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 االيىبية:-5

ه 532بخجمة عساد الجيغ زنكي سشة  التحق نجع الجيغ ايػب واخػه أسج الجيغ شيخكػه
ه وبقي نائبًا 534الحي رحب بيسا ، واستشاب نجع الجيغ ايػب عمى حمب سشة 1137/

 .1146ه/541عمييا حتى مقتل عساد الجيغ سشة 
اما أسج الجيغ شيخكػه ، فقج بقي في خجمة نػر الجيغ محسػد بغ زنكي الحي ورث عغ أبيو 

 شج إليو قيادة الجير.أمالكو في الذام فاقصعو حسز وأس
وكان لذيخكػه وأخيو نجع الجيغ الصػلي في ضع مجيشة دمذق الى سمصان الدنكييغ سشة 

ه فتعدزت مكانة األخػيغ عشج نػر الجيغ الحي أقصع أسج 550ه ،وتدمع بعمبظ سشة 549
الجيغ شيخكػه الخحبة ،وولى نجع الجيغ اليج الصػلى عمى دمذق وولى صالح الجيغ يػسف 

السجيشة ) شخشتيا( وأقام صالح الجيغ مجة في دمذق ثع التحق بحمب وصار مغ شحشة 
 خػاص السمظ العادل نػر الجيغ.

وكانت الفػضى قج عست مرخ في ذلظ الحيغ وبمغت اوجيا في عيج الخميفة العاضج لجيغ 
هللا وتدمط أصحاب الػزارة عمى الحكع وتشافذ كبار رجال الجولة عمى ىحا السشرب ، وما 



ع عشو مغ فتغ ودسائذ، قج اشسع ىحا الػضع الرميبييغ في مرخ فػجيػا اىتساميع نج
إلييا وراحػا يتحيشػن الفخص لغدوىا ،ولع يكغ يسشعيع عشيا سػى خذيتيع مغ نػر الجيغ 

 الحي كان يتخصج تحخكاتيع.
حيغ أرسل العاضج الى نػر الجيغ يدتغيث بو ويعخض عميو إرسال شيخكػه عمى حسمة 

مغ شاور والرميبييغ ،واستجاب نػر الجيغ الى شمب العاضج ، وقج قخ رأيو عمى  لتخميرو
تػحيج البالد كميا في وجو الرميبييغ ،وأمخ شيخكػه أن يتجيد لمسديخ الى مرخ وبحل لو 

سشة  17االمػال الػفيخة وأمخ صالح الجيغ بأن يخخج مع عسو ، ودخل شيخكػه القاىخة في 
الحسمة الشػرية بالتخحاب واستػزر العاضج شيخكػه بعج مقتل ه ،واستقبل السرخيػن  564

 شاور ولقبو السمظ السشرػر.
ه بعج شيخيغ مغ تػليو الػزارة ، فتػلى صالح الجيغ يػسف ابغ 564سشة  تػفي شيخكػه

نجع الجيغ ايػب الػزارة مكانو بتكميف مغ الخميفة العاضج ،ولسا استقخ صالح الجيغ بسشرب 
الػزارة في مرخ كان أول أعسالو تثبيت مخكده فييا فاستسال الخعية بأن أبصل السكػس 

 ،وسيصخ عمى الجشج السرخي.
م قصع صالح الجيغ الخصبة لمخميفة العاضج الفاشسي واقاميا 1174ه/567شة وفي س

لمسدتزيء العباسي ، وكان العاضج مخيزًا عمى فخاش السػت وتػفي مغ دون أن يعمع ما 
 حجث.

 توحيد مصر والشام واستقرار الدولة االيوبية
بيغ رجال  م ،ولع يكغ1174ه/569تػفي السمظ العادل نػر الجيغ محسػد بغ زنكي سشة 

البيت الدنكي مغ يرمح أن يكػن خمفًا لشػر الجيغ. وقج رآى صالح الجيغ نفدو غجاة وفاة 
نػر الجيغ في السخكد االقػى ، فيػ أميخ مرخ الغشية السشيعة وتحت أمختو فخق عدكخية 

 عجة ،وقج مال إليو كثيخ مغ أمخاء الذام وكاتبػه.
وفاة نػر الجيغ ، بل أرسل الى السمظ الرالح لع يتجخل صالح الجيغ في ىحه السدألة فػر 

ييشئو بالسمظ ويعديو بػفاة والجه ،ويعمغ اخالصو لو في الخجمة كسا كان ألبيو . لكغ 
الخالفات التي تفذت في بالد الذام بيغ كبار األمخاء ،واىتساميع بتحقيق مصامع شخرية 

دفع بعس رجاالت الذام  وتشافديع عمى الدمصة والخػف مغ استغالل الرميبييغ لمػضع .
 الى االستشجاد برالح الجيغ ، شالبيغ مشو التجخل.



