسقع ال قعننننند ابننننهي  حممنننننه 1203 – 1199/ي600 - 595) م( فسنننناى إىل فصننننم حن هُت َّ
 ننن  أّدى إىل عنننهيجر ابا قننن   منننهللا ا جصنننل هبنننهأ ينننجر ابنننهي   (2)هاعفنننق ماننن   ن ع نننجن العبنننة بننن    بننن دس 

يهننن حن هيسأيننند أراننن ن وننن س األهل أعم بننن  اباسننن رية  نننه ابننن  عمننن  ره مجنننة يصنننيبني همننن  كننن د يسنننسجو عل
بهخجهل حن ح    ءع  األيب ء بقي م مظفنر ابنهي  كجكبنجرذ صن حد إربنل ره مجنة بن دس مسنس    فرصنة غي بن  

علنم  (3)بَنلَنهعته حن ف  عر إىل رفهللا احص ر ع  يصيبني هع د إىل ب دس بلنهف ع عتهن حن فلمن  هصنل إىل مهيتنة 
هها نن  يننجر ابننهي  أرانن ن األهل   عنن م  (4)يهنن  أخبنن ر مبنن با فعنن د إىل إربننل هأن منن  بل نن  منن   كبننجرذأن كج 
ابانن دل ابننلذ عيَّتنن  هابننهس انىلبنن   عتنن  علننى  نن و م ع ننس   عسنن راي  ننمَّ األوننرا مجاننى بنن  1204ي/600

األهحننه اننم ابننهي  أيننجال صنن حد مي فنن رقني هقعنند ابننهي  حممننه صنن حد اننتع ر همظفننر ا زيننرةحن هأخنن س 
يننلا ابنن  عمننرحن هصنن حد كيفنن  هآمننه هادراحن هكنن ن يننها   زيننرةابننهي  كجكيننجرذ صنن حد إربننلحن هصنن حد 

هُمننين يننجر ابننهي  أرانن ن ونن س األهل ازميننة ق اننية أمنن م احِلننفحن هكنن ن  (5)ابس سننل مسنن عهة صنن حد اننتع ر 
ننهللَا إىل ااننسات ا  ابقسنن لحن ه ننت  إىل ابسننلمحن هعقَّننرال منن  ابانن دلحن بننلب  أوننر كبنن    أ ننا ا قجعنن حن فلننم َيسف

م   قسن ل ابصنليبيني   إمن رة 1207ي/604اونرتاك  منهللا قنجا  ابان دل   عن م هم  مظ ير ينلس ابسي انة 
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فقننه زهَّ  ابانن دل ابسنن و أن عجوَّقنند ابا قنن   بننني ابعننرفني اببسقنن رال األاننرذ هحننهث   ابانن م  (1) ننرابله 
هونن  يننجر ابننهي  أرانن ن ونن س األهل أينن حن   وننل يننلا ابسقنن رالحن  .(2)أحننه أبت ىلنن  منن  إبتننة صنن حد ا جصننل 

مي تننن  أن يسنننسايه قجعننن  هيفنننجذس علنننى حسننن ال قعننند ابنننهي  حممنننه صننن حد انننتع رحن هحممنننجد انننتعر وننن س 
ص حد  زيرة اب  عمر ابهي  عربع  ام  ع ق   عهاىلينة هالونر اراء بانو مسسشن ري حن فنأ رى مب ح ن   

 (3)أن ىبخنل ينج  زينرة ابن  عمنرحن هىبخنل ابان دل انتع ر مهللا ابا دل هعرل علين  اقسسن م أم كهمن حن علنى 

هك ينند بألهحننه بنن   (4)ه نن ء  ابُفرصننة بلانن دل عسنناىحن فقننه ينن  م اب ننر   ل ننة ِخنن   هاحسلالننجا أر ننيم 
حن فنننأعل  اباننن دل ابسابانننة ّ نننه اب نننر حن : هكسننند إىل ابنننب د يعلننند اباسننن كر  (5)أابس اباننن دل ابنننلذ ااسصنننرؤ 

اجمل ينه صن حد محنص ها لن  هأوهر أي  يريه َقصفه ابُ ر  فجصل إبي  ا ل  ا تصنجر صن حد محن ة ها لن  
صنن حد حلنند هيننزل حبّننران ههصننل إبينن  هبننهس ا لنن  األ ننه صنن حد بالبنن حن هعسنن ر منن  ا لنن  ابظنن ير 

صنن حد خنن   هميّنن  فنن رقني ها لنن  األوننرا ها لنن  ابصنن م حممننجد بنن  حممننه بنن  قننرا أرانن ن  –األهحننه 
هعتنهم  هصنل ابان دل  (6)ا ا رعق  ص حد آمه هحص  كيف حن ههصنل إبين  صن حد ابسنجيهاء هصن حد دار 

حن هذب  : أن اب ر  ّبم  عرفنجا حبركسن حن خن فجاحن هّكنرها ع ىلنهي  إىل ب دينم  (7)رأت عني بل   ايسو ال اب ر 
(8) . 
 
عتنننهم  ر نننهللا اب نننر  إىل ب دينننم خننن ىلفنيحن ابسفننند اباننن دل لصيييد املليييك العيييادل سيييا ار وحصيييارها:  -س

حن ف يف يسج َّن  دنج انتع ر ألخنلي  هقّنجا  أم ين  قعند ه به أي  قه ح ر   أمرسبسوقيق يهف  ابرىليس  
ابنننهي  ماننن    محلسننن ة هكينننف ينننيُفَّر ذبننن  أمننن م ا لنننجك هاألمنننراء مننن  آل بيسننن  ة فلنننم جينننه أفلنننل مننن  إعننن ن 
اب لنند علننى قعنند ابننهيَّ حن أليَّنن  ختلَّننف عنن  اُحلننجر بتفسنن  هاكسفننى  رانن ل ّقجاعنن حن هقنن ل إينن  : ّدننهد بنن  

  يصننل بتفسنن   –أيلنن    –ابظنن ير غنن زذ  أن حن مننهللا (9)صنن حبه  عنن  هصننجب  بتفسنن   قصننه اننتع ر بس لننفال 
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فننن ألمر ُمبيَّننندحن هأاننن ت مجينننهللا ا ينننج حن ينننج قصنننه انننتع رحن هعلنننى اب  بننندحن فننن ن  النننرك اب نننر   ننن ء َعرَ ننن َ 
اباننن دل اانننس  ب حن هأعلننن  اباننن دل أيننن  انننيسج  َّ  ا قبنننة صننن حد انننتع ر أّه  حن هأرانننل إبيننن  يعلننند فأحسننن  

وننرك صننجال اننتع ر يسم كنن ن ابانن دل 1208ي/605يم اننتع ر مق بننل عننجلحن فننرفو ذبنن  ه  عنن م عسننل
هأرانننل  (1)عتنننجة ه   ريقننن  أخنننل يصنننيبني هالننن بجر مث يصننند اجملننن ييق هق عنننل انننتع ر هأونننرا علنننى أخنننلي  

صنن حبه  قعنند ابننهي  يسنن ءس هحرمنن  يلننرع  إبينن  هيسننأبت  إبقنن ء ا هيتننة علننيه حن فلمنن  حصننل ابتسننجة عتننهس 
ر ابعسقنن هل  إ  بسسننليم اننتع رحن ف  ننعر قعنند ابننهي  إىل إبقنن ء ا ق بيننه إبينن حن هأ نن ال علننى عسننليم اببلننه أمنن

على أن ياجل عته  ابرقة هانره  ه ني ع من  بلنه ّحنران هأ لنق ا لن  ابان دل ابتسنجة؛ هأمنر  دخن ل علمن  
ي  ب سنر ابالنمحن هُعلنقَّ علنى إىل اببلهحن فلم  حصلد ابتسجة ابببله هدخل َعَلُم ا ل  ابان دل أمنر قعند ابنه

يقجل ب : غنهرة ب نهرة هاببن دذ أولنمحن فّعنه ا لن  ابان دل ابب ال هااساه بلوص رحن هأرال إىل ا ل  ابا دل 
  مل يقة اببله هحم صرع حن هاصعلى أيُل اتع ر احرال  يفسهم هصنيفها أحسن  صنيف هأمنر ا لن  ابان دل 

هيصد علنى اببلنه عنهة  ن ييق هأخنل قعند ابنهي    م  عبنة بقعهللا م  على اببله م  اببس عني ها جاايقحن 
 هكن ن ينجر ابنهي  صن حد ا جصنل قنه عنزم علنى عسني  عسن ر ا لجك ها استع د ابلليفنة ابت صنر بنهي   

حن بستفينننل ا عَّفننن ا ا سنننبق بيتهمننن  هإذ  (2)انننهة بلملننن  اباننن دل منننهللا هبنننهس ا لننن  ابظننن ير عنننز ابنننهي  مسننناجد 
ك يند بن  ه هنة يظنر أخنرىحن فقنه ونار  ن ابان دل قَّنجة   كجكبجرذ ص حد إربنلحن ابنلذ  براجل مظفَّر ابهي

ُكيفى     هر   خعر وهيه علي حن هعلى ا جصلحن فأيفل راجب  إىل ص حد ا جصلحن هونرح ه هنة يظنرسحن 
 ينجر أ من ع ابان دل رمن ب هم ُيتن حن هخن ا  زا  أمن م حنهعرل علي  ابسو بف  يق ذ اتع رحن ابن  انس جن 

ابهي  م بة م  باه ايعرة ابا دل علنى انتع ر فجافنق علنى  لند مظفنر ابنهي  كجكبنجرذ هراان  ابظن ير   
هيقننو مننن  كنن ن بيتنن  هبنننني ابانن دل هك ينند بلملننن  ابظنن ير   عمننل مننن ردي   (3)هايلنننم إبننيهم حلنند فجافننق 

ل فصنن ر    يننه  ننياة يقنن ل هلنن  ابقننرادذ أععنن س أايينن  صنن حد منن ردي   نن  أصننل  بيتنن  هبننني ا لنن  ابانن د
ا لنن  ابظنن ير يسننس له حن فلمنن  ك ينند يننلس ابسننتة ها لنن  ابانن دل علننى اننتع ر أقعاهنن  ا لنن  ابانن دل بلملنن  

صنن حد آمننهحن فعاننل ا لنن  ابظنن ير ذبنن  حعننة   يقننو منن  بيتنن  هبننني ا لنن   –األرعقنن  ابصنن م حممننجد 
   علننى أونني ء ف نن ن أحننه ابانن دل هأحلننر فقهنن ء حلنند عتننهسحن هقنن ل: منن  عقجبننجن   ر ننل حلننف بر ننل مييتنن

ابر لني   باو عل  األوي ءحن أيتونل عقنه علن  ابيمنني هيبعنل ح مهن حن فنأوهر هلنم صنجرة احن لحن فنأفسجس 
  هأ  امن  انلع ن ان  قة ابنرهم هأخنجس إىل  يلزمن  إذا يقنو من  بيتن  هبيتن  حتن ن ابيمني قه بعلندحن ه 
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ن (1)ذب     خ صنة بانهم  فالن   خجين  األفلنل هابازينز هراانل هك ن ا ل  ابظ ير بهين  ون  داىلنم بتنجااي عمَّ
احلفننن ء الليفنننة بيشنننفهللا بنننهى اباننن دل بصننن حد انننتع ر همننن  ذبننن  إ  بنننزايدة ابلننن   علنننى اباننن دلحن هعزبننن  

مظفننر ابننهي  إىل ابانن دل يشننفهللا   صنن حد اننتع ر "فلننم يقبننلحن هقنن ل :   جيننجز و   هأراننل  (2)اي انني   
 (3)بيننند ا ننن ل   ابفسننن د هعننرك خهمنننة األ تننن د ه  مصنننلوة ا هننن د  ابشننرع ُت نننني يننن  ء مننن  أخننل أمنننجال

إع فنن  بألمننجال ابا مننةحن كمنن  ف  ينند ُحعسنن  ينن  ا صننلوة ابا مننة ابنن    يراعيهنن  صنن حد اننتع ر هفسنن دس ه 
منن ننة مسننجغة   ذبنن  ابزمنن نحن هكنن ن ردال ا ه نن   مننة كبنن ة هُحعَّ   اببسقصنن  حبننقَّ ا ننيمحن هبجا نند ا هنن دحن إ َّ
حن  ن اانسم هلم ابألمنجال هابجعنجد  قع عن   ففسنه   (4)أن أفسه مج عنة من  عسن ر ابان دل فر ابهي  مظ

ييّنن  م عنن  مت صننوة ابانن دل اببقسنن ل مانن حن هيننلس  ريقننة بلسا مننل ك ينند ونن ىلاة  ننها حن فماظننم ا تننه  نن يز 
حن فعلننند م1209 -ي 606هاانننسمر حصننن ر اباننن دل بسنننتع ر حننن  عننن م  (5)ب عَّفننن ا منننهللا مننن  ينننهفهللا أك نننر 

ننن  ينننجر ابنننهَّي  باسننن كري  دنننجس  كنننلب  خنننر  ابظننن ير   حلننند  (6)صننن حبه  قعننند ابنننهَّي  مسننن عهة ابننن  عمَّ
بصن حد انتع ر هقن ل برانجبي  : إن   يقبنل ابشنف عةحن فأعلمن حن أ  خن ر  إىل بّقجاع  هأرال بلا دل يشنفهللا 

أرانننل يُ نننرذ اجمل ينننه صننن حد حن ه  (7)بنن دس هأن ىبمنننرا عسننن ر حلننند أن يفننن رقجس إىل ا جصننلحن أه إىل حلننند 
اببينند األيننج، ها سم عنن    ابقسنن ل محنص ها تصننجر صنن حد محنن ة اببانن دلحن ف  ينند ابلنربة ابق  ننة بجحننهة 

علننى اننتع رحن فس نن ذل قَّننجاد ابانن دل علننى ابقسنن لحن هلمننر ملننجك األيجبيننة ابننلي  مانن حن  اننيم  اجمل يننه ابننلذ  
ِخل م    يب  األقَنجا  إىل انتع ر  هغ ببن   فقنه ك يند بلُمع ينه دهافان  ال ّصنة  َّنه ابان دلحن  حن (8)ك ن يُهف

حن ه  ينلس األوتن ءحن أرانل الليفنة ابت صنر  (9)ه  يسصَّرا بلب  م  أ نل األ ب نةحن أه بسونريو ابظن ير بن  
بن  ا بن رك بن  ابّلنو ك هينج أانس ذ دارسحن هاألمن  آقبن   هينج من  خنجا َّ   بين  راجب حن أبج يصر يبنة   

                                                           
 (.3/195مفر  اب رهال )(1)

 (.1/280ابا ق   ابههبية )(2)

 (.1/280ا صهر يفس  )(3)

 (.2/630زبهة حلد )(4)

 (.1/281ابا ق   ابههبية )(5)

 (.3/196مفر  اب رهال اب  هاصل )(6)

 (.3/196ا صهر يفس  )(7)

 .167 ل ة محص األيجبية حن متلر اح ي    (8)

 (.14/355ا جاجعة ابش ملة )(9)
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ف حنند فرصننة النن   منن  يننلا ا ننأزا بلانن دلحن  .(1)حن بلشننف عة بصنن حد اننتع رحن هعننرك حصنن ري  الليفننة
 .(2)احسف و  بتصيبني هال بجر ة هر قبجل ها  ة الليفة ههافق وريعفأو
 
 لفاء  د العادل   حصار سا ار:ولفة مع حتركات احل -ك

 هن حن فقنه أيقن  بفشنل احصن ر هالكنه من  إن قبجل ابا دل بجا  ة الليفة م  يج إ  لر  حف  بن  من ء ه 
ف  ينند هانن  ة الليفننة إيقنن ذا  بنن  اببهر ننة  ختنن ذل بننين أيننجال منن  حجبنن حن هأن األمننجر ع نن د أن عتقلنند علينن حن

األهىلحن هيسستس  م  كنل ذبن  أن اببيند األ ب ن  )ابزي ن ( با ق عن  ابسي انية هاباسن رية   ي ن  ُم  فان   
هزن إقليمن  هابسأو حن ه  م  حي  هحهة اببيد األ ب  حن فلم ي   هلنم  بلبيد األيج،حن   م  حي  ابقجة

ا   لرينة    ن ل  ابانراا ها زينرةحن حن    حن ل اانس  هلم خ فن   اببيند م وَّر ق در على إحنهاث ع ن ال
 أن ُماظنم أمنراء األ ب نة خيلناجن بسنلع ن األيجبينة هينهعمج م اببتعنها  –علنى ابنههام  –األيج،حن هانه 

هخيعبجن هلم هيتقشنجن ا هنم علنى ابّسن ة   ب دينم   ماظنم ينلس ا رحلنة من  ابنزم  إ  أن عهنه ابسفنجا 
 -ي 607صنن حد ا جصننل عنن م األيننج، اب  مننلحن ها يفننراد اببزع مننة قننه   بجفنن ة يننجر ابننهي  أرانن ن ونن س 

حن علنى  (4) لنجك أران ن ون س حن هبهء هص ية بنهر ابنهَّي  ب بن   (3)هاقسس م  فلي  ابص  ي   ل س   م1210
ا جصل ه بس  ابعالُرا زابد عقبة كأداء م  أم م ا ل  ابا دلحن ه قَّق ب  األ مات ن هابراحنة علنى حنههدس 

 .(5)ابشَّرقيَّة 
 
  بن منجدهد  أرا ن ب  مسناجد بن  عج  يجر ابهيي 607  اتة ولال نور الدين صاحب املوصل:  –ل 

ر ند هكن ن مر ن  قنه  ن ل همزا ن  قنه فسنهحن هك يند منهة مل ن  اب جصنل زي   ص حد ا جصنل   آخنر 
أ نر خفينف ابلوينة هابا ر نني  نها حن ملني  ابج ن حن  –وهرا . كن ن رمحن     (6)عشر ابهللا عشر اتة هأحه 

قه أارع إبي  ابشيد هك ن وهم   ونع ع   عن د  حن ذا اي انة بلرعينةحن ونهيها  علنى أصنو ب  ميتنهللا بالنهم أن 
باننوحن هكنن يجا خي فجينن  خجفنن   وننهيها حن فنن  جيسننرهن بسننبد الننجا متنن  علننى ابظلننم هابساننهذ يساننهى علننى 

هك ينند مهسنن  ع بيننةحن أعنن د انمننجت اببينند األ ب نن  هه  يسنن  هحرمسنن  باننه أن كنن ن قننه ذينندحن هخ فسنن  ا لننجك 
                                                           

 (.1/281( ابا ق   ابههبية )3/197مفر  اب رهال )(1)

 ا صهر يفس  .(2)

 (.1/283ابا ق   ابههبية )(3)

 (.1/283ا صهر يفس  )(4)

 .152( األيجبيجن     ل ابش م بلس ريين   1/283ا صهر يفس  )(5)

 (.3/203فر  اب رهال )م(6)
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يُتقنل عتن  هك ن اريهللا احركة    لد ا ل حن إ  أي    ي ن  بن  صنيفحن فلهنلا   يسسنهللا مل ن  همن  حم ان  من  
منن  ا جصننل   اننهة صنن حد منن ردي  حنننيحن كنن ن ا لنن  اب  مننل قننه ملنن  َربَلننه  هكنن  يسننسجو أينن   نن  عج نن  

على قلاسه  ه رال ا ص ا مهللا ا ل  اب  منل هكسنرسحن هكسنرة قبيونةحن هان فر ا لن  اب  منل إىل حنرّانحن ه  
إىل َربَننو منن ردي  فمنن  دهينن  يبننق منن  عسنن رس اب  نن ن أحننهحن قنن ل أصننو ال يننجر ابننهي  بنن ؛ أصنناه باسنن رك 

مننن يهللاحن هأمل ننن حن هأملننن  ابقلانننة هي نننجن ينننلا مج نننهللا ا  نننل ابسننن ىلر: رال اننن ع  بق عنننه : فقننن ل ح ونننى   أن 
هكن ن من  أكنيف  –ها ، أغهر ام : مث ق ل جمله ابهي  اب  األو  تفر يسوهث ابت ت أن انا   اعسقهها ، هااس

 ننن درهن ك ننن  هقنننه أهعنند غنننهرا م اب سننندحن هيننن  ابقينننة إىل أصننو ب  : مننن  عقنننجل اي  نننه ابننهي  ة فقننن ل : اب
اعنحن ه  ي رؤ ع  أحه أي  قهر على م ل من ردي  هعركهن  هفن ء هإيا من   هإحسن ان . هقن ل جملنه ابنهي  : أرانل 
إىل ص حد م ردي  ب ال يجابن  إىل ه ايعن  هكن ن قنه أقعاهن  بلاسن كر ابن  مان  هأمنر ب نفَّ أينهيهم عتهن حن 

 صنن حبه حن فقن ل  ننه ابنهي  : إن أصننو بت    ىبخنلها درمهنن  هاحنها  بسننأخر إدراك اب ن  حن فلننج هعسنليمه  إىل
:   ي نهر  -رمحن     –. فقن ل  (1)بق  ا قع ع   أيهيهم إىل أن ىبخلها من  يتفقنجن علنيهم   بي ن ريم 

 ء قن  من  عنهل هبنلل إيا مت  هإحس يت  إبيهمحن هد  ي ف  أصو بت . ق ل  ه ابهي  : م  قلد ب  ع  و
م ل هغ  ذب  من  ابصن ححن فقن ل   ؛ هكتند مان    بانو أانف رس هبن  انرادارحن قنه َانرَا هبنهس من  دارس 
قم و  حن هك يد مف عي  ابنهاِر منهللا ابسنرادارحن فأرانل إىلَّ بني   فنأمر  أن أكسند كسن اب  إىل ا جصنل بقعنهللا ينهسحن 

هإذا ا سماند بنن  غنها  عرفسن    يننلا فأعن د منرة  ييننة  فأعنه  ا نجاال: أينين منن  أكسند ينلا اب سنن ال ابليلنةحن
ه ب ة هأان امستهللاحن ف اسهع   هقن ل و :   ع سند اب سن الة فقلند بن  : عن ديت ما نم أينين   أكسند إ  من  

 اننراديننزس ابشننرياة فقنن ل و : يننلا انن راحن عج نند ابشننرياة ا عهننرة قعننهللا يننهس. فقلنند :   قعننهللا علينن  ألينن  
 .(2)ف عي  بيهس م  غ  حرز هألن ا 

 
 السل ولية   عهد العادل:  –العاللات األيوبية  -6

ننه مصننر هابشَّنن م هيُركننزَّ عتننهم    ايسم منن  علننى حم ربننة ابفننري  ه ريننر األرلحن   كنن ن ابسالننلع ن صنن ح ابننهي  يُجحَّ
لنى حن ينجزع  ل سن  ع(3)ك ن الع ن ا  قة ابرهم   األان جلحن قل  أرا ن ب  مساجد بن  قلن  أران ن 

اباشننرة: فقننجى كننل مننتهم   و ننرسحن هااننسقل  مننرسحن هدالَّ    بانن  ُحنندَّ ا اننسي ء ها اننسبهادحن هّمننه  \بتينن 
أكننيف ينن  ء األيبنن ء قعنند ابننهي  مل شنن س هيننج صنن حد هكنن ن  (4)عيتينن  إىل منن    يننه صنن حب  منن  ابننب د 

                                                           
 (.3/204بي  ريم :   احرال )(1)

 (.3/205مفر  اب رهال )(2)

 (.1/410( ابا ق   ابههبية )9/553اب  مل   ابس ري  )(3)

 (.1/410( ابا ق   ابههبية )13/426ا جاجعة ابش ملة )(4)
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سب  أيّننن  هّو عهنننهسحن هابقننن ىلم انننجات: فهننن  م قجيينننة ع صنننمة أبيننن  هقسنننل أُمنننرسحن هأبقننن س ماننن  ك  اسقنننلحن هاانننس 
اببسلعتة ما  هم  باهس هذيد حص ر أخي  الع ن ون س   قيسن ريةحن فنسمّ   األال من  ابفنرار إىل غين ث 
ابهي  كي سره ص حد يرغلجحن فعمهللا ب حن هحشهحن ها ر ما  إىل قجيينةحن فنهخله حن مث م وندحن فسنجىلَّ غين ث 

قنننه  لبنننجا عنننهخل ابسنننلع ن صننن ح  –صنننراعهم أوتننن ء  –هيبنننهه أن أبتننن ء اببيننند ابسنننلعجق   (1)ابنننهَّي  فيهننن  
ابننهي  فأراننل ق  نن  اباسنن ر ابنن  ابفَّننرا  يسجانن  بننني ابسننلع ن قلنن  أرانن ن هأه دسحن فننرتددحن ُيسننفر بيننتهم 

هباه هف ة صن ح ابنهي حن كن ن يلنجح   أفنق ابشن م أن ابتن  ابظن ير غن زذ صن حد حلند ايشن ل  (2)اتة 
هس عع بقنننند ابسي اننننس ن احلبيننننةحن هابسننننلعجقيةحن هغلنننند علننننى ع قسهمنننن  أيجبيننننة   بيننننةحن ه  عهننننأكننننيف قننننّجة 

ابسو بف هابسا هنحن هعتهم  يهَّد بيجن مل  األرم  أم   ل نة ابسن  قة بقجعن  اباسن رية هحصنجي  ا تيانةحن 
حن هقننهم ابظّنن ير  (3)ابسعنن رة ابا  يننة    ميتنن ء حبننرذ علننى ا سجانن   اننسقع الهاألّيننم منن  ذبنن  ُت تالنن  منن  فننس

زذ اهة عس رية قجيّة فيه  عهد م  كب ر أمراء حلد دعمد ا يم ابسلعجق    يعجم  علنى  ل نة غ 
ابنننلذ   ي ننن  غريبننن   عننن  مارفنننة عنننجزع ابقنننجى  –هإزاء ينننلا ابسوننن بف اننن رع بينننجن ملننن  األرمننن   (4)األرمننن  

ألكننيفحن فج ننه ابانن دل اننلا   ا تعقننة هعت قصنن   حن ف عَّصننل اب لنن  ابانن دل صنن حد ابُقننجَّة األيجبيننة اابسي اننية 
ابعلنند إقننرار بقجعَّنن  هبف عِلسَّهنن  علننى لسلننف ابسنن ح   فأ  بنن حن هرااننل كي سننرهحن ابننلذ بننّو  لنند ابانن دل 

م قُسننل غينن ث ابننهي   1211ي/608ه  عنن م  (5)هعقننه صننل  مننهللا بيننجن بشننره  يسننسفيه متهنن  كننل األ ننراا 
حن فستنن زع هبننهاس عننز ابننهي  كي نن هت  (6)يننة ك سننره   ماركننة اعوننهر  ننه عيننجدهر  انن  ريه أميفا ننجر ييق

ونن س  لحن  سنن عهع   ننه أخينن  ه ننه عمنن    ننرلحن فننيم  خيلفنن حن ف اننستعه األهل اببانن دكيقبنن ذهعنن ء ابننهي   
ابننلذ دخننل   غمننرة ابصننراع علننى اباننر  هقننه ينن  م يننلا األخنن  أمنن ك عننز ابننهي  كي نن هت   اننيجاتحن 

ننند  حنننههد انننيجاتحن خشننن    نننرل وننن سحن ها نننعر إىل فننن  اباننن دل بعلننند ا سننن عهةحن ه ننن  اقنننرتال مننن  هرحَّ
ابننهي  كي نن هت   اح ننم حنن هل ابسجاننهللا   متعقننة كيل يننةحن  حن باننه أن ااننسقر عننز (7)احصنن ر عنن  ا هيتننة 

ف صنننعهم بلينننجن اب ننن   صننن حد أرميتينننة ابصننن رى هحننن  يّقنننجذ مجقفننن   نننهَّد احلنننف ابسننن بقحن هإذ   زابننند 
ابقينن م بامننل مشننرتك  ننه بيننجن اب نن  حن هايسننزاع ابظنن ير غنن زذحن أاننب ال ابسونن بف مننهللا األيننجبيني ق ىلمننة عننرل 

                                                           
 (.1/41ابا ق   ابههبية )(1)

 (.1/410ا صهر يفس  )(2)

 ى اببور ا سجا .يج ميت ء أايت عل(3)

 (.1/410( ابا ق   ابههبية )3/187مفر  اب رهال )(4)

 (.1/411ابا ق   ابههبية )(5)

 .254 ري  األيجبني   مصر هب د ابش م   (6)

 (.3/217مفر  اب رهال )(7)
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م هيصَّند رميجينه رهبننيحن 1216ي/613أيع كية مت  هك ن يلا قه ا    ا انسي ء علنى أيع كينة   عن م 
حفيننه بجييمجيننه اب  بنن حن أمنن ا  عليهنن  هاعصننل ببجييمجيننه ابرابننهللا صنن حد  ننرابله بسقننهمي يننه اباننجن علننى أن 

حن هاعفنق احلفن ء علنى أن ينهخل عنز ابنهي  كي ن هت إىل بن د األرمن  من  انحينة منرعمحن  (1)ىبخل أيع كينة 
هينننهخل ابظننن ير غننن زذ مننن   هنننة دراننن كحن أمننن  بجييمجينننه ابرابنننهللا فيهننن  م أيع كينننة هماننن  قنننجا  مننن  دمشنننق 

حن أخنننل ابظننن ير غننن زذ يسنننساه بلوملنننة هأرانننل    (2)ا منننرا  ا بلينننة علنننى قجاعننن  همحننن ةحن همحنننص  غننن ا 
هحننّرا فيهنن  يفسنن  رانن بة  جابيننة إىل عننز ابننهي  كي نن هت محلهنن  عبننهابرمح  ا تعنن حن فننأدى ابرانن بة ابجقنند 

بانهم كف يسن حن فسن  ا لن  ابظن يرحن إىل ا لن  ابان دل هزاد فيه  وره    علر ا ل  ابظ ير هعجافق عز ابنهي  
نن  علينن  ا لنن  ابانن دل رأينن حن هأونن ر إبينن   ن   جيسمننهللا  إبينن  أصنن  حن هعرّفنن  منن    ذبنن  يسننس  س   ذبنن حن فهعَّ

م  ا ف اهحن فجقهللا ا ل  ابظ ير   ح ة عظيمةحن بني أن ي هر رن  هعنه بن  عنز ابنهي  هبنني أن خين بف عمَّن  
علنى انرعة احركنة ههصنل ابن   هن إىل ا لن  ابظن ير  عسنسو  ا ل  ابا دل هعردد  ابرال من  عنز ابنهي  
ت دهبسن  هقنه دخلنُد علين  دخنجل ابانرالحن هأ لند متن  إيقن ذذ برا بة ملمج   : إىل  لنجك ابسنلع ن هغنر 

م  يلس ابجر ةحن هأكجن  لجك  م  عشُد هقه حفظد ب د ابسلع ن غ  مرة هخهمسن حن همتهن  أن ابسنلع ن 
 ننن  ح صنننر دمشنننق ا نننرة األهىل هبقيننند ابنننب د وننن غرة مننن  اباسننن كرحن مننن  وننن لُد قلبننن  ه  أذيننند بلنننهسحن بنننل 

حن هكنننلب   ننن  ح صنننر دمشنننق ا نننرة اب  يينننةحن هقنننه بُنننلبد و األمنننجال كلهننن   (3) ننن و انن عهع  هع هيسننن  رننن و هر 
ألو ل قلبن  هيفنرت عن  احصن ر فلنم أفانل هإن كن ن ا بنريه قنه خنهم ابسنلع نحن ف نهم  أك نر من  خهمسن  
هانننجا يبصنننر ابسنننلع ن خنننهم  هم زمننن  اببننن  ابشنننريف هقنننه أهصنننيد ابننن  أخننن  ابنننلذ يصنننبس   يع كينننة 

عظيمنة فن خرةحن فمن ل ا لن  ابظن يرحن إىل قجبن حن . هبا  اب   هن مهللا يلس ابران بة يهينة  (4)س  ر زمة خهم
علننى    نن ا  خننر هأبعنن  ابظنن ير غنن زذ   الننره  منن  حلنندحن هأراننل إبينن  كي نن هت ق  نن  آ(5)هبقنن  مننرتددا  

جا  ابسنلعجقية بن حن هصنلد إبين  أخبن ر  ن ابقن ا اراع ابلره  ه  ابجقند ابنلذ كن ن فين  ابق  ن   سمان   
ا اس رة   مرعمحن أغ ر  على ابب   هين  من  أعمن ل حلند هقسلند مج عنة من  األرمن  هأانر  مج عنة 

هقن ل  (6)احلنف هامستنهللا عن  مسن عهة ابسن  قة أخرىحن فأدرك عتهىلل يصيوة عم  ابا دلحن ف يسنود من  

                                                           
 .254(  ري  األيجبيني   3/234ا صهر يفس  )(1)

 (.3/234مفر  اب رهال )(2)

 (.3/235مفر  اب رهال )(3)

 (.3/235ا صهر يفس  )(4)

 (.3/235ا صهر يفس  )(5)

 .255 ري  األيجبيني   (6)
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. هاينسم ا لن  ابظن ير  (2)ن بن دان هختربنج باعد أي م ععلبجن مت  ا ا هية  (1)بلراجل : أهل ابهية ُدرفدّذ ة 
إىل ابسنلع ن  –انّ  ا لن  ابظن ير ابق  ن  ان ء ابنهي  بن  ونهاد ي 613بسقجية ع ق ع  مهللا عمَّ  ه  انتة 

انىلنند ابق  نن  انن ء ابننهي     –ا لنن  ابانن دلحن هكنن ن قبننل ذبنن  قننه أراننل ابق  نن  اننم ابننهي  بنن  احعنن   
 فأيفننلبننج   عظيمنن  حن  يَّنند قلننَد ا لنن  ابظنن يرحن هبسنن  أملنن حن حن فج ننه منن  ا لنن  ابانن دل ق -اح ننم حبلنند 

ونن كرا   يا منن  ه لنند متنن  أمننجرا  و وننة: أحننهي  : أن ي ننجن ا لنن  ابازيننز ا لن  ابظنن ير ابق  نن  انن ء ابننهي  
ه ييهننن : أن ينننزَّه  ا لننن  ابازينننز ابتنننة ا لننن  عهنننه أبيننن  هق ىلمننن   رُلننن  حلننند هب ديننن  بانننهس. حممنننه هبنننهس هىلَّ 

ماهنم  (3)منهللا ابفنري  هاحنها حن هف سنهم    مل ه ب ه : أن ي جن ُصل  ا ل  ابظ ير هُصل  ا ل  ابا دل اب
: فسج هنند إىل ابننهاير ا صننريةحن فأ ينند إىل ابسننلع ن  -رمحنن     –. قنن ل ابق  نن  انن ء ابننهي   (4)هاحننها  

ف نه منهللا إىل ا جافقنة   ابصنل  هابا ل  ابا دل يلس ابفصجلحن فأ  ال إىل عجبية ا ل  ابازينز عهنه أبين حن ه 
فقنننن ل: يننننلا   يسالننننق ،حن فنننن  سمهللا اب لنننن  اب  مننننل ه ننننهث مانننن  فينننن  قنننن ل:  ابفننننري حن هأمنننن  فصننننل ابننننرتهي 

 . (5)ف  سماد اببسلع ن ا ل  اب  ملحن هخ  سب  في حن فأ  بين إبي  هأخل  يهس على ذب  
 
لننهللا  ل ننة أرميتينة ابصنن رىحن ابسفنند عننز باننه أن أخحماولية عييب الييدين كيكيياوس التوسييع ابجتييا  حلييب:  -أ

ابنننهي  كي ننن هت بلسجانننهللا ابدننن س حلننند ه َّنننم إم ر ننن  إىل أم كهننن  ه  ءعننن  ابفرصنننة ابننن     ننن  ايسظريننن  بجفننن ة 
م هاعننس ء ابتنن  ابازيننز غينن ث ابننهي حن اببنن با منن  ابامننر اننتسني هبلنناة 1216ي/613ابظنن ير غنن زذ   عنن م 

ه ركند رغبنة  (6)خ عجن ابتنة ابان دل هأ ب نة ونه ال ابنهي    نرل أوهر عر  ا م رة بجص ية هابهع   يفة 
عننز ابننهي  كي نن هتحن هقننرر ا اننسي ء علننى حلنند قبننل عرانني  اح نن م ا ننهد أقننهامهم    ابسجاننهللا   يفننه

حن هحن    نم ابعنجا علنى ا هيتنةحن اانس ل عنز  (7)اح م مّهعي    ن ا هيتة ك يد يجم    د ح م أعم من  
بتنزاع ابنلذ يشند آينلاك بنني أمننراء  ن و ابشن م  قسسن م عركنة عنز ابنهي  مسناجد صنن حد ابنهي  كي ن هت ا

األكنننيف ينننجر ابنننهي  م هكننن ن قنننه أهصنننى اب لننن  مننن  بانننهس  بتننن  1218ي/615عننن م ا جصنننل ابنننلذ عنننج    
ابا ونرة من  عمنرسحن علنى أن يقنجم اببجصن ية علين  بنهر ابنهي  ب بن  أرا ن و س ابلذ   ي   يسعن هز آينلاك 

                                                           
 ابهردذ : يج ابسم.(1)

 (.3/236مفر  اب رهال )(2)

 ف سهم  : ي  هم .(3)

 (.3/237مفر  اب رهال )(4)

 (.3/237ا صهر يفس  )(5)

 .256(  ري  األيجبيني   مصر هب د ابش م   3/237ا صهر يفس  )(6)

 .256 ري  األيجبيني   مصر هب د ابش م   (7)
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غ  أن عم  عم د ابهي   مهللا اب ل  هخب صة باه هف ة يجر ابهي  أرا ن ون س ا ب نرة هاعنس ء أخين  انصنر 
انهة اح نم   ا جصنلحن فهن  م بانو ق عن  رسن عهة مظفنر ابنهي  كجكبنجرذ صن حد إربنلحن ابهي  حممجد 

رذ مسن عهة كنل من  ف استعه بهر ابهي  ب ب  ابألورا مجاى ب  ابا دلحن بيتم   لد مظفر ابهي  كجكبنج 
عننز ابننهي  كي نن هت هانصننر ابننهي  حممننجد بنن  حممننه بنن  قننرا أرانن ن األرعقنن حن صنن حد آمننه هحصنن  كيفنن حن 
هصنن حد منن ردي حن هاعفننق ا ميننهللا علننى ا يلننجاء  نند رايننة عننز ابننهي  كي نن هتحن هخعبننجا اب نن    ب ديننم 

 ألونرا مجانى كن ن متهم ن     هاتود بص حد قجيية فرصة اببهء اببسوركحن ف (1)عاب ا  ع  يلس ابسباية 
حم ربننة ابصنننليبيني   إمننن رة  نننرابله حيننن  أغننن ر علنننى حصننن  صننن فيس  هحصننن  األكنننرادحن هأوننن ر عليننن  بانننو 

ايقيننن د ابتننن ت هاباسننن ر فننن  يشنننارها اببس يننن  أعب عننن   ن يصنننود ماننن  أحنننه ملنننجك األينننجبيني حننن  يسنننهل 
 نن حن فلمنن  قننهم علينن  أكرمنن  هأيننهاس ف اننسهعى األفلننل علنن  صنن حد  يسنن  حن هكنن ن     عسنن  هخيعنند اب

اب  نن  منن  اليننل هابسنن ح ه  بفنن  علننى ابسانن هن ها سنن  إىل حلنندحن هاعفقنن  علننى أن منن  يسننسجو علينن  عننز 
همننن   نننجن بألفلنننل علننن  هينننج     عسننن  هالعبنننة بننن  هابسننن ة اب ننن  بنننهي  كي ننن هت مننن  حلننند هأعم هلننن  يا

ا مجانننى م نننل حنننران هابريننن  هغ يننن حن ي نننجن بانننز ابنننهي   يسنننسجىل عليننن  مننن  إقلنننيم ا زينننرةحن  ننن    ينننه األونننر 
 ّنى خ بن  ب نل أمن  عز ابنهي  كي ن هت أمنراء األ نراا هأقن م هلنم احسفن    ع من   حن هااسهعى  (2)كي  هت

حن مث عقننه  لسنن   حربينن    خسينن ر أاننهللا ابسننبل بلسوننرك  (3)عشننعيا   هلننم بلننهة اببشنن م ع ننجن إقع عنن   بنن  هذبنن  
حن هابجاقنهللا أن  (4)يظنرا  بسنهجبة  بيانة األرل  –حلند  –رعبن ن  –انلجك  رينق راهينهان دج حلندحن فسقنرَّر 

حن عزم على ّ م ك فة األرا   اب  ايسسجىل عليه  إىل  ل س  هإ    ال األفلنل علن  ذريانة قجييةص حد 
هم بسوصننيل غر نن  علننى ابننرغم منن  أينن  كنن ن قننه رااننل مج عننة منن  أمننراء حلنند يسننسميلهم هاعننها  إاييننم رننتو

ه ّنرك ا نيم ابسنلعجق  ابدن س قلانة رعبن ن هاانسجىل عليهن حن همتوهن  عنز ابنهي  كي ن هت إىل  (5)إقع ع   
علننى حسنند ا عفنن ا صننهرس يصننرة ابننهي  صنن حد مننرعمحن بيتمنن  ذكننر ابنن  األونن  أينن  اننلَّمه  إىل األفلننل 

ه نمَّه  إىل أم كن  ه   ه بهللا ا نيم زحفن  فجصنل إىل عنل ابونر هح صنري  حن  ااسسنلمد (6)ا يُفم بيتهم  
يسلمه  إىل األفلنل علن حن فقلنق عتهىلنل ينلا األخن  هفنرت  مهسن  هقن ل: ينلا أهل اب نهرحن هخشن  إن ملن  
عننز ابننهي  كي نن هت مهيتننة حلنند أن  رمنن  متهنن  في ننجن بننلب  قننه انناى إىل يقننل اح ننم منن  األيننجبيني إىل 

                                                           
 (.263 – 3/261مفر  اب رهال )(1)

 .57اب  مل   ابس ري  يق   ع   ري  األيجبيني   (2)

 .257 ري  األيجبيني   (3)

 .257ا صهر يفس    (4)

 .257(  ري  األيجبيني   2/644اب  اباهمي )(5)

 .257يجبيني   اب  مل   ابس ري  يق   ع   ري  األ(6)
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رتح علينن  أن يهنن  م باننو ا ننهن هابقنن ع حن فنن ق (1)عنن  بلننجف يهفنن  ابسنن  قةحن بننلب  أخننل يسنناى  بانن دس 
هغ يننن حن قبنننل مه مجنننة حلننند حننن  يننن م  خعج ننن  اللفينننة هينننج بنننلب  يرينننه أن يشنننسَّد  هنننجدس  م نننل متنننب 

هدخله  الم  حن هورع   عنرميم انجري  اانساهادا     يقعهللا ابعريق علي  ا ر إىل متب حن هح (2)هُيلاف قجاس 
 . (3) جا هة حمسملة ما  

 
ل ننة هاأل بنن    ننرل رسنن  ابسنن  قة ا ننعراب يظننرا  إىل أن ابقننجا  احلبيننة  ننايفة   عقننجى ه نن  علمنند ا 

علننى مجا هننة ا ننيم ابسننلعجق  ابقننجذحن كمنن  خشنن حن األ بنن  أن يسننلم أيننل حلنند مننهيتسهم إىل األفلننل 
علنى حن بلب  كسد إىل األورا مجاى يسسهعي  بتعنهة ابن  أخسن  ابازينز هكن ن ياسن ر  (4)عل   يلهم إبي  

حبننن ة قُنننلت   مق بلنننة ابصنننليبيني هيصنننو  اببساننن هن منننهللا أخسننن   جا هنننة العنننر ابسنننلعجق حن ألن ابسننن  قة 
انجا   يقفننجن عتننه حلنندحن ههعننهس  ن جياننل العبننة هابسن ة اب نن حن هياعينن  منن  خيسنن ر منن  أعمنن ل حلنند 

رخ  علنننى عنننز ابنننهي   ه  رهاينننة  بننن  ابانننهمي أن األ بننن  أرانننل إىل ابق  ننن  زيننن  ابنننهي  إىل اباننن دل يسسصننن
إىل حلنند مننهللا قجاعنن حن كي نن هت هاألفلننل علنن حن ف سنند ابانن دل إىل ابتنن  األوننرا مجاننى ىبمننرس  ن يرحننل 

حن مجنننهللا األونننرا (5)وننن كجس اب ننن   صننن حد محنننص   مق بلنننة ابصنننليبيني هأحنننّل م  يننن  اجمل ينننه أانننه ابنننهي  
منراء هاألعين ن هاانسجوق منتهمحن مث مجاى قجاع  ها ر انم إىل حلندحن هخنّيم اب ينهان األخلنر ها سمنهللا منهللا األ

 (7)إبي  األم  ابار، م يهللا ب  ُحَهي ة مهللا قجاع  هيج م  عنرال  ن  حن هايّلم  (6)بزاعة  بهللا  ريق  فتزل هادذ 

عس رية هاي اية هق د ا بهة اباس رية األونرا مجانىحن بيتمن  قن دة ا ل نة  هح رال احلبيجن على  بهسني
هاصنننعهمد  (8)حن فبنننلر  بنننلهر ابشنننق ا بنننني عنننز ابنننهي  كي ننن هت هأمراىلننن  ا بهنننة ابسي انننية اببنننهي  هاحيلنننة

 لياة ا يم ابسلعجق  اب يم األيج،   رحنى ماركنة ايسهند خبسن ر   هأانر ق د ن  ه ن  هصنل عنز ابنهي   
كي  هت إىل ا حة ا اركة على رأت ا نيم ابسنلعجق  اببن با أربانة عشنر أبفن  حن ي بن  ا نزام  ليانة  يشن حن 

  خننجل ا اركننة هأمننر ا ننيم اب يسننو ال هايسننود عننز ابننهي  كي نن هت إىل اببسننس ن هيننج يعننجذ  فننرتدَّد

                                                           
 .257 ري  األيجبيني   (1)

 .257ا صهر يفس    (2)

 .257ا صهر يفس    (3)

 .258اب  مل   ابس ري  يق   ع   ري  األيجبيني   (4)

 .258(  ري  األيجبيني   2/644زبهة حلد )(5)

 بزاعة : بلهة م  أعم ل حلد   هادذ بعت ن.(6)

 .258 ري  األيجبيني   (7)

 .258صهر يفس    ا (8)
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ا تسننوبة يس عننف أ رافهنن  ا راحننل ينن راب    يلننجذ علننى ونن ء خ ىلفنن   يرتقنند ه نن رد األوننرا مجاننى قجاعنن  
  حن مث ح  هصل إىل عل ابور فو صري  هااسجىل عليه حن كم  ااسجىل على رعي نحن هعنل خ بنهحن هبنر  ابرصن

 . (1)ع د إىل حلد 
 
ينننج انننلع ن حلننندحن ا لننن  ابظننن يرحن غيننن ث ي 613  عننن م وليييال املليييك الرييياهر صييياحب حليييب:  -ب

ابهي حن أبج متصجرحن غ زذ اب  ابسلع ن ص ح ابهي  يجاف اب  أيجالحن مجبنهس رصنر   انتة مثن ن هانسني 
 هابفلننل ابنن  ابب يي انن  هحننهَّث هئننه ماننة ه ننهللا منن  : أ، ابعنن ير بنن  عننجاحن هعبننه  بنن  بننّرذَّ ابتوننجذَّ 

ُتلنن  حلنند و وننني اننتة هكنن ن بننهيهللا احسنن    صننب سحن ملنني  ابشنن ل   ر جبّيسنن حن بنن  عقننل هدينن ء هف ننر 
صن ىلد كنن ن يصن دا ا لننجك األ ننراا هيبن  تهم هيُننجمههم أين  بننج سحن بقصننهيم عمن  ابانن دلحن هينجيم ّعمنن  أينن  

ا لنجك ابهلننهااي ابسنتيَّةحن هي نرم ابرالُاننل  يسونفن كرمينن   ماعن ء  بنج سحن بسا منل علين  ا لننجكحن هبشنقالجا اباصن حن هكن 
نن   خسهنن  هابننهة ابتنن نن  يرَعننى بنن  ر نن ن بتسنن حن فم عنندحن فزه َّ ا لنن  ابازيننزحن فلمنن    هابشنناراء هابُقصَّنن د هكنن ن عمال

ديننم األمننجال هكنن ن قننه ايلَّننم إبينن  إخجعنن  هأه هبننه  زُيَّتنند حلنند مننهة وننهري حن هأيفننق علننى ه دعنن  كننراىلم 
فزَّه  ذكرا م  انوهمحن حبي  أين  عقنه بينتهم   ينجم ييفن   هعشنري  عقنها  هعّمنر أانجار حلند أكمنل عمن رة. 

هكنن ن حمسنننت   إىل ابرعينننةحن هونننهه هكنن ن مهيبننن   ا ىلسننن  حن فعتنن  حن دهبسننن  مامنننجرة اببالمننن ء مزيتننة اب لنننجك هاألمنننراء 
  مجعنن  اب لنن  بجبننهس منن   هأهصننىء مفننر  ماظننم غننزها  هابننهسحن هكنن ن يننزهر ابصنن حنيحن هيسفقننهيم هبنن  ذكنن 

بتد ابا دلحن هأراد أن يُراعيه  أخجُ  حن مث م  باهس ألمحهحن مث بلمتصجر حممه اب  أخين  ا لن  ابازينز هفنجَّل 
حن عنننج  انننتة وننن ث عشنننرة هاننند ماننننة عنننن  ئنننه هأربانننني انننتة هكننن ن    ابقلانننة إىل   رينننل الننن دم ابرهمننن َّ

مر ن   نها حن فنلُكر أين  كن ن ه  رهاينة : هاونسه  (2)ل : ابلهنم بن  اانسع  ا را  مجع  يفيق هيسشهه هيقج 
جل نيفيننق   باننو األهقنن  حن هيسسشننهه هيقننرأ قجبنن  عانن ىل : "منن  أغننين َعننين م بيننة يلنن  َعننينَّ ُاننلع يية" مث يقنن

 رمح    هر س و عرس را   احل َّ فق ل:  (3)ابلهم ب  أاسع  هبرمحس  اوق 
 

 إىل منننننننننننننن  خي  بنننننننننننننن  اننننننننننننننل العنننننننننننننند إن أصنننننننننننننن ى
 

 

 رنننننننننننننننننننننننننننننننننن  َعلِقنننننننننننننننننننننننننننننننننند أيي بنننننننننننننننننننننننننننننننننن  هل ببنننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 يشنننننننننننننننننننننننننننننننهُع  ع عبننننننننننننننننننننننننننننننن  علنننننننننننننننننننننننننننننننى انىلب عننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

                                                           
 .259 ري  األيجبيني   (1)

 (.298حن  21/297ا  أع م ابتب ء )(2)

 (.3/240مفر  اب رهال )(3)
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 هإن كنننننننننننننننننن ن   يلننننننننننننننننننجذ علننننننننننننننننننى منننننننننننننننننن  يا عينننننننننننننننننن  
  

 إىل   أرِمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  بعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر   ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن بة
 

 

 (1)إىل أُفنننننننننننننننننننق  نننننننننننننننننننه قنننننننننننننننننننه  ننننننننننننننننننن ه  كجاكبننننننننننننننننننن  
 

 
 ه  قصيهة أخرى ق ل : 

 متنننننننننننننننننننننننننننننننننهللا ابسأانننننننننننننننننننننننننننننننننف قلننننننننننننننننننننننننننننننننن  ا سبنننننننننننننننننننننننننننننننننج 
  

 

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلالج اننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبي    أن يسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننسعيهللا إىل ابسال
 

 
 همته : 

 اي دينننننننننننننننننننننر قنننننننننننننننننننننه أانننننننننننننننننننننرفد فيمننننننننننننننننننننن  اننننننننننننننننننننن ء 
 

 

 عمننننننننننننننننننننننننننننها  ف فَّننننننننننننننننننننننننننننف منننننننننننننننننننننننننننن  أذاك قلنننننننننننننننننننننننننننني  
 

 أببسننننننننننننننننننننننننننننسين وننننننننننننننننننننننننننننجال األاننننننننننننننننننننننننننننى هاننننننننننننننننننننننننننننلبسين
 

 

 عنننننننننننننننننننننننننزَّا عنننننننننننننننننننننننننهمد بننننننننننننننننننننننننن  ابانننننننننننننننننننننننننزاء ذبننننننننننننننننننننننننني  
  

 ه ننننننننننننننننافُد منننننننننننننننن  ي بنننننننننننننننن   صننننننننننننننننرف  باننننننننننننننننهم 
 

 

  لننننننننننننننننننننها  بل عننننننننننننننننننننجال مَحُننننننننننننننننننننج قننننننننننننننننننننه كتنننننننننننننننننننند  
 

 غنننننننننننن زذ بنننننننننننن  يجاننننننننننننف   هحقَّنننننننننننن  منننننننننننن  خبنننننننننننند
 

 

 انزذ ه  يقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهللا ابب ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ء غلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني  
 

 أيّنننننننننننننننننننننننةبقيننننننننننننننننننننننند و مننننننننننننننننننننننن  بانننننننننننننننننننننننه فقنننننننننننننننننننننننهك أ
  

 

 عفنننننننننننننننننننننننننننننننرذ ابلنننننننننننننننننننننننننننننننلجع هرينننننننننننننننننننننننننننننننة هعنننننننننننننننننننننننننننننننجي  
 

 مننننننننننننننننننننننننننننن و أرى ا ينننننننننننننننننننننننننننننجان أصنننننننننننننننننننننننننننننب  اببننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 قفننننننننننننننننننننننننننننننننننرا  هكنننننننننننننننننننننننننننننننننن ن  ت بنننننننننننننننننننننننننننننننننن  مننننننننننننننننننننننننننننننننننأيج  
  

 ف ننننننننننننننننننننم قننننننننننننننننننننه ُذبَّلنننننننننننننننننننندف  فنننننننننننننننننننن ن اكسسننننننننننننننننننننى ُذ َّ 
  

 

 (2)بلسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ىللني قعجفننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  عنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلبي   
 

 

 

                                                           
 (.3/298ا  أع م ابتب ء )(1)

 (.246حن3/247مفر  اب رهال )(2)
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 العاللات بء اخلوارزميء واأليوبيء:  -7
بننل م( ق1218ي/615ابننههبسني الجازميننة هاأليجبيننة بننهأ    اننتة )ك ينند بهايننة ابا قنن   ابسي اننية بننني 

ا لننن  ابانن دل هينننج رنننر  جل خنننجارزم ونن س عننن ء ابننهي  حممنننه إىل هصننل رانننهفنن ة اباننن دلحن ففنن  ينننلس ابسنننتة 
اب  ية اب  قهم ا  يلا ابراجل هم  ابرا   أن ع جن غ يسن  إق منة ع قنة هدينة ابصفر ه  علكر ا ص در ع  

ه إبيننن  مجننن ل ابنننهي  حممنننه ابنننههبا  فنننني ألن ا لننن  اباننن دلحن باننن  اب نننجاال إىل خنننجازم وننن سحن فأه بنننني ا ننن يب
ون س  حن هكن ن خنجارزم (1)ابش فا  خعيد   مهللا دمشقحن هام ابهي  خليل ب  عل  احتفن  ق  ن  اباسن ر 

جمل اننة العنن   آينلاك   مهننلان هعتننهم  هصننل ابرانج ن إبيهمنن    يلسقينن  بنن  بسننبد م  درعن  ا هيتننة إىل خبنن رذ
همننهللا يننلا ف  منن  ا سمانن  بجبننهس  نن ل ابننهي  ابننلذ أبل همنن  بجفنن ة ا لنن  ابانن دل فر انن  إىل دمشننق  حنها  ننجل

حن هي لا ون ء  ابظنرها أن مينج  ا لن   (2)دهن أن عسوقق مهمة بق ىلهم  خبجارزم و س ع ء ابهي  حممه 
مقنهمسه  اب نزه ا  نجو هكن ن بنلب  أونرس  م( فش ل خجارزم و س رش كل  ه 1218ي/615ابا دل   اتة )

 . (3)  عهم ععجر ابا ق   بني الجارزميني هاأليجبيني   عهه خجازم و س ع ء ابهي  حممه 
 
 العاللات بء السُّلناة األيوبية والفرلة اإمساعيلية: -8

فقن حن ه  ي ن  هلنم أذ صنلة اقسصر  ابا ق   األيجبينة ا   عيلينة علنى ع قنة األينجبيني    عيلينة ابشن م 
أه كمن  يسنمَّجي  صن حد ابنهعجة عتنهم  أاَّنه صن ح  –   عيلية ف رت هك ن زعنيم ا   عيلينة   ابشن م 

  يننج راوننه ابننهي  ِاننت ن بنن  اننلم ن هكنن ن أصننل  منن  حصنن  ا   عيّليننة ابرىليسنن   –ابنهي  ابههبننة األيجبيننة 
هوننه مة هعننهب ا حن فسنن س إىل حصننجن ابشنن محن فجصننله حن ا ننج  بفنن رت فننرأى متنن  صنن حد األمننر ُيتنن ك ا بننة 

قبننل  هَ ننهَّ   إق مننة ابننهعجة هااننسع ال ابقلننجال أاّيم ابسالننلع نحن هعننزم يننجر ابننهي  علننى قصننهسحن ب تنن  عننج 
ذبننن  ه  عهنننه صننن ح ابنننهي  حننن هبجا اغسي بننن  ّعنننهة منننرّا  هبنننلب   الهنننم مهَّننن  األهلحن هعجّ ننن  دنننج أكنننيف 

حن هكل  عنزم علنى ااساصن ل ونأفسهم من  ي572مصي ا هأبقى احص ر عليهم ع م ق عهم همّقر قي د م   
ابش محن فشار ا   عّيليَّة أ م أم م خعر حقيق    مي ن  مجا هسن  اب غسين لحن هبن  مي ن  بق عهنم ابصنمجد 

ذبن   أم م قّجاع حن    ا عّريم ألن ياقهها اعفق   مهللا ص ح ابهي  بجااعة خ ب  وه ال ابهي  اح رم  هبانه
ا عف ا   ياه يسمهللا ع  اغسي لحن أه حن  حم هبنة ا غسين ل أذ أمن  أه ق ىلنه أينج، من  ِقبنل ا   عيلينة متنل 

نننننرَّد أذال محلنننننة أيجبينننننة  َّنننننه ما قنننننل 1177ي/572عننننن م  محن هحننننن    يننننند ابههبنننننة األيجبينننننةحن هاب ق بنننننل   دال

                                                           
 .146ابههبة الجارزمية حن د. انفهللا ابابجد   (1)

 .147ا صهر يفس    (2)

 .147ا صهر يفس    (3)
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اقنهللا كلمن  عاَّر ند إىل يعنجم ابفرانة هعنيّف ا   عيليةحن بل على ابا نهحن دعمند ا م بن  األيجبينة ينلس ا ج 
ا   عيليننة عنن   نن بفهم بألاننرة األيجبيننة باننه صنن ح ابننهي  هذبنن  عتننهم  عننهخلد ختنن  ريم بُستهنن  حينن ة 
ب سمر ص حد خ   ابنلذ أقن م   بفن   مان داي  بألينجبيني منهللا صن حد آمنه همنهللا أ ب نة ا جصنل هانتع رحن 

 .(1)ها   األارة األيجبية   ا زيرة باه ص ح ابهي  ف ها يم ذب  ابسهخل   إ  ء أخعر   ب
 
هيبننهه أن عقلينننه اللفنن ء دخننجل ابفننري  إبيهنن حن ياننين عتصنننيبهم ُه ة العاللييات مييع اخلالليية العباسييية:  -9

حننرال هقنن دة   يننهي   َّننه اب ننزاة ابفننري حن هررنن    ي نن  يُج ننه منن  يننتص علننى ذبنن  ب تنن  ابشنن ىلهللا ها سانن را 
محن قنن م ابتن  هخليفسنن  ا لنن  1193/ي589بجقندحن فاتننهم  عننج َّ ابسنلع ن صنن ح ابنهي  عنن م علين    ذبنن  ا

األفلل بسسي  راجل إىل الليفة   ب هاد  مل ب  " مة احنرال ابن  بصن ح ابنهي  هفران  هانسة هو ونني 
ىل الليفنة بانه ايسهن ء  ح ابهي  ابنهَّي  أُعينه إصحن إ   را بة ها وةحن ف (2)درمه  حن   خيلف م  ا  ل اجاي  

سنن  ا ه ديننة همنن  خلفَّنن  منن  منن ل أعيننه  هكنن ن اللفنن ء  (3)علننى ابننب د كرمننز بج يسنن  ا داريننة   –أيلنن    –مهمَّ
هكننن ن ملنننجك بنننين أينننجال  (4)اباب انننيجن غ ببننن   مننن   ُننن هبجن اانننسم بة ا لنننجك هاألمنننراء األُيجبينننجن ابهلنننهااي هغ يننن  

 س متصنننند الليفننننةحن فاتننننهم  منننن  عُننننج  علنننن  ابنننن  الليفننننة ابت صننننر عنننن م يقجمننننجن ب ننننل ها بنننن  م ا اتجيننننة دنننن
م أراننل الليفننة يُالننم ملننجك بننين أيننجال هكنن ن الليفننة  نند ابتنن  ا سننج  أ، احسنن  علنن  حبنن   1515ي/612

وهيها  هقه روو  بج ية اباهه م  باهسحن هك ن رمح    ك   ابصنهقةحن كرمين   ك ن  ا انرهاحن حسن  ابسن ةحن 
ه نن  عننج   (5)اب  عتننه الننجا  هاباننجامحن هكنن ن مر نن  ا اننه لحن فوننزن علينن  الليفننة حننزان    يسننمهللا ر لنن  حمبننج 

أخننر   نن را  همشننى مجيننهللا ابتنن ت بننني يننهذ  بجعنن  إىل عربننة  هعنن  اليننزران هينن  عتننه قننيف ماننرها اب رخنن حن 
  الليفنة هدامند علين  فهف  يت ك هأغلقد األبجاال ه هللا ابت ت ابصراؤ اباظنيم هيقن ل أن ذبن  كن ن صنج 

ا ت ح     أقع ر ب هاد بي   ه  را  أايم  حن فلم يبق   ب هاد حمل  إ  هفيه  ابتنجح ه  عبنق امنرأة إ  هأوهنر  
ه ن   اند ا لنجك رجعن   لسنجا    (6)احزن ابشهيهحن ه  ُيسمهللا بب هاد م ل ذب    قهمي ابزم ن ه  حهي   

همننة بل ليفننةحن هروسنن  ابشنناراءحن فننأك رها؛ فمنن  ر س وننرا ابننهي  احلنن َّ عتننهم  اباننزاء  بسننني وننا ر احننزن خ
 عزاءس بقصيهة معلاه :  –ص حد حلد  –عمل ا ل  ابظ ير غ زذ 

                                                           
 (.1/343 ق   ابههبية )ابا(1)

 (.1/303ا صهر يفس  )(2)

 (.1/306ابا ق   ابههبية )(3)

 (.1/306ا صهر يفس  )(4)

 (.1/306ا صهر يفس  )(5)

 (.3/330مفر  اب رهال )(6)
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 أَكنننننننننننننننننننننننننننننننَلا يُهنننننننننننننننننننننننننننننننهال ابتّننننننننننننننننننننننننننننننن اُ  َهيَتعفننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 هينننننننننننننننننننننننننننننردال اببت بننننننننننننننننننننننننننننن   وننننننننننننننننننننننننننننن ردة ابنننننننننننننننننننننننننننننجرى 
  

 أكنننننننننننننننننننننننننننننلا ع ينننننننننننننننننننننننننننننُد ابتنننننننننننننننننننننننننننننّ اُ  َهيَتعَفننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 ة مننننننننننننننننننننننن  كننننننننننننننننننننننن ن مننننننننننننننننننننننن  أيجاريننننننننننننننننننننننن  مسجقَّننننننننننننننننننننننننها 
 

 
 إىل أن ق ل: 

 بننننننننننننننننننننننج كتنننننننننننننننننننننند اببشننننننننننننننننننننننهب ء يننننننننننننننننننننننجم عننننننننننننننننننننننجاعر 
  

 

 أيب ةينننننننننننننننننننننننننننننننن  برأيننننننننننننننننننننننننننننننننَد يجمنننننننننننننننننننننننننننننننن  أاننننننننننننننننننننننننننننننننجدا 
  

 يجمنننننننننننننننننننننننننننننن   عزامحنننننننننننننننننننننننننننننند ا  ىل ننننننننننننننننننننننننننننننة ابُالَننننننننننننننننننننننننننننننى
 

 

 فينننننننننننننننننننننننننننن  فاننننننننننننننننننننننننننننزَّ عنننننننننننننننننننننننننننن  علننننننننننننننننننننننننننننّ  أمحننننننننننننننننننننننننننننها 
 

 قصننننننننننننننننننننننننننننننننه  أمننننننننننننننننننننننننننننننننَ  ا نننننننننننننننننننننننننننننننن متني رزينننننننننننننننننننننننننننننننن   
  

 

 عنننننننننننننننننننننننننن دُ  هقننننننننننننننننننننننننننهللا ِاننننننننننننننننننننننننننه ِمه  أن عقصننننننننننننننننننننننننننه 
  

 يننننننننننننننننن   نننننننننننننننننافد ُونننننننننننننننننمَّ ا بننننننننننننننننن ل هأخلننننننننننننننننناد
 

 

 دامنننننننننننننننننننننننننننننننننن    ي نننننننننننننننننننننننننننننننننن   لبننننننننننننننننننننننننننننننننننة  مساننننننننننننننننننننننننننننننننننجَّ  
 

 وننننننننننننننننننننننتَّد علنننننننننننننننننننننننى حننننننننننننننننننننننرم الليفنننننننننننننننننننننننة غننننننننننننننننننننننن رة
 

 

 ونننننننننننننننننننننننننننناجاَء غنننننننننننننننننننننننننننن در  ابف نننننننننننننننننننننننننننن ر ماَّننننننننننننننننننننننننننننردا 
 

 فسنننننننننننننننننننننننننننننقى أاب َحَسننننننننننننننننننننننننننننن   ونننننننننننننننننننننننننننننراك  ننننننننننننننننننننننننننننن ىلهللا  
  

 

 (1)بننننننننننننننننننن  بنننننننننننننننننننيه عَنننننننننننننننننننيففَُح غننننننننننننننننننن داي  عُنننننننننننننننننننجََّدا  
 

 
هر س ابق  ننن  كمننن ل ابنننهي  بننن  ابتبيننن  ا صنننرذ  ننن  عمنننل ا لننن  األونننرا ابننن  ا لننن  اباننن دل عنننزاءس بقصنننيهة 

 معلاه :
 

 بِعننننننننننننننننننننننننننننننرادابتننننننننننننننننننننننننننننن ت بلمننننننننننننننننننننننننننننننج  ك ينننننننننننننننننننننننننننننل ا
 

 

 ف بسننننننننننننننننننننننننننننن بُق ابسننننننننننننننننننننننننننننن بق متهننننننننننننننننننننننننننننن  ا نننننننننننننننننننننننننننننجاد 
 

 ه    يننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهعج إىل دارس
 

 

                                                           
 (.3/230مفر  اب رهال )(1)
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 إ  مننننننننننننننننننننننننننن  ااسصنننننننننننننننننننننننننننل  مننننننننننننننننننننننننننن  ذا ابابننننننننننننننننننننننننننن د 
 

 ها ننننننننننننننننننننننننننننننننننننج  يّقنننننننننننننننننننننننننننننننننننن د علننننننننننننننننننننننننننننننننننننى َكفَّنننننننننننننننننننننننننننننننننننن ِ 
  

 

  نننننننننننننننننننننننننننننننننجاير خيسننننننننننننننننننننننننننننننننن ر متهننننننننننننننننننننننننننننننننن  ا يننننننننننننننننننننننننننننننننن د 
 

 ها ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرء ك بظَّننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننِل ه بننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه أن
 

 

 يننننننننننننننننننننننننننننننزهل ذاك ابظننننننننننننننننننننننننننننننلال باننننننننننننننننننننننننننننننه امسننننننننننننننننننننننننننننننهاد 
 

   َعُصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننُل  األرهاح إ  إذا
 

 

 د ينننننننننننننننننننننننننلا ابفسننننننننننننننننننننننننن دانننننننننننننننننننننننننرى إىل األ سننننننننننننننننننننننننن  
 

 
 همته :

 خليفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة   اصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننعيف هاحسسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند
  

 

 فمنننننننننننننننننننننن  هينننننننننننننننننننننن  اببينننننننننننننننننننننند هأينننننننننننننننننننننند ابامنننننننننننننننننننننن د 
 

 ابحلننننننننننننننننننننننننننننننننم هابالننننننننننننننننننننننننننننننننم ب ننننننننننننننننننننننننننننننننم يُقسننننننننننننننننننننننننننننننننهى
 

 

 (1)إذا د نننننننننننننننننننننننن  العننننننننننننننننننننننننُد هَ ننننننننننننننننننننننننلَّ ابرَّونننننننننننننننننننننننن د 
 

 
هم  فال  الليفة اباب ا  م  احزن على ابت  اببصجرة اب  ذكر   يست ىف منهللا ا ان م من  إدامنة ا ت حن     

هاد بي  ه ننن را  أايمننن   إ  هأوهنننر  احنننزن ابشنننهيه ه  يسنننمهللا بب نننهاد م نننل ذبننن    قنننهمي ابزمننن ن ه  أقعننن ر ب ننن
ابصيف عليه  بقجب  صنلى   علين  هانلم: إ ن  ابصنيف عتنه ابصنهمة حهي  حن فم  آداال ا ا م   ا ص ىلد 

 عاننن ىل مننن  ينننلا ابصنننيفحن . هاحسسننن ال ا صنننيبة هابصنننيف عليهننن ؛ فيتب ننن  أن يلنننسمه األ نننر مننن    (2)األهىل 
فيصنننيف ابس ننن ء مجعنننجد   مننن  األ نننر هاب نننجاال هيصنننيف ألن أمنننرس اببصنننيفحن فقننن ل عنننز ه نننل "هاصنننيف علنننى مننن  

( هيسلكر أن فقه عزيزا  بهي حن قجل ابتن  صنلى   علين  هانلم 17أص ب  إن ذب  م  عزم األمجر" )بقم ن:
همنن  اعداال حن (3)ل ابننهيي  مث احسسننب  إ  ا تننة : منن  بابننهذ ا نن م  عتننهذ  ننزاء إذا قبلنند صننفّي  منن  أينن

    ر أيل  : ا ارت  ع هدع ء ا صيبةحن فيقنجل ا نرء عتنه ينزهل ا صنيبة : إان   هإان إبين  را انجنحن ابلهنم أ ن
مصيب  هأخلف و خن  متهن حن فقنه قن ل   عنز ه نل " هبشنر ابصن بري  ابنلي  إذا أصنبسهم مصنيبة قن بجا إاّن 

- 155بيننن  را انننجن أهباَننن  علنننيهم صنننلجا  مننن  رانننم هرمحنننة هأهباننن  ينننم ا هسنننههن" )اببقنننرةحن آينننة:  هإاّن إ
                                                           

 (.3/232ا صهر يفس  )(1)

 .1283ابب  رذ رقم (2)

 .4624ابب  رذ رقم (3)
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(. هقننن ل صنننلى   عليننن  هانننلم: مننن  مننن  مسنننلم عصنننيب  مصنننيبة فيقنننجل مننن  أمنننرس   : إان   هإان إبيننن  157
ق بنند أم اننلمة :  .(1)را اننجن ابلهننم أ ننر    مصننيب  هأخلننف و خنن ا  متهنن  إ  أخلننف   بنن  خنن ا  متهنن  

أذ ا سننلمني خنن  منن  أ، اننلمة ة أهل بينند ينن  ر إىل راننجل   صننلى   فلمنن  منن   أبننج اننلمة قلنند: 
هكنننلب  ا ستننن ال كنننل مننن  ي لننند   مننن   نننته  (2)عليننن  هانننلمحن مث إ  قلسهننن حن فنننأخلف   و رانننجل   

حننة هابشنن جى إىل ابتنن ت هابننهع ء ا يننجالحن هحلننق ابشنناجرحن هابتي  قا هننر اببسننجء منن  ابقننجلحن هابلعننمحن هونن
 (3)اب ج  هابجيل هاب بجر هغ  ذب حن فهلا كل  ي لد   عان ىلحن هيتن   ابصنيف علنىحن ا صن ىلد هابر ن  ان  

همننن  ذبننن  عنننلكر ابقلننن ء ابسننن بقحن فننن ن ا سنننلم مننن  مننن  أيقننن  إن ينننلس ا صننن ىلد م سجبنننة همقنننهرة همننن  مننن  
بننه كنن ىل  هاقننهللا   حميننه عتنن  هأن   عانن ىل ح مننة   عقننهير ااسولننر   ذيتنن  أن كننل منن  قننهرس   فهننج  

يننلس ا صنن ىلد ي ينند علينن  ا صنن ىلد قنن ل عانن ىل "منن  أصنن ال منن  مصننيبة   األرل ه    أيفسنن م إ     
م  قبل أن ييفأين  إن ذبن  علنى   يسن  ب ني  الانجا علنى من  فن ع م ه  عفرحنجا رن  أ كنم ه    كس ال 

(. يلا عاليق على مجقنف الليفنة اباب ان  ابت صنر من  هفن ة 23حن22" )احهيهحن آية:  د كل لس ل ف جر
 ابت .
 

هك ن ملجك بنين أينجال يقجمنجن بُ نل ها بن  م ا اتجينة دن س متصند الليفنةحن هكن ن ملنجك بنين أينجال جُينهَّدهن 
 عتقعهللا ابّرال بنني ملنجك حن ه  (4)ابج ء بلُ لف ء اباب ايني عيف أداء قسم ابج ء أه م  ك ن يارا اببسوليف 

م ا لنن   بننين أيننجال هبننني ديننجان ال فننةحن ف نن ن يتننهر أن خيلننج عنن م منن  ُرُاننل عننرتدَّد برانن ىلل هغ ينن  متننل أايَّ
م هعنن د  جاانن  مننهللا ابشنني  صننهر ابننهي  1217ي/614ابانن دلحن فقننه أراننل ابانن دل إىل الليفننة ابت صننر عنن م 

هإايبنن    أداء مهمسنن  يق بنل ا لننجك ابننجاقاني علننى  ريقنن حن    ذي بنن حن –حن هكنن ن راننجل الليفنة  (5)بن  محجيننة 
م  مننننل 1205ي/601فاتننننهم  ّمننننر مننننّر وننننه ال ابننننهي  ابسننننهرهردذ راننننجل الليفننننة ابت صننننر حبلنننند عنننن م 

ابسشنننريف   بلملننن  اباننن دل اانننُسقبل فيهننن  اانننسقب    عظيمننن  حن ه لنننه   مسنننعهي  ا ننن مهللا بلنننجع حن هحلنننر 
ه  ع ننن  انننف را   (7)أن ا انننسقب ل يفسنن  كننن ن بننن    محنن ة همحنننص حن ه بنننه  (6) لسنن  كبننن ر ر ننن ل حلنند 

                                                           
 .918مسلم رقم (1)

 .918ا صهر يفس  رقم (2)

 (.2/788مجاجعة اعداال ا ا مية )(3)

 (.1/307ابا ق   ابههبية )(4)

 (.1/308ابسلجك بلمقريزذ )(5)

 (.3/180مفر  اب رهال )(6)

 ص ح ابهي  ا تعه. 59ابتظم ابهبلجم اية   (7)
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الليفننة إىل بننين أيننجال ألمننجر عسالننق ابل فننة هدهبسهنن حن فقنن حن بننل كنن ن قسننم كبنن  منن  يننلس ابسننف را  يسالننق 
اتننهم  كنن ن ا لنن  ابانن دل ُ  صننر ف مننجر داخننل اببينند األيننج، أه يسالننق  مننجر بننني األيننجبينيَّ هملننجك آخننري  

م ِقهم يبة   بن  ا بن رك بن  ابلنو ك رانج   من  الليفنة ابت صنر يعلند متن  1210ي / 606ع م اتع ر 
حن فجافنننق اباننن دل هايسنننودحن ه  احقيقنننةحن ك يننند اانننسع بس   (1)عنننرك حصننن ر انننتع رحن هيشنننفهللا   صننن حبه  

الن  هانيعرة دهبنة ال فنة اباّب انية ابف حن همنهللا ايقسن م (2)بعلد الليفة ع عية  يسو ب  من  حصن ر ف ونل 
ملجك هأمراء هق دة هزعم ء هويجؤ هغ يم على مت  ق ُمساهدَّة م   سم ابههبةحن مته  م  كن ن يشن ل دهل  
كب ة  نها حن همتهن  إمن را  صن  ة هأحين انحن قلانة أه بلنهة هلن  ح كمهن  الن  حن هينج يسصَّنرا ب نل ابشالنُجهن 

لا ا يقسن م بقيند يتن ك انلعة  ا ينة بل ليفنة هاباس رية هابهاخلينة ابانسق بية  منةحن همنهللا كنل ينابسي اية 
على كل ابههبة هابههي   ا سنسقلةحن ايع قن   من  أن ال فنة ين  متصند دينين هالليفنة ينج إمن م ا سنلمني 
همننر اهم األعلننى ديتينن   هاي انني  ؛ ألن ابننب د ب  ملهنن  ك ينند بههبننة ال فننةحن هكننل اننيعرة علننى أّذ متعقننة 

بشن ل  –    ميل  احق ابشرع    اح محن بلب  ك ن كل منتهم ُملنعّرّ ا  مته  بيسد ورعيةحن هص حبه
أن يُقرَّ العة ا ية بل ليفة   ب دسحن هك ن خلف ء بين اباّب ت ا سأخرَّهن ير نجن انلس ابسنيعرة  –أه اخر 

  احمللنن حن ا  ينة ابن    عسانهَّى ذكننر ا هنم   خعبنة ا مانة علننى متن بر ا سن  هحن حبين  يسننبق  اانم ا لن
فيمن  ملنى  –هيقم ا هم على اباملة اب  يسّ ه  يلا ا ل حن أه ذاكحن  م  أرا   ابنب دحن ابن  ك يند 

عُسننمَّى أرا نن  ال فننة ابابَّ اننية هكنن ن يتنن ك ونن ل ر نن  بُرهعجُُكننجو  جافقننة الليفننة ابنن  ك ينند ملننمجية  –
 .(3) راا ابههبة داىلم   على أن يشمل بشرعية ح م ا لجك ا تسُنفَّلي    أ

 
هياين ابسجبيةحن هي  م  قلَّهعُُ  أمر كلا؛ أذ هبُيسُ  علي حن ف بسقلّيه يج مراجم اي ا  يصنهر من  التقليد:  -أ

ديجان ال فة بس ليف و ص  م  ابح م   بلهحن أه ب د ُمايتَّة هقنه حنر  ا لنجك األيجبينجن حرصن   كبن ا  
عتننهم  ي 604كننة وننريفة منن  الليفننة عسعلننّ  رتونن  ابسقليننهحن ففنن  عنن م علننى أن يسننجىلَّ ُكننلال مننتهم عملنن  رب ر 

اننيعر ابانن دل علننى  ل ننة مصننر هعلننى دمشننق هابننب د ا زريننة أراننل أاننس ذس دارس ابننهكز ابانن دو هابق  نن  
خلينننل بننن  ا صنننمجدذ ق  ننن  اباسننن ر إىل الليفنننة   ب نننهاد: بعلننند ابسقلينننه علنننى مصنننر هابشننن م ها زينننرة 

ماهمنن  ابشني  وننه ال ابننهي  ابسنهرهردذ هيننجر ابننهي  حن هزايدة   ابس ننرمي أرانل الليفننة  (4)فأكرمن حن هأُ يبنن  

                                                           
 (.1/289ابسلجك بلمقريزذ )(1)

 (.1/309ابا ق   ابههبية )(2)

 (.1/313ههبية )ابا ق   اب(3)

 (.3/180مفر  اب رهال )(4)
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هقننننرأ صنننف   حن(2)  نحن  مننن ن مننن  الليفنننة إىل اباننن دل : عقليننها  اببنننب د ابننن   ننند ح مننن (1)ابرتكنن  الليفننن  
 نن  يج ننن  بتننن   ن  حن(3)ابننهَّي  بننن  ونن ر هزينننر اباننن دل ابَسقليننه ابنننلذ أرانننل  الليفننة علنننى كرانن  ُيصننند بننن  

ابسقليه يج مراجم اي ا  إدارذ ديين يصهرس الليفة بسجبية ُ زء م  أرا   ال فة إىل وُ ص ينلكر ا ن  
  .(4)  ابسقليه مقرهان  بصف   ابسقهير هابساظيم 

 
بَّننة أه عبنن ءة بلننجن أاننجدحن بننلب  قننه ُيسننمى ابسشننريف األاننجد  ُ ابسشننريفحن هيننج  اننةأه خلالت ييري :  -ب

حن هع نجن خلانة ابسشنريف ُمليَّبنة عن دةحن هعسنمَّى ابسشنريف ا من م   (6)حن هابسجاد ينج ونا ر بنين ابابّن ت  (5)
رَانل إبين . هكن ن رانجل الليفنة يقنجم بج نهللا  (7)

ُ
حن فه  عشريف م  ا م محن أذف الليفة اباَّب ا  بلشن ص ا 

رَانننل إبيننن حن بانننه قنننراءة ابسقلينننه فيلبسننن حن
ُ
هيسننن  بننن    ونننجارع بلنننهس أه بنننني  ابسشنننريف علنننى أكسننن ا ا لننن  ا 

ي 576فاتنننهم  هصنننل إىل ابسنننلع ن ابتَّ صنننر صننن ح ابنننهَّي  ابسقلينننه هابسشنننريف مننن  الليفنننة عننن م  (8)خجاصَّننن  
محن هصننل عشننريف منن  الليفننة ابّت صننر 1208 -ي 604". ه  عنن م  (9)م "ركنند ابت صننر اببسشننريف 1180

ابا دل ههبهاس ههزيرس اببسشنريف   إىل ون ير اببلنهحن مُثَّ عن دها  إىل ابساللع ن ابا دلحن هإىل أه دس ههزيرس "فركد
 ابقلاة. (10)إىل 
 
هي  م  خيلا  الليفة أه ا لن  علنى أحنه من  ابتن ت هكن ن خلفن ء بنين ابابّن ت ك ن ا  من  يهبنجن اخللعة:  -ج

رافنننق ابسقلينننه مننن  ع –غ ببننن    –اللنننهللا ألعبننن عهم هأينننجاع اللنننهللا ابننن  كننن   عُرانننل إىل ملنننجك بنننين أينننجال ك يننند 
دار احننرال   هع مننل ابسشننريف هينن  خلننهللا أصننو ال ا يننج  هه ة احننرهالحن فملننجك بننين أيننجال كنن يجا ُه ة 

ك ينند عاننين مجافقننة الليفننة علننى   –  ك نن  منن  األحينن ن  –مجا هننة ابفننري  متننل أن ق منند دهبننسهم هاللاننة 
أاننجد ُمننبعَّ حن  –عبنن ءة  –لننف ل عس ننجن منن  عم مننة اننجداء هرداء ف –ا لنن    بنن دسحن هينن  عنن دة عقليننه 

                                                           
 (.21/256ا جاجعة ابش ملة د. اهيل زك ر )(1)

 (.1/314( ابا ق   ابههبية )3/109ا  سصر حن أبج ابفهاء )(2)

 (.3/180مفر  اب رهال )(3)

 (.1/314ابا ق   ابههبية )(4)

 (.1/315( ابا ق   ابههبية )1/425ابسلجك بلمقريزذ )(5)

 (.1/315ابا ق   ابههبية ) 93ر ال فةحن ابص ،ء   راجم دا(6)

 (.1/315( ابا ق   ابههبية )5/350مفر  اب رهال )(7)

 (.1/315( ابا ق   ابههبية )3/180مفر  اب رهال )(8)

 (.1/315( ابا ق   ابههبية )21/256ا جاجعة ابش ملة )(9)

 (.1/315( ابا ق   ابههبية )3/180مفر  اب رهال )(10)
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ُمجوَّننى اببننليدحن هاننيف حُملننىَّ اببفلَّننة هابننليدحن بنن  مح ىلننل ُمجوَّنن ة أيلنن  . مث ىبيت احمنن نحن هيننج حصنن نحن 
اننر  ُمننزيَّ حن هك ينند ُيتنن ك زايدة علننى يننلس اللننهللا ا سانن را عليهنن  عُننزاد ألصننو ال ابفسننجح منن  ابُقننجَّاد هينن  

ابزايدة أُععيد بقَّجاد دهبة ال فةحن ه  عُرال مهللا اللهللا إىل ملنجك بنين حن هيلس  (1) جا هاجاري  م  ابليد 
حن  (2) محن أراننل الليفننة اللننهللَا إىل ا لنن  ابانن دلحن هأه دس فلبسننجي 1203ي/599أيالننجال إ  اندرا حن ففنن  عنن م 

 ن  عسن ر حن فقه هصنل إىل ب نهاد من  دمشنق ق ي605ه  يُلكر أ   علالم ابعَّجا هابسجاَري . أمَّ    ع م 
حن راننج   منن  ا لنن  ابانن دلحن هعسننلَّم اللننهللا بلانن دل هأه دسحن هكنن ن   خلاننة ابانن دل  (3)ابشَّنن م ابنن  ا امننجدذ 
حن هأرال ماهم الليفنة ابشني  ونه ال ابنهَّي  ابسنهرهردذ رانج   حمنل اللانةحن هاينسَّم  (4)ابعَّجا هابسجارا  

حن هخنر  ابان دل هعلّقن س   (5)ء ابراجلحن فسلقنجس   اب سنجبة ابا دل ك  ا  الا اللاةحن فقه أرال اباس ر بلق 
مهللا هبهي  األورا ها اظمحن هُغلقَّد األاجاا هخر  ابت ت كلهنم هكن ن يجمن   مشنهجدا  "مث  لنه   (6)ابقص  

. إيننن  عقنننهير كبننن  مننن  الليفنننة ابتَّ صنننر  (7)ه اللانننة" ه نننجَّا بعنننجا ذيننند وقينننل باباننن دل بقلانننة دمشنننق هبننن
دلحن هايسمنن م أكننيف منن  ابانن دل يننهل علننى مسننسجى أمهيَّننة عقليننهس ابللاننة هابعَّننجاحن فقنن م ابانن دل بلملنن  ابانن 

 . (8)هأه دس هملجك بين أيجال  غهاا اهلهااي هابسوف 
 

 املبحث الثالث: احلملة الصليبية الرابعة وسقوط القسنانياية:
علنى ابسننلعتة األيجبينة  ن  أ نناف  دخلند األانرة األيجبينة باننه هفن ة صن ح ابنهي    يننزاع هخن ا هصنراع

عتفيننننل مشننننرهع ابههبننننة ابتجريننننة هدهبننننة صنننن ح ابننننهي     ريننننر بنننن د ابشنننن م منننن  ابج ننننجد ابصننننلي حن هحنننن هل 
ابصنننليبيجن ا انننسف دة مننن  ابصنننراع   اببيننند األينننج،حن هاب ق بنننل   ختنننل ينننلس ابفنننرتة مننن  ردهد أيجبينننة علنننى 

م أه اجملمجعننن   ابصنننليبية ابننن  ك يننند عنننز  انننم ابب بجينننة إىل اعسنننهاءا  ابصنننليبيني ا ج نننجدي    بننن د ابشننن 
قننه انن ح   ابشننرا ا انن م  اننها إعنن دة ابسننيعرة ابصننليبية علننى بينند ا قننهت هإذا ك ينند يننلس ابفننرتة 

وننهه  يشنن     صننليبي   ق دمنن   منن  اب ننرال األهره، إ  أ نن    ختننل منن  حمنن ه   صننلي  ابشننرا منن  ا عسننهاء 

                                                           
 (.1/316ابا ق   ابههبية ) 93اجم دار ال فة ابص ب    ر (1)

 (.20/61ا جاجعة ابش ملة د. اهيل زكَّ ر )(2)

 (.1/317( ابا ق   ابههبية )6/348ة )ابتعجم ابزاير (3)

 (.1/317( ابا ق   ابههبية )20/122ا جاجعة ابش ملة )(4)

 اب سجبة : قرية عقهللا   ل دمشق.(5)

 لى  ريق محصحن   ل دمشق.ابقص ة: قرية ع(6)

 ( ابقص  قرية على  ريق محص   ل دمشق.1/317ابا ق   ابههبية )(7)

 (.1/317ابا ق   ابههبية )(8)
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هك ينند ابقننجى ابصننليبية رغننم ابظننرها ابنن  مننر  انن حن ك ينند ععبننق  (1)  بنن د ابشنن م علننى متنن  ق لسلفننة 
  زءا  م  اارتاديسه  ابا مة هاب  م  خعج ه  اباريلة 

 
ا انننرتاعيعية  خت ذيننن  يقننن   ارع ننن ز بسههينننه ا تننن  ق حم هبنننة ابصنننليبيني ابهاىلبنننة بلسنننيعرة علنننى ا جاقنننهللا  -1

 م ا س ررة على متعقة مح س اها ابسيعرة على قلاة ابري  )باري (.ا ا مية هقه ه   ذب    غ را 
 
متنننهللا هإع قنننة أذ أعمننن ل  صنننيتية   ا  يننند ا اننن م  هقنننه ه ننن  ذبننن  مننن  منننجقفهم ا اننن دذ منننن   -2

عملينن   ابسوصننني ابنن  قنن م انن  ا لنن  ا اظننم عيسننى صنن حد دمشننق حننني عمننل علننى بتنن ء ه صننني قلاننة 
بصنننليبيني  هينننها   هينننها   جاقنننهللا انننيعر م هعملنننجا علنننى مق همنننة ذبننن  بشننن  علنننى  بنننل ابعنننجرحن رأى فيننن  ا

 . (2)ابجا ىلل هابسبل 
 
حم هل ااس  ل اهلهن ها عف قي   اب  عاقه مهللا  نرا آخنرحن كمن  ه ن  ذبن  بانه عنجقياهم يهينة منهللا  -3

 ذب   ه مجة مح س.م ف اس لجا 1203ي/601ا ل  ابا دل اتة 
 
ق ء ابرهح ابصليبية ف علة على ابس حة األهرهبيةحن هقه ُت ل ذب  بتعن حهم   حر  ابصليبيجن على إب -4

 ابامل على  ال اب رال األهره، يرال مح   صليبية  هيهة.
 
عملند ابقنجى ابصننليبية   ينلس ابفنرتة علننى عركينز  هجدينن  علنى ا بهنة ا صننريةحن اانسمرارا  ب اننرتعيعية  -5

مهم متل أايم ص ح ابهي حن يلس ا ارتاعيعية اب  عرى  رهرة ابسنيعرة ابصليبية اب  بهأ  عسبلجر باه يزاىل
 .(3)على مصر ر  يش ل بلصليبيني  م ان   اسمرار ه جديم   ب د ابش م 

 
هقه ك يد اب  را  بني ابقجى ابصليبية هابههبة األيجبية   ينلس ابفنرتة مسنسمرةحن ابانس ت ء ابفنرتا  ابن  عجقنهللا 

يننهن بننني ابعننرا ابصننلي  هأحننه ح نن م األيننجبينيحن كمنن  حصننل عقننهم منن    ينند  فيهنن  ما يننها  صننل  أه
ابصنننليبيني انننيعر م علنننى بانننو ا جاقنننهللا إمننن  ردا  علنننى عقنننهم إاننن م  أه اانننس  ل ح بنننة  ننناف إاننن ميةحن 

                                                           
 .149دراا      ري  األيجبيني ها م بي    (1)

 .150ا صهر يفس    (2)

 .150دراا      ري  األيجبيني ها م بي    (3)
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هكلب  اح ل فيم  يسالق اب بهة ا ان مية ابن  اانسجبد علنى بانو ا تن  ق ابن  ك يند خ  ناة بلسنيعرة 
 .(1)كم  أ   أ يف  أحي ان  على ابست زل على مت  ق أخرى ابصليبية  

م ح هبند ابقنجى ابصنليبية 599/1203فف  انتة أواًل: جهاد امللك املاصور حممد بن تقي الدين عمر: 
ا سجا ننهة   حصنن  األكننراد ها رقنند ا عسننهاء علننى  سل نن   محنن سحن هابألخننص حمل هبننة مننتهم بلسننيعرة علننى 

ب نن  ا لنن  ا تصننجر بنن  عقنن  ابننهي  عمننر حنن كم محنن ة ا لنن  ا تصننجر ُت نن  رسنن عهة قلاننة ابرينن  )باننري ( ه 
هك يند ا اركنة ابن  خ  نه  ا لن  ا تصنجر  (2)ابقجى األيجبية   محص هبالب  هحلد م  ا يسص ر علنيهم 

 باننه أن دمننهللا ابصننليبيجن منن  حصنن  األكننراد ه ننرابله هاحصننجن ابنن  حجهلّنن  ه نن ءها   ف راننهم هرا لهننم
هأخننننل مج عننننة منننن  مقنننننهميهم  هركنننند ا تصننننجر   اباسنننن كر ابنننن  ماننننن حن هعقننننهم إبننننيهمحن هقنننن علهمحن فهنننننزمهمحن

م ه ينننهيم رمننن حهم هكننن ن يجمننن   َديراكبنننني خينننجهلم  بسنننني عُنننهَ  فنننهخلجي هخيّننن بسهمحن هباننن  انننم إىل محننن ةحن 
 لا ابفس  ا ليل: مشهجدا  ه  ذب  يقجل ا ء ابهي  أااه    ابستع رذ قصيهة ميهح  ا حن هيهتا  ا

 
ننننننننننننننننننننننننننننننن بة ابنننننننننننننننننننننننننننننننُليل  اجملُنننننننننننننننننننننننننننننننه يُنننننننننننننننننننننننننننننننهَرُك ابباسَّ

 

 

 ها شنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرفية   اببجعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه هاألمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل 
 

ُتبهننننننننننننننننننننننننن  ُمَسنننننننننننننننننننننننننجَّمة  ها َنننننننننننننننننننننننننهال   ا ِنننننننننننننننننننننننننهَّحن ف  ف
 

 

 يقننننننننننننننننننننننننننننننننننجد أاننننننننننننننننننننننننننننننننننُه ابألَيتفننننننننننننننننننننننننننننننننننِق ابننننننننننننننننننننننننننننننننننُلُبل 
 

 م َبَّننننننننننننننننننننننننلة  اباننننننننننننننننننننننننيم إ  صننننننننننننننننننننننننج  َمُاَمماننننننننننننننننننننننننة  
  

 

 يُنتَنننننننننننننننننننن ُل فيهنننننننننننننننننننن  اُبمنننننننننننننننننننن  ابببننننننننننننننننننننيو هاألاننننننننننننننننننننل 
 

 فننننننننننن    يَنلُنننننننننننجس  جر يصننننننننننناي أيهننننننننننن  ا لننننننننننن  ا تصننننننننننن
  

 

 عنننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  هفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ء َك ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرة  ابَاننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَللِ  
 

 اعفننننننننننننننننننننننزمف ه  عننننننننننننننننننننننرتك ابننننننننننننننننننننننهيي  بنننننننننننننننننننننن  َملِنننننننننننننننننننننن ِ 

 

 

 هَ نننننننننننننننننننننننننننننهَّ ف  لننننننننننننننننننننننننننننن  حمسننننننننننننننننننننننننننننن   إىل رُ نننننننننننننننننننننننننننننل 
  

 هأبنننننننننننننننننننرز إىل ا نننننننننننننننننننج  ينننننننننننننننننننجم ابنننننننننننننننننننرَّهع ُمنننننننننننننننننننهَّرِع   
  

 

 قلبنننننننننننننننننننننننننننن  إذا زابنننننننننننننننننننننننننننند األفنننننننننننننننننننننننننننن ك   ينَنننننننننننننننننننننننننننننُزلِ  
 

 هيننننننننننننننننننننننننننننننمَّ    لنننننننننننننننننننننننننننننند ابالينننننننننننننننننننننننننننننن ء مرعقبنننننننننننننننننننننننننننننن   
  

 

 ابَرُ ُاننننننننننننننننننل هأراننننننننننننننننننل ا ننننننننننننننننننيم أبننننننننننننننننننها   منننننننننننننننننن  
  

                                                           
 .150ا صهر يفس    (1)

 .150ا صهر يفس    (2)
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 هايصنننننننننننننننر ِعنننننننننننننننهاكحن كهصنننننننننننننننر ابليننننننننننننننن   امسنننننننننننننننن 
 

 

 (1)هصننننننننننننننننل إذا ابلينننننننننننننننن    اهليعنننننننننننننننن ء   يصننننننننننننننننل  
 

 
 همته : 

 اي أهحننننننننننننننننه اباصننننننننننننننننرحن اي خنننننننننننننننن  ا لننننننننننننننننجك همنننننننننننننننن 
  

 

 فننننننننننننننننننننننن ا ابيفينننننننننننننننننننننننة مننننننننننننننننننننننن  حننننننننننننننننننننننن ا همتِسانننننننننننننننننننننننلِ  
 

تَنيفننننننننننننننَ    كسنننننننننننننند اباُنننننننننننننن  هب ننننننننننننننم  أاننننننننننننننهر  َعينف
  

 

 منننننننننننننننننننننن  اب  يسننننننننننننننننننننننهري    ابلهننننننننننننننننننننننج ها ننننننننننننننننننننننلل 
 

  ها لننننننننننننننننننننجك غنننننننننننننننننننننهها  يننننننننننننننننننننه       جعنننننننننننننننننننن   
  

 

 سننننننننننننننننننننننننننسهرتهن بننننننننننننننننننننننننننلا  احَلفننننننننننننننننننننننننننى هاحُلَننننننننننننننننننننننننننلَ ي 
 

 ينننننننننننننهاك اب تهننننننننننننن  بلعنننننننننننننجد متنننننننننننننل خلقننننننننننننند فيتننننننننننننن 
  

 

 ه  يرينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  بلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ُِم هابُقبنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل 
 

 هأيننننننننننننننننننند ونننننننننننننننننننرفد أينننننننننننننننننننجاب علنننننننننننننننننننى َونننننننننننننننننننَرا    
 

 

 فينننننننننننننننننننننننننننن  هفقنننننننننننننننننننننننننننند كننننننننننننننننننننننننننننرام ابسنننننننننننننننننننننننننننن دة األَهل 
 
 

 أغمننننننننننننننه  بننننننننننننننيو ا جا ننننننننننننننى   ابرَّقنننننننننننننن ال هقننننننننننننننه
  

 

 َحليَّنننننننننننننننننننننَد ع ِ لهننننننننننننننننننننن   نننننننننننننننننننننراب  مننننننننننننننننننننن  ابُقلَنننننننننننننننننننننلِ  
 

   لسهم اب تننننننننننننننننن اي هاحسنننننننننننننننننجا فننننننننننننننننن  عنننننننننننننننننرتكعننننننننننننننننن
  

 

 هلننننننننننننننننننننننننننننننننم أ نننننننننننننننننننننننننننننننن   يبقننننننننننننننننننننننننننننننننى إىل األ ننننننننننننننننننننننننننننننننل 
 

 َصنننننننننننننننننننننننفَّهيم عننننننننننننننننننننننن     ها انننننننننننننننننننننننل حصنننننننننننننننننننننننج م
 

 

 (2)اننننننننننننننننننننننننعج م فهننننننننننننننننننننننننم   غ يننننننننننننننننننننننننة ابَفَشننننننننننننننننننننننننِل  
 

 
ابفري  كسند إىل عمَّن  ابسنلع ن ا لن  ابان دل ياَّرفن  ذبن  فنجرد  –ص حد مح ة  –ه   كسر ا ل  ا تصجر 

عشر وهر رمل ن همت : هرد  م  عبة اجمللهحن ههقف ال دم عليهن حن هفهنم  علي  كس ال ا ل  ابا دل  م 

                                                           
 (.3/145مفر  اب رهال )(1)

 (.3/145مفر  اب رهال )(2)
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م  أو ر إبيه  م  مُي  حركس حن هاا دة ه هس حن هبركة يصرع حن هدخجب  إىل ب د اب فن رحن همن  أوَّنرس فيهن  هفنيهم 
 عان ىل جي زين  ام ابرايتة هاباجارا ابظن يرة هابب  تنةحن ه بتم  مجيل اع ر ف اسبشر ر  دبدَّ علي  م  يلس ا

هيلننن عف بننن  مننن  احسنننت   أهفنننر األ نننزاءحن هينننرحم انننلف  اب نننرميحن ه سننن  بننن    احنننهي  أحسننن  ا نننزاءحن 
حن ههصنننل   ينننلس ا نننهة رانننجل مننن  ابهاهيَّنننة إىل ا لننن   (1)هابقنننهميحن هي ينننهس   كنننل حركنننة  حنننزاال ا  ىل نننة 

اسني أبف ف رت هرا لحن هأ نم يقصنههن ا تصجر خييف في  بجصجل ابفري  إىل ع   م  داخل اببور   دج 
 هننة  بلننة هاب ذقيننة هحنن هل ذبنن  ابر ننل علنن يم أمننر ابصننليبيني هأ ننم دماننجا   حلننف عظننيم مننهللا باننو 

ابصنننليدحن هإ ننن  قصنننه   هتهم هأ نننم خننن ر جن إىل ابشننن م   عينننابصنننليبيني   ابشنننراحن هاصنننعلوجا فيمننن  بيننن
 رحن فنن ن ابهاهيننة اننأهلم ا اننسب ر ابسجانن  تصننجر بينند ا اننبسبُيصنن م ا لنن  ا ابهاهيّننة اننلس األخبنن ر ا رينن ال 

ا لنن  ا تصننجر:  ان   اننزع رنن  عقننجل ه  ي ننرتثحن هبننج أ ننم أ ننا ا ذبنن  بتنن  ز محن بيتنن  هبيننتهم فأ نن ال 
 ر بج نن  فلنرع ابراننجل حيتانلحن هاننأب    ذبن  ه  اننبيل إىل مصن حة ا انبسفقنه  ققتن  قصننهيم بتن حن هعلمتنن

ملسمسننن حن َفُسنننرَّ ابرانننجل بنننلب  هقننن م   ىلنننة   صنننلوهم هاعسنننلر مننن  قجبننن  األهلحن فأ  بننن  إىل عقلينننه ابهاهينننة ا
هكشف رأا  هقبَّل ينهس ههرد كسن ال ا لن  ابان دل خينيفس فين  اببفنري  الن ر ني من  ابنيفح هعنج ههم إىل  هنة 

 .(2)اب ذقية هغ ي  م  ابب د 
 

منن  ابصننليبيني منن  حصنن  األكننراد ها رقنند  خننر  مجننهللاي 599ه  احنن دذ هعشننري  منن  وننهر رملنن ن اننتة 
هم  هصل إبيهم هأغ رها على عمل باري حن فرعد ا ل  ا تصجر صن حد محن ةحن عسن رس هقصنهيم هابسقن يم 
ف سننريم هقسننل مننتهم مقسلننة عظيمننة هأاننر مننتهم ها ننزم آخننرهن   يلننجهن علننى ونن ءحن هكنن يجا قننه كمتننجا هلننم  

حن فلمن  علمنجا ابب سنرة هبنجا ين ربني همحنل األانرى إىل محن ة كميت حن يم: م ىلة ف رتحن هأبف هئسم ىلة را نل
(3) . 
 

 اثنياً: جذور الصرا  بء األمرباطورية البيبننية واباب الفاتيكان:
 هود كسد ك  ة على احملة ابصليبية ابرابانةحن م نلحن أونر ابا منل ابنهيين   عج ين  احركنة ابصنليبية بلنهكسجر 

ابصننننليبيةحن اننننايه عبننننه  اببيشنننن هذ هحممننننه منننن يه ها هنننن د  ننننه  حممننننه صنننن م متصننننجرحن ه رينننن  احننننرهال
ابصننليبيني   اباصننر األيننج، د. ف يننه محنن د ع وننجرحن هابا قنن   ابههبيننة   احننرهال ابصننليبية بلننهكسجر متننلر 

                                                           
 (.3/145ا صهر يفس  )(1)

 (.3/147مفر  اب رهال )(2)

 (.3/149ا صهر يفس  )(3)
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اح يننن حن ه ريننن  احنننرهال ابصنننليبيةحن حملمنننجد انننايه عمنننران هاب نننزه ابصنننلي  هاباننن   ا اننن م  بلنننهكسجر علننن  
هغننن يم ك ننن  ه  حقيقنننة األمنننرحن أن مننن  يانننرا ابحملنننة ابصنننليبية ابرابانننة بنننيه مننن  ابيسننن  علنننى عبنننهاحليم 

ابب حنن  أن جياننل بننهااي   مرعبعننة  هاىلننل ابقننرن اب  بنن  عشننر ا ي دذ/ابسنن بهللا اهلعننرذحن بننل منن  ا سصننجر أن 
ة   ا رحلنننة علننن  احملنننة هلننن  بنننهااي  مب نننرة امسنننه  علنننى منننهى قنننرهن عهينننهة مننن   ريننن  ابقننن رة األهرهبيننن

ابقرهاننعيةحن همنن  األفلننل عسبننهللا ا ننلهر ابس رخييننة ابنن  أد  إىل حننههث منن  حننل اببقسننعتعيتية منن  مصننيبة 
(1). 
 
م( رهمنن  ابقهميننةحن 337 – 305غنن در األميفا ننجر قسننعتعني اب بنن  )األمرباطييور لسيينانء الكبييري:  -1

سنفجر بأهرهم  ا هيهة على  نف ا اب على  ف ا ابسييفحن هاد  إىل إق مة ع صمة  هيهة ي  ابقسعتعيتية
محن هقنننه ع وننند األخننن ة   قلننند حلننن را  اباننن   ابقنننهمي ا صنننرية 330مننن يج  11ابننن  افسسوهننن  اببفانننل   

هابف راية هابيجانيية ه لد م  ذب  ا  اث احل رذ الصدحن هرنرهر ابقنرهن ازدينر  علن  ا هيتنة ازدين را  
مة ا ميفا جريننة ابرهم ييننة علننى أيننهذ ابات صننر ا رم ييننة بقينن دة ادهاكننرحن ابب نن   همننهللا ا ينن ر رهمنن  ابقهميننة ع صنن

محن مث بقنننن ء ابقسننننعتعيتية بايننننهة عنننن  ابسننننأو  ا رمنننن   476هإاننننق   ح ننننم رهمجبننننجتحن أه سننننسيلجت عنننن م 
اب  انن  ا نننهمرحن بننهأان ينننهرك أن يتنن ك فنننجارا حلنن رية أخنننل    ا عسنن ع بنننني ابعننرفني ابشنننرا اببيزيعننن  

ه، ه  يسسعيهللا ابب ح  ا تصف ح  ابقرن اب    عشر ا ي دذ/ابس دت اهلعنرذ إ  هينهرك هاب رال األهر 
أن يتن ك منن  مي ن  هصننف  اببفعنجة احلنن رية بنني ا نن يبنيحن منهللا م حظننة أين  متننل ابقنرن ا ننلكجر بنهأ  علنن  

بتهلنن   اهلننجة علننيق يسننبي   بيتهمنن  منن  خنن ل وهننجر منن  ياننرا بتهلننة ابقننرن اب نن   عشننر؛ هينن  أخعننر ا
األهرهبيننة   مرحلننة ابقننرهن ابجاننعى بصننفة ع منننةحن همننهللا ذبنن  وننل اببيزيعيننجن يتظننرهن إىل اب نننرال األهره، 
يظرة ازدراء هاحسقن رحن بقنه ونارها   نم خلفن ء ابرهمن نحن هحن  ا ميفا نجر اببيزيعن  يفسن  كن ن يصنف يفسن  

  اب نرال األهره، همانىن ذبن  أن كن  اب ميفا جر ابرهمن  حن ه  ع ن  بيزيعنة عانرتا بج نجد إميفا نجر آخنر 
منن  ا ننن يبني افسقنننه ابقنننهرة علنننى ا عننرتاا ابعخنننر هينننلس زاهينننة حمجرينننة منن  أ نننل فهنننم أباننن د ابصنننهام ابنننلذ 

 . (2)ي 602م/1204حهث   ع م 
 
 الصرا  العقائدي بء ال رق البيبنني وال رب الالتيين: -2

                                                           
 .253احرهال ابصليبية ابا ق   بني ابشرا هاب رال د. حممه عجل   (1)

 .254احرهال ابصليبية ابا ق   بني ابشرا هاب رال   (2)
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اباق ىلهذحن باند دهرا  ابرزا  ينج اعخنرحن من  أ نل إن ابصراع   ع   اهلّجة احل رية ي  كل م    األمرحن بل 
عاميننق ابسب عننه بننني ا نن يبني هباننل منن  األحننهاث اببنن رزة ابنن  دالتنن  يننهرك حعننم ا جقننف ابسننهيجر بيتهمنن حن 

 إىل يسننن ىل  بايننننهة هقننننه أد ي 446م/1054مث ا يشنننق ا األعظنننم ي 268م/869قعيانننة فج ينننجت عنننن م 
را اببيزيعن  هاب ننرال اب عيننينحن هقننه هقاند ابقعياسنن ن ا ننلكجر ن باننه مقننهم   ا نهى   ابا قنن   بننني ابشنن

هلمننن  متهننن ؛ انننه أيننن    أهاخنننر ابقنننرن ابسننن دت ا ننني دذ عزاينننه الننن ا بنننني ا ننن يبني عتنننهم  اختنننل بعرينننرك 
ابقسعتعيتية بقد ا س ج حن هبلب  أععى بتفس  صفة ابا  يةحن هي  صنفة ارعبعند كتيسنة رهمن  ان  علنى 

عسبنن ر أن م اسننه  يننج ابقننهيه بعننرت هأ نن  اببسنن و اننيهة اب تنن ىلهحن هقننه أوهننر اعرتا نن  علننى ذبنن  اباب ا
اب بنن  ابننلذ عمننل منن  قبننل عننهة اننتجا    ابقسننعتعيتية بجصننف  هكنني   بلبنن اب قبننل عجبينن  متصننب    رجيننجرذ

زع منننة ابا  ينننة بننن  اببننن بجذحن ه  ريننند   أن ذبننن  يا نننه بتننن  أن ابستننن فه هابصنننراع بنننني اب تيسنننسني حنننجل اب
حن زد علننى ذبنن حن أن ابقننرن اب نن م  ا ي دذ/اب نن   اهلعننرذحن وننهه مرحلننة مهمننة  (1) ننلهرس ابس رخييننة ابف علننة 

 – 717بنني ابعنرفنيحن هذبن  من  خن ل ابسي انة ابن  أعباهن  بانو أاب نرة األانرة األيسنجرية )م  ال ا 
هقننننه ي( 159 - 124-م  775 – 741همنننن  باننننهس ابتنننن  قسننننعتعني النننن مه )ي( 124 - 99م/741

حن ابنننلذ  (2)ي( 113م/731 – 0715غلنننبد ابب بجينننة   اب نننرال هُت نننل ذبننن    اببننن اب  رجينننجرذ اب ننن   
هقننه ا سمننهللا  لننه منن  األانن قفة    (3)رأى   علنن  ابسي اننة اببيزيعيننة يجعنن   منن  ابسننأور اببيهننجد ها سننلمني 

اجمللنه ابلاتنة علنى األاب نرة األيسنجريني ابنلي  حعمنجا  اب رال األهره، دع  إبي  اببن اب ا نلكجرحن هصند ذبن 
حن هبصنفة ع مننة عنه ابصننراع حنجل ا يقننجان  مرحلنة منن ورة   زايدة اهلنجة بننني ابعنرفني اببيزيعنن  (4)األيقنجان 
 . (5)هاب عيين 

 
 البابوية توجه لنمة لوية لإلمرباطورية البيبننية: -3

-816-795) (6)اب بينننج اب  بننن    ل ادنننن  اببننننبيزيعينننة مننن  خننن بجية بعمنننة قجينننة ب ميفا جرينننة ابنه هننند اببننن
  كتيسننة ي 184م/800م( اميفا نجرا    عنن م 198-105م/813 – 768إىل عسنجي  ونن ر  ن )ي ( 201

ابقننهيه بعننرت   رهمنن  هكنن ن ذبنن  ياننين وهننجر اميفا ننجر   اب ننرال األهره، يتنن فه ا ميفا ننجر اببيزيعنن حن 
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ابننة عننجازن ابقننجى بننني ا ميفا ننجري حن غنن  أن ا ميفا جريننة اببيزيعيننة   ع نن  بساننرتا هأراد  ابب بجيننةحن   راننة ب
ا هينهحن ه  ي ن   ميفا نجر ابقسنعتعيتية أن يقبنل ب جين  يصنف إميفا نجر همن  ا  كنه أن ا نجر بلب  ا ميف 

زيعيننةحن هيالننق أحننه قعانند آخننر اليننج  ابنن  عربعهنن  اب ميفا جريننة اببي ابب بجيننة بسسججيهنن  ونن ر  ن اميفا ننجرا؛
  ابب بجينة إىل األاب نرة ها  رخني على ا جقف قن ىل   :   ون    أن عسنجي  ون ر  ن كن ن  اتنة ان ءحن صنجبس

ابرهم يية م   هة هيتظرهن إىل كل ابفراة على أ م برابنرةحن   أك نر من   هنة  يينةحن هبنلا رفلند اح جمنة 
بننل يفا ننجر ا هيننه )ونن ر  ن(حن هبننهأ   يظرينن  مننهعي   هم سصننب   ا ميفا جريننة   ابقسننعتعيتية ا عننرتاا اب م

اببن اب   يظنر اببينزيعيني  نرد منجا   "ه فه   هان يف  " علنى حنه قنجل ابراكن احن ه  يفنه ابجقند أصنب  
 . (1)مسمردحن ه  حه ألي  ق م بسسجي  و ر  ن ابفرا  

 

 وشيوس   عصر األسرل املقدونية: للنيعة  -4
ه ا ميفا ننجر ابزل نة   عهنننهخ صنن ي(490-253م( )1057- 867) عصننر األاننرة ا قههييننة أحننهاوه   

-858جوننننننننننننننننننيجت )فقف اببيزيعنننننننننننننننننن  نأن األانننننننننننننننننن  نهي حنننننننننننننننننني( 273-253م/886 – 867األهل )
 س قننننننه كسنننننند مقنننننن   حن ينننننن  م فينننننن  منننننن  أ نننننن كنننننن ني(273-264م/886-877م(. )253-244م/867

إ ننن فة كلمنننة أه ابنننرهح ابقنننهت ا تب نننق مننن  ا بننن  أيلننن   " هقنننه ابدنننراا قننن يجن ا ميننن ن عتنننه اب عنننني بسنننبد 
األهاىلنننل   اجملننن مهللا ا سننن جيية ابننن  أه ننن  أن علننن  ا  ننن فة عانننه ادرافننن     عمننن  اعفنننق عليننن  آابء اب تيسنننة 

هقننه اعسقننه فجوننيجت أن علنن  عقننه  منن  أ ننل ا عفنن ا علننى صنني ة حمننهدة حننجل  بياننة ابسننيه ا سنني حن 
 .(2)ىل الل  بني  بيا  كل م  اعال ها ب  إ ا   فة عاه بهعة ع دذ

  
ايسهنى اببفسن   ي253م/867هقهللا ايق ال   ابقسعتعيتية عن م مقتل اإمرباطورر ميخائيل الثالث:  -5

جوننيجتحن فاغتنن  يجت ااننقف   هعننزل اب ميفا ننجر مي  ىليننل اب  بنن  هاعننس ء ابزل األهل اباننر  هقننه   عايننني 
 حن(3)جوننيجت هباتنن  فهفينن    إدايننة ي 256م/869با صننمة اببيزيعيننة عنن م  مننهللا   اقننه همنن  باننه ذبنن    ع

حن (4)جوننننننيجت هباتنننننن  فادنننننن  إىل ي( 269 - 259م( )882 – 872هي حنننننن  أن اببنننننن ابا يجحتنننننن  اب نننننن م  )
 ابس انهللا ا ي دذ/اب  بن  اهلعنرذحن هأهاىلنل ابا ونر بب بجا حن بل أي      ية ابقرينيمجهللا م  ا ذب ك    هو ر 
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جويجت ه  باتن  فابرابهللا اهلعرذ وهر  مج ة عهاىلية   اب رال األهره،  ه بيزيعة بسبد قلية ا ي دذ/
 .(1)مهر ق  هم رقة  هكلب  كتيسة ابقسعتعيتية اب  وهر  على أ  

هي حننن  أن عت صنننر ابتجرمننن ن   ي 1054/446هقنننهللا ا يشنننق ا األعظنننم عننن م اإن يييقاق األعريييم:  -6
ابب بجيننة باننه أن عجانناجا   أمنن ك ا ميفا جريننة اببيزيعيننة يتنن ك هادنن   نن    تننجال إيع بينن  زحفننجا علننى  سل

إىل ابسوننن بف منننهللا ا ميفا نننجر اببيزيعننن  قسنننعتعني ي( 446-ي441م/1054-1049اببننن اب بينننج ابس انننهللا )
منن  أ ننل ابامننل  ننه ابتجرمنن ن عسنن رايحن هي حنن  ي( 447-441م/1055-1049ابس اننهللا مجانخننجت )

-435م/1058-1043)ذبننن  احنننني ُت نننل   مي  ىلينننل األهل ك ه رينننجت أن بعرينننرك ابقسنننعتعيتية   
ا  ننرار رصنن م بيزيعننة هقننه رفننو ابسونن بف بننني بيزيعننة هابب بجيننة علننى اعسبنن ر أن ذبنن  منن  وننأي   ( ي450

حن هقننه (2)ألينن  اننيفس  األبننجاال علننى مصنن رياه  منن  أ ننل ابسننهخل اببنن بجذ   ابشنن هن اب تسننية ال صننة انن  
    تنننجال ابتجرمنن ن أعنن قجا ابيجانييننجينيهم  هصننلد إىل مسنن مهللا ك ه ريننجت أخبنن ر عفيننه  ن بننهأ ابتننزاع عتنن

كتيسننة رهمن حن هكنرد علنى ا جقنف أمننر هالعن    األمنر أن ذبن  رجافقنة  ابهيتيننة إيع بين  عن    رانة ونا ىلريم 
يينننةحن عتنننهم  أوبننند ذبننن  بعرينننرك اببيزيعننن  اب تننن ىله ا عيتينننة   ابا صنننمة اببيزيعينننة  ن عسبنننهللا ابشنننا ىلر ابيجان

 .ي445م/1053أصهر أهامرس  غ قه      ية 
 
  يسننسعهللا اببنن اب بيننج ابس اننهللا أن يقننف م سننجا ابيننهي  أمنن م ذبنن  جتييدد العييداء بييء البابوييية وبيبننيية:  -7

ا جقنننف فقنننه أرانننل إىل ا ميفا نننجر اببيزيعننن  ينننسهم ك ه رينننجتحن همننن  مث دنننهد ابانننهاء بنننني اب تيسنننسني مننن  
بصنننجرة أونننرت مننن  ذذ قبنننل ههصنننل األمنننر إىل حنننه أن أصنننهر اببننن اب بينننج ابس انننهللا قنننرارا  ابحرمننن نحن    هينننه ه 

يشننسمل ك ه ريننجت فقنن  بننل كتيسننة ابقسننعتعيتية أيلنن  حن هه ننهللا قننرار احرمنن ن   مننلب  كتيسننة أاب صننجفي حن 
   أن ذبنن  اببا صنمة اببيزيعيننةحن هي حنن  أن ابشناد اببيزيعنن  عانن  ف منهللا بعريركنن   ننه كتيسنة رهمنن حن غنن 

ي نن  منن  األمننر وننيا   هزاد  اهلننجة بننني كتيسنن  رهمنن  هابقسننعتعيتيةحن همننهللا ذبنن حن يتنن ك منن  يننرى أن أحننهاث 
  ي ن  ايشنق ق   بصنجرة حن ك يد أك ر إ رة م  ابتس ىل  اب  عرعبد عليهن حن فن ألمر ي1054/446قعياة ع م 

عنن ور علننى ا ركننز اببنن بجذ   اب ننرال أه     ىليننة همنن  زاهيننة أخننرىحن منن  ا هننم م حظننة أن علنن  ابقعياننة   
ابشرا على حه اجاء؛ كم  أ     ع د إىل ابسأو  على حركة ابات صر اب  وجبي ية   ا ميفا جرينة اببيزيعينةحن 
هااسمر قنههم اب نربيني بانه علن  ابقعيانة   صنجرة دن ر أه حعن   أه عن برذ انبيل هاانسمر ين  ء يقجمنجن 
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حن هقنننه  (1)اببيزيعينننةحن كمننن  ونننل ا رعزقنننة اب عنننني ياملنننجن   ا نننيم اببيزيعننن  رل بسشنننييه كت ىلسنننهم علنننى األ
قنهر أن ا ميفا جرينة اببيزيعينة حرصند علنى إبقن ء  ي جن بهى ص حد يلا ابرأذ باو احقحن علنى اعسبن ر

حن إ  أن منن  ا  كننه أن ابا قنن   بننني ابعننرفني   ع نن  كسنن بقسه حن هعف علنند أحننهاث منن  ا عصنن ل مننهللا رهمنن 
هاب ننرال األهره، علنى دنج أه ننه جونيجت منهللا ابفعننجة احلن رية بنني بيزيعنة ف يشنق ا األعظنمحن منهللا قعياننة ا

مننن  ه نننجد "مصننن م يفسنننية عهاىلينننة ع منننة بنننهى ابعنننرفنيحن هبنننيه   مقنننههران إب ننن ء علننن  ابزاهينننة علنننى ابنننرغم 
ه ننن ء  احمننن   مسب دبنننة" بنننني ابشنننرا اببيزيعننن  هاب نننرال األهره، هحنننر  ابعرفننن ن علنننى ا حسفننن ا اننن حن 

 .(2)ك  عزيه اهلّجة اعس ع   ابصليبية  
 

 
  ابتصننف اب نن   منن  ابقننرن احنن دذ عشننر ا نني دذ/ النن مه اهلعننرذحن هقانند امل ييكلة األنناكييية:  -8

ا ميفا جريننننة اببيزيعيننننة   ابسعننننجرا  ابسي اننننية هاباسنننن رية   ابشننننرا ا انننن م  علننننى دننننج أدى إىل يزميننننة 
"عتهن    كس بتن    نهوت ألحهاث بتعه أيفست  أم م احملة ابصليبية األهىل هاب  هعس رعد اي 463م ذكر 

ي( 512-474م/1118-1081عننن  ابسننن  قة" هقنننه ادننن  ا ميفا نننجر اببيزيعننن  اب سنننيجت كجمتيتنننجت )
اعف قية ابقسعتعيتية من  أ نل أن ياينه ابصنليبيجن إبين  ا تن  ق ابن  فقنه  منتهم من   نراء ابسجانهللا إىل عقه 

ابشنننن محن أيع كيننننةحن إ  أن ابتجرمنننن ن أاسننننجا فيهنننن  إمنننن رة لعجق  هكنننن ن منننن  أيننننم علنننن  ا تنننن  ق درة  نننن ل ابسنننن
كينننة   ابسي انننة يجرم يينننة هرفلنننجا عجد ننن  ب ميفا جرينننة اببيزيعينننةحن همننن  مث ه نننه مننن  يانننرا اب شننن لة األيع  

ابجان ىلل ا س حنة هلن  انجاء  ابهءههال م  أ ل ااسا دة أيع كية ب  فة بسايه  اببيزيعية؛ هعاين عساى بيزيعة
ابسي انننية أه ابهبلجم انننية بنننلحن هابسلنننجي  اببقنننجة   مجا هنننة األ مننن ع ابتجرم يينننة ابننن    دنننه هبصنننفة ع منننة: 

ه  ريند  اببيزيعية أ   ااسا يد بع مهللا   أرا يه  م  أ نل مجا هنة العنر ابسنلعجق حن ب ميفا جريةالكه 
قسنننعتعيتية قنننه  انننل األاب نننرة اببينننزيعيني  ننن هبجن اانننسا د   دهن   أن عنننهم عتفينننل ابصنننليبيني  عف قينننة اب

حن إن إخفننن ا األاب ننننرة اب بنننن ر ( 3) نننههى   صننننجرة اب سنننيجت كننننجمتنيحن هحتنننن  كنننجمتنيحن هم يجيننننل كننننجمتني 
بلج جد ابصلي  فيم  عراس بيزيعة  با   هل  م  قبل مقهم ابصنليبيني إىل ا تعقنة هكنلب  إجين د اب  وة   إجي د 

منن  بستنن م  العننر ا عيننين ا نن م  ابقنن دم منن  اب ننرال كننل ذبنن  كنن ن ر  بننة ا قهمننة ا تعقيننة ابعبيايننة  نن  حننل 
ه  يفننه احنننيحن صنن ر اببيزيعيننجن يتظننرهن إىل كننل محلننة صننليبية ق دمننة عننيف ي 602م/1204حننهث عنن م 

ابسن  قة علنى أرا يهم يظرة عهاء هي حن  أين  عتنهم  فشنلد احملنة ابصنليبية ابشنابية هأ هنز  انيجا 
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األا اننن  هراء ذبننن  ا خفننن احن ابا منننة بانننه عبنننجريم اببسنننفجر ا نننم اب نننرال األهره، بيزيعنننة ه الهننن  ابا منننل 
األميفا ننجر األ نن    ه هفيمنن  باننهحن عتننهم  قننهمد ابصننليبية اب  ييننة هعلننى رأاننه  ا لنن  ابفريسنن  بننجيه ابسنن بهللا 

م  زاهية أخرى عار د ا مسل ن   اببيزيعينة كجيراد اب  ب  ق بلد باو ا ص عد على األرل اببيزيعية ه 
إىل ابسننلد هابتهنند علننى أيننهذ أفنننراد علنن  احملننةحن هيننج يفننه األمنننر ابننلذ هقننهللا خنن ل ابصنننليبية األهىلحن 
هعتهم  أخفقد احملة ابصليبية اب  يية كس بقسه حن ا مد بيزيعة أ   ا مهد   ذب  ا خف ا من  خن ل 

 .(1)  ته ا سي الجكه  ا ا دذ 
 
 التحال  بء صالح الدين واإمرباطور البيبنني:  -9

ه  احملة ابصليبية اب  ب ة ك ن يت ك   بف   قه   بنني ابسنلع ن األينج، صن ح ابنهي  ها ميفا نجر اببيزيعن  
إانننو ا اب ننن   االينننجت همننن  ا تعقننن  ُت مننن   أن عسننناى علننن  ا ميفا جرينننة إىل إجيننن د عنننجازن مننن  منننهللا ابقنننجى 

جمل هرةحن فلم ع   بسقبل ابيسص ر ا حق بلصليبني على ا سلمني   ب د ابش محن على دج ين دذ ا ا مية ا
إىل زايدة قننننج م هاببسنننن و يجا هننننجن علنننن  ا ميفا جريننننة بشرااننننة أكننننيفحن بقننننه أراد  بيزيعننننة أن داننننل ك فننننة 

حينن ن عهينننهة هقنننه  األ ننراا  س  هننن  اننلمي   أه حربيننن   مننن  خنن ل بابنننة عننجازن ابقنننجى ابننن  برعنند فيهننن    أ
كشفد احملنة ابصنليبية اب  ب نة علنى منهى ابانهاء ابنلذ كتسن  ا ينج  ابصنليبية ببيزيعنةحن فقنه ف نر فردرين  

دال  انننه اانننسجىل علنننى قنننيف    م ونننر هاّ ننن ابرابرهانن    غنننزه ابقسنننعتعيتيةحن كمننن  أن ريسشننن رد قلننند األ
زيعينة بقنه ك يند ونهية اب نرال   أم كهن    حعنم األ من ع اب عيتينة   أمن ك ا ميفا جرينة اببيعلى عزايه 

 هحن ه  ياه األمر مسأبة ابتجرم نحن بل ايلم هلنم األ ن نحن ها الينز ه  ذبن  من  يا نه كينف أن األ من ع 
اب رال أهرهبية أح  د بيزيعة م  ك فة ا د ي   ا مسنهة هعت مند األ من ع اب عيتينة   أمن ك بيزيعنة هقنه 

 راا ابباينهة يسنبي   مث اقرتبند أك نر فنأك ر حن  هصنلد إىل ابقلندحن ه  ريند   بهأ  عل  األ م ع ابأل
أن م اث اباهاءحن هاب راية د س عل  ا ميفا جرية هكلب  ا خس ف   اباق ىلهيةحن مث ابفعنجة احلن ريةحن كنل 

مرحلنة  ناف  هللا بت  ك فة عل  ابسعنجرا  ا س حقنةحن فن ذا أدركتن  أن ا ميفا جرينة ا نلكجرة هقاند  صتذب  
مث وهه  صنوجة األانرة اب جمتياينة من  ي 474م/1081ح  ع م ي 416م/1025باه هف ة ابزل اب    

همن  بانهي  منر  ررحلنة  ناف  هينهةحن أدركتن  أن أه ن عه  ذا ن   ي 576- 474م 1180ح   1081
ل ابلي ينننة حن هاببسننن و فلنننيه يتننن ك مننن  ينننهعج إىل ابقنننج ( 2)ك يننند عشنننعهللا ابعننن ماني علنننى ا يقلننن ل عليهننن  

اببيزيعيننة بلقلننية ابصننليبيةحن هم ننل ذبنن  ابسصننجر عصننجر غننر، أهره، صننرا   ذبنن  اباصننرحن همنن  األفلننل 

                                                           
 .260احرهال ابصليبية بني ابشرا هاب رال   (1)

 . 261احرهال ابصليبية بني ابشرا هاب رال   (2)
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همنن  غنن  ا تعقنن  أن عس لننى عنن  قلننيسه  منن  عصننجر األمننر علننى أن بيزيعننة ك ينند هلنن  قلننيسه  ال صننة انن حن 
 .(1) أ ل اب رال ابلذ أكه  هق ىلهللا ابس ري  أن قهم إبيه    ما   هبيه ُللص   

 
ف نرة إران ل ينلس احملنة يبسند   قلانة عيب بنه كجيند ون مب   اثلثاً: التفكري   احلملية الصيليبية الرابعية: 

عتننهم  دار احننهي  بيتنن  هبننني باننو أصننهق ىل  ايسهننى اباننسهع ء فجبنن  ي( 596م )1199  يننجفميف اننتة 
يجا. هُت ن  فجبن  بفصن حس  أن هيج م  دع ة احرهال ابصليبية بيسوهث إىل ي  ء ابلن( 2)أاقف ييلل  

ي ننن  اح  نننري حن ابنننلي  هعنننهها اب ونننرتاك   احنننرهال ابصنننليبيةحن هبا نننجا برانننجل إىل اببننن اب ايجانننتد اب  بننن  
حن كن ن اببن اب ايجانتد اب  بن  قنه أعنرال علتن  ( 3)ابقرار ابص م ابسنليم بيارل علي  مشرهع احملةحن هبياع  

م إىل إمينن ر بعريننرك بينند ا قننهت 1199هةحن ف سنند   اننتة عنن  رغبسنن    ابننهعجة إىل حننرال صننليبية  هينن
حن هع  أحنجال ا سنلمني هقنج م   بن د ابشن م همصنر هبنلب  ( 4)يعلد مت  عقريرا  مسهب   ع   ل ة ابفري  

أبنهى ارعي حنن  هعرحيبنن  احنن ر  شننرهع احملننة ابنن  اقرتحهن  كجينند ونن مب  حن هعننزعم بتفسنن  ابننهعجة بقينن م يننلس 
اب  بن  بقين م ينلس احملنةحن رغبسن   انتدبية ابرابانة هكن ن من  أينم األانب ال ابن  دعند اببن اب ايج احملة ابصنلي

هرغبننة األهرهبيننني   حمننج ابانن ر ابننلذ حننق اننم   احننرهال ابصننليبية اب  ب ننة علننى يننه صنن ح ابننهي  األيننج،حن 
  بسج ين  ابصنليبيني هذب  ابارتداد بيد ا قنهت من  أينهذ ا سنلمني هبنلب  حشنه  ابب بجينة كنل إم  ان ن

إىل مصننننر  حس هلنننن حن أل نننن  أكننننيف عننننهه بلصننننليبينيحن هأل نننن  مركننننز اب قننننل   ابانننن   ا انننن م حن هبنننن  يننننسم   
ابصننليبيجن منن  ااننرتداد بينند ا قننهت    نن  ولنند مصننر بايننهة عنن  أيننهيهم هب نن  ميهننه بتعنن ح يننلس احملننة 

لمني هحننرم علننيهم عزهيننه ا سننلمني ب ننل ا ننجاد أصننهر مراننجم    ننرم علننى ابسعنن ر األهرهبيننني ابسا مننل مننهللا ا سنن
 .( 5)اب  عايتهم على ابقس ل ا سيويني هخصجص   مجاد احهيه هالشد هم  يسسا ن ب    احرهال 

 
اانننسا د  ابب بجينننة انننلعسه     تنننجال إيع بيننن حن بانننه مننن  أدى إبيننن  جهيييود البيييااب انوسيييات الثاليييث :  -1

اب اباظنن محن هأخننل ايجاننتد اب  بنن  ميهننه هلننلس احملننةحن فبننهأ   ننراء عشنن ب  ا صنن م منن  يننزاع بننني ملننجك أهره 
هأععننننى ( 6)ا ف ه نننن   مننننهللا األميفا ننننجر اببيزيعنننن  اب سننننيجت اب  بنننن  بسجحيننننه اب تيسننننسني ابشننننرقية هاب ربيننننة 

                                                           
 .261ا صهر يفس     (1)

 ل  أكيف مبشر بلب اب   فريس  هاوسهر  ي    خيشى األمراء.ياسيف فجب  ييل (2)

 (.3/195ريسم ن احرهال ابصليبية )(3)

 .184ص ح ابهي  هاأليجبيجنحن أمحه ابش م    (4)

 .184ا صهر يفس    (5)

 .185ا صهر يفس    (6)
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عاليم عن  إىل فجبن  أن يعنجا اببنب دحن ه ن  أينل ابريننف علنى ا خننرا    احنرال ا قهانة همحنل ابسنن ح 
ا قهت من  أينهذ ا سنلمنيحن هاحنس ل مصنرحن هإيلنم عنهد كبن  من  اببن رهان  ب ونرتاك     اسا دة بيد

يننلس احملننة ب ننرل امننس ك أرا نن   هيننهة بايننهة  ننها  عنن  أهرهاب هبننيه بننهافهللا منن  ابننهي  فقنن  قبننل مجيننهللا 
 اننننتة   أن يسننننجىل عيب بننننه كجينننند ونننن مب   قينننن دة احملننننة ابصننننليبيةحن هب تنننن  منننن   فعننننأة   منننن رتاببنننن رهان
ها   بجييف ت أهل مش لة م  ا ش كل اب  ها هد احملة هين  عنهم ه نجد انف  عتنه ي 598م/1201

أمننراء احملننة منن  ابصننليبينيحن فنن عفقجا علننى أن يتننجال عننتهم  فننرى ينن ردهي    ا عفنن ا علننى ال نن  اننف  
 عه م   يقنل ها فر  فرى إىل  تجس هف هل ا س هبني فيه   سن (1) بتقل  تجد احملة إىل اجاحل ابش م

أبننننف را ننننل  اننننلوسهم هآ  ننننمحن هب نننن  ا تننننجيني أبننننهها أاننننفهم باننننهم 30فنننن رت راننننها م هحننننجاو 4500
قننهر محن فسج نن   فننرى إىل اببتهقيننة هخ  نند ح كمهنن  ابننهها يتننرذ دايننهبج ابننلذ ااسشنن ر ح وننيس  هقبننل 

ابقن دري   أينل اببتهقينةذب حن ه لد م ىلة أبف م رك إجي را  بلسف حن مث ور  عليهم أن ميل  ماهنم بتصنف 
اب تن ىلمحن هانجا ي نجن ألينل اببتهقينة منراكبهم ال صنة  على محنل ابسن ح هأن ي نجن هلنم ابتصنف   مجينهللا

ام )ئسني غرااب ( يسجىل اببت دقة ا يف ا عليه  هاجا يسم يقل  تجد احملة   مهى ع م م  ابينجم ابنلذ 
أبنف من رك فلنية كجبجيينةحن  85ني علنى ختفنيو ا بلنا إىل   ا عفن ا بنني ابعنرف( 2)دهدس إىل أذ بله وناسم 

م مث 1202هأقسننم دها اببتهقيننة ه فننرذ ينن ردهي  علننى عتفيننل يننلس ا عف قيننة ابنن  عقننه  بيتهمنن    يجيينن  
وننرع ابصننليبيجن   اجملنن  إىل اببتهقيننة ب نن  عننتقلهم ابسننف  إىل ا شننراحن فلمنن  اكسملنند أعننهاديم ه لبننجا منن  

سنننف  انننمحن  لننند ابنننهها داينننهبج ا بلنننا ابنننلذ اعفنننق عليننن  قبنننل رحينننل ابسنننف حن هععنننز اببتهقينننة أن عبونننر اب
 .(3)ابصليبيجن ع  دفهللا كل ا بلا احملهد 

 
 بعض املصاعب وامل اكل اليت أثرت   مسريل احلملة:  -2

 وهر  باو ا ص عد ها ش كل اب  أور    مس  احملة م  أمهه : 
ابعجيلنننة   اببتهقينننة دهن ابرحينننل إىل  خريم ينننلس ا نننهة  مننن  ابصنننليبيني بسنننأاونننسه  نننعر  مجعننن  -

 حملة ي  مصر هبيه بيد ا قهت.أن ه هة ا ألرا   ا قهاة هخ صة عتهم  علمجاا

                                                           
 .185ص ح ابهي  هابصليبيجن   (1)

 .185ا صهر يفس    (2)

 .186ا صهر يفس    (3)
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عمننل أيننل اببتهقيننة علننى عشننعيهللا يننلا ابسننلمر بننني ابصننليبيني ألن اببت دقننة   ي نن    ييننسهم عقننهمي  -
ةحن ها ليلننة ابنن  متوهنن  ا لنن  ابانن دل بلسعنن ر مسنن عهة منن   ه مجننة مصننرحن يظننرا  ب مسينن زا  اب  نن  

 ا يع بيني   مصر.

أهفننه ابننهها يتننرذ دايننهبج حنن كم اببتهقيننة اننفراءس إىل ابقنن يرة   يفننه ابجقنند ابننلذ كنن ن انن هم  -
منننهللا انىلننند ي 598-م1202ابصنننليبيني حنننجل يقنننل احملنننةحن همث عقنننه اعفننن ا دننن رذ   ربينننهللا انننتة 

 باننجث ا لنن  ابانن دل أينن  بنن  يسنن عه أذ محلننة عسعنن  إىل  ا لنن  ابانن دلحن هقننه أكننه ابننهها دايننهبج
 .( 1)مصر

 
ااس ل دها اببتهقينة ينلس ابظنرها بصن م بن دسحن فامنل علنى عج ين  احملنة توجيه احلملة  د اجملر:  -3

 ه اجملر بس ليص مهيتة زارا ع صمة ابس حل ابه    م  يه مل  اجملر هاب  ااسمر  احنرهال من  أ لهن  
م قبنجهلم ب نل من  عار ن  1202هأعل  ابصليبيجن   ابسميف ( 2) بني مجهجرية اببتهقية هاجملر عشرا  ابستني

يننجفميف  8اببتهقيننة علننيهمحن ب نن  يننسم يقلهننم باننه ذبنن  إىل األرا نن  ا قهاننة أحبننر األاننعجل منن  اببتهقيننة   
ااننننسب حه  م فجصننننل زارا باننننه يننننجمنيحن هي مجهنننن  ابصننننليبيجن باتننننفحن ف اسسننننلمد باننننه ئسننننة أايم ه 1202

اباس كرحن هباه و وة أايم هقهللا ابقسن ل بنني اببت دقنة هابصنليبيني بسنبد اقسسن م اب تن ىلم غن  أن األمنجر انجيد 
بني ا  يبنيحن هقرر دايهبج مهللا بجييف ت ق ىلنه احملنة اببقن ء حن  يتسهن  فصنل ابشنس ء ه  خن ل ينلا ابجقند 

حن هيننلكر ابننباو أن فيلينند دها اننجابي  أراننل ( 3)اعفننق زعمنن ء احملننة علننى عج ينن  احملننة إىل ابقسننعتعيتية
إىل ق ىلننه احملننة بجييفنن ت عر نن   حمننهدا  منن  صننهرس اب سننيجت ابصنن   يعلنند متنن  أن عسج نن  احملننة ابصننليبية 
إىل ابقسنعتعيتية هع بسن  علنى عنر  ا ميفا جرينةحن ه  مق بنل ذبن  يقنجم اب سنيجت بسنهاد دينجن احملنة إىل 

 ن  سنن عه م علننى فننس  مصننرحن هيراننل ماهننم فرقننة منن  ا ننيم اببيزيعنن  قجامهنن  اببت دقننة هميننهيم اب نن ل ها نن
ف رت صنلي    األرل ا قهانة هخيلنهللا كتيسنة بيزيعنة إىل 500عشرة آ ا  تهذحن هيسجىل ا يف ا على 

قنرار احرمن ن ألفنراد احملنة اب تيسة األم   رهم  هعلنى ابنرغم من  أن اببن اب أيجانتد اب  بن  كن ن قنه أصنهر 
هنن مجسهم ملنن  اجملننر   زاراحن إ  أينن  عنن د هأصننهر قننرارا  اببافننج عننتهمحن بننل أينن  انن يه ابننرأذ بننلي ال احملننة  

 .(4) ه مجة ابقسعتعيتيةحن بلم كتيسسه  هعجحيه ابا   ا سيو   د الع ي  

                                                           
 .186ص ح ابهي  هابصليبيجن   (1)

 .187ا صهر يفس    (2)

 .187ا صهر يفس    (3)

 .188ابصليبيجن هص ح ابهي    (4)
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هصنل اب سنيجت ابصن   ابن  ا ميفا نجر ابسن بق ا  لنجع  : 1203احلملة تبحير ويو القسينانياية  -4
و ا ق دمننن   مننن  أ  يينننن  هرافنننق احملنننة ابننن  اننننسايه بننن  عنننر  أبيننن  ه  عقننننه ما ينننهة بيتننن  هبنننني حلف ىلنننن  إاننن

م 1203يجيينن   24ابصننليبيني هاببت دقننة بسأكيننه منن  اننبق أن عر نن  بجااننعة صننهرس فيلينند دها اننجابي حن ه  
 بن حن ابنلذ اانسجىل حن ه  يس نل ا ميفا نجر اب سنيجت اب ( 1)هصلد اف  احملة أم م ابقسعتعيتية  ي600

علننى اباننر  عنن   ريننق منن امرة خبي ننة  ننه أخينن  ا ميفا ننجر ابسنن بق إاننو احن أذ عننهاب   تننهللا هصننجل  تننجد 
احملنننة إبيننن حن هاعسقنننه ابصنننليبيجن هاببت دقنننة فيمننن  ق بننن  اب سنننيجت ابصننن   مننن  أن بيزيعنننة كلهننن  انننجا  ننند 

مجيهللا أبجاال ابقسنعتعيتية أغلقند    بلرتحيد ب  هب   ابهيشة ااسبه  بر  ل احملة حيتم  اكسشفجا أن
ه نننجيهمحن هأن ا تنننجد اببينننزيعيني مرابعنننجن فنننجا أانننجاري  هفشنننلد احملننن ه   األهىل ابننن  قننن م اننن  أانننعجل 

يجبينننجحن هف نننر 17ابصنننليبيني  ه مجنننة األانننجار هبانننه قسننن ل عتينننف ُت ننن  اببت دقنننة مننن  فنننس  و نننرة ابألانننجار   
 ن نمانزة  خ صن  حن ه ننأ إىل مهيتنة مجزيتنج   عراقين حن فمن  كنني ن  هلن   اب سنيجت اب  بن    ابفنرار منهللا ابتسن  ابنن 

مننن  ابسنننع   –ابنننلذ انننلم  أخنننجس  – بق إانننو ا نجر ابسننننجا ا ميفا ننننمننن  ح ونننية ابقصنننر إ  أ نننم أخر ننن
عفنن ا علننى عتصننيد اب سننيجت ابصنن   قسننيم   بينن    هأعنن دهس علننى عرونن  هبننلب  عجقننف ابقسنن لحن ه  ا 

. منن رت اب سننيجت ابرابننهللا ونن هن ا ميفا ننجر ( 2)م 1203عسننمى اب سننيجت ابرابننهللا اننتةح ننم ا ميفا جريننة ه 
متفنردا  ألن أابس قنه فقنه بصنرسحن هبنهأ   عتفينل هعنجدس ابسن بقة فون هل أرغن م ر ن ل ابنهي  بقبنجل اني دة اباب 

هنننم إىل فنننأ ر  مرهمننن  هب تننن  ه نننه مق همنننة عتيفنننة هفشنننلد حم هبسننن حن أغنننها اهلنننهااي ابنننجافرة علنننى ابصنننليبيني 
ا زيهحن فقل من ل الزاينة ه  ينسم   من  دفنهللا دينجن ابصنليبيني بلنهها داينهبج حن كم اببتهقينة بقينة قيمنة إجين ر 
ابسنف حن ف  نعر إىل فنرل  نراىلد  هينهة ف لند علين  اببيزيعينجن هصن در كمين    ن مة من   سل نن   

علي  ر  ل اب تيسة هغلنبجا  اب تيسة "ذيد هفل " هأمر بصهري  ه را  يقجدا  هعسليمه  بلبت دقةحن فوقه
متنن  هزاد منن  غلنند ابشنناد اببيزيعينن  ه رينن  اب ننجرة   يفسنن  منن  ارع بنن  ابصننليبيجن منن  اننلد ه نند   
ابقننرى احمليعننة اب هيتننةحن هعننهم  حنن   كملنن  بسننبد مح قننة باننو ابفريسننيني منن   تننجد احملننة ابننلي  حرقننجا 

متننن  هدمنننر  احننن   كملننن حن هاحنننرتا فيننن  انت ك ننن  مسنننعها  بلسعننن ر ا سنننلمني   ا هيتنننةحن ف مسنننه  ابتننن ر 
اب   فة إىل كل ذب    ي   اب سيجت ابرابهللا )ابصن  ( علنى مسنسجى ح نم ا ميفا جرينةحن إذ كن ن مبسنل   

ي 600م ر نند 1204  حي عنن  حمبنن   بلهننجحن  نن  أدى إىل هقننجع وننجرة   ابقصننر ا ميفا ننجرذ   فيفايننر اننتة 

                                                           
 .188ا صهر يفس    (1)

 .189ا صهر يفس    (2)
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قنن  بنن    ابسننع  حينن  عننج حن هحننق أبننجس بنن حن فمنن   كمننها  باننه فننرتة قصنن ة ه  عننزل اب سننيجت ابرابننهللا هإب
 .(1)هعجىل ابار  مجرعسجفلجتحن هعسمى اب سيجت ال مه 

 
 سقوط القسنانياية وىللامة ىلمرباطورية التياية: -5

جر هقنف اب سنيجت الن مه مجقفن   ملن دا  من  ابصنليبيني هأيننها ا دن س ابشنا  اب ن رس هلنمحن هأمن م ذبن  ابسعنن
هابجاقننهللا؛ أن علنن  ابا صننمة ابا  يننة اجمليننهة ي 1204/602ادنن س األخنن هن إىل مه مجننة ابقسننعتعيتية   عنن م 

هاب  ويه  متل ابقرن ابرابهللا ا ي دذ احسج  علنى اباهينه من  ابتفن ىلهحن هابسونف علنى منهى مث يينة قنرهن  
بفلنننيةحن هاب  ننن  مننن  األحعننن ر ك ملنننة هبنننلب  ه نننه  اننن  ونننرها  هفننن ةحن هاباهينننه مننن  األها  ابليبينننةحن ها

حن ه  ريد   أ   ك يد ذا  وراء عنريو  هينه با صنمة إميفا جرينة م نل ا ميفا جرينة اببيزيعينةحن (2)اب رمية 
يي يتنن ت منن  كسبنن  منن رؤ بيزيعنن  ما صننر يننج ( 3)هقننه حننل اب هيتننة ابقسننل هابسننلد هابتهنند هابسننهم  هبننهيت  

قننن ىل  : أيسهننن  ا هيتنننةحن اي حنننهي  اباننن  حن اي متننن ر األرلحن اي خجييسننن تحن حيننن  ايسَوننند علنننى مهيتسننن  هر يننن  
هاي اننيهة ا مينن نحن اي قلاننة ابالننم؛ بقننه درعنند كننأت غلنند   حنن  اب م بننةحن هبقننه حنن ا ح ميننة اب تنن ىله 

 ابجاقنننهللاحن   قسنننل اباهينننههن مننن  بننن  آعنننجن أك نننر بشننن عة مننن  ذبننن  ابنننلذ أصننن ال قنننهمي   ا نننهن المنننه. ه 
برايبنن     األديننرةحن هدخننل ا تننجد ابننلي  بابنند المننر برةهاننهم كتيسننة آاي صننجفي حن سصننبد ااببيننزيعيني هاغ

هأحلرها إحهى ابا يرا  بسعله على ابار  اببعريرك  ه الجي  عتشنه األغن   اببليانة هعنرقص ابرقصن   
ابرخيصننة أمنن م مننلب  اب تيسننةحن هااننساملد األها  ابعنن يرة منن  أ ننل احسسنن ء المننجرحن هي حنن  أن ذبنن  

حن هقننه ُتننىن يي سنن ت فجيينن عه أن (4)لجك ا سننجحم ها سيفبننر ااننسمر   مهيتننة قسننعتعني مننهة و وننة أايم ابسنن
. هصننها يي سنن ت فيمنن  ( 5)عسننق  مهيتسنن  علننى أيننهذ ا سننلمني أل ننم منن  كنن يجا بيفالننجا انن  منن  فاننل اب عننني 

منه ابفن ع حن عج ن  م علنى ينه ابسنلع ن حم1453ي/857ذيد إبي  : فاتهم  اقعد ابقسنعتعيتية   عن م 
إىل كتيسننة آاي صننجفي  هقننه ا سمننهللا فيهنن  خلننق كبنن  منن  ابتنن ت هماهننم ابقسننه هابريبنن ن ابننلي  كنن يجا يسلننجن 
عليهم صلجا م هأدعيسهم هعتهم  اقرتال م  أبجاا  خ ا ابتصن رى داخلهن  خجفن   عظيمن   هقن م أحنه ابريبن ن 

هابانجدة إىل بينج م  من نحن فأ منأن ابتن ت هكن ن  بفس  األبجاال ب  فعلد م  ابرايد  هىلة ابت ت ه منأيسهم

                                                           
 .189ص ح ابهي  هابصليبيجن   (1)

 .266احرهال ابصليبيةحن ابا ق   بني ابشرا هاب رال   (2)

 .266ا صهر يفس    (3)

 .148م  يية احرهال ابصليبية األيهيجبج ية. ابههافهللا   (4)

 حستني ربيهللا.. 256دراا      ري  ابههبة اببيزيعية    267احرهال ابصليبيةحن حممه م يه عجل   (5)



 -95- 

( 1)باو ابريب ن لسباني   اراديد اب تيسةحن فلمن  رأها عسن م  ابفن ع  هعفنجس خر نجا هأعلتنجا ااسسن مهم 

ابسنننلع ن حممنننه ابفننن ع  ما ملنننة رحيمنننة هأمنننر  تنننجدس حبسننن  ما ملنننة األانننرى هابرفنننق انننمحن حن هبقنننه عننن ملهم 
انننرىحن مننن  م بننن  الننن   هخ صنننة أمنننراء ابينننجاننحن هر ننن ل ابنننهي حن ها سمنننهللا منننهللا هافسنننهى عنننهدا  كبننن ا  مننن  األ

بستصنيد م على عهم ا س ت باق ىلهيم هوراىلاهم هبيج  عب د م هأمريم  األا قفة هيهأ م  رهعهم ه مأ
حن هعج   يلا باه ايس  ب    مجكند ح فنل من  األان قفة إىل مقنر بعريركبعريرك  هيه ف يس بجا أ ت ديجت 

ف انسقبل  ابسنلع ن حممنه ابفن ع  حبفن هة ابب نة هأكرمن  أمين  ع نرميحن هعتن هل مان  ابعان م ه نهث مان  ابسلع ن 
  مج جع   و  ديتية هاي اية ها سم عيةحن هخر  اببعريرك م  بقن ء ابسنلع نحن هقنه ع ن   ف رعن  ُت من   

انلع ن م قنف صن حد على ابس  ني ابا من ييني هعن  األعنراكحن بنل علنى ا سنلمني ع منةحن هونار أين  أمن م 
راننن بة هعقينننهة ديتينننة رااننن ةحن هإيسننن يية رفيانننةحن هر جبننن  م سملنننةحن ه  ي ننن  اببيزيعينننجن أيفسنننهم أقنننل الونننرا  
هديشننة منن  بعننريقهمحن فقننه كنن يجا يسصننجرهن أن ابقسننل ابانن م  حقهننمحن فلننم ُتلنن  أايم قليلننة حنن  كنن ن ابتنن ت 

. كنن ن ابا منن ييجن حريصننني علننى ا بسننزام بقجاعننه ( 2)يسننسأيفجن حينن  م ا هييننة ابا ديننة   أ ماتنن ن هانن م 
ا انن محن هبننلب  كنن ن اباننهل بننني ابتنن ت منن  أيننم األمننجر ابنن  حرصننجا عليهنن حن هك ينند مانن ملسهم بلتصنن رى 
خ بية م  أذ و ل م  أو  ل ابساصد هابظلمحن ه  خيعر بب ل ابا من ييني أن يلنعههها ابتصن رى بسنبد 

 .(3)ديتهم 
 

ح م ابا م    صلد علنى ك فنة حقجقهن  ابهيتينة هأصنب  ب نل ملنة من  ينلس ا لنل إن ِملل ابتص رى  د ا
مهارانه  ال صننة هأمنن ك  ابابنن دة هاألديننرةحن كمنن  أينن  كنن ن   يسننهخل أحننه   م بيسهنن حن هكنن ن ععلننق هلننم حريننة 

صننن رى حن إن ابسننلع ن حممنننه ابفننن ع    يظهننر مننن  أوهننرس مننن  ابسسنن م  منننهللا ي( 4)  ع لننم ابل نننة ابنن  يرينننهه   
ابقسنننعتعيتية إ  بنننهافهللا ابسزامننن  ابصننن دا اب اننن م اباظنننيم هالاننني   اببتننن  اب نننرمي صنننلى   عليننن  هانننلمحن مث 

 .(5)خبلف ىل  ابراوهي  م  باهسحن ابلي  امسأل  صو ىلف  رخيهم رجاقف ابسس م  اب رمي مهللا أعهاىلهم 
 

اباهيه م  ابسونف هابتفن ىله ابن  بياند   إن زعم ء هق دة احملة ابصليبية ابراباة يقلجا يلا هم  ا  ح  
ك يند عنزي  أاجاا دمشقحن هابق يرة هحلدحن هكلب  األاجاا األهرهبية ح  أن ا ي د ابيفهيزية األربانة ابن   

                                                           
 .150ابههبة ابا م يية بلصَّ َّ،   (1)

 .135حن  134ابسلع ن حممه ابف ع    (2)

 .274 جايد ملياة   (3)

 .283هر يفس    ا ص(4)

 .287ا صهر يفس    (5)
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ك يهراىليننة ميننهان ابسننب ا   ابا صننمة اببيزيعيننةحن قنن م دايننهبج حبملهنن  إىل اببتهقيننةحن هحنن  ابيننجم عننزي  ها هننة  
حن دبنني   علننى هاحننهة منن  أكننيف عملينن   ابسننلد هابتهنند ابنن  وننهه   ابقننرهن ( 1)  قننهيه منن رك   فيتيسننياب

ابجاعىحن هي لا؛ ي بد بت  ابصليبيجن من   هينهحن أ نم أينل قسنلحن هعنهم حن هانلد ه ندحن هين  ين  مهيتنة 
قسعتعني ابراىلاة عسانرل بلمصن  ا أان هذ ابنلذ عار ند بن  مهيتنة بيند ا قنهت متنل من  يزينه علنى ابقنرن 

بزمنننن نحن غنننن  أن ابفنننن را ا ننننجيرذ أن بينننند ا قننننهت ك ينننند مهيتننننة مقهاننننة بلسنننني دة ا انننن ميةحن أمنننن  منننن  ا
ابقسنننعتعيتية فهننن  مهيتنننة مسنننيوية هع صنننمة ا ميفا جرينننة اببيزيعينننة ا روجذكسنننيةحن هابننن  ق مننند بنننههر درع 

 اننننبيل ا سننننيوية ابشننننرقية   مجا هننننة ا انننن م باننننهة قننننرهن ه  يننننلا دبيننننل ها نننن  علننننى أن ابصننننليبيني  
 .(2)أ م عهم ا شاة اب     هحن   يفرقجا بني مهن إا مية أه مسيوية 

 
 السياسة اخلارجية للبابوية واحلمالت الصليبية :  -6

إن انننقج  ابقسنننعتعيتية علنننى م نننل ينننلس ابصنننجرة كننن ن ر  بنننة ك رونننة علنننى ف نننرةحن احمننن   ابصنننليبيةحن هكنننأن 
ديننن  مج هننن   حنننرال "اب فننن ر" هقصنننه انننم اببننن اب حيتنننلاك احركنننة عتسونننرحن فمننن  قبنننل كننن ن ا عننن ن عننن  مي 

ا سنننلمنيحن أمننن  اعن؛ فننن ن يعننن ا "اب فننن ر" امسنننه بيشنننمل ا  ننن بفني ب تيسنننة رهمننن    ا اسقنننها  ابهيتيننننةحن 
هي حننن  يتننن  أن أيجانننتد اب  بننن  ونننهه عهنننهس ععنننجر ابصنننليبي   بصنننجرة ملفسننن  ب يسبننن سحن فقنننه وننن  محلنننة 

ابب بجيننة مهر قننة    تننجال فريسنن حن   صننجرة ابجابهيسننيني اعبنن ع بيننرت هابننهه  صننليبية  ننه ابات صننر ابنن  رأ نن 
 ن ءحن هاب   ربني )األ ه ر(حن أمن  اعنحن فن ن احملنة ابصنليبية ادهند إىل ا ميفا جرينة اببيزيعينةحن هدل ذبن  

علننى أن احركننة ابصننليبية بيسنند  ننه ا سننلمني فقنن  بنننل  ننه كننل منن  يت صنند ابب بجيننة اباننهاءحن هكننل مننن  
يننرفو اللننجع بسننلع ن كتيسننة رهمنن  اننيهة اب تنن ىلهحن هصنن حبة ابسنني دة ابا  يننة علننى عنن   ا سننيويةحن علننى 

 .(3)دج ي كه اببفال أن احم   ابصليبية ي  ابسي اية ال ر ية بلب بجية 
 

حن اننه أن احركننة ابصننليبية عسعنن  إىل علنن  ي489م/1095إيتنن  ألهل مننرّة متننل أعنن ن مشننرهع أهرابن اب نن   
ابج هننة هعسننق  ع صننمة أكننيف إميفا جريننة مسننيوية   ا تعقننة علننى مننهى ا رحلننة ابجاقاننة منن  ابقننرن ابا وننر 
ا ي دذ/ابرابنننهللا اهلعنننرذ إىل ابقنننرن اب  بننن  عشنننر ا ننني دذ/ ابسننن بهللا اهلعنننرذ ه نننجال ينننلس ابقنننرهن   عسنننق  

ه  كنننن ن علننننى يننننه قننننجة بيزيعننننة علننننى أيننننهذ ابفننننرت هابننننرهتحن هابتجرمنننن نحن ها سننننلمني هغنننن يمحن إ  أن اننننقج 

                                                           
 .268احرهال ابصليبيةحن ابا ق   بني ابشرا هاب رال   (1)

 .269ا صهر يفس    (2)

 .269ا صهر يفس    (3)
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ع مننن   ي 602م/1204مسننيوية   لنننة   اب ننرال األهره،حن هبنننلب    ععنند هاألمنننر كننلب  أن عاسنننيف عنن م 
 .(1)ف رق      ري  احم   ابصليبية 

 
إن أيجاننتد اب  بنن  كنن ن يننهرك إدراكنن   يقيتينن   أن ابصننليبية ابراباننة كنن ن عسننسهها اهلعننجم علننى ابقسننعتعيتية  

  إداية اد يم دج زارا همهيتة قسعتعني هبنلب  ي نجن قنه  ن  بقن دة احملنة ابصنليبية  كم  هأي  قه عج أ
حن إن ابب بجينننة همتنننل زمننن  باينننه  ( 2)ابرابانننة اب دننن س قنننهم     لععننن  م اباههايينننة  نننه ا ميفا جرينننة اببيزيعينننة 

همن حن هي حن  أن اببن اب ك يد  لم بسجحيه اب تن ىله هإخلن ع كتيسنة ابقسنعتعيتية ا  رقنة بسنيعرة كتيسنة ر 
أيجانننتد اب  بننن  أمنننر ر ننن ل ابنننهي  اب عنننني   ابصنننليبية ابرابانننة بلنننرهرة إدخننن ل ابعقنننجت اب عيتينننة   ك فنننة 

على دج ع ه إن ذب  ا حس ل اب عيين عجغنل   كنل متن ح  احين ة اببيزيعينة من  ( 3)اب ت ىله اببيزيعية 
 أيل  .( 4)ابسي اة إىل ا قسص د هإىل ابهي  

 
من  األمهينة ر ن ن ابسقرينر  ن مسن هبية ابا صنمة اببيزيعينة مجزعنة بنني مسؤولية سقوط القسينانياية:  -7

اببت دقننةحن هاببنن اب أيجاننتد اب  بنن حن هاببيننزيعيني أيفسننهم هيسصننجر ابننباو أن اببيننزيعيني يننم ابلننوية   ك فننة 
  ي كننه أن بيزيعننة اننقعد منن  ابجاقننهللا ابسنن رخي أنعلنن  األحننهاث ابنن  هقانند علننى أرل إميفا ننجريسهم غنن  

قبننل اننقج ه  منن  النن ر حن ف بصننراع علننى ا تصنند ا ميفا ننجرذ ابننلذ  نن  اببسننهخل األ تنن  م ننل ابننهاخل 
أمنن م اب ننرال األهره، أحسنن  ااننس  هل  منن  أ ننل عج ينن   ننربة ق  ننية ببيزيعننة مث إن ابلنناف  ذيبيننةفرصننة 

 .(5)ه    غ  يجادة ابا م بسل  ا ميفا جرية وعهللا أعهاءي  على ا يقل ل علي
 

إن  نننجال ابقننننرن اب ننن   عشننننر ا ي دذ/ابسنننن دت اهلعنننرذ هقانننند عنننهة وننننجايه دابننننة علنننى حعننننم األ منننن ع 
إعنننن دة   ة اب ننننرال اب عيننننين هأن  م  ينننن اب عيتيننننةحن   علنننن  ا ميفا جريننننة ابنننن  عجمهنننند أن منننن  ا م نننن  مسنننن 
بقننجى اننسظل علابهنن  ب فنن ءة  مننة غنن  أن أم كهنن  ابنن  اننيعر عليهنن  ابسنن  قة هعصننجر  أن بابننة عننجازن ا

خعننة  األايم أوبسنند ع ننه ذبنن  ُت منن  حن هقننه افسقننه األاب ننرة اببيزيعيننجن علننى مننهى ذبنن  ابقننرن ا ننلكجر أيننة
إميفا نننجريسهمحن علنننى دنننج مي نننتهم مننن  مجا هنننة العنننر الننن ر   كمننن  ونننل  اانننرتاعيعية ع منننة بنننهعم دف عننن  
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رد يننرى أينن   ننهير بننلب  ا تصنندحن هكأيتنن  أمنن م  رينن  م ننرر ا تصنند ا ميفا ننجرذ معمانن   ب ننل  نن مهللا همسمنن
هحصنن د عشننرا  األحننهاثحن ايقنن اب حن صننراع  حن هاعسقنن   حن ده نن  ع نن  إ    أ نن ء األونن    فقنن  
ابقنن ىلمني علننى علنن  األدهار ههاقننهللا األمننر أن ا نن رخني ابننلي  عبنن كجا علننى ا صنن  ابننهمجذ بسلنن  ا ميفا جريننة 

  يتظننننرها إىل األمننننجر بتظننننرة مج ننننجعيةحن بقننننه ي 602م/1204األهره، عنننن م  هينننن  عننننلب  بسنننن ني اب ننننرال
حن بقننه هىل زمن  األاب ننرة رينربيزيعنة  رخيهنن  أحين ان بقننجة غن  أ ن  اعن  ننافة بلناف ك مننل هينجان م صنتاد

اب بننن ر م نننل يرقنننلحن هبينننج اب  بننن  األيسنننجرذحن هقسنننعتعني الننن مهحن هابزل اب ننن  حن هاعن   ي ننن     ابنننة 
كبننن رحن هبابننن رة أخنننرى؛ أاب نننرة يصنننوبج   إىل م جايننن    عصنننر يجا ننن  إ  أاب نننرة صننن  ر هاألحنننهاث   بيزيعنننة

ابب نننة ابعننننجل علننننى مننننهى قننننرهن عهيننننهةحن كمنننن  األخننن  مننننهللا م حظنننن   أن مقننننهم   ذبنننن  ابسنننن ري  ك ينننند 
هينن  ا سن هبية اببيزيعينة عنن   أفصنود  ن ء علن  ابصننفو   ابسن بقةحن هدل كنل ذبنن  علنى حقيقنة مهمنة 

هقنننه ينننرد ابنننباو  ن يانننه  مننني   بألمنننجر أك نننر  ننن   سمنننل علنننى اعسبننن ر أن اب يننن ن ( 1)رونننة اباننن م ا نننلكجرك 
ابسي انن  ابلننايف   يشنن رك   صننتهللا ابسنن ري حن هأن ابقننجة ابف علننة حيتننلاك كنن ن بننهى اب ننرال األهره، غنن  

ألهره، من  كن ن هلن   ن ل أن م  ا م   ابرد على أصو ال ذب  ابسج   على اعسب ر أن قنجة اب نرال اب نرال ا
حيننجذ عسجاننهللا فينن  اقسصنن داي  هاي انني   هكتسنني   إ  علننى أ نن ل ذبنن  ا سننه ا ميفا ننجرذ ا ننريو   صننجرة 
ا ميفا جريننة اببيزيعيننة هي ننلا صنننهقد علنن  ا قجبننة ابنن  ق هلننن  يجمنن   أيجاس وننيجت ابسنن بجيي   همف ديننن  أن 

يسسننهللا هلننم هبتنن  "أذ اببيننزيعيني"   ا  علننى دننج كنن ا ب نن اب ننرال األهره، ياسقننههن أن ذبنن  ابانن   بننيه كبنن
 .(2)هبلب  ك ن ا  ه ز على بيزيعة مي ل عل  ابصجرة ابس بفة ابلكر 

 
 ك ن بلوملة ابصليبية ابراباة يس ىل  عهيهة مته :نتائ: احلملة الصليبية الرابعة:  -8
كملننن  هي فننن  أيننن  ينننس  عتننن  انننقج  كننن ن بلوملنننة ابرابانننة الوننن  اببنننا علنننى مسننن ر ا شنننرهع ابصنننلي    -أ

م هاببسن و فقنه أد  330ابقسعتعيتية ألهل مرة    رخيه  متل أن ويهي  قسعتعني اب ب  هافسسوه  ع م 
احملنننة ابصنننليبية ابرابانننة إىل ع يننن  خريعنننة ابسجزياننن   ابسي انننية بشنننرا أهرهاب إىل حنننه كبننن  هأزابننند ابسننني دة 

د  عركيننند ا تعقنننة علنننى أاننن ت ا صننن م ا قسصننن ديةحن هابسي انننية اببيزيعينننة قسنننمسه  إىل عنننهة متننن  ق هأعننن 
 ا هيهة.
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إن علنن  احملننة  النند اب  نن ي  منن  ابصننليبيني   بنن د ابشنن م يقننهمجن إىل ا ميفا جريننة اب عيتيننة    -ب
 .(1)ابقسعتعيتيةحن حب    ع  غت ىلم هلم على دج أ اف اب ي ن ابصلي    ب د ابش م 

 
 قسصنن دذ بيم ننل  عتصننرا  منن ورا    علنن  ا رحلننةحن ه  رينند   أن ابننههر اببتننهق  ابفانن ل وهننر ابا مننل ا -ج

 .(2)هابست فه مهللا ا ميفا جرية اببيزيعية حسم بص م اببتهقية 
 
بصنجرة أه  –أد  إىل ابسمهينه ي 602م/1204إن ابت بة ابن  ي بند ان  ا ميفا جرينة اببيزيعينة عن م  -س

  عهننننه ي 857م/1453ابتهنننن ىل  هلنننن  علننننى أيننننهذ األعننننراك ابا منننن ييني عنننن م حننننههث ا  ينننن ر  – خننننرى 
بقين دة ابسنلع ن حممنه ابفن ع حن هيسنسعيهللا ي( 857- 853م/1453 –م 1449قسعتعني اح دذ عشنر )

ا نننلكجري    ننن  مرحلنننة احسلننن ر بيزيعننن   جينننل األ نننل  ابقنننريني هابتصنننف قنننرن بنننني ابسننن رخينيهصنننف مرحلنننة 
هأصنننبود ( 3)أيلننن   مننن  ابسننن ري   نننهارةحن م لمننن  دخلسننن  مننن  قبنننل  نننهارة  سانننهايسهنننى  ن خر ننند بيزيعنننة ب

ع صمة ابههبة ابا م يية هع د  إىل مركز ابرايدة ابا    م   هينه هان مهد   اونا ع ينجر احلن رة هابالنم 
 .ها ارفة   أد ء ا امجرة

 
  ابنههل ها من را  اببيزيعينةحن ففن  هم  يس ىل  اقج  ابقسعتعيتية   ابا م ا لكجر أيف  حن قي م عهد م -ش

 ربيننزهن ق منند إمنن رة بيزيعيننة عتسسنند إىل آل كننجمتني هقننه مننه  يفجذينن  بيشننمل ابشننري  ابسنن حل  بلبوننر 
أذ  (4)ي 866م/1461األانننجد مننن  يرقليننة حنن  ابقجقنن زحن هفيمنن  باننه امسننه ابامننر بِسلنن  ا منن رة حنن  عنن م 

 قينننن م منننن  باننننهسحن ه  أبنننن هت أقنننن م مي  ىليننننل أالننننج  حننن  باننننه اننننقج  ابقلنننند اببيزيعنننن  ابسننننقج  ابننننلذ  
كجمتيتجت إم رة بيزيعية امسه  م  بيب يسج ح  دهرازهس كنلب  قن م عينجدهر  ان  رت ابنلذ كن ن صنهرا    

هي  يفسن  علنى ب سيجت اب  ب  جيمهللا من  عبقنى من  ا انسقرا ية اببيزيعينةحن هكبن ر ر ن ل اب تيسنةحن هقن م بنرت 
عننننن مني فقننننن  مننننن  انننننقج  ابقسنننننعتعيتيةحن أذ بانننننه ي. 603م/1206ذبننننن  عننننن م أيننننن  اميفا نننننجر ابرهمننننن ن ه 

 .(5)اب   فة إىل إم را  بيزيعية  يجية     ب ت    زيرة رهدتحن هم  ي  ف ت   في دبفي  
 

                                                           
 .273ا صهر يفس    (1)

 .273ا صهر يفس    (2)

 .274احرهال ابصليبية ابا ق   بني ابشرا هاب رال   (3)

 عمر كم ل عجفيق. 212 – 211ههبة اببيزيعية    ري  اب(4)

 .274احرهال ابصليبية ابا ق   بين ابشرا هاب رال   (5)



 -100- 

علنننى ي 660م/1261اانننسا دة ع صنننمسهم ا ر نننة   عننن م ها نننهير اببنننلكر يتننن ؛ أن اببينننزيعيني ُت تنننجا مننن  
م( حينننن  ااننننسمر  ا مل ننننة اب عيتيننننة يتنننن ك منننن  1282 – 1259اببيجبجغننننجت ) يننننهذ مي  ىليننننل اب نننن م 

إىل ي 602م/1204حيننننن  ااننننننسمر  ا مل ننننننة اب عيتينننننة يتنننننن ك منننننن   ي(660م/1261ي/602م/1204
حن انننننباة هئسنننننني ع مننننن   غننننن  أن ا ميفا جرينننننة اببيزيعينننننة ابا ىلنننننهة   ع ننننن  قننننن  يفنننننه علننننن  ي1261/660

همن  أراد  (1) هيتنة ابقسنعتعيتية    و حب   باه أن ينهي  اب نزه اب عينين ا ميفا جرية ابس بقةحن بقه ع د  و
ابسجاننهللا   ابتسنن ىل  فل ا ننهللا احركننة ابصننليبية صننفوة مشننرقة    رينن  ا هنن د ا انن م    اباصننجر ابجاننعى 

  نر حن بلهكسجر اايه عبه ابفس ح ع وجرحن هقل اي ابا   ا ا م  همشن  ع  ابسي انية بنني ا   ن  هاح(2)
 بلهكسجرة فسوية ابتيفاهذ هابهكسجر حممه يصر مهت .( 3)
 

علننى منن  يبننهه أن أحنجال ابصننليبيني اببشنن محن كنن يجا خامسياً: حماوليية الصييليبيء السييينرل علييى بييالد ال ييا : 
هاب نهر انم يتسظرهن هصجل احملة ابصليبية ابراباة بيقجمجا باهي  بنتقو اهلهينةحن كان د محن هحم ربنة ا سنلمني 

. إ  أن باننو ابصننليبيني ( 4)ن ا لنن  عمننجرذ اب نن  حن منن    يبنن  حريصنن   علننى عننهم ااننسفزار ا سننلمني هكنن 
م إىل ع نن   نن بفجا مننهللا ابفرانن ن 1203م هاننتة 1202ابفلمت يننني هابفريسننيني ابننلي  هصننلجا     يننة اننتة 

ا لنن  بني ا لنن  ا تصننجر ابهاهيننةحن بقينن دة ر نن ل ابننهي  منن  ابتصنن رىحن هادهننجا دننج  بلننة هاب ذقيننةحن مث أراننلج 
األيج، أم  مح ة لجفني أايس  ن اسني أبف حم رال صلي  ق دم إىل ابش م حملن ربسهمحن غن  أن ا لن  ا تصنجر 
رد على راجل ابهاهية بازم هوب   هأخيفيم  ن عزمية ا سلمني   عقهر هأن احرال ابق دمنة   حمن لحن هعلنى 

قيننةحن هيتنن ك أيننزل ابصننليبيني يزميننة مت ننرة حينن  انن ا أاننرايم باننهي  ابسننرعة  هننز  يجونن  هعقننهم دننج اب ذ
حن ه  علننن  ابفنننرتة يننن  م ا لننن  عمنننجرذ أانننعج   إاننن مي   ق دمننن   مننن  مصنننر إىل منننجا ء ابشننن م ( 5)إىل محننن ة 

هااننسجىل عليننن  رنن  فيننن  مننن  بلنن ىلهللا هأمسانننة قنننهر  بتوننج انننسني أبننف ديتننن رحن مث ونننرع باننه ذبننن  إىل مه مجنننة 
مية حينن  قعننهللا ابعريننق بنني ع نن  ه يفيننة هااننسجىل علننى من  يتنن ك منن  أمننجالحن هبننلب  الكننه األرا ن  ا انن 

بلملنننن  ابانننن دل أن ا لنننن  عمننننجرذ يقننننو اباهننننه هعلينننن  فقننننه كسنننند إىل انننن ىلر ابننننب د ا انننن مية يسننننسهع  
م اباسننن كر بلونننرالحن إ  أن حنننراب  ح  نننة   عقنننهللا بنننني ابعنننرفني ألن كننن   متهمننن  كننن ن مرتي ننن   ه  يرغننند اببقيننن 

بامل حر، ح ام  ه ابعرا اعخر بسنبد ا عسقن د بقنرال هصنجل احملنة ابصنليبية ابرابانةحن هينرى ا ن رؤ 
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  مت هون   حملينةحن ( 1)كن ن   يرينه أن يسنستفل قجاعن  منهللا ا لن  عمنجرذ ابفريس  غرهاي  أن ا ل  ابا دل  
ب  هصل خيفي  إىل بن د ابشن م . ا(2)  حني أن ا هه جيد أن يهخر  ه احملة ابصليبية )هي  ابراباة( 

باه خره ه  م  ابقسعتعيتيةحن ه  ي   ذب  إ  أمتينة ابصنليبيني هو  ا ميهللا     اسصل إىل ب د ابش م 
هصنجل احملنة ابصنليبية ابرابانة إىل ابشن م هأ ن  اانسقر  اب    عسوقق ه   الكه بلمل  عمجرذ اب    عنهم 

 انننراع باقنننه صننننل  منننهللا ا لننن  اباننن دل ابنننلذ فلنننل ابسا منننل ماهنننم علنننى   ىليننن     ابقسنننعتعيتية عمنننه إىل ا
حن هي لا   دهيه ابصل  بني ابعنرفني هعلنى من  يبنهه ( 3)أا ت ابسس م  ابهيين ها ص م ابسع رية ا شرتكة 

 حن هعلننى ابننرغم من  أن فننرتة اهلهينة بننني ا سننلمني( 4)فن ن ابصننليبيني اانسف دها ك نن ا  منن  امسين زا  يننلا ابصنل  
مت هونن   بننني ابعننرفني كنن ن متهنن  زحننف ا لنن  حن إ  أينن  حننهث عننهة بسنن مهابصننليبني مننر  بشنن ل عنن م 
حصن را  ونهيها  ايسهنى باقنه صنل  منهللا أم ين  بجييمجينه ابرابنهللا ابنلذ هحصن ري  ابا دل على مهيتنة  نرابله  

تننن   بنننه مننن  ا وننن دة حن هي( 5)انن  بلملننن  اباننن دل ينننهااي مثيتنننة هو مث ىلنننة أاننن  مق بننل مجافقسننن  علنننى ابصنننل  
رجقنننف ا مهنننجر ا اننن م    بننن د ابشننن م هابنننلذ كننن ن بهر نننة مننن  احمننن ت   يقنننل عمننن  كننن ن عليننن  أايم 

و وني أبف   م  ا سلمني   كل م  دمشقحن هغ ي  من  ا نهن دمهللا أك ر م  احرهال ابصليبية األهىلحن فقه 
حن همشعاة ا ل  ابا دل علنى ا انسمرار   حنرال ابش مية ا ا مية األخرىحن مع ببة اب ه د   ابيل  

هق بند بن : أ الن  قينها  بفران   ابسوريرحن ح  إن امرأة مسلمة قعاد وار رأاه  هأرالسه  بلملن  ابان دل
 .(6)  ابيل   

 
 سادساً: احلملة الصليبية اخلامسة   عهد امللك العادل:

يعنة ابصنراع   ابهاخلينة بنني ابب بجينة هاألميفا جرينة وهه  ابس حة ابسي اية   أهرهاب ايقسن م   حن دة يس
 احمن   بن  ايا  ان   علنى  ابرباني اب    هاب  ب  م  ابقرن اب  ب  عشر ا ي دذحن هينج صنراع ك يند 

ابصنننليبيةحن ف انننسا د  آينننلاك ا بننن درة فبنننه   مننن  عج يننن  احمننن   إىل بننن د ابشننن م مب ونننرةحن بنننرز  مصنننر   
مصننر كتقعننة ايعنن ا   ابعريننق إىل بينند  دنن س ابانن م   اجملسمننهللا اب ننر، يسوننجل إىل حسنن ال اب ننربيني هبننهأ ا

د  نوأن أدرك ين  ء أ ن  أا قهتحن هغه  ايسم م دع ة احرال ابصليبية هزعم ىلهن  ها سومسنني هلن حن بانه 
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ا قسصنننن دية حن اب  نننن فة إىل مجاردينننن  (1)ابانننن   ا انننن م   ننننه احركننننة ابصننننليبية مركننننز ا ق همننننة احقيقيننننة   
هاببشرية ابل مة اب  عزهد ا يج  ا ا مية راني   يتلد. هقه أدرك ا  رخجن ا سنلمجن ينلس احقيقنة 
فنن ب  هاصننل يقننجل: إن ابصننليبيني ا سماننجا رننر  ع نن  : بلمشننجرة   منن ذا يبننهةهن بقصننهس فأونن ر عق ةيننم 

هي  إ نن  ااننسجىل علننى ا لنن حن هأخننر  ابقننهت بقصننه ابننهاير ا صننرية أه   هقنن بجا: إن ا لنن  ابت صننر صنن ح ابنن
هابسننن حل مننن  أينننهذ ابفنننري  رل ننن  داير مصنننر هعقجيسننن  بر  بننن حن ف  صنننلوة أن يقصنننه أه   مصنننر ه ل هننن حن 

هإذا ك ينند احملننة ابصننليبية ابراباننة ابنن   (2)هحيتاننل فنن  يبقننى بتنن  منن يهللا عنن  أخننل ابقننهت هغنن س منن  ابننب د. 
عنن  مسنن ري  إىل ابقسننعتعيتية بفاننل دهافننهللا اقسصنن دية هديتيننة هاي اننيةحن ه هند أصنن   إىل مصننر قننه ادرفنند 

فنن ن احملننة ال مسننة ُ ننهَّد هلنن  أن ع ننزه مصننر باننه أن اقستننهللا ابقنن دة ابصننليبيجن بلننرهرة  ننرال مصننر بسننأمني 
حن ك ن ا لن  ابان دل قنه ُت ن  من  ابسنيعرة ( 3) سل   م   ب د ابش م هااسا دة ابسيعرة على بيد ا قهت

مق بيننه األمننجر هصنن را ابش صننية اببنن رزة   اببينند األيننج، هاعبننهللا اي اننة اننلمية دنن س ابصننليبيني بصننفة  علننى
ااننس هامه  فالينن   منن  ذبنن ؛ أينن  عقننه ع مننة هفلننل احلننجل ابهبلجم اننية أه ابسلننجي  اباننس هام ابقننجة دهن 

تنهم  قن م فران ن ا انبس رية حن هع( 4)ي 594م/1198عمجرذ اب    بجزيتب ن   عن م اعف ق   بلههية مهللا ا ل  
بش  ا غ را  احربية على مهيتة محنص هكنلب  اانسي ء ابصنليبيني   قنيف    ي 604م/1207  ع م 

يفنننه اباننن م علنننى عنننهد مننن  ابسنننف  ا صنننرية: اكسفنننى اباننن دل األينننج، بسج يننن  ا ينننلار بلملننن  ابصنننلي حن بنننرد 
بسلننن  ابسي انننة ابسانننه ك ننن ا  عننن  اي انننة ابسنننلع ن  ه  احقيقنننة : أن اباننن دل األينننج،( 5)األانننرى ا سنننلمني 

كنن ن خيشننى أن ينن دذ عا ملنن  اباسنن رذ مننهللا ابصننليبيني إىل قننههم    ابت صننر صنن ح ابننهي  األيننج،حن هيبننهه أينن
محلنننة صنننليبية بنننتفه اب قنننل اباسننن رذ هابسي اننن  بلوملنننة ابصنننليبية اب  ب نننةحن همنننهللا ذبننن  فننن  عنننيفر بننن  علننن  

 أعنننى   هقننند   ي ننن  فيننن  ابصنننليبيجننيحن هخ صنننة أن عج هننن  ينننلا ابسي انننة ابننن  انننسلوق ابلننناف اب سنننلم
يسباننجن علنن  ابسي اننة ابسننلمية منن   نن يبهم كسي اننة ع مننةحن كمنن  أن ا دنن س ابسننلم  بنن  اننيسزايه منن  باننهس 

ا سننلمني إىل مننجارد انن حة ابستنن ز   اب نن  مسننبجقةحن كمنن  اننيأيت بي ينن    عهننه ابتنن  ا لنن  علننى دننج اننيجرد 
 عانن ىلحن هيالننق أحننه ا نن رخني اببنن رزي  علننى ا جقنف قنن ىل  : إن منن  قنن م بنن  صنن ح ابننهي  منن  اب  منل  ذن  

أعمنن ل عاسننيف منن  ا تعننزا  ذا  األمهيننة ابب ب ننة هبننج أعقبنن  حنن كم آخننر منن   ننرازس بسيسننر اانن ز منن  عبقننى منن  
بننتظم اب  بسننة اب زمننة عسم ننل   ا فسقنن ر إىل اابامننل ... غنن  أن مأانن ة ا سننلمني   اباصننجر ابجاننعى ك ينند 

                                                           
 .285جبيني    ري  األي 140 – 139احملة ابصليبية ال مسة   (1)

 (.3/258مفر  اب رهال )(2)

 .286 ري  األيجبيني   (3)

 .77ابا دل األيج، صفوة م   ري  ابههبة األيجبية   (4)

 .278احرهال ابصليبية ابا ق   بني ابشرا هاب رال   (5)



 -103- 

حن علننى أيننة حنن ل؛ فمنن  األمننجر ا  كننهة أن ابننرهح ابصننليبية ولنند ( 1)ب  ننع ع اببسننلعة باننه هفنن ة ابننزعيم 
هخ  م ن ل  رك اب رال األهره،حن بل ه متد هل  قع ع     يسبق هل  ا اه م    ري  احرهال ابصليبية 

 ي.609م/1212دل على ذب  اهس   صجرة محل  األ ف ل ع م 
 
هقنننه حنننهث أن صنننبي   فريسننني   ينننهعى انننسيف  مننن  مهيتنننة كلنننجيهحن رأى رةينننة مت مينننة محلييية األطفيييال:  -1

ة صنليبية إىل بن د تن محن هأمنرس  ن ينهعج إىل قين م محلنعلين  ابسن م؛ أعنى إبين    ا م داي ؛ أن ابسنيه ا سني  
إىل تشننق ب نن  ياننيف يننج هرف قنن  ابشنن م هقننه دمننهللا حجبنن  عشننرا  اعا منن  األ فنن لحن هعصننجر أن اببوننر اي

ابقننهتحن هادنن  ا ميننهللا إىل مراننيلي حن هيلنن  اب  نن هن منن  مشننقة ابعريننقحن ه نن  هصننلجا إىل اببوننر   جيننههس قننه 
ع رىلنة ا هينهةحن   ع ن  ايشقحن هايسهى األمر  ن   يقلهم اببسف  إىل فلسعني هي ح  أن عل  ابظن يرة اب

ة األ ن نحن إذ أن صنبي   يننهعى ييقنج حن وهننر    لند كنلب  ابصننبي ة ابفريسننيني فقن حن بنل أ نن  خ صنة اببصنبي
هانل جا  ريقن   إىل بية حجبن  اع ا من  ابصنكجبجيي     يي حن هعصجر أن  م  ي   رينر بيند ا قنهتحن همجنهللا 

 األبنندحن هقننه يلنن  اب  نن هن مننتهم   ابعريننق هيتنن ك رأى يننرى أن أهبانن  ابصننبيةإيع بينن   منن  خنن ل  بنن ل 
األمر  ن بياجا   أاجاا ابت  اة   عهد م  ا هن ا ا مية هابجاقهللا: أن محلنة األ فن ل  سن   ايسهى ام 

مت  إىل هقفةحن أل   م  أك ر احم   ابصليبية اب  عا ه بت  رهح ذب  اباصنر ه بياسن  همن  ا لن  اببنني 
ابنرةى هاألحن م هكنل ذبن    اباصجر ابجاعى عا ومند بهين  ا جايند اب يبينة هكنلب  أن اب رال األهره، 

مسننن حة فيننن  إ  ابقلينننل ابتننن درحن هي نننلا أن آعنننجن احنننرهال مننن  خننن ل عنننهي  عننن  ف    ياعننن  بلاقنننل أذ 
ابصننليبية يننزَ  فينن    فنن ل صنن  ر أبننراي حن كنن يجا  ننزء منن  اهلننجت ابننهيين ابننلذ  ننل اب ننرال األهره، حيتننلاكحن 

ابف ننننرذ بلتنننن ت   أهرهاب اباصننننجر ابجاننننعى  هدفاننننجا حينننن  م مثتنننن   ب ننننل ذبنننن حن هيقننننرر ابننننباو أن ا سننننسجى
ها نننهير اببنننلكر : أن ابقيننن دا  ابسي انننية هكنننلب  ( 2)  صنننليبية األ فننن ل حيتنننلاك اننن عه علنننى ا عسقننن د 

ا لنن  ابفريسنن  اب تيسننة؛   عسننسعهللا دفانن   بننلب  ابسج نن  منن    ينند األ فنن لحن إذ أن اننسيف  يننلا   يننسم   
ر ذا  األمننر اببتسننبة بتيقننج  ابننلذ   يننسم   اببنن اب أيجاننتد فيلينند أغسننعه منن  أوت ىلنن  عنن  عزمنن حن هع ننر 

اب  بنن  منن  إباننن دس عنن  علنن  احملنننة ابصننليبيةحن علنننى دننج ي شننف بتننن  منن  حقيقننة مهمنننة هينن حن أن اهلنننجت 
اببصنننليبية علنننى مسنننسجى ا مننن ي  كننن ن كبننن ا  هأصننن ال ذبننن  اهلنننجت حننن  األ فننن ل اببسنننع ء بنننلب حن هقنننه 

غم منننن  عننننهم ماقجبيننننة عصننننجرا م علنننن حن غنننن  أن ذبنننن  اباصننننرحن  بت ىلنننن  صننننهقهم ابر نننن ل هابتسنننن ء علننننى ابننننر 
هعصنجرا محن   ي نن  بيقبنل ابستنن زل عنن  ذبن  ابننتم  ابق صننر من  ابسف نن حن هي حن  أينن  فيمنن  بانه عننردد بننهى 
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ابباو ابق صر م  ابسف  حن هي ح  أي  فيم  باه عردد بهى ابباو   اب رال األهره، أن وني  ا بنل قنه 
ا ننلكجري  علن  ابرةيننة  لصنليبيني  األان قفة ا تشنقني علننى اب تيسنة اب عيتينة علننى أن يهيانجا بونعهللا اوتنني منن

بسلنن  ابسننقعة ابنن  ااننرا إبيهنن  اجملسمننهللا األهره،   ذبنن  عيفيننرا  حن همنن  ابجا نن  أن ذبنن  ابسصننجر  نن ء ( 1)
مسنبجقة هاحقيقنة األخنرى أن س بد براءة ابعفجبة بصنجرة غن  غااباصرحن هاألمر ا  كه؛ أن ابصليبيية حيتلاك 

  عل  احركة ابس رخيية اب نيفى ذبن  اجملسمهللا اب رال أهره، اجاء ابر  ل هابتس ء هاأل ف ل و ركجا قع ع   
وننأن احملننة ابصننليبية بأل فنن لحن غنن  أن احركننة ابصننليبية كنن ن    ابسهنن  ا زيننه منن  اننه م اباننههان بسعلقهنن  

ى أن ابقنن دة بلومنن   ابصننليبية ااننس لجا ابا  فننة ابهيتيننة ا سجيعننة هيننر ( 2)علننى ا سننلمني   ابشنن م همصننر 
 عته ابا مة هويجع ابرةى هاألح م ههوفجي  لهمة مشرهعهم ابصلي .

 
أّد  ابب بجينة دهرا  مهمن     احملنة ابصنليبية ال مسنة جممع الالتريان وجهود البيااب ىلنوسيات الثاليث:  -2

م( بامننل صننلي   نن م هانناى   يننها  1216-1198ي/613 - 594اببنن اب إيجاننتد اب  بنن  )فقننه قنن م 
 جال مهة  لجا  على ابب بجيةحن أن يفرل ايعرع  على ا م ب  ابتصرايية   أهرهاب يج َّههن  هفنق ا صنلوة 
ابتصرايية ابا مةحن هقه ا    ذبن  إىل حنه كبن  بهر نة أين  أصنب  انيها  علنى كنل ربنجع أهرهاب عقريبن  حن كمن  

م(   أاننب يي  وننعا  علننى ابننهعجة 1212ي/609تصنن رى علننى ا سننلمني   مجقاننة اباقنن ال )أن ايسصنن ر اب
حن هرحبّند ا نهن ( 3)بلوملة ابصليبية ال مسةحن فأراد أن يسبهللا يلا ا يسص ر   اب رال بتصر آخنر   ابشنرا 
ن ابانن دل مننت  يننلس ا يع بيننة ابسع ريننة بننهعجة اببنن اب يظننرا   نن  ياننجد عليهنن  منن  متنن فهللا د ريننة علننى ابننرغم منن  أ

 ء ا ا ميةحن هخب صة   ا ا تهريةحن إ  أ نم كن يجا يعمانجن اا مهجراي  باو ا مسي زا    باو ا ج 
  ا اسي ء على يلس ا جا ء هيت ك ع مل ا سم ع  آخرحن أدَّى دهرا  ابرزا    ا انسع بة بلنهعجة ابب بجينةحن 

ا مننة   أهرهاب ههانيلة بلننس لص منن  ابظلننم ا  سمنن ع حن همنن  ذبن  أن احمنن   ابصننليبية ك ينند مستفسنن   بل
إىل ابس فنن  عنن  خعنن اييم دفننهللا ابننهيجن هفجاىلننهي حن فلنن   عنن  اببونن  عنن  متنن ؤ أفلننل بلوينن ةحن اب  نن فة 

م( 1215ي/612اب تسنننن    عنننن م ) عنننن انحن هبننننهأ اببنننن اب ياننننه باقننننه  مننننهللا اب ( 4)بلقينننن م ابحملننننة ا تسظننننرة 
حنني أرانل اببن اب متنههاب  عتن  إىل فريسن حن م 1213ي/610 ُتر هاحملة بهأ    عن م هابجاقهللا أن ابهعجة بلم

عننن  احملنننة ا رعقبنننةحن كجرانننجنحن مننن  أ نننل ينننلس اب  ينننةحن هايسشنننر  األيبننن ء   فريسننن  ينننج اب  رديتننن ل رهبنننر   
مننن  هأعلنن  اببنن اب أن ا سننلمني يسننساههن علننى  حنهأبننهى ك نن  منن  ابا مننةحن عنن  ااننساهاديمحن ب يلنننم م إبيهنن 
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ابج جد ابصنلي    ابشنراحن هأين    انبيل بصنمجد ابصنليبيني إ  اب ن ل هابر ن لحن ه لند من  ك فنة عبقَّى م  
م( يعلنند متنن  1215/ي 612ا سننلمنيحن هكسنند إىل ابانن دل   عنن م  ابتصنن رى محننل ابسنن ح بلقلنن ء علننى

محلنننة صنننليبية   ابقريننند  حن ه  يابنننأ ا لننن  اباننن دل انننلا ابعلننندحن ه  يسجقنننهللا هصنننجل( 1)عسنننليم بيننند ا قنننهت 
هصنلد   ىلاهن  ابا  لحن بهبيل أين    يسنساه عسن راي  بلسصنهذ بلوملنة ا رعقبنة هأين  كن ن   مصنر عتنهم  

 .( 2)م 1217ي/614إىل ب د ابش م   صيف ع م 
 

م بلتظنر   بانو 1215عشنري  اب ن   11ي/612ر ند 20اياقه اجملمهللا   كتيسة  ع ان   رهم  بس ري  
اب تسننية همسننأبة عجحيننه اب تيسننسني ابشننرقية هاب ربيننةحن فلنن   عنن  ا عننهد بلوملننة ابصننليبيةحن هينننج  ابشنن هن

اهلها ابرىليس   ياق د ا  ُتر هحلر ا  ُتر كب ر ر  ل ابهي حن هكب ر ابالم ييني م  ابشرا هاب نرال هحشنه  
عيّف في  عمن  عا يين  مهيتنة بيند كب  م  ا هسمني اببش هن ابهيتية هابسي اية. هأبقى ابب اب خع ال ا فسس ح 

ا قهت  د ح م ا سلمنيحن هأن ي  ء يتسه جن حرم   كتيسة ابقي مة هيسه َّمجن على صنليد ا سني حن 
هيننلا عابنن  عقليننهذ كلمنن  أراد ابصننليبيجن   اب ننرالحن إرانن ل محلننة صننليبية إىل ابشننراحن هيننج بايننه كننل ابُباننه 

جا حصنننت    هيننها  علنننى  بنننل ابعنننجرحن هيننج ا  ننن ن ابنننلذ ونننهه عنن  احقيقنننةحن هأه ننن  اببنن اب أن ا سنننلمني بتننن
هانقننم  (3)عظمننة ا سنني  ه ننهسحن هأ ننم ابعننجا يهننهَّدهن ع نن  هينن  آخننر منن  عبّقننى منن   ل ننة بينند ا قننهت 

ا  ُترهن ّعهة إقرتاح   فيم  يسالق  را ل محلة صليبية إىل ابشراحن هقررها أخ ا حن أن ع جن ه هسه  مصنرحن 
بننن  يسنننسعياجا   نننرد ا سنننلمني مننن  ينننلا اببلنننهحن فننن  م يفقنننههن أغنننىن إقلنننيم بنننهيهمحن كمننن  أ نننمفننن ذا اونننجا   

احمل فظة على أاعجهلم   ورق  اببور ا سجا حن ها حسف ا ببيد ا قهتحن إذا عارَّ جا بلهعنجم ا نزده  من  
ا هنه ابنلذ بنهَّدس ابشن م مب ونرةحن بسانجيو ع   هم  ابسجيه هك ن ابب اب يسع  إىل إران ل احملنة إىل بن د 

محن 1217حزينننران ي/614حن ه َّنننهد  ريننن  "ربينننهللا األهل ( 4)ر ننن ل احملنننة ابصنننليبية ابرابانننة   ابقسنننعتعيتية 
 ري  ايسه ء اهلهينة منهللا ا سنلمنيحن علنى أن ي نجن ميتن ء برينهيزذ أه مسَّنيت    مجعها   يع ا احملةحن هيج 

نننهللاحن هأمننن  ابننلي  يفلَّنننلجن  ابنننلي ال بعرينننق ابننيفحن فالنننيهم أن ي جينننجا مسنننساهي    ذبننن  صننقلية م ننن ان  بلسعمال
هأحقننن ديمحن هأن ي جينننجا قنننههة حسنننتة حن ه لننند اببننن اب مننن  ر ننن ل ابنننهي  يس لّنننجا عننن  متننن زعسهم ( 5)ابسننن ري  

بلصننليبيني همنن  ابالمنن ييني هاب ننفَّ عنن  مت زعنن  م هحننرهام  ننهة ونن ث اننتجا حن حنن  يسننجد ابسنن م ربننجع 
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منن  ابقينن م اب جعننه احملَّننهد هقَّننهم إغننراءا  ديتيننة بسشننعيهللا ا وننرتاك   احملننةحن همتننهللا أهرهاب هعننسمّ   احملننة 
 .( 1)ابسا مل ابسع رذ مهللا ا سلمنيحن هيهَّد كل م  خي بف يلا ابقرار ابحرم ن م  اب تيسة 

 
هرهاب أراننل اببنن ابحن باننه اخسسنن م أعمنن ل ا نن ُترحن ابننهع ة إىل أموليي  أابطييرل وملييوك أورواب ميين احلمليية:  -3

بلنننهعجة بلوملنننةحن هعركنننز يننن  ء   فريسننن  هأ  ييننن حن كمننن   ننن فجا   إي لنننرتا هإيربتنننهاحن هأاننن سلتهاحن هكننن ن علنننى 
 28حن ب ن  اببن اب إيجانتد اب  بن  عنج    ( 2)اعص ل داىلم ام بلجقنجا علنى منهى ان حهم   ينلس ا همنة 

اانننرتداد بيننند ا قنننهتحن ه  ميلننن  أعنننز أمتي عننن حن هيننن  م قبنننل أن  قَّنننق 1216ُتنننجز 16ي/613ربيننهللا اعخنننر 
م( ابنلذ كنّرت 1227-1216اب  بن  )يجم ن على هف ع  ح  ّ  ايس  ال خلنف بن  هينج اببن اب يجيجرينجت 

حن هرأى  ي   به من   يانة اجملسمنهللا اب عينين   ابشنراحن ( 3) ههسحن ه هه اجملسمهللا اب ر، دج احرال ابصليبية 
ع ن حن انل اب  رديتن ل  نيمه فينرتذ إىل ابشنراحن هعّيتن  أانقف   هيتنة هإعهادس  اسقب ل احملة ا رعقبةحن فأر 

هكلّفنن  ابننهعجة بلوملننةحن هكسنند إىل ا لنن  يجحتنن  بننريني يشننعا حن هي كننه بنن  عزمنن  علننى إرانن ل احملننةحن هأينن  
ابلذ بهأس الف حن كم  كسد إىل مجينهللا األان قفة هر ن ل ابنهي   ن الهم علنى ا انسمرار   اجا يسمَّم ابامل 

هحنن  ( 5)د اب  بنن    عنن ور الونن ا  ابب نن   علننى قينن م احملننة ت. همنن  ا  حنن  أن هفنن ة اببنن اب إيجانن( 4) ابننهعجة
ملننجك أهرهاب علننى ا وننرتاك ابحملننةحن غنن  أينن    يسننسعد إ  عننهد  ننايل مننتهمحن فقننه هعننه يتننرذ اب  بنن  

ايسم من   زاىلنها   بنهأابنلذ مل  اي لرتا اببلي ال مهللا احملةحن هاعسلر فيليد أغسعه ع  قي دة احملةحن هينج 
اببقلنية ابصننليبيةحن هذبنن  بسننبد ا م كن  رو ربننة منن  يسننمى   ذبنن  اباصنر بظنن يرة اهلر قننة ابنن  ايسشننر  
آيلاك    تجال فريس  ه  أقصى ابشم لحن هعه ا ل  ابترهجي  أا  اب      قي دة احملةحن ب ت  عنج    

ا جر األ ن   فرينهري  اب ن   فقنه هعنه اببن اب اب ونرتاك   م(. أم  األميف 1217ربيهللا ع م ي/614ع م  أهاىلل
بتش   ملوجا بساباة اجملسمهللا األ   حن هعلى ابرغم م  اعم ل ا اقنجدة علين حن فلنم عظهنر بنجادر احملةحن هق م 

 ابجف ء بجعهسحن مث اعسلر ع  قي دة احملة ههعه اببلو ا ا حن حبعة أن أهعنجا ابرابنهللا وهنر منرة أخنرى بيع بند
بار  أ  يين ؛  ن  ونَ ل صنهمة كبن ة بلبن ابحن ه  يبنق   أهرهاب  ن  هعنهها اب ونرتاك   احملنة انجى أيهرين  

 .( 6)اب    مل  اجملر 
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عُاننهال ا مننجع اجملريننة  لياننة بلوملننة ابصننليبية ال مسننةحن ملييك اجمليير   بييالد ال ييا :  –طالئييع احلمليية  -4

اعخننرة عنن م ايهرينن  اب نن   إىل اننب  عج   دا  ونني    وننهر مجنن دذ فقننه هصننل ا ننيم اجملننرذ بقينن دة ا لنن  
م هحنننق بننن  فيهننن  بيجبجبنننه ابسننن دت دها ابتمسننن حن هأحبنننرا متهننن  إىل ع ننن حن حيننن  1217ونننهر أيلنننجل ي/614

جيتّننهس منن  اباسنن كر م هحننق اننم ييننج ملنن  قننيف  ب ننل منن  ااننسع ع أن 1217 م نريف عنننخننيبعنن  فيهنن    
سننن دت فننجر هصننجب  إىل ع ننن حن اننف رة إىل بجمهجينننه ابرابننهللا هأحلننر ماننن  باننو األمنننراء حن هأراننل بيجبجبننه اب(1)

 .(2)ابصليبينيحن هدمَّهللا بهى ابصليبيني أكيف  يم عرف  ابشرا ا ا م  متل احملة ابصليبية اب  ب ة 
 

هُعقنننه  منننهللا بلونننرال   ع ننن    أهاخنننر ونننهر ر د/أهاىلنننل ونننهر عشنننري  اب ننن  ( بسوهينننه خعنننة ابسونننركحن 
غنزه مصنرحن ص   قي م باو ابقجا  ابصليبية ره مجة مهيتة انبله بلسمجي  علنى ينها احملنة هينج هعسل َّ 

هاانننسا دة بيننند ا قنننهتحن هب ننن  اجملسمانننني أر نننأها بجصنننفه  ابعرينننق ابجحينننهة هلزمينننة ا سنننلمني   بننن د ابشننن م 
حبننرا  إىل دمينن  حن هينن  عتفيننل يننلس العننة بسننبد قلننة عننهد ابقننجا  هباننهم عننجفر ابسننف  اب زمننة بتقننل ا تننجد 

هعتنن قم ا نن ُترهن   خعننة أخننرى عقلنن  ره مجننة بينند ا قننهتحن ( 3)قننجا م فيهنن  ا هيتننة ابنن  حننّهدهي  بتننزهل 
اجملسماننني ا نن ء اب نن   بقننجا م عتننه يننلس ا هيتننةحن هباننه أن عاننلَّر علننى هب نن  عبننني عاننلالر عتفيننلي  باننهم عننجفر 

 4حن فننن ر لجا مننن  ع ننن    ( 4)مه مجنننة مهيتنننة دمشنننق قنننررها  عتفينننل خعنننة مه مجنننة دميننن  حن هبيننند ا قنننهتحن
بسونركهمحن هكن ن   مصنرحن خنر  متهن  عشري  اب   حن هانل جا منر  ابن  عن مرحن هعتنهم  علنم ابان دل 6واب ن/

ابلننه هابرملننةحن ه بننهللا  ريقنن  إىل انبلننه آمنن     أن يقعننهللا ابعريننق علننيهم عتننه عننني إىل فلسننعنيحن فجصننل إىل 
ها خعسهم هادهجا دجس بيقصههسحن ها رها إىل مهيتنة ييسن نحن    بقههم ابصليبيجن   بج حن هعتهم  علم  غ َّ

أيلن   "حم ينة أ نراا ابنب د  ن  يلن  ع ن " هقنه انبقهم إبيهن  ابجقد ابلذ ا ر في  ابا دل إىل يلس ا هيتنة 
بفنن . هيسيعننة أ( 6)منن  ئسننة عشننر هصنناه إىل علنن  ا هيتننة يراقنند عقننهمهمحن هقننه بلننا عننهديم منن  يقننرال  (5)

فا ر ن  ابتن  ا ونسب ك منهللا ابانههحن هايسنود من  ا هيتنةحن أونر ابان دل دتندال بسفجا ابصليبيني علي    اباهد 
ا اظنم عيسنىحن فشنسم  ابانن دل هقن ل بن : رنن  أُق عنلة أقعاند ابشنن م   بي ن حن هعركند منن  يتفانين من  أبتنن ء 

                                                           
 .290ا صهر يفس    (1)

 .290ا صهر يفس    (2)

 .290 ري  األيجبيني   (3)

 .291ا صهر يفس    (4)

 .291ا صهر يفس    (5)

 .291ا صهر يفس    (6)



 -108- 

هصنننل ابصنننليبيجن إىل بيسننن ن شنننقحن هعتنننهم  هعسننن ر   منننر  ابصَّنننفر هينننج يسهينننأ بلنننهف ع عننن  دم( 1)ابتننن ت 
حن هعشننعاجا اننلا ابتعنن ح فسمنن دها   مه مجننة ا تعقننة (2)  بجينن حن هااننسجبجا علننى كننل منن  هقانند علينن  أيننهيهم

ا انن ميةحن هايسشننر   تننجديم   ابقننرى فجصننلد ابجاقاننة بننني بيسنن ن هابيينن تحن هعجغلننجا   داخننل األرا نن  
سنجادحن هقن مجا  عمن ل ابسنلد هابتهندحن هح صنرها ابيين ت هعجغلنجا إىل خسفني هينجى   حنجرانحن هأ نراا اب

هبانه اانرتاحة ( 3)مهة و وة أايمحن مث ع دها إىل ع   حمملني ابب تن ىلم هاألانرى   داخل األرا   ا ا مية 
فأغنن رها عليهن حن كمن  ين مججا وننقيف أرينجن ه بجين حن قبننل أن و ونة أايم رنر  ع ن حن عج هننجا إىل مهيتنة صنيهاحن 

أن ابصليبيني   ي   هلم يها حمنهدَّحن هان رها هابجا   (  4)عشري  اب    14واب ن/12جدها إىل ع     يا
ه  وننن   ن ينننلس اب ننن را  احملنننههدة أزععننند ا سنننلمنيحن هعسنننبَّبد   إرعفننن ع األانننا رحن علنننى غننن  ينننهى 

 ءحن ه  يعمننا  أيننل ابننب د" ها سماننجا   ا سنن  ه بلننهعهعزمننجا علننى م نن درة هخنن ا ابتنن تحن علننى أيفسننهم 
ابننلذ خننر   اننسقب ب حن دمشننق إ  باننه أن  نن ء اجمل يننه صنن حد محننص إىل مننهيتسهم بتعننهة عمنن  ابانن دل 

هأخنننل ( 6)حن كمننن  أن ابانن دل قلنننق أيلننن   حننن  أيننن  بانن  " وق بننن  هيسننن ىل  إىل بصنننرى ( 5)هكنن ن يجمننن   مشنننهجدا  
  ا اظمم عيسى ص حد دمشنق بقنجة من  يسساه بلسصهذ بلصليبيني باه أن   ءع  ا مهادا حن فعهَّز ابت

حن   ي ننن  ا لننن  يجحتننن  بنننريني ( 7)مننن  ابجصنننجل إىل بيننند ا قنننهت ا تنننهحن هأرانننل  إىل انبلنننه  تنننهللا ابصنننليبيني 
را ي   رن  حنهثحن ه  يقتنهللا بلني ع ا هنجد ابصنليبية   اب ن را  ابن    عانجد إ  ابألان ال هاب تن ىلم هك يند 

ابننن   نننهَّد كيننن ن  ل سننن حن هابننن  مننن  أ لهننن   لننند مسننن عهة مننن  اب نننرال  قلانننة ابعنننجر مننن  ابقننن ع ا سقهمنننة
األهره،حن فننرأى ابقينن م بامننل عسنن رذ  ننهي حن هيبننهه أن يننلا ابننرأذ    نن  رجافقننة ا ميننهللا فقننه رفننو كننل 
منن  أيهرينن  اب نن   هييننج ابسانن هن مانن حن هانن يهس بجييمجيننه ابرابننهللاحن بننلب  أعننه منن    يبنن  محلننة بسننهم ي حن ه  

 .(8)هم ا س عهة م  ِقبل ا م ع   ابهيتية اباس ريةحن    أوَّر الب   على قهرع  ابقس بية يتسظر قه
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عشنننري  اب ننن  " هيفَّنننل   نننهي  يعنننجمني 20وننناب ن/18هصنننلد ينننلس ابقنننجة إىل ابقلانننة ينننجم األرباننن ء   "
   علنننننه ا لننننن  ابصنننننلي  فقنننننرر ف ونننننلة همننننن  ابجا ننننن  أن صنننننمجد ا سنننننلمني قنننننه فننننندَّ  ننننن ء  يس ىلعهمننننن  

حن   يننرك  ابصننليبيجن إىل (1)كنن يجن األهل همانن  باننو األاننرى 7رملنن ن/6ا يسننو الحن هعنن د إىل ع نن    
اهلههءحن ه  يقستاجا بفشنلهم اباسن رذحن فنرأها ابقين م بامنل آخنر بالهنم  قَّقنجن من  هراىلن  يصنرا  يسنرت دهن بن   

تعقنةحن قنرر دبنجييهحن ابن  أخند همحن فن دهجا إىل مر اينجن هونقيف أرينجنحن هأوتن ء عجا نهيم   ينلس ا كرامس
ا لنن  ايهرينن  اب نن  حن مه مجننة متعقننة اببقنن عحن دهن أن  فننل بتصننيوة صنن حد صننيها هدهن أن  صننل علننى 
مجافقة ا ل  يجحت  برينيحن فسارَّل  ص عد مجَّنة بسنبد هعنجرة ا تعقنة هعلقَّنى أينل اببقن ع قجاعن حن هف  نأهيم 

من  ان   هأارها مج عة أخرىحن هك ن ديجييه من  بنني ابقسلنى ه ذهااسجبجا على خيجهلمحن فقسلجا قسم   متهمحن 
حن ه  يقننم ابصننليبيجن بامننل عسنن رذ  ننه ا سننلمني باننه ذبنن  حنن  قههمنن  احملننة اب ننيفى (2)مننتهم اببفننرار 

دمي  . هقنرَّر ا لن  أيهرين  اب ن     علن  األوتن ء ابانجدة إىل بن دسحن أمن  بيجبجبنه ابسن دت دها  ي مجداب  
ف ي  بق    ابشرا حين  عان هن منهللا ا لن  بنريني هعلنى ينلا ابشن ل ايسهند  هنجد ا منجع اجملرينة  ابتمس حن

دهن أن  قننق أذ إانن ز يُننلكر فيمنن  يسالننقحن اب جقننف   بنن د ابشنن م اننجى عننهم  قلاننة ابعننجرحن هقننه يننهمه  
أيهرين  اب ن   من  أن ا لن  حن ك( 3)ابا دل بتفس  يظرا  أل   اهلة ا ست هلحن هبنيه مثنة من  ينهعج ب بقن ء عليهن  

حن فقنه كن ن ا جقنف (4)عسبدَّ   إح ا ابلرر اببصليبيني عتهم  رحل إىل ب دس هما  عهد كب  م   تنجدس 
 نننسم عليننن  اببقننن ء   بننن د ابشننن م ب يلنننم م إىل ابقنننجا  ابصنننليبية ابق دمنننةحن  ه مجنننة دميننن   أه بلنننهف ع عننن  

ابصليبية   مصرحن هابرا   أن عصالرف  يلا ك ن أحنه أانب ال فشنل ا مسل    ابصليبيةحن أوت ء عجا ه ابقجى 
 .(5) احملة ابصليبية ال مسة

 
ول ابا دلحن ابلذ أ وى وي    مسقهم     ابس حن حن  آخنر حظنةحن ىبمنل   استعدادات الت هيب:  -5

 اببت دقنة ابنلي  عقنه د ابا قن   بيتن  هبننيوَّقنأين  عج ابصنل  هخب صنة  يتقلنجاأ  عبلا احم قة اببصنليبيني أن 
حن هونن رك    ينلس اعمنن ل ابتنن  اب  مننل حممننهحن انىلبنن    ( 6)م( 1208ي/604عنن م )ماهنم ما يننهة د ريننة   

مصننر ه  ابجقنند ابننلذ كنن ن فينن  ابقنن دة ابصننليبيجن   ع نن حن خيععننجن ب ننزه مصننرحن بننهأ  ابقننجا  ابصننليبية 
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م( هدّمننننهللا   يننننلس 1218ييسننن ن  26ي/615حمننننرم 27منننن  ابق دمنننة منننن  أهرهاب عسجافنننه علننننى ع نننن  ابسنننهاء 
عنهديم حنجاو و ونني أبفن  حن البفنجا من   نريني ا هيتة عهد كب  م  ابصليبيني ابقن دمني من  أهرهابحن هقنه بلنا 

هإا تهانفيني ه س هيني هأ  نحن اب  ن فة إىل ابقنجا  احمللينة هبانو ابقنجا  من  قنيف  هعقنه ا لن  يجحتن  
العننة اباسنن ريةحن كسوهيننه خنن  انن  احملننةحن هعننهب  مسننأبة ابسمننجي حن هإعننهاد  بننريني  لسنن   حربينن   برتعينند

ك فنة اباهد اب    م  ابسف  بتقل ا تجد هعجف  ا انها  اباسن ريةحن ه هينه مهن م كنل  مجعنة من  ا تنهحن  
  يسالنق حن ففيمن( 1)ابلذ ك يد أهرهاب ختع  بن  متنل زمن  باينه م  يلزم م  ابرتعيب     ل يلا اهلعجم اب ب  

أن عسنننل  احملنننة  رينننق اببونننر ألن ذبننن  يُاعننن  ابصنننليبيني قنننهرا  أكنننيف مننن   خبننن  اننن  احملنننةحن فقنننه عقنننرر
األم نحن باهم ه نجد ق عنهة كن ب  عنجفر  بامنجرذ األهل   عسنق نحن هذبن  جيالهنم يصنلجن بقنجا م ك ملنة 

  ح بة م  ابراحنة ُت تَّهن   دهن ابسارل ألخع ر ابعريق ابيفذحن كم  أن يلس ابقجا  عصل إىل يهفه  هي 
م  ابقي م باملي    اباس رية بتش   ها هير اببلكر أن يها احملةحن مهيتة دمين  حن إحنهى ا نهن اب  ونة 
ابرىليسية   مصرحن اب   فة إىل أ   أفلل ا جاقهللا بلهعجم على مصر كلهن حن فهن  أقنرال ا نجا ء ا صنرية إىل 

فنرع دمينن   مي ننل أيلن    ريقنن   انه   بلمجاصنن   ابن  عننربعهم بقجاعننهيم ابصنليبيني   بنن د ابشن محن كمنن  أن 
 .(2)  ب د ابش م م   هة هُت تَّهم م  غزه ابهبس  كله  قبل ابسقهم إىل ابق يرة ب اسي ء عليه  

 
 حن ه مَّلنند قنننيف ( 3)هفيمنن  يسالننق بقلننية ُتنننجي  احملننةحن فقننه ُزهَّد  اب ننن ن ابنن  ع فيهنن   ننهة انننسة أوننهر 

اباننندء األكنننيف مننن  ينننلس ا نننجاد ابسمجيتينننة هعقنننرر كنننلب  اانننسام ل ابسنننف  ابراانننية   انننجاحل بننن د ابشننن م 
ه  يننلا ابجقنندحن ابننلذ ك ينند ( 4)هعننهدي  حننجاو و مث ىلننة اننفيتةة بتقننل ا تننجد هدهااننم هآ  ننم هماننها م 

آاير عننن م 18ي/615م صنننفر عننن  21  عنننُتظم فيننن  ابرتعيبننن  حن هصنننلد راننن بة مننن  اببننن اب يجيجرينننجت اب  بننن  
محن عسلننمَّ  عايننني اب  رديتنن ل بنني   يننجتحن أاننقف أببنن يجحن متننههاب  عتنن    احملننة ابصننليبيةحن ه لنند 1218

 .(5)م  ا ميهللا   عس  
 
ااسقل ا يم ابصلي حن ابلذ عاهادس حجاو أرباننيحن أبفن  حن ابسنف    ع ن  يابلون دمياط: الصليبيون  -6

م( حين  هصنل إىل دمينن   بانه بلنناة 1218آاير 23ي/615صننفر 26ي  )بقين دة ا لن  يجحتنن  بنريني بسن ر 
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أايمحن فتنننزل أفنننرادس إىل ابنننيفحن هيصنننبجا ماسننن ريم علنننى ابلنننفة اب ربينننة بلتينننل ا جا هنننة بلمهيتنننةحن هقنننه ه نننههي  
حن هعقننهللا دمينن   علننى مسنن فة ميلننني منن  مصنند  ننر ابتيننلحن ه ميهنن  منن  اللننف حبنن ة (1)ة  صننيت   قننجاي  تحمصَّنن

حن كمنن  ك ينند ُتسننه باننرل ابتينلحن ا اننل منن  حهيننه عظنن م ابقنهر هاب لنن  بسمتننهللا ا راكنند ا جصننلة ( 2)عتنيه 
حن يلا اب  ن فة إىل إىل بنر  ابسلسنلةحن هينج ر  بنة حصن  هان   نرى (3)  حبر ا ل  م  عبجر أرل مصر 

مهمنننسهم  عقنننهمهمحن بنننلب  ك يننندحن هقنننه حننن ل دهن ( 4)ابتينننل حم ينننة ا هيتنننةحن هصنننهَّ أذ عنننههان يقنننهللا عليهننن  
األهىل ي  ا انسي ء علنى ينلا ابنيف  بيسم َّتنجا من  ابتنزهل علنى ابلنفة ابشنرقية بلتينل  تنج، ا هيتنة فيسنهل 

حن هقننننه فننننج   انننن  ن دمينننن   بسجا ننننه ابصننننليبيني أمنننن مهم يسوفننننزهن بلهعننننجم علننننيهم ( 5)علننننيهم مه مجسهنننن  
د يفس حن إىل اب  منل حممنه ابنلذ  نرك ف اساهها بلهف ع ع  مهيتسهم هق مجا بس زي  ا  نحن هأرالجا   ابجق

م  هإو اب ربية أن جيمهللا ان ىلر ابانرابن هيتلَّنم إىل على رأت  يش حن هاختل  ريق  صجال ا هيتةحن كم   لد 
 تننج، دمينن   بي ننجن علننى اعصنن ل اب هيتننة منن   حن(6)قجاعنن حن هااننسقر ا ميننهللا   ا  نن ن ابننلذ ُ نن  اببا دبيننة 

 .(7)إبيه  م   هة أخرى  هة هميتهللا ابصليبيني م  ابابجر 
 
عتنهم  علنم ابان دل بتنزهل ابصنليبيني   دمين  حن هكن ن رنر  ابصَّنفرحن ايسقنل إىل الو ع   بالد ال ا :  -7

حن ( 8)ع بقني بظن ير دمشقحن هبهأ  را ل اباس كر إىل مصرحن ح  أي    يبق عتنهس من  اباسن كر إ  ابقلينل 
حن كمن  ( 9) قل ابصنليبيني   بن د ابشن م بيشن لهم عن  دمين   ه لد م  ابت  ا اظم عيسى أن ي   على ما

  لد مت  ختريد قلاة ابعجر على ابرغم م  أمهيسه  ابب ب ةحن هذب  بسببني:
 ااس  ل م  فيه  م  ابر  ل هاباس د بتعهة دمي  .األول: 
 .( 10)ابش م خشيس  م  ااسي ء ابصليبيني عليه حن إذا مل جا دمي  حن فس جن ابب     خراال الثاين: 
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يفَّنل ا اظنم عيسنى أمننر هابنهس بانه عنردالد حن هأراننل من    قلانة ابعنجر إىل بينند ا قنهتحن هععلنجنحن هاب ننركحن 
حن ه لنند ابانن دل منن  ابتن  اعخننر األوننرا مجاننى أن يننهخل األرا نن  ابصننليبية (1)ُتهينها  بننتقلهم إىل دمينن   
 حن ه ند رانس قه  هينهم من  حجهلن حن مث ين  م األورا مجاىحن ص فيس : ف نرالَّ ربلنه ه مجسه  هفا   ي  م 

عمنن  األفلننل علنن  ااننس ل ابنن  حصنن  األكننرادحن ب تنن  ا ننعر إىل ابسجقننفحن هعنن د إىل بنن دس بفاننل أن  ربننو
فرصننة ا م كنن   مننر ابصننليبيني هينن  م حلنند ب اننسي ء عليهنن حن فأراننل ابانن دل اجمل يننه أاننه ابننهي  ونن كجس 

را مجاننى إىل حلنندحن أراننل قننجة عسنن رية إىل دمينن   اننهة ألخينن  حن هفننجر عننجدة األونن( 2)اب نن   بننه   عتنن  
ُقر احل   بقي دة أبرز أمراىل حن هيم ايف ابهي  كهلانحن ها ب رز ب  خعل  همب رز  .(3)ابهي  ُاتنف

  عتقعنهللا ا ت هون   بنني ابعنرفني متنل أن بدايية العملييات العسيكرية والصيرا  عليى بيرج السلسيلة:  -8
فهاحننة العننأ ابننلذ دمينن  حن هب تهنن    ع نن  فا بننةحن هأدرك ينن  ء بتسيعسهنن  ابننيف   ه ننأ  أقننهام ابصننليبيني 

عنن  أ ننم أ نن عجا ك نن ا  منن  بننه   منن  ابلننفة ابشننرقيةحن يننلا فلنن   علننى ابلننفة اب ربيننة بلتيننل  براَّننجيمارع بننجس 
اب  مننل منن  حن حنن  صنن ر عتننه ( 4)ابجقنند حينن  يزبننجاحن  نن  أععننى ا سننلمني فرصننة ك فيننة ب اننساهاد هابننهف ع 

محن  هل 1218حزينران 22ي/615ربينهللا األهل  26هقن م ابصنليبيجن   ( 5)ا ق علة م    ي  د يتوصر عهدس 
حم هبنة  قسون م ا هيتنة هاقرتبند قنجا م ا ه مجنة من  أانجاري  هقنه عسنبَّد ينلا اهلعنجم اب بن    إ رة ابرعنند 

عن  زهن عن  ابجصنجل ل أدرك ابصليبيجن أ م   يفجت ابس  نحن هب تهم صمهها بلهف ع ع  مهيتسهم عتهىل
هعبننني ( 6)قننلاىلف ا تعتيننق عتهنن ل عليهنن   حنن ا ابلننرر انن   ولَّنندإىل ا هيتننةحن فانن دها إىل ماسنن ريمحن بيتمنن  

ر  ابسلسننلة يننج اباقبننة ابرىليسننية ابنن   ننجل دهن عقننهالم ابسننف  بننبلقنن دة ابصننليبينيحن باننه حمنن هبسهم األهىلحن أن 
ننز فراننن ن ابهاهيننة اننفيتةحن ابصننليبيةحن هجينند علنني وننوتجي  ب  مث ىلننة مق عننلحن هدفاجيننن  هم عننلبيله حن بننلب   هَّ

ب صنننعهام بنننيف  ابسلسنننلة ه عيمننن حن ب ننن  حمننن هبسهم ينننلس فشنننلد    قينننق اب  ينننةحن ها نننعر ا هننن مججن إىل 
ينننهللا   أهاخنننر ربحن هكنننّرر ابصنننليبيجن يعنننجمهم ( 7)ابرتا نننهللا  ننند  ننن   احعننن رة هابتبننن ل ابننن  ا  بننند علنننيهم 

األهل هأهاىلننل ربيننهللا اعخر/األاننبجع األخنن  منن  حزيننرانحن فقنن م بيجبجبننه ابسنن دتحن دها ابتمسنن حن همانن  باننو 
ا  َّبسنة علنى ابفرا ن م  األابس ريةحن رو هبة بسسلق أاجار ا هيتةحن هااسامل   يلس احمل هبة ابس   ا سوركة 
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لس احمل هبننة فشننلد بفاننل عننهم  مننّل ابسننف  هايفصننلد عننتهم قننجة عسنن رية ي مجنند بننر  ابسلسننلةحن ب نن  ينن
ابنن  ااننسامله  ا ننهافاجن أباننه  ابصننليبيني ابسنن   وقننل ابقننجا  ابصننليبية ا ه مجننةحن كمنن  أن ابتنن ر ا غريقيننة 

ربيننهللا اعخر/ُتننجز" 5ه  ييننأت ابصننليبيجنحن يسيعننة فشننلهم   اقسونن م ابننيف  ها هيتننة هأعننهها   "( 1)عنن  ابننيف  
ا أربنننهللا انننف  زهَّدهيننن  بنننباو األبنننرا  ابصننن  ة هوبسَّجيننن  فنننجا اننن   مسوركنننة خعنننة أخنننرى  قسو مهننن  فعهنننزه 

بسليق إىل األبرا  مزيها  م  ا رعف ع فه مجد و ث اف  بر  ابسلسلة هُت تند من  ابرانج أم من    حنني 
أن اليبنة   كبن ا  كن  ي فلنجا ابتعن ح هلنلا اهلعنجمحن إ ي مجد ابسفيتة ابراباة ا هيتةحن هبلل ا ه مججن  هجدا   

ة ا نننهافاني هك ينند خسننن رة ابصننليبيني كبننن ة حيننن   يننلس احمل هبنننة أيلنن   بفانننل ااننسم عك ينند إىل  ننن يبهم  
غننننرا عننننهد كبنننن  متهنننننم يسيعننننة  عالننننم ابس اننننلحن بفاننننل وقننننل ا تننننجد ا ننننزهَّدي  اببننننهرهع احهيهيننننة هابننننسه  

أهبيفنننر ابدن بنننجرن مشنننرهع    هينننها   حن يسيعنننة بلسعننن رال ابف ونننلة ابسننن بقةحن عنننرل (2)ا سنننلمجن انننلا ابتصنننر 
قنن   ق مننة بننر  ب اننسي ء علننى بننر  ابسلسننلةحن يُاننهال مبس ننرا    ابفتننجن اباسنن رية   ذبنن  ابجقنند ا ب ننرحن هي

 لحن ه ننننر  ع عيسنننن  اب لننننه هابتونننن ت األمحننننر حم يسنننن  منننن  ابتنننن ر حبننننعلننننى اننننفيتسني أُح ننننم ربعهمنننن  مانننن   اب
حن ي ننننلا أم نننن  مه مجننننة بننننر  ( 3)كنننن   حنننن  أ ننننوى ك بقلاننننة ابا ىلمننننة ا غريقيننننةحن هه نننناجا فجقنننن  اننننلمَّ   مسور 
آال( هاننن  ابصنننليبيجن   ابرانننج   ا  يننند  24مجننن دذ األهىل/  29ابسلسنننلة بنننرا  هحبنننرا  هيُنفَّنننل اهلعنننجم   

ابشم و ابشرق  مت  هأاتهها ابسلم ا سورك إىل  هارسحن ك ن  م  ابيف  و مث ىلة من  ا سنلمني ه نرى قسن ل 
ني ابعرفنيحن ها  ابصليبيجن   دخجل بر  ابسلسلة هااسجبجا علين حن هقعانجا ابس انل ابن  عانرتل عتيف ب

ه  و   ن انقج  بنر  ابسلسنلة دمي   ( 4) رى ابتهرحن فأ وى بجاهللا افتهم أن دس ز ابتهر إىل أاجار 
عنه حن هقنه ( 5)ني   قبلة ابصليبينيحن ه عنيم علن  ابس انل ابن   من   نراسحن  ن ء خسن رة كنيفى بلمسنلم

 .(6)ذب  ابيف حن قفل ابهاير ا صرية 
 
أرانل اب  منل حممنه إىل أبين  ابان دلحن ابنلذ كن ن   ينزال ماسن را  قنرال دمشنقحن ولال املليك العيادل:  -9

ننل ابصننهمةحن فننها بيننهس علننى صننهرس  خيننيفس بسننقج  بننر  ابسلسننلةحن هيسننستعه بنن حن ب نن  يننلا األخنن    يسومَّ
آال  31ي/615مجننن دذ اعخنننرة  7  منننرل ا نننج حن مث عنننج  ينننجم المنننيه   أانننف   هحنننزان حن همنننرل بسننن عس
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حن هيظرا     قه  هو  خيف هفن ة ابان دل من  الون  علنى ابنرهح ا اتجينة بلعتنجد ا سنلمني ا نرابعني ( 1)م 1218
من  بينتهم أم م دمي  حن فقه أُخف  خيف ابجف ة هااسقر أه دس   إقع ع  م ابن  أعع ين  هلنم أبنجيمحن هاعفقنجا في

علنى عجحينه كلمنسهم  جا هنة ا جقنف ابصناد ابنلذ يننس  عن  اب نزه ابصنلي   هيتنة دمين  حن ها نهير اببننلكر 
أن ابنن  ابانن دل األصننن رحن هيننج ا اظنننم عيسننىحن اانننسقر   دمشننق بيتمننن  خلننف اب  منننل حممننه أابس   ح نننم 

 .(2)مصرحن هقه هقهللا علي  عدء ابهف ع ع  دمي   ه رد ا اسهي  
 

ح زمنننن   مسيقظنننن  حن غزينننر اباقننننل اننننهيه األراءحن ذا م نننر وننننهيه هخهياننننةحن  –رمحننن     –ابانننن دل  كننن ن ا لنننن 
  عت  كأي    يسما حن ك   اببنلل هالنر  عتنه اح  نة ي لهصبجرا حن حليم  حن ذا أانة هع دةحن يسمهللا م  ي رس ه 

ههاعسن  ابسنا دةحن    يقف   و ءحن هأم    غ  هقد اح  ة ف حن عظمد ييبسن    ابقلنجالحن هاعسنهللا مل ن 
ه  يبل تن  عن  أحنه هك   أه دسحن هرأى فيهم م   د من  اعسن ع ا م بن  هابظفنر ابألعنهام هقن ل ابن  هاصنل 

منننن  ا لننننجك ا   ننننني أينننن  رأى   أه دس منننن  رأىحن ف ينننن  ا سمننننهللا   كننننل هاحننننه مننننتهم منننن  ابتع بننننة هاب ف يننننة 
 :هابشه مة هابفليلة م    مزيه علي  فهم كم  ق ل ابش عر

 
 منننننننننننننن  عَنلفننننننننننننننَق مننننننننننننننتهم عَنُقننننننننننننننل   قينننننننننننننند َاننننننننننننننيََّهُيم

 

 

نننننننننننرى اننننننننننن  ابسننننننننننن رذ    (3)ِم نننننننننننُل ابتعنننننننننننجم ابننننننننننن  َيسف
 

 
حن همنن  اباع ىلنند أينن    ( 4)هكنن ن بلملنن  ابانن دل فيمنن  ذكننرس ابنن  هاصننل اننسة عشننر هبننها  ذكننرا  اننجى اببتنن   

 .(5) لر هف ع  أحه م  أه دس هخلف ابام ىلة أبف ديت ر عيت  احسجى عليه  ا اظم 
 

 دور العلماء والفقهاء   ا هاد   عهد امللك العادل: -10
إن ابفقهننن ء هابالمننن ء   علننن  ابفنننرتة ح نننجا أهىل األمنننر علنننى ابسصنننهى بلصنننليبينيحن هيزبنننجا إىل مينننهان ا هننن د 
مق علني   ابيل  حن خن باني ابامن ىلم مسنزيني بنزذ ا تنهحن حن ملني ابسن ح دف عن   عن  ا ان م ها سنلمنيحن 

                                                           
 .299 ري  األيجبيني   (1)

 .299اب  مل   ابس ري  يق   ع   ري  األيجبيني   (2)

 (.3/272مفر  اب رهال )(3)

 (.3/273ا صهر )(4)

 ت.202وف ء ابقلجال   مت قد بين أيجال   (5)
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حن ابلذ ك ن أحه ا تجد ا ق علني   صنه ابلنراب  ( 1) ن   مقهمسهم ابفقي  وه ال ابهي  ب  ابب ع  ف 
اهلهيننة ا تاقننهة بيننتهم  انقلنننيي 1204ي/601مهيتننة محنن ة عنن م ب سننة  ننه اباتيفننة ابنن  ه ههنن  ابصننليبيجن 

صنجر حممنه بن  عقن  ابنهي  حن ف نر  إبنيهم صن حد ا هيتنة ا لن  ا ت( 2)هبني ص حد محن ة   ابان م ا   ن  
عمر ب  و يتش س ب  أيجال هق علهم هايلم إبي  مججع ابا مة م  أينل محن ةحن هب ن  اانسع ع ابصنليبيجن بانه 
قسنن ل مريننر أن ىبانننرها خلقنن   ك ننن ا  منن  أينننل محنن ة هعنن دها إىل ب دينننم هكنن ن ابفقيننن  وننه ال ابنننهي  أمحننه بننن  

هرمنى ف ران   ههقاند فران حن هب تن  انق  أان ا حن همحنل إىل ابب ع  قه أبلنى بن ءا  حسنت     مينهان ا اركنةحن 
 رابله مهللا غ س م  األارىحن هب   ابظرها ا عهع  على اهلرالحن هرمنى بتفسن    اببونرحن مث عالنق  بن ل 

ها ننهير اببننلكر أن ابنن  هاصننل قنن ل إن يننلا ابفقينن حن كنن ن أهل  (3)بالبنن حن ه نن ء باننه وننهاىله إىل أيلنن  انن     
حن هبانننل ينننلا ي كنننه محينننة هحنننر  ابفقهننن ء علنننى ا هننن د ( 4)ابام منننة هعزيتننن  بنننزذ ا تنننه أمنننرس ماممننن  مث خلنننهللا 

 يفسهم   ابيل  حن مح ية ب ا م ها سنلمنيحن هيلنيف أبنج ون مة   عر ن  ببعجبنة ابفقين  ابن  ابب عن  
بننلذ قننهم منن  هيتنن ك أيلنن   ابفقينن  اننب  ابنن  ا ننجزذ ا( 5)قنن ىل  : هبننج  هقجفنن  منن  أبقننجا منن  ا سننلمني أحننها  

م هاختننل منن   نن مهللا دمشننق م نن ان  بلننجع حن ف نن ن ابتنن ت يسزامحننجن علننى   بسنن  1203ي/600ب ننهاد عنن م 
ابن  ا نجزذ حن ه  ي سنف انب  ( 7)حن هحظ  عته ملجك بنين أينجالحن هقنهمجس هأحسنتجا إبين  ( 6)ب اسف دة مت  

  قبنننل خره ننن   نننم   نننيم اببنننجع  بنننل وننن رك   ا هننن دحن هينننزل إىل اننن حة ا اننن رك فينننلكر    رخيننن  أيننن
م حن  لنننه  ننن مهللا دمشنننق هأخنننل ياننن  ابتننن ت 1210/ي607ا سنننلمني ا سعننن  مننن  دمشنننق إىل انبلنننه عننن م 

ه  هم على ا ه د  ه اب زاةحن هقه دمهللا عتهس أعهاد ي ىللة ب اسمس ع إبي  فو ى هلم ح  ية حن هم علنى 
يننة أ، قهامننة ابشنن م  مننهللا علنن  ا هنن د فقنن ل: هكنن ن قننه ا سمننهللا عتننهذ ونناجر ك نن ةحن هقننه هقفنند علننى ح  

ا نرأة ابن  قعانند وناري حن هبا ند بنن  إبين حن هق بند: أ النن  قينها  بفران    اننبيل  حن فاملند من  ابشنناجر 
 حلنن ري حن فوملنند ابن  ا سمانند عتننهذ ون    بل يننل بلمع يننهي  هكرفسن   ه نن  صنناه  ا تنيف أمننر  

تن ت صن حجا صنيوة هاحنهةحن هقعانجا م لهن  هق مند على أعت ا ابر  ل هك يد و مث ىلة و  لحن فلمن  رآين  اب
: ابينجم قن ىل   ابقي مة. مث يسسعرد ابسب    هصف م  حهث باه يزهب  م  ا تنيف بانه هعظن  بلتن ت   ذبن  

                                                           
 .177دهر ابفقه ء هابالم ء ا سلمني   ابشرا األد    (1)

 (.187حن  6/186( ابتعجم ابزايرة )3/154مفر  اب رهال )(2)

 .178( دهر ابفقه ء هابالم ء   3/163مفر  اب رهال )(3)

 .178( دهر ابفقه ء هابالم ء   3/163مفر  اب رهال )(4)

 .178كس ال ابره سني يق   ع  دهر ابفقه ء هابالم ء   (5)

 (.8/336اب  اب  ا جزذ )(6)

 .179دهر ابفقه ء هابالم ء   (7)
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)هاو دمشننق( يعننرا و هميشنن  بننني يننهذ إىل ابال ابت  فنن ىلينيحن فسقننهم إىل  فلمنن  يزبنند منن  ا تننيف قنن م ا بنن رز
ينحن هخر نند مننن  ابال ابفننر  إىل ا صنننلىحن همجيننهللا مننن  كنن ن اب ننن مهللا بننني ينننهذ فرانن  هأمسننن  بركنن ، هأركبننن

هاران م  اب ه إىل اب سجة همات  خلق م ل ابرتاال هكن ن ماتن  قرينة هاحنهة يقن ل هلن  زمل ن  من  قنرى دمشنق 
 حن( 1)فينق ل ابباهد هابس ح هأم  م  غ ي  ف لق ك ن  هاب نل خر نجا احسسن اب ه اتن  إىل عقبنة ن ىلة ر نو مث

هعتهم  م  اقرتال ابسب  هيلا احشه اهل ىلل م  ا سنلمني ابنلي  مان  من  انبلنهحن خنر  إبنيهم ا لن  ا اظنم 
   نن مهللا انبلننه بسومننيه ابتنن ت علننى م بفرحننة غنن مرةحن مث  لننه ابسننب  بلننجعهااننسقبلهعيسننى بنن  ابانن دل 

ب  منن  هعظنن  قنن ل: ابننجع  مننهللا ا سننلمنيحن هباننه أن ايسهننى ابسننقسنن ل ابصننليبينيحن هحلننر ا لنن  ا اظننم يننلا 
هقسلتن  مج عنةحن هينهمت  هقعاتن  إونع ريمحن هأانران مج عنةحن هقسلتن  مج عنةحن هخر ت  إىل دج ب د ابفري  ف ربت  

ا عنننل علنننى ابت صنننرةحن إىل ابعنننجر  ه  يسع انننرها أن خير نننجا مننن  ع ننن . فأقمتننن  أايمننن   مث عنننهان اننن  ني غننن  ني
 ن بنننجع  انننب  بننن  ا نننجزذ الوننن س ابامينننق   قلنننجال أذ حنننه كنننحن هيسلننن   ننن  عقنننهم إىل ( 2)ها اظنننم ماتننن  

هأي    ي سف اب لجت   ا سنعه بلنجع حن يسهافاجن هراءس  لب   بلعه د   ابيل   ا سلمنيحن     الهم 
بننل خننر   نند قينن دة ا اظننم عيسننىحن هق عننل هونن رك يننها  بيننه مننهللا اجمل يننهي    كننل منن  فالننجس بننب د اباننهه مث 

حن هي ننلا داىلمنن   كنن ن ابفقهنن ءحن هابالمنن ء اننب قني إىل كننل عمننل ياننجد اببتفننهللا هالنن  علننى عنن دها مجيانن   انن  ني
حن هيتنن ك  مجاقننف أخننرى هلننلس ابصننفجة ا  سنن رة ( 3)ا انن م ها سننلمني هكنن يجا ابقننههة احسننتة ببقيننة ا سننلمني 

تصننر علننى األعننهاءحن هلنن  أكننيف األوننر   ازدايد احم اننة عتننه ا سننلمني هإحننراز ابمنن  ابفقهنن ء هابالمنن ء كنن ن 
ابصننلي  علننى دمينن   بقينن دة ملنن  ف نن ن منن  أمههنن  ذبنن  ا جقننف ابننلذ هقفنن  ينن  ء ابفقهنن ء أزاء اباننههان 

ابصنليبيجن   م   احملنة ابصنليبية ال مسنةحن فاتنهم  ان  1218ي/615بيد ا قهت حتن  دذ بنريني عن م 
 مننل حممننهحن ابفقينن  ونني  ابشننيجؤ صننهر حن مننهخل دمينن   أراننل ا لنن  اب ( 4)ا اننسي ء علننى بننر  ابسلسننلة 

فلمنن  هصننل ابشنني  صننهر ( 5)إىل أبينن  ا لنن  ابانن دل خيننيفس حبقيقننة األه نن ع هيسسصننرؤ بنن  ابننهي  بنن  محجيننة 
ابهي  إىل ابا دل هأخيفس بلب حن ال  ال   وهيها  هدا بيهس على صهرس همرل منرل ا نج حن كمن  كن ن هقنهللا 

هابالمنن ء هيقننجل أبننج ونن مة: هأذكننر هأان بهمشننق حننني بلننا ابتنن ت  يننلا الننيف ابسنن ء وننهيها  اببتسننبة بلفقهنن ء
رمحن    ( 6)وق على م  يارف  مشقة ونهيهة منتهم وني ت  أبنج احسن  ابسن  هذ أخل بر  ابسلسلةحن هقه 

                                                           
 عقبة فيق: مهيتة اببش م بني دمشق ه يفي .(1)

 .180( دهر ابفقه ء   356 – 8/355اب  اب  ا جزذ )(2)

 .181دهر ابفقه ء هابالم ء ا سلمني   (3)

 بسلسلة : م    ل دمي   يصد م ء ابتيل إىل اببور ا  م.بر  ا(4)

 .182( دهر ابفقه ء   6/222ابتعجم ابزايرة )(5)

 .182دهر ابفقه ء هابالم ء   (6)



 -117- 

سننأل عتنن حن فقنن ل: يهرأيسنن  يلننرال يننها  علننى يننهحن هياظننم أمننر ذاكحن ه انند ابفقينن  عننز ابننهي  بنن  عبهابسنن م 
صننريةحن هصننها رمحنن    عانن ىلحن فنن   حننني رأيسنن    اننتة مثنن ن هعشننري حن  ن و صننوة منن  ا يننج قفننل ابننهاير 
 .(1)أو ر ابشي  إبي  

 
بانننه هفننن ة صننن ح ابنننهي  عانننرل ا شنننرهع ابجحنننههذ أهيييم معاهيييدات املليييك العيييادل ميييع الفيييرن::  -11

ة ابصنراع ا سننل  لناف ونهيه إذ   يلبن  أن دال ابتنزاع هالن ا بنني األخنجة اب  ونة إىل در نبابصن ح  
هقه أدى ذب  إىل إقص ء أبت ء ص ح ابهي  ع  ابسلعة هااسق ل ا ل  ابا دل   ا لن  ده نمحن هحصنل 
منن  كنن ن خيشنن س صنن ح ابننهي  هيننج يقننل ابسننلعة منن  أبت ىلنن  إىل أخينن  ابانن دلحن هقننه   بنن  ذبنن  باننه أن عقننرر 

م ه  1201ي/598هبننن د ابشننن م  أصنننب  انننيه ا جقنننف   مصنننر هبنننني أبتننن ء أخيننن حن هبنننلب ابصنننل  بيتننن  
خلم يلا ابلاف بلجحهة هابصراع على ابسلعة بنني األينجبينيحن ايسهنز ابفنري  ينلس ابفرصنةحن هحصنلجا علنى 

 .( 2)م سسب   على األرل م  خ ل ا ا يها  ها عف ق   اب  عقههي  مهللا ا لجك األيجبيني 
 
لننن  عمنننجرذ اب ننن   ملننن   ل نننة بيننند عقنننه ا لننن  اباننن دل صنننلو   منننهللا ا   1198ه/594لفيييي سييياة  -أ

ا قنننهت   ع ننن  همنننهة ينننلا ابصنننل  وننن ث انننتني هكننن ن ابفنننري  قنننه اانننسجبجا علنننى بننن ه  ه بينننلحن فبقيننند 
 ينهيهم هاحسفظننجا انن حن أمن  ابانن دل فقننه احنسف  رهيتننة ايفنن حن هكنن ن قنه ايسزعهنن  منن  ابفنري حن أمنن  مهيتننة صننيها 

على ابسلعة بني ابق دة األينجبيني قنه أملند علين  صراع فقه قسمد بني ابعرفنيحن هك يد ورها ابا دل هاب
 .( 3)ابقبجل اببصل  باه أن راال  ابفري  بلب  

 
عقننه ابانن دل مننهللا ابفننري  صننلو   هوننر جا أن ع ننجن ايفنن  هلننمحن هااننستزبجس   ، 1204ه/601و  سيياة  -ب

 ير أن انبد منت  ينلس هابظن( 4)ع  مت صف   ابله هابرملةحن فأ ن ام علنى ذبن حن هعقنه اهلهينة بيتن  هبينتهم 
ا مسينن زا  بلفننري  يننج وننرها ال فنن     دهبسنن  اب  نن فة إىل أن حركننة ابفننري  ك ينند يشننعةحن اننجاء   
أهرهابحن أه   داخل األرا   ابقسعتعيتية بسبد قنههم مج عن   فراينة  هينهة إىل ع ن  هبانو ا من را  

 ابفراية األخرى.

                                                           
 .182ا صهر يفس    (1)

 .62ما يها  ابصل  هابس م بني ا سلمني هابفري  د. غجاُت    (2)

 .63ا صهر يفس    (3)

 .369( ابهبلجم اية ا ا مية   3/316مفر  اب رهال )(4)
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صنلو   منهللا بجييمتنه ابرابنهللاحن هكن ن ابان دل قنه ح صنري  دل ا لن  ابان   أبر  1207ه/603و  ساة  -ج

ه ننيق عليهنن حن فبانن  إبينن  صنن حد  ننرابله خيلننهللا بنن  هبانن  بنن  منن    هيننهاايحن هو مث ىلننة أانن حن هرغنند   
 .( 1)ابصل  فص ح  

 
حهث   ينلس ابسنتة أن  ركند كانت معاهدل أخرى للملك العادل مع الفرن:، ه 607و  ساة  -د

ا لنن  ابانن دل منن  علننى ابسنن حل ابفلسننعيينحن ها سمننهللا   ع نن  أعننهاد كبنن ة مننتهمحن ف ننر   ابقننجا  ابفرايننة
هي ح  أن خس رة ا سلمني ع نجن أك نر عتنهم  ي جينجن ابعنرا ( 2)دمشقحن هااسمر  اهلهية مهة مالجمة 

األ اف فسملنى علنيهم ابشنره  هعتنهم  ي جينجن األقنجى   خيسنرهن بنل يفر نجن علنى عنههيم من  يريههين  
 .( 3)م    يريهس اباهه  يم
 

  عصنر ا م بن  األيجبينة ك يند إيع بين  عسشن ل من  سياسة دول املدن اإينالية جتا  األييوبيء :  -12
مجهننجراي  مسننسقلة هك ينند كننل مجهجريننة متهنن  عقننجم   مهيتننة كننيفىحن م ننل؛ اببتهقيننةحن بيننزاحن  تننجةحن هأمنن بف حن 

قننجم علننى ابسعنن رة اببوريننة هقننه ُت تننجا مجيانن  حن بفلننل األانن  يل هب تهنن  ُكلهنن  عسبننهللا  عنن   اقسصنن داي  هاحننها حن ي
هقنه ( 4)ا ستجعة ابل مة م  أن  َّققجا أرابح   خي بيةحن هأن عصل يلس ا نهن إىل مسنسجاي  ع بينة من  اب نرهة 

أدركنننند ابههبننننة األيجبيننننة ح  سهنننن  ب سنننند ابسعنننن ر ا يعنننن بينيحن فلَّجحنننند هلننننم اب   انننندحن هعقننننه  ماهننننم 
ابسنزام دينينحن هيقلنجا اببلن ىلهللا من  هإىل ى أا ت ابف ىلهة ا شرتكةحن فسوهها كلَّ قرارا  ا تنهللا هُكنل علا عف ق   

ا نجا ء ا ان ميةحن هخ صَّنة منجا ء مصنرحن هعلنى من  يبنههحن أدرك ا سنلمجن من  بلمصن م ا يع بينة من  أمهينة 
يع بية هم   هث بيتهم م  خ فن  حن   بق ء ا م را  اب عيتية هأدركجا ابست فه ابق ىلم بني ا مهجراي  ا 

هعلنى ينلس األانه ركنزها ايسمن مهم علنى ابسعن رة ا يع بينةحن فمتنل أهاىلنل عهنه ابههبنة األيجبينة يشن  ابسعنن ر 
ننن محن  بينننه  –مهننن  ظرا-ا يعننن بيجن فيهننن  هخ صنننة   مصنننرحن بانننه الميتهننن   رينننق اببونننر األمحنننرحن فمنننجا ء ابشَّ

األيجبيننة منن   هننةحن هأ نناف ُمهننهَّمحن أه غنن  آمنن حن فننزاد  مننجارد ابههبننة بيننه ا سننلمني إمَّنن  ابفننري حن همنن  يننج 
ابتشننن   ابسعننن رذ بلفرانننة هاببسننن َّو منننجارديم ا  بينننة هكننن ن بلملننن  اباننن دل دهر كبننن    عشنننعيهللا ابسعننن رة عنننيف 

                                                           
 .396ابهبلجم اية ا ا مية   (1)

 (.3/201مفر  اب رهال )(2)

 .64ما يها  ابصل  هابس م   (3)

 (.2/271ابا ق   ابههبية   عصر احرهال ابصليبية )(4)
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محن كنننن ن جيسمننننهللا   مهيتننننة ا انننن تهرية هحننننهي  و وننننة آ ا   ننننر منننن  1211ي/608مصننننرحن ففنننن  اننننتة 
ُمنننرافقيهمحن همسننن عهيهمحن هعّمننن هلم هحبَّننن رة ُانننُفتهمحن  ننن  ونننّ ل حركنننة دننن رة يشنننعةحن ك يننند  )ابفننري ( مننن  عنننها

 .(1)ابههبة األيجبية  مه اح  ة إبيه  ح  سه  إىل ك   م  ا جادَّ اجمللجبة حن هبلراجم 
 
 

 سابعاً: أهم الدروس والفوائد والعرب: 
مصر  ها حن فهل  خلنق ك ن   َّنها من  ابفقنراء  اوسه اب  ء  رلي 597  اتة غالء ولااء ووابء:  -1

أن ابان دل كّفن  من  م بن    منهة ( 2)هاألغتي ء مث أعقب  فت ء عظيمحن حن  ح نى ابشني  أبنج ون مة   ابنليل 
هأكلند اب ن ال ها يسن     ينلس ابسنتة ( 3)وهر م  يلس ابسنتة دنجا من  من ىل  أبنف هعشنري  أبنف ميَّند 

شننجي  هابِننَهاس هىبك ينن حن هك ننر يننلا   ابتنن ت حنن  صنن ر   ي فنن ل خلننق ك نن  رصننرحن هأُكننل منن  ابصَّنن  ر هاأل
يُت ر بيتهمحن مث ص رها  س بجن على بالهم بالن  حن فينأكلجن من  يقنهرهن علين  همن  غلند من  قِنجىَّ  نايف   
  ذحب  هأكل  هك ن ابر ل ُيليف ص حبَ  ف ذا خ  بن  ذحبن  هأكلن  ُهه نه عتنهس بالنهم أربام ىلنة رأت هيلن 
َر ننننىحن فيننننلحبجن هي كلننننجنحن هقننننه ااننننسهعى ر ننننل  بيبنننن   ف نننن ا 

ك ننن  منننن  األ بَّنننن ء ابننننلي  ُيسننننسهعجن إىل ا 
حن فعال ابر ل يسصها على م  ه هس   ابعريق هيلكر هيسب    نر من  هي ابعبيد هذيد ما  على هَ ل 

إىل ابنهار إذا ين   ذب حن ف ر ال ب  ابعبيند هختيَّنل همنهللا ينلا محلن  ابعمنهللا علنى ا انسمرار مان حن فلمَّن  هصنل
خربةحن ف ر ال أيل  حن ف ر  ر ل م  ابهارحن فق ل بصنو ب : همنهللا ينلا ابنُب ِء  اند بتن  بصنيه. فلمَّن   اهن  
ابعبيد يرالحن ف ر   خلففَ  ِاراع   فم  خلص إ  بانه  هنه  هينه هفيهن  هقنهللا هابء ونهيه بنب د عتنزة بنني 

ر ه  انفنُ  تهن  مثن   عشنرة قرينةحن ه  يبنق فيهن    عشنري  قرينةحن فبن د  ماحع ز هابيم  هكن يجا يسن تجن  دايَّ
انرحن هبقينند أيانن مهم هأمننجاهلم   قنن ِ َ هلنن حن ه  يسننسعيهللا أحننه أن يسنن   علنن  ابقننرى ه  يننهخله حن بننل كنن ن 

مل ج  كل و ء هإبين  عر انجنحن ل  م  ا عس حن فسبو ن م  بيهس م  اقرتال إىل و ء م  يلس ابقرى ي
  م    مَيُند متهمن  أحنهحن ه  عتنهيم وناجر رن   نرى علنى من  حنجهلمحن بنل ينم علنى أم  ابقريس ن ابب قيس ن ف

 .(4)م  ك يجا علي    يفقه متهم أحه 
 

                                                           
 (.2/274ا صهر يفس  )(1)

 (.16/703اببهاية هابته ية ) 19ذيل ابره سني   (2)

 .100جك   أمر اللف ء ها لجك  ب  إايت    جاير ابسل(3)

 (.16/704اببهاية هابته ية )(4)
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ك ينند زبزبننة عظيمننةحن ابسننهأ  منن  بنن د ابشنن م إىل ا زيننرة هبنن د ابننّرهم ي 597  اننتة زلبليية عريميية:  -2
هر كبنن ة هُؤَ ِاننف بقريننة منن  أرل ُبصننرىحن هأمنن  هاباننرَاا هكنن ن مجهجرينن  هُعظفُمهنن  اببشَّنن محن  ننهمد متهنن  د

نن  هانبلننهحن ه  يبننق بتنن بُنَله  ابسنجاحل فهلنن  فيهنن  ونن ء ك نن حن هخربَند حِمنن ل ك نن ة منن   ننرابله هصنجر هع َّ
 رة ابسَّ مَّرِة هم   ا  هبُقراي  و وجن أبفن   ند ابنّردم هانق    ىلفنة ك ن ة من  ا تن رة ابشنرقية  ن مهللا حِاَجى 

شننرة ُوننرفة متنن حن هغ بنند اب ّ َاننِة ها  راننس ن ابتننجرذحن هخننر  ابتنن ت إىل ا ينن دي  يسننس ي جنحن هأربننهللا عدمشننقحن 
هاق  غ بد قلانة بالبن َّ منهللا ه قنِة بت ىلهنِ حن هايفنرا اببونر إىل قنيفت هحنلا اب راكند إىل ان حل  هعّانهى 

ة ابزمنن ن: إيننن  إىل انحيننة ابشننرا فسنننق  بسننببه  دهر ك نن ةحن همننن   أمننم   ُ صننجن حننن  قنن ل صننن حد مننننرآ
 .(1)م     يلس ابستة بسبد ابزبزبة دج م  أبف أبف هم ىلة أبف إيس ن 

 
عبهابرمح  ب  عل  ب  حممه ب  عل  ب   افر ا نجزذ قن ل عتن  ولال ال يخ أبو الفرج بن ا وزي:  -3

هللا   يسننب  إىل هير نناباننرااحن مجنن ل ابننهي حن  ةابننلي  ا منن م اباَّ مننةحن احنن ف  ا فسَّننرحن ونني  ا انن محن مف ننر 
ابفقي  ابق ام ب  حممه اب  خليفة راجل   أ، ب ر ابصهيقحن ابقرو  ابسَّيِمىال ابب رذ ابب نهادذحن احتبلن حن 

رأانن     ابسننلك  بنن  مهافاننةحن حن كنن ن (2)ابننجاع  صنن حد ابسصنن ييف هبننه اننتة عسننهللا أه عشننري  هئننه ماننة 
قبلن  ه  بانهس م لن حن يُاِعنُدحن هيُعنراُلحن هيُعتِنُدحن   ىب  قجل ابتظم ابراىلق هابت ر ابفن ىلق بنهيه حن هُيِسنهُدحن ه ي

فهننج ح مننل بننجاء ابننجع حن هابقننيَّم بفتجينن  مننهللا ابشنن ل احسنن حن هابصننج  ابعيَّنندحن هابجقننهللا   ابتفننجتحن هحسنن  
ابس ةحن هك ن حبرا    ابسفس حن ع مة    ابس  هابس ري حن مجصجف   حبس  احهي  همارفة فتجي حن فقيهن   عليمن   

مجنن ع ها خننس احن  يننه ا شنن ركة   ابعنندحن ذا عفننتال  هفهننم هذكنن ء هحفنن  هااسولنن رحن هأكبنن ال علننى اب 
ا مننهللاحن هابسصننتيفحن مننهللا ابساننجث هابسِومننلحن هحسنن  ابشنن رةحن هرونن قة ابابنن رةحن هبعننف ابشننم ىلل هاألهصنن ا 

حن  عظنيم  ... هكن ن ذا( 3)احميهةحن هاحرمة ابجافرة عتنه الن   هابان محن من  عرفند أحنها  صنتف من  صنتف 
بايننه   ابننجع حن  لننر   بسنن  ا لننجك هابننجزراء هباننو اللفنن ء هاألىلمننة هاب ننيفاءحن   ي نن د اجمللننه هصننيد 

ينتقص عنن  أبنجا ك نن ةحن حن  قيننل   بانو   بسنن : إن ُحنزَِر ا مننهللا رانة أبننفحن ه  ريند أن يننلا من  هقننهللاحن 
بننج ا ظفننر:  انند  َّننهذ علننى ا تننيف قنن ل هاننبع  أ( 4)هبننج هقننهللاحن  نن  قننهر أن ُيسننماهمحن ه  ا  نن ن يسنناهم 

حن هأالم على يهذَّ عشنرهن أبفن  حن هكن ن  يقجل:  صباّ  ي عني كسبُد أبف   لهةحن ه ال على يهذَّ ماة أبف 

                                                           
 (.16/607اببهاية هابته ية )(1)

 (.21/366ا  أع م ابتب ء )(2)

 (.21/367ا صهر يفس  )(3)

 (.21/370ا  أع م ابتب ء )(4)
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صنن ة  فالنندحن علننق ابننلي  فقنن ل: فمنن  (1)خيننسم   األاننبجعحن ه  خيننر  منن  بيسنن  إ َّ إىل ا ماننة أه اجمللننه 
 .(2)ا م عة 

 
اي ( 3)حن هَخَهران  سم اعم ل ميتهللاحن هم ء احين ء   إانء ا نر يرون  هللاعقن رال ا ت اي علسنه: من غرر ألفاظ -أ

( 4)أمنن : أذكننر عتننه ابقننهرة عننهل   فينن حن هعتننه اباقجبننة قننهرة   علينن  ه  عشننف غيظنن  بسننقم ديتنن  

هاننأب  ( 5)  هقنن ل بصننهيق : أينند   أهاننهللا اباننلِر منن  ابسننأخر عننين ب قنن  بنن حن ه  أ ننيق  منن  وننجق  إبينن
هينلس عبن رة فق ل: أفلله  م  ك يد بتسن   سن   أيهم  أفلل أبج ب ر أم عل  ة آخر   أايم وهجر ابشياةحن

حن هاننأب  آخننر: أميالنن  أفلننل : أاننبَُّ  أه ااننس فُر ة قنن ل: اب ننجاُل ابجانن  أحننج  إىل ( 6)حمسملننة عُر نن  ابفننريقني 
هابسفنند يجمنن  انحينننة ( 8) يشننن     مننهللاحن  نن ل هقننن ل : منن  فننس   نن ال عيشننن حن همنن( 7)ابصنن بجن منن  ابب ننجر 

الليفة هيج   ابجع  فق ل: اي أم  ا  متنيحن إن ع لمد ِخفُد مت  هإن ان دال ِخفنُد علين  هإن قنجل 
بيند م فنجر ب نم هكن ن عمنر بن  العن ال يقنجل: إذا بل نين ابق ىلل : اعق  حن خ   ب م م  قجب : إي م أينل 

يجاننف   يشننبهللا   زمنن  ابقونن  حنن    فننأان ابظنن  . اي أمنن  ا نن متني هكنن ن  عنن  ع مننل أينن  ونن   فلننم أُغنن َّسحن
  ت   ه َ يت   ح  خُيلند يتفَسى ا يا نحن هك ن عمر يلرال بعت  ع م ابرم دة هيقجل قرقر أه   عُقرِقرف ه  

 (.9)فقراء ر ل  زيلحن هأ لق احمل بيهحن هكسى خلق   م  اب ا سسف ء ل: فسصها الليفة ن ت قنابت
 
هب  م  ا صتَّف     ذب  من  يلنيق ينلا ا قن م عن  عانهاِدي حن هحصنر أفرادين حن متهن  كس بن  مصافاته:  -ب

  ابسفسننن  ابشنننه  ينننزاد ا سننن حن هبننن  أبسننن  متننن  هب تَّننن  بنننيه رشنننهجر ه  مت نننجر هبننن  " ننن مهللا ا سنننن ييه" 
" ه" ننن مهللا ابرتمننلذ" هبننن  كسننن ال ااننسجعد فيننن  غ بنند "مسنننته ا مننن م أمحننه" ه"صنننويو  ابُب نن رذ همسنننلم

                                                           
 (.21/370ا صهر يفس  )(1)

 (.21/370ا صهر يفس  )(2)

 (.21/371ا صهر يفس  )(3)

 (.21/371ا صهر يفس  )(4)

 (.21/371ا صهر يفس  )(5)

 (.21/371ا صهر يفس  )(6)

 (.21/375ا صهر يفس  )(7)

 (.21/375ا صهر يفس  )(8)

 (.16/709اببهاية هابته ية )(9)



 -122- 

"ا تسظم   عجاري  األمم م  ابارال هاباعم"   عشري   لها  ... فلم يزل ي رَّؤ أخبن ر ابان   حن  صن ر ينج 
 قجل ابش عر: ب رخي   هم  أحق  

 مننننننننننننننننننن  زبنننننننننننننننننننَد عنننننننننننننننننننهأال   ابسننننننننننننننننننن ري  ُ سهنننننننننننننننننننها  
 

 

 (1)حننننننننننننننننننننننن  رأيسُننننننننننننننننننننننن    ابسننننننننننننننننننننننن ري  م سنننننننننننننننننننننننجاب   
 

 
 .(2)ا ست يية   األح دي  ابجايية" هغ  ذب  ح دي  ا ج جعة" ه"ابالل هب  مق م   هخعد هب  "األ

 
ق ل اب  ك  : .. هقه ك ن في  ا ءحن هعرفهللا   يفس حن هيسُمج بتفس  أك ر م  مق م  من أشعار :  -ج

 هذب  يج و ير   ي رس هيظم حن فم  ذب  قجب : 
 

 منننننننننننننن  زبنننننننننننننند أدرك منننننننننننننن  َغنننننننننننننن  بننننننننننننننل منننننننننننننن  عنننننننننننننن 
 

 

 اباِسننننننننننننننننننننننننننننَ  األ فننننننننننننننننننننننننننننَج هأُك بننننننننننننننننننننننننننننه ابننننننننننننننننننننننننننننتَّه   
 

 دنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرذ ، اعمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ل   َحَلب عننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

ننننننننننننننننايه َ ننننننننننننننننرى مننننننننننننننننَهى منننننننننننننننن  أمَّنننننننننننننننن     لننننننننننننننننق ابسَّ
 

 يُفلننننننننننننننننننننننننن  ، ابسجفينننننننننننننننننننننننننق فيننننننننننننننننننننننننن  إىل ابنننننننننننننننننننننننننلذ
 

 

 أعمننننننننننننننننننننننننننننى ِاننننننننننننننننننننننننننننَجاى َعجصالنننننننننننننننننننننننننننن   هعَنَ ل ُنننننننننننننننننننننننننننن  
 

 بننننننننننننننننج كنننننننننننننننن ن يننننننننننننننننلا ابالننننننننننننننننم و صنننننننننننننننن   ان قنننننننننننننننن   
 

 

 (3)هاننننننننننننننننننننننأبس  يننننننننننننننننننننننل ُزر  م لننننننننننننننننننننننى قننننننننننننننننننننننن ل    
 

 

 
 هم  وارس أيل   قجب : 

 
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننداي اننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ك   يي  اليَّ  ابننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهال

 

 

 هايسظننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر ينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجم ابِفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننراا 
 

 هأَِعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهَّ زادا  بلّرحينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل
  

 

                                                           
 (.16/707ا صهر يفس  )(1)

 (.16/707اببهاية هابته ية )(2)

 (.16/708ا صهر يفس  )(3)
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 فسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجا ُ ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهى اببرَّفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ا 
 

 هابننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننِ  ابننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلاليجال  ُدمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهللا
 

 

 ا نننننننننننننننننننننننننننننننننن ق عتهننننننننننننننننننننننننننننننننننل منننننننننننننننننننننننننننننننننن  ُاننننننننننننننننننننننننننننننننننُود  
 

 اي منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  أ نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ع زم ينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 (1)أر ننننننننننننننننننننننننننننننننيد منننننننننننننننننننننننننننننننن  يفننننننننننننننننننننننننننننننننىن ببنننننننننننننننننننننننننننننننن ا  
 

 
هبن  ي 597رملن ن من  انتة عشنر من  ونهر ك يد هف ع    بيلة ا ماة بني ابِاشن ءي  اب ن   ولاته:  -س

محنهحن ابهللا همث يجن اتة همُحلد  ت زع  على رةهت ابت تحن فهف  بب ال حنراِل عتنه أبين  اببقنرال من  ا من م أ
رمحنن    هفننه ر مج عننة منن  ابتنن ت بسننبد وننهة احننر هك ننرة ابزحنن محن إيَّنن  أفعنن هكنن ن يجمنن   مشننهجدا حن حنن  قيننل

 أهصى أن ع سد على قيفس يلس األبي  
 

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن اي ك ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  اب  اِفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننج عمَّ
 

 

 َك ُننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر ابننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننليِد بهينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ء  ا ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننليُد ير ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننج
 

 

 ابصَّننننننننننننننننننننننننننننننننننننف  عنننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ُ ننننننننننننننننننننننننننننننننننننرِم يهينننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 أان  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيف ه نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننزاء
 

 

 ( 2)ابلنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيف إحسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ن إبيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   
 

 
هقننه كنن ن بلشنني  مجنن ل ابننهي  ابنن  ا ننجزذ منن  األه د ابننلكجر و وننة : عبننهابازيز هيننج أكننيف أه دسحن منن   

سنل َّ ع هقنه كن ن ع قن   بجابنهس إببن   علين    زمن  احملتنة هغ ين حن هقنه و اب    حين ة هابنهسحن مث أبنج ابق انم علن ال 
علننى كسبنن    غيبسنن  بجاانن حن فب عهنن   خبننه األمثنن نحن مث حمنن  ابننهي  يجاننف هكنن ن أانند األه د هأصنن ريمحن 
هبه اتة مث يني هئسم ىلة ههع  باه أبي حن هاوس ل هحرّر هأعق  ها د أقراين حن مث ابونر حسنبة ب نهاد مث كن ن 
راننجل اللفنن ء إىل ا لننجك   ننراا ابننب دحن ه اننيم  إىل بننين أيننجال اببشَّنن محن هقننه حصننل مننتهم منن  األمننجال 

ص ر أاس ذ دار الليفنة ا سساصنم   انتة هاب رام   م  ابسين ب  ا هراة ا جزية اب  اببتَّش بني بهمشقحن مث 
بن  عُنجرىل بن   ت ينز خن ن هكن ن أل،  كنجج  أرباني هاسم ىلة هااسمر ُمب وري  إىل أن قُسل منهللا الليفنة عن م ي

                                                           
 (ت.21/373ابتب ء ) ا  أع م(1)

 (.16/710ا صهر اببهاية هابته ية )(2)
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أ، ا ظفننر بنن  قننزاه علنن  صنن حد "مننرآة ابزمنن ن" هينن  كسنن ال منن    مننته  راباننة أم اننبع تنن  ابفننر  عننّهُة ب
أمجهللا ابسجاري  هأك ري  ف ىلهة هقه ذكرس اب  خل  ن   ابجفي  حن فأوىن علي  همهح  هون ر عصن ييف  هعلجمن  

(1 ). 
 
ابق  نن  ا منن م ابا مننة ا فنن حن ا تشنن  اببلينناحن ابننجزيرحن عمنن د ابننهي حن أبننج ين: العميياد الكاتييب األصييبها -4

اب  عندحن هيانرا اببن  عبه  حممه ب  حممه ب  ح مه ب  حممه ب  عبه  ب  عل  اب  حممجد األصبه   
االنننلحن أخنن  ابازينننزحن قنننهم ب نننهادحن فتنننزل ابتظ مينننةحن هبنننرع   ابفقننن حن هأعقننن  اباربينننة هالننن ا هاننن د   علنننم اب رتَّ

إىل ابش محن فوظ  عته يجر ابهي  حممنجد زي ن  هكسند بنني يهين  هرحل ( 2)هصتف ابسص ييف هاوسهر ذكرس 
إق مسنن  انن   ب  ننرةهه ّس ا هراننة ابنن  أيشننأي  داخننل ابال ابَفننرِ  ابنن  يقنن ل هلنن  ابام ديننة يسننبة إىل ابامنن د يننلا 

 عنن د إىل حلنند هصنن ح ابننهي  حم صننر هلنن  اننتة ه نن  عننُج  يننجر ابننهي حن أمهننلحن فقصننه ا جصننلحن همننرلحن مث( 3)
فمهح  هبزم رك ب حن ف اس سب  هّقرب حن ف  ن ابق    ابف  ل يتقعهللا رصر  همَّ  حن فيسنهال ابامن د   ي 570

ه  يزال ابام د على م  يس  إىل أن عج  ص ح ابهي حن ف خسلف أحجاب حن فلزم بيسن حن هأقبنل ( 4)الهمة مسهس 
 .(6)   األهل رمل ن اتة ابهللا هعساني هئه ماة هدف  رق بر ابصجفية هعج  (5)على عص ييف  

 
كنن ن عركينن  ع بننها  زايننها حن  ننهللا ا نن ذَّن هقنند ابسننور هيننج يتشننه علننى مكلبيية بيين عبييدهللا املسييتا دي:  -5

 ا ت رة: 
 اي َر ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن َل ابليِنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننِل  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهالها

  

 

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننج     ينُنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرَّدال    ُرالَّ صف
 

 منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  يقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجم ابليننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل إ 
 

 

 هِ نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهال  مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  بننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  عنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننزم 
 

 فب ى م لبة هق ل بلم ذن زِد  فق ل ا  ذَّن:
 

                                                           
 (.16/711اببهاية هابته ية )(1)

 (.21/345ا  أع م ابتب ء )(2)

 (.16/345اببهاية هابته ية )(3)

 (.21/346ا  أع م ابتب ء )(4)

 .21/347ا صهر يفس  )(5)

 (.21/348ا صهر يفس  )(6)
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 قننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه ملننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى ابليننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننُل َههىلَّ 
 

 

 قنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه دلنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننىَّ  هحبيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 
فصننرؤ م لبننة صننرخة كنن ن فيهنن  حسفنن حن فأصننب  أيننل اببلننه قننه ا سماننجا علننى اببنن حن ف بسننايه منن  هصننل إىل 

 ي.597هقه عج  ( 1)ياش  
 
ا من م ابان   احن ف  اب بن  ابصن دا ابقنههة ابا بنه : ه600احلالظ عبد ال ين املقدسيي : تيو  عيا   -6

األوننرِذال ا سبننهللا عنن   احفنن ا عقنن ال ابننهي  أبننج حممننه عبننه اب ننين بنن  عبننه ابجاحننه ا قهانن   ننهللا اب  نن  بهمشننق 
ه  (2)د اب  نن  نلانحن هكسننن نحن همهنننها انن تهريةحن هبينند ا قننهتحن همصننر هب ننهادحن هّحننرانحن ها جصننل هأصبهنن

مهللا هي سد هَيسَهر هيهأالحن هىبمر اب ارها هيتهى ع  ا ت نرحن هيسقن   حن هيسابنه هيصنجم يزل يعلد هيس
هيسهعننهحن هيتشننر ابالننم إىل أن منن  حن رحننل إىل ب ننهاد مننرعنيحن هإىل مصننر مننرعنيحن انن فر إىل ب ننهاد هيننج ابنن  

يقنن  إىل خ بنن  ابشنني  ا جفّننق   أهل اننتة إحننهى هاننسنيحن ف نن ان خير نن ن مانن   هيننليد أحننهمه    صننوبة رف
هّخجفهمننن  ابتننن ت مننن  أينننل ب نننهادحن هكننن ن احننن ف  ميلننن  إىل احنننهي  ( 3)درفاننن  ه  عننن حن كننن ان وننن بني ُلسعنننني 

علنى ابسصَّننجن هقلنة ا   بعننة  اباقنن ءها ُجفّنق يرينه ابفقنن حن فسفقن  احنن ف  ه نهللا ا جفننق مان  اب  ن حن فلمنن  رآمهن  
 – م  بب هاد أربهللا اتنيحن هيزل أه   عته ابشي  عبنه ابقن در أحّبجمه  هأحستجا إبيهم حن هحصَّ  علم   مجّ  حن فأق

 ا نينَّ فأحس  إبيهمن حن مث من   بانه قنههمهم  خبمسنني بيلنةحن مث اونس   اببفقن  هالن ا علنى ابن   -ا ي  
حن (5)انتة انباني   اتة اد هاسنيحن فأق م مهةحن مث رحنل أيلن   إىل ابسَّنلف  ( 4)هرحل اح ف  إىل ابسَّلف  

حن بنننل ميينننل إىل ابسالنننمرة حسننن  ابشنننار كننن  ابلوينننةحن هاانننهللا ا بننننيحن عظنننيم ( 6)بنننيه ابألبنننيو األمهنننق هكننن ن 
 .(7) كأنَّ ابتجر خير  م  ه ه حن هك ن قه  اف بصرس م  ابب  ء هابتسَّ  ها ع باةاللقحن  م ابق مةحن  

 

                                                           
 (16/714اببهاية هابته ية )(1)

 (.21/444ا  أع م ابتب ء )(2)

 ياين : أهل وهجر ابشار   ه هيهم .(3)

 ك ن ابسَّلِفَ  آيلاك مقيم   اب ا تهرية.(4)

 (.21/446ا  أع م ابتب ء )(5)

 األمهق : األبيو   خي بع  مُحرة.(6)

 (.21/446ا  أع م ابتب ء )(7)
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ة ابعنن ببني   ا هنن د حن ا صننب ح   عيننجن األح دينن  ابصننو ححن   يننة ا ننرادحن  فنن منن  عصنن ييفتصييانيفه:  -أ
إىل األمنننجا حن ابصَّننَف  حن حمتننة ا مننن م هاجمل يننهي حن فلنن ىلل خننن  ابيفيننةحن ابره ننةحن ابسهعنننهحن ابفننر حن ابصَّنن   

أمحننهحن ذمنننم ابننرايءحن ذم اب يبنننةحن ابرتغينند   ابنننهع ءحن فلنن ىلل م نننةحن األمننر اب انننرهاحن فلننل رملننن نحن فلنننل 
 صلى   علي  هالمحن األقس م ابن  أقسنم ان  ابتن  ابصَّهقةحن فلل عشر ذذ احعةحن فلل اح حن هف ة ابت 

األبفنن احن ا نن مهللا ابصنن     األح نن محن   د ابشنن فا حن اح نن اي حن  قيننق مشنن لصننلى   علينن  هاننلمحن اعسقنن
ذكننر ابقبننجرحن مت قنند عمننر بنن  عبننه ابازيننزحن مت قنند ابصننو بةحن األدعيننة ابصننويوةحن اب منن ل   مارفننة ر نن ل 

 هغ ي  اب سد.(1)بة ألهي م حصلد أل، يُنَايم   مارفة ابصو بة اب سد ابسسةحن عبيني ا ص 
 
ك ن اح ف  عبهاب ين   ي  د ُيسأل ع  حهي  إ ّ ذكرس هبيت  هذكر صنوَّس  أه انقم حن ه  حفره:  -ب

هقن ل ( 2)هيلكر يسب حن ف ن ن أمن  ا ن متني   احنهي   ابُف  يسنأل ع  ر نل إ  ق ل: يج ف ن ب  ف ن 
بلون ف  عبنه اب نين ر نل حلنف اببعن ا أين   فن  مانة أبنف حنهي حن فقن ل: بنج قن ل أك نر بصنها ر ل 

هقن ل إ  عينل بن  مظفننر هرأيند احن ف  علنى ا تننيف غن  منرة يقنجل بنن  إقنرأ بتن  من  غنن  كسن ال فيقنرأ أح دينن  
ِ ىلننل :   ه انند ابتنن  عبننهابرمح ن يقننجل:  انند باننو أيلتنن  يقننجل: إن احنن ف  تُ ( 3) انن ييهس منن  حفظنن  

حن ه انند خنن و أاب عمننرحن أه هابننهذ قنن ل : كنن ن ا لنن  ( 4)  عقننرأ منن  غنن  كسنن ال ة قنن ل : أخنن ا اباعنند 
هكتن  يسنمهللا احنهي حن فن ذا أون ل ون ء علنى ابقن ر  ق بن  احن ف  عبنه اب نين يجر ابهي  ب  زي   ىبيت إبيتن  

 .( 5)ذاك ابش الة فقلت  : ا فر  أي مث ار ل إىل ابسَّلف َّ ف  ن يجر ابهي  ىبيت باه ذب حن فق ل: 
 
ي نننرم ابعَّلبننن  هُ سننن  إبنننيهمحن هإذا صننن ر عتنننهس هكننن ن رمحننن    ُ سهنننها  علنننى ابعلننند ىللادتيييه واشيييت اله:  -ج

َهم أمرس اببرَّحلة هيفرح هلم بسم ع م   صلجي  يقجل ابل ء :  اند أاب إانو ا إبنراييم بن  حممنه    بد يَنفف
من   اند  ابش م كلَّ  إ  بيفكة اح ف حن ف يين كل م  اأبس  يقنجل: أّهل اح ف  يقجل : م  رأيد احهي   

هكن ن رمحن    يقنرأ احنهي  ينجم ا مانة  ن مهللا دمشنق هبيلنة ( 6)على اح ف  عبه اب ينحن هيج ابلذ حرَّ ين 

                                                           
 (.21/447ا صهر يفس  )(1)

 (.21/474ا صهر يفس  )(2)

 (.21/449ا صهر يفس  )(3)

 (.21/449ا صهر يفس  )(4)

 (.21/450ا  أع م ابتب ء )(5)

 (.21/450ا صهر يفس  )(6)
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كن حن هكن ن د يرت رس   ي ن َّ إن من  حلنرس مَّنالميه هجيسمهللا خلق هكن ن يقنرأ هيب ن  هيُب ن  ابتن ت ك ن ا حن حن  
 إذا فرف دع  ُدع ء  ك  ا .

ك ن   ُيلَّيهللا ويا     زم ي  ب  ف ىلهةحن ف ي  ك ن ُيصل  ابفعرحن هيلقَّ  ابقنرآنحن هررن  أقنرأ ونيا   أولاته:  -ح
م  احهي  علقيت  حن مث يقجم فيسج نأ هيصنل  و مث ىلنة ركانة اببف  نة ها انجذعني إىل قبنل ابظهنرحن هيتن م يجمنة مث 

مانة ركانة اببف  نة ها انجذعني قبنل ابظهنرحن هيتن م يجمنة مث يصنل  ابظالهنرحن هيشنس ل إمن  اببسسنميهللا يصل  و ث 
فننن ن كننن ن صننن ىلم   أفعنننر هإ  صنننلّى ا  نننرال إىل اباشننن ءحن هيصنننل  اباشننن ءحن هيتننن م إىل أه اببتسننن  إىل ا  نننرال 

  إىل قُننرال ابفعنننرحن ررننن  يصننف ابلينننل أه باننهسحن مث قننن م كننأنَّ إيسننن ان  يجقظننن حن فيصننلَّ  حظنننة مث يسج ننأ هيصنننلَّ 
عج نأ انبهللا مننرا  أه مث يين   اببليننلحن هقن ل : من  ععينند و ابصن ة إ  منن  دامند اعلن ىل  ر بننةحن مث يتن م يجمننة 

ا  أونه حم فظنة علنى هقسن  من  أخن  أخجس ابشي  ابام د: م  رأيند أحنه حن ق ل( 1)يس ة إىل ابفعر هيلا دأب  
(2 ). 
 
