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 يادي از مؤلف

 صمولودي از نسل پيامبر 

واقـع در  » تكيه« ي هميالدي در دهكد 1914هجري برابر با  1332در روز ششم محرم سال 
بنـام عالمـه امـام     هان گشود كه بعدها او را در جهانكيلومتري لكنو مولودي ديده به جهفتاد 

دوسـت و   مـذهبي و دانـش   ي هشناختند، ايشان در يـك خـانواد   سيد ابوالحسن علي ندوي مي
در  / اي كه مجاهدان و مصلحاني چون سيد احمـد شـهيد   شهيدپرور تربيت يافت، خانواده

 امان خويش پرورده است.د
منتسب به خاندان نبوت است و سلسله نسب وي به امام حسن بن علـي   /سيد ابوالحسن 

الحي بن فخرالدين، از دانشمندان بلندپايه و اطبـاي  رسد، پدرش سيد عبد مي بن ابي طالب 
 دست زمان خود بود كه به زبان عربي و فارسـي تأليفـات گونـاگوني    حاذق و نوسندگان چيره

است كـه در هشـت جلـد بـه زبـان عربـي        »نزهة احلـواطر«كتاب ها  آن ترين دارد كه معروف

 نگاشته شده است.
م) از  1923ق /  1341پدر مهربان خويش را در سال ( ي هسالگي ساي عالمه فقيد در سن نه

دست داد و سرپرستي او را برادر بزرگش دكتر سيد عبدالعلي حسني به عهده گرفت. مادرش 
و » الدعاء والقدر«لنساء، نيز از زنان دانشمند و نويسندگان بزرگ بود كه از آثار او رساله خيرا

 توان نام برد. را مي» حسن معاشرت«

 دوران كودكي

اي پرورش يافت كه همه افراد آن، اهـل علـم و مطالعـه و اهـل قلـم       در خانواده /ندوي
دانسـتند،   آن را بر خـود الزم مـي   رسيد، مطالعه شان مي دست بودند و هركتاب جديدي كه به

سالگي زبان عربي، انگليسي و فارسي  13 – 12ن يبر اثر همين ذوق مطالعه بود كه سيد در سن
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العلمـاء بـا شـركت     ةنـدو  م) كنفـرانس  1926نگامي كه در سـال ( و ه ،دانست را به خوبي مي

 علماي بزرگ برگزار گرديد، وي به زبان عربي سخنراني كرد.

 زوي و دانشگاهيتحصيالت حو

آغاز نمود و پس از تمام مبادي زبـان اردو  » لكنو«تحصيالت ابتدائي را در زادگاه خويش 
نويسـي يـك معلـم     به فراگيري فارسي پرداخت، پدرش براي آموزش زبان فارسـي و خـوش  

براي وي انتخاب كرد، سيد دروس عربي (صرف، نحو، بالغـت و...) را  خصوصي و با تجربه 
فـرا   و عالمه تقي الدين هاللي مراكشـي  اي چون شيخ جليل بن محمد عيني جستهاز اساتيد بر

سـالگي در   م در سـن چهـارده   1927و پس از تمام دوره ابتـدائي و متوسـطه در سـال     ،گرفت
و در اين اثنا زبـان انگليسـي را فـرا     ،دانشگاه دولتي لكنو در رشته ادبيات به تحصيل پرداخت

نامه و مدال طال از آن دانشگاه شد و از آن پس به فراگيري  هيگرفت و موفق به دريافت گوا
 علوم اسالمي پرداخت.

م نــزد عالمــه حيــدر حســن خــان اســتاد حــديث  1929ايشــان دروس حــديث را در ســال 

م براي ادامه تحصـيالت عـالي خـود     1930و سپس در سال  ،آغاز كرد العلماء ةدارالعلوم ندو

پيش مصلح بزرگ و دانشمند معـروف، عالمـه احمـد علـي     عازم الهور شد و زانوي تلمذ را 
زرگ عالمـه  م براي كسب فيض از محضر دانشمند ب 1932و در سال  ،خم كرد /الهوري 

ر و در همان سال بار ديگر جهت ادامـه تحصـيل بـه الهـو     ،بند رفتحسين احمد مدني به ديو
ث پرداخت و از آنجـا  به تخصص در رشته تفسير و حدي عزيمت كرد و در معهد قاسم العلوم

 نامه عالي علمي دريافت نمود. گواهي

 تدريس

العلمـاء لكنـو بـه تـدريس      ةسالگي در دارالعلوم نـدو  م) در سن بيست 1934امام در سال (

م) از  1939سـال (  سپرداخت، و به مدت ده سال مسند درس را زينت بخشيد، و سرانجام در
ر احياي امر به معروف و نهي از منكر تمام وقت گيري كرد و به منظو كار تدريس موقتاً كناره
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فرسايي را متحمـل   و در اين راه زحمات طاقت ،خود را وقف دعوت و تبليغ در راه دين نمود
هـاي تبليغـي بـه كشـورهاي عربـي و اسـالمي مسـافرت         شد و به همين منظور در رأس هيـات 

غ ديـن بـا زبـان و قلـم     كرد، و تا واپسين لحظات عمـر پربـركتش در سـنگر دعـوت و تبليـ      مي
خويش، به عنوان مجاهدي هميشه در صحنه جانفشاني و جد و جهد كرد و همواره از ضعف 

 برد. و انحطاط مسلمين به شدت رنج مي
مقطعـي بـار ديگـر بـه تـدريس و نشـر معـارف         ي هسيد پس از پشت سرگذاشتن ايـن دور 

لكنـو بـه   » ن تبليغـات اسـالمي  سازما«م در  1951م تا سال  1943اسالمي روي آورد و از سال 

 )ة(اجلامعة السورياز سوي دانشگاه دمشق  1955و در سال  ،تدريس قرآن و حديث پرداخت

مسئوليت تدريس  ، و به عنوان ميهمانبراي همكاري و تدريس در اين دانشگاه فرا خوانده شد
ريس در م از سـوي شـاه سـعود بـراي تـد      1962سال  رداين دانشگاه را پذيرفت، همچينن  در

اما سيد تدريس هميشگي و قبول كرسـي رسـمي    منوره دعوت شد، ي هدانشگاه اسالمي مدين
گاه اسـالمي مدينـه   نشم بنا به دعوت دا 1936هـ /  1382استادي را نپذيرفت. بنابراين، در سال 

 به عنوان استاد ميهمان در آنجا مشغول تدريس گرديد.

 فعاليت مطبوعاتي

از فعاليـت در ايـن    /ها دارنـد، امـام    مؤثري در بيداري ملت از آنجا كه مطبوعات نقش
 13م) در سـن   1927زمينه نيز غافل نماند، ايشان نخستين فعاليت مطبوعاتي خـود را در سـال (  

و نخستين اثـر او بـه زبـان     ،آغاز كرد» دار زمين«زبان از راه نوشتن مقاله در مجله اردوسالگي 
م) توسـط عالمـه رشـيد رضـا در مجلـه       1930 –هــ ق   1346اي بود كه در سـال (  عربي مقاله

دمشـق  » المسـلمون « ي هم مديريت مجل 1940در سال  /مصر منتشر شد، امام ندوي » المنار«
از جهـت چـاپ و نشـر    » آكادمي تحقيقات و نشـريات اسـالم  «م  1995و در سال  ،را پذيرفت

محمـد منظـور نعمـاني (ره)     نـا م بـا همكـاري موال   1962و در سـال   ،كتب اسالمي بنيـاد نهـاد  
م بــه تــأليف يــك سلســله  1944و در ســال  ،گــذاري كــرد را پايــه» نــداي ملــت« ي هنامــ هفتــه
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هاي زنده  به زبانها  آن هائي راجع به روش دعوت و تربيت اسالمي اقدام نمود كه بيشتر كتاب
 جهان ترجمه شده است.

 نويسي ايجاد تحول در ادبيات و تاريخ

هـاي علميـه بـراي     س احساس نمود كه محتواي برنامه درسـي حـوزه  هنگام تدري /سيد 
هـايي را تـأليف كنـد     طالب علوم ديني عصر حاضر كافي نيست، لذا در صدد برآمد تا كتاب

و بـه همـين منظـور در     ،هاي قديم مورد استفاده قرار گيرند كه در برنامه درسي به جاي كتاب

ة النـدو «تحـت عنـوان    فـرانس بـين المللـي   زاري يـك كن م به برگـ  1983نوزدهم آوريل سال 

دعوت به عمل آورد و تعدادي  بان بزرگ عربي، و از اداقدام نمود» لالدب االسالمي العاملية

ها تـأليف كـرده بـود بـه آنـان       هاي ادبي را كه جهت تصويب در برنامه درسي حوزه از كتاب
هـاي درسـي    س جـزو برنامـه  مورد تأييد قرار گرفته و از آن پـ ها  آن عرضه نمود كه از جانب

 هاي جهان اسالم قرار گرفتند. هاي علميه و دانشگاه حوزه
همچنين پس از مطالعه و تحقيق در تاريخ اسالم به ايـن نتيجـه رسـيد كـه بايـد در سـبك       

نگاري تحولي به وجود آيد، زيرا اكثـر مورخـان بـه شـرح حـال پادشـاهان و فتوحـات         تاريخ
طفره رفته اند.  هاي اصالحي و خدمات اجتماعي اليتاز ثبت فع فرمانروايان بسنده كرده اند و

نامـه بسـياري از    را در پـنج جلـد نوشـت و زنـدگي    » دعـوت و اصـالح   تاريخ«بنابراين، كتاب 
نامه خويش را كه زندگي يك دعوتگر  مصلحان و مجتهدان نامدار اسالمي و همچنين زندگي

هـاي فراوانـي دارد، بـه     علومات و تجربهدست است و براي خوانندگان م مصلح و مورخ چيره
 رشته تحرير درآورد.

 تاليفات

رسد و  به بيش از سيصد كتاب ميها  آن آثار و تاليفات بسياري دارند كه شمار /ندوي 
از حوصله اين مختصر خارج است، حدود سي كتاب از آثار ماندگار ها  آن ذكر عنوان تمامي
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م اتوان كتب زير را ن ميها  آن ترين كه از جمله مهم ه استدايشان تاكنون به فارسي ترجمه ش
 برد:

 تاريخ دعوت و اصالح، در پنج جلد كه تاكنون فقط جلد اول آن منتشر شده است. -1
 حدود خسارت جهان و انحطاط مسلمين. -2
 نبرد ايدئولوژيك يا ارزيابي تمدن غرب. -3
 آئين زندگي. -4
 تفسير سياسي اسالم. -5
 بر تزكيه و احسان يا تصوف و عرفان.نگرشي نوين  -6
 موالنا محمد الياس و نهضت دعوت و تبليغ. -7
 نبي رحمت. -8
 هاي انديشه اقبال. شگفتي -9

 المرتضي. -10

 هاي سياسي فعاليت

اعتنـا   به كار تدريس و تأليف اكتفا نكرده و نسـبت بـه حـوادث جهـان بـي      /امام ندوي 
هاي سياسي بسيار گسترده شده الزم  فعاليت ي هكه دايرنبود، او معتقد بود كه در زمان حاضر 

دانند، در حقيقت  علماء در سياست سهيم باشند و آنان كه دين را از سياست جدا مي است كه
وي به همين منظور دست به تشكيل  ،خوانند مسلمانان را به خودكشي ديني و اجتماعي فرا مي

و » پيـام انسـانيت  «هـايي ماننـد جنـبش     كـت اسـالمي زد. و حر  –هاي ملـي   و جنبش اه سازمان
 گذاري كرد. ها موسسه و سازمان ديگر را پايه شوراي حمايت از حقوق مسلمين هند و ده

گـران و   دعـوتگر و مصـلحي حكـيم بودنـد كـه دعـوت       ،حقا كه ايشان امامي دورانديش
هـاي   يشـه هاي بيدارگر اسالمي با هر گرايش و طرز تفكري كه داشـتند از افكـار و اند   جنبش

گرفتند، از جنبش اخوان المسلمين گرفته تا نهضت دعـوت و تبليـغ كـه     واالي ايشان الهام مي
آن بود، همگي وي را به عنوان پيشوا قبول داشتند كه به خواست  ي هخود يكي از رهبران زبد
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وي براي هميشه همچون خورشـيدي فـروزان فـرا     ي هالهي رهنمودهاي روشنگرانه و مخلصان
 تگران و مردان انديشه و جهاد پرتو افشاني خواهد كرد.راه دعو

 گمان مبر كه چون تو گذشتي جهان گذشـت 
 

ــت    ــاقي اس ــزار شــمع بكشــتند و انجــم ب  ه
 

 جهانگردي و ارتباط با دنياي اسالم

ها و سمينارهاي علمي و تحقيقي كشورهاي اسالمي و ممالك  پيوسته كنفرانس /ندوي 
رساندن پيام اسـالم بـه جهانيـان بـه اكثـر كشـورهاي گيتـي         كرد و به منظور غربي شركت مي

هـاي دينـي نقـش     هـا و ارگـان   هاي مردمي و جنبش و در بسياري از نهضت ،نمود مسافرت مي
 /ي وحركت آنان سهم به سـزائي داشـته اسـت، نـد     ي هگيري تداوم و ادام فعال و در شكل

ده گيـرد و از پيـروي كوركورانـه و    بسيار مشتاق آن بود كه جهان اسالم رهبري دنيا را به عه

العـرب توجـه خاصـي     ةتقليد از بيگانگان اجتناب ورزد، به ويژه بـه سـرزمين حجـاز و جزيـر    

هـاي اندرزگونـه و    نامـه  ي هداشت و همواره با سران عرب در تماس بوده و به وسيل مبذول مي
هـاي خـود سـفارش     مينكردن نظام و احكام اسالم در سرز را به پيادهها  آن هاي متعدد مالقات

هـاي   به منظور بيداري مسلمين و رساندن پيام اسالم بـه جهانيـان مسـافرت    /ندوي كرد.  مي
همواره از قبول و احراز  اومتعددي به كشورهاي مختلف دنيا، از جمله اروپا و امريكا داشت، 

بـه عهـده   هاي مذهبي و اجتماعي فراواني را  ولي مسئوليت ،نمود هاي دولتي اجتناب مي پست
 توان به موارد زير اشاره نمود: ميها  آن داشت كه از جمله

 مكه معظمه. »سالمیرابطة العامل اإل«عضو دايم و معاون شوراي هيأت مؤسسان  -1

 عضو شوراني عالي دانشگاه اسالمي مدينه منوره. -2
 عضو كنفرانس اسالمي قدس. -3
 عضو كميته اجرائي كنفرانس اسالمي بيروت. -4

 .لكنو، هند» العلماء ةندو«اسالمي  مديركل مجمع علمي -5

 العلماء لكنو. ةسرپرست دانشگاه دارالعلوم ندو -6
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 عضو هيأت مؤسسان شوراي عالي، جهاني دعوت اسالمي، قاهره. -7
 موسس و مسئول مركز تحقيقات و مطالعات اسالمي دانشگاه آكسفورد، انگلستان. -8
 هاي اسالمي، ژنو. مجلس انتظامي مركز پژوهش ضوع -9

 مصر. –هاي اسالمي، قاهره  د جهاني پژوهشرئيس بنيا -10
 مصر. –عضو شوراي عالي امور ديني وزارت اوقاف، قاهره  -11
 سوريه. –عضو مجمع علمي و آكادمي عربي، دمشق  -12
 هند. –عضو شوراي دانشگاه دارالعلوم ديوبند  -13
 هند. –اعظم گره » المصنفيندار«عضو شوراي اجرائي  -14

 هند. –المعارف عثماني حيدرآباد  دائرة عضو -15

 هاي مدينه منوره و دمشق. استاد (ميهمان يا دعوتي سابق) دانشگاه -16
 هند. –مدير و مؤسس نهضت پيام انسانيت  -17
 عضو مجمع فقهي حجاز مقدس. -18
 عضو شوراي عالي جهاني مساجد. -19
 هاي اسالمي حجاز. سيون دانشگاهارعضو فد -20
 رياض. –مؤسس و رئيس بنياد جهان ادبيات اسالمي  -21
 بان عرب، دمشق، قاهره و اردن.عضو فرهنگستان ز -22
 اردن.» بيتالآل «عضو موسسه علمي و تحقيقي  -23
 هند. –رئيس سازمان دفاع از هويت اسالمي مسلمين  -24
 پاكستان. –گاه بين المللي اسالم آباد نشعضو شوراي عالي دا -25
 مؤسسه جمعيت تبشير و جذب هندوها و غير مسلمين به اسالم. -26
 هند. –تراپراديش رئيس سازمان آموزش ديني واليت ا -27

