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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :مقدمهء مترجم

  
اوست که گره .  خدمت به بندگانش را دادي به بنده تواناي را شاکرم کهخداوند
درود خدا بر سيدا االنبياء محمد . ي است و ياور هر دردمندي هر مشکليگشا

  . و ياران بزرگوارش بادي اهللا عليه وسلم و همسران گرامي صليمصطف
 بينم، زيرا ي رحمه اهللا نمي صالح الدين ايوبيبنده در اين مقام نياز به معرض

خداوند به . هر چه هست در خود کتاب بطور واضح و روشن بيان شده است
  . ان شاء اهللا– خير بدهد يمؤلف جزا

 آن است و ما وظيفه ياما آنچه مهم است خود تاريخ نيست، بلکه عبرتها
در اينجا جا دارد .  آن درس عبرت بگيريميداريم تاريخ را بخوانيم و از پندها

 بکنيم و از خداوند ي پيروزين خالصانه آرزو ملت مظلوم فلسطييکه برا
 بخشد و ما بار يمتعال خاضعانه بخواهيم آنان را از شر يهود لعين رهاي

(  رحمه اهللا  باشيم يصالح الدين ايوب همچون يديگر شاهد ظهور شخصيت
صرنا  السحاب و هازم االحزاب، اهزمهم و اني و مجراللهم منزل الکتاب

 ي خواهم که اين کتاب را مايهء خير و برکت برايل ماز خداوند متعا) هميعل
  .ان شاء اهللا.  قرار دهديجامعهء اسالم

  
  حامد دانشور

  ٢٠/٢/١٣٨٠ويه ناش
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  مقدمه بقلم دانشمند گرانقدر
  يسعيد حو

  

  : رسول اهللا و آله و بعديالحمد هللا و الصالة و السالم عل
 صالح الدين  و رعاه، در نوشتن زندگينامهءيمؤلف حفظه اهللا تعال

  : رحمه اهللا  از چندين جهت مطلب را زيبا بيان کرده استيايوب
 رحمه ي همچون صالح الدين ايوبيچون امت ما منتظر قهرمان .١

 قهرمان ياهللا  است تا آن نقش را يکبار ديگر تکرار نمايد، و بايد ويژگيها
 .جديد را از طريق مقايسه با قهرمان قديم بداند

تار بال است و بر اين امت واجب است چون امروزه قدس گرف .٢
 قدس اولين بار چگونه آزاد شد، تا يکبار ديگر .که تاريخ آن را بخواند و بداند

 .آن را آزاد سازد
چون امروزه امت ما راه سرمشق بودن را گم کرده، و بر آنان  .٣

 از ي رحمه اهللا  يکيد، که صالح الدين ايوبنواجب است ياران آن را بشناس
 .تها است که در گذر زمان به آنان اقتدا شده استاين شخصي
 نجات يچون امت ما امروزه راه جهاد را بعنوان تنها شيوه برا .٤

 يفلسطين، گم کرده، غرق در شهوات شده است، پس ناچار از يک ياد آور
 ي جامع هستيم، که در اين باره سيره ايکوبنده با استفاده از بيان سيره ا

 رحمه اهللا  سرشار از نيرو و انگيزه ين ايوبهمچون سيرهء صالح الدي
 .نداريم

 بسيار نيکو و کامل عمل کرده است و يمؤلف در گزينش و ياد آور
  . انتخاب کندي پيروزي را براياميد داريم که امت ما بتواند اسباب خوب

مؤلف يکبار ديگر در آشکار کردن شخصيت صالح الدين مطلب را 
 بزرگ، يگانه و سرچشمهء يصيت شخي داراصالح الدين.  کنديزيبا ادا م

 آن در ي همراه با اسالم است که سبب گرد آمدن قلبها بدور آن و درستنبوغ
اين نوشته، همراه با عقيده اين امت، شده است و اين قضيه نيازمند بيان 

 اين امت را در اين مرحله ي رهبري است، تا رهبران راه واقعيبيشتر
  .بشناسند

 کردن بر اين امت در اين مرحله، همان بر ياه رهبردر واقع تنها ر
 صادقانه يعهده گرفتن قضيهء فلسطين است به شرط اينکه اين مسئوليت پذير

 ياين امت برا. خ اين امت باشديو هماهنگ  با آرزوها، افکار، فرهنگ و تار
صالح الدين بهترين خاطره ها را حفظ کرده است، چرا که خود اينگونه بوده 

 ي کردن همان مسئوليت پذيري کنند روش رهبرياما آنان که فکر م. است
 دروغين است، خيال بافند و هرگاه از اين مسير منحرف و يکاذب و وعده ها
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 آنان را نفرين و دادگاه تاريخ آنان را ي بعديناهموار حرکت کنند، نسلها
  .محاکمه خواهد کرد

 بدور از ميراث و يانديشه ا کنند، مشکل فلسطين بايد با ياما آنان که فکر م
عقيدهء اين ملت باشد، اينان هم خيال باف و مستحق غضب خدا، نفرين نسلها و 

  .محاکمهء تاريخند
 اين منطقه يدر واقع فلسطين همانگونه که در طول زمان محور رويدادها

 شام و يهمانگونه که يکپاچگ. بوده، محور  سرافرازيها و قهرمانان هم بوده است
 پايان دادن به ي براي يک روز مشخص و زير يک پرچم واحد اسالممصر در
 به ي، نقطهء آغاز بود؛ و همانگونه که اين وحدت و يکپارچگي صليبيجنگها
 آن روزگار ي امکانات موجود در کل جهان اسالم که در خالفت عباسيپشتيبان

، آشکار بود، نياز داشت امروز هم فلسطين نيازمند وحدت شام و مصر است
 موجود در ي که به واقعيتهاي، وحدتي اسالمي و پايه هاي با مضمون اسالميوحدت

  .کل جهان اسالم برگردد
بنابراين بر همهء ما .  آن استي و راه واقعيو اين کتاب همان درس عمل

واجب است اين کتاب را بخوانيم و آنرا انتشار و هديه دهيم، خداوند به مؤلف 
  .فرمايدبهترين پاداشها را عنايت 

  يسعيد حو            
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  مقدمهء چاپ اول
  

 سيدنا محمد سيد يالحمد هللا رب العالمين، وافضل الصالة و أتم التسليم عل
 من دعا بدعوتهم، ي آله و أصحابه الغّر الميامين، و عليالشجعان والمجاهدين، و عل
  . يوم الدينيو جاهد جهادهم باحسان إل

گفتن در مورد برجسته گانمان در در حقيقت مطالعه کردن و سخن : و بعد
از جملهء شيرين ...  وي جهاد و مردانمان در اصالح، بازساز درتاريخ، رهبرانمان
 هدايت در ي ترين يادواره ها است، چرا که آنان خورشيدهايترين و دوستداشتن

 ي تاريکند و صالح الدين کسي درخشان در درياهايآسمان انسانيت و مناره ها
ز اين مردان بزرگ و قهرمان که مردمان را بر اسالم حق گرد  اينيست جز يک

 اسالم را ي پرچم وحدت را بلند کردند، شهرهايآوردند، در آسمان سرزمين اسالم
از دست دشمن غاصب و استعمار کافر آزاد ساختند و در شناسنامهء تاريخ آيات 

  . جاويدان نوشتندي و خاطره هايپيروز
چرا مؤلف نوشتن کتاب در مورد صالح الدين :  ها سؤال کننديشايد بعض

  مقدم داشته است؟ ... را بر بيشتر قهرمانان زنده نام مثل سعد، خالد و ابو عبيده و 
، آزاد )آشکار(جواب اين است که سيرهء صالح الدين متصل به فتح مبين 

 ياز چنگال صليبيان کينه توز و استعمار کافر م) فلسطين( سرزمين مقدس يساز
 کنم و مفصًال ي مي او در حطين پرده برداري که از سر پيروزيپس هنگام. باشد

 کنم، در ييدان و عظيم منجر شد، بحث مو جاي که به اين پيروزيدر مورد علتهاي
 ي اولين قبه، سومين حرم و محل باال رفتن شبانه محمد صلي آزادسازيواقع برا

هود پست مجرم و يا غربيان و  صهيونست بيدادگر و يياهللا عليه وسلم، از گرفتار
 ي را پيش چشمان اّمت اسالمي کنند، راه پايدارتري که به آنان کمک ميشرقيان

  .قرار داده ام
 ي اين کتاب در خواهد يافت، چگونه اين پيروزيخوانندهء محترم در فصلها

   با عرب ندارد، تحقق پيدا کرد؟ ي که هيچ نسبيبه دست کرد
  مطلوبش يکپارچه گشت؟ ي فرمانده تحتي اسالميچگونه کشورها

 اهللا عليه وسلم جمع ي چگونه مردم را بر شريعت اسالم و هدايت محمد صل
  کرد؟

   بلند کردن کلمهء اهللا جنگ کرد؟يچگونه به اسم اسالم وارد جنگ شد و برا
 بر صليبيان يچگونه به وسيلهء عزت ايمان، و چنگ زدن به ريسمان اله

  پيروز گشت؟
د کرد؟ و مشخص رالق شريف و سخاوتمندانه با دشمن برخوبا اخ و چگونه

 شود و مهمترين ي که صالح الدين با آن از ديگر جدا ميترين صفات کريمانه ا
 يابد، و مفصًال خواهد فهميد که ير خالصه در مو که تحقق بخشيد را بطياصالحات
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   است؟يصالح الدين قهرمان، چه کس
 که از سيرهء اين قهرمان راهش را امت اسالم و عرب چقدر نيازمند است

 پيدا کند، از گذشتهء درخشان و افتخار آميز، آنچه ي، عزت وسربلندي پيروزيبسو
 در حطين ي پيروزي که براي اکنونش مفيد است بدست آورد و از عناصريرا برا

اميد است .  بهتر کمک بگيردي فلسطين شيوه اي باز پس گيريآماده شده بود برا
 از قدرت  از طرف خودش اجازه دهد، و آن خارجي و پيروزيارخداوند به ي

  .خداوند نيست
 اين توفيق را بدهد که ي خواهم به حکام مسلمان در هر جايياز خداوند م

 ي و جهاد بر شيوهء صالح الدين باشند، راه او را با ايمان و تقويدر فدا کار
که او ... او عمل کنند و وحدت همانند يبپيمايند، و در برپا کردن کاخ سربلند
  .شايستهء اجابت و بهترين آرزوست

  
  مؤلف            
  عبد اهللا ناصح علوان            
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  فصل اول
  خانواده و رشد صالح الدين

  نسب صالح الدين .1
اين خانواده .  کرد، اصيل و شريف استيصالح الدين منسوب به خانواده ا

نواده هم به طايفهء با نام ايوبيان بر مصر و شام حکومت کرد، که خود اين خا
 که از لحاظ نسب و عشيره از اشراف و بزرگترين قبيلهء کرد بشمار ١"رواديه"
 کنند سلسلهء پدران خانوادهء ي مي از مؤرخين سعيبعض.  آيد، منسوب استيم

 نيست يصالح الدين را به ُمَضر، که آن هم به عدنان منسوب است برسانند، وشک
 و حقيقت محض ي به هيچ وجه با شيوهء بحث علمکه اينان در پشت اين بحثها که

 را که از عرب نباشد به سلسله ي خواهند هر شخصيت يگانه ايسازگار نيست، م
 شود ي برسانند، گويا تمام فضيلتها و مکارم در عرب خالصه مي از نسب عربيا

 يک مسلمان غير – به نظر کوته فکرانهء آنان –و مختص به آنها است، گويا 
 را بنا نهد و يا نامش جاويدان ي تواند گرانمايه و ارجمند شود، يا تمدنيعرب نم

  .بماند
اگر تاريخ را بخوانيم و در مورد مردان بزرگمان در بنا نهادن تمدن 

 که در تمدن نقش، و در تاريخ يم که بيشتر کسانانسانيت مطالعه کنيم، در مي يابي
پس اين ... نان غير عرب بوده اند داشته اند، از مسلماينام و نزد نسلها احترام
 دشمنانه چيست؟ مبدأ اسالم ي چيست؟ علت اين نژاد پرستيتعصب کورکورانه برا

مؤمنان برادر : ترجمه} ١٠:حجرات{ }ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة{. قابل تبديل نيست
{ }اللَِّه َأْتَقاُآْمِإنَّ َأْآَرَمُكْم ِعنَد {. و راه ثابت آن هم قابل تحّول نيست. همديگر اند
پس .  ترين شما استي گمان گراميترين شما نزد خدا متقي ب: ترجمه}١٣:حجرات

   آورند؟يبعد از اين به کدامين سخن ايمان م
 ي پسر مروان گرد ميصالح الدين منسوب به نجم الدين ايوب پسر شاد

 نقل مکان و ،ي از زندگيدر صفحات آينده در مورد منشأ اين خانواده گوشه ا. باشد
  .مهمترين کارهايشان توضيح خواهيم داد

  
 تولد صالح الدين .2

م در ١١٣٧هـ برابر با ۵٣٢سلطان صالح الدين بن يوسف بن ايوب بسال 
  .يک خانوادهء ريشه دار در حسب و شرافت بدنيا آمد

بود، تکريت " تکريت" که صالح الدين در آن متولد شد، قلعهء يمکان
 ي آن، قلعه ايبغداد نزديکتر بود تا به موصل در بلندا بود که به ي قديميشهر

در گذشته . استوار و محکم که بر رودخانهء دجله مشرف بود، وجود نداشت
                                            

 منسوب به صالح الدينپدر " ايوب بن شادي"زندگي مي کردند، که " آذربايجان"نزديک مرز " دوين" قبيله در روستايي بنام  اين 1
 ).مؤلف. (قبيلهء رواديه مي باشد
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 ذخيره کردن آذوقه و ي براي سنگ بزرگيپادشاهان فارس اين قلعه را بر رو
 ايام خالفت ي از دشمن بنا کرده بودند، که بعدها در سال شانزدهم هجريديدبان
   ١.هللا عنه به دست مسلمانان فتح شد ايمر بن خطاب رضع

 مسلمان يقلعهء تکريت تا قبل از حکومت سلجوقيان تحت تسلط کشورها
 سلجوقيان در ي نظامي از مردان فرماندهي به يکيدر آن هنگام ايوب بن شاد. بود

د، پيوست، که او را حاکم و حافظ قلعهء تکريت کر" مجاهدالدين بهروز"بغداد بنام 
نام داشت بعنوان همکار او برگزيد، اين " اسد الدين شيرکوه"و برادرش را هم که 

 در يدو برادر که هر دو از کردان رواديه بودند بعنوان حاکم تکريت از روستاي
 يبه سو" آران" از قلمرو يدر ناحيه ا" دوين" آذربايجان به نام ي مرزهاينزديک

  .شروع به کار کردند" بهروز" ارتش عراق آمده، در تکريت ساکن شدند و در
 اتفاق افتاد که ياز عجايب قضا و قدر روزگار، تولد صالح الدين در روز

حاکم بغداد به نجم الدين ايوب و برادرش شيرکوه دستور " مجاهد الدين بهروز"
 يداده بود تا شهر تکريت را ترک کنند، و آن بدين علت بود که شيرکوه عمو

 را اذيت يفرماندهان قلعه را کشته بود، زيرا اين فرمانده زن از يصالح الدين يک
 که آن زن از شيرکوه کمک طلبيد، ي کرد تا از او کام بگيرد، در نتيجه هنگاميم

در اين حال بهروز متحير .  فرمانده را به قتل رسانديبخاطر شرف و جوانمرد
 شهر را ترک کنند؟ مانده بود که آيا آندو را پيش خود نگه دارد يا دستور دهد که

 رفت که فرماندهان از آنها انتقام بگيرند و ي گذاشت بيم آن مي مياگر آنها را باق
 جز اين نبود که به آنها دستور ترک آنجا را يآنها را اذيت کنند، در نتيجه چاره ا

 کرد پيش ايشان آمد و از آنها ي که اظهار ترس بر آنها ميبدهد، سپس در حال
شب از تکريت خارج شوند و آندو مرد به همراه خانواده شان به  در همان خواست

رفتند که در ميان خانوادهء نجم الدين بن يوسف کودک متولد شده اش " موصل"
  . صالح الدين هم بودييعن

 ي نويسد که ايوب مولود تازه اش يعنيم" وفيات األعيان"نويسندهء کتاب 
 همه خارج از شهر بودند و  کهي دانست، پس هنگاميصالح الدين را شوم م
 از پيروانش او را از ي کرد، خواست او را بکشد، اما يکيکودک بشدت گريه م

متوجه شدم شما اين کودک را بدفال و ! سرور من: "اين کار برحذر داشته و گفت
 دارد؟ و به چه دليل مستحق اين است که او ي دانيد، اما اين کودک چه گناهيشوم م
 نياز نيست، و ي ندارد، و از هيچ چيز بيکه هيچ نفع و ضرر؟ در حالييرا بکش

 دانيد ي تو پيش آمده قضا و قدر خداوند سبحان بوده است، شما که نميآنچه که برا
 او شأن و ي بلند آوازه و گرانقدر شود، شايد خداوند برايشايد اين کودک پادشاه

 بيش ي گناهيکودک ب قرار داده است، پس او را به حال خود بگذار که او يمقام
 اين کلمات در ٢"؟ي داند که تو چقدر نسبت به او کدورت و غم دارينيست و نم

 حق بازگشت و از راه صحيح اسالم ي به سويروح ايوب تأثير گذاشت، فور

                                            
 ۴٩١ ص ٢معجم البلدان ج  1
 ابو شمامة/  الروضتين في اخبار الدولتين 2
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  .تبعيت کرد
  

 بزرگ شدن صالح الدين .3

 موصل هجرت يدو برادر نجم الدين بن ايوب و شيرکوه از بغداد به سو
  . رفتنديد عماد الدين زنگکردند و نز

 هم به آندو تقديم کرد، و ي استقبال کرد و هداياييعماد الدين از آنان به گرم
 از کشته شدن يا اسارت، به دست آندو بود، زيرا ي وياين احترام، پاداش رهاي

 بغداد ي حاکم موصل، آن زمان که بهروز از طرف سلجوقيان واليعماد الدين زنگ
قبًال گفتيم که نجم الدين ايوب و شيرکوه از طرف بهروز .  جنگيدبود، با سلجوقيان

 يحفاظت از تکريت و قلعهء آنرا بر عهده داشتند، نتيجهء جنگ عماد الدين بن زنگ
 شکست خورد، يبا سلجوقيان اين بود که لشکر او در مقابل لشکر سلطان سلجوق

 يدر آن روز زندگ.  و بازگشتش به موصل، از تکريت گذشتي عقب نشينيدر اثنا
 ي توانست آنها را زنده باقياو و لشکريانش به دست نجم الدين ايوب افتاد که هم م

 ترجيح داد، ي را بر بدي توانست آنها را بکشد، اما نجم الدين نيکيبگذارد و هم م
 ياو و برادرش شيرکوه به کمک عماد الدين شتافتند و راه نجات و امنيت را برا

 ي اينکه به موصل برسد، اين برخورد نيک وموضع گير آسان کردند تايو
 عظمت ي حکومت ايوب و برپايينجيبانه، بهترين اثر و زيباترين نتايج را در بنا

  .اسالم بدست صالح الدين، داشت
 که آن دو مرد به موصل رسيدند، عمادالدين به يهمانطور که گفتيم هنگام

 آنها را در تکريت بکند، يان نيک اينکه جبري از آنها استقبال کرد و برايگرم
  . کنندي به آنها بخشيد تا در آن با عّزت و احترام زندگيزمين

 با - صالح الدين-نجم الدين و برادرش، همراه با کودک تازه بدنيا آمده 
 کردند، تنظيم يعنايت و توجه عمادالدين، با بهترين شکل عّزت و احترام زندگ

هـ به دست ۵٣۴ در سال »بعلبک« که ي، هنگامه به آنها واگذار شد سپايکارها
اين .  آنجا تعيين کردي سقوط کرد، نجم الدين ايوب را بعنوان واليعمادالدين زنگ

 که عماد ي بود بر آن اندازه اطمينان، اخالص و حسن اعتماديانتخاب برهان قاطع
  .  به نجم الدين ايوب داشتيالدين زنگ

اين .  خود را در بعلبک گذرانديک از دوران کوديصالح الدين چند سال
 او به شمار ي اوليهء عمرش در بعلبک از خجسته ترين و شادترين سالهايسالها

 ي با مهارتهاي، آشناييکه او با عّزت رشد کرد، با اسب سوار  نيستيشک.  آيديم
 ي بزرگ شده، در اين باره شاعر مي سياست و مملکت داري و روشهايجنگ
  :گويد

   ما کان عّوده ابوه يعل***** نا يان فيالفتئ ينشأ ناشي و
  . کندي آموزد رشد مي در ميان ما همانگونه که پدرش به او ميپسر نوجوان
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ن يپسر عماد الد  را که صالح الدين در دمشق بعد از تسلط نورالدينيزمان
ک ي را بعنوان ي آيد که وي به شمار مين دوراني بر آن گذراند از بهتريزنگ

ن يا. ر قرار گرفتي مورد احترام و تقدصالح الدين.  ظاهر کرديگانهت يشخص
در جامعه بعنوان . اعتبار و جايگاه او، از اعتبار پسر خود حاکم دمشق کمتر بود

 پرخروش نسبت به اسالم و مسلمين، يک جوان آرام، مؤدب، متدين و با غيرتي
 جايگاه ويژه ح الدينصالظاهر شد، او اين اخالق را از نورالدين گرفته بود که نزد 

  . داشتيا
 که در دمشق و در عهد نورالدين  به او واگذار شده ياز جمله مناصب

ن وجه از عهدهء آن برآمد و توانست يبود، او به بهتر" امنيت" ياست يا فرماندهير
 کند، امنيت و استقرار را به چهار گوشهء يشهر دمشق را از فساد دزدان پاکساز

 نسبت به جان و مال خويش در امان گشته و از نعمت يک شام برگرداند، مردم
  . دردسر بر خوردار شدندي آرام، مطمئن و بيزندگ

 خودش را ي خوشحاليشاعر دمشق» عرقله«ر معروف به يحسان بن نم
  : کندي اين گونه بيان مصالح الدينس امنيت شدن يوسف يبخاطر رئ
  مقال الي لکم ناصح فيفإن***** ا لصوص الشاميدکم يرو

  وسف رب الحجا و الجمال ي***** ـ ي الکري النبيأتاکم سم
   الرجاليديقطع ايو هذا ***** النساءيديقطع ايفذلک 

ه با نام  کي کنم، کسيمن دارم شما را نصيحت م! آهسته تر!  دزدان شاميا
 شما آمد، آن ي شده به سوي نامگذاريبايي و زيرکيم يوسف، خداوند زيکرپيامبر 

يوسف  «ي برد، و اين يکيدست زنان را م) ه السالميوسف عليحضرت  (ييک
  . برديدست مردان را م» صالح الدين
 ي به شمار مين روزهايي درمصر گذراند از بهترصالح الدينکه  را يمدت

 که ي نادر او را ظاهر کرد، زيرا هنگامي سرآمد و تجربهء جنگيرود که قهرمان
قيام کرد، در » العاضد «يليفهء فاطمهـ بر ضد خ۵۵٨در سال » يشاور السعد«

 دمشق آمد، نورالدين محمود يلدين محمود طلب کمک کرد به سوحاليکه از نورا
ن ياسدالد«را پذيرفت، فرماندهش » شاور« که داشت خواستهء يبعد از دو دل

رش برادرزاده اش ي نظيان مردان بي فرستاد که در ميرا به همراه و» رکوهيش
 و يم و نبوغ فوق العاده اش در فنون جنگي عظي، که برتر هم بودصالح الدين

هـ ۵۶۴ود که در سال  و تصرف خوب او بي ظاهر بود، با تدبير، زيرکيرزم
د، که يفزاين بن محمود بين توانست کشور مصر را به قلمرو نورالديش اسدالديعمو

  .ان شاء اهللا توضيح بيشتر در فصل آينده خواهد آمد
ش و يهء کودکي اولي در سالهاصالح الدينن است که خالصه آنچه گذشت اي

. ده بزرگ شديات پسنديلتها و خصوصيش با فضيدر دورهء دوم و سوم از نوجوان
، يل، مهارت جنگي با فرماندهان، عادات اصيران و همصحبتي با امينياز همنش

 است که يزي کسب کرد و اين همان چي و ادبي و شجاعت ماديغيرت اسالم
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ا را به ي که دنيگانه اير و ي نظيت بيک شخصيسته ي را مستحق و شانصالح الدي
  .کنديخ را تغيير داده، مير تاريلرزه درآورده و مس

  
 صالح الدينآموزش  .4

ش را در بعلبک گذرانده پس يهء کودکين اولي سنصالح الدينم که يقبال گفت
و حفظ  ، خواندن و نوشتني يادگيري را برايمختلف ي است که دوره هايعيطب

قرآنکريم را نيز پشت سرگذاشت، به اضافه اينکه قواعد زبان و اصول علم نحو را 
  . نزد دانشمندان فرا گرفت– گيرند ي مسلمان ياد مي همانگونه که فرزندان امرا–

 حديث را از حافظ صالح الدين«:  گويديسندهء کتاب طبقات الشافعية مينو
 ي، عبد اهللا بن برين نيشاپوريطب الد، ابو طاهر بن عوف، شيخ قي طاهر سلفياب

صالح «:  گويدي به سخن ديگر پرداخته ميو» . ديگر ياد گرفتي و گروهيالنحو
 و ي، نسبت به مسائل فقه کردي شود، او قرآن را حفظ ميه بود، گفته مي فقالدين

  .»شعر آگاه و سرسخت بود
 سمرقند و ن دانشمندان از شرق، غرب،ي نورالدمؤرخان متفقند که در ايام

س کنند يا درس بخوانند، که ي آمدند تا در مساجد آن تدري دمشق ميقرطبه به سو
 که ي به مطالب بيشتر آنها گوش فرا داده مخصوصًا هنگامصالح الدينثابت شده 

 کرد تا ي مي نشست وسخنراني ميدر مسجد جامع امو»  عصرونيعبد اهللا بن اب«
. رنديشات و اخالق را از او فرا گيند و فرمالت او بهره مند شويمردم از علم و فض

 را يا خوانده، مدارسن او را فري است که نورالدين عبد اهللا بن عصرون کسيا
س کند و به انتشار علم ي مهم شام بنا کرد تا در آن تدري او در دمشق و شهرهايبرا

 يام قاضن دانشمند به مقي که مقام و منزلت اي نقاط کشور بپردازد، تا جاييدر اقص
خ در مورد اخالص ي که تارين نمونه هايياز بزرگتر. القضاة آن جزيره ارتقا يافت

ش به او اجازه ين است که مردانگي کند، اين دانشمند ذکر مي نسبت به اصالح الدين
ک کند و او يش، به مجلس خود نزدينائين دانشمند را بهنگام نابينکه اي داد جز اينم

  .رار دهدرا در زمرهء خواص خود ق
، حرص به يراندازي، تي اسب سواريريادگيخ بدون اغراق در مورد يتار

ن همان يوا.  سخن گفته استي، به فراوانصالح الدين ين اعمال جنگيشکار و تمر
، و ي کرد تا بتواند لشکر را فرماندهياري است که در آغاز جنگ او را يزيچ

صالح روشن است که .  کندمانه و نجات بخش تصرفي حکيوه ايتنگناها را به ش
افت که عصر اسب ي نشو و نما يرا در عصرينگونه بزرگ شود، زيد اي باالدين
 همچون بخشش، ي صفاتي داراصالح الدين. ، شکار و بر کندن بوديسوار
 ين صفاتين بود، که چنيم و تمريط همراه با تعلي، سازش با محي، شادابياريهوش

  .د شوي مثل او جمع ميکمتر در مردان
انش از ي اطرافي که عقلهاي هنگامصالح الدين عقل يثبات قلب و بردبار

 است که او را ييهاي آمد، از جمله ويژگيشان به پرواز در ميا قلبهاي رفت ين ميب
  .در مصاف بزرگ مردان زنده نام قرار داده است
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 شام بود، خبر کشته شدن ي مشغول فتح شهرهاصالح الدين که يهنگام
ز در آغاز شکست دادن عکا خبر مرگ يد، و نيالملوک به او رسبرادرش تاج 

ن مهندس او در محکم ساختن قلعه ها، اداره و يبرادرش سلطان مظفر که بزرگتر
ک از دو جنگ يمحافظت از آنها بود، دريافت کرد، اّما غلبه او بر دشمن در هيچ 

 يو اين در حال. دن دو خبر قلبش به پرواز درنياميتغيير نکرد، و با هيچ يک از ا
از . ده بودي بدستش رسي مرگ اين برادر و کشته شدن آن يکيبود که نامهء سّر
ن مطالعهء مختصر از بزرگ ي و اصالح الدين ي سريع از زندگياين نظر اجمال
 کارکشته، ياستمدار فاضل و سرآمد، فرمانده ايک سيت او بعنوان يشدنش، شخص
گويا قضا و قدر او .  شوديل القدر ظاهر مي جلي با تجربه و دانشمندياسب سوار

 کند، ان را پر از ترس و وحشتين قلب اروپائيرا آماده کرده بود تا قهرمان حط
 آينده او را بعنوان الگو ي شرق و غرب به پرواز درآيد، نسلهاينامش در کشورها

  .خ او را در مصاف بزرگ مردان زنده ياد قرار دهديرند، و تاريو نمونه بپذ
، غيور، قهرمان صالح الدين همچون يد است که مادران فرزنداني بعياربس

  !ا آورندين انبياء، بدني اسالم و سرزمي دفاع از ارزشهايو جهادگر برا
  ر المجامع يا جريإذا جمعتنا *****  بمثلهمي فجئنيأولئک آبائ

 ما ين مجلسيگر چنيکبار ديآنان پدران من هستند و تو هم اگر ! ري جريا
  .اورديم بيگرد هم آورد، همانند آنان برارا 
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  فصل دوم
  

  صالح الدينآغاز حكومت 
  

 ان در مصريوضع فاطم .1

 ي داخلي، مصر دستخوش بحران وانقالبهاصالح الدين قبل از ظهور يکم
 و يان بود قحطين و مغربيي سودان١ک ترک،ين طوائف مختلف مماليو کشمکش ب

گر ي طرف داز نگذاشته بود ي او باقيا بري رمقي بد و وبايي، آب و هوايگرسنگ
 ي مخلتف و متنوع صورت مي به شکلهاي در پيران پيلفا و وز خي مالياختالسها
  .گرفت

 قدرت خود را از دست داده بود و در واقع کارها در دست يفهء فاطميخل
ها بخاطر يريچه اندازه کشتارها و درگ. ران و فرماندهان فاتح افتاده بوديوز

 بن طالئع« که يو تنها وقت! صورت گرفتان يستگاه خالفت فاطموزارت در د
نکه او در يد اوضاع آرام شد، اما همي هـ به وزارت رس۵۴٩در سال » کيُرّز
سرکار آمد، » ک بن طالئعيُرّز«د و پسرش ي م به قتل رس١١۶٣ هـ ۵۵٨ يسال

  .هرج و مرج دوباره کشور را فرا گرفت
با نگاه ) يبي الصليأمور(ت المقدس يه ب و پادشادن محمويک از نورالديهر

 خواست آن را ي گسترش قلمرو خود ميهر کدام برا. کردي به مصر نگاه ميخاص
 شد، ترس از ي که مانع از اشغال آن ميزيمه کند و تنها چيبه کشور خود ضم

ان موجب دخالت ي بخاطر وزارت فاطمي بود، باآلخره اختالفات داخليگريد
  .ن آندو بر سر مصر شدياست مصر و نزاع بير س دين و أمورينورالد

  
 يانقالب شاور السعد .2

ان منصوب شد، يک بن طالئع به وزارت دستگاه خالفت فاطمي که ُرّزيوقت
ک يّزام کرد، شاور بر ُرياء بر ضد او قي مصر علي والير السعديشاور بن مح

ر يعنوان وزب)  م١١۶٣ هـ ۵۵٨(ره شده او را بقتل رساند و خود در محرم سال يچ
  . منصوب شديفهء فاطميخل

 يکيش گرفتند که باعث شد ي را در پيرهء بدي و فرزندانش سيشاور السعد
فهء يبا خل) شاور(ر يبر ضد وز» يضرغام بن عامر اللخم«از فرماندهان بنام 

ام کرده او را مجبور به فرار کرد و يه او قيجه علي کند، در نتيکي دست به يفاطم
ن ي دمشق رفت و از نورالدي به سويشاور السعد. ه زديزارت تک ويخود بر گرم

ه کند و ينهء حمله را تهيمحمور درخواست کمک کرد، در مقابل متعهد شد که هز
. انه بپردازدي مصر بعنوان غرامت ماليک سوم واردات شهرهايبه اندازهء 

                                            
 )مترجم. (وحدود دويست و شصت و هفت سال حکومت کردندبردگاني که در مصر به حکومت رسيدند :  مماليک مصر 1

com.411islam.www  
  . قطعًا ممنوع استيحق طبع و نشر به مقصد تجارت



 ١٧

 باعث يفاقنکه اتي متردد بود تا ايمحمود در قبول خواستهء شاور السعدن ينورالد
ت يپادشاه ب (ي از هجوم أموري حاکيين برود، خبرهاي از بين شک و دو دليشد ا

مان ي از ترس همپيأمور. ده بوديره شدن او بر ضرغام رسيبه مصر و چ) المقدس
ن ييه تعي او جزين محمود، با ضرغام متحد شده براي و نورالديشدن شاور السعد

ت خود مجبور بود ي نجات موقعي محمود بران بنين هنگام نورالدياکرده بود، در 
رکوه را که ين شي را قبول کند، بنابراين فرمانده اش اسد الديخواسته شاور السعد

ان مردانش بود، با او ي هم در ميوبي اصالح الدينبرادرزاده اش قهرمان جوان 
  .فرستاد

  رايروز شود و شاور السعديرکوه توانست در مقابل ضرغام پين شياسدالد
ن يدوباره به وزارت منصوب کند، اما شاور به تعهدات خود نسبت به نورالد

 بست، يمان همکاريت المقدس پيانه با کشور بيمحمود عمل نکرد، بلکه مخف
 به جنگ او رفت و يوبي اصالح الدين قهرمان موفق، ين ناچار با همکارياسدالد

آنها  اني که مير جنگت المقدس درخواست کمک کرد، دي از پادشاه بيشاور السعد
د، ي م بطول انجام١١۶۴ هـ ۵۵٩ الحجه سال يس از ماه رمضان تا ذيدر شهر بلب

ن يروز و سربلند شود، نورالدي پيبي و صليسپاه شام توانست در مقابل سپاه مصر
 يمت شمرده به سويت المقدس به جنگ مصر را غنيمحمود سرگرم شدن پادشاه ب

ت المقدس يجه پادشاه بيدر نت. و آنها را فتح کرداس رفت ي حارم و بانيقلعه ها
رکوه ين شياز ترس از دست دادن کشورش شروع به مذاکره با اسدالد) يأمور(

 هر دو از مصر ينين صلح بر شرط عقب نشي بستن قرار داد صلح کرد، که ايبرا
ان ين کشمکش بر سر مصر ميافت، راند اوليان ي صاحبان پايو ترک آن برا

  .ديان رسيجه به پاين نتيان با ايبيو صلن ينورالد
  

 مرحلهء دوم كشمكش بر سر مصر .3

مت اولش به مصر استفاده کرد و اعماق کشور يرکوه از عزين شياسد الد
 غلبه ي براره شدن بر مصريد و به ضرورت چيمصر را و آنچه در آن بود سنج

را نزد ) مصرفتح (ن کار ي کرد که اين سعيبنا برا. دا کردين پيقيان يبيبر صل
ع نظر فرمانده اش شده حملهء دوم ين مطيجه نورالدين آسان جلوه دهد، در نتينورالد

صالح  يرکوه و همکارين شي اسدالدي هـ به فرمانده۵۶٢به مصر را در سال 
 مصر يد سپاه شام بسوين که شني همير فاطميشاور وز.  قهرمان آغاز کردالدين
ت المقدس يش فرستاد و پادشاه بيبيمانان صلي همپي را به سوينده اي آيد، نمايم
» المنية«دو لشکر در فالت مصر نزديک .  نجات او آمديبه سرعت برا) يأمور(

 کامل پيروز شد، ي هـ با برتر۵۶٣با هم روبرو شدند که در آن سپاه شام در سال 
 را از خود نشان داد و به يري نظي جوان، مهارت و ثبات بي ايوبصالح الدينو 
 وارد يچ مقاومتيه رفت و بدون هي اسکندريبال آن سپاه شام رو به شمال به سودن

اين اولين بار .  را حاکم آنجا کردصالح الدينن برادرزاده اش ياسدالد. آن شدند
  شود،يت ميرد و متحمل مسئولي گي حکومت را بدست مصالح الديناست که 
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 و نبوغش را يستعداد، قهرمان او فراهم کرده تا اينه را برايگويا قضا و قدر زم
 به فسطاط و قاهره رفت، صليبيان به نياسدالدش ينکه عموياما هم. آشکار کند
 آنجا را يا و خشکي از دريه هجوم آورده، به کمک ناوگان بيزانسياسکندر

 مانده ياد شد و کميه زيفشار بر محصور شدگان در داخل اسکندر. محاصره کردند
، فرمانده قهرمان و کارکشته، مهارت و صالح الدين م شوند، امايبود که تسل
د، ي او رسکرکوه به کميش شي را از خود نشان داد، تا اينکه عموياديمقاومت ز

افت که در آن هر دو طرف ملزم به عقب يان ين مرحله با عقد قرار داد صلح پايا
  . صاحبانش شدندي از مصر و ترک آن براينينش

  
  از كشمكش بر سر مصرن مرحلهيمرحلهء سوم و آخر .4

 نداشت، يت خالصي نيدر قرارداد صلح قبل) يأمور(ت المقدس يپادشاه ب
 خواست بعد از دور شدن لشکر يرا تمام لشکرش را از مصر خارج نکرد، او ميِز

 ينکه مطمئن شد آنان دور شده اند به شهرهايهم. ره شوديشام از مصر بر آن چ
ر ين آنرا غافلگيانش ساکنيلشکر. ه شدريس چيمصر هجوم آورد، و بر شهر بلب

جه به يدر نت.  آنان را مغرور کرديروزين پيا.  کردندي را قربانياديکرده، عدهء ز
ان بر فسطاط يبي از تسلط صلير فاطميشاور وز.  کردنديشروي فسطاط پيسو
نکه يهم.  روز ادامه داشت۵۴ را در آنجا روشن کرد که ي آتشهاينيد، بنابرايترس

شاور . ش رفتند و آنرا محاصره کردنديان بطرف قاهره پيبيد، صلخاموش ش
ن مذاکرات را به ي کرد اي ميان انجام داد، امام سعيبي را با صلي مذاکراتيالسعد
 – که از آنان درخواست کمک کرده بود – که سپاه شام يندازد تا وقتير بيتأخ

  .برسد
 يگرياين فرصت دره شدن بر مصر را داشت، بنابرين عزم چيچون نورالد
صالح رکوه را به همراه برادرزاده اش يش بار سوم فرماندهش يدست داد، و برا

 به آن، يوستن سپاه مصريدن سپاه شام و پي ارسال کرد، به محض رسالدين
  .افتيان ي کردند و محاصرهء بدون جنگ پاينيان شروع به عقب نشيبيصل

 شد، مردم شاد و مسرور ک فرمانده نجاتبخش وارد قاهرهيرکوه همانند يش
 به او داد، سپس به دنبال ياييش او آمد و هدايهم پ) العاضد (يفهء فاطميشدند، خل
.  هـ شد۵۶۴ در سال ي داد که سبب قتل وي روي بر ضد شاور السعديآن توطئه ا

 منصوب شد، اما وزارت ير در دستگاه خالفت فاطميرکوه بعنوان وزي شنياسدالد
  . م درگذشت١۶۶٩ هـ ، ۵۶۴ سال ي الثانياشت و در جماداو دو ماه ادامه ند

  
  يريگيل و پيتحل .5

رکوه در ي شنياسدالدش ي با عموصالح الدين يهايرين موضعگياز ا
 در شجاعت صالح الدين شود که يان، روشن ميان و مصريبي مصر با صليجنگها

يا اب است، گوي نادر و کميتي، شخصياست و مهارت در فنون جنگي، سيکارکشتگ
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گانه در ي يتيا کرده تا شخصي او را مهي و نوجوانيقضا و قدر از همان اوان کودک
 يب.  شوديبيان صلي با اروپائي آزاد سازيم در معرکه هاي عظيخ و قهرمانيتار

مان واعتماد به يرو، مهارت، ايش انجام داد، ني که با عمويين جنگهايشک، اول
 رعد يخ صدايرش که در گوش تاريظ ني بيش داد، از قهرمانينفس او را افزا

است سر آمدش را در هماهنگ ينده سي کرد، در فصل آي دارد، پرده بردارييآسا
ان ي واحد، بيک جبههء اسالمي  همه جانبه و ياسيک وحدت سير ي شهرها زيساز
ان و محقق يبي در بهم زدن آرامش صلينها از عوامل اساسيم کرد، که ايخواه

 خوش در ي خاطره ايروزين پيد، و اي آي بشمار مني در حطيروزيساختن پ
  . باشدي بعد مي نسلهاي براييخ والگويتار
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  فصل سوم
  

   در مصرصالح الدين
  

 ان ير فاطمي وزصالح الدين .1

صالح رکوه دو ماه پس از به دست گرفتن وزارت درگذشت و ين شياسدالد
 در فکر ياطمفهء فيم برپا کرد، العاضد خلي او مجلس ترحي سه روز براالدين

 رغم سن کمش و با ي را علصالح الدينر برآمد،  که نهايتًا يوسف يک وزيانتخاب 
 يتهايمان با مصر فرماندهان و شخصي همپيان لشکر شامينکه در ميوجود ا
در وزارت انتخاب کرد، ) رکوهيش(ش ين عموي وجود داشت، بعنوان جانشيبزرگ
  : کننديان مين بين انتخاب را چني اي از مؤرخان علتهايبعض

ره شود، و او با ي چصالح الديندوار بود که بر يام) العاضد (يء فاطمفهيخل
ع و فرمانبردار او خواهد شد، اما همانگونه که خواهد آمد يتوجه به سن کمش مط
  .ن پرورانده بودير اي غيقضا و قدر او را برا
گ، او را  سال سن داشت، بعد از آنکه جن٣٢که تنها ي در حالصالح الدين

ش ين و عمويش با نورالديکار آزموده کرده بود و از آنها در دوران همکار
ن همان علت باال رفتن يد، و اي گرفته بود، به وزارت رستدرس عبر) رکوهيش(

  .شأن و مقامش و آشکار شدن کار سترگش بود
 کند تا يان را راضيد مصري متوجه شد که بايشي با دور اندصالح الدين

 ين بخششهايدا نکنند، بنا برايه او قدرت پي آنها عليباني به پشتير مصيامرا
 با آنها برخورد يريکو و آسانگي در حق آنان کرد و با لطف و اخالق نيفراوان

  . کرد استفاده کرديک ميکرد، و از هر چه که دوست داشتند و آنها را به او نزد
ان يروپائ او در مقابل ايروزي که سبب شهرت او شد، پياز عوامل

 که –» ةالعقب«ره شدن او بر شهر يو چ» غزه«و » اطيدم «يدر جنگها) انيفرنگ(
 ياي مکهء مکرمه در درين بسوي و تمام مسلمير حجاج مصريد خاص مسيکل

 مسلمانان عامل يت راه حج براي بزرگ و امنيروزين پي ا. باشدي م–سرخ است 
 يان بشمار ميان او و مصرينان و اخالص مي از عوامل تبادل محبت، اطميبزرگ

گر مسلمانان متحد شده، يان تعصب را کنار بگذارند، با ديد که سبب شد مصريآ
 کافران ظالم و يعني با دشمنان خدا و دشمنان خودشان صالح الدينر پرچم يز
  .نه توز بجنگنديان کيبيصل

  
 ي داخلي بر توطئه هاصالح الدينره شدن يچ .2

 که منصب وزارت را بر عهده گرفت ينگام هصالح الدينم که يقبًال گفت
شتر مردان دولت که در ين علت بي برد، به همي به سر ميهنوز در اوان جوان
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 کردند، او يدند، فکر مي ورزي کردند به او حسادت مي کار ميهء دولت فاطميسا
ت ي تثبين براي کند، گذشته از ايشان دخالت و حقوق آنها را غصب ميدر کارها

 کردند، ي ميه گذاريان در مصر هر اندازه که در توان داشتند سرمايحکومت فاطم
ر جوان و ي وزصالح الديند از دست يسه ها که شاي و پخش دسيني توطئه چيو برا

  . نکردندي کوتاهي و کوششيچ سعيابند، از هي يبلند همت خالص
  :ن توطئه هاين اياز مشخص تر

 .ن خالفتيام» نجاح«توطئه   -أ 
 .يمنيتوطئهء عمارة ال  -ب 
 .توطئهء کنزالدولة  -ج 

  
 ن خالفتيام» نجاح«توطئهء   -أ 

فهء ين خليآخر» العاضد« با قصر اخته بودي يکه مرد» نجاح«ن خالفت يام
 هـ با ۵۶۴ در سال ي کرد، وي در مصر ارتباط داشت و در آن سکونت ميفاطم
ان بر سر مکاتبه با اروپا و دعوت کردن آنها به مصر جهت ي از مصريگروه