س بيننهس أه بلسنن ي  هكنن ن   العييادل لييه: ليامييه   املاكيير واحييلا  امللييك  -س كنن ن   يننرى مت ننرا  إ  غنن َّ

فلننم خيننف متنن حن هأخننلس منن  يننهسحن الخننلس     بجمننة  ىلننم قننه رأيسنن  مننرة يهريننق ئننرا  فعبننلا صنن حب  ابسننيف 
هذا  يننجم دخننل احنن ف  ( 3)هكنن ن قننجاي    بهينن حن هك نن ا  منن  كنن ن بهمشننق يت ننر هي سننر ابعَّتنن ب  هابشَّننب اب  

اب ن    ن ء األمنراء إىل احن ف  م نل انركه هأُزكشن حن فقن بجا عبه اب ين علنى ابان دل فقن م بن  فلمن  كن ن ابينجم 
آمّت  ب رام ع  اي ح ف  هذكرها أن ابا دل ق ل: م  خفد م  أحه م  خفند من  ينلاحن فُقلتن  : أيهن  ا لن  

بلي ء: رأيند خبن  احن ف  : ها لن  ابان دل ق ل ا( 4)يلا ر ل فقي  ق ل:    َدخل م  ُخّيل إوَّ إ  أي  ابهللا 
ا سماد بن  همن  رأيند متن  إ َّ ا َمينلحن فأقبنل علن َّحن هقن َم وحن هابسنزمين هدعنج  بن  مث قلند : عتنهان قصنجر 
يج ابلذ يج ند ابسقصن حن فقن ل: من  عتنهك   عقصن  ه  قصنجرحن هذكنر أمنر ابسنتالة فقن ل: من  عتنهك ون ء 

هقنن ل ابلنني ء: كنن يجا قننه هغننرها علينن  صننهر ( 5)يي حن ه بننه بلتنن ت منن  ح اننهي  عُانن ال بنن      ابننهي  ه  ابننه
. قنن ل ( 6)ابانن دلحن هيس لمننجا فينن حن هكنن ن بالننهم أراننل إىل ابانن دل ببننلل   قسننل احنن ف  ئسننة آ ا ديتنن ر 

  ىابنلي :  نّر يننلس ابفستنة يشنر احنن ف  أح دين  ابتنزهل هابصننف   فقن مجا علين حن هرمننجس اببسَّعيسنمحن فمنن  دار 
                                                           

 (.21/452ا صهر يفس  )(1)

 (.021/453ا صهر يفس  (2)

 (.21/455ا  أع م ابتب ء )(3)

 (.21/455ا صهر يفس  )(4)

 (.21/455ا صهر يفس  )(5)

 (.21/455) ا صهر يفس (6)
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َجفَّننق 
ُ
هقنن ل  انند باننو أصننو بت    نن  عنن  األمنن  درابت أينن  دخننل مننهللا ( 1)كمنن  كنن ن يننهاريهم ابشنني  ا 

اح ف  إىل ا ل  ابا دل فلم  قلى ا ل  ك م  مهللا اح ف حن  ال يس لم   أمنر من ردي  هحصن ري  فسنمهللا 
ععنن كحن أمنن  ....ة قنن ل فمنن  احنن ف  فقنن ل: أيننم يننلاحن هأينند باُننه عريننه قسنن ل ا سننلمني منن  عشنن ر   فيمنن  أ

 .(2)أع د ه  أبهذ مث ق م اح ف  :  رال   رقبس  هرقبة ابساللع نحن فملى ابراجل هخفت حن فم    ء أحه 
 
ق ل ابلي ء : م  أعنرا أحنها  من  أينل ابسالنتة رآس إ  أَحبّن  هَمَهحن  ك ن ا حن  اند حممنجد ومن مشائله:  -ش

أقن م  صنبه ن كن ن احن ف  يصنعف ابتن ت   ابسالنجا يتظنرهن إبين حن هبنج ب  ا مة احّنرا َّ  صنبه ن قن ل :  
إىل مصننر ُكّت انن حن ف نن ن إذا خننر  بلُعماننة   يقننهر  هصننل مننهة هأرادحن أن ميل هنن   ل هنن . قنن ل ابلنني ء: هّبمنن 

من  ك نرة اللنقحن يسيفكنجن بن  هجيسمانجن حجبن حن هُكتّن  أحنها   ي سند احنهي  حجبن حن فلنو ت  من   ش  ما  
عليتن حن هكن ن ان ّي    نجادا    ينهخر ديتن را  ه  درمهن   مهمن  حصَّنل ( 3)ه  َ فَرد ء ه  ل ابلو حن فسبسم و 

يهم ه  يُانرفَا بينج  ُمست نرا    ابظلَّمنةحن فياعن   ابليل بقف ا ابنهقيق إىلأخر  حن بقه  اد عت  أي  خير  
ننَس  علينن  ابب بانن  األفلننل ابنن  صنن ح ابننهي  إىل احنن ف  بتفقنن   َّينن ال فياعنن  ابتنن ت هوجبُنن  ُمرقننهللا ه هكنن ن يُنفف
اب لنن رذ قنن ل: كلنن  هقنن ل ابلنني ء:  انند أمحننه بنن  عبننه   اباراقنن : حننهوين متصننجر ( 4)هقمنن  ك نن  ففرّقنن  

ونن يه    اب نن ء رصننر هيننج ونن ث بينن ل ينن ور باشنن ىل  هيعننجذ هرأينند يجمنن   قننه أيننهذ إىل بينند احنن ف  
 : فرَّقننجا "بنن  عتنن بجا ابننيفَّ حنن  عتفقننجا  نن   بننجن ")آل عمننرانحن آيننة : مشننمم ف نن يجا يفرقننجنحن فقنن ل منن  حيتنن

( هقه فس  ب  ب    م  ابليد هغ س فم  ينرتك ونيا   حن  قن ل و ابتن  أبنج ابفسنجح هابنلذ ياعن  ابتن ت 92
 .( 5)اب    هد    يبا  إبيت  ويا  حن هكت  بب هاد 

 
ألهل مننرل وننهيه متانن  منن  اب نن م هابقينن محن هاوننسه اننسة قنن ل أبننج مجاننى: مننرل أ،   ربيننهللا اولاتييه:  -و

 حن   يزينه علنى ذبن حن  ة فيقنجل: أونسه  ا تنةحن أونسه  رمحنةعشر يجم  حن هكتد أاأب  ك ن ا  : من  يشنسه  
فعاس  ر ء ح ر فّمنه ينهس فج نأع  هقند ابفعنرحن فقن ل: اي عبنه  قنم صنل بتن  هخفنفحن فصنليد اب م عنةحن 

حن فقرأ ن حن ه انل ينهعج هأان أةّمن حن فقلند: يتن  دهاء عتنه رأان حن فقن ل: إقنرأ يَنهمث  لسند هصلى   بس  حن 
يشرب حن ق ل اي بين م  بق  إ  ا ج حن فقلند : من  عشنسه  ونيا  حن قن ل: أونسه  ابتَّظنر إىل ه ن    انبو ي حن 

                                                           
 (.21/455ا صهر يفس  )(1)

 (.21/455ا صهر يفس  )(2)

 (.21/457ا  أع م ابتب ء )(3)

 (.21/457ا صهر يفس  )(4)

 (.21/458ا صهر يفس  )(5)



 -129- 

ه  فقلد: م  أيند عنين را ن  ة قن ل: بَنلَنى ه . فقلند : من  عجصن  بشن ءحن قن ل: من و علنى أحنه ون ء 
ة قن ل: أهصني  بسقنجى   هاحمل فظنة علنى   عسن حن فعن ء مج عنة ياجدهين حن  عجصنيينألحه علن َّ ون ء قلند: 

فسنلمجاحن فنرّد علنيهمحن ه الننجا يسونهوجنحن فقن ل: منن  ينلا ة أذكنرها  حن قجبنجا   إبنن  إ َّ  حن فلمن  قن مجا  اننل 
فر اند هقنه خر ند رهحن  من    يند ا سنعه يلكر   بشفسي  هيش  بايتين حن فقمند ألانهل ر ن   كسن اب  

 .(1)ي( 600رمح    هذب  يجم ا وتني هاباشري  م  ربيهللا األهل اتة اد ماة )
 
 ه(:  606لخر الدين الرازي )تو   -6

ابعيفاس   األصجو ا فسنر  ابا مة اب ب  ذه ابفتجن ف ر ابهي  حممه ب  عمر ب  اُحسني ابُقرو ال اب يفذال 
هبننه اننتة أربننهللا هأرباننني هئننه ماننة هاوننس ل علننى أبينن  ا منن م  نني ء  (2)ينن ء هاح منن ء ها صننتَّفني كبنن  األذك

سنن  هقننه بننه  متنن    ابننهي  خعينند ابننرَّذحن هايسشننر  عجابيفنن    ابننب د وننرق   هغننراب حن هكنن ن يسجقُننه ذكنن ء حن عرمج
علنى  ريقنة محينهة ه  يسنجىل ابسَّنراىلر هعظ ىلم هادراف   ع  ابستةحن ه  يافج عتن حن ف ين  عنج َّ  عجابيف  ب اي

مية هغ يم هبتيد ب  مهارت ك  ة   بلنهان ون  هملن  من  ابنليد هقه ك ن ماظم   عته ملجك الجارز ( 3)
اباننني مثنن يني أبننف ديتنن رحن هغنن  ذبنن  منن  األمساننة ها راكنند هاأل ث ها  بننه هكنن ن بنن  ئسننجن  لجكنن   منن  

  فيولنننرس عتنننهس ا لنننجك هابنننجزراء هابالمننن ء هاألمنننراء هابفقهننن ءحن هابا منننة  لنننه ابنننجع ياقنننه ابنننرتكحن هقنننه كننن ن
حن ف نن ن يُب لننهمحن هيب لننجي   هاب جغنن ء هك ينند بنن  عبنن دة هأهراد هقننه هقننهللا بيتنن  هبننني ابّ راميننة   أهقنن   ونن َّ

  بنننزم هيبننن با   ذمَّهنننم هيبننن ب جن   احَننن ََّ  عليننن حن هكننن ن منننهللا غنننزارة علمننن  هعبونننرس   فننن َّ اب ننن م يقنننجل: مننن
مليد اباع ىلز ك ن يج ابف ىلز هقه ر هللا   آخر حي ع  إىل  ريق  ابسلف هعسليم م  هرد علنى ابج ن  ا نراد 

فقننه قنن ل: بقننه الملنند ابعننرا اب  ميننة ها تنن ي  ابفلسننفية فمنن ر رأيسهنن  عشننف  ( 4)اب ىلننق  نن ل   عانن ىل 
أ   ا وبنن   "ابننرمح  علننى اباننر  ااننسجى" علنني   ه  عننرهذ غلنني  حن هرأينند أقننرال ابعننرا  ريقننة ابقننرآنحن أقننر 

هأقننننرأ   ابننننتص: "بننننيه كم لنننن  ونننن ء"  (10ابعينننند" )فنننن  رحن آيننننة: صنننناه اب لننننم ي( "إبينننن  5) نننن حن آيننننة: 
 .( 5)( هم   رال م ل درب  عرا م ل مارف  11)ابشجرىحن آية: 

 
 ه   ك ن يُتِشهُس   باو مصتَّف ع : 
                                                           

 .673(  هجد علم ء ابسلف   467حن21/468ا  أع م ابتب ء )(1)

 (.501حن  500 /21ا صهر يفس  )(2)

 (.21/501ا صهر يفس  )(3)

 (.17/12اببهاية هابته ية )(4)

 (.21/501ا  أع م ابتب ء )(5)
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 َ  إقنننننننننننننننننننننننننننننننهام اباقنننننننننننننننننننننننننننننننجل ِعقننننننننننننننننننننننننننننننن ل  ينننننننننننننننننننننننننننننننةُ 

 

 

 اننننننننننننننننننننننننننننننا  ابانننننننننننننننننننننننننننننن  ني  نننننننننننننننننننننننننننننن لُ هأك ننننننننننننننننننننننننننننننر  
 

 ُ اننننننننننننننننننننننجمت  ُ هأرهاحتنننننننننننننننننننننن    هحشننننننننننننننننننننننة منننننننننننننننننننننن  
  

 

 هح صنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل ُدييننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ان أذى ههابل 
  

 ه  يسننننننننننننننننننننسفه منننننننننننننننننننن  حب تنننننننننننننننننننن   ننننننننننننننننننننجل عمننننننننننننننننننننران
 

 

 ( 1)اننننننننننننننننننجى أن مجاتنننننننننننننننننن  فينننننننننننننننننن  ِقيننننننننننننننننننل هقنننننننننننننننننن بجا  
 

 
هقنن ل ابنن  ابصنن ح: أخننيف  ابقعنند ابعجعنن   ّمننرعنيحن أينن   ننهللا ف ننر ابننهي  ابننرّازذ يقننجل: اي بيسننين   أوننس ل 

 . هأيشه يجم   ما عب   أليل يراة: ( 2)هب ى   م بالم اب
 

 ا ننننننننننننننننننننننننرء منننننننننننننننننننننننن  دام حينننننننننننننننننننننننن   يسننننننننننننننننننننننننسه ن بنننننننننننننننننننننننن 
  

 

 (3)هياظننننننننننننننننننننم ابننننننننننننننننننننرالزفُء فينننننننننننننننننننن  حننننننننننننننننننننني يفسُقننننننننننننننننننننه  
 

 
هيننج   وننهة مر نن   رمحنن   حن هأحسنن  بننهيج األ ننل أملننىحننني مننرل ابف ننر وصييية الفخيير الييرازي:  -د

احن دذ هاباشنري  من  س حن هذبن    ينجم األحنه على علمينلس إبنراييم ابن  أ، ب نر بن  علن  األصنفه   هصني
 هيص هصية ابرازذ ي  ( 4)هامسه مر   باهي  إىل أن عج  " ي 606وهر حمرم اتة "

 
 
 
 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

                                                           
 (.17/13اببهاية هابته ية )(1)

 (.7/41ولرا  ابليد )(2)

 (.7/42ا صهر يفس  )(3)

 .172هص اي هعظ   قيلد   آخر احي ة   (4)
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يقجل ابابه ابرا   رمحة رب حن ابجاوق ب رم مج سحن حممه بن  عمنر بن  احسنني ابنرازذحن هينج   آخنر عهنهس  -

 س ابعخرةحن هيج ابجقد ابلذ يلني في  كل ق تحن هيسج   إىل مج س كل آبق.اببهيي حن هأهل عهه
إيننين أمحننه   عانن ىل ابحمل مننه ابنن  ذكرينن  أعظننم م ىل سنن    أوننرا أهقنن   مانن ر همحن هيعننق انن  أعظننم  -

أيبي ىل    أكمنل أهقن   مشن يه محن بنل أقنجل كنل ذبن  من  يسن ىل  احنههث ها م ن ن فأمحنهس ابحمل منه ابن  
حن عرفسهنن  أه  أعرفهنن حن ألينن    مت اننبة بلننرتاالحن مننهللا  نن ل رال ربجبيسنن سوقه  أبجييسنن حن هيسننسج به  كمنن ل عسنن

 األرابال.
 عب د   ابص حنيحن مث أقجل باه ذب : هأصل  على ا  ىل ة ا قربنيحن هاأليبي ء ا رالنيحن همجيهللا  -
بجن : ا يس ن إذا م   ايقعنهللا عالقن  عن  اعلمجا إخجا    ابهي  هإخجا     لد ابيقني أن ابت ت يقج  -

اللننقحن هيننلا ابانن م لصننج  منن  ه هنننيحن األهل: أينن  إن بقنن  متنن  عمننل صنن م صنن ر ذبنن  اننبب   بلننهع ءحن 
 هابهع ء ب  أور عته   هاب   : م  يسالق رص م األ ف لحن هاأله دحن هاباجرا  هأداء ا ظ   ها ت اي .

   حمبننن   بلالنننمحن ف تننند أكسننند   كنننل وننن ء ونننيا     أقنننف علنننى كّمينننة أمننن  األهل فنننأعلمجا أ  كتننند ر ننن -
أن ينلا ابان   هكيفيّ حن انجاء كن ن حقن   أه اب ن   أه غ ّن  أه  يتن  حن إ  أن ابنلذ يظرعن    اب سند ا اسنيفة وحن 

 محة.احملسجت  د عهب  مهبرحن متزّس عم   ولة ا سويزا  هاألعرال همجصجا ب م ل ابقهرة هابالم هابر 
ابف ىلنهة ابن  ه نه     هبقه اخسيف  ابعرا اب  مية ها تن ي  ابفلسنفيةحن فمن  رأيند فيهن  ف ىلنهة عسن هذ  -

ابقننننرآن اباظننننيمحن ألينننن  يسنننناى   عسننننليم اباظمننننة ها نننن ل ابب ليننننة   عانننن ىلحن هميتننننهللا عنننن  ابسامننننق   إيننننراد 
 ونننننى هعلنننننّمول   علننننن  ا لننننن يق ابالنننننم  ن اباقنننننجل اببشنننننرية عسا ا ر ننننن   ها ت قلننننن  حن همننننن  ذاك إ  

 اباميقةحن ها ت ي  الفية.
فلهننلا أقننجل: كننل منن  وبنند اببننه ىلل ابظنن يرة منن  ه ننجال ه ننجدس ههحهعنن  هبراءعنن  عنن  ابشننرك ء   ابقننهم  -

 هاألزبيةحن هابسهب  هابفا بيةحن فلاك يج ابلذ أقجل ب حن هأبقى   عا ىل ب .
 مجلحن ف ل م  هرد   ابقنرآنحن هاألخبن ر ابصنويوةحن ا سفنق عليهن  هأم  م  ايسهى األمر في  إىل ابهقة هاب -

 بني األىلمة ا سباني بلماىن ابجاحهحن فهج كم  يجحن هابلذ   ي   كلب حن أقجل:
أرى اللق معبقني على أي  أكرم األكرمنيحن هأرحم ابرامحنيحن ف ل من  منرَّ بن  قلمن حن  اي إب  ابا  نيحن إ  -

 حن هأقنننجل : إن علمننند منننين أ  أرد  بننن   قينننق اب نننلحن أه إبعنننل حنننقحن أه خعنننر ببننن وحن فأاسشنننهه علمننن
فأفال ، من  أان أيلن  هإن علمند منين أ  من  انايد إ    عقرينر من  أعسقنه  أين  ينج احنقحن هعصنجر  أين  
ابصننهاحن فلننس   رمحسنن  قصننهذ   مننهللا ح صننل حن فننلاك  هننه ا ّقننلحن هأينند أكننرم منن  أن علنن يق ابلننايف 
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ه  يتننسقص  هأرمحننينحن هااننرت زبنن حن هامننُ  حننجب حن اي منن    يزيننه مل نن  عرفنن ن ابانن رفني ابجاقننهللا   ابزبننة فننأغ ين
 .(1)خبعأ اجملرمني 

 هأقجل: ديين مس باة حممه ايه ا رالنيحن هكس ، يج ابقرآن اباظيم هعاجيل     لد ابهي  عليهم . -
راحنم ابانيفا حن هاي قين م احملننه   ابلهنم اي ان مهللا األصنجا حن هاي  يند ابنهعجا حن هاي مقبننل ابا نرا  هاي  -

ها م ت  حن أان كتد حس  ابظ  ب  عظيم ابر  ء   رمحس حن هأيند قلند: أان عتنه ون  عبنهذ ، هأيند 
قلننند "أّمننن  جييننند ا لنننعر إذا دعننن س" هأيننند قلننند: "هإذا انننأب  عبننن دذ عنننين فننن   قريننند". فهننند أ  مننن  

  اد بش ء فأيد اب ين اب رميحن هأان احملس   ابلايم.
 
هأعلُم أي  بيه و أحه اجاكحن ه  أحنه حمسنت   انجاك هأان مانرتا اببزبنة هابقصنجرحن هابايند هابفسنجرحن فن   -

ختينند ر نن ىل حن ه  عننرّد دعنن ىل حن هأ الننين آمتنن   منن  عننلاب  قبننل ا ننج حن هعتننه ا ننج حن هباننه ا ننج حن هاننُهل 
األانننق محن فأيننند أرحنننم علنننّ  اننن را  ا نننج حن هخفنننفَّ عنننين ينننزهل ا نننج حن ه  علنننييق علننن  بسنننبد اع م ه 

 ابرامحني.
هأمنن  اب سنند ابالميننة ابنن   ننفسه حن أه ااننس  ر    إيننراد ابسنن ا   علننى ا سقننهمني فيهنن حن فمنن  يظننر    -

ونن ء متهنن حن فنن ن   بنند بنن  علنن  ابسنن ا   فليننلكر    صنن م دع ىلنن  علننى اننبيل ابسفلننل ها يانن محن هإ  
 بود هعشويل ال  ر ها عسم د   اب ل على  .فليولا ابقجل ابش ءحن ف   م  أرد  إ  ع    اب

هأم  ا هم اب   : هيج إصن ح أمنر األ فن ل هابانجرا  ف  عسمن د فين  علنى   مث علنى انىلند   )حممنه(  -
حن ابلهننننم ا النننن  قنننننري  حممننننه األكننننيف   ابنننننهي  هابالننننجحن إ  أن ابسننننلع ن األعظنننننم   مي تنننن  أن يشنننننس ل ( 2)

لحن فرأينند األهىل أن أفنننجل هصنن ية أه دذ إىل فنن نحن هأمرعننن  بسقننجى   عاننن ىل :  صنن ح مهمنن   األ فننن 
 "ف ن   مهللا ابلي  اعقجا هابلي  يم حمستجن".

ق ل اب  أ، أصيباة : هارد ابجصية إىل آخري حن مث ق ل: هأهصني  مث أهصني حن مث أهصني   ن يبن با   عربينة  -
  يرة ع بيةحن هبال   عا ىل يجصل  إىل خ .هبهذ "أ، ب ر" ف ن آ ر ابلك ء هابفعتة و

هأمرعننن  هأمنننر  كنننل ع منننليتحن هكنننل مننن  ، عليننن  حنننق أ  إذا مننند يبننن ب جن   إخفننن ء منننجيتحن ه  خينننيفهن  -
حن هإذا ( 3)بشنرع ه ملنجيين إىل ا بنل ا صن قد بقرينة "مزداخن ن" اهي فتج حن هينهفتج  علنى ونر  أحها  ب حن 

لنّ  هبانه ا ُتن م يقجبنجن :  م  قهرها علي    إهلي   ابقرآنحن مث يت نرهن ابنرتاال عه اج    ابلوه قرأها عل ّ 

                                                           
 .ف ر ابرازذعلميل اب –يج ابسلع ن حممه ع ء ابهي  ع ش  (1)

 قهسس ن هقيل بليهة م  يجاح  ابرذ.مهيتة ص  ة م  مهن (2)

 (.28 – 2/27حن عيجن األيب ء ) 177هص اي هعظ     (3)
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ابفقنن  احملسنن  حن فأحسنن  إبينن حن هيننلا متسهننى هصنني    يننلا اببنن ال ه  عانن ىل  نن  يشنن ءحن هيننج   نن ءكاي كننرمي 
 .( 1)على م  يش ء قهيرحن هاب حس ن  هير 

 
َوننهَّث ابيَفَكننة ونني  ا انن م ا  : ه607ُلدامييه: تييو  حممييد بيين أمحييد بيين  -7

ُ
منن م ابانن   ابفقينن  ا قننر  ا 

نن عيل  احتبلنن  ابزايننه هاقننف ا هراننة كنن ن   حن(2)أبننج عمننر حممننه بنن  أمحننه بنن  حممننه بنن  قهامننة ا قهانن  ا مَّ
مجبهس   اتة مث ن هعشري  هئه ماة بقرية مجّ عيل من  عمنل انبلنهحن ه َّنجل إىل دمشنق ينج هأبنجس هأخنجس 

  ري  إىل  حن هعركجا ا  ل هابج    اسي ء ابفري حن ها تجا منهة رسنعه أ، صن م بظن ير ابال هقرابس  مه
ورق  و ث اتنيحن مث صاهها إىل اف  ق ايجنحن هبتج ابهَّير ا بُن رك ها سنعه اباسينقحن هكسند هقنرأحن هحصَّنل 

حن ع بنها  ق يسن    حن رابيين  حن خ ونا  حن هعقهمَّ هك ن م  ابالم ء ابان ملنيحن همن  األهبين ء ا سقنني هكن ن قنههة صن ح   
للصننن  حن عنننهمي ابتظنننرحن كبننن  ابقنننهرحن ك ننن  األهراد هابنننلكرحن ها نننرهءة هابفسنننجة هابصَّنننف   احمينننهةحن قنننّل أن عنننرى 

إ   ه   هنن دابايننجن م لنن حن هكنن ن ي  ننر ابصنني م ه  ي نن د يسننمهللا  تنن زة إ  وننههي حن ه  مننريو إ  عنن دسحن 
 عننن ُاننباف   مننرع     ابصنن ة ه  ابتهنن ر اننبا  بننني ابصنن عنيحن هإذا صننلىَّ ابفعننر  خننر  إبينن حن هيسلننج كننل بيلننة

آاي  اب را  هَيه هابجاقاة هعب ركحن مث يُقر  هيُلقَّ  إىل إرعف ع ابته رحن مث يصله  ابلالوىحن فيعينلحن هيصنل  
هقن ل  ( 4)ينزال مسبسنم    هك ن حس  ابش لحن ديل ا سمحن علين  أينجار ابابن دةحن  حن ( 3) جي   بني اباش ىلني 

ابن  ك ن  : هكنن ن يقنرأ كننل ينجم ُاننبا   بنني ابظهننر هاباصنر هيصنل  ابلالننوى مثن   ركانن   يقنرأ فننيه َّ أبنف مننرّة 
حن   كننل يننجم اوتننني هئننيهحن هجيمننهللا    ريقنن  ابشَّننيَ  فُياعينن  ( 5)م نن رة ابننهم "قننل يننج   أحننه" هكنن ن يننزهر 

م  فسجح هغ س يُ وُِر ب  أيل  ها س كني هك ن ُمسقل َّ   ا لنبهحن هكن ن ينج   س كنيحن همهم   يَّأ ب األرامل ها
ابامنن د   يتقعاننجن منن  غننزاة خيننر  فيهنن  ا لنن  صنن ح هأخننجس هابننُ  خنن هلم احنن ف  عبننه اب ننين هأخننجس ابشنني  

يجمن   إىل ب د ابفري  هقه حلرها ما  فس  ابقهت ابشريف هغ ي حن ه ن ء ا لن  ابان دل أبنج ب نر ابهي  إىل 
خيمسهم بزايرة ابشي  أ، عمرحن هيج ق ىلم ُيصل َّحن فم  قعنهللا صن ع  ه  أهف زين حن بنل اانسمر فيهن  هينج ابنلذ 
وننرع   بتنن ء ا نن مهللا أه   رنن ل ر ننل منن  ابتنن ت فتفننِه منن  كنن ن بيننهسحن هقننه ارعفننهللا اببتنن ء ق مننةحن فبانن  صنن حد 

ابشننني  أبنننج عمنننرحن ف ننن ن خيعننند بننن  هعليننن  بب اننن   إربنننل ا لننن  ا ظفالنننر ُكنننجُكيُفذ مننن   حن ف َمنننل ههىل خع بسننن 

                                                           
 (.22/5ا  أع م ابتب ء )(1)

 (.7حن  22/6ا صهر يفس  )(2)

 ا صهر يفس  .(3)

 (.17/21اببهاية هابته ية )(4)

 م  رة ابهم مشهجرة     ا   ن ابلذ قسل ق بيل أخ س ي بيل.(5)
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هقنه ذكنر أبنج ا ظفنر اب  ن  من  مت قند أ، عمنر هكرام عن حن همن  رآس ( 1)ابّلايف هعلي  أيجار الشية هابسقنجى
ق ل: هك ن على مليد ابسنلف ابصن محن حسن  اباقينهةحن مسمّسن    ابب سن ال يج هغُ س م  أحجاب  ابص حة 

ري  كم    ء  مِ  غ   ا  على أىلمة ابهي  هعلم ء ا سلمني هيته  عن  صنوبة هابستة هاع ر ا رهيةحن ميال 
 ق ل: رر  أيشه  بتفس    ذب : ( 2)ا بسهعني هىبمر بصوبة ابص حني 

 
 أهصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني م اببقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجل   ابقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرآن

 

 

 بقنننننننننننننننننننننننننننننننننجل أينننننننننننننننننننننننننننننننننل احنننننننننننننننننننننننننننننننننقَّ ها عقننننننننننننننننننننننننننننننننن ن 
 
 

 بنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيه ر لنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجا  ه  بفننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ن
  

 

ن   ب نننننننننننننننننننننننننننننننننن  كنننننننننننننننننننننننننننننننننن ُم ا لننننننننننننننننننننننننننننننننننِ  ابننننننننننننننننننننننننننننننننننّهايَّ
 

 عننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  مشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرقة ا اننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  آاي
 

 

 مسلنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجة   اببلسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ن 
 

 حمفجونننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة   ابصَّنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهِر ها تنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ن
 

 

ِف اببَبتننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ن   م سجبنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة   ابصالنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوف
 

 إمرارُينننننننننننننننننننننننننن  منننننننننننننننننننننننننن  غنننننننننننننننننننننننننن  منننننننننننننننننننننننننن  ُكفننننننننننننننننننننننننننران
 

 

 ( 3)مننننننننننننننننننننننننننن  غننننننننننننننننننننننننننن  عشنننننننننننننننننننننننننننبي  ه  ععُننننننننننننننننننننننننننن ن  
\

 

 
  بيلننة ياملنن  منن  األهرادحن حنن  ك ينند هف عنن حن هقنند ابسَّننَوِر قنن ل : همننرل أايمنن  حن فلننم يننرتك وننيا    نن  كنن ن 

نل إىل مقيفعن    خلنق ك ن حن   يالمهنم إ     اب   ء ابس اهللا هاباشري  م  ربيهللا األهلحن فُ سَّنل اببنهَّيرحن همحُِ
منننن  ابههبننننة هاألمننننراء هابالمنننن ء هابقلنننن ة هغنننن يم إ  حلننننر  ت زعنننن حن هكنننن ن يجمنننن    عننننز ه ننننلحن ه  يَنبفننننَق أحننننهَ 

منن  احنرَّ كن ن ُيسنُمهللا متهنن  َكنهِهىَّ ابتونلحن هكن د ابتنن ت  مشنهجدا حن هكن ن احنرال وننهيها حن فأولند ابتن ت انو بة
هكنن ن آخننر ك منن  ( 4)يتسهبننجن أكف ينن حن هقننه ر س ابشنناراء رننرا   حسننتة هرىليَنند بنن  مت منن   صنن ح  رمحنن    

هكنن ن يقننجل:   علننم ( 5)( 132"إن   اصننعفى ب ننم ابننهي  فنن  ُتننجع  إ  هأيننسم مسننلمجن " )اببقننرةحن آيننة : 

                                                           
 (.17/21هابته ية )اببهاية (1)

 (.17/23ا صهر يفس  )(2)

 (17/23ا صهر يفس  )(3)

 (.17/24اببهاية هابته ية )(4)

 (.7/53ولرا  ابليد )(5)
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صن حب  ابقنيف هيقنجل : إذا   عسصنهقجا   يسصنها عنت محن هإذا   عاعنجا ابسن ىلل أينسم أععن س  منهللاخل إ  م  د
هكننن ن إذا خعننند عَنننرُِا ابقلنننجال هعب ننن  ابتننن ُت ب ننن ء  ك ننن ا حن هك يننند بننن  ييبنننة عظيمنننة   ابقلنننجالحن ( 1)غنن كم 

هدعنن حن فعنن ء ا عننر  هأحسنن   ابتنن ت إىل معننر اننتة فعلننهللا إىل م نن رة ابننهم همانن  يسنن ء منن  حم رمنن حن هااسسننقى
هقنن ل عبننه  بنن  ابتونن ت: كنن ن هابننهذ  نند ( 2)حيتاننل ه ننر  األهديننة وننيا     يننرس ابتنن ت منن  مننهة  جيلننة 

أان أصل  ا مانة خلنف ابشني حن همنلي  أن "بسنم   ابنرمح  ابنرحيم" ابشي  أاب عمرحن فق ل و يجم مجاة: 
ىل ا سننعهحن فج ننهان ابشنني حن فسننلّم علننى هابننهذ منن  ابف  ننةحن همليبنن حن أ نن  بيسنند منن  ابف  ننةحن فملننيت  إ

هع يقنن  هقنن ل: اي أخنن  صننلَّ هأينند  ينند ابقلنندحن فنن يين منن  عركسنند "بسننم   ابننرمح  ابننرحيم"   فريلننة ه  
 .(3)انفلة مل أ د اببت ت 

 
قند ابشي  ا من م ابان   ابزّاينه ابقنههة ابفقين  بركنة ابج ه( : 614ىلبراهيم عبد الواحد املقدسي )تو   -8

عم د ابهي  أبج إاو ا إبراييم ب  عبنه ابجاحنه علن  بن  انرهر ا قهان  ا ّمن عيل حن يزينل انف  ق انيجنحن 
من  هأبقى ابنهالرت من  ابسفسن  ه  اِلرق َّ هأخج اح ف  عبه اب ين ا فر إىل ب هاد مرعني هحف  ابقرآن هحف  
بننن   حن قنننرأ اببنننرهااي  علنننى أ، احسننن اهلهاينننة هاونننس ل   الننن ا هكننن ن ع  ننن   اببقنننراءا  هابتونننج هابفنننراىلو

اببعنن ىلو حن هصننتف ابفننرها   ا سنن ىلل ابفقهيننةحن هصننتف   األح نن م كسنن اب    يسمنن حن هكنن ن يسفننرف عسنن كر 
بلسصتيف م  ك رة اوس  ب  هإو  ب حن أق م اَّنران منهة فن يسفاجا بن حن هكن ن يشن ل اب بنل إذا كن ن ابشني  مجفنق 

قنن ل  (5)هقنن ل ا جفننق : منن  يقننهر يامننل م ننل ابامنن د ( 4)يننج هأونن ل قحن يننزل ابننهي  اب هيتننةحن فنن ذا َصننِاَه ا جفنن
اببلنه من  ابفعنر إىل اباشن ء   قن ل ابلني ء : هكن ن جيلنه    ن مهللا ( 6)ا جفق : م  يقهر يامل م ل ابامن د 

 ل:  ح  ننةحن يُقننر  ابقننرآن هابِالَننمحن فنن ذا فرغننجا اوننس ل اببصنن ة فسننأبد ابشنني  مجفننق ابننهي  عتنن  فقنن خيننر  إ 
مهم يفا  حن هأوهيم هرع  حن هأك ريم صنيفا  علنى ابسالنيمحن هكن ن داعينة إىل ابسنّتة ظك ن م  خي ر أصو بت  هأع

أقنن م بهمشننق مننهة يُالننمَّ ابفقننراء هيُقننرىلهم هيُعامهننمحن هيسجا ننهللا هلننمحن هكنن ن منن  أك ننر ابتنن ت عجا ننا   هاحسقنن را  
 حن هكن ن ك ن  ابنهع ء هابسن ال  حن يعينل ابسنعجد بتفس حن هخجف   م   حن من  أعلنم أينين رأينُد أونه خجفن   متن

هابركننجعحن ه  يقبننل  نن  يالبنن حن هيقلنند بنن  كرامنن   مث قنن ل ابلنني ء :   أر أحننها  أحسنن  صنن ة متنن حن ه  أّ حن 
                                                           

 (.7/53ا صهر يفس  )(1)

 (ت.7/54ا صهر يفس  )(2)

 (.7/54ا صهر يفس  )(3)

 ( او ل : ياين   ا هيتة.48حن  22/47ا  أع م ابتب ء )(4)

 (.22/48فس  )ا صهر ي(5)

 (.22/49ا صهر يفس  )(6)
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خبشجع هخلجعحن قيل: ك ن ُيسب  عشرا  يسنأ َّ فيهن حن هررن  قلنى   ابينجم هابليلنة صنلجا  عنهةحن هكن  يصنجم 
حن هك ن إذا دع  ك ن ابقلند يشنهه    بنة دع ىلن  من  ك نرة ابسه بن  هإخ صن حن هكن ن ميلن  يجم  حن هيُفعر يجم 

ينننجم األرباننن ء إىل مقننن بر ابال ابصننن   عتنننه ابشنننههاءحن فينننهعج هجيسهنننه اننن عة  جيلنننة همننن  دع ىلننن  ا شنننهجر : 
 دبيننل احينن رذ هكنن ن يننهعج : ايحن (1) "ابلهننم اغفننر ألقسنن ان قلبنن  حن هأكننيفان ذيبنن حن هأوقلتنن  وهننرا حن هأعظمتنن   رمنن 

ُدبتَّنن  علننى  ريننق ابصنن دقنيحن هأ التنن  منن  عبنن دك ابصنن حني هكنن ن إذا أفنن    مسننأبة  ننرتز فيهنن  احننرتازا  ك نن ا  
فمنن  أعلننم أينن  أدخننل يفسنن    ونن ء منن  أمننر ابننهيي حن ه  عاَّننرل هلنن حن ه  انفننه هقنن ل : هأمنن    زيننهس حن ( 2)

حن هكنن ن قننجاي    أمننر  حن  ننايف     بهينن    الخننلس     فيهنن حن همنن  علمنند أينن  دخننل إىل ُاننلع ن ه  هال  
ننن  قننن ل: هبل نننين أيننن  أعنننى ُفّسننن ق    بجمنننة  ىلنننمحن أّمننن را  اب انننرهاحن   ينننرى أحنننها  بشننن ء صننن ع  إ َّ قننن ل بننن  هعلمَّ

حننن  ُغِشنننَ  عليننن حن فنننأراد ابنننجاو  نننرامحن فقننن ل : إن  بنننجا ه زمنننجا ابصننن ةحن فننن   ف سنننر مننن  ماهنننمحن فلنننربجس
هقن ل ابلني ء : أعنرا هأان صن   أن مجينهللا من  كن ن   ا بنل ينسالمَّ ابقنرآن  حن (3) ذيمحن هيم   حلحن فس بجا ع

ك ن يقنرأ علنى ابِامن دحن هخنسم علين  مج عنة هكن ن يبان  اببتَّفقنة انرا  إىل ابتن تحن هىبخنل بقلند ابع بندحن هبن  
 .(4)بشر داىلم 

 
منيه ان بهللا ذذ عشنر ذذ ابقانهة انتة أربنهللا عشنرة هاند ق ل ابلني ء عنجىف : ابامن د رمحن    علين  بيلنة ال

ماننة عشنن ء اعخننرة فعننأة هكنن ن َصننلىَّ اب  ننرال اب نن مهللا هكنن ن صنن ىلم  حن فننليد إىل اببينند هأفعننر علننى ونن ء 
يس حن ه   أُخر د  ت زع  ا سمنهللا خلنق  فمن  رأيند ا ن مهللا إ  كأين َّ ينجم ا مانة من  ك نرة اللنق هكن ن ابنجاو 

دمحجا ح  كن د بانو ابتن ت أن يَهلن حن همن  رأيند  تن زة قن  أك نر خلفقن   متهن  هُح ن  يعرد الَلق عت حن هاز 
عتنن  أينن   نن   نن ءس ا ننج   اننل يقننجل : اي حنن ال اي قيننجم   إبنن  إ  أينندحن برمحسنن  أاننس ي حن هااننسقبل ابقبلننة 

 .( 5)هعشهه 
 طبيعة البيت األيوب   الصرا  الداخلي:  -9

بهاخل  إذا وفر هاحه متهم  خي  أه اب  عمن  أعهمن حن هأحسن  أحجابن  ك ن اببيد ابسلعجق    ابصراع ا
أن ياسقل  ح  ميج  هك ن بتنج أينجال يسون ربجنحن هدنرذ بينتهم ابانهاهة ابشنهيهةحن مث جيسمنهللا بالنهم بنباوحن 

                                                           
 (.22/49ا صهر يفس  )(1)

 (.22/49ا صهر يفس  )(2)

 (.22/50ا  أع م ابتب ء )(3)

 (.22/50ا صهر يفس  )(4)

 (.22/51ا صهر يفس  )(5)



 -137- 

يف رقنن  باننه ا قنن م عتننهس علننى حنن ل مجيلننةحن هاباننهاهة ها تنن فرة ابقيننة هررنن  صنناه بالننهم إىل قنن ع باننوحن مث 
 .(1)  حب هل
 

 لتاة مبكة وأعالن الباطاية رجوعهم ىل  اإسال :  -10
 –ك ينند فستننة عظيمننة ر ننة هاننببه  أن اب تينن   هونند علننى قرينند بلشننريف أ، عزيننز قسنن دة ي 608  اننتة 

قنه قنهمد ح  نة منهللا احن   اباراقن حن  –ص حد األ ج   –فقسل  هك يد أم اب ي  حس   –ص حد م ة 
األوننراا هاباننرابن هقصننه احنن   اباراقنن  فتهننبهم  بنن   ذريانن   هرمننجيم ابحعنن رة أبننج عزيننز   فركنند ابشننريفحن 

هكنن ن   احنن   ابشنن م  ربياننة خنن عجن بتنند هابتبننلحن ف يسقننل احنن   اباراقنن  إىل احنن   ابشنن م  هااننسع رها اننم 
أيننجال أخنند ا لنن  ابانن دل "زه ننة مظفننر ابننهي  صنن حد إربننل"حن فأ نن ر  احنن   اباراقنن  همتانند أاب عزيننز 

إ  ر   هلم  اس صلجا ع  آخنريم هذبن  بانه أن  ند من  احن   اباراقن  من  األمحن ل ها من ل   متهم هبج 
حن مث  نن  أرادها دخنجل م نة مُتانجا متهنن حن فمن  زابند ربيانة خنن عجن  من حن م نة حنن  أذن ( 2)من    مي ن  هصنفة 

ابب  تينة صن حد   مإمن –حسن   حن ه  يلس ابستة أوهر اب ين   ن ل ابنهي ( 3)هلمحن فهخلجا هقلجا حعهم 
هكسند ( 4)وا ىلر ا ا محن هأمر رعيس  اببصلجا  هاح  هصي م رمل نحن هإق مة هون ىلف ابشنرياة  –األ ج  

ا  هابهعن  إىل م نة بنسو حن فوعندحن كمن  ذكنرانحن هأكرمند بب نهاد  ن  بالمهم ذب حن ه يإىل الليفة ها لجك 
إىل احصنجن ابن  هلنم اببشن م يلنزمهم أن يفالنجا يظن  من  دخلسه  إكرامن   عظيمن  حن هبان   ن ل ابنهي  حسن  

( 5)رمحنن     ق مننة ا مننهللا هأوهننرها أ ننم قننه ابسزمننجا رننليد ابشنن فا ا فالنن  بننب د اباعننمحن فننأعلتجا ابألذان ه 

هياالننه إع ينن  اباننجدة إىل ا انن م منن  يننج إ    نن ل ابننهَّي  حسنن حنهيتنن ك منن  اببنن ح ني منن  يشنن ال رنن  فالنن  
هيج ه م  ياسقه بصها م  ق م ب    ل ابهي حن هك  ابعرفني يقنهَّرهن أانب اب  بسونجل  ن ل ابنهي  عظ ير 

 ابقي مة مته .ع  عا بيم 
ك ن   ل ابهي  حس  ا عسق دحن هك ن ي  عد الليفة هابس  ني انرّا  هيُظهنر هلنم أين  ينهي  اب ان م  -

ل متنل صن رس علنى مج نجع ابقي منة ابنلذ مقصنجدس هك ن   دا  اببسا  دج عص م إا م حن هك ن قنه اعنرت 
 ايسه ء ابشرياة هاقج  ابفراىلوحن هابسولل م  احملَّرم  .

                                                           
 (.3/219مفر  اب رهال )(1)

 (.3/211مفر  اب رهال )(2)

 (.3/211ا صهر يفس  )(3)

 (.3/211ا صهر يفس  )(4)

 (.3/211ا صهر يفس  )(5)
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يننرعب  انن  بشَّننهةحن هينن  اننتية م متننة هقننه عننجدة  نن ل ابننهي  حظنن ة ابسالننتةَّ ك ينند بسننأو  أُمَّنن  ابنن  كنن ن  -
ابا صننمة اباب اننية منن  ال صَّننة همنن  قصننه  احعنن ز هأوتنن ء مرهرينن  بب ننهاد انبنند منن  ابس ننرمي ها يسمنن م   

 .(1)بعريق م ة الليفة اببلا  ابش ء اب    هكلب  أكرمد 
حن فا قسهمنن  ابش صننية   ع نن  علننى منن  يننرامحن هعننهاةس ( 2)ررنن  كنن ن دافننهللا حسنن  "عنن   ريننق اباتنن د ألبينن   -

يفنة ابابَّ ان  ب عَّفن ا مان  أوتن ء ألبي  هلمرس ا ب َّر  هَّس   ي جان بي في  على أحهحن إ  فة إىل مراانلس  الل
 ح م أبي .

أُمنننر إب ننن ء ابب  تينننة برمسننن  كننن ن  نننرد عظننن ير اببانننجدة إىل حظننن ة ا اننن م بلنننرهرا  مرحيلنننةحن هقنننه حلنننلَّ  -
حن ف    عيليننة فرقننة اب تيننة كمنن  يننج مالننجمحن هعُالننلَّ عجدعنن  حظنن ة ( 3)حسنن  بتفسنن  ذبنن  هفقنن    بننهأ ابسقيننة 

عننة لجفنن  منن   نن ل ابننهي  خننجارزم ونن سحن فمنن  هحننهس ُللصَّنن  إ  ابسظنن ير اب انن م هإق مننة ا انن م   نن  يسي
( 4)وننا ىلرسحن فقننه كنن ن الليفننة ابت صننر يرااننل  نن ل ابننهي  اباننسمرار  عنن دة وننا ىلر ا انن محن فنن فو ذبنن  

  ر جعنن  ا انن م  ينن  ا حسمنن ل األر نن   يعنن هب نن  يبننهه أن ييّننة  نن ل ابننهي حن  عنن دة ابسصنن م مننهللا حم
 ب ا م بج جد دهافهللا ك  ة ا عرع  إىل ذب  مته .

   ا   عيلية   حصج م.يشهابُازبة اب  ك ن يا -
 ادس ر ابهعجة ا   عيليةَّ هعهم ايسش ري    مت  ق  هيهة.  -
    كي ن ابفرقة ا هيهة.ابلاف ابلذ بهأ يهالال  -
 عرا هللا ف علية ا حه  ابقهمي "ا غسي ل". -
رَّنن  كنن ن ُكننلال منن  اننبق منن  األاننب ال  سماننة ينن  منن  دفننهللا  نن ل ابننهَّي  ب قننهام علننى خعجعنن  ا يق بيننة   هرُ 

 .(5)اباقيهة هاب  ك يد هل  الو ا  اي ايَّة هعس رية كب ة   ع ق   ا   عيلية   ف رت هابشَّ م 
 

ا لنن  ابانن دل قلاننة علننى  بننل  أه ابنن  قبلهنن  عّمننر ابسننلع نه 609عمييارل للعيية النييور:   سيياة  -11
ابعجر هيج  بل ع ل  معل على ع ن  اببقنرال متهن  ه  ي ن  بتن ةس مصنلوةحن فن ن ابفنري  بانه ذبن  قصنههس 
هك دها ميل جي حن هبج مل جس عالر ايسزاع  متهمحن هُت تجا ب  من  بن د ا ان محن هقعاند غن را م ابعرينق علنى 

                                                           
 (.1/331ابا ق   ابههبية   عصر احرهال ابصليبية )(1)

 (.1/331ابا ق   ابههبية   عصر احرهال ابصليبية )(2)

 (.1/331ا صهر يفس  )(3)

 (.1/332ا صهر يفس  )(4)

 (.1/332ا صهر يفس  )(5)
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بن  ا سنلمجن أايم ابفنري  همل ند   ابفسنجح ابصن حيةحن مث خرّ ابهاير ا صرية هك ن على يلا ا بل قلاة من  
    مل جا ع   هعفجا.

أوريننن  مث عنننر َّ  عتنننه ا لننن  اباننن دل ختريننند حصننن  كجكننند هعمننن رة قلانننة ابعنننجرحن فتنننزل باسننن كرس حجهلننن حن  -
علين   هأحلر ابصت ع م  كنل بلنه هاانسامل مجينهللا أمنراء اباسن ر   اببتن ء هيقنل احعن رة ... ه  ينزل مقيمن   

 .(1)ح  بت س 
 يلس باو ابهرهت هابايف هابفجاىله ا سفرقة   عهه ا ل  ابا دل مجاد     ية حي ع  رمح    عا ىل. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاين
 عهد امللك الكامل بن العادل األيوب

 

                                                           
 (.216حن 3/215مفر  اب رهال )(1)
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ا لن  ابان دل أ، ب نر حممنه ابن  ابنُهيي  هابنهي  أبنج ا ان و هأبنج ا ظفنر ابسلع ن اب ب  ا ل  اب  مل انصر 
حن هبننه   ُاننتة (1) هغنن  ذبنن بنن  أيننجال صنن حد مصننر هابشنن م همّي فنن رقني هآمننه هِخنن   هاحعنن ز هابننيم  

ُاظننمَّ هاألوننراحن هكنن ن أ ننل اب  وننة هأرفاهننم رُعبننة نج منن  أقنننانند هاننباني هئننه ماننةحن فهنن
حن ( 2)ران أخجينن  ا 

 .(3)  أايم هابهسحن هك ن ع ق   مهيب  حن كب  ابقهر هُتل َّ ابهاير ا صرية أرباني اتة وعري  
 

 املبحث األول: احلملة الصليبية اخلامسة: 
 ننهوت  عنن  احملننة ابصننليبية ال مسننة ها عننهاد هلنن  همجقننف ا لنن  ابانن دل منن  علنن  احملننة   عهننه ابانن دل 

 يجاصل احهي  ع  احملة ه هجد ا ل  اب  مل بلسصهذ هل  باه هف ة أبي .
 
 واًل: جهود امللك الكامل للتصدي لل بال:أ
عتنهم  علنم ا لن  اب  منل بتنزهل ابصنليبيني    ينزة دمين  حن ادن  مرابنة امللك الكاميل   العادليية:  -1

حن هاختنل كنل ابرتعيبن   بانهم ُت نني ابصنليبيني من  ا انسي ء ( 4) تهس هابارابن إىل دمي   هعس ر اببا دبية 
حن هأخنل يرانل ا منهادا  (5) انه مفسن ح مصنرحن أه ابابنجر إىل  نفة ابتينل ابشنرقيةعلى بنر  ابسلسنلة ابنلذ ي

أليل دمي  حن فل   ع  قي م  بنباو اباملين   اباسن رية ابن  كن ن اب نرل متهن  إون  ل ابفنري  هإونا ريم 
هصنن ر يركنند كننل يننجم مننرا  عهيننهة منن  ابا دبيننة إىل دمينن  حن بسننهب  ( 6)بج ننجد مق همننة منن  قبننل ا سننلمني 

حن حننن هل ابصنننليبيجن اقسوننن م دميننن  حن فقننن مجا اعنننجم م  نننف ( 7)منننجرحن هأعمننن ل احيلنننة   مجا هنننة ابفنننري  األ
عليه حن إ  أ م ععزها عن  ا قنرتاال من  ابسنجرحن فلمن  أدركنجا أين  يصناد احنس ل ا هيتنة إ  اببسنيعرة علنى 

 .( 8)برد ابسلسلة 
م علنى  نهران مهيتنة 1218ي/615   عتيفن   عن م ألي  كم  قيل "قفل ابهاير ا صرية" و  ابصليبيجن يعجمن

دميننن   وننن رك فيننن  حنننجاو مثننن يني انننفيتةحن فسنننببد ذعنننرا  كبننن ا  بلسننن  نحن هب ننن  احمل هبنننة   ع ننن  فا بنننة إزاء 

                                                           
 (.22/127ا  أع م ابتب ء )(1)

 (.22/127ا صهر يفس  )(2)

 (.22/127ا صهر يفس  )(3)

 ابا دبية : قرية قهمية عقهللا على  فة ابتيل ابشرقية قريبة م  دمي  .(4)

 .230( ابقهتحن إبراييم العيد   7/73اببهاية هابته ية )(5)

 .230اب  مل   ابس ري  يق   ع  ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (6)

 .230 ع  ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   ابسلجك يق   (7)

 .234احملة ابصليبية ال مسة حن حممجد عمران   (8)
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 صيت   ا هيتةحن ه  عتقعنهللا حمن ه   ابفنري  ب انسي ء علنى بنر  ابسلسنلةحن فقنه منه دها ابتمسن  هفران ن 
ةحن فيمنن  ييننأ األ نن ن انفيتة بلقينن م اعننجم  هيننه علننى بننر  ا هيتننة احملصننتة ابهاهينة اننلمني علننى ابر ننة  نن م

حن ب نن  كننرا  ابتنن ر هاحعنن رة ابنن  قننلفه  ا سننلمجن علننيهمحن هااسبسنن ل  ننيم ا لنن  اب  مننل   ابلننفة ( 1)
هأ ننيف  ابسننفيتة علننى ا يسننو ال هأوتنن ء ذبنن  اي سننر ابسننلم ن  نند ه ننأة  تننجدس ( 2)ابشننرقية بتهننر ابتيننل 

  فسنقعجا   اببونر هأيشنأ ابصنليبيجن قلانة قجينة من  ابسنف  ه سنرا  مسوركن   انوبجس رون ذاة  نر ابتيننل ابفنري
علننى ح فننة بننر  ابسلسننلةحن هقنن مجا اعمنن   مس حقننة علننى ابننيف  إىل أن ُت تننجا منن   عننيم ابسلسننلة هعسنني  

ة هانن ح باننه قسنن ل م رنن  فينن  منن  منن ن هذخنن  1218ي/615ابسننف     ننرى ابتيننل ها اننسي ء علننى ابننيف  
مسنسمر أربانة أونهر هوهننر خلنل ها ن    اباملين   احربيننة بانه انقج  بنر  ابسلسننلةحن إذ اعسقنه ك ن  منن  
احملنن ربني ابصننليبيني أن مهمننسهم قننه ايسهنندحن هأ ننم أهفننجا بقسننمهم ابصننلي حن ف يسننوبجا ع ىلننهي  إىل ب ديننمحن 

ا منننهادا  ابننن  هصنننلد فاننن   بانننه  هأصنننب  ا لننن   ننن ن دذ بنننري  يتسظنننر هصنننجل امنننهادا   هينننهةحن هيننن 
 .(3)وهجر هك ن على رأاه  اب  رديت ل ب  يجت متههاب ع  ابب اب هق ىلها  بلوملة 

 
بسي انة اهلعنجم   بسي انة هأع د ا ل  اب  مل حس ابع  باهم   ح  عزايه عهد ابصليبيني يجم   باه ينجمحن 

ابراحنننة هاهلنننههء فعهنننز قنننجة برينننة عنننهعمه  عشنننرا   ابنننهف عحن حمننن ه   اانننستزاا ابقنننجا  ابصنننليبية هحرم  ننن  مننن 
ابسننف حن ي مجنند ا اسنن ر ابصننلي  إ  أ نن  اصننعهمد خبتنن دا ابفننري حن هاعننجم مانن كه يقننجدس ا لنن   نن ن 

هفشلد خعة ا ل  اب  مل اهلعجمينةحن إ  أين  اانسمر   ا ق همنة هأرانل ( 4)دذ بريرحن ف يسود ا سلمجن 
هيصند  سنرا  عظيمن   بيمتنهللا ابانهه بن  من  انلجك  ان م  يعلند ابتعنهة ابرال إىل لسلف مت  ق ابان   ا

ابتيلحن فق علد ابفري  علي  قس    عظيم   ح  قعاجسحن فأمر ابسلع ن عتنه ذبن  بس رينق عنهة من  ا راكند   
قصنهها خليعن   يتن ك يانرا ابألزرا ابتيلحن فمتاد مراكد ابفري  م  الجك ابتيلحن فلم  رأى ابفنري  ذبن  

كن ن ابتيننل جينرذ فينن  قننهمي  حن فوفنرهس هعمقننجس فنجا ا راكنند ابنن  ُ الند   ابتيننلحن فنأ رها ا نن ء فينن  إىل حن  ( 5)
حن مق بنل ا تزبنة ابن  ( 7)على أرل  يزة دمي   ( 6)اببور ا  م هأصاهها مراكبهم في  إىل مج هللا يسمى بجرس 

                                                           
 .230ابقهت بني أ م ع ابصليبيني    234احملة ابصليبية  ال مسة   (1)

 .230ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (2)

 .230ا صهر يفس    (3)

 .230ا صهر يفس    (4)

 رذ م  بجرة إىل   ل ا تزبة ابا دبية.ك ن اللي  األزرا جي(5)

 بجرة ك يد حصت   على ا حل اببور م  عمل دمي  .(6)

 عارا اعن اببست يية.(7)
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لجا   ا نن ء هزحفننجا إبينن  غنن  مننرةحن فلننم انن  ابسننلع ن بيقنن علجس منن  يت بنن حن فلمنن  صنن رها   بننجرس حنن ربجس هقنن ع
يظفرها بع ىللحن ه  يس   على أينل دمين   ون ء ألن ا ن ة ها منهاد مسصنلة إبنيهمحن هابتينل  عنز بينتهم هبنني 

 .( 1)ابفري  هأبجاال ا هيتة مفسوة هبيه عليه  م  احصر  يق ه   رر 
 

هم   يتعونننجاحن فسجقنننف ابقسننن ل بانننو ابجقننند هعننن هد ابصنننليبيجن حمننن ه  م اخنننرتاا دف عننن   ا سنننلمني هب نننت
 .(2)بسجء األحجال ا جية هأع د ا سلمجن أيفسهم هااسمر  دمي   آمت  بلاة أوهر 

 
 ن  علنم اباسن ر رنج  ابسنلع ن ا لن  ابان دل اببشن م حصنل عتنه بالنهم آاثر ولال املليك العيادل:  -2

بنن  ا شننعجالحن هكنن ن ماظمنن   عظيمنن      ابعمننهللا هكنن ن   اباسنن ر عمنن د ابننهي  أمحننه بنن  اننيف ابننهي  علنن 
األكراد اهل  رينةحن فن عفق منهللا مج عنة من   تنه هاألكنراد يسفن دهن إبين  يعياجين حن علنى خلنهللا ا لن  اب  منل من  

هلنم اح نم علين  هعلنى  بيصن لّ جا ابهاير ا صرية أخ س ا ل  ابف ىلز إبراييم بن  ا لن  ابان دل ابسلعتة هأن ميُ 
 تن ح (3)فن را متزبسن  ا ارهفنة اببا دبينة بني    رينهة هعج ن  إىل ُأ نجن اب  منل بنلب    د ه   أحه ا ل نابب

فتزل عتهي حن ها د ابفزع أر ن ء ا اسن ر ا ان م  هدبند ابفج نى بنني صنفجا اباسن رحن هعركنجا خين مهم 
 ركنننني حن هعتنننهم  ه نننه ا تنننه أيفسنننهم دهن قيننن دة ايسنننوبجا مننن  ابا دبينننةحن (4) هأانننلوسهم هأمنننجاهلم هدهاانننم

هُتجيت  م ابن  كن يجا قنه أعنههي  بقسن ل  جينل ه ن  أصنب  ابفنري  ه  ينرها أحنها  هراءيم كل ماها م هذخ  م 
م  ا سلمني على ون    ابتينلحن فانيفه إىل بنر دمين  حن همل نجس آمتنني ب ن  متن زع ه  منهافهللا هكن ن ذبن    

هأصنب   (5) هكن ن ونيا     ُ نّه ه  يجصنف ذذ ابقاهةحن م  يلس ابستة هغتمجا كل م    ماسن ر ا سنلمني
ا لنن  اب  مننل   ه نننهللا حننر حن هأصنننبود ا بهننة ا انن مية مهنننهدة اب  ينن ر إ  أن هصنننجل ا لنن  ا اظنننم 

فقنننجى قلننند ا لننن  ( 6)عيسنننى مننن  ابشننن م انننهة ألخيننن  بانننه ينننجمني مننن  ُتنننرد ابننن  ا شنننعجال أيقنننل ا جقنننفحن 
ظننم  زابننة مجيننهللا ا ف اننه هكنن ن ا لنن  اب  مننل قننه عننزم قبننل هصننجل اب  مننل هاوننسه بنن  أزرسحن ههعننهس ا لنن  ا ا

علننى مف رقننة ابننب د هعركهنن  بيننه ابفننري  هابسج نن  إىل بنن د ابننيم  هك ينند بيننه هبننهس  –علننى منن  يقنن ل  –أخينن  
بننج ذينند إىل ابننيم  ب نن ن ك روننة كننيفى ررنن  غنن   ا ننجازي    مصننر ه ا لنن  ا سنناجد صنن ح ابننهي  يجاننف 

                                                           
 (.4/16مفر  اب رهال )(1)

 .234ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (2)

 عقهللا ابش    ابشرق    اببور أ جم.(3)

 .235ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (4)

 (.4/17ال )مفر  اب ره (5)

 (.4/17ا صهر يفس  )(6)
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عمن د ابنهي  بن  ا شنعجال ف انسهع س ب كند ل  ا اظم هوعا  هركد ا ل  ا اظنم إىل خيمنة  هة ف بس  ا 
مانن  هيسننن يرسحن ف اننستظر بيلنننبه خفيننن  هوي بنن  فلنننم يتظننرس ه  ميهلننن حن فركننند مانن  هاننن يرس إىل أن خننر  بننن  مننن  

ية هيتفنجس إىل أن   يفن رقجس حن  خير نجس من  ابنهاير ا صنر   الم  إىل مج عة م  أصنو ب  هأمنريماباس رحن مث
ابش م ههصل إىل مح ةحن هأق م عته صن حبه  ا لن  ا تصنجر ُمهينهة.. مث باهىلنل رنهة أمنر ا لن  اب  منل أخن س 
ا ل  ابف ىلز أن ميلن  رانج    حلن ر اباسن كر بلعهن دحن فملنى ابفن ىلز إىل محن ة همحنل إبين  ا لن  ا تصنجر 

  أُخنر  عمن د ابنهي  بن  ا شنعجال ها لن  ابفن ىلز من  ص حبه  ويا   ك  ا حن مث ملى إىل ابشرا فمن   بن  ه ن
هكسننند ا لننن  اب  منننل إىل أخيننن  ( 1)اباسننن ر اب ننن مل حن اينننسظم أمنننر ابسنننلع ن ا لننن  اب  منننل هقنننجى  ت يننن  

 ا   عبة الس األبي  :  األورا مجاى يسسو   على ارعة احلجر هصهرّ 
 

 اي مسنننننننننننننننننننننناهذ إن كتنننننننننننننننننننننند حقنننننننننننننننننننننن   مسنننننننننننننننننننننناف 
  

 

 فننننننننننننننننننننننننننننننن  و ب ننننننننننننننننننننننننننننننن  علبننننننننننننننننننننننننننننننن  هعجقنننننننننننننننننننننننننننننننف 
 

 صننننننننننننننننننننننن  منننننننننننننننننننننننرق  أه مج فننننننننننننننننننننننن قلج هاح ننننننننننننننننننننننن  
 

 

 بسعشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم   اننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ي  هعاسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننف 
 

 ها ننننننننننننننننننج ا تنننننننننننننننننن زل منننننننننننننننننن  ااننننننننننننننننننسعاد ه  عننننننننننننننننننت 
 

 

 إ  علننننننننننننننننننننننننننننننننننننى ابال ا لينننننننننننننننننننننننننننننننننننن  األوننننننننننننننننننننننننننننننننننننرا 
 

 هأقنننننننننننننننننننر ابسننننننننننننننننننن م عليننننننننننننننننننن  مننننننننننننننننننن  عبنننننننننننننننننننه بننننننننننننننننننن 
 

 

 مسجقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهللا بقههمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  مسشننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجا 
 

 

 هإذا هصننننننننننننننننننننننننننننلد إىل محنننننننننننننننننننننننننننن ة فقننننننننننننننننننننننننننننل بنننننننننننننننننننننننننننن 
  

 

 عنننننننننننننننننننننننننننننننين حبسننننننننننننننننننننننننننننننن  عجصنننننننننننننننننننننننننننننننل هعلعنننننننننننننننننننننننننننننننف 
 

 إن ال  عبنننننننننننننننننننننننننننهك عننننننننننننننننننننننننننن  قلينننننننننننننننننننننننننننل علقننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

   بننننننننننننننننننننننننننني كننننننننننننننننننننننننننل مهتننننننننننننننننننننننننننه هم قننننننننننننننننننننننننننفمنننننننننننننننننننننننننن 
 

 أه عننننننننننننننننننننننننننننننننب  عنننننننننننننننننننننننننننننننن  إانننننننننننننننننننننننننننننننن دة فلقنننننننننننننننننننننننننننننننن ةس
  

 

 (2)بنننننننننننننننننننننل   ابقي منننننننننننننننننننننة   عنننننننننننننننننننننرال ا جقنننننننننننننننننننننف  
 

 
                                                           

 (.4/18ا صهر يفس  )(1)

 (.1/315ابسلجك  ارفة دهل ا لجك )(2)
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هكسند إىل إخجاين  يسنساعلهم هيقنجل: ابجحنن  ابجحن  اباعنل اباعنلحن أدركنجا ا سننلمني قبنل ُتلن  ابفنري  مجيننهللا 
ابصنننليبيني  هولننند كسننند ا لننن  اب  منننل مسجاصنننلة    لننند ابتعنننهة  سننن عهع  علنننى مق همنننة( 1)أرل مصنننر 

حن هيننلا يننهل علننى حننر  مجقننف ا لنن  اب  مننل هصنناجبة أه نن ع ا سننلمني هعجافننه  ( 2)احمل صننري  بننهمي   
ابتعننها  علننى مصننرحن فجصننل ا لنن  األوننراحن هب تنن  غنن در مصننر باننه منن  عننرك عسنن كرس عتننه أخينن  ا لنن  

جم على ابصنليبينيحن حن هعس بهللا هصجل ا هد فسوس  مجقف ا ل  اب  ملحن هأخل يسساه بش  يع( 3)اب  مل 
هأمننن  ابفننننري  فنننن  م  ننن  مل ننننجا بننننر دمينننن   ( 4)م 1219ي/616هب تننن  عرا ننننهللا هلبننننجال ع صنننفة وننننهيهة عنننن م 

احسننن  جا اننن  بنننرا  هحبنننرا  هأحنننهقجا اننن حن هأخنننلها   حم صنننر  حن هابسلنننييق عليهننن  هامستنننهللا دخنننجل األقنننجا  إبيهننن  
ة ابنن  ا شننعجال هييسنن  ابرديننةحن هحفننر ابب ليننةحن هكننل منن   ننرى علننى ا سننلمني منن  مصنن ىلد كنن ن بسننبد حركنن

ابفننري  علننى ماسنن ريم احملنني  بننهمي   ختننهق   هبتننجا علينن  اننجرا  علننى عنن د محن هأيننل دميننن   يقنن علج م أوننه 
ه  رعند ا لن  ا اظنم ( 5)قس ل همي ياج محن هصيفها صيفا    يُنر م لن حن هقلندَّ عتنهيم األقنجا  هغلند األانا ر 

هاانننسمر ا لنن  اب  منننل إىل آخنننر ينننلس ابسنننتة حمنن راب  بلفنننري  متننن ز   هلنننمحن هينننم  رصنننر عننن د إىل بننن دسابقجاعننه 
حمن ربجن أليننل دمينن   متن زبجن هلننم حمننهقجن بنهمي  حن حنن ىللجن بيتهنن  هبنني عسنن كر ا سننلمنيحن علنى منن  ك ينند 
علي  اح ل با     أايم ابسلع ن ا ل  ابت صنر صن ح ابنهي  هكن ن ابنلذ ينهخل إىل دمين   من  أصنو ال 

لنن  اب  مننل إ نن  يننهخل علننيهم ر نن  رة عظيمننةحن  ن يسننب    حبننر ابتيننلحن هيننج  لننجء منن  مراكنند اباننهه ا 
( 8)م  أيل قرية م  قرى محن س عسنمى مانرذفسني ( 7)يسمى   يل ( 6)هوجاييهم هك ن عته ابسلع ن   يهار 

 ينند عتننهس قننجة يفننه حن كنن ن منن  ف حنن  يننلس ابقريننةحن فجصننل إىل أن خننهم   ابركنن ال ابسننلع     يننهارا  هك
هوننه مةحن ف نن ن خينن  ر بتفسنن  هيسننب    ابتيننل همراكنند ابفننري  حميعننة هيننهخل إىل دمينن   فيقننجذ قلننجال 
أيلهنن  عنن  ابسننلع ن هياننهيم هصننجل ابتعننه  زاحننة اباننهه عننتهمحن مث ىبيت ابسننلع ن اننب حة هيالمنن   خبنن ر 

ا حن حنن  آل أمننرسحن إىل أن  النن  أيلهنن  عنن  ابسننلع نحن فوظنن  بننلب  عتننه ابسننلع ن هعقننهم عتننهس عقننهم   ك نن  
 .(9)م  أكيف األمراءحن ه ال  أم    يهار ب  هايف يقمس  هه س ابق يرة 

                                                           
 (.136( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني )3/121ا  سصر )(1)

 .236ابقهت بني أ م ع ابصليبيني هعفري  ا ل  اب  مل   (2)

 .236ا صهر يفس    (3)

 .234احملة ابصليبية ال مسة   (4)

 (.4/19مفر  اب رهال )(5)

 ا  يهار : يج ابلذ يسسأذن ابسلع ن قبل دخجل األمراء علي  بل همة.(6)

   يل: يج األم  علم ابهي    يل.(7)

 كيلج مرت غر، مهيتة مح س.  6قرية عباه مس فة (8)

 (.4/20مفر  اب رهال )(9)
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 اثنياً: مساومات امللك الكامل على القدس: 

عبني بلمل  اب  مل حممهحن باه اصعهام  اببصليبينيحن أن م  ابصناد علين  ينزميسهمحن هإ  ءينم عن  مصنر 
ا سننجفرة بهين حن فسونجل منن  اي انة اهلعنجم أه ابننهف ع إىل ف نرة عنرل ابصننل   اببقنجة اباسن رية هاب م ن ان 

 عليهم هابجاقهللا أن عهة عجامل دفاس  ب قهام على يلس ا ب درة بال م  أمهه : 
 
ااسمرار عهفق ا مهادا  ها  ن م  اب رال األهره، هقيف  على ابصليبينيحن فقه حلر  جعيي حن ق ىلنه  -1

رانن نحن هايلننم إىل ابقننجا  ابصننليبية احمل صننرة مهيتننة دمينن  حن  نن  أععننى ينن  ء  ننيم قننيف حن همانن  باننو ابف
 .(1)دفا  ماتجاي  هعس رايحن هقجَّى مركزيم أم م دمي   

عا ننر ابقننجا  ا انن مية   ف رانن جرحن إذ أن منن امرة ابنن  ا شننعجالحن علننى ابننرغم منن  إحب  هنن حن هإبانن د  -2
اتننجذ بلقننجا  ا انن ميةحن فلنن   عمنن  انن دي  منن  ا  ننعراال حمركهنن حن قننه عركنند الونن ا  اننيا   علننى ابج ننهللا ا 

 .(2)هابفج ى 
عننجاعر األخبنن ر منن  ابشننرا عنن  عقننهم ا يننج  ا  جبيننة بقينن دة  ت يننز خنن ن ابدنن س ابههبننة الجارزميننةحن  نن   -3

 .(3)أ ر مش لة ابهف ع ع  ا بهة ابشرقية بلا   ا ا م   ه ا  جل 
م ل ابصنليبينيحن فقنه اعسقنهها أ نم انيعههن   ابنزعيم ا  نجو حليفن   هلنم أياشد أخب ر وهجر ا  جل آ -4

  ه ا سلمني.
ُتالننهد ابههبننة الجارزميننة ابدنن س اب ننرال حينن  اننيعر  نن ل الننجارزم  علننى الليفننة اباب انن    ب ننهادحن  -5

 ا  قة ابرهم.هُت دى   عجغل      و ب د ابش م بسوقيق أ م ع  ابسجااية على حس ال األيجبينيحن ه 
َحننر  ا اظننم عيسننى علننى أن ياننجد إىل بنن د ابشنن محن ألينن    ي نن  را نني   عنن   ركنن   أخينن  األوننرا  -6

 (4)مجانى   أقصنى ابشننم لحن بنلب  انن يه أخنن س اب  منل حممنه   ابسنا  ابنجدذ بلسفن هل منهللا ابصنليبيني 
على ح بة ابيأت ابن  ك يند عتسن ال  اقرتح ا ل  اب  مل على ابصليبيني ابصل  بشره  ابب ة ابس  ءحن عهل

 ا ل  اب  ملحن هاب  ع كه فقهان األمل اب يسص ر على ابصليبيني ه لد ابشره  ابس بية.

                                                           
 .305 ري  األيجبيني   (1)

 .305 ري  األيجبيني   (2)

 .305صهر يفس    ا (3)

 .306ا صهر يفس    (4)
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عتننننننن زل ا لننننننن  اب  منننننننل بلصنننننننليبيني عننننننن  األرا ننننننن  ابننننننن  ك يننننننند  ينننننننهيهم قبنننننننل ماركنننننننة حعنننننننني عننننننن م  -
 .( 1)م هم  ع ي  م  فسجح   عها اب رك هابشجب  1187ي/583

 ال ابصليبيني م  دمي  .ايسو  -
و وني ع م  . هب   اب  مل   يارل ابست زل ع  اب نرك هابشنجب  عقد هدنة بء املسلمء والصليبيء  -

 .(2)بيبقى على ا عص ل برا  مهللا ابشراحن ح    يسيعر ابصليبيجن على  ريق ابش م هاحع ز 
دهن قسنن ل مننهن بينند ا قننهتحن هبينند كنن ن يننلا اباننرل م نن ا  بلهيشننةحن إذ اننجا يسننسايه ابصننليبيجن منن  

هبنننلب   يننن   ل نننة بيننند  – ننن ء   بانننو ابنننرهااي   –حنننمحن هابت صنننرةحن اب  ننن فة إىل صنننليد ابصنننلبجا  
هعقننه ابصننليبيجن  لسنن    ت قشننة عننرل اب  مننل حممننهحن فتصنن  ا لنن  يجحتنن  بننريني بقبننجل ( 3)ا قننهت ابقهميننة 

 نننرال األهره،حن إذ أن ينننلا ا لننن    ي ننن  إ  هصننني   علنننى ابانننرلحن هاننن يهس أمنننراةس هاألمنننراء ابقننن دمجن مننن  اب
 ل نننة بيننند ا قنننهتحن   ابجقننند ابنننلذ   ع ننن  فيننن  ينننلس ا مل نننة مج نننجدة أصننن  حن بنننلب  ينننراس يجافنننق علنننى 
ابارل ح  عصب   ل ة بيد ا قنهت حقيقنة هاقاينة هعن رل ا تنههال اببن بجذ بي  ينجتحن قبنجل ابانرلحن 

 اعسقه: ها يهس بعريرك بيد ا قهتحن ه 
 أي  م  العأ ابسجصل إىل اعف ا مهللا اب ف ر. -
أن ا انننسي ء علنننى مصنننر انننجا يُقسنننم اباننن   ا اننن م  إىل قسنننمني: ابقسنننم ابشنننرق حن هيشنننمل ابشننن م  -

ها زينرة اباربيننةحن هابننيم حن هاباننراا همنن  يقننهللا   وننرا ينلس ابننب دحن هابقسننم اب ننر،حن هيشننمل ا م بنن  ابنن  عقننهللا 
 غرال مصر ح  احملي .

أي  باه ا اسي ء على مصر ايسم َّ  م  يشر ابهايية ابتصرايية على ا نليد اب ن وجبي   داخنل مصنر   -
كله حن مث إن ابتص رى   إاب يي  ايجاصلجن ايسص را م علنى ا سنلمني هانجا يانيفهن ملنيق  بنل  ن راحن 

ة ابصن رى أصننبود قجيننة هيسنيعرهن علننى  نن ل إفريقينة حنن  مصننرحن أمن  ا بهننة ابشننم بيةحن فن ن  ل ننة أرميتينن
ه  ااننسع عسه  ابسننيعرة علننى  نن ل بنن د ابشنن م هاباننرااحن أمنن  ا بهننة ابشننرقيةحن فقننه عّ فننل انن  ا  ننجلحن هقننه 

 .(4)أمل متههال ابب اب   ااسقع ام ه جيلهم إىل ابهاير ابتصرايية 
يننةحن هإ نن   ننأ إبينن   أينن  كنن ن يشنن    يننجااي اب  مننل حممننه هاعسقننه أينن    يسقننهم اننلا اباننرل عنن  حسنن  ي -

كجايلة م  هان ىلل النهاع هبن  ابسفرقنة بنني ابصنليبينيحن فن ذا عن د ابصنليبيجن إىل ب دينمحن هعفرقنجاحن فيسنهل 

                                                           
 .238ابقهت بني أ م ع ابصليبيني هعفري  ا ل  اب  مل   (1)

 (.9/329ما رك اب رال  ه اب زاة حممه عم رة )(2)

 .306 ري  األيجبيني   (3)

 .307ا صهر يفس    (4)
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. همنن  ابجا نن  أن أف نن رس يننلس كنن ن هلنن  أوننر كبنن     نني ع ( 1)عتهىلننل ااننسا دة األرا نن  ابنن  مننتوهم إايينن  
هاأَلانننبس رية مجقنننف ا تنننههال اببننن بجذ ابنننرافو بانننرل ة ابفرصنننة  انننسا دة بيننند ا قنننهت هأيَّنننه فراننن ن ابهاهيننن

اب  مننل حممننه هذبنن  ألاننب ال ع سي يننةحن إذ  ننرى عننهم  ااننسو  م   بينند ا قننهتحن هابقنن ع ابجاقاننة   
ا ليننل همنن  ا سننسويل احمل فظننة علننى ا هيتننة ا قهاننة منن   عننسم ابسننيعرة اب  ملننة علننى إقلننيم منن  هراء األردن 

ا يع بية عرل اب  مل حممه هيم ع ر جا   ابس بق مه مجنة مصنرحن هحجَّبنجا محلنة هع ر د ا هن ابسع رية 
صليبيةحن ي  احملة ابرابانةحن إىل ابقسنعتعيتيةحن فالنى ابنرغم من  حنر  بينزا ه تنجة هاببتهقينةحن علنى أ  عقعنهللا 

داد بيننند ع ق  ننن  منننهللا مصنننرحن فقنننه رأها هقسانننل أن احنننس هلم ابنننهبس  يُانننهال م سنننب  دننن راي   ننن م   يفنننجا اانننرت 
ا قهتحن هأ م يجدهن اخت ذ دمي   مركزا  بسع ر محن بنلب  كن ن من  ابعبيان  أن يرفلنجا ونره    عقلن  بانهم 
بقن ىلهم فيهن حن هينن  ا هيتنة ابسع ريننة اهل منة ابنن  ختنهم مصن حهم ابسع ريننةحن هيسنسعياجن منن  خ هلن  أن يتفننلها 

حن هيتن ك رأى آخننر (2)إىل أمن ك ابصنليبيني  بنهاخل إىل عمنق األرا ن  ا صنريةحن ه  يهسمنجا   ن فة ا قلننيم ا
يسالنق بننرفو ابصننليبيني با مننة عننرل ابصنل  ابننلذ عقننهم بنن  اب  مننل حممنه هيننج أن ابقننجا  ابصننليبية ك ينند 
  ه ننهللا مسقننهم علننى  بهننة ابقسنن ل إذ اونند   ا اننسي ء علننى بننر  ابسلسننلة هابابننجر إىل ابلننفة ابشننرقية 

 عن  علالنهللا أحنجال ا سنلمنيحن كمن  أملنجا بجصنجل األميفا نجر فرينهري  بلتيل هحص ر مهيتة دمين  حن فلن   
حن هيسبنني من  ينلا ابنرفو ( 3)اب    بقجاع  إىل ا حة ا اركةحن هاببس و ف ن امس ك مصر أصب  ونيا   ملنمجان 

أن احننرال ابصننليبية   اب  بننن  عشننر ا ننني دذ ادرفنند عننن  يننهفه  ابرىليسنن  ابنننلذ ق منند مننن  أ لنن حن هينننج 
 .(4)اد بيد ا قهتحن ه َّجبد إىل أيهاا دييجية ااسام رية اارتد

 
 اثلثاً: ىلعداد امللك الكامل مصر وال ا  لقتال الصليبيء: 

هعتهم  علم اب  مل حممه بتجااي ابصليبينيحن عصميمهم على ا اسمرار   ابقس لحن اختل ا  نراءا  ابلنرهرية 
لعر ابلذ يهَّهد مصنر خب صنة هابان   ا ان م  با منة اب  م  وأ   مس عهع  على ابصمجد   ه   يلا ا

 مته : 
 مجهللا األمجال اب زمة بسه يفق   احرال. -
 إعهاد هدهيز خعج  ابهف ع األم مية. -

                                                           
 .307ا صهر يفس    (1)

 .307 ري  األيجبيني   (2)

 .308ا صهر يفس    (3)

 .308(  ري  األيجبيني  2/275ع وجر )(4)
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ح ال األمراء األيجبيني  مهاد مصر ر   س    م  ابر  ل إىل مصر بقي دة ابت  ا ظفنر حممنجدحن ه ن  هصنل  -
رم  اب  مل حممنهحن هأعظنم قنهرسحن هأيزبن  علنى ميمتسن حن هين  متزبنة أبين  ه نهَّس عتنه أكإىل ا اس ر ا ا م  

هعشنننّعهللا اب  منننل حممنننه بانننه هصنننجل ينننلس ا منننهادا حن همجنننهللا عنننهدا  مننن  خنننيفة ابقننننجا  ( 1)صننن ح ابنننهي  
ا انن مية هأغننن ر انننم علنننى ا اسننن ر ابصنننلي حن هحرقننند بانننو أ نننزاء األبنننرا  الشنننبيةحن مث أغننن ر  يينننة علنننى 

ُتسننه علننى  ننف  رحن هيبننهه أن اب نن رعني ك يسنن  غنن  فانن بسنيحن إذ أحنن   ابصننليبيجن ماسنن را م خبتنن دا ا اسنن 
ابتهننر بفننرع دمينن   هأقنن مجا باننو األبننرا  هزهدهينن حن مقنن علنيحن هربعننجا بننني  ننف  ابتهننر  سننر منن  ابقننجارال 

سنهل علين  مه مجنة هح هل ا ل  اب  مل ختريد ا سنر ابنلذ يصنل بنني ا اسن ري  بشنعرمه  إىل قسنمني بي
 .(2)أخجمه  ف رال  زءا  م  ا سرحن هب   ابصليبيني كشفجا ذب حن فشهدها احرااة علي 

 
ادنن  ا لنن  ا اظننم إىل دمشننق  مننهاد مصننر رنن   سنن    : 1219ه/616ختريييب بيييت املقييدس عييا   -1

ب تنن  خشنن  إبينن  منن  ابر نن ل بننهفهللا العننر عنن  دمينن   هاننرع ن منن  بننهأ  ا مننهادا  عسقنن  ر علننى مصننرحن ه 
هصننجل باننو ا مننهادا  ابصننليبية إىل بنن د ابشنن محن هبل ننة أن ابفننري  عنن زمجن علننى أخننل ابقننهتحن باننه منن  
خلد ابش م م  اباس كرحن هك ن اببقهت أخجس ابازيز ع م ن هعز ابهي  أيب حن ف سند إبيهمن  ا اظنم خبرابن  

يننند ا قنننهت هقننن ل: بنننج أخنننلهس فقنن   : دننن  دفظننن : بنننلب  كسننند إىل أخيننن  ابازينننز ع مننن ن  يينننة بس ريننند ب
)بيد ا قنهت( بقسلنجا كنل من  فين حن هح منجا علنى بن د ابشن محن هبن د ا ان محن فأ نأ  ابلنرهرة إىل خرابن  

م فلننن  1219/ي616حن اقتنننهللا ابازينننز ع مننن ن بنننرأذ ا اظنننم هونننرع   ختريننند انننجر مهيتنننة ابقنننهت عننن م ( 3)
قعانننند ابتسنننن ء ونننناجري حن مث يننننرال ا ميننننهللا ه  أينننن و ا هيتننننة هخر ننننجا إىل ا سننننعه األقصننننى هقبننننة ابصنننن رة

 مننجاهلمحن ماسقننهي  أن ابصننليبيني   أوننريم "فنن مسألن اننم ابعننراحن همننتهم منن  ادنن  إىل مصننرحن أه إىل حصنن  
اب ننركحن هذينند بالنننهم إىل دمشننق انن ىلري  علنننى األقننهامحن هاببتننن   ا  ننهرا  مننزق  ويننن ا حن هربعتنن  علنننى 

جع هاباعم ه بد األمجال اب  ك يد اب هيتنة ا قهانة هقنه هم   خلق ك   م  ا ( 4)أر له  م  احص  
هأصنننبود ( 5)  ختريننند ا هيتنننة كلهننن حن عنننها ا سنننعه األقصنننىحن هقبنننة ابصننن رةحن هكتيسنننة ابقي منننة هبنننر  داهد 

ا هيتنننة مفسجحنننة   مي ننن  ابنننهف ع عتهننن حن هيقنننل ا لننن  ا اظنننم آ   ابقسننن ل متهننن حن هأيشنننه ابشننناراء   ينننلس 
 :  ه ابهي  حممه ب  عبه   ابعجر ا ت ابة فق ل ق  

                                                           
 .308 ري  األيجبيني   (1)

 .242ابقهت بني أ م ع ابصليبيني هعفري  ا ل  اب  مل   (2)

 (.6/224ابتعجم ابزايرة ) 241ا صهر يفس    (3)

 .241ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (4)

 (.4/32مفر  اب رهال )(5)
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 منننننننننننننننننننننننننننننننرر  علنننننننننننننننننننننننننننننننى ابُقنننننننننننننننننننننننننننننننهت ُمسنننننننننننننننننننننننننننننننلَّم   

  

 

 علنننننننننننننننننننى مننننننننننننننننننن  عبّقنننننننننننننننننننى مننننننننننننننننننن  ربنننننننننننننننننننجع هأانننننننننننننننننننم 
 

 فف  نننننننننننننننننننند ُدمننننننننننننننننننننجع اباننننننننننننننننننننني مننننننننننننننننننننينَّ صننننننننننننننننننننب بة
 

 

 علننننننننننننننننى منننننننننننننننن  ملننننننننننننننننى منننننننننننننننن  عصننننننننننننننننرس ا سقننننننننننننننننهم 
 

 هقنننننننننننننننننننننننننننه رام علننننننننننننننننننننننننننن   أن يُاّفنننننننننننننننننننننننننننى رانننننننننننننننننننننننننننجم 
  

 

 ه ّننننننننننننننننننننننننننر عنننننننننننننننننننننننننن  َكفننننننننننننننننننننننننننىَّ باننننننننننننننننننننننننننيم ُمننننننننننننننننننننننننننَلمَّمِ  
 

 فقلننننننننننننننننننننننند بننننننننننننننننننننننن  ُونننننننننننننننننننننننلَّد مييتُننننننننننننننننننننننن  َخلَّهننننننننننننننننننننننن 
 

 

ُاسَننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيف أه انننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ىلل أه مُسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلمَّ  
  

 

 فلنننننننننننننننننننننج كننننننننننننننننننننن ن يُفنننننننننننننننننننننهى اببتفنننننننننننننننننننننجت فهيسَننننننننننننننننننننن 
 

 

 (1)بتفسنننننننننننننننن  هيننننننننننننننننلا ابظنننننننننننننننن    كننننننننننننننننل مسننننننننننننننننلم  
 

 
 
 عرض امللك الكامل التاازل عن القدس:  -2

ملننى حنن  اعن أحننه عشننر وننهرا  علننى يننزهل ابصننليبيني أمنن م دمينن  حن دهن أن  ققننجا يننهفهمحن هيبننهه أن 
ابج ننهللا ابصننلي  علننى األرلحن هاببسنن و فنن   ابننباو اعخننر رس يننةةحن هأعسقننه بالننهم مننلَّ منن   ننجل يننلس ا ننه

ح  نة بلبقنن ء أك ننر منن  ذبنن  بايننها  عنن  أه ن  محن فانن دها إىل ب ديننم. كنن ن منن  بيننتهم بيجبلننه ابسنن دت دها 
بانننو ابقنننجا  إىل أه   ننن    عننن ور  هاحقيقنننة أن عنننجدة( 2)صنننفر/أهل آاير 14ابتمسننن  ابنننلذ غننن در مصنننر   

بج ننننهللا ابصننننلي  ابانننن محن ألن ابصننننليبيني علقَّننننجا إمننننهادا  أخننننرى أراننننله  اببنننن اب يجيجريننننجت اب  بنننن    علننننى ا
آاير فسوننهدَّ يشنن  هم هيبننهه أن اب  مننل حممننه علننم بقننههم يننلس ا مننهادا حن فننرأى أن يقننجم  16صننفر/29

مني هابجاقنهللا أن اعجم على ا اس ر ابصلي  قبل أن عتظم يلس ا مهادا حن هعب در بشن َّ يعنجم علنى ا سنل
ابعرفني ق م  بستفينل عنهة يعمن  حن ب ن  دهن يسيعنة إجي بينة هيبنهه أن فشنل ابقين دة ابصنليبية   ا انسي ء 
على دمي  حن باه ئسنة عشنر ونهرا  من  احملن ه   ها ان رك أّدى إىل عنلمر ابقنجا  ابصنليبية ها ين ر رهحهنم 

شن َّ يعنجم عن م علنى ا اسن ر ا ان م    ف ران جر هحن  ا اتجية ف  مجا ابق دة اب نب هالي ية ه  ببجا ب
خيفَّفنننجا مننن  حنننهة ينننلس ابسشنننتالع  حن اعفنننق ابزعمننن ء علنننى ابقيننن م بستفينننل يعنننجم عننن م علنننى ا سنننلمنيحن ب نننتهم 

                                                           
 (.7/119ولرا  ابليد )(1)

 .308ي  األيجبيني    ر (2)



 -150- 

اخسلفجا   اخسي ر اهلهاحن فرأى ا ل  يجحت  بريني عشهيه احص ر على دمي  حن   حنني  لند بي  ينجت 
ا انن م    ف رانن جرحن هانن يهس ر نن ل ابننهي  هباننو ابفرانن نحن هايسصننر ابننرأذ  ونن َّ يعننجم علننى ا اسنن ر

 16األخنن حن هونن  ابصننليبيجن يعجمنن   ع منن   علننى ماسنن رذ اب  مننل حممننه ها اظننم عيسننى   ف رانن جر   
آال منننرع بني خعنننأ ع سي يننن  حن ألن ابتسيعنننة  ننن ء  ع سنننيةحن إذ ُصنننهَّ اهلعنننجمحن هفَّنننر  19مجننن دذ اعخنننرة/
ية م  ا حة ا اركة باه أن ع به  خس ىلر ف دحنة   األرهاححن ههقنهللا اب  ن    األانرحن هقنه ابقجا  ابصليب

أن يسنننس ل ذبننن  هأراد اب  منننل حممنننه ( 1)مجقنننف ا سنننلمنيحن هأعننن د اب قنننة إىل يفجانننهم  دعَّنننم ينننلا ا يسصننن ر
ن ابتصننر بيسننسأيف  ننن ع  علننى ابصنننليبيني بقبننجل عنننرل ابصننل  النن   اب ننن ء عنن  مصنننر هكنن ن ياسقنننه أ

حن هيبنهه أين    ( 2)اجا عهفاهم إىل ع ي  مجقفهم ا سشَّهدحن ب ن  عر نة قجبنل اببنرفو أيلن   اهلزمية األخ ة 
 م عت ز   ا ية  ها  هي : هلييأتحن فارل عليهم ابصل  بلمرة اب  ب ةحن هقّهم 

ة بينننند ا قننننهت هعسننننق نحن ه يفيننننةحن ه بلنننن منننن عت زبنننن  عنننن  كننننل األرا نننن  ابنننن  فسوهنننن  صنننن ح ابننننهي حن  -
 م  فسو  م  مهن ابس حلحن اباس ت ء اب رك هابشجب .هاب ذقيةحن ها ىلر 

 دفهللا مبلا ئسة عشر أبف ديت ر مق بل اب رك هابشجب . -
 دفهللا ع  بيف إع دة  صني بيد ا قهتحن هابق  ابق ع اب  خرَّا  ا سلمجن   ب د ابش م. -
 عش يل  تة رابعية بسوهيه ع  بيف إع دة اببت ء. -
 . دة صليد ابصلبج إع -
 عسسمر اهلهية  هة و وني اتة. -
 

ه م ان حس  عتفيل ذب حن عاهه اب  مل حممه بسقهمي عشري  رييتة م  أق رب  بيونسف  ان  ابصنليبيجن منهة 
 .(3)اتسني يسم خ هل  إع دة  قيق م   هم 

 
ينيحن هينج يشن ل إغنراء كبن ا  ه  و   ن اب  مل حممه ك ن مسس ي    ها  عتهم  قنّهم ينلا ابانرل بلصنليب

بلقبجل ب حن ب   ي  ءحن   خيسلف مجقفهم ع  ابس بقحن فقه هافق علين  ا لن  ابصنلي  هأمنراء بيند ا قنهتحن 
هرفل  ا تههال ابب بجذ هفران ن ابهاهينة هاألانبس ريةحن ابنلي  كن يجا مي لنجن قلان  اب نرك هابشنجب  من  قبنلحن 

                                                           
 .309 ري  األيجبيني   (1)

 .310ا صهر يفس    (2)

 .310 ري  األيجبيني   (3)
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حن فلنن   عن  أ ننم   ي قننجا اب سننلمنيحن هايلننم ا يعنن بيجن إىل مج عننة هعنهالها ا يسننو ال منن  أمنن م دمينن   عنن را  
 .(1)ابرافلني 

 
عسنن بهللا هصننجل ابقننجا  ابفريسننية ها اليزيننة هك ينند حمملننة علننى منن  يقننرال منن  رابعيياً: سييقوط مديايية دمييياط: 

 هيتنننة دميننن  حن عشنننر انننف   تجينننة ف رعفاننند ماتنننجاي  ابقنننجا  ابصنننليبية هصنننممد علنننى مجاصنننلة احصننن ر 
رع ن منن  أغنن ر ا لنن  اب  مننل علننى ا اسنن ر ابصننلي  هعننرل ابصننل  علننى ابصننليبيني مننرة راباننة هب تنن    هانن

 .(2)يلق قبج   
 
مهيتنة دمين  حن من  ابنيف هاببونرحن ه نيقجا بهأ ابصليبيجن  ح  م احص ر حجل ىلحكا  حصار دمياط:  -1

رحن هارعفاند األانا ر فبياند اببقنرة بانه على أيله حن همتاجا هصجل األقجا  إبنيهمحن هبنهأ  ح ميسهن  اب  ين 
. هب ننن  اننن  ن ا هيتنننة ( 3)ديتننن ر ه  يبنننق داخنننل دميننن   انننجى ابقلينننل مننن  ابقمننن  هابشنننا   800ذحبهننن  بنننن 
  قس ل ابصليبينيحن هوبسجا مهللا قل  األقجا  هك ن ا ل  اب  مل يرال باو ابانجامني بينسوه أخبن ر ااسمرها 

ل ابتعها  إبيهم هك ن ق ىله دمي   األمن  مجن ل ابنهي  اب تن   من  األي و   دمي   هيعماتهم على هصج 
دميننن   فرمنننى قصنننيهة علنننى رأت انننهم إىل ا لننن  اب  منننل عصنننف ح بنننة دمينننن  حن ابسنننياة ها يننن ر ماتنننجاي  

 :(4) األي و هقرال ا ي ر ا ق همة هعع بد اب هد بسرعة  يق ذ ا هيتة مته 
 

 اي منننننننننننننننننننننننننننن ب   دمينننننننننننننننننننننننننننن   و ننننننننننننننننننننننننننننر يننننننننننننننننننننننننننننهمد
  

 

  ننننننننننننننننننننننننننن م  أ نننننننننننننننننننننننننننرس هكفيلننننننننننننننننننننننننننن  ونننننننننننننننننننننننننننرف ع    
 

 يقريننننننننننننننننننننننن  مننننننننننننننننننننننن  أزكنننننننننننننننننننننننى ابسننننننننننننننننننننننن م  ينننننننننننننننننننننننة
  

 

 كننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن د  دننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  أصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجب  
 

 هيقنننننننننننننننننننننننجل عننننننننننننننننننننننن  بانننننننننننننننننننننننه هإيننننننننننننننننننننننن  اننننننننننننننننننننننن مهللا
  

 

  ك  سنننننننننننننننننننننننننننن   نننننننننننننننننننننننننننن ال دقيقننننننننننننننننننننننننننننة ه ليلنننننننننننننننننننننننننننن 
 

 اي أيهننننننننننننننننننننن  ا لننننننننننننننننننننن  ابنننننننننننننننننننننلذ مننننننننننننننننننننن  إن ينننننننننننننننننننننرى
 

 

                                                           
 .311ا صهر يفس    (1)

 .245ابقهت بني أ م ع ابصليبيني هعفري  ا ل  ابا دل   (2)

 (.4/32مفر  اب رهال )(3)

 .246ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (4)
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 حنننننننننننننننننننننننننننننننننن  كأينننننننننننننننننننننننننننننننننن   نننننننننننننننننننننننننننننننننن رس هيزيلنننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 يننننننننننننننننننننننلا كسنننننننننننننننننننننن ال مج نننننننننننننننننننننن  منننننننننننننننننننننن  حنننننننننننننننننننننن ب 
 

 

 بننننننننننننننننننننننننننننننننني ا لننننننننننننننننننننننننننننننننجك وننننننننننننننننننننننننننننننننبيه  هعهيلنننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 هقدحننننننننننننننننننننأونننننننننننننننننننن ج إبينننننننننننننننننننن  عننننننننننننننننننننهه اننننننننننننننننننننجء أ
 

 

 منننننننننننننننننننننننن  بننننننننننننننننننننننننيه مي تننننننننننننننننننننننننين بننننننننننننننننننننننننهي  أقجبنننننننننننننننننننننننن  
 

 فننننننننننننننننننننننننن بيف قنننننننننننننننننننننننننه متاننننننننننننننننننننننننند إبيننننننننننننننننننننننننن   ريقننننننننننننننننننننننننن 
 

 

  ميانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  فرانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ي  هخيجبنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 ف لننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجع  ابد علننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى أبرا نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
  

 

 هاببوننننننننننننننننننننننننننننننننر عننننننننننننننننننننننننننننننننز بتصننننننننننننننننننننننننننننننننرس أاننننننننننننننننننننننننننننننننعجب  
 

 هبنننننننننننننننننننننننننننننج اانننننننننننننننننننننننننننننسع ع ألمَّ اببننننننننننننننننننننننننننننن   ىلنننننننننننننننننننننننننننننلا
 

 

 هحتيتنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  هب نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ةس هعجيلنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 

 هراننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجب    أن دينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند دعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ءس
  

 

 ب تننننننننننننننننننننننننننننننننننن  انننننننننننننننننننننننننننننننننننه  عليننننننننننننننننننننننننننننننننننن  دجبننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

  ك بازمنننننننننننننننننننننة عشنننننننننننننننننننننفى اننننننننننننننننننننن فننننننننننننننننننننن حرت محننننننننننننننننننننن
  

 

 أن يشنننننننننننننننننننننننننننننننسفى  ننننننننننننننننننننننننننننننن  دعننننننننننننننننننننننننننننننن ك عليلننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 فننننننننننننننننننننننننننننننن   أععننننننننننننننننننننننننننننننن ك اب  ننننننننننننننننننننننننننننننن  بفلنننننننننننننننننننننننننننننننل 
 

 

 داء   لننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  يردنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى عاليلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 ف باننننننننننننننننننننننننننننننلر   يصننننننننننننننننننننننننننننننر ا بنننننننننننننننننننننننننننننن  هديتنننننننننننننننننننننننننننننن 
  

 

 هر نننننننننننننننننننننننننن س منننننننننننننننننننننننننن  يننننننننننننننننننننننننننلا اب  نننننننننننننننننننننننننن  بنننننننننننننننننننننننننن  
 

 هاب  نننننننننننننننننننننننننننننننننر انونننننننننننننننننننننننننننننننننرس إبيننننننننننننننننننننننننننننننننن  حمنننننننننننننننننننننننننننننننننها
 

 

 منننننننننننننننننننننننن  انننننننننننننننننننننننن ف عتننننننننننننننننننننننننه ا سننننننننننننننننننننننننلمني قبجبنننننننننننننننننننننننن  
 

 هبننننننننننننننننننننننا  قاننننننننننننننننننننننه  عنننننننننننننننننننننن  ابقينننننننننننننننننننننن م بتصننننننننننننننننننننننرس
 

 

 ابننننننننننننننننننننننننهمجع مهجبنننننننننننننننننننننننن  منننننننننننننننننننننننن  إن ميننننننننننننننننننننننننل منننننننننننننننننننننننن  
 

 ههيننننننننننننننننننننند قنننننننننننننننننننننجى ابقنننننننننننننننننننننرآن فيننننننننننننننننننننن  هرفاننننننننننننننننننننند
  

 

  فنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند يلنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن رع  هابن ذبجبنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
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 هعننننننننننننننننننننننننن  صنننننننننننننننننننننننننهى ابتننننننننننننننننننننننننن قجت   أر  ىلننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 صننننننننننننننننننننننننننننننننننننلب ي  هعلننننننننننننننننننننننننننننننننننننى بنننننننننننننننننننننننننننننننننننن  إايلنننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 يننننننننننننننننننننلا هحقنننننننننننننننننننن  هصننننننننننننننننننننف صننننننننننننننننننننجرة ح بنننننننننننننننننننن 
 

 

 هخفننننننننننننننننننننننى علننننننننننننننننننننننى  ننننننننننننننننننننننهللا ابننننننننننننننننننننننجرى  ليلنننننننننننننننننننننن  
 

 هكفننننننننننننننننننننننننننننن ك اي ابنننننننننننننننننننننننننننننن  األكننننننننننننننننننننننننننننننرمني  ينننننننننننننننننننننننننننننن 
  

 

 حقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   همجلسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  هذا عفصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيل  
 

   خينننننننننننننننننننند حقننننننننننننننننننننق ر نننننننننننننننننننن ء فينننننننننننننننننننن  اي منننننننننننننننننننن 
  

 

 أ ننننننننننننننننننننوى علينننننننننننننننننننن  منننننننننننننننننننن  ابننننننننننننننننننننجرى عاجيلنننننننننننننننننننن  
 

 هأذخنننننننننننننننننننننر بينننننننننننننننننننننجم ابباننننننننننننننننننننن  فاننننننننننننننننننننن   صننننننننننننننننننننن ح   
 

 

 أبننننننننننننننننننننننننننننننننننها  برا نننننننننننننننننننننننننننننننننن   ننننننننننننننننننننننننننننننننننجدس الميلنننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 
هحن هل مسن عهة ان  ن ( 1)فلم  هقف ابسلع ن على يلس األبي   أمر أيل ابقن يرة همصنر اببتفن  بلعهن د 
اتننجاي  ابسنن  ن ه  يسسسننلم ا هيتننةحن هحنن  ح ميسهنن  علننى ابصننمجدحن هأخننل يراننل باننو ا سعننجعني برفننهللا م

ا سلمجن بليأتحن فلعأها إىل كل احينل  يصن ل ا ن ن إىل مهيتنة دمين  حن ف ن ن ا لن  اب  منل ينهفهللا بر  بن  
بي  هينم  ملنجن ا ن ن احملفجونة داخنل ا لنجد ها شنما  حن فج نهللا ابصنليبيجن حبن    منزهدة ابأل نرات عنها 

أه يقسلنننج م هكننن ن ( 2)ىل ا  ننن نحن هيقبلنننجن علنننى ابانننجامنيعتنننهم  يصنننعهم ابسنننب حجن اننن حن فيسعننن  ابفنننري  إ
ا سننلمجن ياباننجن ا منن ل ابألغليننة باننه عفريننا بعج نن حن هيلقج نن    ابتهننر مننهللا باننو ا يننف فيعننلا  أينن و 

هانن  ابصننليبيجن   ( 3)دمينن   هىبخننله  حن هب نن  ابصننليبيجن اوننجا   هقننف ذبنن  بج ننهللا وننب ك   ابتهننر 
 .(4)صبود ا هيتة   ه هللا و ءحن ه  ياه ا ل  اب  مل يارا م  يههر بهاخله  كلي  حن هأعزل دمي    

 
وننّهد ابصننليبيجن احصنن ر علننى دمينن  حن ه ننيَّقجا علننى أيلهنن حن همتاننجا هصننجل األقننجا  سييقوط دمييياط:  -2

 إبيه حن ه  ا ق بنل كن يجا مسوصنتني داخنل ماسن را م احمل  نة ابلتن دا هاألانجار هعانلر علنى اب  منل حممنه
 5ي/616ونناب ن  25إمننهاد ا هيتننة اببر نن ل ها نن ن هبننهأ  ح ميسهنن  اب  ينن ر هأخنن ا  اننقعد دمينن     

                                                           
 (.316حن1/317جك )ابسلجك  ارفة دهل ا ل(1)

 .246ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (2)

 .246ابسلجك يق   ع  ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (3)

 .247مفر  اب رهال يق   ع  بيد ا قهت بني أ م ع ابصليبيني   (4)
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حن كنن ن أيننل دمينن   ( 1)م باننه حصنن ر دام عسنناة أوننهر هدخلهنن  ابصننليبيجن باننه يننجمني 1219عشننري  اب نن   
لفنجا هلنم علنى ذبن حن ففسونجا قه  لبنجا من  ابفنري  األمن ن هأن خير نجا متهن   يلهن  هأمنجاهلم   ابَقس ِقَسنة هح

ُعننُرهن اببتسنن ء  هلننم األبننجاال فننهخلجا هغننهرها  يلهنن حن هه نناجا فننيهم ابسننيفحن قننس   هأاننرا  هابعننجا   ا نن مهللا يَنفف
هكأ م بلب  ي بسجن أي  أيتم  أقن م ابصنليبيجن   مجقنهللا من  ( 3)هحجبجا مسعهي  كتيسة ( 2)اببت    هيفسلجن

تن  ق إ  هانه ابهمجينة هابيفبرينةحن بنل أن ذبن  صن ر  نة من   ن  محن انجاء مجاقهللا دار ا ا م أه غ  من  ا 
حن هيلنن ا (4)  بنن د ابشنن م أه مصننر هكأينن   رينن  دمننجذ مسجاصننل احلقنن   هأن اخسلفنند مجاقانن  ا  رافيننة 

 إىل ذب حن أن اب زاة ق مجا بس  عملة صليبية   دمي      يهل على أ م اعسقنهها   اانسقراريمحن هاانسمرار
ه نننجديم فيهننن حن ه  ينننلا اجملننن ل يانننرا أن ابصنننليبيني عتنننهم  اانننسجبجا علنننى دميننن   كننن ن أمننن مهم أن يساننن ملجا 
ابباملننة ا انن مية ابنن    عننهاههل    ا هيتننة منن  قبننلحن أه أن يقجمننجا بسنن  عملننة  هيننهة هقننه فلننلجا احننل 

فر نننه  علنننى األيننن و ا سنننلمني  كسننن اب   عيتينننة حننن هل اب نننزاة  اب نن  حن هاببفانننل   اننن  يقنننجد صنننليبية عليهننن 
هصنننفد   ننن    رىلنننة  جد ابلنننرهرةحن ه  اننن ه    دار  نننرالبنننهمي  حن هأ لنننق ابنننباو علنننى علننن  ابتقنننجد يقننن

حن همن  ا  حن  أن علن  ابتقنجد ( 5)ابصنليبية بنهمي   احمننلة ة عن  ا حنس ل أملسه  ابظرها ا هيهة ابت مجن
على اعسب ر أ   ان د من  أ نل األغنرال احي عينة صفد اببتهرة   يسم ابسا مل ا  أمها   جي  حن هاه أ   ه 

خننن ل ابظنننرها ابننن  ع ونننه  ابصنننليبيجن بنننهمي  حن مث أن اب نننزاة اونننجا   فنننرل احصننن ر حجهلننن حن هبنننلب    
. هإىل   يننند ذبننن حن انننه أن ابصنننليبيني عملنننجا علنننى عتصننن  (6)عسسنننرال علننن  ابتقنننجد إىل األانننجاا ا صنننرية 

فنرتىحن علنى دنج دل د بنة ها نوة دمين  حن هقنه أقنر بنلب  ا ن رؤ ابصنلي   ن ك دذ األ ف ل ا سلمني   
علنننى أن ا تصنننري  اننن رها هراء ابفراننن ن ابصنننليبينيحن هأن احركنننة ابصنننليبية بانننه أن أخفقننند   غنننزه اببننن ب ني 

قنة ه  ه الهم يسوجبجن ع  ا ا م إىل ا سيوية ادهد إىل غزه قلجال ابص  ر األبرايحن ابلي  بيه هلنم ان
بقننه كنن ن أانلجال ابصننليبيني   دمينن   بربنراي  مهعينن  حن مس لفنن   ( 7)مجنل   ذبنن  ابصنراع احملمننجم بننني ابعنرفني 

بايه عن  احلن رة هابقنيم ا يسن يية ابتبيلنةحن كن ن بسنقج  دمين   أبلنا األونر   يفنجت ا سنلمنيحن  ن   الهنم 
بنلذ ااننسّاه فين  ابصننليبيجن بلزحنف دننج ابقنن يرة يس ن عفجن بّصننه العنر ابننهايم هإ ن ء ا اسننهي    ابجقنند ا

                                                           
 .311 ري  األيجبيني   (1)

 .312احرهال ابصليبية ابا ق   بني ابشرا هاب رال   (2)

 (.7/119يد )ولرا  ابل(3)

 .285احرهال ابصليبية ابا ق   بني ابشرا هاب رال   (4)

 حن رأفد ابتيفاهذ.234ابتقجد ابصليبية   (5)

 .235ا صهر يفس    (6)

 .286احرهال ابصليبية ابا ق   بني ابشرا هاب رال   (7)
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ب انسي ء عليهن  ه قينق اهلننها األ نى بلوملنةحن هي نلا أ ننوى ابان   ا ان م    ابشنرا األد  مّعجقنن   
خبعر ا  جل من  ابشنرا هابصنليبيني من  اب نرالحن األمنر ابنلذ دفنهللا ا ن رؤ ابن  األون  بلسابن  عن  حزين  قن ىل  : 

ا سننلمجن   يننلس ا ننهة رصنن ىلد   يُبسننل انن  أحننه منن  األمننمحن متهنن  ينن  ء ابسننرت قننبوهم هبقننه بُلنن  ا انن م ه 
 حن أقبلجا م  ا شراحن ففالجا األفا ل اب  يسساظمه  كل م   هللا ا  ... همته  خره  ابفري حن من  ا  نرال 

ينن  علننى أن إىل ابشنن محن هقصننهيم داير مصننرحن همل هننم و ننر دمينن   متهنن حن هأوننرقد داير مصننر هابشنن م هغ  
 .(1)ميل جي  

 
كنن ن منن  أوننر ابصننهمة ابنن  أصننيد انن  ابانن   ا انن م  بسننقج  دمينن  حن أن ذيييول سييقوط دمييياط:  -3

عنننهفق ابتننن ت علنننى ا سننن  ه يسلَّنننرعجن إىل   أن يتصنننريم علنننى أعنننهاىلهمحن هأدرك ا لننن  اب  منننل حممنننه أن 
م  قبل هبهأ خُيعَّن  من   هينهحن بنهفهللا خعنر  أخعرا لق ة على ع عق  وقيلةحن هأن مس هبيس  أصبود ا همة 

 مصر قبل أن يسسفولحن هعصَّرا على أرباة حم هر: ابصليبيني ع  
ابدر  رانن ل ابسننفراء إىل ب ننهادحن حنن َّ الليفننة ابت صننر بننهي    علننى ابننهعجة بلعهنن دحن هدفننهللا ا سننلمني  -أ

سلمني بتعهع حن ب   عصنرف  هقنف عتنه إىل محل ابس ح بلهف ع ع  ا ا محن ف سد الليفة إىل األمراء ا 
األمنر ابنلذ متان  من  إران ل يلا احهحن هرر  ك ن متهم ن     عسبالنهللا أخبن ر ابزحنف ا  نجو ابدن س غنر، آاني  

 .(2)اباس كر إىل مصرحن  رك   ا بهة ا ج هة بلم جل مفسجحة 
ب د ابش م بس فينف ابلن   عن  أرال إىل أخي  ا اظم عيسى   دمشق  ه مجة ا ا قل ابصليبية    -ب

 .(3)ا بهة ا صرية 
قَّرر دتيه مزيه م  ابقجا  م  ك فنة أدن ء مصنرحن هااسولن ر أكنيف عنهد   ن  من  اباسن كر ابشنرقيةحن  -ج

 فسم َّ  م  مجهللا عشري  أبف مق عل.
ا تعقننة  اخسنن ر م نن ان  أك ننر م ءمننة بلقسنن ل بجقننف ابزحننف ابصننلي  ابدنن س ابقنن يرةحن فتقننل ماسنن رس إىل -س

اب  عقهللا  تجال حبنر أ نجم  تّن ح هابشن    ابشنرق  بلتينلحن قب بنة قرينة  نجيرحن هبنىن فيهن  قلانة  هينهة أ لنق 
 هم  ابجا   أن اخسي ر يلا ا   ن ك ن مجفق   فهج: ( 4)عليه  ا تصجرة 

                                                           
 .312 ري  األيجبيني   (1)

 .313ابسلجك يق   ع   ري  األيجبيني   (2)

 .313األيجبيني    ري  (3)

 .(1/79بهاىلهللا ابزيجر   هق ىلهللا ابهيجر )(4)
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م  َّفنة هقجينةحن يظنرا  حمصَّ   صيت    بياي  حن ه  يسيسر بلصليبيني ابجصجل إبي  إ   د حرااة برية هحبرينة  -
 بباهس ع  قجاعهيم   دمي  حن    اّيار هم هلعم   ا سلمني.

 أقرال ا جاقهللا  اسقب ل ابتعها  ابق دمة م  ب د ابش م عيف وب   زيرة ايت ء. -
 أقرال  ريق بلمجاص   ابرىليسية إىل ابق يرة.  -
 .ز ا  را  ا سصل ر سلف ب د ابهبس قرية م  ميت ء  تالجد ابسع رذ ذذ احمل صيل ابجف ة ها رك -
 

هأمننن  ابصنننليبيجنحن فامنننهها إىل إعننن دة بتننن ء دميننن   ه صنننيته  هابب نننجا   ذبننن حن مث كسبنننجا إىل اببننن اب يجيجرينننجت 
 اب  ب  يعلبجن : 

مزيننها  منن  ابقننجا  اباسنن ريةحن هخب صننة أن باننو ابصننليبيني ا ج ننجدي    مصننر بننهأها يف ننرهن   اباننجدة  -
 م.إىل أه   

 إرا ل األميفا جر فريهري  اب   . -
 .(1) إرا ل األمجال اب  مُجاد بص م احملة -
 
عب يتد آراء ابصليبيني باه اقج  دمي   علنى األبنجاي  ابجا ند اخت ذين حن اخلاللات بء الصليبيء:  -4

ت أن دمينن   فقننه اخسلفننجا علننى مل يننة دمينن  حن إذ رأى ا لنن   نن ن دذ بننري  يسنن يهس ابرهان  بينند ا قننه
أصبود  زءا  م   ل ة بيد ا قهتحن فيم  رأى ب  يجت ا تههال ابب بجذ  رهرة خلنجع ا هيتنة بسنلعة 
اب تيسنننةحن أذ بسنننلعس  اببنننلا  أليننن    نننل اببننن ابحن هب ننن  ابنننرأذ اباننن م بلوملنننة عننن رل ب  ينننجت   ادع ىلننن  

ابحن فأينننننه ابفراننننن ن ابهاهينننننةحن مل ينننننة ا هيتنننننةحن هالزمننننند األمنننننجر بنننننني ا لننننن   ننننن ن دذ بنننننري حن همتنننننههال اببننننن 
ها اننبس رية هابفريسنننيجن هصنننليبيج بيننند ا قننهت ا لننن  دذ بنننري  فيمننن  أيننه ا يعننن بيجن بننن   ينننجتحن هايسهنننى 
األمنننر بانننرل األمنننر علنننى اببننن اب يجيجرينننجت اب  بننن حن فأينننه ا لننن    مجقفننن     نننم ا هيتنننة إىل  ل نننة بيننند 

إذ وننننار ا يعنننن بيجن ابب نننننب ابننننلذ أصنننن امحن هأعلتننننجا ا قننننهتحن هاخسلننننف ابصننننليبيجن بننننهى عقسننننيم اب تنننن ىلمحن 
اباصنني ن ه نن ببجا رزيننه منن  اب تنن ىلمحن هأوننهرها انن حهم   ه نن  ا تننه ابفريسننيني إذ   ي يننهيم ب  يننجت   
 لننبهم هإيقنن ذا  بلمجقننف أخر نند ابقننجا  ابفريسننية منن  دمينن   حنن    عشننسب  مننهللا ا يعنن بيني هأخنن ا  اعفننق 

 على:
يع بيننننة منننن  دمينننن  حن هعننننجو أمننننر ذبنننن  فرانننن ن ابهاهيننننةحن هابقننننجا  ابفريسننننيةحن هفرانننن ن  ننننرد ابقننننجا  ا  -أ

 ا ابس رية.
                                                           

 .314حن  213 ري  األيجبيني   (1)
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هايقسننمد آراء ابصننليبيني حننجل ابزحننف علننى (1)إعنن دة عجزيننهللا اب تنن ىلمحن هزايدة يصننيد ا يعنن بيني متهنن   -ب
 د ابشن م م شنجفة ابق يرةحن فقه رأى قلة م  ا ته ابسج   إىل بيد ا قهتحن ها اسي ء عليهن حن إذ ك يند بن

ن دذ بري   صني مهيتة دمي  حن همت  ابصنليبيني قسنع   من  ُت م   ه  قجا  إا مية فيه حن هرأى ا ل    
ابراحنةحن ري منن  يصننل ا ميفا ننجر فردرينن  اب ن  حن هرأى ب  يننجت أن ابعريننق مسيسننر إىل ابقنن يرةحن هأن ابزحننف 

 نننتهم مننن  ابسنننيعرة علننى مصنننرحن همننن  مث علنننى بننن د عليهنن حن همعننن ردة األينننجبيني   ينننلا ابجقنند مت اننند همي
ابشننن م هعفننن قم الننن ا بنننني ب  ينننجت ها لننن  ابصنننلي  ابنننلذ حننن هل عج ننني  صننناجبة ابسنننيعرة علنننى مصنننر 
هابق يرةحن بقلة عهد ابصليبيني اببتسبة إىل ا  ن مصر هبانه مهيتنة ابقن يرة عن  دمين  حن فن ور ا لن  م ن درة 

 .(2)م 1220ي/617ع   ع م دمي   إىل 
 
 الو ع العسكري   بالد ال ا  بعد سقوط دمياط:  -5

على ابرغم م  ال ف   ابهاخلية بني ابصليبيني هابركجد اباس رذ ابلذ هقاجا فين حن فقنه كن ن علنيهم المنني 
رملننننن ن  14ه نننننجديم  نننننه ابقنننننجا  ا اننننن ميةحن بنننننلب  رأها ا انننننسي ء علنننننى عتنننننيه فأغننننن رها عليهننننن    

حن ه  بنن د ابشنن محن ينن  م ا سننلمجن ا ا قننل ابصننليبية ( 3)هدخلجينن  قهننرا  م 1219عشننري  اب نن   23ي/616
بس فيننف ابلنن   عنن  ا بهننة ا صننريةحن ذبنن  أن ا اظننم عيسننى غنن در مصننر باننه اننقج  دمينن   ع ىلننها  إىل 

 ب د ابش م بسببني: 
 حشه اباس كر هإرا هل  إىل مصر.األول: 
 م.ابل   على أم ك ابصليبيني   ب د ابش الثاين: 

 
محن قي اننرية هفسوهنن  عتننجةحن مث عج نن  إىل قلاننة ع لينن  1220وننهر آذار ي/617هفانن   يننن  م   وننهر حمننرم 

هحنلا األونرا مجانى حنلها ( 5)حن بفسوه  ب ت   جب  رق همة ابهاهية فيه حن ف  عر إىل ا يصراا عته  ( 4)
دحن غنن  أينن    يننسم   منن  أخينن  ا اظننم عيسننىحن فأغنن ر علننى إمنن رة  ننرابلهحن هينن  م صنن فيس حن هحصنن  األكننرا

ا ل   جي     عملي ع  اباس رية بسبد احرال بيت  هبني ا  قة ابرهمحن ب ت  راب  اببقرال م   نرابله 

                                                           
 .249ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (1)

 .250بيد ا قهت بني أ م ع ابصليبيني هعفري  ا ل  ابا دل   (2)

 .315 ري  األيجبيني   (3)

 .: اام حص  بسجاحل ابش م 315ا صهر يفس    (4)

 .315 ري  األيجبيني   (5)
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هابجاقننهللا أن اهلعمنن   ا انن مية علننى  سل نن   ابصننليبيني   بنن د ابشنن م اب  نن فة إىل مرابعننة ( 1)هأيع كيننة 
  دميننن   مننن  ا منننهادا  ابننن  مي ننن  أن اليت إبنننيهم مننن  ابصنننليبيني ا ج نننجدي  األونننرا مجانننىحن قنننه حنننرم 

ا مننن را  ابصنننليبية   بننن د ابشننن محن بنننيه ينننلا فوسننندحن بنننل أّدن إىل انننود بانننو ابقنننجا  ابصنننليبية مننن  
عمنن   حعننة   نن درة إذ أن ا لنن  يجحتنن  بننريني اختننل منن  يننلس اهلحن (2)دمينن    سنن عهة إمنن را  بنن د ابشنن م 

عاالننهد أاننب ال يننلس اباننجدة ابنن  كنن ن منن  بيتهنن  ااننسمرار عننهيجر ابا قنن   دمينن   إىل ع نن حن علننى ابننرغم منن  
بيتننن  هبنننني ا تنننههال اببننن بجذحن همشننن لة ابجراونننة   أرميتينننة ابصننن رى بانننه هفننن ة بينننج اب ننن     متسصنننف عننن م 

. ه نننن  يلفنننند ابتظننننر خعننننجرة ابصننننراع بننننني ابقننننجة ا انننن مية ابسنننن  قة ( 3)م 1219صننننيف عنننن م ي/616
 على ا ا م هاألمة. أليجبيني بيتم  ملجك أهرهاب يسفقجنحن ف  ن بلب  ابسفرا أورهالجرازميني ها

اانس ل ا لن  اب  منل العنر ابنلذ فر ن  ب  ينجت علنى املااوشات بء امللك الكامل والصيليبيء:  -6
حركننة ابسننف  ابصننليبيةحن هأراننل باننو ابسننف  احربيننة عننيف فننرع روننيه إىل قننيف  فه مجنند ابسننف  ابرااننية   
بيم اجلحن فأغرقد باله حن هأار  ابباو اعخر هااسع ال ابب اب بتهاءا  ابصليبيني   دمي    منهاديم 

يرافقهن  بانو ر ن ل ابنهي  م هصلد قجا  صنليبية إىل دمين   1220آذار ي 617ا  ل هابر  ل فف  حمرم 
عسن بهللا هصنجل ا منهادا  هعلى رأاهم رىليه أا قفة مي ن يترذ هأرال ابب اب األمجال من  خزاينة ابب بجينةحن ه 

منن  أ  يينن  هفريسنن  اب  نن فة إىل مثنن   اننف  أراننله  ا ميفا ننجر فردرينن  اب نن   علننى رأاننه  مننىن كجينند بجبينن  
م بلزحنف علنى ابقن يرةحن إ  أن ابقنجا  1220ي/617هح هل ب  يجت ااس  ل ا مهادا  ا سزايهة عن م 

ر  ابقننجا  اباسنن رية ا  يننهة بلمتننههال اببنن بجذ علننى ابننيفبهحن ابفريسننية هاأل  ييننة ها اليزيننة   عجافقنن حن فأغنن 
 .( 4)ه بسه حن فأعه هلم ا سلمجن كميت  حن هُت تجا م  أار اب    متهم هفر ابب قجن إىل دمي   

 
ونل ا لن  اب  منل مرابعن     ا اسن ر ابنلذ أ لنق ح د امللك الكامل للقوات للمواجهة احلامسة:  -7

رةحن هقنه اختنل اب  ن  من  ا  نراءا   ون  ل ابصنليبينيحن ههقنف زحفهنم علنى ابقن يرةحن علي  فيم  باه ا تصج 
فج نننهللا بانننو ابسنننف  ا اننن مية   حبننن ة عتنننيه  ت هونننس  ابصنننليبينيحن هكلنننف اب  ننن  مننن  ابفراننن ن هابانننرابن 

ابصنننليبيني هخصنننص ا   فننن   ب نننل اب غننن رة علنننى ابقنننجا  ابصنننليبية ابانننسمرار هونننعهللا علنننى أانننر أه قسنننل 
ىبانننر عنننهها حن هقنننه اننن  ا سنننلمجن مننن  أانننر اععا مننن  اباسننن كر ابصنننليبية أوتننن ء ينننلس ا ت هوننن    مسنننلم

هاب ن را  هابدر ابصننليبيجن إىل بتن ء حصنن  عننجرهن    ينزة دمينن  حن هأحن  جس بسننجر منن  ابعنني للننج ا تعقننة 
                                                           

 .315ا صهر يفس    (1)

 .316 ري  األيجبيني   (2)

 .316ا صهر يفس    (3)

 .253ولرا  ابليد يق   ع  ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (4)
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هأقننن م ابصنننليبيجن عفننن ع  روننن د ابسنننف  ابلايبنننة إىل دميننن  حن ر مننن  احعننن رةحن هونننيهها بر ننن   خشنننبي   ونننهيه ا 
حصنت   آخننر ا ن  بننج  فأعند بننني دمين   هقلاسهنن حن فونه يننلا احصن  منن  يشن   ابسننف  ا ان مية   حبنن ة 

ابصننليبيجن علننى أيفسننهم عتننيه ههفننر كمينن   منن  ابسننم  بلصننليبيني كنن يجا يصننيهه   منن  اببونن ةحن هأ مننأن 
( 1)لفننسهم أك ننر منن  و وننة آ ا أانن  منن  اهلعمنن   ال  فننةحن ابنن  كنن ن ا سننلمجن يقجمننجن انن حن مننهللا أ نن  ك

م علنى دمين   حن  أصنبود دار يعنر محن فقنه قنهم إبيهن  األانقف 1220ي/617هعهفق ابصليبيجن ع م 
 500ابسيجعنننجن "يرمننن ن فنننجن اننن بز" علنننى رأت هأانننقف ابانننجحن هعننن د رىلنننيه ييانننة فراننن ن األ ننن   أهبنننري حن 

اني ابمنس ك ا فنري  بلمهيتنةحن هُت نتهم من  ابنهاير ابصليبيني يزداد يجم   باه ينجمحن مسشنعف رتحن هأخل عهد 
 .(2)ا صرية 

 
 البح  الصلييب على القاهرل واملعركة الفاصلة:  -8

م من  دمين   إىل ابا دبينة اانساهادا  1221حزيران 29ي/618مج دذ األهىل  7 ركد ابقجا  ابصليبية   
مين   أربانة أايم ايسظن را  بجصنجل ا لن  ذذ حبلاء ابتيلحن هول ا يم ابصلي  خن ر  دبلسقهم  تجال دمي   

بري حن هم  أن هصل ا ل  ح  ابدر  لنه احنرال ابصنلي  إىل ابسشن هر   األمنرحن فنأمر ب  ينجت اببزحنف 
على ابق يرة بلقل ء على قجا  مصر اباس رية هدهنز  ابقنجا  ابصنليبية بلنهخجل منهللا ا سنلمني   ماركنة 

انننفيتة مننن  لسلنننف األحعننن محن محلننند ابفراننن نحن هرمننن ة  600 نننر مننن  ف صنننلة فأعنننه  اببورينننة ابصنننليبية أك
ابسنننه محن هعنننهدا  كبننن ا  مننن  ا شننن ة اب  ننن فة إىل ابقنننجا  ابيفينننة ابننن  اننن ر  حبنننلاء ابتهنننر إىل   يننند ابسنننف  

مجنننن دذ األهىل  25حن فجصننننلد إىل ف رانننن جر   ( 3)هعقننننهمد يننننلس ابقننننجا   تننننجاب  بلسجغننننل   داير مصننننر 
 م.1221ُتجز  17/ي618

 
ه   علم ا ل  اب  مل بزحف ابصليبيني اد      حن فايف حبر أ نجمحن هعقنهم دنج ون ر مسن ححن هب تن  عرا نهللا 
إىل ا تصنننجرة ه انننل متهننن  حمنننجر ا رع ننن ز  مينننهللا خععننن حن  بنننهللا ابصنننليبيجن زحفهنننم فجصنننلجا إىل وننن ر مسننن ح 

حن هأقنن مجا ماسنن ريم ( 4)مينن  هااننسجبجا عليهنن  باننه مت هونن   بسننيعةحن هعقننهمجا إىل أن هصننلجا  ننرا  زيننرة د
هكلننف ا لنن  اب  مننل أمننراءس مجننهللا ابتنن ت منن  كننل م نن ن  جا هننة خعننر ابصننليبيني فقنن م األمنن  حسنن م ابننهي  
يجيه هاو ا ا تهرية هابفقي  عق  ابهي    ير احل   مهللا ابتن ت من  ا تعقنة ابجاقانة بنني ابقن يرة هأانجان 

                                                           
 .255ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (1)

 .255اب  مل   ابس ري  يق   ع  ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (2)

 .255مفر  اب رهال يق   ع  ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (3)

 .257( ابقهت بني أ م ع   6/231ابتعجم ابزاير )(4)
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ابننهي  بنن  صنن م  مننهللا ا قنن علني منن  ا تعقننة ابشننرقيةحن هيشنن   هقنن م األمنن  عنن ء ابننهي   لننهك هاألمنن  مجنن ل
ابلذ قن ل: خر ند بتينة ا هن د ه بنه من  اُتن م ( 1)ا ل  ا اظم  مهللا أعهاد كب ةحن هكلب  ا ل  األورا 

حن هاّد  ا ميهللا إىل مصرحن هبهأ  ا اساهادا  ا ان مية يشن  حن هكن ن ا مينهللا متنهفا   بنهعم ( 2)يلا األمر
يسقهمه  ا ل  األورا مجانىحن ه  م خر ن  ( 3)ل  اب  مل فجصلد يلس ا مهادا  إىل ا تصجرة قجا  ا 

حن هاجمل ينننه أانننه ابنننهي  وننن كجس ( 4)ا لننن  ا اظنننم هبيتهننن  ا لننن  ابت صنننر ابننن  ا لننن  ا تصنننجر صننن حد محننن ة 
هابظفننر صنن حد محننصحن هاأل ننه اننرام صنن حد بالبنن  ف ننر  اب  مننل هااننسقبلهم "هأيقنن  حبصننجل ابتصننرحن 

. هرأى ابفننري  ( 5)أبننف فنن رت 40ابباننههحن هقجينند ماتننجاي  ا سننلمنيحن هقننهر  ابقننجا  ا انن مية حبننجاو 
هاانننسع ع ( 6)منن  اباسننن كر ا انن مية مننن  يننن هلم هفنندَّ   أعلننن ديم؛ هاونننسه ابقسنن ل بنننني ابفنننريقني بننرا  هحبنننرا  

لينن  خن  ابر انة هعزبنن  عن  دمينن  حن  ا لن  اب  منل؛ أن يتننزل قنجا  خلننف ا نيم ابصنلي  ا سقننهمحن فقعنهللا ع
كمنن  أ هننز علننى اننفت  ابرااننية بننني ا قهمننة ها نن خرةحن هح صننرس بننرا  هحبننرا حن مث أراننل قننجة عسنن رية عننيف  إىل 

إ  هقنه غرقند أك نر األرل األرا   اب  ياسن ر فيهن  ابصنليبيجنحن ففعَّنرها انههد ا ين سحن فلنم يشنار ين  ء 
ا ت فنل أمن م ابصنليبيني ابانس ت ء  هنة هاحنهة يسنل ج  حن هين  ابشنري  حن هي لا ُاه  مجيهللا ( 7)احمليعة ام 

ابلننيق ا  صننق بلتيننلحن هميسننه منن  ماسنن ريم  نن    حنن  دمينن  حن هأدرك اب  مننل حممننه ذبنن حن فننأمر بتصنند 
( 8)ا سجر على ابتيل عته أ جم  ّت ححن فايف  ابقجا  ا ا مية يلس ا سجر هايعر  على يلا ابعرينق 

أمل ابصليبيني ابجحيه باجد م برا  إىل دمي  حن هي نلا انيعر ا سنلمجن علنى ا جقنف هإذ عانلَّر  حن ابلذ ك ن
علننى ابقننجا  ابصننليبية ابسقننهم أه ا يسننو الحن أدرك بي  يننجت أينن  ارع نند خعننأ عسنن راي  ر نن درة دمينن  حن 

منننجقفهم ف  يننن س  هأحنننه ابقنن دة ابصنننليبيجن خبعنننجرة( 9)ه  يبننق أم مننن  بل نننره  مننن  يننلا ا نننأزا انننجى ابصنننل  
ُتنننتاهم مننن  ابقسننن ل ها نننجع علنننهم بت بننن حن ها سنننلمجن يسنننيعرهن علنننى ا جقنننف انننيعرة  منننةحن هاانننسمراريم   
ا اسننن ر اننني دذ إىل ي كهنننمحن هانننرع ن مننن  أرانننل ا تنننههال اببننن بجذ ب  ينننجت بلملننن  دذ بنننري  ينننهعجس 

ل رأذ ابقننن دة ابصنننليبيني بانننرل بلسشننن هر هإيقننن ذ مننن  مي ننن  إيقننن ذسحن هعتنننهم  ا سمنننهللا ا وتننن ن اعفقننن  علنننى أخننن
                                                           

 .57ابقهت بني أ م ع   (1)

 .(4/93مفر  اب رهال )(2)

 .257ابقهت بني أ م ع ابصليبيني هعفري  ا ل  اب  مل   (3)

 .257ابسلجك يق   ع  ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (4)

 .257ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (5)

 .(4/95مفر  اب رهال )(6)

 .(4/96مفر  اب رهال )(7)

 .318(  ري  األيجبيني   4/96ا صهر يفس  )(8)

 .318 ري  األيجبيني   (9)
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حن همنن ل اب  مننل حممننه إىل قبننجل عننرل ابصننل حن هبالنن  كنن ن مننهفجع   باننهة عجامننل ( 1)ابصننل  علننى ا سننلمني 
 م  أمهه : 

فقننه كنن ن خيشننى حلننجر األميفا ننجر األ نن   فريننهري  اب نن   علننى رأت قجعنن حن فيتننسقم  نن  حننلَّ اببصننليبيني  -
 .(2)ه سف  بهمي   

ة دميننن    سننن   إىل  نننزرة   داعننن  هلننن حن هررننن    يقنننهر عليهننن  هخب صنننة أن ابقنننجا  ا اننن مية إن اانننسا د -
 .( 3) عر  م   جل مهة احرال اب  ااسمر  و ث اتجا  هو وة أوهر 

ااننسمرار هصننجل ا مننهادا  ابصننليبية إىل دمينن  حن  نن  اننيعال مهمننة ابقننجا  ا انن مية صننابة هماقَّننهة  -
  ىل  اب  عر ه  ابصليبيجنحن هبج أق محن ابصليبيجن يجمني ألخلها ا سلمني برق ام.هرر     قق ابتس

ر قجاعننن حن هيسفنننرف بل عنننر خعنننجارد األيبننن ء مننن  ابشنننرا عننن  عقنننهم ا  نننجل ابدننن س غنننر، آاننني حن فنننأراد أن ينننهّ  -
 .( 4)م  ااسمر   ابسقهم إىل قلد ابا   ا ا م  ا  جوحن إذا 

 
بسنننلع ن ا لننن  اب  منننل ملنننجك أينننل بيسننن    ذبننن حن فأوننن ر بالنننهم  ن   ااسشننن ر البيييول الصيييل :  -9

ي متهم هىبخليم أخنلا  اببينه فن  م قنه صن رها   قبلنس حن هينم مجهنجر أينل ابشنرك هأين  إذا فانل ذبن  أخنل 
متهم دمي   همجيهللا م  بق  هلم م  ابب د ابس حلية فلم ير ابسلع ن ا ل  اب  مل ذبن  مصنلوة هقن ل: إن 

سجا مجيهللا ابفري حن هإذا أبهانيم   يقنهر علنى أخنل دمين   إ  رع هبنة هحنرهال ك ن ة منهةحن هيسنمهللا ي  ء بي
ملجك م  هراء اببور من  ابفنري  همن  انهلنم رن  جينرذ علنى ابفنري حن فيقنهم إبيتن  أ نا ا ين  ء هعانجد بلونرال 

محن هعسنلم دمين   خهعةحن هقه  عر  اباس كر م  احرال هكّلد... ف عفق رأذ اب ل على بلل األمن ن هلن
منننتهمحن فنننأ يبجا إىل مننن   لبنننجا علنننى أن ىبخنننل منننتهم ابسنننلع ن ا لننن  اب  منننل ملنننجكهم ريننن ىل  إىل أن يسنننلمجا 
دميننن  حن ه لبننننجا يننننم أن ىبخننننلها هبننننه ابسننننلع ن همج عننننة منننن  خجاصنننن  رينننن ىل  إىل أن ير ننننهللا ملننننجكهم إبننننيهمحن 

مثنن ن عشننرة هاننسم ىلةحن هك ينند فسقننرر  ابق عننهة علننى ذبنن  ها مينن ن انن بهللا ر نند منن  يننلس ابسننتةحن أذ اننتة 
ملننن  ع ننن حن هابلجكننن ن انىلننند اببننن اب صننن حد رهمينننة اب نننيفىحن هغننن  يننن  ء مننن  ا لنننجك عسمنننة ريننن ىل  ابفنننري : 

عشنننري  مل ننن   هك يننند ريننن ىل  ابسنننلع ن ا لننن  اب  منننل هبنننهس ا لننن  ابصننن م انننم ابنننهي  أينننجالحن همج عنننة مننن  
قهم ي  ء ا لجك إىل ابسلع ن ا لن  اب  منل خجاص  هك ن عمر ا ل  ابص م ي مال ئه عشرة اتةحن ه   

                                                           
 .261ولرا  ابليد يق   ع  ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (1)

 .319(  ري  األيجبيني  2/983ع وجر )(2)

 .319ر  اب رهال يق   ع   ري  األيجبيني   مف(3)

 .319 ري  األيجبيني   (4)
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 له هلم  لس   عظيم   ههقف بنني ا لنجك من  إخجعن  هأينل بيسن  مجنياهم هرأى ابفنري  من  عظمسن  هانمجان  
م  ي هلمحن مث أرالد ابفنري  قسجانهم هريبن  م إىل دمين   بُسسنلم إىل ا سنلمنيحن فسنلمد إبنيهم عسنهللا عشنر 

ليمه  يجمن   مشنهجدا  عن د بن  ابنهي  ا ان م   هينها  بانه أن ك يند قنه ر د م  يلس ابسنتة هكن ن ينجم عسن
ان ء  بن  ابظتننجنحن هخينف علننى ابنهاير ا صنرية هابشنن مية من  ابفننري  خجفن   ونهيها  ه  ابيننجم ابنلذ اننلمد 

هصننل إىل ابفننري  اننهة عظيمننة منن  اببوننرحن فلننج اننبقجا ا سننلمني إبننيهم  مستاننجا منن  عسننليمه  ه  فينن  دمينن   
بقيند   عنرامحن ه  يجصنل إبيهن حن هر اند  ا سلمجن رأهي  هقه حصته  ابفنري   صنيت   عظيمن   حبين  دخله 

هه ينن  ابسننلع ن األمنن  وننع ع ابننهي   لننهك ا ظفننرذ ابسقننجى رينن ىل  ابفننري  إبننيهم هرينن ىل  ا سننلمني إبننيهم 
ك نرهاحن فممن  قينل   ذبن حن ابشاراء ا ل  اب  مل هإخجع  بفنس  دمين   هأ تدهي( 1)هك ن ر    خ ا  وهم   

 همعلاه :  –رمح     –قصيهة بشرا ابهي  ب  عيتني ميهح ا  ابسلع ن ا اظم عيسى 
 

 اننننننننننننننلجا صننننننننننننننهجا  اليَننننننننننننننل يننننننننننننننجم ابننننننننننننننجغى عتنننننننننننننن 
 

 

 إذا ُ هلننننننننننننننننننننننننننند آايعتنننننننننننننننننننننننننننن  هابقتنننننننننننننننننننننننننننن  ابلالننننننننننننننننننننننننننننهان 
 

 غنننننننننننننننننننننننننهاة بقيتننننننننننننننننننننننننن  دهن دميننننننننننننننننننننننننن    وفننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 مننننننننننننننننننن  ابنننننننننننننننننننرهم   ُ صنننننننننننننننننننى يقيتننننننننننننننننننن  ه  وتَّننننننننننننننننننن  
  

  هعزمننننننننننننننننننننننننننننننننن   همهنننننننننننننننننننننننننننننننننةقنننننننننننننننننننننننننننننننننه اعفقنننننننننننننننننننننننننننننننننجا رأاي
  

 

 هديتننننننننننننننننننن  هإن كننننننننننننننننننن يجا قنننننننننننننننننننه اخسلفنننننننننننننننننننجا ُبسننننننننننننننننننننت  
 

 عنننننننننننننننننننننننننهاعجا  يصننننننننننننننننننننننننن ر ابصنننننننننننننننننننننننننليد فأقبلننننننننننننننننننننننننند
  

 

 مجننننننننننننننننننجع كننننننننننننننننننأن ا ننننننننننننننننننج  كنننننننننننننننننن ن هلننننننننننننننننننم اننننننننننننننننننفت  
  

 علننننننننننننننننننننننيهم منننننننننننننننننننننن  ا نننننننننننننننننننننن ذى كننننننننننننننننننننننل ُمف َ ننننننننننننننننننننننة  
 

 

 د   كقنننننننننننرن ابشنننننننننننمه قنننننننننننه أح مننننننننننند ه نننننننننننت  
 

 هأ ماهنننننننننننننننننننننننننننننننم فيتننننننننننننننننننننننننننننننن  غنننننننننننننننننننننننننننننننرهر فنننننننننننننننننننننننننننننننأرقلجا
  

 

 إبيتنننننننننننننننننننننننننننننننن  اننننننننننننننننننننننننننننننننراع   اب ينننننننننننننننننننننننننننننننن د هأَرفقَنلفتنننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

  نننننننننننننننننننننر ابرمننننننننننننننننننننن ح عتجونننننننننننننننننننننهم فمننننننننننننننننننننن  برحننننننننننننننننننننند
 

 

   رافهننننننننننننننننننننننننننن  حننننننننننننننننننننننننننن  اانننننننننننننننننننننننننننسع رها بت متّننننننننننننننننننننننننننن  
 

 اننننننننننننننننننقيت يم كأانننننننننننننننننن   يفنننننننننننننننننند عننننننننننننننننننتهم اب ننننننننننننننننننرى
  

 

                                                           
 .(4/100مفر  اب رهال )(1)
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 هكيننننننننننننننننف يتنننننننننننننننن م ابليننننننننننننننننل منننننننننننننننن  عننننننننننننننننهم األمتنننننننننننننننن  
  

 بقننننننننننننننننننننننه صننننننننننننننننننننننيفها صننننننننننننننننننننننيفا  مجنننننننننننننننننننننني   هدافاننننننننننننننننننننننجا
  

 

  نننننننننننننننننننجي   فمننننننننننننننننننن  أ نننننننننننننننننننهى دفننننننننننننننننننن ع ه  أغنننننننننننننننننننين 
 

 األانننننننننننننننننننتة أمحننننننننننننننننننننرا   ُزرابقنننننننننننننننننننجا ا نننننننننننننننننننج  مننننننننننننننننننن  
  

 

 فننننننننننننننننننننننننننننننأبقجا  يننننننننننننننننننننننننننننننهيهم إبيتنننننننننننننننننننننننننننننن  فأحسننننننننننننننننننننننننننننننت  
 

 همنننننننننننننننننننننن  بنننننننننننننننننننننننرح ا حسننننننننننننننننننننننن ن متننننننننننننننننننننننن  انننننننننننننننننننننننعية
  

 

 هننننننننننننننننننننننن  عننننننننننننننننننننننن  صنننننننننننننننننننننننيه آابىلتننننننننننننننننننننننن  األبتننننننننننننننننننننننن عجارو 
  

 هقنننننننننننننننننننننننننننننننه  ربنننننننننننننننننننننننننننننننجان قبلهننننننننننننننننننننننننننننننن    هقننننننننننننننننننننننننننننننن ىلهللا
  

 

 عالننننننننننننننننننّم ُغمننننننننننننننننننر ابقننننننننننننننننننجم متنننننننننننننننننن  انننننننننننننننننن  ابعاتنننننننننننننننننن  
 

 أاننننننننننننننننننننننننجد هعنننننننننننننننننننننننن  بننننننننننننننننننننننننج  قننننننننننننننننننننننننراع اننننننننننننننننننننننننيجفت 
  

 

  ننننننننننننننننننننن  ركبنننننننننننننننننننننجا قينننننننننننننننننننننها  ه  اننننننننننننننننننننن تجا انننننننننننننننننننننعت  
 

 هكننننننننننننننننننننم يننننننننننننننننننننجم حننننننننننننننننننننرَّ منننننننننننننننننننن  بقيتنننننننننننننننننننن  يَعنننننننننننننننننننن س
 

 

 بسننننننننننننننننننننننرت هقُنننننننننننننننننننننننّر منننننننننننننننننننننن   لبتنننننننننننننننننننننن  بنننننننننننننننننننننن  كتَّنننننننننننننننننننننن  
 

 فننننننننننننننننننن ن يانننننننننننننننننننيم ا لننننننننننننننننننن    ونننننننننننننننننننَظف ابشنننننننننننننننننننق 
 

 

 جُيننننننننننننننننننىنيتُنننننننننننننننننن ل هحلَننننننننننننننننننج اباننننننننننننننننننيم منننننننننننننننننن  ُمننننننننننننننننننر  
  

 يسنننننننننننننننننننننن  بتنننننننننننننننننننننن  منننننننننننننننننننننن  آل أيننننننننننننننننننننننجال م  ننننننننننننننننننننننه
  

 

  نننننننننننننننننننننننننننننىنأ، عزمننننننننننننننننننننننننننننن  أن يسنننننننننننننننننننننننننننننسقر بننننننننننننننننننننننننننننن  م 
 

 كننننننننننننننننننرمي اب تنننننننننننننننننن  عنننننننننننننننننن ر منننننننننننننننننن  ابانننننننننننننننننن ر اباننننننننننننننننننل
  

 

 مجينننننننننننننننننننل احمليننننننننننننننننننن  ك منننننننننننننننننننل احسننننننننننننننننننن  هاحسنننننننننننننننننننىن 
  

 اننننننننننننننننننننننرى دننننننننننننننننننننننج دمينننننننننننننننننننننن   ب ننننننننننننننننننننننل  يننننننننننننننننننننننهع
  

 

 اينننننننننننننننننند يَننننننننننننننننننرى هرد ابننننننننننننننننننجغى ا ننننننننننننننننننجرد األيتنننننننننننننننننن  
   

 منننننننننننننننننننننننننننننننننن ور  ننننننننننننننننننننننننننننننننننه خلننننننننننننننننننننننننننننننننننه   اننننننننننننننننننننننننننننننننننيجف 
  

 

 يفننننننننننننننننننننننننىنهلنننننننننننننننننننننننن  يبننننننننننننننننننننننننأ يفننننننننننننننننننننننننين ابزمنننننننننننننننننننننننن ن ه   
  

 هقننننننننننننننننننننننننننننننه عرفننننننننننننننننننننننننننننننند أاننننننننننننننننننننننننننننننني فت   هينننننننننننننننننننننننننننننننهة
  

 

 فا وننننننننننننننننننننننننننننننننجا  عتنننننننننننننننننننننننننننننننن ا مقلننننننننننننننننننننننننننننننننهة ِمتّنننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 هبننننننننننننننننننننننننننننننج مل ننننننننننننننننننننننننننننننجا   ىبعننننننننننننننننننننننننننننننجا   دم ىلتنننننننننننننننننننننننننننننن 
+ 
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 َهُبجغننننننننننننننننننننننننننن  هب تنننننننننننننننننننننننننننن  مل تننننننننننننننننننننننننننن  فأاننننننننننننننننننننننننننننعوت  
  

 
 ل  ابا دل( معلاه :هم  ذب  قصيهة بشرا ابهي  ب  عتني ميهح ا  ابسلع ن ا ل  األوراا )ب  ا 

  انننننننننننننننننننننننل اباسننننننننننننننننننننننن ال إىل ابصنننننننننننننننننننننننههد عجصالننننننننننننننننننننننن 
 

 

 رمي رمنننننننننننننننننننننننننننننى فأصننننننننننننننننننننننننننننن ال منننننننننننننننننننننننننننننىن ا قنننننننننننننننننننننننننننننس  
  

 أغنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننراس ، ها  عَقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجَّل كننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ذاب
 

 

 فأ  عننننننننننننننننننننننننننننن  هعصنننننننننننننننننننننننننننننيد فيننننننننننننننننننننننننننننن  اباُنننننننننننننننننننننننننننننلَّ  
 

نننننننننننننننننننننننن  عتننننننننننننننننننننننننيُف خ بننننننننننننننننننننننننن  نننننننننننننننننننننننن  ابُحسف  منننننننننننننننننننننننن  عمَّ
  

 

 إ  بُيصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب  اببسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجاد  مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
  

 صنننننننننننننننننننن   أدمي احسنننننننننننننننننننن  منننننننننننننننننننن  خعنننننننننننننننننننند يننننننننننننننننننننه
  

 

 األايم   خهيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  انننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننعرا   
  

 كنننننننننننننننننننننننننننل مقنننننننننننننننننننننننننننر اب مننننننننننننننننننننننننننن ل بننننننننننننننننننننننننننن  فمننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 (1) سننننننننننننننننننننن   حننننننننننننننننننننن كم حسنننننننننننننننننننننت  أن ُيسنننننننننننننننننننننع   
 

نننننننننننننننننننننننن  عتننننننننننننننننننننننننيُف خ بننننننننننننننننننننننننن  نننننننننننننننننننننننن  ابُحسف  منننننننننننننننننننننننن  عمَّ
  

 

 إ  بُيصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب  اببسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجاد  مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
  

 صنننننننننننننننننننن   أدمي احسنننننننننننننننننننن  منننننننننننننننننننن  خعنننننننننننننننننننند يننننننننننننننننننننه
  

 

 األايم   خهينننننننننننننننننننننننننننننننننننن  اننننننننننننننننننننننننننننننننننننعرا  مشنننننننننننننننننننننننننننننننننننن     
  

 كنننننننننننننننننننننننننننل مقنننننننننننننننننننننننننننر اب مننننننننننننننننننننننننننن ل بننننننننننننننننننننننننننن  فمننننننننننننننننننننننننننن 
  

 

 (2)  سنننننننننننننننننننننن   حنننننننننننننننننننننن كم حسننننننننننننننننننننننت  أن ُيسننننننننننننننننننننننع  
 

 
 همته  
 ك   يفصننننننننننننننننننننمد عُننننننننننننننننننننرى ا انننننننننننننننننننن م  بننننننننننننننننننننج 

  

 

 مصنننننننننننننننننننننننننننننننننر هأمهنننننننننننننننننننننننننننننننننل ذكنننننننننننننننننننننننننننننننننرس هعبنننننننننننننننننننننننننننننننننّه  
  

 ه  مننننننننننننننننننننننننند فيهنننننننننننننننننننننننننن  ابفنننننننننننننننننننننننننريُ  هغنننننننننننننننننننننننننن در 
  

 

                                                           
 .(4/101مفر  اب رهال )(1)

 .(201حن 4/101مفر  اب رهال )(2)
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 أع ُ هننننننننننننننننننننننننننن  حمنننننننننننننننننننننننننننرااَل عمنننننننننننننننننننننننننننره يننننننننننننننننننننننننننني   
  

 أينننننننننننننند ابننننننننننننننلذ أ لبنننننننننننننند عنننننننننننننن  حلنننننننننننننند اباننننننننننننننها
  

 

ننننننننننننننننننننننننننمر ابلننننننننننننننننننننننننننهان ا جصنننننننننننننننننننننننننن    همَحيننننننننننننننننننننننننننَد اببسال
 

 كنننننننننننننننننننم مجقنننننننننننننننننننف َ نننننننننننننننننننت   فر ننننننننننننننننننند ملنننننننننننننننننننيق 
  

 

 ه ريقنننننننننننننننننننننننننننننننن  لف ىلنننننننننننننننننننننننننننننننن  قننننننننننننننننننننننننننننننننه َأونننننننننننننننننننننننننننننننن   
 

 ا هتننننننننننننننننننننننننننننهِة ابعاللنننننننننننننننننننننننننننن  هي ننننننننننننننننننننننننننننر  ابببننننننننننننننننننننننننننننيو
  

 

نننننننننننننننننننننننننننمر ا  قفنننننننننننننننننننننننننننة ابُ ننننننننننننننننننننننننننن    هيظمننننننننننننننننننننننننننند اببسال
  

 فننننننننننننننننننننننننننننننن   خينننننننننننننننننننننننننننننننرا   بق ىلننننننننننننننننننننننننننننننن  عننننننننننننننننننننننننننننننن دة
  

 

 ابنننننننننننننننننننننننننننهيي  هيُاعيننننننننننننننننننننننننننن  اببقننننننننننننننننننننننننننن ء األ نننننننننننننننننننننننننننجل 
 

 
هقننه أبننهع باننو ابشنناراء   ذكننر إانن د ابسننلع يني ا لنن  ا اظننم ها لنن  األوننرا أخ مهنن  ابسننلع ن ا لنن  

 اب  مل   قجب : 
 

 أعبّننننننننننننننننننننننننننن د عيسنننننننننننننننننننننننننننى إن عيسنننننننننننننننننننننننننننى أ كنننننننننننننننننننننننننننم
  

 

 (1) همجاننننننننننننننننننننننننى مجياننننننننننننننننننننننننن   يتصننننننننننننننننننننننننران حممنننننننننننننننننننننننننها   
 

 
ه  خهمسن  إخجعن  هملنجك أينل بيسن حن هكن ن ينجم دخجبن  دمين   دخلهن  ابسنلع ن ا لن  اب  منلحن ه   فسوند 

إبيهنننن  يجمنننن   مشننننهجدا حن مث عج نننن  إىل ابقنننن يرةحن هأذن بلملننننجك   ابر ننننجع إىل ب ديننننمحن فر ننننهللا كننننل ملنننن  إىل 
 .(2)ب دس

 
ياننجد فشننل احملننة ابصننليبية ال مسننة إىل عننهة عجامننلحن يبية اخلامسيية: أسييباب ل ييل احلمليية الصييل -10

أميا ميا يتعلي  اب انييب متهن  من  يسالنق اب سنلمنيحن همتهن  من  يسالنق اببصنليبينيحن همتهن  من  يسالنق ابألهرهبينني 
 رصه اباجامل ابس بية: فيم    اإسالمي

 تننجدسحن فقننه أعننهَّحن   ابد  األمننرحن دفنن ع العنن  اباسنن رية ا يننهةحن ابنن  ه نناه  اب  مننل حممننه هيفَّننلي   -
صنننمه منننهة مث يينننة أونننهرحن ب تننن  ا نننعر بلرتا نننهللا يسيعننن  مننن امرة ابننن  ا شنننعجال ابننن  أ حننند ابا دبينننة ابنننلذ 

                                                           
 .(4/105مفر  اب رهال )(1)

 .(4/105مفر  اب رهال )(2)
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نن  منن  ععجيننق ابصننليبيني حبننرا  بجااننعة  بلقننجا  ابصننليبية ابابننجر إىل ابلننفة ابشننرقية هحصنن ر دمينن  حن كمنن  ُت َّ
ي    حبننر احمللنننة ه ننرال مقهمنننة همنن خرة األانننعجل ابصننلي حن اب  ننن فة إىل حسنن  اخسيننن ر  ابسننف  ابنن  اننن َّ
 ها سجرحن هإغراا ابسف  ابصليبية. ابجقد ا ت اد بسفع  ابسههد

عانن هن ا لننجك األيجبيننجنحن فقننه أّدى ا اظننم عيسننى دهرا  ابرزا    إحبنن   منن امرة ابنن  ا شننعجالحن ه  يسننجاَن  -
ى ابصنننليبيني ره مجنننة  سل ننن  م   بننن د ابشننن محن هينننهم ابقننن ع عننن  إاننن د أخيننن حن هعنننجىلَّ ابلننن   علنننحظنننة 

ا انن مية خشنننية منن  اانننسي ء ابصننليبيني عليهننن حن هعركهنن    ح بنننة يسيسننر علنننى ا سننلمني اانننرتدادي  إذا مننن  
 اقعد   أيهذ ي  ءحن هكلب  فال األورا مجاى.

 اب  فية   األم ك  ا ت ابة. دعم ا بهة ا ا مية اب  ل هابر  ل هاباس د هإق مة ابسوصيت   -
 وليما يتعل  اب انب الصلييب ليمكن رصد املالحرات اآلتية:

ةحن كم  ايس ام اب رهر ها عسزاز اببنتفهحن هعلنى رأانهم ا تنههال اببن بجذ أخعأ ر  ل ابهي    إدارة احمل -
بال   برأيننن حن هقنننه د ينننل هصنننفس  ا صننن در ابب بننن ءحن هاباعرفنننةحن هعنننهم احيلنننةحن فلننن   عننن  عشنننبي  ينننجت ابنننلذ 

 كق ىله عس رذحن ه  يسم  بل يفاء اباس ريني مش ركس .ه ا  كر ل دي  هعصرا  
ا خننس ا   ه هنن   ابتظننر بننني ابصننليبيني بسننبد اننجء عصننرا ا تننههال اببنن بجذحن هخب صننة بيتنن  هبننني  -

 عة ابفرصننة ابليبيننة ابننلذ يننهدَّ بننرتك احملننة أك ننر منن  مننرةحن هقننه أّدى يننلا ا خننس ا إىل إ ننيجحتنن  بننريني 
اننن ية ابننن  أعيوننند هلننن  ء بسوقينننق ينننها احملنننة هخب صنننة بانننه أن عنننرل علنننيهم اب  منننل حممنننه ونننره    

بلعنننن ء عنننن  دمينننن  حن هابجا نننن  أن مجقننننف كنننن   ابننننر لني كشننننف عنننن  أ م عهمنننن  هععلا  منننن  إىل ابزع مننننة 
 .( 1)هابقي دةحن    أ َّر ابحملة  ررا  ابب    

هللا ابعبيانننن  ألرل مصننننرحن هالعننننأ ابننننلذ ارع بننننجس ابخسينننن ر  ريننننق ابزحننننف دننننج  هننننل ابصننننليبيني اببج نننن -
احملن ذذ بفنرع ابتينل ابشنرق حن علنى ابنرغم من  علمهنم رجاعينه ارعفن ع هاخنفن ل مين سحن إذ  ابق يرةحن هيج ابعرينق 

 ك ن يارتل يلا ابعريق اب    م  ابتزع هابقتجا  ا سفرعة اب  و َّلد كم ىل  أهقفد عقهم  يشهم.
م ااس  ل ع مل ابجقد؛ فلج أن ابصليبيني بهأها زحفهم على ابقجا  ا ا مية عتنهم  ك يند عنراب  عه -

  ف را جرحن    عسَّبد   قسل ا ا      ابصليبينيحن كم  ك يد ينلس ابقنجا  عرحنل إىل ب دين  من   لنج 
 هل  غ  ع ىلبة ابألهامر اب  عصهر ع  ق د  .

 فراد ا يم ابصلي  حجل عقسيم اب ت ىلم هقه أّد  إىل صهام مسل  بيتهم.ال ف   اب  يشبد بني أ -
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عننهم اكننرتاث بننجيه دها ابفنن راي بساليمنن   األميفا ننجر فريننهري  اب نن   باننهم ابقينن م  يننة عمليننة عسنن رية   -
 .( 1)كب ة إ  باه حلجرس 

 
 

 وأما ليما يتعل  اب انب األوروب ليالحظ ما يلي: 
ج يجرينننجت اب  بننن  اهليمتنننة علنننى احملنننة حننن    عسانننرل  ننن  عار ننند بننن  احملنننة ابصنننليبية حم هبنننة اببننن اب يننن -

صنننن حي   معلقننننة عالننننج علننننى صنننن حي   ابقنننن دة ابننننزمتيني هالننننيفاء  متههبنننن ابراباننننة؛ منننن  ذبنننن  أينننن  مننننت  
 اباس ريني.

 عنننهم حسنننم النننن ا ابنننلذ يشننننأ بنننني بي  يننننجت هيجحتننن  بنننريني ابننننلذ عصننن عه هععننننجر إىل صنننراع بننننني -
 ابسلعسني ابزمتية هابهيتية على حس ال احملة.

بننلب  عصننرا منن  علقنن ء يفسنن  عتننهم  رفننو   عّ نن  و صننية اببنن اب منن  ابقننجة ابنن  خيشنن ي  بي  يننجت  -
 .عرل ابصل  ابلذ عقهم ب  اب  مل حممهحن ل بف   بلب  أهامر ابب اب بارل األمر علي  قبل اخت ذ ابقرار

قي م ابحملةحن إذ أن ابرهح ابصليبية عرا اد بهى األهرهبيني بش ل عن محن عهم اخسي ر ابجقد ا ت اد بل -
 .(2)ه  ياه بهيهم احم ت اب     خنرا  ابحملة

ا منن ك باننو ابقننجا  ابصننليبية   ابقسنن ل ابننهاىلر بننني ا سننلمني هابتصنن رى   أاننب يي حن  نن  حننرم احملننة منن  
 .ا  دية ها اتجية قجا  ك يد  رهرية آيلاك ب اسف دة م  إم  ان  

هععننز اببنن اب عنن  محلننة األميفا ننجر فريننهري  ابصننراع ابننهاىلر بننني ملننجك أهرهاب منن  أ ننل عننهعيم مراكننزيمحن  -
 .(3) يههس نهاكسفى را عبس  مهللا األمراء ابلي  ااب   حن ابسفر إىل دمي  حن 

 
 م  أمهه : نتائ: احلملة الصليبية اخلامسة:  -11

 بنننهيهم ا صنننرار علنننى ابسجانننهللا  تنننجاب    مصنننر همننن   هنننجد دذ بنننري  إ  كشنننفد  ننن ء أن ابصنننليبيني -أ
ابصننجرة ابصننليبية   ابقننرن اب  بنن  عشننر ا ي دذ/ابسنن بهللا اهلعننرذ بامننجرذ األهل ملنن  ا مل ننة ابصننليبية   

 ابقرن اب    عشر ا ي دذ/ابس دت اهلعرذ.
 

                                                           
 .321ا صهر يفس    (1)

 .322يني    ري  األيجب(2)

 .322ا صهر يفس    (3)



 -168- 

ن ذبن  ا  يند من  ا م ن  فهنم أبان د كشفد عل  احملة ع  ابع بهللا ابستصن ذ بلوركنة ابصنليبية هأ -ب
ا اب ننننزاة  جيننننل مسننننلم  ا تعقننننة إىل مسننننيويني يسباننننجن ها عنننن مهللا ابصننننليبية   ا تعقننننة منننن  خ بنننن حن إذ ينننن

 اب تيسة األم   رهم حن هبلب  ي جيجا قه ااسههفجا اهلجية ابهيتية ذا  .
 
كننن  متهمننن  عمنننق اانننرتاعيع    علننن  احملنننة كشنننفد بتننن  عننن  ابا قنننة األبهينننة بنننني مصنننر هابشننن م إذ أن -ج

ا  رافينننة بآلخنننرحن هعتنننهم  عار ننند أرل اب ت ينننة بل عنننر قنننهم إبيهننن  ابنننهعم هابانننجن احنننر، مننن  ونننقيقسه  
هابس رخيينننة بننن د ابشننن محن هي نننلا ه نننه العنننر ابصنننلي  ا شنننرتك  ريننن  ا تعقسنننني ا سعننن هرعني بصنننجرة أكنننه   

 مراحل ابس ري  ابس بقة هكلب  ابس بية.
 
قصر يظر ا ل  اب  مل األيج، فيم  يسالق اببارهل ابب ب ة ابس  ءحن هابسنلا ة بلصنليبينيحن كشفد  -س

هقه عجافر بهي  إصرار م   بلاعد على عقهمي بيد ا قهت بل نزاة   مق بنل خنره هم من  مصنرحن هي حن  
  ا ان رك أي  كرر ذب  األمر عنهة ّمنرة هكنأن بيند ا قنهت ابن  عن د  بنهم ء ابشنههاء هخن ل صن ح ابنهي

ابشرانننة مننن  أ لهننن حن كنننأن علننن  ا هيتنننة ا قهانننة م لننند عباننن   علنننى ذبننن  ابسنننلع ن األينننج،حن هاببسننن و أراد 
ابس لص متهن   ذ صنجرةحن هقنه عنجيم ابر نل أن  م  ين  ابسصنرا   علن  ا هيتنةحن هأن يار نه  كع رينة   

 بجذ ابننلذ  مننهللا   ا زينننه أن عتنن د ا تننههال اببننن –يننلس ا نننرة فقنن   –اننجا ابت  اننةحن همنن  حسننن  احنن  
رفننو اباننرلحن هأيقننل  ابقننهت منن    ينند ابصننليبينيحن هولنند   أيننهذ أبت ىلهنن  منن  ا سننلمني؛ هكشننفد 
عل  اح دوة ع  مهى إيفراد ابق دة أحين ان  بقنرارا  مصن ية خ  انة مي ن  أن دلند أخعنر ابتسن ىل  هأانجأي  

 .(1)على مص  أمسهم 
 
  احملننة ابصننليبية ال مسننة  ىلننرة اببنن اب يننج يجريننجت اب  بنن حن هأخننل ابفشننل ابننلريهللا ابننلذ متينند بننآ ر  - 

يهعج م   هيه يج هخليفس  ابب اب  رجيجرذ ابس انهللا بلقين م حبملنة صنليبية كنيفى بسانجيو علن  السن رة ابن  
خسننري  ابصننليبيجنحن هعهننه إىل األميفا ننجر فردرينن  اب نن   أميفا ننجر ابههبننة ابرهم ييننةحن هملنن  ابصننقليسني  مننر 

 يت احهي  عته  مفص    ذن  .هايأ( 2)ي دة يلس احملة هاب  عرفد ابحملة ابصليبية ابس داة ق
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كنننن ن رد ابفاننننل ا انننن م  عظيمنننن   إزاء يننننلس ابتسيعننننة ابنننن  أاننننفر  عتهنننن  احملننننة ابصننننليبية ال مسننننةحن  -ك
راء ابنلي  أخنلها يسبن رهن ف  يد فرحة ا سلمني عظيمة باجدة دمي   إبيهمحن خ صة ابفقه ء هابالم ء هابشنا

  إيش د قصن ىله ابسهن   انلا ابتصنر اب بن  مانيفي  فيهن  عن  منهى فنرحسهم همنهى إحس انهم  مهينة عنجدة 
 .( 1)دمي   إىل ا سلمني 

 
أبرم ا ل  اب  مل اعف قية مهللا ابصليبيني مه   مثن ن انتجا  يصند علنى إ ن ا كنل فرينق من  عتنهس من   -ه

 احمل مة ( 2)بسا ه م هخعسهم بقل ء على احملة ابصليبية ال مسة يسيعة ااألارى ه  بأليجبيني 
 

 املبحث الثاين: السياسة األيوبية الداخلية   عهد امللك الكامل
 أواًل: تويل امللك الكامل السلناة وحماوالت خلعه:

ل من ردي  ه  عن م ابحنس  1199ي/595ك ن ا ل  اب  مل انىلب   بجابهس ا ل  ابا دل   حران هكلف  ع م 
م ااسهعى ا ل  ابا دل ابت  ا ل  اب  مل إىل مصر بيسستيب  عليه  هك ن حبران انىلبن   بجابنهس 1200ي/596

يت ك فسلم عل  ابج ية إىل أخي  ابف ىلزحن هايعلق إىل ابق يرةحن هما   ه ابهي  ا ارها بق  ن  دارا حن هينج 
 يشهس : حن فأ( 3)هزيرس همسسو   على ا   رمحن همش س 

 
 أيننننننننننننننننننننننننننننسم ُ بننننننننننننننننننننننننننننجن اب عننننننننننننننننننننننننننننرال عَانننننننننننننننننننننننننننننلي 

 

 

 هعقصننننننننننننننننننننننننننننههن خبلننننننننننننننننننننننننننننق ابّصننننننننننننننننننننننننننننِه  ننننننننننننننننننننننننننننلي  
 

 اننننننننننننن رها فيننننننننننننن  صنننننننننننننو  مننننننننننننن  مُهعننننننننننننن  ار لننننننننننننن 
 

 

 غننننننننننننننننن بجا فينننننننننننننننننن  انننننننننننننننننت  عنننننننننننننننننن  ُمقلننننننننننننننننن  ِغينننننننننننننننننن  
 

 قننننننننننننننننننننه كنننننننننننننننننننن ن يهلننننننننننننننننننننمين ديننننننننننننننننننننرذ فننننننننننننننننننننأدركين
 

 

 حممننننننننننننننننننننننننه بنننننننننننننننننننننننن  أ، ب ننننننننننننننننننننننننر بنننننننننننننننننننننننن  أيننننننننننننننننننننننننجال 
 

 اب  منننننننننننننننننننل ا  بننننننننننننننننننن  ا مننننننننننننننننننن ك حيننننننننننننننننننن  بننننننننننننننننننن 
 

 

 دُ رقنننننننننننننننننننننننننننم األعننننننننننننننننننننننننننن  م منننننننننننننننننننننننننننتُهم هاألع ريننننننننننننننننننننننننننن 
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 ماعَّنننننننننننننننننننننننننننننننننر  عرفننننننننننننننننننننننننننننننننن  ُعزفننننننننننننننننننننننننننننننننن   هم رينننننننننننننننننننننننننننننننننة
 

 

 لمننننننننننننننننننننننننننننننر   يتنننننننننننننننننننننننننننننن  اببعالهننننننننننننننننننننننننننننننر هابعَّينننننننننننننننننننننننننننننند 
 

   ينننننننننننننننننننننننهَِّع  ُ نننننننننننننننننننننننجَدس اببونننننننننننننننننننننننر اِللنننننننننننننننننننننننّم ه 
 

 

ننننننننننننننننننننننننننم ابَشننننننننننننننننننننننننننت خيد   يَلقننننننننننننننننننننننننننى  بينننننننننننننننننننننننننن    ابشال
 

 دعسننننننننننننننننننننننن  ِمُصنننننننننننننننننننننننر إىل ُانننننننننننننننننننننننلع    فأ ننننننننننننننننننننننند
 

 

 (1)ُدع ءيننننننننننننننننن  فهنننننننننننننننننج حنننننننننننننننننق غننننننننننننننننن  م نننننننننننننننننلهال  
 

 
ب  هابننهس انىلبنن   بنن  بننهاير مصننر هركنند ا لنن  م هيصنن1200ي/596رملنن ن  22هصننل ا لنن  اب  مننل ابقنن يرة 
اننتعق  را قننهس ها ت صننل  لهبنن حن هابصننجايل  تجبننةحن هاألعننني انوننرة هاألبسنن  اب  مننل م ننل هابننهسحن ماقننجدا  

هباننه أايم غنن در ا لنن  ابانن دل ابقنن يرة مسعهنن  إىل انبلننه  جا هننة ( 2)ذاكننرة همشننى   رك بنن  منن  إبينن   بنند 
مصننرحن هرعنند عتننهس ابق  نن  األعننز ف ننر م أععننى ا لنن  اب  مننل  ل ننة 1206/ي604ابصننليبيني ه  عنن م 

م فنننجل ا لننن  اباننن دل عنننهب  مصنننرحن هابتظنننر   أمجاهلننن  1212ي/609ه  عننن م ( 3)ابنننهي  مقنننهم بننن  وننن ر 
همصننن حه  إىل ابتننن  ا لننن  اب  منننل هقنننه رافنننق ا لننن  اب  منننل هابنننهس   ك ننن  مننن  ا جاقنننف   حنننران همصنننر 

هعنننننننج  ا لننننننن  اباننننننن دل   قرينننننننة عننننننن بقني عننننننن م ( 4)خنننننننيفة اي انننننننية هدربنننننننة عسننننننن رية  هاكسنننننننبس  ا صننننننن حبة
م ه  يالم رجع  إ  مرافق  اب نرمي ال  ن  فأرانل إىل ابتن  ا لن  ا اظنم   انبلنهحن فولنر 1218ي/615

 حن هصننيّف ابانن دلحن هه ننا    حمفننة هأوهننر أينن ( 5)يننجم ابسننبد ابسنن بهللا مجنن دذ اعخننرة هاحسنن   علننى الننزاىل  
مننريو هيقلنن  إىل دمشننق حينن  دفنن  اببقلاننةحن فنن خسب  ابتنن ت حنن  ركنند ا اظننم هانن ّتهم هاندى   اببلننه 
"عرمحجا على ابسلع ن ا ل  ابان دلحن هادعنجا بسنلع ي م ا لن  ا اظنم أبقن س  حن فب نى ابتن ت هاونسه حنز م 

ري  فعلننه بلاننزاء و وننة أايمحن مث هعلننم ا لنن  اب  مننل بجفنن ة هابننهسحن هيننج اببا دبيننة علننى حم ربننة ابفنن( 6)بفقننهس 
عفرد ابلعبة   داير مصر هأعم هل  هااسقل  مجري حن هعهب  أحجاهل حن هذب  يجم ا ماة ابسن بهللا من  مجن دذ 

 م هاختل ا ل  اب  مل ابراية ابصفراء هفي  يقجل اببه ء زي : 1218ي/615اعخرة 
 

                                                           
 .(4/459ا صهر يفس  )(1)

 .81ني هعفري  ا ل  اب  مل   ابقهت بني أ م ع ابصليبي(2)

 .82( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   1/202ابسلجك بلمقريزذ )(3)

 .82مفر  اب رهال يق   ع  ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (4)

 .(6/236ابتعجم ابزايرة )(5)

 .83( ابقهت بني أ م ع   1/226ابسلجك )(6)
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 بننننننننننن  ايسننننننننننننزَّ ععنننننننننننف ابننننننننننننهي    ُحلنننننننننننِل ابتَّصننننننننننننر

 

 

 علنننننننننننننننننننننننننننى أعق اننننننننننننننننننننننننننن  ملنننننننننننننننننننننننننننة اب فنننننننننننننننننننننننننننرهُردَّ   
 

 هأقسننننننننننننننننم إن ذاقنننننننننننننننند بتننننننننننننننننج األصننننننننننننننننفر ابَ ننننننننننننننننرىَ 
  

 

 َبَمنننننننننننننننننننننننن  حلمنننننننننننننننننننننننند إ   ع مننننننننننننننننننننننننَ  ابصالننننننننننننننننننننننننفرِ  
 

 و وننننننننننننننننننننننننننننننننة أعننننننننننننننننننننننننننننننننجام أقمنننننننننننننننننننننننننننننننند هأوننننننننننننننننننننننننننننننننهرا  
 

 

 ه  عمنننننننننننننننننننننننننننره ُد ينننننننننننننننننننننننننننه فنننننننننننننننننننننننننننيهم   بزينننننننننننننننننننننننننننه 
 

 هبيلننننننننننننننننننننننننننننننننننننة غننننننننننننننننننننننننننننننننننننزه  بلاننننننننننننننننننننننننننننننننننننهه كأ نننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 ب  ننننننننننننننننننننننننرة منننننننننننننننننننننننن  أرديسنننننننننننننننننننننننن  بيلننننننننننننننننننننننننة ابتَّوننننننننننننننننننننننننر 
 

 فينننننننننننننننننننننننن  بيلننننننننننننننننننننننننة قننننننننننننننننننننننننه ّوننننننننننننننننننننننننرا   قننننننننننننننننننننننننهري 
 

 

 (1) إن  يسهننننننننننننننننننن  بيلنننننننننننننننننننة ابقنننننننننننننننننننهر فننننننننننننننننننن  َغنننننننننننننننننننرفهَ  
 

 
و منن  حلننر العبننة يننجم ا ماننةحن قنن ل هاعسنناد دهبننة ا لنن  اب  مننل قبننل هف عنن حن فقنن ل ابنن  خل نن ن هبقننه 

ر نننة أيننن   ننن  هصنننل العيننند إىل ابنننهع ء بلملننن  اب  منننل قننن ل : انننلع ن م نننة هعبينننهي حن هابنننيم  هزبينننهي حن 
اننلع ن ابقبلسنننيحن هرال ابا مسننني هخنن دم احننرمني  ها زيننرة ههبيننهي حن صننت ديهي همصننر هصننايهي حن هابشنن م ه 

حن هك ينند مننهة ح ننم ا لنن  ( 2)ابشننريفني ا لنن  اب  مننل أبننج ابانن و انصننر ابننهي  حممننه خليننل أمنن  ا نن متني 
اب  مل حجاو عشري  انتةحن هونبهد ابفنرتة ابزمتينة ح نم ا لن  اب  منل حب نم ما هينة بن  أ، انفي نحن ف ين  

ابب د مهة عشري  اتة أخرى هكنلب  ا لن  اب  منل ح نم مصنر عشنري  ع من   عجىل ابش م عشري حن هح م 
 .(3)هم له  ك ن انىلب   بجابهس   مصر 

 
ك نننر  حمنننن ه   خلنننهللا ا لنننن  اب  منننل هابسمننننرد عليننن  اببننننرغم منننن  اثنيييياً: حميييياوالت خلييييع املليييك الكامييييل: 

هابننجزراءحن ف نن ن كلمنن   وننع عس حن هحسنن  عننهب سحن ف  ننر عتننهس ابشنن    مننهى إخنن   اباملننني منن  ابقنن دة
 .(4)و    إخ   بالهم عزهلم هص در أمجاهلم 

                                                           
 .(6/107ابتعجم ابزايرة )(1)

 .(4/175هفي   األعي ن )(2)

 .84( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   5/155مفر  اب رهال )(3)

 .84ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (4)



 -172- 

وهنننر ابننن  ا شنننعجال علنننى اننن حة األحنننهاث ابسَّي انننيَّةحن م نننل ُماظنننم أمنننراء ميييؤامرل ابييين امل ييينوب:  -1
اباسنن رحن باننه هفنن ة ابسالننلع نحن هبننهء ال فنن   بننني أه دس هعمَّهننم ابانن دل علننى اقسسنن م ابرتكنن حن كنن ن األمنن  

ي  أمحننه بنن  ا شننعجال قننه هرث إقعنن ع ول نن ف انبلننهحن هذبنن  باننه هفنن ة هابننهس األمنن  اننيف ابننهَّي  عمنن د ابننه
حن ابنننلذ كننن ن بننن  إقعننن ع انبلنننه ب  ملهننن حن ب ننن حن بانننه هف عننن  قننن م ابسنننلع ن صننن ح ابنننهَّي  برصنننه وُلننن   علننن َّ

ذحن هباننه هفنن ة إقع عهن   صنن م ابقننهت ابشنريفحن هأقعننهللا اببنن ق  إىل عمنن د ابنهي  أمحننه بنن  أ، اللينل اهل نن ر 
هعتنهم  ينزل ابفنري  علنى ( 1)ك يد انبله عسبهللا  ل ة األفلل ابلذ ااسقل بهمشق ص ح ابهي   ابسلع ن 

دمينن   ألخننلي  منن  أ ننل ابسننيعرة علننى مصننرحن   أهاخننر ا لنن  ابانن دل ههصننلد أوتنن ء هفنن ة ا لنن  ابانن دل  
بنن  بسوقيننق مشننرهع ررنن  كنن ن  كبنن ر أمننراء اباسنن رحن ف عسقننه أن ابفرصننة قننه  حنندكنن ن ابنن  ا شننعجال أحننه  

 لننم بنن  منن  اننتجا   جيلننةحن هيننج ابجصننجل إىل قّمننة ابسالننلعة   ابههبننة فاتننهم  بل نن  مننج  ابانن دل عننزم علننى 
حن هك ن اب  ا شنعجال ياسمنه علنى كجين : من  ( 2)خلهللا ا ل  اب  مل م  ابسَّلعتة هعجبية أخي  ابف ىلز إبراييم 

راد اهل  رية يتق دهن إبي  هيعياجين حن هاعَّفنق منهللا  مجعنة من  األمنراء أ ل األمراء األك برحن هب  بفيف م  األك
حن مننتهم األمنن  عننز ابننهي  احميننهذحن هاألمنن  أاننه ابننهي  اهل نن رذ هاألمنن    يننه ابننهي حن كننلب  أفسننه ( 3)

حن فنن  سمهللا ( 5)مل هننم حن هكنن ن عسنن ر مصننر أك ننرس منن  األكننراد هابنن  ا شننعجال ( 4)قلننجال مج عننة منن  ا ُتننه 
حن فلمنن  بلننا اب  مننل دخننل علننيهمحن فنن ذا يننم عنن  ا لنن  اب  مننل: يننلا صننّ  خفيننف فقنن  هقنن ل هلننممننهللا منن  ها

 سماجن هبنني أينهيهم ا صنوف هينم  لفنجن ألخين  ابفن ىلزحن فاتنهم  رأهسحن عفرَّقنجا ف شن  علنى يَفسن  منتهمحن 
 .(6)ف ر  

 
 م رو  ابن امل نوب:  -أ
ُجصننجل إىل ابسننلعة هاببسأكيننهحن كنن ن يقننهَّر أينن  مننهللا فّلننل ابنن  ا شننعجال اننلجك ابسنن مر بيوقَّننق يهفنن  ابب -

و صية قجيّنة ك ب  منل بن  ي نجن إ  هاحنها  من  األمنراء   أحسن  األحنجالحن بنلب  ف نرَّ بسبنهيل ابسنلع ن 

                                                           
 .(1/107ابا ق   ابههبية )(1)

 .(1/314ابسلجك ا قريزذ )(2)

 .(1/110( ابا ق   ابههبية )1/405ا صهر يفس  )(3)

 .(1/110( ابا ق   ابههبية )4/16مفر  اب رهال )(4)

 .(1/111با ق   )ا(5)

 .(1/111ا صهر يفس  )(6)
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أينن  انني جن أاننهل قينن دا  همعيَّننة مت اننبة حُ ننم ابههبننة بجااننعس حن أه  –أيلنن   –هاخسنن ر أخنن س ابفنن ىلز بسقننهيرس 
 .( 1)ة فههف حن م  اباملية يج أن "يص  ب  ابسو م   ا مل ة" ح َّ بههي  باه ُمهَّ 

اخس ر اب  ا شعجال أاجأ األهق   اببتسبة بلههبة هبألمةحن فقه م   ابسلع ن ابا دلحن هابفنري  يرابعنجن  -
بُقننجَّا  عظيمننة أمنن م دمينن  حن هاببسأكيننهحن كق ىلننه عسنن رذ كنن ن ياننرا ماننىن ا يقنن ال ابسي انن  ابننلذ كنن ن 

فان   منهللا أن ا ن امرة قنه  ا جقنف اباسن رذحن هينلا من   َّ  يلس   م ل عل  ابظرهاحن هايا  ا  علىيتجذ عتف
اي شفد بل  مل ابلذ يرال م  ا اس ر إىل أ جم  ت ححن أليَّ    ياه يارا م  ما  همن  ينج  نهَّس من  

نننن  أصننننب  ا ننننيمحن ه  جيننننهها ا لنننن  اب  مننننلحن عركننننجا  رنننن  فينننن حن هحقننننجا ة ماسنننن ريم   ابا دبينننناباسنننن رحن فلمَّ
ابب  منلحن  َّنن  م َّن  ابفننري  من  أخننل ا اسن ر رنن  فينن  هابابنجر إىل  ننفة دمين   هحم صننر   من  ابننيفد هاببوننرحن 

(2)هبج  بهللا اب  مل يرب  م  مصر ب  يد ب  مله  بقمة ا ىل ة بلفري  
  

سا ينننههن هيُقسنننمجنحن مث   ا ُفننن    علنننى ا سننن مري  هينننم يُخجبننن ا سجقنننهللا مننن  اب  منننلحن بهُ إن ابسُصنننرا غننن  -
م  درع  ا ف  اة بلماس رحن أرب  اب  ا شعجال همج عسن حن هأفشنل الُعنة ب  ملهن  هب ن  ابنلذ قلند مينزان 
ابقننجىحن همتننهللا منن  دهيننه حم هبننة ابنن  ا شننعجال ّمننرة أخننرىحن يننج هصننجل ا لنن  ا اظننم إىل أخينن  اب  مننل   

(3)ماسنن رس ا هيننه   ننجم  تنن ح 
هكنن ن  بنن   –كمنن  ّمننر ماتنن    –يفينن  منن  مصننر هااننسع ع ا لنن  ا اظننم  

ا شعجال صج   ه ج   ههقهللا   يهذ بهر ابهي  ب بن  من  أمنراء ا لن  األونرا ابنلذ أرانل اح  ند 
علننن حن هينننج مننن  أكنننيف أصنننو ب حن بيعلبننن  مننن  بنننهر ابنننهي حن هىبعيننن  بننن حن فسنننلمَّ  إىل اح  ننند ابنننلذ محلننن  إىل 

م هبقن  ا شنعجال   1220 -ي 617ُ دَّ بقلاة ّحران عن م األورا   حرّانحن فأمر األورا  بق ىل    
حن من  ابقمنلحن ها نجعحن همن   ن   ابقينجد ( 4)م 1222ي/ 619اعت  ابرييد مهة ع منيحن ح  عنج َّ عن م 

 .(5)علي  
 
 امللك الصاحل جنم الدين أيوب : ومؤامرل مبعومة:  -2

  ا لننن  اب  منننل غشنننيههرد ا نننىن  م هأمننن    رينننة انننجداء عسنننمى1206ي/603هبنننه انننم ابنننهي  أينننجال انننتة 
حن ه  ( 6)فوملد ابص م أيجالحن عجىل األخ  ابشرا هدايرب ر ه  عهه هابهس ا لن  اب  منل بانهة انتجا  

                                                           
 .(1/111ا صهر يفس  )(1)

 (.1/111ابا ق   ابههبية )(2)

 (.1/111ا صهر يفس  )(3)

 (.1/119ذيل ابره سني يق   ع  ابا ق   ابههبية )(4)

 (.1/1/119ا صهر يفس  )(5)

 (.1/77( ابا ق   ابههبية )1/263ابسلجك )(6)
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م عهه ا ل  اب  مل إىل ابت  ا لن  ابصن م أينجال اببسنلعتة بن  من  بانهس بنهاير مصنرحن 1228ي/625ع م 
ق يرةحن همحلد اب  وية بني يهي حن هينزل بنهار ابنجزارة هأقن م مان  ق ب  وجارع ابحن هو( 1)هأركب  بشا ر ابسلعتة 

ههبننة هخننر  ا لنن  اب  مننل   ف ننر ابننهي  يجاننف بنن  ونني  ابشننيجؤ بيوصننل األمننجالحن هيننهبر أمننجر اباألمنن  
 ا ظفنر عقن  ابنهي  بن  ا تصنجرحن ها لن  ا نجاد مظفنر ابنهي  ينجيه بن  منجدهديفه ابا م   عس كرسحن همان  

حن هعتننهم  عنن د ا لنن  اب  مننل إىل مصننر (2)دل   زايرة عفقهيننة إىل ابننب د ابشننرقية هداير ب ننر ينن  ا لنن  ابانن 
عنننزل ابتننن  ا لننن  ابصننن م أينننجال مننن  ه ينننة اباهنننه دهن أن يسوقنننق مننن  صنننوة رهاينننة ي 1230ي/627عننن م 

 م عنن د ا لنن  اب  مننل إىل1230ي/627حن همل ننص ابقصننةحن   عنن م (3)زه سنن    حم هبسنن  ابسمننرد علننى أبينن  
ابرقننة يريننه مصننرحن فجصنننلس  رانن بة منن  زه سننن  أم ابانن دل عشنن ج فيهننن  ابتنن  ا لنن  ابصننن م اننم ابننهي  أينننجالحن 

حن هأي  أخنل من     نزي   من  ابسعن رحن هاانستفه قسنم    ن    ( 4)هعسهم  فيه  أي  عزم ابسجود على أخل ا ل  
بننن حن هق بننند   منننتهم حراننن  الننن   الزيتنننة مننن  مننن لحن هاونننرتى مج عنننة كبننن ة مننن  ا م بيننن  األعنننراكحن هأبنننف 

ا لننن   هاينننزع حن ( 6)همننن    عسنننهارك ابنننب د هإ  غلننند عليهننن  هأخنننر ين أان هابتننن  اباننن دل متهننن  ( 5)راننن بسه  
اب  مل هغلدحن غلب   وهيهحن هم بب  أن هصلس  ران بة  يينة من  زه سن حن هعسنساعل فيهن  عجدعن حن هعقنجل 

رعند ا لنن  اب  منل أمنجر ابنب د ابشننرقية هعنني ابعجاون   ننه فيهن  :  ن إبتن  ابصن م اوننرتى أبنف  لنجك ه 
علننى من  بينهس من  ابننهاير بن    أعمن ل ا شنراحن هأععنن س إقعن ع أمن  فن رت زايدة ابنهي  صنجاال ابان دو انىلبنن   

م هع ننن  علنننى ابتننن  ا لننن  1230ي/627ر ننند عننن م ا صنننرية هعج ننن  ا لننن  اب  منننل إىل مصنننرحن فجصنننله    
حن هقننبو علننى مج عننة منن  أصننو ب  هاننعتهمحن هأبنننزم    إحلنن ر األمننجال ابنن  فننر  فيهنن  ابصنن م ع نن ا  ك نن ا  

حن هعهننه إىل ابتنن  ا لنن  ابانن دلحن هكنن ن   اح ديننة عشننر منن  (7)ا لنن  ابصنن محن مث خلننهللا ابتنن  منن  ه يننة اباهننه 
بتنن  اننم م أياننم ا لنن  اب  مننل علننى ا1233ي/630ه  عنن م ( 8)عمننرس هكنن ن وننهيه ا يننل إبينن  هإىل هابهعنن  

ابننهي  أيننجال حبصنن  كيفنن  هانن س إبينن  هياسقننه أن اب  مننل أراد أن يباننه ابتنن  عنن  مصننر بي لننج بننلب  ا ننج بنن  
م    ا ل  اب  مل  بتن  انم ابنهي  ابانس هام الجارزمينة 1237ي/634ه  ع م (9)هبجبهس ا ل  ابا دل 

                                                           
 (.6/319)ابتعجم ابزايرة (1)

 .78( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   1/206ابسلجك )(2)

 .78ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (3)

 .88( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   4/278مفر  اب رهال )(4)

 .89( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   1/277ابسلجك )(5)

 .89ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (6)

 .89بني أ م ع ابصليبيني    ( ابقهت3/338الع  )(7)

 .89مفر  اب رهال يق   ع  ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (8)

 .78( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   4/178هفي   األعي ن )(9)
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يني هالنن بجر باننه ذبنن  هعننجىل ا لنن  حن فسقننجى اننم  نن  م تنن  منن  ا اننسي ء علننى اننتع ر هيصننيب(1)   يشن  
م هبق  مل    حجاو عسهللا اتجا  همث يية وهجرحن هعج  ع  أربانة هأربانني 1240ي/637ابص م أيجال ع م 

 .( 2)ع م  حن فسجىل اح م باهس ابت  عجرايش سحن مث  لجكس  هزه س  وعرة ابهر 
 
يم منن  األمننراء هابانن ملني مانن حن ففنن  كنن ن ا لنن  اب  مننل ك نن  ابننج ختييوف امللييك الكامييل ميين األمييراء:  -3

م ختننجا منن  أمراىلنن   ننيلهم إىل أخينن  ا لنن  ا اظننم صنن حد دمشننق هقننبو علننى مج عننة 1225ي/622عنن م 
منننتهمحن مننن  أمراىلننن   نننيلهم إىل أخيننن  ا لننن  ا اظنننم صننن حد دمشنننقحن هقنننبو علنننى مج عنننة منننتهمحن هأرانننل إىل 

لنن  اب  منننل منن  عسننن رس إذ أراننل ا لننن  م ك ننر هينننم ا 1226ي/623ه  عننن م ( 3)ابعرقنن   مننن   فظهنن  
حن هإن قصهعين   آخلك إ  باس ركحن فجقنهللا النجا   يفنه ا لن  اب  منل (4)ا اظم إبي    مجلة اب  م 

م أراد ا لنن  اب  منل أن يقصننه دمشنق بننهى 1227ي/624 ن  مان حن ه  جيسننر النره  منن  مصنر ه  عن م 
يننلر    عانن ىل أن  : إ  ( 5)بينن  ا اظننم رانن بة يقننجل فيهنن    عنن  أن ا لنن  ا اظننم قعننهللا العبننة بنن حن فبانن  إ

كننل مرحلننة عرحلهنن  بقصننهذ أعصننها  بننف ديتنن رحن فنن ن مجيننهللا عسنن رك مانن  هكسننبهم عتننهذحن هأان آخننلك 
باس ركحن ع د ا ل  اب  مل إىل قلاة ا بل هقبو علنى عنهة أمنراءحن ه  بين  أبين    ن عبسهم ا لن  ا اظنمحن 

بعتب  البيش حن هف ر ابهي  ابع  ابصج حن هك ن   يهارسحن هقبو أيل   علنى عشنرة حن ف ر ابهي  ا( 6)متهم 
أمراء م  اببورية ابا دبيةحن هأعنسقلهمحن هأخنل ان ىلر مج نجديمحن هأيفنق   اباسن ر بيسن  إىل دمشنق ه  عن م 

حن هقننبو ا لنن  اب  مننل ( 7)م قننبو علننى مج عننة منن  األمننراء ا صننرية ونن    إخ صننهم بنن  1233ي/630
األمننراء ها ننجوفني ابننلي  ونن    إخ صننهم كننأه د ابصنن حد صننف  ابننهي  بنن  ونن رحن    ك نن  منن    علننى

 .(8)ابهي  يجاف هعز ابهي  حممه 
 

 اثنياً: سياسة امللك الكامل اإدارية واألماية والق ائية: 

                                                           
 .78( ابقهت بني أ م ع   6/319ابتعجم ابزايرة )(1)

 .78ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (2)

 .89ابصليبيني    ( ابقهت بني أ م ع1/252ابسلجك )(3)

 .89ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (4)

 .90( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   1/290ابسلجك )(5)

 .90ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (6)

 .90ا صهر يفس    (7)

 .90ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (8)
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حن إذ كننن ن يشنننرا علنننى مجينننهللا وننن هن ابههبنننة ابسنننلع  كننن ن ا لننن  اب  منننل يسمسنننهللا  مينننهللا اإداريييية:  -1
حن هانىلنند ا لنن  هابننجزير هأمننراء ( 1)ابهاخليننةحن هال ر يننة هيراننم اي اننسه حن فهننج ابننلذ ياننني هياننزل هو اباهننه 

ا يم هابقل ةحن هيظ ر ابههاهي حن هكب ر ا جوفني هياقه ا ا يها  هيالن  احنرالحن هكن ن يسن عهس عنهد من  
انىلنند بنن    كننل ه يننةحن هكنن ن ابت ىلنند ابقنن دةحن هابننجزيرحن هيننجاال ابننج اي  هابننج ة هكنن ن يسنن عه ا لنن  اب  مننل 

حن ( 2)يقننجم مقنن م ا لنن    ونن هن ه يسنن  ك فننةحن فهننج ابت ىلنندحن هق ىلننه ا ننيمحن هيتفننل ابقننجاينيحن هيجقننهللا ا رااننيم 
هحننن ف  ا لننن  اب  منننل علنننى ابسقسنننيم   ا دارينننة ابننن  ك يننند اننن ىلهة   عهنننه هابنننهس اباننن دلحن ف ننن ن هاو 

محن هك ن األم  ف ر ابهي  ب  عل  إ  عيل بن  كهنلا 1208ي/605ابق يرة ي ل ابههبة هو ال ب  رزي  
 .(3)م 1213ي/610هابي   على ا ا تهرية   

 
ابهاخل    ابنب دحن هأقن م   كنل  رينق حر  ا ل  اب  مل على عجف  األم  تولري األمن الداخلي:  -2

ينه فأ منأن حهه من  علنى ان مة ا سن فري حن ه نرال علنى أينهذ ابلصنج  بينخلراء )حراا ( بلمو فظنة 
ابتنن ت   انننفريمحن ه اننيم  أوتننن ء أداىلهننم فريلنننة احنن حن هيقنننل دنن ر م هقنننه عننرا ا لننن  اب  مننل  يننن  كننن ن 

"حن هبلا من  مه بسن  أن ابشن ص كن ن مينر اببنليد اب  ن حن هاألمحن ل ( 4)ابرأذ حس  ابسهب  "ح زم   اهيه 
اا هحننهث أن ُاننرا بسنن   منن  مسنن فر منن  اب ينن ال هابقمنن     ابرمننل دهن خننجا منن  قنن  هللا  ريننق أه اننر 

على ابعريق بني ابق يرة ها ا تهرية فأحلر ا ل  اب  مل ابارابن ابلي   رانجن ابعرينق هأبنزمهم إحلن ر 
ابسنن را هاببسنن  حن فبننلبجا بنن  عج نن  منن    ك نن ا  هب تنن    يقبننلحن هأصننر علننى إحلنن ر ابسنن را هيننهديم إذا   

أمجاهلمحن ف  عرها إىل إحلن ر ابلنصحن هعتنهم   ر بانو ابانرابن  ابسع حن هيص دريفالجا ذب   ن يجدعهم 
حن هكن ن يسنهخل أحين ان    ( 5)بتجاح  أرل مصرحن هك ر خ فهم هاوسه  رريمحن هقف اب  مل هلم هعن قبهم 

اخسينن ر وننيجؤ اباننرابن حرصنن   علننى  ننم ن ه ىلهننم بلههبننةحن فاتننهم  منن   حسنن م ابننهي  منن يهللا بنن  حهينن  أمنن  
حن ه فنن  ا لنن  اب  مننل عنن  باننو ( 7)م عننني ابتنن  م  ينن  1233ي/630حن عنن م ( 6) اباننرابن منن  آل فلننل

   عيلنةحن ه انيم  عن  أبتن ء الليفنة ابفن  م  ابا  نهحن هحصنر يشن  همحن فاتنهم  عنج  األمن  أفراد   ىلفة ا

                                                           
 .98ا صهر يفس    (1)

 .98ا صهر يفس    (2)

 .100هت بني أ م ع ابصليبيني   ( ابق1/301ابسلجك )(3)

 .(6/227ابتعجم ابزايرة )(4)

 .101( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   3/353الع  )(5)

 .101ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (6)

 .101( ابقهت بني أ م ع   1/324صب  األعشى )(7)
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داهد بنننن  ابا  ننننه ااننننسأذن باننننو عت صننننر ابع ىلفننننة بتننننهال األمنننن  ا سننننج  هابتننننجاح علينننن حن أذن اب  مننننل هلننننمحن 
ف ر د ابتس ء ح ارا  ابرأت   وي ال ابصجاحن هأخنلن يهبن  هابتي حنة علين حن ها سمنهللا دعن ة ا   عيلينة 
  ابسرحن فلم  ع  مل عهديم همجاهمحن أرال ا ل  اب  مل إبيهم  مجعة م  ا ته قبلجا علنى ا شنهجري  

ر رنننليد ا   عيلينننة حن ففنننر مننن  بقننن حن ه  جيسنننر أحنننه بانننهي  علنننى أن يسظننن ي( 1)منننتهمحن هصننن درها أمنننجاهلم 
 ابب  تة ابرافلية.

 
هكنننن ن ا لنننن  اب  مننننل يسفقننننه ا ننننهن هاب  ننننجر بننننني احننننني هاعخننننر بيعمننننا  علننننى أحننننجال ابرعيننننةحن ففنننن  عنننن م 

م ادنن  إىل ا انن تهرية هعفقننهي  هاصننعود مانن  صنن حد ا زيننرة ابننلذ كنن ن   زايرة  صننر 1231ي/628
  منننل يسقبنننل وننن  هذ ابتننن ت هيتصنننف ا ظلنننجم أوتننن ء  ج عننن  بانننهم  أيانننم عليننن  أيا مننن   ك ننن ة هكننن ن ا لننن  اب

هك ن ا ليبجن يا قبجن بقسنجة عست اند همن  اقرتفنجس من  ذينجالحن ف ن ن  (2)ا  سلفة على ابسعما   ابس  يية
ا ننليد يعنن ا بنن    ا هيتننة هيننج راكنند اببا ننه علننى محنن رحن هأم منن  منن  يتنن دذ رنن  اقننرتا بساريننف ابتنن ت 

 ن ُ  م على اجملرمني احملرتفني اببسع  مهدا  مسف هعن   بقن   بنليجام هأعمن هلم ه  عن م بليب  هبلسشه  ب  هك
م ع د ا ل  اب  مل إىل ابق يرةحن هأع د إىل ابسع ر من  اغسصنب  ابتن  ا لن  ابصن م من  أمنجال 1230ي/627

ااننم هاو ابقنن يرة علننم اننعت    ننجار ابال زهيلننةحن أ لننق علينن  خزايننة   ىلننل يسننبة إىل هأقنن م ا لنن  اب  مننل ( 3)
م هكن ن  نبه فيهن  قعن ع ابعنراحن 1228ي/615حن ابنلذ اونسهر أوتن ء حصن ر دمين   عن م ( 4)ابهي    ىلل 

هأصنننو ال ا نننراىلم اباظيمنننة همننن    نننم عليننن  اب عنننهام هك يننند ينننلس الزاينننة مننن  أانننجأ ابسنننعجن   مصنننر 
هاانننسمر  يننلس الزاينننة ق ىلمنننة إىل أن بشننمجهل  أصنننو ال ا ننراىلم اب بننن ةحن إذ كنن يجا ياننن قبجن هيلنننيق علننيهمحن 

 .(6)هبين مهراس  م     ( 5)م 1415ي/818يهمه  ا ل  ا  يه وي  ا جدذ ع م 
 

                                                           
 .101( ا صهر يفس    5/157مفر  اب رهال )(1)

 .101ني   ابقهت بني أ م ع ابصليبي(2)

 .128األيجبيجن حن ابب ز اباريين   (3)

 .102( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   2/234الع  )(4)

 .103( ا صهر يفس    2/188ا صهر يفس  )(5)

 .103ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (6)
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هاينننسم ا لننن  اب  منننل اببقلننن ءحن هقنننه اعسمنننه  أصنننجل احمل كمننن  حن هابقلننن ء علنننى ابسشنننريهللا الق ييياء:  -3
بنن  عننني  ه  نن  قلنن ة مصننرحن حممننا انن م    عهننهس هاوننسهر ماظننم ابقلنن ة اببتزايننة هاباننهلحن فلننم يقبننل ق

 ( 1)م وه دة ا ل  اب  مل   إحهى ابقل اي هق ل ب  : أيد   م ه  عشهه 1231ي/629ابههبة   
 
كنن ن ا لنن  اب  مننل يسنن بهللا ابننههاهي  بجقننف ابفسنن د فيهنن حن همتننهللا ابروننجةحن وليي  الفسيياد   الييدواوين:  -4

 لننند مننن  ابت بلسننن  أن يسنننجىل ابتظننن رة علنننى علنننى  نننجدة ععننن ء ابنننههاهي  هاننن ي حن فقنننه  هابسنننرقةحن حف وننن   
ابننههاهي  فننرفو األخنن حن حبعننة عننهم درايسنن  اببامننل هقنن ل : منن  علننم ا سننس همجن   ابننب د  ينن  قننه هو 
علننننيهم   يننننل اببننننهيجان اعفقننننجا علننننى ا سننننسجفني ابببنننن ال ه بننننجا األمننننجال .. فأعفنننن س ا لنننن  اب  مننننل ماعبنننن   

لن  اب  منل أ عيند منجوف  دينجان األينراء من  رونجة هانرقة هإمهن لحن حن هقه كشنف ا ( 2) خ ص  هأم يس  
أبنف أردال من  ابقمن  هابفنجلحن فعلند دينجان األينراء  11فقبو على ص حد ابنهيجان اب نر،حن إذ كن ن بن  

ي خنننل مننن    لننن  اب  مننل أنئسننني أبنننف أرداب حن فسبنننني أينن    يج نننه وننن ء  نن   لننند هلنننلا ابننهيجانحن فنننأمر ا
حن ابظهنننن  (3)ابقلاننننة بسننننه ابننننتقوحن كننننلب  أمننننر اببقننننبو علننننى صنننن حد ابننننهيجان  ح صننننل غ عنننن  ابنننن   
هأصننهر عقجبننة حبقهننمحن ُت لنند بج نناهم   أقفنن  حن هابعننجاا اننم   ابقنن يرة علننى أن ابعمبننلاهذ هعم بنن  

 .(4)يا دها إىل ابسع    آخر ابته ر 
 

م مانني ابنهي  بن  وني  ابشنيجؤ 1230ي/628هاصل ا ل  اب  مل مراقبة ابههاهي  هابات ية ا حن فاني ع م 
صهر ابهي    خهمس  ف  ن يقرأ علي  ابههاهي  فيقجل: يلا ابهيجان يل ا إىل دينجان كنلاحن هبنلب  ُت ن  

م حبلننرة ابت بلسنن  هعننهد كبنن  1232ي/630هعقننه ا لنن  اب  مننل ا سم عنن   عنن م ( 5)منن  عرعينند ابننههاهي  
 ب  أن باو اب سد ا سالقة اببنههاهي  عصنل إبين  خبن  م  كب ر مجوف  ابههبة برتعيد ابههاهي  باه م  عبني

 .(6)برو هذحن ها مه ل   باو يلس ابههاهي  غ  مقرهء حن هأن يت ك باو ابسرق   ها
 

                                                           
 .103ولرا  ابليد يق   ع  ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (1)

 .104( ابقهت بني أ م ع   1/62) هللا ابقجايني بلت بلس  (2)

 .104( ا صهر يفس    1/62ا صهر يفس  )(3)

 .104ابقهت بني أ م ع ابصليبيني هعفري  اب  مل   (4)

 .104ا صهر يفس    (5)

 .104ا صهر يفس    (6)
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عننجخى ا لنن  اب  مننل رع يننة مصنن م أيننل ابلمننة ه بننهللا مشنن كلهم معا يية األزميية   الكايسيية القبنييية:  -5
ب  عار د هل  اب تيسنة ابقبعينة عتنهم  خن  مركنز اببعركينةحن إونر هع ملهم ما ملة  يهة هح هل حل األزمة ا

حن ابنننلذ اونننسهر ام يسننن حن هصنننهق ع  ( 1)م 1215ي/612هفننن ة بعريننن  ابيا قبنننة ونننجرهت بننن  أ، غ بننند عننن م 
حن ( 3)حن همتنهللا ابشننر جيية (2)هحرصن  علنى مصنلوة   ىلفسن حن هكن ن قنه هزع أمجابن  علنى ابفقنراء هأبعنل ابهايرينة 

يس  كله  ألحه من  ابتصن رى خبنزا  ه  قبنل يهينة هكن ن ابقنه داهد بن  يجحتن  م زمن   بلشني  ه  ىبكل   ه 
يتشنن ء ال فننة أ، ابفسننجح بنن  ا يقنن   ك عنند ا يننج  ابا دبيننةحن فلمنن  منن   ابنن  وننجرهت اننأل أبننج ابفسننجح 

( 4)ا لن  اب  منل ا ل  ابا دل أن ينجو ابقنه داهد اببعركينةحن فأ  بن  هكسند بن  عجقيان   بنلب  دهن أن يالنم 

رصننر همجننهللا ك نن ا  منن  (5)ه  ياعنند باننو ابتصنن رى ه يننة داهد هقنن م األانناه ابنن  صننهقة ك عنند دار ابسفنن ح 
هااس  وجا اب ل  اب  مل هقن بجا "أن ينلا ابنلذ يرينه أبنج ابفسنجح باملن  ابتص رى هاد  ا ميهللا إىل قلاة ا بل 

يقنننهم اببعنننرك إ   عفننن ا ا مهنننجر عليننن  هركننند ا لننن  بعري ننن  ب ننن  أمنننرك مننن  يصنننل حن هدننن    ونننرياست    
اب  منننل   ابينننجم ابسننن و إىل أبيننن  اباننن دلحن هعرفننن  أن ابتصننن رى   يسفقنننجا علنننى بعركينننة داهد ه  جينننجز عتنننهيم 
عقهمننن  إ  ابعفننن ا مجهنننجريمحن فأحلنننر ا لننن  اب  منننل األاننن قفةحن ه   قنننق مننن  األمنننرحن أهقنننف عاينننني داهد 

م ابرك 1235ي/633منن  بعرينن  عسننهللا عشننرة اننتة هم ىلننة هاننسني يجمنن   ه  عنن م بعري نن  حن هخنن  اب رانن  
على ا ا تهرية بليا قبة فأقن م   اببعركينة  –ا ل  اب  مل عايني داهد ب  يجحت  ايب  هبقد ك به اب  ب  

ر اننبهللا انننتني هعسننناة أونننهر هعشنننرة أايمحن هكننن ن ع  ننن   حمبننن   بلرايانننة همجنننهللا ا ننن لحن هكننن ن ابرايننند عمننن د   ديننن
مرو ر بجادذ ابتعرهن قه دعم داهد بلجصنجل إىل اببعركينةحن هونر  علين  إ  يقنهم اانقف   إ  برأين حن فلنم ينف 

 .(6)اببعري  داهد بجعهسحن ه  ابسفد إبي  باه عجبي  اببعركية 
 

ة ينذ   مصر هابشن م ها زينرة ابفراعك ن ابج هللا ا قسص داثلثاً: سياسة امللك الكامل االلتصادية واملالية: 
  عهننه ا لنن  اب  مننل امسننهادا   بياينن   بلفننرتة ابسنن بقة إىل حننه منن حن مننهللا باننو ابس نن ا  ابنن  أحننهوه  ا لنن  

                                                           
 .105( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   1/218ابسلجك )(1)

 .(2/501ع  )ابهايرية :  ريبة عهفهللا برىليه ابهيرحن ال(2)

 .ابشر جيية : م  يهفا  بل تيسة عته عر ي (3)

 .105( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   1/219ابسلجك )(4)

 .105فتها د س ابال زهيل  الع  بلمقريزذ ابقهت بني أ م ع   (5)

 .106حن  105ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (6)
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اب  مننل بسننبد ابظننرها ابنن  عار نند هلنن  ابننب د ه اننيم  ادبنن ت األمعنن ر أحينن ان  هاخنفنن ل مينن س ابتيننل   
 .(1)بس  قة ابرهم ها باو ابستجا حن أه بسبد احرهال اب  وته  ابصليبيجن هالجازميجن

 
هك يند ابزراعنة عشن ل يسننبة كبن ة من  دخنل مصنر هابشنن م ها زينرة هقنه عار ند ينلس ابننب د  :البراعية -1

إىل عنننهة أزمننن   زراعينننة   عهنننه ا لننن  اباننن دل هايبننن  ا لننن  اب  منننل هبقنننه غنننز ا نننراد مصنننر هابشننن م منننرا  
قنل ا يسن   هايسشنر اب ن ءحن هازداد محن فأكنل ابنزرع ه 1229ي/626م هعن م 1223/ي620عهيهة مته  ع م 
هارعبعنند ابزراعنننة اب ينن سحن ف لمننن  ازداد اننقج  األمعننن ر   بنن د ابشننن م ازداد ا يسننن  حن ( 2)ابفقننرحن هاألمنننرال 

هكننلب  كلمنن  ازداد  مينن س ابتيننلحن ايساشنند ابزراعننةحن هب تهنن  ك ينند عتننس ه إذا ادبسنند األمعنن ر أه قلنند 
حن هقلننند األقنننجا  رصنننر هعزاينننه  األانننا ر هاانننسمر ينننلا احننن ل وننن ث    انننم ا ننن ء فيننن هع نننميننن س  نننر ابتينننل 

انننتجا  مسجابينننةحن فلنننم ُتنننه ا يننن س  نننر ابتينننل إ  منننها  يسننن ا حن فسزاينننه  األانننا ر هايسشنننر اب ننن ء هعظنننم ابنننب ء 
هع نننرر ( 4)حن هايسشنننر ا نننجع حننن  أكنننل ابتننن ت بالنننهمحن بنننل أكلنننجا األمنننجا  ( 3)هفس ننند األمنننرال اببتننن ت 

م هدام ذبنننننننن  إىل اننننننننتة 1229ي/626محن 1225ي/622محن 1221ي/618ابتيننننننننل عنننننننن م يقصنننننننن ن مينننننننن س 
هعنن ا ا لنن  اب  مننل أزمننة ابزراعننة همتننهللا قعننهللا األوننع ر هكلننف ( 5)م فننأدى إىل غنن ء مصننر 1230ي/628

ا سنن هبني   ابننهيجان بامليننة مسنن  مجيننهللا بسنن عني مصننر ها زيننرة هاننعله    ابننهيجان كنن  ياننرا مقننهار منن  
هأمن ك  قعاهن  هونعهللا زايدة ا يسن   ابزراعن  هزراعنة ابت ينل هه نهللا عسنا ة حنهد فيهن   قعهللا من  األونع رحن

هحنن هل ا لنن  اب  مننل حفننر قتننجا  بلننرذ هزايدة األرا نن  ابزراعيننة ففنن  عنن م ( 6)اننار بيننهللا احمل صننيل ابزراعيننة 
زارة م وننرع   حفننر قتنن ة بلننرذ بننني ا قينن ت هبننر مصننر حرصنن   علننى ااننسمرار عننهفق ا ينن س ب نن1230ي/628

حن هكننن ن ( 7)هافسننس  بتفسننن  يننلا ابامنننلحن مث قسننم حفنننر ينننلس ابقتنن ة علنننى ابننههر اببقننن يرة هابره ننة اببسسننن هذ 
ا ل  اب  مل خير  بتفسن  عتنهم  عبنهأ زايدة مين س ابتينلحن في شنف ا سنجرحن هيرعند   كنل  سنر عنهدا  من  

 احنني هاعخنرحن فمنن  اخسنل  سننر األمنراء  ن  يسننج س هجيمنهللا ابر نن ل باملن حن مث يسفقنه ابامننل   ا سنجر بننني

                                                           
 .106ا صهر يفس    (1)

 .108( ابقهت بني أ م ع   6/325ابتعجم ابزايرة )(2)

 .109( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   3/221مفر  اب رهال )(3)

 .109ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (4)

 .109اببهاية هابته ية يق   ع  ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (5)

 .109ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (6)

 .110يني   ( ابقهت بني أ م ع ابصليب1/281ابسلجك )(7)
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هقننه حننر  اب  منننل ( 2)حن هاننلا عمننر  أرل مصنننر   أايمنن  عمنن رة زاىلننهة ( 1)ع قنند مسجبينن  أوننه اباقنن ال 
علننى احننه منن  ارعفنن ع األاننا ر هاب نن ء ه ونن  أن ايسمنن م ا لنن  ب ننرت األوننع رحن هوننق ابقتننجا  بلننرذحن 

 .(3) حن هعجف  األم  اب لاىل  همراقبة ا سجر يظهر ايسم م  بسوسني ا يس   ابزراع
 
ازدينر  ابصنت عة أوتن ء ح نم ا لن  اب  منلحن ف  يند متظمنةحن ه  بينج  خ صنةحن ه انيم  الصيااعة:  -2

ينجفرهن  دهر ابعراز اب  ك يد  بانة بلههبنة هكن ن هلن  دينجانحن خن  حن يشنرا علين  انونرحن همجوفنجن هعمن ل
تسعنن   ابزراعيننةحن فسوسننتد صننت عة ا تسننج    بسننجفر ابصننت عة علننى ا حن هقننه اعسمننه  ( 4)ا ننجاد ابصننت عية 

ابقع حن هاب س ن هصجا اب تمحن ههبر ا م ل هاوسهر  مهيتة دمي   بصت عة اب ي ال اببيوحن فيم  اونسهر  
حن هاب ين ال ا عنرزة اببنليدحن هاونسهر  ان  حبي كينة األقمشنة ابصنجفية ( 5)مهيتة عتيه بصت عة اب ي ال ا لجينة 

سمننند حبي كنننة اببسننن حن هاب سننن ال بصنننت عة احبننن ل هازدينننر  صنننت عة ابسننن ر   مصنننر حن أمننن  أانننيج  ف ي( 6)
هكننلب  صننت عة ابز نن  حن هابف نن رحن هُتيننز  ابصننت ع   ابز   يننة اببهقننة هابشننف فية هانن ء ا ظهننرحن ه اننيم  

د ا علية اب يت ءحن هايسشنر  صنت عة ابزينج  هابصن بجنحن هابهابغنةحن هابنجراحن هابزيند احن ر ا سنس ر  من  ابلفن
هُتيز  مصر اببصت ع   ا اهيية اببهياةحن ك بتو اي  حن هابسيجاحن هالت  رحن هابسه محن هابسنف  هكن ن ( 7)

حن متهننن  ( 8)عصنننر ا لننن  اب  منننل غتيننن   اببسونننف ا اهيينننة همننن  زال بالنننه  ماره ننن     بانننو مسننن حف اباننن   
 ن   ا سونننننف م مج نننننجد1237ي/635 فسننننن ن د انننننيس ن  مننننن ن اانننننم ا لننننن  اب  منننننلحن صنننننتاس  عننننن م 

ا ا م  اببق يرةحن هع ر على أاعر ال مصنتجع من  ابتون تحن همنزي  بزخن را متزبنة اببفلنة ُت نل عت صنر 
حن هع ننننر علننننى  اننننهان د اننن  حملننننى اببفلننننة زينننن  بزخنننن را بهياننننة منننن  (9)هصننننجر حيجاييننننة هآدميننننة يب عينننةحن 

 .(10)م 1225/ي622األو  ل صتهللا ع م 

                                                           
 .110( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   1/345الع  )(1)

 .110ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (2)

 .110ا صهر يفس    (3)

 .110ابقهت بني أ م ع    330قجايني ابههاهي   ب        (4)

 .111ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (5)

 .111   ( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني1/77ابسلجك )(6)

 .111ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (7)

 .71ابف  ا ا م    اباصر األيج،   (8)

 .111ابقهت بني أ م ع ابصليبيني    71ا صهر يفس    (9)

 .111ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (10)
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 ابسعنن رة ابهاخليننةحن فتشننعد ابسعنن رة بننني ابقننرى ها ننهنحن هأقيمنند هقننه وهننر ابتشنن   ابزراعنن  هابصننت ع   
األاننجاا   أايم حمننههدة كسننجا ا ماننة ببيننهللا ا جاونن    ماظننم مننهن مصننرحن هُتيننز  باننو ا ننهن  حننهى 

ينننة عقنننجم بصنننت عة كسنننجة اب ابنننةحن هكننن ن ابصنننت ع  حن فأقبنننل ابتننن ت علنننى ونننراء ينننلس ا نننجاد ف  يننند مهيتنننة عج 
 .(1)ب س ن إىل ماظم ا هن بصت عة احب ل ابصايه ا صرذ يصهر ا

 
ك ينند اباملننة ابسنن ىلهة   مصننر هابشنن م ها زيننرة   اباهننه اباب انن  ابننهيت ر ىلصييالح الارييا  الاقييدي:  -3

ا اننزذ )يسننبة ( 2)ابننلي  هابننهريم ابفلنن حن هعتننهم حن عننجىل ابفنن  ميجن اح ننم  ننرال  ننجير ابصننقل  ابننهيت ر 
( م  ابنليد الن بص ه  أوتن ء احنرهال ابصنليبية عنهاهل ابسن  ن اباملنة إىل خليفة ابف  م  ا از بهي   

اباربيننة اببيزيعيننة هينن  عملننة ذيبيننة ذا  يقنننج  عربيننةحن عليهنن  باننو اعاي  ابقرآييننة اب  نن فة إىل ابسننن ري  
حن عشنننعيا   بلمسنننلمني علنننى عنننهاههل  هعتنننهم   ننن ء ( 3)اهلعنننرذحن هكننن ن ابصنننليبيجن يسننن ج     مهيتنننة ع ننن  

حن ه ننرال ابننهيت ر ابننلي  ا صننرذحن كننلب   ننرال ( 4)ابننهي  أبعننل ابتقننجد ابسنن ىلهة   مصننر هابشنن م  صنن ح
هكسنند عليهنن  ااننم الليفنننة اباب انن  ا سسلنن ء  مننر   هابسننلع ن ابانن دل ينننجر ابننهرايم ابت صننرية ابفلننيةحن 

ابههبنة األيجبينة من   هبقيد ابتقجد اب  ان ه  صن ح ابنهي  مسهاهبنة  ( 5)ابهي  حممجد زي   ابج   اعخر 
باننهس مننهللا ع نن  ااننم ا لنن  األيننج،حن إىل أن عننجىل ا لننن  اب  مننل ح ننم مصننر إذ اعسننيف  فننرتة ح منن  بهاينننة 
عصر  هيه بلتظن م ا ن و   مصنرحن هذبن  بلات ينة ابف ىلقنة ابن  أه ين  بلنهيت ر هابنهريم إذ حن ف  علنى يقن ء 

 .( 7)1219ي/616  ابهيت ر ابلذ  رال ع م ( 6)ابليد 
 

هقنه حن هل ا لن  اب  مننل إ نف ء ينجع من  ا اننسقرار علنى اباملنةحن فاتنهم  ايسهنند احملنة ابصنليبية ال مسننة 
اببصل  بنني ا سنلمني هابصنليبينيحن اانسقر  األه ن ع ا قسصن ديةحن هانرع ن من  ازدينر  ابا قن   ابسع رينة 

ينن  اب نن  حن فسننهفق ابننليد إىل مننهللا أهرهابحن باننه صننل  ايفنن  ابننلذ عقننه بننني ا لنن  اب  مننل ها ميفا ننجر فردر 
مصرحن إذ  لب  ابسع ر األهرهبيجن  اس هام  ألغرال ابسع رةحن ف زداد  ونهرة ابنهيت ر اب ن مل حن هازداد  

                                                           
 .112( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   3/132ا  سصر )(1)

 .112قهت بني أ م ع   اب 78ولهر اباقجد بلمقريزذ   (2)

 .112ابقهت بني أ م ع ابصليبيني هعفري  ا ل  اب  مل   (3)

 .112ا صهر يفس    (4)

 .113ا صهر يفس    (5)

 .189دراا     ابس ري  هابتظم ا ا مية   (6)

 .113ابقهت بني أ م ع ابصليبيني هعفري  ا ل  اب  مل   (7)
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اب قة ب حن هايسشر ااس هام  خ ر  مصرحن ه   ي كه ذبن  أن ابامن   ا سن جكة   م ننة ك يند علنرال   
 .(2) د رق بة دار ابس ة اب  ملية حن ه ( 1)ابهيت ر اب  مل   ةمصرحن ههل  يقم عب ر 

 
م ازداد عننرل ابتقننجد  نن  ادى إىل اخنفنن ل قيمسهنن حن فأصننب  ابتنن ت يسوفظننجن عنن  1233ي/630ه  عنن م 

اب  مننل ابتنن ت بسسننليم منن  حبننجز م منن  عننهاههل  ههصننل ابتظنن م ابتقننهذ إىل در ننة ا  ينن رحن هبننلب  أمننر ا لنن  
ت كمي   كب ة من  ونرها محن ه  ّون  أن ابسبن ي    ابتقنجد ابن  ابفلجت ابتو اية إىل ابصي رفةحن ف سر ابت 

عننهاههل  ابتنن ت   مصننر يُظهننر بتنن  أوننر ابظننرها ابسي اننية ها قسصنن دية ابنن  رافقنند ح ننم ا لنن  اب  مننل   
اي اننة ابتقننجدحن فقننه حنن هل منن  خنن ل اننّ   هلننلس ابتقننجد رنن  فيهنن  ابننهيت ر هابننهريم هابفلننجت عننجف  األمننجال 

إ  أن ينننلس ابتقنننجدحن ابخنننس ا قيمسهننن  أونننر  بشننن ل انننل    ا سنننسجى ا ا وننن حن هابقنننجة ابشنننراىلية  بلههبنننةحن
بلت ت ابلي  ك يجا يرغبجن ببق ء ا سسجى ابا م بألاا ر  بس  حن م  أ نل إبقن ء ا سنسجى ا ا ون  علنى من  ينج 

اىليةحن غن  أن ا لن  اب  منل أراد علي حن أه باب رة أخرى متهللا عهيجرسحن ف با مة ع سية بني ابتقجد هابقنجة ابشنر 
لسلفننننة إبقنننن ء خزيتننننة ابههبننننة  لنننن ة منننن  يننننلا ابس عنننند بقيمننننة ابتقننننجدحن هإ  قهنننن  بننننني فيتننننة هأخننننرى  اننننا ر 

ابألمننجالحن   خيز ننن  بصننن ح  هإ نن  بصنننرفه    أه ننن  لسلفنننةحن هذبنن   ارفسننن  أن ينننلس األمننجال هلننن  أونننر كبننن    
 ك ن خيج ه حن بقه ك يد ورها احرال عقسلن  عنجف  ينلس األمنجالحن  هيه مسعلب   احرهال ا سسمرة اب 

هكنن ن بل ننجارث ابعبيايننة ابنن  عار نند هلنن  ابننب د   ابسننتجا  ابنن  اننبقد ح منن  أوننر كبنن     النن   نن هل 
ابس لنند عليهنن  بسننجف  ا ننجاد اب لاىليننة ه هيننه أاننا ري حن فلنن   عنن  صننرفه   ق مننة ا انن زا  ا ام ريننةحن ابنن  

ابههبنننة األيجبينننة عنننرا   كبننن ا  مننن  زابننند آ رس ق ىلمنننة إىل ابجقننند اح  نننر هقنننه أانننهم انننلس األمنننجال    أععننند
أبننف ديتننن ر ب يفنن ا علنننى ا ننيم ابنننلذ أراننل   سننن عهة الليفنننة 200مسنن عهة ال فنننة اباب اننيةحن  ععننن ء 

د خ فنننن  مننننهللا ا لننننجك  ق همننننة ا  ننننجلحن فيمنننن  كنننن ن ا لنننن  اب  مننننل يفسنننن  يانننن   أحننننجا   صننننابةحن باننننه أن دننننه
هقنه اينسم ا لن  بنهيجان ا ن ل هعنني ( 3)م 1237ي/635األيجبينيحن ه انيم  بانه هفن ة ا لن  األونرا انتة 

فينن  مننجوفني امسنن زها حبسنن  ا دارة هابفلننيلة مييننزهن بننني احنن ل هاحننرامحن هيقجمننجن بامننل اننع   متظمننة 
 . (4)هدقيقة ه ايم  ب يس   ابزراع  هاب رهة احيجايية 

 
 رابعاً: ثقالة امللك العادل وسياسته التعليمية:

                                                           
 .114ا صهر يفس    (1)

 .114س    ا صهر يف(2)

 .115ابقهت بني أ م ع ابصليبيني هعفري  ا ل  اب  مل   (3)

 .116ا صهر يفس    (4)
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ايننسم ا لنن  ابانن دل بس قيننف أه دسحن بجصننف اب ق فننة منن  األمننجر ابلننرهرية بسجاننيهللا ا ننهارك هاعفنن احن  جاكبننة 
رهح اباصر ابلذ ك يجا يايشجن فين حن فقنه درت ا لن  ا اظنم عيسنى صن حد دمشنق ابفقن  احتفن    دقنة 

سم ا لنن  اب  مننل بتننجاح  احينن ة اب ق فيننة ا  سلفننة هكنن ن ايسم منن  متصننب   بشنن ل ها نن  حن فيمنن  اينن( 1)هعت يننة 
علننى ابتننجاح  ابهيتيننة هاألدبيننةحن اب  نن فة إىل ابالننجم اباقليننةحن هدرت ا لنن  اب  مننل ابقننرآن اب ننرمي هاحننهي  

 بلونننهي  هأيلننن حن ابتبنننجذ هابفقننن حن هكننن ن مسمسننن    اببسنننتة ابتبجينننةحن حسننن  ا عسقننن د ميينننل إىل ابصنننجفيةحن حمبننن   
هكنن ن م زمنن   ( 2)ماظمن   بلسننتة ابتبجينة هأيلهنن حن راغبنن     يشنري  هابسمسنن  انن حن حريصن   علننى حفظهنن  هيقلهن  

بالمنن ء احننهي حن فقننه أك ننر منن   نن ع احننهي حن ه اننيم  عنن  ف ننر ابننهي  ابنن  ابشننيجؤ هإخجعنن  ابننلي  كنن يجا 
محن يب ونر أحنهيم ابسنهريهحن هيسقنهم علنى ا نيم م  أكن بر دهبسن حن هابنلي  حن زها علنى فلنيلة ابسنيف هابقلن

حن هكنن ن منن  يسنن ىل  ايسم منن  ابحننهي حن ه  عنن  بنن  أن عننجافر  بهينن  إم  ييننة رهايسنن حن فقننه أ نن ز بنن  مفنن  ( 3)
م رهاينة احنهي حن هخنر  بن  أربانني حنهي    1238ي/636ا ا تهرية همقرءهي حن أبنج ابق انم ابصنفراهذ   

هأبنج عبنه   بن   (5)م 1188ي/584با منة ابتونجذ عبنه   بن  بنرذ   حن ه اه  مج عةحن هأ  ز ب  ا( 4)
حن كمنن  ااننسع ع ا لنن  اب  مننل أن يالننق علننى صننوي  مسننلم ب نن م ( 6)م 1188ي/584صننهقة احننرا    

حن هقنه انل ا لن  اب  مننل م  ينة كبن ة عتنه ابفقهنن ءحن فقنه امسهحن  ابفقين  إبننراييم بن  حلنر برينن ن ( 7)ملني  
 ا ابب  ابفقي  بقصيهة معلاه :ابهي  ا اره 

 
 إبيننننننننننننننننننننننننننننن  هإ  ُدبنننننننننننننننننننننننننننننيّن كينننننننننننننننننننننننننننننف يصننننننننننننننننننننننننننننننتهللا

 

 

 هفينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  هإ ّ ف ب تنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ء ُمّلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيهللاُ  
 

 همتننننننننننننننننننن  ااننننننننننننننننننننسفهان كننننننننننننننننننننل  ننننننننننننننننننننه هاننننننننننننننننننننتجِددِ 
 

 

 هعتنننننننننننننننننننننننننن  أح ديننننننننننننننننننننننننننُ  احَُ نننننننننننننننننننننننننن ِم يسننننننننننننننننننننننننننمهللا 
 

 

                                                           
 .63( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   3/138ا  سصر )(1)

 .63( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   6/230ابتعجم )(2)

 .63ابقهت بني أ م ع ابصليبيني هعفري  ا ل  ابا دل   (3)

 .63( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   1/114ابسلجك )(4)

 .63ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (5)

 .63ا صهر يفس    (6)

 .63ا صهر يفس    (7)
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ه  يقسصننر ايسمنن م ا لنن  اب  مننل علننى رهايننة احننهي  هإ نن    هزينن  إىل مت قشننة ابالمنن ء   اببننهع ابنن  عظهننر 
ب د فيتعننل بالننه  هيتسشننر هكنن ن ايسم منن  ابباقيننهة وننهيها حن حنن  أينن  انن فر إىل دمشننق حننل النن ا   ابنن

ابلذ حهث بني أصو ال ا ليد ابش فا حن هاحت بلنةحن هعقنهم عتنهس احملنهث أبنج العن ال بن  دحينةحن هبنىن 
هىل ا لننن  اب  منننل هأ (1)بننن  دار احنننهي  اب  ملينننة اببقننن يرة هكننن ن ي نننرس ا شنننس لني اب تعنننق هعلنننجم األهاىلنننل 

هم "فمننن  تونننسهغننن يمحن همي وننن ةاألدال ايسم مننن   كبننن ا  هوننن ف بننن حن هكننن ن ياسقنننه  ننن به بلمت قشنننة جيمنننهللا ابت
حن هكنن ن ايسمنن م ا لنن  اب  مننل اببتوننج كبنن ا حن ألينن  منن دة ( 2)أ نن ال مننتهم  ننجاال صننوي  حظنن  عتننهس هّقربنن  

 ورة  ننرهرذ إذ ياههينن  هاننيلة بهرااننة ابالننجم أا اننية منن  مننجاد اب ق فننة فلنن   عنن  اوننرتاك ا  قفننني   ا تنن
حن همننن  ا سننن ىلل ابعريفنننة ابننن  حصنننلد بلملننن  اب  منننل   ابتونننج مننن  حنننهث   دمشنننق حنننني ( 3)ابشنننرعية 

ااسولر مج عة م  ابالم ء هك ن فيهم ابشي  زي  ابهي  ب  ماع  ابتوجذ هاأهلم عن  قنجهلم "زينه ذيند 
ز إ  ابرفنهللاحن فقن ل زين  ابنهي  جيننجز ابتصندحن ف اسوننس  ا لن  ل جيجز   زينه ابتصند فقن بجا :   جينج ب " ي

هقنه صنتف أبنج احنزم م ن  عبنه ( 4)اب  مل  جاب حن ه لند متن  مرافقسن  إىل مصنرحن هقنرر بن  مالجمن   " ينها " 
 .( 5)ا ل  اب  محهان ابارهل هغ ي  بلمل  اب  مل عتهم  رأى ايسم م  اببل ة اباربية 

 
سعننننجير ابسالننننيم   عهننننهسحن إذ كنننن ن حريصنننن   علننننى يشننننر ابالننننم هاألخننننل  اننننب ال هقننننه ايننننسم ا لنننن  اب  مننننل ب

حن ههقف عليه  هك يند أونب  اب  مانة إذ ك يند عنهرت ( 6)1224ي/621احل رةحن فشيه دار احهي  ع م 
ا هرانننننننة ا هلبينننننننة بسنننننننهريه ابعننننننند   ابقننننننن يرة عننننننن م فيهننننننن  علنننننننجم ا نننننننلايد األربانننننننةحن كنننننننلب  أاسننننننند 

  اببيم رانس ن  هكن ن مهران    بعبيد مهلال ابهي  أبج انايه بن  أ، ابنجحمحنم هقه بت ي  ا1223مي620
ا تصجرذحن هرىليه األ ب ء   عهنه ا لن  اب  منلحن ه  يقسصنر ابسالنيم علنى ا نهارتحن بنل  نل ابنزهااي هابنرب  

حن ابعننن ال دهن ُتيينننزحن كمننن  ك يننند احلقننن   فننن لحن هك يننند ا نننهارت مفسجحنننة  مينننهللاهالجاينننقحن هكسننن ال األ 
رااية عهيهة   ا س  هحن هايسشر    عهه ا ل  اب  مل ا  سبن   ابا منة ا لوقنة اب نهارت ها سن  ه ابه

هاانسمر ا قبن ل علنى ابسالنيم هكن ن ( 7)أبنف  لنه  68ابق  ن  ابف  نل ها  سب   ال صةحن ف  ن   م سبة 

                                                           
 .64ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (1)

 .64( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   5/158مفر  اب رهال )(2)

 .198م   احي ة اباقلية   عصر احرهال ابصليبية رصر هابش (3)

 .65( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   5/158مفر  اب رهال )(4)

 .65ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (5)

 .117( ابقهت بين أ م ع ابصليبيني   2/67مس  ه ابق يرة همهاراه  )(6)

 .98ابرتبية ا ا ميةحن أمحه ول    (7)
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عنننهد مننن  األدابء هابالمننن ء  يسمننن م ا لننن  اب  منننل بتشنننر ابالنننم أن ح فظننند اب ق فنننة علنننى ايسا ونننه حن هبنننرز 
محن هكنننن ن مهرانننن     ابصنننن حيةحن 1219ي/616هاأل بنننن ءحن ك بفقينننن  مجنننن ل ابننننهي  بنننن  ونننن   ا صننننرذ   
هابفقينن  ابنن  ونن فر األزدذ ا انن تهرا  علنن  بنن  ( 1)هصننتف كسنن ال ا ننجاير اب ميتننة   مننليد أيننل ا هيتننة 

 ب ينننننننة مصنننننننرحن هصنننننننتف محن هقنننننننه بنننننننرع ابألدال هابسننننننن ري  هدرت ر1226ي/623وننننننن فر بننننننن  حسنننننننني   
حن هزي   ي  ب  ا اع  ب  عبنه ابتنجر ( 2)ابسشبيه  حن أخب ر ابشعا نحن أخب ر ابسلعجقيةحن أا ت ابسي اة 

بيسننن     يننن  ابنننهرة األبفينننة هقنننه  1021محن عننن     ابتونننج؛ وننن عرحن بننن  متظجمنننة دجينننة   1231ي/628  
بنهي  أبننج ابق اننم عبننه ابننرمح  بنن  عبننه اجمليننه حن هبننرز ابنن  ابصننفراهذحن مجنن ل ا( 3)ا لنن  اب  مننل  ت زعنن  ونهه 

ب  إ  عيل ب  ع م ن ا ا تهرا  بالم ابقراءا  هابفق حن ه نهللا احنهي  عن  ابسنلف حن هايسهند إبين  ر انة 
هُتيننز ابق  نن  األوننرا أبننج ابابنن ت ( 4)م 1238ي/636اننتة  92ا قننراء هابفسننجى اب انن تهرية هعننج  عنن  

كرحن هحصننل بنن    هابق اننم بنن  عسنن    ننهللا منن  ف  مننة بتنند انناه النن حننهي  أمحننه بنن  ابق  نن  ابف  ننل اب
لد احهي حن فسمهللا اب    هكسد هااستس  هك ن رىليسن   يبني  حن هافنر ا  بنةحن اانسجزرس زاىله بع راماب هجبة غ

حن ( 5)م 1245ي/643ا لنن  ابانن دلحن فلمنن  منن   عننرل علينن  ا لنن  اب  مننل ابننجزارة فلننم يقبننلحن هعننج  عنن م 
بفننن رل ونننرا ابنننهي  أبنننج حفنننص عمنننر بننن  احسننن  بشنننارسحن ف ننن ن انننيه وننناراء عصنننرس علنننى هاونننسهر ابننن  ا

 ا   ا هيج ابق ىلل: 
 

 هحيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ة أونننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجاق  إبيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 هحرمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة ابصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيف ا ميننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل 
 

   أبصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر ف عينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننين انننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجاكَ 
  

 

 إىل خلينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل صنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبج ه   
 

 
 

 هم  قص ىلهس ا شهجرة مته  يلس اعبي  :
 انننننننننننننننننننننننننن ىلق األوانننننننننننننننننننننننننن ِن يعننننننننننننننننننننننننننِجى اببيننننننننننننننننننننننننننَه ىّف 

 

 

                                                           
 .117( ابقهت بني أ م ع   1/215هفي   اب  خل  ن )(1)

 .118( ابقهت بني أ م ع   6/314ابتعجم ابزايرة )(2)

 .118ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (3)

 .118ابقهت بني أ م ع   (4)

 .(7/378ولرا  ابليد )(5)
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 تِامنننننننننننننننننننننننن   عننننننننننننننننننننننننرَّ  علننننننننننننننننننننننننى ُك بنننننننننننننننننننننننن ن  نننننننننننننننننننننننن ّ مُ  
  

نننننننننننننننننننننننننننني  عننننننننننننننننننننننننننننىنَّ إن مننننننننننننننننننننننننننننرر   هبننننننننننننننننننننننننننننلا  ابشَّ
  

 

 حبننننننننننننننننننننننننننىَّ منننننننننننننننننننننننننن  عُننننننننننننننننننننننننننري  ا ننننننننننننننننننننننننننزع حنننننننننننننننننننننننننن ّ  
 

 هعَنَلعَّننننننننننننننننننننننننننننف ها ننننننننننننننننننننننننننننر ذِكننننننننننننننننننننننننننننرى عتننننننننننننننننننننننننننننهيم
 
 

 

 (1)عّلهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم أن يتظننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرها ععفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   إو 
 

 
 هم  وارس: 

 خلننننننننننننننننص اهلننننننننننننننننجى بنننننننننننننننن  هاصننننننننننننننننعفس  مننننننننننننننننجّديت
 

 

 إ  أغننننننننننننننننننننننننننننن ُر عليننننننننننننننننننننننننننننن  مننننننننننننننننننننننننننننن  َمِلَ يفَ ننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 ة  هبننننننننننننننننننج ااننننننننننننننننننسعاُد متاننننننننننننننننننُد بفظنننننننننننننننننن  غننننننننننننننننننن  
 

 

 إ  أراس ُمقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبَّ   َونننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَفسَنيف   
  

 هأراك خُتعُنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر     ىللننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ابنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 (2) يننننننننننننننننننننن  فستنننننننننننننننننننننة فأغننننننننننننننننننننن ر متننننننننننننننننننننن  علي ننننننننننننننننننننن  
 

 
 هم  وارس   مهح راجل   صلى   علي  هالم: 
 أرى كنننننننننننننننننننننننننننل منننننننننننننننننننننننننننهفح   اببنننننننننننننننننننننننننننين ُمَقصَّنننننننننننننننننننننننننننرا  

 

 

 هإن اببنننننننننننننننننننننننننننننننننا ا  ُنننننننننننننننننننننننننننننننننين عليننننننننننننننننننننننننننننننننن  هك َّنننننننننننننننننننننننننننننننننرا 
 

   أوننننننننننننننننننننننننننننننىن اببننننننننننننننننننننننننننننننلذ يننننننننننننننننننننننننننننننج أيلنننننننننننننننننننننننننننننن إذا 
 

 

 (3)منننننننننننننن  مقننننننننننننننهار منننننننننننننن  ميننننننننننننننهح ابننننننننننننننجرى علينننننننننننننن  ف 
 

 
 
 

 هيق ل : إي     يظم قجب : 
 هعلنننننننننننننننننننننننننننننى عَنَفننننننننننننننننننننننننننننننتالِ  هاصننننننننننننننننننننننننننننننفي  هحُبسننننننننننننننننننننننننننننننت 

  

 

                                                           
 .(6/288ابتعجم ابزايرة )(1)

 .(7/267ولرا  ابليد )(2)

 .(7/267ا صهر يفس  )(3)
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 (1)يفنننننننننننننننننننىن ابزمننننننننننننننننننن ن هفيننننننننننننننننننن  مننننننننننننننننننن   يُجَصنننننننننننننننننننِف  
 

 
 هق ل ب  خلَّ  ن : أخيف  عت  باو أصو ب  أي  عرمن يجم   فق ل: بيد احريرذ ص حد ا ق م   هيج:

 منننننننننننننننننننننننننن  ذا ابننننننننننننننننننننننننننلذ منننننننننننننننننننننننننن  انننننننننننننننننننننننننن ء قننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 حسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  فقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننن همنننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  بنننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ا 
 

 
 ق ل: يسمهللا صج  ... هقه أيشه: 

 حممنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه اهلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن دذ ابنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلذ
 

 

 (2)عليننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   يفينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل ينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب  
 

 
  ء ب  ابف رل م  مح ة إىل مصر هدرت الع ب  اب  ماة األزينرحن هع نف علين  األىلمنةحن حن  كن ن ا لن  

ي  عمنر بن  ق ل عت  ابلي : ون عر ابجقند ونرا ابنه (3)م 1234ي/632اب  مل يتزل بزايرع حن هعج  ع م 
  ي ننن    علننن    د ابنننلذ قنننه منننأل بننن  ابس ىلينننة... فننن نعلننن  بننن  مرونننه احمنننجذال مث ا صنننرذال صننن حد ا  ننن

ابقصننيهة صنننري  ا  نن د ابنننلذ   حيلننة   ه نننجدسحن فمنن    اباننن   زيهقننة ه   ننن لحن ابلهننم أهلمتننن  ابسقنننجىحن 
ة إ  اب  ... هقنه حن  ه ن هر هونارس   هأعلان م  اهلجى في  أىلمة ابهي  أ  ع لبجن  ة ف  حجل ه  قج 

اهلتهانننننة م   1251ي/649هقنننننه عفنننننجا اباننننن   علنننننم ابنننننهي  بننننن  قيصنننننر   ( 4)ابنننننلرهة ه  يُنلفَونننننق ونننننأُهس 
اب  أراله  ا ميفا جر فردري  اب    هابا   مجن ل هابراي ي   هقه عرل علي  ا ل  اب  مل باو ا س ىلل 

هاحننهي  هابفقنن  هابتوننج ها تعننقحن حن ابننلذ عفننجا   ابسفسنن  م1248ي/646ابننهي  علنن  بنن  ابقفعنن    
ون ة ابلن د هابس ري حن هب  عهد م  ا صنتف   متهن  أخبن ر ابالمن ء  خبن ر اح من ء أيبن ء ابنرهاة علنى أيبن ء ابت

م 1232ي/629هاعسننننىن مجفنننننق ابنننننهي  عبنننننهابلعيف ابب نننننهاد   ( 5)هابظنننن ء  ريننننن  ا  نننننرالحن  ريننننن  ابنننننيم  
ن ينننرتدد ابعننن ال عليننن  بهراانننة ابعننند   األزينننرحن هبننن  عنننهة مصنننتف   أبرزيننن  : ونننرح  ابعننندحن هكننن  ببلننن عة

حن هاونننس ل  نننه ابننننهي  أبنننج عبنننه  بننن  عبهابجاحننننه ( 6)كسننن ال ابفصنننجل  بقنننرا  هونننرح كسنننند  ننن بيتجت 
                                                           

 .(7/268ا صهر يفس ( )(1)

 .(3/455هفي   األعي ن )(2)

 .(3/454هفي   األعي ن )(3)

 .(369حن  22/368ا  أع م ابتب ء )(4)

 .(2/273عسمة ا  سصر  ب  ابجردذ )(5)

 .119( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني هعفري  ا ل  اب  مل   15/187ماعم األدابء )(6)
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خهمننة ا هرانة ابلبجدينة   ابعنندحن هخنهم ا لن  اب  مننلحن كنلب  م   ابعندحن هبنن  1224ي/621ابلينجدذ 
م هكننلب  روننيه ابننهي  أبننج اننايه بنن  مجفننق ابننهي  1246ي/644فلننل بنن  أ، اننليم ن   ابعبينند أبننج اب

حن هخنننهم ا لنننن  ( 1)محن هبننن  كسننن ال عيننننجن ابعننندحن هعاننن بيق علننننى كسننن ال احننن هذ بلننننرازذ 1248ي/646  
م يننننجادر اع ء   1238ي/635اب  منننل أ بننن ء آخنننرهن منننتهم أاننناه ابنننهي  ابننن  أ، األاننناه هعنننج  عننن م 

اب  مننل هكنن ن كنن ن أبننج ابننجحم ابنن  أ، النن حن اح ننيم ابروننيه  بيبنن   يشننيع   خننهم ا لنن  امسونن ن األ بنن ء ه 
م أوننهر اباشنن بني   عهننه ا لنن  اب  مننل هبنن  كسنن ال 1248ي/646ابايننهو  نني ء ابننهي  ابنن  اببيعنن ر   

 .(3)حن هورح كس ال أدهية كس ال دميجقريهت ( 2)ا  ين   األدهية ا فردة 
 
 ه:617: أسد ال ا  تو   ونيينُ ال يخ عبد هللا اليُ  -1

ابزايه ابا به أاه ابش م ابشي  عبه  ب  ع م ن ب   افنر ابيُنجيييُن كن ن وني     نجي   مهيبن   ونع ع   حن ّد 
اح لحن ك ن يقجم يصف ابلينل إىل ابفقنراءحن فمن  رآس انىلمن   هبن  عصن  ا هن  ابا فينة  نرب  ان حن ه منل ابقنجت 

ابقلنندحن داىلننم هكنن ن أّمنن را  اب اننرها   يهنن اَل ا لننجكحن ح َ ننر لفننِه منن عز بصننجف حن هابسن ح هيلننبه قُبانن   منن   ِ 
خينر  هيتعنرح   َونافراء يُنجينيحن فن دالس ابسَّنّف رة إىل أمن حن مث عَابَّنَه  بنل ابلَّكرحن باينه ابصَّنيدحن كن ن   حهاوسن  

انهحن فن ذا دينج  متن  هددُ  أن أونق  حن كأين  أابقصَّ ر : كتد أي بن ن هك ن ي زه ك  ا حن ق ل ابشي  عل ال بتب
حن هقيل  له بني يهي  ا اظنمَّ ه لند ابنهالع ء متن حن فقن ل: اي عيسنى   ع ن  دنه م نل (4)قل  هأ ال  في  

هك يد ب  كرام   هراي    هإون را  هكن ن   يقنجم ( 6)حن هأفسه على ابت ت ا ا ملة ( 5)أبي  أوهر ابّزغل 
   بنن  وننجال خنن محن هيلننبه   ابشننس ء فننرهةحن هقننه ينن وِر انن    ابننيفدحن هكنن ن ررنن  ألحننه عاظيمنن     ه  يَننهخَّر وننيا

 ننن َع هىبكنننل مننن  هرا ابشنننعرحن هكننن ن ابشننني  ونننع ع     يُبننن و اببر ننن ل قلنننجَّا أه ك نننرهاحن هكننن ن قجاننن  مثننن يني 
انتة حن عج    ذذ احعة اتة ابهللا عشرة هاد مانة هينج صن ىلم هقنه  ن هز مثن يني ( 7)ر   حن هم  فسس  غزاة 

 .( 8)رمح    هألصو ب  في  غلج زاىلهحن هقه  ال   ب ل و ء قهرا  

                                                           
 .119ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (1)

 .120ابصليبيني   ولرا  ابليد يق   ع  ابقهت بني أ م ع (2)

 .60عيجن األيب ء  ب  أ، أصيباة   (3)

 .(22/102ا  أع م ابتب ء )(4)

 .(22/102ا صهر يفس  )(5)

 .(22/102ا صهر يفس  )(6)

 .(22/103ا صهر يفس  )(7)

 .(22/103ا صهر يفس  )(8)
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ابا مننة ا صننتف فنن رت اب نن م اننيف ابننهي  علنن  بنن  أ، علنن َّ بنن  ه: 631السييي  اآلمييدبيُّ تييو :  -2
  األصننلني هغنن  ذبنن حن منن   صننتَّف  حن صنن حد ا ( 1)حممننه ابنن  انن   ابسَّ لنن  اعمننهذ احتبلنن ال مث ابشنن فا  

ذبنن  "أب نن ُر األف نن ر"   اب نن م ه "دقنن ىلق احقنن ىلق"   اح مننةحن ه"إح نن م األح نن م"   أصننجل ابفقنن حن 
ا نليدحن فصن ر ون فاي   أصنجبي َّ متعقين    نهبي َّ ِخ فيَّن حن هكن ن حسنَ  األخن احن انليم ابصنهرحن  هك ن حتبل ه 

بصنوسه حن هابنلذ ي لنُد علنى ابظن َّ أين  ك   ابب ن ءحن رقينق ابقلندحن هقنه ع لمنجا فين   وني ء   عان ىل أعلنم 
  ُ بجين  ك ن ا حن هقنه بيه ب  ببه  صوةحن هقه ك يد ملجك بين أينجال كن  اظم هاب  منل ي رمجين حن هإن كن يجا 

فَّنننجل إبيننن  ا لننن  ا اظنننم عنننهريه ابازيزينننةحن فلمننن  هىل األونننرا دمشنننق عزبننن  عتهننن  هاندى   ا نننهارت أن   
ابنهي  رتزبن     هابفق  هم  اوس ل بالجم األهاىلل يفيس حن فأق م ابشني  انيفيشس ل أحه ب   ابسفس  هاحهي

 ق ل ابق  ن  ابن  خل ن ن : ...(2)برتبس  بسف  ق ِايجَن بهمشق   صفر م  يلس ابستة هدف  إىل أن عج َّ 
افننة ابصنن رىحن ايسقننل إىل ابشنن محن هاوننس ل بالننجم ا اقننجلحن مث إىل ابننهاير ا صننريةحن فأعنن د رهراننة ابشنن فاية اببَقرَ 

فوسننهس أقننجامحن فِسنناجا بنن حن هكَسبننجا ُخعننجَ هم هعصننهَّر اب نن مهللا ابظنن فرىَّحن هاوننسهر فلننل حن هايسشننر  فلنن ىلل حن 
 رليد األهاىلل هابساَّعيل ها ِد ِلحن فعلبجا م  بالهم أن يجافقهمحن ف سد: اب َّ م  

 
 حسننننننننننننننننننننننننننهها ابفنننننننننننننننننننننننننن  إذ   يتنننننننننننننننننننننننننن بجا انننننننننننننننننننننننننناي 

  

 

 ( 3)فننننننننننننننننننننننننننننن بقجم أعنننننننننننننننننننننننننننننهاء  بننننننننننننننننننننننننننننن  هخصنننننننننننننننننننننننننننننجم  
 

 
ه  ننى عنن  ابنن  عبهابسنن م أينن  قنن ل: منن  عالمتنن  قجاعننه اببونن  إ  متنن حن هأينن  قنن ل: منن   انند أحننها  يلقنن  

شنن   منن  عاَّنننيَّ  ت ورعنن  غنن س يابننهَّرت أحسنن  متنن حن كأينن  خيعنند هأينن  قنن ل: بننج هرد علننى ا انن م مسزيننها 
 .( 4)  سم ع اع  في  

 
علننى اعمننهذ احنن ة هابجقننفحن حنن  إينن  أهرد علننى يفسنن   هقنن ل ابننلي : قنن ل و ونني ت  ابنن  عيميننة : ي لنند

ا ا     عسلسل ابِاللحن هزعم أي    يانرا عتن   نجااب حن هبنىن إوبن   ابصن يهللا علنى ذبن حن فن  يُنَقنرَّر   كسبن  
إوبنن   ابصنن يهللاحن ه  ُحننههث ابانن   ه  هحهييننة  حن ه  وننيا   منن  األصننجل اب بنن ر قنن ل ابننلي  : يننلا  يننهل 

                                                           
 .(22/364ا صهر يفس  )(1)

 .(17/215اببهاية هابته ية )(2)

 .(3/293ن )هفي   األعي (3)

 .(7/254ولرا  ابليد )(4)
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ذيتن حن إذ عقرينر ذبن  اببتظَّنر   ينتهوحن هإ ن  ينتهو ابب سن ال هابسنتةحن هب نل قنه كن ن ابسنيف علنى كمن ل 
 .(1)غ يةحن همارفس  اب اقجل   يةحن هك ن ابفل ء يزدمحجن   حلقس  

 
ابشني  ا من م ابا ّمنة ق  ن  ابقلن ة بقينة األعن م ان ُء ابنهي  أبنج ه: 632القا ي ابن شيداد تيو   -3

 انن  يجاننف بنن  رافننهللا بنن  ُتننيم األاننهذ احلنن ال األصننل هابننهار ا جصننلىال ا جبننه ها تشننأ ابفقينن  اباِننزَّ هأبننج احمل
رصننرحن هدمشننق هحلنندحن كنن ن وقننة حعننةحن  ثّحننه( 2)ابشنن فا  ا قننرُ  ا شننهجر  بنن  وننهاد هيننج  ننّهس ألمنن  

ق  ن  أ، يجانف ع رف    مجر ابهي  اوسهر ا ن حن هان ر ذكنرسحن هكن ن ذا صن ح هعبن دةحن هكن ن   زم ين  ك ب
  زم ينن حن دبَّننر أمننجر ا لنن  حبلنند ها سمانند األبسنن  علننى مهحنن  أيشننأ دار حننهي  حبلنندحن هصننتَّف كسنن ال 

اد إىل ب ننهاد هأعنن د انن  مث ملننى  (3)"د ىلننل األح نن م"   أربننهللا  لننها   قنن ل ابنن  َخلّ نن ن : ادننهر ابنن  وننهَّ
هزار ابشنننن م ف اسولننننرس ابسننننلع ن ي 583إىل ا جصننننل فننننّهرت ابب م بيننننةحن هايسفننننهللا بنننن  مج عننننة مث حنننن  اننننتة 

صنن ح ابننهي  هأكرمنن  هاننأب  عنن   ننزء حننهي  بيسننمهللا متنن حن فننأخر  بنن   ننزءا  فينن  أذكنن ر منن  ابب نن رذحن فقننرأ 
علينن  بتفسنن حن مث مجننهللا كسنن اب   لننها    فلنن ىلل ا هنن د هقّهمنن  بنن  ه زمنن  فننج س قلنن ء اباسنن رحن مث خننهم باننهس 

سنن  هيظننر األهقنن ا اننتة يّينف هعسننانيحن ه  يُننرزا ابتنن   ه  كنن ن بنن  هبنهس ا لنن  ابظنن ير غنن زاي فننج ّس قلن ء  ل 
ننر متنن   أقنن رالحن هاعفننق أن ا لنن  ابظنن ير أقعانن  إقع عنن    صننل بنن  متنن  مجلننة ك نن ةحن فسصننّمه بنن  منن ل ك نن  فامَّ
مهراة اتة إحهى هاد ماة هدار حهي  هعُرب  قصهس ابعلبنة هاونس لجا علين  بلالنم هبلنهيي حن هصن ر ا شن ر 

  عهب  ابهَّهبة حبلد إىل أن ااسجبد علي  ابيفهدا  هابلاف ف  ن يسم ل قجل ابش عر: إبي   
 

 مننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ينننننننننننننننننننننننننننننننننننسم َّ ابُامنننننننننننننننننننننننننننننننننننر فَنلفينننننننننننننننننننننننننننننننننننهَّرِع
 

 

 صننننننننننننننننننننننننننننننننننننيفا  علننننننننننننننننننننننننننننننننننننى فقننننننننننننننننننننننننننننننننننننه أحب بنننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

نننننننننننننننننننننننننننننننننر يَنلفنننننننننننننننننننننننننننننننننَق   يفسننننننننننننننننننننننننننننننننن   همننننننننننننننننننننننننننننننننن  يُامَّ
 

 

 (4)مننننننننننننننننننننننننننننننننننن  قنننننننننننننننننننننننننننننننننننه َُتتَّننننننننننننننننننننننننننننننننننن ُس ألعهاىلننننننننننننننننننننننننننننننننننن   
 

                                                           
 .(22/366ا  أع م ابتب ء )(1)

 .(22/384ا  أع م ابتب ء )(2)

 .(22/385ا صهر يفس  )(3)

 .(22/386ا صهر يفس  )(4)
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ل   حقن  هحنق أخن حن فسفلنل هعلّقن ان ق ل اب  خل  ن : أخل  عت  ك  ا  هكسد إبين  صن حد إربنإىل أن 
اببقجل ها كرام ه  ي   ألحه ما  ك م ه  يامل ابعجو  ويا   إ  رشجرع حن هكن ن بلفقهن ء بن  حرمنة  منة 

 ( 1)هب  و ث هعساجن اتة ي 632.. عج  اتة 
 

ملليك العيادل خامساً: أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن لدامه من م اهري عصر الدولة األيوبية   عهد ا
 :ه620وامللك الكامل: تو  ساة 

ينننج أبنننج حممنننه عبنننه  بننن  أمحنننه بننن  حممنننه بننن  قهامننن  بننن  مقنننهام بننن  يصنننر ا ّمننن عيل  ابصننن ح  ابهمشنننق  
هقننه اعفقنند ماظننم ا صنن در ابس رخييننة هكسنند ابننرتا م علننى ااننم ابنن  قهامنن  ابسنن بق هبالننه  زاد  (2)احتبلنن  

حن هبنننلا يتسننند ابننن  ( 3)ر ننن    عتنن   –عمنننر بننن  العنن ال ابقروننن   حنن  أهصنننل يسنننب  إىل الليفننة ابراونننه
قهام  فيق ل: ابقرو  هأم  يسبس  ا قها : فتسبة إىل أارة ا ق داةحن يسبجا بلب  بقرال منج تهم من  بيند 

نن عيل حن فتسننبة إىل ابقريننة ابنن  هبننه انن حن هينن  مجّ عيننل: قريننة    بننل انبلننه منن   هأمنن  يسننبس  ا( 4)ا قننهت  مَّ
هأمن  يسنبس  ابهمشنق  ( 6)هأم  يسنبس  ابصن ح : فألين  ينزل منهللا أيلن    مسنعه أ، صن م ( 5)فلسعني أرل 

  أك نننر حي عننن حن همننن   اننن  هيلقننند رجفنننق ابنننهي  هيانننرا كنننلب   ، حممنننه : فأليننن  ينننزل بهمشنننق هعننن   اننن
حن هأمننن  (7) ا قهاننن حن هإن كننن ن  صنننل بيتننن  هبنننني غننن س خلننن    األ نننني األخننن يا قهاننن حن هاببننن  قهامنننة 

أاننرع : فهنن  كرميننة مشننهجرة اببفلننل هابصنن ح هابسقننى هابننجرع هابالننم فجابننهس كنن ن ع  نن   ف  نن   صنن ح  حن ر  
خعيند  –رمحن     –هبهي : حممه هعبه حن فأحس  عربيسهمن حن هعلمهمن  احنهي  هغن س من  ابالنجم هكن ن 

 .(8)ي558مجَّ عيلحن كم  ك ن ذا مه بة عظيمةحن هقه عج  اتة 
أملنننى ابننن  قهامننن  هقسننن    نننجي   مننن  حي عننن    رايل ابالنننم ها ارفنننةحن يننن زم ابشنننيجؤ علميييه ومصيييافاته:  -1

هابالمنن ء هىبخننل عننتهمحن حنن  بننرز    جاينند علميننة ك نن ةحن فننلاع صننيس  بننني ابالمنن ء هانن ر ابركبنن ن  يس  نن  
حن ه  يقسصننر ابنن  قهامنن  علننى ابننجف حن ابننلذ كنن ن ونن يها  حيَّنن   علننى انناة إ  عنن  ههفننرة علمنن  هعتننجع وق فسنن 

                                                           
 .(7/99هفي   األعي ن )(1)

 .(166 – 22/165ا  أع م ابتب ء )(2)

 .21مته  اب  قهام    عقرير عقيهة ابسلف   (3)

 .(160 – 2/159ماعم اببلهان )(4)

 .21مته  اب  قهام    عقرير عقيهة ابسلف   (5)

 .(1/25ابق ىله ا جيرية  ب   جبجن )(6)

 .21مته  اب  قهام    عقرير عقيهة ابسلف   (7)

 .(5/364ابتعجم ابزايرة )(8)
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األخل بتجع هاحه م  ابالجمحن بل ح هل األخل قهر ا م  ن م  ابالجم ا  سلفنةحن حن  بنرز   علنجم ك ن ةحن 
دل علننى ذبنن  عتننجع إيس  نن  ابالمنن حن فقننه أبننفَّ   ابسفسنن  هاحننهي  هابسجحيننه هابفقنن  هأصننجب  هاأليسنن ال 

هينلا ابستنجع   ابالنجم بنهى ابن  قهامنة  ( 1)ابالمن ء فر ب ن س من  هغ ي  هبلا فيه  در ة من  ابالنم قنلَّ أن عسنج 
كنن ن بسننبد عجامنننل ك نن ةحن بانننلَّ منن  أبرزينن  ك نننرة ابشننيجؤ ابنننلي  أخننل عننتهم ابالنننمحن هقننه كننن ن فننيهم ابفقيننن  
هاحملننهث ها فسننر ها نن رؤ هابل ننجذحن كمنن  أن اببياننة ابنن  عنن   فينن  ك ينند بياننة علميننةحن انن عهع  علننى  صننيل 

 سلفةحن فقه ع   ماظم حي ع    دمشقحن هك يد حيتلاك زاخرة اببالم ء ه لبنة ابالنمحن كمن  عن   ابالجم ا 
ي 541فرتة   ب هاد ح  رة ابالم هابالم ء   هقسن  يلن ا إىل ذبن  ابفنرتة ابن  عن   فيهن  ابن قهامنة من  

من  انبق مهنة ابن   ك يد م  أفلل ابفرتا  ابالمية   عهه ابنزي يني هاألينجبينيحن أ نف إىلف     ي 620 -
قهامننة ابا بيننةحن هحرصنن  علننى  لنند ابالننم هعف يينن    احصننجل علننى اب ننم ابننجافر منن  ابالننجم ا  سلفننة هابالننم 
ابلذ اوسهر في  اب  قهامة أك رحن هبّرز في  ح  أصب  علم   م  أع م  يج علم ابفق  هكس بة "ا  نين" ي ن د 

ني  ّي عننن  مننن  ابالنننم هابفقننن    ابنننهي حن ها انننسه ل ي ننجن فرينننها    كسننند ابفقننن  ا اننن م حن حيننن   منننل بنن
 حن من  ينهل د بنة همت قشة اعراء هابسجفينق بيتهنابسلفحن هابرت ي  بني األدبة بتصج  اب س ال هابستة هأقجال 

من  دخنل  –رمحن     –م بف حن هبرهزس   يلا اجمل لحن ح  ق ل عت  ابشي  ابن  عيمين   أكيهة على ااة علم
ابن  قهامن    علننم ابفقن حن فن ن بن  كنلب   هننجد   هرغنم بنرهز(2)اعن حن أفقن  من  ابشنني  ا جفنق ابشن م بانه األهز 

كبنن ةحن هعصنن ييف انفاننة   علننم اباقيننهةحن هعلننم احننهي حن هغ ينن حن هب نن  يننلس ا هننجد   الخننل حقهنن  منن  
  مشننهجرةحن حن هعّاننلر ابن  قهامنن  بلسنهريه ها فسنن حن هك يند حلقنن   عهريسن( 3)اببين ن كمنن  ينج احنن ل   ابفقن  

هبقنن  زمنن ان جيلننه باننه ا ماننة بلمتنن ورةحن هجيسمننهللا إبينن  ابفقهنن ءحن هكنن ن  بنن  قهامنن  ايسم منن   أخننرىحن همنن  
 ذب  ا  يد األد، هابل جذ هخصجص   قرل ابشار هب    يلا اجمل ل يظم ك   حس  م ل قجب : 

 
 

 أعفلنننننننننننننننننننننننننننننننل اي ابننننننننننننننننننننننننننننننن  أمحنننننننننننننننننننننننننننننننه ها تننننننننننننننننننننننننننننننن اي
  

 

يَنننننننننننننننننننننننننننننَ  عننننننننننننننننننننننننننننن  قريننننننننننننننننننننننننننننند   ونننننننننننننننننننننننننننننجارع خَتفرَتِم ف
 

 رَّك أن ختعينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ابننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرازايأغنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
  

 

 ف نننننننننننننننننننننم بلمنننننننننننننننننننننج  مننننننننننننننننننننن  انننننننننننننننننننننهم مصنننننننننننننننننننننيد 
 

                                                           
 .(2/136ذيل  بقة احت بلة )(1)

 .ا صهر يفس (2)

 .38ر عقيهة ابسلف   مته  اب  قهامة   عقري(3)
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 كننننننننننننننننننننننننننننننننن هت ا نننننننننننننننننننننننننننننننننج  داىلنننننننننننننننننننننننننننننننننرة عليتننننننننننننننننننننننننننننننننن 
  

 

 همنننننننننننننننننننننننننن  بلمننننننننننننننننننننننننننرء بننننننننننننننننننننننننننهال منننننننننننننننننننننننننن  يصننننننننننننننننننننننننننيد 
  

 إىل كننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم داننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل ابسسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجيف دأاب  
  

 

 أمنننننننننننننننننننننننننننننننن  ي فينننننننننننننننننننننننننننننننن  إيننننننننننننننننننننننننننننننننلار ا شننننننننننننننننننننننننننننننننيد 
 

 أمننننننننننننننننننننننننن  ي فيننننننننننننننننننننننننن  أيننننننننننننننننننننننننن  كنننننننننننننننننننننننننل حنننننننننننننننننننننننننني
 

 

 ُتنننننننننننننننننننننننننننننننننننر ب ننننننننننننننننننننننننننننننننننن  خنننننننننننننننننننننننننننننننننننلَّ أه حبيننننننننننننننننننننننننننننننننننند 
  

 كأيننننننننننننننننننننننننن  قنننننننننننننننننننننننننه حقننننننننننننننننننننننننند انننننننننننننننننننننننننم قريبننننننننننننننننننننننننن   
  

 

 (1)ابتويننننننننننننننننننننننننننننننننننننننده  ي يتنننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  إفننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرا   
 

 
همهللا عفرف اب  قهامة بلسهريه ها فس ء ها ت ورة ف ين  قن م كنلب  بسنأبيف اب سند ابت فانة ا شنهجرة   اباقينهة 
هابسفسنن  هاحننهي  هابفقنن  هأصننجب  هاأليسنن ال هابرقنن ىلق هقننه ايسفننهللا ا سننلمجن بسصنن ييف  هايسشننر  هاوننسهر  

يصننن رحن ابيفيننن ن   بيننن ن ابقنننرآنحن ابسبينننني   همننن  ينننلس ابسصننن ييفحن ا اسبصننن ر   يسننند ابصنننو بة مننن  األ
 رمي ابتظر   كسد اب  محن ذم ابسأهيلحن ذّم ابجاجات ابرقة هابب  ء   أخبن ر ابصن حنيحن أيس ال ابقروينيحن 

ره ننة ابتنن ور ه تننة ا تنن ور هيننج كسنن ال   أصننجل ابفقنن حن هياسننيف منن  اب سنند ا ليلننة   يننلا ابالننمحن حينن  
اخنننس ا منننلايبهم   ا سننن ىلل األصنننجبيةحن هانقنننم آراءينننمحن هحقَّنننق ا سننن ىلل  آراء ابالمننن ء علنننى فيننن عنننرل 

ا  سلف فيه حن هأه   ابته  ابسليم فيم  ال حن بلا ف ن ابره ة م  أيم ا را نهللا   األصنجل عتنه احت بلنة 
حن همنن  كسبنن  ا شننهجرة ا  ننين وننرح لسصننر الرقنن  هيننج منن  ( 2)هكنن ن منن  باننهس ير اننجن إبيهنن  هيتقلننجن عتهنن  

أ ننل اب سنند   ابفقنن  ا انن م  ذكننر فينن  ابنن  قهامننة ا ننلايد  دبسهنن  فقننه أهرد منن  دّهن   فقنن  احت بلننةحن  
ملايد ابفقه ء اب  وة ا شهجرة هملايد ابصو بة هابسنلف  ن    عنهّهن منلايبهم ابفقهينة ف نه  ذكركم  

من  رأيند   كسند ا ان م    اب س ال مجاجعة فقهية قيَّمنة هقنه هصنف  عنز ابنهي  بن  عبنه ابسن م بقجبن  :
هقنه علنق ( 3)ابالم م نل احمللن حن هكسن ال ا  نين بلشني  مجفنق ابنهي  ابن  قهامنة    جد من  ه قينق من  فيهمن  

زم علنننى كننن م ابانننز ينننلا فقننن ل: بقنننه صنننها ابشننني  عنننز ابنننهي حن حنننا مننن م ابنننلي  هينننج ينننرت م ب مننن م ابننن  
لس ابنههاهي  هكن ن حن فم  حصَّنل ين( 4)سمهيه"  ب  عبه ابيف هراباهم : "ابه ب هم  "ابست  اب ب " بلبيهق  

                                                           
 .29مته  اب  قهامة   عقرير عقيهة ابسلف   (1)

 .42ا صهر يفس    (2)

 .(18/193ا  أع م ابتب ء )(3)

 .(163 – 18/153ا  أع م ابتب ء )(4)
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حن كم  يقل ع  اباز أيل   قجبن :   ععند يفسن  ( 1)م  أذكي ء ا فسني هأدم  ا ع باة فيه حن فهج ابا   حق  " 
. هقه أبف غن  ذبن  من  اب سند ابن   ن هز  األربانني كسن اب  ( 2)اببفسي  ح  ص ر عتهذ يس ة م  ا  ين 

(3). 
 
 جهود    األمر ابملعروف والاهي عن املاكر وجهاد الاصارى:  – 2

كنن ن ابنن  قهامنن  رمحنن    منن  اعمننري  اب اننرها هابتنن يني عنن  ا ت ننر هكنن ن ك نن ا  منن   نن  علننى ابقينن م اننلا 
تن  ابجا د هياسيفس فر    فه  يج يقجل: إذا دع  إىل هبيمة فيه  ماصنيةحن كن لمر هابزمنر هابانجد هدنجسحن هأم 

ا ي  ر هإزابة ا ت رحن بزم  احلجر ها ي  رحن ألي  ي دذ فر ننيحن إ  بن  أخين  ا سنلمحن هإزابنة ا ت نرحن هإن   
هأّمن   هن دس    (4)ر ايَصنرا نيقهر على ا ي  ر    لنرحن هإن   يالنم ا ت نر حن  حلنرحن أزابن حن فن ن   يقن

  منن  ابالمنن ء األبننرار فقنن حن بننل كنن ن منن  اجمل يننهي  اننبيل   فلقننه كنن ن مشننهجدا ؛ إذ أنَّ ابنن  قهامننة   ي نن
األخين ر كنلب حن فقننه   ينه بلسنن ي  هقلمن  كمنن    ينه بتفسنن  هدمن  هقننه  نهث عنن  ا هن د ك نن ا  هعقنه بنن  
فصج   خ صة   بانو كسبن حن بننيَّ فيهن  أمهينة ا هن دحن هفلنل  هذكنر األح دين  ابن  عبننيَّ متزبسن  من  ابنهي حن  

 سالقنة بن حن ه  ي سنف ابن  قهامنة بنلب حن بنل ك يند بن  مشن ركة فاليَّن    ا هن د كم  ورح بانو األح ن م ا
هك ن ذب   ه ابتص رى   احرهال ابصليبية  ند إمنرة ابق ىلنه صن ح ابنهي  األينج، ابنلذ  تَّنه ا سنلمني 
  هنن د ابصننليبينيحن هععهنن  األرل ا قهاننة منن  ر سننهمحن فقننه ونن رك ابنن  قهامننة هأخننجس أبننج عمننر هك نن  منن 
ع ميلمه    يلس ا ا رك هك يد هلم خيمة يستقلجن ا  مهللا اجمل يهي حن هيرغبج م   ا هن د هيشن ركجن ماهنم 

 .(6)هك ن في  م  ابشع عةحن هيسقهم إىل اباهه هقه أصيد   ابقهت  رح   كف  ( 5)  ابقس ل 
صرس هقنه عقنهم بن  علمن  حن  م  ية ابرزة بني علم ء ع –احسل اب  قهامة مكانته وثااء الااس عليه:  -3

بلا در ة ا  سه دحن هص ر علم   يش ر إبي  ابببتن نحن ه  زال كنلب  إىل يجمتن  ينلا فن راةس هكسبن  مصنهر ين م 
 .(7)بلالم ء ابلي    ةها باهس هقه أوىن ابالم ء علي  

 

                                                           
 .(18/193ا صهر يفس  )(1)

 .46مته  اب  قهامة   عقرير عقيهة ابسلف   (2)

 .46ا صهر يفس    (3)

 .57( مته  اب  قهامة   عقرير عقيهة ابسلف   10/198ا  ين )(4)

 .(2/56ذيل  بقة احت بلة )(5)

 .58مته  اب  قهامة   عقرير عقيهة ابسلف   (6)

 .58مته  اب  قهامة   عقرير عقيهة ابسلف   (7)
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  ر ابانن  رحن ابننجافرحن هالنن يننج إمنن م األىلمننةحن همفنن  األمننةحن هخصنن    اببفلننللييال عاييه ابيين احلاجييب:  -أ
هابالم اب  مل ه تد بنلكرس األمصن رحن ه نتد ر لن  األعصن رحن أخنل رعن مهللا احقن ىلق ابتقلينة هاباقلينةحن فأمن  

اب زينرةحن همن  احهي  فهج ا بق فرا ي حن هأم  ابفق : فهج فن رت ميهاين حن أعنرا ابتن ت اببفسين حن هبن  ا  بفن   
سن  ا عسقن دحن ذه أانس هحلنم ههقن رحن  لسن  مامنجر أو  ابزم  يسنم  ر لن  مسجا نهللا عتنه ال صنة هابا منة ح

 .(1)اببفقه ء هاحملهونيحن هك ن ك   اباب دةحن داىلم ابسهعهحن   ير م ل  ه  يَنَر م ل يفس  
 .(2)م  رأيد م ل ابشي  ا جفق ولال عاه ابن الصالح:  -ب 
جن ه  ي ن    زم ين  بانه كن ن إم من     ابسفسن  هابفقن  هاحنهي  هابفتنولال عاه سبط ابين ا يوزي:  -ج

ه  أرهع متنننن حن هكنننن ن ك ننن  احينننن ءحن ييتنننن   مسجا نننا  حن حمبنننن   بلمسنننن كنيحن حسنننن  أخيننن  أ، عمننننر هابامنننن د أزينننه 
 منن  رآس ف أ ن  رأى بانو ابصنو بةحن كنن ن ابتنجر خينر  من  ه هنن  ك ن  ابابن دةحن يقننرأ  األخن احن  نجادا  ان ي   

 ابسنتة   اب  بند إ    بيسن حن اعب عن   بلسنتةحن هكن ن صنوي  كل يجم هبيلة ابا   م  ابقرآنحن ه  يصل  ركا 
 بلمشبهة.( 3)ا عسق د مب ل   

هقنن ل عتنن : كنن ن عنن    (4)ابشنني  ا منن م ابقننههة ابا مننة اجملسهننه ونني  ا انن م ووصييفه الييذهيب لقييال:  -س
 .(5)أيل ابش م   زم ي  

  عصنرسحن بنل ه  قبنل دينرس رنهة أفقن  متنن   فقن ل: إمن م عنن   ابرعحن   ي ن ومدحيه احليالظ ابين كثيري:  -ك
ه ننجد هحينن ء هحسنن  .. هبننرع هأفنن حن هانوننر   فتننجن ك نن ة مننهللا زيننه هعبنن دةحن ههرع هعجا ننهللا هحسنن  أخنن ا 
 .(6) د هيجر ها ء هك رة ع هة هص ة هصي م هقي م ه ريقة حستة هاعب ع بلسلف ابص م 

بنن  قهامنن  علننى مننليد ابسننلف   يننلا اببنن ال  انن رميياه: ابيين لداميية   ابب األمسيياء والصييفات:  -4
عليهم: ا مين ن بصنف     رمح     –هقرر   أك ر م  مج هللا ذب  فقه ق ل رمح   : همليد ابسلف 

عانن ىلحن هأ  ىلنن  ابنن  هصننف انن  يفسنن    آايعنن  هعتزيلنن حن أه علننى بسنن ن راننجب  صننلى   علينن  هاننلم منن  غنن  
دننن هز هلننن حن ه  عفسننن  هلننن حن ه  الهينننل هلننن  رننن  خيننن بف و يريننن حن ه  عشنننبي   زايدة عليهننن حن ه  يقنننص فيهننن  ه 

                                                           
 .(22/167ا  أع م ابتب ء )(1)

 .(4/48مرآة ا ت ن )(2)

 .(8/628مرآة ابزم ن )(3)

 .60ب  قهامة   عقرير عقيهة ابسلف   مته  ا(4)

 .(22/167ا  أع م ابتب ء )(5)

 .(17/117اببهاية هابته ية )(6)
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ه   نننن   احملننننهونيحن بننننل أمجرينننن  كمنننن   نننن ء حن هردها علمهنننن  إىل ق ىللهنننن  همات ينننن  إىل بصننننف   ا  لننننجقنيحن 
 .(1)ا س لم ا  

 
لينن    مجا ننهللا  هأوننرفه  هقننه هرد احننهي  عابننهع ء يننج أعظننم أيننجاع ابابنن دة الييدعاء عاييد ابيين لدامييه:  -5

ك ننن ة مننن  اب سننن ال هابسنننتة قننن ل عاننن ىل: "ادعنننجا رب نننم علالنننرع   هخفينننة إيننن     ننند ا اسنننهي  ه  عفسنننهها   
( 56حن 55مننن  احملسنننتني")األعرااحن آينننة:  خجفننن   ه ماننن   إن رمحنننة   قرينننداألرل بانننه إصننن حه  هأدعنننجس 

ل رب ننم أدعنج  أاننسعد ب نم" )غنن فرحن آيننة: هقن ل صننلى   علين  هاننلم " ابننهع ء ينج ابابنن دة : مث قنرأ "هقنن 
( هقنه بننني ابنن  قهامننة أن ابننهع ء منن ك األمننرحن ألن األمنر كلنن  بيننه   هحننهسحن فج نند علننى ا يسنن ن أن 60

هم ك األمر ابهع ءحن فن ن األمنر كلن  بينه  حن يهنهذ من  يشن ء هيسنسامل حن حن ق ل: ( 2)يهعج م  األمر بيهس 
هأون ر ابن  قهامن  (3)عرغد إىل م  األمر بيهي حن هعفجل أمنرك إبين    أن هيلل م  يش ء هخيلب حن فيتب   ب

إىل مجلة م  آداال ابهع ء يتب   على ا سلم أن يلسزم ان    دع ىلن  فقن ل: هبني   دعن ةك خبلنجع هخشنجع 
لننن حن أه إذا ه نننل ق –عنننز ه نننل  –هب ننن ء هعلنننرع فننن ن بالنننهم قننن ل: إ  ألعلنننم حنننني يسنننسعيد و ر، 

 .(4)حن هفس  و   ابهع ء  د عيت ذأقشار  لهذحن هف 
 
إن يصج  اب س ال هابستة ابن  عنهل علنى ه نجال حمبنة   هحمبنة رانجب  صنلى احملبة عاد ابن لدامة:  -6

كونند    ننها  متهنن  قجبنن  عانن ىل: "همنن  ابتنن ت منن  يس ننل منن  دهن   أيننهادا   بننج م   ة  علينن  هاننلم ك نن  
  علينن  هاننلم منن  أعظننم ( فموبننة   هحمبننة راننجب  صننلى 165بقننرةحن آيننة: هابننلي  آمتننجا أوننهال حبنن    " )اب

احند كلن    فن  حمبة  حن بل إفرادس ابحملبة هأن ي جن أيجاع اباب دةحن بل إ   رك  م  أرك   حن فأصل اباب دة 
م ابن  قهامنة انلا هقنه اينس(5) سن  هأهبين ءس  ءسحن هم ىليبيند أن   نن   ند أل لن  هفين حن كمنن د ما  اجاس هإ ن

ا سون بني ابتجع م  أيجاع اباب دةحن فصتف كس اب  خصص  ببي ن فلل احملبنةحن هعظنم متزبسهن  من  ابنهي حن  ن س "
   " هقه  مَّ  كس ب  يلا اب    م  األح دي  هاع ر اب  عج د حمبة   هحمبنة رانجب  صنلى   علين  

هقنه افسنس  ابن  قهامن  كس بن  ينلا ( 6)أهوق عنرى ا مين ن هأي   حن هالم هعبني فلل احد     هابب و   
                                                           

 .94مته  اب  قهامة   عقرير عقيهة ابسلف   (1)

 .135ا صهر يفس    (2)

 .63ابجصية   (3)

 .63ا صهر يفس    (4)

 .137مته  اب  قهامة   عقرير عقيهة ابسلف   (5)

 .137يفس     ا صهر(6)
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ببي ن أن حمبة   هراجب  صلى   علي  هالم هاحد     هكرايية اب فنر؛ ين  ابعرينق إىل حن هة ا مين ن 
ه ننه انن  حنن هة ا مينن ن : أن فقننه انن ا  اننت دس إىل ابتنن  صننلى   علينن  هاننلم قنن ل ونن ث منن  كنن َّ فينن  

ي جن   هراجب  أحد إبي     اجامه  هأن يقلا ابر ل   ابت ر أحد إبين  من  أن ير نهللا إىل اب فنرحن بانه 
حن هقه بنيَّ صلى   علين  هانلم  نزاء ( 1)أن أيقلس   مت حن هأن  د ابابه    ي  إ   حن أه ق ل :     
مننهللا منن  أحنندحن هقننه عقننه ابنن  قهامنن  اباب  منن  أحنند   هراننجب حن فقننه أخننيف أن منن   قننق فينن  كننلب  كنن ن 

أن ر ن   انأل  –عتن  ر ن     حن ان ا فين   انت دس إىل أينه( 2)ببي ن يلا   س "ابال ا رء منهللا من  أحند 
من  أعنهد  هلن  ة قن ل : من  أعنهدُ  هلن  من  ك ن  عمنلحن إ  ابت  صلى   علي  هالم عن  ابسن عةة فقن ل: 

هقنه بننّي ابن  قهامن     ( 3) صنلى   علين  هانلم ا نرء منهللا من  أحند أ  أحد   هراجب حن فقن ل رانجل  
كس بنن حن يننلا أمهيننة احملبننة هفلننله  ه ننزاء منن  أدَّاينن  هقنن م رلننمج  حن كمنن  أهرد ك نن ا  منن  األح دينن  ابنن    تنن  

ر   بن  على احد     هابب و     هقه أه   اب  قهامة هبني أن حمبة   عقسلن  ابسن  علنى من  أمن
هأمنر بن  راننجب  صنلى   علين  هانننلم أمنن  من  عمننل أعمن    ل بفنة بلشننرعحن هأدعنى أين  باملنن  ينلا حمنند  حن 

 .(4)فهج ك ذال 
 

هقه بني اب  قهامة ه جال اعب ع ابراجل صلى   علين  هانلم إذ أن ابجصنجل إىل  حن هإىل منراد   هابظفنر 
 لند ابجصنجل ق رانجل   صنلى   علين  هانلم حين  يقنجل: همن  بس  هر جاي    يسوقق إ  ع   رينرو

هبنني ( 5)م  غ   ريق راجل   صلى   علي  هالمحن فهج باينه من  ابجصنجل إىل ا نراد  –إىل   ابو ي  
أن حمبننة   عسننسلزم اعبنن ع راننجب  صننلى   علينن  هاننلم أمنن  منن  خنن بف ابراننجل صننلى   علينن  هاننلم ف نن  

صنرا    ا سنسقيمحن فم  اعبهللا راجل   صلى   علي  هالم   قجب  هفالن  فهنج علنى حملبة: ق ل: مجعجد اب
هيج     ب    هي فر بن  ذيجبن حن همن  خ بفن    قجبن  هفالن حن فهنج مسبنهللا بسنبيل ابشنيع ن غن  داخنل فنيم  

 .(6)هعهس   ابحملبة ها  فرة ها حس ن 
 

                                                           
 .(1/22حن ابب  رذ )23ا سو بني       (1)

 .69ا سو بني       (2)

 .(4/2032مسلمحن ك ابيف هابصلة هاعداال )(3)

 .138مته  اب  قهامة   عقرير عقيهة ابسلف   (4)

 .7 -6ذّم م  علي  مهعج ابسصجا   (5)

 .48ذّم ابجاجات   (6)
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( 1): إبزام م لف لس ر يفس    عا ىل اببقجل ويا   غن   زم  صنل ابشننرع هيج   ا صع حالاذر:  -7

( هأمن  ابسنتةحن 7" يُجفجن اببتلر" )ا يس نحن آينة:حن هاألصل في  اب س ال هابستة ها مج ع هأم  اب س ال فقجب  
( 2)فن  ياصن     يعيهللا   فليعا حن هم  ينلر أن ياصنى فقه وبد عت  صلى   علي  أي  ق ل: م  يلر أن

هابتنلر ينجع من  أينجاع ابابن دة   يصنرا إ  ( 3)هأمجهللا ا سلمجن على صوة ابتلر   ا ملة هبزهم ابجفن ء بن  
هقننه قسننم ابنن  قهامننة ابتننلر إىل اننباة أقسنن م هذكننر متهنن  عننهر ( 4)  هحننهسحن فمنن  يننلر ب نن    فقننه أوننرك 

مث بنني أيجاعن  هح نم كنل ( 5)حن... فهنلا يلنزم ابجفن ء بن  ابع عة هابسيفر فق ل "ابقسم اب ن   " ينلر   عنة هعنيفر
هقنن ل   مج ننهللا آخننر: هإن يننلر فاننل   عننةحن همنن  بننيه بع عننة؛ بزمنن  فاننل ابع عننةحن كمنن    خننيف أ، ( 6)يننجع 

حن ( 8)حن فنن ن ابتنن  صننلى   علينن  هاننلم أمننرس  ُتنن م ابصننجم هعننرك منن  اننجاسحن ب جينن  بننيه بع عننة ( 7)إاننراىليل 
ابتنن  صننلى   علينن  هاننلم  بيتمنن فقنن ل  –    عتهمنن  نر نن – ت نراىليل رهاس ابنن  عبنننإانن هيننلا الننيف عنن  أ،

أبننج إاننراىليل يننلر أن يقننجم ه  يقاننه ه  يسننسظل ه  يننس لم خيعنندحن إذا يننج بر ننل قنن ىلم فسننأل عتنن  فقنن بجا: 
فننأقرس ابتننن   حن( 9)فقنن ل ابتننن  صننلى   عليننن  هاننلم: منننرس فليننس لمحن هبيسننسظلحن هبيقانننه هبيننسم صنننجم  هيصننجم 

 .( 10)خب ا اببجاق   –ابو ي   –صلى   علي  هالم على ابصي م فق حن ألي    عة هقربة إىل   
 

يننلر ا اصننيةحن فنن   ننل بنن  إمج عنن  حن هألن هأمنن  يننلر ا اصننية فقننه ذكننرس ابنن  قهامننة  ننم  أقسنن م ابتننلر فقنن ل: 
؛ هألن ماصنية   عان ىل    نل (11) يالن    فن  ياصنىابت  صنلى   علين  هانلم قن ل:.. همن  ينلر أن 

 .(13)حن فقه ذكر اب  قهامة يت  ا مج ع على عهم  جاز يلر ا اصية( 12)  ح ل 

                                                           
 .(6/273كش ا ابقت ع بلبهج  )(1)

 .(4/228ابب  رذحن ك ابال ابتلر   ابع عة )(2)

 .(13/621ا  ين )(3)

 .140مته  اب  قهامة   عقرير عقيهة ابسلف   (4)

 .( ابخسص ر13/622ا  ين )(5)

 .140مته  اب  قهامة   عقرير عقيهة ابسلف   (6)

 .قيل ا   يس حن هقيل قش  األيص رذ ر ل م  ابصو بة(7)

 .140مته  اب  قهامة   عقرير عقيهة ابسلف    (13/629ا  ين )(8)

 .(4/229ابب  رذحن   ابال ابتلر فيم    ميل حن ك ا مي ن هابتلهر )(9)

 .(14/191ابفس  ابراب  ألمحه اببت  )(10)

 .(4/228ابب  رذ   : ابال ابتلر   ابع عة )(11)

 .141( مته  اب  قهام    عقرير اباقيهة   13/624ا  ين )(12)

 .(11/581( فس  ابب رذ )455 – 1/454ب     ب  عبه ابيف )ا(13)
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ذيد اب  قهامة إىل ه جال   عنة ا من م   غن  ماصنية  حن هقنرر أّن كنل من  وبسند مسألة اإمامة:  -8

ه نهث ابنن  ( 1)  را  هحرمند ل بفسن  من   ىبمنر راصنية إم مسن حن فمن  ابسنتة ابسنمهللا هابع عنة بن  بَّنرا  كنن ن أه فن
 .قهامة   مجا هللا مسفرقة م  كسب حن ع  باو األمجر اب  يتب   مراع   حن هابقي م ا حن هم  يلس األمجر

 
حي  ق ل: هيرى احن  ها هن د م  ني   منهللا   عنة كنل إمن محن بّنرا   ا هاد ال بو معهم، والصالل خلفهم:  -أ

حن هقنن ل: هي ننزى مننهللا كننل بَّننر هفنن  رحن بقننجل راننجل   صننلى (2)هصنن ة ا ماننة خلفهننم  نن ىلرةكنن ن أه فنن  را حن 
حن هألن عركن  منهللا ابفن  ر يفلن  إىل (3)  علي  هالم: ا ه د ها د علي م مهللا كل أم حن برّا  كن ن أه فن  را  

 .(4)عاعيل ا ه دحن هوهجر اباهه 
 
م الره  علنى من  ارعلن س ا سنلمجن إم من   هابيانجسحن هداينجا قرر اب  قهامة أيَّ   ر  حترمي اخلروج عليهم: -ب

بنن  اببسننمهللا هابع عننة مالنن   ذبنن  رنن    الننره  منن  مف اننه عظيمننةحن أخعرينن  وننق عصنن  ا سننلمنيحن هعفريننق  
 مجن ع ا سنلمني هق ل كل م  وبسد إم مس حن حرم الره  علي  هقس ب حن اجاء وبد ( 5)كلمسهم هإراقة دم ىلهم 

ر نن    عتن  أه باهننه ا من م ابنلذ قبلنن  إبين حن كاهننه أ، ب نر إىل عمننر  –أ، ب ننر ابصنهيق علين حن ك م منة 
حن هقنننه ( 7)هان أه بقهنننرس ابتننن ت حننن  أذعتنننجا بننن  هدعنننجس إم مننن  ؛ كابنننها ل  بننن  منننر  –ر ننن    عتهمننن   -(6)

علنى أمن حن هينم ااسهل اب  قهام  على  رمي الره  ر  وبد عتن  صنلى   علين  هانلم أين  قن ل: من  خنر  
مثحن عقند علنى ينلا احنهي  بقجبن : فمن  خنر  علنى من  ( 8)مجيهللاحن ف  نربجا عتقن  اببسنيفحن ك ىلتن   من  كن ن 

 .(9)وبسد إم مس   حه يلس ابج جس ابغي  حن ه د قس ب  
 

                                                           
 .372مته  اب  قهامة   عقرير عقيهة ابسلف   (1)

 .373مته  اب  قهامة   عقرير عقيهة ابسلف    39 اة ا عسق د   (2)

 .249 ايف ات  أ، داهد   (3)

 .(13/14( ا  ين )4/281اب    )(4)

 .374قيهة ابسلف   مته  اب  قهامة   عقرير ع(5)

 .أبج ب ر رو  هاألمة هافقد هيلس أحهى صجر ابشجرى(6)

 .375مته  اب  قهامة   عقرير عقيهة ابسلف   (7)

 .(3/1479مسلمحن ك ا م رة )(8)

 .(12/243ا  ين )(9)
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 نننهث ابننن  قهامنننة عننن  ابصنننو بة مبيتننن   فلنننلهمحن همقنننررا  ه نننجال حمبنننسهم ها انننس ف ر هلنننمحن الصيييحابة:  -9
كننر مسنن هىلهم فقنن ل: منن  ابسننتة عننجو أصننو ال راننجل   صننلى   علينن  هاننلم هحمبننسهم هابسنن ج  عنن  ذ 

هذكنننر حم انننتهم هابنننرتحم علنننيهمحن ها انننس ف ر هلنننمحن هاب نننف عننن  ذكنننر مسننن هىلهم همننن  ونننعر بينننتهم هاعسقننن د 
هقنن ل هيننج يسوننهث عنن  حنند ابصننو بة هآل بينند راننجل   صننلى   علينن  ( 1)فلننلهمحن همارفننة انن بقسهم 

د أيل بيسن حن هدند من   نبهمحن هينب و من  يب لنهمحن هينجاو من  ها ينم هيان دذ من  عن دايمحن هالم: هد
هلنمحن هعقنهميت  من  قنهم   عان ىل ها انس ف ر مهللا حمبست  ألصو ال رانجل   صنلى   علين  هانلم همنجا  م 

رانجل   صنلى   اني   ذب  أمر   عا ىل هراجب  صلى   علين  هانلمحن هإمجن ع أصنو ال هراجب حن مسب
هقه حظيد مسأبة ابصنو بة من  ابن  قهامن  ابيسمن م كبن حن حين  أبنف ( 2)عتهم أمجاني علي  هالم هر   

عننهدا  منن  اب سنند كس بنن : ابسبيننني   أيسنن ال ابقروننينيحن ذكننر فينن  ابصننو بة منن  قننريم  يسنن امحن هععننرا فينن  
ال: يننلا كسنن ال ذكننر  فينن  يسنند راننجل إىل فلنن ىلل ينن  ء ابصننو بة همنن  ذبنن  قجبنن    مقهمننة يننلا اب سنن 

  صلى   علي  هالمحن هأصو ب  م  أق ربن  هذكنر  ب نل امنرذء منتهم ونيا   من  أخبن رس هفلن ىلل  هبانو 
 .(3)م  اوسهر م  أه دسحن هأه د أه دسحن بيارا ابجاقف عليهم حمل  م  ابهي  همج ا  م  ابفلل

 
 ّنننن س: ا اسبصنننن ر   يسنننند ابصننننو بة منننن   –عننننتهم ر نننن     –كمنننن  أبننننف كسنننن اب  كنننن م   عنننن  األيصنننن ر 

األيص رحن ق ل   مقهمس  : يلا كس ال ذكر  في  أيس ال ابصنو بة من  األيصن رحن ه رفن   من  أخبن ريم علنى 
انننبيل ا خسصننن رحن بيانننرا بننن  متنننزبسهم مننن  ا اننن محن هالايسنننهم بلنننهي حن همننن  خصنننهم   عاننن ىل مننن  يصنننرة 

هانننبقهم إىل إ  بننة دعجعننن حن هبنننلهلم ا ننته      عنننة رانننم ه  عسننن  هإوهنن ر ديتننن حن هإينننجاء راننجب  هصنننو بس حن 
هرد  أدبنة ك ن ة عبننني ( 4)بنياظم   ابقلنجال حملهنمحن هي  ننر اببنرتحم علنيهم فلننلهمحن هينزداد ا مين ن روبننسهم 

 فلننل صننو بة راننجل   صننلى   علينن  هاننلم   اب سنن ال هابسننتةحن هقننه أهرد ابنن  قهامننة ك نن ا  منن  اعاي 
  :(5)ي  ابهابة على ذب  هيلس باله  هاألح د

قنن ل عانن ىل: "هابننلي   نن ءها منن  باننهيم يقجبننجن اغفننر بتنن  ه خجايتنن  ابننلي  اننبقجان اب مينن ن ه  داننل    -
 ".10قلجبت  غ   بللي  آمتجا" )احشرحن آية: 

 (.29حن آية: قجب  عا ىل: "حممه راجل   هابلي  ما  أوهَّاء على ابُ ّف ر ُرمح ء بيتهم" )ابفس  -
                                                           

 .380مته  اب  قهامة   (1)

 .51ابسبيني   أيس ال ابقرويني   (2)

 .ا صهر يفس (3)

 .23سد ابصو بة م  األيص ر   ا اسبص ر   ي(4)

 .381مته  اب  قهامة   عقرير عقيهة ابسلف   (5)
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هقننن ل صنننلى   عليننن  هانننلم :   عسنننبجا أصنننو ،حن فننن ن أحنننهكم بنننج أيفنننق م نننل أُحنننه ذيبننن  حن مننن  بلنننا ّمنننه  -
 .(1)يصيف  أحهيم ه  

 .(2)هق ل صلى   علي  هالم: خ  ابت ت قر حن مث ابلي  يلج محن مث ابلي  يلج م  -
هقنه  نهث ابن  قهامنة عن  عهابنة ابصنو بةحن ( 3)هقجب  صلى   علي  هانلم : آينة ا مين ن حند األيصن ر  -

هقرر م  علي  أينل ابسنتة من  أن ابصنو بة عنههل مجيان  حن كمن  بنني أن ابسنلف ابصن م همجهنجر األمنة مقنرهن 
 –ر ننن    عنننتهم  –باهابنننة ابصنننو بة هقننن ل: هابنننلذ عليننن  انننلف األمنننةحن همجهنننجر اللنننفحن أن ابصنننو بة 

 .(4) ىل  عليهم مالجمة عهابسهم بساهيل   عا ىل هوت
 

قنن ل ابشنني  مجفننق ابننهي : احمننه   ذذ ابج نن  اب ننرميحن هابفلننل الييدين ابيين لداميية:  ليي وصييية مو  -10
 اباظيمحن ها   ابقهميحن هصلى   على حممه خ   ابتبينيحن هآب  هصوب  أمجانيحن أم  باه: 

  أ  غنن  مسننسج  فقنه اننأبين باننو إخننجا  ابصنن حني أن أكسنند بنن  هصننيةحن ف مستانند عنن  ذبنن حن بالمنن -
ح  ننة األؤ ا سننلمحن  قلنن ءرنن  يتب نن حن مث بننها و أن أ يبنن  إىل مسننأبس حن ر نن ء وننجاال    يفسنن حن ه  ع مننل

ل  نمن  ابنهابني إىل الن حن حنني ععنز  عن  عمن بجصني حن هأن أكنجنهدع ىل  وحن هأن جيرذ و أ ر إذا عمل 
 .(5)اب حن علي  عجكلدحن هإبي  أييد   إ  جن به ب  علي  كف عل حن هاألعم ل اببتي  حن هم  عجفيقنألك
اعلننم رمحنن   حن أن يننلس ابننهيي  مزرعننة اعخننرةحن همسعننرا  رابحهنن حن همج ننهللا  صننيل ابننزاد متهنن حن هاببلنن ىلهللا  -

ابراحبة ا  بلر ابس بقجنحن هف ز ا سقجنحن هأفل  ابص دقجنحن هرب  ابان ملجنحن هخسنر ا بعلنجنحن هإن ينلس ابنهار 
يصننعرخجن فيهنن  ربتنن  أخر تنن  يامنننل أيننل ابتنن رحن قنن ل   عاننن ىل   أيننل ابتنن ر "هيننم ينن  أمتيننة أيننل ا تننة ه 

( هقن ل انبو ي : "هبنج عنرى إذ هقفنجا علنى ابتن ر فقن بجا اي بيستن  ينرّد 37ص ح   غ  ابنلذ كتن  يامنل" )فن  رحن 
عخننرة خنن  "هبننهار ا  حننق أيننل ا تننة ( هقنن ل 27)األيانن محن: ه  ي ننلال ااي  ربتنن  هي ننجن منن  ا نن متني" 

ذكنننر ( قننن ل احسننن : يننن  ابنننهيي  ألن أينننل ابسقنننجى يسنننزهدهن فيهننن  بآلخنننرةحن 30هبنننتام دار ا سقني")ابتونننلحن: 
ابب جذ رمح    هق ل اب  مساجد ر     عت  فيم  يرهي : إن أرهاح ابشنههاء كعن  خلنر عسنرح    ذب 
كننلب  إذ أ ّلننهللا علننيهم ربنن  إ  عننة حينن  ونن ء حن مث الهذ إىل قت ديننل مالقننة ابباننر حن فبيتمنن  يننم  ا تننة 

                                                           
 .(3/6ابب  رذحن ك فل ىلل ابصو بة )(1)

 .(3/39ابب  رذحن ك فل ىلل ابصو بة )(2)

 .(1/290ره ة ابت ور )(3)

 .ا صهر يفس (4)

 .181حن 180هص اي هعظ   قيلد   آخر احي ة   (5)
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ابنهيي حن فتقسنل فق ل: اي عب دذ الج  م  واسم. ق بجا ربتن  يسنأب  أن عنرّد أرهاحتن    أ سن دانحن مث عنردان إىل 
 قهام . يرأي  اب حقيقة ابهيي  كم  أ م   يسأبجن إ  ذب  عركجا مرة أخرىحن فلم  رأى 

 
ه علننم أ ننم يسننأبجن ذبنن  هأ ننم   يننردهن إىل ابننهيي حن هإ نن   ىل قننهأعلننم اي أخنن  رمحنن    عانن ىلحن أن   عانن

حن ابسيمن أراد إع م ا  متني ابلي    ابهيي  أمتيسهم   ا تة ابقسل   ابيل  ب غنبهم   ذبن حن هقن ل إبنراييم 
 يق رمح    عا ىل: م لد يفس    ا تة مهللا حجري حن هأببه م  اتهاه حن هإانسيفقه  آكنل من  مث رين حن هأعن

هأُتسنننهللا بتايمهننن حن فقلننند بتفسننن : اي يفنننه أذ وننن ء عسمتننننية فق بننند: أردال إىل ابنننهيي حن فنننأزداد مننن  أب  ريننن  
 حن هأ ننزع منن   ويمننابامننل ابننلذ يلنند بنن  يننلاحن مث م لنند يفسنن    ابتنن ر أعنن ا أغ هلنن  هاننا ي  أحننرا 

 ابهيي حن فأعمنل أختلنص بتفس  أرّد إىلمحيمه حن هأ ام م  زقجمه حن فقلد بتفس : أذ و ء عسمتنية فقلد 
 فقجم  ف عمل  ص ح  . األمتية   ابالاالحن اي يفس حن فأيدب  م  يلا 

 
ر بتفسنن  قننيفا حن فنن ذا فنرت منن  ابامننل يننزل   قننيفسحن فسمننهد   حننهس مث قنن ل : اي فننهكن ن باننو ابسننلف قننه ح -

 قهمّدحن هصر    حهذحن أذ و ء كتد عسمتنيةيفه قّهرذ أ  
يسنب  عسنبيو  عزيننه   حسنت ع حن أه يقنهر علنى عجبننة أينل ابقبنجر أمتيننة أحنهيم أن  هأعلنم رمحن   حن أن -

باننو اننيا ع حن أه ركاننة عرفننهللا   در  عنن حن هقننه رهيتن  أن ر نن   ركننهللا ركاسننني إىل   ينند قننيفحن مث اع ننأ علينن  من  
سننني ركاسهمنن  فنأغفىحن فننرأى صنن حد ابقننيف   ا تنن م يقننجل: عننتَّ  عننينحن فقننه آذيسننين ه  إن ينن عني ابننركاسني ابل

 .(1)هد  يالمحن ه  يامل  م  فيه حن إي م عاملجنحن ه  عالمجنبج ك يس  و ك يس  أحد إو م  ابهيي  ه 
ف غستم رمح    حي ع  ابتفيسنةحن هاحنسف   هق عن  ابازينزةحن هأعلنم أن منهة حي عن  حمنههدةحن هأيف ان   -

  مت  يج ابيس حن هكل  نزء متن   نجيرة ماههدةحن ف ل يفه يتقو ب   زء مت حن هابامر كل  قص حن هابب ق
يفسنية   عنهل هلن حن ه  خلننف متهن حن فن ن اننلس احين ة ابسن ة خلنجد األبننه   ابتانيمحن أه ابانلاال األبننيم هإذا 
ع دبنند يننلس احينن ة خبلننجد األبننه علمنند أن كننل يفننه باننهل أك ننر منن  أبننف عنن م   ابتاننيم ا قننيم ابننلذ   

ا ف  قيمنة بن حن فن  علنيهللا  نجاير عمنرك ابتفيسنة ب ن  عمنلحن ه  حصر ب حن أه خ ا ذب حن هم  ك ن ي ل
يفه م  أيف ا  إ    عمل   عة اه قرية عسقنرال ان حن ف ين  بنج   عليبه  ب   عجلحن ها سهه أن   خيلج

عليهنن  حننزان  وننهيها حن بننل بننج  نن ع متنن   ة منن   ننجاير ابننهيي حن فلنن عد متنن حن حزينندك ينند مانن   ننجير 
  ا عس  هأهق ع ة هكيف    زن على عمرك ابلايد ب   عجلةديت ر بس ءك؛ ف يف عفر   

                                                           
 .181ر احي ة   هص اي هعظ   قيلد   آخ(1)
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ف  سهه رمح    عا ىل   اب جن م  ابفرقة األهىل ابلي  اانسجعبجا ابسن ع   اببع عن  حن ه  يفر نجا    -
 و ء م  األهق  .