 تواضع و فروتني

هاي مهم  ش فراوان و منصببه رغم داشتن كماالت انساني برجسته و دان /عالمه ندوي 
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كـرد، از   هاي جهاني شركت مي و هرگاه در كنفرانس ،بسيار متواضع و فروتن بودند در جهان
تنـي ايثـار و   جـويي و فرو  كـرد، حـق   هاي بزرگ كه مقر مدعوين بود پرهيز مي اقامت در هتل

آمــد، از اينجاسـت كــه علمـا و انديشــمندان و    اخـالص از صــفات بـارز ايشــان بـه شــمار مـي    
قابل  شائبه و فضايل غير به خدمات بي هاي برجسته دنياي اسالم و شخصيت نويسندگان بزرگ

(ايشان اقرار و اعتراف داشته اند انكار
0F

چـون در ايـن مختصـر مجـال نقـل و بـازگويي همـه         .)1
 در يك جمله بايد گفت: ،كماالت ايشان وجود نداردصفات و 

 »دامان نگه تنگ و گل حسن تو بسيار«

 /عالمه ندوي تقدير از خدمات 

عالمـه نـدوي    ي هبارها از سوي محافل علمي، ديني، سياسي و اجتماعي از خدمات ارزنـد 
 تقدير به عمل آمده است. /

ك فيصل كه هرساله بـه بزرگتـرين   مل ي هم جايزه جهاني موسوم به جايز – 1980در سال 
شود و از نظر اهميت در جهان اسالم مانند جايزه اروپـايي   شخصيت برگزيده اسالمي اعطا مي

ص داده شد، ايشـان مبلـغ ايـن    صااخت /به سيد يشاناست، جهت تجليل از خدمات ا» لنوب«
 فرهنگي اهداء نمود. زجايزه مهم را به مراك

 ي هدكتـراي افتخـاري در رشـت    ي هاه كشـمير بـه درجـ   م از سـوي دانشـگ   – 1981در سال 
ي اهـ  نامه و دكتراي افتخاري ديگر نيز از دانشـگاه  و همچنين چندين گواهي ،ادبيات نايل آمد

 معروف جهان دريافت كرده است.
اي  مـيالدي كميتـه   1999هجـري برابـر بـا هفـتم ژانويـه سـال        1419در بيستم رمضان سال 

براي تعيين بزرگترين شخصيت اسالمي معاصر تشـكيل شـد،    مركب از علماي برجسته جهان
را بـه عنـوان بزرگتـرين شخصـيت اسـالمي قـرن بيسـتم         /اين كميته به اتفـاق آراء نـدوي   

                                           
ابواحلسن الندوی، «و » رسائل االعالم«هاي  آوران جهان را در كتاب هايي از اظهار نظرهاي نام نمونه -)1(

 مطالعه كنيد.» ديباأل مام املفكر الداعيةاإل
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كه مبلغ يـك ميليـون درهـم    » كريمجايزه جهاني قرآن«مللي موسوم به برگزيده و جايزه بين ال
ا شد، حضرت سيد همه اين مبلـغ را نيـز   (معادل دوازده ميليون روپيه هندي) بود به ايشان اعط

 جهت نشر معارف اسالمي به مدارس ديني و فرهنگي هند اختصاص داد.
ربانيت و  ي هدر كنار ساير امتيازها جنب  /بزرگترين امتياز حضرت سيد ابوالحسن ندوي 

سحر و بلندپروازي ايشان بود. حقا كـه وجـودش منبـع فـيض و      بعد عرفاني و سوز درون و آه
اي  رچشمه قوت معنوي امت اسالمي بود، ايشان مصلحي مخلص مجاهدي نسـتوه، نويسـنده  س

 توان گفت: دست سخنوري بليغ، عارفي خداجو بودند كه در يك كالم مي چيره

 به سوي ديار جاويدان

و ايشـان پـس    ،نيز تحقق يافت /سرانجام، سنت الهي در حق امام سيد ابوالحسن ندوي 
ناپـذير در راه گسـترش معـارف اسـالمي و كوشـش بـراي        ه خسـتگي از عمري تالش و مبارز

 بازگشت مجد و عظمت ديرينه اسالم به ديدار يار پر گشود.
 45و  11م روز جمعه سـاعت   – 1999دسامبر  31هـ برابر با  1420رمضان سال  22وي در 

 سالگي دعوت حق را لبيك گفت. 87دقيقه در حال روزه و اعتكاف در سن 
يس  ي هو لباس خود را تعويض و به تالوت سور هتي قبل از وفات غسل نمودايشان لحظا

ۡجرٖ َكرِ�ٍ� ﴿ ي هپرداختند، چون به آي
َ
هُ بَِمۡغفَِر�ٖ َوأ ۡ را به بخشش و او « ]11[يس:  ﴾١فَبَّ�ِ

آور مژده الهي را لبيك گفتند و جان به جان آفرين  پيام ،رسيدند »پاداش نيكو مژده دهيد
 تسليم كردند.

آري، ايشان با حالتي به ديدار پروردگار خويش رفت كه در دنيا به استقبال ميهمانان 
  ابن يمين: ي هبه گفت ،رفت گرامي يا به مسافرت مي

 روانش شاد و نهضتش آباد باد
هاي مستقلي كه در اين باره نگاشته شده  براي اطالع بيشتر از زندگاني عالمه فقيد به كتاب

 ز جمله:است مراجعه كنيد، ا
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 مفكراً.، كاتباً ويبواحلسن الندوأ -١

 مرآة كتاباته وحمارضاته. يف يبواحلسن الندوأ ةالعالم -٢

 ».يللقرضاو« ياحلسن الندو أيبعند  ركائز فقه الدعوة -٣

 مسرية احلياة يا كاروان زندگی، در هفت جلد. يف -٤

 از شيخ علی طنطاوی.» ذكريات« -٥

 ».جندی استاد انور«عالم القرن الرابع عرش اهلجری أ -٦

 ».استاد حممد جمذوب«مفكرون عرفتهم علامء و -٧

 دكرت عبداهللا عباس ندوی.» مري كاروان« -٨

 .استاد شاد علي قاسمي »وين كي نظر  نا سيد اباالحسن ندوي وشاهير اوتوال« -9

ســيد عبداملاجــد «كــر الداعيــة األديــب فمــام املابواحلســن علــی احلســنی النــدوی، اإل -١٠

 ».غوری

 
 عبدالقادر دهقان

 



 
 
 

 خني از مترجمس

تبـار كـه زنـدگي خـويش را     اين مسلمان كُرد /بدون ترديد سلطان صالح الدين ايوبي 
فداي اسالم نمود، يكي از معجزات آشكاري است كه بر جاودانگي و پاينـدگي ديـن اسـالم    

نجابت و صالحيت اين امـت اسـت، و بـا مطالعـه سـيره سـلطان صـالح         ي هداللت دارد و نشان
وي بـراي پيشـبرد اهـداف اسـالمي      ي هشـائب  هاي بي ها و تالش و جانفشاني ها الدين و رشادت

گردد، سلطان صالح الدين يكي از مجاهدان و مجددان  خاطرات صدر اسالم براي ما تازه مي
هـاي   ها و مكـان  بيشماري است كه در طول تاريخ پرفراز و نشيب، اما پرافتخار اسالم در زمان

 هور نموده اند.سالم ظختلفي براي ياري دين مبين ام
عصر سلطان صالح الدين شـباهت  وضعيت كنوني مسلمانان از جهات متعددي با وضعيت 
لمانان و سـومين حـرم،   مـا مسـ   ي هدارد، امروز نيز همانند آن دوران بيت المقدس نخستين قبلـ 

خورده اشغال شده  به دست دشمناني قسم صامبران و محل عروج حضرت پيامبر ميعادگاه پي
و تاريخ گواه است كـه هـيچ فرصـتي را     اند، از نخستين روز با مسلمانان بناي دشمني نهادهكه 

دهنـد، امـا كشـورهاي اسـالمي بـه       زدن به اسالم و مسلمانان از دست نداده و نمـي  براي ضربه
گويند كه گويا جهان اسالم هيچ مشكلي ندارد، و بسـياري   كنند و سخن مي اي عمل مي گونه

المي همچون عصر سلطان صالح الدين نه تنها باهم متحد نيستند و به مصالح هاي اس از دولت
انديشند، بلكه براي منـافع و اهـداف شخصـي خـويش بـا همـديگر درگيـر جنـگ          اسالم نمي

و مسلمانان نيـز از نصـرت    اند، هستند، و چه بسا با دشمنان اسالم نيز پيمان صلح و دوستي بسته
گوييم مسلمانان عصـر حاضـر بـيش از هـر      از اينجاست كه مي ،اند الهي نااميد و مأيوس گشته
هاي وي بـراي ايجـاد    سيره سلطان صالح الدين و بررسي برنامه ي هعصر ديگري نياز به مطالع

اتحاد و همبستگي ميان مسلمانان و شناخت عوامل و ابزاري كه سلطان براي رسيدن به اهداف 
 كار گرفتند، دارند.بلند اسالمي و در نهايت فتح بيت المقدس ب
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بايد دانست تا هنگامي كه مسلمانان براي رسيدن به فتح و پيـروزي بـرخالف سـنت الهـي     
گام بردارند و بخواهند از طريقي ديگر به فتح و پيروزي برسند، هرگز موفـق نخواهنـد شـد و    

ا ثمر خواهد ماند، زيـرا سـنت تغييرناپـذير الهـي بـر ايـن اسـت كـه تـ          هاي آنان بي تمام تالش
هنگامي كه مسلمانان با ايمان و يقيني راسخ و تقواي الهـي و پرهيـز از معاصـي و آمـادگي و     

بـه  ريزي كامل و اتحاد و همبستگي و با فرماندهي واحد و قصـد نصـرت و يـاري ديـن      برنامه
ه و جنگي يكي وتاريخ گواه است كه هرگاه مسلمانان در غز ميدان نروند، موفق نخواهند شد.

 دچار شكست و متحمل خسارت گشته اند. اند، ل را ناديده گرفتهاز اين عوام
و عـواملي كـه    ،بنابراين، بر ما الزم است كه براي ايجاد عوامـل فـتح و پيـروزي بكوشـيم    

 اي جز شكست و ناكامي به دنبال نداريم از بين ببريم. ثمره
أليف فقيـد  فارسي يكـي از صـدها تـ    ي هاي كه اكنون در دست مطالعه داريد، ترجم رساله

و با اين كه حجم اندكي دارد شامل مطالب ارزنده  ،باشد مي /عالم اسالم ابوالحسن ندوي 
، و در كنـار آن در بـاره شـهيد    باشد مي /و نكات مهمي در باره سلطان صالح الدين ايوبي 

ن به اين ميدان گام نهـاده و  يكه قبل از سلطان صالح الد كيالدين و سلطان نورالدين زنعماد
 هاي صليبي درخشيدند، سخن به ميان آورده است. ر جنگد

هـاي   الزم به يادآوري است كه براي آشنايي بيشتر با شخصيت و خدمات علمي و فعاليت
اي كوتاه در باره زندگي ايشـان كـه توسـط اسـتاد گرامـي و بـرادر        مقدمه /اسالمي ندوي 

 م.دوي كتاب افزنگاشته شده، در ابتدا ارجمند جناب مولوي عبدالقادر دهقان
پـاداش   ي هخواهم كه اين كتاب را براي مؤلف و مترجم ماي در پايان از خداوند متعال مي

 اخروي و براي شما عزيزان مفيد بگرداند.

 اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. صىلو

 عبدوالقدوس دهقان
 1380 –تابستان 

 گشت، سراوان



 
 
 

 بر آرامگاه سلطان صالح الدين

بيرون آمده و به سوي جامع اموي حركت كرديم و قبل از اين كـه  » الظاهريه«كتابخانه  از

والـدين سـرباز دليـر اسـالم     نارصامللـة وارد مسجد شويم، آرامگاه شرف االسالم والمسلمين، 

را كه خداونـد بـه وسـيله او اسـالم و مسـلمانان را روسـفيد و        /سلطان صالح الدين ايوبي 
 ت صليبيان را پاسخ گفت و شوكت آنان را درهم كوبيد، زيارت كرديم.سربلند نمود و جمال

 ي هاو و معرك ي هلحظاتي بر ورودي مقبره ايستاديم و افتخار بزرگ و عظمت عمل جاودان
، و فرشـتگان و  ي كه به نابودي صليبيان انجاميدا ساز حطين را به ياد آورديم، معركه سرنوشت

ند، و به شعر زركلي تمثل بستم كه از زبان فلسطين و سـاكنان  باش و ثناء گفتبرئيل به او شادج
 گويد: آن مي

ــــــا هــــــايت ــــــة فين ــــــدين ثاني  صــــــالح ال
 

 وجـــــــــــــــــــــــددي حطـــــــــــــــــــــــني 
 

ـــــــــــــــــــــأو ش ـــــــــــــــــــــبه حطـــــ  يناـــــــ
 

حطين و يا الاقل شبيه حطين را، بـاز   ي هبار ديگر صالح الدين را به ميدان فرست و معرك«
 ».آفرين

ان گرفـت و  نرا از دشممسلمانان  شديم، مجاهدي كه انتقام به آرامگاه مجاهد عظيم وارد 
و بـراي يـاري ديـن او بـه پـا خاسـت، و از شـرافت اسـالم و بيـت           خداوند را خشنود سـاخت 

المقدس و كرامت و آزادگي امت اسالم پاسداري نمـود، بـرايش دعـاي رحمـت و مغفـرت      
 نموديم.

اي سوريه را فتح كرد، بر سر قبر  هفرانس» گورو«يكي از همراهان گفت: هنگامي كه ژنرال 
مـا آمـديم و    خوابي؟ ببين صالح الدين تا كي مي«سلطان آمد و آن را با لگد كوبيد و گفت: 

ها و كبر و غرور اروپائيان بعيـد   اي مغزي فرانسه آري، اين امر از سبك ».سوريه را فتح كرديم
 نيست، به راستي كه شاعر درست گفته است:
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 ».ار مرده استيك زنده حريف هز«
 .برگرفته از كتاب ديگر مؤلف مذكرات سائح في الشرق العربي

 



 
 
 

 ي مؤلف] [مقدمه

 ��م ا� ا����ن ا����م

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني حممد وعىل آله وصحبه أمجعني 

 ومن تبعهم بإحسان وإيامن وجهاد إىل يوم الدين، أما بعد:

اسـالم و آيـات درخشـان     ي هطان صالح الدين ايوبي يكي از معجزات جاودانترديد سل بي
الهي است، و جا دارد كه جوانمردي عزت و غيرت اسالمي در هر زمان و مكان و هر عصر و 

و نويسندگان پژوهشگران و اهل قلم در تأليف و  ،سيره و اخبار وي بپردازند ي همصر به مطالع
و بـراي شـناخت    ،هـايش از همـديگر سـبقت گيرنـد     قهرمـاني نوشتن در باره سـيره مكـارم و   

شخصيت و خدمات وي همايشها و مجامع علمي تشكيل دهند و به پژوهش و تـأليف در ايـن   
ايـن بزرگمـرد تـاريخ     ي هها و مسلمانان آنگونه كه شايست عربموضوع بپردازند، اما متأسفانه 

و آنچـه بـه    انـد،  افي مبـذول نداشـته  اسالم است حق وي را نپرداخته و به اين موضوع توجه ك
هايي كه به  همچنان از كتاب ،هاي غربي به ويژه زبان انگليسي در باره او نوشته شده است زبان
و ايـن موضـوع    شـتر اسـت.  ن صـالح الـدين نگاشـته شـده، بي    اهاي اسالمي در بـاره سـلط   زبان

بـا خـاطري آسـوده و     طلبـد كـه   اي توانا، بلندهمت، پرحوصـله و بردبـار مـي    همچنان نويسنده
 تحقيقي وسيع و نگرشي ژرف به تأليف و نگارش در اين موضوع بپردازد.