  .دي و همدستانش، به توافق رسصالح الدينان در برابر ي مصرمحافظت از
 به مصر ي بر اروپا فرستاد تا آنها را در لشکر کشياخته، نامه اين آدم يا

 صالح الديندند و لشکر ين صورت که هرگاه آنان به مصر رسيک کند، به ايتحر
صالح جه ين خالفت هم با لشکرش به دنبال او برود، در نتي آنان رفت، اميبه سو
ن خالفت بعد از يام.  نماندي از آنان باقيرد و کسي گيان دو آتش قرار مي مالدين

 از مردانش داد يکي گذاشت و به ين نامه را نوشت آنرا داخل کفش تازه اينکه ايا
 افتاد و به سرعت صالح الدينروان ي از پيکيتا به اروپا ببرد، اما  کفش به دست 

افت اما آنرا يقت ماجرا را دري حقصالح الدين. اند رسصالح الدينآنرا بدست 
 ياو را فور! ن خالفت بلند نشوديروان امينکه جار و جنجال پي ايآشکار نکرد، برا
ن خائن ينکه امي بود تا اي همچنان در فکر نقشه اصالح الدين. مجازات نکرد

اد  را به دنبال او فرستي به قصر خودش خارج از شهر قاهره رفت، گروهيروز
 که حدود –فهء سودان ير و به قتل رساندند به دنبال آن لشکر خليکه او را دستگ

دو . ن خالفت مقتول واکنش نشان دادندي کمک به امي برا–پنجاه هزار نفر بودند 
ن ي جنگ درگرفت که در اصالح الدينفهء سودان و لشکر يروز تمام لشکر خل

 بر صالح الدينب ين ترتي، بد بودصالح الدين کوبنده از آن يروزي پيريدرگ
ام کرده ي کشتن او قيان سودان که براين خالفت و فتنهء لشکريام» نجاح«توطئهء 
 ي ميسه ها و توطئه ها را طراحيان نبودند که دسين تنها سودانيا. ره شديبود، چ

 و شعله ور کردن آتش فتنه و يک نافرماني در تحري فاطميکردند، بلکه امرا
  . داشتنديجنگ، نقش بزرگ
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 يمنيتوطئهء عمارة ال  -ب 
خ يده شد، توطئهء تاري چصالح الدين  که بر ضدي بزرگياز جمله توطئه ها

 را دور خود ياديعماره در قاهره گروه ز. بود» يمنيعمارة ال«س معروف ينو
 از اوالد عاضد را به وزارت منصوب کند، تا ي خواست مرديجمع کرد، او م
ان ي بسرعت با اروپائيان برگرداند، ويته به فاطم گرفصالح الدينحکومت را از 

تًا کشتن او، ي و نهاصالح الديندن حکومت ي برچيمکاتبه کرد و از آنان برا
 که نسبت به دولت ي از کسانياديدرخواست کمک کرد، عماره توانست تعداد ز

ه  که بيشتر کسانينه و کدورت داشتند، به جنبش خود اضافه کند، بنابراين بيتازه ک
 کردند، دور و بر او يه او تجمع ميدند و علي ورزينه و بغض مي کصالح الدين
  .جمع شدند

 کرده، خبر تجمع آنان را به ينينان بخاطر پول سخن چي از توطئه چيکياما 
 ير کرده و بقتل رساند تا عبرتي هم آنان را دستگصالح الدين رساند، صالح الدين

ن ي فتنه باشد، ايا در پي برساند ي دولت ضررني هر کس که بخواهد به ايباشد برا
  . دادي هـ رو۵۶٩واقعه در سال 

  
 توطئهء کنزالدولة  -ج 
 در مصر با آن روبرو شد، صالح الدين که ييگر از توطئه هاي از ديکي
  . دادي هـ در أسوان و قوص رو۵٧٠ بود که به سال يتوطئه ا

ن توطئه و يء ادر باره» السلوک لمعرفة دول الملوک« در کتابش يزيمقر
حاکم أسوان العرب و سودان دسته » کنز الدولة« هـ ۵٧٠در سال : دي گويفتنه م

 خواست حکومت را به دولت ي قاهره جمع کرد و مي را بقصد آمدن بسويا
 هم که يگريد، گروه دي را به لشکريانش بخشياديان برگرداند، او اموال زيفاطم
 را صالح الدين يتند، سپس ده نفر از امراوسيده بودند به آنها پيشان هم عقيبا ا

» قوص«بلند شده، شهر » ياس بن شاديق« بنام ي مرد»طود «يکشتند، از روستا
 ي را به فرماندهي لشکر انبوهصالح الدينرا گرفت و اموال آنرا تاراج کرد، 
د، لشکرش را پراکنده کرد و يجنگ» يشاد«او با . برادرش سلطان عادل مجهز کرد

برخورد، » کنز الدولة«به » طود«هء ي قتل رساند، سپس رفت و در ناحاو را به
 از ياديجه کنزالدولة بعد از آنکه تعداد زيگرفت، که در نت  درييان آنان جنگهايم

د و يانش کشته شدند، فرار کرد، اما در هفتم صفر همان سال به قتل رسيلشکر
  .سلطان عادل در هجدهم صفر به قاهره بازگشت

شهء همهء فتنه ها را قطع کند، بر گروه ي توانست رصالح الدينب ين ترتيبد
ن امر بر يره شود، ايرنگها چياندک سرکشان، دشمنان و طراحان توطئه ها و ن

قتًا يت داللت دارد، و حقي او بخاطر مصالح رعي دائميداريوسته و بي پياريهوش
  :ن باره بر او منطبق استيدر ا» يمتنب«سخن شاعر 
   قدرالکرام المکارمي عليو تأت*** العزائم يهل العزم تأت قدر أيعل
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  م العظائمين العظي عيو تصغر ف*** ر صغارهاين الصغي عيو تعظم ف
ا به اندازهء ي شود، و هدايمه به اندازهء اهل خانواده آورده ميا وليغذا 

ها وته نظر اند، کارک شود، آنان که يه داده ميبخشندگان هد) ي يا معنويقدرت مال(
 يزهاينند و آنان که بزرگ مردند کارها و چي بي کوچک را بزرگ ميزهايو چ

  .نندي بيبزرگ را کوچک م
  

  ي خارجي بر توطئه هاصالح الدينره شدن يچ .3
ان، با يدر مصر وزارت را بدست گرفت، اروپائ صالح الديننکه يبعد از ا

.  کردنديل م او بودند وبا حسرت اخبار او را دنبايم و حذر، مراقب کارهايب
ن بود که قلبها گرد او جمع شوند و او ي ترساند اي که آنان را ميزين چيمهمتر
ان کار آنها ي و پايزين آبروريرا ايش رود، زين مقدس پي سرزمي آزاد سازيبرا

، صالح الدين وارد آوردن بال بر سر يت براين به سرعت و با جديبود، بنا برا
صالح  بودند که بتوان از دست يتظر وقتسه ها شده مني دسيدست بکار طراح

 صالح الدين به هنگام حضور –اط يهجوم به دم. ره شدي خالص، و بر او چالدين
صالح  که حکومت يرا وقتيان بود، زي اروپائين کوشش از سوي اول–در مصر 

 يد مي آنها را تهديان احساس کردند خطريافت، اروپائي در مصر استقرار الدين
ک کنند و يام تحريمکاتبه کردند تا آنها را به ق» هيصقل«و » اندلس«کند، لذا با 

شان و راهبان ي از کشيگروه. نديان نماي آنان بيت المقدس برايترس خود را از ب
  .ز کردنديرا هم ارسال کرده، آنها را با مال، نفرات و اسلحه تجه

بر  يشد و فشار سخت» اطيدم« هـ به سرعت وارد ۵۶۴لشکر آنان در سال 
 را همراه با اسلحه و آذوقهء ي لشکر بزرگصالح الدينن آنجا وارد کرد، يساکن
 يارين هم خواست او را در شکستن صفوف دشمن ياز نورالد. ، روانه کرديکاف

 را پشت سر ي نظاميروهاين هم به خواستهء او جواب مثبت داد و نيکند، نورالد
 به يا نکرد، بلکه خود با لشکرن هم اکتفي به اي فرستاد، حتي مصر ميهم به سو

 ي متوجه لشکرکشيان وقتياروپائ. ن رفتي در شام و فلسطي اروپائي امارتهايسو
نکه پنجاه روز در ين به مصر و رفتن خود او به کشورشان شدند، بعد از اينورالد

  . که آمده بودند، برگشتنديل از همان راهياط مانده بودند خوار و ذليدم
ن يان نگذشته بود که ساکنياط توسط اروپائيهء دمپنج سال از محاصر

ه هجوم بردند، ناوگان آنها ي هـ به بندر اسکندر۵۶٩ه در اواخر سال ي صقلياروپائ
 هزار يد، تعداد نفراتشان هم سيکه حامل هزارو پانصد اسب بود به ساحل رس

ت ، ادواي مجهز به لوازم جنگياده نظام بود که همگي سوار نظام و پيجنگجو
اده شدن هفت تن از يآنان به هنگام پ. قها و آذوقه بودنديمحاصره کردن، اسبها، منجن

 يهاي از کشتيشان تعداديهاين را به شهادت رساندند ودر بندر هم کشتيمسلم
 برپا کردند، يصد چادر در خشکياده شدن سيمسلمانان را غرق کرد، پس از پ

  .ش رفتنديه پي محاصرهء اسکندريسپس برا
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بود و سه روز بعد خبر ورود آنها را » فاقوس« در صالح الدينام آن هنگ
هء لوازم يز لشکر و تهي مقابله با آن تجاوزگران، شروع به تجهيد، بنابراين برايشن
ان دو جناح درنگرفته بود که خداوند لشکر ي مي تنديري کرد، هنوز درگيجنگ

ان، ي از آمدن اروپائ تا عصر روز چهارميريد، درگيروز گرداني را پصالح الدين
 را بر آنان ي آتش سختصالح الدينده بود که يان نرسيادامه داشت، شب هنوز به پا

ه، شکست يشتر آنان را به قتل رساند و بقيشان را غرق کرد، بيها يگشود، کشت
 ي کاالها و ادوات جنگصالح الدينان يلشکر.  شدندينيخورده، مجبور به عقب نش

ن قهرمان توانست محاصرهء آنان را درهم يب اين ترتيند بدمت بردي را به غنياديز
ه هم که ين شکستها را به آنان بچشاند، بقيشکند، جمعشان را پراکنده سازد و بدتر

  .مان به کشور شان برگشتنديشکست خورده و پش
 ي در پينگونه توانست مصر را دوبار و در دو زمان پيقهرمان بزرگوار ا
ل ين خود دلي آنان نجات بخشد، که ايو توطئه ها ياز دست دشمنان اروپائ

ده بر گردن تجاوزگران يام برکشير از ني، شمشصالح الديننکه يست بر ايآشکار
ر ين همچون شي مسلمين اسالم و مرزهايظالم بود، بلکه او در دفاع از سرزم

  .درنده بود
  

 يفهء عباسي خليخطبه برا .4

اد و يره شد، بني چي و خارجيخل داي بر توطئه هاصالح الديننکه يبعد از ا
 را يگريم گرفت گام ديت نمود، تصميت خود را تثبي آنرا برکند و موقعيشه هاير

  .در راه استقالل بردارد
به اهل ه يلي مصر، از اسماعي از اهلير مذهب قسمتيي تغي براصالح الدين

 و هيس کند؛ مدرسهء ناصريد که دو مدرسهء بزرگ تأسين ندي جز ايسنت چاره ا
ن ي خواهد آماده کند، اي که ميريي تغيب کشور را براين ترتيه، و بديمدرسهء کامل

ر خطبهء روز يي تغيبرا» ن محمودينورالد«رغبت او مصادف بود با اصرار 
، »العاضد «يفهء فاطمي خليبجا» ئيالمستض «يفهء عباسيل آن بنام خليجمعه و تبد

کرد، بلکه تمام ي اصرار مصالح الدين ن مورد بهين نبود که در اين تنها نورالديا
  .دندي کشي را مين گاميجهان اسالم انتظار بر داشتن چن

 يد که در آن بتواند به آرامي را کشيمانه انتظار فرصتي حکصالح الدين
ان برساند ي را که قبًال آغاز کرده بود به پاي دعوتير دهد، تا از طرفييخطبه را تغ
  .دي او فراهم آيان به سويم مصرگر امکان جذب تمايو از طرف د
اد ين زيمار گشت و اصرار نورالديب» العاضد «يفهء فاطمي که خليهنگام

ک خود را جمع کرده با آنان مشورت کرد، ياران نزدي خواص و صالح الدينشد، 
 شد برخاست و يده مينام» ر عالميام«ر عرب که ي غيان آنان دانشمندياز م
 مسجد در يراهش را به سوا بر عهده گرفت، سپس ت انجام همهء کارها ريمسئول

ارانش دستور داد ي به صالح الدين خواند، يفهء عباسيش گرفته، خطبه را بنام خليپ
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ن خبر را به گوش او نرسانند، او به مردم يمار است اي بيفهء فاطميکه چون خل
بل از ست قي فهمد، اما اگر فوت کند درست نيافت، خود ميشفا » فهيخل«اگر : گفت

از نام (ل خطبه يم تبديبت بار کنين و مصي او را اندوهگين خبريمرگش، با چن
 ي صورت گرفت بگونه ايبي در سکوت عجيفهء عباسيبه نام خل) يفهء فاطميخل

سد در ي نويخش مير در تاري بلند نشد همانطور که ابن اثي از کسييکه سر و صدا
ان در مصر ي وفات او دولت فاطمافت و بايوفات » العاضد« م ١١٧١ هـ ۵۶٧سال 

  .منقرض شد
همه فقط در مورد او . ، بزرگ مصر شدصالح الدينبا مرگ العاضد، 

 العاضد مجلس عزا برپا کرد و نسبت ي سه روز براصالح الدين زدند، يحرف م
 رفتار ي بودند، به خوبصالح الدينت فراوان يبه خانوادهء او که محل توجه و عنا

  .کرد
  

 نير قبال نورالداست او ديس .5

 در مصر زمام امور را صالح الديننکه ي، هميفهء فاطميبعد از مرگ خل
 صالح الدينن بهتر کرد، تا احساس نکند که يبدست گرفت، روابطش را با نورالد

وند يرا به خود اختصاص دهد، بلکه بخاطر پ خواهد از او جدا شود و حکومت يم
 که در يکين بخاطر نيندو بود و همچنان آيرکوه ميش شي که در زمان عمويمحکم

 خروج ي که از آن بوي داده بود، از هر کارين به او ارزانيش نورالدياوان جوان
  . کردي آمد، خود دارين ميه نورالدياو عل

 در مساجد بعد از صالح الدين نگذشته بود که يمدت زمان کوتاههنوز 
 ياي بنام او ضرب کرد، و هدا، سکه ران خواندي خطبه را بنام نورالديفهء عباسيخل

نها بخاطر اظهار يهمهء ا.  او فرستادي قصر براي گنجهاي را از موجوديبا ارزش
  .ان آنها بودي مين و دوستيو اعتراف به فضل و احسان نورالد

 از ي کرد، بعضي بر مصر حکومت مصالح الدين کوتاه که ين مدتيدر ا
ن با او در مصر سرباز زده بودند، ن لشکر که از خدمت او و مانديران سخن چيام

ان ي پر از آتش خشم کنند و مصالح الدينن را نسبت به ينهء نورالديخواستند که س
  .نه را شعله ور سازندي و کيآندو آتش دشمن
ان آندو يک بود که مي مؤثر واقع شد، نزديرانهء آنها تا حدودي حقيکوششها

ن را از يف کنند و طرفي کارها را ردد، اما عاقالن توانستنديد آي پدينه و دشمنيک
 شد، تنها يانشان واقع مين اختالف که اگر مي برحذر دارند، و از ايعاقبت دشمن

 کشد، استفاده خواهد ي روابطشان را ميرگين نشسته و انتظار تي که در کميدشمن
نان و محّبت به جان و دل هر دو قهرمان بازگشت، ي، اطمي صفا، پاکيبرد بزود
ر پرچم او يم ظاهرًا ز١١٧٣ هـ ۵۶٩ن در سال يفات نورالد هم تا ودينصالح ال

  .بود
 در مصر موفق به انجام آن شد، و صالح الدينن اعمال که يش اياز نما
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 يشي، دوراندياسين قهرمان نبوغ سيت ايره گشت، شخصي که بر آنها چييتوطئه ها
  . شوديخص م خوانندهء محترم مشي، براار او در ادارهء کارهيو حسن تدب

فرو ستاد ي اي مصالح الدينن عهده در برابر ي که در ايدر واقع هر مانع
ن مسلمان يل به سرور مشرق زمي تبديخت و او بدون اغراق در مدت کوتاهي ريم

ا قضا و قدر يگو.  بخش شدي آزادي معرکه هايدوار کننده براي اميو فرمانده ا
 توسط ياز اشغال مسجد االقص که ي محو کردن ننگ و عاري او را براياله
ده است، آماده کرده ين چسبيخ، به مسلميان در مدت زمان طوالن از تاريبيصل
  .است

ت کشورها را تحت نس تواصالح الديند که چگونه يم ديدر فصل بعد خواه
ان در جنگ سرنوشت ساز يکپارچه سازد، در مقابل اروپائي خود ييفرمانروا

م و پهناور را ي عظيروزي واال را به اسالم و پروز شود، و چگونه عزتين پيحط
َذِلَك َفْضُل الّلِه ُيْؤِتيِه َمن َيَشاُء َوالّلُه َواِسٌع َعِليٌم  {به مسلمانان برگرداند و 

  ۵۴المائدة}
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  فصل چهارم
  

   در شامصالح الدين
  

  نيت شام بعد از وفات نورالديوضع .1
ل که ي اسماعن صالح فرزندش سلطايافت و مملکت را براين وفات ينورالد
 و ين سرپرستي گذاشت، بنابرايازده سال سن نداشت، باقيش از يدر آن هنگام ب

 شروع ي نورين بن مقدم بر عهده گرفت، در شام أمراير مملکتش را شمس الديتدب
 رساندن به يرنگ و بديف کردن، ني در ضعيبه رقابت کردند، هر کدام سع

ن ي دانست، بلکه در دست اي نميزي چ را داشت، سلطان کوچک نه تنهايگريد
 يشان رقابت مي شخصيدن به حکومت و تحقق آرزوهاي رسيران که برايام

  . بوديک اسباب بازيهمانند کردند، 
 که متعلق ي سلطان صالح و حاکم موصل بر مناطقين پسر عمويف الديس
تشان بود،  که در دسيالتهايگر هم به استقالل اي ديره شد، امراين بود چيبه نورالد

 آنان بر يبانيان پناه برده، تا با پشتيگر هم به صلح با اروپائي ديبعض. دلبسته بودند
م و کشمکش بر سر يرند، کشور بخاطر تفرقه، تقسيگر سنگر بگي ديضد امرا
 ي را براصالح الدين شده بود، مثل قضا و قدر ينگونه دچار آشفتگيحکومت ا

  .ا کرده بودينده و تفرقهء دشمنانه مهوب کنيم معين تقسينجات کشور از چن
  

 صالح الدينان به ينامهء دمشق .2

 که در کشور شام يشاني نسبت به هرج و مرج، کشمکش و پرصالح الدين
 گرفت، او انتظار ير نظر ميدادها را زي و با دقت رووجود داشت، آگاه بود

ن بود يو ااست اياز جمله س.  دخالت کنديد که بتواند به آرامي کشي را ميفرصت
زد تا مبادا بر ضد او يانگيان را بر نيکه با دخالت عجوالنه خشم شام

ن مدام به سلطان صالح ي او شوند، بنا براي کنند و مانع کارهايريموضعگ
 کرد، يان مي خود را نسبت به او بي نوشت و خضوع و دوستيل نامه مياسماع

ابر خواند و به دنبال آن سکه ها را بنام او ضرب کرده، خطبه را بنام او بر من
س استاد و صاحب يشدت ترسش نسبت به مصالح سلطان کوچک، پسر رئ

  .ان آشکار کردي شامينعمتش را برا
ره شده تا در ادارهء يره چي جزين بر شهرهايف الديدند سي فهميان وقتيدمشق

ت يان بيبي سلطان کوچک با صلين المقدم وصيآن مستقل شود و شمس الد
 بدست ي براي نوري امرايس و صلح کرده است، و از طرفالمقدس آتش ب

 با هم به رقابت پرداخته اند، چاره يدن به اهداف شخصيگرفتن حکومت و رس
 که ي نجات وضع و ممانعت از ادامهء هرج و مرجيافتند که براي جز آن نيا

سند و از او بخواهند ي نامه بنوصالح الدين گشته، به ي شام مستوليبر شهرها
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رد تا کشور را يابد و امورات را بدست بگيخود شخصًا در صحنه حضور که 
  ...ن شد کهيابد و چني ييم رهاي عظي و بالريشر فرا گاز خطر و 

  
  به دمشقصالح الدينتوجه  .3

ن را تمنا کند تا نزد يشتر از اي بي درست نبود که دعوتصالح الدين يبرا
 ين لحظه ايور، بنا برا دخالت او در مسائل کشي باشد برايان مجوزيشام
نکه به ير نکرد و بسرعت راه افتاد، از وسط صحرا عبور کرد، بدون ايتأخ

نان و به يت دهد، چرا که به خداوند اطميان او و دمشق اهميان ميوجود اروپائ
 ي مصر را ترک کرد و به بصرصالح الدين.  خودش اعتماد داشتيروين

 به استقبال او رفت، سپس به يي گور آنجا با احترام و خوش آمديد که اميرس
او .  م وارد آن شد١١٧٠ - هـ ۵٧٠سال  ع االولي دمشق رفت و در ماه ربيسو

 يم او شد، به سوينکه قلعه تسلي در آنجا ماند تا ايبخانهء پدرش رفت، مقدار کم
 صالح الدين.  که در آن بود مسلط گشتييقلعه رفت و بر اموال و گنجها

 ي جمع آوري برايلهء استثمارينکرده بود که اقتدار را وسن فکر يچگاه به ايه
اموال، انباشتن ثروت و غوطه ور شدن در ناز و نعمت، قرار دهد، بلکه به 

 – بهره برد، و همانطور که در فصل مناقب و صفات ياز از زندگياندازهء ن
  .ا رفتي داشته باشد، از دنينکه مالي بدون اصالح الديند، يني بي م–ان شاء اهللا 
 آورد و در حوزهء قدرت او قرار ي که بدست مييها و گنجهايين داراياما او با ا

 يع ميازمندان توزيان فقرا و نيقت آنها را مي کرد؟ در حقي گرفتند، چه ميم
م قرآن سازگار است، در جامعه يکرد، تا آنگونه که با عدالت اسالم و تعال

  .ره شودي چيماريهل، فقر و ب را تحقق بخشد و بر جياصول عدالت اجتماع
 و سرور يانگر خوشحاليم که بي عظي در گروههاي مّليندگي نمايأتهايه

کپارچه  ي گسترده در ي بود که آرزوهايفراوانشان بخاطر وارد شدن کس
تمام جهان به  در يم اسالميت رژيت المقدس و تثبي بي کشور، آزاد سازيساز

ر خارج شدند، شاعران هم شروع از شه)  استقباليبرا(د،  دارياو بستگ
 مورد انتظار، يروزي جنگ و پي براي ويک هّمت و مردانگيکردند به تحر

  :از آنجمله است» يش اسديوج«که شعر 
  ق واصطحبايهللا جاءک النصر و التوف

  فکن الضعاف عدا النصر مرتقبا
   من أسدصالح الدينهللا انت، 

  ام إن وثبًايسته األي فريأدن
  ر لهيغرًا ال نظِجلََّق ثت يرأ
   خِربايفجئتها عامرًا سنها الذ            

    ناَرتَک بالذّل لما قّل ناصُرها
  و أزمغ الخلُق من أوطانها هربًا            
    ت مصر فقدييتها مثل ما أحييأح
  أعدَت من عدلها ما کاَن قد َذَهبا            
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   نصر اإلسالم فاّتضحتيهذا الذ
  له، و أهان الکفر و الّصلبايسب            
   مکارمهي فيتليستکثر المدح ي
  ا إذا َوَهبايستصغر الدنيُزهدًا، و             

  دارک أهَله أندثرتيو الشام لو لم 
  اُتُه ُحُقبًايآثاره، و َعَفت آ            
  
 را يارين ي تو آمده اند، پس انتظار چند برابر ايق با هم به سوي و توفييار

 که اگر بجهد يسته) يدرنده و شجاع(ر ي تو چه شصالح الدين يا. بکش
دم يمن مناطق سرسبز شهر دمشق را د. ن شکار او خواهد بوديروزگار کمتر

دمشق . ي و آنچه را که از آن خراب شده بود آباد کردير ندارد، تو آمديکه نظ
شان فرار ي دهندگانش کم بودند تو را صدا زد، و مردم از وطنهاياري که يوقت

) آنگاه(، ي دمشق را هم آباد کرديردتو همانطور که مصر را آباد ک. کردند
 است که اسالم را ين شخص کسيا. ي را که از آن رفته بود باز گردانديعدالت

ن يان توهيبي کرد، پس راه او روشن و آشکار است، و او به کافران و صلياري
 ي شد، بخاطر زهدي او سروده مي که در مورد مکارم اخالقيهر مدح. کرد

د در نظر ي بخشي را ميوي دن)متاع(اد بود، و هر گاه يکه داشت در نظر او ز
 رفت و ين مي شدند، آثار آن از بي شام به آن ملحق نميو اگر اهال. او کم بود
  . شدي آن در طول روزگار پاک و محو مينشانه ها
  : الفضلينشوالدولة أب«ن شعر يهمچن

  لضّر ايتاهللا مّسن:  رّبهايإل *****  بعد ما نادت دمشق لُبعدهيأت
   ما حب من فضله و له الشکريعل ***** زال مجّددًايفلله حمد ال 

   ما حب من فضِلِه و له الشکريعل ***** أس مجّددًايأتاح لنا من بعد 
   إعالء رتبته سريو هللا ف ***** جوز األرض شرقًا و مغربًايو ِلم ال 

خدا قسم ب:  پروردگارش ندا سر داد کهي او بسويآمد بعد از دمشق بخاطر دور
 يد مي که همواره نو و تجديشيده است، پس ستاي رسيان و ناراحتيبه من ز

 ي که در حق ما کرده، او را شکر ميشود سزاوار خداوند است به خاطر فضل
 از يکيا کرد که زمانه ي ما مهي برايد پادشاهي شديديبعد از نا ام. مييگو

که خداوند در باال  ن جمع نشود،يد شرق و غرب زميخادمان اوست، چرا نبا
  . داردي سّريبردن مقام و
ن برد و حقها را به ي در دار العدل دمشق نشست تا ظلم را از بصالح الدين

 کردند يان شهرها نو مي نا عادالنه را که واليه هايصاحبانشان برگرداند و جز
 او را بخاطر عدالت ثبت يدارين شعر بيدر ا» معادة بن عبد اهللا«. باطل کند

  : گردانديق او را دائمي خواهد توفيکند و از خداوند م يم
       دار عدل مذ طلعت بأفقهايف

  بدارًا جلوت الظلم عن سکانها
    ت معتصبا بتاج بهائهايفسق
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  وانهاي إي َدست مجلسها، و يف
      ية تجتني الرعيديما أصبحت أ

  عفوًا ثمار االمن من بستانها
 با عجله و شتابان ظلم و ستم را ن عدالت طلوع کردي که در افق سرزميهنگام

 که ارزش آن در ي کردي تاج گذارين با تاجي، بنا براياز ساکنان آن زدود
 آن يت از بستانهايوان آن است تا به حال دستان رعي مجلس و اين جايبهتر
  .ده استيت را نچيوهء امنيم

 در ي پي قدم در دمشق گذاشت، بر مکاتبه و گفتگوهاصالح الديننکه يبعد از ا
 کردن پسر سرورش، سلطان صالح ياري ينکه او تنها براي در مورد ايپ

 کرد، از جمله بعد از مالک شدن بر دمشق به يد ميل آمده است، تأکياسماع
 جمع کلمهء اسالم، پاک يبدان که من فقط برا! ي فالنيا: ر حلب گفتيسف

و ت يانت از جمهور مردم، محافظت از مرزها، تربيکردن امورات، ص
  . شام آمده امن و ممانعت از بازگشت تجاوزگران بهي پسر نورالديسرپرست

  
 : بر حمص، حما و حلبصالح الدينره شدن يچ .4

 در آنجا ماند يان رسانده مدت کمي فتح دمشق را به پاصالح الديننکه يبعد از ا
ن مدت فساد موجود در آنرا اصالح و امورات آنرا مرتب کرد و آنرا يکه در ا
» حمص «يسپس به سو. واگذار کرد» نيف االسالم طغتکيس«درش به برا

 گذاشت تا ي را آنجا باقين عده اي از قلعه اش فتح کرد، بنا برايرفته آنرا جدا
ت کنند و امورات آنرا اداره يقلعه را محاصره کرده، شهر را ُقرق و از آن حما

 -» گين گورديعزالد«رفت که حاکم آن » حما «يسپس خودش به سو. کنند
ن ياول.  بود– کرد ياري که او را در حملهء سوم به مصر ي از فرماندهانيکي

 به حاکم صالح الدين کرد، اما يم شدن خود داريبار حاکم حما از تسل
ان و باز پس ي حفاظت از کشور در مقابل اروپائيفهماند که او برا» گيگورد«

شده است، آمده و ره ين حاکم موصل بر آن چيف الدي که سيگرداندن مناطق
حاکم حما از سخنان او قانع شده، .  باشديل ميخودش تحت سلطان صالح اسماع

 صالح الدينر و فرستادهء يم او کرد، خودش هم قبول کرد که سفيشهر را تسل
  .شود» نيکمشتکن يسعدالد «يبسو
 آن ي حلب را از حاکم اصليي است که حکمرواين همان کسين سعد الديا
» هيابن الدا« او نشسته بود، يغصب کرده، خود به جا) هي الدان بنيشمس الد(

ان ي اروپائيش را هم به زندان انداخته بود، سپس به سويو اوالدش و امرا
  .ت شودي آنها تقويبانيل شده بود تا با پشتيمتما

 –ن ين کمشتکي سعدالديرا بسو» گيگورد«رش ي سفصالح الدين که يهنگام
ه کرد تا از ي فرستاده به او توص–ه ين الدا حلب از ابييغاصب حکمروا

» کيگورد«نکه يهم. ه و اسرا را از زندان آزاد کندين بخواهد ابن الدايکمشتک
 با خبر شد، فورًا او را به صالح الدينن از نامهء يد و کمشتکيبه حلب رس

 يشک. ان قرار گرفتيه در زمرهء زندانيزندان انداخت و او هم با ابن الدا

com.411islam.www  
  . قطعًا ممنوع استيحق طبع و نشر به مقصد تجارت



 ٣١

ش را بر عهده خواهد گرفت، و يت کارهاين مسئولين کمشتکيهمست که ين
 او خواهد رفت تا ينده بسوين او خواهد نشست، و در آي در کمصالح الدين

  .ان، محاسبه کنديت ظالمانه و دشمنانهء دستانش را در حق زندانيجنا
 بزرگ ي را بسويري نشد، بلکه سفين مقدار هم راضي به اين حتياما کمشتک

بود، فرستاده از » افيمص«که در » ن بن سنانيراشد الد «١هيلياسماعطائفهء 
 ترور ي را براين بن سنان گروهيراشدالد.  و کمک کرديارياو درخواست 
ک شهر ير تپهء جوشن نزد دصالح الدينکه ي فرستاد، و در حالصالح الدين

ند  کرديدند و سعي مستقر شده بود، به او رسي در غرب حلب کنونف الدولةيس
ان آنان درگرفت ي که ميبعد از جنگ. خود را به چادر او برسانند، اما نتوانستند

بدنبال آن .  آنها را عقب راندصالح الدينو هر دو گروه کشته دادند، لشکر 
 هـ هنگام ۵٧١در سال :  داديد روين طائفهء پلي از طرف ايگريتجاوز د

 به يليشمرگان اسماعيپ به َعزاز وابسته به قلمرو حلب، صالح الدينورود 
 کرده، در لباس ين بار که سه نفر بودند محکم کاريچادر او باز گشتند، و ا

چ ين نفر بدون هين که اولي وارد شدند، همصالح الديننگهبانان و سربازان 
د و با چاقو ضربه ي پرصالح الدين ي از سربازان وارد چادر شد، بر رويترس
ده بود، کارش ساخته بود،اما خداوند ي نپوش بر سرش وارد کرد، که اگر زرهيا

ان ي ميريدرگ. او را در مقابلشان محفوظ کرد، و توطئه شان را باطل ساخت
با گر را ي باال گرفت، همدصالح الدين و نگهبانان سلطان يليشمرگان اسماعيپ

 نجات آمد و ي کردند، بدنبال آن تمام لشکر براي بلند و خنجر زخميچاقوها
ت يسلطان با ن.  هم آنها را دنبال کرده بقتل رساندندي دادند، تعداديرآنها را فرا

 ي که از حلب باز ميد، در سال بعد هنگاميشان کشي بر ايخونيانتقام نقشهء شب
اف واقع در غرب حما رفت، با نصب ي قلعهء آنها در مصيگشت به سو

اسارت گرفت، ا به يشتر شان را به قتل رساند، يق و گشودن آتش بر آنها بيمنجن
شان ي مردم گرفته تا دامها و گله هاييو هر چه در مقابلش بود از اموال و دارا

  .رندي گي آنان که پند مي ساخت برايمت برد و آنرا عبرتيرا به غن
ان خواست تا او را در جنگ يش ناکام ماند، از اروپائين در آرزوي کمشتکيوقت
موند ير «ي را به فرماندهيکرلش) فرنگ(اروپا .  کنندياري صالح الدينبا 
 ي بال فاصله محاصرهء حلب را رها کرده براصالح الدين. ارسال کرد» سوم

صالح دند ينکه فهمير حمص حرکت کرد، اما آنان هميان در مسيجنگ با اروپائ
 صالح الدينو .  که آمده بودند، برگشتندي قصد آنها را کرده از همان راهالدين
 ياز جمله مشکالت. ره شديچ» بعلبک« راهش بر  دمشق رفته در سريبه سو

 بر ي نورين مرحله با آن مواجه بود، تجمع و انقالب أمراي دراصالح الدينکه 
  :ن علت بود کهين تجمع به اي بود و ايضد و
 که ي شاميافته و شهرهاي به آن دست صالح الدين که ي به مقامي نوريأمرا

دا ي پيشترينکه قدرت بين از ايد، بنا براافته بود، چشم دوخته بودنيبر آن تسلط 
                                            

مذهب اسماعيليه در ظاهر تشيع، اما در باطن کفر : مي گويد» فضائح الباطنية عن مباديئ اإلسماعيليه«امام غزالي در رسالهء  1
اما هرگاه . يت شده استمحض بود، بي بند و باري مطلق، کشف حجاب، مباح کردم محرمات و انکار شريعتهاي آسماني از آنها روا
 )مؤلف. (اين موارد را به آنها نسبت دهيم همگي انکار مي کند، آنان منسوب به اسماعيل بن جعفر الصاق مي باشند
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ف يس«جه به يرد، ترس آنها را برداشته بود، در نتيکند و حکومت را بدست بگ
 کمک پسر يحاکم موصل نامه نوشته و از او خواستند برا» ين فازيالد

 لشکر و ي به گرد آورين فوريف الديس. ش قدم شوديش سلطان صالح، پيعمو
ش ي وقفه در پي و راهش را ب اقدام کرديبرگ جنگره و ساز يجمع کردن ذخ

د، لشکرش را به لشکر حلب يش سلطان صالح رسينکه به پسر عمويگرفت تا ا
صالح  گرفتند، اما صالح الدينم به جنگ با ي با هم تصميملحق ساخت و همگ

 و از سر حکمت معالجه يشي کار خواست امور را با دور اندي در ابتداالدين
 ين کشمکش راهيان از اينکه اروپائين و اي حفظ خون مسلمين برايبنا برا. کند
 نوشته و آنها را به صلح ي روشن کردن آتش فتنه نداشته باشند، نامه ايبرا
ره شده بود از جمله ي که بر آنها چييق کرد، پس دادن تمام شهرهايتشو
ب يوان نا که خود به عني صلح به آنها کرد، به گونه اي بود که براييشنهادهايپ

نکه همه آنچه را ياما آنها سرباز زدند تا ا.  بمانديسلطان صالح در دمشق باق
جه بعد از ي به مصر برگردد، در نتيل دهد و خود فوريکه در دست دارد، تحو

نکه در يد جز اي ندي را رد کردند، او چاره اصالح الدينشنهاد ينکه آنها پيا
  .ر شوديستد و با آنان درگيمقابلشان با

  لة المضطر اال رکوبهايفما ح  کن اال االسنة  مرکبياذا لم 
زه باشد پس انسان مجبور، ناچار است که بر آن ينها مرکب انسان ناگر ت
  .نديبنش

ر ينها درگ حما با آيکي مجهز کرد و در نزدي بقصد جنگ لشکرصالح الدين
چ يکه هروز شد ي هـ چنان بر آنها پ۵٧٠شد و در روز نهم ماه رمضان به سال 

 ماند و همچنان در يک از آنها بخاطر شدت ترس و فزع، منتظر برادرش نمي
 توانستند ي که نميي هم پشت سر شان بر آنهاصالح الدين. حال فرار بودند
نکه وارد حلب شدند و آنها را در آنجا محاصره ي شد تا ايره ميفرار کنند، چ

کبار يبازگشت و ) موصل(ن شکست به شهرش ين بعد از ايف الديس. کرد
 به او صالح الديناما .  آماده کردصالح الدين جنگ با يگر خود را برايد

صالح  هم لشکر يريدرگن يده در تپهء سلطان با هم روبرو شدند که در ايرس
ان ي از لشکرياديد، تعداد زي کامل رسيروزي در مقابل لشکر موصل به پالدين

  . افتادصالح الدينبدست موصل به اسارت گرفته شدند و تمام غنائم 
 بزاعه رفت و قلعهء آن را گرفت، ي با غنائم به سوصالح الدينبدنبال آن 

سپس بطرف منج رفته بر آن مسلط شد، پس از آن آهنگ قلعه عزاز کرده و آن 
گر بسرعت يکبار ديآنگاه . م شدنديرا سخت محاصره کرد تا آنکه عاقبت تسل

 محاصرهء حلب، دخترکم سن يدر اثنا. ره شوديبطرف حلب رفت تا بر آن چ
 با صالح الدين.  آمدصالح الدينش ين و خواهر سلطان صالح، پيو سال نورالد

 به او داد و از يياد و گرانبهايا واموال زياد از او استقبال کرده هداياحترام ز
.  خواهنديعزاز را م:  خواهند؟ جواب داد کهيد که قومش چه مياو پرس

د و خود شخصًا او را بخاطر احترام و يجا را به آنها بخش هم آنصالح الدين
  . شهر رسانديوارهايل از مقام پدرش تا ديتجل
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 به مصر برگشت تا امور و صالح الدين هـ ۵٧۶ن صلح در سال يبعد از ا
ده بود که خبر مرگ سلطان يهنوز به مصر نرس. م کندي آن را تنظيکارها

سلطان صالح . دياشت، به او رس سال سن د١٩که يل در حاليصالح اسماع
ن مسعود که در آن وقت حاکم مصل بود، بعد يش عزالديت کرد پسر عمويوص

ت سلطان صالح، يدن به وصي رسين مسعود برايعزالد. از او سلطان شود
هنوز . ردي موصل را بقصد حلب ترک کرد تا زمام حکومت را بدست بگيفور
 به ين حاکم سنجار نامه ايد الد خود را خوش نکرده بود که برادرش عمايجا

ن مسعود يعزالد. او نوشته از او خواست تا سنجار را با حلب عوض کند
رد، و يل بگي حلب رفت تا آنرا تحوين بسويرفت، عمادالديخواستهء او را پذ
  .داد هـ به برادرش ۵٧٨ محرم سال ١٣سنجار را هم در 

. ع حکم خود کنديو مط ين را راضي توانست که عمادالدصالح الديندر آخر 
، سرور و ي با خوشحالصالح الديند و يان رسين فتح شهر به پايبنا برا
شعرا و خطبا . هـ وارد شهر حلب شد۵٧٩ صفر ١٧ مردم در روز يخشنود

 جاودان او يهايمانه و قهرماني کريلت او شعر سروده شاهکارهايدر مورد فض
دهء ين قصيشق او را با ا دمي قاضين بن الزکي الديمح.  شمردنديرا بر م

  :ب مدح گفتيعج
   رجبيمبشر بفتوح القدس ف *****  صفريف فيو فتحکم حلبًا بالس

 فتح يست براي که مژده اي کنير بر حلب حکومت ميو تو در ماه صفر با شمش
  .قدس در ماه رجب

خ فتح حلب، فتح قدس در ماه رجب به ين متفقند که چهار سال بعد از تاريمؤرخ
  .ديان رسيپا
ده فتح حلب را به سلطان ين قصي است که با اي از شاعرانيکي  يوسف البراعي

  :ت گفتي تهنصالح الدين
  اءيو تجّللتها بهجة و ض *****    مجدک الشهباءيشرفت بسام

  کل الملوک ترّفع و إباء  *****   يادها و بها عليک قيالفت إل
ف شد و تو با ي شره وي تو، گرانماي و مقام وااليبا شهر حلب بخاطر بزرگ

د که آن سبب ي حلب به تو رسييفرمانروا. ي آنرا مجلل ساختييسرور و روشنا
  .ن استي تو نسبت به تمام سالطيفخر و برتر

  :کنديان ميگاه حلب را بيده جاين قصيئ النجار در ايابو ط
  وسف و جماًاليـدت جالًال ب***** ـيحلب شامة الشام و قد ز

  ي فخامًة، ئ تغاليها تعال ***** يعلأّس الفخار من نال أ يه
  تاء کبرًا و عّزًة و جالًال ***** هايو محل العالء، من حّل ف

  سهولة و جماًال: ض اقتسارًا  ***** و من حواها ُمَملَّکًا ملک األر
شأن آن از نظر ) صالح الدين(وسف ياه شام است و با آمدن يحلب خال س

 يهايهء افتخار است، هر کس بر بلندياآن م. افته استي ي و عظمت فزونييبايز
 شود، هر کس به مقام يابد، با ابهت، عظمت و بلند مرتبه ميآن دست 
 بالد، و هر ي، عزت و عظمت بخود مي آن برسد، بخاطر بزرگيبزرگوار
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ت خود در آورد و مالک آن شود، بزور بر دشتها و يکس آن را به ملک
  .ن مالک شده استي زميکوهستانها
 شان را در دست داشت ين مرحله که شهرهاي در اصالح الدين: نکهيخالصه ا

ان، يليتوطئهء اسماع: رو صرف کردي مقابله با سه نيتمام توان خود را برا
روها بر ضد او ين نيهمهء ا. يه وي علي نوري و تجمع امرايي اروپايروهاين

و شام و ن عراق يان او و تحقق وحدت اسالم بي شوند ميمان شده تا مانعيهمپ
، قدرت و ارادهء که خداوند يشي با دور اندصالح الدينم که يديمصر در واقع د

  .دا کرديروها غلبه پين ني ايبه او داده بود بر تمام
 را ي اسالمين قهرمان چگونه توانست شهرهايد که ايم دينده خواهيدر فصل آ

رزه را کپارچه سازد و با بانگ اخالص خود روح مباي خود ييتحت فرمانروا
ن است يا. نه توز مواجه شودي کيبيدر آن بدمد، تا با دشمن سرسخت و صل

  .دي شني جاودانه را خواهيروزيافت و هر لحظه خبر پيآنچه شد و تحقق 
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  فصل پنجم
  

  كپارچه گشتي او يي كه تحت فرمانرواييشهرها
  

 قهرمان صالح الدين يافت، براي وفات نيکه سلطان نورالدياز زمان -١
 يير پرچم و فرمانرواي جهان اسالم زيکپارچه سازي جهت ي در پي پيفرصتها

ش توانست ياسي و سي جنگي، و کار کشتگياو، دست داد، به برکت استعداد نظام
 با يمنيف ي طواصالح الديندر عهد . کپارچه سازدي يگري پس از ديکيشهرها را 

د وحدت  شيدند که سبب مي جنگي با هم ميهم به کشمکش پرداخت، به سخت
ان بر يد نجاحيان و در زبيدر صنعاء حمدان.  شوديک و پراکندگي دچار تفکياسالم

 يمهد« که خود را يني دروغير بودند، در آن اوضاع مدعيسر حکومت درگ
. من شدي و اضطراب در کشور يشانيد، ظهور کرد که باعث پري ناميم» منتظر

 بر جامعه حاکم شده بود، بنا ر و فتنهيافته بود، هرج و مرج فرا گيکشتار رواج 
ا يگر را بکشند ي مسلمان همديوند ملتهاي مشکل بود که پصالح الدين ين برايبرا
را به » توران شاه«جه برادرش يله باشد، در نتي در فکر حيگري دي برايفه ايطائ