جقنن     هأبننزم قلبنن  ابف ننر   ياننم   بسشنن ري حن ه  ذيجبنن  بسسننس فري حن ه  عفريعنن  بستننهمحن ه  لل -
 هح م  بسسارا عظمس  هح مس حن هفيم  بني يهي  بسسّساه ب  أه   ح م و ء  س   إبي  بسالم .

راننرها أه قننراءة قننرآنحن أه علمنن   أه عاليمنن  حن أه أمننرا  عنن ءس هااننس ف رس أه هأبننزم بسنن ي  ذكننر   عانن ىل هد -
  ي  ع  مت رحن أه إص ح   بني ابت ت.

  أهق  نن  علننى أكمننل أحجاهلنن حن مث منن  يساننهى هنن  ابفننراىلو   منن  أمهحن هبنني هأونن ل  جارحنن  اببع عنن   -
 يفا  إىل اللق هأفلل ذب  م  يتفاهم   ديتهم بساليمهم ابهي حن هيهايسهم إىل ابصرا  ا سسقيم.

علنى أ نر ابان ملنيحن ه  هخييد ااي حن فن   صنل هاحرتت م  مفسها  األعم لحن با  يفسه عمل   -
هابامنل حملمنهة ابتن تحن فن ن ينلا أونرك هقنه رهيتن  هعفجع  ابهيي  هاعخرةحن فم  ذب  ابرايءحن  ابب  لنيحنراحة 

بلنننلذ أوننركحن هأان متنن  بننرذء. هقنننه   عنن    عننز ه ننل أينن  قننن ل: منن  عمننل عمنن   أونننرك فينن  غنن ذ فهننج 
قن بجا : ينلا  ت  صل بلمراىل  م  قصهس في يد ابب ليةحن فقه رهيت  أن ر    ك ن يراىلن  باملن  فن ذا ّمنر اببتن

  يفسن  : ه  فقه رهيتن  أن ر ن   كن ن يراىلن  باملن حن فن ذا مَّنر اببتن ت قن بجا: ينلا مراىلن حن فقن ل يجمن  مراىل  
 النند عملنن   حن فمنن  زاد علننى أن قلنند ييسنن حن ف نن ن إذا مننر اننم باننه قنن بجا: منن  حصننلد علننى ونن ءحن فلننج 

أن   عانن ىل أهحننى  جينن هز عملنن  رأانن  هرهى فقننه رهذ : إن ا ننهّل  ينلا ر ننل صنن محن همنن  ذبنن  اباُعنند 
ا اعبني باملهنم اخسنرهاحن هقنل بلمنليبني ابسن ىلبني ابتن دمني إىل مجاى علي  ابس م : اي مجاى قل بلا ملني 

 .(1)أبشرها". هق ل بالهم: ألن أبيد انىلم   هأصب  اندم   أحد إّو م  أبيد ق ىلم   هأصب  ماعب   
  عظت  أي  خ  مت حن ف ن ذب  رر  أحب  عمل .ه   قرنَّ مسلم  حن ه  -
 أن يننلس ابننهيي  اننجا مسعننر األبننرارحن هحلبننة ابسننب ا بننني اب ننرام األخينن رحن همننزدرع –رمحنن     –هأعلننم  -

ابسقجى بيجم ابقرارحن هحمل  صيل ابنزاد بلسنفر ابنلذ بنيه ينج ك ألانف رحن فبن در رمحن    عان ىل قبنل فنجا  
يف ا  اباظيمة ا قهارحن هأذرا من  دمجعن  اب نزار علنى من  انلف متن    عفنري  إم  ن اببلارحن هاغستم أ

األهزارحن ف ن ابقعرة م  ابهمجع م  خشنية   عان ىل ععفن  اببونجر من  ابتن رحن هعنيق    ان ع   األانو ر 
ينل عته يزهل ا ب رحن هأحلر بقلب  قجل ابازيز اب ف ر يل م  ا ىلل فأععين  ينل من  داع فأانسعيد بن حن 

احملسنننن   ابفقننن حن أان ابلننننايف اب سنننن حن أان ابننننهاع  مسننننس فرحن فننننأغفر بنننن حن قنننل: ياننننم ايرالحن أان ابسنننن ىلل مننن  
ابرا نن حن أان ا سننس فر ا ننليد ا قننر ا اننرتاحن اي صنن حد ابصننهقةحن يأيننلا أرحننم  نناف حن هكِننيَف اننينحن أرحننم 

 بنن حن ه   ننرمين فقننرذ هفنن ق  هحنن    همسنن ت حن اي ك نن  النن حن اي داىلننم ا اننرهاحن   ختينند حسنن  وننين
                                                           

 .182هص اي هعظ   قيلد   آخر احي ة   (1)



 -205- 

ااة مارهف حن ه  ععرد  ع  ابب حن ه  ختنر ين من  أحب بن حن أانأب  اي عظنيم ف ين  قلند هقجبن  احنق 
 (.32: "هأاأبجا   م  فلل " )ابتس ءحن آية:

 
ه  دبلسننين علينن  إ  هأينند عريننه أن  ننهيينحن ه   عريننه أن عاعيننين إهلنن حن منن  أمننرعين أن أاننأب  إ  هأينند -

 ىل  إ  هأيد عريه أن ديبين.أمرعين بهع 
أاننأب  منن  فلننل  أن دالننين مننهللا ابننلي  أيامنند علننيهم منن  ابتبيننني هابصننهيقني هابشننههاء هابصنن حنيحن  -

هأن دالننين منن  ابننلي   ننبهم ه بجينن حن أذبننة علننى ا نن متني أعننزة علننى اب نن فري حن همنن  األىلمننة ابننلي  يهننههن 
ء ابزك ةحن هأ الت  م  ابا بنهي  بن حن همن  ابنلي  يسن رعجن    مرك هأرزقت  فال ال ا حن هإق م ابص ة هإيس 

الننن ا  هينننهعجي  رغبنننن   هريبننن  حن هأ التننن  بنننن  مننن  ال وننننانيحن همننن  ابنننلي  يعياننننجكحن هيعيانننجن راننننجب حن 
 هخيش ك هيسقي حن هأ الت  م  ابف ىلزي .

لنننين   هأن أعمنننل صننن ح   عر ننن س هأدخرال أهزعنننين أن أوننن ر يامسننن  ابننن  أيامننند علنننى هعلنننى هابنننهذ  -
 .(1)عب دك ابص حني هأصل  و   ذري  إ  عبد إبي  هإ  م  ا سلمني 

هفلننننلد ابصننننهيقينيحن هاننننبَّقد ابسنننن بقني هّقربنننند ا قننننربني هعفلَّننننلد  حنرال أينننند أصننننلود ابصنننن حني -
عليهمحن مث أوتيند علنيهمحن همتونسهمحن مث منهحسهمحن بنج ك من  هصنلجا إبين حن هبنج  إحسن ي  من  فن زها بنهي حن 

عسفلننننل عليتنننن  رنننن  عفلننننلد بنننن  علننننيهمحن بج هنننن  اب ننننرميحن همتّنننن  ابقننننهميحن هفلننننل  اباظننننيمحن أن   فأاننننأب
 نننه  علنننيهمحن هعصنننلوت  رننن  أصنننلوسهم هُتتوتننن  كمننن  متونننسهمحن هعاعيتننن  كمننن  أععينننسهمحن هدنننجد علنننيهم رننن  

 حن هاب ل عبيهكحن ه  قبلس حن ايرال دعجعتن  إىل دار ابسن محن فأينهان إىل ابصنرا  ا سنسقيم بتعيند دعجعن
 .( 2)ف يت    يسسعيهللا إ  بس  إ  اهايس  ه  يصل إىل دعجع  إ  بات يس  

إهلننن  عممننند بنننهعجع حن هخصصننند بات يسننن  مننن  وننناد فأ التننن  مننن  خ صنننس حن همنننّ  عليتننن  اببسجفينننق  -
   بس  هأدخلت    أيل ه يس حن ايرال أمرعت  ر    ُيصنهر علنى فالن  إ  بن حن ه يستن  عمن    يقنهر علنى 

  بسجفيقنن حن هرغبستنن  فيمنن   يت بنن  إ  بفلننل حن هحننلرعت   نن    يسننلم متنن  إ   ننجدك هكرمنن حن ابلهننم عركنن  إ
إين  انأبست  من  ابلهنم فجفقت   مس  ل أمركحن هأ ست ال ز ركحن هأععت  م  رغبست  في حن ه تبتن  من  حنلرعت  متن حن 

 برمحس  اي أرحم ابرامحني. م  عر ى ب  عت أيفست  م   يقهر على فال  إ  ب  ابلهم ف ل بت  مته  
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ابلهننم إينن  أخننل  بقلجبتنن  هيجاصننيت  فلننم ُتل تنن  وننيا   متهنن حن فنن ذا فالنند ذبنن  امنن  ف نن  أينند هبيهمنن حن  -
 .( 1)هأيهان إىل اجاء ابسبيل 

 
يلس م  ابجص اي اباظيمة اب  قيلد   عهنه ا لن  اب  منل األينج، هابن  كن ن هلن  أونر عظنيم   ع مينل ابن  

  . قهام  رمح 
 

هقنه ( 2)رتزب  بهمشنق ي 620يجم ابسبد يجم عيه ابفعر اتة  –رمح     –عج  اب  قهامة ولاته:  -11
اعفقد ك فة ا ص در على أنَّ هف ة اب  قهامة ك يد   ينلا ابسن ري  هكن ن بن  من  ابامنر عتنه هف عن  قريبن   من  

ف  بنن  هقنننه امسننه ابتننن ت    ننرا ا بنننل هاننباني ع مننن  حن محننل ابننن  قهامنن  إىل انننف   بننل ق اننيجن فنننهعسنناة 
حن هقنه رةيند بن  ( 3)هك ن اللق ابلي  حلرها  ت زع     صجن فقه حصل مجنهللا عظنيم   ينُنَر م لن  فمل هسحن 

مجيان     زمنرة ا سقنني إيَّن  علنى ذبن  مت م   ص حة فرمح    عا ىلحن هأ نزل م جبسن  هغفنر بتن  هبن حن هحشنران 
 .(4)قهير 

 
 الكامل وسياسته العمرانية واحليال االجتماعية: سادساً: امللك 

اينننسم ا لننن  اب  مننل بسوسنننني ا رافنننق ابا منننة   مصنننرحن ه سنننني النننهم   ا همنننة سياسيييته العمرانيييية:  -1
برعيسن حن ه اننيم    اجملن ل ا قسصنن دذ هابامنرا حن فقننه أ نى بتنن ء ابقلانةحن هبننىن دار ابنجزراء ابنن  عانرا بق عننة 

هأيشنأ ا لن  ( 5) . بلجزير صف  ابهي حن ها  ق عة ا يش ءحن هديجان ا نيم هبيند ا ن ل ابص حد بس جن مقرا  
من  اب سند هاجمللنها  ابتفيسنةحن هأقن م خزاينة   ىلنل )انع   عنهدا  اب  مل خزاينة اب سند   ابقلانةحن فونج  

جبيني  عمنن ر اي اننة إعمنن ر ابننب دحن ه اننيم    مصننرحن فننأمر ا لننجك األينن حن  بننهللا ا لنن  اب  مننل( 6)  ىلننل( 
ا ظفننننر حممننننجد صنننن حد محنننن ة بتنننن ء بننننر    ابسننننلمية هوننننعا  عنننن م م كلننننف 1227ي/624ب ديننننمحن ففنننن  

حن ه لننند مننن  صننن حد محنننص ا لننن  اجمل ينننه أانننه ( 7)م علنننى بتننن ء قلانننة   ا انننرة حم يسهننن  1233ي/631

                                                           
 .185ا صهر يفس    (1)

 .185ا صهر يفس    (2)

 .(2/142( ذيل  بقة احت بلة )22/172ا  أع م ابتب ء )(3)

 .62ة   عقرير عقيهة ابسلف   مته  اب  قهام(4)

 .120ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (5)

 .يسبة إىل علم ابهي    ىلل ابلذ برز دهرس فهاىلي   عظيم   (6)

 .120عسم  ا  سصر   يق   ع  ابقهت بني أ م ع   (7)
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لننن  اب  منننل هاينننسم ا حنننجل ابقلانننةحن هعاميقننن حن هعجانننيا  هإعمننن ر قلانننة  نننيهحن ابنننهي  وننن كجس حفنننر ختنننها 
بسوصني ابب دحن ه ايم  اب  جر هذبن  ببتن ء ابقن ع هاحصنجنحن كمن  اينسم اببقلن ء هالنهم   ابا منة هكن ن 

ها اننننن م   احملسسننننند ينننننرعب  اببقلننننن ء هيسنننننجىل ا   بفننننن   ابننننن  عسالنننننق ابعداال ابا منننننة هيظننننن م األانننننجااحن 
مزاهبنة األ بن ء هابصني دبةحن همن  منت  رخنص ها ق ييه هال ان حن هاحم م   هابفت دا ه  ابسع ريةحن ها   ييل

 هل  مس ت حي ة ابشاد على دج هويق.ا ل  اب  مل هاب  ك ن أبرز األعم ل اب  ق م ا  
 
 نن  ا لنن  اب  مننل  نن  اح نن م األيننجبيني ابننلي  اننبقجس   بتنن ء ا سننجر ابنن   سنن   إبيهنن  بايياء ا سييور:  -أ

ه فنننن  ابننننب د منننن  ابفيلنننن نحن   مصننننر عننننسو م رعننننرى ابتيننننل مصننننر هبنننن د ابشنننن محن هك ينننند ا سننننجر ابنننن  
ألمهيسننن    حيننن ة ابنننب د  (2)باينننه هفننن ء ابتينننل  هكننن ن ا صنننريجن  سفلنننجن( 1)هعسنننس هم بسصنننريف ميننن س ابتهنننر 

حن فيقننن م احسفننن ل  لنننرس عنننهد مننن  ( 3)ا قسصنن دية هكننن ن ا لننن  خينننر  مننن  ينننجم اباينننه منن  ابقلانننة إىل ا قيننن ت 
 هك يد ا سجر   مصر على يجعني مه : ( 4)ا س هبني هابت ت 

 
هعسننجىل ابههبننة   حفنن  ابننب د منن  خعننر فيلنن ن ابتيننلحنهينن  ا سننجر ابا مننة ابتفننهللا  ا سييور السييلنانية:  -

إق مسهنن حن هي ننجن بسننلع ن ابننب د مسنن ه   عنن  عام ينن حن هإدار نن حن هعقنن م منن  بينند ا نن لحن هعصنن ن اباننسمرار 
حن من  األمنجال ا  صصنة ( 5)سن هل عن  ا يفن ا علنى ينلس ا سنجرهيشنرا علنى ا سنجرحن ك عند خن  حن م

 هل .
 
هين  ا سنجر ال صنة ابتفنهللا بت حينة دهن انحينةحن يسنجىل إق مسهن  هإدار ن  ا قعانجن هابف حنجن رن  البلدية:  -

يتسفاجن ا  م  عتنهيمحن هين  ر  بنة اببيند ابنلذ ميسل ن  ابشن َّص أذ م نل انجر متزبن حن ف نل صن حد دار 
 .(6) مصلوسه  هيلسزم عهب  أمرس فيه  يتظر  

 

                                                           
 .(2/188ا قريزذ )(1)

 .(4/47صب  األعشى )(2)

 . م   األذرع هاألص بهللاا قي ت : بركة هاعه  عمجد  جيل في  ع(3)

 .121ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (4)

 .121( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   3/445صب  األعشى )(5)

 .122ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (6)
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 بنننهللا ا لننن  اب  منننل اي انننة دعنننم ابسالنننيم هعشنننييه ا نننهارتحن ها يفننن ا عليهننن  أتسييييا دار احليييديث:  -ب
م دار احنننننهي  اب  ملينننننة   ابقننننن يرةحن هعقنننننهللا ابنننننهار بنننننني 1225ي/622هعنننننجف  النننننهم   اب زمنننننةحن فأقننننن م 

ابحننهي  ابتبننجذحن مث منن  باننهيم علننى ابفقهنن ء ابشنن فايةحن  حن ههقننف يننلس ابننهار علننى ا شننس لني(1)ابقصننري  
مج نهللا ههقف عليه  ابربهللا ابلذ  جاري  على ابال احريشف هميسه إىل ابهرال ا ق بل بلعن مهللا األزينرحن هكن ن 

هدرت   اب  ملية اح ف  أبج العن ال عمنر بن  دحينة مث ( 2)عارا ابب  كسسجل  ا هراة اجق   بلرقيق هدارا  
إىل أن عس وننند    ع مننن ن احننن ف  عبنننه اباظنننيم ا تنننلرذحن همننن  برحننند بينننه أعيننن ن ابفقهننن ء أخنننجس أبنننج عمنننر
حن من  ق عنة مسنسعيلة ( 3)م إىل أ   ك يد عس جن 1903ي/1321حن هعش  أ  ل ابهار ع م اباهه ا ملجك 

ينننة  جهلننن  عشنننرة أمسننن ر هيصنننف ا نننرت عقريبننن  حن هعر نننه  عسننناة أمسننن ر هيصنننفحن هيننن  مسنننقجفة بقبنننة مهببنننة مبت
حن ( 4)ابع ننرحن عس ننجن مننن  مننهامي  أفقينننة عالجينن  منننهامي  رأانني حن هعبلننا فسونننة ابقبننة عسننناة أمسنن ر هيصنننف 

األرل فهنج مانرها ألن هيبلا ارعف عه  عته مسسجى ادت ىله  اسة أمس ر هيصفحن هأم  ارعف عه  عته انع  
 رة هين   ي نة يقنرال   هن  عربة م هاة إىل إرعف ع كب  فجا أر ية اببت ء ه هران ابق عة مبتية من  احعن

م  مرتي حن أم     ابقبة فهنج مسنهر حن يبلنا عتنه ا تبند "ا دتن ء" فنجا ا نهران منرتا حن هينرا عتنه ابقبنة إىل 
 .( 5)يصف مرت 

 
  يقسصننر ايسمنن م ا لنن  اب  مننل علننى ابتننجاح  ا قسصنن دية بننل  ننل ا يننهان ت ييييد مديايية املاصييورل:  -ج

مهيتننة دمينن   م عتننهم  ملنن  ابفننري  1219ي/616فقننه أقنن م مهيتننة ا تصننجرة عنن م را حن هعشننييه ا ننهن نابامنن
حن هين  عقننهللا بننني ابقنن يرة هدمينن     ا تعقننة احملصننجرة بنني فرعنن   ننر ابتيننل ا سعهننني إىل دمينن  حن هأ ننجن ( 6)

لنننى   ا تصنننجرة عيمتننن   ابيسصننن رس علهننن  ق عنننهة باسننن رس ه ّ يننن احن ابنننلذ يصننند   حبننن ة عتنننيهحن ه ( 7) تننن ح 
ابصليبينيحن هااسا دة دمي  حن ه  يزل ا  إىل أن خر  ابفري  م  األرا   ا صنرية فأقن م ان  احسفن     ن م   
هقننننه بننننىن ا لنننن  اب  مننننل فيهنننن  قصننننرا  هأمننننر منننن  األمننننراء هاباسنننن كر ببتنننن ء مسنننن ك  هلننننمحن هيصننننبد األاننننجاا 

                                                           
 .(2/238عسمة ا  سصر )(1)

 .122ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (2)

 .122ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (3)

 .122يفس     ا صهر(4)

 .123ا صهر يفس    (5)

 .124( ابقهت بني أ م ع   4/15مفر  اب رهال )(6)

 .124ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (7)
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جر مننن  ا هنننة ابيفينننةحن هزهد  هأصنننبود ا هيتنننة فيمننن  بانننه ك ننن ة ابقصنننجر هابفتننن دا هاحم مننن   هأحننني  بسننن
 .(1)مجاقاه  ابع  حربية بلهف ع عته  

 
ح هل ا ل  اب  مل رع ية ابشناد هعقنهمي النهم   إبين حن غن  أن ونرها احنرال احليال االجتماعية:  -2

بلونرال فن زداد ابفقنر هكن ن اب  وهه   ابب د مهة م  ابزم  أونر    حين ة األين و ابسي انية ها قسصن دية 
ابصليبيني ها سلمني م    يدحن هاحرهال اب  أق مه  اب  مل هأخجع حن  يسزاع دمشق من  ا لن  ا اظنم  بني

هابت حن هم  ا ل  ابص م إ  عيلحن أور كب    اانستزاا أمنجال ابتن تحن هك نرة ابلنراىلدحن هااسشنه د األبنجا 
يننن وحن ه انننيم  بنننهى ختريننند هابتسننن ء هعشنننريه األهايسشننن ر األمنننرالحن هازدايد ابفنننزع بنننني صنننفجا األ فننن ل 

مهيتنننة عتنننيه هإخ ىلهننن  مننن  ابسننن  ن هختريننند مهيتنننة ابقنننهتحن هقلانننة ابعنننجر فلننن   عننن  ابنننهم ر ابنننلذ كننن ن 
هقننه اعسننمد ( 2)يصننيد ا ننهن هابقننرى بننني احننني هاعخننرحن يسيعننة اباننههان ابصننلي  هالننجارزم  ابسننلعجق  

ت يلننة ابصننليبينيحن ذبنن  أن ابننب د عار نند إىل هماحينن ة ا  سم عيننة   عهننه ا لنن  اب  مننل بعنن بهللا ا ننهحن 
يعمن   صنليبيةحن هل  رين  ا س نررة اب  ن فة إىل احنرهال ابهاخلينة ابن  خ  نه  ا لن  اب  منل   ا تن  ق 
ابشرقيةحن هبلب  غلبد ف رة احرال ه صني اب  نجرحن  ن    ينرتك  ن    كبن ا  بلسجانهللا   حين ة ابنرتاحن إ  أن 

ا ل  اب  مل علنى إحين ء األعين د ابهيتينة ا ان ميةحن  فو ف   ع   خشتة كل الشجية احي ة ا  سم عية 
حن هقنننه اعسمنننه ا لننن  اب  منننل علنننى األقليننن   مننن  األعنننراك هاألكنننراد هابرتكمننن ن   ( 3)دهن إانننراا أه  سننن  
 منننن  حن فانننن   ابا مننننة هاحرفيننننجن هصنننن  ر ابسعنننن ر منننن  عسننننل  ر نننن ل ا لنننن    ك نننن (4)عسنننني  ونننن هن ابننننب د 

هقعنننهللا ابعنننراحن هاغسصننن ال ا تنننه األمنننجالحن فشنننتهللا األحينن نحن هاعسنننهاءا  األعنننراال أحيننن ان علنننى بانننو ا ننهن 
محن بنننل أ نننم أعلتنننجا 1228ي/625ابا منننة علنننى ا لننن حن ها منننجس ابلي ينننة بنننهى عسنننليم  بيننند ا قنننهت عننن م 

هاألين زي  ابن   بصراحة هوع عة رفلنهم اانسمرار ح من حن هأوهنرها مشن عر احقنه علين  من  خن ل األغن   
 .(5)ك يجا يردده     احمل فل ابا مة 

 

                                                           
 .124( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   3/93ا  سصر )(1)

 .213حن ابب ز اباريين   213األيجبيجن   (2)

 .124اباههان ابصلي  على مصرحن  جزيف يسيم يجاف   (3)

 .126( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   4/127هفي   األعي ن )(4)

 .126( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   8/708مرآة ابزم ن )(5)
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هاوسهر ا ل  اب  مل باعف  على رع ايس فجزع ابصهق   على ابفقراء ها ر نى هابيسن مى هاألرامنل ها قانهي  
فقننه ذكننر ابنن  حن (2) يننهة "إذ عننرا بسسنن حم  ابننهيين" ما ملننة هع مننل ا لنن  اب  مننل أيننل ابلمننة حن ( 1)مننتهم 

اى ب  ميمنجن ابيهنجدذ األيهبسن  أكنرس علنى ا ان م إىل مصنرحن هابسلنى بر نل من  األينهبه عيفذ "إن مج 
هصننل إىل مصنرحن فرامننى إينلاءس فمتانن  ابق  ن  ابف  نل هقنن ل بن : ر ننل   يصن  إانن م  يانرا  ، ابانرال 
ع حن هاحسنننل اباتصنننر ابقبعننن  م  ينننة مرمجقنننة   ابههبنننةحن فقنننه أانننلمد أانننر قبعينننةحن هبنننر ( 3)ونننرع   إذا أكنننرس 

أفرادينننن    مينننن دي  ونننن حن هيبننننا اب  نننن  مننننتهمحن هعملننننجا   ابننننههاهي  ب فنننن ء م هكنننن ن ماظننننم األ بنننن ء بننننهى 
ابسنن  ني منن  ابيهننجد هابتصنن رىحن هونن ل بالننهم ا ت صنند ا  بيننة   ابههبننةحن هك ينند اب تيسننة ابقبعيننة عاننه 

 ابا مننةحن هبننرز  ابظننجاير ع  هقننه أوننر  يننلس األه نن  (4)ا لنن  اب  مننل منن  أك ننر ا لننجك إحسنن ان  إىل أبت ىلهنن  
 ابس بية.

 
عاننه احينن ة ا قسصنن دية   أذ  سمننهللا إيسنن   أك ننر الوننرا  اببج ننهللا ظيياهرل ال ييالء واألوبايية واجملاعييات :  -أ

ابسنن ىله   اجملسمننهللاحن إذ يننرعب  ا اننسقرار ا قسصنن دذ  ننرداي  اب زدينن ر ابسي انن    اجملسمننهللاحن هعاننه األزمنن   
جا حن حههث ا  عراال ا قسص دذ هارعف ع األاا رحن هابسه فد على وراء األقن ابسي اية احرهال ابب    

إ ننرارا  اببا مننةحن فانن   ابتنن ت منن  ا ننجع ها ننرلحن فقننه اخنفلنند ا قسصنن دية  هكنن ن اب نن ء منن  أك ننر ابظننجاير
م هايسشنر  اجمل عننة هاألمنرال هيعنر ك نن  من  ابتنن ت مصنر إىل أقعنن ر 1201م/1200مين س ابتينل   عنن م  

 همي   أن يازه أاب ال اب  ء هإرعف ع األاا ر إىل ع ملني رىليسني:  (5)رى حب    ع  ابعا م أخ
ياسيف متسجال مي س ابتيل ابا مل األهل: إذ أن يبنج  ابتينل أه زايدعن  علنى ا تسنجال ابان دذ بلفيلن ن    -

خنننزن ا يننن س ابزاىلنننهة    فصنننل ابصنننيف مي نننل خعنننرا  حقيقيننن   علنننى احيننن ة ا صنننرية آينننلاكحن إذ   ياسمنننه األيننن و
اههد  اس هامه    هقند ابسون ريق بنلب  كن ن ابسن  ن خيشنجن ابفيلن ن هياههين  ك رونة علنيهمحن إذا أن 
ابتينننل ينننج مصنننهر ا يننن س ابجحينننه   مصنننر عقريبننن  حن فننن ذا قصنننر ابجفننن ء فننن ن هقننند ابزراعنننةحن هإذا زاد علنننى حنننهس 

هم  عقنل مين س ابتهنر عن  احنه ابن زم بلزراعنة عتسن ال ابا دذ أغرا احقنجلحن ه الهن  غن  صن حة بلزراعنةحن هعتن
ابتننن ت لننن ها مننن  حنننههث اجمل عنننةحن هي  نننر قلقهنننمحن خجفننن   مننن  ا نننجع بانننهم زراعنننة احمل صنننيلحن بنننلب  كننن ن 

هيسيعننة  ابسن  ن يسن رعجن بس نزي  اب ن ل  مان     احصنجل علنى مزينه   األرابح من   رينق رفنهللا األانا ر
                                                           

 .127ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (1)

 . ب  ابايفذ 239 ري  لسصر ابههل   (2)

 .(6/110ابتعجم ابزايرة )(3)

 .128 ع   ( ابقهت بني أ م6/170ا صهر يفس  )(4)

 .128ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (5)
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 ن لحن بيتمن  يقنل ا عنرهح متهن    األانجاا هيشنسه ابسنزاحم علنى حجاييند بلب  يشسه ا قب ل على وراء اب
اب ننن لحن هاألفنننرانحن  ننن  يننن دذ إىل إرعفننن ع األانننا ر   اببلننن ىلهللا ا  سلفنننة انننجاء ا نننأكج   أه ا شنننرهاب  أه 

 .(1)ا لبجا   
 
ذ ابعن بهللا اباسن رذحن هيسم ل يلا ابا مل بسي انة ابههبنة ا قسصن دية ا رعبعنة بعبيانة ابتظن م ا قعن ع  ذ -

فأصنننو ال ا قع عننن   مننن  قننن دة هأمنننراء  تنننه   ياننن ها ايسم مننن   كبننن ا   اسصننن ح أرا نننيهم ه الهننن  أك نننر 
حن هقنه ذكنر ا قرينزذ: أين  كن ن ألانرة بنين خين ر ( 2)مردهدا  بسبد عهم ااسقرار يلس ا قع عن     أينهيهم 

حن هأن انننار ر نننل ( 3)م ب م   ىلنننة ديتننن ر 8121ي/615بقنننرة فنننلحبجي حن هابعجيننن  أوتننن ء حصننن ر دميننن   عننن م 
هأن ا نننجع ايسشنننر بشننن ل كبننن  إىل در نننة إحنننهى ديتننن را  30ديتننن را  هابه   نننة إىل 450ابسننن ر ارعفنننهللا إىل 

ابسيها  احملست   وقد  جا مجلحن همألع  اببه    هابفجاك  هخ  سن حن هرمسن    اببونرحن هكسبند بنلب  
م ونهيها  بنتقص 1236ي/633هكن ن اب ن ء   مصنر عن م ( 4)ني إىل أيل دمين   بيجزعنجا من  فين  إىل احملسن  

مينن س ابتيننلحن ف ننر  ابا مننةحن هأىلمننة ا سنن  ه بسأديننة صنن ة ا اسسننق ء فأكننل ابتنن ت اب نن ال هابقعنن  هايسشننر 
يفنه   أبنف 12ا رلحن هااسمر حجاو و وة أوهرحن فم   خلنق ك ن  دن هز احنهحن هقنهرس ا قرينزذ حبنجاو 

 .(6)حن هقهرس اب  ع رذحن بردذ حبجاو و وني أبف  ( 5)     ابريف ابق يرةحن عها م  م
 
ااننس هم ا لنن  اب  مننل ابتنن ت بلامننل دهن أ ننر ببتنن ء ا سننجر ابا مننة هابسننههد هابامننل   السييخرل:  -ب

 .(7)ا قع ع  حن ها رافق ابا مة اب  عظهر ف ىله     ابس  ن
 
 ء  نبنيه أدل علننى ذبن  منن  قنجل ا قريننزذ : عقنهم األيبننايسشننر  بنني باننو كبن ر ا سنن هبنيحن ه  الرشيول: -ج

 .( 8)م 1235ي/633ع م لق بعرك ا ا تهرية اببروجةحن هأي  أخل ابشر جيية نك به داهد ب  بق

                                                           
 .128ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (1)

 .129ا صهر يفس    (2)

 .129( ابقهت بني أ م ع   1/399الع  )(3)

 .129ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (4)

 (1/291ابسلجك )(5)

 129( ابقهت بني أ م ع   6/287ابتعجم ابزايرة )(6)

 .130ني أ م ع   ابقهت ب(7)

 .130ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (8)
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ايسشنننر  ا صننن درة هابظلنننم ا  سمننن ع    عهنننه ا لننن  اب  منننلحن فقنننه  املصيييادرل والرليييم االجتمييياعي:  -د

  بنننن  ونننن ر أرابال األمننننجال رصننننر هابقنننن يرة منننن  ابسعنننن رحن ك ننننر  مصنننن درة ابننننجزير ابصنننن حد صننننف  ابننننهي
ابن  ون ر حنجادث ك ن ةحن هحصنل من    مجن    لنى ابتن ت ابسنيفع  م كهنمحن هأحنهثهاب سن الحن هكن ن يفنرل ع

هكن ن ا لن  اب  منل فين   هالخنر األم ونل األراذلهقه هصف  ي  كن ن  بن را  أفقنرحن خلقن   ك ن ا  ع عين   بسقهمن  
حن هقنننبو ا لننن  اب  منننل علنننى ابت صنننر قلّننن  أراننن ن عننن م (1) ننن ل همجاننن  هابسنننيعرة د  صنننيل ا نننيفه  ه ننن

متنن   حنن كم محنن س ف يسزعهنن  ا لنن  اب  مننل م هاعسقلنن    قلاننة ا بننل حنن  منن  حن هكنن ن ابت صننر1232ي/630
ن حن هالمه  إىل ا ل  ا ظفر حممجد ب  ا تصجر زه  ابتس  غ زينة خن عجن هعج ن  بقلانة ابرين حن هم ببن  أ( 2)

 .(3)ايسزع ا ل  ا ظفر يلس ابقلاة مت حن فليد إىل مصر يش ج أمرس بلمل  اب  مل فقبو علي  
 
عفشند ابسنرقة ها مهن ل   بانو دهاهين  ابههبنةحن ه انيم  ا نجاد اب لاىلينة ابن  سرلة األميوال العامية:  - ه

همنهللا ( 4)ف أردال من  ابقمن  ياسمنه عليه  أبتن ء ابشادحن فقه  د انور ديجان األيراء حجاو أحه عشر أبن
عسننل  ا لنن  اب  مننل ه يفهعنن حن ف ينن    ي نن  متاننز   عنن  ونناب  ُت منن  حن هإ نن  كنن ن  نن هل مسنن عهة ابشننادحن 

 همش ركس    ك   م  األمجر هم  ذب  : 
مش ركة ا ل  اب  مل   صلجا  ا اسسق ء اب  ك يد ع دى بني احني هاعخرحن كلم  قلند مين س ابتينل  -

 بايه ه...هص ة ا
 إبع ل باو ابلراىلد عته ايسش ر اجمل ع  . -
 عجزيهللا ابصهق   هابزكجا  على ابفقراء ه ايم    رمل ن. -
مصنن درة أمننجال باننو ا سنن هبني ابننلي  أانن ةها ااننس هام ابجويفننةحن هقبلننجا ابروننجةحن أه اننرقجا منن  ابننههاهي   -
(5). 
 

 ه:616سابعاً : ولال خاتون بات امللك العادل 

                                                           
 .130ا صهر يفس    (1)

 .131ا صهر يفس    (2)

 .131ا صهر يفس    (3)

 .131ا صهر يفس    (4)

 .131ا صهر يفس    (5)
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 ة هحننزن عليهنن  حننزان  هينن  زه ننة ا لنن  ا تصننجر صنن حد محنني 616خنن عجن بتنند ا لنن  ابانن دل اننتةعجفينند 
ه احننهادحن هأمننر بصنناجد أكنن بر محنن ة إىل ابقلاننة بلصنن ة عليهنن حن فصننلجا عليهنن حن هعمننل ابسننلع ن عظيمن  حن هبننب

منة زرقن ءحن هإىل   يبن  عزاي  اب هراة ا تصجرية مح ة هك ن م سابن   حزيتن    بسن   احنهاد هينج ونجال أزرا هعم 
ابُقنننراء بنننني يهيننن  ههعظننند ابجعننن ا  هأخجعننن  هعلنننيهم كلهنننم احنننهادحن هقنننرأأه دس ا لننن  ابت صنننر قلننن  أراننن ن 

هايشننه  ابشننناراء ا راوننن  هكننن ن اقننرتح بننن  أن عنننتظم ا راوننن  علنننى هزن قصننيهة أ، اباننن ء ا انننرذ هرهيّهننن  ابننن  
 معلاه : 

 
نننننننننننننننننننمرُ   اي اننننننننننننننننننن ير ابنننننننننننننننننننيفِا أيقننننننننننننننننننن  راقنننننننننننننننننننه ابسَّ

 

 

ننننننننننننننننننننننهر   باننننننننننننننننننننننل اب ِننننننننننننننننننننننزفِع أعننننننننننننننننننننننجاان  علننننننننننننننننننننننى ابسَّ
 

هبلمل  ا تصجر زه ه    ر ىلهن  عنهة قصن ىلهحن ( 1)فامل مج عة م  ابشاراء قص ىله على يلا ابجزن هابرهى 
 م  ذب  قصيهة معلاه : 

 
 دمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجع كنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ب يجث اهلنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن    

  

 

    نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  كننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ابيت هآيت 
 

 هبننننننننننننننننننننننننج عننننننننننننننننننننننننن   علننننننننننننننننننننننننن  هلننننننننننننننننننننننننن  إحس ننننننننننننننننننننننننن م
 

 

 ينننننننننننننننننننننننننننننننننننرا هلننننننننننننننننننننننننننننننننننن  مننننننننننننننننننننننننننننننننننن م اب ىلمننننننننننننننننننننننننننننننننننن   
 

     ابلننننننننننننننننننننننري  هلنننننننننننننننننننننن  أيننننننننننننننننننننننيهعلننننننننننننننننننننننى منننننننننننننننننننننن
 

 

 صننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ة هاصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلسه  اببصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   
 

 أاي منننننننننننننننننننننننننننننن  ه ُههننننننننننننننننننننننننننننننن  عتننننننننننننننننننننننننننننننهذ عزينننننننننننننننننننننننننننننننز
  

 

 هاي منننننننننننننننننننننننننننننننن  مجُ نننننننننننننننننننننننننننننننن  أهينننننننننننننننننننننننننننننننن  حينننننننننننننننننننننننننننننننن يت 
 

 اننننننننننننننننننننننننننننننننن م   كنننننننننننننننننننننننننننننننننل صنننننننننننننننننننننننننننننننننب ح يننننننننننننننننننننننننننننننننننجم
  

 

 علنننننننننننننننننننننننننننننننى علننننننننننننننننننننننننننننننن  اباظننننننننننننننننننننننننننننننن م ابب بيننننننننننننننننننننننننننننننن   
  

 أاننننننننننننننننننننننننننننننن كتة ابلونننننننننننننننننننننننننننننننجد عليننننننننننننننننننننننننننننننن  منننننننننننننننننننننننننننننننين
 

 

 دمننننننننننننننننننننننننننننننننننجع ده ننننننننننننننننننننننننننننننننننن  منننننننننننننننننننننننننننننننننن ء ابفنننننننننننننننننننننننننننننننننننرا  
  

 بقنننننننننننننننننننننه ك يننننننننننننننننننننند بننننننننننننننننننننن  ابسننننننننننننننننننننن ع   عزينننننننننننننننننننننج
  

 

                                                           
 .(61حن  4/60مفر  اب رهال )(1)
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 بتعجم ابزاينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرا باينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننين كننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

  األايم عتننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهذصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن هفقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهك 
 

 

 بباننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهك ك بلينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن و اح ب نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   
 

 هكتنننننننننننننننننننننننننننننند باصننننننننننننننننننننننننننننننمة ابننننننننننننننننننننننننننننننهي  ا هننننننننننننننننننننننننننننننىن
 

 

 باصنننننننننننننننننننننننننننننمسه  ابالينننننننننننننننننننننننننننننة عننننننننننننننننننننننننننننن  صنننننننننننننننننننننننننننننف   
 

 
 
 
 

 :ىل  أن لال
 هب نننننننننننننننننننننننننننننننننين أذبننننننننننننننننننننننننننننننننند انننننننننننننننننننننننننننننننننجاد عيننننننننننننننننننننننننننننننننننين

  

 

 (1)فسننننننننننننننننننننننننن ل منننننننننننننننننننننننننهللا ابنننننننننننننننننننننننننهمجع ابسننننننننننننننننننننننننن ىل   
 

 
 همته : 

 هعب نننننننننننننننننننننننننن  ابصنننننننننننننننننننننننننن ح   علينننننننننننننننننننننننننن  ُحننننننننننننننننننننننننننزان  
 

 

 (2)  ب ننننننننننننننننننننننننن َء األمهننننننننننننننننننننننننن   علنننننننننننننننننننننننننى اببتننننننننننننننننننننننننن  
 

 
ايية ها َّجاييةحن الن عجن ا ليلنة ه: 616اثمااً: ولال ست ال ا  بات أيوب  اد ابش م هاقفة ا هراسني ابيفَّ

ابش م بتد أيجال ب  ون ذذحن أخند ا لنجك هعمنة أه دينمحن كن ن هلن  من  ا لنجك احملن رم ئسنة هو ونجن اد 
اظَُّم عجريش س ب  أيجال ص حد ابيمل   حن متهم 

ُ
م حن هيج مهفجن عتهي    عربسه    ابقنيف ابقبلن َّ وقيقه  ا 

منن  اب  وننةحن ه  األهانن  متهنن  زه هنن  هابنن  عمَّهنن  انصننر ابننهي  حممننه بنن  أاننه ابننهي  ونن كجس بنن  ونن ذذحن 
أ، ابتهنن  حسنن م ابننهي  حممننه بنن  عمننر بنن    نننيحن هك ينند انند صنن حد محننصحن هك ينند قننه عَزهَّ سنن  باننه 
 إىل ابفقننراء هاحملنن هي حن هك ينند عامننل   كننل اننتة   دارينن   بننجا ابشنن م منن  أك ننر ابتسنن ء صننهقة هإحسنن ان  

هعُنفَّرقُنن  علننى ابتنن تحن هك ينند هف  نن  يننجم ا ماننة آخننر ابتهنن ر منن  ابننليد أوننربة هأدهيننة هعقنن قَ  هغنن  ذبنن  

                                                           
 .(4/68مفر  اب رهال )(1)

 (4/69ا صهر يفس  )(2)
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ابسننن دت عشنننر مننن  ذذ ابقانننهة مننن  ينننلس ابسنننتة   داريننن  ابننن   السهننن  مهرانننة هيننن  عتنننه ا  رانننس ن هيننن  
 .(1)جاييةحن هيُقلد مته  إىل عُربسه  اببش مَّية ابيّفاييةحن هك يد  ت ز   عظيمة ح فلة رمحه    ابش مية ا 

 
 ه:630اتسعاً: ولال، صاحب أربل مرفر الدين أبو سعيد ُكوَكربى 

ي حن بنن  علنن  ابنن  ب س ننني بنن  حممننه ابرتكمنن     أبننج اننايه ُكننجُكيفىابسننلع ن ابننهَّي َّ ا لنن  ا اظننم ُمظَفننرَّ ابننهَّ
حن هكج ن  ينج ابلعينف ابّقنهحن كن ن  ( 2)كج ن  ص حد إربل هاب  ص حبه  هُ ّصري  ا لن  زين  ابنهي  علن   

وننع ع   مهيبننن  حن ُتلنن  بنن دا  ك ننن ةحن مث هيبهنن  أله د صنن حد ا جصنننلحن هكنن ن يجصننف بقنننجة  وننهم   كج نن  
سني هئنه مانةحن هعنج  انتة و ونة هانمفر ةحن ه  ل عمنرس هحن  ينج هاألمن  أانه ابنهي  ون كجس بن  ون ذذ 

قحن هصن ر أ ب ن    ينه ابنهي  هب  أهق ا هبّر همهراة اب جصلحن فلمن  من   ُتلن  إربنل إبتن  ينلا هينج مراين
حن فامل علي  قيم ز هكسد حملرا   ين    يصنل  بلملن  هقنبو علين  هَملَّنَ  أخن س زين  ابنهي  يجانفحن قيم ز

ل علنى صن حبه  انيف ابنهي  غن زذ بن  منجدهدحن فسج   مظفر ابهي  إىل ب هاد فم  ابسفسنجا علين  فقنهم ا جصن
ابننهي حن هغننزا مانن حن هُتّ نن  متنن حن هأحبنن حن  فأقعانن  ّحننرانحن فبقنن  انن  ُمَهيفننَهةحن   اعصننل خبهمننة ابسننلع ن صنن ح

حن فجفنه  هزادس ابرالي حن هزه ن   خسن  ربيانة هاقفنة ابصن حبيةحن هأابن مظفنر ابنهي  عن  ونع عة ينجم حعّننيحن هبننيَّ
ن  فنأععى ابسنلع ن مظفنر ابنهي  إربنل أخجس ص حد إربل على ص  ح ابهي  اهة فسمرَّل همن   علنى ع َّ

هوننهرزهرحن هااننرتد متنن  ّحننران هابرالينن  هكنن ن حمبنن   بلصننهقةحن بنن  كننل يننجم قتنن    خبننز يفرقهنن  هي سننج   ابانن م 
يسنأل  خلق   هياعنيهم ديتن را  هديتن ري حن هبنىن أربنهللا خجاين  بلنّزم  هاأل نراءحن هكن ن ىبعنيهم كنل اوتنني هئنيه ه 

كنننل هاحنننه عننن  ح بننن  هيسفقنننهس هيب انننع  همينننزح ماننن حن هبنننىن دارا  بلتسننن ءحن هدارا  بأليسننن محن هدارا حن هدارا  بلّقعننن ء 
هرعََّد ا  ا را هللاحن هك ن يههر على مر ى اببيم رانس نحن هبن  ملنيف يتزهلن  كنل هاردحن هيُنافعَن  كنل من  يتب ن  

م   ه لننر ابسننم ع ك نن ا حن   ي نن  بنن  بننلة   ونن ء بنن  هبننىن مهراننة بلشَّنن فاية هاحتفيننة هكنن ن ميّننه انن  ابسنن
غ سحن هك ن ميتهللا من  دخنجل ُمت نر بلنهس هبنىن بلصنجفية راب نني... هكن ن   ابسنتَّة يفسن  أانرى حبملنة هخينر  
اننبي   بلوننن  هيباننن  بلمعننن هري  خبمسنننة آ ا ديتننن ر هأ نننرى ا ننن ء إىل عرفننن   هكننن ن مسجا نننا   خنننّ ا  ُانننتيَّ   

 .(3)  حرال هقه ع   اوتني همث يني اتة  زمهونيحن هرر  أععى ابشالاراءحن هم  يُقل أي  ا  د ابفقه ء هاحمل
 

                                                           
 (.17/84)اببهاية هابته ية  (1)

 .(22/334ا  أع م ابتب ء )(2)

 .(336حن 335حن 22/334ا  أع م ابتب ء )(3)
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اعسمنه ا لن  اب  منل علنى عنهد من  ابر ن ل   عسني  دفنة اح نم عاشراً: بعض رجياالت املليك الكاميل: 
ابنننهي  صنننجاال هإدارة ابننههاهي  هقيننن دة ا نننيم هقنننه بنننرز عنننهد مننن  ابر نن ل   ا يننن دي  ا  سلفنننة منننتهم  نننه 

م 1234ي/632اب  مل هعجىل ب د ا شرا إىل أن من     حنران عن م  ابعجاو حن ابلذ ك ن مقهم عس ر
م  بينند ا لنن  اب  مننلحن ابننلذ أح ننم مارفننة يبلنن حن 1256ي/654هأبننج ابننجحم أ، النن  أبننج حليقننة   

لا ينبو منج ان ح  أن اب  مل أخنر  ينهس ذا  ينجم من  خلنف انس رة إىل ابعبيند بنيعه يبلن  فقن ل : ين
م هااننس هم ا لنن  1248ي/646ابسنلع نحن هابنن  اببيعنن ر ابننلذ كنن ن رىليسنن  اباشن بني عتننه اب  مننل هعننج  

 .(1)م( 1225ي/622اب  مل   كس ب  ا يش ء عهدا  م  األو    أبرزيم ابجزير ب  و ر   )
 

  األخنننن  عننننن م هانننن ء ابنننننهي  زينننن حن هابف نننننر اننننليم ن بننننن  حممننننجد بننننن  أ، غ بنننند ابهمشنننننق حن هعتننننهم  عنننننج 
م ااسولننر ا لنن  اب  مننل انانن    يقنن ل بنن  األمننني احلنن حن كنن ن   خهمننة األمنن  عننز ابننهي  1232ي/630

أبي  ااسهارا  ا ل  ا اظمحن فلم  حلر األمني بي سد بني يهي حن خلنهللا علين حن هأعن دس إىل األونرا صن حد 
عن  بيسنس سب حن فلمن  حلنر خلنهللا علين حن حن هبا  ا ل  اب  مل إىل مي ف رقني فأحلر   ل بن  يب ( 2)دمشق 

م 1234ي/632هأعنن دس ه  يسننس سب حن فامننل بننهى ا لنن  األوننراحن هعتننهم  فننس  ا لنن  اب  مننل آمننه عنن م 
ااس هم ف ر ابهي  ب  بقم ن ك يد عرصة ابقم  هانىلد انور آمه هكن ن ان ء ابنهي  زين  ك عند ا يشن ء 

 ن  حن ف  يند ابران ىلل عنرد إبين  خبن  بن  بقمن نحن عته ا ل  اب  مل قه اانسهعى من  انونر آمنه بانو اح 
  ر فأععنند هك ننر ر نن    ا لنن  اب  مننل هقننه مننر ذكننر بالننهم   مجا ننهللا لسلفننة منن  اب سنن ال هب ننين أ

هابننن  دينننة هابننن  ا تنننلر بسفصنننيل أك نننر  ننن  انننم مننن  أونننر كبننن    اي انننة ا لننن  اب  منننل وننني  ابشنننيجؤ إبنننراز 
 .( 3)هاعسم دس عليهم 

 
ك ن ابشي  صهر ابهي  م  بيد كب  م  خراا ن هك ن فقيه  ف  ن   هكن ن بن  ل يوخ: أوالد شيخ ا -1

م إىل 1220ي/617حرمنننة هافنننرة عتنننه ا لننن  اب  منننلحن ياسمنننه عليننن    ك ننن  مننن  األمنننجرحن هقنننه أرانننل  عننن م 
الليفننة اباب انن  يسستصننرس علننى ابفننري    دمينن  حن فأصننيد ابألاننه ل هعننج  اب جصننل عنن  أرباننة هاننباني 

حن هخلننف ابشنني  صننهر ابننهي  أرباننة أبتنن ء عرفننجا  ه د ونني  ابشننيجؤ هعقننهمجا عتننه ا لنن  اب  مننل( 4)   ع منن

                                                           
 .132( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   1/91صب  األعشى )(1)

 .(1/28ابسلجك )(2)

 .133ابقهت أ م ع ابصليبيني   (3)

 .133اببهاية هابته ية يق   ع  ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (4)
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حن هكن يجا يسجبنجن مشني ة ال يقن س انايه ابسناهاء هابسنهريه ( 1)هاورها   الجك حن إذ ك يجا إخجعن    ابر ن عة 
م هك يننند  نننجار قنننيف 1170ي/566  ا هرانننة ابت صنننرية ابننن  ونننيهي  ابت صنننر صننن ح ابنننهي  يجانننف عننن م 

  ا شننهه احسنننيين اببقنن يرةحن هقنننه حنن ز أبتنن ء ابشننني  فلننيلة ابسنننيف ابشنن فا  اببقرافننةحن هكنننلب  ابسننهريه 
حن هيننم األمنن  ف ننر ابننهي  يجاننفحن (2)هابقلننم يب وننر أحننهيم ابسننهريه هيسقننهم علننى ا ننيمحن هيب وننر احنننرال

حن هكنن ن األمنن  ف ننر ابننهي  يجاننف أمنن ا  ( 3)هعمنن د ابننهي  عمننرحن هكمنن ل ابننهي  أمحننهحن هماننني ابننهي  حسنن  
ع و اهلمةحن ف  ن   همسنأداب  ه ون   ه نجادا حن هحمبنجاب  إىل الن   هابان محن خليقن   اب لن   ن  فين  من  األهصن ا 
ا يهة هك يد أمن  ابتنة ا ظهنر بن  أ، عصنرهن هكن ن ا لن  اب  منل   يعنجذ انرا  عن  ف نر ابنهي  هي نق بن  

حن فأ  بن  إىل ( 4)أمرس مامم حن ف بزم  ا ل  اب  مل أن يلنبه ابشربجون  هزذ ا تنه هياسمه علي حن هك ن أهل 
فأ  بنن  إىل ذبنن  هكنن ن رىليسنن   ذبنن حن فأقعانن  ا لنن  متيننة ابسننجدان اببننهاير ا صننريةحن مث  لنند متنن  أن يت دمنن  

عننهة  هبانن  ا لنن  اب  مننل األمنن  ف ننر ابننهي  يجاننف  ( 5)حمسشننم   ذا عقننل هرأذ هدينن ء هوننع عة هكننرم 
محن يسسقهم  إىل ع   بيشن ل انر أخين  1227ي/624ألميفا جر فردري  اب    ع م با    فقه أرال  إىل ا

م أرانننل  بسسنننلم حنننران هابريننن  هانننره  هااسشنننهه   دميننن   عننن م 1228ي/625ه  عننن م ( 6)ا لننن  ا اظنننم 
 .(7)م 1249ي/647

 
هان يم كمن ل ابنهي  (8) عتنه ا لن  اب  منل هأم  عم د ابهي  احس  ف  ن م  أك بر أعي ن ابنههل ها قنربني
م انىلبنن   اب زيننرةحن مث عيتنن  ا لنن  1229ي/627بنن  ونني  ابشننيجؤ   خهمننة ا لنن  اب  مننلحن فقننه عننني عنن م 
مسننمجم   ( 9)م هقيننل أينن  منن   1242مي640اب  مننل هزيننرا  بنن  هخننهم ا لنن  ابصنن م أيننجال إىل أن عننج  عنن م 

م إىل ا لن  ا اظنمحن مث 1227ي/624ا ل  اب  ملحن فبان  عن م هخهم ماني ابهي  ب  وي  ابشيجؤ دهبة 

                                                           
 .133( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   1/302) ابسلجك(1)

 .133ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (2)

 .133ا صهر يفس    (3)

 .134( ابقهت بني أ م ع   4/366فجا  ابجفي   )(4)

 .134ولرا  ابليد يق   ع  ابقهت بني أ م ع   (5)

 .134( ابقهت بني أ م ع   1/58ابسلجك )(6)

 .135ليبيني   ابقهت بني أ م ع ابص(7)

 .135ا صهر يفس    (8)

 .135ا صهر يفس    (9)
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حن هعنجو مانني ابنهي  يي بنة ابنجزارة بنهى ا لن  ( 1)با  إىل الليفة بسج ي  أمر ال ا بني اب  مل ها اظم 
 .( 2)م 1245ي/643اب  ملحن مث عجىل ابجزارة بهى ا ل  ابص م أيجالحن هعج  ع م 

 
ر بننننن  احسننننن  بننننن  علننننن  بننننن  حممنننننه بننننن  فنننننر  بننننن  دحينننننة هبنننننه عننننن م أبنننننج العننننن ال عمنننننابييييين دحيييييية:  -2

حن كننن ن وننني  احنننهي    عهنننه ا لننن  اب  منننلحن فنننج س مشننني ة دار احنننهي  اب  ملينننة ( 3)م 1149ي/544
هك ن ا ل  اب  مل مقب   علي حن مث أخل متن  دار احنهي  هأي ين  إذ كن ن ي لند علمن ء ا سنلمني هيقنهللا فنيهم 

 .( 4)م 1235ي/633ت ابرهاية عت  هابساهها عت  هكلبجس   ع م هيزيه   ك م حن فرتك ابت 
 
عبنه اباظنيم بن  عبنه ابقنجذ بن  عبنه  بن  ان مة ا من م ابا منة حممنه احلالظ زكي الدين املايذري:  -3

محن كننن ن وننني  1185ي/581حن هبنننه رصنننر عننن م ( 5)أبننج زكننن  ابنننهي  ا تنننلرذحن كننن ن وننن فاي  حن ونن م  األصنننل 
حن هك ينند بن  ابينه ابعننجىل   ابفقن  هابل نة هابسنن ري حن ( 6)لننة هىل دار احنهي  اب  ملينة احنهي  رصنر منهة  جي

م اخسصنر صنوي  مسنلمحن هانت  أ، داهدحن هبن  كسن ال ابرتغيند هابرتييند 1258ي/656زايها حن هعج  عن م 
 مل سن حن . هي ح  ايسم م ا لن  اب  منل اببشن هن ابهاخلينة ( 7)   لهي حن هكس ال ابس ملة بجفي   ابتقلة 

فساى إىل عجف  األمن    ابنب د هحنه من  يشن     ابلصنج  هقعن ع ابعنراحن ه نل برع يسن  ابتن ت هحن هل 
حنل مشن كلهم هحن هل مراقبنة ابا قن   بينتهمحن فسنهخل حنل خ فن   األقبن   همتنهللا ا   عيلنة من  ابنهعجة 

أمننننرس هأ لننننهللا علننننى أحننننجال  باقيننننه محن هعننننني باننننو أمننننراء ابقب ىلننننل بلننننم ن ابسنننن    رك بنننن حن هعننننهم ل بفننننة
هح هل عتظيم اع    هحم كمة كل م  خيجن ابجويفنة ابن  يامنل ان حن كنلب  حن هل متنهللا ابرونجة ابههاهي حن 

م ... مث أيننن  أب نننى ينننلا 1227ي/612هأعننن د ابامنننل هابتشننن   بنننهيجان ابسوقينننق عننن م هابسنننرقة   ابنننههاهي  
لن  اب  منل اب رافنق ابا منة ابن  عنجفر حين ة أفلنل حن هعنين ا (8)ابهيجان بانه عن مني عتنهم  اانسق مد األمنجر 

بلسننن  نحن فمنننه قتنننجا  ابنننرذ هونننيه دار احنننهي  هأصنننل  قبنننة ابشننن فا حن هأدخنننل زراعنننة ابيلسننن حن هركنننز علنننى 

                                                           
 .135ابقهت بني أ م ع ابصليبيني هعفري  ا ل  اب  مل   (1)

 .135اببهاية هابته ية يق   ع  ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (2)

 .135هفي   األعي ن يق   ع  ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (3)

 .136( ابقهت بني أ م ع   6/295ابتعجم ابزايرة )(4)

 .137اببهاية هابته ية يق   ع  ابقهت بني أ م ع   (5)

 .137( ابقهت بني أ م ع   3/197الع  )(6)

 .137ابقهت بني أ م ع ابصليبيني هعفري  ا ل  اب  مل   (7)

 .137ابقهت بني أ م ع ابصليبيني هعفري  ا ل  اب  مل   (8)
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األمنجال اب زمنة فون هل عتمينة أمنجال ابههبنة هحنه من  عزيينف ابتقنجد إص ح ابتظ م ابتقنهذ   ابنب د بسنجف  
ل   بانننو ظنننرها ابعبيايننة منن  يقننص  ينن س ابتينن لنن  اب  مننل ابسنن بقة إ  أن ابهاببننرغم منن  حمنن ه   ا (1)

ابستجا  هك رة احنرهال   عهنهس أبقند بظ هلن  علنى حين ة ابشناد فظهنر  اجمل عن     بانو ابسنتجا حن 
هايسشنننر  األهبانننة هعفشننند بانننو أينننجاع ابفسننن دحن ك بسننن رةحن هابرونننجة هابسنننرقةحن هغنننين عننن  اببيننن ن أن ا لننن  

سمنه علنى  مجعنة منن  ابر ن ل ابنلي  أانهها بن  ابتصننيوة هقنهمجا بن  ا شنجرة   ا جاقنف ا  سلفننةحن اب  منل اع
ابامرانحن هإصن ح ابتظن م ا ن وحن هلسلنف ف  يد هلم ابيه ابعجىل   إدارة ابب دحن هعتظيم ابههاهي حن هعشييه 

 .(2)ابش هن 
 

 ك   عصر :ث: سياسة امللك الكامل مع املمالاملبحث الثال
رعَّد على زهال العنر عن  مصنرحن هادسن ري    بن د ابشن محن أن عن د األمنراء األيجبينجن إىل من  در نجا علين  ع

منن  صننرا أايمهننم   ا ت زعنن   ابهاخليننة بسوقيننق معنن مهللا إقليميننة هابجا نن  أن منن  اياقننه منن  ابسونن بف بننني 
ورا مجانى   إقلنيم ا زينرةحن   أبت ء ابا دل اب  وة اب  مل حممه   مصرحن ها اظم عيسى   دمشقحن هاأل

ينننننهم  نننننجي   بانننننه ايسصننننن ريم علنننننى احملنننننة ابصنننننليبية ال مسنننننةحن ه  يلبننننن  أن ايفنننننر  عقنننننهس     ينننننة عننننن م 
م إذ ك ن ا اظم عيسى خيشى م  أخجي  اب  مل حممه هاألورا مجاىحن هيعمنهللا   ح نم 1223ي/619

ك يجا أحج  إىل ا   د   ذب  ابجقد منتهم   أذ   هاحقيقة أن األيجبيني( 3)مصر هابسجاهللا   إقليم ا زيرة 
حن هقه وهر ذبن  العنر يسيعنة مب ونرة نيهقد ملىحن بفال وهجر خعر  هيه يّهديم يج العر الجارزمي

العر الجارزمني  س ئنة بن دس   ا زينرة هك ن األورا مجاىحن أك ر واجرا  بلب  ( 4)حركة ابسجاهللا ا  جو 
اباعننم هغ ينن حن بننلب  عمننل ارزميني   أذربيعنن ن هأرّان هباننو بنن د اب ننر  هعننراا هخنن    سل نن   الننج 

متن  أن   يها  على إع دة عجحيه األارة األيجبية جمل اس حن فق م بزايرة ألخي  ا اظم عيسى   دمشق ه لند 
 ك األينجبيني يامل بسرعة على عجحيه اببيد األيج، جمل اة خعنر النجارزميني ا سزاينهحن ابنلذ اب  يهنهد أمن

أن صنن حد دمشننق   ىببنن  هلننلا العننرحن هأن كننل منن  ياتينن  يننج ابسجاننهللا علننى حسنن ال إخجعنن حن بننلب   ههيبننه
ابدنن س محننص  ابساهننه رسنن عهع    ابسجاننهللا  نن    ااننس ل ه ننجد أخينن    دمشننق هقننبو علينن حن هأ ننيفس علننى 
حن  يقنو من  بيتن  هبنني  م  قبلنة أخين  يس لصهمح ةحن مث   مه مجة مصرحن ب   م  ك د األورا مجاى 

                                                           
 .137ا صهر يفس    (1)

 .138ا صهر يفس    (2)

 .324 ري  األيجبيني   (3)

 .92حن مصر هابش م   عصر األيجبيني ها م بي    324ا صهر يفس    (4)
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أخين  ا اظنم عيسننى هالهَّل   إمي ين  ابنن  حلفهن حن  ينن  كن ن م رينن   عليهن حن مث زار مصننر دهن أن خينيف ا اظننم 
 .(1)عيسى أه يصعوب  ما حن هأّكه   بف  مهللا أخي  اب  مل حممهحن هأخيفس ب ل حهث 

 
  اب  منل حممنه قنه أ نوى آينلاك من  كن ن ا لنأواًل: مول  امللك الكاميل حمميد مين املليوك األيوبييية: 

ابتفننجذ هابسننلع ن منن   النن  يفننرل علننى أمننراء ابشنن م  ن يلسزمننجا اهلننههء هابسنن يتةحن ه  خيننر  عنن    عسنن  إ  
ا اظنننم عيسنننى صننن حد دمشنننقحن ابنننلذ وننن  أن أخننن س األونننرا مجانننى يهنننهاحن مننن  هراء ينننلس ابنننزايرةحن إىل 

 نند  نن   أخجينن حن فوننر  علننى أن ي نن  هلمنن   ابسونن بف مننهللا أخينن  اب  مننل حممننه  ننهسحن هوننار  ينن  هاقننهللا
ا س عنند   بنن د ابشنن م هإقلننيم ا زيننرةحن فوننر  علننى أن ي نن  هلمنن  ا س عنند   بنن د ابشنن م هإقلننيم ا زيننرةحن 

م( هاانننسجىل علنننى بانننو أعم هلننن  م نننل ا انننرة هانننليمةحن هك يننند محننن ة 1223ي/620فهننن  م محننن ة   عننن م )
قلنن  أرانن نحن  نن  أونن ر األوننرا مجاننى هاب  مننل حممننهحن فأراننل  هأعم هلنن   بنن  عمنن  ابت صننر صنن ح ابننهي 

حتنقحن هكن ن ذبن  ف  نة الن ا بنني ا اظنم ( 2)يلا األخ  إبين  يعلند متن  ابرحينل عن  محن ةحن فرتكهن  هينج 
حممنننه مننن   هنننة أخنننرىحن ه ّققننند اعن ل فنننة مننن  أن عيسنننى مننن   هنننة هأخجيننن  األونننرا مجانننى هاب  منننل 

هكنن ن مي نن  هلننلا ابتننزاع أن يبقننى حمصننجرا  داخننل األاننرة األيجبيننةحن بننج  ااننس  وة أخجينن  يتننجاين اقسسنن م بنن دس 
 .(3)األ راا ا ست زعة بقجة خ ر يةحن    أعع س بُاها  إقليمي   

 
عتننهم  وننار ا لنن  ا اظننم اببسقنن رال بننني أخجينن حن قننهَّر أينن  اننيهفهللا منن  أصييداء التحييال    ا بيييرل:  -1

حن فبنهأ يلنسمه  ُرُقن   بلنرَّدَّ علنى  ن بف أخجين حن هف َّنر ا لن  ا اظنم بُ نلَّ من   ل س  هيفجذس مث  يلا ابسق رال
 حجب  م  ا لجك هك يد ابس حة أم م  كم  يل :

إخجعنن  اعخننرهن : ماظمهننم أصننو ال قنن ع هبُلننهان صنن  ة ه  يشنن لجن إ  قننجة الونن  بسننيعة منن  عننها  -
 ب  الره  على ا ل  األورا.  حسَّ أخي  ا ظُفَّر غ زذ ص حد ِخ َ حن ف عَّصل ب  ه 

 .(4)ملجك بين أيجال هاب  عمَّهم اجمل يهحن هك يجا كلهم ل بفني بألوراحن هيها  هاحهة ما   -
 ص حد حلد ا ل  ابازيز حممه  فل ص   ههصي    ريل مسفق بش ل ك مل مهللا ا ل  األورا. -

                                                           
 .324 ري  األيجبيني   (1)

 .324ا صهر يفس    (2)

 .235ا صهر يفس    (3)

 .(4/176مفر  اب رهال )(4)
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ابنلذ يلنم  بن  ُمل ن حن فقنه اغسصند    مح ة ا ل  ابت صر قل  أران ن مسون بف منهللا ا لن  األونراحن -
 حق أخي  ا ظفَّر   مل  مح ة باه مج  أبي .

ا لنننن  اجمل يننننه صنننن حد محننننصحن كنننن ن أفلننننل ُحلفنننن ء اب  مننننل هأقننننجايمحن يُعلانننن  اب  مننننل علننننى ُمراانننن ع   -
 .(1)هيش هرس ه  عتقعهللا يهااي اب  مل إبي  

 
 اظنم خن ر  اببيند األينج، من  أّ نل المنني دعنم هأم م يلس ال ر ة ابسي اية بلج هللا األيج، ابسفد ا لن  ا

قننجى ي سنننر عتننن   ننجا أخجيننن  مننن  ابشنننم ل ها تننجالحن ف مسنننه  أيظننن رس إىل مظفنننر ابننهي  كنننجكيفذ بننن  زيننن  
 -ي 622ابهي  كع حن ص حد إربل ف  جدة بيتهم  ا بقة هك ن كنجكيفذ قنه  لند من  ا لن  ا اظنم عن م 

حن ف عسمننه ا لنن  ا اظننم علننى ه ننجد ( 2)بُيقننيم بهينن    إربننل  محن إرانن ل ابتنن  ههّو عهننهس ابت صننر داهد1225
علينن  ابسونن بف م راننج   يشننرح بنن  حنن ل ابشنن م هياننرل 1226ي/623ابتنن    بنن   ا ظفَّننر هأراننل بنن  عنن م 

ما حن هع د ابراجل اب جافقة هااسع ع ا ل  ا اظم  نم ا لن  ا سناجد بن  ابصَّن م األرعقن  صن حد آمنه   
 .(3)ل  األورا ابسو بف  ه ا 

 
حن م مننهللا أكننيف قّننجة خ ر يننة ك ينند عسلننجح   األفننق ابشننم و ابشننرق  هينن  ابههبننة الََجازرميننةهاعفننق ا لنن  ا اظَّنن

فقننه رااننل ابسننلع ن  نن ل ابننهي حن هخ بفنن حن هيسيعننة بل ننجا منن  قننههم  نن ل ابننهي  إىل ا تعقننة  ركنند 
ُقبَنن ذ ا لنن  هينن  دهبننة انن  قة ابننرالهمحن ابُقننجَّة ال ر يننة اب  ييننة  األوننرا هاعَّلنن    ( 4)فونن بف ُاننلع    َكينف

ا تعقننة مانن   حليفننني كبنن ي  األهل دبَّننرس هرعَبنن  ا لنن  ا اظننمَّ هأكننيف قننجة فينن  ابههبننة الجارزميننة هماهننم مظفننر 
ابنننهَّي  صننن حد إربنننلحن ها سننناجد صننن حد آمنننهحن ها ظفنننر غننن زذ صننن حد خننن   هأمننن  احلنننف اب ننن  حن فهنننج 

ا لن  اب  منل هأخن س ا لن  األونراحن هحلينف  –ُح من   –  ما ر نجا احلنف األّهلحن هفين  حلف اينسظم فين
ا لنن  األوننرا ابقننهمي بننهر ابننهي  ب بنن  صنن حد ا جصننل هايلَّننم إبننيهم كيقبُنن د ُاننلع ن انن  قة ابننرهمحن بننهأ 

ننرك حلننف ا اظننمحن  عنن ن ا ظفننر وننه ال ابننهي  غنن زذ اباصنني ن علننى أخينن  ا لنن  األوننرا   خنن    ابسوال
هبنهأ ( 5)فقن   مّي فن رقنيفس ر ا ل  األوراحن هح صرسحن هأيزب  م  قلاسه  ابألم ن ف ارتدي  مت  هأبقى علي  

ابصننراع ا سننل  بننني األخننجة هكننل منن  أح فهننم هعاقننه ابج ننهللا ابسي انن  هاباسنن رذ    نن ل ابشنن م هاعفننق 
                                                           

 .(1/262ابسلجك بلمقريزذ )(1)

 .(1/237عصر احرهال ابصليبية ) ابا ق   ابههبية  (2)

 .(1/238ا صهر يفس  )(3)

 .(4/203مفر  اب رهال )(4)

 .(4/138ا صهر يفس  )(5)
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عنن  ا ج ننهللا ابننلذ   صننرس " ف بسقينن    لقنن ء هأن : يرحننل كننلال متهمنن  ا لنن  األوننرا ها لنن  ا ُاظننم علننى اب
حن هيبهه م  ينلس األحنهاث هععجرا ن  ( 1)ابقريسني ها ر ا ل  األورا مهللا ا ل  ا اظمَّ ح  دخ  دمشق 

حن هيسيعنة بسعنجر األحنهاث هافنق ( 2)أن ا ل  األورا يج ص حد ف رة ا  سم ع قصها  بقعهللا م دة ابشَّنر 
 .( 3) حن هع د ا ل  األورا بلعزيرة ا ل  األورا أخ س على م   لب  مت

 
ابسلع ن ا ل  ا ُاظَّم اب  ابا دل ونرا ابنهي  عيسنى بن  حممنه احتفن ال ه: 624ولال امللك املعرم  -2

 حناند هانباني هئنه مانةحن هيشنأ بهمشنق دمشق هكن ن مجبنهس اببقصنر من  ابقن يرة   انتةابفقي  ص حد 
اب بنن حن هصننتف بنن  ونننرح   كبنن  را هيننة غنن سحن ه زم ابسننن    هحفنن  ابقننرآن هبننرع   ا ننليدحن هعُنننين اب نن مهللا

درال اباعنم من  ابقلانةحن ه ند إبعن  اب سن الحن فأخنل عتن  "كسن ال انيبجي " هكسن ال اب تنهذ هعنردَّد إبين  إىل 
"احعنننة   ابقنننراءا " ه "احم انننة" هحفننن  عليننن  "ا يلننن ح" ه نننهللا "ُمسنننته ا مننن م أمحنننه بننن  حتبنننل" هبننن  

ابقج  ال فيم  زعمحن هب  ُمَصتفَّ   ابَاُرهلحن هك ن رر    يقيم ابنجزن هكن ن يساصَّند "ديجان وار"  ا  مت  
َفلَّننل" ماننة ديتنن ر ُصننجرّية ه نن  عننرل "ا نن مهللا اب بنن " مانن  ديتنن ر 

ُ
ه نن  ( 4) ليبنن حن هقننه  اننل  نن  عننرل "ا 

بند هفين  معن ع  علنى هقف ا ل  ا اظم على  ري  ب هاد ابلذ صتف  ابشي  اح ف  أبج ب ر أمحه ب   
أ، حتيفننة رمحنن    رهاينن  العينند عنن  مج عننة منن  احملننهونيحن رد علينن  ا لنن  ا اظننم   ذبنن حن هصننتف كسنن اب  
 ن س " ابسنهم ا صنيد   ابننرد علنى العيند" هأ ن ال ا لنن  ا اظنم   ينلا اب سن ال عنن  كنل معان  ذكننرس 

 .( 5)حن هك ن اب س ال   غ ية اُحس   حس   جاال هذكر في  مب ح   ليلة دقيقة   ابفق  هابتوج
 

حن هأيشننأ ابننيَفك هعمننل رُانن ن دار ملننيف همّح منن  حن هكنن ن يبوننَ  هيتنن ورحن هفينن  ي611هحنن  ا اظننم   اننتة 
دي ء هحزمحن هك ن يجصف اببشع عة هاب رمحن هابسجا هللاحن ا ا ّمرة إىل ا ا تهرية   مث يينة أايم علنى فنرت 

هكن ن هك ن يركد هحهس مرارا  مث يلوقن    بي ن  يسعن ردهن حن ( 6) ... رهاحهحن هاعه ابقصَّ د هأصو ال األخب 
 ع     باهة علجمحن يفق اجا ابالم   أايم حن هقصهس ابفُقه ءحن فأكرمهمحن هأعع يم هك ن يقجل:

                                                           
 .(1/240ابا ق   ابههبية   عصر احرهال ابصليبية )(1)

 .(4/179مفر  اب رهال )(2)

 .(1/241ابا ق   ابههبية   عصر احرهال ابصليبية )(3)

 .(22/211ا  أع م اببت ء )(4)

 .(4/121مفر  اب رهال )(5)

 .(22/121ا  أع م ابتب ء )(6)
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ومييين  لييية ميييا كتبيييه النحييياوي   العقييييدل اإسيييالمية ( 1)صيييول ميييا سييينر  النحييياوي ماعتقيييادي   األ
 الساية:

هيننج من  علمن ء مصنر   ا ننليد احتفن : ينلا ذكننر ي 321أبنج  افننر ابعون هذ ا سنج  انتة قن ل ابا منة 
ابسنننتة ها م عنننة علنننى منننليد فقهننن ء ا لنننة: أ، حتيفنننة ابتامننن ن بننن   بننند اب نننج  هأ، بيننن ن عقينننهة أينننل 

 همن  هأ، عبنه  حممنه بن  احسن  ابشنيب   ر نجان   علنيهم أمجاننييجاف ياقجال ب  إبنراييم األيصن رذ 
أن    - ماسقننهي  بسجفيننق  –ياسقننههن منن  أصننجل ابننهي حن هيننهيتجن بنن  رال ابانن  نيحن يقننجل   عجحيننه   

هاحه   وري  ب  ه  و ء م ل حن ه  و ء يُاعزسحن ه  إب  غ سحن قهمي بن ء ابسنهاء داىلنم بن  ايسهن ء   يفنىن 
  عهركن  األفهن م ه  يشنبب  األانمحن حن    مينج  قينجم  ه  يبيُهحن ه  ي نجن إ  من  يرينه   عبل ن  األهين م ه 

يت محن خ بق ب  ح  ةحن رازا ب  م ينةحن ُ يند بن  ل فنةحن ابعن  بن  مشنقة من  زال بصنف ع  قنهمي   قبنل َخلقن  
  يننَزدد ب ننج م وننيا     ي نن  قَنننَبلهم منن  صننفس حن هكمنن  كنن ن بصننف ع  أزبينن َّ كننلب    يننزال عليهنن  أبننهايَّ عليهنن  

اللنننق اانننم الننن بقحن ه   حنننهاث ابيفينننة اانننسف د اانننم اببننن رذحن بننن  مانننى ابربجبينننة ه  ايَّحن بنننيه بانننه خلنننق أبنننه
إحين ىلهمحن كنلب  مربجالحن هماىن ال بق ه  للجا هكم  أي  حمي  ا جعى باهم  أحي  ااسوق يلا ا ام قبل 

فق  هكل أمنِر علين  يسن حن  ااسوق اام ال بق قبل إيش ىلهمحن ذب   ي  على كل و ء قهير هكل و ء إبي 
َخلنَق اللَنق بالمن حن هقنهرَّ هلنم  (11   س   إىل و ء "بيه كم ل  و ء هيج ابسميهللا اببص " )ابشجرىحن: 

ه  خيف علي  و ء قبل أن خيلقهمحن هعلم م  ينم عن ملجن قبنل أن خيلقهنمحن هأمنريم  أقهارا  ه رال هلم آ     
بسقهيرسحن همشياس حن همشنياس  عتفينل   مشنياة بلابن د إ  من  ون ء بع عس  ه  يم ع  ماصيس  هكل و ء  جيرذ 
يهنهذ من  يشن ء هياصنم هيان ىف فلن  حن هيلنل من  يشن ء هخينلل هلمحن فم  و ء هلم ك ن هم   يشأ   ي ن حن 

هيبسلنننى عنننه   هكلهنننم يسقلبَّنننجن   مشنننياس  بنننني فلنننل  هعهبننن حن هينننج مساننن ل عننن  األ نننهاد هاألينننهادحن ه  راد 
اقَّنند ح مننن  ه  غ بنند ألمنننرسحن آمتَّنن  بنننلب  كلنن  هأيقتَّنن  أن كننن   منن  عتنننهسحن هأن حممننها  عبنننهس بقلنن ىل  ه  م

ا صنننعفى هيبيننن  اجملسنننوحن هرانننجب  ا رعلنننى هأيننن  خننن   األيبيننن ء هإمننن م األعقيننن ء هانننيه ا رانننلنيحن هحبيننند رال 
بجرى ابحنق هاهلنهىحن هاببتنجر ابا  ني هكل دعجى ابتبجة باهس ف  ال هيجى هيج ا باجث إىل ع مة ا   هك فة ا

ا  متننجن علننى ذبنن   حن هأيزبنن  علنى راننجب  هحينن   هصنهق ابقننرآن كنن م   متن  بننها بنن  كيفينة قننج   هابلَّني ء هأن 
ابيفيَّننةحن فمنن   انن  هزعننم أينن  كنن م اببشننر حقنن  . هأيقتننجا أينن  كنن م   عانن ىل ابحقيقننةحن بننيه ر لننجا ك نن م 

(حن فلمن  226"اأصنلي  انقر" )ا نهورحن آينة:   هأهعنهس بسنقر حين  قن ل عان ىل فقه كفرحن هقنه ذّمن    هع بن
هأيلن   أين  قنجل خلنق اببشنر ه  ( َعِلمتن  25أهعه   بسقر    ق ل" إن يلا إ  قجل اببشنر" )ا نهورحن آينة: 

جل اعسنيفحن هعن  م نل قنُيشب  قجل اببشرحن هم  هصف   راىن من  مان   اببشنر فقنه كفنرحن فمن  أبصنر ينلا 
                                                           

 .(22/121ا صهر يفس  )(1)
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ف ر ايز رحن هعلم أي  بصف ع  بيه ك ببشرحن هابرةية حق أليل ا تةحن ب   إح  نة ه  كيفينة كمن  يعنق بن   اب 
عان ىل هَعَلمن حن ( هعفس س على من  أرادس   23-22انورة" ابقي مة )كس ال ربت " ه جس يجمال ان رس إىل را  

لين  هانلم فهنج كمن  قن ل هماتن س علنىحن هكل م    ء   ذب  م  احنهي  ابصنوي  عن  ابرانجل صنلى   ع
عننز من  أرادحن   ينهخل   ذبنن  مسنأهَّبني اراىلتنن حن ه  مسنجمهني  يجاىلتنن حن ف ين  من  َاننِلم   ديتن  إ  منن  انلمَّ   

قهم ا ا م إ  على وهر ابسسنليم ها اسسن محن ه ل هبراجب حن هردَّ علَم م  اوسب  علي  إىل ع    ه  ع بد 
عننن  خننن بص ابسجحينننهحن هصننن   ُحظنننر عتننن  علمننن حن ه  يقتنننهللا اببسسنننليم فهُمنننُ حن َحَعبنننُ  مراُمنننُ  علنننم مننن  فمننن  رام 

ا ارفةحن هصوي  ا مي نحن فيسلبنلال بنني اب فنر ها مين نحن هابسصنهيق هابس نليدحن ها قنرار ها ي ن ر مجاجان   
ة أليننل دار ابسَّنن م  نن  م ننلاب  ه  يصنن  ا مينن ن اببرةينن   حننها   ىلهنن حن زاىل نن   ونن ك  حن   م متنن   مصننهق  حن ه  

هيننل ىن يلنن ا إىل ابربجبيننة عننرك ابسَّأاعسيفينن  مننتهم بننجيم أه الههلنن  بفهننمحن إذ كنن ن الهيننل ابرةيننة هالهيننل كننل مانن
زّل ه  ُيِصنند ابستَّزينن حن فنن ن ربتنن  عننز ه ننل ابتَّفنن  هابسشننبي   دينن  ا سننلمني همنن    يسننجاَّ هبُننزُهم ابسسننليم هعلينن  

يفيَّنةحن هعان ىل عن  احنههد تانج  بتانج  ابفردايينةحن بنيه   ماتن س أحنه من  ابمجصجا بصف   ابجحهايينةحن م
  هاألرك ن هاألعل ء هاألدها حن    جي  ا ه   ابسَُّد كس ىلر ا بسهع   ها ارا  حق هقنه أانرى هاب  اي

هأكرمنن   ابتنن َّ صننلى   علينن  هاننلمحن هعننر  و صنن    ابيقظننة إىل ابسننم ءحن مث إىل حينن  ونن ء   منن  اباُنن 
( فصنننلى   علينن  هاننلم   اعخنننرة 11  رنن  ونن ء هأهحننى إبيننن  "منن  كننلال ابفننن اد منن  رأى" )ابننتعمحن آيننة: 

حقال هابشف عة اب  أدَّخرين  هلنم حنق كمن  ُرهَذ    –غي    ألمس  هاألهىلحن هاحجل ابلذ أكرم    عا ىل ب  
ينننزل عنننهد مننن  ريسننن  َحنننقَّحن هقنننه علنننم   عاننن ىل فيمننن    األخبننن رحن ها ي ننن ا ابنننلذ أخنننلس   عاننن ىل مننن  آدم هذَّ 

يننهخل ا تننةحن هعننهد منن  يننهخل ابتنن ر مجلنن  هاحننهة فنن  يننزاد   ذبنن  ابَاننَهُد ه  يننتقص متنن  هكننلب  أفانن هلم 
َيسَّننر   نن  ُخلِننق بنن حن هاألعمنن ل ابلننجاعيمحن هابسننايه منن  انناه بقلنن ء  حن فيمنن  علننم مننتهم أن يفالننجسحن هُكننلال مُ 

ونننقى بقلننن ء  حن هأصنننل ابقنننهر انننر     خلقننن    يعلنننهللا علنننى ذبننن  ملننن  مقنننرال ه  يننن   هابشنننق  مننن 
هاننلمَّ احرمنن نحن هدر ننة ابع ينن نحن ف حننلر كننل احننلر منن  مراننل هابسامننق هابتظننر   ذبنن  ذرياننة الننل نحن 

قن ل   عان ىل ابقهر ع  أانم حن ه  يم ع  َمرَامن حن كمن  هف را  ههاجاةحن ف ن   عا ىل  جى علم ذب  يظرا  
 (.23" )األيبي ءحن   كس ب  "  ُيسأُل ّعم  يفال هيم ُيسأبجن

 
فمنن  انننألحن   فاننل حن فقنننه ردَّ ح نننم اب سنن الحن همننن  ردَّ ح ننم اب سننن ال كننن ن منن  اب ننن فري حن فهننلا مجلنننة مننن  

 ن؛ علنم متنجرَّ قلبن  من  أهبين ء   عان ىلحن هين  در نة ابراان ني   ابالنمحن ألن ابالنم علمن سن   إبين  من  ينج 
  الَلفننِق مج ننجد هعلننم   الَلفننِق مفقننجدحن ف ي نن ر ابالننم ا ج ننجد كفننرحن هإّدعنن ء ابالننم ا فقننجد ُكُفننرحن ه  ي بنند 

هعرك  لد ابالم ا فقجدحن ه مينهللا من  فين  قنه رُقنمحن فلنج ا سمنهللا اللنق كلهنم علنى ون ء  ا مي ن ابالم ا ج جد 
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علنى ون ء   ي سبن    ك ىل    يقنهرها علين حن هبنج ا سمانجا كلهنم كسب    عا ىل في  أيُّ  ك ىل حن بيعالجس غ   
عانن ىل فينن  بيعالننجس ك ىلتنن     يقننهرها علينن   ننف ابقلننم رنن  يننج كنن ىل  إىل يننجم ابقي مننة همنن  أخعننأ ابابننه   ي نن  
 بُيصيب  هم  أص ب    ي   بي عا  هعلى ابابه أن يالم أن   قه ابق علم    كل ك ىل  من  خلقن حن فقنهَّر

انقنص  ه  زاىلنه من  خلقن    ُميفم  حن بيه في  انقو ه  ماقند ه  مزينل ه  م ن َُّ  ه  ذب  عقهير حُم م  
  هع  هأر   هذب  م  عقه ا مي ن هأصجل ا ارفةحن ها عرتاا بسجحيه   عا ىل هبربجبيسن حن كمن  قن ل عان ىل 

هقننننن ل عا ىل"هكننننن ن أمنننننر   قنننننهرا  مقنننننههرا " ( 2  كس بننننن  "هخلنننننق كنننننلَّ وننننن ء فقنننننهرس عقنننننهيرا ")ابفرق نحن آينننننة:
( فجينننل  ننن  صننن ر   عاننن ىل   ابقنننهر خصنننيم  حن هأحلنننر بلتظنننر فيننن  قلبننن   انننقيم   بقنننه 38)األحنننزاالحن آينننة : 

أويمن   هابانر  هاب رانن  حنق حمني  ب ننل ابنسمه بجمهن    فونص اب ينند انرَّا  كسيمن حن هعنن  رن  قن ل فين  أف كنن   
 .(1) ل إبراييم خلي   هكلَّم   مجاى ع ليم حن إمي ان  هعصهيق  هعسليم و ء هفجق  هعقجل: إن   اختَّ 

 
هينن م  اب  ىل ننة هابتبيننني هاب سنند ا تزبننة علننى ا راننلني هيشننهه أ ننم كنن يجا علننى احننق ا بنننيحن هُيسننم  أيننل 

منن  قنن ل هأخننيف  مسننلمني منن متنيحن منن  دامننجا رنن   نن ء بنن  ابتنن  صننلى   علينن  هاننلم مارتفنننيحن هبنن  ب ننلقبلستنن  
أين  كن م رالَّ ابان  نيحن هينزل مصهَّقني ه  خنجل     ه    رذ   دي   حن ه  ا دل   ابقرآن هيشهه 

ب  ابرهح األمني فالم  َايَّه ا رالني حممها  صلى   علي  هانلمحن هينج كن م   عان ىل   يسن هي  ون ء من   
 بف مج عننة ا سننلمنيحن ه  ي فننر أحننها  منن  أيننل ابقبلننة بننليد منن   كنن م ا  لننجقني ه  يقننجل خبلقنن  ه  ختنن

يسنننسول  ه  يقنننجل:   يلنننر منننهللا ا ميننن ن ذيننند  ننن  عملننن حن ير نننج بلموسنننتني مننن  ا ننن متني أن يافنننج عنننتهمحن 
هينهخلهم ا تَّنة برمحسن  ه   من  علننيهمحن ه  يشنهه هلنم اب تنة هيسننس فر  سنياهم هخنن ا علنيهم ه  يقننتَّعهم 

إ  هابيل احنقَّ بيتهمن  ألينل ابقبلنة ه  خينر  ابابنه من  ا مين ن ( 2)ا ايت يتق ن ع  ملة ا ا م هاألم  ه 
حن همجينهللا من  صنّ  عن  رانجل   ( 3)أدخلن  فين حن ها مين نحن ينج ا قنرار اببلسن ن هابسصنهيق اب تن ن  وجد م  

حن (4)  هأحننننه هأيلنننن    أصننننل  اننننجاء أصننننلصننننلى   علينننن  هاننننلم منننن  ابشننننرع هاببينننن ن ُكلالنننن  حننننقال ها مينننن ن   
هابسف  ننل بيننتهم ابلشننية هل بفننة اهلننجىحن هم زمننة األهىل ها  متننجن كلهننم أهبينن ء ابرمحنن ن هأكننرمهم عتننه   

هابينجم اعخنر هابقنهر خن س هونرسَّ أ جعهم هاعباهم بلقنرآنحن ها مين نحن ينج ا مين ن اب  هم ىل سن  هكسبن  هرانل  
هيصَّنهقهم كلهننم علنى منن  عان ىلحن هدنن  م متنجن بنلب  كلنن    يفنرا بننني أحنه من  راننل   هُحلفنجِس همنرَِّس منن   

ننُههن   نن ءها بنن حن هأيننل اب بنن ىلر منن  أمننة حممننه صننلى   علينن  هاننلم   ابتنن ر   خيلننههنحن إذا منن عجا هيننم مجحَّ
                                                           

 .  مهللا ورهح اباقيهة ابعو هية عقلد مت  ا  (1)

 .م    مهللا ورهح اباقيهة ابعو هيةحن حممجعة م  ابالم ء(2)

 ا مي ن : ا قرار اببلس ن هابسصهيق اب ت ن هابامل ابألرك ن.(3)

 .ة أن أيل ا مي ن مسف هعجن عف ه   عظيم   احقيق(4)
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فر هلنمحن هعفن  عنتهم هإن   ي جيجا  ىلبنيحن باه أن بقجا   ع رفني م متني هيم   مشياس  هح م  إن و ء غ
( هإن ون ء 116حن 48بفلل حن كم  ذكر عز ه ل   كس ب  "هي فر م  دهن ذبن   ن  يشن ء ")ابتسن ءحن آينة: 

عنننلام   ابتننن ر باهبننن حن مث خينننر هم متهننن  برمحسننن  هونننف عة ابشننن فاني مننن  أينننل   عسننن حن مث يباننن هم إىل  تسننن حن 
ري  كأينل يُ رعن  ابنلي  خن بجا من  يهايسن  ه  يتن بجا ه  جيالهنم   ابنهاهذب   ن   عا ىل عجىل أينل مارفسن  

منن  يهايسنن  ابلهننم اي هو ا انن م هأيلنن  وبستنن  علننى ا انن م حنن  يلقنن ك بنن حن هيننرى ابصنن ة خلننف كننل بننرَّ 
 تة ه  انرا حن ه  يشنهه علنيهم ب فنر ه  هف  ر م  أيل ابقبلة هعلى م  م   متهمحن ه  يُتزَُّل أحها  متهم 

ا م   يظهنر منتهم ون ء من  ذبن حن هينلر انراىلريم إىل   عان ىل ه  ينرى ابسنيف علنى أحنه بشرك ه  بتف 
أىلمستنن  هه ة أمننجران ه  يننرى الننره  علننى  علينن  هاننلم إ  منن  ه نند علينن  ابسننيفحنمنن  أمننة حممننه صننلى   

ريلنةحن من   عنز ه نل فهإن   رهاحن ه  يهعج عليهم ه  يتزع ينها  من   ن عسهمحن هينرى  ن عسهم من    عنة   
هالنن ا هابفرقننةحن ها ا فنن ةحن هيسبَّننهللُا ابسننتة ها م عننة هاستنند ابشالننلهذ ىبُمننُرها راصننيةحن هيننهعج هلننم اببّصنن ح 

هدد أيل اباهل هاألم ية هيب و أيل ا جر هالي يةحن هيقجل   أعلم فيم  اوسب  عليتن  علمن  هينرى ا سن  
رحن هاحنن  ها هنن د م  نني ن مننهللا أهىل األمننر منن  ا سننلمنيحن علننى الفننني   ابسننفر هاحلننر كمنن   نن ء   األونن

بَنننرِيم هفننن  رِيم إىل قيننن م ابسننن عةحن ه  يُبعلهمننن  وننن ء ه  يتقلنننهم حن هيننن مَ  ابب نننرام اب ننن عبني فننن ن   قنننه 
 الهم عليت  ح فظنيحن هين م  رلن  ا نج حن ا جكَّنل بقنبو أرهاح ابان  نيحن هبانلاال ابقنيف  ن  كن ن بن  أين حن 

 نرهي     قنيفس عن  ربن  هديتنن  هيبيَّن حن علنى من   ن ء  بنن  األخبن ر عن  رانجل   صنلى   علينن  هان ال مت
هاننلمحن هعنن  ابصننو بة ر ننجان   علننيهم هابقننيف ره ننة منن  رايل ا تننةحن أه حفننرة منن  حفننر ابتنن انحن هينن م  

اقن ال هابصنرا  ها ينزان ابببا  ه زاء األعم ل ينجم ابقي منةحن هابانرل هاحسن الحن هقنراء اب سن ال هاب َّنجاال هاب
عانن ىل خلننق ا تننة هابتنن ر قبننل اللننق هخلننق هلننم ها تننة هابتنن ر للجقسنن نحن   عفتينن ن أبننها حن ه  عبيننهانحن هإن   

أي  حن فمن  ون ء منتهم إىل ا تنة فلن   متن حن همن  ون ء منتهم إىل ابتن ر عنه   متن  هكنل يامنل  ن  قنه فُنرف بن حن 
ه ن ء   اباقينهة ابعو هينة: هُدنُد أصنو ال ( 1)ابشَّنرال َمقنهَّران علنى ابابن د من  خلُنق بن حن هالن  ه هصن ىلُر إىل 

منننن  أحننننه مننننتهمحن هيننننب و منننن  راننننجل   صننننلى   علينننن  هاننننلمحن ه يُِفننننر    حنننند أحننننه  مننننتهم ه  يسننننيفأ 
يب لنننهمحن هب ننن  الننن  ينننلكريم ه  عنننلكريم إ  خبننن حن هحنننبهم ديننن  هإميننن ن هإحسننن ن هب لنننهم كفنننر هيفننن ا 

فة باه راجل   صنلى   علين  هانلم أه   أل، ب نر ابصنهيق ر ن    عتن حن عفلني   حن ي بد ال ه  ي ن
بالننّ  بنن  أ،  ر نن    عتنن  مث با منن ن ر نن    عتنن  مثبنن  هعقننهمي   علننى مجيننهللا األمننة مث بامننر بنن  العنن ال 

رة ابنلي  ّ ن يم رانجل   هبشنّريم   بد ر     عت حن هيم اللف ء ابراونههن هاألىلمنة ا هنهيالجن هإن اباشن
اب تة ُيشهه هلم اب تة على م  وهه هلم رانجل   صنلى   علين  هانلم هقجبن  احنقال هينم أبنج ب نرحن هعمنر 

                                                           
 .  مهللا ورهح اباقيهة ابعو هية  مجعة م  ابالم ء أخل  م  اب س ال م  ابعو هية(1)
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هاننايه هعبننهابرمح  بنن  عننجاحن هأبننج عبيننهة بنن  ا ننراح هيننج أَمننني هع منن نحن هعلنن حن ه لوننةحن هابننزب  هانناهحن 
همنننن  أحسنننن  ابقننننجل   أصننننو ال راننننجل   صننننلى   علينننن  هاننننلم يننننلس األمننننة ر نننن    عننننتهم أمجانننننيحن 

م  كل ديه هذرايع  ا قهاني م  كلَّ رُ هحن فقه برَ  م  ابتف ا هعلم ء ابسَّنلف من  هأزها   ابع يرا  
اب مينننل همننن  ل الننن  هاألونننرحن هأينننل ابفقننن  هابّتظنننرحن   ينننلكرهن إ  نابسننن بقني همننن  بانننهيم مننن  ابسننن باني أيننن

حن ه  يفلنننل أحنننها  مننن  األهبيننن ء علنننى أحنننه  مننن  األيبيننن ء علنننيهم ( 1)هنننج علنننى غننن  ابسنننبيل ذكنننريم بسنننجء ف
ابسَّ محن هيقنجل: ين ال هاحنه أفلنل من  مجينهللا األهبين ءحن هين م  رن   ن ء من  كرامن  محن هصن َّ عن  اب قن   من  

ابسنم ءحن هين م   علي  ابس م من رهااي م هي م   ورا  ابس عةحن م  خره  ابّه َّ ل هيزهل عيسى ب  مرمي 
ك يت   ه  ّعراف   ه  من  ينّهع  ونيا       دابة األرل م  مج اه  ه  يصَّهابعلجع ابشمه م  م را  هخره 

هينرى ا م عننة حقن   هصننجااب حن هابفرقننة زي ن   هعننلااب  هدينن      األرل خين بف اب سنن ال هابسنتة هإمجنن ع األّمننة 
( هقن ل عان ىل: 19"إن ابنهي  عتنه   ا ان م")آل عمنرانحن هابسم ء هاحهحن هيج دي  ا ا م ق ل عان ىل: 

( هينننج بنننني اب لنننج هابسقصننن  هبنننني ابسشنننبي  هابسَّاعينننل هبنننني ا نننيف 3"هر نننيد ب نننم ا اننن م ديت  ")ا  ىلنننهة: 
و يرا  هاب ت   هد  براء إىل   من  كنلَّ من  خن بف ابنلذ لا ديتت  هاعسق دان نأتحن فهنهابقهرحن هبني األم  هابي

 قبننج   إىل يجمتن  ينلا هكن ن ا لنن  باقينهة أيننل ابسنتة هكس بن    ينلا اببنن ال قنه ه نهللا   بن  (2)كنرانس هبيتَّن س ذ 
 .ا اظم    الورها ابباقيهة ابعو هية هاعسقهي  هدع   إبيه 

 
م هأخنل 1227ي/624بنهأ  بجفن ة ا اظنم عن م مرحلة الولاق األيوب واالعلاف بسلناة الكامل:  -3

م   ي ن  ابت صنر داهد بن  ا اظنمَّ 1229ي/626دمشق هعسليم  باو مهن ا زينرة بل  منل عن م األورا 
حلننف ابشَّنن م منن يَّ   هابننهسحن فباننه أن خلفنن    ح ننم  ل ننة دمشننقحن عننرل علينن  األوننرا ا يلننم م إىل 

 ر حن ب ننن َّ اب  منننلحن كشنننف انننريا   عننن  أ م عننن  بهمشنننق  هاننن( 3) نننه اب  منننلحن فنننأ حن هادننن ز إىل اب  منننل 
محن ف استعه داهد بام  األوراحن فس رع إبين  منهللا اجمل ينهحن هب تهمن  بنهل ُدخنجل 1228ي/625دجي  ع م 

دمشنق أه ا ق مننة حجهلنن  بلننهف ع عتهنن حن ابسقينن  اب  مننلحن هعقننها منن ُتر اباج نن  ابننلذ عقننرَّر فينن  يننزع دمشننق منن  
ابرقنةحن هابرالين حن هغ ين  زينرة متهن : مق بلحن عسليم األورا بل  مل عهَّة بُلنهان   ا داهد هعسليمه  بألورا 

  ا زينرة من  حن هُتس ز يلس ا رحلة بتزهع األورا إىل حي ة ابرتا هابهعة بهمشقحن ه جالل ابُقجَّة ابُ نيفى ( 4)
األورا إىل اب  منلحن ابنلذ ك يند مشن لس  منهللا ا زينرة ين  مشن لة ا سن فة هابُبانه عتهن حن هغ ببن   من  ك يند 

                                                           
 .  مهللا ورهح اباقيهة ابعو هية جملمجعة م  ابالم ء أخل  م  ابعو هية(1)

 .ا صهر يفس (2)

 .(5/125مفر  اب رهال )(3)

 .(1/241  ابا ق   ابههبية )اب  مل   ابس ري  يق   ع(4)
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ن اب  منل قنه أرانل إىل فرينهرك بانهس اببقنهت إىل حلنر بتصنرع   نهَّ أخين  ا لن  األحنهاث ان  هكن عسبق  
محن هب نننن َّ أايم  م هخلفنننن  هبننننهس ابت َّصننننر داهد   1227ي/624ا لنننن  ا اظننننم   ععننننلحن فقننننه عننننج  ا انننن َّ  

محن  نّرك اب  منل 1228ي/625دمشقحن  َّ  اهل مهمَّة ا ل  األورا هاب  مل   أخل  ل سن  ففن  انتة 
مصنننر: هأرانننل داهد يسنننسهعى ا لننن  األونننرا مننن  بننن دس ابشنننرقيَّة .. هدخنننل ا لننن  األونننرا دمشنننقحن  مننن 

حن بيتم  هوق داهد اب ل  األورا  َّن  خهعن  بالهبن  ( 1)فأععد ا حن هعمل   ابب  ن  على ايسزاعه  بتفس  
س إىل ا لنن  اب  مننلحن ماسمننها    إصنن ح أمننجرس علينن حن فلننم  ه  ( 2)ها  أن انن ا احصنن ر ُل  هننىببسنن ي حن َفسنن َّ

هابّرين حن هرأت حَّنران  –عج ن   عتهن   –محن عسلمَّ ا ل  األورا دمشق هأععى بل  منل 1229/ي626ع م 
عنننيحن هابرقَّننة ها ننجزرحن هبننلب حن دخننل اب  مننل عنن   ا زيننرة ابشنن مَّية منن  أهاننهللا أبجابنن حن هأصننب  ابقننجة ابسَّي اننيَّة 

اقانننة اننن حن هيبنننهه أن ا لننن  ا لننن  األونننرا بننن  عننن  مج بانننه أن ختلنننىَّ  هاباسننن رية األكنننيف   ابنننب د ا زرينننةحن
محن ُت ننن  خنننجارزم وننن س مننن  1230ي/627ه  عننن م  (3)األونننرا: اقستنننهللا بهمشنننقحن هاونننس ل اببلهنننج ها ننن ذ 

دخنجل خنن   خبي يننة من  ابق ىلننه ا  لننفَّ حبراانة أحننه األبننجاالحن هحتقن  منن  ا ق همننة ابشرانة ابنن  ها هسنن  " 
حن فقسنل ُكنلَّ من  ه نه   اببلنه هانو عسنُ رُس احنرمي هابعنجا األه د كمن  يُفانل ( 4)يفالن  ابسَّنرت  فال  يله  م 

 خ   هيج بهمشقحن ف نر  علنى ه هن حن حن  أعنى ابرقَّنة ينيحن هبلا ا ل  األورا أخل الجارزم(5)ابب فرة 
حن هاعفننق مننهللا  ( 6)يُريننه ابننرهم  مث انن ر إىل حننرَّانحن هكسنند إىل حلنند ها جصننل ها زيننرةحن فع ءعنن  اباسنن كر هرحننل

كُيقبنن ذ ُاننلع ن انن  قة ابننرهم هُتَّ تنن  منن  يزميننة  نن ل ابننهي  الننجارزم  هااننرت هللا ا لنن  األوننرا خنن   
م هبانننه اانننرت  ع ِخننن  حن هكنننّف ّونننر النننجارزم  اب عفننن ا ماننن حن هاحلنننف ابقنننهمي منننهللا 1231ي/628عننن م 

لننىَّ عنن  ا زيننرة همشنن كله  بل  مننل هعفننرَّف بلهننجس ابرالهمنن حن ه ننه ا لنن  األوننرا أن ابجقنند قننه صننف  بنن حن فس 
اع  بهمشق  حن مفسو   اجمل ل ألخي  اب  مل بلسورالك   ابش م ها زيرة هحم هبة  قيق مشنرهع  اب بن  ( 7)همللَّ

ه  ُتسّننه  سل نن   اب  مننل منن  مصننر  (8)بلننمَّ ابشنن م إىل مصننر هعشنن يل  ل ننة هاحننهة متهمنن   نند ح منن  
دحن بننل اعننرتا بن  مجيننهللا ملننجك بننين أيالننجال ُانلع ان  أعظننم علننيهمحن همر انن   بلبينند األيننج، حن  ا زيننرةحن هحسنن

                                                           
 .(1/241( ابا ق   ابههبية )1/250ابسلجك ا قريزذ )(1)

 .(1/242ابا ق   ابههبية   احرهال ابصليبية ) 219ابفجاىله احليةحن األ ه حسني ب  داهد   (2)

 .(1/242( ابا ق   ابههبية )3/147ا  سصر )(3)

 .(1/422( ابا ق   ابههبية )3/146ا  سصر )(4)

 .(1/242( ابا ق   ابههبية )4/294مفر  اب رهال )(5)

 .(1/243( ابا ق   ابههبية )7/299كتز ابهالرر اب  آيب  )(6)

 .(1/243( ابا ق   ابههبية )3/147ا  سصر )(7)

 .(1/243ابا ق   ابههبية )(8)
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دهن أن خيننر  أذال مننتهم عنن    عسنن حن ه قَّننق بننلب  ابقسننم األهَّل منن  مشننرهع اب  مننلحن هيننج َ ننمال ابشَّنن م إىل 
ينننق ك منننل مصنننر  ننند ح مننن حن هينننلا احُلنننم كننن ن ينننراهد ُكنننلَّ مننن  ونننار بسفجقننن  مننن  ملنننجك بنننين أينننجالحن هبسوق

ننه بتعنن ح مشننرهع  بسلسننلة منن  1231-ي629ا شننرهع  ننرَّك اب  مننل بقجَّاعنن  منن  مصننر عنن م  م باننه أن مهَّ
خنن عجن منن  ا لنن  منن  ا لننجك األيجبيننةحن فقننه زهَّ  ابتسنن  ف  مننة ا صنن يرا  ربنن  انن حن منن  خيشننى ما ر ننسهم 

ا ظُفننرَّ صنن حد محنن ةحن ه  ابازيننز صنن حد حلنندحن كمنن  زه  اب  مننل ابتسنن  األخننرى غ زيننة خنن عجن منن  ا لنن  
 ريقنن  مننرَّ ابب ننركحن فاقننه بصنن حبه  ابنن  أخينن  ابتَّ صننر داهد بنن  ا اظننمَّ علننى ابتسنن  اب  ب ننة ع وننجراء خنن عجنحن 
هغعننىَّ اب  مننل  ركنن  اباسنن رذ  وهنن ر يننها مُي نن  قبجبنن    ابشَّنن محن هُيسننجّف بنن  ُخرُه نن  اننلس ابقننجة فقننه 

مل ه  ا ساجد ب  ابصَّن م حممنجد هك يند آمنه منهللا قنجَّة ُحصنُج     عسنسوق  أعَّل  أيَّ  يريه ايسزاع آمه م  يه
قنننننن ل عتنننننن  ابنننننن  هاصننننننل   أحننننننهاث يننننننلا ا مننننننهللا اباسنننننن رذ اهل ىلننننننل ابننننننلذ هصننننننل مننننننهللا اب  مننننننل هابننننننلذ 

م م  يل  " و يه  مهللا اباس كر هك ر   م  غلد على ونين إين    جيسمنهللا م لن    األعصن ر 1234ي/631
هح صننننر اب  مننننل مهيتننننة آمننننه بقننننجا  ي ىللننننة احعننننم هابفاَّ بيننننةحن هي مجسهنننن  ( 1)ا لننننجك  ابقريبننننة متَّنننن   لنننن  منننن 

حن هيننننزل صنننن حبه  إىل اب  مننننلحن ( 2)اباسنننن كرحن هيقبنننند األاننننجارحن فعلنننند أيلهنننن  اعمنننن نحن فأ نننن ام اب  مننننل 
هرعندَّ  حن( 4)هالمَّ اب  مل آمه  بت  ابص م أيجال بي جن انىلبن   عتن  فيهن  ( 3)ف عسقل  هاعت    حص  كيف  

كنن ن منن  أكنن بر الننهم ابا دبيننةحن هأهوقهننم عتننهس ه اننل إبينن  مانن  ابعجاونن   ننه ابننهي  صننجاال ابانن دو أليَّنن   
. هقّنرر اب  منل عتفينل ا نزء اب ن   من  مشنرهع  (5)ابتقو ها برام   مجيهللا األُمجر ها ل  ابص م مان  صنجرة 

تقنل إقع عن   ملنجك ابشن م األيجبينة إبيهن  ه نّم اب ب  هذب  ابهلعنجم علنى دهبنة ان  قة ابنرهم هاحس هلن  ب
إىل مصننر بههبننة هاحننهة هملنن  هاحننه ب نن  يبننهه أن حسنن اب  اب  مننل ك ينند غنن   –ابشنن م بشنن ل ك مننل 

دقيقةحن ف ّم  أيّ  قنه اببنا   وقسن  بتفسن  اببسنيعرة اب  ملنة علنى ا لنجك األيالجبينة أه انجء عقنهيرس بقنجَّة خصنم  
 .(6)ب دس هحص يسه حن هاعس عه  ابرالهم حن هابألخص بعبياة 

 
 حل  ال ا   د السلنان الكامل واالنقسا  األيوب:  -4

                                                           
 .(1/245( ابا ق   ابههبية )5/74مفر  اب رهال )(1)

 .(1/245ابا ق   ابههبية )(2)

 .(1/245ا صهر يفس  )(3)

 .(1/246أخب ر األيجبيني  ب  اباميه يق   ع  ابا ق   ابههبية )(4)

 .(1/246( ابا ق   ابههبية )5/34مفر  اب رهال )(5)

 .(1/246ابا ق   ابههبية )(6)
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حن ب ن َّ ُكنلَّ ذبن    ي ن  اب  منل (1)قيل : إين  كن ن   ماسن ر اب  منل انسَّة عشنر ديلينزا  بسنسة عشنر مل ن   
فيمن  بل ننين  – أن اب  منل بنن  ا لن  ابت صنر داهد من  حصننل بنني ا لنجك األيجبينة بقجبنن : إ َّ فن هذ بتن  األ نه 

إينن  قنن ل : أريننه أن أ اننل ابننب د صننههر أيلنن  علينن  هاننهَّد اببس نن ذل إبينن  هذبنن  كنن ن قننه عفننجَّة رنن  هعننز   –
افقسنيحن فأ م ابش م إىل مصر هأعجَّل ملجك    ابرهم َفعلِر كل منتهم مف رقنة إبفن حن هخشن  أن ي نجن   

جمل يننه ايسصنند هلننلس ابقلننيةحن ف نن ن ابنن   ننهَ   هونني حن مت صننرع  ك بب حنن  عنن  حسفنن  بظلفنن حن ف ننيف  أن ا
فوننلريم ع قبننة ابس ريننرحن هقَّننرر ماهننم فن  سمهللا بجابننهذ هاب لنن  األوننرا همج عننة منن  ا لننجك ُمقنهَّ منن  ابُتُعننهحن 

ننن  هابسقصننن حن أن احننزم ُكنننلَّ احنننزم  ( 2)األخبننن رحن ه ننن ر ختياللننن  منننتهم ُكنننلَّ معننن ر  فستسنننم ا لننن  اب  مننل  ابسل َّ

يقننل ا لننجك األيجبيننة إىل ه أن ابسننلع ن اب  مننل قننه وننار ابخننس   األهرااحن باننه علمنن  ابيسشنن ر إونن عة هيبننه
أرل ابرهم باه أخلي  هأيق  أن مشرهع  اب    مهد ابري ... هباه أمنجر  نر  عرا نهللا اب  منل ألين  ينَر 

اجمل يننه ا ننهبَّر احقيقنن   يسننسعهللا اب  مننل فاننل ونن ء مننهللا ا لنن حن ه  (3)ا ق رعننة  يصنن ر قننه عفرَّقنند عزمنن  م 
بلسوننرك  ننهَّسحن ه  مننهللا األوننرا أقننجى ملننجك ابشنن محن فصنندَّ  نن م غلننب  علننى ابت صننر داهدحن هيصننف ذبنن  
ن   األ ه بن  ابت صنر داهد بقجبن : هرعندَّ قنجا  علن  ا مل نة علنى انا  هابنهذحن فانّهحن علين  أكنيف ذيندحن فلمَّ

حن هبها على ابسن حة هكنأن األمنجر ( 5)ع وجراء فعلقَّه   حن هأبزم  بع ا ابتس ( 4)ف رق  م  دمشق آذي  حبرال 
قه ايا سد على اا  اب  مل ابلذ خر  يعلد ب د ابرالهم همان  كنل ملنجك بيسن  فان دحن هقنه ايقلبنجا علين  

 .(6)مت  عهم الره  إىل ابش م مجيا  حن هأرالجا يعلبجن 
 

يعلند متن  أ  ختنر  من  مصنرحن ه  عتنزل كلمستن  ه هبا  ا ل  األورا إىل أخي  اب  مل : أان قه اعفقند  
حن فلمنن  قننرأ ا لنن  اب  مننل رانن بة أخينن  األوننرا أ  بنن : أيننسم اعفقننسمحن فلننم ( 7)ابشنن م ه لننف بتنن  علننى ذبنن  

ععلبجا مين ابيمنيحن احلفجا و أيسم أ  عقصهها ب دذحن ه  عسار جا بش ء      يهذ هأان أهافق م علنى من  
حن همننن  بقنن  بتننن   محن هأ نننو ين كجيتنن  ا مينننهللا مشنن ي اخننس ا ملنننجك ا اننحن هأ نن ا: أب ننن   ( 8)ععلبننجن 

                                                           
 .(76 – 5/75مفر  اب رهال )(1)

 .218ابفجاىله ا ليةحن األ ه حس  ب  داهد   (2)

 .(1/251( ابا ق   ابههبية )81حن  5/77ب رهال )مفر  ا(3)

 .(1/251ابا ق   ابههبية ) 219ابفجاىله ا لية   (4)

 .(1/251( ابا ق   ابههبية )3/155أبج ابفهاء )(5)

 .(1/251ابا ق   ابههبية ) 317وف ء ابقلجال   (6)

 .173مفر  اب رهال يق   ع  ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (7)

 .173ني أ م ع ابصليبيني هعفري  ا ل  اب  مل   ابقهت ب(8)
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هرنن  أن خيننج  ابلابننة ابسي اننية متج ننة بشنن ص ا لنن    ابننهالهل ( 1)فسننوة   األ ننل دسمننل ابقنن ل هابقيننل 
األيجبينننة فقنننه ك يننند عسنننهاخل األمنننجرحن هقنننه حبننن  ا يننن ر اي اننن  هعسننن رذ حبننن ل هفننن ة ا لننن حن فننن  عُج نننه 

اَّية أه عس رية عس بهللا    ا ل حن ابلذ كن ن ك ني  ابسنبوة ابن  ينتظم حبه  ن حن فن ذا ايقعنهللا ُم اَّس   اي 
 .(2)م1238ي/635عبا ر حن هيلا م  حهث   ابش م عتهم  عُج َّ ا ل  األورا بهمشق ع م 

 
 ه:635ولال امللك األشرف: عا   -5

وننن س أرمننن  ابننن  اباننن دل ه نننهللا  صننن حد دمشنننق ابسنننلع ن ا لننن  األونننرا مظفنننّر ابنننهي  أبنننج ابفنننس  مجانننى
"ابصننوي "   مث ييننة أايم منن  ابنن  ابزبيننهذ ُتلنن  ابقننهت أه  حن مث أععنن س أبننجس حننرّان هابرالينن  هغنن  ذبنن حن مث 

هخفَّنف ا َنجَرحن هأحبسن  ُتل َّ ِخ  حن هعتقلند بن  األحنجالحن مث ُتلن  دمشنق بانه حصن ر ابتَ صنر ان حن فانهل 
 .(3)على بِاب حن هك ن  جادا حن  و  حن ف را   وع ع   بهي  فليلة  م   ابرَّعيةحن هك ن في  دي  هخجا 

 
قن ل ابن  هاصنل: كن ن مل ن    نجاد مفنر  ابسن  ءحن يعلنق األمنجال ا ليلنةحن حسن خلقه و يل ع رته:  -أ

حنن  قيننل أينن  كنن ن يصننل إبينن  احمننل ابننلذ فينن  ا نن ل ا سننس  ر فيعلقنن  ألحننه اح  ننري  عتننهس ه  يسننمهللا أن 
عتنن  مننهللا ذبنن  منن  لننجك هاباظمنن ء باننه آل برمنن  فاننل فالنن    ابسجاننهللا   اباعنن ء هاب ننرم هيقننل أحننها  منن  ا 

م لن  عن  أحنه من  ا لنجك ا سقنهمنيحن فو ن  و بانو من   حس  الُلنق همجينل اباشنرة ألصنو ب  من   يتقنل 
عقشنن س كنن ن يصننوب  قنن ل: أيننهذ إبينن  يجمنن   خينن ر   أهل ابكجرعنن  هأان عتننهسحن فج ننا  بننني يهينن  هوننرع   

باننه هاحننهةحن هكلمنن  قشننر هاحننهة أكلهنن  حنن  أعننى علننى ذبنن  الينن ر ابننلذ أيننهى إبينن حن هكنن ن عننهدس هاحننهة 
   أ س بلب  الين ر خبمسنم ىلة درينم فأخنلي  هايصنرا قن ل: فاعبتن  من  كجين    ين ور أحنها  قلي  حن مث أمر 

ونر اح  نري  ببقيسن حن فلمن    يفانل م  اح  ري  بش ء مت  هك يد ع دع حن أي  إذا أيُت بشن ء أكنل بالن  هآ
ع دع  عاعبت  مت حن فلم  فرف مت  ق ل: يل علمسم م  ابسنبد   أ    أعع نم من  يلا ذب  ابيجمحن هخ بف 

ه  م  قشر  مت  هاحهة إ  هه نه   ُمنرّةحن فمن  أم تنين أن أذكنر ذبن حن يلا الي ر ويا  ة فقلت :   فق ل: 
يت سر قلد ابلذ   ء ب حن ف تد كلم  ععامد بجاحنهة ابسزمند أكلهن  حن  ه  أن أرم  مت  هاحهة با   

 .(4)أعيد على ا ميهللا 
 

                                                           
 .(6/297ابتعجم ابزايرة )(1)

ع  ابا ق   ابههبية )(2)  .(1/251ذيل ابره سني يق   

 .(22/123ا  أع م ابتب ء )(3)

 .(5/140مفر  اب رهال )(4)
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ك ن ميمجن ابتقيبةحن اايها  إىل اب  يةحن مظفنرا    حرهبن  همصن ف ع حن ميمون الاقيبة، مرفر   حروبه:  -ب
مننن  ذبننن  أوننني ء  العيننن  ابسنننا دة هعجاعيننن  رننن    ي نننجن   حسننن ب  ه  حسننن ال أحنننه مننن  اللنننقحن ههقاننند بننن 

أينن  قننهم إىل خنن   زاىلننرا  ألخينن  ا لنن  األهحننهحن ع ىلننها  بنن  منن  مر نن حن فأقنن م خ رقننة   يسفننق م لهنن  ب نن س متهنن  
عتننهس إىل أن أبننّل منن  مر نن  هدخنننل احمنن م فننأراد األوننرا أن يتصننرا إىل بننن دسحن فقنن ل بنن   بينند ا لننن  

م علن  ابليلنةحن هاعفنق منج  ا لن  األهحنهحن هاانسجىل األهحه: أقم ابليلة ف ن ا ل  األهحه ميد   حم بة فأقن 
ننرس هكنن ن مجننهللا  علننى  ل ننة خنن   مجياهنن  همنن  مصنن ف ع  ابنن  ُيصننر فيهنن  أينن  كسننر عسنن ر ا جصننل علننى بُجوف
ص حد ا جصل أك ر م  مجا  ب   حن هخر  انلع ن ابنرهم   مجنهللا عظنيم همان  ا لن  األفلنل بن  صن ح 

 م هابشنننرا مجياننن  هيسنننسجىل علنننى   بننن  بنننين أينننجالحن فقصنننهس ا لننن  ابنننهي  مقنننهرا    يفسننن  أيننن  ميلننن  ابشننن
ههىل انلع ن ابنرهم متهزمن     األوراحن ف ي سر الع ن ابرهم رقهم  عس ر ا ل  األورا هباو ا تنهحن 

يلجى على و ء هاانسا د متن  ا لن  األونرا كنل من  أخنل من  ابنب د هأععنى ا لن  األونرا كنل من  فسون  
د   ىبخل مت  بتفس  ويا   هحس  ا ع  ابسعى إبي  صن حد ا جصنل هصن حد بلمل  ابازيز ص حد حل

 .( 1)محص هذالَّ ع  ا ميهللا همح يم مح ة هص حد 
 
كن ن رمحن    حسن  اباقينهةحن مجينل ابعجينةحن ميينل إىل أينل ابصن ح حسن العقييدل ،  ييل النويية:  -ج

احملننهوني هاحت بلننةحن قنن ل ابنن  بألوننرا ميننل إىل  هكنن ن( 2)هابننهي  هابالننم هي ننرس ابفنن  هاباصننبية   ا ننلايد 
هاصننل : هقانند فستننة بننني ابشنن فاية هاحت بلننة بسننبد اباق ىلننهحن قنن ل : هعَاصَّنند ابشنني  عننز ابننهي  ابنن  عبننه 
ابسنن م علننى احت بلننة.. ه ننرى بسننبد ذبنن  خعنند  جيننل هأه نند فننر  اباصننبية منن  ابشنني  عننز ابننهي  أن  

دمشنننقحن ها لننن   ننن  حلنننر ا لننن  األفلنننل ها لننن  ابظننن ير  –كسننند إىل ا لننن  األونننرا أن ابال ابسننن مة 
يعننجمهم إىل اببلننهحن هقصننه عننز بهمشننقحن فسونن  باننو احت بلننة احمل صننري  حنن  أه نند ذبنن  ابانن دل حمصننجر 

ابهي  بلب  إيلاء احت بلة هإغراء ا ل  األورا امحن ه  ي   يلا حست   م  عنز ابنهي  ه  أععند ا لن  
: اي عننز ابننهي  ابفستننة انىلمننة فلانن    م  ينن  هأمنن  حننهي  سنند    ننجاال هرقنن علينن حن هكاألوننرا بننل غ ونن  

 ابال ابس مة ف ألمر في  كم  ق ل ابش عر: 
 

 هُ ننننننننننننننننننننننننننننننننننننرم ّ ننننننننننننننننننننننننننننننننننننرس اننننننننننننننننننننننننننننننننننننفه ء قننننننننننننننننننننننننننننننننننننجم
 

 

                                                           
 .(5/141مفر  اب رهال )(1)

 .(5/141ا صهر يفس  )(2)
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 (1)فونننننننننننننننننننننننننننننل ب ننننننننننننننننننننننننننننن    رمننننننننننننننننننننننننننننن  ابانننننننننننننننننننننننننننننلاال 
 

 
صننهق   دارّةحن هماننرها ك نن   ننها حن هبننىن  –رمحنن     –هك ينند بنن  صييدلات دارّل، ومعييروف كثييري:  -خ

دار احهي  ابتبنجذحن ههقنف عليهن  هقفن    لني  حن هذكنر ابنهرت فيهن  ابشني  ابا منة عقن  ابنهي  ابن   بهمشق
إمنننن م هقسنننن    مننننليد ابشنننن فا  هاحننننهي  ابتبننننجذحن هيننننهم ا لنننن  األوننننرا خنننن ان   –رمحنننن     –ابصنننن ح 
م فعهنرس من  ذبنن  يانرا خبن ن ابنن  ابزايلن  كن ن عبن ع فينن  المنجر هيالن  فين   رع نن ال ابفنجاح( 2)ابباقيبنة 

هبننىن مج ننا    مانن   عقنن م فينن  ابصننلجا  المننهحن هيصننل  فينن  ا ميننهللاحن ه نن ء   غ يننة احسنن  ه نن س  نن مهللا 
ابسجبةحن ههقف علي  ههقف   لي  حن هأمر  ق مة ا ميهللا     مهللا خ ر  ابال ابص   يق ل ب  مسنعه ا راحن  

(3). 
 
ن م  أعفَّ ابت ت هأحستهم ا ة هانريرةحن   يانرا ق ل اب  ك  : هك أين احلياء والكر  واملروءل ؟  -س

هح نى ابسَّنب  عتن  قن ل: كتند  (4)غ  يس ىل  ه جاري  مهللا أي  ك ن يُا   ابشراالحن هينلا من  أععند األمنجر
يجم   الس ا تظرة م  خ   إذ دخل ال دم فق ل: اببب ال امنرأة عسنسأذن: فنهَخلد فن ذا صنجرة   أَر أحسن  

عليَّنن  قننه ااننسوجذ علننى قريننة هلنن حن   لننِ  ابننلذ كنن ن خِبنن   قبلننىحن فننلكر  أن اح  نندمتهنن حن هإذا ينن  ابتننة ا
هأ ننن  قنننه احس  ننند إىل بينننج  اب نننراِءحن هأ ننن  عسقَّنننجُ  مننن  عمنننل ابتّنُقنننج  بلَتسننن ِء فنننأمر  بنننردَّ َ نننياسه  إبيهننن  

 ههن  حنني هقه كتد قمد هل  حنني دخلند هأ لسنسه  بنني ينهذحن هأمر ن  بسنرت ه هأمر  هل  بهار عسُ ُته  
أافر  عت  هماه  ععجزحن فوني قليد ُون له  قلند هلن : ا لن  علنى اانم   عان ىل فق بند اباعنجز: اي 

  ي ننجن يننلا هااسولننر    ذيننين    خبننهمس  يننلس ابليلننةحن فقلنند : مانن ذَخَجيفننُهحن إ نن   نن ء  بسوظننى 
  انرتعين هقلند هلن : مهمن  كن ن ابت  رر  يصيبه  يظ  م  أص ال يلس فق مد هي  عقنجل: انرتك   م نل من

فهعد و هايصرفدحن فق بد و يفسن : ففن  احن ل متههحنة عن  ب  م  ح  ة فأ يه  إوَّ أقليه  ب حن 
ه حن فقلد: ه    ك ن يلا أبها حن أي  احي ء هاب رُم ها رهءة   ة ( 5)احرامحن فسَنَزهَّ ف

 

                                                           
 .(5/142ا صهر يفس  )(1)

 .اقيبة م  أحي ء دمشق ا ارهفة ابيجماب(2)

 .( 5/143مفر  اب رهال )(3)

 .(17/232اببهاية هابته ية )(4)

 .(17/233ا صهر يفس  )(5)
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    لنجك من   ن بي  حن هعنرك هبنها  بنيه قن ل: همناستحييُت مين هللا أن أعيارض شيرعه نيظ نفسيي:  -و
هكن ن من    يفهنم أمنرذ ي نجن   ابتن ت بسلن  ابنب د أحسن  بشنب اب  ه  أحلنى ون    متن حن فأحببسن  هقربسن  

لنند أوبسننجا أينن  فقيسهمننين بنن حن فنن عفَّق أينن  عننها علننى إيسنن ن فلننرب  حنن  قسلنن حن ف وننس ى علينن  أهبينن ء ا قسننجلحن 
    بي  حن هأرادها إر  ءيم باشر داي حن فلم يقبلجاحن ههقفنجا و   ابعرينق قسل حن فأوبسجا ذب حن هح  فد عت

هق بجا: قه أوبست  أي  قسل حن فقلد: ُخنلهس فسسنلمجس فأخنلهس فقسلنجسحن هبنج  لبنجا منين ُمل ن  فِنهاء  بهفاسن  إبنيهم 
 .(1)هب تين ااسوييد م    عا ىل أن أَع رل ورع  حب َّ يفس  

 
   مل  دمشق   اتة ادَّ هعشنري  هانسم ىلة اندى مت دين  ان  تفسري والفقه: اهتمامه ابحلديث وال -ك

أن   يشننس ل أحننه  منن  ابفقهنن ء بشنن ء منن  ابالننجم اننجى احننهي  هابسفسنن  هابفقنن  همنن  اوننس ل   ا تعننق 
يُفننن  منن  اببلننهحن هكننن ن اببلننه بنن    غ ينننة األمنن  هاباننهل هك نننرة ابصننهق   هالنن ا حن هك يننند هعلننجم األهاىلننل 

هننننن  هُصنننننوجُن احَننننن ها  خ ر نننننة متهننننن  إىل ا ننننن مهللا هالجاينننننق هابنننننرالب  قلانننننة   عُ لنننننق   بيننننن و رملننننن ن كلَّ با
أ، ابننهرداء ابننلذ حننهَّدس هابصنن حيةحن إىل ابصنن حني هابفقننراء هابّرةانن ء هغنن يم هكنن ن أك ننر  لجانن  رسننعه 

 .(2)هزخرف  اببقلاة 
 
هأخننل  قننجاس   ابلنناف ها دنن ل  ي635تة اوننسه مننرل ا لنن  األوننرا   أهل اننخامتيية حسيياة:  -ه

بسننبد منن عجاعر علينن  منن  ا اننسفراف فو ننى أينن  اوننسهى حننم ععننل فأحلننر إبينن  هعتنن هل متنن  مقننهارا    عننف 
هاخسلفننند عليننن  ( 3)ينننلا   آخنننر مر ننن  هأانننرا بننن  ابقيننن محن ههقنننهللا ابينننأت متننن  عننن  اهل  نننمة النننم  هكننن ن قجا

م م  رأان  هينج ُيَسنبَُّ    عنز ه نلحن فلمن  كن ن آخنر ابسنتة عزاينه بن  األدهاء ح  ك ن ا راىلو ال خُير  اباظ 
ا ر ى هاعرتاس إاه ل مفر حن ف ن ر  قجعن حن فشنرع   ابسَّهينجالِء بلقن ء   عان ىلحن فنأعسق من ىل  غن م ه  رين حن 

زيلةحن هأحلنر ن ن جالنههقف دار فرالخش س اب  يق ل هل : دار ابسا دة هبسس ي  اببت َّفال على ابتس  هعِصنها  من
هكن ن   مر ن  قنه أقبنل ( 4)ابنلي  بقنيهم من  ابصن حني ب  كفت   كن ن قنه أعنهَّس من  م بنه ابفقنراء ها شن ي  

على ا بسهن ل إىل   عان ىل ها انس ف ر من  ذيجبن  هخعين س هأك نر من  ذكنر   عان ىل ها بسعن ء إبين  ه  ينزل 
( 1)هكن ن آخنر ك من  :   إبن  إ     سنس فرا   ن  انلف من  ذيجبن إىل أن عج   ىلب   من  ذيبن  م( 5)يلس ح ب  

                                                           
 .(17/233ا صهر يفس  )(1)

 .(17/234اببهاية هابته ية )(2)

 .(5/137مفر  اب رهال )(3)

 .(17/231اببهاية هابته ية )(4)

 .(5/144مفر  اب رهال )(5)



 -235- 

حن هيننج يعنن  مننهللا مج عننة منن  ابصنن حنيحن فقنن بجا بنن : منن  يننلا  وينن الُ   ا تنن م هعلينن  ه نن  عننج  رآس بالننهم  ُخلننر 
هح هقه كتد عا   ابشَّراال   ابهيي ة فق ل: ذاك اببهن ابلذ كت  يفال ب  ذاك عتهكم   ابهيي حن هينلس ابنر 

ك ن  علنى ذبن  فقن ل: صنها رمحن   حن قن ل رانجل   صنلى هعلنق  ( 2)ا  ي  ء فه  ماهم  ُددال اب  كت  
 .(3)  علي  هالم: ا رء مهللا م  أحدَّ 

 
 اثنياً: عاللة امللك الكامل مع اخلوارزميء: 

ا نن  أيجونس ني ابننلذ كنن ن ق مند ابههبننة الجارزمينة   أقلننيم خننجارزمحن هير نهللا يسنند أمراىلهنن  إىل  لنجك عركنن  
هابي   على خجارزم   عهه ابسلع ن مل ش س ب  أبد أرا ن ابسلعجق  هعجىل ابت  قعد ابنهي  حممنه بانه 
هفنن ة هابننهس أبننج وننس ني هبقنند خننجارزم ونن س أذ ملنن  خننجارزمحن هقننه انن  ابتنن  عنن ء ابننهي    كسنند وقننة 

سنن  عنن  األخنن  باننه حننرهال   حتننة ايسصننر ابسننلع ن اننتعر ابسننلعجق حن إ  أينن  ااننسع ع ا اننسق ل رمل 
علنننى ابسننن  قةحن هبنننلب  اانننسقل اعسنننز بننن  قعننند ابنننهي  حممنننه بننن  أيجونننس ني   ه ينننة خنننجارزم عننن  فيهننن  

بننننن  الليفنننننة م هأصنننننب  يسنننننمى خنننننجارزم ونننن سحن هاعنننننرتا 1143ي/538ابسننننلع ن ابسنننننلعجق  انننننتعر عنننن م 
 .( 4)اباب ا حن هأرال إبي  اللهللا هابسشريف   

 
زمينجن بلسنيعرة علنى ر حن هععلنهللا الجا(5)يز عجايهللا دهبنسهمحن فشنملد خبن رذ هابنرذ هخراان ن ه بهللا خلف ء اعس

الليفة اباب ا  فعلد ع ء حممه ب  ع نيم ابنهي  خنجازم ون س من  الليفنة أن ينلكر ا ن    العبنة بنه   
تنن  م هب نن  الليفننة اباب انن  أ،حن فزحننف عنن ء ابننهي  علننى ب ننهادحن هب 1216ي/613منن  ابسنن  قة عنن م 

أبنف مق عنل 400عرا هللا  جا هة اب نزه ا  نجو بنب دسحن هقنهم ا لن  خنجارزم ون س إىل مهنلان بقصنه ب نهاد   
م ف اننساه الليفننة ابت صننر بننهي   حن هفننرا ا نن ل هابسنن ح هأراننل إبينن  ابشنني  وننه ال 1217ي/614عنن م 

هحنن هل خننجارزم ونن س ( 6)لننجت ابننهي  ابسننهرهردذ   رانن بة فأي ينن  هأهقفنن  إىل   ينند ختسنن  ه  ىبذن بنن  اب 
  ع نجي  حلنف  جا هنة ا  ن  ر ابن  عسانرل هلن  بن دسحن فأرانل عن م إق مة ع قة هدينة منهللا األينجبيني أمن   

                                                                                                                                                                        
 .(22/127أع م ابتب ء )ا  (1)

 .(17/234اببهاية هابته ية )(2)

 .2640مسلم رقم  6168ابب  رذ رقم (3)

 .انفهللا اباجد 16ابههبة الجارزمية   (4)

 .195( ابقهت بني أ م ع   6/219ابتعجم ابزايرة )(5)

 .ا صهر يفس (6)
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هأهفننه ا لنن  ابانن دل اننف رة إىل خننجارزم ( 1)م مباننج   إىل ا لنن  ابانن دل هيننج   مننر  ابصننفر 1218ي/615
هبا حن هق  نن  اباسنن ر اننم ابننهي  خليننل بنن  علنن  ونن س منن  خعينند  نن مهللا دمشننق مجنن ل ابننهي  حممننه ابننه

هون ء  ابظنرها أن احتف حن هب تهم    يلسقي س بسفر خجاَرزم و س إىل مهلانحن ف  سما  بجبهس ي ل ابهي  
 .(2)م قبل أن عسبلجر ابا قة بني ابههبسني 1218ي/615ميجن ا ل  ابا دل ع م 

 
 املعرم: زمي وامللك ر عاللة السلنان جالل الدين اخلوا -1

 ا ينهة أخجين  ا ل نني اب  منل هاألونراحن فر د ابظرها على ا لن  ا اظنم اببون  عن  حلينف ينه عمن  
وننن س ابنننلذ كننن ن   ح  نننة إىل حلفننن ء يهعمجيننن     قينننق أيهافننن  ابنننهي  خنننجارزم فج نننه  ننن بس     ننن ل 

جارزم حبعنننة اانننسقهام بانننو فأرانننل ا اظنننم مبانننج   إىل خننن جا هنننة ا  نننجلحن هابسنننيعرة علنننى ال فنننة اباب انننية 
حن ب نن    ي نن  ونن جك ( 3)ابننلذ غننزا دمشننق ابعيننجر ابنن  الكننل ا ننراد "عسننم  ابسننمرمر"حن    فوننة ا ننراد 

هعتننهم  ااننسجىل خننجارزم ( 4)أخجينن  بسقربنن  إىل ابسننلع ن  نن ل ابننهي حن هكنن ن قصننهس عرعينند بقنن ء مننهللا األخنن  
لنننجك األينننجبيني اب  منننلحن هاألونننرا ها اظنننم م باننن  رانننج   إىل م1225ي/622وننن س علنننى أذربيعننن ن عننن م 

 ق مننة ع قنن   هديننة ماهننمحن هكسننبهم كولفنن ء بنن   ننه ا  ننجلحن هااننس ل ا لنن  ا اظننم مبنن درة  ننن ل ابننهي  
حن إ  أن ( 5)ابجديننة ابسنن بقةحن فأراننل إبيننن  هفننها  ياننرل عليننن  ابسونن بف هصنن حد إربنننل  ننه أخينن  األونننرا 

هدخلنجا ماهنم   مان رك  –بل نجارزميني هأ من عهم كمن  منّر ماتن   ملجك األيجبيني مهللا ان  قة ابنرهم عصنهها
   حتة ك يد بص م ا ل  اب  مل األيج،.

 
اعفنق ا لن  اب  منل هأخنجس األونرا علنى ابصنل  منهللا النجارزمينيحن الصل  بء الكاميل واخليوارزميء:  -2

ا لن  األونرا هانلع ن ابنرهمحن  هعتهم  ع د   ل ابهي  الجارزم  إىل أذربيع نحن عردد  ابرال بيت  هبني
ه نننن ء   رانننن بة األوننننرا يي بننننة عنننن  ا لنننن  اب  مننننل: إن اننننلع ي  اننننلع ن ا انننن م ها سننننلمني هاننننتهيم 

عليت  من    علنى حنجزة ا ان محن... هدن  يالنم أن  نافت   ناف حن هغ  خ ا ابسرتهاحع ال ده م هدهن 
فينن حن ... هينن  أان  نن م  ابسننلع ن منن   هننة  ب انن محن فهنن  عرغنند مجننهللا اب لمننة بتنن  هأحسنن  اننبي حن هأقننجم

عنن ء ابننهي  كيقبنن ذحن هأخنن  ا لنن  اب  مننل منن  ير نني  منن  ا انن د ها اننا دحن هابتينن   علننى حنن ب  اببقننرال 
                                                           

 .(4/488مر  ابصفر: اام م  ن بهمشقحن ماعم اببلهان )(1)

 .196أ م ع ابصليبيني هعفري  ا ل  ابا دل    ابقهت بني(2)

 .196ا صهر يفس    (3)

 .196ا صهر يفس    (4)

 .ا صهر يفس (5)
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حن هم  إن ّ  ابصل  بنني ا ن يبني حن  عانرل ( 1)هاببا د هابقي م ر  يزيل ع رل ابجحشةحن هميوج  اة ابفرقة 
علد   ل ابهي  ا س عهة م  اح  م ا سنلمني هب نتهم   يسنسعيبجا بعلبن حن بنل الجارزميجن لعر ابسرتحن ف

 .(2)م 1231ي/628عركجس هحيها  أم م عهه  ب ر ح  بق  مصرع  ع م 
 
 عاللة الكامل مع القبائل اخلوارزمية بعد سقوط دولتهم:  -3

ه  يانننه   ميسنننجريم ابانننجدةحن  ي مننند مجنننجع النننجارزميني بانننه احنننس ل ابسنننرت بنننب ديم   ك ننن  مننن  اببلنننهانحن
حن ف انس هم الليفنة ا سستصنر اب  قسنم   منتهمحن هخنهم (3)فأخلها يار جن خنهم  م علنى ح ن م ا سنلمني 

حن إ  أ نم اانس ءها متن  هفن رقجسحن هاانسقرها   ا زينرة حنجل ابرين  (4)قسم آخنر بنهى انلع ن ابسن  قة ابنرهم 
أينجال ابن  ا لن  اب  منلحن هاانسأذن هابنهس   اانس هامهم فنأذن ي  هحرانحن ف اسم هلم ا ل  ابص م ام ابنه

هاخسلننف الجارزميننجن علننى ا لنن  ابصنن م أيننجال عنن م ( 5)بنن  بننلب حن هعقننجى اننم هاننر ا لنن  اب  مننل بننلب  
محن هأراد ابقبو علي  فهرال إىل انتع رحن هعنرك أوق بن حن هخزاىلتن حن فتهبنجا كنل من  ميلن حن فقنهم 1237ي/635

بنن  صن حد ا جصننل بلقنبو علينن حن ألين  كنن ن علنى عننهاء منهللا ا لنن  اب  منل هحنن هل ا لنن  إبين  بننهر ابنهي  ب  
منن  محننل ابصنن م اننم ابننهي  أيننجال ابصننل  مننهللا بننهر ابننهي  ب بنن  هيسنني ن ا   نن حن هب نن  األخنن  قنن ل:  بننه 

 ابصنن م بنن  اب  مننل   قفننصحن ف اننستعه ابصنن م ابلجارزميننة  ييننةحن هكنن يجا   حننرانحن فسنن قجا  ريننهة متهنن حن
هي ننلا الجارزمينجن لهمننة ا لن  ابصنن م اننم (6)هكسنبجا ب بنن  ه بنجا أمجابنن  هخزاىلتنن  هكنل منن  كن ن   عسنن رس 

حن هعتنهم  علنم ا لن  (7)انتع ر هخن بجر هيصنيبني من  احنس ل ابهي حن فأحس  ا اسف دة متهمحن هُت   من  
 .(8)اب  مل بلب  ار ر  حقق ابت  

 
حنر  ابسنلع ن عن ء ابنهي  علنى إق منة ع قنة هدينة منهللا جقة اليرو : اثلثاً: عاللة امللك الكاميل ميع سيال

رجافقنة صن حد آمنهحن ا لجك األيجبيني ههقف األعم ل اباههايية ابن  ك يند   عهنه أخين  علنى بن د ابشن م 

                                                           
 .333ا ة ابسلع ن   ل ابهي    (1)

 .200ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (2)

 .(1/348ابسلجك )(3)

 .200ابقهت بني أ م ع    251ابس ري  ا تصجرذ بلومجذ   (4)

 .(6/277جم ابزايرة )ابتع(5)

 .201ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (6)

 .201( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   1/299ابسلجك )(7)

 .201ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (8)
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حن هقننهم راننجل ابسننلع ن عنن ء ابننهي  ( 1)قبيننل هف عنن  هاببسانن هن مننهللا ا لنن  األفلننل علننى بنن  صنن ح ابننهي  
ينلس ابسقهمنةحن ه بنهللا ابرانجل ان س إىل ا ل  ا اظم ها لن  اب  منلحن فلنم يقبنل ا لن  ا اظنم  اهية ب ل م 

حن هياسقننه أن رفننو ا لنن  ا اظننم هلهيننة عنن ء ابننهي   ( 2)مصننر  ق بلننة ا لنن  اب  مننل حينن  ااننسقبل  حبفنن هة 
ع قنة النجارزم  بان ء كيقب ذ ك ن اببه  ابا قنة ابعيبنة بنني  ن ل ابنهي  النجارزم  ها اظنمحن فيمن  ك يند 

ابهي  اياة هك ن قه احسل ا ل  عز ابنهي  كي ن هت ابسنلعجق  انلع ن ابنرهم عنل ابونرحن ههصنل إىل متنب  
إ   اب  ملحن هابعف ا منهللا ا لن  األفلنل علنى أمنل أن عسنلم ينلس األرا ن  إىل ا لن  األخن حني  ية اب ل  

ه عتن  ك ن  من  ابتن تحن هأهقنهللا ابانرال بع ىلفنة من  اب عف ا هالم م  فسو  بتجاب حن فسق ع أن كي  هت ي  
ابننرهم باننه هفنن ة فانن د إىل بنن دس ه سننتد ع قننة ا لنن  اب  مننل مننهللا انن  قة عسنن رسحن هقسلننجا قسننم   مننتهمحن 

بقليننل حيننن  ايشنن ل انن  قة ابننرهم   حننرال أيليننة بننني أفنننراد ا لنن  األفلننلحن إ  أ نن  ركننه  باننه ذبنن  
 .(4)  اب  مل   مجا هة ا ل  ا اظم مث ابت  ابت صر داهد حن هايش  ل ا ل( 3)األارة اح كمة 

 
عنن ء ابننهي  كيقين د اب عفنن ا ابننلذ   علنم ا لنن  ابسنلعجق  دعيم امللييك الكامييل للسييالجقة الييرو :  -1

حن ابرهم  على حصن ر خن  حن ف ن ا ملن  ابسن  قة علنى (5)بني   ل ابهي  الجارزم  هص حد أرزن 
منن  ا لنن  اب  مننل ها لنن  األوننرا حينن  كنن ان حبننران يسننهبران هاننيلة  جا هننة بنن دس هأراننل يعلنند اباننجن 

م قنهم رانجل ابسننلع ن ابسنلعجق  هقن ل بنن  : 1230ي/627  صننر مهيتنة خن   عنن م خنجارزم ون س ابنلذ 
فعن ال قلند ابسنلع ن اب  مننل ( 6)أبنف ألذربيعنن ن هعشنرة آ ا إىل ملعينةحن هأان حين  المننر 25إين   هنز 

حن فولننر همانن  عسنن كر ابشنن م ها زيننرةحن هانن ر م1230ي/628ل ألخينن  األوننرا عنن م هأراننل ا لنن  اب  منن
حن ها سمننهللا اببسنلع ن عنن ء ابننهي  كيقبن دحن ف دهنن  إىل خنن   هانرع ن منن  ا ننزم خننجارزم (7)بتفسن  إىل اننيجات

و س هرحل إىل أذربيع ن ه بهللا ابسلع ن ابسلعجق  ع ء ابهي  اهلعجم على أرزن ف حسله حن هأانر صن حبه  
حن هعت نر ابسنلع ن ابسنلعجق   عف قن  منهللا ا لن  اب  منل هاخننهع اب يسصن ر ابنلذ ( 8)ااسجىل علنى خزاىلتهن  ه 

                                                           
 .203ابقهت بني أ م ع    121ابس ري  ا تصجرذ   (1)

 .203( ابقهت بني أ م ع   4/30مفر  اب رهال )(2)

 .204بقهت بني أ م ع   ( ا1/225ابسلجك )(3)

 .204ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (4)

 (4/298ص حد أرزن يج اب  عم ابسلع ن ع ء ابهي  كيقب د هأرزن مهيتة   أرميتي  مفر  اب رهال )(5)

 .204( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   1/277ابسلجك )(6)

 .ايجات : ح  رة دهبة ا  قة ابرهم(7)

 .205( ابقهت بني أ م ع   8/616مرآة ابزم ن )(8)
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م ابسج نننن  إىل خنننن   1233ي/631حققنننن  علننننى الننننجارزميني رسنننن عهة اباسنننن كر األيننننجبينيحن فونننن هل عنننن م 
هس هكن ن قنه عن د إىل حن هعتهم  علم اب  مل ر  خيع  بن  عن ء ابنهي  قنرر هقفن  عتنه حن( 1)ب اسي ء عليه  

 .(2)م 1232ي/630مصر ع م 
 
 االتفاق بء امللك الكامل وامللك األشرف:  -2

ابننرهم هحم هبننة ايسننزاع باننو اعفننق ا لنن  اب  مننل مننهللا ا لنن  األوننرا علننى احننه منن  أ منن ع اننلع ن انن  قة 
تننن  ا لننن  اباننن دل حن هخنننر  ا لننن  اب  منننل مننن  ابقننن يرة باسننن رسحن هاانننست ال اننن  اب( 3)أرا ننن  دهبسننن  عقننن اب بننن  

أابب رحن فجصل دمشنقحن هكسند إىل ملنجك بنين أينجال ىبمنريم اببسعهينز بلسن  باسن كريم إىل بن د ابنرهمحن ه ن  
ه  جيسمنهللا  (4) هللا ا لجك األيجبيجن ابلعر ابنلذ يسهنهديم ايلنمجا إىل ا نيم ا سعن  إىل أرا ن  ابسن  قة 

من  خن ا   اببيند األينج، هعفنرا كلمنسهم هون  حن هقنه ّمنر ماتن  من  حنهث (5)م لهم قبل ا ل  اب  منل 
ا لجك األيجبيني   يي   ا ل  اب  مل ابمس ك ب د ابشن محن فن عفقجا علنى عنهم ابقسن لحن هبانه أمنجر هما ركنة 

حربننن  منننهللا اننن  قة ابنننرهمحن هاننن  قة ابنننرهم أدرك ا لننن  اب  منننل عقنننم ا انننسمرار   حنننهود بنننني اب  منننل 
ف انننسع ال األخننن  بنننلب حن هأحسننن  ما ملنننة ا ظفنننر هأ لنننق انننراح حن  فانننرل ابصنننل  علنننى انننلع ن ابنننرهمحن

هعنن د ا لنن  اب  مننل إىل مصننرحن عنن م ( 6)هاحننسف  خبننرعيف حن همننت  صنن حبه  إقع عنن     بنن د ابننرهم بننه   متهنن  
محن هقنه ازداد خ فن  مننهللا أخين  ا لنن  األونرا هااننس ل ابسنلع ن ابرهمنن  اخنس ا األيننجبيني 1234ي/632

م 1234ي/632خنل يسجانهللا   األرا ن  األيجبينةحن ف حسنل حنران هابّرين  هانره    عن م هايفر  هحنه محن فأ
(7). 
 
علم ا ل  اب  مل بانهم ابسنزام ابسنلع ن عن ء ابنهي  ب عفن ا ابنلذ توسع امللك الكامل   ال رق:  -3

م 1235ي/633عقننننهس مانننن حن فلننننم يعننننق بننننلب  صننننيفا حن هحشننننه قجاعنننن حن هايعلننننق باسنننن كرس منننن  مصننننر عنننن م 
 ا لنن  األوننرا ها لنن  اجمل يننهحن ها لنن  ا ظفننرحن فاننيفها  ننر ابفننرا  إىل ابشننرا فتنن زل ابرينن  حنن  مصننعوب   

                                                           
ع  ابقهت بني أ م ع   (1)  .205مفر  اب رهال يق   

 .205ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (2)

 .205ا صهر يفس    (3)

 .205( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   1/287ابسلجك )(4)

 .205( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   5/74مفر  اب رهال )(5)

 .207ابصليبيني هعفري  ا ل  اب  مل    ابقهت بني أ م ع(6)

 .ت207ا صهر يفس    (7)
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أخننلي  هأاننر متهنن  اب  نن  منن  األمننراءحن هيننهم قلاسهنن حن مث ينن  م حننرانحن هااننسجىل عليهنن حن هأاننر كننل عسنن كر 
  من  ينه ابسننلع ن هكنلب  أمننراءيم همقنهميهمحن مث اانرت هللا انره ( 1)ابسنلع ن عن ء ابنهي  ا ج نجدي  يتن ك 

ابسلعجق حن هايعلق ا ل  اب  منل دنج دييسنرحن ف ران  هانلم ابنب د ابشنرقية  بتن  ا لن  ابصن م انم ابنهي  
ه بهللا ا ل  اب  مل عجاا حن ف مسل  قلاة ابسجيهاءحن عتجةحن هأار م  ا حن هيقل مجينهللا األانرى إىل ( 2)أيجال 

رةحن ف انسقب  األخن  ذبن  متن حن مث ان فر إىل دمشننق مصنرحن هبان  ينجاال ابسنلع ن كيقبن د مقينهي  إىل ابقنن ي
فقلنى باننو ابجقنند  ننيف   عتننه أخين  األوننراحن هأخنن ا  عنن د إىل مصننرحن ف انسقبل يتنن ك راننجل الليفننة حمنن  
ابننهي  يجاننف بنن  ا ننجزذحن فأراننل  ا لنن  اب  مننل همانن  احنن ف  زكنن  ابننهي  عبننه ا ننتام إىل ابسنننع ن عننن ء 

هعنننجىل غيننن ث حن (3)األخننن  عنننج  قبنننل ا سم عننن  برانننجل ا لننن  اب  منننل  هي  كيقبننن د صننن حد ابنننرهمحن هب ننن ابننن
م فبانن  إبينن  ملننجك ابشنن م راننلهم يازهينن    1236ي/634ابننهي  كي سننره بنن  عنن ء ابننهي  ابسننلعتة عنن م 

حن فجافنننق هأكنننه اانننسمرارس علنننى (4)هابنننهس علنننى ل بفنننة ا لننن  اب  منننل أبيننن  ه لفجيننن  علنننى مننن  اعفقنننجا عليننن  منننهللا 
ابننننهي  حممننننه الننننجا  عاننننزذ ابسننننلع ن أراننننل ا لنننن  اب  مننننل با ننننة علننننى رأاننننه  أفلننننل اي اننننة هابننننهسحن ه 

حن غنن  أن األخنن  ااننسمر     بفنن  مننهللا ا لننجك األيننجبينيحن (5)ابسننلعجق  غينن ث ابننهي  بجابننهس همانن  يهيننة بنن  
سنلع ن بلب     ا ل  اب  مل  بت  ا ل  ابص م ام ابهي  اباس هام الجارزميني ابنلي  خر نجا علنى اب

ابسلعجق حن  جا هة عهاء األخ حن بل إي  ُت   م  احس ل بستع ر هيصيبني هال بجر ام ه  يقنف ابانهاء 
ابسلعجق  بلمل  اب  ملحن هاانسمرها   ا عسنهاء علنى احنههد هُتن دها   عنهاىلهم عتنهم  عنهخلجا   ون هن 

م بنننهى مه مجنننة اب  منننل دمشنننق 1237ي/635األينننجبيني ابهاخلينننةحن فنننهعمجا ا لننن  ابصننن م إ  عينننل عننن م 
 يسزاعه حن هقه أدى ذب  إىل خ ف   داخلية   اببيد ابسنلعجق حن فلنافد دهبنسهم هعار ند هلعمن   

 .(6)ا  جل ا سسمرة إىل أن ااسجبجا عليه  
 

 رابعاً: عاللة امللك الكامل مع األراتقة: 
ك ينندحن هذبنن  ببقنن ء ابا قننة ابجديننة مننهللا علننى منن   ااننسمر  ابا قنن   بننني ا لنن  اب  مننل ها منن را  األرعقيننة 

هحص  كيف  فيم  ك يد ابا ق   مهللا م ردي   ايفةحن إذ اكسسد ص حد آمنه انصنر ابنهي  ص حد آمه 
                                                           

 .(6/293ابتعجم ابزايرة )(1)

 .207( ابقهت بني أ م ع   1/291ابسلجك )(2)

 .208( ابقهت بني أ م ع   3/159ا  سصر   )(3)

 .208ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (4)

 .082( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   1/295ابسلجك )(5)

 .91ابس  قة   ابس ري    (6)
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حن أمنن  منن ردي  فقننه ك ينند عتصنند اباننهاء ( 1)بسننبد منن  قننهم بنن  منن  خننهم   أرانن ن وقننة ا لنن  األوننرا 
أصنبود ملعنأ  ن  يان دذ األينجبينيحن فلعنأ  اب  م  بلمل  اب  مل بسبد حم صرع  هل  فيمن  ملنىحن بنلب 

حن همنننهللا ينننلا بابننند ا صننن م ابش صنننية ها تننن فهللا ( 2)م 1221ي/618إبيهننن  األمننن  مبننن رز ابنننهي  ابصننن ح  
األقليمينننة دهرا  كبننن ا    ع يننن  ينننلس ابسي انننةحن فقنننه ح هبننند أمننن ر  حصننن  كيفننن  همننن ردي  إ نننا ا ابج نننجد 

 زذ بنن  ا لنن  ابانن دل بننهى ُتننردس علننى أخينن  ا لنن  األوننراحن  األيننج،   ابشننراحن فأع يسنن  وننه ال ابننهي  غنن
حن فهنن  م ا لنن  األوننرا (3)كننلب  اعصننل يننلان األمنن ان  نن ل ابننهي  خننجارزم ونن سحن هأعلتنن    عسهمنن  بنن  

 .(4)إبيه حن فعلد ص حبه  ابصل  م ردي  ه را  ابجمل ييق ه يق الت ا على أيله حن همتهللا دخجل ابعا م 
 
 
 
 ه:  629لى املانقة ال رلية عا  الكامل يبح  ع -1

محن إذ امسلنن  ابشننرا منن  أخينن حن 1230ي/627بننهأ ا لنن  اب  مننل ع قنن    هيننهة مننهللا األراعقننة باننه عنن م 
فأصننب  اعصنن ب   مننراء األراعقننة مب وننرا  هفانن    باننه منن  كنن ن ي مشنني   ه يننجاي  ف دنن  اب  مننل إىل ابشننراحن ههىل  

حن هُت نن  ا لنن  (5)زينرة ا سم لننة حبننران هابرقننة هانره  هرأت اباننني كمن ل ابننهي  بنن  وني  ابشننيجؤ انىلبنن   بنن  اب 
اب  مننل منن  فننرل اننيعرع  علننى يننلس ا تعقننةحن فننأعل  أصننو ا  ه ءيننم بنن حن فق منند إمنن رة منن ردي  ابلعبننةحن 

 حن هبلب  اعسهللا يفجذ ا ل  اب  مل.( 6)ه ربد ابس ة اب   
 
 سينرل امللك الكامل على ىلمارل حصن كيفا وآمد:  -2

م   مه مجنة آمنهحن هايسزعهن  من  1231ي/629ااسأذن ا لن  اب  منل الليفنة اباب ان  ا سستصنر اب  عن م 
حن هقنه دمانند عننهة أاننب ال  النند ( 7)ا لن  ا سنناجد ركنن  ابننهي  مننجدهد األرعقن حن فننأذن بنن  الليفننة بننلب  

 ا ل  اب  مل يه  م يلس ا م رة مته ؛

                                                           
 .(8/627مرآة ابزم ن )(1)

 .210اببهاية هابته ية يق   ع  ابقهت بني أ م ع   (2)

 .210اب  مل   ابس ري  يق   ع  ابقهت بني أ م ع   (3)

 .210ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (4)

 .(6/233ابتعجم ابزايرة )(5)

 .181ابس ري  ا تصجرذ   (6)

 .عم د ابهي  183 م را  األرعقية   ا زيرة هابش م   ا(7)
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 ء ابسماة يسانرل حنرمي ابتن تحن هك يند بن  ععنجز اب ع وهجاع حن ه ك ن ا ل  ا ساجد و     يساى  و -
 .(1)قجادس ع بف بيت  هبني يس ء أك بر ابت ت ها لجك هاألمراء 

خننر  ا لنن  ا سنناجد علننى   عننة ا لنن  اب  مننلحن هايسمننى إىل  نن ل ابننهي  خننجارزم ونن سحن هخعنند بنن     -
 .( 2)ب دس آمه 

ا لنن  ابانن دل هأخنند اب  مننلحن ف ر نند منن  إانن ءة كبنن ة هينن  إبتنن  أانن ء ا لنن  ا سنناجد إىل زه ننة أبينن   -
عتهسحن هقصه  أخ ي  ا ل  ا ظفر وه ال ابهي  غ زذ   مي فن رقنيحن هون د إبين  أمرين حن ف سند األخن  

 إىل أخجي  ا ل  اب  مل ها ل  األورا بلب .
  اب  مننل هاألوننرا  ننر ابفننرا  ا سنن ز ا لنن( 3)رغبنة ا لنن  اب  مننل   عجاننيهللا يفننجذس  جا هننة خعننر ابسنرت  -

م ه راب علين  احصن ر هيصنب  اجملن ييق فبان  ا لن  ا سناجد األرعقن  إىل 1232ي/629هيز  على آمه ع م 
ا لن  اب  منل   حصن ر ه ه  (4)ا ل  اب  مل يسساعف حن هيبلل ب  هألخي  األورا فرفو ا اسع بة ب  

ا لننن  ا سننناجد األرعقننن   يننن    مفنننر بننن  مننن   ىلنننل أحنننهاننن محن فلنننافد ا ق همنننةحن هعتهآمنننهحن همتنننهللا عتهننن  ابع
حن ( 5)عسليم آمنهحن  اننيم  بانه من  ه نه أن األين و ي ينههن ا لن  اب  منل هي رينجن ح من حن فقنرر ابسسنليم 

م 1232ي/630 ا لنن  ا سنناجد علننى ا يانن ز باسنن كرس بسسننليم احصنن    عنن م اب  مننل أ ننيفهعسننلم ا لنن  
ب  صن ح ابنهي حن جىل  ه ا لجك ايف ا ا م ب  ا ل  األعز ورا ابهي  حن هرعد يجاب    آمهحن ف( 6)

حن فانني ونه ال ابنهي  غن زذ أعفنق منهللا انلع ن ابنرهم علنى عسنليم (7)إ  أن األخ  عج  باه أانبجعني عقريبن   
حن مث هىل ا لنن  اب  مننل ابتنن  ا لنن  ابصنن م اننم ابننهي  هه ننهللا مانن   ننه ابننهي  ( 8)آمننه عزبنن حن هأمننر حببسنن  

حن ( 9)محن ع م هف ة األخ  حي  ااسقل ا ل  ابص محن حب نم ابنب د ابشنرقية 1235ي/633ابا دو إىل اتة 
هرحل ا ل  ا ساجد األرعق  إىل مصر فأق م يتن كحن هأععن س ا لن  اب  منل إقع عن  حن إ  أين  لمنر علنى حين ة 

                                                           
 .211ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (1)

 .211ا صهر يفس    (2)

 .211ابقهت بني أ م ع    211ا م را  األرعقية   (3)

 .212( ابقهت بني أ م ع   1/243ابسلجك )(4)

 .212( ابقهت بني أ م ع   5/17مفر  اب رهال )(5)

 .212بني أ م ع ابصليبيني   ابقهت (6)

 .212ا صهر يفس    (7)

 .212ا صهر يفس    (8)

 .212ا صهر يفس    (9)
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 ابسننننع  إىل أن عننننج  ا لنننن  ف عسقننننل هبقنننن   حن ( 1)ا لنننن  اب  مننننل هك عنننند ابننننرهم   ينننن ك ا لنننن  اب  مننننل
 .(2)اب  ملحن فأ لق ا ل  ابا دل ب  اب  مل اراح حن هب   ا  جل قسلجس هيج    ريق  إىل ابشرا 

 
هقننف صننن حد مننن ردي  منن  ا لننن  اب  منننل مجقفنن   عنننهاىلي   بانننه حتييال  صييياحب ميييردين والسيييالجقة:  -3

ينجال انىلند ا لن  اب  منل   ا تعقنة اقج  آمه هحص  كيف حن إذ ااس ل  اف ا ل  ابص م انم ابنهي  أ
ابشنننرقيةحن فقنننه كننن ن صنننبي   عانننجزس ابقنننجة هابهراينننةحن هالنننيفةحن فبننن در صننن حد مننن ردي  إىل ابسوننن بف منننهللا كيقيننن د 

محن 1236ي/634الع ن ا  قة ابرهمحن هق م  اعجم وهيه على حنران هابرين  هابرقنة هاانسجبجا عليهن  عن م 
ه مجنننة األرا ننن  ابسنننلعجقية بانننهم ابسنننزام صننن حبه  ا عفننن ا ذكنننر  اننن بق   أن ا لننن  اب  منننل ا نننعر  هقنننه 

هااننسمر ( 3)بيتهمنن حن أمنن  صنن حد خننرع   ا رعقيننة فقننه هقننف   ينند اب  مننل   حربنن  مننهللا انن  قة ابننرهم 
 .(4)عهاء م ردي  بأليجبيني باه هف ة ا ل  اب  مل 

 يبنةحن ف سنبجا هدينمحن  ن  أدى  ع منل األينجبيني أينل ابنيم  ما ملنةخامساً: عاللة امللك الكاميل ابلييمن: 
إىل ااننسقرار األه نن ع مننهة منن  ابننزم حن هعننجاو عننهد منن  األيننجبيني علننى ح ننم ابننيم حن إ  أن أه نن ع ابننب د 
ا ننعربد   عهننه ا لنن  ا اننز إ  عيننل بنن    س ننني   أهاخننر ابقننرن ابسنن دت اهلعننرذحن إذ كنن ن ا لنن  مييننل 

ه اللننرةحن هوينن ال ال فننةحن رونن حن هأينن  منن  بننين أميننة هبننبى أينن  قإىل ابلهننج هابابنن حن هكنن ن فينن  يننج حن فننأدع
حن ففقننه ا لنن  ا اننز إ  عيننل وقننة ابتنن تحن هخننر  علينن  باننو ا م بينن حن هاغسنن بجس ( 5)هدعنن  ابل فننة إىل يفسنن  

م فسجىل عر  ابيم  أخجس ا ل  ابت صنر بن    س ننيحن هكن ن صن   ابسن حن فسنجىل أ بن  1201ي/598ع م 
هللا انتجا حن فسنجىل ابجصن ية علين حن هعنهب  ون هن ابنب دحن هب ن  األخن  عنج  بانه أربن هابهس ايف ابهي  انتقر
حن فمنن ء اننليم ن ( 6)ي  و يتشنن س ا لنن  باننه منن  عننزه  أم ا لنن  ابت صننر بنن    س ننني اننليم ن بنن  انناه ابننه

 .(7)ابب د اب جر هابظلم هك ر  ابف    ابيم  
 

                                                           
 .212ا صهر يفس    (1)

 .213ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (2)

 .213ا صهر يفس    (3)

 .188ا صهر يفس    (4)

 .188ا صهر يفس    (5)

 .188ا صهر يفس    (6)

 .188( بل زر   ابقهت بني أ م ع   1/30ة )اباقجد ابل ب ي(7)
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ل  اب  مل اببفج ى اب  عام أر ن ء ابنيم حن ها نعراال عتهم   هللا ا احتالل امللك املسعود اليمن:  -1
األه ننن ع فيهننن حن أرانننل ابتننن  ا لننن  ا سننناجد ا لقننند أفسنننيه    نننيم ك ينننف إىل ابنننيم حن هكسننند إىل األمننن  
 نننه ابنننهي  علننن  بننن  رانننجل هاو اننن ىلر األمنننراء ا صنننريني   ابنننب د ىبمنننريم حبسننن  صنننوبة ا لننن  ا سننناجد 

هحننن  فيهننن  مث ادننن  إىل مهيتنننة زبينننه  م1214ي/611لننن  ا سننناجد م نننة عننن م حن هصنننل ا ( 1)هابقيننن م خبهمسننن  
محن هينننزل اببنننهار ابسنننلع ييةحن همننن  ببننن  أن انننيعر علنننى عانننز هصنننتا ءحن 1214ي/612اببنننيم  ف حسلهننن  عننن م 

هانن ىلر أدنن ء ابننيم حن هوفننر بصنن حبه  ا لنن  اننليم ن ونن س بنن  انناه ابننهي  و يتشنن س بنن  ا لنن  عقنن  ابننهي  
مصنرحن فان     ابقن يرة إىل أن ااسشنهه ام ابهي  أيجالحن فأرال   ند احراانة إىل عمر ب  و يتش س ب  

حن هابن  ( 2)أوت ء  ه دس ابصليبيني   ماركة ا تصجرة اب  حهود أوت ء احملة ابصليبية ابسن باة علنى دمين   
بيسنن عههسحن  محن عننني ا لنن  ا سنناجد باننه فسونن  ابننيم  يننجااب  1250ي/647ق دينن  ا لنن  ابفريسنن  بننجيه عنن م 

 .(3)فجىل بهر ابهي  ب  راجل على صتا ءحن هيجر ابهي  ب  راجل على عاز 
 
  علاف األحنهاث ابسن بقة ابن  منر  اب لن  ا سناجد ع قسن  منهللا هابنهس زايرل امللك املسعود ألبيه:  -2

بنيم  عتنهم  ا ل  اب  ملحن ه ن  ي كنه علنى حسن  ابا قنة بتيهمن حن عف ن  ا لن  اب  منل يفسن  ابهلنرال إىل ا
حن هكننلب  ابننزايرا  ا سننسمرة ابنن  كنن ن يقننجم انن  ا لنن  ا سنناجد (4)حنن هل ابنن  ا شننعجال خلانن  عنن  اح ننم 

م  صنر حنن م   1223ي/620ا لنن  ا سناجد   عن م  صنرحن هك نرة اهلنهااي ابن  كنن ن  ملهن  بجابنهس هقنه ادن  
ابنهي  عمنر بن  رانجل انىلبن   بن  علنى ابنيم حن ينجر  حن هقه عنني( 5)كب ا  م  اهلهاايحن هابسوف اب ميتة ما  عهدا   

حن هم     مصر مهة  جيلةحن هاانسع ع ايبسن  أن يقنيم حرمنة هافنرة ( 6)  زبيه هأخ س بهر ابهي    صتا ء 
ألبيننن حن ف  فنننة األمنننراء ها تنننهحن هذكنننر أن ا سننناجد ذيننند إىل ابقلانننة ذا  ينننجم فنننرأى بانننو األمنننر يلبسنننجن 

ذبننن حن هقنن ل: إذا كتننسم أيننسم علبسنننجن ابشننرابيمحن هابسننلع ن يلننبه ابشنننربج   حن فننأي ر علننيهم( 7)ابشننرابيم 
فبأذ و ء يسميز عت م ابسنلع ن هيانرا منت محن ه    أعنجد أرى أحنها  منت م   دار ابسنلع ن أه مجكبن  

                                                           
 .ا صهر يفس (1)

 .189( ابقهت بني أ م ع   1/249ابسلجك )(2)

 .189ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (3)

 .190( ابقهت بني أ م ع   8/602مرآة ابزم ن )(4)

 .190ابقهت بني أ م ع    97ابس ري  ا تصجرذ   (5)

 .190أ م ع   ( ابقهت بني 3/146ا  سصر )(6)

 .ابشرابيمحن مجهللا وربج حن هيج قلتسجس  جيل  علبه بهل ابام مة إو رة إىل األمراء(7)
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حن فلنم جينرهء أحنه بانه ذبن  علنى بنبه ونربجت   حلنرة ابسنلع ن ( 1)م  يلبه وربجو   إ   ربد عتقن  
(2 ). 
 
م 1229ي/626ااننسهعى ا لنن  اب  مننل ابتنن  ا لنن  ا سنناجد عنن م ولييال امللييك املسييعود بيين الكامييل:  -3

مصننر منن   ريننق م ننةحن ه  بيجبينن  دمشننق باننه هفنن ة ا لنن  ا اظننمحن فسنن ر ا لنن  ا سنناجد منن  ابننيم  ق صننها  
حن فنهف    حن همن  ببن  أن من  (3)ابعريق مرل مر    مزمت  حن فجصل م ة هقنه أفلن حن هيبسند ينهاس هر ن س 

 هين هقمنهللا ابزيهقنه ذكنر ابنلي  عتن   ين : .. كن ن ونهم   ونع ع   زعنرا  ولجمن  حن ( 4)ا الى قنرال م نة ا  رمنة 
حن هقنن ل ابنن  ابامنن د: هاندى مَّننرة   بنن د ابننيم : منن  أراد ابسننفر منن  ابسعنن ر إىل ابننّهاير ا صننرية (5)هالننجار  

ابسَّننته هاهلتننه  مننجال ابننهيي  ها ننجايرحن ه نن  ع  ملنند  هابشنن مية صننوبة ابسننلع ن فليسعهننزحن فعنن ء ابسعنن ر منن 
ا راكد بَزبيه ق ل: اكسبجا و بل ىلا م ألمحيه  م  ابزك ةحن ف سبجي  ب حن فص ر ي سد ب ل   نر بنرأت م بن  
إىل باو ب د ابيم حن هيسسجو على م ب حن ف اس  وجا هق بجا : فيت  م  ب  ع  أيل  اتنيحن فلم يلسفند إبنيهمحن 

خننل م بتنن  هأ لقتنن حن فلننم يلسفنند إبننيهم أيلنن  حن فابَّننأ وقلنن    ئسننم ىلة مركنند همانن  أبننف خنن دم هم ىلننة  فقنن بجا:
قتعنن ر عتننيفحن هعننجد همسنن حن هم ىلننة أبننف وننجالحن هم ىلننة صننتهها هأمننجال ه ننجايرحن هركنند ابعريننق إىل م ننةحن 

حن مث من   فنهفتجس فمرل مر    مزمت  حن فجصل إىل م َّة هقه أفل  هيبسد يهاس هر  سحن هرأى   يفس  ابانيف
الننننّىحن ه ننننرال اهلننننجاء باننننو ا راكنننند فر انننند إىل زبيننننهحن فأخننننلي  أصننننو ا  

ُ
. هقنننن ل ابننننلي : ه نننن  (6)  ا 

( 7)احسلر ق ل: ه  م  أر ى م  م و كفت  حن مث با  إىل فقن  فقن ل: عّصنها علنّ  ب فن حن هدفن  اب النى 

 .( 8)ي 626هك ن مجع  اتة 
 

                                                           
 .190( ابقهت بني أ م ع   4/261مفر  اب رهال )(1)

 .190ابقهت بني أ م ع   (2)

 .(7/211ولرا  ابليد )(3)

 .(7/211ا صهر يفس  )(4)

 .(22/331ا  أع م ابتب ء )(5)

 .(7/211)ولرا  ابليد (6)

 .(22/331ا  أع م ابتب ء )(7)

 .(22/332ا صهر يفس  )(8)
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عجىل ابيم  باه ا ل  ا ساجد يجر ابهي  بن  رانجل وابن رسول على مكة: الابا  بء امللك الكامل  -4
هأبقى العبة هابس ة بلمل  اب  ملحن هب ت  اعبهللا اي اة عسع  دج دعم العس حن فازل ابج ة ابنلي    ي نق 

 .(1)م 1230ي/628امحن ههىل غ يمحن مث أعل  ااسق ب  ع  األيجبيني ع م 
 

ب  مل إ  أن يجر ابهي  ب  راجل ععلهللا إىل ابسنيعرة علنى م نةحن فأرانل عن م هبقيد احع ز  باة بلمل  ا
بننني ا لنن  اب  مننل هصنن حد م بقينن دة ابنن  عيننهان مننهللا ابشننريف هااننسمر ابصننراع علننى م ننة 1231ي/629

حن (2)م حنننني ااننسقر  م نننة بصنن حد ابنننيم 1240ي/638ابننيم  إىل عهننه ا لننن  ابصنن م األينننج، إىل عنن م 
بنين اب  منل هيجابن    ابنيم  هم نة إ  أ ن  أخنل   ن بهللا ابانهاء عتنهم  اانسقل ينجر  هقه ك يد ابا قة  يبة

م ه نننرال ابسننن ة اب ننن حن هخعننند بننن  علنننى ا تننن برحن فأ ننن ا 1231ي/628ابنننهي  بننن  رانننجل اببنننيم  عننن م 
ذب  عبا   كب ا  على اي انة ا لن  اب  منلحن هأخنل يرانل ابقنجا  عب عن    عن دة م نة إىل حظن ة دهبسن  حن  

 .(3) مجع 
 

ك ن أهل خليفة عب ا  وار ابلعر احقيق  بلسس ر يج الليفنة ا سستصنر سادساً: امللك الكامل والتتار: 
ابسَّسننن ر إىل عنننهة أانننب ال  ايسمننن م ينننلا الليفنننة ا نننهَّذ  منننر اب  ابنننلذ اينننسم  منننريم غ ينننة ا يسمننن محن هير نننهللا

 مته : 
 راا.أن غ را  ابسس ر قه اكسسود مت  ق هاااة م  ابا -1
حنن َّ هقنند  –أ ننم ااننسجبجا علننى متنن  ق   اباننرااحن عننها عنن  كج نن  قريبننة  ننها  منن  ب ننهادحن فقننه ك ينند  -2

  هدقجق  اب  احسَّله  الجارزم حن هأخلي  ابسَّس ر مت .رتم  أم ك الليفةحن م ل وش –قريد 
حمنن   ابسَّسنن ر هب ننل ذبنن : يننج ا قصننجدحن هأينن  اهلننها األكننيف  –  ابته يننة  –ُرّرنن  الكننه الليفننة أينن   -3

خننر  األوننرا منن  ي 629عننجاعر  ُرُاننُلُ  إىل ا لنن  اب  مننل ها لنن  األوننرا بُقننُههمه  إىل ابشَّنن محن ه  عنن م 
مصنننرحن هعباننن  اب  منننل  يجوننن حن هعلنننى مقهَّمسننن  ابتننن  ابصننن م أينننجالحن هعلنننى اباسننن ر ف نننر ابنننهي  ابننن  وننني  

يلننيق انن  ابفلنن ءحن هانن رحن فسفرقَّنند اباسنن كر  ابشننيجؤ مث خننر  منن  دمشننق هعسنن ر بسننلمية همانن  عسنن كر
ب  ر  حن هأعس  رال ملجك األ راا هيرى باو ابب ح ني  ن خره  بين أينجال من  مصنر انلا ا وفنل كن ن 

اعن كنن يجا ياننهالهن ابسَّسنن ر يب ننجن ابتهنند هاباننجدة إىل قجاعننهيم رنن   بننجسحن هأ ننم  جملننرَّد دعننجة الليفننة هلننمحن فونن َّ 

                                                           
 .ا صهر يفس (1)

 .194ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (2)

 .195ا صهر يفس    (3)
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لننن حن ه  أصنننو ال ُح نننم منننهنحن في فننن  بسعتالننند ونننرَّيم إغننن ا أبنننجاال ا نننهن حننن  يتسهننن  بيسنننجا  ننن ب  مُ 
ابننننلذ دفننننهللا اب  مننننل هاألوننننرا ب يسمنننن م ا ننننّهّذ  مننننر ابسَّسنننن ر يننننج عبننننهالل   خعننننة ابسَّسنننن ر هب نننن   ميعننننجمه

هأغننىن  قننرَّرها فننس  ِخنن   ع صننمة ا زيننرةحنأيفسننهمحن فباننه اب نن را  هابسننلد هابتهنند هابقسننل مث اباننجدة وننرق   
حقيقي     ُخعة ابسسن رحن بنل ينج ععبينق مه   هأكيف ا رع زا  األيجبية فيه ؛ ه  احقيقةحن   ي   يلا عِبهال  

ا تننن  ق هعرهينننهللا ابتننن تحن متهننن حن ف ب ننن را  بيسننند بلسنننلد فقننن حن بنننل ب انننسع عحن هب شنننف بلُعنننزء اب ننن   
ه  ماتننجاي حن مُثَّ يهنن مججن احجا ننرحن هيقيمننجن    يبقننى منن  بنن  قننهرس علننى ا ق همننةحن   منن داي  هعننرحيلهمحن حنن  

مرع زا  ُح مهم فيه  هقه هصلد ا يج  األيجبينة إىل ا زينرةحن هأقن م اب  منل   حنرَّان ههصنلسَ  ابتعنها  
ر ابنن  يظيننف اننبد رحيننل ابسَّسنن ر  منن  أيُجبيننة ابشنن محن ه نن ء  األخبنن ر برحيننل ابسسنن ر احمل صننري  لِنن  حن هيُننيفَّ

نننلع ن بقجبننن : فرحلنننجا ع حن هاببفانننلحن فننن بقَّجة احمل صنننرة لِننن     ميُ ننن  أن عقننن هم ينننلا ( 1)تهننن  خجفننن   مننن  ابسال
ابسعمننهللا بلعيننج  األيجبيننة ألن ابسسنن ر   ي جيننجا قننه هصننلجا إىل ا رحلننة اب  ب ننة منن  خعننسهم هينن  ابننز  ب  مننل 

ى ا زينرة هحلند بانه فراغن  من  ُيج كنج اببقَّنجة ابرىليسنية بلسَّسن ر علنقجا م   ا اركةحن هانيسم ذبن  منهللا يعنجم 
أمنر ب ننهادحن هررن  بسننبد عنهم ه ننجد عصنجر ونن مل بلصننراع ابقن دم مننهللا ابسسن ر بننهى ا لنجك األيجبيَّننة   يسم تننجا 
ننم  من  ابسا منل اباسن رذ أه ابسي انن  ابصنوي  ماهنمحن ف ب  مننل بانه أن  نهللا بانجدة ابسَّسنن ر عن  ِخن     يقف

ل خلفهنمحن بنلحن بنه   من  ذبن حن اانسجىل علنى آمنه من  ا لن  ا سناجد بساقالبهم أه ح  ابقي م رسن  اانسارا
حن همننهللا يننلس اباننجدة بل  مننل ابنن  دبنند علننى  هلنن  أه د يلنن  ( 2)األرعقنن حن هعنن د دهن أذَّ صننهام مننهللا ابسَّسنن ر 

لعننر ابسَّسنن رحن فنن ن منن  فالنن  أفلننل  َّنن  قنن م بنن  الليفننة همظفننر ابننهي  كننجكيفذ صنن حد إربننل هبننهر ابننهي  ب بنن  
محن فقنننه هصنننلد ُرُانننُل ابسسننن ر إىل إربنننل ها جصنننل يعلبنننجن ونننراء منننجاّد 1234ي/631د ا جصنننل عننن م صننن ح

 .(3)عتقصهمحن فسموجا هلم: هاورتها مج    هأقمشة هأُقيم هلم ابراعد   ا جصل  ذن الليفة هلم   ذب  
 

اونرتهي  ايسنسايتجن ان حن هإّن كن ن  إن ابسنَّسَّ رحن هإن دفانجا مثن  من  أخنلهسحن فن ألمجال ابن  دفاجين حن ها نجاد ابن 
هإن كن ن بشنن ل غنن  مبُ وننرحن علننى حننرال ا سننلمنيحن هزادها عليهنن    ا جصننل بس ننرميهم هعقننهمي ابراعنندحن أذ 
ا س عها  هابلي ف   فهل ين  م أفن  م علنى ابفظن ىلهللا ابن  ارع بجين  حبنقَّ ا سنلمنية هان ع بج    حقن   

ّ  الليفة يفسن حن ابنلذ  َّ ُكنل  ذبن   ذين حن هحن  ُكنّل ذبن حن  هحبقَ حبقَّ م  أ  فهم   إربل ها جصلحن 
حن ابنلذ ابدر إىل عقنهمي ابع عنة بلسَّسن ر منهللا كيُقين ذفهج أفلل م  عصالرا ُالع ن ا  قة ابنرالهم عن ء ابنهي   

                                                           
 .(2/41ابا ق   ابههبية ) 234ا تصجرذ حن اب  يظيف   (1)

 .167 ري  ا  جلحن عّب ت إقب ل   (2)

 .(2/41ابا ق   ابههبية ) 259ا تصجرذ اب  يظيف   (3)
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محن إىل أقعننن ذ قنننن انحن هابسفننند بشننن ال احننننرال علنننى األيجبيَّنننة بننننهل 1231ي/630انننف  خننن ّ  أراننننل  عننن م 
ي 633بلُ رُه   يشن  من  مصنر عن م ف ماهمحن فه  م ِخ  حن هااسجىل عليه حن هع د ا ل  اب  مل ابسو ب

يانننجد أدرا ننن  حننن َّ ر نننهللا  محن هحشنننه ماننن  كنننل ا لنننجك األيالجبينننة  يجونننهمحن ف انننسا د ِخننن   همننن  كننن د 1236
محن كن ن 1236ي/633ه  ابان م يفسن  ( 1)هحنرَّانحن مث عن د اب  منل ف انسا دي  كيفقب ذحن ف انسجىل علنى ابرالين  

ا ل  اب  مل مقيم     ديتس حن باه أن ااسا د ابرالين  هَحنراَّان من  ابرالهمن حن هردَّ علين  كسن ال بنهر ابنهَّي  ب بن  
قعاجا د لة   م ىلة  لدحن ُكنّل  لند ئسنم ىلة فن رتحن ههصنلجا انتع رحن ص حد ا جصل "يُارَّف  أن ابسنََّس ر 

دمشنننق هعلنننى راننن بة بنننهر ابنننهي  ب بننن  صننن حد ا جصنننل ( 2)إىل  فر نننهللا ابسنننلع ن ها ونننراحن هقعاننن  ابُفنننرا 
 م حظ  .

 
كن ن يتن ك قُننجَّة من  ابسَّسن ر هانلا احعنمةَّ أم أيَّن  ُيت ك و    مهى صوَّة را بة ب ب حن فهل فا    أواًل:  -

وسملنةة   جيل بألمجر م  قبل ب ب  خجف   م  ه جد قجة اب  منل هاأليالجبينة  نجارسة قنه ي نجن ُينج  نوَّيسهم
ُ
ا 

  علننن  ا تعقنننةحن ه  ذبننن  اباننن م هخ صَّننة أيّننن    يسنننعَّل يشننن     كبننن ا  بلسَّسننن ر انننلا احعنننمحن  نننهَّ أذَّ م ننن ن 
 اببسوهيه.

ح  بج كن ن النيف صنويو  حن فبمن ذا عفسَّنر عنجدة اب  منل هاألونرا ابسنرياة دنج ابشَّن مة ينل كن ن اثنياً:  -
نن  بن  ي نجن ا يسننو ال خجفن   من  ابسَّسنن رة أم دفان   هعسنجيف    بصننهام غن  منأمجن ابتسنن ىل ةَّ علنى األحنجال ُكلهَّ
األيالنجبينيَّ هان  قة ابنرهمحن همهن  أكنيف قنجعني إان ميسني بيتمن  ابسَّسن ر ياصنفجن أاجأ م  ابستن حر هابصنراع بنني 

عننر احملننها اننمة أم دمنن را  ُمرعبنن  حن فهننل كنن ن ملننجك ابشَّنن م  يننني عنن  الاببننب د ا انن مية ابشننرقية ه يلج نن  
هيننل الليفننة غنن  قنن در حنن َّ علننى ه ننهللا َحننهَّ هلننلس ابصننراع   ينن  يقننص ا الجمنن   ا اننس ب راعية بننهيهمة 

ننهيم فهننل يسننسعيهللا الليفننة  ابننلذ   ميلنن  إ  ُحرمننة  –ابس فهننة بيتهمنن حن هإن كنن ن العننر احملننها اننم   يجحَّ
 بننننيمنننل األخننن  بصنننهَّ ابسَّسنن ر عتنننه ا اننن بر ا تيانننة أن يُجَحنننهيم ة هبنننج حنننهث ذبننن  راعننزة ب ننن ن األ –ا نن  

منهللا ابسَّسن ر من  بنين أينجال ينج  –بشن ل فالن   –هك ن أهل م  احس  عسن راي  ( 3)أرميتي  هكرداس ن هابشَّ م 
ي مجننند فرقنننة منننتهم م 1231ي/628ونننه ال ابنننهي  غننن زذ فبانننه يزمينننة ابسسننن ر  ننن ل ابنننهي  مت نننيفيت عننن م 

وننه ال ابننهي  "هكسننريم هغننتم أاننلوسهمحن هيبننهه أينن  كنن ن أك ننر بننين أيننجال مارفننة َميَّ فنن رقنيحن فسصَّننهى هلننم 
هبسقنهير قنجَّ م احقيقينةحن فمنهللا ع لالبن  علنى فرقنة منتهم إ  أيّن   لند من  ابسالنلع ن اب  منل ابنهعمحن ألن اببسس ر 

                                                           
 .(4/67مرآة ا ت ن بلي فا  )(1)

 .(2/42( ابا ق   ابههبية )7/613كتز ابهالرر اب  آيب  )(2)

 .(2/42ابا ق   ابههبية ) 168 ري  ا  جلحن عّب ت إقب ل   (3)
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ألحننه    مُي نن ابسَّسنن ر أصننبوجا علننى حننههدسحن هررَّنن  كنن ن وننه ال ابننهَّي  مجقتنن    ن مج ننة منن  ابصننراع ابننهام  
ا ذن بتقنننل حرميننن  إىل مصنننرحن ه ننن ء  –أيلننن    –أن يستبَّنننأ بتس ىلعهننن  اسلنننرال ا تعقنننةحن فعلننند مننن  اب  منننل 

 نجاال اب  منلحن  نجاال منن   زال يانيم مرحلنة قبلننة ابسنَّسَّن رحن فقنه ردَّ علين  : إن أُِخننل  َميَّن  فن رقني أخننَلِ  
حن ينلا ينج حن ل بنين ( 1)ئسنجن أبنف فن رت  بنلب  هراءينممصرحن هكيف يلينق ببنين أينجال أن يفسنوجا بن  

جاريم   مُجا هة ا رحلة األهىل م  يعجم ابسَّسن ر علنى ا زينرةحن صنراع   حمليَّنةحن هعتن حر هعبن غوحن  أيالجال ه 
ه  ( 2)ه مننهللا كننل مننتهم رنن  بيننه اعخننر منن  ابننب دحن هبنن  ع ننجن األحننجال   مجا هننة ا رحلننة اب  ييننة أفلننل 

إىل ا لنن  اب  مننل همانن  ا الليفننة أن مُجُننجع ابسنَّسُنن ر دننج ب ننهاد فسنن َّ راننجب  م بلنن1238ي/635أهاىلننل عنن م 
م ىلة أبف ديت ر مصنرية بُيعتَّنه عسن را  من  ابشن محن فنأخر  اب  منل من  بيند ا ن ل من ىل  أبنف ديتن ر بسعتينه 
 اباسننن كرحن هأمنننر أن يسننن  ماهنننم مننن  عسننن ر مصنننر هابشننن م عشنننرة آ ا فننن رت انننهة بل ليفنننةحن هأن عا دبننن 

محن هقنننرَّر اب  منننل ماننن  أمجابننن  هكننن ن الليفنننة قنننه  لننند أن يقنننجد احملنننة ا لننن  ابت صنننر داهد بننن  ا لننن  ا ُاظَّننن
حن هفّسننر ابننهكسجر متننلر اح ينن   لنند الليفننة ( 3)األمنن ان ركنن  ابننهَّي  اهليعنن هذ هعمنن د ابننهَّي  بنن  مسننجك 

ننن محن  ن ابسَّسننن ر اكسسنننوجا  ننن ل هونننرا ابانننرا احن هيننن  ا تننن  ق األيلنننة اببسالننن  نحن بسعتينننه عسننن كر مننن  ابشال
اجملنن ل ابعبيانن  بلسعتيننه   اباننراا هبسننبد هفنن ة ابت صننر داهد فشننلد هبقب ىلننل األكننراد هابرتالكمنن حن ابننلي  يننم 

 .(4) احملة ابش مية
 

 ه:622سابعاً: ولال اخلليفة العباسي الااصر لدين هللا   عهد امللك الكامل 
سلنن ء  مننر   أ، حممننه احسنن  ابنن  ا سننستعه اب  يجاننف ابنن  ا قسفنن  الليفننة أبننج ابابنن ت أمحننه ابنن  ا س

هك يند أم ابت صنر أم هبنه عركينةحن ( 5)حممنه ابن  ا سنسظهر اب  أمحنه ابن  ا قسنهذ اهلن    اباب ان  ابب نهادذ 
فنننة إذ ا هننن  زمنننرد خننن عجن  لبهننن  ا  بنننجن مننن  بننن د ابنننرتك ابشنننرقيةحن إىل أن اانننسقر اننن  ا قننن م   دار ال 

أصننبود   ريننة الليفننة ا سسلنن ء  مننر  حن مث اعسقهنن  هعزه هنن  هك ينند أونن ة عتننه الليفننة  اننيم  باننه أن 
اننتة 24م  نن س أمحننه هكتنن س  ، ابابنن ت هقننه ع ونند   خ فننة ابتهنن  1178ي/553هبننه  بنن  ابتنن  اننتة 

. (6)ب ننهاد هغ ينن  ونن ء ك نن  هك ينند راغبننة   النن  هابصننهقةحن هأفانن ل ابننيف ههلنن  منن  ابصننهق   هابجقننجا ب
                                                           

 .(2/43ابا ق   ابههبية )(1)

 .(2/43ا صهر يفس  )(2)

 .(2/43ال ابصليبية )ابا ق   ابههبية   عصر احره (3)

 .(2/43ا صهر يفس  )(4)

 .(22/192ا  أع م ابتب ء )(5)

 .28اي اة الليفة ابت صر بهي    ابهاخلية   (6)
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أبنننف ديتننن ر علنننى مننن  بل نننين هكننن ن ماهننن  دنننج أبفننن  مجنننل  300قننن ل انننب  ابننن  ا نننجزذ : حعننند هايفقننند 
هعصهقد على أيل احرمنيحن هأصلود ابيفك ها ص يهللا هعمر  ابرتبنة عتنه قنيف مانرها اب رخن حن ها هرانة 

 .(1)إىل   يبه حن هأهقفد عليه  األهق ا 
 

م عجفينند زمننرد خنن عجن هحننزن عليهنن  ابتهنن  الليفننة ابت صننر بننهي  1202ي/599  اننتة ه  مجنن دى األهىل منن
  حزان  وهيها حن هفانل   حقهن  من    يفالن  أحنهحن هصنلى ينج عليهن    صنو  ابسن محن هدفتند   عربسهن  
اجمل هرة  ارها اب رخن  هأمنر الليفنة أن يسصنها  مينهللا من  خلفسن  من  ذيند هفلنةحن ه نجاير هوين ال علنى 

جاريهنن  هذهذ اح  ننةحن ه  بي هنن حن فقسننم بيننتهم همحننل منن    خزاىلتهنن  منن  األوننربة هاباقنن ق  إىل ا  راننس ن  
 .(2)عظيم   أل   ك ن حمستة إىل ابت ت ابالهذ هك ن يس هذ أبجف  حن هحزن عليه  أيل ب هاد حزان  

 
ة اباهننننه   أايمنننن  يبننننهه أن الليفننننة ا سسلنننن ءحن خعنننند بلت صننننر بج يننننللمسييييلمء:  خليفييييةصيييير الاا -1

هب ن  األخ ةحن هب ت  ارع ن م  عهل عت  إىل أخي  أ، متصجر بس جف  من  ابت صنر  ن  دعن  بن  إىل انعت حن 
ا رل   ميهل ا سسل ء  جي  حن حي  عج  قبنل اانسقرار األمنجر بنجو اباهنه ا هينه أ، ا تصنجرحن هينلا  ن  

حن هقننه بجيننهللا ( 3)يم يلننعرهن إىل أخننل اببياننة بلت صننر  اننل اح وننية هعلننى رأاننه  ااننس ذ ابننهار هابننجزير هغنن  
ابت صننر صننبيوة بيلننة هفنن ة هابننهس هكنن ن أهل ا بنن ياني بنن  أخننجس األمنن  أبننج متصننجر ي وننم هعبانن  بقيننة األمننراء 

حن مث  له ابت صر بانه و ونة أايم   دار ا لن  بلبيانة ابا منة هبسلقن  ( 4)هرةا ء ابههاهي  هابقل ة هابفقه ء 
  هفجد األق بيم م  ه نجس هأعين ن ابتن ت فيهن  هكن ن من  بينتهم  ني ء ابنهي  ابشنهرزهرذ ابنلذ  ن ء ابسه   م

براننن بة ابسهتانننة مننن  صننن ح ابنننهي  األينننج،حن هك يننند هفنننجد بننن د ابشننن م هاب  نننجر همصنننر قنننه حلنننر  هماهننن  
 ير األانننة ونناراةي  بلسهتاننة هاببياننةحن ف  ينند مت انننبة أوهننر  فيهنن  م اسننة ال فنننة اباب اننية   ب ننهاد مظنن

ها بسه   هاببشرى اببا يل ا هيهحن كم  و رك ابت ت   يلس ا حسف    هُتتجا أن ع نجن أايم ابت صنر أايم 
ا   ننية هقننه ااننسلم ابت صننر ال فننة   ( 5)خصنند هرف ييننة باننهم  عنن يجس منن  اننين اببنن ت هابيننأت   ابسننتني 

هقننننه هصننننف ( 6)منننن    عفننننجس"  م ه اننننل يقننننم خ ُتنننن  "ر نننن ىل 1189ي/575مسننننسهل ذذ ابقاننننهة اننننتة 
                                                           

 .ا صهر يفس (1)

 .28اي اة الليفة ابت صر بهي    ابهاخلية   (2)

 .(2/208( ال فة اباب اية د. ف رها عمر )8/354مرآة ابزم ن )(3)

 .(2/208ال فة اباب اية ) 280ة ابليد ا سبجك ب ربل    خ ص(4)

 .(2/209بل  زره  ال فة اباب اية ) 243لسصر ابس ري    (5)

 .(2/239ال فة اباب اية ) 181ر لة اب   ب    (6)
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ابت صننننر ابرح بننننة ابشننننه  ابنننن   بنننن  ابننننلذ زار ب ننننهاد   عهننننهس بقجبنننن  " هيننننج ميمننننجن ابتقيبننننة عتننننهيم قننننه 
 .( 1)هابص   متهم داع ب  ااسساهها  ايم  رخ ء هعه   ه يد عيم ف ب ب  

 
ابسي اننيني  بننة من  ا سنن هبنيرة ون هن ابههبننة خنهكنن ن يسن عه الليفننة ابت صننر   إدامسياعدو اخلليفيية:  -2

حن هعلى رأاهم ابجزير هانىلب  هااس ذ ابهار "دار ال فة" هاح  د هق    ابقلن ةحن هصن حد ( 2)ها داريني 
ابههاهي  ا ستجعنة هصن حد دينجان ابزمن م هكن ن ألانس ذ ابنهار يفنجذا   ا  زن هص حد ا ظ   هاحسبة هرةا ء 
لليفننة أهقننهللا بنن  باننه أن ك ننر  ابشنن  هذ علننى د هزاعنن  هاننلب  أمننجال كبنن ا    بهايننة خ فننة ابت صننر هب نن  ا

ي 583ابرعينة خ صننة بانه أن عسننلم الليفنة مننلكرة من  انىلنند ابنجزارة  نن ل ابنهي  صننهقةحن هكن ن ذبنن  اننتة 
هأمننن  هزراء الليفنننة ابت صنننرحن ف ننن يجا هزراء عتفينننل   انننلعة هلنننم بج نننجد الليفنننة ابنننلذ كننن ن يب ونننر األمنننجر  (3)

هف عن  همن  يتن   ن ء  كلمن   ابن  دحينة   ابت صنر: أخنل األمنر حقن   ( 4)عنها بلنهللا انتني قبينل بتفس  من  
ه لانند ح مسنن  ابيننرة األوننراا هأهقننهللا بننجزراء هقننجة هفننس  ابننب د   عننة هعتننجة ه بقنند دعجعنن  مجيننهللا اعفنن ا 

هزينر علنى ابنههمحن حن كمن  هأن ابت صنر   ي ن  بهين  ( 5)ابسجء على ا   ا هق م ر  علي  من  اباهنه ها ي ن ا 
ه ننهوت  صننن حد كسننن ال ( 6)بننل خيسننن ر حيتنن   هزينننرا  هياننني أحيننن ان  أخننرى انىلننند هزينننر حسنند مننن  يننراس  نننرهراي  

اخسي ر ابر ل ا ت اد   احملنل ا ت اند هحرصن  علنى ابف رذ   اعداال ابسلع يية ع  ايسم م ابت صر   
ابنننهع اي  ها وننن ع   بنننني ابتننن ت بجاانننعة  مارفنننة مانننهن ابر ننن ل هانننرير م قبنننل ابسايننننيحن أيننن  كننن ن يعلنننق

أصو ال األخب ر هأعجا م حجل عروي  و ص ماني  تصد ماني فس  ر األق هيل علين  من  قبنل أصنهق ىل  
بنننلب  كلننن  هأذ ابفاسنننني علنننى حنننق هصننننجاال هأعهاىلننن  مننن  ما رفننن  في سننند أصنننو ال األخبننن ر إىل الليفنننة 

أه يرتك حن هيلا م  ك ن يفال  حنني خيسن ر هزينرا  أه ق  ني   هعتهىللن يجازن الليفة بني ابرأيني هخيس ر ابش ص 
ه نن  ي حنن    اي اننة ( 7)أه صنن حد ديننجان أه غنن يم منن  ه ننجس م اسننة ال فننة   ابسي اننة أه ا دارة 

الليفة ابت صر بهي    أي  اعسيف ابجزراء متفلي    مفج ني   اح م هبلب  ااسجزر أربهللا عشنرة و صنية 

                                                           
 .(2/209ال فة اباب اية )(1)

 .ا صهر يفس (2)

 .(2/209ال فة اباب اية )(3)

 .(2/209ا صهر يفس  )(4)

 .2/209ال فة اباب اية ) 165ابتيفات   خلف ء بين اباب ت   (5)

 .(2/209ال فة اباب اية ) 92ابتظم ا ا مية ف رها عمر   (6)

 .(2/210ال فة اباب اية )(7)
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حن علنى أن من  جينهر ( 1)م فق  بقد ابجزير أم  اببقية ابب قية فلم ي جيجا أك ر م  ينجاال هزراء محل ئسة مته
يج مجاه  رايان  ابسنيف هابقلنم   آن هاحنهحن ففن  ابجقند ابنلذ يشنرا فين  ابنجزير علنى ذكرس فيم  يسالق 

 سمنننردي  هذهذ ابتزعنننة قيننن دة ا نننيم هيقنننجد اباسننن كر بقسننن ل األعنننهاء هايسقلنننه  ينننة كننن ناألمنننجر ا  بينننة ها دار 
حن هبال أوهر م ل على ذب  هزير ابت صر ا ارها "ابب  ابقص ال" ابلذ ق د  نيم ال فنة ( 2)ا يفص بية 

هدهؤ ابس  قة هأع د اباهيه م  مهن ب د ف رت اب ربينة إىل يفنجذ ال فنة اباب انية   ب نهادحن هعنج  انتة 
حن بقننننه ااننننسمر  ال فننننة اباب اننننية   ( 3)ابننننرذ م باننننه أن أعنننن د مهننننلان هأصننننفه ن هح صننننر 1195ي/592

األخننل اببتظنن م ا ركننزذ   ا دارة ف نن ن الليفننة رسنن عهة ابننجزير ياننني منن  يننراس مت اننب   علننى األقنن بيم ابس باننة 
حن ها انننرها أن (4)ابفنننرتة قليلنننة هحمصنننجرة   ابانننراا هبانننو أقننن بيم بننن د فننن رت اب ربينننة  بلههبننة هيننن    علننن 

ة بنن د ابشنن م هاحعننن ز هابننيم  ك ينند  بانننة بصنن ح ابننهي  األينننج، هأاننرع  همننهللا اعنننرتاا ه يننة مصننر هه يننن
  ي ننن  بل ليفنننة اباب اننن  يفنننجذ مننن ور فنننيهمحن بنننل إن إقنننرارس هلنننم كننن ن يننن  ء مجياننن   ابلليفنننة اباب اننن  إ  أيننن  

عبنهل ابظنرها اعرتاف    مر قه هقهللا فا  حن هقه وهر    اباصجر اباب انية األخن ة مت صند  هينهة بسنبد 
إدارينننة هأمتيننة   ا نننهن ها راكننز احلنننرية األصنن ر مننن   متصننند ابشننوتة هينننج مجوننف يسنننجىل اننلع  متهنن : 

هينننم ا سننن هبجن عننن  حفننن  األمننن  هابتظننن م   األراياحن همتننن  ق ابب دينننة ا نننهنحن هيتننن ك متصننند "احمننن ة" 
 .(5)أداء مه مهم بيسر هاهجبة هخيس رهن ع دة م  رةا ء اباش ىلر ا ستفلي    مت  قهم ك  يسم تجا م  

 
بقنننه ك ينند دهاهيننن  ابههبننة ابرىليسنننية مسننسمرة   الدينننة ها ب  نن  دهن ع يننن  دواوييين الدولييية الرئيسييية:  -3

 ننلرذحن رغننم أن بالننه  قننه عبننهل ا نن  فمنن    ديننجان الننرا  عبننهل إىل "ا  ننزن" هصنن حب  صنن حد ا  ننزنحن 
فقن   هابلني ع أصنب  دينجان ا ق  ان  حن هغنها بلنريبة ا زىلينة هأصب  ديجان ا ته ديجاان  بلعيم هديجان ابت

بن  عنليد  هراثاب  ع خل م  أيل ابلمة دينجان خن   ان  يسنمى "دينجان ا نجاو" هك يند مجارين  من    
بيد ا  ل مب ورة أم    اباصجر اباب اية األخ ةحن فأصب  هل  ديجان يتظمه   د اام "دينجان ابرتكن   إىل 

أن األيم م  ذب  وهجر دهاهين   هينهةحن عشن  رهاايعتن  ابس رخيينة إىل أ  ىلهن  هبانو مه مهن   علىاحشرية" 
 :(6)  عهه ابت صر بهي    مته  

                                                           
 .(2/210ا صهر يفس  )(1)

 .(2/210ال فة اباب اية )(2)

 .(2/210) اب  مل   ابس ري  يق   ع  ال فة اباب اية(3)

 .(738 – 4/651عل يص  مهللا اعداال  ب  ابفج   )(4)

 .(2/211ال فة اباب اية )(5)

 .(2/211ال فة اباب اية )(6)
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هينننج دينننجان ينننهل علنننى منننهى ايسمننن م ابت صنننر اببامنننران هاببتننن ء رغنننم كجيننن  كننن ن يجا ننن  دييييوان األبايييية:  -أ

كنن ن يصننر علننى إجينن د األمننجال اب زمننة  عمنن ر    ننهاي  عهيننهة منن  النن ر  هخ صننة منن  بنن د فنن رت هب تنن 
ع صننمس  ب ننهاد هعننرميم أاننجاري  هأبجاانن  هبتنن ء أاننجاا همننهارت هربنن    أمنن ك  عهيننهة منن  ا تنن  ق ابجاقاننة 

 .( 1) د يفجذ ال فة 
 
هيلا ابهيجان مس هل ع  ا ق  ا   اب  ميتوه  الليفة بألمراء ها ستفنلي  حين  ديوان املقاطعات:  -ب

 .(2)عسعل    ىلهم   دف عر خ صة مق بل وره  مايتة يقبله  األم  ا قعهللا 
 
عهنه ابت صنرحن هأن ا يسمن م اببجقنجا ايسمن م همهللا أن ينلا ابنهيجان كن ن مج نجدا  قبنل ديوان الولوف:  -ج

 إا م  قهميحن فق  يش  يلا ابهيجان   عهه ابت صر بسبد ك رة ابجقجا اب  أهقفه  الليفة.
 
هعتوصننر مسنن هبيس    ا وننراا علننى عجزيننهللا ابعانن م هابشننراال علننى ابفقننراء هاحملسنن  ني ان النبيي : ديييو  -س

حن هكن ن صن حد ابنهيجان يسنساني بنلهذ (3)خ صة أهبا  ابلي  ميتاهم ابسافف م  ا ال ابت ت أه ابسسجل 
 .(4)اليفة م  أعي ن ابت ت هابتقب ء بلسارا على احملس  ني   األزقة هابس   هاحمل   

 
فلانننل مننن  أينننم صننن حي   صننن حب  ينننج كجيننن  عيتننن  بل ليفنننة يجافيننن   خبننن ر األقننن بيم وأميييا دييييوان الربييييد: 

إ  أن ينننلس ا همنننة العننن ة أصنننبود   اباصنننجر اباب انننية األخننن ة  حن(5)هاألحنننهاث ا همنننة ابننن  عقنننهللا فيننن  
حي   صن حد عتوصر أك ر فأك ر بيه: ص حد ديجان النيفةحن ابنلذ عنهاخلد صن حي ع  منهللا بانو صن 

  .(6)ابيفيه ال صة بسقص  األخب ر اب   م ابههبة 
 
 سياسة الااصر لدين هللا املالية وااللتصادية: -4

                                                           
 .(2/240ملم ر احق ىلق يق   ع  ال فة اباب اية )(1)

 .89اي اة الليفة ابت صر بهي    ابهاخلية   (2)

 .(2/212اب اية )( ال فة اب2/66ذيل  بق   احت بلة )(3)

 .(2/212ال فة اباب اية )(4)

 .(2/240حن ال فة اباب اية )78ابتظم ا ا مية   (5)

 .(2/212ال فة اباب اية )(6)
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مننهللا بب نند ابلنن ىلقة ا  بيننة أن خفنند مننهللا  نن ء ابت صننر بننهي   حن حينن  ك ننر  النن ا  هابننزرهع هرخصنند 
حن هيلنيف ابن   بن  ابنلذ ( 1)عنيم األاا رحن ف  يد أايم  على حنه قنجل ابن   بن  رخن ء  هعنه   ه يند 

   عن  ابعرينق ابزراعن  بنني ب نهاد  ابفجاكن حن فيقنجل منزار اباراا   يلس ابفرتة ك رة ا نزارع هابت ينل هبسن عني 
ا  ابقرى مييت   ه ن    هعشنق ينلس إ   أحس   ريق هأمجله    بس ىل  م  األرل هعم ىلر عسصل إىل احلة: 

اباينجن هعتبسنن  فيهنن    عسسننرال ان  هعسننقيه  هينن  مسسناة هفسننيوة عشنرح انن  ابفنراسن ىل  فننرهع من  منن ء باب
فقننه هأونن ر ابنن   بنن  إىل ايسمنن م ابت صننر ابحمل فظننة علننى األمنن  ها اننسقرار ( 2)ابتفننجتحن هاألمنن  فيهنن  مسصننل 

ة ها هاهل ا سفرعة علنى األ ن ر همح ينة ابقجافنل خ صن ح  يق   حرااة على  جل ابعريق حم ية ابقت  ر 
يقنجل ابن   بن : ف ي ن د ا نرء ميشن  مني   إ  ( 3)هأن يلس ابعريق ك يد  نزءا  من   رينق احن  إىل احعن ز 

هجيه قتعرة على  ر مسفرف م  ابفنرا  فسلن  ابعرينق أك نر ابعنرا انجاق  هقتن    هعلنى أك رين  خين م فيهن  
ني أه اانننس هامهم   أعمننن ل زارعليفنننة ابت صنننر انننجء اانننس  ل ا نننمتنننهللا البلعرينننق. هقنننه ( 4)ر ننن ل حمرتانننجن 

متعقنننة  نننر ا لننن  قنننه أ نننيف ابف حنننني علنننى ابامنننل اببسننن رة ابسننن رةحن فونننني علنننم الليفنننة أن ع ملننن  علنننى 
حن كمننن  هأن ينننلا (5)غننن  صنننويوة حسننن ب  الننن   أمنننر بقعنننهللا ينننهس بي نننجن عنننيفة  ننن  يسنننس ل يفنننجذس بصنننجرة 

 ميالقهنعلى األمل ابنلذ كن ن  –بلراىلد  م  إ راءا  أخرى مته   قيق عدء باو ا –ا  راء يهل 
اة ا تسعة بل لة اب  يقسن   متهن  ابشنادحن هينلا يفسنر إون را  ابن  ابسن ع  ابت صر على ابف حني هيم ابف

هيتن ك انبد آخنر من  ( 6)  كس ب  ا  مهللا ا  سصنر إىل هفنرة ا نجاد اب لاىلينة هرخنص أانا ري    ينلس ابفنرتة 
اننا ر علننى عهننه الليفننة ابت صننر بننهي    فقننه أمننر الليفننة بفننس  خننزاىل  أاننب ال ك ننرة اب نن   هاخنفنن ل األ

أرزاا ا تننه من  احبننجال عيتنن   ف  ننر ابانرل منن  احتعننة هابشننا  اب ن   هإ نن ا اببيننهللا بلتن تحن كمنن  أععننى 
 .(8)حن    أدى إىل عراخ  أاا ري  بسبد ابف ىلو مته  هك رة يسبس  على ابعلد ( 7)هابلرة   األاجاا 

 

                                                           
 .(2/213ال فة اباب اية ) 181رحلة اب   ب    (1)

 .(2/213ال فة اباب اية ) 169ا صهر يفس    (2)

 .(2/213ال فة اباب اية )(3)

 .(2/213ال فة اباب اية ) 170ة اب   ب    رحل(4)

 .(2/213ال فة اباب اية )(5)

 .(2/214ال فة اباب اية )(6)

 (2/214ال فة اباب اية )(7)

 (2/214ا صهر يفس  )(8)
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باند يظنن م ابُفسُننجَّة دهرا  كبنن ا    ابا قن   ابههبيننة بنني ال فننة اباب ّانية هاباهيننه منن  الفتيول الااصييرية:  -5
اهلننها ابسي انن  اببايننهحن ابننلذ ا م بنن  ا انن مية هعلننى الصننج  ا م بنن  األيالجبيَّننةحن هذبنن  منن  خنن ل 

فننرل   عننيف عتظننيم ابُفسننجة هيننج إعنن دة ابجصننجل إبينن –عهننه ابت صننر بننهي       –ح هبنند ال فننة اباب اننية 
علنى م ن رم األخن ا فهنج: أن  –أا ا    –ابفسجة ايعر   على عل  ا م ب   الجال  هيه هيقجم يظ م 

حسنتة معلجبنة ُ يَّند فُنسُننجَّة ُعَصرال م  يُب ل  هع رم م  ي ذي  ه س  إىل م  ُيس ء إبي حن هيلس أمجر 
الليفننة ابتَّ صننر مننهللا الليفننة اباب انن  ابتَّ صننر بننهي    : كنن ن  هة  ننهسذر أم   ُيسننمَّحن هقننه وننهه يننلا ابتظنن م 

حن ف يا سند قنجَّة و صنيس  علنى قنجة متصند ( 1)يسهَّيبنجن بُقين س و ابَّ  مرح    سلين   ابحيجينة هابر جبنةحن هابتن ت 
 عنهي  بن  بتفنجذ ا  سلفنةحن ابن هابنسمه ابت صنر  ريقنة  هينهة بسقجينة يفنجذس علنى ا م بن  ا ان مية ال فة 

حقيقنن حن فسنناى بسزهيننه متصنند ال فننة ُبسننلعة أخننرى غنن  اننلعة ماتننجذحن هبننيه عليهنن  أذال الونن  اي انن  
إىل ابسفنن ا ا ميننهللا حننجل  –حبنن ل ايسشنن ري   –عسم ننل ُبسننلعة ا سم عيننة اي اننيَّة أخ قيننةحن عنن دَّذ ابشننرعية 

هكن ن صن حد ابُفسُننجَّة   ب نهاد أايم الليفنة ( 2)أه ا تظمة ا هيهة متصد ال فة ابلذ يرأت يلس ابسلعة 
ابت صنر ينج ابشنني  عبنه ا بنن رحن فأحلنرس الليفننة " هأععن س ئسننم ىلة ديتن رحن هخلننهللا علين  هعلننى هبنهسحن هكنن ن 

ابفسي نحن همن  قن م بن  الليفنة حن  ّ  ياين أي  عت زل بل ليفة ع  متصد رىليه ( 3)أعب ع ك  هن وي    حست   ب  
مث عتظيم هرع ية هللس ا تظمةحن فعال  ذبن  ر لهن  األهلحن هرىليسنه  يج عملية إع دة  – باه ذب  –ابّت صر 

محن  لنند 1210ي/607ابتنن ت ها لننجكحن ففنن  عنن م حننهَّد قجاعننهي حن هيشننري حن هايسسنند إبينن    ابُفسالننجة أكنن بر 
 حن علننى أن عتسمنن  رعيننة اننيتسمننجا إبينن    ابُفسُنننّجة هياالههينن  إمنن مهم  ابت صننر منن  ُكننلَّ ملننجك ا سننلمني أنالليفننة 

 .(4)ُكلَّ متهم إىل مل ه  
 
هقننه ُه ننهللا بلُفسُنننجَّة ُوننُره  خ صَّننة جينند أن عتعبننق علننى منن  يتسمنن  إبيهنن حن همتهنن : صننها نرييا  الُفتُيييوَّل :  -أ

هصننلة ابننرحمحن هابجفنن ء ابباهننهحن احننهي حن هأداء األم يننةحن هأداء ابفننراىلوحن ها ستنن ال احملنن رمحن هيصننرة ا ظلننجمحن 
ععبيقهنن  منن  حن هك ينند ُيتنن ك أمننجر عهيننهة يُعلَنند ( 5)ابنن  حنن َّ عليهنن  ا انن م قجاعننه األخنن ا هغ ينن  منن  

 عليه  م  ذكري    األح دي  ابتبجية ابشريفةحن مته : ا تسسبني إىل عتظيم ابُفسُنجَّة هكله  يسسهل 
   عة ابرةا ء ها قهَّمني. -

                                                           
 .(14/74ا جاجعة ابش ملة د.اهيل زك ر )(1)

 .(1/296ابا ق   ابههبية )(2)
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 األمر اب ارها هابته  ع  ا ت ر. -
 حن هإغ وة ا لهجا.يصرة ا ظلجم -
 حف  ا  ر. -
 ابسا  ه هابست صر بني األعل ء. -
 ا  ر.حفظ  -
- .  كسم ن ابسَّرَّ
 صها ابلهعة. -
. هم  كل ذب  إ  اانسعم ع   ن رم األخن ا اباربيّنةحن هعان بيم ا ان م   ابسا منلحن ( 1)ابافة ع  احمل رم  -

ابفسي نحن أّم  م  يتلالم حنهي    هلن حن فيُنهعى ة يسّمجن م ابفسج هك ن ا تسسبجن بستظي( 2)ابشع عة ها ي  ر هبرهح 
عتسنيد بلمُتلنمني ا ُنُهدحن علقنى قهم ءحن مّث يق م حفل  نابف  ا هيه بقبجب    ابستظيم فسي اببرفيقحن هيُروَّ  

حن (3)ة فينن  كلمنن  حن عشننيه اببُفسُنننجَّةحن هعربعهنن  بسانن بيم ا انن م منن  خنن ل اعاي  اب رميننة هاألح دينن  ابشننريف
حن هيج دبيل قبنجل األيظمنة هابسان بيم ال صَّنة اببُفسُنجة ( 4)م ء همل  هيشرال ا تُسسبجن ا ُهُد كأت ابُفسُنجَّة هفي  

من  اب سَّنن نحن أه ابقعنن  األبننيوحن مث يرعننهذ ابسننرهال النن  َّ هكن ن ابفنن  عتننه عتسننيب  يُلننفال ر بننه رقيقننة  –
ه ابنننزذ الننن   هلنننلا ابستظنننيمحن فعمينننهللا ابفسيننن ن يرعنننههن  نننرازا  خ صَّننن   اببُفسُننننجَّةحن هكننن ن ابسنننرهال ُينننج ابشنننا رحن أ

ننها  منن  ابسننراهيل مييننزيم عنن  بقيننة ابتنن ت  ابفنن    قيننة صنن  ة اننجداءحن هفجقهنن  حن مث عج ننهللا علننى رأت (5)همجحَّ
حن عليه  حزامحن يُالقَّ بن  ان َّنيقلتسجة م  ابصجا األبيوحن هيلهللا على أكس ف  قب ءحن أه عب ءة خفيفة يُلفال 

هررنن  كن ن من  أوننهر حفن   عتسننيد ا لنجك بستظنيم ينن  احفلنة ابنن  ( 6)خفننيَّ  ر لنن أه ختعنرحن هيلنبه   
بن  يصنر   محن هأق م العبة فيه  ق  ن  محن ة ان   1223ي/622أق مه  ا ل  ا تصجر ص حد مح ة ع م 

 .(7)هابه ا  رَّؤ اب  هاصل 
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بسسني  ُرُانل  إىل ملنجك ا سنلمنيحن ه  ببن  منتهم ينه يظنراي حن بنها هعتهم  اانس مل الليفنة ابت صنر عتظيمن  ا ه
حن فهننلا   يُننتقص منن  (1)عننيف يظنن م ابُفسُنننجَّةحن هقننه قبننل ا ميننهللا ذبنن حن هايسسننبجا بل ليفننة ابت صننرا يسمنن ء إبينن  

ابان دل العة ماتجينةحن بنلب    يس لنف منتهم أحنه هقنه "بنبه ابسنلع ن ُمل هم و ء هم  ُالعة ابُفُسجة إ  
ا ُاظننمَّ ها لنن  اب  مننل ها لنن  األوننراحن هببسننه  حن هكننلب  أه دس ا لنن  (2)اهيل ابُفسُنننجَّة بل ليفننة ابت صننر اننر 

صنن حد محنصحن ها لنن  ابظَّن ير غنن زذ ابن  ابسالننلع ن صن ح ابننهي  صن حد حلنندحن هكنلب  أراننل اجمل ينه 
األمَّننننة حجبنننن حن بننننلب  أيَّنننن  قننننه مجننننهللا حن هاعسقننننه الليفننننة ابتَّ صننننر (3)ببنننن ت ابُفسُنننننجَّة إىل كي سننننره اننننلع ن ابننننرالهم 

إىل حن فقننه كنن ن ا لنن  ابننلذ يتسسنند (4) هاببفاننلحن فقننه أاننب د ابُفسُنننجَّة مزيننها  منن  اهليبننة علننى متصنند الليفننة
ُكنّل ايسم م الليفة ابتَّ صر بستظيم ابُفسُنجَّة  ال  ياسقه أ ّن   الليفة يسبا  ُكلال أرك ن دهبس  هأك بر ب دسحن هب   

م 1218ي/615ا  ننن  ر ابننن   ينننق انننمحن ففننن  عننن م لنننُجك ا سنننلمنيحن حننن  إيَّننن    يُبصنننر أعظنننم مننن  يربعننن  رُ 
دمي   أم م ّقجا  ابفراة ابن  احسلندَّ حن هيج مراب  على ( 5)ُرُاُل الليفة ابت صر إىل ا ل  اب  مل هصلد 

الليفننةحن فسبنننيَّ أينن  أل ننل رمنن    ا هيتننةحن هأخننل  عسقننّهم ابدنن س ابقنن يرة فظنن َّ ابتنن ت ابظتننجن ا ميلننة ي ماننل 
ف نأن اب  منل كن ن حب  نة  (6)أن ي جن يج قبلس  فساعَّد ابت ت من  إمن م اباصنر همهَّسن  اببُنُتهاحن هكجي  يُريه 

 .(7)إىل زع مة الليفة برم  اببُنُتها بُيق هم  و فل ابفري  ابزاحفة على مصر
 
ابرم  ابببُنُتهاحن هعنهريد احمن محن هقنه عفنت  ابتن ت هك ن م  ايسم م   ابفسي ن من ن اطات الُفتُيوَّل:  -ب

حن قننه ونن ع   ماظننم أدنن ء ( 9)ابرمنن  ابببُنتُننِها حن ه  اباصننر األيننج، كنن ن (8)  ذبنن  اننجاء األمننراء أه ا لننجك 
يه أه نل ابصننابعيجر من  أ نهيج راي ة رم  هعهريد على ابسسهيه هُيسس هم بلرم  على ابههبة ا ا مية 
 .(10)ابتَّ صر بهي    قه متهللا رم  ابُبتُها إ     يتسم  ب  الليفة ابابَّ ا  ابراي ةحن هك ن 
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بقنه قصنه الليفننة ابتَّ صنر منن  ايسم من  اب بنن  بتظن م ابفسننجة عقجينة مركننزس هزايدة ف علينة متصنند الليفنة هربنن  
ليفنة هإم من   ونرعي   فالين  حن إ ن فة ب جين  خملجك األ راا هابرعن اي بشن ص الليفنةحن من  حين  كجين  زعيمن   

مجعنن حن هيننرى باننو اببنن ح ني إن يظنن م ابُفسُننجة ( 2)هب نن َّ ُكننلَّ منن  قنن م بنن  ابّت صننر بستظننيم ابُفسُنننجَّة  نن هى باننه ( 1)
إذ اينسم اللفن ء اباب انيجن ي 622ابت صنر بنهي    انتة ااسمر اببقجة ها يهف ع يفسنهم  بانه هفن ة الليفنة 

 .(3) م براجمه  هرع ية ابفسي ن   ابب د ا ا مية على اخس ا احم اة هل  باهس   ابات ية اببفسجة هابقي
بش صية قجيةحن فسم َّ  م  إعن دة اهليبنة  تصند ك ن الليفة ابتَّ صر يسمسهللا صحول اخلاللة العباسية:  -6

ن ابت صنر قنه منأل ال فةحن هأع د ابسنيعرة علنى عنهَّة متن  ق   ميسنَه إبيهن  يُفنُجذ اللفن ء متنل زمن   جينل: هكن 
ال فنةحن هك يند قنه ابُقُلجال ييبة هخيفةحن ف  ن يريب  أيل اهلته همصر كم  يريب  أيل ب نهادحن فأحين  ايبسن  

حن هااننسجىل مننهللا اباننراا علننى إقلننيم خجزاننس ن هغ مهنن  منن  األ ننرااحن هملنن  مهننلانحن ( 4)م عنند رننج  ا اسصننم 
 ابانننرااحن هاننن ىلر األ نننرااحن يُع باجيننن  ُ زىليننن    حن هكننن ن بل ليفنننة ابتَّ صنننر: أصنننو ال أخبننن ر (5)هأصنننفه ن 

هأملنى الليفنة ابت صننر ُمنهة حي عن    عنزة ه  بنة هقمننهللا بألعنهاء هكن ن ونهيه ا يسمنن م ( 6)األمنجر هُكلَّيَّ  ن  
إ  وننهرا  ه  يقننم أحننه منن  اللفنن ء اباب اننيني   ( 7)هااننسمر خليفننة اننبا   هأرباننني اننتة رصنن م ا لنن  ... 

أقنن م رصننر ا َّننهة ابعجيلننةحن ه  َععُننل مننهة أحننه منن  اللفنن ء ُمعلقنن   أك ننر منن  ا سستصننر ابابيننهذ  ال فننة يننلس
 .(9)ئسني اتة  –األمجرذ  –ابت صر ا رهاّ  حن هكلا هَو األيهبه ( 8)ح كم   ا  اسني اتة 

 
عجق  بب نهادحن حر  الليفة ابت صر بهي    على عقليص ابتفنجذ ابسنلالتصدي للافوذ السل ولي:  -7

ههانننهللا يفنننجذ ال فنننة فهنننهم دار ابسنننلعتة ابسنننلعجقية هرفنننو  لننند   نننرل اب  بننن  بنننلكر ا ننن  علنننى العبنننة 
هعج نننند يننننلس  (10)ااننننرتد األحننننجاز هاعقبهنننن   صننننفه ن همهننننهان اباب اننننيةحن فشننننملد اباننننراا  مجانننن حن كمنننن  

 م.1193ي/590ء ابسيعرة ابسلعجقية ر ي   على اباراا اتة  ا ا زا    
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هقنننه عمنننه ابت صنننر بنننهي    إىل اانننس هام أاننن بيد عهينننهة بسوقينننق يهفننن حن متهننن ؛ اانننس  ل ا ت فسنننة بنننني 

منن  أ ننل أ ننا ا ابتفننجذ ابسننلعجق  علننى أقنن بيم ال فننة هااننسع ع  رينن  ابقننّجة األمننراء ابسنن  قة ا ننهد 
 ابشننرعية علننى عنن ء بع ننرل اب  بنن  ابننلذ حنن هل ابتيننل منن  ال فننة اباب اننيةحن ملننيف   الجارزميننة بلصننعهام 

ابننهي  ع شنن  الننجارزم  هاعننها  أايس رتوننة األرا نن  هاألقنن بيم ك فننة ابنن  ك ينند   حننجزة ابسنن  قة   بنن د 
ف رت هي لا  رال ابت صنر عصنفجري  حبعنر هاحنهحن حمن ه   ا ن ك قج من  عسن راي  هاببسن و إ ن ء  مجحن  م 

ك ينند ماركننة ابننرذ بننني   ننرل اب  بنن  هع ننم الننجارزم  اب اننسي ء علننى اباننراا هال فننة اباب اننيةحن هبقننه  
 ( 1)م هايسهى رقسل  يفجذ ا  قة ابرهم 1193ي/590ح  ة حي  خسر   رل ا اركة هقسل فيه  اتة 

 
اانننسا ن الليفنننة ابت صنننر باننن ء ابنننهي  ع نننم خجارزمشننن س بلقلننن ء علنننى ابتفنننجذ الااصييير واخلوارزميييية:  -8

جارزمش س يلا اعسيف يفس  هري  ابس  قة حين  انيعر علنى األقن بيم ابسلعجق    ب د ف رت على أن خ
 زابس باننة هلننمحن بننلب  أصننب  أكننيف قننجة بننني أمننراء ا تعقننةحن ه مننهللا   ال فننة اباب اننية هانزعهنن  علننى األحننجا

ه لبه  ب   ع جن كف ية  عب ع  إ  أن ابت صر رفو ابست زل ع  األحجازحن بل أرال  يش   احسنل اصنفه ن 
يش    حس ل مههان هأك ر من  ينلا حن هل ابت صنر ا انسا ية  عنهاء خجارزمشن س ع نم من  األمنراء ها   

الجارزمية هاعصل ابلزر ه لد متهم أن يسوركجا بيمتاجا ع م من  دخنجل ابانرااحن مث كسند الليفنة ابت صنر 
 ننلا انن  ابت صننر اب ننجرذ "ىبمنرس بقصننه بنن د خننجارزم بيانجد )ع ننم( عنن  قصننه ابانراا" هيإىل غين ث ابننهي  

النجارزم  عن  هإ رة ا  عرااب    ختجم الجارزميني ابشنرقية هبنلب  أبانه العنر   خلق مش كل عهيهة 
ابانننراا هبنننج إىل حنننني إن خعنننر اب نننجريني علنننى النننجارزميني أر نننأ اهلعنننجم النننجارزم  أك نننر مننن  عشنننري  انننتة 

حممنه هب ن   رة الجارزمينة ابتن  عن ء ابنهي  هخ ل يلس ابفرتة عج  ع ء ابهي  ع م هأعقبن    ح نم ا من
اباننراا بننباو ابجقنند هبننهأ خجازمشنن س عنن ء ابننهي  حممننه   مشنن غل    األقنن بيم ابشننرقية أر ننأ   ركنن  دننج 

  احنننننس ل ابانننننراا هإق مننننة العبنننننة بننننن    ب نننننهاد ابس عنننني  بستفينننننل  مجح عننننن  ه مجحنننن   أبيننننن  مننننن  قبلنننن  
س بصنراحة من  الليفنة ابت صنر بنهي    اباب ان    ختلنج من  هقنه  لند خجارزمشن ي 607همس  هي  متل 

الليفنننة إ  العبنننة ه ننن  رفنننو الليفنننة  ه  ي نننجن إىل هق حنننة : أن ي نننجن أمنننر ب نننهاد هابانننراا باننن ء ابنننهي 
علنى ابانرااحن ابت صر يلا ابعلد عمه خجازمش س ع ء ابهي  إىل اخس ا أيجاع اُبميفرا  بسيفينر ون  حنرال 

قل ها  عرااب  ابهاخلينة حين  ونعهللا   بين  ال فنة علنى ابسمنرد داخنل ب نهاد هب ن  ال فنة فأ ر ابق 
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حن همجنهللا خجارزمشن س فقهن ء هعلمن ء األقن بيم ابس بانة بن  هأمنريم  صنهار فسنجى بانهم ونرعية (1)اوقد ابسمرد 
ابلنن ل اببقمننهللاحن هباننه اباب اننية هأن خلفنن ء بننين ابابنن ت أمهلننجا أمننر ا هنن د ه  يسسباننجا أيننل اببننهع ه ال فننة 

كم  هأين  عمنه إىل إ رة ابنرأذ ابان م صههر ابفسجى أمر خجارزمش س اباق   اام ابت صر م  العبة هابس ة  
ا انن م   ننه ال فننة اباب اننية ابباننرااحن حينن  يظننم دع يننة هاانناة بلسشننه  ابل فننة مالتنن   أينن  ع ننر علننى 

مع ببنن   باننزل ابت صننر ألينن  يقسننم ى مه مجننة خجارزمشنن س رانن ىلل منن  الليفننة ابت صننر فيهنن   ننريو بل ننجريني علنن
 مج عة ا سلمني ه رل بالهم على ابباو اعخرََّّ

 
م دننج اباننراا مسننسههف   احننس ل 1217ي/614هقننه انن ر خجارزمشنن س عنن ء ابننهي  حممننه  ننيم  ننرار اننتة 

الليفنة هاختنل الليفنة  بع عنةب هاد ه  عفه ما  رال الليفة ابت صنر ابن  أرانله  بنرتدس عن  قصنهس هعتصنو  
حم ينننة ابانننراا مننن  اهلعنننجم ا رعقننند هُت ننن  مننن  كسننند أ ب نننة إقلنننيم فننن رت ابت صنننر محلنننة مننن  ا  نننراءا  

ابننلي  دايننجا بع عننة ال فننة اباب اننية خنن ل يننلس ابفننرتة ه ننهة هأذربيعنن ن  ننهس كمنن  هأن احشيشننية ابتزاريننة 
ي ننجن  بنن د فنن رت هانلا ااننسع ع ابت صننر أنغنر،  قصن ة منن  ابننزم  اانسع عجا اغسينن ل "أهغلمننم" ع ملنن   

األمجال بلسوصني هإق منة ا سن ريه ح  زا  بيت  هبني خجارزمش س همهللا ذب  فقه فرا ابت صر ابس ح هصرا 
باننه عركنن  مهننهان ع صننفة ولعيننة حنجل ب ننهاد هب نن  خجارزمشنن س   يننسم   منن  دخننجل ابانراا حينن  صنن دفس  

 بننن  ا قننن علنيحن كمننن  عار نننجا ب ننن را  مننن  ابسننن  ن احمللينننني  ننن   انننل ع عينننة أيل ننند دهابننن  هاب  ننن  مننن  ر 
 .(2)خجارزمش س ملعرا  إىل ا يسو ال ابببقية ابب قية م   يش  مته ر ابازمية خ ىلر ابقجى

 
م هخلفننن    1220ي/617ه  يّ ننرر خجارزمشنن س عننن ء ابننهي  حممنننه حم هبسنن  ب ننزه ب نننهاد حينن  عنننج  اننتة 

ل ابنهي  مت نيفيت هك يند اي انس  ما دينة بل ليفنة ابت صنر اباب ان  حين  عجانل  ح م الجارزميني ابت    
كأبي  اببجا ىلل ك فة  اق   ال فة اباب اية مهللا أي  كن ن ينهرك  ن العنر ا  نجو اب  علنى أبنجاال ابان   

 لعننة ا انن م حن هكنن ن  نن ل ابننهي  مت ننيفيت  نن هل إجينن د األعننلار هابسيفيننرا  منن  أ ننل غننزه اباننراا اُت منن   
بتفسن  دنج ابانراا ف انسجىل علنى إقلنيم أبي  ه   فشل   إجي د خلف ء ب  بني أمراء ا سنلمني عنز علنى ابسقنهم 

األحننننجاز "عربسننننس ن" ابسنننن بهللا إداراي  بل  فننننة ا ركزيننننة   ب ننننهادحن هب نننن  مت ننننيفيت فشننننل   احننننس ل ع صننننمة 
ه نر  ا اركننة بننهي  مت نيفيت   األحننجاز األحنجاز آيننلاك عسنرت هأراننل الليفنة ابت صننر  يشن  حننرال  ن ل ا

هايسصر مت يفيت على  يم ال فة اباب اية ابلذ ايسود دنج ابانرااحن م 1225ي/622  األحجاز اتة 
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مث أعنن د اب ننرة علننى عسننرت هب نن  ا ننيم اباب انن  صنننمه مننهافا   عنن  ع صننمة األحننجاز  نن  ا ننعر مت نننيفيت 
جا اب ننيم ا ننهافهللا عنن  اببصننرة ابننلذ أهقننهللا اننم همننتاهم ه يشنن  إىل دخننجل حننههد اباننراا ابشننرقيةحن ف صننعهم

 .(1)م  دخجهل  
 

همننة   األحننجاز ه تننج، اباننراا  النن  يتهنند هيننهمر كننل منن  عقننهللا إن فشننل مت ننيفيت   احننس ل أيننة مهيتننة م
علينن  يننهس   ابقننرى ها ننزارع ابنن  مننر انن حن ف يسشننر ابسننلد هابتهنند ها ننعرال حبننل األمنن  هقعانند ابعننرا 

علنننى ابعريننق بننني ب نننهاد هاببصننرةحن هايننهفهللا مت نننيفيت  نن    ابدنن س ب نننهاد هأراننل إىل الليفنننة  هقعانند ابعننرا
ابت صر راج   محل ران بة إىل دار ال فنة هصنفه  أحنه ا ن رخني   ن : ران بة عاتند هعاسندحن  ن  ينهل علنى 

بنل هاصنل  يه مجهن  اح بة ابتفسنية ابسنياة ابن  كن ن يايشنه  هحنني أصنب  قن ال قجانني أه أد  من  ب نهاد  
هأمننن  الليفنننة اباب اننن  ابت صنننر فقنننه اانننساه ُتننن م ا انننساهاد بلنننهف ع عننن   (2)اننن س  ننن    هعسننن ر   باقجبنننة 

هاصنننلوجا اننني دة ابانننراا هكرامنننة أبت ىلننن  هاليننند أينننل ب نننهاد أينننل ابصنننج   ها نننج  حن هاانننساهها بلنننهف ع 
لليفة ابت صر ا  ل هابسن ححن كمن  اعصنل الليفنة ابس ح هييأها ابتف  هيصبجا اجمل ييق على األاجار هفرا ا

ابت صر حب كم أربل زين  ابنهي  كنجكيفذ ه لند إبين  مه مجنة  نيم مت نيفيت هقعنهللا خعنج  ُتجيين  همجاصن ع  
هد س يلس ابظرها هأدرك مت يفيت ااساهادا  اباراقيني هخليفسهم ابت صرحن ايسود مت نيفيت ونرق   بانه أن 

ُتنجي   يشن  ابنلذ باقجبةحن هباه أن  د بانو ابقنجى احمليعنة بب نهاد من  أ نل   أملى مث يية عشر يجم   
قعاد م ع حن كم  ي  م مت يفيت داقجق  هح صري  مث دخلهن  هأابين   تنجدس ابنلي  ع ونجا فيهن  فسن دا  هقنس   

ابننهي   ه بنن   هي ننلا فشننل اهلعننجم اب نن   بل جارزميننة أمنن م صننمجد ب ننهاد هالليفننة اباب انن حن بقننه أباننه  نن ل
ا سننلمني هعلننى رأاننهم الليفننة اباب انن  ابت صننر مت ننيفيت بسي اننس  اباههاييننة علننى ال فننة اب  نن  منن  أمننراء 

ه الهم مجيا   خصجم   ب  يش جن   أيهاف  ابسجااية هأ م ع    أق بيمهم ههللا كلن  عنرك هحينها  بهي    
 .(3)م1231ي/628هعلى إم رع  اتة   قلجا علي    ا يهان جي ب  مص س احملسجم أم م مججع ا  جل ابلي

 
ُت ننننل احركننننة احشيشننننية ابب  تيننننة  هننننجدا  مسعرفننننة "غ بيننننة" الااصيييير لييييدين هللا واإمساعيلييييية ال يييييعية:  -9

لهننن حن هقننننه ا اننن مية هختريبهنننن  هعنننهم  أصنننجهل  هإحنننن ل عقينننهة هم نننل هقننننيم أخنننرى حمبلس ل نننل إىل اباقينننهة 
مهمننة   بنن د فنن رت علننى يننه احسنن  بنن  ابصننب ح متننل  م  انند اي اننية  قننق ااننسع عد يننلس احركننة أن
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م حيننننن  اننننن  ينننننلا ابهاعينننننة ا سعنننننرا   كسننننند اننننن  ن مننننن  بننننن د ابنننننهيلم هقنننننزهي  1190ي/483انننننتة 
ابتننن ت رنن  ارع بنننجس منن  اغسيننن    هوننن لد خعننرا  كبننن ا  علننى ابانننراا هال فننة اباب انننية هيننهدها هأذربيعنن ن 

سلفة م  ابا   ا ان م  إ  أن اي ان   ابت صنر بنهي    هوناجر احشيشنية هعملي   إري ال   أر  ء ل
بقجة ال فة اباب اية   عهه ابت صر أ يفيم على إعن دة عقنجمي منجقفهم   األقنل خن ل علن  ا رحلنةحن فقنه 

يفننة أوهننر احسنن  اب  بنن  بنن  حممننه بنن  احسنن  ُتسنن   اب انن م هإق مننة ابفننراىلو هبتنن ء ا سنن  ه هرااننل الل
ابت صنر من  أ نل ابسون بف مان    صنراع   نه الجارزمينةحن هب ن  احشيشنية اغسن بجا إمن مهم ا اسنهل هعنن دها 
إىل عقيننه م ابب  تيننة ا لوننهة هي ننلا فنن ن قننجة ابت صننر هاي اننس  أوبسنند ف عليسهنن  حنن  مننهللا احشيشننية ابننلي  

ابسلنن م  ههحننهة ابصننف مننهللا اعباننجا خعننة عتقننليم منن  اننعجع  هبننج بننباو ابجقنند حينن  اوهننرها مننيلهم إىل 
ابانن   ا انن م  بقينن دة الليفننة ابت صننر هب نن  يننلا ابسظنن ير   مي نن  أن يسننسمر  ننجي   حينن  علبننلبجا بننني 
اباب اننيني هالجارزميننةحن كمنن  حنن هبجا أن يسقربننجا إىل ا  ننجل أوتنن ء زحفهننم   بنن د فنن رتحن هب نن  يج كننج دمننر 

 . (1)ق عهم ع  آخري  
ةحن ابامنننل علنننى اانننسيا ال أينننل اببنننهع هحم هبننند إدخننن هلم هد هنننم   مجهنننجر األمنننة همننن  ابنننهرهت ا سنننسف د

هقنجة عشن ل  فهللا اببلن  ين  أحسن  هإذا كن يجا ونجكةارحن هابتقن   هابنههاحنج  اباريو ع   ريق ابساليم هابرتبية
خعنننر علنننى عقينننهة األمنننة هأخ قهننن  هوق فسهننن  هحلننن ر   جيننند ابسصنننهذ هلنننم ب نننل حنننزم هقنننجة هكسنننر علننن  

 .هابامل على إزابد مشرهعهم ابسي ا  هاباس رذ م  ابج جد ابشجكة
 

ك ن مجقف الليفة ابت صر م  ب د ابشن م ها نو   فهنج منهللا كنل دعنجة الااصر وحكا  بالد ال ا :  -10
إىل هحننهة ابصننف هابسلنن م  بننني ابقننجى ا انن مية  ننه احركننة ابب  تيننة اهلهامننة   ابننهاخلحن ه ننه ا فننري  

ابفنرتة هخ هلن  انجاء كن ن ال ر  فقه ك ن ابسان هن ابفران  اببن  ين أمنرا  هاقان   قبينل ينلس  ا سسرتي  اببهي   
يلا ابسا هن اراي  أم علتي  ف ي    ي   خيفى على الليفنة ابت صنر ابنلذ ميسلن   هن ز لن برا  فان ل هيشن  

هأملرينن   –ابب  تيننة  –األعننهاء هبقننه   ابسانن هن بننني راوننه ابننهي  اننت ن زعننيم احشيشننية ابسننجرية  ركنن   
ملنننن  بينننند ا قننننهت ابننننلذ ُت ننننل  رانننن ل ابجفننننجد بننننني ابعننننرفني منننن  أ ننننل ابسفنننن يم هابستسننننيق  ننننه ابقننننجى 
ا ان ميةحن كمنن  كجينند احشيشنية حلفنن   مننهللا فرانن ن ا انبس رية ا فننري   ننه صن ح ابننهي  هاألمننراء ابسنن باني 

ة ينن  ء ابفرانن ن ابصننليبيني مق بننل عاهننه بنن حن هإن احشيشننية ك ينند عتشننر دعج نن    بنن د ابشنن م  نند مح ينن
احشيشية ابغسي ل األمراء ابلي  يا ر جن ا انبس ريةحن فقنه أ ر عبتين مني ابسعيلن  ابنلذ زار ا تعقنة   ذبن  
ابجقننند إىل عاننن هن ابيهنننجد منننهللا احشيشنننية هإىل ه نننجد أربانننة آ ا يهنننجدذ يقننن علجن منننهللا احشيشنننية ابسنننجرية 
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هإزاء يننلا ا جقننف العنن  كنن ن ابت صننر يننهرك  ننرهرة دعننم ( 1)يهننجد ابرهحنن " رجافقننة رأت ا نن بج  "زعننيم اب
ابقننجى ا اننن مية ابنن  عنننهعج إىل ابجحنننهة ها انن م ابصنننوي حن كمنن  هأن صننن ح ابنننهي  هبقيننة األمنننراء كننن يجا 
حب  ننة م اننة إىل مسنن يهة ال فننة اباب اننية منن  خنن ل عهننجد ابسجبيننة ها عننرتاا بشننرعية ح مهننم همراانننم 

ه هابسشريف ه  ي   األمر اببتسبة بل ليفة ابت صنر انه   فاملينة حفن  ابسنجازن بنني أمنراء بن د ابشن م ابسقلي
عملينننة دقيقنننة هحس انننةحن ذبننن  ألن بانننو األمنننراء مننن  األ ب نننة هغننن يم كننن يجا   يفهمنننجن مق صنننه صننن ح 

    مج ن حن هيبنهه أن ابهي  هخيشجن م  مش ريا  هيفجذيم هااسق بيسهم   ابقرار ابسي ا    ا تن  ق ابن
الليفننة ابت صننر كنن ن يفلننل ابامننل ابسي انن  هابسننهرجي  علننى ابامننل اباسنن رذ اح اننمحن ههلننلا كنن ن ك نن  منن  
يسجا  بني صن ح ابنهي  هاألمنراء األينجبيني من  بانهس هبنني ح ن م األ ب ين   اعخنري  من  أ نل ابجصنجل 

 .( 2)إىل عف يم اي ا  هدتد اف  ابهم ء بني ا سلمني 
 

 ه  عهننه ا لنن  اب  منننل األيننج، اانننسمر  ابا قننة علنننى منن  ك ينند عليننن  بننني الليفنننة ابت صننر هاألينننجبيني ه 
فلننم يقبننل ا لنن   عتوصننر ع قننة الليفننة بننهي    اب لنن  اب  مننل بننل امسننه  بسشننمل ابقنن  ملننجك األيننجبيني

 .(4)لد مت  الجارزم  ذب حن عتهم   (3)ا اظم مس عهة   ل ابهي  الجارزم    حم ربة الليفة 
 

 بداايت االحتكاك امل ويل ندود "دار اإسال ": -11
بهأ ا  جل ا حس  ك اببا   ا ا م    ابستج  األخ ة م  عهنه الليفنة ابت صنر بنهي   حن همانىن ذبن  

فننة فيمنن  أ ننم   ي جيننجا قننه ونن لجا خعننرا  علننى "دار ا انن م" كمنن  هأن خععهننم ه مجحنن  م   ع نن  ماره 
يسالق ابل فة أه أق بيمه  رغنم أ نم دخلنجا   صنراع   حمنههدة   اببهاينة منهللا كين ان  إان مية حم ينهة هلنم 

حن مننننن  ا حس ننننن ك ا  نننننجو ابباننننن   ا اننننن م  هابننننن  عبنننننهأ مننننن  انننننتة ( 6). بقنننننه ك يننننند ابصنننننفوة األهىل (5)
 رة ع  غن را  مسانهدة هغنزها   ت يز خ ن عبهي  ابستة اب  عج  فيه  ي 620إىل اتة ي 617ي/616

مف  اة على مهن هأق بيم ب د م  هراء ابتهر هخراا ن هيهفه   ه ابتبو ه سه قجة أمنراء ا سنلمني ه  
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ينننلكر ابسننن ري  بل ليفنننة ابت صنننر أذ دهر مانننني د يلهننن  خ صنننةحن هأيننن  كننن ن   أهاخنننر حي عننن  مشنننلج   أ  ننن  
 .(1)ي 622ا رل حي  عج  اتة 

 رخء ليه وأايمه األخريل:ألول املؤ  -12
هكنن ن مسننسق   ابألمننجر ابباننرااحن مسم تنن   منن  ال فننة يسننجىل األمننجر بتفسنن  منن  زال   عننزَّ لييال الييذهيب:  -

 حن يسننهكنن ن : وننهيه ا يسمنن م اب لنن حن   خيفننى علينن  كبنن  ونن ء منن  أمننجر رع( 2)هاننا دة  ره  بننة هااننسظه 
  ة هاحننهةحن ك ينند بنن  حيننل بعيفننة هِخننهع دفاننهللا ابننب د أصننو ال أخبنن رس   ابننب دحن حنن  كأينن  ونن يه مجينن

 (3)يفع  إبيه  أحهحن يجقهللا صهاقة بني ملجك مسا دي حن هيُجقهللا عهاهة بني ملجك مسجادَّي  ه  يُفعتجن 
 
دايد ابس  ني بلت صرحن هدخل  د   عس  م  ك ن من  ا  ن بفنيحن هذبندَّ بن  اباسن ة لال ابن الا ار:  -

ف  ا بن برةحن هفننس  ابننب د اباهينهةحن هملنن  منن  ا م بن  منن   ميل نن  أحنه  نن  عقننّهم منن  هابعه ن ة هايقهننر  بسنني
ابابن ت عسصننهع هليبسنن  ابسن  ني هاللفنن ء ها لنجك هخعنند بن  بننب د األينهبه هبنن د ابصننيحن هكنن ن أانه بننين 

سجقيان   ا سنهدة ا ب لحن هك ن حس  الَلفِقحن بعيف الُُلق ك مل ابظراحن فصي  ابلس نحن بليا اببين َنحن بن  اب
 .(4)  ه   ابهيرحن هُدرَّة       ابف ر هاب لم   ا  يهةحن ك يد أايم  ُغرَّة  

 
ننِف هكنن ن يفاننل أفانن    ولييال ابيين واصييل:  .. هكنن ن مننهللا ذبنن  رد  ابسنن ة   ابرعيننةحن منن ىل   إىل ابظاللننم هابَاسف

 إن ابنن  ا ننجزذ اننال حبلننرع  منن  حن هكنن ن يسشننيَّهللُا همييننل إىل مننليد ا م ميننةحن خبنن ا آابىلنن حن حنن مسلنن دة
صنلى   علين  هانلمة فقن ل: أفلنلهم بانهس من  ك يند ابتسُن   سن  ف نىّن بفلنل أفلل ابت ت باه راجل   
 .(5)ابصَِّهيق ه  يقهر أن يصرح 

 
قنه مهللا ه جد ا م ب  ابستيةحن ك أليجبية هغ ي  هاح كم مه  مجهللا ابرعية ها لجك ّحجب  هررن  ي نجن  هيلا بايه

 هاهللا على ابشياة ا م مية أك ر م  غ س هأحس  إبيهم.
 

                                                           
 .(2/2356( ال فة اباب اية )22/242ا  أع م ابتب ء )(1)

 .(242إىل  22/219ا  أع م ابتب ء )(2)

 .(22/195ا صهر يفس  )(3)

 .(7/173ولرا  ابليد )(4)

 .(4/167( مفر  اب رهال )7/173ا صهر يفس  )(5)
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هبقنن  ابت صننر بننهي    ونن ث اننتني عنن     عنن  احركننة ابب ليننةحن هقننه ذيبنند إحننهى ولييال ابيين األثييري:  -
عيتينن  هاألخننرى يبصننر انن  إبصنن را   ننايف  حن ه  آخننر األمننر أصنن ب  دهاننتع راي عشننري  يجمنن   همنن  حن ههزر بنن  

قبنني  قننهم ذكننريمحن ه  يعلننق    ننجل مر نن  وننيا   كنن ن أحهونن    ابراننجم ا نن ىلرةحن هكنن ن عننهة هزراءحن هقننه ع
ابس ة   رعيس  و    حن ف رال   أايم  ابارااحن هعفرا أيلن    ابنب دحن هأخنل أم كهنم هأمنجاهلمحن هكن ن يفانل 

د مننهةحن مث ابشنن ء ه ننهسحن فمنن  ذبنن  أينن  عمننل دهر  نني فة بب ننهاد بيفعننر ابتنن ت عليهنن حن   رملنن نحن فبقينن
قعننهللا ذبننن حن مث عمنننل دهر ابلننني فة بلوعنن  حن فبقيننند منننهة مث أبعلهننن حن هأ لننق بانننو ا  نننجت ابننن   نننهدي  

مهنن    رمنن  اببتننهاحن هابعيننجر ها ت اننيدحن هاننراهي   ابفسننجةحن فبعننل  خ صننةحن مث أع دينن  ه اننل  ننلبب ننهاد 
م  ا لجك متن  بسنراهي   ابفسنجة ابفسجة   ابب د مجياه حن إ  م  يلبه مت  اراهيل يهعى إبي حن هببه ك   

هكننلب  أيلنن   متننهللا ابعيننجر ا ت اننيد ب نن س إ  منن  ي خننل منن   يننجرس همتننهللا ابرمنن  ابببتننها إ  منن  يتسمنن  إبينن حن 
ب ننهادحن ف ينن  يننرال منن  فأ  بنن  ابتنن ت ابباننراا هغنن س إىل ذبنن  إ  إيسنن ان  هاحننها  يقنن ل بنن  ابنن  ابسننفد منن  

يفانلحن فبل نين ب    ا  ل ا زيل ب م  عتن حن هيتسند   ابرمن  إبين  فلنم اباراا هحق اببش محن فأرال إبي  يرغ
أن بانو أصننهق ىل  ي ننر علينن  ا مستنن ع منن  أخننل ا نن لحن فقن ل ي فيننين ف ننرا  إينن  بننيه   ابننهيي  رمنن  بل ليفننة 
إ  أانحن ف  ن غرام الليفة الس األوني ء من  أععند األمنجر هإن كن ن انبد من  يتسنب  اباعنم إبين  صنويو   
م  أي  ينج ابنلذ أ منهللا ابسنرت   ابنب د هراانلهم   ذبن  فهنج ابع منة اب نيفى ابن  يصن ر عتنهي  كنل ذيند 

 .(1)عظيم 
 
هقننه ذَُكننر عتنن  أونني ُء غريبننة؛ منن  ذبنن  أينن  كنن ن يقننجل بلراننل ابجافننهي  علينن : فالننسم   ولييال ابيين كثييري:  -

ابتن ت أه أك نريم أين  كن ن يُ  ونفحن أه أن  م  ن كلا كلا هكلاحن ه  ا ج هللا ابُف  َّ كلاحن حن  ون َّ بانو
 .(2) تَّي   ىبعي  بلب  

 
أينن  قنه كن ن جُيفلَنُد بنن  ا ن ء من  مراحنل عنن  هقن ل: هكن ن مر ن  قننه  ن ل بن حن همُجهنُجرس منن  َعسن ر اببنجلحن منهللا 

ب هاد بي جن أصفىحن هُوقَّ ذكرُس مرا  بسبد ذب حن ه  ي   عت  يلا احنلر ونيا  حن هكن ن ابنلذ هىل غسنل  
ااِل حمنن   ابننهي  يجاننف بنن  ابشنني  أ، ابفننر  بنن  ا ننجزذَّ هُصننلىَّ علينن  هدفنن    دار ال فننةحن مث يقننل إىل ابننرتال

 .(3)هك ن يجم   مشهجدا   -ي 622 -م  ابرالص فِة    َ  ذذ احعة م  يلس ابستة 

                                                           
 .(9/476اب  مل   ابس ري  )(1)

 .(17/134اببهاية هابته ية )(2)

 .(17/134ا صهر يفس  )(3)
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اييننة هاي انن  بقنه كنن ن يظنن م ابفسننجة حم هبننة  ن دة منن  قبننل خليفننة دولييال الييدكتور ليياروق عميير لييوزي:  -

هعزمينننة فسينننة   يفنننجت ابشنننب ال هابقننن دة   اجملسمنننهللا ابانننر، ا اننن م  مننن  خننن ل  ةحمتننن  ببننن  رهح  هينننه
اخنرا هم   عتظيم يسزعم  الليفة هيقجدس بتفس  م  أ ل مجا هة ا    ر اب   هد ابههبة ك عنر ابب  تينة 

قيننق رهابنن   هيننهة همسيتننة بننني ملننجك األ ننراا هاب لننج   ابننهاخل ها  ننجل ابسسنن ر ها فننري    النن ر حن هبسو
 .(1)ا سلمني بل ب   أم م احمل  هابشهاىله

 
إن خليفنننة م نننل ابت صنننر أعننن د ييبنننة ال فنننة هقلنننى علنننى ابتفنننجذ ابسنننلعجق  األ تننن    ابانننراا هينننهم دار 

خليفننة    ب ننهاد حنن  أ لننق علينن  بقنند "أاننه بننين ابابنن ت عسصننهع هليبسنن  ا بنن ل"حن إنابسننلعتة ابسننلعجقية 
مت فسجسحن هأعهاةس ابلي  ك يجا يسجقجن إىل  ناف ال فنة  يتسقههسمي ل يلس ا جاصف   ها ا زا   به هأن 

ابسي اننن حن همننن  يتننن  ي حننن  باننننو ابنننرهااي  ابننن  عشننن     إ راءاعنننن  هانننقج ه  ب ننن  خيلنننج هلنننم ا ننننج 
إىل أمهننن ل الليفنننة بشننن هن  اعسيفعننن  د بنننة  نننيم ههلنننج أدىهاي اننن ع  هخ صنننة يظننن م ابفسنننجة ابت صنننرية حيننن  

ابههبننة ها يشنن  ل براننجم ابفسننجة م ننل ابرمنن  ابببتهقيننة هعربيننة ابعيننجر همنن  إىل ذبنن حن بننيه   يننلس ابننرهااي  
بلههبننننة ييبسهنننن  هبلسلنننن م  حن إن ابتسنننن ىل  ابسي اننننية هاباسنننن رية بلفسننننجة ابنننن  أعنننن د  ( 2)ونننن ء منننن  ابصننننوة 

ين  دبيل علنى  ناف علن  ا فنرتاءا حن إن ينلس ا ب ب ن    ا ا م  بني أمراء األ راا قجع  همس يس  أكيف
حلقة م  السلة ابسش ي  ابلذ عار د إبي  و صية ابت صر هاي ا ع  م  أعهاىلن  همت فسني  داخنل دار 

هحنننن هم علننننى غننننزه دار ( 3)ينننلس احملننننة ذره نننن    ا  منننن  رراانننلة ا  ننننجل ا اننن م هخ ر هنننن  هقننننه هصننننلد 
حن بقنه كن ن الليفنة ابت صنر بنهي    ( 4)خليفنة عنر، عب ان  ين      قنجم بنا ا م هيج أمر   ياقنل أن ي

م  اند مهمنة بل  فنة هاجملسمنهللا   م  خلف ء بين اباب ت ا سأخري  ابلي  يسسوقجن ابسقهير أل م حققنجا 
 .(5)هقد صاد اوسه  في  األزم  

 
 ه:622اثمااً: خاللة الراهر بن الااصر لدين هللا عا  

                                                           
 .(2/216ال فة اباب اية )(1)

 .(2/217ال فة اباب اية )(2)

 .(2/217ر يفس  )ا صه(3)

 .(2/217ا صهر يفس  )(4)

 .(2/237ال فة اباب اية )(5)
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لليفة ابت ُصر بهي    ك ن قه عهه إىل ابت  أ، يصر حممه يلاحن هبقَّب  اببظ يرحن هُخعد بن  علنى    عج  ا
ا ت برحن مث عزب  ع  ذب   خي  عل حن فسج    حي ة أبي  اتة وتن  عشنرةحن ف حسن   إىل إعن دة ينلا إىل ه ينة 

يجماننل وتسنن ن هئسننجن اننتةحن فلننم يَننِل فُ عنند بنن   يينن حن فوننني عننج  أبننجس بُجيننهللا بنن  ابل فننةحن هعمننرس اباهننهحن 
أا ال مت حن هك ن ع ق   هقجرا  ديت   عن د   حمسنت   ردَّ مظن   ك ن ةحن هأانق  م جان    ال فة أحه  م  بين اباب ت 

ك ن قه أخلي  أبجس ها ر   ابت ت ا ة حستةحن ح  قيل: إي    ي   بانه عمنر بن  عبنهابازيز أعنهل متن  
ا   ن  عن  األرا ن  َ ُلف علي  احجلحن بل ك يد مهع  عساة أوهرحن أاق  النرا  بج   بد مهع حن ب ت    

اننباني أبننف ديتنن ر كنن ن أبننجس قننه زادينن   –هينن  باقننجاب  –حن هه ننهللا عنن  أيننل بلننهة  هاحننهة  ابنن  قننه عاعَّلنند
علننيهم   الننرَاِ  هك ينند  ننعة ا  ننزن عزيننه علننى  ننعة اببلننه يصننف ديتنن ر   كننل م ىلننة إذا قبلننجاحن هإذا 

 ابنلي  إذا أكسن بجا علنى ابتن ت يسنسجفجن إىل ابهَّيجان : "هينل  بلمعففنني *قبلجا دفاجا بلعة اببلهحن ف سد أ
أ  يظننن  أهباننن  أ نننم مباجونننجن * بينننجم عظنننيم * ينننجم يقنننجم ابتننن ت بنننرال هإذا كننن بُجيم أه هزينننجيم خُيسنننرهن * 

متنيحن إن عفننن ه  ينننلا عننن  اباننن م ( ف سننند إبيننن  بانننو ابُ سننن ال يقنننجل: اي أمننن  ا ننن  1/6اباننن  ني")ا عففني )
هإن كن ن عف هعن  و مث ىلنة أبنف هئسنني أبفن  ا     ئسة هو وة أبف  حن فأرال يت ر علين  هيقنجل: ينلا ينرتك 

  ابتظنر علنى األمنجال هأقن م أن كل م  وبد ب  حق بعريق ورع َّ يُجَصُل إبي  ب  ُمرا اة هأمر ابق    ( 1)
بن  أاب ص م يصر ب  عبهابرَّزاا على ابقل ء ابشي  اباَّ مة عم د ابهي  احشرية ر    ص ح  حن هااس لص 

ابشنني  عبننه ابقنن در ا يلننىَّحن احتبلنن َّحنن   يننجم األربانن ء  منن  ذذ احعننةحن هكنن ن منن  خينن ر ا سننلمني همنن  
ذهذ خينننن ر ابُقلنننن ة ابانننن دبني رمحهننننم   أمجانننننيحن ه  عُننننرل علينننن  ابقلنننن ء   يقبننننل إ  بشننننر  أن ينُننننَجرَّث 

 دة أبين  أن يرفنهللا إبين  ُحننرَّاُت عنه  عَنسَّننِق انجاس. هكن ن من    األرحن محن فقن ل: أعن  كنل ذذ حنق حقَّن  هأيفنق 
ابصن حة هابع حنةحن فلمن  هىل ابظن ير أمنر ابهالرهال   كل صنب ح رن  كن ن عتنهيم   احملن لَّ من  ا  سم عن   

ل بن : إن عنرك ذبن  يفسنه فقينيسن  أانس ريمة أذ ف ىلنهة   كشنف أحنجال ابتن ت ه بسبعيل ذب  كل َّ هق ل: 
ابّرعيننة فقنن ل: دنن  يننهعج   هلننم أن ُيصننلوهم هأ لننق منن  كنن ن   ابسننعجن ُماننسق   علننى األمننجال ابهَّيجاييننةحن 
هردَّ علننيهم منن  كنن ن ااننسُ ر  مننتهم قبننل ذبنن  منن  ا ظنن  حن هأراننل إىل ابق  نن  باشننرة آ ا ديتنن ر ينُننَجىفَّ انن  

  ابالمن ء بقينة ا  ىلنة أبنفحن هقنه  من  بانو   ا نهيتني ابنلي    جينههن هفن ء هفنرَّا ُديجن م    انعجي  من
أعمننل صنن ح   هأفاننل الننَ حن ف ننم  هفننلره ابتنن ت   يننلس ابسالصننرف   فقنن ل: إ نن  فسونند ابننهالك ن باننه اباصننر 

 .( 2)مقهار م  بقيد أعيم 
 

                                                           
 .(136حن17/137اببهاية هابته ية )(1)

 .(17/137ا صهر يفس  )(2)
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يرةحن هأك ننريم ععنن ء هأحسننتهم متظننرا  هُرهاء قنن ل ابنن  ك نن : هكنن ن منن  أ ننجد بننين ابابنن ت انن ةحن هأحسننتهم اننر 
هبج   بد مهع  بصنلود األمنة صن ح   ك ن ا  علنى يهين حن هب ن  أحندَّ   عقريبن  هإز فن  بهين حن ف خسن ر بن  

حن ... فقننه اعسمننه   أهل ه يسنن  منن  إ نن ا األمننجال ابهَّيجاييننةحن هردَّ (1)منن  عتننهس هأ ننزل بنن  إحسنن ي  هرفننهس 
قلن ىله  ها حسن ن إىل جتحن هخفيف الرا  ع  ابتن تحن هأداء ابنهيجن عمَّن  ععنز عن  ا ظ  حن هإاق   ا  

 أعلمنجاابالم ء هابفقراءحن هعجبية ذهذ ابهايية هقه ك ن كسد كس اب  بُج ة ابرعية فين  : بسنم   ابنرمح  ابنرحيمحن 
هقنه غفنران ب نم من  انلف أي  بيه إمه بت  إمه   حن ه  إغلن ةان احسمن    هب ن  بتبلنجكم أي نم أحسنُ  عمن حن 

حن هم يننهةمنن  إخننراال ابننب دحن هعشننريه ابرَّعنن اي هعقبنني  ابسننمالاةحن هإوهنن ر ابب  ننل ا َلننىَّ   صننجرة احننقَّ ِحيلننة 
بين  ابانلحن  بنراو هعسمية ا اساص ل ها  سي ح ااسيف ء  هااسهراك  حن ألغرال ايسهنز  فُنَرَصنه حن لسلسنة من  

سلفننة علننى ماننىن هاحننهحن هأيننسم أُمتنن ُةس هوق عُنن  فُسِميلننجن رأينن  إىل يننجاكم هأيينن ال أاننه َمهينند عسفقننجن  بفنن ا ل
هُتُز جن اب ل م حبقَّ حن فُيعيُا م هأيسم بن  ع صنجنحن هيُنجافق م هأينسم بن  لن بفجنحن هاعن قنه بَّنهل   خبنجف م 

أصَّنرحن ه  يتنسقم إ   نن   أمتّن  هبفقنركم غنىن  هببنن  ل م حقن  حن هرزق نم ُاننلع ان  يُقينُل ابا نرةحن ه  يُ اخنُل إ  منن 
ااننسمَّر ىبمننركم ابباننهلحن هيننج يريننه مننت محن هيتهنن كم عنن  ا ننجر هيننج ي رينن  ب ننمحن خينن ا   فُي ننجَُّف م م ننرس 
هير نننج   عاننن ىل هينُنننَرغبَّ م    نننن عس حن فنننن ن انننل سم مسننن ب  ُخلفننن ء     أر ننن  هأُمت ىلننن  علنننى خلقننن  هإ  

 .(2)يل سم هابس م 
 

حن ... مث بقننه أعلنن  عفننجس ( 3)بننرهااي حن بننل أيننسم إىل أمنن م فانن ل أحننج  مننت م إىل أمنن م قننجال ه نن ء   باننو ا
عم  الف م  خراال ابب د هعشنريه ابرعن اي هعقبني  ابشنرياة هإوهن ر ابب  نل بصنجرة احنق هأمنريم  ن يبنههأ 

فنة أه احن كم إن م  أاب ال ص ح األمة  ن  اللي( 4)صفوة  هيهة م  ابامل عقجم على اباهل هابع عة 
سننهم   عقجيننة ابههبننة هابقينن م بننههري  احلنن رذ كمنن  يا صننل  ابننلذ يقننيم اباننهل هيسبننهللا ا ننته  ابروننيه ابننلذ 

هك يند هفن ة الليفنة ابظن ير رمحن   مرَّ مات    احهي  ع  عمر ب  عبه ابازيز همشرهع  ا صن ح  اب بن 
ةحن أعنين انتة ون ث هعشنري  هانسم ىلة ه  يالنم   يجم ا ماة ُ وَى اب  ب  عشر م  ر د م  يلس ابسنت

ابتنن ت رجعنن  إ  باننه ابصنن ة فننهع  بنن  العبنن ُء يجماننل علننى ا تنن بر علننى عنن د م هك ينند خ فسنن  عسنناة أوننهر 
حن هك ن يام الليفة خشجع   هخلجع   برب  هعنه     رعيسن حن ( 5)هأرباة عشر يجم   هعمرس وتس ن هئسجن اتة 
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هكنن ن أبننيو مجيننل ابصننجرة مشننراب  محننرةحن حلننج ابشننم ىللحن  (1)النن  هرغبننة   ا حسنن ن هازدايدا    هقنند منن 
  أايمنن  ُتسلنن حن قنن ل: منن  ُعلمنند عتنن  أينن  دخننل إىل الننزاىل حن فقنن ل بنن  خنن دم:   نن ححن ه (2)وننهيه ابقننجى 

 .(3)الزاىل  بُسمألحن بل بسفرف هعتفق   ابيل  حن إن ا مهللا ُو ل ابسَّع ر
 

بُجينننهللا ابل فنننة ينننجم مننن   أبنننجس مجانننة  بننن  عشنننر ه( : 640 -ه 623ستاصييير اب  )اتسيييعاً: اخلليفييية امل
ر د   يلس ابستة اتة و ث هعشري  هاسَّم ىلةحن ااسهعجا ب  ابس  حن فب يا  ال صة هابا ّمة من  أينل احَنلَّ 

حن هكن ن من  هاباقهحن هك ن يجم   مشهجدا  هك ن عمرس ي مال ئس   هو وني اتة هئسة أوهر هأحه عشنر يجمن   
 أحس  ابت ت و    هأا يم متظرا  هيج كم  ق ل ابق ىلل: 

 
 كننننننننننننننننننننننننننننننأن اب الننننننننننننننننننننننننننننننرايَّ ُعلَّقنننننننننننننننننننننننننننننند    بيتنننننننننننننننننننننننننننننن 

 

 

ننننننننننننننننننافَرى ه  ه هنننننننننننننننننن  ابقمننننننننننننننننننر   (4)ه  خننننننننننننننننننهَّس ابشَّ
 

 
هك ينند مننهة ه يسننن  انندَّ عشننرة انننتة هعشننرة أونننهر هاننباة هعشننري  يجمننن   هدفنن  بننهار ال فنننةحن كنن ن ك ننن  

حمست   إىل ابرعية ب ل م  يقهر علي حن ك ن  هس ابت صر قه مجهللا م  يسوصَّنل من   ابصهق   هابيف هابصَّ  حن
ابننليد   بركننة بننهار ال فننةحن ف نن ن يقننف علننى ح فَّسهنن  هيقننجل: أعُننرى أعننيم حنن  أمألينن  هكنن ن ا سستصننر 

  ابعرالقن    كلَّهن  هكن ن يبَنينف ابنرالُب  هالن ان  هابقتن  ريقف على ح فسهن  هيقنجل: أعُنرى أعنيم حن  أيُفقهن   
ا ىلر ا ه  حن هقه عمل ب ل حملَِّة م  حم لَّ ب نهاد دار  ني فة بلفقنراءحن  انيمَّ    ونهر رملن ن هكن ن م  

ننزُي  هينُننَزهَُّ ه حن ه  كننل هقنند يننيُففِ ُز  يسقصَّننه ا ننجارذ ابنن يت قننه بل نن  األرباننني فُيشننرتي  بنن  فُياننِسُقه  هجُيَهَّ
حن ( 5)رَُّا   احملننن لَّ بب ننننهاد علننننى ذهذ اح  نننن   هاألرامننننل هاأليسنننن م ِصنننِ ع  أبننننجا مساننننهَّدة منننن  ابننننليد عُنَفنننن

ه انل فيهن  دار حنهي  هم رانس ان  همح من    حنهغ يم هقه ه هللا بب هاد ا هرانة ا سستصنرية بلمنلايد األربانة
هابفجاكننن  همننن   سننن  جن إبيننن    أهق عننن حن  هدار ِ ننندَّ ه انننل  سنننسوقيه  مننن  ا جامننن  هاأل امنننة هاحننن ها 

ِ منن  َغنن َِّ  رياهنن  ي فنن  ا هراننة هأيلهنن  ههقننف فيهنن  ه  أهقننف عليهنن  أهق فنن   عظيمننة حنن  قيننل: إن مثنن  ابسَّنننبف
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هقنه احنرتا   ( 1)ُكُسب   يفسية بيه هل    ابهيي  يظ  ف  يد يلس ا هرانة مجن    بب نهادحن بنل بسن ىلر ابنب د 
علنن َّ اهلنن دذ هاحسن  اباسنن رذحن هقننه كنن ن ا شنهه ابننلذ بسنن ّمرا ا تسنجال إىل ي 640عهنه ا سستصننر عنن م 

بتنن س أرانن ن اببس انن ذال   أايم ع لبالننِ  علننى علنن  ابتّننجاح    حننههد اننتة ئسننني هأربام ىلننةحن فننأمر الليفننة 
علينن .. هيننج ا شننهه ابننلذ يزعمننجن أينن  خيننر  متنن  ا تسظننر ابننلذ   حقيقننة بنن  ا سستُصننر  ع دعنن  إىل منن  كنن ن 

َ ب ن ن أ نجدحن هينج احسن  بن  علن  بن  حممن ه  عنَي ه  أوَرحن هبج ا َنَجاد بن  علن َّ ابر ن  بن  مجانى  ه  يُننبف
اب نن وم بنن   افننر ابصنن دا بنن  حممننه بنن  اببنن قر بنن  علنن  زينن  ابا بننهي  بنن  احسننني ابشننهيه ب ننرب ءحن ابنن  

( 2)تهم منعل  ب  أ،   بدحن ر     عتهم أمجانيحن هقبَّ  م  ي لج فنيهم هينُبِ ُو بسنببهم من  ينج أفلنل 

هكنن ن ا سستصننر رمحنن   حن كرمينن   َحليمنن   رىليسنن   مسننجدَّدا  إىل ابتنن تحن هكنن ن مجيننل ابصننجرة هحسنن  األخنن ا َانن َّ 
علي  يجر بيد ابتبجةحن ر     عت  عان ىل هأر ن س هُح ن  أين  ا سن ز راكبن     بانو أزقنة ب نهاد قبنل ا تظرحن 

  إانء فينن   انن محن قننه محلنن  منن  حَمَلَّننة  إىل حملننة أخننرى غننرهال ابشننمه منن  رملنن نحن فننرأى ونني    كبنن ا حن همانن
فقن ل :   ه  اي حمسن    فسأخنل من  احمَللسَّننية  م  حَمَلسَِّ  ة أَه أيندابعا م فق ل: أيه  ابشي حن  َ   أخل  

 ه  يَانننِرا أيننن  الليفنننة هب نننينَّ وننني  كبننن  هقنننه ينننزل ، ابجقننندحن هأان أانننسو  مننن  أينننل حَمَلَّننن  أن –انننيهذ 
أُزامِحهم هقد ابعا محن هأ َّنُي هقد كنجن ابتن ت   صن ة ا  نرالحن فأدخنل اببعان م إىل متنزو حين    ينرا  

ل : إين  ي  فرح ابشي  فرح   ونهيها  حن  قينأحهحن فب ى الليفة رمح   حن هأمر ب   بف ديت ر فلم  دفاد إب
مننن  حن مث مننن   فُوملننند األبنننف ديتننن ر إىل ايشنننقَّ قلبننن  مننن  ونننهة ابفنننرححن ه  يَنافنننم بانننه ذبننن  إ  عشنننري  يج 

هقن ل ون ء قنه خر تن  هقه أيفنق متهن  ديتن را  هاحنها حن فساعَّند الليفنة من  ذبن  الليفةحن ألي    خيلف هار   
اباننهل بقننه ك ينند انن    رمحنن    منن  أحسنن  انن   (3)عتنن      يَاننجد إبيتنن حن عصننهَّقجا انن  علننى فقننراء حَملسَّنن  

ية هاباعف عليهم هاحتج ام هك ن ا ب      ذب  كل  ا ة أبي  ا من م ابظن ير  منر   ها حس ن إىل ابرع
حن هكن ن ذا مهنة (4) نليد ابنرهافو هكلب  ال  مسل     اعسق د مليد أيل ابستة ها م عة هاب رايينة 

يسصننف منننتهم حن هقصننّه  ابسننرت بنن د اباننرااحن فلقننيهم عسنن رسحن ها( 5)عظننيم ع بيننةحن هوننع عة هافننرةحن هإقننهام 
ابشه مة هابشع عة هكن ن يقنجل: إن مل نين   أمنر هيزمهم هك ن ب  أؤ يارا ابلف    ك ن يزيه علي    

حن هقنه عنج  (6)قنس  هانبي   األمةحن ألعيفن ابباس كر  ر  يوجنحن هايسنزع ابنب د من  أينهذ ابسنرتحن هأاسأصنلهم 
                                                           

 .(17/261اببهاية هابته ية )(1)

 .(17/261ا صهر هابته ية )(2)

 .(17/262ا صهر يفس  )(3)

 .(316حن  5/531مفر  اب رهال )(4)

 .(5/317ا صهر يفس  )(5)

 .(5/318ا صهر يفس  )(6)



 -271- 

 صنن حد اب ننرك هفنن ة الليفننة ا سستصننر اب حن ه نن  بل نند ا لنن  ابت صننر داهد األيننج،ي 640ا سستصننر عنن م 
 ر س همهح هبهس ا سساصم اب  بقصيهة معلاه  : 

 
 رسنننننننننننننننننننننننننننمايم أاي ريَّنننننننننننننننننننننننننننة ابتننننننننننننننننننننننننننن ع  عب ننننننننننننننننننننننننننندِ 

 

 

 فأّ عننننننننننننننننند انر احنننننننننننننننننزن مننننننننننننننننن  بنننننننننننننننننني أ نننننننننننننننننلا  
 

 ِمننننننننننننننننننننننننننننىن ِمقننننننننننننننننننننننننننننج  ذا براعننننننننننننننننننننننننننننة هأخرانننننننننننننننننننننننننننند
  

 

 يصننننننننننننننننننننننننننننجف أفنننننننننننننننننننننننننننن يني ابقننننننننننننننننننننننننننننريو ا جّوننننننننننننننننننننننننننننهللا 
 

 يايننننننننننننننننننننننننِد إىّل اببننننننننننننننننننننننننأت ها ننننننننننننننننننننننننجد هاحعننننننننننننننننننننننننى
 

 

 هقفنننننننننننننننننننننننننند آمنننننننننننننننننننننننننن و هأ ريننننننننننننننننننننننننننِد أدمانننننننننننننننننننننننننن فأ 
 

 رهينننننننننننننننننننننننننننننننها  فقنننننننننننننننننننننننننننننننه ف  نننننننننننننننننننننننننننننننأعين بفظيانننننننننننننننننننننننننننننننة
 

 

 انننننننننننننننننننن  صننننننننننننننننننننُهر ابفلنننننننننننننننننننن ِء ا جّانننننننننننننننننننننهللايلننننننننننننننننننننيق  
 

 أاب  افننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر اياب  اجملننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه باننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهم 
  

 

  ننننننننننننننننننّهم ركنننننننننننننننننن  اجملننننننننننننننننننه منننننننننننننننننن  كننننننننننننننننننل مج ننننننننننننننننننهللا 
 

 هاي ك فنننننننننننننننننننننننننل ا اننننننننننننننننننننننننن م   كنننننننننننننننننننننننننل منننننننننننننننننننننننننج  
 

 

 (1)هراعننننننننننننننننن  رعننننننننننننننننن ة ابنننننننننننننننننهي    كنننننننننننننننننل  منننننننننننننننننهللا  
 

 هي  قصيهة  جيلة   ر ء ا سستصر.
 