تػجو صالح الجيغ الى دمذق لالشخاف بشفدو عمى تخبيتو السمظ الرالح وتجبيخ ممكو 
والقزاء عمى الفخقة التي أشسعت الفخنجة في السدمسيغ وتػحيج البالد لسا في ذلظ قػة 

 تداعج عمى تحخيخىا مشيع.
 ن والصليبيىنصالح الدي

لع يجخل صالح الجيغ في صخاع حاسع مع الرميبييغ في السخحمة االولى مغ حكسو  
إذ كان مذغػاًل فييا بتػحيج البالد تحت سمصانو كي يتسكغ بصاقتيا مغ تحقيق ىجفو وتحخيخ 
البالد مغ الرميبييغ ولسا أتع ما أراد لبث يتحيغ الفخص ليجخل مع الرميبييغ في صخاع 

يغ بمغ الرميبييغ خبخ اجتساع العدكخ االيػبي وتقجمو نحػ األردن اجتسعػا مباشخ، ح
الرميبييغ . قع تخكػا مػاقعيع في الرفػرية وتحخكػا قاصجيغ شبخية وكان ىحا ما أراده 

ه ، ندل الرميبيػن حصيغ حيث دارت معخكة 583ربيع اآلخخ  25صالح الجيغ وفي 
خنجة ،وكانت مغ أكبخ االنترارات العخبية حاسسة انتيت بتجميخ القػى الخئيدية لمف

االسالمية .ولع تقترخ نتائج السعخكة عمى أسخ ممظ بيت السقجس وضياع مسمكتو ووقػع 
العدكخ الرميبي بيغ القتل واالسخ بل استػلى عمى عكا وتبشيغ وصيجا وبيخوت وعدقالن 

رجب  27يا مشترخًا في واالماكغ السحيصة بالقجس ، ثع انصمق لتحخيخ السجيشة السقجسة ودخم
 ه ،وعست البذائخ االسالم بيحا الفتح السبيغ.583سشة 

كان لدقػط بيت السقجس بيج صالح الجيغ واستخداد الداحل الذامي أثخ كبيخ في احجاث رد 
فعل عسيف لجى العالع السديحي الغخبي . فتػجيت الى السذخق حسمة ججيجة ىي الحسمة 

ان مغ ابخز قادتيا فخدريظ بخبخوسا امبخاشػر السانيا الحي ه ، ك586الرميبية سشة الثالثة 
مات غخقًا والحسمة في شخيقيا الى الذام وفيميب اوغدت ممظ فخندا الحي اندحب عائجًا الى 
بالده قبل ان تبمغ الحسمة ىجفيا وريتذارد قمب األسج ممظ انكمتخا .وساعج وصػل ريتذارد 

ه عقج  588ه ،وفي شعبان سشة 587ييغ سشة قمب االسج عمى سقػط عكا في أيجي الريب
صمح الخممة واستقبل الفخيقان ىحا الرمح بإرتياح شجيج لسا نالو مغ شػل الحخب . وتػفي 

ه ،وىػ في الدابعة والخسدػن مغ عسخه .ودفغ في 589صفخ  27صالح الجيغ في 
 دمذق.

مغ عائمتو فجعل مسكمة كان صالح الجيغ قج قدع مسمكتو الػاسعة االشخاف بيغ اوالده وأفخاد 
دمذق البشو االفزل نػر الجيغ. لع يكغ االفزل يرمح لمدعامة لزعفو وانذغالو عغ شؤون 



الخعية بأمػره الخاصة. وانتيى االمخ بتػحيج البيت االيػبي تحت زعامة العادل أخي صالح 
يغ م ،وتختب عمى الدمصان الججيج الػقػف في وجو الرميبييغ المح1200ه/596الجيغ سشة

 يػجيػن أنطارىع اتجاه مرخ.
ونفح الرميبيػن تحسديع ىحا بتجييد حسمة رابعة إلى السذخق ولكشيا انحخفت ىحه السخة 
واستػلت عمى القدصشصيشية واقامت مسمكة التيشية فييا ،وأدى ذلظ الى الجعػة الى حسمة 

 صميبية ججيجة لتحقيق ما لع تحققو الحسمة الخابعة اال وىػ احتالل مرخ.
 17ػجيت الحسمة الججيجة نحػ دمياط ،وفي أثشاء حرار دمياط تػفي الدمصان العادل في ت

 ه ، فخمفو ابشو السمظ الكامل في حكع مرخ.615سشة 
ولكغ االيػبييغ ما لبثػا حيغ زال خصخ العجو ، أن عادوا الى مشازعاتيع الجاخمية لتحقيق 

 مصامع اقميسية.
ه  620مظ الكامل واخيو السمظ السعطع سشة وبمغ الخالف أشجه بيغ الدمصان الس 

بدبب رغبة االخيخ في تػسيع مشاشق نفػذة في بالد الذام فاستػلى عمى بعس اعسال حساة 
 ، فكان ذلظ بجاية الخالف بيشيسا.