شهء کشور را زده و در طول و ي که ريمن فرستاد تا آن را از فتنه ايطرف کشور 
ک يمهء مصر و شام کند و تحت يذ کرده، پاک کند و آن را ضمعرض آن نفو

 . واحد در آوردييفرمانروا
د، سپس از راخ يحرکت تا به شهر قوص رسل يه نانشاه از راتور -٢
د تا يا را درنورديد، از آنجا دريرس) أحمر( سرخ ياي رفت و به ساحل دريخشک

ن فرورفت و بر ي سرزمد و در عمق آنيمن رسينکه به جّده و به دنبال آن به يا
ند که ي گوين مي از مؤرخيبعض. ره شديگر چي دي از قلعه هايد و بعضياستان زب
 دارند که يان ميمن فتح کرد، و بيشتر از هشتاد قلعه و شهر را در ي بيياو به تنها

من را در برابر هرج و مرج ي از آمدن توران شاه خوشحال شدند، چرا که او انيمني
من بدست فرمانده ي فتح ينه را برايان زميمني خود يحت.  کنديم کمک يشانيو پر

دها يت، کلياق به امني اشتندگان قلعه ها بخاطر خون وينما. توران شاه فراهم کردند
اران و خاصگانش يمن توران شاه با يان فتح ي فرستادند، بعد از پاي او ميرا برا

رش، مشورت کرد، و بر  سکونت خود و لشکي مناسب برايدر مورد انتخاب مکان
 . دادنديانتخاب تعز به عنوان مقر و محل سکونت رأ

ن، برادرش توران شاه و سپس صالح الديمن، يبال فاصله بعد از فتح  -٣
 هـ در آنجا مانده ۵٩٣را که تا مرگش در سال » وبين بن ايطغتگ«گرش يبرادر د

هـ تا ۵۶٩ز سال  ايعنيشتر  از هشتاد سال ي بيوبيحکام ا. من رسانديبه حکومت 
  .من حکومت کردنديهـ بر ۶۵۴سال 

 توانست که در صالح الديند، يان رسيمن به پايدر همان سال که فتح  -۴

com.411islam.www  
  . قطعًا ممنوع استيحق طبع و نشر به مقصد تجارت



 ٣٦

 . را فتح کند١ تا قابسي تونس کنونيهـ برقه، طرابلس، و قسمت شرق۵۶٩سال 
 حضور يهـ برادرش سلطان عادل را برا۵٧٩ در سال صالح الدين -۵

ل شده بود، ين در دمشق تشکي مسلميران أمرايسف ي که برايدر کنفرانس اسالم
 الناصر يفرستاده هار ين بشين، و شهاب الديصدرالدوخ يخ الشيش. دعوت کرد

ن بن شداد ي و بهاء الدين شهر زوري الدي محي، قاضيفهء عباسين اهللا خليلد
گر از ي ديره، و سفراين سنجر حاکم الجزير معزالديران حاکم موصل، سفيسف

 ين امراين کنفرانس تالش کرد تا اختالف بي در اصالح الدين. ن بودنديجمله مدعو
 و توافق بر قرار کند، همهء آنان با يانشان برادريشه کن کند، و مين را ريمسلم

 ي جر و بحث تندصالح الدينندهء موصل که با ير از نماياتحاد موافق بودند و بغ
 .ن اجتماع مخالف اتحاد نبوديچ کس در ايد، هيجهء دلخواه هم نرسيکرد و به نت
، جواب ي اسالمير پرچم برادريوستن زيچون حاکم موصل به پ -۶

 حق يرد و او را بسوينکه جلو او را بگي اي مجبور شد براصالح الدينمثبت نداد، 
 به طرف موصل صالح الدينان يت برگرداند، دست به اسلحه برد، لشکريو هدا

و تن [ کرد ين حاکم موصل فروتنيجه عزالديدر نت. ش رفته، آنرا محاصره کردنديپ
 صالح الدينان او و ي عهد نامهء حران ميهـ به مقتضا۵٨١در سال ]. به صلح داد

 ين حاکم موصل، شهر زور و کارهاين شرط که عزالديقرار داد صلح بسته شد، بد
 ي حکومتي رودخانهء زاب از جمله کارهاي و تمام ماورايآن، حکومت قرابل

 رها کند ي وي هم موصل را براصالح الدين.  واگذار کندصالح الدينبه تفجاک را 
 . او شودياستهايع سين مطي باشد و عزالدصالح الديننکه خطبه و سّکه به اسم يو ا

  
: سدي نويم» وبي ايخ بني تواريمفرج الکروب ف«ابن واصل در کتابش 

ره، ينجار، الجزان موصل، سي بعد از عهد نامهء حران توانست لشکرصالح الدين
 خود گروه و حزب جداگانه يار بکر را بعد از آنکه هر کدام براياربل، حران و د

  .ک پرچم واحد گرد آوردير ي بودند، زيا
 قصد انجام آنرا کرد، صالح الدينن دوره ي که در اياز جمله امور .٧

  نامهصالح الدينر ي الفاضل وزيقاض. بود» ئيالمستض «يفهء عباسيمکاتبه با خل
بزرگش در  ي بخاطر شگردهاصالح الدين را که يئ نوشته، حّقي به المستضيا

 ي خطبه بنام خلفايين برپايقا و همچنيمن و آفريجنگ با دشمن، فتح مصر، 
ان کرد و از او سّنت و حکم ي بي وي، بر گردن خالفت بغداد دارد، برايعّباس
ان در يولت نور که ديمن، شام وتمام مناطقي مصر، مغرب، ي را برايجامع

ان ي دولت عباسيانش براي که خداوند بدست او و لشکرييبرداشت  و تمام شهرها
 به حکومت برسد، ي که بعد از ويا پسرين برادر يفتح کرده بود و همچن

 که ي را با حکميأتيخواسته او را اجابت کرده، ه» ئيالمستض«درخواست کرد 
أت و ي را به هيياي کرد و هدا مذکور که خواسته بود، ارساليتهاي واليبرا

                                            
 )مترجم. (شهري است در جنوب شهر تونس و ساحل درياي مديترانه 1
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 .دي بخشصالح الدينکان ينزد
صالح  که ييم روشن شد، کشورهايان کردي که اکنون بياز مطالب .٨

ش را در جهات يع گشت، سلطان بالهايچه ساخت، گسترده و وسرکپاي آنها را الدين
امل افتهء آن شيهء امتداد يل باز کرده بود، که ساي از الرمله تا بستر رود نيمختلف

ع خود ساخت، يمن و عدن را مطياو کشور .  تا طرابلس بودي شماليقايسواحل آفر
ن مناطق خطبه ي ايدر تمام. ره شديو بر سواحل طرابلس، تونس، تا شهر قابس، چ

 يقا را به مملکت وياگر مصر، شام و شمال آفر. ١ شديبنام او بر منابر خوانده م
 قرار گرفتند، صالح الدين سلطان يي که تحت فرمانرواييم، کشورهاياضافه کن

 ي شماليقايمن، مصر، مغرب و سواحل آفري، شام، )کردستان(شامل شمال عراق 
 . شديم

 صالح الدين بر حکومت ي امت اسالمي تمامين آرزوي شک بزرگتريب
 ير مي مژدهء خي تحقق و حدت مسلمانان به دست ويقهرمان بسته بود، و برا

ان در قدس و يبي دولت صلين انسجام محکم وقت فروپاشياکنون بعد از ا. خواستند
 دارد يخ انعکاسي قاطع که در تاري به اثر و نشانه در معرکه اتينيل آن از عيتبد
  .ده استي افتخار و اعجاب است، فرا رسي بعدي نسلهايوبرا

 و تحت صالح الدين بدست يبنظر شاعران وحدت کشورها .٩
اقت ادارهء مملکت ي که لي کشورها توسط حکامنينکه اي بعد از ا– ي وييفرمانروا

 مصلحت – شده بودند يرا نداشتند، دچار رنج و بدبخت) ملت(ت يو امور رع
ف ينگونه توصيقت را اين حقيابن سناء الملک ا. هء عّزت اسالم استيکشورها و ما

 : کنديم
        دّبرها مدّبرهايک لم يممال

  ي او بعقل صبي خصيإال برأ
    ، فانصلحت الدينصالح أتاها يحت

  من الفساد کما صّحت من الوصب
ه ي و نظر افراد فروماي بودند که حکام آن فقط با رأييمملکتها) آن کشورها(

 آمد، پس از فساد پاک صالح الديننکه ي کردند، تا ايو عقل کودکانه آنرا اداره م
  .ابدي ي بهبود ميماري از بيشدند، همانگونه که کس

 فتح قدس، يست برايد کلمهء کشورها مقدمه ايت و توحن فتوحايبنظر آنان ا
ن فتح ي کلمهء اسالم، ايروزينه توز، پست و پيان کيبي آن از دست صليآزادساز

  .ان، هدف، آرزو و بزرگ همهء فتحهاستيپا
  :دي گوي ميده اي در قصيعماد اصفهان

  اميو بنور نصرک تشرق األ*****  فخر االسالميبفتوح عصرک 
                                            

.  براي آنان به معني پذيرفتن حکومت آنان بوددر گذشته خاندن نام حّکام، خلفا يا سالطين در خطبهء نماز جمعه و دعا کردن 1
 )مترجم(
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   سوق الرجاء تقاميبنوالها ***** دًايا ي و الدنلدينصالح ا يأسد
  بحصوله لفتوحک اإلتمام ***** يفتمل فتحک، واقصد الفتح الذ

  عّز بنصرک اإلسالميواسلم،   *****دوم نظامها ي يدم للعال، حت
 تو يروزي کند، و روزگاران با نور پي دوران تو افتخار مياسالم به فتحها

 که در جهان ي کرد بگونه اي رفتار ميکي چنان با ننصالح الدي.  شودي مينوران
 يفتح نو گسترده و طوالن.  برپا شده استي ويد به بخشش و عطاي از اميبازار

 يبرا.  رسديان مي را آرزو کن که با حصول آن فتوح تو به پايگشت، اما فتح
الم عّزت  تو اسيارياور که با ي باشد، اسالم بي بمان تا نظام آن باقي باقيبزرگوار

  .ابدي يم
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  فصل ششم
  

  ١ان در مشرقيبي صليتوطئه و جنگها

  
 يبي صليت جنگهايماه .1

 دو ي طيبي صلي شود که اروپاي گفته مي نظامي به حمالتيبي صليجنگها
 از يريک سو، و جلوگيت المقدس از دست مسلمانان از ي بيي رهايقرن برا

گر، به راه ي دياز سور بود، ي بزرگ درگي اسالم که با تمام قدرتهايشرويپ
  .انداخته بود

  آنياسباب و علتها .2

ان ين آنها را بي هستند که مهمتريادي زي اسباب و علتهاين جنگها دارايا
  :مي کنيم

ت المقدس به يجهء وارد شدن بيان در نتيبي که صلينهء پنهاني ک  -أ 
 نفوذ ري که قبًال زييقا و اروپايا، آفري که تا آسين، و فتوحات اسالميعدالت مسلم

 .ن داشتنديده شده است، بر ضد اسالم و مسلميت بود، کشيحيمس
هء ينکه همسايان مسلمان بعد از ايه از طرف سلجوقيد قسطنطنيتهد  -ب 

 بر يحي مسياز کشورها» نيس کومنيآلکس«جه امپراطور يآنها شده بودند، در نت
 .ن طلب کرديضد مسلم

 گشتند با ي م که به اروپا بريت المقدس که هنگامي بيحيحجاج مس  -ج 
 يده اند، ميان از دست مسلمانان ديحي که مسيدروغ مردم را نسبت به ظلم و ستم

ن اراده را در يشتري که بين چهره، و کسين حجاج مشخص تريان ايترساندند، در م
 يان بر ضد مسلمانان داشت، راهبيحي مسيروشن کردن آتش فتنه و گرد آور

 .بود» پطرس ناسک« بنام يفرانسو
ت المقدس از دست مسلمانان ي بيي رهايشوق برا: ينيء دهحماس  -د 
 شرکت کند، و يبي صلي هر کس که در جنگهاي گناهان و خطاها برايبخشودگ
سا، ي از آن کلي و بهره بردارينين حّماسهء ديختن اي برانگيل براين وسايفعالتر

 . اسقفان، راهبان و پاپ بوديخطبه ها
 بر يحيان مسيزانسين شدن با بمايان در مصر به همپياق فاطمياشت  -ه 

 مناطق اشغال شده توسط يريان مسلمان، تا به آنان در بازپس گيضد سلجوق
 .ان کمک کننديسلجوق

 به يبي صليکه در آن جنگها» رمونيکل«ان ذکر است که پاپ در مجمع يشا
                                            

 ۴٠ – ٣٩، ١٩مؤلف محمد العروسي ص » جنگهاي صليبي در مشرق و مغرب«بيشتر مطالب اين فصل را با تصرف از کتاب  1
 )مؤلف. (اقتباس نمودم
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نهء ي از کي مهم القا کرد، که بعنوان خالصه ايافت، خطبه ايهـ استقرار ۴٨٨ سال
 رود، از جمله ين به شمار مي خانمانسوز آنان بر ضد اسالم و مسلمي و دشمنپنهان
  :گفت

ست، بلکه آن شامل تمام يک شهر ني بدست آوردن ين جنگها تنها برايا
پس .  باشديست مي و خزائن آن که قابل شمارش نيعي طبيا، با ثروتهايمناطق آس

ت اختالس کنندگان رها  مقدس را از دسيد و اراضيريارتگاه قبر مقدس را بگيز
ن همانگونه که تورات ين سرزميچرا که ا. دي خود تان بدست آوريآنرا برا. ديکن
  ١. شودير مير و عسل از آن سرازيد، شي گويم

  
 ت المقدسيان و اشغال بيبيحملهء اول صل .3

ارت کرد، يت المقدس را زيهـ ب۴٨۶ بسال يپطرس ناسک، راهب فرانسو
.  باشديبي صليرفته، با او متفق شد که دعوتگر جنگهاش پاپ يبه هنگام بازگشت پ
را که » رمونيکل«ا، سپس مجمع يتاليرا در شمال ا» زانسيب«پاپ در ابتدا مجمع 

بان قرار گذاشتند يصل. ل داديافت، در فرانسه تشکي در آن استقرار يبي صليجنگها
 هرج و مرج تيان در نهايبيحملهء اول صل. ه باشديدار شان در شهر قسطنطنيکه د

» چ ارسالنيقل«ر گذشتند، ي صغياي که از آسيو اضطراب به راه افتاد، هنگام
  . روبرو شده، همهء آنها را به هالکت کشاند٢هيقي شهر نيکي با آنان در نزديسلجوق

افته يم يان و أمراء تنظيان که توسط اقطاعيبيگر صلي ديبه دنبال آن لشکرها
ا آمده بودند، در يطاليمال و جنوب فرانسه و جنوب اآنان که از ش. بود به راه افتاد

مانع » چ ارسالنيقل«ر گذشتند ي صغياي که از آسيه اجتماع کردند، هنگاميقسطنطن
ش آمدند وبعد از يه پي داد، سپس تا انطاکيانشان روي مي بزرگيهايريآنها شده درگ
ز آن بعد ا. ره شدنديد، بر آن چيش از هشت ماه طول کشي که بيمحاصره ا

ک ماه يت المقدس ادامه دادند، و آنرا بعد از ي بيان به راهشان به سويبيصل
 و يان آسماني که ادهر آنچه را. م اشغال کردند١٠٩٩ - هـ۴٩٢محاصره در سال 

ن يع ترين مرتکب فجيدر حق مسلم.  دانست، انجام دادندي، ناپسند ميوجدان انسان
د به ين مسلمان به هفتاد هزار نفر رستعداد کشته شدگا. ن اعمال شدنديو زشت تر

 ي که از آن منشعب مي و کوچه ها و راههاي که خون در مسجد االقصيگونه ا
 آن يانزجار و تنفر جامعه اسالم مظهر ٣ريابن اث.  گشتيشد، همانند رود جار

 ي کردند به همراهي مياري که طلب يانيشام: " کنديان مينگونه بيدوران را ا
 يوان سخني در ديو.  در ماه رمضان وارد بغداد شدنديالهرود ي ابو سعيقاض

آنان در مسجد جامع جمع شدند . اند و قلبها را به درد آورديگفت که چشمها را گر
شمار کشته شدگان مسلمان، يه افتادند و از تعداد بيدند، به گرياز خداوند کمک طلب

 و از شدت آنچه که بر اد کردندي به زنان و کودکان و تاراج اموالشان ي حرمتيب
                                            

 ١٢االخبار السنية ص  1
 شهري نزديک قسطنطنيه 2
در جهان اسالم از شهرت خاصي » اسدالغابة في معرفة الصحابة«و » تاريخ کامل«دانشمند و مؤرخ مشهور کرد، کتابهايش  3

 )مترجم. (برخوردار اند

com.411islam.www  
  . قطعًا ممنوع استيحق طبع و نشر به مقصد تجارت



 ٤١

  ".سر شان آمده بود، روزه را شکستند
 را در ي شام مستقر شده، امارتهايه در شهرهاين رويان با هميبيصل

ج عقبه تا شمال يه تا عسقالن و از خليج اسکندريس کردند که از خليسواحل آن تأس
  .افته بودي، امتداد ١ُرها

  
 انيبي صليروزيعلل پ .4

ن ي و کشمکش موجود در جهان اسالم، از مهمتريريانحالل، اختالف، درگ
دشمن تنها . ت المقدس و دور و بر آن استيان در اشغال بيبيت صلي موفقلعل

 که اوضاع امت اسالم و ذّلت، ضعف و انحطاط آنرا مشاهده کرد، توانست يهنگام
 اهللا يصل رسول خدا يار اسالم نفوذ کند و بر اماکن مقدس آن و محل اسرايدر د
ان آن و يدن بني جهان اسالم، برچي نابود سازيآنان برا.  مسلط شوده وسلمعلي
ن علت يبه هم. ش آمده استفاده کردندين به ذّلت، از فرصت پيل عّزت مسلميتبد
 در ي که جامعهء اسالمين حالتيم که به ايني بين آن عصر را ميشتر مؤرخيب

  : کننديره منگونه اشاي به آن مبتال شده بود، ايبي اول صليجنگها
 که اروپا قدس را محاصره و اشغال کرد، محمد بن ملکشاه يهنگام  -أ 
 .ر جنگ بوديدرگ) اروقيبرک(ش ي با برادر پدريسلجوق

ست که ين در حاليو ا..  آن گرفته بودي علوياروپا عکا را از وال  -ب 
 .گر بودنديکديملوک شام مشغول جنگ با 

رنگ هر يه و نلي از حکام، حيان بعضي مي اسالميم شهرهايتقس  -ج 
 يارين دست ي جنگ با مسلمي از شهرها براي، و چه بسا بعضيگري ديشهر برا
 . اروپا دراز کردنديبه سو

 يره در کتابهاير و غين مثل ابن اثي که مؤرخيگريو موارد نقل شدهء د
 استحقاق استعمار ي کند که اّمت اسالمين ثابت ميخشان ثبت کرده اند، و ايتار
حلول کرده و در ساحت آن نازل شده اند، را دارد، خداوند به آنان  که در آن يبيصل

  .ن خود آنان هستند که در حق خود ظلم کرده انديظلم نکرده است، بلکه ا
  

 ني در حطيروزي پيست برايان مقدمه ايبيحملهء دوم صل .5

 قبل از ي کمي که جامعهء اسالميم که حالت آشفته ايقبال اشاره کرد
ان در يبي صليروزين عوامل پين دچار شده بود، از مهمتر به آيبي صليجنگها
ان و طرد يبين هنگام تنها راه غلبه بر صليدر ا. دي آيت المقدس به شمار مياشغال ب

وند دهد و ي را به هم پيکپارچهء مسلمانان که خاور اسالميام يدشمن، فقط ق
 يام آل زنگي با قامي قي باشد، آغاز نشانه هاي آن را گرد هم آورد، ميهايپراکندگ

 را که از ي هـ دولت قو۵٢١ در سال ين زنگي که عمادالديدر موصل هنگام
                                            

 ي کنوني در شرق ترکيه» اروا«شهر  1
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ن شروع به يعمادالد. افتيل داد، تحقق يافته بود تشکيمعرة النعمان امتداد موصل تا 
ن آنها در ُرها و يان کرد، که مهمتريبيوارد کردن ضربات پشت سر هم بر صل

ن در روشن ين عمل و جهاد عمادالدي بود، اهـ۵٣٩سال دن امارت آن به يبرچ
کونراد «پادشاه فرانسه و »  چهارميلوئ«ان که در آن يبيکردن آتش جنگ دوم صل

 در يبين حملهء صلي داشت، اي آلمان شرکت داشتند، اثر بزرگاطورامپر» سوم
 يعني کرد، يد مي تهدراان يبي که صلين خطريمعرض مواجه شدن با بزرگتر

ن يعمادالد(ن بعد از مرگ پدرش ينورالد. محمود قرار گرفتن يجنگ نورالد
ان به يبيدر واقع صل. ١ مملکت را به دست گرفته بوديحکومت قسمت غرب) يزنگ
 که آمده ي محاصره کرده، سپس از همان راهي دمشق رفته و آنرا به مدت کميسو

ب يرتن تيهـ بود، و بد۵۴٣باز شدن محاصرهء دمشق در سال . بودند، بازگشتند
خت ي را برانگيان تلخ که جامعهء اسالميع و زين شکست فجي دوم با ايبيجنگ صل
 برتر در جنگ يروزي پينه را برايافت و زميان يرو گرفت، پاياتش نيو از معنو

  . قهرمان آماده ساختصالح الدينن بدست يسرنوشت ساز حط

                                            
اين دو .  عمادالدين زنگي هنگام وفات چند پسر از خود باقي گذاشت که بزرگترينشان سيف الدين غازي و نورالدين محمود بودند 1

بود، و قسمت غربي » موصل«قسمت شرقي بدست سيف الدين غازي افتاد که پايتخت آن .  ميان خود تقسيم کردندبرادر کشور را
در اين شرايط کشور نورالدين محمود با مماليک صليبي هم مرز بود، و اين . بود» حلب«بدست نورالدين محمود افتاد که پايتخت آن 
 )مؤلف. (يکي از علتهاي منجر شدن به کشمکش بود
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  فصل هفتم
  

   يبي صلين و جنگهاي در حطيروزي، پصالح الدين
  

 ني حطگم جني مستقعلل .1

ل دهد ي تشکيمي توانست کشور عظصالح الدينم که يقبًال در فصل پنجم گفت
ن ياو مشغول تأم.  شديم... ، شام، مصر، برقه و )کردستان(که شامل شمال عراق 

ع و تحت ي را که مطييت المقدس و کشورهاي جنگ با اروپا بود تا بينه برايهز
 بود تا به آنها هجوم ياو بدنبال فرصت.  سازدسلطهء آنها بودند، از دستشان رها

 مرتکب شده يت المقدس و مسجد االقصي که در بيبرده، بخاطر جرمها و فجائع
  .چوقت فراموش نکنندي به آنها بدهد که هيبودند، درس

 وابسته به ير کرک به قافلهء تجاريهـ بخاطر تجاوز أرناط، ام۵٨٢در سال 
 شام ومصر يان کشورهاين امارت کرک ميا. اد، فرصت انتقام دست دصالح الدين

 از يکي برقرار بود، که ي صلح و آشتصالح الدينان آنان و يواقع بود، که م
 اسالم با حرکت از مصر به شام و بر ين صلح اجازه دادن به قافله هاي ايبندها

  .ت و سالمت بوديعکس در کمال امن
لشان مصادره و مردانشان ، اموايجهء تجاوز أرناط به قافلهء اسالميدر نت

 يبين بدست حاکم صلي که قافلهء مسلمي کنند که هنگامين نقل ميمؤرخ. ر شدندياس
اگر شما به محمد : ران گفتين کرده به اسيامبر توهين اسالم و پيبه د. کرک افتاد
 که ي بديد تا شما را از اسارت آزاد کند و از باليد، حاال او را صدا بزنياعتقاد دار

  . د برهاندي گرفتار شده ابه آن
اد ين شد، سوگند يد و او بشدت خشمگي رسصالح الدينن خبر به سلطان يا

د يم ديو همانگونه که خواه. ر کند، بدست خود او را بکشديکرد که اگر او را اس
ان ين تجاوز از طرف اروپائيا.  عمل کرديقت به سوگند خود به خوبيسلطان به حق

ان يبي بر ضد صلصالح الدين بود که ييدن آتش جنگها روشن شين جرقه براياول
 که نام او در اروپا پخش يبگونه ا. نوشاند يانجام داد و به آنان جام عذاب و نابود

 ي هر چند که م ترساندند،ي شان را مي بچه هاصالح الدينشد و مادران با نام 
 ي کند، که افتخاري رفتار ميران، زنان و کودکان به خوبين قهرمان با اسيدانستند ا

  . آيدي بشمار مي بعدي نسلهاي براييخ و الگوي تاريبرا
  

 ت المقدسين و فتح بيجنگ حط .2

نهء يهء هزير تهي گي پءن تجاوز رسوا کنندهي بعد از اصالح الدينسلطان 
د ي جنگجو شده تا سراسر اروپا را به مجازات شدي دسته هاي و گردآورگجن
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امبران را باز ين اسراء و محل نزول پيارد سرزم که امکان دييبرسانند، و تا جا
  .رنديپس گ

ن است، حاکم کرک آماده است تا هنگام ي وقت بازگشت حجاج مسلماکنون
 بعد از اعالن جنگ در سراسر صالح الدينورش برد، يمراجعتشان به آنان 

 يک بصريدر قصر دارالسالمة نزد. کشور، آمادهء حمايت از حجاج شده است
ت از آنجا گذر يان مسلمان با سالمت و امنيو مراقب است تا حال حاجتجمع کرده 
 که تنها همتشان ي بر قومصالح الدين و غلبهء سلطان يروزي پيکنند، و برا

 ينه کورشان کرده، جهل و دشمنيمانهاست، تعصب و کيشکستن و نقض عهد و پ
  . کنند دارد، دعاين کارها وا ميقلبشان را سخت کرده و آنها را به بدتر

 ي را براييم سپاه، مجلس شواري مردم و تنظي بعد از گرد آورصالح الدين
 بر خارج شدن در يل داد، همگي با دشمن و زمان جنگ، تشکيري درگيچگونگ

ن، ي مسلمي و تضرع به دعاير، زاريان تکبيهـ م۵٨٣ع اآلخر سال ي رب١٧روز 
  .١دنديبه توافق رس

د آنرا مرکز ي که بر سر آب رسيمن از دمشق خارج شد، هنگايصالح الد
ز به ي گذاشت و خود نيتجمع لشکر کرده، پسرش سلطان افضل را بر سر آب باق

 متوجه ي از بصرصالح الدين . روانهء عکا شدين کوکبري رفت و مظفرالديُبصر
 – که خداوند رحمتش کند –او . ه باز گشتيدژ کرک و شوبک شد، سپس به طبر

چ ي جهاد مقدس در راه خدا از هيختن همتشان برايرانگن و بي مسلميدر جمع آور
د که با هّمت و ي ديست او را مي نگريو هرکس که به او م. غ نکردي دريکوشش
 خود را از ياو حت... ره شدياد بر او چي زين است و غم و غصه و ناراحتيغمگ

 يگامهن.  کرديل مي از غذا مي کميليغذا خوردن هم منع کرده بود و فقط مقدار خ
 توانم خوشحال باشم، يچگونه م: ن امر از او سؤال شد، جواب داديکه از علت ا

  ان است؟ يبيت المقدس در دست صليکه بيغذا بخورم و از خواب لذت ببرم در حال
 يبي صلي را در جنگهاين بن شداد حال وي بهاء الدي از دوستانش قاضيکي

 بزرگ بود ي اهللا به اندازه اش او رحمهيمسئلهء قدس پ:  کنديف مينگونه توصيا
او همانند مادر فرزند از : دي گويمو باز . که تمام کوهها قدرت حمل آنرا نداشتند

 ي کمک از مردم در جوالن بود و آنان را برايدست داده بود، سوار بر اسپش برا

                                            
چقدر شايسته است که امروز مسلمين اين حقيقت را دريابند و بدانند که آمادگي براي جنگ و رسيدن به پيروزي تنها با دعا يا پناه  1

بردن به خداوند نيست، بلکه آمادگي براي جنگ بايد در مرحلهء اول با تأمين نيروي مادي، سپس درگيري با دشمن در ميدان و در 
 صالح الدينو اين همان کاريست که .  و پناه بردين به قدرت خداوند براي تحقق پيروزي و راندن دشمن باشداثناي آن زاري، دعا،

 اهللا عليه يصلقهرمان انجام داد و قبل از او هم خلفاي راشدين انجام داده بودند، که همگي در اين مورد به موضعگيريهاي پيامبر 
به ! بار الها: هنگامي که او در قلب معرکه با دشمن، خداوند را دعا مي کرد که. ه بودند در بدر احد، احزاب و حنين، اقتدا کردوسلم

  . اگر اين گروه مسلمان را نابود کني در زمين عبادت نخواهي شد! خداوندا. وعده اي که به من داده اي وفا کن
  :ظهار مي دارد کهو او اسباب مادي را هم تهيه کرده بود، يکي از شاعران چه زيبا اين حقيقت را ا

  تضوع بين الوري روحا و ريحانًا*****   َخلقَت جيال من االصحاب سيرتهم
  کانت سياستهم عدال و إحنانًا ***** کانت فتوحاتهم برًا و مرحمًة 

  بل اشبعوا الدين محرابا و ميدانًا***** لم يعرفوا الدين اورادًا و مسبحة 
فتوحاتشان احسان و . نها مخلوقات را از جهت روحي و جسمي به هيجان در مي آوردتو نسلي از اصحاب را خلق کرده که سيرهء آ

دين را تنها اذکار و تسبيح نمي دانستند، بلکه با عبادت در محراب و حضور در . رحمت بود، سياستشان عدالت و نيکي کردن بود
 .ميدان جنگ، دين را ارضا مي کردند
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 داد به ي رفت و ندا ميش مي کرد، خود تنها به دنبال خواسته هايک ميجهاد تحر
 زد، و هرگاه به عکا يش از اشک برق مين حال چشمهايدر ا! ديالم برساد اسيفر

 او يشروي افگند، پين آن آمده، نظر مي که بر سر آن شهر و ساکني بزرگيو بال
البته در آن هنگام اصًال غذا نخورد، بلکه تنها .  شديشتر ميک او به جنگ بيتحر

بانش به من گفت که ياز طب يکي. دي نوشيز کرده بود، مي که دکتر تجويياز دارو
 ي کميلير خا از مقدريکشنبه، بغيادش از روز جمعه تا روز ياو بخاطر اهتمام ز

  . نخورديگريز دياز غذا چ
دا ين پيقيده بود ي بر ضد آنها کشصالح الدين که يان به وسعت نقشه ايبيصل

 ي بسوآنان. انشان را گرد آوردنديشان تجمع کرده و لشکريجه رؤسايکردند، در نت
.  هم قرار گرفتندين رو در روي بنام حطيه راه افتادند و دو لشکر درمکانيطبر

افته است، مسلمانان توانستند با يد انتشار يصبح است و حرارت سوزان خورش
ک هجوم ي قهرمان در صالح الدين. ر کننديان تشنه را غافلگيبيتسلط بر آبها، صل

 يبي صليگروهها. دا و پراکنده ساخت شان جياده هايشان را از پيد سوارهايشد
بعد .  کردندينين عقب نشي حطيد بطرف تپه هاي شديبخاطر شدت هراس و تشنگ

 يروزيک پي به صالح الدينن، يان طرفيک جنگ سخت و خانمانسوز مياز 
ک نفر از آنها ي خوردند که يان هم چنان شکست فاحشيبيصل. آشکار دست يافت

شان به ده هزار نفر ير شدند، که تعداد کشته هايا اسيه و ا کشتيهر کدام .  نمانديباق
از ] کوچک[» الصلبوت«ب يکشته شده، صل» أسقف عکا«در آن اثنا . ديرس

 بود که بر سر يبتين مصين بزرگتريا. دستانش افتاد و مسلمانان آنرا ضبط کردند
ن شروع به ب مسلماناين ترتيبد. دا کردندين پيقيآنها آمد و آنان بر مرگ و هالکت 

ر يکه کشته و اسيان در حاليبي قّلهء کوه کردند و در مقابلشان، صلي به سويشرويپ
 سواره  نظام )کصد و پنجاهي (١۵٠ که تنها يي کردند، تا جايني دادند، عقب نشيم

 و يتًا بخاطر ترس، خستگيآنها هم نها.  ماندنديت المقدس باقيدور و بر پادشاه ب
ت المقدس و يپادشاه ب.  توانستند حرکت کننديند و نم افتادين مي بر زميتشنگ

صالح  سلطان ي برايمه ايخ. ر گشتندين جنگ، اسيأرناط روشن کنندهء جرقهء ا
 سجدهء ي برپا شد که در آن صاحب نظران و مشاورانش جمع شدند و همگالدين
سپس دستور .  که به آنها رسانده بود، بردندياري خداوند بخاطر ي را برايشکر

مه يحاکم کرک را داد و آنها را داخل خ» أرناط«و »  لوزجانيِج«احضار پادشاه 
آب .  درآورده بود، درخواست آب کردي پادشاه را از پايکه تشنگينشاند، در حال

 حاکم کرک ي را برايد و مقدار کميشتر آنرا نوشي او آوردند که بي را برايسرد
م تا نسبت به ين آب را به او نداده ايما ا: ن هنگام سلطان گفتيدر ا.  گذاشتيباق

 که يسپس بلند شده، حاکم کرک را بخاطر رفتار بد. ت کنديجان خود احساس امن
 که به مقام نبوت کرده بود، سرزنش کرده و به ينين داشته و توهيبا قافلهء مسلم

 که خورده بود عمل يعده و سوگندودنبال آن با دست خودش گردن او را زد، تا به 
به . د، اما سلطان او را پناه داد و ترسش را فرونشانديدر آن وقت پادشاه ترس. کند

ک از حّد ين ي ايست که پادشاهان را بکشند، ولياز عادت پادشاهان ن: او گفت که
سپس دستور داد تا او را با . نگونه بر سرش آمدينکه ايخود تجاوز کرده بود، تا ا
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  .کرام به دمشق بفرستندماندهء قومش در کمال احترام و ايباق
.  بودصالح الدين در آن آشکارا از آن يروزيافت و پيان ين پايجنگ حط

ن نظام، يسپاه اسالم با بهتر... دنديش چيقت شکست تلخيان غاصب هم به حقياروپائ
ن و مکان ي انتخاب زم–، وارد جنگ شد ين فرماندهيرو و ماهرترين نيتريقو

 صالح الدينت ين علت موقعي به هم– است ي و جنگي از جوانب نظاميکيجنگ 
  . وارد آورديبي صلي اروپائي را بر گروههايضربهء کار

ش يروهاين بدست آورد، با ني که در حطي بزرگيروزي بعد از پصالح الدين
ت خود را يمتوجه بندر عکا شده و به آنجا رفت، هر کس که در آنجا بود با امن

ان هم از يبيصل. هـ وارد آن شد۵٨٣ سال يول االي در جمادصالح الدين. م کرديتسل
 دور و بر يبعد از آن اشغال شهرها و دژها. مت کردندي عزآنجا به شهر صور

عسقالن به . روت و سپس کل ساحل، اتفاق افتاديل، بيدا، جبين، صيعکا مثل تبن
صالح . ديان رسيم آن، کار آنجا هم به پايمدت چهارده روز محاصره شد و با تسل

 از طرف ساحل يبي صليد تا مانع از کمکهايت المقدس کشي به دور بيواري دنالدي
ت لحم، النصرون ي الرمله، الداروم، غزه، بيم شدن شهرهايشود و بعد از تسل

 را يده اير در قدس قصي از مسلمانان اسيکيان ين ميت المقدس آمد، در اي بيبسو
 او ي داد، نوشته و براير م را مخاطب قراصالح الدين که ياز زبان مسجد االقص

  :فرستاد
  لمعالم الصلبان تکس ***** يذـــــها الملک لييا أ

  ت المقدسي من البيتسع***** ک ظالمــــة يجاءت ال
   منجسي شرفيو أنا عل***** کل المساجـــــد طهرت 

 يتين شکايا! يان هستيبي صلي که سرنگون کنندهء نشانه هاي پادشاهيا
تمام مساجد پاک گشته اند، .  شما آمده استي المقدس به سوتياست که از طرف ب

  .لت و شرفم هنوز نجس مانده امي رغم فضياما من عل
ب و آزار نرساند، يت المقدس آسيده از سلطان خواست که به بين قصياو با ا

 آنرا نابود و ي هولناک لشکرش وارد شهر قدس شود، که بنايروينکه با ني ايو جا
گر يکبار دينکه يمثل ا.  کند، با صلح وارد آن شوديمال ميرا پاحرمت مقدسات آن

 را در مورد فتح آن  اهللا عنهيرضفهء دوم عمر بن خطاب يرهء خلي خواست سيم
ن قدس فرستاده، از آنها خواست ي را نزد ساکنيرانيجه سلطان سفيدر نت. تکرار کند

 من کامًال معتقدم که :به آنها گفت. م شوندي کند تسلي که وضع مييتا طبق شرطها
د، و اصًال قصد يت المقدس  خداوند است؛ همانطور که شما هم معتقديقدس همان ب

  . ان برسانميا هجوم و حمله به آن ضرر و زين را ندارم که با محاصره يا
 ي و در نظر گرفتن عواقب، او را از آنچه ميان بدون تأّنياما اروپائ

م گرفت که از راه ي تصمصالح الدينلطان خواست، باز داشتند، به دنبال آن س
ک هفته از مقاومت نگذشته بود که قدس يهنوز ... جنگ و دفاع بر شهر مسلط شود

  : ط بسته شدين شراي با ايم شد، اروپا تن به صلح داد، و قرار داد صلحيتسل

com.411islam.www  
  . قطعًا ممنوع استيحق طبع و نشر به مقصد تجارت



 ٤٧

 شوند، در مقابل هر مرد چهل روز به آنان فرصت داده، تا از شهر خارج
 ينار گرفته و هر کس که قدرت مالينار و هر فرزند دو دين پنج د، هر زناريده د

 را به رشتهء نظم درآورده است که در يده اير قصيجب.  شودي مرينداشته باشد، اس
  :دي گويد و مي ستايت المقدس مي را بعد از فتح بصالح الدينآن سلطان 
  ادهيها و انت معيمن القوم مبد***** فة ي خليلة فتح کان ثانيفض
 اهللا يرضعمر بن الخطاب (فهء دوم ين است که خلين فتح در ايلت ايفض

  .يآغازگر آن بود و تو تکرار کنندهء آن هست) عنه
 يه و خارج شدن از آن راهي قدس شروع کردند به بستن اثاثيبيساکنان صل

ه از ي گرفتن فدي برايکه کارگران و کارمندانيکه سلطان دستور داده بود، بطور
 روز يعنيهـ ۵٣٨ رجب ٢٧روز جمعه .  شان، گماشته شدندييام جداآنها هنگ
 ين خبر محين روز خروجشان بود، بنا براي اول اهللا عليه وسلميصلامبر يمعراج پ

  : گفتصالح الدين که سلطان يوست هنگاميت پي به واقعين بن الزکيالد
   رجبيمبشر بفتوح القدس ف*****  صفر يف فيو فتحکم حلبًا بالس

ست ين مژده اي، که اي کنير در ماه صفر بر حلب حکومت ميا شمشتو ب
  . فتح قدس در ماه رجبيبرا

 ياکبر در مسجد االقصبود تا در روز جمعهء سلطان او را احضار کرده 
 آغاز اشغال آن توسط اروپا، نماز در آن قطع يعنين مدت ينکه در طول ايبعد از ا
 ير شرکت نماز گزاران و شادب قدس شود، نماز جمعه بخاطيخط. شده بود
نک تمام يا.  بوديمنتيار نماز مبارک و پرمي بود، بس که در قلب مسلمانانيفراوان
  .ن آمده استيه همانگونه که در جلد دوم کتاب الروضتيآن خف

ن بود، او بعد از ي الدين بن زکي الدي محي قاضيب مسجد االقصين خطياول
  :مقدمات خطبه گفت

ن درجه ين هدف و باالتري به رضوان خدا که دورترديشاد باش!  مردميا
گاهش ين گمشده را به جايسر کرد باز گرداندن اي شما مياست، چرا که خداوند برا

ده شده ين به ابتذال کشيکسال در دست مشرکيک به ينکه نزديدر اسالم، بعد از ا
کر شده و باال  که خداوند اجازه داده تا نام او در آن ذين خانه ايبود و پاک کردن ا

نکه آستانهء آن همه شرک بود، ي آن بعد از ايرود و دور کردن شرک از راهها
ر شود که قبًال از هر سو بر تقوا يد و تقوا تعمي آن دو باره بر توحيه هاينقشه و پا
محمد امبر تان يم، محل معراج پيد بنا شده بود، قدس موطن پدرتان ابراهيو توح
 يد، مي خواندي آن نماز ميبله تان که در آغاز اسالم به سو و ق اهللا عليه وسلميصل
ست که در ي و مکانيمن و نزولگاه وحياء، قرارگاه مرسليآن مقّر ومقصد اول. باشد

 که ين بلند محشر و ارض مقدسيآن در سرزم.  نازل شده استيآن امر و نه
ه خداوند ست کيقدس شهر.  کند، قرار داردياد ميخداوند آنرا در کتاب آشکارش 

 يه سو را بيسي عيعنيم القا کرد وروحش يبنده، فرستاده و کلمه اش را که به مر
د و او يف و بلند گرداني به سبب رسالت و نبوتش، شرآن مبعوث کرد و مقام او را
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لَّن َيْسَتنِكَف اْلَمِسيُح َأن َيُكوَن { :دي فرمايخداوند م. تش دور نکرديرا از مقام عبود
  }١٧٢:  النساء{}ِهَعْبدًا لِّّل

) از بندگان متواضع (ين ندارد که بنده اي از ايح ابائيهرگز مس: ترجمه
  . خدا باشديبرا

 } ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَملََّقْد َآَفَر الَِّذيَن َقآُلوْا ِإنَّ الّلَه{ :دي فرمايو باز م
  }١٧:المائده{

م است، يسر مرح پيخدا، مس: ندي گوي که ميبطور مسلم کسان: ترجمه
  .کافرند

ن حرم است که مسافرت ين مسجد و سومين قبله، دومي اوليمسجد االقص
ز ي آن جايفقط به سو] يمسجد الحرام و مسجد النب[گر يکردن بعد از دو مسجد د

ت داد و اگر شما بندگان ي اهميليد به آن خياست، و بعد از آندو مکان، فقط با
چ کس با شما ي داد، که هيلت را نمين فضيه شما اد، هر گز بيدهء خداوند نبوديبرگز

امبرانه، يد که معجزات پي داريپس خوش به حالتان که سپاه. ستيدر آن برابر ن
 و ي عثماني، سپاههاي عمري، فتحهايقي صّديگونه، اراده ها  بدريجنگها
  .را بر دستانتان ظاهر کرد»  اهللا عنهميرض «ي عليهايدالور

، ي خالدي و هجومهايبري خي، معرکه هايرموکي ياه، جنگهيام قادسيدر ا
. ن پاداشها را به شما بدهديامبر بهتري پيد، خداوند از سوي اسالم تالش کرديبرا

 ييد، از شما تشکر و خونهايدن و راندن دشمن، دادي که در راه کوبييبخاطر جانها
تمندان است، به سعادد، و بهشت را که خانهء يد، قبول نمايه کرديرا به بارگاه او هد

د و آن اندازه که ين نعمت را همانگونه که هست بدانيد، پس ارزش اشما پاداش ده
 ين نعمت را به شما ارزانيد، چرا که تنها اوست که ايير گوکواجب است خدا را ش

  .تا آخر خطبه... ن خدمت پرورش داده استي ايداده و شما را برا
سندگان و يء، دانشمندان، نون فتح بزرگ شعرايدن ايان رسيبعد از پا

 سرودند يشماريغ بيش سلطان آمدند و در مقابل او شعرها و سخنان بلين پيمؤرخ
 شاعر دانشمند يدهء طوالني از قصيقسمت کم.  را پر کرده اندي بزرگيکه کتابها

  :مي کني نمونه ذکر مي را برايني جويابوالحسن بن عل
  من شك فيهم فهذا الفتح برهان*****   انوــــــــــُجْنُد السماء لهذا الملك أع
 ها سوى الُشكِر باألفعال أثمانل ***** اء وماـــــــــهذي الفتوح فتوح األنبي

 هاُنواصيدًا وما ضعفوا يومًا وما  ***** أضحت ملوك الفرنج الصَّيد في يده
  انيـالم أنصاره صّم و عم ***** تسعون عاما بالداهللا تصرخ و اإلسـ

  بأمر من هو للسمعون معوان *****  صالح الدين دعوتهميفاآلن لّب
  واني ألجر صالح الدين ديطوي ***** وان العباد فماي اهللا ديإذا طو
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ن يبه ا(ن پادشاه است و هرکس در آن شک دارد يگر ا ياريلشکر آسمان 
 ين فتحها همان فتحهايا.  استين فتح برهان روشنيکه ا) م بنگرديفتح عظ

  .شد که تنها بها و ارزش آن فقط شکر است بايامبران ميپ
 بودند، اکنون در  شده فيکه قبًال خوار و ضع) فرنگ(پادشاهان اروپا 