 ت:ه 626اً: ولال كاتب الديوان   عهد املستاصر: عاشر 
اببرتمجننة بج ننجد عبنن را  بنن  عننهل علننى عمننق ا مينن ا هصننها ابسج نن حن هحننرارة األخنن   عننيّف  خصصننت هقننه 

يج أبج ابفلل  يفيل ب  متصجر ب  يبنة   بن   يفينل بن  احسن  على عل  ا ا   باب را  ف ىلقة ا م ل 
ها اببننِ  ُز يتنن  ابب ننهادذَّحن   نن  بنن  احسنن  بنن  ابتامنن ن بنن  ا تننلرحن ا اننر  بنن  غ بنند ابنن   نن  بنن  مجاننى بنن 

انن  أاننلمحن هكنن ن يصننرايي  حن فوُسنن  إانن م حن هكنن ن منن  أفصنن  ابتنن ت هأبل هننم مجعظننةحن ك عنند ابننهيجان   كنن ن
همنن  دمنند   فمنن  ذبنن  قجبنن : خننُ  أهق عنن  انن عة صننفد  حن هخلصنند منن  ابِف ننرة ب نن س هابر نن ء بسننجاسحن 

حن هاصننرا َ رففَنن حن هأك ننر صننجم حن هأقفلِننلف يجمنن  هأوننُ ر اكُفننف كفَّنن لع نحن فنن  ع ننرَتَّ اببزمنن نحن خهمننة ابسنن
حن هق ل : زاد ا س فر مقهم على رحيل حن فأعنهَّ ابنزاد عبلنُا ا نراد. هقن ل: إىل من  عسمن دى ( 2)ربَّ   مه أُمرك 
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ِة ايقلننىحن همنن  حصننلد منن  ابشننبيبَّ ر كأينن  قننه أِمتفننَد عجاقنند ا ُهلننةحن عُمننر ابلهننِج ملننىحن هعمنن  اب فلننةة  
( 1)ربنن  علننى وقننة اببرَّ نن حن هقننه ايسهننى بنن  األمننر إىل انن َّ ابسَّ نن ُذَلحن هزمنن  ابس  ُاننل همنن  حظيِننَد بع ىلننل 

هقننن ل: ُرهُحننن  خَتفلنننهللاحن هعيتننن    عنننهمهللاحن هقلبَنننِ    خيشنننهللاحن هيفُسننن    عشنننبهللا هعظلنننم يفسننن  هأيننند هلننن  
 ل ععمهللا هععلد م  بنيه بن  حبنقَّ همن  ه ند علين  من  احنقَّ   عنهفهللا عَسَج َّهللا هعظهر ابزيه   ابهيي  ه  ا 

ُههم فلنننل ربننن  هبلمننن عجن ُتتنننهللاحن هعَ ينننُد يفسننن  األّمننن رة هيننن  عننن  ابلهنننج   عر نننهللا حن هعنننجق  اب ننن فلني هعننن
خبنن ك هيفسنن  ابفقنن ة   عتفننهللا هَ ُننجُم علننى احننق هأينند  يننلارِك هعستنن هم عنن  اننهم  ه عننهللا هخَتُننصال غنن َك 

َيهللا  اببب  ل  .(2)ُمجبهللاحن هعسا ر   ا ل يق ه ريق ابتع ة َمهف
 

هأيد ابباعد ُمَرهَّعحن ه نر  علنى زايدة هعسهعم على ابليجال ه  اجملرمني عشفهللاحن هعرك  إىل دار ابس مة 
نُر ابننهار ابف ييننة  نِل غنن ك يُج ننهللاحن هُعظُهنر ابقت عننة اببقلينل هابب  نن    عشننبهللا هعُامَّ ا كسسن ال هحسنن ب    ِكفف

ُرك ابب قينننة خنننراال بلقنننهللاحن هعسنننسج     متنننزل رحينننل كأيننن  إىل ربننن    عر نننهللاحن هعظُننن  أيننن  بننن  رقيننند هدا
عسنجرَّعحن هع مَّنُل ابُ َفنران هأيند عن  ابنليجال    ابصن  ىلرعلى اب بن ىلر هعن  هأعم ب  إىل ا راقد عُرفهللاحن هعقهم 

ا ُهن ّل هابال ا هنل عَقنرَع هقنه  عُقلهللاحن هعرى األيجال حميعة ب  هأيد   ميهان ابلهج عرعهللاحن هعسسقبل أفا ل
ِ فالجن هختَلقدَّ فم ذا عسجقهللاة 

ُ
 .(3)آن ب  أن اليف م  ابسنََّاسالِفحن هع  ابهَّاناي عرتفهللاحن هقه ا ر ا 

 
 

 املبحث الرابع: احلملة الصليبية السادسة: 
ا لنن  اب  مننل    قننق احملننة ال مسننة ابنن  ق دينن  ا لنن   نن ن بننري  يننهفه حن هايسهنند را يننهة صننل  هقاهنن  

م إ  أن يسن ىل  احملنة   ععمنا  ا لن   ن ن دذ بنري حن ه  عصنرف  عن  1221ي/618هق دة ابصليبيني ع م 
م إىل إيع بين   ق بلنة اببن ابحن بيشنرح بن  من  1222ي/619حم ه   احس ل بيند ا قنهت فنليد بتفسن  عن م 

ابسن بقة كنلب  ابسقنى ا ميفا نجر فردرين  آبد إبي  أه  ع ابفراة م  اجء   ب د ابش م باه فشل احملة 
حن ( 4)اب   حن هح   على ابقي م حبملة  هيهة على ابشرا )احملة ابس داة( عتقل مجقف ابصنليبيني ا سنهيجر 

 سننتد  همث زار فريسن  هإانب يي    رة محنن ت ملي همن  بلمسن مهة   ختلننيص بيند ا قنهت منن  ا سنلمني هقن
هاكسسنننند احننننرتام ابانننن   م 1221ي/618ابصننننليبيني منننن  دمينننن   عنننن م م  يننننة ا لنننن  اب  مننننل باننننه خننننره  
                                                           

 .(17/178ا صهر يفس  )(1)

 .( ا هيهللا م  ابعريق : اببني ابجاي 17/178ا صهر يفس  )(2)

 .(17/179اببهاية هابته ية )(3)

 .272بني أ م ع    ( ابقهت2/994احركة ابصليبية )(4)
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ا ان م حن هفننرل اننلع ي  علنى ا م بنن  األيجبيننةحن هعجقنهللا أن يسنن  األمننراء ها لنجك األيجبيننجن   فل نن حن هأن 
ي يهها اي اس  همش ريا  ا سسقبليةحن غ  أن أخن س ا لن  ا اظنم حن هل النره  علنى   عسن حن هععلنهللا بسجانيهللا 

حن فننأمرس ا لنن  اب  مننل بجقننف اباملينن   اباسنن ريةحن ( 1)فهنن  م محنن س هااننسجىل علننى باننو أعم هلنن  أم كنن حن 
إ  أن ابسننجعر بننني ا لنن  ا اظننم هأخجينن  ، (2) غيظنن  ننه محنن ةحن ف مس ننل ا لنن  ا اظننم بساليمنن   أخينن حن هكظننم 

ر م ذبنن  إىل خنن ا اب  مننل هاألوننرا ااننسمر إذ اعسقننه ا لنن  ا اظننم أن أخجينن  ابسنن بقني ُتنن   علينن حن هعنن
ونهيهحن عتننهم  عن د ا لنن  األونرا منن  مصنر إىل خنن   من را  بهمشننق ه  يقبنل  نني فة أخين  ا لنن  ا اظننمحن 

هانناى ا لنن  ا اظننم إىل إ ننا ا وننجكة أخجينن  اب  مننل هاألوننراحن فننهعم ابسمننرد ( 3)هيننزل   اننرادا هابننهس 
أن األخننن  اننن    احسنننجاء حن إ  ابنننلذ قننن م بننن  أخنننجس ونننه ال ابنننهي  علنننى أخيننن  ا لننن  األونننرا   خننن  

ابسمردحن كلب  ا  ا ل  اب  مل   عنزل أخين  ا لن  ا اظنم عن  ان ىلر األمنراء األينجبينيحن ه ن  ونار ا اظنم 
فأع ينن  علننى أخينن  ا لنن  األوننرا مجاننىحن ههعننهس  ن ابلعننر ابننلذ يسهننهدس اعصننل خبننجارزم ونن س بهعمنن حن 

هأراننل هبننهس ا لنن  ا لنن  ا اظننم حلفنن   مننهللا صنن حد إربننلحن هأقنن م حن (4)ع ننجن بنن  العبننة هابسنن ة   دمشننق
بهينن  د بننة علننى صننهق  هأحننه ا لنن  األوننرا خبعننر ابههبننة الجارزميننة ابننلذ ( 5)ابت صننر داهد بي ننجن رييتننة

هد ا م بننن  األيجبينننة ق  بنننة حن إذ أصنننبود أم كهننن  دننن هر أمننن ك األينننجبينيحن فهنننرع األونننرا عننن م د  نننابعننن
  ببنننن   متنننن  ابامننننل بسننننرعة بسجحيننننه  بهننننة اببينننند األيننننج،حن أمنننن م العننننر اظننننم م إىل أخينننن  ا 1226ي/623

حن ف اس ل األخن  ابفرصنة هُت ن  من  إ بن رس علنى ابساهنه رسن عهع    ا انسي ء علنى محنص ( 6)الجارزم  
 د يفلند من  ينه أخين  ا اظنم حن  "ر نهللا عن  همح س همه مجة ا ل  اب  مل   مصرحن هب ن  األونرا من  كن

عقننرر بيتنن  هبننني أخينن  ا اظننم هالهل   إمي ينن  ابنن  حلفهنن  أينن  كنن ن م رينن  عليهنن حن هأكننه   بفنن  مننهللا  مجيننهللا منن 
أدرك ا لنن  اب  منل العننر ابننلذ يسهنهدس منن   نن بف أخين  ا اظننم منن  . (7)اب  منل هأخننيفس ب ننل من  حننهث 

بن  األمن  ف نر ابنهي   خجارزم و سحن ف  ن أن رد على ذب حن  ن ااسا ن اب ميفا جر فردري  اب   حن هأرانل
حن بيشن ل انر أخين  ( 8)بسن حل ابشن م يجاف هعاهه ب  رتو  بيد ا قهتحن همجيهللا فسجحن   صن ح ابنهي  

                                                           
 .272( ابقهت بني أ م ع   4/129مفر  اب رهال )(1)

 .272( ابقهت بني أ م ع   1/250ابسلجك )(2)

 .273ابتعجم ابزايرة يق   ع  ابقهت بني أ م ع   (3)

 .273ا صهر يفس    (4)

 .273ابقهت بني أ م ع ابصليبيني هعفري  ا ل  اب  مل   (5)

 .(3/135ا  سصر )(6)

 .274ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (7)

 .274ا صهر يفس    (8)
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حن   ننا ا وننجكة ا اظننم ه عيمن  هقننه أحسنن  ا ميفا ننجر اانسقب ل مباننجث ا لنن  اب  مننلحن هرد ( 1)ا اظنم 
خيننجلحن متهننن  فنننرت ا لنن حن رركننند ذيننند بسننف رة   ولنننة  مننل؛ يهينننة انننتية ه ننف غريبنننةحن كننن ن فيهنن  عنننهة 

مر هللا  جير ف خرحن هااسقبل ا ل  اب  مل مباجث ا ميفا جر بن اردها اببسنرهر اببن با خن ر  ابقن يرة بتفسن  
هأكرمنن  إكرامنن   زاىلننها  هأعننه بنن  يهيننة فنن خرة فيهنن  اب  نن  منن   ننف ابننيم  هاهلتننه هاننر  منن  ذينندحن ه ننجيرة 

هعننننر  مباننننجث ( 3) اننننلس اهلهيننننة هي  بنننن  متقننننل ابشنننن ازذ بلسنننن مجنننن ل ابننننحن هكلننننف (2)باشننننرة آ ا ديتنننن ر
  ا ل  ا اظم عسليم بيد ا قهتحن هب ن  ا اظنم أغلن  بن  ابقنجلحن هقن ل" ا ميفا جر على دمشق ه لد م

هابدر ا لنن  ا اظننم بسعهيننز اباسنن كر إىل  ( 4)قننل بصنن حب  منن  أان م ننل اب نن حن هم بنن  عتننهذ اننجى ابسننيف 
. ( 6)ا ميفا جرحن هأيفنق   ينلس اباسن كر مبلنا عسنام ىلة أبنف درينم ابقهت م  مع مهللا  حن حم ية( 5)انبله 

م هخلفنن  ابتنن  ا لنن  ابت صننر 1227ي/624هب نن  ا ننج  ع  لنن  عنن  عمننر يقنن رال ابسنن باة هاألرباننني عنن م 
ونن  أن هفنن ة ا لنن  ا اظننم عيسننى ه نناد حننها   شنن كل ا لنن  اب  مننلحن فزابنند ل هفنن حن هأ نن ر داهدحن ه  

 خننجارزم ونن س هصنن حد إربننل ها اظننمحن فبننهأ ا لنن  اب  مننل يسعلننهللا إىل  ننم بنن د ابشنن م  نند بسونن بف بنننيا
 .( 7)الع ي  

 
 
 

 أواًل: شخصية اإمرباطور لردريك الثاين وطموحاته: 
اوسه   أهاىلل ابقرن اب  ب  عشر ا ي دذ ابست فه ابلذ هصفت  يشأع    ابفصل األهل م  ينلا اب سن الحن 

بجيننة ها ميفا جريننة ا قهاننةحن فبيتمنن  كنن ن ابصننراع علننى أوننهس بننني ا اننب ييني ها سننلمني   األيننهبه بننني ابب 
ها  ننننرالحن هبننننني ابصننننليبيني ها سننننلمني   ابشننننرا األد حن كنننن ن مثننننة صننننراع آخننننر يننننههر   غننننرال أهرهاب بننننني 

يل صن  ينلا ابسن ال : من   ابتنزاع ها نهلحن أمنرابسلعة اب تسية هابسلعة ابزمتيةحن بلفصنل   أمنر    ن  أ ر 

                                                           
 .(4/234مفر  اب رهال )(1)

 .274ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (2)

 .274ا صهر يفس  (3)

 .275ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (4)

 .275يجاف غجا ة ابقهت بني    215إم رة اب رك األيجبية   (5)

 .275ني   ابقهت بني أ م ع ابصليبي(6)

 .383ص ح ابهي  األيج، حن قهرذ قلاع    (7)
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ميفا ننجر اببنن اب أم ا ميفا نجرة هكنن ن بعننل ينلا ابننههر ا هينه منن  أدهار ذبن  ابصننراع ا ينج ابسننلع ن األكنيف 
 .(1) "فردري  اب    "األييفهر

 
اب  اننري حن فقننه عنن   عتننه مفننرتا هعاننه حينن ة فردرينن  اب نن   منن  أيننم ابتقنن   ا  نن ة بلعننهل    رينن  أهره 

فلن   عن  إيع بين  هصنقلية عفصنل ابشنرا عن  اب نرالحن ه لند إميفا جرينة أ  يين  ب نل مق  ا  ن  ابعرا ابن  
يتشس هف  م  أال أ    يج يتنرذ ابسن دت ملن  أ  يين  هأم يصنف إيع بينة هيشنأ ( 2)هيج يتوهر م  ع ىللة 

بلعنننهل هابراي ننني   هعنننر    صنننقلية علنننى مقربنننة مننن  ا ننن ورا  ا اننن مية هاببيزيعينننةحن فتشنننأ فيلسنننجف   حمبننن   
هأ  د اد ب    م  بيته  ابل ة اباربيةحن هيظم ابشارحن هأغنها من  م بن  هعت يسن  بسشنعيهللا ابامن رة هابتوند 
هابسالنننيم هينننج إىل   يننند ذبننن   تنننهذ ابرع هاي اننن  ببنننق إىل أقصنننى در ننن   ابلب قنننةحن منننهللا ا نننرأة ابننن    

ها ننيف هابعنند هابسنن ري حن هأبننف ابفلنن  هاهلتهاننة ختشننى وننيا  حن هابتزعننة ابف ريننة ا  دننة إىل مينن دي  ابفلسننفة ه 
ياسننيف أصنن   منن  أصننجل فردرينن    اببيننزرةحن علننم عربيننة ابعيننجر ا ننجارح هعننهريبه  علننى ابصننيه هابقننتصحن كسنن اب  

م ابسعريبينننة   غنننرال أهرهابحن هاصنننعود   أانننف رس  مجعنننة مننن  ابفيلنننة هاهلعننن ىل  هعع يننند ا تننن  ق ابالنننج 
ع احيجانحن ه  ع   ابسق بيه ا سيوية اب  ابسزمهن  ابتن ت   ذبن  اباصنر  ن  ىببن  بن  ا اسجاىلية اح رة م  أيجا 

فردرينننن  اب نننن   ه  ابجقنننند ابننننلذ كنننن ن بلبنننن اب   اب ننننرال األهره، ا   يننننة ابرفياننننة ابسنننن مية ابعسبنننن رس خليفننننة 
ني ابنلي  يشنأ هقه عرا عن  فردرين  اب ن   حبن  بلمسنلم حن(3)ابقهيه بعرتحن اه فردري  يتاس  اببه  ل 

بيتهم   صقلية هقنه دفنهللا ذبن  بانو اب سن ال إىل ا ن م فردرين  رون ابة ا ان م علنى حسن ال ا سنيويةحن 
اب ن   بلب بجينة هاب تيسنة إىل ابقجل  ن كرايية فردرين   مجيسس يجم ل فجبس  ه   حني ذيد ابباو اعخر 

م مننن  أن فردريننن  اب ننن   قنننه بنننها حي عننن  ها سنننلمني هعلنننى ابنننرغاب ربينننة يننن  ابننن  دفاسننن  إىل حننند ا اننن م 
ابسي اية بسو بف  مهللا ابب بجية هيج ابسو بف ابلذ أف دس إىل حه كب   نه خصنجم  همت فسني    أ  يين حن إ  

األمجر   علب  أن عاقه  بني ابعرفنيحن باه أن الكه  ابب بجينة أن فردرين  غن  قن يهللا بصنقلية ه تنجال أن 
  ل إيع بين حن أذ   إقلنيم  بن رداي هأين  اختنل إيع بين  هصنقيلة  ج يه يفجذس  إيع بي حن هإ   أخل يامل على ع

مسرح   أا اي    هجدس هابسم نني بتفسن  حقيقنة أن فردرين  قنه حنر  آينلاك علنى احنرتام مركنز ابب بجينة   
يع بين  بنني بجقنجع األمن ك ابب بجينة   هان  إإيع بي حن هب   انيعرع  علنى  تنجال إيع بين  ه  هلن  كن ن ينليرا  

ابشن  هالنجا ه  انتة ف   اب م وةحن     ال ابب اب ير ال   اي اة فردري  هيتظنر إبيهن  بانني مل ين  

                                                           
 .275( ابقهت بني أ م ع   1/163أهرهاب اباصجر ابجاعىحن ع وجر )(1)

 .275( ابقهت بني أ م ع   1163أهراب اباصجر ابجاعى حن ع وجر )(2)

 .200ابههبة األيجبيةحن    فر  اب  ابش      (3)
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اييجاتد اب  ب  أن يقجم حبملة صليبية  ه ا سلمني ه   كن ن فردرين  اب ن   م أقسم فردري  بلب اب 1215
جينه ابنهافهللا ابنلذ يهفان  بل نره  من  بن دس مييل بلمسلمني هياعيهم حقهم من  ا حنرتام هابسقنهير بنلب    

على رأت محلة صليبية  هيمحن همن  مث أخنل ياسنلر بلبن اب منرة بانه منرةحن هاببن اب يقبنل عنلرسحن هبانهم  أصن ال 
احملة ابصليبية ال مسة م  ابفشل ح هل ابب اب يج يجريجت اب  ب  أن يج ه ابنهافهللا بنهى فردرين  بل نره  

أن يزيننه   عج يننه صننلة فردرينن  ابألرا نن  ا قهاننة   فلسننعنيحن فرعنند   محلننة صننليبية  ننه ا سننلمنيحن ه 
حت  دى بري حن ههري نة عنر   ل نة بيند ا قنهت ابصنليبيةحن هاونرت  اببن اب  ةابب اب زها  فردري  م  بج يه ابت

ينننسم ابنننزها    ابشننن م هقنننه يفنننل فردريننن  رغبنننة اببننن اب ه  زها ننن  مننن  بج ينننهحن هب ننن  بنننه   مننن  أن ينننليد  أن
 رين  إىل ابشنن م هينسم ابننزها  يتن كحن ااننسهعى عرهان  إىل صننقليةحن هعقند يننلا ابنزها  اختننل فردرين  بقنندفرد

-1227هعلنننى ابنننرغم مننن  أن اببننن اب  رجينننجرذ ابس انننهللا )( 1)بيننند ا قنننهت ابعسبننن رس مننن  حقنننجا زه سننن  ملننن 
 دأال فردرينن  م( كنن ن   عتنن     ابسنن حن إ  أينن  امسنن ز  رادة حهيهيننة   عفننل فلننم يقبننل األعننلار ابنن 1241

اب    على ابس  ري  م  أ ل ال ينل محلسن  ابصنليبيةحن هأصنر علنى  نرهرة رحينل ا ميفا نجر إىل ابشنرا فنجرا حن 
م 1227هإ  عانننرل باقجبنننة احرمننن ن ه  جينننه ا ميفا نننجر فردريننن  اب ننن   مفنننرا  مننن  النننره    خرينننف انننتة 

األيننج، هأراننل بنن  اننف رة علننى ابتوننج ابننلذ ق صننها  بنن د ابشنن محن خصجصنن   باننه أن اعصننل بنن  ا لنن  اب  مننل 
اباسننن رية بننن   نننه ونننقيق  ا اظنننم انننبق عج نننيو حن ههعنننهس بسسنننليم  مهيتنننة ابقنننهت مق بنننل بنننلل ا سننن عهة 

 .(2)أه ه ب ميفا جر ابهافهللا ابلذ خير  م  أ ل  قيق  هبلب  
 

 لنن  اب  مننل ابجحينننه هي ننلا  يننأ  ابظننرها بقينن م ا ميفا نننجر فردرينن  اب نن   حبملننةحن ه  ي ننن  ااننستع د ا
ابننلذ حننرك ا ميفا ننجر فردرينن  اب نن   بلننلي ال إىل ابشنن محن هإ نن  ك ينند ابب بجيننة علنن   علينن   نن ع   وننهيها  
بلقي م حبملة صليبية  هيهةحن عصل  ابج هللا ابلذ ام م  فشنل احملنة ابصنليبية ال مسنةحن هغنين عن  اببين ن 

ابب بجية ها ميفا جرينةحن يظنرا   ن  احسنهم من  خن ا همن  أن عل  ابفرتة عارا   ابس ري  األهره، ابام عصر 
يشنند منن  حننرهال بننني ابسننلعسني ابهيتيننة هابالم ييننة   غننرال أهرهابحن هكنن ن ا ميفا ننجر فردرينن  مس جفنن   منن  
عتفيل هعهس ابصلي  با  يرتك ابب اب حرا   ليق ابيه   ابانههان علنى مصن م ا ميفا نجر أوتن ء غي بن حن هبنلب  

 .(3)  اب    مي  ل ابب بجية هي  ل مشرهع  ابصلي  أخل فردري
 

                                                           
 .201ابههبة األمجيةحن    فر    (1)

 .201ا صهر يفس    (2)

 .280ابقهت بني أ م ع   (3)
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وننل اببنن اب يننج يجريننجت اب  بنن  يلنن  علننى ا ميفا ننجر فردرينن  بلجفنن ء سييري احلمليية الصييليبية السادسيية:  -1
حن أراد أن يلنن  رغبننة اببنن ابحن فننأحبر منن  ميتنن ء بريننهيزذ ( 1)م 1227ي/624بجعننهسحن هاألخنن  يسب  ننأحن ه  عنن م 

هب ن  احمنى أصن بس حن كنلب  ايس بند صنفجا ا نيم يجبنة منرل لى رأت محلنة  ن مة ) تجال إيع بي ( ع
مهة قص ة م  ابزم  أوت ء ايسظ ريم بابجر اببورحن فان د فردرين  ب ن  يسنرتد صنوس حن هأوتن ء ذبن  من   ينج 
يجريننجت اب  بنن حن هعننجىل غري ننجرذ ابس اننهللاحن ف عسقننه أن فردينن  يسمنن رل هيسامننه ا راهغننة فأصننهر قننرار حرمنن ن 

حن بقنه فننس  قنرار احرمن ن ابال ابتنزاع بنني ابعننرفني ا ميفا نجر هاببن اب هب ن  ا ميفا ننجر ( 2)اب تيسنة  نهس  من 
أدرك أن مصنلوس  عقسلن  ابقين م حبملنة علننى بن د ابشن م حن  يفنج  علننى اببن اب إوهن رس   صنجرة مسننيو  

 ن و صننية ا ميفا ننجر ييننأ  ا ننج بألميفا ننجر بلقينن م حبملسنن حن كننلب حن فننعنن احن هيبننهه أن وننرها ابشننرا 
هافقند عقلينة ا لنن  اب  منل هو صننيس حن إذ عجوقند ابا قنن   بيتهمن    عصنر اوننسه فين  اباننهاء بنني ملننجك 

  احركنننة ابصنننليبية عتفننن  حن إ  أن و صنننية ا ل نننني همننن  كننن ن  ننني  امننن  مننن  ابصنننليبيني ها سنننلمنيحن هازداد
 .(3)ورها ك ن هل  أور كب    عجويق يلس ابا قة ابجدية

 
م علنى 1228ي/625أقلنهللا ا ميفا نجر حبملسن  ابصنليبية   صنيف ىللال  اإمرباطور ىل  بالد ال ا :  -2

حن ااننسع بة بلننهعجة ابن  علق ينن  منن  ا لن  اب  مننل رتونن  ابقنهتحن ه  يننته أينن  ( 4)رأت  نيم صننلي  صن   
ا قننهت بننلب     لننر  خننر  منن  بنن دس حمرهمنن   منن  اب تيسننةحن هأينن  اعسمننه هعننجد اب  مننل بنن   ععنن ء بينند

 يش   قجاي حن فارل بلب  على أهرهاب اب  اانسبه  ان  ابهيشنةحن صنجرة حمن رال قعاسن  اب تيسنة خلنف هراء 
أم ك  ابن  عار ند ب نزه  تنه اببن ابحن ابنلي  أعلن  اببن اب غري نجرذ ابس انهللاحن كنج م حمن ربني صنليبيني يقن علجن 

قننننيف     ريقنننن  إىل ابشنننن محن بيعاننننل ا زيننننرة  باننننة حن عننننر  فردرينننن  اب نننن   علننننى ( 5)مل نننن   غنننن  مسننننيو  
بألميفا جريننة اب ربيننة بسبايننة فاليننةحن هبيقننجى مركننز   يظننر ا لنن  اب  مننلحن هااننسقبل فردرينن  اب نن  حن ااننسقب    
 يب  حن هأصبود ا زينرة  بانة بن  هفقن   بقن يجن ا قعن ع احرمن  حن فبن در بساينني انىلند صنقل  عتن    قنيف حن 

حن هأحبنر ا ميفا نجر (6)  لسلف أد ء ا زيرةحن هعني مجوفني م بيني  منهللا ابنهخل هابلنراىلد هب  اح مي  

                                                           
 .ا صهر يفس (1)

 .280( ابقهت بني أ م ع   4/249مفر  اب رهال )(2)

 .280ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (3)

 .281ا صهر يفس    (4)

 .آريسد ابكر 113احرهال ابصليبية   (5)

 .282ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (6)
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غن  اعب عن  ا ب ونري  إ  حظن   ه  جينه من  ( 1)فردري  اب      قيف  ق صها  ع ن حن فجصنله  بانه أربانة أايم 
 اب أخنننل يامنننل علنننى أ  ينننتع  حن هبالننن  مننن  اب ريننند أن اببننن( 2) نننيا   مننن  ابع عنننة هقنننهرا  كبننن ا  مننن  ا ي ينننة 

  ي سنب  ذبن  ونرف   هيصنرا  بانه من  حنرمحن بنل أن ا ميفا جر فردري  اب      احس ل بيند ا قنهتحن حن  
 .(3)ابب اب حرل ا ل  اب  مل على عهم عسليم ا هيتة ا قهاة بألميفا جر 

 
م فقنننننن م اننننننتة 1226ي/624ااننننننس ل ا ميفا نننننجر هفنننننن ة ا لنننننن  ا اظنننننم اننننننتة وليييييال امللييييييك املعرييييييم:  -3

هكنن ن هلننلس ابجفنن ةحن ( 4)م اب اننسي ء علننى صننيها ابنن  ك ينند مت صننفة بننني ا سننلمني ها فننري  1227ي/625
أوننر كبنن    ع ينن   ننراي  األحننهاثحن فننتو  ياننرا أن ا لنن  اب  مننل كنن ن قننه ااننسهعى ا ميفا ننجر عتننهم   

ا اظننم فقننه زال العننر ابننلذ يشنن ل  أكننيف  كنن ن خ ىلفنن   منن  أخينن  ا لنن  ا اظننمحن أمنن  اعن هقننه عننج  ا لنن 
 .(5)مت فه ب حن ف يسفد اح  ة إىل م ل يلا ابقرار

 
 اثلثاً: املفاو ات بء امللك الكامل واألمرباطور لردريك الثاين: 

عتهم  هصل ا ميفا جر فردرين  إىل ع ن  بان  رانجب  إىل ا لن  اب  منلحن هأمنرس أن يقنجل بن : "ا لن  يقنجل 
 –ها صلوة بلمسلمني أن يبلبجا كل و ء .. ه  أ  ء إبيهم هاعن فقه كتسم بنلبسم بتن ىل  ب  ك ن ا يه 

ابس حل كل حن هإ  ا احقجا اب ا تهرية هم  فالت س هقه فال   ب نم من  فانل  –  زم  حص ر دمي   
كتنسم بنلبسمجس بن  م  وفركمحن هإع د   إبني محن همن  انىلن ة إن ينج إ  أقنل غلمن  حن فن  أقنل من  إععن ىل  من   

ة هح ر ا ل  اب  مل   ا جقف ابلذ جيد أن يس نلس من  ا ميفا نجر ألين  ينج ابنلذ دعن س إىل ابشن محن ( 6)
هأم علين    اجملن ء إبيهن  بيت صنرس علنى أخين  ا اظنمحن هاعنها  إايس بقسنم من  أمن ك ينلا الصنمحن فلمن  هصننل 

قننه عننج حن هغننه  األمنن ك ا جعننجدة  ننزءا  منن   ل سنن  إبيهنن    ياننه   ح  ننة إىل مسنن عهع  ألن ا اظننم كنن ن 
فبا مننل احفنن ا علننى  اسنن   با مننل ابرغبننة   احمل فظننة عليهنن  هأصننب  منن  ها بنن  أن يننهافهللا عتهنن حن إن   ي نن 

أم م مج ي  ا سلمني يصف اب  هاصل ا جقف فيقجل :    ا ل  اب  منلحن ه  مي تن  دفان  ه  حم ربسن حن  ن   
هيبهه أن اب  مل أحه  ي  بيه من  مصنلوس  ه  مصنلوة   م  ا عف احن فراال  ه  ف  ك ن عقهم بيتهم

                                                           
 .282( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   2/610يبية )احركة ابصل(1)

 .282ابقهت بني  مهللا ابصليبيني   (2)

 .1/402أهرهاب   اباصجر ابجاعىحن اايه ع وجر )(3)

 .282اب  مل   ابس ري  يق   ع  ابقسه بني  مهللا ابصليبيني   (4)

 .211(حن ابههبة األيجبية د. عرال دع جر   229 – 1/228ابسلجك )(5)

 .هر يفس ا ص(6)
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اببيد األيج، أن يصعهم اببصليبيني اببش م   عل  ا رحلة اب  عارل فيه  بسههيه الجارزمية همن  هراىلهنم 
د عقننند  ننن ء ا  نننجلحن فنننأراد أن يعينننل أمنننه ا ف ه ننن   بيتننن  هبنننني فردريننن  ها انننرها أن اهلهينننة ابننن  ُتننن

م هأدرك األميفا ننننجر أن مجقننننف ا لنننن  1229ي/626ابصننننليبيني عنننن  مصننننر   يتسهنننن  أ لهنننن  إ      يننننة 
اب  مل أصنب  علنى غن  من  كن ن يتسظنر هب ن  من  ابامنلة هينج ابنلذ خنر  من  بن دس حمرهمن   من  اب تيسنةحن 

هت  انسا دة يفننجذس   أهرهابحن م لنجاب  علين  منن  ابب بجينةحن ماسمننها  علنى هعننه اب  منل بن   عع ىلنن  بيند ا قنن
هبج ك ن األميفا جر يالم أن اب  مل ايت   بجعهس    خر  إىل ابشرا أص   أه ب  ن اانسقهم مان   يشن   
قنن درا  علننى اب ننزه هاحننرال  ننه ا سننلمنيحن أمنن  اعن فنن ن عننهد  تننجدس   يزيننه علننى ئسننم ىلة فنن رت هيننج   

 ابشنن محن ألن يننلس ابقننجى ال  ابقسنن ل  نند بننجاء حمننرهم منن  ياسمننه علننى أيننة مت صننرة منن  ابقننجى ابصننليبية  
اب تيسنننة معنننرهد مننن  رمحسهننن حن أمننن  إذا عننن د إىل أهرهاب بنننههن أن  قنننق أذ ايسصننن رحن ف يننن  انننياع  خصنننجم حن 

إبين  إذن: ك يند عانين مسنسقبل ا ح   قجاي  بلس رية مت  هابسشه  ب حن ف  سنأبة اببتسنبة هابألخص اببب بجية 
حن هينننج   ينننرتدد   ابسصنننري  ألصنننهق ىل  مننن  (1)األهره، همصننن  ا اركنننة بيتننن  هبنننني ابب بجينننة  عروننن    اب نننرال

حن هزاد (2)ا سلمني   ابشرا  ي  : م ب  غرل   ابقهت ه  غ سحن هإ ن  قصنهس حفن  انمجان  عتنه ابفنري  
ىل ملنجك بنين أينجال م  حر  مجقف ا ميفا جر فردري  أن اببن اب غري نجرذ ابس انهللا أخنل يرانل اب سند انرا  إ

حمر نن   إاييننم علننى عننهم عسننليم بينند ا قننهت بألميفا ننجرحن  –هابسننلع ن اب  مننل بج نن  خنن    –بج نن  عنن م 
ه  ععنند   ذبنن  ا جقننف ابننلذ اختلعنن  ابب بجيننة إذ ك ينند ا اركننة بيتهمنن  هبننني األميفا جريننة   اب ننرال أيننم 

بفردري  ا يسصن ر   مهمسن حن فن ن هأي  بج قهر  حن(3)  يظري  م  ا اركة بني ا سلمني هابصليبيني   ابش م 
بألميفا ننجر فردرينن  اب نن   حن   يبننق ( 4)ذبنن  انني جن   يظننر ا ا صننري  ر  بننة ح ننم   بألميفا ننجر احملننرهم 

أم م ينلا ا جقنف احنر  انجى ان ح ا ف ه نة ها انساع ا هاانس هام ك فنة هان ىلل ابهبلجم انية بلجصنجل 
 اب رال األهره، مرفجع ابنرأتحن فأرانل إىل ا لن  اب  منل انف رة من  رانجبني  منل بن  إىل غر   هاباجدة إىل

ينهااي يفيسننة منن  متسننج    حريريننة هأها  ذيبيننة هفلننيةحن مع ببنن   إايس بسوقيننق هعننهس عسننليم بينند ا قننهتحن 
بشن محن افبا  إبي  اب  منل رانجب  األمن  ف نر ابنهي  ابنلذ انبق أن محنل إبين  دعنجة ملن  مصنر بلقنههم إىل 

ابجقننند يفسننن   يننن  كننن ن انننياعي  بيننند ا قنننهت مثتننن   مرحبننن   بننن  همقنننهم   إبيننن  ينننهااي مثيتنننةحن همصننن رح   إايس   
ينننلس ا ت صنننرةحن ف يننن     ت صنننرع  إايس علنننى أخيننن  ا اظنننمحن أمننن  هقنننه عبنننهبد ابظنننرها ه  يانننه   ح  نننة إىل 

                                                           
 (.2/1008احركة ابصليبية )(1)

 .(1/230ابسلجك ) 212ابههبة األيجبية د. عرال دع جر   (2)

 .(403 – 1/402أهرهاب   اباصجر ابجاعى )(3)

 .212ابههبة األيجبية د. دع جر   (4)
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حن هإزاء عت ر اب  مل بجعنجدس ان ء (1)منييسسعيهللا ابسفري    بيد ا قهتحن ألن ذب  اي   علي  يقمة ا سل
 ن ابب اب ااس ل فرصنة غي بن  هاعسنهى علنى مجقف فردري  اب     ايم  باه أن   ءع  األخب ر م  اب رال 

باننو مراحنننل ا ف ه ننن    سل  عنن حن فأخنننل ير ننج ا لننن  اب  مننل هيسنننساعف حن حننن  قيننل أيننن  كنن ن يب ننن    
م ابننلذ  نن ء   رانن ىلل  إىل ا لنن  اب  مننل: أان أخننجك هاحننرتام هبننيه أدل علننى عننلبل ا ميفا ننجر منن  اب نن 

 اند أل نهللا ينهذ عليهن حن ه  أرهم أن  دي  ا سلمني احرتام  بهي  ا سي حن هأان هري   ل ة ابقهتحن هقنه
حن هبننيه و عمنن  هعسبقنن . ه نن ء   رانن بة أخننرى: أان  لجكنن  (2)فلتسعتنند إراقننة ابننهم ء أانزعنن  مل نن حن 

عالننم أ  أكننيف ملننجك اببوننرحن هقننه علننم اببنن اب ها لننجك ابيسمنن م  ه لننجع  فنن ن ر انند المننرس خننره حن هأينند 
فه  أيل اعسقن ديم ه نعريمحن ها سنلمجن قنه أخر جين  فلنيه خ ىلب   اي سر  حرم  بيتهمحن هيلس ابقهت 

 بقبلة اببله ابزايرةحن في جن صنهقة متن حن هيرعفنهللا رأان  بنني  ىللحن ف ن رأى ابسلع ن أن يتام عل هل  دخل  
أكلهن  هأفلوند    اع احن ه  علب  ا انساعف   أن أعند.. هااسمر األميفا جر   ا اس( 3)ملجك اببور 

ابسأو    اب  مل ك ن اب  مل يريه أن يستصل من  هعنجدسحن إذ ك يند ينلس احملنة   عشن ل أذ خعنر علنى 
وتن ء ذبن  ونرع ا ميفا نجر ا سلمني بلا دمه  ا عص    بني ا لن  اب  منل ها ميفا نجر ئسنة أونهر هأ

هك ينند مت صننفة بننني ا سننلمني هابفننري حن هاننجري  خننراال ف اننسجىل عليهنن  هعمرينن حن مث عنن هد   عمنن رة صننيها  
كمن  ّمنر ماتن  هقن م فردرين  اب ن   بسوصنني ( 4)ا عص ل اب ل  اب  مل هعهبل إبي  هأخنل ير نج هيسنساعف 

 مل خيشى قي م فردري  هبقينة ا منجع ابصنليبية اببشن م ايف حن   ء ر  بة مظ يرة عس ريةحن  الد ا ل  اب 
إن اب  منننل خننن ا مننن  ع ىللسننن  ععنننزا  عننن  بامنننل حنننر،  نننهسحن هينننج ابشننناجر ابنننلذ فسنننرس ا قرينننزذ بقجبننن : 

هك ن ابهخجل   حرال  نه ا ميفا نجر هابصنليبيني عتهىلنل عانين اببتسنبة بلملن  اب  منل هقجعن  ( 5)مق همس  
ي  ا ل  ابت صر داهد م  انحيةحن هالجارزمية اب  ااستعه ا  ابت صر داهد من  بني و وة أعهاء يم : اب  أخ

انحيننة  ييننةحن ه   ننجء يننلس احقنن ىلق كلهنن حن ه نند الونن  راننجل ا لنن  اب  مننل   ا ف ه نن   األمنن  ف ننر 
 .(6)ابهي  يجاف ب  ابشي حن عت زل ع  بيد ا قهت 

 

                                                           
 .206ا ميفا جر فردري  اب    هابشرا ابار،   (1)

 .213ابههبة األيجبية د. دع جر   (2)

 .213( اايه ع وجر ابههبة األيجبية د. دع جر   2/1010احركة ابصليبية )(3)

 .286ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (4)

 .287( ابقهت بني أ م ع   1/228ابسلجك )(5)

 .288ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (6)
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م اعف قينة منهللا ا ميفا ننجر 1229ونب   ي/627 ربينهللا األهل أخن ا  عقنه ا لن  اب  منل  : صيل  ايليا: رابعياً 
ف ر ابنهي  هأخنجس  هحلر مراايم عجقيهللا ا عف قية م  ا  يد األيج،  حن(1)فردري  اب   حن عرفد بصل  ايف  

م ق  نن  اباسنن رحن 1232ي/630كمنن ل ابننهي  هبننهذ ونني  ابشننيجؤحن هابشننريف  ننه ابننهي  األرمننجذ   
همننن  ا  يننند ا فراننن  يرمننن ن انننلزا رىلنننيه ابع ىلفنننة (2)ابنننهي  بننن  انننجدان هابصننن ح األربلننن  هاألمننن  صنننف  

 حن(4)قينة اببل سنني اباربينة هابفريسنية ا عف هكسبند صني ة ( 3)ها نراا فنجن أكنيف األ  ييةحن هعجم ت فجن أكنجي  
 لنن  ههقنهللا عليهن  ابعرفن ن هحلفن  علنى ابسزامهنن  ههقنهللا ا ميفا نجر عليهن  بانه أاننبجعحن فيمن  هقنهللا علنى بتجدين  ا

ونننننب   ي/626حن ه  عسنننننليم بيننننند ا قنننننهت بلصنننننليبيني   ونننننهر ربينننننهللا األهل (5)اب  منننننل   ابجقننننند يفسننننن  
 :م ه ل ا عف ا اببتجد ابس بية1229

 .(6)مهة ا عف ا عشرة اتجا  مي دية  -1
أخنننلي  ابصنننليبيجن قبنننل ابصنننل   ينننهيهم هعشنننمل قننن ع ابشنننقيفحن هعبتنننني ه بلنننة ابننن   عبقنننى ا تننن  ق -2

 .(7)هب ه حن هصيهاحن هايف حن هاجملهلحن هابلهحن هابرملة هعسق نحن هبيد  يفيل  هكجكد
هع ننجن قراينن  بلمسننلمنيحن هع ننجن  باننة بلننجاو ابببنن ة ، (8)عبقننى بينند ا قننهت خربننةحن ه  جيننهد اننجري   -3

 ابجاقاة   ل ابقهت.
حن (9)يننة منن  أذان هصنن ة يبقننى ا سننعه األقصننى هابصنن رة بيننه ا سننلمني همي راننجن فيهنن  ابشننا ىلر ابهيت -4

 .(10) هيسج ي  قجام مسلمحن ه  يهخله  ابصليبيجن إ  بلزايرة
 ىبخل ابصليبيجن بيد ا قهتحن هابت صرةحن هبيد حم. -5
حن حنننن    يساننننرل (11)ياعنننن  بلصننننليبيني باننننو ابقننننرى ابجاقاننننة علننننى ابعريننننق منننن  ع نننن  إىل ابقننننهت  -6

 .(1)انحن هعبقى ا ىلر ا هن هابقرى بني ا سلمني ابصليبيجن ابق دمجن م  ع   بزايرة ابقهت بلاهه 
                                                           

 .228( ابقهت بني أ م ع   2/364احركة ابصليبية )(1)

 .289ا صهر يفس    (2)

 .289ا صهر يفس    (3)

 .289ا صهر يفس    (4)

 .289ا صهر يفس    (5)

 .289( ابقهت بني أ م ع   3/429صب  األعشى )(6)

 .289( ابقهت بني أ م ع   4/241مفر  اب رهال )(7)

 .289( ابقهت بني أ م ع   3/141ا  سصر )(8)

 .(1/406األيه ا ليل بلوتبل  )(9)

 .290اية هابته ية يق   ع  ابقهت   ( اببه8/431مرآة ابزم ن )(10)

 .290ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (11)
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 ( 2)إ  ا اراح ابصليبيني هم   متهم األ ف ل ابلي  أارها   محلة األ ف ل ابس بقة  -7
عاهنننه ا ميفا نننجر ا شننن ركة   ابنننهف ع عننن  ا لننن  اب  منننل  نننه أذ عنننهه حننن  هبنننج كننن ن مننن  ا فنننري حن   -8

 ن م ايع كين  ه نرابلهحن هح ن م ا تن  ق ا فراينة األخنرى   كلب  عاهه أيل   عهم عقهمي أية مسن عهة ح
 .(3)ب د ابش م 

 
هانننرع ن مننن  ه ننناد ينننلس ا عف قينننة مج نننهللا ابستفينننلحن فتنننجدذ اببقنننهت خبنننره  ا سنننلمني متننن حن هعسنننليم  إىل 

 ن  حن هأعلنن  فردرينن  اب نن      تننجدس: أونن رها   هأمحننههسحن إذ أ  علنني م يامسنن حن هإن إُت مهنن  كنن(4)ابفننري  
األرل إُت من  ماعزة م    هبيه يسيعة ابشع عة أه احرهالحن هم  أُتن      عسنسعهللا قنجة من  اببشنر علنى 

  منننل مننن  انحينننة ابفنننري حن هب ننن  هأ منننأن ا لننن  اب( 5)  ب  نننرة ابانننهدحن ه  اببقنننجة ه   ينننة هانننيلة أخنننرى 
خننن س ابازينننز ع مننن ن صننن حد ابييننن ت يلنننم  ه ء أمنننراء اببيننند األينننج، قننن م بسجزينننهللا األمنننجال علنننيهمحن فمنننت  أ

   هخلانن   اننتيةحن هقننهم يسننحن هأععننى ابتنن  ابظنن ير غنن زذ عشننرة آ ا ديتنن ر هقم ونن   يف( 6)ئسننني أبننف ديتنن ر 
عشننري  أبننف ديتنن ر هأقعانن  رصننرحن فسسننرتها علننى عسننليم بينند ا قننهت  ا اظمنن إىل األمنن  عننز ابننهي  ايننهمر 

مجن  انننلجال ا لننن  اب  منننل   عجزينننهللا ا لننن  ب سننند ه ء هعفنننري  ا لننن  اب  منننل اننن حن أخنننل ابقننن دة ا سنننل
بقنه أر ننى ا لن  اب  منل ا ميفا ننجر خجفن   منن  غ ىللسن حن هععننزا  هابسسنرت علننيهم ا ستفنلي    لسلنف األقعنن ر 

عنن  مق همسنن حن هصنن ر يقننجل: إان   يسننم  بلفننري  إ  ب تنن ىله ها سننعه علننى ح بنن حن هوننا ر ا انن م قنن ىلمحن 
حن هاعسنننلر ملننن  ابفنننري  بألمننن  ف نننر ابنننهي  بقجبننن : هبنننج  (7) م   األعمننن ل هابلننني ع ههاو ا سنننلمني منننسو

أخنن ا اي سنن ر  نن ي حن منن  كلفنند ابسننلع ن وننيا   منن  ذبنن حن هأينن  م بنن  غننرل   ابقننهتحن ه  غنن س هإ نن  
هقننه رأى اب  مننل أن وننق ا ا ميفا ننجر يفننس  بنن  ابال حم ربننة ابفننري حن  (8)قصننه حفنن  انمجانن  عتننه ابفننري  

                                                                                                                                                                        
 .290ا صهر يفس    (1)

 .290ا صهر يفس    (2)

 .(1/231( ابسلجك )04/343مفر  اب رهال )(3)

 290حن ابقهت بني أ م ع   427 ه ابارال   (4)

 .ا صهر يفس (5)

 .291   ( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني1/272ابسلجك )(6)

 .291ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (7)

 .291مفر  اب رهال يق   ع  ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (8)
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سنهللا النراحن هيفنج  علين  ينها من  خنر  بسنبب  فنرأى أن ير نى ابفنري  رهيتنة ابقنهت خنرااب حن هأين  قنن در هيس
 .( 1)على ايسزاعه  م  و ء 

 
ااسأذن ا ميفا جر فردري  اب    م  ا لن  اب  منل زايرة بيند ا قنهت زايرل اإمرباطور بيت املقدس :  -

 ننن  انبلنننه   خهمسننن حن همرافقسننن حن فسنننلم  مفننن عي  ا هيتنننة فأ  بننن  ا لننن  اب  منننل إىل مننن   لبننن حن هاننن  ابق 
ابن    ابصنن رةحن هقنه هصنف انب  ابنن  ( 2)ا قهانةحن هان ر مان  إىل ا سنعه األقصننىحن  ن ا مان  ا نزارا  

ا جزذ زايرة ا ميفا نجر فقن ل: ه ن  دخنل األينيفهر قبنة ابصن رةحن رأى قسيسن   ق عنها  عتنه ابصن رة ىبخنل من  
إبيننن  األينننيفهر كأيننن  يعلننند متننن  ابنننهع ءحن فل مننن  فرمننن س إىل األرل هقننن ل اي ختزينننر: ابفنننري  قنننرا يه فعننن ء 

هأيننسم عفالننجن فينن  يننلس األف عيننلة بننا  عنن د هدخننل هاحننه مننت م ابسننلع ن عصننها عليتنن  بننزايرة يننلا ا  نن نحن 
صنن ح حن هيظننر األيننيفهر إىل اب س بننة   ابقبننة هينن :  ّهننر يننلا اببينند ا قننهت ( 3)علننى يننلا ابج نن    قسلسنن  

يننم ا شننركجنة مث قننن ل ا يننيفهر بلقننجمحن يننلس ابشنننب ك ابنن  علننى أبنننجاال ابننهي  منن  ا شننركني "فقننن ل" : همنن  
هكن ن ا لن  اب  منل  (4)  إبني م ابلتن زير  أعنىفقن ل ابص رة م  أ نل أينمة قن بجا بنا  ينهخله  اباصن ف  

ألينيفهر   ابقنهت أن   يصناهها ا تن بر قه أمر ابق     ه ابهي  ق    انبله أن ىبمر ا  ذيني من  دام ا
ه  ي ذيننجا   احننرمحن فتسنن  ابق  نن  أن يُنافلننم ا نن ذينيحن فصنناه ا نن ذن عبننهاب رمي علنن  ابليلننةحن هقنند ابسننور 
هاأليننيفهر   دار ابق  نن حن فعاننل يقننرأ اعاي  ابنن  ختننسص اببتصنن رى كقجبنن " منن  اختننل   منن  هبننه" هدجينن حن 

ق    ا  ذن عبهاب رميحن هقن ل بن  " اينم عملند ة ابسنلع ن رانم كنلاحن هكنلاحن فلم   لهللا ابفعر ااسهعى اب
فلمنن  ك ينند ابليلننة ابس بيننة منن  صنناه عبننه اب ننرمي ا أذيننةحن فلمنن   لننهللا ابفعننر ااننسهعى ا يننيفهر ابق  نن   ننه 
ابنننهي  فقننن ل بننن  : اي ق  ننن  أيننن  ذبننن  ابنننلذ  لنننهللا ابرحنننة أمنننه ا تننن رةحن فارفننن  أن ابسنننلع ن أهصننن س بجقنننف 

فق ل ا ييفهر: أخعنأ  اي ق  ن حن ع ن هن أينسم ونا ركم هونرع م هدينت م أل لن حن فلنج كتنسم عتنهذ  األذانحن
( 5)  ب دذحن يل كتد أبعل  رال ابت قجت أل ل محن       عفالجا يلاحن يلا أهل م  عتقصنجن عتنهان 

ينن  يننلا ابسصننراحن يفا ننجر عنن ال علحن هي حنن  أن ا لنن  اب  مننل أخعننأ بجقننف األذان هابسسننبي  حنن  أن ا م
هأه نن  أينن  كنن ن يرغنند    نن ع أذان ا سننلمني هعسننبيوهم    حن هقننه اعسقننه ابايننين أن األميفا ننجر كنن ن 

                                                           
 .291ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (1)

 .292( ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   1/237ابسلجك )(2)

 .292( ابقهت بني أ م ع   8/134مرآة ابزم ن )(3)

 .292ابقهت بني أ م ع    (8/134مرآة ابزم ن )(4)

 .293( ابقهت بني أ م ع   8/434ا صهر يفس  )(5)
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حن هذكننر ا قريننزذ أن األميفا نجر قنن ل: ه  إينن  كنن ن أكننيف غر نن    ( 1)ينبع  ابسنن مة هيس عنند اببتصننرايية 
إىل  بلينل هعتنهم  دخنل األميفا نجر بيند ا قنهت ادن  ا بيد اببقهت أن أ هللا أذان ا سلمني هعسبيوهم   ا

 كتيسة ابقي مةحن هعج  يفس  بيهسحن هقه فسر ا  رخجن ذب  ر  يل : 
 رفو ر  ل ابهي  عسجي  إميفا جر حمرهم م  اب تيسة. -
ينة آور ا ميفا جر عسجي  يفسن  حن  ي بند بلبن اب هر ن ل ابنهي  أين  عسنلم ابسن     ينلا ا  ن ن اببن با األمه -

هصننله  هأوتنن ء ه ننجد ا ميفا ننجر   بينند ا قننهت ( 2)"كتيسننية ابقي مننة" دهن ح  ننة بر نن ل ابننهي  أه اببنن اب 
إي يننة كبنن ة أاننقف قيسنن ريةحن بيجقننهللا قننرار احرمنن ن علننى ا هيتننة ا قهاننةحن ف اننس ء ا ميفا ننجر بننلب حن هعننهي  

ا ىلر ا اننن م ونننيا   هأحسننن  إىل بش صننن  هعلنننم رننن امرة  نننهسحن ف ننن در ا هيتنننة بانننه ينننجمنيحن ه  ي ننن  مننن  وننن
أيلهنن حن فننليد إىل ايفنن حن مث ادنن  إىل ع نن حن همنن  مث غ درينن  حبننرا  إىل قننيف  بيقلنن  فيهنن  بلنناة أايمحن هأخنن ا  

 .(3)م 1229ي/626ا فر إىل إيع بي  فجصله  
 

 : ردود لعل األمة اإسالمية من تسليم بيت املقدس: خامساً 
ابسننن   هاألانننى   ابنننرأذ اباننن م ا اننن م  كلننن حن هعتنننه ابفقهنننن ء أ ر  ينننلس ا ا ينننهة مج نننة ع رمنننة مننن  

هابالم ء بج   خ  حن هقه اعسيف ا سلمجن أن عسليم بيد ا قهت بلصليبيني الس ابسنهجبة ياسنيف عفريعن    
هصمة عن ر    بنني اببيند األينج، بصنفة ع منةحن هبلملن  حق ا ا م ها سلمني هأصبود يلس ا ا يهة 

هأخننل ابالمنن ء  ركننجن ابا مننة بللنن   علننى أمننراىلهم  اننسا د   هكنن ن ب  نن  ( 4)فة خ صننة اب  مننل حممننه بصنن
النهم عمنه بمتهم   به علمية ركزها   باله  على ذكر فل ىلل بيد ا قهتحن هفل ىلل ا ه دحن كمن  أن 

 دة إىل إيشننن د ابشنننار   ينننلس اح دونننة هابسشنننتيهللا علنننى اب  منننل ه ريننن  ابا منننة هال صنننة بلامنننل علنننى إانننسا
ابقنننهتحن همننن  ذبننن  مننن  كننن ن جينننرذ    ننن مهللا دمشنننق مننن  دماننن   هدرهت بسوريننن  ابتننن ت بللننن   علنننى 

هعتنننهم  هصنننلد ينننلس األيبننن ء إىل دمشنننق عنننجغر  ( 5)اب  منننلحن كمننن  ك يننند عتشنننه فيننن  األونننا ر هلنننلس اب  ينننة 
ن قلننننجال ا سننننلمني انننن  علننننى ا لنننن  اب  مننننل حممننننه ها س حسهنننن  ح بننننة ع رمننننة منننن  ابسنننن   ابانننن محن بهر ننننة أ

ا سننلمني أقنن مجا ا نن   حننزان  علننى عسننليم ابقننهت بلصننليبيني هأخننل ا لنن  ابت صننر داهد بنن  ا اظننم   ابسشننتيهللا 
على عم  اب  مل حممه ه لد م  ابا   ابشني   نه ابنهي  يجانف انب  ابن  ا نجزذ ابنجاع حن أن جيلنه 

                                                           
 .293( ابقهت بني أ م ع   8/83عقه ا م ن )(1)

 .293ابقهت بني أ م ع    398أهرهاب اباصجر ابجاعىحن ع وجر   (2)

 .294ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (3)

 .419دهر ابفقه ء هابالم ء ا سلمني   ابشرا   (4)

 .310ابفسجح ا ا مية عيف اباصجر   (5)
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أن يننلكر   هعظنن  فلنن ىلل  نن مهللا دمشننق بلننجع حن هيتننهد رنن  فالنن  عمنن  اب  مننلحن هي نن  ابتنن ت  ننهسحن هأمننرس 
ابقنهتحن همن  هرد فيهن  منن  األخبن ر هاع رحن هيج ن  بلتنن ت ابان ر هابجصنمة ابن  حقنند اب سنلمني من   ننراء 

هكن ن قنه هرد   (1)ذب  ابسصراحن فتفل م   لد مت  هك ن يجمن   مشنهجدا    يس لنف من  أينل دمشنق أحنه 
شنة اجملن هري حن كننم كن ن هلنم   علن  األمن ك  منن  اي هحهعظن  : هايقعاند عن  اببيند ا قننهت هفنجد ابزاىلنري  

عيننجان   نن  هفنندحن هبننج ايقعانند ركاننةحن كننم  ننر  هلننم علننى علنن  ا سنن ك  منن  دماننةحن    بننج صنن ر  عيننج م 
قلنننجام أانننف    ننن  ونننفدحن أحسننن    عنننزاء ا ننن متنيحن اي خعلنننة ملنننجك ا سنننلمنيحن   نننل ينننلس اح دونننة عسننن د 

حن كم  ذكنر انيف ابن  ا نجزذ    لسن  ينلا قصنيهة  ىلين  ( 2)  احسرا ابايفا حن ه  له  عتقعهللا ابقلجال م
   ء فيه : 

 
 علننننننننننننننننننننننى قبننننننننننننننننننننننة ا اننننننننننننننننننننننرا  هابصنننننننننننننننننننننن رة ابنننننننننننننننننننننن 

 

 

 عفنننننننننننننننننننننن خر منننننننننننننننننننننن    األرل منننننننننننننننننننننن  صنننننننننننننننننننننن را  
 

 مننننننننننننننننننننننننننهارت آاي  خلنننننننننننننننننننننننننند منننننننننننننننننننننننننن  عنننننننننننننننننننننننننن هة
 

 

 (3)همتننننننننننننننننننننننننننزل هحنننننننننننننننننننننننننن  مقفننننننننننننننننننننننننننر ابارصنننننننننننننننننننننننننن   
 

 
 : هعننن  يجمانننل  نننعي  ابتننن ت هينننلكر ابق  ننن  ابننن  هاصنننل أيننن  كننن ن ح  نننرا    ينننلا اجمللنننهحن فيصنننف  بقجبننن

. هحلننننر ا  ذَّيننننجن هاألىلمننننة ابننننلي  كنننن يجا   ابصنننن راء (4)هب نننن ةيم هعننننجيلهمحن هحلننننر  أان يننننلا اجمللننننه 
ها سنننعه األقصنننى إىل ابال ديلينننز ا لننن  اب  منننلحن فنننأذيَّجا علنننى ابال ابنننهيليز   غننن  هقننند األذانحن فاسنننر 

 سنعه ه نرديم هُررَّن  كن ن ينلا ا عنرتال ا ب ونر ذب  على اب  مل هأمر أعب ع   خل من  ماهنم من  أ ث ا
ابجحيه ابلذ ُ جب  ب  اب  مل م  قبل م ذَّيني هاألىلمَّة   حجل هلنمحن ه  قنجَّةحن هإذا كن ن ا انسو  ر ابرَّ ن  
مانههم   أه خعنن   فقننه كن ن ا اننست  ر ابشننا  قننجاي   نها  إىل در ننة ا ننعر ا لن  اب  مننل بسسنني  راننل  إىل 

ر ب  م  فال  ابُبلهان  .(5)بسس ني ابت تحن هكلب  أرال إىل الليفة ييفَّ
 

 ه   قيل م  وار   ا ص  ابلذ آبد إبي  ابقهت: 
                                                           

 .(1/233( ابسلجك )4/245مفر  اب رهال )(1)

 .197( دهر ابفقه ء   8/432مرآة ابزم ن )(2)

 .(4/246مفر  اب رهال )(3)

 .198( دهر ابفقه ء   246 – 4/245مفر  اب رهال )(4)

 .(1/232( ابسلجك )2/313ابا ق   ابههبية )(5)
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 قجل و عر هجل: 
 

رالُ  ف عزيننننننننننننننننز عليتنننننننننننننننن  أن يننننننننننننننننرى ابقننننننننننننننننهت عَنننننننننننننننن   ف
 

 

 ه نننننننننننننننننننننننننننننننُه مب ييننننننننننننننننننننننننننننننن  عنننننننننننننننننننننننننننننننزهل هع ُنننننننننننننننننننننننننننننننرالُ  
 

 هقلنننننننننننننننننننننننننند بنننننننننننننننننننننننننن  متنننننننننننننننننننننننننن  ابننننننننننننننننننننننننننهمجع أليَّنننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 (1)علنننننننننننننننى م لننننننننننننننن  دنننننننننننننننرذ ابنننننننننننننننهالمجع هعسننننننننننننننن ُد  
 

 
 هقه ّ  ابساريو  هبا  اح  م ابلي  عت زبجا ع  بيد ا قهت:

 
 إن ي نننننننننننننننننننننننننننننن  اببشنننننننننننننننننننننننننننننن م قننننننننننننننننننننننننننننننلَّ يصنننننننننننننننننننننننننننننن ذ

 

 

 ه نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهَّمُد مث دام ُيلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجك  
 

 فلقنننننننننننننننننننننننننننننننننه أصنننننننننننننننننننننننننننننننننب  اب نننننننننننننننننننننننننننننننننهاة خنننننننننننننننننننننننننننننننننرا،
  

 

 (2) نننننننننننننننننننننننننننننة اباننننننننننننننننننننننننننننن ِر   حيننننننننننننننننننننننننننننن ة ا لنننننننننننننننننننننننننننننجك  
 

 
 ه   قيل م  ق ب  ص ح ابهي  ا ربل  أرال  إىل ا ل  اب  مل: 

 هر  يّنننننننننننننننننننننننننننننننننن زعننننننننننننننننننننننننننننننننننم ابلاننننننننننننننننننننننننننننننننننني ا يننننننننننننننننننننننننننننننننننيف 
  

 

 اننننننننننننننننننننننننننلم يننننننننننننننننننننننننننههم بتنننننننننننننننننننننننننن  علننننننننننننننننننننننننننى أقجابنننننننننننننننننننننننننن  
 

 ونننننننننننننننننننننرال ابيمنننننننننننننننننننننني فننننننننننننننننننننن ن عاَّنننننننننننننننننننننرل انك ننننننننننننننننننننن 
 

 

 (3)فلتنننننننننننننننننننننننننننننأكل َّ بنننننننننننننننننننننننننننننلاك حنننننننننننننننننننننننننننننم   بننننننننننننننننننننننننننننن   
 

 معا ة امللك الكامل ملول  املسلمء الرال ء للصل :  -1
أدرك ا ل  اب  مل حممه أن ابرأذ ابان م ا ان م  كلن   نه عسنليم  بيند ا قنهت بلصنليبيني هأين    مركنز 

     سه علي  هبلب  أخنل ينهافهللا عن  انبد  جىلن  إىل ينلا ابسصنرا هبان  رانل  إىل بانو األقعن ر حر 
  اب  عند األوننر  إىل ابنب د ابشنرقية.. هإىل الليفنة اباب انن  : ان مية بسسنجيا ذبن  فأراننل مجن ل ابنهيا 

                                                           
 .ا صهر يفس (1)

 202بيد ا قهت   أدال احرهال ابصليبية   (2)

 .(1/186هفي   األعي ن )(3)
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ا لننن  اب  منننل حن هكننن ن ( 1)بسسننن ني قلنننجال ابتننن ت هععمنننني خنننجا ريم مننن  ايزعننن  هم ألخنننل ابفنننري  ابقنننهت 
األمنجر بن حن   هاانسسبدياسقه أن ابفري    مي تهم ا مست ع اببقنهت منهللا خنراال أانجارسحن هأين  إذا قلنى غر ن  

كنن ن مسم تنن  منن  ععهنن س منن  ابفننري  هإخننرا هم متنن  هقنن ل اب  مننل: هإان   يسننم  هلننم إ  ب تنن ىلهحن هأدر 
ينهذ ا سنلمني علنى ح بن  هونا ىلر ا ان م خراالحن هاحرمحن همن  فين  من  ابصن رة ا قهانة هان ىلر ا نزارا   

. بقنننه أاننن ء ابسصنننرا ا لننن  (2)هأعم بننن   راننن عيق قننن ىلم علنننى مننن  كننن ن عليننن  ههاو ا سنننلمني منننسو م علنننى 
اب  مننل   عفر نن    ابقننهتحن إذ كنن ن يسنن هم علينن  كلمنن  أحننه ابلعننر ابننلذ يهننهد مركننزسحن ف نن ن حريصنن   

ستنن ز   ب فننري حن هيننلا يستنن قو مننهللا قجبنن  أينن  غنن  مسننساه علننى ا حسفنن   حب ننم مصننرحن همسننساها  بسقننهمي اب
م : إيننين منن   انند 1227ي/625بلسفننري  اب هيتننة ا قهاننة   رانن بة بانن  انن  ألخينن  ا لنن  األوننرا عنن م 

إىل يلس ابب د إ  بسبد ا فري حن فن  م   ي ن    ابنب د من  مينتاهم عمن  يريههين  .. هأيند عالنم أن عمتن  
يند ا قنهتحن فصن ر بتن  بنلب  ابنلكر ا مينل.. فن ن أخنلس ا فنري  حصنل بتن  من  ذبن  فس  بص ح ابهي  

. ه  ونننن  أن قننننجل ا لنننن  اب  مننننل كنننن ن ( 3)يبقننننى بتنننن  عتننننه ابتنننن ت هعتننننه   اننننجء ابننننلكر... هأذ ه نننن  
ب اننسه كحن هيتنن   ااننساهادس بلسفننري    ابقننهت بقننه كنن ن  ننيم ا ميفا ننجر فردرينن  اب نن    ننايف  حن قليننل 

هدحن هالييننه ابصننليبيني بنن   ننايف  حن فلننم  سنن  اب  مننل ااننس  ل يننلا ا جقننف هقننهم بينند ا قننهت بلفننري  ابانن
حن   (4)على  بق م  ذيدحن م  أ نل  قينق أ م عن    ابشن محن ه  ي فنر بن  ما صنرهس ينلس ابزبنة ابشنتياة 

 بقن ء دمشنق  بن   أن باو أمراء  يش  ع ر جس همتهم األم  ايف ابهي  ب  أ، زكرذ ابلذ أو ر علي 
بتنن  هإمنن  عليتنن حن ه  أخينن  األوننراحن فيعسمننهللا اب  وننة هيقنن علجن اباننهه "ف منن  أخينن  ابت صننر داهدحن ها  نن د مننهللا 

هب نن  ابسننلع ن غلنند علينن حن هأمننر ابعسق بنن  هأراننل  إىل ( 5)يقنن ل عنن  ابسننلع ن إينن  أععننى ابفننري  ابقننهت 
 عف قينننةحن هامسنننه إىل در نننة  نننزع متهننن  ا لننن   مية بنهاانننسمر رفنننو ا مننن ي  ا اننن( 6)مصنننر حيننن  انننعت  

 .(7)األورا فأرال إىل أخي  اب  مل يلجم  هيا عب  
 
 تبدل موازين القوى العسكرية عاد األيوبيء:  -2

                                                           
 .296ابقهت بني أ م ع    179ابس ري  ا تصجرذ   (1)

 .(4/244مفر  اب رهال )(2)

 .296( ابقهت بني أ م ع   9/379اب  مل   ابس ري  )(3)

 .297ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (4)

 .297بني أ م ع    ( ابقهت8/654مرآة ابزم ن )(5)

 .297ا صهر يفس    (6)

 .297ا صهر يفس    (7)
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ك يد هف ة ص ح ابهي  األيج،   ينة مرحلنة  رخيينة هبهاينة مرحلنة  هينهة همثنة مراحنل  رخيينة عنرعب  فيهن  
ش صية اب  رزمية بلو كم أه ابصفجة اح كمنةحن هعسم نل خعنجرة م نل ينلس ا راحنل   أمجر ابب د هاباب د ابب

أن غيننن ال احننن كم ذذ ابصنننف   األخ قينننة ابسننن ميةحن هعنننهم ه نننجد خليفنننة بننن   منننل يفنننه صنننف ع حن يننن دذ 
اببلرهرة إىل عهيجر ا شرهع ابلذ ّكرت يفس  ب حن أه ا  األمنجر   ادن س مان كه ب دن س ابنلذ يسن  فين  

األرلحن ه  عنننت  ينننلس احقيقنننة عصننها علنننى ك فننة وننناجال  ابتنن ور   عنننجاري  األمننم هابشننناجالحن اننيعه أنه 
حن فوننني عننجار  و صننية ( 1)منن  أن عقننيم ا  اسنن   ابهاننسجرية هابق يجييننة  دناجال ابنن  ُت تنننمتهنن  غنن  ابشنن

م  صنن ح ابننهي  منن  علنننى مسننرح األحننهاث حنننهث فننراف عسنن رذ هاي انن  كبننن  أّ ننر اب  ينند ا اننن 
ا  ينند ابصننلي حن إذ ك ينند و صننيس  همجايبنن  هأداةس ابسي انن  هاباسنن رذ يننج ابننلذ هعنن د اببف ىلننهة علننى 

 ف  ابههبة م  ابسف  حن ه  ع   يتن ك م اسن   علنم  اانسمرار بقن ء ينلس ابههبنة اب نيفى من  انحينةحن  
جمسنن حن علننى دننج منن  كنن ن كمنن  أن صنن ح ابننهي  قسَّننم دهبسنن حن كمنن  يُقسَّننم ا رثحن بننني أبت ىلنن  هأخجعنن  هبننين عم

مأبجفنننن     علنننن  اباصننننجر هكنننن ن  بياينننن   أن عاننننجد ا تعقننننة إىل ابننننجراء مننننرة أخننننرى يسيعننننة ا ت زعنننن   هابسشننننرذم 
ابسي انننن  ابتنننن  م عنننن  النننن ا بننننني هروننننة صنننن ح ابننننهي  هعف  نننند عُننننرى ابههبننننة ا قليميننننة اب ننننيفى ابنننن  

حن هععننننجر  (2)جر ابننننهي حن هصنننن ح ابننننهي    يننننه  و وننننة أ ينننن ل   إق مسهنننن  اب تعقننننةحن عمنننن د ابننننهي حن هينننن
ا شننرهع   ابصننليبية   اب ننرال األهره، هايننسه  خلفنن ء صنن ح ابننهي  اي اننة مه ديننة إزاء ابصننليبيني عقننجم 
علنننى رد ابفانننل أك نننر  ننن  عقنننجم علنننى ا بننن دأة ها بننن درةحن فقنننه كننن ن  يشننن  ل األينننجبيني رتننن زعسهم مننن   هنننةحن 

أوننر إجينن ، علننى ابصننليبيني ابننلي  ه ننهها ابفرصننة هي  منن   هننة أخننرى هايسمنن مهم ابهلهيننة مننهللا ابفننري  هدهينن
ه   نهث ععنجر عسن رذحن أه ف نر ( 3) بسق   أيف اهم هحشه ا س عها  م  اب رال األهره،  س عه م 

اي انننن  مسقننننهم عتننننه األيننننجبيني هغ بنننند رهح احسننننم اباسنننن رية ابنننن  أق منننند ابههبننننة األيجبيننننة بننننل ع ونننند 
 مل هعظهر باو ا  م  اباس رية ابن  أق مسهن  ا م بن  األيالجبينة بانه صن ح ابنهَّي  هخصجص     عهه اب 

 هيسعلىَّ مته : 
  يبس ننر األيالجبيننجن أاننلوة قسنن ل  هيننهةحن أه يُعننجَّرها ع سي نن   عسنن رَّاي  ُمسميننزا حن كمنن  كنن ن مسجقَّانن  حن يسيعننة  -أ

  حس  كهم اببفراة.
  ت  ق احملسلةَّحن بل إ ّم المَّجا ك  ا  م  ابفسجح ابصَّ حَّية بلفري .  رصجا على ا ه د ه رير ا  -ب
  يُعجَّرها اقسص دا  حربي   خيهم اعبة اباس رّيةحن هيهعمه  اباسمرار هكف ءة.  -ج

                                                           
 .79   ري  األيجبيني ها م بي  د.ق ام عبهس ق ام   (1)

 .80حن  79   ري  األيجبيني ها م بي  د. ق ام عبهس   (2)

 .85ا صهر يفس    (3)
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 أمهل األيالجبيجن األاعجلحن ه  يسس همجس إ  ُ زىلي  حن هعته اح  ة ا  اة. -س
بيَّنيف مشننرهع  ابسي ان  النن ّ  ابننلذ هوَّنف بنن  ُكننلَّ قنجاس اباسنن رية ا س حننة كن ن بُ ننلَّ منن  ا لنجك األيننج  -ك

حن ف ننن ن عسنننليم ا لننن  اب  منننل ابقنننهت يسيعنننة  بياينننة ب دنننهار ( 1)هأمهنننل كنننل مننن  عنننهاس مننن  مشننن ريهللا ع منننة 
 ابسي ا  هاباس رذ باه ص ح ابهي .

 
  اب ننن   بيننند ا قنننهتحن هأخنننلها   ياعننند ابصنننليبيني اانننرتداد فردريننناً: رليييض الصيييليبيء للصيييل : سادسييي

يايفهن ع  غلبهم بش  ابصجر فق بجا: إن كرامة ا سي  ك يد  سم أن ع خنل ا هيتنة ا قهانة حبنه ابسنيف 
حن هعلنى ابنرغم من  أن ابنلذ حققن  فردرين  اب ن   (2)هبيه بعريق ا انسعهاء هابب ن ء كمن  فانل ا ميفا نجر 

محن 1187ي/583قسن  احنرهال ابصنليبية كلهن  بانه ماركنة حعنني  عف ق  مهللا ا ل  اب  مل ك ن أا   ن  حق
فنن ن أعننهاء ا ميفا ننجر   يرتكننجا فرصننة بلامننل  ننهس إ  ااننس لجسحن فقننه أراننل فرانن ن ا ابننه اننرا  برانن بة يبننهه 

ملنننجا أن ا ميفا نننجر : خييفهيننن  فيهننن    نننم أذ ابفراننن ن قنننه عأ ننن  ك يننند   ننن ء مننن  اببننن اب غري نننجرذ ابس انننهللا
يفننر منن  اعب عنن  منن  بينند ا قننهت إىل  ننر األردن بلصنن ة هيننم يننهعجن ابسننلع ن اب  مننل ة انني ر  بصننوب

 يسهننن ز ينننلس ابفرصنننة بلفسننن  اب ميفا نننجر هقسلننن .. ا نننأز اب  منننل مننن  خي ينننة يننن  ء ابفراننن نحن فأرانننل إىل 
 .(3)ا ميفا جر يفس  يلا الع ال ا  سجم خبسم رىليه فرا ن ا ابه 

 
هغنن در فريننهري  أرل فلسننعني ( 4) ابقننهتحن مث عنن د إىل ايفنن  خجفنن   منن  ابهاهيننة هبقنن  األميفا ننجر يننجمني  

بانننه إبرامننن  ا عَّف قينننة منننهللا ابسنننلع ن اب  منننلحن فقنننه هصنننلس  األخبننن ر أن  تنننجد اببننن اب قنننه يننن مججا  سل  عننن    
نن  فريننهري  باننه هصننجب  إيع بيننة منن  ابسصَّنن  -ي 627 م جَّا  اببنن ابحن هيزميسهنن  عنننهذ بقننن تننجال إيع بيننةحن هُت َّ

  ابسنننتة  –علنننى عقنننه ما ينننهة اننن ن  رمننن يجاحن حيننن  أب نننى حرم يننن  هصننن دق  اببننن اب م هأ نننيف اببننن اب 1230
اهينننة  –ابس بينننة  علنننى ما يهعننن  منننهللا ابسنننلع ن اب  منننل هأرانننل اببننن اب أهامنننرس إىل  جاىلنننف ابراليبننن ن ابُفراننن ن ابهَّ

هب   اهلهية   ُتتهللا ابب اب م  عج ي  يقنه كبن   (5)ها ابس ريَّة  راع   يصج  اعّف قية فريهري  مهللا ا سلمني 
من  اببن اب غري نجرذ  يَّن  هحنهس  عَّف قية  حن بقنه أون ر  (6)يانرا ونره  ا ا ينهة فريهري  منهللا ا سنلمنيحن ف  َّ

                                                           
 .(2/2525ابا ق   ابههبية )(1)

 .298ري  اب  مل   ابقهت بني أ م ع ابصليبيني هعف(2)

 .205 ري  مج عة ابفرا ن ابسيجعجن   (3)

 .299( ابقهت بني أ م ع   8/655مرآة ابزم ن )(4)

 .(2/313ابا ق   ابههبية )(5)

 .(2/314ا صهر يفس  )(6)



 -290- 

ا ا يننهة مننهللا ابسننلع ن اب  مننل هابنن  عسننلمَّ رج بهنن  ا ميفا ننجر فريننهري  مهيتننة ابقننهت اببنن ابحن هأق مسنن حن ه  
هاصنف   ما يهعن  مننهللا اب  منل: إ ن  عسجافنق مننهللا ونرياة ا سنلمنيحن أك نر منن  تهللا علنى فريننهري  هقن ل عقانهس هون

نننلع ن ّ نننه مجينننهللا ابتننن ت مننن   عجافقهننن  منننهللا ونننرياة إمي يتننن حن هاعبّنننهللا عننن دا م   عنننهة يقننن   متهننن : مسننن عهة ابسال
هري  بجاننننن ىلل حن ه  راننننن بة أرانننننله  اببننننن اب  تههبننننن    فريسننننن حن يقنننننجل: أخنننننل فريننننن( 1)مسنننننلمني همسنننننيويني 

ما يهة منهللا ابسنلع ن  –اعن  –هابلذ يج أك ر مقس حن إيَّ  ييُفم ا سلمنيحن هي  م م اث اب را  ابراجوحن 
همنننهللا مسنننلمني آخنننري حن هيظهنننر ابلالعنننف دنننجيمحن هيبُنننهذ اب رايينننة ا  شنننجفة دننن س ا سنننيوينيحن مث ينننلكر أن 

اهيننة فاتننهم  ينن  م ا سننلمجن أرا ننيهم فريننهري  ُيشننعَّهللا ا سننلمني علننى ا غنن رة علننى  نن ىلف  ا اننبس ر  ية هابهَّ
أعب عهمحن محلجا ماهم كمَّيَّ   كب ة من  اب تن ىلمحن فهن  م ابّهاهينةحن هايسزعنجا منتهم هباه أن قسلجا عهدا  كب ا  م  

اببقنّجة ينلس اب تن ىلمحن بال   م  اب ت ىلمحن فقن م هزينر ا ميفا نجر رهن مجسهم عتنهم  كن يجا ع ىلنهي حن هايسزعنجا منتهم 
اهيننةحن هأععنن يم بلمسننلمني ه ننمَّ  ه  أع دينن  بلمسننلمنيحن كمنن  أينن  مجننهللا م ىلننة عبننه كنن يجا بننهى ا اننبس ريَّة هابهَّ

. هب ن  ابصنل  بنني ابفنريقني كن ن (2)ابب اب را بس  ا َّ م   كب ة  هَّ فريهري  ح  إيَّ  يسنمي  انىلند حممنه 
ا جرينة بانه هفن ة اببن اب غري نجرذ ابس انهللا انتة قص  األ لحن إذ   يلب  ال ا أن اونسه بنني ابب بجينة ها ميف 

م قننرر فينن  حرمنن ن فردرينن  اب نن   1245م إذ عقننه خلفنن  اببنن اب ايجاننتد ابرابننهللا  مانن     بيننجن اننتة 1243
اننليجن يُاننهَّد اببنن اب منن   هيننه ه  قننرار حرمنن ن اببنن اب أيجاننتد ابرَّابننهللا ب ميفا ننجر فريننهري  ابصنن در    مننهللا 

 ايس اباظيمةحن همته : ُذيُجاَل فريهري  هخع 
 ابسو بف حبلف مقيد مهللا ا سلمني. -1
 إرا ل ابرالُال هاهلهااي إبيهمحن هعلقَّ  اهلهااي متهم. -2

 ع دا  ا سلمني ها عسم د على ُمسلمني   خهم ع  ابيجمية. عبينَّ  -3

     ام حممه أن يُلكر علت    يي ل ابرال. -4

 .(3)رل ا قهاة ااسقبل ُافراء ُالع ن مصرحن ابلذ يُلوق األذذ ابأل -5
 

إن يننلس ابننلاليُجال ابنن  يُاننهدَّي  اببنن اب بفريننهري  عُاعيتنن  ف ننرة ها ننوة عنن  يظريننة ابب بجيننة إىل ا سننلمني هإىل 
ا سنيويني األهرهبينني بسنهفاهم ابسا مل ماهمحن همنهى احقنه هاب رايينة ابن  ك يند عزرعهن  ابب بجيَّنة   يفنجت 

ع عن  ابنهَّي  هاب تهن  إعن ء ُانلعة ابب بجيَّنة هزايدة  سل   ن  هورها ن حن  َّه ا سلمني   مح   و يري  ابهف  

                                                           
 .(45/899ا جاجعة ابش ملة )(1)

 .(2/264ابا ق   ابههبية   عصر احرهال ابصليبية )(2)

 .255 اباصجر ابُجاعىحن فيشر عرمجة مصعفى زايدة    ري  أهرُهاب  (3)
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بيسقننجَّى وننابي     أهرهاب  َّننه اببنن ابحن ه  خيسننر فقننه هوننفَّ ع قسنن  اب سننلمني منن  خنن ل ابسننلع ن اب  مننل 
سملنل من  فريهري  م  ع قس  اببسلع ن اب  ملحن بقهر م  رب    أها   ابشاجال اأُلهُرهبينةحن ابن  ك يند ع

يتيَّننننة هاي م اننننهم  مننننجر اح ننننم هابسي اننننة فقننننه انننن عه  وُلنننم اببنننن بجا حن هادننننرافهم ابجا نننن  عنننن  مهنننن مَّهم ابهَّ
ُهُقجفنننن  بج نننن  ابب بّجيننننة الينننن ل ابشننننا  اأُلهُره،حن ابننننلذ اعسننننيفس خلفنننن   بيفبرهانننن حن هحُمننننرَّرا  بللننننري  فرديرينننن    

سيفعنن  ُمهر قنن   هُ وفنن   هح ي نن   اببقسننمحن ب نن  فريننهري  حننرم ا قننهت هصننوي  أن ابب بجيَّننة حرمسنن  َكتسننَي  حن هاع
ىل و صنية عُا قند ر نن ل إاأُلهُره، ابب بجيّنة من  ورها ن حن همن  ك ن  من  أم كهنن حن فسونجَّل   الين ل ابشنا  

 لّص  هَّ ولنم اب تيسنةحن بنلب  ردَّ اببن
ُ
يي  األخ ة؛ أم    أ  يي  فقه اعسيف ا   اب بج نهللا اب يج    أايم ابهال

ُكننلَّ أ  يينن   ننند احرمنن نحن هردَّ علنننى اببنن اب ابُجعننن َّا ا سعجَّبننجن ابننلي  أعلتنننجا اببنن اب أيجانننتد ابرّابننهللا ونننرَّيرا  إىل 
در نننة أن حرم ينننن    يانننين وننننيا  حن هأن اببننن اب هاألانننن قفة ُمهر قيننننن حن ه لبننننجا ِمنننن  ابتننن ت ابصنننن ة ب ميفا ننننجر 

بلصننراع بننني اببنن اب أيتجاننتد ابرّابننهللا ها ميفا ننجر . بقننه كنن ن مانن   ( 1)لني فرينهري  هإبتنن  كننجيراد ابصنن حني اب نن م
 ها نننو     ابشنننرا عانننهَّى ا مننن را  ابفراينننة إىل ا م بننن  األيالجبينننةحن فبانننه فشنننل احملنننة أونننر  فرينننهري  اب ننن   

م قنننرارا  بسج ينننن  محلننننة 1245ي/642ال مسنننةحن محلننننة اببنننن رهان  علنننى مصننننرحن مب وننننرةحن أصنننهر  مننننهللا بيننننجن 
هحرمن  كتسني  هيهة ب  َّ ايش  لَّ ابب اب اببصراع مهللا فريهري   ال  يُج َّ  ينلس احملنة  نهَّسحن بنِلب  َباتَنُ حن  

هعننننّهس ملوننننها حن بيسننننسوقَّ أن عسنننننج َّ  محنننننلة صننننليبية  ننننهَّسحن فأخننننل اببنننن اب ابسيفالعنننن   ا  بيننننة بلوملننننة ابصننننليبية 
 فرينننهري  كنن ن ُمتَّبهننن   ب  نن  مننن  ابُفرانن ن هابتالنننب ء . إن صننراع ابب بجينننة َّ  ننهَّ (2)هااننس همه   ننهَّ فرينننهري  

ا ونرتاك   احملنة ابن  دعن   –صنراحة  –األهرُهبيني  اس  ل ابب بجيةَّ هلنم فقنه رفنو اببن رهان  ا ي لينز 
اب  بن  ملن  إي لنرتا  بانجث اببن ابحن إن ُهعَّن ا احملنة خينهعجن ابشنادحن هبن   ل يتنرذإبيه   منهللا بينجنحن هقن 

إرعفاننند أصنننجا  ا ا ر نننة بلومننن   ابصَّنننليبيَّة دنننج  انننه ذبننن حن هحننن    أهاننن   اب ينننجعينيهلنننم ب يسنننم 
فلسننعنيحن فقننه ّصننرح اب يننجيت رادهبننف ييفننر قنن ىل   : منن  ا ُتننجن ابسننهخل   ونن هن فلسننعني حننني عساننرَّل 

 يسعننلَّر اب فننر   ا سننيويَّة   اب ننرال لعننر اهلر قننةحن هقنن ل : أذال ماننىن بسوريننر ابقننهت منن  ا سننلمني حننني
  إحنهى قصن ىلهس قن ىل  : إن بيلنة منهللا  يس نىنَّ أرل ابج   هك ن ابش عر ا  ينَّ ا ّجال ابفريس  رميجن  جردان 

احبيبننة أفلننل منن  مجيننهللا أ  ينند ا تَّننةحن يُجَعننه انن  ا شنن رك حبملننة صننليبيةحن أمَّنن  ابشنن عر ا َّننجال بنن هدحن ف نن ن 
 يس ىنَّ رقعهللا يقجل في : 

 
 ح ابننننننننننننننننننننننننننننننننننهَّي  وننننننننننننننننننننننننننننننننننبات منننننننننننننننننننننننننننننننننن  صنننننننننننننننننننننننننننننننننن 

  

 

                                                           
 .(4/143ابسا  هراء ابفرتة األبفية ابسايهة فجرم ن كجيني ا جاجعة ابش ملة )(1)

 .(2/266ابا ق   ابههبية   عصر احرهال ابصليبية )(2)



 -292- 

 أرل ابنننننننننننننننننننننننننننج   عزينننننننننننننننننننننننننننزة علنننننننننننننننننننننننننننى ابتننننننننننننننننننننننننننن ت 
 

 
هعاننهَّى األمننر إىل ابسف نن    أُهُرهبننة بشننرعية احمنن   أصنن  حن فتقننههي  بشنن ل  ذعحن هعننيفَّ ابشنن عر ا ننّجال 
األ نن   فننجب رام فننجن إيشننستب ؤ عنن  رأذ عننهد منن  ابُفرانن ن حننني قنن ل: إينن  منن  ا شنن جك فينن  أن ي ننجن منن  

( 1) ع األداين األخرىحن إ  فة إىل أن ابصراع بني ابب بجيَّة ها ميفا نُجر قنه منّزا إيع بينة هأ  يين  اباهل قسل أعب

أمننرس باننهم ا شنن ركة   أذَّ محلننةحن هدفننهللا بلبنن اب أيجاننتد ابرّابننهللا هأمَّنن  إي لننرتاحن فقننه حننزم مل هنن  يتننرذ اب  بنن  
ا حبنن ر ابشَّننراحن هفننرل حرااننة ُمشننهَّدة  بننيه  عف ىلنن  منن  ابسننفر بتفسنن  فقنن حن بننل  تننهللا ا ي ليننز ك فَّننة منن 

على وجا   ب دس  تنهللا أذَّ صنلي  من  ا  ن درةحن أّمن  احملنة ابفريسنية دنج مصنرحن فلنم عنّسم إ  بلن   ونهيه 
ُيشنننب  اهلَنننَجت مننن  ِقبنننل بنننجيه ابس انننهللا ملننن  فريسننن  إن ابب بجيَّنننة هازيننند بنننني مصننن حه    أُهُرهبنننة همننن  ُ قَّقننن  

فسبنيَّ هل  أن اب ّفة ُتينل بشنهة دنج أهُرهاب إ ن فة إىل ا ق همنة ابن  ك يند علق ين  ف نرة احم   إىل ابشراحن 
ا  ينند ا نن و منن  رانن بسهم احمنن   ا هيننهة أمنن  ابجعَّنن ا اببنن بجيجن؛ فقننه  ننجَّرها أُاننُلجام   ابننهعجةحن هألن 

  ا وننرتاك ابش صنن  ابحملننةحن  يننج ا ُهننمالحن بننلب  غفننرها خعنن اي منن  يسننيفَّع اببننليد هابفلَّننة كفننهاء بتفسنن 
أم  اببن ابحن ف ن ن ععنجيرس ألف ن ر احمن   هأينهافه  أكنيف من  ذبن حن فقنه أعلن  : أن ابُقنهفت   عانه ينها 

حن فهنننج يرينننه  قينننق مشننن ريا  ابسي انننية هاباسننن رية أه   ف هلنننها ابسي اننن  بلبننن اب أزاح بُسننننهجبة ( 2)احملنننة 
م بجيه ابس اهللا حبملس  ابصليبية على مصنر   يقنم اببن اب  ذَّ ُخعنجة اهلها ابهَّيين بلوملةحن هبلب  عتهم  ق 

عننن   –ُت مننن    – نننهَّ فرينننهري  هايشننن ل  ابصَّنننليبَّية ال صَّنننةحربننن  إجي بينننة  سننن عهع حن فقنننه كننن ن اببننن اب خينننجل 
هقنن م فريننهري   رانن ل ا نن ن إىل بننجيه عتننهم  يهَّدعنن  اجمل عننة   قننيف حن ف سنند بننجيه حن (3)ابقننهيه بننجيه 

يلسفند بن حن مث كسبند ب يشن  أّم إىل ابب اب ير جس إيق ا احرالحن  َّه فريهري حن  يق ذ ا يم ابصلي حن فلم 
اببنن اب ُكنلَّ ذبن حن ه نن يق فرينهري  أك نرحن فننأك ر  ببنن اب علنسمه عفنجس عنن  فرينهري حن فنرفوا لن  بنجيه إىل ا

اح حن عن د أخنجا ا لن  كُجيند أانج حن هباه ابفشل ا أان هذ حملنة بنجيهحن هأانرس   مصنرحن ّ  أ ن ا انر (4)
هكجيد بجاعي  إىل بيجنحن هقن ب  اببن اب أيجانتد ابرَّابنهللاحن هأبل ن س  لند بنجيه ا سن عهة هابصالنل  منهللا فرينهري ؛ 

بلعلند فهنهَّدا  خرا ن  من  مهيتنة  سومهّ   ي –على م  يبهه  –ابب اب بيسفرَّغ  م  حرام   س عهع حن ب  َّ 

                                                           
 .305ابصليبيجن   ابّشلراحن زاابرها عرمجة إبي ت و يني   (1)

 .(2/267عصر احرهال ابصليبية ) ابا ق   ابههبية  (2)

 .(2/267ابا ق   ابههبية   عصر احرهال ابصليبية )(3)

 .(27/1057ا جاجعة ابش ملة )(4)
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بسصالنننرف  ابألمننجال ابننن  مجاهنن  ابانننم احملنننة   منن س اببسسنننبد ازميننة بنننجيه   مصننر؛ ها (1)بيننجن ابفريسنننيةَّحن 
 .(2)أغرال أخرى

 
: حتليل شخصييت امللك الكامل واإمرباطور لردريك الثاين: سابعاً  ًً 

هاخسلفنننند اعراء    ليننننل و صنننني  ا لنننن  اب  مننننل ها ميفا ننننجر فردرينننن  اب نننن   هأورمهنننن    عسننننليم بينننند 
ه ذكننر ابشنني ل أن ا لنن  اب  مننل ها ميفا ننجر فردرينن  و صننيسهم  هوق فسهمنن  جيسننهان صننجرة ا قننهتحن فقنن

حن ف  لنن  اب  مننل صننجرة وننرقية مننن   هاحننهة ختسلننف عنن  اباصننر ابنننلذ ع ونن  فينن حن ف لبنند عليهمنن  و صننني
ة   ن  حن فيمن  ونب  ابركنر احملنة ابس دان(3)ا ميفا جرحن إن   ي   ا ميفا جر صجرة غربية م  ا ل  اب  مل 

يجع م  ا س همة احق ة ُتد بني األميفا نجر فردرين  ا شنهجر حبربسن  ابف رينة هميلن  دنج ابشنرا هبنني ا لن  
هأكننه بننني بنننجل أن يننلس ا عف قيننة علنننى (4) ننرد مننن  ابننهي    اب  مننلحن فهنن  ذا  مظهننر ديينننجذ هدبلجم انن

م  ها سنيو  إ  أن مراعن ة بتجدين  دانل ابرغم م  أن بتجدي  أ ر  ااسي ء ا سعرفني   ا اس ري  ا ان 
ا لنن  اب  مننل يسننسفيه أك ننر  نن  خيسننرحن فنن ألرل ابنن   ننوى انن    ع نن  ذا  قيمننة كبنن ةحن أينن  ُت نن  منن  
ا بق ء على األم ك  ا قهاة   ابقهت بلمسلمنيحن بيتم  ك يد فجاىلنه عاهنه ا ميفا نجر اببنهف ع عن  ا لن  

مج    ابس   ها ي  ر اب  حهود فقنه ُتند ابسنيعرة عليهن  رنرهر ل حن همهللا ك(5)اب  مل مهيشة هكب ة 
محن هأخنننل  1230ي/628األايم ههافقننند مجينننهللا األ نننراا عليهننن  مننن  عصننن م اببننن ال منننهللا ا ميفا نننجر عننن م 

هعنه  ا عف قينة يقعنة  نجل   ابسف ن  ابان   حن  (6)ا عف قية  ريقه  بجصفه  هاقاة  رخيية قبنل ان  ا  يبن ن
أيصن ر ينهعجن إىل ابسن م هحنل ا شن    عن   رينق ا ف ه ن     ابقنجةحن ف بسن م ابنلذ حنل فقه وهنر 

ها سننننيوية  الهننننم يسنننن رهن منننن  احننننرهال ابنننن  دار  بننننني ابعننننرفنيحن بننننني أصننننو ال ابننننهاييسني ا انننن مية 
اوبسند هابش يه على ذب  م  ق ب  اف  ا ميفا جر بلبن اب   مهيتنة بينجن   ابقنهت هعلنى مشنهه من  ابان   

 .(7)أن صهاقة األمراء ابارال هفر  ك  ا  م  إراقة ابهم ء ا سيوية اي اة فردري  
 

                                                           
 .(2/268ابا ق   ابههبية   عصر احرهال ابصليبية )(1)

 .(2/268ا صهر يفس  )(2)

 .47دراا     ابس ري  ا ا م    (3)

 .115احرهال ابصليبيةحن ابرك   (4)

 .301ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (5)

 .301ابقهت بني أ م ع ابصليبيني   (6)

 .301ا صهر يفس    (7)
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: القدس بعد املعاهدل ونتائ: احلملة السادسة: اثمااً  ًً 
  يساننرل أحننه منن  منن رَّخ  ا انن م ا ا صننري  بلما يننهةحن بسعبيننق ابفننري  بُبتجدينن  ابسزامنن  حن أه ل بفننة هررنن   

خننج ابفراننةحن فقننه م رَّ لَّيَّنن   بننلكر ا ا يننهةحن باننهم إزعنن   اب  مننل أه أبت ىلنن  منن  باننهس هأّمنن  كنن ن ذبنن  دتبنن  حن كُ 
نننجا ونننرف   فقنننه رهى بالنننهم أن ابفرانننة أعننن دها ا هيتنننةحن هأحننن  جا األانننجار ابلتننن دا  علننن ربد أقنننجاهلم هر َّ

نننرها مجينننهللا ا نننهن هابقننن ع  ذبننن  ُت مننن  حن يقنننجل مننن َّ ه ننن ء   رهاينننة أخنننرى مننن  يتننن قو (1)األبنننرا حن هكنننلب  عمَّ
ابريننه : إن انن  ن ع نن َّ خنن ىلفجن ُت منن   هحمصننجرهن  ننم  مننهيتسهم مننهللا يقننص ا نن نحن ألن فريننهري  أصننب  
نن .. عسننق ن حم صننرةحن  معرقننة رعنند اب تيسننة ه  ياننه يسننم   ذَّ ُمنن ن أه قننجَّا  عسنن رية أن عتقننل إىل ع َّ

هب نوَّ (2)ُانُعجان  أليلهن حن هبيسند أمن ك  بلوم ينة هابب  د عُهافهللا ع  يفسه حن هأصبود اُحُصجن ابصَّنليبية
ابتظننر عنن  منن  ي سبنن  م يَننهه فريننهري حن أه منن  ي سبنن  ما ر ننجسحن ف يَّتنن  يسننستس  أن ه ننهللا ابفننري    فلسننعني 
أصننب  أك ننر اننجءا  باننه ا ا يننهةحن ف يقسنن م ابننج ء بننني اببنن اب ها ميفا ننجر صنن حد ا مل ننةحن همتننهللا ابعجاىلننف 

إىل زعزعنننة ابج نننجد  - وننن َّ بننن   –عننننم ابب بننننجذحن كنننل ذبننن  أدَّى هننن حن هعجقنننف ابهابهيتينننة مننن  فنننرل ييمتس
ابفرانن    فلسننعنيحن ابننلذ يننج  ننايف أصنن   متننل ماركننة حعنننيحن هابننلذ متننهللا ا س نن ث يننلا ابج ننجد يننج 

عنرك هيبهه أن ابسي انة األيالجبينة ك يند عنرى   اف ابسَّلعتة األيجبيَّةحن هابسف   ملجك األيجبَّيني إىل خ ف  م
هعانه محلنة (3)ابفري  حب هلم م  أم  حن ُررَّ   عسبن ريم أصنبوجا   ُيشن َّلجن أذَّ خعنر حقيقن  علنى األيالنجبيَّني 

فريهري  احملة ابس داة م  احم   ابفراية على ابشنرا ا ان م حن من  أغنرال احمن   هأك رين  إ رة 
احملة فريهري    أانجأ ه نهللا عرفن  ق ىلنه يقنهم  بلعهل    راي  ه  يس ىلعه حن فم  حي  ابجاقهللا ك ن ق ىله

علننى ماركننةحن فقنننه أحبننر دنننج ابشننرا حمرهمننن   منن  اب تيسنننة همنن  كننن د يبساننه حننن  ينن  م  تنننجد اببنن اب  سل  عننن  
ا يع بيننة ه نن  هصننل فلسننعني : ه ننه قننهرا   نناي   منن  ابع عننة هقننهرا  كبنن ا  منن  ا ي يننةحن هعاننرَّل بسنن مر فننري  

ابسنلع ن اب  منل عسنليم  إبين    ا اركنةحن هأّمن  بنهى ا سنلمنيحن فقنه ه نه أن جا على ُاجرية علي حن فقه عر 
ابسننلع ن اب  مننل ابننلذ ااننسهع س ههعننهس اببُقننهتحن قننه ااننس ىن عتنن  فنن لعر قننه زال عنن   ل سنن  بجفنن ة أخينن  

أوبند أين   حن هب ن َّ فرينهري (4)بلب  أصب  قُنُههم فرينهري  عب ن   علين حن فون هل ابنسملصال من  هعنهس ا اظمحن 
فقننه حصننل منن  ا لنن  اب  مننلحن مهمنن  ك ينند ابظننرها أه األاننب ال علننى اي انن  حمتّنن  همفنن هل  يننهحن 
م هك ن فيه  م  يج أينمَّ أانب ال ان ح فرينهري  ك يند ع من  1229ي/626ابُقهتحن ههقهللا مهللا اعَّف قية ع م 

ن ب  كل احنرتامحن حن  إ َّنم اعسقنهها أين    و صيس  ابفريهة اب  قرَّبس  ك ينرا  إىل ا سنلمنيحن ابلي  ك يجا يُ تالج 
                                                           

 .(2/315( ابا ق   ابههبية )45/898ا جاجعة ابش ملة )(1)

 .(2/315( ابا ق   ابههبية )48/892ا صهر يفس  )(2)

 .(2/316ابا ق   ابههبية )(3)

 .(2/316ا صهر يفس  )(4)
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ننم ه ننهها فينن  ابالننم هانناة  يننهري  ا سننلمني هُاننلع  م اب  مننلبقننه اننر  و صننية فر  (1)أميننل ب انن م  أل َّ
كم  اعسقهها أي  ع لد علي  رهح ابسس م  ها حنرتام دن س كنل األداين (2)األفق هابسورالر م  ايعرة اب تيسة 

(3). 
 

 يدريك جتا  مسلمي صقلية: اً: سياسة لر اتسع
ررنن  كنن ن ابستنن قو يننج ابسننمة األه نن    و صننية يننلا ا ميفا ننجر اأُلعُعجبننة فنن  ميفا جر ابننلذ أقنن م أهوننق 
ابا ق   مهللا ا سلمني   ابشنراحن هحن بفهم هحن بفجسحن كن ن بن  عصنرا آخنر منهللا مسنلم  صنقلية أيلن  ؛ فين  

ابنننهَّيين   ابشنننرا هعنننه أمينننل ب اننن محن هيننن ور  مننن  ابستننن قو ابشننن ء اب بننن حن فهنننج ابنننلذ هصنننف اببسسننن م 
حن هب ن  من  ه ن  احقيقنة   كنلَّ (5)ا سلمني هيسسفيه م  علمهنم هيسسقهم علم ء  حن(4)ابقرآن على ا ايل 

 فننة مننهللا اببنن ابحن دهن أن يارفننجا حقيقننة ل ذبنن ة ك ينند يننلس ابتظننرة إىل فريننهري  منن  ِقبننل منن رَّخ  ا سننلمني
ي  ك ن ياسمه   قصرس على ح وية ا سلمنيحن ب تهم كن يجا بل نهم   فقن حن هين  ر ماسقهسحن همهللا أن فريه

حن (6)مسبنهللا هلنم   صنقلية   ىب   هينه ع دة  رى عليهن  ملنجك صنقلية متنل عهنه ملنجك ابتجرمن ن هفرينهري  
فمننننننن ذا فانننننننل ا ميفا نننننننجر األ ننننننن   فرينننننننهري  عتنننننننهم  عنننننننجىلَّ عنننننننر  صنننننننقلية اب سنننننننلمني فيهننننننن ة ففننننننن  عننننننن م 

بفرينننهري  بانننه عسنننليم ابقنننهتحن هكننن ن ا لننن  محن ك يننند قنننه اونننسهر  ع قنننة ا لننن  اب  منننل 1230ي/627
اببّرمنن ن منن   زينننرة اب  مننل   حننرّانحن فجصننل إبيهنن  فيهنن : ونن ص يُقنن ل بننن  أمحننه بنن  أ، ابق اننم ا اننرها 
صنجب  حن هانبد ه (7)صقليةحن م  أيل مش ىل  م   ب ل صقلية ها زيرة كله  بيه ا ميفا نجر إ  ينلس ا بن ل 

أن ا ميفا جر غنهر  ينل ا بن ل يتن كحن هذكنر احن   أين  أخنل إىل ابنيفَّ اب بن حن أذ بن د إيع بينةحن م ىلنة أبنف 
هاننباجن أبفنن   أخننر هم منن  أه نن  محن هأخننل أمننجاهلمحن هقسننل منن  ابشالننع ر منن لهمحن هخلنند يننلس ا بنن ل ه لنند 

ه نن  م أه ميُ نتهم من  النره  إىل مصننرحن ا سنلم ابصنقل  من  اب  منل ابسجانن  بنهى ا ميفا نجر بن دَّيم إىل أ
حن فقنه أ نى فرينهري  قلنيَّة ا سنلمني (1)هك يند ابتسيعنة   ون ء (8)ف سد ب  اب  منل كسن اب  إىل ا ميفا نجر 

                                                           
 .(2/316ا صهر يفس  )(1)

 .(2/316ا صهر يفس  )(2)

 .(2/316ا صهر يفس  )(3)

 .(2/321ابا ق   ابههبية )(4)

 .(2/321( ابا ق   ابههبية )1/290عقه ا م ن )(5)

 .(2/321ابا ق   ابههبية )(6)

 .(2/322ا صهر يفس  )(7)

 .(2/323ا صهر يفس  )(8)
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  صقلية إىل األبهحن إذ يف يم إىل متعقة ُبجا ا   إيع بية ا تجبية حين  حجصنرها من  ِقبنل ا سنيويني من   
 .(2)اهل ك  كل ا ه   هك ن مص يم

 
: هل امللك الكامل رجل سياسة لدير سب  عصر ؟ وهل كان حمقاً   لكيرل تيدويل القيدس   عاشراً  ًً

 ذلك العصر؟
إن ا  رخني عب يتد ه ه   يظريم د س ذب  ا عف احن هبصفة ع مة؛ ف ن األغلبية ع ر نس  بشنهةحن غن  أن 

ألخعنن ر ا ساننهدة ابنن  ها هسنن حن أيجبيننةحن هخجارزميننةحن ا مأمنن  –يتنن ك منن  أيننهس علننى اعسبنن ر أن اب  مننل األيننج، 
بلصليبيني ده   أانجارحن حن   نسف  رصنر هين  قلند ابههبنة باينهة رأى أن يقهم بيد ا قهت  -هصليبيةحن 

ع  العرحن على اعسب ر أن  م  ي  من  ون ء اانرتدادي حن هعتنه أصنو ال ذبن  ابسج ن  فن ن اب  منل األينج، 
هأوهننر عسنن حم     عصننر ابساصنندحن بننل أينن  ادنن  إىل ف ننرة عننههيل ابقننهت    ل اي اننة قننهير اننبق عصننرس ننر 

 م حظ   مهمة همي   إمج هل    ابتق   اععية:هجيهر بت  أن ي ح   (3)ذب  اباصر 
منن  ا لنن  اببننني؛ أن اب  مننل األيننج،   عسننجافر بهينن  احت ننة ابسي اننية ابنن  دالنن  يننها  بلسي انن  األ نن    -1

 حن بقنه ع ن  ابج نهللا ابسي ان  اببتسنبة بل  منل عقند هفن ة ا اظنم عيسنىحن ه  ي ن  يتن ك منيفر فردري  اب  
بستفينننل ذبننن  ابجعنننه ا سسنننرع ها سهنننجر ابنننلذ قعاننن  علنننى يفسننن  بسقنننهمي ابقنننهت ب ميفا نننجر األ ننن      ننن    

جر انايه ع ونجر يس عهس   مجا هة خصجم  م  اببيد األيج، أا ا  حن هقه أو ر إىل علن  احقيقنةحن ابنهكس
هابنننهبيل علنننى عنننهم حت نننة اب  منننل األينننج،حن أن أبسننن  قجاعنننه ابلابنننة (4)  مانننرل عت هبننن  بنننلب  ا عفننن ا 

ب  فننة أهراا مب وننرة دفاننة هاحننهةحن بننل  ابسي اننية   أيننة مف ه نن  حن أ  يقننجم  ننرا منن  األ ننراا اببلانند
أن اب  مننل بانند ب  فننة األهراا حن همنن  ابجا نن  (5) ننسف  انن  هيسا مننل بصننجرة  زىليننة هفننق مقسلنني   احنن ل

دفانة هاحنهة هبصننجرة غن  مسننبجقةحن أمن  ا ميفا ننجر فردرين  اب ن   ف نن ن علنى در ننة ع بينة منن  ابنلك ء. هقننه 
عابننن ا  صننن دق   علنننى ا جقنننف قننن ىل  : إن ا ميفا نننجر فردريننن  كننن ن دايينننة إىل احنننه ابنننلذ عنننيَف أحنننه ا ننن رخني 

 م  خ ل صهاق ع .(6)بلجم ا يسسعيهللا ب  أن  قق اب    ابألالجال ابه
 

                                                                                                                                                                        
 .(2/323ا صهر يفس  )(1)

 .(2/323يفس  ) ا صهر(2)

 .293احرهال ابصليبية ابا ق   بني ابشرا هاب رال   (3)

 .907مصر هابش م هابصليبيجن   (4)

 .294احرهال ابصليبية ابا ق   بني ابشرا هاب رال   (5)

 .290ابا ق   ابسي اية ع دل عبه احفي     294ا صهر يفس    (6)
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حن ي588م/1192عتهم  يتظر إىل عصر ص ح ابهي  األيج،حن ه  ي ن  منر علنى اعف قينة صنل  ابرملنة  -2
اننجى اننباة هو وننني اننتةحن اننه أن صنن ح ابننهي  األيننج،  نن رال ابصننليبيني ي 627م/1229هاعف قيننة ايفنن  

ن هلنن  م  يسهنن  ابهيتيننةحن كمنن  أ نن  رمننز بقلننية بشرااننة ه  يفننر  اببقننهت أبننها حن هعاليننل ذبنن  ها نن  هينن  أ
ا ه د أ ف إىل ذب  أي  رأى أي  بيه من  حقن  كق ىلنه حركنة ا هن د حيتنلاك أن يقنهم ابقنهت بلصنليبيني 
هي ح  يت  أن ه ا  ابقس و ك ن أصاد رراحل إذا م  قن رانس منهللا اب  منل األينج، هي فن  أين  علنى منهى 

  يسجقف ع  ابصنراع منهللا ابصنليبيني همن  أم لسن  ماركنة ع ن  ي 588م/1192إىل ي/583م/1187األعجام 
علننى ابقننهتحن هدل ذبنن  علننى احت ننة ا ريننرة علننى مننهى عنن مني كنن ملنيحن هرفننو ُت منن   أن  صننل ابصننليبيجن 

ابسي انننية احقيقينننة هاببعجبنننة ابصننن دقةحن هي نننلا فننن ن ا ينننل ابنننلذ ااسشنننهه ر  بننن  مننن  أ نننل عنننجدة ا هيتنننة 
  يف ر بلوظة   ابسفري  فيه حن أم  ا يل ابلذ ه ه يفس  أم م ا هيتنة ا نلكجرة ده ن  ا قهاة بلمسلمنيحن 

 .(1)مشقة فلم ع   عاتي    قليل أه ك  حن هك ن م  ابسهل علي  أن يقهمه  بلصليبيني دهن عت ء 
 
م عنننجافر  بنننهى اب  منننل األينننج، ابتينننة بسقنننهمي ابقنننهت علنننى  بنننق مننن  ذيننند بلصنننليبيني مننن  قبنننل مقنننه -3

فردرينن  اب نن  حن ه  أدل علننى ذبنن  منن  حننهث خنن ل ابصننليبية ال مسننةحن هقننه كننرر عر نن  علننى ابصننليبيني 
  ي نن  بهينن  ابقننهرة علننى ابسا مننل مننهللا ابصننليبيني عننهة مننرا حن علننى دننج ع ننه عننهم حت سنن  ابسي اننية هأينن  

رنن  ي ننجن صنن دق   علننى اي انني  حن هكننل مننهي  عننجافر بننهى ا صنن در ابس رخييننة اباربيننة بننلب  ابسننلع ن األيننج، ر 
صننننايه ابسي اننننة ابهاخليننننة همنننن  أحهونننن  منننن  مشنننن ريهللا حلنننن رية هااننننسسب ال األمنننن  إ  أن ابسي اننننة ال ر يننننة 

 (2) هابسا مل مهللا ابصليبيني  الس     ظى بسقهير ا  رؤ ا تصف .
 
 قنننننه ينننننسم ا حسعننننن    ن فسنننننجى ديتينننننة قنننننهمه  أحنننننه ابفقهننننن ء هينننننج ابق  ننننن  ابننننن  أ، ابنننننهم احمنننننجذ  -4

ع سنند أن يتنن ك منن  أيننه علنن  ا عف قيننة منن  خنن ل أح نن م ا منن م ابشنن فا  ابنن  ي( 642م/1244)  
  كس ب  ابشه  "األم" غ  أي  منهللا عقنهيرذ ابنجافر ألصنو ال ذبن  ابسج ن  إ  أن من  ا هنم م حظنة  هرد 

ف  م ه  أن فقهننننن ء ابسنننننلع ن   بانننننو األحيننننن ن كننننن يجا ي بنننننة علنننننى ا سنننننلمني عتنننننهم  بنننننررها بقننننن د م عصنننننر 
ى اعسبنن ر أينن  يا ر ننجيمحن ها حسعنن   يتنن  اببنن  أ، ابننهم همنن  أهردس   لعج ننة ابسنن ري  ا ظفننرذ مننردهد علنن

أبننف  رخينن    عهننه ابسننلع ن اب  مننلحن همتعقنن  أينن   ننجل بي ننجن بجقنن   دع ىلينن   بننلب  ابسننلع نحن كمنن  أينن  
أحنه ا ن رخني انيف يه صن حد محن ةحن ع     كتف اب  أخد ذب  ابسنلع ن هزه  ابتسن  هينج ا لن  ا ظفنر 
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عنن  ذبنن  ا جقننف قنن ىل   : جيننهر بتنن  ابسوننلير باننهم أخننل رهاايعنن  عنن  بننين أيننجال علننى ع  نن  حنن    علننلل 
حن هيتب ننن  أ  ع فنننل ابنننرأذ اعخنننرحن ابنننلذ ه نننه حننن    عصنننر اب  منننل غننن  أيننن  قماننن    قسنننجةحن (1)ابنننهارت

منن  ابسفننري    بينند   أ، زكننرى حينن  حننلرس هم نن ل ذبنن  أن أحننه قنن دة  يشنن  هيننهعى اننيف ابننهي  ابنن
ا قهت هحقنجا ا سنلمنيحن ه  بند رو ربنة صنهيق  األ ن   همن  ذبن  قجبن : ابانه دمشنق علنى ابن  أخين  
ا ل  ابت صرحن هأ لب  هأ لد أخ ك ا ل  األورا هعسن ر حلند هيق عنل ينلا ابانهه ف من  بتن  هإمن  عليتن حن 

حن هعلنى ابنرغم من  علن  ابتصنيوة ابصن دقة ابن  حفظهن  (2)ابقنهت أععى ابفري  ه  يق ل ع  ابسلع ن أي  
حن همن  ا هنم أن ينلكر (3)ابس ري   ب  أ، زكرى إ  أن اب  مل اعسقلن  هأرانل  إىل مصنر حين  انع  يتن ك 

يت  أن ذب  ابق ىله اباسن رذ ابنلذ عن رل انلع ي  اقنرتح علين  احنل اباسن رذحن هين  ف نرة عنهل علنى أن 
بنج   ي ن    تن    ن  عر ن  ذبن  ابق ىلنه ابنلذ عسصنجر أن بن  خنيفة قس بينة ياسنه  –ببهاينة ذب    ت   ألين  هاب

ا  بهبيل هصجب  إىل أن ي جن أحه ابقن دة اباسن ريني بل  منلحن هعصنجرس كن ن متعقين   من  خن ل قلنة قنجا  
ع ر نننسه   عشنننق ابسفنننري حن هاانننسمسهللا اببستننن ز  حن رأى رةيسننن  ابننن  ابنننلذفردريننن  اب ننن  حن غننن  أن ابسنننلع ن 

ابت صنر   اب ف ة اب  ع ر س  ك ن  ركهن ا م ي  اح وهةحن هم  غ  ا تعق حن عصجر أن ك فة عل  ا م ي 
حن عتيفنةحن غن  أين  كن ن (4) نه قنرارس من  يجصنف حبملنة إع مينة  ون ءداهد عهه اب  مل األيج،حن حقيقة أي  

 زل عن  علن  ا هيتنة ا قهانةحن همسن ح   و اناة حمق   ُت م     ذب حن ألن اعف ا ايف  كن ن  سنجى علنى ابستن
 أخرى عاعى بل زاة ه  ي   م  ا م   ابجقجا دهن أن  رك ا كت   على م  أقهم علي  اب  مل األيج،.

 
منن  زاهيننة أخننرى يانن رل اللنن  بننني ابسسنن م  هابسفننري حن فمنن  حننق اب  مننل األيننج،حن أن يسسنن م  مننهللا  -5

احملننن رم ا سنننيوية ا قهانننة   أمننن  هأمننن ن كننن ملنيحن أمننن  أن يقنننهم هلنننم  ابصنننليبيني  ن يسنننم  هلنننم ابحننن  إىل
ابقهت على اعسب ر أ   ب  أاجارحن هأي  م  أراد اارت  عه  ُت   م  ذب  فهنج أمنر   ينهخل  نم  ابال 

  غننن  مج نننا  يظهنننر ابسهننن هن ابنننلذ   منننيفر بننن  هي حننن  يتننن  أن ابسنننلع ن األينننج، صننن ح بنننل ابسسننن م  
مهللا ابصليبيني ه  يفر حن فقه  تبهم ابفسن  انم عتنهم  دخنل ابقنهت ف  ن     أعقن ال حعنني ابهي  عس م  

ابح حن غ  أي    مجاقنف أخنرى كن ن ي 558م/1192أعق ال صل  ابرملة ه   هلم   ي 583م/1187
أمنر ا انبس رية هابهاهينة هابفسن  انم عقند حعنني ح زم   ص رم   ألن األمر احس   مت  ذب حن هح دوة فرا ن 
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م كنننهحن هخننن  دبينننل علنننى أن عسننن حم  ابنننجاع  ك يننند بننن  حنننههدحن هي نننلا   يفنننر  ابسنننلع ن اباظنننيم م انننه 
 .(1)بلب  خ  قي م هعلى دج ك مل ابههبة األيجبية هإ   ك ن ع فل 

 
خ صنننة بسنننههيل ابقنننهتحن هأن ابف نننرة ادننن  إبيهننن   ةإن مننن  مي ننن  عصنننجرس مننن  أن اب  منننل ادننن  إىل ه هننن -6

ل أبننج ب ننر منن   ننجاان وننقيقة بننهي  األيننج، منن  قبنل عتننهم  هافننق علننى مشننرهع زها  ابان دابسنلع ن صنن ح ا
ريسش رد األهل قلد األاهحن في  اب    م   ميل األمنجر أك نر  ن   سمنلحن بقنه كن ن مشنرهع ابنزها  ا نلكجر 

   مننن  ابنننلذ علنننم  أن   نننم ابزه ننن ن ابقنننهت مت صنننفة مح ينننة بلسننن م هدتبننن   بلونننرالحن كننن ن مشنننرهع   لفقننن
ذ  اببهايننةحن باننهم ماقجبيسنن  اببتسننبة بلصننليبينيحن همنن  ا سصننجر أينن  كنن ن  ننرد متنن هرة منن    ينند ا لنن  ا اليننز 

ك  ي سد ا  ابجقد   أك ر ه  أقلحن هيج أمر   ي د ع  فعتة ابقي دة األيجبينة ه  ي ن  صن ح ابنهي  
بل  ينة من  خن ل ابصنراع ابانر، ابصنهيج  األيج، يف ر   عههيل ابقهتحن إن ابف نرة األخن ة ف نرة حهي نة 

هعقهمي مقرتح   بسههيل ابقهتحن هي نلا فمن  ا م ن  ابقنجل أن علن  ابف نرة   ي ن  هلن  ان بقة  رخيينة   
أن ابقننهت عربيننة إانن مية هأ نن  ع ونند   كتننف  –عصننر احننرهال هقننه اعسقننه ا سننلمجن ُت منن  حن همنن  زابننجا 

اببسسنن م  ابننهيين ابنلذ ععننز عتنن   –بصننفة ع منة  – ا سنلمني فيهنن  ا ان م ئسننة قننرهن ك ملنةحن هُتسننهللا غنن 
ابصليبيجن أيفسهم عتهم  قهمجا إىل ا تعقةحن هي لاحن فلم ي   أمنر "ابسنههيل" ق ىلمن   حيتنلاكحن هكينف يف نر 

هينننزم ابصنننليبيني   ابسنننلع ن األينننج، صننن ح ابنننهي    ذبننن  األمنننر هينننج ابنننلذ اانننسا دي  بقنننجة ابسننن ح 
أن يف نر   ابسنههيل من  ا  كنه أين    يسنسته إىل قنجة عسن رية عنهعم مجقفن حن هي نلا ونل حعنية من  قبنل 

م  بانهس بس نجن اح دونة يفسنه  دبينل لهجان    هث قبل عصرسحن ه  عسّ رر م  فال  اب  مل يس ة هحيهة ب
 .(2)إداية   حه ذا   

 
مجا هسنن  بقننجا   نن مة مرافقننة اباننلر بل  مننل   ح بننة  –  كننل  –كنن ن منن  ا م نن  أن اننه باننو  -7

ب ميفا ننجر فردرينن  اب نن  حن هععننز إم نن ان  األيننجبيني احربيننة حيتننلاكحن همنن  مث يف ننر م ننل ذبنن  ابسف نن حن 
ئسنم ىلة فن رت إىل حنه عصنجر مان  بانو ا ن رخني أين  قنهم   يزينة إىل ا تعقنة غ  أن فردري  قنهم همان  

ب  ابسننلع ن أن يسننس ل يقعاننة ابلنناف ابنن  بننلب  أن ذبنن  اباننهد ابلننايل كنن ن منن  ا م نن  بننل  هبننهيه
ا ميفا نننجر   صنننجرة قجعننن  اباسننن رية هحمنننههديسه حن انييننن  عننن  إيننن  يق عنننل علنننى أرل أ تبينننة هأن األينننجبيني 
يق علجن على أر همحن هملاجن م  ابب اب كن ن من  ا م ن  ا انسف دة من  كنل ذبن  بصن م ا سنلمني هبصن م 
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هبننه   منن  ذبنن  ه ننهانس يقبننل ابسجقيننهللا علننى اعفنن ا مهننني م ننل اعف قيننة ايفنن   عننهم ابسفننري  فيمنن    يفننر  فينن حن
 .(1)ي627م/1229

 
أعصنننجر أن مننن  غننن  ا تعقننن  األخنننل بسأيينننه عنننهد قلينننل مننن  ابفقهننن ء ابنننر ينيحن هإغفننن ل اببانننه ابشنننا   -8

 ننجار  ا منن ي ذ ابننلذ صننتهللا  رينن  حركننة ا هنن د ا انن م    ذبنن  اباصننرحن إذ أن ا منن ي  ك ينند عقننف
األيننج، هأمنن    ابق ىلننه ابننلذ ياننيف عنن  آم هلنن  هآ مهنن    مجا هننة اب ننزاة هيننج منن  ه ننهانس مننهللا صنن ح ابننهي  

ح بة اب  منل؛ فقنه رفلنس  ا من ي  ابصن دقة ابشناجر هابسابن حن أل ن  أدركند أن علنوي    ابن  بنلبسه  علنى 
مننل ابننلذ ايسننزع متنن  والنند ابهبلجم اننية مننهى اباقننجد ابسنن بقة عننليد أدرا  ابننرايح علننى يننه ابسننلع ن اب  

 األ  يية فردري  اب    يصرا  عزيزا  يتهر م  ب  دهن أن خيسر ويا   م  ر  ب .
 
منن  ا  حننن  أن يتننن ك اد يننن   يسونننهث عننن  "ابسسننن م  األينننج،" بيتعلنننق مننن  ذبننن  إىل عصنننجير انننلجك  -9

إذا  ن ز ابسابنن  همنهللا ذبن حن غن  أن يتنن ك اب  منل األينج، علنى أينن   ن ء من  خن ل علنن  ابزاهينة ابسسن حميةحن 
انحيننة علننى   يبهنن  منن  األمهيننة هعسم ننل    ننرح عسنن ةل هيننج:  نن ذا يعلنند منن  ا سننلمني ذبنن ة هإذا كنن ن 
ذبننن  ينننج حننن ل ا سنننلمني حيتنننلاك فمننن ذا قنننهم ابصنننليبيجن بي نننجن دبننني   علنننى أن يتننن ك عسننن حم   مسبننن د  ة 

مني علننى مننهى أعننجام  جيلننة ملنند مانن ركحن همننلاب حن هرغبننة ها   بننة ينن    ونن ء ألن  رخيهننم مننهللا ا سننل
هأخلنص من  ذبن  إىل أن   حن هفرل اي د م ابسي انية عليهن حن  رفة م    يبهم   امس ك األرل  ذ مث

 .(2)ابسس م  اب   مهرهت  يها   م  ابرةية ابسي اية ابا مة؛   ياه عس حم  حن بل   هان  ابب    هعت ز   أبلا 
 

حن هعقهمينن  ي627م/1229صننجر ابننباو أن منن  أقننهم علينن  اب  مننل األيننج،   اعف قيننة ايفنن  عنن م قننه يس -10
هعتنهم  دخنل الجارزمينجن ا هيتنة ا قهانة ي 642م/1244ابقهت ب  على يلا ابتوج قنه   اانرتدادس عن م 

اب  منلحن إذ  هقلجا علنى ابسني دة ابصنليبية ان حن غن  أن األمنر بنلب  ي نجن من  قبينل " نجي " من  أقنهم علين 
ه  ي   ا ا صرهن ابنلي  رفلنجا   غن ببيسهم اب  ببنة ينلا ا جقنف ي 627م/1229أي  أقهم على ذب  ع م 

ينننهركجن إ   ننني ع رمنننز ا هننن د ا اننن م    عصنننر ابصنننليبي     صنننجرة علننن  ا هيتنننة ا قهانننة علنننى دنننج 
بصنن م ا سننلمني باننه ذبنن  يننهرك أينن  اننيسم ااننرتدادي   –هيننج أمننر بننهيه   –خنن  حن ه  ي نن  أحننه قنن  

خبمسننة عشننر ع منن  حن همنن  انحيننة أخننرى؛ عليتنن  أ  امننل أخعنن ء ح نن م ا سننلمني ابسنن بقني فهنن  يننج خعننأ 
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قسَّننن ل صنننوي  بانننه ئسنننة عشنننرة ع مننن  حن منننهللا م حظنننة أن ابنننلذ ينننهفهللا ابننن م  داىلمننن   ابشننناجال ابننن  خينننلهل  
احشنجد اح ونهة ا ا صنري    يسنسوقجن أن  ح  مه  أحي ان   راي  هراء دي س عجرية عرى أ   علنى حنقحن هأن

 .(1)يلسفد إىل عصجريم على ابرغم م  أ م ا ش ركجن ابفاليجن   صتهللا عل  ا رحلة 
 

ا نننلكجر منننهللا فردريننن  اب ننن  حن يا نننه بتننن  ابفعنننجة  اعف قننن   هاقنننهللا األمنننر؛ أن قلنننية اب  منننل األينننج، ه  -11
ه  بفنن  ا انرتاعيع  مننهللا منهللا ابج ننجد ابصنلي    بنن د ابشن م اب  متنة بننني األ ين ل األيجبيننة هرةيسهن  بلسا مننل 

اب ننرال األهره،حن همنن  ا م نن  عصننجر األمننر كنن عيتحن  هنن دحن اي اننة دف عيننةحن عتنن زل هيننج عرعينند مسفننق مننهللا 
عهننجد كننل منن  صنن ح ابننهي  األيننج،حن مث ابانن دلحن همنن  باننهس اب  مننل هأعصننجر أن  ننلهر ابقلننية بننهأ  مننهللا 

هابعنننرح ا سانننهد ا نننرا  بسقنننهمي ابقنننهت بلصنننليبيني حننن  خننن ل احملنننة ابصنننليبية  ابسي انننة ابهف عينننة بلاننن دل
علنننى دننننج ع سننن  بتننن  انننبق ا صنننرار هابرتصنننه منننن  ي 627م/1229ال مسنننةحن هصنننج   إىل أحنننهاث عننن م 

  يند اب  منل   بيننهللا ابقنهت علننى ينلا ابتوننج ا نزرذ هابسبنن ي  احن د   ابسي اننة األيجبينة منن  خن ل عبنن ي  
 لحن همنن  ابجا نن  أن ا يننل ابننلذ قننهم ابستنن ز     يقننهر  يننل ابسلننوي   ها هنن د اببنن رز  ننه علنن  األ ينن

ابصننليبينيحن هي ننلا ففعننجة األ ينن ل األيجبيننة علنن  ُت ننل هاقانن    رخيينن   هبننيه منن  ا م نن  إي نن رس ر ننل علنن  
 ء ا   بفة.ع  قلد احقيقة ابس رخييةحن مهللا عقهيرذ اب  مل ب ل اعرا(2) ابصجرة م  وأي  ابا دان

 
  ابجاقنننهللا أعصنننجر أن ا ننن رخني األهرهبينننني مننن  مننن  ابب ريسننن  حننن  كننن يرتهعزحن هلنننم عصنننجرا م   عقنننجمي  -12

فردري  اب    على أي  أععجبة ابا   هأي  انبق عصنرسحن هبنهيهم منيفرا م من  ه هنة يظنريم   ذبن  ابسقنجميحن 
عن  ذبن  اباصنر بنهبيل بل كن ن مس لفن   رراحنل  أم  اب  مل األيج،حن فلم ي   ا بق   على عصرس   و ءحن

ه  ح بنننة كجيننن  اننن بق   باصنننرس اببفانننل ي 627م/1229" ابننن  وهنننر   ننن ء   اعف قينننة وننن يرة "ابت نننج 
ألقننهم علننى منن  فينن  صنن م أمسنن حن هيننج أمننر كنن ن يسننأعى ابحفنن ا علننى منن  حققنن  ا يننل األيننج، األهل هابسقننجمي 

حن ه ننل  ريننق ابالننم هادنن  إىل عنن   ابسي اننةحن ه  (3)   بلالننم هابالمنن ء السنن م  بننلب  ابسننلع ن أينن  كنن ن حمبنن
ي   اببسي ا  ابهاييةحن أه احصيفحن كم    ي   ابباس رذ ابقنهير إ    أ نيق يعن احن أمن  هصنف ابن  

حن فهنج من  قبينل ابهع ينة ابسي انية الرقن ءحن ها سصنجر أين  اقنسوم (4)ب   ي  خ فس  ملجك األرل ق  بنة  هاصل 

                                                           
 .299احرهال ابصليبية ابا ق   بني ابشرا هاب رال   (1)

 .299ا صهر يفس    (2)

 .300ق   بني ابشرا هاب رال   احرهال ابصليبية ابا (3)

 .300ا صهر يفس    (4)
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   ابسي اية ه  ع   ب  م ي   بنلب  هقنه وهنر ذبن   لين   خ صنة عتنهم  عا منل منهللا أحنه كبن ر عصنرس ع
 .(1)  أهرهاب   صجرة فردري  اب   

 
بيه يت  مق م عرل ك فة اعراء اب  أهردي  قع ع ابرز م  ا  رخني ا سلمني احملنهوني بشنأن اعف قينة  -13

من  (2) ن أذكنر  –ع  من  قبنل عن  رأى ابا منة انايه ع ونجر من  قبنل ايف حن هأكسفى يت  إىل   يد م  أهرد
أهردس ا  رخ ن أمحه رملن ن هق انم عبنهس همهن  من  ا  سصنني   عن   احنرهال ابصنليبية يقنجل أمحنه رملن ن 
ع وننجر : فننر  اب  مننل هبننههن قسنن ل ه  يزميننة هدهن إراقننة قعننرة دم هاحننهة   متنن  ق    ننق بنن  أن يننهع  

بنن  بننل ينن  مل نن   بلمسننلمني مجيانن   أراقننجا فيهنن  دمنن ءيم  نند رايننة عمنن  صنن ح ابننهي  األيننج،    أ نن  مل نن   
حعني هباهي    ما رك يشهه   على عتفه  ه رهرا   همهم  أدعى اب  مل من  أانب ال دعسن  إىل قبنجل 

 هبنهل أن يرفنهللا راينة لمنينم إ  أ ن  أانب اب  و صنية   ع قنة هلن  اب ان م ها سن1229ابصل    ايف  انتة 
 .(3)ا ه د باه ص ح ابهي  ىبيت برفهللا راية ا اسس م   قبجب  يلس ا ا يهة 

 
حبنق أن اهلهينة ابن  عقنهي  اب  منل  –هأم  ق ام عبهس ق امحن فأهرد م يص  : أم  ابان   ا ان م  فقنه رأى 
انفراءس إىل كنل م ن ن بسيفينر ذ بان  األيج، ك روة حقيقيةحن هك ن رد ابفال ابشا  عتيف    ه ابسنلع ن ابنل

فالس حن هقه علق اب  األو  على ذب  بقجب : هااساظم ا سلمجن ذب  هأكيفهسحن هه هها ب  م  ابجي  هابسنأ  
 .(4)م    مي   هصف حن يسر  حن فسو  هعجدس إىل ا سلمني رت  هكرم  

 
 عجدة بيد ا قهت بلصنليبيني دهن إراقنة ه  حقيقة األمر أن ابتسيعة اب يفىحن اب  ُت لد عته  ُت لد  

 زعيمهنن  فردرينن  اب نن  حن هإذا ك ينندابننهم ء همنن  خنن ل محلننة صننليبية ععيبننة خر نند هباتنن   اببنن اب ع حننق 
ُت تننننند مننننن  زرع بنننننلهر ا يشنننننق ا  –مننننن  انحينننننة أخنننننرى  –قنننننه حققننننند ذبننننن  اهلنننننها اب بننننن  إ  أ ننننن  
ا  ن ة ألكنيف قنهرة من  ا نهل بنني ا ا صننري  ي 627م 1229ها خنس ا بنني ا سنلمني بشنأن اعف قينة ايفن  

همن  زاهينة أخننرى؛ انه أن علن  احملنة  الند أل  يينن  مجقاهن  ا هينه ابفان ل علنى خريعننة هحن  ا سنأخري  
ابقنجى ابسي انية األهرهبينة ا شن ركة   ا شنرهع ابصنلي حن هي حن  أيتن  بنلب  بنهيت  و ونة أاب نرة من  األ ن ن 

 شنننرهع متنننل بهايسننن حن فهتننن ك كنننجيراد اب  بننن  ابنننلذ وننن رك   ابصنننليبية اب  يينننةحن مث فردريننن  وننن ركجا   ذبننن  ا
                                                           

 .300ا صهر يفس    (1)

 .300ابلاكر يج ابهكسجر حممه م يه عجل ا صهر يفس    (2)

 .179ابا قة بني ابشرا هاب رال   (3)

 .301احرهال ابصليبية ابا ق   بني ابشرا هاب رال   (4)



 -303- 

ابرابرهانن  ابننلذ ونن رك   اب  ب ننة أمنن  فردرينن  اب نن   فوقننق إيسصنن را  كبنن ا  ععننز عنن   قيقنن  منن  قبننل ملنن  
  ونرا اببونر فريس  فيليد أغسعهحن همل  االرتا ريسش رد األهل قلد األاهحن هبلب  عهعم ابتفجذ األ ن 

ا سجا  حي  رأى أي    حنل  شن لة احرمن ن اب تسن  ابنلذ فر ن  اببن اب  رجينجرذ ابس انهللا إ  اب ونرتاك 
  محلة صليبية   بن د ابشن محن علنى دنج ع سن  أن ابسي انة ال ر ينة األ  يينة حيتنلاك ك يند علنى صنلة 

ا سنسقبل ابسي ان  بنلب  ا ميفا نجر األ ن   هويقة اببسي اة ابهاخلية هأ من  كن ان ه هن  عملنة هاحنهة هأن 
  ي نن    أ  يينن  ذا نن ؛ بننل   بنن د ابشنن م ذا نن  هكننلب  يننس  عنن  علنن  احننرهال ابصننليبية أن اعلنن  بتنن  أن 
ابب بجية  الد م  ابقهت بابة اي ايةحن فه حن   عقبل عجد ن  علنى ينه ر نل فنرل علين  احرمن ن اب تسن  

 ل ر ننل أداءس  ياننة   يننهي  علننى دننج أه نن  بتنن  ابننههر ابسي انن  بننل  بننه منن  أن ي ننجن ذبنن  منن  خنن
  أيننهذ ا سننلمنيحن هينن   ابننلذ بابسنن  ابب بجيننة ابنن  ك ينند عسبنن كى منن  قبننل علننى  نني ع علنن  ا هيتننة ا قهاننة

  (1)    بلمسيويني.دي  اعن علهللا اباراقيل بسوجل دهن عج 
 

 إمرباطور لردريك:: استمرار العاللة بء امللك الكامل وااحلادي ع رً 
  عسجقنننف ابصننننلة بننننني ا لننن  اب  مننننل ها ميفا ننننجرحن بننننل اانننسمر  ابراننننل عننننرتدد بنننني ابعننننرفنيحن فباننننه عننننجدة 

هينهعج بن  ابلن  هدهام ح نم  حن(2)ا ميفا جر إىل ب دس أرال را بة إىل ف ر ابهي  يبني ب  فيهن  ونجق  إبين  
م هصنل  1230ي/627كن ن ا لن  اب  منل اب زينرة عن م   هبيتمن  (3)ا ل  اب  ملحن هيش ج ب  م  فال  ابب اب 

يبل ن  أخبن ر بن دسحن هخ فن   حن(4)راجل ا ميفا جر فردري  اب   حن هرا بة إىل ف ر ابنهي  بن  وني  ابشنيجؤ 
هقننه عاننّه   حن(5)هااننسمر  ابا قننة ق ىلمننة بننني ا ميفا ننجر فردرينن  هأبتنن  ا لنن  اب  مننل باننه هف عنن  مننهللا اببنن اب 

عننرفني ابسونن بف ابسي انن  إىل َحننهَّ ابسبنن دل ابف ننرذ هاب قنن   هابسمنن ز  احلنن رذحن ابننلذ كنن ن ابا قننة بننني اب
أاب نننننرة ابههبنننننة ا قهانننننة مهيَّانننننني بننننن  بسنننننبد عجا نننننهيم   صنننننقلية ابننننن  ك يننننند مر نننننل عف عنننننل حلننننن را  

 .(6)ا سجا 
 

 ع ر: حروب امللك الكامل بعد انتهاء احلملة الصليبية السادسة: الثاين
                                                           

 .301رال   احرهال ابصليبية ابا ق   بني ابشرا هاب (1)

 .304ابقهت بني أ م ع ابصليبيني هعفري  ا ل  اب  مل   (2)

 .304ا صهر يفس    (3)

 .304ا صهر يفس    (4)

 .305ا صهر يفس    (5)

 .(2/317ابا ق   ابههبية )(6)



 -304- 

يننننهة ايفنننن  مننننهللا ابصننننليبيني ا لنننن  اب  مننننل كنننن  يسفننننرف بسصننننفية ال فنننن   ابهاخليننننة   ابههبننننة ييننننأ  ما  -
األيجبيةحن هقرر ابزحف على دمشق حمل ربة اب  أخي  ا ل  ابت صر داهد فجصنل إىل و يرين    مجن دذ األهىل 

 هيتنةحن محن هكن ن أخنجس ا لن  األونرا   صنري حن فن عفق مان  علنى علنييق التن ا علنى ا1229ي/626اتة 
هقعهللا عته   رذ ابيي ت هابقتجا حن هرغنم ذبن  أينل دمشنق خير نجن كنل ينجم هيقن علجن أونه قسن لحن ه  بند 

م ف ونسه ذبن  علنى أينل دمشنق  قبن ل ابصنيفحن هغن ء 1229ي/626فرتة احص ر إىل ونهر ر ند انتة 
هايلنننمجا إىل  األانننا رحن كمننن  يفنننل  أمنننجال ا لننن  ابت صنننر داهد فس لنننى عتننن  مج عنننة مننن  األمنننراء هاباسننن كر

حن ها نعر ا لن  ابت صنر إىل  نرال (1)بنهفهللا يفقن  م اب  مل هاألونرا ألين    ينهفهللا هلنم من  ا ن ل من  ي فن  
أهايية م  ابليد هابفلة دانين  هدراينمحن هفرقهن  علنى اببن ق  من   يشن  حن  أعنى علنى أك نر من  عتنهس من  

  النره  إىل عمن  ا لن  اب  منل ف ننر  ابنلخ ىلرحن فنرأى ا لن  ابت صنر أن اباتن د بنيه من  مصنلوس  هاألصنل
م   يفنر يسن  من  أصنو ب  هأبقنى يفسن  1229حزينران ي/626بي   م  قلاة دمشق   أهاخر ر د اتة 

علننى ابال لننيم اب  مننل مالتنن  خلننجع  هإذع ينن حن فلمنن  بلننا اب  مننل  يانن حن خننر  إبينن  هعلقنن س هأكرمنن  إكرامنن    
أن ع عبن  عسن اب  كبن ا حن مث أمنرس اببر نجع إىل قلانة دمشنق فان د كب ا  ه هث ما  هابانعة ه يند خن  رس بانه 

حن مث عقنننرر عقنننه اعفننن ا  هينننهي  اب  منننل هابننن  أخيننن  داهدحن هعرعننند عليننن  أن اعسننناد أمننن ك ملننن  (2)إبيهننن  
ب  مننننل ابب ننننرك هابشننننجب  هأعم هلهمنننن حن مصننننرحن فأخننننل األوننننرا إمنننن رة دمشننننقحن أمنننن  ابت صننننر داهد فاج نننن  ا

ر مجياهنن حن هانبلننه هبينند ا قننهت هبينند  يفيننلحن هاحننسف  اب  مننل رنن  عبقننى منن  هابصننلد هاببل نن ء هاألغننجا
ني من  قبلن  فلسعني فل   ع   ه   ا زيرة اب  حصل عليه  م  األورا مق بل ابست زل ع  دمشنقحن فان

هاألم ك  ابجاقاة  عن و ابفنرا حن هبلنا من  ونهة ايسمن م ا لن  اب  منل  ه ة على حران هابري  هابرقة هاره 
حن إذ  لس ا تن  ق أن عج ن  إبيهنن  بتفسن حن غن  أن اب  مننل   يسنسعهللا أن يبقنى  نجي   بايننها  عن  حلنرة مل ننان

بل نن  خننيف هفنن ة ابتنن  مسنناجد ابننلذ   نننم ابننيم حن هباننو ا  ننعرااب    مصننرحن فّقننرر اب  مننل ابانننجدة إىل 
 .(3)م1230ي/627مصر هدخله    ر د اتة 

 
   عهد امللك الكامل: ه 624ن ساة ع ر: ولال الناغية جاكيب خا الثالث

م  ابش صي   ابا  ية   عهه ا ل  اب  مل هاب  ك ن ب  الو  كب  علنى اجملسمنهللا ابنههو حيتنلاك  ت ينز 
هابه ملنجِكهم ابينجمحن ابنلذ يتسسنبجن إبين حن من  خ ن  هث عت  اب  ك   فق ل: ابسلع ن األعظم عته ابسَّس رحن 

                                                           
 .( أمحه حسني2/658مجاجعة  ري  مصر )(1)

 .218ابههبة األيجبيةحن د. عرال دع جر   (2)

 .218 ا صهر يفس   (3)
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ابنن  يسونن كمجن إبيهنن  ه  مننجن انن حن  (1) َانن ا"لِننَ  هيننج ابننلذ ه ننهللا هلننم "ابي ا  عظَّننم ابقنن ن إ نن  يُريننُه يننلا
هأك ريم ل بف بشراىلهللا   عا ىل هكسب حن هإ ن  ينج ون ء اقرتحن  من  عتنه يفسن  هعبانجس   ذبن حن هقنه ك يند 

حن هابظنن ير أينن   هننجل ابتّ  سنندحن هقننه أمالنن  عَنننُزعُم أ نن  محلنند بنن  منن  ُوننا ع ابشننمهحن فلهننلا "  ياننرا بنن  أال 
رأينند  لننهَّا مجانن  ابننجزير بب ننهاد عنن ء ابننهي  ا ُننجيينال   عرمجسنن  فننلكر فينن  انن ع  همنن  كنن ن يشننسمل علينن  منن  

هاب ننرم هابشَّننع عة هابسّننهب  ا يننه بلملنن  هابرَّعنن اي هاحننرهالحن فننلكر أينن  كنن ن   ابسننهاء أمننرس اباقننل ابسي انن  
 حسننت   هكنن ن ا نن  أه  ُتر نن حن مث  نن  عظُننم  َّنن  يفسنن  خصيصنن   عتننه ا لنن  أُزبَنن  خنن ن هكنن ن إذ ذاك ونن ابَّ 

 ت زخ نحن هك ن يلا ا ل  قه قرَّب  هأدانسحن فوسهس عظم ُء ا لنِ حن ههَونجفا بن  إبين  حن  أخر نجس علين  هينمَّ 
ننهف بنن   ريقنن     ذينند يسسننلَُّ  بنن  علينن حن فهننج   ذبنن  إذ عَ لَّنند ا لنن  علننى  لننجكني صنن  ي   بقسلنن حن ه  جيَِ

هنراب متن حن ه ننأ إىل  ت نز خنن نحن فأكرمهمن  هأحسنن  إبيهمن  فنأخيفاس رنن  ُيلنِمرُس ا لنن  أُزبَن  خنن ن من  قسلنن  ف
فأخنل حنلرس ه ينز بههبنة هاعبان   جاىلنف من  ابسسن رحن هصن ر ك ن  من  أصنو ال أُزبن  خن ن يتفنرهن هاهلّم ب حن 

دسحن مث حنن راَل باننه ذبنن  أُزبنن  إبينن حن هيَفننِههن علينن حن فُي ننرمُهم هيُاعننيهمحن حنن  قجينند وننجكس حن هك ننر   تننج 
خ نحن فظفر ب  هقسل حن هااسوجذ علنى  ل سن  هُمل ن  هايلن ا إبين  عُنَهُد َهَعنهُدسحن هعظنم أمنرسحن هبُانه صنيَس حن 
هخلاد ب  قب ىلل ابنرتك بنب د  م ن   كلَّهن حن حن  صن ر يركند   مث   ىلنة أبنف مق عنل هأكنيف ابقب ىلنل قبيلسن  

مث أقننننرال ابقب ىلننننل إبينننن  بانننَهيم قبيلسنننن ن كبنننن   اباننننهد همهنننن  أهيننننرا   ابننن  يننننج منننن  أصننننله  يُقنننن ل هلننن : قينننن  .
راانن ن هاباننراا ل ابننهي  ُخننَجارزم ونن س صنن حد بنن د خُ مث يشننبد احننرال بيتنن  هبننني ا لنن   نن  (2)هقتقننجرا 

منن  األقن بيم ها م بنن حن فقهنرس  ت يزخنن ن هكسنرس هغلبنن حن هاانسوجذ علننى ان ىلر بنن دس هأذربيعن ن هغنن  ذبن  
مننهة هكنن ن ابسننهاُء ملنن   ت يننز خنن ن   اننتة عسننهللا هعسنناني هئسننم ىلة هكنن ن  ه دس   أيسننر يننج بتفسنن  ه

ف اننسوجذ عشننرة هاننسَّم ىلة همنن   خننجارزم ونن س   اننتة اننبهللا عشننرة   بنن  لننجارزم ونن س   حننههد اننتة انندَّ قس
س    بننج  حيتاننل علننى ا م بنن  بنن  متُنن زع ه  ُ نن يهللاحن هك ينند هف عنن    اننتة أربننهللا هعشننري  هاننسَّم ىلة فعالننج 

هأمنن  كس بنن  "ابي انن ا" ف ينن  يُ سنند    لننهي  خبنن َّ منن  حهيننه هربعننجس بس اننل هعلقَّننجس بننني  بلننني يت بنن  
غلي حن هُ مُل على با  ماظم عتهيمحن هقه ذكنر بالنهم عتن  أين  كن ن يصناه  نب  حن مث يتنزلحن مث يصناه مث 

بسنن ي  حيتاننلحن فنن ن كنن ن يننلا لقننى علننى يتنزل حنن  يانن  هيقننهللا م شنني   علينن حن هىبمننر منن  عتننهس أن ي سنند منن  يُ 
ي ننلا ف بظنن ير أن ابشننيع ن كنن ن يتعننق علننى بسنن ي  رنن  فيهنن  هذكننر ا ُننجيين أن باننو ُعبّنن ديم كنن ن يصنناه 

ريسنن  ه نن  األرل. قنن ل ذا بنن ل   ابننيفد ابشننهيه بلابنن دة فسننمهللا قنن ىل   يقننجل بنن : إان قننه مّل تنن   ت زخنن ن ه 
احن هىبخلهي  مسلم   مث ذكنر ا نجيين ونيا   من  ابي ان احن من  ذبن حن أين  ا جيين فمش ي  ا  جل ُيصهَّقجن ال
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م  ز  قسل حمصت   كن ن أه غن  حُمصن حن هكنلب  من     قُسنلحن همن  عامَّنه اب نلال قُسِنلحن همن  انور قسنلحن 
  همنن  ابل   ا نن ء ابجاقننف قُسننلحن همنن  اي مننه فينن  قُسننلحن همنن  أ اننم أانن ا  أه اننق س أه كسنن س ب نن  إذن أيلنن

همنن  ه ننه ينن راب    يننردَّس قسننلحن همنن  رمننى إىل أحننه وننيا   منن  ا ننأكجل قسننلحن بننل يت هبنن  منن  يننهس إىل يننهسحن قسننل 
هبننج كن ن ا عاننم أمن ا  ألانن حن همنن  أكنل ه  يُعاننم من  عتننهس قسننلحن همن  أ اننم أحنها  وننيا  حن فليأكنل متنن  أه   

 جفنن  أه   ه  يننلا كلنن  ل بفننة  شننقحن هيستنن هل قلبنن  بيننهس يسننس ر   منن همنن  ذبنن  حيننجاان  ُدبنن  م لنن حن بننل ي
بشراىلهللا   ا تزَّبة على عب دس األيبين ء علنيهم ابصن ة هابسن محن فمن  عنرك ابشنرع احمل نم ا تنزَّل علنى حممنه بن  
عبه  خ   األيبي ءحن ه  كم إىل غ س م  ابشراىلهللا ا تسجخة كفرحن ف يف ر   ن كم إىل "ابي ان ا" هقنّهمه  

ر  مجنن ع ا سننلمنيحن قنن ل   عانن ىل" أفو ننم ا  يليننة يب ننجن همنن  أحسنن  منن    علينن ة منن  فاننل ذبنن  كفنن
" هقن ل عان ىل "فن  هربن    ي متنجن حن  ُ  منجك فيمن  ونعر بينتهم مث   50ح م   بقجم يجقتجن "ا  ىلنهة:

غ يننننة همنننن  آدااننننم ابع عننننة ( 65" )ابتسنننن ء : جيننننهها   أيفسننننهم حر نننن    ّنننن  قلننننيد هُيسننننلمَّجا عسننننليم  ... 
بي سن ر بتفسن حن همن  ون ء من  ح ونيس  من  ون ء منته حن همن  ا اسع عةحن هأن يار جا علي  أب  ريم احسن ن 

ن ه  يس عنىَّ مجقِننه قنجم ىبكلننجن فلن  أن ىبكنل ماهنم ب ن  اانسالابونأ م أن خُين  بجا ا لن  اب ن حن همن  ّمنر 
 ي سلجن وي ام حن  يبنهه هانُ ه  ه  ي لفَّنجن ه  (1)ابت ر ه   بق ابعا محن ه  يقف على أُاُ فَِّة الَرفك س 

 حن ه  يسارَّ ننجن  نن ل مينندحن هقننه ذكننر عنن ء ابننهي  ا ننجيين  َرفنن    منن  كننلَّ منن  ذُكننر وننيا   منن  ا تنن ايابالمنن ء 
ن مشننرِك  اب  يابننه  كبنن ا  منن  أخبنن ر  ت يزخنن ن هم نن رم كنن ن يفالهنن  بسننعيَّس  همنن  أدَّاس إبينن  عقلنن حن هإن كنن

هقه قسل م  ال ىلق م    يالم عَهَديم إ  ابنلذ خلقهنمحن هب ن  كن ن اببنَهاءة من  خنجارزم ون سحن ما  غ سحن 
ف ي   ن  أرانل  ت ينز خن ن ُدّن را  من   هسن  ماهنم بلن ىلهللا ك ن ة من  بن دسحن فن يسهجا إىل إينرانحن فقنسلهم انىلُبهن  

ننلى خنن نحن هأخننل مجيننهللا منن  كنن ن ماهننم حن فأراننل  ت يزخنن ن إىل منن   هننة خننجارزم ونن سحن هيننج هابننه زه سنن  َكشف
خجارزم و س يسسالم  يل هقهللا يلا األمنر عن  رِ ن   متن  أه أين    يالنم بن  فنأي رسحن هقن ل بن  فيمن  أرانل إبين : 

 ملننجن إىل ا لننجك ابسالَوننَف أن ابسعنن ر   يُقسلننجن؛ أل ننم عمنن رة األقنن بيمحن هيننم ابننلي  منن  ا اهننجد منن  ا لننجك 
سعنن ر كنن يجا علننى ديتنن  فقننسلهم انىلبُنن حن فنن ن كنن ن أمننرا  أي رعنن حن هإ   لبفتنن  هاألونني َء ابتفيسننةحن مث إن ينن  ء اب

اننجى أينن  أمننر بلننرال عتقنن حن   منن  راننجل  ت زخنن ن   ي نن   جابننبننهم ىلهمحن فلمنن   ننهللا خننجارزم ونن س ذبنن  
فأا ء ابسهب حن هقه ك ن خرا هكيف  ات  .. فلم  بلا ذبن   ت نز خن ن دهنزَّ بقس بن  هأخنل بن دسحن ف ن ن 

ه ّن  ذكنرس ا نجيين عتن  أين  قنّهم بن  (2)عا ىل م  ك ن م  األمجر اب    ُيسمهللا  غرال مته  ه  أبشنهللا  بقهر  
عي نن  حن فلننم يسفننق أن عتننه  ت زخنن ن أحننها  منن  الزيهاريننة فقنن ل بزه سنن  ث بباننو ابف َّحننني اببصننيه ونن 
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ن  ننهاَّ فشننوَّد ا ننرأة امنن  خنن عجن : أععينن  يننلي  ابقننر ني ابلننلي    أُذيينن  هكنن ن فيهمنن   ننجير ن يفيسننس 
هق بنند : ايظننر إىل غنن س فنن ن يننلا   يننهرذ منن  مهنن  فقنن ل هلنن : ادفايهمنن  إبينن  ف  منن    يبيسنن ن يننلس ابليلننة إ  
عتهكحن هيلا ابر ل   مي تتن  أن يهعن  ينليد عتن  ُمقلقنل الن  رحن هررن     صنل بن  ون ء بانه ينلاحن هإن 

إ   نن ء امننن  إبينن حن ف يسزعسهمننن  فننهفاسهم  إىل ابفننن َّححن فعنن ر عقلننن  يننلي    مي ننن  أن أحننها  إذا اونننرتامه  
ام حن هذيد ام حن فب عهم  بباو ابسالع ر  بف ديت ر ه  يارا ِقمسهن حن فوملهن  ابسن  ُر إىل ا لن حن فرّدمهن  

 على زه س  مث أيشه ا جيين عته ذب .
 

 همنننننننننننننننننن  قنننننننننننننننننن ل إن اببونننننننننننننننننننر هابقعننننننننننننننننننر أِونننننننننننننننننننبه 
 

 

 ببوننننننننننننننننر هابقعننننننننننننننننريَننننننننننننننننَهاس فقننننننننننننننننه أوننننننننننننننننىن علننننننننننننننننى ا 
 

 
قننن ل: ها سننن ز ينننجم    انننجاحن فنننرأى عتنننه بقَّننن ل ُعتَّننن اب حن فأععبننن  بجيننن  هم بننند يفسننن  إبيننن حن فنننأمر اح  ننند أن 

حن فلم  ه ا  بنني يهين  أععبن  هقن ل: ينلا كلن ال ببن بهة هحن ف ورتى اح ُ د مت  بربهللا اببه  يشرِتَى مت  بب ب
لحن ف لند هقن ل من  جينه من  يشنرتذ متن  م لن ة ُتمَّنجا فق ل: هبقى مت  يلا هأو ر إىل م  بقى ما  م  ا  

. هقيننل بنن : إن   يننلا ا  نن ن كتننزا  عظيمنن  حن فلننج فسوسنن  أخننل  متنن  منن    ك نن ا حن فقنن ل : (1)بنن  عشننرة بننجابه 
. قننن ل: (2)ابننلذ   أينننهيت  ي فيتننن حن هدعنننجا ينننلا يفسوننن  ابتننن ت هىبكلجيننن حن فهنننم أحنننقال بننن  متننن . ه  يسانننرَّل بننن 

ل   بننن دس أيننن  يقنننجل: أان أعنننرا مج نننهللا كتنننزحن ه  أقجبننن  إ  بلقننن ن هأمَّ عليننن  األمنننراء أن هاونننسهر عننن  ر ننن
انريا  حن فلمن  حلنر  –يانين ابيفينه  –فلم يفالحن فلكرها ذب  بلق ن فأحلرس علنى خينل األه ا  –يُالمهم 

 ك من  غلند إىل بني يهي  اأب  ع  اب تز فق ل: إ   كتد أقجل ذب  حيلة ألرى ه ه حن فلم  رأى ع  الَ 
م   لبد ف ر هللا إىل مجِ ا حن هأمر بردَّس ا    حن ه  يُاع  ونيا  . قن ل ا نجيين هينلا هق ل ب : قه حصل ب  

غريد. ق ل: هأيهى ب  إيس ن رُمَّ ية ف سري  هفّرا حبَّهن  علنى اح  نري حن مث أمنر بن  بانهد َحبَّهن  بَنجاَبه مث 
 أيشه عته ذب :

 
 فلنننننننننننننننننننننننننننننننلب  عنننننننننننننننننننننننننننننننزدحُم ابجفنننننننننننننننننننننننننننننننجد بب بننننننننننننننننننننننننننننننن 

 

 

 م نننننننننننننننننننننننننننننل ازدحننننننننننننننننننننننننننننن م احننننننننننننننننننننننننننننندَّ   ابرالمننننننننننننننننننننننننننننن نِ  
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قنن ل: هأمننر بقسننل و وننة قننه قلنند "ابي َاننُق" بقننسلهمحن فنن ذا امننرأة عب نن  هعلعننم فقنن ل: منن  يننلسة أحلننرهي . 
مننتهم حنن  أُ فلقنن  بنن . فق بنند : فق بنند : يننلا ابننينحن هيننلا أخنن حن هيننلا زه نن  : فقنن ل: اخسنن رذ هاحننها  

: . قن ل(1)ؤ   ِعنَجل بن . ف اسوسن  ذبن  متهن حن هأ لنق اب  ونة هلن  ابزه  جَيىُء م ل حن ها بنُ  كنلب حن هاأل
شَّنع رِةحن هقنه ا سمنهللا عتنهس منتهم مج عنةحن فنلُكر بن  إيسن ن خبُراان نحن فأحلنرسحن هك ن ُ دال ا ص رعني هأيل اب

فصننرع مجيننهللا منن  عتننهسحن فأكرمنن  هأععنن سحن هأ لننق بنن  بتسنن   منن  بتنن   ا  ننجلحن حسننت ءحن فم  نند عتننهس مننهة   
ُحهننن حن هيقنننجل كينننف رأيننند ا سنننسارال ة ة بينننَد ابقننن نحن فعانننل ابسنننلع ن مُي ز ُل هلننن حن فننن عّفق  ياُهننن  زاىلنننر يسانننرَّ 

فنلكر  أينن    يَقرانن  فساعبَّنند منن  ذبنن  هأحلننرس فَسنأب  عنن  ذبنن  فقنن ل : اي ُخجيننُه أان إ نن  حظيننُد عتننهك 
ه ننرال هلننم    ه دس اب عفنن اقنن ل : ه نن  احُسلننر أهصننى أ(2)اببشهننع رسحن همنن  قرِبسهنن  يقصنند متننزب  عتننهك 

ذبنن  األم نن لحن هأحلننر بننني يهينن  ُيشَّنن اب حن هىبخننل ابسننهم فُياعينن  ابجاحننه مننتهمحن في ُسننرسحن مث أحلننر ُحزمننة 
َري  فقن ل: ينلا من ل م إذا ا سمانسم هاعَّفقنسُمحن هذبن  من ل م إذا  أخرى هدفاه   مجعة إبيهمحن فلم يُعيقجا كسف

ة أه د ذكنجر هإانث منتهم أربانة ينم ُعظمن ُء األه ِدحن هأكنيفيم  ن بن  ِعنهّ حن قن ل: هقن ل كن(3)ايفرد حن هاخسلفسم
عجىلحن هيم عجىل هابعج هبركة هعركع رحن هك ن كلال متهم ب  هويفة عتهسحن مث ع لمَّ ا جيين علنى ملن  ذريسن  إىل 

 .(4)زم ن يج كج خ ن.. هذكر م  هقهللا   زم ي  م  األهابه هاألمر ا زععة 
 

 ائد متفرلة وتراجم مهمة لبل ولال امللك الكامل: ع ر: لو  الرابع
 ه:  626أبو يوس  يعقوب املا ايقي تو   -1

ك ن ف       فتَّ حن هو عرا  ُمعبَّق  حن بعيف ابشَّناِرحن حسن  ا ان  حن هقنه أهرد بن  ابن  ابسن ع  قعانة صن حةحن 
 هم  أحس  م  أهرد ب  قصيهة فيه  عازية عظيمة  ميهللا ابت ت هي  قجب : 

 
 يردنننننننننننننننننننننننننى اببقننننننننننننننننننننننننن ء خلنننننننننننننننننننننننننجد  ينننننننننننننننننننننننننل  ننننننننننننننننننننننننن

  

 

 هاننننننننننننننننننننننننننننننننجى   كننننننننننننننننننننننننننننننننلال ونننننننننننننننننننننننننننننننن ء  يَبيننننننننننننننننننننننننننننننننهُ  
 

 هابنننننننننننننننننننننننننننننننلذ كنننننننننننننننننننننننننننننننن ن مننننننننننننننننننننننننننننننن  عننننننننننننننننننننننننننننننننراال هإن
 

 

 عننننننننننننننننننننننننننننننننن    نننننننننننننننننننننننننننننننننجي   بلنننننننننننننننننننننننننننننننننرتاال يانننننننننننننننننننننننننننننننننجد 
 

                                                           
 .ا صهر يفس (1)

 .(17/167ا صهر يفس  )(2)

 .(17/167اببهاية هابته ية )(3)

 .(71/167ا صهر يفس  )(4)



 -309- 

 فمصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننُ  األانم  ُننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرَّا إىل منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
  

 

 صننننننننننننننننننننننننننننننننن ر فيننننننننننننننننننننننننننننننننن  آابةينننننننننننننننننننننننننننننننننم ها نننننننننننننننننننننننننننننننننههد 
  

 
 

 ّجاُء أيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  آدم إذحنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 

 فننننننننننننننننننننننننننننننن  م الُلنننننننننننننننننننننننننننننننُه هاب نَّنننننننننننننننننننننننننننننننَجى هاللنننننننننننننننننننننننننننننننجد 
 

 أينننننننننننننننننننننننننننننننننن  ي بيننننننننننننننننننننننننننننننننننل أينننننننننننننننننننننننننننننننننن  ق بيننننننننننننننننننننننننننننننننننُل إذ
 

 

 يننننننننننننننننننننننننننننننننننلا هلننننننننننننننننننننننننننننننننننلا ُما يننننننننننننننننننننننننننننننننننُه هحسننننننننننننننننننننننننننننننننننجد 
  

 أيننننننننننننننننننننننننننننن  ينننننننننننننننننننننننننننننجح همننننننننننننننننننننننننننننن  َاَننننننننننننننننننننننننننننن  ماننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 اببفلننننننننننننننننننننننننننننننن  هاباننننننننننننننننننننننننننننننن  جن  ُنننننننننننننننننننننننننننننننرَّا  فقينننننننننننننننننننننننننننننننهُ  
 

 أانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلمس  األايم ك بعفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل
  

 

 عمنننننننننننننننننننننننننننرس ا منننننننننننننننننننننننننننههد  بلمنننننننننننننننننننننننننننجِ  ه  يُ ننننننننننننننننننننننننننن 
  

 أيننننننننننننننننننننن  عننننننننننننننننننننن ُد بنننننننننننننننننننننل أيننننننننننننننننننننن   تنننننننننننننننننننننة عنننننننننننننننننننننن د  
  

 

 أم عننننننننننننننننننننننننننننننننننرى أينننننننننننننننننننننننننننننننننن  صنننننننننننننننننننننننننننننننننن م همثنننننننننننننننننننننننننننننننننننجد 
 

 أينننننننننننننننننننننننن  إبننننننننننننننننننننننننراييم ابننننننننننننننننننننننننلذ ونننننننننننننننننننننننن د بينننننننننننننننننننننننند
  

 

   فهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننج ا اظننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم ا قصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجد 
 ت

 حسنننننننننننننننننننننننننننهها يُجُانننننننننننننننننننننننننننف   أخننننننننننننننننننننننننننن يم ف ننننننننننننننننننننننننننن دهس
 

 

 همننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   احسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجد هاحملسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجد 
 

 هاننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننليم ُن   ابتالبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجَِّة ها لننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ِ 
 

 

 قلننننننننننننننننننننننننننننننننننى م ننننننننننننننننننننننننننننننننننل منننننننننننننننننننننننننننننننننن  قننننننننننننننننننننننننننننننننننو داهدُ  
  

 هابننننننننننننننننننننننن  ِعمنننننننننننننننننننننننران بانننننننننننننننننننننننه آايعننننننننننننننننننننننن  ابسسنننننننننننننننننننننننهللا
   

 

 مَّ فهنننننننننننننننننننننننننننننننننج صنننننننننننننننننننننننننننننننننايهَلنننننننننننننننننننننننننننننننننهونننننننننننننننننننننننننننننننننقَّ الِ  
 

 ها سنننننننننننننننننننننننننننننني  ابننننننننننننننننننننننننننننننُ  مننننننننننننننننننننننننننننننرمي هيننننننننننننننننننننننننننننننج رهح
  

 

   كننننننننننننننننننننننننننن د  عقلنننننننننننننننننننننننننننى عليننننننننننننننننننننننننننن  ابيهنننننننننننننننننننننننننننجد 
 

 ني هاهلننننننننننننننننننننننننننننن دذهقلنننننننننننننننننننننننننننننى انننننننننننننننننننننننننننننُيه ابتَّبيَّننننننننننننننننننننننننننننن
 

 

 إىل احننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننقَّ أمحننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه احملمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجد 
 

 هانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجم ابسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم ِء متسِشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرا 
 

 



 -310- 

 بانننننننننننننننننننننننننننننننننننه حنننننننننننننننننننننننننننننننننننني هبلهنننننننننننننننننننننننننننننننننننجاء ركنننننننننننننننننننننننننننننننننننجد 
 

رَ   هبتنننننننننننننننننننننن ِر ابننننننننننننننننننننننهيي  ابنننننننننننننننننننننن  عُجقِننننننننننننننننننننننُه ابصَّنننننننننننننننننننننن ف
  

 

 ُئنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجد  هبلميننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن س مُجنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجدُ  
 

 هكنننننننننننننننننننننننننننننننننننننلا بل نَّنننننننننننننننننننننننننننننننننننننَرى غنننننننننننننننننننننننننننننننننننننهاة ينننننننننننننننننننننننننننننننننننننُ مال 
  

 

 ابتننننننننننننننننننننننننننننننننننن ت متهننننننننننننننننننننننننننننننننننن  عزبنننننننننننننننننننننننننننننننننننزل  همُهنننننننننننننننننننننننننننننننننننجدُ  
 

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   انر  هعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرال    ينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلس اأُلاَّ
  

 

  فننننننننننننننننننننننننننننننننننند  همننننننننننننننننننننننننننننننننننن ء عنننننننننننننننننننننننننننننننننننرهد  هينننننننننننننننننننننننننننننننننننجاء رَ  
 

 اننننننننننننننننننننننننننجا عفننننننننننننننننننننننننننىن كمنننننننننننننننننننننننننن  فِتيتنننننننننننننننننننننننننن  فنننننننننننننننننننننننننن 
  

 

 يبقنننننننننننننننننننننننننى مننننننننننننننننننننننننن  اللنننننننننننننننننننننننننق هابنننننننننننننننننننننننننه ههبينننننننننننننننننننننننننه   
 

ننننننننننننننننننننننننننننننقىال اب ننننننننننننننننننننننننننننننِجىال منننننننننننننننننننننننننننننن  ينُننننننننننننننننننننننننننننننَجاال    ابشَّ
  

 

 األايم يتعننننننننننننننننننننننننننننننننننج ه  ابسننننننننننننننننننننننننننننننننننايه ابّروننننننننننننننننننننننننننننننننننُيه 
  

 همنننننننننننننننننننننننننننننننننن  َاننننننننننننننننننننننننننننننننننلَِّد ا تنننننننننننننننننننننننننننننننننن اي اننننننننننننننننننننننننننننننننننيجف 
 

 

 (1)فنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  جاو َحصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننُيهي  هابابيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه 
 

 
 ه:627م عا  االستاااس برؤية رسول هللا صلى هللا عليه وسل -2

عسنننلم ا لننن  األونننرا قلانننة بَنافَلبننن َّ مننن  ا لننن  األ نننه انننرام وننن س بانننه حصننن ر  جينننلحن مث ي 627  انننتة 
ااننننس لف علننننى دمشننننق أخنننن س ابصنننن م إ  عيننننلحن مث انننن ر إىل ابشننننرا بسننننبد أن  نننن ل ابننننهي  الُننننجارزم  

فنن بسقى مانن  األوننرا هاقسسلننجا ااننسوجذ علننى بنن د خنن  حن هقسننل منن  أيلهنن  خلقنن   ك نن ا حن ه نند أمننجا   ك نن ةحن 
قسن    عظيمن  حن فهزمنن  األونرا يزميننة مت نرة هيلنن  من  الجارزميننةحن فن  م كنن يجا   يفسونجن بلننها  إ  قسلنجا منن  
في  ه بجا أمجاب  ف سريم   عا ىلحن هقه كن ن األونرا رأى ابتن  صنلى   علين  هانلم   ا تن م قبنل ابجقانة 

متصننجر علننيهمحن ه نن  فننرف منن  كسننريم عنن د إىل بنن د ِخنن  حن فننرمَّم َونناَ ه حن هيننج يقننجل بنن : اي مجاننىحن أينند 
هأصل  م  ك ن فسه مته  ه   ن  أحنه من  أينل ابشن م   ينلس ابسنتةحن ه    ابن  قبلهن حن هكنلا فيمن  قبلهن  

 .(2)أيل  حن فهلس و ُث اتني   َيِسرف م  ابش م ح  ال إىل احع ز
 

                                                           
 .(17/181اببهاية هابته ية )(1)

 .(17/181اببهاية هابته ية )(2)



 -311- 

ها ل  األونرا مجانى بن  ابان دل بنب د ا زينرة مشن جل  صن ح  ااسهلد يلس ابستةه: 628ساة  -3
م  ك ن   ل ابهي  الجارزم  قه أفسهس   ب دس هقه قِهمد ابِسس ر   يلس ابسنتة إىل ا زينرة هداير ب نرحن 

   هفيهنن  حننبه ا لنن  األوننرا ابشنني  عليَّنن(1)فانن وجا اببفسنن د مييتنن   ه نن   حن فقسلننجا ه بننجا هَاننبفجا علننى عنن د م 
احرينننرذ بقلانننِة عنننزَّ  هفيهننن  كننن ن غننن ء ونننهيه بنننهاير مصنننر هبننن د ابشننن م هحلننند ها زينننرة بسنننبد قلنننة ا يننن ة 
ابسمَّ هية هاألر يةحن ف  يند ينلس ابسنتة كمن  قن ل   عان ىل: "هبتبلنجي م بشن ء  من  النجا ها نجع هيقنص  

مصننيبة قنن بجا إان   هإاّن إبينن  را اننجن منن  األمننجال هاأليفننه هاب مننرا  هبشننر ابصنن بري * ابننلي  إذا أصنن بسهم 
هح  ابت ت   يلس ابستة م  ابش م هك ن فنيم  خنر  ابشني  عّقن  ابنهي  أبنج  (156حن  155")اببقرةحن آية 

عمره ب  ابصَّ ِح مث   َ   َّ ابت ت بانه ينلس ابسنتة أيلن   ب  نرة احنرهال هالنجا من  ابسَّنرَت هابفنري حن فن ان   
 .(2)هإان إبي  را اجن

 
ك يننند ابسَّسننن ر قنننه قهنننرها أابس حننن  ونننرَّدهس   ه: 628مقتيييل حمميييود بييين عيييالء اليييدين خيييوارز  سييياة  -4

بننباو  زاىلننر اببوننر مث انن قجا هراء  نن ل ابننهي  يننلا حنن  مزّقننجا عسنن كرس وننلر مننلر هعفَّرقننجا ابننب دحن فمنن   
حن فننأي رس ِبمنن  علينن  منن  ا ننجاير عتنن  أيفننِهى َاننَب حن هايفننرد يننج هحننهس فلقينن  فنن ح منن  قريننة  رل َميَّنن  فنن رقني

هابليدحن هعلى فرِا  فق ل ب  : م  أيدة فق ل : أان مل  الجارزميةحن هكن يجا قنه قسلنجا بلفن ح أخن  حن فأيزبن  
هأوهننر إكرامنن حن فلمنن  انم قسلنن  بفننأت ك ينند عتننهسحن هأخننل منن  علينن حن فبلننا الننيف إىل وننه ال ابننهي  غنن زذ بنن  

اببف ححن فأخل م  ك ن علي  من  ا نجاير هاحُلِن َّ هأخنل ابفنرت أيلن  حن  ابا دلحن ص حد َميَّ ف رقني ف اسهعى
 .(3)أن ابسَّه بيتت  هبني ىب ج  همأ ج  اهال بيتت  هبني ابسسَّ رحن كم  هك ن ا ل  األورا يقجل: يج 

 
 ه:630آخر ملوك املوصل من البيت  األاتبكي تو  ساة  -5

  مساجد بن  ينجر ابنهي  أران ن ون س بن  قعند ابنهي  منجدهد بن  عج  ا ل  انصر ابهي  حممه ب  عزَّ ابهي
عمنن د ابننهي  زي نن  آقسننتقر صنن حد ا جصننلحن كنن ن مجبننهس   اننتة و وننة عشننرة هاننسَّم ىلةحن هقننه أق منن  صننهر 
ابننهي  ب بنن   صننجرة حنن  ُت نن  أُمننرس هقجينند وننجكس  مث حعننر علينن حن ف نن ن   َيِصننُل إىل أحننه منن  ا ننجارذ ه  

نننرارذحن ننن  عننج َّ  ننهالس ألمننن  َمظفَّننر  ابنننهي   ونن ء  منن  ابسَّ حنن    يُنافقنننَد ه ننيَّق علينن    ابعاننن م هابشننراال فلمَّ

                                                           
 .(17/183ا صهر يفس  )(1)

 .(17/185ا صهر يفس  )(2)

 .(17/185ا صهر يفس  )(3)
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حيتانننل مننن  ابعاننن م هابشنننراال و ونننة عشنننر يجمننن  حن حننن  مننن   َكمنننها  هُ جعننن   ُكنننجُكيُفى صننن حد إرفبنننَلحن متاننن  
 (1)ب   هَععش  حن رمح   حن هك ن م  أحس  ابت ت صجرة هيج آخر ملجك ا جصل م  اببيد األ 

 : 630ولال القا ي شرف الدين ىلمساعيل بن ىلبراهيم احلافي  -6
أحننه مشنن ي  احتفيننة هبنن  مصننتف     ابفننراىلو هغ ينن  هيننج ابننُ  خ بننة ابق  نن   ننه ابننهي  بنن  ابشَّنن ازذَّ 

فلمنن   ابشن فا حن هك مهن  كنن ن يتنجال عنن  ابن  ابزَّكن َّ هابنن  احرانس  حن هكنن ن يُنَهرَُّت اببعرخ يينةحن هانن  مسن ت حن
ُاظم أن يُنفف   

ة بتبينل ابسمنر همن ء ابّرمن ن امستنهللا من  ذبن حن هقن ل: أان علنى منليد حممنه بن  حنأرال إبي  ا 
حهي  ابن  مسناجد   ذبن حن ه  األونر عن  عمنر احس    ذب حن هابرهاية ع  أ، حتيفة و ذَّة حن ه  يص  

اباسَّنن لحن هأقنن م ابشنني  رتزبنن  حنن  زَّيف  بنن  أيلنن  حن ف لنند علينن  ا اظننم هعزبنن  منن  ابسننهريهحن هه س بسلميننلس ابنن
 .(2)م   رمح    

 
 ه:  630ابن عُاء ال اعر، أبو احملاسن حممد بن نصر تو   -7

أصل  م  اب جفة هُهبه   دمشق هيشأ ا حن ها فر عته  اتنيحن فع ال األقع ر هابب د ونرق   هغنراب حن هدخنل 
هراء ابتهننر هاهلتننه هاحعنن ز همصننر هب ننهاد همننهح أك ننر أيننل يننلس ا زيننرة هبنن د ابننرهم هاباننراا هخراانن ن همنن  

ابب دحن هحصَّل أمجا    زيلة هكن ن وريفن   ون عرا  ُمعبَّقن   مشنهجرا حن حسن  األخن احن مجينل ا ا ونرة هقنه ر نهللا 
إىل بلنهس دمشنقحن ف ن ن انن  حن  من     ينلس ابسننتة   قنجل ابن  ابسن ع  هقننه يفن س ا لن  ابت صنر صنن ح 

 اهلتهحن ف مسهح ملجَكه حن هحصَّل أمجا    زيلنةحن هصن ر إىل ابنيم حن فُيقن لحن إين  هزر بنباو ملجكهن  مث ابهي  إىل
إىل دمشقحن ه   َمل  ا اظَُّم ااسجزرسحن فأا ء ابسن ة هاانسق ل ينج من  علقن ء يفسن  فازبن  ع د   أايم ابا دل 

 م  ب د اهلته:  هك ن قه كسد إىل ابهَّم اقة
 

  وقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة  فاننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن م أبانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه م أخ
 

 

   جينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرتم ذيبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   ه  َانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَرقَ  
 

 ايفنننننننننننننننننننننننننننننننننننجا ا ننننننننننننننننننننننننننننننننننن ذَّن مننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ب دكنننننننننننننننننننننننننننننننننننم
 

 

 إن كننننننننننننننننننننننن ن يُتفنننننننننننننننننننننننى كنننننننننننننننننننننننلال مننننننننننننننننننننننن  َصنننننننننننننننننننننننَهق  
 

 

 ه   يع  ب  ا ل  ابت صر ص ح ابهي  رمح   :
 

                                                           
 .(17/203اببهاية هابته ية )(1)

 .(17/204ا صهر يفس  )(2)
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 اننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلع يت  أعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر   هك عبنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 ذه َعَمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم  هابننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجزيُر مُتِوننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهالُ  
 

 هابننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهَّهبا ال العيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننُد ماس ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننف  
  

 

  ِننننننننننننننننننننننننندُ هينننننننننننننننننننننننننج علنننننننننننننننننننننننننى ِقشنننننننننننننننننننننننننِر يبلنننننننننننننننننننننننننة يَ  
 

 ه بنننننننننننننننننننننننننننن  ابقنننننننننننننننننننننننننننن  هعنننننننننننننننننننننننننننن   ي ُننننننننننننننننننننننننننننرال بنننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 ابتنننننننننننننننننننننننننننننننننننننن َت هعبُننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهابلعيف حمسسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننندِ  
 

 هصننننننننننننننننننننننننننننن حُد األمنننننننننننننننننننننننننننننر ُخلفُقننننننننننننننننننننننننننننن  َونننننننننننننننننننننننننننننِرت  
 

 

 هعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن رل ا نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيم داةس َعَعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندُ  
 

 
 هق ل   ا ل  ابا دل ايف ابهي حن رمح    عا ىل:

 

 إن انننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلع يت  ابنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلذ يرديننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
  

 

 هااننننننننننننننننننننننننننننننننهللا ا نننننننننننننننننننننننننننننننن ل  ننننننننننننننننننننننننننننننننيُق ا يفنننننننننننننننننننننننننننننننن ا 
 

 يننننننننننننننننننننننننج اننننننننننننننننننننننننيف كمنننننننننننننننننننننننن  يُقنننننننننننننننننننننننن ل هب نننننننننننننننننننننننن 
 

 

  هللا  بلراننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجم هاألرزااقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 
هقه حلر ّمرة  له ابف ر ابرازذ خبراا ن هيج على ا تيف يَاِ ُ  ابت تحن فع ء  مح مة خلَفه    رححن 

سسع ة ب حن فأيشأ اب  ُعَتنيف  يقجل: 
ُ
 فأبقد يفسه  على ابف ر ابرازذَّ ك  

 

  نننننننننننننننننننننننننننن ء  اننننننننننننننننننننننننننننليم ن ابزمنننننننننننننننننننننننننننن ن مح مننننننننننننننننننننننننننننة  
  

 

 ها ننننننننننننننننننج  يَلَمننننننننننننننننننهللا  منننننننننننننننننن  َ تَنننننننننننننننننن َح ف خنننننننننننننننننن  ف 
 

 قنننننننننننننننننننننننننننرِم  بنننننننننننننننننننننننننننجاس ا نننننننننننننننننننننننننننجع حننننننننننننننننننننننننننن  ولالننننننننننننننننننننننننننن 
  

 

  زاىلننننننننننننننننننننننننننننننننة جَيننننننننننننننننننننننننننننننننرى بقلنننننننننننننننننننننننننننننننند ها ننننننننننننننننننننننننننننننننف 
 

 مننننننننننننننننننننننننننننننن  أعلنننننننننننننننننننننننننننننننم ابجرقننننننننننننننننننننننننننننننن َء أن حَمَلَّ نننننننننننننننننننننننننننننننم
 

 

 (1)حننننننننننننننننننننننننننننرم هأينننننننننننننننننننننننننننن  ملعننننننننننننننننننننننننننننأ  بل نننننننننننننننننننننننننننن ىلف 
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كَمنل بتن ء ا هرانة ا سستصنرية بب نهاد ي 631هفيهن  أذ انتة ه: 631ىلمتا  بااء مدرسة املستاصيرية  -8

األربانننةحن مننن  كنننلَّ   ىلفنننة اوتننن ن هانننسجن فقيهننن   هأربانننة  ه  يُننننب مهرانننة قبلهننن  م لهننن  هُهقفننند علنننى ا نننلايد
هعَشنننرة  منننن   ماينننهي حن همنننهرت ب نننلَّ منننليد هوننني  حنننهي حن هقننن ر  حن هعشنننرة مسنننسماني هوننني   ننندَّ 

حن هم سنند بأليسنن م هقننرَّر بلعميننهللا منن  البنن هابلوننم هاحلفننجى هابتَّفقننة منن  فينن حن   زا سننلمني يَشننس لجن بالننم ابعنندَّ
ه ننن  كننن ن ينننجم المنننيه خننن مه ر ننند ُحلنننر  ابنننهرهت اننن حن هحلنننر الليفنننة كق ينننة هافنننرة ب نننلَّ هاحنننهحن 

ا سستصنننر اب  بتفسننن  اب رمينننة هأينننل دهبسننن حن مننن  األمنننراء هابنننجزراء هابقلننن ة هابفقهننن ء هابصنننجفية هابشننناراء ه  
ب نهاد من  يس لف أحه  م  ي  ء هَعمِل     عظنيم ان حن أكنل متن  اح  نرهن همُحنل متن  إىل ان ىلر درهال 

   الننجا َّ هاباننجامَّ هخلننهللا علننى مجيننهللا ا هرَّاننني انن  هاح  ننري  فيهنن حن هعلننى مجيننهللا ابههبننة هابفقهنن ء انن  بُيننج 
ها ايننهي  هكنن ن يجمنن   مشننهجدا حن هأمننرا  حممننجدا  هأيشننه  ابشنناراء الليفننة ا ننهاىل  ابف ىلقننة هابقصنن ىله ابراىلقننة.. 

ابننهي  أبننج عبننه  بنن  حممننه بنن  فلنن نحن هبلوتفيننة هقُنننرَّر بسننهريه ابشنن فاية انن  ابشنني  ا منن م ابا َّمننة حمنن  
ابشي  ا م م ابا مَّة رويه ابهي  أبج حفص عمر ب  حممه ابفرفغ   هبلوت بلنة ابشني  ابا منة ابنرىليه حمن  
ابننهي  يجاننف بنن  ابشنني  أذ ابفننري  بنن  ا ننجزذحن هدّرت عتنن  يجماننل ابتنن  عبننهابرمح  يي بننة ب يبسنن    باننو 

هدرَّت بلم ب ية يجمال ابشي  ابص م ابا   أبج احسن  ا  نر، ا ن ب   يي بنة أيلن   حن  ابرا    إىل ا لجك 
  يسنمهللا ر لهن    ك ر ن  هحسن  يُسن ه  ه نجدة اب سند ا جقجفنة يُانيَّ وي  غ س ههقفد فيهن  خزاينة كسند 

 َّ ابنلذ هَزر باننه ذبنن حن هقننه  ان  هكنن ن ا سننجىلَّ بامن رة يننلس ا هراننة م يَّنُه ابننهي  أبننج   بنند حممنه بنن  ابالفقمنن
كنننن ن إذ ذاك أاننننس ذ دار ال فننننة هُخلننننهللا علينننن  يجماتننننل هعلننننى ابننننجزير يصنننن  ابننننهي  خلانننن حن مث عُننننزل مهرُاننننى 
ابش فاية   رابهللا عشر ذذ ابقاهة بق    ابُقل ة أ، ا ان و عبنه ابنرمح  بن  ُمقبنل ملن ف   إىل من  بينهس من  

 .(1) ابقل ء هذب  باه هف ة حم  ابهي  ب  فل ن
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   بلا ا ل  اب  مل مج  أخي  ا اظم   ء هانزل دمشنق هأخنلي  من  ابت صنرحن ه انل فيهن  األونراحن ه ن  
منن   األوننراحن ابدر اب  مننل إىل دمشننق هقننه غلنند عليهنن  أخننجس إ  عيننلحن ف يسزعهنن  متنن حن هااننسقر اببقلاننةحن 

ري  عالَّننَل بسننا ل هإاننه ل هكنن ن بنن  يقننرتحن فبهنند اللننق  نن   اننجا رجعنن  فمنن  بلننا ريقننُ  حنن  منن   باننه وننه
حن هانزل دمشنننق فباننن  صننن حد (2)ق مج عنننة مننن  ا تنننه   بعي نننة ونننا  تهكننن ن عهبننن  مشنننجاب  باسنننفحن وننن

                                                           
 .(17/214اببهاية هابته ية )(1)

 .( بعي ة وا : أذ أكي ل وا 22/130ا  أع م ابتب ء )(2)
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مِحنص هلن  انهة ئسنني يفسن   فظفنر انم هَوننتقهم  انريم قن ل ابشنريف ابامن د اببصنرهّذحن ح ن  و النن دم 
 مل  سنس   بيسقينأ فين حن فأحلنرع  ه ن ء ابت صنر داهد فجقنف علنى اببن ال بيانجدسحن فقلند: مين اب ق ل:  لد 

يتسظنننننر منننننجيت: ة هاينننننزع  هخر ننننند فتنننننزل داهد إىل دار اننننن مةحن مث دخلننننند إىل داهد علنننننى اببننننن الحن فقننننن ل: 
حن هقن ل ابن  هاصنل: ح نى و  بيبن  قن ل: أخنلس (1)ابساللع نحن فج هع  قه م   هينج م بنجال علنى ا َِ نهَّة 

نن محن هَصنندَّ علننى رأانن  منن ء وننهيه احننرارة اعب عنن    نن  قنن ل ابنن  زكننراي ابننرازذ: إن ذبنن   ننل زكنن  م فَننهخل احمَّ
ابزالكمنة   احن لحن هينلا بنيه علننى إ  قن حن قن ل: ف يَصنَد من  ِدم غنن  إىل فنم ا اِنهة من دة فسجرمند هعر نند 

عقيَّنأ همن   بهمشنق   احن دذ هاباشنري  اُحمىَّ هأراد ابق ء فته س األ ب ءحن هق بجا: إن عقيأ يل  ف ن بف ه 
 .(2)م  ر د اتة ئه هو وني هاد ماة هدف     بج  

 
هق ل اب  هاصل: ه  أ ه   و ء م  ابسجاري  أن و وة إخجة م  ا لجك ا سمهللا هلم م  ابشع عة هابتع بنة 

هكن ن  اظنم ها لن  األونراحنمنلحن ها لن  ا هابفل ىلل من  ا سمنهللا أه د ا لن  ابان دل اب  ونة هينم ا لن  اب  
ا لنن  اب  مننل أحنننزمهم هأاجاننهمحن ها لننن  ا اظننم أوننعاهم هأعلمهنننمحن ها لنن  األونننرا أ وهننم هأينننهايم  

 كف حن رمحهم   أمجاني. 
 

هك ينند أه د ا لنن  اب  مننل ابننلكجر و وننة: ا لنن  ا سنناجد صنن ح ابننهي  يجاننف صنن حد ابننيم حن هعننج    
ها لنن  ابانن دل اننيف ابننهي  أبننج ب ننرحن ههو ا لنن  باننهسحن ها لنن  ابصنن م اننم  حينن ة أبينن  هقننه ذكننران أخبنن رسحن

ابننهي  أيننجالحن ههو باننه ا لنن  ابانن دل علننى منن  اننتلكرس  ذن   هأكننيفيم ا لنن  ا سنناجد هأصنن ريم ا لنن  
   دمشق هك ن يتشه   مر   ك  ا .(3)ابا دل هك ن ب  عهة بت   هدف  اببقلاة 

 
ا    بصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهااي خليلنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن َّ خننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيفَّ

 

 

 كيننننننننننننننننننننننف  اننننننننننننننننننننننم ابَ ننننننننننننننننننننننرى فنننننننننننننننننننننن   عليننننننننننننننننننننننل 
 

هذب  أي  المَّ مرة بيد ا قنهت إىل ابفنري   –عف    عت   –هق ل اب  األيهل: هبل  مل يفجة  ر  مت  
 .(4)اخسي را  ياجذ اب  م  ا     همجا ة أعهاء  

                                                           
 .(22/130ا  أع م ابتب ء )(1)

 .(22/131ا صهر يفس  )(2)

 .(171حن  5/170مفر  اب رهال )(3)

 .(304 – 7/303ولرا  ابليد )(4)
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 الفصل الثالث
 عهد امللك الصاحل جنم الدين أيوب

 
 نسبه واخلنوات اليت اختذها للوصول للسلناة:املبحث األول : امسه و 
ال ابنن  ابسننلع ن ا لنن  اب  مننل ابنن  ابانن دلحن   ابصنن م اننم ابننهي  أبننج ابفسننجح أيننج يننج ابسننلع ن اب بنن  ا لنن

ننىن مجبننهس اننتة ونن ث هانند ماننة اببقنن يرة هانال عنن  أبينن   نن   نن ء حصنن ر 
ُ
هأمنن    ريننة اننجداء أ هنن  هرد ا 

أونني ءحن همنن ل عتنن  إىل هبننهس اعخننر ابانن دلحن فلمنن  ااننسجىل اب  مننل  س أبننجس علننىر داهدحن فلمنن  ر ننهللا ايسقننهابت صنن
على آمه هحصن  كيفن  هانتع ر انلع  انم ابنهي حن ه الن  علنى ينلس ابنب دحن فبقن  ان  إىل أن  ن ء هُتلن  

 .(1)دمشق 
 

د عا قن حن ي635باه هف ة ا لن  اب  منل   ونهر ر ند انتة أواًل: ماذا حدث بعد ولال امللك الكامل: 
على زع مة ابههبة األيجبية و وة اوت ن متهم  م  أبت ىل حن أم  اب  ب  فهج حفيهةحن هابسمة ا شرتكة بني عهنجد 
ي  ء اب  وة ي  احسهام ابصراع هابجصجل إىل أباه    هصنل إبين    اباهنجد ابسن بقة هقنه حنهث بانه هفن ة 

ابننلذ كنن ن انني لف    زع مننة ابههبننة  ا لنن  اب  مننل أن اخسلفنند اعراء هعاننهدة ا د ينن   حننجل ابشنن ص
يه األيجبيةحن فسوينز فرينق إىل ابت صنر داهد بن  ا اظنم عيسنىحن ه نزال فرينق آخنر من  ا نجاد مظفنر ابنهي  ينج 

بيتمننن  ذيننند فرينننق  بننن  إىل مت صنننرة أ، ب نننر ا بننن  األصننن ر بلملننن   بننن   نننه ابنننهي  منننجدهد بننن  اباننن دل
أصننو ال يننلس ا د ينن   ايسصننر ابفريننق األخنن  هاببسنن و هباننه السننلة منن  ا ننهل هابتقنن   بننني (2)اب  مننل 

بجيننهللا أبننج ب ننرحن ابننلذ كنن ن ياننرا اب لنن  ابانن دل ابصنن  حن خلفنن   ألبينن  ابراحننل   اح ننم ا ب وننر  صننرحن ه  
حن كمننن  اعفنننق أيلننن   أن ي نننجن (3)ي 635زع منننة اببيننند األينننج،حن هذبننن    اب ننن   هاباشنننري  مننن  ر ننند انننتة 

   عن  ابنن  عمن  ابانن دل ابصن     ح ننم دمشنق هعلننى أن ي نجن ا لنن  ابصن م اننم ا لن  ا ننجاد ينجيه انىلبنن
حن ه  عنتام ابههبنة األيجبينة اهلنههء (4)ابهي  أيجال انىلب   ع  أخين  ابان دل ابصن     ح نم ابشنرا هداير ب نر 

من  خنره  كنل ي 635األخن ة من  انتة   ول يلا ا عفن ا  نجي  حن فقنه انعل ابسن ري    أحنهاث ابفنرتة 
ابت صننر ها ننجاد علننى   عننة ابانن دل ابصنن  حن ههصننل ابت صننر داهد إىل غننزةحن هخعنند انن  بتفسنن حن هاننرع ن منن  

                                                           
 .(188حن 23/187ا  أع م اببت ء )(1)

 .377ا بهة ا ا مية د.ح مه غتيم   (2)

 .377صهر يفس    ا (3)

 .377( ا بهة ا ا مية   6/303ابتعجم ابزايرة )(4)
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. أمنن  ابت صننر ف ينن  ااننسجىل (1)هقننهللا اللننف بيتنن  هبننني ا ننجادحن فننأوهر األخنن  أينن  عنن د إىل   عننة ا لنن  ابانن دل 
خننل دمشننقحن هب تنن  عج ننل منن  علننى غننزة هابسننجاحلحن هبانن  إىل ا لنن  ابانن دل يعلنند متنن  ا سنن عهة علننى أ

حن همننين ابت صننر ازميننة مريننرة   متسصننف ذذ احعننةحن ا ننجادحن هابسقننى ا يشنن ن األيجبينن ن اببقننرال منن  انبلننه
هأمن    ابشنرا حين  ا لن  ابصن م انم ابنهي  أينجال فن ان انه (2)فا د م ق   ابعم    ماقلن حن قلانة اب نرك 

وننق الجارزميننة عصننى ي 635جس هاألغننرالحن ففنن  اننتة مسننرح   منن  مسنن رح ابصننراعحن مننهللا اخننس ا   ابج نن
برا ونننة ينننرال إىل انننتع رحن هيسيعنننة ابع عنننة علنننى ا لننن  ابصننن محن ه ننن  رأى األخننن  أن كفنننة ا تشنننقني يننن  ا

جارزمينننة   ابنننب د ا زرينننةحن همننن  ان نننة ععلنننهللا مت يلنننجس ب انننسي ء علنننى بننن دس فمننن  انحينننة   نننم ال بنننلب 
يسصرا   متعقنة يفنجذ ا لن  ابصن م كمن   –ص حد ابرهم  –ي سر أخرى أخل ابسلع ن غي ث ابهي  ك

بنننج ك يننند قنننه أصنننبود  ننند يفنننجذس ينننج هباننن  إىل ابت صنننر صننن ح ابنننهي  أ، ا ظفنننر يجانننفحن صننن حد 
حلننندحن عجقياننن   اببريننن  هانننره ... هأقعنننهللا ا تصنننجر انصنننر ابنننهي  األرعقننن حن صننن حد مننن ردي حن مهيتنننة انننتع ر 

ابننهي  ونن كجسحن صنن حد محننصحن بلننهس ع يننة هغ ينن  منن  بنن د النن بجر  همهيتننة يصننيبنيحن هأقعننهللا اجمل يننه أاننه
حن هيلسفند (3)هعزم ابسلع ن غين ث ابنهي  كي سنرها أن ىبخنل بتفسن  من  بن د ابصن م أيلن   آمنه ه يسن   

إىل ا لننن  ابصننن م يفسننن  هينننج انننتع ر فتعنننه أن ا س عننند   عبسانننه عتننن حن فقنننه ح صنننرس اننن  بنننهر ابنننهي  ب بننن  
  وننار ابنزعيم األيننج، أينن      قنة بنن  بل بن  همنن  مانن  أرانل إبينن  ملسمسن   ابصننل حن هقننه صن حد ا جصننلحن ه ن

علننى أن  مننل ا لنن  ابصنن م   قفننص إىل ب ننهادحن هحيتاننل  ننأ ق بننل ب بنن  يننلس ا بنن درة اببننرفوحن ها صننرار 
حن هأرغمننجا حنن كم األخنن  إىل ا اننسا ية  عهاىلنن  الجارزميننةحن فبانن  إبيهنننم حينن  كنن يجا حبننران فأاننرعجا بتعهعنن 

 .(4) على رفهللا احص ر هاباجدة إىل بلهس ا جصل
 
 حترك امللك الصاحل جنم الدين أيوب ل م دم  : -1

ه ختلننص   ىلينن   منن  ا س عنندحن بننل  األيننج، قننإن  ننرر ا لنن  ابصنن م منن  حصنن ر ب بنن    ي نن  ياننين أن ابننزعيم 
ع علننى منن  كنن ن ياسقننهس حقَّنن  بنن  أ  كنن ن ياننين أينن   ننرر منن  اننتع ر ب نن  خيننجل غمنن ر صننراع  هيننهحن صننرا 

هينننج خ فننة أبينن حن ه  اننبيل يننلس اب  يننة زحننف صننجال دمشننقحن هيتنن ك أخننل  األحننهاث عسوننرك بصنن ح  
(5). 

                                                           
 .377( ا بهة ا ا مية   1/268ابسلجك )(1)

 .377ا بهة ا ا مية   (2)

 .378( ا بهة ا ا مية   1/271ابسلجك )(3)

 .378( ا بهة ا ا مية   5/271ابتعجم ابزايرة )(4)

 .378ا  عع      ا بهة ا ا مية   مجا هة(5)
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هكنن ن أهل يننلس األحننهاث يننج ااسسنن م ا لنن  ا ننجاد هعسوننهث ا صنن در ابس رخييننة عنن  ا لنن  ا ننجاد أينن    

 محن ع ر ننن   عليننن  عسنننليم دمشنننق   مق بنننل عنننهة متننن  ق ع نننن  بننن  رغبنننة   ا لننن  هأيننن  ك عننند ا لننن  ابصننن
علنى مق يلنة دمشنق حبصن  كيفن  هانتع ر هع ينة ه  حن هيلا م  حهث اببفانلحن فقنه اعفنق ا وتن ن (1) يجية

حن حيتاننل وننار ي636 ننجء يننلا ا عفنن ا دخننل ا لنن  ابصنن م مهيتننة دمشننق   مسننسهل مجنن دى األهىل اننتة 
ا يفعننن رحن هذبننن  ة ابانننهاء بنننني ابنننر لنيحن غننن  أ ننن    عصنننل إىل در نننة هإرعفاننند حنننرار ا لننن  ا نننجاد اببتنننهم 

همنن  دمشننق (2)بلمونن ه   ابنن  بننلهل  ابننباوحن ه  ابته يننة قبننل ا لنن  ا ننجاد مرغمنن   منن  اننبق ا عفنن ا علينن  
ان ر ا لن  ابصنن م علنى رأت قجاعن  صننجال مصنرحن ه  ابعرينق دخننل   صنراع منهللا ا لنن  ابت صنر داهدحن هقننه 

حن هيسيعنننة بنننلب  عج ننن  (3)ابصنننراع عننن  اانننسي ء ا لننن  ابصننن م علنننى متعقنننة يفنننجذ ا لننن  ابت صنننراانننفر ينننلا 
 .(4)األخ  إىل مصرحن هأعل  ايلم م  إىل   يد ابا دل 

 
هعتننه يننلا احننه يقفننز إىل انن حة ابصننراع داخننل اببينند األيننج، امللييك الصيياحل ىلمساعيييل بيين العييادل:  -2

ابا دلحن ص حد بالب حن ف ي    يسسعد     لب  متن  ابن  أخين  ه    هيهحن ذب  يج ابص م إ  عيل ب  
ا ل  ابص م ام ابهي  أيجال م  ا يلم م إبي حن بل أي  على ابا نه زحنف علنى مهيتنة دمشنقحن هاانسجىل 

ه  يقننف ي 637عليهن  يننج هأاننه ابننهي  ون كجسحن صنن حد محننصحن هذبنن    األايم األخن ة منن  صننفر اننتة 
م إ  عيننل هأاننه ابننهي  ونن كجس اعفقنن  علننى أن ع ننجن ابننب د بيتهمنن  مت صننفة عتننه يننلا احننهحن بننل إن ابصنن 

ه  ابجقد ابلذ ك ن درذ في  يلس األحهاثحن ك ن ا ل  ابص م مقيمن   بتن بلهحن فلمن  انقعد دمشنق (5)
و كجس أخل يسوركحن هااسقر ابرأذ بيتن  هبنني عمين   ن  ابنهي  هعقن    قبلة ابص م إ  عيل هأاه ابهي  

 عب عهمننن  عننن  ا لننن   ابامننن نبنننهي  علنننى مه مجنننة دمشنننقحن هب ننن  حنننهث حيتمننن  وننن رفجا ا هيتنننة أن ختلنننى ا
فقننه حننهث   علنن  حن هازداد ا جقننف عف قمنن   اببتسننبة بلملنن  ابصنن م (6)ابصنن م فانن د إىل انبلننه منن   هيننه 

 .(7)األوت ء أن يعر ا ل  ابت صر داهد مصر م   ب   بلا دل

                                                           
 .378( ا بهة ا ا مية   5/271 ري  اب  خلههن )(1)

 .(306حن  6/305ابتعجم ابزايرة )(2)

 .ك يد متعقة يفجذس عشمل اب رك هابصلد هاببلق ن هاألغجار(3)

 .379( ا بهة ا ا مية   6/306ابتعجم ابزايرة )(4)

 .(6/306( )1/28ابسلجك )(5)

 .2798 ا بهة ا  ا مية  (6)

 .279ا صهر يفس    (7)
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 حل جنم الدين أيوب ابلكرك: اعتقال امللك الصا -3

هع نن   األمننجر علننى ا لنن  ابصنن م اننم ابننهي  أيننجال هعفننّرا عتنن  أصننو ب  هاألمننراء خجفنن   علننى أينن بيهم منن  
ابصن م إ  عيننلحن هبقنن  ابصن م أيننجال هحننهس     بي ن  ه  ريسنن  أم خليننلحن ه منهللا فينن  ابفّ حننجن هاب جاريننةحن 

حن (1)أخنلس منن  انبُنلُنه مهن ان  علنى ب لنة بن  مهمن ز ه  مقرعننة  هأرانل ابت صنر داهد صن حد ابَ نَرِك إبين  من 
ف عسقلنن  عتننهس اننباة أوننهرحن هأراننل ابانن دل منن  مصننر إىل ابت صننر يعلنند متنن  أخنن س ابصنن م أيننجالحن هيُاعينن  

متنن   خننرا  ابصنن م منن  اننعت  ها فننرا  عتنن   دم ىلننة أبننف ديتنن رحن فمنن  أ  بنن  إىل ذبنن حن بننل ع ننه منن   لنن
د هيتننزل فاتننه ذبنن  ح ربنند ا لننجك منن  دمشننق همصننر هغ مهنن  ابت صننر داهدحن هبننرز هإ  قنن  مننهللا ا ننيم يركنن

اباننن دل مننن  ابنننهاير ا صنننرية بُلبُنننيه ق صنننها  قسننن ل ابت صنننر داهدحن ف  نننعرال ا نننيم عليننن حن هاخسلنننف األمنننراءحن 
من  إران ب  هقيَّهها ابا دل هاعسقلجس   َخرفك س هأرالجا إىل ابص م أيجال يسنسهعجي  إبنيهم فن مستهللا ابت صنر داهد 

ح  اورت  علي  أن ىبخل ب  دمشق همحص هحلند هبن د ا زينرة هداير ب نر هيصنف  ل نة مصنر هيصنف 
م    الزاىل  م  احجاصل هاألمجال ها جاير ق ل ابص م أيجالحن: فأ بُد إىل ذب  ُم ري ة ه  يقنهر علنى 

ا اب سن ال من  ا صنريني م ينهةحن مجيهللا م  اورت  عل َّ ملجك األرل هاران فأخلعن  مان  خجفن   أن ي نجن ينل
ه  ي   و ب  ح  ة هذكنر أين  كن ن يسن ر هخينب  األمنجر هخين بف اعراء ابسَّنهيهةحن فلمن  هصنل ابصن م إىل 

نننجس علنننيهمحن هدخنننل ابنننهاير ا صنننرية اننن      م ينننها  متصنننجرا  مظفَّنننراحن حمبنننجرا حن مسنننرهرا حن فأرانننل إىل ا صنننريني مل َّ
رّدينن  علينن  ه  يقبلهنن  متنن حن هااننسقر مل نن  رصننرحن هأمنن  ا ننجاد ف ينن  أانن ء ابت صننر داهد عشننري  أبننف ديتنن رحن ف

هقنه خنر   –اتع رحن هص در أيله  هعسفهم هك عبجا بهر ابهي  ب بن ا  صن حد ا جصنل فقصنهيم    ابسَّ ة
 هكن ن ا نجاد(2)فأخل اببله ب ن  ون ء هصن ر ا نجاد إىل ع ين حن مث ابعهن  بل ليفنة بانه ذبن   –ا جاُد بلصيه 

ينننلا و  ننن    ننن ىلرا  عسنننجف   انننل  خ دمننن   بزه سننن  يقننن ل: ابت صننن حن فصننن در ابهم ونننقةحن هأخنننل منننتهم دنننجا  مننن  
اننسم ىلة أبننف ديتنن رحن هقلننق منن  ُملنن  دمشننق هقنن ل أيننم أعمننل اب لنن ة ابز  هكلنند أحنندال إىلَّ منن  يننلاحن مث 

  يسبننهللا ذبنن  إىل خننر  إىل ابصننيهحن هك عنند ابصنن م اننم ابننهي  أيننجال فسق يلنن  منن  حصنن  كيفنن  هاننتع ر همنن
حن بسنبد جاد مته  هابت ت يلاتجي    ه ه هخر  ا  –كم  مّر مات    –دمشقحن فمل  ابص م أيجال دمشق 

م  أاهاس إبيهم م  ا ص درا حن هأرانل إبين  ابصن م أينجال َوُ ردَّ إىل ابتن ت أمنجاهلم فلنم يلسفند إبين حن هان ر 

                                                           
 .حهيهة ع جن   م خر ُخفَّ ابراىلوحن ها قرعة : إ  م ابهابة –ا هم ز (1)

 .(17/248اببهاية هابته ية )(2)
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ايأيتحن حبه ابت ص  ال دم فمن     أانجأ ح بنة  هبقيد   ذمس حن ه   ااسقرَّ ابص م   مل  مصرحن كم 
 (.46)فصلد:(1)م  ابقلة هابقمِل  زاء  هف ق   "هم  رب  بظ م بلابيه" 

 
 ه:637ولال صاحب محص امللك اجملاهد أسد الدين شريكو   -4

ج  اب  انصر ابهي  حممه ب  أاه ابهي  و كجس ب  و دذحن ه ّس إايين  ا لن  ابت صنر صن ح ابنهي  بانه من
أبينن  اننتة إحننهى همثنن يني هئسننم ىلةحن فم نن  فيهنن  اننبا   هأرباننني اننتة هكنن ن منن  أحسنن  ا لننجك انن ة  ّهننر 
ب دس م  المجر ها  جت ها ت را حن هي    غ ية األم  هاباهلحن   يسع ار أحنه  من  ابفنري  ه  ابانرال 

ين  كن ن ينرى أين  أحنق ابألمنر منتهمحن يهخل ب دس إ  أي ي  غ ية ا ي يةحن هك يد ملجك بنين أينجال يسَّقجين حن أل
ألن ِ هّس يج ابلذ فس  مصرحن هأهل من  ملن  منتهم هك يند هف عن  رمحن    حمنص هُعمنل عنزاةس    ن مهللا 

 .(2)دمشقحن عف    عت  رت  
 
 ه:637الفت  الااصري الداودي للقدس ساة  -5

 ننركحن قصننه ا لنن  ابت صننر داهد أيننجال اببباننه اعسقنن ل ا لنن  ابت صننر داهد صنن حد اب ننرك بلملنن  ابصنن م 
أذ يقلننجا وننره  اباهننه هاهلهيننة  ي635ابقننهت هكنن ن ا فننري  قننه عمننرها قلاسهنن  باننه مننج  ا لنن  اب  مننل 

فو صنري  هفسوهن حن هخنرَّال ابقلانةحن هبنر  ي 626بيتهم هبني ا سلمني اب  هقاه  ماهنم ا لن  اب  منل انتة 
  ابفنننس  ابصنن ح حن   خينننرال بننر  حمنننراال داهدحن  ي583حمننراال داهد أيلننن  حن ف ينن   ننن  فسونند ابقنننهت اننتة 

انتة( من  11حن باه أن بق    أيهذ األفري  دنج إحنهى عشنرة )ي637ف رب    يلس ا رة هذب    اتة 
حن فأيشننننه   ذبنننن  ابفننننس    مننننهح ا لنننن  ابت صننننر داهدحن همق ريننننة ي626حننننني عسننننليم اب  مننننل بنننن    اننننتة 

؛ أيشننه ابشنن عر ابننجزير األيننج، مجنن ل ي583بلقننهت اننتة  بفننس  صنن ح ابننهي  األيننج،ي 637بلقننهت اننتة 
 ابهي  ب  معرهح قصيهة   ء فيه : 

 
 ا سنننننننننننننننننننننننننننننننننننعه األقصنننننننننننننننننننننننننننننننننننى بننننننننننننننننننننننننننننننننننن  آينننننننننننننننننننننننننننننننننننة

  

 

 اننننننننننننننننننننننننننننننن ر  فصننننننننننننننننننننننننننننننن ر  مننننننننننننننننننننننننننننننن    اننننننننننننننننننننننننننننننن ىلرا   
 

 إذا غنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننها بل فنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر مسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننسج ت 
 

 

 أن يبانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن    بنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  انصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرا   
  

                                                           
 .(17/243ا صهر يفس  )(1)

 .(17/249ا صهر يفس  )(2)
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 فت صنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننُر وهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجرس أه   
 

 

 (1)هانصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر وهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجرس آخننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرا   
 

 
 بد السال  ىل  مصر: ه رل ال يخ العب بن ع -6

اننلّم ابصنن م إ  عيننل صنن حد دمشننق حصنن  وننقيق أريننجن بصنن حد صننيها  ابفرانن حن ف وننسه ا ي نن ر علينن  
بسننبد ذبنن  منن  ابشنني  عنننز ابننهي  بنن  عبهابسنن م خعينند اببلنننهحن هابشنني  أ، عمننره بنن  اح  نند وننني  

هعننهريه اب زَّابيننة بامنن د ابننهي  داهد  ا  ب يننةحن ف عسقلهمنن  مننهةحن مث أ لقهمنن  هأبزمهمنن  مت زهلمنن حن ههىلَّ الع بننة
ب  عمر بن  يجانف ا قهان َّ خعيند بيند اعابر مث خنر  ابشني  ن من  دمشنقحن فقصنه أبنج عمنر هابت صنر 
داهد ابب رك هدخل ابشي  عز ابهي  ابهاير ا صرية فسلقَّ س ص حبه  ابص م أيجال اب حرتام ها كنرامحن هه ّس 

علي  أيلهن حن ف ن ن  ّن  أخنل عتن  ابشني  عقن  ابنهي  بن  دقينق اباينهحن  خع بة ابق يرة هقل ء مَصرحن هاوس ل
   ب  عبهابس م  ذن   مفص  .هايأيت احهي  ع  عز ابهي (2)رمحهم    عا ىل 

 
 ه:638ولال حمي الدين ابن عرب صاحب الاصوص وغريها  -7

ر حممنه بن  علن  بن  حممنه بن  أمحنه أبنج ب نق ل عت  ابنلي : ابا منة صن حد ابسجابينف اب  ن ة حمن  ابنهي  
ابعننن ىل ال احننن ُت  ا راننن ال ابننن  ابانننر،َّحن يزينننل دمشنننق هكننن ن ذكيننن   ك ننن  ابالنننمحن كسننند ا يشننن ء بنننباو األمنننراء 

ننَهحن هانناب  ننرالحن مث عزّيننه هعفننرَّدحن هعابَّننه هع وننيا   ك نن ا    اللننجا  هعلننقَّ   فر هدننرَّدحن هأ ننم هأاننهحن هعمننلجحَّ
فمن    ابنهيي  ُكفنرحن يسنأل كس ال "ابفصج " فن ن كن ن   كفنر فين حن   أردا عجابيف   عصجا أيل ابجحهةحن هم

  ابافج هابتع ة فجاغجو س اب حن هقه عظم  مج عة هع لَّفُجا ِبَم  صهر مت  بباينه ا حسمن   حن هقنه ح نى 
ر،َّ : وني  انجء    اب  دقيق ابايه وي ت  أي   هللا ابشي  عز ابهي  اب  عبهابسن م يقنجل عن  ابن  ابانابا مة 

حن يقجل بِِقَهم ابا   ه  ُ رَُّم فر     . ق ل ابنلي  : إن كن ن حمن  ابنهي  ر نهللا عن  مق  عن  علن  قبنل (3)كلاال 
ا ج  فقه ف زحن هم  ذب  على   بازيزحن عج    ربيهللا اعخر اتة مثن ن هو ونني هانسَّة مانة هقنه أهرد  عتن  

هعلننم هااننهللاحن هذينن  هقّنن دحن ه  ريِنند أن ك نن ا  منن  عب راعنن  بنن  الهيننل إ     "ابسنن ري  اب بنن " هبنن  وننار راىلننقحن 
ابننننب د هأقنننن م ر ننننة مننننهةحن هصننننتَّف فيهنننن  كس بنننن  ا سننننمىَّ هقنننن ل ابنننن  ك نننن :  نننن ا  (4)كسنننن ال "ابفصننننج " 

                                                           
 .325 ري  مصر ا ا مية زم  ا  ني بين أيجال   (1)

 .(17/152اببهاية هابته ية )(2)

 .(23/49ا  أع م اببت ء )(3)

 .(23/49ا صهر يفس  )(4)



 -322- 

ا ة   دننج عشننري   لننها حن فينن  منن  يُنافَقننُل همنن   يُنافَقننُلحن همنن  يُت ننُر همنن   يُت ننُرحن همنن  ياننر جحنن  حن ا  ينناببفس
 .(1)هم   يارا 

 
أبنهى أمنراء  من  كن د ابصن م أينجال يسنجىل ملن  مصنر حن اثنياً: األيوبييون ابل يا  يسيتعياون ابلصيليبيء : 

األيجبية   ابش م ااسي ءيم هرفلجا اللجع بسنلع ي حن هكن ن أونهيم عصنلب   عمن  إ  عينل صن حد دمشنقحن 
همنهها ينهيم إىل ابصنليبيني   نه انم ابنهي حن ص أن ي جينجا حلفن   ابلذ اعفق مهللا ا ل  ا تصنجر صن حد محن

  األردنحن ه  مق بنننل ذبننن  عاهننهها  ععننن ء ابصنننليبيني ه لبننجا لننن بفسهم  ننه انننلع ن مصنننر هابت صننر داهد 
لننى منن  ك ينند علينن  قنننهمي   رنن  فيهنن  األردن هب نن  يننيفي  صننن حد عصنننليبيني مهيتننة ابقننهت هإعنن دة  ل ننة اب

در فننننجرا  بسسنننليم ابقنننهت ه يفيننننة هعسنننق نحن فلنننن   عننن  قلاننننة دمشنننق علنننى صننننها ييسننن  دنننن س ابصنننليبيني اب
ابشقيف هأريجن هأعم هل حن هقلاة صفه هب دي  همت صفة صيها  ه يفي ة هأعم هلم ه بنل ع ملنة هان ىلر بن د 

 . (2)ابس حل 
 

هأمنن م يننلا ابسنن  ء اباعيننند  ر ابننرأذ ابانن م ا اننن م    مصننر هابشنن م علنننى ابصنن م إ  عيننلحن حننن  إن 
إبيهن  من  ابصن م إ  عينلحن فسن ر ينج بتفسن  بين دال     باو ابق ع رفلد إ  عة األهامر ابصن درةح مي

حن هأعن دها لم بيند ا قنهتأانرع ابصنليبيجن إىل عسن احصجن بلصليبيني   عل  األوتن ء عل  اح مي   هيسلم
عنننجة ابس بينننة. هيتننن  عامننن  قلاننن   يفينننةحن هعسنننق نحن مث رابعنننج بانننه ذبننن  بنننني ايفننن  هعسنننق ن اانننساهادا  بل 

هعننهيم ابصنن م إ  عيننل  ينن  إذا ملنن  مصننر أععنن يم  ننزءا  متهنن حن فسنن ل بانن ام بننلب  هادهننجا صننجال غننزة 
هان ر ابصن م إ  عينل صن حد دمشنق ها لن  ا تصنجر إبنراييم األينج، صن حد (3)ع زمني علنى غنزه مصنر 

شننن مية رفلنننجا  اننن  إخنننجا م . هب ننن  قننن دة ابقنننجا  اب(4)محنننص علنننى رأت  يجونننهم    مهمنننة غنننزه مصنننر 
ا صرينيحن فم  كن دها يلسقنجن  نيم ا لن  ابصن م أينجال قنرال غنزة حن  ختلنجا عن  ابصن م إ  عينل ها تصنجر 
إبننراييم هانن قد عسنن كر ابشنن م إىل عسنن كر مصننر   ىلاننة همنن بجا مجيانن   علننى ابفننري  فهزمننجيمحن هأاننرها مننتهم 

اانم حعنني ابصن رى هقنه اانسجىل  نيم ا لن  ابصن م  حن حبين  أ لنق علنى ينلس ا اركنة(5)خلق      صجن 
أيننجال علننى أورينن  علننى مهيتننة غننزة   حننني ايسننود فلننج  ا فننري  إىل عسننق ن حينن  عقننه  صننلو   مننهللا 
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ا ل  ابص م أيجال ابنلذ قبنل ذبن  انها ابقلن ء علنى ابسون بف بنني ابصن م إ  عينل هابصنليبينيحن هكن ن 
ح األانننرى ابنننلي  يسنننقعجا   ينننهس مق بنننل ابسنننزام ابصنننليبيني مننن  ونننره  ابصنننل  إ ننن ا ابصننن م أينننجال انننرا 

ا ين دحن غنن  أن ابراهيننة هابتننب ء ابصننليبيني ولننجا علننى عهنهيم   احمل فظننة علننى ا ا يننهة مننهللا دمشننق همق همننة 
غننزة هازدايد   هابجاقننهللا أن ادينن ز   ىلفننة منن  عسنن كر دمشننق إىل ا اسنن ر ا صننرذ   ماركننة (1)اب ننزه ا صننرذ 
دمشنننق بلصننن م إ  عينننلحن دفاننند انننلع ن دمشنننق إىل إعننن ن العبنننة ابانننم انننلع ن اننن  قة كرايينننة أينننل 

بنها  من  مصن حة ملن  مصنر فنلكر ا ن  ابرهمحن    أدى ذب  إىل عف قم ابتقمة علي حن ه  ينر ابصن م إ  عينل 
 ال عيننل هابصنن م أيننجال علننى حسننمحن مث   يلبنن  أن   ا عفنن ا بننني ابصنن م إ  1243  العبننة   اننتة 

إ  عينل انلع ان  علنى هم  وره  ا عف ا أيل   أن يصب  ابصن م (2)ابت صر داهدحن ف يسزع  مت  إم رة اب رك 
دمشنننق هاب نننركحن علنننى أن ينننلكر اانننم ابصننن م أينننجال   خعبنننة ا مانننة هينننتقم ا ننن  علنننى ابتقنننجد غننن  أن 

 .(3) ا عف ا فشل   ابلوظة األخ ة
 

صل  بني ابص م أيجال هعم  ابصن م إ  عينل باه فشل عملية ابقدس: اثلثاً: اخلوارزمية واسلدد بيت امل
إىل ااسهع ء الجارزمية ه ريلهم على مه مجة دمشق فم  ك ن من  ابصن م إ  عينل إ  عمه ابص م أيجال 

أن ااسا ن اببت صنر داهد منرة أخنرى هاعفنق ا ل ن ن علنى ا انستع د اببصنليبيني مق بنل عاهنهيمحن  ن ع نجن 
بصليبيني على بيد ا قهت  مة معلقةحن راىن أن يسسجىل ابصليبيجن علنى احنرم ابشنريف رن    فين  ايعرة ا

ي ء هين  األمن ك  ابن  ولند   حنجزة ا سنلمني ه ند إونرافهم متنل اانس(4)ا سعه األقصى هقبة ابص رة 
زاع   اببيند األينج، بقه أدى ابت (5)م1229ي/627ابصليبيني على بيد ا قهت رقسلى اعف قية ايف  اتة 

هدخننل ابفنننري  ابقننهت هعسنننلمجا ي: .. 641إىل ابسفننري  ببينند ا قنننهت قنن ل ابننن  هاصننل:   إحننهاث انننتة 
أ نم إذا  –على م  اونسهر  –ابص رة ا قهاة هاألقصى هم    احرم ابشريف م  ا زارا حن ه متجا بلفري  

  ابفنن رت هابرا ننل هحشننهها ... هانن فر    مل ننجا ابننهاير ا صننرية أن ي ننجن هلننم انن  يصننيدحن همجننهللا ابفننري
أهاخنننر ينننلس ابسنننتة إىل ابنننهاير ا صنننريةحن هدخلننند اببيننند ا قنننهتحن هرأيننند ابريبننن ن هابقسنننجت علنننى ابصننن رة 

أُبعنننل ابحنننرم ا قهانننة هعليهننن  قتننن   المنننر برانننم ابقنننرابن هدخلننند ا ننن مهللا األقصنننىحن هفيننن   نننرت مالنننقحن ه 
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مث ي 637حن هكننن ن ابت صنننر داهد فننس  بيننند ا قنننهت   انننتة (1) ابشننريف األذان ها ق منننة هأعلننن  فينن  ابب فنننر
 بفنننة ابصننن م إ  عينننل هكننن ن ابصنننليبيجن آونننرها حم(2)فانننل ينننلس ابفالنننة ابقبيونننةحن هقنننه اينننسقم   متننن  فيمننن  بانننه

هابت صر داهدحن ألن عج يه أهاصنر ابصنهاقة منهللا مل ن  دمشنق هاألردن كن ن أ نهى عليهمن  من  ل بفنة ملن  
زه مصنر اببسان هن منهللا ينلي  ا ل نني جينهد أمن مهم األمنل   احس هلن  ها انسي ء علنى  مصرحن  ايم  هأن غ

ىل ا اننسا ية ابلجارزميننة هدعننج م  سنن يهع    صننه اهلعننجم إكتجزينن  هخ ا نن حن  نن  دفننهللا ا لنن  ابصنن م أيننجال 
  بل نجا دمشنقحن مق عنلحن هأماتنجا   ان يم حناب  و  ا ج   على مصرحن فايفها  نر ابفنرا    عشنرة آ ا 

فسن د ابنلعر هاونسه النجا   (4)حن هارع بنجا من  ابفنجاحم من  ارع بن  ابسسن ر (3)هيم يتهبجن هيقسلجن هيسنبجن
هيننن حن هصننن ر ابتننن ت يهربنننجن مننن  ه نننجيهمحن مث اننن ر الجارزمينننة إىل  يفينننة مجينننهللا ابنننب د هاألرا ننن  ابننن  ا س ز 

أحنه ابصنليبيجن رن   ينق انم من  العنر فسن رع ف اسجبجا عليهن حن همتهن  عج هنجا إىل انبلنه هبيند ا قنهت ه 
بعريننننننرك ا هيتنننننننة همنننننن  ماننننننن  منننننن  مقنننننننهم  ابراهيننننننة ها انننننننبس رية إىل عازيننننننز اح ميننننننن   ابنننننن   صنننننننتد هراء 

  أن مجيهللا ا هجد ذيبند انهى ه  اب ن   من  صنفر انتة م   هيه ابراهيةحن غا اسو  م   اب  ويهي  
لجارزميننننة ا هيتننننة ه ننننرى ابقسنننن ل   ابشننننجارع هااننننستعه م اقننننسوم ا1244احنننن دى عشننننر منننن  ُتننننجز ي/642

ابصنننليبيجن  مننن  أيع كينننة ه نننرابلهحن هرلننن  قنننيف حن ه خنننجا م   ع ننن حن هحبلفننن ىلهم ا سنننلمني   دمشنننق 
د مننتهم   م نن درة رغنهاألردنحن فلنم يتعننهيم أحننهحن هكنل منن  قنن م بن  ابت صننر داهد أينن  عجان    خننره  منن  ي

حن بقنه كن ن مسنل  الجارزمينة   ابقنهت (5)  يصل متهم إىل ايف  اجى و مث ىلة  ا هيتة إىل ابس حل غ  أي 
منهللا مسنل  صن ح ابنهي  صن حد ابشنم ىلل اب بن ة  وه  مع ردة ابصليبيني ابلي  غ درهي  إىل ايفن  يستن ق

صن م يجصف يلا ابفس  اببفس  ابص ح  ابتعم حن يسنبة إىل ا لن  اب (6)ها رةة اب رميةحن هابسس م  ا ميل 
 .(7)ام ابهي  أيجالحن إذ   ابفس    عههس

اننن رها إىل  ااننسجىل الجارزميننة علنننى بينند ا قننهتباننه أن رابعيياً: الصيياحل أييييوب وتوحيييد الدوليية األيوبيييية: 
ذاعنن  انن  اننم ابننهي  ا لنن  ابصنن م اننم ابننهي  أيننجال خييفهينن  بقننههمهم فننأمريم اب ق مننة   غننزةحن ه  ابجقنند 

قينن دة األمنن  ركنن  ابننهي  بيننيفتحن فسنن ر إىل غننزة هايلننم الجارزميننة ه  اب نن   عشننر أيننجال عسنن را  منن  مصننر ب
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ابلقنن ء عتننه غننزة بننني م حننهث 1244ابسنن بهللا عشننر منن  عشننري  األهل اننتة ي/642دذ األهىل اننتة منن  مجنن 
ا ننيم ا صنننرذ هماننن  الجارزمينننة مننن  انحينننة هابصنننليبيجن ه يننج  محنننص هدمشنننق مننن  انحينننة أخنننرى هُت ننن  

حن قنن ل ابنن  ك نن  عنن  يننلس (1)الننجارزم   حنن ا يزميننة انن حقة اببسونن بف ابشنن م  ابصننلي  ه  ا ننيم ا صننرذ
ك يند فيهن  هقانة عظيمنة بنني الجارزمينة ابنلي  كن ن ابصن م أينجال صن حد  ي642ابجقاة   أحهاث انتة 

مصنننر قنننه اانننسقهمهم بيسنننستِعه انننم علنننى ابصننن م إ  عينننل أ، احسننن  صننن حد دمشنننقحن فتزبنننجا علنننى َغنننزَّةحن 
هأراننل إبننيهم ابصنن م أيننجال األمننجال هالِلننهللَا هاليننل هاألقمشننة هاباسنن كرحن فنن عفق ابصنن م إ  عيننل هابت صننر 
داهد صننن حد اب نننرك ها تصنننجر صننن حد محنننص منننهللا ابفنننري  هاقسسلنننجا منننهللا الجارزمينننة قسننن    ونننهيها  فهنننزمسهم 

رةهت أ  ال ا سنلمنيحن هك يند  الجارزمية كسرة مت رة فظياةحن يزمد ابفري  بصلب    هرااي   ابا بية على 
كاننجت المننر داىلننرة بننني ا يننج حن فت بنند كاننجت ا تننجن علننى علنن  المننجرحن فقسننل منن  ابفننري    يننجم هاحننه 
زايدة ع  و وني أبف  حن هأانرها مج عنة من  ملنجكهم هقسجانهم هأان قفسهمحن هخلقن   من  أمنراِء ا سنلمنيحن هبا نجا 

ل يجم   مشهجدا  هأمرا  حممنجدا حن هقنه قن ل بانو أمنراء ا سنلمني؛ ابألا رى إىل ابص م أيجال رصرحن هك ن ي ما
قه علمد أاّن  ّ  هقفت   د صلب ن ابفري  أان   يُفِلُ  هغتمد الجارزمية م  ابفنري  ه ّن  كن ن ماهنم ونيا    
نننرال مننن  حجهلننن  رابعننن      ك ننن ا حن هأرانننل ابصننن م أينننجال إىل دمشنننق بُيو صنننري حن فوّصنننته  ابصننن م إ  عينننلحن هخَّ
ك  ةحن هكسر  سر ابال عُجم حن ف سر ابتهنرحن فرتا نهللا ا ن ء حن  صن ر حُبن ة من  ابال عُجمن ء هابال ابسَّن مَةحن 

بانه ماركنة غنزة  (2)ف را مجيهللا م  ك ن بيتهم  من  اباُمنران هافسقنر ك ن  من  ابتن تحن فن ان   هإان إبين  را انجن 
حن هابقننهت هالليننل هبينند  يفيننل هاألغننجار مث انن رع ابق ىلننه ا صننرذ بيننيفت إىل ا اننيس ء علننى غننزة هابسنن حل

ح صننر دمشننق هفيهنن  صنن حبه  ابصنن م إ  عيننل هإبننراييم بنن  ونن كجس صنن حد محننصحن ه نن   نن ا صنن حد 
 ابنن  دمشننق ابحصنن ر ذرعنن   انن  هزيننرس أمننني ابههبننة إىل اباننراا مسشننفا   ابلليفننة اباب انن  بيصننل  بيتنن  هبننني

ذبن حن هبانه حصن ر دام انسة أونهر ااسسنلمد دمشنق   اب ن م   الليفنة إىل أخي  ابص م أينجالحن فلنم جيبن 
ن هعننننجل ابصنننن م إ  عيننننل عتهنننن  1245األهل منننن  عشننننري  األهل اننننتة ي/643منننن  مجنننن دى األهىل اننننتة 
هأم  الجارزميةحن فقه ايقلبجا على ابص م ام ابهي  أينجال أل نم    صنلجا علنى ( 3)ببالب  هبصرى هأعم هل  
فهننم وتننجا أ ننم باننه أن انن عههس   ابس لنند علننى خصننجم  ه  ُتلنن  بنن د ابشنن م منن  كنن يجا يعموننجن إبينن حن 

مشننق هأقعاهننم بنن د اننجا يقنن  هم اب تنن ىلم هيشنن  ريم ا لنن حن ب نن  وننتهم خنن ال عتننهم  مننتاهم دخننجل د
حن هأعلتننجا اب ننجرة هانن رع ابت صننر داهد (4)ابسنن حلحن فس نن   يينن  م هاعفقننجا علننى الننره  عنن    عننة ابسننلع ن 
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هقعاننجا كحن ها لنن  ابصنن م إ  عيننل اب يلنن م إبننيهمحن هزحفننجا مجيانن   علننى دمشننق هح صننرهي  صنن حد اب ننر 
م  ابت ت  جع  حن هأكل ابتن ت ابقعن  هاب ن ال ها يسن  حن ا حن ف وسه اب  ء ا حن هم   ك   عته  ا مهاد

حيلننة هابسننهب حن هااننسمر يننلا ابننب ء و وننة أوننهرحن هيتنن  أوهننر ابصنن م أيننجال صننيفا  همهنن رة فلعننأ إىل أعمنن ل ا
فننأغرى ا لنن  ا تصننجر إبننراييم صنن حد محننص علننى ا يلننم م إبينن  فلنن   عنن  ااننسم بة احلبينننيحن كمنن    يننل 

مث يلس ا  راءا  ُت   ابص م أيجال م  إيزال اهلزمينة  –   –هف  ابسو بف هبفلل  اءعلى باو األمر 
يمهم مصنرع حن فسبنهد  لهنمحن عم هبق  ز 2461/(1)ي 644ابلجارزمية اببقرال م  محص   أهل احملرم اتة 

ق ىلمة هباه ابقل ء علنى الجارزمينة قن م ابصن م أينجال برحلنة إىل ابشن م بيقنف علنى (2)ه  عقم هلم باه ذب  
آذار  26ي/645م  انب  م  يصرحن هبيازز مركزسحن فسج   إىل دمشق حين  بقن  ان  اانسقب    حن ف     انتة 

بننن  حن هأقننن م عمننن ىلر هبصنننرى هبيننند ا قنننهتحن مث عمنننر مننن  ختنننرال مننن  ا محن مث اننن ر إىل بالبننن  1347انننتة 
ابنننن  خلنننناد بنننن حن هعشننننهه ابتقننننج  علننننى منننن  قنننن م بنننن  منننن  مبنننن ن هإيشنننن ءا    دمشننننق   هيننننهة   ابننننب د

 .(3)هابشجب  هصرخه هبصرى هبيد ا قهت 
 
عقن  ابنهي   يج ا م م اح ف  ابا مة وني  ا ان مه: 643ال يخ تقي الدين بن الصالح : تو   -1

أبنننج عمنننره ع مننن ن بننن  عبنننه ا فننن  صننن ح ابنننهي  عبنننهابرمح  بننن  ع مننن ن بننن  مجانننى اب نننردذ ابشنننهرزهرذال 
... هدّرت اب هرانة (4)ا جصل ال ابش فا حن صن حد علنجم احنهي  مجبنهس   انتة انبهللا هانباني هئنه مانة 

إىل دمشننق فننّهرت اببرهاحيننة مننهة  ابصَّنن حية ببينند ا قننهت ُمهيننهة حن فلمنن  أمننر ا اظننم اننهم اننجر ا هيتننة يننزح
عتهم  أيشأي  ابجاقفحن فلم  أيشاد ابنهار األونرفية صن ر وني ه حن مث هو عنهريه ابشن مّية ابصَّن رى هأون َّل 
هأفنن  همجننهللا هأبننفحن هختّننر  بنن  األصننو الحن هكنن ن منن  كبنن ر األىلمننِة هكنن ن عقنن  ابننهي  أحننه فلنن ء عصننرس   

ابننلي   (5)ة فتننجنحن هك ينند فس هينن  ُمسننهّدسحن هيننج أحننه وننيجخ  مشنن ركة   عننهابسفسنن  هاحننهي  هابفقنن  هبنن  
هقنن ل ابننلي : كنن ن ذا   بننة ععيبننةحن ههقنن ر  هييبننة  (6)ايسفانند اننمحن أقمنند عتننهس ب وننس  ل ه زمسنن  اننتة 

هفصنن حةن هعلننم انفننهللاحن هكنن ن مسننني ابهاييننةحن اننلف َّ ا ُملننةحن صننوي  ابتَّولنن حن ك فنن   عنن  الننجل   مننزّ   
اب حن هرنن   نن ء عنن    منن  أ  ىلنن  هياجعنن حن حسنن  اببننزَّة هافننر احرمننةحن ماظَّمنن  عتننه ابسننلع ن  األقننهامحن م متنن   
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  احننهي  مسصننجان  ن مننهللا عّبوننرِس   ابفقنن   ننجَّدا   نن  يتقلنن حن قننجذَّ ا نن دة منن  ابل ننة هاباربيننةحن مسفّتتنن   ... هكنن(1)
قجاعنهس ّونل فيهن  هين  صن ة ابرغ ىلند ّقجاين   ُم ب َّ على ابالمحن عهمي ابُتظ    زم ين  هبن  مسنأبة بيسند من 

هيصنننري  منننهللا أن حنننهي ه  اب نننُل بننن  عنننردد  هب ننن َّ بننن  إصننن اب  هفلننن ىلل همننن  فس هيننن  أيننن  ُانننال عمننن  يشنننس ل 
اب تعق هابفلسفة فأ  ال: ابفلسفة ُأتال ابسََّفِ  ها د ل هم دة اح ةحن هابلَّ لحن هم ن ُر ابزينا هابزَّيهقنة همن  

ق ريننن  النننل ن هاحرمننن ن بصننن ع  عننن  حم اننن  ابشنننرياة ا  يّنننهة اببيفايننننيحن همننن  علنننبهَّ اننن   عفلسنننفحن َعميِننندف 
هااننننسوجذ علينننن  ابشننننيع نحن هأولننننم قلبنننن  عنننن  يبننننجة حممننننه صننننلى   علينننن  هاننننلمحن إىل أن قنننن ل : هااننننسام ل 

وةحن ا صنننع ح   ا تعقينننة   مب حننن  األح ننن م ابشنننرعية مننن  ا ت نننرا  ا سسبشننناةحن هابرقننن ءا  ا سنننسوه
افسقنن ر إىل ا تعننق أصنن حن هيننج قانن قهللا قننه أغننىن   ُكننلَّ صننوي   –ه  احمننه  –هبننيه ابألح نن م ابشننرعية 

ابلي حن ف بجا د على ابسنلع ن أعنزّس   أن ينهفهللا عن  ا سنلمني وَّنر ين  ء ا شن ىليم هخينر هم من  ا نهارت 
جارزميّننننة   انننور ينننجم األرباننن ء النننن مه   انننتة الُ  –رمحننن     –هعنننج َّ ابشننني  عقننننّ  ابنننهي  (2)هيبانننهيم 

ماننةحن همحننل علننى ابننرةهتحن هأزدحننم اللننق علننى  ةهاباشننري  منن  وننهر ربيننهللا اعخننر اننتة ونن ث هأرباننني هاننسَ 
انريرسحن هكن ن علنى  ت زعن  ييبنة هُخشنجعحن فُصنلّ  علين   ن مهللا دمشنقحن هونياَّجس إىل داخنل ابال ابَفنرَ  فصنلجالا 

  نن ن حصنن ر دمشننق ابلجارزميننة هباسنن ر ا لنن  ابصنن م اننم ابننهي   هاخلنن     مننرة؛ هر ننهللا ابتنن تبعلينن  
نننن  ا لنننن  ابصنننن م عمنننن د ابننننهي  إ  عيننننلحن ف ننننر  بتاشنننن حن دننننج اباشننننرة مشننننّمري حن هدفتننننجس رقنننن بر  أيننننجال بامَّ

   عق ال ابهي  ب  ابص ح م  بقع .ابصجفية هق ل ابسب  : أيشه  ابشي(3)
 
 
 

 احننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلر منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ابننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجاها 
  

 

 جااحسننننننننننننننننننننننننننننننننننن أربانننننننننننننننننننننننننننننننننننة فهننننننننننننننننننننننننننننننننننن َّ مننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 هاَه ابجصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننية هابجدياننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة
  

 

 (4)هابجك بنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة هابُجقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجا 
 

 

                                                           
 .(23/142ا صهر يفس  )(1)

 .(23/143ا صهر يفس  )(2)

 .(23/143ا صهر يفس  )(3)

 .(17/282اببهاية هابته ية )(4)
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هح نننى ابننن  خّل ننن ن عتننن  أيننن  قننن ل: أهلمننند   ا تننن م يننن  ء اب لمننن   أدفنننهللا ا سنننأبة مننن  ه نننه  ابسَُّعمنننل 
مي ت حن ف ن ب ل يجم رزق    هيها  ها ح ُح   ابعلد يُليد اببهن َءحن همن  أقنرال ابصَّنتيهللا من  ا لهنجا هررن   

ابِ َ ُ  يجع   م  آداال   عا ىلحن هاحظجا مراعُد ف  عاعل على مثرة قبل أن عُهرِك ف ين  انست هُل    ك ن 
 .(1)أها  حن ه  عاعل   حجاىلع  فسليق ا  ذرع   هي ش ك ابُقتجُ  

 
ابشنني  ا منن م ابا مننة ونني  ابقننراء هاألدابء علننُم ابننهي  أبننج ه: 643ولييال شيييخ القييّراء بدم يي  عييا   -2

هكنن ن إم منن     اباربيننة  (2)احسنن  علنن ال بنن  حممننه بنن  عبهابصننمه ععّنن ت ابسنن  هذ ابشنن فا  يزيننل دمشننق 
هرهذ بصنن ا  اببل ننة فقيهنن  مفسينن حن ع  نن   اببقننراءا  هِعللهنن حن  ّننجدا  هلنن حن ابرعنن     ابسفسنن حن صننتَّف هأقننرأ هأفنن دحن 

لجمن  هفلن ىلل  ديتن  حن حسن  األخن احن حمببن   إىل حن هك ن مهللا ااة ع(3)اب    هباه صيس حن هع  ور علي  ابقرّاء 
حن بيه ب  و ل إ  ابالم هيشرس   .(4)ابت تحن هافر احرمةحن ُمعرَّح   بلس لفال

 
هونرح قصنيهع  هبن  ونرح ا ُفّصنل   ق ل عت  اب  ك  : خسم علي  أبجا م  ابت ت هك ن قنه قنرأ علنى ابشن  

 صنلى   علين  هانلمحن هكن ن بن  حلقنة  ن مهللا دمشنقحن ههىل هب  عفس   هعص ييُف ك  ة همهاىل     راجل  
مشنني ة ا قننراِء برتبنن  أمَّ ابصنن م هانن  كنن ن مسنن ت حن هبنن  عننج  بيلننة األحننه    عشننر مجنن دى اعخننرة هدفنن  

 .(5)بق ايجن 
 
كنن ن ونن اب  ف  نن   أديبنن  حن منن ير صننتَّف كسنن اب  ه : 646 ييال الييدين أبييو احلسيين املخرمييي تييو  سيياة  -3
صننرا  ه يننزا    مانن   بفتننجن ك نن ة   ابراي ننية هاباقننل هذمَّ اهلننجى ه َّنن س يسنن ىل  األف نن رحن قنن ل فينن  منن  اب لننم لس

  جَيُنرف  لا سسف دة اح يمة: ابسلع ن إم م مسبجعحن هدي  مشرهعحن فن ن ولنم  ن ر  اح ن م بظلمن حن هإن عنه
  هعبن دس هبسن  ينهس هانلع ي حن هرفنهللا حملن َّ أحه   ح م حن م  م َّت      أر   هب دس هاىلسمت  على خلقن

ابسَّن ةحن هجيانل ابانهل دأبن  هم  ي حن فوقيق علي  أن ي دََّى األم يةحن هخُيفِلَص ابهايية هُ مََّل ابسَّنريرةحن هُ فِسنَ  
م هقن ل أيلن  : ا اهجد هاألم  حبر عر   ا قصنجد فن بظلم يُنزِلال ابَقنَهم هيُزينُل ابنتَّامحن هجَيفلُنُد ابنتَّقم هيُهلنُ  األمن

ما ر نننة ابعبيننند عج ننند ابسَّانننليدحن ُرالَّ حيلنننة أيفنننهللا مننن  قبيلنننةحن ا نننج     لننند اب نننأر خننن  مننن  احيننن ة   
                                                           

 .(17/283ا صهر يفس  )(1)

 .(23/123ا  أع م ابتب ء )(2)

 .(23/123ا صهر يفس  )(3)

 .(23/123ا صهر يفس  )(4)

 .(17/285اببهاية هابته ية )(5)



 -329- 

ابانن رحن َ نننُي اب لنند مهننزهلحن ههاو اب ننهر ماننزهلحن قلننجال احُ منن ِء عسسِشننفال األاننرار منن  حملنن   األبصنن رحن 
م  مص ىله ابشراحن م  أحسن  حسن  ابظن     ه يس  م  َكتد عاههس م  مجدع حن ابسجا هللاأرَل م  أخي  

ك من  أن خ دمن   بابنه   بن    هذكنر   غبُنجن (1)بج  أن في  اباعزحن من  أقنب  انجء ابظن  بنج  أن فين  احنزم 
عمر أذيدحن فأراد اب  عمر أن يا قب  على ذيب  فق ل: اي ايهذحن أمن  بن  ذيند  ختن ا   عان ىل متن ة قن ل 

  أمهلسنينحن مث أذيند ابابنه  يين  حن فنأراد عقجبسن  فقن ل بن  م نل ذبن حن فافن  عتن حن بلى. ق ل: فب بلذ أمهل  ّبم
مث أذينند اب  ب ننةحن فا قبنن  هيننج   يننس لَُّمحن فقنن ل بنن  ابنن  عمننر: م بنن    عَنُقننل منن  قلنند   اأَلهَّبسننني فقنن ل: اي 

ننر حن فب ننى ابنن  عمننر هقنن ل: أان أحننقال ابحينن ء منن  ر حينن ء  منن  ِحلفِمنن  مننهللا ع ننرار ُ رمنن  اننيهذحن َ،حن أينند حال
 بج     عا ىل هم  وارس ميهح الليفة: 

 
نننننننننننننننننننننننننننو اُل ر ىلِنننننننننننننننننننننننننننن   اي مننننننننننننننننننننننننننن  إذا  نننننننننننننننننننننننننننمَّ ابسال

 

 

نننننننننننننننننننَعها   يعلننننننننننننننننننند ينننننننننننننننننننهاس علنننننننننننننننننننى ابيَفِيَّنننننننننننننننننننة َعسف
 

نننننننننننننننننننننننننننَل حننننننننننننننننننننننننننن       نننننننننننننننننننننننننننجَّزَ  كسنننننننننننننننننننننننننننرى اي ُمَبوَّ
 

 

 (2) ف نننننننننننننننننه  بتنننننننننننننننننج اعمننننننننننننننننن ل دنننننننننننننننننَجك ُانننننننننننننننننعَّها 
 

 
 
 
 

 خامساً: عاللة امللك الصاحل أيوب ابخلاللة العباسية: 
 ينند اي اننة ا لنن  ابصنن م اننم ابننهي  أيننجال دنن س ال فننة اباب اننية عسسسننم بننتفه ابسج يهنن   ابنن  عبت ينن  ك

أانن ف  ابسنن  ني األيننجبيني منن  حينن  ا عننرتاا ر اسننة ال فننة هوننرعية انني د   علننى ابانن   ا انن م حن 
 .(3)ها بسزام بسعبيق ذب    العبة ها  ابتقجد هاألمجر ابر ية األخرى 

 
 سادساً: تنوير امللك الصاحل أيوب لل يش األيوب: 

                                                           
 .17/299اببهاية هابته ية )(1)

 .(17/300ا صهر يفس  )(2)

 .101ا ل  ابص م أيجال هاا زاع  ابسي اية هاباس رية   (3)
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يتسنند إىل ابسننلع ن ا لنن  ابصنن م اننم ابننهي  أيننجال إدخنن ل عشنن ي    هيننهة علننى ابّقننجة اباسنن رية ابنن   
كن ن يس نجن متهن   نيم ابسنلع ن األينج، فقنه اختننل مجلنة من  ا  نراءا  اباسن رية عبت ين  ابسنلع ن ا لنن  

 ننيم ابننلذ كنن ن يرتأانن  همنن  أمههنن ؛ ايسم منن  اب بنن  بشننراء ا م بينن  هاب لمنن ن ابصنن م اننم ابننهي  بسقجيننة ا
  يسبق ب  يظ     ري  ابسلعتة األيجبيةحن ف  ل مهة ح م  أ  ا إىل ا يم   دفانة األعراك بش ل 

 و هاحننهة منن  عاننهادس منن  أك ننر منن  أبننف  لجكنن   عركينن    لننبهم منن  إقلننيم ابرتكسننس ن )خننجارزم( همنن  متنن  ق  نن
ا لنن  ابصنن م يننج  حن هغ ينن  منن  األمنن ك  هقننه أصننب  اباتصننر ابرتكنن    عهننه(1)اببوننر األاننجد هحبننر قننزهي  

إىل دهبننننة  اي اننننية يشننننع   جبنننند –ة بلعننننيم األيننننج، هاننننرع ن منننن  ونننن لجا يننننجاة عسنننن رية اب  ببيننننة ا سميننننز 
رجيي   ابات صنر ا س نجن متهن  ا م بي  اببوريةحن باه أقل من  بلنهللا انتني علنى هفن ة ا لن  ابصن م بس سفن  عنه

ا ننيم األيننج،حن كنن بيفبر هابسننجدانحن همنن  أيننم مانن   ابسعننجير   اببتيننة اباسنن رية األيجبيننة   عهننه ابسننلع ن 
 ا ل  ابص م ام ابهي  أيجال اعيت: 

 
هيننن  ابقنننجة اباسننن رية ا هينننهة مننن  ا م بيننن  األعنننراك ابانننم "ابصننن حية" يسنننبة إىل ا لننن  الصييياحلية:  -1
ص م أيجال يفس حن همن  ابجا ن  أن ا لن  ابصن م انم ابنهي  أينجال ينج صن حد ابفلنل   ع نجي  ينلس اب

قننهر هلنن  أن عننتهو بننههر خعنن     رينن  ابفرقننة ا هيننهة منن  ا م بينن  ابنن   مننل أيلنن   ااننم اببوريننة هابنن  
صنل من رؤ األينجبيني مصر ابسي ا    يقرال م  قريني هيصف ه   يقجبن : ابن  ع نرى بنردى يقن   عن  ابن  ها

: اوننرتى منن  ا م بينن  ابنننرتك منن    يشننرتس أحننه مننن  أيننل بيسنن  حنن  صننن رها ماظننم عسنن رس هأر وهننم علنننى 
حن هيبننهه أن ا لنن  ابصنن م أراد أن يشنن ر ا م بينن     هننجديم   ابجصننجل إىل دانند (2)هأمننريم األكننراد 

قن بيم األيجبيننة بانه أن  نه غننهر ابسنلعتةحن هبنلب  عمننل منتهم  نيم قننجذ يسن يهس   فنرل إرادعنن  علنى األ
ابعجاىلف األخرى م  ا ته ا رعزقة    دفا  إىل ا عسم د على عل  ابفرقة ا هيهة هعر يوهم على ابات صنر 

ينن ر سهأمنن  عنن  ابسننبد   عسننمية يننلس ابفرقننة ابببوريننة فنن  ر   أن ذبنن  ير ننهللا إىل اخ (3)األخننرى ابسنن ىلهة 
هكننن ن  –يننرة ابره ننة علنننى حبننر ابتيننل مركننزا  هلنننم هب  تنن  م اباسنن رية ابسننلع ن ا لنن  ابصنن م انننم ابننهي   ز 

ماظننم ينن  ء ا م بينن  منن  األعننراك اجمللننجبني منن  بنن د ابقفعنن احن  نن ل اببوننر األاننجدحن همنن  بنن د ابقجقنن زحن 
ا م ال صننة بننني  جاىلننف ابننرتك ابا مننة منن  حينن  حسنن  قننرال حبننر قننزهي حن هقننه كنن ن بألعننراك ابقفعنن احن ميننز 

 ل ابشن ل هقننجة اببنأت فلن   عنن  ابشنع عة ابتن درةحن ه ون    ه ء ينن  ء بسنيهيم هكن يجا قننه همجن ابعلانة

                                                           
 .109ا ل  ابص م أيجال هاا زاع  ابسي اية هاباس رية   (1)

 .110ا صهر يفس    (2)

 .110 صهر يفس    ا(3)
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وننن لجا يننننجاة بقننننجة عسنننن رية  نننن ربة   ا ننننيم األيننننج، هاحسلننننجا يسيعننننة بتننننيلهم وقننننة هاعسمنننن د ابسننننلع ن رعبنننن   
مقننهمهم ركنن  اننم ابننهي  أيننجالحن م ننل ا   يننة ابنن  كنن ن يسمسننهللا انن  عسنن رية كبنن ة    ننيم ا لنن  ابصنن م 

إىل ابسننننلعتة هفيمنننن  باننننه   ا انننن رك  ننننه ابننننهي  بيننننيفت هابننننلذ بانننند دهرا  كبنننن ا    صنننناجد ا لنننن  ابصنننن م 
هكننن ن يننن  ء ابصننن حية يسنننجىل وننن ه م   ابسالنننيم ها عنننهاد . (1)ابصنننليبيني ابفنننري  هخ صنننة ماركنننة ا تصنننجرة 

هخبلفينن   األمننمحن ابنن  يتسمننجن إبيهنن  اباسنن رذ  هنن ز إدارذ حم ننم منن  ا ننجوفني ا  سصننني بشنن هن ا ننيم 
هاببهي  ا ا م  احتيفحن هبلا كن ن ا عنهاد اباسن رذ ينسم علنى مراحنل حين  أن ا م بين  ابنهاخلني   
ابسل  اباس رذ خيلاجن  راحل م  ابساليم هابرتبية ابش ملة بني ا تهية همارفة دي  ا ان محن رن  ين يلهم 

حن هيننننسم (2)ينننن  يشنننن لَّجن ابرافننننه األا انننن   هنننن ز ابسننننلعتة ا ركننننزذ بلس ننننر  هخهمننننة ابسننننلع ن مسننننسقب   ح
ختننر هم باننه إ نن دة ااننسام ل لسلننف األاننلوة هاعقنن ن فتننجن ابقسنن لحن هابفرهاننية ا  سلفننةحن هباننه دخننجهلم   

أن بقنهمج  حن كمنن    ابسنلعتة اباسن رية خيلناجن بتظن م ابرتبينة علنى حسند كفن ء م هقنهرا م هخنهم  م ابن
هاببتسننننبة إىل زيهننننم (3)عبيانننن  منننن  رعبننننة أهىل إىل أخننننرى أعلننننى متهنننن  يننننج أاننننلجال ابرتقيننننة ابسنننن ىله ابسننننهر  اب

اباس رذحن ف  م بي  ابص حية كأمراء فرا ن ك يجا يلبسجن زاي  خيسلف ع  زذ ر  ل ا ش ة هك ن ينلا ابنزذ 
انن ىلها  بننهى ن بنههري  عا ننه منن  كن  بنن منأخجذا  عنن  ا نيم األيننج، أل ننم  نم  عشنن ي   يننلا ا نيمحن ا

 .(4)اباب ايني
 
اختنننل ا لننن  ابصننن م أينننجال  م بي ننن  ق عنننهة    زينننرة ثكايييات املمالييييك الصييياحلية   جبييييرل الرو ييية:  -

ابره ننة عاننرا قلاننة ا زيننرة أه قلاننة ابره ننةحن ه الهنن  مقننرا  هلننم هوننرع   حفننر األانن ت هبت ىلهنن  بننني عنن م  
هم اب  ن  من  ابنههر هابقصنجر ها سن  ه ابن   م هبسعجير يلس اب  ت   ي1240ي/638م ه1239ي/637

ك ينند   ا زيننرة هأدخلنند   يعنن ا ابقلاننة مشننيها  فيهنن  مبنن ن ك نن ة متهنن  اننسني بر نن  حن هأقنن م انن  مسننعها  
مننن  هغنننرت بنننهاخله  أيجاعننن   وننن  مننن  األونننع رحن همننن  ونننوته  اببسننن ح هاع   احنننرال همننن   سننن   إبيننن  

ابسننلع ن ا لنن  ابصنن م اننم ابننهي  أيننجال علننى عم ر نن  أمننجا   ك نن ةحن  اب نن ل هاألزهاد هاألقننجا  هقننه ايفننق
هكنن ن ابسننلع ن يقننف بتفسنن  هيرعنند منن  يامننل انن  هقننه عمننل كننل ذبنن  منن  أ ننل أن يتسقننل منن  قلاننة ا بننل 

 .(5)هيس   مهللا   بي   اببورية 
                                                           

 .111ا ل  ابص م أيجال هاا زاع  ابسي اية هاباس رية   (1)

 .111ا صهر يفس    (2)

 .111ا صهر يفس    (3)

 .113ا صهر يفس    (4)

 .114ا ل  ابص م أيجال هاا زاع  ابسي اية هاباس رية   (5)
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ا لننن  ابصنننن م   ك يننند الجارزميننننة قنننجة عركينننة دخلنننند األرا ننن  ابشنننرقية ابنننن    حنننجزة اخلوارزميييية:  -2

م هيننن  فرقنننة مننن  1230ي/628أعقننن ال يزمينننة ابسنننلع ن النننجارزم   ننن ل مت نننيفيت أمننن م ا  نننجل   انننتة 
رتأاننننه  مقننننهمهم بركننننة خنننن نحن مث أصننننبود احننننهى يحن (1)ابفرانننن ن قجامهنننن  اوتنننن  عشننننر أبننننف فنننن رت أه يزيننننه 

إبينن  ماهننم   ذبنن  عشنن ي    ننيم ابسننلع ن ا لنن  ابصنن م اننم ابننهي  أيننجال باننه ابسفنن يم ابننلذ عجصننل 
ه ىلهنننم أن  عتنننهم  كننن ن مل ننن     ا شنننرا األينننج،حن هينننم يشنننبهجن ابصننن حة مننن  انحينننة  تسنننهم ابرتكننن  إ 

ابسي انن  وننل مرعبعنن   رصنن حهم ابش صننية هابسي اننيةحن هبابننجا دهرا  كبنن ا  أابن إمنن رة هاننلعتة ا لنن  ابصنن م 
 يم الجارزم  هعتظيم عن  ابن  يقلسهن  بنههري  إىل أيجالحن هي ح   ن قجة الجارزمية قه احسفظد بسق بيه ا

مفننردا  ا ننيم األيننج، هعتظيم عنن  هاببننرغم منن  ااننه م   الجارزميننة   خهمننة ابسننلع ن ابصنن م أيننجال إ  
حن إ  أين  اانس هامهم إىل حنني مث ختلنص منتهم كمن  (2)أي  ك ن قليل اب قة ام باهم ا خ     ه ىلهم ب  

 مّر مات .
 
  ي نن  عننرال بتننج كت يننة قننجة يظ ميننة بننل كنن يجا يشنن لجن احننهى ابقننجى ا حسي  يننة باييو كاانيية: عييرب  -3

 ننيم ا لنن  ابصنن م اننم ابننهي  أيننجالحن هكنن ن هلننم دهر كبنن    مح يننة مهيتننة دمينن   أوتنن ء احملننة ابصننليبية 
 .(3)ن ا  سلفة  ن دهريم   ابش م أكيف هإاه م  م أك ر   مح ية ا هنم هك1249ي/646تة نعليه    ا

فننأهل منن  يبننهأ بنن  عالننيم ا م بينن  منن   سنن  جن إبينن  منن  اهتمييا  األيييوبيء بلبييية املماليييك اإسييالمية:  -4
ابقننرآن اب ننرمي هب ننل   ىلفننة فقينن  ىبعيهنن  كننل يننجمحن هىبخننل   عاليمهنن  ابقننرآن همارفننة النن حن هابسمننري  اداال 

ر ابرام إذ ذاك إ  دلند ابسعن ر إ  ا م بين  ابصن  رحن ابشرياة ا ا مية هم زمة ابصلجا  هاألذك ر هص 
ف ذا ص ر إىل اتة اببلجف أخل   عاليم  فتجن احرال   زم  ابسه م هباند ابنرم  هدنج ذبن حن فيسسنلم كنل 

من  مارفنة من   سن   إبين حن هإذا ركبنجا إىل باند ابنرم  أه رمن  ابتشن ال   جيسنر    ىلفة مالم ح  يبلنا اب  ينة
 أن  هوهم أه يهيج متهمحن عته ذب  يتقنل إىل الهمنة هيتسقنل   أ جارين  رعبنة بانه رعبنة إىل  تهذ ه  أم 

أن يص  م  األمراء ف  يبلا يلا إ  هقه  لبد أخ ق  هك ر  أداب  هأمسنز  عاظنيم ا ان م هأيلن  بقلبن حن 
 ن هلنم خنهام   هأكن بر هأوسه ا عهس   رم ية ابتش ال هحس  بابن  اببنرم  همنرن علنى ركنجال الينلحن هقنه كن

ابجاحننننه مننننتهم فوصنننن   ونننن في   هي اخلهينننن  أوننننه ا  اخننننلةحن هيت قشننننجي  علننننى  رك عنننن  منننن  ابتننننجاال يفوصننننجن 

                                                           
 .115ا صهر يفس    (1)

 .116ا صهر يفس    (2)

 .117   ا صهر يفس (3)
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هانن ت ع  فنن ن ع ننر أحننه م دبينن  ابننلذ يالمنن  ابقننرآن أه رأت ابتجبننة ابننلذ يننج حنن كم علينن حن علننى أينن  اقننرتا 
حن ق بلنن  علننى ذبنن  باقجبننة وننهيهة بقننهر  رمنن  ذيبنن  حن أه أحننل براننم أه عننرك أداب  منن  آداال ابننهي  أه ابننهيي 

اننبيل   هأيننل اي اننة يبنن ب جن   إوهنن ر ا ميننل فلننلب  كنن يجا انن دة يننهبرهن ا م بنن  هقنن دة جي يننههن   
هدرهال همح منن   همننهارت هبلمم بينن  ابصنن حية ابتعميننة اببقنن يرة خنن ان  (1)هيردعننجن منن   نن ر أه عاننهى 

بص حيةحن يلكر مته  ا هراة اب زيجينة ابن  بت ين  األمن  عن ء ابنهي  على غرار متش   ا م بي  األاهية ها
اببته قهارى ابصن ح  ابتعمن  همعنب  ان ر األمن  ف رانى أقعن ذ ابصن ح  ابتعمن حن همحن م ابرهمن   نجار 

هكنل ينلا ينهل علنى أن ابههبنة األيجبينة اانس همد (2)ح رة بر جان يسبة إىل األم  انتقر ابرهمن  ابصن ح  
 .(3)ي  األعراك ااس هام   هااا   بهبيل ك رة ا ب   هابام ىلر اب  ويهي  ي  ء ا م بي  ا م ب
 
 هل السلنان الصاحل جنم الدين هو أول من مّسى املماليك البحرية بذلك؟  -5

بقينند مسننأبة عسننسوق ابسصننوي    مج ننجع ا م بينن  اببوريننة ينن  أن ماظننم ا نن رخني ابسنن بقني هاحملننهوني 
لى أن ابسنلع ن ابصن م انم ابنهي  أينجال ينج من  أهل من  رعند ا م بين  اببورينة هأهل من   ن يم أمجاجا ع

بلب  يسبة إىل حبنر ابتينل ابنلذ أحن   ب  تن  م    زينرة ابره نة غن  أن ينلا ابنرأذ   يسنته علنى أان ت 
 صوي  بألاب ال ابس بية: 

  يشننن ها إىل حبنننر ابتينننل كأصنننل ا  رخنننجن ا ا صنننرهن بلصننن م أينننجال أم ننن ل ابننن  هاصنننل هاو وننن م   -
 .(4)هأ، احمل ا ب مة حبريةحن يلس ابتسبة أهردي  باو ا  رخني ا سأخري  أم  ل ا قريزذحن 

م  ا ارها أن ابف  ميني م  قبلحن ك يد هلم   ىلفة من  ا تنه عانرا ابب نز اببورينةحن كنلب  كن ن  -
اببوريننة ابا دبيننةحن هيننلا بننهل علننى بلسننلع ن ابانن دل األهل  ننه ابصنن م فرقننة منن  ا م بينن حن أ  ينن  

 أن ا ل  ابص م أيجال   ي   أهل م  اخرتع يلا ابلف .

ابنننلذ كننن ن ما صنننرا  ي( 647ينننرهى الزر ننن  أن انننلع ن ابنننيم  ينننجر ابنننهي  عمنننر بننن  رانننجل )  -
بلصننن م أينننجال   مصنننرحن اانننس  ر مننن  ا م بيننن  اببورينننة حننن  بل ننند عنننه م أبنننف فننن رت هكننن يجا 

ابرم  م     ست    بي  مصر هك ن ما  م  ا م بين  ابصن  ر قريند منسهم  ستجن م  ابفرهاية ه 
ل علنى أن بفن  حبرينة اانس هم   بن د حلقس  هعس كر امراىلن  ينلا ابنتص ينه   اباهد خ ر    ع 

 إا مية بايهة كل ابباه ع  حبر ابتيل.

                                                           
 .84(   ابس ري  األيج، ها ملجك    214 – 2/213الع  )(1)

 .84(   ابس ري  األيج، ها ملجك حن أمحه اباب دذ   4/44ا يسص ر بجااعة عقه األمص ر )(2)

 .84  ابس ري  األيج، ها ملجك حن أمحه اباب دذ   (3)

 .85     ابس ري  األيج، ها ملجك حن أمحه لس ر اباب دذ(4)
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 ء  من  أهرهاب إىل أ لق ا  رخجن ابارال ا ا صرهن على باو ابفرا ا سنيوية اباسن رية ابن   ن -
فنس  ي 593ابش م أوت ء احرهال ابصليبية اام ابفري  اب رال اببوريةحن ف هى أبج و مة أين    انتة 

ا ل  ابا دل ايف  هم  ععيد م  بل نين أين  كن ن   قلاسهن  أربانجن ف ران   من  ابفنري  اببورينة فلمن  
هد بهها بسنيجفهم بالنهمم بنباو   ققجا يقد ابقلاة هأخلي  دخلجا كتيسسه  هأغلقجا عليهم ابا 

إىل أن يل نننجا هكسنننر ا سنننلمجن اببننن ال هينننم ينننرهن أن ابفنننري   ستانننجن فننن بفجيم قسلنننى عننن  آخنننريمحن 
حن فلفننن  حبرينننة أذن   ي ننن   هينننها  علنننى مصنننر حيتمننن  أيشنننأ ا لننن  ابصننن م (1)فاعبنننجا عننن  حننن هلم 

يوني اننجاء كمنن  ااننس هم   أيننجال فرقسنن  اببوريننةحن بننل كنن ن بفظنن  ع منن   أ لننق علننى ا سننلمني ها سنن
مصننر ه  خنن ر  مصننر قبننل عهننه ابصنن م أيننجال هيننلا ي يننه ابقننجل  ن يسننبة يننلا ابلفنن  إىل حبننر 

حن (2)اببوننن رابتينننل أمنننر مشننن جك   صنننوس حن هأغلننند ابظننن  أ نننم  نننجا حبرينننة أل نننم  ننن ءها مننن  هراء 
عتننهيم ه ننهث  ه جايفيننل ابننلذ حنن رال ا م بينن  اببوريننة ابصنن حية   محلننة بننجيه ابس اننهللا هأاننر

إبيهم رهاعبهم هل  قيمسه  بصنفس  ر ن   ما صنرا  هون يه عين نحن هإذا علمتن  أن ا م بين  اببورينة زمن  
األيننجبيني ها م بينن  عبنن رة عنن  فاننة منن  اب ننرابء ابننلي  حلبننجا منن  أاننجاا ابت  اننة اببقجقنن ز هآانني  

تننن  إىل اببونننر األبنننيو ابصننن رى هونننجا   اببونننر األانننجد مث حبنننر ابقنننرم إىل خلننني  ابقسنننعتعيتية هم
 .(3)حي  يس هن في  إىل ميت ء ا ا تهرية أه دمي   اليه  بهيت  عب رة  جايفيلا سجا  

 
 املبحث الثاين: احلملة الصليبية السابعة: 

 أواًل: أسباهبا:
ة ابنن  ااننسههفد مصننرحن حنن  عج هنند احملننة لننى ايسهنن ء احملننة ابصننليبية ابس داننع ونن ث اننتني   ُتلنن 
بننجيه ابس اننهللا ملنن  فريسنن  إىل يننلا اببلننه اننها ا اننسي ء علينن  ه قيننق احلننم ابصننلي  ابقننهمي هيننج بقينن دة 

ااننسا دة بينند ا قننهت هأرا نن  بنن د ابشنن محن هعننهعيم اب ينن ن ابصننلي  ا سننهاع حن هحننهث عقنند ا اركننة ابنن  
هابنن   نن  ماركننة  ايسصننر فيهنن  ا لنن  ابصنن م أيننجال هحلفنن ةس الجارزميننجن علننى ابسونن بف ابهمشننق  ابصننلي 

أرِبي حن أن أرال رهبر حن بعريرك بيد ا قهتحن اف رة إىل أهرهاب اب ربينة م بفنة من   ن ب انحن أانقف بن ه حن 
م( خعنجرة ا جقنف   بن د ابشن م 1254 – 1242هأبيف  بعرينق أيع كينةحن بسشنرح بلبن اب إيجانتد ابرابنهللا )

 .(4)لفت ء هععلد مت  ا س عهة ابا  لة ح    يسارل ابصليبيجن ب
                                                           

 .86ا صهر يفس    (1)

 .86ا صهر يفس    (2)

 .يق   ع  صب  األعشى 87  ابس ري  األيج، ها ملجك  بلاب دذ   (3)

 .(441- 3/440ريسيم ن احرهال ابصليبية )(4)
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ابب اب  مان     مهيتنة بينجن ابفريسنية بلسب حن   محن عقه1245وهر حزيران ع م ي/643م ه  وهر حمرم ع 

فيم  يتب   اخت ذس م  عهاب   ق همة أ م ع األميفا جرحن هحنق بن  أعلن ء ابسنف رة هقنهَّمجا بلعمينهللا عقرينرا  عن  
هكنن ن  (1)ة  هيننهة بسننهارك ا جقننف قبننل فننجا  األهانأه نن ع ابصننليبيني   ابشننراحن فسقننرر إرانن ل محلننة صننليبي

عتننه ا لنن  ابفريسنن  بننجيه ابس اننهللا منن  ابننههافهللا منن  محلنن  علننى ا وننرتاك انن حن بيتمنن  أحعمنند أ  يينن  هإيع بينن  
عننن  مسننن يه  حن بفانننل ابصنننراع ابنننلذ كننن ن ق ىلمننن   آينننلاك بنننني ابب بجينننة هاألميفا جرينننة هاحقيقنننة أن األميفا نننجر 

سه  اي انننة مزده نننة دننن س احملنننةحن حيننن  قننن م بسزهينننهي  اب ننن ن عتنننه مرهريننن  بصنننقلية   فرينننهري  اب ننن   ايننن
 ريقه  إىل قيف حن كم  احسف  با ق    يبة مهللا حلف ء اب  مل حممهحن ف عصل ارا  اببصن م أينجال هأرانل 

ب ال إبينن  اننف رة يالمنن  بسوننرك ابصننليبيني هيننجااييمحن بقننه عاَّننه  هعشنناَّبد أاننب ال يننلس احملننةحن فمتهنن  أانن
هبانل  (2)رىليسية عتعنجذ علنى ابنههافهللا احقيقينة بقي مهن حن كمن  أن يتن ك عجامنل  يجينة ان عه  علنى ابستفينل 

منن  أيننم ابننههافهللا احقيقيننة ابنن  أ ر  اجملسمننهللا اب ننر، با مننة ونناجر ا لنن  ابفريسنن  خب صننة هحلَّننر  ا ميننهللا 
 بل أر ي : 

ف األهل م  ابقرن اب  ب  عشنر ا ني دذ علنى عاالرل ابصليبيني   ابشرا إىل مل يق   خ ل ابتص -1
 يه الجارزمينيحن بش ل خ  .

 نني ع بينند ا قننهت مننتهمحن حينن  ااننسا دي  ابصنن م أيننجال رسنن عهة الننجارزميني ابننلي  ي َّلننجا انن      -2
 ابتص رىحن ه بجا دهريم هأمجاهلمحن ح  أ وى ه اهم مقلق   م  ه هة ابتظر ابصليبية.

 ننراب  ق اننية ببنن ق  ا مسل نن   ابصننليبية   بنن د ابشنن م ُت َّننل بالننه  اباننسا دة  بقننه أيننزل ا سننلمجن -3
 .(3)ابص م أيجالحن  يفية هعسق نحن ح  أ ود ابق   سل   م هما قلهم مهَّهدة ابلعر هابلي ع

 
 وأما ليما يتعل  ابلعوامل الثانوية للعل أمهها:

ه ن  أفن ا من  ونهة ا نرلحن ينلر بقه حهث أن مرل بجيه ابس اهللا ح  أورا على ا ج حن  -1
 إن م َّ   علي  اببشف ء أن  مل ابصليد هيليد ب زه األرا   ا قهاة.

يننرى باننو ا نن رخني أن ا لنن  ابفريسنن  محننل ابصننليدحن هعاهننه اببقينن م حبننرال مقهاننة  يقنن ذ  -2
جايننن  أيننن  رأى فيمنن  ينننرى ابتننن ىلم و صنننني فوصننلي  ابشنننراحن إونننر رةاي وهننر  بننن  أوتننن ء مر نن  
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 ع ن أحنننهمه  مسنننلم هاعخنننر يصنننرا حن هقنننه ايسصنننر األهل علنننى اب ننن  حن ففّسنننر ينننلس ابنننرةاي يسقننن
 حب  ة صلي  ابشرا بلمس عهةحن هأن   أان  ب  يلس ا همة.

كننن ن بنننآل ر هابنننلخ ىلر ابهيتينننة ا قهانننة ابننن  حصنننل عليهننن  بنننجيه مننن  حتننن دذ بنننرينيحن ا لننن   -3
ر ابقسنعتعيتية اب عينينحن أونر غن  مب ونرحن دفان  ا    ببيد ا قهتحن هبلههي  اب ن  حن أميفا نج 

 بلقي م حبملس  على مصر م  أ ل ااسا دة بيد ا قهت.

يسيعنننة بجقنننجع اب نننجارث اببصنننليبيني   ابشنننراحن فقنننه أرانننل يننن  ء ابرانننل إىل اب نننرال األهره،  -4
   هرهبيننني ابحسمنن ل  نني ع منن  عبقَّننى منن   سل نن  م إذالرها األأيننيسننستعههن بنن حن كمنن  أوننرانحن ه 

 .(1)يلبجا يهاء ا اس  وة

انننن يه اببنننن اب إيجاننننتد ابرابننننهللا مشننننرهع بننننجيه ابس اننننهللاحن فننننهع  إىل ا وننننرتاك ابحملننننة ابصننننليبية  -5
ابس باةحن خشية أن يع ى يفجذ ا ل  ابفريس حن ابنلذ اونسهر اببنجرع هابسقنجىحن هعُنرا رجاقفن  

بل تيسنة اب عيتينة كر نل دين  هرىلنيه أعلنى اح زمة حي ل اب تيسة هر  ل ابهي حن علنى يفنجذس  
(2). 