ادت الخالفات الذجيجة بيغ ابشاء الدمصان السمظ العادل الى اضعاف الدمصة األيػبية مسا 
ه  626حسمة ججيجة الى السذخق ،والى عقج اتفاق يافا سشة شجع الرميبييغ عمى ارسال 

،مجة عذخة سشػات بيغ االمخاشػر فخدريظ الثاني والسمظ الكامل ،وقج نز ىحا االتفاق عمى 
تدميع مجيشة القجس لمفخنجة عمى ماىي عميو ، التججد اسػارىا وال يكػن لمفخنج شيء مغ 

يكػن الحخم الذخيف بسا حػاه مغ الرخخة ضاىخىا ، بل تكػن جسيع القخى لمسدمسيغ وأن 
السقجسة والسدجج االقرى بأيجي السدمسيغ ،واستثشيت قخى عجيجة تخكت لمفخنج عمى شخيقيع 

 مغ عكا الى القجس.
ادى تدميع بيت السقجس لمرميبييغ بتمظ الديػلة الى اثارة مػجة عارمة مغ الدخط واالسى 

 ر في جبيغ الدمصان الكامل وعرخه.في العالع العخبي واالسالمي ،وعج وصسة عا
 احنالل الدولة االيىبية وسقىطها

بجأ انحالل الجولة االيػبية مشح أواخخ حكع السمظ الكامل ،وكان ليحا االنحالل مطاىخ متعجدة 
 عمى رأسيا :

 حخوب بيغ أمخاء األيػبييغ كادت تكػن مدتسخة. نذػب .1



زوال فكخة الدمصان األكبخ الحي كان يعتخف بو وبدمصتو جسيع األمخاء االيبػبييغ  .2
ويعجون أنفديع تابعيغ لو ، فدال بحلظ التزامغ بيغ أفخاد االسخة ،وتبع ذلظ محاولة 
كل مشيع الحفاظ عمى امارتو ولػ باالستعانة بالفخنجة وغيخىع ، بعج ان كانت فكخة 

 ب االسخة الخئيدي.قتال الرميبييغ واخخاجيع واج
وبعج صخاع عشيف بيغ رجال البيت االيػبي تسكغ الرالح ايػب مغ دخػل القاىخة سشة 

 ه كان الرالح ايػب شخرية قػية ،وقج شيج عرخه احجاثًا داخمية وخارجية ميسة.636
ادى تحخيخ بيت السقجس الى قجوم حسمة صميبية سابعة بقيادة لػيذ التاسع ممظ  

م ، وتػفي الدمصان السمظ الرالح  1249ه/647فخندا ، تػجيت الى دمياط مباشخة سشة 
في أثشاء صج ىحه الحسمة ، فقامت أرممتو شجخ الجر بتديخ االمػر فأخفت خبخ وفاة زوجيا 

باسع الدمصان . كسا أخحت البيعة البشو السمظ السعطع تػران ،وراحت ترجر الكتب والسخاسيع 
شاه السقيع في حرغ كيفا ،وأرسمت اليو تحزو عمى الحزػر وتست عمى يجيو ىديسة ىحه 
الحسمة الرميبية التي كان معطع أفخادىا مغ الفخندييغ ووقع السمظ لػيذ التاسع أسيخًا ،وعقج 

الف قصعة ذىبية فجية ، عمى أن  800ط ودفع اتفاق تقخر فيو جالء الرميبييغ عغ دميا
يصمق سخاح السمظ لػيذ بعج تدميع دمياط ودفع نرف ما ىػ مقخر مغ الفجية ،وأن يعقج 

 بيغ الصخفيغ صمح مجتو عذخ سشػات.
قتل تػران شاه عمى يج مساليظ أبيو قبل أن يتسع تشفيح االتفاق الدابق مع الرميبييغ ، فأدى 

ه. ولع يعتخف 648اليػبية في مرخ وقيام دولة السساليظ في سشة ذلظ الى سقػط الجولة ا
أيػبية الذام بذخعية تػلي السساليظ الحكع في مرخ وعقجوا العدم عمى قتاليع واستخالص 

 البالد مشيع.
 