 ياد ميکشور خدا نود سال فر. شده اند) لي خوار و ذلي(ل به شکارها يدست او تبد
ک ياما اآلن صالح الدين دعوتشان را لب. اران اسالم کر و کور شده بودنديد اما يکش
هرگاه .  که کمک کنندهء کمک کنندگان استيجابت کرده، آنهم به دستور ذاتو ا

ده يچي پيچد، بخاطر اجر صالح الدين چه دفتريتر اجر بندگان را بپخداوند دف
  .خواهد شد

ار يب اشراف دي نقي معروف به جواني بن معمر حلبيمحمد بن اسعد بن عل
  :دي گوي ميده اي در قصيمصر

   القدس تفتح و الفرنجة تکّسر *****رـــــــ أبصيني مناما ما بعيأتر
  ک يؤسريَر قبل ذالک لهم ملي*****د مصفود و لم ي القيکهم فيو مل

  امة لألنام المحشري القيهو ف *****  يفتح الشام و ُطّهر القدس الذ
  فاروقها عمر اإلمام األطهر *****  ق أنت لفتحهايوسف الصديا ي

  دري نصر النبوة حيو ألنت ف*****  عة بعده يو ألنت عثمان الشر
نکه قدس آزاد ي، ايني بينم تو هم مي بين خواب را که من با چشمانم ميا ايآ

چ يکه قبل از آن هيده شد، در حاليشد و فرنگ درهم شکست، پادشاه آنها در بند کش
کو يامت محشر نيشام فتح شد و قدس که در ق. ر نشده بوديوقت پادشاه آنها اس

 فتح قدس همچون امام اطهر يق تو برايوسف صدي ي، پاک گشت، اکاران است
 نبوت ياري، تو در يعت بعد از او هستيعمر فاروق هست، تو همچون عثمان شر

  .يدر هستيهمچون ح
  

 انيبي در برخورد و رفتار با صلصالح الديناست يس .3

 که ي معاهدهء صلحي از بندهايکينکه يم به ايگذشته اشاره کرددر بحث 
به آنها چهل روز فرصت دهد : ن بود کهيد ايان رسي و اروپا به پاصالح الدين انيم

نار و هر فرزند ينار، هر زن پنج دي ده دردر خارج شوند، در مقابل هر مهشتا از 
 ير مين مبلغ را نداشته باشد، اسيرند و هر کس که قدرت پرداخت اينار بگيدو د
  .شود

ان با يبيند معاهده پا فراتر نهاده و با صلن بي از اصالح الدينن ياما باوجود ا
ن سرکشان متجاوز، پادشاهان مستبد، ي رفتار کرد، تا به ايکيعطوفت، رحمت و ن

 ييبا و الگوي زين، نمونه اينه توز نسبت به اسالم و مسلميان کيبيظالم و صل
تا همهء ... سته از نرمش، عدالت و عفو و بخشش را به هنگام قدرت نشان دهديشا
دن بر مغلوب، ير کشي شمشيت است و براين رحمت و انسانينها بدانند که اسالم دآ
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ت، ظاهر نشده يختن ظالمانه و دشمنانهء خون بشريا ريانتقام گرفتن از پناهنده 
نکه خداوند او را بر آنان ي با دشمنانش را بعد از اصالح الديناست، حال رفتار 

  .دينيمسلط کرد بب
کان يا نزديف يان پدر و مادر ضعي از اروپائياديد که تعداد زيسلطان د

ن ين منظره بشدت متأثر شده، ايجه از اي کنند، در نتيمار شان را با پشت حمل ميب
 به آنها ين دستور داد امواليدن آنرا نداشت، بنا بر ايد و توان دمکار بر او گردان آ
ن راه رفتن ندارند حمل  را که توايع کنند تا کسانيانشان توزي ميانيدهند و چهار پا

ترحم و شفقت .  برسانند–دند ي رسي به آن مي که به سخت–کرده و به کشور شان 
 از پادشاهان يکي که در قدس بود، زن يشتر بود، هنگامي بيلياو نسبت به زنان خ

 از خدمتگاران، اتباع و يادي اهللا به همراه تعداد زي عبادت و تقرب إليروم برا
 يوقت. د، سلطان او را نسبت به جان و مال و اتباعش مطمئن کردشمار آمي بياموال

 به او يادياز او اجازهء رفتن خود و اتباعش را خواست، لطف ز» ليبيس«ملکه 
با .  او در آمدنديکرد و چنان بر حالش تأسف خورد که زبانها به شکر و ثنا

ش در قلعهء يانش شوهر زندي و ترحم فراوان با او برخورد کرد و او را پيمهربان
 ي از زنانياديهنگام خروج عدهء ز. ش او بمانديفرستاد و اجازه داد که پ» نابلس«

 به يوقت.  کردند و فرزندانشان را در آغوش گرفته بودند، با او بودنديه ميکه گر
  :ک شدند به او گفتنديسلطان نزد
که ما يحالم، در ي کنيار کوچ مين دي که از ايني بيا تو ما را ميآ!  سلطانيا

م که هنوز در اسارت تو هستند، ما اآلن ي هستين سربازانيهمسر، مادر يا دختر ا
م ي کني که آنها را ترک مين سربازانيم، و اي کنين را تا ابد ترک مين سرزميا

 را يم زندگي و اسلحهء روزگار ما هستند، اگر آنها را از دست بدهيتوشهء زندگ
ده ي به ما بخشيادي در واقع نعمت زي را به ما ببخش اگر آنهايم، ولياز دست داده ا

، ما بدون ي را از ما دور کرده اي و سختي، و ناراحتي، درد ما را سبک کرده ايا
  .مي کنيا زندگي دنيم بر روي توانيهمکار و خانواده نم
د متأثر شد، دستور داد که پسران را به يه هاشان و آنچه شنيسلطان از گر
ا به همسران و پدران را به دخترانشان باز گردانند، و سوگند مادران، شوهران ر

  . رفتار کندي و مهربانيران به خوبيهء اسيخورد که با بق
 اجازه داد يادي زيليقت سلطان به تعداد خيدر حق: دي گويم» فان سنياست«
ک يسلطان :  کند کهينقل م» لدأرنو«از » ن بولي لياستانل«. ه کوچ کننديبدون فد
 عاجزان و يد تا غروب آن را با بار کردن در برايمام از طلوع خورش تروز
  .ه خارج شوند، صرف کرديران که بدون دادن فديفق

ن و تمام مردم اجازه داده بود که هر اندازه بخواهند يسلطان به مردان د
کاالها و اموالشان را با خود بردارند، آنها هم هر اندازه که خواستند با خود 

ن مورد متعرض آنها شود، و آنچه را که طاقت حمل ينکه در اي بدون ابرداشتند،
  .دندي گذاشتند، که مسلمانان از آنها خريآنرا نداشتند باق
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 خواست هفت هزار نفر از فقرا و صالح الدينسلطان عادل از برادرش 
ک به ده هزار نفر را ين نزديو سلطان صالح الد. ه آزاد کندين را بدون فديمساک
  .کردآزاد 

ان بعد ي با اروپائصالح الدينک از طرف سلطان ين برخورد و معاملهء نيا
گر داشتند، يکدي که آنها خود با ين متفاوت بود با رفتار بدي در حطيروزياز پ

 از ير عليام. يبين در جنگ اول صلينه توزانهء شان با مسلميگذشته از رفتار ک
 که قدس را به قصد يانيحي مس ازيتعداد:  کند کهينقل م يسيل مؤرخ انگليم

رفتن آنها سرباز زده و از يه از پذير انطاکي ترک کرده بودند، اميحيهء مسيانطاک
ن برگشتند که با خوش آمد ي مسلمان نشيرونشان کرد، نا چارًا به شهرهايشهر ب
  .ار مورد استقبال قرار گرفتندي بسييگو

ان را که از قدس يحين مسيحال ا)  شوديم: ( کند کهي اضافه مير عليام
 يف ميده بودند، توصيشان ديحي که از برادران مسي احتراميرانده شده بودند، و ب

دند، آنان در يچي پي به خود ميه در اثر گرسنگي از آنها در سوريکند که تعداد
 سپس – آنان بسته بود يش را بر رويطرابلس درها.  قرار داشتنديت تنگدستينها
رفتن و کمک کردن ي را که از پذيانيحيکه آن مسيان در حال از زنيکي : -د ي گويم

ا ي کرد، مجبور شد که کودکش را  به درين ميبه آنها سرباز زده بودند، نفر
  . ندازديب

اد بود و بدون آنکه آنرا ي زيليش که خيي با اموال و دارا١ که َبطَرکيهنگام
نکه يبعد از ا – شد ين صرف کند، از شهر خارج ميهء فقرا و مساکيجهت فد
چرا اموال او را :  به سلطان گفتند– کند يف مي توصي وجداني او را آدم بياستانل

  ؟ي کنيت کند، صرف نمي که مسلمانان را تقويمصادره و درکار
.  کنميانت نميرم و به او خي گينار ميازاو فقط ده د: سلطان به آنان گفت

ک سلطان يده بود که ي رسيي جاکار به: دي گوين باره ميدر ا» ن بولي لياستانل«
  . بدهديحيک راهب مسي کردن و احسان را به يکيمسلمان درس ن

ن در جنگ ينه توزانهء آنان نسبت به اسالم و مسلمياما در مورد رفتار ک
 که مرتکب يانه اي وحشيم به کشتارگاههاي در فصل قبال اشاره داشتيبياول صل

ن ي که همانند فواره بر زمييند، و خونها را که نابود کرديشدند، هزاران نفس بشر
م ١٠٩٩هـ ٤٩٢  که در ساليهنگام.  کنديچگاه فراموش نميخ هيختند، تاري ريم

تکار شان بچه اندازه مرتکب ي جناين قدس گذاشتند دستهاي سر زميپا بر رو
آمده است، » ير عليام«همانطور که در کتاب .. ت شديانت، تجاوز و جرم و جنايخ
ان  به قدس يبي در مورد وارد شدن صليسيمؤرخ انگل» ليم«ه نقل از ب)  شوديم(
  :دي گويم

 ي براييچ جاي شدند، و در قدس هي و منازل کشته مابانهايمسلمانان در خ
 ي شدن فرار کرده، خود را ز باالي از ترس قربانيبعض. پناه بردن وجود نداشت

                                            
 )مترجم(روحاني طراز اول مسيحي در يک منطقه  1
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 يء قصرها، برجها و حتگر در گوشهي دي انداختند، بعضين مييوار شهر به پايد
 ي که آنان را دنبال ميانيحيچکدام از چشم مسي هي شدند، وليدر مساجد پنهان م

  . ماندي نميکردند، مخف
 کردند، يب ميان را تعقياده ها با سرعت فراريسواره ها و پ: دي گويسپس م

 ي بگوش نميي مرگ، صداي جان کندن و سختين جمع انبوه جز صدايان ايدر م
 از اجساد مردگان، پشت سر آنان ي تپه هايروز شده بر رويان پيحيآن مسد و يرس

 را که بخاطر يان کسانياروپائ.  رفتندي گشتند، راه مي ميکه دنبال پناهگاه و مأو
 کردند، بگونه يطمع در اموالشان زنده نگه داشته بودند، همه را بدون ترحم قربان

 را هم يبعض.  منازل پرت کنندياال را از بدن مجبور شده بودند خوي که مسلميا
، بر ي عموميدانهايشان تا ميگر هم از چادرهاي دي سوزاندند، بعضيزنده زنده م

گر گذاشته ي دي جسدهايدند و روي رسي شدند و همانجا به قتل ميده مين کشيزم
 که يهء کودکان و نه منظرهء آن مکاني گري شدند، نه آب چشم زنان، نه صدايم
.  کرديروز شده ها را آرام مين پياتالنش را عفو کرد، شورش اح در آن قيمس
 گناه به رحم و شفقت در ين مردم بي بر ايچ قلبيه:  کنديسپس اضافه م» ليم«
بًا هفتاد هزار نفر يتقر. ده نکرديک و پسندي نيک نفر هم اقدام به کاري يامد و حتين

  . شدنديبدون گناه قربان
  د؟يده اي شنصالح الدينفتر از رفتار ي تر و شردهي پسنديخ رفتاريا در تاريآ
ع تر و بزرگتر از يت فجي و جنايگريتان تا بحال ظلم، وحشيا گوشهايآ

  :دي گوين شاعر را که ميده است؟ خداوند رحمت کند ايان شنيبيت صليجنا
  فلما ملکتم سال بالدم أبطح***** ـــــة يملکنا فکان العدل مناسج

   نمّن و نصفحي األسريغدونا عل *****  طالما و يو حللتم قتل االسار
  نضحيه ي فيو کّل إناء بالذ*****   اـــــننيفحسبکم هذا التفاوت ب

.  ما بوديم عدالت خلق و خويشد) قدس(مالک ) مسلمانان( که ما يهنگام
شما کشتن .  گشتيل خون جاريد، سيمالک آن شد) انيبيصل( که شما ياما وقت

ر يم و از تقصي گذاريران شما مّنت ميد و چه بسا ما بر اسيران را جائز دانستياس
 يست، هر ظرفي شما کافيان ما هست براي که مين مقدار تفاوتيهم. مي گذريشان م

  . شوديش بر طرف مي که در آن است تشنگيعيبا آن مقدار ما
 با صالح الدينان برخورد يفرق م: دي گوين باره ميدر ا» يپ حتيفل«

ان با مسلمانان هشتادو هشت سال قبل از آن، ي و برخورد اروپائيئگناهکاران اروپا
  .ار آشکار استيبس

  
 يبيمحاصرهء عكا و حملهء سوم صل .4

گر شهرها يت المقدس، عکا و ديان از بيبيم که صليدر مبحث گذشته گفت
رفته، تعهد کردند که » صور« شهر ي به سوي اسالميروهايت نير حمايخارج و ز
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 آنان يه جنگ نزنند، ذمه و عهد خود را فراموش نکنند، ولگر دست بيکبار دي
 داده بودند، قطع صالح الدين را که به سلطان يمان خود را شکستند و هر ذّمه ايپ

 که تجمع کردند، بخاطر يوقت» صور« پناهنده به شهر يبي صليگروهها. کردند
ودند، مغرور ب بسته صالح الدين که با ياجتماع و کثرتشان، نسبت به نقض پنهان

 يروهاي که به نيرفته و بخاطر اعتماد» عکا« شهر ين علت به سويشدند، به هم
د داشتند، آنجا را محاصره ي رسي که از اروپا به آنها مييگرد آمدهء خود، و کمکها

د و شجاعتها، ي آن که دو سال طول کشيمحاصرهء عکا با توجه به دراز. کردند
 از خود يبيان، چه مسلمان و چه صليجنگجوک ي که هر ييها و جسارتهايريدل

  .افتيخ انعکاس ينشان دادند، در تار
 به حرکت در آمدند و م بطرف عکا١١٨٩هـ ۵٨۵ رجب ٨ در يبيسپاه صل

ا محاصره کردند، پس از آن سپاه ي و دريدند، آنرا از خشکينکه به آنجا رسيهم
صالح . ر داد در محاصره قراي را از خشکيبي صليروهايد و نياسالم سررس

ها ادامه داشت و جنگ هر يريبر افراشت، درگ» سانيتپه ک« را بر يمه اي خالدين
 را به اطراف کشورش ين افراديصالح الد.  شديدتر ميروز و هر ساعت شد

 که بخاطر تسلط ي کمکيروهاين. زنديفرستاد تا مردم را نسبت به جهاد بر انگ
 يبه پا کرده بودند، از اروپا برات المقدس، جار و جنجال ي بر بصالح الدين

ممالک  ان،يبيدر زمان محاصرهء شهر عکا توسط صل. دندي رسيان ميبيصل
 به يبي بر ضد امارات صلصالح الدين که ي ارزشمنديهايروزي به دنبال پيياروپا

 جنگ سوم يت المقدس را بازپس گرفته بود، خود را برايثبت رسانده بود و ب
ن بود که در رأس آن ي ايبي مشخصهء جنگ سوم صل. کردندي آماده ميبيصل

  : آن زمان قرار داشتنديين پادشاهان اروپايبزرگتر
 ک بربوسيامپراطور آلمان فردر .١
 »پ اگوستشيليف«ه پادشاه فرانس .٢
 »ونيچارد بردولير«س يپادشاه انگل .٣
  

  هايسرنوشت هجوم آلمان
 وسطک به صد هزار جنگجو از ي نزديامپراطور آلمان در سپاه بزرگ

ار بزرگ، ين لشکر بسيا. ه به حرکت درآمدي قسطنطيکشور مجارستان بسو
زانس يامپراطور بد، يرا هم به کمک طلب» اق النژاسح«زانس يامپراطور ب

زانس خبر حرکت يد که امپراطور بي رسييکار بجا.  به آنها نکرديچگونه کمکيه
.  به آنها نخواهد کرديچ کمکي رساند و به او فهماند که هصالح الدينآلمان را به 

د، کمک ي که به ارمنستان رسير حرکت کرده، هنگامي صغياي آسيسپاه آلمان بسو
در رودخانهء » بربروس« غرق شدن امپراطور آلمان ي بدست آورد، وليخوب

ساف در سلسله جبال ارمنستان سپاه آلمان را در تشتت و اضطراب قرار داد، 
» ک دوسواب يفردر «يه به فرماندهيشتند و بقشتر آنان به آلمان بازگيکه بيبطور
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ن پسر هم در ي عکا و صور رفتند، اما اي بسويپسر امپراطور سابق آلمان، با کشت
دند، که اگر همهء ي به عکا رسين سپاه بزرگ تنها عدهء کميان راه مرد، و از ايم

 را ي اثر بزرگصالح الدينان و يبيان صلي ميريدند، در درگي رسيآنان به مقصد م
  . گذاشتندي ميبر جا

  :ن صورت بود کهي هم بديسي وانگلي فرانسويحمله ها
 را به خاطر ياديده مدت زيه بهم رسيان در صقليسها و فرانسويانگل

ان در يبي مدت صلندر آ. انشان به وجود آمد در آنجا اقامت کردندي که مياختالف
 و ه را ترک کردندي صقلانيتًا فرانسوينها.  منتظر آنان بودندي قراريعکا با ب

 افزود و آنان را کمک يشان ميروي که به ني فرانسويروهايدن نيان با رسيبيصل
س يپادشاه انگل. ار خوشنود شدندي ساخت، بسي را ممکن مشانيروزي کرد و پيم
رهء قبرص که وابسته به يهمچو باد با ناوگان خود به جز» ونيچارد بردولير«

ره شدن بر قبرص و يان، چيزانسي هدف او تنها با ب.زانس بود، رفتيامپراطور ب
ت المقدس که ي پادشاه بي در آنجا بود، بدنبال آن وقتي مدتيافتن براياستقرار 

د، از راه يکمک طلب) ونيبردول( او را از اسارت آزاد کرده بود، از او صالح الدين
  .ا بطرف عکا آمديدر

  
  شمن، چه گذشت؟در مقاومت عكا بعد از محاصرهء همه جانبهء د

ش يشان افزايرويس، نيون پادشاه انگليدن بردوليان با رسيبيبدون شک صل
نجات  ي و مردانش براصالح الدين که ي فراوانيافت، و با وجود تالشهاي

ده ي فاي بين تالشهايمسلمانان عکا و باز گرداندن محاصره، انجام داده بودند، ا
د که مقاومت و باز شدن محاصره در آخر محاصره شدگان چون متوجه شدن. بود

در ظهر روز جمعه هفدهم . م کنندياز آنان محال است، مجبور شدند خود را تسل
 ي مشاوران خود را براصالح الدين که يم هنگام١١٩١هـ ۵٨٧ سال ي الثانيجماد

م شدن، جمع کرده يم محصور شدگان عکا به صلح و تسليمشورت در مورد تصم
 آن شهر باال يوارهايم عکا بر دينشانهء اشغال و تسل به يبي صليبود، پرچمها
اد ي فريان از خوشحاليبيده، پراکنده شدند، و صليجه مسلمانان ترسيرفت و در نت

ان به حالت اول باز يبيگرانهء صليم شدن عکا اعمال وحشيبعد از تسل. دنديکش
 و به يقربان از آنان را يادي مسلمان آنرا مجازات کرده، تعداد زيگشت، آنان اهال

 با آنان داشت، صالح الدين که يکيا آنان به برخورد و رفتار نيشهادت رساندند، گو
 ي مياستانل.  که بسته بودند، محافظت نکردنديمانيتوجه نداشتند و بر عهد و پ

س يم پادشاه انگل١١٩١سال ) اوت(آگوست ١۶هـ ۵٨٧ رجب سال ٢٣در : ديگو
ان بقتل ي در مقابل تجمع مسلمانان و اروپائ مسلمان را٢٧٠٠» ونيچارد بردولير«

م نرم شود، خونها ين کشتار عظي ايندينکه قلبش از شدت ناخوشايرساند، بدون ا
  .  گشته و اجساد در آن شناور شدنديا جاريمثل در

ند يه و ناخوشاين منظرهء کري بر اي خواهيو  شما خوانندهء محترم اگر م
ان بر عکا را بخوان که يبيره شدن صليرد چ را در موي، گفتهء استانليواقف شو
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چ ي که به ثروت آنان طمع داشتند، به هيان جز به افراد ثروتمندياروپائ: دي گويم
 شصت هزار مسلمان بود، بدون بهاء از دست يکس رحم نکردند، و عکا که دارا

  . نرفت
 ها و لذات فرو رفتند،يرخوشعد از تسلط بر عکا طبق عادتشان دبان ياروپائ

 را در عکا در استراحت و ياديروز شده مدت زيان پياروپائ: دي گويم» شوديم«
. ه آمده بودند، سابقه نداشتيکه به سوري کردند، که از زمانيلذت بردن سپر

ک ي مجاور و نزديره هاي که از جزي و زنانيي مواد غذايت، فراواني امنيهايخوش
 آن آمده بودند، فراموش يبرا را که ي سبب شدند تا هدف مهميآمده بودند، همگ

  .کنند
ن ينکه تمام اروپا و تمام جهان التي اروپا در عکا و بعد از ايروزيبعد از پ

 ي مصالح الدين سلطان يروهاي با نييهايريا اقامت کرده بودند، انتظار درگيدر آس
 يروي رفت که اروپا با لشکر بزرگ و نين موارد انتظار ميرفت، و بعد از همهء ا

دا کرده، با شکست ي دست پي مهميتهايوفقم به صالح الديناکش در جنگ با هولن
 را که از دست داده بودند، باز ييم شهرهاا برسند، و تمييدادن مسلمانان به حد واال

دا يک شهر تسلط پي که دو سال ادامه داشت، تنها بر يگردانند، اما آنان بعد از جنگ
 ي ماند و تنها عدهء کميت و عزت خود باق با همان قوصالح الدينکردند، و لشکر 
  .را از دست داد

 کمک کرد، يروزي از فتح و پيبي که به بازماندن سپاه صلياز جمله موارد
ه ي که در صقليس هنگاميان پادشاه فرانسه و پادشاه انگلي بود که مياختالف تند

و ) هيالطر(ت المقدس يان پادشاه بين اختالف مين ايبودند، به وجود آمد، و همچن
که پادشاه فرانسه به يبطور. دتر بوديحاکم شهر صور، شد» کونراد مونت «١ريَمرک
ل يت المقدس، چشم دوخته بود، متماير حاکم صور که به تاج و تخت کشور  بيمرک

 ي اختالفات هم با بستن قراردادافت،يان در عکا تحقق يبي صليروزيپبود آنگاه که 
 که زنده است حامل يت المقدس تا زمانيپادشاه ب.  شدد که در آن مقرريان رسيبه پا

س عزت يپادشاه انگل. برسد» کونراد«ريتاج و تختش باشد و بعد از مرگش به َمرک
 تواند ين و تکبر او را به گناه واداشته، تصور کرد که اگر بجنگد، ميدروغ
 يمعارک و جنگها. ردي فتح کرده بود، باز پس گصالح الدين را که ييشهرها

صالح  يکبار براي يروزي درگرفت که پصالح الدينان او و ي مياريسخت بس
 که در ي بزرگي از جنگهايکي. دي رسيون به ثبت مي بردوليگر براي و بار دالدين
 يروهايان بر نيبيبود که در آن صل» أرسو«دند، جنگ ي رسيروزيان به پيبيآن صل
  .ن گذاشتنديحط غلبه کردند، و آنرا به حساب انتقام جنگ ياسالم

  
   تمام شد؟يجنگ با چه وضع

                                            
 )مترجم(يکي از القاب اشرافي اروپائيان  1
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ان ادامه داشت، بارها تالش کردند که خود يبي و صلصالح الدينان يجنگ م
. دندي آن رسيکبار به دو فرسخيکه يک کنند، بطوريت المقدس نزديرا به ب
ت ي او شود، توان محاصره کردن بينکه محاصره سبب نابوديون از ترس ايبردول

 همانند يبين جنگ صليت المقدس در ايرا محافظان بي زالمقدس را نداشت،
صالح ان و يبيان صلي هم ميهايروزي اول نبودند، و پيبيمحافظان آن در جنگ صل

ت المقدس ي فرو روند و بي شامي توانستند در شهرهايان نميبيصل.  بودي نوبتالدين
 از ساحل دور امد تا آنان رايش ني پي هم فرصتصالح الدين يرا نجات دهند، و برا

 از ين دعوت به صلح و آشتيروز شود، بنا براياندازد و بر آنان پيا بيکرده، به در
  .دا کرديهر دو طرف خواهان پ

دا کردند، که در شعبان ي رغبت پيدر آخر، هر دو طرف به صلح و آشت
ن مفاد آن عبارت بودند يافت و مهمتريان يم در الرمله صلح پا١١٩٢هـ ۵٨٨سال 
  :از

ده شده، مستقر يفا کشي که از صور تا حيان در نوار ساحليبيصل .١
 .شوند

ت المقدس بدون پرداخت يارت بي زيان برايحياجازه دادن به مس .٢
 .هيجز

 .ن به مدت سه سال و هشت ماه صلح برقرار باشديان طرفيم .٣
ت المقدس ي که اروپا در آن مستقر شد در واقع امتداد کشور بينوار ساحل

  .د گشتيت المقدس جديتخت کشور بيا پاسابق بود و شهر عک
 به دست آورد و يميون پس از آنکه شهرت عظي بعد از صلح بردوليکم

 را به ي سوم شد، سواحل شاميبيت در جنگ صلين شخصيل به درخشانتريتبد
  .قصد کشورش ترک کرد

ان ي که پنج سال ادامه داشت به پاي بعد از جنگيبين شکل جنگ سوم صليبد
ران گشتند، ي ويادي زيشهرها.  جان خود را از دست دادندياري بسد و در آنيرس

ن جنگ بود، از دست داد، يانگران اين طغيآلمان امپراطور خود را که از بزرگتر
  . را از دست دادندياديده و فرماندهان زيس جوانان برگزيفرانسه و انگل
ن يجهء ايت بود که اروپا فقط عکا را بدست آورد، پس نينها در صورتيتمام ا
 آنگونه که اروپا قصد آنرا کرده بود، و در راه آن از دست داده يچ حاليجنگ در ه

  .بود، برابر نبود
ک ي به اندازهء صالح الدينن قبل از ي درگرفت که مسلمين جنگ در حاليا

ن و صلح الرمله، يار نداشتند، اما بعد از جنگ حطين را در اختيوجب خاک فلسط
ب ين ترتيلمان گشت، بد از صور تا عکا، مسيقسمت کمن به جز يتمام فلسط

.  خوردي تکان نميگريچ قدرت ديدا کرد که در مقابل هي پي قدرتصالح الدين
ت ياروپا را از کشور طرد کرد، ب.  شدنديع و خاضع وي تمام مناطق مطيامرا
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مش را برگرداند و ي عظي و پادشاهيالمقدس را پس گرفت، به اسالم بزرگوار
 ين و برقه ميشام، مصر، فلسط) کردستان( را که شامل شمال عراق يزرگکشور ب

  .ل دادي باشد، تشکيخ، کم مي که به نسبت عمر تاريشد، در مدت زمان کوتاه
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  فصل هشتم
  

  صالح الدينان كار يپا
  

ار خود، ي به اختصالح الديننکه ي داللت دارند بر ايخيشواهد تار -١
 که جسارت ي هنگاميعنيبلکه شرايط بد موجود ان نکرد، ياقدام به صلح با اروپائ

رش صلح شد، و اگر يد ناچارًا مجبور به پذيلشکر و تظاهر شان به مخالفت را د
 باال بردن ي رفت، جهاد برايش مي خواست، کارهاي مصالح الدينآنگونه که 

ن از گروه اندک سرکشان و يافت تا کشور شام و خاک فلسطي يکلمهء اهللا ادامه م
ن بود که يد اي ترسي از آن مصالح الدينن مسئلهء که يزان پاک شود، مهمترمتجاو
 که متمرکز شده اند، فساد کنند و با اتحاد و اجتماعشان ي شاميان در شهرهايبيصل

دا کنند و در آن يران کرده، بر آن تسلط پيبه جهان اسالم هجوم آورند، تا آنرا و
 .رسمشان بودندازند، چنانکه ي راه بي و تباهيپراکندگ

 کند و يد مين معنا تأکيبر ا» النوادر السلطانية« ابن شداد در کتابش يقاض
ح نداده ياو صلح را ترج! ميقسم به خداوند عظ: دي گوي خورد، ميکه قسم ميدر حال

 ترسم که صلح کنم، و يم: نه صلح به من گفتيش در زمي گفتگوهايبود، او ط
ن شهرها يت دشمن شود، ايند که سبب تقو زي از من سر مي دانم که چه کارينم
 شوند، يشان خارج ميهء شهرهاي بقيري پس گيجه براي مانده؛ در نتيشان باقيبر ا

  .م که هر کدام در قلعهء خود نشسته استيني بين گروهها را ميو ما تک تک ا
ان يبي تمام از جوانب مسلمانان و صلي صلح الرمله با خوشنودبهر حال

 که بر ي نابود کننده اي طوالنين جنگهاي به اينکه همگيم بعد از ارفته شد، آنهيپذ
ل داشتند، ي کرد، تمايرانه ميل به خرابه و وي شد و آنرا تبديتر و خشک وارد م

د، ي کند، نرسين را راضي که طرفي و آشکاريء قطعجهيک نتي که به ييجنگها
مًا دست ي در آن مستق از آرامش و استقرار بودند کهيبلکه مردم مشتاق به دوره ا

» السلوک«در کتابش » يزيالمقر«. شرفت تمدن بزنندي و پي عمرانيتهايبه فعال
ان را در بر گرفته، يبي را که هنگام اعالن صلح، مسلمانان و صليادي زيخشنود

امت بود که در آن دو گروه يروز صلح همانند روز ق:  کشدير ميمان به تصويبرا
ده بودند، نسبت به صلح خوشحال و ي شدن جنگ دين که از طوالييانهايبخاطر ز

  .مسرور بودند
افته است، پس هر يصلح انتظام :  اعالم کرد کهصالح الدينان، ين ميدر ا
 يد، آزاد است؛ و هر کس که مياي خواهد از کشور آنان به کشور ما بيکس که م

  .ن کار را بکندي تواند ايخواهد از کشور ما به کشور آنان برود، م
ر يت در مسي، فعالصالح الدين يز از سوين اعالن مسالمت آميپس از ا
ن در ي از مسلمي گروه.شرفتيار خوب پي، بسي اقتصاديزندگ يتجارت و شکوفا

ن باز ي به فلسطيعي طبيافا رفتند، زندگي به ي روزيطلب تجارت و بدست آور
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 دو طرف ينصالح الد. ت و استقرار برخوردار شدنديگشت، و مردم از نعمت امن
  .ت المقدس باز گذاشتي بيبين صلي زائريدروازه را برا

ارت ي قابل تصور نبود، جهت زيچ عقلي هي که برايشماريان بيحيمس
 که يحينسبت به کثرت زائران مس» ونيچارد بردولير« که يبدانجا آمدند، هنگام

بب آن  به سصالح الديند که يافت، ترسي ي کردند، آگاهيارت ميت المقدس زياز ب
 سلطان فرستاده از او خواست که ي را به سويرين علت سفين شود، به هميخشمگ

 او، به ي از سويا نامه ايشنهاد کرد که فقط با آوردن نشانه يزائران را منع کند و پ
شنهاد را رد کرد و به او جواب داد ين پي اصالح الديناما . ارت دهديآنها اجازهء ز

ف آمده اند، پس منع ين مکان شريارت به اي زيدور بران از آن راه ين زائريا: که
 که به يحي در احترام به زائران مسصالح الدين يحت. ز مشماريکردن آنها را جا

ش و بش کردن و  آمدند، مبالغه کرده، شروع کرد به غذا دادن، خويت المقدس ميب
  .گفتگو کردن با آنان
 از ييده، درسهايسندسته و اخالق پي شايرين آسانگي با اصالح الدين

ن قبل يو ا... ، بخشش و مکارم اخالق را به پادشاهان شرق و غرب داديجوانمرد
 کشورش برگردد، خداوند رحمت ي بسويسوار بر کشت» ونيبردول«از آن بود که 

  . گرداندن وااليي را و مقامش را در علصالح الدينکند 
ت المقدس ير ب رهسپاصالح الدين صلح الرمله، يان امضايبعد از پا -٢

 ي آنرا منظم کند و دستور بازگشائي کرده، کارهاي بررسشد، تا اوضاع آنرا
سپس شوق و رغبت خود ..  ادارات را بدهديمارستان و سازماندهيجاد بيمدارس، ا

 اروپا ينکه وقتيدند، از ايان داشت، اما امراء ترسيضهء حّج بي فريرا نسبت به ادا
ن اصرار کردند که از يانت بزند، بنا براي خن مطلب ببرد، دست بهي به ايپ

 ي سرکشي برايجه او هم قبول کرد و پس از مدتيمش صرف نظر کند، در نتيتصم
از به اصالح داشتند، بطرف ساحل ي که نيي جاهايقلعه ها و پناهگاهها و بازساز

 ٢۶روت و به دنبال آن در روز يه، سپس بيسان، طبرياو از قدس به نابلس، ب. رفت
 مغازه ها ي استقبال ويد، مردم از آمدن او خوشحال شده برايال به دمشق رسشو

ن کردند، چرا که سلطان به خاطر يست که آنان چني عجب نيرا بستند، البته جا
 بر يحفظ کشور، انتشار پرچم عدالت و خاموش کردن فتنه ها و انقالبها، حق بزرگ

 .گردن آنان داشت
م امورات کشور، ي شروع به تنظشق،دن به دمي پس از رسصالح الدين

 پهن ياو برا. شان کرديان به شهرهايان مستحقان و فرستادن لشکريع اموال ميتوز
 ي ميدگي مردم رسيتهاير و برکتش، به شکايکردن بال عدالت و باراندن امر خ

 خوش گذشت، و با برادرش عادل و فرزندانش به ورزش يدر دمشق به و. کرد
ا پس ي کردند، گويح مين آهوان تفريدر خاک دمشق و سرزمشکار پرداخت، آنان 

 يقاض. افته استي را ي در شب و کوشش در روز، راحتيداري، بياز مدتها سخت
م خود ي تصمصالح الدين دمشق سبب شد که ي و خرميشاد: د کهي گويابن شداد م

بن  اي را بسوي فرستاده اياو حت. ش کند، فراموي مصري رفتن به شهرهايرا برا
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 يابن شداد م. دياي بيشداد در قدس فرستاد و از او خواهش کرد که به دمشق نزد و
مرا .  او رفتم، او برخاست، چنان با من مالقات کرد که قبًال سابقه نداشتيپ: ديگو

   .- خداوند رحمتش کند –ر شد يدر آغوش گرفت و اشک از چشمانش سراز
 يهـ برا۵٩٨صفر سال  ١۴نکه در روز يهمچنان در آن حال بود تا ا

دار چنان ين ديا.  گشتند، از شهر خارج شدي که از مکه باز ميانيمالقات حاج
 ي آرزو کرد که ايليخ. ه افتاديهراسناک بود که سلطان از آن متأثر شده، به گر

 يوچه اندازه دلش م! افتي يم دست مين خبر عظي بود تا به ايکاش با آنان م
  !دندي وزيها ميل کشتياما بادها بر خالف م!  آوردضهء حج را بجايخواست که فر

ان، دچار ي بال فاصله پس از بازگشت از استقبال حاجصالح الدين -٣
م شد که ينکه حالش وخآافت، تا يش ي بشدت افزايماري شد، بي صفراويماريب

 به سرعت در دمشق صالح الدين يماريخبر ب. وس شدنديپزشکان از عالج آن مأ
 وجود يآنچنان غم واندوه«باعث اضطراب وترس مردم شد، افت، که يانتشار 

  .»شان را فرا گرفته بود، که تا آن وقت سابقه نداشت
ابند و مطمئن شوند و چه يقت را دري خواستند حقي چه آنان که مياديمردم ز

ر از ي کردند، دور قلعهء دمشق جمع شدند، که بغي دعا مي وي شفايآنان که برا
چ کس اجازهء ورود داده نشد و آندو در ي الفاضل به هيض ابن شداد و قايقاض

  . بودندي همراه ويماري بيطول روزها
 ابن شداد کنار او نشسته بود، آب جوشانده يش، قاضيماريدر روز ششم ب

 آب ي از شدت گرمصالح الدين او آوردند تا پس از دوا بنوشد، اما ي را برايشده ا
ت ي شکاي آوردند از شدت سردي ويا بريگري که آب ديت کرد، هنگاميشکا

 ي کسيسبحان اهللا، برا: اد بکشد، گفتيا فري شود ينکه عصبانيکرد، و بدون ا
  . ست که آب را خنک کنديممکن ن

م ي کرديه ميکه بشدت گري الفاضل در حاليمن و قاض: دي گويابن شداد م
مسلمانان ن که ين اخالق را ببيا:  الفاضل به من گفتيم، قاضياز کنار او رفت
 يمارين بي دچار ايگري دياگر کس! به خدا قسم! ستاده اندي او سر پا اييبخاطر جدا

  . زدي آمد، ميش او ميشده بود، با مالقه به سر هر کس که پ
ش، دوباره ادرار کرد که يماريدر روز دهم از ب: دي گوي ابن شداد ميقاض
از بود از آب ي که نيسپس مقدار.  سبک شدي بدست آورد و مقداريشياز آن آسا
ار شاد گشتند، در يبس]  کردند که حالش بهتر شدهيچون فکر م[د، و مردم يجو نوش

ش اثر کرده و بخاطر آن خداوند بلند يم که عرق در ساق پاهايآن روز با خبر شد
. پس از آن به ما گفتند که عرق تمام بدنش را گرفته است.. ميمرتبه را شکر کرد

 که برابر بود شيماريازدهم از بيم، و در صبح روز يدي کشمان دستيپس از دلخوش
م، به يم و از احوال او سؤال کرديست و ششم صفر، بر در منزلش حاضر شديببا 

ر نفوذ کرده و ياد بوده که از تشک رد شده، در حصيما گفتند که عرق چندان ز
  .ندران و متعجب شده ايرو حين نيو پزشکان از ا.. س کرده استين را خيزم

com.411islam.www  
  . قطعًا ممنوع استيحق طبع و نشر به مقصد تجارت



 ٦١

 يماري بصالح الدينن پسر يبزرگتر) ين علينورالد( که سلطان افضل يوقت
 برد، همان ي که پدرش از آن رنج مين حالتيد، و متوجه شد که ايپدرش را د

 کرد و از مردم خواست ي بهبودي پدرش آرزوي مرگ است، براي هايسخت
شد، و بعد از ت باس که زنده اي پدرش تا هنگامياد کنند که حکومت برايسوگند 

  .باشد) ين علينورالد( او يوفات پدرش برا
 ي همانگونه که قاضيدارا –  شدي که به آن سوگند خورده ميسوگند نامه ا

:  بودين مضموني چني  دارا– کند يکر مه ذيابن شداد در کتاب النوادر السلطان
 که يتا هنگام) صالح الدين( سلطان ناصر يت خود را براين هنگام نيمن در ا«

ت و دفاع از دولت او با يوسته در حماي کنم، و من پيزنده است پاک و خالص م
ع او هستم وبه هنگام يکه مطي کنم، در حالير و مردانم، تالش ميجان، مال، شمش

ش استوار خواهم بود، سپس بعد از آن حکومت به پسر بزرگتر و وارثش، يماريب
 کنم و با جان، مال يو اطاعت م رسد، و به خدا قسم من از اي مين علينورالد
 او هستم و يع امر و نهي کنم، مطير و مردانم، از دولت و کشور او دفاع ميشمش

  .»ل استيم وکي گويست، و خداوند بر آنچه مين باره مساويظاهر و باطنم در ا
ن شب يهـ که دوازدهم۵٨٩ست و هفتم صفر يدر شب چهار شنبه، ب -۴

 شد يهوش طوالنيبک حالت يم گشت، و دچار ي بود، حالش وخصالح الدين يماريب
ان را احضار ي از قاريکين ي برد، بنا بر ايکه انسان بندرت از آن جان سالم بدر م
ه يال اله إال هو عل«هء ي به آي که قاريکردند که تا بر او قرآن بخواند، هنگام

ا به  کرده، ال اله اال اهللا گفت و روح خود ري تبسمصالح الديند، يرس» توکلت
ست و هفتم صفر ين واقعه بعد از نماز صبح روز بيم کرد، و ايپروردگارش تسل

  .سال پانصدو هشتاد و نه، بود
ک صدمهء ي ي براي همانند صاعقه اصالح الدينخبر مرگ  -۵

 ابن شداد ين فرود آمد، مجال را به قاضيبت بزرگ، بر مسلميک مصيکمرشکن و 
 ما يد شان را براي شديردم و گرفتارم، تا حال مي بده– بود يني که شاهد ع–

 بود که اسالم و مسلمانان بعد از، از دست يو آن روز: دي گويف کند، او ميتوص
 قلعهء شهر يده بودند، چنان غم واندهي همانند آنرا نديبتين، مصي راشديدادن خلفا

 ي از مردمي دانست، بخدا قسم از بعضيو جهان را فرا گرفته بود که فقط خدا م
ر آن روز ين گفته را در غيو ا.  او کنندي خواستند جانشان را فدايدم که ميشن يم

دم که اگر ير خودم فهميده بودم، من از طرف خودم وغي از مجاز، نشنيمگر با نوع
 ي توانست فدا شدن مردم را قبول کند، حتمًا مردم جان خود را به او مياو م
دند، به خاطر ي طلبياد ميم را به فر رفتند و مرديرون ميفرزندان او ب.. دنديبخش

رون رود، و آن وضع تا بعد از نماز يک بود جانها از تن بي آن منظره نزديهولناک
 –حه ي قدس اهللا روحه و نّور ضر–بخاک سپردن او .. ظهر بر همان منوال بود

 يان روز پسرش سلطان الظافر آمد و مردم را تساليک نماز عصر بود، در مينزد
ان، ي گرين بود و هر چشمي اندوهگيهر قلب. ن داديشان راتسکي، قلبهاخاطر داده

 .شان باز گشتندين حال به خانه هايبعد از آن مردم با بدتر
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 ي که قاضيي که با پارچه هاياز عصر، او را در تابوتمک به نينزد -۶
 که مردم تابوت را يهنگام. رون آوردنديالفاضل آورده بود، پوشانده شده بود، ب

 که هر يادها باال گرفت، بگونه  اير شد و داد و فريه کردند، اشکها سرازمشاهد
 . کشدياد ميکصدا فريا ي کرد که تمام دنيال مي خيشنونده ا

و سه .  که فوت کرد، دفن شديي همانجايعنياو رحمه اهللا در قلعهء دمشق 
، يک مسجد جامع اموي را نزديقبر) سلطان فاضل(سال بعد از مرگش، پسرش 

ده بود، آماده کرد، و در روز عاشورا در ياز او خر، که آنرا ي خانهء مرد صالحدر
ه ي تعزيم برااش را به آنجا انتقال داد، و سه روز تميک تجمع بزرگ، استخوانهاي

 در روز ي فوت کرد، و امت اسالمصالح الدين.  نشستيدر مسجد جامع امو
 ي در قلبها جا و در جانها احترامخ، نام وي را از دست دادند که در تاريوفاتش مرد
، فاضل، جان صالح الدين همچون يفرزنداند است که مادران يار بعيداشت، بس

، آرامگاهش را ياورند، خداوند مقامش را گراميا بيفدا، مخلص و جهادگر، به دن
  .ن واال گردانديي عليگاهش را در اعلي و جاينوران

 ينکه روحش بسوي بعد از ا– رحمه اهللا – صالح الدينعمر  -٧
او هنگام مرگ در صندوقش . پروردگارش به پرواز درآمد، پنجاه و هفت سال بود

 را از خود يچ طال و نقره اينار، هيک دي و ير از چهل و هفت درهم ناصريبغ
 يچ نوع ملکي و نه هي، نه مزرعه اي، نه بستاني، نه باغينياو نه زم. بجا نگذاشت

 .را بجا نگذاشت
هء او سرودند، و ي را در مرثيسي شاعران اشعار نفبعد از مرگش، -٨
ش انسانها، الگو يب قلبها، محترم پيده اش را که او را حبي پسنديهايژگيدر آن و