 
همنن  األمهيننة ر نن نحن درااننة دهافننهللا ا لنن  بجيسننهللا ابس اننهللا ابفريسنن    مشنن ركس  بلمشننرهع ابصننلي حن هي حنن  

عليننن    باننن   ديتيننن   علنننى دنننج فانننل اباهينننه مننن  اببننن ح ني  رؤ اننن ع   ننن ن دذ  جايفينننلحن قنننه أ نننفىأن مننن  
  رخجن ابفريسيجن احملهوجن بيامقجا ابف رة بشنأن يسصجرهن ذب  ا  يد   ا ل  ابفريس  ا لكجرحن ه  ء ا

ه ابس انهللا عانين أيتن  أمن م ق ىلنه صنلي   ركن  ابنهي    يابقهيه بجيهحن فهل صفة ابقهاانة ابن  ارعبعند بلنج 
من  بنني ملنجك أهرهاب ا ق م األهل ة خ صة أي  ا ل  ابجحيه من  بنني ابنلي  ون ركجا   دعنم احركنة ابصنليبية 

ة (3)من دة مسنسقلة   ابهراان   ال صنة ران  م ابقهاننني  –علنى ذبنن   –حن هانه بن  من  هصنف اببقهاانة
ه  عصجر ا  رؤ ابهكسجر حممه م يه عجل: أن ذب  ا ل  ابفريس  م  ابسعنين علنى ا ج نجعية ابس رخيينة 

اهلعننرذ  ابجا بننة أن يسا مننل مانن  مننهللا ابرةيننة ا جايقيليننة ابنن  صنني د   ابقننرن اب  بنن  عشننر ا ي دذ/ابسنن بهللا
ها تعق يهعجان إىل عصجر اببجاع  احقيقية احملركة بلب  ا لن  ابفريسن حن ه  ينلا ابتعن ا يانرا أن بنجيه 
ابس اننننهللا أراد عننننهعيم يفننننجذ آل ك بينننن  ابفريسننننية فيمنننن  هراء اببوننننر بننننهى ذبنننن  ا لنننن  رةيننننة اقسصنننن دية بس ننننجي  

رغبسننن    زع منننة أهرهاب بلمشنننرهع مسنننسامرا  فريسنننية  هينننهة   ابتعننن ا اببونننر ا سجاننن  كنننلب    ع فنننل 
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ابصننلي    ابتصننف اب نن   منن  ابقننرن اب  بنن  عشننر ا ي دذ/ابسنن بهللا اهلعننرذحن ه  ع فننل زاهيننة أخننرى علننى 
  يبهنن  اب بنن  منن  األمهيننة   صننجرة رغبننة ذبنن  ا لنن  ابهاييننة ابننلذ اعشنن  ب ينن ال ابننهي    ع ننجي  حلننف 

بفريسننن  اعبنننهللا أانننلجاب  شنننف بتننن  كينننف أن ذبننن  ا لننن  ا. هينننلا ا جقنننف ي (1)م جو/صنننلي   نننه ا سنننلمني 
قاننة خن ر  ابتعنن ا ا  ننرا  األهره، اهللا ابسو بفن   ابسي اننية مننهللا ابقنجى ابههبيننة حن  علنن  ابج  هينها    صننت

مننن  أ نننل ععجينننق ا سنننلمني علنننى دنننج ي شنننف بتننن  منننهى عتننن م  احركنننة ابصنننليبية هدخجهلننن  أ نننجارا   هينننهةحن 
دنن س ا انن م هأيلنن  هابسف نن    أانن بيد  هيننهة بلصننراعحن خ صننة باننه أن  عا ننه ااننسا ر اباننهاء األهره،

اننن ع    ينننلا فشنننلد اباهينننه مننن  احمننن   ابصنننليبية    قينننق أينننهافه حن ه  ريننند   أن مننن  أهردس مننن رؤ 
 سمان  كنل هيسل  بت   ن ءحن أن بنجيه ابس انهللا حركسن  عنهة دهافنهللا  (2)ابسصجرابصهد خ  دبيل يهعم ذب  

ابصننلي  حيتننلاك أمنن  ادنن س ا نن رخني األهرهبيننني ه اننيم  ابفريسننيني  –وننأي    ابصننراع ا انن م  متهنن  بنن  
  ننف ء  نن بهللا اجملننه حننجل ذبنن  ا لنن  ابفريسنن  علننى دننج خنن  حن ف نن ن اهلننها متنن   –علننى دننج خنن   

مننن  أ نننل  خلنننق  نننجذ  بلبعجبنننة األهرهبينننة   ا رحلنننة ابقرهانننعية بسامينننق ف نننرة احنننرهال ابصنننليبية هابسلنننوية
ابنننهع ىل  علننى دننج كبنن     انننل ذبنن  ا لنن  هكأيننن  ا سننيوية حنن    عصننران احننن و هقننه انن يم ا  ينند 

أانعجرة أهرهبينةحن هقنه بنهأ ذبنن  ا  يند متنل  ن ن دذ  جايقينلحن هحنن  اعن علنى ابنرغم من  أن اا زاعنن    
 األهره،. (3)ع  ب  أق م اب رال ر ع    احرال هابسي اة   علم  ب  اببسةحن ذب  ا سسجى ابرفيهللا ابلذ صج 

 
عبىن ابب اب أيجاتد ابرابنهللا ينلس احملنة هأعلن  اليينهس هلن  هك يند دعنجاس عن م   فان    اثنياً: اإعداد للحملة: 

فلنن   عنن  بننجيه ابس اننهللا ابننلذ أخننل علننى ع عقنن  مهمننة ابتهننجل ابحملننةحن هقننه ااننس را إعننهاد  ي   إعننهاد
علنى احملنةحن  ااس ت ىلية علنى ا مينهللا رن  فنيهم ر ن ل ابنهي  ب يفن ا  احملة و ث اتجا حن هفر د  راىلد

كمننن  عقنننه بنننجيه ابس انننهللا  لسننن   كبننن ا    ابرينننه حلنننرس كبننن ر ر ننن ل ا مل نننة هاب تيسنننة هدعننن يم إىل محنننل 
ابصنننليد ها يلنننم م إىل صنننفجا احملنننةحن هاننن    إ رة محينننسهم ابهيتينننة هابدر اب يلنننم م بلوملنننة أخجعننن  

ر  كجيد أرعجحن هابفجيه كجيد بجاعين حن هون رل كجيند أانجحن هعنهد كبن  من  ابش صني   ابن  اب  وةحن رهب
ب يلم م إىل صفجا احملنةحن همن    يند آخنر قن م بنجيه  –عسه يم  –عركد فريس  رق  ا    ا  سلفة 

  انن ح م  عقننرر ااننسبا د ابعريننق ابننيفذ حنن  يلننمبسعهيننز أاننعجل كبنن  بتقننل ا تننجد هاباسنن د عننيف اببوننر باننه
محلس  هااسأ ر عهد م  ابسف  م   تجس همرانيلي  هلنلا اب نرلحن كمن  عمنل بنجيه علنى عنجف  اباسن د ها ن ن 
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فلننن   عننن  ا ننن ل بس عينننة يفقننن   احملنننةحن هاانننسا ن ابببننن اب   ينننلا ابصنننهد ألن اببننن اب ينننهد  ينننزال قنننرارا  
ملننةحن هباننه أن ايسهننى بننجيه منن  علننى كننل منن  خينن بف ابساليمنن   ابنن  أصننهري  منن  أ ننل إعننهاد اح ناحرمنن 

اببتقل هابسمجي  همجارد احملةحن عمل على عتظيم  ل س  هإقرار األم  هابتظ م بنهاخله  قبنل ا ش كل ال صة 
انننفرسحن هأانال عتننن    اح نننم هابهعننن  ا ل نننة ب ينننمحن هأحلنننر مننن  ياملنننجن   ب  ننن  بيقسنننمجا رنننني ابنننج ء 

 .(1)هابع عة ب  هبلمل ة األم أوت ء غي ب  
 

غ در ا ل  هاحملة مهيتة ابريه إىل مهيتة بينجن حين  كن ن اببن اب أيجانتد : رحيل احلملة ىل  مصر: اثلثاً 
  ادننن  إىل ميتننن ء إجيسنننمجر   تنننجال  –اب فهنننجم ا سنننيو   –ابرابنننهللا فوصنننل متننن حن علنننى هابيفكنننة هاب فنننران 

قننيف  حينن  لننة إىل  زيننرة م همنن   تننجال فريسنن  أحبننر  احم1548فريسنن    اب  بنن  عشننر منن  يجيينن  عنن م 
م  د اب زيرة حجاو مث يية أونهرحن هخن ل ينلس ابفنرتة عسنربد أخبن ر احملنة إىل مصنرحن ف انساه  ابقين دة 

 جا هة اب زاة هحصتد مهيتة دمي   اب  ك يند عسجقنهللا اهلعنجم عليهن  هزهد  ا هيتنة اب ق علنة  –األيجبية  –
جال   بنننن د ابشنننن م عتننننهم  هصننننلد إبينننن  األبتنننن ء بسوركنننن   هكنننن ن ابسننننلع ن األيننننج، ابصنننن م أينننن (2)ها نننن ن 

ابصننليبينيحن فأاننرع ابباننجدة إىل مصننر باننهم  عقننه صننلو   مننهللا صنن حد محننصحن هيننزل ببلننهة أ ننجم  تنن ح   
م بي جن   مجا هة ابقجا  ابصنليبية إذا من  1249اب  م  عشر م  م يج ع م ي/647اب  ب    صفر ع م 

يجال    صني ا هيتة هإعهاد ا يج  هعهنه إىل   ىلفنة من  بنين كت ينة  ن  هصلد إىل دمي  حن هزاد ابص م أ
عنننرا عنننتهم اببشنننع عة حم ينننة ا هيتنننة مننن  ابنننهاخل هالننن ر حن كمننن  أصنننهر أهامنننرس إىل انىلبننن    ح نننم مصنننر 
حس م ابهي  ب  علن   عنهاد قعنهللا األانعجل هإران هل  إىل دمين   عب عن   هأهفنه ابسنلع ن األمن  ف نر ابنهي  

بنهمي   " ينزة دمين  " حن  ي نجن   مجا هنة قهم اباس كر على رأت  يم كب  إىل ابيف اب ر، يجاف م
ع نرذ أين  ابصليبيني عته هصجهلم إىل بر ا هيتة اب ر،حن كم  حهث   احملة ابصليبية ال مسةحن هينرهذ ابن  

هااننسمر ابامننل    يننجم ابسننبد منن  ذذ ابقاننهة هقننهللا ابشننرهع   عمننل عننهة مراكنند بلننرد علننى غننزه ابفننري 
فننيهم كننل يننجم إىل أن يننزل ابسننلع ن   يننجم ابنن   ء احننن دذ عشننر منن  صننفر اننتة مثنن ن هعشننري  هانننسم ىلة 

ر حبركة ابفري  ف ر  عنهد من  األمنراء ا م بين  ي هكشف عمل ا راكد هأ  ا ه  يلس األايم ك ر  األ 
 مج عننة كبنن ة منن  ا م بينن  ابسننلع يية حرااننة اب  ننجر ه  يننلا ابشننهر أخننل ابسننلع ن   دهيننز اب ننزاة هعنننّي 

 .(3)هاألمراء هأبزم كل أم  أن جيهز عشرة م    بي  
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لنيف م   ون هن  بس انهللا قين دة األانعجل إىل ا تنجبينيهعتهم  خر د احملة م  إجيسمجر  أانته بنجيه ا

ملننة   ميتنن ء ا  حننةحن هعقننهم األاننعجل ابسننفيتة ابنن   مننل عمننل ابقننهيه ديننيه وننا ر فريسنن حن هرانند اح
م ه  ابجقند يفسن  أحبنر بانو ابصنليبيني 1248  ابسن بهللا عشنر من  انبسميف عن م بيم اجل  تجال قيف  

همنن  بيننتهم منن رؤ احملننة  جايفيننل منن  مراننيلي    اننبسميف منن  ابانن م يفسنن  هحقننجا  خننجا م   قننيف  باننه 
اانننة مسسفيلننة عقنننرر أن ع نننجن رحلننة وننن قة ه  قننيف  عتننن قم ابصنننليبيجن    هيننه ه هنننة احملننة هبانننه در 

احملة بسبد م  أدرك  ابصليبيجن من  أمهينة مصنر بقج ن  هوره ن  هقي مهن  اببنهف ع عن  األرا ن  مصر يها 
م رغننم رغبننة 1249منن يج  –م 1248هأملنند احملننة   قننيف  حننجاو مث ييننة أوننهر )اننبسميف  (1)ا قهاننة 

تصننيوة قننجادس ابننلي  آوننرها ا يسظنن ر حنن  يلوننق ا لنن    ابسقننهم بسننرعة دننج مصننر هب تنن  يننزل عنن  رغبسنن  ب
ابحملننة بقيننة ا ننيم ابننلذ   يصننل باننه إىل قننيف حن هقننه عنن د ابسننأخ  اببف ىلننهة علننى ابقينن دة ا انن مية   

هأوتنن ء ه ننجد قننجا  احملننة ابسنن باة   قننيف  حننهود (2) جا هننة احملننة مصننر أل نن  انن رعد اب اننساهاد 
 لى  راي  احملة فيم  باه هم  يلس ابسعجرا .ععجرا  غ ية   األمهية أور  ع

 
األخبننن ر ابننن  هصنننلد إىل مصنننر مالمنننة  خبننن ر احملنننة ابصنننليبية ابسننن باة هقنننه كننن ن ذبننن  عننن   رينننق  -1

" فرايسنه ل "رينهنلةحن حي  يقجل فرينهري : إين  هصنن م أيجال م  يلس احمن لر ابصجر فريهري  نا ميفا 
قننه ا سهننه  غ يننة ا  سهنن د علننى ردس عنن  قصننهس هخجفسنن  فلننم ير ننهللا   خلننق ك نن حن ه  –بجيسننهللا ابس اننهللا  –

 .(3)بقجو ف   على حلر مت 
 
ا ص عد اب  رافقد احملة متل إحب ري  م  وجا   فريس  هح  هصجهل  قنيف حن همتهن  األمنرال ابن   -2

بصننليبية أ نند اب ننيم ابفريسنن حن هالننجا هابلننعر ابننلذ رافننق مسنن ة احملننةحن هقننه عننيف عنن  ذبنن  منن رؤ ا
ابس باة  جايفيل بقجب :   ياه يرى األرلحن م  يراس ينج ا ن ء هابسنم ء ه  كنل ينجم الخنلان ابنري  باينها  عن  
األرل ابنن  هبننهان فيهنن  ه حقنند األمننرال ا ننيم ابفريسنن  أوتنن ء ه ننجدس   قننيف  هيشنن  أحننه ا نن رخنيحن 

 .(4)عار جا بلمج  بسبد ا رل م  ابس دة هكب ر ابقجم قه  240األهرهبيني إىل ذب  بقجب  إن 
 

                                                           
 .308 ري  احرهال ابصليبية د. حممجد اايه   (1)

 .308ا صهر يفس    (2)

 .210دراا      ري  األيجبيني ها م بي حن  يفان هاباب دذ   (3)

 .21صهر يفس    ا (4)
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ا خس ا بني ق ىله احملة هاألمراء حجل  ري  ابسورك إىل مصر هقه ك يند اعراء من  بنني ابنهعجة إىل  -3
م هيننننج مصننننرحن هرأذ آخننننر يننننهعج إىل ابرتينننن  هاببقنننن ء   قننننيف  بفننننرتة يننننسم خ هلنننن  هلننننهفهابسوننننرك ابسننننريهللا 

هاانسقر ابنرأذ علنى الخن  مجعنه  نرك ا نيم إىل فصنل  ااس م ل ا انساهادا  هابراحنة بلعنيم ابصنلي حن
م حصنننلد خ هلننن  1249مننن يج  – 1248ابربينننهللاحن هبنننلا ع نننجن احملنننة قنننه أملننند   قنننيف  مننن  انننبسميف 

 .(1)ابقجا  ابصليبية على باو ا س عها  م  ابقب رصة 
 
صننراع ابننلذ منن  هصننل إىل بننجيه منن  أخبنن ر عنن  صننراع   بننني ابقننجى ا سننيوية   ابشننرا هخب صننة اب -4

أرميتينن  هأمننراء أيع كيننةحن همنن  كنن ن بننلب  منن  الونن  علننى ا بهننة ابصننليبية ابنن  يريننه بننجيه يشنند بننني ملنن  
 .(2)ا س عها  ب  عته هصجب  إىل مصر هب د ابش مابس اهللا أن ع جن   ه هللا ي يله  بسقهمي 

 
جل ابفننرتة ابزمتيننة ابنن  ا  بيننة يظننرا  بعننها هنند احملننة   قننيف  باننو ابصنناجاب حن همتهنن  ابصنناجاب   -5

 نن  عاننرل إىل  نن ىلقة م بيننة منن رؤ احملننة  جايفيننل هابننلذ ا ننعر  قلننسه   يننج  احملننة   قننيف حن هكنن ن
ب اسهايةحن ه لد ا س عهة م  بجيه ابس اهللا هحصل متن  علنى أقنل  ن  ي فين حن هيقنجل رهبنر  انينين حنجل 

يننلس ا سنن عهة ها  ب نن ن غنن در  ذبنن  : بقننه كنن ن منن  حسنن  احنن  أن ُت نن   جايفيننل منن  احصننجل علننى
حن هإ نن فة إىل (3)احملننة عنن  يننلسي نن  ااننسع ع أن ي سنند كس بنن  اهلنن محن  قننيف  ع ىلننها  إىل فريسنن حن هحيتهنن   

 .(4)ابصاجاب  ا  بيةحن فقه ها هد ابقجا  ابصليبية هبجيه ابس اهللا ع ق   مسلبلبة مهللا مل  قيف  
 
يبية ابسننننن باة أوتننننن ء ه نننننجد ق ىلنننننهي  هقجا ننننن    قنننننيف  مننننن  األحنننننهاث اهل منننننة ها رعبعنننننة ابحملنننننة ابصنننننل -6

 ا عصن    ابنن   نر  مننهللا ا  نجلحن هفقنن   برهاينة منن رؤ احملنة ابصننليبية ابسن باة  جايفيننلحن فن ن حنن كم ا  ننجل
قننه أراننل راننجبني منن  قبلنن  هصنن   إىل قننيف  هكنن ن منن  مجلننة منن  هرد   ابرانن ىلل ابنن   م  نن  : أن ملنن  

  ابسوننرك ب ننزه األرل ا قهاننة اننها ختلننيص ابقننيف ا قننهت  ا هيننة بننجيه ابس اننهللا  ابسسنن ر يبننهذ ااننساهادس
هيهمتنن  أن يشنن  إىل أن ا باننجوني منن  ِقبننل ا  ننجل مهنن  و صننيس ن منن  ا سننيويني حن (5)منن  أيننهذ ا سننلمني 

  منن  هم  نن    قننيف ابتسنن  رةحن أحننهيم يسننمى داههد هاب نن   منن رك هقننه ااننسقبل حبفنن هة منن  ِقبننل ابصننليبيني 
                                                           

 .(2/1008احركة ابصليبية )(1)

 .211دراا      ري  األيجبيني ها م بي    (2)

 .211ا صهر يفس    (3)

 .212ا صهر يفس    (4)

 .212ا صهر يفس    (5)
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م حي  غ در هماهم  هفه م  قبِنل بنجيه  ق بلنة ابق ىلنه اباسن رذ ا  نجو 1249يت ير  – 1248ديسميف 
 (1)ا ي هاذ هابلذ بههرس اي م  هصجل ابجفه ا باجث من  ِقبنل بنجيه ابس انهللا إىل احن كم ا  نجو   قراقنجم

ا ابصنلي    غنزهس  صنر هبن د هعلى أية ح ل ف ن يلس ا عص      ع مر ع  أذ مسن عهة فالينةحن بلعنر 
ابسوننن بف ا  جبينننة ابصنننليبية يانننجد إىل ابتظنننرة ا  جبينننة ا سا بينننة حيننن ل ابشننن محن هأحنننه أانننب ال فشنننل حمننن ه   

ابقجى ا  سلفةحن حي  ك ن ا  جل يرهن  نرهرة عباينة مجينهللا ابقنجى هلنمحن ه  يقبلنجا مبنهأ ابتهينة أه ابسم ونل   
 هبنة فسشن  ا صن در إىل أن ردهد ا  نجل علنى بنجيه ابس انهللا  السن  يتنهم علنى ابسا ملحن هفيم  يسالق انلس احمل

إراننن ب  ابرانننل هاهلنننهااي بلم نننجلحن إ ننن فة إىل أن رد ا  نننجل علنننى بنننجيه ابس انننهللا  ننن ء مسنننأخرا  حيننن  هصنننلس  
حن هحنني قنرر (2)م أذ باه ايسه ء احملنة ابصنليبية ابسن باة هفشنله  1251ردهديم   قيس رية فلسعني اتة 

هيننج مصننر صنن دفس  صنناجاب  أخننرى همتهنن  أن األاننعجل ابننلذ   فنن يه ابس اننهللا ابسوننرك منن  قننيف  إىل يهبنج 
كننن ن يسنننساه ب حبننن ر بننن  قنننه عانننرل إىل ع صنننفة دمنننر  اب  ننن  مننن  انننفت حنهيلا دعننن س إىل عج يننن  ينننهاء إىل 

 ل بننننني ابصننننليبيني   ع نننن  بسزهيننننهس بسننننف  بتقننننل  تننننجدس إىل ميننننهان ا اركننننة إ  أن وننننرها ابصننننراع ها قسسنننن
 مجع   ا تجية هاببت دقة   ع   ح ل دهن عقهميهم أية مس عهة   يلا اجمل ل هزاد من  عاقينه األمنجر أن 
خعس  ب زه األرا   ا صرية أصبود مالجمة بهى ابعرا األيج،     ال ابص م أيجال يسونرك من  بن د 

ة ابسننن باة أصنننبود مارهفنننة بلعنننرا ابشننن م إىل مصنننرحن هقنننه انننبق أن أونننران إىل أن  ركننن   احملنننة ابصنننليبي
حن يننلس ابظننرها احمليعننة (3)األيننج، منن  خنن ل رانن ىلل فريننهري  اب نن  حن ه جااننيه ابصنن م أيننجال   قننيف  

قننجل أن يننلس ااألحننهاث هكأ نن  إونن رة منن  ابننرال بلننجيه ابس اننهللا يابحملننة  النند أحننه ا نن رخني األهرهبيننني 
 .هح هل ايق ذ م  مي   إيق ذس د ف ولةقج   ف حملة اب  عيسعقجل ب : علي  اباجدة إىل فر 

 
منننن يج  13أحبننننر  اننننف  بننننجيه ابس اننننهللا م نننن درة ا ننننجاي  ابقيفصننننية " ي اننننجل"   رابعيييياً: احييييتالل دمييييياط: 

محن هبننهأ  أهىل  هننجد ابصننليبيني مج هننة إىل 1249حزيننران  4م ههصننلد إىل قب بننة دمينن     يننجم 1249
إ  أن دمينن   اننقعد األيجبيننجن منن   صننني انن بق بلمهيتننة مهيتننة دمينن   بلسننيعرة عليهنن  هرغننم منن  قنن م بنن  
هقنه ك يند انهجبة انيعرة ابصنليبيني ي 647م من  عن م 1249بيه ابصليبيني   ابيجم ابس دت م  حزينران 

عننن  ذبننن حن (4)عليهننن  م ننن ر اانننس راال عتنننه ابصنننليبيني ها سنننلمنيحن هقنننه عنننيف ا  رخنننجن ا سنننلمجن هابصنننليبيجن 
  يجم األحه بسبهللا بقني من  صنفر ان ىلري  إىل مهيتنة دمين  حن فاتنهم  رأها أبجاان  ف  قريزذ يقجل أصب  ابفري

                                                           
 .212دراا      ري  األيجبيني ها م بي    (1)

 .213ا صهر يفس    (2)

 .213ا صهر يفس    (3)

 .214   ري  األيجبيني ها م بي     دراا  (4)



 -342- 

مفسوننةحن ه  أحننه  ميهنن  خشننجا أن ع ننجن م يننهةحن فسمهلننجا حنن  وهننر أن ابتنن ت قننه فننرها هعركجينن حن فننهخلجا 
بعنرا د ا ص در ابب ىلمنة علنى أحنه ابقن دة اباسن ريني   اقحن هقه أب(1)ا هيتة ب   كلفة ه  م ية حص ر 

اقج  دمي   هيلا ابق ىله يج األم  ف ر ابهي  ب  ابشي حن إ ن فة إىل أن بانو أفنراد  ابدا ا م    
ابقب ىلل اباربية هاب  عهه إبيه  ابص م أيجال اببهف ع ع  ا هيتنة هينم بنين كت ينة قنه عركجين  هايسنود ين  ء 

. كمنن  يننرال باننو عننرال  (2) تنن ح مجيانن   إىل حينن  يج ننه ماسنن ر ا لنن  ابصنن م أيننجال   متعقننة أ ننجم 
كت ية ابلي  عهه إبيهم ا ل  ابص م أيجال اببهف ع ع  ا هيتة : هعركجا أبنجاال ا هيتنة متفسونةحن هفن  م عتنه 
فنننراريم أن يقعانننجا ا سنننر ابنننلذ يربعهننن  اببلنننفة اب ربينننة بلتينننل هأصنننبود دميننن   بنننلب  مهيتنننة مفسجحنننةحن 

هابنسه  ابصنليبيجن ابانسي ىلهم علنى (3)ل سهن  ب ن  قسن ل هُتحزينران 6صنفر/23ابقجا  ابصنليبية   فهخلسه  
أيننجال حننزان  وننهيها حن فاتَّننف زن ابصنن م حنندمينن   بسلنن  ابسننهجبة ه  ا ق بننلحن أر ع ا سننلمجن بسننقج ه حن ه 

  بي ننن حن ههخبَّهنننم  مهننن هلم   ابنننهف ع عتهننن حن هونننتق مننن  يزينننه عننن  ئسنننني مننن  ر ننن ل بنننين كت ينننة ابنننلي  عركنننجا 
حن هابجاقنننهللا أن ف نننر ابنننهي  يجانننف (5)لهم نجا بقسننننانننه أن اانننسف  ابفقهننن ء هأفسنننبحن (4)عينننة هيربنننجا منننجاقاهم ابهف 
هقه أ تد ا قريزذ   هصف م  حنهث فقن ل: فلمن  رأى أينل دمين   حن (6) كب ا  م  ا س هبيةبسومل  زءا   

بسنننةحن هصننن ر  رحينننل اباسننن رحن خر نننجا ك  ننن  يسنننوبجن علنننى ه نننجيهم  نننجل ابلينننلحن ه  يبنننق اب هيتنننة أحنننه اب
دمي   ف رغة م  ابت ت مجلةحن هفرها إىل أ جم مهللا اباس رحن هيم حف ة عنراة  ين ع فقنراءحن حين رى رن  ماهنم 
م  األ ف ل هابتس ء ها رها إىل ابق يرةحن فتهنبهم ابتن ت   ابعرينقحن ه  يبنق هلنم من  يايشنجن بن  فُانهَّ  ينلس 

ك ينند دمينن     أايم ا لننن  اب  مننلحن  نن  انزهلننن  ابفالننة منن  األمنن  ف نننر ابننهي  منن  أقنننب  منن  يشننتهللا بنن  هقنننه  
إ  بانه انتةحن عتنهم  ابفري حن أقل ذخ ىلر هعهدا  مته    يلس ابتجبةحن همهللا ذب    يقهر ابفري  علنى أخنلي  

فننىن أيلهنن  اببننجابء ها ننجعحن هكنن ن فيهنن  يننلس ا ننرة أيلنن   مج عننة منن  وننعا ن بننين كت يننة فلننم ب ننين ذبنن  وننيا   
اباسن كر إىل أ نجم  تن ح هماهنم أينل دمين   اونّسه حتنق ابسنلع ن علنى اب تن يينيحن ... هعتهم  هصلد (7)

شتقهم فق بجا: هم  ذيبت  إذا ك يد عس كرس مجياهم هأمراةس يربجا هأحرقجا ابزرخن انسحن فنأذ ون ء يامنل هأمر ب
دة علنى عنّهة من  ونتق زاي د ة فشتقجا ب ج م خر جا م  ا هيتنة ب ن  إذنحن حن  عسنلمه  ابفنري حن ف  يند

                                                           
 .(336 – 1/335ابسلجك )(1)

 .157م يية احرهال ابصليبية   (2)

 .70ابجع  اببس ري  هصت عة ابس ري    (3)

 .(1/438ابسلجك )(4)

 .70ابجع  اببس ري  هصت عة ابس ري    (5)

 .382 ري  األيجبيني   (6)

 .(1/438ابسلجك  ارفة دهل ا لجك )(7)
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ئسننني أمنن ا  منن  اب تنن يينيحن هكنن ن فننيهم أمنن  َحشننيم هبنن  ابنن  مجيننل ابصننجرةحن فقنن ل أبننجس: اب  اوننتقج  قبننل 
ابنننين. فقننن ل ابسنننلع ن:   بنننل اونننتقجس قبنننل أبيننن حن فشنننتق ا بننن حن مث ونننتق األال مننن  بانننهس بانننه أن اانننسفد 

هي  بن  وني  ابشنيجؤحن هقن ل: أمن  قنهر  ابسلع ن ابفقه ء فأفسجا بقسلهمحن هع   ابسلع ن على األم  ف ر ابن
قسنل منت م إ  ينلا ابلنيف ابشني  انم ابنهي  هكن ن ابجقند   يسنهللا إ  عقفجن ا عة بني يهذ ابفري ة همن  

ابصننيف هابس   نن  هق منند ابشننت عة منن  كننل أحننه علننى األمنن  ف ننر ابننهي حن ف نن ا ك نن  منن  األمننراء هغنن يم 
 نر ابنهي  اببصنيف حن  يسبننني أمنر ابسنلع ن: ف ين  علنى ُخعَّننة انعجة ابسنلع نحن همهنجا بقسلن حن فأون ر علننيهم ف

اخسينن ر ابشنن ص ابقنن در علننى هر ا ونن رة أمهيننة جيننه  (1)هإن منن   ك ينند ابراحننة متنن  هإ  فهننج بننني أيننهي م 
ينننهقق   اخسيننن ر ابر نننل ا ت اننند  مسصننن    ال أنقيننن دة ا ق همنننة بنننهمي   هيفنننرتل   ا لننن  ابصننن م أينننج 

لس ا بهنة ا شنسالة منهللا ومنل ا لن  ابصن م أينجال ا سن هبية   ينيسبصنليبيني هبنلب  ابصهم   األهىل من  ا
 ابصليبيني.

 
قبننل اننيعرة ابقننجا  ابصننليبية علننى دمينن   أراننل مراسييلة لييويا التاسييع للسييلنان الصيياحل أيييوب:  -1

 عتهننن  راننن ىلل  هينننه إىل ابصننن م انننم ابنننهي  أينننجال يسلننن  مننن  خ هلننن  اب قنننة ابب ب نننة ابننن  عنننيف ا لننن  بنننجيه
ا اسسنن م هإر ننن ع األرا ننن  ا قهاننة بلصنننليبينيحن بنننل هاعسبننن ر رع بنند  لبهننن  مننن  ابعننرا األينننج، كنننهعجة 

ابصننن م أينننجال أحنننه ينننجاال بنننجيه ابس انننهللاحن هقنننه أهرد  ا صننن در ا اننن مية بانننو يصنننج  ينننلس ابراننن ىللحن 
عتن  أ  أمنني األمنة  أم  باه ف ي    خيفذكرس ص حد كس ال كتز ابهررحن هيج ك بس و: همته  ابتص ابلذ 

ابايسنجيةحن كمن  أ  أقنجل إين  أمنني األمنة احملمهينةحن هإين  غن  خن ا عتن  أن أينل  زاىلنر األينهبه  ملننجن 
إبيتنننن  األمننننجال هاهلننننهاايحن هدنننن  يسننننجقهم اننننجا اببقننننر هيقسننننل مننننتهم ابر ننننل هيرمننننل ابتسنننن ء هيسسأاننننر اببتنننن   

ف ينننةحن هبنننلب  بننن  ابتصننن  إىل ابته ينننةحن فلنننج هابصنننبي نحن هخنلننن  منننتهم ابنننهايرحن هقنننه أبنننهيد بننن  مننن  فيننن  اب 
لفنند و ب ننل ا مينن ن هدخلنند علننى ابقسننجت هابريبنن ن همحلنند قننهام  ابشننمهللا   عننة بلصننلب نحن منن رد  ح

ذبن  عنن  ابجصنجل إبينن حن هقسلن    أعننز اببقن ع علينن حن فن ن ك ينند ابنب د وحن فينن  يهينة حصننلد   يننهذ 
عرفسن  هحنلرع  من  عسن كر قنه حلنر  سنهة إىلحن هقنه هإن ك يد ابب د ب  هاب لبة علنّ حن فينهك ابالين   

 .(2)    ع حن ُتأل ابسهل ها بلحن هعهديم كاهد احصىحن هيم مرالجن إبي   اي ا ابقل ء 
 
 رد السلنان امللك الصاحل على لويا التاسع:  -2

                                                           
 .(1/439ا صهر يفس  )(1)

 .(1/438ابسلجك  ارفة دهل ا لجك )(2)
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  فلمننن  هصنننل اب سننن ال إىل ابسنننلع ن هقنننر  عليننن حن اغرهرقننند عيتننن س اببنننهمجع هاانننرت هللاحن ف سننند ا نننجاال خبننن
ابق    ا ء ابهي  زي  ب  حممه ك عند ا يشن ءحن هيسن   بانه اببسنملة هصنلجاع  علنى انيهان حممنه رانجل 
  هآبنن  هصننوب  أمجاننني : أمنن  باننه ف ينن  هصننل كس بنن  هأينند  ننهد فينن  ب  ننرة  يجونن حن هعننهد أبع بنن حن 

حن فلننج رأ  عيتنن  أيهنن  فننتو  أرابال ابسننيجا همنن  قسننل متنن  قننرن إ   ننهدانسحن ه  ب ننى عليتنن  ابف إ  دمننرانس
ر األهاخننننر دايه اننننيجفت  هعظننننم حرهبتنننن  هفسوتنننن  مننننت م احصننننجن هابسننننجاحلحن هإخرابتنننن  مننننت م حنننن –ا  ننننرهر 

  ينجم أهبن  بتن  هآخنرس علين حن هاألهاىللحن ب  ن ب  أن عاو على أان مل  اببتهمحن ه به أن عزَّل ب  ابقهم 
يتقلجن" ف ذا قرأ  كس ، يلاحن ف ن  فين  علنى س  ب  ابظتجن "هايالم ابلي  ولمجا أذ متقلد يتفهت ب  

سالم َّ يبننأس باننه حننني" بننأمننر   فنن  عسننساعلجس" هكنن  علننى آخننر علننى اننجرة   "ه أهل اننجرة ابتوننل" أعننى 
هيانننجد إىل قنننجل   عاننن ىلحن هينننج أصنننها ابقننن ىللني "كنننم مننن  فانننة قليلنننة غلبننند فانننة ك ننن ة  ذن   ه  منننهللا 

 .(1)قلب حن هابس م يهإىل ابب ء هإىل قجل اح م ء إن ابب غ  ب  مصرعحن ( 249ابص بري " )اببقرةحن آية: 
 
دمانننند ابقننننجا  ا انننن مية   ا تصننننجرة هوننننرعد   وننننو  ا هيتننننة كييييب املسييييلمء   املاصييييورل: متر  -3

لنة ابباس د هإعهادي  بلماركة ا قبلنةحن همن  ذبن  إصن ح انجر ا هيتنة احملني  ان  هزهد  ا هيتنة ابباسن د ها ق ع
ها عه على ذب  ععجع عهد كب  م  ابارابن هابا مة ااساهادا    قن ة ابصنليبيني هخن ل ينلس ا رحلنة كن ن 

حن هأخنلها ياملنجن بسنرعة علنى  جيلهن  إىل مهيتنة ذا  (2)ابصليبيجن ياملجن على عهعيم مركزيم   دمين   
يهنن  أاننقف   ك وجبي ينن حن هاخسصنند ابفانن   وجَّبننجا ا سننعه إىل كتيسننة اباننم يننجعردام هعّيتننجا عل نن بهللا يصننرا حن ف

ابهيتينننة ابننن  ث ابهاهينننة ها انننبس رية هابسيجعنننجن بامننن رة ا هيتنننةحن هّ  عجزينننهللا ا قع عننن   علنننى األمنننراء هابسعننن ر 
هعجقفنننند األعمنننن ل  (3)م ع صننننمة ابصننننليبيني   ابشننننرا 1249هولنننند دمينننن    ننننجل وننننهجر صننننيف عنننن م 

وهر هيصف عمل كنل  نرا أوت ىلهن  علنى عنهعيم مركنزسحن هكن ن اباس رية بني ابعرفني  هة عقرال م  ئسة أ
بقنن ء ابقننجا  ابصننليبية   دمينن    ننجل يننلس ابفننرتة قننه عمننل علننى اخننس ل احملننةحن فقننه عملنند يننلس ابفننرتة 
علنننى فسننن د ابتظننن م هاننن د ا فنننراد   ا لنننلا  حننن  أصنننب  ا لننن  بنننجيه ابس انننهللا عننن  زا  عننن  ابسنننيعرة علنننى 

لا يننج احنن ل   ا اسنن ر ابصننلي  فقننه كنن ن ابا ننه   ا اسنن ر ا انن م حن ابقننجا  ابصننليبية هإذا كنن ن ينن
فقه ا  ا سلمجن   إع دة عتظيم صفجفهم هبهأها ا ت هو   مهللا ابقجا  ابصنليبية هاونجا   أانر بالنهم 

 .(4)هيلكر اب  هاصل أن ا سلمني اوجا   أار م  يقرال م  و مث ىلة أا  
                                                           

 .(1/438ابسلجك  ارفة دهل ا لجك )(1)

 .310احرهال ابصليبية حممجد اايه   (2)

 .383 ري  األيجبيني   (3)

 .311احرهال ابصليبية   (4)
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هعتنهم  قنرر ابصنليبيجن ابزحنف دنج ابقن يرة عنج  ا لن  ابصن م أينجال الدين:  ولال امللك الصاحل جنم -4

هقنننه عهنننه بجبنننهس ا لننن  ا اظنننم انننتة  44هكننن ن عمنننرس عتنننه هف عننن  (1)هك يننند حمتنننة عظيمنننة أ ننند اب سنننلمني 
ابشنني  هحمسنن  ابعجاونن حن همنن  ي ننق بنن  هباننهم  علّننم قبننل مجعنن  عشننرة عجرايشنن سحن هحلننّف بنن  ف ننر ابننهي  بنن  

مةحن يسسا ن ا    ا   عب   على كسم ن مجعن  حن  يقنهم ابتن  عجرايشن س من  حصن  كيفن  هك يند آ ا ع 
مننهة مل نن    مصننر عشننر اننتني إ  ئسننني يجمنن  حن ف سننل  أحننه اح منن ء ابننلي  عجبننجا ع  نن  ب نن  خيفنن  

بانه ذبن   مجع حن همحل    بج  إىل قلانة ابره نةحن هأخفن  مجعن  ه  يشنسهر إىل    عشنر رملن نحن مث يقنل
حن ها لنن  ابصنن م  نن  ااننسجىل علننى  ل ننة مصننر أك ننر منن  (2)رننهة إىل عربسنن   ننجار ا ننهارت ابصنن حية اببقنن يرة 

وراء ا م بي  ه الهم ه الهم ماظم عس رسحن هقبو على األمراء ابلي  ك يجا عتنه أبين  هأخينن حن هاعسقلهننم 
مل نن   وننع ع   ح زمنن   هكنن ن (3)هاحمليعننني بننهيليز  هقعنننهللا أخبننن ريم هأععننى   بي نن  ا مننراي حن فصنن رها بع يسنن 

مهيبنن حن بشننهة اننعجع  هف  مسنن حن مننهللا غننزة ابننتفه هعلننج اهلمننةحن هك ننرة احينن ء ه هنن رة ابننليل عنن  التنن  هصنني ية 
ابلس ن م  ابفوم   ابقجلحن ها عرال ع  اهلنزل هاب ين  ابب لينة هونهة ابجقن ر هبنزهم ابصنمدحن حن  إين   

ه  يبقنى أحنه  –خجفن   متن   –إىل   بي ن حن أخنل م ابرعنهة عتنهم  يشن يههي  ك ن إذا خر  م  عته حرم  
مننتهم مننهللا أحننه هكنن ن إذا  لننه مننهللا يهم ينن  كنن ن صنن مس  حن   يسننسفزس ابعننرال ه  يسوننرك ه لسنن ةس كأ نن  علننى 
رءهان يم ابعنن حن هإذا ع لننم منهللا أحننه منن  خجاصن حن كنن ن منن  يقجبن  كلمنن   يننزرس هين    غ يننة ابجقنن رحن هعلنن  

     ع نجن إ    مهننم عظنيمحن من  ااسشنن رس أه عقنهم  منر منن  األمنجر ا همنةحن   ياننهه حهي ن  قنن  اب لمن
حن من   ي ن  ذبن  يصنيوةيلا ابتوجحن ه  جيسر ابسهاء اببسةحن ه  أي   سر على ونف عة ه  مشنجرة ه  ذكنر 

  حنق أحنه من  خهمنن  حن ه  ُيسنمهللا متنن  قن  (4)اببسنهاء من  ابسنلع نحن فن ذا ايفنرد بتفسنن    ينهيج متن  أحنه 
را قن  من  عنمس لنف"حن ه  يزينه علنى ينلس اب لمنةحن ه  بفظة ف ش حن هأك ر م  يقنجل إذا ونسم أحنها  : "

هك يد ابب د   أايم  آمتة معماتة هابعنرا ان بلة إ  أين  كن ن عظنيم اب نيف  (5)ابت  ح اجى زه س  ه جاري 
فينن   إ  عيننل عتننهسحن   يسننأب   نن  حبسنن  ا لنن  ابصنن م (6)زاىلننه ابرتفننهللا منن  كننيفس هعرفانن  أن ابتنن  ا لنن  ا  ينن  

ا لن  ابان دلحن ه   لب  مت حن حن  من     حبسن حن هكن ن  ند مجنهللا ا ن لحن حبين  أين  ع قند علين  أم أخين  
                                                           

 .311ا صهر يفس    (1)

 .(1/441ابسلجك )(2)

 .(1/441ا صهر يفس  )(3)

 .(1/442صهر يفس  )ا (4)

 .(1/442ا صهر يفس  )(5)

 .(1/442ا صهر يفس  )(6)
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إىل أن أخل مته  م   عظيم   ه جاير يفيسة هقسل ابسنلع ن ا لن  ابصن م أينجال أخن س ا لن  ابان دلحن همن  
ا حن فتزل ب  ا رل ه رق  ابفري حن هقبو على مجينهللا أمنراء ابههبنةحن هأخنل  حي ة ه   ىنَّ يسفهللا ابحني قسل  م  ا

من  األونرفية  اهم     حبجان  من  يتينف علنى ئسنة آ ا يفنهحن انجى من  قسنل هغنر خ ىلريم ذأمجاهلم ه 
بالنننم   اببونننرحن ه  ي ننن  بننن  منننهللا ذبننن  مينننل إىل ابالنننم ه  مع بانننة اب سننندحن إ  أيننن  كننن ن جينننرى علنننى أينننل ا

هابصنن ح ا انن بيم ها ننرااي حن منن  غنن  أن خينن بعهمحن ه  خينن ب  غنن يمحن حملبسنن    ابازبننةحن هرغبسنن    ا يفننرادحن 
األبتينة بتفسنن حن هعمننر رصننر هم زمسن  بلصننمد همهاهمسنن  علنى ابجقنن ر هابسنن جن هكنن ن  ند ابامنن رة هيب وننر 

سنع   مصنرحن هأيفنق فيهن  أمنجا   مجنةحن فيتنة ابره نة دن س مه ملجك بين أيجال فأيشأ قلاة م   يامرس أحه م 
هقينل مث   ىلنة  –هيهم كتيسة ك يند يتن ك بليا قبنة من  ابتصن رى هأان   انلس ابقلانة أبنف  لنجك من  ابنرتك 

هأق م  سرا  م  مصر إىل ابره ةحن ميّر علي  األمراء هغ يم إذا   ءها إىل الهمةحن ه  ي   أحه ميّنر علنى  –
ل مبن   ا لنجك هبنين أيلن   علنى ابتينل بت حينة  نم   بلسلع ن فع ء  يلس ابقلاة م  أيلا ا سر راكب   احرتا

قصننجرا  بل نند اب  يننة   احسنن حن  الهنن  إىل   ينند ميهاينن  ابننلذ يلانند فينن  ابب ننرةحن هكنن ن م ننرم حن (1)ابلننجا
بنجنحن هبنىن ا بنل  نجار  ن مهللا ابن   ج علنى بلابه  هبين قصنرا  عظيمن   فيمن  بنني ابقن يرة همصنرحن  ن س اب نبم 

قصننرا  اببقننرال منن  ابَانن َ ِقيمننة   أرل ابسنن ي حن ه اننل حجبنن  مهيتننة   ينن  ابصنن حية فيهنن   نن مهللا هاننجاحن 
ابشنن م همصننر هكنن ن بنن  منن  األه د ا لنن  ا  ينن  فننس  ابننهي  بس ننجن مركننزا  بلاسنن كر  هل ابرمننل ابننلذ بننني 

ث ابننهي  عجرايشنن سحن هملنن  مصننر عمننر هيننج أكننيف أه دسحن منن     اننع  قلاننة دمشننقحن ها لنن  ا اظننم غينن 
خلني  حن منن   صنن  ا حن  ه بنن  أيلن   منن  وننعرة ابنهر هبننه  نن سبانهسحن ها لنن  ابقن ير همنن     حي عنن  أيلن   ههبنن

 –هفسننه لر نن حن هامسننه ا ننرح إىل ف ننلس ابيمننىنحن هأكننل  سننم   –ه نن   نن ل مر نن  منن  ا راحننة ابت صننجرية 
أن يفعن  بنن حن فنجرد كس بننة إىل األمن  حسنن م ابنهي  بنن  ا سهنه   منهاها  حن هحننهث بن  مننرل ابسنل منن  غن  

قنننه صننلود ه فننند ر جاب ننن حن ه  يبنننق إ  ركننج، هباننن  اببصنننج ةحن فسأخنننل أ، علنن  اببقننن يرة: إن ا راحنننة 
دننف ا راحننة إ  بفننراف ا ننجاد هعزايننه علينن  باننه ذبنن  ا ننرل حنن  َحظَّنن  منن  يننلس اببشننرى. ه  احقيقننة   

  عسنلم ابنب د م  حس م ابنهي  بن  أ، علن : إذا مند إىل أحه اب ل حن بل ق ل بأل م   هقيل إي    ياهه
 .(2)إ  بل ليفة ا سساصم اب حن ب ى فيه حن رأي ؛ ف ي  ك ن يارا م    هبهس ا اظم عجرايش س م  اهلج  

 

                                                           
على ا هة اب  ادسر عته  م ء ابتيل م  ا حل ا قه إىل  –هماىن ابلجا األرل ابليتة  –أ لق اام انحية ابلجا   األصل (1)

 .(138-2/137متشأة ا هرا  اببق يرة هعرفد عل  ابت حية ابام ابال ابلجا خع  ا قريزذ )

 .(1/444ابسلجك )(2)
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باننو  هقننرر ابصننليبيجن ابزحننف صننجال ابقنن يرة باننهم  هصننلد إبننيهمزحيي  الصييليبيء وييو القيياهرل:  -5
ا مننهادا حن هرعنند ا لنن  بننجيه حرااننة قجيننة حرااننة ا هيتننة باننه  ننرك ابقننجا  ابصننليبية ه  يننلس ا رحلننة 
م   ابسلع ن ابصن م أينجالحن هك يند حمتنة عظيمنة أ ند اب سنلمني هب ن  زه سن  ونعرة ابنهر وهنر  علنى 

بجفن ة ه  يانرا بنلب  هأدركند خعنجرة إذاعنة ينلا النيف علنى ا تنهحن فقنرر  إخفن ء خنيف امسرح األحنهاث 
رايشنن س ق ىلننها  ع منن   بلعيننج  هانىلبنن   بلسننلع ن إ  ال صننة هزهد  هويقننة  مننل عجقيننهللا ابسننلع ن بسايننني ابتنن  عجا

أوتنن ء مر نن  هخنن ل ذبنن  كنن ن ابصننليبيجن يسوركننجن  تننجاب  فجصننلجا إىل مهيتننة ف رانن جر   اب نن   عشننر منن  
يفامننجن هأصننب  حبننر أ ننجم يننج ابف صننل بننني ا سننلمني م همتهنن  عقننهمجا إىل ونن ر مسنن ح مث اب1049ديسننميف 

هابصننليبيني هعتننه يننلس ا رحلننة عجقفنند ابقننجا  ابصننليبية هأق منند ماسنن ري  علننى ابلننفة ابشننم بية هعملنند 
هولجا على يلا حجاو وهر هيصنفحن مث ونرعجا   بتن ء على المني ماس ري  حبفر الت دا هإق مة ا س ريه 

جمحن ه  ع ن  عملينة إق منة ا سنر ابألمنر اهلنني فقنه أمعنريم ا تجبية ببونر أ ن ابلفة على سر بيايفها علي  
دهلنم  –ل  نة ا سلمجن هاب   م  ابقلاىلفحن ه  يسم تجا م  إق مس حن هأخ ا  ا  ابصليبيجن   ابسارا على 

 ا اسننن ر ُت نننتهم مننن  ابابنننجر إىل –بانننه مننن  رونننجس اب ننن ل  (1)ن ه  رهاينننة أحنننه األقبننن   ابعلنننيهم أحنننه ابانننر 
ا ا م  هك يد خعة ا ل  بجيه أن يايف يج هأخجع  ه زء كب  من  ا نيم ا    نة إىل ا تنجال هيقنجم 
بقيننة ا ننيم ابصننلي  حبرااننة ا اسنن ر ابصننلي حن هباننه إُتنن م عمليننة ابابننجر عقننجم ابفرقننة ا  صصننة بلورااننة 

ا مية   ا تصنجرة يسقنهم ا نيم ابصنلي  اباس م ل عملية إق مة ا سرحن هإذا م    ابتصر على ابقجا  ا 
م هك ينند عمليننة ونن قة هبعياننة 1250ة   ععننز اب نن م  منن  فيفايننر عنن م هعننيف  ابقننجا  ابصننليبيإىل ابقنن يرة 

ابصننليبية اب جينند أرعننج ابننلذ ونن  علننى ابقننجا  ا انن مية بسننبد عمننق ا    ننة هكنن ن    لياننة ابقننجا  
هعتنهم  هصنلد ينلس األخبن ر إىل األمن  ف نر ابنهي  أانرع بنهعجة  ا جا هة ب  يعجم  حن هحقنق يصنرا  عليهن حن

ابقننجا  ا انن مية هابننسوم مننهللا ابصننليبيني   ماركننة عتيفننة هقننهللا فيهنن  ف ننر ابننهي  وننهيها حن ف سننل بننلب  عنن ر 
ايسننو ب  منن   يننزة دمينن   هاغننرت اب جينند أريننج اببتصننر ابننلذ أحننررزس ه  يبنن ل  هامننر ا لنن  بننجيه هيصنن ىل  

 .(2)اببرتي  ح  عس  مل ابقجا  ابصليبيةحن هأراد أن يتفرد بشرا ابتصر بتفس  يني ابق دة ابصليب
 
 
 

                                                           
 .85 ري  األيجبيني   (1)

 .312 ري  احرهال ابصليبية حممجد اايه   (2)
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هأ ننوى برهبننر  أرعننجا ابسننيعرة علننى ا اسنن ر خامسيياً: معركيية املاصييورل وتورن ييا  يقييود املعركيية الاهاييية: 
هأعنننرل عننن   األينننج،حن فننن غرت بقجعننن حن ه بنننهللا زحفننن  إىل ا تصنننجرة  قسو مهننن حن هابقلننن ء علنننى ا نننيم األينننج،حن

عجاننن   ابهاهينننة  ن يتسظنننر هصنننجل ا لننن  ها نننيم ابرىليسننن حن هيصنننو  بالنننهم ابحيعنننة هاحنننلرحن مث ابدر 
حن فأ ننننود ا تصننننجرة انننن حة حننننرال ابشننننجارعحن هعننننجىل قينننن دة ا صننننريني األمنننن  بيننننيفت (1)ا تصننننجرة ابقسونننن م 

ابصننليبيجن  مننجعهم إىل داخلهنن  اببتننهق رى فأقنن م  تننهس   مراكننز متياننة داخننل ا هيتننةحن هايسظننرها حنن  عننهفق 
ابنن  اختننلي  ا صننريجن مقننرا  بقينن د محن خننر  علننيهم ا م بينن    ابشننجارع ه نن  أدركننجا أ ننم بل ننجا أاننجار ابقلاننة 

هاحنننن را  هابننننهرهالحن هأماتننننجا   قسنننن هلمحن ه  يسننننسعهللا ابصننننليبيجن أن يلسمسننننجا هلننننم اننننبي   إىل ابفننننرارحن فجقننننهللا 
لد م  ابقسل إ  من  ابقنى بتفسن    ابتينل فمن   غريقن  حن أه كن ن يق عنل   حن ه  يفنا  عراال بني ابفرا 

حن ه ننزع (4)حن هأهل ابسننهاء ابتصننر علننى ابفننري  (3)حن هك ينند ا تصننجرة مقننيفة ا ننيم ابصننلي  (2)أ ننراا ا هيتننة 
محن إق مة خ  أم م   جا هنة من  يسجقان  من  يعنج إىل  ل  ابصهمةحن ب ت  ُتل  يفس حن هابدربجيه ابس اهللا بس

   عنيف علين  ابتينل م  ِقبَل فرا ن ا م بي   ه قجاع حن كمن  أقن م  سنرا  من  ابصنتجبر علنى  نرى اببونر ابصن
رم ع  على  رى اببونر ابصن   عنيف علين  ابتينل منهللا ر  بن حن ههزَّع رم عن  علنى ابعنرا ابباينه  عَّ مهللا ر  ب حن ههز 

ة إىل ذبن  ب ن  ا م بين    يرتكنجس هونأي حن بلتهر ح  ي فلجا احم ية بلعته عته عبجريم م  دعد ابلنرهر 
هابدرها إىل وننن  يعنننجم علنننى ا اسننن ر ابصنننلي  هقننن د ا لننن  ابفريسننن  ا اركنننة بتفسننن  هأ نننيف ا سنننلمني علنننى 

ابنرغم من  ا يسصنن ر ابصنلي حن إ  أن مجقنف ابصنليبيني أخنل ينزداد انجءا  بسننرعة ابرتا نهللا دنج ا تصنجرة هعلنى 
  فقننهها يسننبة مرعفاننة منن  فرانن  م   ماركننة ا تصننجرةحن هايسشننر  األمننرال ها ننوةحن باننه أن قلنند ا نن نحن كمنن

  ماسننن ريمحن هونننل ا لننن  ابفريسننن حن زيننن ء مث يينننة أاننن بيهللاحن   ماسننن رس أمننن م ا تصنننجرةحن آمننن    ن  نننهث 
ذذ  17ايقننن ال   مصنننر أه يقنننجم ا صنننريجن ب نننجرة علننننى اح نننم األينننج، هصنننل عجرايشننن س إىل ا تصننننجرة   

فأعلتنند محن باننه أن أُعلنن  اننلع ان    دمشننقحن هيننج    ريقنن  إىل مصننر 1250وننب    21ي/647ابقاننهة 
عتهىلنننل هفننن ة ابصننن م أينننجالحن هانننلمَّس  ونننعرة ابنننهر مق بينننه األمنننجرحن فأعَّنننه خعنننة عسننن رية كفلننند بننن  ابتصنننر 

رينيحن هبننني هكنن ن هصننجب  إىل مصننر إيننلاان   عنن دة إرعفنن ع ابننرهح ا اتجيننة عتننه ا صنن (5)ابتهن ىل  علننى ابصننليبيني 
 .(6) صفجا ا م بي  "هعيمَّ  ابت ت بعلاس "

                                                           
 .368 ري  األيجبيني   (1)

 .150ابشرا األد    اباصجر ابجاعىحن األيجبيجن   (2)

 .386(  ري  األيجبيني   1/448ابسلجك )(3)

 .136 - 131ملكرا   جايفيل   (4)

 .387(  ري  األيجبيني   1/449ابسلجك )(5)

 .387(  ري  األيجبيني   6/364ابتعجم ابزايرة )(6)
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ابسفلىحن هأيزهل    ابقتجا  ا سفرعةحن فأخنل  هأمر  يش ء أاعجل م  ابسف  الفيفة يقله  إىل فرهع ابتيل 

هحنن ل  بننلب حن ابعريننق عليهنن حنعاننرتل  ريننق ابسننف  ابصننليبية ابنن  دلنند ا نن ن بلعتننجد منن  دمينن  حن فقعننهللاحن 
حن هفقننه ابصننليبيجن عننهدا  كبنن ا  منن  اننفتهم قننهَّر   ا صنن در رننن  (1)دمينن   ليبيني بق عننه م دهن اعصنن ل ابصنن

يقنننرال مننن  مثننن ن هئسنننني انننفيتة : ايقعنننهللا ا نننهد مننن  دميننن   عننن  ابفنننري حن ههقنننهللا اب ننن ء عتنننهيمحن هصننن رها 
يه حمصنننجري    يعيقنننجن ا قننن محن ه  يقنننهرهن علنننى ابنننلي الحن هعشنننعهللا ا سنننلمجن ه مانننجا فنننيهمحن هأدرك بنننج 

ابس انننهللا اانننسو بة ابزحنننف دنننج ابقننن يرة   ونننل ينننلس األه ننن ع هبنننهأ يف نننر   ابانننجدة إىل دميننن   هفاننن   أمنننر 
اب رعهاد هأحرا ابصليبيجن م  عتهيم م  الشدحن هأعلفجا مراكبهم بيفنرالها إىل دمين  حن كمن  أدرك أن عملينة 

قبننننل أن يبننننهأ بامليننننة ا يسننننو ال بنننن  ع ننننجن اننننهلةحن هأن ا م بينننن  اننننجا يعنننن ردهن  يشنننن  بننننلب   ننننأ 
حن (2)ا يسو ال إىل فس  ابال ا ف ه    مهللا عجرايشن سحن علنى أان ت عنرك دمين   مق بنل أخنل بيند ا قنهت 

غ  أن ابجقد قنه فن   علنى م نل ينلس ا سن همةحن هكن ن  بياين   ألن ينرفو عجرايشن س ينلس ا قنرتاححن هخب صنة 
م بنهأ  عملينة ا يسنو ال 1250عن م  ييسن ني/648حمنرم عن م 1أي  علم حبر  مجقنف ا لن  ه  صنب ح )

يننهمَّرها ا سننر ابننلذ أقنن مجس   سينن ز اببوننر ابصنن   فلننم يلبنن  ا م بينن  أن عننيفهس ا هتهاننجن ابصننليبيجن أن 
حن هبفلنل وبن   ا لن  ابفريسن  هحسن  (3)متظمنةحن هين مججيم من  كنل انحينةهراءيمحن هق مجا باملية مع ردة 

ن إىل ورمس ح عته متسصنف ابعرينق بنني ا تصنجرة هدمين  حن ب ن  إدارع  باملية ا يسو الحن هصل ابصليبيج 
يلا ا ل  مريل  حن هأح   ا م بي   يش  م  كنل   يندحن هراحنجا يس عفنج محن هونتجا علنيهم يعجمن   ع من   
عتننه ف رانن جر ه  يقننجا ا لنن  علننى ابقسنن لحن هّ  ععجيننق ا ننيم  كملنن حن هحلنند بنن  يزميننة مت ننرةحن ههقننهللا كننل 

بننني قسلننى ه رحننى هأاننرىحن هكنن ن ا لنن  بجيسننهللا ابس اننهللا يفسنن  منن  بننني األاننرىحن حينن  اننيق  أفننرادس عقريبنن   
 م نننبَّ   إىل ا تصنننجرةحن هُانننع    دار ف نننر ابنننهي  إبنننراييم بننن  بقمننن نحن هُعهنننه إىل ابعنننجا  صنننبي  ا اظمنننى

     ف ران جرحن فبل ند عنّهة ابقسلنى عشنرة آ ا حبرااس  هُخصَّص م  يقجم خبهمس  هك يند ماظنم احنرال
 ا ر  فيهم  ن عسهم هانجقسهمحن هغنتمقجل ا قل هو وني أبف     قجل ا   رحن هأار م  ابفري  عشرا  األبج 

 ايم  بينيفت اببتهقنهارذ  –ا سلمجن م  اليل هابب  ل هاألمجال م     صى ك رةحن هأبلد ابع ىلفة اببورية 
صنجر ونع عة ين  ء ا م بين    ابسصنهذ  حن هعانهد (4)  يلس ابتجبة ب ء حس ن هابن هلنم أونر مجينل  –

ألعننهاء ا انن م هوننهه ابسنن ري  ببسنن بة ابننههر ابننلذ بابنن  ا م بينن    مق همننة ابصننليبيني فننلكر  جايفيننل أن 
                                                           

 .387(  ري  األيجبيني   6/364احركة ابزايرة )(1)

 .288 ري  األيجبيني   (2)

 388(  ري  األيجبيني   6/364ابتعجم ابزايرة )(3)

 .(29/356  ية األرال   فتجن األدال )(4)



 -350- 

اب جيد بجاعيي  هاب جيد ف يهر هباو ق دة قجا م ك يجا يرالجن إىل ا ل  بجيه يسجالجن إبي : أن يقصنر 
هيقننجل: ..مث  نن ء بل جيسننس بل  تننهذ  (1)بلنن   ا م بينن  ابشننهيه علننيهم  عنن  احركننة باعننزيم عنن  مس باسنن 

ك ن  مل صج  ان هيردف خجف   هأخيفس أن ابرتك قه أحهقجا اب ل  هأين    خعنر عظنيم فر اتن حن فأبصنران 
ها م بيننن  ينننهفاجن قجاعننن  هيلنننربجن ابسنننيجا بيت هبيتننن  همننن   يقنننل عننن  أبنننف  لنننجك ها لننن  قريبننن   مننن  ابتهنننر 

هقننه هصننفهم أحننه ا نن رخني   علنن  ا اركننة بقجبنن : (2)صننج  ان  هأرغمننجا ابقننجا  األخننرى علننى ابسقهقننر هاب
ه  بقه كتد أ هللا زعق   ابرتك ك برعه ابق صف هيظر  إىل  ا ن ايجفهم هبريقه  ك بيفا الن  ف فللن  

من  احهينهحن فلنم ع ن  إ   ا ا م م   هيه ب ل أاه م  ابرتك قلب  أقنجىدريم بقه أحيجا   ذب  ابيجم 
حن (3)اننن عة هإذا اب فنننري  قنننه هبنننجا علنننى أعقننن ام متهنننزمني هأانننجد ابنننرتك ألكسننن ا ختننن زير ا فنننري  ملسنننزمني 

هعلننننمتد ايسصنننن را  ا م بينننن  علننننى ابصننننليبيني أ ننننم ااننننسع عجا ا اننننسي ء علننننى مثنننن يني اننننفيتة منننن  اننننف  
 إىل ابي بسنة مث أيزبجين   يينة إىل ا ن ء علنى ابصليبيني بانه أن قن مجا بسنود بلناة انف  من  انف  ا سنلمني

باننه فرانن  منن   نن ل ماسنن ريمحن ف اننسو بد عننجدة ابفننري  ابننلي  ذيبننجا إىل دمينن    لنند ا  يننة ه  قسننل 
 .(4)مجيهللا حب رة اب م يني افيتة كم  ااسجبجا على اوتني هو وني مركب      أ افهم ه لبجا ابصل 

 
كسنند عجرايشنن س   أعقنن ال ا اركننة إىل األمنن  مجنن ل ابننهي  بنن  ي مننجر ب ييائر الاصيير تعليين للمسييلمء:  -1

انىلنند دمشننق كسنن ال خبعنن  يصنن : منن  هبننهس عجرايشنن س احمننه   ابننلذ أذينند عتنن  احننزن )همنن  ابتصننر إ  منن  
( "هأمنن  بتامننة ربنن  4( "ي ماننل يفننرح ا  متننجن بتصننر  " )اننجرة ابننرهمحن آيننة:10عتننه  " )األيفنن لحن آيننة: 

( يبشنر اجمللنه ابّسن م  18( "هإن عانهها يامنة      صنجي " )ابتونلحن آينة: 11بلنوىحن آينة:فوهث" )ا
ا َم وحن بل يبشر ا سلمني ك فةحن ر  م    ب  على ا سلمني م  ابظفر باههن ابهي حن ف ين  اانسفول أمنرس 

هح  حن ه ننن  كننن ن ينننجم هاانننسو م ونننرسحن هيننناه ابابننن د مننن  ابنننب د هاألينننل هاأله دحن فتنننجدها   عيأانننجا مننن  ر 
ا وتننني مسننسهل ابسننتة ا ب ركننةحن ُتننم   علننى ا انن م بركسهنن حن فسوتنن  الننزاىل  هبننلبت  األمننجال هفَّرقتنن  ابسنن ح 
همجات  ابارابن ها عجعة هخلق     يالمهم إ   حن فع ءها م  كل ف  عميق هم  ن اويقحن فلمن  كن ن بيلنة 

مننجاهلم هأوقنن هلمحن هقصننهها دمينن   ينن ربنيحن همنن  زال ابسننيف يامننل   أدابريننم ع مننة األربانن ء عركننجا خينن مهم هأ
ابليلحن فيجحلَّ ام الزذ هابجيلحن فلم  أصبوت  يجم األربا ء قسلت  متهم و وني أبفن  حن غن  من  أبقنس يفسن  من  

 ن فأمتنننن س ابلعننن حن هأمنننن  األاننننرى فوننننهث عنننن  اببوننننر ه  حنننر  هابسعننننأ ابفريسننننيني إىل ا تيننننةحن ه لنننند األمنننن
                                                           

 (1/545ابسلجك )(1)

 .403ا جارذ هاب لم ن   مصرحن اجى كم ل   (2)

 .(7/376حن كتز ابهرر )404ا جارذ هاب لم ن   مصر (3)

 .406حن 405ا جارذ هاب لم ن   مصر   (4)
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هأخننلانس هأكرمتنن س هعسننلمت  دمينن   باننجن   هقجعنن  ه  بنن  هعظمسنن  هذكننر ك منن    ننجي   هبانن  ا اظننم مننهللا 
 .(2)فلبسه  األم  مج ل ابهي  ب  ي مجر  حن ا ل  بجيسهللا ابس اهللا(1)اب س ال َغَف رة 

 
يمحن  منننر دميننن  حن   يهنننسم ا سنننلمجن ك ننن ا حن بانننه ايسصننن ر ليييويا التاسيييع   األسييير وشيييروط الصيييل :  -2

هيظننرها إىل أباننه منن  ذبنن حن فف ننرَّها اباننرتداد منن   يننهذ ابصننليبيني   بنن د ابشنن محن ف اننس لجا ه ننجد ا لنن  
ابفريسن    األانر بسوقينق ينلس اب  يننةحن ب ن  بنجيه ابس انهللا أ ن ال  ن يننلس ابنب د بيسند   أم كن حن بننل 

عب   حن هل عجرايشن سحن إرغ من  علنى ا عنرتاا هأصَّنر حن ه (3)ختص ا ل  كجيراد اب  األميفا جر فريهري  اب    
حن فبنن در عجرايشنن س إىل إغفنن ل (4)يفالننجا بنن  منن  يشنن ةهن ى رأينن  هقنن ل: إينن  أانن يمحن ههلننم أن بننجيه ابس اننهللا علنن

 يلا ا ج جع ب ت  قرَّر غزه ب د ابش محن هغ ىل   وره  ابصل  إذ ك ن بزام   على ا ل  ابفريس  أن: 
 ي دذ مليجن بيزيس  هيلا مبلا كب . يفسهذ يفس   ن -
 يُعلق اراح عهد كب  م  األارى ا سلمني. -
 يسلم دمي   إىل ا سلمني. -
 .(5)يسسمر ابصل  مهة عشر اتجا   -

حن هايسظننر بننجيه بننباو ابجقنند (6)هافننق ا لنن  ابفريسنن  علننى يننلس ابشننره حن هأقسننم ابعرفنن ن علننى احرتامهنن  
 نننهللاحن هأرانننل بانننو ر  بننن  إىل دميننن   بسسنننليمه  بلمسنننلمني هدخلننند حيننن  ك يننند زه سننن  عاننن   آ م ابج 

ولد   أيهذ قجا  بجيه م  يقرال م  ع م هدفهللا بنجيه يصنف ابقجا  ا هيتة   ابس بهللا م  م يج باهم  
ابفهيننننة حسننننبم  اعفننننق علينننن  هأ لننننق اننننراح ابصننننليبيني منننن  ابننننيف ابشننننرق  إىل  يننننزة دمينننن  حن مث عننننباهم ابقنننن  

م أقلانند اننف  1250ا جافننق اب نن م  منن  منن يج عنن م ي 648ابرابننهللا منن  صننفر عنن م  ابصنليبيني ه  يننجم األحننه
 .(7)ابفري  هاختل   ريقه  إىل ع   ح ملة فلجل احملة باه أن أ  سه  اهلزاىلمحن هحلد ا  اب جارث 

 

                                                           
 .اب ف رة : زرد يتس  م  ابهرهع على قهر ابرأت يلبه  د ابقلتسجة(1)

 .(1/456ابسلجك )(2)

 .116 - 159حن  157ملكرا   جايفيل   (3)

 .206محلة بجيه ابس اهللا على مصر    389 ري  األيجبيني   (4)

 .389 ري  األيجبيني   (5)

 .389ا صهر يفس    (6)

 .315 ري  احرهال ابصليبية حن حممجد اايه   (7)
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انن مهد  مجعننة منن  األاننب ال   يزميننة احملننة ابصننليبية ابسنن باةحن هابنن  منن  أسييباب اميب يية :  -سادسيياً: 
 ه : أمه
فقننه قنن م ا لنن  ابصنن م أيننجالحن  صنن ح عسنن رذ   ابههبننة التنييوير العسييكري   ا يييش األيييوب:  -1

ه نننهللا اي انننة  هينننهة عقنننجم علنننى اانننس هام األعنننراك ا م بيننن  بشننن ل   يسنننبق بننن  م ينننل مننن  قبنننل أاننن ف  
ابصننليبية ابسنن باة األيجبييننن حن م تسنن  منن  مس باننة حرهبنن  ال ر يننة مننهللا  ل ننة بينند ا قننهت هابسصننهذ بلوملننة 

حن هرافنننق ذبننن  ابسعنننجير اباسننن رذ ا يسمننن م ابنننهيين بننن  مننن  حيننن  ابرتبينننة هابسالنننيم حننن  أصنننب  كس ىلننند (1)
ا م بي  عهافهللا ع  عقيهة ا ا محن هأصبود ابههبة  سف   يم عق ىلهذ همتظم منهرال أحسن  عنهريد 

بصننليبيةحن رغننم يننزميسهم   بهايننة األمننر صننت عس  احننرال هابقسنن ل هأيننهذ منن  ا هنن رة هاببسنن بة   قسنن ل ابقننجا  ا
هُتيننز ابقننجاد ا سننلمجن بج ننهللا العنن  احربيننة ا مزه ننة اب  ننر هالننهع احربيننة ها  نن ل علننى ذبنن  العننة ابنن  
ه نناه  عننجران ونن س عقنند هصننجب  إىل ا تصننجرة بقعننهللا خعننج  ا مننهادا  ابصننليبية عنن  ابصننليبيني ا قيمننني 

 .(2)ابصليبية   ابجقد ا ت اد  تجال حبر أ جم   مه مجة ابقجا 
 
فقننه ك ينند مصننر هابشنن م  نند زع مننة هاحننهة ه حنند بشنن ىلر ابتصننر متننل وحييدل الصيي  اإسييالمي:  -2

حن هك ينند رهح ا هنن د عسننرى   قلننجال ا سننلمني حينن  أن ا سعننجعني (3)هصننجل ا يننج  ابشنن مية إىل مصننر 
ن ابانهه ابهلعنجم فيقسلنجن هىبانرهن ففن  أهل م  ا سلمني   مصر   ءها م  مجيهللا أد ء مصر بهأه يق علج 

اباننهه فجقننهللا   يننه ابفننهاىليني انند هو وننني أانن ا  كنن ن منن   هل بننهأ  األعمنن ل ابفهاىليننة  ننأله وننهر ربيننهللا ا
حن مث عس بانند األعمنن ل ابفهاىليننة  ننه (4)بيننتهم اوتنن ن منن  فرانن ن اباننههحن أرانن  إىل ابقنن يرة م بلننني ابحهيننه 

م  األارىحن فسنق    ابينجم الن مه من  يفنه ابشنهر عسناة هو ونني أان ا  اباهه عس بهللا أيل   اقج  مزيه 
مث اوت ن هعشرهن   ابيجم ابس بهللا هئسة هأرباجن   ابيجم ابس دت عشر   بيتهم و وة من  فران ن ابانههحن 
هبلننا عننهد األاننرى   وننهر مجنن دى األهىل ئسننني أانن ا  هااننسمر ابامننل ابفننهاىل  ابشننا    ع بيننه اباننهه 

انرع ن من  ي 647وناب ن  26ف دحة هعتهم  أعل  ا ه د ا قهت م  فنجا متنيف ا ن مهللا األزينر    ىلر خس
محنن ت ا منن ي    مصننر بلسعننجع بلعهنن دحن ف ننر  ابتنن ت منن   أ ا هنن د   أدنن ء مصننر كلهنن  هاوننسهايسشننر يبنن

جن منننن  ع مننننة ابقنننن يرةحن هانننن ىلر ا ننننهن هابقننننرى فنننن  سمهللا عنننن   عظننننيم   يقننننهللا علينننن  حصننننرحن هااننننسع ع ابفننننهاىلي

                                                           
 .151ا ل  ابص م أيجال هإا زاع  ابسي اية هاباس رية   (1)

 .317احرهال ابصليبيةحن حممجد اايه   (2)

 .95ابقب ىلل اباربية   عصر ابههبسني األيجبية ها م بي      ري (3)

 .(1/69بهاىلهللا ابزيجر ) 91ا صهر يفس    (4)
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حن هيصنننف ا قرينننزذ ينننلا ابنننههر اباظنننيم (1)ا سنننلمني أن يزععنننجا ابصنننليبيني همتانننجيم مننن  ا انننسقرار هابراحنننة 
ابلذ ق م ب  األي و م  ابارال هغ يم  ه ابفري  فيقجل: هأبلى عجام ا سلمني   قس ل ابفري  بن ء كبن حن 

ه انق  ابشنههاء من  ع منة ا سنلمني ها م بين  هق(2)هاي جيم ي  ية عظيمة هص رها يقسلجن متهم هىبارهن 
 .(3) تب   إىل  تد دف ع   ع  مصر  –
 
كنن ن ابسننلع ن ابصنن م أيننجال يسمسننهللا بتفننجذ حقيقنن  علننى ر نن ل دهبسنن  هقنن دة هيبيية القيييادل اإسييالمية:  -3

 يجونن حن هك ينند أيننم صننفة يسولننى بتهنن  ا تننه ا انن م  ينن  ابع عننة ألهامننر ق ىلننهيمحن فقننه كنن ن بلسننلع ن 
 يبة ابب ة   يفجت   بي   ح  أ م ك يجا يردفجن رعب   ع  ا  جل   حلرع : ي
 

 مننننننننننننننننننننننننننننننننن ء ابقلنننننننننننننننننننننننننننننننننجال ل فنننننننننننننننننننننننننننننننننة هحمبنننننننننننننننننننننننننننننننننة
 

 

 (4)ف بيننننننننننننننننننننننننأت يرينننننننننننننننننننننننند ها  نننننننننننننننننننننننن رم عاشننننننننننننننننننننننننق 
 

 
هاانسمر  ييبنة ابقين دة بانه هفن ة ا لن  ابصن م أينجال بفلنل   مث ونعرة ابنهرحن فقنه ق مند بنههر  ينه   

منج  زه هن  ه ملند ا جقنف ب نل ونع عة هرابعند  نأ  هان ر  األمنجر   يلس ا رحلةحن هقه كسمد خيف
كأن    هث هدار  اباملي   اباس ريةحن كأن ابسلع ن   ميد ح  هصنل عنجران ون س ابنلذ عنجىل ابقين دة 
  مصرحن ه  عشنر ا صن در إىل هقنجع أذ خلنل   ابفنرتة ابجاقانة بنني منج  ابسنلع ن ابصن م أينجال هحلنجر 

 هيلا يهل على ا ح مهمسه    ذب  احهث الع . (5)عجران و س 
 
قنن م ابالمنن ء بننههر كبنن     ننريو ابتنن ت علننى ابقسنن ل هايلننم نييبول العلميياء والفقهيياء أرض ا هيياد :  -4

إىل صفجا اجمل يهي  كجكبة مب ركة من  أبنجان ابعينف ا ان م حن كن باز بن  عبهابسن م هابشني  حمن  ابنهي  
ابقشنن ذحن هكنن ن كبنن ر ا سصننجفة مسجا ننههن   ماركننة ا تصننجرة ي  علنن  بنن  هينند بنن  اننراق  هابشنني   ننه ابننه

هم  أوهريم ابشي  أبج احسن  ابشن ذو هكن ن يقلن  هقسن  كلن    ا تصنجرة ه  عشن ل اببن  هف نرس إ  ينلس 
احننرال ابع حتننة بننني عننهه هافننه ه ننيم   يننهحن هكنن ن ي نن  رهح ا هنن د   يفننجت اعب عنن  هابتنن ت هبقنن  إىل 

                                                           
 .93 ري  ابقب ىلل اباربية   عصر ابههبسني األيجبية ها م بي    (1)

 .93ا صهر يفس    (2)

 .(222 – 1/219الع  ) 94ا صهر يفس    (3)

 .251.  جزيف يسيم   اباههان ابصلي  على مصرحن د(4)

 .318 ري  احرهال ابصليبية   (5)
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قيق يصر   على ابصليبيني هك ن م  أوه ابت ت فرح   ازمية ابصليبيني هرحيلهم ع  مصر هقنه عن د بانه  
ذبنن  إىل ا انن تهريةحن ه بننهللا انن ع  األهىل   احينن ة يننهرت هيانن  هيساهننه أرهاح  باينن  همريهينن  اببسهننليد 

 -م  اععية:هك ن ابشي  ابش ذو م  كب ر مسصجفة عصرس هقه ُتيز   ريقس  اب  (1)
 

ع مة بلت ت مجيا  حن ه ه    عنجيه ه  مصنر ه  ا زاىلنرحن ه  ا  نرالحن ه  ابنيم   دعجع  دك ي -
 ه  احع زحن كم  أن.

أن ا هرانننة ابشننن ذبية   عاننن  اببستظننن  ابف نننرذ بقنننهر مننن  عتيننند ابألف ننن ر مننن  حيننن  ععبيق  ننن     -
 احي ة ابالمية.

قعننن ع إىل ابابننن دةحن أه ا ي مننن ر   حيننن ة ابنننرب  هابس ننن ايحن إن ابنننهعجة ابشننن ذبيةحن   ع ننن  دعنننجة ب ي -
 .(2)ابش مل   احي ة  فهجمه هإ   ك يد دعجة إىل اباب دة ر

ة   ابنهي  هكن ن ك ن ابشي  ابش ذو يهعج اعب ع  اببسمس  ابب س ال هابستةحن ه  يبة اببهع احملهو -
ذا   يجاوننند ابفقنن  علنننى ابصنننلجا    ا سنن  ه ه  ينننلا يقننجل: إيلننزم أعب عننن  اببصننلجا  المنننه 
هيقننجل أيلنن   : كننل علننم عسننبق إبينن  فينن  الننجا رحن هُتيننل إبينن   .(3)المننه   ا م عننةحن فنن  عابننأن 

. هابشننني  ابشننن ذو رمحننن    ع ر ننن  (4)ابنننتفه هعلنننل بننن  ابعبيانننةحن فننن رم بننن  هخنننل ابب سننن ال هابسنننتة 
ايسقنهس   بانو أحزابن  زاعمن    ن أقجابن   ابنلذ –رمحن     – مجعة م  ابالم ء متهم اب  عيمينة 

حن هدند أن يشن  إىل أن ابن  عيمينة    منل علنى ابشني  محلسن  (5)عفل  إىل عاعيل األمر هابتهن  
على اب  عر، هاب  اباني هابقجيجى هعفيف ابهي  ابسلمس  حن ها ر،حن كم  أين    يسهمن  صنراحة 

حن هغن  خن ا بننهى (6)ازم أقجابن  عقلن  إىل ذبن   ين  يقنجل بسنقج  ابس لينف هب تن  قن ل:  ن بنج 
حن همثنننة انقنننه آخنننر بلشننني  ابشننن ذو ينننج ا ننن رؤ (7)ا نننليد بنننيه منننليب   بصننن حب  ابفقهننن ء  ن  زم 

اب ب   ه ابهي  ابلي  ابلذ يقنجل عتن : هبن  عبن را    ابسصنجا مشن لة عنجيمحن هيس لنف بن  

                                                           
 .185أع م ا ا تهرية   اباصر ا ا م    (1)

 .276ايهذ أبج احس  ابش ذو د. عبه ابجي ال فر      (2)

 .276ا صهر يفس    (3)

 .276ا صهر يفس    (4)

 .(8/232ابفس هى )(5)

 .(8/232ا صهر يفس  )(6)

 .85ابش ذو   ايهذ أبج احس  (7)
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بنن  عبنن را    ابسصننجا بننجردذ" ابننلذ قنن ل عتنن  حن همننتهم أيلنن   ا نن رؤ "ابنن  ا(1)  ا عسننلار عتهنن  
أراد ا ارفننة ا فصننلة عنن  حينن ة ابشنني  أ، احسنن  ابشنن ذوحن  . همنن (2)مشنن لة رد عليهنن  ابنن  عيميننة 

فل ا ننهللا اب سننن ال بلننهكسجر عبنننهابجي ال فرحنن   هابنننلذ  ّننن س "اننيهذ أبنننج احسنن  ابشننن ذو حي عننن  
إىل أن ابشنننن ذو منننن  أعنننن م مهراننننة  همهراننننس    ابسصننننجا" هقننننه ايسصننننر ابننننهكسجر عبننننه ابجينننن ال

حن ه بننه منن  ابسفريننق ب  نن    يننلا ا اننىنابسننين هقننه يقننل بتنن  منن  أقننجال ابشنن ذو ابشنن ء اابسصننجا 
جر عبنه ابجين ال   ينلا ا انىن قنجل نابهكسن ي  غلجا في  باه هف عن  ه ن  يقلن بني ا  اسة هاألعب ع ابل

علننى بسنن ي  هك ننر ابل ننج منن  مق بنن حن هايبسننعد : إذا وقننل ابننلكر  -رمحنن     –ابشنني  ابشنن ذو 
ا نننننجارح   ونننننهجاع  هايسنننننه ابال ابف نننننرة   مصننننن ح حن فنننننأعلم أن ذبننننن  مننننن  عظنننننيم أهزارك أه 
ب مجن إرادة ابتف ا   قلب حن هبيه ب  إ   ريق ابسجبة ها صن ح ها عسصن م اب حن ها خن   

هأخلصنننجا دينننتهم   لوجا هاعسصنننمجا اب    ديننن    أ  عسنننمهللا قجبننن  عاننن ىل : إ  ابنننلي   بنننجا هأصننن
( ه  يقنننل مننن  ا ننن متني فسأمنننل ينننلا ابقنننجلحن إن كتننند 146فأهباننن  منننهللا ا ننن متني" )ابتسننن ءحن آينننة : 

ة فسمسن  ابب سن ال هابسنتة هدع سنتهك ن يقجل: إذا ع رل كشف  اب سن ال هاب (3)فقيه   هابس م 
اب سننن ال هابسنننتةحن ه  يلنننمته    اب شنننفحن هقنننل بتفسننن  أن   عاننن ىل قنننه  نننم  و اباصنننمة   

: ه   مهح ابشي  ابش ذوحن الع ن ابالم ء ابفقين  اب بن  ابانز بن  (4)  يد اب شف ه  ا هل م 
عبنننه ابسننن م فقنننه قننن ل عتنننهم   اننن  يسونننهث    لسننن  عننن  األانننرار اباعيبنننة هابالنننجم ا ليلنننةحن : 

ابسننب   ه ن ل ابننهي  ابسننيج  حن  حن هكنلب (5)ا انجا يننلا اب ن م اب رينند ابقريند اباهننه منن    
فقه كسد في  كسيد ص    ن س : اليينه احقيقنة ابا بينّة   عشنييه ابعريقنة ابشن ذبيةحن دافنهللا فين  عن   

هع   ريقسه  منيفزا  فلن ىلله  هحم انته  هينج يقنجل: هكن ن ابشني  أبنج احسن   لنر ابشي  ابش ذو 
حن هابشني  عقن  ابنهي  ابن  دقينق بهابسن مابشني  عنز ابنهي  بن  ععتهس األىلمة م ل الع ن ابالمن ء 

ه يلا مهللا م  ص  عن  ابن  دقينق من  عشنهيه ابت ن  علنى ا   دينةحن هعلنليل عقنجهلم فلنج رأى اباي
حن بننل أن ابشنني  عقنن  ابننهي  (6)  كنن م ابشنن ذو منن  ذرة منن  ذبنن  ب نن ن أهل مبنن در إىل إي  رينن  

                                                           
 .(233حن 5/232ابايف   أخب ر م  غيف )(1)

 .86ايهذ أبج احس  ابش ذو   (2)

 .87ا صهر يفس    (3)

 .87ا صهر يفس    (4)

 .88ا صهر يفس    (5)

 .91ايهذ أبج احس  ابش ذو   (6)
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ش ذو هق ل ابشي  بهر ابهي  بن  مج عنة اب(1)ب  دقيق ابابه ق ل: م  رأيد أعرا اب  م  ابشي  
 .(2): إن بركة ابشي  حلد اببهاير ا صرية متل أق م فيه  

 
إن ابشنني  ابشنن ذو   ماركننة ا تصننجرة هينن  منن  ا انن رك اب ننيفى ابنن  خ  ننسه  األمننة   ابننهف ع عنن  ديتهنن  

 أن  لننر إىل ا تصننجرة  ننه حن كنن ن ح  ننرا    انن حة ابننجغىحن فقننه أبنند علينن  مهسنن  إ عر هعقيننه   هأر ننه  ه 
بيونرل ا تنه هابسننلع ن علنى ابقسنن ل حيتمن  ُتلنن  ابرعند قلننجال األيلننيحن باننهم  اانسجىل ابفراننة علنى و ننر 
دمي   هبقه ك ن هللس ابجقفنة أورين  احملمنجد   إذكن ء ابنرهح ا ان مية بنهى مريهين  هع منة ابتن تحن فقنه كن ن 

  ابعيبننننة   يفننننجت ا تننننهحن همنننن  مث يننننهرك أن أاب احسنننن   جقننننف أ، احسنننن  ابشنننن ذو أوننننرس اباميننننقحن هع قبسنننن
ابشنن ذو ونن ص فانن ل   ديينن  ابتنن تحن   كشننأن اب  نن ي  منن  علم ىلتنن    يننلا ابزمنن ن علننى اخننس ا أبننجان 

اب نننيفى ابننن  انننعلد رننن ء ابنننليد   صنننفو    جرس   ماركنننة ا تصنننجرة مننن  ابفلننن ىللفولننن (3) بيانننسهم 
  همت  نن ة هوتنن ء علننى   عننز ه ننل بلشنني  ابشنن ذو قمننة   ابسجحيننهحن  رخينن حن كمنن  أيننين أ لانند علننى عسننبي

هعمننننق   ابسلننننرع ها ي سنننن ر أمنننن م ابجاحننننه ابننننهاين فقننننه قنننن ل:   إبنننن  إ  أينننند اننننبو ي  إ  كتنننند منننن  
ابظ  ني. هبقه و   إبي  ياقجال ف لصس  م  حزي حن هردد  علي  م  ذيد م  بصنرسحن همجانُد بيتن  هبنني 

جح منن  قبننل فتعيسنن  منن  كربنن حن هبقننه انداك أيننجال منن  باننه ف شننفد منن  بنن  منن   ننرسحن هبننهسحن هبقننه انداك ينن
أيلن  هكنيف انت حن  فجيبند بن  هبنها من  ُصنلفب  بانه ىبت هبقه انداك يجيه فتعيس  م  غمن حن هبقنه انداك زكنراي

أينلا ابتن زل بقجمن حن فههبقه علمد م  يزل  براييم فأيقلع  من  انر عنههسحن هأايند بج ن   هأيلن  من  ابانلاال 
فأيند  –منهللا عظنَيم إ رامن   –عُبهك : إن عالبين  ميهللا م  علمد فأان حقيق ب حن هإن عرمحين كم  رمحنسهم 

:  ن  أقصنهحن هأيند ا قصنجدحن هإىل من  أعج ن  هأيند (4)أهىل بلب حن هأحنق من  أكنرم بن   . هقن ل أيلن   : رالَّ
انأل هأيند ابنرال ا ابنجدحن هينل ا ج جدحن هَم  ذا ابلذ ياع  هأيد ص حد اب نرم ها نجدحن همن  ذا ابنلذ أ

  ابج جد رالال اجاك فُيهعى أم يل   ا ل  إبن  غن ك فُ  نى هإبين  ُيسناىحن أم ينل كنرمي غنُ ك يعلند متن  
اباع حن أم  جاد اجاك فُيسأل مت  ابر  حن أم يل حليم غُ ك فُيت ل مت  ابفلل هابتُامىحن أم ينل رحنيم غن ك 

فرتفنننهللا إبيننن  ابشننن جىحن أم ينننل رةها غننن ك بلابنننه ابفقننن  ياسمنننه   األرل هابسنننم ءحن أم ينننل حننن كم انننجاك 
علي حن أم يل ملي  اجاك عبس  األكنف اببنهع ء إبين حن فلنيه إ  َكرُمن  ه نجدك بقلن ء اح  ن  حن هبنيه 

                                                           
 .181أع م ا ا تهرية   اباصر ا ا م    (1)

 .123بفهاء   اببعجبة ها 181ا صهر يفس    (2)

 .69ايهذ أبج احس  ابش ذو   (3)

 .136عسبي  همت   ة هوت ء على مل  األرل هابسم ء بلشي  حممه ب  حس  ب  عقيل ابشريف   (4)
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إ  فلنننل  هيامننن     بنننة ابنننهعجا حن اي مننن    ملعنننأ   متعنننى متننن  إ  إبيننن حن اي مننن  جُينننيف ه  جُيننن ر عليننن  
(1) :  رالَّ
 

حن أم رنن  أاستصننر هأينند ابننجو إىل منن  أبسعنن  هأينند اب ننرمي ابسنن عر وننس   هأينند ابالننيم ابقنن درحن أمإىل منن  أ
ابت صرحن أم ر  أاس ي  هأيد ابجو ابق يرحن أم م  ذا ابلذ جييف كسرذ هأيند بلقلنجال  ن برحن أم من  ي فنر 

رحن علنى ا علنهللا علنى من   جين  ذي  هأيد ابرحيم اب  فر هأيد اباليم فيم    ابسراىلرحن الب  ر  ختفي  ابلنم ىل
الجا رحن اي م  يج فجا عب دس ق يرحن اي م  يج معلهللا عليهم هانونرحن اي من  ينج قريند هح  نرحن اي من  ينج 
األهل هاعخرحن هاببن    هابظن يرحن اي إبن  ابابن دحن اي كنرمي اي  نجاد اي صن حد ا نجد هاب نرم ها حسن نحن اي ذا 

ل ا سجكلجنحن اي م  إبي  يلعأ ال ىلفجنحن اي م  ب رم حن همجينل عجاىلنهس ابفلل هابِتاَم هاب فران اي م  علي  يسجك
يسالننق ابرا ننجنحن اي منن  اننلع ن قهننرس هعظننيم قهرعنن  يسننس ي  ا لننعرهنحن اي منن  بجاننيهللا عع ىلنن  هانناة رمحسنن  
ه زيننل فلننل  همجيننل متسنن  عُبسنن  األيننهذحن هيسننأل ابسنن ىللجنحن اي مفَّننر  اب ننراب حن هغنن فر العيانن   هق  نن  

همسننسعيد ابننهعجا حن هك وننف ابظلمنن  حن هدافننهللا اببلينن  حن هانن عر اباننجرا حن هرفيننهللا ابننهر    اح  نن  حن 
رفمنن  هإبنن  األرل هابسننمجا حن اي منن  علينن  ا ُس ننلحن اي منن  إذا ونن ء فاننلحن ه  ُيسننأل عمنن  يفاننلحن اي منن    ينُ 

ى اي مننن  أ ننن ال يجحننن     قجمننن حن اي مننن  يصنننر إبنننراييم علنننى أعهاىلننن حن اي مننن  رد يجانننف علننناننن ال مننن  انننأل 
 حن اي م  كشف ابلَّر ع  أيجالحن اي م  أ  ال دعجة زكرايحن اي م  ِقَبل عسبي  يجيه ب  َم َّ :ياقجال

 
إهلنن : قننه ه ننهع  رحيمنن   ف يننف   أر ننجكحن هه ننهع  انصننرا  مايتنن   ف يننف   أدعننجك َمنن  و إذا قعاسننينحن 

نَرُبين بسنجء إذا ايسنينحن همن  إذا يفاسينحن هم  ابلذ يالبين إذا رمحسينحن هم  ذا ابلذ ينَ هم  ذا ابلذ يلر   قف
 .(2)ذا ابلذ مير ين إذا ع فيسين 

 
ر ل يلا ابنهع ء هابسسنبي  هاب تن ء علنى   عنز ه نل يفنس    رمح عن  علنى عبن دسحن هىبيت يصنر   هعجفيقن حن 

بيلنننة ا اننن م مننن  األعنننهاءحن فج نننجد ينننلا ابشننني  هأم  بننن    ماركنننة ا تصنننجرة مننن  أانننب ال يصنننر   ه فننن  
هيننلكر باننو ا نن رخني أن ابشنني  أاب احسنن  ابشنن ذو قنن م بامننل أهراد   علنن  ا اركننةحن هأهصننى بلمسننلمني 

حن (3)مريهينن  بقراىلسهنن    ابليننل باننهم   ننهأ ا انن رك همهنن  "حننزال ابتصننر" هحننزال ابعمننه علننى عيننجن األعننهاء 

                                                           
 .ا صهر يفس (1)

 .137إىل  134عسبي  همت   ة هوت ء على َملِ  األرل هابسم ء   (2)

 .124حن  123اببعجبة هابفهاء عته ابصجفية   (3)
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غ وننة يصننركحن هب  عنن  فأمنن  حننزال ابتصننر فأهبنن : بسننم   ابننرمح  ابننرحيمحن بسننعجة  ننيفه  قهننرك هاننرعة إ
.. هأمننن  (1) يسهننن ك حرم عننن  هحبم يسننن   ننن  احسمنننى اايعننن  يسنننأب  اي  حن اي قريننندحن اي  ينننهللا اي  يننند 

د ديند دعنجة ابنهاع حن ينحزال ابعمنهحن فأهبن : بسنم   ابنرمح  ابنرحيمحن   إبن  إ    ابسنميهللا ابقريند اجمل
 .(2)إذا دع كحن هديد ا لعر هع شف ابسجء 

 
همنن  األاننب ال   يزميننة ابصننليبيني  هلهننم   رافيننة ابننب د الفرجنيية ر رالييية الييبالد اإسييالمية: جهييل  -5

ابعننرا ابنن  اختننلهي  بلجصننجل إىل ابقنن يرة باننه احننس هلم  هيتننة دمينن  حن فقننه ارع بننجا يفننه ا صننريةحن ه بياننة 
رينق ا ن ىل  ابنجعر ابنلذ العأ ابلذ هقاد في  محلة   ن دذ بري  متل و ونني انتةحن إذا اانس هم يفنه ابع

ااننس هم   نن ن بننري  منن  قبلنن حن أذ ابعريننق منن  دمينن   إىل ابقنن يرة منن را  اب تصننجرةحن فبتهنن  هكنن ن يننلا ابعريننق 
هعننرع عسفننرع عنن  ابفننرع ابشننرق  بلتيننل ينن  أوننب  بشننب ة ابصنن ىله هعصننل  أن ع ننجن أف  خنن    قتننجا يارت نن  

مراكننز ابننهف ع ابقجيننة ابنن  مي نن  بلقننجا  ا صننرية  ب يقنن ع اب ننيم ابفنن ع حن هغنن  ذبنن حن ف ينن  ميننر باننهد منن 
هإن ا ص  ابلذ آبد إبي  محلة بجيه ابس انهللا همن  قبلهن  محلنة  ن ن دذ بنري  هلنج (3)ااس  هل   ه ابفري  

دبيننل كنن ا علننى صننوة منن  يقننجلحن فلننم يسننسجىل ق ىلننه احملننة ابصننليبية ال مسننة علننى دمينن   إ  باننه حصنن ر 
عقنننهم داخنننل ابنننهبس  ك يننند قجاعننن  قنننه أ  ننند بانننه ينننلا احصننن ر ابعجينننلحن هقنننه ونننهرا حن هعتنننهم  17دام زيننن ء 

األخنرى هأحسنجا خبيبنة األمنل عتنهم  عبيتنجا أن عجقفد أم م حبر أ جم حي  كن ن ياسن ر قب بسن  من  ابت حينة 
األرل اب  ك يد عفصل بيتهم هبني ق عنه م   دمين   قنه غمنر م مين س ابفيلن نحن إذ كن ن ابتينل   ازدايد 

ابفننري  اببرتا ننهللا صننجال دمينن  حن ب نن  ا ينن س  يننلس ابفرصننة هقعاننجا ابسننههدحن فأاننرع  –ا سننلمجن  –ااننس ل ه 
ينت  ابصنليبيجن  يفسنهم من  اجمل عنة أه   يندحن هعاقنبهم ا سنلمجن بشنهسحن هب ن ك يد  ي  ام م  كل  

 .(4)لجا دمي   اب راحن ا عرها إىل  لد فس  ابال ا ف ه    هقه    هلم ابسلع ن اببرحيل باه أن أخ
 

حن هيبننهه أن انبليننجن (5)أمن  مصنن  محلنة بننجيه ابس اننهللا ف ن ن أاننجأ منن  علن  ب  نن  عتنهم  اعبننهللا يفننه ابعرينق 
محن اانننسف د مننن  أخعننن ء مننن  انننبق حن فأخسننن ر  رينننق أخنننرىحن مننن  خننن ل 1798بنننجانبر    محلسننن  علنننى عننن م 

 )فننرع روننيه( هميننر يننلا ابعريننق ابراننج   ا انن تهرية مننهللا ا حسفنن ا خبنن  انن  علننى غننر، فننرع ابتيننل اب ننر،
                                                           

 .79يهذ أبج احس  ابش ذو   ا(1)

 .79ا صهر يفس    (2)

 .241اباههان ابصلي  على مصر د. جزيف يسيم   (3)

 .242اباههان ابصلي  على مصر   (4)

 .242ا صهر يفس    (5)
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حن هبنلا مي تتن  ابقنجل حبنق إن ابسنبد األكنيف   فشنل احملنة ابصنليبية ابسن باة ير نهللا إىل (1)بهمتهجر ها يزة 
قلة ا الجم   ا  رافية هاخسين ر ابعرينق ابنجعر غن  اباملن حن هبنج أن ابقنجا  ابصنليبية ا نعر  بلقسن ل باينها  

خننن ء ابصننن حية أه بلبننيه مننن    ب  يننند يتنن ك فرصنننة أكنننيف بلتعننن ح هإن جم ه   نننعنن   نننرى مننن ءحن كبوننر أ
ابعريننننق اعخننننر يننننج ابتننننزهل   ا انننن تهرية همس باننننة خنننن  انننن  بننننجانبر    ااننننسو ل يننننلا ابعريننننقحن فنننن ن 

 .(2)م1798
 
هكمن  أخعنأ بنجيه ابس انهللا   اخسين ر ابعرينق ابسنليم إىل ابقن يرةحن  خنأ كبري   تقدير العاميل اليبمين:  -6

حن (3)    يقنننهر بجصنننف  ق ىلنننه احملنننة أمهينننة ابا منننل ابنننزمين   احنننرهال هدخلننن    عقرينننر مصننن  ابنننب د كنننلب
فنننن حرهال عنننن دة عقننننجم علننننى ابسننننرعة ها ب غسنننن حن ألن يننننلس ابسي اننننة ينننن  أحسنننن  منننن  مي نننن  اعب عهنننن  ببنننن  

قيمنة ينلا  هب   حجادث احملنة أوبسند أن ابصنليبيني   يراعنجا علنى ا  ن اا  عراال   ماس ر اباهه 
حن ف بجقنند ابننلذ أ نن ع  ابصننليبيجن   (4)ابا مننل اهلنن م همنن  يرتعنند علننى ابسبنن    هابسننأخ  منن  أ ننرار ابب ننة 

قيف  ك ن ابب     عسرال أيب ء  رك احملة هابجقد ابلذ أ  عجس   دمين   كن ن انبب     إععن ء ابفرصنة 
هفلن   عن  ذبن  فن ن ينلا ابجقند ابنلذ  ن ع بلقجا  ا ا مية   ابسقن   أيف انهم هإعن دة عتظنيم قجا ن حن 

  قننننيف  هدمينننن   قننننه أدى إىل يفنننن ذ ا نننن ن هاألمننننجال هدفننننهللا اببقننننجا  ابصننننليبية إىل ابلهننننج ها ي منننن ت   
هايسشن ر األمنرال همنج  عنهد من  ابصنليبيني ا للا حن    أدى إىل إ ن ك ابقنجا  ابصنليبية هاخنس ل عجاز ن  

ي ع ابجقننند   قنننيف  هب نننتهم عننن دها هكنننررهس   دميننن   دهن قسننن ل هكننن ن علنننى ابصنننليبيني ا عاننن ا مننن   ننن
هاعسق ديم أن ابعرينق أصنب  مفسجحن   أمن مهم إىل ابقن يرة هأ نم ايسنسجبجن علنى ابقن يرة بنتفه ابسنهجبة ابن  

 .(5)ااسجبجا ا  على دمي   
 
هعننهم ابع عننةحن فلننم همنن  اباجامننل ابنن  عسننببد   ا ننزام ابصننليبيني اباصنني ن العصيييان وعييد  الناعيية:  -7

ي   ا ل  بجيه ق ىله يلس احملنة صن حد ابسنلعة ا علقنةحن همن  مث   ي ن  قن درا  علنى فنرل إرادعن  علنى 
حن ف  ن ر  ل احملة من   تنه هقنجاد علنى ابسنجاء يسصنرفجن حسنبم  (6)قجادس هر  ب حن هإبزامهم ابعب ع أهامرس 
                                                           

 .243ا صهر يفس    (1)

 .245ا صهر يفس    (2)

 .245ا صهر يفس    (3)

 .246ا صهر يفس    (4)

 .316ابصليبيةحن حممجد اايه    ري  احرهال (5)

 .249اباههان ابصلي  على مصر   (6)
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 نن  أ ننر اببقلننية ابصنليبيةحن هيننلخر  رينن  احملننة ينرتاءى هلننم  نن ربني  هامنر ق ىلننهيم األعلننى عننرل احن ىل  
ابألم لننة ابنن  ع يننه يننلاحن فاتننهم  هصننل ابفننري  إىل قننيف حن كنن ن ا لنن  وننهيه ابرغبننة   ابزحننف ابسننريهللا إىل 

هكنلب   (1)مصر دهن ابسجقف اب زيرةحن ب ت  ا عر إىل ا ق منة ان  فنرتة  جيلنة ينزه   عتنه رغبنة قنجاد  يشن  
بننهمي  حن اي مننه ر نن ل احملننة   ا لننلا  علننى مننرأى منن  ملنني هم حنن  أينن  أصننب     فننرتة إق مننة ا ننيم

حن هعتنننهم  اغسصننند رهبنننر  كجيننند ارعنننجا مننن  هبنننيم  (2)هه نننهللا حنننه  انننسهس ريم عننن  زا  عننن  ابسنننيعرة علنننيهم 
كجيد ا بسيفذ اب تيمة اب  ك ن قه ااسجىل عليه حن عج   األخن  إىل بنجيه مسظلمن   من  عصنرف   ونقيق حن 

مت  أن يايه إبي  م  اغسصب  رهبنر  متن حن   يسنهللا ا لن  بنجيه ابس انهللا أن يفانل ونيا   حن  أن ابفن رت را ي   
ا اليزذ ااسش   غلنب   هعنرك ا اسن ر ينج هر  بن  إىل ع ن  قن ىل   بلنجيه إين  بنيه مل ن   إ  اب انم هإين  

 ل ية من  فالن  رهبنر  بانه بيه ب  أذ العة فالية على ر  ل  يش  هبال أبلا م ل على عصي ن األهامر ا
عبنجرس حبننر ابشننمجم؛ إذ ايننهفهللا دنج ا تصننجرة غنن  مبنن ل  هامنر أخينن حن هبقننه بننلل ا لن  منن    هاننا   تانن  منن  
ابسقنهمحن هأرانل إبين  عشنرة فرانن ن ىبمرهين  اببسجقنف ها يسظن ر هب ن  رهبننر  أخسن ر أن يقنجم اعجمن  ا سهننجر 

ء اببفشنل هأهدى حبي عن  ينج هر ن ل ا قهمنة كلهنم عقريبن   هغن  ينلا ل بف   أهامر ق ىلهسحن ذب  اهلعجم ابلذ اب
ملنني هم هعصنني  م ألهامننر هذاك ف حملننة ملياننة اب انن رك ابنن  منن   فيهنن  ك نن  منن  ابصننليبيني يسسيعننة ُتننرديم 

حن قننه يفسننر يننلا اباصنني ن  ينن    ي نن  بلفريسننيني  يشنن   قننجاي  مجحننها حن هأ ننم كنن يجا يتظمننجن قننجا م علننى (3)
ابعريقنة ا قع عينة ابن  ك يند مسبانة   اباصنجر ابجاننعىحن هأن ا لن  من  زال ينج األهل بنني أقراين حن بنيه بنن  
علننيهم اننلعة حقيقيننة هب نن  كيفمنن  كنن ن األمننر فنن ن ق ىلننه  ننيم إقعنن ع  كلننجيه ابس اننهللا   ي نن  ياقننل أه 

 .(4)يسجقهللا أن عسوعم خعع  هعس سر عاليم ع  م   راء عصي ن كهلا 
 
همن  اباجامنل ابن  ان مهد   يزمينة احملنة ا دن ل هابسنهيجر اللقن  حلملة السابعة خلقيياً: اوالل ا -8

ابنننلذ كننن ن مسفشننني     يفنننجت ابصنننليبيني  ننن  أدى إىل ا مننن ك قنننجايم ه ننناف ابنننرهح ا اتجينننة عتنننهيمحن فقنننه 
  مهنن  هإن اي مسننجا   ا لننلا  هحينن ة ابفعننجر بننه   منن  ابسننا    عتظننيم صننفجفهم هإعننهاد خععهننم هإح

الجك ابفري  هعصرف  م ابش ذة   قيفل هدمي   ه  ون  مراحنل احملنة ألبلنا دبينل علنى من  يقنجلحن كمن  
أن يتنن ك ح دوننة رهاينن   جايفيننل   ملكراعنن  عننهل علننى مننهى ااننسهس ر ابفننري  هخ عننسهمحن فقننه حننهث   

من  ينم   رقهعن  األخن ة داخنل فران ن  جايفينل هبيتم أن ههرى ابنرتاال أحنه 1250فيفاير  8مس ء اب   ء 
                                                           

 .249ا صهر يفس    (1)

 .ا صهر يفس (2)

 .250اباههان ابصلي  على مصر   (3)

 .251ا صهر يفس    (4)
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 بجعنن حن أخننل اننسة منن  فرانن ن  جايفيننل يسونن دوجن بصننج  مرعفننهللا حنن  أ ننم أزععننجا ابقننه ابننلذ كنن ن يقننجم 
بننس هة ابصنن ة ا ت ىلزيننةحن فننليد إبننيهم  جايفيننل را ينن   مننتهم أن خيلننهها إىل اهلننههء هابسنن يتة هاحرتامنن   بننرهح 

يس نن مزهن فيمنن  بيننتهم قنن ىللني إ ننم إ نن  يبو ننجن عنن  زه  آخننر زمننيلهم ا سننجىفحن هب ننتهم أخننلها يسلنن ح جن ه 
 –ا سنلمجن  –هي لا يرى أي    ابجقد ابلذ كن ن فين  ابفنري  متصنرفني إىل ابلهنج ها نرححن كن ن (1)ألرملس  

 .(2)متهم ني   عتظيم  يجوهم هإعهادي   جا هة اباهه هاحيلجبة بيت  هبني ابسجغل   األرا   ا صرية 
 
هعلننى ابننرغم منن  اعسنن م يننلس احملننة ابصننليبية اببعنن بهللا ابننهيينحن ور الييروح الدياييية عاييد الصييليبيء : لتيي -9

ف يت  ي ح  فسجر يلس ابرهح بني ك   م  ا ق علنيحن هعهخل ا ص م ا  دينة   احركنة ابصنليبيةحن هإن مجقنف 
حن فقننه غلبنند علننى ا تجيننة هاببي زيننة اببونن رة ا تجيننة هاببي زيننة همج عننة ابريبنن ن ابهاهيننة بننهبيل كنن ا علننى ذبنن 

ابلننفة ابسع ريننةحن  –ابا صننمة ابننلي  بقننجا   دمينن   حرااننسه حن عتننهم  عقننهم ا ننيم ابفريسنن   تننجاب  صننجال 
فننرتايم  –ا سننلمني  –هرأها أ  يار ننجا أيفسننهم بل عننر عتننهم  علمننجا بجقننجع بننجيه ابس اننهللا هر  بنن    أاننر 

انهبجا عن  رأيهنم إ  بانه أن ابس عند هلنم ا ل نة مر ريند كنل من يم ه  ي فسهميقرهن عرك دمي   هابتع ة  ي
  ح  نة إبين حن هأدخلنسهم  ند يفقنة ا لن  ال صنةحن فقنه ك يند حنرفسهم ابسعن رة همههنم األهل هاألخن  ينج 

ابننلذ منن  مبنن دىلهم ابفقننر هابع عننةحن فقننه أوهننرها  شنناهم هأانييننسهم عتننهم   –اب سنند ا نن دذ هأمنن  ابهاهيننة 
ه   صننل ا لنن  علننى ا بلننا  –بلمسننلمني  –بننجيه ابس اننهللا ا نن ل ابنن زم  ُتنن م دفننهللا ابفهيننة رفلننجا إقننرال 

ا علجال إ  باه مت قش   ح مية بيت  هبيتهم اورتك فيهن   جايفينلحن هي نلا مي ن  ابقنجل إين    ي ن  ب  ن  
 اننبيل  حن كنن ن هإن إخنن   ا سننلمني  بننهأ ا هنن د   –ابقسنن ل ابننهيين  –رغبننة صنن دقة   منن  ابصننليبيني 

 .(3)يفجا إخ   ا سيويني ب  
 

همن  اباجامنل   يزمينة احملنة ابسن باةحن ابسهنجر هقصنر ابتظنر ها مهن ل ابشنهيه التهور ولصر الارير:  -10
 ن  حنهود علن  م    يد ابفنري حن فلنج   نجر كجيند أرعنجا هايهف عن  داخنل ا تصنجرة بانه عبنجرس قتن ة أ نجم 

قلد على مقهمة ا يم ا سيو حن أم  قصر ابتظر هعهم ابسقهير لجاعيم األمجرحن فيبنهها  اهلزمية ا ت رة اب 
 لي     ابقرار ابلذ اختلس  له احرال ابصلي  ابلذ عقه بنهمي  حن اببسج ن   تنجاب  صنجال ابا صنمة بنه   

يسهنند بفشننل األخعنن ء ابنن  امنن  ابسج نن  إىل ا انن تهريةحن ذبنن  ابقننرار ابننلذ كنن ن حلقننة  هيننهة   السننلة 

                                                           
 .251ا صهر يفس    (1)

 .254ا صهر يفس    (2)

 .255اباههان ابصلي  على مصر   (3)
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احملنة هأمنن  إمهنن ل ابفننري  ه نن ه م فيسلنن    يسنني  م  عننيم ا سننر ا ج ننجد علننى حبننر أ ننجم عتننه عننرا اهم 
م  نن  عرعننند علينن  أانننجأ ابتسنن ىل  اببتسنننبة 1250منن  ا تصننجرة إىل ق عنننه م   دمينن     الننن مه منن  أبرينننل 

هاب  ة هعفرا اب لمة هعنهم ابسان هن مسنجفرا    هإىل   يد يلا كل حن فقه ك ن ابشق ا (1)بلصليبيني اهل ربني 
حن بيتم  ك ن ا  يد ا ا م  مسوه اب لمنة همسفننق ابننرأذحن فقنه هقنف ا سنلمجن أمن م (2)ا  يد ا سيو  

. يلس أيم األانب ال ابن  ان مهد   فشنل احملنة (3) ابقجا  ابصليبية ك ببتي ن ا رصج  يشه بال  بال 
 .ابصليبية ابس باة

 
هفشنل ي 648م/1250هقه عرعند علنى يزمينة بنجيه ابس انهللا عن م اً: نتائ: احلملة الصليبية السابعة: سابع

 ابصليبية ابس باة  مجعة م  ابتس ىل  م  أمهه :
ها  حنن  أن فا بينن   ابننههر ابفريسنن    دعننم احركنن   ابصننليبية ع ييب لرنسييا عيين حتقييي  أهييدالها:  -1

السران ا بني هععز  فريس  ع  صتهللا هاقنهللا حنر، هاي ان    ا تعقنة ه  ابسج   إىل ابباه األفريق  انهل  
على حس ال األيجبينيحن هبلب  الكه بلهاراني كينف أن ك فنة احملن ه   ابصنليبية ألخلن ع مصنر انجاء   
ابقننريني اب نن   عشننر هاب  بنن  عشننر ا ي ديننني/ ابسنن دت هابسنن بهللا اهلعننريني    قننق أد  انن ححن ه  ونن    

أانننرة آل ك يبننن  اح كمنننة   فريسننن حن  نننناف أمريننن  بنننني األانننر اح كمنننة   أهرهاب بسنننبد اهلزميننننة أن صنننجرة 
 .(4)ابشتياة اب  عارل هل  بجيه ابس اهللا ههقجع    األار 

 
عبننني بج ننجح ابننههر اببنن رز ابننلذ قنن م بنن  ا م بينن    السيياد التييارلي للمماليييك للوصييول للحكييم:  -2

أعنهاء ا ان م كلنل اببتعن ح حن ه  حقيقنة األمنر؛ أن ذبن  ابنههر كن ن  ماركة ف را جر هكيف أن  هن ديم
 حن هبننيه غريبنن   أن ابانن م بنن  أوننرس   ارعفنن ع وننأ م هبننلب  ايصننب  هلننم ابسننته ابسنن رخي    ابجصننجل إىل اباننر 

حن يج ذاع  ابا م ابلذ وهه   ينة عجرايشن س حريقن   ي1250/648ا يسص ر على اب زاة هيج ع م  ابلذ وهه
بقنننجة هعنننزم ( 5)قننن   بستسهننن  ابههبنننة األيجبينننةحن  هينننسم إفسننن ح ابعرينننق بههبنننة ا م بيننن  ا هافانننة عننن  ا اننن مغري

 هيش  .
 

                                                           
 .256ا صهر يفس    (1)

 .256ا صهر يفس    (2)

 .256ا صهر يفس    (3)

 .310احرهال ابصليبية بني ابشرا هاب رال   (4)

 .310ا صهر يفس    (5)
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فقنننه أوبسننند بتننن  علننن  احملنننة دهر ا نننرأة ا سنننلمة خننن ل ذبننن  ابصنننراع امليييرأل   صيييفوف اجملاهيييدين:  -3
دهر وننعرة ابننهر ابنن  حفنن  هلنن  اباتيننف بننني ا سننلمني هابصننليبيني علننى أرل مصننر كمنن  دننهر ا ونن رة إىل 

ابسنن ري  ح مسهنن    أصنناد ا جاقننف ابنن  مننر  انن  ابههبننة األيجبيننة حيتننلاك همنن  ا م نن  ابقننجل  ن ا ننرأة 
ا سنننلمة ك يننند عامنننل   ا بهنننة ابهاخلينننة ابننن  يننن  أاننن ت اننن ح  بهننن   ابصنننراع احنننر، منننهللا ابصنننليبيني 

 .(1)ها مهّ    صتهللا  ري  األمة ا ه دذ
 
 هث باو ا  رخني ع  كلفنة احملنة ابصنليبية ابسن باةحن فقنهري  رن  يزينه ر االلتصاد األوروب: ت ر  -4

 عجرية "عملة يقهية مس جكة   مهيتة عجر ابفريسية" مجزعة كم  يل : ب ة 1300.000على 
 ب ة مصرهف   مل ية.200.000 -
 ب ة دفاه  ا ل  فهية. 210.000 -
 س رية.ب ةحن مصرهف   ع 750.000 -
 ب ة مصرهف   ببت ء ابسف . 40.000 -
 ب ةحن مصرهف   بت ء  صيت     األرا   ا قهاة. 120.000 -
 ب ةحن عل ا يفق   بباو األارى. 1300 -

مليننجن منن رك أ نن   حنن و هيننلا 100مليننجن منن رك ذينن  أ نن   أه منن  يانن دل عقريبنن    30هيننلا ا بلننا يانن دلحن 
م منن  مقننهارس ميزاييننة إحننه 1259-1256ابفريسننية حبسنند عقننهيرا  ابسننتجا   الزيتننةا بلننا يانن دل دخننل 

ه ونن  أن يننلا احعننم اهل ىلننل منن  األمننجال ابننلذ أيفننق دهن   ىلننل أذ دهن حن (2)عشننر إىل اوننىن عشننر اننتة 
 قينننق اهلنننها ابنننلذ ايعلقننند مننن  أ لننن  احملنننة ابصنننليبية كننن ن م ونننرا  علنننى أه ننن ع قع عننن   هااننناة مننن  

لررها يسيعة ابسي اة اب  اخسعسه  هلم اب تيسة     الهم فيم  باه يرتا انجن عن  اليينه األهرهبيني ابلي  ع
 .(3)اب تيسة   اب    م  قرارا   بلحن هيج هجن هل  ابتقه   إدار   بلورهال ابصليبية 

 
بن  احملنة ّعم احزن هابينأت ها نزع   فريسن  هأهرهاب اب ربينةحن  ن  متيند حبن عريم   لرنسا وأورواب:  -5

ران بسه  ابن  ق مند من  أ لهن حن ب تهن  فقنه    م  يزمية مت رةحن فلم يقسصر األمر علنى فشنله     قينق 
مصننر عنننهدا    يسننسه ن بننن  منن  ر  هلننن  بننني قسينننل هأانن  ه نننري  هعننرهذ بانننو ا را ننهللا اباربينننة أن ابتصننن رى 

                                                           
 .311حن  310ا صهر يفس    (1)

 .226دراا      ري  األيجبيني ها م بي  بلام دذ ه يفان   (2)

 .227ا صهر يفس    (3)
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ابصنجر   كتيسنسهم حنزان  علنى ذبن   ببالب  عتهم  بل هم م  يزل اب يم ا سيو  م  اهلزاىلم انجدها ه نجس
اببنن ريزذ ح بننة فريسنن  حيتننلاكحن فيقننجل إينن   لهنن  احننزن منن   منن  حن هيصننف ا نن رؤ اب ننر، ا ا صننر بلوملننة(1)

أقصننن ي  إىل أقصننن ي  ه نننجل كنننل وننن ء   ا مل نننة إىل أينننني هب ننن ءحن فننن عابء هاألمهننن   يتنننهبجن أبتننن ءيمحن 
يفنننه ا ننن رؤ    هيسنننسمر ء يتجحنننجن علنننى أقننن رام هأصنننهق ءيم هابصننن  ر هابيسننن مى يب نننجن آابءينننم هاألصنننهق

هصننف يننلس اح بننة فيقننجل إن عننهدا  كبنن ا  منن  ا سننيويني قننه عزعزعنند عقيننه م هكنن يجا علننى هونن  ا رعننهاد 
عنن  ديننتهم بننج   يامننل ر نن ل ابننهي  علننى  هىلننة خننجا ريم هإقتنن عهم أن مجيننهللا ابننلي  قسلننجا   يننلس احملننة 

 من  أونههيقجل اب  عد ابفريس   فيه : إن يلس اهلزمينة عاسنيف حبنق (2)مرعبة ابشههاء ابصليبية أصبوجا   
 .(3)اهلزاىلم اب  يزبد اببفري  ح  أ م ايصرفجا ُت م   ع  ف رة ا ورتاك   حرال صليبية  هيهة 

 
بننن  احملنننة أيلننن   ختريننند مهيتنننة دميننن   اهمننن  ابتسننن ىل  ابننن  عرعبننند علنننى ينننلس خترييييب مدياييية دميييياط:  -6

ق اننند األمنننري  مننن  محننن   ابفنننري  ا سس بانننة عليهننن    عهنننه ابههبنننة األيجبينننةحن حننن  أن ا لننن  ا انننز أبيننن  
محن أذ بانننه دنننج انننسة أونننهر مننن  1250ينننجفميف ي/648ها م بيننن  اببورينننة اعفقنننجا علنننى ختريبهننن    وننناب ن 

اببونرحن حن  ختلنص من   هابستنجا دمين   ا هينهة إىل ابنهاخل باينها  عن  ون    –م  درة ابفنري  أرل مصنر 
الاحن فاتنهم  اعسلنى ا لن  ابظن ير بينيفت عنر   –ا سلمجن  –ه  ي سف  حن(4)ور اعسهاء ابصليبيني عليه  

مصرحن يراس يلعأ إىل  ريقة فا بة حم ية مهخل ابتيل عتنه دمين   من  اعسنهاء اب نزاة هيعمن  محن ففن  ابسنتة 
صننر عننهة منن  احعنن ري  بننردم فننم حبننر دمينن  حن محن أخننر  منن  م1261ي/659اب  ييننة منن  ح منن  هينن  اننتة 

حن هأبقجي    ابتيل ابلذ يتصد م    ل دمين     اببونر ا لن  حن  (5)فملجا هقعاجا ك  ا  م  ابقرابيص 
حن هي لا يرى أن محلنة بنجيه ابس انهللا ك يند انبب     إزال مهيتنة دمين   (6)  ا هعالر دخجل ا راكد في  

 .(7)    عقيلة ا ا م هو ر ابهاير ا صرية اب  هصفه  اب  هاصلحنابقهمية 
 

                                                           
 .266ى مصر    ية األرال ع  اباههان ابصلي  عل(1)

 .266اباههان ابصلي  على مصر   (2)

 .266ا صهر يفس    (3)

 .267ا صهر يفس    (4)

 .267ا صهر يفس    (5)

 .267( اباههان ابصلي    223-1/224خع  ا قريزذ )(6)

 .267مفر  اب رهال يق   ع  اباههان ابصلي    (7)



 -365- 

منننن  دمينننن     مسنننن ء يننننجم ابسنننن دت منننن  منننن يج  بننننجيهأحبننننر ا لنننن  ا يييينراابت سياسييييية   أورواب:  -7
م هاختل  ريقة إىل ع   فجصله  بانه انتة للفن   هراءس   مصنر اباهينه من  األانرى ابنلي    ينسم   1250

بظرها ا ل  بيسجىل عر   ل ة بيد ا قهت ا  ية عن   يند ا ل  م  دفهللا فهيسهم ه  ع   ا عه  ا
  ح نننم انننيه أرانننجا هابننن  عنننم ا لننن  يتنننرذ األهل ملننن  قنننيف  هانىلبننن  خننن  ر مننن  يجحتننن  إبلنننني ابصننن   

ا مل ة ابصليبيةحن هعقد هصجل ا ل    ءعن  األخبن ر من  هابهعن  ا ل نة ب يشنى صن حبة قشنس بة عسنسهعي  
 مننهللا ا الينننز   ابجوننجال عليهننن  أوتنن ء غيبسنن    ابشنننرا حيتاننل عقنننه بننجيه  لسننن   إىل  ل سنن  ابننن  بلر ننجع 

حربينن   منن  ابرهان  فريسنن  هر نن ل ابننهي  همج عنن   ابفرانن ن ابهاهيننة ها اننبس رية هابسيجعجييننة هابرهان   ل ننة 
يجبينج  3إىل يجيينج  19بيد ا قهت بلسهاهلحن فيم  جيد اخت ذسحن هقه ا سمهللا اجملله و وة آحن د مسس بينة من  

م هايقسم األعلن ء فنريقنيحن فرينق يسنأبف من  غ ببينة ابصنليبيني ينرى  نرهرة ابانجدة إىل فريسن حن هفرينق 1250
ا اسنهي  هبانه  ة ا من را  ابفراينة ان  من  غ ىللنةجيد اببقن ء اببشن م حم ينآخر على رأا   جايفيل يرى أي  

يفسنن  ابقنن  األاننرى ا سننيويني ابننلي    يزابننجن  ُتوننيص اعراء قننرر ا لنن  بننجيه اببقنن ء   فلسننعني إىل أن
  قبلننة ا صننرينيحن كمنن  رأى أن بقنن ءس قننه ياننجد اببتفننهللا علننى ا سننيويني   ابشننرا خصجصنن   باننه النن ا 

ب تن  علنى أذ حن ل (1)ابلذ يشد بنني األينجبيني   ابشن م ها م بين    مصنر بانه قسنل ا اظنم عنجران ون س 
جاعيينن  إىل فريسنن حن بلننهعجة إىل ابسانن م ابقننجى بلقينن م حبملننة صننليبية  هيننهة كجينند ااننج هكجينند ب  جينن ل أخفننأي

 .(2)ُتوج ع ر اهلزمية اب  مين ا    ا تصجرة هف را جر 
 
  ع نن  أهرهاب حيتننلاك   ح بننة ُت تهنن  منن  إيفنن د قننجا  إىل عييد  االسييت ابة للبييااب انوسييات الرابييع:  -8

خسرس ابفريسيجن   مصرحن فقه ك ن ابصنراعحن علنى أونهس بنني ابشرا بلقي م حبرال صليبية  هيهة عاجل م 
ابب بجية ها ميفا جرية؛ إذ ااسمر ابصهام بني ابب اب ايجاتد ابرابهللا هبني كجيراد ابرابهللا اب  فريهري  اب ن   بانه 

م هدعن  اببن اب إىل حنرال صنليبية  نه ا ميفا نجر ا هينه هأعجاين حن هقنه 1250ديسنميف  13مج  األخن    
ابتزاع حركنة ابان   ا سنيو    أهرهاب با منةحن ه  كنل من  إيع بين  هأ  يين  علنى ه ن  أخنصحن أمن     ول يلا

االرت فقه قينه ملي هن  يتنرذ اب  بن  ا ن    انعل احنرال ا قهانة مساهنها  حبمنل ابصنليد بتعنهة األرل 
و أق بيمهن  إىل بن دسحن ا قهاةحن هب ت  ايسهز فرصة غي ال بجيه ابس اهللا ع   ل س  بلجوجال عليه  ه م بان

هدفنهللا إىل ابب بجيننة مبل نن   كبنن ا  بيصننب    حننل منن  اباهنه ابننلذ أخننلس علننى يفسنن  حبمننل ابصننليدحن   ي سننف 
 تننهللا رعنن ايس ابننلي  محلننجا يتننرذ ب ننل يننلاحن بننل فننرل أيلنن   حرااننة وننهيهة علننى ا ننجاي  هاب  ننجر ا اليزيننة 
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ويجن   إانب يي    قسن ل مسنسمر  نه ا سنلمني ان حن حن كنلب  كن ن ا سني(1)ابصليد م  ا حب ر إىل ابشرا 
أمن    فريسن  فقنه صن دقد اجملهنجدا   (2)   ح ل بيتهم هبني ا س مهة   حرال صليبية خن ر  ونب  ا زينرة 

ابنن  بننلب   ميننهللا اننها  متهنن  ا حنن    نناي  حن فقننه ق منند حركننة وننابية كنن ن مي نن  أن ُتننه ا لنن  ابفريسنن  
 بنج أحسن  عتظيمهن حن هقي د ن  هعج يههن  ابج هنة ابصنويوةحن إذ أدعنى أحنه ابرعن ة باهد كب  من  ا سعنجعني

أن ا جىل أان  إبي  مهمة  رير األرا   ا قهاةحن هأ لق على يفس  بقد "ايه يت  راي" ألين  كن ن يت ن رذ 
ابنننلي   ابانننم صنننليبية ابرعننن ةحن ألنا جبنننهحن هايسشنننر  حركسننن  بسنننرعة   أدننن ء فريسننن حن هقنننه عرفننند   ابسننن ري  

أخنل  عاين  فسن دا  اورتكجا فيه  ك يجا م  ا زارعني هرع ة األغت محن ب   يلس ا منجع اب فن ة غن  ابتظ مينة 
ا ل ة ابت ىلبة ب يشى ص حبة قشس بة إىل كب  مج حهم هه نهللا   ابب د اب  مر  ا  داخل فريس حن    دفهللا 

أن د  لهنم هقبلند علنى اب  ن ي  منتهمحن حن  حه ألعم ل اباتف اب  ك يجا يقجمنجن ان حن فساقبنسهم هونس
 .(3)ابقليلني يم ابلي  ُت تجا م  األف   هاباجدة إىل دايريم ا  ني 

هعب نننن  ايسظننننر ا لنننن  بننننجيه ابس اننننهللا خنننن ل ه ننننجدس با نننن  هصننننجل ا مننننهادا  انقنييييا  اإمييييدادات:  -9
ح  نننة م انننة إىل ا ننن ل  هابتعنننها  ابننن  باننن     لبهننن  مننن  اب نننرال اب ننن وجبي  حن فلننن   عننن  أيننن  كننن ن  

بلصنننرا علنننى قجاعننن حن ألن ابفهينننة ابننن  دفاهننن  بلمصنننريني أريقننند منننجاردس ا  بينننةحن هقنننه أرانننلد إبيننن  ا ل نننة 
ب يشننى مبنن با كبنن ةحن ب نن  ابسننفيتة ابنن  كنن ن يج ننه انن  ا نن ل غرقنند    ريقهنن  إىل ع نن حن أ ننف إىل ذبنن  

انجى بلنهللا مان   من  ابفران نحن  ن  ابنهاير ا صنرية  أي    يبق مهللا ا ل  ابفريس  م  ابقجا  اب  ين  م ان 
 .(4)  ي ف  بلقي م  ذ عمل إجي ، ح ام 

 
 1250بقن  بنجيه   األرا ن  ا قهانة منهة عقنرال من  أربنهللا انتجا  )من يج عودل ليويا التاسيع:  -10
وننجرة ( هانن عه علننى بقنن ء بننجيه ابس اننهللا ح بننة ابشننرا األد  ابسي اننية   ذاك احنننيحن باننه 1254أبريننل  –

هايسق بنن  منن  انن بة بننين أيننجال إىل ا م بينن  اببوريننةحن ف نن ن منن  ا م بينن    مصننر ابنن  أد  إىل ع نن  يظنن م 
علنيهم مل ن   منن  بنني ين  ء ا م بين  هأمنراء بنين أينجال   ابشن م ابنلي    يقبلنجا   ا نزاء ينلا يشنجال الن

د بيتهمنن  بصنن م ابقلننية ابصننليبية إذ    بينن  أاننر محن هقننه ااننس ل ا لنن  بننجيه ابس اننهللا يننلا النن ا ابت ونن
كنن ن كننل منن  ابفننريقني يسنناى إىل اكسسنن ال هدس ها سلابنن  إىل   يبنن    صننراع   ننه خصننم  هكنن ن بجيسننهللا 
يعمهللا   اعس ع يجة ال ا بيتهم  ح  خيلج ب  ا ج همي ت  حيتال  قيق مع ما  ابن  أخفنق   احصنجل 

                                                           
 .270اباههان ابصلي  على مصر   (1)

 .270ا صهر يفس    (2)

 .270ا صهر يفس    (3)

 .271ا صهر يفس    (4)



 -367- 

بس انننهللا اببفشنننل   إ رة ابفستنننة بنننني األينننجبيني   ابشننن م هابء   هنننجد بنننجيه ا (1)عليهننن  عننن   رينننق احنننرال 
هابجاقهللا أن ذب  ابصنل  كن ن  نربة ق انية  –م 1253ي/651باه ابصل  ابلذ ّ  بيتهم ع م  –ها م بي  

أصنن بد آمنن ل ا لنن  ابفريسنن حن إذ ا نن ر منن  كنن ن ير ننجس منن  هراء ابشننق ا ابت ونند بننني ابقننجعني منن  حينن  
ليبيني هحننننهيم منننن  ذبنننن  هأدرك أن مهمسنننن    األرا نننن  ا قهاننننة قننننه أذينننند إ ننننا فه  مانننن   هااننننسف دة ابصنننن

ا يسهن ءحن كمنن  أدرك أيلنن   أن يننلا ابصننل  عنن د اببلننرر علننى ما قننل اب عننني ه سل نن  م   ابشنن م ابنن  ابعنند 
حن بنلا (2)مههدة ابلعر هابلي ع باه أن خن  ا نج بلت صنر يجانف ابعف قن  منهللا من  بينهيم ابسنلعة   مصنر 

هابقنن ع ابهاخليننة خجفنن   منن  يعننجم امننل علننى إصنن ح هعقجيننة باننو ا ننهن ابسنن حلية يجيه ابس اننهللا يننرى بنن
مفنن    قننه يشننت  علينن  ا سننلمجنحن ف نن ن  نن  حصننت  ع نن  هقيصننرية هايفنن  هصننيها ه  ابجقنند ابننلذ كنن ن فينن  

فنن ة هابهعنن  بل ننة ابتبننأ األبننيم بج ا لنن  ابفريسنن    صننيها يشننرا بتفسنن  علننى اباملينن   ال صننة بسوصننيته حن 
انن  ة منن  عجاصننف ابسي اننة األهرهبيننة   ا ل نة ب يننمحن ابنن  ك ينند عتننجال عتنن    عننهب  ا مل ننة هحفظهنن  

ذاك احنني هأصنبود عنجدة بنجيه إىل فريسن   نرهرة  سمهن  ابظنرهاحن فقنه ك يند ابنب د مهنهدة من  االنرتا 
 ميفا جرية باو ابقلق   فريسن حن هأخن ا  ابع ماة فيه حن كم  اببد مع مهللا ابب اب ايجاتد ابرابهللا هيزاع  مهللا ا

هبانه (3)بانه أن عنرك فيهن   مجعنة قليلنة من  ابفران ن  –بن د ابشن م  –م غن در بنجيه 1254أبريل  24  
أن انننن    عقننننه يهينننن  مننننهللا دمشننننق  ننننهة اننننتسني هاننننباة أوننننهر إبسننننهاء منننن  احنننن دذ هاباشننننري  منننن  فيفايننننر 

محن هعقنند 1255ةحن  ننهة عشننرة اننتجا  بهايننة منن  عنن م كمنن  عقننه بننجيه أيلنن   يهيننة مننهللا ابقنن ير محن  1254
دننهد  م دننهد  إوننسب ك   حمننههدة بننني ابصننليبيني ها سننلمجن هب نن  اهلهيننة 1254رحيننل بننجيه   عنن م 

حن هعن د بنجيه (4)من    يند هابصنليبيجن من    يند آخنر مرة أخرى  هة عشر اتجا  مهللا دمشق هابقن يرة 
 هبست ننننيلهمايىلننن  باننننه يزمينننة ا صنننريني بننن    ا تصنننجرةحن هف راننن جرحن إىل فريسننن   رهحننن     كرامسننن  هعزعننن  هكيف 

متنننل صننن رس   امنننس ك ا هيتنننة بفراننن ي  همشننن ع حن هب تننن  منننهللا ذبننن    يفقنننه األمنننل ابنننلذ ونننل ينننراهد خي بننن  
م باننه و وننة عشننر ع منن   منن  ايسهنن ء محلسنن  علننى 1267ا قهاننة ه ننمه  إىل حظنن ة اب عنننيحن فتننراس   اننتة 

انتجا  أملن ي  بانه ون ث  -ي 660م/1270مل ابصليد مرة أخنرىحن هيقنجم   انتة   –مصر هابش م 
حبملس  ابصليبية اب  ب ة هاألخ ة على عجيه بقصه ااسم بة صن حبه  حممنه بن   ن  ا لقند  –  ا اساهاد 

 –اب سستصر إىل ا سيويةحن همجاصلة ابزحف على مصنر خن  ابنهف ع األهل عن  بن د ابشن م هبيند ا قنهت 
آيننلاكحن هاببقلنن ء علننى يننلا ا اقننل األونند مي تنن  ااننس    اببينند ا قننهت بسننهجبة بنن د ابشننرا األد  ه 
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   هثحن إذ قلنى بنجيه ابس انهللا دبن  هينج علنى أبنجاال قر   تنة م  أيهذ ا سلمنيحن هب   ويا   م  يلا 
 – بنن د ابشنن م دهن أن يسننأعى بنن  أن ميوننج عنن   بيتنن  عنن ر يزميسنن  علننى  ننف ا ابتيننل هإخفنن ا حم ه عنن   

يين  إىل  –يق   ع  ون يه عين ن ينهعى غلينجم دذ ون ريز  –ج على فرا  ا ج  نف ب  هينهك ن آخر م  يس
 .(1)أهروليم 

 
ابنننرهح ابصنننليبيةحن همي ننن   –بلننناف  –بقنننه ععنننل منننج  بنننجيه ابس انننهللا  يييع  اليييروح الصيييليبية:  -11

قصنننيهة كسبهننن  وننن عر فريسننن  ما صنننر ا انننسه ل علنننى ينننلا ابفسنننجر ابنننلذ  نننرأ علنننى احركنننة ابصنننليبية مننن  
ألحننهاث علنن  ابفننرتة يننهعى رعبننجاحن يقننجل فيهنن  إينن  منن  احم قننة أن خينن  ر ا يسنن ن   حننرال ديتيننة خنن ر  
ب دسحن      ك ن بجاا  أن يسصل اب    ه ت  هيانيم   يامنة هان محن هيسن ر ابشن عر   ابقصنيهة من  

يلة  بسنزاز األمنجالحن هيالنق اب  عند  جانس ا م انجنحن ر  ل ابهي  ابلي   النجا من  احنرهال ابصنليبية هان
م  علم ء أهاخر ابقرن ابس اهللا عشر بلمي دحن علنى ينلس ابقصنيهةحن  ن ابشن عر كن ن يانيف عابن ا  صن دق   عن  

اب عيتينة اببشن م   أينة مسن عهة يقنهمه  حن هي نلا زال أمنل ا من را  (2)مجقف ذهذ ابساقل   ذاك اباصر 
 وجبي   حن  مي تهن  ابنهف ع عن  يفسنه  هصنه يعمن   ا سنلمني همن  بب ند بانه ذبن  هلن  أينل اب نرال اب ن

حن علنى يننه ا م بين  كمنن  انيأيت عفصننيل    كس بتنن  (3)بفنرتة ه يننزة حن  عقلننص ولهن  مث زابنند     ينة األمننر 
اير ابقننننن دم  ذن   عاننننن ىل   بيننننن ن  هنننننجد ا م بيننننن  بلسصنننننهذ بلمشنننننرهع ا  نننننجو هابج نننننجد ابصنننننلي    د

 ا ا م.
 

 اثمااً: ما ليل من شعر   هب ة احلملة الصليبية السابعة: 
ي 648باه أن ايسصر ا سلمجن على احملة ابصليبية ابس باة هاعسقل بجيه ابس اهللا   دار اب  بقمن ن انتة 

ههكل ب  خ دم يسمى صبيو  حن ق ل اب  معرهح أبج احس     ب  عيسى بن  إبنراييم بن  معنرهح هينج من  
 اراء عهه ا ل  ابص م أيجال يلس ابقصيهة:و
 

 قننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل بلفريسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيه إذا  اسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

ننننننننننننننننننننننها  منننننننننننننننننننننن  قنننننننننننننننننننننن هل فصنننننننننننننننننننننني    َمَقنننننننننننننننننننننن ل صف
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 .282اباههان ابصلي  على مصر   (3)
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 آَ ننننننننننننننننننننننننننننننننننَرَك   علننننننننننننننننننننننننننننننننننى منننننننننننننننننننننننننننننننننن  َ ننننننننننننننننننننننننننننننننننرىَ 
 

 

 منننننننننننننننننننننننن  قَنسفننننننننننننننننننننننننل ُعبَّنننننننننننننننننننننننن ِد يسننننننننننننننننننننننننجف ا سنننننننننننننننننننننننني  
 

 قننننننننننننننننننننننه  اننننننننننننننننننننننَد ِمصننننننننننننننننننننننرا  عبس نننننننننننننننننننننن  أخننننننننننننننننننننننلي 
  

 

ننننننننننننننننننننننننننننَر اي  َبفننننننننننننننننننننننننننننُل رينننننننننننننننننننننننننننن     سنننننننننننننننننننننننننننند أن ابزَّمف
 

 فسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ق  احنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني إىل أدينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم
 

 

   انورينننننننننننننننننننننن  ابفسنننننننننننننننننننننني  نننننننننننننننننننننن ا بنننننننننننننننننننننن  عنننننننننننننننننننننن 
 

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَد هأصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننو ب  أهدعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننسهم  ُرحف
 

 

 بُقننننننننننننننننننننننننننننننب  أفا بِنننننننننننننننننننننننننننننن  بظنننننننننننننننننننننننننننننن  ابلَّننننننننننننننننننننننننننننننري  
 

  
 

 ئسننننننننننننننننننننننننننننننننجن أبفنننننننننننننننننننننننننننننننن     يُننننننننننننننننننننننننننننننننرى مننننننننننننننننننننننننننننننننتهم
 

 

 إ  قسيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل أه أانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننري  
 

 أهلمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن    إىل ِم َّلِهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 باننننننننننننننننننننننننننننننننلَّ عيسننننننننننننننننننننننننننننننننى مننننننننننننننننننننننننننننننننت م يسننننننننننننننننننننننننننننننننرتي  
 

 إن كننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ن ابابُكنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننُم را ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني   
 

 

 فَننننننننننننننننننننُرالَّ غُننننننننننننننننننننبف  قنننننننننننننننننننه أعنننننننننننننننننننى مننننننننننننننننننن  َيصننننننننننننننننننني  
 

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننُله   ُس ك يتننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   إيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ف ختَِّ
 

 

 أيصننننننننننننننننننننن  مننننننننننننننننننننن  ِونننننننننننننننننننننقَّ ب نننننننننننننننننننننم أه انننننننننننننننننننننعي  
 

 هقننننننننننننننننننننننننننننننننل هلننننننننننننننننننننننننننننننننم إن أ ننننننننننننننننننننننننننننننننمرها عننننننننننننننننننننننننننننننننجدة  
 

 

 ألخنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل  ر أه بقصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه صنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوي  
 

 دار ابننننننننننننننننننننننننننننن  بقمننننننننننننننننننننننننننننن ن  علنننننننننننننننننننننننننننننى عهنننننننننننننننننننننننننننننهي 
 

 

 (1)هابقيننننننننننننننننننننننننننننننننننه ابا هابعَّجاونننننننننننننننننننننننننننننننننن  صننننننننننننننننننننننننننننننننننبي  
 

 
ق ل اب  معرهح ينلس األبين   من  قصنيهة من  قصن ىله من شعر ابن منروح   االسل اء والعتاب:  -1

 هاباس ال اب  يظمه  عتهم  حهود ا فجة بيت  هبني ا ل  ابص م ام ابهي  أيجال: ا ارت  ء 
 

                                                           
 .101( هاألدال ابار، م  ا دهار إىل ا زدي ر   1/460ابسلجك )(1)
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عننننننننننننننننننننننن   مننننننننننننننننننننننن  مبلنننننننننننننننننننننننا عنننننننننننننننننننننننين ا ليننننننننننننننننننننننن  األرهف
 

 

تاِننننننننننننننننننننننننن    عننننننننننننننننننننننننن  عبنننننننننننننننننننننننننهس  ننننننننننننننننننننننننن  مقننننننننننننننننننننننننن    ُمقف
 

 اي ابنننننننننننننننننننن  ا لننننننننننننننننننننجك األكننننننننننننننننننننرمني همنننننننننننننننننننن  هلننننننننننننننننننننم
  

 

ا ابفلننننننننننننننننننننننن ء األهانننننننننننننننننننننننا    مِهنننننننننننننننننننننننم  اننننننننننننننننننننننن  َانننننننننننننننننننننننهال
 

 هإذا ابتعنننننننننننننننننننننننجُم انننننننننننننننننننننننناد بسنننننننننننننننننننننننَهرِك  ننننننننننننننننننننننننهيم
 

 

 لنننننننننننننننننننننننننننننهللا ينننننننننننننننننننننننننننننهايم ُ نننننننننننننننننننننننننننننلَّا ر اننننننننننننننننننننننننننننند ه  عب 
 

 أجيننننننننننننننننننننننننننننننجز أن أبقننننننننننننننننننننننننننننننى بب بنننننننننننننننننننننننننننننن  و مانننننننننننننننننننننننننننننن   
 

 

 هيننننننننننننننننننننننهاَك قننننننننننننننننننننننه هاننننننننننننننننننننننهللا ال ىلننننننننننننننننننننننَق أمجانننننننننننننننننننننن  
 

  

 هبنننننننننننننننننننننننننننج أدعيننننننننننننننننننننننننننند  ن م بننننننننننننننننننننننننننن  انصننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 م لنننننننننننننننننننننن  وننننننننننننننننننننننهه  بصننننننننننننننننننننننها ذاك ا ننننننننننننننننننننننهَّعى 
 

 همننننننننننننننننننننننننننننهللا ابتصننننننننننننننننننننننننننننيوة فنننننننننننننننننننننننننننن بس اللُق اببجفنننننننننننننننننننننننننننن 
  

 

ننننننننننننننننننننننننننننُد علينننننننننننننننننننننننننننن    مسعبَّاننننننننننننننننننننننننننننن    ُخلفننننننننننننننننننننننننننننق  ُخِلقف
 

 هحمبننننننننننننننننننننننة بِنننننننننننننننننننننننَهم  هحمنننننننننننننننننننننن  مننننننننننننننننننننننن  زَ ننننننننننننننننننننننند
  

 

ننننننننننننننننننننلُا هيننننننننننننننننننننجى  حتيننننننننننننننننننننُد    علينننننننننننننننننننن  مننننننننننننننننننننين األ ف
  

 هبع  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرّبسين فجحنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهعين
  

 

 أ نننننننننننننننننننننهى مننننننننننننننننننننن  ا ننننننننننننننننننننن ء اب  ننننننننننننننننننننن  هأيفاننننننننننننننننننننن  
  

 هَأَاننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهَّ آراء  هأوقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَد ِف ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرة
  

 

 هأونننننننننننننننننننننننننننننهَّ ع رِ نننننننننننننننننننننننننننننة  هأبعنننننننننننننننننننننننننننننف مجِقاننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 هب نننننننننننننننننننننننننننننننم بيننننننننننننننننننننننننننننننن ل  بننننننننننننننننننننننننننننننندال   دجُيجرِيننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

   أدعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننج خ وننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا   مسلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرع  
 

ننننننننننننننننننننننَرى رفاننننننننننننننننننننننة  حنننننننننننننننننننننن  رأيسنننننننننننننننننننننن  فننننننننننننننننننننننجا ِكسف
  

 

 ة عُنبَّانننننننننننننننننننننننننننن هرأينننننننننننننننننننننننننننند دهينننننننننننننننننننننننننننن    ا  بنننننننننننننننننننننننننننن 
 

 فاننننننننننننننننننننننننننننن م بانننننننننننننننننننننننننننننه ا صنننننننننننننننننننننننننننننعف ِء يبنننننننننننننننننننننننننننننلعين
 

 

 يبنننننننننننننننننل ابتَّنننننننننننننننننجاة بقنننننننننننننننننجفِل هاوننننننننننننننننن   قنننننننننننننننننه اننننننننننننننننناى 
 

 د   حقَّننننننننننننننننننننننننننن  كننننننننننننننننننننننننننن م ما ِونننننننننننننننننننننننننننره اننننننننننننننننننننننننننن
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 أقصنننننننننننننننننننننننننننى ُمتننننننننننننننننننننننننننن يم أن أبيننننننننننننننننننننننننننند ُملنننننننننننننننننننننننننننيَّا  
 

 حنننننننننننننننننننننننننننقال ابانننننننننننننننننننننننننننلهِل  ن يقنننننننننننننننننننننننننننجل فيفنننننننننننننننننننننننننننرِتذ
  

 

 ب ننننننننننننننننننننننننننن  أُِحلالننننننننننننننننننننننننننن  أن يقنننننننننننننننننننننننننننجل فسسنننننننننننننننننننننننننننما  
 

 هإن كتنننننننننننننننننننننننند ختسنننننننننننننننننننننننن  ونننننننننننننننننننننننن يرا  أه اب تنننننننننننننننننننننننن   
  

 

 ريت مانننننننننننننننننننننننننننن ف سننننننننننننننننننننننننننننر  ديينننننننننننننننننننننننننننن ىل  هآخنننننننننننننننننننننننننننن 
  

ُفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجان ونننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبيب   أَأَهدالُكنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم   ُعتنف
 

 

 هّدعننننننننننننننننننننننننن (1)إذ عُهنننننننننننننننننننننننننه ابشنننننننننننننننننننننننننبيبة هأحنننننننننننننننننننننننننجل  
 
 

 
 نبل ببعض أسفار  مبس د وهو مريض لقال:  -2

 ايرالَّ قننننننننننننننننننننننننننه ععننننننننننننننننننننننننننز ابعَّبيننننننننننننننننننننننننننُد فَننننننننننننننننننننننننننَهاه 
 

 

 بلعيننننننننننننننننننننننننف ُصننننننننننننننننننننننننتا  هاوننننننننننننننننننننننننفين اي ونننننننننننننننننننننننن   
 

 أان مننننننننننننننن   ننننننننننننننننيجف  قننننننننننننننننه ُحسننننننننننننننننِبُد هإن منننننننننننننننن 
 

 

 (2)وننننننننننننننننننننننننننيم اب ننننننننننننننننننننننننننرام ابننننننننننننننننننننننننننيف ابأل نننننننننننننننننننننننننني ا  
 

 
هفيهنن  ك ينند هفنن ة مجنن ل ابننهي  بنن  معننرهححن هقننه كنن ن ي 650قنن ل ابنن  ك نن    هفينن   اننتة ولاتييه:  -3

 فلنبهف     رىليس   َكيَّس   و عرا  م  خي ر ا سامَّمنيحن مث ااست ب  ا ل  ابص م أيجال   هقد على دمشنقحن 
ابفنري  بانه أن انلمه  ا لن   بُبه ا تهحن هم  وارس   ابت صر داهد ص حد ابَ َرك  ن  اانسا د ابقنهت من 

 اب  مل ق ل يلا ابش عر اب  معرهح:
 

 ا سننننننننننننننننننننننننننننننننعه األقصننننننننننننننننننننننننننننننننى بنننننننننننننننننننننننننننننننن  عننننننننننننننننننننننننننننننننن دة
 

 

 اننننننننننننننننننننننننننننننن ر  فصننننننننننننننننننننننننننننننن ر  مننننننننننننننننننننننننننننننن    اننننننننننننننننننننننننننننننن ىلرا   
  

 إذا غنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننها بل فنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننِر مسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننسج ت 
 

 

 أن يبانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن    بنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  انصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرا   
 

 فت ص نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر  هننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرس أّه   
  

 

                                                           
 .102األحد ابار، م  ا دهار إىل ا زدي ر   (1)

 .102األدال ابار، م  ا دهار إىل األزدي ر   (2)
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نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   رس آخننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرا  هانصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر  هَّ
 

 
هعننج   (1) ن ك نن  ابننيفَّ اببفقننراء ها سنن كنيحن هك ينند هف عنن  رصننر ه نن  عزبنن  ابصنن م عنن  ابتَّي بننة أقنن م خنن م   هكنن

 بيلة األربا ء مسسهل واب ن هدف  بسف  ا قعَّمحن هأهصى أن ي سد عته رأا  بيد وار يظم    مر  :
 

 فنننننننننننننننننننننننننننننريت ُمرف تننننننننننننننننننننننننننننن حأصنننننننننننننننننننننننننننننبود بُقانننننننننننننننننننننننننننننِر 
 

 

   أملننننننننننننننننننننننننننننن  مننننننننننننننننننننننننننننن  دييننننننننننننننننننننننننننننن َذ إ  َكَفتَننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 

 اي مننننننننننننننننننننننننننننننن  هاننننننننننننننننننننننننننننننناد عبننننننننننننننننننننننننننننننن َدُس رمَحسُننننننننننننننننننننننننننننننن 
  

 

سننننننننننننننننننننننننياني أان مننننننننننننننننننننننن  بانننننننننننننننننننننننن 
ُ
 (2)و عبنننننننننننننننننننننننن ِدَك ا 

 

 
ولييال شيياعر آخيير   تييذكر املصييادر امسييه لصيييدل   هب يية احلمليية السييابعة نقتنيي  ماهييا األبيييات  -4

 التالية: 
 قننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل بلفريسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيه إن كنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 

 

 

 بنننننننننننننننننننننننننننننننننننن  منننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ا سننننننننننننننننننننننننننننننننننننلمني ونننننننننننننننننننننننننننننننننننن كر 
 

 ألينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  حمسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  إبيتنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 يقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجدس دننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجان اباسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن كر 
 

 أركنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبهم أدمهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  خلنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم 
 

 

 هرابننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ابشنننننننننننننننننننننننننننننننننننر فهنننننننننننننننننننننننننننننننننننج خ انننننننننننننننننننننننننننننننننننر 
 

 هرام اباب مهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننج أمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجرا  
 

 

 فأخلفننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند وتنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ا قنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن در 
 

 هأذينننننننننننننننننننننننننننننننننل ابقنننننننننننننننننننننننننننننننننجم ينننننننننننننننننننننننننننننننننجل حنننننننننننننننننننننننننننننننننرال
 

 

 عشنننننننننننننننننننننننننننننن ص مننننننننننننننننننننننننننننننن  خجفننننننننننننننننننننننننننننننن  ابتنننننننننننننننننننننننننننننننجاور 
 

 فنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ن ياننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه   ببنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   ب ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأر
  

 

 منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  أرل دمينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   فليبنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن در 
 

                                                           
 .(17/317اببهاية هابته ية )(1)

 .(7/429يد )ولرا  ابل(2)
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 فننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلب  اببوننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر عارفننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجس
  

 

 هابسننننننننننننننننننننننننننيف منننننننننننننننننننننننننن ل ها ننننننننننننننننننننننننننيم ح  ننننننننننننننننننننننننننر 
  

 أعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن دس   عننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  قريننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند
   

 

   لهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  إيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  بقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن در 
 

 حبينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن    يبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننق بلتصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن رى
 

 

 مننننننننننننننننننننننن  بانننننننننننننننننننننننه كسنننننننننننننننننننننننر ابصنننننننننننننننننننننننليد  ننننننننننننننننننننننن بر 
 

 هيسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرتي  ا سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني  مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننتهم
 

 

 هكننننننننننننننننننننننننل كننننننننننننننننننننننننن فر (1) منننننننننننننننننننننننن  كننننننننننننننننننننننننل علننننننننننننننننننننننننن  
 

ابنن   –هينن  احملننة ي 668م/1270همنن  ابعريننف أينن  عتننهم  عننرك بننجيه ابس اننهللا ه يشنن  علننى عننجيه   
 ق ل و ال م  أيل عجيه ا   أمحه ب  إ  عيل ابزاي  :  –عسمى اب  متة 

 
 اي فريسننننننننننننننننننننننننننننيه يننننننننننننننننننننننننننننلس أخنننننننننننننننننننننننننننند مصننننننننننننننننننننننننننننر

  

 

 فسأينننننننننننننننننننننننننننننننننننننند  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  إبينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  عصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  
 

 بننننننننننننننننننننننن  فيهننننننننننننننننننننننن  دار ابننننننننننننننننننننننن  بقمننننننننننننننننننننننن ن قننننننننننننننننننننننننيف
  

 

 (2)ه جاونننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني  مت ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر هي نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   
 

 
فف  يلي  اببيسني علك حن     ق س بجيه ابس اهللا   مصر م  ينزاىلم ه ن ىلق  حن كمن  كن ن ينلا فنأ  حسنت  حن 

 .(3)ف ي  م   هيج على حم صرة عجيه 
 

 اتسعاً: مقتل تورن ا  وزوال الدولية األيوبية: 
سلف ا  رخجن حجل و صية عجرايش سحن هعاهد  أاب ال قسل    يظريم هب تهم ا سمانجا عبي يد اعراء هاخ

حن هيرى ابهكسجر ق ام عبهس ق ام: اببرغم م  ا يسصن ر ا ان م  (4)على قسل  على يه   بي  أبي  اببورية 
 أيجبين    هينها  مهنه ابعرينق أمن م   ينة ابراىلهللا على احملة ابصليبية ف ن ابسلع ن األيج، عجرايش س ك ن إخف قن   

                                                           
 .ا قصجد اببال  يت  : اب  فر(1)

 .264( اباههان ابصلي    85 – 1/84فجا  ابجفي   )(2)

 . 265( اباههان ابصلي    1/223خع  ا قريزذ )(3)

 .(6/364( ابتعجم ابزايرة )2/236الع  )(4)
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ابههبة األيجبينة هصناجد ابههبنة ا هينهة ابن  ون دي  ا م بين حن بقنه فشنل عجرايشن س   ا انسع بة بلسونهاي  
 ء علنننى العنننر نلمني بلقلننننابننن  ك يننند عفر نننه  ابظنننرها ابس رخيينننة هبنننه   مننن  ع نننريه  هنننجدس بسجحينننه ا سننن

هقننه ذكننر ا  رخننجن  مجعننة  (1)ا م بينن  لص منن  "وننعرة ابننهر" هكبنن ر أمننراء ابصننلي  ُت منن  حن بننهأ يننهبر بلننس 
 م  األاب ال أّد  بقسل عجريش س مته :

أن ين  ء ا م بينن  خنهمجس أ  خهمننة هايسظنرها  نن زا م هاعسقنهها أينن  انيمأل فننراف هابنهس هب تنن   -1
 نند أمننجاهلم ه  هقعننهللا أخبنن ريم ه  –ابننلي  رابيننم كننأه دس  –قننهم أمننراءس هعجعننه   بينن  أبينن  

 .(2)يامل بجصية أبي  د يم 
هم  األاب ال اب  ذكر    قسل  أن   بي ن  أون رها علين  بصنل  ابفنري  بانه أن كن ن مل هنم  -2

  يهي  ح     س   إىل ونعرة ابنهر أه   بين  أبين  أل نم مسنيعري  علنى اح نم هانجبجا بن  
األمنجال ها نجاير صن ح احن ل هعسنليم أن ي  ء يم أعهاءس هإن   صل  ا ل  هعركن  هأخنل 

دمينن  حن فشننار أمننراء أبينن  بس نن س علننيهم هااننسهس رس رنن  ق اننجس حنن  هصننلجا إىل يننلا ابتصننر علننى 
 .(3)ابصليبيني فهبرها قسل  

هقيل أن   أاب ال قسل  أين  كن ن قنه هعنه أقعن ذ حنني ذيند إبين  يسنسهعي  من  حصن  كيفن   -3
حن ه ن  ذكنرس بجعنهسحن علنى بسن ن بانو خجاصنن  (4)عن ذأن ين مرس ه  ينف بجعنهس فوقنه علين  أق
 "(5)رد ق ىل   "أععي   ب   مليو   يليق ب  

حظن اي أبين  هقنه كن ن   حن فلمن ذا (6)هقيل م  أاب ال قسل ا م بي  ب  أين  عانرل حظن اي أبين   -4
عصنر منن  ا م ن  احصننجل فين  علننى أكنيف عننهد من  ا م بينن  ها نجارذ هاحظنن اي هكن ن  بياينن   

 .(7) ظ ايحن فلم ع   ورهة مثيتة   يسسعيهللا احصجل على م له ح ل الع ن أن ب

هينهّدي   حن(8)هقيل م  أيم أانب ال قسلن  أين    بند زه نة أبين  ونعرة ابنهر رن ل أبين  ها نجاير  -5
م بانه أن حنرمهم ابسنلع ن غلنبهف  فد متن  فس قند ل هفهن  منهللا لن ها زعمن ء ا م بين  ه 

                                                           
 .148   ري  األيجبيني ها م بي    (1)

 .(7/381كتز ابهرر )  حن408ا جارذ هاب لم ن   مصر   (2)

 .409ابسلجك يق   ع  ا جارذ هاب لم ن   (3)

 .409( ا جارذ هاب لم ن   29/360  ية األرال )(4)

 .409( ا جارذ هاب لم ن   382 – 7/381كتز ابهرر )(5)

 .409وف ء ابقلجال يق   ع  ا جارذ   (6)

 .409ا جارذ هاب لم ن   مصر   (7)

 .410جارذ هاب لم ن   ابسلجك يق   ع  ا (8)



 -375- 

بننرأذ علننى  ننرهرة ابننس لص منن  آخننر ابسنن  ني األيننجبيني   ا هيننه منن  إقعنن عسهمحن ف اننسقر ا
 .(1)مصر 

هكنن ن حبنن  بشننرال المنننر أحننه عصننرف   عجرايشننن س ابنن  أونن ر  حتنننق ا م بينن  اببوريننة عليننن   -6
هذكري  ماظنم من  أرؤ بسلن  ابفنرتةحن فقنه كن ن يشنرال المنر حن  عنههر رأان  هىبيت اببشنمجع 

هقننه حننلرس أبننجس   هصننيس  بننرتك وننرال المننرحن  هيسننميه  اباننم   بينن  أبينن  هيعنني  انن  بسننيف 
ا سنلمنيحن هب   يبهه أي    يسمهللا ابتصيوة هقه  ن ء   ابجصنية: اي هبينه قلنه  إبين  أمنجر 

فأفاننل فننيهم منن  أمننرك بنن    بنن  هراننجب  اي هبننهذ إايك هابشننراالحن فنن ن مجيننهللا اعفنن   همنن  اليت 
 .(2)على ا لجك إ  م  ابشراال 

أحه عصنرف   عجرايشن س ابن  أ ر  حفيظنة اببورينة  نهس حنني علنم أن هذكر اب  ابايفذحن أن  -7
ا ل ننة زه ننة ا لنن  بننجيه ابس انننهللا ا اسقننل بهينن  هبننه  بنن  إبتننن     دمينن   فسنن  إبيهنن  ا اظنننم 

حن هغنن  ذبنن  منن  األاننب الحن (3)ديتنن ر ذيبنن   همهننها  بلعفننل ذيبينن   هحلنن   مل يننة عشننرة آ ا 
 نننم ونننارها ابخنننس ا ونننهيه   ما ملنننة ابسنننلع ن هلنننم ها هنننم أن يانننرا حقيقنننة ي منننة هيننن  أ

فقنننه كننن ن ا لننن  ابصننن م  ننند   بي ننن  هيهنننسم انننم هي نننها علنننيهم هما ملنننة عجرايشننن س ا  سلفنننة 
اب    م  ا يف ا هقه بلا م  وهة ايسم م  ام أي  ذكريم   هصيس   بتن  عجرايشن س : ابجبنه 

ع  يمحن فم  قهمد أحنه من  النهام ه  من   يسجصى ابلهم حمس  هرويه هالهام ا قهمني  
ا م بين  إ  بانه من   ققند يصنو  هونفقس  هاانس ذ ابنهار هأمن    ينهار عسجصنى انم هكنلب  

 .(4)احس م   ع ي يم ف   اعسمه عليهم   مجيهللا أمجرذ 
 

حن هعلنم (5)هقه عيتد   هرقة عته األؤ ف ر ابهي  عشري  م  ا م بين  عقنهمهم عاعن  كنل هاحنه كجانى 
ه سننن  إبنننيهم هعسجصنننى اب م بيننن  غ ينننة ابجصنننيةحن فهنننم ابنننلي  كتننند اعسمنننه علنننيهم هأونننق انننم هينننم وهنننرذ 
هانن عهذحن عسلعننف اننم هععينند قلننجام هعجعننهيم ب ننل خنن حن ه  ختنن بف هصنني  هبننج  ا م بينن  منن  كتنند 

  ابجصنننية : حن ه ننن ء (6)ح إىل دمشنننق ه  إىل غننن يم فس نننرمهم ه فننن   ننن يبهمقنننهر  أركننند فراننن  ه  أره 
                                                           

 .148   ري  األيجبيني ها م بي حن ق ام عبهس   (1)

 .410( ا جارذ هاب لم ن   29/347  ية األرال )(2)

 .410ا جارذ هاب لم ن   (3)

 .(29/350  ية األرال ) 411ا صهر يفس    (4)

 .اب جت : م  وا را  ابسلعتة ها م رة هي   ج  م  د ت(5)

 .411( ا جارذ هاب لم ن   29/351رال )  ية األ(6)
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هاحنرتامهم هأرفنهللا متنزبسهم فهنم  ت حن  ابنلذ ععن  بن  هوهنرك ابنلذ عنرك  هابجصية  مينهللا األمنراء هأكنرمهم 
إبي حن ه يد قلجام هزيه   إقع عهمحن هزيه كل أم  على م  ما  من  ابانهة عشنري  ف ران  حن هأيفنق األمنجالحن 

عجقاننجا ا م بينن  همنن  ابننرا   أن ينن  ء  (1)ه ينند قلننجال ابر نن ل  بننجك هعتنن ل غر نن    دفننهللا يننلا اباننهه 
باننه ا يسصنن را  ابنن  حققجينن  هابصننا ال ابنن  ها هجينن    اننبيل ختلننيص ابننب د منن  ذبنن  العننر ابصننلي  
هحفنن  ابننب د بلسننلع ن هحنن   يانن  هحلفهننم بنن  هعتصننيبهم إايس اننلع ان  علننى ابننب د أن يقننهر ذبنن  ا ميننل 

ُت م      عجقاجس هباه أن ك ن هلم احنل هاباقنه هه أن األمر ك ن م  يرا  حن هيب(2)هي  فاهم كم  عاجدها م  أبي  
هاألمننر هابتهنن  آوننر   بي نن  هدأال علننى  هيننه ينن  ء ههعيننهيمحن فلننم يسننسعياجا عقبننل األمننر كمنن  يننج فقسلننجس 

مننن  حن هك ينند أكنننيف أخعننن ء عجرايشننن س أيننن  أقنن م بتي بنننة ابسنننلعتة األمننن  مجننن ل ابننهي  أقنننج  ابتعيننن حن بنننه  (3)
ابهي  أ، عل  ابلذ ك يد ب  ييبة   عهه ابص م هيج ابلذ كن ن قنه أمنر العبن ء اببنهعجة األم  حس ن 

بسجرايشنن س علننى ا تنن بر يننجم ا ماننة باننه ابننهع ء ألبينن  هأن يننتقم ا نن  علننى ابسنن ة باننه ااننم أبينن  هيننج ابننلذ 
حن (4) د عقننند هفننن ة ابصننن م حنننرّل علنننى اانننسهع ىل    انننرعة حننن    يس لننند األمننن  ف نننر ابنننهي  علنننى ابنننب

 .(5)ف  ن م  ا م   أن يس يهس هيسقجى ب 
 
هيسيعنننة بنننباو ابسصنننرف   اب ننن  مسننن هبية هعنننهم أخنننل احيعنننة اب زمنننة مننن  كيفيييية مقتيييل توران يييا  ؟   -1

عجرايش سحن قّرر ا م بي  اببورية ابس لص م  عجرايش س هعزعم ا  امرة  مجعة م  األمنراء اببورينة منتهم فن رت 
هقنن ههن ابصنن ح حن هأبينن  ابرتكمنن  حن ه َّ عتفيننل ا نن امرة   صننب ح يننجم هي  أقعنن ذحن هبيننيفت اببتهقننهارذحن ابنن

آينننننلاك   ف رانننن جر  سفننننل ابيسصنننن رسحن هيسهينننننأ م هكنننن ن ابسننننلع ن 1250أاير 2ي/648حمننننرم  28ا وتننننني 
هارذحن ه نننرب  بسنننيف  حن ه لنننه علنننى ع دعننن  بيستننن هل  ا مننن حن فسقنننهم إبيننن  بينننيفت اببتهقننن(6) انننسا دة دميننن   

 ننربة علق ينن  بيننهسحن فقعانند بانننو أصنن با حن فأاننرع عننجران ونن س إىل ابنننيف  الشنن  ابننلذ أق منن  علننى ابتينننل 
يصنننب حن مننن   نننرحينة فقننن بجا : "احشيشنننية" فقننن ل:حن   ه  إ  بيملننن  فيننن  بانننو هقسننن  هاحسمنننى بننن  هينننج 

ء ا م بين  هقنررها قسلن  هقن بجا : بانه  نرح َّ ه    أبقيد متهم بقيةحن ه مه  راحةحن فن  سمهللا أمنرااببورية 
هدخنل ركن  ابنهي  بينيفت هفن رت ابنهي  أقعن ذ هغ مهن  من  أمنراء ا م بين  اببورينة احية   يتب   إ  قسلهن  

                                                           
 .411( ا جارذ هاب لم ن   29/351  ية األرال )(1)

 .413مرآة ابزم ن يق   ع  ا جارذ هاب لم ن   (2)

 .414ا جارذ اب لم ن   (3)

 .414ا صهر يفس    (4)

 .414ا صهر يفس    (5)

 .390 ري  األيجبيني   (6)
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إىل ابيف  هيم و يرهن ايجفهم ففر عجران و س إىل أعلى ابيف حن هأغلق اببن حن هابنهم يسنيل من  ينهسحن فأ نرمجا 
اببتشنن الحن فننأبقى عننجران ونن س يفسنن  منن  أعلننى ابننيف حن هيننج يصنني  مسننستعها  : منن  أريننه ابتنن ر   ابننيف  هرمننجس 

فلننم  بنن  أحننه هأخننل يننركو (1)مل نن   دعننج  أر ننهللا إىل احصنن  اي مسننلمنيحن أمنن  فنني م منن  يصننعاين هجينن   
دج ابتيل هيبن ل ا م بين  الخنلس من  كنل   يند حن  أبقنى بتفسن    ا ن ء علنى أمنل أن يسنب  إىل إحنهى 

هب   ارع ن م  حق ب  أقع ذ فقسلن  هعركند   سن  علنى ون    ابتينل و ونة أايم  حنفت  ابرااية بياسصم ا ا
دهن أن يسع انر أحنه علننى دفتن حن إىل أن وننفهللا فين  راننجل الليفنة اباب انن حن فومنل إىل ا  ينند اعخنر منن  

جرة دننج أرباننني يجمنن  حن   حن هقيننل ك ينند مننهة اننلعس  اب تصنن(2)ابتهننر هدفنن حن باننه أن ح ننم هاحننها  هاننسني يجمنن   
حن هبجفنن ة عجرايشنن س ايقلنند دهبننة بننين (3)يننهخل فيهنن  إىل ابقنن يرة ه   لننهللا قلاننة ا بننل ه  ياسلنن  اننرير ا لنن  

أيجال باه أن أق مد إحهى همث يني اتة هاباة عشر يجم  حن هك ن عجرايشن س آخنر من  عنجىل ابسنلعتة من  بنين 
حن فقنننه ذيننند (5)هبنننة األيجبينننة ايسهننند خبلنننهللا ونننعرة ابنننهر حن علنننى أن بانننو ا صننن در ذكنننر  أن ابه(4)أينننجال 

ابههبنة األيجبينة من  مصنرحن فقنه اعسنيف عنز ابنهي  أبين  ابرتكمن   ايسهنى ح نم  بسنجو مجعة م  ا  رخني أي  
بانننو ا ننن رخنيحن أن ح نننم ونننعرة ابنننهرحن اانننسمرارا  بلو نننم األينننج، هأمننن    بننن د ابشننن م فقنننه ح نننم ابههبنننة 

 (6)رىاأليجبية باهة اتجا  أخ
 

هانننيأيت احنننهي  مفصننن    ذن   عاننن ىل عننن  ونننعرة ابنننهر هاألينننجبيني   بننن د ابشننن م   كس بتننن  ابقننن دم عننن  
هبين ن  هنجديم اباظيمننة بلسصنهذ بلمشنرهعني ا  نجو هابصننلي حن هدهرينم   إحين ء احركنة ابالميننة  ا م بين 

 اب ب ة اب    زابد األمة ع بة على علم ء ذب  اباصر.
 
 حث الثالث: ال يخ عب الدين بن عبدالسال  من م اهري عهد امللك الصاحل جنم الدين أيوب: املب

ينج عبنه ابازينز بن  عبهابسن م بن  أ، ابق انم بن  حسن  بن  حممنه بن  مهنلال ابسنلم   أواًل: امسه ونسبه:
حممننهحن هبقنند باننهة  حن ي ننىن  ،(7)ا  نر، أصنن  حن ابهمشننق  مجبننها حن مث ا صننرذ دارا  ههفنن ة هابشنن فا  مننليب   

                                                           
 .(6/371ابتعجم ابزايرة )(1)

 .262كس ال ابره سني يق   ع  ابههبة األيجبية دع جر   (2)

 .416( ا جارذ   1/285بهاىلهللا ابزيجرحن اب  اايت )(3)

 .416بهاىلهللا ابزيجر يق   ع  ا جارذ هاب لم ن   (4)

 .416( بلعيفيت ا جارذ   1/51عع ىلد اع ر )(5)

 .266ابههبة األيجبية د. دع جر   (6)

 .41 م م اباّز ب  عبه ابسَّ َم   مق صه ابشرياة عته ا(7)
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أبقنن الحن بانننز ابنننهي حن هوننن ع بنننني ابتنن تحن ا مننن م ابانننزحن هبقننند بسنننلع ن ابالمنن ءحن بقبننن  بننن  علمينننلس ابننن  دقينننق 
هاعفق أي  هبه   دمشقحن هاخسلف    هيه اتة ه دع حن فقينل بهمشنق (1)ابايهحن كم  بقد بشي  ا ا م 

 ي.577اتة 
 

 أارة فق ة م مجرة   ي   هلن   نه أه انلع ن أه متصندحن ك ن اباز ب  عبهابس م بايم  ن أته: اثنياً: 
أه علمحن فقنه هبنه ابانز بن  عبهابسن م   دمشنق ابشن محن هين  هقسانل مركنز ين م بلالنم ها ارفنة هقبلنة بلالمن ء 
هابفقهنننن ءحن هخنننن  مجا هننننة أمنننن م  مننننهللا ابصننننليبيني اب ننننزاة ابننننلي  احسلننننجا مننننهان  هحصننننجان  عهيننننهة   فلسننننعني 

كم  ك يد دمشق  سلياة بتام   هخ اع  ابجف ة من  من ء عنلال هزراعنة هصنت عة هدن رة   ها حل ب د ابش م
در  عليهنن  ابننرزا ابجااننهللا هالنن  ابننجف حن   يننلس ا هييننة اباريقننة هبننه اباننز بنن  عبهابسنن م هيشننأ   ربجعهنن  

أن ابانز كن ن متنل  هعتسم يجاءي  هعرعرع   أ جاىله حن هقه ايش لد أارع  بعلد ابرزا ع   لد ابالنمحن إ 
يشأع  األهىل عفيفن   ونريف   ميلن  يفسن   أبين حن إذ   يانرا عتن  أين  امنسه  مهتنة عنزرذ بصن حبه حن أه  ن  من  

رغننم فقننرسحن هكننهس علننى رزقنن حن ه  أدل علننى ذبنن  منن  مبيسنن    وننأي حن هكنن ن رمحنن    ونن اب  مسننهيت  حن مسابننها  
 عفجعنن  ا م عننةحن أه ي ينند عنن  ابصنن ة هابابنن دة فينن حن هقننه حن يتسظننر ابصنن ة كنن   (2)ا سننعه ابلينن و ابعننجال 

قجة إمي ن يلا ابش ال هوهة فقرس هعهيت  حي  ق ل:  اند ابشني  ا من م يقنجل:  ي 771ذكر ابسب     
كنن ن ابشنني  عننز ابننهي    أهل أمننرس فقنن ا   ننها حن ه  يشننس ل إ  علننى كننيفحن هاننبد ذبنن  أينن  كنن ن يبينند   

حن فب   ان  بيلنة ذا  بنرد ونهيه فن حسلم فقن م مسنرع  حن هينزل   بركنة اب  انة م    مهللا دمشق(3)اب  اة 
م    مهللا دمشقحن فب   ا  بيلنة ذا  بنرد ونهيهحن فن حسلم فقن م مسنرع  حن هينزل   بركنة اب  انة فوصنل (4)

 حن فعلنهللا ب  أ  وهيهحن هع م فت م ف حسلم  يي  حن فا د إىل ابيفكة ألن أبجاال ا ن مهللا م لقنة هينج   مي تن  النره 
فأغمى علي  م  وهة ابيفد"... مث  هللا ابتنهاء   ا نرة األخن ةحن اي ابن  عبنه ابسن م : أعرينه ابالنم أم ابامنلة 
فقنن ل ابشنني  عننز ابننهي : ابالننم ألينن  يهننهذ إىل ابامننل فأصننب حن هأخننل ابستبينن  فوفظنن    مننهة يسنن ةحن هأقبننل 

  ينلس ابرهايننة د بننة ها نوة علننى عننهي  اباننزحن . (5)علنى ابالننم ف نن ن أعلنم أيننل زم ينن  همن  أعبننه خلننق   
إ  منن  عننرا ربنن حن هاننل  مننته   اهقننجة إمي ينن حن هيشننأع  ابصنن حة ابسقيننةحن حينن     سمننل م ننل يننلس ا شنن 

احننقحن هعالننق قلبنن  اب سنن  ه   خيننر  متهنن  إ  بياننجد إبيهنن حن ف نن ن م نن ل ابشنن ال ابننلذ يشننأ     عننة  حن 
                                                           

 .39اباز ب  عبهابس محن حممه ابزحيل    (1)

 .(4/158(حن مرآة ا ت ن )7/209ابتعجم ابزايرة )(2)

 .اب  اة : زاهية   ا  يد ابشم و م    مهللا دمشق(3)

 .66فس هذ وي  ا ا م اباز ب  عبهابس م   (4)

 . بق   ابش فاية(5)
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تفهحن ف بش ال ابنلذ يسونر  من  ا اسسن م إىل داء ا فنرا  ُ ُتبن     ع زف   ع   يم ابشب الحن هيجى اب
بيلننة وننهيهة ابننيفدحن   ونن  ياننرا قيمننة عملنن حن هيسولننى بننجع  ديننين كبنن حن هحننه إمينن   عميننق جيالنن  يبنن در 

 .(1)إىل ابسعهر عقد اكسش ا األور دهن عب    أه كسل 
بنهي  بن  عبهابسن م بلالنم هابنسالم بانهم  انينز ايقعنهللا انلع ن ابالمن ء عنز ااثلثاً: شييوخه   طليب العليم: 

ا حننس م كمنن  عننهل علننى ذبنن  ح دوننة مبيسنن    اب  اننة منن   نن مهللا دمشننق ه ّننر عنن  انن عه ا ننه هوننول 
اهلمةحن فوف  ا سجنحن هدرت اب سدحن هعنردد علنى كبن ر ابشنيجؤ   عصنرس بيانجل م ف عن    صن رسحن كمن  أن  

رمجزس هابنلذ ان عهس صيل ابالم هإدراك مس ىلل  اب  ملةحن ه ليل كيف ات  هذك ءس أع انس على ابسفجا    
أيلنن   علننى ا اننسزادة منن  ابالننم ها ارفننة ا ننج ابالمنن  ابننلذ ك ينند عايشنن  بنن د ا شننرا بصننفة ع مننة همهيتننة 

بصننفة خ صننةحن حينن  ك ينند مج تنن   باننهد كبنن  منن  فوننجل ابالمنن ء همشنن ي يم فتهننل مننتهمحن ابالننم دمشننق 
  رم أخ قهمحن هاقسهى حبس  الجكهم ح  أصب  كم  ق ل ابسب   رمح   : أعلنم أينل ها ارفةحن ه لى ر

كننن ن ابانننز بننن  عبنننه ابسننن م يقنننجل: مننن  ي : 945حن قننن ل ابنننهاههدذ   (2)زم يننن  همننن  أعبنننه خلنننق   عاننن ىل 
ي  احسعد   علم م  ابالجم إىل أن أكمل  على ابشي  ابلذ أقرأ علي حن هم  عجاعس  علنى وني  من  ا شن 

عينحن ف ونس ل منهللا يفسن حن ه  أقتنهللا بنلب حن بنل     تيدإ  هق ل و ابشي : قه ااس كتد أقرأ عليهمابلي   
حن هكنن ن يقنجل: ملند و و وننجن انتة   أانم حنن  (3)أبنرح حن  أكمننل اب سن ال ابنلذ أقننرةس   ذبن  ابالنم 

بفقننن  هاألصنننجل هابسفسننن  هقنننه علقنننى ابانننز رمحننن    علنننجم احنننهي  ها(4)أمنننر أبنننجاال األح ننن م علنننى خننن  رذ 
هابسصجا هابل ة على أك بر ه ه بلة علم ء دمشق اب  ك يند قبلنة  ن ال ابالنم همنج   ابالمن ء األفنلاذحن 

فرتدد عليهم ابشي  عز ابهي  فتهل م  علمهم ابصن   ابفين لحن ف يصنقلد ابب رعني   و  ابالجم هابفتجن 
  ابننجرع هابزينننه هاألمننر اب انننرها هابتهنن  عننن  م مجايبنن حن هُتيننز  و صنننيس  هالوننر انننم هانن ر علنننى مننتهعه

هق ل اب  ك  : ه هللا ك ن ا  هاونس ل علنى ف نر ابنهي  بن  عسن كر هغن سحن هبنرع   ا نليدحن همجنهللا  (5)ا ت ر 
علجم   ك  ةحن هأف د ابعلبةحن هدرَّت باهس منهارت بهمشنقحن ههو خع بسهن حن مث ان فر إىل مصنرحن هدّرت هح نم 

 .(6) فاية هقصه اببفسجى م  اعف ا هايسهد إبي  راياة ابش
 

                                                           
 .ا صهر يفس (1)

 .69( فس هى اباز   5/83 بق   ابش فاية اب يفى )(2)

 .69( ا صهر يفس    1/313 بق   ا فسري  بلهاهدذ )(3)

 .70فس هى اباز    70رفهللا ا صر ع  قل ة مصر   (4)

 .70فس هذ وي  ا ا م اباز ب  عبه ابس م   (5)

 .(17/441اببهاية هابته ية )(6)
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 رابعاً: شيوخ العب رمحه هللا: 
يننج أبننج متصننجر عبننه ابننرمح  بنن  حممننه بنن  احسنن  بنن  يبننة   ابهمشننق حن لخيير الييدين بيين عسيياكر:  -1

ا لقد ف ر ابهي حن ا ارها ابب  عس كرحن وي  ابش فاية اببشن محن هفقين  زم ين حن هكن ن حمنه   صن ح  حن زاينها   
حن همجنهللا بنني ابالنم هابامنل سهعهحن حسن  اللنق هالُلنُقحن ك ن  األدال هابنلكرحن متقعان   بلالنم هابابن دةحنك   اب

  يه ال اعجة ون  حن ه  يسن د علنى هيج م  أارة اوسهر  اببالم هابفلل هاحف حن هك ن قجاي    احق 
د ه اي  ديتيننة ه لنند بلقلنن ء فنن مستهللاحن هعر نند علينن  مت صنني 620مت ننر أه ل بفننة بلشننرعحن هعننج  اننتة 

ي حن هأي ر على ا ل  ا اظم بيهللا المجر بهمشنقحن فمتان  من  ابسنهريه   أينم ا نهارتحن هينج ابن  أخن  ابفأ
 زمن  ابانز ك ن ا حن هأخنل متن  ابفقن  هاحنهي حن اح ف  أ، ابق ام عل  ب  عس كرحن ص حد " ري  دمشق" 

 .(1)هالور ب    علم  هأخ ق  هالجك 
 
يننج عبننه ابصننمه بنن  حممننه بنن  أ، ابفلننل بنن  علنن حن ق  نن  ابقلنن ةحن مجنن ل رسييتاين:  ييال الييدين احل -2

من  ذرينة اناه ابهي حن أبج ابق ام الزر   األيص رذحن ابهمشق حن ا ارها ابب  احراس  حن ق  ن  دمشنقحن 
ابشنن محن ونني  ا انن م هكنن ن إم منن   فقيهنن   بنن  عبنن دة ر نن    عتنن حن مجننهللا احننهي حن ه ّنن س ابننلي  : مسننته 

رفنننن   اب ننننليدحن هرعنننن  حن صنننن ح  حن حممننننجد األح نننن محن حسنننن  ابسنننن ة كبنننن  ابقننننهر: .. ههو ابقلنننن ء بهمشننننق ع 
هكن ن ع  ن   صن ح   زاينها  علنى  ريقنة ابسنلف (2)ي 612يي بة... مث إي  هو قلن ء ابقلن ة اانسق      انتة 

 نن اي  عظيمننة مننهللا ا لنن  ا اظننم ىلننم هبنن  ح  بب انن  هعفسنن  هكنن ن صنن رم  حن عنن د  حن ه  الخننلس     بجمننة  
ننرا  ديننرا   نجي   هعننج  اننتة  عيسنى   أح  منن حن ه  عفسن  صنن ة  نن مهللا دمشنق   مج عننة إ  كنن ن مريلن  حن هعمَّ

اتة هك ن من  أعنهل ابقلن ء هأقنجمهم ابحنق عسلمنل علين  ابشني  عنز ابنهي  بن   95أربهللا عشرة هاسم ىلة هب  
قن  هقن ل فين  ابشني  عنز ابنهي  : أين    ينر أفقن  متن  هعلين  كن ن عبهابس م ه هللا متن  احنهي  هأخنل عتن  ابف

 –  علمنن   –ابسنهاء اوننس  ب حن مث صننود ف نر ابننهي  ابنن  عسنن كر هر ن  ابشنني  عننز ابنهي  ابنن  احَراننس   
هقن ل انب  بن  ا نجزذ : كن ن زاينها حن عفيفن  حن (3)على اب  عس كر هك ن احرانس   حفن  "ابجاني " بل نزاو 

  الخلس     بجمة  ىلمحن اعفنق أينل دمشنق علنى أين  من  ف عسن  صن ة  ن مهللا دمشنق   مج عنة هرع  حن يزِي حن 
لنن ايسحن هأعننى مننرة ب سنن الحن فرمننى بنن  هقنن ل:  قإ  إذا كنن ن مريلنن  حن مث انن ا ح نن اي  منن  مت قبنن  هعهبنن    

 ، هكنن ن كسنن ال   قننه ح ننم علننى يننلا اب سنن ال فبلننا ابانن دل قجبنن حن فقنن ل: صننهاحن كسنن ال   أهىل منن  كسنن

                                                           
 .57عبهابس م بلزحيل    ( اباز ب  2/316هفي   األعي ن )(1)

 .(82 – 22/80ا  أع م ابتب ء )(2)

 .(22/82ا صهر يفس  )(3)
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هقن ل أبنج (1)ابقلن ءحن فن ن ونادحن فأبصنر غن ذ يقجل بلا دل: أان م  أح م إ  اببشرع هإ  فأان م  انأبس  
حن فقنن ل: ونن مة : ابتنن  ابامنن د يننج ابننلذ أمَّ علينن  حنن  عننجىل ابقلنن ء هحننهوين ابتنن   قنن ل:  نن ء إبينن  ابنن  ُعتَنننيف

هقن ل (2)د هقن ل: ابشَّنرع من  ي نجن فين  هصنية ابسلع ن ُيسلمَُّ  علي  هيجص  بف ن ف ن ب  حم كمنةحن ف لن
ا تلرذ :  اد مت  هكن ن مهيبن  حن حسن  ابسَّنمدحن  لسن  هقن ر هان يتةحن هيبُن با   ا يصن   إىل من  يقنرأ 

 .(3)علي 
 
ينج علن  بن  أ، علن  بن  حممنه بن  ان   اب الن حن أبنج احسن  ا انرها بسنيف سي  الدين اآلميدي:  -3

بيسن  رهيتنة آمنهحن هقنرأ ان  ابقنرآنحن هحفن  كسن اب    ي 550ابا   ُهبنه بانه انتة  ابهي  اعمهذ أحه أذكي ء
مليد ا م م أمحه ب  حتبلحن مث َقِهم ب هادحن فقرأ ا  ابقراءا حن هعفقن  علنى أ، ابفنس  بن  ا نىن احتبلن حن مث 

  علنم ابتظنرحن  عفنتَّ ايسقل إىل مليد ابش فا حن هصود أاب ابق ام ب  فل نحن هبرع علين    الن احن ه 
هأح نننم األصنننلني هابفلسنننفة هاننن ىلر اباقليننن  حن مث دخنننل مصنننر هعصنننهَّر ب قنننراء هختنننرّ  بننن  مج عنننةحن مث هقنننهللا 
ابساصَّنند علينن حن ف ننر  منن  ابقنن يرة مس فينن   مث قننهم دمشننقحن هدرت اب هراننة ابازيزيننةحن مث أخننل  متنن  هعننج  

تةحن متهن  "األب ن ر"   أصنجل ابنهي  حن ب  عص ييف عربج على اباشري  كله  متّقوة حسي631بهمشق اتة 
ه"األح ننن م"   أصنننجل ابفقننن  ه"ونننرح  نننهل ابشنننريف" هقنننه درت عليننن  ابانننّز األصنننجل هاانننسف د متننن  ك ننن ا حن 
هالوننر بنن حن هيبننهه ذبنن    كسنن ال اباننّز "قجاعننه األح نن م   مصنن م األانم" هكنن ن منن  ا اعبننني بنن حن هبعريقننة 

يه بنننلب  متهنن  قنننجل ابانننّز: مننن   اننند أحنننها  يُلقننن  ابنننهرت عهريسنن  همت ورعننن حن هقنننه عفلننند عتننن  عبننن را  عشننن
أحسنن  متنن حن كأينن  خيعنندحن هإذا غننّ  بفظنن     "ابجانني " بل ننزاو كنن ن بفظنن  أمننّه اب اننىن منن  بفنن  صنن حب  

. هقنن ل: بننج هرد علننى ا انن م مسزيننها (4)هقنن ل : منن  علمتنن  قجاعننه اببونن  إ  منن  اننيف ابننهي  اعمننهذ 
 .(5)  اعمهذ   سم ع أيلّية ذب  في  يشّ   م  عانّي  ت ورع  غ

 .(6)دفت    اف   بل ق ايجن ه   عج  ايف ابهي  اعمهذ خر  ا م م اباز    ت زع  هحلر 
 

                                                           
 .(22/83ا  أع م ابتب ء )(1)

 .(22/83ا صهر يفس  )(2)

 .(22/83ا صهر يفس  )(3)

 .18اباز ب  عبهابس م ابالم ء ف رها عبه ا اع    (4)

 .(308 – 8/306 بق   ابسب   )(5)

 .(6/285زايرة )ابتعجم اب(6)
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يج ابق ام ب  عل  ب  احس  ب  يبة   هيج احن ف  أبنج حممنه بن  احن ف  أ، القاسم بن عساكر:  -4
هيننج منن  حنن  أينن  كسنند  رينن  هابننهس " رينن  دمشننق" مننرعنيحن ابق اننم بنن  عسنن كر انن ء ابننهي حن كسنند اب  نن  

أاننرة علميننة هبنن  كسنن ال "فلننل ا هيتننة" ه "فلننل ا سننعه األقصننى" ه"ا هنن د" هعننجىل مشنني ة دار احننهي  
ابتجرينة بانه هابننهسحن ه  يستن هل أ ننرا  علنى ذبنن حن بنل كن ن يهفانن  بلعلبنةحن هكنن ن انصنر ابسننتة   إم عنة اببهعننةحن 

همنن   ان  اننتة هأملنى ك نن ا حن هحنهثحن هدخنل مصننر هايسفنهللا بن  أيلهنن  هعن د إىل دمشنق   نهللا متن  خلننق ك ن حن
هكننن ن  ننند ا نننزححن هك ننن  ابتجافنننل هابنننلكرحن مار ننن   عننن  ا ت صننند بانننه عر نننه  عليننن حن هكننن ن حسننن  ي 600

 حن  نهللا ا ارفةحن وهيه ابجرعحن ك   األمر اب ارها هابته  عن  ا ت نرحن قلينل ا بسفن   إىل األمنراء هأبتن ء ابنهيي
 .(1)اباز مت  احهي حن هايسفهللا ب    متهع  هالجك  

 
همننن  ونننيجؤ ابانننز رمحننن    عبنننهابلعيف بننن  وننني  ابشنننيجؤ هينننج: عبيييداللني  بييين شييييخ ال ييييوخ:  -5

عبننهابلعيف بنن  إ  عيننل ابنن  ونني  ابشننيجؤ أ، انناهحن هكتيسنن  أبننج احسنن حن هبقبنن   نني ء ابننهي حن هيننج أخننج 
م بن  إ  عينل ابنلذ قنهم رانج   علنى صن ح ابنهي  األينج، من  ب نهاد وي  ابشيجؤ صهر ابهي  عبه ابنرحي

ل إىل مصنننر هابقنننهت حنننمنننرارا حن  نننهللا احنننهي  مننن  ونننيجؤ عصنننرس همننن  هابنننهس هآخنننري حن كننن ن صننن ح  حن وقنننةحن ر 
هالليلحن هقهم دمشق هبق  ويجخه  هأخنل عتن  ابانز رمحن    احنهي حن ه نهللا متن حن هالونر  خ قن  ابف  نلة 

 .(2)ي 596عج  رمح      دمشق هدف  فيه  اتة  همهس  ابا بيةحن
 
هم  ويجؤ اباز أيلن   أبنج  ن ير بركن   بن  إبنراييم بن   ن ير الشنجع  عن  مسنته ابشن م اخل وعي:  -6

  عصرس ه  ل عمرسحن حن  ون ؤ ع ملعن حن هقنه ايسفنهللا بن  خلنق ك ن  منتهم ابانز بن  عبهابسن م ابنلذ علقنى 
حن (3)ي 597هىلحن هقننه اخسلنف    رينن  هف عنن حن فنلكر ابنن  ك نن  أين  عننج  اننتة ابالنم علننى يهينن  متنل أايمنن  األ

 .(4)ي598هق ل اب  ع فرذ بردذ عج  الشجع  اتة 
 
يج أبج عل  حتبل ب  عبه  بن  ابفنر  بن  انا دة ا  نيف  ن مهللا ابرصن فةحن هكن ن فقن ا  حابل الرصا :  -7

ابن  احصننيحن هينج آخنر من  رهاس هللا مسته ا م م أمحه من   ها    أهل حي ع  مثّ حصل م      ىل  حن هقه  

                                                           
 .(6/12( األع م )8/352 بق   ابش فاية )(1)

 .74( فس هى وي  ا ا م عز ابهي    6/159ابتعجم ابزايرة )(2)

 .74اببهاية هابته ية يق   ع  فس هى وي  ا ا م عز ابهي    (3)

 .74( فس هى وي  ا ا م عز ابهي    6/181ابتعجم ابزايرة )(4)
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عت حن هقه رحل إىل إربل ها جصل هدمشقحن هأ هللا ا سته انلس ابنب د هقنه  نهللا متن  ا لن  ا اظنم عيسنى بن  
ك نن  األمننرالحن عننج  بب ننهاد اننتة أربننهللا هاننسم ىلة هبنن  عسنناجن هكنن ن  ابانن دل   مجننهللا ك نن    ا نن مهللا األمننجذحن 

 .(1) بيد ا  ل ألي    هارث ب  هقه  هللا مت  اباز ب  عبهابس م اتة هآل م ب  إىل
 
يننج أبننج حفننص عمننر بنن  حممننه بنن   نن  ا اننرها ابن  ننيفزد ابننّهار قننرذحن هبننه اننتة عميير بيين طييرب زد:  -8

م  أ، غ بند بن  اببتّن ء هأ، ابق انم بن  احصنني هكن ن مالمن   بلصنبي ن بنهار ابقنّز ه هللا حهي    ك  ا  ي 516
هعنن د م بنن  ي 607حن هانن فر مننهللا حتبننل إىل ابشنن محن مث عنن د إىل ب ننهاد هقننه مجانن  منن    ك نن ا  هعننج  اننتة بب ننهاد

 .(2)إىل بيد ا  لحن ألي    هارث ب  
 
همنن  وننيجؤ اباننز ابننلي  أوننرها بنن حن هالوننر اننم ا منن م ابانن را أبننج حفننص شييهاب الييدين السُّييهروردي:  -9

بنن  احسنن  ابسننهرهردذ يتسهنن  يسننب  إىل أ، ب ننر ابصننهيق  عمننر بنن  حممننه بنن  عبننه  بنن  عمجينن  بنن  اننايه
حن بسهرهردحن هقهم ب هادحن فصنود عمن  هأخنل عتن  ابسصنجا هابنجع حن ه نهللا ي530ر     عت  هبه اتة 

ي 561هعفق  على علم ء ب هادحن كم  صود ابشني  عبنه ابقن در ا ني     احهي  على ويجؤ عصرسحن 
اينها حن أقبنل علنى  حن هانلجك  رينق اعخنرةحن هاانس را    ح فظ  حن هع بنها  ز   حن هحمه رمح    ف  ن ع     ف 

أهق عنن  اببابنن دا  هاألهراد هاألذكنن ر هبننزم ابال   عانن ىلحن ففننس    عننز ه ننل علينن  حنن  صنن ر أهحننه زم ينن حن 
زهااي هفرينننه عصنننرسحن دعننن  اللنننق إىل   عاننن ىل ابتننن ت بننن حن كننن ن ك مننن  آخنننلا  رعننن مهللا ابقلنننجالحن هينننهخل إىل 

ابتفننجتحن فيوننرك م  متهنن  ... هإبينن  ا تسهنن    عربيننة ا ريننهي حن منن  أيننم كسبنن  "عننجارا ا انن را" فنن يسفهللا بنن  
خلننق ك نن حن مننتهم إم متنن  اباننز بنن  عبهابسنن محن حينن   زمنن  هأخننل عتنن  ابافننة هابننجرع هابزيننه هابسصننجا عننج  

ل عنننتهم ابالنننم هابفقننن  هاحنننهي  ابانننز بننن  عبهابسننن م ابنننلي  أخنننفهنننج ءيم أينننم ونننيجؤ ي 632بب نننهاد انننتة 
هاألصجل هابسفس  هابل ة هابسصجاحن هالور بسلجكهم   احي ة هيت ك ويجؤ آخرهنحن  هللا متهم ابازحن هأخنل 

ف عن  ابنلذ قسنل   عهنه ابنهي  ابسنهرهردذ خيسلنهيلا ابشي  وه ال (3)عتهمحن   مي   حصريم ب  ر م 
 ص ح ابهي .

 

                                                           
 .(2/111م ) ري  دهل ا ا (1)

 .20( اباز ب  عبهابس م الع ن ابالم ء   6/201ابتعجم ابزايرة )(2)

 .76حن  75فس هذ وي  ا ا م عز ابهي  ب  عبهابس م   (3)
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بقه قصه اباز ب  عبهابس م ع ميل اب ءحن ا سماجا علين  من  ون   : اً : تالميذ العب بن عبدالسالخامس
أقعنن ر األرلحن بيتهلننجا منن  علمنن حن هيسالمننجا منن  فقهنن حن هبيشننربجا منن  يبانن  ابفينن لحن حنن  ختننر  علننى يهينن  

فن  بلسنهريه هابسالنيم   ون  فنرهع علنم ابشنرياةحن فوجل ابالم ءحن ه ه بلة ابفقه ءحن ها عهس على ذبن  عفر 
هاننن     ابفقننن  هابسفسننن  هاألصنننجل هابسصنننجاحن هابنننجع  ها روننن دحن فسالقننند بننن  ابا منننة هال صنننةحن فنننأبقى در 

ه مننهللا كننل   بنند علننم أن يننرى يننلا ابشنني  بيتنن ل منن  برك عنن  هفيج نن ع حن هعلجمنن  اب زيننرة   كننل فنن حن فمنن  
  أه اباسنن  أن دنني  علمنن   ب ننل ع ملعنن  ه نن ب  علمنن حن فيفننرتل أن كننل  نن ال ابالننم   مصننر همنن  حجهلنن

 .(1)مرا    ذب  اباصر عسلمل على يه ابشي  هذب  بليجع هايسش ر  اس  
 

حن همنن  أيننم ع ميننل اباننز بنن  عبهابسنن م ابننلي   لننجا منن  (2)قنن ل ابامنن د: هرحننل إبينن  ابعلبننة منن  انن ىلر ابننب د 
 علم  هعربجا على يهي  يم: 

 
ه بنن   ننه ابننهي  علنن  بنن  هينند بنن  يننج عقنن  ابننهي  أبننج ابفننس  حممنند: يييشيييخ اإسييال  ابيين دلييي  الع -1

إحنه منهن صنايه  –هعفقن  ببلنهس قنج  ي 625معيهللا ابقش ذحن ُهبه   ال مه هاباشري  م  واب ن اتة 
علننى هابننهس هكنن ن منن ب   ا ننليدحن مث رحننل إىل ابقنن يرةحن هعفّقنن  علننى اباننّز بنن  عبهابسنن محن فوقَّننق  –مصننر 

احن ف  ابزاينه ابنجرع ابت ان  اجملسهنه ا علنق ذه النيفة  ا ليبني ق ل اب  ابسب     عرمجس  : وي  ا ان م
حن هقننه (3)ابس ّمننة بالننجم ابشننرياة ا نن مهللا بننني ابالننم هابننهي  هابسنن ب  اننبيل ابسنن دة األقننهمنيحن أكمننل ا سننأخري 

ُهوَّ قل ء ابقل ة على منليد ابشن فا  رصنر بانه عقن َّ ابنهي  عبنهابرمح  بن  عبنهابجي ال ابن  بتند األعنّز 
هكننن ن ي 702حن عنننج    حننن دذ عشنننر صنننفر انننتة (4)ونننهيهحن هعنننزل يفسننن  أك نننر مننن  منننرة مث يُاننن د  بانننه إابء  

فمننن  دهن "اي  رىلينن     احنننق مسنننأورا  بشننني   ابانننز   ينننلا اجملننن لحن حيننن  كننن ن يتننن دذ ع منننة ابتننن ت ابسنننلع ن 
خين ا  إيس ن" دهن أبق ال همقهم  حن هب  مجاقف مهللا ملجك عصرس عهل على  رأع  هصرامس  هقجب  احنق  

    بجمة  ىلمحن مسشنبه  بشني   ابانز بن  عبهابسن م هكن ن جيلن  هيقسفن  أونرس هيسن  علنى  عن  عنج  رمحن  
 (5)حن هدف  اببقرافة  رك   خلف  ورهة علمية ي ىللة أمهه  "ا  ن م   أح دين  األح ن م" هغن س ي702اتة   

  أراد أن جيمنننهللا ا ننن ل مننن  ابرعيّنننة حنننرال مننن  ابسنننلع ن حممنننه بننن  قننن ههن حيتمنننهك يننند بننن  مجاقنننف ونننع عة 
                                                           

 .85فس هى وي  ا ا م عز ابهي    (1)

 .(524حن 7/523ولرا  ابليد )(2)

 .(9/207 بق   ابش فاية اب يفى )(3)

 .23ابالم ء   اباز ب  عبهابس محن الع ن (4)

 .858فس هى وي  ا ا م عز ابهي  ب  عبهابس م   (5)



 -385- 

ابسس رحن هقه أفس س  جاز ذب  اب  الشَّ ال هب   اب  دقيق ابايه متا  م  ذبن حن ألن األمنراء بنهيهم األمنجال 
هابليد هأن فيهم م   ّهنز ابتسن  بسُننَزّا إىل زه هن  هأين  عمنل   ونجاري  ا نجاير هابآلبن  هاحلنّ  هابنليد 

هيننلا وننبي  رجقننف اباننّز منن  (1)ابفلننةحن هأن مننتهم منن  رّصننهللا مننهارت زه سنن  اب ننجاير  هاختننل فيهنن  األها  منن 
ا لنن  ا ظفننر قعنننز حيتمنن  أراد أن ىبخننل ا ننن ل منن  ابرعيَّنننة حننرال ابسسنن ر فمتانننن  ابانننّز مننن  ذبننن  حننن   لننننر 

 هغ ي .(2)األمراء م  عتهيم م  ابليد هابفلة هابّسره  ا ليبية 
 
حن من  علمن ء ا  ب ينةحن حن أبنج ابابن تحن ونه ال ابنهي  ابصنته   ب  عبهابرمح  ابقرا أمحه القرا : هو  -2

ع   زم ي حن أحه األع محن ايسهد إبي  رايانة ا  ب ينة   عصنرس هبنرع (3)م  برابرة ا  رال  صته  ةيسبس  إىل 
تعيد ابنلذ عن     ابفق  هاألصجل هابالجم اباقلية هابسفس حن ه  ععد فهج علميل اباز ب  عبهابس م اب

فقنن ا  هيشننأ   أاننرة م مننجرة مث بالننج مهسنن  ه ننهسحن هعزميسنن  ابنن    علننني منن ء ابننهيي  علمنن حن ختننر  علننى يهينن  
كسبنن  أع منن   بلسنن ب ني همنن  أ لهنن : " ابننلخ ة" عننهد منن  ابالمنن ء األف  ننلحن هكسنند هأبننف حنن  أصننبود  

 ه"ابفرها" ه"ورح ابسهليد" هغ ي .
 
ابننن  عقننهي  ابقننرا    ابنننلخ ة بننني ا نننليبني  لعييب مييين خييالل امليييواز ت الفقهيييةولييد أتثيير القيييرا  اب -أ

ا ن ب   هابشنن فا حن هحنن    كس بنن  ابفننرهاحن هكنن ن مننته  ا منن م اباننّز ابننلذ عسلمننل علننى يهينن  عننهد كبنن  منن  
بنن  ابعلبننة مننهللا اخننس ا مهاراننهم ابفقهيننةحن عننهم ا يسنن ؤ عنن  مننلايبهم ابنن  يسمننليبجن انن  هاألخننل رلي

م  كن ن  ن هل رانم ابعرينق ها نته    ابسا منل منهللا األح ن م ابشنرعيةحن هابتصنج  اانستب    ابش فا حن بقهر 
  .ها سه دا  هعالي   

 
ف ننننرة ابسفريننننق بننننني ابقجاعننننه ابفقهيننننة أخننننلي  ابقننننرا  منننن  اباننننز بنننن  التفرييييي  بييييء القواعييييد الفقهييييية:  -ب

بنننن  "قجاعننننه األح نننن م" فرهقنننن   بننننني ابفننننرهع ابفقهيننننة حينننن  يننننلكر   وتنننن اي كس  –رحهمهنننن     –عبهابسننن م 
ا سش اة   ابظ ير هب   بيتهم  ه ن  مف رقنة هم  بن  : من  انقى األونع ر رن ء م صنجال من  حنني غرانه  

صن ر مل ن   بصن حد بَسَقد َ ِم  ا  ء ر ل حن ه حقَّ   ب   فيم  ااسو ل إىل صف   األونع ر ألين   حني
   بص حد احيجان  َّ  عانلر هصنجل م ب ن  إبين .. حن  قن ل: فن ن قينل: كينف ابشعرةحن كم  ص ر اب لاء مل

                                                           
 .24اباز ب  عبهابس محن الع ن ابالم ء   (1)

 .24ا صهر يفس    (2)

 .61مق صه ابشرياة عته ا م م اباز ب  عبهابس م   (3)
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يننن  بسنننق  ا ننن ء ا  صنننجال بلشنننعرحن هإ اننن م ابعاننن م ا  صنننجال بلوينننجانحن همننن   ميلننن  اب  صننند ذبننن  بساهَّ
اب  صنند بننج أعلننف أك ننر متنن فهللا ا  صننجال   ميل نن ة قلتنن  : ابفننرا بيتهمنن  أن  –مننليد ابشنن فا  رمحنن    

دَّ إذا أُعلف ماظم مت فهللا ا  لجالحن هعالر ابردَّ يهت  مهللا حههث ا  بينة فيمن  بقن  بقنجى األونع ر إم  ن ابرَ 
 .(1)هاحيجانحن ا  سصني رل  اب  صد 

 
اببتظر إىل انبد البينف ابقنرا  بلفنرها علنى أين    ابقجاعنه الارر ىل  سبب أتلي  القرا  للفروق:  -ج

    ابفننننرهاحن هزاد   وننننرحه حن هبي  نننن حن هاب شننننف عنننن  أاننننراري  خ صننننةحن ابنننن  ي رينننن    ابننننلخ ة مث مجاهنننن
هِح مه  هأّم  كس ال قجاعه األح  م فقه صرّح ابانز بسنبد البيفن  فقن ل: اب نرل بج نهللا ينلا اب سن ال بين ن 
مصننن م ابع عننن   ها اننن م  حن هاننن ىلر ابسصنننرف   بيسننناى ابابننن د   اكسسننن ا حن هبيننن ن مق صنننه ا   بفننن   

 حن هبينن ن مصنن م ا ب حنن   بي ننجن ابابنن د علننى ِخننَ ة متهنن حن هبينن ن منن  يَقننهَّم منن  باننو بيسنناى ابابنن د   درىلهنن
ا صنن م علننى باننوحن همنن  ينن خر منن  باننو ا ف اننه عنن  باننوحن  نن  يننهخل  نند اكسنن ال ابابنن دحن دهن منن   

 .(2)قهرة هلم علي  
 
     يبننل ابساصنند رننته  ونني –رمحنن     –ا  الوننر ابقننر نبييذ القييرا  للتعصييب املييذمو  للمييذهب:  -ح

د آراةس ا  سه دينة رو ربنة صب ا لمجم بلملايدحن هابهعجة إىل ا  سه د ا بين على أاه علمية مسيتةحن ف 
ابسقليهحن ه رهرة مراقبة ا لايد ابفقهيةحن خ صة ابفسن هى ا بتينة علنى األعنراا ها صن م  ن  ك يند   عصنر 

هابفقين  من  رأى ابجا ن   –رمحن     –ق ل ا من م ابانز  (3) األىلمة على اعسب ر مانيحن مث زال ذب  ا عسب ر
ها ننو  حن ها شنن ل مشنن  حن همنن  ع لننف أن جياننل ا شنن ل ها ننو  حن فقننه كلننّف يفسنن  وننعع  حن فنن ن كنن ن 

 (4)كننن ن أّهل مننن  قنننِد بتفسننن  هابساصننند بلونننق علنننى ابّر ننن ل أهىل مننن  ابساصننند بلّر ننن ل علنننى احنننق عننن ق    
غ ية ابسج ي  فق ل: عتبي : كل ون ء أفن  فين  اجملسهنهحن فُ ر َّند فسين س فين  علنى هه َّ  ابقرا  ك م وي   

 ت ا ِلن َّ ابسَّن ِ  عن  ا ان رل ابنرّا     جينجز  قلنّهس أن يتقلن  ينخ ا ا مجن ع أه ابقجاعنه أه ابنتَّص أه ابق
ل : فالننى يننلا جينند بلتّنن ت ه  يفنن  بنن    دينن   حن فنن ن يننلا اح ننم بننج ح ننم بنن  حنن كم بتقلنن سحن حنن  قنن 

                                                           
 .(1/273قجاعه األح  م )(1)

 .73قجاعه ا صلوة ها فسهة عته وه ال ابهي  ابقرا    (2)

 .73ا صهر يفس    (3)

 74قجاعه ا صلوة ها فسهة عته وه ال ابهي  ابقرا    (4)
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ه  يانرى منليد من     يلا ابتجعحن  رم علنيهم ابفسي بن همحن ف ل م  ه ههس معلى أيل اباصر عفقه ملايب
 .(1)ا لايد عت حن ب ت  قه يَِقلال هقه ي  ر 

 
كس اب  خ ص   رق صنه ابشنرياة   –رمح     –  َيلهللا ابقرا  توظي  القواعد املقاصدية   االجتهاد:  -خ

ُل ابقنننجل   قجاعنننهي  همب ح هننن حن كمننن  فانننل وننني   ابانننز بننن  حبيننن  يّارفهننن  هينننلكر فرهعهننن  هيُفصَّننن ري حنهأانننرا
عبهابسنن محن ب تنن  ادنن  إىل عجويننف يننلس ابقجاعننه ا ق صننهية ب  سهنن دحن هعاليننل ابفننرهع ابفقهيننةحن ه زىلينن   

خر هنن  منن  ابتظريننة إىل األح نن م هي ننجن بننلب  قننه فَناَّننَل منن  ُمهمننةَّ يننلس ابقجاعننه هأعع ينن  صننفة عمليننة هأ
وهن ر ينلس ابتظننرة ا صنلوية بنني ابقجاعنه ابفقهيننة ابن  عظهنر عتننه ابسعبينقحن خ صنة   ابفنرها عتننهم  قصنه إ

ا ق ريننة بيتهنن  مت اننب   األح نن م هعللهنن حن أك ننر  نن  إذا ك ينند فرهعنن    زىليننةحن فنن ذا كنن ن بلشنني  اباننّزحن فلننل 
 ورا ا  سه د ها جاصلة هابسفايل: – رمح    –ابسبَّق هابستظيم هابسبجيد فللقرا  

 
 هينننننننننننننننننننننننننننننننننج بسنننننننننننننننننننننننننننننننننبق حننننننننننننننننننننننننننننننننن ىلز عفلننننننننننننننننننننننننننننننننني 

  

 

 مسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننسج د  وتنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ىَل  ا منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني  
 

 ه  يقلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ابننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   هافنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرس
 

 

 (2)و َهبَننننننننننننننننننننننننننننننننننننننُ    َدَرَ نننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   اعخننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرة 
 

 
على ع ه ابقرا حن ي  ر ابشي  عنز ابنهي  بن  عبنه ابسن محن من  التمثيل للقاعدل ابلفرو  الفقهية:  -س

هة ابنن  بَصنَهِد درااننسه  اببفنرهع ابفقهيننة حن  يقّررينن    ذين  ا عنن بهللاحن هانه ابقننرا  ي  نر منن  ابسم ينل بلق عن
حشه ابقجاعنه ابن  ع نجن   حمنل الن ا بنني  نرفني مستن زعني أه عنهعم فرقن   ياسقنهس أه ينهافهللا عتن حن فن باّز 

ق عننهة ا سمنن ع ا صنن م اجملننّردة عنن  ِم نن    ه نن  م َّننل ب 63 نن  م ننل بق عننهة ُر ونن ن ا صنن م ها ف اننه ذكننر هلنن  
م نن   حن ه نن  م ننل عسنن هذ  29م نن   حن ه نن  م َّننل أليننجاع احقننجا ا سالقننة اببقلننجال ذكننر هلنن  63ا ف اننه ذكننر هلنن  

 .(3)ا ص م هعالر مجاه  ذكر هل  "م     
 

                                                           
 .74ا صهر يفس    (1)

 .76ا صهر يفس    (2)

 .76قجاعه ا صلوة ها فسهة عته وه ال ابهي  ابقرا    (3)
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ينلا ابسنأو  ح  بج خ بف    ابرأذ ها  سهن د هيظهنر حرص القرا  على نقل وتدوين آراء شيخه،  -ش
َمنن      اببنن با منن  ابقننرا  عتننه منن  يننلكر ونني   اباننّزحن في ننها علينن  عبنن را  اب تنن ء ها ععنن الحن فهننج يقننجل 

يننننلا ابسوريننننر إ  ابشنننني  عننننز ابننننهي  بنننن   –يننننلا ابفننننرا  –ابفننننرا النننن مه هابسسنننناني: ه  أَر أحننننها  حننننرَّرس 
يه ابسورير  جا نهللا ك ن ة   ابشنرياةحن ماقجهلن حن فلقه ك ن وه –رمح    هقّهت رهح  اب رمية  –عبهابسَّ م 

َسُ  علي   وي ء   عج ه ب  س رمح    رمحة هاااة  حن هرغم ا   ية اباظيمنة ابن  أحّلهن  (1)همتقجهل حن هك ن يُنفف
ابقننرا  ونني   منن  يفسنن حن ف ينن    ك نن  منن  ا جا ننهللا يت قشنن    مسنن ىلل خيسلننف مانن  فيهنن  كننل ذبنن   دال 

 .(2) هعجا هللا كب ي 
 

 هم  ابقجاعه اب  ذكري  ابقرا    كس ال ابفرها: 
 عصرا ابجو متج   اب صلوة. -

 اعسم د األهامر ا ص محن هابتجاي  ا ف اه. -

ئه ا سماد األمنم منهللا األمنة احملمهينة عليهن  هين  ه نجال حفن  ابتفنجت هاباقنجلحن هاألعنرالحن  -
 هاأليس ال هاألمجال.

 درء ا ف اه أهىل م   لد ا ص م. -

 عقهم ا فسهة ال صة على ابا مة عته ابسا رل. -

 إذا عا ر د مفسه ن ُرهع  أعظمهم   رع  ال أخفَّهم . -

 احسي   ابش رع   الره  م  احرمة إىل ا ابحة أك ر م  خره   م  ا ابحة إىل احرمة. -

 ابجا ىلل هل  ح م ا ق صه. -

 رعبة م  ا ق صه. ابجا ىلل أخفو -

 ا قصجد اق  اعسب ري .إىل  عقوابجايلة إذا    -

 ا قصه إذا ك ن ب  هايلس ن خُي َّ بيتهم . -

 م    يسم ابجا د إ  ب  فهج ها د. -

 ا شقة دلد ابسيس . -

 ابلرهرا  عبي  احملظجرا . -

 .األ ر على قهر ا صلوة هاباق ال على قهر ا فسهة -

                                                           
 .77ا صهر يفس    (1)

 .77ا صهر يفس    (2)
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ه ا صننلوة ها فسننهة عتننه وننه ال هقننه قنن م ابشنني  قتننههز حممننه ا نن ح  بسقننهمي رانن بة م  سننس  ا هنن حن قجاعنن
ابهي  ابقرا  م  خ ل كس ب  ابفرهاحن فسوهث ع  ابقجاعه ا سالقنة  لند ا صن م هدرء ا ف انهحن فسونهث 
ع  صي غة ابق عهة هورحه  هأدبسه  ه  ب  ابق عهة هفرهعه حن همسس تي   حن هع لم ع  قجاعه ابرت ني  بنني 

قة هابسيسنن حن هقنن م بساريننف ا شننقةحن هبينن ن ابق عننهة هأدبسهننن  ا شنن  اننه هقجاعننه ابجانن ىلل هقجاعننها صنن م ها ف
 ... إخل.(1)هأقس مه  ه  بعه  هفرهعه  

 
اث علمننن  زاخنننرحن مسنننسمه مننن  إن مننن اث األمنننة ا اننن مية   عهنننه ابانننز بننن  عبهابسننن محن هابقنننرا    مننن  
 سن ال هابسنتة همن  يلونق امن  األصجل ابسشنرياية ا اسمنهة عتنه علمن ء ابشنرياة ه سهنهيه حن كن ن منتعلقهم اب

ُرةى همان   م  أصجل ا سه ديةحن حبي  ع وجا هاقاهم هعفن علجا منهللا أحنهاث أزمن  م هر نجا  ن  ىبيت بانهيم 
لننف هاحملعننة اببيلنن ء ابت صنناةحن فالننى خعنن يم يسنن  اليسنن هن عليهنن  حنن     يننهها عنن  ا نن دة ا سننسقيمة 

ابنننرتاث ابالمنن  ابزاخنننر هعلنن  ا  سهننن دا   بس عنن حم هبننة منن  يننلس األمنننة هعلننى ا سهننن دا م يبتننجنحن فنننأذ 
ابفقهينةحن ها ننههان  ابالميننةحن  ند دعننجة ابسعهيننه هابسعننجير؛ إ ن  ينن   ننرال منن  ا سن  هلننلس األمننةحن هدريننه 

ابحلننجل ابشننرعية  عصننريمهلنن  عنن  اننلفه  ابننلي  مجاننجا بننني فقنن  ابجاقننهللا هفقنن  ابستظنن حن هفجا هننجا مسننسعها  
  .(2)ابسليمة

 
رااننننة  رينننن  األمننننة ا انننن ميةحن هأه نننن ع كننننل قننننرن بنننن  دهرُُس ابَفاَّنننن ل   ا اننننسف دة منننن   رينننن  إن د -

ابسنن بقني هدنن رام حنن    يقننهللا   يفننه األخعنن ء ابنن  هقاننجا فيهنن حن ألن عننههان قننه أحسنن  قننراءة 
  رخيت حن هأمس  رف صل ابّلاف فيت حن فأخل  رّكه  كيف يش ءحن ههاقات  خ  و يه على ذب .

وننّررة منن  ربقننة ابسقليننه كيننز علننى ابش صنني   ابنن  ك ينند هلنن  قننهرا  علميننة كبنن ةحن هك ينند مسابرت  -
    هاقاه  اب  ع ود في حن إم  اب ه د ابقجو أه ابالمن حن هينلا من   سنت س   ور ها مجد حبي  أ

ة و صية ا م م ابقرا  هوني   ابانز بن  عبهابسن محن فن ألهل كن ن ق ىلنه حركنة علمينة  ه دينة كبن  
 .(3)  مصرحن هاب    مجهللا بني ا ه د اببلس ن هاببت ن 

كل ا سهن د فقهن  عن ر عن  ابتظنرة ا صنلوية هاببانه ا ق صنهذ همرع نزا  ابجاقنهللا ا ان     انبيل  -
 إىل ابسف عل ما حن ألي  أباه م  ي جن ع  رهح ابشرياة همق صهي .

                                                           
 .344ي  ابقرا    قجاعه ا صلوة ها فسهة عته وه ال ابه(1)

 .344ا صهر يفس    (2)

 .344ا صهر يفس    (3)



 -390- 

 –قننرا  يننلا منن   سننت س   فننرها ابالننره  عنن  ابننتم  ابسقليننهذ   ابّهراانن   ابفقهيننة هاألصننجبية ه  -
ابهراا   ابفقهيةحن يلمس  من  خن ل عفريقن  بنني ابقجاعنه ابفقهينة    حي  ابسهع  ع   عاقيهاي  

 ّحه ذا  حن   بني ابفرهع ا زىليةحن ه  يلس اباملية عظهر أارار ابشرياة همق صهي  اب لية.

رس ابفقهيننةحن هاألصننجبيةحن هابل جيننة ها  ديننة بننني مانن را عصنن –رمحنن     –بقننه مجننهللا ا منن م ابقننرا   -
هابفل يننةحن حبينن  أععسنن  زاد علمينن   فنن ا بنن  ك نن ا  منن  أقراينن  ه ننّرر منن  ربقننة ابسقليننهحن هك ينند فسنن هاس 

 م ىلمة بيسر ابسشريهللا ه  حس .

  ي سنننف ابقنننرا حن بسقاينننه ابقجاعنننه ابفقهينننة بنننل عّانننهاي  إىل عقاينننه ابقجاعنننه األصنننجبية ها ق صنننهيةحن  -
 ل جية ها تعقية هعفايل يلس ابقجاعه   عملية ا  سه د ها استب  .هاب

  ابس نننجي  ابالمننن  بش صنننية ابقنننرا حن يلمنننه ابسونننّرر مننن  ا ليبينننة ابلنننّيقةحن هاباصنننبية ا مقجعننن حن  -
يشنن    عصننران منن  ا يفسنن ح علننى اب ق فنن   ا  سلفننة هحم هبننة إبننزام قننجم رننليد هاحننه ياهيننلا منن  

وننر  أن ي ننجن األخننل بنن  أيليننة األخننل  –منن  األخننل منن  ا ننلايد ابسننتية  إعتنن   هلننمحن فنن   ت
 .(1)ابفس هى  ي  ح    ختسل  األح  م هعسسيدهابرت 

اننننة ااننننس    ابقجاعننننه ابفقهيننننةحن هااننننس را ه  منننن  بُعننننجن ا جاننننجع   ابفقهيننننة هإفرادينننن  اببّهرا -
ابفقهيننة   كننل لننى ابفننرهع متهنن حن يسننهل علننى ابب حنن  ا  نن ع ع هابسننهبيل هلنن  هإيننراد ا سننس تي  

 مليد م  ا لايد ابفقهية ا اسيفة.

أمهينننة إدرا  علنننم ابفنننرها   ا تننن ي  ابّهراانننيةحن بعُننن ال ابس صصننن   ابشنننرعيةحن أليننن  جيمنننهللا بنننني  -
 .(2)ابسقايه هابسفريهللا هابسقصيه 

 
رمحن     –باه حي ة ح فلة اببسهريه هابساليم هابسأبيفحن عج  وه ال ابنهي  ابقنرا  ولال القرا :  -

 ي684بهير ابعني؛ هي  قرية على و    ابتيل قرال ابفسع   بظ ير مصنر هكن ن ذبن  انتة  –
اب قن     عهنه احنرهال ابصنليبيةحن  حهي ت  ع  ابصراععلى أر   األقجال هبت  عجدة مهللا ابقرا    

  ذن   عا ىل.
                          

ابانننز بننن  عبهابسننن م ا مننن م أمحنننه بننن  عبنننهابرمح  بننن  حممنننه  همننن  ع مينننلجيييالل اليييدين الدشيييااوي:  -3
  صنننايه مصنننرحن هأخنننل ابالنننم هابفقننن  هاحننننهي  ي 615هبنننه انننتة  اب تنننهذ ابهونننت هذحن ابفقيننن  هاألصنننجو

                                                           
 .345قجاعه ا صلوة ها فسهة   (1)

 .345ا صهر يفس    (2)
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هاألصننجل علننى علمنن ء عصننرسحن هكنن ن صننهيق    بنن  دقيننق ابايننهحن علميننلا  ايبنن   عتننه اباننز ها تننلرذ هغ مهنن  منن  
رعبننة ابراياننة   ا ننليد ابشنن فا حن كنن ن هرعنن   زايننها حن ع بننها حن عقينن حن بنن  عصنن ييف  ه بننلة اباصننر حنن  بلننا م

عهينننهة أمههننن  كسننن ال   ا ت اننن   ننن س "مت اننن  احننن " كمننن  صنننّتف ونننرح   علنننى "ابستبيننن " هصنننل فيننن  إىل 
 .(1)ي 677ابصي محن همقهمة   ابتوجحن هغ ي حن عج  رمح    اتة 

 
 م أمحننه بنن  فننرح بنن  أمحنه األوننبيل حن احملّننهث ابفقينن حن ابانن   ابا مننل يننج ا مند بيين لييرح األشييبيلي: محييأ -4

حن هأانرس ابتصن رىحن مث ان س   هرحنل إىل دمشنقحن هأخنل من  علم ىلهن  مث ار نل إىل ي625هبه  وبيلية انتة 
سقى بسلع ن ابالم ء فتهل م  مايت حن هأخل م  فقه  هعلمن  حن  ون ؤ علنى أقراين حن مث اانسج   ابق يرة هاب

حلننر    بسنن  هأخننل  عتنن حن هياننم ابشنني  كنن ن ي 765حن كنن ن بنن  انن يتة ههقنن رحن قنن ل ابننلي    دمشننق
 .(2)رمح    ي 699ا يتة ههق را  هدايية هااسول را  عج  اتة 

 
يج ا م م اح ف  عبه ا  م  ب  خلف بن  أ، احسنني بن  ونرا شرف الدين أبو حممد الدمياطي:  -5

هقننننرأ فيهنننن  ابقننننرآن ي 613أيننننل احننننهي    عصنننرسحن هبننننه بننننهمي   اننننتة بننن  اللننننر ابننننهمي   حن كنننن ن إمنننن م 
هاألصنجل هابفقنن  هابفننراىلو علننى علم ىلهن  األ نن د مث ار ننل إىل ابقنن يرةحن فن زم ا تننلرذ هااننسمهللا متنن  احننهي  

بني ابرهاية هابهراينة اببسنته ابان و هعسلمنل علنى انلع ن ابالمن ءحن هأخنل متن  ابفقن   هللاح  ص ر إم م   في حن مج
األصننجل هانن ىلر ابالننجمحن هخننر  بنن  أرباننني حننهي    عننجاوحن مث اوننس ل اببسننهريه هقصننهس ابعنن ال   اعفنن احن ه 

هعسلمل علي    ال ابالم فتهلنجا من  علمن  اب زينر هصنّتف اب سند ا فينهة أمههن  "ابصن ة ابجانعى" "هقب ىلنل 
 رمح   .(3) ي705الزر "حن هغ ي  عج  ع م 

 
يج ا م م عبهابرمح  ب  إ  عيل ب  إبراييم ب  ع م ن ا  نىن  ، ابق انمحن شهاب الدين أبو شامة:  -6

بشه ال ابنهي  ا قهان  ابشن فا حن ا قنرذ ابتونجذ األصنجوحن ا ن رؤ ابنلذ بنرع   فتنجن هأ، و مةحن ا لقد 
بن  هخسم ابقرآن هيج دهن اباشر اتجا حن هعفق  علنى ابانز ي 599اتة ابالمحن هقيل بلا رعبة ا  سه د هبه 

عبهابسننن محن ه زمننن حن هأحبننن حن هحفننن  ك ننن ا  مننن  أخبننن رسحن هرحنننل إىل مصنننرحن هعفقننن  علنننى علم ىلهننن حن هعننن د إىل 
دمشنننق هزار بيننند ا قنننهتحن هحننن  منننرعنيحن بننن  مصنننتف   عهينننهة مفينننهة أمههننن ؛ كسننن ال ابره نننسني   أخبننن ر 

                                                           
 .(1/417( حس  احمل  رة )22 -8/20 بق   ابش فاية اب يفى )(1)

 .(8/191( ابتعجم ابزايرة )2/291 بق   ابش فاية اب يفى )(2)

 .ت87فس هى وي  ا ا م   ( 2/118علكرة احف ا )(3)
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      ابالنمحن فقيهن  ابههبسنيحن هابليل على ابره سني هاخسصر  ري  دمشنقحن قن ل األانتجذ : كن ن ع  ن   راان
حن هقه امسو    مجع حن  ن دخل علين  ر ن ن (1)مقر   حمه   دجايحن ي سد ال  ا لي  ا سق حن هفي  عجا هللا 

هاننعل    رينن  يننلس ي 665  صننجرة ا سننسفسينيحن فلننرابس  ننراب  ميفحنن  حن ف عسننل بنن حن إىل أن منن     اننتة 
 .(2)ال ذب  رمح    احملتةحن هذكر عفجيو أمرس  حن هعهم م خلة م  ف

 
يج ا م م عبهابرمح  بن  إبنراييم بن   ني ء ابشني     ابنهي  ا انرها اببفركن ححن اتج الدين الفركاح:  -7

أصنب  فقين  ابشن م هعفقن  علنى ابانزحن ه نهللا من  ابن  ابصن ح هغن س من  علمن ء عصنرس حن  ي 624هبه اتة 
 .(3)رمح    ي 690  عصرسحن هك ن إم م   مهقق   يع را حن عج  اتة 

 
ينج ا من م ابان دل ابنجرع ابصن م ابق  ن  ابصن رم عمنر بن  عبنهابجي ال صدر الدين ابين بايت األعيب:  -8

ابقلنن ة    ابننهي  بتنند األعننز أخننج عقنن  ابننهي  انن بف ابننلكرحن هبننه اننتة بنن  خلننف ابا منن  ابنن  ق  نن  
منن م عننز ابننهي  هالوننر بنن  حن ه ننهللا منن  ا تننلرذ هغنن س منن  وننيجؤ عصننرس هأخننل ابفقنن  هاألصننجل عنن  ا ي625

هختلف  خ ق  ها ر ا ع    ابقل ء هابشهة على ابظلمة هابع  ة هعزل يفسن  من  ابقلن ء هاقسصنر علنى 
 .(4)ي 680ابسهريهحن عج  اتة 

 
ينهللا ابيمنين يج أبج أمحه ب  أ، ب ر ب  مسن فر بن  أ، ب نر بن  أمحنه بن  عبنه ابرفأبو أمحد بن زيتون:  -9

زيسجن ك ن ق    ا م عة بسجيهحن هرحل إىل ا شرا مرعنيحن هعفق  علنى عنز ابنهي  بن   ا  ب   ابشه  ابب 
عبهابسننن محن كمننن  عفقننن  علنننى علمننن ء عصنننرسحن ههو ق  ننن  ابقلننن ة فاظنننم أمنننرس هايسفنننهللا بننن  ابتننن تحن عنننج  انننتة 

حن كمنن  أن يتنن ك اب  نن  منن  ع ميننل اباننز بنن  عبهابسنن م ذكننران ينن  ء خجفنن   منن  (5)هدفنن    عننجيه ي 691
 ا   بة.

 
 
 

                                                           
 .87( فس هى وي  ا ا م عز ابهي    2/118 بق   األاتجذ )(1)

 .88( فس هى وي  ا ا م عز ابهي    1/527فجا  ابجفي   )(2)

 .88ولرا  ابليد يق   ع  فس هى وي  ا ا م   (3)

 .(17/580اببهاية هابته ية )(4)

 .99ابهيب   اب  فرحجن   (5)
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عننرك ابشنني  عننز ابننهي  بنن  عبهابسنن محن وننرهة منن  ا صننتف   هابرانن ىلل ا فيننهةحن هابفسنن هى خامسيياً: مؤلفاتييه: 
حن عبني بتن  متزبسن  ابرفيانةحن هإ  عن  ابجاانهللا علنى حقن ىلق ابشنرياة هغجاملنه حن هابعن  ابعجينلحن   (1)ابسهيهة 

مي همرامين  ابسنن مية ابن  رع ينن  ابشن رع اح ننيم منن  مارفنة مق صننه ابشنرياةحن هفهمنن  ابسنليم  انن   ابقنرآن اب ننر 
ا صن م هخ ا ن حن ف اننسوق أن أ نل إانا د اببشنرية ع مننة  خرا هن  من  ولمنن   ا ف انه هملن ري  إىل يننجر 

ي ننجن منن  ابننلي  قينننل فننيهم: علمهننم أك نننر منن  عصنن ييفهمحن   منن  ابنننلي  عبنن ر م دهن درايننسهم همرعبسننن    
م اب  فهننج ماننرها عتننه أيلنن حن    ابرعيننل األهلحن هأمنن    علننجم ا انن را هابالننابالننجم ابظنن يرة مننهللا ابصنن دقني

  و  ابالجمحن مته  م   بهللا همته  م   يزال لعج   حن هقه أف  ى ا ا صرهن   احهي  عن  ينلس  فصتف
 ا  بف   عتقسم إىل:  (2)ا صتف   

 
    أبف  ا م م   ابسفس .التفسري وعلومه:  -1
عبننه  ابننجيي  كعننز بتيننل أ رهحسنن    حن حققنن  ابننهكسجر ر تفسييري " الاكييت والعيييون للميياوردي"خمتصيي -أ

  ابسفسنن حن هقننهم بنن  درااننة عنن  اباننز بنن  عبهابسنن محن حي عنن حن هآ رس همتهعنن    ابسفسنن حن هقننهم ابننهكسجراء 
 .(3)درااة ع  مته  اباز   يلا ا  سصر

 
ةحن هاببسننملةحن مث وننرع   عفسنن  اننجر ابقننرآن بسفسنن  ا اننسا ذبننهأ فينن  اباننز تفسييري القييرآن العريييم:  -ب

حن ه  ينزال ينلا اب سن ال لعج ن  حن هيج نه متن  (4)اب رميحن اجرة اجرةحن مهللا ابات ية ابجا وة اببتوج ها عراال 
 .(5)ئه يس  خعية   عركي   

 
آن" ه بننهللا يننلا اب سنن ال هخيسصننر أحينن ان  اباننم " نن ز ابقننر اإشييارل ىل  اإزيياز   بعييض أنييوا  اجمليياز،  -ج

عنهة مننرّا  هاخسصنر يننلا اب سنن ال ابن  ابقننيم ا جزيننة منهللا زايدا    كس بنن  "ابفجاىلننه ا شنجا إىل علننجم ابقننرآن 
هعلم اببي ن" كم  لص ابسيج   كس ال اباز منهللا زايدا  علين  ه ن  " ن ز ابفران ن إىل  ن ز ابقنرآن" هياسنيف  

 .(6)سب  على ا   ا كس ال اباز يلا مهللا كس ال قجاعه األح  محن أيم ك
                                                           

 .48شرياة عته ا م م اباّز ب  عبهابس م   مق صه اب(1)

 .48ا صهر يفس    (2)

 .117حن  10اباز بلجيي    (3)

 .(8/248 بق   ابش فاية )(4)

 .21وعرة ا ا را بلازحن مقهمة احملقق   (5)

 .136اباز ب  عبهابس محن ابزحيل    (6)
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هيننن  عشننننمل : األمنننن و   عفسننن  باننننو آاي  ابقننننرآن اب ننننرميحن أميييايل عييييب الييييدين بيييين عبدالسييييال :  -ح
س األمن و كن ن ا تسقن ةحن هاألمن و   مت قشنة بانو ا سن ىلل ابفقهينةحن هينلهاألم و   ونرح بانو األح دين  

بيتمننن     هلننن  هدمنننهللا األمننن و ابننن  ثحن ابانننز يلقيهننن    درهت عفسننن  ابقنننرآن اب نننرمي هه نننه  عنننهة لعج ننن
اقسصر  باو ابتس  العية على ابقسنم األهل هباتنجان "فجاىلنه ابانز بن  عبهابسن م"حن هبنلب  قن م ا انس ذ 

محن مث 1967ر جان ابتههذ بسوقيق يلا ابقسم   ران بس  بلنهكسجراس مث  باسن  هزارة األهقن ا اب جيسينة انتة 
علنننى يسننن  خعينننة باتنننجان ابفجاىلننننه    م اعسمنننن دا  1982/ي1402 أعينننه  بانننة   دار ابشنننرها  نننهة انننتة

 .(1)مش ل ابقران 
 
 ار: احلديث والسري واألخب -2
 .(2)يسب  إبي  ر جان ابتههذ شرح حديث " ال  رر وال رار":  -أ

مت  يس ة خعينة ر سبنة  يج هابلذ رهع  أم ا  متني ع ىلشة ر     عته حن شرح حديث "أ  َزرني "  -ب
م هيقنننهللا   وننن ث هرقننن   ملوقنننة   آخنننر  لنننه كبننن  بتسننن ة خعينننة عننن  1141ابانننعتبجل بنننرقم  ابفننن ع 

 .(3)"لسصر صوي  مسلم بلو ف  ا تلرذ" 
ذكرس اب  ابسب     كسد ابانزحن هذكنرس ابنهاهدذحن ه  ينرد بن  ذكنر   فهن رت خمتصر صحي  مسلم:  -ج

صة ها با رة   أد ء ابا  حن أه فقنه ه ن ع منهللا  زال  م  ا  عج    ال ا  عج    ا ج جدةحن ف م  أي  
 م  فقه م  عراث ا سلمني اباظيم أايم احمل  هابت ب   هاحرهال ها حس ل بب د ا سلمني.

هيننج رانن بة صنن  ة  بانند   مصننر قننهمي  حن هعلننق عليهنن  ابشنني  بداييية السييول   تف يييل الرسييول:  -ح
ابنهكسجر صن ح ابنهي  ا تعنهحن ه باسهن  دار اب سن ال ا هينه عبه  ب  حممه ابصهيق اب من رذحن مث حققهن  

ه  ببنن  مث حققهنن  ابشنني  حممننه انصننر ابننهي  األببنن  حن ه باهنن  ا  سنند ا انن م  ي 1401ببنن ه  اننتة 
حن مث حققه  ابسيه حممه أديد كل لحن ه باه  بهار ابهعجة حبم ةحن ها ا ابانز اوتنني هو ونني ي1403اتة 

 .(4)  علي  هالم هي  عاهاد الص ىلص اب  خص    ا   ه ه   بسفليل ابراجل صلى
 
 .(5) 9614هعج ه مته  يس ة   م سبة بربني برقم لصة ولال الايب صلى هللا عليه وسلم:  -س

                                                           
 .138اباز ب  عبهابس م بلزحيل    (1)

 .75اباز بلتههذ   (2)

 .138اباز ب  عبهابس م بلزحيل    (3)

 .139ا صهر يفس    (4)

 .139ا صهر يفس    (5)
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هفيهنن  بينن ن فلننل ابشنن م هابرتغينند اببسنن   فيهنن حن ه بانند ترغيييب أهييل اإسييال    سييكن ال ييا :  -ش
م بات يننننة أمحننننه انننن م  ال بننننهذ 1940ي/1359سع ريننننة اببقننننهت اننننتة ابعننننهة مننننرا حن األهىل   ا عباننننة 

محن 1987ابننهيرذحن مث  بانند بب ننهاد هعمنن ن بسوقيننق حممننه ونن جر بنن  حممننجد احنن    أمريننر ا ينن د  اننتة 
يننلس ينن  أيننم اب سنند هابرانن ىلل   احننهي  هابسنن ة  (1)هقنن م األاننس ذ ابشنن ال إايد ابعبنن ع بسوقيقهنن  أيلنن   

 هاألخب ر.
 
 هم  أيم يلس اب سد ان والعقيدل وعلم التوحيد: اإ  -3
 را بة   علم ابسجحيه. -أ

 هصية ابشي  عز ابهي . -ب
 يبلة   ابرد على ابق ىلل خبلق ابقرآن. -ج
 ابفرا بني ا ا م ها مي ن. -س
 بي ن أحجال ابت ت يجم ابقي مة. -ش
 .(2)ملومة ا عسق د أه اباق ىله -د
 
   هذ  العلو :  الفقه وأصوله أهم كتبه -4
يلا اب س ال ا     ا ص در ابقهمينة "ابقجاعنه اب نيفى" هيج نه متن  لواعد األحكا    مصاحل األ  :  -أ

لنند ا صنن م  يسنن  خعيننة ك نن ة   م سبنن   ابانن   همج ننجع يننلا اب سنن ال بينن ن األح نن م ابشننرعية ابعسبنن ر 
بج نننهللا ينننلا اب سننن ال بيننن ن مصننن م ابع عننن   هدرء ا ف انننه هقنننه أه ننن  ابانننز مق صنننه كس بننن  بقجبننن : اب نننرل 

ها ا م   ها ىلر ابسصرف   بيساى اباب د    صيله حن هبي ن مق صنه ا   بفن   بيسناى ابابن د   درىلهن حن 
بي ننجن ابابنن د علننى خننيف متهنن حن هبينن ن منن  يقننهم منن  باننو ا صنن م علننى باننوحن همنن  هبينن ن مصنن م ابابنن دا  

خل  ند اكسسن ال ابابينه دهن من   قنهرة هلنم علين  ه  انبيل ي خر م  بانو ا ف انه علنى بانوحن همن  ينه
هأاننب ا حن هينن  متقسننمة إىل أرباننة أيننجاع : ابلننلا   حقيقننة ا صنن م ها ف اننه: ا صنن مبينن ن هقنن ل    (3)إبينن  

دييجيننننة هأخرهينننننةحن فأمنننن  بنننننلا  ابننننهيي  هأانننننب ا  هأفراحهننننن  هاعمهنننن  هأانننننب ا  هعمجمهنننن  هأانننننب ا حن فمالجمنننننة 
حن هم  أفلل بلا  ابهيي  بلا  ا ا را هباو األحجالحن هبلا  باو األفا ل   حنق األيبين ء ابباب دا 

                                                           
 .139اباز ب  عبهابس م بلزحيل    (1)

 .55إىل  52اباز ب  عبهابس م الع ن ابالم ء د. ف رها عبه ا اع    (2)

 .(1/10قجاعه األح  م   مص م األانم )(3)
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حن فليه م   الد قرة عيت    ابصن ة كمن   الند ابصن ة ون قة علين حن هبنيه من  ينر ح إىل ايسن ء ابزكن ة  
 ا  هغمجمهنننن  هأمنننن  بننننلا  اعخننننرة هأاننننب ا  هأفراحهنننن  هأاننننب ا حن هآ مهنننن  هأاننننب (1) سكمننن  يبننننلهل  هيننننج كنننن ر 

هابز ر هابسههيهحن هأم  ابللا  فم نل قجبن : " هفيهن  من  عشنسهي  األيفنه هعلنل هأاب ا حن فقه دل علي  ابجعيه 
( هقجبن  : "يعن ا علنيهم ب ننأت من  مانني بيلن ء بنلة بلشن ربني" )ابصنن ف  : 71األعنني" )ابزخنراحن آينة: 

 (.46حن 45
 

( هقجبن : "فنرحني رن  آ ينم   من  11ا ")ا يسن نحن آينة هأم  األفنراح ففن  م نل قجبن : "هبقن يم يلنرة هانرهر 
( هأمنن  171( ه  م ننل قجبنن  : "يسسبشننرهن بتامننة منن    هفلننل" )آل عمننران: 170فلننل " )آل عمننران: 

هقجب  " هىبعي  ا نج  من  كنل م ن ن همن  ينج ريند  (36اععم فف  م ل قجب : "ههلم علاال أبيم" )ا  ىلهة: 
( هأمن  اب منجم ففن  م نل قجبن : "كلمن  أرادها أن خير نجا متهن  من  غنم 17" )إبراييم: هم  هراىل  علاال غلي 

( مث ونننرع بانننه ذبننن  ينننلكر قجاعنننه   ا صننن م ها ف انننه هيقرريننن  اببشنننرح مث 22أعينننهها فيهننن " )احننن حن آينننة: 
ف انه فقن ل: إذا يج وه  ابألم لة اب   ة ا ستجعة هم  أم لة ذب  م  ذكرس   ا سم ع ا ص م اجملردة ع  ا 

ا سمانند ا صنن م األخرهيننة ال بصننةحن فنن ن أم نن   صننيله  حصننلت ي حن هإن عاننلر  صننيله  حصننلت  األصننل  
ف ألصننل حن هاألفلننل ف ألفلننل بقجبنن  عانن ىل: "فبشننر عبنن د ابننلي  يسننسماجن ابقننجل فيسباننجن أحسننت " )ابزمننرحن 

 (.18حن  17آية: 
 

( هقجبنن : "هأمننر قجمنن  ىبخننلها  حسننته ")األعرااحن 55"هاعباننجا أحسنن  منن  أيننزل إبنني م منن  رب ننم" )ابزمننر:
منهللا عانلر ا منهللا ختن انحن هقنه يقنرعحن هقنه خيسلنف   ابسسن هذحن هابسفن ه حن ه  فنرا ( ف ذا ااسج  145آية: 

ه نرال أم لنة  (2)  ذب  بني ا ص م هابجا ب   ها تههاب حن ببين ن األفلنل هعقنهمي ابف  نل علنى ا فلنجل 
هاحننها حن كسقننهمي كننل فريلننة علننى يجعهنن  منن  ابتجافننل كسقننهمي فننراىلو ابعهنن را  علننى  ك نن ة يننلكر متهنن  م نن    

حن هاانسمر ينلكر أم لنة بسج ني  (3)يجافله حن هفنراىلو ابصنهق   علنى يجافلهن  يجافله حن هفراىلو ابصلجا  على 
 .(4)يلس ابق عهة هيفرع عليه  فرهع   ح  ذكر و وة هعشري  م       عقهمي ابف  ل على ا فلجل 

 

                                                           
 .(12حن  1/11ا صهر يفس  )(1)

 .136ز ب  عبهابس م حي ع  هآ رس همتهع    ابسفس    ابا(2)

 .136ا صهر يفس    (3)

 .136ا صهر يفس    (4)
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هقنن ل   عسنن هذ ا صنن م مننهللا عاننلر مجاهنن : إذا عسنن ه  ا صنن م مننهللا عاننلر ا مننهللا ختنن ان   ابسقننهمي هابسننأخ  
 فقن ل: إذا ا سماند ا ف انه    ا سمن ع ا ف انه اجملنردة عن  ا صن مص   مث ذكر ف(1)بلست زع بني ا سس هيني 

هاألرذل فننننن ألرذلحن فننننن ن ألفسنننننه ف ألفسنننننه ة فننننن ن أم ننننن  درةيننننن  درأانحن هإن عانننننلر درء ا مينننننهللا درأان ااحمللننننن
هقننننه خيسلنننف   ابسسنننن هذ هابسفنننن ه حن ه  فننننرا   ذبنننن  بننننني مف اننننه  عسننن ه حن فقننننه يسجقننننف هقننننه يس نننن  

مث ذكننننر فصنننن     ا سمنننن ع ا صنننن م مننننهللا ا ف اننننه فقنننن ل: إذا ا سمانننند مصنننن م  (2)احملرمنننن   ها  رهينننن   
  ذبنن  امس نن    ألمننر   عانن ىل فيهمنن  بقجبنن  اننبو ي   صننيل ا صنن م هدرء ا ف اننه فالتننهمف اننهحن فنن ن أم نن  

( هإن عانلر ابنهرء هابسوصنيل فن ن ك يند ا فسنهة أعظنم 16)ابس ن ب حن آينة: هعا ىل "ف عقجا   م  ااسعاسم" 
ا صنننلوة قننن ل   عاننن ىل : "يسنننأبجي  عننن  المنننر ها يسنننر قنننل  ه يبننن و بفنننجا مننن  ا صنننلوة درأان ا فسنننهة 

( حرمهمن  ألن مفسنه م  أكنيف من  219همت فهللا بلت ت هإمثهمن  أكنيف من  يفاهمن " )اببقنرة:  فيهم حن إمث كب 
متفاسهمننن حن أمننن  متفانننة المنننر فب بسعننن رة هدجيننن  هأمننن  متفانننة ا يسنننر فيمننن  ىبخنننلس ا قننن مر مننن  ا قمنننجرحن هأمننن  

عنن  ابصنن ةحن هأمنن  مفسننهة المننر فب زابسهنن  اباقننجلحن همنن   هونن  منن  اباننهاهة هابب لنن ء هابصننه عنن  ذكننر   ه 
هابب ل ء هابصه ع  ذكنر   هعن  ابصن ةحن هينلس مف انه عظيمنة   يسنبة مفسهة ابقم رحن فب يق ع اباهاهة 

إىل ا ت فهللا ا نلكجرة إبيهن حن هإن ك يند ا صنلوة أعظنم من  ا فسنهة حصنلت  ا صنلوة منهللا ابسنزام ا فسنهةحن هإن 
ف فيهمنن حن هقننه يقننهللا ا خننس ا   عفنن ه  ا ف اننه ااننسج  ا صنن م ها ف اننه فقننه يس نن  بيتهمنن  هقننه يسجقنن

حن مث ذكننر فصنن     بيننن ن ابجانن ىلل إىل ا صننن م فقنن ل: خيسلننف أ نننر هانن ىلل ابع عننن   ابخننس ا فلننن ىلل (3)
ا ق صننه همصنن حه حن ف بجاننيلة إىل ا ق صننه أفلننل منن  انن ىلر ابجانن ىللحن ف بسجاننل إىل مارفننة   عانن ىل همارفننة 

إىل مارفننة أح  منن حن هابسجاننل إىل ا هنن د أفلننل منن  ابسجاننل اببسننا  إىل  ذاعنن  هصننف ع  أفلننل منن  ابسجاننل
ا ماننننن  حن هابسجانننننل اببسنننننا  إىل ا ماننننن   أفلنننننل مننننن  ابسجانننننل اببسنننننا  إىل ا م عننننن     ابصنننننلجا  

حن مث ذكننننر فصنننن     بينننن ن هانننن ىلل ا ف اننننه فقنننن ل: خيسلننننف هزن ا   بفنننن   ابخننننس ا رذاىلننننل (4)ا  سننننجاب 
جاننيلة إىل أرذل ا ق صننهحن أرذل منن  انن ىلر ابجانن ىللحن ف بسجاننل إىل ا هننل بننلا    ا ق صننه همف اننهي حن ف ب

هصف ع  أرذل م  ابسجال إىل ا هل  ح  من حن هابسجانل إىل ابقسنل أرذل من  ابسجانل إىل ابنزانحن هابسجانل إىل 
  هكنننلب  ابننزان أقننب  مننن  ابسجاننل إىل أكنننل اببب  ننلحن ها ع يننة علنننى ابقسننل اب مسننن ك أقننب  منن  ابه بنننة علينن

منن  اننبق منن  أن   أمننر ب ننل هقنن ل   آخننر ا ننزء اب نن   م كننها  (5)آبننة ابقسننل أقننب  منن  ابه بننة علينن  مت هبننة 
                                                           

 .(1/88قجاعه األح  م   مص م األانم )(1)

 .(1/93قجاعه األح  م   مص م األانم )(2)

 .(1/98ا صهر يفس  )(3)

 .(1/123ا صهر يفس  )(4)

 .(1/126ا صهر يفس  )(5)
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بن  عن   لند ا صن م هابشنر يانيف بن  عن   لند ا ف انهحن همن  ا صن م خ  ه نى عن  كنل ونر فن ل  يانيف 
قه قن ل: هبنج عسباتن  مق صنه من    اب سن ال حن ف(1)ها ف اهحن م    يارف  إ  كل ذذ فهم اليم ه بهللا مسسقيم 

هابستة بالمت  أن   أمر ب ل خ  ِدق َّ ه لن  هز نر عن  كنل ون ء دقن  ه لن  فن ن الن  يانيف بن  عن   لند 
ا صننن م هدرء ا ف انننهحن هابشنننر يايفبننن  عننن   لننند ا ف انننه هدرء ا صننن م هقنننه قننن ل   عاننن ىل: "فمننن  يامنننل 

( هينلا ون ير   الن  الن بص هابشنر 8حن  7م ق ل ذرة ونرا  ينرس" )ابزبزبنة : م ق ل ذرة خ ا  يرسحن هم  يامل 
احملوحن هإ   ا و  ل إذا   يارا خ  ال ي  هور ابشنري حن أه يانرا عنر ي  ا صنلوة علنى ا فسنهةحن أه 

ذذ  إ  كنلعر ي  ا فسنهة علنى ا صنلوة أه  هلتن  ا صنلوة ها فسنهةحن همن  ا صن م ها ف انه من   يارفن  
فهم انليم ه بنهللا مسنسقيم يانرا امن  دا ا صن م ها ف انه ه لهمن  هأر وهمن  من  مر جحهمن حن .. إىل أن 

قجبن  عان ىل : "إن   (2)ق ل : هأمجنهللا آينة   ابقنرآن بلبون  علنى ا صن م كلهن  هابز نر عن  ا ف انه  انري  
هابب ننن  ياظ نننم بال نننم عنننلكرهن" ىبمننر اببانننهل ها حسننن ن هإيسننن ء ذذ ابقننر  هيتهنننى عننن  ابفوشننن ء ها ت ننر 

 (.90)ابتولحن آية : 
 

هأالجال ابشي  اباز خ و م  عاقينها  ابفقهن ءحن هفين  انعهللا غن  مس لنف ه  بانو ا جا نهللا ي لند علين  
أالجال ابجع  هم  أم لة ذبن  من  ق بن    كن م  جينل خنسصنر متن : هعلنى ا ملنة فمن  أقبنل علنى   أقبنل 

عننرل   عتنن حن همنن  عقننرال إىل   وننيفا  عقننرال متنن  ذراعنن  حن همنن  عقننرال متنن    علينن  همنن  أعننرل عنن    أ
ذراع   عقرال متن  ابعن  حن همن  مشنى إبين  ينرهل إبين حن همن  يسند ونيا   إىل يفسن  فقنه زل ه نلحن همن  يسند 

( 7ة: األوي ء إىل خ بقه  ا تام ا  ك ن   ابزايدة ألن   عا ىل ق ل: "بنا  ون ر  ألزينهي م" )إبنراييمحن آين
( هأفلل م  عقرال ب  ابسلبل بانزة   هابس لنهللا باظمسن  ها  ن   145"هاتعزذ ابش كري " )آل عمران: 

هليبس  هابسيفى م  احجل هابقجل إ  ب حن هيلا وأن ابا رفني هم  خر  عتن  فهنج  رينق ا ن يلني أه اب ن فلنيحن 
 من   عننه   هحقنن   قصنها  هفلنن  حن همنن  هقنه ُتنند اح منة هفننرف منن  ابقسنمة هاننيتزل كننل أحنه   دار قننرارس ح

اباننهل اح ننمحن فننأي  ا هننرال  قلنن س  ابقننهم   خيلفنن  اباننهمحن ه  ع نن س اهلمننم باننه أن  ننرى بنن  ابقلننم ه  وبنند
منن   دننر بنن  األقننهارحن ه  ع سبنن  هإىل أينن  ا ننليدحن هقننه عننز ا علنندحن ههقننهللا منن  يننليد فينن  خيبننة منن   لنند 

هنن حن هخيبننة منن  أفومهنن حن أينن  ا هننرال منن   حن هأينن  ابننلي ال عنن   حن األقنن محن اي هلنن  منن  مصننيبةحن منن  أعظم

                                                           
 .138ز ب  عبهابس محن حي ع  هآ رس همتهع    ابسفس    ابا(1)

 .(2/189قجاعه األح  م   مص م األانم )(2)
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هأي  ابفرار م  قنهرة   ة بيتمن  ينرى أحنهيم قريبن   دايين   إذ أصنب  باينها  انىلين     ميلن  بتفسن  يفان   ه   نرا  
 .(1) ه  رفا    ه خفظ   

 
يتن قم األقنجال هينر   هيسنسهل هينرد قنجل هرهح اباز ابرزة   كس ب  يلاحن ف بق ر  ب  يشنار كنأن ابانز أم من  

ا  نن بفحن كمنن  يلونن  ابقنن ر  انناة علمنن  هقننجة  هبنن    بينن ن منن  عننر   بنن  هاب سنن ال يركننز علننى األح نن م 
ابفقهية جيماه   د قجاعنه أصنجبيةحن فهنج من  كسند ابفقن  هاألصنجل هب تن  أحين ان حن يسنسعردحن فيبون  أمنجرا  

 ب  ع رار باو األمجر   مجا هللا مساهدة هقه اعسنلر عن  ذبن  حن هي ح    كس(2)  اباقيهة أه ابسصجا 
بقجبن : هإ نن  أعيند اننلس األبفنن ا   ينلا اب سنن ال ابنن  أك رين  مرتادفنن  حن ه  ا انن   مس قين   حرصنن   علننى 
اببي ن هابسقرير   ا ت نحن كم  ع رر  ا جاع  هابقصص هاألمر هابز نر هابجعنه هابجعينه هابرتغيند هابرتييند 

  ا جيننننن ز مننننن  بنننننيه ذبننننن    ابقنننننرآنحن ه  وننننن  أن   ابس رينننننر ها ك ننننن ر مننننن  ابسقرينننننر   ابقلنننننجال هغننننن  
ها خسص رحن هم  يظر إىل ع رينر منجاع  ابقنرآن ههصن ايس أبق ين  كنلب حن هإ ن  كررين  إ بن   ن  علنم فيهن  من  

كنل خن حن هينهفهللا عنتهم  إص ح اباب دحن هيلا يج اب  بد ا اس د هبج قلد   حق اباب د يج أن جيلد إبنيهم  
كننل  نن  ب نن ن ذبنن    مانن  حن ع منن   هب نن  منن    صننل بنن  منن  اببينن ن منن   صننل اببس ريننر هعتجيننهللا األيننجاعحن 

يعيانننجس ه  ياصنننجس ب ننن ن لسصنننرا  ع مننن   هب ننن    يفينننه مننن  يفينننهس هكنننلب  بنننج قلننند   حنننق ا بننن  ينننج أن 
ينج أن يتفاهن    ديتهن  هديي ين  ه   ا  ت ال ها اه الحن هكلب  بج قسل   باو حقجا ا رء علنى يفسن 

أه يننن  هآخرايننن  ب ننن ن ذبننن  وننن م    مينننهللا حقنننجا ا نننرءحن هقنننه يظننن  بانننو ا هلنننة األغبيننن ء أن يلنننري    
ا انه ال ها ك ن رحن هينج لعن    وتن   ن  ذكنران من  ابس رينر ابجاقنهللا   ابقنرآن ا جي ز ها خسص ر أهىل م  

د ابانن دة علينن حن هأروننه ابقننرآن إبينن  أهىل  نن  هقننهللا بألغبينن ء ا نن يلني هابانن دة ونن يهة خبعانن    وتنن حن همنن  دبنن
حن هخ صنة ابقنجل: (3)ابلي    يارفجن عن دة   ه  يفهنجن كسن ال  حن هفقتن     عبن ع كس بن  هفهنم خع بن  

بيسننناى ابابننن د    صنننيله حن أن ابانننز حبننن    كس بننن  ينننلا مصننن م ابع عننن   ها اننن م   هاننن ىلر ابسصنننرف   
مق صنننه ا   بفننن   بيسننناى ابابننن د   درىلهننن حن ه ريقسننن    ذبننن  أيننن  ينننلكر ابق عنننهة األصنننجبية   ا صننن م ه 

ها ف اننهحن هيقررينن  اببشننرححن مث يج ننوه  ابألم لننة ابفقهيننة اب  نن ة ا ستجعننةحن فهننج منن  كسنند ابفقنن  ابنن  عننرب  
 .(4)ابفرهع ابفقهية اببقجاعه األصجبية 

 
                                                           

 .(1/13قجاعه األح  م   مص م األانم )(1)

 .(141حن  1/140ا صهر يفس  )(2)

 .(1/161ا صهر يفس  )(3)

 .142اباز ب  عبهابس م حي ع  هآ رس همتهع    ابسفس    (4)
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همج جع اب سن ال بين ن ه ن  د بنة آاي  األح ن م علنى األح ن م من  ا : اإما    بيان أدلة األحك -ب
أمر ه   هختي  هإابحة هينج من  كسند أصنجل ابفقن حن هبنيه من  كسند اباقينهة هقنه قسنم ابانز األح ن م إىل 

 ننرابن: أحننهمه ؛ منن  كنن ن  لبنن    كسسنن ال فاننل أه عركنن  هاب نن  : قسننمني   يننلا اب سنن ال فقنن ل: هاألح نن م 
حن ك  ابحننة هيصنند األاننب ال هابشننراىل  ها جايننهللا هابصننوة هابفسنن د ه ننرال اع نن ل هعقننهير منن    لنند فينن 

ابج نناية األهقنن   هاح ننم اببقلنن ء هاألداء هابسجانناة هابسلننيق هابسايننني هابس ينن حن هدننج ذبنن  منن  األح نن م 
اببصني ة  اليفيةحن مث قسنم أدبنة األح ن م إىل قسنمنيحن فقن ل: مث أدبنة األح ن م  نرابن. أحنهمه : بفظن  ينهل

 رةحن هبلف  اليف أخرى. هاب   : ماتنجذ ينهل د بنة بنزهم إمن  بجاانعةحن هإمن  ب ن  هاانعةحن ف نل فانل  لبن  
منهح ف علن  أل لن  أه يصنب  انبب   لن  ع  نلحن أه آ نل فهنج منأمجر ابش رع أه أخيف ع   لب  أه مهحن  أه 

م ف علنن  أل لنن  أه يصننب  اننبب   بشننر هكننل فاننل  لنند ابشنن رع عركنن  أه أخننيف أينن   لنند عركنن  أه ذمنن  أه ذبنن  
ع  ل أه آ ل فهج مته  عت حن هكل فال خ  ابش رع في  مهللا ااسجاء  رفي  أه أخيف ع  علن  ابسسنجية فهنج 

  ابه بنننة ابلفظينننة: أمننن  ابصننني ة فقجبننن  عاننن ىل: مبننن ححن عنننرل ينننلا اب ننن م باشنننرةحن فصنننجلحن ابفصنننل األهل 
( ف نننلها أمنننرحن هكلنننجا هاونننربجا 31عسنننرفجا" )األعنننراا :  "خنننلها زيتنننس م عتنننه كنننل مسنننعه هكلنننجا هاونننربجا ه 

 إابحةحن ه  عسرفجا    ... إخل.
 

ابشنرع أه مهحن  أه منهح ف علن  أل لن  أه فنرح   هابفصل اب      عقريد أيجاع األمر: كل فال كس  عظمن
ابعينند أه بنن  أه أحبنن  أه أحنند ف علنن  أه ر ننى بنن  أه ر ننى عنن  ف علنن  أه هصننف  اب اننسق مة أه ابيفكننة أه 

أه ب نننجاال ع  نننل أه آ نننل أه يصنننب  انننبب   بنننلكرس أه بشننن رس أه أقسنننم بننن  أه بف علننن حن أه يصنننب  انننبب   حملبسننن  
بتصننرة ف علنن  أه بشنن رع حن أه هصننف ف علنن  ذيبنن  أه بس فنن س أه بقبجبنن  أه    فننرةهلهايسنن  أه  ر نن ء ف علنن  أه 

أه يصنب  انبب   بج ينة علن حن أه هعنهس ابألمن  اببعيد أه صف  ب جي  مارهفن   أه يفن  احنزن أه النجا عن  ف 
هصنف  بصنفة منهححن ك حين ة أه ابتنجر هابشنف ءحن أه دعن    بن  األيبين ء   عا ىل أه هصف ف علن  ابهلهاينة أه 

فهننج مننأمجر بنن حن فسننلكر باننو األم لننة يننلس األيننجاعحن هينن  و وننة هو وننجن م نن   : ا  نن ل األهل: عاظننيم ابفاننل 
( "ينن  أوننه ه ننأ هأقننجم قنني " 10ه اب لننم ابعينند هابامننل ابصنن م يرفانن " )فنن  رحن آيننة: هعننجق س "إبينن  يصننا

اببفال  رال م  عاظيمن  هعنجق س "هإين  بالنى خلنق عظنيم" ابقلنمحن آينة ( هكلب  األقس م 7)ا زملحن آية : 
حنن  " ... إخل. هي ننلا ااننسمر   ذكننر بقيننة األم لننة هابفصننجلحن هيس لننل يننلس ابفصننجل فجاىلننه ك نن ةحن هي  4
اب سنن ال يننهل علننى  ننجل ابع اباننز   أصننجل ابفقنن حن هانناة علمنن  رق صننه كسنن ال   عانن ىلحن همارفسنن   يننلاه 

 .(1)به بة األبف ا هاخس فه  هُت ت  م  ابل ة اباربية 

                                                           
 .145ز ب  عبهابس م حي ع  هآ ر   ابا(1)
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همج نجعه  فلنل ابصن ة هبين ن ونرفه  هأ ن  أفلنل ابابن دا  بانه ا مين ن اب  أل ن  مقاصد الصالل:  -ج

أخننرى هفيهنن  منن  فانن ل ابقلننجال هابلسنن ن ها ننجارححن يننهاب هفر نن   منن   عشننسمل علينن  عبنن دة قننه اوننسملد منن  أ
هخن   اببابنه هخن   اببرانجل صنلى   علين  هانلم هاب ن متنيحن مث فصنل األعم ل م  يج خن     عان ىل 

 هقنننه حظيننند ينننلس(1)ذبننن    انننجرة ابف  نننة ابننن  عقنننرأ   ابصننن ة هع لنننم عننن  أفاننن ل ابصننن ة حننن  خسمهننن  
ابرانن بة ابتفيسننة بات يننة ابسننلع ن ا لنن  األوننرا ف نن ن ىبمننر بس ه نن  كلمنن  دخننل علينن  أحننه منن  خجاّصنن حن 

 –حن قن ل ابن  ابسنب     : قرىلند علين  (2)هيص   ه ابهي  ِاب  ابُ  ا نجزذ ابتن ت ان  هينج علنى ا تنيف 
أحنه هُكّلمن  دخنل علين   "مق صنه ابصن ة"   ينجم ون ث منرا حن عقنرأ علين حن –أذ ابسلع ن ا ل  األونرا 

 عبهابس محن ح  يسماه  ف نحن يتفا  بسم عه .م  خجاصَّ  يقجل بلق ر  : إقرأ "مق صه ابص ة"  ب  
 
هاب  ينننة   اخسفننن ء   ينننة مننن  كسننند ابشننني حن مق صنننه ابصنننجمحن همت اننن  احننن حن هأح ننن م ا هننن د هفلنننل حن  -

 .(3)بني اح هذ هابته ية ا علد   دراية ا ليد  م م احرمني ا جيينحن ها مهللا 
 هم  أيم اب سد   يلا اجمل ل.الفتاوى:  -5
 الفتاوى املوصلية. -أ

 الفتاوى املصرية. -ب
 
 التصوف: -6
 ش رل العارف واألحوال وصاحل األلوال واألعمال:  -أ

هكيفينة هعتزيهن حن هابج ن  األانلم   ذبن حن  هقه ع لم اباز   يلا اب سن ال علنى صنف     هكيفينة عجحينهس 
هقننه  ننهث  (4)ابس لننق بصننف     اننبو ي  هعانن ىلحن ه نن ء يننلا اب سنن ال   عشننري  اباب حن هفصننج   ُتهيهيننة 

 هابصف  حن فق ل:   يلا اب س ال ع  كيفية ابس لق ابأل  ء 
 

                                                           
 .3مق صه ابص ة   (1)

 .3ا صهر يفس    (2)

 .4ا صهر يفس    (3)

 .حي ع  هآ رس همتهع    ابسفس  153اباز عبهابس م   (4)
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فق ل ابشي  عز ابهي  : ابقههت: يج ابع ير م  كل عيند هيقصن نحن همثنرة مارفسن  التخل  ابلقدوس:  -أ
حن ها  نن لحن هابس لننق بنن  اببسعهنن  من  كننل حننرام هم ننرهس هوننبه  هفلنل مبنن ح ونن غل عنن  مننج ك : ابساظنيم

(1). 
 
 فشنن ء ابسنن محن ف يَّنن  منن  أفلننل ِخصنن ل إن أُِخننَل منن  عسننليم  علننى عبنن دس فالينن  التخليي  ابلسييال :  -ب

 دس منن  وُلمنن حن جالحن فهننج ك بقننههت هإن أُِخننَل منن  ابننلِذ َاننِلَم عبننيننأخننل منن  ابسنن مة منن  اباا انن م هإن 
 .(2)هيهس هَ رَّك هورََّكحن ف ن ا سلم م  الم ا سلمجن م  بس ي  فليسلم ابت ت م  غشم  هولم  

 
فالينن  اب مينن ن ب ننل منن  أيزبنن  ابننرمح  هإن ا نن م حن إن أخننل منن  عصننهيق   يفسنن  التخليي  ابإ ييان:  –ج 

ابتن ت من  ونرك هَ ن فِكحن هإَن أخنل من  أِخل م  أمت  اباب د م  ولم  فنأوهر من  اِلَ رك هخن ك من  ين م  
 .(3)خ بق كل أم  ف اهللا باب د     كل أم  

 
ا هيم ؛ يج ابشهيهحن ف ن أخل م  مشن يهع  بابن دسحن فهنج ك ببصن حن همثرعن  ك مرعن حن التخل  ابمييماة:  -ح

فن  هحين ةك من  هابس لق ب  ك بس لق ب حن هإن أخل م  وه دع  باب دس هعليهم   ابقي مةحن ف مرة مارفس  خج 
وننه دع  علينن  إن عصننيس حن هر نن ةك وننه دع  بنن  إن أ اسنن  هابس لننق بنن  أن عقننجم اببشننه دة   كننل منن  يفننهللا 

 ه ّرحن ها ء هاَّرحن هبج على يفس  أه ابجابهي  هاألقربني.
 
مثننرة مارفسنن  الننجاحن هإن أخننل منن  ا مستنن ع أِخننَل منن  ابالبننة فهننج ك بقهنن ر ه ابازيننز؛ إن التخليي  ابلعييبَّل:  -خ

ننيمف ابُ فَّنن ر ابُفّعنن رحن هإن أُخننل منن  ابننلذ يَاِننزال ه ننجد م لنن   فنن  ختلننق بنن  إ    باننو ابُلننيمنن  ابلننيمَّ  جمحن َكلف
فهننج انن بد بلتظنن حن فنن  ختلننق بنن  إ  اببسجحننه اببع عننة هابارفنن ن علننى حسنند ا م نن نحن اببتسننبة إىل أبتنن ء 

 .(4)ابزم ن 
 

                                                           
 .37وعرة ا ا را هاألحجال هص م األقجال هاألعم ل   (1)

 .38ا صهر يفس    (2)

 .39ا صهر يفس    (3)

 .39يفس      ا صهر(4)
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اظننم هابفقنن  إذا أصننلوسهم حن ف مننرة مارفسنن  ر نن ُء  ننيفس ا بنن رحن إن أُخننل منن   ننيف  ابالتخليي  اب ييرب:  -د
هإص ح  هابس لق ب حن  ن عا مل عب دس ب نلَّ خن  هإصن ح عقنهر علين حن أه عصنل إبين  هإن أُخنل من  ابُالُنج 

 .(1)فهج ك بَال َّحن همثرة مارفس  ك مرا  ما را مجيهللا ابصف   هإن أخل م  ا  ب ر فهج ك بقّه ر 
 
ا س يف؛ إن أُخل م  ع يفس ع  ابتق ىلص فهنج ك بقنههتحن فس نيّف عن  كنل ن الرَّذائل: التخل  ابلتكرب ع -ذ

خلق د ء هإن  ال ون م    مينهللا األهصن احن ف منرة مارفسن  ا  ن ل ها ه بنة   مجينهللا األحنجال احن د   
 .(2)م  ا ىلر ابصف  حن هكلب  اباظيمحن ها ليل هابال  هاألعلى

 
حن ابنننلذ   ياعنننل باقجبنننة ا نننليبني فننن حلُمحن عننن  كنننلَّ مننن  آذاك هولمننن  احلنننيم ينننج التخلييي  ابحلليييم:  -ذ

بنَنرال كنرميحن يقبنل ابسجبنة عن  عبن دسحن هيافنج عن  ابسنيا   هيالنم من  حليمحن  هَابَّ  هوسم حن ف نَّ مج ك صبجر
 عفالجن.

 
ا ن ذي حن ابصبجر: يج ابلذ يا مل عبن دس ما ملنة ابصن بري حن فالين  اببصنيف علنى أذيَّنِة التخل  ابلصرب:  -ر

 .(3)هإا ءة ا سيانيحن ف ن    د ابص بري  
 
ا اننز: خنن بق اباِننزَّ همثننرة مارفسنن  ابعمننهللُا   إعننزازس اب انن را هابع عنن   هابس لننق بنن حن التخليي  ابإعييباز:  -ز

  عزاز ابهي  هم  عبا  م  عب د   ا  متني.
 
ا ا ذ ل اب ا صن  ها   بفن  حن ها ا ملنة بن  ا لل: خ بق ابلالل همثرة مارفس  خج التخل ُّ ابإذالل:  -س

 .(4)ههان هأعب ع   ذ ل ابب  لحن هأوي ع  هإئ ل اباُ 
منن  عبنن دس عننه  همثننرة مارفسنن  الننجا منن  ايسق منن   ا اننلال  نن  يشنن ءا تننسقم : يننج التخليي  ابالنتقييا :  -ش

د هابسازيننننننرا  هاباقننننننجاب  هابس لننننننق بنننننن   نننننن  ابُسلنننننن  بشنننننن ء منننننن  ابننننننج اي  اب يسقنننننن م منننننن  ا ُتنننننن ة ابحننننننهه 
 .(5)ا شرهع  

                                                           
 .39وعرة ا ا را هاألحجال هص م األقجال هاألعم ل   (1)

 .39ا صهر يفس    (2)

 .41ا صهر يفس    (3)

 .39ا صهر يفس    (4)

 43ا صهر يفس    (5)
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اح ننمحن اباننهلحن ا قِسننُ حن يننج ا تصننف   هصننل  هقعانن  هبلبنن  همتانن  هَ ننرَّس هيفانن  التخليي  ابلعييدل:  - 

همثننرة مارفسنن  خننجا ابظنن   منن  عهبنن حن هر نن ء ا ظلننجم بفلننل  هابس لننق بنن   نن  ابُسلننى   ذبنن  أن يَنافننِهل فيمنن  
هابلننايف هابقننجّذحن هابقرينند هاأل تنن حن هاباُننههَّ هابننجّوحن هكننلب  ياننهلحن ب ننيّن ح ننم بنن  مسَّننجاي بننني ابفقنن  ها

   م  أيل  هعي ب  هرقيق  هأ ف ب .فيم  خيسص ب
 
إن أخل م  مارفة ابهق ىلقحن ف منرة مارفسن  خجفُن  همه بسُن  هحين ةك من  التخل  ابللن  : اللني :  -غ

يانزال عن  خن بق األوني ء م قن ُل ذرَّة    األرل ه   مارفس  بهق ىلق أحجاب حن هخف اي أقجاب  هأعم بن  إذ  
( هإن أخننل منن  ابرفننق ف مننرُة مارفسنن  14منن  خلننق هيننج ابلعيننف البنن " )ا لنن حن آيننة:   ابسننم ء " أ  يالننم 

ر نن ُء رفقننِ  فيمنن  قلنن س هبعفنن  فيمنن  أملنن س هابس لننق بننن  اببرفننق ب ننل منن  أُمننر  بنن  منن  عبنن د  حن فننن ّن   
 .(1)م  ك ن ابرفق   و ء إ  زاي  بعيف باب دس " ه 

 
ابشنن جر؛ إن أُخننل منن  وت ىلنن  علننى عبنن دس ف مننرُة مارفسنن  ر نن ةك ابننّهخجل   مهحسنن  التخليي  ابل ييكر:  -ق

  يشن ر حن "من  (2)بع عس  همارفس  هابس لق ب  بش ر مج ك هو ر أبجيفن حن هون ر كنل من  أحسن  إبين  
  . (3)ابت ت   يش ر 

 
احفي ؛ إن أُِخَل م  ابالم فقه ابقحن هإن أخل م   نب  األوني ء هحفظهن حن فَ منرُة التخل  ابحلفظ:  -ف

مارفِسِ  ر  ةك حفظَ ُ    أه ك هأُخراك هابس لق بن  حبفن  من  أمنر  بن  من  ابع عن   هاألمن ان حن فن ن   
فني  ")احن آينة: قه مهح اح فظني حههدسحن هبشََّرُيم  ا ز هعجدسحن فق ل : "يلا م  عجعنُههن ب نل أهَّاال ح

32.) 
 
ا ُقينننُد : إن أخنننل مننن  ابُقنننهرة فننن  ختلنننقال بننن  هإن أخنننل مننن  إق عننن  األقنننجا حن ف منننرة التخلييي  ابإلَاتيييه:  -ص

ايف نإق عسنن  منن  قرينند أه أ تنن  ه ننمارفسنن  ر نن ء ا ق عننِة هاألرزاا هابس لننق بنن   ق عنن  كننل حمسنن   عقننهر علننى 
 ."(2). "كفى اب رء إمث   أن يليهللا م  يقج  (1) ألقرال إق عس  األقرال فحن مقهَّم      علزُم  جذَ نهق

                                                           
 . 2594مسلم رقم (1)

 .45وعرة ا ا را هاألحجال   (2)

 4811ات  أ، داهد رقم (3)
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ف منرة مارفسن  ا ه بنة ها  ن ل هابس لنق بن  اح نيم؛ إن أُِخنَل من  اِح منة التخل  ابحلبكميةب واحلُكيم:  -ض

( هإن أُخننِل منن  269رارفننة ُح ننم اب سَنن ال هابسننتة " همنن  ينن   اح مننة فقننه أهيت خنن ا  ك  ا ")اببقننرةحن آيننة 
 حن هابس لننق بنن حن صننتاسها عقنن ن ف مننرة ُمارفسنن  إ نن ل منن  غّمنند األونني ء ح مسنن  هحنن َّ  األببَّنن َء  ا ح نن م

 .  عق ن أحجاب  هأعم ب حن فيم  ُيصفلِو    ع ِ ِل  هم ب ِ 
 
ن ابقجذ ا سنيحن همثرُة مارفس  مه بس  هإ  ب  ها عسم د على قُنجَّعِِ حن هابس لق بن   ن ع نج  التَّخلُّ  ابلُقوَّل: ▪

 قجاي    ديت حن مسيت     يقيت حن َملّي   بع عة مج ك.

ا قننهم ها نن ّخرحن مثننرة مارفسهمنن  ا ه بننة ها  نن ل ها عسمنن د علينن    عقهمينن   التََّخلُّيي  ابلتقييدمي والتييأخري: ▪
هالخ سحن هر  ء أن يُقهََّم  بع عس حن هخجا أن ي خَّرك راصيس  هابس لق ام  بسقهمي من  أمنر  بسقهمين  

الخنن  منن  أمننر  بسننأخ سحن  ن عقننهم األم وننل علننى األراذلحن هأن عقَّننهم أه نند ابع عنن   علننى ها بهنن حن ه
ه ن عقننهم ابُقننُراب  هابع عنن   إىل أهاىلننل األهقنن  حن هأفلننله  علننى ف ِ ننِله حن هملننينََّقه  علننى مجاَّنناه  

 .(3)مهح ابلي  يس رعجن   ال ا  ف ّن   

حن يج التخلُّ  ابلرَبَّ: ▪ ا تام همثنرة مارفسن  ر ن ُء أينجاع بنرَّسحن هابس لنق بن   ن عنيفَّ ُكنلَّ من  عقنهر علنى بَّنرس  ابيفال
إبين  هأيفِسنه  بنهي حن فن نَّ منج ك يقنجل : بن  عتن بجا ابنيفَّ حن  عسفقنجا  ّن   بنجن")آل  – حدَّ أمجابن  

 (.92عمران: آية 

مننرة مارفسنن  ر نن ء عجبسنن  علينن  هابس لننقحن  ن ابسّننجاالحن إن ُ اننل رانن  ا جفَّننق بلسجبننة ف  التخليي  ابلتوبيية: ▪
بَنة هإن ُ انل رانىن ق بنل ابسجبنةحن فأقبنل عنلر من  أان ء إبين   َ ُ َّ ا س َء على ابسجبة ه رََّ ُ  علنى األهف

 .(4)هيهم على  رأع  علي  

ب  فنل هعُالنم هابس لق ب   ن عُ ين كّل حمس   ر  عقه علي  م  علم هغن سحن فسنلكََّر ا التخل  مبعىن امل ين: ▪
 ا  يلحن هعُقيم ا  ىلل هُعسَّ  ابا ىلل.

                                                                                                                                                                        
 .45وعرة ا ا را هاألحجال   (1)

 .996مسلم رقم (2)

 .47وعرة ا ا را هاألحجال هص م األقجال   (3)

 .47ا صهر يفس    (4)
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ابلنن ر هابتنن فهللاحن مثننرُة مارفسهمنن  خننجا ابلَّننررَّ هر نن ُء ابتفننهللا هابس لننق امنن  بتفننهللا   التَّخُّليي  ابل ُّيير والاَّفييع: ▪
كل من  أُمنر  بتفان  ه نرَّ كنلَّ من  أُمنر  بلنرَّسحن حبنهَّ أه قسنل أه غن سحن هاللنق عين ل  حن فنأحبهم إبين  

 .(1)فاهم باي ب حن فالي  ببلل ا ت فهللا ب لَّ دان هو ِاهللا أي

ابتجر اهل دذ؛ مثرة مارفسه  ر ن ةك أن يُنتَّنجَر َ َت عن  رارفسن  هينُنزَّيَ  أرك ين  ا ر التََّخلُّ  هبداية ال ال:  ▪
  بن   . فج  ألن يهنهذ(2)هابس لق ام   ن ع جن يجرا  م  أيجار  حن ي داي حن إىل صرا   يهايس حن 

 .(3)ُر ابتنََّام محُ ع جن ب  َرُ    هاحها  خ   ب  م  أن 

يي  هاعخننرةحن التخليي  ابلقييبض والبسييط:  ▪ ابقنن بو ابب انن حن مثننرة مارفسهمنن  الننجا منن  قننبو متنن فهللا ابننهال
هر نن ء بسنن  النن ا  ابا  لننة هاع لننةحن هابس لننق ابببسنن   ن عبسنن  بَّننرك همارهفنن  علننى كننلَّ حمسنن   

هابس لنننق اببقنننبو  ن حن (5) ر بنننة أ نننر" –"   كنننل كبنننه  (4)ال هاب ننن ال هابنننلَّرَّ إذ حننن  علنننى ابنننّهها
م  بيه ب  أي  حن م  م ل هه ية هعلم هح مة ف  ع عجا ابسالنفه ء أمنجاهلم فيسلفجين  عقبو ع  كل أحه  

(6). 

اهلبننن    حن مثنننرة مارفسننن  ر ننن ء أينننجاع يب عننن  هصننن ع حن هابس لنننق بننن  ب  نننرةابجيننن الالتخلييي  ببيييذل اميبيييات:  ▪
 بآلابء هاألُمه  حن هاببتني هاببت  .هابصَّ   ُمَقهَّم  

ا ننجاد اب ننرمي؛ مثننرة مارفسهمنن  ابعَّمننهللُا   آ ر  ننجدِس هكرمنن  هابس لننق امنن   نن  التخلُّيي  اب ييود والكيير ،  ▪
 َدُجد ب لَّ م  يقِهُر علي  م  م ل ه  سحن هعلم هح مةحن هِبرَّ همس عهة.أراَد اُبجصجل إبي   ن 

اجملينند؛ مثننرُة مارفسنن  ر نن ء إ  بننِة هع ىلنن  بِالمنن  ابفسقنن رك إبينن  هاعسمنن دك علينن  هأينن  تخليي  ابإجابيية: ال ▪
مننج ك فيمنن  دعنن ك إبينن  منن  بب ىلِنن حن خنن بر بسننرَّاىِل  ه ننرَّاىِل  هابس لننق بنن     بننة انن مهللا  بننهع ىل  عنن   

 .(7)يُر   مج ك     ع ع  هعب داع  قُنُرابع حن ه   بة كلَّ داع إىل م  

اجمليه ابلذ ك ر ورف حن هّ  كم ب  ه  ب    ذاع  هصف ع  همثرة مارفسن  ا ه بنة ها  ن ل التخل  ابجملد:  ▪
هابس لق ب  مي   ابس لق ب     ابق ذكرسحن ف ي  و مل  ميهللا ابصف   كمن  ِ َلهن  ذه ا ن ل ها كنرام 

(1). 
                                                           

 .48ا صهر يفس    (1)

 .48ا صهر يفس    (2)

 .2942ابب  رذ رقم (3)

 .48وعرة ا ا را هاألحجال هص م األقجال   (4)

 .2363ابب  رذ رقم (5)

 .49وعرة ا ا را هاألحجال هص م األقجال   (6)

 .49ا صهر يفس    (7)
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لق اببصنف   إ ّ  ن  هاوند علنى ابسونهيق إبيهن  فهلس إو را  إىل كيفية ابس لقال اببصَّف   ه   صل ابس 

ها قب ل عليه  هبلب  أمنران   عان ىل  ك ن ر ذكنرس بنُت به من  ي منرس ذكنرس من  األحنجال هاألقنجال هاألعمن ل 
(2). 
 

همنن  أفلننل ابس لالقنن   أن ُ ِسنن  إىل عبنن د   ر ننل منن  َأحسننَ  بنن  إبينن  هأن عننُتام علننيهم ر ننل منن  أياننم بنن  
( أذ ع ِمُل  ر ل م  ع َملت كحن فن اّن ه نهانك 9ابيسيم ف  عقهر" )ابلوىحن آية: ل   عا ىل : "فأمَّ  علي  ق 

أذ ع مل ابا ىِلَل ابس ىلَل ر نل من  ع ملتن كحن فن ان  (10يسيم   ف هيت ك "هأّم  ابسَّ ىلل ف  عتهر" )ابلوىحن آية: 
(: أذ َحهَّوهم ان  أيامتن  بن  علين  7ىحن آية : ه هانك ع ىل   فأغتيت ك" "هأم  بتامة رب  فوَّهث" )ابلو

انك      فههيت ك   .(3)م  يهايست  بيهسهها بلب حن ف انَّ ه هف
 

هقننه  نن ء كسنن ال وننعرة ا انن را هاألحننجال هصنن م األقننجال هاألفانن ل   عشننري  اباب  هفصننج   ُتهيهيننة هع لننم 
األعمنن ل ابظنن يرة هابب  تننة هبينن ن رعنند عنن  ابفصننجل ابسمهيهيننة عنن  ابقننراب  هآداال ابقننرآنحن هبينن ن فلنن ىلل 

مج نننجدة   مقهمنننة ا اننن را هفجاىلنننهي  همننن  يسف  نننل بننن  ابابننن د هينننلس ابفصنننجل ابجاننن ىلل هاألانننب ال همثنننرا  
هخ ُتنة كس بنن " قجاعننه األح نن م   مصنن م األانم" مث ع لنم   اببنن ال األهل   ابس لننق بصننف   ابننرمح  علننى 

لننم فينن  عنن  كننل صننفة منن  صننف   ابننرال مننهللا ذكننر دبيلهنن  همثننرة حسنند ا م نن ن أمنن  اببنن ال اب نن  حن فقننه ع 
اببقلنجال ها نجارح من  األح ن م من  ا نأمجرا  مارفسه  هكيفية ابس لق ا  ه  ابب ال ابرابهللا ع لنم عمن  يسالنق 

ها تهي   ها افجا  ها ب ح   هأم  ابب ال ال مه ففن  ا نأمجرا  ابب  تينة هفين  انسة هئسنجن م ىلنة فصنلحن 
 حن هذكننر منن  أمننر   بنن  منن  األعمنن ل ابب  تننة ك بسجكننل علننى   هابساننزز اب حن هابسننلبل ألهبينن ء عسالننق ب ننل 

ابنننهبيل علنننى كنننل ُخلنننق مننن  ينننلس األخننن ا مننن  ابقنننرآن هابسنننتة هأمننن  اببننن ال ابسننن دتحن فقنننه ع لنننم فيننن  عننن  
 ر هاألينهادحن همن  ون ب  اب فنا تهب   ابب  تية ك  هنلحن رن  جيند عالمن حن هايشنراح ابصنهر اببب  نلحن ه  حمبنة 

ذب حن هع لنم فين    و ونة هم ىلنة فصنل هأمن  اببن ال اب ن م  عشنر   عانرا ا صن م ها ف انه همن  يقنهم فيهن  
عتننه ابسانن رل هيننلا ع ننرارحن  نن  يننج مج ننجد   أهل كسنن ال "قجاعننه األح نن م" ه  اببنن ال ابس اننهللا عشننر ع لننم 
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 نننجد   قجاعنننهس أيلننن  حن هخنننسم اب سننن ال ابببننن ال عننن  حسننن  ابامنننل اببظتنننجن ابشنننرعية هينننج ع نننرار  ننن  ينننج مج 
 حن (1)اباشري    ابجرع   اباب دا  ها ا م   ايسهى ابخسص ر

 يلس ي  أيم مصتف   هم بف   ابشي  عز ابهي  ب  عبهابس م.
 
 مسات التألي  عاد اإما  عب الدين بن عبدالسال :  -7

 يسسم ابسأبيف عته ا م م بسم   أبرزي : 
كمن  مننر ماتنن  منن  ذكننر م بف عنن  همنن  يننلس ا  بفنن   منن  يننج و ييوعات اليييت أليي  ليهييا اإمييا : تاييو  امل -أ

معننجلحن كسفسنن  ابقننرآن اباظننيم هقجاعننه األح نن م   مصنن م األانم همتهنن  منن  يننج لسصننرحن كم سصننر ابت نند 
 بفرا هابايجن هلسصر ابرع ية حقجا   بلمو ان  هابقجاعنه ابصن رى همتهن  من  ينج علنى ون ل ران ىللحن كن

 بني ا ا م ها مي ن هملوة ا عسق د همته  م  فس هى ك بفس هى ا جصلية ها صرية.
 
 –غنن  ابرانن ىلل هابفسنن هى  –  ا  بننف ابجاحننه منن  م بف عنن  تاييو  الق ييااي اليييت يتعييرض ميييا اإمييا :  -ب

هينننلا ابنننته    فتعنننهس أحيننن ان  يسعنننرا ببوننن  مسننن ىلل عسالنننق ابباقينننهةحن أه ابسصنننجاحن أه ابل نننة أه ابب غنننة 
 ا اسعراد م  األمجر اب  اوسهر ا  ا م م   البيف  هعهريس .

 
هبانننل ذبنن  منن  ابال ابسأكينننه عليهنن  عسنننسقر   تكرييير بعييض املو يييوعات   العديييد مييين مؤلفاتييه،  -ج

األذي نحن هعرا  ح    أ اف اباقجلحن هقنه ي نجن ينلا انبان   من  دربسن    صنوبة ابقنرآن اب نرميحن فأخنل 
ابس رينننر  ننن    ابس رينننر مننن  فجاىلنننهحن ك بسأكينننهحن هزايدة ابستبيننن حن هدهينننه اباهنننه اب ج نننجع األهل إذا  ننن ل عتننن  

ينج ا من م يج ن  بتن  اب نرل من  ذبن  فيقنجل: حرصن   علنى اببين ن هابسقرينر حن هين  (2)اب  م هخش  عت اي  
ييندحن هغن  ذبن  برتغيند هابرت هاألمنر هابز نرحن هابجعنه هابجعينهحن ها  ا ت ن كم  ع رر  ا جاع  هابقصنص 

ه  (3)  ابقننرآنحن ه  ونن  أن   ابس ريننرحن ها ك نن ر منن  ابسقريننر   ابقلننجال منن  بننيه   ا جينن ز ها خسصنن ر 
ينننرتك ا مننن م فرصنننة بلمارت نننني علنننى أانننلجب  ينننلا فننن د علنننيهم قبنننل أن يجا هنننجس  يننن : يظننن  بانننو ا هلنننة 

 نن  ذكننران منن  ابس ريننر    وتنن  ال ها كسنن ر هيننج لعنن    األغبينن ء أن ا جينن ز ها خسصنن ر أهىل منن  األاننه
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 آن إبينن  أهىل  نن  هقننهللا بألغبينن ءابقننرآنحن هابانن دة ونن يهة خبعانن    وتنن حن همنن  دبنند ابانن دة علينن حن هأروننه ابقننر 
 .(1)  ا  يلني ابلي    يارفجن ع دة   ه  يفهمجن كس ال 

 
هينجحن  لند ا صن م هدرء ا ف انه هابسنهبيل علين  عة: اهتمامه البالغ ابملقصيد العيا  واألسياس لل يري -ح

ها ك  ر م  ابسم يل ب  ح  ي جن دهمن   ح  نرا    أذين ن ا  لفنني أوتن ء أقنجاهلم هأفان هلم همجينهللا عصنرف  محن 
عسننرذ   ماظننم كسبنن   –رهح ا ق صننه  –غنن  غنن فلني عتنن    أذ حظننة منن  حظنن   أعمنن ريم هيننلس ابننرهح 

ا ان را" ها نوة رن  يار ن  من   ن ذ  " ها نوة ه نجح ابشنمه هكنلب    "ونعرة م ل "قجاعه األح  م
هأم لة ع ن د ع نجن   ماظمهن  هان ىلل بسوقينق مق صنه ابشنرياة اب نراء هإق مسهن    هاقنهللا ابتن تحن ه  يقسصنر 

صنلى  عم   بقجبن (2) قيق ا صلوة عته ابشي  اباز على ا سلم فق حن بل يساهاس إىل اب  فر هح  احيجان 
حن قنننن ل ابشنننني  عننننز ابننننهي : هابس لننننق ابببسنننن حن أن عبسنننن  بننننرك (3)  علينننن  هاننننلم:   كننننل كبننننه ر بننننة أ ننننر

حن هأفننرد اببنن ال ابسنن بهللا   كس بنن  "وننعرة (4)حنن  علننى ابننههاال هاب نن الحن هابننلر همارهفنن  علننى كننل حمسنن   
انننهمه  أه مف انننه مصننن م ابنننهاري  أه إحنننهامه حن هدفنننهللا مف ا اننن را" ببيننن ن أن ا حسننن ن: عبننن رة عننن   لننند 

هبننننني   كس بنننن : ا منننن م   بينننن ن أدبننننة  ا اسننننهذه ننننهث فينننن  كننننلب  عنننن  ا حسنننن ن ابق صننننر ه  (5)إحننننهامه  
 –حن هينننلس يظننرة كلينننة متننن  (6)األح نن م هأن ابرتغيننند   ابفاننل أه ابسونننلير متنن حن را نننهللا إىل ا تننن فهللا ها لنن ر 

ي  احينن ة اببشننرية  قيقينن    صنن م ابابنن دحن ابننهإىل مق صننه ابشننرياة ابنن   نن ء  بننسو م بسننلع ن  –رمحنن    
 .(7)هدرء بلمف اه عتهم 

 
ه   سنن   إىل كبن  عتنن ء   فهمهن  بس انة عا ب ينن  هإونراقة عب ر نن  كتبيه   متاياول العييا  وا اهيل،   -خ

بننن : هك نننرة ابسم ينننلحن فيهننن   ننن  يزينننه ما ييهننن  عج نننيو   هبيننن ان  هانننلا ي نننجن قنننه فننن ا ابشننن    ابنننلذ  انننل كس 
 .(8)"ا جافق  " بفاة خ صة م  ابت ت كم  ذكرس   ا قهمة 
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أحينن ان  مننهللا دتنند ابسننعهللا ا س لننف رغننم ُفشننجَّس   عصننرس هقننه   ونن س ا منن م تييوخي أسييلوب الييوعظ:  -د

 .ح    خعب 
 
متننن  علننى ابسلقننن  منن  ابتبننهللا ابصننن  حن هقلمنن  انننهس اعتميياد    مؤلفاتييه عليييى الكتيياب والسييياة حرصيياً  -ذ
رل س  ابالمية ا سسقلة هبلجغ  رعبة ا  سه د ه ررس من  قينجد  اعسهادا  مه على آراء م  ابق  م  ابالم ء ياس

اب ننليدحن بنل اعسننهللا يع قننة ا ليبينة ابلننيقةحن هقنه يننص باننو من  عننر م بنن  أين  كنن ن   آخننر عمنرس   يسقيننه 
 ألمة ها ست ال ال ف  .إ  حرص   مت  على عجحيه احن هم  ذب  (1)هأف  ر  أدى إبي  ا سه دس 

 
هابساليقنن   ابهقيقننة علننى ابتصننج حن هابتظننرا  اباميقننة فيهنن حن ااننسجح ي  متتيياز كتبييه ابلنييابع العلمييي،  -س

 ا م م م  مق صه ابشرياة هأيهافه  ابتبيلة.
 
هبننننرهز و صننننيس  و صننننية  يننننزة   ااننننسق هل حن مننننيفزة   يبجغهنننن حن قجيننننة   اسييييتقالليته   التييييألي ،  -ش

    اجملسمنننهللاحن يظهنننر ذبننن    يبنننلس بلسقلينننه هدعجعننن  ب  سهننن دحن هاانننسف دا  ابانننز مننن  غننن س   عنننليد الو يننن
 .(2)بش صيس  

 
هبقه عبجأ  م بف   عز ابهي  بن  عبهابسن م م  ين  ع بينة دلند   ايسمن م ابسن بقني هاب حقنني ان  همن  

باننننه يسننن ه    ابقنننهمي ه باهننن  ابسننن بقني هاب حقنننني اننن حن هاحنننر  علنننى مظننن ير ينننلا ا يسمننن م؛ إوننن دة 
عههانحن هعهريه م بف ع  هعهاههل  هابامل على ورحه حن هك   من  ابالمن ء من  يتقنل من  م بفنن ع   قيقه    

 هغ يم ك  (3)عتنه ا انسه لحن م نل اب  ك ينرحن هابش   حن هاب  حعر ها ت هذ هابسيج   هابفسجح  
 
 .قه السياسي والعاللات الدولية: ال يخ العب بن عبدالسال  وتنوير الف -8

رغننم أن اننلع ن ابالمنن ءحن ابفقينن  عننز ابننهي  بنن  عبهابسنن م   يقصننه عتننه كس بسنن    بف عنن  ختصيصننه  بلقنن يجن 
ابنننههو هابا قننن   ابههبينننة إ  ن مع باسهننن  عبنننني بتننن  ايشننن  ب حن بعريقنننة أه  خنننرىحن  منننجر عنننهخل   إ  ريننن  
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 نل قجاعنه ع منة أصنجبية عتعبنق عليهن  أيلن   هأينم ابجان ىلل ابن  ع  هن  اجاء عالقد ان  مب ونرة أه ب ج ن  ُت
 اب  عبهابس م عسم ل   األمجر اععية: 

 السلنة احلاكمة   نرر عب الدين بن عبدالسال :  -أ
ع ا ا م م عز ابهي  ب  عبهابس م ابسلعة اح كمةحن كاتصر من  عت صنر ابههبنة احهي نة من  زهااي مسانهدة 

 أمهه .
 
  رورل تولر العدل لدى احلكا : -

هابج ة من  اح ن محن أعظنم أ نرا  من  مجينهللا األانم  مجن ع يقرر عز ابهي  ب  عبهابس م أن ابا دل م  األىلمة 
هاوننرتا  اباهابننة ياننه أمننرا   (1)كننل ف اننه ونن مل أيننل ا انن محن أل ننم يقجمننجن  لنند كننل صنن م ك مننلحن هدرء  

منهللا إععن ء كنل ذذ حنق هيج ابسسجية ب نة  –بسقص    ابج ية هألن اباهل ع  الي ية ها زم   بس جن هازعة 
اباهابنننة   ياسنننيف عتصنننرا   زمننن   حينن ة أذ  سمنننهللا همنننهللا ذبننن  يقنننرر اباننز بننن  عبهابسننن محن أن اونننرتا   –حقنن  

فيقننرر : هبننج وننر ت ي  بساعلنند ابسصننرف   حن (2)ا م مننة اب ننيفى فيهنن  اخننس ا ب لبننة ابفسننجا علننى ابننج ة 
هأمنر اب نزها  هأخنل من  ىبخلهين حن هبنلل من  فقة بلوق   عجبينة من  يجبجين  من  ابقلن ء هابنج ة هابسنا دة ا جا

ابا مة هال صة ا تهر ة  د ه يسهمحن فلم عشرت  اباهابنة   عصنرف  م ياعجي حن هقبو ابصهق   هاألمجال 
 .(3)م  فجا  عهابة ابسلع ن  ا جفقة بلوق      اورتا ه  م  ابلرر ابا م هفجا  يلس ا ص م أقب 

 
ياسيف اح كم رأت ابههبة أه ا قليم ابلذ   من  هاببسن و تولية الصاحل أو األصل  )مع عبل املريب(:  -

أن ي ننجن أصننل  منن  عسننجافر فينن  ابشننره  اب زمننة بلقينن م اننلس ا همننة بننلب  يننرى اننلع ن اب  منن  ابجا نند 
أرابنن  متنن  ونن ءحن  نن    إبقنن ء ا رينند منن  ا فسننهةحن إذ   يصننل   ابالمنن ء أن علننى ا منن م أن ياننزل احنن كم إذا

الم ع   يت ك ريبةحن ه د ابسفرقة بنني   عقرير ا ريد على ه ية خ صةحن    خيشى م  خي يس  فيه حن هإذا 
 فرهل و وة: 

وة أن يازبننن  رننن  ينننج دهيننن حن ففننن  ينننلا ابفنننرل   جينننجز عزبننن   ننن  فيننن  مننن  عفجيننند ا سنننلمني ا صنننلاألول: 
 اح صلة م   هة فلل  على غ سحن هألي  بيه ب م م عفجيد ا ص م م  غ  ما رل.
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أن يازب  ر  يج أفلل مت حن هيلا   ىلز    في  م  عقهمي األصل  على ابص محن هبسوصنيل ا صنلوة الثاين: 
 ابص حة بلمسلمني.