بريم از هر عصر ديگري به ابراز محاسن و افتخـارات و   شايد عصري كه ما در آن بسر مي
هاد و تجديد اسالمي نياز بيشتري دارد، و جسلطان صالح الدين در تاريخ  مختبيين جايگاه شا

 گويد: خواند و از زبان خيرالدين زركلي مي ان اين امت را فرا ميهاتف غيب همچن

 صــــــــــــــالح الــــــــــــــدين هــــــــــــــايت
 

 ثانيـــــــــــــــــــــــــــــة فينـــــــــــــــــــــــــــــا 
 

ـــــــــــــــــــــــني ـــــــــــــــــــــــددي حط  وج
 

ـــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــبه حطين  أو ش
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بـاز   ،حطين و يا الاقل شبيه حطين را ي هبار ديگر صالح الدين را به ميدان فرست و معرك«
 ».آفرين

الدين نوشته بودم كه آن را بـه كتـابي   سلطان صالح  ي همن قبالً فصلي مستقل در باره سير
 نـام نهـاده بـودم، افـزودم.     )1F1(»تاريخ دعوت و عزيمت«كه به زبان علمي هند داردو) نگاشته و 

دمشق اصرار داشت كه مـن  » القلمدار« ي همدير مؤسس» محمد علي دوله«برادر بزرگوار استاد 
مـل  عناگفته نماند كه من ايـن   كنم، اين بزرگمرد تاريخ اسالم تأليف تسير ي هكتابي در بار

بران كشورهاي اسـالمي و  و اميدوارم كه براي ره ،دانم را موجب تقرب به درگاه خداوند مي
منبع خير كثير و بسيار مفيد واقع گردد، اما اين كار به فراغ خاطر و  جوانان پرشور و بافرهنگ

صـالح الـدين و بعـد از    هايي نياز دارد كه در عصر  فرصيت مناسب و كثرت مراجعه به كتاب
هاي اسالمي و بيگانه در اين باره نگاشـته شـده اسـت، و چنـين فرصـت و فراغتـي        وي به زبان

مدتي طوالني برايم ميسر نگردد، بدين جهـت بـه بـرادر جـوانم اسـتاد محمـد اجمـل         شايد تا
بحثـي  اصالحي ندوي پيشنهاد نمودم كه اين فصل را به زبان عربي برگرداند، زيرا با ايـن كـه   

اي كلـي و اجمـالي امـا     اي دربر دارد و چهـره  مختصر و خالصه است معلومات مفيد و ارزنده
و مقدمه و مشوقي اسـت بـراي    ،دهد بزرگ اسالمي ارائه مي ي هروشن و نمايان از اين فرماند

ه قـدر تشـنگي بايـد    هـم بـ   –تر و شناختي كاملتر آب دريا اگر نتوان كشيد  اي گسترده مطالعه
يشان در مدتي كوتاه آن را به نحو احسن ترجمه نمود و به خوبي از عهده آن برآمد، چشيد، ا

 و پس از آن بنده بر كاروي تعديل و تغيير اندكي انجام دادم.
و اكنون آن رساله در دسترس خوانندگان قرار دارد، اميدوارم كه موجب تقويت اعتقاد و 

هـايي   امت و بيانگر نيروي ايمـان و شـگفتي  يقين آنان به جاودانگي اين رسالت و نجابت اين 
اسـالمي كـه در    ي هاي كه ميـان ايـن فرمانـد    و بدين وسيله تفاوت عمده باشد. آفريند، كه مي

                                           
عه اهل سنت جناب موالنا محمد ابراهيم دامني اين كتاب توسط مجاهد نستوه و استاد فرزانه و فقيد جام -)1(

به سراي جاويدان شتافت، به زبان فارسي ترجمه شده و تا كنون  1380كه در واپسين روزهاي تيرماه  /
 انتشار يافته است.» تاريخ دعوت و اصالح«جلد اول آن تحت عنوان 
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فارغ التحصـيل گشـته، و    صدامان ايمان به خداوند تربيت يافته و از مدرسه حضرت محمد 
لبي و ماديگرايي پرورش يافتـه  ط ميان رهبراني كه شيفته فرهنگ بيگانه هستند، و در دامان نفع

اند و اغراض شخصي و مطامع سياسي آنان را به ميدان فرستاده است، وجـود دارد دريابنـد. و   
و  ،آن همان تفاوتي است كه نتايج و پيآمدهاي كـار آنـان را بـه كلـي متفـاوت سـاخته اسـت       

 .باهللا التوفيق و پردازد، وزد و بهاي گزاف آن را ميس جهان اسالم همچنان به آتش آنان مي
 

 م 1975/  4/  23هر برابر با  1395/  4/  10
 ي هابوالحسن علي الحسني الندوي زاوي

 راي بريلي /شيخ علم اهللا حسني 
 





 
 
 

 هاي صليبي جنگ
 خطري جديد براي اسالم

پنجم هجري كه حركت علم و دانش تدريس و تـأليف در شـهرها و عـالم اسـالم      ي هسد
پرداختنـد،   ياري از مشايخ و مربيان بـه تزكيـه و اصـالح مـردم مـي     و بس ،فعاالنه جريان داشت

كرد و وجود مسلمانان و حتي كيان اسالم در معرض  خطري بزرگ جهان اسالم را تهديد مي
نابودي قرار گرفته بود، مسيحيت اروپا از ديرباز با اسـالم كينـه داشـت، اروپائيـان بـا اسـالم و       

آن را از نياكـان خـويش و نسـل در نسـل بـه ارث بـرده       مسلمانان عداوتي ديرينه داشـتند كـه   
بودند، زيرا مسلمانان مملكت شرقي آنان را كه تحت حكـم دولـت بيـزانس بـود بـه تصـرف       

 خويش درآورده بودند و تمامي مقدسات آنان حتي محل تولـد حضـرت عيسـي مسـيح     
 ي هنگيختن انگيـز شدن اروپا و بـرا  مسلمانان بود، اين وضع براي بسيج ي هتحت تسلط و سيطر

گيري از مسلمانان كافي بود، اما وجود دولت مقتدر اسالمي و حمالت پي در  آنان براي انتقام
پي آن بر دولت مسيحي مجاور، مجال چشم دوختن و طمع به شـام و فلسـطين و يـا هـر شـهر      
اسالمي ديگري را از آنان سلب كرده بود، امـا سـقوط دولـت سـلجوقيان و ضـعف مرزهـاي       

مملكت اسالمي آنان را به براي تصرف و اشغال شهرهاي اسالمي وسوسـه كـرد و بـه     شمالي
آنان جاني تازه بخشيد و بخـت نيـز آنـان را يـاري كـرد، زيـرا آنـان در آن هنگـام از وجـود          

هـاي   منـد بودنـد، او بـا سـخنراني     بهـره » پطـرس «سخنوري توانا و خطيبي شورآفرين همچـون  
سـر  ت احساسات مـردم را برانگيخـت و سرتا  جهان مسيحي جذاب و فريادهاي بلند خويش در

و عـالوه بـراين عوامـل سياسـي و اقتصـادي       ،اروپا موجي سهمگين از جنون ديني ايجاد كرد
(مند ساخت هاي صليبي عالقه ديگري نيز اروپائيان را براي جنگ

2F

1(. 

                                           
 .CRUSADESالمعارف البريطانيه  ةدائر -)1(
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فتـاد و در  به سوي شام بـه راه ا هـ  490كوتاه سخن اين كه نخستين لشكر صليبيان در سال 
ر دژهـاي آن سـامان را بـه تصـرف     ثـ و اك» انطاكيـه «(اورفـا) و  » رهـا «ظرف دو سال شهرهاي 

نيز به دست آنان افتـاد و بـا    )3F1(»بيت المقدس«م)  1099هـ ( 492و در سال  ،خويش درآوردند
» عكه«، »انطرطوس«گذشت چند سال بخش بزرگي از سرزمين فلسطين و ساحل شام از قبيل 

 تحت سيطره و بخشي از قلمرو صليبيان قرار گرفت.» صيدا«و » قيطرابلس شر«
هـاي   تاريخنگار معروف انگليسـي ورود لشـكرهاي صـليبي در سـرزمين    » ستينلي لين پول«

 كند: اسالمي را اينگونه توصيف مي
شـكافد، در   لشكر صليبي به راحتي و مانند شخصي كـه چـوبي كهنـه و تـو خـالي را مـي      «

اي گمـان كردنـد كـه صـليبيان      يشروي و رخنه كرد و مردم براي لحظههاي اسالمي پ سرزمين
(برند كنند و آن را به كلي از بين مي درخت اسالم را نابود مي ي هريش

4F

2(. 
كـيش   گـر و سـتم   مسيحي از عملكرد صليبيان سـتيزه  ي هنگاران برجست يكي ديگر از تاريخ

 ي هديـد  ر برابـر مسـلمانان رنـج   هنگام ورود بيت المقدس و در حال غرور و مسـتي پيـروزي د  
 گويد: دفاع و بدون سالح، اينگونه سخن مي گناه و بي بي

هنگامي كه سربازان صـليبي پيروزمندانـه وارد بيـت المقـدس شـدند، مـردم را از دم تيـغ        «
گوينـد سـواران صـليبي كـه      انگيز به وجود آوردنـد، حتـي مـي    گذراندند و كشتارگاهي هول

هايشان تا زانو در خون فرو رفته بود، آنان كودكان را به پاهـا   اسب سواره به مسجد عمر رفتند
چرخاندنـد و از ديـوار    كوبيدند و يا آنان را دور سر مـي  رحمانه بر ديوارها مي گرفتند و بي مي

 شان سوختند. كردند و يهوديان را زنده در عبادتگاه شهر به بيرون پروت مي
جنايات هولناكي شدند كه از ذكـر آن انسـان    روز دوم نيز در حدي وسيعتر مرتكب چنان

 300شان كه تأمين امنيت  يكي از فرماندهان» تانكرد«افتد، و با وجود فريادهاي  به وحشت مي
نكردند و تمامي اسيران، مردان، زنان و كودكان  اسير را به عهده گرفته بود، به او هيچ توجهي

                                           
 شهر قدس. -)1(
 طان صالح الدين االيوبي.السل -)2(
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رانجام تلمبـاري از اعضـاي تكـه پـاره و     را قتل عام نمـوده و اعضـاي آنـان را بريدنـد كـه سـ      
و پس از به پايان رسيدن ايـن كشـار وحشـتناك عربهـاي      ،شدگان پديد آمد كشته ي هشد قطع

 .)5F1(»آلود و متعفن شهر را بشويند و تمييز كنند هاي خون اسير را مجبور ساختند كه خيابان
اسـالمي و بيـداري    به دست صليبيان نشانگر ناتواني و سقوط دولت» بيت المقدس«سقوط 

گرفتن نيروي نوپاي آن و اعالم خطري براي عالم اسالمي بـود، زيـرا    جهان مسيحيت و شكل
شام و فلسطين چهار واليت صليبي (قدس، انطاكيه، طرابلس و رها) تأسيس شـده   ي هدر منطق

آمدند، صليبيان مغرور تـا   بود كه براي آزادي مركز اسالم خطري بزرگ و جدي به شمار مي
والي كرك تصميم گرفت به حـرمين شـريفن (مكـه و    » رينودي شايتون«آنجا پيش رفتند كه 

آميـز و   سـخناني اهانـت   صپـاك حضـرت پيـامبر     ي هروضـ  ي همدينه) حمله كنـد و در بـار  
 گستاخانه ايراد نمود و از مقاصد شوم خويش پرده برداشت.

تـرين   رين و بحرانـي تـ  حسـاس » رده« ي هواقعيت اين اسـت كـه ايـن مرحلـه پـس از حادثـ      
اي بوده است كه تاريخ پرفـراز و نشـيب اسـالمي بخـود ديـده اسـت، كيـان اسـالم در          مرحله

ــابودي قــرار گرفتــه بــود و جهــان اســالم جــز تــن   ــه نبــردي ســخت و  معــرض خطــر ن دادن ب
 اي ديگر نداشت. ساز چاره سرنوشت

ــا وضــيعتي آشــفته و آنارشــي روز  ي هجهــان اســالم اوايــل ســد افــزون و ششــم هجــري ب
درگيـر جنـگ   بـا همـديگر   وقي جلگيري مواجه بود، خلفـاي ملـك شـاه سـ    هاي فرا نابساماني

هـا سـپرده بودنـد و سرتاسـر عـالم       ها مدتي قبل سيادت خويش را بـه تـرك   قدرت، و عباسي
اسالم، سلطاني با شـهامت و تجربـه و رهبـري فرزانـه كـه بتوانـد بـا اسـتعداد رزمـي و تـدابير           

واحـد گـرد آورد و بـا     چمـي عالم اسـالمي را زيـر پر   ي هروهاي پراكندخويش ني ي هيمانكح
 كرد مقابله كند، وچود نداشت. و غرب او را تهديد مي لخطري كه از شما

 گويد: ياي از اوضاع آشفته آن دوران چنين م در تصوير صادقانه» ستينلي لين پول«

                                           
 .627/  6 نيةالمعارف البريطا ةدائر -)1(
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و فروپاشـي دولـت مقتـدر و    احتضار  ي هماني مردم با مشاهدااين عصر، عصر ابهام و نابس«
زده و پريشان بودند، اين مرحلـه و وضـعيت اسـفبار تـا هنگـام ظهـور        گسترده سلجوقيان بهت

به هـر تقـدير    يتي واحد هدايت شدند، ادامه يافت.اي كه به سوي جهت و مركز نيروهاي تازه
هجوم برد  توانست بر مملكت اسالمي اين دوران انتقالي براي اروپا فرصتي طاليي بود كه مي

 .)6F1(»خويش را بر جهان تثبيت نمايد ي هو پيروزي و سيطر

 /الدين زنگياتابك شهيد عماد

در اين بحبوحه كه عالم اسالمي از چنين كشاكش سخت و يأس و نوميدي آزاردهنـده و  
اي جديـد و اختـري    بـرد در افـق آن سـتاره    شديد و كشنده رنـج مـي   روزافزون و اندوهي بس

و همچــون گذشــته كــه بــراي رهبــري و نجــات جهــان اســالمي  ،رفــتتابنـاك درخشــيدن گ 
ايـن بـار نيـز     ،كـرد  كيـار ظهـور مـي    نفس و بي ها ابر مردي تازه بست ترين شرايط و بن بحراني

باك به ميدان آمـد و چنـان    نظير و قهرماني جسور و بي فرماندهي جديد و مجاهدي نابغه و بي
 گويد: مي» لين پول«رد، ك نيروي عظيمي پديد گشت كه كسي تصور نمي

با تجربه به ميدان مبـارزه بفرسـتند كـه     اعالم جهاد كنند، و فرماندهي بايست مسلمانان مي«
جرأت، دالوري و اسـتعدادها و تـوان رزمـي و نظـامي خـويش را بـه نمـايش         بتواند شهامت،

مـؤمن و   بگذارد، و الزم بود كه امراي ترك و واليان دولت گروهي از قهرمانان و جنگاوران
هـا   گناه ستم آشام و متجاوزي كه عليه مسلمانان بي از صليبيان خون ات مبارز را گرد هم آورند

 ي هرحمانه به قتل رساندند انتقام بگيرند، اين فرماند و جنايات متعددي روا داشته و آنان را بي
 .)7F2(»نبود» الدين زنگيعماد«با تجربه و دالور كسي جز 

سلطان محمود سـلجوقي بـود كـه     عمت سلجوقيان و اتابك فرزندانن ي هالدين پروردعماد
الدين نيروهايش را در عراق و شام ي موصل را به او سپرده بود، عمادسلطان واليت و فرمانده

                                           
 .21السلطان صالح الدين، ص  -)1(
 .29السلطان صالح الدين، ص  -)2(
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تـرين دژ و واليـت صـليبيان بـه      (اورفا) كه مهمتـرين و مسـتحكم  » رها«سامان داد و به واليت 
اي برخوردار بود، حمله كـرد و ششـم جمـادي     يژهرفت و از اهميت سوق الجيشي و شمار مي

م آن را به تصرف خويش درآورد، اين فتح  1144دسامبر سال  23هـ برابر با  539االخره سال 
» رها«بود، شهر » فتح الفتوح«و پيروزي همانگونه كه تاريخنگاران عرب از آن تعبير كرده اند 

شد كه در پـي فـتح آن وادي فـرات     يبراي مملكت التيني صليبيان نيروي بزرگي محسوب م
 يان مصون ماند.گنيز از خطر حمالت فرن

م توسـط   1146هــ برابـر بـا     541الدين اندكي پس از اين پيروزي چشمگير در سـال  عماد
ما بـا درگذشـت او جهـاد مبـارك و     رفيع شهادت نايل آمد، ا ي هته به درجاي خود فروخ برده

هاي  لكه به بركت تالشدت آغازگر آن بود، پايان نيافت، بمبارزه با صليبيان كه او قبل از شها
كه در اين ميدان از پـدر  » الدين زنگينور«فرزند برومندش پادشاه عادل  ي هخلصانگير و م پي

 خويش نيز پا را فراتر نهاده بود، ادامه يافت.