 وطن غصب شده يري دفاع از مقدسات اسالم و پس گي براي نسلها و رازيبرا
 ييبايدهء زي است که قصي از جملهء شاعرانيعماد اصفهان. کرده بود، برشمردند

 :هء او سروده، که در آن آمده استيرا در مرث
  والدهر ساء، و اقلعت حسناته*****  و الملک عّم شتاته يشمس الهد

  مبذولة، و لرّبـــــــــه طاعاتــه*****  کان له طاعاتنــــــــــا ين الذيأ
  ــــــــاتـــــهيهللا خالصة صفت ن ***** ين الناصر الملک الــذيباهللا، أ

   سطواتــــــهي نداه، و تتقيرجي*****  مازال سلطانا لنـــــــا ين الذيأ
  فاتهي الفضالء تشريو سمت عل*****  شرف الزمان بفضله ين الذيأ
  ذّلًا، و مسستها أدرکت ثاراتـــــه*****  عنت الفرنج لبأســـه ين الذيأ

  ـــــهمذ عاش قّط لذاته َلذاُتـــــ*****  الجهاد، و لم تکن يلّذ المتاعب ف
  ن مماتهيفمماُت کل العالم***** ال تحبسوه ممات شخص واحد 

  .. روض الجنان سناتهيلتطول ف***** سهر دائمًا ي نصرة اإلسالم يف
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کپارچه ساخت، ي جهان را ي هاي بود که پراکندگيتيآن پادشاه شمع هدا
 تي که ني گرياريکجاست آن پادشاه .  آن زدوده شدي هايکي کرد و نيزمانه بد

 که همچنان يکجا است آن کس.  خداوند صاف وخالص کرده بودي خود را برايها
کجا . مي کنيز ميم و از خشم او پرهي خواهي است، جود و بخشش او را ماسلطان م

افت و خصائل او سر آمد همهء فضالء يلت ي که زمانه به فضل او فضياست آن کس
 و انتقام او يار شد و دالور او خويري که فرنگ بخاطر دليکجا است آن کس. بود

 يچ وقت لذتها را براي جنگ لذت برد و تا زنده بود هي هاياز سخت. را درک کرد
ک نفر است، بلکه مرگ او يد که مرگ او تنها مرگ يفکر نکن. خودش نخواست
 بهشت مقام دار بود تا دريشه بين اسالم همي دياريبخاطر . ان استيمرگ تمام جهان

  .رودو منزلت او باال 
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  فصل نهم
  

  انيبي بر صليروزيعلل و رمز پ
  

ش با ي در جنگهاصالح الدين که يروزين پيم که بزرگتريان داشتيقبال ب
 يروزين پيجهء اين بود، نتيان بدست آورد، همان جنگ سرنوشت ساز حطيبيصل

ک ينکه نزدينه توز، بعد از ايان کيبيت المقدس از چنگال صلي بيجاودان، آزاد ساز
خ شکست زشتشان را پس از آنکه هزاران ي در آن فساد کردند، تارلسابه صد 
  . گذاشتند، ثبت کردير و مجروح بر جايکشته، اس

 را ين علل و مقدماتيد مهمتري دارد، پس باي علل و مقدماتيروزياگر هر پ
 فراهم ساخت، صالح الدين ين براي را در جنگ حطي جاودانه ايروزيکه پ

  .ميجستجو کن
ا کرد ي مهصالح الدين يت را براي که موفقي نظر دور داشت که عللد ازينبا
د، جزو ابداعات و ي تحقق بخشي امت اسالمي را برايروزي که پيو مقدمات

  اهللا عليه وسلميصلامبر ي که پيري نبود، بلکه او تنها از مسصالح الدينابتکارات 
بزرگوار در  که اصحاب ي کرده بود، و راهيه طدر بدر، احزاب، و فتح مک

صالح پس روشن است که .  کرديرويرفته بودند، پ... رموک ويه و ي قادسيجنگها
 است که خداوند او را بر دشمنانش غالب گرداند، يعي شود، و طبيروز مي پالدين

  اهللا عليه وسلميصلامبر ي کرد که پي را طيد و راهي را برگزيوه ايچرا که او ش
  :م راست گفته است کهيخداوند عظ.  کرده بودنديو اصحابش آنرا ط

الَِّذيَن ِإن مَّكَّنَّاُهْم ِفي  }۴٠{َوَلَينُصَرنَّ اللَُّه َمن َينُصُرُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز{
ُة اْلَأْرِض َأَقاُموا الصََّلاَة َوآَتُوا الزََّآاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمنَكِر َوِللَِّه َعاِقَب

   ۴١ – ۴٠: الحج}۴١{}اْلُأُموِر
 ياري، او را )نيبا دفاع از د( را که ي دهد کساني مياريو بطور مسلم خدا 

شان ين اي هستند که هرگاه در زميکسان) آنان (.ره استيرومند و چيدهند، خداوند ن
 پردازند و امر به معروف و ي دارند و زکات را ميم نماز را برپا ميرا قدرت بخش

  . گردديند و سر انجام همهء کارها به خدا بر مي نماياز منکر م ينه
هء ين آيرهء ايت و سي هرگاه هدا– ي در هر زمان و مکان– يامت اسالم

 تالش کنند، در تحقق آن يروزيهء اسباب پي تهيرند، برايش بگيمه را در پيکر
 خداوند نصورتيدار باشند، در ايت بي آن با جدي اجراي کنند و برايخالصانه سع

 را که ي و سروري که گم کرده باشند، و بزرگواريروزيل الحکمة، عزت و پيجل
ه اش يرا که خداوند در کتاب گرانماي آنان محقق خواهد ساخت، زيآرزو کنند، برا

  :دي فرمايم
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َأْرِض َآَما َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي اْل{
اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكَِّننَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبدَِّلنَُّهم مِّن َبْعِد َخْوِفِهْم 

   }۵۵:  النور{}ِني َلا ُيْشِرُآوَن ِبي َشْيئًاَأْمنًا َيْعُبُدوَن
سته انجام داده ي شايد و کارهامان آورده اني از شما که ايخداوند به کسان

ن خواهد کرد، همانگونه که ين در زميگزي دهد که آنان را قطعًا جاياند، وعده م
 آنان يشان را که براين اين آئيهمچن. ن قبل از خود کرده استيگزيان را جاينيشيپ
ز خوف و يپا بر جا و برقرار خواهد ساخت، و ن) نيدر زم(دند، حتمًا ي پسنديم

 را يزي پرستند و چي سازد، مرا ميت و آرامش مبدل مين را به امنهراس آنا
  . دهنديک من قرار نميشر

  : گرددير برمي به علل زيروزي علل و رمز پيول
  

  خدا و مواظبت از گناهيتقوا .1

 از ي خداوند، ترس از او، حسن ظن به او، پناه بردن به او، دورياتقو
 مژده ي و نشانه هايروزيقدمات پن مياول...  اوامر خداونديمحرمات و اجرا

 هرگاه در لشکر ي معنويروي و ني روحين معنيدهندهء آن است، چرا که ا
 ي سازد که خواري مي هولناکيروين لشکر نيدار باشد، از اشه يجنگندهء اسالم ر

 کند آنرا به لرزه ي سازد که بادهاي را مي شناسد، و کوه استواريف را نمعو ض
ن يرند، خداوند سبحان هرگز اي توانند از آن انتقام بگيونها نمخي آورد و شبيدر نم

 کنند، هرگاه ينان و اعتماد دارند، احکام او را اجرا ميلشکر مؤمن را که به او اطم
اگر .  گذارديرند با دشمن بر ضد شان تجمع و توطئه کند، تنها نميدر تنگنا قرار گ

قه باشد، ي در مضينيل زم و عوامي از نظر امکانات ماديامت مجاهد اسالم
 ي را در قلب دشمنانش مس به آن کمک خواهد کرد، تري آسمانيرويخداوند با ن

 خواهد کرد، چرا که او در کتاب ياري کند، او را ي که فکر نمياندازد و از راه
  :دي فرمايمحکمش م

ِذيَن آَمُنوْا َسُأْلِقي ِفي ُقُلوِب ِإْذ ُيوِحي َربَُّك ِإَلى اْلَمآلِئَكِة َأنِّي َمَعُكْم َفَثبُِّتوْا الَّ{
َذِلَك ِبَأنَُّهْم } ١٢{الَِّذيَن َآَفُروْا الرَّْعَب َفاْضِرُبوْا َفْوَق اَألْعَناِق َواْضِرُبوْا ِمْنُهْم ُآلَّ َبَناٍن

:  االنفال}١٣{َشآقُّوْا الّلَه َوَرُسوَلُه َوَمن ُيَشاِقِق الّلَه َوَرُسوَلُه َفِإنَّ الّلَه َشِديُد اْلِعَقاِب
١٣ – ١٢   

م، پس ي کرد که من با شماي را که پروردگار تو به فرشتگان وحيزمان
 کافران خوف و هراس يبه دلها) و من هم(د، يت و ثابت قدم بداريمؤمنان را تقو
. ديشان را بريد و دستهاي آنان را بزنيسرها:) ديبه مؤمنان الهام کن. (خواهم انداخت

ز برخاستند، و هر بار يغمبرش به ستيکافران با خدا و پن بدان خاطر است که يا
  .د استي عقاب شديزد، در آن صورت خداوند دارايغمبرش بستيخدا و پ

َوَما َجَعَلُه الّلُه ِإالَّ ُبْشَرى َوِلَتْطَمِئنَّ ِبِه ُقُلوُبُكْم َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد الّلِه ِإنَّ {
  ١٠:نفالاال} الّلَه َعِزيٌز َحِكيٌم
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دا کردن دل ي مژده دادن به شما و آرامش پيرا تنها برا) امداد(ن يخداوند ا
و (گمان خداوند توانا يست، بي خدا ني جز از سويروزيشما کرد، وگر نه پ

  . حکمت استياز رو) شيکارها
 بر گناهان و ممانعت از فواحش و منکرات صالح الديناگر مثال در مورد 

 در باطل کردن انواع مظاهر ي برجستهء ويريه موضعگم بي توانيم، مياوريب
 که وزارت را در مصر به دست داشت، اشاره يي، در روزهايشرميرنگ و بين
 و خوفش از خداوند عزوجل، در واقع دوست و يدر مورد تقوا، سلوک عباد. ميکن
 را که در سفر ي از تقوا، خوف و عبادت ويارين موارد بسي بهاءالديقش قاضيرف
 – رحمه اهللا –او : دي گوي ميقاض.  کنديممان بازگو يده بود، برايو دا از ضرو ح
 داد، قلبش يان داشت، هرگاه به قرآن گوش فرا ميار گري بسي خاشع وچشمانيقلب

ار ي را بسينياو رحمه اهللا شعائر د. ستي گري گشت و چشمانش ميخاضع م
 کرد، متنفر يز مين ستي و هرکس که با د١بزرگ پنداشت، او از فالسفه، معّطله

زه گو در کشورش وجود دارد، دستور يک نفر ملحد ستيد ي شنيبود، و هر وقت م
  . کرديقتل او را صادر م

 را ي ساخت، هرنمازيشه کن ميد بود، بدعتگزاران را ري گر توحيارياو 
شه با ي داشت که همي انداخت، او امامير نمي خواند و آنرا به تأخيدر وقت خود م

ن امام حضور نداشت، با هر يکرد، اگر اي پنجگانه را به او اقتدا ميود و نمازهااو ب
 خواند، بر ي کرد، نماز مي بود و از گناهان اجتناب مي که در محضر ويعالم
 شد چند يدار مي کرد، و هرگاه در شب بيمواظبت م) مستحب( نماز سنت نخواند

  . خوانديز صبح م خواند وگر نه آنها را قبل از نمايرکعت نماز م
د که او را ي گويم" ني اخبار الدولتين فيالروضت"سندهء کتاب يابو شامه نو

او بجز .  خوانديستاده نماز ميد که به حالت اي که با آن فوت کرد ديماريدر همان ب
چگاه نماز را ترک نکرد، ي برد، هيش که در اغما به سر ميماريدر سه روز آخر ب

 ي آمد و نمازش را ميد، فرود مي رسي وقت نماز فرا مهرگاه سوار بر اسب بود،
 خداوند، ي کرد به تقواين مييم تع را که به عنوان حاکياو اوالد و کسان. خواند

.  کردي از ظلم، سفارش مي، حفظ حقوق مردم و دوري از اوامر الهيفرمانبردار
 به دينصالح الک روز ي کند که ي نقل مين اسالميمؤرخاز » ن بولي لياستانل«

 کنم، که آن رأس هر ي خداوند سفارش ميتو را به تقوا: گفت» ظاهر«پسرش 
 کنم، که يتو را بر آنچه که خداوند دستور انجامش را داده، امر م.  استيريخ
ا دستور دادن به ي، وارد شدن به آن يزين سبب نجات توست، تو را از خونريهم

 کند، تو را به حفظ و يروکش نم فيزيخونر) فتنهء(چرا که .  دارميآن برحذر م
ن من و ي کنم، تو اميت و توجه به اوضاعشان، سفارش ميبدست آوردن دل رع

  . ين خداوند بر آنان هستيام

                                            
منظور از فالسفه کساني است که تنها عقل را قبول دارند و به شرع بها نمي دهند و معّطله هم کسانيند که عقل را تعطيل مي کنند و  1

 )مترجم. (در درک مسائل شرعي آنرا عاجز مي دانند
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ا يآ!...  داشته باشدين صفاتي که چنيسين احوال و رئي که چنيپس رهبر
ط، ي شرانيا در تنگناها و بدتري قبول دارد که خداوند او را تنها بگذارد، يچ عقليه

  او را خوار کند؟
د که دشمنان مسلمانان ي شني مصالح الدينهرگاه : دي گويابن شداد م يقاض

 ين دعا را مي برد، و اي خدا سجده مين افتاده، برايرا محاصره کرده اند، بر زم
ن تو تمام شده است و ي ديروزي و پياري يم براينيامکانات زم! پروردگارا(خواند 
سمان تو، و اعتماد به فضل تو، يبه تو، و چنگ زدن به ره و اعتماد يجز تک

 يباز م...) يل هستين وکي و بهتري من کافيم نمانده است، تو براي براييروين
دش ي سپي موهايو رش قطره قطره بريدم، که اشکهايدر حال سجده درا او : ديگو

ان يپا گفت، اما آنروز هنوز يدم چه مي شنيخت، نمي ري سجاده اش ميو سپس رو
ش را در روز يشه جنگهاياو هم... دي بر دشمن رسيروزيافته بود، که خبر پين

بان بر منبرها، که ي خطيجمعه مخصوصًا هنگام نماز جمعه، بخاطر تبرک به دعا
  . نموديکتر است، آغاز ميچه بسا به اجابت نزد

ن ي راشديوهء خلفايده، قبل از او شي برگزصالح الدين را که يوه اين شيا
، و امت را به عمل به ي خداوند، و مواظبت بر معاصيود، که لشکرشان به تقوب

  اهللا عنهيرضفهء راشد يعمر بن خطاب خل.  کردندي مي، سفارشياحکام اسالم
ن ي را با اي فتح فارس فرستاده بود، نامه اي وقاص را براي که سعد بن ابيهنگام
  : او نوشتيمتن برا

 اهللا ي کّل حال، فإن تقوي اهللا علي بتقو آمرک و من معکيفإن: أما بعد
 الحرب، و آمرک و من معک أن يدة في المکي العدو، و أقويأفضل العدة عل

ش أخوف ينوب الجذ منک من عدّوکم فإن يتکونوا أشّد احتراسًا من المعاص
 ذلک لم ة عدوهم هللا، و لواليمسلمون بمعصنصر اليهم من عدوهم، و انما يعل

 ينا فيست کعدتهم، فإن إستويس کعددهم، و عدتنا لي ألن عددنا لتکن لها بهم قوة،
هم بفضلنا لم نغلبهم ي القوة، و إن ال تنصر علينا الفضل فية کان لهم عليالمعص

وا يعملون ما تفعلون فاستحيرکم حفظة من اهللا ي سيکم فيبقوتنا، فاعملوا أّن عل
نا إن أسأنا، فرّب قوم سّلط يعلسّلط يفال تقولوا إّن عدّونا شّر مّنا فلن ... منهم
 کفار – ي لما عملوا بالمعاص–ل ي اسرائي بنيهم من هو شّر منهم کما سلط عليعل

  .مجوس
 عدّوکم و أسأل اهللا ي أنفسکم کما تسألونه النصر عليو سلوا اهللا العون عل

  .ذلک لنا و لکم
 ي م، امري خداوند در هر حاليمن و تو و همراهانت را به تقوا: اما بعد

ک در جنگ، همان ين تاکتي ترين امکانات در برابر دشمن و قويرا بهتريکنم، ز
 دهم که به شدت بر گناهانتان ي خداوند است، و به تو و همراهانت دستور ميتقوا

د تا بر دشمن؛ چرا که گناه لشکر ترسناکتر از دشمن است، مسلمانان يمواظبت کن
نصورت، مسلمانان ير اي شوند، در غيز مرويفقط با گناه دشمنشان در برابر خدا پ

ست، تعداد ما هم يرا امکانات ما همانند امکانات آنان ني بر آنان ندارند، زييروين
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م، در آن صورت يت هم برابر باشيکمتر از تعداد آنان است، اگر در گناه و معص
نان بر آ) مان و تقوايا(اگر با فضل .  خواهند داشتيشان بر ما برتريرويآنان با ن

  .ميم بر آنان غلبه کني توانيمان نميرويم، با نيروز شويپ
 خداوند مواظب رفتار تان هستند، هر چه را ياز سو) يفرشتگان(د که يبدان
 از ما بدتر يليد که دشمن خيينگو... دي دانند، پس از آنان شرم کنيد ميانجام ده

 که اقوام بدتر، بر يم کنند، چه بسا اقوايم، بر ما غلبه نمي هم بکني و اگر بداست
 –ل ي اسرائيبر بن) يزرتشت (يدا کرده اند، همانگونه که کفار مجوسيآنان تسّلط پ

  . غلبه کردند– که مرتکب شده بودند يبخاطر گناهان
 بر يروزيد، پي خواهي بر دشمن را ميروزيپو همانگونه که از خداوند 

 شما از خداوند يم برا خود و هين را هم برايد، و من اينفس خود را هم بخواه
  .مسألت دارم

 فقط ي در هر زمان و مکانيم که امت اسالميابي ين مطالب در مياز تمام ا
ن و اطاعت از ينان به او، پناه بردن به لطف او، عمل به آئي خداوند، اطميبا تقوا

ست، يروزين همان راه پيا.  گردديروز مي او، بر دشمن پي از نواهياوامر و دور
  .ستي زندگين همان راه واقعيست و اي راه، جاودانگن همانيا

  
 ي كامل و توجه فراوان به مسئلهء آزاد سازيآمادگ .2

 قدس ي به مسئلهء آزاد سازصالح الدينمؤرخان اتفاق نظر دارند که توجه 
 ي مي، استقرار و هر چه را که نفس بشرشيکه وقت، آساييار فراوان بود تا جايبس

  بهصالح الدينن در وصف حال ي بهاء الديدوستش قاض. خواهد از او گرفته بود
 جنگ در راه خدا و مقاومت يختن همتشان براي مردم، بر انگيهنگام جمع آور

مسئلهء قدس نزد او رحمه اهللا آنقدر : دي گويان، ميبيسرسختانه اش در مقابل صل
د از او مثل مادر فرزن: دي گويو م. آنرا نداشتندحمل م بود که کوهها توان يعظ

 جهاد يدست داده بود، خود با اسبش در طلب کمک مردم بود، و آنان را برا
در آن حال چشمانش از ! دياد اسالم برسيبه فر: دي کشياد مي کرد، فريک ميتحر

 که يبت بزرگيده و مصي که به آن رسيي زد، هرگاه به عکا، و بالياشک برق م
ک مردم به جنگ ي و تحريشروي کرد، در پين آن آمده بود، نگاه ميبر سر ساکن

 که پزشکان يي نخورد، تنها دواهايي شد، البته در آن روز غذايص تر ميحر
  . دي نوشيز کرده بودند، ميتجو

 داده، يوسته انجام مين امورات را پيسلطان خود شخصًا ا: دي گوي ميقاض
 کرد، او بخاطر شدت حرص و همت فراوانش همچو ي تحقق آن تالش ميبرا
 از پزشکانش به من گفت که او يکيود که کودکش را از دست داده بود،  بيمادر

، ي کميلياز روز جمعه تا روز شنبه بخاطر توجه فراوانش به قدس، جز مقدار خ
  .اصال غذا نخورد
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ره يش چنان چيشه او را مشغول کرده و بر دل و اعضايسخن از جهاد هم
 و مردان يازم و امکانات جنگ زد، فقط به لوي جهاد حرف مشده بود، که تنها از

ل يخت تماي انگي که او را بر جهاد برميش توجه داشت و فقط به کسيجنگجو
  .داشت

 کلمهء اهللا زن و فرزندانش را ترک کرد، و مدت يبخاطر جهاد و اعال
 و زنه تويان کيبين مقدس از چنگال صلي سرزميي بخاطر رهايزمان طوالن

توجه و اهتمام او . ر از آنان در جهاد بسر بردان، دوي آن از دست آن وحشيپاکساز
 ي روحي کمتر از توجه او به آمادگيهء لوازم مادي و تهي جنگيرحمه اهللا به آمادگ

ن ي، که صاحب اجاد کردي را در سپاه ايواني د نبود، بعنوان نمونه اويو معنو
 يگر مي به صف دي جنگ از صفي داشت، مثًال در اثنايادي زيهايژگيوان ويد

شان يش لباسهايت اسلحه ها و تعداد سربازان، آراي سپاه، صالحيرفت تا از سالمت
  .نان حاصل کنديت بخش است، اطمينکه حالشان رضايو ا

، ساختن مواد منفجره، ي سازي، کشتين به صنعت اسلحه سازياو همچن
  . داشتيژه ايز اهتمام ويگر ني ديقها و ادوات جنگين ها با منجنيب ميترک

 آن ي را برايوان مخصوصي به ساختن ناوگان توجه کرده، دلدينصالح ا
س ناوگان، ي پرداخت و به رئي و ادارهء شئون ناو ميريجاد کرد، که به بکارگيا

  .١ شديگفته م» ر الماءيام«ا ي» ر البحريام«
 صادق بر ي راسخ و عزميماني کامل، با اياد و آمادگين توجه زيپس از ا

 که قدرت ي شد به طوريزان ميه دشمن مطرود و گرجي تاخت، در نتيدشمن م
  . را نداشتيزيچ چيغلبه بر ه
  .ستي و بزرگواريروزيدن به ساحل پين همان طرد و راندن دشمن و رسيا

  
  واحدييك فرمانرواي كشور تحت ياسيوحدت س .3

 وزارت ي که در مصر بر کرسي رحمه اهللا هنگامصالح الدينم که يقبًال گفت
  رحمه اهللا صالح الدينهـ فوت کرد، ۵۶٧ به سال يفهء فاطميلن خينشست، و آخر

» النوبة«سلطان مصر گشت، سپس دائرهء کشورش را گسترش داده، با شهر 
 سرخ يايمن و حجاز را اشغال کرد، کل دري يد، کشورهايجنگ) جنوب مصر(

 که اجل به سراغ يم هنگامين گفتيهمچن.  او واقع شدييتحت حکومت و فرمانروا
 کرد مملکت او را ي سع رحمه اهللا صالح الدين، شام آمد، ين حاکم شهرهايالدنور

ن يبعد از آنکه دچار انقسام و اضطراب شده بوده به کشور خود اضافه کند، بنا بر ا
ک ي  رحمه اهللا صالح الدين يو برا...  شام شديشهرهاهء يمالک دمشق، حلب و بق

من، مصر و يراق، کردستان، شام،  به وجود آمد که شامل شمال عيوحدت اسالم
  . شديره ميبرقه و غ

                                            
  ۵٧لدين رمادي ص مؤلف داکتر جمال ا» صالح الدين«از کتاب  1
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ر را در ين تأثي آن، بزرگتريت ستونهاين وحدت و تثبي ايداري شک پايب
ک به صد سال در آن حکومت يان نزديبين مقدس بعد از آنکه صلي سرزميآزادساز

 ياسي، متحد باشد و از نظر س بودني از لحاظ اسالميهرگاه کشور. کردند، داشت
 يقهرمان مؤمن، ي آنرا مرديي که فرمانرواي ارتباط باشد، و باآلخره هنگاميادار

بر عهده داشته ...  مخلصيري با تجربه و امي شجاع، پادشاهيکارکشته، فرمانده ا
ابد، و پرچم ي تحقق ي امت اسالمي برايروزيد پينصورت ناچار بايباشد، در ا
  .ديتزاز در آن به اهي در خاک اسالم و کشور مسلميعزت اسالم
حمه اهللا، شکست  رصالح الدينست که قهرمان مخلص، ين همان کاريو ا
ن ي، سومي بخش مسجد االقصيي، رهايان، طر کنندهء آن سپاه وحشيبيدهندهء صل
 توانست  اهللا عليه وسلميصلامبر ي پي و محل إسرايسين قبله، گهوراهء عيحرم، اول
ناهانش در گذرد و درجات او را در خداوند او را رحمت کند، از گ. انجام دهد

  .آخرت واال گرداند
  

  كلمهء اهللا بوديهدف از جنگ اعال .4

ر جنگ شود و يک مجاهد قبل از آنکه درگيعت اسالم آمده است که يدر شر
دن يت خود را از هرگونه جنگيز الزم است نيبا دشمنان اسالم بجنگد، قبل از هر چ

 خدا و يک گرداند، تا جهادش خالص برااء، پايا ريبخاطر غنائم، شهرت، تعصب 
  :ابدين فرمودهء خداوند تحقق يت او باشد و ايدر راه بدست آوردن رضا

} الَِّذيَن آَمُنوْا ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل الّلِه َوالَِّذيَن َآَفُروْا ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل الطَّاُغوِت {
  ٧۶: النساء

شه اند ي که کفر پي جنگند، و کسانيهللا ممان آورده اند در راه اي که ايکسان
  . جنگنديطان ميدر راه ش

 در  اهللا عليه وسلميصل که از رسول خدا يآمده است، هنگامث يدر حد
... اءي ريا از رويتعصب  يا از روي شجاعت بجنگد، ي که از رويمورد مرد
ر کس ه: ه الصالة و السالم جواب داديک در راه خدا است؟ او عليکدام: سؤال شد

  .١ن هدف بجنگد که نام خداوند را باال برد، جنگ او در راه خداستيبا ا
 ي اعاليعنيان از مبدأ آن يبيش را با صلي جنگها رحمه اهللا صالح الدين
» ةيالنوادر السلطان«ن بن شداد در کتابش ي بهاءالدي نمود، قاضيکلمهء اهللا آغاز م

 رحمه اهللا صالح الدين که جنگ با دي آي آورد که از مفهوم آن بر مي را ميتيحکا
ده يدر واقع آنچه را که از او شن: دي گويقاض.  او بوديبا اروپا در راه خدا و اعال

و لشکر  داد، ي به لشکر دستورهـ۵٨۴ قعدهء سال يدر ذ...  کنميت ميام، حکا
ر لشکر بود، ي مصر کرد، برادرش سلطان عادل اميشروع به بازگشت به سو

 برگردد ي سپس از راه ساحل با او رفت تا او را بدرقه کند،مه اهللا  رحصالح الدين
به او اشاره . ، و اوضاع آنجا را مرتب کندي تا عکا سرکشي ساحليو به شهرها

                                            
 بخاري و مسلم 1
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 کم يليرا اگر لشکر از ما جدا شود، تعداد ما خي را نکن، زين کاريکردند که چن
سک ين ريدارد، و اکه تمام لشکر اروپا در صور اقامت يخواهد بود، در حال

.  کردي نکرده، با لشکر و برادرش در عسقالن خدا حافظيست، اما او توجهيبزرگ
، يا بشدت طوفانيفصل زمستان بود و در. مي تا عکا رفتيپس از آن در خدمت و

 رحمه صالح الدين که در آنجا بودم، يهنگام.  بوديکه هر موجش به اندازهء کوه
ت بازگو کنم؟ ي آنچه را که در دلم است برايخواه يم:  رو بمن کرده، گفتاهللا 

ت يم کرده، وصيم مقدر سازد، کشور را تقسيهء ساحل را برايهرگاه خداوند، فتح بق
 روم، سپس آنان را دنبال ير آن ميا به جزاين دري کنم و از راه اي ميو خدا حافظ

نکه يا ايد، ي گو نگذارم که به خداوند کفرين باقيچ کس را بر زمينکه هي کنم تا ايم
 يبرا:  به آن قهرمان گفتيقاض.  بزرگ آمديلين سخن در نظرم خيا! رميبم

 به خطر يست که جان خود و لشکرش را با سوار شدن بر کشتيسته نيسلطان شا
  رحمه اهللا صالح الدين.  اسالم استييکه لشکر، شرف و توانايندازد، آنهم در حاليب

ک بنظر تو بهتر ين دو مرگ کدامي کنم، از ايک سؤال ميمن از تو : به او گفت
  است؟

  . مرگ در راه خدا: جواب دادم
ن ين است که با بهتري من اين آرزويبزرگتر:  گفت رحمه اهللا صالح الدين

د که ين روح بنگريد، چقدر پاک است و به ايت نگاه کنين نيبه ا. رمينوع مرگ بم
 ي که او براي داني تو م!اوندابر او باد، خدر است، رحمت خدا يچقدر شجاع و دل

  !ن تو تالش کرد و بخاطر رحمت تو مبارزه کرد، پس به او رحم کني دياري
 و مبارزه با يري او در دعا به هنگام درگيشتر به استغاثه و پافشاريب

م يني امکانات زم!خداوندا: نهين زمي او در ايدعاهااز جمله ... ميدشمن، اشاره کرد
سمان يه بر تو، و چنگ زدن به ريتمام شده است، و جز تکن تو ي ديروزي پيبرا

ن ي و بهتري من کافيم نمانده است، تو براي براييرويتو، و اعتماد به فضل تو، ن
  .نکه جهاد در راه خدا بوده استيست بر ايگريل ديين دليو ا. يل هستيوک

ده  کلمهء اهللا بوي اعالي کند که مبارزهء او برايد مي که تأکيگريل ديدل
 باشد، تمام مؤرخان ي بزرگوارانهء او در مقابل دشمنانش ميهايريموضعگ. است
ده را يها و آثار پسنديرين موضعگياق اي، مسلمان و مستشرق، با اشتي، غربيشرق
 يماران، سالخوردگان و فقرايان بيع مال واسب مياز جمله توز.  کننديان ميب

 آنها و آزار نرساندن به آنان و ران، احترام بهيا آزاد کردن اسي، و يياروپا
خ در صفحات خود به ي که تاريگريده و آثار جاودانهء دي پسندي هايريموضعگ

ان ي خود بيگر انتقال داده است، که آنرا در جاي به نسل ديثبت رسانده، و هر نسل
  .م کرديخواه

 صالح الدينان برخورد يفرق م: دي گوين باره مي، در ايب حتيليدکتر ف
ان هشتاد و هشت سال قبل يبي گناهکار و برخورد صلييان اروپايبي با صلهللا رحمه ا

  رحمه اهللا صالح الديناست يس«در بحث . از آن با مسلمانان، کامال آشکار است
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  رحمه اهللا صالح الدين يهاي را از مهربانياريمطالب بس» انيبيدر برخورد با صل
  .ميان کردي کودکان و سالخوردگان، بران و برخورد بزرگوارانه اش با زنان،يبا اس

  
 ن بودي قدس، مسألهء اسالم و مسلميمسألهء آزاد .5

 را از مسلمانان غصب ي کند که هرگاه کفار، خاکيان مي بيعت اسالميشر
 خاک يي رهاي از جهان واجب است که برايکنند، بر تمام مسلمانان در هرگوشه ا

و هرگاه در انجام . زندي، بپا خکصدايغصب شده از چنگال دشمنان و تسلط کفار، 
 در ير تمام امت اسالمي دامنگيخي و تاريت الهي کنند، مسؤوليف کوتاهين تکليا

. دردناکشان، خواهد شد ي و سهل انگاريشرق و غرب جهان، بخاطر کوتاه
  :م راست گفته است کهيخداوند عظ

ِدْل َقْومًا َغْيَرُآْم َوَال َتُضرُّوُه َشْيئًا َوالّلُه ِإالَّ َتنِفُروْا ُيَعذِّْبُكْم َعَذابًا َأِليمًا َوَيْسَتْب {
  ٣٩:التوبة} َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َقِديٌر

 دهد و ي ميد، خداوند شما را عذاب دردناکيرون نروي جهاد بياگر برا
 ي به خدا نميانيچ زي از شما هستند و هي سازد که جداينتان ميگزي را جايقوم
  .اناستز تويد و خدا بر هر چيرسان

  :فرموده است
اْنِفُروْا ِخَفافًا َوِثَقاًال َوَجاِهُدوْا ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل الّلِه َذِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم  {

  ۴١:التوبة} ِإن ُآنُتْم َتْعَلُموَن
ا ير، مجرد يا پيجوان، (ن بار يا سنگيد، سبکبار ي جهاد حرکت کنيبه سو

و با مال و جان در راه خدا جهاد ...) ا بدون اسلحهي، مسلح يا غنير يمتأهل، فق
  .ن به نفع خود شماستيد که اي دانيد، ميد، اگر دانا باشيکن

 رحمه صالح الدينن مبدأ است که ي کردن اي عملين تفکر و برايبر اساس ا
ر پرچم وحدت ي ُکرد، مسلمانان را با وجود اختالف جنس، رنگ و زبانشان، زاهللا 
 يروينه توز، استعمار پست، در برابر نيان کيبي گرد آورد، تا در برابر صليماسال

 يه السالم را لکه دار کرد و حرمت مکان إسراي عليسي که گهوارهء عيسرکش
 و فسق و فجور درهم شکست، استوار و ي گري با وحش اهللا عليه وسلميمحمد صل

  .پا برجا مقاومت کنند
که اسالم آنان را ي فرد فرض کنند؟ در حالکيد خود را يچرا مسلمانان نبا

گر محبت، ترحم و عطوفت دارند، درست يکدي قرار داده که نسبت به يبرادران
 يز بي و پرهيداريمار شود، سائر اعضاء با بي بيک جسم که اگر عضويهمانند 
  . شونديقرار م

 رغم تفاوت جنس، رنگ و زبان، يکه اسالم آنان را عليدر حال!.. چرا نه؟
 ياهي بر سيديج سفي و هير عربي بر غيچ عربيک پرچم گرد آورده است، هير يز

  .ي ندارد، جز با تقويبرتر

com.411islam.www  
  . قطعًا ممنوع استيحق طبع و نشر به مقصد تجارت



 ٧٣

ن آنان را جمع يده هستند که ديک عقي يکه آنان دارايدر حال!... چرا نه؟
وند برقرار ساخته است و بر يانشان پيکپارچه ساخته، اسالم ميکرده، قرآن آنان را 

  .زان استيد آويم توح بلند شان پرچيهمتها
اد خدا باشد، يکه هر وجب از خاک جهان که در آنان يدر حال!... چرا نه؟
 که در آن پرچم اسالم به اهتزاز درآمده باشد، يني و هر سرزمخاک آنهاست،

  :با گفته استين آنها است، شاعر چه زيسرزم
  نايل سي النيه و واديالشام ف****  وطنا ي اإلسالم لي سويو لست أدر

  يعددت أرجاءه من لب أوطان*****لد ـــــ بيم اهللا فـــــلما ذکر اســـــو ک
 يهمهء شهرها(ا مصر و ي شناسم، شام ي خود نمي جز اسالم برايمن وطن

شهر آن اد شود، ي که در آن از خداوند يهر شهر. نديبا هم مساو) ن اسالميسرزم
  . شوديجزو وطن من محسوب م

 شهادت  رحمه اهللا صالح الدينک از سربازان يهرکه يدر حال!... چرا نه؟
ه ي افتادند، شبين ميد شده، بر زميکه اگر شهي خواستند، بطوريدر راه خدا را م

  : گفتندين سخن را ميا
  ي اهللا مصرعي جنب کان في أيعل***** ن أقتل مسلما ي حيلست أبال
 ندارم، ياکافتم بينکه به کدام طرف ني شوم از اي که مسلمان کشته ميهنگام

  .چرا که کشته شدن من در راه خداست
 يبه خدا: اي تو آمدم و يت تو با عجله به سوي رضايبرا!! پروردگارا: اي

  .کعبه قسم رستگار شدم
 که به خداوند بعنوان پروردگار، به اسالم بعنوان يب هر مسلمانين ترتيبد

مان داشت، با يء خدا اامبر و فرستادهي بعنوان پ اهللا عليه وسلميمحمد صلن و به يد
را يز...  شد رحمه اهللا صالح الدينا زبانش وارد لشکر ي از نوع جنس يچشم پوش
دند، مسألهء ي رسيدند و در راه آن به شهادت مي جنگي که بخاطر آن ميمسأله ا

  .ن در شرق و غرب جهان بودياسالم و مسألهء مسلم
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  فصل دهم
  

  روزين، امروز و ديفلسط
  

م، بهتر است به علل يان کرديان را بيبي بر صليروزي رمز پاکنون که علل و
ن، يهود در فلسطي امروز مان با ي و ذّلت در جنگهايضعف، ننگ، خوار

ستم به آن مبتال ي که امت ما در قرن بيني شکست ننگيي بگوي توانيا ميم، يبپرداز
 يبل ملتخ، در مقاين ملت در طول تاريل تري؟ در مقابل ذلياست، در مقابل چه کس
 که غضب و يمون کرد، در مقابل کسانيل به خوک و ميکه خداوند آنان را تبد
انت، ي که به خيدر مقابل ملت. امت شامل حال آنان استيلعنت خداوند، تا روز ق

له ياران مکر، حيهود، يدر مقابل .  شهرت داردي، حقارت و پستيگي، فرومايبزدل
  .خيانت در طول زمان و تاريو خ

 در  رحمه اهللا صالح الدين که سلطان ييروزيفصل نهم از راز پاگر در 
م از ي خواهين فصل ميم در ايان، بدست آورد، پرده برداشتيبيش با صليجنگها

م تا ١٩۴٨هود از سال يش با ي در جنگهاي که امت اسالميعوامل ضعف و شکست
  .ميان آوري به آن مبتال گشته است، سخن به م١ن کتابيانتشار ا

  : شودير خالصه ميبنده عوامل ضعف، در امور زبنظر 
  

 ي و روحين رفتن بعد معنوياز ب .1

 خداوند و مواظبت بر يتقوا«ن ي در حطيروزي از عوامل پيکياگر 
هود هم از ي امروز ما با ي از عوامل ضعف و شکست در جنگهايکي. بود» گناهان

 يو بر سربازان است که در صفوف ملت وارد شده ي و روحين رفتن ُبعد معنويب
چه بسا از . افته استي کنند، تسلط يکه در جنگ هستند و با دشمن مبارزه م

، دندي نوشي ميم که مشروبات الکليدي شني که در صف مقدم هستند، ميانيجنگجو
دشمن هم در مقابل مراقب .  فرستادنديه آنان ما رفي ها و خواننده ها را برايروسپ

  .شان آگاه استيو انحطاط اخالق ياوضاعشان است و بر سقوط روح
 يريع بود و درگي که جنگ شايي در لحظه هاي عربيوهايچقدر از راد

ک يان را تحري جنگجوين کلماتيشان با چنيادهايم که در فريدي شنيشدت داشت، م
د، که هنرمندان زن و مرد يد و دشمن را مجازات کنيد، بزنيبکش:  کردنديم

گر طرفدار تان است، يا آن زن بازيننده با شماست بانتان هستند، فالن زن خوايپشت
  د؟ي آي بحساب نميض الهيا طلب باران فياما خداوند با تقوا 

                                            
 .م بود١٩٧۴انتشار اولين چاپ اين کتاب در سال  1
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 دهها – يري چند روز قبل از درگ– يربغرهبران م که يدي شنيچقدر م
 که با خط آتش ارتباط يان سربازانيگران زن را ميهزار عکس خواننده ها و باز

  !ت کنند؟يا روحيهء نابود شدهء آنان را تقو کردند تيداشتند، پخش م
 بدون )م١٩۶٧(ک ماه قبل از جنگ ي يم که مجالت رسميدي شنيچقدر م

ک ي در يشرمينکه بي کردند، تا ايج مي، کفر و الحاد را تروييايچ شرم و حيه
 را با عنوان يک مجلهء مسؤول مقاله ايده بود که در ي رسييسندهء متحد بجاينو
  :سد، که در آن مقاله آمده استيبنو»  خلق انسان عربي براهراه تاز«

ت يحي در اسالم و مسيمي قديملت عرب از خدا طلب کمک کرد، ارزشها«
گر در ي مشهور دي و نظامهايه داري، سرماي فئوداليهايرا جستجو کرد، از نظام

  » .ده بودي فاينها بيد، اما همهء اي کمک طلبيقرون وسط
س تمدن ي تأسيتنها راه برا« : دي گويامه داده مسنده سخنش را ادين نويا

  ».د استيست جدياليدن عرب سوسي، آفريعرب، و بنا نهادن جامعهء عرب
مان يکه ا« است ي خواهد خلق کند انساني را که آن مجرم کافر ميانسان
 ييم ارزشهااه، استعمار و استثمار و تمي، سرمايودالان، فئينکه خدا، اديدارد به ا
متأسفانه » .خ بودي کوچک در موزهء تاريمعهء گذشته حاکم بود، تنها بتکه بر جا

 ين است که مجلهء عربي گذارد اي ميآنچه در قلب اندوه و حسرت را بر جا
طان ين، شرف و وجدانش را به شي ملحد که دي را از شاعريده اي قص١»المعلم«

  :ده آمده استين قصيدر ا. فروخته است، انتشار داد
   کفرت بهم حقدًا و بالصنميإن***** وم هل صلوا و هل عبدوا تسائل الق

  واهللا مات مع األوثان من قدم*****  لهم تسمو بموکبــــها يو ما صالت
  ب و الحکميتوجهوا النتاج الغ***** م فأرقـــــهم يإذا الم بـــــهم ضــــــ

  ميالشرکب الهول قلب الذ بيو ***** ب من هانت شمائلــــــه يلوذ بالغي
ا عبادت کرده اند؟ يا نماز خوانده اند ي کنند که آيگر سؤال ميمردم از همد

 وجود ندارد که ي کافرم نمازينه هم به عبادت آنها و هم به بت پرستيمن از سر ک
 وقت است که خداوند هم با بتها يليبا سوار شدن بر مرکب آن به آسمان برسند خ

رند و آنرا با نسبت ي گير قرار ميتحت تأث به آنها برسد يهرگاه ستم. مرده است
ب ي دارد به غيفي که ارادهء ضعي کنند کسيه ميا قضا و قدر توجيب يدادن به غ

  . برد عادتًا بر ترس سوار شده استيب پناه مي که به غي برد و قلب کسيپناه م
  :دي گوي م– لعنة اهللا –سپس او 

  الصبر من حکم کفرت بر يإن***** تکشف الجمع عن صبر و معذرة 
اما من با عرض )  زنندياز صبر دم م( سازند يمردم صبر را آشکار م

  . صبر در برابر قضا و قدر کافرميمعذرت به خدا
                                            

، عنوان قصيده ۵١ از شمارهء تشرين ثاني کانون اول، ص ١٩۶۵برگرفته از مجلهء عربي المعلم، شماره پنجم سال دوازدهم  1
 .از صالح عضيمه» سرود گم شدهء عروس«
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 دهد که ي را مجلهء عرب المعلم انتشار ميده اين قصيب است که چنيعج
ذر  کاشتن بي است که برايتين مجّله تنها مجّلهء تربي کنند، ايسندگان آن ادعا مينو
اما هرگاه . س شده استيمان، اخالق و دانش در روح معلمان و دانش آموزان تأسيا

د ملت و رسالت ي نسبت به عقايدي و پليگينه، فروماي  که از آن کيده اين قصيچن
 ين وضعي که سربازان اسالم چني در صورت–ا يم، آي کني چکد، را بررسياء مينبا

ا خداوند آنان را در جنگ يرند، يود انتقام گ توانند از دشمن خي م–را دارا باشند 
  !روز گرداند؟يسرنوشت پ
ان يست، آنگاه که ابوسفيه نيشتر به حال ابوجهل شبين سرکشان بيا حال ايآ

افته است و تو با لشکر برگرد، ي او فرستاد که کاروان ما نجات ي به سوينده اينما
 بدر ي که به چاههايهنگامم گشت تا يبخدا قسم بر نخواه: اما ابوجهل جواب داد

م، ي کنيم، شترها را قربانيم، طعام ببخشيم، سه روز در آنجا توقف کنيوارد شو
 ما آواز بخوانند و عرب در مورد حرکت ما زبان به يم، دختران برايخمر بنوش
  ند؟ يسخن بگشا

 ي روش آشکار و برنامهء کامل را برا اهللا عنهيرضمگر عمر بن خطاب 
   نکرد؟ ير دشمن طراح بيروزيجنگ و پ

 فتح فارس ي که او را برايوقت)  وقاصيسعد بن اب(مگر به فرمانده اش 
 امر ي خداوند در هر حاليمن، تو و همراهانت را به تقوا: رهسپار کرد، نگفت که