ق ا خسينن ر عتنه عسنن هذ ا صنن م أن ياننز بن  رنن  يسنن هي حن هينلا  نن ىلز   يظنر ابننباو  ن  بنن  منن  حنالثاليث: 
ه   ب  م  حق ابس   بيتهم    ابسهاء ابج يةحن بيتم  يرى آخنرهن عنهم  نجازس  ن  فين  من  كسنر ابانزل هعن رس 

 .(1)خب ا ابسهاء ابج ية 
 
عاننرل اباننز بنن  عبهابسنن م كننلب  بلسصننرف   ابنن  قننه التصييرلات الصييادرل ميين غييري والييية صييحيحة:  -

ه هلنننم احنننق   ابقيننن م اننن حن هب ننن  يظنننرا  بصنننههري    ونننرها مايتنننة ف  ننن  عاسنننيف عصنننهر مننن  أوننن    بننني
 حن هقه عارل بصتفني م  ابسصرف   مه : (2)صويوة

 
عاسيف يلس ابسصرف   انفنلس منهللا ابقعنهللا  ين    ه ينة هلنمحن هإ ن  يفنل  عصنرف  م تصرلات األئمة الب ال:  -

ابب نن حن فنننأهىل أن يتفننل عصنننرا ابننج ةحن هاألىلمنننة مننهللا غلبنننة  بلننرهرة ابرعننن ايحن كمنن  أيننن  إذا يفننل ذبننن  مننهللا ينننهرة
 .(3)ابفعجر عليهم هأي    ايف  ك بلت ت عتهم 

 
إذا ك ينند ابق عننهة ابا مننة عقلنن   ن األمننجال تصييرف اآلحيياد   األمييوال العاميية عاييد جييور األئميية:  -أ

م نن  ابقينن م انن  بجااننعة فننرد أه ابا منة   يسصننرا فيهنن  إ  األىلمننة هيننجااييمحن ف ينن  إذا عاننلر قينن مهم بننلب  هأ
بصنرف  إىل مسننسوقي  علنى ابج نن  ابنلذ جينند علنى ا منن م ابانن دل أك نر  نن ز ذبن حن علننى أن ذبن  مشننره  

فيصنننرا كنننل مننن ل خننن      ه عننن  أمههننن حن أن يصنننرف  فيننن :  ن يقنننهم األينننم فننن أليمحن هاألصنننل  ف ألصنننل  
ألان بننج متاتنن  ذبنن  أصننلوه حن فأصننلوه   فأمههنن حن هيصننرا منن  ه ننه منن  أمننجال ا صنن م ابا مننة   مصنن رفه 

من   أهىلمسسوقيه حن ف  ن  صيل ينلس ا صن م هدرء ينلس ا ف انه بف عد مص م صرا عل  األمجال إىل 
عاعيلهنن .. هإذا  ننجز ابشننرع  نن   وننه حقنن  أن ىبخننل منن  منن ل   حننهسحن إذا وفننر بنن  إن كنن ن منن   تسنن حن 

فعنجاز من  ذكنرانس منهللا عمجمن  أهىل يلس مصلوة خ صة هأن ىبخلسحن هيبيا حن إن ك ن م  غ   تس حن مهللا أن 
(4). 
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بعييييض القواعييييد اليييييت  كيييين تنبيقهييييا   ىلطييييار العاللييييات الدولييييية عاييييد اإمييييا  عييييب الييييدين بيييين  -ب

 عبدالسال : 
عسميز ابا ق   ابههبية اح بية بصنفسه  ا  سم عينة هبنرتاب  هعنهاخل أهاصنر ابا قن   ا ج نجدة بنني لسلنف 

عتبننهللا أه جينند أن عتبننهللاحن ابننههوحن هابا قنن   ابههبيننة أه ابسي اننية ال ر يننة ألذ بلننه ماننني أونن    ابقنن يجن 
 – ذن    –تعه نرار هاننرها اببيانة ابن  ينسم   داخلهن  اختن ذ ابقننون  منهللا مراعن ة ابم  ا صلوة ابالي  بش

حنجل و ونة أف ن ر س ز ف نر همي ن  أن يركن ن ا م م عز ابهي  ب  عبهابس م قه ع ا بعريقة ع منة من  قلتن س 
أا اننية يعلننق عليهنن  ا سننمي   اععيننةحن عننراب  ابا قنن   ابههبيننةحن هيظريننة عننهر  ابا قنن   ابههبيننةحن هأخنن ا  

 .(1)يظرية ابلرهرة 
 
 ترابط العاللات الدولية:  -

 ي  ابسننهاخل أه ابسشننن ب  هابنن  ير نننهللا عفسنننعقننجم ابا قننن   ابههبيننة ا ا صنننرة علننى أاننن ت ف ننرة ابنننرتاب  أه 
  يسونهث عن  اجملسمنهللا أا ا   إىل ح  ة أفراد اجملسمهللا ابههو بالهم بباوحن هإذا كن ن ابانز بن  عبهابسن م 

ابههو صراحة إ  أن ذب  مي ن  اانستب     ن  ق بن    ابفقنرة اععينة: أعلنم أن   عان ىل خلنق اللنق هأحنج  
األصنننن غر األكننن بر هاألصننن غر رصنننن م  بالنننهم إىل بانننو بسقنننجم كننننل   ىلفنننة رصننن م غ ينننن حن فيقنننجم رصننن م

رصننن م األغتيننن ءحن هابتظنننراء رصننن م ابتظنننراءحن هابتسننن ء رصننن م األكننن برحن هاألغتيننن ءحن رصننن م ابفقنننراء هابفقنننراء 
رصنن م ابرقيننقحن هيننلا ابقينن م متقسننم هابر نن ل رصنن م ابتسنن ءحن هابرقيننق رصنن م ابسنن دا  هابسنن دا  ابر نن لحن 

 .(2)حهمه  أه إىل دفهللا مف اهي  أه أحهمه  أإىل  لد مص م ابهاري  أه 
د  ياسقه أن ابا قن   ابههبينة إذا ك يند عسسنم ح بين   بصنفة  رورل تدرج العاللات الدولية لبلد ما:  -

يلا اببلنه هعلنى جيد أن يسم ختعيعه    إ  ر ورها  –اببتسبة ببله ماني  –ابشمجبية أه اب لية إ  أ   
اب زمة ها رتعبة على ذب  ا فهجم يج متنهللا ابسهنجر أه ابس نب    رانم أه هابتسيعة  جء إم  يي ع  همقهراع حن 

اختننن ذ اي انننة خ ر ينننة مايتنننةحن هبانننل ذبننن  مننن  قصنننهس ا مننن م ابننن  عبهابسننن م حيتمننن  قنننرر أيننن  إذا ا سماننند 
ف ألفلننل حصننلت ي حن هإن عاننلر  صننيله  حصننلت  األصننل  ف ألصننل  هاألفلننل ا صنن م فنن ن أم نن   صننيله  

 حن هيلرال بلب  أم لة دهبية م  بيته : (3)
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 أن ا ه د بج ه د   ا بسهاء ألابد اب فرة أيل ا ا م بقلة ا  متني هك رة اب  فري . -
أن ابقس ل   ابشهر احرام بج أحل   ابسهاء ا ان م بتفنرها متن  بشنهة اانساظ مهم بنلب  هكنلب   -

أينن    جيننجز عقريننر ونن ء أه اختنن ذ قننرار إ  علننى كننل ذبنن  د بننة ق  اننة علننى ابقسنن ل   اببلننه احننرام  
ابظرها ها جاقنف هأن اختن ذ قنرار   إ ن ر ابا قن    جء اببياة اب  ايعبق فيه  همهللا مراع ة ك فة 

 .(1)قه  سم ابظرها  رهرة عهر   ابههبية 

قن يجن هينن    إ نن ر ابتظرينة ابا مننة بلعاسنيف ح بنة ابلننرهرة من  ا بنن د  ا سنلم ان  نرريية ال ييرورل:  -
ف بلنرهرا  مت انبة  حن(2)مبهأ معبق   لسلف ابتظم ابق يجييةحن رن    ذبن  ابتظن م ابقن يج  ابنههو 

 ابحنننة احملظنننجرا   لبننن    صننن حه حن ذبننن  أيننن  إذا ا سماننند ا ف انننه منننهللا عانننلر درىلهننن  مجياننن   درأان 
 ن    بنلب  رن   نرى هاألرذل ف ألرذل هيلنرال ا من م عنز ابنهي  بن  عبهابسن م ماألفسه ف ألفسه 

صلى   علي  هالم خبصج  صنل  احهيبينة : فن ن قينل     إ  ر ابا ق   ابههبية أايم ابراجل 
ابسننزم   صننل  احهيبيننة إدخنن ل ابلننيم علننى ا سننلمني هإععنن ء ابهييننة   ابننهي ة قلتنن  : ابسننزام ذبنن  

إيقن ع ابصنل  علنى أن ينرد إىل  ف قسلد ا صنلوةدفا    ف اه عظيمة هي  قسل ا  متني ها  مت   
 .(3)ال ملنياب ف ر م    ء متهم إىل ا  متني هذب  أيجن م  قسل ا  متني 

 
 أسا العاللات بء املسلمء وغريهم مع األعداء   تقدير اإما  عب الدين بن عبدالسال : -ج

 سننلمني هغنن يم هأيننم ابا قننة بننني ا ننهث ا منن م عننز ابننهي  بنن  عبهابسنن م عنن  باننو األاننه ابنن    ننم 
 يلس األاه م  يل : 

ا ننم ك نن  منن  غنن  ا سننلمني ا انن م  ينن  دينن  يهننها إىل عقريننر أمننجر م بيننة علننى غنن  ا سننلمني ا بييية:  -
عاسيف هايلة   ب ريم على ابهخجل في ؛ همن  بنني ينلس ابجان ىلل ا زينة ابن  ينهفاه  أينل اب سند ابسنم هية 

ا  ح  ن   : ه  ع خنل ا زينة عج ن   عن  عقرينريم علنى ردابصنهد بهابسن م   ينلا هياسيف م  ق ل ا م م ابن  ع
ذبن  فقنه أبانهحن هإ ن  ا زينة منأخجذة عج ن   اب فرحن هوسم  هيسنبس  إىل من   يلينق باظمسن حن همن  ذيند إىل 
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ذة هصني ية أمنجاهلم هحنرمهم هأ فن هلمحن منهللا ابنلال عنتهم إن كن يجا   دايرانحن هبيسند منأخج ع  حق  دمن ىلهم 
 .(1)ع  ا   دار ا ا ُم إذ جيجز عقه ابلمة مهللا عقريريم   دايريم 

 
اعن دهرا  ي مننن     إ نن ر ا ت زعننن   علانند قجاعننه ابقننن يجن ابننههو ا يسنن   مراعييال القواعييد اإنسيييانية:  -

  ي  قننننه يسجر نننجنحن بعريقننننة أه  خننننرى لُ دتينننند ا شننننرتكني فيهننن  أه ابننننا سنننلوةن ابعسبنننن ر أ نننن   نننها إىل 
ابعسب ر أ م   ابته ية ك ىلتن   بشنرية جيند احنرتام إرع  ا  أه يسار جن بجي   حن  ظ ير ا ا انة غ  ا فيهة 

بقسلننى اب فنن ر فنن ان يقننرر منن    ا منن م عننز ابننهي  بنن  عبهابسنن م: إذا اخننسل  قسلننى ا سننلمني آدميسهنن  بننلب  
منننن  اب سننننل هابننننهف  هابس فنننننيحن هكننننلب  إذا ي سننننل ا ميننننهللا هي فننننتهم عجانننن   إىل إق مننننة حقننننجا ا سننننلمني 

 .(2)هيهفت    قبجر ا سلمني   هيصل  علي  نل  هي فتنعا ر د وه د ن   كفر ا يد هإا م  ف ان ي س
 

هيلننيف ا مننن م   مج نننهللا آخنننر عننهم  نننجاز قسنننل غننن  ا شنن ركني   احنننرال إ  إذا دعننند إىل ذبننن   نننرهرة 
 هاأل ف ل مفسهةحن ب تن  جينجز إذا عنرتت انم اب فن ر حبين    مي ن  فيقجل: قسل اب ف ر م  ابتس ء هاجمل يني

 .(3)دفاهم إ  بقسلهم 
 
غ بب   من  يرتعند علنى احنرال هقنجع أانرى من  ا ن يبني أه علنى األقنل من    يند هاحنهحن أسرى احلرب:  -

دل األانرى عملين   عبن هداىلم   من  عبنلل حمن ه   من  أ نراا حم ينهة حمنل األ نراا ا سو ربنة علنى إ نراء 
عنز ابنهي  بن  عبهابسن م رأذ   ينلا ابصنهدحن إذ يقنجل: هقنه دنجز ابباهد ه  ا   ن ا سفق علي حن هب م م 

كجينن  ماصننيةحن بننل منن   هننة كجينن  هاننيلة إىل ا ا هيننة علننى ا مث هاباننههان هابفسننجا هاباصنني ن   منن   هننة  
علنى آخلين  مبن ح بب ذبين  هبنيه ينلا علنى متهن  من  يبنلل   افس ن ك األان رى ف ين  حنرام مصلوة هب  أم لة 

ا ا هيننة هابفسنجا هاباصنني ن هإ ن  يننج إع ينة علنى درء ا ف اننهحن ف  يند ابسوقينق ماجينة علننى ا مث هابانههان 
 .(4)على ا مث هاباههان هابفسجا هاباصي ن فيه  عبا     مقصجدا  

 
 استيالء األعداء على ىللليم من ألاليم املسلمء:  -ح
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 لات سلنة االحتالل   جمال اإدارل والق اء: أثر تصر  -
م  آ ر احرال احملسملنة قين م أحنه ابعنرفني اب انسي ء علنى  نزء من  إقلنيم ابعنرا اعخنرحن هقنه يقنجم احملسنل 
  راء ع ي ا    ا دارة هابقل ء هابسشريهللا ر  يسفق هيزعس  ا حس بية هر  يلم  ب  ا اسقرار هابج ء هقنه 

أحننه ا ظنن ير بقجبنن : هبننج ااننسجىل اب فنن ر علننى إقلننيم عظننيم فجبننجا ابقلنن ءحن  نن  يقننجم م عننز ابننهي  عنن ا ا منن 
هدفان   بلمف انه ابشن ملةحن إذ رص م ا سنلمني ابا منةحن ف بنلذ يظهنرحن إيفن ذ ذبن  كلن   لبن   بلمصن م ابا منة 
اب منن ل  بفنجا اننه ابشن ملة يبانه عن  رمحننة ابشنرع هرع يسن   صنن م عبن دس عاعينل ا صنن م ابا منة ه منل ا ف 

 .(1)هل حن ه  ذب  احسم ل بايها  ى عجبيسه     يج أيل يسفيم  
 
 مول  ابن عبدالسال  من احتالل ىللليم مسلم:  -

إىل مصنننر مننن  دمشنننق بسنننبد أن انننلع    ابصننن م ي 639قنننهم ابانننز بننن  عبهابسننن م انننلع ن ابالمننن ء انننتة 
هعنرك ابنهع ءحن قلاة ابشقيفحن فأي ر علي  ابشي  عز ابنهي  هأعع يم مهيتة صيها ه إ  عيل ااسا ن اببفري  

ب    العبةحن ها عهس   ذب  ابشي  مج ل ابهي  أبج عمر ا  ب  حن ف لد متهم  ابسنلع نحن ف ر ن  إىل 
  ابانننجدة إىل فأرانننل ابسنننلع ن إىل ابشننني  عنننز ابنننهي  هينننج   ابعرينننق ق صنننه يسعلنننف بننن  ابنننهاير ا صنننريةحن 

ويا   إ  أن عت سنر بلسنلع ن هعقبنل ينهس   غن حن فقن ل  حن هق ل ب  : م  يريه مت  دمشقحن ف  سمهللا ب  ه يت
أينسم   هاد هأان   هاد هاحمنه اي مس نيحن من  أر ن س يقبنل ينهذ فلن   عن  أن أقبنل ينهس اي قنجم ب  ابشي : 

 .(2)ب    ابلذ ع ف ان    ابس كم 
 
مجقننف آخننر مشننهجر بلاننز بنن  عبهابسنن م يتنن ك   ييرورل اإن يي ال ابألعييداء وعييد  حماربيية املسييلمء: -

همانن دا محن يسم ننل   ا بننهأ ابق  نن  بلننرهرة: ا يشنن  ل ابألعننهاءحن هحمنن ربسهم بننه   منن  ا بسفنن   بلمسننلمني 
ذب  أي     مرل ا ل  األونرا من  بنين أينجال أرانل بلشني  يسولنل هيسنأب  أن يانجدس هيجصني  رن  يتفان حن 

فنننأمر هينننج   مر ننن  أن يتصننند هقاننند بيتننن  هبنننني أخيننن  اب  منننل هحشنننة  ابشننني  هكننن ن ابسنننلع ن قنننهفنننأيام 
اب بنننن  هرمحنننن  هأينننند مشننننهجر  بلسننننلع ن: إن ا لنننن  اب  مننننل أخننننجكديليننننزس صننننجال مصننننر: فقنننن ل ابشنننني  

اببفسجح  حن هابسس ر قنه خ  نجا بن د ا سنلمني فسنرتك  نرال ديلينزك إىل أعنهاء   هأعنهاء ا ان م هعلنرب  
  عقعننهللا رمحنن  هايننج مننهللا   يصننر ديتنن حن هإعننزاز كلمسنن  فنن ن مننّ    با فيسنن  صننجال أخينن ة غنن  احنن ل ه 

قلننى   ابيسق بنن  كنن ن علننى اب فنن ر هك ينند   ميزاينن  يننلس احسننتة اباظيمننةحن هإن ر ننجان منن    إدابسنن  
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بتقننل ديليننزس صننجال ابسننرت ابسننلع ن   خفنن رة ييسنن حن فقنن ل  ننزاك   خنن ا  عنن  إرونن دك هيصننيوس حن هأمننر 
(1). 
 
عانننرل ا منن م ابننن  عبهابسنن م بلاهينننه منن  مسننن ىلل حقييوق اإنسيييان عاييد اإميييا  ابييين عبدالسييال :  -س

 عة اح كمةحن هأيجاع حقجا ا يس ن.  أمري ؛ مس هبية ابسلحقجا ا يس نحن مي   أن دماه  
 
ابتن ت هزرا  يقجل اب  عبهابسن م: هأمن  ه ة ابسنجء هقلن ة ا نجر فمن  أعظنم مسؤولية السلنة احلاكمة:  -

هأحعهم در ة عتنه   بامنجم من  جينرذ علنى أينهيهم من   لند ا ف انه اباظن م هدرء ا صن م ا سن محن هإن 
أحنهيم بيقننجل اب لمننة ابجاحننهةحن فيننأمث انن  أبننف إمث هأك ننر علننى حسنند عمننجم مفسننهة علنن  اب لمننةحن هعلننى 

هيشنننن  ابنننن   .(2)ابىلننننرة ة حسنننند منننن  يهفانننن  بسلنننن  منننن  مصنننن م ا سننننلمنيحن في هلنننن  منننن  صننننفقة خ اننننرة هدنننن ر 
عبهابسنن م إىل أمننر ينن م يا  ننل يفننجت ك نن  منن  اح نن م هيننج هقننجعهم   ا ظنن   فيونن هم علننى فاننل اباننهل 

اب  عبهابس م: أن م  فجعجس م  األمجال ملنمجن علنيهم   ابنهي حن فن ن فتيند حسنت  م هعرك ابظلم حي  
احقنجا هاألعنرال هفيمن  أخنرهس من   بلن عها  رح عليهم م  ايا   م  ولمجس هكلب  اح نم   ابنهم ء 
فقنه قن ل رال ابان  ني : "هيلنهللا ا نجازي  ابقسن  اب  جيد عقهميه  أه قهمجس م  احقجا ابن  جيند الخ ين  

 بيجم ابقي مة ف  عظلم يفه ويا  ".
 
 تقسيمات احلقوق واألمور اليت تتعل  هبا:  -

قسننن م : أحنننهي  مسسننن هذ ه ييهننن  مسفننن ه حن هاب  بننن  يقسنننم ابننن  عبهابسننن م حقنننجا ابنننرال هحقنننجا ابابننن د أ
  عس هيه  هعف ه  .لسلف  

ابسقننهمي علننى ابسننأخ     لنند ا صنن م فقننه ععننرا إىل عقننهمي حقننجا باننو ابابنن د علننى باننو برت نني   -
 أصجب  هكسج م ها ت يم.هدرء ا ف اهحن م  ل ذب  عقهمي يفقة زه   هكسج   ها ت ي  على يفقة 

عبهابسنننن م أيلنننن   إىل ح بننننة ابسسنننن هذ   حقننننجا ابابنننن دحن فيس نننن  فينننن  ا  لننننف مجانننن   بننننني  هأونننن ر ابنننن  -
هعسنننجية اح ننن م بنننني بللنننرري حن م ننن ل ذبننن  ابسسنننجية بنننني ابزه ننن     ابقسنننم هابتفقننن   ا صنننلوسني هدفاننن   

 .(3)الصجم   احمل كم  
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 أخننرايمحن م نن ل ذبنن  ابس ريننر هأونن ر كننلب  إىل عقننهمي حقننجا ابننرال علننى حقننجا عبنن دس إحسنن ان  إبننيهم   -
 اببتفجت هاألعل ء   قس ل م  جيد قس ب .

ابنننرال رفقننن   انننم   دييننن يمحن ك ألعنننلار اجملنننجزة هأوننن ر أيلننن   إىل عقنننهمي بانننو حقنننجا ابابننن د علنننى حقنننجا  -
 .(1)بقعهللا ابصلجا  هبرتك ا ه د 

 
 مته : هعارل اب  عبهابس م ألمجر أخرى عسالق حبقجا ا يس ن 

  جينجز عاعينل ا يسن ن عنن  مت فان  هأون  ب  إ  من  اانس ىن ك اننسهع ء احن كم بلمنهع  بتن ء علننى ق عنهة  -
 .(2)بلشهجد لد خصم حن أه ااسهع ىل  

هيقننجل ابنن  عبهابسنن م: إ نن  وننرعد ابقرعننة عتننه عسنن هذ احقننجا دفانن   بللنن  ىل  هاألحقنن دحن هبلر نن حن رنن   -
قنن   علننى قجبنن  عانن ىل: "ه  عقربننجا منن ل ابيسننيم إ  اببنن  ينن  حن هعالي(3)هقلنن ء ا لنن  ا بنن ر  ننر  بنن  األقننهار 

ع مننة ا سننلمني هإذا كنن ن يننلا   حقننجا ابيسننيم فننأهىل أن ي بنند   حقننجا أحسنن " يقننجل ابنن  عبهابسنن م: 
اعستننن ء ابشنننرع اب صننن م ابا منننة أهفنننر هأك نننر مننن  اعست ىلننن  فيمننن  يسصنننرا فيننن  داىلمننن   مننن  األمنننجال ابا منننةحن ألن 

 .(4)ةال صاب ص م 
 
مي ننن  إجيننن ز بانننو ابقجاعنننه ها بننن د  ابننن  قرريننن  ابننن  لواعيييد ومبييياد  أخيييرى لررهيييا ابييين عبدالسيييال :  -

 بق يجن ابههو هابا ق   ابههبيةحن كم  يل : عبهابس محن هاب  مي   ا اسف دة مته      ل ا
 
ال هاباننن دا  هابظتنننجن اببلنننرهرا  هابسعننن ر هأمننن  مصننن م ابنننهيي  هأانننب ا حن همف انننهي  فمارهفنننة لاعيييدل:  -

ا اسننيفا حن فنن ن خفنن  ونن ء منن  ذبنن   لنند منن  أدبسنن حن همنن  أراد أن ياننرا ا ست اننب   ها صنن م ها ف اننه 
فن  ي ن د بسقنهير أن ا سنرع   ينرد بن  مث يبنين علين  األح ن م را وه  همر جحه حن فليارل ذب  علنى عقلن  

 مته  خير  ع  ذب حن هبلب  عارا حس  األعم ل هقبوه .ح م 
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أه األمننجال   عصننرفه  بلمصنن م ف ينن  جينند علننى بينند ا نن ل  إذ أعلننف وننيا   منن  ابتفننجتاإمييا  واحلكييم:  -
دهن اح كم ها من م هدهن عجاقلهمن  أل ن   ن  عصنرف  بلمسنلمني صن ر كنأن ا سنلمني ينم ا سلفنجن هألن ذبن  

 .ي  ر   حقهم  فيسلررهن ب  هيسلرر عجاقلهم .
 
أن منن  أم لننة األفانن ل ا شننسملة علننى ا صنن م ها ف اننه مننهللا ر ونن ن مصنن حهم   ويييرى ابيين عبدالسييال : -

منن  ا صنن حة ال صننة إ نن رة راننل اب فنن ر مننهللا كفننريمحن  صننلوة منن  يسالننق اببرانن بة علننى مف اننهي ؛ ه ننجال 
ابسننفراء اننلس ابق عننهة األخنن ةحن قننه أونن ر إىل مبننهأ حصنن ية هحرمننة  –هابا مننةحن هباننل ابنن  عبهابسنن م ي ننجن 

 .(1)باجوني ابهبلجم ايني هيج مبهأ ااسقر علي  ابق يجن ابههو ا ا صر ها 
 

بقنننن يجن ابننننههو يننننلس باننننو العننننج  اباريلننننة فيمنننن  يسالننننق    هننننه ابشنننني  عننننز ابننننهي    ععننننجير قجاعننننه ا
 هابا ق   ابههبية.

 
 سادساً: أعماله   التدريا واإلتاء والق اء واخلنابة: 

عبهابس م اببسهريه   مهارت دمشق همس  هي حن هيج أهل عمنل قن م بن  ق م اباز ب    التدريا:  -1
اباننز رمحنن    هأهل مهراننة عمننل انن  ينن  ا هراننة ابازيزيننة حينن  كنن ن بلاننز  لننه فيهنن  يننهرت فينن  ابالننجم 

هااننسمر اباننز   ابسننهريه مننهللا ااننس ذس اعمننهذ هباننهسحن  ي 631ابشننرعيةحن كمنن  كنن ن يننهرت فيهنن  اعمننهذ   
اب زابيننننة هينننن  م نننن ن صنننن  حن   ينننند ا نننن مهللا هراننننة ابشننننبليةحن مث عننننجىل ابسننننهريه   ابزاهيننننة كمنننن  درت   ا 

حن كنننن ن ياس ننننف فيهننننن حن مث ي505األمننننجذ منننن   هننننة اب نننننرال ه ينننند بننننلب  يسننننبة إىل ا مننننن م اب ننننزاو   
ابسننهريه فيهنن  باننه هفنن ة ونني ه  مجنن ل ابننهي  ابننههبا  ااننساملد بلابنن دة هابسننهريه هاألذكنن رحن هعننجىل اباننز 

منننهللا علمننن  هيبجغننن  هذينننجع صنننيس حن هبنننرهزس علنننى األقنننرانحن حننن  إيننن  كننن ن مفسيننن   قبنننل ينننلا ه  حن(2)ي 635ة انننت
ابس ري حن هابسهريه مرحلة مسقهمة على ا فس ءحن ف به أن ي جن اباز قن م اببسنهريه قبنل عجبينة ا لن  اب  منل 

بقنن يرة( هك ينند مهراننة  هباننه يعرعنن  إىل مصننر ه س ابسننلع ن ابسننهريه   ابصنن حية )ابي 635بنن    اننتة 
ب منن م اباننز رمحنن    فبقنن  كبنن ة خصصنند بسننهريه ا ننلايد األرباننةن فأاننته عننهريه ا ننليد ابشنن فا حن 

يهنن حن بننل عقننه حلقنن   ابالننم   ا سنن  ه هقصننهس ابعنن ال منن  ه  ي سننف اببسننهريه في 660إىل أن عننج  
قنران كن ب  دقينق اباينهحن هابنهمي   حن هغن يم بنزها األاعف احن هختر  علي    يلس ابفرتة ماظم ع ملع  ابلي  
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ا هرانة ابظ يرينة أن يسنجىل أمنر ابسنهريه انه بت ىلن  ب   ابق ذكنريمحن هقنه عنرل علين  ا لن  ابظن ير بينيفت 
عهريس    ابص حيةحن فأ  هق ل: إن ما  عنهريه ابصن حيةحن فن  أ نيق علنى غن ذحن هانأب  فيه  إ  فة إىل 

ي ننجن ابسننهريه أله دس فقنن ل: إن   يننلا اببلننه منن  يننج أحننق مننتهمحن فقنن ل:  ا لنن  أن يشننرت    هقفهنن  أن
حن هقننه (1)إن كنن ن  بننه فس ننجن ا م مننةحن فشننر  هلننم  بننه أن ي ننجن هلننم فيهنن  هويفننة اببشننر حن فف ننر هقنن ل: 

منن  يصننل حن هيننلس عننرل علينن  ابظنن ير بيننيفت أيلنن   أن ياننني مت صننب   نن  يريننه منن  أه دس فقنن ل: منن  فننيهم 
حن هكن ن أحنه ع مينلس فلنرال من    اندرا    (2)ابص حية عصل  بلق       ابنهي  ابن  بتند األعنز ا هراة 

مصننلوة ا سننلمنيحن فأاننته األمننر إىل أيلنن  همنن  يننج احننر  علننى ابننهي  هابننجرعحن هعننهم إي نن رس أه دس علننى 
ابشن ذو علنى  لنه ابانز    عع ىلن  هقنه أونىن أبنج احسن أيل حن هك ن اباز رمح     يها    عهريسن حن  ن دا  

فقن ل: ... م  على األرل  له   ابفق  أاى م   لنه ابشني  عنز ابنهي  بن  عبهابسن م  م نب  عبهابس
يلننبه قبننهللا ببنن دحن مهيبنن   هقننجرا حن مننهللا حسنن  حم  ننرة هبش وننةحن   يهننسم رظهننر ه  ملننبهحن فقننه كنن ن . هكنن ن (3)

مسرتانن    انن حن هياعنن  در (4)م منة دهن ع لننف أه عصننتهللا ه لنر فينن  ا جاكنند ابسننلع ييةحن هأحينن ان  يلننبه ابا
هغ ينن  منن  ابالننجم ابشننرعية هفنن ا أقراينن  هيننج أهل منن  درت ابسفسنن    حلق عنن حن كمنن  دّرت ابفقنن  هاألصننجل 

 .(5): اب  عبهابس م أفق  م  اب زاوح  ق ل اب  اح  د أحه أقراي 
 
ني م  مل  أه الع نحن بنل إن ينلا ا تصند ابرفينهللا   بقه م رت ا م م اباز ا فس ء بههن عاياإلتاء:  -2

أي   بنلب حن هقن ل ابانز رمحن      ي   خيلهللا  راايم ا لجكحن هإ   يج مهمة يقجم ا  ابا   إذا رأى يفس  
   متهن  هأكريهن  هأعسقنه أن ا فن  علنى وننف  مسيفمنأايم حمتس  منهللا ا لن  األونرا: أمن  ابفسين  فن   كتند ه  

قنه حن هاعن (6)هن  علن  بسايتهن  علنى   ينلا ابزمن ن  ن  كتند علجوند ان   بحن هبنج  أ  أعسقننه أن   أه  هتم
احمه ها تة. ك ن يلا اب  م ق ب  اباز     ن ء من  علر  احقحن هاق  عين ابج جال هختلصد ذم  ه  

: اي غرزحن م  اا ديت بزهمن  ببين حن ابسلع ن يبل   بازب  ع  ا فس ءحن هزاد اباز فق ل براجل ابسلع ن را 
هيننلا عسننلي  منن  هعفرغنن  بابنن دة ر، هابسننايه منن  بننزم بيسنن  هب نن  علننى خعياسنن  هاوننس ل بع عننة   عانن ىل 

فرحن نحن ه  اي غنرز بنج   على ينه ابسنلع ن هينج غلنب ن هأانان إىلَّ أ راي   –عا ىل  –احقحن هيهية م    
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للاد علي حن هدن  علنى ابفسنجححن برا بة ا سلمتة هللس اببش رة عتهذ خلاة عصل  ب  على يلس اك يد 
بن  من   نرى بيتن  هبيتن  خل يلس ابسع دة صلَّ عليه حن َفقِبله  هقبَّله حن ههدع  هايصنرا إىل ابسنلع نحن هذكنر 

لنى هبقى ابانز ع (1)فق ل    حلرسحن قجبجا و م  أفال ب حن يلا ر ل يرى اباقجبة يامة اعركجس بيتت  هبيت    
وي  احتفية   زم ينة ذيند إىل األونرا  صرذابا مة مج ل ابهي  احعل  اح ل و وة أايمحن مث إن ابشي  

فقنن ل بنن : إيننم بيتنن  هبننني ابنن  عبهابسنن م" هيننلا ر ننل بننج كنن ن   اهلتننهحن أه   أقصننى ابننهيي  كنن ن يتب نن  
 ننر بنن  علننى انن ىلر ا لننجك هكنن ن أن يسنناى   حلجبنن    بنن دس بسننسم بركسنن  علينن  هعلننى بنن دس هيفسبلسننلع ن 

ابسنلع ن قن ل: دن  يسنس فر بسهخل ابشي  مج ل ابهي  احصرذ أور   احرتام هعقهير ابشي  ابانز حن  أن 
      رىحن هيسسهرك ابف ر ة   حقن حن ه  أل التن  أغنىن ابالمن ءحن هأرانل إىل ابشني  هاارت ن س ه لند 

هانننأب  بفسنننجاس همشنننجرع  هقنننه  لبننن    منننرل مجعننن  كمننن  ذكنننران حن ف ننن ن بانننه ذبننن  ىبخنننل (2)حم بلسننن  هل بلسننن  
مصنر إىل  ن  جل عس رس ابنلي  اانساهها بقسن ل أخين  ا لن  اب  منل حن كم حم بلس  هيصو حن فتصو  اباز 

  ونرا بن د ا ان م   ذبن  ابجقندحن فنأمر األونرا بنلب    هة اباهه ا شرتك ابسسن رحن هكن يجا قنه وهنرها 
المنجر هُت نيه ا سنلمنيحن هولنم ابتن تحن ت را  ابن  يرع بهن  يجابن  من  ابنزان هإدمن ن كم  يصو   بع ل ا 

ابتصيوة قن ل األونرا:  نزاك  بع ل ذب حن كم  ابور اباز بتفس  عبعيل باله  هباه يلس فأمر األورا 
أبنف  هأ لنق بن   ع  ديت  هع  يصن ىلو  هعن  ا سنلمني خن ا حن همجنهللا بينين هبيتن    ا تنة رتن  هكرمن حن 

حن مث   مينننو أخنننجس (3)ا سم عننن      أكنننهري  بشننن ء مننن  ابنننهيي  ديتننن ر مصنننريةحن فرديننن  عليننن حن هقننن ل: ينننلس 
إ  عيننل عبعيننل ا ت ننرا  هكنن ن انىلبنن  يجماننلحن مث ااننسقل اب لنن  باننه مجعنن  مث   يلبنن  إ  يسنن ا  حنن  ابصنن م 
أخنن س إ  عيننلحن مث اصننعل  مانن حن ر ابننهاير ا صننرية  يجونن  إىل دمشننق هح صنن منن أخننجس ا لنن  اب  مننل قننهم 

ام إن ينلا بن  غنر اب  منل: ا كرام هقه ا سمهللا مهللا اباز حبلجر أخي  إ  عيلحن فقن ل هأكرم اب  مل اباز غ ية 
برمى اببتهاحن فهل جيجز ب  ذب ة فق ل ابشي : بل  رم علي حن ف ن ابراجل صلى   علين  هانلم  نى عتن حن 

يانزهن ابشني  هي رمجين  غ ينة أن ملنجك بنين أينجال كن يجا حن فني ح  (4)هق ل: إي  يفق  اباني هي سنر اباظنم 
ه بنجن   بسنس  ها انسم ع إىل يصنو حن هابامنل رشنجرع حن رن  فين  خن  ا ان م ها سنلمنيحن هىبمنريم ا كرام 

رد ح  أن ابت ت ك يد عنحن هقه اوسهر اباز اب فس ء (5)اب ارها هيته يم ع  ا ت ر ه  يه ام ه  جي ملهم 
 نن  علينن  منن  ابننب د بسسننسفسي حن كمنن  أن وننهرع  بننلب  قننه هصننلد إىل مصننر قبننل أن يننليد إبيهنن  بننهبيل أينن  

                                                           
 .56اباز ب  عبه ابس م حي ع  هآ رس همتهع    (1)

 .56( اباز ب  عبهابس م بلجيي    8/218 بق   ابسب   )(2)

 .(8/241 بق   ابسب   ) 57اباز ب  عبهابس م بلجيي    (3)

 .يق   ع   بق   ابسب   57ا صهر يفس    (4)

 .57اباز ب  عبهابس م بلجيي    (5)
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ابفسين  هقن ل: كتن  يفن  قبنل حلنجر ابشني  عنز امستنهللا مفسيهن  احن ف  ا تنلرذ من  ي( 639ذيد إبيهن  انتة )
هابسقنهير فن مستهللا عن  ا كنرام حن هقنه ابدبن  ابانز يفنه (1)حلجرس فمتصد ابفسي  مسانني علين  ابهي حن هأم  باه 

. هكن ن ابانز حريصن    (2)كنل منتهم جينل اعخنر ه لنر درهان  ابسوهي  بج جد ح ف  عصرس ا تنلرذحن هكن ن  
أفن  بشن ء مث عبنني أين  أخعنأ فتن دى   األانجاا   كل احر    فس هي  يسورى ابهقنة فيهن  حن  أين  ّمنرة 

هينلا ينهل علنى ونهة هرعن  خعنأ (3)لا فن  يامنل بن  ف ين  يفس : أين  من  أفسن س فن ن ب نمصر هابق يرة على 
أن   يلنننل أحنننه مننن  عبننن د   بسنننبب  ه  ىببننن   ننن  ايجصنننم  همراقبسننن    هخشنننيس  متننن حن هحرصننن  ابشنننهيه 

منهح ابتن تحن بنلب  أكنرم   انبو ي حن هعهم ا ارفةحن ألي  آونر اعخنرة علنى ابنهيي حن هونجاال   علنى اب هل 
حن هان ر  فس هين  منهللا ابركبن ن ه نهث (4)قلجال عبن دسحن فقصنه اببفسنجى من  ان ىلر ابنب د ه ال ب  ابقبجل   
اننن  مننن  اللفننن ء ها لنننجك هابسننن  ني إىل ابا منننة هابلننناف ء ها سننن كني هعنننرك بتننن  عنننرا     ابتننن ت اننن  هعملنننجا 

 : ايسهنند إبينن  هاألخنرى اببفسنن هى ا جصنلية هقننه قنن ل عتن  ابنن  ك نرية نابفسن هىحن  ينند بالنه  اببفسنن هى ا صنن
مث كن ن   آخنر عمنرس   يسابنه اب نليدحن بنل اعسنهللا يع قن  ان ىلر اعفن احن  حنر اة ا ليدحن هقصنه اببفسنجى 

 .(5)هأف  ر  أدى إبي  ا سه دس 
 
ذكر اب  ابسب   ع  را بة هبه اباز ابشي  عبهابلعيف   أخبن ر هابنهسحن أن ا لن  اب  منل الق اء:  -3

اب ننزاو ليهنن  منن  أخينن  ا لنن  ابصنن م إ  عيننل هىل هابننهس ابشنني  عننهريه زاهيننة  نن  ح صننر دمشننق هااننسجىل ع
هذكننرَّ انن  ابتنن تحن مث ه ة قلنن ء دمشننق باننهم  اوننرت  علينن  ابشنني  وننره    ك نن ة هدخننل     نن مهللا دمشننقحن
حن ي635ر نننند اننننتة  22عيتنننن  بلرانننن بة إىل ال فننننة ا اظمننننةحن مث اخسلسننننس  ا تيننننة رمحنننن      وننننره  حن مث 

حن هذكر ابهاهدذ: أن اب  مل َهىلَّ ابشي  عنهريه ابزاهينة (6)وهري  هيصف عقريب   دمشق    يد مهة مل ف 
دمشنقحن هإرانن ب    ابرانن بة إىل ب نهادحن فمنن   دهن إملنن ء اب زابينة  نن مهللا بنين أميننة هعننزم علنى ه يسنن  قلنن ء 

  يقنم اببران بةحن ألن اب  منل حن فاب رس ابهاهدذحن عفيه أن ابشي    يسنجل متصند ابقلن ءحن ه (7)ذب  بهمشق 
ابقلن ءحن هبيسند ق  انة األمرحن بيتم  عب رة هبهس خت بف ذبن  حين  أفن د  أين  عنجىل م   قبل عتفيل ذب  

                                                           
 .57ابشي  اباز ب  عبهابس م حي ع  هآ رس   (1)

 .129فس هذ ابشي  عز ابهي  ب  عبهابس م   (2)

 .133ا صهر يفس    (3)

 .130حن  123ا صهر يفس    (4)

 .(17/442اببهاية هابته ية )(5)

 .58م بلجيي    ابشي  اباز ب  عبهابس  166ذيل ابره سني أل، و مة   (6)

 .58اباز ب  عبهابس م بلجيي    (7)
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بلب حن فهن  حمسملنة أين  عيتن حن ه  يب ونر حين  من   اب  منل بانه ونهري  هيصنف ه ن ء بانهس أخنجس ا لن  
ينن  يننص عبنن رة ابننهاهدذحن هبننج أن ابننهكسجر ر ننجان إ  عيننل فلننم يتفننل ذبنن  هيننلا ا حسمنن ل يننج ابننرا   هيقج 

بريننة من  ابننزم  خنن ل يننلس أ لنهللا علننى يننلا ابنتص  نن  قنن ل: هباننل عنز ابننهي  بقنن    متصند قلنن ء دمشننق 
بهمشقحن إذ كنم بانه أخنجس ابصن م إ  عينلحن ه  ي ن  ياعند اببشني حن ه  ابفرتة ابقص ة م  ح م اب  مل 

ابببتنننها هبانننل قصنننر فنننرتة بق ىلننن  انننلا ا تصننند  انننل   ابلاننند ير نننى أن يبقيننن    ابقلننن ءحن هقنننه حنننرم عليننن
ينن  ر إىل مصننر أاننته إبينن  ا لنن  اننم ه نن  (1)ابننرتا محن هابنن   جبننجن   يلكرهينن  بننني قلنن ة دمشننق أصننو ال 

حن ي639اننتة هابقلنن ء حينن  عننج  ق  نن  قلنن ة مصننر وننرا ابننهي  بنن  عننني ابههبننة ابننهي  أيننجال الع بننةحن 
 ينة هحنهد بن  قلن ء مصنر هابصنايه هأبقنى قلن ء ابقن يرة هابج ن  اببونرذ منهللا ل ء م قفجىل ابسلع ن اباز اب

ا سن  ه ا هعنجرة   مصنر هابقن يرةحن هان ر ق    غ سحن كم  فنّجل إبين  منهللا ابقلن ء ا ونراا علنى عمن رة 
 .(2)ابباهل ها يص ا هرفهللا ا جر هاحيف مهم  كلف  اب م  

 
من  اببنهع ابن  كن ن يفالهن  العبن ء من  بهمشنق أزال ك ن ا      عجىل ابشني  عنز ابنهي  الع بنةاخلنابة:  -4

فننيهمحن بننل كنن ن ابسننجادحن هابسننعهللا ا س لننفحن هاب تنن ء علننى ا لننجكحن رنن  بننيه  بننبهدا ابسننيف علننى ا تننيفحن ه 
ي 643مننن  وننناب نحن هقنننه هقنننهللا بيتننن  هبنننني ابننن  ابصننن ح   ف ن ىلد هابتصنننن يت ابرغننننينننهعج هلنننمحن هأبعنننل صننن

  ناألمنجذ انتة هييفن   خعبة اب  مهللاي يهي  هااسمر اباز  غ ىلدحن ألي  ك نههحشة بسبد ص ة ابر خ ا 
ينن  ر إىل مصننر ه نن  (3)ي 638مننهللا ابصننليبيني اننتة   نن رس علينن    بفنن بسنند إيزب  ابصنن م إ  عيننل ن  عنننحنن

 ننن مهللا عمنننره بننن   خع بنننةهأكرمننن  هه س اانننسقبله  صننن حبه  انننم ابنننهي  أينننجال أعظنننم اانننسقب لحن هقربننن  هأدانس 
ابنن  عنن   منن  أ لهنن  علننى أحسنن  ه نن حن آمننرا  هأدى رانن بة ا سننعه هقننه قنن م رهمسنن  أعظننم قينن محن  ابانن  حن

  ياننزل يفسنن  عنن  الع بننةحن  اب اننرهاحن انيينن   عنن  ا ت ننرحن صنن دع   ابحننقحن مت ننرا  بلب  ننلحن هكنن ن حريصنن   أن 
   بلقلنن ء هكنن ن خ فنن ةهولننم ابتنن ت   الع بننكمنن  فاننل   عننزل يفسنن  عنن  ابقلنن ءحن ألينن    خيشننى احيننف 

ا رع إىل عزب  ع  الع بةحن عتهم  عنزل يفسن  عن  خيشى م  ا  ة بس ي  ه رأع  بلب  ا ل  ام ابهي  
حن هعنننجىل الع بنننة بانننهس اجملنننه (4)ابقلننن ء بانننه ح دونننة إانننق   عهابنننة هزينننرس مانننني ابنننهي  ابننن  وننني  ابشنننيجؤ 

 .حن كم  ايأيت مات   ذن   عا ىل(5)األمحيم  
                                                           

 .58ا صهر يفس    (1)

 .127فس هى وي  ا ا م عز ابهي  ب  عبهابس م   (2)

 .125ا صهر يفس    (3)

 .127فس هى وي  ا ا م عز ابهي  ب  عبهابس م   (4)

 .127ا صهر يفس    (5)
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 صفات العب بن عبدالسال :  سابعاً: أهم

  ُتيز  و صية ابشي  عز ابهي  ب  عبهابس م رعمجعة م  ابصف   م  أمهه : 
من  ابصنف   ابن   زمند ابانز بن  عبهابسن م  يلند حي عن  ابشنع عة   احنق ذبن  ألين   ال  اعة:  -1

 بينن  إ  دبينننل حيننن  دارحن همنن  قصنننس  مننهللا انىلنند ابسنننلع ن عتننهم  عنننزم علننى بينننهللا ا مكنن ن مننهللا احنننق يننههر 
  بجمنننة  ىلنننمحن ه  خيشنننى انننلع انحن ه  يهننن ال ا نننج    اننن  هللا علنننى ونننع عس حن ه رأعننن  هأيننن    خيننن ا   

هينننج   بيننند عننن     هقنننه ذكنننر ابننن  ابسنننب  : أن مج عنننة مننن  ا فسنننهي  قصنننههس   بيلنننة ماسمنننة انننبيل   
حن فاتننه ذبنن  يننزل إبننيهمحن هفننس  ابببينندحن ف نن ا أيلنن  خجفنن   وننهيها  بسننس ن مسعننرا عنن  اببسنن عني هأحنن  جا 

ابال اببينندحن هقنن ل: أينن   بلننيجفت حن هأ لسننهم   مقاننه حسنن حن هأخننر  هلننم  نني فة حسننتة فست هبجينن  ه لبننجا 
أيلنن  همج عسنن  مننتهم بصننها ييسنن  فهنن بجس هعصننم   متنن  ابننهع ءحن إذ كنن ن مهيبنن   بنن  مجقننهللا حسنن    ابقلننجال 

 عهل على وع عس .هم  ا جاقف اب  (1) جيس  هايصرفجا عت  هكرم 
 
 ىلنكار  على امللوك التاازل عن داير املسلمء وعقد الصل  مع الصليبيء املعتدين:  -

 ننن   ننن بف ابصننن م إ  عينننل منننهللا ابصنننليبينيحن هأانننلمهم قلانننة صنننفه هقلانننة ابشنننقيفحن هصنننيهاحن هبانننو داير 
متن حن ف  عند يل خن ا ابص م ام ابهي  أيجالحن ح كم مصرحن ألن ابص م إ  عا سلمني؛ بيس عههس على 

ابفراةحن بيس عههس  ه اب  أخي  ح كم مصرحن ف  ن ابن م  عسنليم داير ا سنلمنيحن هععبينهللا ابا قن   هفنس  
هزايدة علنننى ذبننن  أذن ابصننن م إ  عينننل ي 638هكننن ن ذبننن    عننن م (2)احنننههدحن فنننهخل ابصنننليبيجن دمشنننق 

لس خي ينة عظمنىحن هااسسن م ذبينلحن بلصليبيني بهخجل دمشق بشراء ابس ح بقسن ل ا سنلمني   مصنرحن هين
هخنننره  عننن  ابنننهي  هابشنننرعحن ه ننن ء دهر ابشننني  ابانننز ابنننلذ ي لننند  حن هيتسصنننر بهيتننن حن هينننهافهللا عننن  أرل 

  خيشى     بجمة  ىلنمحن هعصنهى ك ألانه اهلصنجر ا ا م هحقجا ا سلمنيحن هجي ير اببته  ع  ا ت ر 
  ابانسفس ء ابشني  ابانز   مب يانةهبهأ  ا جبنة األهىلهابتزالحن هوق علي  م  حصل مشقة عظيمة بلمجا هة 

ابفننننري  بلسنننن ححن فقنننن ل: َ فننننرم علنننني م مبنننن ياسهمحن ألي ننننم عسوققننننجن أ ننننم يشننننرتهي حن بيقنننن علجا بنننن  إخننننجاي م 
ا سننننلمنيحن مث صنننناه ابشنننني  اباننننز متننننيف ا سننننعه األمننننجذ اب بنننن حن هذمَّ مننننجا ة األعننننهاءحن هقننننّب  الي يننننة هذمَّ 

ينهعج أمن م ا من ي  هصن ر ب  حصلدحن هونتَّهللا علنى ابسنلع نحن هقعنهللا ابنهع ء بن  ابلعبنة األعم ل ا شيتة ا
هعنلل فين  عنههك ُهيامنل ر  يجح  خبلا  هااسبهاب حن هيقجل: ابلهم أبرم هللس األمة أمرا  َرَوها حن عُِاّز في  هبيَّن  

                                                           
 .109م   ( فس هى وي  ا ا 8/229 بق   ابسب   )(1)

 .19صفو   معجية م  حي ة الع ن ابالم ء   (2)
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  نيحن هابتصنر علنى أعنهاء في  بع عس  هيُتهى في  ع  ماصيس  هابت ت يبسهلجن اببسنأمني هابنهع ء بلمسنلم
ابلعنر ابنلذ  نها بنن    ر  دمشنقحن فلمنن  هصنل  النيف أحنهَّ . هكن ن ا لن  ابصن م إ  عينل خن(1)ا لونهي  

ها فسن ء هأمنر ابعسق بن حن هاب جرة ا سجقاة علي حن فس رع إىل إصهار األمر اب س ، بازل ابشني  ابانز من  الع بنة 
ابلذ و رك  األي  ر على فال ابسلع ن ه ن  قنهم إ  عينل إىل دمشنق هاعسق ل ابشي  اب  اح  د ا  ب   

 .(2)أفر  عتهم حن هأبزم ابشي  اباز ر زمة دارسحن هأ  يف  
 
 العب يرلض املساومة، ولو لبَّل السلنان يد :  -

اننف عج نن  ابصنن م إ  عيننل إىل مصننرحن  رانن  ا يننج  ابصننليبيةَّ اح قننهةحن بيونن رال ابصنن م أيننجالحن هكأينن  ال
هأمننرس أن يسننستزب  علننى حن فأراننل إىل اننلع ن ابالمنن ء باننو أعجاينن  خيمسنن   نن ا ابشنني  هأه ننه   يفسنن  
ابسننلع ن مهايتننةحن هبننج   باننو األهقنن   أه   باننو األحننجالحن فقنن ل ه نن  ابسي اننة   زعمنن حن بيقننهللا متنن  

حسنن  حنن ل؛ فنن ن هافقنن  براننجب  : عسلعَّننف بنن  غ يننة ابسلعَّننفحن هعسننستزب  هعاننهس ابباننجدة إىل مت صننب  علننى أ
خيمننن حن فلمننن  ا سمنننهللا رانننجل ابسنننلع ن منننهللا فسنننهخل بننن  علننن حن هإن خننن بفحن ف عسقلننن    خيمتننن  إىل   يننند 

  مس يسس  هم يتس حن مث ق ل ب  : بيت  هبنني أن عانجد إىل مت صنب  همن  كتند علين  الع ن ابالم ءحن ورع 
أن نيحن منن  أر نن س أن يقبننل يننهذحن فلنن   يننهس  غنن . فقنن ل بنن : اي مسنن هزايدةحن أن عت سننر بلسننلع ن هعقَّبننل 

أقبَّل يهسحن ايقجمحن أيسم   هاد حن هأان   هاد هاحمه   ابنلذ ع فن    ن  ابنس كم بن حن فقن ل بن : قنه رانم و إن 
فأخنلس هاعسقلن    خيمنة إىل   يند على م  يعلد متن  هإ  اعسقلسن  فقن ل: فالنجا من  بنها ب نمحن   عُجافق 

فقن ل يجمن    لنجك مهللاحن نيقنرأ ابقنرآنحن هابسنلع ن يسن –رمحن     –الع ن ابالمن ء ل حن فأخ(3)خيمة ابسلع ن 
ينننلا أكنننيف قسنننجت  –يقنننرأ ابقنننرآنة قننن بجا: يانننم. قننن ل ابسنننلع ن ابصنننليبيني : أعسنننماجن ينننلا ابشننني  ابنننلذ 

حصنجن ا سنلمنيحن هعزبسن  عن  الع بنة بهمشنقحن هعن  ا سلمنيحن هقنه حبسنس حن  ي ن رس علن  عسنليم  ب نم 
ملنجك ابفرانة: ه  بنج  . فقن ل (4)أل ل نم ب حن مث أخر س حن فع ء ابقهت هقه  نهد  حبسن  هاعسق بن  مت ص

 ه  در ابق ىلل: (5)ب سلت  ر لي حن هوربت  مرقسه  ؛ ك ن يلا قسيست 
 

نننننننننننننننننننننننُهُل اهلنننننننننننننننننننننننجان عليننننننننننننننننننننننن   هَمننننننننننننننننننننننن  يَنُهننننننننننننننننننننننن  َيسف
  

 

                                                           
 .176( اباز ب  عبهابس م بلزحيل    8/243 بق   ابش فاية )(1)

 .176( ا صهر يفس    8/243ا صهر يفس  )(2)
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ابصليبينيحن هيصر   أينل   عسن حن هخنلل ا تن فقنيحن قجا عس كر مث   ء  ا يج  ا ا مية م  مصرحن ففرَّ 

 آمت  .(1)هّاى   ابشي  م  كيه ابشيع ن هحزب حن هدخل مصر 
 
بننن  عبهابسننن م ينننجم اباينننه ابقلانننةحن هابسنننلع ن انننم ابنننهي  دخنننل انننلع ن ابالمننن ء ابانننز نصيييحه للمليييوك:  -

بههبنة عقبَّنل األرل بن ؛ ف بسفند انلع ن ابالمن ء إبين  أيجال ب  اب  مل   زيتسن حن ه تنجدس بنني يهين حن هأمنراء ا
سُننن  عتنننه  حن إذا قننن ل بننن : أ  أُبنَنننجَّ  بننن  مصنننرحن عبننني  المنننجرة  متننن داي  اب ننن  اجملنننرَّد : اي أيالنننجاُل؛ مننن  ُحعَّ

نَر ا ريند قن ىل  : فسع يل  ينل  نرى ينلا ة فرفنهللا ابشني  عنز ابنهي  أيجال حقيقة ابس ال د يل ابان را هعتمال
اح يننة ابف ييننة يُبنن ع فيهن  المننجرحن هغ ينن  منن  ا ت ننرا  هأينند عسقلنند   يامننة بسنن م صننجع : ياننمحن بن  عبها

عملسنن حن يننلا منن  زمنن  أ،حن فأ  بنن  ابشنني  عننز ابننهي : أينند منن  منن   يننلس ا مل ننة. فقنن ل: اَّننيهذ يننلا أان
 بعن ل بسلن  اح ينة  ابرعند إىل يفنه ابسنلع ن؛ ف انم "إان ه هان آابءان على أمة هيسسللابلي  يقجبجن : 

يسس ءبجن ع  ار يلس ا رأة هيج َّن  ينلا ا انس راال هابسسن ةل إىل انلع ن ابالمن ء علنى بسن ن هبهأ ابت ت 
 علميلس ابب   : 

 
 
رمحنن    : اي بننين رأيسنن    علنن  اباظمننةحن فننأرد  أن أييتننُ حن بننا   –اننيهذ؛  كيننف احنن لة فقنن ل ابشنني  اي 

لسحن أمنننن  خفسنننن ة قنننن ل ابشنننني  ه  اي بننننينحن ااسولننننر  ييبننننة  حن فصنننن ر ع ننننيف يفسنننن حن فس ذينننن  فقنننن ل علمينننن
 .(2)ابسلع ن قهَّام  ك بق  

 
اننلع ن ابالمنن ء أن ا م بينن  ابننلي  اوننرتايم اننم ابننهي   رأىسييلنان العلميياء وبيييع األمييراء   املييباد:  -

هن ابههبنة مي رانجن أيجال هدفهللا مثتهم م  بيد م ل ا سلمنيحن هااساملهم   خهمس  ه يشن حن هعصنريف ون  
  يتفل عصنرف حن فأخنل انلع ن ابالمن ء   ميلن  هلنم بيان   ه   ابشراء هيج عصرا اب ل؛ ألن ا ملجكاببيهللا ه 

ا لنجك : أينسم اعن أرقَّن ء   وراء  فل يقهمحن ذبن  هونعر بينتهم هبيتن  كن م حنجل ينلا ا انىن فقن ل هلنم ابىلنهللا 
 مننن ل ا سنننلمنيحن هقنننه عزمننند علنننى بنننيا مببيننند يتفنننل ب نننم عصنننراحن هإن ح نننم ابنننرا مسسصنننود علننني م 
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ف حسننهم األمننرحن هابىلننهللا ا لننجك مصننمَّمحن   يصننوَّ  هلننم بيانن   ه  وننراء  ه  ي  حنن  حن فساعلنند مصنن حهمحن هكنن ن 
 ابىلنهللا ا لنجك م  مجلسهم انىلد ابسلع ن ابنلذ اونس   غلنب  حن هامحنر أيفن حن فن  سمهللا منهللا ون كلس حن هأرانلجا إىل

فرفانجا األمننر  عنسق م بعرينق ونرع  تنن دى علني م ببيند من ل ا سنلمنيحن ه صننل  حن هيُ فقن ل: ياقنه ب نم  لسن
إىل ابسننلع نحن فبانن  إبينن حن فلننم ير ننهللاحن ف ر نند مننن  ابسننلع ن كلمننة فيهنن  غلظننةحن ح صننله  ا ي نن ر علنننى 

. هيتننن  أدرك ابشننني  ابانننز أن أعنننجان (1)األمنننرحن هأيننن    يسالنننق بننن    دخجبننن    ينننلا  –رمحننن     –ابشننني  
بنني   –  ابنهي   – ب ها علي حن ههقفجا   ه   احق هععبيق ابشنرعحن هعتفينل األح ن م ابن    عفنرا ابب  ل ُت

كب  هصن  حن هحن كم هحم نجم هأمن  همنجا   فلعنأ إىل ان ح  ابلنايف ابب يند   ون يرسحن ابقنجذ ابفان ل 
ينننل عننن  ابقرينننة ا ننهمر   حقيقسننن  ه نننجيرس هانننتهسحن هأعلنن  ا يسنننو ال هعنننزل يفسننن  عننن  ابقلنن ء هقنننرر ابرح
هركند محن را    رحنابظ   أيله حن هاب  عرفو إق مة ورع  حن هيفل اباز قرارس فجرا حن همحل أيل حن همس ع  علنى محن

آخرحن هخر  م  ابقن يرةحن همن  أن ايسشنر النيف بنني ابتن ت   مصنرحن حن   ركند مجنجع ا سنلمني هراءسحن فلنم 
ه انيم  ابالمن ءحن هابصن حنيحن هابسعن رحن هأم ن هلم هبسن ن  ع ه امرأة ه  ص  ه  ر ل   ي ب  إبين  يس لنفحن

هأم  بنن حن ابقنن ىلمجن ابب سنن ال هابسننتةحن  حنن هلم يقننجل :   خنن    مصننر إن   ي نن  فيهنن  اباننز بنن  عبهابسنن م
هاعمننرهن اب اننرهاحن هابتنن يجن عنن  ا ت ننرحن اجمل يننهي    اننبيل  حن   خينن فجن بجمننة  ىلننمحن ه    عنن  ونن مد 

ذيد مل   فركند ابسنلع ن  ق يرةحن هك يد ابسجصي   : م  راحابإىل بسق رير حجل يلس ابظ يرة هرُِفَاد ا
بتفس حن هحقن  هاارت ن سحن ه يندَّ قلبن حن فر نهللا بشنر  أن يُتن دذ علنى ملنجك مصنر هأمراىلهن  هيبنياهمحن فأرانل 

حن عتهىلنننلحن اينننزع  اب   فنننة هابشننني    يس ننن ؛ أليننن  يرينننه إيفننن ذ ح نننم   –انىلننند ابسنننلع ن  –إبيننن  كبننن يم 
يننلا ابشنني  هيُبياتنن  هدنن  انىلنند ابسننلع نحن هأصننهر قننرارس بسصننفية ابشنني   سننهاي  هقنن ل: كيننف يتنن دذ عليتنن  

هابسنننيف   ينننهس ملنننجك األرلحن ه  أل نننربتَّ حن بسنننيف  ينننلاحن بتفسننن    مج عسننن حن ه ننن ء إىل بيننند ابشننني حن 
فا د إىل أبي حن هأخيفس احن لحن فقن ل ابىلنهللا ا لنجك ف ر  إبي  هبه ابشي حن فرأى أمرا   لها حن  صلس  حن فعرا ابب ال

سننل   انبيل  حن فلمنن  رآس انىلند ابسننلع ن؛   سلان  حن إمين ان  بربنن ؛ قن ىل   بجبننهس: اي هبنهذ : أبننجك أقنلال من  أن يُنقف
 ايسز  يهس هارعاه  فراص  هاق  أر  حن فب ىحن هاأل ابشي  أن يهعجا ب  ق ىل  : 

 
ة فقننن ل ابشننني : أاندذ علننني م هأبنننيا م. قننن ل انىلننند ابسنننلع ن: ففنننيم اي انننيهذ َّ خننن احن أذ وننن ء ابامنننل

عصرا مثتت  ة ق ل ابشي :   مص م ا سلمني. ق ل انىلند ابسنلع ن: من  يقلني ة قن ل ابشني : أان. هأيفنل 
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فبن ع ا لنجك متنن داي  علنيهم هاحنه علنج اعخنرحن هغن ىل انلع ن ابالمنن ء  –رمحن     –  أمنرس علنى ينه ابشني  
 .(1)هم هقبل  هصرف    ه جس ال  اب  عاجد اببتفهللا على ابب د هاباب د   مثت

 
همنن  يتنن  عننرا ابشنني  اباننزحن  ينن  "ابىلننهللا ا لننجك" هاوننسهر أمننرس   اعفنن احن هاننعل بنن  ابسنن ري  مجقفنن   فريننها    

ل ه  ونند يشننههس ابانن   أمجننهللاحن هعنن  صننج  احننقحن هعننزَّ ابالمنن ءحن هّ  ععبيننق وننرع   عانن ىلحن هيننزم ابب  نن
اه م ابسلعة هابقجة ا  ديةحن أم م الع ن   عا ىلحن هأح  من حن هصنها علنى ابانز حنهي  رانجل   صنلى 

حن هعنن د اباننز إىل عريتنن    كتننف   عانن ىل (2)ا هنن د كلمننة حننق عتننه اننلع ن  نن ىلر   علينن  هاننلم: أفلننل 
( 38  ند كنل ّخنجان كفنجر" )احن حن آينة: هرع يس حن هيج ابق ىلنل: "إن   ينهافهللا عن  ابنلي  آمتنجاحن إن    

 (.21  أك ر ابت ت   يالمجن")يجافحن آية نهابق ىلل : "ه  غ بد على أمرسحن هب 
 

 العب يهد  لاعة املاكر، ويسقط عدالة الوزير: 
  ُتنو اننتة هاحننهة علننى ح دوننة بيننهللا األمننراء   ا ننزاد ابالنين حنن  هصننل إىل علننم ابشنني  عننز ابننهي  منن  فالنن  

مانني ابنهي  بن  وني  ذ ابهار عته ابسلع نحن هيج م  يا دل ابيجم "كبن  أمتن ء ا لن  أه ابنرىليه"حن هينج أاس 
ابشننيجؤحن هابننلذ كنن ن جيمننهللا إىل متصننب حن اخسص صنن   ابننجزيرحن هق ىلننه ا ننيم   ا انن رك هفننس  دمشننق ب تنن   

ح نن م ابننهي  هيسنن ر علننى مت ننر كبنن حن خينن بف أكنن ن مننسول   هع ب نن   هماسننها  بقجعنن  همتصننب حن هبننلب  دننرأ 
مشنن عر ا سننلمنيحن فبننىن فننجا أحننه مسنن  ه ابقنن يرة  بل  يننة أذ ق عننة بسننم ع اب تنن ء اببشننرعحن هيسنن ء إىل 
وبد ذب  عتنه ابشني  ابانز هينج يسنجىل متصند ق  ن  ابقلن ةحن حن  هم  أن ي 640ها جايقى هذب  اتة 

هأصننهر أمننرس اننهم اببتنن ءحن هب تنن  ابفننجاحمحن غلنند   عانن ىل هإي يننة بينند  حن هإعنن ن ا ت ننرحن هإرع نن ال 
أه دس ها ننجوفني عتننهسحن خشنن  منن   نننب ابتنن ت   ابستفيننلحن أه ا ا ر ننة   اهلننهمحن فقنن م بتفسنن حن همجننهللا مانن  

ا سننعهحن ه  هذينند إىل ا سننعهحن همحننل ماجبنن  ماهننمحن هقنن مجا  زابننة ا ت ننرحن هيننهم اببتنن ء ا سننسوهث فننجا 
مانننن  حن بننننل أاننننق  عهابننننة ابننننجزير رنننن  ياننننين عننننهم قبننننجل رهايسنننن  ي سننننف اباننننز اننننلا ابسوننننهذ بلننننجزير هابسننننلع ن 

هوه دع حن هعزل يفس  ع  ابقل ءحن حن    يبقنى  ند رمحنة ابسنلع نحن ه هينهس اببانزل أه غن س هكن ن هلنلا 
هعنتفه ابتن ت ابصناهاء من  عسنل  اح ن محن هإرع ن ال ا   بفن   ه  رانة ابامل دهذ ي ىلنلحن أونر ععيندحن 

اباننز بسننجءحن بننل أدرك ابسننلع ن اننم ابننهي  أّن احننق مننهللا جيننرة أحننه أن ميننه ابشنني  ابسعنن هزا  ابشننرعيةحن ه  
ابنجزير ر ين   هونابي     ذبن حن هعلعف ما  بلانجدة إىل ابقلن ء هب ن  ابشني  أصنر علنى ذبن حن هون  ابشي  
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منهللا ابننرايححن هب ن  ابجاقنهللا غنن  ذبن حن ه ن ر الننيف   اعفن ا حن  هصننل إىل هأن كن م ابشني  اباننز انيليد 
قن ل ابسنب  : هاعفنق أن  هنّز ابسنلع ن ا لن  (1)ليفة   ب نهاد هأخنل صنهاس ابجاانهللا   ابان   ا ان م  ال

ههقنف بنني ينهذ لنى ابنهيجانحن عابص م رانج   من  عتنهس إىل الليفنة ا سساصنم بب نهادحن فلمن  هصنل ابرانجل 
  محلتّيهننة فقن ل:   هب نن  الليفنةحن هأدى ابرانن بةحن خنر  إبينن  هانأب : يننل  انند ينلس ابرانن بة من  ابسننلع ن

ع  ابسلع ن ماني ابهي  اب  وي  ابشيجؤ اانس ذ دارسحن فقن ل الليفنة: إن ا نلكجر  أانقع  ابن  عبهابسن م 
 .(2)إىل ابسلع ن رصر ح  و فه  اببرا بةحن مث ع د إىل ب هاد هأدَّاي  فتو    يقبل رهايس  فر هللا ابراجل 

 
ر: قنن ل ابنن  إايت فلمنن  هقننهللا ا عفنن ا علننى اننلعتسه  حلننر علننى مصنن اننلعتسه معار ييته ل يي رل الييدر  -

بن  عبهابسن م: بتد األعزحن هابياه  اببسلعتة على كرس مت حن ق ل ابشي  عنز ابنهي  ابق       ابهي  اب  
  ذب  مق م حن هذكر  فيهن  رن ذا ابسلنى   بن  ا سنلمني    عجبد وعرة ابهر على ابهاير ا صريةحن عملد 

حن ه  يننلا رد (3)مثنن ن هأرباننني هاننسم ىلة لعتسه  يننجم المننيه    صننفر اننتة نلننيهمحن هك ينند اننبج يننة امننرأة ع
هانيأيت احنهي  عن  ح نم عنجو (4)أحنها  من  علمن ء ابنهي    يبنه اعرتا ن   علنى ذبن ينزعم  ين     على م 

 ع  ا م بي .ا رأة بلسلعتة   كس بت  ابق دم  ذن   عا ىل 
 
همنننن  مجاقفنننن  رمحنننن    :   حننننرال ابسسنننن ر ابننننلي  دامهننننجا ابننننب د اويييييه ال يييي اعة:   حييييرب التتييييار ولت -

عنن  م قنن  م ا ان مية هدمننرها ب نهادحن هأابدها ا سننلمني هعظنم خعننريم علنى ابانن   ا ان م  ه نننب ابتن ت 
األرلحن عتننهي  عننهخل ابشنني  رمحنن    هبنن  هحننرامحن هخنن ا أيننل مصننرحن ه نن قد اببسننلع ن هعسنن كرس 

هذكنريم بلنرهرة ا هن دحن هعتنهم  ااسشن رس ابسنلع ن قعنز  منر ا مل نة هحنرال ابسسن ر  يفنجت ابتن ت اهلمة  
علننى   ابتصننرحن فقنن ل ابسننلع ن بنن : إن ا نن ل   خننزاي  قليننلحن هأان قنن ل رمحنن   : أخر ننجا هأان  نن م  ب ننم 

  لنه ابسنلع ن كبن ر ابالمن ء حن هكن ن  (5)ابسس ر ب  على قس ل  قرتل م  أمجال ابسع ر م  ااسانيأريه أن أ
ابانهه بن د ا ان م  اف  ن ابرأذ من  ذيند إبين  ابن  عبهابسن م حين  قن ل: إين  إذا  نر هابفقه ء هابقل ة 

ه د على ا م م قس هلمحن ه  ز ب نم أن الخنلها من  ابرعينة من  عسنسايتجن بن  علنى  هن دكم بشنر  أ  يبقنى 
ابتفيسةحن هيقسصر كل ا ته على مركنجال ا ليبةحن هاع    احجاىلص بيد ا  ل و ءحن هعبياجا م ب م م   
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ها ح  هيسس هها يم هابا مةحن هأم  أخل األمنجال من  ابا منة منهللا بق ىلن    أينهذ ا تنه من  األمنجال هاعع  
ك فننة منن  ميل ننجن هاألمننراء ها تننه فسننجى اباننز هامس لننجا أمننرسحن فقننه أحلننر األمننراء  . فتفننل ا لنن  (1)ابفنن خرة فنن  

ل هحلنن  يسنن ىلهمحن هأقسننم كننل هاحننه مننتهم أينن    ميلنن  وننيا     اببنن   حن ه نن  مجانند يننلس األمننجال منن  منن 
ان د هيقنها  هأيفقند   دهينز ا نيمحن ه  ع نف ينلس األمنجال يفقنة ا نيم أخنل ابسنلع ن قعنز ه ربد 

ولننم ه  ر ننل قنن در   مصننرحن فعمننهللا بننلب  األاننلجال ابفريننه ا نن ل احنن ل ابننلذ   ديتنن را  هاحننها  منن  كننل 
ز هاخجايننن  مننن  ابالمننن ء عتنننزَّل يصنننر   علنننى عبننن دس نبننن  ابانننعنننههان فيننن حن همنننهللا ا انننساهاد ابتفسننن  ابنننلذ قننن م 

. همنن  أانن ال ابتصننر ونناجر ابتنن ت بقيمننة اباننهل (2)ي 658هيننزم   ابسسنن ر   عننني  نن بج  اننتة ا نن متنيحن 
دة ابسننلع ن قعننزحن منن  خنن ل ابنن  انن مهد    اننل رهح  هيننهة عسننرذ   كينن ن ابشنناد ا سننلم  نند قينن 

هي نلا ك يند مجاقنف ابانز بن  عبهابسن م من  ابفس هى ابفلة اب  أف  ا  ابشني  عنز ابنهي  بن  عبهابسن م 
آمننرا  اب اننرهاحن انيينن   عنن  ا ت ننرحن صنن دع   ابحننقحن حننراب  علننى ابب  ننل ح نن م عصننرسحن   حي عنن  ا هيننهة كلهنن  

فع يننه اببيننهحن كمنن    يننه اببقلننم هابلسنن نحن حن هالوننر انن حن هأيلنن  عنن   أحننهاث عصننرس فننأور بنن  هعف عننل ماهنن 
حنن  كسنند ا نن   حننرا منن  يننجر   اننعل ال بننهي حن هعننرك خلفنن  مهراننة غتيننة ب ننل ابحنن  هانن ة عبقننة 

 .(3) هاباهابةا  ابب ح جن ع  احق هأيص ر ابشرعحن  يقسهذ
 
  ابنهيي  منهللا مشن ركس     زاينها  بقه  رال بت  اباز م    بلزيه بس ع  همجاقفن حن ف ن ن رمحن   زهد :  -2

أحهاوه حن هاخنرا ن    حنل مشن     همالن    فلنم ي ن  متانز   عن  ابتن تحن بنل كن ن يانيم بينتهم رافلن   
بننل كنن ن ياعنن   ذ   ي نن  يسعلننهللا إىل منن    أيننهيهمإديينن يم يننلكريم  خننرايمحن ف نن ن أغننىن ابتنن ت رغننم فقننرس 

ه  يننرد انن ىل   اننأب  رغننم بربنن حن ياعنن  األغتينن ء هابفقننراء رغننم فقننرس  ابفقننرحن ععنن ء ابجاوننقععنن ء منن    خيشننى 
خلننهللا وننيا   منن  بب انن حن أه  ننزءا  منن  عم مسنن حن أه وننيا   منن  أ ث ح  سنن حن فنن ذا   جيننه منن  ياعنن  منن     يبنن  

 اهن  هبصنري حن يامنل فيهن  بآلخنرة رغنم بيس  هأععنى بسن ىلل حن كن ن زاينها    مسن ع ابنهيي  رغنم أين  كن ن منلء 
علنى ذبن  مجاقنف ك ن ة متهن حن عتنهم  عنرل علين  رانجل ا لن  ابصن م (4)    ءع  عساى راغمة هابهبيل أ 

م  مجقف  م  ابسو بف مهللا ابصنليبيني هعسنليم حصنجن إ  عيل أن يت سر بلسلع ن هيقبل يهس هياسلر إبي  
فلن   أن أقبنل ينهسحن اي  كم  مّر مات  قن ل ابشني : ه  اي مسن ني من  أر ن س أن يقبنل ينهذ  –ا سلمني هلم 

                                                           
 .ا صهر يفس (1)

 .120فس هى وي  ا ا م اباز ب  عبهابس م   (2)

 .120ا صهر يفس    (3)

 .( هم  باهي 8/230 بق   ابسب   )(4)
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بنن  همنن  زيننهس ههرعنن  رمحنن    أن (1)ع فنن    نن  ابننس كم بنن  قننجم أيننسم   هادحن هأان   هادحن هاحمننه   ابننلذ 
هأمنننر بننن   بنننف ديتننن ر يصننن  بلملننن  األونننرا هينننج   مر ننن  ابنننلذ مننن   فيننن حن امس نننل أمنننرس هعمنننل بتصنننو  

م عنننة     أكنننهري  بشننن ء مننن  ابنننهيي  ههدع ابشننني  ينننلس ا سمصنننرية فرديننن  ابشننني  عليننن  ه  يقبلهننن  هقننن ل: 
. ه نن  ين  ر ابشنني  اباننز من  دمشننق هقننه انينز ابسننسني    مننل ونيا   منن  حعنن م ابننهيي  (2)هملننى ابسنلع ن 

هرفنو مت صب  هأعم ب حن ه   ااسق ل اباز م  ابقل ء عته فسنجاس ببينهللا األمنراء همس ع اببيدحن أه م  كهَّا  م  
 ن  ينهل علنى قت عسن    ابق يرةحن هكل أمساس    احي ة مهللا أارع حن محفنل محن ر هاحنهحن ابسلع ن بلب حن خر  م

اببقليلحن هزيهس   ا  ل ها سن عحن ه ن  منرل ابشني  ابانزحن هأحنه اب نج حن أرانل بن  ا لن  ابظن ير بينيفت أن 
قن ل ابانز:   بانه هف عن  "  عنهريه ابصن حية"حن في نجن هبنهك م  ينياني أه دس   مت صب  هقن ل: .. أن 

عتننه   عانن ىلحن قنن ل بنن : ااننل بنن  راعبنن  ة : قنن ل يننلا منن  يصننل  بننلب حن قنن ل بنن : فمنن  أينن  ياننيمة قنن ل: منن  
حن هاحقيقنة أن هبنه ابانز ابشني  عبنهابلعيف كن  (4)إىل عايني عق  ابهي  ب  بتند األعنز حن مث أو ر (3)إبي م 

 .(5)   ال متصد ابسهريه هراوة أله دس اباز هزيهس متا  مع     فقيه  حن يصل  بلسهريهحن هب   هرع 
 
ك ن ك ن  ابصنهق  حن ابان  ابينه فيمن  ميلن  جينجد ر بن  هبنج كن ن قلني  حن  مان   ابأل نر للصدلة:  بهح -3

 ة بنهر ابنهي  بن  مج عنة رمحن   حن أن ابشني   ن   إىل ينجم ابنهي حن ح نى ق  ن  ابقلنهاب جاالحن هادخ ر ذب  
اببسنن عني عبنن ع اببنن م  ابقليننلحن فأععسنن  زه سنن  مصنن غ   هلنن  حنن  صنن ر  كنن نحن بهمشننقحن هقننهللا مننرة غنن ء كبنن  

حن هابعنن  هعصننها ب متنن حن فق بنند: اي اننّيهذ فبتنن  بنن  بسننس ان حن َيِصننيَف بنن حن فأخننل ذبنن  ا صنن  هق بنند: اوننرت 
إ  ه نه  ابتن ت   ونهة فسصنهقد ب متن حن فق بند بن :  نزاك   اورتيد بت ة ق ل: يام بسس ان   ا تنةحن 

هح ننننى ابنننن  ابسننننب   عنننن  حنننند اباننننز (7). فعننننهد انننن ة أصننننو ال راننننجل   هابسننننلف ابصنننن م (6)خنننن ا  
  بلسصنها: هح ن  أين  كن ن منهللا فقننرس ك ن  ابصَّنهق  حن هأين  ررَّن  قعننهللا من  عِم مسن حن هأععنى فقن ا  يسننأب  إذا 

 .(8)جيه ما  غ  عِمم مس  

                                                           
 .(8/243ا صهر يفس  )(1)

 .بلزحيل . 107( اباز ب  عبهابس م   8/240 بق   ابش فاية )(2)

 .بلزحيل  107( اباز ب  عبهابس م   2/84 بق   ابش فاية بألاتجذ )(3)

 .107اباز ب  عبهابس م حن بلزحيل    (4)

 .108ا صهر يفس    (5)

 .(8/214 بق   ابش فاية اب يفى )(6)

 .108اباز ب  عبهابس م بلزحيل    (7)

 .108ا صهر يفس    (8)
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م ابتنن ت ابننجرعحن رجاقفنن  أه  حن مث بالمنن  كنن ن اباننز صنن حد هرع مساننهحن إذ كنن ن هرعنن   هيالننورعييه وتقييوا :  -4

يننهل علننى ذبنن  قجبنن : جينند علننى الت ننى ا شنن ل أن يسننسرت   ابصنن ة ك بسسننرت بلتسنن ء ابفينن ل  يينن  حن ه نن  
ابرهاعنندحن ه  يالننم أينن  اننتة ابفعننر أم اننتة ابظهننرحن فنن ان حن هقجبنن  : منن  يسنن  ركاسننني منن  ابسننت  (1)احسي  نن   

 .(2) تسيةحن ه   يس  ص ة م  ص عني مفره سني أيل    يت اببستسني بتوصل على ا 
 
ابتن تحن ك ن ابشي  عز ابهي  ب  عبهابس م مسجا نهللا ابنتفهحن منهللا ربن حن همنهللا توا عه وعد  التكل :  -5

همننهللا يفسنن حن ه  يس لننف بشنن ء   حي عنن حن همايشننس حن هبب انن  هاننلجك  مننهللا ا ميننهللاحن فاتننهم  كسنند بنن  ا لنن  
زس اب  سه د  ليد خ مه   اباقيهة؛ "إن كتند عنّهع  ا  سهن دحن فالين  األورا را بس حن هفيه  م  يَلمف 

ر ابننهعجى بس ننجن صنن حد مننليد خنن مه" إ  بنن  اباننز ب ننل عجا ننهللاحن  أن ع بنند بي ننجن ا ننجاال علننى قَننهف
فأصنجل ابنهي  بنيه فيهن  منلايدحن ع  يلس ابتقعة: هأّم  م  ذُكر م  أمر ا  سه د ها ليد ال مه هق ل 

ببيننهللا األمننراء حن هعتننهم   نن ءس انىلنند ابسننلعتة   مصننر حنن م   اننيف  بيقسننل اباننز بفسننجاس (3) فنن ن األصننل هاحننه
ماتنن حن فقن م  اننسقب ب حن ف عرت ن  ابتنن  خشنية علينن  من  ابقسننلحن فقن ل بنن : اي هبنهذ حن أبننجك  ا م بين حن كمنن  ّمنر

ابام منة همنرة قبانة  حن هكن ن ابانز ينرتك ابس لنف   بب ان حن ف ن ن يلنبه منرة(4)أقل م  أن يقسنل   انبيل   
منن  ببّنن دحن حبسنند منن  يسيسننر بنن حن ه لننر انن  ا ت اننب   ها جاكنندحن قنن ل: ابنن  ابسننب   باننه ح  يننة عصننهق  

كن ن ك ن يلبه ابام مةحن هبل نين أين  كن ن يلنبه قبّنهللا ببّن دحن هأين   اببام مة: ه  يلس اح  ية م  يهل على أي   
ينننلاحن ه رة ينننلاحن علنننى حسننند مننن  يسفنننق مننن  غننن   لنننر ا جاكننند ابسنننلع يية بننن حن ف أيننن  كننن ن يلنننبه  رة 

 .(5)ع لف
 
ك ن ابانز بن  عبهابسن م بلي ن   فصنيو   قنجذ ابابن رة ذا  ا ان   ا سانهدة هقنه عنرك بالغته ولصاحته:  -6

 مته : بت  أقجا   مأوجرة 

                                                           
 .106فس هى وي  ا ا م اباز ب  عبهابس م   (1)

 .(2/25قجاعه األح  م )(2)

 .(233حن 8/231 بق   ابش فاية اب يفى )(3)

 .110اباز ب  عبهابس م بلزحيل    (4)

 .110ا صهر يفس    (5)
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جياننل  أن يبننلل  هننهس   يصننرمه حن هأنيتب نن  ب ننل عنن   إذا أذل احننق هأئننل ابصننجاال   نصييرل احليي :  -أ
سننننسظلحن بظلهمنننن  هأن ي سفنننن  ييفسنننن  اببننننلل هالمننننجل أهىل متهمنننن حن هإن عننننز احننننقحن فظهننننرحن ابصننننجاالحن أن 

 .(1)اببيس  م  رو   غ مه  
 
هابشرع ميزان يجزن ب  ابر  لحن هب  يسيق  ابرب  م  السرانحن فم  ر ن    مينزان ال ر  هو امليبان:  -ب

بر و  حن هم  يقص   ميزان ابشنرعحن فأهبان  أينل السنرانحن أهبي ء  حن هختسلف مراعد اابشرعحن ك ن م  
إىل متزبننننة حن هأخسنننه  مراعننند اب فنننن رحن ه  عنننزال ا راعننند عستننن قص حننن  عتسهننن  هعسفننن ه  خفنننسهم   ا ينننزان 

مرع نند أصنن ر ابصنن  ىلرحن فنن ذا رأينند إيسنن ان  يعنن    اهلننجاء هميشنن  علننى ا نن ءحن أه خيننيف اب  يبنن  حن هخينن بف 
رم  حن ب   ابد حمللحن أه يرتك ابجا ب   ب ن  انبد  َّنجز؛ فنأعلم أين  ونيع نحن يصنب  احملابشرع ابرع  ال 

م  األاب ال ابن  هصنفه    بللن لحن فن ن ابنه  ل  ين  همييند فستسنة   فست  بلعهلةحن هبيه ذب  ببايه 
أن مان   تنة يظهنر بلتن ت ابتونلحن هكنلب  (2)  الربنةحن فسسبان  كتجزين  كيا انيدأليل ابلن لحن هكنلب  ىبيت

مرع ننند بلونننرام  كنننل  يننن فتننن رس  تنننةحن ه تسننن  انرحن هكنننلب  مننن  ىبكنننل احيَّننن  حن هينننهخل ابتننن انحن ف هانرا حن 
 .(3)ابت ان بيقسهها ب      بس  هيس باجس على  ه بس  احي   هف ع  بلت ت بهخجل 

 
حه حن هعفسنننه هابعرينننق   إصننن ح ابقلنننجال ابننن  عصنننل  األ سننن د بصننن النريييي  ىل  حييييال القليييوب:  -ج

األحنننجالحن عننن   حن هعزييتهننن  ب نننل مننن  يقنننرال إبيننن حن هيزبفننن  بهيننن حن مننن  بفسننن دي ؛ ععه يننن  مننن  كنننل مننن  يبانننه 
علي حن ها صن  ء إبين  ها  نجل بنني يهين    كنل هقند من  هاألقجالحن هاألعم لحن هحس  اعم لحن هبزهم ا قب ل 

 ابسنن مة ها نن ل همارفننة ذبنن  ينن  األهقنن  حن هحنن ل منن  األحننجالحن علننى حسنند ا م نن ن منن  غنن  أداء إىل
ا لقبة بالم احقيقةحن هبيسد احقيقة خ ر ة عن  ابشنرياةحن بنل ابشنرياة   فونةحن  صن ح ابقلنجال اب ان را 

 ننلَّ هاألحننجالحن هاباننزهم هابتينن  حن هغنن  ذبنن   نن  ذكننران منن  أعمنن ل ابقلننجالحن فمارفننة أح نن م ابظننجاير مارفننة 
أه فنن  رحن هقننه يسشننب   بننهاَّ ابشننرياةحن ه  يت ننر وننيا   متهمنن  إ  كنن فرابشننرعحن همارفننة أح نن م اببننجا   مارفننة 

ه متهمحن ه  يق رام   و ء م  ابصف  حن هينم ونرال من  قعن ع ابعرينقحن أل نم يقعانجن  نرا اببقجم م  بي
حن يعلقج ننن  علنننى  حن هيسنننياجن األدال علنننى قبيوننن  ابنننلايبني إىل   عاننن ىل هقنننه اعسمنننهها علنننى كلمننن   

                                                           
 .110ا صهر يفس    (1)

 .ذكجر ابتول(2)

 .106معجية   ( صفو   2/194قجاعه األح  م )(3)
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هابرال هأعب ع األيبي ء م  ابالم ء ها عقي ءحن هيتهجن م  يصوبهم م  ابسم ع م  ابفقه ءحن بالمهنم األيبي ء 
 .(1)صوبسهم هع  الجك  ريقهم  ن ابفقه ء يتهجن ع  

 كم  أن بلاز صف   ك  ة  هود عته    وت اي عرمجس حن ك بالم هابفق حن هابسجكل هاهليبة...إخل.
 

 عاد ال يخ عب الدين بن عبدالسال : اثمااً: أهم حماور الت ديد 
بنننيه ا نننراد اببسعهينننه ع يننن  حقننن ىلق ابنننهي  اب  بسنننة ابقعاينننة بنننس ىلم أه ننن ع ابتننن ت هأينننجاءيم هب تننن  عصنننوي  

بسا بيمنن  هإر  عنن  غلنن   بلمفنن ييم ا رتاننبة   أذينن ن ابتنن ت عنن  ابننهي حن هعاننهيل أله نن عهم هاننلجكهم هفقنن   
هكل يلا يتعبق علنى ابشني  عنز ابنهي  بن  عبهابسن محن فقنه ا دراف    راي  باه أن عراكم   علي  اببهع ه 

اببهعحن هأحي  ابست حن كم  حن رال ابسقلينه هأحين  ا  سهن دحن همن رت دهر ابان   اجمل ينه   قين دة األمنةحن أم   
فقنه كن ن ينهافهللا عن  مصن م األمنة بينهس  حنف بسف ابت ت حجب حن هاختلهس إم م   بههن مت زعحن هيج  هير بنلب 

بلس ي حن هبقلم  ه ف  حقجقه حن هينهرأ عتهن  كنل ا ف انهحن همن  يقن   ابسعهينه عتنه ابشني  عنز ابنهي  بن  ه 
 عبهابس م.

 
يظهننر اننا  ابشنني  عننز ابننهي  بسقتننني أصننجل ابفقنن  فيمنن  ي حظنن  أوتنن ء سييعيه لتقاييء أصييول الفقييه:  -1

هونجايهحن ه نجاب حن ايظنر من     دراانة كس بنة "قجاعنه األح ن م   مصن م األانم" من  عفريان   هاانس ت ءا حن
حن هكننلب    حهي نن  عنن  (2)حهي ن  عنن  ابتسنني نحن همنن  يسالننق بنن حن همنن  يسننق  بن حن همنن    يسننق  بنن  ه نن بع  

 عنز ابنهي    ي فنل عن  دهينه  ن بع حنحن هكل م   س   إىل   ب حن ف ن ابشني  (3)ا شقة هأيجاعه  ه جاا  
  هاألركن ن إذا هقنهللا بلنرهرة أه ح  نة فن ن   خينسص ه جبن  فه  يج يقجل م   : هابل ب  أن اخس ل ابشنراىل

حن هيجاصنل    هيننه (4)اببصن ة ك بسنرتحن فنن ن كن ن   قننجم يامهنم اباننرذ فن  قلن ء علينن   ن  فينن  من  مشننقة 
  ب  م  يسهارك إذا ف   بالرحن همن    يسنهارك منهللا قين م ابانلر هي نلا عج هند مهنة ا من م إىل دهينه بتن ء 

اببسأكينننه علنننى اباقلينننة األصنننجبية ابننن    يتب ننن  أن عفنننرا   ا زىليننن   هإ ننن  ختسصنننري     ية اباقلينننة ا اننن م
حن هيبنهه ينلا  لين     اب نرهة احي ة مهم  عاقه  هعشابدكلي  حن هعلبعه    قجاعه  جا هة مسسعها  
عسج   ابهلمنم هاأليظن ر  مست ورة   كسب حن يلس ابقجاعه اب  –اهل ىللة م  ابقجاعه اب  خلفه  ابشي  عز ابهي  

ا س نن ة عنيف ابزمنن ن ها ستجعننة دنج ا سننسقبل بسجاكند ععننجر احينن ة عن  هعنن  هإدراكحن هعلنن  احسي  ن   اباصننر 
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من  عانين اب   ن  بننسو م بن  أه علين  هابقجاعنه ابن  ذكرين  ابشني  عنز ابننهي   عنيف ا  ن نحن هأمن  ابفنرهع ف  ببن   
 ك  ة يلكر مته    ذ 

 
 لفقهية:القواعد ا -أ
   جلب املصاحل ودرء املفاسد:  -
  صيل مصلوة ابجا د أهىل م  دفهللا مفسهس ا  رهس. -
 عصرا ابج ة هيجاام ر  يج األصل  بلَمجفِوَّ علي . -
 أقجم ابت ت  لد مص حه  هدرء مف اهي .إ    يُنَقهَُّم   أذ ه ية  -
 حف  ابباو أهىل م  علييهللا اب ل. -
 أهىل م   صيل ا فقجد. حف  ا ج جد -
  مل أخف ا فسهعني دفا   ألعظمه . -
 دفهللا ابلرر أهىل م   لد ابتفهللا. -
 (1)األصل   األمجال ابسورمي م   يسوقق ابسبد ا بي   -

همي   ابقجل  ن ا م م ب  عبهابس م قه أبقى أهاهللا م  مي   م  ابلجء علنى ق عنهة  لند ا صن م هدرء 
سقراىل   راي ن    مسن ىلل    صنىحن هأح ن م   عانه أصنليه  هفرعيهن حن حن  أانسع ع أن ا ف اه هأوهنر ابان

 ير هللا ابفق  كل  إىل يلس ابق عهة ابش ملة ا  ماة األصيلةحن اعسب ر ا ص م هدرء ا ف اه.
 
   مراعال التخفي  ورلع احلرج: -ب
   يسق  ا قههر علي  اب اعجز عت . -
 د.األوي ء إذا   قد اعسا -
 قه هاهللا ابشرع   ابتجافل م   يجاا    ابفراىلو. -
 ابلرهرا  مت ابة  ابحة احملظجرا   لب    صلوسه . -
 ر بقهري حن هيزهل بزهاهل .يقهم  أحل بلرهرة  -
 
   املقاصد والوسائل:  -ج
 م   يسم ابجا د إ  ب  فهج ها د. -

                                                           
 .يق   ع  قجاعه األح  م 521ابس م   مق صه ابشرياة عته اباز ب  عبه(1)
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 ن أهىل اب جز بقرب  إىل  صيل ا قصجد.كل م  ك ن أقرال إىل  صيل ا قصجد م  اباقجد ك  -
   عقهم ابسسم   هابس م   على مق صه ابص ة. -
 ابجا ىلل عسق  بسقج  ا ق صه. -
 عق عه ع   صيل مقصجدس فهج اب ل. كل عصرا -
 إذا ك ن ا علجال حمرم   فس اب  حرام. -
 .(1)جيجز   ابس بهللا م    جيجز   ا سبجع  -
 
 لفء:  مقاصد املك -د
 .مق صه األبف ا على يية اب فظني هيسس ىن م  ذب  ابيمني ف ي  على يية ا سسولف -
 م  أ لق بفظ    يارا مات س   ي اخل رقسل س. -
 اباقجد مبتية على مراع ة ا قصجد. -
 األغلد على ابت ت يج ا زم. -
 
   أمور متفرلة: -ه
 ا سجقهللا ك بجاقهللا. -
 احمل على أقل . م   مي    بع حن جيدحن -
 ابقليل يسبهللا اب      اباقجد. -
 مسس تي  .م    مي   عصرف  حن   ميل  ا ذن في حن هذكر هللس ابق عهة  -
 م  مل  ا يش ء مل  ا قرار. -
 القواعد األصولية:  -
   األحكا  التكليفية: -أ
   ع ليف ر    يسالق ب  قهرة ه  إرادة. -
 د على ابفجر ألمر حمسمل.  جيجز الخ  حق جي -
 إذا ك ن ا علجال حمرم   فس اب  حرام. -
   يرتك احق أل ل ابب  ل. -
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   تعليل األحكا :  -ب
 األصل أن عزهل األح  م بزهال علله . -
 ابلرهرا  مت ابة  ابحة احملظجرا   لب    صلوسه . -
تزبة صنري  األقنجال   ختصنيص ابامنجم هعقيينه   ابامجم هالصج  : د بة ابا دا  هقراىل  األحجالحن ر -

 ا علق.
 
   الدالالت:  -ج
   م  كل عقهير.بعقهير م  وهر م  ابقرآن أهىل   اب -
 لهف   أخفه حن هأحسته  هأفصوه  هأوهي  مجافقة بل رل.يقهم م  احمل -
 اب  م ابصري    يفسقر إىل ييةحن ألي  بصراحس  متصرا إىل م  دل علي . -
 
 
   سد الذرائع: -ه
 سنننن   بننننهرء مف اننننه اب رايننننة هابسوننننرميحن كمنننن   سنننن    لنننند مصنننن م ابتننننهال ها جينننن ال ههلننننلس ابق عننننهة  -

 .مسس تي  .
 .(1)عتزيل ا جيجم )م  ا ص م ها ف اه متزبة ا الجم  -
 
   العرف والعادل: -ز
 م هعقييه ا علق.د بة ابا دا  هقراىل  األحجال رتزبة صري  األقجال   ختصيص ابامج  -
 يتزل ا قسل ء ابار  ا قسص ء ابلفظ . -
 د بة ابارا كه بة ابلف . -
 
   االستصحاب: -ر
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أداء ذبن حن بزمن  ذبن  ألن األصنل بقن ةس ااسصو ال األصجلحن م  ب حن من  بزمن   هن رة أه .. مث ون     -
   عههع .

 و ء م  ذب  ألن األصل براءة ذمس . األصل براءة ابلمةحن م  ب ؛ م  و  يل بزم  و ء   يلزم  -
 
   اخلروج من اخلالف: -س
 الره  م  ال ا مسسود. -
 
 هياه ا م م أهل م  فس  ابال ابسأبيف   ابقجاعهحن مث عبا  م    ء باهس.  االجتهاد:  -ط
 
  هاقنننهللا مث ريننن  منن  دمننن  دهينننها  ا منن م؛ ربننن  األصنننجل  يننهافه  احيجينننةحن هإعننن دة الاقنيية الثانيييية:  -2

ا منن م  صننجل ابفقنن  اد ينن  عملينن   بايننها  عنن  ابس لالننف ابتظننرذحن إذ إينن    ينن م   ن يتنن ك  احينن ةحن فقننه ادنن 
قلنن اي فلسننفية يظريننةحن بننلا اننهس ي  ننر منن  ابسم يننل هابسعبيقنن   ابفقهيننة   قجاعننه األح نن م همصنن م األانم 

 خ صة.
 
يم   ك نن ةحن ابجاقننف علننى كنن م اباننز   كس بنن حن قجاعننه عقسننيم ا صنن م ها ف اننه عقسننالاقنيية الثالثيية:  -3

األح  م جيهس أف ل   ا صلوة "هكلب  ا فسهة" عقسيم   هُت ي  حن هأعى   يلا ا ج نجع رن  ىب  بن  غن  
 .(1)   ع لمجا فيه حن بل ك   متهم اختلهس قههة هراىلها    يلا ابشأن 

 
هونر ا فسنهةحن فقنهم من  ا صن م من  ينج أعظنم خن ا  بلم لنفحن ه   راع س ا م م   عقسيم  عظم ا صنلوة 

هأباننه منن  ا ف اننه منن  يننج أك ننر وننرا  بلم لننفحن فعنن ء عرعيبنن  حسنند يفننهللا ا  لننف منن  حينن  ا قننهام علننى 
مننن    ه  أعلنننى ا راعننندحن هدفنننهللا ابقسنننل بانننهسحن مث عرتعننند  –ا صننن م ها حعننن م عننن  ا ف انننهحن فنننهفهللا اب فنننر 

حن هعهَّ يلا مارهفن   اببالنل قبنل هرهد ابشنرعحن همن  أراد أن (2)فجع   اجىل  هقبو  فل ىلل ابهفهللا رراعد ا ه
 .(3)ابشرع   يرد ب  يارا ا ص م ها ف اه را وه  م  مر جحه حن فليارل ذب  على عقل  بسقهير أن 
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لنل ه  هعتجعه  بسوقيق مق صه ابشرياة ح    يصنيد ا  لنف مإبراز عاهد ابجا ىلل الاقنة الرابعة:  -4
  يقحن أه يارتي  فسجر    قيقه  هاحمل فظة عليه .

 
 ابهييجية عته ا م م.ك رة ابعرا ا جصلة إىل مارفة ا ص م الاقنة اخلامسة:  -5
 
ابتظرة ابش ملة م  ا م م بسوقينق ا ق صنه ابا منةحن إذ ينرى إصن ح ابقلنجالحن هعزكينة الاقنة السادسة:  -6

ها عصنن ا انن  ع مننل مهننم    قيننق ا ق صننهحن بننلا اننهس ي كننه علننى ذبنن    ابتفننجتحن هابس لننق بصننف    حن
ك ننن ا    م بف عننن حن هياُنننهال أن مايننن ر ابسميينننز بنننني قصنننه ا  لنننف ابصنننوي  هقصنننهس ابسننن ء ينننج منننهى مجافقنننة 

 ابقصه ا  لف بقصه ابش رع.
 
  ن بلب  ااس ذ     ن ء بانهس  ف ك في    سأبة اب جاال   ا ص ىلد ريرس  ريرا  و في    الاقنة السابعة:  -7

 ك بش   .
 
ينننرتاهح بنننني ابلنننني هابشنننهةحن هبنننني  مننن م ابس يننن  اببشنننمجبية حبيننن  اننهساعسنن م منننته  ا الاقنييية الثاماييية:  -8

ا جعظننة هابقسنن لحن ذبنن   ن ا منن م يتظننر إىل كننل ابظننرها ابنن   سمننل أن عجا نن  ابهاعيننة   دعجعنن  بسعبيننق 
 .(1)ورع   ه قيق مق صهس 

 دروس مهمة   جمال الت ديد واإصالح: 
 بنننه مننن  ا عنننرتاا  هنننجد ينننلا ا مننن محن هبفننند األيظننن ر إىل فلنننل  اباظنننيم   الانننيه ا ق صنننهحن  -

هايسم منن  انن حن األمننر ابننلذ مهننه ابعريننق بلننلي   نن ةها باننهسحن همي نن  ابقننجل  ن مشننرهع  يننلا ياننه 
 مية هب نن    عسهيننأ بنن  األ ننجاء ابسي اننية مشننرهع   دهيننهاي  إحي ىلينن   برتمننيم عصننهع   احينن ة ا انن

هاب ق فيننة ها  سم عيننة بياعنن  مثنن رس احلنن رية دهيننها  ه لننةحن ذبنن   ن عصننرسحن عصننر ايقسنن م   
 .هااسا ية ابب ف ر هإع ية هلم على ا سلمني

حم ربننة ابسقليننه هابركننجد ها مننجدحن هابننهعجة إىل ا  سهنن د ا سامننق ابننلذ يسننسجعد كننل احينن ة  ميننهللا  -
ه  يسجصنل إىل ذبن  إ   –من  أانب ال  نجل األمنة  –ععجرا   همس  ا   ا  سم عينة هابسي انية 

 اببسامق   فهم ابتصج  ابشرعية   أبا دي  األصجبية هابفقهية ها ق صهية.
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ا ق صنننه ابا منننة  بسنننة   عس ننن  ه  ختسلنننف ابخنننس ا األمنننم هاباجاىلنننه هاألزمتنننة هإن اخسلفننند بانننو  -
ابخنننس ا ابخنننس ا األمنننم هاباجاىلنننه هاألزمتنننةحن هإن اخسلفننند بانننو مصننن م ابتننن ت  مصننن م ابتننن ت

األزمن ن هاألعنرااحن همن  يتن  ك ينند دعنجة ابن  ع ونجر بفهنم مسنن ىلل أصنجل ابفقن  هإعن دة ذهانن    
 .(1) بجعق  ابسههي  هعسميسه  رق صه ابشرياة

هل يج: ابفهنم ابنلذ يقنجم علنى هكت  األ –مق صه ابشرياة ابرك  اب  ن م  أرك ن أصجل ابفق  عاه  -
هين  ر  بنة عتزينل األح ن م اجملنردة علنى هاقنهللا األحنهاث  –  يد ا اس ش ا هابسعريه هابساميم 

همسننسعها  األمننجر راعي  نن  ابزم ييننة ها   ييننة هم بسنن    ابش صننيةحن فم ننل منن  يسجقننف ااننستب   
حن همنهللا كنجن ا ق صنه مبو ن   (2)األح  م ابشنرعية علنى األبفن احن ف ين  يسجقنف علنى مق صنه اب فن  

قن ىلم ابنلا  إ  من  بانو أصجبي   إ  أي  ي  د ي جن مفقجدا    كسند األصنجلحن كمبون  مسنسقل 
ا ونن را    مب حنن  ابالننة أه ا ت اننبةحن أه ا اسصنن ححن هإذا اعسننيفان أصننجل ابفقنن  قنن يجان  يسجصننل 

من م ابينجم اب ق صنه أك نر من  ذذ قبنل ب  إىل ااستب   األح  محن هكيفية ابسعبيق ابسليمحن فن ن ا يس
يُاهال خعجة دج علبية مسعلب   احي ةحن همس يرة قل ايي  ا سسعهة  اسيا ال مجينهللا مس  ا ن حن همن  
ا الجم أن ابسشريهللا هبيه اح  ةحن فمن  قن م عشنريهللا   أمنة ه  يشنر فيهن  قن يجن إ  هقنه قن م   ابنب د 

ابهاعيننةحن (3)يهللاحن هيصنن ف ابقنن يجن علننى قننهر علنن  اح  ننة قبلهمنن  ح  ننة عننهعج إبيهمنن حن فيننأيت ابسشننر 
هابقننجيني   مجيننهللا أدنن ء ابانن     علبنن  باننه مننهة منن  ه نناه  أن عصننب  غنن  هافيننة اببتسننبة بننباو 
األحهاثحن ف  يسم م اب ق صه يس عه على إجي د احلجل ا ت انبة منهخل   اانستب   األح ن م أه 

فقنن ل: ابفقينن  إىل مارفننة ا ق صننه   م ننل يننلس اح بننة  ععبيقهنن  هقننه بننني ابنن  ع وننجر وننهة ح  ننة
ا انن مية بلاصننجر هاأل ينن ل ابنن  أعنند باننه ف حسي  نن  فيهنن  ونن يرحن هيننج اب فيننل بننههام ابشننرياة 

 .(4)عصر ابش رعحن هاب  اليت إىل ايقل ء ابهيي  

  خ دمنة أ ن –بلهارانني  –ا ق صه ابا مة مسهاخلة   ي  د يتف  بالنه  عن  بانوحن هبقنه عبنني  -
إىل مقصننننه أعلننننى متنننن حن كمنننن  أن ا ق صننننه ا زىليننننة  مفلننننيةببالننننه حن فقننننه ي ننننجن ا قصننننه هاننننيلة 

بألح  م عتهر  بههري    دهاىلر عتسه  إىل ا ق صنه اب لينة ابن  عتسهن  بنههري  إىل ا قصنه األعلنى 
 مص م اباب د   ابهيي  ها ا د. هيج  قيق
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  هاقننهللا احينن ة حنن  ع ننجن علننى علبيننة  اة إىل  قيقهنن ا ق صننه ابا مننة مانن ن حقيقيننة  ننها ابشننري -
ح  ي   ا سلمنيحن ها عية دج األفلل   عتظيم لسلف  جايد احي ة ا  سم عينة ها قسصن دية 

منننن  خنننن  ياننننجد علننننى خهمننننة ابلننننرهراي  هابسي اننننيةحن هإىل  قيننننق كننننل منننن  يتفننننهللا األفننننراد هاألمننننة 
 هاح  ي   هابسوسيتي  .

مة مننهللا ابفعننرةحن هينن  أانن ت ينن م بننين علينن  يننلا ابننهي ؛ قنن ل عانن ىل: "فننأقم ا ق صننه ابا مننة متسننع -
ه ه  بلهَّي  حتيف   فعرة   اب  فعنر ابتن ت عليهن    عبنهيل للنق   ذبن  ابنهي  ابقيم")ابنرهم: 

هدرء ا ف اننه ف ألفسننه مركننجز    بنن ىلهللا ف ألصننل   صننل ( ه نن  ي كننه علينن  ا منن م أن عقننهمي األ30
 .(1)هلم م  رال األرابال اباب د يظرا  

يتب   أن ع جن ا  سه دا  ابفردية أه ا م عية ا  قسة أه ابهاىلمةحن مرعبعة بجاقنهللا احين ةحن هرق صنه  -
منن  ع ننجن إىل ابشننرياة ا انن مية كلنن ب  هلننلس ا  سهنن دا  منن  ابزيننا ها دننراا هبي ننجن أقننرال 

 .(2)ابصجاالحن هأ هر اببسعبيق ابامل    احي ة 

  ا  سهنن د اب ق صننه هبننلب  قننّرر ا منن م ابنن  عبهابسنن م: أن ا ق صننه مر ننجع إبيهنن  ه بننه منن  ربنن -
هأن كنل غ فننل عتهنن    ح منن  أه فسننجاس يلزمنن  أن يتقلننى ح منن حن هير ننهللا عنن  فسننجاس هأمنن  منن  أفنن  

لصنج  من  كلن  على م  عقسل  قجاعه ابشرياة هإق منة مصن حه حن ف ينف  سن   إىل يقنل  زىلن  
 ا  سه د اب ق صه ي دذ إىل عهة أمجر مته : هرب  (3)  غ  ااس ت ء اعفق على إ  ق  م

 إ ف ء صف  ابشمجبية ها اسمرارية على ابشرياةحن ف  عارا حههد ابزم ن ه  بلم  ن. -

ااننسام ل األقيسننة ا اسننيفة ها اننستس     اباقليننة ابسننليمة بشنن ل يننس ءم مننهللا هاقننهللا ابتنن ت هيراعنن   -
  ريف ب . ورهفهم دهن إبع ل بلتصحن أه

هابسان هن ببلنجف ا صنلوة ابشنرعية من  ععلهللا ا سا ملني فيم  بيتهم إىل أعلى م ل اباهلحن ها حسن ن  -
ابسا مننل فيسننجفر بننلب   ننج منن  اب قننة؛ هابتيننة احسننتة بننني ابتنن تحن هينن م  اب ننم ها حس نن رحن هأكننل 

 م ل اب   اببب  ل.

اننننجء فهننننم مق صننننه  –  اب  بنننند  –احننننه منننن  ال فنننن   ا ليبيننننة بننننني ا سننننلمني ابنننن  متشنننن ي   -
صنه ينلا ابنهي حن ه نرهرة ابشرياةحن أه عهم فهمه  على ا   ا هعجحيه ا سنلمني مقصنه من  مق 

 م   رهرايع .
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هعايني مجاقاه  ح    يبقى احق ابش صن  ا علنقحن ه  بألانيينة ابب يلنة  هيه مف ييم احقجاحن  -
ونننن ملةحن حبينننن  عتننننهر    ملننننمج   ك فننننة م نننن ن   يفننننجت ابتنننن تحن ذبنننن   ن ا ق صننننه ابا ملننننة 

 ن  احقجاحن م  ك ن متهن  ذا ملنمجن دينينحن أه خلقن حن أه اي ان حن أه اقسصن دذحن همن  إىل ذبن حن 
يسالق  ميهللا يجاح  احين ة من داي  هماتنجاي حن ف  يند كنل احقنجا ا هينهة ابن    يارفهن  ابان   اب نر، 

هونرع من  هان ىلل فيم  رام م  مق صهي  هغ اي ن  مقررة   ابشرياة ا ا مية إ    يلا اباصر 
 علمية بسوقيقه حن هعتميسه حن هاحمل فظة عليه .

عتظيم حي ة اجملسمهللا اببشرذحن ها جازية بني ح  ي   ابت ت ف  ععا  ح  نة إيسن ن علنى آخنرحن ه   -
 عصعهم حريس  مهللا حرية غ س.

 إجي د احلجل ب    م  ا س ىلل ابع رىلة   حي عت  ا ا صرة. -

علم ا ق صه علم دقيق   خيجل في  إ  م  بعف ذيت حن هااسق م فهم حن بلا أكه ا من م ابانز بن   -
 .(1)ابفهم ابسليم هابعبهللا ا سسقيم عبهابس م على  رهرة 

  يننزال فنن  ا ق صننه مهمننة معرهحننة عتسظننر منن  يتعزينن حن فالينن حن هيسجغننل فيهنن  إىل أقصننى د   نن   -
ابحن  أه  سهنهحن إ  أن ينلا ا ان ز يسعلند ونيا   من  ا ح  نة  فه  م دة ورية   غىن عته  ألذ

 ها قسص دية ها  سم عية.ب ق فة اباصرحن هقيمة خ صة   اجمل    ابسي اية 

 نننرهرة مارفنننة ا ق صنننهحن هإيلننن حه    يسنننق عقلننن حن همنننته  علمننن  انننليمحن هأن جيانننل متهننن  مننن دة  -
لنننى أا انننه  كيننن ان م ابتفسنننية هغنننلاىلهم ابف نننرذ عربجينننة علمينننةحن ينُنننَر،َّ عليهننن  أبتننن ء األمنننة هعقننن م ع

 هه جح ا ق صه يجفر بت  أمري : 

 ابج جح   أهبجاي  ابامل ا ا م حن بسعبيق ورع     أر  حن هإع ء كلمس . -

ابقلنن ء علنننى اب ننبمحن هابس نننب   ننن    يننهع  ننن    ه  مج ننا  ياسنننه بننن  بلتظننر ا  ينننل اببتصنننج حن  -
 هأهبجاي  حن هغ يسه .

 اة بامل على  قيق ا ق صه ابا مة هاحمل فظة عليه  فه :ابشري -

حن قن ل عان ىل: "أفن ن (2)  ف  على ا صلوة أبها  هفق يظ م  بد   يسأور بج جد ون ص أه مجعن   -
 (.144م   أه قُسل ايقلبسم على أعق ب م")آل عمرانحن آية : 
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بلونننق اباننن م هاحنننق الننن     آن هانننجاء ك يننند ينننلس ا صنننلوة ع منننة أم خ صنننةحن صننن  ة أم كبننن ةحن حفظننن   
إن ا يسن ن   ياسننيف حنرا    يفسن  هأعلنن ىل حن فن   نق بن  أن يسصننرا إ  هفنق من  ير نن   ؛ هاحنهحن هحن  

ا صننن م . همننن  يتننن  مي ننن  ابقنننجل  ن (1)ألن احنننق   ذبننن  مشنننرتك بيتننن  هبنننني ربننن  علنننى حنننه قنننجل ا مننن م 
ظنة علنى مصنلوة األفنرادحن حبين  يسنسعيهللا كنل من  ينسم   من  مسهاخلةحن ف حمل فظة على ا صلوة ابا منة حم ف

ال صةحن ان  يسوقنق صن ح ا يسف ع ا  أن يتسفهللا ا  هفق   بلج جس ا ارهفة ورع  حن هكلب  ابقجل   ا صلوة 
حن  ان  ابرونهحن فين  يفنهللا بليسنيم عتنه رونهس إذ جينه م بن  كن م    –من     -اجملسمهللا عبا  ؛ فوف  م ل ابيسيمحن 

ج حن هفي  يفهللا ب  س اجاء ك ن هار   أم غ  هارث ر   قق  ذبن  ا ن ل من  يفنهللا عن م  ق منة مشن ريهللا غ  متق
ع عننجا ابسننفه ء أمننجاب م ابنن   اننل   أه صننهق   خ صننة أه ع مننةحن هباننل يننلا يننج ماننىن قجبنن  عانن ىل: "ه  

ابنننتفه ف  ننن  هكنننلب    حفننن  ( فانننهَّ أمنننجال ابيسنننيم كأ نن  أمنننجال مننن  يرع يننن  5ب ننم قي مننن   ")ابتسننن ءحن آينننة : 
باننو مصننلوة خ صننةحن هب نن  احمل فظننة عليهنن  حم فظننة علننى ابتظنن م ابانن محن هإذا يزبنند ابألمننة انزبننة أه  ننرأ  

ابعننجار  ه نند اعسبنن ر مصنن م يننلس األمننة كنن   مس نن م     كننههي   مسفرقننة: ه ريننق ا صنن م أهاننهللا  ريننق 
يجاىلبهنن  إذا ابسبسنند علينن  ا سنن ب حن كمنن  قنن ل ابنن  ع وننجر يسننل   ابفقينن    عننهب  أمننجر األمننةحن عتننه يجازهلنن  ه 

حن هعهاخل ا ص م يسسهع  إجي د قجاعه هخع  عشنرياية يلسزمهن  اجملسهنه  ععن ء كنل ذذ حنق حقن  فن  (2)
يظلم أحنهحن هأان ت ينلس ابقجاعنه ين : ا جازينة بنني من  يانجد علنى صن حد احنق من  يفنهللا مشنرهعحن هبنني من  

ابتظننن رحن هعساننن رل فيننن  النننجا ر ه فسننن د  تنننجع ه  ينننلس ا جازينننة يسفننن ه  يظنننر يلونننق اب ننن  مننن   نننرر  زم أ
هاألف ننن رحن بنننلا أكنننه ا مننن م علنننى ابفهنننم ابسنننليم هابعبنننهللا ا سنننسقيمحن هبقنننه اانننسع ع أن يسنننستب  مننن  اانننسقراىل  
بلشرياة الم   بلمص م يتهر  حبسد آ ري    ديين  ابتن ت فسونهث عن  ابلنرهرذحن هاحن   حن هابسوسننيحن 

 علننى ذبنن  مجاقننف عمليننة حنن  يننسم   ابتنن ت منن  ا جازيننة بننني ا صنن م هعرعيبهنن حن فنن  يقاننجا أمنن م  ريننق هبننىن
لم يصنند أعيننتهم قبننل نلا ابسنننجن ينننمسننههد جيالهننم لنن ي  بننني مصنن م ابننهيي  أه اعخننرةحن هبننج ه ننهللا ا سلمنن

 ي  في  م  ا ش كل. م  ك      –اعن  –اخت ذ باو ابقرارا  أه عبني باو ا جاقف بسلمد األمة 
 

كم  أ ن  عراعن  ابس فينف هابسيسن حن هعرفنهللا احنر  عن  ابتن ت ابعسب رين  ونرياة عملينة هاقاينة عسناى  -
حيننن    يفنننجت أعب عهننن حن ه  ينننسم ذبننن  إ  بسنننلجك ابرفنننق هابسيسننن حن ذبننن   ن إىل أن ع نننجن هاقاننن   

ة ها عتن  حن همن  يتن  كن ن ابيسر م  ابفعرةحن هابتفجت  بجبة علنى حند ابرفنقحن هابتفنجر من  ابشنه
؛ هبنننيه  نننراد بتفننن  ا شنننقة أن   مشنننقة ه  كلفنننة   وننن ء مننن  متلنننبعةها شنننقة احنننر  مرفجعننن   
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ابس  بيف ابشرعية أص  حن بل ا راد أن ع نجن ا شنقة   حنههد   قنة ا  لفننيحن كمن  أن ابنهعجة إىل 
اخنننننرام مق صننننه يفلنننن  إىل  بيسنننند علننننى إ  قهنننن حن بنننل ا ننننراد أن ي ننننجن ابسيسنننن  بقنننهر  ابسيسننن  

 أك ري .ابشرياةحن هإ  بزم إرعف ع مجيهللا ابس  بيف أه 
هعقنننننيم ابانننننهلحن هعنننننهعج إىل أن ع نننننجن إق منننننة ابانننننهل عننننن  إدراك هعفهنننننم عمينننننق  باننننن دس همراميننننن حن  -

هبلمس ب  هابجا ىلل ا فلية إبي حن فم  راعى ذب  هفق إىل  ين مث رسحن إذ   مثرة دنىن دهن عصنجر 
حن (1)اع ح ننيمحن كمنن  بيتنند ابشننرياة أن ع قبننة اباننهل كرميننةحن هع قبننة ابظلننم هخيمننة اننليمحن هعتفيننل ه 

ههلنننلا ينننرى : أن   يتصنننر ابههبنننة اباهابنننة هإن ك يننند كننن فرةحن ه  يتصنننر ابههبنننة ابظ  نننة هإن ك يننند 
 .(2)م متة 

وننرعد ابشننرياة منن  ابجانن ىلل منن  يننس ىلم مننهللا  قيننق مق صننهي  ه نن ف  عليهنن حن هبننج  ذبنن  بفنن    -
حن هاعسنننننيف  ابجاننننن ىلل ر  بنننننة (3) حن هبنننننلا كننننن ن اعست ةيننننن  اببجاننننن ىللحن ك عستننننن   اب ق صنننننه أهىل اب  ننننن

حن هصنن ر  كننل هاننيلة ختننهم مقسصننها  معلجبننة ابسوصننيلحن هكننل هاننيلة   (4)ابسممنن   هابننس م   
أقجاينن  ه ابجانن ىلل إىل ا قصننه ابجاحننهحن فيقننهم وننحن كمنن  أينن  قننه عس(5)عنن دذ إىل ذبنن  معلجبننة ابننرتك 

 بلمقصننننه ا سجانننل إبينننن حن حبينننن   صنننل كنننن م   ميسننننجرا  يقنننهم علننننى منننن  ينننج دهينننن    يننننلا  صننني   
 .(6)ابسوصيل 

 
هابعبنهللا ا سنسقيمحن هابالنم ا سننيحن   إن   عز ه ل قه أكرم األمة الا ابا   ا ليل ص حد ابفهنم ابسنليمحن 

بنني ا شن ريهللاحن ا شنرهع حن هصنراع مرحلة حر ة م  ا راحل اب  منر  ان  األمنة ا ان ميةحن من  ُتنزا اي ان 
ا  جوحن ها شرهع ابصلي حن هبق اي ا ليد ابب  ينحن هكن ن ا بنس ء اب بن  بسنقج  ب نهاد   ينهذ ابسسن ر عن م 

حن ف نن ن ب  سهنن دا  ا ق صننهيةحن هفقنن  ا صنن م همراعبنن  ها ف اننه هدرا سنن  أوننر كبنن     ننجل األمننة ي656
فبفلل   مث  هجد ابالمن ء من  أم ن ل ابانز بن  عبهابسن محن هان  ني  م  كبج   هإع دة دهري  احل رذحن

ا م بي حن ااسع عد األمة ابسصهذ بلمشرهع ا  جو ها شرهع ابصلي  مث ابقلن ء علنى ا شنرهعني هايسصن ر 
 عهه ا م بي  هيلا م  اجا يارا عف صيل   ذن   عا ىل   كس بت  ع  ا م بي . ا ا م اباظيم  
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 اتسعاً: اللبية واآلداب والتصوف عاد العب بن عبدالسال :

عننرل اباننز رمحنن    عانن ىل رةيسنن   بنن د  ابرتبيننة ا اننن ميةحن منيياذج ميين املبيياد  اللبوييية عاييد العييب:  -1
ا سننسق ة منن  كسنن ال  حن هاننتة يبينن  صننلى   علينن  هاننلم هُت ننل   يبنن   منن  ا ننته  ابفريننه بلرتبيننة ا انن ميةحن 

همي ننن  مجاهننن  هاانننس    يظرينننة مس  ملنننة متهننن حن هي سفننن  يتننن حن ابانننز ينننلس ا بننن د    لسلنننف كسبننن   هذكننر
 اب و رة إىل   يد مته  ب رو د إبيه  هابامل ا  فم  ذب .

 
حيننن  يقنننجل: هذبننن  حبسننن  ابرتبينننةحن هابلعنننفحن هابرفنننق هاحُتنننُجحن هدفنننهللا أصيييول اللبيييية ملرحلييية احل يييانة:  -أ

لصنن  حن هعقبنني  ابقبنني حن هعالننيم اعداالحن هعلقننني اب سنن ال هعالننيم النن  هابالننم إن  ا لنن رحن ه سننني احسنن  ب
كنن ن مسننأي   بننلب حن أه صننت عة عليننق  م  بنن حن هاألمننر اببصننجم هابصنن ةحن هابتهنن  عنن  كننل خلننق ذمننيم هعمننل 
غننن  مسنننسقيم ها ستننن ال ابلنننرال إن الدال اببقنننجل هابسههينننهحن هابلنننرال ابنننلذ   يصنننل  إ  بننن حن إ  أيننن    

 .(1)ُ  اببلرال ابشهيه فيعستد الفيف هابشهيه يصل
 
حينن  يقننجل: الدينند األيننل إيانن م علننيهمحن هإحسنن ن إبننيهمحن هفلننيلة أتديييب األهييل  داب ال يير :  -ب

ابنهع ء إىل اعداال مننأخجذة من  فلننل ذبنن  األدالحن فأفلنل ابسأديبنن   ابسأدينند  فلنل ابقننراب حن هأوننرا 
 .(2)ف ألم ل ابع ع   هكلب  األفللحن ف ألفللحن هاألم ل 

 
حينن  يقننجل: هإذا عالننم ابصنن  منن  يتب نن  أن الوسييائل اللبوييية مييع األطفييال والتييدرج   األحييوال:  -ج

يسالمن  منن  غن  ز ننر فن  يُز ننرحن هإن   ينسالم إ  اببز ننر ُز ننرحن فن ن   يننتع  فين  ابز ننر ُ نرال  ننراب   سملنن  
ح َحرُم ا يفَّح ألداىل  إىل قسل حن ه  جيز غيننر ا نيفَّح ألين  م ل  هع لد في  ابس مة هإن   يتز ر إ  اببلرال ا يفَّ 

 .(3)إ     ز ب جي  هايلة إىل ا ص ححن ف ن    صل ا ص ح حرمحن ألي  إ رار غ  مفيه 
 
يقنننجل   ينننلا ا نننز : إذا كننن ن ابصننن    ُيصنننلو  إ  امليييبج بيييء لواعيييد األصيييول ومبييياد  اللبيييية:  -ح

جز  ننرب   صنني    صننلوة الديبنن ة قلتنن :   جيننجز ذبنن حن بننل   جيننجز أن يلننرب   ننراب  ابلننرال ا ننيفَّححن فهننل جينن

                                                           
 .305بس م بلزحيل    حن اباز ب  عبها170وعرة ا ا را   (1)

 .306اباز ب  عبهابس م بلزحيل    (2)

 .306اباز ب  عبهابس م بلزحيل    264وعرة ا ا را هاألحجال   (3)
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هإ نن   نن ز ب جينن  هانننيلة مصننلوة ابسأدينندحن فنن ن    صنننل غنن  مننيفَّححن ألن ابلننرال ابننلذ   ينننيّفح مفسننهة 
ابسأدينننند اننننق  ابلننننرال الفيننننفحن كمنننن  يسننننق  ابلننننرال ابشننننهيه ألن ابجانننن ىلل عسننننق  بسننننقج  ا ف اننننه 

 .(1)اق 
 
همن  ينلس األصنجل ابرتبجينة دعنجة ابانز إىل مهاعبنة ابصنبي نحن مداعبة الصيبيان واإحسيان ىل  البايات:  -د

نن  هلننمحن هععبينند بقلننجام هعننرهي  عنن  يفجاننهم همنن  يننلس األصننجل ابرتبجيننة فقننه قنن ل: مهاعبننة  ابصننبي ن َبسف
 ن  كن ن احمقنى يتفنرهن من   ابهعجة إىل ا حس ن إىل اببت  حن هإبعن ل عن دا  ا  يلينة ا ن ىلرةحن فقن ل ابانز:

حن (2)ع دة ابت ت   ذب  اببصيف عليه  ها حسن ن إبنيه  اببت  حن هي ريج  َّحن عظّم   وجاال م  خر  م 
مث يروه اباز إىل أن م  ا حس ن إىل اببت   ا ب درة ا  إىل األكف ءحن فيقجل: ا بن درة إىل إي ن ح األكفن ءحن 

ا رأةحن هدفهللا ابا ر عتهن حن اببسنزهي  ابب فن حن منهللا أن اببانل ابصن م ينهعجي  هابرغبة فيهمحن مس رعة إىل إحص ن 
قنن ل: وننفقة ا ننرأة علننى يفننة ا ننرأة هأورينن    ابرتبيننةحن ف. هقنن م ببينن ن هو(3)إىل كننل خنن حن هيزعهنن  عنن  كننل وننر 

ابرتبينة م ل زه ه  أداء بألم يةحن هُحتُجي  على  فله  ح مل على ابلعف ب حن ها حس ن إبي  حبسن  ابس لينة ه 
(4). 
 
هبنني أن قنجة ابنجازع ابفعنرذ عتنه ا يسن نحن هأين  أقنجى من  ابنجازع ابشنرع حن الواز  الفنري وال يرعي:  -ذ

بلب    ء  األح  م ابشنرعية متسنعمة منهللا ابفعنرة هأن ابفعنرة ابسنليمة ان  هازع   داخلهن     سن   إىل 
حن فاقننه اباننز رمحنن    ابننة   باننو ابننج اي عج ينن  ابشننرع ابننلذ  نن ء مع بقنن   بلجاقننهللا هابفعننرةحن فأاننق  اباه

  عشرت  في  اباهابة م  ابج اي حن فق ل: اباهابة ور    بانو ابنج اي حن هإ ن  ونر د بس نجن فص  : فيم
هازعة ع  الي ية هابسقص    ابج ية ه  عشرت  اباهابة   ه ينة ابقريند علنى األمنجا    ابسعهينز هابنهف  

بسقنننهم   ابصننن ةحن ألن فننر  ونننفقة ابقريننند هرمحسننن  علننى ا ب ب نننة   اب سنننل هابس فنننني هابس فننني هاحمنننلحن ها
هابننهع ء   ابصنن ة هكننلب  إي سنن رس ابحننزن علننى ابسلننرع   دعنن ء ابصنن ةحن فس ننجن اباهابننة   يننلا اببنن ال 

ونر د م  ابسسمن   هابنس م   هكنلب  ه ينة ابت ن ح   عشنرت  فيهن  اباهابنة علنى قنجل؛ ألن اباهابنة إ ن  
ه بننهللا ابننجو   ابت نن ح يزعنن  عنن  ابسقصنن  هالي يننة   حننق مجبيسنن  ألينن  بننج  بستسننزع ابننجو عنن  ابسقصنن  هالي يننة

  عم  يهخلن  علنى يفسن  ههبيسن  من  األ نرار ذب  ع را  علي  هعليه  ه با  يزعك ن   –ه اه    غ  كف 
                                                           

 (1/121قجاعه األح  م )(1)

 .241وعرة ا ا را   (2)

 .307ا صهر يفس    (3)

 .151( فس هى الع ن ابالم ء   78حن  1/77قجاعه األح  م )(4)
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اعسمنن دا  علننى اباهابننة ابظنن يرة مننهللا قننجة هابانن رحن هكننلب  بننج كنن ن ابننجو مسننسجرا  صنن  ابت نن ح   ونن ير اح ننم 
 حن هبلب  أم لة ك  ة   ابشرع كقبجل إقرار ابش ص على يفس  هبج ك ن ف اق   أه ك فر.(1)ابجازع 

 
هذكنننر ابانننز بانننو ابقجاعنننه ابرتبجينننة   ابنننهعجة هابننن  اننن ر مييين القواعيييد اللبويييية   اليييدعول ىل  هللا:  -س

ا بسنننزام فيهننن حن أل ننن  ا نننته  ا هلننن    ابنننهعجةحن فمننن  ذبننن  ا جعظنننة عليهننن  األيبيننن ء هجيننند ا قسنننهاء انننمحن ه 
احسنننتةحن فيقنننجل ابانننز: ا جعظنننة احسنننتة أدعنننى إىل قبنننجل احنننق مننن  ا جعظنننة ا تفنننرَّةحن همننن  أغلننن  األيبيننن ء   

حن همننن  ذبننن  ابنننهعجة اببلنننني هعنننهم اب لظنننةحن فيقنننجل ابانننز رمحننن    (2)منننجاعظهم إ   ا ينننه   نننرذء علنننى   
 ىل: بلّنننني منننجا     يلينننق اننن  غننن سحن هبل لظنننة منننجا     يُت انننبه  انننجاسحن فمننن  اانننسامل أحنننه األمنننري    عاننن

بلتفنجتحن ُمجِ ند ب عفن ا علنى مصن م ابنهاري   عأحن .. هفي  البينف ابقلنجالحن هععيندمج هللا اعخر فقه أخ
صننن  مننن  ابهاعينننة إ  إذا حن هينننلكر ابانننز األدبنننة هاألم لنننة مننن  ابقنننرآن اب نننرمي هي كنننه ابانننز أن اب لننند   ي(3)

ايسه نند حرمنن     همقهانن ع حن فيقننجل: ابا قننل ياننرا مظنن ن اب لنند  حن فيهنن حن هياننرا مظنن ن ابسلعننفحن 
فيسلعف فيه حن أ  عرى أن مجاى علعنف   أهل األمنر بفرعنجن بقجبن : "ينل بن  إىل أن عزكنى" )ابت زعن  حن 

( هغن  ذبن  من  ابقنجل ابلهنني ابنلذ أمنر 104(. "إ  راجل م  رال ابا  ني" )األعنرااحن آينة: 158آية : 
ب حن فلم  أصر هأوهر ابات د مهللا عيقت  صها مجاى بقجب  "ه ونهها ان  هاانسيقتسه  أيفسنهم ولمن   هعلنجا " مث 

فأ  بنن  رنن  يقسلنني  احنن ل   ا ننجاالحن (101قنن ل  جاننى "إ  ألوتنن  اي مجاننى مسننوجرا  ")ا اننراءحن آيننة: 
اي فرعننننننننجن   إ  رالال ابسننننننننمجا  هاألرل بصنننننننن ىلرحن هإ  ألوتنننننننن ينننننننن  ءفقنننننننن ل )بقننننننننه علمنننننننند منننننننن  أيننننننننزل 

ل ننن   مث يقننجل ابانننز: 102م بجرا ")ا اننراءحن آيننة:  هكننلب  مجينننهللا ابراننل إذا اانننسقر  أمننريم   بَنننهء (حن أذ ُمهف
أغلظنجا هلنم حيتانلحن  ن  رّكند   ا را ل ه ه  في  ابرفق هابلني هابشفقة على قجمهمحن ف ذا أصرها هع يهها 

( 124 رال  م  اباقجل ابجافرةحن هاألح م اب  ملنة "  أعلنم حين  جيانل ران بس " )األيان محن آينة : عا ىل  
أيننن  مقسنننه اببرانننل   غلظنننسهم حن ماسقنننها حن نيمظننن ن ابلنننخبننن ا اب ننن  يلنننني   منننجا   ا غننن احن هي لننن    

 .(4)س مرادس حن فتاجذ اب  م  ا هل رظ ن خع ب حن هم   ريف ك م  هعتزيل  على غ  هبيتهم
 
األح ن م ابن  عن دذ إىل ابسعنجر ف ين  ياسنه مينز  ابانز رمحن    عان ىل    يري البميان: بتت يري األحكيا   -ش

مث ع ن  ا سهن دس ب    ع ي  األح  م بس   األزم نحن فيقجل: فلج ح م اح كم   حمل يسجع في  ا  سهن دحن 
                                                           

 .308اباز ب  عبهابس م بلزحيل     361ا را   وعرة ا (1)

 .308اباز ب  عبهابس م بلزحيل     361وعرة ا ا را   (2)

 .309اباز ب  عبهابس م بلزحيل    (3)

 .309اباز ب  عبهابس م بلزحيل    (4)
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     ح م بن  أه حن ه  يبعنل األهل بنلب حن بنل يتقعنهللا من  فو م ر  أدى إبي  ا سه دس  يي   ك ن ذب  قعا
. فنن ح م ابشننرع  يس نن    يفننه اجملسهننه هيشننمل (1)حننني ع نن  ا  سهنن دحن هيبقننى األهل علننى منن  كنن ن علينن  

ابس بقة هاب حقة هب     يبعل اح م األهل إذا أف  ب  ا ف  أه ح م ب  ابق    بل يبقنى اح نم األهل 
لسنن ىلل أه احمل ننجم علينن  بنن حن ألن ا  سهنن د   يننتقو ر لنن حن هيننلا منن  قننرَّرس عمننر بنن  العنن ال بجقسنن  فقنن حن هب

ر ننن    عتننن    مننن اث ا سنننأبة ا شنننرتكة بانننهم  ع ننن  ا سهننن دسحن ه لننند أصنننو ال ابقلنننية األهىل بنننتقو 
ررس ا سهننن دس ابسننن بقحن أ ننن ام بقجبننن  ا شنننهجر : علننن  علنننى مننن  قلنننيت حن هينننلس علنننى مننن  يقلننن حن هينننلا مننن  قننن

مبتين   علنى ا سهن دحن مث ع ن  ا  سهن دحن هينج ابفقه ء   ا لايد األرباة باهم يقو اح نم ابسن بق إذا كن ن 
 .(2)ا قرر   مجيهللا حم كم ابتقو   ابا   

 
هي ننلا ي حنن  ا بنن د  ابرتبجيننة   ف ننر اباننز هذيتنن  هكسبنن  هكيننف يراعننى ابفعننرة ا يسنن ييةحن هياسننه اببننجازع 

يل   ا يسنن ن حن هبنن  بجاع نن  ابلاعيننةحن هدهافان  الفيننة ابنن   ننرك صنن حبه  علق ىلينن     ماظننم ابفعنرذحن هأينن  أصنن
احنن   حن بننلب  خيفننف ابشننرع منن  عج يهنن  فيهنن حن ماسننيفا  أن ابننجازع ابفعننرذ ا عبننجع علينن  ا يسنن ن داخلينن   

غ ينن   ننرد أح نن م أقننجى منن  ابننجازع ابشننرع حن بننلب  اعسننيف ابشننرع اح ننيم عتنن هل ابعانن م هابشننراال هابشننبهللا ه 
مب حننة أه متههبنننةحن مننهللا أ ننن   نننرهرية بلوينن ةحن ألن ابنننجازع ابفعنننرذ كفيننل بسأميتهننن  هرع يسهننن حن هيننلا مننن  أكنننهس 

 .(3)ابش    فيم  باه   كس ب  ا جافق   
 
 ىلنسانية اإنسان عاد العب بن عبدالسال :  -ك

سننن  ه ليبننن حن هينننج إيسننن يية ا يسننن نحن ه نننهللا ابشننني  عنننز ابنننهي  يصننند عيتيننن  ونننيا   هاحنننها حن  تَّنننه فقهننن  برتبي
حن هينلكرَّ أيلن   ب سن ال ابانز رمحن    عان ىل: أحنجال (4)فأح  ه  اببرع ية هابرفق هابسسرتحن هأخ ا  .. اب من ل 

ابتننن تحن فهنننج   ابرتبينننة ا انننن مية بلنننرهح هابنننتفه همراقبنننة   عانننن ىلحن هالنننجا متننن حن ها انننساهاد   ق عنننن حن 
 هل  هخعجا   حم ابة ذاعيةحن هرق بة داخلية "بل ا يس ن على يفس  بصن ة" )ابقي منةحن هحم ابة ابتفه   أعم

( بيزن أعم ب  قبل أن عجزن علي حن هيقنهر يس ىلعن  انلف  حن بيوسن   عتنه ابسقصن حن هيرعنهع عتنه ابتنهمحن 14آية: 
ر   ابنيفزؤ إىل متزبن  هيزداد   ابامل ابعيد هيقجل اباز في  : م  من  بنّر ه  فن  رحن همن م  هكن فرحن إ  يتظن

                                                           
 .(2/48قجاعه األح  م )(1)

 .310اباز ب  عبهابس م بلزحيل    (2)

 .310ا صهر يفس    (3)

 .141عز ابهي  ب  عبهابس محن ابىلهللا ا لجكحن حملمه حس    (4)
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. هيقنجل: (1)ب رة هعشنية إن كن ن من  أينل ابتن ر فمن  أينل ابتن رحن هإن كن ن من  أينل ا تنة فمن  أينل ا تنة 
من  اب منجم هاععم هأاننب ا  هأفراحهن  أفلنل األفننراححن هبنلا   أفلنل ابلننلا  هأفلنل بنلة ر نن  ابنرال هابتظننر 

 .(2)إبي حن ه  ع ك م  هاأليه بقرب  ه جارس
 
اعفقننند آراء ابالمننن ء هاب سننن ال ها صنننتفني قنننهمي   هحنننهي    علنننى التصيييوف عايييد العيييب بييين عبدالسيييال :  -2

ماظننم أخبنن ر اباننز هصننف ع  هأحجابنن  هكسبنن حن هب ننتهم اخسلفننجا اخس فنن   هااننا     هصننف  اببسصننجا أه براءعنن  
مننهللا ا انن م أه  ابسصننجاحن همشننرهعيس حن هاعف قنن متنن حن هعشنناد ابقننجل   ذبنن حن  خننس ا ابتنن ت   حقيقننة 

ل بفس حن هاخس ا صجرع    ابس ري  ا ا م حن هه جد ا لهر األصيلة  ا يتة   ابقنرآن هابسنتة من   هنةحن 
اب صنننعلو   ها بننن د  ابهخيلنننة مننن   هنننة  يينننةحن هابسسنننرت هراءس مننن  ذهذ ابتنننجااي البي نننة ها ننن كري    هخلعننن

حينن ة اباننز همجاقفنن  هكسبنن ة هذينند ماظننم ا نن رخني هاح قننهي  منن   هننة  ب ننةحن هيننل عسفننق يننلس األحننجال مننهللا 
ابقهامىحن هباو ا ا صري  إىل إوب   يسنبة ابسصنجا بلانزحن هاعف قن  منهللا اب سن ال هابسنتةحن هاانستهها إىل أدبنة  
ك نن ةحن أمههنن  صننلس  ب بنن ر علمنن ء ابصننجفية   زم ينن  كننأ، احسنن  ابشنن ذو هابسننهرهردذ هحلننجر   بسننهم 

هيقنننل ابننن  ابسنننب   : أن ابشننني  عنننز ابنننهي  بنننبه خرقنننة (3)س  بنننباو أعمننن هلم هقنننراءة كسننند ابصنننجفية ه  راننن
بننني يهينن  "رانن بة ابقشنن ذ" مث ابسننب  : ابسصننجا منن  ابشنني  ابسالننهرهردذحن هأخننل عتنن  هذكننر أينن  كنن ن يقننرأ 

ك ن بلشي  عز ابهي  ببه خرقة ابسصجا م  ابشي  ابسالهرهردذحن هأخل عت حن هذُكر أي  كن ن يقنرأ بنني هقه  
را بة ابقش ذ" مث ق ل اب  ابسب  : هقه كن ن ابشني  عنز ابنهي  ابينه ابعنجىل   ابسصنجا هعصن ييف  يهي  "

حن هقنن ل ابنن  ابامنن د احتبلنن  : هبنن  م  وننف  حن قنن ل ابننلي : كنن ن  لننر ابسننم عحن هيننرقص (4)ق  ننية بننلب  
كن ن  لنر عتنه حن هق ل ابسيج   : هب  كرام   ك  ة هببه خرقة ابسصنجا من  ابشنه ال ابسالنهرهردذحن ه (5)

هذيننند فرينننق مننن  ا ا صنننري  إىل يفننن   (6)ابشننني  أ، احسننن  ابشننن ذوحن هيسنننمهللا ك مننن    احقيقنننة هياظّمننن  
ابسصجا ع  اباز ب  عبهابس م رمح    عا ىلحن هأن ابسصجا يست ىف منهللا عقلينة ابانز ابف رينة ها  سه دينةحن 

ز   احيننننن ة همجاقفننننن  هفس هيننننن  هكسبننننن  منننننهللا اننننن ة اباننننن هعساننننن رلابق ىلمنننننة علنننننى إعمننننن ل اباقنننننل   ابتصنننننج حن 
همصننتف ع حن ه نن  ي يننه أصننو ال يننلا ابننرأذ منن  صننهر عنن  اباننز رمحنن    عانن ىل منن  وننهة هصننراحة   باننو 

                                                           
 .311اباز ب  عبهابس م بلزحيل     46أحجال ابت ت   (1)

 .311اباز ب  عبهابس م بلزحيل    (2)

 .318ا صهر بلزحيل    (3)

 .318اباز ب  عبهابس م بلزحيل    (4)

 .318 ولرا  ابليد يق   ع  اباز ب  عبهابس م بلزحيل   (5)

 .319( اباز ب  عبهابس م بلزحيل    1/315حس  احمل  رة )(6)
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أمجر ابسصنجاحن فمن    قجبن  عن  بانو ابنهخ ء: قنه يسشنب  اببقنجم من  بنيه منتهم ه  يقن رام   ون ء من  
 نننرا ابنننلايبني إىل   عاننن ىلحن هقنننه اعسمنننهها علنننى  ابصنننف   هينننم ونننر مننن  قعننن ع ابعرينننقحن أل نننم يقعانننجن 

. هيتننهد اباننز رمحنن    ب  نن  منن  اصننع ح   ابصننجفية هابرمننجز ابنن  يسننسامله  ا سصننجفة (1)كلمنن   قبيوننة 
هُيشنن ل و يرينن حن هخيفنن  اب تهنن  فيقننجل: ههلننم أبفنن ا يسننسعامه  انن ماه  متهنن : ابسولنن حن هيننج عبنن رة عنن  

هة همتهنننن  ابننننلهاحن هيننننج عبنننن رة عنننن  هحننننها  بننننلة األحننننجال ههقننننهللا ابساظننننيم ابالننننم هابارفنننن ن هكننننلب  ا شنننن ي
ها   لحن همته  احع الحن هيج عب رة ع  ا هل هاب فلة هابتسي نحن همتهن  قنجهلم : قن ل و ر،حن هإ ن  ذبن  
عبنن رة عنن  ابقننجل بلسنن ن احنن ل دهن بسنن ن ا قنن لحن كمنن  ق بنند اباننرال: امننسأل احننجل همتهنن  قننجهلمحن ابقلنند 

حن همات س ابقلد بيد مارفة ابرالحن وبهجا حلجل ا ان را اببقلنجال حبلنجل األون      اببينج حن بيد ابرال
همته : ابقرالحن هيج عب رة عن  األانب ال ا ج بنة بألبان د همتهن : اجمل بسنةحن هينج عبن رة عن  بنلة خيلقهن  ابنرال 

بنباو عن  ا انس راا  حن هيقنجل: ابفتن ء ابت ون ء(2)ابو ي  هعا ىل   يسة بلنلة األينهحن هرع بسنة األكن بر 
هيصنل ابانز قمنة ا ي ن ر ها انسهع ن  ن  يصنهر عن  ا سصنجفة (3)يلس األحجالحن هحقيقة ابفت ء غفلة هغيبنة 

مشنننبهة برعجينننة ا انثحن   يفالهننن  إ  مننن  ابنننرقص هابسنننم ع فيقنننجل: هأمننن  ابنننرقص هابسصنننفيق ف فننن  هرعجينننة 
اب تنن ء  نن   نن   ببنن حن هذينند قلبنن حن هقننه قنن ل  كننلاالحن هكيننف يسننأعى ابننرفو ا سننزن  هزان  مسصننتهللاراعنن حن أه 

صلى   علي  هالم : خ  ابقرهن قر حن مث ابلي  يلج محن مث ابلي  يلج م َّ ه  ي   أحنه من  ين  ء ابنلي  
  ينج يقسهذ ام يفال ويا   م  ذب حن هإ ن  اانسوجذ ابشنيع ن علنى قنجمحن يظتنجن أن  نرام عتنه ابسنم ع إ ن

جا فيمن  قن بجاحن هكنلبجا فيمن  أدعنجا .. همن  ين ال ا بن  هأدرك ونيا   من  عاظيمن  من ب مسالق اب  عز ه ل هبقه
  يسصننجر متنن  رقننص ه  عصننفيقحن ه  يصننهر ابسصننفيق هابننرقص إ  منن  غنن    يننل ه  يصننهران منن  ع قننل 

ه ننن  انننال ابانننز عننن  ا يشننن د هابسجا نننه هابنننرقص هابسنننم ع أ ننن ال: ابنننرقص بهعنننةحن   يسا  ننن س إ  (4)ف  نننل 
ص اباقلحن ه  يصل  إ  بلتس ءحن هأم    ع ا يس ن احملرك بألحجال ابستية رن  يسالنق ابعخنرةحن فن   ت انق

ابألانوننيه ا انن ميةحن بنن حن بننل يتننهال إبينن  عتننه ابفسننجرحن هانن مة ابقلننجال هيننلا وننبي  رنن  ياننرا   يجمتنن  يننلا 
  علينن  هاننلم هاقسفنن ء أصننو ب   ألن ابجانن ىلل إىل ا تننههال متههبننة هابسننا دة كلهنن    اعبنن ع ابراننجل صننلى

حن فنن ن ابسنننم ع  ننرك مننن     ابننلي  وننهه هلنننم   ننم خننن  ابقننرهنحن ه   لنننر ابسننم ع منن  قلبننن  يننجى خبيننن
 .(5)ابقلجال م  يجى م رهس أه حمبجال هابسم ع خيسلف ابخس ا ابس ماني ها سمجع متهم هيم أقس م 

                                                           
 .(2/212حن قجاعه األح  م )323اباز ب  عبهابس م بلزحيل    (1)

 .223( اباز ب  عبهابس م بلزحيل    220حن  2/219قجاعه األح  م )(2)

 .(2/214ا صهر يفس  )(3)

 .324م   ( اباز ب  عبهابس 221 – 2/220قجاعه األح  م )(4)

 .324فس هى الع ن ابالم ء   (5)
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ية ابنن  اننبق  إبيهنن  كبنن ر ابصننو بة هانن دة ابسنن بانيحن همنن  إن اباننز بنن  عبهابسنن م امسننهاد  ننهارت ابسزكيننة ابسننت

أم نن ل احسنن  اببصننرذحن هم بنن  بنن  ديتنن ر هأيننجال ابسنن سي   هااننسمر  مهراننة ابسصننجا ابسننين إىل يجمتنن  
يلاحن فه   سم اببنجرع هابسقنجى هابزينه هاب قنة اب  ها عسمن د علين  هدهام ابصنلة بن حن هونهة مراقبنة ابابنه بربن  

اباننننز بنننن   اللننننجةحن هابسننننر هابالنننن  ه  يقصننننه إ  مر نننن ع    كننننل منننن  يصننننهر عتنننن  هبقننننه  ننننر   اللننننجة ها 
عبهابس م   عصرس أرهع األم لنة هلنلس ا ان   ا ان مية اب  بسنة   ابقنرآن هابن   بقهن  رانجل   صنلى   

هعبَّننن دس األعقيننن ء عليننن  هانننلم   حي عننن  هعب دعننن  هعربيسننن حن هاننن ر عليهننن  ماظنننم ابسنننلف ابصننن م هأهبيننن ء  حن 
هيجافق عليه  كل مسلم يزداد   يلا احمل ل هازداد   يلا اجمل ل عالق   هابسزام   هقراب  هوجق   كلمن  عقنهمد بن  
ابس  هعرا حقيقة احي ة ه رال م  فيه حن هأيق  مص س إىل بق ء   هحسن ب  ه تسن  هر نجاي  هينلس ا ان   

يهعج إبيه  كل ع   ع مل همسنلم صن دا هداعينة للنص همن  ينلا ا  ن ر  اب  بسة ها همة ها ليلةا ا مية 
صتف اباز كسب  اب  هصفد من  غن س هُصنتَّفد باتنجان "كسند ابسصنجاحن كمن  ك نر  ينلس ا ان     ان ىلر  
كسبنن    ابسفسنن  هاباقيننهة هابفقنن  هأصننجل ابفقنن حن هابرتبيننةحن هفلنن ىلل األعمنن لحن ه  األخنن ا هاعداالحن أل نن  

ت عننن  انننريرع  همنن  ي تننن    قلبننن  همنن  يلسزمننن    حي عننن  هاننلجك حن كمننن  أن ا سنننلم ابصنن دا يقنننهر مننن  ايا نن 
يسصننف اننلس ا انن   ا انن مية ابسنن مية ه ننرتم أو  صننهم هيسقننرال مننتهمحن هي ننين علننيهمحن همنن  يننلا ا تعلننق 

ا ران حن هصنهاقس  هلنمحن يالل احرتام اباز  ا صري  م  علم ء ابسصجا ك بسالهرهردذ هابشن ذوحن هأ، ابابن ت 
هابسقننن ءس ماهنننمحن هحلنننجر   بسنننهم همشننن ركسهم   بانننو ا جايننند ابرتبجينننة هابسنننلجكيةحن بنننل حننن    قبنننجل 
ابش را  ابش لية اب  يسالقنجن ان حن من  دامند   ختن بف اب سن ال هابسنتةحن همن  ينلا ا تعلنق يقبنل مجينهللا من  

انن بة ابقشنن ذ"   ابسصننجاحن هأن بنن  ابيننه ابعننجىل   ذكننرس مرتمجننج اباننز ابعسبنن رس مسصننجف  حن هأينن  كنن ن يقننرأ "ر 
ابسصننننجا هعصنننن ييف  ق  ننننية بننننلب حن هإن أريننننه اببسصننننجا ماتنننن س ا صننننع ح حن كمننننليد ه ريقنننن  حبسنننند 
ابس ىله ها ارها ها أبجا   اباصجر ا سأخرةحن فتسسعيهللا أن ازم أن ابشي  اباز   ي   مسصنجف   ه  صنجفي   

ة اببسصنجا ين  بنلا   ممجر ك  ة هها وةحن مته  أن كسد ابانز ا جانج على ا   ا هيسسهل على ذب   
بد اباننم ابصننجفية إىل ا انن محن فهننهم اباننز ه جدينن  هيسننبسه  إىل إمنن  بلننرد علننى ا فنن ييم ابب  لننة ابنن  عسننر 

ابننهي  ها انن م ك بقعنند هاألبننهالحن هإمنن  بسقرينند ا سصننجفة إىل ابعريننق ابصننوي  ها مينن ن ابسننليمحن هابامننل 
هينننج  نننبهم  –بشنننرعحن م نننل كس بننن  "مسننن ىلل ابعريقنننة" إن صنننود يسنننبس  إبيننن حن فلالننن  أراد أن ىبخنننل بينننهيم اب

إىل ابعريق األقجمحن ها ته  ابسهيهحن ها بسزام ابب س ال هابستة هابس ة هأعم ل ابسنلف ابصن محن  –ه رتمهم 
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عية ابننن  عر نننه  احننن رث هإمننن  بلس فينننف مننن  غلنننجاء ا سصنننجفةحن ببينننن ن ا انننىن ابصنننوي  بلمصعلونننن   ابشنننر 
 (1) احمل ا    كس ب  "مق صه ابرع ية" .

 
هال صنننةحن إيتننن  ينننرى أن ابانننز كننن ن صنننجفي   حسننند قجاعنننه ابشنننرع همننن  ابت حينننة ابف رينننة هابقلبينننة هابرهحينننةحن 

ابنننجارد   ابشنننرع عنن  ينننلا ا  ينند ابرتبنننجذ   ا اننن محن هأينن  ملسنننزم ب ننل مننن   ننن ء   هحبسنند ا انننىن ابانن م 
هابستة م  ابرتبية ابرهحية هابقلبينة هابسهنليد ابتفسن حن ه  ي ن  مسصنجف   اب انىن ا صنع ح  هابانر   ابقرآن

ه  يسلزم بعريقة يلسزم  قجاه  همصعلو    هقجاعهي حن ه  يهخل   ا س ين   اب  ملنة ابن   سمنل ابظن ير 
هغمننجل هونن  هحقيقنننة  هخبينن  هغنن  ه نننني هبسنن  ة   ينندهاببنن   حن هابصننوي  هابف اننه هفيهنن  ركننن م 

فن باز منهللا هارعي الحن ه ا  أه اجء و     ا اب لم  حن مهم  ك ن مات ي حن همهمن  كن ن ا نراد متهن .. إخل 
هبننج كنن ن   عنن  حن همنن  حرمنن  ابشننرع قنن ل ابشننرع هابننهي  هابتصننج  هاألح نن محن فمنن  أ نن زس ابشننرع قنن ل حبلنن حن 

ابن  عسنربد إىل ا سنلمني ابسعنرا ها  ن  ة رتا حن ههقف بش ل صنلد   ه ن  اببنهع ها ت نرا  ه  ه ن  
حن ف بصج  عته ابشي  عز ابهي  ب  عبهابس م: م  صنفد انريرع  هانر  بصن ع  هعلند (2)بصجر عهيهة 

منن  غنن س هأن ي ننجن مسصنننف   مهسنن  هيعقنند ح مسنن  هارعفانند رعبسنن حن هعالننم ابالننم هعلمنن  ه لبسنن  منن      
رفينقحن هاهلنهى هابسوقينق هفانل الن ا  هعنرك ا ت نرا حن هإق بنة ابا نرا حن اباببر   هابس    ابعريق همراعن ة 

وي   هإخجاي حن ح فظ   غ بب   علنى ونيع ي   هللاهأن ي جن  سهها    ابامل ابص م ا رفجع هأن ي جن مسأداب  م
(3). 
 

 همل ص ابقجل   عصجا اباز ب  عبهابس م   ابتق   اععية: 
 الم م  علجم ابشرياة   مرحلة ابعلد هااسف د مت  ك  ا .درت ابشي  عز ابهي  ابسصجا ك -
اب  نن  منن  ا فنن ييم ا جمهننةحن ه اننل مقي انن   هصننو قنن م اباننز حبركننة إصنن ح   ابسصننجا عمجمنن    -

 ابشرع ا ا م    قبجل مفردا  ابسصجا.

هغ ينن   قص  ابسصننجاحن كنن بر رفننو ابشنني  عننز ابننهي  باننو ابسننلجكي   ابنن  مي راننه  باننو مننهع -
 األمجر.م  

                                                           
 .328حن  327حن  326اباز ب  عبهابس م بلزحيل    (1)

 .329اباز ب  عبهابس م بلزحيل    (2)

 .37مس ىلل ابعريقة   علم احقيقة    97اباز ب  عبهابس م بلجيي    (3)
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ياسيف عصجا اباز ب  عبهابس م امسهاد بلسصجا ابسين ابنلذ م ران  احسن  اببصنرذ هم بن  بن   -
 ديت ر هغ يم ك  .

 
هقننه قنن م ا اننس ذ حممننه حسنن  عبننه  بهرااننة مجيلننة عنن  عننز ابننهي  بنن  عبهابسنن م   كس بنن  عننز ابننهي  بنن  

ابسنن م   يتسسنند إىل  ريقننة صننجفية  نن  ونن ع   عبهابسنن م ابىلننهللا ا لننجك هايسهننى إىل ابقننجل  ن اباننز بنن  عبه
هإن كنن ن صننهيق   بنن  هإ نن  كنن ن مسصننجف    يبنن يهللا ابشنن ذوعصننرس ه  يلننبه خرقننة ابصننجفية منن  ابسننهرهردذ ه  

هرعجينن حن بقننه    بننا  ذبنن  خفنن فيقعلننى  ريقننة ابسننلف   ابسصننجا هكنن ن بايننه عنن  ابننرقص هابسجا ننه هابسصنن
م اببسصنجا ابسنين من   هن رة ابقلند هصنف ء ابنتفه هخلنج  ابتينة ك ن اباز ر ل كفن ح هيلن ل هكن ن يهنس

 .(1)  عا ىل هختلية ابلكر م  غ    ه ليس  بلكرس 
 
ابشي  اباز بن  عبهابسن م ونرا ا هن د هكن ن ينهعج إبين  هي سبن      انلجهاد العب بن عبدالسال :  -3

نحن  ننرال اب ننهل هاببينن ن ه ننرال اببسننيف كسبنن  هرانن ىلل حن هيننج ابق ىلننل   رانن بة ا عسقنن د : ا هنن د  ننراب
هابسننت ن.. هب نن  قننه أمننران   اب هنن د   يصننرة ديتنن حن إ  أن انن ح ابانن   علمنن  هبسنن ي حن كمنن  أن انن ح 

ا لونننهي  ها شنننركنيحن   جينننجز بلالمننن ء ا لننن  انننيف  هانننت ي حن ف مننن    جينننجز بلملنننجك إغمننن د أانننلوسهم عننن  
عنيحن فمنن  ان ننل عنن   حن هأوهننر دينن    كنن ن  ننهيرا  أن  رانن    إعسمنن د أاننلوسهم عنن  ابننزاىل ني ها بسننه

َ ا باننزّس ابننلذ  يلنن م ه ج نن  بركتنن  ابننلذ   يُننرامحن  ه فظنن  منن  مجيننهللا األانم هعلننى بايتنن  ابنن    عتنن م هيُاننزِّ
ل ة يتب نن  ب ننل عنن   إذا أذل احننقحن هأئننه ابصننجاال أن يبننلل ُ هننهس   يصننرمه  هأن جياننل يفسنن  اببننلا ملنن

مشننرهعة   إعننزاز ابننهي حن هبننلب  جيننجز بلبعننل منن  ا سننلمني أن هالمننجل أهىل متهمنن .. ها  نن  رة اببتفننجت 
هيصنننرة قجاعنننه ابنننهي  يت منننر   صنننفجا ا شنننركني هكنننلب  ا  ننن  رة ابألمنننر اب انننرها هابتهننن  عننن  ا ت نننر 

عننن  ا ت نننر هعنننّرل يفسننن   هقننن م ابانننز  هننن د ابالنننم هاألمنننر اب انننرها هابتهننن (2)مشنننرهعة  نيابحعننن  هابيفايننن
هعننزل بسننبد ذبنن حن هكنن ن   يننها   رىلينن  حن همتنن ورا   –بلم نن  ر ابشننهيهةحن هاأليننجال اباعيبننةحن كمنن  مننّر ماتنن  

دينن    هوننرع حن معبقنن   حننهي  راننجل   صننلى   علينن  هاننلم ابننلذ رأهس أبننج قننجاي حن همننهافا   صننلب   عنن  
ياتن  رانجل   صنلى   علين  هانلم علنى ابسنمهللا هابع عننة ابجبينه عبن دة بن  ابصن مد ر ن    عتن  قن ل: اب

عنرها كفنرا  بجاحن   عتنهكم   ابُاسر هابيسر ها تش  ها  رسحن هعلى أورة عليتن  هأن   يتن زع األمنر أيلن حن إ  أن 

                                                           
 .65إىل  63عز ابهي  ب  عبهابس م حن عبهابرمح  مراد   (1)

 .( هم  باهي 226حن  8/223ابش فاية اب يفى )  بق  (2)
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ه  يننه ابشنني  عننز (1)من    عانن ىل فينن  برين نحن هعلننى أن يقننجل احننق أيتمن  كتنن حن   خننن ا     بجمننة  ىلنم 
  احينننن ة هاجملسمننننهللا  ق مننننة وننننرع   هديتنننن  هحنننن رال اببننننهعحن ههقننننف   ه نننن  ابفننننرا ا تورفننننة هاعراء ابننننهي  

كمنن  مننّر ماتنن حن ابب  لننةحن هاباق ىلننه ابلنن بةحن هأمننر اب اننرها ه ننى عنن  ا ت ننرحن هيصنن  أىلمننة ا سننلمني هعنن مسهم  
لحن هامس نن    بلوننهي  ابشننريف ابننلذ ه  يننه أمنن م ابظلمننة هابع نن ة ها سننسبهي حن هخنن  ر بتفسنن  ععبيقنن    نن  قنن 

رهاس  نن بر ر نن    عتنن  عنن  ابتنن  صننلى   علينن  هاننلم قنن ل: اننيَُّه ابشننههاء محننزة بنن  عبننها علدحن هر ننل 
 نن م بهابسنن م اننلا ا هنن د هابتصنن  بلوهقننه قنن م ابشنني  اباننز بنن  ع(2)قنن م إىل إمنن م  نن ىلر فننأمرس ه نن س فقسلنن  
حن ه  يالن  اب نجرة علنيهمحن ه  يعلند اباصني ن  نهيمحن من  دامنجا مسنلمني ابألمر اب ارها هابته  ع  ا ت نر

حن هيعنجل بتن  احنهي  عن   هن د ابانز بالمن  (3)هيقيمجن ابص ةحن هيعبقجن ا ا م مهللا العنأ أه ا دنراا 
هد هبي ينن  هبسنن ي  هقلمنن  فنن باز رمحنن      يسننأخر عنن  ابننهعجة إىل ا هنن د ها شنن ركة   ا عننهاد بنن  عتننهم  يهنن

اباننهه بنن د ا سننلمني هأر ننهم هأيفسننهم هأمننجاهلم هديننتهمحن هقننه رأيتنن س بننو دعننجة قعننزحن هيننج   اب منن يني منن  
هبيننننن ن اح ننننم ابشنننننرع حن هكننننن ن ا عسمننننن د   عمننننرسحن بلمشننننن هرة   بقننننن ء ابسسننننن رحن هدعننننجة ا سنننننلمني بنننننلب حن 

  عننني  نن بج  علننى ابسسنن ر ه نن    ا  سمنن ع علننى فسننجى اباننز رمحنن    عانن ىل ابنن   قننق أورينن  اببتصننر ا بننني
ك يد مهة اباز أقجىحن ه سم  أصلدحن هات  أقل بقليل و رك عملي     ا هن د هابقسن ل هم قن ة ابصنليبيني 

فهنند علننى ا سننلمنيحن  هااننسظهرهاابننلي  ادهننجا  حننس ل دمينن   هانن ىلر مصننر باننه أن هصننلجا إىل ا تصننجرةحن 
 ل ابن  ابسنب  : هكن ن ابشني  منهللا اباسن رحن هقجيند ابنري حن فلمن  قن(4)ا يم ا سلم   مصر  جا هة اب نزاة 

رأى ابشني  حنن ل ا سننلمني اندى  علننى صننجع  مشنن ا  بيننهس إىل ابننري حن اي رينن  ُخننليهم عننهة مننرا حن فانن د  
ابري حن على مراكد ابفري  ف سر   هك ن ابفس  هغرا أك ر ابفري حن هصرؤ م  بني ينهذ ا سنلمني صن رؤ: 

هكنننن ن ابتصننننر ا بننننني (5)راان   أمننننة حممننننه صننننلى   علينننن  هاننننلم ر نننن   اننننّ ر بنننن  ابننننري  احمننننه   ابننننلذ أ
هاب رامة   ماسقه أيل ابسنتة عظهنر (6)بلمسلمنيحن هاعسيف ا  رخجن يلس ابصيوة م  كرام   اباز رمح    

صنن داحن ها خنن   هلننم همصننهر اب رامننة يننج ا مينن ن اب علننى يننه أهبينن ء   ابصنن حني ع رمينن   منن    عانن ىل
اب  مننلحن هابابجديننة ابس مننةحن ها عسمنن د احقيقنن  علننى   عانن ىلحن ها بسننزام بشننرع   عانن ىلحن هك ننرة ابسقننرال إبينن  

يسقنجنحن هلنم اببشنرى هق ل   عان ىل "أ  إن أهبين ء     خنجا علنيهمحن ه  ينم  زينجنحن ابنلي  آمتنجا هكن يجا 
                                                           

 .(6/2588ابب  رذ حن كس ال ابف  )(1)

 .(3/195ا سسهرك صوي  ا ات د )(2)

 .123اباز ب  عبهابس م بلزحيل    (3)

 .124اباز ب  عبهابس م بلزحيل    (4)

 .124( اباز ب  عبهابس م بلزحيل    2/35حس  احمل  رة )(5)

 .124م بلزحيل    اباز ب  عبهابس (6)



 -455- 

( هيننلا من  أكننهس راننجل   صنلى   علينن  هاننلم   64 – 62حن آيننة:   احين ة ابننهيي  ه  اعخننرة" )ينجيه
صلى   علين  هانلم: احهي  ابقها  ع  رال ابازة فيم  رهاس ابب  رذ ع  أ، يريرة ق لحن ق ل راجل   

شن ء أحند إّو  ن  افرت نس  بابحنرالحن همن  عقنرال إوَّ عبنهذ إن   عان ىل قن ل: من  عن د و هبين   فقنه أذيسن  
علي  هم  يزال عبهذ يسقرال إّو اببتجافل ح  أحب حن ف ذا أحببس حن كتد  ا  ابلذ يسمهللا ب حن هبصنرس ابنلذ 

هكن ن (1)يبصر ب  هيهس اب  يبعم ا حن هر ل  اب  ميش  ا حن هبا  اأبين ألععيت حن هبا  اانسا ذ  ألعيلين  
 –دسنب  كنلب  ه  يزكن  علنى   أحنه  –  يب ن  إ  ر ن ء   عان ىل  –رمح     –اباز ب  عبهابس م 

ه  خينن ا إ  متنن  ه  يسجكننل إ  علينن حن ف نن ن   مانن  هكنن ن   بنن  ح فظنن   همايتنن   هكنن ن   عتنن  مننهافا   منن  
( 38أذذ ا اسهي  هعسل  ابظ  نيحن هاعجس اح  م هاألمراء " إن   يهافهللا ع  ابنلي  آمتنجا" )احن حن آينة: 

 (.39( هكفى اب  حسيب " )األحزاال/81بهيي  هاعخرة "هكفى اب  هكي  " )ابتس ءحن آية : هكف س   يَّم ا
 

من  أمنر بن حن ف ن ن يتظنر بتنجر  حن هيبصنر  عفتيههك ن اباز حريص   على ععبيق ورع   هابس  على   دع  ه 
هعلننى بركننة  حن كمنن   نن ء   ببصننر   هيننس لم بقننجة   ه يفهعنن حن هيننبعم بيننه  حن هميشنن    اننبيل  حن 

  عانن ىل  مننجر خ رقننة بلانن دةحن مننر ماتنن  قصننس  مننهللا ابلصننج     احننهي  ابقهانن  ابسنن بق همنن  يتنن  أكرمنن 
  ماركنة دمين    نه ابفنري  هقصنس  منهللا انىلند ابسنلعتة اببسس نحن هقصس    ع ي  اد س ابري  بسنبد دع ىلن  

قنننهللا بصنننرس علنننى ابت ىلننند يبسننند ينننه ابت ىلننندحن هانننق  ابنننلذ  ننن ء ابانننز هينننج وننن ير ابسنننيف بيقسلننن حن فونننني ه 
هيلننيف يتنن  قصننة  هيننهة ه ريقننةحن  (2)ابسننيف متهنن  هأرعننه  مف صننلةحن فب ننى هاننأل ابشنني  أن يننهعج بنن  

يقلهنن  ابنن  ابسننب   فقنن ل: كنن ن   ابريننف ونن ص يقنن ل بنن  : عبننه  اببلسنن    منن  أهبينن ء   هك ينند بيتنن  
إبي    كل ع محن فأرانل إبين  منرة مجنل يهينةحن همن  مجلسن  هعن ء  هبني ابشي  عز ابهي  صهاقةحن هك ن يُنهفهذ

حن فلمنن  هصننل ابراننجل إىل ابال ابقنن يرة؛ اي سننر ذبنن  ابجعنن ء هعبننهّد منن  فينن حن فسننأ  ابراننجل بننلب حن  فينن  ُ نننبف
فرآس و ص ذم حن فق ل ب :   عسأ ة عتهذ م  يج خ  متن  قن ل ابرانجل: ف ونرتيد متن  بََهبن  ه اندحن فمن   

ه  رنن   ننرى و غنن    عانن ىلحن هإذا بشنن ص يننزل  ،ر أن هصننلد إىل ابال ابشنني حن ه  يالننم كنن ن إ  يقننه
م  ابشي حن هق ل : أصاه ر   اد ب  فت هبس  ويا   فشيا   إىل أن انلمس  ذبن  ا ننبحن فعلنهللا مث ينزلحن فقلند 

لمن   لاند أانحن قن ل أععيس  بلشي ة فق ل: أخل ا ميهللا إ  ا نبف ههع ءس ف ي  ق ل و:  ا  علنى اببن الحن ف

                                                           
 .( حن كس ال ابرق ا حن ابال ابسجا هللا5/2384صوي  ابب  رذ )(1)

 .(8/217 بق   ابش فاية ) 127اباز ب  عبهابس محن بلزحيل    (2)
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و: اي هبيه بيفم عفال يلاة إن ا رأة اب  َحَلبد بنب يلا ا نب ك يد يهي  مستعسنة ابلتزينرحن هردَّس هقن ل: 
 .(1)الّم على أخ  

 
بانننه عمنننر مهينننه انينننز اب  ب نننة هاب مننن يني ع مننن     ا هننن د   انننبيل   هيصنننرة ا اننن م هيشنننر ولاتيييه:  -4

هقنه ذكنر ي 660هابس م   ابا ور م  مج دذ األهىل اتة اسني هانسم ىلة يعرينة دعجع حن عج  اباز ب  عب
هذكنر   ي 660اب  ابسب   ع  اب  اباز ابشي  عبهابلعيف أن هفن ة هابنهس   ابس انهللا من  مجن دى األهىل 

حن هيننننج منننن  علينننن  ع مننننة ا نننن رخنيحن هيتنننن ك رهايننننة بسلميننننل اباننننز (2)ي 660مجنننن دذ  10رهايننننة أخننننرى أ نننن    
هدفن  منن  اب ننه   ي 660مجنن دذ األهىل 9    عجفننق بنين ابننرهايسني هينن  قجبن : عننج  اباننز ينجم ابسننبد ابنهمي

اف  ا قعم حلر  ذب  هك ن درا  األخ حن ابنلذ أبقن س علنى ابتن ت عفسن  قنجل   "  ينجر ابسنمجا  
دذ األهىلحن أه حن دذ ق ل أبج و مة هيج علميل ابانز أيلن   همن رؤ حي عن  : ينجم األحنه ع ونر مجن  (3)... " 

عشر مجن دذ األهىل حي عن  : ينجم األحنه ع ونر مجن دذ األهىل أه حن دذ عشنر مجن دذ األهىل عنج  ابانز بن  
حن حلنننر ي660مجننن دذ األهىل انننتة  25ا وتنننني عبهابسننن م   مصنننر هعمنننل عنننزاةس    ننن مهللا اباقيبنننة ينننجم 

 آخنر ابقرافنة  ن  يلن  ا بنل من  انحيننة  ت زعن  الن   هابان محن هصنلى علين  ابظن ير بينيفت اببقرافننةحن هدفن   
ابيفكننةحن هُصننل َّ علينن  صنن ة اب  ىلنند    نن مهللا دمشننق هغ ينن  منن  ا جامننهللا اببشنن محن يننجم ا ماننة آخننر مجنن دى 

هقنن ل (4)عننز ابنهي  بنن  عبهابسن م هاندى ابتصن  ا ن ذن باننه ابفنراف منن  صن ة ا ماننة: ابصن ة علنى األهىل 
 .(5)اتة هدف    اب ه بسف  ا قعم 80 دى األهىل هقه ييف على اب  ك   : عج    ابا ور م  مج

 
 هحلر  ت زع  ال   هابا محن ابسلع ن فم  ي 660هق ل ابلي  : عج  رصر   مج دى األهىل اتة 

دهي حن هدف  اببقرافة   آخري حن ه   بلا ابسلع ن خيف مجع  ق ل:   يسنسقر مل ن  إ  ابسن عةن ألين  بنج أمنر 
هقن ل ابسنب   يقن   عن  هبنهس ابشني  عبنهابلعيف: هك يند هفن ة (6)من  أراد ببن درها إىل امس ن ل أمنرس  ابت ت  ّ 

ك ن ا  حن  قن ل:   إبن  إ    –ابظن ير  –ابشي     اهللا مجن دى األهىل   انتة انسني هانسم ىلة فونزن علين  
هللا  ت زعن  همحنل ياشن حن هحلنر دهب  هونّيهللا أمنراءس هخ صنس  هأ تن دس بسشنيي    م  اعفقد هف ة ابشي  إ  

                                                           
 .128( اباز ب  عبهابس م   8/213 بق   ابش فاية اب يفى )(1)

 .154( فس هى وي  عز ابهي  ب  عبهابس م   8/248 بق   ابسب   )(2)

 179اباز ب  عبهابس م حن الع ن ابالم ء   (3)

 .154فس هى وي  ا ا م اباز    216ابلي  على ابره سني   (4)

 .(13/442اببهاية هابته ية )(5)

 .(5/260ابايف )(6)
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حن هقه اخسلف   عمرس رهايسني احنهامه  أن عمنرس: اوتسن ن همثن يجن انتة هاألخنرى ون ث همثن يجن انتة (1)دفت  
اننتة همنن  83 اننل عمننرس ي 577هيننلا ا خننس ا را ننهللا إىل النن ا   ه دعنن حن فمنن  قنن ل إينن  هبننه اننتة 

ا قرينزذ من  أن عمنرس اوتسن ن هانسجن فهنج خعنأ انتة هأمن  من  ذكنرس 82 انل عمنرس ي 578ق ل إي  هبه اتة 
ع مننة ا ن رخنيحن هبالنن   رينف من  ابتسنن ؤ أه خعنأ مننتهم ه  أعلنم هاب مننهللا بنني يننلس ألين  لن بف  نن  ذكنرس 

حن ه  (2)ابرهااي  أرى أن أقرا  بلصوة هابصنجاال من  ذكنرس ابسنب   من  أن عمنر ابانز ون ث همثن يجن انتة 
 أعلم.

 
بقنه وننهه ابالمن ء قبننل ابا مننة بلانز بنن  عبهابسن م اب م مننة هابرايانة هعلننج ا قنن م ليييه: أليوال العلميياء  -5

يننهل علننى ذبنن  مجاقفنن  ابنن  ذكننران  رفنن   متهنن  هم بف عنن  هع ملعنن  ابننلي   بقنند وننهر م اعفنن ا هقننه وننهه 
 :(3)بلشي  علم ء عصرس هم    ء باهيم م   ه بلة ابالم همش ي  ابر  ل هيلس يبلة م  أقجاهلم 

 ثااء املعاصرين له:  -أ
هابرحلننة عنن  اباننز : ابنن  عبهابسنن م صننهيق اباننز هما صننرس هرفيقنن    ابسننفر لييال العالميية ابيين احلاجييب  -

 .(4)أفق  م  اب زاو 
وننني  احتفينننة   زم يننن  ل  بنن   انننلع ن دمشنننق عننن  ي 637  لييال العالمييية،  يييال اليييدين احلصيييري:  -

  أقصننى ابنهيي حن كن ن يتب نن  بلسنلع ن أن يسنناى   ُحلجبن    بنن دس  ابانز: ينلا ر ننل بنج كنن ن   اهلتنهحن أه
 .(5)بسسم بركس  علي  هعلى ب دسحن هيفس ر ب  على ا ىلر ا لجك

ما صنننر ابانننز مينننهح  لسننن    ابفقننن  : مننن  علنننى ه ننن  ي 656  وليييال ال ييييخ أبيييو احلسييين ال ييياذيل:  -
 .(6)ماألرل  له   ابفق  أاى م   له عز ابهي  ب  عبهابس 

مفننن  ابشننن فاية رصنننر هما صنننر ابانننز: كتننن  يفننن  قبنننل ه: 656وليييال احليييالظ زكيييي اليييدين املايييذري ت  -
 .مساني في حلجر ابشي  عز ابهي حن هأم  باه حلجرس فمتصد ابفسي  

 

                                                           
 .155( فس هى وي  ا ا م   8/245 بق   ابش فاية )(1)

 .155( فس هى وي  ا ا م   8/245 بق   ابش فاية )(2)

 .156وي  ا ا م    فس هى(3)

 .(1/315( حس  احمل  رة )8/214 بق   ابش فاية اب يفى )(4)

 .195( اباز ب  عبهابس م بلزحيل    8/237ا صهر يفس  )(5)

 .195( اباز ب  عبهابس م بلزحيل    1/315حس  احمل  رة )(6)
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حن علميننل اباننز عنن  ي663ثايياء بعييض التالميييذ علييى العييب: لييال أبييو بكيير بيين مسييدي األندلسييي:  -ب
 . (1)ليدحن    فرَّع على أصجب حن هيلَّالحن هرأت فقه ء بلهسوي  : أحه فقه ء يلا ا 

هكننن ن أحنننق ابتننن ت ابلع بنننة أحيييد تالمييييذل ال ييييخ: ه 665ليييال ال ييييخ شيييهاب اليييدين أبيييو شيييامة  -
ها م منة هأزال ك ن ا  منن  اببنهع ابنن  كن ن العبن ُء يفالج نن حن من  داَّ ابسننيف علنى ا تنيفحن هغنن  ذبن حن هأبعننل 

 اب نحن همتهللا متهم .ص يت ابرغ ىلد هيصف و
علمينل ابانز عن  وني  حن كن ن : ه702لال القا ي الفقيه األصويل األديب احليالظ ابين دليي  العييد  -

 .(2)اب  عبهابس م أحه ا  ني ابالم ء 
مساننهدةحن كنن ن عنن   عصننرس   ابالننم   مانن   بفتننجن لييال عييب الييدين احلسيييين تلميييذ العييب عيين شيييخه:  -

 .هصف  (3)رك ابس لف مهللا ابص بة   ابهي حن هوهرع  ع ين ع  ا  ت ال   لي  م  عمل ف   إىل م  يج ع
 
 اصفء على العب: ثااء العلماء وامل -ج
.. بلنننا رعبنننة ا  سهننن د هايسهننند إبيننن  ر انننة ا نننليدحن منننهللا ابزينننه عييين العيييب: ه 748ليييال اليييذهيب ت  -

 .(4)هابجرعحن هاألمر اب ارها هابته  ع  ا ت رحن هابص بة   ابهي  
عن  ابانز : وني  ا ان محن هبقينة األعن محن ابشني  عنز ي 764  وليال لخير اليدين بين شياكر الكتييب  -
من  ابنب دحن حن هبرع   ا ليدحن هبلا رعبنة ا  سهن دحن هقصنهس ابعلبنة ي  ..  هللا .. هعفق  .. هدّرت هأف ابه

 ن ء  عن  ا ت نرحن   خين ا     هختر  ب  أىلمة هب  ابفس هى ابسهيهةحن هك ن انا    هرع  حن هأّم را  اب انرهاحن 
 .(5)بجمة  ىلم 

عنن  اباننز : اننلع ن ابالمنن ءحن هفوننل ابتعبنن ءحن ا قَّننهم   عصننرس علننى ه 764ولييال اليييالعي اليمييين ت  -
هيننج ...  ا يقنن نها اظننم   اببلننهانحن ذه ابسوقيننق ها عقنن ن هابارفنن ن ه انن ىلر األقننرانحن حبننر ابالننجم ها انن راحن 

بالننجم ا علمهننم أك ننر منن  عصنن ييفهمحن   منن  ابننلي  عبنن ر م دهن درايننسهمحن همرعبسنن    منن  ابننلي  قيننل فننيهم:
 .(6)ابظ يرة مهللا ابس بقني   ابرعيل األهل

                                                           
 .195اباز ب  عبهابس م بلزحيل     105 ري  علم ء ب هاد   (1)

 .195( اباز ب  عبهابس م بلزحيل    1/315حمل  رة )حس  ا(2)

 .196ولرا  ابليد يق   ع  اباز ب  عبهابس م بلزحيل    (3)

 .196( اباز ب  عبهابس م   5/260ابايف   أخب ر م  غ  )(4)

 .197( اباز ب  عبهابس م   595 – 1/594فجا  ابجفي   )(5)

 .197 م   ( اباز ب  عبهابس4/153مرآة ا ت ن )(6)
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اباننز: ونني  ا انن م ها سننلمنيحن هأحننه   تر تييه ه 771ولييال العالميية اتج الييدين ابيين السييبكي ت  -
    ننربقنن ىلم ابألمننر اب اننرهاحن هابتهنن  عنن  ا تاألىلمننة األعنن محن اننلع ن ابالمنن ء إمنن م عصننرس بنن  مهافاننةحن ا

زم ي حن ا َّعلهللا علنى حقن ىلق ابشنرياة هغجاملنه حن ابان را رق صنهي    ينر م نل يفسن حن ه  رأى من  رآس م لن حن 
 .(1)ِعلمف   ههرع   هقي م     احقحن هوع عة هقجة  ت نحن ها  ة بَس ن 

  عرمجة ابانز : ابشني  عنز ه( 772م اإساوي: )ولال العالمة الفقيه ال يخ  ال الدين عبدالرحي  -
ابننهي  ... كنن ن رمحنن    ونني  ا انن م علمنن   هعمنن  حن ههرعنن  حن هزيننها  هعصنن ييفحن هع ميننلحن آمننرا  اب اننرها 
انيينن   عنن  ا ت ننرحن يهننني ا لننجك فمنن  ده ننمحن هي لنن  ابقننجل .. هكنن ن فينن  مننهللا ذبنن  حسنن  حم  ننرة اببتننجادر 

 .(2)هاألوا ر 
عننز ابننهي حن ونني  ا انن م .. ا منن م ابا مننةحن العميياد احلابلييي عيين العييب:  ديييبؤرخ الفقيييه األولييال امليي -

هحيننه عصننرسحن اننلع ن ابالمنن ء هبننرع   ابفقنن  هاألصننجل هاباربيننةحن هفنن ا األقننران هاأل ننراالحن همجننهللا بننني فتننجن 
ل إبين  ابعلبنة من  ابتن ت هم خنليمحن هبلنا رعبنة ا  سهن دحن هرحنابالم م  ابسفس  هاحهي  هابفق  هاخنس ا 

 .(3)ا ىلر ابب دحن هصتف ابسص ييف ا فيهة 
 
 ثااء بعض املتأخرين على العب:  -س
باز ابهي حن ا ارها بسنلع ن ابالمن ءحن وني   قدعبه ابازيز .. ا لال يخ عبدهللا مصنفى على العب:  -أ

بهابسن م علمن   من  األعن محن ا ا م ها سلمني هإم م عصرس ب  مهافهللاحن هفريه زم ي  ب  مت زعحن كن ن ابن  ع
وع ع     احقحن آمرا  اب ارهاحن انيي   ع  ا ت ر فقيه  أصجبي  حن حمنه  حن خعيبن  حن هاعظن  حن أديبن   ون عرا حن رقينق 

 .(4)اح ويةحن ح  ر ابت درةحن حمرتم  حن هقجرا حن ختشى ابس  ني هاألمراء صجبس  هالع ي  
ل اباصنر ابنلذ انبق ابانزحن هان ج  أك نر ابالمن ء عن  بانه أن عنر ولال العالمة مصنفى السيباعي:  -

ا هر ابحقحن أه مس يرة اح ن محن أه اعسنزال احين ة ابا منة قن ل:   ينلا ابجان  ا لنعرال يشنأ ابان   اباظنيم 
عننز ابننهي  بنن  عبهابسنن محن ف نن ن ه ننجدس يسننمة منن  يسننم   ابر نن ء  نندال علننى قلننجال "اننلع ن ابالمنن ء" 

ابتننجر علنن ء   أهانن   ا س نن ذبنيحن ههملننة منن  هملنن  ا مينن نحن عتبانن   ابي ىليسنننيحن هعزمننة منن  عزمنن   
ابعرينننق بلمنننه ني   داي ننن  ابظننن محن هانننج    مننن  اننني   احنننق يلهننند   بننن  وهنننجر ا س نننيفي  ها سعنننيفي  

                                                           
 .197( اباز ب  عبهابس م   8/209 بق   ابش فاية اب يفى )(1)

 .197( اباز ب  عبهابس م   2/84 بق   ابش فاية ب اتجذ )(2)

 .199ولرا  ابليد يق   ع  اباز ب  عبهابس م بلزحيل    (3)

 .(2/73ابفس  ا بني    بق   األصجبيني )(4)
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هابظنن  نيحن إن اباننز بنن  عبهابسنن م منن  أعظننم علمنن ء ا انن م ابننلي   ننز  درااننة آ ريننم هانن  م يننزا  عتيفنن   
(1). 
... هيت ك   يد بش صيس  آخر مشرا .. هيج مل سن  األصنيلة ولال األستاذ ر وان علي الادوي:  -

  فهنننم ابشنننرياة هرهحهننن  همق صنننهي  فهمننن   رااننن    وننن م   عقليننن   دقيقننن   مبس نننرا  بانننو ا بس ننن ر هينننج مننن  
 ال ُتننننة :"ايسهيتنننن  منننن  ابسننن بقني األهل   حركننننة "ابسقايننننه"   ابفقننن  ا انننن م  هععننننجيرس .. إىل أن قننن ل  

اببوننن    حيننن ة انننلع ن ابالمننن ء ابشننني  ابانننز بننن  عبهابسننن محن فرأيتننن س ع  ننن    لننني   ينننهرت هي بنننف هيفننن  
هق  ي   عه     م هيقل حن هعرفت س ع       يها  يج   هيروه هيارتل هيتسقه ا لجك هاألمنراء هابا منة علنى 

حن فننن  يبننن و ه  يقنننف هيجاصنننل دهيسانننرل بل عننر ها  نننعه ابسننجاءحن هينننج   ينننلا يسومنننل األذى ها شنننقة 
ابتش  حن هيهأال على اباملحن هيقيم على احنق ه ن هل إق مسن    اجملسمنهللا حن  قلنى ... هكن ن بنلب  ر نل 

 .(2)عصرس همجّ   زم ي  هقههة    باهس 
ه مارفستن  انلا  بانابئيع املليوك: ولال حممد حسن عبدهللا   ختا  نثه عين عبيدالعبيب بين عبدالسيال   -

ابننلذ زبنزل قجاعننه ابظلننم   زم ينن حن ه نهدَّ حينن ة احركننة ابالميننة كلن  يننهرك أذَّ حينن ة احركننة كن ن يننلا ابر ننل 
ا انن مية هأعننن د ابنننهم ء احننن رة احنننرة إىل ونننراييته حن فأعننن د إبيتنن  ذكنننر ا صنننعفني األخيننن ر مننن  علمننن ء صنننهر 

 .(3) ا ا محن هق دع  ا  سم عينيحن همسصجفس  ابا رفني
 العب يعرف نفسه:  -

هقبنل كننل يننلا اب تنن ء من  اعخننري حن هباننه يننلا اب تن ءحن ىبيت وقننة اباننز ابانن   ابجاونق بربنن  هابانن را  نن  أععنن س   
 ن  ين  ر من  دمشنقحن هرحنل م  علنم هفقن  هحرصن  علنى يشنرس بنني ابتن ت ابس ن ء مر ن ة   عان ىلحن هبنلب  

هن  اسلننن فس    إمنن را م ب نن   ظنننجا بج ننجدس عتننهيمحن هيسننن بقجا    ريقنن  إىل مصننرحن يننرع إبيننن  أمننراء ا نن
غ يمحن هيف رها ب ؛ هم  بني ين  ء صن حد اب نرك هين  قلانة قجينةحن همهيتنة صن  ة فعن ء انلع    هانأل 
اباز ا ق مة عتهسحن فأ  ب  بصراحة ابر  لحن هوقة: بلهك ص   علنى علمن حن هقصنهذ يشنرس ه بنهللا ان س إىل 

  صمة األيجبيني   ابق يرة.أرل اب ت يةحن هع
 هصها ابش عر عتهم  ق ل: 

 ينننننننننننننننننننننم ابرَّ ننننننننننننننننننننن ل هعيننننننننننننننننننننند  أن يُقننننننننننننننننننننن ل  ننننننننننننننننننننن 
  

 

                                                           
 .6- 5قهمي مصعفى ابسب ع    اباز ب  عبهابس م بلتههذ ع(1)

 .178حن  177ا صهر يفس    (2)

 .197م  ابىلهللا ا لجك   (3)
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 (1)  يسصننننننننننننننننننننننف رانننننننننننننننننننننن   هصننننننننننننننننننننننِفهم َرُ ننننننننننننننننننننننُل  
 

 
 ما ليل ليه من شعر:  -ك

 ق ل في  علميلس اب  ابعب ؤ: 
 

  لسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن م حبنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر هإ  أمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرة
 

 

 رافنننننننننننننننننننننننننن  أحسنننننننننننننننننننننننننن  اباننننننننننننننننننننننننننجم فأخشننننننننننننننننننننننننننى اب 
 

 رهح ابشي  ذكر اب  ابسب   بيسني م  ذب  مه :  هق ل    ب  عبهاباظيم ا زار
 

 اننننننننننننننننننننننننننن ر عبنننننننننننننننننننننننننننهابازيز   اح نننننننننننننننننننننننننننم اننننننننننننننننننننننننننن ا  
 

 

   يسنننننننننننننننننننننننننننننرس انننننننننننننننننننننننننننننجى ابننننننننننننننننننننننننننننن  عبنننننننننننننننننننننننننننننهابازيز 
 

 عمتنننننننننننننننننننننننننننننن  ح مننننننننننننننننننننننننننننننن  بفلننننننننننننننننننننننننننننننل بسننننننننننننننننننننننننننننننني 
 

 

 ونننننننننننننننننننننننننننننننن مل بلننننننننننننننننننننننننننننننننجرى هبفنننننننننننننننننننننننننننننننن  ه يننننننننننننننننننننننننننننننننز 
 

 
 هق ل ق    أاجان عمر ب  عبهابازيز ميهح     لس : 

 
 منننننننننننننننننج ذ عنننننننننننننننننز ابنننننننننننننننننهي  عنننننننننننننننننز بننننننننننننننننن  اباننننننننننننننننن 

 

 

   اهلنننننننننننننننننننننننن مف ننننننننننننننننننننننننرا  فننننننننننننننننننننننننههن حننننننننننننننننننننننننلاك متنننننننننننننننننننننننن 
 

  ننننننننننننننننننننننننن  رأيتننننننننننننننننننننننننن  متننننننننننننننننننننننننن  علمننننننننننننننننننننننننن     ي ننننننننننننننننننننننننن 
  

 

   ابنننننننننننننننننننننننننننننننننننهرت قلتننننننننننننننننننننننننننننننننننن  إيننننننننننننننننننننننننننننننننننن  إهلننننننننننننننننننننننننننننننننننن م 
 

  نننننننننننننننننننن هز  حننننننننننننننننننننه ا ننننننننننننننننننننهح حنننننننننننننننننننن    يعننننننننننننننننننننق
 

 

 يظمنننننننننننننننننننننننننن  بفلننننننننننننننننننننننننننل    ابننننننننننننننننننننننننننجرى ابتظنننننننننننننننننننننننننن م 
 

 
رمحننن    رمحنننة هااننناة هأعلنننى ذكنننرس   ا صنننلوني هأاننن ت  (2)و  ننن  ذكنننرس ابالمننن ء فينن  غنننيهيننلا فنننيو مننن  
 .األيبي ء هابصهيقيني هابشههاء هابص حني   ب    دار اللجد مهللامجاتفسي   ت ع  ه 

                                                           
 .203اباز ب  عبهابس محن بلزحيل    (1)

 .158فس هى وي  ا ا م عز ابهي  ب  عبهابس م   (2)
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 املبحث الرابع: ا دل الثقا  بء املسلمء والاصارى   عهد احلروب الصليبية:
 إن م  خص ىلص ابهعجة ا ا مية ع  يسه حن هقه هرد  آاي  ك  ة عهل على ذب  مته : 

 بعض اآلايت اليت ورد ليها لفظ "العاملء"  -
( أذ : همننن  أرانننلت ك اي حممنننه اببشنننراىلهللا 107"همننن  أرانننلت ك إ  رمحنننة بلا  ني")األيبيننن ءحن آينننة: قننن ل عاننن ىل: 

 .(1)هاألح  م إ  رمحة  ميهللا ابت ت 
 

(: أذ بي ننجن 1بلانن  ني يننليرا ")ابفرق نحن اعيننة:هقنن ل اننبو ي : "عبنن رك ابننلذ يننزل ابفرقنن ن علننى عبننهس بي ننجن 
 .(2) حممه  ميهللا ا   ها يه

 (.90 "قل   أاال م علي  أ را  إن يج إ َّ ذكرى بلا  ني" )األيا محن آية: هق ل عا ىل -
( إىل غنن  ذبنن  منن  27-26هقنن ل : "فننأي  عننليبجن * إن يننج إ  ذكننر  بلانن  ني")اب جورحنن اعيننة:  -

هلننننلس اعاي  ونننن ير منننن   هننننة كننننجن ا يننننه ها نننن  يننننم ا  لفننننجن منننن  اعاي  هه نننن  ا اننننسه ل 
 .(3)ذن مسج هة إبيهم  ابا  نيحن ف بهعجةحن إ

 
قنل اي أيهن  ابتن ت إ  رانجل   إبني م مجيان  " قن ل عان ىل: "بعض اآلايت اليت ورد ليها لفظ "الااس":  -

( أذ قنننل اي حممنننه بلتننن ت كلهنننم "إ  رانننجل   إبننني م مجياننن  "   إىل بالننن م دهن 158)األعنننرااحن آينننة: 

                                                           
 .(3/616فس  ابقهيرحن حممه عل  ابشجك   )(1)

 .(1/849تص رى )  مهللا اببي ن بلعيفذ يق   ع  دعجة ا سلمني بل(2)

 .(1/50دعجة ا سلمني   عصر احرهال ابصليبية )(3)
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اجد.  ن  ح ن  من    اب سن بني من  يانج  رانجل   هقن ل أبنج ابسن (1)باو كم  كن ن من  قبلن  من  ابرانل 
صلى   علي  هالم هونرا من  يسبان  من  أيلهن  هينيلهم بسنا دة ابنهاري حن أمنر علين  ابصن ة هابسن م ببين ن 

 (2)  ك ىلتنن   منن  كنن ن ببينن ن عمننجم رانن بس  بل قلننني يسباننأن علنن  ابسننا دة غنن  لسصننة اننم بننل ونن ملة ب ننل منن  
( هقجبنن  : "قننل 174عانن ىل: "ايأيهنن  ابتنن ت قننه  نن ءَكم برينن ن منن  رب ننم "ابتسنن ءحن آيننة: هاعاي  أيلنن  حن قجبنن  

( هقجبنننن  "يننننلا  بنننن ف  بلتنننن ت هبُيتننننلرها 108ايأيهنننن  ابتنننن ت قننننه  نننن ءكم احننننق منننن  رب ننننم" )يننننجيهحن اعيننننة: 
   العنن ال   عمننجم ابتنن تل اننلس اعاي  يننج عج ينن( إىل غنن  ذبنن  هه نن  ا اننسه 52بنن ")إبراييمحن آيننة : 

(3). 
( هغنن  ذبنن  منن  اعاي  ابنن  28هقنن ل عانن ىل: " همنن  أراننلت ك إ  ك فننة بلتنن ت بشنن ا  هيننليرا " )اننبأحن اعيننة: 

 عهل على عمجم ابرا بة ا ا مية.
 
منن  األح دينن  ابنن  عننهل علننى ع  يننة ابننهعجة  هرد اب  نن األحاديييث اليييت تييدل علييى عاملييية اإسييالمية:  -

عبه  ر     عتهم  قن ل: قن ل رانجل   صنلى   علين  هانلم: هكن ن  حهي    بر ب ا ا مية مته  
حن هحننهي  أ، يريننرة ر نن    عتنن  أن راننجل   (4)ابتنن  يبانن  إىل قجمنن : خ صننة هبا نند إىل ابتنن ت ك فننة 

عتن   هأيل   حنهي  أ، يرينرة ر ن   حن (5)صلى   علي  هالم : هأرالد إىل الق ك فة هخسم ، ابتبيّجن 
صنلى   هانلم قن ل: هابنلذ يفنه حممنه بينهس   يسنمهللا بن  أحنه من  ينلس األمنة يهننجدذ ه  أن رانجل   

حن هدبنند ابسننتة كننلب  علنننى (6)يصننرا  مث ميننج  ه  ينن م  اببننلذ أراننلد بنن  إ  كننن ن منن  أصننو ال ابتنن ر 
ه  ر ن    عتن   جل دعجع  صلى   علي  هالم بلع حن فم  ذب  م  هرد   احهي  ع    بر بن  عبن

صننلى   علينن  هاننلم علننى أصننو ب حن فقننرأ علننيهم اننجرة ابننرمح  منن  أههلنن  إىل آخرينن حن قنن ل: خننر  راننجل   
ف ن يجا أحسن  منردهدا  منت محن كتند كلمن  أعيند علنى قجبن : فس سجاحن فق ل: بقه قرأ   علنى ا ن  بيلنة ا ن  

. فهننلا احننهي  يننهل (7)بتنن  ي ننلال فلنن  احمننه "فبننأّذ ءا ء رب منن  ع ننلابن" قنن بجا   بشنن ء منن  يامنن  ر 
  م بنن حن هإمينن  م بننتام   راننجل   صننلى   علينن  هاننلم ا نن حن هقراءعنن  ابقننرآن علننيهمحن هإيصننعلننى ل  بننة 

                                                           
 .(2/280إرو د اباقل ابسليم )(1)

 .ا صهر يفس (2)

 .(  ل يلا ا بو  لسصر م  يلا اب س ال1/851دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(3)

 .335ابب  رذ رقم (4)

 .523مسلم رقم (5)

 .523مسلم رقم (6)

 .(3/342صوي  ات  ابرتملذ )(7)
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هفالنن  صننلى   علينن  هاننلم كننلب  يننهل علننى ع  يننة (1)منن  أعظمهنن  ا انن م اننبو ي  هعانن ىل علننيهم هابنن  
األقننربني أخننل ياننرل يفسنن  علننى ابقب ىلننل   ابصنن ة هابسنن م بقجمنن  "هعشنن ع  ابننهعجةحن فباننه دعجعنن  علينن  

أاجاا ابارال ه  ا جاانمحن فان  ر نل من  بنين م بن  بن  كت ينة قن ل: رأيند رانجل   صنلى   علين  هانلم 
انن ىلل حن مث إرانن ب  اب سنند هابر (2)ابتنن ت قجبننجا :   إبنن  إ    عفلوننجا اننجا ذذ اجملنن ز يس للهنن  يقننجل :أيهنن  
ابتنن  صننلى   علينن  هاننلم كسنند إىل كسننرى   ر نن    عتنن  : أن  بننإىل ا لننجك هاألمننراءحن فانن  أيننه بنن  م

 .(3) هإىل ابتع و  هإىل كل  ب ر يهعجيم إىل   عا ىل قيصرهإىل قيصرحن هإىل ابتع و  هإىل 
 علين  هانلم هاانس م فبانه هف عن  صنلى  لعل الصحابة ر ي هللا عياهم بعيد  صيلى هللا علييه وسيلم:  -

أ، ب ننننر ر نننن    عتنننن  ال فننننة هباننننه قلنننن ىل  علننننى فستننننة ابننننردة   ابسننننتة اح ديننننة عشننننرة منننن  اهلعننننرة بننننهأ 
ابانراا  نه ابنههل ابف رانية هإىل ابشن م  نه اببفسجح   ا ان مية يشنرا  بلنهعجةحن حين  أرانل ا ينج  إىل 
تن  همن  بانهس ع من ن بن  عفن ن ر ن    عتن حن ابرهمحن مث مس باة ذب  م  قبل عمر بن  العن ال ر ن    ع

حين  امسننه  ابههبنة ا انن مية منن  حنههد ابصننني إىل  ننرابله اب نرال وننرق   هغننراب حن همن  أرميتيننة إىل ابننيم  
 نن    ه تننجاب  ه نن  ارعلننى اننبو ي  هعانن ىل دينن  ا انن م بل قلننني ا يننه ها نن حن هك ينند ابننهعجة ا انن مية 

   مّيز  ّل هع  يلا ابهي  ب   يصل  هللس ابا  ية رميزا  أمهه : مسج هة كم  ابق إيل ح حن بلب
 
اننن مس  مننن  ابسورينننف حبفننن  اب سننن ال هابسنننتة : قننن ل عاننن ىل: "إان دننن  يزبتننن  ابنننلكر هإاّن بننن  حننن فظجن"  -1

 (.9)احعرحن آية: 
   ا يسنن ن منن   ها  ن  : ها قصنجد اببشننمجل ا ج نجع  أذ هفن ةس  ميننهللا ح  نز  جبن  ا ج نجع  هاب -2

ق ديننة هابامليننة قنن ل اننبو ي  هعانن ىل: "ابيننجم أكملنند ب ننم ديننت م هأُتمننُد علنني م يامنن  هر ننيد ب ننم ا عس
( هقنن ل: 3ا ان م ديتن حن فمن  اُ ننعرَّ   لمصنة غن  مسعنن يف    إمث فن ن   غفنجر رحننيم" )ا  ىلنهةحن آينة : 

 (.89"هيزبت  علي  اب س ال عبي ان ب ل و ء " )ابتولحن آية: 
 (.143ابجاعية : ق ل عا ىل : "هكلب   الت كم أّمة هَاعَ  " )اببقرةحن آية:  -3
أي  دي  ابفعرة: ف ل إيس ن يجبنه مسنساها  بقبنجل ا ان م مهينأ بن  قن ل صنلى   علين  هانلم: من  من   -4

 مجبه إ  يجبه على ابفعرة فأبجاس يهجداي  أه يتصراي  أه ميعس ي .

                                                           
 .(1/54دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(1)

 .صوي  ب  س 16023مسته أمحه رقم (2)

 .(1/54دعجة ا سلمني بلّتص رى   عصر احرهال ابصَّليبية )(3)
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 .(1)اب م لحن هكلب  ابج جح  -5
 

 أواًل: أمهية دعول الاصارى ىل  اإسال : 
 مي   أن ييفز أمهية دعجة ابتص رى خ صة م  خ ل ابتق   اععية: 

عج ي  الع ال   ابقرآن   ك   م  اعاي  أليل اب س ال هختصيصهم   ذبن  أمنرا  هلنم اببسجحينه أه  -1
 ب  م ع  مجا ا  أه ردا  على ا مي ن رومه صلى   علي  هالمحن هأه بي ان  بسوريفهم ا

 
وبههم أه غ  ذبن  همن  ينلس اعاي  قجبن  عان ىل: قنل ايأينل اب سن ال عان بجا إىل كلمنة انجاء بيتتن  هبينت م" 

إىل ( 71( هقجبنن  عان ىل: ايأيننل اب سنن ال   علبسننجن احنق اببب  ننل" )آل عمننرانحن آيننة :64)آل عمنرانحن آيننة: 
   أيل اب س ال.غ  ذب  م  اعاي  ه  و  أن ابتص رى م

 
ح  ابقرآن على   دبة أيل اب س ال ابب  ي  أحس  كمن  قن ل عان ىل: "ه  دن دبجا أينل اب سن ال إ   -2

اب ميننل منن  ابقننجل هيننج ابننهع ء إىل   اايعنن  هابستبينن  علننى  –( 46اببنن َّ ينن  أحسنن " )ابات بننج حن آيننة: 
 (3)حن هذب  عقهيرا     عتهيم م  بقية أور ابرال  (2)حعع   

 
ختصيص ابقرآن بلتص رى هعج ي  العن ال هلنم هذبن    قجبن  عان ىل : "هبنيو م أينل ا اينل رن  أينزل  -3

 .(4)حن قيل : يلا أمر بلتص رى اعن اب مي ن رومه صلى   علي  هالم  (47  في  " )ا  ىلهة : اعية : 
 
األح دينن  دعننجة هلننمحن همنن  ذبنن  قجبنن  ختصننيص ابتنن  صننلى   علينن  هاننلم أيننل اب سنن ال   ك نن  منن   -4

  يسننمهللا ، أحننه منن  يننلس األمننة يهننجدذ ه  يصننرا حن مث ميننج  صننلى   علينن  هاننلم: هابننلذ يفسنن  بيننهس 
حن هقجبن  صنلى   علين  هانلم: و ونة هلنم أ نران (5)ه  ي م  اببلذ أرانلد بن  إ  كن ن من  أصنو ال ابتن ر  

 .(6) صلى   علي  هالمر ل م  أيل اب س ال آم  بتبي  هآم  رومه 
                                                           

 .(61إىل  1/56ا صهر يفس  )(1)

 .(1/64)دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية (2)

 .(1/64ا صهر يفس  )(3)

 .(3/136ا  مهللا ألح  م ابقرآن )(4)

 .153مسلم رقم (5)

 .97ابب  رذ رقم (6)
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ألاننلجال دعننجة أيننل اب سنن ال رراعنن ة ابسننهر  حسنند األمهيننة هذبنن    ُتيننز ابتنن  صننلى   علينن  هاننلم  -5

هصننيس   انن ذ بنن   بننل حيتمنن  أراننل  إىل ابننيم  حينن  قنن ل بنن  صننلى   علينن  هاننلم: إينن  اننسأيت قجمنن   أيننل  
إ    ... إىل أن قنن ل فن ن يننم أ ن عجا بنن  بننلب حن يشنههها أن   إبنن   أن كسن الحن فنن ذا  انسهم فننأدعهم إىل

 .(1)ف ايك هكراىلم أمجاهلمحن هاعق دعجة ا ظلجم ف ي  بيه بيته  هبني   حع ال  
 
 .(2)ختصيص ابت  صلى   علي  هالم بلتص رى   ابهعجة كم    قصة هفه يص رى اران   -6
 
أه يصنن رىحن فقننه بننني راننجل   صننلى   علينن  هاننلم  عت يننة ا انن م را ملننة أيننل ابلمننة اننجاء يهننجدا   -7

حرمننة ذمننة ا ا يننهحن هه ننجال ابجفنن ء بنن  قنن ل صننلى   علينن  هاننلم: منن  قسننل ما يننها    يننرح راىلوننة ا تننة هإن 
هحننرم ا انن م ولننم ا ا يننه أه ع ليفنن  فننجا   قسنن  أه أخننل ونن ء  (3)ر هنن  عج ننه منن  مسنن ة أرباننني ع منن    

أه كلفن  فنجا   قسن   ايسقص فهحن بقجب  صلى   علي  هالم : أ  م  ولم ما يها  أه  يد يم  م ب  ب   
 حن هأابح ابزها  متهم هأحل    ا مهم.(4)أه أخل مت  ويا   ب    يد يفه فأان حعيع  يجم ابقي مة  

 
عجن   ابنهعجة رانىن أين  يانهس أعب عن  ديتن   بلبشنرية مجان  حن هبنلب  يتشن –إن دي  ابتص رى دين  عن     -8

إبي حن با نه ك ن  من  ابنهايان  ها نلايد األخنرى ابن  يراين  أعب عهن  ديتن  هلنم هحنهيمحن هبنلب    يسناجن 
بتشري حن ك بيهجدية هاهلتههاية هعلى ذب  فف  دعجة ابتص رى هايسهاء ابباو متهم حنه  يسشن ر ابتصنرايية 

  م   م ل يلس اجملسما  .   سما   غ  يصراييةحن هم  مث إ حة ابفرصة بتشر ا ا
 
يية عسنناى راكننجن ابتصنن رى ذهذ قننجة هك ننرة هايسشنن ر   ابجقنند اح  ننر هك نن  منن  اجملسمانن   غنن  ابتصنن -9

بسقليهيم همس باسهم مت هعنة رن  بل نجس من  حلن رة م دينة هقنجة عسن رية هاهاينة ين  ء ابتصن رى أه ابنباو 
   ذب  ص ح أقجام ك  ي  ك يجا يره م ا   ل هلم. متهم هيم الا ابتفجذ اببتسبة بلا   اجا ي جن

 

                                                           
 .1496ابب  رذ رقم (1)

 .(1/65دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(2)

 .(1/66دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(3)

 .(2/261صوي  ات  أ، داهد )(4)
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أن أك ر ابشب  ع  ر حنجل ا ان م خصجصن     ابجقند اح  نر إ ن  ين  من  قنبلهم هابيسنهاء ابنباو  -10
 متهم في  رد على م ل يلس ابشب .

 
يف م فيهنن حن إن ايسنهاء باننو ابتصن رى يسنن عه ك ن ا    فلنن  اب ننل إخنجا م ابسنن بقني   ابهايينةحن لنن -11

 هم    ذب  م  مس عهة بلهع ة هدعم  هجديم.
 

إن حرهال ا سلمني   أغلد فنرتا  ابسن ري  ا ان م  ك يند منهللا ابتصن رىحن كونرهال ا سنلمني    -12
األيهبهحن هصقليةحن هاحرهال ابصليبية   ابش م همصرحن بل   عزال يلس احرهال مسسمرة   باو ا هن   

و ابتصننن رى يسننن عه ذبننن    كشنننف عنننههان إخنننجا م ابسننن بقني   ابهايينننة هررننن  مننن  اباننن  حن هابيسنننهاء باننن
 .(1)يس عه   إزابة ذب  اباههان  

 
هاب  نن فة إىل منن  اننبقحن فنن ن ابتصنن رى أيننل ملننة   هيننة قبننل أن يعننرأ علينن  ابتسنن  هابسوريننف هينن   -13

  عليننن  هاننلمحن فنن ذا عصنننهى آخننر ا لننل قبننل راننن بة ا انن م ه  كسننبهم منن  اببشننن را  بتبننّجة حممننه صننلى 
ا  سصنننجن  بنننراز ينننلس اببشننن را  هونننرحه  فررننن  ي نننجن ذبننن  انننبب     إاننن م اب  ننن ي  منننتهمحن بنننل هي نننجن 

 .(2)ي  ء أيل   عجان    دعجة بين ملسهم ابس بقة  
 

ادهنند  هننجد ا سننلمني   دعننج م بلتصنن رى   يننلس اثنييياً: أهييم مو ييوعات دعييول املسييلمء للاصييارى: 
بفرتة إىل ما  ة ا ج نجع   األا انية   ابنهي  ا ان م حن هذبن  اببنهعجة إىل أصنجل ابنهي  هأاسن  ابن  ا

اببقنرآنحن هقبنجل ا ان م بامجمن حن ها مين ن بتبنجة حممنه صنلى   يسم إا مهم إ  ان حن ك بسجحينهحن هابسصنهيق 
 ي  و ء م  ابسفصيل:   علي  هالم ها قرار بتبّجة عيسى علي  ابس م هيف  أبجييس  هإب

 
كننن ن أمنننر ابسجحينننه أينننم أمنننجر اباقينننهة ا اننن مية ابننن  دعننن  ا سنننلمجن اليييدعول ىل  التوحييييد:  -1

ابتص رى إبيه    فرتة احرهال ابصليبية هذب  من  خن ل ابنهعجة ا ب ونرة ابحن  علنى عجحينه 
منن  خنن ل إبعنن ل عقيننهة ابس لينن حن أه   اننبو ي  هعانن ىل هيفنن  ابشننري  عتنن حن أه منن  خنن ل 

                                                           
 .(1/67دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(1)

 .(1/68دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(2)
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حن هقننه  اننل ابالمنن ء دعننجة ابتصنن رى إىل ابسجحيننه (1)يفنن  األبجييننة عنن  ا سنني  علينن  ابسنن م  
ي  أهىل م  عصرا في  اهلممحن حي  بنني ذبن  ابقنرآن   هأكنه علنى أمهينة إق منة األدبنة علنى 
 هحهاييننة   اننبو ي  هعانن ىلحن ههلننلس اب  يننة أبننف كسنن اب  خ صنن   بننلب   نن س: أدبننة ابجحهاييننة  

. هك نننن ا  منننن  عس ننننرر ابننننهعجة إىل ابسجحيننننه   وتنننن اي مت قشنننن   ابالمنننن ء (2)ابننننرد علننننى ابتصننننرايية  
ا سننلمني بلتصنن رى هردهديننم علننيهمحن فمنن  ذبنن  منن    دعننجة ابقننر   بصنن حد كسنن ال ع لينن  
ابجحهايية إىل يبل ابشرك هعجحيه ابب رذ ابو ي  هعا ىلحن هبي ن بنراءة عيسنى علين  ابسن م من  

 (3)بتصنن رى هأينن  منن  بل هننم إ  أن   هاحننه فننرد صننمه   وننري  بنن  اننبو ي  هعانن ىل  ع لينن  ا
ه  يلا ابسي ا هباه أن عرل ا افرذ ويا   م  األدبة على عجحينه   انبو ي  هعان ىل من  
ابسنجراة ها اينل ه ن  ك من  إىل ابتصن رى قن ىل  : .. فمن  أونرك منهللا   غن س فقنه كفنر اببسنجراة 

إىل ابسجحيننه اب  نن فة إىل ابعريقننة ا ب وننرة منن  خنن ل  حن هك ينند دعننجة ابتصنن رى(4)  ها ايننل
دعننج م ابصننر ة إىل عجحينننه   اننبو ي  هعاننن ىل هيفنن  ابشننري  عتننن  ك ينند أيلننن   منن  خننن ل 
إبع ل عق ىلنهيم ابشنركية ا ت فينة بلسجحينه هذبن   بعن ل عقينهة ابس لين  بنهيهم هينهمه  هإبنراز 

ا  سلفننة   خنن ل يفنن  األبجييننة عنن  ا سنني  علينن  ابسنن م هإق مننة األدبننة عت قلننه حن هكننلب  منن
 .(5)على ذب   

 

ك ن م  مج جع   دعجة ا سنلمني بلتصن رى     الدعول ىل  اعتااق اإسال  ب كل جممل: -2
ينلا ابفننرتة دعننج م إىل اعستنن احن أه منن  خنن ل ذكنر األدبننة علننى صننوس  هبينن ن حم اننت حن أه منن  

 شريا ع .خ ل رد ابشب  ع  ع

همن  األم لنة علنى ذبن  دعنجة صن ح ابنهي  الدعول املباشيرل ىل  اعتاياق اإسيال :  -أ
ر بق فلننة مسننلمة ق دمننة منن  ابننلذ يقننو ابصننل  مننهللا ا سننلمنيحن ف ننه ألران  ابصننلي 

أصو ا    هذكرهس اببصل  ابلذ بيت  هبنني ا سنلمني مصر إىل ابش محن فلم  انوهس 
جل   صنننلى   عليننن  هانننلمحن بنننلب   ننن  علنننم رد ب ننن م يسلنننم  ا انننس ف ا براننن

ص ح ابهي  أقسم إن وفر ب  بيقسلت   انس ف ف  برانجل   صنلى   علين  هانلمحن 
                                                           

 .(1/174ا صهر يفس  )(1)

 .21حن  20أدبة ابجحهايية   ابرد على ابتصرايية   (2)

 .176ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (3)

 .(1/176ة ا سلمني بلتص رى   عصر ابصليبية )دعج (4)

 .(1/176دعجة ا سلمني بلّتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(5)
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انننتة  فلمننن   ننن ء انننلا ابصنننلي  منننهللا األانننرى بانننه ماركنننة حعنننني   متسصنننف ونننجال
حن (1)فننأ  فقسلنن    ذكننرس صنن ح ابننهي  رنن  صننهر متنن  مث عننرل علينن  ا انن مي 583
يه م  ذبن  ينج عنرل ا ان م علنى ينلا ابق ىلنه ابصنلي  هدعجعن  إىل اعست قن  هابش 

هم ننل ذبنن  عننرل ا انن م علننى صنن حد صننيها هقننه وننهه ذبنن  ابنن  وننهاد حينن  
قنن ل : ... هبقننه رأيسنن  هقننه دخننل علينن  صنن حد صننيها اببت صننرةحن ف حرتمنن  هأكرمنن حن 

حم انت حن هح ن  هأكل ما  ابعا محن همهللا ذب  عرل علين  ا ان م فنلكر بن   رفن   من  
همنننن   نننن ذ  عننننرل ا انننن م علننننى ابتصنننن رى   يننننلس ابفننننرتة هدعننننج م إىل (2)علينننن   

اعست قننن  اانننس  ل صننن ح ابنننهي  بلق ءاعننن  بجفنننجد ابفنننري   يلننن ح حم اننن  ا اننن م مث 
ختعينننل مننن   –حن هقنننه بنننني ا افنننرذ أن مننن  أانننب ال البيفننن  كسننن ال (3)دعنننج م إبيننن   

    رى إىل ا انن محن حينن  قنن ل : فاسننىبتصننيننج دعننجة ا –حننرا ابسننجراة ها ايننل 
أن يقننهر يهايننة بالننهمحن هدنن  مننأمجرهن بننهع ىلهم إىل اننبيل ربتنن  ابح مننة ها جعظننة 

هع رر   وت اي مت قشة ابقنر   ب سن ال أحنه ابقس هانة ابتصن رى دعجعن   (4)احستة  
ينة يفسن  هللا ابقسيه إىل اعست ا ا ان محن همن  ذبن  قجبن : .. فن    حن أدرك بق

هاعبنننهللا ابنننهي   ل عقلننن حن ه  عانننجل علنننى عقلينننه ف انننهحنقبنننل حلنننجل رمسننن حن هاانننسام
ابقنننجميحن ديننن  األال إبنننراييم "مننن  كننن ن إبنننراييم يهنننجداي  ه  يصنننرايي   هب ننن  كننن ن حتيفننن   

( ه  مج نننهللا آخنننر مننن  67)آل عمنننرانحن آينننة:  (5)مسنننلم   همننن  كننن ن مننن  ا شنننركني"  
 م رن    دين  ابتصن رى من  ابفسن د هاألهين م مت قشس  هللا ابقسنيه   كس بن  : ا عن

بني ب  أي  بج  ر  ء ااستق ذس م  ابلن ل إىل اهلنهى  ن  انقشن حن ه ن  أععنى اح منة 
إىل غننن  أيلهننن حن حيننن  يقنننجل: ... فلانننل مقلننند ابقلنننجال يسنننستقلك مننن  عبننن دة إبننن  

ر ننن ء ذبننن   ننن  كننن ن   مصنننلجالحن هيبنننهب  اننن  إخننن   ابابننن دة باننن م اب ينننجالحن هبنننج 
 .(6)يتب   و أن أعع  اح مة غ  أيله   

                                                           
 .(131 – 130( ابتجادر ابسلع يية  )1/178ا صهر يفس  )(1)

 .66ا صهر يفس    (2)

 .(1/179دعجة ا سلمني بلّتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(3)

 .(1/103راة ها ايل ص م ب  احسني )ختعيل م  حرا ابسج (4)

 .101ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (5)

 .106ا صهر يفس    (6)
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اينننسم ابالمننن ء ا سنننلمجن   عصنننر  اليييدعول ىل  اإسيييال  مييين خيييالل بييييان حماسييياه: -ب
احننرهال ابصننليبية ببينن ن حم انن  ا انن م ه  حسنن  باننل ذبنن  ي ننجن بلههايننة هاعستنن ا 

ا عننن م رننن    ديننن   –ا اننن م همننن  يننن  ء : ابقنننر   ابنننلذ عقنننه فصننن     كس بننن  
مبيتنن   فينن  حم انن  ا انن م همننيفزا  اهلننها منن  ذبنن   –بتصنن رى منن  ابفسنن د هاألهينن م ا

  بقجبنننن : اب ننننرل منننن  يننننلا ابفنننن  أن يبننننني فينننن  عقيننننهة ا انننن محن همجنننن   منننن  أصننننجب
هأح  من حن همجا نهللا من  فنرهع ديتن  أي ر ن  ابتصن رى علين حن هإ ن  فالتن  ذبن  ب ر ننني  

 يبانننه أن يقنننف علنننى ينننلا اب سننن ال حن مث ه ننن  أن أحنننه اب ر نننني ينننج: .. إيننن   (1)
يصننرا  أه يهننجدذ   يسننمهللا قنن  منن  ديتتنن  عفصنني   ه  عصننر   حن بننل إ نن   ننهللا بنن  اننب   
هعقبيونننن  حن فننننأرد  أن أاننننردس علننننى ا ملننننةحن بيسبننننني حسننننت   نننن  كنننن ن ذكنننن  اباقننننلحن 

هبانه ذبن  عنرل (2)صوي  ابفعرةحن فلانل ذبن  ي نجن انبد ينهاسحن ه ن ء عمن س  
 حم ا  ا ا م م  خ ل و وة  جايد ي : ابقر   ويا   م  

 
حينن   ن ء  عشنر يا عن   يلن ح كننل من  يسالنق ان   ن   سنن   مراعاتيه ملصياحل العبياد   اآلخيرل:  -

إبي  اباب د هغ ية ابج نجححن هعابنهان   انبو ي  هعان ىل بابن دة حمصنتةحن ك بصن ة هاحن  هغن  ذبن  
 .(3) ير هابب    عاظيم   ب  ابو ي  هعا ىلحن هخلجع   ب  اببظ

فعن ء  عشنريا ع    ينلا ا  يند مح ينة بلنهي حن هابنتفه ها ن لحن مراعاته ملصاحل العباد الدنيويية:  -
هابتسدحن هابارل هاباقلحن هأل ل ذب  ونرع اباقنجاب حن هحنرم كنل من  ين ور علنى ينلس ابلنرهرا   

هحننرم المننر أل نن  ك ب يبننةحن هابقننلاحن هقننجل ابننزهرحن هاب ننم هابسننرقةحن هأكننل أمننجال ابتنن ت اببب  ننلحن 
 .(4)جاع ابفس د نعليد اباقل ابلذ يج مت   ابس ليف هغ  ذب  م  أي

يقننجل ابقننر  : .. هأمنن  م نن رم األخنن ا ابنن  علننمته  وننرعت  فنن  ختفنن   امتامييه ملكييار  األخييالق: -
مث ه نن  (5)علننى مسأمننلحن هذبنن  أن وننرعت  أمننران انن  ونن يرا  هاب تنن  حن ه نن ان عنن  رذاىللهنن  هاف اننفه  

قننر   أم لننة علننى م نن رم األخنن ا   ا انن محن يننلس ا  نن رم ابنن  عسنناى بلسولنن  انن  كننل يفننه اب
فمننن  ا  نننن رم ابظننن يرة عنننهد ابقنننر   ابتظ فنننة هابعهننن رة هابسعينننند  ننن يرةحن بل ننن حن مب لنننة بلشنننرحن 

                                                           
 .(1/180دعجة ا سلمني ابتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(1)

 .438ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (2)

 .439ا صهر يفس    (3)

 .441ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   ا (4)

 .444ا صهر يفس    (5)
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ه سننني اهلياننة هقننص ابشنن رالحن هإعفنن ء ابلويننةحن هغنن  ذبنن  هبننني أن منن  ابتظ فننة ابب  تيننة ابس لنن  
جم األخنننن ا ك ب لنننندحن هاحسننننهحن هابب ننننلحن همه يننننة ابننننتفهحن هاب ننننيفحن هابننننرايء هابسولنننن  عنننن  مننننلم

ابألخنننننن ا احملمننننننجدة ك بسجبننننننة منننننن  ا ا صنننننن  هحسنننننن  ابصننننننوبة هابتصننننننيوة هاباننننننهلحن هابسجا ننننننهللاحن 
. هأخن ا  أكنه ابقنر   (1)ها خ  حن هابصيفن هابصنهاحن هابسجكنلحن هحمبنة   هرانل  إىل غن  ذبن  

هأن ابننلذ  نن ء انن    جيننجز س احمل انن  اننيالم منن  غنن  ونن  أ نن  حننق منن   حن علننى أن ا سننهبر هلننل
 .(2)يسا  إ  قبجهل  ها مي ن اببلذ دع  إبيه  هيج ا ا م علي  اب ل  هاب لالحن هعلى ذب  ف  

 
ي نجن انبد عنهم قبنجل احنق ونبهة   قنه الدعول ىل  اإسال  من خالل رد ال يبه عين ت يريعاته:  -ج

  ك يند ك ن   نه زابة يلس ابشبهة عزهل اباقبة هيسوقق ابقبجلحن هي لا اح ل منهللا ابتصن رى ف  ذي  ا هعجحن
 بنهحوع  ا ان م ابالم ء   فرتة احرهال ابصليبية بللهد باو ملليهم م ياة م   ي  ي م  ابشبة اب  

قس هانة إىل أ، عبينهة هل  أىلمة ابل ل م  ابتص رى هم  األم لة على ذبن  ران بة أحنه اب يره ابشب  اب  
هرد أ، عبيننهة الزر نن  ابنن  الزر نن  ابنن  عسلننم  اب  نن  منن  ابشننب  ها فننرتاي  حننجل عشننريا   ا انن م 

داحلنن   محن هرد أ، عبيننهة علننى يننلا ابقسننيه عسلننم  اب  نن  منن  ابشننب  ها فننرتاي  حننجل عشننريا   ا انن 
 .(4)وب  ابتص رى   يلس ابفرتة هأبعله  حن هم ل  ابقرا  ابلذ عرل ك  ا  م  (3)وب  همفرتايع  

 
احننرهال ابصننليبية العننر ابننلذ عساننرل بنن  األمننة أدرك ابالمنن ء   عصننر الييدعول ىل  اإ ييان ابلقييرآن:  -3

منن   نننراء ع ننن بيف أعنننهاىله  عليهننن حن خصجصنن   ابتصننن رى همننن  يقجمنننجن بننن  منن  حنننرال عسننن رية هف رينننة  نننه 
هين  حنجل ابقننرآن رغبنة مننتهم   زعزعنة وقنة األمننة ب س ان حن بننلب  ا ان م   ينلس ابفننرتةحن هاببسوهينه منن  ي   

ى  ييننن  حن هذبننن  بستفينننل مفنننرتاي م حجبننن حن ر اونننسه عتننن يسهم ب سننن ال   دف عننن   عتننن  أه  حن هدعنننجة هلننن  ء ابتصننن 
هعصننوي  وننبههم ابنن  قننه ُتتننهللا اب  نن ي  مننتهم منن  ابسصننهيق بنن  ه  ونن  أن ابسصننهيق اببقننرآن ها مينن ن بنن  

هاعست ق حن إذ أن ابقرآن هابستة بيت  كل م  يسالق انلا ابنهي  من  عق ىلنه هعشنريا   هخجل   ا ا م ياين اب
ابرانجل ف نلهس جيد على ا سلم ا بسزام ا  هابقرآن قنه أمنر ابألخنل اببسنتةحن كمن  قن ل عان ىل: "همن  ءا كنم 

( همننن  مث فننن ن عسنننليم ابتصننن رى 7 همننن   ننن كم عتننن  فننن يسهجا هاعقنننجا   إن   ونننهيه اباق ال")احشنننرحن آينننة:

                                                           
 .445ا صهر يفس    (1)

 .(  1/182دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(2)

 .(1/182دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(3)

 .(1/183ا صهر )(4)
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هإقست عهم بلب حن هقبجهلم ألهامرس هيجايي حن ياين يبليم    يم علي  م  عق ىلنه اب لنة هدخنجهلم بصوة ابقرآن 
   ا ا م هك يد عت ية األمة   يلس ابفرتة بهعجة ابتص رى إىل ا مي ن اببقرآن م  خ ل م  يل : 

 
منن  خنن ل ا  بفنن     عفسنن سحن أه قراءعنن حن أه إيلننن ح  ييكل عييا : عااييية القييرآن  دميية كتيياب هللا ب -أ

إبنراز فلن ىلل حن أه ب غسن حن حن أه م  يسالق بت ا   همتسنجخ حن أه أح  من  أه حم مة همسش ا غريب حن أه بي ن 
أه إعرابننن  إىل غننن  ذبننن  ه  وننن  أن ينننلس ا  بفننن   حنننجل كسننن ال   انننبو ي  هعاننن ىل عسننن عه علنننى فهمننن  

فى أور ذب    زايدة عراي  إمي ن ا سلمني ب س ال رامحن هم  مث صنمجديم أمن م ونبه   هإيل ح حن ه  خي
أعننهاىلهم منن  ابتصنن رى هغنن يمحن كمنن  أن يننلس ابهراانن   حننجل كسنن ال   قننه عزيننل غشنن هة ا هننل عنن  ك نن  

 .(1)م  ابتص رى فيفهمجن كس ال   ابو ي حن هقه ي جن ذب  ابب     إا مهم 
 
 هإبراز ذب  بلتص رى بش ل خ  : ء ببيان ىلع از  القرآن الكرمي ب كل عا  عااية العلما -ب

حينن  اعسننىن ابالمنن ء   يننلس ابفننرتة ببينن ن إععنن ز ابقننرآن بشنن ل عنن محن فظهننر  م بفنن   قصننر  احننهي  
حن هكسنن ال ابستبينن  علننى إععنن ز ابقننرآن (2)علننى ينننلا ا  ينندحن ك سنن ال ابيفينن ن اب  وننف عنن  إععنن ز ابقننرآن 

بن  أونر كبن    إقتن ع غن  ا سنلمنيحن بنلب  أبنرز بانو ابالمن ء ينلا ى أن إوهن ر إععن ز ابقنرآن حن ه  خيف(3)
 ا  يد بلتص رى م  خ ل عهة أمجر مته : 

 
 ىلثبات ىلع از  من خالل حفره من التحري  والتبديل:  -

إىل حفن   هيلا م  أعظم ا عع زحن هم  ك ن ذب  بيسوقنق بنج هُكنل حفظن  إىل اببشنرحن حين  أون ر ابقنرا 
؛ حنلرا   ن  هقنهللا سهاخلن  غن  ي  ابات ينة  مان  هأ    ابو ي  هعا ىل ب س ب حن هذب  بسهياة أاب ال ذبن حن من

ألينل اب سنن الحن مث يقلن  منن  ابسننلف إىل اللنف يقنن   مسنجاورا حن فصننها   إذ يقننجل "إان دن  يزبتنن  ابننلكر هإان 
 . (4)( 9  ح فظجن")احعرحن اعية: 

 

                                                           
 (1/189ا صهر يفس  )(1)

 .ي651 م ل ابهي  عبهابجاحه ب  عبهاب رمي ابزمل    ا سج  اتة ب(2)

 .ي562حملمه ب  أ، ابق ام اببق و الجارزم  ا سجّ  اتة (3)

 .95األ جبة ابف خرةحن أمحه ب  إدريه ابق ر    (4)
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رمحنن     –حن هبننني (1)منن  أن يننزاد فينن  أه يننتقص متنن   –حننجل يننلس اعيننة "هإاّن بنن  حنن فظجن"  قنن ل ابقننر  
  كس بننن  ا عننن م حفننن    انننبو ي  هعاننن ىل ب س بننن  مق بنننل ابسورينننف هابسبنننهيل ابنننلذ  نننرى علنننى  –عانن ىل 

 .(3)حن مث أهرد أم ل  على ذب  (2)ابسجارة ها ايل 
 
  ذب  ق ل الزر   ل  ب   ابتص رى همبيت   إعع ز ابقنرآن بفصن حس حن ه ىلثبات ىلع از  ببيان لصاحته:  -

حن مث ه نهللا أن (4)أقنرها بن  بنلب : يلسفند إىل مقن ل اباعنم ا هن ء  –هينم ابفصنو ء  –هأن ابارال األهاىلنل 
من  اند هيم أونه أعنهاء ابرانجل صنلى   علين  هانلمحن هقنه كن ن منتهم من  كن ن ابارال هقد يزهل ابقرآن 

ى   عليننن  هانننلم هأصنننو ب  هإينننلاىلهمحن بنننل هحنننرام مننن  ع لمنننجا   فصننن حس حن هقنننه  نننرى هلنننم ابرانننجل صنننل
ابسوهذ أن ىبعجا ر ل  كمن  قن ل عان ىل : "قنل بنا  ا سماند ا ينه ها ن  علنى أن ىبعنجا ر نل ينلا ابقنرآن   

 ن ابسوننهذ (حن فمنن  ااننسع عجا ذبنن حن مث كنن88)ا اننراءحن آيننة: ىبعننجن ر لنن  هبننج كنن ن بالننهم بننباو وهنن ا " 
( حنن  صنن ر ابسوننهذ 13)يننجدحن آينة: باشنر اننجر كمنن  قن ل اننبو ي  "قننل فنأعجا باشننر اننجر م لن  مفننرتاي " 

ياجا بننج حنن هبجا  يسننسع( همننهللا ذبنن  ععننزها هبنن  38إىل اننجرة هاحننهة " قننل فننأعجا بسننجرة م لنن ")يجيهحن آيننة : 
 عنن م بننني أن فصنن حة ابقننرآن كمن  أخننيف اننبو ي  : "هبنن  عفالننجا" ه  مت قشننة ابقننر   بلتصنن رى   كس بنن  ا

حن مث ه ن   ن ذ  (5)أمر   يقبل ابش  : ح  أن ابا قل ابفصي  إذا  ا  ق ل: بيه يلا م  كن م اببشنر 
(. هكينف أن 199م  إعع زسحن كقجب  عا ىل: "ُخنِل ابافنج هأُمنر اببانُرا هأعنرل عنن  ا ن يلني ")األعنراا؛ 

حن مث بفننند ابقنننر   ابتظنننر إىل  جايننند مننن  (6)منننه بفصننني  يننلس اعينننة  ننن  يزبننند قننن ل أبنننج  هنننل : إن رال حم
ها عنننرال عننن  أينننل ا هنننل  ل هاحنننرامحن ابفصننن حة مننن  ينننلس اعينننةحن حيننن  علنننمتد أح  مننن   هعفسننن  احننن

هم نن ل آخننر  حن(7)علينن  منن  ابلفنن  ا ننج ز ا ننزل ابرصننني هاألمننر اببسننزام أخنن ا اب ننرامحن مننهللا منن  ينن   هاأل ننرتام
: "إن   ىبمنننر اببانننهل ها حسننن ن هإيسننن   ِذى ابقنننر  هيتهنننى عننن  ابفوشننن ء أهردس ابقنننر   ينننج قجبننن  عاننن ىل

 (.90ها ت ر هابب   ياظ م بال م علكرهن " )ابتولحن آية: 

                                                           
 .(5/5ا  مهللا ألح  م ابقرآن )(1)

 .189ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (2)

 .(1/190دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(3)

 .(1/190ا صهر يفس  )(4)

 .327ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (5)

 .(1/191دعجة ا سلمني بلّتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(6)

 .330 - 329ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (7)
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صنلى   هكيف أن ابجبيه ب  ا   ةحن     هللا يلس اعية هيج م  أفص  قريم هك ن م  أوه أعنهاء ابرانجل 
عن هةحن هإن أاننفل    ننها هأن أعن س   مننر مننجرا همن  يقننجل يننلا إن بن  حنن هة هإن علينن  بعلين  هاننلم قنن ل: 

حن هقه  ر  مت ورة بني أحه قس هاة بلتسية ابأليهبه هأ، عل  ب  رويق ابس ل حن حنجل فصن حة (1)بشر 
ععننزها  –هيننم ابفصننو ء هاببل نن ء  –ابقننرآنحن حينن  بننهأ ابقسننيه يننس لم حننجل إععنن ز ابقننرآنحن هأن اباننرال 

حن هأن يننلا ابسوننهذ ابا إىل آخننر ابننهير فجافقنن  ابنن  روننيق علننى ذبنن حن باننه ذبنن  عنن  ا عينن ن بشنن ء م لنن 
أفص  ابقسيه عم  يريه ابجصجل إبي حن فلكر كس ال ا ق من   بلورينرذ منهعي  أن األدابء هابشناراءحن ععنزها 
عنن  ما ر ننس حن هأن احريننرذ قننه أيشننه بيسننني اوتننني   إحننهى ا ق منن   ه ننهى أن ياززمهنن  أحننه ب  بنن حن هإن 

بسننتني ايصننرفد همنن  أعننى أحننه ب  بنن  هلمنن  رغننم َدرفت ابتنن ت بسلنن  ا ق منن   هعننهاههل  بيننتهمحن هايسهنننى إىل ا
ابقجل على  جء م  ابق: أن م  أعى ب  احرينرذ كن م فصني  يصن  أن ي نجن ماعنزة هبنيه ينج بتن حن فن ذا 

علين  اببقنرآنحن فلمن  ا تصنج   حصل ذب  ف ن يبجة ابراجل صلى   علين  هانلم   ع بند رسنأبة ابسونهى
ينلا هانونر  أخل اب  رويق ينرد علين  ابألدبنة هابيفاينني ابالمينةحن أخنل ابقسنيه ينرد علين  بقجبن : قنه  اند 

في  ف ن   عل  األوت ء ايقهح   ذي  اب  رويق بيد  ب  على ون كلة بين  احرينرذحن فسن ق  بلقسنيهحن 
يهحن هكنن يد ابتسيعنة كمن  يقنجل ابن  رونيق: إين  ابلذ راح يفهم     ما حن هعته ذب  ايقعاد حعة ابقسن

 .(2)ايفصل عتهم هيم ك  سلمني   ايقع ع وبهسهم 
 
 ىلثبات ىلع از  يلفت الارر ىل  طريقة نرمه وأسلوبه ال ريب:  -

ه  مانرل مت قشننة ابقننر   بلتصنن رى بفند أيظنن ريم إىل يظننم ابقننرآن هأانلجب  اب رينند : ... هابننلذ خنن بف 
رالحن حنن  كأينن  بننيه بيتنن  هبيتنن  يسنند ه  اننبدحن فنن  يننج كمتظننجم ك مهمنن  في ننجن بنن  أاننلجال كنن م ابانن

عن  ابفجاصنل حمرهمن حن بنل عشنب  رةهت آيسن  هفجاصنل  قنجا  ابنتظمحن  عنراي  وارا  مجزهان  ه  كمت جرس في نجن ي نرا  
همته  ننن   أانننلجاب  خ ر ننن   عننن  ك مهنننمحن ه  عنننهاييه حن هختننن بف آينننة مسفرقننن   ابت نننرحن هعت هيهننن حن فصننن ر بنننلب  

مث  رال بلقنر   م ن    علنى ذبن  مج هن   إىل ابتصن رى هينج قجبن  عان ىل: "هأذكنر  (3)خ ر    با دة خع ام 
إىل قجبن  عان ىل "هابّسن م علن َّ ( 33 – 16  اب س ال مرمي إذ ايسبل  م  أيلهن  م ن ان  ونرقي ")مرميحن آينة: 

(حن   ببننن   منننتهم ابسأمنننل   ماننن   ينننلس 33 – 16ينننجم هبنننه  هينننجم أمنننج  هينننجم أُباننن  َحيَّننن  ")مرميحن آينننة : 
 .(4)اعاي حن ه فس   أيظ ريم إىل يظمه  اببهيهللا ا تيف ابلذ ععز  ابارال ع  ما ر س 

                                                           
 .( صوي  ا ات د على ور  ابب  رذ2/506ا سسهرك بلو كم )(1)

 .(11/157ا اي ر ا ارال ها  مهللا ا  رال ع  فس هى إفريقية هاأليهبه )(2)

 .333ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (3)

 .334- 333ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (4)
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 ىلع از القرآن إبخبار  عن بعض امل يبات لتقع كما أخرب:  -

يبننن   همننن  ذبننن  بيننن ن الزر ننن  ألحنننه ابقس هانننة ابتصننن رى أن مننن  إععننن ز ابقنننرآن إخبننن رس عننن  بانننو ا  
فسوصننل كمنن  أخننيفحن حينن  أهرد اباهيننه منن  األم لننة متهنن  قجبنن  عانن ىل : " ا  غلبنند ابننرهم *   أد  األرل 
هينم من  بانه غلننبهم اني لبجن *   بلنهللا انتني   األمننر من  قبنل همن  باننه هيجمانل يفنرح ا  متنجن * بتصننر 

هب ننن َّ أك نننر ابتننن ت   يالمنننجن *"    يتصنننر مننن  يشننن ء هينننج ابازينننز ابنننرحيم* هعنننه     خيُلنننُف   هعنننهس
 .(1)( فم  ك ن بلهللا اتني ح   قق ذب  هغلبد ابرهم ابفرت 6 – 1)ابرهمحن آية: 

 
هم  ل آخر يج قجب  عان ىل: "بقنه صنها   رانجب  ابنرالءاي ابحنق بسنهخل  ا سنعه احنرام إن ون ء   ءامتنني 

( 27ذبن  فسون   قريبن  ")ابفس حن آينة: ا فعانل من  دهن حملقني ُرُءهَا م همقصري    خت فجن فالنم من   عالمنج 
همن  األم لنة ابن  أهردين  الزر ن  قجبن  (2)فنهخلجا م نة ه قنق ابفنس  ابقريند هينج فنس  خينيف فصها هعنهس 

هيريننه   أن عانن ىل: "هإذ ياننهكم   إحننهى ابعنن ىلفسني أ نن  ب ننم هعننجدالهن أن غنن  ذا  ابشننجكة ع ننجن ب ننم 
 خنيف" فيظفر ا سلمجن اببتصنر علنى قنريم   بنهرحن همن  كنلال (3)يقعهللا دابر اب  فري   ق احق ب لم ع  ه 

ابقرآنحن هباه عهة أم لة ذكري  الزر ن  علنى ذبن  خ  ند ابتصن رى مساعبن   من  عنهم عصنهيقهم اببقنرآنحن 
نحن هر    ء ب  رغم إعع زسحن هذبن  بقجبن : همن  أععند األوني ء أي نم ع متنجن بتبنجة منرمي هحتنة همهن  امنرأ 

ران   صوف األيبي ءحن هع فرهن بسنيه ا رانلني حممنه صنلى   علين  هانلم هبن   ب  كس ال هماعزةحن ه  ذك
هأكننه ابقننر     ردس ابتصنن رى   كس بنن  ا عنن م رنن    دينن  ابتصنن رى منن  (4)كسنن ال ياعننز ا يننه ها نن  

حن مث عننرل (5)منن  ه ننجس إععنن زس   ابقننرآن فسقننهللا كمنن  أخننيف بنن     يبنن  ابفسنن د هاألهينن م أن األخبنن ر عنن  ا
 .(6)أم لة ك  ة على ذب  

ه  يلا ابسي ا ق ل اب  األيب رى : ف ي     ك ن   جيجز أن يقنهللا ذبن  علنى ه ن  ا يفن ا دل علنى أين  من  
 .(1)حن مث أهردس أم لة عهيهة على ذب (7)عته ع م اب يجال 

                                                           
 .207صلب ن همراعهللا رايل أيل ا مي ن   مق مهللا اب(1)

 .208مق مهللا ابصلب ن همراعهللا رايل أيل ا مي ن   (2)

 .(1/195دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(3)

 .213مق مهللا ابصلب ن همراعهللا رايل أيل ا مي ن   (4)

 .195ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (5)

 .424إىل ا ا م   ابهاع  (6)

 .(1/196دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(7)
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 ىلع از القرآن إبخبار  عن بعض األمم السابقة:  -

قننر   عنن  ه نن  منن  ه ننجس إععنن ز ابقننرآن اب ننرميحن هيننج منن  علننمت  منن  األخبنن ر عنن  األمننم ابسنن بفة  ننهث اب
حن حين  أهرد   (2)اب  يشهه ابالم ء بصوسه  مهللا أن ابت  صلى   علي  هالم   يتل ذب  بسالنيم بشنرذ 

 علينن  هاننلم ردس علننى ابتصنن رى أم لننة علننى ذبنن . خصجصنن   منن  كنن ن ي نن س أيننل اب سنن ال   عهننهس صننلى  
منن  أاننالة يتننزل ابقننرآن  يبنن   عليهنن حن فمنن  يت ننرهن متهنن  وننيا  حن مننهللا وننهة عننهاه م براننجل   صننلى   علينن  
هاننلم هحرصننهم علننى ع ليبنن  همنن  ذبنن : انن اهلم عنن  ابننرهح هعنن  ذذ ابقننرينيحن هعنن  أصننو ال اب هننفحن 

هغن  ذبن  من  أمننجريمحن  ح نم ابنر محن هعن  منن  حنرم إانراىليل علنى يفسن حنهعن  عيسنى علين  ابسن محن هعن  
 .(3)اب  يزل ابقرآن  يب   عته  فلم يت رها مته  ويا   

 
 الدعول ىل  اإ ان ابلقرآن من خالل رد ال به اليت أثريت حوله:  -ج

همنن  أك ننر ابشننب  ها فننرتاي  ابنن  أ رينن  هي  ينن  أعننهاء ا انن م علننى ابقننرآنحن عننيف ابسنن ري  ا انن م  هأعننهاء 
صنن رى   فننرتة احننرهال ابصننليبية رددها وننب  منن  كنن ن قننبلهمحن هافننرتها غ ينن   اتنن     ابننهي حن ا انن م منن  ابت

احنرهال ابصنليبية بلنرد علنى هإ ا ف   بلمسلمنيحن هىب    إ  أن يسم يجرس هقه عصهى علمن ء األمنة   فنرتة 
حن هابننن  رونننيق ابس لننن حن معننن ع  ابتصننن رى همفنننرتاي م حنننجل كسننن ال  حن كننن بقرا حن هالزر ننن حن هابننن  األيبننن رذ

. ه  خيفى أور إزابة ابشب    قبجل احق بهى م  ميتا  م  اهلنهى انجء فهنمحن أه علنليل ما ينهحن (4)هغ يم 
أن يقنننف علنننى ينننلا اب سننن ال يقنننجل ابقنننر     مقهمنننة يبنننلة كسبهننن  عننن  حم اننن  ا اننن م: .. إيننن    يبانننه 

صننر   حن بننل إ نن   ننهللا بنن  اننب   هعقبيونن   فننأرد  أن يصننرا  أه يهننجدذ   يسننمهللا قنن  منن  ديتتنن  عفصنني  حن ه  ع
أاننردس علننى ا ملننةحن بسبيننني حسننت   نن  كنن ن ذكنن  اباقننل صننوي  ابفعننرةحن فلاننل ذبنن  أن ي ننجن انند يننهاس 

 .(5)ه  ء عم س 
 الدعول ىل  اإ ان بابول حممد صلى هللا عليه وسلم:  -س

ا  ها تننن ورا  ابننن  دنننرذ بنننني ا سنننلمني يبنننجة حممنننه صنننلى   عليننن  هانننلم ك يننند ه  عنننزال أاننن ت احنننجار 
هغ يمحن فف  ابجقد ابلذ يساى ابهع ة ا سلمجن إىل ا قت ع بصهق  صلى   علين  هانلم هصنوة ران بس  
                                                                                                                                                                        

 .343ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (1)

 .(1/196دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(2)

 .ا صهر يفس (3)

 .(1/196دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(4)

 .(1/196ا صهر يفس  )(5)
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يسنناى ا ا يننههن إىل ع ننليد ذبنن  بننل هإ رة ابشننب  حننجل و صنن  صننلى   علينن  هاننلم هحننجل رانن بس حن 
ونيا     حي ع  صلى   علين  هانلم إ  كسبنجا عتهن حن همن  غن درها بلب  م  عرك علم ء األمة ص  ة ه  كب ة 

مننن  أقجابننن  هأفا بننن  إ  قينننههس همينننزها صنننويو  مننن   نننايف حن ف سبنننجا   اننن ع حن هم  زيننن حن هأخ قننن حن ه  ىللننن حن 
هفلن ىلل حن هحقجقن  هد ىلنل يّبجعن حن هماعزاعن حن هيهين  هصنتفجا   أقجابن  هأفا بن  فظهنر  ا جانجع   همت قب حن 

فصننن ر ابقننن ر    أذ  ها صنننتف  حن هغ يننن  مننن  كسننند احنننهي حنهي ينننة ك بصنننويوني هابسنننت  ها سننن ييهحن اح
  ينند مننن  يننلس ا جايننند ا سالقننة بننن  صننلى   عليننن  هاننلم كأيننن  عنن   ماننن  بهقننة مننن  يُِقننل عتننن  ه  عصنننر 

حممنه صنلى   علين  من  أينم األمنجر ابن  دعن  ا سنلمجن ابتصن رى إبيهن  ا مين ن بتبّنجة احرهال ابصليبية ك ن 
هانننلم ه  وننن  أن عصنننهيق ابتصننن رى بنننلب  هإميننن  م بننن  يانننين اببلنننرهرة يبنننليم  ننن  ينننم عليننن  مننن  اب فنننر 

ا ا م هقه ك يند ابنهعجة إىل ا مين ن رومنه صنلى   علين  هانلم من  خن لحن إوبن   هابل ل هابهخجل 
 .(1)جل و ص  أه يبّجع  يبّجع  صلى   علي  هالمحن هرد ابشب  اب  ي  ي  ابتص رى ح

 
 هقه اد  ابالم ء   يلس ابفرتة إىل إوب   يّبجع  علي  ابص ة هابس م م  خ ل م  يل : 

 يّبجعنن منن  خنن ل البيننف اب سنند عتنن  صننلى   علينن  هاننلم بشنن ل عنن محن خ صننة منن  يسالننق بننه ىلل  -
 احمه   على ذب .هماعزاع حن ه  ىلل  هأخ ق  همت قب  هفل ىلل  ها  بف     ذب  ك  ة ه 

ا ج هنننة إىل ابتصننن رى ه  وت اييننن  احنننهي  عننن  يبجَّعننن  صنننلى   عليننن  هانننلم مننن  خننن ل ا  بفننن    -
 هك يد  ريقة ابالم ء   ذب  على ابتوج ابس و:

إوبنن   يّبجعنن  صننلى   علينن  هاننلم منن  خنن ل دعننجاس ابتبّننجةحن حينن  ه نن  ا افننرذ   كس بنن  ابننرد  -
بنن حن قننه وبنند عنن  مننه صننلى   علينن  هاننلم هدعننجاس ابتبّننجة أمننر مقعننجع علننى ابتصنن رى أن  نن  حم

 .(2) ريق ابسجاعر ف  يسجف ابتزاع في حن هإن م  أي ر ذب  كم   وه ه جد ب هاد هم ة 

إوب   يّبجعَ  م  خ ل ذكر اببشن را  بن  صنلى   علين  هانلم من  ابسنجراة ها اينل حين  أانهد  -
شنن را  رومننه صننلى   علينن  هاننلم منن  ابسننجراة ها ايننلحن هذبنن  ابالمنن ء   يننلس ابفننرتة بننلكر ابب

إبزام   بلما يهي  م  ابتص رى ر    يسسعياجن إي  رس هإيل ح      جيهل ذب  متهمحن أهحن ل بيتن  
هبني فهم  علليل مبعل م  قس هاسهم حي  ا ا ا افرذ م    أربا   همث يني بشن رة بتبنجّة حممنه 

  ابسنجراة ها اينلحن هيسنرد ابقنرا  إحنهى هئسنني بشن رة   كس بن  األ جبنة صلى   علي  هالم من

                                                           
 .(1/199دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(1)

 .(1/201ا صهر يفس  )(2)
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هابقنننننر   ها سعبننننند   ماننننننرل ردهدينننننم علنننننى ابتصنننننن رى بنننننلكر ابفننننن خرة هقنننننه أانننننهد الزر ننننن  
 .(1)اببش را  ب  صلى   علي  هالم م  ابسجراة ها ايل 

 
علمن ء ابتصن رى ابنلي   النجا رانجل   صنلى هقه اييفى ك   م  علم ء عصر احنرهال ابصنليبية بلنرد علنى 

  علي  هالم هيبّجع  غر    هلنمحن ف انسفرغجا ابجانهللا   عفتينه ونبههم هرد اب لهنمحن ايسصن را  برانجل   صنلى 
 .(2)  علي  هالمحن ه ما     يهاية م  ك يد م ل يلس ابشب  حع اب  بيت  هبني قبجل احق 

 
 .املسي  عليه السال :  الدعول ىل  اإ ان بابول  -ك

اعسنننىن ا اننن م اب سننني  عيسنننى ابننن  منننرمي عليننن  ابسننن م بصنننفس  أحنننه أهو ابانننزم مننن  ابرانننلحن فعننن ء ابقنننرآن 
بس رمينن  هأمنن  هحنن  ع ىللسنن  هصننو  األخعنن ء هرد ا   منن   ها فننرتاءا  ابب  لننة ابنن  كنن ن يج ههنن  ابيهننجد 

لينن  ابسنن م أن  نن ء  إحننهى ابسننجر اباننم ع ىللسنن  ابقننرآن بلمسنني  عهابتصنن رى بلمسنني  هأمنن حن فمنن  ع ننرمي 
هينن  اننجرة آل عمننرانحن هاننجرة أخننرى ينن  اننجرة مننرمي اباننم أمنن  ابنن  هرد أ هنن    ابقننرآن   مجا ننهللا ك نن ةحن  
كله  عسوهث عته  ب ل ابسقهير ها حرتام هابسبعيل هم  ذب  قجبن  عان ىل: "هإذ ق بند ا  ىل نة اي منرمي إن 

( هقجبنن  عانن ىل: "همننرمي ابتنند 42عف ك علننى يسنن ء ابانن  ني" )آل عمننرانحن اعيننة:   اصننعف ك ه هننرَِّك هاصنن
فر هننن  فتف تننن  فيننن  مننن  رهحتننن  هّصنننهقد ب لمننن   راننن  هكسبننن  هك يننند مننن  ابقننن يسني"  احصنننتدعمنننران ابننن  

 (.59)ابزخراحن اعية: 
 

ه بل  بق عنّز ه نلحن ه هث ابقرآن ع  حي ة ا سي  متل ه دع  هح  رفا  إىل ابسم ء فهج بشر للجا عب
(حن هينج ين  هرانجل 59ق ل عا ىل "إن يج إ  عبه أيامت  علي  ه الت س م    ببين إانراىليل" )ابزخنراحن آينة: 

إ  راننجل قننه خلنند منن  قبلنن  ابرالُاننُل" )ا  ىلننهةحن  مننرمي ا سنني  ابنن منن  عتننه   عننز ه ننلحن قنن ل عانن ىل: "منن  
ه  ونننننق  قننننن ل عاننننن ىل :" هبنننننرّا بجابنننننهيت ه  جيالنننننين  بَّننننن را  ( ها سننننني  ابرال بجابهعننننن  هبنننننيه  بننننن ر 75اعينننننة: 

 (.32وقي  ")مرميحن اعية: 
 

إ  ُعبه   ءاعنين اب سن ال ه النين يبين  * هيج قههة ص حة   اباب دة ها خ     ابو ي  هعا ىل: "ق ل 
" )مرميحن   (.31حن  30آية: ه الين مب رك   أي  م  كتد هأهص   اببصه ة هابزك ة م  دمد َحي َّ  

                                                           
 .(1/201ا صهر يفس  )(1)

 .(1/222ا صهر يفس  )(2)
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هقننه أراننل    إىل بننين إاننراىليل هأيننهس اب اعننزا  ابنن  متهنن  إبننراء األكمنن  هاألبننر  هإحينن ء ا ننجعىحن هيننزهل 
ا  ىلننهة منن  ابسننم ءحن هغنن  ذبنن  قنن ل عانن ىل : "هراننج   إىل بننين إاننراىليل أ  قننه  اننس م ايننة منن  رب ننم أ  

هأبننرُ  األكمنن  هاألبننر  هأحنن  ا ننجعى    نن ا   ذن أخلننق ب ننم منن  ابعننني كهياننة ابعنن  فننأيف  فينن  في ننجن 
 ذن   هأيبّنا م رن  الكلنجن همن  عنهخرهن   بُينُجِع م إن   ذبن  عينة ب نم إن كتنسم من متني" )آل عمننرانحن 

 (.49آية: 
 

اي عيسنى إ  "إذ قن ل    (1)ه   بلا را بة رب  هأراد بن  أعنهاةس كينها  ان س   من  كينهيم فسجفن س هرفان  إبين  
 (.55مسجفي  هرافا  إوَّ( آل عمرانحن آية: 

 
(. ينننلا ينننج  منننل اعسقننن د 157هقنن ل انننبو ي  : " همننن  قسلنننجس همننن  صنننلبُنُجس هب ننن  ُونننّب  هلنننم" )ابتسننن ءحن آينننة: 

ا سلمني اب سي  علي  ابس م هقه  ل ابتص رى   ذب      بايها   الهم ا سي  عيسى علي  ابسن م 
(حن بنل ادعنجا 30   ع  ذب حن ق ل ابو ي : "هق بد ابتصن رى ا سني  ابن   " )ابسجبنةحن آينة: ابت     عا ىل

أن   اننبو ي  يننج ا سنني  ابنن  مننرمي قنن ل  ننّل هعنن : "بقننه َكَفننر ابننلي  قنن بجا إن   يننج ا سنني  ابننُ  مننرمي" 
إىل ابجقد اح  ر من  ابقلن اي  ( هقه ك يد يّبجة ا سي  علي  ابس م متل وهجر ا ا م17)ا  ىلهةحن آية: 

ر ن ء ينهايسهم بلونق   ذبن حن هقنه اعسنىن ابرىليسية اب  عت ههل  ابالم ء ا سلمني   مت قشن  م منهللا ابتصن رى 
ابالمننن ء   عصنننر احنننرهال ابصنننليبية بيننن ن ذبننن  بلتصننن رى هدعنننج م إىل ا ميننن ن بتبجعننن  عليننن  ابسننن محن هيبنننل 

 ل م  يل :ماسقها م ابب  لة حجب حن هذب  م  خ 
 
ابننهعجة إىل ا مينن ن بتبننّجة ا سنني  علينن  ابسنن م منن  خنن ل بينن ن ماسقننه ا سننلمني فينن  علننى ا مجنن لحن فمنن    -

كسند أحننه منن  علمنن ء عصننر احننرهال ابصنليبية   مت قشننة ابتصنن رى إ  هه نن  ماسقننه ا سننلمني   ا سنني  
 نجزذ عتنه قجبن  عان ىل: "من  ا سني  صلى   علي  هالمحن هيان  علنى ابتصن رى  ن هلم   ذبن  قن ل ابن  ا

( فيننن  رد علنننى ابيهنننجد   75ابنن  منننرمي إ  رانننجل قنننه خلننند مننن  قبلننن  ابراننل هأمننن  صنننهيق ")ا  ىلهةحن اعينننة: 
ع ليبهم را بس  هعلى ابتص رى   ادع ىلهم إهليس  ها انىن: أين  بنيه  بن  هإ ن  ح من  ح منم من  انبق من  

 .(2)ابرال 

                                                           
 .(1/224دعجة ا سلمني بلّتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(1)

 .(2/306زادر ا س    علم ابسفس  )(2)
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 .(1)بل يج ك برال ابلي  ملجا   ي جيجا آهلة هق ل ابب جذ: أذ بيه  ب  

حن هعتننه قجبنن  عانن ىل : "كنن ان (2)هقنن ل ابننرازذ: أذ منن  يننج إ  راننجل منن   ننته ابراننل ابننلي  خلننجا منن  قبننل 
( قنننن ل: هأعلننننم أن ا قصننننجد منننن  ذبنننن  ا اننننسه ل علننننى فسنننن د قننننجل 75ىبكنننن ن ابعانننن م" )ا  ىلننننهة اعيننننة: 

ىلهم األبجيينة بن . هي نلا كنل مفسنرذ ينلا اباصنر   ي فلنجا بين ن عقينهة . أذ يفيهم يّبجع  هإدع (3)ابتص رى 
  عفسن يم بنآلاي  ابن  عسونهث عن  ا سلمني   ا سي  علي  ابس م هفل    ل ابتص رى في  هذبن  

. هباننه أن بننني ابقننر   حنن ة ابيهننجد هابتصنن رى   عيسننى (4)بشنن ل عنن م عيسننى علينن  ابسنن م أه ابتصنن رى 
هعلنى  –دن  ا سنلمني  –هعل رال أقجاهلم حجب حن ه َّ  رمح    ابو ي  هعان ىل همتّن  عليتن   علي  ابس محن

ق بسنن  ابيهننجد فيهمنن حن هيشننهه ابتصنن رى  ن بانن  اننيه ا راننلني بيتننزس   ا سنني  هأمنن  علننى بسنن ن يبينن   نن  
منن  قبلنن  ابراننل هأمالننُ   بيفاء منن   نن  يسنند إبيهمنن حن قنن ل اننبو ي . "منن  ا سنني  ابننُ  مننرمي إ  راننجل قننه خلنند

ابتصن رى رجقننف ابتع ون  من  عقينهة ا سنلمني بايسنى علينن  ( مث ذكنّر ابقنر   75صنهيق " )ا  ىلنهةحن آينة: 
 –أذ ا سني  علين  ابسن م  –ابس م حيتم  أخيفس ا   افر ب  أ،   بد ر     عت  بقجبن : يقنجل فين  

  هراجب  هرهح  هكلمسن  أبق ين  إىل منرمي ابانلراء اببسنجل  ابلذ   ء ب  يبيت  صلى   علي  هالمحن هيج عبه
هق ل: م  عها عيسى اب  مرمي م  قلند ينلا فلم   هللا ابتع و  ذب   رال بيهس األرلحن هأخل عجدا  مته  

. مث خ  د ابقنر   ابتصن رى بانه ذبن  قن ىل  : ... (5)اباجدحن فست خر  بع رقة حجب  فق ل: هإن خنر  ه  
قجل أيل ابالم م  قبل محن ابا رفني بشرياس محن همن  عنها ذبن  فشنعرع  غ ن ء  –رأذ ابتع و  أذ  –فهلا 

 (.26"هم ل كلمة خبي ة كشعرة خبي ة ا س د م  فجا األرل م  هل  م  قرار ")إبراييمحن آية: 
ة هقننه دعنن  الزر نن  ابقسننيه ابننلذ  لنند متنن  ا مينن ن  بجييننة عيسننى إىل ا مينن ن بتّبجعنن  باننه إيلنن ح عقيننه

حينن  قنن ل : هدنن  اب سنني  ابنن  مننرمي راننجل   أهىلحن قننهرانس حننق قننهرسحن هقلتنن  ا سننلمني فينن  علينن  ابسنن م 
بفلننل  ا الننجم هف ننرس هاعسقننهانس رتزبننة عقبلهنن  األفهنن م هعليننق ابباقننجل... "بنن  يسننست ف ا سنني  أن ي ننجن 

وشننريم إبينن  مجيانن  " )ابتسنن ءحن آيننة: عبننها    ه  ا  ىل ننة ا قربننجن همنن  يسننست ف عنن  عب دعنن  هيسننس يف فسي
... مث دعنن س إىل (6)(حن هعننيفأان منن  قننجم غننهها فينن  علننى  ُننر  يقننيو : مفسننجن بنن   نن لحن هونن   ب ننيو 175

                                                           
 .(3/82ما   ابستزيل )(1)

 .(52 -6/51ابسفس  اب ب  )(2)

 .(6/52ا صهر يفس  )(3)

 .(1/226دعجة ا سلمني بلّتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(4)

 .256ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي محن   (5)

 .128مق مهللا ابصلب ن همراعهللا رايل أيل ا مي ن   (6)
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ا مينن ن بتبننجة ا سنني  علينن  ابسنن م قنن ىل  : ... منن  أزينن  بنن  أن عقننجل: إن   خلننق عيسننى هأمنن  آيننة بلتنن تحن 
 .(1) ان ىبك ن ابعا م عبها  هراج  حن هي  صهيقة مب ركة هك

 
 خ ل ذكر األدبة على ذب  م  كسد ابتص رى:الدعول ىل  اإ ان بابوّل املسي  عليه السال  من  -

عصري  ا سي  يفس    ا اينل  ين  ينّ  مُرانل من    انبو ي  هعان ىلحن حين  أهرد ابن  األيبن رذ  -
  ذبننن  قنننجل ا سننني  بلونننجاريني: .. يقنننج  مننن  األاينننل صنننرح فيهننن  ا سننني  بابجديسننن  هيبجعننن حن همننن

أخر نننج  مننن  ينننلس ا هيتنننةحن ف يننن  مننن  أكنننرم ينننّ    مهيتسننن حن حيننن  أهرد ينننلا ابنننتص منننهللا وننن ء مننن  
 .(2)ا خس ا ابيس  الزر     إوب ع  بتّبجة ا سي  علي  ابس م 

ابت صنننرة  . قننن ل بجقننن  :  ننن ء يسنننجع إىلأوننناي ونننه دة بانننو أيبيننن ء بنننين إانننراىليل بننن  اببتبنننجَّةحن همنننتهم  -
ابتن حن فلمن  فسون   ي  ن ماهم ينجم ابسنبد بيقنرأ فنهفهللا إبين  انفر أونا حي  عنر حن هدخنل كا دعن   

إذا فينننن  م سننننجال )رهح ابننننرال علننننّ  منننن  أ ننننل يننننلا مسننننوين هأراننننلين ألبشننننر ا سنننن كنيحن هأوننننف  
ى مت سننرذ ابقلنننجالحن هأينننلر ا أانننجري  اببس لينننةحن هابامينن ن اببتظنننرحن هأبشنننر اببسنننتة ا قبجبنننة مث  نننج 
حن (3)ابسننفر هدفانن  إىل النن دم فعالننجا يتظننرهن إبينن حن فقنن ل: ابيننجم كمننل يننلا ا  سننجال    نن ع م 

 .(4)ق ل ا افرذ مالق   على ذب : فهلس يبجءة م  أواي  على عصهيق هدعجى ابتّبجة هابرا بة 

 م هحبيبن  وه دة باو ع ملع  هحجاريي  ب  اببتّبجة : فهلا يجحت  ا ايل  علميل ا سي  علي  ابسن -
. (5)هأحنه منهه  ا اينل يقنجل: كن ن ابتن ت إذا رأها يسننجع ه انجا ك من  يقجبنجن: ينلا ابتنّ  حقنن   

ق ل ا افرذ: يلا يج يجحت  ا ايل  ابلذ    حبيد ا سي  يشنهه بتّبجعن حن هينج أحسن  أقنجال 
 .(6)أيل زم ي  في  

 ن ر علنيهم همن  ذبن  قنجل من    إايلن :  ن  اعرتاا أينل زم ين  بن  اببتبنجةحن هإقنرارس هلنم هعنهم ا ي -
دان ا سي  هأصو ب  م  أهروليمحن أرال م   ن ءس   ن ه ونمحن فركند هفنر  ابتن ت بن  وين امحن 

. هقننه ه نن  (7)هأردنند ا هيتننة بهخجبنن حن فقنن ل ا ميننهللا: يننلا يسننجع ابتنن  ابننلذ منن  انصننرة الليننل 

                                                           
 .(1/228 بلتّص رى   عصر احرهال ابصليبية ) دعجة ا سلمني(1)

 .131مق مهللا ابصلب ن همراعهللا رايل أيل ا مي ن   (2)

 .(1/228دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(3)

 .(1/198ختعيل م  حرا ابسجراة ها ايل بلعافرذ )(4)

 .(1/229دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(5)

 .(1/207ختعيل م  حرا ابسجراة ها ايل )(6)

 .(1/230دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(7)
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مسننني  مننن  أصنننو ب  هأينننل زم يننن  اببّتبنننجة ا افنننرذ ه ننن  ابه بنننة مننن  ينننلا ابنننتصحن هينننج ابشنننه دة بل
 .(1)هعهم إي  رس عليهمحن هذب  ر   ر  يقجبجن 

 
مث عج   ا افنرذ ابانسفه م إىل ابتصن رى غ يسن  دعنج م إىل ا مين ن بتبنجة ا سني  علين  ابسن م هذبن  بقجبن :  

ريم علنى ذبن حن ه  آ ف   م  ابت ت يشهههن أي  ابتّ  اعيت من  ابت صنرة هيقن –أذ ا سي   –كيف يسمهللا 
ة. هقنه (2)مسأخره ابتص رى يجمت  يلا أ م أعلم اب سي   ن  رآس هون يهس هصنوب     احعة ة أفيظ عقجم ب

هرد   ا ايل : أن امرأة رأ  ا سي  فق بد ب : أيد ذاك ابت  ابلذ كت  يتسظر  ياةة فقن ل هلن  ا سني  : 
ة عسننأل ا سنني  يننل يننج ابتننّ  ا تسظننرة هيصننهقه  ا سنني  إذ حن فهننلس ا ننرأ(3)صننهقدحن  ننج  بنن  أيسهنن  ا ننرأة 

أقر  ب  اببتبجةحن حين  أهرد ينلا ابنتص ا سعبند مسنسه   بن  علنى يبنّجة ا سني  هذبن    مت قشنس  بلتصن رى 
 .(4)  كس ب  ابتصيوة ا مي يية 

 
بن   عبجديسن    انبو ي  ابهعجة إىل ا مين ن بتبنجّة عيسنى علين  ابسن م من  خن ل يفن  األبجيينة عتن حن هإو -

  حبن  ينلس ابقلن اي هعا ىلحن هعفتيه وب  ابتص رى هأدبسهم على أبجييس حن حي  أانهد علمن ء ينلس ابفنرتة 
 .(5)همت قش    م  خ ل م  أهردس م  أدبة يقلية هعقلية على ذب  

 
قشنننة ماسقنننها  عصنننهى علمنن ء ا سنننلمني   عصنننر احنننرهال ابصنننليبية  ت اثلثييياً: ماال ييية عقائيييد الاصيييارى: 

ابتص رى إبع    هل  هعفتينها  حعن  ابتصن رى عليهن حن هبين ان  بلونق ابنلذ  نّل عتن  ين  ء   دايينسهمحن هقي من   
 بجا د ابهعجة ابلذ حصلد ب  ال ية هللس األمة هم  أيم يلس ا اسقها .