 الدين زنگيپادشاه عادل نور

ز جانـب خداونـد مـأمور نـابودي     سلطان شـام بـود، او خـود را ا   » الدين محمودنور«اكنون 
و اين كار را بـاالترين عبـادت و بزرگتـرين     ،دانست گيري بيت المقدس مي صليبيان و بازپس

شمرد و بر اثر حمالت مكرر و پي در پي او عليه صليبيان بـيم او بـر    تقرب الي اهللا مي ي هوسيل
 تمامي واليات صليبيان سايه افكنده بود.

را كه از دژهاي مستحكم مرزهاي شمالي بود » حارم«هـ دژ  559سلطان نورالدين در سال 
فرمانـده روم و  » دوك«پادشـاه طـرابلس و   » قومس«ر اين جنگ پادشاه انطاكيه و فتح كرد، د

صـليبيان بـه اسـارت نيروهـاي مسـلمان      و بسياري ديگر از فرمانـدهان بـزرگ   » جوسلين«پسر 
 000/10شتگاني بودند كه آمارشان بالغ بـر  درآمدند، سربازان صليبي در اين معركه يا جزو ك

و يا اين كه در رديف اسيران جنگي بيشماري بودند كه آمار دقيق آنان را كسي جـز   ،نفر بود
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را نيـز فـتح    )8F1(»بانيـاس «و در همين سال سلطان موفق شد كه دژ استراتژيك  ،دانست خدا نمي
» لـين پـول  «بـه محاصـره گرفـت،     نمايد، و بر مصر نيز غلبـه يافـت و صـليبيان را از دو طـرف    

 گويد: مي
دولت صليبي قدس » نيل«نورالدين (سلطان شام) بر رود  ي هصالح الدين فرماند ي هسيطر«

لشكري كه  دو و ،را به بن بست و تنگناي سختي كشاند و وي را تحت فشار شديدي قرار داد
نـه و فرمانـدهي واحـدي    آوردند متعلق به نيرويي يگا از دو جهت متفاوت برآن فشار وارد مي

بـه ناوگـان دريـايي نيرومنـدي     » اسـكندريه «و » دميـاط «بودند كه توانستند با تصرف دو بنـدر  
 .)9F2(»طع نمايندصليبيان مصر را با اروپا ق ي هرابطدسترسي پيدا كنند و 

سلطان تا حد زيادي موفق شد كه صليبيان را از تمـامي منـاطق فلسـطين بيـرون      ،به هرحال
تـرين آرزو و   بهترين كاري كه در نظر داشت و برترين آرمان و زيبـاترين و شـيرين   براند، اما

گيري و آزادسازي بيت المقدس از چنگال صليبيان غاصب و اشغالگر بود، اما  امديش بازپس
سپاهش سلطان صالح الـدين ايـوبي كـه جـا دارد او      ي هفرماند يقلم تقدير اين كرامت را برا

الـدين  ده شود، ثبت كرده بود، سلطان نورالدين شمرو افتخارات نوريكي از حسنات خود نيز 
بيمـاري ديفتـري    ثـر اسـالگي بـر    56م در سن  1174برابر با هـ  569زنگي يازدهم شوال سال 

خبر مـرگ سـلطان (آنگونـه كـه تاريخنگـار انگليسـي        »يا    �نا  يله راجعون«درگذشت، 
(از آسمان برآنان فرود آمد اي بود كه گويد) براي مسلمانان صاعقه مي

10F

3(. 

 اخالق و محامد نورالدين

الدين محمود مطالب فراواني گفته انـد  مسلمان در مدح و ستايش سلطان نورنويسان  تاريخ
ي و بلنـدي  انت، عدالت، حسن مديريت، جوانمردو وي را به صفاتي همچون پرهيزكاري، ام

                                           
 .124/  11الكامل، ابن االثير  -)1(
  .89السلطان صالح الدين: ص  -)2(
 .115السلطان صالح الدين: ص  -)3(
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انگونـه  به راستي كه سـلطان هم  اند، روح، خوش اخالقي و عشق جهاد در راه خداوند، ستوده
 يد نزد همگان ممدوح و ستوده شده است.آ كه از اسمش (محمود) برمي

در » المنتظم«عالمه ابن الجوزي كه يكي از معاصران سلطان است در كتاب تاريخ خويش 
 نويسد: وي چنين مي ي هبار

سريته أصلح من كثري  جاهد الثغور وانتزع من أيدي الكفار نيفاً ومخسني مدينة، وكانت«

رك املكوس من الوالة، والطرق يف أيامه آمنة واملحامد له كثرية، وكان يتدين بطاعته اخلالفة وت

 .)11F1(»التواضع وحمبة العلامء وأهل الدين قبل موته وكان يميل إىل

در مرزها به جهاد و مبارزه پرداخت و پنجاه و اندي شهر از چنگال كفار (صليبيان) بيرون «
هـا در درون او امـن بـود، او     بسـياري ديگـر از امـراء بهتـر و راه     ي هوي از سير ي هد، سيركشي

نست، و قبل از وفات خـويش  اد افتخارات بيشماري دارد، اطاعت از خليفه را بر خود الزم مي
ها را لغو نمود، فروتني و محبت با علماء و اهل دين يكي از صفات بـاارزش بـه شـمار     ماليات

 ».رفت مي
روي  كاري در انتخـاب كلمـات و ميانـه    به امانت تاريخي و دقت و محافظه بن خلكان كها

 گويد: سلطان چنين مي ي هدر وصف و ثناء شهرت دارد، در بار

يل اهللا اخلري جماهداً يف سب ورعاً متمسكا بالرشيعة مائالً إىلكان ملكاَ ً عادالً زاهداً عابداً «

بجميع بالد الشام الكبار... وله من املناقب واملآثر  املدارس تعايل، كثري الصدقات، بنى

 .)12F2(»ستغرق الوصفيواملفاخر ما 

سلطان پادشاهي دادپاك، زاهد، عبادتكار، عامل به شريعت و متمايل به خير و مجاهـدي  «
داد، در تمامي شهرها بزرگ شام مدارسي تأسسي كـرد...   بسيار صدقه مي في سبيل اهللا بود، و

 ».دشوار است مآثر و افتخارات دارد كه بيان همگي آن بسو آنقدر مناقب 

                                           
 المنتظم، ابن الجوزي. -)1(
 يات االعيان، بيوگرافي محمود نورالدين زنگي.وف -)2(
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بـا سـخنانش در بـاره     /عالمه ابن اثيـر جـزري   » الكامل«تاريخ  ي همؤرخ كبير و نويسند
 گويد: الدين جايي براي سخني ديگر باقي نگذاشته است، وي ميسلطان نور

ين وعمر بن عبد العزيز فيها بعد اخللفاء الراشد وقد طالعت سري امللوك املتقدمني فلم أر«

 .)13F1(»أحسن من سريته وال أكثر حترياً منه العدل

اما در ميان آنان پس از خلفاي راشدين و عمر  ام، پادشاهان پيشين را مطالعه نموده ي هسير«
اثيـر   »مبن عبدالعزيز كسي را كه در سيره و دادگستري از سلطان بهتر و برتر باشد سـراغ نـدار  

و بـدين جهـت قـول او از دقـت و صـحت       ،سال سن داشت 14ن هنگام درگذشت سلطا /
 گيرد. تر سرچشمه مي و سخنان وي از اطالع و شناختي كامل بيشتري برخوردار است

 گويد: در باره سيره و اخالق سلطان چنين مي /ابن اثير 
غنيمـت خريـده بـود، تـأمين      لاز مـا اش  مخارج شخصي خويش را از زميني كه با سهميه«
(همسرش كرد، مي

14F

اي كـه در   از سختي و فشار زندگي به او شكايت كرد، سلطان سه مغـازه  )2
و هنگـامي كـه    ،رسـيد بـه وي سـپرد    دينـار مـي   20آن بـه   ي هحمص داشـت و درآمـد سـاليان   

زي نـدارم و آنچـه در   يـ همسرش اين مقدار را ناكافي دانست به وي گفت: من بيش از اين چ
هسـتم و هرگـز بـه آنـان     ها  آن من فقط انباردار و نگهبان و ،اختيار دارم از آن مسلمانان است

خوانـد   ها زياد نماز مي اندازم!! او شب خيانت نخواهم كرد و به خاطر تو خود را به جهنم نمي
 .)15F3(»پرداخت و به ذكر و اوراد خويش مي

او به فقه مذهب حنفي عالم و آگاه بود و در اين زمينه هيچگونه تعصبي نداشت، حديث «
 ».آموخت ه و براي ثواب به ديگران ميتفرا گرفرا 

                                           
 .164/  11الكامل  -)1(
عصمت الدين خاتون دختر معين الدين أنر، پس از درگذشت سلطان نورالدين، سلطان صالح الدين  -)2(

 ايوبي با وي ازدواج نمود، مترجم.
 .163/  11الكامل،  -)3(
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و از عدالتش اين بـس كـه سرتاسـر مملكـت پهنـاورش هيچگونـه بـاج و ماليـاتي گرفتـه          «
هـا را لغـو نمـود، بـه شـريعت ارج       و در مصر، شام، جزيـره و موصـل تمـامي ماليـات     ،شد نمي
بـود و) از وي  پـذيرفت، شخصـي (از سـلطان شـاكي      نهاد و احكامش را به جان و دل مـي  مي

خواست تا با او به دادگاه برود، سلطان با وي براه افتاد و قاصدي نزد قاضي كمـال الـدين بـن    
 ،ام كه من براي محاكمـه بـه اينجـا آمـده    و به وي پيام داد  فرستاد،شهرزوري (قاضي دادگاه) 

ود. بنابراين، كني با من رفتار كن، در آن قضيه حق با سلطان ب همانگونه كه با ديگران رفتار مي
دادگاه به نفع وي رأي صادر كرد، سلطان پس از اعالم حكم دادگاه آن مال را به شاكي كـه  

خواستم ايـن مـال را    او را به دادگاه كشانيده بود بخشيد و گفت: قبل از حضور در دادگاه مي
ن و سـرپيچي از  ام از اين كار تكبر و عارداشت بيم آن را داشتم كه مبادا انگيزهبه او ببخشم، اما 

بدين جهت با مدعي و در دادگاه حاضـر شـدم و سـپس آنچـه ادعـا       ،حضور در دادگاه باشد
خانه ساخت و خود به همراه قاضي آنجـا   كرد به او بخشيدم، او در مملكت خويش عدالت مي

بـود از ظـالم گرچـه     يافت و حق افراد ستمديده و مظلوم را گرچه يهودي هـم مـي   حضور مي
 ».گرداند گرفت و به وي باز مي بود، مي مياش  زرگترين فرماندهپسرش و يا ب

ــاي او نمــي   در« ــه پ ــان  شــجاعت كســي ب ــگ هميشــه دو كم ــركش  و رســيد در جن دو ت
 !به وي گفت: تو را به خدا» قطب الشاوي«فقيه معروف  جنگيد، روزي داشت و با آن مي برمي

اي شـهيد شـوي، ديگـر     در معركـه  خود و اسالم و مسلمين را به خطـر نيانـداز، زيـرا اگـر تـو     
 الدين محمود در جواب گفت:دم تيغ خواهند گذراند! سلطان نورمسلمانان را (به راحتي) از 

ومن حممود حتى يقال له هذا؟! من قبيل من حفظ البالد واإلسالم؟ ذلك اهللا الذي ال إله «

 .!»إال هو

ي مملكـت و اسـالم را   من كيستم كه لياقت ايـن را داشـته باشـم؟! پـيش از مـن چـه كسـ       «
 ».پاسداري كرده بود؟ آن خدايي كه غير از او خدايي ديگر نيست

شـان   ، بـه اسـتقبال  نمـود  به علمـا و اهـل ديـن احتـرام و تعظـيم و بـه آنـان بخشـش مـي         «... 
گفت، و كامالً از آنان  تكلف سخن مي نشاند و با آنان بي ميو آنان را كنار خود  خاست برمي
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وقـار، شـكوه و   اش  نوشـت، بـا وجـود فروتنـي     خط خود به آنان نامه مـي  كرد و با اطاعت مي
 هيبت، خاصي داشت.

، و در ايـن  شـمار اسـت   كوتاه سخن اين كه حسنات سلطان زياد و مناقب و افتخاراتش بي
 .)16F1(»گنجد نمي كتاب

 عشق به جهاد و نيروي ايماني سلطان

و  ،زه بـا صـليبيان معطـوف نمـود    الدين بيشترين توجه خويش را به جهاد و مبارسلطان نور
نـي راسـخ عـزم و    ورزيد و در اين راه ايمـان و يقي  بود كه به آن عشق مياش  جهاد تنها مشغله

 س عجيبي داشت.بلند و اعتماد به نف اخالص، توكل و همت

من صـليبي او را  كـه دشـ   (البقيعـة)» حصـن االكـراد  «هــ در معركـه    558سلطان در سـال  

تـر از ميـدان معركـه اطـراق كـرد،       او چند فرسخ آن طرف ،خورد شكست غافلگير كرده بود
يكي از افراد دلسوز به وي گفت: با توجه به اين كه دشمن پيروز از اينجا بسيار نزديك است، 

 صالح نيست كه اين جا منزل بگيرند، سلطان او را ساكت نمود و گفت:

ستظل بسقف حتى آخذ بثأري أواهللا ال لف فارس لقيتهم وال أبايل هبم، وإذا كان معي أ«

 ».وثأر اإلسالم

شـدم و بـه خـدا     وارد نبرد مـي ها  آن باكانه با بود بي نفر سوار در ركاب من مي 1000اگر «
 ».ستنگيرم آرام نخواهم نشها  آن را از سوگند تا هنگامي كه انتقام خود و اسالم

 ي هاو گفت: تو سرماي سلطان عطايا و اموال زيادي ميان سپاهيانش تقسيم نمود، شخصي به
كني و  هنگفتي را به عنوان بخشش و صدقات به فقها، فقرا، صوفيان، قاريان و غيره صرف مي

سلطان با شنيدن ايـن   ،كارگيري بهتر استه سازي لشكر ب اگر آن سرمايه را در تجهيز و آماده
 سخن سخت برآشفت و گفت:

ين افراد، بلكه در حديث نبـوي آمـده   واهللا من اميدي به پيروزي ندارم، مگر به بركت هم«

                                           
 .119/  11الكامل  -)1(



 33 قدسصإلح الدين ايوبي فاتح 

 

(شـود  ن به شما رزق و نصرت داده ميافراد ناتوااست كه به ميمنت ضعفاء و 
17F

، آنـان افـرادي   )1
كنند كه هرگز به خطا  هستند كه هنگامي كه من در بستر خوابيده ام از من با تيرهايي دفاع مي

دارم و به كساني بـدهم كـه تنهـا    ها را از آنان دريغ ب رود، پس چگونه اين اموال و كمك نمي
كند و گاه  جنگند و آن هم با تيرهايي كه گاه به هدف اصابت مي بينند مي هنگامي كه مرا مي

المال سهم دارند، پس چگونه برايم جايز است كه حقـوق آنـان    از بيتها  آن رود، به خطا مي
 .)18F2(»را به ديگران بدهم

ليبياني كـه او را شكسـت داده بـود، آمـادگي     بـراي جهـاد و انتقـام از صـ    الدين سلطان نور
دي ميـان لشـكر تقسـيم نمـود و بـراي      اگرفت و به اين منظور اموال عطايا و تجهيـزات زيـ   مي

نيروهاي مرزي و امراي اسالمي پيام فرستاد و آنـان را بـراي جهـاد در راه خـدا و پيوسـتن بـه       
ها جنايـاتي را   و در آن نامه ،نوشتلشكر خود فرا خواند و به زهاد، عابدان، صلحا و علما نامه 

كه فرنگيان عليه مسـلمانان مرتكـب شـده بودنـد، يـادآور شـد و از آنـان طلـب دعـا نمـود و           
خواست كه مسلمانان را براي مبارزه با جنگجويان صليبي ترغيب و تحريك كنند، با رسـيدن  

هاي سلطان را با سوز و  در جمع اصحاب و پيروان خود نامهها  آن سلطان به اين افراد،هاي  نامه
(راي پيروزي وي خالصانه دعا كردندحرارت خواندند و با گريه و زاري ب

19F

و در پي آن مردم  )3
مجاهـدان و مبـارزان اسـالم پيوسـتند، و از آن      و بـه صـف   براي جهاد در راه خدا بپا خاسـتند 

كشيشـان و   طرف نيز دشمن با تمامي امكانات و تجهيزات و به همراهـي پادشـاهان، دالوران،  
خت و جانكـاهي درگرفـت و   ور شد و نبرد س راهبان خويش به ميدان آمد، آتش جنگ شعله

دشمن شكسـت سـختي وارد    الدين به نذر خويش ايفا نمود و بر نيروهاي يكپارچهسلطان نور
 گرفت و برآن سيطره يافت. را از صليبيان باز» حارم«آورد و دژ 

الدين است، آنگـاه كـه هنگـام    نورو يقين كامل سلطان داستان زير نيز بيانگر نيروي ايمان 
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(اميـر اميـران) اصـابت نمـود و     » الـدين  ةنصر«تيري به چشم برادرش » بانياس« ي همحاصره قلع

دانستي كه چـه پـاداش    اگر مي«و چون سلطان او را ديد، به وي گفت:  ،چشمش را كور كرد
 .)20F1(»شد كور مي كردي كه چشم ديگرت نيز رسد، آرزو مي بزرگي به تو مي

 سلطان صالح الدين

هاي آشـكار صـالحيت و    هاي بزرگ و نشانه شخصيت صالح الدين ايوبي يكي از معجزه
 جاودانگي اسالم است.