ک در جنگ همان ين تاکتي ترين امکانات در برابر دشمن و قويرا بهتري کنم، زيم
 دهم که بشدت بر گناهانتان يمراهانت دستور م خداوند است، به تو و هيتقوا

د تا بر دشمن؛ چراکه گناه لشکر ترسناکتر از دشمن است، مسلمانان يمواظبت کن
ن صورت، ير ايدر غ.  شونديروز ميبر خدا پافقط با گناه دشمنانشان در بر

داد ست، تعيرا امکانات ما همانند امکانات آنان ني بر آنان ندارند، زييرويمسلمانان ن
م، در يت هم با آنان برابر باشيما هم کمتر از تعداد آنان است، اگر در گناه و معص

مان و يا« خواهند داشت، اگر با فضل يشان بر ما بر تريرويآن صورت آنان با ن
  م؟يم بر آنان غلبه کني تواني مان نميرويم، با نيروز نشويبر آنان پ» تقوا

 که به آنان کرده يحتيه بود و نصتگرف که از آنان يتا آخر آنچه که در عهد
  .بود، آمده است
 که وجود خالق را انکار يسبت به گناهان است، پس نسبت به کسن ني احال

ن و اخالق ي خواند و منکر اصول دي کند، آشکارا مردم را به کفر و الحاد فرا ميم
  است، چگونه خواهد بود؟

 خصوصًا ي عربيورها است که ملت مسلمان عمومًا و کشيقت مهمين حقيا
سته است آنرا حفظ ي آشکار برسند، شايروزي و پياگر بخواهند به قلهء بزرگوار

  :م راست گفته است کهيخداوند عظ. کنند
  ۴٠:الحج}  َوَلَينُصَرنَّ اللَُّه َمن َينُصُرُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز{
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دهند، خداوند  ياري را که او را ي دهد کساني مياريو بطور مسلم خدا 
  .ره استيرومند و چين

  ٧:محمد} َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َتنُصُروا اللََّه َينُصْرُآْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْم{
 کند و ي مياريد، خدا شما را ي دهياريخد را ) نيد( مؤمنان اگر يا
  . دارديتان را استوار ميگامها

  
 يتفرقه، اختالف و دشمن .2

ک ي کشور تحت ياسيوحدت س«ن، ي در حطيروزيز عوامل پ ايکياگر 
 ما با ي از عوامل ضعف و شکست در جنگهايکيبود، امروزه » ييفرمانروا

  . استيهود، تفرقه، اختالف و دشمني
ان پادشاهان و سران ي مي متقابل، اتهامات و ناسزاهايدشنامهاچه اندازه 

م؟ هر کدام يدي شنيساندند، م ريان ميو به گوش جهانيکشورها را که امواج راد
 يگري کنند، هرکدام جام غضبش را بر ديانت متهم مي و خي را به مزدوريگريد
در . ک خائن مزدور جلوه دهدياورد و او را مثل ين بييزد تا شأن او را پاي ريم

 شک يت است، بان ناسزاها و اتهاميدار، مراقب اي بيهمان حال دشمن با چشمان
ار شده است، چ که ملت مسلمان به آن دينه اي و کيتالف، دشمنن اخياو به خاطر ا
 يان دشمن از لحاظ مادين ميدر ا. دي آي شود و برقص در مي مست مياز خوشحال

ق ين تشوي فلسطيان جهان را به مهاجرت به سويهوديت شده، تمام ي تقويو معنو
  . کنديل شب و روز کار مي برنامه اش از فرات تا ني اجراي کند، و برايم

 به آن مبتال گشته اند، ي عربين تفرقه و اختالف که امروزه کشورهايا
ن حکام صدها ملت را با اصول و ارادهء شان ي از اسالم، ايست جز دوري نيزيچ

 را که اصول يي کنند، و کشورهايک ميگر تحريا غرب نسبت به همدياز شرق 
 آورند، يستند، به خشم در مير نآنان را قبول نداشته و با افکار و معتقداتشان سازگا

ل ين به واشنگتن متمايا. ن و اختالف در راه، مذهب وافکار استيجهء آن تبايکه نت
 جناح يکين يا. ل دارد و آن به پکنين به مسکو تمايا.  به لندنيگرياست و د
نگونه به يملت مسلمان عرب ا.  جناح چپيکي شود، و آن يده ميراست نام

ا ي يم شده است که مردم آنان را به انقالبي مختلف تقسيشورهاگروهها، احزاب و ک
گر هم فکر يست که با همديم کرده اند، ممکن نيا پسرو تقسيشرو يمحافظه کار، پ

عت اسالم و از يگر متحد شوند، چرا که آنان از شريرق با همديک بير يا زيشوند، 
  .حکومت به آنچه خداوند نازل کرده است کناره گرفته اند

 ي فرموده است، آنگاه که مي است که قرآن از آن نهيزين همان چيا
  :ديفرما

} َوَأنَّ َهـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا َفاتَِّبُعوُه َوَال َتتَِّبُعوْا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه{
  ١۵٣:االنعام
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 به يو منته(م من است يراه مستق) ان کردميتان بيکه من برا(ن راه يو ا
 که شما يباطل يد و از راههاي کنيرويپس از آن پ).  گردديسعادت هر دو جهان م

 يپراکنده م) منحرف و(د که شما را از راه خدا ي نکنيرويپ)  کردميرا از آن نه
  .سازد

  ۴۶: األنفال}  َوَال َتَناَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم{
د، و ي شويدرمانده و ناتوان م) دياگر کشمکش کرد(د که يو کشمکش مکن

  . روديان ميبت شما از ميشکوه و ه
 بتوانند از – دارند يتين وضعين چنيکه مسلمي در حال–چطور ممکن است 

  روز گرداند؟يا خداوند آنان را در جنگ سرنوشت پيرند، يدشمنشان انتقام بگ
  

 ن با حرف نه با عمليتوجه به مسألهء فلسط .3

اد به يز کامل و توجه يآمادگ«ن ي در حطيوزري از عوامل پيکياگر 
 ما ي از عوامل ضعف و شکست در جنگهايکيبود، امروزه » يمسألهء آزاد ساز

  .است» ن با حرف، ُپز دادن و دروغيتوجه به مسألهء فلسط«هود، يبا 
ا ي ي دردناکين به وجود آمده است، خطبه هاي که مسألهء فلسطياز هنگام
ه در برابر اجتماع مردم خوانده شده اند تا عواطف و  را کيادي زيسخنان حماس

م، و مردم ساده لوح هم شور و شوق خود يده ايک کنند، شنياحساسات آنان را تحر
 رعد آسا، ابراز داشته اند، اما ي تند و صداهاين سخنان با کف زدنهايرا نسبت به ا

اده باشند، مگر  انجام دي مثبتيا کارهاي ي نظامينکه بدنبال آن، آمادگيبدون ا
  :خداوند بلند مرتبه نفرموده است که

َآُبَر َمْقتًا ِعنَد اللَِّه َأن َتُقوُلوا } ٢{َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما َلا َتْفَعُلوَن{
   ٣ – ٢:  الصف}٣{} َما َلا َتْفَعُلوَن

ابر آن عمل د که خود تان بري گوئيم) گرانيبه د (يچرا سخن!  مؤمنانيا
نه و خشم يد، موجب کيد و خودتان برابر آن عمل نکني را بگوئيد؟ اگر سخني کنينم
  . گردديم خدا ميعظ

   ال تقر لهم بذاکايلـــــــيو ل ***** يلــــــــيًال بلـــــــ وصيدعيو کّل 
 ين مقدار اکتفا نمي به ايلي را دارند، اما ليليدن به وصال لي رسيهمه آرزو

  .کند
م در ي دور شوين رو به فساد است، هر اندازه از مفسده ايألهء فلسطمس
د عالم به نفع توان، توسعه، يهر روز خورش. مي افتي بدتر و بزرگتر ميمفسده ا
 تابد، چرا که ملت مسلمان در سطح يل بر جهان مي و استحکام اسرائيآمادگ
 شده يديس و نومأيملتها دچار . ستين ني نسبت به مسألهء فلسطيريت پذيمسئول
 هستند که يگري ديو طرحها» روجرز«ن همان اخبار صلح و طرح ي هان، ااند،

 ي هستند که اجراي عربين همان کشورهاي رسد، اي به گوش ما ميهرچند گاه
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نها همان برنامه ي بزرگ را بر عهده گرفته اند، اي مجمل و مفصل قدرتهايطرحها
، و خدشه وارد يکيات چريوردن عمل درآي از پاي هستند که براي هولناکيها

نها ي شک همهء اي شده اند، بيزين طرح ريشهء مسألهء فلسطيساختن به اصل و ر
 توسعه طلبانه و اهداف ي تحقق آرزوهايل، و مرحلهء اول برايبه نفع اسرائ

  .ل استي اسرائيبزرگ استعمار
م به مسأله شتر حکام در توجه و اهتمايل تا به امروز، بياز آغاز تولد اسرائ

 الزم را از خود نشان نداده اند، چون در آن يستگين و جهاد در راه آن، شايفلسط
 بستند ي را مي مشروب فروشي رقص، و مغازه هايصورت فساد خانه ها، سالنها

 دوم عمل يان حکومتش در جنگ جهاني در پا (De Gaulle)» دوگل« چنانکه –
و ي شرمانه را از راديبتذل و ب مي تأترها و رقصهاي پخش ترانه ها–کرد 
ن بطور کامل آماده يجوانان را از نظر اخالق و د.  کردنديشان منع ميونهايزيتلو
ا در يآ!!  زدودندي ساختند و مظاهر ضعف، انحطاط، و انحالل را از جامعه ميم

 ندارند و در ورطهء انحطاط و انحالل يچ گونه اهتمام و آمادگيکه مسلمانان هيحال
ا خداوند آنان را در جنگ سرنوشت يرند، ي توانند از دشمن انتقام بگياند مافتاده 

   گرداند؟يرو ميپ
  

  كلمهء اهللا نبود؟يهدف جنگ إعال .4

بود، »  کلمهء اهللاي إعاليجنگ برا «ني در حطيروزي از عوامل پيکياگر 
هود، جنگ بخاطر ي  ما باي  از عوامل ضعف و شکست در جنگهايکيامروز 

 با يونديگونه پچي که هيد و مدرنيها، افکار وارده و اصول جدتعصبات، هوا
 ي جمهور برايم که مسئوالن و رؤسايدي شني ماري باشد، بسياسالم ندارد، م

 جنگ، در سخنانشان نام خدا را بر زبان يدار کردن همتشان برايک مردم و بيتحر
 شد، يده نميم شن از اسالي شان اسميه هاياني آوردند، نه تنها در گفته ها و بينم

 و ي علنيتي همتشان نسبت به جنگ با جاهليداريک مردم و بي تحريبلکه آنرا برا
  . کردنديان مي ظالمانه بيتعصب

  .ت بوديم دعوت به جنگ با نام مل١٩۴٨در سال 
  .ت بوديم دعوت به جنگ با نام مل١٩۵۶در سال 
  . بودي دعوت به جنگ با نام اصول انقالب١٩۶٧در سال 
  .، مبارزه و مقاومت بوديم دعوت به جنگ با نام عزت عرب١٩٧٣ل در سا

ِإْن ِهَي ِإلَّا َأْسَماء َسمَّْيُتُموَها َأنُتْم َوآَباُؤُآم مَّا َأنَزَل اللَُّه ِبَها ِمن ُسْلَطاٍن ِإن {
  ٢٣: النجم} ُهَدىَيتَِّبُعوَن ِإلَّا الظَّنَّ َوَما َتْهَوى اْلَأنُفُس َوَلَقْد َجاءُهم مِّن رَّبِِّهُم اْل

د، يبر آنها گذاشته ا) ش خودياز پ( است که شما و پدرانتان يينها فقط نامهايا
نازل نکرده است، آنها جز از ) بر صحت آنها (يل و حجتيهرگز خداوند دل
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ت و رهنمود يکه هداي کنند، در حالي نميروي نفس پي اساس و هواهاي بيگمانها
  .آمده استشان ي اي پروردگار شان براياز سو
 که آن روزها بر ما ي گمراه کننده اين نامهايز و اي کفر آمين شعارهايا
 در برابر ي شد و تنها هدف آن دور کردن اسالم از هر گونه مقاومتيعرضه م

بدتر ن همه ياز ا. مي دانستين غصب شده بود، را نمي سرزميساز ا آزاديدشمن 
ن، ير شدن با دي درگ–ل يا اسرائ در جنگ ب– شده ري اجي مليروان کردن جنبشها

شرو در کتابش ي حزب پ١ از مزدورانيکيامبران بود، يتکبر بر ذات اهللا، اسالم وپ
دا خواهد يجهان از راه سرکشان نجات پ: نوشت»  تا انقالبياز سرنگون«با نام 

ان خواهد يم، بدون آنان به پايکرد، تمدن ما، فرهنگ ما و هر چه را که دوست دار
را من مطمئن ين و پاسخگو در برابر خدا هستند، زين سرکشان نمک زميا. ديرس

  .ميد آوريد آنرا پديهستم که آن بوجود نخواهد آمد، هر چند که ما با
 يروز ميامبرانش، پيعت و پيون سرکش در مقابل خدا، شرين انقالبيا با ايآ

  ..م؟ي رويگر نمي دي غمهاي بسوي به مفاسد و از غميا از مفسده ايم؟ يشو
 در ي علني که تکبر– آنان يا با دستهاي رود؟ آي ميا از آنان انتظار خوبيآ

ا ممکن يافت؟ آي تحقق خواهد يروزي پ– واال و اسالم دارند يمقابل خدا، ارزشها
  دان جنگ شوند؟ي آنان، سربازان فدا کار و قهرمانان مياست که روز
  . شده آزاد نخواهدين ملحدان فروماين هرگز توسط ايفلسط
ن يل از بين آزاد خواهد شد و نه اسرائيان و خالق، نه فلسطين منکران اديبا ا
  .خواهد رفت
هوده کاران مجرم، عاشقان فاسد و دائم الخمرها آزاد ين بين با ايفلسط
  .نخواهد شد
شه در ين تنها با دستان مؤمنان صادق، آنان که همين دارم که فلسطيقيمن 
 از منکر ي کنند، امر به معروف ونهي را عبادت مشان خاضعند و اويبرابر خدا

دان ي کنند، آنان که با وضو به مين خداوند را مراعات مي کنند، حدود و قوانيم
رد، قلبشان پاک گشته است، آزاد يکه جسمشان وضو بگ روند و قبل از آنيجنگ م

 در يستد، و هرگاه منادي تواند در برابر شان بايچکس نميآنان که ه. خواهد شد
 باد يا.  مقاومت در برابر شان را نداردياراي ييرويچ نيانشان ندا در دهد، هيم

قرآن را با !  مردان قرآنيک شو، اي نزد! خداياري يوزان آغاز کن، ا! بهشت
  .دينت بخشيتان زيکارها

 شورند، زبان اعداد را مسخره ي ميهء مادي هستند که بر نظريآنان کسان
مان يت اخالق و ايفي دهند، چرا که به کيت نمي دشمن اهم کنند، به تعداد لشکريم

 آسمان رفته اند، جهان ين به سويافته و از زميخود اعتماد دارند، افق آنها گسترش 
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 مردم و ينکه اگر دوستيمان دارند به ايموده اند، ايدا پي جهان ناپيدار را به سويب
  : استبا آنانا را از دست بدهند، خداوند جل شأنه ي دنياري

  ۴۵: النساء} َوَآَفى ِبالّلِه َوِلّيًا َوَآَفى ِبالّلِه َنِصيرًا{
است که خدا سرپرست باشد و  ي است که خدا سرپرست باشد و کافيو کاف

  .اور باشدي است که خدا يکاف
  :لشکر خداوند با آنان است

  ٣١: المدثر} ْلَبَشِرَوَما َيْعَلُم ُجُنوَد َربَِّك ِإلَّا ُهَو َوَما ِهَي ِإلَّا ِذْآَرى ِل{
  . داندي نمي پروردگارت را جز او کسيلشکرها

کروب يم. ن به دست آنان آزاد خواهد شدي هستند که فلسطيآنان همان کسان
 ي کلمهء اهللا نامي جز اعالين برکنده خواهد شد، آنان هدفيت از خاک فلسطيهودي

 اهللا يصلامبر يپ. رند جز اهللا اکبر ندايادي خدا و فري جز بندگيجز اسالم، شعار
تا :  کند کهيان مؤمن اشاره مين جنگجويثش به اي از احاديکي در عليه وسلم

ا درخت ي پشت سنگ يهوديجه ي جنگند، در نتيهود مي که مسلمانان با يهنگام
 يهودين يا!  بندهء خدايا!  مسلمانيا: دي گويا درخت مي شود، سنگ يپنهان م

  .رواه مسلم. امت برپا نخواهد شديقا و او را بکش، يپشت من است ب
 سازند، آنان مسلمانان هستند، نه ين را رها مي کشند، فلسطيهود را مينان يا
ن را کنار گذاشته اند ين عناويآنان ا... ا عربيها، ينيها، فلسطيه ايها، سورياز اردن
  ! جز مسلمان ندارنديو عنوان
 يا: دي گوينان ما درخت رو به آي هستند که سنگ ينان همان کسانيا

  . واحد ندارندي خداي براي جز اسالم و بندگيآنان پرچم.  بندهء خدايمسلمان، ا
 خواهد، اوست که سلطنت ي است که ملت او را ميين همان جنگجويا
  اهللا عليه وسلميصلامبر يپ.  برديان ميهود را از مي کند ويل را نابود مياسرائ

مان است، در تمام  ي که قلبش سرشار از اينفرموده است که او مسلمان است، مسلما
 را به آخرت فروخته يوي دنين روشن است، و زندگيقيمان و يش شعلهء اياعضا
که اسالم را همانند اسم و شهرتش از پدر و مادرش » ييايجغراف«نه مسلمان . است

 خ تولدش آمدهينام او همان است که در شناسنامه همراه تار به ارث برده است، تنها
ش عبد اهللا است، اما در واقع عبد شهوات، عبد زن، عبد جام ياست، نام ظاهر
با . هود ساخته شده استي است که به دست يا و پول و عبد اصوليشراب، عبد دن

آزاد خواهد شد، و نه  يني بدست خواهد آمد، نه سرزميروزي نه پين مردانيچن
 را به دنبال ي و بدبختينگون ملت ما برافراشته خواهد، آنان تنها سري برايپرچم
  .١دارند

 مؤمن منسوب به اخوان يکه گروه يم هنگام١٩۴٨هود در جنگ ي
ن گروه که يد، اي را چشييهايين، در برابر شان مقاومت کردند، طعم رسوايالمسلم
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، و وجود ي رغم کمبود امکانات، لوازم جنگي مرد نبودند، عل٢٠٠شتر از يب
  . معجزه کردندي بر ضدشان، با شگفتييانتهايخ

 خواهند، آنان ين گروه مؤمن شهادت در راه خدا را ميکه ايدر حال! چرا نه
 يد به افسر مجاهيهودير يک اسيکه يبطور.  دوندي مرگ ميبه سرعت به سو

م از ي ترسين مردان سخت کوش ميچنانکه از اما : گفت» يمعروف الخضر«بنام 
ست؟ يلت ترس شما از آنان چع: ديافسر پرس. مي ترسي نميگري ديرويچ نيه
م، ي کنيم تا زندگين آمدين سرزمي به اي مختلفيما از کشورها:  جواب داديهودي

م که در جنگ يدي شنيار مين اواخر بسيدر ا. نجا آمده اندي مردن به اياما آنها برا
 را در سپاه ي که دوران خدمت سربازيرمضان، افسران مؤمن و سربازان مسلمان

 کردند، و يستادگي پس داده، همانند قهرمانان ايبردند، امتحان خوب يه بسر ميسور
 يهايروزي ملتشان پيل کردند، و براي تحميهودي را بر دشمن ينيخسارت سنگ

دند و ي جنگي کلمهء اهللا مي اعاليرا آنان برايز.  را به ثبت رساندنديجاودانه ا
. ده بودندينت بخشي ز،ي اسالمي و ادب وااليمانه، مردانگيخود را با اخالق کر

دن به شهادت در راه خدا و با نام اسالم ي کلمهء اهللا، رسيمان به خدا، اعاليپس، ا
  . استيروزين مقدمات پيوارد جنگ شدن، اول

 ي نفس و شعارهاي که مسلمانان بخاطر تعصبات، هواهاين حالتيدر چن
ا خداوند آنان را يند ريا ممکن است بتوانند از دشمنانشان انتقام بگيوارده بجنگند، آ

  روز گرداند؟يدر جنگ سرنوشت پ
  

  صرفيك مسألهء عربين به يل مسألهء فلسطيتبد .5

 قدس به يل مسألهء آزادسازيتبد«ن ي در حطيروزي از عوامل پيکياگر 
 ما با ي از عوامل ضعف و شکست در جنگهايکيبود، امروزه » يمسألهء اسالم

وها يچه اندازه از راد.  استي و ملي عربن به مسألهءيل مسألهء فلسطيهود، تبدي
شان مردم را يسنده هاينده ها و نويم که گوي خواندي ميم و در روزنامه هايدي شنيم

 کردند که تنها عرب مسئول يغ مي خواندند، و تبلي فرا مي عربيستيوناليبه ناس
  هود است؟ي با يياروين و روي فلسطيآزاد ساز
ون مسلمان که به ي گمراه کردن شش صد مله ها و سخنان سببيانين بيا ايآ
مان دارند و ي ا اهللا عليه وسلميصلامبر ي پين قبله و محل إسراين حرم، اوليسوم
 دانند يمن هدف ين جهاد و باالترين اسالم را بزرگتري جنگ در راه سرزميحت
  ست؟ين

ن و يانت به اسالم، مسلميت، خيا به اسم عربيت، يهود به اسم مليجنگ با 
ت يا عربيت يرا آنان که با نام مليز. انت به اسالم استين است، خيلهء فلسطمسأ

دن با نام آن جهاد در راه آن دور ي خوانند، اسالم را از جنگيمردم را به جهاد فرا م
  . کننديم
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ت مردم را به جهاد يا عربيت يرا آنان که با نام ملين است، زيانت به مسلميخ
 را به ي مليشاوندي و خويا بعنوان رابطه برادر ريوند عربي خوانند، پيفرا م

که خداوند سبحان در کتاب محکمش يدر حال.  شناسندي ميماني ايشاونديعنوان خو
  :دي فرمايم

  ١٠:الحجرات} ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة{
  .گر انديفقط مؤمنان برادر همد

  :دي فرمايو م
  ٩٢: األنبياء} ِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة{
  ). دارندييکتاين واحد و برنامهء يو آئ( بوده يگانه اين ملت يا
ن را ي که مسلميقي شود که رابطهء حقيده مين فهميه جز اين دو آيا از ايآ

 است که ي اسالمي سازد، همان رابطهء اعتقاديجمع کرده، آنان را هماهنگ م
   داند؟يخ مي، زبان و تار رابطهء خون، جنس، رنگين رابطه را وراياسالم ا
  د؟يده ايانت را دين خي بزرگتر از ايانتيخ ملت اسالم خيا در تاريآ
 که مسلمانان در گذشته و حال با دشمنانشان انجام داده ييا در تمام جنگهايآ

  د؟يده اين انکار و ناسپاس دياند، انکار و ناسپاس در برابر برادران اسالم، مثل ا
ت مردم را به يا عربيت يرا که با نام ملين است؛ زيانت به مسألهء فلسطيخ

 ي ميرير عرب موضعگينه در مقابل مسلمانان غي خوانند، با جفا و کيجهاد فرا م
ن تنها مسألهء عرب يکنند تا با دروغ و بهتان به آنان ابالغ کنند که مسألهء فلسط

  .نياست نه مسلم
ر شرق و غرب جهان  مسلمانان د–ن واکنش ي بعد از ا–ا امکان دارد يآ

ن مقدس، آن هم با وجود آنکه ين و جهاد بخاطر سرزمي فلسطيروزي پيبرا
 و ي اسالمي آنان را با کشورهايشاوندي هرگونه خويت عربيدعوتگران به مل

  ، قطع کرده اند، خود را آماده کنند؟يدهء اسالميوند شان را به عقيپ
 يء پدران گذشته شان، نسبرهيخ پرافتخار شان و در سيا مسلمانان در تاريآ

   شناسند؟يمان و قرآن مي جز رابطه ايجز نسب اسالم و رابطه ا
  :شاعر راست گفته است که

  مي الحسب الصميلحقه بذيل***** ـــــه ير مّدعـــــــنصي القوم يدع
  ميس أو تميإذا إفتخروا بق***** واه ــــــــ سي االسالم ال اب ليأب

 ي دهد تا او را به خانواده اي مياري خود را پسر خواندهء قوم، خواهان
که ي جز اسالم ندارم، در صورتيل ملحق سازد؛ پدر من اسالم است ومن پدرياص

  . کننديم افتخار ميا تميس يق» پدرانشان«مردمان به 
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 ٨٢ص » يروزي پيمان راه ما به سويا«ب در کتابش يخ محمد نمر خطيش
ن ي عرب تالش کرده اند تا مسألهء فلسط رهبرانيان درازي ساليدر ط: دي گويم

  ست؟ين امر چي دانم علت اي نميل کنند، اما مي صرف تبديک مسألهء عربيرا به 
 کند تا از مسلمانان جهان که هفتصد ي آن را مجبور ميزي دانم چه چينم

ن مناطق جهان را اشغال کرده و ي ترين و غني باشند و بزرگتريون نفر ميمل
 ين کار را مي دانم چرا اينند؟ نمي گزيار دارند، دوري را در اختدياه و سفي سيطال

 به دست آوردن دوستان و استقبال يگر براي ديم ملتهايني بيکه ميکنند، در حال
   کنند؟ي شان تالش ميگر از کارهاي ديملتها

 ين برداشت کنم که آنان مي رهبران عرب، چني توانم از کارهايتًا مينها
 ي عربي در کشورهايت کمي که به صورت اقليحينان مست هموطيخواهند رضا

ا هموطنان ياما آ. انوس اطلس پراکنده شده اند را به دست آورنديج فارس تا اقياز خل
 يسين، گهوارهء عي کمک به برادران مسلمان در نجات دادن فلسطي ما برايحيمس

  ! کنند؟ي مي تابيامت، بي قيسايو تنها کل
 دادن خون ير عرب که برايدن مسلمانان غيا د ما بيحيا هموطنان مسيآ

 ي قرار مي کنند، بين مقدس با تمام عرب مسابقه مي سرزميخود در راه آزاد ساز
ن ي دانند، اي مات جديهود، اسالم را از عربي که در جنگ با يل کسانيشوند؟ دل

 ين و دعوت به آن گوش نميش، به نغمهء ديگر در جنگهاياست که امروزه جهان د
 يم، ما را عقبمانده مي کنيل به مسألهء اسالمين را تبديهد، و اگر ما مسألهء فلسطد

 برپا شد و يني ديه هايل از همان آغاز بر پاي دانند که اسرائيا آنان نميدانند، اما آ
  . کنديغات مي خود تبليت برايهودياکنون در خارج با نام 

ر خارجه يوز»  بلورلورد«با : دي گويش مي در گفتگوهايهودي» زمنيوا«
 را يک وطن ملي ييچرا برپا:  از من سؤال کرديا مالقات کردم، که او فوريتانيبر

ک جنبش ي يونستين درست است که صهيا: د؟ به او گفتمي کنيدر اوگاندا قبول نم
من کامًال مطمئن . مي آن غافل باشي است، اما امکان ندارد از ُبعد روحي ملياسيس

 ي ملياسي سيايم رؤي توانيم، نمي غافل باشي و معنويعد روحهستم که هرگاه از ب
  .ميرا تحقق بخش

: ل شد، گفتيم تشک١٨٩٧که در سال » بال« در کنفرانس يهودي» هرتزل«
  .ميت برگرديهوديد به يم بايون برگرديقبل از آنکه به صه

س جمهور فرانسه نوشت و به او يرئ» دوگل« به ينامه ا» ونيبن گور«
ان که هزار سال ما يحينهء مسي و کي بابل و روماني ما بعد از نابوديقاسّر ب: گفت

  . ما با کتاب مقدس نهفته استيوند معنويرا احاطه کرده بودند، در نماز و پ
 ي که به سن بلوغ ميهودي را وضع کرده اند که هر يهود سوگنديرهبران 

 کنم که فقط با ياد مي سوگند. ن سوگند ما استي ا١لي اسرائيا: ديد آنرا بگويرسد با
  . و رابطه برقرار کنمي، دوستيهوديهود و دولت يخدا، تورات، ملت 
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م ٢۵/١٢/١٩۶٠ونست در ين کنفرانس صهيست و پنجميدر ب» ونيبن گور«
 که بعد يهوديل مهاجرت کند، و هر ي واجب است که به اسرائيهوديبر هر : گفت

باشد، بعنوان مخالف تورات ل در خارج از آن اقامت داشته يس اسرائياز تأس
  . کنديت را انکار ميهودي ي روزيهودين يشناخته خواهد شد، و ا

ن است که آن را به امور يهود اي در ملت ي روحيرات ارزشهاي از تأثيکي
  :ر برسانديز

  .ل استينام حکومت اسرائ
  . شوديهر کس در روز شنبه کار کند، سنگسار م

  . شناسديت نميکند، دولت آنرا به رسمشاوندان خود ازدواج يهر کس با خو
  . غذا نپزند، بسته خواهند شديهودي که طبق سنت ييرستورانها

  . را از تورات انتخاب کنديهودي ي خود ناميد براي بايهوديهر 
ل که يهود در اسرائي ي مذهبيشواين پيبزرگتر» مينس «يپس از مدت کوتاه

» تلمود« بود، درخواست کرد که  دولت نژاد پرستير امور اجتماعيقبل از آن وز
ل کند، و اعتراف کرده بود که تورات تنها ي اسرائين بنيعت و آئيل به شريرا تبد
  . برديش ميل را بر اصول آن به پي است که اسرائيکتاب

» ديگولداما« به يهودي از احزاب يکين بود که يم ايدي که شنين خبريآخر
هود اجازه ين يل که دين دليدادند، به ا نيل بود، رأير اسرائي که نخست وزيخانم
  .١س دولت شوديک زن رئي دهد ينم

م که با يا حق، منطق و عدالت قبول دارد که به دشمن غاصبان اجازه دهيآ
اما . ن بنا نهنديهء دين متحد شوند، و دولت خود را بر پايام کنند، با نام دين قينام د

نکه يم از ايم، خجالت بکشين هستياران مسألهء فلسطي حق و يکه ما مّدعيدر حال
نکه جنگ ما با دشمن يا ايم، يعت خدا است در جنگ به حساب آورياسالم را که شر

 ي در بعضي شرمي بيم، باشد؟ حتيري ميم و بر آن ميبا نام اسالم که با آن زنده ا
ون يليده است که در برابر ششصد مي رسيين به جاياز مسئوالن مسألهء فلسط

 ي عربين مسأله را تنها منحصر به عرب و کشورهاير شکل داده و اييمسلمان، تغ
  .دانسته اند
 جهان عرب –ت باشد يا عربيت يکه جنگ با نام ملي در حال–ا امکان دارد يآ

  روز گرداند؟يا خداوند آنان را در جنگ سرنوشت پيرد، ياز دشمن خود انتقام بگ
ز، صاحبان روز و امروين دي فلسطيان جنگهاي بود ميسه ايآنچه گذشت مقا

ن مقدس از ي سرزمي را در راه آزاد سازيوهء بهتريرند، و شي پند گد از آنيخرد با
 ي خواهند برايرند، اگر که ميش گي، در پي قطعيروزيدن به پيهود و رسيچنگال 

                                            
 ١٩۶٨/ ۵٨٧ شباط، شماره ٩از مجله حوادث  1
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 را ي شان نام بزرگي نسلهاي روزگاران کسب کنند، و براي در طيملتشان افتخار
  .زندان به نوه ها نقل کنندبه دست آورند که فر

 يروزيدن به پي و دفع ننگ است، اسالم راه رسيياسالم تنها راه نجات، رها
  :است

  ٢١: يوسف} َوالّلُه َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلـِكنَّ َأْآَثَر النَّاِس َال َيْعَلُموَن{
  . داننديشتر مردم نمي بيره و مسلط است، وليخدا بر کار خود چ
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  ازدهميفصل 
  

   رحمه اهللا صالح الدين ي اصلي هايژگيو
  

 تا  رحمه اهللا صالح الدين به مراحل تولد ي قبلي در فصلهانکهيبعد از ا
ش برد، ي که خداوند او را به جوار رحمت خويان و تا هنگاميبيش با صليجنگها

ن قهرمان خود ي که اي اساسيهايژگيم، بهتر است در مورد صفات وياشاره کرد
 و يم، و از عبادت خالص، اخالق شخصياسته بود، صحبت کنرا با آن آر

 ي پرده بردار–خ جاودانه ساخته است ي که نام او را در تار– او ي وااليايمزا
  .ميکن

  : او عبارتند ازين خلق و خوين صفات و مشخص تريبارزتر
  تقوا و عبادت او -1

 بر ست که تقوا و عبادت خدا، خوف از او، حسن ظن به او و توکلي نيشک
چرا که . د متصف به آنها باشدي باي است که هر مسلمانياتن صفين و بهترياو اول

ن پشتوانهء ارتباط با خدا و درخواست کمک کردن از او در يپناه بردن به بزرگتر
 شناسد، ي سازد که شکست را نمي مير درنده اي، از مسلمان شيشامديهر پ

 سازد که ي مي انسان شجاع ترسد وي سازد که از مرگ نمي ميريقهرمان دل
مان و ين قرابت با اي تازد، اي، بر دشمن ميچ دشمني و هييرويچ نيبدون ترس از ه

افته ي رحمه اهللا، تحقق صالح الدين در فرمانده قهرمان يريدهء دلين پديعبادت و ا
 به ابن شداد که هم دورهء او بود، با او فن معروي بهاء الديد قاضينينکه ببيا. بود
 » رحمه اهللاصالح الدينرهء يس« آگاه بود، در کتابش با نام ي و بر اخبار وستيز

  :دي گويدر بارهء او چه م)  تصرف و اختصاريبا کم (۵ص
 کرد، ياد ميار ي داشت، خداوند بلند مرتبه را بسييباياو رحمه اهللا اعتقاد ز
 بزرگ، بدست يل در اثر مباحثه کردن با علما و فقهاياو اعتقاد خود را همراه با دل

 او گرد آورده که ي را برايده اي مسائل عقيشاپورين نيخ قطب الديش.  آورديم
ص يار حري شد، او بسي م رحمه اهللا صالح الديناز ي همهء مسائل مورد نيجوابگو

 در ذهنش ياد دهد، تا از همان کودکي را به اوالد کوچکش يبود که مسائل اعتقاد
د و آنان ي پرسي مي را از بچه هاين مسائل اعتقاديادم که يمن او را د. رسوخ کند

  . دادندياز حفظ جواب م
 کرد، يدًا بر خواندن نماز مواظبت ميدر مورد نماز او رحمه اهللا شد

ش را با ي است که تمام نمازهايان درازي خودش گفت که ساليکه روزيبطور
 کرد و يبت م سنت و رواتب هم مواظياو بر خواندن نمازها. جماعت خوانده است

ر ي خواند، در غي شد، چند رکعت نماز ميدار ميهرگاه در شب از خواب ب
 در همان – قدس اهللا روحه –او را .  خواندينصورت قبل از نماز صبح آنها را ميا
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 خواند و جز سه روز آخر عمر که يستاده نماز ميدم که اي قبل از مرگش ديماريب
 را ترک نکرد، و هرگاه سوار بر اسب يازچ نميهوش خود را از دست داده بود، ه

  . خواندي شد و نماز مياده ميد، پي رسيبود و وقت نماز فرا م
 نداشت که بر آن يزي ُمرد، اما چ رحمه اهللا صالح الدين :در مورد زکات

د، او ي بخشي آورد به صورت صدقه مياو هر چه را بدست م. زکات واجب باشد
 درهم جز چهل و هفت] ادي زيعلت بخششهاب [ را بدست آورد، اماياديموال زا

 را در خزانه يچ طال و نقره ايک هستهء خرما طال، هي و به اندازهء وزن يناصر
، بستان، روستا، مزرعه و امالک ييچ ملک،خانه، داراي نگذاشت، او هياش باق

  . را بر جا نگذاشتيگريد
 ي در پي پيهايماري بعلت ب رحمه اهللا صالح الدين :در مورد روزهء رمضان

ف و در همان ين در قدس شريبنا برا. ردي از روزه ها را بگينتوانسته بود بعض
 آن روزها نمود، هرچند که پزشکان او را ي که فوت کرد، شروع به قضايسال

ا آنچه را يگو.  شودي دانم چه مينم:  گفتي داد و مي کردند، گوش نميسرزنش م
   . -اوند او را رحمت کند  خد– خواست به او الهام شده بود يم

ت رفتن به حج را داشت، مخصوصًا در يشه عزم و ني او هم:در مورد حج
. سر نشدي او مي، حج برايافت، اما بعلت نبود وقت و دست تنگي که وفات يآن سال

 يزين چير انداخت، اما در آن سال فوت کرد، و اي سال بعد به تأخياو حج را برا
  .  دارندياندازه از آن آگاهک ياست که عام و خاص به 

 را به عنوان يم گوش دهد و کسياو رحمه اهللا دوست داشت به قرآن عظ
.  آنرا حفظ کرده باشدي کرد که عالم باشد، قرآن را بداند و به خوبياستاد انتخاب م
د، قلبش ي شنيهرگاه قرآن را م. ان داشتي گري خاشع و چشمانياو رحمه اهللا قلب

ار به ياو بس.  شدي ميشتر اوقات اشک از چشمانش جاري شد و در بيخاشع م
ث مشهور و پر آوازه ي در حديد که عالمي شنيث رغبت داشت و اگر ميدن حديشن

 ي داد، و کاريث از او گوش فرا ميدن حدي کرد و به شنياست، او را احضار م
  .ر برسدي کرد که به گوش اوالد و خواص او که در آن مکان بودند، نيم

 نهاد و از فالسفه، معّطله و هر يار ارج مي بسينيمه اهللا به شعائر داو رح
زه يد که کافر ستي شني کرد، متنفر بود، هرگاه ميز ميعت اسالم ستيکس که با شر

  . کردي در کشورش وجود دارد، دستور قتل او را صادر ميگر
ار بر او توکل و به ياو قدس اهللا روحه به خداوند حسن ظن داشته، بس

، د که دشمن مسلمانان را محاصره کرده استي شنيهرگاه م.  کرديگاهش توبه مدر
او در .  خداوند استين ودر حال سجده برايدار، پر اهتمام، غمگي شد که بيده ميد

 يم براينياسباب و امکانات زم! پروردگارا:  خواندين دعا را ميش ايسجده ها
سمان يه بردن به تو و اعتصام به رن تو تمام شده است، و جز پنايروز گرداندن ديپ

ن ي و بهتري من کافيتو برا. م نمانده استي براييوريو توکل بر فضل تو، ن
  .يسرپرست هست
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دم، که در همان حال ياو را در حال سجده د: دي گوين مي بهاء الديقاض
د، آنچه ي چکيدش و سپس بر سجاده اش مي سپيش قطره، قطره، بر موهاياشکها
 بر يروزيده بود که خبر پيان نرسيدم، اما آنروز هنوز به پاي شني گفت نميرا م

  .ديدشمن به دستش رس
ش ير اعضايعشق و عالقهء او به جهاد، به شدت بر قلب، احساسات و سا

 رفت، تا ي جمعه مخصوصًا نماز جمعه به جنگ ميشه در روزهايره بود، هميچ
با . (کتر استيبه اجابت نزدبان بر منبرها که معموال ي خطيعا باشد به ديتبّرک

  ).تصرف
  

  عدالت و عطوفت او -2
 ياريم، مهربان يار عادل، رحياو رحمه اهللا بس: دي گوين مي بهاء الديقاض
 قضاوت در ي دوشنبه و پنجشنبه برايهر هفته روزها.  بوديف بر قويدهندهء ضع

،  نشستيان و دانشمندان هم حضور داشتند، مي که فقهاء، قاضيک جلسهء عمومي
 يمرد به سوريا پيرزن ير، جوان، پي گذاشت تا همه، پيم مردم باز يو در را برا

 ي دادخواهيهر کس که برا.  دادين کار را در سفر و حضر انجام مياو ا. ندياياو ب
  . کردي داد و مشکلش را بر طرف مي رفت، حتمًا به مسأله اش گوش ميش او ميپ

ن است که او در برابر قضات از يا که بر عدالت او داللت دارد ياز موارد
را به يند، زي ببيبيا عين کار گناه ينکه در اي کرد، بدون اي ميدشمن خود طرفدار

 به نام يبر حسب اتفاق تاجر.  شوديروينظر او حق سزاوارتر است که از آن پ
ش به نام ي از بنده هايکي ادعا کرد که  رحمه اهللا صالح الديننزد » عمر الخالص«
 ي برداشته است، هنگاميچ حقي و ثروت هنگفت او را بدون هي تمام دارائ»سنقر«

  رحمه اهللا صالح الدينم کرد، ي ابن شداد تقديتش را به قاضين تاجر شکايکه ا
 کند و ي را بازي از خود نشان داد و قبول کرد که نقش طرف شاکيادي زيبردبار

صالح اما .  ثابت شدين شهود و دالئل باطل آن مرد نزد قاضيک از طرفيهر 
ن دستور داد ي ناکام از نزد او برود بنا بر اي نخواست که آن مدع رحمه اهللا الدين
 باشد بر کرم و بخشش او به هنگام قدرت يلي پول به او بدهند تا دليه و مبلغيکه هد
  . سرزنشيبه جا

 مردم و ي سبک کردن بار زندگي براياتيان برداشتن گمرک و مالياز م
 او يداري است که بر عدالت و بيگر از دالئلي ديکيشان، ي ظلم از شانه هابرداشتن

  .ت داللت دارديبر مصالح رع
 که  رحمه اهللا صالح الدين بزرگوارانهء ير در مورد آثار و کارهايابن جب
شتر گمرکها ياو ب: دي گوي گذاشته است، مي در جهان و آخرت باقيکيهمچون نام ن

 يا بزرگ، واجب بود، حتيدار، کوچک يا خريم، فروشنده  که بر مرديياتهايو مال
  . پرداختند را ملغا و باطل اعالم کرديد گمرک ميل هم بايدن آب ني نوشيبرا
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 هنگام يم وجود داشت که هر حاجينار و ني به مبلغ هفت ديگريات ديمال
 يد پرداخت مينه و کمک به مردم آنجا باير مکه و مدي تعميرفتن به حجاز برا

 کردند و هر کس که ي مياده روي زاتهاين ماليان در گرفتن اي فاطممخصوصًا. دکر
  رحمه اهللا صالح الديناما .  کردندياز پرداخت آن عاجز بود، به شدت شکنجه م

ه چ معادل آني مالي آن، کمکياتها و گمرکها را باطل کرد، و به جاين ماليهمهء ا
صالح ب ين ترتي شد، بدياز داده م شد، هر سال به اهل حجيان گرفته مياز حاج
شتر آنان يات آسوده کرد، بخصوص که بي حجاج را از مشقت مال رحمه اهللا الدين
  .ر بوده، توان پرداخت آن مبالغ را نداشتنديفق

  
  ر اويشجاعت و مس -3

 ضرب المثل بود، دشمنان قبل از  رحمه اهللا صالح الديندر واقع شجاعت 
ن قهرمان هرگز مانند آن پادشاهان و ي اما ا،ددوستان به آن شهادت داده بودن

روانشان ي توانستند به پي نشستند و فقط مي ميي که بر تخت فرمانروايفرماندهان
 شدند به نام پادشاهان يروز ميدان جنگ کنند، اگر پيدستور دهند، آنان را روانه م

 بسر تيشان در امني خوردند، آنان خود در مرکز فرماندهي و اگر شکست مبود،
ن پادشاهان و فرماندهان نبود، ي از دستهء ا رحمه اهللاصالح الدين.  بردند، نبوديم

 کرد، ير شود، خود در جلو لشکر حرکت مي خواست با دشمن درگيبلکه هرگاه م
 کند، در خطرات جنگ شرکت داشته باشد و در يدان نبرد آنها را همراهيتا در م

  . کنديداريراهشان پان بحرانها هميط و بدترين شراياه تريس
 با آن آراسته  رحمه اهللا صالح الدين سر آمد که يرين دلي اياز نمونه ها
ره گشت، به يچ» دژ کوکب«هـ بر ۵٨۴ که در سال يهنگام: بود، بعنوان مثال

 استراحت ي برادرش سلطان عادل بود، اجازه داد برايلشکر مصر که به فرمانده
 تا عسقالن آن را بدرقه کند، و از  رحمه اهللا صالح الدينباز گردد، قرار شد که 

 رحمه صالح الدين تا عکا برود، اما مشاوران ي ساحلي شهرهاي بررسيآنجا برا
را بعد از آنکه لشکر مصر را در عسقالن بدرقه کند، خود ي موافقت نکردند، زاهللا

 ي مختلف ساحلي خواهد ماند، پس اگر به شهرهاي از سربازان باقيبا تعداد کم
ت کند، چگونه نسبت به يست که از او حماي ني که لشکريطيبرود آنهم در شرا