ل عقيننه محن هيننج هويقننة األم يننةحن أه منن  ياننرا بقنن يجن ا مينن ن عتننه ابتصنن رىحن يننج أصنننقييض األمانيية:  -1
ابلذ   يسم إمي ن يصرا  إ  ابعسق دسحن هيص ينلس األم ينة من  يلن : ين م  اب  ابجاحنه األال  ن ب  اب نلحن 
م بنن  كننل ونن ءحن صنن يهللا منن  يننرى همنن    يننرىحن هاببننرال ابجاحننه يسننجع ا سنني  ابنن    ابجاحننه ب ننر ال ىلننق  

إب  حنق من  إبن  حنق من   نجير أبين  ابنلذ بينهس  حنصتجعكله حن ابلذ هبه م  أبي  قبل اباجا  كله حن هبيه ر
سنه دأعقتتد اباجا حن هخلق كل و ء ابنلذ من  أ لتن  ماشنر ابتن ت همن  أ نل خ صنت  ينزل من  ابسنم ء ه 

                                                           
 .  88ابرد على ابتص رىحن ص م ب  احسني   (1)

 .(1/230دعجة ا سلمني بلّتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(2)

 (1/302ا صهر  فه )(3)

 .109ابتصيوة ا مي يية   (4)

 .(1/231عجة ا سلمني بلّتص رى   عصر احرهال ابصليبية )د(5)
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ابتبعنن حن (1)بنن  ههبننه منن  مننرمي اببسننجلحن هأه ننهللا هصننلد أايم فنني  ه  حبننلمنن  رهح ابقننهت هصنن ر إيسنن ان حن ه 
هصنناه إىل ابسننم ء ه لننه عنن  ميننني أبينن  هيننج مسننساه  –سننجال كمنن  يننج م   –هدفنن  هقنن م   ابيننجم اب  بنن  

بلمعنن   رة أخننرى بلقلنن ء بننني األمننجا  هاألحينن ء هينن م  بننرهح ابقننهت ابجاحننه رهح احننق ابننلذ خيننر  عنن  
حن هبقي مننن  أبنننهايت  (2)أبيننن  رهح حمبسننن  هرامجدينننة هاحنننهة ب فنننران العننن ايحن ه م عنننة هاحنننهة قهيسنننية   وليفينننة 

 .(3)ىل أبه اعبهي  هابحي ة ابهاىلمة إ
 

   يسهننن    ابهايينننة ابتصنننرايية حيننن  هبقنننه اينننسم علمننن ء ا سنننلمني   فنننرتة احنننرهال ابصنننليبية انننلس األم ينننة 
انقشننجي  مبيتننني عت قلننه  ه  فسهنن حن همنن  مث يننهم منن  يقننجم عليهنن  منن  ماسقننها    ابهاييننة ابتصننراييةحن همنن  

 األم ية م  يل :  ه جس ابست قو اب  بيته  ي  ء ابالم ء   يلس
 إن فيه  ا قنرار بجحنهايية   ابو ي  مث يقو ذبن  اببشنركحن فقنجهلم فيهن : ين م  اب  ابجاحنه األال .." -

 .(4)يت قو قجهلم أيل  : ... هاببرال ابجاحه يسجع ا سي  
قتنند اباننجا حن إقننراريم فيهنن   ن   صنن يهللا منن  يننرى همنن   يننرىحن مث قننجهلمحن عنن  ا سنني  : .. ابننلذ بيننهس أع -

 .(5)هخلق كل و ء 
قجهلم   األم ية: إن يسجع ا سي  اب    ب ر ال ىلق ابلذ هبه أبي حن مشنار حبههون حن فن  مانىن ب جين   -

 .(6)اب    إ  إذا الخر عت حن إذ كج م  ما   كم  يقر ب  ابتص رى مسسويل ببهاية اباقجل
 يفهنم متن  إ  أن ا سني  خلقن    قبنل كنل ال ىلنق أذ أين  قجهلم فيه : إن يسجع ب ر ال ىلق كلهن .   -

 .(7)للجا مصتجعحن هيلا مت قو      أم يسهم هيج: ... هبيه رصتجع إب  حق م  إب  حق 
 

هقه ذكر ابالم ء ه نجس من  ابستن قو ك ن ة فصنله  ابنهكسجر انليم ن بن  عبنه  ابرهمن    كس بن  ابقنيم دعنجة 
. هقنه أبنرز ابالمن ء ا سنلمجن كن  افرذ ها سعبند هابقنرا  (8) عصر احرهال ابصليبية ا سلمني بلّتص رى  

                                                           
 .(1/231ا صهر يفس  )(1)

 .ا  وليقية : ها مهللا :   ق بة حن هيج مسقهم األا قف  )يجانيية((2)

 .(1/236دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(3)

 .(1/237ا صهر يفس  )(4)

 .(1/237ا صهر يفس  )(5)

 .(1/237يفس  ) ا صهر(6)

 .(1/237ا صهر يفس  )(7)

 .(239حن  238حن  1/237ا صهر يفس  )(8)
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أاننن ت دايينننسهم هابنننن    يصنننل  إميننن ن أحنننهيم إ  ابعسق دينننن حن   فننند ينننلس األم ينننة ابننن  باننننهي  ابتصننن رى 
 .(1)بلمت ور  صتفةفأصبوجاحن بلب حن كم  هصفهم ابقرا  يزأ  بلت ور هم

 
حن هاليت راننننىن (2)ا ايننننل : منننن  ابلفنننن  ابيننننجان  أه ايلننننجن هماتنننن س خننننيف  ينننند  اخييييتالف األاتجيييييل: -2

هيننج منن  ياعنن   نن  ىبيت ابببشننرىحن مث أريننه انن  اببشننرى عيتهنن حن هااننسامله  علننى اب سنن ال ابننلذ  –احلننجان 
حن حين  يشنمل اب سن ال (3)يسلم  يلس اببشنرى عتنه ابتصن رى متنل أهاخنر ابقنرن األهل إىل ابجقند اح  نر 

ا  حي  علم عسا   هو ونني انفرا  ه ابقهمي هاباهه ا هيهحن ف باهه ابقهمي ياين ابسجراة هاب سد ا لوقة اباه
حن هاباهنننه ا هينننه يانننين األانننف ر ابس رخيينننة هاألان ينننل األربانننة هراننن بة أعمننن ل ابرانننل هاألانننف ر ابساليمينننة (4)

ابسجراة على ابرغم من  إمين ن ابتصن رى بن  إ  أه حي  يبلا عاهادي  مجيا   ابا   هعشري  افرا  هاباهه ابقهمي 
ك بس لين  هأبجيينة ا سني  هغن  ذبن حن بانهم ك ن ا  من  يصجصن  عفسن ا  يجافنق عق ىلنهيم ابب  لنة  أ م يفسنرهن  

حن ها اينننل   األصنننل ينننج (5)اانننسع عسهم ابسصنننرا بتصجصننن  ك  اينننل أليننن  حمفنننجا عتنننه أعنننهاىلهم ابيهنننجد 
ي  ابس محن ق ل عا ىل " هقفيت  علنى ءا رينم بايسنى ابن  منرمي مصنهق    ن  اب س ال ابلذ أيزل على عيسى عل

بنننني يهيننن  مننن  ابسنننجراة هءاعيتننن س ا اينننل فيننن  ينننهى هينننجر همصنننهق    ننن  بنننني يهيننن  مننن  ابسنننجراة هينننهى همجعظنننة 
(. ب   يلا ا اينل ابنلذ أينزل علنى عيسنى علين  ابسن م بنيه ينج ابنلذ بنني 46بلمسقني")ا  ىلهةحن اعية: 

س بننند مننن  عنننهد غننن  حمنننههد مننن  األان ينننلحن حيننن  بتصننن رى ابينننجم. إذ بنننني أينننهيهم اعن أربانننة أان ينننل ايا
ك نن ة   ااننسبا دي  أ لننق اعسمننه  اب تيسننة يننلس األرباننة رنن  يسننمى ابألان يننل ابق يجييننة منن  بننني أان يننل  

ابقلنية  رة ينلس احلن ةم هقنه بنني صن حد قصن170هقنه كن ن ذبن  انتة  (6)عليه  األان يل غ  ابق يجيية 
: أمنن  األان يننل فلننيه أمرينن  اننلس ابسننهجبةحن هذبنن  أن األان يننل األرباننة ابنن  هصننلد إبيتنن  ينن  اببقيننة بقجبنن  

. هإذا ك يند (7)أكيف مته  ك  ا  ك يد   هقد م  متسشرة بني ا سنيويني   ابقنريني األهل هاب ن   م  عهد 
ه أن ي نجن ا اينل ابصنوي  من  بنني سباان يل ك  ة ف  يسقه   اخسب ري  م  بني أيلس األان يل األرباة 

اسبا دس هحن  ينلس األربانة ا اسمنهة   عسنلم من  ا خنس ا فيمن  بيتهن  بنل هابستن قو ابنلذ   مي ن  م    ا

                                                           
 .(1/240دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(1)

 .120خنبة م  علم ء اب يج  ابتص رى   (2)

 .204ا سيوية د. أمحه   (3)

 .(1/241دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصَّليبية )(4)

 .204ا سيوية د. أمحه ول    (5)

 .(1/241دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(6)

 .(1/242ا صهر يفس  )(7)
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صلب  همن   نرى  قصةحن كيف ي جن   ا ايل ابلذ أيزل على عيسى (1)ابسجفيق في  هقه عس ءل اب  ابقيم 
حن هفيمن  يلن  يبنلة (2) ا نج  هابقين م من  ابقنيف إىل غن  ذبن   ن  ينج من  كن م ونيجؤ ابتصن رى ب  م  األ  مث

ابن  أدخلجين  علنى ل األربانة ابق يجيينة ابن  أقرهين  بسجافنق ابسوريفن   بتصن رى ابألان ينعلى م  يسمى عتنه ا
 . (3)ايل يجحت  داييسهم     ماهم ا  سلفة : م ل إايل م حن هإايل مرقهحن هإايل بجق حن هإ

 
  اعسقن د ا سنلمني   مي ن  أن ع نجن ا اينل يلس ين  أان ينل ابتصن رى ابن  عليهن  عمن د دايينسهمحن هين  

ابلذ أيزب    عزَّ ه ل على عبنهس عيسنى علين  ابسن م هأحسن  أحجاهلن  أن ع نجن مسلنمت  بنباو من  أيزبن  
ه راتن س قن ل: "ُ رفنجن اب لنم عن  مجا نا ")ا  ىلهة    ّل هع  على عيسىحن هك      فيه  حنرا بلفظن  أ

. ه   يننة األان يننل (4)إىل اباننجام (. قنن ل ابقننر  : أذ يسأهبجينن  علننى غنن  الهيلنن  هيلقننجن ذبنن  13حن اعيننة : 
عته ابتص رىحن ب ج   عم د داييسهمحن هأا ت   هلم ر  حرفجا فيه حن فقه ايسم باو م  ابالمن ء ا سنلمني 

بلتصنن رى ابصنليبية بهاراننسه  مبيتنني عت قلنه  هعننهم ابعمأييتنة إىل من  فيهنن حن هإوهن ر ذبن     عصنر احنرهال
يننهم  ألانن ت عق ىلننهيم ابب  لننةحن هرغبننة   يهايننة منن  ونن ء   يهايسنن  مننتهمحن فهننلا ا افننرذ يج نن  أن َمنن  

ل منن  عتننه هقننف علننى ابستنن قو   ا ايننلحن همصنن دمة بالنن  بالنن   يشننهه  ينن  بننيه يننج ا ايننل احننق ا تننز 
محن هأن يقلسننن  أفسنننههس همز نننجس حب ننن اي م هأحقنننجا بننن  أمنننجرا  غننن  صيصنننههأن أك نننرس مننن  أقنننجال ابنننرهاة هأق  حن 

 مسمجعة م  ا سي  ه  م  أصو ب .
هيج بيه إاي   هاحها  بنل أربانة أان ينل كسند كنل هاحنه متهن    قعنر من  األقعن رحن بقلنم غن  قلنم اعخنرحن 

هح نن اي  أغفلهنن  اب سنن ال هإذا كنن ن األمننر كننلب  فقننه اخنرمنند اب قننة اننلا هعلننم  كننل كسنن ال أق صننيص 
ا ايننل هعت قلنن  همنن  حن مث أهرد ا افننرذ  نن ذ  عهيننهة عبننني  ريننف (5)ا ايننلحن هعننهمد ابعمأييننة بتقلسنن  

 ذب :
 

                                                           
 .(1/242دعجة ا سلمني بلّتص رى   عصر احرهال ابّصليبية )(1)

 . 48يهاية احي رى   أ جبة ابيهجد هابتص رى   (2)

 .(1/242احرهال ابصَّليبية )دعجة ا سلمني بلّتص رى   عصر (3)

 .(6/77ا  مهللا ألح  م ابقرآن )(4)

 (1/246دعجة ا سلمني بلّتص رى   عصر احرهال ابصَّليبية )(5)
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هيننج ابننلذ يسننمى يجاننف ابتعنن ر ... إىل إبننراييم الليننل  –قنن ل منن : منن  يجاننف خعينند مننرمي  -
. مث عقنند ا افننرذ (2)هئسننجن ه دة هقنن ل بجقنن :   هب نن  بيتهمنن  أربننهللا (1)ن ه دة اوتسنن ن هأرباننج 

 ..(3)على ذب  بقجب  : هيلا ع  ذال قبي  
حن (4)يصنن ن آخننران أحننهمه  عتننه بجقنن  يصننف ا سنني  علينن  ابسنن م  ينن  اننيمل  علننى بننين إاننراىليل  -

. حين  عقند عليهمن  (5)هيص آخر عته يجحت  يصف ا سي  علي  ابسن م  ين  ابلنايف ابنلبيل 
ا افنننرذ بقجبننن : هينننلا ع ننن ذال قبننني حن ألن أحنننهمه  يقنننجل: إن يسنننجع ميلننن  علنننى بنننين إانننراىليلحن 

 .(6)هاعخر يصف  بصفة  ايف ذبيل 
 

هي ننلا ااننسعرد ا افننرذ بننلكر  نن ذ  منن   ريننف ا ايننل هعت قلنن    اوتننني هئسننني مج ننا  حن عقنند باننه 
بتينن   ابعننرا هعزامحنند بنن  عرامجننة ابفننراحن ههبننه منن  بسنن ن إىل عر ننه  بقجبنن : فهننلا كسنن ال قننه ع عبنند بنن  

حن هخ  د الزر ن  أحنه قس هانة ابتصن رى بقجبن : (7)بس نحن هعب  ب  ابسوريف هابسصويف   كل زم ن 
حن هكنن م كهتننةحن هع ميننل هغنن يمحن حنن  إ  أحلننف اببننلذ   إبنن  إ  ري ... أان  ننيل م إ  ح نن اي حن هعننجا

ان أصنن  يقنن   منن  ا ايننلحن هياسمننه علينن  ابا قننل أك ننرحن مننهللا أن ابسنن ري  عتننهان   يننج أن  رينن  ابعننيفذ عتننه
. مث أهرد الزر نن    يق ونن  مننهللا ابقسننيه أم لننة علننى عننتقو (8)جيننجز أن يتبننين علينن  ونن ء منن  أمننر ابننهي  

األدبنة علنى  حن مث ذكنر ك ن ا  من (9)ا ايل مبسه   هل  بقجب : ه  ا ايل ابلذ  يهي م ك   م  ا ست قلن   
ذب  مث ه   خع ب  بلقسيه قن ىل  : أخنيف  أيهن  ا  نرهر عن  ينلا الن احن أعانهس عسميمن   أه يقصن   بشنرياة 

ة هأخن ا  بانه أن ايسهنى الزر ن  من  انرد األم لنة اب  ن ة علنى عتن قو ا اينل هبنني أن فيهن  (10)م  ابق  
علينننننن  منننننن  ابزبننننننل هاألاب يننننننلحن باننننننه ذبنننننن   اب ف ية على   فد األان يلحن هابهبيل على م  اوسملد 

                                                           
 .(1/16اب س ال ا قهتحن إايل م حن ا صو ح )(1)

 .(1/16اب س ال ا قهتحن إايل م حن ا صو ح )(2)

 .(34 – 3/23ا صهر يفس  إايل بجق حن ا صو ح )(3)

 .(1/285ختعيل م  حرا ابسجراة ها ايل )(4)

 .(11 – 19/1اب س ال ا قهتحن إايل يجحت  )(5)

 .(1/246دعجة ا سلمني بلّتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(6)

 .(1/248ا صهر يفس  )(7)

 .(1/248ا صهر يفس  )(8)

 .(1/248ا صهر يفس  )(9)

 .155  مق مهللا ابصلب ن همراعهللا رايل أيل ا مي ن (10)
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. هقنه (1)عس ءل ق ىل  : فليد ونارذ أين  ينلا ا اينل ا تنزل عتنه  ة هأين  كلم عن  من  بنني ينلس اب لمن  
بني ابقرا  أين  ب  نرة ابسورينف هابسبنهيل من  ا اينل هك نرة كسبسن  هاخنس ا  جاىلنف ابتصن رى فين  فن  مي ن  

غ س حي  ق ل: هأم  ابتص رى ف  يساني هلم ون ء  ن  أينزل   يزب    ع  هاح ل يلس ُتييز اب  م ابلذ أ
ه  مج ننهللا آخننر هصننف ابقننرا  كسنند ابتصنن رى بقجبنن :... همنن   نن بهللا كسننبهم هأان ننيلهم ه ننه (2)عانن ىل أبننها  

 فيهن  من  اباع ىلنند من  يقلن  بنن   ن ابقنجم عفرقنند ونراىلاهم هأح ن مهمحن هيقننجهلمحن .. هأن ابقنجم   يلسزمننجن
أهرد بانه ذبن  ئسنة . مث (3)مليب  حن هاباعد أن أان يلهم ح  اي حن هعجاري  ه راي  هكن م كفنرة هكهتنة 

حن هي نلا من  (4)م  عت قلن   األان ينل عنهل علنى ع ي ين  هعبنهيله  هعنهم ابجونجا بشن ء متهن   عشرة م     
همصننن دمة بالنننه  بالننن   همصننن دمة بالنننه  بالننن  هإبنننراز ابالمننن ء ا سنننلمني  خنننس ا األان ينننل هعت قلنننه 

هإيننراد األم لننة علننى ذبنن حن إيلنن ح رنن    يننهع  نن    بلشنن  بلنناف منن  بننىن علينن  ابتصنن رى عق ىلننهيم ابننلذ 
 .(5)ياههي  أا ت داييسهم 

 
ا سني  عيسنى ابن  منرمي علين  ابسن م بشنر للنجا بنيه  بن  ل ة لوميم   املسيي  علييه السيال : ماا -3

( 59)ابزخننراحن آيننة:  يننج إ  عبننه أيامتنن  علينن  ه التنن س منن    ببننين إاننراىليل"ه  ابنن  إبنن حن قنن ل عانن ىل: "إن 
(. همن  أدعنى 75هق ل ابو ي  هعا ىل"م  ا سي  اب  مرمي إ  راجل قه خلد م  قبل  ابرال")ا  ىلهةحن آية 
قن ل   اننبو ي  علين  ابسن م ابربجبينة ه  األبجييننةحن ه  ىبمنر أحنها  ابختن ذس إهلنن  حن بنل إين  عبنه  هراننجب  كمن  

 (.117ب  أن اعبهها   ر، هرب م")ا  ىلهةحن آية:  أمرعينفيم  ح  س عت : "م  قلد هلم إ  م  
 

هقه ع   ا سي  عيسنى ابن  منرمي علين  ابسن م ينهعج إىل ابسجحينه هإخن   ابابن دة   هحنهسحن هكن ن قنههة 
 الننين يبينن  * ه الننين مب ركنن  حن أينن  منن  كتنند صنن حة   ذبنن  قنن ل عانن ىل: "قنن ل إ  عبننه  ءا   اب سنن ال ه 

ه نن  بلننا رانن بة ربنن  هأراد بنن  أعنننهاةس   (31 – 30هأهصنن   اببصَّنن ة هابزكنن ة منن  دمنند حينن  ")مرميحن اعيسنن ن: 
برفا  إبي  قن ل   عان ىل: "إذ قن ل   اي عيسنى إ  مسجفين  هرافان  هُمعُهنرَك" س   متهمحن هذب  ا كيها  

 (.55: )آل عمرانحن آية
 

                                                           
 .157مق مهللا ابصلب ن همراعهللا رايل أيله  ا مي ن   (1)

 .27األ جبة ابف خرة   (2)

 27ا صهر يفس    (3)

 .(1/250دعجة ا سلمني بلّتص رى   عصر احرهال ابصليبية)(4)

 .(1/250ا صهر يفس  )(5)
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( هقننه  ننل ابتصنن رى 157: "همن  قلسننجس همنن  صننلبجس هب ن  ُوننّب  هلننم" )ابتسن ءحناعية : هقن ل اننبو ي  هعانن ىل 
  ا سي  عيسى اب  مرمي علي  ابسن م  ن   باينها  إذ اعسقنهها فين  األبجيينةحن ه النجس إبتن    ينزل بيصنلد 

انقنم ابالمن ء ا سنلمجن   عصنر احنرهال ابصنليبية  هبقنه(1)هيقسل فهاء  بلبشريةحن هع ف ا  لعياة أبيهم آدم 
  ذبن حن هبين ان  بلونق ابنلذ بُنبه علنى عقيهة ابتص رى اب سي  يق و   مسسفيلن  حن فلنو   بب  نل ابتصن رى 

عنن مسهم فأانننهبجا   ردهديننم علنننى ابتصنن رى   إبعننن ل اختنن ذيم ا سننني  أحننه و ونننة آهلننةحن هرد ادعننن ىلهم فيننن  
عان ىل   عن  ذبن حن هعفتينه من  أدعنجس من   –ألبجيية عت حن هينهم زعمهنم يبجعن    ا   د هابسعسهحن هيف  ا

 قسل  هصلب  هفيم  يل  عرل بباو  هجديم   ذب :
 
إختنل ابتصن رى ا سني  علين  ابسن م إهلنن    الن  هاحنها  من  و ونة هقنه بنهأ بنلرة ابس لينن  ىلبنيال التثلييث:  -أ

سن محن حين  اانسقر  فرقهن  ا  سلفنة علنى ينلس اباقينهة بانه ذبن    ابتصرايية بجبهحن باه ا سني  علين  اب
م بسأبينننن  األال هالبينننن  ا بنننن حن مث البينننن  رهح ابقننننهت    مننننهللا ابقسننننعتعيتية عنننن م 325   مننننهللا ييقيننننة عنننن م 

محن هعرفنند يننلس اباقيننهة اببس لينن . هكنن ن ابتصنن رى قبننل  مننهللا ييقيننة لسلفننني بننني مجحننهي  همشننركني 381
حن هإمينننن ن ابتصنننن رى (3)حن علننننى ابشننننرك اب    يننننلا اجملسمننننهللا (2)مجاهننننم قسننننعتعني علننننى داييننننة بننننجبه حنننن  

اببس لينن    عنن   هعقليننها  رنن  هروننجس عنن  آابىلهننم مننهللا يننهم الننجل   كتنن  يننلس اباقيننهة أه ابسامننق فيهنن  قنن ل 
حن هقن ل أحنه ابقس هانة (4)حقيقنة عفنجا ا دراك اببشنرذ عن  إدراكهن   –أذ ابس لين   –أحهيم: .. هينلس 

ههلننلا ابساقيننه   (5): إن اب نن ب جث اننر يصنناد فهمنن  هإدراكنن  كمنن   نن هل ه ننهللا مينن س احملنني  كلهنن    كفنن  
 .(6) فهم عقيهة ابس لي  بهى ابتص رى اخسلفجا    هيهي  ه  ا راد مته 

هقننننه عننننرل بانننننو ابالمنننن ء ا سننننلمني   عصنننننر احننننرهال ابصنننننليبية عقيننننهة ابس لينننن  بنننننهى ابتصنننن رى كمننننن  
هو وننة أقنن ييم األالحن ا سعبنند : إن   اننبو ي  هعانن ىل  ننجير هاحننه     نن حينن  قنن ل يصننر بننياسقننهه  حن 

هقن ل (7)هاحنهة   ا نجير لسلفنة األقن ييم  –أذ ابنلا  ا هلينة  –هأقتننجم ا بنن حن هأقتننجم رهح ابقننهتحن هأ ن  
ب ن بجثحن هينج أن رانم بقنرا    عنرل عقينهة ابس لين  عتنه ابتصن رى: ... ابتصن رى  مانجن علنى ابقنجل ابا

                                                           
 (.1/251دعجة ا سلمني بلّتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(1)

 .(1/252)ا صهر يفس  (2)

 .40 مجعة ابشرع اب تفس حن حت يي حن إبي ت كس ال   (3)

 .53حق ىلق أا اية   ا مي ن ا سيو    (4)

 .(1/253دعجة ا سلمني بلّتص رى   عصر احرهال ابّصليبية )(5)

 .(1/253ا صهر يفس  )(6)

 .حممه ابشرق هذ 57 – 56ابتصيوة ا مي يية   (7)
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أالحن هابنن حن هرهح فنن ألال ابننلا حن ها بنن  ابتعننق ابننلذ يننج اب نن م ابتفسنن   هابننرهح احينن ةحن فنن ألال  ننجيرحن 
هاخسلفجا   اب  م هاحي ة ينل مهن  صنفس ن بنألال أه ذا ن ق ىلمسن ن  يفسنهم حن أه خ صنيس ن بنلب  ا نجير 

بتصن رى عصنهها  ت قشنسه  هعفتينه أدبنسهم عليهن  علنى ة هباه عرل ين  ء ابالمن ء باقينهة ابس لين  بنهى ا(1)
 ابس و: ابتوج 

 
: "بقنه كفنر ابنلي  قن بجا إن فف  عفس  قجب  عان ىل بيان لساد هذ  العقيدل وكفر من يعتقدها ابتداًء :  -

عنلاال أبنيم*    ب  و وة هم  م  إب  إ  إب   هاحه هإن   يتسهجا عم  يقجبجن بَيَمسَّس َّ ابلي  كفرها منتهم 
(. قنن ل ابنن  ععينن  باننه أن 74 – 73أفنن  يسجبننجن إىل   هيسننس فرهي  ه  غفننجر رحننيم" )ا  ىلننهةحن اعيننة : 

اخنس ا أحنجاهلم كفن ر من  حين   النجا   ا هلينة بني أن ينلا ابقنجل بنباو فنرا ابتصن رى: .. هينم علنى 
جعننه عبنن رك هعانن ىل ينن  ء ابقنن ىللني يننلس عننهدا  همنن  حينن   الننجا بايسننى علينن  ابسنن م ح منن   إهلينن   .. مث ع

اباظيمننة رننه اباننلاال اببننهيي  منن  ابقسننل هابسنن حن هباننلاال اعخننرة باننه   يفلنند متنن  أحننه ا قجبننة اب فريننة 
هبانننه أن ه نننهللا ابنننرازذ ع ليننن  ابتصننن رى عقننند بقجبننن : .. ه  ينننرى   ابنننهيي  مق بنننة أونننه فسننن دا  هأوهنننر (2)

 .(3)بع ان  م  مق بة ابتص رى 
 

. هقن ل ابقنر   : .. هفين  (4)ا افنرذ : .. عتنه ابتصن رى و ونة أهلنة قهمينة أزبينة ..هذبن  اب نل هكفنر  هق ل
 .(5)خره  ع  ابسجراة ها ايل ها زام  هابتبجا  ها ىلر اب سد  –أذ ابس لي   –
 
شنسهم حي  ا ا ك   من  ابالمن ء   مانرل مت قىليراد األدلة من كتب الاصارى على وحدانية هللا :  -

ابس لي  بنهيهم األدبنة من  ابسنجراة ها اينل ابن  ع بند هحهايينة   انبو ي  هعان ىل بلتص رى هإبع هلم باقيهة 
هعتقص ابس لي  ابلذ ياسقههي حن فمته  أهردس ا افرذ م  ذب  قجل     ابسنجراة: اي مجانى أان   أان إبن  

 .(6)غيجرحن أان   هحهذحن هبيه ما  غ ذ 
 

                                                           
 .111ا  جبة ابف خرة  (1)

 .(161-5/162احملرر ابج يز )(2)

 .(6/51عفس  ابرازذ )(3)

 .(2/582ختعيل م  حرا ابسجراة ها ايل )(4)

 .(3/161ا  مهللا ألح  م ابقرآن )(5)

 .(1/256دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(6)
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. همننن  األدبنننة ابننن  أهرديننن  ابقنننرا  مننن  ابسنننجراة علنننى (1) جانننى عليننن  ابسننن م:   ي ننن  بننن  إبننن  غننن ذ هقجبنن  
ابسجحينننه هإبعننن ل ابس ليننن  قنننجل   انننبو ي  هعاننن ىل ببنننين إانننراىليل: أان   رب نننم ابنننلذ أخنننر س م مننن  أرل 

 سنني  رفننهللا بصننرس إىل . همنن  ا ايننل قننجل يجحتنن : إن ا(2)مصننر منن  بينند ابابجديننة   ي ننجن ب ننم إبنن  غنن ذ 
جا أينن  أينند   ابجاحننه احننقحن هأينن  لمننابسننم ء هعلننرع إىل   هقنن ل: إن احينن ة ابهاىلمننة دنند بلتنن ت أن يا

 (4)حن مث علق ابقرا  على ذب  بقجب : هيلا يج ابسجحيه احملو (3)أرالد يسجع ا سي  
 
لس اباقينهة اخس فن   ونهيها حن حن  بي ن اخس ا ابتص رى   عفسن  ينىلبنال عقيدل التثليث من خالل  -

أن باو فنرقهم ع فنر ابنباو اعخنر ه  مت قشنة ابقنرا  بنلب  ه ن  أن اخنس فهم   أصنل دايينسهم دبينل 
هقننن ل ابقنننر     وتننن اي عر ننن  باقينننهة (5)علنننى أ نننم بيسنننجا علنننى ديننن حن ه    وننن ء مننن  أمنننريم علنننى يقنننني 

: .. هينننم مننهللا ذبنن  فيمنن  ذكننرانس منن  األقنن بيم لسلفنننجنحن ابتصنن رىحن هانني ق   خس فنن  م فيهنن ابس لينن  بننهى 
   ختنبعهمعلى يلس األق هيل ابلنايفة هاعراء ابسن يفة   عشن     هقفد. هق ل: هإذا (6)هابح ة عمجن 

 .(7)عق ىلهيم هح  م   مق صهيم 
 
 
 
 ىلبنال عقيدل التثليث من خالل تفايد أدلة الاصارى عليها:  -

ا سننننلمني أم لنننة مننن  أدبنننة ابتصننن رى علننننى عقينننهة ابس ليننن حن بيننن ان  هلش وننننسه حن  حيننن  عنننرل بانننو ابالمننن ء
 .(8)هإيل ح   بلافه  هم  مث : إبع    هللس اباقيهة ا اسمهة عليه  

 

                                                           
 .(1/256ا صهر يفس  )(1)

 .(1/256ا صهر يفس  )(2)

 .1/257ا صهر يفس  )(3)

 .59أدبة ابجحهايية   ابرد على ابتصرايية   (4)

 .(1/258دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(5)

 .80ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (6)

 .81ا صهر يفس    (7)

 .(1/259دعجة ا سلمني بلّتص رى )(8)
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هقه عجاهللا ابالم ء ا سنلمجن   عصنر احنرهال ابصنليبية   بيان لساد عقيدل التثليث ابألدلة العقلية:  -
ل  لننبهم منن  ابتصنن رى عننرل يننلس اباقيننهة علننى اباقننل ابسننليم اجملننرد منن  منن  خنن إبع بننة عقيننهة ابس لينن  

اهلنننجى ه  يمننن  فيهننن حن هانننيظهر هلنننم فسننن د مننن يم عليننن  همننن  ذبننن  أيننن  قنننه كسننند أحنننه علمننن ء ابتصننن رى   
هباننن  بننن  إىل ا سنننلمني   قر بنننةحن فنننرد عليننن  ابقنننر   متسقنننها   –ع ليننن  ابجحهايينننة  –األينننهبه كسننن اب   ننن س 

مركند من  ملن ا هملن ا إبين حن ف بس لين  عانهد  –ع لي  ابجحهايينة الحن همج و  حن أن قجب : عتجان اب س 
ع  نن   –هك نرة هابجحهايينة مننأخجذة من  ابجحننهةحن همات ين  را ننهللا إىل يفن  ابسانهد هاب  ننرةحن فمانىن يننلا ابقنجل 

مفننر هلننم متهنن    حن هأبننزم ا افننرذ ابتصنن رى بلننجازم   (1)هع  نن  منن   يس  ننر اب ننل اببلننرهرة  –منن   يس  ننر 
قجهلم اببس لي حن فن ن كن يجا يقجبنجن : إن اب  ونة رعمجعهن  إبن  هاحنهحن هإن كنل هاحنه علنى ايفنرادس بنيه  بن  
فنن  م حيتاننل خينن بفجن أمنن يسهم ابنن  ينن  أصننل إمينن  م هابنن  يقجبننجن فيهنن : إن األال إبنن  هاحننهحن هإن ا بنن  إبنن  

: إن ا بننن  أحنننهيم هاببننن ق  صنننف   بننن  أبعلنننجا  بنننجوهمحن  . هإن قننن بجا(2)هاحنننهحن هإن رهح ابقنننهت إبننن  هاحنننه 
هفسننه  أمنن يسهم ههافقننجا ا سننلمني   أن ا بنن  عانن ىل هاحننه هبنن  صننف   منن  ابالننم هابقننهرة ها رادة هاحينن ة 

حن هإن (3)وننيا   منن  ابصننف   بننيه  بنن  هإ نن  ا بنن  ذا  مجصننجفة اببصننف   هابسننمهللا هاببصننر هاب نن محن هإن 
ل هاحنه من  اب  ونة فن  م حيتانل ك ب تجينة من  اجملنجت ابنلي  يقجبنجن  صنلني قنهميني منهبري  أوبسجا ا هلينة ب ن

بلا  حن حي  ه هللا اب  األيب رذ ااسو بة ذب  هأن   ابو ي  هعان ىل بنني ينلا األمنر بقجبن   نّل هعلنى :" 
ءاهلنننة إ    فيهمننن حن ( هقجبننن  انننبو ي  هعاننن ىل ""بنننج كننن ن 91هباننن  بالنننهم علنننى بانننو" )ا  متنننجنحن آينننة: 

 .(4)( 23بفسه ")األيبي ءحن آية: 
 
بقصه اب   د هابسعسه : أن األقتجم اب    ا بن  قنه صن ر  سنها  أل نل ىلبنال االحتاد والت سد :  -ب

بننين ا يسنن ن هختليصننهم منن  خعياننة أبننيهم ف ختننل  بياننة اببشننر هحننل بننني ابتنن ت بصننجرة إيسنن ن يننج ا سنني حن 
حن حيننن  صننن ر   ابسنننيه ا سنننني  (5)ببشنننرية هابسقننن  ا يسننن ن مب ونننرة انننلس ابصنننجرة فقبنننل   اختننن ذ اح بنننة ا

 بياننة   يجعينةحن ابنن  ين   بياننة كلمنة   هرهحنن حن ه بيانة اناننجعية ابن  اختننل  من  مننرمي اباننلراء  بياسن ن: 
يو   هانانج  ها نها فصن را مسنب  ق ل ا افرذ: ... هزعم ابتص رى أن رام عبن رة عن   ينج  (6)هاختل  

                                                           
 .47هي م   ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاأل(1)

 .79 - 78ابرد على ابتص رىحن   (2)

 .(1/263دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(3)

 .362ابهاع  إىل ا ا م بأليب رذ   (4)

 .(1/264دعجة ا سلمني بلّتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(5)

 .(4/76احرهال ابصوي     يهل دي  ا سي   ب  عيمية )(6)
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هكنن م ابتصنن رى   (1)هك نن ا  منن  يقجبننجن: ا ننه اب يننج  اببت اننج حن هياننيفهن عنن  ذبنن  اببسننأيه هابسعسننه 
دعننجى ا نن د اب يننج  اببت اننج  مستنن قو هملننعرال ههلننلا يقنن ل: بننج ا سمننهللا عشننرة منن  ابتصنن رى بسفرقننجا 

همننن  خننن ل ردهد (2)ع فنننر األخنننرى علنننى أحنننه عشنننر قنننج . بنننل إن األمنننر بلنننا   ذبننن  أن كنننل فرقنننة منننتهم 
مسنننسقلحن أه ابالمنن ء ا سنننلمني علنننى ابتصننن رى   فنننرتة احنننرهال ابصننليبيةحن انقشنننجا ينننلس اباقينننهة إمننن  بشننن ل 

 نننم  مت قشنننسهم بقلننن اي أخنننرى كأبجيينننة ا سننني  عليننن  ابسننن محن أه يبجعننن   حن أه   ردينننم باقينننهة ابس ليننن  
 هك ن م  إبع هلم بهعجى ا   د هابسعسه م  يل : 

 
 د ابننلذ يهعجينن    يشنن يههس ابباينن نحن ه  يهعينن  أهاىللهننمحن حينن  ه نن  ا افننرذ أ ننم إن إن ا  نن -

 .(3)م  ذب  فقه   مقجا هأكلام عق ةيم ادعجا ويا   
إن أقنننجال ا سننني  عليننن  ابسننن م  يننن  إيسننن ن ع نننلام   ينننلس ابنننهعجى همننن  ذبننن  قجبننن  بليهنننجد:    -

هقجبننن : بل ا بننند (4)ابحنننق ابنننلذ  اسننن  مننن    عرينننههن قسلننن ة هأان إيسننن ن مننن  بنننين آدم كلمنننس م 
. فبننني ا افننرذ أن (5)أحعنن رحن هبعنن  ابسننم ء أهكنن ر هابنن  ا يسنن ن بننيه بنن  مج ننهللا يسننته رأانن  

إين  إيسن ن ا سي  علي  ابس م الس ابتصج  هغ ي  أوبد أين  إيسن نحن هذبن  ع نليد  ن  يقنجل 
 .(6)هإب  

ا سني  علين  ابسن م  ن ع هونبهللا هال  هاعرت نس  عنجارل هأو ر ا افنرذ إىل عصنري  ا اينلحن  ن  -
. هأمن  (7)ل ا   د ابلذ يزعم  ابتص رى ألن ينلس األهصن ا عتن   األبجيينةيبعاببشرحن فلب  كل  

حن حينننن  (8)قننننجل ا سنننني  علينننن  ابسنننن م: أان  ، هأ، ،منننن  أبننننرز حعنننن  ابتصنننن رى علننننى ا  نننن د 
فبانه أن أهرد ا افنرذ ينلس (9)ونه اب  ه  مسونه بن  يقجبجن: إن يلا عصري  م  ا سني   ين  مس

احعة هلم رد عليهم بقجل يجحتن : علنرع ا سني  إىل     ع مينلس فقن ل: أيهن  ابقنههت أحفظهنم 
اب نن  بي جيننجا يننم أيلنن   وننيا   هاحننها  كمنن  أان ونن ء هاحننهحن قننه متوننسهم منن  اجملننه ابننلذ أععيسننين 

                                                           
 .65برد على ابتص رى   ا(1)

 .(4/76ا جاال ابصوي     يهل دي  ا سي  )(2)

 .65ابرد على ابتص رى   (3)

 .(1/265دعجة ا سلمني بلّتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(4)

 .(1/2654ا صهر يفس  )(5)

 .(1/265ا صهر يفس  )(6)

 .(1/266ا صهر يفس  )(7)

 .(1/268حرهال ابصليبية )دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر ا(8)

 .(1/412ختعيل م  حرا ابسجراة ها ايل )(9)
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حن مث ه   ماىن ذب   ي  اي إهل  مان  هأيند وحن هأان (1)هأيد ، بي جيجا ويا   هاحها حن فأان ام 
أيلنن   مننهللا أصننو ، هأان هلننمحن هكمنن  أينن  أراننلسين ألدعننج عبنن دك إىل عجحيننهك ف ننلب  أان أراننلسهم 

. مث أكننه ا افننرذ أن يننلا يننج ابسأهيننل ابصننوي  بقننجل (2)هلننم كمنن  كتنند و بيننهعج إبينن حن ف نن  
ل   انبو ي    ر نل من  خلقن  هأن ي نجن ابس مينل أيلن   لنج ا سي حن هإن عنهل عتن  فيلنزم متن  ح

حن ل   ابس مينل مسهاخل  مهللا ا سني  هي نجن ا سني  مسنهاخ   ماهنمحن همانىن ذبن حن أن   أيلن   
 .(3)   حن هيلا. م   يقجبجن ب  ابتص رى ح بجن

 
يننج ا سنني  ابنن  مننرمي" )ا  ىلننهةحن  قنن ل عانن ل: "بقننه كفننر ابننلي  قنن بجا إن  نفييي األلوهييية عيين املسييي :  -ج

( هالبينن  ا سنني  قننه بننهأ  بننجادرس   حي عنن  علينن  ابسنن محن هااننسمر يننلا ا دننراا بسننأو  ابفلسننف   17آيننة:
 بننجبها تنن  ق ابنن  ايسشننر  فيهنن  ابتصننرايية حينن  عسننربد إبيهنن  مننهللا ابقهميننة هابننهايان  ابجوتيننة ابسنن ىلهة   
حن هبنننلب  ايقسنننم (4)ابتصننن رى هإفسننن دي  عقينننهة هونننرياة  هايينننةا بابيهنننجدذ مننن  دهر كبننن    ينننلا ا دنننرا

ابتص رى باه ا سي  علي  ابس م إىل قسمني:   ىلفة  تود بلشرك اب  بسأبين  ا سني  هيبجعن  هقنه اانسمر 
هابتزاع    بياة ا سني  علين  ابسن م حن  معلنهللا ابقنرن ابرابنهللا ا ني دذ حنني محنل بنجاء ابسجحينه  هللايلا ابج 

ابصنراع هاونسه (6)حن ابلذ أي ر ماسقها  بنجبه هقنرر أن ا سني  بنيه إهلن  ه  ابن  إبن  (5)ت ا صرذ أريج  –
ه هعجحيننه أربننجتحن حنن  دخننل قسننعتعني حنن كم ابرهمنن ن اببتصننرايية فننأمر باقننه بننلب  بننني أعبنن ع هوتيننة بننجب

عقنه  منهللا   ر ني حن حين ا مهللا ديين   م  ميهللا اب ت ىلهحن هذب  بلفصل   أمر ال ا بني أريجت هم
ابننلي  اوننسه النن ا بيننتهم    بياننة م ابننلذ حلننرس أبننف همث   ىلننة هأرباننجن منن  األانن قفة 325ييقينن  اننتة 

ا سي  حن  ايسنود أك نريم ه  يبنق إ  و مث ىلنة همث يينة عشنرة أانقف   هكن ن قسنعتعني للفيسن  ابجوتينة ميينل 
أمههننن  ابقنننجل  بجيينننة ينننلا اجملمنننهللا إىل قنننرارا   إىل رأذ البيننن  ا سننني  عليننن  ابسننن محن فأينننه ينننلا ابنننرأذ هايسهنننى

 .(7)ا سي  هع ف  أريجت هأعب ع  
 

                                                           
 .(1/269دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(1)

 .(1/413ختعيل م  خرا ابسجراة ها ايل )(2)

 .216دهر بجبه   إفس د ابتصرايية   (3)

 .(1/926دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(4)

 .(1/270ا صهر يفس  )(5)

 .ا صهر يفس (6)

 .(1/270دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(7)
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هقنننه عصنننهى ابالمننن ء ا سنننلمجن   فنننرتة احنننرهال ابصنننليبية إىل مت قشنننة دعنننجى أبجيينننة ا سننني  عليننن  ابسننن م 
 بس و: هعفتيه أدبة ابتص رى هوبههم اب  ياسمههن عليه    ذب  هك ن إبع ل يلس اباقيهة على ابتوج ا

بي ن كفر م  ي م  الس اباقينهة ابسنهاء حن إذ ه ن  ابقنر   كفنر ابتصن رىحن إذ غلنجا اب سني  علين  ابسن م  -
. هذكننر ابنن  ا ننجزذ أن ابننلي  كفننرها منن  ابتصنن رى يننم ا قيمننجن علننى اعسقنن د األبجييننة (1) حنن   الننجس إهلنن   

احننق أ ننم علننى اخننس ا أحننجاهلم كفنن ر منن  علينن  ابسنن م. هقنن ل ععيننة عنن  ابتصنن رى : ... إ نن  (2)اب سنني  
. هقنن ل ا افننرذ : (3)   الننجا بايسننى علينن  ابسنن م ح منن   إهلينن   حينن   الننجا   ا هليننة عننهدا حن همنن  حينن

بينهس  يتنة   بلهأم  ابتص رى ف  م  ماجن على أبجيية ا سي  هاعسق د ربجبيس  هأي  ا ب  ابلذ خلق ابا   ه 
س اباقيهة مبيت   كفريم هبع ن ماسقهيمحن همتزين     عن  كفنريم ه ن هلم عان ىل حن مث انقم فس د يل(4)آدم 

 .(5)  عم  يقجبجن علجا  كب ا  
 
عنهم ذكنر عقينهة األبجيينة   ا سني  من  األيبين ء ابسن بقني: حين  ه ن  ابقنرا  ذبن  هعلين  ف بتصن رى  -

بسهم ا هنل خبن بقهم هإمن  أ نم ي نلبجن ب سنبهمحن إذ إم  أ م ي فرهن ا  ء األيبين ء ا نلكجري    كسنبهم بتسن
 .(6)بيه فيه  حرا هاحه يهل على أن أحها  م  ي  ء األيبي ء ق ل: إن ا سي  إب  

 
يف  ا سي  علي  ابس م األبجيينة عن  يفسن حن هعصنر   بنلب    ابسنجراة ها اينلحن حين  ااسشنهه عنهد  -

اانعه و   أهردس ابقنرا  من  أن ابشنيع ن قن ل بيسنجَع : .. ل متهمن  عج ن  ذبن حن متهن  منبتقنج م  ابالمن ء 
هأععي  مل  األرلحن ق ل ب  يسنجع: اذيند عنين اي ونيع ن : إن   أمنر   ابسنجراة أ  يسنعه ب ن سحن ه  

 .(8)حن فهل ذب  على أي  ك ن مسابها   ح  م ابسجراة ه  مسابه إ  م لف مربجال (7)يابه إب  اجاس 
 
 املسي  عليه السال  أبدلة عقلية ماها: ىلبنال ألوهية  -

                                                           
 (3/176ا  مهللا ألح  م ابقرآن )(1)

 (2/306زاد ا س  )(2)

 (1/271دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(3)

 (1/165ختعيل م  حرا ابسجراة ها ايل )(4)

 (1/271عجة ا سلمني بلتص رى )د(5)

 (1/271ا صهر يفس  )(6)

 .(1/272دعجة ا سلمني بلّتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(7)

 .60أدبة ابجحهايية   ابرد على ابتصرايية   (8)
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ح  نة ا سني  علينن  ابسن م إىل األكنل هابشننرال هاعصن ف  اببصننف   اببشنرية األخنرى ابنن  عسنسويل علننى  -
 ا ب :

 ق ل اببجص ذ:
 أ اننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننسم أن ا بنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ح  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة

  

 

 يستننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن هل ا شنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرهال ها نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأكج  
 

 هيتننننننننننننننننننننننننن م مننننننننننننننننننننننننن  عاننننننننننننننننننننننننند هينننننننننننننننننننننننننهعج ربننننننننننننننننننننننننن 
 

 

 هينننننننننننننننننننننننرهد مننننننننننننننننننننننن  احنننننننننننننننننننننننر اهلعننننننننننننننننننننننن  مقنننننننننننننننننننننننني  
 

 هميسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  األ  ابننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلذ   يسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننسعهللا
 

 

 (1)صننننننننننننننننننننننننننننننننرف   بنننننننننننننننننننننننننننننننن  عتنننننننننننننننننننننننننننننننن  ه   ننننننننننننننننننننننننننننننننجي  
 

 
 أذ ابتص رى  –هق ل يصر ب   ي  ا سعبد: ... عقجبجن 

إي  بق  مهة احمل   أحش ء مرميحن هاغسلى بهم  م ه  هر هللا ببتهن حن هأكنلحن هونرالحن هخيلنهللاحن هينللحن  -
منن  صننف   منن    منن  صننف   اببشننر هبننيه هميننسه حن هياننلال ب ننل أيننجاع اباننلاالحن هيسننأ  ... هيننلس مجياهنن

 .(2)يهعى ب  ابألبجيية 
 .(3)ل ذب  احس  ا افرذ على ابتص رى   يف  األبجيية ع  ا سي  ر ه 
 
ععز ا سي  علي  ابس م ع  ا هافاة ع  يفس  حيتم  صلد بزعمهم يتف  عت  األبجيية: حين  ه ن   -

 ننزء منن  ا بنن  حنن    فينن حن فلننم   يننهافهللا عنن  يفسنن حن ه  يهلنن  ابننرازذ أينن  إذا كنن ن إهلنن  حن أه ابنن  إبنن حن أه كنن ن 
 .(4)أعهاءس ا رتبصني ب  مهللا قهرع  على ذب حن هأذ ح  ة ب   وه ر ا زع هاحسم ل األ  هابسارل ب ي ية

 
ابصنلد. مث انقشنهم  آونرهقرر الزر   ابتص رى ر  ياسقههي  م  أن ابرال صاه فص ر على مينني ابنرال ه  -

هينل ينلان ابنرابن إذا ايف عن  ز بنيه إبن   نأيهم  خلق صن حب حن فن   لجا إذا  يلي  ابربني مسس ىل   ع 

                                                           
 .60متظجمة اببجص ذ   ابرد على ابتص رى   (1)

 .7متظجمة اببجص ذ   ابرد على ابتص رى هابيهجد   (2)

 .(1/273دعجة ا سلمني بلّتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(3)

 .285 - 284ا صهر يفس    (4)
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د حن مث خ  ن(1)أرادا أمرا  فلمن  اح نم متهمن حن ف بنلذ بن  اح نم ينج ابنرال ابقن درحن هاعخنر عن  ز بنيه  بن  
ابانر  عّمن  يصنفجن" فيهم  ءاهلة إ    بفسنه  فسنبو ن   رال ابتص رى بقجب  عا ىل: "بج ك ن الزر   

( هقجب : "م  اختل   من  هبنه همن  كن ن مان  من  إبن   إذا بنليد ُكنلال إبن   رن  خلنق هبان  22)األيبي ءحن اعية: 
 (.91بالهم على باو ُابو َن   عّم  يصفجن")ا  متجنحن اعية:

 
ازقهنم هابرىلهنم همنهبريم هعرل ا افرذ قجل ابتص رى إن ا سي  علي  ابس م يج إبن  ابابن د هخن بقهم هر  -

ة. همن  ابنلذ كن ن يقنجم بنرزا (2)أحنجاهلمحن مث عسن ءل : كينف كن ن حن ل ابج نجد ها بن    ابلونجد   مجيهللا 
 .(3)مصلجال   د هيهبر و ه م هإهلهماباب
 
هبني ا افرذ زعم ابتص رى أن ا سي  خلق آدم هذريسن  أمجاننيحن مث اعنرتل علنيهم بقجبن :... فمنرمي من   -

هلنم: .. كينف علنه ا سني  ق بجا: بيسد م  خلق  يقلجا مق هلمحن هإن زعمنجا أين  خلقهن  فيقن ل  ن خلقه ة ف
هيج خ بقه ة أم كيف عر ا  هيج رازقه ةحن أ اسم اي ماشر اباق ء  مرأة هبه  خ بقه حن هأر ناد ونهيه  

 رازقه ة 
لبسهم كسننبهم  وب  نن  ذبنن  هإن هاننأل ابقننرا  ابتصنن رىحن يننل ا بنن  يالننم اب ينند أم  حن فنن ن قنن بجا :   كنن -

 .(4)يام بعل اعسق ديم األبجيية اب سي  ألن يصج  ا ايل عج   عهم علم  اب  يب   ق بجا: 
 إبع ل أبجيية ا سي  علي  ابس م م  خ ل عتفيل وب  ابتص رى اب  يسسهبجن ا  على ذب . -
ابسنن محن أينن  يف ننة منن  رهح   باننه أن اننجاس   نن  يسننسهل بنن  ابتصنن رى   إوبنن  م األبجييننة بلمسنني  علينن  -

 .(5)م  عراال 
فلمنن ذا أه نند األبجييننة بايسننى ه  عج بهنن  عدم هأينند عقننر بنن  مث قنن ل ل  بنن   أحننه قس هاننة ابتصنن رى: ... 

 .(6)برهح م      حع ال م  عراال 
  أ راينن    علننى يهينن حن  نن  ياسمننه علينن  ابتصنن رى   إوبنن  م األبجييننة بلمسنني  علينن  ابسنن م ماعزعنن  ابنن -

أن يلنننزمهم   إوبننن  م األبجيينننة  بيتننن   اليينننها  بننن حن هعصنننهيق   بتبجعننن  هقنننه انقنننم يصنننر بننن   ننن  ا سعبننند ذبننن  م
                                                           

 .179 - 178مق مهللا ابصلب ن همراعهللا رايل أيل ا مي ن   (1)

 .(1/396ختعيل م  حرا ابسجراة ها ايل )(2)

 .(1/275دعجة ا سلمني بلتّص ى   عصر احرهال ابصليبية )(3)

 .(1/527ا صهر يفس  )(4)

 .107حن  106األ جبة ابف خرة   (5)

 .129مق مهللا ابصلب ن همراعهللا رايل أيل ا مي ن   (6)
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بلمسي  بسبد ماعزاع  إوب    أيل   ببقينة األيبين ء ابنلي  أ نرى   انبو ي  هعان ىل علنى أينهيهم م نل ينلس 
ينن ء ابسنن بقني بايسننى علينن  ابسنن م منن  ابسننجراة ها ايننلحن همننهللا ذبنن    ا اعننزا  مث أهرد أم لننة  اعننزا  األيب

يتسننب  أحنننه إىل األبجيينننةحن ففننن  انننفر ا لننجك هرد أن إبيننن ت أحيننن  ابننن  األرمنننلحن ي نن  أحنننه منننتهم اننن  إهلننن   أه 
أن هابيسهللا أحي  ا اراىليلية هحزقي ل أحي  خلق   ك  ا حن هأخيف  ابسجراة أن يجانف أبنرأ عنني أبين  ياقنجال بانه 

ذيبنندحن همجاننى  ننرح اباصنن  فصنن ر  حيننة هلنن  عيتنن ن عبصننران انن  ه  إايننل بجقنن  هرد أن ابيسننهللا أبننرأ أبرصنن  
هأبر  صويو  حن هيلا أعظنم من  فانل ا سني حن ه  ي ن  هاحنه من  ين  ء األيبين ء راعزاعن  إهلن  حن فلنم ع بند 

علننى األبجييننة منن  خنن ل إيننرادس  ة هه نن  ابقننرا  بعنن ن  اننل ا اعننزة دبنني   (1)األبجييننة انن  بلمسنني  فقنن  
 .(2) مجعة م  ماعزا  ابرال علي  ابس م ه  ي جيجا ا  آهلة أه يهعيه  أحه هلم 

 
 نننن  ياسقنننهس ابتصننن رى بتنننجة ا سنننني  عليننن  ابسننن م   اننننبو ي  املسييييي    سيييبحانه وتعيييا :  نفيييي بايييول -

(حن هأن ا ب  مس ه  بنألال   ابج نجد هأن األال 30هعا ىل:"هق بد ابتَّص رى ا سي  اب   ")ابسجبةحن اعية: 
خلننق ابانن   بجااننعة ا بنن  ابننلذ يننزل بصننجرع  اببشننرية فننهاء ببننين آدمحن هيننج ابننلذ يسننجىل حم اننبة ابتنن ت يننجم 
ابقي مةحن هيصرحجن بلب   م يسهم اب    يسم إمين ن يصنرا  إ  ان : ين م  اب  ابجاحنه األال  ن ب  اب نلحن 

يننرىحن هاببننرال ابجاحننه يسننجع ا سنني  ابنن    ابجاحننه ب ننر ال ىلننق  منن  يننرى همنن   م بنن  كننل ونن ءحن صنن يهللا 
هقننه عصننهى علمنن ء  (3)كلهنن حن ابننلذ هبننه منن  أبينن  قبننل اباننجام كلهنن حن هبننيه رج ننجع إبنن  حننق منن  إبنن  حننق 

ا سلمني   عصر احرهال ابصليبية إىل مت قشة يلس اباقيهة ابل بة هبين ن فسن دي  هكن ن ذبن  علنى ابتونج 
 س و: اب
 
 
 بيان لساد هذ  العقيدل وكفر من يعتقدها ابتداء:  -

قننن ل ابقنننر   : .. هوننن ير قنننجل ابتصننن رى أن ا سننني  ابننن    إ ننن  أرادها يبنننجة ابتسنننلحن كمننن  ق بننند ابانننرال   
ا سني    : هأعلنم  بتنجة. هقن ل ا افنرذ بانه أن عنرل عقينهة ابتصن رى   (4)أوتهللا اب فنر ا  ىل ة.. يلا 

ى فسنننن دي  ا اقننننجل دعننننجى  ملفقننننة هعقيننننهة ي مسهنننن  بسننننيجا أدبننننة ا انننن م م لقننننة هابننننهبيل علنننن أن يننننلس

                                                           
 .105 - 104ابتصيوة ا مي يية   (1)

 .(1/276دعجة ا سلمني   عصر احرهال ابصليبية )(2)

 .(2/501ختعيل م  حرا ابسجراة ها ايل )(3)

 .(1/277بلتص رى )ا  مهللا ألح  م ابقرآن يق   ع  دعجة ا سلمني (4)
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  انننبو ي  هعاننن ىل أفونننم أينننجاع  ببتنننجةحن هقنننه بنننني ابنننرازذ: أن يسنننبة ا سننني  عليننن  ابسننن م إىل ا(1)ها تقنننجل
 .(2)م  دا ىله بجبه   دايي  ابتص رى باه رفهللا عيسى علي  ابس م اب فرحن هأن ذب  

 
ة ا سي  : حي  أهرد بانو ابالمن ء  مجعنة من  األدبنة من   بتج ر األدبة م  كسد ابتص رى على يف  ذك -

ا سنني    كمنن  يننهعيه  ابتصنن رىحن همنن  ذبنن  منن  أهردس  بتننجةكسنند ابتصنن رى عننهل د بننة صننر ة علننى يفنن  
رأ أع هلننم ا افننرذ منن  إايننل مننرقص حينن  قنن ل: خننر  ا سنني  هع ميننلس إىل اببوننر هعبانن  مجننهللا ك نن حن فننأب

حن هينص آخنر أهردس ا افنرذ هينج (3)هوف يمحن فعالجا يزدمحجن علي  هيقجبجن: أيد اب   ة ف ن ن يتهن يم 
فيلننهللا يننهس علين  فيننيفأ فيقننجل: أيند ابنن   حن ف نن ن أن بجقن  قنن ل: كن ن كننل منن  بن  مننريو ىبيت بنن  إىل يسنجع 

ابتصنج  بقجبن : فهنلا ا اينل ي نلال من  . مث علنق ا افنرذ بانه ينلس (4)يتهريم ه  يهعهم يتعقجن الا 
 .(5)أذ أي  اب    –يهع  ذب  على ابسيه ا سي  

 
   عز ه ل هاب  مته : ة ا سي  بتج هقه ه   ابالم ء باو األدبة اباقلية   يف  

ععز ا سي  علي  ابس م ع  ا هافاة عن  يفسن  حيتمن  أراد بن  أعنهاةس كينها  حين  ه ن  ابنرازذ أين  بنج   -
فين    يهلن  أعنهاءس ا رتبصنني بن  منهللا قهرعن  علنى ذبن حن ك ن إهلن  أه ابن  إبن حن أه كن ن  نزء من  ا بن  حن    

حن بننل أين  هابننهس عتنن  هينج ابقنن در علننى كننل (6)هأذ ح  نة إىل إوهنن ر ا ننزع هاحسمن ل األ  هابساننرل ب ي يننة 
ه  عن   ناف ابن  ا بن  هعنهم بلتص رى مسس ىل   فيو ءحن حي  ا ا ابقرا  أبي   وارية  م  مت قشس  

 مهافاة هابهس عت :
 ععنننننننننننننننننننننننننننن  بلمسنننننننننننننننننننننننننننني  بننننننننننننننننننننننننننننني ابتصنننننننننننننننننننننننننننن رى

 

 

 هإىل أذ هابننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه يسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبجس 
 

 أاننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلمجس إىل ابيهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجد هقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن بجا
  

 

 إ ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم باننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه قسلنننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  صننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلبجس 
 

 هإذا كننننننننننننننننننننننننننننننننن ن مننننننننننننننننننننننننننننننننن  يقجبنننننننننننننننننننننننننننننننننجن حقننننننننننننننننننننننننننننننننن   
 

 

                                                           
 .57ابرد على ابتص رى   (1)

 .(8/28عفس  ابرازذ )(2)

 .(12 – 3/7اايل بجق  ا صو ح )(3)

 .(4/41اايل بجق  ا صو ح )(4)

 .61ابرد على ابتص رى بلعافرذ   (5)

 .(1/278دعجة ا سلمني بلّتص رى )(6)
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 (1)هصننننننننننننننننننننننننننننننويو   فننننننننننننننننننننننننننننننأي  كنننننننننننننننننننننننننننننن ن أبننننننننننننننننننننننننننننننجس 
 

 
يفسنن حن فنن ألهىل هلننم عقنن   أن يابننهها عننههس هباعننز ا سنني  هيننج ابنن    بننزعم ابتصنن رى عنن  ا هافاننة عنن   -

هقسل  هقي م  م  بني األمنجا  صناه ابلذ ااسع ع بزعمهم قسل  هصلب حن فهم يقجبجن: إن ا سي  باه إيلاىل  
قن ىل  :.. همن  أ ننهريم . هعلنق ابقننرا  علنى ذبن  (2)يسننرتي  مث انياجد حمل ربنة عنههس بنيعله علنى مينني أبين  

كننننجس فننن ن اب لننند اعن باننننههس ها سجقنننهللا   ا سنننسقبل   يننننهرذ كينننف ينننجحن هباننننل  ن يابنننهها اعن عنننههس هيرت 
 .(3)اب سرة   ابتجبة اب  يية ع جن أعظم 

 
أن ا سي  هينج ابن    بنزعم ابتصن رى مانرتل علنى قلن ء   مسنيفم من  بق ىلن  هينج أهىل ابتن ت اببر ن ء  -

 هعننيفم عتننه قسلنن  هصننلب  هقنن ل: إهلنن    أن ا سنني  ال أن ابتصنن رى مقننري هابرغبننة   بقنن ء  حن إذ ه ننهللا ابقننرا 
هياسقنننههن أيننن  ينننزل بيصنننلد إي ننن را  بلاننن   بتفسننن  ختليصننن   هلنننم مننن  ابشنننيع ن هر سننن حن مث (4)إهلننن    خنننلبسين 

عس ءل ابقرا : كيف   ير ى ابن    بقلن ء  حن هينج انجا ينليد بلقن ء هابنهسحن فيتب ن  أن ي نجن هبنه 
 .(5)ص ىلدحن هاألك ر رغبة   بق ء هابهس ابرال األوبد عته ا 

 
جة ا سي  علي  ابس م   ابو ي  هعا ىل ابعرتا   على ابتصن رى من  بتهقه يفى يصر ب     ا سعبد  -

خ ل أم يسهم اب  ياسقهه   إذ يقجبجن فيه : إن ا سي  مجبجد من  أبين  أزو.. هأين  خن بق ال ىلنق كلهن ..حن 
جل ابتص رىحن ف  سي  بنيه أزبين  حن ألين  حن دث بج دعن حن هإذا كن ن ينج خن بق ال ىلنق  ف ذا ك ن األمر كم  يق

 .(6)كله حن فأذ فلل بألاَل على ا ب  
 

                                                           
 .59األ جبة ابف خرة   (1)

 .117ا صهر يفس    (2)

 .117يفس     ا صهر(3)

 .(1/279دعجة ا سلمني بلّتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(4)

 .(1/279ا صهر يفس  )(5)

 (1/279ا صهر يفس  )(6)
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انبو ي  من  خن ل عفتينه أدبنة ابتصن رى علنى ذبن حن فقنه جة ا سني    بتنهقه عمل ابالم ء على إبعن ل  -
 ن األهىل إوب  ن  عدم هرد ابقنرا  علنى ذبن  جة ا سني    هبنه من  غن  أالحن هقنه بتنااسهل ابتص رى علنى 

 .(1)ألي  ه ه م  غ  أالحن ه  يب ور األرح محن ه  ععجر   أ جار اببشر 
 
جة هاألبجة ابلسنني هرد    كسند م  خ ل إيل ح ا اىن ابصوي  بلبت هقه بني ابالم ء إبع ل يبجة ا سي  -

كمنن    ابتصننج  ابسنن بقة جة  ببتَّننج  ابنن  فيهنن  بفظننة اابتصنن رى: فباننه أن أهرد ا افننرذ  مجعننة منن  ابتصنن
صن  فن ن مات ين  ابابجدينة هالهمنة ها  سبن ء ها صنعف ءحن ّجةحن هإن بتنه   أي  إن ك ن ابتقل هل  ف اها  فن  

إ  مقرهيننة فقننجل     ا ايننل: "يننلا ابننين" أذ عبننهذ: هابننهبيل أ نن    عننرد   كسنند ابتصنن رى   اب  بنند 
هالهمةحن هإن هرد  معلقة فيومنل ا علنق علنى ا قينهحن م ن ل ذبن    ابسنجراة قنجل   عان ىل: "اي اببابجدية 
جة اببابجدينة حن ففسنر اببتن(2)بفرعنجن : يقنجل بن  ابنرال ا بن : إانراىليل ابنين ب نرذحن أرانل  يابنه  مجاى قل 

هينج ا نراد من  قنجل ا سني : إ  . هه   ابقرا  أن ماىن األبجة   إحسن ي  للقن  إحسن ن اعابء بألبتن ء (3)
هإهل ننم. هاألبننجة علننى يننلا ا اننىن أمننر مشننرتك بننني عيسننى هبقيننة اللننق هيننج ذاينند إىل أ، هأبنني محن هإهلنن  

(. مث إن ابتصنن رى   مننجن  بننجة 18:  ماننىن قننجل ابيهننجد   ابقننرآن: "دنن  أبتنن ا   هأحبّنن ُس" ا  ىلننهةحن اعيننة
   علين  ابسن م ،حن هياقلنجن عن  قجبن : هأبني محن هعن  قجبن : هإهلن  هعصنر ابج دة بصهر اب  م هيج قجبن : أ

 .(4)حن ب  إب  يابهس  ي  للجا مربجال
 
عاه قلية ابصنلد هابفنهاء من  أينم عق ىلنه ابتصن رىحن إذ ياسقنههن أن ىلبنال عقيدل الصلب الفداء:  -س

ة متنل زمن  آدم علين  ابسن م يت ك خعياة م زمة ب ل إيس ن يجبه علنى ينلس األرلحن هينلس العيانة مجرهون
هأهرث ينلس ابلذ أخعأ   حق رب   كل  م  ابشعرة ابن  ُ ن  عن  األكنل متهن  ف انسوق بنلب  اباقجبنةحن 

العياننة بلريسنن  منن  باننهسحن همنن  رمحننة   إ نن ء العياننة ا سجاروننة  ن أيننزل ابتنن  بيقسننل هُيصننلد فننهاء بلبشننرية 
ر     عر ننن  باقينننهة ابصنننلجبية عتنننه ابتصننن رى :   خننن ا عتنننه هقننن ل ابقننن(5)هع فننن ا  لعيانننة أبنننيهم آدم 

 .(6)ابتص رى أن أي  ر صلد ا سي  كفرحن هم  و  في  فهج ك فر 
                                                           

 .102األ جبة ابف خرة   (1)

 .(4/21ابسجراةحن افر الره  ا صو ح )(2)

 .61ابرد على ابتص رى   (3)

 .101األ جبة ابف خرة   (4)

 .(108 – 2/107يهل دي  ا سي  )ا جاال ابصوي     (5)

 .282ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (6)



 -501- 

 
ه  را بة أحه ابقس هاة إىل أ، عبيهة اب  عرل علي  فيه  دي  ابتصراييةحن هدع س إىل ابهخجل فين  ه ن  

تن حن هأينهان بيميتن  هخصنت  اببتن  هحمبجبن حن همنه عليتن  رمحسن  ب  عقيهة ابصلد بقجب : محنها    ابنلذ ينهاان بهي
بصنننلد يسنننجع ا سننني  إهلتننن  ابنننلذ خلنننق ابسنننمجا  هاألرل همننن  بينننته  هابنننلذ فنننهاان بهمننن  ا قنننهتحن همننن  

من  ابشنعرة ابن  أعت قتن  العيانة ابن  ك يند   أعتن ا بنين آدم بسنبد أكلن  علاال  هنتم هقن انحن هرفنهللا عن  
 .(1)ي  بهم حن هفهاان بهم حن هم  علاال  هتم هق ان ُ   عته حن ف لصت  ا س

 
هقه انقم ابالم ء ا سلمجن يلس ابقلية مج وني عهم هقنجع ابصنلد علنى ا سني  علين  ابسن م همبعلنني 

هذبن  بسفتينه أدبنة ابتصن رى همنزاعمهم حجهلن حن هفيمن   –هيج ابفنهاء بسنبد العيانة  –أا ت يلس اباقيهة 
 يل  عرل بلب :

 هقه ك ن إبع ل يلس اباقيهة على ابتوج ابس و:ب: ىلبنال الصل -
بي ن عقيهة ا سلمني   أن عيسى علين  ابسن م   يُقسنل ه  يصنلد فاتنه عفسن  قجبن  عان ىل: "هقنجهلم إان  -

(حن ه ن  157قسلت  ا سي  عيسى ابن  منرمي رانجل   همن  قسلنجس همن  صنلبجس هب ن  ونب  هلم")ابتسن ءحن آينة: 
مبيتنن   فيهنن  أن ابننلذ قسننل هصننلد بننيه ا سنني  علينن  ابسنن م هإ نن  يننج ابالمنن ء   ذبنن  ابنن  ا ننجزذ أقننجال 

حن هبننني ابقننر   أن يننلس اعيننة رد (2)ونن ص مننتهم أبقنن  علينن  وننب  ا سنني حن أمنن  ا سنني  فقننه رفانن    إبينن  
ان ىل: "همي نرهن . هعته قجبن  ع(3)على ابتص رى هأ م   يقسلجا ا سي  علي  ابس محن بل أبق  وب  على غ س 

  ينج إبقن ء ونب  عيسنى علنى ( ه   ابقنر   أن م نر 30همي ر   ه  خ  ا  كري " )األيف لحن اعية: 
غنن سحن هرفانن  علينن  ابسنن م إبينن حن حينن  رفانن   يفيننل إىل ابسننم ء هذبنن    كننجة اببينند ابننلذ  ننأ إبينن حن هأبقنن  

. هقنن ل أيلنن  : هابصننوي  أن   عانن ىل (4)لد وننب  عيسننى علننى يهننجذا ابننلذ دخننل   أوننرس فأخننل هقسننل هصنن
رفا  إىل ابسم ء م  غ  هف ة ه  ينجمحن كمن  قن ل احسن  هابن  زينه هينج اخسين ر ابعنيفذحن هينج ابصنوي  عن  

حن ه  مت قشننة (6). هماننىن ابجفنن ة   قجبنن  عانن ىل: "إ  مسجفينن  هرافانن  إوَّ" أذ ق بلنن  إوَّ (5)ابنن  عبنن ت 
... إن عيسى اب  مرمي   يقسل  ابيهجد ه  غن يمحن بنل رفان    هى ابتص رى ق ل: ابقر   باقيهة ابصلد ب

                                                           
 .60 - 59مق مهللا ابصلب ن همراعهللا رايل أيل ا مي ن   (1)

 .(218 – 2/217زاد ا س    علم ابسفس  )(2)

 .(2/64ا  مهللا ألح  م ابقرآن )(3)

 .(2/65ا صهر يفس  )(4)

 .(2/46ا صهر يفس  )(5)

 .(1/284دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(6)
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. هباه أن عرل ا افرذ قصة صنلد ا سني  علين  ابسن م   رأذ ابتصن رى (1)إبي  م  غ  قسل ه  مج  
 (.157خسم بقجل   عا ىل: "هم  قسلجس هم  صلبجس هب   وب  هلم" )ابتس ءحن آية: 

 
 م  كسد ابتص رى على عهم هقجع ابصلد: هي  ك  ة فم  ذب : هذكر األدبة

منن  أهردس ا افننرذ أن منن  قنن ل   إايلنن : إن رىلننيه اب هتننة أقسننم اب  احنن  علننى ا ننأخجذ: أمنن  قلنند بتنن   -
. حي  عقد ا افرذ علنى ذبن  بقجبن : .. هذبن  (2)إن كتد ا سي  اب    اح ة فق ل ب : أيد قلد 

على أن ا أخجذ بنيه ينج ابسنيه ا سني حن هبنج كن ن ينج ا سني  يفسن    ينجار   ا نجاال ..  م  أدل ابه بة
 .(3)هكيف ا سي  هيقسم علي  اب  عا ىل: أي  ا سي  ة ف  يقجل ب  : إان ا سي  

 
إن مسننسته ابتصنن رى   إوبنن   ابصننلد يننج يصننج  منن  ا ايننل ها ايننل ق بننل بلسوريننف هابسبننهيل هفينن   -

 ر. هاألدبة على ذب  أك ر م  أن  صت قو ابش ء اب   م  ابس
 
إن ابتصنننج  ابننن  يسنننسهل اننن  ابتصننن رى علنننى صنننلد ا سننني  بيسننند ق  انننة   ذبننن  بنننل يسعنننرا إبيهننن   -

 ا حسم ل اب ب    أن ا صلجال غ  عيسى هم  وجيه ذب :
ألان يل كله  مصنرحة  ين  كن ن   ء   األايل أن ا صلجال ااسسقى ابيهجد م ء  فأععجس خ   زه    ها -

يعنجذ أربانني يجمن   هبيلننة هيقنجل بلس مينل : إن و  ا منن   عارفجين حن هبانه أن أهرد الزر نن  ذبن  عقند علينن  
مسسننن ىل   كينننف رننن  يسنننسعيهللا ابصنننيف أربانننني يجمننن   علنننى ا نننجع هاباعنننم  ن يظهنننر اح  نننة ها لبنننة ألعهاىلننن  

بتنن ت ف يننف خبننجا  األيبينن ءة بننلب  فنن ن ا ننهع  بلاعننم بسننبد ععننم يننجم هاحننهة هيننلا   يفالنن  أد  ا
 .(4)غ  ا سي  علي  ابس م 

إن ا سنني  عتننه صننلب    زعننم ابتصنن رى قنن ل: إهلنن  إهلنن  ِ َ خننلبسينحن هقننه انقننم الزر نن  ذبنن   ن يننلا  -
رى ابقننجل منن  عيسننى علينن  ابسنن م فينن  اعننرتال علننى قلنن ء  حن هيننلا  نن  يتننزس عتنن حن خصجصنن   هإن ابتصنن 

من  العيانةحن ف ينف يفنهيهم بتفسن  را ني   لسن را  هينلا ابقنجل متن  يلكرهن أن ابصلد ك ن بس لنيص ابتن ت 
فينن  عننيفم هععننز هرغبننة   النن   منن  قبلننة منن  أراد بنن  ابسننجءحن مننهللا منن  يلنن ا إىل ذبنن  منن  أن ابتصنن رى 

                                                           
 .284ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (1)

 .(1/285دعجة ا سلمني بلتّص رى   عصر احرهال ابصليبية )(2)

 .74ابرد على ابتص رى   (3)

 .286مق مهللا ابصلب ن همراعهللا رايل أيل ا مي ن   (4)
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ج  بلقننن ء   ه  يهننن بجا ينننرههن   كسنننبهم أن األيبيننن ء إبنننراييم هإانننو ا هياقنننجال كننن يجا مسسبشنننري  عتنننه ا ننن
ابن    بنزعم ابتصن رى فيتب ن  أن ي نجن أوبند منتهمحن ذبن  كلن  ينهل علنى ملاق  مهللا أ م عبيه   ها سي  
 .(1)أن ا صلجال غ  عيسى اب  مرمي

 
هقننه عصنننهى ابالمننن ء باقينننهة ابصنننلد هيننج ابفنننهاء بسنننبد العيانننة هبيتنننجا بع  نن  هكننن ن ذبننن  علنننى ابتونننج 

 ابس و: 
لنن ح مبننهأ ا اننن م   أن ا يسنن ن   ي اخنننل بننليد غنن سحن فبانننه أن ه نن  ا افنننرذ أن ابسجبننة ع فنننر إي -

ابننليدحن هأن ا يسنن ن   ي اخننل خبعياننة غنن س مث أهرد علننى ذبنن  يصجصنن   منن  كسنند ابتصنن رى عقنند باننهي  
 (.164ية: بقجب :... هذب  مجافق بقجل ربت   لَّ ا   : "ه  عزر هازرة ِهزَر أُخرى" )األيا محن آ

 
ذكر األدبة من  كسند ابتصن رى هابن  عتفن  أن يا قند ا يسن ن بنليد غن س حين  أهرد ا افنرذ  مجعنة  -

م  ابتصج  م  كسد ابتص رى  هم أا ت اعسق ديم اببصلد هأي  ك ن ع ف ا  لعيانة آدم علين  ابسن محن 
د متن حن هإن    سن  فن ن العيانة فم  ذب  م    ء   ابسجراة إن   ق ل بق بيل: إي  إن أحسنتد عقبلن

. هقجبننن :   آخنننل ابجبننه خبعيانننة هابنننهس ه  ابجابنننه خبعيانننة هبننهسحن  هننن رة ابعننن ير بننن  ع نننجنحن (2)رابلننة بب بننن  
 .(3)هخعياة ال    علي  ع جن 

 
هقننه ه نن  ك نن  منن  علمنن ء عصننر احننرهال ابصننليبية ابننلي  انقشننجا ابتصنن رى همننتهم علننى اننبيل ا  نن ل:  -

قر   أن ابصلد ابلذ هقهللا علنى عيسنى ع فن ا  لعيانة آدم يستن ىف منهللا عنهل  حن هأن ينلا من  الزر   هاب
 .(4)ابظلم ابلذ يتزس   عت حن ف  ىبخل ابو ي  هعا ىل أحها  بليد غ س

هعلنننى زعنننم ابتصننن رى أن اببشنننرية غ رقنننة   خعيانننة أبنننيهم آدم عليننن  ابسننن محن  هينننة اب ونننيم حننن   ننن ء  -
م هخلصنهم من  ذبنن  بصنلب حن عسن ءل كنل من  الزر نن  هابقنر   ينل من  ين  ء اب نن هي  عيسنى علين  ابسن 

مث جييبننن ن علنننى ذبننن  ابسسننن ةل  ن ينننلا بنننج كننن ن بصنننرحد بننن  اب ونننيم أيبيننن ء   إبنننراييم همجانننى هغننن يم 
 .(5)هيعقد ب  األيبي ء ابس بقني بايسى علي  ابس م ابسجراة 

                                                           
 .164هللا ابصلب ن همراعهللا أيل ا مي ن   مق م(1)

 .(4/7افر ابس جي  ا صو ح )(2)

 .(1/287دعجة ا سلمني بلّتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(3)
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ي  علننى قننجل ابتصنن رى إ نن  كنن ن لنن   ابانن   منن  خعياننة أبننيهم هباننه أن ه نن  ابقننرا  أن صننلد ا سنن -

آدمحن اأهلم م  ماىن يلا ال   ابلذ يريههي ة يل يج من  ونرهر ابنهيي  هآف  ن ة فهن يم مشن ركجن بسن ىلر 
اببشنننر   الننن  هابشنننر. أه منننن  ع ننن بيف ابابننن دةة فهنننن يم لننن  بجن اب بننن درة. أه منننن  أينننجال ينننجم ابقي مننننةة 

يننل ابننلذ هرد بنن  قننجل  : إ   نن مهللا ابتنن ت   يننجم ابقي مننة عنن  مييننين ه نن وحن فننأقجل ألينننل في ننلام ا ا
هبتن ء علنى  (1)ابيمني: فالسم خ ا حن ف ذيبجا إىل ابتايمحن هأقجل أليل ابشم ل؛ فالسم ونرا  فن ذيبجا إىل ا ونيم 

 ة(2)ذب  فم  ف ىلهة ابصلد هابفهاء إذن 
 
بقنجهلم: إن انبد ابصنلد ينج ابس فن  من  خعيانة آدم علين  ابسن محن مث هباه أن قرر ا افنرذ ابتصن رى  -

 قجهلم بسجبة آدم م  يلس العياة كم  عصرح بلب  كسبهم أبزمهم ب زمني   مفرد هلم مته : 
 إن اعرتفجا بسجبة آدم فم  ف ىلهة ابصلد ابلذ ياسقههي . -
 .(3)ابفهاء م  العياة  إن ق بجا باهم عجبس  كلبسهمحن هك  اب زمني ببع ن عقيهة -
 

عاننه ابتصننرايية فقنن ة   عشننريا    هأح  مهنن  هابات يننة اب ننيفى رابعيياً: ماال يية شييعائر الاصييارى وطقوسييهم: 
فيه  اببرهح يي   اب  أمهله  ابيهجد حيتمن  أفر نجا   من داي  احين ةحن هينلا من  ي كنه أ ن  ع ملنة ألداين بنين 

ا سننلمني   عصننر احننرهال ابصننليبية عنن  ذبنن  بقجبنن : بننيه بلتصنن رى أحننه ابالمنن ء  حن هقننه عننيف(4)إاننراىليل 
و ء م  األح ن م هابفنراىلو هابسنت  احملسن   إبيهن    ا ان م   ها ت كون   هاألان ينل ابن   ينهيهم بنيه 
فيهنن  اننجى مننجاع  ههصنن اي قننه خلعنند ب فننر بننجاح .. هأذ ونن ء ااسوسننتجس باقننجهلم وننرعجس هح مننجا بنن  

ه رمنجن علنى أيفسنهم من  على أيفسنهم من  أه بسن  ابسنجراة ها اينلحن  يج بجنرى األهاىلل . هقه ك ن ابتص (5)
حرمس حن ه  يسس تجن م  ذب  إ  م  صرح ا سني  يفسن  بتسن   أه عاهيلن حن هاانسمرها علنى ذبن  حن  رفنهللا 

   هيبنهبجن   ابسشنريهللا حسند أينجاىلهم هكن ن حعنسهما سي  حي  أخل باه ذب  دع ة ابتصرايية ي ن هن 
هبنلب  ف  بند ابشنا ىلر هابعقننجت حن (6)ذبن   نلال أكنيف عنهد   ن  من  األ يننني إىل ابنهخجل   ابتصنرايية

                                                           
 .109األ جبة ابف خرة   (1)

 .(1/288عصر احرهال ابصليبية )دعجة ا سلمني بلتص رى   (2)

 .(1/369ختعيل م  حرا ابسجراة ها ايل )(3)

 .(1/289دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(4)

 .(1/290ا صهر يفس  )(5)

 .(344 – 1/341ا جاال ابصوي     بهل دي  ا سي  )(6)
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ابتصننرايية ابيننجم منن  ه ننهللا بننجبهحن ه  يت ننر دهر اجملنن مهللا   ا ب نن ء أه ا  نن فة فيهنن حن مث  نن  أوبسنند اباصننمة 
من   قنجت هعبن دا  هوتينة ايسقلند  بلتصنرايية عسنرالبلب اب ص ر ب  احق   إصهار ابقرارا  هاألح  محن من  

ه ن  جينهر ذكنرس أن ابعقنجت  (1)إبيه  من  ا تن  ق هابشناجال ابن  امسنه  إبيهن  ابتصنرايية   عهجدين  األهىل 
هابشنا ىلر ابتصننرايية ا بسهعنة ك نن ة  ننها حن هعتن هل ابالمنن ء ا سننلمني   عصنر احننرهال ابصننليبية هلن  بننيه علننى 

 ريننف ابتصنن رى بننهاييسهم هابسننهاعهم فيهنن  هبعنن ن منن  ااننستهها علينن  منن  اننبيل احصننرحن هإ نن  أم لننة عج نن  
بباو عب دا  ابتص رى ه قجاهم: غر ت  من  ينلا ابفن  أن امنهللا إوب    هق ل ابقر     مقهمة مت قشس  

مس ىلل م  قجاعنه أداي نمحن هيبنني فسن دي حن هأ نم بيسنجا علنى ون ء فيهن حن بنل عركنجا يصنج  ابسنجراة ها اينل 
حن هفيمننن  يلنن  عننرل بنننباو  هننجد علمننن ء ا سننلمني   عصنننر (2)جا ل فهنن  مننن  غنن  حعنننة ه  دبيننل هعملنن

 .(3)احرهال ابصليبية   مت قشسهم بباو عب دا  ابتص رى ه قجاهم 
 
ا امجديننة أه ابساميننه وننا ة منن  وننا ىلر ابتصننرايية   يقبننل إمينن ن يصننرا  إ  انن  هيننج عتننه املعمودييية:  -1

 عنننه اب ننن ء ابانننم األال ها بننن  هرهح ابقنننهت إوننن رة إىل ابسعهننن  مننن  أدران العيانننة بنننهم اب يانننينابتصننن رى 
حن همسنستهيم فين  قنجل ا سني  علين  (5). هقنه حنل ابسامينه عتنه ابتصن رى حمنل السن ن   ابيهجدينة (4)ا سي  

حتننن  عمنننه حن هإن يج (6)ابسننن م: فنننأذيبجا هعلمنننلها مجينننهللا األمنننم هعمنننههيم ابانننم األال ها بننن  هرهح ابقنننهت 
. همننن  علمننن ء ا سنننلمني   عصنننر (7)ا سنني    هادذ األردن ف نننر  متننن  رهح ابقنننهت ك حم منننة علننى ا ننن ء 

سه  عتننننه يصنننن رى احننننرهال ابصننننليبية ابننننلي  انقشننننجا ا امجديننننة بننننهى ابتصنننن رى ابقننننر  حن حينننن  ه نننن  صننننف
متن  فيمتاجين  من  ابلونم  ابلذ يريه أن يهخل   ديتهمحن أه ابس ىلد منتهم عسقنهم األقسنة األيهبه بقجب : إن

هالمنننر أايمننن   مث يالمجيننن  اعسقننن ديم هإميننن  محن فننن ذا عالنننم ذبننن  ا سمنننهللا بننن  ابقسيسنننجن فنننس لم باقينننهة إميننن  م 
ي عسننجي  مننرة هاحننهة أه مننرعني أه ونن   ة فنن ذا خننر  أمنن مهمحن مث ي عسننجي    منن ء ي مننرسحن هقننه اخسلفننجا يننل 

حن مث بنننني ابقنننر   بانننه ذبننن  أيننن  ررننن  (8)هس علنننى رأاننن  مننن  ذبننن  ا ننن ء دعننن  بننن  األانننقف اببيفكنننة هه نننهللا يننن

                                                           
 .(2/764مجقف اب  عيمية م  ابتصرايية )(1)

 .402    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   ا ع م ر(2)

 .(1/291دعجة ا سلمني بلّتص رى )(3)

 .240حق ىلق أا اية   ا مي ن ا سيو    (4)

 .(1/292دعجة ا سلمني بلتّص رى   عصر احرهال ابصليبية )(5)

 .(28/19اب س ال ا قهتحن إايل م  ا صو ح )(6)

 .(1/292احرهال ابصليبية )دعجة ا سلمني بلتّص رى   عصر (7)

 .403ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (8)
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. مث أبعنننل ابقنننر   ينننلس (1)عبننن دة م كنننهة همننن  يقبلهننن  عتنننهيم فهنننج كننن فراخسلفننند صنننفسه حن ب تهننن  عتنننهيم 
 ا امجدية اب  ابسهعجي  على ابتوج ابس و: 

 
 أي    يرد ذكري    ابسجراة ه  يشرعه    بتبي  مجاى علي  ابس م. -
 هاحننجارينيحن فنن ذا صنن  ذبنن  منن   نن مسننسته ابتصنن رى   يننلس ا امجديننة يننج فاننل  نن  علينن  ابسنن م أن  -

هاحننجاريني فلِنننَم   ي ننجن خصجصنننية هلنننم ة هإن قلننسم أيهننن  ابتصننن رى إينن  بنننيه خبصجصنننية فننأعجا اببنننهبيل هبننن  
 .(2)عقهرها 

انهدحن هه نهللا ابينه علنى ابنرأتحن أه ابنتف    فَِلَم زد  ابارعيسهزاد ابقرا  على ذب  بقجب : هبج المت  عمجم ه 
 ة(3)  ابج   ه  يُتقل ذب  عم  عقهم مت مة هِ َ ع فرهن ل بفيه  م  غ  دبيل 

 
ابقر   أي  بال    هاحجاريني عمهها ابت ت ألن م ءيم كن ن مقهان   هدعن ءيم مسقنب  حن فيون  ين   هبني -

م فَلِنَم عامنهه مة فلسنسم أيبين ء همن ةكم بنيه مقهان   فلسنسم هاحجاريجن أيبي ء بزعم م أيهن  ابتصن رىحن أمن  أينس
 .(4)إذن م لهم 

 
علين  ابسن م قبننل ينل كن ن عيسنى  بتصن رى   أصنل ا امجديننة بنهيهمحنهانقنم كنل من  ابقنر   هابقنرا  ا -

أن يامنننهس  ننن  مقهاننن   أم   ي ننن ة فننن ن كننن ن مقهاننن   فننن  ف ىلنننهة مننن  فانننل  ننن حن ه ننن ذا   يتنننزل عليننن  رهح 
مث خنسم ابقنرا   (5)قبل ابساميهة هإن ك ن غ  مقهت ف يف ي جن م  بيه رقهت إهل   أه ابن  إبن  بقهت ا

أذ  –مت قشس  بلتص رى   مسأبة ا امجدية بقجب : هينل ينلا كلن  إ  ينلاينحن ه نرال من  النل نة هينلا 
 (6)ف يف   افه  على أوهر أح  م ورياسهم هأقجاي  مسستها   –ا امجدية 

 

                                                           
 .403ا صهر يفس    (1)

 .403ا صهر يفس    (2)

 .(1/294دعجة ا سلمني بلّتص رى   عصر احرهال ابصليبية ) 405ا صهر يفس    (3)

 .ا صهر يفس (4)

 .(1/294ص رى   عصر احرهال ابصليبية )دعجة ا سلمني بلتّ  405ا صهر يفس    (5)

 .(1/294دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(6)
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أن ىبيت ا ننليد هيانننرتا خبعنن ايس هذيجبننن   ياننينا عننرتاا   ابتصنننرايية االعييلاف وصييكوك ال فيييران:  -2
حن هقننه ااننس همد اب تيسننة   (1)أمنن م ابقننه أه اب نن ي    اب تيسننة مث ميسننو  يننلا اب نن ي  فس فننر ذيجبنن  

لمني اننجاء كنن ن ابسشننعيهللا علننى احننرهال ابصننليبية  ننه ا سننأهرهاب اب فننران منن  ابننليجال هاننيلة منن  هانن ىلل 
إذ  حن همننن  علمننن ء عصنننر احنننرهال ابصنننليبية ابنننلي  انقشنننجا ينننلس ابقلنننية(2)ذبننن    ا شنننرا أه   األينننهبه 

ه نن  أينن   بننه بلمننليد بي فننر بنن  منن  كفنن رة هعلنن  اب فنن رة حبسنند منن  يظهننر بقس هاننسهم هيرهينن  مجافقنن   
يقننننف عتننننهي  مسننننلب  حن ه رة  ب ر نننهمحن فسنننن رة يج بننننجن علننننى ا نننليد خهمننننة اب تيسننننة ه رة   يننننهخله  بنننل

حن مث  نرال ابقنر   أم لننة علنى بانو ابننليجال همن  وننرع  (3)يج بنجن علين  منن     ل هنمحن أه هلنم هب ت ىلسننهم 
قس هاننسهم ب فرا نن  مت ننرا  علننيهم أن جيالننجا أيفسننهم مشننرعني هيتزبننجا أيفسننهم متزبننة رال ابانن  ني   ابسشننريهللا 

ابقنرا  أن   هه ن(4)س ابليجال ب  ح نم   ابسنجراة ابن  ي متنجن ان  هاب فرانحن على ابرغم م  أن ك  ا  م  يل
هعا ىل   غفران ابليجالحن هيم الا ا بسهاع ابنلذ ينج من  قسه ابتص رى أيزبجا أيفسهم متزبة   ابو ي  

عتننه أيفسنننهم يبا ننجن اباصننن ة علننى اجملننن يرة هيشنننياجن ابف حشننة هيتشنننرهن ابفلننيوة   ابنننلرارذ هاألعقننن ال 
مث ذكننر ابقننرا  مشنن يهع  بننلب  هآ رس   ا ننهن ابصننليبية ابتصننرايية كا نن   (5)هة أعظننم منن  يننلس هأذ مقسنن

هبننني ا افننرذ أن يننلس اببهعننة بننهى ابتصنن رى هاننيلة بلننسو م   حنن ل (6)هغ ينن  منن  انن ىلر مننهن ابتصنن رى 
هيشننننر ا ننننليد هم بنننن  بصنننن م أكنننن بريمحن مث أبننننرز خعرينننن  علننننى ابشنننن ص هعلننننى اجملسمننننهللا  ونننن عة ابف حشننننة 

ابفلنيوةحن لسسمن   ذبن  اب ون رة إىل أن يننلس اببهعنة   أصنل هلن    وننرياة أه ينص عليهمن  مجانىحن ب تهنن  
 .(7)لسلفة م   هلة مش ي  ابتص رى 

 
أعي د ابتص رى ك  ة  ها حن ف ل حهث ذه أمهية اببتسبة هلنم ياظمجين  ه سفلنجن بن حن أعياد الاصارى:  -3

إىل عينه  سفنل بن  إحين ء  بنلكراسحن ف بسنهعجا بنلب  أعين دا  ك ن ة من  أينزل   األ ي ل اب حقة مث يسوجل بهى 
ك ن ا حسف ل الس األعي د هغ ي  متسشرا  بني ابتص رىحن بنل هررن  ا  م  الع ن ه  فرتة احرهال ابصليبية  

  ابسنن م عيسننى علينون ركهم بانو ا سننلمني فيهن  ففن  األيننهبه من    كنن ن من  أعين د ابتصنن رى عينه مني د 

                                                           
 .409ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (1)

 .(1/294دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(2)

 .405  ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م (3)

 .(1/295دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(4)

 .127األ جبة ابف خرة   (5)

 .127ا صهر يفس    (6)

 .(1/295دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(7)



 -508- 

هاحملننهد ابلنن مه هاباشننري  منن  وننهر ديسننميفحن هيتنن ير انن بهللا ه دعنن حن هيننجم خستنن  هيننج أهل ابسننتة ا ي ديننةحن 
هاباتصننرة هابننلذ ياسقننه أينن  يننجم مجبننه  نن  بنن  زكننراي علينن  ابسنن م هيجافننق ابيننجم ابرابننهللا هاباشننري  منن  يجيينن حن 

مانرل مت قشنة كنل من  ه   (1)  اعسق ديم هئيه إبرايل ابلذ يرمز عته ابتص رى إىل يجم صلد ا سي  
 ا افرذ هابقرا  ألعي د ابتص رى عّهدا أمهه  همته : 

 
عيننه مي  ىليننل   مصننر هختجمهنن حن هكنن ن ابتصنن رى   فننرتة احننرهال ابصننليبية  سفننل بنن  هعاظمنن حن هاننبد  -

حن فنننجو بعركنننة إحنننهاث ينننلا اباينننه أيننن  كننن ن   ا اننن تهرية صنننتم ياظمننن  أيلهننن حن هيانننههن بننن  عينننها  عظيمننن   
ا ا تهرية األكصيهرهت فرام إبع ل يلا ابايه فلم يقنهر من  ابانجام فصنرفهم بنلب   ن جيالنجا ينلا اباينه 

 .(2)فيلحبجن ب  ذابىلوهم بيشفهللا هلم عته   فأ  بجس بلب   ي  ىليل ا ل  هبيه بلصتمحن 
 
يهننن  ابشنننب  مزبلنننة يعرحنننجن فيهننن  هعينننه ابصنننليد هانننبد إحهاوننن  : أن ابيهنننجد اختنننلها ا قنننيفة ابننن  دفننن  ف -

األها ؤ  ق ا  بشأن ا صنلجالحن فأق مند علنى ذبن  دنجا من  و مث ىلنة انتة إىل أن  ن ء  زه نة قسنعتعني 
ا لن  فنأمر  ابب شنف عنن  ا قنيفة فظهنر  هلنن  فن ذا ين  و وننة ُصنُلد هين  صننليد ابلانني هابشنب  فق بنند:  

يتنن ك منريو قنه أوننرا علنى ابجفنن ة فج نهللا عليهنن   كينف بتن  أن يالننم خشنبة ربتنن  ابن  صنلد عليهنن  ة هكن ن
األهل فلننم يقننمحن فأمسننس  اب نن   فلننم يقننمحن فأمسننس  اب  بنن  فقنن م فالمنند ابتصنن رى أينن  صننليد ابننرال ابصننليد 

 .(3)فالقس  اببليد هبا د ب  إىل ا ل  
 
خستنن حن هيننجم  همنن  أعينن ديم ابنن  ذكرينن  ابقننر   : يننجم بشنن رة  يفيننل مننرمي اب سنني حن مث يننجم منني دسحن هيننجم -

إىل ابسننم ء هباننه ذكننر ا افننرذ هابقننرا  بننباو أعينن د ابتصنن رى   قي مننة منن  ابقننيفحن مث يننجم رقيننابفصنن  هيننج 
مث بنني ا افنرذ أن   حعنة (4)ه و   أن   أصل هل    ورعهم اببسةحن هأ      أحنهوجس هابسنهعجس   دينتهم 

أن يبعننل عاظننيم ابا مننة هلننلا ابصننتم ف بسننهع عيننه  بعنن ل اببهعننة ببهعننة م لهنن حن هذبنن  أن يننلا ابراينند أراد 
قسنن  عنن  أن مي  ىليننلحن حينن  قنن ل : هابشنن ء ابلننايف   يزيننهس األمننر ابب  ننل إ   نناف   هاحننق مسننس   بت

                                                           
 443ب  ص م أاب اليل     هجد علم ء األيهبه   ابصراع مهللا ابتص رى خ ل عصر ا رابعني ها جحهي  د. حممه إبراييم(1)
- 444. 

 .130ختعيل م  حرا ابسجراة ها ايل   (2)

 .130ختعيل م  حرا ابسجراة ها ايل   (3)

 .(2/598ختعيل م  حرا ابسجراة ها ايل )(4)
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حن هأون ر كنل من  ا افنرذ هابقنرا  إىل أن األهىل بلتصن رى أن ميقسنجا ابصنليد (1)يقجى  م  ل يلس ابرتين   
منن  أ ننل أن ا  هذبنن  أينن  صننلد علينن  إهلهننم بننزعمهم هإن كنن ن يننلا ابساظننيم   أن ياظمننجس هيس ننلها بنن  عيننه

ابصننليد مننه ا سنني  فلمنن ذا   ياظننم ابتصنن رى احمننر هيسننعهها هلنن  فقننه أخننيف بجقنن  أن ا سنني  ركنند محنن را  
 .(2)عته دخجب  ا هيتة 

 
يننلا مسننستهيم فمنن  هبننني ابقننر   أن يننلس األعينن د ابنن  ياظمهنن  ابتصنن رى بيسنند ها بننة اببشننرع هإذا كنن ن 

أخيفيم م  األيبي ء  ن م ل يلس األحجال عس ل عيها  إذ بيه   كسبهم و ء من  ذبن حن مث إن أايم عيسنى  
كله  وريفة ف  خيلج يجم   ب  م  كرامة ي رم    ا حن ف ذا ك ن األمر كلب  فالى ابتصن رى أن يبو نجا عن  

 .(3)خصصجا ابباو هعركجا ابباو اعخر أايم عيسى هع  عهدي  هيس لهي  أعي دا حن هإ    
 
 صالل الاصارى وصيامهم:  -4
منن  ابالمن ء ا سننلمني ابنلي  انقشننجا ونا ة ابصنن ة بنهى ابتصنن رى ابقنرا  ابننلذ ذكنر أن عننهد الصيالل:  -أ

صنننلجا م   ابينننجم هابليلنننة مثننن ن صنننلجا  حيننن  أهرد األدعينننة ابننن  يردده ننن    كنننل صننن ة متسقنننها  هلننن  همبيتننن   
هقننه أهرد ا افننرذ أيلنن    رفنن   منن  أدعيننسهم   باننو صننلجا م مبيتنن   عت قلننه  هفسنن دي  رنن  رنن   (4) قلننه  عت

هابصن ة عتنه ابتصنن رى  (5)عقسلني  من  عقينهة ابس لين  هابصنلد هالعيانة هغنن  ذبن  من  عق ىلنهيم ابب  لنة 
يردده نن  هي كننههن علننى باننو   زعمهننم عقننرام إىل   عنن   ريننق ا سنني  هينن  عبنن رة عنن  أدعيننة هعننراييهم 

ه  يسن   أك ر م  غ ين  هين  صن ة ابسن عة اب  ب نة هابس دانة هابس اناة من  ابتهن ر عتنه بهاينة ابلينلاألهق   
 .(6)هعته عت هل ابعا م 

 
ياننين ا مستنن ع عنن  ابعانن م مننهة منن  ابتهنن ر قننه عصننل إىل ابظهننر أه  –هابصننجم عتننه ابتصنن رى الصييو :  -ب

ه   (7)احيننجا  مقننهرة ابصنن ىلم يستنن هل باننهي  ابصنن ىلم أ امننة خ بيننة منن  ابهاننم اباصننر أه اب ننرهال حسنند 

                                                           
 .(2/598ا صهر يفس  )(1)

 .131 - 130األ جبة ابف خرة   (2)

 .425 م   ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي(3)

 .ابتص رى   ابجقد اح  ر   يلسزمجن   صلجا م  دعية مايتة هرر  ح   ابقرا  م  ك ن ا ىلها    هقس  عته بالهم(4)

 .(1/299دعجة ا سلمني بلتص رى )(5)

 .(1/299دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(6)

 .228شر   اجملسمهللا ابقبع    مصر   ابقرن ابس اهللا ع(7)
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مت قشننة ابالمنن ء ا سننلمني   عصننر احننرهال ابصننليبية بصنني م ابتصنن رى ه ننوجا أصننل ه جبنن  عتننهيم مث منن  
ابسنننهعجس فيننن  زايدة هيقصننن حن حيننن  بنننني كنننل مننن  ابقنننر   هابقنننرا    مت قشنننسهم  بنننلب  أن صننني م ابتصننن رى 

ل أحه أك بريم أي  أرباني يجم   اب  ص مه  مجاى علي  ابس م مث ص مه  ا سي  ه الهن  علمن ء حسد قج 
. مث يج ننو ن أن يننلس اب  وننة (1)ابتصننرايية و وننة هأرباننني يجمنن   ُعشننر أايم ابسننتة كمنن  ه ننهللا هلننم ذبنن  بننجبه 

 انبو ي  هعانن ىل باننهم صنني مه  األيبين ء عركننجا أمننر  زايدة علننى من  افننرتل علننيهمحن إمنن  أن أايم ابن  صنن مجي  
هذبنن  حمنن لحن أه أ ننم   يارفننجن ه ننجال صنني مه  هأيننسم أيهنن  ابتصنن رى ابننلي  علمننسم ذبنن  هيننلا حمنن ل ألن 
األح نن م إ نن  ُعسنننته إىل أقننجال األيبينن ء هكسنننبهم هابننلذ ونننرع ب ننم ذبنن  إ ننن  يننج بننجبهحن هيننننج ابنننلذ أفسنننه 

حن هبنني ا افنرذ  ن ذ  (2)اى هعيسى هإبي ت هغ يم علي م ديت م ف يف الخلهن بقجب  هعرتكجن فال مج 
حن أل ننل يرقننل (3)منن  زايدا  ابتصنن رىحن هابسننهاعهم   صنني مهم همنن  ذبنن  زايد ننم مجاننة   صنني مهم اب بنن 

حن مث عقد على ذب  بقجبن : ه  ون  أن ينلا هونبه  (4)ياس  حيتم  قسل ابيهجد يصرة هلم هذب  ع ف ا  لع
حن هأوننن ر ا افنننرذ إىل عنننرك (5)قنننه صننن ر ينننلا ابنننتم  انننعية بلتصننن رى هخلقننن   مننن  ابال ابس عننند اببنننهي حن ه 

 .(6)ابتص رى أكل ابلوم   صي مهم ه رمي  هذب     أحهوجس اببرأذ باه ا سي  
إ  منن  ابننزها  عرغنند األان يننل عمجمنن   اببازهبننة هعننهعج إىل ابزيننه هعننرك ت ييريع الاصييارى   الييبواج:  -5

بزها  بجاحهة فق حن يقجل بجبه: ... إذا م  ُزه  فوسنت   يفانلحن همن    ينزه  على يفس  ابزان فل  اخ ا 
هقنن ل: .. هب نن  أقننجل ب نن  ا سننزه ني هبألرمننل  (8). هقنن ل : فوسنن  بلر ننل أ  ميننه امننرأة (7)يفاننل أحسنن  

رم هأمنن  ابقسننيه هابريبنن ن فمونن(9)لننبعجا أيفسننهم فليسزه ننجا يإينن  حسنن  هلننم إذا بب ننجا كمنن  أانحن هب نن  إن   
حن هقننه انقننم باننو ابالمنن ء ا سننلمني   عصننر احننرهال ابصننليبية (10)علننيهم ابننزها  اقسننهاء  اب سنني  بننزعمهم 

 مسأبة ابزها  عته ابتص رى همتهم ا افرذ هابقرا  هك ن ذب  على ابتوج ابس و: 
 

                                                           
 .422ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (1)

 .423 - 422ا صهر يفس    (2)

 .82ابتصرايية ها ا محن حممه عز   هع هذ   (3)

 .(1/302دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(4)

 .(2/597ختعيل م  حرا ابسجراة ها ايل )(5)

 .(1/302لتص رى   عصر احرهال ابصليبية )دعجة ا سلمني ب(6)

 .(7/38اب س ال ا قهتحن را بة بجبه األهىل إىل أيل كجريسجت ا صو ح )(7)

 .(7/1ا صهر يفس  )(8)

 .(9 – 7/8ا صهر يفس  )(9)

 .(4/383قصة احل رةحن هل ديجايد عرمجة حممه بهران )(10)
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 يص  يسبس  إىل ا سي .  بي ن   هلم   ذب  هأن األمر برتك ابزها      -أ
يرينن  ابرتغينند بننرتك ابننزها  منن  أ ننل   كقننجل و ُتسنن  بنن  ابتصنن رى منن  يصننج    ا ايننل إن منن   -ب

منن  عننرك زه ننة منن  أ لنن حن ف ينن  ياعننى بلجاحننه م ىلننة  نناف هيننرث احينن ة ابهاىلمننة  ا سنني  علينن  ابسنن م: ...
باعننزس   عننرك ابزه ننة إذا  لبند فراقنن –إن صن   –حن إذ ا قصننجد من  ذبنن  س. ه  جينجز إ ننراةس علنى ونن ير (1)

  قننجل ا سنني : إن ابننلذ زه نن. مث إن   ا ايننل أيلنن   يصجصنن   عانن رل ذبنن  متهنن  (2)آخننر أه ألذ اننبد 
 .(4)هقجب : م   لق زه س  اب    فقه عر ه  بلزان (3)    يقهر أحه على عفريق  

 بينن ء ابسوننقحن همنن  رغنند عنن  اننتة األيهابننزها  اننتة ا راننلني هخننجا  األهبينن ء هدأال ابتعبنن ء األقننجايء -ج
 .(5)ابألغبي ء 

 ابص حة هقعهللا بلست ال هايقرال  ته اعدميني.ابلرية اها  بب ال  إن   عرك ابزها  -د
 إن   عرك  عاريل   بلر  ل هابتس ء بلزان هابفس دحن هابجقجع   اع م. - ه
يابنه   هينرغم  هابسسبد   حين ة عبنه صن مإن ابزها  يشسمل على قراب  ك  ة مته  عف ا ابزه ني  -و

مث ياقد ابقرا  مج و   أن ا ت فهللا ا رتعبة على ابزها  أفلل    ايقعنهللا بن  ابريبن ن  (6)ابشيع نحن هغ  ذب  
 .(7)م  اباب دة هابصلجا  

 
ك ن السن ن مارهفن   قبنل زمن  إبنراييم علين  ابسن محن فن ن ا صنريني ماال ة الاصارى   تركهم اخلتان:  -6

حن هقه   ء   إايل براناب م  ينهل علنى أن أصنل فريلنة السن ن متنل ابسنهاء الليقنة (8)سستجن ابقهم ء ك يجا خي
حن هقننه يصنند ابسننجراة علننى أن إبننراييم أمننر ابلسنن ن يننج هيسننل حن ف نن  يننج ابنن  مثنن ينيحن ه نن ء   ابسننتة منن  (9)

إبننراييم لم: اخسنن  يننهل علننى ذبنن حن فانن  أ، يريننرة ر نن    عتنن  قنن ل: قنن ل راننجل   صننلى   علينن  هانن
ابهيتينة فن خس  حن هصن ر السن ن   ابيهنجد فر ن   من  ابفنرهل (10)علي  ابس م هيج ابن  مثن يني انتة اببقنههم 

                                                           
 .( إايل م 19/29ا صو ح ) 132األ جبة ابف خرة   (1)

 .132األ جبة ابف خرة   (2)

 .(1/303دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(3)

 .(1/304ا صهر يفس  )(4)

 .(1/304ا صهر يفس  )(5)

 .(1/304ا صهر يفس  )(6)

 .132األ جبة ابف خرة   (7)

 .381ماعم احل را  ابس مية   (8)

 .272ق مجت اب س ال ا قهت   (9)

 .2370مسلم رقم  3356رقم  ابب  رذ(10)
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مجانننى عليننن  ابسننن م هكنننلب  عيسنننى عليننن  ابسننن م  كم بننن  ونننرياة ابسنننجراةحن بنننل إيننن  بنننهى ابتصننن رى صننن ة 
أن يصرا ابتص رى عن  انتة السن ن حن  جبه حن هقه ااسع ع ب(1)ي ده   علكرة لس ن عيسى علي  ابس م 

حن هاحعنة   عنرك السن ن (2)اختلها قرارا  برتك     منهللا أهونليم ا تاقنه بانه رفنهللا ا سني  ب تسنني هعشنري  انتة 
 لنند األمننم ابجوتيننة   ذبنن  ابجقنند منن  إغريننق همصننريني هرهمنن ن   ابننهخجل اببتصننرايية هكنن ن يشننق علننيهم 

حن (4)لس ن   ابسجراة  ي  يق هة ابقلجال هصف ء ابتية هذين ال اب لنجا من  ابقلنجال هفسرها األمر اب (3)الس ن 
  فنننرتة احنننرهال ابصنننليبية إبعننن هلم انننتة همننن   نننم  مننن  انقشننن  ابالمننن ء ا سنننلمجن مننن  عشنننريا   ابتصننن رى 

م بننلب  السن نحن إذ بنني ابقنر   أن ينلس ابسنتة  بسنة اببسنجراةحن هإبعن ل ابتصن رى هلن    أصنل بن  مث ه ن  أ ن
 غلجفنن علننى   بسفسنن يم السنن ن ا ننأمجر بنن    ابسننجراة  ينن  إزابننة   اعب عنن   بلهننجىحن مث كننلبجا  ح ننمعركننجا منن  

ابقلجالحن هعسفيههم أح ن م   بقنجهلهم إين    ف ىلنهة من  السن نحن مث ونرح ابقنر   فجاىلنه ينلس ابسنتة ب ج ن  
ينلس اب لفنة منهع ة بنرتاكم ك ن  من  األقنلار إىل م ان  إذ ه نجد عب دة   ابو ي حن هابتظ فة ا رتعبنة علنى ابقين 

 .(5)غّ  ذب  
 

حن (6)بني ابقرا  مشرهعية الس ن   ابيهجدية هعتنه ابتصن رى ه ن  أونر بنجبه   إبعن ل ينلس ابسنتة هباه أن
مننن  يقسنننل قنن ل: فقنننه ه نن  كفننر مننن  خ بفنن  ذكننر ا افنننرذ مشننرهعية السننن ن   ابسننجراة هأن  ركنن  هباننه أن 

ابنرهم هابفنري  هغن يم السن نحن ه  ينزل ابتصن رى خيستنجن بانه رفنهللا ا سني  إىل أن ابتص رى هغن يمحن هقنه عنرك 
باه ا سي  رهة مسع هبة فق ل هلم: إن الس ن بيه بش ء هإن ابازبنة بنيه  ى عتهيم بجبهأ يم ر ل يهع

 .(7)و ء 
 

                                                           
 .50يظرية ابتس    ابشراىلهللا ابسم هية   (1)

 .(1/306دعجة ا سلمني بلتص رى   عهه احرهال ابصليبية )(2)

 .(1/306ا صهر يفس  )(3)

 .(1/306ا صهر يفس  )(4)

 .(1/306ا صهر يفس  )(5)

 .120األ جبة ابف خرة   (6)

 .(2/589ختعيل م  حرا ابسجراة ها ايل )(7)
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ة ابننن  ايسقلننند إىل ابتصنننرايية عبننن دة ابصنننجر مننن  ابشنننا ىلر ابجوتينننتعرييييم الاصيييارى للصيييور والتماثييييل:  -7
هابسم وينل هعبعيلهن  حن  امنسأل  كت ىلسنهم هأدينر م بسم وينل بلمسني  هألمن  هبلقهيسنني هغن يم هقنه ه ن  

 .(1)اب  عيمية أن اخت ذ ابصجر هابسم ويل    أحهو  ابتص رىحن فلم يرد ذب  ع  أحه م  األيبي ء 
صنن رى   اختنن ذيم يننلس ابصننجر هابسم ويننل هعب د نن حن بننل إن فيهنن  ابتهنن  هبننيه   ابسننجراة منن  يسننسته علينن  ابت

ابصري  ع  ذب  همت  م    ء   افر ابس تية :   عصتهللا ب  ُت     متوج   صجرة  ن    ابسنم ء من  فنجاحن 
همنن    األرل منن  أاننفلحن همنن    ا نن ء منن   نند األرل   عسننعه هلنن  ه  عابننهي  أل  أان ابننرال إهلنن  

هقننه ك ينند يننلس ابشننا ة بننهى ابتصنن رى حمننههدة ابتعنن احن مث منن  بب نند أن  نند عننهرجيي   هايسشننر  (2)غيننجر 
هااننا   مث أصننبود منن   ننم  ابشننا ىلر ابتصننرايية هذبنن  عنن   ريننق إقرارينن     نن ماهمحن خ صننة    ا  ايسشنن ر 

  أصنهر قنرارا  أينه م حين787عن م  –ييقينة  –اجملسمهللا ابتيق هذ اب    يسنبة إىل ا هيتنة ابن  عقنه فيهن  هين  
حن ه  ون    (3)في  عاظيم صجر ا سي  هأم  هابقهيسيني هاخت ذي  بنيه فقن    اب تن ىله بنل ه  اببينج  

خعجرة اخت ذ ابصجر هابسم ويل هعاظيمه  على عقيهة ابسجحيهحن إذ ك يد ابسبد األهل  دراا اببشنرية من  
 عت    قجبن  عان ىل: "هقن بجا   عنلُرن ءاهلنس م ه  ابسجحيه إىل ابشركحن فف  احهي  ع  اب  عب ت ر    

(. قنن ل أ نن ء ر نن ل صنن حني منن  قننجم يننجححن 23هيسننرا")يجححن آيننة: هياننجا عننلرن هدا  ه  ُاننجاع   ه  ي ننُجَث 
جيلسنننجن فيهننن  أيصننن اب  ه جيننن  فلمننن  يل نننجا أهحنننى ابشنننيع ن إىل قنننجمهم أن ايصنننبجا إىل   بسنننهم ابننن  كننن يجا 

هقننه كنن ن منن   ننم  ابشننا ىلر  (4)فلننم عابننه حنن  إذا يلنن  أهبانن  هيسنن  ابالننم عبننه     نن ىلهمحن ففالننجاحن
ابجوتية ابتصرايية اب  انقشه  ابالم ء ا سلمجن   عصر احرهال ابصليبية ينلس ابشنا ةحن قن ل ابقنرا : هأك نر 

سننعجد ابتصنن رى يسننعه بلسصنن هير   اب تنن ىله هيننج منن  كفننريم ابقبنني حن هأذ فننرا بننني عبنن دة األصننت م هاب
حن مث ه ننن  أن ذبننن  بنننج كننن ن مشنننرهع     ابتصنننرايية بسنننعه ابس مينننل بلمسننني    حننن ل حي عننن  (5)بلسصننن هير 

 بفجن بسانن بيم ا سنني  هلنن بفجن ب سننبهم حينن  بننيه فيهنن  منن  هابتصنن رى بساظننيمهم هلننلس ابصننجر هابسم ويننل لنن
  كت ىلسنننهم مننن  ابصنننجر حن هأوننن ر ا افنننرذ إىل أيننن    ع ننن د ختلنننج كتيسنننة مننن(6)ينننهل علنننى مشنننرهعية ذبننن  

ابتص رى   ذب  همن  ينج   احقيقنة إ  اباتن د هعبن دة األينهادحن إذ األان ينل هابسم ويل مسس ىل   ع  مسسته 

                                                           
 .(350 -  1/346ا جاال ابصوي     يهل دي  ا سي  )(1)

 .(8 – 5/7اب س ال ا قهتحن ابسجراةحن افر ابس تية ا صو ح )(2)

 .70 - 69 مجع ابشرع اب تس    (3)

 .4920ابب  رذ حن كس ال ابسفس  رقم (4)

 .131األ جبة ابف خرة بلقرا    (5)

 .131األ جبة ابف خرة   (6)
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بيه فيه  م  يهل على مشرهعية ذب حن بل إن ابسجراة ع فر ع به ابصجر ها سي  مصنرح  ين    ىب  ابسنجراة 
 .(1)بل   ء  كم هل  

 
ه  عصننر احننرهال ابصننليبية انقننم باننو دات لييدى الاصييارى واليييت يلبسييون: حقيقيية خييوارق العييا -8

شننف   بسلبننيه ُ نن َّهلم؛ أمنن     إزابننة عقبننة ابالمنن ء ا سننلمني ذبنن  بننهى ابتصنن رى؛ إيق ونن   بلاقننجل اب  فلننة هك
 منن  اباقبنن   ا  ياننة منن  اهلهايننة همنن    ذبنن  منن  إق مننة بلوعننة علننيهم بننزهال منن  قننه يسالقننجن بنن  منن  يننلس
النزعب   حينن  قن ل الزر نن  مبيتنن   انبد ك ننرة يننلس النزعب   بننهى ابتصنن رى همج هن   العنن ال بننباو 

ه  أصنل  دينتهم بنيه بن  ق عنهة يتبنين عليهن حن إن حنلاق م هعق ءكنم  ن  علمنجا أنقس هاسهم   األيهبه: 
همننن  (2)ها نننزارا   بس ننني   مجمهنننة هأاب ينننل مزخرفنننة ه ننناجي    اب تننن ىلهير نننهللا إبيننن حن مجانننجا عقنننجل األمنننة 

خزعب  م أ م ه اجا صجرا  م  احع رة إذا قر  ا ايل عتهي  عب ن  هدنرذ دمجعهن حن هيشن يهي  الن   
 ن ر هابا محن فياسقه ابا مة أن ذب     علمس  م  أمر ا اينلحن مث ه ن  حقيقنة ذبن  هين  أن هلنلس ابصنجرة 

 ء فياصننرس باننو ا ننجكلني بننلب  فيتننهفهللا ا نن ء   علنن  دقيقننة   أ جافهنن  مسصننلة منن  هراىلهنن  بننزا   لننجء اب نن
 .(3)اجمل رذ هختر  م  عيجن عل  األصت م على يياة دمجع 

 
هباه أن ارد الزر   صنجرا  من  ينلا ابقبينل مبيتن   أين  ون يه بالنه  ه نهللا عن  ابنباو اعخنر قنرر أن ينلس 

حن همن  خنزعب ع م ابن  (4)ابان   غن كم  اهللاين   دنجز إ  علني م أيهن  ابتصن رىحن ه  يسابنه ان  من   هن ل
أن مننرمي أم ا سنني  علينن  ابسنن م عتننزل علننى دار ا عننران بعليعلننة   يننجم ماننرها  منن  ذكرينن  ابقننرا  دعننجايم 

يننل يننزهل أم ا سنني   ذن األال أه ب نن  إذينن حن ابسننتة هيننم  نن زمجن بننلب . مث عسنن ءل ابقننرا  مفتننها  ذبنن  
أ تن حن هإن كن ن ب ن  إذين   ابسبنلل بر نلم ىل س  هيجقر أم هبهس هيصنج   عن   ذي  فلَم   يرال ف ن يزبد 

ة هعنننسل ص ينننلس ابقصنننة   أيننن   ننن  اونننسه  احننن ل (5)ف ينننف اصنننعفى األال بتفسننن  مننن  يسفنننرا ب ننن  إذيننن  
اببصننليبيني احمل صننري    أيع كيننةحن  نن ءيم اب ننجث منن  ابسننم ء  ن رأى أحننه قس هاننسهم أن أحننه احننجاريني 

احربنة ابنن   انن  انن  ابسنيه ا سنني  هأ نن    كتيسننة أمن  احننجارينيحن حينن  فسشننجا  ةب ينن  م  يننا تنن م   ن ءس  

                                                           
 .602 - 2/601  حرا ابسجراة ها ايل )ختعيل م(1)

 .267مق مهللا ابصلب ن همراعهللا رايل ا مي ن   (2)

 .(1/310دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(3)

 .268مق مهللا ابصلب ن همراعهللا رايل أيل ا مي ن   (4)

 .(337 – 1/326احرهال ابصليبيةحن هبيم ابصجرذ )(5)
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: فعرحنجا عننتهم من  كنن ن انم من  ابفننزعحن هعتفسنجا ابصنناهاءحن هأحسنجا أينن  قنه عنن هديم (1)عتهن  حن  ه ننههي  
حن (3)ح ا  ىل ننة هابراننل . بننل إن يتنن ك ابننباو أل ننل يننلس احربننة رأى رأذ اباننني أوننب  (2)  ننم منن   هيننه 

هعرل اب  األو  يلس ابقصة مبيت   أ   م  حيل أحه ابقس هاة اب  بنبه ان  علنى ابا منة هصنهقجس ان حن مث 
هي نلا انقنم علمن ء ينلس حن (4)ه   أي     زاد فستسهم الس احربة أن وهرها على ا سلمني   ينلس ا جقانة 

هابسننهعهم هلن حن هبعنن ن من  ااننستهها علين    إوب  نن حن حبينن  ريفهنن  ابتصن رى ه قجاننهم مبيتنني  ابفنرتة وننا ىلر 
يسل  ب ل ع قل متهم   ل م  يم علين  اببسمسن  ان  ه  رانسه  هينهركجن منهى علبنيه علمن ىلهم علنيهم 

 .(5)  عزييته  هلم ها دع ء أ   م  صلد داييسهم 
 
 
 
 

 صليبية: خامساً: أهم ال به اليت أاثرها الاصارى   عصر احلروب ال
متننل أن بانن  ابتنن  صننلى   علينن  هاننلم إىل عصننران اح  ننر هأعننهاء ا انن م ي نن هن ابشننبه   حننجل يننلا 

أبها  كم  قن ل عان ىل "يرينههن بيعفانجا ينجر ابهي حن كأحه أالوسهم   حم ربس  هاحه م  ايسش رسحن هب  يفلوجا 
( هبلب  فليه غريبن   أن ي نجن ينلا األمنر 8ية: )ابصفحن اع   فجايهم ه  مسم يجرس هبج كرس اب  فرهن" 

   حر  علي  ابتص رى   عصر احرهال ابصليبيةحن ه ايم  أن ينلس ابفنرتة ك يند من  أونه فنرتا  ابصنراع 
ابفننرتة اننبق هأن أ رينن  اباسنن رذ بيننتهم هبننني ا سننلمني هك نن  منن  يننلس ابشننب  ابنن  أ رينن  ابتصنن رى   يننلس 

 شنننركني أه ابيهنننجد أه غننن يم ه  وننن  أن ابشنننبه   حعننن ال ميتنننهللا قبنننجل احنننق أعنننهاء ا اننن م قنننبلهم مننن  ا
خصجصنننن   عتننننه قننننجم م ننننل ابتصنننن رى ابننننلي  اختننننلها أحبنننن ريم أراباب منننن  دهن  حن فنننن بقجل عتننننهيم منننن  ق بنننن  
ابقسيهحن بلب  حعند  ن ل قس هانسهم احنق عن  عن مسهمحن ههلنلا من  أينم  نرا إرون ديم إىل احنق ينج 

ع  اب   ي  متهم هبلب  حنر  ك ن  من  ابالمن ء   عصنر احنرهال علنى  ياة م  قبجب  إزابة يلس ابشب  ا 
حجل يلا ابنهي  مح ينة بن  من  عشنجي   ن بسهم هر ن ء أن يصنل إىل عن مسهم علنى دحو وبه   ابتص رى 

                                                           
 .(1/311ى )دعجة ا سلمني بلتص ر (1)

 .(1/311ا صهر ابس بق )(2)

 .(1/311اب  مل   ابس ري  يق   ع  دعجة ا سلمني )(3)

 .(1/312دعجة ا سلمني بلتص رى )(4)

 .ا صهر يفس (5)
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رينن  ابتصنن رى    ابج نن  ابصننوي  في ننجن ذبنن  أدعننى   قبجبنن  بننهيهم هفيمنن  يلنن  عننرل أليننم ابشننب  ابنن  أ
 .(1)ابفرتة ه  ذ  م  عفتيه باو ابالم ء ا سلمني هل   يلس
 
 دعوى خصوصية رسالة الايب صلى هللا عليه وسلم ابلعرب:  -1

 نن  يسوننهث بنن  ابتصنن رى قننهمي   هحننهي    أن حممننها  صننلى   علينن  هاننلم ينن  اباننرال خ صننة هعلننى ذبنن  قننه 
ابشنبهة هعصنهى هلن  بانو ابالمن ء ا سنلمني   لهم را بة ا ا محن ه  عصر احرهال ابصليبية أو   يلس

حن فقنننه هرد   (2)احنننق   عمنننجم راننن بة ابتننن  صنننلى   عليننن  هانننلم إىل ابتننن ت ك فنننة  مج نننونيمفتنننهي  هلننن  
رانن بة ألحننه كسنن ال ابتصنن رى مج هننة إىل ا سننلمني   يننلس ابفننرتة : .. إن حممننها  صننلى   علينن  هاننلم   

حن حينن  ااننسهل يننلا ابتصننرا  ااي  منن  ابقننرآن إىل منن  ذينند إبينن  (3)عنن  يبانن  إبيتنن حن فنن  جينند عليتنن  اعب 
بلسننن ن  إ ( هقجبننن  " همنن  أرانننلت  مننن  رانننجل 3متهنن  قجبننن  عاننن ىل : "إاّن أيزبتننن س قننرءاان  عربيننن  " )يجانننفحن آينننة: 

بُستنلر  "( هقجبن  : 4بلسن ن قجمن " )إبنراييمحن آينة:( هقجب  " هم  أرالت  م  رانجل  إ  4قجم " )إبراييمحن آية: 
 (.2ير م  قبل " )ا ماةحن آية:لقجم   م  أ م م  ي

( مث ق ل يلا ابتصرا :   يلزمت  إ  م   ن ء بلسن يت حن 214هقجب " هأيلر عش ع  األقربني" )ابشاراءحن آية: 
 هك ن رد ابقرا  على يلس ابشبهة على ابتوج ابس و: (4)هأ ان اببسجراة ها ايل بل ست  

 
م حن  عقنجم بينتهم  إرا ل ابرانل عمجمن    بسنتة أقنجامهم بي نجن ذبن  أبلنا   ابفهنم بيتن  ه  إن اح مة -أ

 .(5)ه صل ابب فحن بي جن ذب  أدعى إىل فهم غ يم احعة هعزهل ابشبه   
هبننني أن  (4أن يتنن ك فرقنن   بننني قجبنن  عانن ىل: "همنن  أراننلت  منن  راننجل  إ  بلسنن ن قجمنن " )إبننراييمحن آيننة:  -ب

 .أرالت  م  راجل إ  بقجم " ف بقجل اب    يج ا فيه  خسص   ابرا بة ام   األهل يق ل "هم 
أي  بج ص  م  احس  ب  يلا ابتصرا  م  كنجن ابقنرآن عربين   هابتن  صنلى   علين  هانلم ينس لم اباربينة  -ج

بننند ب ننن  بسننن  محن فهننج مرانننل إىل ابانننرالحن ب ننن ن ابتصننن رى كلهنننم لعانننني   اعبننن ع أح ننن م ابسنننجراةحن ف  ننن  يز 
 .(6)بعريق ابساليم هكلب  ابقب  هاحبشة م  علمجا ابسجراة ها ايل إ  كم  يالم ابرهم ابلس ن ابار، 

                                                           
 .(1/314دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(1)

 .(1/315ا صهر يفس  )(2)

 .(1/315ا صهر يفس  )(3)

 .9ابف خرة بلقرا    األ جبة (4)

 .10ا صهر يفس    (5)

 .10ا صهر يفس    (6)
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أيننن  هرد  آاي  ك ننن ة عنننهل علنننى عمننننجم ابراننن بة فننن ذا كننن ن ابتصنننن رى ياسقنننههن أصنننل ابراننن بة ب تهنننن   -د
"همنن  أرانلت ك إ  ك فننة بلتن ت بشنن ا  هيننليرا "  ابباننرالحن يلنزمهم ابسامننيم هلنلس اعاي حن كقجبنن  عان ىل:لصجصنة 

ابالمنن ء ا سننلمني ا اننىن ابصننوي  بننآلاي  ابنن  ااننسهل انن  يننلا ابتصننرا  ( هقننه بننني باننو 28)اننبأحن آيننة: 
على خصجصية ابرا بة بلارالحن ف جن ابقرآن اببل ة اباربية هحممنه صنلى   علين  هانلم أرانل بلسن ن قجمن  

هابنرازذ أن انبد  را بس  صلى   علي  هالمحن حي  ه ن  كنل من  ابب نجذ ابارال   يفهم مت  اخسص  
حن مث قن ل ابب نجذ : كينف (1)إرا ل ابرال  بستة أقجامهم بي جن ذب  أدعى بلفهنم عنتهم هأبانه عن  اب لن  

أذ إراننن ل ابتننن َّ صنننلى   عليننن  هانننلم بلسننن ن قجمننن  هقنننه باننن  إىل ك فنننة اللنننقة قبنننل باننن  مننن   -ينننلا ة 
  م هابتننن ت هلنننم عبنننهللاحن مث بننن  ابرانننل إىل األ نننراا ينننهعج م إىل   عنننز ه نننلحن هيرتمجنننجن هلنننم ابانننرال بلسننن
"همنن  أراننلت  منن  راننجل إ  بلسنن ن قجمنن ")إبراييم حن . هبننني ابننرازذ أينن    يفهننم منن  قجبنن  عانن ىل: (2) بسنتسهم 

ة ابهابننة علننى إرانن ب  ( خصجصننية رانن بة ابتنن  صننلى   علينن  هاننلم اببانرالحن هذبنن  بننآلاي  اب  نن  4اعينة: 
  اعيننننة أذ أيننننل بلننننهس هبننننيه أيننننل دعجعنننن حن هألن  –قجمنننن   –إىل ابتنننن ت ك فننننةحن ه حسمنننن ل أن ا ننننراد منننن  

ه  ي   بلارال خ صةحن قن ل عان ىل : "قنل بنِا  ا سماند ابسوهذ اببقرآنحن هقهللا  ميهللا اب قلني ا يه ها   
لنن  هبننج كنن ن بالننهم بننباو وهنن ا " األاننراءحن آيننة: ا يننه ها نن  علننى أن ىبعننجا ر ننل يننلا ابقننرآن   ىبعننجن ر 

(   يفهنننم متننن  46مننن  ينننلير مننن  قبلننن " )ابقصنننصحن آينننة:  هقجبننن  عاننن ىل: "بستنننلر قجمننن   مننن  أ ينننم .(3)( 88
ذبن  عنهم إران ب  ألينل را بس  صلى   علي  هالم اببانرال ابنلي    ىب نم ينلير قبلن حن ه  يانين خصجصية 

 (.6: "بُستلر قجم  م  أيلر ءاابةيم" )يهحن آية:  قجب  عا ىلفف  عفس  اب س ال ابلي    ء م ابرالحن 
 

هباننه أن أهرد ابننرازذ يننلس ابشننبهة ه نن  أن ا ننراد ابعيننة أذ: عتننلر قجمنن   منن  أيننلرها باننهم   ننلجا عنن  رانن بة 
ابرانننجل ا سقنننهم فينننهخل   ذبننن  ابيهنننجد هابتصننن رىحن ألن ذبننن  دبينننل علنننى أن ابتننن  صنننلى   عليننن  هانننلم 

 (.2"يج ابلذ با    األميني راج   متهم" )ا ماةحن آية: هأم  قجب  عا ىل:  (4)باجث إىل اللق ك فة م
 

فباه أن بنني ابن  ا نجزذ أن ا نراد ابألمينني ابانرال يقنل عن  بانو ابالمن ء   مانىن اعينة ابن  بانهي حن هين  
بد اعيننة بننلب  علننى عمننجم ابرانن بة ( فننه3مننتهم  نن  يلوقننجا اننم" )ا ماننةحن آيننة: قجبنن  عانن ىل : "هءاخننري  

ابننننرازذ احسعنننن   أيننننل اب سنننن ال اننننلس اعيننننة علننننى هبننننيه خصجصننننيسه  بلاننننرال دهن غنننن يم هباننننه أن أهرد 
                                                           

 .(4/335ما   ابستزيل بلب جذ )(1)

 .(4/335ما   ابستزيل بلب جذ )(2)

 .(10/63عفس  ابرازذ )(3)

 .(13/38ا صهر يفس  )(4)
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خصجصنية ران بة حممنه صنلى   علين  هانلم بلانرال رد علنى ذبن  بقجبن : إين    يلنزم من  ختصنيص ابشنن ء 
( أينن    يفهننم 48بيميتنن " )ابات بننج حن آيننة:  اببننلكر يفنن  منن  عننهاسحن أ  عننرى إىل قجبنن  عانن ىل : "ه  ختعنن 

حن هبننآلاي  ابهابننة علننى عمننجم ابرانن بة كقجبنن  عانن ىل: "ك فننة بلتنن ت بشنن ا  هيننليرا " (1)متنن  أينن  خيعنن  بشننم ب  
( أن ا نننراد كنننل مننن  دخنننل 3(حن مث إن قجبننن  عاننن ىل: "هءاخنننري  منننتهم" )ا مانننةحن آينننة:28)انننجرة انننبأحن آينننة: 

يجم ابقي مةحن في جن ا راد ابألميني ابارال هابعخنري  انجايم من   إىلعلي  هالم باه ابت  صلى   ا ا م 
 (.214عا ىل: "هأيلر عش ع  األقربني" )ابشاراءحن آية: حن ه  يهل قجب  (2)األمم 

أن ختصيصننهم؛ ب ننج م أهىل ابتنن ت اببننهعجة علننى خصجصننية ابرانن بة اننم دهن اننجايمحن حينن  ه نن  ابقننرا  
حن هذكنننر ابنننرازذ أن ختصيصنننهم اب ينننلار   ينننلس اعينننة اب  ننن فة إىل (3) عليننن  هانننلم بقنننرابسهم متننن  صنننلى  

قرابسهم مت  صلى   علي  هالم   ء أيل   باظم وركهم كس ليبهم ابحشنر ابنلذ دن هز كفنر أينل اب سن ال 
همنن  اعاي   هخننسم ابقننرا  ردس علننى ااننسه ل يننلا ابتصننرا  اننلس (4)ا  ننلبني بتبجعنن  صننلى   علينن  هاننلم 

فهننلس األبفنن ا أبفنن ا ب ستنن  هدنن  أعلننم ونن اه  علننى خصجصننية رانن بة ا صننعفى صننلى علينن  ابباننرال بقجبنن : 
ابسنن م يننج ا ننس لم انن  ه  يفهننم ختصننيص ابرانن بة ه  إرادعنن حن بننل أيننلر ابننرهم هابفننرت انن حن هإذا كنن ن علينن  

ينهعجا ذبن  ه  فهمنجسحن هبنج فهمنجس ألقن مجا األممحن هابانرال   عفهنم ذبن حن هأعنهاةس من  أينل زم ين    ها ىلر 
حن (5)بنن  احعننة علينن حن هدنن  أيلنن     يفهننم ذبنن  فمنن  فهمنن  إ  يننلا ابتصننرا  ابننلذ انن ء  انن   فسنن ر إ  بننة 

مبيتنن   أينن    يسنناهم أن يسننسهبجا بننباو منن   نن ء بنن  حممننه صننلى   علينن  هاننلم   ابتصنن رى هخ  نند ابقننر 
قبلنجا بالن حن هذبن  ابانسه هلم انلس اعاي   م أن يقبلنجا من   ن ء بن  إذاهيرتكجا ابباو اعخرحن فيعند علنيه

ابتن ت ك فنة هقنه وهنر هم  و اه  على خصجصية ابرا بةحن هينج ابق ىلنل صنلى   علين  هانلم أين  مرانل إىل 
هّعه اب  ا جزذ يلس ابهعجى م  ابتص رى أ   م  علبنيه إبلنيه علنيهم هإ  فمن  أوبسنجا (6)صهق    قجب  

حملمه أصل صلى   علي  هالم أصل ابرا بة هابتّبجةحن ف ن ابتنّ    ي نلالحن هقنه بنني صنلى   علين  هانلم 
هي نلا من  خن ل من  انبق   (7)أي  با  إىل ابت ت ك فةحن هكسند إىل قيصنر هكسنرى هان ىلر ملنجك األعن  م 

بتننن  صنننلى   عليننن  هانننلم ا سنننلمجن بلتصننن رى مننن  يسالقنننجن بننن    دعنننجايم خصجصنننية راننن بة ا يُبنننق ابالمننن ء

                                                           
 .(15/5ا صهر يفس  )(1)

 .(5/5ا صهر يفس  )(2)

 .12األ جبة ابف خرة   (3)

 .(13/146ابرازذ ) عفس (4)

 .12األ جبة ابف خرة   (5)

 .447ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (6)

 .73علبيه إبليه   (7)
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اببارالحن فلم يبنق هلنم بانه ذبن  إ  قبنجل احنق هاعبن ع ا صنعفى صنلى   علين  هانلم هعنرك اباتن د ها  ن برة 
 .(1)هايسو ل احع  

 
 دعوى أن القرآن ورد بتعريم الاصارى والثااء عليهم:  -2

لمني   عصر احرهال ابصنليبية كن ن فف  را بة ألحه اب س ال ابتص رى كسبه  على بس  م مج هة إىل ا س
 ابشب  فيه  أن ابقرآن هرد بساظيم ابتص رى هاب ت ء عليهم مسم      ذب  فيم  يل :  م   م  م  أهردس م 

عقهمي بيهللا ابتص رى هصجاماهم على مس  ه ا سلمني   قجب  عا ىل : " ابلي  أخر جا من  دايرينم ب ن   -أ
  دفنننهللا   ابتنن ت بالنننهم بننباو هُلنننهمد صننجامهللا هبينننهللا هصننلجا  همسننن  ه حننق إ  أن يقجبننجا ربتننن    هبننج 

 (.40يلكر فيه  ااُم   ك  ا  هبيتُصرن   م  يتصرس إن   بقجذ عزيز")اح حن آية: 

 
كننّلبجك فقننه ُكننلال ُرُاننل  منن  قبلنن   نن ءها عاظننيم ابقننرآن اب ننرمي ب ايننل كمنن    قجبنن  عانن ىل : "فنن ن   -ب

ا اينل هقجبن  عان ىل "هقفيتن  علنى ( هاب سن ال يتن  ينج 84ر هاب س ال ا ت " )آل عمنرانحن آينة: ابببيت   هابزالبُ 
ءا ريم بايسى اب  مرمي مصهق      بني يهي  م  ابسجراة هءاعيت  ا ايل في  يهذ هيجر همصهق      بنني يهين  

هأيزبتن  إبين  اب سن ال ابحنق مصنهق   ( هقجبن  عان ىل: "46م  ابسجراة هيهى همجعظة بلمسقني")ا  ىلهةحن اعية: 
منن  احننق  ك نن  بننني يهينن  منن  اب سنن ال همهيمتنن   علينن  فننأح م بيننتهم رنن  أيننزل   ه  عسبننهللا أيننجاءيم عمنن   نن ء

هبننج ونن ء    ال ننم أمننة هاحننهة هب نن  بيبلننجكم   منن  ءا كننم ف اننسبقجا ب ننل  التنن  مننت م وننرعة همته  نن   
 (.48يتبا م ر  كتسم في  ختسلفجن" )ا  ىلهةحن اعية: ال ا  إىل   مر ا م مجيا   ف

 
مننهح ابقننرآن بلتصنن رى كمنن    قجبنن  عانن ىل: "بسعنننهن أّوننه ابتنن ت عننهاهة بلننلي  ءامتننجا ابيهننجد هابنننلي   -ج

أوركجا هبسعنهنَّ أقنرام منجدة بلنلي  ءامتنجا ابنلي  قن بجا إان يصن رى ذبن   ن منتهم قسيسنني هريبن ان هأ نم   
(. هقجبنن  "ه  دنن دبجا أيننل اب سنن ال إ  اببنن  ينن  أحسنن " )ابات بننج  اعيننة: 82 ىلننهةحن آيننة: يسننس بجن" )ا 

46 )(2). 
 

هقنننه فتنننه ابقنننرا  ينننلس ابشنننبهة مبيتننن   أن ا نننراد بقجبننن  : "هبنننج  األونننرار   كنننل زمننن ن بج نننجد األخيننن رحن فنننزم  
هإ  بامهننم ا اننسق مة  مجاننى علينن  ابسنن م يسننلم أيننل األرل منن  بنن ء يامهننم بسننبد منن  فننيهم منن  أيننل

                                                           
 .(1/320دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(1)

 .(1/322دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(2)
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اهل ك هيهمد صجامهللا يابه   فيه  على ابهي  ابصنوي  حسند ابشنرياة ا جانجيةحن هكنلب  زمن ن عيسنى 
 .(1)هزم ن حممه صلى   علي  هالم

 
هق ل ابب جذ   ماىن اعية: أذ هبج  دفهللا   ابت ت بالهم بباو هلهم   ورياة كل ي  م ن ن صن  محن 

اننننى اب تنننن ىلهحن ه  زمنننن  عيسننننى اببيننننهللا هابصننننجامهللا ه  زمنننن  حممننننه صننننلى   علينننن  هاننننلم هلننننهم   زمنننن  مج 
علنى  بنلهأم  ه   عقهمي ابصجامهللا هاببيهللا على ا س  ه فج ن  ابقنرا  أن ذبن  بنيه ألفلنليسه  (2)ا س  ه 

 أخبننل حن هقننجهلم:  (3)ابا ننهحن فسأخ ينن  ألفلننليسه  هم   نن  يظنن  قننجل ابق ىلننل: فنن ن ي  بنند ا  ىلننة هاألبننف
يننهمه  أعظننم منن  علينن  اببننهريم هابننهيت ر ف برتعينند منن  األد  إىل األعلننىحن هالخنن  ا سننعه بشننرفه حن هأن 

انن بق حن هه نن  ابننرازذ اننبد عقننهمي ابصننجامهللا هاببيننهللا   ابننلكر كمنن    قجبنن  عانن ىل: "همننتهم (4)يننهم غ ينن  
ه فلننلحن إذ بيتنند أين  يننلكر ااننم   هزاد ابقننرا  أن يننلس اعينة خصنند ا سنن  ه رزين (5)ابلن ا   ذن  "

مننننلكجر هأقننننرال مننننلكجر   اعيننننة إىل يننننلا  الفيهنننن  ك نننن ا حن حينننن  أن ابلننننم    ابل ننننة اباربيننننة ياننننجد إىل أقننننر 
علنى مسن  ه  هه   ابقر   أن م  أاب ال عقهمي مس  ه أينل ابلمنة همصنلي  م(6)ابجصف يج ا س  ه 

بساظننيم ابقننرآن ب ايننل كمنن    قجبنن  عانن ىل: "فنن ن  منن  يسالننق  حن هأمنن (7)ا سننلمني أ نن  أقننهم بتنن ء منن  ا سنن  ه
( فقننه 184كننلبجك فقننه ُكننّلاَل راننل منن  قبلننَ   نن ءه ابببينن ان  هابزبننر هاب سنن ال ا تنن " )آل عمننرانحن آيننة: 

أذ اب سند ابتن ة اببيفايننني  (8)اب سند ا تزبنة ا سقهمنة بنني ابقنرا  أن "أل"  انس راا ا نته إون رة إىل مجينهللا
إذ ي  غ ينة ابنجي  هابلناف هانقم حن ها قصجد ا  اب سد ا تزبة   ا بهبة اب   يهذ ابتص رى (9)  هاحع
أن   يننلس اعيننة زايدة فلننل هه نن  ابننرازذ (10)  هابرهايننة هابقعنن ع ابسنن  حبينن    يجوننق بشنن ء متهنن  احنن

هاب سنن ال عليهنن  يقسلنن  بلقننرآن علننى اب سنند ا سقهمننةحن هذبنن  أن ا ننراد ابببيتنن   ا اعننزا حن هععننف ابزبننر 
م ن يرة ب سنبهم هذبن  ينهل علنى أن أحنها  من  األيبين ء من   ا   يرةحن أذ أن ماعزا  األيبي ء ابسن بقني ك يند 

                                                           
 .(1/322ا صهر يفس  )(1)

 .(5/389ما   ابستزيل بلب جذ )(2)

 .(1/323دعجة ا سلمني بلتص رى )(3)

 .19 - 18األ جبة ابف خرة   (4)

 .(37 – 12/36عفس  ابرازذ )(5)

 .19 - 18األ جبة ابف خرة   (6)

 .(6/49ا  مهللا ألح  م ابقرآن )(7)

 .21األ جبة ابف خرة   (8)

 .(1/324دعجة ا سلمني بلتص رى )(9)

 .21 جبة ابف خرة   األ(10)
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ك يد كسبهم ماعزة هلم ك بسجراة ها ايل هابزبجر هابصوفحن با هحن ابقنرآن فهنج هحنهس ماعنزةحن هينلا من  
بنن  عان ىل " هءاعيتن س ا ايننل فين  ينهى هيجر")ا  ىلننهةحن . هأمن  قج (1)خصن ىلص رانجل   صنلى   علينن  هانلم 

ا اينل (حن فقه بني ابرازذ ماىن يلس اعية رن  ينج حعنة علنى ابتصن رى هذبن  أن اهلنهى ابنلذ   46آية: 
يننج اوننسم ب  علننى ابننه ىلل علننى عجحيننه   هعتزيهنن  عنن  ابصنن حبة هابجبننه هابتننهحن ها  ننلحن أمنن  كجينن  مصننهق    نن  

بشننرا  ربانن  حممننه صننلى   علينن  هاننلم همقهمنن حن كننلب  كجينن  يننهى مننرة أخننرىحن  وننسم ب  بننني يهينن  أذ م
انبب    يسنهاء ابتن ت إىل يبّنجة حممنه صنلى على اببشن رة رومنه صنلى   علين  هانلم في نجن ذبن . ا اينل 

 ر بتنّجة حممنه   علي  هالمحن ه  و  أن أوه ه جس ا ت زعة بني ا سنلمني هبنني ابيهنجد هابتصن رى ين  إي ن
يننهل د بننة ونن يرة علننى يبّجعنن حن صننلى   علينن  هاننلمحن هبننلب  يبنن  اننبو ي  هعانن ىل   يننلس اعيننة أن ا ايننل 

حن هبننلب  قنن ل (2)إىل اببينن ن هابسقريننر بة ابنن  ينن  أوننه ا سنن ىلل احسي  نن   ف نن ن ا ايننل يننهى   يننلس ا سننأ
( أذ بيقننرأ أيننل 47  أيننزل   فينن " )ا  ىلننهةحن آيننة: اننبو ي  هعانن ىل باننه يننلس اعيننة "هبننيو م أيننل ا ايننل رنن

ذب  ا مين ن رن  أيزبن  ا ايل ر  أيزل   في  على ابج   ابلذ أيزب    في  م  غ   ريف ه  عبهيلحن هم  
. هقجبنن  عانن ىل "هأيزبتنن  إبينن  اب سنن ال ابحننق (3)  فينن  منن  ابننه ىلل علننى يبّننجة حممننه صننلى   علينن  هاننلم 

د عصنهيق اب سند ( ه ن  ابقنرا  أن ا نرا48)ا  ىلنهةحن آينة: ق      بني يهي  م  اب س ال همهيمتن   علين " مصه
هأم  من  يسالنق رنهح ابقنرآن بلتصن رى ففن  قجبن  عان ىل: "بسعنهنَّ  (4)هيلا   ميرتى في  ع قل  ا تزبة   ا بهبة

( قنن ل ابقننر   : يننلس اعيننة يزبنند   82آيننة:  ابتنن ت عننهاهة بلننلي  ءامتننجا ابيهننجد هابننلي  أوننركجا" )ا  ىلننهةحن
. هقنن ل ابب ننجذ:   يننرد بنن  مجيننهللا ابتصنن رى (5)ابتع ونن  هأصننو ب   نن  قننهم علينن  ا سننلمجن   اهلعننرة األهىل 

دينم هينهم مسن  هيم هإحنراا أل م   عهاه م ا سلمني ك بيهجد   قنسلهم ا سنلمني هأانريم هختنريبهم ب 
. ه  قجبن  عان ىل (6)امة هلمحن بل اعينة فنيم  أانلم منتهم م نل ابتع ون  هأصنو ب  مص حفهمحن   ه ء ه  كر 

(حن بنني ابقنرا  أن   ذبن  دبني   46: "ه  د دبجا أيل اب س ال إ  اببن  ين  أحسن " )ابات بنج حن اعينة: 
المننن ء . هي نننلا فتنننه اب(7)علنننى أ نننم علنننى ابب  نننلحن هبنننج كننن يجا علنننى احنننق مننن  احسننن   ا سنننلمجن إىل  نننهاهلم 

                                                           
 .(5/101عفس  ابرازذ )(1)

 .(6/10ا صهر يفس  )(2)

 .(6/10ا صهر يفس  )(3)

 .21األ جبة ابف خرة   (4)

 .(3/165ا  مهللا ألح  م ابقرآن )(5)

 .(3/85ما   ابستزيلحن بلب جذ )(6)

 .29األ جبة ابف خرة   (7)
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ا سلمجن   عصر احرهال ابصليبية ونب  ابتصن رى حنجل ينلس اعاي  هأم  هلن  هابن  عالقنجا ان  زعمن ء منتهم 
 .(1)أن فيه  وت ء عليهم هإقرارا  بب  لهم مج وني ا اىن ابصوي  هل  إزابة بلشبهة هإق مة بلوعة 

 
مننن   نننم  كسننن ال ألحنننه  ه  عصنننر احنننرهال ابصنننليبية كننن نشيييبهات تعيييدد البوجيييات   اإسيييال :  -3

 ا فال آدم علين  ابسن م أ، اببشنرابقس هاة ابتص رى إىل أ، عبيه الزر   ا و رة إىل أن ا سلمني خ بفج 
 ابحنة ابسانهد هقنه أون ر ابقنر   إىل عانريو أحنه   زه ة هاحهةحن هخ بفجا ابسجراة هذب  ابلذ   ع   ب  إ 

بتصرا  ع  ابت  صلى   علين  هانلم : ... مث أمنر اب ك ن ر كب ريم  ابحة ابساهد   ا ا م بقجل يلا ا
. هقه ك ن رد باو ابالمن ء ا سنلمني (2)م  ابتس ء هرخص     قه حن هأحل عزهي  ا علق   ابف  را  

   عصر احرهال ابصليبية على يلس ابشبهة على ابتوج ابس و:
 
 ن : فن ن ابنلذ أمنران   بن  من  ابت ن ححن هان  بتن  ابساهد عشريهللا إهل  جيد ابسسليم بن  حين  قن ل الزر  -أ

هقن ل ابقننر     ردس علنى أحننه (3)ابعن ا بنيه با قننل ايسقن دس بن  قبجبتنن  بنلب  إ نن  ينج بانه وبننج  األصنل 
مننن    يتب ننن  أن يت نننرس أحنننه مننن  اباقننن ءحن ف يننن  مننن   نننجزا   –أذ ابسانننهد  –قس هانننة األينننهبه : فنننلب  

 .(4)ص دا ا تقجل اباقجل هقه هرد بلب  ابشرع اب
 
إن ابسانهد كنن ن بننهى بنين إاننراىليل هيصنند علين  ابسننجراةحن بننل إن فيهن  ا مننهللا بننني ابقريبن   احملننرم ا مننهللا  -ب

بينته    ا ان محن قنن ل ابقنر     ردس علننى ابقسنيه ابتصنرا : .. أ  جينن    ابسنجراة أن إبننراييم ك يند بنن  
هلن  م ىلنة بياة هرا يلحن هقنه وبند أيلن   أن انليم ن ك يند ياقجال بني ا رة هي  رحن هكلب  م  هرد فيه  أن 

مث أبزم ابقر   ينلا ابتصنرا  رن    مفنر بن  متن  هذبن  بقجبن : فن ن كنلبسم ونرعت   (5)امرأة أه عساة هعساجن 
على  جاز ي  ح يس ء ك ن ة فلس نلبجا بتبنجّة إبنراييم هياقنجال هانليم ن ه  فنرا بنني يبّيتن  أل ل أي  اوسمل 

 .(6)هاحه متهم راجل يبلا ح م    ء األيبي ء   أن كل هبني ي  
 

                                                           
 .(1/327دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(1)

 .(1/327ا ع م ر    دي  ابتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(2)

 .262مق مهللا ابصلب ن همراعهللا أيل ا مي ن   (3)

 .454ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (4)

 .(1/330دعج ا سلمني بلتص رى )(5)

 .(1/330دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(6)
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أن ابساننهد بننيه فينن  ل بفننة بفاننل آدم أ، اببشننرحن حينن  ه نن  الزر نن  أن اقسصنن ر آدم علينن  ابسنن م  -ج
 .(1) رهرة باهم ه جد أخرىحن هبلب  زه  ابت  بتس  على زه ة هاحهة 

 
صرحن حين  أون ر ابقنر   إىل   يند من  ينلس اح نم م  اح م اباظيمة م  جيل ع  اح  أن ابساهد في -د

 .(2)هاب  م  أعظمه  ع    ابتسلحن هعم رة ابهيي  اببلرية ابص حة 
 
أن ابساهد   ا ا م مشره  ابباهل بني ابزه    فباه أن ه ن  ابن  ا نجزذ بانو أح ن م ابسانهد  - ه

قن ل "..  .(3هون ث هرابع" )ابتسن ءحن آينة: ي وجا م    ال ب م م  ابتس ء م ىن  عفس  قجب  عا ىل : "ف 
هي نلا بنني ابالمن ء ا سنلمجن   ينلس ابفنرتة أن  .(3)ف ن خفسم أ  عاهبجا بني ي  ء األربهللا فن ي وجا هاحنهة

عاهد ابزه    عشريهللا إهل  بيه   ا ا م فوسدحن بل هبهذ األيبي ء ابس بقنيحن هأبعلجا كلب  من  عالنق 
د األمنر ابقصننه متهنن  عشننجي  ابنهي  ا انن م  هابستفنن  متن  بيظهننر  لينن   عتنن بن  ابتصنن رى منن  ونب  حننجل يننلا 
 .(4)ه  عة ب يفاىلهم م ع  ابفعرة اببشرية هابستة ا هلية اعب ع   أليجاىلهم ابتص رى   يلا األمر هادرافه

 
  ايسشن رس   ه نمن  أقنه ابشنب  ابن  أ رين  أعنهاء ا ان م همن  زابنجا يدعوى انت ار اإسال  ابلسيي :  -4

جا عنننن  أيننننهاا ا هنننن د هابسنننن مية   ا انننن م هابنننن  متهنننن حن ردا  اعسننننهاء ا اسننننهي  علننننى اببسننننيفحن هقننننه علقنننن
ا سننلمنيحن هإزابننة احعنند هاحننجا ز هاباراقيننل ابنن  عقننف أمنن م ابننهعجة ا انن مية كنن    عصننل إىلحن هحرااننة 

  هإغ وننة ا ظلننجمني ها سسلننافني منن  ابننهي  همح يسنن  منن  أيننل ابب  ننلحن هالدينند انك نن  اباهننه منن  ا ا يننهي
ه  عصننننر احننننرهال ابصننننليبية كنننن ن منننن   ننننم  أ رة ابتصنننن رى  ننننه ا انننن م دعننننجى ايسشنننن رس  (5)ا سننننلمني

اببسننننيفحن إذ قنننن ل أحننننه قس هاننننسهم   رانننن بة بنننن  إىل أ، عبيننننهة الزر نننن  : ... هدينننن  ابصننننليد فشنننن    
 (6)هر   األرل األرل دهن ايف ه  قهرحن هديت م إ   وهر اببسيف هابق

 هقه عصهى علم ء ا سلمني بلرد على ابتص رى   يلس ابهعجى هك ن ذب  على ابتوج ابس و: 
 

                                                           
 .263مق مهللا ابصلب ن   (1)

 .405ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (2)

 .(2/82زاد ا س  )(3)

 .(1/331دعجة ا سلمني بلتص رى )(4)

 .(1/333ا صهر يفس  )(5)

 .115مق مهللا ابصلب ن همراعهللا أيل ا مي ن   (6)
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بينن ن أن ايسشنن ر ابتصننرايية منن  كنن ن إ  بسننبد ابقسنن ل هبننج  ذبنن   نن  بقنن  متهنن  أوننر قنن ل الزر نن  حننجل  -أ
م رخنننجكم هغننن يم مننن  أن غفلننند عمننن  كسبننن  ردس علنننى أحنننه قس هانننة ابتصننن رى: ... ف أيننن  قنننه ذبننن    

ك ن  اب ال ابقس ل مهللا ابيهجد هكتسم  رقج م اببت انحن هع رقج م   اببو ر هعاملنجن فنيهم ابسهاء ديت م إ    
. هقنن ل ابقننرا  حننجل يننلس ابشننبهة منن  قبننل (1)مجيننهللا أيننجاع ابننلل هاهلننجان هبننج  ذبنن    يبننق ب ننم ابيهننجد أوننرا  

 .(2)ا سأبة   عقم هلم ق ىلمةحن ه  يبق متهم ابقية ابتص رى : فلج ابسزمجا ورياسهم   
ها بسان د  اسهم اب    هم على ابصنل  ها سن  ة هعنهم ابقسن لأن ابتص رى   هاقهللا أمريم ل بفجن بشري -ب

ع  ا ت زعة إىل أن عقجم ابس عة حي  أهرد الزر ن  يصجصن   من  ا اينل   ذبن  متهن :   عقن همجا ابشنرحن 
  : همن  أراد أن خي صنم  هىبخنل وجبن . هقجبن(3)لنى خنهك األمين  فونجل بن  اعخنر أيلن   بل م  بعمن  ع

فأعرك ب  ابرداء أيل  حن هم  ا رك مي   هاحها  فأذيد ما  اوتني.. أحبجا أعهاءكم ابركجا  عتي محن أحسنتجا 
أوننه  –ى أذ ابتصنن ر  –حن مث عقنند الزر نن  علننى ذبنن  بقجبنن : .. همننهللا ذبنن  فنن ان يننراكم (4)إىل مب لنني م 

ابتننن ت ع  ببننن   هحرصننن   علنننى ابقسنننل هابقسننن ل هبسننن  األينننهذ ا عسسننن ا   أقعننن ر األرلحن عقسلنننجن ابتفنننجت 
هعسننلبجن األمننجال .. مننهللا  ننرمي إاننيل م ذبنن  علنني م هإجي بنن  ا اسسنن م ألعننهاىل محن همنن  ااننسول حرمنن   

ت قشنة هلنلس ابنهعجى : هأععند من    عا ىل فهنج أونه ابتن ت كفنرا  اب  هكسبن  هأح  من  هقن ل ابقنر     م
علبسنهم اببقسن ل ها ك ن ر متن  أبنه ابنهير إىل ابينجمحن هينم  –أذ دعجايم ايسش ر ا ا م اببسيف  -ذب    

مننهللا ذبننن  يّننهعجن أن ابقسننن ل غننن  مشننرهع هلنننم هينننلمجن ابشننرياة ابننن   نن ء  بننن حن فهنننم قننه انقلننند أفاننن هلم 
 .(5)أقجاهلم هوهه  على كلام أحجاهلم 

 
 كان القتال   اإسال  عيبًا لهو كذلك   األمم السابقة: ىلن   -ج

فنننن ن كتنننند قلنننند ذبنننن  بساينننند بنننن  إذ قنننن ل الزر نننن    مت قشننننة بلقسننننيه ابتصننننرا  حننننجل يننننلس ابننننهعجى 
ا ا محن ف ي  عبد مجاى ب  عمران هيجوهللا ب  يجن هم  قبلهم  هم  باهمه  م  األيبين ء علنيهم ابصن ة 

 .(6)ابع غية بب ديم  هابس محن ف  م ح ربجا األمم
 

                                                           
 .285مق مهللا ابصلب ن همراعهللا أيل ا مي ن   (1)

 .89بة ابف خرة   األ ج (2)

 .(5/39اب س ال ا قهتحن إايل م  ا صو ح )(3)

 .286مق مهللا ابصلب ن   (4)

 .452ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (5)

 .285مق مهللا ابصلب ن همراعهللا أيل ا مي ن   (6)
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علنى ينلس ابسنتة حين  ه ن  كنل من  الزر ن  إن ابقس ل اتة أيل احق منهللا أينل ابلن ل ها سنلمجن  -د
 .(1)هابقرا  ذب حن هم  مث ف بقس ل م  مت قد ا سلمني هحست  محن   م  ما ىلبهم هايا  م 

 
   ذبن   ن ابتنّ  صنلى   علين  إن ا ه د   ا ا م م  أاب ال مح ية ابهعجة: حي  ه   الزر  - ه

هاننلم وننل   قجمنن  زمتنن   يننهعجيم إىل عبنن دة   هحننهس هيبننل األصننت م هاأله ن فو ربنن  قجمنن  هآذهس ه ننيقجا 
علي  هأصو ب حن ف  ن ا ه د رافا   هللا األذى هم سب   قجة هييبة بلمسلمنيحن ه  ت   بنهعجة احنقحن هبسنبد 

ابهي  ابصوي  ابلذ   ء ب  ا سي  علي  ابسن م ونل أيلن  مسسلنافني عهم ه جد ذب    ابتصرايية ف ن 
باهس فرتة فس ونى هحنرا هبنهلحن همن  علين  ابتصن رى ابينجم إ ن  أفشن س قسنعتعتني ابن  ي ينة اببقهنر هاب لبنة 

 حن ف  ن عهم عشريهللا ا ه د   بهاية ابتصرايية م  أاب ال  افه  هم  مث  ريفه  هعبهيله .(2)
 
  ا انن م   ي ننجن إ  باننه قينن م احعننة: حينن  ه نن  ابنن  ا سعبنند أن  هنن د ابتنن  صننلى  إن ابقسنن ل -و

ك ن باه صيف دام أك ر م  و وة عشرة اتة م  ابنهعجة اببلنني هإق منة احعنةحن مث كن ن األمنر   علي  هالم  
  باننه ا يننلار اببقسنن ل باننه وهننجر ا اعننزةحن هقينن م احعننةحن هه ننجح ابه بننة همنن  كنن ن إوننه ر ابسننيف أبننها  إ

 .(3)ها علار 
 
 دعوى عد  جب  املسلمء بصحة القرآن الختالف الصحابة    عه وتعدد لراءاته:  -5

 ن  أ رس ابتصن رى حنجل كسن ال     يننلس ابفنرتة ادعن ىلهم عنهم  نزم ا سننلمني بصنوس     بفنة عبنه   بنن  
حن هأن عاه ابقراءا  على انباة قنراء أونه (4)ا  مساجد ر     علي  ع م ن ب  عف ن ر     عت    مج

حن هقنه رد ابقنرا  علنى ينلس ابنهعجى مبيتن   أن خن ا عبنه  بن  (5)م  اخس ا األان يل ع  أرباة ر ن ل 
مسننناجد ر ننن    عتننن  بلصنننو بة بنننيه   إوبننن   وننن ء بنننيه مننن  ابقنننرآن أه حنننلا وننن ء فيننن حن إذ ابقنننرآن 

الننن ا   أن عبنننه  بننن  مسننناجد ر ننن    عتننن  كننن ن يقنننرأ ابقنننرآن  اببسنننجاعرحن هإ ننن مالنننجم  مينننهللا ابصنننو بة 
هيلنننم إبيننن  عفسننن سحن هكننن ن يقرةيننن  فصننن م و ونننة أايم مسس باننن  حن فت زعننن  ابصنننو بة بنننلب  حرصننن   منننتهم أ  

كمنن  هعنننه عننز ه ننل ب س بننن   إىل ابقننرآن  ننن  بننيه متنن حن هكننن ن ابصننجاال ماهنننمحن هيننلا منن  حفننن    يلنن ا 
                                                           

 .90األ جبة ابف خرة   (1)

 .142ابتصيوة ا مي يية   (2)

 .95 - 94  األ جبة ابف خرة (3)

 .(1/338دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(4)

 .ا صهر يفس (5)
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(. هقن ل ابقنر     مجنهللا ابقنرآن: هكن ن 9)احعنرا حن آينة: (1)بتن  ابنلكر هإاّن بن  حن فظجن"بلب : "إانَّ د  يزَّ 
ينننلا مننن  ع مننن ن ر ننن    عتننن  بانننه أن مجنننهللا ا هننن  ري  هاأليصننن ر ه لنننة أينننل ا اننن م هوننن هريم   ذبننن  

ح من  انجاي حن ف عفقجا على مجا  ر  ص  هوبد   ابقراءا  ا شنهجرة عن  ابتن  صنلى   علين  هانلمحن هإ نرا 
هفيمنن  يسالننق بساننهد ابقننراءا  فقننه ه نن    نن  مجيانن   مسلقنن ة عنن  (2)هااسصننجبجا رآينن  هكنن ن رأاي اننهيها  مجفقنن   

ابت  صلى   علي  هالم اببسجاعرحن مث إن يلا ابساهد م  رمحة   باب دة إذ قب ىلنل ابانرال حنني ينزهل ابقنرآن  
قصننر ها خفنن ء ها م بننة هإعمنن ل اباجامننل ابت صننبة هابرافاننة ك ينند لسلفننة ابلهعنن   بننني ابسلنن يم ها ننه هاب

هأمنن  فيمنن  يسالننق بسشننبي  ابتصنن رى اخننس ا ابقننرآن  (3)علننيهم  حن هبننج كلفننجا كلهننم بلهعننة هاحننهة بشننقها نن رة
علننى ذبنن  مبيتنن   ابفننرا ابجا نن  بننني األمننري حن إذ األان يننل   عتقننل إبيتنن  ابخننس ا األان يننل فقننه رد ابقننرا  

هكن م كهتنة هملنجك حشنري   إ  عجاري ك بقرآن اب رميحن بل ي  د ازم  ن أك ري  بيه متز   هم  يج   اببسجاعر
ابتص رى   ا ايل هزعمجا أ   م  اب س ال ا تزلحن هبنلب    جينز ا سنلمجن أن جيالنجا ونيا   من  األح دين  

ا  ابتصنن رى بقجبنن : ... فنن  حن مث خ  نند ابقننر (4)مننهللا صننوسه  لسلعننة اببقننرآن ه  قننجل أحننه منن  ابصننو بة 
عشننننبهجا أيفسنننن م بتنننن حن فننننج  منننن  ا سماتنننن    ونننن ء منننن  يننننلاحن بننننل أيننننسم   غ يننننة األمهنننن لحن هدنننن    غ يننننة 

ه جس إععن ز ابقنرآن هبين ن خص ىلصن  ابن  هقه  هث ابالم ء ا سلمجن   عل  ابفرتة   إبراز (5)ا حسف ل 
 .(7)ألان يل هبي ن عهم صوسه  اإيل ح عت قو مهللا (6)عفرد ا  ع  ا ىلر اب سد 

 
  كسنننن ال ألحننننه ابقس هاننننة ابتصنننن رى   األيننننهبه بانننن  بنننن  إىل انتقييييادهم النييييالق   اإسييييال  :  -6

فينن حن كنن ن منن   ننمته   ا سننلمني منن  مهيتننة  ليعلننة إىل قر بننة يتنن ل فينن  منن  ا انن م رنن  أهردس منن  وننبه  
ة من  زه هن     نل بن  أن يرا اهن  إ  بانه أن عنت   ايسق دس بلع ا   ا ا محن هكيف أين  إذا ابيند ا نرأ

زه    غ س هأن ذب  م  األمر اببزان هيج ل بف بقجل ا سي  :   يتب   بلر نل  ن ا زه سن  إ  أن عنز حن 
أعننين منن   لقهنن   –هإن زينند فانن   فنن   ننل بنن  مرا اسهنن حن همنن   لننق امرأعنن  فقننه  اننل هلنن  اننبي   إىل ابننز  

                                                           
 .98األ جبة ابف خرة   (1)

 .(1/39ا  مهللا ألح  م ابقرآن )(2)

 .98األ جبة ابف خرة   (3)

 .99 - 98ا صهر يفس    (4)

 .99ا صهر يفس    (5)

 .(1/340دعجة ا سلمني بلتص رى )(6)

 .(1/340يفس  ) ا صهر(7)
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. هقه رد ابقر   علنى ينلا ابقسنيه مبيتن   أن عنهم قبجبن  (1)زه  معلق فهج ف اق ا  هم   –بههن ابد 
بلع ا إم  ي جن م   هة اباقل أه م   هنة ابشنرعحن فن ن كن ن من   هنة اباقنل فن ن اباقنل    ينل هقنجع 

أن يت نننر يبّنننجة مننن  ق مننند األدبنننة ابعننن احن هإذا كننن ن األمنننر كنننلب  ف ينننف يتب ننن   ننن  يتسسننند إىل اباقنننل 
هإن كن ن عنهم قبجبن  من  حين  بق  اة على صهقة م  حي  إين  ح نم بشن ء يصن    اباقنل أن يج نهحن ا

إي   تجع م   هة ابشرعحن ف م  أن ي نجن من   هنة ابشنراىلهللا كلهن  أه من  بالنه حن هاألهل اب نل ففن  ابسنجراة 
مننن  اخنننس ا  األح ننن م  ننن  يالمننن   ابسصنننري  اببعننن ا هاب ننن    ننن ىلز  نننجاز اخنننس ا ابشنننراىلهللا   بانننو 

حن مث ه نن  ابقننر   باننو ا صنن م ابنن    ع ننجن إ  اببعنن ا هابنن    اننبيل با  هنن  (2)األحننجال ها صنن م 
اب سننن ال هابسنننتة علنننى مشنننرهعية بننن  قهامننن  بانننه أن اننن ا األدبنننة مننن  . هقننن ل ا(3)  احيننن ة ابزه ينننة إ  بننن  

زسحن ف ينن  ررنن  فسننه  احنن ل بننني ابننزه ني ابعنن ا: هأمجننهللا ابتنن ت علننى  ننجاز ابعنن احن هاباننيفة دابننة علننى  ننجا
فيصن  بقن ء ابت ن ح مفسنهة حملنةحن ه ننررا   نردا   بنزام ابنزه  ابتفقنة هابسنن   هحنبه ا نرأة منهللا انجء اباشننرة 

. (4)هالصننجمة ابهاىلمننة منن  غنن  ف ىلننهةحن ف قسلننى ذبنن  وننرع منن  يزيننل ابت نن ححن بسننزهل ا فسننهة اح صننلة متنن  
ة احننق   ذبنن   ننن  علمنن  ابشنن رع منن   نناف ا ننرأة هعقننهميه  ابا  فننة علنننى هكجينن  بيننه ابر ننل ه  يانن  ا ننرأ

هه ن  ابن  قهامنة (5)اباقل   ك   م  األحي ن هم   صل م   راء ذب  من  ابلنرر   يتسنى ه  يسنهارك 
أ  عننن دذ حنننق       عسننن حن فس  باننن  بانننجل عفسنننهذ بننن  أن بلمنننرأة احنننق   مف رقنننة زه هننن  إن خشنننيد 

هانلم فق بند: اي قه هرد   احهي  أين   ن ء  امنرأة  بند بن  قنيه إىل ابتن  صنلى   علين  يفسه  مت  ه 
خلنننقحن إ  إ  أخننن ا اب فنننرحن فقننن ل رانننجل   صنننلى   عليننن  راننجل   مننن  أيقنننم علنننى  بننند   ديننن  ه  

أيننن  منننهللا عشنننريهللا هبنننني ابقنننر    (6)هانننلمحن أعنننردي  عليننن  حهيقسننن ة ق بننند يانننم فرد ننن  عليننن  هأمنننرس أن يف رقهننن  
ابع ا   ا ا م إ  أي  م رهسحن فالى ا سنلم أن يسو ون س قنهر اانسع عس حن هإذا كن ن  بنّه متن  فن  ي  نر 

هأم  كجن ا علقة و       ل بزه ه  األهل إ  باه زه  فج ن  ابقنر     ردس علنى ينلس (7)هيسم دى في  
 نل ابنلذ يسمن دى   إيقن ع ابعن ا فن ذا علنم ابنزه  أين  م  رمحة   إذ  الن  عقجبنة بلر ابشبهة : أن ذب  

                                                           
 .216ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (1)

 .222ا صهر يفسي    (2)

 .222ا صهر يفس    (3)

 .(10/323ا  ين )(4)

 .223ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (5)

 .(10/267ا  ين ) 5276ابب  رذ رقم (6)

 .224رى م  ابفس د هاألهي م   ا ع م ر    دي  ابتص (7)
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فين حن هاونسه (1)ابعن ا عجقند بسفجيند زه سن  علين  ارعنهع عن  ابسمن دذ  يجإذا أك ر م  يلا ا  رهس ابلذ 
منننن  ابننننزه  اب نننن   اببننننزان بجصننننف  ابب ننننلال ابقننننر     ردس علننننى ابقسننننيه ابتصننننرا    عشننننبي  ي نننن ح ا ننننرأة 

بقجبنن : هأعلننم اي يننلا ا فننرتذ اب ننلاالحن ها شننتهللا ا ننر الحن أن اباقنن ء   ير ننجن رنن   ها فننرتاء ها هننل هذبنن 
هذبننن  أينن   هلننند ونننرعت  هكنننلبد عليننن حن هعميننند عليننن  مق صنننهس فالنندحن ه  ىبعنننجن ر نننل مننن  أعيننند بننن  

بني ابزان هابت  ح هأن ي  حه  من  ابنزه  . مث ه   ابقر   باه ذب  ابفرا (2)فتسبد ابزهر هابفوم إبي  
اب ننن   صنننوي  هفنننق ونننرياة صنننويوةحن هأيننن  ي ننن ح اكسملننند ونننره   هأرك يننن  هايسفننند مجاياننن حن هعشنننبي  ينننلا 
ابقسننيه بنن  اببننزان منن  اباتنن د هابسمجينن  هابسزهيننر ابننلذ قصننه بنن  ااننسز ل ابا مننة هعتفنن يم منن  دينن  ا انن محن 

األهلحن بنل إين  ميلن  متهن   ابزه  اب ن   علنى   قهن  حن  ير نهللا إبيهن هإ    يقل أحه م  ا سلمني   ب ر 
منن  ميل نن  األهلحن فنن ن ونن ء  لقهنن  هإن ونن ء أمسنن ه  هإن كنن ن زها نن  متهنن  أل ننل أن  للهنن  بلننزه  األهل  

ه  عفصيل اب  قهامة بشره  عجد   إىل زه ه  األهل أكه فسن د ابت ن ح من  ابنزه  (3)ك ن ي  ح   ف اها  
 .(4)  بلزه  األهل   إذا ك ن ابقصه مت   ليلهاب  
 
 دعوى أن املسلمء وثايون وكفار:  -7

    ننن     خع بننن  أمننن م  منننهللا كل مجيننندقننن ل أكنننيف دعننن ة دعننن ة احنننرهال ابصنننليبية   أهرهاب اببننن اب أهرابن اب
فريسنن  هابننلذ دعنن  فينن  إىل ابقينن م ابحننرهال ابصننليبية : ... إ  أخ  نند اح  ننري  هأعلنن  ألهبانن  اب نن ىلبنيحن  

احن إن ذيننجال أهبانن  ابننلايبني إىل يتنن ك اننجا ع فننر إذا ايسهنند حينن  م  غ هلنن  كمنن  أن ا سنني  ىبمننر اننل
قسن هلم  نه ابنجوتيني ... اي بن  ابهييجية اجاء أوت ء مس  م على األرل أه عته عبجريم اببورحن أه   خلنم 

ابشننني  ني ازمينننة وننناد يسولنننى  ميننن ن عظنننيم  عسنننسابهسمننن  عننن ر إذ قننن م  نننته خسنننيه م نننل ينننلاحن  نننته 
حن ههصننف فجونني  ونن رعر أحننه منن رخ  احننرهال ابصننليبية ابفننري  هأبننرز قس هاننسهم ه نن  اوننرتك    (5)اببننرال 

ك ن  منن  أحنهاث يننلس احننرهال هصنف ا سننلمني انلس ابصننفة   كس بسنن  بسن ري  محنن   ابتصنن رى األهىل   
بننلل . كننلب  يننلس احننرهالحن ففنن  وت ىلنن  علننى اببنن اب أهرابن اب نن   ابننهاع  األهل بلوننرهال ابصننليبية قنن ل: .

حن همن رؤ صنلي  آخنر ع صنر أحنهاث احنرهال ابصنليبية (6)قجية بعرد ابجوتيني من  أرا ن  ا سنيويني   هجدا  
                                                           

 .(1/345ا صهر يفس  )(1)

 .(1/345ا صهر يفس  )(2)

 .(1/345ا صهر يفس  )(3)

 .(10/551ا  ين )(4)

 .93ابج جد ابصلي    ابشرا ابار،حن هفجوي  ابش ريت   (5)

 .96ا صهر يفس    (6)
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سننند  ريننن  احنننرهال هعنننجىل بانننو ا هننن م ابهيتينننة بلصنننليبيني   فنننرتة ينننلس احنننرهال هصنننف ا سنننلمني هينننج ي 
ا سنلمني هابصنليبيني : ..  بننية هم  ذب : قجب  هيج يسوهث ع  باو ا جاقنهللا اباسن ري ابصليبية ابب فرحن

هرغننم مننن  كنن ن يبنننهه مننن  الينند اب فننن ر بلقسنن ل إ  أن أملهنننم   ابتصنننر أه حنن  ابصنننمجد  ننجي   كننن ن أمننن   
حن هين  ينج أحنه قن د م هينج بلنههي  أمن  (1)هايي  حن هم  مث ك ن يهفهم ابجحيه ينج ون ل ابصنليبيني اببقسن ل 

س ابصننفة هذبنن  بقجبنن : .. بقنننه ااننسع ع ونناد ابفراننة   نن ء خع ابعنن  يصننف ا سننلمني اننلابرينن    أحننه 
حن ها نننن م ابتصنننن رى بلمسننننلمني (2)هعج ينننن  علننننجيني أن  ننننرر مهيتننننة ابقننننهت ابعنننن يرة منننن  ايسه كنننن   اب فنننن ر 

اببجوتيننة بننيه إ  كمنن  هرد   ا  ننل: رمسننين بننهاىله  هايسننلدحن إذ ابجوتيننة ابصننر ة هاب فننر اب  اننبو ي  هعانن ىل 
 ء ا سنننلمني   اباقينننهة بشننن ل عننن م صننن رى احملنننرا فهننن   منننة وننن يرة ابنننبع نحن هكسننند ابالمنننينننج ديننن  ابت

علنننمتد اب  ننن   ننن  يبعنننل ينننلس ابنننهعجى همننن  خننن ل ا هنننجد ابهعجينننة بلمسنننلمني دننن س ابتصننن رى   فنننرتة 
س احننرهال ابصننليبية همت قشننسهم بلاق ىلننه ابتصننرايية ابب  لننة هابننردهد علننى وننبههم مي نن  ااننس    عفتيننه يننل

 ابهعجى على ابتوج ابس و:
 
إن ابهي  ا ا م  دي  ابسجحينهحن هابتصنرايية أا انه  ابشنرك هاب فنر اب حن هعجحينه   انبو ي  هعان ىل  -أ

هعتزيه  ع  ابشرك ها  ل هابص حبة هابجبه من  مسنلم   ابنهي  ا ان م  ابنلذ بان  ابتنّ  صنلى   علين  
عان ىل : "قنل ينج ة ا سلمني ابراا ة اب    يسعرا إبيه  ابش حن قن ل هالم بسقريرس هابهعجة إبي حن هيج عقيه

بنلب  ( 4-1  أحه *   ابصمه *   يله ه  يُجبه * ه  ي ن  بن  ُكُفنجا  أحنه" )انجرة ا خن  حن اعاي  
ايعلننق ابالمننن ء ا سنننلمجن   ردهدينننم هدعننج م هيق وننن  م منننهللا ابتصننن رى   ينننلس ابفننرتة مننن  مبنننهأ مسنننلم بننن  

دين  اب فنر هابشنرك منهللا   ففن  مسنسهل كنل   –احملرفنة  –هيهمحن هيج أن ا ا م دين  ابسجحينه هابتصنرايية ب
مهللا ابتص رى ع نجن بهايسن  عقرينر عجحينه    نّل هعن  كس ال أهرد أه يق   بلالم ء ا سلمني   يلس ابفرتة 

 عيننل : احمننه   ابننلذ   هعتزيهنن  عنن  وننرك ابتصنن رى فينن  همنن  ذبنن  قننجل ا افننرذ   بهايننة كسنن ال ابس
ا تنزس يس  ر ابألعهادحن ا   ه ابلذ   عل رع  األو  ل هاألينهادحن ا قنهت عن  ابشنري  هابصن حبة هاأله د 

ه  مسنننسهل رد أ، عبينننهة الزر ننن  علنننى راننن بة أحنننه (3)ابنننلا  هابصنننف   عمننن  يقنننجل أينننل ا حننن د  عننن 
ه   يجبننه ه  ي نن  بنن  كفننجا  أحننه انن م علننى ا هسننهي  ابقس هاننة قنن ل: بسننم   ابننرمح  ابننرحيم إبنن  فننرد صننم

                                                           
 .(2/251احرهال ابصليبيةحن هبيم ابصجرذ عرمجة د./حس  حبش  )(1)

 .(2/251احرهال ابصليبيةحن هبيم ابصجرذ عرمجة د. حس  حبش  )(2)

 .(1/87ختعيل م  حرا ابسجراة ها ايل )(3)
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هاحمه   رال ابا  ني ... فللت  على مجيهللا األ ت ت ... يجحه   رج ب   عجحيه ه عهس انبو ي  حنق 
 .(1)ُتعيهس 

 
 
 بيان أتكيد اإسال  على لبو  التوحيد ونبذ ال رك:  -ب

هاعبنهها ابقنر     عفسن  قجبن  عان ىل: "األمنر: قنجل هم  ايسم م باو علمن ء عصنر احنرهال ابصنليبية هلنلا 
( أمجنهللا ابالمن ء علنى أن ينلس اعينة من  احمل نم ا سفنق علين حن بنيه 36  ه  عشركجا ب  ويا  " )ابتس ءحن آية: 

متهنننن  ونننن ء متسننننجؤ هكننننلب  ينننن    مجيننننهللا اب سنننندحن هبننننج   ي نننن  كننننلب  باننننرا ذبنننن  منننن   هننننة اباقننننل 
قن ل عانن ىل: "قننل إ نن  أان بشننر من ل م يُننجحى إّو أ نن  إهل ننم إبنن  هاحننه  (2)س هعصنفيسه  منن  وننجاىلد ابننرايء هغنن  

 (.110فم  ك ن ير جا بق ء رب  فليامل عم   ص ح   ه  يشرك باب دة رب  أحها " )اب هفحن آية: 
 
ففنن  عفسنن  قجبنن  عانن ىل: "بننا  أوننركد بيوننبع  عملنن  هبس ننجي َّ منن  بيييان أن ال ييرك حمييبط للعمييل:  -ج

( ق ل ابقنر  : بنا  أونركد اي حممنه بيونبع  عملن  هينج خعن ال بلتن  صنلى 65" )ابزمرحن آية: ال اري 
 .(3)ها حب   ا بع ل هابفس د   علي  هالم خ صة هقيل: الع ال ب  ها راد أمس  ... 

 
 قننن ل ابقنننر     عفسننن  قجبننن  عاننن ىل: "إن    بييييان أن ال يييرك أعريييم اليييذنوب وأن هللا ال ي فييير .  -ج

( ينننلا مننن  احمل نننم ا سفنننق عليننن  ابنننلذ   اخنننس ا فيننن  بنننني األمنننة 116ي فنننر أن ُيشنننرك بننن " )ابتسننن ءحن آينننة: 
( بنننني ابب نننجذ أن 48ه  عفسنن  قجبننن  عاننن ىل: "همننن  ُيشنننرك اب  فقنننه افننرتى إمثننن   عظيمننن " )ابتسننن ءحن آينننة: (4)

صننلى   علينن  هاننلم ر ننل ابشننرك مج نند بلتنن ر حينن  أهرد حننهي   نن بر ر نن    عتنن  قنن ل: أعننى ابتننّ  
اي راننجل   منن  ا ج بسنن ن ة قنن ل : منن  منن     يشننرك اب  وننيا   دخننل ا تننة همنن  منن   يشننرك اب  فقنن ل: 

 .(5)دخل ابت ر 
 

                                                           
 .12مق مهللا ابصلب ن همراعهللا أيل ا مي ن   (1)

 .(1/349دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(2)

 .(8/180ا  مهللا ألح  م ابقرآن )(3)

 .(3/159ا صهر يفس  )(4)

 .93مسلمحن كس ال ا مي ن رقم (5)
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ىلظهار نبذ اإسال  لكل مراهر الوثاية من أصاا  وصور، ومتاثييل وباياء عليى القبيور وكيل ميا هيو  -س
عانن ىل: "ذبنن  همنن  ياظننم حرمنن     فهننج خنن  بنن  عتننه ربنن  هأحنننلد ففنن  عفسنن  قننجل   وسيييلة لل ييرك: 

قنن ل ( 30بننن م األيانن م إ  منن  يسلننى علنني م فنن  ستبجا ابننر ه منن  األه ن ها ستبننجا قننجل ابننزهر")اح حن آيننة: 
أه ذيند أه فلنة هابتصن رى عتصند ابقر   : ابر ه ابشن ء ابقنلر هابنجو  ابسم ن ل من  خشند أه حهينه 

اظم  فهج ك بسم ن ل أيلن   ه ن  ابصنتم هوتن   ألين  يتصند هيركنز   م ن ن فن  ينيفح عتن حن ابصليد هعابهس هع
حن هقننه أمنننر ابتنن  صننلى   علينن  هاننلم عنننهى أن يزيننل ابصننليد عتنن  هقننن ل: (1)يريننه ا ستبننجا عبنن دة األه ن 

ه مننن  هقننن ل ابنننرازذ: مث إن  ننن  حنن  انننبو ي  هعاننن ىل علنننى عاظننيم حرم عننن  همحننن .(2)أ ننرح ينننلا ابنننجو  عتنن  
حن ه ننى األه ن ر سنن   بلسأكيننه علننى ه ننجال دتبهنن  ألن عب د نن  (3)أعبانن  ابألمننر اب ستنن ال األه ن  ياظمهنن 

هقه أبرز ك   م  ابالم ء   يلس ابفرتة مجقف ابت  صنلى   علين  هانلم (4)أعظم م  ابسلجث اببتع ا   
صننلى   علينن  هيننج يسلننج ن ي سننري  منن  أصننت م ا شننركني ابنن  ك ينند عتننه اب ابننة عتننه فننس  م ننة حينن  كنن 

(حن فباننه أن عننرل 81قجبنن  عانن ىل : "هقننل  نن ء احننق هزيننق ابب  ننل إن ابب  ننل كنن ن زيجقنن " )ا اننراءحن آيننة: 
 .(5)ابقر   ذب  بني أن ماىن    احق أذ ا ا م هزيجا ابب  ل أذ ابشرك 

 
 ل   الاصارى إببراز مراهر الوثاية وال رك لديهم:  -و

هإوننراكهم   عبنن دة   ففنن  مت قشننة باننو ابالمنن ء ا سننلمني  نيلهم ابصننجر هابسم ويننل هابصننلب هذبنن  بسبعنن
باق ىله ابتص رى هوا ىلريم ك ن م   نم  من  انقشنجس عبعنيلهم بلصنجر هابسم وينل مبيتنني أن ذبن  من  ينج إ  

م  يزل عليهم من  احنقحن  إىل ابتصرايية هاختلي  ابتص رى     ماهم ديت   هعب دة حمرفني بلب  قلدهوتية ايس
حن منهللا إبنرازيم بشنركي   (6)   دايينسهمابقبني  ابنلذ ابسنهعجس حي  ه   ين  ء ابالمن ء أن ينلا من  كفنريم 

ابتص رى هكفريم اب  م  خ ل يقو ق يجن األم ية بهيهم ابلذ يج أصل إمين  محن هإبعن ل عقينهة ابس لين  
 .(7)س م هعفتيه م  اعسقههس م  األبجيية   عيسى علي  اب

 

                                                           
 .(6/37عفس  ابقر   )(1)

 .(6/37عفس  ابقر   )(2)

 .(12/28عفس  ابرازذ )(3)

 .(12/28ا صهر يفس  )(4)

 .(5/204عفس  ابقر   )(5)

 .(1/354دعجة ا سلمني بلتص رى )(6)

 .(1/354ا صهر يفس  )(7)
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 سادساً: القائمون على دعول الاصارى   عصر احلروب الصليبية: 
همنن  أبننرزيم عمنن د ابننهي  زي نن  ابننلذ ه س ابسننلع ن ابسننلعجق  حممننجد بنن  حممننه بنن  القييادل والييوالل:  -1

هاقهامنن  هحرصن  علننى مجننهللا  حن فاظننم أمننرس بانه ذبنن  هعجانناد دهبسن  بشننع عس  ي521مل شن س ا جصننل انتة 
هقننه كنن ن منن  (1)ني   مجا هننة ابتصنن رىحن قنن ل عتنن  ابننلي : كنن ن بعنن   وننع ع   مقننهام   كأبينن  كلمننة ا سننلم

أبرز  هجدس   مجا هة ابفري  هدعج م ه ا  أا ت ابجحهة ا ا مية   ا جصل هابش م هابن  ك يند من  
؛ حيننن  أينننم األانننب ال ابننن  م تننند ا سنننلمني مننن  ا جا هنننة ه نننه زحنننف ابتصننن رى علنننى ابنننب د ا اننن مية

هغن  ي 521م  ا هن ا سسقلة ها ست حرة بيته  هك ن قه بهأ  زيرة اب  عمر انتة  دخلد     عس   مجعة
ذبننن حن هبانننه أن حقنننق ينننلس ابجحنننهة بنننهأ  هننن د ابصنننليبيني حيننن  ينننزمهم   مجاقنننهللا ك ننن ةحن هكننن ن مننن  أبنننرز 

 سنن ال األهرهبيننني عنن  أمهيننة يننلا هقنن ل أحننه اب(2)ي 539اننتة  ابصننليبية إا زاعنن    ذبنن  فسونن   منن رة ابرينن 
حن هبانه (3)بهاينة ابته ينة ابري    يه زي   ياسيف يقعنة  نجل   ابشنرا اب عينينحن كمن  ياسنيف ابفس  : هاقج  

عنننجىل ابتننن  ينننجر ابنننهي  حممنننجد زي ننن  هكننن ن ذا دايينننة ههرع همهاهمنننة بلعهننن د حمبننن   بلسنننتةحن ي 541مقسلننن  عننن م 
قن ل عتن  ابن  األون :   باند ابسن  فلنم أر فيهن  بانه (4)أليل ال    دهبسن  مظهرا  هل  مزي   بلمت ك    ت   

حن هقن ل ابن  ك ن : كن ن (5)بلانهل اللف ء ابراوهي  هعمر ب  عبهابازيز أحس  م  ا ع  ه  أك ر  راي متن  
 عسقن د.. هكن ن آمرا  اب ارها هانيي   عن  ا ت نر حمبن   بلالمن ء هابفقنراء هابصن حنيحن مب لن   بلظلنمحن صنوي  ا

حن هقن ل أبنج ون مة ا قنهت: .. كن ن (6)ابلينل قه قمهللا ا ت كر هأيلهن حن هرفنهللا ابالنم هابشنرعحن هكن ن منهمت   بقين م 
 .. رمحنن   حن قنن ل (7)ياظننم ابالمنن ء هجيماهننم عتننهس بلبونن  هابتظننرحن هااننسقهمهم إبينن  منن  ابننب د ابش انناة 

رس علننى أعهاىلنن  ابفننري : ينن  ء  تننه   هبننهع ىلهم يتصننر مبيتنن   دهر ابفقهنن ء هابالمنن ء   وهننجر دهبسنن حن هيصنن
علننى األعننهاء ههلننم   بينند ا نن ل حننق أ ننا ا منن  أععننيهمحن فنن ذا ر ننجا متنن  بننباو حقهننم فلهننم ا تننة عليتنن  

حن (9)مسمسننن    اببسنننتة هق فننن   عتنننه حنننههد  حن أوهنننر   بننن دس ابسنننتة هأمننن   اببهعنننة  –حن هكننن ن رمحننن    (8)

                                                           
 .على احههد ابسجرية يصيبني : مهيتة قهمية    تجال ورا عركي  (1)

 .(1/36كس ال ابره سني   أخب ر ابههبسني )(2)

 .52احرهال ابصليبية أريسد ابركر عرمجة ابسيه ابب ز اباريين   (3)

 .(1/365دعجة ا سلمني بلتص رى )(4)

 .(1/365(دعجة ا سلمني بلتص رى )9/394اب  مل   ابس ري  )(5)

 .(1/365سلمني بلتص رى )( دعجة ا 12/306اببهاية هابته ية )(6)

 .(1/9كس ال ابره سني )(7)

 .(1/366دعجة ا سلمني بلتص رى )(8)

 .(1/366ا صهر يفس  )(9)



 -533- 

ا سلمني   يلس ابفرتة مجا هنة بلتصن رىحن فمن   هنجدس ا ب ونرة   دعنج م مراان ع  منهللا هك ن أك ر ابق دة 
باو ق د م بشأن ابا ق   بيتهم هبني ا سلمني هم   قق م   نراء ذبن  بألمنة من  ا صن محن كمراان ع  

ملن   هاب  ُت لد عن  يهين  م تند ا سنلمني من  مجا هنة أعنهاء آخنري  همراان ع  منهللامهللا مل  ابرهمحن 
حن همننن   هنننجدس (1)األرمننن  حيننن  أد  ينننلس ا رااننن   إىل اانننسم بس    صنننف ا سنننلمني  نننه أبتننن ء ملسننن  

ا ب وننرة أيلنن     دعننج م  هنن دس ا سننسمر هلننم هابننلذ أمثننر عنن  عقلننص يفننجذيم   بنن د ابشنن م هوهننجر دهبننة 
 فنن ر ييفنن   هئسننني ا سننلمني باننه  نناف هفرقننة هقننه قنن ل ابنن  ا ننجزذ عنن  ذبنن : .. ه  يننه هايسننزع منن  اب

هصن حد ابنرهم هابن   جانلني هغن يم ههلنلس حن بل هأانر بانو قن د م كصن حد  نرابله (2)مهيتة هحصت   
ا يسصنن را  اب بنن ة علننى ابفننري  هابسم ننني بلمسننلمني باننه  ننافهم   ابشنن م مننهللا قلننة اباسنن ر   مجا هننة 

ا  هأيننن    ير نننهللا إىل ابقنننجة انننبد ينننلس ا يسصننن ر ع  بننند ابتصننن رى علنننى ا سنننلمني أدرك بانننو ابتصننن رى 
بل إىل صيف يجر ابهي  هاحسس ب  هصنهق  هإانبسن  إىل   انبو ي  منهللا األخنل ابألانب ال اباس ريةحن فوسد 

يظفنر حي  ق ل بالهم: .. هاب  ابقسيم بن  منهللا   انرحن ف ين    يظفنر عليتن  ب  نرة  تنهس هعسن رسحن هإ ن  
هيرفنهللا ينهس إىل   هينهعج فن   انبو ي  هعان ىل يسنسعيد بن   عليت  اببهع ء هص ة ابليلحن ف ي  يصل  اببلينل

حن همن   هنجدسحن غن  ا ب ونرة   دعنجة ابتصن رى  قيقن  (3)دع ءس هياعي  ا اب  هم  يردس خ ىلبن   فيظفنر عليتن  
حن يلنن ا (4)بلجحنهة بنني ا سنلمني   ا جصننل هابشن م همصنر  ن  كنن ن بن  أونرس اب بن    انن ح عملينة ا هن د 

بننن  ايسم مننن  اببالنننم هابالمننن ءحن حيننن  بنننىن ا نننهارت   حلننند همحننن ة هدمشنننقحن هونننيه دار احنننهي    إىل ذ
دمشننق  ه  خيفننى أوننر ذبنن    يشنننر ابالننم هع قيننف ا سننلمني  نن  اننن عه علننى مجا هننة وننب  ابتصنن رى بنننل 
هدعنننج م هي نننلا كننن ن ينننجر ابنننهي  عنننزا  بلمسنننلمني   ابشننن م همصنننر بانننه  ننناف هوهنننجر ابتصننن رىحن هك يننند 

هنجدس   مجا هننة ابتصنن رى هدعننج م األانن ت بتعنن ح  هننجد من  باننهس منن  ابننج ة هابقنن دةحن كصنن ح ابننهي   
 .(5)هابظ ير بييفت هغ مه  

 

                                                           
 .(1/367كس ال ابره سني يق   ع  دعجة ا سلمني بلتص رى )(1)

 .(18/209ا تسظم )(2)

 .(1/368( دعجة ا سلمني بلتص رى )1/14كس ال ابره سني )(3)

 .(1/368بلتص رى )دعجة ا سلمني (4)

 .(1/368ا صهر يفس  )(5)
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مننرل يننجر ابننهي  ي 552أذ اننتة  –ابسنن م بننني ابراعنن  هابرعيننة: .. هفيهنن   يسننع مقنن ل ابنن  ك نن  مج ننو   ا 
اب هنن د هابننهعجة عننج  يننجر هباننه حينن ة ح فلننة (1) بشنن م رر نن  هعننج  ففننرح ا سننلمجن فرحنن   وننهيها  افمننرل 
 هم  أراد ابسجاهللا فل ا هللا كس ، ع  ابزي يني.(2)  دمشق رمح    رمحة هاااة ي 569ابهي  

 
كنن ن خليقنن   ب منن رة مهيبنن  حن وننع ع  حن ح زمنن  حن   يننها حن ك نن  جهييود صييالح الييدين   دعييول الاصييارى:  -أ

     هنن د ابفنري  هابتصنن رىحن هدعننج م إىل ا ان م ف نن ن خنن ل بق ءاعنن  أملنى حي عنن (3)اب نزه عنن و اهلمننة 
فالننن  بقننن د م هحم د عننن  ماهنننم يسنننس له    إبنننراز حم اننن  ا اننن م هلنننم هدعنننج م إبيننن حن همننن  ذبننن  مننن    مننن  

صنن حد صننيها ا فرانن  حينن  قنن ل ابنن  وننهاد عنن  ذبنن : ... هبقننه رأيسنن  هقننه دخننل علينن  صنن حد صننيها 
  هأكرم  هأكل ما  ابعا م همهللا ذب  عرل علين  ا ان م فنلكر بن   رفن   من  حم انت  هح ن  اببت صرة ف حرتم

حن هكنن ن يسننس ل ع ق عنن  احسننتة مننهللا باننو قنن د م منن  أ ننل ابسم ننني بلننهعجة همنن  ذبنن  عف مهنن  مننهللا (4)علينن  
 (5)ذبن   أدركسن  ا تينة قبنل إُتن مص حد  رابله ابصلي   ن يجعز األخ  ألعب عن  ابعستن ا ا ان م حين  

هأل ل يلا اب رل ابتبيل ك ن يسنأبف ك ن ا  من  قن د م اب ن ل هاهلنهااي  مان     إان مهم هكن ن يبلن  هحسن  
خلقننن  مننن  أبنننرز األانننب ال ابننن   الننند اب  ننن  مننن  ابتصننن رى   ينننلس ابفنننرتة ي ننن هن مننن  علنننق  ذيننن  م عننن  

اركننة   ذبنن  منن    منن  حننهث باننه ما انن م منن  صننجرة مشننجيةحن بننل هياستننق أعننهاد كبنن ة مننتهم ا انن م همنن
ابصليبينيحن هرمحس  بتس ىلهم ه اف ىلهم     ال أعهاد كب ة متهم ياستقنجن  حعني همّت  على ك   م  أارى

إىل ماسننن ر ا سنننلمني بانننه إاننن مهم حن هبتبلننن    ك ننن  مننن  ا جاقنننهللا ايلنننمد أعنننهاد كبننن ة منننتهم (6)ا اننن م 
 مننتهم كنن يجا علننى يصننراييسهمحن همننهللا ذبنن  ايلننمجا إبينن   ننه بننين حن بننل إن ك نن ا  (7)بسق عننل مانن   ننه أقننجامهم 

فلنن  ابيننه ابعننجىل فينن حن ههقا عنن  مشننهجرة ماهننمحن  –أيننم هانن ىلل ابننهعجة  –هأمنن  ا هنن د   اننبيل   (8)ملننسهم 
هعلننى يننهس كنن ن  ننرديم منن  اب  ببيننة اباظمننى منن  بننن د ابشنن م همنن  أعظننم ذبنن  ااننرتدادس بينند ا قننهت منن  

                                                           
 .(1/368( دعجة ا سلمني بلتص رى )12/254اببهاية هابته ية )(1)

 .(1/368دعجة ا سلمني بلتص رى )(2)

 .(21/279ا  أع م ابتب ء )(3)

 .66ابتجادر ابسلع يية   (4)

 .111ابهعجة إىل ا ا محن عجم ت أريجبه   (5)

 .(1/371ص رى )دعجة ا سلمني بلت(6)

 .(2/74ابره سني   أخب ر ابههبسني )(7)

 .(1/371دعجة ا سلمني بلتص رى )(8)
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حريصن     كنل هقانة ماهنم أن يانرل  –حن هك ن رمح    (1)ي 583ة حعني ا شهجرة ع م أيهيهم باه مارك
ا ا م عليهم فباه كل ماركة يارل ا ا م على األارى قبل اختن ذ أذ إ نراء ماهنم همن  ذبن  من    من  

 حن عسبهللا ابتص رى   ب ديم ح    يبقنى منتهم من  ي فنر اب –ك ن  مجح  حهث باه ماركة حعني هقه  
هينلا منن  صننرح بنن  بق  نن  عسنن رس ابنن  وننهادحن هذبن  بقجبنن : أمنن  أح نن  بنن  وننيا  ة قلنند : بلننىحن قنن ل:   

ههدعننند هركبننند ينننلا اببونننر إىل   بقينننة ابسننن حل قسنننمد ابنننب د هأهصنننيديفسننن  أيننن  مننن  يسنننر   عاننن ىل
هنجدس ا ب ونرة   حن همن   (2)على ه   األرل م  ي فر اب  أه أمنج   زاىلريم أعسباهم فيه  ح    أبق  

ابهعجة بلتص رى حرص  على  قيق ابجحنهة بنني ا سنلمني هابامنل علنى ذبن  بسقجينة ا بهنة ا ان مية  نه 
حن هقننننه ايننننسم صنننن ح ابننننهي  (3)ابتصنننن رىحن ه هننننجدس    نننن ل  قيننننق األمنننن  هابلننننرال علننننى أيننننهذ ابانننن ب ني 

ا دارينة هابقي دينة إبنيهم هينم قن دة ابنرأذ اببالم ء هابفقه ء هاختليم بع ينة بن حن بنل هأانته ك ن  من  ا همن   
  األمة هينها   إىل  رينق احنق هحراانه  من  اب جاينة هابلن ل هدع  ن  بالمهنم هعملهنمحن همن  أبنرز ين  ء 

حن هكننن ن صننن حد (4)ابالمنن ء ابق  ننن  ابننن  وننهاد ابنننلذ عنننجىل قلنن ء عسننن رس هقننن م ب  نن  مننن  ابسنننف را  بنن  
ي  ابق  ننن  ابف  نننل هقنننه  نننهود عنننتهم اببسفصنننيل   كسننن ، عننن  دينننجان ا يشننن ء بهيننن  هأحنننه أينننم مسسشننن ر 

بيد ا قهت ه ن  يلن ا إىل  هنجدس ص ح ابهي  األيج، ه هجدس   ابقل ء على ابههبة ابف  مية ه رير 
  مصننننرحن هابنننن  كنننن ن بالم ىلهننننن حن غنننن  ا ب وننننرة   دعننننجة ابتصننننن رى عجاننننا    إيشنننن ء ا ننننهارتحن خصجصننننن   

ابتصنن رى  خنن ا  بفننرتة هبقننه الوننر اب  نن  منن  قنن دة  يننلس ا    دعننجة ابتصنن رى هابهاراننني فيهنن  دهر كبنن
صنن ح ابننهي  هعسنن حم  هعفننجس هحلمنن  هقننه بننني صنن حد قصننة احلنن رة باننه أن يقننل  نن ذ  منن  يبننل صنن ح 
ابننهي  هكرمنن  هأخ قنن  إععنن ال ك نن  منن  ا نن رخني ابتصنن رى اننلا اببعننل ا سننلم بننل هديشننسهمحن كيننف خيلننق 

هبانننه حيننن ة ح فلنننة اب هننن د  (5)ر ننن   مننن  اباظمنننة إىل ينننلا احنننه  –الننن      ونننتهم  –اننن م  ابنننهي  ا 
 .(6)هدف    دمشق ي 589  صفر اتة  –رمح     –هابهعجة عج  

 
ه   ب   هجد ها وة   مجا هة ابتصن رى هدعنج م   ينلس ابفنرتة من  ابنج ة جهود امللك العادل:  -ب

حممه ب  أيجال ب  و دذ ب  مرهان ب  ياقنجال ابنههيين ابس نري  أخنج صن ح ابنهي حن  هابق دة ا ل  ابا دل
                                                           

 .55ابتجادر ابسلع يية   (1)

 .(1/372دعجة ا سلمني بلتص رى )(2)

 .139ابتجادر ابسلع يية   (3)

 .(1/374دعجة ا سلمني بلتص رى )(4)

 .(1/374ا صهر يفس  )(5)

 .(1/375( دعجة ا سلمني )87 – 13/86اببهايةهابته ية )(6)
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  بالبنن حن إذ كنن ن هابننهس انىلبنن   فيهنن  بزي نن  بنن  آقسننتقرحن هعتننهم  ونند خننهم أخنن س ي 534ابننلذ هبننه اننتة 
  ك   م  ا ه م فج س يي بة مصر مث دمشقحن هباه مج  صن ح ابنهي  هيشنجال ابصنراع بنني ص ح ابهي  

يننن  ا لننن  األفلنننل ها لننن  ابازينننز اانننسع ع أن يسنننسجىل علنننى اح نننم األينننج، قننن ل ابننن  ك ننن : كننن ن اباننن دل هبه
را  علننى األذى ك نن  ا هنن د بتفسنن حن همننهللا أخينن  حلننر مانن  مجاقفنن  كلهنن  أه أك رينن    بج حليمنن   صننفجح   صنن

صنبجرا  هقنجرا  أبعنل احملرمن  حن هق ل أيل  : .. م  خي ر ا لجك هأ جديم ا ة ديت حن هعقن   ه (1)مق علة ابفري  
ان كلهنن   هالمننجر ها انن زا منن   ل سنن حن هقننه ك ينند  سننهة أقصننى بنن د مصننر هابننيم  هابشنن م ها زيننرة إىل مَهننهف

ا هنن د  قنن ل ابنن  ك نن  عنن  ذبنن : فقننه كنن ن ك نن هك ينند بنن   هننجد ها ننوة   مجا هننة ابفننري  هدعننج محن (2)
 رى هيزميسن  هلنم   عنهة مجاقنهللا كمن    منر  ع ن  هفنس  ايفن  مث  هن دس بانه ذبن  ابتصن (3)بتفس  همهللا أخين  

هغن  ذبن  يلن ا إىل  هنجدس   ينلا اجملن ل حم د عن  همراان ع  ها سم ع عن  اب  ن ة منهللا قن دة ي 593اتة 
ابفنننري  هرانننلهم خصجصننن     ح نننم أخيننن  صننن ح ابنننهي  همننن  أانننفر  عتننن  ينننلس ا هنننجد بصننن م ا اننن م 

ا اننليز  ن    ألخين  صن ح ابنهي  هقي من  رسن ع  ابصنل   ءاع  اب   ةحن رل  ها سلمني هم  ذب  م    بق
حن حي  أافر  يلس ابلقن ءا  هاحملن د   عن  عتن زل ابصنليبيني (4)ما  هفق ابشره  اب  ه اه  ا سلمجن 

هكنلب  (5)ع  ابقهت هعهم مع ببسهم ا  ها كسفن ء اببنزايرة هاحن  إىل بانو األمن ك  ا قهانة بنهيهم فيهن  
ابل نة اباربينةحن هغن يم من  قن د محن بق ةس اببن  اهلتفنرذ هينج من  أكن بريم هملنجكهم هأه د ملنجكهم هكن ن جيينه 

هحم د ع  اب   ة مهللا رالهم همن  أانفر  عتن   مجعنة ينلس ابلقن ءا  ها راان   هاحملن د   من  ع ن  ف نرة  
هاىليننة ابشننهيهة دنن س ا سننلمني  نن  كنن ن بنن  ك نن  منن  ابتصنن رى ابفننري  بلمسننلمنيحن هابس فيننف منن  رهحهننم ابا

ي 625اننتة  –كمنن  مننّر ماتنن    –أوننرس   إزابننة باننو عجاىلننق ابننهعجة ا ج هننة إبننيهم هكنن ن هفنن ة ا لنن  ابانن دل 
 نن  قنن م اببننهعجة إىل ا انن م   عصننر احننرهال ابصننليبية ينن  ء منن  أوننهر ابقنن دة (6)حينن  دفنن    دمشننق 

 هغ يم ك  .
 

                                                           
 .(1/375( دعجة ا سلمني )87 – 13/86اببهاية هابته ية )(1)

 .مهلان : بسس ني ا يم مهيتة اببيم      ب  اب ر، قرال صاهة(2)

 .(1/376دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(3)

 .274ابتجادر ابسلع يية   (4)

 .290   ابتجادر ابسلع يية(5)

 .(1/190ابسلجك  ارفة دهل ا لجك )(6)
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قنن ل عتنن  ابنن  األونن : هكنن ن يجاننف بنن   ونننفني شييفء   امل ييرب اإسييالمي: جهييود يوسيي  بيين ات -ج
حن هقه عزعم دهبة ا رابعني هكن ن من  (1)خ ا حن  د أيل ابالم هابهي  ه  مهم   ب دس حليم  حن كرمي  حن ديت   

ان مية أبرز أعم ب    مجا هة ابتص رى اهع  بلمسلمني   األيهبه إور زحف ابتصن رى علنى ا م بن  ا 
يتنن ك يسيعننة بستنن حر ابعجاىلننف ه نناف ا سننلمنيحن ف نن ن بنن  مننهللا ابتصنن رى ابجقنن ىلهللا ا شننهجرة هكنن ن علننى يهينن  

ي 479ماركننة ابز قننة اننتة إعنن دة عجحيننه األيننهبه هدفننهللا العننر ابتصننرا  ابزاحننف همنن  أوننهر هق ىلانن  ماهننم 
حن ق ل ابنلي  عن  ينلس (2)أعز أيل اب  يزم فيه  األذفجيم مل  ا فري    األيهبهحن هأوهر   ا ا م ه 

حن مث عس بنند باننه ذبنن  (3)ا سننلمني فعانن  اباننهه ا اركننة:  ر  ابفننري  ابأليننهبه فاننيف ابنن   وننفني يتعننه 
ما رك  مهللا ابتص رىحن هاب  هحه ا  األيهبه هأع د ا  ييبة ا سلمني يت ك هبسأكينه عزمن  علنى إعن دة يشنر 

 ك كسد على عملسن  قجبن  عان ىل: "همن  يبسنا غن  ا ان م ديتن   فلن  ا ا م   األيهبه ه ه د ا فري  يت
 .(5)ي 500هك يد هف ع    مراكم  (4)( 85يقبل مت  هيج   اعخرة م  ال اري " )آل عمرانحن آية: 

 
 جهود عبداملؤمن بن علي   عهد دولة املوحدين:  -د

دعننجة ابتصنن رى ه هنن ديم الليفننة ا جحننهذ  همن  ابننج ة   غننرال ابههبننة ا انن مية ابننلي  كنن ن هلننم  هننه  
هكن ن عن ق   ي 524حن هابنلذ عنجىل ال فنة انتة (6)عبه ا  م  ب  عل  ب  ميل  بن  منرهان من  قنيه عني ن 

عم بنن    راقبننةحن كنن ن بنن  ايسمنن م كبنن  (7)ح زمنن  حن اننهيه ابننرأذحن حسنن  ابسي اننة بألمننجرحن ك نن  اببننلل بألمننجال 
مهللا ح   إاييم على األمر اب ارها هابته  ع  ا ت نر هاألخنل علنى أينهذ هيصوهم هما قبة ا س ء متهمحن 

حن همنن   هننجدس   (8)ابسننفه ء حنن  أينن  عننزل ابتنن  عنن  ه يننة اباهننه  نن  وهننر علينن  منن  أمننجر للنن  ابب رامننة 
هااننرتدادس ي 550اننتة مجا هننة ابفننري  هدعننج م مه مجسنن  باننو حصننج م   األيننهبه علننى يننه أحننه قننجادس 

ي 552أحنننجال ا نننرابعني   األينننهبه هذبننن  انننتة مننن  أينننهيهم بانننه زحفهنننم عليهننن  إونننر علالنننهللا (9)بلمرينننة 

                                                           
 .(9/531اب  مل   ابس ري  )(1)

 .145األييه ا عرال   (2)

 .(19/253ا  أع م ابتب ء )(3)

 .157األييه ا عرال   (4)

 .(1/386دعجة ا سلمني بلتص رى ) 137ا صهر يفس    (5)

 .(1/388دعجة ا سلمني بلتص رى )(6)

 .(1/389( دعجة ا سلمني )9/299 ري  )اب  مل   ابس(7)

 .78اببي ن ا  رالحن قسم ا جحهي    (8)

 .ا رية: مهيتة    تجال ورا إاب يي  على اببور ا سجا (9)
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ه  نهقن (1)هإحسن ي  إىل أانرايم هعنرغيبهم اب ان م هدعجعن  إبين  ي 558كلب   رد ابفنري  من  ا ههينة انتة 
ف بن  هدف  ا  هك ن حفيهس ياقنجال بن  يجان(3)حي  محل إىل عيفل ي 855اتة (2)  ن ع    انك يد هف

فمنن   هنن دس بلتصنن رى قههمنن  بتفسنن   هننجد ها ننوة   يننلا اجملنن ل  (4)ي 553عبننه ا نن م  ابننلذ هبننه اننتة 
ابن  وننبهه  حن همجا هننة ابتصن رى   عننهة مجاقنهللا مث يزميسنن  بلفنري    ماركننة اعراك ي591إىل األينهبه انتة 

سننلمني   األيننهبهحن مث منن  ع ينن  منن  باننو ا نن رخني راركننة ابز قننة بقج نن  هأمهيسهنن  هأورينن    إعنن دة ييبننة ا 
قنن ل صنن حد اببينن ن ا  ننرال عنن  أوننر باننو  هننجد ا تصننجر   ي 592اننتة  –رمحنن     –غننزها  قنن م انن  

يشننر ا انن م ابأليننهبه : .. هاصننع د   يننلس احصنننجن ا ننلكجرة دعننجة ا انن محن هعقج نند   أانننبجع 
هبننلب   نن  رأى فننري  األيننهبه عقننهم أ، يجاننف  (5)هاحننه ملننة اب فننر بشننرياة حممننه علينن  ابصنن ة هابسنن م 

حصنننج م هعننهم عجايينن    ذبنن  كفننجا أذايننم عنن  ا سننلمنيحن بننل  لبننجا ابصننل  علننى منن  هاكسسن ح  ب  نن  منن  
حب ل ا سلمني   األيهبه   مق بل ابتص رىحن هخشنيس  علنى   رمح   –حن هبشاجرس (6)اورت   أبج يجاف 

  علنى   ينه م فيهن  أهصنى من  بانهس   منرل هف عن  اب يسمن م بنلب  األيهبه م  زحفهم عليه حن هحرص
هإب ىلنن  ابقننهر األكننيف منن  ابات يننةحن ف نن ن منن  قجبنن : .. أهصنني م ابأليسنن م هابيسيمننة : األيننهبهحن هاأليسنن م: يننم 

 .(7)ي595  مراكم اتة  –رمح     –ا سلمجن فيه  مق بل ابتص رى هك يد هف ع  
 

ة هابقنن دة   غننرال ابههبننة ا انن مية دهر مهننم   احفنن ا علننى اب ينن ن ا انن م  هي ننلا كنن ن بننباو ابننج 
هعجحينننه كلمنننة ا سنننلمني يتننن كحن هدعنننم ا سنننلمني   األينننهبه هإيقننن ا زحنننف ابتصننن رى عليهننن  إ ننن فة إىل 
 هنننجديم غنننن  ا ب ونننرة ها سم لننننة   ابسم ننننني بلالمننن ء هيشننننر ابالنننمحن ه  خيفننننى أوننننر ذبننن    انننن ح ا هننننجد 

 .(8)ع محن همته  ا هجد ا ج هة إىل ابتص رى عجية بش ل ابه
 

                                                           
 .(    /1دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(1)

 .ا : مهيتة م ربية حن عقهللا ح بي   على ا حل احملي  األ لس (2)

 .سمى ح بي    فيلدحن مهيتة عقهللا   ابجا  ابشم و بههبة ا  رالعيفل هع(3)

 .79اببي ن ا  رال قسم ا جحهي    (4)

 .(1/391دعجة ا سلمني بلتص رى )(5)

 .(1/391ا صهر يفس  )(6)

 .(1/392ا صهر يفس  )(7)

 .( يق   ع  دعجة ا سلمني بلتص رى 1/392ا صهر يفس  )(8)
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  عصنننر احنننرهال ابصنننليبية كننن ن ابالمننن ء يقجمنننجن انننلس ا همنننة خننن  قيننن محن فتبنننا اب  ننن  مننن  العلمييياء:  -2
ه ن  الصنج حن ابالم ء   لسلف ابالجم هونارها رسن هبيسهم   ابنهعجة بشن ل عن م هدعنجة ابتصن رى علنى 

  ابيل ذب  م  خ ل ا ه دحن هابساليمحن هابسأبيفحن هاب س بةحن هابردهدحن هغن  ذبن   فبلبجا  هجدا  مش جرة
 .ه   ب   هجد   دعجة ابتص رى   عهه احرهال ابصليبية :  (1)
همننن  خننن ل كس بننن  ي 449هابنننلذ عننن   بانننه انننتة نصييير بييين مليييي بييين عيسيييى بييين سيييعيد املتنبيييب:  -أ

عتنن  يسلنن  أينن  يصننرا  يامننل اببعنندحن مث أاننلم باننه حبنن  ابيسنن ة  هباننو ابرتمجنن   –ا مي ييننة ابتصننيوة 
ابنلذ عرمجند بن  بانو ا صن در ابانم  ن  بن   نن  هيظنرحن هينر   أحنه اببن ح نيحن أن يصنر ينلا ينج يفسن  

هقننه ُت ننل  هننه يصننر بنن   نن  باننه إانن م    ي 589بنن  اننايه ا سعبنند ابتصننرا حن ا سننج  ابببصننرة اننتة 
دعنجة قجمن  ف انس ل مارفسن  بنهاييسهم هإ  عن  علنى  ريفن  م هونبه  م دعجة ابتصن رى وناجرس رسن هبيس    

أيقننل    منن  ابشننرياة ابنن  يسنن د ها لننة ابنن   مسنندحن هوننرفين   بننهي   حينن فننأبف كسنن اب    ذبنن : ه 
اب سنن ال يبنلا    من  أحننجال حن حين  ذكنر   ينلا (2)أن أذكنر يبننلا  من  أحنجال ابتصنن رى  أحببند.. ا ان م 
هأبننرز ماسقننها م ابنن  أه نن  أينن    ياننجل عليهنن  هبننيه هلنن  أصننل أه هفننرقهم همننلايبهم هأان ننيلهم ابتصنن رى 

علمنن ىلهم همقننهميهم بالهننم ير اننجن عنن  حن مث ه نن  يننلا اب سنن ال ابسننهاء إىل (3)برينن ن أه حعننة عقننجم عليهنن  
 .(4)  هلم هغيهم ه  ي  م 

 
دس   دعننجة ابتصنن رى   يننلس ابفننرتة هكنن ن منن   هننج حممييد بيين عميير بيين احلسييء بيين علييي الييرازي:  -ب

مت وراعنننن  اب  نننن ة ماهننننم هابنننن  متهنننن  مت ورعنننن  ا شننننهجرة مننننهللا أحننننه قس هاننننة أصننننبه ن هكنننن ن   مت وراعنننن  مننننهللا 
عتن :  ينلابتص رى و ير احعة ها   ابيفي نحن   جيرة ك   متهم بلب  على ابسصري  راسقهس أم م  حن  ق

ه ن  يلن ا إىل  هنجدس   يننلا  (5)د   يقننجل اببس لين  بنني ينهي  همن  من  يصنرا  رآس إ  هقن ل: أيهن  ابفنر 
اجملنن ل عر نن  باق ىلننه ابتصنن رى هبي  نن  هابننرد عليهنن  هذبنن    باننو كسبنن  هإاننه م    ذبنن    عفسنن س عتننه 
اعاي  ابنن  عسونننهث عننن  ابتصننن رى حيننن  يانننرل اب  ننن  مننن  عق ىلنننهيم هونننبه  م منننبع   همفتنننها  هلننن  هقنننه  

 ي.606يجم عيه ابفعر اتة دعجة ا سلمني بلتص رى  ك يد هف ة ابرازذ
 

                                                           
 .(1/393رى )دعجة ا سلمني بلتص (1)

 .(1/402دعجة ا سلمني بلتص رى ) 51ابتصوية ا مي يية   (2)

 .(1/394دعجة ا سلمني بلتص رى )(3)

 .(1/403ا صهر يفس  )(4)

 .(8/84 بق   ابش فاية بلسب   )(5)
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هك ن ا افنرذ ك ن  ا تن ورة  (1)ي 581ك ن مجبهس رصر اتة صاحل بن احلسء بن طلحة ا عفري:  -ج
بريب ن ابتص رىحن حي  يهل على ذبن  بانو ا ون را    كسبن حن همن  ذبن  من    قجبن : .. هبقنه ف ه نين 

قجبنن : بقننه ف ه نند باننو ابتصنن رى فيمنن  يسالننق  بفنن ا ابتبننجة  (2) اببينن ن باننو ابريبنن ن  نن  يننهعى بتنن ان   
هم   هجد ا افرذ   يلا اجمل ل ايسم م  رن  يصنهر عن  يصن رى (4)هقجب  : قلد بتصرا  م  عق ىلهم (3)

ابفننري  دنن س ا سنننلمني هعصننهي  بشنننبههم هابننرد عليهننن  هعفتيننهي حن ففنن  كس بننن : ابننرد علنننى ابتصنن رى أوننن ر إىل 
هافهللا بنن  بسأبيفنن  أاننالة هرد  منن  ابفننري  ميسوتننجن ان  ا سننلمني إذ يقننجل: .. هقفنند علننى مسنن ىلل ذكننر أن ابن

بهيتية ع  لنة عن  ا تن فهللا اابفري  با جا فيه  ميسوتجن أيل ا ا محن فتظر  فيه حن ف ذا ي  خ بية م  ابفجاىله 
 نن  فينن  دعننجة هلننمحن هردا  علننى وننبههمحن هأمنن  ابسننأبيف   يننلا اجملنن ل ف نن ن بلعافننرذ ا هننه ابجا (5)ابهييجيننة 

اوسب  على ك   م  ع مسهم؛ حي  ااسشار يلس ا همة ا ليلة   دعجة ابتصن رىحن فبنني  ابلذهبي ان  بلوق 
فاسنى   أن يقنهر م    ب س ال ختعيل م  حرا ابسجراة ها ايل يج ر  ء ينهايسهم أن م  أاب ال البيف  

ه ن  دفان  إىل ابسنأبيف  (6)م إىل انبيل ربتن  ابح منة ها جعظنة احسنتة يهية بالنهمحن هدن  منأمجرهن بنهع ىله
. مننهللا منن    (7) نن  ياننني علننى دعننج م أيلنن   عالننيم احعننة   ابننرد علننيهمحن هإبننزامهم رقسلننى أصننجهلم: هيننلا 

انجن ذب  م  عراي   مي ن ا سلم  وه ر اعاي  م  كسبهم اب  عجافق ابقنرآنحن كمن  قن ل عان ىل: "ابنلي  يسب
. هك ننرة (8)( 157ابراننجل ابتنن  األمننّ  ابننلذ جيههينن  م سننجاب  عتننهيم   ابسننجراة ها ايننل " )األعننرااحن آيننة: 

ههلننلا اب ننرل ا ليننل ا سم ننل   دعننجة ابتصنن رى إىل ا انن م هرّد (9)األدبننة عج نند ابعمأييتننة هعنن ل  ابصننهر 
افنرذ بسأبيفن  عنهد من  اب سند متهن  : متهم أن يارف  قن م ا وبههمحن هكشف اب لهم    حعد عت  احق 

هكسن ال ابجا ن  ا شنهجد   فلن ىل  ابتصن رى ختعيل م  حرا ابسجراة ها ايلحن هكس ال ابرد على ابتصن رى 
هابيهجد ه   يل ا إىل  هجد ا افرذ   دعجة ابتص رى إىل ا ا م اعسم د ا ل  اب  مل علين    بانو 

قشنننسهمحن فاتنننهم  أرانننل ملننن  ابنننرهم راننن بة إىل ا لننن  اب  منننل انننتة ابتصننن رى همت األحيننن ن بلنننرد علنننى أانننالة 

                                                           
 .(21/501ا  أع م ابتب ء )(1)

 .(6/98ابتعجم ابزايرة )(2)

 .(1/502ختعيل م  حرا ابسجراة ها ايل   )(3)

 .(1/233ا صهر يفس  )(4)

 .(1/353ا صهر يفس  )(5)

 .56ابرد على ابتص رى   (6)

 .(1/410دعجة ا سلمني بلتص رى )(7)

 .(1/410دعجة ا سلمني بلتص رى )(8)

 .(1/410ا صهر يفس  )(9)
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 –حن هقنه ك يند هف عن  (1)مسلمتة باو األاالة بلمسلمني ك ن    كلف اب   بة عليه  ا افنرذ ي 618
 .(2)اببق يرة حي  دف  اب قعم ي 668اتة  –رمح    

 
 
 اجي القرا :  هأمحد بن ىلدريا بن عبدالرمحن ال -س

  منجا هسهمحن  عن هجد كب ة   مت ورع  اب   ة ماهم هابنرد علنى ونبههم هدعمن  بلسنلعة   هقج ك يد ب   
قجبننن    أحنننه كسبننن : .. اعفنننق و منننهللا ك ننن  منننتهم   ا تننن ورة أ  ه ننن  ينننهل علنننى ك نننرة مت ورعننن  منننهللا ابتصننن رى 

ابرد علنى ونبههمحن همن     –رمح     –هقه اعسىن (3)أ  بب  بسصجير مليب  كيف مي   إق مة ابهبيل علي  
ذب  ختصنيص اببن ال اب ن     كس بن  األ جبنة ابفن خرة   ابنرد عليهن  هعفتينهي  حين  قنن ل: اببن ال اب ن     

حن همننن  مشننن ركس  (4)أانننالة ألينننل اب سننن ال ابتصننن رى هابيهنننجد عننن د م يسجبجعنننجن  يراديننن  .. ها نننجاال عتهننن  
البيفن  كسن ال "أدبنة ابجحهايينة   ابنرد علنى ابتصنرايية"  هدعم  بلسلعة   هقس    مجا هة ابتص رى هدعج م

هإيهاىل  بلمل  اب  مل ابلذ كن ن ابصنراع اباسن رذ هابف نرذ   هقسن  علنى أونهس منهللا ابصنليبيني هقنه قن ل 
أعننزس   عانن ىل   ابننرد علننيهم كسنن اب  أ فنن  فينن  ب ريبنن  ابقننرا    ذبنن : .. فرأينند أن أةبننف  ننج ان ابسننلع ن 

بتصننج  يصجصنننهم هأ نن دهلم اننن  بعريقننة ععيبنننةحن أمجننهللا فيننن  مننلايبهم علنننى  ليسهنن  هأخننن  بهم  هايفننرد فيننن 
هابقنرا  كن ن مسسشنارا  ألمهينة ابنهعجة إىل ا ان م (5)  دبة األقرانحن هأابرزيم على يقلنه  مبن رزة ابشنعا ن 

 نرا ابف نر بش ل ع م هأن ابلال ع  ابهي  هابهعجة إبي  أ نى من  عصنرا فين  اهلمنم حين  قن ل: أ لند 
علينن حن فظهننر و أن أهىل منن  عصننرا إبينن  اهلمننمحن  ي ينندميننهان ابتظننر أذ فنن  أقصننه إبينن حن هأر ننج منن    أن 
ا فلجل م  ابف  ل ابلال عن  حنجزة ابنهي  هحراانة هعسف ه  في  ابقيمحن هعست فه في  األف  لحن هعسميز ب  

حن مث ه نن  ابقننرا  أن (6)ييننة ا لنن  ابننهاين بقيننة ا سننلمني ابببونن  ا لننل هاألداينحن هإق مننة ابننهبيل علننى هحها
حين  قن ل: فتظنر    أينل ابشنراىلهللا ها نلايدحن هعف نر  فنيم  ينج أهىل م  يهعى إىل ذب  يم ابتص رى 

همنن  اب سنند أيلنن   ابنن  (7)فيهنن  عنن  ابسجحيننه ذاينندحن فلننم أ ننه اننجى مننليد ابتصنن رى ابلنن بني احينن رى 

                                                           
 .(1/411دعجة ا سلمني بلتص رى )(1)

 .(1/411ا صهر يفس  )(2)

 .111األ جبة ابف خرة   (3)

 .3األ جبة ابف خرة   (4)

 .414أدبة ابجحهايية   ابرد على ابتصرايية   (5)

 .(1/414دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(6)

 .20( أدبة ابجحهيية   1/414ا صهر يفس  )(7)
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ابقهمينة   ح ننم ابتقنل من  اب سند ابقهمينة " هبانه حين ة ح فلننة أبفهن  ابقنرا    ينلا اجملن ل كسن ال "األقنجال 
 رمح    رمحة هاااة. –اببق يرة  (1)ي 684اببالم هابهعجة عج  ابقرا    مج دذ اعخرة م  اتة 

 
 
 أمحد عبدالصمد بن أب عبيدل اخلبرجي:  -ش

هبنن   هنننجد مشنن جرة   دعنننجة  حن(2)عننرا متنننل وننب ب  اببنننلك ء هاحفنن  هك يننند بنن  عت ينننة ابحننهي  هابسنننجاري 
ابتصننن رى مننن  خننن ل كس ابعننن    عق ىلنننهيم همت وراعننن  ماهنننمحن هابنننرد علنننى ونننبههم همننن  ذبننن  أيننن  كننن ن أحنننه 

ا فري  ي   ابشب  هيلقيه  بني ا سنلمني بزعزعنة وقنسهم   دينتهم هكن يجا  ن رهن   ا   بنة   ليعلةقس هاة 
مجن ىبعجن إبي  بيعيد على أاالة ابقسيه هونبه حن فيسصنهى عته  ح  ييأ   هلم أاب عبيهةحن ف  ن ا سل

 (3)أبج عبيه بلب حن فتزهل وبهسهم مث  ملجن ا   بة بيلقمجي  حعنرا  هيفتنههن حععن  هيبعلنجن إدع ءاعن  
هك ينند أل، عبيننهة  هننجد مب وننرة   ابتقنن   هابننردهد هابننهعجة بقس هاننة ابتصنن رى   األيننهبهحن متهنن  علننى 

ابقسنيه إبين  ينهعجس فيهن  إىل س  إىل أحنه قس هانة  ليعلنة ردا  علنى ران بة بان  ان  ينلا ابيل ا   ل: را ب
ابتصنرايية هي نن  فيهنن  بانو ابشننب  حننجل ا ان م حينن  أراننل بن  أبننج عبيننهة ران بة يننهعجس فيهنن  إىل ا انن م 

 (4)ي  ا ان م  هيظهر ب  م  بد ابتصرايية ه ريفه  هيزيل ابشب  اب  عالق ا  يلا ابقسنيه بلعان    ابنه
ه   يل ا إو  هجد أ، عبيهة   يلا اجمل ل البيف  بل سد ابن  عنجح  عتن هي  بالنه    ن    انة حنرال 
ف رينننة أ ريننن  ابتصننن رى   األينننهبه  نننه ا اننن م ها سنننلمني   هقسننن  همننن  ينننلس اب سننند. مقننن  هللا ي مننن   

هكسنن ال مقصننه ابسنننبيل     إفونن م ا شننرك حن هكسنن ال مقننن م ا ننهرك (5)ابصننلب ن همراعننهللا رايل أيننل ا مينن ن 
مارفنننة آاي  ابرانننجلحن هكسننن ال آفننن ا ابشنننمجت هأعننن ا ابتفنننجتحن هاألخننن    أح ننن م ابتننن  صنننلى   عليننن  

مشننن ركة   ا هننن د اباسننن رذ  نننه ابتصننن رى حننن  أيننن  أانننر    –رمحننن     –هانننلمحن هك يننند أل، عبينننهة 
حن هكنن ن خنن ل فننرتة أاننرس  نن هر ابتصنن رى هيت قشننهم  ي542هبقنن    األاننر إىل اننتة ي 540 ليعلننة اننتة 

هميل  احعنة علنى ا سنلمني ابنلي    األانر مان   جا هنة ونب  ابتصن رى هإدعن ءا م هبانه ف ن ك أ، عبينهة 
مننن  األانننر هدعمننن   متننن  بلعهنننجد ا بلهبنننة   مجا نننة ابتصننن رى مجينننهللا بانننو ردهدس همت قشننن ع  ماهنننم   عنننهة 

ابنلي    يزابنجن  ند األانر    ليعلنةحن حين  قن ل صن حد كسن ال ابنليل  ا سنلمنييس  هه اه   يهذ 
                                                           

 .(1/239ابهيب   ا ليد   مارفة أعي ن ا ليد )(1)

 .(216 – 1/215ا صهر يفس  )(2)

 .53هللا ي م   ابصلب ن همراعهللا رايل أيل ا تة   مق م(3)

 .(1/420دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(4)

 .(1/420ا صهر يفس  )(5)
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مج عنة من  ا سنلمني ا بسلنني ابألانر يتن ك  ن  يسنر     هابس ملة ع  ذب  : "... هعركن    يسن   ينهذ 
 .(2)ي 582هقه ك يد هف ة أ، عبيهة   ف ت اتة (1)ختلص  

علمنن ء ا  ننرال ا انن م  ابننلي  هلننم  هننجد   دعننجة كنن ن منن  حممييد بيين أمحييد بيين أب بكيير القييرطيب:  - 
ابأليننهبه هأخننل منن  علم ىلهنن  مث ينن  ر إىل ا شننرا هااننسج   مصننر حينن  ك ينند ابتصنن رى يشننأ   قر بننة 

هكنن ن ابقننر   حمننه  حن فقيهنن  حن مفسننرا حن مسبوننرا    ك نن  (3)ي 671هف عنن    متيننة الصننيد بصننايه مصننر اننتة 
مسابها حن عّمر أهق ع  بني اباب دة هابسصنتيفحن حين  خلنف اباهينه من  ا  بفن   م  ابالجم هك ن هرع   زايها حن 

  أ ن ء   احسنىنحن هابسنلك ر    ابقيمةحن م  أوهري : كس ب    ابسفسن : ا ن مهللا ألح ن م ابقنرآنحن هاألانىن
 (4)أفلل األذك ر هابسلكرة  حجال ا جعى هأحجال اعخرةحن إىل غ  ذب  

 
ابتصنن رى فلنن  ايسمنن م كبنن    يننلا ا  ينند يسم ننل   حرصنن  علننى ابننرد علننيهم هكشننف  هفيمنن  يسالننق بننهعجة

 نن هلم هإزابننة ونننبه  م همنن  ذبنن  ردس علنننى قسننيه  ليعلنننة ابننلذ بانن  ب سننن ال إىل ا سننلمني   قر بنننة 
مننه : ا عنن م رنن    دينن  ابتصنن رى منن  ابفسنن د هاألهينن م هإوبنن   بتّننجة يبيتنن  حم(5)أ نن س : ع لينن  ابجحهاييننة 

فصنن  بننني فينن  أن ابسننبد ابننلذ دفانن  إىل   كس بنن  ا عنن م علينن  ابصنن ة هابسنن محن حينن  انقننم ابقننر   
م  علبيه قسجاهم ابلي  ي سبنجن حنجل بانو عشنريا   ا ان م هينم    سنتجن ذبن  ذب  يج خشيس  

ين  ه نهللا ينلا ابفصنل حن إ ن فة إىل أ(6)فقرأي  إخجا م   ابهايية فيفهمجا ا ا م على غن  ه هن  ابصنوي  
 .(7)بيعلهللا علي  ابتص رى فيفهمجن ا ا م على ابج   ابصوي  بي جن أدعى إىل اعست قهم إايس 

 
عتجعننند هاننن ىلل ابنننهعجة ا اننن مية   سيييابعاً: وسيييائل اليييدعول اإسيييالمية   عصييير احليييروب الصيييليبية : 

 مته :عصر احرهال ابصليبية إىل ها ىلل مستجعة 
رهال ابصليبية ك ن اب س ال م  أيم ها ىلل ابهعجة ا ج هة إىل ابتصن رىحن هكن ن بن    فرتة احالكتب:  -1

أونرس   إبعن ل وننبههمحن هفلن   ن   محن هكشننف علبنيه مبعلنيهم هبينن ن احنق ابنلذ ُعمنن َّ علنى عنن مسهمحن 

                                                           
 .240ابليل هابس ملة ب س ، ا جصجل هابصلة ابقسم األهل   (1)

 .ي193ف ت: مهيتة     ل ا  رال أاسه  إدريه اب    اتة (2)

 .(212 – 2/210  غص  األيهبه ابعيد )يف  ابعيد م(3)

 .(1/421دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(4)

 .(1/421ا صهر يفس  )(5)

 .(1/422دعجة ا سلمني بلّتص رى )(6)

 .(1/422ا صهر يفس  )(7)



 -544- 

علننى األاننالة ابفنن خرة بلقننرافني حينن  كنن ن ابسننبد األهل همنن  األم لننة علننى ذبنن  كسنن ال "األ جبننة ابفنن خرة 
حن هم لن   (1)  رى يقيم احع  فيه  على صوة ديتنلذ دفا  بسأبيف يلا اب س ال را بة با  ا  أحه ابتصاب

دين  ا ان م هإوبن    حم ان ا عن م رن    دين  ابتصن رى من  ابفسن د هاألهين م هإوهن ر  –كس ال ابقنر   
اب سنن ال كسنن ال بان  بن   ابنهافهللا األهل بسنأبيف ابقنر   ينلاحين  كن ن  –يبّجة حممنه علين  ابصن ة هابسن م 

ذبننن  ابقنننر   بسنننأبيف   فونننرك(2)ع ليننن  ابجحهايينننة  –أحننننه قس هانننة ابتصننن رى    ليعلنننة ابألينننهبه أ ننن س 
كس بننن  ردا  علنننى كسننن ال ابقسنننيه مسسباننن   بننن  همت قشننن   مننن  أهردس فيننن  مننن  ونننب حن همنننبع   مننن  اعسمنننهها عليننن    

ابتصنن رى با ننجا انن  إىل   البيفهنن  كسنن اب  بننباو  داييننسهم هعق ىلننهيم همنن  اب سنند ابنن  كنن ن ابسننبد ا ب وننر
حن هكننلب  منن  اب سنند رد أ، عبيننهة (3)ا سننلمنيحن كسنن ال ابننرد علننى ابتصنن رى بصنن م بنن  احسننني ا افننرذ 

الزر ننن  علنننى ونننبه   قسنننيه  ليعلنننة هعفتينننهي حن هردهد بانننو علمننن ء األينننهبه علنننى راننن بة ابننن  غراننني  
ك ر عهاهاهل    األيهبه   يلس ابفرتة حين  أبنف بانو ابالمن ء   ابتصرا    ذم ابارال ها سلمني هاب   

خعننف اببنن را هقننلا  –ابننرد علينن  مننتهم: حممننه بنن  مسنناجد بنن   ينند بنن  أ، الصننن ل هكنن ن ردس باتننجان 
ابنن  أبفهنن  علمنن ء يننلس ابفننرتة ربنن درة هيتنن ك يننجع آخننر منن  اب سنند (4)ا نن را   ابننرد علننى ابنن  غرانني  ا نن را 

عمنن   بلسننلعة   مجا هننة ابتصنن رى هدعننج محن همنن  يننلس اب سنند كسنن ال أدبننة ابسجحيننه   ابننرد مننتهم هذبنن  د
علننى ابتصننرايية ألمحننه بنن  إدريننه ابقننرا  همنن  اب سنند   يننلس ابفننرتة منن  أبفهنن  باننو ابالمنن ء ابسننهاء ر نن ء 

من  عن مسهم ن بع    هإيل ح احق ابلذ اوسب  على ك   تص رى م  خ ل مت قشة عق ىلهيم هبي يهاية اب
ختعينننل مننن  حنننرا ابسنننجراة بسنننبد علبنننيه قس هانننسهمحن همننن  األم لنننة علنننى ينننلا ابتنننجع مننن  اب سننند كسننن ال 

هغ ينن  منن  اب سنند اب  نن ة ابنن  انقشنند قنن دة ابننرأذ هر نن ل ابننهي  (5)ها ايننل بصنن م بنن  احسننني ا افننرذ 
ههلن  أورين  أيلن   من   هنة هكسن ال ابجا ن  ا شنهجد ابتص رى كرا بة أ، عبيهة الزر   إىل قسيه  ليعلنة 

أن باله  ك ن ردا  مب ونرا  علنى قلن اي مايتنة أ رين  ابتصن رى   ينلس ابفنرتة هكن ن هلن  رها  ف ن ن ابنرد علنى 
م ل يلس ابقل اي ب  ايسش رس هأورس على ابا مة م  ابتص رى ابلي  را ند عتنهيمحن فجصنل إبنيهم ابنرد هابشنب  

الصننن ل هغننن س علنننى راننن بة ابننن     هإزابسهننن  هذبننن  م نننل رد أ،هيف ننن ن أدعنننى إىل عفتينننع بقنننة   أذيننن  م 
غجراننية هرد ابقننرا    كس بنن  األ جبننة ابفننن خرة علننى أاننالة عّاننجد ابتصننن رى إ ر نن  هعرهجيهنن    يننلس ابفنننرتةحن 
ههلننلس اب سنند أيلنن   أورينن    عمننق ابسننأو    ابقنن ر  بننل ه   بقنن   اجملسمننهللا ابتصننرا  بشنن ل عنن م   يننلس 

                                                           
 .3األ جبة ابف خرة   (1)

 .43ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (2)

 .(1/448دعجة ا سلمني بلتص رى )(3)

 .(1/450ا صهر يفس  )(4)

 .(1/451دعجة ا سلمني ابتص رى )(5)
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  ذبن  هذب  ب ج   أ جل بق ء  هأهاهللا ايسش را  هأاهل عنهاه  حن ف حمل  نرة هالعبنة ها تن ورة هغ ين   ابفرتةن
ابجقد يبقى الو ي  حمههدا  م  حي  هصنجل أورين  بلو  نري    هقسهن حن أمن  اب سن ال هإن كن ن الون س بعيان   

فيسسنرال بنلب  أونرس إىل ينلس ابعبقن   ف ن أورس عمينقحن ب جين  يسُنهاهل   اجملسمنهللا ابتصنرا  ر سلنف  بق عن  
إم   ا م ابباو أه  زابة وبهة ق ىلمة حجل ا ا محن أه بسشجيم م  بهيهم من  قت عن   حنجل ماسقنهيم 

(1). 
 
ا ج هنة ه  عصنر احنرهال ابصنليبية كن ن ا هن د   انبيل   من  أينم هان ىلل ابنهعجة وسيلة ا هاد:  -2

 بتنجعسن بقة عن  ابسن  قة هابنزي يني هصن ح ابنهي  عن  ينلس ابجانيلة إىل ابتص رى هقه  هود   كس  اب
ا قن علني   ا ينج  م  ابسفصنيل هبقنه ان مهد هانيلة ا هن د   حنة أعنهاد كبن ة من  ابتصن رى األهرهبينني 
ابقنن دة ا سننلمني  منن ابصننليبية ا حس نن ك اب سننلمني همارفننة باننو ماسقننها م هأخ قهننم همنن  يسميننز بنن  ك نن  

ا سننلمني منن  عننهل هرمحننة هععننف يننلس ة باننو ماسقننها م هأخ قهننم همنن  يسميننز بنن  ك نن  منن  ابقنن دة همارفنن
ا انن مية هعاعنن  صننجرة صنن دقة عنن    حننة ا انن محن األمننر ابننلذ  اننل ابصننف   ابنن  عا ننه األخنن ا 

سننلمني  نن   انن محن بننل إن باننو قنن د م أقسننم أ  يق عننل ا أعننهادا  كبنن ة منن  أفننراد يننلس احمنن   ياستقننجن ا
عنننهها م إىل حمبنننة بلمسنننلمني بسنننبد رآس مننن  عنننهل هإيصننن ا بنننهى بانننو ابقننن دةحن هك ننن هن منننتهم عبنننهبد 

ابتصن رى من  انحينة  من  قبنل ا ينج  ا ان ميةحن هبلعهن د أونر ها ن    دعنجة حس  ا ا ملة اب  ه ههي  
منننن  خنننن ل ابرانننن ىلل كجينننن  أ ح اب  نننن  منننن  ا عصنننن    بننننني قنننن دة ابفننننريقني اننننجاء عنننن   ريننننق ابراننننل أه 

همنن  أعظنننم آ ر هاننيلة ا هنن د   ينننلس ابفننرتة دننن س ابتصنن رى أ ننن   (2)ها   عبنن   أه ا  سم عنن   ا ب ونننرة 
علننى صننمجدي  هقج نن  أوهننر  عننزة ا سننلمني هقننج م أمنن م أعننهاىلهمحن ه الننسهم أمننة مريجبننة ا  ينند  عمنند 

صنن رى خ صننة   أهرهاب عسزعنزع قت عنن  م بصننوة منن  محن   ابصننليبيني ا سا قبننةحن  ن   اننل ك نن ا  منن  ع منة ابت
حن فويتمن  عن د مج عننة (3)ينم علين حن هيفقنههن اب قننة بر ن ل دينتهم ابننلي  هعنههيم اببتصنر هاب فنران هابسننا دة 

ر نن ل ابنننهي    إحننهى احمننن   ابصننليبية أخننلها يننهعجن إىل ابسونننرر منن  اننلعة منن  ابتصنن رى ا شنن ركني 
جا عن  للنجا ذيبن   لنااببن ابها  هاب رادبنة من  أههلنم إىل آخنريم علنى أن ي بهيهم هأعلتنجا أين  : بنج ا سماند

ابتصن رى   أهرهاب أخنلها يصنرحجن أن حن بنل إن أعنهادا  ك ن ة من  (4)م  قهرهاحن بنل   ي فنر ابنليجال هاحها  

                                                           
 .(1/452ا صهر يفس  )(1)

 .(1/465دعجة ا سلمني   عصر احرهال ابصليبية )(2)

 .(1/467ا صهر يفس  )(3)

 .145أور ابشرا ا ا م    ابف ر األهره، خ ل احرهال ابصليبية   (4)
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  أخننل ه نن(1)بنن    أر نن  إخفن ا احمنن   ابصننليبية يننهحو منن  يهعين  اببنن اب منن  أينن  انىلنند عن    أه   ننل 
ابريبنن ن   أهرهاب يننهعجن إىل إحننهى احمنن   ابصننليبية ا سننأخرة هيسننأبجن ابتنن ت بننلل ا نن ل دعمنن  هلنن  كنن ن  
ك نن  منن  ابتصنن رى يسنن رهن مننتهم حنن  أ ننم أخننلها يجزعننجن ا نن ل علننى ابفقننراء اباننم حممننه صننلى   علينن  

من  ا سني    قنه وهنر أين  أعظنم قنجة  رية اببريبن نحن ألن حممنها  صنلى   علين  هانلم نهانلم من  قبينل ابسن
 –أن منن  أيننم يسنن ىل  فشننل احمنن   اباسنن رية ابصننليبية هقننه بننني أحننه اب سنن ال اب ننربيني (2)يننلس احننرهال 

إن ينلا ابفشنل بان  ك ن ا  من  اباقنجل   أهرهاب  –هاب  كن ن ا هن د   انبيل   ابسنبد ا ب ونر   ذبن  
بهى ابتص رى   ابقنريني اب  بن  هابرابنهللا عشنر ق ىله ابهيتية ا سسقرة على ابسف  حن هك ن ابب     إ ا ا ابا

(3). 
 
  عصننننر احننننرهال ابصننننليبية اعسمننننه ا سننننلمجن ك نننن ا  علننننى ابراننننل   اعصنننن   م مننننهللا وسيييييلة الرسييييل:  -3

ك ن  من  ابتص رى خصجص   مهللا ابصليبيني فم  خ هلم يُقلد ه ه   ابتظر ا ا مية إىل ابتص رى حين ل  
اب  ك يد مهار خ ا بني ابعرفني   يلس ابفرتةحن هع   ريقهم عبهبد مجاقنف ك ن  من  ابتصن رى األمجر 

ا صنننن م بلمسننننلمني   مجا هننننة اباهاىليننننة دنننن س ا انننن م ها سننننلمنيحن هبننننههريم ابفانننن ل  ققنننند اب  نننن  منننن  
 .(4)ابتص رى هدعج م خصجص   إذا ك ن هل  ء ابرال   ل   ا ف ه ة هاحمل هرة هابتق  

 
  عصر احرهال ابصليبية ك يد ا سن  ه من  هان ىلل ابنهعجة ا ج هنة إىل ابتصن رىحن وسيلة املس د:  -4

حي  يظهنر ذبن  من  خن ل كج ن  مالمن   من  مان   ا نهن ا ان ميةحن فمن  أهل من  يلفند يظنر غن  ا سنلم 
رح ذبنن  باننو األاننالة   ذيتنن    بنن دسحن فيعننابزاىلننر بلمهيتننة ا انن مية يننلس ا سنن  ه ابنن    ياسننه رةيسهنن  

إىل  عنهعجاهاب  رر  عقجدس إىل اببو  هحم هبنة ابسانرا علنى ا ان محن ف  سن  ه من  ينلس ابت حينة أهل متن د  
ا انن م ب نن  ا سننلم ابننلذ يشنن يهي  ألهل مننرةحن هيننلا يننج حنن ل ك نن  منن  ابتصنن رى ابقنن دمني مننهللا احمنن   

ه  ا سن  ه يرفنهللا اعذان ابنلذ يسلنم  ُتعينها  من  قبنل   ب دينم ابصليبية ابلي    ياس دها رةية ا س  ه 
هعجحيننها  بنن  هإعنن ان  بتبننجّة حممننه صننلى   علينن  هاننلم ه  ذبنن  يقننو باقيننهة ابس لينن    اننبو ي  هعانن ىل 

بتبننجة حممننه صننلى   علينن  هاننلمحن ه  ونن  أن  نن ع ابتصنن رى بننآلذان بننهى ابتصنن رى هرد علننى ع ننليبهم 
اببسجحيننه ها مين ن بتبننّجة حممننه صننلى   ابيننجم ئننه منرا  علننى مسنن ماهم فينن  دعنجة مب وننرة هلننم  هع نرارس  

                                                           
 .(4/67قصة احل رة )(1)

 .(1/467دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(2)

 .(1/467دعجة ا سلمني بلّتص رى )(3)

 .(1/470ا صهر يفس  )(4)
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  ابصن ة هك يد يت ك مس  ه ك  ة  يهذ ا سلمني متفنردي   (1)علي  هالم ب و ابتظر ع  ا اسع بة 
مهيتنة صننجر هينن   فيهن  هينن   ند اح ننم ابتصنرا  هقننه بقيند علننى ح هلنن  هينلا منن  أون ر إبينن  ابن   بنن   
رسنننعه بقننن   ينننهذ  ننند اح نننم ابصنننلي  حيتمننن  زاريننن  حيننن  قننن ل: هك يننند راحستننن  منننهة مق متننن  بصنننجر 

. كننلب  ارعينن د ابتصنن رى ببينند ا قننهت هاخننس  هم اب سننلمني فينن  (2)ا سننلمنيحن ههلننم فيهنن  مسنن  ه أخننرى 
منننتهم إىل ا سننلمني مننن  يظنننرة   هعاننجديم رةينننة ا سننلمني يننن دهن صنن  م فيننن حن أدى إىل عبننهل يظنننرة اب  نن ي

مساصننبة ح قننهة إىل يننجع منن  ا ننجدة ها حننرتام هقننه أونن ر أانن مة بنن  متقننل إىل ونن ء منن  ذبنن  فبيتمنن  كنن ن 
عقنهم إبينن  أحنهيم هصننرف  عن  ابقبلننةحن بينند ا قنهت مسعهنن   إىل م نة هحجبنن  بانو ابفننري    ابصن ة ين دذ 

ينننرى مسنننلم   قنننهم حنننهي    مننن  ابنننب د ه  يسانننجد أن  ألاننن مةحن هأن ينننلا ابر نننلفمتاننن  آخنننرهن منننتهم هاعسنننلرها 
ينج قريند  بتفسن  حين  قن ل: ف نل من حن بلب  ااستس  يلس ا  حظن   أان مة (3)يصل  مسعه   إىل م ة 
 . (4)أخ ق   م  ابلي  قه عبلهها هع ورها ا سلمني  اببب د ا فراية أ فى

 
اانسوجذ  علننى بانو ابقن دة ا سننلمنيحن ل أ ن  هقنه كن ن بننباو ا سن  ه   بن د ا سننلمني ونأن هذكنرحن بنن

هانننيلة ب سننند ا سنننلمني ال  ننناني بسنننيعر م همننن  ذبننن  مننن    مسنننعه هكنننجن ابات ينننة ر نننل ينننلس ا سننن  ه 
هإميفا جر ابرهم هابنلذ كن ن يبنهذ ابقسعتعيتية ابلذ دار  بشأي  اباهيه م  ابسف را  بني ص ح ابهي  

ل صننن ح ابنننهي  مننن  أ نننل ذبننن  انننف رة علنننم إم مننن   هخعيبننن   ايسم مننن  هعت يسننن  انننلا ا سنننعهحن حيننن  أراننن
صجرة ا ا م   ماقنل من  ما قنل ابتصنراييةحن هقنه قن ل ابن  ونهاد عن  بلمسعهحن هك ن بلب  أورس   إبراز 

أذ اننف رة صننن ح ابنننهي  إىل ابقسننعتعيتية يجمننن   عظيمنن   مننن  أايم ا اننن م  –ذبنن : .. هكننن ن يننجم دخنننجهلم 
رحن هرقنننى العيننند ا تنننيفحن ها سمنننهللا إبيننن  ا سنننلمجن ا قيمنننجن اننن  هابسعننن ر هأقننن م وننن يهس مجنننهللا ك ننن  مننن  ابسعننن 
 بقه ق مد ا س  ه بههري    دعجة ابتص رى إىل ا ا م اباظيم. (5)ابهعجة ا ا مية اباب اية 

 
  عصننر احننرهال ابصننليبية ااننسع ع ك نن  منن  قنن دة ا سننلمني هعلمنن ىلهم إيصنن ل احننق وسيييلة الرسييائل:  -5

اخسلفننند مج نننجع   ينننلس ابراننن ىلل إ  أ ننن    ابته ينننة    مجعهننن  ابتصننن رى مننن  خننن ل ابراننن ىلل هقنننه إىل 
م ا سنلمني   مجا هنة ابتصن رىحن أه يهنأمنر بص م ا سلمنيحن فهن  إمن  دعنجة مب ونرة ب ان محن أه حبن    

                                                           
 .(1/477ا صهر يفس  )(1)

 .(1/478دعجة ا سلمني بلتص رى ) 279رحلة ابن  ب    (2)

 .135 - 134ا عسب رحن  ب  متقل   (3)

 .(1/478دعجة ا سلمني بلتص رى ) 134 صهر يفس    ا(4)

 .(1/479دعجة ا سلمني بلتص رى ) 202ابتجادر ابسلع يية   (5)



 -548- 

بقنجة بالنهم  نه كسنب   مهللا ق دة ابتص رى همقهميهم درأ  بشريم ه أ   را ىلل  مل يجع   م  ابسلعف هابلني 
باننو همنن  األم لننة علننى ااننس هام ابرانن ىلل منن  قبننل ا سننلمني دنن س ابتصنن رى   يننلس ابفننرتة رانن ىلل صنن ح 
ابهي  اب   ة إىل باو ق دة ابفنري  هابن  متهن  ران ىلل  إىل ملن  ابقسنعتعيتية   ونأن إق منة خعبنة ا مانة 

ببتن ء مسنعه بلمسنلمني يتن كحن حين  ّ  ذبن  هكن ن  ابص ة فيهن  همن  يسالنق  ابقسعتعيتية هعرعيد إق مة 
همنن  رانن ىلل (1)مننهللا إحننهى رانن ىلل    يننلا ابشننأن خعيبنن   همتننيفا  همجانن   منن  ا نن ذيني  –رمحنن     –قننه أيفننل 

ص ح ابنهي  إىل ابتصن رى ران بس  إىل ملن  ا الينز ردا  علنى ران بة بان  ان  األخن  إبين  مسلنمتة ا ع ببنة 
صننليد ابصننلبج  ا اظننم عتننهيمحن هابننلذ   ابقننهت هباننو ابننب د ابشنن ميةحن هااننرت  ع بستنن زل ا سننلمني عنن

ف ن ن  نجاال صن ح ابنهي حن   ران بس  علنى ران بة ا لن  ابصنلي  غتم  ا سلمجن منتهم   ماركنة حعننيحن 
أه ابستننن زل عننن  وننن ء مننن  أرا ننن  ا سنننلمنيحن أمننن  عسنننليم صنننليد ابنننرفو ابسننن م بلونننهي    ونننأن ابقنننهت 

حين  قن ل   ينلس ابران بة: .. ينج (2)ص رى ف ن ذب    ي جن إ   صلوة را ونة ب ان م بلتابصلبج  
 ن  ينج عتنهكمحن ف ين  مسننرى يبيتّن  ه سمنهللا ا  ىل نةحن فن  يسصنجر أن يتنزل عتنن  أعظنم  –أذ ابقنهت  –عتنهان 

كنن ن  ننن ر     ابننب د فهنن  أيلنن   بتنن    األصننل هااننسي ةكمه  يقننهر علننى ابننسلف  بننلب  بننني ا سننلمني هأمنن  
عليهنن  بلنناف منن  كنن ن انن  منن  ا سننلمني   ذبنن  ابجقنند .. هأمنن  ابصننليد فه كنن  عتننهان قربننة عظيمننة ه  

. هي ننلا ك ينند هاننيلة ابرانن ىلل   (3)فيهنن  إ   صننلوة را وننة إىل ا انن م ينن  أهىف متهنن  جيننجز أن يفننر  
 .(4)إىل ابتص رى يلس ابفرتة م  ابجا ىلل اب  ااس همه  ا سلمجن   إيص ل ابهعجة 

 
  عصنر احنرهال ابصنليبية اينسم ابنهع ة ا سنلمجن    هنجديم اثنياً: أسياليب دعيول املسيلمء للاصيارى: 

ا ب ركننة ا ج هننة إىل ابتصنن رى   ينند األانن بيد ايسم منن   كبنن ا  حينن  وهننر ذبنن   لينن   منن  خنن ل ابهعجيننة 
 .(5)عتجع يلس األا بيد هعاهد أو  هل  هاخس ا عر ه  

 
غلننند علنننى ابالمننن ء ا سنننلمني   عصنننر احنننرهال ابصنننليبية اانننس هام األاننن بيد األسييياليب العقليييية:  -1

هأقيسنننة هحم كمننن   عقلينننة هغ يننن  همننن  أبنننرز األاننن بيد اباقلينننة ابننن  اانننس همه  اباقلينننة مننن  اننن  هعقسنننيم 
 ابالم ء ا سلمجن   مت قش  م هردهديم همت ورا م مهللا ابتص رى:

                                                           
 .(1/485دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(1)

 .(1/485ا صهر يفس  )(2)

 .290ابتجادر ابسلع يية   (3)

 .(3/488دعجة ا سلمني بلتص رى )(4)

 .(1/492هر يفس  )ا ص(5)
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 هابسقسنننيم   ا صنننع ح ينننج أن  صنننر ا انننرتل مجينننهللا األهصننن ا هابسنننيفتقسييييم:  والأسيييلوب السيييرب -أ
هقه ك ن يلا األانلجال اباقلن  من   (1)مث يبني إب  ءي  هعهم ص حيسه  بلساليل ا ت ابة بلو م   األصل 

تصن رى ابالم ء ا سلمني   يق و  م هحنجارا م همتن ورا م منهللا ابأبرز األا بيد هأك ري  ااس هام  م  قبل 
  عصر احرهال ابصليبيةحن هذب     يسميز ب  م   جبينة   عسبنهللا ا حسمن    ها عرتا ن   ابن  مي ن  أن 

ارابتق   هاببونن  بننني ابفننريقني همنن  األم لننة ابنن  ك ينند مننهيسالننق انن  ابتصنن رى هإبع هلنن  هذبنن    ابقلنن اي 
حعننننة يننننلا   بقسننننيه  ليعلننننة علننننى ااننننس هام يننننلا األاننننلجال مننننهللا ابتصنننن رى إبعنننن ل الزر نننن    مت قشننننس

ابقسنننيه علنننى دسنننيه     وننن ص ا سننني حن حيننن  ذكنننر ينننلا ابقسنننيه أن علنننة دسنننه     وننن ص 
حن فأبعننل (2)حنن  عتقعننهللا حعننسهم ا سنني  ينن  منن  أ ننل أن يتننزل إىل األرل هي لننم ال ىلننق بننههن هااننعة 

منن  أ لهنن   نن  أن ي ننجن  هابسقسننيم  ن حصننر ا حسمنن    ابنن  ميبسننيفالزر نن  يننلس احعننة منن  خنن ل ا
إىل األرل مسعسها    و ص ا سي  هبني عهم صوسه حن األمنر يهنهم أان ت ينلس اباقينهة ابن    يزل ا ب

يهي  ا  ابتص رىحن ف  خيلج بسبد يلس اباقيهة اب  يهي  ا  ابتص رىحن ف  خيلج انبد ينلا ابسعسنه من  
فهننب  بيعلنهللا علننى فالهنم هيننلا حمنن لحن أه  رنن  فالنن  أيبين ةس أن   عان ىل عمنن  يقجبنجن علننجا  كبن ا     نن  علمن  

ابسبليننا هيننلا حمنن لحن أه أ ننم ععننزها عنن   ةكنن ن األيبينن ء مسهمننني ر  بفننة أمننرس اننبو ي  عمننها  فلننم ينن دها أم ينن
حن فننن ذا ايسفننند ينننلس (3)أداء مننن  مُحَّلنننجا ه نننافجا عننن  إوهننن ر مننن  ي كنننه صنننهقهم فتنننزل م ينننها  هلنننم هينننلا حمننن ل 

ايسفى ماه  حنههث ابسعسنه ابنلذ يهعين  ابتصن رى همن  مث أن ع جن علة بلسعسه   مي   ا حسم    اب
 (4)بعلنند يننلس اباقيننهة ابنن  يننهيتجن انن  ه  يبننق هلننم مسننسته فيهنن  إ  اب ننلال باننه   فنند حععهننم عليهنن  
ذ ه  مف ه نن   صنن ح ابننهي  مننهللا ريسشنن رد قلنند األاننه عنن   ريننق أخينن  ا لنن  ابانن دل بننني ا لنن  ا اليننز 

 و فلننن  مننن  بننن دس إ  و ونننة أمنننجر إذا  ققننند بننن  ر نننهللا هعنننرك بننن د برانننجل ا لننن  اباننن دل أن مننن   ننن ء بننن  
حعننني ه نن  ا سننلمنيحن هيننلس األمننجر ينن  ابقننهت هابصننليد هابننب د ابنن  زحننف عليهنن  ا سننلمجن باننه ماركننة 

يقننننجد ا يننننج  هيننننج رمحنننن    عُننننرل ذبنننن  علننننى صنننن ح ابننننهي  كنننن ن ردس علننننى دعنننن هذ ا لنننن  ا اليننننزذ 
ردا  عقلينن   يفتننه ادع ءاعنن  هحععنن  ابنن  عالننق انن    قههمنن  بلننب د  –أ م عنن  ا انن مية بلجقننجا   ه نن  

عننهعجس إىل ابقننههم ها عسننهاء علننى ا سننلمني هأن األهىل أن ا ان مية مج ننو   أن   حعننة بنن  علننى احقيقننة 
ح ابننهي  دعنن هذ ا لنن  ا اليننزذ ياننجد منن  حينن  أعننىحن فمنن  خنن ل أاننلجال ابسننيف هابسقسننيم حصننر صنن 

م  يس  بهى ا سلمني ب جي  مسرى ابتن  صنلى    –رمح    عا ىل  –هفتهي حن ففيم  خيسص اببقهت بني 
                                                           

 .(3/492ورح لسصر ابره ة )(1)

 .496مق مهللا ابصلب ن همراعهللا رايل أيل ا مي ن   (2)

 .(2/496دعجة ا سلمني بلتص رى )(3)

 .(2/496ا صهر يفس  )(4)
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علينن  هاننلم هبنن  يجافننق أذ مسننلم علننى ابستنن زل عتنن  فنن   نن ل بل ننجل   أمننرسحن هفيمنن  خيننسص اببننب د ابنن  
ابتصننن رى  ننن ر  عليهننن    األصنننل بلمسنننلمني هاانننسي ء  عليهننن  ا سنننلمجن بانننه ماركنننة حعنننني فهننن زحنننف 

ذبنن  هلننم فيهنن حن هابصننليد ابننلذ يع بنند بنن  ابتصنن رى غتمنن  بلنناف منن  انن  منن  ا سننلمنيحن فنن  حننق علننى 
  بن  ا سننلمجن هينج انلس ا تزبننة  مية حمن ربني بلمسنلمنيحن ف يننف يفنر ا سنلمجن منتهم  نن  قنهمجا بلنب د ا انن

جقد يفس  ماسههن عليهم؛ هبلب  ف  ي جن ابست زل عتن  إ   صنلوة ون يرة يم   اببهى ابتص رى ابلي  
اباسنن رية ابنن  يقجدينن  صنن ح ابننهي   ننه ا لنن  ا اليننزذ عصننهى حن هي ننلا   ينند ا جا هننة (1)ب انن م 

فمن  خن ل ينلا األانلجال اباقلن  فتنهي  بهع هي  هوبه  ابف رينة ابن  يسنلرع ان    عههاين  علنى ا سنلمني 
 .(2) ه  يبق بلمل  ا اليزذ إ  أن يجقف عههاي  على ا سلمني هياجد م  حي  أعى مجيا   

 
حن أه ينج من  قعنهللا فين  (3)يج م  ي جن ماتن س   ابفنرع زاىلنها  علنى مانىن األصنل األو :  أسلوب لياس -ب

تصن رى هيلا األالجال ااس هم  ابالم ء ا سلمجن بهحو حعن  اب(4)بتف  ابف را هيسمى ابقي ت ا ل  
همن  األم لنة علنى ذبن  إبعن ل الزر ن  (5)عليهن  أصنجل ملنسهم هوبه  م اب  أق مجا عليهن  اعسقن دا م هبتنجا 

  يق و  منهللا قسنيه  ليعلنة حعنة ابتصن رى   اختن ذ ا سني  علين  ابسن م ابتن     بنهعجى ه دعن  من  غن  
ا سننني  ابتننن     لتصننن رى أن جيالنننجا أالحن حيننن  قنننرر الزر ننن  أيننن  إذا ك يننند ينننلس يننن  ابالنننة ابننن  انننجغد ب

فهننج بشن ل أكننيف من  ا سني حن إذ إين  ه ننه من  غن  أال أه أمحن انبو ي  هعان ىل ف  ن  مسوققننة   ونأن آدم 
بلتصن رى علنى اختن ذ حن هابألالجال يفس  أبعنل ابقنر   ينلس احعنة (6)أهىل ابألبجيية م  ا سي  هللس ابالة 

ألحنننه أن يقنننجل: إن بشنننرا  حيننن  قننن ل: بنننل بنننج أم ننن   –جبنننجن علنننجا  كبننن ا  ا سننني  ابتننن     عاننن ىل   عمننن  يق
ب  ن آدم أهىل بلب  م  حي  إي    عشسمل علين  أهصن ر ابنرحمحن  أالم  غ  يسصجر أن ي جن إهل   ب جي  

أيلنن   حن همنن  خنن ل يننلا األاننلجال (7)هزاد علينن  أينن  منن  غنن  أم فقننه ونن رك ا سنني    كجينن  منن  غنن  أال 
 ننننن    يق وننننن  منننننهللا قسنننننيه  ليعلنننننة ابتصننننن رى اب ميننننن ن بتبنننننّجة حممنننننه صنننننلى   عليننننن  هانننننلم   بننننند الزر 
هذبن   –حين  عنرل ك ن ا  متهن   –اب   ة اب    ء ا  صلى   علي  هالم دابة على صهق  بلماعزا  

                                                           
 .(2/500دعجة ا سلمني بلتص رى )(1)

 .(1/500ا صهر يفس  )(2)

 .(5/36اببور احملي  بلزركش  )(3)

 .(3/223بره ة )ورح لسصر ا(4)

 .(2/501دعجة ا سلمني بلتص رى )(5)

 .130مق مهللا ابصلب ن همراعهللا رايل أيل ا مي ن   (6)

 .136ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (7)
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حن (1)يم ماعزا  أه آاي  ع يهيم كنهاهد هحنز قين ل هغن  قي ا   على إمي  م بباو األيبي ء هيم   ي   هلم 
اببتبّننجةحن فوسنند فنن ن منن  أخننيف عنن  فنن ذا كنن ن إمينن ن ابتصنن رى ر ننل ينن  ء األيبينن ء ألخبنن ريم عنن  أيفسننهم 

أن ابتن  صنلى   يفس  ه  ء اب اعزا  ا صهقة ب  م  ابال أهىلحن فم  خ ل قين ت األهىل بننّي الزر ن  
عجى ابتبّننننجة هزاد علننننيهم ابعاي  اننننم ابتصنننن رى بننننهعلينننن  هاننننلم اوننننرتك يننننج هينننن  ء األيبينننن ء ابننننلي  ينننن م  

بننلب  أك ننر منن  إمينن ي م بننباو أيبينن ىل م ها اعننزا  فج نند ا مينن ن بتبّجعنن  هبننزم م أيهنن  ابتصنن رى ا مينن ن 
ابتبّنننجة فقننن  ه  متننن ورة بلزاينننهذ منننهللا أحنننه علمننن ء ابتصننن رى هإوبننن   ينننلا ابتصنننرا  اعسمننن دا  علنننى دعنننجايم 

 اعزا  بني ابزايهذ أن إوب   يبّجة حممنه صنلى   علين  هانلم بلتبجا  ابس بقة ع   ريق ابسجاعر هوهجر ا
علنننى ينننلا األاننن ت أهىل مننن  غ يننن  مننن  ابتبّنننجا  ابسننن بقةحن إذ ابسنننجاعر   حقننن  صنننلى   عليننن  هانننلم أهىل 
اببقبجل ألن عصرس أقرال م  عصر مجاى هعيسى هم  ك ن ا  يف بن  أقنرال زمن ان  كن ن اب قنة بن  ها عسمن د 

ه جل اباهه متس . حين  ايقعنهللا ابتصنرا  هأانلم هحسن  أقجى؛ ألن ابجا ىل    اببايه أك ر علي  أك ر ه 
 .(2)إا م  

 
هينننج مننن  ي نننجن ماتننن س   ابفنننرع مسننن هاي   انننىن األصنننلحن هيسنننمى ابقيننن ت أسيييلوب القيييياس املسييياوي:  -ج

دهديننم مت قشنن  م هر  هابقينن ت ا سنن هذ منن  األانن بيد ابنن  ااننس همه  ابالمنن ء ا سننلمجن ك نن ا   (3)الفنن  
زعمهننم أن علننى ابتصنن رى   يننلس ابفننرتةحن ففنن  مت قشننة يصننر بنن   نن  ا سعبنند باق ىلننه ابتصنن رى هابنن  متهنن  

أبعننل يصننر يننلس احعننة بقينن ت حنن ل األيبينن ء اعخننري  علننى ه ا سنني  ااننسوق اب يجعيننة؛ ألن    نن  ابتنن  حن 
هإانننراىليل هغ مهننن ؛ فلمننن ذا     كنننهاهد  حيننن  هرد   كسننند ابتصننن رى عسنننمية بالنننهم أبتننن ء  حننن ل عيسنننى 

ابتن     فهن  ء حن ف ذا ك يد علة األبجيية بلمسي  عسميس  (4)دالجيم أيه  ابتص رى بت ء  على ذب  أبت ء   
هإ  فلس   ابتّبجة بلعمينهللا علنى انبيل ابرمحنة هي نلا فن  انبيل إذن أبت ء   على احقيقة ألي    يم أبت ءحن 

ا سنني  هاعسقنن د يبّجعنن حن أه إوبنن   األبجييننة علننى يننلا ابقينن ت اباقلنن  إ  صننرا األبجييننة عنن   بلتصنن رى بتنن ء
حن همننن  حعننن  (5)انننبيل اباتننن د ها  ننن برة ب ننن س مننن  األيبيننن ءحن أه ايقعننن ع حعنننسهم هُتسننن هم بلننن هلم علنننى 

علنى أبجييسن   بلمسني  أيلن   أين  يف نة من  رهح     رحنم منرمي فنلب  ينهلابتصن رى علنى إوبن   األبجيينة 
ابقينن ت ا سنن هذحن حينن  قنن ت حنن ل آدم علينن  ابسنن م هقننه أبعننل يننلس احعننة ابقننر   منن  خنن ل أاننلجال 

                                                           
 .(1/501دعجة ا سلمني بلتص رى ) 210مق مهللا ابصلب ن   (1)
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 .(2/504ا صهر يفس  )(5)
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فرتبننة رتزبننة حمننةحن هيف ننة ر  بننة يف ننة ا سنني حن إذ يننج يف ننة منن  رهح     عربننة منن  األرلحن علننى حنن ل 
محن ف وبنن   األبجييننة بلمسنني  ب جينن  ابقينن ت   فنرا بننني احنن بني   ا سنني  هآدم علينن  ابسن فبتن ء  علننى يننلا 

يف ة م  رهح     حم  مرمي مي وله  ح ل آدم ب جي  يف ة من  رهح     عربنة من  األرلحن ف من  إوبن   
ة ابتننّ  صننلى   انن باألبجييننة ب وتننني هلننلس ابالننة أه يفيهمنن  عتهمنن  همنن  وننب  ابتصنن رى ابنن  أ رهينن  حننجل ر 

هابتس  بهاءحن هاببهاء على   ابنلذ ينج عن   اب يند هابشنه دة حمن ل هقنه قبله  علي  هالم كج   انا ة    
أبعل ابزايهذ يلس ابشبهة م  خ ل أالجال ابقي ت ا س هذ حين   ن ببهم أن يقيسنجا حن ل حممنه صنلى 
  علي  هالم   ذبن  حبن ل مجانى هعيسنى حين   ن ءا هيسن   من  قبلهمن  ه  عانهها ذبن  أيهن  ابتصن رى 

 .(1) بهاءا  
 
هقينننل : ينننج إوبننن    (2)هينننج: إوبننن   يقنننيو اح نننم   غننن س  فرتاقهمننن    علنننة اح نننم ليييياس اخللييي :  -د

هم  ااس هام   يلا األالجال من  قبنل ابالمن ء ا سنلمني    هنجديم ابهعجينة (3)ا علجال  بع ل يقيل 
لمني   يسنبة اهلنهى هابلن ل علنى ا سنا ج هة إىل ابتص رى   يلس ابفرتةحن رد ابقنر   اعنرتال ابتصن رى 

عانننني ه ننجد خننن بق هابلننن ل للجقنن  حن هإذا أُي نننر يسننبسهم  إىل    اهلننهىإىل   حينن حن بننني ابقنننر   أن 
هلم     ياين ه جد خ بقني هيلا حم لحن فلنم يبنق إ  أن ي نجن ابف عنل ينج   إذ   خن بق إ  ينج ه  مبنهع 

يسنننبة اهلنننهى هابلننن ل إىل    بعننن ل ت اللنننف ا علنننجال هينننج حن فأوبننند ابقنننر   مننن  خننن ل قيننن (4)انننجاس 
 .(5)ابتقيو هيج عهم يسبسهم  إبي  ابو ي حن  اسو بة ه جد خ بق آخر حمهث هلم  

 
ها قصجد  لد   نيم اباقنل اجملنرد من  اهلنجى   قلن اي مسنلم ان  إوهن را  أسلوب احملاكمات العقلية:  -ذ

يننلا األاننلجال ابالمنن ء ا سننلمجن ك نن ا  همنن  ذبنن  :  لنند يصننر بنن   نن  هقننه ااننس هم (6)بلوننق هعقريننرا  بنن  
األبجيينة بلمسني حن إذ كينف ي نجن إبن  هينج ا جبنجد من  امنرأة ا سعبد م  ابتص رى   يم عقنجهلم   إوبن  م 

بشرية قه انبس  ابالل هاعف   ه رى من  علين  من  جينرذ علنى اعدمينني من  غنلاء هعربينة هصنوة هانقم هأمن  
... فيعننند علنننى ذهذ هعالنننم هعالنننيمحن ف ينننف دسمنننهللا ينننلس ابتقننن ىلو منننهللا مقننن م األبجيينننةحن مث قننن ل: هخنننجا 

                                                           
 .(5/46اببور احملي  ) 45 – 44ابرا بة ابت صرية   (1)
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. ه  مت قشنننة الزر ننن  بقسنننيه (1)اباقنننجل أن يز نننريم عقلهنننم عننن  عبننن دة إبننن  هبهعننن  امنننرأة بشنننرية آدمينننة 
ني   يسهن : هينلس كلهن  صنف   إيسن ن مهن ليعلة هبانه عر ن  مجلنة من  ابصنف   اببشنرية بلمسني  قن ل   

يفسن  هيقنر أن ا سني  هذب  بفس  مت  باقل ينلا ابقسنيه هعتبيهن   بن  بنيو م ينج علنى  (2)  إب  قجذ مسني 
األبجيينة ون ء مث قن ل الزر ن  بانه ذبن  : .. همن   نرى   أيبي ىل  هبيه ب  من  خصن ىلص عُبه   هأحه 

ه  مت قشننة (3)منن  فلننق ابصننب   ا تن ورة يننلس اجملننرى مث  ننرح اهلننجى فتظننر باننني ا يصنن ا كن ن احننق بنن  أبننني
هصنننلد هذبننن  اانننس  رة ابقنننرا  باق ىلنننه ابتصننن رى بنننني عنننهم قبنننجل اباقنننل أبجيينننة مجبنننجد ر نننهللا هُفِعنننم همنننرل 
رنن   يلنن  اباقننجل...  سمباقننجهلم   اح ننم علننى يننلس ابقلننية حينن  قنن ل: .. فينن  ماشننر ابتصنن رى كيننف أعينن

رحننننم امننننرأة هه ننننهللا هُفعننننم هُصننننلد علننننى صننننليد ذا ا لنننن  ها ل ننننج  هاباننننزة ها ننننيفه  خننننر  منننن  ه النننسم 
 .(4)إبي  م  ابلل هابقسل م    يصل إىل أحه م  ا  لجقني ابصلبج  باه أن هصل 

 
حن (5)يننهل علينن    بن حن أه يننهل علينن  هبنن  هيننج أن يبننني ابق بند أن منن  ذكننرس ا سنسهل أسيلوب القلييب:  -س

الجال ابقلند أوبند أن ا صنلجال غن  ا سني  باقيهة ابصلد بهى ابتص رى ه فف  مت قشة ا افرذ م    
أان ننيلهم إوبنن    بصننلد ا سنني حن فمنن  خنن ل يننلس هذبنن  منن  خنن ل قصننة صننلب  ابنن  يسننجقه  ابتصنن رى   

هذبنن  أن  –كمنن  ينن  عقيننهة ا سننلمني   –ا افننرذ أن ا صننلجال ونن ص آخننر غنن  ا سنني  ابقصننة أوبنند 
 ل حني صلب  : إهلن  إهلن حن   عنركسين هخنلبسين ا صلجال حسد يلس ابقصة اوس ى اباعم ه لد ا  ء هق

لى أن ا صلجال غن  ا سني  من  حين  إين  وبند   ا اينل أن ا سني  كن ن حن ف اسهل ا افرذ بلب  ع(6)
ا صنلجال غن سحن كنلب  يعجذ أرباني يجم      س   إىل ا  ءحن فِلَم   يصنيف ينلس ابلوظن    ن  ينهل علنى أن 

من  ابقلن ء هابقنهر   يلينق اببصن حني فلن   عن  األيبين ء  ن  ينهل علنى أن : فين  عنيفم قجب  : إهل  ِ َ عنركسين 
 .(7)م  ا سي  علي  ابس م ا صلجال و ص آخر؛ إذ   مي   أن يصهر يلا ابقجل 

 

                                                           
 .294مق مهللا ابصلب ن همراعهللا رايل أيل ا مي ن   (1)

 .(2/507دعجة ا سلمني بلتص رى )(2)

 .ا صهر يفس (3)

 .64أدبة ابجحهايية   (4)

 .(5/289اببور احملي  )(5)

 .(27/46م  ا صو ح )اب س ال ا قهتحن إايل (6)

 .(1/349ختعيل م  حرا ابسجراة ها ايل )(7)
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يننلا األاننلجال منن  أبننرز األانن بيد اباقليننة ابنن   ننهم منن  بننهى الصننم منن  أسييلوب تاييالض اخلصييو :  -ش
ينلا األانلجال      اعسق داع  همن  ين م  بن  هيتن قم فين  هقنه اانس هم ابالمن ء ا سنلمجن قت ع   هعزعزع عقس

ك  ا     هجديم ابهعجية ا ج هة إىل ابتص رى إبرازا  بسه فد ابهايية ابتصرايية هإوب    ه   أبنرزس علمن ء ينلس 
يننها  علننى عننهم ا عسمنن د بسوريفهنن  هالكابفننرتة إوهنن ر عتنن قو كسنند ابتصنن رى حينن  أاننهبجا   ذبنن  إوبنن    

علننى ونن ء متهنن  همنن  ذبنن  منن    منن  أهردس األيبنن رذ منن   نن ذ  متهنن  قننجهلم   إايننل منن  : إينن  صننلد همانن  
هيست ه يننن  حمنننركني رةهانننهم  هيقنننج ن بننن : انننلم  يشنننسم ي بصننن ن أحنننهمه  عننن  مييتننن  هاعخنننر عننن    بننن  هكننن ان 

مانن  يسننب  هيقننجل: إن كتنند  حننه ابلصننني ا صننلجبنيحن ه  إايننل بجقنن : هكنن ن أ(1)يفسنن  إن كتنند ابنن    
. حي  علق األيب رذ على ذبن  بقجبن : هينلا عتن قوحن فن ن   إاينل (2)أيد ا سي  فسلم يفس  هالمت  

هأفنرد ا افنرذ اباب    كس بن  ابس عينل  (3)م  أن ابلصني ك ان يسب ي حن ه  إايل بجق  إن أحهمه  ك ن يسب  
حيننن  أهرد  ننن ذ    اوتنننني هئسنننني مج نننا   هقنننه قننن ل   هابستننن قو   ا اينننلحن  بنننراز مجا نننهللا ابسورينننف 

مقهمس : ".. هيبني باجن     يلا ابب ال م  عتن قو إاينل ابتصن رى هعا ر ن  هع  ذبن  ه  فسن  همصن دمة 
زر ن  ه  رد ال(4)ينج ا اينل احنق ا تنزل من  عتنه   بال  بال   م  يشهه ما  م  هقف علي  أي  بنيه 

باننهم ا عسمنن د علينن  هإبننرازا  بسه فنند حعنن  علننى قسننيه  ليعلننة أهرد اب  نن  منن  عت قلنن   ا ايننل إوهنن را  
إين   –أذ ا سني   –من  ذبن  قجبن  ل  بن   ابقسنيه : ه  ا اينل ابنلذ  ينهي م عتن  ابقسيه ه ن  أهردس 

أين     مج نهللا آخنر من  ا اينل . مث(5)هغن ذ يشنهه و ق ل: إن كتد أوهه بتفس  فشه ديت غ  مقبجبة 
. هقنننه علنننق (6)قننن ل: إن كتننند أونننهه بتفسننن  فشنننه ديت حنننق أل، أعلنننم مننن  أيننن  أعيننند هإىل أيننن  أذيننند 

الزر نن  علننى ذبنن  قننن ىل   بلقسننيه : أخننيف  كينننف ع ننجن وننه دع  حقنن   هاب ننن  ة همقبجبننة هغنن  مقبجبنننةة 
من  األم لنة علنى ذبن  اانس هام ابقنرا  هلنلا حن ه (7)جيمهللا بني يلي    كسن ال متسنجال إىل   عان ىل هكيف 

هين  األم ينة األالجال   مت قشس  بباو عق ىله ابتص رى حي  أوهنر   يبن   من  عت قلنهم   أصنل إمين  م 
أن خعيانة آدم اعسقن ديم اب  ياسقهه  حن إذ فيه  قجهلم: هي م  رامجدينة هاحنهة ب فنران العن اي.. " يت قلن  

  ختلصننجا متهنن  إ  بصننلد ا سنني  هقسلنن حن حينن  بننني ابقننرا  أن ذبنن  ونن ير علينن  ابسنن م عمنند ذريسنن  همنن

                                                           
 .(43 – 27/39اب س ال ا قهتحن إايل م  ا صو ح )(1)

 .(23/39اب س ال ا قهتحن إايل بجق حن ا صو ح )(2)

 .386ابهاع  إىل ا ا م   (3)

 .(1/283ختعيل م  حرا ابسجراة ها ايل )(4)

 .(5/31جحت  ا صو ح )اب س ال ا قهتحن إايل ي(5)

 .146مق مهللا ابصلب ن   (6)

 .(2/513دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(7)
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عج ند غفننران العن اي هحيتاننل   ح  نة إىل ابصنلد أه ي ننجن ينج ابننلذ  امجدينةع ننجن ا ابستن قو ف من  أن 
 .(1)جدية مأه د اب فران هزابد ب  العياة ف  ح  ة إذن إىل ا ا

 
هكن ن ينلا األانلجال من  (2)ه نجس ابسف  نل بيتهمن  لنيسني  بنراز ينج قنرن ابتظنر إىل قأسلوب املقارنية:  -ر

م  قبل ابالمن ء ا سنلمني    هنجديم ابهعجينة ا ج هنة إىل ابتصن رى   ينلس األا بيد اباقلية ا سس همة 
عبنهيل ابسنجراة بلقنرآن هعت ينة األمنة مق بنل ابفرتة همن  ذبن  من    : مق رينة ابقنر   حفن    انبو ي  هعان ىل 

هأيبي ىلنن  اب ننرام حينن  هاخس  همنن  ابب ننلال هابننه ل هابسزهيننر علننى   اننبو ي  هعانن ىل ايننل ه ريفهمنن  ها 
عرل ابقر     ذ  م  ابسوريف فيهم  هعلنق علنى ذبن  بقجبن : .. هكس بتن  متنزس عن  أم ن ل علن  اعفن  حن 

ها ينه علنى آينة متن حن    عجىل حفظ حن هأ زل م  كل صي ية حظ حن فص ر بتظم  ابلذ   يقهر ا ن ف ن 
اعذ هابسننجرحن ههد نهيم مسجيم إذ بيه م   ته ك م اببشنر هينج مانف  خيسل  ب  ك م مس لمحن ه  يقبل 

ينننلس ا ق رينننة ابننن   حن هبانننه(3)مث صننن ي   يننن  يسنننرس بلوفننن  ها انننسظه ر فيسنننسجذ   يقلننن  اب بننن ر هابصننن  ر 
: فنأي  ابل بن  من  النلا هابين قج  من  ابصنها ه اه  ابقر   أم م ص حد كس ال ع لي  ابجحهايية قن ل

ه  مج نننهللا آخنننر قننن رن ابقنننر   بنننني حننن ل ابتننن  صنننلى   عليننن  هانننلم هونننع عس  هصنننمجدس أمننن م قنننريم (4)
 –ابتصن رى هينج إبن  بنزعم  –ه مل  األذى هصيفس على ابشهاىله   ابيل عبلينا ابنهعجة هبنني حن ل ا سني  

ل: قننه  زعنند يفسنن  اعنحن فمنن ذا أقننجل اي أبسنن سة فسننلمين منن  يننلا هأينن   نن  ااسشننار هوننجال ابيهننجد علينن  قنن 
هقنه (5)   أانلمسين هعنركسين كلب     رفهللا على خشبة ابصلد ص ح صي ح   عظيم  : إهل  إهل  ابجقدحن هأي   

علنننق ابقنننر   علنننى ذبننن  بقجبننن : فسأمنننل إن كتننند متصنننف   فنننرا مننن  بنننني يبيتننن  عليننن  ابسننن م هبنننني مننن    يننن  
صننجرة  –هعر ننهم    هقنند هاحننه  –ه  ونن  أن ينن عني ابصننجرعني حن (6)سنني    إاننيلهم ابتصنن رى عنن  ا 

هقنه  –ابن  ا بن  بنزعم ابتصن رى  –ابتّ  صلى   علي  هالم هوع عس  هصيفس هعهم  زع  هصجرة ا سني  
هاىلن  جينزع هيلناف أمن م أعخ ر ه زع عنهعج ابتصنرا  إىل ابسنهبر هابسف ن حن كينف أن من  يسصنف ابألبجيينة 

  مق بل م  يهع  ابتّبجة كيف يصيف هيجا   أعهاءس بشع عة   ابيل عبليا دعجع حن فهلس ابصجرة احسنتة 

                                                           
 .(2/514ا صهر يفس  )(1)

 .ا صهر يفس (2)

 .194- 193ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (3)

 .194ا صهر يفس    (4)

 .320 - 319ا صهر يفس  (5)

 .109تصيوة ا مي يية   اب(6)
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ررنن  عننجق     –اعسقنن د ابتصنن رى حسنند  –بلتنن  صننلى   علينن  هاننلم   مق بننل ابصننجرة ابسننياة بلمسنني  
 ر  عقجدس إىل ا ا م.يج علي  هر ك  ة عهعجس إىل إع دة ابتظر فيم  يفه ابتصرا حن عس ة    

 
هقننننه ااننننس هم ابالمنننن ء   يننننلس ابفننننرتة يننننلا األاننننلجال   أسييييلوب االسييييتدال مبسييييلمات اخلصييييم:  -ك

 هجديم ابهعجية ا ج هة إىل ابتص رى خ صنة   يفن  األبجيينة عن  ا سني  هابه بنة علنى يبّنجة حممنه صنلى 
اينننل ابهابننة علنننى بشننرية ا سننني  هعنننهم همنن  ذبننن  مننن    منن  أهردس ا سعبننند منن  يصنننج  ا   علينن  هانننلم 

بتن  قجبن  عن  يفسن : من  عتنه   أرانلد مالمن  . هقجبن  ألصنو ب : أخر نجا األبجيية اب  ينهعج   فين  همتهن  
 بد ني  فقنننهأخننيف ا ايننل كننلب  أن امننرأة رأ  ا سننمنن  يننلس ا هيتننةحن فنن ن ابتننّ    يلنن    مهيتسنن  هأق ربنن حن 

هقننه علننق  حن(1)تسظننر  يانن  ة فقنن ل هلنن  ا سنني  : صننهقد  ننج  بنن  أيسهنن  ا ننرأة أينند ابتنن  ابننلذ كتنن  يبنن : 
ا سعبد على باو ابتصج  اب   ة اب  أهردي  م  ا ايل مبيت   د بسه  على عبجدية ا سني  هأين  مربنجال 

ر   علننى . ه نن  اانسهل بنن  ابقن(2)ونيا   إ   ذينن  انبو ي  هعان ىل مبانجث من  عتننه     يسنسعيهللا أن يفاننل 
ّجة حممنه صنلى   علين  هانلم من  كسند ابتصن رى من  ان ق  من  اببشن را  بن  صنلى   علين  هانلم يبصوة 

قنجل   انبو ي :  ن ء   من  انيت ءحن هأونرا من  ان ع حن هاانسال  هم  ذب  م  هرد   افر ابس تينة هينج 
مبيت   أن  يا  من   بنل انيت ء أن . حي  ورح ذب  ابقر   (3)م   ب ل ف ران هما  مج عة م  ابص حني 

ا سي  إ   أورا م   بن ل ان ع    أيزل في  ابسجراة دب م علي  مجاىحن هإوراق  م   بل ا ع  أن دي  
قننرال ابقننهتحن هااننسا ةس منن   بنن ل فنن ران أن   عانن ىل بانن  فيهنن  حممننه صننلى   علينن  هاننلم هأهحننى إبينن  

قننه قنن ل   ابسننجراة : إن   أانن   ينن  ر هابتهنن  إ  عيننل فنن ران فيهمنن . ه خننس ا أن فنن ران ينن  م ننةحن ه 
ع ليننن  ابجحهايينننة هح ننن  علنننى ابسف ننن     صننن حدق ابقنننر   علنننى ذبننن  بسج يننن  العننن ال إىل هقنننه علننن(4)

حن همنن  بشنن ىلر األايننل (5)إيصنن ا هع بنندحن هقبننجل يننلس اببشنن ىلر ابظنن يرة بتبننجة حممننه صننلى   علينن  هاننلم 
لى   علينننن  هاننننلم هابنننن  أهردينننن  ابقننننر   قننننجل ا سنننني : إن كتننننسم  بننننجيين فنننن حفظجا صنننن أيلنننن   بتبننننجّة حممننننه

حن حي  بنني ابقنر   (6)ابيف قلي  بي جن ما م إىل األبه هص ايذحن هاأرغد إىل األال   أن يبا  إبي م 

                                                           
 .(2/517دعجة ا سلمني بلتص رى )(1)

 .(3 – 33/1اب س ال ا قهتحن اباهه ابقهميحن ا صو ح )(2)

 .(2/518دعجة ا سلمني بلتص رى )(3)

 .265ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (4)

 .(18 – 14/15اب س ال ا قهتحن إايل يجحت حن ا صو ح )(5)

 .268 ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   ا(6)



 -557- 

ة   ابسنننجراة حن هأهرد ا افنننرذ أرباننن   همثننن يني بشننن ر (1)مانننىن ابيفقلننني  هينننج بفظنننة رهمينننة مات يننن  ابباربينننة حممنننه 
مبيتنن   ه ن  ا اننسه ل ب نل متهنن  هحن    ابتصنن رى علنى ابسصننهيق ها اينل بتبنّجة حممننه صنلى   علينن  هانلم 

ا حن مث ق ل     يسه : .. فهلس أربهللا همث يجن بش رة ع  األيبي ء هأعب ع األيبي ء هقنه علنمته  كسند   ا تزبنة 
أر نن  ابنن  متجيننة اباننم حممننه صننلى   علينن  هاننلم صننر    هااننم منن  بننهن إبننراييم الليننل إىل أعبنن ع ا سنني  

. مث ق ل : هإ   يقلد قلني   من  ك ن  هيسنرا  من  خعن حن هبنج اانسجعبد من  (2)خير  مته  هبلهس اب  يشأ ا  
إىل حننننه   كسننند   منننن  ا ونننن دة بنننلكر ا صننننعفى صننننلى   عليننن  هاننننلم هذكننننر أمسننن  أل لنننند هخر نننند 

 ننلا كنن ن جملمننجع يننلس األانن بيد اباقليننة ااننس هام  هااننا   مننهللا ينن  ء ابتصنن رى ابننلي    . هي(3)ا اننه ال 
 .(4)ي متجن اببقرآن ه  يتفهللا ماهم األمر هابته  هابرتغيد هابرتييد هوهر عمق أوري  عليهم 

 
 ها قصننجد ابألانن بيد ابا  فيننة ينن  علنن  األانن بيد ابنن  عاسمننه   الو ينن  علننىاألسيياليب العاطفييية:  -2

حن هألمهينة األان بيد ابا  فينة   ابنهعجةحن (5)ل  بة ابا  فة هإ رة ا ش عر بلو  علنى أمنر من  أه ا تنهللا متن  
فقه ك يد م  أبرز أا بيد ابرال عليهم ابص ة هابس م   دعجة أقنجامهم همن  ذبن  من    عرغيند ابرانل 

 ون  فن  ر ابسنم ها  هاألرل ينهعجكم ألقجامهم اب  فرة ح ل ا مي ن كقجب  عا ىل : "ق بند رانلهم أ   
  عُرينههن أن عصنههان عّمن  كن ن بي فر ب م م  ذيجب م هي خركم إىل أ نل مسنمىَّ قن بجا إن أينسم إ  بشنر م ُلتن

 (.10ه ءاابةان فأعجان بلسلع ن مبني ")إبراييمحن آية: ياب
 

ل عانن ىل: "فقلنند ااننس فرها هدعننجة يننجح علينن  ابسنن م بقجمنن  منن  خنن ل عننرغيبهم ابلنن  حنن ل ا اننسع بة قنن 
علي م مهرارا  * هميهدكم  منجال هبتنني هجيانل ب نم  تن   هجيانل ب نم رب م إي  ك ن غف ر * يُرال ابسم ء 

(. هك   األا بيد ابا  فينة من  أبنرز أان بيد ابقنرآن انجاء   دعنجة ا شنركني 12حن 10أ  را " )يجححن آية: 
ه  عصننر احننرهال ابصننليبية ك ينند باننو األانن بيد  (6)النن    أه حنن  ا نن متني علننى ابننزايدة إىل ا مينن ن 

 ابتص رى هم  عل  األا بيد: ابا  فية م   م  ابهعجة ا ج هة إىل 
 

                                                           
 .(2/722ختعيل م  حرا ابسجراة ها ايل )(1)
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يق ونن  هردهدس علننى ابقسننيه صنن حد  همنن  ذبنن  منن    منن  كنن ن يس لننل بنن  ابقننر   أسييلوب اللهيييب:  -أ
  علننى ماسقننهس هعرييبنن  اببيننجم اعخننر هعتننه كسنن ال ع لينن  ابجحهاييننة منن  ختجيننف بنن  اببته يننة ابسننياة إذا منن 

عق ىلننه كفريننة: .. هإذا  اننه عفتيننه باننو منن  أهردس   كس بنن  منن ابجقننجا بلوسنن الحن هذبنن  كقجبنن  بلقسننيه ب
إىل ياننجذ اب  منن  أيظنن ر عقننجد   ابننهيي   –فقننه كفننر رجاننىحن ه بنن  مجاننى ايسهننى إيسنن ن إىل يننلس ا  نن زذ 

مع ببسننننن  ابقسنننننيه آخنننننر هبانننننه ه  مج نننننهللا  (1)لنننننجد   عنننننلاال ابتننننن ر ابفلنننننيوة هاباننننن ر ه  اعخنننننرة إىل ال
ا اننساهاد بلوسنن ال هذبنن  اببسجبننة عنن  البينن  عيسننى هاعسقنن د يبّجعنن حن خّجفنن  با قبننة إصننرارس علننى اعسقنن دس   
ذبنن  ابيننجم : ف ننأ  ه  بنن  إن منند علننى منن  أينند علينن  ي خننل بت صننيس  هقننهم حن ه نني  بنن  م ىل ننة 

( فستننن دى 6  ياصنننجن   مننن  أمنننريم هيفالنننجن مننن  يننن مرهن")ابسورميحن اعينننة:  ربننن  "م ىل نننة غننن ا ونننهاد
منن  اختننل   منن  صنن حبة ه  هبننهحن فسقننجل: اي عيسننىحن اي اننيهذحن اي إهلنن  اي هبننه  حن فيقننجل بنن  : كننلبد 

.. ف يننف عننرى خعلسنن  بننني يهينن  .. فننلب  ا قنن م   يتفانن  فينن  ملنن  هبسنند  بنن حن ه  أقننل بنن  كننلب  
يننن  ُمرانننل إ   ننن  قنننهمد ينننهاك مننن  حسننن  إميننن ن هصننن م عمنننلحن .. فننن ن ا  ىل نننة هابتبينننني    مقنننرال ه 

 .(2)رال ابا  نيحن ف    . ايظر   خ   يفس  بسعين مث ر غرا    ارعلى نفاجن إ   نيش
 
ة    ا هننجد ابهعجيننة ا ج هننة إىل ابتصنن رى   عصننر احننرهال ابصننليبيأسييلوب االسييتهباء والييتهكم:  -ب

ك نننر اانننس هام ينننلا األانننلجال مننن  قبنننل بانننو ابالمننن ء هررننن  كننن ن مننن  أانننب ال ذبننن  مننن  صنننهر مننن  بانننو 
هابننسه م اننجاء   كسنن اب م أه مت قشنن  م أه ابتصنن رى هر نن ل ديننتهم منن  كلمنن   فيهنن  ونن ء منن  ابسنن رية 

راننني    راننن بة ابننن  غمتنن ورا م منننهللا ا سنننلمني هذبننن  دننن س ا اننن م هرانننجب  صنننلى   عليننن  هانننلم كسنننهاهل 
األينننهبهحن هابقصنننيهة ابننن  قيلننند علنننى بسننن ن ملننن  ابنننرهم   اننند ا اننن م هرانننجب  صنننلى   عليننن  هانننلم 

احقه هابسند ها انسهزاء   كسن اب  بانو من رخيهم هر ن ل هعهاههل    يلس ابفرتة   األيهبهحن هعب را  
  إىل ك ننرة م بفنن   ابتصنن رى ديننتهم كفجونني  ونن رعرحن هإونن رة أحننه ابقس هاننة   رانن بس  أل، عبيننهة الزر نن

اب  ععا  اب ا م هراجب  صلى   علي  هالم هعسس ف ام  هم  مظ ير اانس هام ينلا األانلجال من  
ا سعبنند مت قشننة يصننر بنن   نن   وتنن ايقبِننل باننو ابالمنن ء ا سننلمني   يننلس ابفننرتة دنن س ابتصنن رى منن   نن ء   

ه ريقنة اانسه هلم كقنجهلم :  حبععهنمم ها انس ف ا بباو عق ىله ابتص رى من  عبن را  ا انسهزاء باقنجهل
بنننيه  عسقننن ديم أصنننل يانننجل عليننن حن ه  بريننن ن يسنننسته إبيننن حن قنننه اقسنننهها بقنننجم   ياقلنننجن هاغنننرتها  هننن ل   

                                                           
 .(2/524ا صهر يفس  )(1)

 .123ع م ر    دي  ابتص رى هاألهي م   ا (2)
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. هقجبننن : .. ب نننين أقنننجل:   إبننن  إ    عاعبننن   منننت م اي ذهذ اباقنننجل ابلنننايفة كينننف عاسقنننههن (1)يفقهنننجن 
قهرعن  أيهن  اب ن فلجن ة هأين  ُت تن  أيهن  قهر على ختليص يفس  من  األعنهاء .. فنأي  األبجيية   إيس ن   ي
م  عاسقههنحن إ   أيسم     ي ي م عامهنجن حنه  عن  ابرون دحن هانل سم  رينق اباتن دحن ا بعلجن ة باه ه  

مت قشنننس  همننن  مظننن ير اانننس هام ينننلا األانننلجال بنننهى ابقنننرا    (2)هكفننر  اببنننرمح  هاعبانننسم انننت  ابشنننيع ن 
بباو عق ىلهيم قجب : .. فأذ  رهرة عنهعجكم إىل اوبن   أينجاع ا ي ينة هابانلاال   حنق رال األرابال علنى 

ه  رد الزر نن  علننى قسننيه  (3)زعم ننم أيهنن  ابننههاال ابننلذ يفلنن  منن   نناف عقننجهلم اباعنند اباعنن ال 
  علنى كسن ال    هن  حن  ليعلة ك ن   قجب    صهر را بس  إبي : أم  باه أيه  األععم  األب ن حن ابعن ع

ابقنر     هاونسه (4)ه  يُارا لع بن  فصن  حن ها لنسمه بن  الهين  حن هأيند   عن   من  ابالنم ك ن ا  ه  قلني   
  ء ابقننجم أغبينن ء هننااننسهزاىل  ه  منن    باننو حعنن  أبجييننة ا سنني  بننهى ابتصنن رى بقجبنن : هعلننى ا ملننة ف

هانن  مسننسهزىلجنحن   يسننسويجن منن  خنن بقهمحن اقننج   مار ننجن  نن يلجنحن هعنن  ابسجفيننق مازبننجنحن فهننم عنن  ا 
ااننننسام ل أاننننلجال ه  ونننن  أن (5)حن فسننننبو ن   عمنننن  يقننننجل ا نننن يلجن هرازقهننننمه  يسننننأدبجن مننننهللا منننن ب هم 

ابسه م ها اسهزاء   ابس رية م  قبل بانو ابالمن ء ا سنلمني    هنجديم ابهعجينة ا ج هنة إىل ابتصن رى 
ابباو متهم إىل   ل م  يم علي حن هأن م  يقجم علي  اعسقن ديم هأان ت دايينسهم قه جيهذ   بفد أيظ ر 

 .(6)هابسه محن فرر  ي جن ذب  دافا   بستف يم مت  هحب هم ع  احق هم  مث قبجب  حق   حمل ابس رية 
كننن ن مننن  أبنننرز أاننن بيد ابتننن  صنننلى   عليننن  هانننلم   دعجعننن  أسيييلوب الليييء والتلنييي  ابخلنييياب:  -ج

 فبمن  صم  حن قن ل عان ىل: "ع م ابلني هابرفق هابسلعف ابلع ال؛ فس    عز ه ل ب  قلجاب  غلف   هآذان  بش ل 
 ل ن( هقن159رمحة من    بِتند هلنم هبنج كتند فظن   غلني  ابقلند  يفلنجا من  حجبن " )آل عمنرانحن اعينة: 

: إن . هقن ل(7)  علنى اباتنف   رفينق  ند ابرفنقحن هياعن  علنى ابرفنق من   ياعنصلى   علي  هانلم: إن 
هعتننهم  أراننل   اننبو ي  هعانن ىل مجاننى (8) ابرفننق   ي ننجن   ونن ء إ  زاينن  ه  يتننزع منن  ونن ء إ  ونن ي 

 (.44 : "فقج  ب  قج   بيت  " )  حن اعية: نّل هعنهأخ س ي رهن إىل فرعجن ق ل هلم   
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حننرهال ابصننليبية منن  ااننس هام يننلا األاننلجال هإن  ه  ختننل ا هننجد ابهعجيننة ا ج هننة إىل ابتصنن رى   فننرتة ا

كننن ن ذبننن  بشننن ل أقنننل مننن  األاننن بيد األخنننرى هم ننن ل علنننى ذبننن ؛ راننن بة ابانننزاء مننن  صننن ح ابنننهي  إىل 
بجبننههي  الننن مه باننه هفننن ة هابننهس   بيننند ا قننهت ه  معلنننهللا ابرانن بة: .. خنننص   ا لنن  ا اظنننم حننن ف  

هكنن ن أيلنن   يس لننل باننو (1)احنن  ابزاىلننهحن هابسجفيننق ابننجارد اب ننه ابصنن عهحن هابسنناه ابسنن عهحن ه بينند ا قننهت 
ردهد ابالمنن ءحن همت قشنن  م مننهللا ابتصنن رى   يننلس ابفننرتة ونن ء منن  ابلننني هابرفننق هابسلعننف   العنن الحن همنن  

كقجل الزر     يق و  مهللا قسيه  ليعلة: .. هدن  يسنأل   انبو ي  ذب  م    : ابهع ء هلم ابهلهايةحن  
حن هقنجل ابقنر     ردس علنى  (2)م  بشهللا ابل بة هيسلق كم ابهلهايةحن فهج فان ل  ن  يرينه  أن ي شف م  ب م