صالح الدين ايوبي سربازي نجيب و از خانداني متوسط و كرد بـود، قبـل از فـتح مصـر و     
كـرد   ي هه اين جوان نوخاستكرد ك هايي كه عليه صليبيان سازمان داد، كسي گمان نمي جنگ

و مجد و عظمـت، عـزت و    باشد كيان و مدافع عالم اسالم روزي فاتح بيت المقدس و پاسدار
پنداشت كه براي او سعادت و افتخاري  مسلمانان را بازگرداند، و كسي نمي ي هرفتكرامت بباد

برنـد، و   نژاد بـه او رشـك مـي    عظيم مقدر است كه صلحا و عابدان بزرگ و اشراف نيك بس
را  صنمايـد كـه روح بلنـد پيـامبر      دانست كه او به چنان عمل بزرگـي اقـدام مـي    كسي نمي

 گويد: مي »لين پول«گرداند،  شادمان و مسرور مي
و همچون  ،بارز پرهيزگاري آميخته با سكوت و آرامش روحي بود ي هصالح الدين نمون«

ورزيـد و تـا آن هنگـام     قي اجتناب ميديگر افراد پاك طينت از تلوث به مفاسد و رزايل اخال
گـردد،   آور و قهرمانـان تـاريخ مـي    هيچ نشاني مبني بر اين كه او در آينده يكي از مـردان نـام  

 .)21F2(»وجود نداشت
اما هنگامي كه خداوند او را براي اين كار عظيم برگزيد از جانب خويش اسـبابش را نيـز   

 ين با اصرار او را به مصر فرستاد.الداهم نمود، و ولي نعمتش سلطان نوربراي وي فر
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صـالح الـدين در كتـاب خـويش      قاضي بهاء الـدين بـن شـداد امـين و محـرم راز سـلطان      

 نويسد: مي »ةاسن اليوسفية واملحالسلطاني درالنوا«

فت سلطان قدس اهللا رحمه به من گفت: براي رفتن به مصر من از همه مردم بيشتر مخال«
(كردم، من با ميل خود عمويم مي

22F

را همراهي نكردم، و كامالً آنگونه بود كه خداوند متعال  )1

ن تَۡ�رَُهو﴿ فرمايد: مي
َ
ٰ أ ََ ََ ۡۡ  َُّ�مۡ  ٔٗ اْ َشۡ� َو ََ  .)23F2(]٢١٦ة: البقر[ ﴾  َوُهَو 

پس از اين كه صـالح الـدين بـه مصـر رسـيد و زمـام حكومـت را بـه دسـت گرفـت، در           
نـد متعـال بـراي او كـاري بـزرگ و      زندگيش تحول عظيمي رخ داد و يقـين كـرد كـه خداو   

پروري سازگاري ندارد، قاضي ابن  ارزشمند مقدر ساخته است كه با رفاه و خوشگذراني و تن
 گويد: شداد مي

ارزش گشـت، و سـپاس    گرفتن زمام امور حكومت مصر دنيا نزدش خـوار و بـي   با بدست«
خويش توبـه نمـود و    ي هذشتنعمتي را كه خداوند به او ارزاني داشته بود به جاي آورد و از گ

كوشي را بـه تـن كـرد و     تالش و سخت ي هآسايي روي برگرفت و جام از خوشگذراني و تن
 .)24F3(»استوارتر گرديداش  بلكه بر عزم و اراده ،تا واپسين لحظات زندگي نه تنها سست نشد

 گويد: كند و مي مسيحي نيز اين مطلب را تأييد مي نگار تاريخ
ود زندگي سختي برگزيد و بر پرهيزگاري و زهد خـود كـه از قبـل    صالح الدين براي خ«

هاي دنيا را كنار گذاشت  و از خوشگذراني بازآمد و لذت ،جزو صفات بارز وي بودند افزود
و در تمام امور بر خود سخت گرفت تا بـراي ديگـران اسـوه و الگـو باشـد، او تمـامي تـالش        

در ايجاد كند كه توان آن را داشـته باشـد كـه    خويش را به كار گرفت تا دولتي اسالمي و مقت
هاي اسالمي براند، روزي چنين گفت: هنگامي كه  كفار و صليبيان را به طور كلي از سرزمين

خداوند مصر را به من داد حدس زدم كه فلسطين نيز به مـن خواهـد رسـيد، از آن زمـان تنهـا      
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د و با خداوند عهد نمود كـه تـا   دين اسالم بر اديان ديگر بو ي ههدف زندگيش پيروزي و غلب
 .)25F1(»زندگي با كفار بجنگند و در راه خدا جهاد نمايد ي هآخرين لحظ

 عشق جهاد و آرزوي شهادت

شد، جهاد عبادت و  جهاد بود و به آن اهميت زيادي قايل مي ي هسلطان صالح الدين شيفت
 گويد: بن شداد مي آرامش روانش بود، قاضي بهاء الدين ي هلذت زندگي و غذاي روح و ماي

گفـت و   اي كه تنها از جهاد سـخن مـي   عشق جهاد تمام وجودش را فرا گرفته بود، بگونه«
كرد  و تنها به كسي توجه مي ،انديشيد جز به تجهيزات و مردان جنگي به موضوعي ديگر نمي

كه از جهاد سخن بگويد و به آن ترغيب نمايد، به خـاطر عشـقي كـه بـه جهـاد فـي سـبيل اهللا        
اي در معـرض   خيمه ي هرا ترك كرده و از دنيا تنها به ساياش  اشت اهل، اوالد، وطن و خانهد

خواست خود را به وي نزديك كنـد   باد و طوفان قرار داشت بسنده نمود... هرگاه شخصي مي
توان گفت كـه پـس از    نمود... به جرأت مي آورد و او را ترغيب مي از جهاد سخن به ميان مي

 .)26F2(»لشكر هزينه نكرده است درهم در جايي ديگر جز جهاد و تجهيز يك يآغاز جهاد حت
 كند: ابن شداد عشق سلطان به جهاد و دلسوزي وي نسبت به اسالم را اينگونه توصيف مي

سلطان همچون مادري داغديده كه  در آن روز ميان دو لشكر نبرد سختي جريان داشت و«
تاخـت و مـردم را    اي به گوشـه ديگـر مـي    قرار از گوشه فرزندش را از دست داده با اسبش بي

انگيخت و خود نيز به تنهـايي بـه صـفوف دشـمن حملـه بـرد، و بـه         براي جهاد و مبارزه برمي
 آورد با برميگشت و در حالي كه اشك از چشمانش سرازير بود بانگ  تنهايي ميان صفها مي

 .)27F3(»!! يا لالسالميا لالسالم«
هرگز غذايي به دهان نبرد و تنهـا بـا چنـد ليـوان نوشـيدني كـه پزشـك        » عكه«در جنگ «
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 .)28F1(»توصيه كرده بود اكتفا نمود
قدر در امر جهاد منهك بود كه از روز جمعـه تـا   ي از پزشكانش به من گفت كه او آنيك«

 .)29F2(»ناچيز تناول نكرد ي هروز يكشنبه غذايي جز چند لقم

 ساز حطين جنگ سرنوشت

ساز حطين كه بـه   هاي زيادي نبرد تاريخي و سرنوشت ها و درگيري سرانجام پس از جنگ
 4هـ برابر با  583ربيع اآلخر سال  14سقوط دولت صليبي فلسطين انجاميد در روز شنبه تاريخ 

مبـين و آشـكاري را نصـيب     ن جنگ فتحم درگرفت و خداوند متعال در آ 1187ژانويه سال 
 مسلمانان گردانيد و آنان را پيروز ساخت.

 دهد: نتائج آن جنگ را اينگونه توضيح مي» لين پول«
پادشاه » جي دي لوسنيان«ها  آن فرماندهان برجسته و امرا و جنگجويان صليبي و در رأس«

» همغـري «حكمـران كـرك و   » پرنس رينودي شـاتيون «و » جاتيالن«بيت المقدس و برادرش 
حكمران تنين و سركردگان داويه و اسبتار و بسياري ديگر از جنگجويان و فرماندهان صليبي 
به اسارت درآمدند و مسلمانان توانستند كه تمامي قهرمانان و سربازان سواره و پياده صليبي را 

د بـا  را گرفتـه بـو  ها  آن اسير صليبي را كه خود 30حتي يك سرباز مسلمان  ،به اسارت بگيرند
هـا   شـده و صـليبي   بست، اجساد كشـتگان و اعضـاي قطـع    مياش  برد و به طناب خيمه خود مي

 ي هسرهاي از تن جداشد ،روي هم تلمبار و همانند سنگ و چوب بر يكديگر انباشته شده بود
 .)30F3(»صليبيان همانند هندوانه در پاليز، در ميدان نبرد پراكنده بود

شـده   و شـناخته  سـرباز و جنگجـوي معـروف    30000ه ساز حطين كـ  ميدان نبرد سرنوشت«
هاي سفيد استخوان كه آنجا مانده بود، از  يك سال بعد نيز توده ،صليبي در آن به قتل رسيدند
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در گوشـه و كنـار    ،اي كه درنـدگان بجـا گذاشـته بودنـد     هاي تكه پاره دور نمايان بود و الشه
 .)31F1(»خورد ميدان نبرد به چشم مي

 غيرت ديني سلطان

با تجليل و احترام اين داستان را كه حكايت از ايمـان قـوي و    تاريخ در كنار اين فتح مبين
عميق سلطان صالح الدين و غيـرت و حميـت افروختـه دينـي وي دارد، ثبـت خواهـد كـرد،        

هاي مرده  گويد، حكايتي كه قلب ايمان بازنگار انگليسي اين حكايت را بر يخبگذاريم كه تار
انگيـزد، او   هـر مسـلماني را برمـي    ي هسازد و غيرت نهفتـ  مان و يقين سرشار ميرا زنده و از اي

 گويد: مي
را در ميدان جنگ بر پـا كننـد و در پـي آن اسـيران را بـه      اش  سلطان دستور داد كه خيمه«

حكمـران كـرك را آوردنـد،    » رينـودي شـايتون  «و » جي دي لوسـنيان «حضور طلبيد، پادشاه 
ب واني آد نشاند و چون آثار تشنگي شديدي بر او مشاهده نمود، ليسلطان پادشاه را كنار خو

كـرك داد،   حكمـران » رينـودي شـايتون  «را بـه  اش  باقيمانـده پادشـاه نوشـيد و    ،سرد به او داد
اي  را آب دادهنديد و به مترجمش گفت كه به پادشاه بگويد: تـو او  سپسلطان اين عمل او را ن

به كسي نان و نمكي بدهيم معنايش اين است كـه او را تـأمين   ام، ما هرگاه  من به او آب نداده
درنـگ از   اين را گفت و بي ،داده ايم، اما اين مرد از خشم و عقوبت من نجات نخواهد يافت

پـا ايسـتاده بـود     كه از هنگام ورود به خيمـه كماكـان سـر   » رينودي شايتون«جا برخاست و به 
يك بار هنگامي كه  ،ام كه تو را بكشم نذر كردهگفت: من تاكنون دو بار  نزديك شد و به او

و ديگر بار هنگامي كـه بـر    ،تصميم گرفته بودي به حرمين شريفين (مكه و مدينه) حمله كني
را غارت كردي و به خاك و خون كشيدي، و بدان كه اكنـون  ها  آن كاروان حجاج تاختي و

ات را  ي مقدسـات و گسـتاخي  حرمتـ  يانت و بيگيرم و پاداش خ را از تو مي صانتقام محمد 
اي  گذارم، در پي اين سخن شمشيرش را از نيام بيـرون كشـيد و بـا آن ضـربه     كف دستت مي
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(اخت و به نذر و عهد خويش وفـا كـرد  نو» رينودي شايتون«محكم بر گردن 
32F

، و پـس از آن  )1
عاقبـت هولنـاك   » جـي دي لوسـنيان  «نگاهبانان كارش را تمام كردنـد، هنگـامي كـه پادشـاه     

وستش را ديد، ترس و وحشت وجودش را فرا گرفت و يقين كرد كـه او نيـز بـه سرنوشـت     د
آيد و در پي او خواهد رفت، سلطان به او دلداري داد و گفت: پادشـاهان   دوستش گرفتار مي

شـكني و   عادت ندارند كه پادشاهان را بكشند، اما چون اين مرد چندين بار پي در پـي پيمـان  
 .)33F2(»اينگونه رفتار كردم خيانت كرده بود با او

 گويد: ابن شداد مي
(رينودي شايتون) را احضا كرد و به او گفت: اكنون انتقـام محمـد   » ارناط«سلطان پرنس «
(و در پـي آن او را   )34F3(»او را بـه اسـالم فـرا خوانـد امـا او نپـذيرفت       ستانم، و سپس را مي ص

 كشت).

 فتح بيت المقدس

ها براي رسـيدن بـه آن لحظـه شـماري      كه سلطان سالمباركي  ي هحطين لحظ درپس از نب
سوخت فرا رسيد، و آن فتح بيت المقدس بود، قاضي ابـن شـداد    كرد و در حسرت آن مي مي
 گويد: مي

هـا نيـز    در باره قدس آن چنان غم و اندوه عظيمي در دل داشت كه حتي كوه /سلطان «
 .)35F4(»تاب تحمل آن را نداشتند

                                           
ن حمله كرد، حجاج به او به كاروان حاجيا» رينودي شايتون«افزايد: هنگامي كه  قاضي ابن شداد مي -)1(

گفتند كه از خدا بترسد و به پيمان و صلحي كه با مسلمانان دارد پايبند باشد، اما او در جواب گفت: به 
رسيد، نذر  /محمدتان بگوييد تا شما را از دست من نجات دهد، هنگامي كه اين خبر به اطالع سلطان 

 .127قتل برساند، النوادر السلطانيه، ص  كرد كه هرگاه بر او ظفر يابد او را با دست خود به
 .188السلطان صالح الدين، ص  -)2(
 .64النوادر السلطانيه ص  -)3(
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هــ) فاتحانـه وارد بيـت المقـدس شـد و بيـت        583مان سال (رجب ه 27سلطان در تاريخ 
در شب اسراء در آنجا امـام و   صاي كه حضرت پيامبر  المقدس نخستين قبله مسلمانان، قبله

سال به دامان اسـالم و مسـلمين بازگشـت، و از حسـن اتفـاق       90پيشنمار پيامبران شد، پس از 
به معراج مشرف  صشد كه حضرت پيامبر سلطان دقيقاً در همان تاريخي وارد بيت المقدس 

 شده بودند.
 گويد: ابن شداد مي

فتح بيت المقدس فتح عظيمي بود و جمعيتي انبوه از علمـا و اهـل حرفـه و طريقـه در آن     «
حضور داشتند، زيرا هنگامي كه مردم از فتوحات سلطان در شام و قصد وي بـراي فـتح بيـت    

از مصر و شـام بـه او پيوسـتند، صـداها بـه دعـا و        المقدس اطالع يافتند، همه علماي سرشناس
دس اقامـه  تهليل و تكبير بلند شد و آنجا خطبه خوانده شد و در روز نماز جمعه در بيـت المقـ  

و خداونـد اسـالم را    ،مسجد الصخره نصب شده بود پـايين آوردنـد   شد و صليبي را كه بر قبه
 .)36F1(»ياري نموده و پيروز گردانيد

فراوان براي بيت المقدس منبري  به اميد آزادي قدس با اهتمام /گي الدين زنسلطان نور
هاي سنگيني متحمل شده بود كه اگـر روزي بيـت    گرانبها تهيه ديده و براي ساخت آن هزينه

المقدس به مسلمانان بازگشت اين منبر را آنجا نصب كند، سلطان صالح الدين دستور داد كه 
(د االقصي نصب نمودآن منبر را آوردند و آن را در مسج

37F

2(. 