ار يان در شهر صور بسيبيجان خود در امان خواهد بود؟ مخصوصًا که تعداد صل
 از او خواستند که – ابن شداد ي  از جمله قاض–ن همراهان او ياد است، بنا برايز
دند، اما او بر نظر خود اصرار  بر شمريسک بزرگي را نکند و آنرا رين کاريچن

 يا خطرينکه از دشمن ي، بدون ايد و پس از جدا شدن از لشکر مصريورز
فصل زمستان . ش گرفتي عکا در پير ساحل راه خود را به سويبترسد، در مس
 به ي نگاه رحمه اهللا صالح الدينا متالطم بود، ي کرد و دريداد ميبود، سرما ب

 ي خواهيم:  ابن شداد کرد و گفتيس رو به قاضا کرد، سپيامواج خروشان در
 ميهء ساحل را برايهرگاه خداوند فتح بق: ت بازگو کنميآنچه را که در دلم است برا

ت کردن خدا ي کنم و پس از وصيم ميتقس) ان فرزندانيم(سر کند، کشور را يم
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ن ايبي روم، آنگاه صلي آن ميره هايا به طرف جزين دري کنم، از راه اي ميحافظ
 نگذارم که خداوند را ي را باقين کسي زمي که بر رويم، تا هنگامي کنيب ميرا تعق

  !!.رمينکه بميا ايانکار کند و به او کافر باشد 
ا دچار ي افتاد ي مياو رحمه اهللا خونسرد و استوار بود، هرگاه در سخت

ت ي ابن شداد رواي گرداند، از جمله قاضي شد، لشکر خود را باز نمي ميمصائب
شتر از هفتاد يک شب بيان، در يبي محاصرهء عکا توسط صليکه در اثنا:  کنديم

ک آن يک به يد، او بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب ي به ساحل رسيبي صليکشت
 تنها اعتماد به  رحمه اهللا صالح الدينن وجود ي ها را شمارش کرد، با ايکشت

  .اد داشتينفسش ز
ا آنان ياد به حساب آورد، يرا زدم که او دشمن ياصًال ند: دي گويابن شداد م

ان يبي در دشت عکا با صل رحمه اهللاصالح الدين مواقع که يدر بعض.  بدانديرا قو
افتد، ين بي آمد که مسلمانان شکست بخورند و پرچمشان بر زميش مير بود، پيدرگ

نکه يرد تا ا کي همچنان استقامت ميد کما با تعد رحمه اهللا صالح الدينن يبا وجود ا
 ي بودند از کارشان شرمنده مينيبه سمت کوه رفته، مردم را که در حال عقب نش

نکه در همان روز سپاه ين کار ادامه داشت تا ايا.  گردانديکرد و آنها را باز م
صالح که ي در حاليک شب طوفان و بارانيدر . روز گشتين بر دشمن پيمسلم
شده بود، چادر او سقوط کرد که ممکن بود  در دشت عکا مستقر  رحمه اهللا الدين

ن يو ا. شتر شدين حال شوق و رغبت او به جنگ و جهاد بياو را بکشد، اما با ا
د به خدا و ي واال، اعتماد شدين قهرمان روح معنوينکه اي کند بر ايآشکارا داللت م

  . کردي سرآمدش را در جنگ حفظ ميريدل
م تا در مورد عشق به جهاد و فدا يده ين مي بهاء الديرشته کالم را به قاض

ده ي د رحمه اهللا صالح الدين در راه خدا، که خود از  رحمه اهللا صالح الدين يکار
عشق و عالقهء او به جهاد بر : دي گوين مي بهاء الديان کند، قاضي ما بيبود برا
 زد، جز به يره گشته بود که جز از جنگ حرف نميش چنان چير اعضايقلب سا
 ي کرد و جز به کسي توجه نم اشي کرد، جز به مردان جنگياه نم نگيجنگلوازم 

او زن، فرزندان و .  نداشتي کرد عالقه ايک ميکه او را نسبت به جنگ تحر
ا با سکونت در يوطنش را بخاطر عشق به جهاد در راه خدا ترک کرده بود و از دن

  .عت کرده بود برد، قناي که باد آن را به چپ و راست ميهء چادرير سايز
 رغم ي عل رحمه اهللاصالح الدينک بار اتفاق افتاده بود که يشتر از يار بيبس

 برد لشکر را يکه از درد رنج مي کند و در حاليش لشکر را فرماندهيماريب
 کرد، اما يد، ابن شداد از آن کار او تعجب مي جنگي و با دشمنان ميسازمانده

 شوم يم) بر اسب(هرگاه سوار :  گفتي در جواب او م رحمه اهللاصالح الدين
  . رودين ميدردم از ب
 کند بر صبر و قناعت او ين واقعه که ابن شداد آن را در کتابش نقل ميا

 به نام ي پسر رحمه اهللا صالح الدينن است که يداللت دارد، خالصهء آن واقعه ا
ش ي درپن خبر صبر و قناعتيد، اما در برابر ايل داشت، خبر مرگش را شنياسماع

com.411islam.www  
  . قطعًا ممنوع استيحق طبع و نشر به مقصد تجارت



 ٩٢

 بود که در ي او قطره اشکي نگفت و تنها نشانهء ناراحتيچ کس سخنيگرفت، با ه
ن مرد يد، اين صبر و قناعت بنگريبه ا: دي گويابن شداد م. دي درخشيچشمانش م

ن صبر و قناعت را به او الهام نموده يتو ا! خداواندا. ده استي رسيبه چه درجه ا
ن مهربانان اجر و ثوابش را از او يربانتر مهي، پس اي، او را موفق کرده ايا

  .١غ مکنيدر
  

   و بخشش اوييبايشك -4
 است که يده اي پسنديگر از اخالقهاي ديکي ييباي عفو و شکيخلق و خو

 و يکي را با نيبد افتاد که يار اتفاق ميبس.  رحمه اهللا به آن آراسته بودصالح الدين
  . دادي جواب ميبار را با برديتند

 صالح الدينت کردن نزد ي شکاي کند که مردم برايشداد نقل ماز جمله ابن 
 ي وقتها لباس و فرشي کردند، بعضيگر رقابت ميرحمه اهللا  ازدحام کرده، با همد

شان يتهاي شد به شکاي کردند، اما او ناراحت نمي نشست را لگدمال ميکه بر آن م
 افتاد که ياق ماتف.  کرديشان را برطرف ميازهاي ني کرد، با بردباريتوجه م
 آمدند، با سخنان درشت و ي نزد او مي داد خواهي که براي از کسانيبعض

 يي رحمه اهللا  با گشاده روصالح الدين زدند، اما يخشونت با او حرف م
  . کرديشان را قبول ميحرفها

 ار بر قاطرش بود از کنار او گذشت، ابن شداد که سوي از روزها قاضيکي
 د و تمام لباس اوي بود، قاطر بر لباس او گل پاشين گل و الي و زميچون هوا باران

 يري گ گوشهي شرمندگيکه ابن شداد از رون اجازه نداد يف کرد، با وجود اي کثرا
 او را بر يک کرد تا شرم و ناراحتي او را به خود نزدييکند، بلکه با گشاده رو

  .طرف کند
صالح  و گذشت يردبار دادن بر بي گواهي ماجرا براينيابن شداد شاهد ع

 يريکه به هنگام درگ: دي گوياو م.  کندي را نقل ميگري رحمه اهللا، داستان دالدين
صالح ان ي از لشکريافا، بعضي يکيچارد در نزدي و ر رحمه اهللا صالح الدينان يم

 از خشونت به ي حاکي کرده با سخنانيچي از اوامر صادره او سرپ رحمه اهللا الدين
ک شخص غضبناک از آنان جدا شد، ي مثل  رحمه اهللا صالح الدين او جواب دادند،

 از سربازان را ي کرد که گروهيال ميد خي دي که هر کس او را ميبگونه ا
ش ي راه خود را همچنان در پ رحمه اهللا صالح الدين.  کشدين عملشان ميبخاطر ا
مشان افتاده  اطرافش از ترس لرزه بر اندايد، امراينکه به مقّرش رسيگرفت تا ا

ژه يگاه وي ابن شداد که جاين است، حتي کرد که از او خشمگيبود، هر کدام فکر م
 دادم ياز ترس به خودم اجازه نم: ديگوي داشت، م رحمه اهللا صالح الدين نزد يا

 صالح الدين که ابن شداد بر يهنگام. خواند نکه او مرا فرايبر او وارد شوم تا ا
او خواست که أمراء را جمع کند تا با او در خوردن  وارد شد، از رحمه اهللا 
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 يکه ميُأمراء در حال. م شونديده بود، سهي که از دمشق رسييوهاي از ميمقدار
 او روبرو شدند که سبب يي و گشاده روييدند، حاضر شدند، اما با خوشرويترس

چ يد و از رفتن به جنگ منصرف شدند، انگار که هي آنها گرديآرامش و خوشحال
  .افتاده بودي اتفاق نيزيچ

 – ي کنند که مردي نقل م رحمه اهللا صالح الدين ييبايمؤرخان در مورد شک
 رحمه صالح الدينش او آورد، ي پيت نامه اي شکا–که خسته و دلتنگ بود يدر حال

 خواست انتظار بکشد، مرتب ياما آن مرد نم.  منتظر بماندي از او خواست کماهللا 
ک ي خواند و آنرا به چشمش نزدي م رحمه اهللا صالح الدينر گوش يتش را زيشکا
ت ي که شکا ندارمنجا مرکبياآلن ا:  به او گفت رحمه اهللا صالح الدين کرد، يم

نامه ات را امضا کنم، آن مرد با سرعت مرکب را حاضر کرد و از او خواست 
ود با ن شينکه خشمگي بدون ا رحمه اهللا صالح الدينتش را امضا کند، اما يشکا

 و عفو او يبردبار. امضاء کردت نامهء او را ي قلمش را برداشت و شکايبردبار
 به دشمنانش که يا و سربازانش منحصر نبود، بلکه حتيروان، رعايرحمه اهللا  به پ

است صالح يس« که به بحث يدر فصل نهم هنگام. دي رسيدند هم مي جنگيبا و م
 صالح الدين را از عفو و گذشت ييتهايروام، يپرداخت» انيبين در رفتار با صليالد

ل بر يافت که دليد ي را خواهيد، مطالبيم، اگر به آنجا مراجعه کني آوردرحمه اهللا 
  .خ استي و گذشت آن بزرگ مرد تاريمردانگ

  
   و گذشت اويمردانگ -5

 با آن آراسته بود،  رحمه اهللا صالح الدين که ي و گذشتيدر مورد مردانگ
 که يکينکه رفتار نيم مؤرخان گذشته و حال اتفاق نظر دارند بر ام که تمايد بگويبا

خ جنگ و فتوحات سابقه نداشته ي با دشمنانش داشت، در تار رحمه اهللا صالح الدين
ن ي نادر اي را در مورد گذشت و مردانگي مؤرخان غربينکه گواهيا. است

:  کنديل م نقيسي مؤرخ انگل»ليم« از ير عليام: ديخ، بشنويقهرمان در تار
 رفتند، يحيهء مسي انطاکيان که قدس را ترک کرده بودند به سويحي از مسيتعداد

کرد، ناچار به کشور  رفتن آنها سرباز زده، آنان را طردياما حاکم آنجا از پذ
  .اد مورد استقبال قرار گرفتندي زيين آمدند که با خوشرويمسلم

که از قدس رانده  ن راايحين مسيحال ا» شوديم«: دي گوي مير عليباز ام
 يف ميده بودند، توصيان شان ديحي که از برادران مسي احترامي، و بشده بودند

ت يدند، آنان در نهايچي پيخود مب يه در اثر گرسنگي از آنها در سوري که تعدادکند
» شوديم«سپس .  آنان بسته بوديش را بر رويطرابلس درها.  قرار داشتنديتنگدست

رفتن و کمک کردن ي را که از پذيانيحيکه آن مسيزنان در حال از يکي: دي گويم
ا ي کرد، مجبور شد کودک خود را به درين مينفربه آنها سرباز زده بودند، 

 هنگفتش که بدون آنکه آنرا جهت يَبطَرک با اموال و دارائ که يهنگام. اندازديب
 يه استانلنکي بعد از ا– شد ين صرف کند، از شهر خارج ميه فقرا و مساکيفد

  رحمه اهللا صالح الدين به سلطان – کند يف مي توصي وجدانيبطرک را آدم ب
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ت کند، صرف ي که مسلمانان را تقويچرا اموال او را مصادره و در کار: گفتند
 يانت نميرم و به او خي گينار مياز او فقط ده د: ؟ سلطان به آنان گفتي کنينم
ک يده بود که ي رسييکار به جا: دي گويمن باره يدر ا» ن بولي لياستانل«. کنم

  ! بدهديحيک راهب مسي کردن را به يکيسلطان مسلمان درس احسان و ن
ان به يبيها خطوط صليکيک روز در نزدي کند که ي ابن شداد نقل ميقاض

 از سربازان مسلمان يکي سوار بر اسب بود که  رحمه اهللا صالح الدين يهمراه
 ي کرد و پيه مي که بر دل داشت، گريآورد که از داغان را با خود يبي از صليزن

ان او ي از جر رحمه اهللا صالح الدين که ي زد، هنگامينهء خود مي به سيدر پ
د که دختر کوچکش را گم کرده است، در آن هنگام دلش به حال او يسؤال کرد، فهم

بنا . ش او را به تحرک واداشتي گشت و مردانگيسوخت، اشک از چشمانش جار
کنفر به بازار لشکر برود، در مورد آن دختر کوچک پرس و ين دستور داد که يبرا

ده باشد، پول آنرا بپردازد ودختر کوچک را با خود يجو کند و هر کس آنرا خر
 ي نگذشته بود که دختر بچه را آوردند، مادر برايب هنوز ساعتين ترتيبد. اورديب
ک بر سرو و صورتش کرد، ادن خيده، شروع به مالي او دويدن دخترش به سويد

 گفت، مردم ي ميکه آن زن رو به آسمان کرده بود و کلمات نامفهوميدر حال
ل دادند و او را به يپس از آن دخترش را به او تحو.  کردنديه ميبخاطر او گر

  .اردوگاهش باز گرداندند
 و يري از آسانگي کند که حاکي نقل ميگري ابن شداد داستان جالب ديقاض

 که يهنگام: دي گويابن شداد م.  است رحمه اهللا صالح الديناب ي کميانگمرد
 – رحمه اهللا صالح الدينن دشمن ي بزرگتر–ون يچارد بوردليپادشاه انگستان ر

 خدمت به او يخ برايوه و ي را به همراه ميري سف رحمه اهللا صالح الدينمار شد، يب
ن عطوفت از ي دشمنشان و ايسون برخورد بزرگوارانه از يان از ايبيصل. فرستاد

 و بال بودند، ي، ناتواني که دچار گرسنگيانيبي مسلمانان در مقابل صليسو
 مجبور کردن ي برا رحمه اهللا صالح الدينمؤرخان معتقدند که . مستعجب شدند

دعوت «در کتابش » ارنولد«. نکردشان سوء استفاده يآنان به اسالم آوردن از ناتوان
 از ياري پناه بردن بسي بود براين برخورد مهربانانه علتيا: دي گويم» به اسالم

ان يبينه توزانهء صليم تعصب کياگر بخواه. ان به اسالم و مسلمان شدن آنهايبيصل
ت و يحي نسبت به مسين را با برخورد خالص اسالمينسبت به اسالم و مسلم

. افتيم يدو خواهان آن ياد مي زي آشکار و فاصله ايم، اختالفيسه کنيان مقايحيمس
نه يد تعصب و کيورش آوردند با روح پليان به جهان اسالم يبي که صليرا هنگاميز
 مانع از مجازات کردن يتيا انسانيچ عطوفت، وجدان ياه اشباع شده بودند، که هيس

ا کوچک، ي توانستند بزرگ يآنان بر هر کس که م.  شدين نمينشان در ديمخالف
  . کردنديو حمله ما صلحجيا زن، جنگجو يمرد 

 يش از حد آنان در کشتارگاه مسجد االقصي بيان و سنگدليبي صلديتعصب پل
 که به آنان پناه ير، کودک، و زنان مسلمانيشتر از هفتاد هزار انسان پيکه در آن ب

 به هنگام  رحمه اهللا صالح الدين يريموضع گ. برده بودند را کشتند، آشکار گشت
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م يتسل يبينکه سربازان صليبعد از ا. ر خالف آنان بودت المقدس بي بيريبازپس گ
ان يبي کرده صليريان جلوگيبي به صليشدند او به آنها امان داد و از هرگونه تجاوز

ت المقدس خارج شدند، تا ي شدند از بي که با سربازن اسالم محافظت ميدر حال
است يس«ارهء  که در بيدر فصل هفتم هنگام. دنديت به شهر صور رسينکه با امنيا

نگونه رفتار يم ايسخن گفت» انيبي در برخورد با صل رحمه اهللا صالح الدين
ان رفتار ما ينکه فرق بزرگ مي ايم، پس برايان کرديل بيرانهء او را به تفصيآسانگ

  .١دي کنهد، بدانجا مراجعيو تعصب آنها را بدان
  

  :د رحمه اهللا  گرفته انصالح الدين که به ييرادهاي و اينقدها
 رحمه اهللا در برخورد صالح الديناست ي از مؤرخان معاصر، سيبعض

ن را بشدت ي او نسبت به اسالم و مسلمي افراطيان وسهل انگاريبيمهربانانه با صل
  .نقد کردند
  : شودير خالصه مين نقد در موارد زيا
 کرد، يان معامله به مثل ميبيد با صلي با رحمه اهللا صالح الدين .١

ران يد او هم اسي کردند، باي کشتند و مجازات ميران ما را ميان اسهمانگونه که آن
هء معامله به مثل را ين آيد تا اي چين برمياد شان را از زمي کشت و بنيآنها را م

 :تحقق بخشد
   ۴٠الشورى}َوَجَزاء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّْثُلَها{
  . همسان آن استيفري کيفر هر بديک
  ١٩۴البقرة } ْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْمَفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُك{

 و يش گرفت بر او همانند آن تعدي و تجاوز بر شما را در پيهر که راه تعد
  .ديتجاوز کن
ران که در شهر صور تجمع کنند و متمرکز شوند، ياجازه دادن به اس .٢

 که ييرا با تجمعشان و کمکهايق کرد، زي تشويبيآنان را به حمله و جنگ سوم صل
م عکا به يجهء آن تسليدا کردند، که نتيپد اعتماد به نفس ي رسياز اروپا به آنها م

 .ان بوديبيصل
 ين به وجود آمد کشور اسالمي که به دنبال جنگ حطيي هايشانيپر .٣

 افتاد، به يار در سختي بس رحمه اهللا صالح الدين قرار داد، يرا در آشوب بزرگ
 ي کمکيرويکسال بدون ني وارد ساخت و ي فراواني خسارتهايمکشور اسال

 است که مؤرخان ييرادهاين انتقادات و اين مهمتريا.  از شرق و غرب ماندياسالم
 از شتر مؤرخانياما ب.  گرفته اند رحمه اهللا صالح الدينمعاصر به قهرمان فاتح 

  را در بارهءيد و هر نقدني ستاي کنند، کار او را مي دفاع م رحمه اهللا صالح الدين
                                            

ارنولده، ترجمهء به عربي .و. تأليف ث٨: ص» دعوت به اسالم«به اثر رفتار اسالمي در انتشار اسالم ميان صليبيان در کتاب  1
 .د الحميد عابدين، نگاه کنيدحسن ابراهيم و عب
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  رحمه اهللا صالح الدين که يرا رفتار و برخورد مهربانانه اي کنند، زياو رد م
 که يپس هنگام.  استوار استي و شرعي اسالميه هايمتصف به آن است بر پا

ه گرفتن از يا فدي} رانيبا آزاد کردن اس{ان منت گذاشتن يان امر را مي والاسالم
 رحمه صالح الدينران، مختار کرده است، ي گرفتن اسيبه بندگا يآنها با کشتن و 

افت را ين تحقق خواهد ي تواند آنچه را که با آن مصلحت اسالم و مسلمي هم ماهللا 
 :دي فرمايرا خداوند ميانتخاب کند، ز

  ۴محمد } َفِإمَّا َمّنًا َبْعُد َوِإمَّا ِفَداء َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوَزاَرَها{
 يد، تا جنگ بارهايري گيه ميا فديد و ي گذاريا بر آنان منت ميبعدها 

  . نهدين مين خود را بر زميسنگ
 ۴٠٠دستور قتل « رحمه اهللا صالح الدينم ي داني که م استين در حاليو ا
 ي ميشه سعيران را که در رأس شرارتها و فتنه ها قرار داشتند، همينفر از اس

 کردند، يشان وفا نميمانهاي به عهدها و پي حتن ضرر برسانند،يکردند به مسلم
 ي که با مسلمانان دشمني کردند، گروهي که عامهء مردم از آنان اطاعت ميکسان
 ينيد مسلمانان از راه تعصب ديت کردن و مجازات کردن شدي کردند و در اذيم

  .١ کردند را صادر کرديمبالغه م
ن يان در حطيبي بر صليروزي بعد از پ رحمه اهللا صالح الدينم که يقبًال گفت

 وعده، عمل کردن به ي اجراير ارناط حاکم کرک را احضار کرده، براياس
 که به مقام نبوت کرده يني که او با مسلمانان داشت و توهيسوگندش و برخورد بد

م يان کردي که پشت سر هم بين شواهدياز ا. بود، با دست خود گردن او را زد
 خود محتاط بود و در ي در جا رحمه اهللا ح الدينصال شود که ي ما روشن ميبرا
  :با سروده است کهي از شاعران چه زيکي. ري خود آسانگيجا

  ف بالعال ي موضع السي فيو وضع الند
  ي موضع النديف في مضّر کموضع الس

، آرامش و رفتار نرم مضر است، همانگونه که هنگام نرم ييهنگام تند خو
  . مضر استي درشتييخو

ران اجازه داده بود تا در صور ي به اس رحمه اهللا صالح الدينکه نياما ا
مان ي که از آنان عهد و پيقت تنها هنگاميو در آن متمرکز شوند، در حق اقامت کنند

 نکند که به صلح لطمه يگرفت که بر عهد خود بمانند، به جنگ برنگردد و کار
 را که به ييمانهاي آنان عهد و پوارد سازد، به آنان اجازه داد که در آنجا بمانند، اما

  رحمه اهللا صالح الدين ي داده بودند، شکستند، حت رحمه اهللا صالح الدينسلطان 
 کنند و با ي دانند، آنرا حفظ مين پاداش را مي کرد که آنان قدر ايقهرمان فکر م

 يکه شاعر مي کند، اما همانطوري ميت زندگيش و امنيمسلمانان در کمال آسا
  :ديگو

                                            
  با تصرف١۶٢تأليف احمد بيلي ص »   رحمه اهللاصالح الدينزندگي «از کتاب  1
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   السُفُنياح بما ال تشتهي الريتجر***** درکه ي المرء يتمني کل ما ما
 که ي رسد، بادها بر خالف جهتي کند، نميانسان به تمام آنچه که آرزو م

  . وزندي خواهند مي ها ميکشت
  رحمه اهللا صالح الدينن بود که يکتر اياط نزديهر چند که بهتر و به احت

گر نتواند ي پراکنده سازد تا دي اسالميهرها را در تمام کشور و شيبي صلياسرا
  . مسلمانان قرار داشته باشندير نظر و مراقبت دائميتجمع کنند و در همان حال ز

ها يشاني کشور را دچار پر رحمه اهللا صالح الدين ينکه سهل انگارياما  ا
 رحمه صالح الدينم که يي گويقت ميدر حق.  وارد ساختييکرد و بر آن خسارتها

 –م ي همانطور که گفت– ي اسالميه هاي خود را بر پايري و آسانگي سهل انگار اهللا
ب داشت که اروپا با ير داشت، مگر او علم غيت خياو در کارش ن. استوار کرد

 يبي را در جنگ سوم صلي آنان که در صور تمرکز کرده اند هجوم سختيهمکار
را کامل آماده ساخت، شاعر  ب داشته بودي آورند؟ اگر او علم غيت المقدس ميبه ب

  :راست گفته است که
  هاي أنت فيو لک الساعة الت***** ب ي فات و المؤمل غيما مض

م، چنانکه ي کني مصلحت نميکه بشر است ادعاي او تا زمانيدر آخر ما برا
 يرفته نمي پذماني از کارهايبعض«م و ي کنيطا مهمهء ما خ: دي فرمايامام مالک م

هرگاه .  اهللا عليه وسلميصلامبر ياشاره کرد به قبر پ. قبرنيشود، مگر صاحب ا
. ح باشد، دو پاداش دارديک پاداش دارد و هرگاه اجتهادش صحي خطا کند يمجتهد

 در هر دو حال مأجور است، خواه خطا کرده باشد، خواه  رحمه اهللا صالح الدين
  . به او بدهدي خداوند او را رحمت کند و پاداش بزرگ–صواب 

  
  اتيقهء او به شعر و ادبعال -6

 کامل، همانگونه که جهاد را يتي بود با شخصي مرد رحمه اهللا صالح الدين
ا يز از دنيب خود را نيشتر وقت خود را وقف آن کرده بود، نصيدوست داشت و ب

 کلمهء اهللا، دور نگرداند، ي اعالي برايف جنگي که او را از تکليبه اندازه ها
 ي م رحمه اهللا صالح الدينن نمونه ابن شداد در مورد بعنوا. فراموش نکرده بود

د، انساب عرب،  داشت، با اخالق و شوخ طبع  بوييکوئيآداب معاشرت ن: ديوگ
از . ا آگاه بوديب و نوادر دني دانست و بر عجاي و احوالشان را مواقعه ها، رفتارها

 ي ميردارادش پرده بيگانهء او را آشکار و از عقل زيت يجمله موارد که شخص
 داشت و آنها را در مجالسش يبا را دوست مين است که او اشعار جالب و زيکند، ا

صالح که : دي گويم» انيات االعيوف«خش يابن خلکان در تار.  کرديتکرار م
ل شعرا به ين دلي دانست، به هميبا ميکو و زي اشعار جالب را ن رحمه اهللا الدين

ن شعر را تکرار يشتر اوقات ايند، او بيبسرا آمدند تا اشعار خود را يحضور او م
  : کرديم

   الصبح قد هتفايمن الوشاة و داع*****  حذر ي عليف من أهوي طيو زارن
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   شغفايهتُک ستر الحب بيو کاد *****  به فرحًا يفکدت اوقُظ من حول
   أسفاي، فاستحالت غبطتيل المنين ***** يُل لي تخيثم انتبهُت و آمال

 يدم که سکهء زر مي را ديگفته بود که در خواب افرادمؤذن اذان صبح 
 يفتگي مانده بود که از شيدار کنم و کميانم را بي اطرافيک بود ا زخوشيزدند، نزد

دم، ي رسيم ميالم به آرزويدار شدم و در خيپس از آن ب. پردهء عشق من پاره شود
  .م محال گشتياما متأسفانه آرزو

ن شعر ابن منجم در بارهء رنگ يد که اي گويان ميات االعيسندهء وفينو
  :د مورد پسند او واقع شده بودي سفيکردن مو

  ظهر ناصلهين يو أقبح منه ح***** اض لُقبِحِه يو ما خضب الناس الب
  ه منازلهي الرسم من حزن عليعل***** و لکنه مات الشباب فُسودت 

 به هنگام  کنند، چرا که موي آن رنگ نميد را بخاطر زشتيسف) يمو(مردم 
 شود، اما آن جوان مرد و بخاطر غم از دست ين رفتن رنگ آن زشت تر مياز ب

  .اه گشتيدادن او همه جا س
ن دو يش ايل پادشاهي در اوا رحمه اهللا صالح الدينکه : دي گويعماد کاتب م

  :ارانش نوشتي يت را برايب
  راناي بذکرکم جيـتم لقلب***** ها الغائبون عنا و إن کنـ يا
  اناي ِعير عنديون الضميبع*****  مذ فقدتکم ال أراکم ينإن
اد شما است، از يد هر چند قلب من به يهستب ي که از ما غاي دوستانيا
 توانم شما را با چشم ينم) از شما دور گشته ام( که شما را از دست داده ام يهنگام

  .نمي ببيدل به خوب
وان ي عاشق د اهللا  رحمهصالح الدين: دي گويم» نيالروضت«سندهء ينو

شتر اشعار او را حفظ کرده بود که در مجالس و مناسباتش ياسامه ابن منقذ بود، ب
 که يند هنگاميرا حفظ کرده بود، گو» الحماسة«او کتاب .  نموديآنرا تکرار م

د، ي فوت کرد و خبر آن به سلطان رس رحمه اهللا صالح الدينتوران شاه برادر 
ن يا با ايهء او، گوي در مرثي کرد به سرودن اشعارن شده شروعيار اندوهگيبس

  . کرديان ميش را بي درونيشعر ناراحت
 نامه  رحمه اهللا صالح الدين: دي گوي نوشت، عماد ميش شعر ميدر نامه ها

 که در آن ي نوشت از جمله نامه اي خوب به دوستانش مي را با خبرهايادي زيها
  :ت را آورده استين بيا

  وم بالمسموعيت اليو لقد رض***** ر أقنع منکم ما کنت بالمنظو
)  شمايصدا(دن يم، اما امروز با شنيستياز شما قانع تر ن) شما(دار يما با د

  . هستميهم راض
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ات بود و ي عاشق ادب رحمه اهللا صالح الدين: سدي نويعماد کاتب باز م
ان دن شعر شاعري شني را برايل مجالسين دليبان را دوست داشت، به همياد

 يل داد و به شعرهايت المقدس تشکين مجلس که بعد از فتح بي داد، مثل ايل ميتشک
 که در مورد يدر فصل هفتم هنگام. ن فتح آشکار گوش دادين در مورد اشاعرا
ن بدست آورد، ي در جنگ حط رحمه اهللا صالح الدين که يروزين پيبزرگتر

  .مين قصائد و اشعار را آوردي از ايم، بعضيصحبت کرد
 شد، ي را که بر او عرضه مي داشت که با آن اشعارياو رحمه اهللا ذوق ادب

  . کردينقد م
لهء آن عماد را به دمشق يت نوشته، به وسينشو الدولة احمد بن نفاده چند ب

 دمشق است، ياد ماندني معروف، که فصل به يدن زردآلويدعوت کرد، وقت رس
  :دي گوين ميده بود، اول آن شعر چنيفرا رس

  فقد اسرعوا من کل غرب و مشرق***** دعا الناس للّذات مشمُش جّلق 
 دمشق مردم را به خوردن و لذت بردن دعوت کردند و مردم از يزردآلو

  .شرق و غرب جهان با سرعت آمدند
ات او را بر سلطان عرضه کردم، سلطان به عماد يمن اب: دي گويعماد م

  ؟يات چه گفتين ابيدر جواب ا: گفت
  : او سرودمي سروده بودم براآنچه را

  ي االکل نلتقي علي و ثم کما َنهو*****هّلموا نسابق نحو مشمش جّلق 
  ن مطرقي ُلجيکراُت ُنضار ف***** ن أوراق الُغصوان کأنها يَبَدت ب

م ي خواهيم، آنگاه همانطور که مي دمشق مسابقه کني زردآوليد به سوييايب
 رسند که يبرگ درختان چنان به نظر مان يآن زردآلوها م. ميمشغول خوردن شو

  .ان نقرهي از طال هستند مييا گلوله هايگو
ه يتشب:  سلطان سرودم، گفتيت را براين بي که ايهنگام: دي گويعماد م

ح يد، بعد از تصحيرا برگ سبز است و نقره سفيست، زيدرختان به نقره درست ن
  :ن خواندميچن

  )اُت ُنضار بالّزمّرد محدقکر***** (ن أوراق الغصون کأنها يبدت ب
  . محاصره شده اند١ان زمردي از طال هستند که مييا گلوله هايگو

راد سلطان کامًال يرا اير داد، زيي مطابقت با مشبه تغيشاعر مشبه به را برا
  .بجا بود

  
   اويزهد، جود و بزرگوار -7
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ش روانيکبار پي آن منتظر بود، يهايها و خوشييبايا، زياو رحمه اهللا از دن
اد يت نداد و زياما او به آن اهم.  او ساختندي مرتفع براي را در مکانييبايمنزل ز

ن منزل يم نشست، اين مکان نخواهيچکدام در ايما ه:  گفتبه آن نگاه نکرد، بلکه
تنها خدمت خداوند ) ايدن(نجا يما در ا  خواهد،يست که مرگ را مي نيستهء کسيشا

د، و ابهت و ي پسندي فراوان کشورش را نميهايئاو اموال و دارا .١مي کنيسبحان م
ا وخاک يمال دن:  گفتيشه مي کرد، هميعظمت حکومت کردن او را مغرور نم

 ي را از خود بر جايچ مال و قصرينکه او هنگام وفات هيا. کسان هستنديش من يپ
قبًال . ي زندگيهايبائيا و تنفر او از زي است بر زهد او در دنيلينگذاشت، دل

م به يم، اشاره کردين فصل در مورد تقوا و عبادت او سخن گفتي که در ايمهنگا
 ين ميدهء او چنين معروف به ابن شداد در مورد عبادت و عقي بهاء الدينکه قاضيا

 نگذاشت که زکات بر آن واجب باشد، بلکه تمام اموال ي از خود باقيزياو چ: گفت
 را بدست آورده بود، اما ياديال زاو امو.  دادي آورد صدقه ميخود را که بدست م

.  نگذاشتي را در خزانه اش بر جايا نقره ايچ طال يه) ادي زيبه علت بخششها(
 يک دانه خرما، نقره را از خود باقي و به اندازهء يتنها چهل و هفت درهم ناصر

 را يگريچ نوع ملک ديا هيچ ملک، خانه، مزرعه، بوستان، روستا يگذاشت، او ه
ن و رهبران، بزرگوار و يخ سالطيا در تاريآ. ز خود به ارث بگذاردنداشت که ا

او . خ استيگانه در تاري يد؟ او مرديده اين سلطان بزرگوار دي مثل ايزاهد
ا، آخرت را ي دني را به آخرت فروخته است و به جايوي دني است که زندگيرهبر
 است که در يالش خداوند است بهتر از امويده است؛ آنچه در پي خود برگزيبرا
  . اندوزندين جهان برهم ميا

 کرد، ي را رد نميچ گدائي و سخاوت او رحمه اهللا سر آمد بود، هيبزرگوار
 ي را شرمنده نمينده ايچ گوي کرد، هيش منع نميدن به آرزويچ کس را از رسيه

ف يدر قدس شر: دي گويابن شداد م.  کرديد نمي را نا اميچ آرزومنديکرد، و ه
فقراء نزد او آمدند، او خود را آماده کرده بود که به دمشق برود، در  از يگروه

 با او هوسته در مورد بخشش به آن گروي نبود که به آن گروه بدهد، پيخزانه هم پول
را بفروشد، و پول آن را ت المال يز ب ايينکه مجبور شد کاالهايم، تا ا زديحرف م

  .م کرديانشان تقسيتا درهم آخر م
 و هم در حال ياو رحمه اهللا هم در حال ثروتمند: دي گويداد مباز ابن ش

نکه کار ي را از ترس اي اموالي کرد، کارمندان خزانه داري بخشش ميتنگدست
ک يدر :  کند کهياو اضافه م.  کردندي مير کند، از او مخفي آنها را غافلگيمهم

ا مثل خاک ي دن شود که به ماليدا مي پيان مردم کسيدر م: دي از او شنييگفتگو
   ..– خداوند او را رحمت کند –ا منظور او خودش بود ينگاه کند، گو

 ي رفتند به خوبي او مي که پيا انسان با وقارياو رحمه اهللا از هر دانشمند 
مه ي که از کنار خيا عارفاني گفت که از عالمان ي کرد و به مردانش مي مييرايپذ

دار ناصر ي به ديکبار مرد دانشمند و عارفي کنند، غافل نباشند، يگاه آنان گذر م
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چند روز که گذشت، .  رفت و بعد از مالقات بازگشت رحمه اهللا صالح الدين
ن يار اندوهگين بسيد که او مسافر بود، بنا برايسلطان در مورد او سؤال کرد و فهم

 ند، از ما جداي از ما ببيچ لطف و بخششينکه هين مرد بدون ايچگونه ا: شده، گفت
 از کاتبان او که آن مرد را يکين علت ين شد، به همي خشمگيلين بابت خيشد؟ از ا

 مالقات ي به او نوشته، از او خواست براي شناخت، از طرف سلطان نامه ايم
ف دار و حري آمد، که از د رحمه اهللا صالح الدينش يپآن مرد . سلطان باز گردد
ا، اموال ي کرد، آنگاه هداييراي پذ روز از اوار خشنود گشت و چنديزدن با او بس

ش بدهد، يه هاي و همسا لباس به او داد تا به خانوادهيدايک اسب و مقدار زياد، يز
  .ش او رفتي و سرور از پيت خشنوديآن مرد در نها
 شود، قبل از آنکه آن اموال ي او آورده مي براي دانست که امواليهرگاه م

هر کس که در راه . دي بخشين و مجاهدان مازمندايبه دستش برسد، مثل آنرا به ن
 شد، عوض آن را، بلکه ي مي که در راه خدا قربانيا هر اسبي شد ي ميخدا زخم

 از يکي داشت، حتمًا آنرا به ياگر خود اسب.  داديشتر از آنرا به صاحبش ميب
 را که به نظرش ياو تنها لباس.  بودشتر از ده هزار اسبيد، بي بخشيش ممردان

د، بدون ي دي را ميازمنديد و اگر ني پوشيا پشم ميود، از جنس کتان، پنبه با بيز
  .١دي بخشينکه بر او واجب باشد، لباسش را به او ميا

 از ين باشد که او خود را سربازيل آن همه بذل و بخشش ايد دليشا
 داند که ي که به جنگ با دشمن فراخوانده شده است و نم دانستيسربازان اسالم م

ازمندان و يش خود نگه دارد و آنرا به نين اموال را پي گردد؟ پس چرا اير ما بيآ
 از ين بذل و بخش دخالت دارد که قسمتي هم در ايگريمستحقان نبخشد؟ عامل د

 از آن دسته  رحمه اهللا صالح الديننکه يم و آن ايان کردين فصل بيآنرا در اول هم
 در قصر خود او. شان ربوده استا عقل از سر ينت و جمال دنيبود که زن يکسان
 که پرچم را به دست فرماندهانش بدهد، آنان را به جنگ بفرستد و خود  نشستينم

بهت سلطنت او را مغرور که عظمت و ايا در حاليبا خدم و حشم در رفاه باشد، 
.  شجاع بوديش قدم و قهرماني پي اوامرش را صادر کند، او اسب سوارکرده باشد،

 ي خواست استراحت کند بر روياگر م. خود را در تحرک گذراندشتر عمر ياو ب
د و روحش استراحت ي خوابيچشمش نم. دي کشيهء چادرها دراز مير سايا زيشنها 
ده اند و بر نردبان يند که به عزت رسين را ببي کرد، تا آنگاه که مسلمينم

 ييطر بخششهاد به خاين قهرمان بايا ايآ. ، وحدت و توان باال رفته انديبزرگوار
   داده است، سرزنش شود؟ي که به خرج ميي کرده و سخاوتهايکه م

  
  جنبش و توجه او به امر جهاد -8

م که او عشق و شوق يد بگويدر مورد عشق، عالقه و توجه او به جهاد با
ان يبي از دست صليد کشور اسالمي دي که مياو تا هنگام.  به آن داشتيفراوان

ش يروز گشته است، پلکهاي پيانگرير هر مستبد و طغنه توز آزاد شده است و بيک
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نکه ي ايبرا.  بردي گرفت و از غذا لذت نمي گذاشت، قلبش آرام نميرا بر هم نم
م، ي قدس بدانيت او را در امر جهاد و آزادسازيواقعًا اندازهء توجه، اهتمام و مسئول
ه او را از  کي کسانيا نوشته هايند، ي گويبهتر است به آنچه که همراهانش م

  . ميده اند، گوش فرا دهيک دينزد
م بود که يمسألهء قدس در نزد او رحمه اهللا آنقدر عظ: دي گويابن شداد م

او همانند مادر فرزند از دست داده : دي گويباز م. کوهها توان حمل آنرا نداشتند
 يک ميدن از مردم در جوالن بود و آنان را به جهاد تحريبود، به دنبال کمک طلب

در آنحال ! دياد اسالم برسي داد، به فري رفت و ندا مياو در طلب کمک م. کرد
ده و ي که به آن رسييبالهر اندازه به عکا و .  زدياشک در چشمانش برق م

شتر در ي کرد، بين آن آمده است، نگاه مي که بر سر ساکني بزرگيبتهايمص
 نخورده ييچ غذايه داد، البته در آن روز يک به جنگ ادامه مي وتحريشرويپ

  .ديز کرده بود، نوشي که پزشک تجويبود، بلکه از داروئ
 گرفت و با ين امور را خود بر عهده مي ايسلطان تمام: دي گوين ميهمچن

.  نداشتي او فرقين امور برايک از ايچ ي کرد، هيمشکالت دست و پنجه نرم م
 يکي. داده بودادش همانند مادر فرزند از دست ياو بخاطر شدت حرص و همت ز

ادش از روز جمعه تا روز ياز پزشکان به من اطالع داد که او بخاطر اهتمام ز
  . نخورديگريز دي غذا، چيکشنبه بجز مقدار کمي

 در راه يفداکار! اهللا اکبر. د به امر جهاد توجه داشتينگونه بايا! اهللا اکبر
 در برابر اسالم يداريپا وي آزاد سازيحرکت برا! اهللا اکبر. د باشدينگونهه باي اخدا
 را نداشت، يرين موضعگي جز ا رحمه اهللا صالح الديناگر . د باشدين بايچن

ف اهتمام او يابن شداد در توص.  را هم نداشتي کنونيافتخار، شرافت و جاودانگ
عشق و عالقهء او رحمه اهللا به جهاد، بر قلب و :  کند کهيبه امر جهاد، اضافه م

 زد، جز به لوازم يره گشته بود که جز از جهاد حرف نميش چنان چيسائر اعضا
 که او را يش توجه نداشت و تنها به کساني کرد، جز به مردان جنگي نگاه نميجنگ

 کردند عالقه داشت، به خاطر عشقش به جهاد در راه خدا، يک ميبه جهاد تحر
ش در ا با آراميش را ترک کرده بود و از دنير شهرهايزن، فرزندان، وطن و سا

 برد، بسنده کرده بود، که آن هم در ي که باد آنرا به چپ و راست مير چادريز
 يخت که اگر در قلعه نبود او را مي در دشت عکا بر سرش فروريک شب طوفاني

  .١ شديشتر مين وجود رغبت، صبر و توجه او به جنگ بيکشت، با ا
 ي او برااديجان زي و هي، جنبش دائمي در پيگر بر مبارزات پيل ديدل

 ي بود، به قاضيکه سوار بر کشتيکبار در حالين است که او ي کلمهء اهللا، اياعال
هر گاه خداوند فتح ! ان کنم؟يت بي آنچه در دلم است، براي خواهيم: ابن شداد گفت

 يت ميم کرده، وصيان فرزندان تقسيسر سازد کشور را ميم ميهء ساحل را برايبق
ر آن خواهم رفت و ي جزايا به سوين درياز راه ا. کردکنم و آنان را ترک خواهم 

 نگذارم که به يچ کس را باقين هي زمينکه بر روي کنم تا ايب ميان را تعقيبيصل
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سته يبا است، اما شايت زيک نين يا:  گفتم– ابن شداد –من . رميا بميد، يخدا کفر گو
 عزت اسالم اندازد و لشکر را که شرف ويست که سرورم جان خود را به خطر بين

ا يشهادت در راه خدا (ک از دو مرگ يکدام : گفت.  کنديا رهبري درياست به سو
ن ي من اين آرزويآخر: گفت. مرگ در راه خدا: بهتر است؟ گفتم) يمرگ عاد

! د، چقدر پاک استيت و باطن بنگرين نيرم، به اين نوع مرگ بمياست که با بهتر
. – رحمت خدا بر او باد –ر است يدلد، چه اندازه شجاع و ين روح بنگريبه ا

ن تو و بخاطر رحمت تو تالش و ي ديروزي که او در راه پي دانيتو م! خداوندا
  .١جهاد کرد، پس او را مورد رحمت خود قرار بده

صالح د نام، يدهء قهرمان جاويات پسندين صفات و خصوصينها مهمتريا
شتر ي بين صفات و حتيار به ايبود، امروز رهبران ما هم بسرحمه اهللا  يوبيا الدين

ت در ي از مسئوليسته ايد با مّلتشان به سرعت به سطح شاياز دارند، تا شاياز آن ن
 برسند، يروزيل به پي با اسرائي بعديد در جنگهاي برسند، شايساختن دولت اسالم

 ين براين ملت برگرداند، و اي از دست رفته را دوباره به ايد عزت و بزرگواريشا
  .ستيد مشکل نخداون

  رحمه اهللا صالح الدين همچون يامروزه امت اسالم چه اندازه به قهرمان
، زهد، ي، بخشش، مردانگييباي، صبر، شکيدر تقوا، عدالت، عطوفت، دالور

ا يک حاکم مسئول ي در ين صفاتي چنياز دارد؟ اگر روزيَکَرم، جنبش و مبارزه ن
ن يد انتظار بزرگتريمسلمانان باآنوقت است که . ده شدي قهرمان ديفرمانده ا