هإىل ك فننة خلننق   باننني ابرمحننةحن هأانننأب  ينننهاية منن  كسنن ال ع لينن  ابجحهاييننة: .. فنن   يالننم أ  أيظننر إبينن  
حن ه  مج نهللا آخنر (3)انجن ّ ل م  يلس األمةحن هأالاف علنى األاب ينل ابن  يتسولنجنحن فن ان   هإان إبين  را 

جة ا سننني  عليننن  ابسننن م بتّنننكسننن ال ابس ليننن  ح  ننن   بننن  علنننى اعسقننن دس هبلنننني عبننن رة خ  ننند ابقنننر   صننن حد  
.. فمنن  أ ننل ب ننم أبننج قلننسم فيهنن  احننق ابننلذ يتب نن  هلمنن : إن    اننل عيسننى هأمنن  آيننة بلتنن تحن يننج بقجبنن : 

 .(4)عبها  هراج   هأم  صهيق  مب ركة 
 
 
هقه هرد ااسام ل يلا األانلجال ك ن ا    ابقنرآن اب نرميحن فأقسنم   انبو ي  هعان ىل سم: أسلوب الق -س

عننةحن هي كننه بتفسنن  هآايعنن  هبننباو للجق عنن  هابقسننم   كنن م   يزيننل ابشنن جك ه ننب  ابشننبه   هيقننيم اح
 .(5)  أكمل صجرة  األخب رحن هيقرر اح م

حن هقننه ااننس هم (6)يفسنن  بيننهس ى   علينن  هاننلم: هابننلذ همنن  أك ننر األح دينن  ابنن  كنن ن يبننهةي  ابتنن  صننل
يلا األالجال   فرتة احرهال ابصليبية هم  ذبن  قنجل الزر ن    يق ون  منهللا قسنيه  ليعلنة بانه حهي ن  
عننن   رينننف ا اينننل: .. حننن  أ  أحلنننف اببنننلذ   إبننن  إ  ينننج أن  ريننن  ابعنننيفذ عتنننهان أصننن  يقننن   منننن  

                                                           
 .(2/532( دعجة ا سلمني )116 – 7/115صب  األعشى )(1)

 .(2/532دعجة ا سلمني ) 294مق مهللا ابصلب ن   (2)

 .101ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (3)

 .137ا صهر يفس    (4)

 .137ا صهر يفس    (5)

 .(2/534دعجة ا سلمني بلتص رى )(6)



 -561- 

 (1)أن ابسنن ري  عتننهان   جيننجز أن يتبننين علينن  ونن ء منن  أمننر ابننهي   مننهللاقننل أك ننر ا اينننلحن هياسمننه علينن  ابا 
هباه حو ابقر   ص حد كس ال ع لي  ابجحهايية على يبل م  ياسقنهس   عيسنى علين  ابسن م أقسنم اب  
على اجء ع قبسن  إن من   علنى ينلس ابته ينة هذبن  بقجبن : .. ف نأ  ه  بن  إن مند علنى من  أيند علين  

بت صيس  هقهم  ه ي  ب  م ىل ة رب  هم ىل ة )  ياصنجن   من  أمنريم هيفالنجن من  ين مرهن "  ي خل
 (.6)ابسورميحن آية: 

 
ينن  علنن  األانن بيد ا سالقننة  منن ل ابسابنن  ه سننيت  منن  ابت حيننة ابلفظيننة بي ننجن األسيياليب الفاييية :  -3

 ال   عنننز ه نننل ينننهف    عننن ع  ابتصننن رى ه  عصنننر احنننرهال ابصنننليبية كننن ن كسننن(2)أك نننر الوننن ا  مننن  ابسننن مهللا 
ب غسنن  هفصنن حس  بننلب  اعسننىن ابالمنن ء ا سننلمجن عت يننة كبنن ة    هوننبههم هابنن  كنن ن منن   ننمته  ابعانن   

حن هقنه ُت نل ذبن  من  خن ل إبنرازيم بفصن حة (3) هجديم ابهعجية ا ج هة إىل ابتص رى ابسصهذ بلب    
أه منن  خنن ل ااننسام هلم بننباو األانن بيد ابفتيننة ابنن  عظهننر  ابقننرآن هب غسنن  هععننز اباننرال عنن  ما ر ننس 

فيهنن  ك ننن ا    يننند األاننن بيد  جاينند مننن  فصننن حة اباربيننة هب غسهننن  همج هلننن  هقنننجة الو ينن  منننهللا عنننهم ابسجانننهللا 
يسوننهث عنن  ب غننة ابقننرآن أن ابتصنن رى هيننم منن  اباعننم أقننل هأحقننر منن  األخننرى؛ بتظننر م إىل أن غ ببيننة 

هابفص حةحن هبنلب  قن ل الزر ن  حيتمن  بنني ته  ابارال األهاىلل هيم أرابال اببي ن هفص حس  باه م  ععز ع
حن ه  مقهمنننة (4)إقنننرار ابانننرال األهاىلنننل بفصننن حة ابقنننرآن هب غسننن : ف ينننف يلسفننند إىل مقننن ل اباعنننم ا هننن ء 

. هذبنن  (5)رانن بس    ابننرد علننى قسننيه  ليعلننة قنن ل: أيهنن  األععمنن  األب نن  ابعنن ع    كسنن ال    هنن   
 حن هم  األا بيد ابفتية اب  ااس همد : (6)إو رة إىل قصجرس باعميس  ع  فهم ب غة ابقرآن هفص حس  

 
ه نننننرال األم ننننن ل مننننن  األاننننن بيد ابننننن  اانننننس همه  ابالمننننن ء ا سنننننلمجن   أسيييييلوب  يييييرب األمثيييييال:  -أ

 ىلرة ابننننن  مت قشنننن  م هكسننننن اب م همتننننن ورا م منننننهللا ابتصننننن رى   عصنننننر احننننرهال ابصنننننليبيةحن فمننننن  األم ننننن ل ابسننننن
حن هذبننن  بانننهم  عنننرل (7)اانننس همه  ابقنننر     ردس علنننى ابقسنننيه قجبننن :   يسنننسجذ ابظنننل هابانننجد أعنننج  
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مننلايد ابتصنن رى هاخننس فهم   عفسنن  األقنن ييمحن هحم هبننة كننل فرقننة إصنن ح خلننل األخننرى   ذبنن  هقصننه 
قيننهة ابب  لننة فلنن  عسننسقيم كونن ل ابقننر     يننلا ا  نن ل أينن  مهمنن  حنن هبجا عقننجمي اللننل   عفسنن ا م هلننلس ابا

ابلي  يريه إق مة ول باجد أعج حن فل حن يسسقيم ابظل م  دام اباجد على أعج     هيلس حن ل عفسن ا م بن  
اباقيننهة اب ننل ه  مج ننهللا آخننر هباننه ردس علننى ابتصننرا  همت قشننس   نن  عسننسقيم هعصنن  اللننل منن  دام أصننل 

سفس ا  اب    ء ا  خسم ذب   يراد يلا ا  نل هينج قجبن : ل يلس ابيهة ا   د هإبع  رح  م  عفس  باق
مهمن   اند أيهنن  ابتصنرا  بسفسن  هلننلس حن ففن  يننلا ا  نل قصنه ابقنر   أينن  (1)ابفسنق اعسنهللا علننى ابراقنهللا فن ن 

عقيننهة ا  نن د عفسنن  يقبلنن  اباقننل فلنن  عفلنن حن ف لمنن  أ بنند علننى انن ال  ر  علينن   –اباقيننهة ابب  لننة 
م األم لنة ابسن ىلرة بنهى ابقنرا  أين  بانه هصنف  بر ن ل اأن يرفهللا وجاب  اعسنهللا فسقن  همن  اانس ه أاالة كم  يريه

ابشننهيه هعننهم عفننريقهم بننني احنن ل هاحننرام هغفلننسهم هب يننسهم ابنن  حعبنند عننتهم ابننهي  ابتصنن رى اب هننل 
 .(2)عقل احق هاألخل ب  خسم بقجب : ح  أن أحهيم   يفرا بني كجع  م  بجع  

 
ه  عصنر احنرهال ابصنليبية اانس هم ك ن  من  ابالمن ء أانلجال ابقصنة    هنجديم وب القصية: أسل -ب

مننن     ابهعجينننة ا ج هنننة إىل ابتصننن رى ب ج ننن  مننن  أيسننند األاننن بيد منننهللا ابتصننن رى ب شنننف اب لهنننم هبيننن ن 
كسننبهم منن   ريننف هعبننهيلحن هإوهنن ر مننجاقفهم منن  أيبينن ىلهم همنن  يننلس ابقصننص منن  قنن م بنن  الزر نن    ردس 

حن عننرل قصننة ابصننلد ك ملننة (3)أذ عيسننى إ  كنن فر  –لننى قسننيه  ليعلننة   قجبنن : إينن    يت ننر صننلب  ع
حسد رهاية ابتص رى مسستبع   متهن  األدبنة علنى هقنجع ابصنلد علنى ابشنب  هبنيه علنى عيسنى كمن  يهعين  

ب  لننة ابهعننرل ابقننر   قصننة قسننعتعني ه مانن  ابننلذ ابسننهعد فينن  ك نن  منن  وننراىلهللا ابتصنن رى (4)ابتصنن رى 
همته  ابصلد هذب  دبي   على عهم اعسمن ديم علنى ون ء   ينلس اباق ىلنه هأ ن  من  ه نهللا  ن هلم هبنيه 

حن هحيتمنن  عننّرل ابقسننيه بلقننر     ينن  ر أم إ  عيننل علينن  ابسنن م ه  (5)منن  أصننل داييننسهم ابصننويوة 
ه   (6)اء يننلا ابقسننيه ماننرل ابننرد علينن  انن ا ابقننر   قصننة ينن  ر مننهللا انن رة منن  ابسننجراة ك ملننة ببينن ن افننرت 

عيسى علي  ابس م ارد قصة بجبه ابيهجدذ هأونرس    رينف ابتصنرايية هابقنجل  بتبجَّةمارل إوب   ابقر   

                                                           
 .92ا صهر يفس    (1)

 .6األ جبة ابف خرة   (2)

 .158 ن   مق مهللا ابصلب(3)

 .(2/545دعجة ا سلمني ) 168 – 158ا صهر يفس    (4)

 .172 - 169ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (5)

 .232 - 230ا صهر يفس    (6)
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حن مث عقنند بقجبنن : ... هبننسالم أن يننلس األخبنن ر ابنن  ذكرانينن  (1) بجيينة ا سنني  مث أوننر قسننعتعني باننه ذبنن  
صيله  ب جن يلس ابقصص مارهفة على ا ملة عتنهيمحن فن  م   مي تهم إي  ر مجلسه  هإن أي رها باو عف 

  دينتهمحن هكنلب  ملن    يقهرهن على  وه حم ربة بجبه ابيهجدذ هإح ىلهنم من  ابشن م هدخنجل بنجبه 
هانن ا ابقننرا  أيلنن   قصنن  بننجبه هقسننعتعني   ماننرل بينن ن (2)قسننعتعني  نن    يت ننرهن إوننه رس ب سننبهم 

. مث عقنند علننى ذبنن  بقجبنن : هكفننى اننلس اب لمننة   دينن  (3)إ نن ل ابتصنن رى أورمهنن     ريننف ابتصننرايية ه 
. هيننننجع آخننننر منننن  ابقصننننص هرد (4)ابتصنننن رى خلنننن  عظيمنننن     عننننرتك هلننننم عقنننن   مسننننسقيم   ه  قلبنننن  اننننليم   

ا اسشننه د بنن  ك نن ا    مت قشنن   ابالمنن ء ا سننلمني هردهديننم علننى ابتصنن رى   يننلس ابفننرتة هينن  ابقصننص 
ق اببس ري  ا ا م  هحين ة ابتن  همت قبن حن همن  ذبن  من    قصنة كف بنة  نهس مث عمن حن هر ن عة من  اب  عسال

ببوننن ا ابرايننند هونننه دع  بننن   (5)حليمنننةحن هابيفكنننة ابننن  عليهننن  بسنننبد ذبننن حن هقصنننة رحلسننن  إىل ابشننن م هبق ىلننن  
هاننلم هذبننن     اببتبننجةحن مث انننرد ابقننر   اب  ننن  منن  ابقصنننص أيلنن   حنننجل ماعننزا  ابتننن  صننلى   عليننن 

اي ا احنهي  عن  د ىلنل يبّجعن حن همن  ذبن  من   : قصنة يبنهللا ا ن ء من  بنني أصن با    إحنه غزهاعن حن هع  ن  
ابعانن م   غننزهة التننها هغ مهنن حن هقصننص أخننرى ك نن ة أبننرز فيهنن  ابقننر   مح يننة   اننبو ي  هعانن ىل بتبينن  

اننراق  هغنن  ذبنن  هي نلا إيننراد ابقصننة   ا هننجد  صنلى   علينن  هاننلم كننرد ا شنركني عتنن  بيلننة اهلعننرة هخنيف
ابهعجيننة ا ج هننة إىل ابتصنن رى اب  نن فة إىل كجينن  يزيننه منن  مجنن ل ابسابنن  هيلننف  علينن  وننيا   منن  ابسشننجيقحن 

 .(6)ف ن ب  أورس   ابسمهيه بقبجل احملسجى بهى ابس مهللا هإيص ل ا اىن ا راد ب  م  خ ل ااس  ل ذب  
 
همنن  األانن بيد ابفتيننة أاننلجال ابس ننرار هابننلذ قننه ي ننجن ع ننرارا  ب لمننة بايتهنن حن أه أسييلوب التكييرار:  -ج

 اىنحن أه باب رة أه بف رةحن أه  ج جع هي جن ابس نرار عيبن    ج نجع إذا كن ن عن راي  عن  ابف ىلنهة ه  ي نجن بن  
يلننن ححن أه بيننن ن  ن اهلنننها مانننني كنننأن ي نننجن ابقصنننه متننن  ابسأكينننهحن أه ا ب ب نننة أه ا كنننمانننىن ب غيننن   إ  إذا  

مننن  األاننن بيد ابننن  اانننس همه  هابس نننرار (7)األمهينننةحن أه إبنننراز ا انننىن ابجاحنننه   صنننجر لسلفنننة إىل غننن  ذبننن  
ابالمنن ء ا سننلمجن   كسنن اب م همت قشنن  م مننهللا ابتصنن رى   فننرتة احننرهال ابصننليبيةحن فمنن  ذبنن  منن   : ع ننرار 

                                                           
 .(2/546دعجة ا سلمني بلتص رى ) 246 – 241ا صهر يفس    (1)

 .(2/546)ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د بلتص رى (2)

 .124 - 119األ جبة ابف خرة   (3)

 .124ا صهر ابس بق   (4)

 .(2/546( دعجة ا سلمني بلتص رى )2/263اببهاية هابته ية )(5)

 .(2/548دعجة ا سلمني بلتص رى )(6)

 170 - 163ابفجاىله ا شجقة إىل علجم ابقرآن هعلم اببي ن   (7)
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  ا ج ننهللا األهل هذبنن    انني ا ذكننرس   فصننل يصننر بنن   نن  ا سعبنند ا ونن رة إىل  ريننف األان يننل حينن
مج نهللا آخنر بجا ا  األان يل األرباة حي  ذكر وجايه على ا خس ف   فيم  بيته حن مث اخسصر ذبن    

هذبنن    انني ا ذكننرس بسنن ري  كس بننة األان يننل هابنن  ك ينند ك نن ة  ننها حن ف خسصننر  إىل أرباننة متهنن    اجملمننهللا 
منننن  حنننن ل عشننننرا  األان يننننل سننننعتعني حينننن  عسنننن ءل يصننننر بنننن   نننن : ابننننلذ دعنننن  إبينننن  ا لنننن  ابرهمنننن   ق

ة حينننن  يظهننننر ابج نننن  ابب غنننن  بلس ننننرار   (1)ا سننننسباهةة هعلننننى أذ أانننن ت   ايسقنننن ء يننننلس األرباننننة فقنننن  
ا ج اني إىل اخس ا اهلها م  إيرادي حن فف  ا ج هللا األهل إبنراز ابستن قو بنني األان ينل األربانة ا اسمنهة 

ا ج ننهللا اب نن   ابعانن    أصننل األان يننل بشنن ل عنن م ه ريقننة اعسم دينن  بننهى ابتصنن رى بننهى ابتصنن رىحن ه  
هعلى أذ أا ت ك ن اخسي ري ة ه  ي     غ ي  م  عشرا حن األان يل األخنرى ا سنسباهة من  ينج أفلنل 

 ة هكلب  كرر الزر   ا و رة إىل حف  ابقرآن هعهم  ريفن حن فمن  ذبن  من    ذكنرس بنلب   من   (2)مته  
هكجين  مث عفصنيل ذبن    اني ا احنهي  عن  إععن ز ابقنرآن (3)  اي ا ا ق رية مهللا  ريف كسد ابتص رى 

 .(4)م  أدبة صها را بة ابت  صلى   علي  هالم ها اه ال   عرل ه جس إعع زس هصبع  
 

هينج من   ها اسفه م يج  لد بش ء   ي   مالجمن   من  قبنلحن  دها  خ صنةحنس: أسلوب االستفها  : 
هقه ختر  أبف ا ا اسفه م ع  مات ي  األصنل  إىل مان ن عفهنم من  ابسني ا كن بتف  (5)أيجاع ا يش ء ابعل  

حن هينلس ا ان   علنف  علنى (6)هابته  هابسقرير هاألمرحن ها ي ن ر هابسشنجيق هابساعند هابجعينه إىل غن  ذبن  
باقينهة ا  ن د بنني اب ينج  صنر بن   ن  ا سعبند ابساب  مج    هعزيه م  الو س   ابسن مهللاحن ففن  مت قشنة ي

هابت اننج  ابنن  يننهعيه  ابتصنن رى   ا سنني  هأن ابت اننج  حننني ابصننلد منن   هاب يننج    مينند عسنن ءل 
حن ف  سعبنند   يلننق (7)يصننر بنن   نن  علننى اننبيل األي نن ر قنن ىل   : ف يننف ي ننجن ميسنن     مينند   حنن ل هاحننه 

هإ ننن  ب ي ننن ر علنننى ابتصننن رى ابنننلي  أدى انننم اعسقننن د ا  ننن د إىل ينننلس  ا   بنننة عليننن حنينننلا ابسننن ال   ببننن   
ابتسيعنة ابن    يقبلهن  اباقننلحن فهنلا ابسن ال ي بَّنُد فسنن د يسيعنة ينلا ا عسقن د علننيهم  ن  قنه ين دذ ابباقنن ء 

لا عفسنن  ا  نن د ه نن  يننبفسنن دس ها قنن ع عتنن  هباننه بي ينن  بننباو عت قلنن   ابتصنن رى   مننتهم إىل ا قننرار 

                                                           
 .(2/549دعجة ا سلمني بلتص رى )(1)

 .(2/550صهر يفس  )ا (2)

 .(2/550ا صهر يفس  )(3)

 .323مق مهللا ابصلب ن   (4)

 .(2/551دعجة ا سلمني بلتص رى ) 70 جاير ابب غة   (5)

 .118 - 114ا  مهللا اب ب    صت عة ا تظجم م  اب  م ها تشجر   (6)

 .62ابتصيوة ا مي يية   (7)
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ابسن ال هلنم علننى انبيل ا ي ن ر جملمننل اعسقن ديم   ا سني  علينن  ابسن م هذبن  بقجبنن : ف ينف يصن  بننلذ 
هي نننلا   مجا نننهللا أخنننرى بانننه ة (1)ا جبنننجد مننن  امنننرأة بشنننرية قنننه مننن   هانبسننن  ابالنننل هاعفننن    ةعقنننل عبننن د

 .(2)هم مت قشة ا سعبد بباو عق ىله ابتص رى يلق  عليهم أاالة على ابيل ا ي  ر بب  ل
 
هيج ديشة ا سوهث هااس راب    أمر بيه ب  عفس    يفسن  أه أن عفسن س غن  أسلوب التع ب:  -ش

هباه إيراد ا افرذ بباو عت قو ا ايل ق ل: ف يظر رمح    م  أفسه ينلا اب ن م هأقربن  (3)مسجقهللا بهي  
من  أقبنل عقنجل ين  ء  –رمحن     –ر ه  ابسي ا يفس  ه  مج هللا آخنر قن ل : فن يظ(4)م  ك م اجمل يني 

حن ه  مج هللا آخر من  ابسني ا يفسن  قن ل: من  أقنب  (5)ابقجم إىل ابرتي   اب  ُتعه  األ  ع هالابي  ابعب ع 
مجا ننهللا ك ن ة هبانه عفتينه ابقننر   باقينهة ابفنهاء بننهى . هي نلا   (6)ينلا ابس ن ذال هأه ن  يننلا ابستن قو 
... (7)ابن  قبلند م نل ذبن  سم ذبن  بقجبن  مساعبن   من  عقنجهلم ابلنايفة ابتص رىحن ه  فد أدبسهم عليه  خ
 .(8)ق عل م   م  أا ف عقجب م 

 
ه  عصننر احننرهال ابصننليبية   ختننل ردهد ابالمنن ء أسييلوب اسييتخدا  ال ييعر   أتدييية بعييض املعيياين:  -ر

صننن ذ   ابنننرد علنننى اانننس هام ابشنننارحن فمننن  األم لنننة علنننى ذبننن  قصنننيهة اببج همت قشننن  م منننهللا ابتصننن رى مننن  
 ابتص رى هابيهجد هاب  معلاه  : 

 
  ننننننننننننننننننننننن ء ا سننننننننننننننننننننننني  مننننننننننننننننننننننن  ا بننننننننننننننننننننننن  راننننننننننننننننننننننننج   

 

 

 فنننننننننننننننننننننننننننننننننننأ  أقنننننننننننننننننننننننننننننننننننل اباننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ني عقنننننننننننننننننننننننننننننننننننج  
 

 

                                                           
 .(2/553دعجة ا سلمني بلتص رى ) 72ا صهر يفس    (1)

 .(2/553دعجة ا سلمني بلتص رى )(2)

 .(2/554دعجة ا سلمني بلتص رى )(3)

 .(1/291ختعيل م  حرا ابسجراة ها ايل )(4)

 .(1/298ا صهر يفس  )(5)

 .(1/311ا صهر يفس  )(6)

 .(2/555دعجة ا سلمني بلتص رى )(7)

 .418ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (8)
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حن همنن  (1)حينن  انقننم فيهنن  اب  نن  منن  عق ىلننهيم هايسقننهي  مبيتنن   بع  نن  هعننهم اعسمنن ديم علننى دبيننل فيهنن  
 ه  ببع ن م  علي  ابتص رى همته : يلا ابقبيل أر جزس أل،   بد عبه ا ب ر ا رها  عارل في

 
 هصننننننننننننننننننننننننننننننننننن يهللا اباننننننننننننننننننننننننننننننننننن   فنننننننننننننننننننننننننننننننننننرد صنننننننننننننننننننننننننننننننننننمه

 

 

 هابصننننننننننننننننننننننننننننننننتهللا   يشننننننننننننننننننننننننننننننننرك  فينننننننننننننننننننننننننننننننن  أحننننننننننننننننننننننننننننننننه 
 

 
 إىل ق ل: 

 
 هبلتصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن رى ابقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننجل   ابس ليننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 

 

 

 (2)أفظننننننننننننننننننننهللا بنننننننننننننننننننن  منننننننننننننننننننن  مننننننننننننننننننننليد خبينننننننننننننننننننن   
 

 
هم  ذب  م    م  أهردس ابقر     مقهم  ردس علنى صن حد اب سن ال هعت قلن ع  هأين  ب س بسن  فلن  يفسن  

 هه على ذب  الا اببيد: حي  ااسش
 هإن بسنننننننننننننننننننننننن ن ا ننننننننننننننننننننننننرء منننننننننننننننننننننننن   ع نننننننننننننننننننننننن  بنننننننننننننننننننننننن 

 

 

 (3)حصننننننننننننننننننننننننننننن ة علنننننننننننننننننننننننننننننى عجراعننننننننننننننننننننننننننننن  بنننننننننننننننننننننننننننننهبيل 
 

 
أاننلجب   ك كننةبسنن ي  هدل علننى  هلنن  هر فنن بقر   اننلا اببينند عننيف ابخسصنن ر بليننا كيننف فلنن  يننلا ابتصننرا  

 ابش عر: ه  مج هللا آخر حيتم  ح هل يلا ابتصرا  إوه ر فص حس   مل ا قه  رد علي  ابقر   بقجل 
 دع ا  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن رم   عرحننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل بب يسهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 

 

 

 ذر هاقانننننننننننننننننننه ف يننننننننننننننننننن  أيننننننننننننننننننند ابعننننننننننننننننننن عم اباننننننننننننننننننن  
 

 
هعننهم أيليسنن  هلننلا األمننر هحيتمنن  ااننسهل ابتصننرا  بننباو اعاي  ابقرآييننة هذبنن  كس بنن  عنن  قصننجرس هععننزس 

 على باو اب ل  م ه   مات ي  ابصوي  ك ن م  إ  بة ابقر   قجل ابش عر: 
 

                                                           
 .(2/560دعجة ا سلمني بلتص رى )(1)

 .(925 – 1/924ابلخ ة   حم ا  أيل ا زيرة )(2)

 .44ا ع م ر    دي  ابتص رى م  ابفس د هاألهي م   (3)
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  ىلتنننننننننننننننننننن أبننننننننننننننننننننق ابسنننننننننننننننننننن ح فلسنننننننننننننننننننند منننننننننننننننننننن  أكف
 

 

 (1)األانننننننننننننننننفل  فنننننننننننننننننيوهاقانننننننننننننننننه م  يننننننننننننننننن    اح 
 

 
هذبنن  كت يننة علننى أن ا سننلمني يننم أيننل ا ارفننة اببقننرآن هعلجمنن  هعفسنن س هبننيه يننلا بنن  أيهنن  ابتصننرا  ه  
ونن  أن مانننىن يننلا اببيننند أغننىن ابقنننر   عنن  مقننن ل  جيننل   بيننن ن أحقيننة ا سنننلمني هقننهر م علنننى عفسننن  

 .(2) ل يلا ابتصرا  ع  ذب  ابقرآن همارفة علجم  هععز أم 
 

 ه  مج هللا آخر ه  مت قشة عت قو أم ية ابتص رى هقجهلم فيه :
 إن ا سي  ابلذ صلد اياجد بفصل ابقل ء بني األحي ء هاألمجال رد ا افرذ على ذب  بقجل ابش عر:

 
 

 ألبفيتننننننننننننننننننننننننننننننن  بانننننننننننننننننننننننننننننننه ا نننننننننننننننننننننننننننننننج  عتنننننننننننننننننننننننننننننننهيين
  

 

 (3) زاد ه  حيننننننننننننننننننننننننننننننننننن يت مننننننننننننننننننننننننننننننننننن  زهدعنننننننننننننننننننننننننننننننننننين  
 

 
لا اببيننند بيننن ن ععنننز ا سننني  عننن  خننن   يفسننن  مننن  ابقسنننل هابصنننلد بنننزعم ابتصننن رىحن هقصنننه ا افنننرذ اننن

ف يف يقهر على خ صهم  ملنسهم هينلا ا انىن   ون  يسنس را صنفو   بنج أراد ا افنرذ ابسفصنيل   
ورح  هي لا   مجا هللا ك ن ة اانس ين ا افنرذ  بين   ونارية عن دذ ا انىن ابنلذ يقصنهس دهن إانه ال   

هكنن ن ابقننرا    كس بنن  األ جبننة ابفنن خرة يسسشننهه أيلنن   بننباو األبيننن   ابشنننارية (4) اننىن ي ننرا  عفصننيل ذبنن  ا
 .(5)اخسص را  ا  ع  عفصيل م  يريه بي ي  ي را  قه يسس را صفو   مت    باو ابتق   

 
 اتسعاً: آاثر دعول املسلمء للاصارى   عصر احلروب الصليبية: 

                                                           
 .126ا صهر يفس    (1)

 .(2/563دعجة ا سلمني بلتص رى )(2)

 .(1/297ختعيل م  حرا ابسجراة ها ايل )(3)

 .(2/563رى )دعجة ا سلمني بلتص (4)

 .97حن  74حن  33األ جبة ابف خرة   (5)
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فمننن  ذبننن  مننن    علنننى مسنننسجى ابقننن دة هابالمنننن ء اصيييارى   اإسييييال : دخيييول أعيييداد كبيييريل مييين ال -1
حن (1)ابههبننة ا اننن مية علنننى يننه ابشننني  لسننن ر بنن  حممنننجد ابزاينننهذ ابتصنن رى إاننن م أحننه ملنننجكهم   ونننرا 

ه نننن  بننن  عيسننننى بننن   زبننننة  (2)ي 626ك عننند ابننننهيجان   ب نننهاد ها نننن   يفاىلينننل بنننن  متصنننجر   هإاننن م  
ا يشنن ء بلملنن  ابانن دل هيقنن ل بنن : ابنن  ابتونن ل حينن  حن هك عنند (3)ي 493 اننتة ابعبينند ابب ننهادذ ا سننج َّ 

 (5)ي 661ونن مة ا قهانن  اننتة حن هونني  يصننرا  ذه أعبن ع أاننلم علننى ينه أ، (4)أانلم علننى يهينن    حلند 
مالتننني همنن  مقننهم  ابصننليبيني ابننلي  اعستقننجا ا انن م عننهد منن  فرانن  م ايلننمجا إىل  ننيم صنن ح ابننهي  

حن هف رت صلي  يهعى رهبر  أها ا يد أبب يه أحه مقهم  فران ن ا ابنه (6)ابهي  ا ا م  اعست قهم 
ا لن  ا الينزذ حن بنل إن ابنين أخند (7)هعزه   حهى حفيها  ص ح ابهي  ي 580م/1185أالم اتة 

هابسوقننن   نننيم صننن ح ابنننهي  مالتنننني اعستننن قهم ا اننن م ريسشننن رد قلننند األانننه ينننراب مننن  ماسننن ر ابفنننري حن 
حي  أكرمهمن حن هفن رت صنلي  مشنهجر ينهعى رايينجد أانلم هايلنم بفرقسن  اباسن رية ي .. 587اتة هذب  

ذا م  ينة حن هك ن اف  الع ن مصر إىل ا ل  ابصلي  بجيه إفراي  اعستق ا ا م هصن ر (8)إىل ا سلمني 
ل علنى ك نر م   ينلس فن ن يتن ك إون را  عنه هأمن  اعستن ا ر ن ل ابنهي  ابتصن رى ب ان م(9)عته ابسلع ن 

ي 617ابفرتةحن فمن  ذبن  من   : إان م ابرايند عبنه  األرمنين علنى ينه ابشني  عبنه  ابينجييين ا سنج  انتة 
علننى يننه عبننه  األرمننين راينند آخننر كنن ن ماسننز     حن حينن  أاننلم أيلنن   (10)عصننجا فينن  هكنن ن زايننها  هرعنن   

حن (12)ابزاينننهذ   خنننجازم ابشننني  لسننن ر بننن  حممنننجد  هإاننن م أحنننه علمننن ء ابتصننن رى علنننى ينننه(11)صنننجماة بننن  
هابنننلذ كننن ن قسننن    كتيسنننة منننرمي بهمشنننق دنننجا  مننن  انننباني انننتة ي 639هإاننن م عبنننه ابجاحنننه ابصنننج    

                                                           
 .(2/744دعجة ا سلمني بلتص رى ) 56ابرا بة ابت صرية   (1)

 .(2/744( دعجة ا سلمني بلتص رى )13/135اببهاية هابته ية )(2)

 .(19/188ا  أع م ابتب ء )(3)

 .(2/744( دعجة ا سلمني بلتص رى )2/52كس ال ابره سني )(4)

 .111جة إىل ا  ا محن عجم ت أريجبه   ابهع(5)

 .(2/744دعجة ا سلمني بلتص رى ) 111ا صهر يفس    (6)

 .(2/744دعجة ا سلمني بلتص رى ) 108ابهعجة إىل ا ا م   (7)

 .168ملكرا   جايقيل   (8)

 .(101 -13/100اببهاية هابته ية )(9)

 .(2/745 رى )( دعجة ا سلمني بلتص153 – 13/152ا صهر يفس  )(10)

 .(2/745دعجة ا سلمني بلتص رى )(11)

 .(2/745( دعجة ا سلمني بلتص رى )13/169اببهاية هابته ية )(12)



 -569- 

هقنننه أوننن ر عجمننن ت (2)هكنننلب  إاننن م داييننن ل أانننقف خننن بجر   متسصنننف ابقنننرن اب  بننن  عشنننر ا ننني دذ (1)
خلنج ك ن  من  األانقفي   ابقبعينة   بهاينة ابقنرن اب  بن  عشنر  أريجبه يق   ع  باو ا ص در اب عيتينة إىل

ا ي دذ   مصر م  األا قفة فم    :   دير ابقهيه م  ريجت هحهس   يبق غن  أربانة من  ابقسنه بانه 
حن بنل إن باننو ر ن ل ابنهي  ابصنليبيني ا بشنري  (3)  عهنه اببعرينق ابسن بق أن ك ن عهديم د هز اب م يني 

هقنه ذكنر عجمن ت آريجبنه يقن   عن  بانو (4) ن ابنلذ أرانل إىل إفريقينة هلنلس ا همنة فان د مسنلم   ابفريسيس 
حن أمن  اعستن ا ا انن م من  قبننل (5)ا صن در اب ربينة ك ننرة اعستن ا ابقس هانة ابصننليبيني ا ان م   ينلس ابفننرتة 

أليننهبه هغ ينن  منن  ابننب د  ع مننة ابتصنن رى ف ينن    إونن  ل أن اباننراا هبنن د ابشنن م همصننر ه نن ل إفريقينن  ها
ك يد ابهايية اب  ببة فيه  قبل وهجر ا ا م ي  ابتصراييةحن همهللا ايسش ر ا ا م دخل ابت ت في  من  أينل 
ينننلس ابنننب د أفجا ننن   حننن  أصنننب  ا اننن م ديننن  اب  ببينننةحن هأصنننو ال ابنننهايان  األخنننرى أقلينننة اببتسنننبة إبيننن  

كبن ة من  ينلس األقلينة ابتسنبية خ صنة من  ابتصن رى إىل   ه  عصر احرهال ابصليبية ك يد يتن ك  نج  (6)
منن    قننجل ا انن م حينن  يننهل علننى ذبنن حن ا ونن را  ا ست وننرة   ا صنن در ها را ننهللا ا  سلفننةحن فمنن  ذبنن  

اب  اب  ا جزذ: ..  اد  نهذ علنى ا تنيف يقنجل:  صنبا  ين عني كسند أبفن   لنهةحن ه ال علنى ينهذ 
ه  عهنه (8)أبفن  . هأانلم علنى ينهذ دنج من ىلسني من  أينل اب سن ال (7)هن عشنر م ىلة أبنفحن هأانلم علنى ينهذ 
  ما ملسنن  ألقبنن   مصننر  ننجل أعننهاد كبنن ة مننتهم إىل ا انن م كمنن  نهحسنن –صنن ح ابننهي  األيننج، رمحنن    

هقه ق ل عجم ت آريجبه عن  ك نرة اعستن ا ابقنب  بلنهي  ا ان م : هب  نرة عنهد (9)م رخيهم ذب  ذكر أحه 
ابننلي  كنن يجا ياستقننجن ا انن م منن  حننني إىل حننني أخننل أعبنن ع ابتننّ  ياسننيفه م أوننه منني   بقبننجل ابننهي  ابقننب  

حن هبنني أين  حن  ابقنرن ابس انهللا عشنر ا ني دذ   ختنل انتة من  ابسنتجا  (10)ا ا م  م  أية   ىلفة أخنرى 
 ف نن ن ك نن   ننها    يننلس أمنن  إانن م ابا مننة منن  ابتصنن رى ابصننليبيني(11)  يسوننجل فيهنن  ابقننب  إىل ا انن م 

                                                           
 .(2/745دعجة ا سلمني بلتص رى ) 107ابهعجة إىل ا ا م   (1)

 .(2/745دعجة ا سلمني بلتص رى ) 107ابهعجة إىل ا ا م   (2)

 .(2/745ة ا سلمني بلتص رى )دعج  629ابهعجة إىل ا ا م   (3)

 .233األه  ع احل رية   ب د ابش م عصر احرهال ابصليبية   (4)

 .(2/746دعجة ا سلمني بلتص رى ) 112ابهعجة إىل ا ا م   (5)

 .(2/746دعجة ا سلمني بلتص رى )(6)

 .(21/270ا  أع م ابتب ء )(7)

 .(2/746دعجة ا سلمني بلتص رى )(8)

 .(2/746دعجة ا سلمني بلتص رى ) 130إىل ا ا م    ابهعجة(9)

 .(2/747دعجة ا سلمني بلتص رى )(10)

 .(2/747ا صهر يفس  )(11)
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ابفنننرتة حن همننن  األم لنننة علنننى ذبننن  مننن  ذكنننرس عجمننن ت آريجبنننه يقننن   عننن  بانننو ا صننن در اب ربينننة أيننن    احملنننة 
ابصليبية األهىل ايفصلد مج عة كب ة م  األ  ن هغ يم من  ابع ىلفنة ابرىليسنية بستلنم إىل ا نيم ابسنلعجق  

ليبية اب  يية ايلنمد فرقنة كبن ة من  ا نيم ابصنلي  قجامهن  أربانة حن ه  احملة ابص(1)ماستقة ا ا م ا سلم 
ا ا ملنة ابن  قجبلند ان  ينلس مق عل عقريب   إىل  يم ا سلمني هذب  باه فشل يلس احملةحن هحسن  آ ا 

هكنننلب    (2)م 1148 -ي 542ابفرقننة اعستنننق عننهد كبننن  منن  أفراديننن  ا اننن م روننو إراد نننم هذبنن  انننتة 
هحسن  ما ملسنن  بلتصن رى ابصنليبيني دافانن   ألعنهاد كبنن ة  –رمحن    عانن ىل  –ح ابنهي  ك يند أخن ا صنن 

اب نربيني حن بش ل خن   هقنه قن ل أحنه اب سن ال (3)متهم إىل اعست ا ا ا م كم  حهث باه ماركة حعني 
 سننيوية عنن  ذبنن : .. حنن  أن يفننرا  منن  ابفرانن ن ا سننيويني بلننا منن  قننجة ااننلاام إبينن  أن يعننرها داييننسهم ا

عجمنن ت آريجبننه عنن  باننو ا صنن در اب ربيننة أينن    احملننة ابصننليبية اب  ب ننة ايلننمد أعننهاد كبنن ة منن  هيقننل (4)
ا ننيم ابصننلي  إىل ا سننلمني حينن  اعستننق ابننباو مننتهم ا انن محن هقننه انن ا عجمنن ت وننه دة منن رؤ غننر، 

عننرايم يهعننرهن بننين  لننه م  رافننق يننلس احملننةحن حينن  قنن ل يننلا ا نن رؤ: . هفريننق منن  ر  بتنن  ..علننى ذبنن  
ينننرتددها أن يصنننبوجا   زمنننرة ا رعنننهي حن هب ننن  يعيلنننجا أعمننن ريم ا جقجعننن  زمتننن   قصننن ا  هيفنننرهن إىل األعنننراك فلنننم 

 .(5)اورتها مج   أبهاي  الا اب فر ا فزع 
 

ل: هب ن  ك نرة  نجل ابصنليبيني إىل ا ان م   فنرتة احنرهال ابصنليبية حين  قن هقه أون ر عجمن ت يفسن  إىل  
ابيسه ء ابقنرن احن دذ عشنر ا ني دذ ايلنم إىل أين و ابشن م هفلسنعني من  ا سنيويني عتصنر  هينه يسنأبف 
م  ينلس ا منجع اهل ىللنة من  ابصنليبيني ابنلي  كن يجا ينهيتجن بشنا ىلر األمنم اب عيتينة .. هولند عانيم مهنهدة 

خننر  جبنند إىل ا انن م منن  بننني قرابننة قننريني منن  ابننزم حن ه  غلننجن يننلس ابفننرتة ك ينند  ننهث منن  حننني ع
هقننن ل أيلننن   : ... هكننن ن عنننهد ا رعنننهي  عننن  ا سنننيوية   ابقنننرن اب  بننن  عشنننر (6)يننن  ء ا هننن  ري  اب نننرابء 

ا ي دذ ك  ا  ك نرة ي حظهن    انع   ابصنليبيني ابق يجيينة ابن  يعلنق عليهن   ن به قلن ء بيند ا قنهت 
منن  ابصننليبيني ا انن م   يننلس ابفننرتة فننزع أحننه قس هاننسهم    حن ه نن  يننهل علننى ك ننرة اعستنن ا ابتصنن رى(7)

                                                           
 .(2/747دعجة ا سلمني بلتص رى ) 108ابهعجة إىل ا ا م   (1)

 .(2/747دعجة ا سلمني بلتص رى ) 109ا صهر يفس    (2)

 .112وف ء ابقلجال   أخب ر بين أيجال   (3)

 .(2/747دعجة ا سلمني بلتص رى ) 111ابهعجة إىل ا ا م   (4)

 .111ابهعجة إىل ا ا محن عجم ت أريجبه   (5)

 .(2/748دعجة ا سلمني بلتص رى ) 112ابهعجة إىل ا ا م   (6)

 .(2/748دعجة ا سلمني بلتص رى ) 110ابهعجة إىل ا ا م   (7)
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أ  يراننلجا ابلنناف ء هابفقننراء ابشنن م منن  ذبنن  هإرانن ب  رانن ىلل إىل اببنن اب هر نن ل ابننهي    أهرهاب يعلنند فيهنن  
 .(1)ا سلمجن فياستقجا ا ا م أل م أك ر عر ة ألن يفستهم 

 
 قاليدهم: أتثر الاصارى بعادات املسلمء وأخاللهم وت -2

فم  ذب  م    من  يسالنق اببلبن ت هابنلذ كن ن   غ بند األحين ن بنهى يصن رى ابنب د ا ان مية   خيسلنف 
ابصنليبيني هابنلذ بانن  إىل ع ن  قنه أرانل إىل اببن اب   رهمنن  عن  ببن ت ا سنلمنيحن فقنه كنن ن أحنه األان قفة 

هحننن  بانننو ابتصننن رى مننن  (2)حيننن  م فيهننن  عشنننب  ابتصننن رى ابصنننليبيني اب سنننلمني   زيهنننم ه ريقنننة اونننس ى 
ابصننننليبيني كنننن يجا يسشننننبهجن اب سننننلمني اببننننزذ هابلبنننن تحن فمنننن  ذبنننن  منننن    عقليننننه ابتسنننن ء ابصننننليبي   بتسنننن ء 
ا سنننلمني ابحعننن ال هابلبننن ت احملسشنننم. حيننن  قننن ل أحنننه اب سننن ال األهرهبينننني   ذبننن  َّ .. هك يننند ابتسننن ء 

همنن  عنن دا  ( 3)لننف  علننى ا ننرأة احشننمة هابجقنن ر ابصننليبي   يقلننهن ا سننلم     بننبه احعنن ال ابننلذ ي
ا سلمني ابن  أكسسنبه  ابتصن رى ابصنليبيجن   ينلس ابفنرتة ابتظ فنة هك يند بيسند بنلا  أمهينة بنهيهمحن هقنه 

أذ  –ه اببننن ح ني رأاي   ذبننن   ننن رؤ أهره، ما صنننر بفنننرتة احنننرهال ابصنننليبية هينننج قجبننن : هب نننتهم نل أحننننيقننن
هباننننه (4)يجاان حن هي سننننلجن أبننننها م ه  وينننن ام ابنننن    يتزعج نننن  إ  إذا ُتزقنننند يايشننننجن كنننن ح –ابصننننليبيني 

ابصنننليبيني بلمسنننلمني اكسسنننبجا ينننلس اباننن دة احمينننهة فنننرتدد اب  ننن هن منننتهم علنننى احم مننن   ابا منننة  ل بعنننة
حنننه ا تسشنننرة   ابشننن م همصنننر حننن  ابريبننن ن هابرايبننن   ابنننلي  ياس فنننجن   كت ىلسنننهم هأدينننر محن  ننن   انننل أ

مقننهميهم ها نن   نن ك دهفننرتذ  ننس  علننى ابرايبنن   لننره ه  منن  األديننرة ل بفنن   بننلب  عانن بيم وننرياسهم 
هقنه ان ا أان مة بن  متقنل  ن ذ  علنى اانس راام ايسمن م ا سنلمني اببتظ فنة (5)بيلينب إىل احم م   ابا منة 

حن همنن  (6) هيسنن ء  هلننلا اب ننرل ابا مننة بلمسننلمني ر نن    هحمنن هبسهم ابسشننب    ذبنن  هعننردديم علننى احم منن   
ابانن دا  ا انن مية ابنن  اكسسننبه  ابصننليبيجن ابتصنن رى اب نن ة علننى ابتسنن ء هك ينند يننلس اب نن ة مفقننجدة  ننها  
بننهيهم حينن  قنن ل أانن مة بنن  متقننل   انني ا عر نن   شنن يهاع  هقنن ىلهللا   حينن  م هعر نن  بتمنن ذ  متهنن  عننهل 

ميش  يج هامرأع  يلق س ر نل هاب  ةحن ي جن ابر ل متهم بقجب : .. بيه عتهيم و ء م  ابت جة على ذب  
هيسونه  مان  هابنزه  هاقننف انحينة يتسظنر فراغهن  منن  احنهي  فن ذا  جبند علينن  آخنر ىبخنل ا نرأة هياسنزل انن  

                                                           
 .(02/748ا سلمني بلتص رى دعجة  110ابهعجة إىل ا ا م   (1)

 .98 - 97األه  ع احل رية   ب د ابش م عصر احرهال ابصليبية   (2)

 .(2/509 ري  احرهال ابصليبية )(3)

 .(2/751دعجة ا سلمني بلتص رى )(4)

 .(2/751ا صهر يفس  )(5)

 .(2/752دعجة ا سلمني بلتص رى ) 137 – 136ا عسب ر   (6)
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 ح ني إىل ع نن  يننلس ابانن دة ابقبيوننة يسننبي     ا يننل نحن هقننه أونن ر أحننه اببنن(1)خ هلنن  مننهللا ا سوننهث هملننى 
حن همننن  ابصنننليبيني مننن  عشنننب  اب سنننلمني حننن    (2)بيني بانننه إقننن مسهم   ابنننب د ا اننن مية مننن  ابصنننلياب ننن   

همن  أينم من  أكسسنب  بانو ابصنليبيني ابتصن رى من  ا سنلمني بنني ابعبن ع (3)ابعا م فنرتك أكنل التزينر من    
فنيهم بنني من  هحس  ابسا مل هيلا م   حظ  أا مة بن  متقنل من  خن ل عا ملن  ماهنم هانيفس هلنلا ا  يند 

حين  قن ل قهمجا حهي    م  ب ديم هبني م  ع ورها ا سلمني هعان ملجا ماهنم هاكسسنبجا ونيا   من  أخ قهنم 
أانن مة عنن  ذبنن  : ف ننل منن  يننج قرينند اباهننه اببننب د ا فرايننة أ فننى أخ قنن   منن  ابننلي  عبلننهها هع وننرها 

منهللا ذبن  فبالنهم قلنه ا سنلمني هعنزه  أك نر هم  ا ارها   ابتصرايية  نرمي ابسانهد بنزعمهم ه (4)ا سلمني 
حن همنن  مظنن ير الوننر ك نن  منن  ابتصنن رى اب سننلمني   يننلس (5)منن  هاحننهة خ صننة باننو زعمنن ىلهم هقننجاديم 
حن ف بصننليبيجن   ابشنن م ايسمننجا بننلب  ف نن ن باننو قنن د م (6)ابفننرتة ادنن س ك نن  مننتهم إىل عالننم ابل ننة اباربيننة 

باننو هحننر  (7)ه هبالننهم ه ننهللا بنن  قنن ر   انن  كصنن حد صننيها يسوننهث اباربيننة كرميجيننه صنن حد  ننرابل
ق د م كلب   ن يسالم مجوفجس هم   د يهس   باو األعم ل ابل نة اباربينة كمن    منجوف  ا من رك   

حن هأانن مة بنن  متقننل كنن ن يربعنن  مننهللا باننو (8)ابنن   بنن    زايرعنن  بلشنن م   يننلس ابفننرتة ع نن  هابننلي  قنن بلهم 
  ابصننهاق  حن هكنن ن يسا مننل ماهننم هيننج   جييننه ب نن  م  نن  يننهل علننى أن مننتهم أعننهاد فرانن ن ابفننري  يننجع منن

أك ننننر  –ب ننننة ا سننننلمني  –. ه  األيننننهبه كنننن ن الوننننر ابتصنننن رى اببل ننننة اباربيننننة (9)اباربيننننة عسوننننهث اببل ننننة 
 حن هي ننلا ف منن  أن ابشنن ص   يسننأو (10)ه ننجح  حن إذ صنن ر  ينن  ب ننة احينن ة ابا مننة   اجملسمننهللا األيهبسنن  

بش ء هيقلهس إ  م  ابال ا عع ال ب  ها قست ع بقيمس  ف ن باو ابتص رى بسشنبههم اب سنلمني   بانو 
ابصف   هالوريم ا  دبيل على ا عع ال ا  هيجع   م  ابر   عته  هاعرتاف    متي   بقيمة ابهي  ابنلذ  ن ء 

 .(11)ا  هحي  عليه  
                                                           

 .(2/752صهر يفس  )ا  135ا صهر   (1)

 .192ابا ق   احل رية بني ابشرا هاب رال   اباصجر ابجاعى   (2)

 .(2/752دعجة ا سلمني بلتص رى ) 140ا عسب ر   (3)

 .(2/753ا صهر يفس  )(4)

 .(2/753ا صهر يفس  )(5)

 .(2/753ا صهر يفس  )(6)

 .(2/753ا صهر يفس  )(7)

 .276 - 275رحلة اب   ب    (8)

 .(2/753دعجة ا سلمني بلتص رى ) 87ا عسب ر   (9)

 .79ا سلمجن    ري  احل رة   (10)

 .(2/754دعجة ا سلمني بلتص رى )(11)
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هقننه يقننل عجمنن ت آريجبننه عنن  باننو اب سنن ال لمء: حتسيين نرييرل كثييري ميين الاصييارى لإلسييال  واملسيي -3

اب ربيني م  ي يه ذب حن كقجل أحهيم : ... هم  ا  كه أن ا سيويني م  أي و ينلس ابنب د قنه آونرها ح نم 
هقجل أحهيم : .. هيظهر أن أي و فلسعني م  ا سيويني    هقنهللا بيند (1)ا سلمني على ح م ابصليبيني 
م رحبنننجا اببسننن دة ا نننهد هأ منننأيجا إبنننيهم هر نننجا 1244-ي  641 ىليننن   انننتة ا قنننهت   أينننهذ ا سنننلمني  

حن كننلب  احنن ل اببتسنننبة ب  نن  منن  يصننن رى آانني  ابصنن رى   يننلس ابفنننرتة ابننلي  فلننلجا ح نننم (2)حب مهننم 
حن أمن  اببتسنبة بلتصن رى ابصنليبيني (3)ابس  قة ا سلمني علنى انيعرة إخنجا م من  ابتصن رى من  اببينزيعيني 

  يظر م ب ا م ها سنلمني يسيعنة بلعهنجد ابهعجينة ا  سلفنة ا ج هنة إبنيهم   ينلس ابفنرتة فمن    فقه ع   
م عن د إىل قجمن  هأخنيفيم رن  1175ي/580هينهعى بركن رد حيتمن  ق بنل صن ح ابنهي  انتة أن أحه رانلهم 

هاننلم يننّ  مُراننل  حظنن  منن  أن ا سننلمني ي متننجن  بنن  هاحننه خنن بق كننل ونن ءحن هأن حممننها  صننلى   علينن  
دننن س ا سنننلمني ه نننجد ينننجع مننن  مننن     نننّل هعننن  همننن  مظننن ير ع ننن  ينننلس ابتظنننرة اح قنننهة بنننهى ابتصننن رى 

تصننن رىحن همننن  ذبننن  مننن    مننن  كننن ن ألاننن مة بننن  متقنننل مننن  أفنننراد منننتهم يانننهيم ابابصنننهاق   بنننني مسنننلمني ه 
حن هابنن  (4)اننيعرة ابتصنن رى  أصننهق ء بنن  هكنن يجا مي تجينن  منن  ابصنن ة   ا سننعه األقصننى حيتمنن  كنن ن  نند

هكن ن من  مشن يهاع  أن  ب  ابلذ زار ا تعقة   ينلس ابفنرتة رأى عران   إفراين   حلنرس مجنهللا من  ا سنلمنيحن 
حن بننل إينن    باننو  بهنن   (5)باننو ابتصنن رى إذا رأى أحننها  منن  ا سننلمني ايقعننهللا بلابنن دة أعننجس اب نن ء هابننزاد 

ريقني أيننه ابننباو اببننباو بننل هدننرذ   باننو األحينن ن أبانن ال ابقسنن ل بعننجل ا   بعننة ها جا هننة بننني ابفنن
هكنن ن ابسعنن ر ا سننلمجن هابتصنن رى علننى حنن ل منن  ا خننس   (6)همسنن بق   علننى اننبيل ابرتفينن  بننني ابعننرفني 

ها ا ملننة ابنن  أزابنند ك نن ا  منن  احننهة هاحقننه هاباننهاء ابشننهيه ابننلذ كنن ن  ملنن  غ بنند ابصننليبيني   بهايننة 
ل ابن   بن  عنن  ذبن : .. هاخنس   ابقجافنل من  مصننر إىل دمشنق علنى بن د ا فنري  غنن  . هقنه قن قنههمهم

احنرال كلب  .. ها عف ا بينتهم ها عسنهال   مجينهللا األحنجالحن هأينل متقعهللاحن هاخس ا ا سلمني إىل ع    
. (7)حننراب مشنن لجن   حننرام.. ه  عاننرتل ابرعنن اي ه  ابسعنن ر فنن ألم    يفنن رقهم   مجيننهللا األحننجال اننلم   ه 

                                                           
 .116ابهعجة إىل ا ا م   (1)

 .(2/754دعجة ا سلمني بلتص رى )(2)

 .(2/755ا صهر يفس  )(3)

 .135 - 134ا عسب رحن أا مة ب  متقل   (4)

 .260- 259 ب    رحلة اب  (5)

 .170- 169ابتجادر ابسلع يية (6)

 .260- 259رحلة اب   ب    (7)
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هقنن ل أحننه اب سنن ال اب ننربيني مبيتنن   عبننهل ابتظننرة بننهى مسننأخرذ ابصننليبيني عنن  انن بقيهم : ... هبقننه  ننهث 
باو ا  رخني أم  ل هبيم كب  أا قفة صجر ع  احل رة ا ا مية حهي    مل س ا  ن ل بنل ا ععن ال   

حن ه  أدل (1)مشن عريم هكنيفايءيم مهم هصنهم باو األحي ن بج  ا  احمل ربجن   احملة ابصنليبية األهىل هلنز 
على عبهل يلس ابتظرة م    ح ابصنليبيني بلمسنلمني ال  ناني ح مهنم من    رانة ونا ىلريم ابهيتينة كمن  
  ع نن حن ه ننرابلهحن هأيع كيننة ه بلننة هغ ينن  هكنن ن أانن ا ينن  ء   محلننسهم األهىل حيتمنن  رأها ألهل مننرة 

هقنه بنني عجمن ت آريجبنه ينلس احقيقنة هين  أين  ، (2)ابص ة أحرقجس ر  في     ابقسعتعيتية عق م في مسعها  
فوسد يم ابلي  ع    يظر م إىل ا سلمنيحن بل إن علم ء اب يج  ا سنيو  قنه بيه ع مة ابصليبينيحن 

 .(3)أدى إخس  هم اب سلمني إىل ع جي  رأذ أك ر إيص ف   ع  ا ا م 
 
 الاصارى الصليبيء: جناح املسلمء   كسب بعض  -4

كنن ن منن  حسنن  اي اننة يننجر ابننهي  حممننجد منن   حن مننهللا باننو ابقنن دة ابتصنن رى أن كسننبهم إىل   يبنن   ننه بننين 
 (4)ي 544هذبن  اننتة لمني نا ان م بانهم  كن دها أن يسفقنجا  نه ا سنملسهم هدرأ بلب  خعرا  عظيمن   عن  

  صننف ا سننلمني  ننه بننين ملسنن   هكننلب  صنن ح ابننهي حن حيتمنن  صنن م صنن حد صننيها  حنن   النن  يق عننل
ني همن  نهبانه ماركنة حعن، (5)هك ن ب  أور مج هللا علنيهم هكنلب  صن حد صنجر ابنلذ  ن ير بانهاء بنين ملسن  

 .(6)يجا ه    قس ل ل  هكرم  هصفو  ع  باو ق دة ابصليبيني أن أقسم بالهم أ  بوهر م  ي
 
مظنن ير ابسوسنن  منن    أينن    باننو همنن  حسيين معامليية الاصييارى مليين حتييت أيييديهم ميين املسييلمء:  -5

ابجاقاننة  نند ابتفننجذ ابصننلي  يسمسننهللا أيلهنن  ا سننلمجن حب ننم ذايت هلننم   مهننم هاحننه مننتهم كمنن  ينن  ابقننرى 
اح ل    بلية هقه  ه األحنجال ا ايشنية اهل دىلنة ابن  عايشنه  بانو ابقنرى ها نهن ا ان مية  ند اح نم 

  من  ابفستنة مق بنل بانو ا  نعه د ابنلذ ي قين  إخنجا م من  ابصلي  اب   ب  ح  أين  خشن  علنى أيلهن
قبل باو ابج ة ا سنلمني   بانو ا تن  ق ا ان ميةحن حين  قن ل: .. ه ريقتن  كلن   ني ع مسصننلة هعمن ىلر 

همسنن كتهم  –ياننجذ اب  منن  ابفستننة  –متسظمننة انن     كلهنن  مسننلمجنحن هيننم مننهللا ا فننري  علننى ح بننة عرفينن  
                                                           

 .(22/65قصة احل رة )(1)

 .(2/758( دعجة ا سلمني بلتص رى )4/50ا صهر يفس  )(2)

 .(2/758دعجة ا سلمني بلتص رى )(3)

 .(2/758( دعجة ا سلمني بلتص رى )1/123كس ال ابره سني )(4)

 .(2/759ا صهر يفس  ) 298بسلع يية   ابتجادر ا(5)

 .(2/759( ا صهر يفس  )4/38قصة احل رة  )(6)
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هلم مرتهكننة هلننمحن هكننل منن   يننهذ ابفننري  منن  ا ننهن بسنن حل ابشنن م علننى يننلا ابسننبيلحن مث  يننهيهم همجيننهللا أحننجا
يس  علنيهم من  ابفستنة اببتصن رى بنلب  حين  قن ل : .. هقنه أونربد هصف اب   ب  ااسقرار أحنجاهلم هخشن

م   ابفستننة قلننجال أك ننريم  نن  يبصننرهن علينن  إخننجا م منن  أيننل ابرانن عيق ا سننلمني هعمنن هلم أل ننم  ننه أحننجاهل
 .(1)ابع رىلة على ا سلمني ابرتفي  هابرفقحن هيلس م  ابفع ىلهللا 

 
 
 ظهور عبل اإسال  وت ري التكتيك الصلييب:  -6

كنن ن منن  أيننم آ ر ا هننجد ابهعجيننة يننج أن ي ننجن ابننهي  كلنن   حن هذبنن   ق مننة وننرع  علننى أر نن  هإرونن د 
خ صة ا ه د   انبيل     ينلس ابفنرتة إزابنة ا  سلفة ابت ت إىل ابيل  هك ن م  أيم آ ر ا هجد ابهعجية 

اح م ابصلي  ابتصرا  م  ا ت  ق ابن  زحنف عليهن  ه نردس كلين   هإعن دة اح نم ا ان م  فيهن  همن  عرعند 
حن هينننلا مننن   انننل األعنننهاء ا رتبصنننني مننن  ابتصننن رى (2)هقنننجة ا سنننلمني علنننى ذبننن  مننن  إوهننن ر بانننزة ا اننن م 

هي نن هن أان بيبهم   حم ربننة ا سنلمني هفستننسهم عن  ديننتهم فقنررها بننلب  ابرتكيننز  ابصنليبيني يايننههن ختعنيعهم
على ابت حينة ابف رينة بانه من   دنه ا و فنل اباسن رية   صنرا ا سنلمني عن  دينتهم هإق منة دهبنة يصنرايية 

هند   قلد ابب د ا ا ميةحن بلب  ع جيد بهااي  من  يسنّمى ابب نزه ابف نرذ بلشناجال ا ان ميةحن ف د
بش ل الم  بيفستجيم عن  إرا ل  و فل م  ا بشري  ابلي  يسسللجن إىل ابشاجال ا ا مية ا هجد إىل 

ابتصننرايية ها م عننن    تديننتهم اب قتنن ع هابسفننن يم  نند انننس ر ابامننل الننن ذحن ف نن ن بنننلب  الاننيه ا نننهار 
أهل ينننلس ا  اسننن   ابستصننن ية بسوقينننق ينننلا اهلنننها بانننهم  ععنننز  عتننن  ابقنننجة اباسننن ريةحن هقنننه كننن ن مننن  

م    نننرابله ببتننن نحن مث ابفريسيسننن  ن 1154 -ي 548ابريبتنننة اب رملينننة ابننن  الاسننند   عننن م ابسبشننن ية 
  ف نن ريم ابستصننرية همتننل ذبنن  ابجقنند عسنن بهللا ابننهع ة ببنن  أ، (3)هابننههمتي  ن   معلننهللا ابقننرن اب  بنن  عشننر 

ذ حنننهث   ابقنننرن اب  بننن  عشنننر أن بنننهأ إاباننن   ا اننن م  هقنننه قننن ل أحنننه اب سننن ال األهرهبينننني عننن  ذبننن : 
هك يند اببهاينة ، (4)يش   عبش ذ   محن هيلا ابتش   إ   ام ع  احرهال ابصليبية ها عص ل اب سنلمني 

ابامننل ابامليننة ا تظمننة هلننلا ابامننل علننى يننه رميجيننهبل هيننج إاننب   عالننم ابل ننة اباربيننة هكننرت حي عنن  بستظننيم 
 .(5)بيتهمحن مث إرا ل ا يج  اباس رية باه ذب  سهم هابستص  ابسبش ذ هأر هم بجااعة درااة ب 

                                                           
 .(2/761دعجة ا سلمني ) 75حن  74رحلة ب   ب    (1)

 .(2/762دعجة ا سلمني بلتص رى )(2)

 .136األه  ع احل رية   ب د ابش م   (3)

 .142احرهال ابصليبية آريسد ابركر   (4)

 .(2/763رال   أخب ر األيهبه يق   ع  دعجة ا سلمني )اببي ن ا  (5)
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 أتجيل ىلخراج املسلمء من األندلا:  -7

ي 422األمجيننة فيهنن  همنن  مث ايسه ةينن  اننتة انن ء  أحننجال ا سننلمني   األيننهبه منن   ننراء  نناف ال فننة 
لنننى أيق  ننه  مننن  فق منند ع، (1)بننن   هننجر حننني أعلنن  أينننل قر بننة إب  ءينن  هعلنننى رأاننهم  هنننجر بنن  حممننه 

يسننمى بننههل ابعجاىلننف ابنن  بل نند عشننري  دهبننة عقريبنن   حينن  ع لنند كننل علننى  هننة هعلقنند اب منن رةحن بننل 
هال فننةحن فمننتهم منن  عسننمى اب اسلننه هبالننهم عسننمى اب ننأمجن هآخننر عسننمى اب سننساني ها قسننهر ها سجكننل 

 ق: ها جفق إىل غ  ذب  م  األبق ال اب  ق ل عته  ابش عر احس  ب  روي
 

  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  يزيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه    أرل أيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهبه
 

 

  ننننننننننننننننننننننننننننننن ع مقسنننننننننننننننننننننننننننننننهر فيهننننننننننننننننننننننننننننننن  هماسلنننننننننننننننننننننننننننننننه 
 

 أبقننننننننننننننننننننننننننن ال  ل نننننننننننننننننننننننننننة   غننننننننننننننننننننننننننن  مج ننننننننننننننننننننننننننناه 
  

 

 (2)كننننننننننننننن هلر   ننننننننننننننن  ايسف خننننننننننننننن   صنننننننننننننننجبة األانننننننننننننننه 
 

 
همهللا يلا ابج هللا ا رتدذ بههل ابعجاىلف أخنل  ا م بن  ابتصنرايية عسجانهللا علنى حسن ا حن فسنقعد  ليعلنة 

ا  حن ه  علنق ا سن يهة اب  فينة بصنه ابانههان ابتصنر (3) ي847بيه ا ذفجيم مل  قشس بة هبيجن هذب  انتة 
عليهننن  مننن  قبنننل أمنننراء ابنننههي   ا اننن مية األخنننرى ابننن  ك يننند عسصننن رع فيمننن  بيتهننن  هختعننند هد ابتصننن رى 
حف و   على ابعمجح   ابش صنية بنباو أمراىلهن  ابنلذ بلنا احن ل بانهد منتهم أن اانسا يجا اببتصن رى  نه 

انن د ابفننزع بننني مسننلم  األيننهبه بسننرعة عقننهم ابتصنن رى همنن  يسجقاجينن  منن    يننة بننلب  إخننجا م ا سننلمني 
 اياة هلم م   راء ذب  ح  عيف أحه ابشاراء ع  يلس اح بة باه اقج   ليعلة بقجب : 

 
 اي أينننننننننننننننننننننننننننل أيننننننننننننننننننننننننننننهبه وننننننننننننننننننننننننننننهها رحنننننننننننننننننننننننننننن ب م

  

 

 فمنننننننننننننننننننننننن  ا قنننننننننننننننننننننننن م انننننننننننننننننننننننن  إ  منننننننننننننننننننننننن  اب لنننننننننننننننننننننننن  
 

 ابسننننننننننننننننننننننننننننل  يت ننننننننننننننننننننننننننننر منننننننننننننننننننننننننننن  أ رافنننننننننننننننننننننننننننن  هأرى
 

 

 ا  مننننننننننننننننننننن  ابجاننننننننننننننننننننن انننننننننننننننننننننل  ا زينننننننننننننننننننننرة مت نننننننننننننننننننننجر  
 

                                                           
 .2/763دعجة ا سلمني بلتص رى )(1)

 .(2/763ا صهر يفس  )(2)

 .(354 – 4/352يف  ابعيد )(3)
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 مننننننننننننننننننننن   ننننننننننننننننننننن هر ابشنننننننننننننننننننننر   ىبمننننننننننننننننننننن  بجاىلقننننننننننننننننننننن 
  

 

 (1)كينننننننننننننننف احيننننننننننننننن ة منننننننننننننننهللا احيننننننننننننننن     انننننننننننننننف   
 

 
ههلننننلا ابج ننننهللا ا فننننزع   األيننننهبه دبنننند اب نننن ة   باننننو أمننننراء ابعجاىلننننف هباننننو ابالمنننن ء حم يننننة ا تنننن  ق 

ذ ف  يننند ابنننهعجة بلمنننرابعني بنننهخجل األينننهبه حيننن  ع ننن   اب فنننة هادصنننر يفنننج ا اننن مية مننن  ابتصننن رى 
ابتصنن رىحن ف نن ن قننههم ا  ننرابعني متقننلا  بلمسننلمني   األيننهبه منن   مننهللا ابتصنن رى هحم فظنن   علننى بقنن ىلهم 
فيهنن  باننه أن أهونن  علننى ابننزهالحن هقننه قنن ل عنن  ذبنن  أحننه ا نن رخني األيهبسننيني باننهم  هصننف األه نن ع 

ظننننم ابشننننملحن هحسننننم مجننننهللا   اب لمننننة هرأال ابصننننهع هيا لننننعربة فيهنننن  قبننننل ابتعننننهة ا رابعيننننة: ... إىل أن 
أمن  ا سنلمني هانصنر ابنهي  أ،  يقيبنةال ا هأعز ابهي حن هأعلى كلمة ا ا محن هقعهللا  مهللا ابانهه بنيم  

حين   ي479هعبجر ا رابعني بتعهة إخجا م مسلم  األيهبه كن ن   انتة (2)ياقجال يجاف ب   وفني 
اينننهحر ابزحننننف ابتصنننرا  علنننى ا تنننن  ق  نننر  ماركنننة ابز قنننة ا شننننهجرة منننهللا ابتصننن رى هابنننن  ايسصنننرها فيهننن  ه 

  األينهبه هعجحينه حن همتنل ذبن  احنني عمنل ا رابعنجن علنى ع بيند انلع  م (3)ا ا مية آخلا  اببسقهقر 
ابعجاىلنننف فيهننن   ننند انننيعر م هابجقنننجا   مجا هنننة ابتصننن رى ه هننن ديم   ابنننب د األيهبسنننية حننن  كننن ن 

هبانه ا نعراال ي 541ا  نرال مهيتنة منراكم انتة علالاهم ه ناف انلع  م إونر انقج  ع صنمسهم   
أحنننجال األينننهبه  منننهللا ابتصننن رى   اانننس  ل ذبننن  ف  سننن ز ا جحنننههن إبيهننن  هكننن ن هلنننم ا هنننه ا شننن جر    

حن   ناف انلع  م مث  .(4)مجا هسهم هكب  مج حهم همن  مث احفن ا علنى اببقن ء ا ان م    األينهبه 
مجعة م  ابههي   ابن  عسن قعد   أينهذ ابتصن رى ابجاحنهة فجروه   ، (5)ي668اقج  دهبسهم   اتة 

حن هي ننلا فنن ن  هنن د ا ننرابعني مث ا جحننهي    (6)ي897علنج األخننرى حنن  كنن ن آخرينن  اننقج  غران نة اننتة 
فنننرتة احنننرهال ابصنننليبية كننن ن مننن  أبنننرز اباجامنننل بنننل أمههننن    احفننن ا علنننى ابج نننجد ا اننن م    األينننهبه 

 .(7)مته   ا سلمنيرا  خهالخ  إ
 

                                                           
 .(1/46أزي ر ابرايل   أخب ر ابق    عي ل )(1)

 .(2/764دعجة ا سلمني بلتص رى ) 147ا اعد   عل يص ا  رال   (2)

 .(310 – 8/307اب  مل )(3)

 .(2/765دعجة ا سلمني بلتص رى )(4)

 .(1/446يف  ابعيد   غص  األيهبه ابر يد )(5)

 .513ابس ري  األيهبس    (6)

 .(2/765دعجة ا سلمني بلتص رى )(7)
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  عقسصننر آ ر ا هننجد ابهعجيننة ابنن  بننلهل  ا سننلمجن   عصننر عاشييراً: آاثر الييدعول اإسييالمية   أورواب: 
احرهال ابصليبية د س ابتص رى على ابب د ا ا ميةحن فوسد بل امسنه  آ رين  إىل أهرهاب يفسنه  متعلنق 

هعنننند يننننلس اع ر قننننجة ه نننناف   بننننني ا هنننن   اباننننههان ابصننننلي  اح قننننه علننننى ابننننب د ا انننن ميةحن حينننن  عف 
األهرهبينننننةحن فبيتمننننن  ك يننننند أك نننننر ه نننننجح     ا هننننن   ا تجبينننننة مننننن  أهرهاب ه  ا م بننننن  ابتصنننننرايية احمل ذينننننة 

ف    أقل ه جح   م  ا هن   ابشنم بية هاب ربينة من  أهرهاب هفيمن  يلن  عنرل بشن ء بلمسلمني   األيهبه 
 م  يلا اع ر: 

 
 ألوروبيء ب يء من العادات والتقاليد اإسالمية: أتثر بعض ا -1

امسنه  آ ر ا هنجد  –فف  صقلية من   : هك يند ابسنلعة هابههبنة بلتصن رى فيهن  بانه أن ك يند بلمسنلمني 
ابهعجينننة ا  سلفنننة إىل يصننن رى ينننلس ابنننب د فمتهننن  علنننى انننبيل ا  ننن ل عقلينننه بالنننهم بلمسنننلمني   ابلبننن ت 

باو متهم إىل اعستن ا ا ان محن فممن  ون يهس ابن   بن    ح  نرة صنقلية من  األمر اببهابتظ فة بل هصل 
ذب  قجب : .. هزذ ابتصرايي     يلس ا هيتة زذ يس ء ا سلمنيحن فصيو   األبسن حن ملسوفن   متقبن   

ه نن  يسصننل بننلب  ايسشنن ر باننو األزايء ا انن مية   أهرهاب   علنن  ابفننرتة هابنن  متهنن  منن   ننسف  اب نن  (1)
بننننل إن باننننو ابقنننن دة ، (2)باننننر، إىل هقنننند اح  ننننر كننننأيجاع منننن  ابقمصنننن ن ها انننن  ف هابابنننن ءا  هغ ينننن  ا

األهرهبيني ك يجا يقلههن ق دة ا سلمني   ابلب ت هباو ابا دا حن كره ر اب    هفريهري  اب      صنقلية 
عشنب  ابتصن رى اب سنلمني فيهن   هم  ابشا ىلر ا ا مية اب  (4)ابفجيسج ابس دت مل  قشس بة هغ يم ه ، (3)

هبنلب  فن ن بانو اب سن ال األهرهبينني ّعنه حن (5)كلب  غسل ا يد خ صة   ا م ب  ابتصنرايية ابألينهبه 
احرهال ابصليبية م  أيم أاب ال امسهاد ابتفجذ ا ا م    أهرهاب هاكسس ح  اب  مل آاي  ابص رى هبن د 

آانني  ابصن رى يتسمن  إىل اب تيسننة ابيجانيينة مننهللا ه نجد باننو ابشن م هقنه كنن ن قبنل يننلس ابفنرتة  نزء كبنن  من  
 .(6)ابههي   ابتصرايية   ابش م 

 

                                                           
 .307رحلة اب   ب    (1)

 .80أور احرهال ابصليبية   احل رة األهرهبية   (2)

 .(2/767 سلمني بلتص رى )دعجة ا 298رحلة اب   ب    (3)

 .(2/767دعجة ا سلمني بلتص رى ) 98ا ا م   إاب يي    (4)

 .(2/768دعجة ا سلمني بلتص رى )(5)

 .(2/769ا صهر يفس  )(6)
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همن  األم لننة علننى ين  ء ابقنن دة ره ننر اب نن   ىلع ياب بعييض القييادل األوروبيييء ابحل ييارل اإسييالمية:  -2
مننن ء ا سنننلمني أحنننه ملنننجك صنننقلية ابنننلذ ااسولنننر ك ننن ا  مننن  اب سننند اباربينننة هأمنننر برتمجسهننن  هكننن ن جينننل ابال

همننن  ملننننجك صنننقلية ا اعبننننني (1)هيقنننهريم ف ننن ن ا دريننننه إذا  ننن ء إىل  لسننن  أكرمنننن  هاحرتمننن  ههاننننهللا بننن  
كلب  ا ميفا جر فرينهري  اب ن   ابنلذ كن ن مسنأورا  ب نل من  ينج عنر، هكن ن جيينه ابل نة ابحل رة ا ا مية  

   ا سلمني   مهيتة اببرمج ابنلذ قنهم بن  اباربية كم  ك يد ب س  األم هخ ل  فجبس  ك ن على ع قة بق 
هكنن ن ا ميفا ننجر فريننهري  ك نن  ا عصنن ل اب لنن  اب  مننل   (2)عننهدا  منن  اب سنند اباربيننة   لسلننف ابالننجم 

مصننر بشننأن باننو ا سنن ىلل ابالميننةحن همنن  ذبنن  منن    إرانن ب  باننو األاننالة إبينن  بيعينند ابالمنن ء ا سننلمجن 
ة مهللا أحه افراء ا ل  اب  مل إبين  هابنلذ كن ن من  ابالمن ء ا سنلمني   مصنر حن مث حم هراع  ابالمي(3)عليه  

  األينهبهحن فقنه  هم  ابقن دة ابتصن رى ابنلي  أععبنجا ابحلن رة ا ان مية بانو ملنجك ابنههل ابتصنرايية (4)
 كن ن ابفجيسننج ابسنن دت    ليعلننة  نند ابالمنن ء ا سنلمنيحن بننل إن أك ننر مسسشنن ري  هما هيينن  منن  ا سننلمني

(5). 
 .(6)هكنلب  أبفجيسنج ابا ور مل  قشس بة ك ن مقراب  بلالم ء ا سلمني همسس هم   هلم   ك   م  ا ه م 

 
همن  ذبن  من    م بقين  ا سننلمجن حسين معاملتيه بعيض ليادل أورواب للمسيلمء اخلا ييعء حلكمهيم:  -3

 ل عت  اب  األون :.. فسنل  العة باو ح  مه  كره ر اب    ابلذ ق د   صقلية م  عس م  هيههء 
 ريق ملجك ا سلمني .. ه ال ب  ديجان ا ظ   عرفهللا إبي  ون جى ا ظلنجمنيحن فيتصنفهم هبنج من  هبنهس هأكنرم 

هو يه ابن   بن    يبن   من  األه ن ع احسنتة بلمسنلمني    (7)ا سلمني هقرام همتهللا عتهم ا فري  فأحبجس 
ة صقلية ق ل اب   ب  ع  أه ن ع ا سنلمني: .. هبلمسنلمني صقلية  د ح م فريهري  اب    فف  ح  ر 

حن قنه ايفنردها فيهن   هيم هيقيمجن ابص ة  ذان مسمجعا مي ن يامرهن أك ر مس الس ا هيتة رام ابا م  
هعنن   (1)هقنن ل : هأمنن  ا سنن  ه ف  نن ة    صننى هأك رينن  حم  ننر  المنن  ابقننرآن(8)بسنن ت يم عنن  ابتصنن رى 

                                                           
 .(2/769دعجة ا سلمني بلتص رى ) 657ابجا  اببجفي     (1)

 .433 ه ابارال عسعهللا على اب رال   (2)

 .(1/232لجك )ابسلجك  ارفة دهل ا (3)

 .(3/327 ري  احرهال ابصليبية حن اسيف  رايسيم ن )(4)

 .168ا ا م   إاب يي  د. بعف  عبه اببهيهللا   (5)

 .76فلل ا ا م على احل رة اب ربية   (6)

 .305رحلة اب   ب    (7)

 .(2/772دعجة ا سلمني بلتص رى ) 306حن  305ا صهر يفس    (8)
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 رى بلمسنلمني   ينلس ا هيتنة قن ل ابن   بن : ... ه جاىلنف ابتصن رى يسلقجيتن  فيبن درهان حس  ما ملة ابتصن
يفننجت أيننل اببسنن م عليتنن  هي يسننجيت حن فرأيتنن  منن  اي اننسهم هبننني مقصننهيم مننهللا ا سننلمني منن  يجقننهللا ابفستننة   

هإوهنننن ر  هكنننن ن ا سننننلمجن ا قيمننننجن   ابقسننننعتعيتية   يننننلس ابفننننرتة يتامننننجن بشنننن ء منننن  احريننننة(2)ا هننننل 
ه  يقسصنر األمنر علنى ُتسنهللا ا سنلمني   بانو ابنههل (3)وا ىلريم ابهيتية هك ن هلم  ن مهللا ين ذن هيصنلى فين  

همنن   (4)ابتصننرايية ابحريننة هاألمنن حن بننل إن أعننهادا  مننتهم بل نند حظننجة هم  ينن  بننهى باننو ابقنن دة ابتصنن رى 
يننن  اختنننل ر ننن   مننن  أينننل ابصننن ح ذبننن  مننن    مننن  ذكنننرس ابننن  األوننن  عننن  ره ننن ر اب ننن   صننن حد صنننقلية مننن  أ

حن هكن ن ابن  غلين م األهل  ني  حبنرت من  (5)يسسش س هيقهم  على ابريب ن هي رم  هبلب  ينسهم  ين  مسنلم 
هأمننن  فرينننهري  اب ننن   فقنننه قننن ل عتننن  ابننن   بننن : هينننج ك ننن  اب قنننة اب سنننلمني هاننن ك  إبنننيهم   (6)ا سنننلمني 

  : أمن  فسي ين  ابنلي  ينم عينجن دهبسن  هأينل عم بسن    مل ن  فهنم هقن ل عتن  أيلن(7)أحجاهلم ها هم م  أو  ب  
. هي ننلاحن فنن ن يننلس (8)مسننلمجنحن منن  مننتهم إ  منن  يصننجم األوننهر ععجعنن   هال ننرا  هيسصننها إىل   هعزبفنن   

و ابننههل ابتصننرايية قننه كنن ن بلعهننجد ابهعجيننة ا بلهبننة منن  ا سننلمني   بانناأله نن ع احسننتة بلمسننلمني   
 منننة ابنننلذ كمننن  كننن ن بلتمنننجذ  ا اننن م  األخ قننن    ابسا منننل هاح  (9)أونننر كبننن     قيقهننن   ينننلس ابفنننرتة

 ا سلمجن أور ها  .  قهمه
 
 اهتما  كثري من علماء ال رب بثقالة ال رق:  -4

علمن ء أفنلاذ   لسلنف ابالنجم  الور ك   م  علم ء اب رال اب سسجى ابراق  بلول رة ا ا مية هعارفجا على
سف دها منننتهم ف ىلنننهة عظيمنننة همننن  يننن  ء أديننن  ردأها اب  ابنننلذ زار األينننهبه   ابتصنننف األهل مننن  هااننن

هآانننني  ابصنننن رى هأ لننننهللا علننننى ك نننن  منننن  ابالننننجم   ابننننب د ابقننننرن اب نننن   عشننننر ا نننني دذ مث انننن فر إىل مصننننر 
انرد حن هكننننلب  ببننننج (10)ا انننن مية هايسقلنننند بجااننننعس  إىل اب ننننرال مالجمنننن   مهمننننة عنننن  ابشننننرا ا انننن م  

                                                                                                                                                                        
 .(2/772دعجة ا سلمني بلتص رى ) 230رحلة اب   ب    (1)

 .(2/772دعجة ا سلمني بلتص رى ) 303رحلة اب   ب    (2)

 .(2/773دعجة ا سلمني بلتص رى )(3)

 .(2/773( دعجة ا سلمني بلتص رى )9/133اب  مل   ابس ري  )(4)

 .146ابارال   صقلية   (5)

 .298رحلة اب   ب    (6)

 .298رحلة اب   ب    (7)

 .(2/774دعجة ا سلمني بلتص رى )(8)

 .85فلل ا ا م على احل رة اب ربية   (9)

 .(2/775دعجة ا سلمني بلتص رى )(10)
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حن ه نن ارد اب رميننج  ابننلذ (1)ملنن  صننقلية فيننجان  ابننلذ زار مصننر هابشنن م هكنن ن ما صننرا  بفريننهري  اب نن   
م هكن ن بن   هنجد كبن ة   1187-ي 582هبقن     ليعلنة حن  هف عن  انتة ي 545قهم م  إيع بين  انتة 

بألانقف راميجينه هكن ن  (3)ينة حن حي  عر م أك ر م  م ىلة كس ال م  اب سد ا ان مية إىل اب عيت(2)ابرتمجة 
دهر كبنن  ه هننجد ابرزة   عرمجننة اب سنند اباربيننة إىل ي 547 ي526ابننلذ عننجىل أاننقفية  ليعلننة بننني اننت  

اب عيتينننة هابسشنننعيهللا علنننى ذبننن حن بنننل إيننن  كننن ن يسنننجىل ر انننة   ىلفنننة مننن  ا رتمجنننني عرفننند رهرانننة ا رتمجنننني 
هبيننني ايسمنند اببرتمجننة منن  اب ق فننة اباربيننة ا انن مية إىل هك ينند أعننهاد كبنن  منن  ابالمنن ء األهر (4)ابعليعيننني 

هقه ق ل ك عد غر، ع  أونر من  يقلن  ين  ء ابالمن ء  (5)ابل    األهرهبية   احي ة ابف رية   أهرهاب اب ربية 
 األهرهبيني ع  ا سلمني ع   ريق ابرتمجة : هقه أحنهود ينلس ابنرتا م كلهن    أهرهاب اب عيتينة ونجرة عظيمنة

 رة ابالمن ء  العرحن ذب  أن عهفق ابتصنج  ابالمينة من  بن د ا ان م هابينجانن كن ن بن  أعمنق األونر   اانس
ر  ينلس ابنرتا م عقنل أهرهاب هحفزعن  إىل اببون   هقن ل: .. كنلب  أ(6)ابلي  بهأها يسسيقظجن م  انب  م 

ه من  أن  نهث عجانا     علنجم ابنهي  . هبقه أور  ا فن ييم ا ان مية   األهرهبينني هكن ن  بن(7)هابسف   
خ صنننة   ا م بننن  هوننن ع بنننهى ابتصننن رى   بانننو متننن  ق أهرهاب (8)أف ننن ر ابالمننن ء عننن  ا بننن  ه  عانننهيل 

ابتصنننرايية   األينننهبه بانننو اب لمننن   اباربينننة ذا  ا نننهبجل ابنننهيين ا اننن م حن همننن  ذبننن  مننن    قنننجهلم : 
DIS DIOS QUIERE  حن هيننرتدد ك نن ا    أحنن دي هم (9) ء   هماتنن س: قننجل ا سننلم: إن وننOJALA 

احنننر  مننن  وننن ء  حن كنننلب  بانننو أبفننن ا ابسوينننة بلسابننن  عننن  اباعننند أه ابهيشنننة همننن  وننن ب  ذبننن  هماتننن س 
ه  صقلية ه تجال إيع بي  ايسشر  عم   يصرايية كسد عليه  آاي  قرآيينة متهن  (10)هابس م هغ  ذب  

ابهلننهذ هدينن  احننق بيظهننرس علننى ابننهي  كلنن  هبننج كننرس ا شننركجن "اننجرة  "يننج ابننلذ أراننل راننجب قننجل عانن ىل: 

                                                           
 .84فلل ا ا م على احل رة اب ربية   (1)

 .542احي ة ابالمية   عصر ملجك ابعجاىلف   األيهبه   (2)

 .(2/775دعجة ا سلمني بلتص رى )(3)

 .86احل رة اب ربية    فلل ا ا م على(4)

 .(4/21( يق   ع  قصة احل رة )2/778دعجة ا سلمني بلتص رى )(5)

 (. 2/778( دعجة ا سلمني بلتص رى )4/22قصة احل رة )(6)

 .95ا ا م   إاب يي  د. بعف  عبه اببهيهللا   (7)

 .(2/779دعجة ا سلمني بلتص رى )(8)

 .95هيهللا   ا ا م   إاب يي  د. بعف  عبهابب(9)

 .(2/779دعجة ا سلمني بلتص رى )(10)
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( هك ينند ع منة أحنه ملننجك صنقلية : "احمننه   ون ر أليامن " ه ونن  أن ينلس ابابنن را  9ابصنفحن آينة: 
 .(1)ها ف ييم هأم  هل  هي  عرتدد بني ع مة ابتص رى األهرهبيني هل  أوري  على ا هى ابعجيل 

 
كننن ن ابنننباو مننن  ابصنننليبيني ابنننلي  قنننهمجا مننن  أهرهاب هع ونننجا فنننرتة   ابلل ييية العربيييية: أتثييير الاصيييارى  -5

حن ه  ونن  أن ينن  ء عتننه عننجد م إىل بلننها م   يتسننجا ابل ننة (2)ابننب د ا انن مية قننه اكسسننبجا ابل ننة اباربيننة 
ييم ابهيتينة عن  ا ان م اباربية ابن  اكسسنبجي    ابنب د ا ان مية همن  يقلسن  مفردا ن  إبنيهم من  بانو ا فن 

هابن  كن ن جيهلج نن  قبنل ذبن  فتقلجينن  ينم بنههريم إىل أفننراد  سمان  م   ابنب د األهرهبيننة هب  نرة ا سوننهوني 
اببل نننة اباربينننة   بانننو ابنننب د األهرهبينننة هب  نننرة ا قبلنننني علنننى عالمهننن  أختنننل  ب نننة ر ينننة   بانننو ا تننن  ق 

يد ابل ة اباربية إحهى ابل    اب  وة ابن  أقر ن  ابههبنة   انع      يد ابل    اباربيةحن فف  صقلية ك 
ه  باننو ا تنن  ق ابنن  زحننف عليهنن  ابتصنن رى   األيننهبه كعليعلننة هقر بننة  (3)  ينند ابيجانييننة هاب عيتيننة 

رهبيننني ها تنن  ق ابشننم بية هاب ربيننة هغ ينن  ك ينند يتنن ك ب سنن ن ا اننب يية هاباربيننةحن بننل إن باننو ا ف ننري  األه 
حن ه  (4)ا ساصبني الاف ك  ا  علنى يعنر ك ن  من  ابتصن رى ب نسهم اب عيتينة ههباهنم اببل نة اباربينة هوق فسهن  

عالمجينن  إن أعننهادا  منن  ابقنن دة األهرهبيننني يقسصننر ا قبنن ل علننى ابل ننة اباربيننة منن  ع مننة ابتنن ت   أهرهابحن بننل 
انن مية همن  أبننرز ين  ء ره نر اب نن   هفرينهري  اب نن   ه نهوجا ان  رغبننة منتهم   ا  نن ع علنى احلن رة ا 

حن (5)  أين  يقنرأ هي سند ابباربينة عتن  صقلية هقه قن ل ابن   بن  عن  األخن  : همن  ععند ونأي  ا سونهث 
هبنلب  فنن ن وننيجع ابل ننة اباربيننة يسنبي     اجملسمانن   األهرهبيننة هك ننرة ا قبنن ل علنى عالمهنن   اننل أحننه ر نن ل 

م يهعج إىل إيشن ء اند منهارت بسالنيم ابل ن   ابشنرقية   1311 -ي 710 سمهللا فيت   ابهي  ابتص رى  
كنن ن بلعهنننجد ابهعجيننة ا  سلفنننة ابنن  بنننلهل  ا سنننلمجن     –ههلننلا ا يسشننن ر بل ننة اباربينننة   أهرهاب  (6)أهرهاب 

بينة خ صنة ابل سنني عسللد ما   اب لم   اباربية إىل ابل ة األهره  –يلس ابفرتة د س ابتص رى دهر   ذب  
 .(7)ا اليزية ها اب يية 

 

                                                           
 .(2/779ا صهر يفس  )(1)

 .146ابارال   صقلية د. إحس ن عب ت   (2)

 .(2/780دعجة ا سلمني بلتص رى ) 110ا ا م   إاب يي    (3)

 .(2/780دعجة ا سلمني بلتص رى ) 298رحلة اب   ب    (4)

 .150احرهال ابصليبية آريسد   (5)

 .(2/780عجة ا سلمني بلتص رى )د(6)

 .(2/216أهرهاب اباصجر ابجاعى )(7)
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ك يد اب تيسة مهيمتة على احي ة ابا مة   أهرهاب حم ربة ب نل من  لقدان الثقة ابلبااب ورجال الدين:  -6
ابهيتينة هحن  أصبود بيهس ابسلعة  –يههد يلس اهليمتة م  ا لجك أه ا ف ري حن ف بب اب هيج رأت اب تيسة 

حن بتفنجذس ابقنجذ علنى ملنجك (1)بفرتة     ال ا ا صري  ياسيفهي  مل  ا لجك هأم  األمنراء ابسي اة   يلس ا
أهرهاب   علننن  ابفنننرتةحن ف ننن ن مننن  حنننق اببننن اب أن يفنننرل ابلنننراىلد علنننى رعننن اي ا لنننجك هأن  جهلننن  إىل رهمننن  

 .(2)هك يد ص جك اب فران هص جك احرم ن أداة بلل   بيهس   مجا هة ما ر ي  
هليمتة ابهيتية هابسي اية بسلعة اب تيسة عل ءبد ك  ا    أهرهاب باه   ية احرال ابصليبية هقه قن ل هيلس ا

أحه اب س ال اب ربيني ع  ذبن : ... هعظنم انلع ن اب تيسنة هعلند م  يسهن  إىل أبانه حنه بسنبد احملنة 
  أينن  كنن ن بلعهننجد علسهنن  همنن  منن  ونن(3)ابصننليبية األهىل مث أخننل  علنناف اببسننهر  بسننبد احمنن   ابنن  

ابهعجينننة ا  سلفنننة ابننن  بنننلهل  ا سنننلمجن   ينننلس ابفنننرتة مننن  انننف رة هراننن ىلل هرانننل هل بعنننة هكس بنننة هبقننن ءا  
  يفنننجت ابا منننة هأدركننند همنننهللا منننرهر ابجقننند قلننند ييبنننة اب تيسنننة هم  يسهننن  (4)ه هننن د أونننر كبننن    ذبننن  

  األرل هأينن  ماصننجم عنن  العننأحن فقلنند  ابشناجال األهرهبيننة كننلال منن  يهعينن  اببنن اب منن  أينن  انىلنند عنن   
اب قة ب  ها ىلر ر  ل ابهي  ابتص رى هم  ابشجايه على ذب  م   : أي  عتهم  دع  بانو ابريبن ن   أهرهاب 

متننن  هِعمنننه بالنننهم إىل عجزينننهللا ابصنننهق   علنننى ابفقنننراء ابانننم حممنننه إىل محلنننة صنننليبية  هينننهة اننن ر ابتننن ت 
حممنها  صننلى   علين  هاننلم عفننجا من  ينن  ء ابريبن ن هذبنن  أن  صنلى   علينن  هانلم علننى انبيل ابسنن رية

حن بننل أن باننو ا  قفننني هاب سنن ال هحنن  ر نن ل ابننهي  ابننلي  بننهأها بتقننه (5)علننى ا  سنني    يننلس احننرهال 
باو ماسقها  اب تيسة ال صة اببس لي  هاباش ء ابراب  هص جك اب فران هغ مهن  اعسمن دا  علنى ون ء من  

حن كننلب  وهننر  باننو ا م عنن   هابفننرا ابهيتيننة   أهرهاب ابنن  عتنن دذ (6)سننلمني   ذبنن  أقننجال علمنن ء ا 
رو ربة ابفس د ا سسشرذ ابب تيسةحن بل هابهعجة إىل ما داة ر  ل ابنهي  هايسقن د بانو ابعقنجت ابتصنراييةحن 

ة  ننه باننو همنن  ذبنن  منن    قينن م أحننه ر نن ل ابننهي      ماننة أكسننفجرد   بريع يينن    يننلس ابفننرتة حبملنن
بنن  أعبنن ع هم يننههنحن هكنن ن منن  أقجابنن : إينن  بننيه مثننة منن  يننج أوننب  اببجوتيننة منن  اباق ىلننه ابتصننرايية حينن  كنن ن 

عقلينننن     عفسنننن  باننننو  دننننى متوننننىهر ننننل آخننننر يننننهعى أبنننن ر   ابفننننرتة يفسننننه  (7)ابقننننرابن عتننننه ا ننننلب  

                                                           
 .(4/66قصة احل رة )(1)

 .(2/782دعجة ا سلمني بلتص رى )(2)

 .(2/782ا صهر يفس  )(3)

 .ا صهر يفس  (4)

 .(4/67قصة احل رة )(5)

 .(2/783دعجة ا سلمني بلتص رى )(6)

 .(4/105قصة احل رة )(7)
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ب تيسننة   عصننرس حنن  كفننرهس ا اسقننها  ابتصننراييةحن هكنن ن بنن  أعبنن ع هم يننههن األمننر ابننلذ أغلنند ر نن ل ا
هكن ن قننه أبننف كسنن اب  عن  ابس لينن  خنن بف فينن  ا عسقن د ابسنن ىله   عصننرس بننني   مقهمسن  أينن  كسبنن  بع بنن  (1)

ك يجا علنى ابنههام يبو نجن عن  ا اقنجل هعن  ابشنرهؤ ابفلسنفية هيسنأبجن عمن  يسنسعياجن فهمن  ق ىل  : أل م  
بنننجن : إن مننن  ابابننن  أن يتعنننق  بفننن ا   يسنننسعيهللا اباقنننل مننن  األانننب ال   عننن  األبفننن ا دهن غ يننن حن هيقج 

عسباه حن هأي    و ء مي   عصهيق  إ  إذا أم   فهم  أه  حن إن من  أان ف األوني ء أن يان  إيسن ن غن س 
هقننننه أ ر  (2)بشنننن ءحن    يسننننسعيهللا يننننج يفسنننن  أن يفهمنننن  ه  يسننننسعيهللا منننن  يسنننناى بسالننننيمهم أن يفهمننننجس 

صنننوة بانننو ا اسقنننها  اب تسنننية ه قنننجت شننن  ني   ينننلس ابفنننرتة   صننن حد قصنننة احلننن رة إىل ك نننرة ا 
. (3)مردس بش ل كب  إىل الو  م  عر م م  اب سد اباربينة إىل ابل ن   األهرهبينة   ابهايية ابتصرايية هأن ذب

ايلنن     مج نهللا آخننر عن  ذبنن : .. هبقننه  حظتن  منن  قبنل ه ننجد يزعننة عنهم ا مينن ن بنني أقليننة  ننايلة هقن ل 
أهرهاب هزاد  ينننلس األقلينننة   ابقنننرن اب  بننن  عشنننر علنننى أونننر اعصننن ل األهرهبينننني اب سنننلمني عننن   مننن  اننن  ن

 ريننق احننرهال ابصننليبية هعننرا م اب سنند اباربيننة ه نن  عبننني األهرهبيننجن ه ننجد دينن  عظننيم أخننر  ر نن    عظ منن   
وننهة  نناف  هإونن رة إىل. (4)كنن ن ذبنن    حننه ذاعنن  كشننف   ا ننعربد بنن  يفجاننهم م ننل صنن ح ابننهي  ...  

اب تيسننة هإدسنن ر يفجذينن    اجملسمننهللا األهره، باننه احننرهال ابصننليبية قنن ل أحننه اب سنن ال اب ننربيني : .. بقننه 
فشننل اببنن اب يقننج    إ رة اب ننرال باننه اننقج   ننرابلهحن كمنن  أينن  كنن ن اببننا اباعننز باننه اب  روننة اب ننيفى ابنن  

 ل م  يننة اب تيسنة هر نن ل ابننهي  بننهى . هبعبياننة احن ل فنن ن يننلا اباعننز را نهللا إىل ا ننمو(5)حلند با نن  
احننرهال ابصننليبية هالو ينن   بقنن   اجملسمننهللا األهره، مق ريننة اببقننجة ابنن  ك ينند عليهنن  اب تيسننة عتننه بننهااي  

 .(6)ابب با   حشه لسلف قجى اجملسمهللا األهره،  ه ا سلمني 
 

 عصر احلروب الصليبية:   احلادي ع ر: أهم الدروس والعرب والفوائد من دعول املسلمء للاصارى 
ك يند ينلس ابفننرتة من   رينن  األمنة فيهنن   اب  ن  من  ابننهرهت هابانيف هابنن  مي تتن  أن يسننسفيه متهن    هاقاتنن  

 ا ا صر هامله    ابتق   اععية: 

                                                           
 .(2/783ني بلتص رى )دعجة ا سلم(1)

 .(2/783ا صهر يفس  )(2)

 .(2/784دعجة ا سلمني بلتص رى )(3)

 .(2/786ا صهر يفس  )(4)

 .(3/721 ري  احرهال ابصليبية )(5)

 .(2/785دعجة ا سلمني بلتص رى )(6)
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هإن اخسلفنند ابجانن ىلل هعتجعنند ه ننجال احننلر منن  كيننه أعننهاء ا انن م   كننل زمنن ن هم نن ن  -1
 األا بيد.

    جل األمة هه جال ابهعجة إىل   على بص ة.أمهية ابالم ء  -2

 ابتس ىل  خ صة   اجمل ل ابهعجذ. أمهية ابامل ابهةهال هعهم ااساع ل -3

إن ا ق همننة اهل دىلننة بل ننزاة علننى مننته  اننليم أانن ت ابتعنن ح ها يسصنن ر علننى األعننهاء ه صننني  -4
 ابصف ابهاخل .

ه ننننند ا يسمننننن م اننننن  بسوقينننننق  بألقليننننن   ا اننننن مية   داير اب نننننرال راننننن بة ي منننننةحن هبنننننلب  -5
 .األيهاا ا ر جة على ا هى ابعجيل

إن بقنن ء ا سننلمني   أه نن  م هعننهم عركهنن  أمنن م زحننف اباننهه منن  أيننم أاننب ال بقنن ء ا انن م  -6
 فيه  هم  مث رحيل اباهه مته .

حن    ابلناف من  أينم أانب ال إن ابسصميم على ا ع ببة ابحق هعنهم ابستن زل عتن  حن     -7
  صيل .

ابستةحن هإبراز حم ان  ا ان م  ألحي ء األمة هعقرير اباقيهةحن هبي نمهية البيف اب سد ابالمية أ -8
 حجب  ر سلف ابل   .هإبع ل وبه   األعهاء 

 رهرة إعهاد ا س صصني رارفة وبه   األعهاء حجل ا ا م هأان بيبهم ه نرا ابنرد علنيهم  -9
 هعاميم اب ق فة ا ا مية.

   ح  م ديتهم هأور ذب    يشر ا ا م هقبجب  بهى اعخري .أمهية ابسزام ا سلمني -10

 خعجرة ا خس ا هابست حر على األمة هأور ابجحهة   عز   هقج  . -11

عهم ابقتج  هابيأت مهم  كيف  ابرزااي هك ر  ابف  هم  أراد ابسجانهللا   ينلس ابنهرهت هابانيف  -12
عهنه احنرهال ابصنليبيةحن فل ا نهللا اب سن ال هابفجاىله ها هل اب قن   بنني ا سنلمني هابتصن رى   

ابقيم بلهكسجر اليم ن ب  عبه  بن  صن م ابرهمن  باتنجان دعنجة ا سنلمني بلتصن رى   عصنر 
 .(1)احرهال ابصليبية 

 
 كننه أينن    ابجقنند ابننلذ ك ينند دننرى فينن  رحننى ا انن رك احربيننة بننني ا سننلمني هابصننليبينيحن كنن ن هدنند أن ي

بعرفني   صجرة ابسع ل ابهيين ها هل اب ق   هابردهد ا سب دبنة هحم هبنة كنل  نرا يت ك ما رك أخرى بني ا
إوب   أفللية ماسقهة ابهيين هقه برز   يلا ا هال هابسع ل أع م هق دة م  أونهريم ابقنر   هالزر ن  

                                                           
 .(818إىل  2/789دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية )(1)
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احلنن رية ابراىلاننة هابقننرا  حن هغنن يمحن فننهافاجا عنن  وق فننة األمننة هعقيننه   هخلّننه   ذكننر مسنن عيهم هأعمنن هلم 
 آ ري  إىل يجمت  يلا.اب    عزال 

 
 املبحث اخلاما: أسباب سقوط الدولة األيوبية:

إن أاب ال انقج  ابههبنة األيجبينة ك ن ةحن   ماهن  ينج ا بسان د عن    نيم ونرع     أمنجر اح نم هغ ين حن 
ينننزاع عظنننيمحن انننف د فيننن   فقننه هقنننهللا ابظلنننم علنننى األفنننراد هعننجر  بانننو ابسننن  ني   ابنننرتا هحنننهث بيننتهم

كمن  حنهث   ابههبنة األيجبينة بانه   –ابهم ء هأدى ذب  إىل زهاهلمحن فاتهم  ي يد ونرع     أمنجر اح نم 
هفنن ة صنن ح ابننهي حن جيلنند بألفننراد هابههبننة عا اننة ه ننت      ابننهيي  هإن آ ر ا بسانن د عنن  وننرع   بسبننهه 

ابسي اية ها قسص دية هإن ابف  عظنل عسنجىل هعنرتى علنى ابتن ت على احي ة   ه هسه  ابهيتية ها  سم عية ه 
حن قننن ل عاننن ىل : "فليونننلر ابنننلي  خيننن بفجن عننن  أمنننرس أن عصنننيبهم فستنننة أه (1)حننن  ُتنننه مجينننهللا وننن هن حيننن  م 

( بقنه كن ن   ابسان د ان  ني األينجبيني بانه هفن ة صن ح ابنهي  عن  63يصيبهم علاال أبنيم" )ابتنجرحن آينة: 
زعننن  م هخ فننن  م آ ر علنننى أفنننراد اببيننند األينننج، هابههبنننةحن فقنننه أصنننيبجا اببقلنننق ها نننزع   نننيم ابشنننرع   ي

إن يننن ك األمنننم هانننقج  هالنننجاحن هابشنننق ا هالننن ا هينننزع منننتهم األمننن  هأصنننبوجا    نننت  مننن  احيننن ة 
 ابنننههل هزهال احلننن را     نننهث عب ننن     حركنننة ابسننن ري حن بنننل يسيعنننة  م رانننة ينننلس األانننرة اح كمنننةحن أه
ابههبننةحن أه األمننة ابظلننم ها دننراا هباننه أن ياعننجا ابفرصننة اب  فيننة حنن   ننق علننيهم اب لمننةحن فيننهفاجا مثنن  
ادننرافهم هإ ننرامهم ه  ينن  م هفسننقهم هاعاي  صننر ة   ذبنن حن فنن   إذا أياننم علننى دهبننة يامننة أايَّ ك ينند 

  ينن  م نن ا  يامننة أيامهنن  علننى قننجم قنن ل عانن ىل "ذبنن   ن    (2)فهننج   يسننلبه  حنن  ي فننر انن  أصننو ا  
(. هاعاي    ينلا ك ن ة انجاء من  خينص ابفنرد أه األمنةحن بنل إن 53ح  ي  ها م   يفسهم")األيف لحن آينة: 

ابقرآن اب رمي بيلكر أن باو م  يصيد األمم هاألفراد م  اانسهرا  حنني ميهلهنم   عان ىل هعنجاعيهم ابنهيي حن 
جن منن  عتننهيم بيتسننجن ا ننتام  ننل   بنن  هيتسننا مهمننسهم همنن  خلقننجا بنن حن بننل هعفننس  عليهنن  خ ا نن حن فيتسننج 

متونند بتنن  ه  ينن  ء  هننهيم هذكنن ىلهمحن هقننه يفلسننفجن األمننر فيقجبننجن: بننج   ي نن  يسننسوق يننلس ابننتام  نن  
  ب سنيم ون ء حن  إذا فرحنجا رن  أهعنجا أخنلانيقجل عا ىل: "فلم  يسُجا م  ذُّكنرُها بن  فسوتن  علنيهم أبنجاال كنل 

(. 45 – 44هاحمننه   رال ابانن  ني" )األيانن محن آيننة: فنن ذا يننم مبلسننجن * فقعننهللا دابننر ابقننجم ابننلي  ولمننجا 
بقننه يسننى ينن  ء أن   ميننت  خنن ا  ابننهيي   نن  يعلبهنن  هجيننّه فيهنن  قنن ل عانن ىل: "همنن  يُننرد وننجاال ابننهيي  ي عنن  

هب   يت ك م  يريه اعخنرة حبنق هيسناى  (.145مته  هم  يُرِّد وجاال اعخرة ي ع  مته " )آل عمرانحن آية: 

                                                           
 .(2/568ابههبة األمجية كلب  ) 520لصَّ َّ،   ابههبة ابا م يية ب(1)

 .88  ابسفس  ا ا م  بلس ري  يام ن ابسم مرّاىل    (2)
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بننلب  فهننج ابفنن ىلز : "منن  كنن ن يريننه ابا  لننة َععلتنن  بنن  فيهنن  منن  يشنن ء  نن  يريننه مث  التنن  بنن   هننتم يصننله  
ننهال  منلمجم   مننهحجرا  * همنن  أراد اعخنرة هانناى هلنن  انايه  هيننج منن م  فأهبان  كنن ن اننايهم مشن جرا  * ُكنن َّ  ال

( هقننن ل عاننن ىل : 20 -18")ا انننراءحن آينننة: مننن  كننن ن ععننن ء ربننن  حمظنننجرا ه مننن  ععننن ء ربننن  هيننن  ء يننن  ء 
  رزقهن  رغنها  من  كنل م ن ن ف فنر   يانم   فأذاقهن    ن"ه رال   م    قرية ك يد ءامتة معماتنة ىبعيهن

جن * هبقه   ءيم راجل متهم ف لبجس فأخليم ابانلاال هينم ون  جن " يصتابب ت ا جع هالجا ر  ك يجا 
(. هبتسننسمهللا هلننلس ابننهعجة اب رميننة "هاي قننجم ااننس فرها رب ننم مث عجبننجا إبينن  يراننل 113 – 112توننلحن آيننة: )اب

 (.52  عسجبجا  رمني")يجدحن آية: علي م  مهرارا  هيزدكم ّقجة إىل قجع م ه ابسم ء 
 

 هيتننن ك آاي  ك ننن ة  ننن هل قعنننهللا ابعرينننق علنننى بانننو ا سفلسنننفني مننن  أينننل اب سننن ال: "اي أينننل اب سننن ال قنننه
(حن 19 نن ءكم رُاننجبت ُ يبننني ب ننم علننى فننرتة منن  ابراننل أن عقجبننجا منن   نن ءان منن  بشنن  ه  يلير")ا  ىلننهحن آيننة: 

"علن  أمنة قنه  (1)ف ل إيس ن هكل  سمهللا هكل أمة مس هبة عم  يصهر عتهن حن ه  يسومنل أحنه  رينرة غن س 
ا هنم أن   عان ىل  (134ةحن آية:خلد هل  م  كسبد هب م م  كسبسم ه  ُيسالجن عّم  ك يجا ياملجن" )اببقر 

   عد يامة ع  أحهحن بل يجزعه  على ا  م  هاب ن فر مث يراقند عصنرا اب نل فيهن حن فمن    نى هولنمحن 
هم  كفر ا  هااسامله  ااسام    ايا   فن ن اباقن ال ابان دل انيتزل بن    ابجقند ا ت اند هقنه يعنجل ذبن  

رينق هبانه ينلا هذبن  ف ين  : "  ي لنف   يفسن   إ  هاناه  اباهه قبل يزهل اباق الحن هب تن  ي نجن   ابع
( هم ننل يننلا   األمننم هاجملسمانن   هعلننى مسننسجى األفننراد فنن ن   خلننق ابتفننجت ُملهمنن   286")اببقننرةحن آيننة:

عجرين  هعقجاين  * قنه أفلن  من  زّك ين  * فإايي   ريق ال  هابشر يقجل عا ىل : "هيفه هم  اّجاي * فأهلمهن  
( همن  ا  حن  10( هق ل : "هيهيت س ابتعهي  ")اببلنه: 10 – 7م  داَّ ي " )ابشمهحن آية:  هقه خ ال

  عسنق  بسنبد هاحنهحن كمن    عقنجم بسنبد هاحنهحن بنل   درااة أاب ال اقج  ابههل هاحلن را    ن  
و عسعمهللا عهة أاب ال بقي مه حن هعهة أانب ال بسنهيجري  هانقج ه حن بالنه  يامنل بنب ءحن بيتمن  يامنل ابنبا

هيننلا منن  (2)هاحننهةحن بننل بسلنن فر مجلننة منن  اباجامننل بلننربة  –بسننرعة أكننيف.. ه  عسننق  ابههبننة أه احلنن رة 
   يظرذ:  هأيم يلس األاب الي 648حهث بلههبة األيجبية اب  زابد م  ابج جد   مصر ع م 

 
فين  صنف   ل ا رحلنةحن ه نه   نكن ن صن ح ابنهي  رمحن    ر أواًل: تول  مياه: الت دييد اإصيالحي: 

عظيمنةحن ان عهس علنى ذبن  األ نجاء ابنن  ييأين  ينجر ابنهي  حممنجد منن  حبن  بلعهن د هابالنم هعقريند ابالمنن ء 

                                                           
 .47ابسفس  ا ا م  بلس ري حن عم د ابهي  خليل   (1)

 .134أيايه ابس ري  يفس    (2)
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األمنننراء هابنننجزراءحن هب ننن  ا النننلة ابرىليسنننية ابننن  بقيننند يننن  أن ابسعهينننه      هإوننن عة ابانننهلحن هانننرى ينننلا
هذبنن  ير ننهللا  (1)ابق ىلننه أه ا  اننه يسوننجل إىل م اسنن   راانن ة إىل ادنن س عنن م   ابههبننة   يتقعننهللا بجفنن ة 

 إىل أمجر مته :
 نقص الفقه احلركي وجه ن اطات املدارس اإصالحية:  -1

فنن ن مننهارت ا صنن ح   يننلا اباصننر ركننز  يشنن      علننى  قيننق عتصننر "ا خنن  "   ابامننلحن أذ أّ نن  
زم بستظنيم م اسن   ابسي انة ركز  على ابرتبية أك نر من  ا انرتاعيعيةحن هبنلب    عفنرز "فقن  اح منة" ابن 

ها دارة ها قسصنن د هعتظننيم مسنن هبي   ابانن ملني فيهنن  هأداىلهنننمحن هحسنن  ااننس م ر ا ننجارد اببشننرية ها  ديننة رننن  
يت اد ح     ا   ن هابزم نحن هإ   اكسفد بن )فق ( اعابء ابنلذ يركنز علنى "ا ظهنر ابنهيين بلابن دة" دهن 

سالمجين  يسنل جن  رينق "ابزينه" هيتسمنجن إىل منليد من  ا نلايد "ا ظهر ا  سم ع " هص ر ونيجخه  هم
منننن    "قنننن درذ ابسننننلجك" ه"ونننن فا   –ابفقهيننننة ابسقليهيننننة   آن هاحننننه ههلننننلا يُ صننننف ابجاحننننه مننننتهم ابينننن  

ا ننليد" كننلب    ععننرا يننلس ا ننهارت مينن دي  "ابفقنن " ا سالننق اب ظهننر اب ننج  بلابنن دة ها نن دذ إىل ععننجر 
هعسننن   ععبيق  ننن    ميننن دي  احلننن رة ا  دينننة ا  سلفنننة هينننلا ابنننتقص   ابفقننن  ابسي اننن   ابالنننجم ابعبياينننة

ها دارذ  ال ا تعزا  اب  حققه   يل ص ح ابهي  عاسمه علنى صن ح ابش صني   أك نر من  ف علينة 
اباصنبي   ا  اس   فلم  غ بد ابش صي   ابقي دية ع  مسرح احي ة برز الو  ابا   اب ن  حن أذ أونر قنيم 

ننن  م اسننن   اح نننم ها دارة رننن  فيهننن  منننهارت ا صننن ح األانننرية هابقبلينننة ابننن  عننن د   يفسنننه حن هينننلا بسج َّ
 ابسعجر ابسل  أفرز وجاير البية مته : 

 
األبتنن ء فقهنن   اي انني   هإداراي  يننتظم عمليننة عايننني احنن كم هم اسنن   اح ننم ها دارةحن حننني   جيننه  يننل  -أ

ا  اسنن   ابرتبجيننة هابالميننة األاننرية هابقبليننة هرهابنن  ابننهم ابنن  عاسننيف اح ننم هقينن دة  صننبيةاارعننه إىل عق بيننه اب
ابنلذ أّدى إىل عف ن  ابههبنة هايقسن مه  حين  عق انم األبتن ء من  هحنّهس م ا   يرو  األبت ء ع  اعابءحن األمر 

ح هابن  ك يند عاسنيف أرا ن  صن ابن  انبقد  ينل ا ارهس  بق   بسق بيه اباصنبي   األانرية  يل اعابءحن هأد
 ابههبة همه   ها     إقع ع   يسّصرا ا  اح  م هيسب دبج   ابببيهللا هابشراء هصفق   احرال هابصل .

 
أدى ابنننتقص   ابفقننن  ابسي اننن  ا دارذ إىل إيفعننن ر ابفننن  بنننني ا لنننجك هأمنننراء ا نننيم مننن  ذبننن  مننن   -ب

ا شنعجال اب نردذ اهل ن رذ ابنلذ يصنف  ابن  خل ن ن  حهث بني ا ل  اب  مل هبني عم د ابهي  أمحه بن 
 يننن  كنننن ن صنننن ح ابننننهي  قنننه أقعانننن  هيننننج ونننن ال إقعننن ع انبلننننه إكرامنننن   بجابننننهس انننيف ابننننهي  أبننننج اهليعنننن ء 
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ا شننننعجال اهل نننن رذ ابننننلذ كنننن ن منننن  كبنننن ر أمننننراء ا ننننيم ابصنننن ح  هق دعنننن حن فقننننه اعفننننق عمنننن د ابننننهي  بنننن  
اب  منل هُتلين  أخين  ابفن يزحن هب ن  احمل هبنة   عنتع  هدال ا شعجال مهللا األكراد اهل  رينة علنى خلنهللا ا لن  

ا  عراال   ماس ر ا يم ابلذ ك ن   مجا هة ابصليبينيحن هايسود عم د ابهي  إىل قلاة عل فنر بنني 
 ي610حنران حين  بقن  فيهن  حن  هف عن  عن م أمرس اببقبو علي  هاعسق ب    قلانة ا جصل هاتع ر هايسهى 

قين دا  هإدارا   –بانه  ينل صن ح ابنهي   –ة ابسي ا  ها دارذ أفرز هال   ابفقحن هال صة أن ا (1)
ا مننن ع حن  مسسنننلعة فردينننةحن عملننند علنننى أن   نننم األمنننة بقنننيم: ابقنننجة فنننجا ابشنننرياةحن هابفردينننة بنننهل ابامنننل

 .(2)هابسسل  بهل ابشجرى ها رد ل بهل ابس عي  
 
 ينند ابسابنن  اباملنن  علننى مننهى أصنن بة ف ننرة ا هنن د ق منند ابههبننة األيجبيننة علننى عبننين ف ننرة ا هنن د هك -ج

هقننه ايا ننه يننلا ا انن م  هعنن  مننهى عمننق يننلس ابف ننرة   يفننجت ا سننلمني   كننل منن  مصننر هابشنن م 
ابامقحن هعل  األص بة   ابصفو   ا شرفة اب  اعله   هن دس صن ح ابنهي حن إذا ايسقلتن  إىل ابصنجرة ابن   

إىل حننه كبنن  عنن  ابصننجرة ابنن    بايننهةتجا   األخنن ة اننه أ نن  قننه صنن ر  ك ينند عليهنن  ابههبننة األيجبيننة   انن
اننتجا   األهىل هيننلا ياننين أ نن  قننه أصننبود   هادحن هابف ننرة ابنن  ق منند عليهنن    هاد آخننرحن ك ينند هلنن    

ه هبج قهر هاانسمر  ابههبنة األيجبينة اببصنجرة ابن  ك يند عليهن    انتجا   األخن ة ب ن ن مانىن ذبن    ينة أ
اننقج  ف ننرة ا هنن د ا انن م  هعننرك ابسنن حة بلصننليبيني ير ننجن مسننسقبله  همقننهرا  ونناجا  كمنن  يريننههنحن 
هإذن ف ن اخسف ء ابههبة األيجبية هقي م ا م بي  مق مه  ك ن ابساب  اباملن  بنرفو ف نرة ا هن د هختلنص من  

 مهن  كن ن رفلن   عملين َّ ألن عسنق  ف نرة يلا إىل ابقجل  ن اخسف ء ابههبنة األيجبينةحن هقين م دهبنة ا م بين  مق
ا ه دحن كم  ك ن أيل   الكيها  عملي   بقنجة ينلس ابف نرة ه نرهرة اانسمراري  حن   قنق أينهافه  ك ملنةحن هخن  

انقج  ابههبنة هابر ن ل مهمن  ك يند در نة ابسان  ف منهللا بأل ي ل أن عسسمر ابف رة ح  هبج على حسن ال 
 .(3)يلس ابههل هي  ء ابر  ل 

 
  عجقنننف حركنننة ابسعهينننهحن ها صننن ححن عسنننلل قنننيم اباصنننبية ومييين الريييواهر السيييلبية الييييت سيييامهت:  -2

هابن  ا سننسج حن  جردذيفسنه حن إذ يسنسف د  نن  كسبن  م رخنج علنن  ابفنرتة كن ب  ابنناألانرية إىل منهارت ا صنن ح 
 نننجن ألهباننن  أن األبتننن ء هاألحفننن د عسنننلمجا مشننني    ينننلس ا نننهارت بانننه هفننن ة ا صنننلوني اعابء دهن أن ي
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األمننر ابننلذ أحنن ل مننهارت ا صنن ح إىل إقع عنن   األبتنن ء هاألحفنن د ا نن ي   ابالميننة هابهيتيننة هاألخ قيننة 
ديتيننةحن هعصنننبي   مليبيننةحن هأدى إىل ايصنننراا ابتنن اني ا  قفنننني منن  صنننفجفه  ها سمنن ع ابا منننة فيمنن  عنننرا 

ابق دينةحن هابعريقنة اببي يينة  اسنني ك بعريقنة ابام "ابعرا ابصنجفية" ابن  اونسقد أ  ءين  من  أ ن ء اعابء ا 
 .(1)هابعريقة ابرف عية اب  راحد عركز على ابعقجت هاألو  ل بهل ابرتبية هابالجم هاألعم ل 

 
ياعنل   مجعن  بانه أن يقلنن  ا نهة ا قنهرة بن  هيننج إن ابظلنم   ابههبنة كنن  رل   ا يسن ن اثنيياً: الرليم: 

ني أ ننل مجعنن حن ف ننلب  ابظلننم   األمننة هابههبننة ياعننل   ي كهنن  رنن   هونن  هابيسهنن ء يننلس ا ننهة  ننمننريوحن 
فيهنن  منن  آ ر مننهمرة عنن دذ إىل ي كهنن  هإ ننمو هل  منن  خنن ل مننهة مايتننة يالمهنن    ينن  األ ننل ا قننهر 

انتس  ابا منة ابن  ه ناه  ع ن ل األمنم بتن ء علنى من  ي نجن فيهن  من  عجامنل   ندب حن أذ ابلذ قنهرس   رج 
ق ء ك باهلحن أه م  عجامل اهل ك ك بظلم ابلذ يظهر أورين  هينج ي كهن  بانه ملن  منهة حمنهدة يالمهن  ابب
حن قنن ل عانن ىل: "هب ننل أمننة أ ننلحن فنن ذا  نن ء أ لهننم   يسننسأخرهن انن عة ه  يسننسقهمجن" )األعننراا: (2) 
منن  األمننم اهل ب ننة (. قنن ل األبجانن  رمحنن      عفسنن  يننلس اعيننة : "هب ننل أمننة أ ننل"حن أذ ب ننل أمننة 34

أ ننلحن أذ هقنند ماننني ملننرهال  اساصنن هلم هب نن  ينن ك األمننم هإن كنن ن وننيا   م كننها  هب نن  هقنند حلجبنن  
 هجل بت حن أذ أيتن  يالنم يقيتن   أن األمنة ابظ  نة  لن  حسمن  بسنبد ولمهن  حسند انتة   عان ىل   ابظلنم 

ه  اببسنتني هينج حمنهد حه أن  هد ابألايم حن ف  مي   أل هابظ  نيحن هب تت    يارا هقد ي كه  اببلب
: "ذبنن  منن  أيبنن ء  ابقننرى يقصنن  علينن  متهنن  قنن ىلم هحصننيه * همنن  ولمتنن يم هب نن  ولمننجا (3)عتننه   عانن ىل 

أيفسننهم فمنن  أغتنند عننتهم إهلننسهم ابنن  يننهعجن منن  دهن   منن  ونن ء  ّنن   نن ء أمننر ربنن  همنن  زادهيننم غنن  
(. 102 – 100ى هين  و  نة إن أخنلس أبنيم ونهيه" )ينجدحن آينة عسبيد * هكلب  أخل رب  إذا أخنل ابقنر 

   علنى من  عقنهم من  األمنم ابظ  نةحن بنل إن انتس  عان ىل   قسصنرا  إن اعية اب رمية عبني أن علاال   بيه م
ابسن بقني؛ ألن ف  يتب   أن يظ  أحه أن ينلا اهلن ك ق صنرا   هبان  ابظلمنة أخل كل ابظ  ني اتة هاحهة 

(حن 102أحنننجاهلم قنن ل: "هكنننلب  أخنننل ربننن  إذا أخنننل ابُقننرى هيننن  و  نننة ")ينننجدحن آينننة:    ننن  ح نننى  عانن ىل
فيبني   عا ىل أن كل من  ون رك أهبان  ا سقنهمني   أفان هلم ابن  أد  إىل ي كهنم ف بنه أن يشن ركهم   

 .(4)ذب  األخل األبيم ابشهيهحن ف عية  لر م  خعجرة ابظلم 
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ه ع ننجن ع دبننة راننىن أن ح  مهنن    يظلمننجن ابتنن تحن هابتنن ت أيفسننهم   يسظنن  جن فيمنن  إن ابههبننة اب نن فرة قنن
 ولنم هب   إذا ايلنم إىل كفرين بيتهم فهلس ابههبة مهللا كفري  عبقىحن إذ بيه م  اتس  إي ك ابههبة ب فري  

ظلنننم هأيلهننن  حن قننن ل عاننن ىل : "همننن  كننن ن ربننن  بِيُهلننن  ابقنننرى ب(1)ح  مهننن  بلرعينننة هعظننن   ابتننن ت فيمننن  بينننتهم 
( قن ل ا من م ابنرازذ رمحن      عفسن س: إن ا نراد من  ابظلنم   ينلس اعينة : 117مصلوجن " )يجدحن آية: 

ها اننىن: أن   عانن ىل   يهلنن  أيننل ابقننرى رعننرد كننج م مشننركنيحن إذا كنن يجا مصننلوني   ا انن م   ابشننرك 
حن ه  عفسننن  ابقنننر   رمحننن    قجبننن  عاننن ىل: (2)فيمننن  بينننتهمحن يا منننل بالنننهم علنننى ابصننن ح هعنننهم ابفسننن د 

أذ بشنننرك هكفنننر "هأيلهننن  مصنننلوجن"حن أذ : فيمننن  بينننتهم   عاننن    احقنننجاحن همانننىن اعينننة: إن   "بظلنننم" 
عانن ىل   ي نن  بننيهل هم ابب فننر هحننهس حنن  يلنن ا إبينن  ابفسنن دحن كمنن  أيلنن  قننجم وننايد بننب ه ا  ينن ل 

  عيميننة رمحنن      ينن ك ابههبننة ابظ  ننة هإن ك ينند مسننلمة: هأمننجر حن قنن ل ابنن(3)ها يننزان هقننجم بننج  اببلننجا  
ابت ت إ   عسنسقيم منهللا ابانهل ابنلذ ي نجن فين  ا ونرتاك   بانو أينجاع ا مث أك نر  ن  عسنسقيم منهللا ابظلنم   

هإن   احقننجاحن هإن عشننرتك   إمثحن ههلننلا قيننل: إن   يقننيم ابههبننة ابا دبننة هإن ك ينند كنن فرة ه  يقننيم ابظ  ننة
ك يند مسنلمةحن هيقن ل: إن ابنهيي  عنههم منهللا ابانهل هاب فنر ه  عنههم منهللا ابظلنم ها ان محن هذبن  إن ابانهل 
يظنن م كننل ونن ءحن فنن ذا أقننيم أمننر ابننهيي  ابباننهل ق منند هإن   عقننم ابباننهلحن   عقننمحن هإن كنن ن بصنن حبه  منن  

جبينيحن فقنه انف جا ابنهم ء فيمن  حن هبقنه حنهود مظن   عظيمنة   عهنه األين(4)اعخنرة ا مي ن م  جيزذ ب    
بيتهمحن فق عل األؤ أخي  هاباّم بين أخين  ولمن   ه نجرا  هعسنلع   علنى ابابن د هابنب د هحصنر  دمشنق هعانرل 

إاننرا باننو انن  يتهم   ا نن ل ابانن م هّ  ا عسننهاء   باننو أيلهنن  بلمع عننة بسننبد األيننجاء هابتننزها  ه 
 .اب س ال بيّت  ذب    مت اب   عهيهة   يلا األحجال على أمجال ابرعية بههن ه   حق هقه

 
قنن ل عانن ىل : "فلننج  كنن ن منن  ابقننرهن منن  قننبل م أهبننجا بقيننة يتهننجن اثلثيياً: الييلف واإن ميياس   ال ييهوات: 

ع  ابفس د   األرل إ  قلي      أايت  منتهم هاعبنهللا ابنلي  ولمنجا من  أعرفنجا فين  هكن ن  نرمني" )ينجدحن آينة: 
أراد اببنلي  ولمنجا :  ركن  ابتهن  عن  ا ت نرا حن أذ  عبنهللا ابنلي  ولمنجا من  أُعرفنجا فين ""ها ( ق ل عا ىل:116

هإ ن  ايسمنجا اببسنتام   يهسمجا ر  يج رك  عظيم من  أركن ن ابنهي  هينج األمنر اب انرها هابتهن  عن  ا ت نرا  
ه لننند أانننب ال ابانننيم  هابنننرتا ها ي مننن ت   ابشنننهجا  هابسعلنننهللا إىل ابزع منننة هاحفننن ا عليهننن  هابسنننا  هلننن 
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حن هقه ملد اتة     ا رتفني ابلي  أبعر م ابتامة هابساهها ع  ورع   ابهل ك هابالاال قن ل (1)اهلينء 
عانن ىل: "هكننم قصننمت  منن  قريننة ك ينند و  ننة هأيشننأان باننهي  قجمنن   ءاخننري  * فلّمنن  أحُسننجا  اننت  إذا يننم متهنن  

( 13 – 11سم فيننن  همسننن كت م بال نننم عسنننالجن" )األيبيننن ءحن آينننة يركلنننجن *   عركلنننجا هار انننجا إىل مننن  أعنننرف
همنن  اننتة   عانن ىل ينن ك األمننة بفسننق مرتفيهنن  قنن ل عانن ىل: "هإذا أردان أن  لنن  قريننة أمننران مرتفيهنن  ففسننقجا 

 (.16فيه  فوق عليه  ابقجل فهّمر   عهم ا " )ا اراء : 
 

ع عنة مرتفيهن : أذ : مستاميهن  ه ب ريهن  هملجكهن  ففسنقجا ه  ء   عفس ي : هإذا دان هقد ي كهن  أمنران ابب
فيهننن حن فونننق عليهننن  ابقنننجل فأيل ت يننن حن هإ ننن  خنننص   عاننن ىل ا رتفنننني اببنننلكر منننهللا عج ننن  األمنننر اببع عنننة إىل 

همن  هقنهللا من  انجىلهمحن إ ن  هقنهللا ابعبن عهم هإغنجاىلهمحن ف ن ن عج ن  هللاحن أل م أىلمة ابفسق هرةا ء ابل ل يا م
 .(2)ه األمر إبيهم آك

 
إن أمننر بننين أيننجال منن  زال مسننسقيم     عهننه صنن ح ابننهي  حنن  أفلننى أمننريم إىل أبت ىلنن حن فجقننهللا بالننهم   
ابننرتا هآ رها ابشننهجا  هأقبلننجا علننى ابلننلا  هابننهخجل   ا ا صنن  هابساننرل بسنن    " هابشننجايه علننى 

م اننم ابننهي  أيننجال منن  فالنن  ذبنن  ك نن ة يننلكر متهنن  منن  كنن ن   عهننه ا لنن  األفلننل ه  عهننه ا لنن  ابصنن 
ااس ذ ابهار هيج كب  أمت ء ا ل  أه ابرىليه هابلذ ك ن جيمهللا إىل متصب  اخسص صن   ابنجزير هق ىلنه ا نيم 
  ا انن رك هفننس  دمشننق هكنن ن مننسول   هع ب نن   هماسننها  بقجعنن  همتصننب  هدننرأ علننى مت ننر كبنن حن خينن بف أح نن م 

سننلمنيحن فبننىن فننجا أحننه مسنن  ه ابقنن يرة  بل  يننة أذ ق عننة ابننهي  هيسنن ر اببشننرع هيسنن ء إىل مشنن عر ا 
بسم ع اب ت ء ها جايقى هقنه عصنهى بنلب  انلع ن ابالمن ء ابانز بن  عبهابسن م كمن  بيتن  ذبن  همن  صنجر 
ابرتا   عهه ابههبة األيجبية ابسجاهللا   ا  كل ها ش رال همن  يرتعند علنى ذبن  من  آفن  حن هحند ابس  نر 

هبقنننه رأيتننن  ذبننن  كلننن    بانننو أمنننراء هملنننجك كنننجال ه  ا سننن   ها لنننبه هابت ننن ح مننن  ا ننن ل هابسجانننهللا   ابر 
 .اببيد األيج،

 
ذبنن  ابتظنن م ابقنن ىلم علننى ابحنن ىل   ننرال األيجبيننجن يظن م ابشننجرى   اح ننمحن تعنيييل اخليييار ال ييوري:  -4

قنرآن هابسنتة   ينلا راعين   اب د ابقين دة ابراونهة يفلعن  ابسزامن   حرية ا يس  ال هحرية ا ا ر ة هابلذ ك ي
أفانن ل خعنن ة   ابههبننة األيجبيننةحن بننل أصننب  ابسسننل  هاب لبننة اجملنن ل هبقننه هبننّه  خعننجة األيننجبيني يننلس ردهد 

                                                           
 .186ابست  ا هلية   األمم ها م ع   هاألفراد   (1)

 .(15/42عفس  األبجا  )(2)
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يج ابعريق بلسلعة هاح م فهلا ا ل  ابا دل باه أن ع لد على بين أخي  ق ل بجزراىلن  هما هيين : إين  قبني  
ن ا لنن  بنيه ينج اب نن اث هإ ن  ينج  نن  غلندحن هبقنه كنن ن ، أن أكنجن أ ب ن  منهللا ابشنني جخة هابسقنهم منهللا أ

صنن حد األمننرحن غنن  أ  عركنند ذبنن  إكرامنن    –جينند أن ي ننجن باننه أخنن  ابسننلع ن ا لنن  ابت صننر رمحنن    
ألخ  هرع ية حق حن فلم  حصل م  ا خس ا م  حصل خفد أن خير  ا ل  من  ينهذ هينه أه د أخن حن 

 .(1)فمشيد األمر إىل آخرس 
 
أن ا ل  ابا دل هّرث أبت ىل  م  باهس هحهث قس ل بيتهم هر هللا إىل يظ م ابسجري  ابلذ ك ن بن  انلبي    مث

 خع ة ا مهد   اقج  ابههبة األيجبية مته : 
إن يننلا ابتظنن م قننه اننيعر  فينن  ع  فننة األبننجة هاألقننرال يسننب   هقننجة اباصننبية علننى عمليننة ابسجبيننة بصننفة  -أ

 :ع مة هقه أدى ذب  إىل اعيت
 عقييه حق األمة   اخسي ر الليفة حبصرس   أارة مايتة. -
 عقييه مبهأ ابشجرى حبصرس   أيل عصبية هوجكة األارة اح كمة. -
جل إىل عننجو ابسننلعتة مننهللا ه ننجد األفلننلحن بننل هرنن  افسقننه باننو وننره  ابسننلعتة مننهللا ه ننجد لنندفاننة ا ف -

 هللس ابشره  هفق      الف ذكرس. ا سسعماني
حنجل مشنرهعية اببيانة بج ينة  –عتنه بانو ابتن ت  –ح  م مج هللا  مة هوبهةحن كم  أ ر ابشن  ه هللا ا -

 اباهه هاببياة بلسلع ن.
أدى إىل وهننجر اباننهاهة هابب لنن ء بننني اببينند األيننج، هذبنن   نن  أدى   ابته يننة إىل  ننمجر قننج م هزهال  -

 .(2)وجكسهم 
 
  عان ىل م  نية   ابشناجال هاألمنم   عسبنهل ه  عس ن   إن انتةالابا  الداخلي   األسرل األيوبيية:  -5

ه  د ملحن ه ال   ابو ي  هعا ىل م  أا ال ي ك األمم هزهال ابههل ا خس ا قن ل رانجل   صنلى 
  علي  هالم : ف ن م  ك ن قبل م اخسلفجا فهل جا. ه  رهاية "فأيل جا" هعته اب  حب ن ع  اب  مسناجد 

. إن من  ابنهرهت ا همنة   ينلس ابهراانة ابس رخيينة (3): ف    أيل  م  ك ن قبل م ا خس ا ر     عت 
أن يسنننجقى اهلننن ك بسنننجق  أانننب ال ا خنننس ا ا نننلمجمحن ألن ا خنننس ا كننن ن انننبب   مننن  األانننب ال    ننني ع 

                                                           
 .60  ابسأصيل ا ا م  بلس ري    (1)

 .307يظ م اح م   ا ا م   (2)

 .(102حن 9/101)صوي  ابب  رذ بشرح اباسق   (3)
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ب  متهنن :  نناف هاينه ري  هكنن ن هلننلا ا خننس ا ابنلذ هقننهللا   اببينند األينج، أاننب ابههبنة األيجبيننة هي كهنن  
ابنجازع ابنهيين عتنه باننو األمنراء األينجبينيحن األانييننة هحند ابنلا  هابس  بند علننى ا صن م ابهييجينة هابستنن حر 

ها ت صنندحن ه  ننيم باننو ا لننجك األيننجبينيحن أيننجاءيم   األمننجرحن منن  أ لهنن حن هاحننر  علننى ابسننلعة ها نن س 
قاند بنني أفنراد اببيند األينج،حن ف  يند من  أكنيف بلمت زعن   هال فن   ابن  ه  هقجدا  فهلس األاب ال ك يد 

ما هل اهلنهم هأانب ال ابلناف هع ون  ابههبنةحن هقنه اانسقرأ ينلس احقيقنة ابن  خلنههنحن حين  ذكنر أن من  
آ ر اهلنرم   ابههبنة ايقسنن مه  هأن ابستن زع بننني ابقرابنة يقلنص يع قهنن  كمن  ينن دذ إىل قسنمسه  مث ا ننمو هل  

  األاننرة األيجبيننة باننه هفنن ة صنن ح ابننهي  هاننرع ن منن  اي مننه األيجبيننجن    . بقننه بننهأ النن ا ا نن ور(1)
هاانننس ل ا لنن  اباننن دل األيننج، ا هنننل هابعنننيم صننراع  م ابهاخلينننة فلننم  نننرتم األؤ أخينن  هابانننم بنننين أخينن حن 

ابننننلذ اعسننننم بنننن  أبتنننن ء صنننن ح ابننننهي حن إذا إينننن  ااننننس هم ع ق عنننن  ابقهميننننة هم  يسنننن  بسوقيننننق يزميننننة اي اننننية 
سنن رية  ننيم ا لنن  ابازيننز قبننل أن يسننسل  تننهذ هاحننه اننيف  منن  غمننهس؛ إذ ك ينند ا ت فسننة ق ىلمننة بننني هع

ابننهي  ونن كجس ابننلي  هروهننم صنن ح األمننراء ابصنن حية "أمننراء صنن ح ابننهي " هاألمننراء األاننهية "أمننراء أاننه 
النن ا   اببينند هقننه هصننف ابق  نن  ابف  ننل (2)ابننهي     يشنن  هانن  ابانن دل   ا يقنن ع بننني ابفننريقني 

مننتهم اخسلفننجا فهل ننجا هإذ غننرال األيننج، بقجبنن : أمنن  يننلا اببينندحن فنن ن اعابء متنن  اعفقننجا فمل ننجاحن هإن األبتنن ء 
فمنن  يلينن  إ  ُتزيقنن حن هييهنن   أن يسننه علننى قننه  ريقنن   اننم فمنن  احيلننة   عشننريف حن هإذا بننهأ ختريننق   وننجال

هاانسمر ابصننراع   (3)فمن  كن ن   مان  فمن  يعيقن  هقنه قنهر  رهقن حن هإذا كن ن   منهللا خصنم علنى خصنم 
ابانن دلحن حينن  اوننسه ابتننزاع بننني أه دس ا لنن  ا اظننم ها لنن  اب  مننل أبتنن ء األاننرة األيجبيننة باننه هفنن ة ا لنن  

 .اببيد األيج، كم  رأيت    يلا اب س ال
 

هم هعبن دبجا مجاقنهللا ا نج حن بقنه بقه أقهم األيجبيجن على عمل خع حن فهم قه ايسونرها عتنهم  عقن علجا فيمن  بينت
 أ هزها على أيفسهم بتزاعهم ابهاخل .

 
مننن  بنننجازم ا ميننن ن ابصنننوي  ابنننج ء هابنننيفاء ف  يننند ابههبنننة   عصنننر صننن ح ابنننهي  ميييواالل الاصيييارى:  -6

ع ملة بقجل   عا ىل: "   يس ل ا  متجن اب  فري  أهبي ء م  دهن ا  متني همن  يفانل ذبن  فلنيه من    
( هقنجل   عان ىل: 28و ء إ  أن عسقجا متهم عق ة ه لركم   يفس  هإىل   ا ص ")آل عمنرانحن آينة:   

                                                           
 .118ابلاف ا اتجذ هأورس   اقج  األمم   (1)

 .83حن  82   ري  األيجبيني ها م بي  ق ام عبهس   (2)

 .174دهر ابفقه ء   (3)
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" اي أيهن  ابنلي  آمتنجا   عس ننلها ابيهنجد هابتصن رى أهبين ء بالننهم أهبين ء بانو همن  يسننجهلم منت م ف ين  مننتهم 
 صنلى   علين  هانلم : أهونق عنرى ا مين نحن ( هقن ل رانجل  51إن     يههذ ابقجم ابظ  ني" )ا  ىلنهة: 

حن أمنننن    عصننننر ا لنننن  اب  مننننل فلنننناف (1)ا ننننجا ة    حن ها انننن داة     هاحنننند    حن هابننننب و     
ابج ء هابيفاءحن هيظهنر ذبن    عسنليم ابقنهت بألميفا نجر فرينهري  اب ن   علنى  بنق من  ذيند هبنههن إراقنة 

سلمجن ذب  هأكيفهس هه هها بن  من  اب نم هاهلنم هابسنأ  من   مي ن  هصنف  هكن ن ا لن  بلهم ء هقه ااساظم ا 
بهي  ااساهاد بلسو بف مهللا ابتص رى بقس ل أخي  ا اظم ابلذ   بف منهللا النجازمينيحن كمن  أن ا لن  اب  مل 

شني  عنز ابص م ام ابهي  إ  عيل ابلذ دخل   صل  مهللا ابصليبيني هالّم هلم أحنه احصنجن هعصنهى اب
ابهي  ب  عبهابس م هابن  اح  ند ف عسقلهمن  منهة مث أ لقهمن  هأبزمهمن  مت زهلمن  ه ن بف ابصن م إ  عينل 

أيننجال   مق بننل عسننليم ابقننهت هإعنن دة  ل ننة بينند ا قننهت مننهللا ابصننليبيني بقسنن ل ا لنن  ابصنن م اننم ابننهي  
 حد دمشنننق علنننى صنننها ييسننن  دننن س صننن ينننيفي ابصنننليبية إىل مننن  ك يننند عليننن  قنننهمي   رننن  فيهننن  األردن هب ننن  

ابصننليبيني ابدر فننجرا  بسسننليم ابقننهت ه يفيننة هعسننق نحن فلنن   عنن  قلاننة ابشننقيف هأريننجن هأعم هلنن حن هقلاننة 
ينننلا ابسننن  ء  مصنننفه هب ديننن  همت صنننفة صنننيها ه يفينننة هأعمننن هلم ه بنننل ع ملنننة هاننن ىلر بننن د ابسننن حل هأمننن 

ى ابصن م إ  عينلحن حن  إن ح مين   بانو ابقن ع اباعيد  ر ابرأذ ابا م ا ا م    مصر هابش م عل
رفلنند   عننة األهامننر ابصنن درة إبيهنن  منن  ابصنن م إ  عيننل   علنن  األوتنن ء أاننرع ابصننليبيجن إىل عسننلم بينند 
ا قننهتحن هأعنن دها عامنن  قلانن   يفيننة هعسننق نحن مث رابعننجا باننه ذبنن  بننني ايفنن  هعسننق ن ااننساهادا  بل عننجة 

إ  عيننل  ينن  إذا ملنن  مصننر أععنن يم  ننزءا  متهنن حن فسنن ل بانن ام بننلب  هادهننجا  ابس بيننة هيتنن  هعننهيم ابصنن م
 .(2)صجال غزة ع زمني على غزه مصر 

 
ص م إ  عيل ص حد دمشقحن ها ل  ا تصجر إبراييم األيج، ص حد محص علنى رأت  يجونهم  ها ر اب

صريني فمن  كن دها يلسقنجن  نيم حن هب   ق دة ابقجا  ابش مية رفلجا  ا  إخجا م ا (3)  مهمة غزه مصر 
ا ل  ابص م أينجال قنرال غنزة حن  ختلنجا عن  ابصن م إ  عينل ها تصنجر إبنراييم هان قد عسن كر ابشن م إىل 

حن هي ننلا  نن بف (4)عسنن ر مصننر   ىلاننة همنن بجا مجيانن   علننى ابفننري  فهزمننجيم هأاننرها مننتهم خلقنن      صننجن 
م علنى منهن ا سنلمني من  أ نل اح نم هابسنلع نحن إن بانو ا ل  ابص م إ  عيل مهللا ابصنليبيني هعتن زل هلن

ملجك بين أيجال أماتنجا   منجا ة ابتصن رى ابصنليبيني هأبقنجا إبنيهم اب نجدةحن هركتنجا إبنيهم هاختنلهيم بع ينة من  
                                                           

 صعي  ا  مهللا ابص  .(1)

 .233( ابههبة األيجبية د. دع جر   6/322ابتعجم ابزايرة )(2)

 .(6/323ابتعجم ابزايرة )(3)

 .233( ابههبة األيجبية   1/530ابسلجك )(4)
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دهن ا نن متني هعملننجا علننى إ ننا ا عقيننهة ابننج ء هابننيفاء   األمننة هأصنن بجي  هفقننه  أبننرز مقجم  نن  هاننهل 
 اهل  م  ابج جد.باه ذب  زه 

 
حنن هل صنن ح ابننهي   مينن ن صنن دا هذكنن ء مسميننز محننل بننجاء ل ييل األيييوبيء   ىلزيياد تيييار ح يياري:  -7

ا شنننرهع ا اننن م  احلننن رذ ابنننلذ عزعمننن  ينننجر ابنننهي  حممنننجد زي ننن  هحنننر  علنننى ابفسجحننن   اباسننن رية 
عصنننب   اعسبنن را  ابسي انننة علننى ابننهعجةحن ه  هابهعجيننةحن حبينن    عع نننى األرل علننى احلنن رة ه  ابههبنننة 

أيم مب د  ابهي حن فقه عمل على إجين د عين ر حلن رذ عقنهذ مينأل أركن ن احين ةحن همهمن  ي ن  من  أمنر فن ن 
ابههبننة األيجبيننة باننه صنن ح ابننهي    عسننسجعد قنن يجن ا مسننهاد احلنن رذحن فباننه ا مسننهاد ا يسصنن را  كنن ن 

هاب ق فينة  عجاكد احسي     اباصر ابالمينة هابرتبجينة عليه  أن ُتسه اببهعجة هععجر ا هارت ا ص حية ح 
هاحلن رية إ  أن خلفن ء صنن ح ابنهي    يسنسعياجا أن يقننهمجا مشنرهع   حلن راي  جيننهد حيجينة ابههبنة هيراننم 

دهبسهمحن بقه فشل ملجك بين أينجال  بزهالأيهافه  هيهفاه  بقجة دجي حن هإ   دخلجا   أيف ا مظلمة ايسهد 
ي    إجيننن د عيننن ر حلننن رذ ه  يسنننسعياجا أن  ققنننجا ابسنننجازن بنننني ابههبنننة هابنننهعجة هاألرل بانننه صننن ح ابنننه

هاباقيننهة هابسي اننة هابف ننر هك ينند يننلس رانن بة انن مية الخننر فيهنن  األيجبيننجن هغلبننسهم ابظننرها هابسوننهاي  
منن  ابج ننجد فنن   يزهبننجافأصننبوجا أمنن م قنن يجن ابسنن ري  احلنن رذ ابننلذ   جي مننل ه   نن ، أمنن  أن يسقننهمجا أه 

 ا جن    ري  اببشرية.
 
قّسم ص ح ابهي  دهبس  إىل أق بيم إدارية يسمسهللا كنل متهن   م  انعن  ال صنة  ع  احلكومة املركبية:  -8

ه  با  ا ميزحن م ل مصر هابش م ه  و اباراا هابتجبنة ها  نرال هابنيم  هاحعن ز هقلنى أك نر انتني ح من  
ة ابس عني  هابستفينل ها ونرااحن هعج ين  اي انة ابههبنة ابالين حن مث ينرتك حرينة   مي دي  ابقسن ل مين رت اي ان

ابستفيل   األمنجر احمللينة   ا انساهاد هابنهف ع بلنج ة هفقن   بظنرها هإم ن ان  كنل إقلنيمحن هينج من  ياُنيفَّ عتن  
     يننهس عننل هاحقيقننة أن صنن ح ابننهي    يلننهللا ك فننة ابسننلع(1)  مفهجمتنن  احننهي  "اب مركزيننة ا داريننة"

ابرغم م  أي  ك ن اح كم ابلذ يهير دفة اح جمة ا ركزيةحن هابنرا   أين  أدرك أن عجزينهللا ابسنلع   جيانل من   
كل العة رقيبة على ابسلعة األخرىحن همجازية هل      راة اخسص ص   حن كمن  أن عقسنيم ابامنل بنني عنهة 

هقننه ارعبعنند ابههبننة األيجبيننة ابنن  (2)عة إانن زس أونن    أكفنن ء  قَّننق عننهة مننزااي عسالننق   نن دة ابامننل هاننر 
يننلس ابش صننية منن  علننى  عننجار بت ينن  صنن ح ابننهي  األيننج، بصننف ع  هاننع ايس هو صننيس  ابفننلةحن فوننني 

                                                           
 .210 ري  األيجبيني  قج    (1)

 .211ا صهر يفس    (2)
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ابس ري    ا تعقة حهث فراف كب  أّ ر اب  يد ا ا م  هع د اببف ىلهة علنى ا  يند ابصنلي حن إذ  مسرح 
من  ابسف ن حن ه  ع ن  يتن ك سي ا  هاباس رذ يج ابنلذ حفن  ابههبنة ك يد و صيس  همجايب  هأداةس اب

م اسنن   علننم  ااننسمرار بقنن ء يننلس ابههبننة اب ننيفى منن  انحيننةحن كمنن  أن صنن ح ابننهي  قسَّننم دهبسنن حن كمنن  
ي قسننمَّ ا رثحن بننني أبت ىلنن  هأخجعنن  هبننين عمجمسنن  علننى دننج منن  كنن ن مأبجفنن     علنن  اباصننجرحن هكنن ن  بياينن   أن 

ة إىل ابجراء مرة أخرى يسيعة ا ت زع   هابسشرذم ابسي ان  ابتن  م عن  الن ا بنني هرونة صن ح عاجد ا تعق
أبج ابفسجح ع من ن هكن ن هقند هفن ة أبين  مقيمن   اببقن يرة: ابهي . بقه ك ن خليفة ص ح ابهي    مصر ابت  

األفلننل يننجر ابننهي  علننى حن هعننجىل أخننجس (1)ُ ننل اباسنن كر هاألمننراء منن  األاننهية هابصنن حية هاألكننراد  سهعتننه
ح ننننم دمشننننقحن علننننى حننننني عننننجو ا لنننن  ابانننن دل اب ننننرك هابشننننجب  ههو ابظنننن ير غنننن زذ ح ننننم بنننن د ابشنننن م 

بقية أ زاء ابههبنة غن  ا همنة أبتن ء عمجمسن ؛ ففن  محنص ح نم أفنراد هعجىل ابشم بية هك يد حلد ع صمس  
هي نلا  (2)  ابنهي  عمنر بن  و يتشن س ا بة أانه ابنهي  ون كجسحن ه  محن ة عنجىل اح نم أفنراد من  أانرة عقن

عف  د ُعرى ابههبة ا قليمية اب نيفى ابن    ينه  و ونة أ ين ل   إق مسهن  رتعقنة ابانراا هابشن م همصنر 
)عم د ابهي  زي  حن يجر ابهي  حممجدحن هص ح ابهي  األيج،حن بقه ك ن بسقسنيم ابههبنة علنى دنجحن كسقسنيم 

منن  انحيننة أخننرى  صننلي بجحننهة ابسي اننية بلمتعقننة هإ  بنة عمننر اب ينن ن ابابسننرك   ال صننةحن اننبب     إ ينن ر ا
حن فسفسد دهبة ص ح ابهي حن ه افد اح جمة ا ركزية باه هف ع حن هق مد احرهال بنني ملنجك بنين أينجال (3)

 بهافهللا ابسمل  هابسجاهللا.
 
قننننه ك ينننند م اسننننة ابيفيننننه ها اننننس ب را    عهننننه صنننن ح ابننننهي   ييييع  الارييييا  االسييييتخبارا :  -9

اوسهر  اببسفجا ابهاىلم على م  ك ن عته ابصليبيني هاعصنفد اببهقنة هابسنرعة حن  أن أخبن ر ابانهه ك يند 
عسجاصننننل إبينننن  انننن عة فسنننن عة إىل ابصننننب حن  اننننيم    حصنننن ر ع نننن حن هك ينننند ااننننس ب راع  علننننم بالنننن   منننن  

يجا يارفنجن ب نة ابانههحن ابسلع ن   مت انب   لسلفنة هع من  أمهينة ين  ء أ نم كن  أاسأمتهمابصليبيني ابلي  
صن ح ابنهي حن بسنبد من  انوتسهم همظهنريم الن ر  حن ف ن يجا ينزهدهن ا نيم ه  يش  فيهم أ م ر  ل 

أخنيفها صن ح  لا  منرةاأليج،  خبن ر ابانهه ابن  يصناد عليهن  عن   رينق ر ن ل اانس ب راع  ا سنلمنيحن فن
حن هأخيفهس ع  ا تعتينق ابصنلي  اهل ىلنل (4)ي   ابهي  م  يتجذ اباهه ابقي م ب ؛ م  كبه اباس ر ا ا م  ب

ابنننلذ أيفقنننجا عليننن  أبفننن   هئسنننم ىلة ديتننن را  هابنننلذ أعنننههس بلهعنننجم علنننى ع ننن  هكنننلب  زهدها صننن ح ابنننهي  
                                                           

 .80(    ري  األيجبيني ها م بي  د. ق ام   1/114ابسلجك )(1)

 .( مج ل ابشي ل2/96 ري  مصر ا ا مية )(2)

 .80   ري  األيجبيني ها م بي  د. ق ام عبهس   (3)

 .382حن 381بلصَّ ،َّ   ص ح ابهي  األيج، (4)
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بنل انه أن احملنة ابصنليبية ال مسنة بانه ذبن   ناف  هن ز ا انس ب را حن أن  خب ر احملنة األ  يينة إ  
ا لنن  ابانن دل إ  باننه هصننجهل  ه  ع نن  اخرتاقنن   ا هنن ز ا اننس ب رايت باننه  عصننل إىل دمينن   ه  يالننم انن 

صنن ح ابننهي  اب سننسجى ابننلذ كنن ن علينن حن ف نن ن  نناف ا هنن ز ا اننس ب رايت بلههبننة األيجبيننة باننه صنن ح 
 ابهي  م  أاب ال اقج ه .

 
 غياب العلماء الرابنيء عن القرار السياسي:  -10

ابههبننة األيجبيننة ع نن   باننو ابجانن ىلل ا اننرتاعيعية ابنن  كنن ن ياسمننه عليهنن  مننهللا  نن ء ا لنن  األفلننل ح ننم 
ص ح ابهي  باه   عا ىل   إدارة اح م هحركة ا ه د هي  اعسم دس على ابالمن ء ابنرابيينيحن فأبانه ا لن  

ؤ ا نن رؤ  أ األفلننل ابق  نن  ابف  ننل هأقصننى أمننراء هابننهس همسسشنن ري حن بسننأو  ابننجزير  نني ء ابننهي  ابنن  األونن
ا شنهجرحن فهربنجا إىل ابقن يرة مسنستعهي  اببازينز ع من ن ابنلذ رفاهنم هأعنزيم فنأبسفجا من  حجبن حن هينيم  ابن  
األو  على إدارة ابههبة   عهه ا ل  األفلل ه  ي ن  مجفقن   أبنها  بنل  نّر ابنب ء هابسن   هاب لند علنى 

ابسي ا  هيج ابلذ ق ل في  صن ح ابنهي :  ا ل  األفلل هأصب  ابق    ابف  ل م  ا باهي  ع  ابقرار
م  فسود بلها  بسيف  هب   بقلم ابق    ه  ع   م  ي  ابالم ء هابفقه ء باه ص ح ابهي  اب   ينة ابن   
ك يجا عليه    عهه ينجر ابنهي  هصن ح ابنهي حن هبقنه خسنر األيجبينجن اب  ن   بان د ابق  ن  ابف  نل همن  

بسي ا  هقه ق ل أبج ون مة عن  ابق  ن  ابف  نل: كن ن ذا رأذ انهيه هعقنل على و كلس  م  داىلرة ابقرار ا
ش س   ا لم   هابسلع ن ب  معيهللا همن  فنس  رويهحن هماظم   عته ابسلع ن ص ح ابهي حن ىبخل برأي  هيسس
 (1)ابسلع ن األقليم إ   ق بيه آراىل  هك ن كس ىلب  كس ىلد ابتصر

ااننسع ع ا لنن  ابصنن م اننم ابننهي  أيننجالحن أن فيياءل وريثييه: ولييال امللييك الصيياحل جنييم الييدين وعييد  ك -11
هابننن  ينننهخل عشننن ي    هينننهة علنننى ابقنننجة اباسننن رية ابننن  ك يننند يس نننجن متهننن   نننيم ابسنننلع ن األينننج، 

همنن  أيننم ا  ننراءا  ابنن  اختننلي  ا لنن  ابصنن م اننم انن مهد   عقجيننة ا ننيم هايا ننه ذبنن  علننى ابههبننة 
اء ا م بين  هاب لمن ن ها عنراك بشن ل   يسنبق بن  يظن     رين  ابسنلعتة ابهي  أيجال؛ ايسم م  اب ب  بشنر 

عركين حن هعمنل مننتهم األيجبينةحن ف ن ل مننهة ح من  أ ن ا إىل ا ننيم   دفان  هاحنهة أك ننر من  أبنف  لجكنن   
  يش   قجاي ا يهس   فرل إرادع  على األق بيم هابقل ء على حرك   ابسمنرد ابهاخلينةحن هكن ن ه ء ا م بين 

كبن  بلمل  ابص م ام ابهي  أيجال معلق  حن هااسع ع إع دة ييبنة ابههبنة األيجبينة من   هينه هان  إىل حنه  
انتة هعهنه  44إعن دة قج ن  هانلع    إ  أين  عنج  أوتن ء احملنة ابصنليبية ابسن باة هكن ن عمنرس عتنه هف عن    

لن  ابصن م انم ابنهي  أينجال همن  ماهن  بجبهس ا ل  ا اظم عجرايش س هق مد ونعرة ابنهر زه نة ابسنلع ن ا 
                                                           

 .(2/241كس ال ابره سني )(1)
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منن  ابننجزراء هاألمننراء بس بينند ا لنن  ا اظننم عجرايشنن س إ  أينن    ي نن  ر ننل ا رحلننة هفشننل   ابسوننهاي  ابنن   
ك يد عفر ه  ابظرها ابس رخيينة هبنه   من  ع نريه  هنجدس بسجحينه ا سنلمني بلقلن ء علنى العنر ابصنلي  

ابنننهر" هكبننن ر أمنننراء ا م بيننن  فوسقنننر خصنننجم حن هاانننسبه برأيننن حن هإبانننه ُت مننن   بنننهأ ينننهبر بلنننس لص مننن  "ونننعرة 
األهبي ء ه  يلعأ إىل ااس هام ا  ل هابسي اة   عفسيند خصنجم  ه نافد ابشنقة بيتن  هبنني ر  بن حن هفشنل 

   كسد ه ء ق دة ا يم فسم قسل  هزابد ابههبة األيجبية رجع .
 

 يةيلس ي  أيم األاب ال   زهال ابههبة األيجب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلالصة
 
ةحن هإمي ينن  اب بنن حن هعبقريسنن  مسميننز باننه هفنن ة صنن ح ابننهي  ك ينند األمننة   مسننيه اح  ننة إىل و صننية  -1

اباس رية ابفنلة هقنه عنرك دهبنة مرتامينة األ نراا عشنمل مصنر ها زينرة اباربينة هبن د ابشن م ها زينرة ابفراعينةحن 
ة عشرة أه إخجاي  أن ميألس هوهر خلفن ء صن ح ابنهي  األينج، هخلّف فراغ     يسسعهللا أحه م  أبت ىل  ابسبا

علننى مسننرح األحننهاث ابس رخييننة هكنن يجا لسلفننني عتنن  اننلجك   هخلقنن   هكنن ن مسننسجايم اباسنن رذ هابسي انن حن   
 ج، فراغ   اي اي   كب ا  رجع .يرقى إىل مسسجاسحن هم  يت  عرك ص ح ابهي  األي

 
دهريم ابقي دذ ابب رز   ابههبة األيجبية باه هفن ة صن ح ابنهي  ه  يتقعانجا  ااسمر ابفقه ء هابالم ء   -2

ع  اباع ء ههاصلجا مس  م  س يهة أبت ء ص ح ابنهي  هاليينهيم هيصنوهم بس عن  اباقبن   ابن  عانرتل 
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 نريقهم حف ونن   علنى هحننهة ابههبننة األيجبينة هانن مسه  بسقننف صن مهة مسم انن ة أمنن م ابسونهذ ابصننلي  باننه 
 فقه ق ىلهي  ص ح ابهي .

 
كننن ن ابق  ننن  ابف  نننل   بهاينننة األمنننر مقيمننن   بهمشنننق عتنننه ا لننن  األفلنننلحن هقنننه رأى   عصنننرف ع  مننن    -3

ااست رس م ل ه ا  ب ل وقس    هزيرس ا هيه ابق     ي ء ب  األو حن ابلذ حّس  بلملن  األفلنل أبان د 
سعد بتصن  ابق  ن  ابف  نل هعتهىلنل عنزم ابق  ن  أمراء أبي  هأك بر أصو ب حن هب   ا لن  األفلنل   يسن
ف اننسأذي  هعج نن  إىل ا لنن  ابازيننز ع منن ن رصننر ابننلذ ابف  ننل عنن  عننرك دمشننق هابسج نن  إىل ابننهاير ا صننرية 

أحس  ااسقب ب  ه ال  عتهس   حمل هابنهسحن احرتامن  حن هعاظيمن   بن   ن  يارفن  من  م  يسن حن هصن ر ا لن  ابازينز 
 رأي  همشجرع .  يصهر أمرا  إ  ع  

 
حهود صراع   عتيفة بني األيجبيني هباه هف ة ا ل  ابازيزحن ااسجىل ا ل  ابا دل أخنج صن ح ابنهي   -4

 على ابههبة األيجبية هُت   م  ابسلعتة.
 
ياسيف ابتزاع ابنهاخل    األانرة األيجبينة من  أانب ال  نافه  ها نمو هل  هزهاهلن  حن فمن  انتة   عان ىل  -5

 هاألمم هأاب ال زهاهل  هي كه حن ا خس ا.   ابشاجالحن
 
حننجل عقسننيم ابرتكننة ابنن  خلفهنن   –إن حننجادث النن ا ها ت زعنن   ابهاخليننة بننني أبتنن ء اببينند األيننج،  -6

مبننهأ اعسبنن ر ا مل ننة إر  خ صننن   ُتننأل ماظننم  ريننن  ابههبننة األيجبيننةحن هير ننهللا ذبنن  إىل ععبينننق صنن ح ابننهي  
يفسن  ابنلذ مسسن هية " بنني أبتن ء اببيند ا  بن حن كمن  ير نهللا إىل صن ح ابنهي  بسقسيم أيصبة مسسن هية هغن  

باننهسحن فلنل أبتنن ءس هأونريم علننى أخينن  ابان دل علننى ابننرغم من  أينن  أقننهر ابقن دري  علننى امننس ك انصنية ابههبننة 
فبيتمننن  حنننر  صننن ح ابنننهي  علنننى أن ع نننجن أينننم أقننن بيم ا مل نننة ألبت ىلننن حن عنننني أخننن س اباننن دل علنننى أ نننراا 

 .اب رك هابشجب حن على أن عجامل ا يقس م م  بب د أن دبد بني أبت ء ص ح ابهي  أيفسهمة م ل مبا ر 
 
ايسهز ا ل  ابا دل ابفرصة هرأى أن جيمنهللا ينلا ابشنس    ند إمرعن حن فلنم ينرتدد   فنرل انلع ي  علنى  -7

  حن   نجى مصر إىل   يد أم ك    ابش محن هي لا   ميل  على هف ة ص ح ابهي  اجى انبهللا انتجا
ابا دل ماظم أهبا  األبت ءحن فونل حملهنم   دهبنة مجحنهةحن هقنه انل  ابان دل   انبيل  قينق ينلا اهلنها 

هانيلة إ  اختنلي حن من  دامند عجصنل  إىل مأربن  هعظهنر بتن  اي انس  ينرتك ابعرا ا شرهعة هغ  ا شرهعةحن ه  
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ههبننة األيجبيننة رصننرحن مننيفرا  خلانن  ا لنن  بج ننجح   عصننر   العنن  ابننلذ أبقنن س علننى منن  حجبنن  منن  أمننراء اب
متصجر ب  ابازيز ص ح ابهي  : إين  قبني  ، أن أكنجن أ بن  صن  منهللا ابشنيجخة هابسقنهم ها لن  بنيه ينج 

 اب رث هإ   يج    غلد.
 
كننن ن ملنننجك بنننين أينننجال يقجمنننجن ب نننل ها بننن  م ا اتجينننة دننن س متصننند الليفنننة هكننن ن ملنننجك بنننين أينننجال   -8

 ء بل لف ء اباب ايني عنيف أداء قسنم ابنج ء أه من  كن ن يانرا اببسولينفحن ه  عتقعنهللا ابرانل بنني جُيهَّدهن ابج 
ال فننةحن ف نن ن يتننهر أن خيلننج عنن م منن  راننل عننرتدَّد برانن ىلل هغ ينن  أايم ابههبننة ملننجك بننين أيننجال هبننني ديننجان 

 األيجبية.
 
بننة ابتجريننة هدهبننة صنن ح ابننهي    انن يم ابصننراع بننني األاننرة األيجبيننة علننى أ ننا ا عتفيننل مشننرهع ابهه  -9

 رير ب د ابش م م  ابج نجد ابصنلي  هحن هل ابصنليبيجن ا انسف دة من  ابصنراع   اببيند األينج،حن هاب ق بنل 
إىل ان ح   ابشنرا أيجبية على اعسهاءا  ابصليبيني اب  ك يد عز  ام ابب بجية   ختل يلس ابفرتة م  ردهد 

 ابصليبية على بيد ا قهت. ا ا م  اها إع دة ابسيعرة
 

حر  ابصليبيجن على إبق ء ابرهح ابصليبية ف علة علنى ابسن حة األهرهبينةحن هقنه ُت نل ذبن  بتعن حهم  -10
 ألهره، يرال مح   صليبية  هيهة.  ابامل على  ال اب رال ا

 
رارا  ب انرتاعيعية عملد ابقجى ابصليبية   يلس ابفرتة على عركيز  هجدي  على ا بهة ا صريةحن اانسم -11

عسبلجر باه يزاىلمهم متل أايم ص ح ابهي حن يلس ا ارتاعيعية اب  عرى  رهرة ابسنيعرة ابصليبية اب  بهأ  
 على مصرحن ر  يش ل بلصليبيني  م ان   اسمرار ه جديم   ب د ابش م.

 
م فعنجة حلن رية كبن ة هونل ك ن ابصراع حمسهم   بني ابشرا اببيزيع  هاب رال اب عيينحن بل ك يد بينته  -12

بقنننننه ونننننارها   نننننم خلفننننن ء ابرهمننننن ن هحننننن   احسقننننن راببيزيعينننننجن يتظنننننرهن إىل اب نننننرال األهره، يظنننننرة ازدراء ه 
هماننىن ذبنن  أن كنن  عاننرتا بج ننجد إميفا ننجر آخننر   اب ننرال األهره، ا ميفا ننجر ابرهمنن  حن ه  ع نن  بيزيعننة 

هينننلس زاهينننة حمجرينننة منن  أ نننل فهنننم أباننن د ابصنننهام ابنننلذ  منن  ا ننن يبني افسقنننه ابقنننهرة علنننى ا عننرتاا ابعخنننر
ه  ع   اهلّجة احل رية ي  كل من    األمنرحن بنل إن ابصنراع اباق ىلنهذحن باند ي 602م/1204حهث ع م 

 بني ا  يبني. دهرا  ابرزا  يج اعخرحن م  أ ل عاميق ابسب عه
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سننلع ن األيننج، صنن ح ابننهي  ها ميفا ننجر   احملننة ابصننليبية اب  ب ننة كنن ن يتنن ك   بفنن   قننه   بننني اب -13

اببيزيعنن  إانننو ا اب ننن   إاليننجت همننن  ا تعقننن  ُت مننن   أن عسنناى علننن  ا ميفا جرينننة إىل إجينن د عنننجازن مننن  منننهللا 
ابقننجى ا انن مية اجملنن هرةحن فلننم ع نن  بسقبننل ابيسصنن ر انن حق بلصننليبيني علننى ا سننلمني   بنن د ابشنن محن علننى 

بسنن و يجا هننجن علنن  ا ميفا جريننة بشرااننة أكننيفحن بقننه أراد  بيزيعننة أن داننل  هابدننج ينن دذ إىل زايدة قننج م 
  أحين ن عهينهة هقنه  ك فة األ راا  س  ه  المي   أه حربي   م  خ ل بابة عجازن ابقجى اب  برعد فيهن  

 كشفد احملة ابصليبية اب  ب ة على مهى اباهاء ابلذ كفس  ا يج  ابصليبيةحن ببيزيعة.
 

مسنننن ر احملننننة ابصننننليبية ابراباننننة هعج هنننند إىل ابقسننننعتعيتية هاحسلسهنننن  هحننننهث اب هيتننننة أكننننيف ع نننن   -14
عمليننن   ابسنننلد هابتهننند ابننن  ونننهه   ابقنننرهن ابجانننعىحن هعار ننند بلمصننن  ا أاننن هذ ابنننلذ عار ننند بننن  

 مهيتة بيد ا قهت متل م  يزيه على ابقرن م  ابزم ن.
 

كن ن ر  بنة ك رونة علنى ف نرةحن احمن   ابصنليبيةحن كنأن   إن اقج  ابقسعتعيتية على م ل يلس ابصنجرة-15
عتسونننرحن فمننن  قبنننل كننن ن ا عننن ن عننن  مي ديننن  مج هننن   حنننرال "اب فننن ر" هقصنننه انننم اببننن اب حيتنننلاك احركنننة 

 تيسة رهم    ا اسقها  ابهيتيتة.ا سلمنيحن هأم  اعن؛ ف ن يع ا "اب ف ر" امسه بيشمل ا   بفني ب 
 

انننه أن احركننة ابصنننليبية عسعننن  إىل ي 489م/1095ل إعننن ن مشنننرهع أهرابن اب نن   إيتنن  ألهل ّمنننرة متنن -16
علننن  ابج هنننة هعسنننق  ع صنننمة أكنننيف إميفا جرينننة مسنننيوية   ا تعقنننة علنننى منننهى ا رحلنننة ابجاقانننة مننن  ابقنننرن 
ابا وننننر ا ي دذ/ابرابننننهللا اهلعننننرذ إىل ابقننننرن اب  بنننن  عشننننر ا ي دذ/ابسنننن بهللا اهلعننننرذ ه ننننجل يننننلس ابقننننرهن   

هابنرهت هابتجرمن نحن ها سنلمني هغن يمحن إ  أن انقج ه  كن ن علنى ينه قنجة ق  بيزيعنة علنى أينهذ ابفنرت عس
ع مننن   ي 602م/1204  ععنند هاألمنننر كننلب  أن عاسنننيف عنن م مسننيوية   لنننة   اب ننرال األهره،حن هبنننلب  

 ف رق      ري  احم   ابصليبية.
 

 صمة اببيزيعية مجزعة بني اببت دقةحن هابب اب أيجاتد اب  بن حن م  األمهية ر  ن ابسقرير  ن مس هبية ابا -17
أيفسننهم هيسصننجر ابننباو أن اببيننزيعيني يننم ابلننوية   ك فننة علنن  األحننهاث ابنن  هقانند علننى هاببيننزيعيني 

قبنل انقج ه  من  الن ر حن أن ابجاقنهللا ابسن رخي حن ي كنه أن بيزيعنة انقعد من  ابنهاخل أرل إميفا جريسهم غ  
تصنند ا ميفا ننجرذ ابننلذ  نن  اببسننهخل األ تنن  م ننل فرصننة ذيبيننة أمنن م اب ننرال األهره، ف بصننراع علننى ا 
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ببيزيعنننة مث إن ابلننناف اباننن م بسلننن  ا ميفا جرينننة ونننعهللا أحسننن  اانننس  هل  مننن  أ نننل عج يننن   نننربة ق  نننية 
 أعهاءي  على ا يقل ل عليه    غ  يجادة.

 
ر ا شننرهع ابصننلي   كملنن  هي فنن  أينن  يننس  عتنن  ك ينند بلوملننة ابصننليبية ابراباننة الونن  اببننا علننى مسنن   -18

م هاببسنن و 330اننقج  ابقسننعتعيتية ألهل مننرة    رخيهنن  متننل أن وننيهي  قسننعتعني اب بنن  هافسسوهنن  عنن م 
احملننة ابصننليبية ابراباننة إىل ع ينن  خريعننة ابسجزيانن   ابسي اننية بشننرا أهرهاب إىل حننه كبنن  هأزابنند فقننه أد  

ا قسصنننن دية   إىل عننننهة متنننن  ق هأعنننن د  عركينننند ا تعقننننة علننننى أانننن ت ا صنننن م ابسنننني دة اببيزيعيننننة قسننننمسه
 هابسي اية ا هيهة.

 
بصنجرة أه  –أد  إىل ابسمهينه ي 602م/1204إن ابت بة اب  ي بد ا  ا ميفا جرينة اببيزيعينة عن م  -19

  عهننننه ي 857م/1453حننننههث ا  ينننن ر ابتهنننن ىل  هلنننن  علننننى أيننننهذ األعننننراك ابا منننن ييني عنننن م  – خننننرى 
هيسنننسعيهللا بقيننن دة ابسنننلع ن حممنننه ابفننن ع  ي( 857- 1453/853 –م 1449قسنننعتعني احننن دذ عشنننر )

 ر بيزيعننن   جينننل األ نننل حسلننن  ننن  مرحلنننة اهصنننف مرحلنننة ابقنننريني هابتصنننف قنننرن بنننني ابسننن رخيني ا نننلكجري  
ود ع صننمة خلسنن  منن  قبننل  ننهارة أيلنن  هأصننبايسهننى  ن خر نند بيزيعننة باننهس منن  ابسنن ري   ننهارة م لمنن  د
ها مهد   إوا ع يجر احلن رة هابالنم ها ارفنة ابههبة ابا م يية هع د  إىل مركز ابرايدة ابا    م   هيهحن 

   أد ء ا امجرة.
 

ك يد احملة ابصليبية ابرابانة ابن  ه هند أصن   إىل مصنر قنه ادرفند عن  مسن ري  إىل ابقسنعتعيتية   -20
 اقستنهللاُ نهَّد هلن  أن ع نزه مصنر بانه أن  حن فن ن احملنة ابصنليبية ال مسنةبفال دهافهللا اقسصهية هديتية هاي انية

ابقنننن دة ابصننننليبيجن بلننننرهرة  ننننرال مصننننر بسننننأمني  سل نننن  م   بنننن د ابشنننن م هااننننسا دة ابسننننيعرة علننننى بينننند 
 ا قهت.

 
كننن ن ا لننن  اباننن دل قنننه ُت ننن  مننن  ابسنننيعرة علنننى مق بينننه األمنننجر هصننن ر ابش صنننية اببننن رزة   اببيننند   -21
اي اننة اننلمية دنن س ابصننليبيني بصننفة ع مننة هفلننل احلننجل ابهبلجم اننية أه ابسلننجي  اباننس هام ، هاعبننهللا األيننج 

ابقننننجة دهن ااننننس هامه  فالينننن حن ه  احقيقننننة؛ أن ابانننن دل األيننننج، بسلنننن  ابسي اننننة ابساننننه ك نننن ا  عنننن  اي اننننة 
 رذ منهللا ابصنليبيني إىل أي  ك ن خيشى أن ي دذ عا ملن  اباسنابسلع ن ابت صر ص ح ابهي  األيج،حن هيبهه 

 قههم محلة صليبية بتفه اب قل اباس رذ هابسي ا  بلوملة ابصليبية اب  ب ة.
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-ي 594أّد  ابب بننننجية دهرا  مهننننم     احمننننلة ابصنننليبية ال مسنننة فقنننه قننن م اببننن اب إيجانننتد اب  بننن  ) -22

 بجيننننة أن م( بامننننل صننننلي   نننن م هانننناى   يننننها   ننننجال مننننهة  لجانننن  علننننى ابب1216 – 1198ي/613
ا صنلوة ابتصنرايية ابا منةحن هقنه ان    ذبن   فنقه يفرل ايعرع  على ا م ب  ابتصرايية   أهرهاب يج َّهه  

ايسصن ر ابتصن رى علنى ا سنلمني إىل حه كب  بهر نة أين  أصنب  انيها  علنى كنل ربنجع أهرهاب عقريبن  حن كمن  أن 
لنة ابصنليبية ال مسنةحن فنأراد أن يسبنهللا ينلا   أاب يي  وعا  علنى ابنهعجة بلومم( 1212ي/609  مجقاة )

ا يسص ر   اب رال آخنر   ابشنراحن هرحبند ا نهن ا يع بينة ابسع رينة بنهعجة اببن اب يظنرا   ن  يانجد عليهن  من  
باننو ا مسينن زا    باننو ا ننجاي  هيتنن ك متنن فهللا د ريننة علننى ابننرغم منن  أن ابانن دل مننت  يننلس ا مهننجراي  

أن احمننن   ابصنننليبية ك يننند ا  ابرزا    ا انننسع بة بلنننهعجة ابب بجينننةحن ذبننن  ع منننل ا سمننن ع  آخنننر أدَّى دهر 
ههاننيلة بلننس لص منن  ابظلننم ا  سمنن ع حن همنن  دفننهللا ابننهيجن هفجاىلننهي حن فلنن   عنن  مستفسنن   بلا مننة   أهرهاب 

 لقي م ابحملة ا تسظرة.اببو  ع  مت ؤ أفلل بلوي ةحن اب   فة إىل ابس ف  ع  خع اييم ب
 

بالمننن ء هابفقهننن ء أهىل األمنننر علنننى ابسصنننهذ بلصنننليبيني هيزبنننجا إىل مينننهان ا هننن د مقننن علني   ونننعهللا ا -23
اننبيل  حن خنن باني ابامنن ىلم مسننزيتني بننزذ ا تننهحن حنن ملني ابسنن ح دف عنن   عنن  ا انن م ها سننلمني ف نن ن   

  اباتيفننة ابنن  ا تننجد ا قنن علني   صننه ابلننرابمقننهمسهم ابفقيننة وننه ال ابننهي  بنن  ابب عنن  ابننلذ كنن ن أحننه 
انقلنني اهلهينة ا تاقنهة بينتهم هبنني صن حد ي 1204ي/601ه هه  ابصليبيجن ب سة  ه مهيتة محن ة عن م 

 مح ة   ابا م ا    .
 

  عصننر ا م بنن  األيجبيننة ك ينند إيع بينن  عسشنن ل منن  مجهننجراي  مسننسقلة هك ينند كننل مجهجريننة متهنن   -24
بف حن هب تهنن  كلهنن  عسبننهللا  عنن   اقسصنن داي  هاحننها حن يقننجم  تننجةحن هأمنن ةحن بيننزاحن عقننجم   مهيتننة كننيفىحن م ننل اببتهقينن

ُت تننجا مجيانن  حن بفلننل األانن  يل ا ستجعننة ابلنن مة منن  أن  قَّقننجا أرابحنن   خي بيننةحن علننى ابسعنن رة اببوريننة هقننه 
 هأن عصل يلس ا هن إىل مسسجاي  ع بية م  اب رهة.

 
يعنن بيني فّلجحنند هلننم اب   انند هعقننه  ماهننم أدركنند ابههبننة األيجبيننة ح  سهنن  ب سنند ابسعنن ر ا  -25

 قننرارا  ا تننهللا هكننل ابسننزام ديننين هيقلننجا اببلنن ىلهللا منن  هإىل ا عف قنن   علننى أانن ت ابف ىلننهة ا شننرتكة فسوننهها كننلَّ 
 ا جاي  ا ا مية هخ صة مجا ء مصر.
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سمننهللا م كنن ن جي1211ي/608كبنن    عشننعيهللا ابسعنن رة عننيف مصننر ففنن  اننتة   كنن ن بلملنن  ابانن دل دهر  -26
  مهيتنننة ا اننن تهرية هحنننهي  و ونننة آ ا   نننر مننن  )ابفنننري ( مننن  عنننها منننرافقيهم همسننن عهيهمحن هعّمننن هلم 
هحبَّ رة ُاُفتهم    و ل حركة د رة يشعةحن ك يد ابههبة األيجبينة  منه اح  نة إبيهن  ح  سهن  إىل ك ن  من  

 ا جاد اجمللجبة هبلراجم.
 

صر  ها حن فهل  خلق ك   ّ نها  من  ابفقنراء هاألغتين ء مث أعقبن  اوسه اب  ء  رل مي 597  اتة  -27
فت ء عظيم ح  ح ى ابشي  أبج و مة   ابليل أن ابا دل كف  م  م ب    مهة وهر من  ابسنتة دنجا من  

هأكننننل منننن  ابصَّنننن  ر منننن ىل  أبننننف هعشننننري  أبننننف ميَّنننند هأكلنننند اب نننن ال ها يسنننن     يننننلس ابسننننتة رصننننرحن 
 جي  هابهاس هىبك ي .هاأل ف ل خلق ك   يش

 
ك ن اببيد ابسلعجق    ابصنراع ابنهاخل  إذا وفنر هاحنه منتهم  خين  أه ابن  عمن  أعهمن حن هأحسن    -28

أن ياسقلنن  حنن  ميننج  هكنن ن بتننج أيننجال يسونن ربجن هدننرذ بيننتهم اباننهاهة ابشننهيهةحن مث جيسمننهللا بالننهم أحجابنن  
حنن ل مجيلننة هاباننهاهة ها تنن فرة قنن م عتننهس علننى بننباوحن هررنن  صنناه بالننهم إىل قنن ع باننوحن مث بف رقنن  باننه ا 

 ابقية حب هل .
 

عتنننهم  عنننجىل ا لننن  اب  منننل ابسنننلعتة عصنننهى بل نننزاة ابصنننليبيني   احملنننة ابصنننليبية ال مسنننة هك يننند  -29
 هننجدس مشنن جرةحن هعمننل علننى ااننستزاا ابقننجا  ابصننليبية هحرمهنن  منن  ابراحننة هاهلننههء ه لنند ا ننهد هاباننجن 

  ل  ا اظم م  ابش م فقجى قلد ا ل  اب  مل.م  إخجاي حن فجصل ا
 

بنننهأ ابصنننليبيجن  ح ننن م احصننن ر حنننجل مهيتنننة دميننن   مننن  ابنننيف هاببونننر ه نننيقجا علنننى أيلهننن حن همتانننجا  -30
ابصنليبيني هوبسنجا منهللا هصجل األقجا  إبيهمحن هبهأ  ح ميسه  اب  ي ر هب   ا  ن ا هيتة اانسمرها   قسن ل 

  منل يرانل بانو ابانجامني بيسوسنه أخبن ر األين و   دمين   هيعمانتهم علنى هك ن ا لن  ابقلة األقجا  
 هصجل ابتعها  إبيهم.

 
وّهد ابصليبيجن احص ر علنى دمين   ه نيَّقجا علنى أيلهن حن همتانجا هصنجل األقنجا  إبيهن حن ه  ا ق بنل   -31

ا هيتنننة منننه إمنننهاد كننن يجا مسوصنننتني داخنننل ماسننن را م احمل  نننة ابلتننن دا هاألانننجار هعانننلر علنننى اب  منننل حم
 م.1219عشري  ي/616واب ن  25اببر  ل ها  ن هبهأ  ح ميسه  اب  ي ر هأخ ا  اقعد دمي     
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 .ع  احل رة هابقيم ا يس يية ابتبيلة ا  ك ن أالجال ابصليبيني   دمي   بربراي  مهعي  حن مس لف   بايه  -32
 

عليننن  فيمننن  بانننه ا تصنننجرة هقنننه اختنننل ك ننن ا  مننن   ونننل ا لننن  اب  منننل مرابعننن     ا اسننن ر ابنننلذ أ لنننق -33
ا  راءا   ون  ل ابصنليبيني ههقنف زحفهنم علنى ابقن يرةحن فج نهللا بانو ابسنف  ا ان مية   حبن ة عتنيه 
 ت هوس  ابصليبيني هكلف اب    م  ابفرا ن هابارابن اب غ رة على ابقجا  ابصليبية اباسمرار هونعهللا علنى 

من  ا   ف   ب ل مسلم ىبار عهها حن هقه ا  ا سلمجن   أانر آ عا  أار أه قسل ابصليبيني هخصص
 ية أوت ء يلس ا ت هو   هاب  را .اباس كر ابصليب

 
عتننهم  زحننف ابصننليبيني دننج ابقنن يرة  اننل ا لنن  اب  مننل منن  ا تصننجرة حمننجر ا رع نن ز  ميننهللا خععنن   -34

لينن  خنن  ابر اننة هعزبنن  عنن  دمينن  حن كمنن  هااننسع ع أن يتننزل قننجا  خلننف ا ننيم ابصننلي  ا سقننهم فقعننهللا ع
عسن رية عنيف  إىل األرا ن  بني ا قهمة ها  خرةحن هح صرس برا  هحبرا حن مث أرال قجة أ هز على افت  ابرااية 

اب  ياس ر فيه  ابصليبيجنحن ففعرَّها اههد ا ي س فلم يشار ي  ء إ  هقه غرقد أك ر األرا   احمليعة انم 
 ع  هايعر ا سلمجن على ا جقف ها عر ابصليبيجن بلصل .هأح م ا ل  اب  مل خع

 
ه   فسوند دمين   دخلهن  ا لن  اب  منل ه  خهمسن  إخجعن  هملنجك أينل بيسن  هكن ن ينجم دخجبن  إبيهن   -35

 إىل ب ديم.يجم   مشهجدا حن مث عج   إىل ابق يرة هأذن بلملجك   ابر جع 
 

ابصننليبيجن بننهيهم ا صننرار علننى ابسجاننهللا  تننجاب    مصننر كشننفد احملننة ابصننليبية ال مسننة  نن ء أن   -36
ابستصنن ذ بلوركننة ابصننليبيةحن حينن  كنن ن حرصننهم ها ننو   علننى  جيننل مسننلم  ا تعقننة إىل هكشننفد ابعنن بهللا 

 مسيويني يسباجن اب تيسة األم   رهم حن هبلب  ي جيجا قه ااسههفجا اهلجية ابهيتية ذا  .
 

ة بننني مصننر هابشنن م إذ أن كنن  متهمنن  عمننق ااننرتاعيع  بآلخننرحن كشننفد علنن  احملننة ابا قننة األبهينن  -37
ونقيقسه  ا  رافينة هابس رخيينة بنب د هعتهم  عار د أرل اب ت ية بل عر قهم إبيه  ابهعم هاباجن احنر، من  

ابشننن م هي نننلا ه نننه العنننر ابصنننلي  ا شنننرتك  ريننن  ا تعقسنننني ا سعننن هرعني بصنننجرة أكنننه   مراحنننل ابسننن ري  
 لب  ابس بية.ابس بقة هك
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كشفد قصر يظر ا ل  اب  مل األيج، فيمن  يسالنق اببانرهل ابب ب نة ابسن  ءحن هابسنلا ة بلصنليبيني   -38
 هقه عجافر بهي  إصرار م   بلاعد على عقهمي بيد ا قهت بل زاة   مق بل خره هم م  مصر.

 
احملنننة ابصنننليبية ال مسنننةحن  كننن ن رد ابفانننل ا اننن م  عظيمننن   إزاء ينننلس ابتسيعنننة ابننن  أانننفر  عتهننن   -39

ف  يد فرحة ا سلمني عظيمة باجدة دمي   إبيهمحن خ صة ابفقه ء هابالم ء هابشناراء ابنلي  أخنلها يسبن رهن 
  إيش د قصن ىله ابسهن   انلا ابتصنر اب بن  مانيفي  فيهن  عن  منهى فنرحسهم همنهى إحس انهم  مهينة عنجدة 

 دمي   إىل ا سلمني.
اعف قيننة مننهللا ابصننليبيني مننه   مثنن ن اننتجا  يصنند علننى إ نن ا كننل فريننق منن  عتننهس أبننرم ا لنن  اب  مننل  -40

 م  األارى ه  بأليجبيني ابقل ء على احملة ال مسة يسيعة بسا ه م هخعسهم احمل مة.
 

ك ننر  حمنن ه   خلننهللا ا لنن  اب  مننل هابسمننرد علينن  اببننرغم منن  وننع عس حن هحسنن  عننهب سحن ف  ننر عتننهس   -41
ابان ملني من  ابقنن دة هابنجزراء ف ن ن كلمنن  ون    إخن   بالننهم عنزهلم هصنن در ابشن    منهى إخنن   

 أمجاهلم.
 

كنننن ن ا لنننن  اب  مننننل يسمسننننهللا  ميننننهللا ابسننننلع   إذ كنننن ن يشننننرا علننننى مجيننننهللا ونننن هن ابههبننننة ابهاخليننننة   -42
ة اي اسه حن فهج ابلذ ياني هيانزل هو اباهنهحن هانىلند ا لن  هابنجزير هأمنراء ا نيم هابقلن  هيرامهال ر ية 

هيظ ري  ابههاهي  هكب ر ا جوفني هياقنه ا ا ينها  هيالن  احنرال يسن عهس عنهد من  ابقن دة هابنجزيرحن هينجاال 
ابج اي  هابج ة هك ن يس عه ا ل  اب  مل انىلد ب    كل ه ينة هكن ن ابت ىلند يقنجم مقن م ا لن    ون هن 

انيم هحن ف  ا لن  اب  منل علنى ابسقسنيم   فهج ابت ىلد هق ىله ا يم هيتفل ابقجايني هيجقهللا ا را ه يس  ك فة
 ا دارية اب  ك يد ا ىلهة   عهه هابهس ابا دل.

 
حنننر  ا لننن  اب  منننل علنننى عنننجف  األمننن  ابنننهاخل    ابنننب د هأقننن م   كنننل  رينننق خلنننراء )حرااننن  (  -43

بلمو فظة علنى ان مة ا سن فري  ه نرال علنى أينهذ ابلصنج  بينه من  حهينهحن فأ منأن ابتن ت   انفريم 
ه اننيم  أوتنن ء أداىلهننم فريلننة احنن حن هيقننل دنن ر م  هقننه عننرا ا لنن  اب  مننل  ينن  كنن ن ح زمنن   اننهيه ابننرأذ 

 حس  ابسهب .
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 ف  ا ل  اب  مل ع  باو أفنراد   ىلفنة ا   عيلينة ه انيم  عن  أبتن ء الليفنة ابفن  م  ابا  نهحن  -44
باننو عت صننر ابع ىلفننة بتننهال األمنن  ا سننج   هحصننر يشنن  هم فاتننهم  عننج  األمنن  داهد ابنن  ابا  ننه أاننسأذن

يهبنن  هابتي حننة هابتننجاح علينن حن أذن اب  مننل هلننم ف ر نند ابتسنن ء ح اننرا  ابننرأت   وينن ال ابصننجا هأخننل  
علي  ها سمهللا دع ة ا   عيلينة   ابسنرحن فلمن  ع  منل عنهديم همجاهنمحن أرانل ا لن  اب  منل إبنيهم  مجعنة 

هصن درها أمنجاهلمحن ففنر من  بقن  منتهم ه  جيسنر أحنه بانهي  علنى أن م  ا ته قبلجا على ا شنهجري  منتهم 
 يسظ ير رليد ا   عيلية ابرافلية ابب  تية.

 
ايننسم ا لنن  اب  مننل اببقلنن ء هقننه اعسمننه  أصننجل احمل كمنن   هابقلنن ء علننى ابسشننريهللا ا انن م     -45

هي  بجقنننف ابفسننن د فيهننن حن همتنننهللا عهنننهس هاونننسهر ماظنننم ابقلننن ة اببتزاينننة هابانننهل ه بنننهللا ا لننن  اب  منننل ابنننهها
 ابروجةحن هابسرقة حف و  على  جدة ابههاهي  ها ي .

 
عننجخى ا لنن  اب  مننل رع يننة مصنن م أيننل ابلمننة ه بننهللا مشنن كلهم هعنن ملهم ما ملننة  يننهة هحنن هل حننل  -46

أ، األزمننة ابنن  عار نند هلنن  اب تيسننة ابقبعيننة عتننهم  خنن  مركننز اببعركيننةحن إوننر هفنن ة بعرينن  ابيا قبننة وننجرهت 
 م.1215ي /612غ بد ع م 

 
حجل ا ل  اب  منل إ نف ء ينجع من  ا انسقرار علنى اباملنةحن فاتنهم  ايسهند احملنة ال مسنة اببصنل   -47

بني ا سلمني هابصليبيني ااسقر  األه ن ع ا قسصن دية هانرع ن من  ازدينر  ابا قن   ابسع رينة منهللا أهرهابحن 
ميفا جر فردري  اب   حن فسنهفق ابنليد إىل مصنرحن إذ  لبن  باه صل  ايف  ابلذ عقه بني ا ل  اب  مل ها 

 ابسع ر األهرهبيجن  اس هام  ألغرال ابسع رةحن ف زداد  وهرة ابهيت ر اب م و.
 

الّم ا ل  اب  مل ابقهت ب ميفا جر فردري  اب    باه صل  ايف  ه   م  يسمى ابحملنة ابصنليبية  -48
ج نة ع رمنة من  ابسن   هاألانى   ابنرأذ ابان م ا ان م  كلن حن هعتنه ابس داة هقه أ ر  يلس ا ا يهة م

ابفقهن ء هابالمن ء بج ن  خن  حن هقنه اعسنيف ا سنلمجن أن عسنليم بيند ا قنهت بلصنليبيني انلس ابسنهجبة ياسنيف 
يلس ا ا يهة هصمة عن ر    بنني اببيند األينج، بصنفة ع منة عفريع     حق ا ا م ها سلمني هأصبود 

 ب  مل بصفة خ صة.هبلمل  ا
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 رخيينة عنرعب   لك يد هف ة ص ح ابهي  األيج،   ية مرحلة  رخيية هبهاية مراحلة  هيهة همثة مراحن  -49
فيه  أمجر ابب د هاباب د اببش صية اب  رزمية بلو كم أه ابصفجة اح كمة هعسم ل خعجرة م نل ينلس ا راحنل 

ميةحن هعننهم ه ننجد خليفننة بنن   مننل يفننه صننف ع حن ينن دذ   أن غينن ال احنن كم ذذ ابصننف   األخ قيننة ابسنن 
اببلرهرة إىل عهيجر ا شرهع ابلذ كّرت يفس  ب حن أه ا  األمنجر   ادن س مان كه ب دن س ابنلذ يسن  فين  

ه أن يننلس احقيقننة عصننها علننى ك فننة ونناجال األرلحن ه  عننت  متهنن    عننجاري  األمننم هابشنناجال جيننابتنن ور ه 
 أن عقيم ا  اس   ابهاسجرية هابق يجيية. غ  ابشاجال اب  ُت تد م 

 
ععنننجر  ا شنننرهع   ابصنننليبية   اب نننرال األهره، هاينننسه  خلفننن ء صننن ح ابنننهي  اي انننة مه دينننة إزاء  -50

ابصليبيني عقجم على رد ابفال أك ر    عقجم على ا ب دأة ها ب درة فقه ك ن  يش  ل األيجبيني رت زعسهم من  
أونننر إجيننن ، علنننى ابصنننليبيني ابنننلي  ه نننهها  منننهللا ابفنننري  هدهينننهي  مننن   هنننة أخنننرى هنننة هايسمننن مهم ابهلهينننة 

ابفرصة  بسق   أيف اهم هحشه ا سن عها  من  اب نرال األهره،  سن عه محن ه   نهث ععنجر عسن رذ أه 
ف ر اي ا  مسقنهم عتنه األينجبيني هغ بند رهح احسنم اباسن رذ ابن  أق مند ابههبنة األيجبينةحن بنل ع وند 

   عهه اب  مل هعظهر باو ا  م  اباس رية اب  أق مسه  ا م ب  األيجبية باه ص ح ابهي . هخصجص   
 

ُت لننند عتهننن  عنننجدة بيننند ا قنننهت دهن إراقنننة ابنننهم ء همننن   بلوملنننة ابس دانننة إن ابتسيعنننة اب نننيفى -51
 محلة صليبية ععيبة خر د هبات   ابب اب ع حق زعيمه  فردري  اب   . خ ل

 
ابص م أيجال يسجىل مل  مصر ح  أبهى أمنراء األيجبينة   ابشن م اانسي ءيم هرفلنجا اللنجع م  ك د  -52

 بسلع ي حن هك ن أوهيم عصلب   عم  إ  عيل ص حد دمشق.
 

 نن بف ا لنن  ابصنن م أيننجال مننهللا الجارزميننة ابننلي  أعنن دها فننس  بينند ا قننهت هُت تننجا مننهللا  ننيم ا لنن   -53
 اببسو بف ابش م  ابصلي . ابص م أيجال م  إح ا يزمية ا حقة

 
ك ينند اي اننة ا لنن  ابصنن م اننم ابننهي  أيننجال دنن س ال فننة اباب اننية عسسننم بننتفه ابسج يهنن   ابنن    -54

عية انننني د   علننننى ابانننن   عبت ينننن  أانننن ف  ابسنننن  ني األيننننجبيني منننن  حينننن  ا عننننرتاا ر اسننننة ال فننننة هوننننر 
 جد ابر ية األخرى.ا ا م حن ها بسزام بسعبيق ذب    العبة ها  ابتق
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يتسد إىل ابسلع ن ا ل  ابص م ام ابهي  أينجال إدخن ل عشن ي    هينهة علنى ابقنّجة اباسن رية  -55
ابنن  كنن ن يس ننجن متهنن   ننيم ابسننلع ن األيننج، فقننه اختننل مجلننة منن  ا  ننراءا  اباسنن رية عبت ينن  ابسننلع ن 

أمههننن ؛ ايسم مننن  اب بننن  بشنننراء ا م بيننن  ا لننن  ابصننن م انننم ابنننهي  بسقجينننة ا نننيم ابنننلذ كننن ن يرتأاننن  همننن  
 يظ     ري  ابسلعتة األيجبية. هاب لم ن هاألعراك بش ل   يسبق ب 

 
ايسم األيجبيجن برتبية ا م بي  هعاليمهم م   س  جن إبي  م  ابقنرآن اب نرميحن هب نل   ىلفنة فقين  ىبعيهن    -56

  اداال ابشننرياة ا انن مية هم زمننة ابصننلجا  كننل يننجمحن هىبخننل   عاليمهنن  ابقننرآن همارفننة النن  هابسمننري
هاألذكن ر هصنن ر ابراننم إذ ذاك   جيلنند ابسعن ر إ  ا م بينن  ابصنن  ر هيرتبننجن ديتين   هيسننهربجن عسنن راي  علننى 
مجينننهللا أصنننت ا ابقسننن ل هيسنننهر جن   ابرعننند اباسننن رية بانننه ذبننن  هيتسقنننل   أ جاريننن  رعبنننة بانننه رعبنننة إىل أن 

هأيلن  بقلبن  هاونسه أخ ق  هك ر أداب  هأمسز  عاظنيم ا ان م  يلا إ  هقه  لبد مراء ف  يبلايص  م  األ
 ا عهس   رم ية ابتش الحن هحس  باب  اببرم  همرن على ركجال اليل.

 
فانن      عبننىن اببنن اب أيجاننتد ابرابننهللا احملننة ابصننليبية ابسنن باة هأعلنن  الييننهس هلنن  هك ينند دعننجاس عنن م    -57

ابس اهللا ابلذ أخل على ع عق  مهمة ابتهجل ابحملنة هقنه اانس را إعنهاد احملنة  جيهإعهادي  فل   ع  ب
 و وة اتجا حن هفر د  راىلد ااس ت ىلية على ا ميهللا.

 
عتنننهم  قّنننرر ابصنننليبيجن ابزحنننف دنننج ابقننن يرة عننننج  ا لننن  ابصننن م أينننجال هك يننند حمتنننة عظيمنننة أ نننند  -58

 جبهس ا ل  ا اظم عجرايش س.عهه باتة هقه  44اب سلمني هك ن عمرس عته هف ع  
 

قننرر ابصننليبيجن ابزحننف صننجال ابقنن يرة باننهم  هصننلد إبننيهم باننو ا مننهادا حن هرعنند ا لنن  بننجيه  -59
حرااة قجية حرااة ا هيتة باه  رك ابقنجا  ابصنليبيةحن هوهنر  علنى مسنرح األحنهاث ونعرة ابنهر هقنرر  

 إخف ء خيف هف ة زه ه  ا ل  ابص م أيجال.
 

صل عجرايش س اب  ا ل  ابص م أيجال مصر أعلتد وعرة ابهر هف ة زه هن  هانلّمد مق بينه عتهم  ه  -60
األمجر بلسلع ن ا هيهحن فأعَّه خعة عس رية كفلد ب  ابتصنر ابتهن ىل  علنى ابصنليبيني ههقنهللا بنجيه ابس انهللا 

   األار.
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هن حن ابسعنجير اباسن رذ ا مهد  مجعنة من  األانب ال   يزمينة احملنة ابصنليبية ابسن باة هابن  من  أمه -61
ابنننلذ حنننهث   ا نننيم األينننج، هرافنننق ينننلا ابسعنننجير ا يسمننن م ابنننهيين بننن  مننن  حيننن  ابرتبينننة هابسالنننيم حننن  
أصنننبود كسننن ال ا م بيننن  عنننهافهللا عننن  عقينننهة ا اننن محن هأصنننبود ابههبنننة  نننسف   نننيم عق ىلنننهذ همنننتظم 

م  ننند زع منننة هاحنننهة همنننهرال همننن  األانننب ال أيلننن  حن هحنننهة ابصنننف ا اننن م  فقنننه ك يننند مصنننر هابشننن 
سننلع ن ابصنن م أيننجال يسمسننهللا بتفننجذ ل ا يننج  ابشنن مية إىل مصننرحن هكنن ن ابابتصننر متننل هصننج ه حنند بشنن ىلر 

انن  ا تننه ا انن م  ينن  ابع عننة ألهامننر  هقنن دة  يجونن  هك ينند أيننم صننفة يسولننى حقيننق علننى ر نن ل دهبسنن 
صنفجا يسصن ر علنيهمحن فقنه ايلنم إىل ء ها ق ىلهيمحن كم  ك ن بتزهل ابالم ء هابفقهن ء أونر   انوق األعنها

 اجمل يهي  كجكبة م  ابالم ءحن ك باز ب  عبهابس م هغ س كم  ا يم   اهلزمية عجامل أخرى.
 

فرصننن ة بظهنننجر  إ حنننةكنن ن مننن  يسننن ىل  احملنننة ابصننليبية ابسننن باةحن ععنننز فريسننن  عننن   قيننق أينننهافه حن   -62
يند مهيتنة دمين  حن حنزن عظنيم   فريسن  هأهرهابحن ر ا قسصن د األهره،حن ختر ر ا م بي  ههصجهلم بلو محن علن

 عجدة بجيه ابس اهللا إىل أهرهابحن  اف ابرهح ابصليبية. عسببد  ها عرااب  اي اية 
 

عب يتنند اعراء هاخسلننف ا  رخننجن حننجل و صننية عجرايشنن س هعاننهد  أاننب ال قسلنن    يظننريم هب ننتهم  -63
 ا سماجا على قسل  على يه   بي  أبي  اببورية.

 
مننن  ونننيجؤ عهنننه ا لننن  ابصننن م انننم ابنننهي حن ابشننني  ابانننز بننن  عبهابسننن م هقنننه عنننرك بألمنننة ونننرهة مننن   -64

ا صتف   هابرا ىلل ا فيهة هابفس هى ابسهيهة بيتد بت  متزبس  ابرفيانة هإ  عن  ابجاانهللا علنى حقن ىلق ابشنرياة 
 نرمي همرامين  ابسن مية ابن  ه ابشرياة هفهمن  ابسنليم  ان   ابقنرآن ابمله  هابع  ابعجيل   مارفة مق صهغجا

رع ينن  ابشننن رع اح ننيم مننن  أ ننل إانننا د اببشننرية ع منننةحن  خ ر هنن  مننن  ولمنن   ا ف انننه هملنن ري  إىل ينننجر 
 ا ص م هخ ا  .

 
حنننهث حنننجار وقننن   ه نننهل عق ىلنننهذحن همتننن ورا  ف رينننة بنننني ا سنننلمني هابتصننن رى   عهنننه احنننرهال  -65

جار اب ق  حن هابهعجة بلسجحينهحن هإىل اعستن ا ا ان م بشن ل ابصليبية هك يد م  أيم مج جع   ا هل هاح
هبشننرية ا سنني  علينن  ابسنن م هيبجعنن  هّ  مت قشننة عق ىلننه ابتصنن رى هابنن  منن  أمههنن   مننلحن ها مينن ن اببقننرآنحن 

يقنو األم يننةحن هاخننس ا األان يننلحن هقننجل ابتصنن رى   ا سنني حن هإبعنن ل ابس لينن  هإبعنن ل ا  نن د هابسعسننه 
هإبعن ل ابصنلد هحقيقنة ابسامينهحن هقلنية جيية ع  ا سي حن هيف  يبنجة ا سني    انبو ي  هعان ىل هيف  األب
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هعاظنننيمهم صننن جك اب فنننرانحن هأعيننن د ابتصننن رى هصننن  م هصننني مهم هعشنننرياهم   ابنننزها حن هعنننركهم السننن نحن 
 بلصجر هابسم ويل.

 
صجصننية رانن بة ابتنن  صننلى   منن  ابشننب  ابنن  أ رينن  ابتصنن رى   عصننر احننرهال ابصننليبيةحن دعننجى خ -66

علينن  هاننلم ابباننرالحن هدعننجى أن ابقننرآن هرد بساظننيم ابتصنن رى هاب تنن ء علننيهمحن هوننبه   عاننهد ابزه نن     
ا انن محن هدعننجى ايسشنن ر ا انن م اببسننيف هايسقنن ديم بلعنن ا   ا انن محن هدعننجى أن ا سننلمني هوتيننجن 

 هكف ر.
 

ر احنننرهال ابصنننليبيةحن ابقننن دة هابنننج ةحن هابالمننن ء هك يننند كننن ن ابقننن ىلمجن علنننى دعنننجة ابتصننن رى   عصننن  -67
ابران ىللحن هقنه اانس هم ا سنلمجن هان ىلل ا ىلل ابهعجة ا ا ميةحن اب سدحن ها ه دحن هابرالحن ها سنعهحن ه ه 

هابسقسنننننيم هقيننننن ت األهىلحن هابقيننننن ت ا سننننن هذحن هقيننننن ت اللنننننفحن  جينننننة مسانننننهدةحن متهننننن حن اباقلينننننةحن ك بسننننن دع
قو الصننجم ها ق ريننةحن كمنن  ااننس همد األانن بيد ابا  فيننة ك  اننسهزأ هابننسه محن هاحمل كمنن   اباقليننةحن هعتنن 

 هابلني هابسلعف هابقصةحن هابس رار ها اسفه م هابساعد هااس هام ابشار   الدية باو ا ا  .
 

كنننن ن بننننهعجة ا سننننلمني بلتصنننن رى آ ر ملمجاننننةحن كننننهخجل أعننننهاد كبنننن ة منننن  ابتصنننن رى   ا انننن محن   -68
ا  ا سنننلمني هأخ قهنننم هعق بينننهيمحن ه سننن  يظنننرة ك ننن  مننن  ابتصننن رى ب اننن م ها سنننلمنيحن هالونننريم باننن د

هانن ح ا سننلمني   كسنند باننو ابتصنن رى ابصننليبينيحن هحسنن  مانن ملسهم  نن   نند أيننهيهم منن  ا سننلمنيحن 
 ر.إخرا  ا سلمني م  األيهبه هغ  ذب  م  اع هوهجر عزة ا ا م هع   ابس سي  ابصلي حن هال يل 

 
ي ح  أن ف رة صراع ا شن ريهللا   زابند مسنسمرة ماتن  هوهنر ا شنرهع ا  نجو علنى مسنرح األحنهاث  -69

 ابههبية بلب  اباصر.
 

حم هبنة  ن دة إ  إن يلا اب س ال م  السلة مجاجعة احرهال ابصنليبية ق بنل بلتقنه هابسج ين  همن  ينج  -70
هفقنن  ا ق همننة ابننلذ م رانن  ا سننلمجن هبيننين هبننين  يننهفه  مارفننة  رينن  األمننة هابجقننجا علننى عجامننل ابتهننجل

 ابت قه قجل ابش عر:
 

 إن دننننننننننننننننننننننننننننننننننه عيبنننننننننننننننننننننننننننننننننن   فسننننننننننننننننننننننننننننننننننه اللنننننننننننننننننننننننننننننننننن 
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  ننننننننننننننننننننننننّل مننننننننننننننننننننننننن    عيننننننننننننننننننننننننند فيننننننننننننننننننننننننن  هعننننننننننننننننننننننننن  
 

 هقجل ابش عر: 
 همنننننننننننننننننننن  انننننننننننننننننننن  منننننننننننننننننننن  خعننننننننننننننننننننأ همنننننننننننننننننننن  خلننننننننننننننننننننل

 

 

 أذينننننننننننننننننننننننننننننند   إصنننننننننننننننننننننننننننننن ح   نننننننننننننننننننننننننننننن  فاننننننننننننننننننننننننننننننل 
 

 ب نننننننننننننننننننننننننننن  بشننننننننننننننننننننننننننننر  ابالننننننننننننننننننننننننننننم ها يصنننننننننننننننننننننننننننن ا
 

 

 فنننننننننننننننننننننننننننلا هذا مننننننننننننننننننننننننننن  أحسننننننننننننننننننننننننننن  األهصننننننننننننننننننننننننننن ا 
 

 سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن مه  يهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهذ اننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبل اب
 

 

 انننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبو ي  حببلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  اعسصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن م  
 

 
أن يسقبنل يننلا ا هنه قبنج   حسنت   هأن يبنن رك فين  هأن جيالن  منن   اب نرمي هأانأل   ابالن  اباظنيم رال اباننر 

أعمنن و ابصنن حة ابنن  أعقننرال انن  إبينن  هأن    ننرم إخننجا  ابننلي  أعنن يج  علننى أكم بنن  هابقنن ر  اب ننرمي منن  
 صة بقجل   عا ىل "ربت  اغفر بتن  ه خجايتن  ابنلي  انبقجان اب مين ن ه  دانل األ ر ها  جبة هاخسم يلس ال

 (.10  قلجبت  غ  بللي  ءامتجا ربت  إي  رءها رحيم")احشرحن آية: 
 

 هيقجل ابش عر:
 أان ابفقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  إىل رال ابنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيفاي 

  

 

 أان ا سننننننننننننننننننننننننننننننننننن ني    منننننننننننننننننننننننننننننننننننجع حننننننننننننننننننننننننننننننننننن  يت 
 

 ابظلنننننننننننننننننننننننننننجم بتفسننننننننننننننننننننننننننن  هيننننننننننننننننننننننننننن  وننننننننننننننننننننننننننن    أان
 

 

 أن ىبعيتننننننننننننننننننننننننننن  مننننننننننننننننننننننننننن  عتنننننننننننننننننننننننننننهس ىبيت هالننننننننننننننننننننننننننن  
 

   أانننننننننننننننننننننننننسعيهللا بتفسننننننننننننننننننننننننن   لننننننننننننننننننننننننند متفانننننننننننننننننننننننننة
 

 

 ه  عننننننننننننننننننننننننن  ابنننننننننننننننننننننننننتفه و دفنننننننننننننننننننننننننهللا ا ّلنننننننننننننننننننننننننرا  
 

 هابفقننننننننننننننننننننننننننننننننر و هصننننننننننننننننننننننننننننننننف ذا   زم أبننننننننننننننننننننننننننننننننها  
 

 

 كمننننننننننننننننننننن  اب نننننننننننننننننننننين أبنننننننننننننننننننننها  هصنننننننننننننننننننننف بننننننننننننننننننننن  ذايت 
 

 هيننننننننننننننننننننلس احنننننننننننننننننننن ل حنننننننننننننننننننن ل اللننننننننننننننننننننق أمجاهننننننننننننننننننننم
 

 

 هكلهننننننننننننننننننننننننننننننننننم عتننننننننننننننننننننننننننننننننننهس عبننننننننننننننننننننننننننننننننننه بنننننننننننننننننننننننننننننننننن  آيت 
 

 
 كهحبمهك أوهه أن   إب  إ  أيد ااس فر  مابو ي  ابله
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 هأعجال إبي  هآخر دعجاان أن احمه   رال ابا  ني
 أهم املصادر واملراجع

 
 ب ننهادحن   ماننة ها داريننةحن اباسنن رية يظمهنن  ا انن ميةحن ابننههل مننهللا ع ق  نن  – يشننأ   الجارزميننةحن ابههبننة -1

 .م1971 ع م م  سس  را بة

 ابنننرايل ابربياننن حن عبننهابرمح   عبنننه ابصنننليبيةحن احننرهال خننن ل األهره، ابف نننر   ا انن م  ابشنننرا أوننر -2
 .م1994ي/1415

 بت نن زذحن قنن ريجتحن   ماننة متشننجرا  متصننجرحن صنن م حممننه.د ابصننليبية احركننة عج ينن    ابننهيين ابا مننل أوننر -3
 .م1996 األهىل ابعباة

 األهىل ابعباننننة اب سنننندحن عنننن   انننناهحن فهمنننن . د حعنننني  أمحننننه. د ابسنننن ري    اأُلهل هآ ر ابننننههل أخبنننن ر -4
 .م1992ي/1412

 األهىل ابعبانة دمشنقيةحن عبنهابرمح   قينق ابقنرا حن إدرينه بن  أمحنه ابتصنراييةحن علنى ابرد   ابجحهيية أدبة -5
 .م1408/1988

 ابقننرآنحن إحينن ء دار( ابسنناجد أبننج) ابامنن دذ حممننه بنن  حممننه اب ننرذ؛ ابقننرآن مننزااي إىل ابسننليم اباقننل إرونن د -6
 .ب ه 

 ا انن م  ابننرتاث إحينن ء صننتهها يشننر ا قننرذحن حممننه بنن  هأمحنن عينن لحن ابق  نن  أخبنن ر   ابننرايل أزينن ر -7
 .م1978 ابراب  ا سوهةحن اباربية ها م را  ا  ربية ا مل ة بني ا شرتك

 .قعر بههبة ابهيتية ابش هن هزارة/اب  ايجذ   رمحة: ابا مة/احق إوه ر -8

 األهىل ابعبانننة ابهيتينننةحن اب ق فنننة م سبنننة ابشننني لحن ابنننهي  مجننن ل.د ا اننن م  اباصنننر   ا اننن تهرية أعننن م -9
 .م1421-2001

 أمحننه ابننهي  وننه ال ب منن م هابتصنن رى ابيهننجد علننى ابننرد   ابفنن  رة األاننالة عنن  ابفنن خرة األ جبننة -10
 .ابقرآن م سبة ابشه هذ حممه  هذ ه قيق درااة ابقرا حن إدريه ب 

. ببتن ن – بن ه  ا ا صنر ف نراب دار ابرك ،حن  جد . د ا زدي ر إىل ا دهار م  ابار، األدال -11
 .م2001ي/1422 اب  يية ابعباة

 .اب ا تهرية ا ا را متشأة زغلجلحن حممه. د األيج، اباصر   األدال -12

 األهىل ابعبانننننة ابقننننن يرةحن اباصنننننريةحن ابتهلنننننة م سبنننننة اببنننننهيهللاحن عبنننننه بعفننننن  إانننننب يي حن   ا اننننن م -13
 .م1958
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 ابهيتينننةحن اب ق فنننة م سبنننة حننن حن فليننند حنننررس حنمتقنننل بننن  مرونننه بننن  أاننن مة متقنننلحن  بننن  ا عسبننن ر -14
 .ابق يرة

 أمحنه بن  حممنه ا ان محن دين  حم ان  هإوهن ر هاألهين م ابفسن د من  ابتصن رى دي    ر  ا ع م -15
 .ابرايل احرمنيحن م سبة ابسق  حع زذ أمحه. د  قيق ابقر  

 بن  عبنه  بن  علن  تحنفن  مهيتنة ه ري  ا  رال ملجك أخب ر   ابقر  ت برهل ا عرال األييه -16
 .م1972 ابراب  ا تصجرحن دار زرعحن أ،

 .م1979 ابق يرة ا ا راحن دار احجيرذحن عل  حممه حممجد ابش محن ب د   احل رية األه  ع -17

 .بلزركش  احملي  اببور -18

  قينننق ابقروننن حن ك ننن   بننن  عمنننر ابننن  إ  عينننل ابفنننهاء أ، ابنننهي  عمننن د بلوننن ف  هابته ينننة اببهاينننة -19
 األهىل ابعبانننة يعنننر بنننهار ها اننن مية اباربينننة هابهرااننن   اببونننجث مركنننز ابرتكننن  عبهاحملسننن  بننن  عبنننه 
 .م1998ي/1419

 .ابش م معباة اب  ييةحن ابعباة العيدحن أااه حن  رخيية درااة ابصجفية عته هابفهاء اببعجبة -20

 عبن ت إحسن ن. د  قينق عنلارذحن بن  حممنه بن  أمحنه ها  نرالحن األينهبه أخب ر   ا  رال اببي ن -21
 .م1983 ب ه  اب ق فةحن دار

 ي.1407 اب  ب ة ابعباة دمشقحن ابقلمحن دار احع حن عل  عبهابرمح .د األيهبس  ابس ري  -22

 .األو   ب  ابب ير ابس ري  -23

 .بلومجذ ا تصجرذ ابس ري  -24

 .ابرازذ ابهي  بف ر اب ب  ابسفس  -25

 ابستننجير مركننز كسنن الحن  أكننرم ابشنني  صننج ع حن هانن ىلل  أيجاعنن حن أيهافنن حن  ننلهرسحن مفهجمنن حن ابستصنن  -26
 .ا ا م 

 مصننعفى  قيننق األونن حن بنن  حممننه بنن  حممننه ها ت ننجر اب نن م منن  ا تظننجم صننت عة   اب بنن  ا نن مهللا -27
 .م1956ي/1375 اباراق  ابالم  اجملمهللا هزميل   جاد

 ال مسننة باننةابع بنن ه  ابالميننةحن اب سنند دار ابقننر  حن أمحننه بنن  حممننه ابقننرآنحن ألح نن م ا نن مهللا -28
 .م1996ي/1417

 غتنيم ح منه.د همصنر هفلسنعني ابشن م  بهنة ابصنليبيةحن ا  ععن   مجا هة   ا ا مية ا بهة -29
 .م2007ي/1428 األهىل ابعباة ابق يرةحن ابس محن دار اايهحن أبج

 ا عسصنن محن دار ع وننجرحن حممننه محنن د ف يننه.د األيننج، اباصننر   ابصَّننليبيني  ننه ا انن م  ا هنن د -30
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 .األهىل باةابع

 بنرتحن  نّرهت ع وجرحن حممه ف يه.د ا ملجك  اباصر   ها  جل ابصَّليبينّي  ّ ه ا ا م  ا ه د -31
 ي.1415/م1995 األهىل ابعباة ببت نحن  رابله

 ابننن  عبهابسننن م بننن  عبنننهاحليم بننن  أمحنننه عيمينننةحن  بننن  ا سننني  ديننن  بنننهل  ننن  ابصنننوي  ا نننجاال -32
 اب  ييننننننننة ابعباننننننننة ابننننننننرايل ابا صننننننننمةحن دار هآخننننننننري  صننننننننران بنننننننن  حسنننننننن  بنننننننن  علنننننننن . د  قيننننننننق عيميننننننننةحن
 .م1999ي/1419

 ابشنرا زينراء م سبنة كن ةحن  كمن ل  انجى هاألينج، ابف  م  اباصري    مصر   هاب لم ن ا جارذ -33
 .م2007 األهىل ابعباة مصر ابق يرةحن

 .ا صرية األالج م سبة م1986 ابراباة ابعباة ع وجر اايه ابصليبيةحن احركة -34

 األهىل ابعباننننننة عننننننجلحن منننننن يه حممننننننه. د هاب ننننننرال ابشننننننرا بننننننني ابا قنننننن   ابصننننننليبية رهالاحنننننن -35
 .ها  سم عية ا يس يية هاببوجث بلهراا   عني م1999/2000

 ابقنننن يرة بل سنننن الحن ا صننننرية اهلياننننة حبشنننن حن حسنننن . د عرمجننننة ابصننننجرذحن هبننننيم ابصننننليبية احننننرهال -36
 .م1991

 ابتهلننننة دار اباننننريينحن اببنننن ز ابسننننيه ابننننهكسجر بيننننةابار  إىل يقلنننن  ابركننننر أريسنننند ابصننننليبيةحن احننننرهال -37
 .ب ه  بلعب عةحن

 األهىل ابعباننننننة هابتشننننننرحن بلهراانننننن   اباربيننننننة ا  اسننننننة ا عننننننرذحن حنننننن كم. د ابعجفنننننن نحن أه احريننننننة -38
 .ببت ن ب ه  محن2004

 ابشنننننرهاحن دار محن1998  بانننننة فنننننجزذحن عمنننننر فننننن رها.د ها  يننننن رحن ابسنننننقج  اباب انننننيةحن ال فنننننة -39
 .األردن -عم ن

 عننننني م1999 األهىل ابعباننننة ق اننننمحن عبننننهس ق اننننم. د ابصننننليبية بلوننننرهال األيهيجبج يننننة اللفيننننة -40
 .ها  سم عية ا يس يية هاببوجث بلهراا  

 دار ابغعنننننجانحن حسنننننني انننننيه  قينننننقحن األيبننننن رذ حممنننننه بننننن  عبنننننهابرمح  ا اننننن م حن إىل ابنننننهاع  -41
 ي.1409 األهىل ابعباة ب ه  اببش ىلرحن

 .ا تصجرة – مصر ابيقنيحن دار عبهابرمح حن حممه عبهابرمح  ةحنا ا مي ابهبلجم اية -42

 ببتنن ن بن ه حن ا ارفنةحن دار ابصَّن َّ،َّحن علن .د ا  ين ر هعنهاعي   ا زدين ر عجامنل األمجينةحن ابههبنة -43
 .م2005ي/1426 األهىل ابعباة

 بف ننننرا دار م1997ي/1418  باننننة م  ننننهحن عبننننها تام. د ا انننن مية مصننننر   األيجبيننننة ابههبننننة -44
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 .ابار،

 انننننتة  بانننننة ا جاانننننمحن دار دع نننننجرحن عنننننرال. د هاحلننننن رذحن ابسي اننننن   رخيهننننن  األيجبينننننةحن ابههبنننننة -45
 .ببت ن ب ه حن محن2006

 .م2005 األهىل ابعباة ها ع م بلتشر ابراية مركز ابش   حن اب  فرا     األيجبيةحن ابههبة -46

 .ابابجد انفهللا. د الجارزمية ابههبة -47

 .ابار، ابف ر دار أمحهحن ح ف  ا ا م حن بلا   خ ن  ت يز غزه ها  جلحن الجارزمية ابههبة -48

 ببتننن نحن بننن ه  ا ارفنننة دار ابصَّننن َّ،حن حممنننه علننن . د هابسنننقج  ابتهنننجل عجامنننل ابا م يينننة ابههبنننة -49
 .م2006ي/1427 ابراباة ابعباة

 أهىل  بانة بنهاهل دذع ص ح. د ان   عبها ب ر. د اباب ا  اباصر   ا ا مية اباربية ابههبة -50
 .بل س ال ا ا تهرية مركز 2003

 هابتشننر بلعبننهللا ابننرتاث دار ا نن ب   فرحننجن ابنن  البيننف ا ننليدحن أعينن ن مارفننة   ا ننليد ابننهيب   -51
 .ابق يرة

 اب ق فنننةحن دار عبننن تحن إحسننن ن. د  قينننق ابشنننترتيين بسننن م علنننى ا زينننرةحن أينننل حم اننن    ابنننلخ ة -52
 .م1979ي/1399 اب  ب ة ابعباة ب ه حن

 إحسن ن:   قينق ا راكشن حن عبنها ل  بن    عبه أل، هابصلةحن ا جصجل ب س ، هابس ملة ابليل -53
 .م1973 األهىل ابعباة ببت ن – ب ه  اب ق فة دار – وريف  ب  هحممه عب ت

 ابقنن يرة هيبننةحن م سبنة حسنن ينيحن حممننه. د  قينق ا افننرذ احسنني بنن  صنن م ابتصن رىحن علننى ابنرد -54
 .م1988ي/1409 األهىل ابعباة

 ا  عج نن   مركننز متشننجرا  ا صننرذ حممننه  قيننق ابزايننهذحن حممننه بنن  لسنن ر ابت صننريةحن ابرانن بة -55
 .م1994ي/1414 اب جيد هابرتاثحن

 عصنن م.د هاأليجبيننجن ابسنن  قةحن هاحلنن رذحن ابسي انن  دهريننم مانن   اباننر، ا شننرا   ابسنن  ني -56
 .وب ره حممه

 ابقلننم دار ق اننمحن عبننهس ق اننم. د  نن بج  عننني ماركننة بعننل عننزق ابننهي  اننيف ا ظفننر ابسننلع ن -57
 .م1998ي/1419 األهىل ابعباة دمشقحن

 .ببت ن ا ارفة دار ابصَّ َّ،حن حممه عل  ابف ع حن حممه ابسلع ن -58

  تننننة يشننننر زايدةحن مصننننعفى حممننننه  قيننننق ا قريننننزذ علنننن  بنننن  أمحننننه ا لننننجكحن دهل  ارفننننة ابسننننلجك -59
 .م1972 ابق يرة اب سد دار محن1971 ق يرةاب هابتشرحن هابرتمجة ابسأبيف
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 .ابرا بة دار زيهانحن عبهاب رمي. د ا هلية ابست  -60

 .اباربية ابتهلة دار اباريينحن ابب ز ابسيه. د األيجبيجنحن ابجاعىحن اباصجر   األد  ابشرا -61

 ابعباننة ا تسننهىحن كسنن ال  ابسننويب  حن صنن م بنن  محننه. د األمننمحن اننقج    هأوننرس ا اتننجذحن ابلنناف -62
 .م2002ي/1423 األهىل

 .بللي  غيف م  أخب ر   ابايف -63

 يسننننيم  جزيننننف. د هف رانننن جر ا تصننننجرة   ابس اننننهللا بننننجيه يزميننننة مصننننرحن علننننى ابصننننلي  اباننننههان -64
 .م1981 ع م ابعباة اباربية ابتهلة دار يجافحن

  سبننننةا  ابننننجيي حن إبننننراييم بنننن  عبننننه .د ابسفسنننن    همتهعنننن  هآ رس حي عنننن  عبهابسنننن م بنننن  اباننننز -65
 .م1979 األهىل ابعباة ابق يرةحن ابسلفيةحن

 .م1992 -ي 1412 األهىل ابعباة دمشقحن ابقلم دار ابزحيل حن حممه.د عبهابس محن ب  اباز -66

 ببتنن نحن بنن ه حن ابالميننة داراب سنند عبننها اع حن فنن رها. د ابالمنن ءحن اننلع ن عبهابسنن محن بنن  اباننز -67
 .م1993ي/1413 األهىل ابعباة

 األهاىلننل م2006 األهىل ابعباننة اح ينن حن متننلر.د ابصننليبيةحن احننرهال عصننر   ابههبيننة ابا قنن   -68
 .اجرية دمشقحن هابسجزيهللاحن بلتشر

 ابعبانة ا ان ميةحن هابتشنر ابسجزينهللا دار حممنجد عبنهاحليم علن . د ا ان م  هابان   ابصلي  اب زه -69
 .م1993ي/1414 األهىل

 .م1965 هابتشر بلعب عة ابقجمية ابهار حممجدحن حممه  قيق ابقها حن ابفس    ابقس  ابفس  -70

 دار ها عنن م ابهراانن   مركننز ابامننرذحن إبننراييم بنن  عبننهابازيز.د اباصننجر عننيف ا انن ميةحن ابفسننجح -71
 .م1997ي/1418 األهىل ابعباة أوبيلي 

 .ب ه  اب سد ع   ابقرا حن إدريس  ب  ألمحه ابفرهاحن -72

" ابقنيم ابن " ب نر أ، بن  حممنه إىل متسنجال اب سن ال اببي ن هعلم ابقرآن علجم إىل ا شجقة ابفجاىله -73
 .م1982ي/1403 األهىل ابعباة ب ه حن ابالميةحن اب سد دار

 هفسجح عن  ابنهي  صن ح دهبة   ابس عيع  دهرس اباسق   اببيس   عبهابرحيم ابف  ل ابق    -74
 .ابفلسعيتية ابهراا   م اسة و يلحن د    ي دية

 

 دار العيننندحن ايانننني إبنننراييم.د األينننج،حن اب  منننل ا لننن  هعفنننري  ابصنننليبيني أ مننن ع بنننني ابقنننهت -75
 .م2001ي/1421 األهىل ابعباة األردنحن ا ت ي 
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 بلعب عننننة يامنننة دار محن2000ي/1420 األهىل ابعباننننة ا هسنننهذحن علينننة هحلنننن رةحن  ريننن  ابقنننهت -76
 .ببت ن ب ه 

 . جبجن  ب  ا جيرية ابق ىله -77

 عبنننهاب رمي ابننن  حممنننه بننن  حممنننه اب نننرم أ، بننن  علننن  احسننن  أ، ابنننهي  بانننز ابسننن ري    اب  منننل -78
 األهىل ابعباننننننننننة ببتنننننننننن ن – بنننننننننن ه  ا ارفننننننننننة دار وننننننننننيو حن منننننننننن مجن خليننننننننننل ابشنننننننننني   قيننننننننننق ابشننننننننننيب  حن

 .م2002ي/1422

  قينننق ابصننن ح حن  جبنننجن بننن  علننن  بننن  حممنننه ابنننهي   نننه ابس رخيينننةحن ابّت ننند   ابيفقينننة ابلماننن ن -79
 .م1994ي/1415 األهىل ابعباة زمحنح اب  دار يجاف رمل ن خ  حممه

 .ابق يرة احملبةحن م سبة اجرايلحن رايل عشر ابس اهللا ابقرن   مصر   ابقبع  اجملسمهللا -80

 اجمللننه  قيننق األيهبسنن حن ععيننة بنن  غ بنند بنن  عبننهاحق ابازيننزحن اب سنن ال عفسنن    ابننج يز احملننرر -81
 .ابق يرة ا ا م  اب س ال دار بف ت ابالم 

 .ءابفها أل، ا  سصر -82

 .األهىل ابعباة ابرايل ابفرزداحن مع بهللا ابرازذ عمر ب  حممه. د ابفق  أصجل علم إىل ا هخل -83

 ابننننلي حن بلونننن ف  ابس لنننيص هبليلنننن  ابتيسننن بجرذ احنننن كم ابصننننويونيحن علنننى بلونننن كم ا سنننسهرك -84
 .ب ه  ابار، داراب س ال

  نهة ابسناجديةحن ابنهار ع من نحن فسون  حممنه.د عرمجنة دكندحن انت يج احل رةحن  ري    ا سلمجن -85
 .م1985ي/1405 اب  يية ابعباة

 م اسنة ابرتكن حن عبنه . د  ونراا اببن ح ني من  مج عنة حققن  ابشنيب  حن حتبل ب  أمحه ا سته -86
 ي.1413 األهىل ابعباة ب ه  ابرا بة

 .م1984 اب  متةحن ابعباة ابق يرةحن ا صرية ابتهلة م سبة ول حن أمحه. د ا سيوية -87

 ابانراين انايه حممنه  قينق ا راكشن حن علن  بن  ابجاحنه عبنه ا  نرالحن أخبن ر عل نيص   ا اعند -88
 .م1949ي/1368 األهىل ابعباة ابق يرةحن ا اسق مةحن معباة هزميل حن

 
 

  ننن  بننن  أمحنننه ها  نننرالحن هاألينننهبه إفريقينننة علمننن ء فسننن هى عننن  ا  نننرال ها ننن مهللا ا انننرال ا ايننن ر -89
 بنننننن ه  ا انننننن م حن اب ننننننرال دار حعنننننن حن حممننننننه وننننننراا  ابفقهنننننن ءحن منننننن  مج عننننننة خر نننننن  ابجيشريسنننننن حن

 .م1981ي/1401
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 بلعب عنننة يعنننر هزميلننن حن ابرتكننن  عبنننه . د  قينننق ا قنننهتحن قهامنننة بننن  أمحنننه بننن  عبنننه  ا  نننينحن -90
 .م1992ي/1412 اب  يية ابعباة ابق يرةحن هابتشر

 .ب ه  ةحنبلعب ع اباربية ابتهلة دار ابصّي دحن ا اع  عبه ف اد. د ابس ري    ا  جل -91

 – اعداال كليننننة  احمننننها حن زابر ف  مننننة هاباسنننن ريةحن ابسي اننننية هإا زاعنننن  أيننننجال ابصنننن م ا لنننن  -92
 .م1995 ع م م  سس حن را بة ب هاد   ماة

 دمشننقحن ابف نرحن دار زّكن رحن انهيل ابنهكسجر األاننس ذ ابصنليبية احنرهال  رين    ابشن ملة ا جانجعة -93
 .م1999 اجراي

 ب ننننهاد ا انننن را معباننننة اباننننزاهذحن عبنننن ت علينننن  هعلننننق صننننوو  بابنننن تحنا بننننين خلفنننن ء   ابتننننيفات -94
 .م1946ي/1365

 . هع هذ عز  حممه ها ا محن ابتصرايية -95

 ابقنننننن يرة ابصننننننوجةحن دار ابشننننننرق هذحن. د  قيننننننق ا سعبنننننند  نننننن  بنننننن  يصننننننر ا مي ييننننننةحن ابتصننننننيوة -96
 .م1986ي/1406

 .عمر ف رها ا ا ميةحن ابتظم -97

  ا تعه  ابهي بص ح ابهبلجم اية ابتظم -98

 .ابتيفاهذ رأفد ابصليبية ابتقجد -99

 من  مج عنة بات ينة األ  يينةحن ا سسشنرقني مجاينة إصنهار ابصنفهذ أيبن  بن  خلينل اببجفين  حن ابجا  -100
 .م1983/م1962 ب ه  ها سسشرقني ابارال

 ابس اننلحن ذا  ق اننم عبننهس ق اننم. د عرمجننة ابشنن ريت فجونني  اباننر،حن ابشننرا   ابصننلي  ابج ننجد -101
 .م1993ي/1413 األهىل ابعباة داب جي

 حسننني حممننه حمسنن  د.أ فنجزذ عمننر فنن رها د.أ ا انن م  اباصنر   فلسننعني  رينن    ابجاني  -102
 .م1999 ابشرها دار

 م1997ي /1417 اب  ييننة ابعباننة ابروننهحن دار عمنن رةحن حممننه. د ابسنن ري  هصننت عة اببسنن ري  ابننجع  -103
 .بلهار األهىل

 . ةغجا يجاف األيجبية اب رك إم رة -104

 ابا ونرة ابعبانة ابقن يرةحن مصريةحن ا الج م سبة ع وجر عبهابفس ح اايه ابجاعىحن اباصجر أهرهاب -105
 .م1986

 .م1999 -ي 1419 اب  ب ة ابعباة ابابهسحن حممه يفس حن ابس ري  أيايه -106
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 احتفن  إايت بن  أمحنه بن  حممنه ابت صنرذ ابيفكن   أ، أايت ابن  ابنهيجرحن هقن ىلهللا   ابزيجر بهاىلهللا -107
 .م1975 األهىل باةابع

 .بل  مهذ ا  جو اب زه قبيل ابش م ب د -108

 األردنحن اببشن حن دار ا هنهذحن عبنه حسن  عبنها ليل. د ابصنليبية احنرهال أدال   ا قنهت بيند -109
 .م1995ي/1415 اب  يية ابعباة

 انةابعب ابتفن ىله دار  قنج حن انهيل حممه. د ا زيرة هإقليم ابش م هب د مصر   األيجبيني  ري  -110
 .م1999ي/1420 األهىل

 اب  ب ننننننة ابعباننننننة اباننننننريينحن اببنننننن ز ابسننننننيه.د عرمجننننننة ريسننننننيم ن اننننننسيف  ابصننننننليبيةحن احننننننرهال  رينننننن  -111
 .م1993ي/1413

 م2004 عننن م  بانننة عنننجلحن مننن يه حممنننه اببيشننن هذحن عبنننه  انننايه ابصنننليبيةحن احنننرهال  ريننن  -112
 .األهىل ابعباة

 .م1999 اب  يية ابعباة اباربيةحن بتهلةا دار عمران اايه حممجد ابصليبيةحن احرهال  ري  -113

 .ا  ماية ا ارفة دار يجاف يسيم  جزيف. د اببيزيعيةحن ابههبة  ري  -114

 عجفيق كم ل  عمر اببيزيعيةحن ابههبة  ري  -115

 .اباتيفذ  ب  ابزم ن  ري  -116

 ونننب ال م اسنننة ابسنننيهحن حممنننجد. د ها ملجكينننة األيجبينننة ابنننههبسني عصنننر   اباربينننة ابقب ىلنننل  ريننن  -117
 .م1998 ا  ماة

 .إقب ل عّب ت ا  جلحن  ري  -118

 درينننننه حممنننننهحن عينننننه انننننجادذ.د ا ا  نننننهذحن خ ونننننهللا. د ابصنننننلي حن هاب نننننزه ابانننننر، ابنننننج    ريننننن  -119
 .م1986 اب  يية ابعباة يجرذ عبهابق در

 دار ابتصنننرحن احننن ف  حممنننه األينننج،حن اباهنننه   ينننة حننن  ابامنننرذ ابفنننس  مننن  ا قنننهت بيننند  ريننن  -120
 .م2003ي/1424 األهىل ابعباة ب ه  ببت نحن ةا ا مي اببش ىلر

 ابف ننر دار غتننههرحن يجاننف حممننه.د ابا منن   ابفننس  حنن  الايسننه  متننل عمننر ابنن   زيننرة  رينن  -121
 .م1990 األهىل ابعباة ب ه حن ابلبت  حن

 ابقنن يرة – مننهبجو م سبننة اننيهحن فنن اد أمحننه.د أيننجالحن بننين انن  ني زمنن  ا انن مية مصننر  رينن  -122
 .م2002

 .م2005ي/1425 األهىل ابعباة ابق يرة ابشرها دار ابقر  هذ يجاف علي حن ا فرتى ت  رخي -123
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 م سبننة قننهححن حممننجد. د  قيننق ا افننرذحن احسننني بنن  صنن م ها ايننلحن ابسننجراة حننرا منن  ختعيننل -124
 .م1998ي/1419 األهىل ابعباة ابرايلحن ابابي  نحن

 .ب ه  ابار،حن ابرتاث إحي ء دار بللي حن احف ا علكرة -125

 األينننهبه دار ابشننريفحن عقيننل حسنن  حممننه هابسنننم ء األرل ملنن  علننى هوتنن ء همت  نن ة عسننبي  -126
 .م2000ي/1421 األهىل ابعباة اللراء

 ابهلتنه ابعب عنة إدارة ا  ن  حن هابسنبهللا اباظنيم ابقنرآن عفسن    ا ا   رهح ا سمى األبجا  عفس  -127
 .ابعبهللا اتة ذكر بهه

 ي.1408 ا  رمة م ة ابسع ريةحن ا  سبة ابعيفذحن  رير ب  حممه بلعيفذحن اببي ن   مهللا -128

 األهىل ابعبانننننة ابقننننن يرةحن ا نننننجزذ ابنننن  دار ابشننننني  آل صننننن م ابعو هيننننةحن اباقينننننهة ونننننرهح  نننن مهللا -129
 .م2006ي/1427

 بننن  حممنننه ها جحنننهي حن ا نننرابعني عصنننر خننن ل ابتصننن رى منننهللا ابصنننراع   األينننهبه علمننن ء  هنننجد -130
 ي.1419 األهىل ابعباة بريهة ابساجديةحن اباربية ا مل ة سمهللاحناجمل أصهاء دار اليلحن أاب إبراييم

 علننن  أمحنننه حممنننه. د ابصنننجفية علنننى ابنننرد   اهلعنننرذ ابسننن دت ابقنننرن   ابسنننلف علمننن ء  هنننجد -131
 .م2003ي/1424 األهىل ابعباة ابروهحن م سبة ا جيرحن

 هىلاأل ابعبانننننننننننة ابفرقننننننننننن ن دار غتيمنننننننننننةحن أبنننننننننننج زايدة ابا مننننننننننن يينيحن  ريننننننننننن    ملنننننننننننياة  جايننننننننننند -132
 .م1983ي/1403

 .ب ه  ابالمية اب سد دار اهل   حن أمحه ابسيه ابب غةحن  جاير -133

 األهىل ابعباننننننة بلتشننننننر اب ق فيننننننة ابننننننهار إايتحن  بنننننن  ها لننننننجكحن اللفنننننن ء أمننننننر   ابسننننننلجك  ننننننجاير -134
 .م2006ي/1426

 ي.1387 اب سد إحي ء دار األهىل ابعباة ابسيج   ابهي    ل احمل  رةحن حس  -135

 .ابق يرة ا سيويةحن اب ق فة دار ف رتحن ف يز ابقه ا سيو حن ا مي ن    ايةأا حق ىلق -136

 .ب ه ي 1390 ا  ينيحن دار عل حن كرد  حممه ابش محن خع  -137

 ب ربل  ا سبجك ابليد خ صة -138

 األهىل ابعبانننننة ابامننننن دذحن حسننننن  حممنننننه.د يامننننن ن. د ها م بيننننن  األينننننجبيني  ريننننن    درااننننن   -139
 .أربه دنحناألر  مح دة م اسة م2000

 ان  حن عبنهابازيز ابسنيه انور. د ان   ابازينز عبنه ابسنيه. د ها م بين  األينجبيني  رين    درااة -140
 .ا ا تهرية ا  ماة وب ال م اسة
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 ابعباننننة ابجفننن ءحن دار ابصنننوجةحن دار عننننجيهحن عبنننهاحليم.د إاننن مية دهبننننة و ونننني بسنننقج  دراانننة -141
 .م1989ي/1410 اب  ب ة

 ابرهمنن حن صنن م بنن  عبننه  بنن  اننليم ن. د ابصننليبيةحن احننرهال عصننر   بلتصنن رى ا سننلمني دعننجة -142
 .ببت ن ب ه  محن2007 -ي 1428 األهىل ابعباة ابرايل ابروه م سبة

 ابرهمننن حن صننن م بننن  عبنننه  بننن  انننليم ن ابصنننليبيةحن احنننرهال عصنننر   بلتّصننن رى ا سنننلمني دعنننجة -143
 .م2007ي/1428 األهىل ابعباة ابرايل ابروهحن م سبة

 دار – حلبننننجو – دمشننننق م2007 األهىل ابعباننننة األه   أمحننننه. د األيننننج، اباصننننر   قدمشنننن -144
 .ابس جي 

 ابصنليبية احركنة خن ل ابصليبيني  ه ا ه د   األد  ابشرا   ا سلمني هابالم ء ابفقه ء دهر -145
 .م2002ي/1423 األهىل ابعباة ابابي  نحن م سبة يقل حن اليم ن آاي . د

 .ا ميل  رويه ا جصلحن   األ ب ة دهبة -146

 حممنننه علننن .د ابصنننلي  هاب نننزه اببننن  ين ابس ل نننل  ق همنننة إاننن م  مشنننرهع هبنننرهز ابسننن  قة دهبنننة -147
 .م2006ي/1427 األهىل ابعباة ببت ن ا ارفةحن دار ابصَّ َّ،حن

 .م1964 ب ه  ص در دار األيهبس حن اب ت   أمحه حممه احس  أبج  ب حن اب  رحلة -148

 .م1980ي/1400 ب ه  ص در دار اب ت  حن أمحه ب  حممه حن ب  اب  رحلة -149

 .عيمية  ب  ا ت ر ع  هابته  اب ارها األمر را بة -150

 .بلص ب  ال فة دار راجم -151

 عبيه إاو ا هبيزيعةحن رهم  -152

 .ابقيم  ب  ابسفس  علم   ا س  زاد -153

  بانة ابنهي نحن ان م  قينقحن  ابانهميحن اب  ابق ام أبج ابهي  كم ل  حلدحن  ري  م  احلد زبهة -154
 .م1954 دمشق

  بنننلحن بننن  ماننن ذ م سبنننة ابافننن  حن حسنننني بننن  انننيه هابسننن را حن هابقنننيف بلمنننج  ابانننيفا  اننن د -155
 .م2000ي/1420 األهىل ابعباة

   مانة اعداالحن كلينة  ابتقيندحن مصنعفى حس  أح م ابهاخليةحن   بهي  ابت صر الليفة اي اة -156
 .م1988 ع م ب هاد

 مننهبجوحن م سبنة فرحن  حن عبنهابجي ال.د ابسصنجا   همهرانس  حي عن  ابشن ذوحن احسن  أبنج انيه -157
 .م2003 األهىل ابعباة
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 ابسن باة ابعبانة ابران بةحن م اسنة ابنلي حن ع من ن بن  أمحنه بن  حممنه بلنلي حن ابتنب ء أع م ا  -158
 .م1990 -ي 1410

 ابننهي  ان ء ابيجانفيةحن  هاحمل انن ابسنلع يية ابتنجادر) األيننجبني ابنهي  صن ح ابت صننر ابسنلع ن ان ة -159
 .م2003 األهىل ابعباة األهاىلل دار وهاد اب 

 األهىل ابعبانة منرزاحن عبنهاب ف ر إحسن ن.د هصنف ع حن     ا عسق دية هأراةس اعمهذ ابهي  ايف -160
 .م2004ي/1424

 ابههبيننة األف نن ر بينند عبهابسنن محن بنن  بلاننزّ  هاألعمنن ل األقننجال هصنن م هاألحننجال ا انن را وننعرة -161
 .رايلاب

 عبننهاح  ابفنن ح أ، ابننهي  وننه ال ا منن م ابامنن د  بنن  ذينندحن منن  أخبنن ر   ابننليد وننلرا  -162
 األهىل ابعباننننننننة بننننننن ه حن – دمشننننننننق ك ننننننن حن  بننننننن  دار ابهمشننننننننق حن احتبلننننننن  ابا نننننننرذ حممننننننننه بننننننن  أمحنننننننه
 .م2004ي/1411

  بةحنابران م اسنة ابرتكن حن عبنه . د  قينق ابعنج  عبنهابقجذ بن  انليم ن ابره نةحن لسصنر ورح -163
 .م1990ي/1410 األهىل ابعباة ب ه 

 انننتة  بانننة ابهيتينننةحن اب ق فننة م سبنننة احتبلننن حن إبننراييم ألمحنننه أينننجال بننين مت قننند   ابقلنننجال وننف ء -164
 ي.1415/م1996

 اعفنننن ا دار هزميلنننن حن بيلننننجن فنننن رها عرمجنننن  يجي نننن  زي ريننننه اب ننننرالحن علننننى عسننننعهللا اباننننرال  ننننه -165
 .م1981 ال مسة ابعباة ب ه حن ا هيهةحن

 ها رون د اب ق فنة هزارة ابقلقشنتهذ علن  بن  أمحنه – البينف – ا يش ء صت عة   األعشى صب  -166
 .رصر ابقجم 

 بينند اب رمنن حن صننهيد أبننج بنن  اعسننىن ابب نن رذ إ  عيننل بنن  حممننه بنن  عبننه  ابب نن رذحن صننوي  -167
 .م1998ي/1419 ابرايل ابههبيةحن األف  ر

 .ا ا م  ا  سد بألبب  حن ابص   ا  مهللا صوي  -168

 

 األهىل ابعبانننننة ابننننرايلحن ا انننن را م سبننننة األببنننن   ابننننهي  انصننننر حممننننه داهدحن أ، اننننت  صننننوي  -169
 .م1998ي/1419

 .األبب   ابهي  انصر حممه بلا مة ابرتملذحن ات  صوي  -170

 األف نننن ر بينننند اب رمنننن حن صننننهيد أبننننج بنننن  اعسننننىن ابقشنننن ذحن حعنننن   بنننن  مسننننلم مسننننلمحن صننننوي  -171
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 .م1998ي/1419 ابرايلحن ابههبيةحن

 ابننن  دار اهلننن وحن عينننه انننليم عبهابسننن محن بننن  ابانننزّ  ابالمننن ء انننلع ن حيننن ة مننن  معجينننة  صنننفو  -172
 .م1990ي/1410 األهىل ابعباة ا جزذ

 ابعباننة دمشنقحن ابقلنم دار اببيننجم حن ر ند حممنه. د ابصننلي  ابانههان قن ير األيننج، ابنهي  صن ح -173
 .م1998ي/1418 األهىل

 علننن . د ا قنننهت بيننند ه رينننر ابف  مينننة ابههبنننة علنننى ابقلننن ء   ه هنننجدس األينننج، ابنننهي  صننن ح -174
 .م2008 – 1429 األهىل ابعباة ببت ن ب ه  ا ارفةحن دار ابصَّ َّ،حن

 اب نن   ابقننريني خنن ل هاب ننرالحن ابشننرا بننني ابصننراع قصننة قلاعنن حن قننهرذ األيننج،حن ابننهي  صنن ح -175
 .م1997 اب  ب ة ابعباة عشر هاب  ب  عشر

 م سبننننة محن1991 ابعباننننة ابشنننن م حن أمحننننه. د األيّجبيننننة ابّههبننننة  رينننن  هابصننننليبيجن ابننننهي  صنننن ح -176
 .اباربية ابتهلة

 .م1994ي/1414 األهىل ابعباة ابزبهة ا هسهذ عبلة ابقهتحن ه رير ابهي  ص ح -177

 دار هزميلن حن احلنجل عبنهابفس ح  قينق ابسنب  حن علن  ب  عبهابجي ال بلسب  حن ابش فاية  بق   -178
 .ابق يرة اباربية اب سد إحي ء

 .م1958 ابعباة ابق يرة ا يفيتحن عبهابرمح  هاألخب رحن ابرتا م   اع ر عع ىلد -179

 .ب ه  – صيها – اباصرية ا  سبة متشجرا  مراد حممه عبهابرمح  عبهابس محن ابهي  عز -180

 .م2007ي/1428 األهىل ابعباة ب ه حن دمشق ك    اب  دار بلصَّ َّ،حن ابزي ية ابههبة عصر -181

 ابعبانننة ابراننن بة م اسنننة كنننردىحن  مجاننن  حممنننه عبهابسننن محن بننن  ابنننهي  عنننز اننن ما  وننني  فسننن هى -182
 .م1996ي/1416 األهىل

 ا  رمنةحن م نة ابسع ريةحن ا  سبة ابلو محن حممه ب  اايه عاليق ابشجك  حن عل  حممه ابقهيرحن فس  -183
 ي.1413 اب  يية ابعباة

 

 ابشننرها دار أمنننيحن أمحننه حسننني عرمجننة ها حن مننجيسعمرذ اب ربيننةحن احلنن رة علننى ا انن م فلننل -184
 .م1986ي/1406 اب  يية ابعباة ب ه حن

 .و كر  ب  ابجفي   فجا  -185

 .ا ا تهرية ا  ماةحن وب ال م اسة اباب دذ لس ر أمحه.د ها ملجك  األيج، ابس ري    -186

 .خليل ابهي  عم د بلس ري حن ا ا م  ابسأصيل   -187
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 األهىل ابعبانننننننة األردنحن ا تننننننن رحن م سبنننننننة ىل حنابسننننننن مرا يامننننننن ن بلسننننننن ري حن ا اننننننن م  ابسفسننننننن    -188
 .م1985ي/1406

 هاببونننجث بلهرااننن   عنننني م2007  بانننة ق انننم عبنننهس ق انننم. د ها م بيننن  األينننجبيني  ريننن    -189
 .ها  سم عية ا يس يية

 ابعبانننة ا سنننيويةحن اب ق فنننةحن دار ابتصننن رى اب ينننج  علمننن ء مننن  خنبنننة ا قنننهتحن اب سننن ال قننن مجت -190
 .اب  يية

 .  ب ه  اباصرية ا  سبة ابعباة/اب زاو حممه ابشي  /قاح قلاىلف -191

 بهران حممه عرمجة ديجرايدحن هل احل رةحن قصة -192

 األهىل ابعبانة ابتنيفاهذحن فسوينة هاح  نر ا   ن  بنني ابسي انية همشن  ع  ا ا م  ابا   قل اي -193
 .م1983

 بلهراانن   عننني 1998 ىلاأله  ابعباننة عبهاحميننه رأفنند. د ابصننليبية احننرهال  رينن  منن  قلنن اي -194
 .ها  سم عية ا يس يية هاببوجث

 ابعبننن ع دار ابالمينننةحن اب سننند دار عبهابسننن محن بننن  عبنننهابازيز األانمحن مصننن م   األح ننن م قجاعنننه -195
 .م1992ي/1413 اتة األهىل ابعباة دمشقحن بلعب عةحن

 دار ا ن ح  ّمنهحم قتنههز( ابفنرها) كس بنة  خن ل م  ابقرَا  وه ال عته ها فسهة ا صلوة قجاعه -196
 .م2006ي/1427 األهىل ابعباة َحزم اب 

 .  يت  ب  ابههاهي  قجايني -197

 ابجفنن  أبننج أمحننه. د ا انن م وننرياة   ابههبيننة هابا قنن   ابننههو ابقنن يجن بقجاعننه ا عنن م كسنن ال -198
 .م2001ي/1421 األهىل ابعباة

 بنن  إ  عيننل ابننهي  وننه ال ةحنونن م أل، هابصنن حية ابتجريننة ابننههبسني أخبنن ر   ابره ننسني كسنن ال -199
 .م2005ي/1418 األهىل ابعباة ابرا بةحن م اسة ابهمشق حن ا قهت إبراييم

 
 

 ا تعنه ابنهي  صن ح  قينق ابنههادارذحن أيبن  بن  عبنه  بن  ب نر أبنج اب نررحن ه ن مهللا ابنهرر كتز -200
 .م1961 ابق يرة

 .بلت بلس  ابقجايني  هللا -201

 اب  يينننة ابعبانننة ق انننم عبنننهس ق انننم.د ابتسننن ىل  ابنننههافهللاحن حنا يهيجبج ينننة ابصنننليبيةحن احنننرهال يينننة مننن  -202
 .اب جيد ابس ال ذا  دار 1993
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 األهىل ابعباننننننننننة مجياننننننننن نحن فننننننننن اد البينننننننننف اب نننننننننرالحن حلنننننننننن رة أاننننننننن ت ابالمينننننننننة ابانننننننننرال مننننننننن ور -203
 .هابتشر بلهراا   اباربية ا  اسة ني1422/م2001

 .ه ب   ابتجرحن متشجرا  كس ال  إبي ت حت يي حن اب تس حن ابشرع  مجعة -204

 .م1968 مصر ا ا راحن دار حبش حن حس .د عرمجة  جايفيلحن   ن  جايفيلحن ملكرا  -205

 ا ننجزذحن ابنن  اننب  ابرتكنن حن قزاهغلنن  بنن  ا ظفننر أبننج ابننهي   ننه األعينن نحن  رينن    ابزمنن ن مننرآة -206
 .م1952 اهلته – ابهك  – آابد حيهر ابا م يية ا ا را داىلرة

 ا صنننرذ ا  سننند م2002 اب  يينننة ابعبانننة احنننجيرذحن حممنننه حممنننجد.د ابجانننعىحن اباصنننجر   مصنننر -207
 .ا عبجع   بسجزيهللا

 اباربيننةحن ابتهلننة دار ع وننجرحن ابفسنن ح عبننه اننايه. د ها م بينن  األيننجبيني عصننر   هابشنن م مصننر -208
 .ببت ن ب ه 

 .عم رة حممه اب زاةحن  ه ابارال ما رك -209

  يبننننةحن دار هآخننننري حن ابتمننننر   عبننننه حممننننه  قيننننق ابب ننننجذحن مسنننناجد بنننن  احسنننن  ابستزيننننلحن مانننن   -210
 .م1989ي/1409 األهىل ابعباة ابرايلحن

 اننننايه حممننننجد هاحننننر،حن ابسي انننن  ابسنننن ري  بهرااننننة مننننهخل اببيزيعيننننةحن ا ميفا جريننننة  رينننن  مانننن   -211
 .م2006  باة ا  ماية ا ارفة دار عمرانحن

 هابانننر، ا انن م  اباعننز    هينننه خعنن ال هابفننري  ا سننلمني بنننني هابسنن م ابصننل  ما يننها  -212
 .م1995ي/1415 األهىل ابعباة ابف رحن دار غجا  حن يجاف.د ابجحههذ اب ر، ابتهلجذ ها شرهع

 اب  يينننة ابعبانننة ببتننن نحن  نننرابلهحن بنننرتحن  نننرهت عبنننجدذحن بننن  يتنننرذ ابسننن مية احلننن را  ماعنننم -213
 .م1991ي/1411

 .هاصل ب  ا   ب  حممه ابهي  مج ل أيجالحن بين أخب ر   اب رهال مفر  -214

 األردنحن ابتفنن ىله دار عمننرحن صنن م بنن  عمننر. د عبهابسنن م بنن  اباننز ا منن م عتننه ابشننرياة مق صننه -215
 .م2003ي/1423 األهىل ابعباة

 ببتنن نحن بنن ه  ا ا صننرحن ابف ننر دار عبهابسنن م بنن  اباننز ابالمنن ء اننلع ن البيننف ابصنن ةحن مق صننه -216
 .م2000 اب  يية ابعباة اجراي دمشق

 حممننننه. د  قيننننق الزر نننن حن عبهابصننننمه بنننن  أمحننننه مينننن نحنا  أيننننل رايل همراعننننهللا ابصننننلب ن مقنننن مهللا -217
 .م1975ي/1395 اب  يية ابعباة مصرحن هيبةحن م سبة ها سيويةحن ا ا م بني عتجان  د و م حن

 ابعباننة ابننهي  انناه عننهانن ا  جبيننة هابزحننجا ابصننليبية احمنن   مجا هننة   األيجبيننة محنن ة  ل نة -218
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 .م2003ي/1424 األهىل

 اب  ب ننننة ابعباننننة ابفننننرزداحن معنننن بهللا ابننننرايلحن األ انننن حن زايننننر. د اب ننننرمي قننننرآناب   ا ننننهل متنننن ي  -219
 ي.1404

 أمحنننه.د  قينننق األبجصننن ذحن انننايه بننن  حممنننه هابيهنننجد ابتصننن رى علنننى ابنننرد   اببجصننن ذ متظجمنننة -220
 .م1979ي/1399 األهىل ابعباة ابق يرةحن اببي ن دار معباة ابسق حن حع زذ

 انايه بن  حممنه بن  علن . د هلن  ا  ن بفني من  همجقفن  لفابسن عقينهة عقرينر   قهامنة ابن  مته  -221
 .اباجدية ابههبيةحن األف  ر بيد ابشهرا حن

 األهىل ابعباننننة   يبننننةحن دار يننننهاءحن ابسننننيه فسونننن  بنننن  ابازيننننز عبننننه ا انننن ميةحن اعداال مجاننننجعة -222
 .م2003

 .ب ه  اببو ر دار م2006  باة األيج،حن اباصر ابارالحن  ري  مجاجعة -223

 .حسني أمحه مصرحن   ري مجاجعة -224

 ا  رمنننةحن م نننة ابقنننرى أم   مانننة يشنننر زامنننلحن عبنننهابرمح  منننرمي ابتصنننراييةحن مننن  عيمينننة ابننن  مجقنننف -225
 .م1997ي/1417

 ابليبينننةحن ا م ي ينننة ععيننن حن اننن   حممنننه مجننن ل ابصَّنننلي حن اب نننزه مننن  هُقلننن    ابشننن م فقهننن ء مجقنننف -226
 .بلهراا   ابليبيني  ه د مركز م2000 األهىل ابعباة

 دار ابس رانن حن ابننرمح  عبننه عمننر. د ه ليننل داراننة ابصننليبيةحن احننرهال عصننر أدال منن  يصننج  -227
 .م1985ي/1405 األهىل ابعباة ابساجدية  هة ا ت رةحن

 هابتشننننر ابسجزيننننهللا دار مفسنننن ححن   عبننننه أمحننننه. د هابسعبيننننق ابتظريننننة بننننني ا انننن م   اح ننننم يظنننن م -228
 .ا ا مية

 .ابق يرة ابه جذ مع بهللا إ  عيل اب نو ابسم هيةحن ابشراىلهللا   ا سي  يظرية -229

:   قينق – ابسلمسن   ا قنرذ حممه ب  أمحه:  البيف – ابر يد األيهبه غص    ابعيد يف  -230
 (.م1968ي/1388) ب ه  – ص در دار –  بهللا – عب ت إحس ن ابهكسجر

 يرةةحنابقنننن  بل سنننن الحن ا صننننرية اهلياننننة ابتننننجيرذحن عبننننهابجي ال أمحننننه األدالحن فتننننجن   األرال   يننننة -231
 ي.1395

 ا  ماننة معبجعنن  " ابقننيم ابنن " ب ننر أ، بنن  حممننه هابتصنن رىحن ابيهننجد أ جبننة   احينن رى يهايننة -232
 .ا تجرة ا هيتة ا ا مية

 ابننننهار اب نننني  حن عرانننن ن م  ننننه.د ابقننننهت عنننن د  هي ننننلا ابننننهي  صنننن ح  يننننل وهننننر ي ننننلا -233
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 . هة محن1985ي /1405 األهىل ابعباة هابسجزيهللا بلتشر ابساجدية

 األهىل ابعباننننننننة ابافننننننن   دار  بننننننننلحن بننننننن  ماننننننن ذ م سبننننننننة ابافننننننن  حن حسننننننننني انننننننيه. د قهاننننننن سها -234
 .بلعب عة اباصر محن2001ي/1421

 األهىل ابعباننننة حننننزمحن ابنننن  دار احمننننجدذحن حممننننجد زينننن  احينننن ةحن آخننننر   قيلنننند هعظنننن   هصنننن اي -235
 .م1999ي/1420

 ب ننننر أ، بنننن  حممننننه بنننن  أمحننننه ابننننهي   ننننه ابابنننن ت أل، ابزمنننن نحن أبتنننن ء هأيبنننن ء األعينننن ن هفينننن   -236
 .ابف ر دار خل  نحن
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 212 الايه دار احهي  -ال

 213 عشييه مهيتة ا تصجرة - 

 213 احي ة ا  سم عية -2

 215 و يرة اب  ء هاألهباة هاجمل ع   -أ

 216 ابس رة  -ال

 216 ابروجة - 

 216 هابظلم ا  سم ع  ةا ص در  -د

 217 ارقة األمجال ابا مة -ي

 217 ي616  ابا دل هف ة خ عجن بتد ا ل ا با  :

 219 ي.616هف ة اد ابش م بتد أيجال   مت  :

 219 ي.630هف ة ص حد أربل مظفر ابهي  أبج اايه ُكجَكيفى   اا  :

 220 باو ر     ا ل  اب  مل ع ورا :

 221 أه د وي  ابشيجؤ -1

 222 اب  دحية  -2

 223 اح ف  زك  ابهي  ا تلرذ -3

 224 ة ا ل  اب  مل مهللا ا م بي    عصرساي ا ا بو  اب  ب :

 224 مجقف ا ل  اب  مل حممه م  ا لجك األيجبية أه  :

 225 أصهاء ابسو بف   ا زيرة -1

 227 ي624هف ة ا ل  ا اظم  -2

 232 مرحلة ابجف ا األيج، ها عرتاا بسلعتة اب  مل -3

 235 ج،حلف ابش م  ه ابسلع ن اب  مل ها يقس م األي -4

 236 ي635األورا ع م  هف ة ا ل  -5

 236 حس  خلق  همجيل عشرع  -أ
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 237 ميمجن ابتقيبة مظفر   حرهب  -ال

 237 حس  اباقيهةحن مجيل ابعجية - 

 238 صهق   دارّس همارها ك   -ؤ

 238 أي  احي ء هاب رم ها رهءةة -ت

 239 ااسوييُد م    أن أع رل ورع  حب  يفس  -ه

 239 ايسم م  ابحهي  هابسفس  هابفق  -ك

 239 خ ُتة حستة -ي

 240 ع قة ا ل  اب  مل مهللا الجارزميني  يي  :

 241 ع قة ابسلع ن   ل ابهي  الجارزم  ها ل  ا اظم -1

 242 ابصل  بني اب  مل هالجارزميني -2

 242  ع قة اب  مل مهللا ابقب ىلل الجارزمية باه اقج  دهبسهم -3

 243 ع قة ا ل  اب  مل مهللا ا  قة ابرهم  ب   :

 244 دعم ا ل  اب  مل بلس  قة ابرهم  -1

 244 ا عف ا بني ا ل  اب  مل ها ل  األورا -2

 245 عجاهللا ا ل  اب  مل   ابشرا -3

 246 ع قة ا ل  اب  مل مهللا األراعقة رابا  :

 247 ي629ع م  اب  مل يزحف على ا تعقة ابشرقية -1

 247 ايعرة ا ل  اب  مل على إم رة حص  كيف  هآمه -2

 248   بف ص حد مردي  هابس  قة -3

 249 ع قة ا ل  اب  مل اببيم  خ مس  :

 249 احس ل ا ل  ا ساجد ابيم  -1

 250 زايدة ا ل  ا ساجد ألبي  -2

 250 هف ة ا ل  ا ساجد ب  اب  مل  -3

 251 بني اب  مل هاب  راجل على م ة ابتزاع -4

 252 ا ل  اب  مل هابسس ر ا دا  :

 255 ي622هف ة الليفة اباب ا  ابت صر بهي      عهه ا ل  اب  مل  ا با  :

 255 ابت صر خليفة بلمسلمني -1
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 256 مس عهه الليفة -2

 258 دهاهي  ابههبة ابرىليسية -3

 259   بية ها قسص ديةاي اة ابت صر بهي    ا -4

 260 ابفسجة ابت صرية -5

 261 يظ م ابُفسُنجَّة -أ

 263 م  يش     ابُفسُنجَّة  -ال

 264 صوجة ال فة اباب اية  -6

 24 ابسصهذ بلتفجذ ابسلعجق   -7

 265 ابت صر هالجارزمية -8

 267 ابت صر بهي    ها   عيلية ابشياية -9

 268 د ابش مابت صر هح  م ب  -10

 269 بهااي  ا حس  ك ا  جو حبههد "دار ا ا م"  -11

 270 أقجال ا  رخني في  هأايم  األخ ة  -12

 272 ي622خ فة ابظ ير ب  ابت صر بهي    ع م   مت  :

 275 ي"640-ي623الليفة ا سستصر اب  "  اا  : 

 277 عج ي 626ر هف ة ك عد ابهيجان   عهه ا سستص ع ورا :

 278 احملة ابصليبية ابس داة ا بو  ابرابهللا:

 281 و صية ا ميفا جر فردري  اب    ه مجح ع  أه  :

 283 ا  احملة ابصليبية ابس داة -1

 283 إق ع ا ميفا جر إىل ب د ابش م -2

 284 هف ة ا ل  ا اظم -3

 284 ا جر فردري  اب   ا ف ه    بني ا ل  اب  مل هاألميف   ب   :

 287 صل  ايف  ربا  :

 290 ردهد فال األمة ا ا مية م  عسليم بيد ا قهت خ مس  : 

 293 ما  ة ا ل  اب  مل  جقف ا سلمني ابرافلني بلصل  -1

 294 عبهل مجازي  ابقجى اباس رية عته األيجبيني  -2

 295 رفو ابصليبيني بلصل  ا دا  :
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 299 ليل و صي  ا ل  اب  مل ها ميفا جر فردري  اب      ا با  :

 300 ابقهت باه ا ا يهة هيس ىل  احملة ابس داة   مت  :

 301 اي اة فريهري  د س مسلم  صقلية  اا  :

 302 يل ا ل  اب  مل ر ل اي اة قهير ابق عصرسة ع ورا :

  ةك ن حمق     ف رة عههيل ابقهت   ذب  اباصرهيل   

 310 ااسمرار ابا قة بين ا ل  اب  مل ها ميفا جر فردري   اح دذ عشر:

 310 حرهال ا ل  اب  مل باه ايسه ء احملة ابصليبية ابس داة اب    عشر: 

 311   عهه ا ل  اب  ملي 624هف ة ابع غية  ت يز خ ن اتة  اب  ب  عشر:

 315 هف ة ا ل  اب  مل فجاىله مسفرقة هعرا م مهمة قبل  ابرابهللا عشر: 

 315 ي.626أبج يجاف ياقجال ا تعتيق  عج   -1

 317 ي627ا اسات ت برةية راجل   صلى   علي  هالم ع م  -2

 317 ي628اتة  -3

 318 ي628مقسل حممجد ب  ع ء ابهي  خجارزم اتة  -4

 318 ي630آخر ملجك ا جصل م  اببيد األ ب   عج  اتة  -5

 319 ي630ف ة ابق    ورا ابهي  إ  عيل ب  إبراييم احتف  ه  -6

 319 ي630اب  عُتني ابش عرحن أبج احمل ا  حممه ب  يصر عج   -7

 321 ي631إُت م بت ء مهراة ا سستصرية  -8

 321 ي635هف ة ا ل  اب  مل األيج،  -9

 323 عهه ا ل  ابص م ام ابهي  أيجال  ابفصل اب  ب :

 323 ا   هيسب  هالعجا  اب  اختلي  بلجصجل بلسلعتة األهل:ا بو  

 323 م ذا حهث باه هف ة ا ل  اب  مل  أه  :

 324  رك ا ل  ابص م ام ابهي  أيجال بلم دمشق -1

 325 ا ل  ابص م إ  عيل ب  ابا دل -2

 326 اعسق ل ا ل  ابص م ام ابهي  ابب رك -3

 327 ي637ل  اجمل يه أاه ابهي  و كجس هف ة ص حد محص ا  -4

 327 ي637ابفس  ابت صرذ ابهاهدذ بلقهت اتة  -5

 328 يعرة ابشي  اباز ب  عبهابس م إىل مصر -6
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 328 ي638هف ة حم  ابهي  اب  عر، ص حد ابتصج  هغ ي   -7

 329 األيجبيجن اببش م يسسايتجن اببصليبيني  يي  :

 330 ارتداد بيد ا قهتالجارزمية ها  ب   :

 332 ابص م أيجال هعجحيه ابههبة األيجبية رابا  :

 333 ي643ابشي  عق  ابهي  اب  ابص ح عج   -1

 335 ي643هف ة وي  ابقرّاء بهمشق ع م  -2

 336 ي646مج ل ابهي  أبج احس  ا  رم  عج  اتة  -3

 337 ع قة ا ل  ابص م ابل فة اباب اية  خ مس  : 

 337 ععجير ا ل  ابص م أيجال بلعيم األيج، ا دا  :

 337 ابص حية -1

 338 و ت   ا م بي  ابص حية    زيرة ابره ة -

 339 الجارزمية -2

 339 رال بتج كت يةع -3

 340 ايسم م األيجبيني برتبية ا م بي  ا ا مية -4

 340 ا م بي  اببورية بلب ةيل ابسلع ن ابص م ام ابهي  يج أهل م  ّ ى  -5

 342 احملة ابصليبية ابس باة ا بو  اب   :

 342 أاب ا   أه  :

 345 ا عهاد بلوملة  يي  :

 345 رحيل احملة إىل مصر  ب   :

 349 احس ل دمي   رابا  :

 351 مراالة بجيه ابس اهللا بلسلع ن ابص م أيجال -1

 351 ى بجيه ابس اهللا رد ابسلع ن ا ل  ابص م عل -2

 352 ُتركز ا سلمني   ا تصجرة -3

 353 هف ة ا ل  ابص م ام ابهي  -4

 355 زحف ابصليبيني دج ابق يرة -5

 356 ماركة ا تصجرة هعجريش س يقجد ا اركة ابته ية خ مس  :

 358 بش ىلر ابتصر عال  بلمسلمني -1
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 359 بجيه ابس اهللا   األار هوره  ابصل  -2

 360 أاب ال اهلزمية ا دا  :

 360 ابسعجير اباس رذ   ا يم األيج، -1

 360 هحهة ابصف ا ا م  -2

 361 ييبة ابقي دة ا ا مية -3

 362 يزهل ابالم ء هابفقه ء أرل ا ه د -4

 366  هل ابفراة   رافية ابب د ا ا مية -5

 367 خعأ كب    عقهير ابا مل ابزمين -6

 368 اباصي ن هعهم ابع عة -7

 369 اد ل احملة ابس باة خلقي  -8

 369 فسجر ابرهح ابهيتية عته ابصليبيني -9

 370 ابسهجر هقصجر ابتظر -10

 370 يس ىل  احملة ابصليبية ابس باة ا با  : 

 370 ععز فريس  ع   قيق أيهافه  -1

 371 ابسته ابس رخي  بلمم بي  بلجصجل بلو م -2

 371 ا رأة   صفجا اجمل يهي  -3

 371 علرر ا قسص د األهره، -4

 372 حزن عظيم   فريس  هأهرهاب -5

 372 ختريد مهيتة دمي   -6

 373 ا عرااب  اي اية   أهرهاب -7

 373 عهم ا اسع بة بلب اب ايجاتد ابرابهللا -8

 375 ايقع ع ا مهادا  -9

 375 عجدة بجيه ابس اهللا -10

 376  اف ابرهح ابصليبية -11

 377 م  قيل م  وار   يزمية احملة ابصليبية ابس باة  مت  :

 378 م  وار اب  معرهح   ا ارت  ء هاباس ال -1

 382 مقسل عجريش س هزهال ابههبة األيجبية   اا  :
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 385 كيفية مقل عجرايش س -1

  عهنه ا لن  ابصن م انم ابنهي  ابشي  عز ابنهي  بن  عبهابسن م من  مشن ي ا بو  اب  ب :
 أيجال:

 
386 

 386 ا   هيسب  أه  :

 387 يشأع   يي  :

 388 م  برع     لد ابالم  ب   :

 388 ويجؤ اباز رمح    رابا  :

 388 ف ر ابهي  ب  عس كر  -1

 389 مج ل ابهي  احراس   -2

 390 ايف ابهي  اعمهذ -3

 390 ابق ام ب  عس كر -4

 391 عبهابلعيف ب  وي  ابشيجؤ -5

 391 الشجع  -6

 391 حتبل ابرص   -7

 392 عمر ب   يفزد -8

 392 وه ال ابهي  ابسالهرهردذ -9

 392 ع ميل اباز ب  عبهابس م خ مس  :

 393 وي  ا ا م اب  دقيق ابايه -1

 394 ابقرا  -2

 399   ل ابهي  ابهوت هذ -3

 400 وبيل أمحه ب  فرح األ -4

 400 ورا ابهي  أبج حممه ابهمي    -5

 400 وه ال ابهي  أبج و مة  -6

 401    ابهي  ابفرك ح -7

 401 صهر ابهي  اب  بتد األعز -8

 401 أبج أمحه ب  زيسجن -9

 402 م بف ع  خ مس  : 
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 402 ابسفس  هعلجم  -1

 403 احهي  هابس  هاألخب ر -2

 404 هعلم ابسجحيه ا مي ن هاباقيهة -3

 404 ابفق  هأصجب  هأيم كسب    يلس ابالجم -4

 410 ابفس هى -5

 410 ابسصجا -6

 417     ابسأبيف عته ا م م عز ابهي  ب  عبهابس م -7

 420 ابشي  اباز ب  عبهابس م هععجير ابفق  ابسي ا  هابا ق   ابههبية -8

 428 ابقل ء هالع بةأعم ب    ابسهريه ها فس ء ه  ا دا  :

 428   ابسهريه  -1

 429 ا فس ء -2

 431 ابقل ء -3

 432 الع بة -4

 433 أيم صف   اباز ب  عبهابس م ا با  : 

 433 ابشع عة -1

 440 زيهس -2

 441 حب  بلصهقة -3

 441 هرع  هعقجاس -4

 441 عجا ا  هعهم ابس لف -5

 442 ب غس  هفص حس   -6

 443 أيم حم هر ابسعهيه عته ابشي  عز ابهي  ب  عبهابس م   مت  :

 444 ااي  بسقتني أصجل ابفق  -1

 444 ابقجاعه ابفقهية -أ

 445   مراع ة ابس فيف هرفهللا احر  -ال

 445   ا ق صه هابجا ىلل - 

 445   مق صه ا  لفني -د

 446   أمجر مسفرقة  -ي
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 446 ابقجاعه األصجبية -

 446 ألح  م ابس ليفية  ا -

 446   عاليل األح  م -

 446   ابه     -

 447   اه ابلراىلهللا -

 447   ابارا هابا دة -

 447   ا اسصو ال -

 447   الره  م  ال ا -

 449 درهت مهمة     ل ابسعهيه ها ص ح -

 454 ابرتبية هاعداال هابسصجا عته اباز ب  عبهابس م   اا  :

 454   ذ  م  ا ب د  ابرتبجية ع  اباز -1

 454 أصجل ابرتبية  رحلة احل ية -أ

 455 الديد األيل اداال ابشرع  -ال

 455 ابجا ىلل ابرتبجية مهللا األ ف ل هابسهر    األحجال  - 

 455 ا ز  بني قجاعه األصجل همب د  ابرتبية -ح

 455 مهاعبة ابصبي ن ها حس ن إىل اببت    -د

 456 ابجازع ابفعرذ هابشرع  -ذ

 457 م  ابقجاعه ابرتبجية   ابهعجة إىل   -ت

 457 ع   األح  م بس   ابزم ن - 

 458 إيس يية ا يس ن عته اباز ب  عبهابس م -ك

 459 ابسصجا عته اباز ب  عبهابس م -2

 463  ه د اباز ب  عبهابس م -3

 465 هف ع  -4

 467 لم ء في أقجال ابا -5

 472 ا هل اب ق   بني ا سلمني هابتص رى   عهه احرهال ابصليبية ا بو  ابرابهللا:

 474 أمهية دعجة ابتص رى إىل ا ا م أه  : 

 477 أيم مج جع   دعجة ا سلمني بلتص رى  يي  : 
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 477 ابهعجة إىل ابسجحيه -1

 477 ابهعجة إىل اعست ا ا ا م بش ل  مل -2

 478 ابهعجة ا ب ورة إىل اعست ا ا ا م -أ

 479 ابهعجة إىل ا ا م م  خ ل بي ن حم ات  -ال

 481 ابهعجة إىل ا ا م م  خ ل رد ابشب  ع  عشريا ع  - 

 481 ابهعجة إىل ا مي ن اببقرآن. -3

 482 عت ية أوب   أعع زس م  خ ل حفظ  م  ابسوريف هابسبهيل -

 484 بلقد ابتظر إىل  ريقة يظم  هأالجب  اب ريدإوب   إعع زس  -

 485 إعع ز ابقرآن  خب رس ع  باو ا  يب   -

 486 إعع ز ابقرآن  خب رس ع  باو األمم ابس بقة -

 486 ابهعجة إىل ا مي ن اببقرآن م  خ ل رد ابشب  اب  أو   حجب  - 

 487 المابهعجة إىل ا مي ن بتبجة  حممه صلى   علي  ه  -ت

 488 ابهعجة إىل ا مي ن بتبجة ا سي  علي  ابس م  -ك

 493 مت قشة عق ىله ابتص رى  ب   :

 493 يقو األم ية -1

 494 اخس ا األان يل -2

 497 مت قشة قجهلم   ا سي  علي  ابس م  -3

 498 إبع ل ابس لي   -أ

 501 إبع ل ا   د هابسعسه -ال

 503 ا سي يف  األبجيية ع   - 

 510 إبع ل عقيهة ابصلد هابفهاء -ت

 514 مت قشة وا ىلر ابتص رى ه قجاهم  رابا  :

 515 ا امجدية أه ابساميه -1

 517 ا عرتاا هص جك اب فران -2

 518 أعي د ابتص رى -3

 519 ص ة ابتص رى هصي مهم -4

 521 عشريهللا ابتص رى   ابزها  -5
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 522 هم الس نمت قشة ابتص رى   عرك -6

 523 عاظيم ابتص رى بلصجر هابسم ويل  -7

 524 حقيقة خجارا ابا دا  بهى ابتص رى -8

 526 أيم ابشب  اب  أ ري  ابتص رى   عصر احرهال ابصليبية  خ مس  :

 526 دعجى خصجصية را بة ابت  صلى   علي  هالم اببارال -1

 529 هاب ت ء عليهم دعجى أن ابقرآن هرد بساظيم ابتص رى  -2

 532 وبه   عاهد ابزه      ا ا م -3

 534 دعجى ايسش ر ا ا م اببسيف  -4

دعننننجى عننننهم  ننننزم ا سننننلمني بصننننوة ابقننننرآن  خننننس ا ابصننننو بة   مجانننن   -5
 هعاهد قراءاع 

 
536 

 537 ايسق ديم ابع ا   ا ا م -6

 539 دعجى أن ا سلمني هوتيجن كف ر -7

 542 بق ىلمجن على دعجة ابتص رى   عصر احرهال ابصليبية ا ا دا  :

 542 ابق دة هابج ة -1

 545  هجد ص ح ابهي    دعجة ابتص رى -أ

 546  هجد ا ل  ابا دل -ال

 547  هجد يجاف ب   وفني   ا  رال ا ا م   - 

 550 ابالم ء -2

 550 يصر ب     ا سعبد -أ

 550 حممه ب  عمر ابرازذ -ال

 551 ص م ب  احسني ا افرذ - 

 552 ابقرا  ابصته   أمحه ب  إدريه  -ت

 553 أمحه عبه ابصمه ب  أ، عبيهة الزر   - 

 554 حممه ب  أمحه ب  أ، ب ر ابقر   -ع

 555 ها ىلل ابهعجة ا ا مية   عصر احرهال ابصليبية  ا با  :

 555 اب سد -1

 556 هايلة ا ه د -2
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 557 هايلة ابرال -3

 557 هايلة ا سعه -4

 559 هايلة ابرا ىلل -5

 560 أا بيد دعجة ا سلمني بلتص رى  مت  :

 560 األا بيد اباقلية -1

 560 هابسقسيم أالجال ابسيف -أ

 561 أالجال قي ا  األهىل -ال

 562 أالجال ابقي ا  ا س هذ - 

 563 قي ت اللف -د

 564 أالجال ابقلد -ذ

 565 أالجال عت قو الصجم - 

 566 أالجال ا ق رية -ر

 567 أالجال ا اسه ل رسلم   الصم -ك

 569 األا بيد ابا  فية -2

 569 أالجال ابرتييد -أ

 570 أالجال ا اسهزاء أه ابسه م -ال

 571 أالجال ابلني هابسلعف ابلع ال - 

 572 أالجال ابقيسم  -ت

 572 األا بيد ابفتية -3

 573 ال  رال األم  لأالج  -أ

 574 أالجال ابقصة -ال

 575 أالجال ابس رار - 

 576 أالجال ا اسفه م -ت

 577 أالجال ابساعد - 

 577 أالجال ااس هام ابشار   الدية باو ا ا   -ر

 579 آ ر دعجة ا سلمني بلتص رى   عصر احرهال ابصليبية   اا  :

 579 ا مدخجل أعهاد كب ة م  ابتص رى   ا  -1



 -648- 

 583 الور ابتص رى با دا  ا سلمني هأخ قهم هعق بيهيم  -2

 585  س  يظرة ك   م  ابتص رى ب ا م ها سلمني -3

 586 ا ح ا سلمني   كسد باو ابتص رى ابصليبيني  -4

 587 حس  ما ملة ابتص رى     د أيهيهم م  ا سلمني -5

 587 ي  ابصلي  وهجر عزة ا ا م هع   ابس س -6

 588 ال يل إخرا  ا سلمني م  األيهبه -7

 590 آ ر ابهعجة ا ا مية   أهرهاب ع ورا :

 590 الور باو األهرهبيني بش ء م  ابا دا  هابسق بيه ا ا مية  -1

 591 إعع ال باو ابق دة األهرهبيني ابحل رة ا ا مية -2

 592 سلمني ال  اني ح مهمحس  ما ملس  باو ق دة أهرهاب بلم -3

 593 ايسم م ك   م  علم ء اب رال ب ق فة ابشرا -4

 594 الور ابتص رى اببل ة اباربية -5

 595 فقهان اب قة اببب اب هر  ل ابهي  -6

أينم ابنهرهت هابانيف هابفجاىلننه من  دعنجة ا سننلمني بلتصن رى   عصنر احننرهال  اح دذ عشر:
 ابصليبية 

597 

 598 أاب ال اقج  ابههبة األيجبية ه:ا بو  ال م

 600 عجقف مته  ابسعهيه ا ص ح  أه  :

 603 ابظلم  يي  :

 604 ابرتا ها ي م ت   ابشهجا   ب   :

 605 عاعيل الي ر ابشجرذ رابا  :

 606 ابتزاع ابهاخل  األارة األيجبية خ مس  :

 607 مجا ة ابتص رى ا دا  :

 609 يني   إجي د عي ر حل رذفشل األيجب ا با  :

 609  اف اح جمة ا ركزية  مت  :

 610  اف ابتظ م ا اس ب رايت  اا  :

 611 غي ال ابالم ء ابرابييني ع  ابقرار ابسي ا : ع ورا :

 611 هف ة ا ل  ابص م ام ابهي  هعهم كف ءة هري   اح دذ عشر:
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 612 ال صة  -

 627 أيم ا ص در ها را هللا -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املؤل    سنور
 

 .م(1963ي/1383هبه   مهيتة بت  زذ بليبي  ع م ) -
حصنل علننى در ننة ا  نن زة ابا بيننة )ابليسنن يه( منن  كلينة ابننهعجة هأصننجل ابننهي  منن    ماننة ا هيتننة  -

 م(.1992/1993-ي 1414ي/1413ا تجرة بسقهير  س ز. هك  عرعيب  األهل على دفاس  ع م )
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م هك يننند ابراننن بة 1999  ابسنننجدان عننن م ر نننة ا   سنننس  مننن    مانننة أم درمننن ن ا اننن مية انل د -
  ا   سس  : ابجاعية   ابقرآن اب رمي هأم  ابهكسجراس ف  يد؛ فقن  ابتصنر هابسم نني   ابالمية: 

 .ابقرآن اب رمي

 maktoob.com2dabumohame@   ابيفيه ا ب رته   -

 
 كتب صدرت للمؤل :

 ابس ة ابتبجية: عرل هق ىلهللا ه ليل أحهاث. -1
 ا ة الليفة األهل أبج ب ر ابصهيق ر     عت : و صيس  هعصرس. -2

  ا ة أمر ا  متني عمر ب  الع ال ر     عت  و صيس  هعصرس. -3

 س.ا ة أم  ا  متني ع م ن ب  عف ن ر     عت  و صيس  هعصر  -4

 ا ة أم  ا  متني عل  ب  أ،   بد ر     عت  و صيس  هعصرس. -5

 ا ة أم  ا  متني احس  ب  عل  ب  أ،   بد. و صيس  هعصرس. -6

 ابههبة ابا م يية: عجامل ابتهجل هابسقج . -7

  فق  ابتصر هابسم ني   ابقرآن اب رمي. -8

 احركة ابستجاية   إفريقي . ري   -9

  ها جحهي    ابشم ل ا فريق . ري  دهب  ا رابعني -10

 عقيهة ا سلمني   صف   رال ابا  ني. -11

 ابجاعية   ابقرآن اب رمي. -12

 ابههبة األمجيةحن عجامل ا زدي ر هعهاعي   ا  ي ر. -13

 و صيس  هعصرس.ما هية ب  أ، افي نحن  -14

 عمر ب  عبهابازيزحن و صيس  هعصرس. -15

 خ فة عبه  ب  ابزب . -16

 عصر ابههبة ابزيي ة. -17

 عم د ابهي  زي  . -18

 يجر ابهي  زي  . -19

 دهبة ابس  قة. -20

 ا م م اب زاو ه هجدس   ا ص ح هابسعهيه. -21
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 ابشي  عبهابق در ا ي  . -22

 ابشي  عمر ب  ا  س ر. -23

 عبها ل  ب  مرهان بتجس. -24

 ف ر الجار  هابشياة   ميزان أيل ابستة ها م عة. -25

 ال ا بني ابصو بة.حقيقة  -26

 اق ىله.هاعية ابقرآن   اب -27

 فستة مقسل ع م ن. -28

 ابسلع ن عبهاحميه اب   . -29

 دهبة ا رابعني.  -30

 دهبة ا جحهي . -31

 عصر ابههبسني األمجية هاباب اية هوهجر ف ر الجار . -32

 ابههبة ابف  مية. -33

 حركة ابفس  ا ا م    ابشم ل األفريق . -34

 د ا قهت.ص ح ابهي  األيج، ه هجدس   ابقل ء على ابههبة ابف  مية ه رير اببي -35

 .إارتاعيعة و ملة  ت صرة ابراجل صلى   علي  هالم درهت مسسف دة م  احرهال ابصليبية -36

 ابشي  عز ابهي  ب  عبهابس م الع ن ابالم ء. -37

 احم   ابصليبةذ )ابراباة هال مسة هابس داة هابس باة( هاأليجبيجن باه ص ح ابهي . -38