 اخالق

زيباست كه حكايت اخالق واالي اسالمي و جوانمردي، بزرگمنشي و عفـو سـلطان را از   
 گويد: نگار مسيحي بشنويم، او مي تاريخ
مروت، بلندهمتي و بزرگمنشي سلطان هيچگاه همانند روزي كه مسلمانان كليدهاي بيت «

                                           
 .66مرجع سابق، ص  -)1(
 تاريخ ابي الفداء الحموي. -)2(



 41 قدسصإلح الدين ايوبي فاتح 

 

و سپاهيانش امور شهر را به عهـده گرفتنـد و    المقدس را به دست گرفتند، تجلي نيافت، عمال
مردم را از هرگونه تجاوز ستم و اخاللگري باز داشتند، به هيچ يك از صليبيان انـدك آزار و  

هاي خـارجي شـهر را زيـر نظـر داشـتند، بـر        ها و راه آسيبي نرسيد، گارد سلطان تمامي خيابان
مـورد اطمينـان، بـه كسـاني كـه فديـه       يكي از عامالن امين و » باب داود«دروازه معروف شهر 

 .)38F1(»داد تا از شهر خارج شوند پرداختند اجازه مي مي
هزاران » باليان دي ابلين«برادر سلطان و بطريك » عادل«نويسد:  نگار در ادامه مي اين تاريخ

 افزايد: نفر از اسيران را آزاد نمودند، و سپس مي
هريـك  » باليـان «و بطريك  مرفت: برادين خطاب به فرماندهانش گاندكي بعد صالح الد«

و اكنـون مـن از جانـب خـود      ،از جانب خود صدقه دادند و شماري از اسيران را آزاد نمودند
هـا جـار    چه و خيابـان كنم و در پي آن به جارچيان لشكر دستور داد تا در تمامي كو صدقه مي

 خواهند زاد هستند و هرجا ميمردان و افراد ناتوان كه توان پرداخت فديه ندارند آبزنند كه پير
مردان و افراد ناتوان بـه سـوي درهـاي شـهر حركـت كردنـد و از       م پيربروند، در پي اين اعال

گشتند. آري، صـالح الـدين اينگونـه بـر      طلوع آفتاب تا غروب گروه گروه از شهر خارج مي
 ».مودفقراء و مساكين كه كسي توان شمار آنان را نداشت منت نهاد و آنان را معاف ن

رهـا  كوتاه سخن اين كه سلطان صالح الدين پس از اين كه قـدس را از چنگـال صـليبيان    
ي مبذول داشت كه ما را به ياد اعمـال  اصن توجه و عنايت خساخت، براي عمران و آباداني آ

م هنگـام تصـرف    1099اندازد كـه صـليبيان در سـال     و رفتار وحشيانه و جنايات هولناكي مي
هـاي بيـت المقـدس از اجسـاد مسـلمانان       بازارها و خيابان هروزگاري ك قدس مرتكب شدند،

كنـدن بودنـد    گوش خراش مجروحاني كه در حـال جـان  انباشته بود و آه و فغان و فريادهاي 
زدند، روزگـاري كـه    ها قدم مي در آن خيابان» تانكرد«و » گودجر«همه جا را فرا گرفته بود و 

هـاي   انـواع شـكنجه   و به بدترين وجه ممكن آنـان را بـا  ختند گناه را به آتش اندا مسلمانان بي
هاي قدس پناه بردنـد، امـا    رحمانه آزار دادند، آنگاه بسياري از مسلمانان به پشت بام و برج بي
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انداختنـد، ايـن كشـتار     را آماج تيرهاي خود قرار داده و بـر زمـين مـي   ها  آن پيشه صليبيان ستم
نداختند كرامت و شرافت عالم مسـيحي را بـه بـاد داد، سـتم و     اي كه صليبيان به راه ا وحشيانه

تجاوز و جنايات فجيع و دردناكي كه مرتكب شدند چهره اين شـهر پـاك و مقـدس را سـياه     
ــاني مــي  نمــود، شــهري كــه حضــرت عيســي مســيح    داد و  در آن درس دوســتي و مهرب

 گفت: مي
ات پروردگـار برآنـان فـرود    كنندگان و مهربانان، كساني كه رحمت و برك خوشا به رحم«
 ».آيد مي

كشيده  ديده و رنج ك را به كشتارگاه مسلمانان مصيبتامي كه اين سرزمين پاگصليبيان هن
 ي هكردند تعاليم و گفتار عيسي مسيح را بـه فراموشـي سـپرده بودنـد، آيـا ايـن مايـ        تبديل مي

ف و رحمـت خـويش   مورد لط راها  آن سعادت صليبيان سنگدل نبود كه سلطان صالح الدين
 قرار داد؟

رحمت يكي از برترين صفات الهي و تاج و عظمـت عـدالت اسـت، زيـرا هرجـا عـدالت       
رحمت نيز توان داشته است كه او را نجـات دهـد و حفاظـت     توانسته انساني را به حق بكشد،

 نمايد...
يت گيري ب اگر تاريخ از اعمال و افتخارات بزرگ سلطان صالح الدين جز كيفيت بازپس«

ي بـراي اثبـات ايـن مطلـب     داشت، همين يك مورد به تنهاي المقدس موردي ديگر به ياد نمي
كافي بود كه سلطان صالح الدين نـه تنهـا در دوران خـود و مـروت و جـوانمردي، شـهامت،       

همتـا   هاي او يگانه و بي نظير بود، بلكه در تمامي اعصار و نسل كرامت و بلندهمتي يگانه و بي
 .)39F1(»بوده است

 سيل بنيانكن صليبي

بار صليبيان در حطين اروپا بار ديگر بـه   پس از فتح بيت المقدس و شكست و ناكامي ذلت
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سـواران قهرمـان و فرمانـدهان دليـرش      ي نيروها و همراهي پادشاهان، اسـب پا خاست و با تمام
ه، (قلب االسد) و شـاهان انگلـيس، فرانسـه، صـقلي    » ريچارد«و » فريدريك«و » قيصر«همچون 

و تنها كسي كه به مقابله با  ،نسما، بوغندي و فالندرز به شهري كوچك مثل شام حمله كردند
آن برخاست سلطان صالح الدين و خويشاوندان و جمعي از خلفاي وي بودند كه از اسالم و 

 و از جانب تمامي عالم اسالم به جهاد و مبارزه مشغول بودند. ،كردند مسلمين دفاع مي

 كارصلح و پايان 

 1192د، سال درآورده بو را از پايها  آن ساله هاي خونين پنج جام دو طرف كه جنگسران
يت المقدس و شهرها و دژهايي كه مسلمانان فـتح  ب پيمان صلح را امضاء كردند و» رمله«م در 

داشـتند، همـه در تصـرف و تحـت     كه صليبيان بر آن نفوذ و حكومت » عكه«كرده بودند جز 
رقيب و صاحب امر و نهي تمـامي   ان بود و صالح الدين سلطان بالمنازع و بيمسلمان ي هسيطر

تر كاري را كه خداونـد بـه او    شهرا بود، و كار بزرگي را كه به عهده گرفته و به عبارتي دقيق
 سپرده بود به انجام رسانيد.

 هـاي شـوم   يـافتن جنـگ   نگار نصراني در باره پيروزي سلطان صـالح الـدين و پايـان    تاريخ
 گويد: صليبي مي

سـال متمـادي بـه طـول انجاميـد،       5هايي كه  هاي جنگ جنگ مقدس پايان يافت و شعله«
م در غرب رود روان اردن حتـي   1187 ي هفروكش كرد، مسلمانان قبل از فتح حطين در ژوئي

» صـور «كه در رمله پيمان صلح امضـاء شـد از    1192يك وجب زمين نداشتند، اما در سپتامبر 
اي كوچك كنار ساحل همه در دست مسلمانان بود، در پيمـان   به استثناي قطعه» يافا« گرفته تا

صلح هرگز چيزي كه موجب سرافكندگي سلطان باشد وجود نداشـت، ترديـدي نيسـت كـه     
بيشتر مناطقي كه صليبيان تصرف كرده بودند، در تصرف فرنگيان باقي ماند، امـا بـا توجـه بـه     

كه آنان متحمل شده بودند، اين نتيجـه بسـيار انـدك و نـاچيز     خسارات مالي و جاني فراواني 
 بود.

و » قيصـر «با تحريكات بطريك روم سراسر عالم مسيحي سالح برگرفت و به ميدان آمـد،  
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حـاكم  » يـوك «حـاكم نسـما،   » ليوپولـد «و  ليهصـق  و شاهان انگليسـي، فرانسـه، و  » نفريدريك
و ديگـر صـليبيان و جنگجويـان زبـده      حاكم فالندرز و شاه بيت المقـدس » كاونت«بوغندي، 

داويه و اسبتار در اين زمينه از هيچ كوششي دريغ نورزيدند و بسـيار از شـاهان، فرمانـدهان و    
اميد داشتند كه بيت المقدس را بـه چنـگ آورنـد و دولـت     ها  آن امراي نصراني جان باختند،

آرزو داشـتند كـه   هـا   آن فروپاشـي بـود از نـابودي برهاننـد،     ي هصليبي قدس را كـه در آسـتان  
 اما نتيجه چه شد؟ شان دوباره به ثمر بنشيند، رؤياهاي ي هشجر

در اين ميـان درگذشـت شـاهان فرنـگ و فرانسـه بـه كشـورهاي خـود         » فريدريك«قيصر 
سپردند، اما  بازگشتند و عزيزترين دوستان و افراد و اشراف خود را در بيت المقدس به خاك

اي كوچك در  منطقه ات المقدس به دست صالح الدين ماند و تنهنان بيبازهم براي رسوايي آ
 ».صليبيان بودتحت تصرف و حكم » عكه«ساحل 

در جنگ سوم صليبي عالم مسيحيت تمامي نيروهاي خـود را فـرا خوانـد و عليـه صـالح      «
همچون سنگ سختي كـه  ها  آن الدين بسيج نمود و بر او حمله كرد، اما صالح الدين در برابر

هـاي   وان شكافتن آن را نداشت، مقاومت نمود، لشكريان سلطان گرچه در اثـر تـالش  كسي ت
انجاميـده   لها به طو ها و سال هاي متوالي كه ماه هاي پي در پي و جنگ فرسا و خستگي طاقت

ان از دسـتور  بود، خسته و ناتوان بودند، اما هرگز لب به شكايت نگشودند و هـيچ يـك از آنـ   
ر نبرد و تقديم جان در اين راه هرگز سـرپيچي نكردنـد، امكـان دارد    دسلطان مبني بر حضور 

 ،بردند و تحت فرمان سلطان بودند هاي دور دست نهر دجله به سر مي كه والياني كه در وادي
كي خسـته و ملـول شـده باشـند، امـا بـه       دهاي مكرر وي مبني بر ارسال نيـرو انـ   از درخواست

ل با سپاهيان خويش به سلطان پيوستند، سـپاه موصـل   هرحال آنان نيز با اخالص و حماس كام
نظيـر   اي بـي  اتفاق افتاد با شجاعتي نـادر جنگيدنـد و حماسـه   » ارسوف«در جنگ اخير كه در 

و هرگاه سلطان نياز  ،ها به سپاه مصر و عراق اطمينان داشت آفريدند و سلطان در تمامي جنگ
ن لشكرهاي شمال و مركزي شـام دايمـاً   شتافتند، همچني كرد به كمك و ياري وي مي پيدا مي

ها همه خادمان گـوش بـه فرمـان     ها، كردها و ترك كردند، اعراب، مصري از وي پشتيباني مي
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درنگ حاضـر   خواند بي سلطان بودند، و عمالً نيز همانند خادمان هرگاه سلطان آنان را فرا مي
هاي  اد و خصومات و درگيريشدند، سطان توانسته بود كه با توجه به اختالفات رنگ و نژ مي

و اكنـون گويـا همـه جسـد      ،هم آورديكجـا گـرد  قومي كه ميان آنان وجود داشـت، آنـان را   
 ».واحدي بودند و همگي به يك سپاه نسبت داشتند

نمودن اين لشكرها تحت لواء و فرماندهي واحدي يك يا دو  بدون ترديد سلطان در جمع«
برخـي مـوارد در طبـايع آنـان اختالفـات عميقـي نيـز         و در ،بار با مشكالتي مواجه بوده است

باشد، اما با اين وجـود   يكي از اين موارد حساس مي» يافا«مشاهده كرده است، تمرد لشكر در 
تحـت  م  1192تمامي آن لشكرها كه به عناصر و نژادهاي گوناگوني نسـبت داشـتند تـا پـاييز     

م آنـان را   1187ان براي اولين بار در سال و از همان ابتداء كه سلط ،فرمان سلطان باقي ماندند
به مبارزه فرا خواند تا پايان كار تحت فرماندهي سلطان به جهاد و مبارزه پرداختند و با وجـود  
اين كه در ميان آنان فرماندهان مقتدري بود كه با توجه به اخالص و توان رزمي و استقامت و 

رچند از فرماندهي نيرومند و توان رزمي بـاال و  هاي بيگانه را ه توانستند كه قدرت پايداري مي
اي برخوردار باشند، شكست دهند، اما بازهم در تمامي اين مدت  هاي دفاعي پيشرفته تاكتيك

ده و عـاملي از حكـم او سـر پيچيـد، مگـر      نـ نه واليتي عليه سطان قيام و كودتا كرد و نـه فرما 
رفت و البته اين مسأله نيز بعداً حـل و  موردي جزئي كه يكي از نزديكان سلطان از او كناره گ

باشـد كـه تـوأم بـا      فصل شد، و اين امر قبل از هرچيزي گوياي نفوذ و بيم عجيب سـلطان مـي  
محبت و احترام وي در قلـوب رعيـت جـاي گرفتـه بـود، سـلطان حتـي پـس از پايـان يـافتن           

ود كـه از  يگانـه فرمـانروايي بـ    ،هاي متوالي در پـي داشـت   هايي كه جنگ مشكالت و سختي
هاي كردستان گرفته تا صحراي نوبه تحت حكم و فرمان او قـرار داشـت، و فرمانروايـان     كوه

ر قسطنطنيه همگي حاكم ارمنيه و سلطان قونيه و قيص» كانلين«بسياري از قبيل شاه كردستان و 
 پيمانان و متحدان خـود  را از همها  آن كردند كه سلطان صالح الدين مي وزاز پشت مرزها آر

بداند، اما سلطان هرگز طوق منت آنان را به گردن نيانداخت و به تنهايي و بدون كمك آنـان  
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هـاي   گفتن به سلطان به مناسب پيروزي دشمنان خود را تار و مار كرد و آنان تنها براي تبريك
 ».كه او به تنهايي به دست آورده بود نزد وي آمدند

تـوان گفـت    گرفت نمي مشورت ميها  آن از هيچ يك از فرماندهاني كه سلطان ي هدر بار
گيري وي تأثير مستقيم داشته است، مگـر مـوردي كـه اواخـر      كه او بر سلطان و روند تصميم

نگ تشكيل داده بود، پـيش  گيري در باره امور ج عمر در مجلسي كه براي مشورت و تصميم
گونـه كـه در   ي نادرست برادرش عادل بر رأي صائب و درست او غاصب شـد، آن آمد كه رأ

تواند ثابت كند كه رأي يكي از اعضاي مجلس  اتفاق افتاد، اما هيچكس نمي» عكه«و » صور«
داشته است، برادران، فرزندان، برادرزادگان، همكاران  بر سلطان از آراء ديگران تأثير بيشتري

قديمي و عمال جديد سلطان، قاضيان بـاهوش، وزراي دلسـوز، معتمـدين وفـادار، واعظـان و      
و عمـالً نيـز در جهـاد و مبـارزه      ،بودند ي بر امر جهاد موافق و متفق القولعلماي بزرگ همگ

عليه دشمنان شركت نموده و در خيرخواهي و پشتيباني موال و رهبر خويش حسب توان خود 
شد كه اميـر و مـوالي خـود     از هيچ كوششي دريغ نكردند، آيا مگر ميان آنان كسي يافت مي

 فراموش كند؟!.(صالح الدين) را 
ك و وضعيت نابسامان و بحراني كه فكر و خيال انسان را آشـفته و  ادر آن موقعيت خطرن«

هاي ديگـر غالـب    كرد تنها يك قلب تپنده وجود داشت كه بر قلب روح و روان را آزرده مي
هاي ديگر را تحت الشعاع خود قـرار داده   قوي وجود داشت كه اراده ي هو تنها يك اراد ،بود
 .)40F1(»سلطان صالح الدين بود ي هآهنين، قلب و اراد ي هد. آري، آن يگانه قلب بيدار و ارادبو