  : را بکشندي اسالمياي، عزت محکم وحکومت مهيروزيپ
  نا براع أنت ترضاهيفامنن عل***** عًا يال هّم قد أصبحت أهواؤنا ش

  ن اهللا ترعاهيه و عي بنيرعي***** رته ي اإلسالم سيد إليراع بسع
 که تو از آن يبانمان پراکنده گشته اند، پس با فرستادن نگهيآرزوها! خداوندا

 گردد که با يرهء او به اسالم بر مي که سينگهبان.  بر ما منت بگذاري هستيراض
  . کند و خداوند محافظ او استيت ميآن فرزندانش را ترب

                                            
 ١٨قاضي ابن شداد، ص » النوادر السلطانية«از کتاب  1
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  فصل دوازدهم
  

   رحمه اهللا صالح الدينن اصالحات يمهمتر
  

 را شتر وقت خودي ب رحمه اهللا صالح الدينم که ي گذشته دانستيدر فصلها
ن ي شک ايب. ان گذرانديبيان او و صلي مي دائميهايريرانگر و درگي ويدر جنگها
 که به فکر ي بزرگ و اصالحات گسترده اي بود بر سر راه طرحهايجنگها مانع
 ي و طرحهاي عمرانين او کارهايد، اما با وجود اي رسي م رحمه اهللاصالح الدين

  . کندياد ميافتخار از آن خ با تمام ي انجام داد که تاريادي زياصالح
د يم، بايان کنين اصالحات و طرحها را بيم اين فصل بخواهياگر در ا

 ين قهرمان کتابيم تا کتاب ما در بارهء اين آنها را ذکر کنين و مهمتريمشخص تر
م و يد است که منصفانه عمل کرده باشي در مورد او باشد، اميکامل با اطالعات کاف

  .ميا بوده را ادا کرده باش که بر ميف و حقيتکال
  : شودير خالصه مين اصالحات در موارد زيا

  
  ياصالحات عمران .1

شتر آن منهدم يچون ب.  باشدين اصالحات حصار شهر قاهره مياز نمونهء ا
ن بدور شهر حصار ي شد، بنا برايشده بود و مانع از ورود و خروج مردم نم

را بعنوان » ن قراقوشيد بهاء اليطواش« نظارت بر کار حصار يد، برايکش
ست و نه هزار و يب) سور(ن حصار ياندازهء طول ا. سرپرست منصوب کرد

  . بوده است١صدو دو ذراعيس
 شهر قاهره را  رحمه اهللا صالح الدين که در عهد ييدور شهرهان حصار يا

ده شده بود، که عبارتند از شهر فسطاط که عمرو بن عاص ي دادند، کشيل ميتشک
جاد کرده بود و ي آنرا اي عباسيشهر عسکر که صالح بن عل. کرده بودجاد يآنرا ا

  .جاد کرده بودي آنرا ايشهر قاهره که جوهر صقل
 ورش تجاوزيله و يت از شهر در برابر حين حصار حمايهدف از ساختن ا

 دور کردن فتنهء دشمنان خائن و يل را هم براين قلعهء انجياو همچن. گران بود
 يدانهاياما او به علت مشغول بودن به جنگ در م. ه ساختمانشکن از قاهريپ

 ين قلعه هرچند که در دورانهايا. ان رسانديمختلف، نتوانست تمام بناها را به پا
خ ي شده است، اما هنوز از آثار پا برجا در تاريراتييخ دستخوش تغيمختلف تار

  رحمه اهللا دينصالح ال که بدست يگري دياز جمله قلعه ها. دي آيمصر به شمار م
                                            

لغتنامه دهخدا ).  سانتي متر۴٨( صد يک گز ۴٨از آرنج تا نوک انگشت ميانين و معادل است با : دهخدا در تعريف ذراع مي گويد 1
 )مترجم (٢۴ج 
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 شمال يلومتري ک۵٧نا در يرهء سي که در شبه جزنا استياخته شده است، قلعهء سس
ک به هم، ي مسجد نزد هم دو آن قلعهيدر جهت جنوب. س واقع استي شهر سويشرق

ن ي آن منبع آب اي از درهايکيبر . رآب کردن تشنگان، ساختي سي برايو منبع آب
. دنا محمدي سيعل اهللا يصلو , مي الرحمن الرحبسم اهللا: عبارت نوشته آمده است

فه ين، خلين، سلطان اسالم و مسلميا و ديخداوند سلطنت سرورمان ناصر صالح دن
 بن ناصر عادل مظفر ين منبع آب را سلطان علير مؤمنان را جاودان گرداند، ايام

در ر يشقاستاد نعوم . ديان رسي به پايو در ماه شعبان پانصدو نود هجر. آباد کرد
د که از کنار آن قلعه و دو مسجد گذشته است ي گويم» نا و عربيخ سيتار«کتابش 

 آستانهء يدر باال.  داردي در سمت شمال غربيده است که آن قلعه در بزرگيو د
صالح  نام ي که با حروف برجستهء عربي شکل بزرگي مربعيخيدر سنگ تار

و , ميبسم اهللا الرحمن الرح: جود دارد بر آن نقش بسته شده است، و رحمه اهللا الدين
ن، سلطان يخداوند سلطنت سرورمان ناصر صالح الد. دنا محمدي سيعل اهللا يصل

 اآلخر سال يجماد. وسف بن عادل ناصر را جاودان گرداندين، ياسالم و مسلم
  .هـ۵٨٣

 ي استحکامات نظاميي تنها به برپا رحمه اهللا صالح الدينتوجه و اهتمام 
 ي براييدانهايزه، ساختن ميرهء روضه و جيه او به آباد کردن جزنبود، بلک

 بنا ييمارستانهاين بياو همچن. ز اقدام کردي و حفر چاهها نيمسابقات اسب سوار
 بزرگ و يدر شهر قاهره بود که ساختمان» المارستان«ن آنها ينهاد که از مهمتر

 را يمارستان، عالمين بي اجر و ثواب بنا کرد، بر ايع داشت و آنرا تنها برايوس
س ي را هم تأسيمارستان داروخانه ايدر کنار ب. بعنوان سرپرست منصوب کرد

در . ع کنديماران توزيان بي توانست انواع داروها و شربت ها را در ميکرده که م
. مارستان قرار داده بودي استقبال بي را براي مجّهزيمارستان تختهاي بياطاقها
 يگر خانه هايدر گوشهء د. ا هم به زنان اختصاص داده بودمارستان ري از بيقسمت
 وجود يوانه هاي حبس کردن دي براي آهني با برج و بارو و پنجره هايبزرگ
 صالح الدين شد، خود يا ميد احوال آنها را جويک نفر هم هر روز باي. داشت

  . نظارت داشتيق و بررسين موارد، با تحقي اي بر تمامرحمه اهللا 
ن ي و روضه از مهمترزهي جيي شهرها رحمه اهللا صالح الدينن در دورا
زه هر يدر ج: دي گويبه آنجا مر در بارهء سفرش يابن جب.  آمدنديشهرها بشمار م

با، ي زيزه و مصر خانه هاي جي شد، بني مهم برپا ميلي خي از بازارهايکيروز 
 در آن خطبه  بود کهي مسجد جامعي وجود داشت که دارايجي و خليحياماکن تفر
ل را ي بود که جزر و مد رود ني دستگاه سنجشيآن مسجد دارا.  شديخوانده م
 ي و مرمر و انواع هنرهاينتي زيزه سنگهاين در جيهمچن.  کردي ميرياندازه گ

  . خورديبا به چشم ميز
 ي است که مي متوجه شد که مصر سرچشمهء بزرگ رحمه اهللا صالح الدين

ن به ساختن يبنا برا. ت کندي خود را تقويياي و درينيزم يرويق آن نيتواند از طر
وان يد« را به نام يوان مخصوصي ناوگان ديبرا.  و ناوگان پرداختيکشت
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در کشور مصر، . س کرده، آنرا به برادرش عادل واگذار کرديتأس» ناوگان
ل ي رود نين بندرهاياط بودند و مهمتريه و دمي، اسکندريياي درين بندرهايمهمتر
 به منظور محافظت از آن ي جنگي هايطاط و قوص بودند که در آنها کشتفس

 کلمهء اسالم و به اهتزاز در آوردن ي اعالي براييايمرزها و رفتن به جنگ در
ان ي متوجه شد که اروپائ رحمه اهللا صالح الدين.  شديپرچم آن در جهان، ساخته م

ورش برند، دستور يبه آنجا د که يه به چشم طمع دوخته اند و چون ترسيبه اسکندر
مارستان يآنگاه به دنبال ساختن ب.  محکم به دور شهر بسازندييوارها و برجهايداد د

 ين باره مي در ايمؤلف صبح األعش. ه ساختي هم در اسکندريمارستانيقاهره، ب
د و بر قصر آن مسلط ي که سلطان به حکومت کشور مصر رسيهنگام: ديگو

. هـ بنا کرده بود٣٨۴ز بن المعز آنرا به سال يکه العز بود يگشت، در قصر سالن
ق در داخل قصر يمارستان عتيمارستان کرده و آن همان بيل به بيسلطان آن را تبد

 پل و ُمرغزار را يه، مسافرخانه، تعدادي در اسکندر رحمه اهللا صالح الدين. است
  . بهبود وضع کشاورزان ساختيهم برا

  
  اصالحات آموزش .2

 کرد يق ميدانشمندان را تشو.  عاشق علم ودانش بود رحمه اهللاصالح الدين
 يغ نمي دري و تالشيچ کمک مالي در کشور از هيجنبش فرهنگ ييو در راه برپا

 را که در يسندگان، شعرا و دانشمندانيس کرده، نوي را تأسيادياو مدارس ز. کرد
ا يمکتبها . د خوانيعلوم، فنون، فرهنگ و عرفان سرآمد بودند به آنجا فرا م

 هرگاه بچه  رحمه اهللاصالح الديندر دوران . ن نامه بودندي نظام و آئيمدارس دارا
، يث نبوي از احادي آموزش قرآن، حفظ مقداريدند، براي رسي ميها به سّن جوان

ن ي از ايکي به –که در توان داشتند ي تا جائ– و احکام ي رسم الخط عربيريادگي
 ي گرفتند، مقدارينها اصول حساب را فرا مي در کنار ابچه ها.  رفتنديمکتبها م

 گرفتند، چگونه نماز را به جماعت ياد مي کردند و يشعر و امثال وحکم را حفظ م
  .ادا کنند و در نماز شان خضوع و خشوع خداوند را داشته باشند

 يشتري خواستند دانش بيدند و مي رسي ميهرگاه کودکان به سّن جوان
 يا مکه، سفر مي از مراکز علم در مصر، شام، موصل، بغداد يکيرند، به يفراگ

 بود که ين دروسين علم قرائات که از مهمتري و همچني و نقليکردند تا علوم عقل
ر که علما در ي شد، را به اضافه علم تفسيان ميل بيدر دانشگاهها و مدارس به تفص

 مساجد نقش  رحمه اهللانصالح الديدر دوران . رندياد بگيافته بودند، يآن تبّحر 
مساجد پر بودند از نماز .  در کشور داشتندي در روشن کردن جنبش فرهنگيبزرگ

 ير ماهر بودند و بعضيا تفسي از آنان در علم قرائات يبعض. گزاران و طالب علم
  . نبوغ داشتنديگر در صرف و نحو، عروض و اوزان شعريد

ن عاص، مسجد جامع ن مساجد در قاهره، مسجد عمرو بين ايمشهورتر
ن يدنا حسياالزهر، مسجد جامع األقمر، مسجد جامع الحاکم بأمراهللا و مسجد جامع س

 را در انتشار فرهنگ اسالم و ين نقش بزرگيه مسجد العطاريدر اسکندر. بودند
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در کل کشور مصر، . فا کردير شده بودند، اي که در آن هنگام فرا گيگريعلوم د
  .ت مردم اقدام کردنديوتربم يمساجد به کار مهم تعل
. فا کردند، پرداختندي که مساجد مصر اييه هم به همان نقشهايمساجد سور

در سفرش به دمشق » ريابن جب«ن مساجد، مسجد جامع دمشق بود که ياز جملهء ا
ل به قبلهء علم و ي که دمشق را تبديمسجد.  آن مسجد شده بودييبايفتهء آثار زيش

ز با استقبال تعداد ي در طرابلس شام ندار الحکمة. ود کرده بيي از هر سوعلما
  .ب دارالحکمة مصر گشتي از طالب علم روبرو شده، رقيشماريب

 ي در چارچوبيمدارس مختلف مصر و شام اقدام به آموزش مذاهب فقه
ه در ين روي با هميهـ مدارس۵٨٣ قدس در سال يريبعد از بازپسگ. ع نمودنديوس

ان را با ين مدرسهء حنفيهـ اول۵٧٢ در سال  رحمه اهللانصالح الدي. س شديآن تأس
ن ي به ا رحمه اهللاصالح الدينت يتوجه و عنا. بنا نهاد» وفيةيالس«نام مدرسهء 
 که يدي و سه مغازه را وقف آن کرد و در کمک به اساتي بود که سييمدرسه تا جا
 که يامن مدرسه تا هنگيا. غ نکردي دريچ مالي کردند از هيس ميدر آن تدر

  .دي درخشي بود و از آن نور عرفان ميب کردند، باقيان آن را تخريبيصل
 مذهب يرا برا» ةيالصالح«ن مدرسهء ي همچن رحمه اهللا صالح الدين

ار به آن ين علت بسين مذهب بود، به هميس نمود و چون خود او بر همي تأسيشافع
. ع و پهناور بسازندي وسارين سفارش کرد که ساختمان آنرا بسيبنا برا. توجه داشت

ن مغازه را وقف ي در مقابل آن و چندييک نانوايک حمام در کنار آن مدرسه، ياو 
 را هم به نام يره اياو جز: دي گويم» الخطط« در يزيآن کرد و همانگونه که مقر

 صالح الدين. ل و خارج از شهر قاهره بود، وقف آن کرديکه در رود ن» ليالف«
 در قدس بنا نهاد، يهـ مدرسه ا۵٨٣ قدس در سال يري بازپسگ بدنبالرحمه اهللا 

 در طلب علم ياديمردم ز. س در آن کردين ابن شداد را مسئول تدري بهاء الديقاض
  .ديچيت المقدس رفتند و آوازهء آن در آفاق پيبه ب

س کرده ي که تأسي دستور داد که در مدارس متنوع رحمه اهللاصالح الدين
شان منظم گردد، آنان که ين، کارهايصشان در علم و داست با توجه به تخص

  : شدنديم ميس بودند به دو گروه تقسيمسئول تدر
  . متبّحر در علم بودنديا گروه مدرسان، که استاداني :گروه اول
نان آنچه را که مدرسان به يا). تکرار کنندگان(ن يديا گروه معي :گروه دوم

 کردند تا در ذهن طالب رسوخ کرده، ي م دادند، دوباره تکرارياد ميان يدانشجو
  .ادشان نرودياز 

 که از فهم عاجز يد با ِسعه و شرح صد در راه فهماندن مطالب به کسانيمع
 نشست، يد معموًال در کنار مدرس ميمع.  کرديغ نميبودند، از وقت خود در

د ي معي شد و طالب را براي شد، مدرس اول از همه خارج ميهرگاه درس تمام م
  . گذاشت تا او هم کار خود را انجام دهدي مياقب
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 دانشگاهها و ياد متفاوت با نظام کنونين نظام زيست که اي نيشک
  . باشدي کند، نميل ميد، کار استاد را تکمي که در آن کار معي عاليفرهنگسراها
 يس کرد، روشن مي تأس رحمه اهللاصالح الدين که ي مدارسيوه هاياز ش

 کرد، از ي ميروين پي از آثار سرورش نورالدي در آباد سازيگردد که او از طرف
ه را يان و مذهب باطنيج دهد و فاطمي را تروي خواست مذهب سنيگر ميطرف د

ان که کشور را آلوده کرده آن را به فساد يورش بر ضد اروپائيشه کن سازد و ير
  .کشانده بودند را شعله ور سازد

 در جهت يدر مصر بازار. داشتدر آن عهد بازار کتاب رواج و رونق 
ن کتابها و با ارزش يس تري مسجد جامع عمرو بن عاص وجود داشت که نفيشرق
 وجود ي شد، در دمشق هم بازار کتاب بزرگي ميره ها در آن نگهدارين دخيتر

 ي بود که از اطراف و اکناف کشور آورده مي مهميداشت که در بردارندهء کتابها
  .شد

  
  ياصالحت اقتصاد .3

اد و ترفه ي زي رحمه اهللا، دولت در رزق و روزصالح الدين دوران در
ن ي داشت، ايادي متنوع و زييد و منابع غذاي کرد، چرا که واردات زاي ميزندگ

  : شودير خالصه ميواردات در موارد ز
 .ان بعد از تسلط بر مصرياد فاطمي زيدست گذاشتن بر گنجها  -)أ (
 . کردندير مسلمانان پرداخت ميه، که غيواردات جز  -)ب (
 .دي رسي أسرا ميه که از سويواردات فد  -)ج (
 . کرديدا ميواردات غنائم، که در جنگ به آنها دست پ  -)د (
 ي که با صلح فتح مينهائيکه از صاحبان زم) اتيمال(واردات خراج   -)ه (

 .يگري فراوان دي شد و واردات مشروع و ثروتهايشد، گرفته م
 خود ير جاي در غ نبود که ثروت رايني از سالط رحمه اهللاصالح الدين

 محکم، اصالحات ي کنند، بلکه آن در راه خدا، ساختن دژها و قلعه هايخرج م
 ي داشت، انفاق مياديدهء زي و فاي کشور نفع عمومي که براي و هر کاريعمران
  .کرد

 ييهاي ها و گرسنگينکه کشور را از قحطيبخاطر ا رحمه اهللا صالح الدين
ت ي اهمياري و وسائل آبيات دهد، به کشاورز آمدند، نجيد ميکه به سبب جنگ پد

مصر و شام در تبادل . ن محصوالت را بدهديشترين و بين بهتري داد، تا زميفراوان
 مورد ين امکانات مادي و تأمي، گسترش مصالح اقتصاديمحصوالت کشاورز

ورش خائنانهء يدو کشور در مقابل .  داشتنديگر همکاري ارتش با همدياز براين
، ساز و ين در کنار هم مقاومت کرده، سپاه اسالم را با تمام امکانات ماداياروپائ

  .ن کردندي تأمي و مواد غذائيبرگ جنگ
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در دوران او .  داديت مي اهميلي به تجارت هم خحمه اهللا رصالح الدين
 بزرگ ين تجارت شهرهايمصر حلقهء اتصال شرق و غرب بود، به سبب ا

ها با يزيبه وجود آمدند، بعدها ون) زايز و پيون( ييايطالي مثل دو شهر اياروپائ
  . ه، توافق کردنديدر اسکندر» کيبازار أ« بنام يک بازار تجاريل يتشک

د، توجه يش تولي اقتصاد کشور و افزايي شکوفاي برا رحمه اهللاصالح الدين
در مصر و شام تعداد بازارها را .  نمودي تجاري به بازارهايو اهتمام فراوان

 ي سفرش شگفتيط» بريابن ج«رد و به اصالح و گسترش آنها پرداخت، شتر کيب
ار ي بسشهر: دي گويماو در مورد شهر حلب . خود را از نظم آن ابراز داشته است

 شکل است، يليک ومستطي آن بزرگ، سستماتيع است، بازارهايبا و بديپهناور، ز
ب تا تمام ين ترتيهم از بازار قرار دارد، به ي از صنعتگران در گوشه ايهر صنف
هء ي دارند و ساکنان آن از ساي تمام شود، همهء بازارها سقف چوبي شهريصنعتها

ره و شخص با عجله يهر کدام از بازارها، چشمها را خ.  برنديپهناور آن بهره م
  .با ساخته شده اندي زيشتر مغازه ها از چوبهايب.  کنديرا مات و مبهوت م

صالح شهر طرابلس شام را در عهد » نامهسفر «در کتاب » ناصر خسرو«
 است، اطراف آنرا ييبايآن شهر ز:  کنديف مينگونه توصي ا رحمه اهللالدين

در آنجا . مو در بر گرفته استيشکر، درختان نارنج، موز و ليمزارع، بوستان، ن
 آن يابانها و بازارهايخ.  چهار، پنج و شش طبقه وجود دارديسندگي ريدستگاهها

 است، در ييباي قصر ز، هر بازاري کنيال مي که خيونه ات، به گاسز ييمبا و تيز
اط يدر ح. با و محکم استيز، زيي وجود دارد که تميوسط شهر مسجد جامع بزرگ

 از ِمِس زرد ي از سنگ مرمر با فواره اير آن حوضي است که زيآن قبهء بزرگ
 يادي از آنها آب ز با پنج لوله کهيدر بازار آبشخور. در وسط آن، وجود دارد

در .  کننديازشان را با آن برطرف مي باشد که مردم نيد، موجود مي آيرون ميب
ر ين شهر تاراج شد و شمشيکه اي شود، اما هنگامي ساخته مييبايطرابلس کاغذ ز

 ي سازذ کاغين آن فرود آمد، کتابخانه ها، مدرسه ها و کارگاههايبر سر ساکن
  .ل به خاکستر شديتبد

 شهرها ي به آبادان رحمه اهللاصالح الدين کم، اهتمام فراوان ي نمونه انياز ا
 يچنانکه از کالم ناصر خسرو م.  شودي ما روشن مي آن، براي تجاريو بازارها

گر ي ديکين هم يم و اي ببري در طرابلس پي کاغذ سازيم به وجود کارگاههايتوان
  . است رحمه اهللاصالح الديناز مفاخر 

ن ي به اروپا کمک نمود، که اوليبه انتقال صنعت کاغذ ساز يبي صليجنگها
ن يس شد، با وجود ايک تأسيم در جنوب بلژ١١٩٨ بسال يکارگاه کاغذ ساز

  . اطالع بودي بي از صنعت کاغذ سازيالديانگلستان تا قرن شانزدهم م
 توان يد، ميبه آن توجه و اهتمام ورز رحمه اهللا صالح الدينع که ياز صنا

 شده، ي زر دوزيشمي ابري، لباسهاي، پارچه بافي، بافندگياسلحه سازاز صنعت 
 و ي سازي، کشتي، سفال سازيشه گري اسب، صنعت شيبايم و زين ضخيز
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ش و دولت را يد را افزاي که اقتصاد را شکوفا، توليگريع دي، و صنايناوگان ساز
  . توان نام بردي سازد، ميرومند مين

  
  ياصالحات اجتماع .4

 شکل تالش، جهاد،  رحمه اهللاصالح الدين در دوران ياع اجتميزندگ
و از مظاهر ابهت، عظمت و تکبر . ان و دشمنان به خود گرفته بودير با اروپائيدرگ
  . دور بودين به کليدروغ

 ي معموليدن، غذاي پوشي را در لباس عادييباياو رحمه اهللا نمونهء ز
 يعماد اصفهان.  داديش ميايخوردن و مجالس متواضعانه اش، به سربازان و رعا

دن آنها حالل بود ي که پوشيياو تنها لباسها: دي گويف لباس و اختالط او ميدر توص
 نشست، به خاطر يد، و هر کس که در کنار او مي پوشيکتان، پنبه، پشم را م: مثل

  . نشسته استي دانست که در کنار پادشاهيتواضع او نم
 ي و توپ بازي به اسب سوار ورزشکار بود، رحمه اهللاصالح الدين

 کرد، او بعد از يق مي، مردم را به آن تشو داديعالقه نشان م] ماًال فوتبالاحت[
 رفت و ي مسابقات توپ و چوگان مي تماشاينماز ظهر به همراه مردانش برا

 شد، مسابقه ياده مي از اسب پي بازي تماشايد، براي رسي که به آنجا ميهنگام
ن ي دادند، او با افراد خاص خود در ايشان ادامه مي به بازدهندگان تا اذان عصر

ن عالقه را به شکار داشتند، آنان دسته يشتريمردم ب.  نموديمسابقات شرکت م
ن ي اي رفتند و برايان، اردک و خرگوش مي به شکار پرندگان، ماهييا تنهاي يجمع

  . گرفتندي به کار ميکار از سگها و پرندگان شکار
 ي بي رفتن به جنگ با شجاعت و دالوري کامل برايها به آمادگده تني پدنيا

د گفت ي اغراق بايا، بيدر تمام مورد انعام و بخشش او بر رعا. ر داللت داردينظ
را او همچون خاک به ي کرد، زي ترسد، انفاق مي که از فقر نميکه او همانند کس

 به ييدرهم، و طال ۴٧جز م که او هنگام وفات به ي کرد، قبًال گفتيا نگاه ميمال دن
چ ياو ه.  را در خزانه به جا نگذاشتيچ طال و نقره ايک هسته خرما، هيوزن 

 ي باقيگريچ نوع ملک دين، بوستان، روستا، مزرعه و هيملک، خانه، زم
  .نگذاشت

 داد، يکانش اختصاص نمي خود، خانواده و نزدين اموال را براياگر او ا
ن لوازم ي، تأمي اصالحي طرحهاي شک براي؟ ب بودي چه کسين اموال برايپس ا
 يروي دولت ني کامل، براي جامعه همبستگي و مردم مستحق بود، تا برايجنگ

ن سلطان ي است که ايزين همان چيا. ابدي تحقق ي نمونه اي مردم زندگيفائق و برا
  .افتيعادل و فرماندهء قهرمان بدان دست 

 را جاودانه ساخت، باطل ه اهللا  رحمصالح الدين که نام ي بزرگياز کارها
 کرد و آرامش آنها ي ميني بود که بر دوش مردم سنگيياتهاي از مالياريبسکردن 

ر يام. ان واجب کرده بودير مکه بر حاجي که اميياتهايرا به هم زده بود، مانند مال
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ن يند، ايات مکه را قبًال در جده پرداخت نمايان، ماليمکه دستور داده بود که حاج
ن نظامها را باطل اعالم ي همهء ا رحمه اهللاصالح الدين.  بود در حق حجاجيلمظ

 فرستاد و ي مکه مي گندم را به سو١ آن هر سال هشت هزار إردبيکرد وبجا
 صالح الدين. م کننديتقس) نهيمکه و مد(ن يان اهل حرميشرط کرده بود که آن را م

ک بار يدوش مردم برداشت و با  پراکنده را از ياتهاين کار مالي با ارحمه اهللا
  .ن نفع رساندي پرداخت به اهل حرميت المال مين آن که از بدفرستا

 يکپارچگيت جامعه، يت، حرص او به امني که به حسن نيياز نمونه ها
ت و سفارش او به پسرش سلطان ظاهر که يوص. ز از ظلم داللت دارديملت و پره
 ي ابن شداد نقل مي، همانگونه که قاض باشديت حلب منصوب کرد، مياو را به وال
 ها است، يکي خداوند که رأس تمام نيمن تو را به تقوا: ت گفتين وصيکند، او درا
دهم که سبب ي کنم، تو را به آنچه که خداوند امر فرموده است، دستور ميسفارش م

را آتش فتنه ي دارم، زي بر حذر ميزينجات تو در آن است، تو را از خون و خونر
 کنم که قلب مردم يتو را سفارش م. ستي شود قابل مهار ني که از خون به پا ميا

ن ين من و اميرا تو اميز). يتوجه کن (ي و در احوالشان نظر افگنيرا به دست آور
 کنم که دل مرا، صاحب منصبان و ي، به تو سفارش ميخداوند بر آنان هست
چ يده ام، به هين مقام رسيبه ا، من تنها با مدارا کردن مردم يبزرگان را حفظ کن

 رساندن به ي گذارد، از بدي نميچ کس را باقيرا مرگ هينه نداشته باش، زيکس ک
 يت آنان بخشوده خواهد شد، وليرا گناه آن تنها با رضايمردم به دور باش، ز

ده خواهد شد که ي او بخشي با توبهء تو به سوي که در مقابل خداوند انجام دهيگناه
  .ستم اياو کر

 صالح الدين بود که ي اخالقي و برنامه هاين اصالحات اجتماعيابن مهمتر
ن عادات و يکوترين خصال، نيده تري با پسندي جامعهء اسالمي ترقي برارحمه اهللا 

  .ن آداب، در عهد او، اقدام به مبادرت به آنها کرديبهتر
  

  ياصالحات اعتقاد .5
م که ياد آور شدي  رحمه اهللانصالح الدي ي و عباديدتيقبًال در باب صفات عق

چنانچه . نان به او متصف بودي، خوف از خداوند و اطميمان، عبادت، تقوياو به ا
اد يار خداوند را يکو داشت، بسيبا و ني زيده اياو عق: دي گوين مي بهاء الديقاض
 يلهء بحث و گفتگو با علماء و فقهايل و به وسيده اش را با دلي کرد، که البته عقيم
 و سلوک يمانيت اين تربي چني که داراين کسيبنا بر ا. رگ، بدست آورده بودبز

 و ي گمراهيهايکين بردن تاريده و از بي باشد الجرم در اصالح عقيراسخ اعتقاد
  . ننگ از دامن اسالم بهتر تالش خواهد کرديلکه ها

  الحاديهاري بر آن شد تا زنجي اعتقاد راسخني با چن رحمه اهللاصالح الدين
 که اسم خداوند برده شود و يني انحراف را در هر سرزميانهايرا پاره کند و بن

                                            
 )مؤلف. ( کيلو گرام٣ و ۵ صاع، و هر صاع تقريبًا برابر است با ٢۴ بزرگي است  معادل إردب پيمانهء 1
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 يد کسي شنيهرگاه م. ران کنديد، ويپرچم ال اله االاهللا بر فراز آن به اهتزاز درآ
 يعت اسالم سازگاري خواند که با قواعد شري فرا ميني و آئيمردم را به مباد

.  کردي فورًا دستور قتل او را صادر مندارد، بعد از مشورت با فقهاء و علماء
 شد از ير العاضد فاطمي وزين جواني در سن رحمه اهللاصالح الدين که يهنگام

دهء اهل سنت سازگار نبود، ياعتقادات و مذاهب موجود در کشور که اصًال با عق
  : شدير خالصه ميان در چند دستهء زيمذهب فاطم. متأثر و ناراحت گشت

 يکيار اّمت باز گردد، بلکه يست تا به اختي نيالح عمومنکه امامت از مصيا
ا آنرا بدست مّلت ي از آن غافل باشد، يست که نبين است و درست نياز ارکان د

ن يين تعي مسلمي را برايبسپارد، بلکه بر رسول واجب است که قبل از مرگش امام
 را يامبر علي و پره بدور و معصوم باشديره و کبيد از گناهان صغين امام بايکند و ا

 اهللا عنهما خالفت را از او ي خالفت انتخاب نموده و ابوبکر و عمر رضيبرا
ن امامان يت اي و معتقد به  الوهيار افراطيگر بسياما دستهء د. غصب نمودند
نکه اله يا اي ي متصف به صفات الهين صورت که آنان بشر هستند، وليبودند، به ا

دگان غائب است و ين امام زنده و از دياست و آخر آنان حلول کرده يدر ذات بشر
کرده، جهان را آنگونه که پر از ظلم است، پر از عدالت خواهد آخر زمان ظهور 

  .١کرد
 معتقد به يلي از تندروان اسماعيهـ گروه۴٠٨ سال يدر عصر فاطم

 ي که حاکم را اله مي بودند، از آن جمله حمزه بن عليفهء فاطميت حکم، خليالوه
ف کرد و در آن نوشت که روح خداوند در آدم حلول کرد، ي تصنياو کتاب. ستدان

ز به يز و از عزي به عزي طالب منتقل شد و روح علي بن ابيپس از آن به عل
 مؤسس يحمزه بن عل. (شان اله است، حلول کرده استيپسرش حاکم، که در نظر ا

  ). باشديه ميدهء حلول در مذاهب باطنيعق
 شد و ير فاطمينکه وزي بعد از ا رحمه اهللاصالح الدينه  است کيهيپس بد

زد و تمام ي به مبارزه برخيده اين عقي او در آمد با چنييکشور مصر تحت حکمروا
 آنرا مذهب اهل سنت و يج کند و جاي کشور بسي پاکسازي خود را برايروين

خواست  يتنها چند ماه از وزارت او گذشته بود که آنچه را م. جماعت قرار دهد
ن آنها مدرسهء ي کرد که مشهورتر را افتتاحي ساخت، در کل کشور مدارسيعمل

ن مدارس و ي وارد شدن به اي برايمردم از هر طبقه ا. ه بوديه و کامليناصر
 صالح الدينان به ي که مصرينانيمحبت و اطم. ح فرا خواندين صحي ديريفراگ

دهء اهل سنت در دل ين عقيمک بود که او را در تي داشتند، از عواملرحمه اهللا
ان پس از جنگ ي او بر اروپائيروزي کرد، بخصوص پس از پياريان يمصر
دن ي رسي سرخ برايايد دريدا کردن بر شهر عقبه که کليالء پياط و غزه و استيدم

  .ره به مکهء مکرمه بودي و غيحجاج مصر

                                            
هدف از مؤلف قطعًا اين نيست که منکر امام مهدي باشد، بلکه منظور ايشان اين است که ما نبايد به اين بهانه دست از تبليغ دين  1

 )مترجم. (واهللا اعلم. بکشيم و مسئوليت خويش را فراموش کنيم
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ن يت راه حجاج مسلمان از بهتريم و فتح آشکار و امني عظيروزين پيا
ن امر يان بود و هميان او و مصرينان و اخالص ميعوامل در تبادل محبت، اطم

صالح ر پرچم يوندند و در زي مذهبشان بپيان به برادران سنيسبب شد که مصر
  . کلمهء اهللا با دشمن خدا و دشمن خود شان بجنگندي اعالي برا رحمه اهللالدين
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  انيپا
د يم و مرد جاوين قهرمان عظيارهء ي مختصر از سيآنچه گذشت، مطالعه ا

 و محکم يريان آسانگيش مي بود که در فصلها و بحثهاين مطالعه ايا. نام بود
، ي، توان، مردانگ)يشيآزاد اند(اط، عبادت و عدم تعصب ي، شجاعت و احتيکار

  . و جهاد ارتباط برقرار کرديفدا کار
راکنده را تحت  پيروهاي چگونه توانست ن رحمه اهللاصالح الدينم که يدانست
ن يا. گانه گرد آورديک دولت يمانه اش جمع کند و شهرها را در ي حکييفرمانروا
ده و استوار، که ترس آنرا ي سر به فلک کشيرومند توانست همچون کوهيدولت ن

ن قهرمان توانست يا. ستديان و تمام غرب باي آورد، در مقابل اروپائيبه لرزه در نم
 از يان را به قسمت کميش اروپائيرآمد و جهاد دائم سيريمان استوار، دليبا ا

 از مرگ او نگذشته بود که يافا، منحصر کند و هنوز چند سالين عکا و يساحل ب
ل کنند و يان تحمين خسارتها را به اروپائي موفق شدند بزرگتري اسالميروهاين

  .تًا آنها را برانندينها
وسته ي پ رحمه اهللانصالح الديم که مملکت و سلطنت بزرگ يقبًال گفت

  .من، مصر و برقه شودينکه شامل عراق، کردستان، شام، ي شد تا ايگسترده م
دن ي رسي آنرا براي، تمام عالم اسالمين وحدت کامل اسالميم ايبدنبال تحک

 توانست به ي ملت اسالميک گرفت، بعد از مدت کمي به فال نيروزيبه پ
ورش برد ي در قدس يبي صليرکشورها قهرمان ب رحمه اهللاصالح الدين يفرمانده

دا کرد، يخ انعکاس پياد و در تاري سرنوشت ساز که نزد نسلها يو آنرا در جنگ
  . بکنديل به اثر و نشانه ايتبد

 ي به اجزاء و دولتهايکشور اسالم.  گردديخ خود باز ميامروز تار
 و توطئه يره شدن بر خالفت عثمانيبعد از چ. ه شده استي تجزيکوچکتر

مات و ين گروهها و تقسيشترين حال، بيان و استعمار، با بد تريهوديمانهء يمص
هود ي است که ين در حاليخارج شد، و ا]  قدسيبه سو[رو و توان ين نيفتريضع
ن ين قبله و سومي اوليت کرده، مسجد االقصين مقدس تثبي خود را در سرزميپا

  . شوديشتر ميآنها بم يرو، توان و تحکيحرم را غصب کرده است و هر روز ن
روز يان ديبيهود، درست همانند وضع مسلمانان با صليوضع مسلمانان با 

  ست؟يا تفرقه همان تفرقه نيآ. است
  ست؟يا تجاوز همان تجاوز نيآ
  ست؟ينه به اسالم نينه به اسالم همان کيا کيآ

  !روز شدند؟ي پيزيپس با چه چ
ن رفتند، يفلسط» يزرها سا«ن با نام اسالم به جنگ يروز مسلميچون د •
 که خداوند با ي پوچ و ساختگيروز شدند، اما امروزه کشورها با نام آرمانهايپ

 . روندي دهد، به جنگ مي به ما نميچ تسلطيآن ه
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روز ين و دولت حکومت کردند، پين با اسالم بعنوان ديروز مسلميچون د •
ده است ر از آنچه خداوند نازل کريشتر کشورها به غيشدند، اما امروزه ب

 . طلبندينن شرق و غرب کمک مي کنند و از نظامها و قوانيحکومت م
ک وحدت را تحقق يک دولت را بر افراشتند و ين يروز مسلميچون د •

 به راست يم کرده اند، بعضيروز شدند، اما امروزه خود را تقسيدند، پيبخش
 .گر به چپي ديلند و بعضيمتما
نان داشتند، ي او اطميروزيحقق پروز مسلمانان به وعدهء خدا و تيچون د •
 قرمز و يستي و الحاد کموني، دشمني سرکشيرويروز شدند، اما امروزه به نيپ

 .نان و اعتماد دارنديانگر، اطمي طغيه داريسرما
 و ي اسالميسته است که امروزه، رهبران و سران حکومتهايچقدر شا

مان راسخ، ارادهء يبا اند، ي اقتدا نما رحمه اهللاصالح الدين به رهبر مظفر يعرب
مان، ي از سر اييق درست و تقواي با ارزش، تطبي سر آمد، فدا کاريصادق، دالور

 يرهء نبوي و سيخ اسالميازمند مطالعهء تاريآنان چقدر ن. راه او را ادامه دهند
ن ين و عيرموک، حطيه، ي بزرگوارشان در بدر، قادسيهستند تا بدانند پدر بزرگها

  ..روز گشتند؟يجالوت، چگونه پ
عت قرآن دارند، تا يازمند اعادهء نظر به اصول اسالم و شريچه اندازه ن
ت خود ي را در نييباير و زيعت خداوند است که عناصر حق، خيبدانند که تنها شر
 يي و پابرجايي، نوگرايات کلي است که ضروريعت الهيتنها شر. جمع کرده است

 و يروزيرو، پي است که لوازم نيت الهعيتنها شر.  کنديرا در اصول خود حمل م
 است که در خاک يعت الهيتنها شر.  سازدي فراهم مي ملت اسالميتمدن را برا

م در کتاب ي کند؟ خداوند حکيت ميت را تثبيبشر قواعد عدالت، مساوات و امن
  :محکمش راست فرموده است که 

  ۵٠المائدة } َن الّلِه ُحْكمًا لَِّقْوٍم ُيوِقُنوَنَأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِم{
زگار بهتر از ي افراد پرهي برايا چه کسيت هستند؟ آي حکم جاهليايا جويآ

   کند؟يخدا حکم م
غ يرا که رسالتش را ادا نمود، امانت را تبل صالح الدينخداوند رحمت کند 

، توان و يپارچگکيد، نعمت وحدت، ي ملت مسلمان تحقق بخشيکرد، عّزت را برا
نه يان و استعمار کيبي تمام کرد و قدس را از چنگال صليشرف را بر کشور اسالم

  .توز، آزاد ساخت
خ ي را در تارييگاه واالين جاي چن رحمه اهللاصالح الدينست که يب نيعج

ونها بشر يلي در قلب م رحمه اهللاصالح الدين نام يشرق و غرب اشغال کند، به زود
سته، شجاعت کم ين، اخالق شايرهء عطر آگيخ از سي تاري به زود.زنده خواهد شد

 خواهد ي رحمه اهللا، نسلصالح الدين وقفهء ي، نمونه و جهاد بير، مردانگينظ
  .ساخت
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ن و دوستش ابن شداد گفته است، يم آنچه را که همنشي توانيدر آخر فقط م
الش کرد و بخاطر ن تو تي ديروزي که او در راه پي دانيخودت م! خداوندا: ميبگو
  .د به رحمت تو جهاد کرد، پس او را مورد رحمت خود قرار بدهيام

 را  رحمه اهللاصالح الدين همچون يم که حاکمي خواهياز خداوند سبحان م
 را از ين را آزاد سازد، مسجد االقصيا سازد، تا خاک فلسطين ملت مهي ايبرا

ن کار يا. ان نجات بخشدن و ظالمشيان مجرم و همکاران توطئه چيهوديچنگال 
 ي از طرف خدا شاد ميروزيست، در آن روز مؤمنان به پي خداوند مشکل نيبرا

ر و مهربان ي گرداند و او شکست ناپذيروز ميشوند، او هر کس را که بخواهد پ
  :است

  نا براع أنت ترضاهيفامُنن عل****** عًا يال هّم قد اصبحت أهواؤنا ش
  ١ُن اهللا ترعاهيه و عي بنيرعي***** ه رُتي اإلسالم سيد اليراع بسع

  
  منيو آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العال

                                            
 .ترجمهء اين شعر در پايان فصل يازدهم گذشت 1
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  شيستا
حضور استاد فاضل، دانشمند مشهور، سرور محترم عبد اهللا علوان بعد از 

 و احوالتان در منزل آباد تان به يعرض سالم و درود و پرس و جو از سالمت
 – يبزرگ استاد عبد اهللا طنطاوب نابغه و يز، ادي دوست و برادر عزيهمراه

 يارين پاک و ي عرب، اسالم و دي برايره ايخداوند او را حفظ کند و او را ذخ
ارت شما مشّرف شدم و ي به ز– برادران  و دوستانش گرداند ي محترم برايگر

گانه ات را در مورد يشما برادر محترم، مرا مورد احترام خود قرار داده، کتاب 
ن و پاک کردن کشور ي کلمهء ديادگر در راه خدا و إعالسلطان مسلمان جه

 يوبيا صالح الدين از نجاست بتها، دشمنان و مستعمران، سلطان عادل ياسالم
ن کتاب با ارزش را مطالعه نمودم و از لحاظ يا. يه نمودي را به بنده هدرحمه اهللا

ز آن نفع مان، اصالح و تقوا ايخ خشنود به قهرمانان، جهاد حق، ايعبرت، تار
انگر تشکر خالص بنده بخاطر ي کنم و بيم مير که به حضور تان تقديات زيبردم، اب

ت و حسن قبول يدوارم مورد رضايهء با ارزششان است، به بنده الهام شد، اميهد
  :شما واقع گردد

  
  ن يصالح الد

  !!ديبما أوضحت بالقلم الفر***** رًا يــخ» عبد اهللا«زاک اهللا ـــــج
  ديأتاک بنصره المجد التل***** فتح » نيصالح الد «کتابک عن

  ديخ إسالم مجيو عن تار***** م يل عظـــحت عن بطـــه نافـــب
  دينا الحمي عهد ماضيمضوا ف***** ام ـــّواد ِعظـــــوال قــو عن أح
  د يمان، و إخالص أکيبإ***** ّقًا ـــــــرآن حــــة القـــأعّزوا أم
  دي للناس بالحکم الرشيأت***** مًا يوـــنًا قي دي الوريو أعلوا ف

  ديو باالخالق و العدل الشد***** مو ـــب تســالحــو شادوا دولًة ب
  دي جدي فيبقيخ ي التاريعل***** ّز ـــام عـــهاد مقــــو نالوا بالج

   َسحق الجنوديمن األعداء ف***** وک حّرروا األوطان حربًا ــمل
   خفق الجنودين عليو حط***** دات ــاهـــو غّزة ش, اطيدمــــف

   دّک الحشوديملوک الغرب ف***** ًا ـوتًا زؤامـ مي الوغيأذاقوا ف
  دي الجوالن بالفتک الشديعل***** د کّل عاد ـيخض» نيعمادالد«

  له صول کزمَجرة الرعود***** افا يا و ــ عکين فيو نور الع
  دي تخفق بالنشنبوَد النصر***** الح ـــما صي روابيرفع فيو 
  بعدل کان مدعاة الخلود***** ا ين تعرفه البرايالح الدـــص
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  ه بذکره کل العهوديتت***** م ـيّر رحـــادل، بـــام عــــأم
  تهان مثل أعباق الورود***** ق يـــن صدــأعبد اهللا خذها م

  !!س به َکَرّبات القدوديتم***** ج ـن نســک بحسيلقد زفت إل
  دير مزيو إخالص، و تقد***** دق ِوّد ــــصک بيلقد جائت ال

  مقام العز من رب ودود***** ع ــر صنيو أرجو أن تنال بخ
  

  . ديري مداوم مرا بپذيدوارم که درود خالصانه و نامه هايدر آخر ام
  .با احترام و تشکر فراوان

  
  م١٩٧۵ آذر سال ١۶            
  برادر مخلصتان            
  يميعبد الجبار رح            
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