 گذشت سلطاندر

پس از اين كه سلطان مسئوليت مقدس خود را به نحو احسن به انجام رسانيد و عالم اسالم 
ـ ه 589صفر سال  27خداوند اين فرزند رشيد اسالم را در  ،را از خطر صليبيان مصون ساخت

                                           
 .312 – 311ن، ص السلطان صالح الدي -)1(
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(سال عمر داشت به سوي خود فرا خواند 57در حالي كه 
41F

1(. 
 گويد: قاضي ابن شداد در باره درگذشت سلطان مي

گذشـت، بيمـاري او شـدت     صفر كه دوازده روز از بيماري سلطان مي 27شب چهارشنبه «
گرفت و بسيار ضعيف شد و از ابتداي شب عاليم موت پديدار بود، زنها تجمع كردند، من و 

د ملك افضل نيز آمـد و بـه مـا دسـتور داد تـا نـز       ،فاضل و ابن الزكي فراخوانده شديمقاضي 
ان بمانيم، اما قاضي فاضل رأي او را نپذيرفت، زيرا مردم هر شب در دوازه قلعه منتظر مـا  سلط
گـردد كـه    در شهر شايعه مـي  بيم داشت كه اگر در قلعه بمانيم ماندند، قاضي فاضل از آن مي

است و چه بسا هرج و مرج و ناامني به وجود آيد، قاضي فاضل مصلحت را  سلطان درگذشته
را كه مردي صـالح بـود فـرا    » كالسه«بر اين ديد كه ما از قلعه فرود آييم و شيخ ابوجعفر امام 

د سلطان باشد و از تجمع زنـان جلـوگيري   زنر قلعه بماند، تا در لحظات اخير خوانند تا شب د
جعفر را فـرا خواندنـد و مـا نيـز در     ن و ياد اهللا تلقين دهد، شـيخ ابـو  تيكند و سلطان را به شهاد

 /داشت كه به جاي سلطان باشد از قلعه فـرود آمـديم، سـلطان    وزه هريك از ما آرحالي ك
در آن شب در حال احتضار و در آستانه سفر آخرت قرار داشت و شيخ ابوجعفر نزد او قرآن 

هوشي بـه سـر    بي تنمود، سلطان از شب نهم در حال ين ميخواند و او را به ياد خداوند تلق مي
 آمد... برد و تنها لحظاتي اندك به هوش مي مي

لَۡيهِ ﴿ ي هنمود كه هنگامي كه او به آي شيخ ابوجعفر برايم حكايت« ََ َّ ُهَوۖ  هَه ِِ ََ ِ ِ  ََ

ُۡت  َّ جان ان به جشاداب گشت و اش  سلطان تبسم نمود و چهره ،رسيد ]١٢٩ة: [التوب ﴾تََو
 ».آفرين تسليم نمود

 ».هـ از اين دنيا رحلت نمود 589صفر سال  27صبح روز چهارشنبه  /سلطان «
روز بسيار سختي بود كه عالم اسالم پس از آن كه خلفاي راشدين را از دست داده بـود،  «

 قلعـه و شـهر بلكـه دنيـا را چنـان      تا آن هنگام چنان مصيبتي بـه خـود نديـده بـود، در آن روز    

                                           
 هـ ذكر كرده است. 532عالمه ابن كثير تاريخ والدت سلطان را سال  -)1(
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من از بسـياري مـردم شـنيدم كـه      !گندوسداند، به خدا  بود كه فقط خدا ميتي فرا گرفته شحو
ه ايـن  كردم كـ  مردند، تا آن هنگام فكر مي ميها  آن كردند كه كاش به جاي سلطان مي وزآر

يش نيست، اما در آن روز به يقين دانسـتم كـه اگـر بـه جـاي او      سخن از نوعي اغراق و ادعا ب
ذيرفتند بسياري از مردم و حتي شخص من آماده بوديم كه به جاي سـلطان خـود   پ اي مي فديه

 .)42F1(»را فدا كنيم
 افزايد: قاضي ابن شداد مي

درهم ناصـري و يـك گـرم طـال چيـزي ديگـر از قبيـل         47سلطان پس از خود اضافه بر «
 .)43F2(»ملك، خانه، زمين، باغ و مرزعه و يا چيزي ديگر به جا نگذاشت

جهيز و تكفين سلطان حتي پول كاهي كـه از آن كاهگـل درسـت كردنـد و     تمام هزينه ت«
 .)44F3(»اضل آن را از جاي حاللي تهيه كرده بودقاضي فكفني وي به قرض گرفته شده بود كه 

 سلطان پارسا

 گويد: هاي سلطان اينگونه سخن مي قاضي ابن شداد از سيره، اخالق، عادات و ويژگي
را با دليل و تحقيق اش  هميشه در ياد اهللا بود، او عقيدهداراي اعتقاد صحيح و  /سلطان «

 ».و مباحثه از مشايخ اهل علم و فقهاي بزرگ اخذ كرده بود
نمـود، حتـي روزي اظهـار     بر نماز با جماعت بسـيار مواضـبت و پايبنـدي مـي     /سلطان «

 مـاري كـه  داشت كه چندين سال است كه بدون جماعت نماز نخوانده است، حتي در ايـام بي 
بـه نمـاز    مخواند و بـا زحمـت فـراوان پشـت امـا      ت، امام را فرا ميشارفتن به مسجد را ند توان
كرد، شبها بيدار  خواند، و هرگز سنن رواتب را ترك نمي ايستاد و نمازش را با جماعت مي مي
شد بنابر مذهب امام  و اگر شب موفق به نماز تهجد نمي ،گزارد شد و نماز شب (تهجد) مي مي

                                           
 .250 - 249النوادر السلطانيه، ص  -)1(
 .6مرجع سابق، ص  -)2(
 .251مرجع سابق، ص  -)3(
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حتـي در بيمـاري آخـر    خوانـد،   قبل از نمام فجر به جاي تهجد چندين ركعت نماز مي شافعي
گزارد و عـالوه از سـه روزي كـه     كه به مرگ وي انجاميد ايشان را ديدم كه ايستاده نماز مي

 .»هوش بود، هرگز نماز را ترك نكرد بي
نمـود و  ن هاي كه زكات برآن واجب گردد، ذخير در طول عمر خويش سرمايه /سلطان 

(و حتي آنگونه كـه از ابـن شـداد نقـل     » كرد رسيد در راه خدا صدقه مي هر مالي كه به او مي
 اي به جا نگذاشتند). كرديم ايشان پس از خود هيچ ملك و سرمايه

چنـدين روز از ايشـان فـوت شـده      ي ههاي متعدد سلطان در ماه رمضان روز يبر اثر بيمار«
ت اين روزها را به عهده داشت و با وجود ايـن كـه روزه   بود و قاضي فاضل مسئوليت يادداش

نيرويـي عنايـت فرمـود كـه     اما خداوند متعال به او چنان توفيـق و   ،با طبيعت وي سازگار نبود
فاضـل حضـور نداشـت مـن بـه جـاي او        و چون كه قاضي ،شده را قضا آورد هاي فوت روزه

م، طبيب او را در اين مورد سرزنش نمود گرفتند يادداشت مي هايي را كه سلطان روزه ميزور
دانم كه در آينـده چـه    گفت: من نمي داد و مي هاي او گوش نمي كرد، اما سلطان به توصيه مي

مانم يا خير) گويا به او الهام شده بود كه بايد به سـراي جاويـدان و لقـاء     خواهد شد (زنده مي
 ».پروردگار بشتابد

اهللا پيوست بـراي حـج   در سال آخر كه به لقاءرا داشت و از ديرباز قصد حج  /سلطان «
تصميم قطعي گرفته بود و دستور داد كه براي حج آماده باشند و چيزي ديگر بـراي حركـت   

دستي حج را براي سال آينده موكـول نمـود،    اما به داليلي چون ضيق وقت و تهينمانده بود، 
 ».اما تقدير و خواست الهي چيزي ديگر بود

وافري داشت، و به نگاهباناني كه شب نگاهبـاني   ي هع قرانكريم عالقبه استما /سلطان «
داد كه چندين جزء از قرآن تـالوت كننـد و ايشـان گـوش      برج را بر عهده داشتند دستور مي

اختيـار اشـك از    دل بـود و هنگـام شـنيدن آيـات قـرآن بـي       فروتن و نرم /كرد، سلطان  مي
 ».بش خاشع و چشمهايش اشكبار بودشد و در بيشتر اوقات قل چشمانش سرازير مي
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و هرگـاه از شـيخي كـه     ،به شنيدن حـديث شـوق و رغبـت شـديدي داشـت      /سلطان «
د كه از حضور نزد سـلطان  ويافت، اگر آن شيخ از كساني ب كرد سراغي مي حديث روايت مي

شـنيد و حـديث را بـه سـمع اوالد و      طلبيد و از او حديث مـي  ابايي نداشت او را به حضور مي
و هنگام سماع و حديث به خاطر احترام حديث به مـردم دسـتور    ،رسانيد ماليك خويش ميم

 /كرد سلطان  داد كه بنشينند، و اگر آن شيخ از حضور به دربار سالطين و امرا پرهيز مي مي
دوست داشت كه خـود حـديث    /شنيد، سلطان  رفت و از او حديث مي شخصاً نزد وي مي

خوانـد، و   آورد و مـي  طلبيد و كتاب حديثي نيز مي فراغت مرا ميبخواند، در اوقات خلوت و 
گشـت و اشـك از چشـمانش     داشت قلبش نرم مـي  رسيد كه عبرتي دربر هرگاه به حديثي مي

 ».شد جاري مي
لـب  ، به ملك ظـاهر حـاكم ح  نمود به شعاير و مقدسات ديني بسيار تعظيم مي /سلطان «

 ».داشت و ملحد و معاند شريعت بود، اعدام كنددستور داد كه جواني را كه سهروردي نام 
به خداوند حسن ظن و اميدواري و بسـيار اعتمـاد داشـت و هميشـه بـه دربـار        /سلطان «

حكـايتي از او بيـاد دارم كـه اكنـون آن را بـاز       ، در اين مـورد كرد خداوند انابت و رجوع مي
 گويم: مي

 /شريف خيمه زده بودند، سـلطان   با فاصله چند مرحله از قدس» بيت نوبه«فرنگيان در «
در قدس بود و پيش قراوالني را فرستاده بود كه تحركات فرنگيان را زير نظر بگيرند و به وي 
گزارش دهند، آنان خبر دادند كه صليبيان قصـد محاصـره و تصـرف قـدس را دارنـد، بـيم و       

طلبيـد و آنـان را از    فرماندهان را به حضورامرا و  /هراس همه جا را فرا گرفته بود، سلطان 
كرد آگاه نمود و در باره ماندن در قـدس از آنـان مشـورت     خطري كه مسلمانان را تهديد مي

خواست، همه با اصرار گرفتند كه مصلحت نيست كه سلطان در شهر بماند، زيرا اين نوعي به 
و  ،انداختن اسالم است، و همه اعالم آمـادگي نمودنـد كـه حاضـرند در شـهر بماننـد       مخاطره

پـيش آمـده بـود،    » عكـه «مشورت دادند كه سلطان با جمعي از لشكر همانند مـوردي كـه در   
از آن دفـاع كننـد، مجلـس     ه باشند و شهر را حفاظت نمـوده و لشكر دشمن را تحت نظر داشت
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مشورت با موافقت بر اين امر خاتمه يافت، اما سلطان بسيار اصرار داشت كه خود آنجا بماند، 
و چـون فرمانـدهان    ،كه با عدم حضور او كسي براي ماندن آماده نخواهد شد دانست زيرا مي
هايشان برگشتند، شخصي از آنان خبر آورد كه آنان فقط در صورتي خواهند ماند كه  به خانه

سلطان با آنان باشـد و فرمانـدهاهي آنـان را بـه      از فرزندان و يا يكي برادر سلطان ملك عادل
سخن متوجه شد كه آنان قصد ماندن ندارند و بـدين جهـت بسـيار     سلطان از اين ،گيرد عهده

 ».اندوهگين شد و سخت به فكر فرو رفت
ن شـب  مانـدم، شـب جمعـه بـود، در آ     /آن شب تا نزديكي صبح من در كنار سـلطان  «

تنها به ترتيب امور مشغول بوديم، ايشـان بـه نـوعي يبوسـت      /زمستاني و سرد من و سلطان 
رو بـه   از ايـن  ،ترسيدم كه بيماري او بـر او غلبـه كنـد    ايش به رحم آمد و ميبود، دلم برمبتال 

به من گفت شـايد كـه خـودت را     /ايشان پيشنهاد كردم كه اندكي استراحت كند، سلطان 
همين كه به منزل رسيدم و  ،ام راه افتادم و سپس برخاست، من هم به طرف خانهخواب گرفته 

 /گفت و سپيده دميد، من غالباً نماز صـبح را بـا سـلطان    خواستم اندكي بخوابم مؤذن أذان 
اي هم خـواب   گيرد، چون مرا ديد گفت: لحظه خواندم، نزد او برگشتم ديدم كه وضو مي مي

دانستم، گفت: از كجا فهميدي؟! گفتم: چون خودم هم نخوابيدم، براي  نرفتم گفتم: اين را مي
س مشغول شديم، من گفتم: راه حلي به ذهنم خواب كه وقتي باقي نماند، نماز خوانديم و سپ

اهللا مفيد واقع شود، گفت: چه راه حلي؟ گفتم: رجـوع  كنم كه إن شاء طور كرد و گمان ميخ
و توجه به طرف خداوند در حل اين مشكل بايد به خداوند اميدوار بود، گفت: چكار بكنيم؟ 

االقصـي  ش در مسجدكند و همانند عـادت خـوي   امروز جمعه است سرورم صبح غسل گفتم:
از آنجا به معراج برده شد نماز بخواند و مخفيانـه مقـداري مـال     صجايي كه حضرت پيامبر 

صدقه كند و در ميان اذان و اقامه دو ركعت نماز بخواند و در سجده بـراي حـل ايـن معضـل     
شـود، و در   دعا كند، در اين باره حديثي صحيح وجود دارد كه دعا در اين وقت پذيرفته مـي 

جز توجه و  ،دين تو عاجز مانده است تدل اينگونه دعا پروردگار را اسباب مادي من از نصر
 .راهـي ديگـر بـاقي نمانـده اسـت      فضل و رحمتـت زدن به ريسمان تو و اميدواربودن به  چنگ
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هستي و تـو بهتـرين وكيـل و كارسـاز مـن هسـتي، خداونـد بـا          تو براي من كافي !پروردگارا
 ه تو را نااميد بگرداند.تر از اين است ك عظمت

بر مشورت من عمل نمود، حسب عادت هنگام نماز مـن كنـار ايشـان ايسـتاده      /سلطان 
هـايش بـر    بودم، ايشان ميان اذان و اقامه دو ركعت نماز خواند و در سـجده ديـدم كـه اشـك    

 غروب نكرده بود كـه پيـامي   گويد، هنوز آفتاب دانستم كه چه مي البته نمي ،چكيد سجاده مي
شده اند و لشكريانشان امروز به صـحرا رفتنـد و تـا ظهـر      ي هكه فرماند» الدين جرديكعز«از 

شان باز گشتند، و صبح شنبه پيامي ديگر بـا مضـموني مشـابه     هاي ماندند و سپس به خيمهآنجا 
 انـد،  دچار اختالف و تفرقه شدهها  آن رسيد و هنوز ظهر نشده بود كه جاسوسي خبر آورد كه

كرده و به رمله باز گشته  وع كرد مژده رسيد كه فرنگيان كوچروز دوشنبه طل ي هيدو چون سپ
 .)45F1(»اند

 مكارم اخالق

اي  به صفات حسنه و اخـالق پسـنديده  اش  پرهيزكاري و پاكدلي در كنار زهد /سلطان 
ردي و ردبـاري، مـروت، صـبر، قاطعيـت، پـايم     و سـخا، ب  دهمچون عدل، عفو و بخشش، جـو 

 گويد: منصف بود، قاضي ابن شداد مي استقامت و غيره
سلطان در روزهـاي دوشـنبه و پنجشـنبه در مجلسـي كـه فقهـاء، علمـا و قضـات حضـور          «
در آن دو  ،نشسـتند  يافتند و براي دادبخشي و دادرسي به دادخواهي و شـكايات مـردم مـي    مي

و زنـان فرتـوت   م از كوچـك و بـزرگ پير  روي همه گشوده بود و همـه مـردم اعـ   روز در به 
، امكان حضور و دادخواهي داشتند، عالوه بر اين كه هيچگاه در به روي سالخورده پيرمردان

 شـد،  كردند به آنان رسيدگي مـي  مظلومان و ستمديدگان بسته بندو و هر لحظه كه مراجعه مي
نمود و نه  اما سلطان به دادرسي در اين دو روز چنان پايبند بود كه نه در حضر آن را ترك مي

و هرگز ستمديده، شاكي، مدعي و طالـب حقـي را از خـود نرانـد، و بـا ايـن وجـود         ،ردر سف

                                           
 .10 – 6النوادر السلطانيه ص  -)1(
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كـرد، هرگـاه شخصـي بـه او      هميشه در ذكر و تالوت قرآن مشغول بود و بر آن مواظبت مـي 
شده گـوش فـرا   و حكايت ستمي كه بر او روا داشته ايستاد به در دل  كرد با او مي شكايت مي

مود، من خود شاهد بودم كه روزي مردي از اهل دمشـق بـه نـام    ن داد و به آن رسيدگي مي مي
نـزد  » تقي الدين«برادرزاده سلطان نزد وي شكايت نمود، با اين كه » تقي الدين«از » ابن زهير«

سلطان او را به دادگاه احضار نمود، و در برابر  ،داشتسلطان بسيار محبوب بود و منزلتي ويژه 
 .)46F1(»تنايي نكردحق به مقام و منزلت او هيچ اع

نگـاران از نيـروي تحمـل و برداشـت و      بردباري و حلم عجيبي داشـت، تـاريخ   /سلطان 
شدت بردباري و صبر سلطان بـر ناماليمـات و احسـان بـه كسـاني كـه بـه وي بـد كـرده انـد           

تعجب و شـگفتي   شد جاي بسي حكاياتي نقل نموده اند كه اگر از مردم عادي نيز حكايت مي
آب آشاميدني طلـب   /پادشاهي مقتدر و سلطاني قدرتمند!! روزي سلطان  بود، چه رسد به

مرتبـه   5و حتـي تـا    ر نمـود را تكرااش  نمود، اما در آوردن آب تأخير كردند، دوباره خواسته
گفت: برادران من دارم از  /االمر سلطان اما بازهم از آب خبري نبود، آخر آب طلب نمود،

د و سلطان نوشيد و هيچ كسي را هم مالمـت ننمـود، يـك    ميرم، آنگاه آب آوردن تشنگي مي
مرتبه پس از بيماريي طوالني به حمام رفت تا استحمام كند، اما آب حمام بسيار داغ بود، آب 

ب و در دسـت خـادم بـود بـر سـر      خادم آب آورد و ظرف بزرگـي پـر از آ  سرد طلب نمود، 
يافت، اما سلطان بيش از اين چيزي  سلطان افتاد و تنها با لطف خداوند بود كه از مرگ نجات

كشتن مرا داشتيد مرا هم خبر كنيد! خادم از ايشان معذرت خواسـت و   نگفت كه هرگاه قصد
 گذشـت سـلطان از امـراء و سـعه     ي هدربار» ابن شداد«نيز ديگر حرفي نزد، قاضي  /سلطان 

 .)47F2(»و بردباري وي حكايات زيادي نقل كرده است رصد 
ــدينبهاء«قاضــي  ــانش   » ال ــم ســلطان و گذشــت از ســربازان و همراه ــو و حل ــاره عف در ب

                                           
 .11النوادر السلطانيه، ص  -)1(
 هايي كه در باره سيره نگاشته شده است. كتابنگا: النوادر السلطانيه و  -)2(
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(هاي متعددي ثبت كرده است داستان
48F

1(. 
گويد، بسا چندين  به قدري بود كه آنگونه كه ابن شداد مي /بخشش و سخاوت سلطان 

 /از سـلطان  » ابـن قـره ارسـالن   » «آمـد «كرد، پس از فتح  ايالت و اقليم را يكجا بخشش مي
را به او ببخشد، و سلطان نيـز چنـين كـرد، مـن خـود ديـدم كـه در قـدس         » آمد«خواست كه 
قصد داشت به سوي دمشـق حركـت    /هايي نزد وي گرد آمده بودند، سلطان  شريف دسته

ها بدهد، من در اين بـاره بـا    آن هنگام در خزانه چيزي وجود نداشت كه به آن دسته كند، در
آنان تقسـيم   ت المال را فروختند و قيمتش را برايشان صحبت كردم، ايشان برخي از وسايل بي

داران چيزهـايي را   نمود و حتي يك درهم نيز از آن باقي نماند، مسؤالن بيـت المـال و خزانـه   
دانستند كه  كردند، زيرا مي براي حاالت اضطراري و مصايب و مشكالت غير مترقبه پنهان مي

كنـد، روزي از وي شـنيدم كـه در ميـان      را خـرج مـي  هـا   آن را ببينـد حتمـاً  هـا   آن اگر سلطان
سخنانش چنين گفت: شايد ميان مردم افرادي باشند كه طال و خاك در نظرشان يكسان باشد، 

(كنم منظورش از اين سخن خود وي بود گمان مي
49F

2(. 
 گويد: ابن شداد در جايي ديگر مي

رو بـود،   دهبسيار مروت و حيا داشت، بخشنده و سخاوتمند و با ميهمانان گشـا  /سلطان «
كرد، مـن ديـدم كـه     بود به او احترام و اكرام مي آمد، گرچه كافر هم مي اگر كسي نزدش مي

نزد سلطان آمد و ايشان وي را احتـرام و اكـرام كـرد، و بـا وي غـذا      » الناصره«در » صيدا«شاه 
سالم هاي اسالم را برايش برشمرد و او را به ا خورد و با اين حال بسياري از محاسن و ويژگي

 .»دعوت داد
ــلطان  ــنده  /س ــد و بخش ــرم  روح بلن ــت و ن ــان و    اي داش ــا مظلوم ــود، ب ــان ب دل و مهرب

كوشـيد، حكـايتي    شـان مـي   كرد و براي رفع مشكالت ستمديدگان غمخواري و همدردي مي
 گويد: كه ابن شداد نقل نموده گوياي اين مطلب و مؤيد آن است او مي

                                           
 .24 – 21النوادر السلطانيه، ص  -)1(
 .14 – 13النوادر ص،  -)2(



 55 قدسصإلح الدين ايوبي فاتح 

 

زنـي   ، يكـي از پيشـتازان سـپاه   سـلطان بـودم   روزي من در مصـاف بـا فرنگيـان همركـاب    «
هاي گره خورده خود  گريست و دست را نزد سلطان آورد كه بسيار مي پريده و بيمناك رنگ

كوفت، پيشتاز لشكر گفت: اين زن از نزد فرنگيان به سوي ما آمد و درخواست  را بر سينه مي
به مترجمش گفـت: از او   /لطان س ،نمود كه او را نزد شما بياوريم و اكنون او را آورده ايم

ام را  كردند و دختر بچهام حمله  د؟ زن گفت: ديشب راهزنان به خيمهبپرسد كه چه كاري دار
ام، شـاهان فرنـگ بـه مـن گفتنـد: سـلطان        ا تا صبح به گريه و زاري پرداختهديشب ر ،دزديند

از او ات را  دختـر بچـه   ، نزد سلطان بـرو و فرستيم تو را نزد او مي دل و مهربان است بسيار رحم
ام را بـه مـن    چـه خواهم كه دختـر ب  مرا نزد شما فرستادند و من از شما مي گونهطلب كن، بدين

بازگردانيد، دل سلطان به حال آن زن سوخت و اشك از چشمانش سرازير شد و مـروتش بـه   
ه مأموري به بازار فرستاد تا از دخترك پرس و جـو كنـد و هركسـي او را خريـد     ،جوش آمد

ديري نگذشت كه مأمور در حالي  ،باشد قيمت دخترك را به او باز دهد و دخترك را بياورد
هايش نشانده بود آمد، همين كه چشم زن به دخترك افتاد خـود را بـر    كه دخترك را بر شانه
را به خاك ماليد و مردم نيز از ستمي كه به او روا داشته شده بـود،  اش  زمين انداخت و چهره

سـپس  گفـت:   دانـيم كـه چـه مـي     ند، زن نگاهش را به آسمان بلند كرده بـود، نمـي  گريست مي
 .)50F1(»دختركش را به او سپردند و او را به لشكرگاه فرنگيان رسانيدند

 گويد: ابن شداد مي
كـرد و   و از وي دلجويي مـي  نمود، شد بر او ترحم مي مي نزد سلطان آورده مييهرگاه يت«

و اگـر يتـيم سرپرسـتي قابـل      ،كـرد  و انـدوهيش را سـبك مـي   داد و مصيبت  به او بخششي مي
سـپرد تـا او را سرپرسـتي و كفالـت كنـد و در تـربيتش        اعتماد داشت او را به سرپرسـتش مـي  

داد و  عطـايي مـي   نمود و به او ديد بر او ترحم مي بكوشد، و هرگاه پيرمردي سالخورده را مي
 .)51F2(»داد مورد لطف و احسانش قرار مي
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 سواركاريمردانگي و 

ها  كند از صبر و استقامت وي در برابر سختي نقل مي /الدين از سلطان آنچه قاضي بهاء
 گويد: او مي ،و مشكالت حكايت دارد

دانه و آبلـه  اي  بسيار بيمار بود و بدنش از كمر گرفته تا زانو يكدست و به گونه» عكه«در «
و بـدين جهـت    ،پهلو تكيه زده بـود توانست راست بنشيند و در خيمه به يك  شده بود كه نمي

داد كه آن را ميان مـردم تقسـيم    ميگذاشت كه سفره غذا را جلويش پهن كنند و دستور  نمي
هـاي   كنند، اما با اين وصف بازهم در جنگ بود و نزديك دشمن خيمه زده بود و خود دسـته 

تا غروب بر پشت  حصب ي هداد و از سپيد ميمنه و ميسره و مياني سپاه را براي جنگ ترتيب مي
هـا اسـتقامت و صـبر     گشت و بر شدت درد و سوزش آبلـه  شد و ميان صفها مي اسب سوار مي

گفت: هرگاه بر  كردم، مي زده بودم و چون اظهار تعجب مي نمود و من از او بسيار شگفت مي
 و ايـن  ،كنم تا اين كه دوباره از اسـب پـايين بيـايم    شوم ديگر درد احساس نمي اسب سوار مي

 .)52F1(»عنايتي است از جانب پروردگار
بـر دشـمن تاخـت و چـون شـب شـد        باي ديگر با وجود بيماري تا غروب آفتا در معركه
 گويد: قاضي ابن شداد مي ،اي برپا شد براي او خيمه

هم بوديم، من و پزشك سلطان به تيمارداري و پرسـتاري وي پـرداختم و او را   آن شب با«
پريـد، تـا ايـن كـه      رفت و دوباره از خواب مي ي به خواب ميكرديم، سلطان اندك سرگرم مي

ها سوار شـدند و بـه    سلطان و در پي ايشان تمامي لشكر بر اسب ،صبح دميد و بوق نواخته شد
نشيني كرد، مسـلمانان   هاي خود در كناره غربي نهر عقب مصاف دشمن رفتند، دشمن به خيمه

در آن روز تمـامي فرزنـدانش را كـه     /ان آنان را به تنگناي سختي گرفتـار كردنـد و سـلط   
فرستاد تا ايـن كـه    و تمامي كساني را كه نزدش بودند مي ،حضور داشتند به خط مقدم فرستاد

با بيماري خود و تمـامي لشـكر تـا غـروب در      /كسي جز من و پزشك باقي نماند، سلطان 

                                           
 .18مرجع سابق، ص  -)1(
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نند راباش شب بگذ مدهدستور داد در حالت آها  آن برابر دشمن ايستادگي كردند و شب نيز به
 .)53F1(»و ما نيز به جاي ديشبي خود بازگشتيم

رادمردي شجاع بود كه در شجاعت و دليري و شهامت ضرب المثل و زبـانزد   /سلطان 
 گويد: خاص و عام بود، قاضي ابن شداد در اين باره مي

زد و هرگـاه   ي يك يا دو بار نزديكي اردوگـاه دشـمن گشـت مـي    زرو حتماً /سلطان «
هـاي سـپاهيان    رفت و دسته گشت و از ميمنه تا ميسره مي يافت ميان صفها مي شدت مي جنگ

داد و آنان را در مواضع حساس و اسـتراتژيك   دستور پيشروي ميها  آن و به ،داد مي را ترتيب
گفـت، روزي بـه وي    شد و بـا آنـان سـخن مـي     ساخت و خود به دشمن نزديك مي مستقر مي

تي به اسـتماع احاديـث پرداختـه ايـد، مگـر هنگـام جنـگ، و اگـر         گفتم كه شما در هر موقعي
اجـازه دادنـد و كتـاب     /اي بدهند بسيار خـوب اسـت سـلطان     سرورم اينجا نيز چنين اجازه

قراءت و استماع گرديد و مـا   ها حديثي آورده شد و دو جزء از آن هنگام جنگ و ميان صف
(ايستاديم اي مي و لحظه يمرفت بر پشت اسبها سوار بوديم، اندكي مي

54F

ام كـه   هيچگاه نديده«. و )2
(وهاي دشمنان هراسي به دل راه دهداز كثرت نير /سلطان 

55F

هـا بـا    و در بسياري از جنـگ « )3
هزار نفر بوده به جنگ پرداخته و خداوند او را بر آنان  600يا  500دشمني كه آمارش بالغ بر 

گر را به اسارت يدهالك كند و بسياري  اري از آن راو توانسته است كه بسي ،پيروز گردانيده
 ».بگيرد
را از عصر تا ها  آن و اندكي كشتي از دشمن در بندر عكه لنگر انداخت و من 70در شبي «

بلكه باري مبارزه و مقابله با آن  ،اين امر از قوت نفس سلطان چيزي نكاست مغرب شمردم، و
 .)56F4(»گرديد تر مصمم

                                           
 .20 – 19نوادر، ص  -)1(
 .165النوادر، ص  -)2(
 .15مرجع سابق، ص  -)3(
 مرجع سابق. -)4(
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هـا بـه زمـين     شكست خوردنـد و پـرچم  » عكه«ساز  مسلمانان در جنگ شديد و سرنوشت«
را  و سـربازاني  ،اي پناه بردنـد  افتاد، اما سلطان با افرادي اندك استوار ماندند و آخر كار به تپه

اي مجـدد   كه متفرق شده بودند جمع نموده و آنان را تـوبيخ و سـرزنش نمـود و بـراي حملـه     
نفر از دشمن را به هالكت رسانيد و  7000و سرانجام مسلمانان پيروز گشتند و  ،آماده ساخت

 .)57F1(»اه انبوه و مجهز دشمن تا آخر در برابر آنان استقامت نمودپسبا وجود  /سلطان 
بر علو همـت و اراده قـوي و عـزم    كند كه  گفتاري نقل مي /قاضي ابن شداد از سلطان 

خواهي  نميگفت: گويد: روزي سلطان به من  او مي ،ين و غيرت ديني سلطان داللت داردآهن
ام را برايت بيان كنم؟ هرگاه خداوند فتح باقيمانده ساحل را برايم ميسر كند،  ي قلبيكه آرزو

هاي الزم را بكنم و خداحافظي كنم و بر پشـت   قصد دارم كه شهرها را تقسيم نموده و توصيه
كـافري بـر    ها دور دست بروم تـا ايـن كـه    ها و سرزمين دريا سوار شوم و براي جهاد به جزيره

 .)58F2(»روي زمين باقي نماند يا اين كه در اين راه بميرم

 علم و فضل سلطان

 گويد: شناس بود، قاضي ابن شداد مي عالم، فاضل و نسب /سلطان 
و عالوه بر اين كه به تاريخ و احوال آنان  ،ها بود ها و وقايع عرب حافظ نسب /سلطان «

هاي دنيا  شناخت، به عجائب، نوادر و شگفتي يشان را نيز م هاي هاي اسب آگاهي داشت نسب
 .)59F3(»كردند كه از ديگران ممكن نبود علم داشت، از وي مطالبي استفاده مي

ابــي تمــام را كــامالً از » حماســه«نگــاران نوشــته انــد كــه ايشــان كتــاب  برخــي از تــاريخ«
 گويد: از اوايل زندگي سلطان چنين مي» اين پول« )60F4(»برداشت

                                           
 سابق.مرجع  -)1(
 مرجع سابق. -)2(
 مرجع سابق. -)3(
 .5، ص 13البدايه والنهايه، ابن كثير، ج  -)4(
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داليـل   ي هشنيد و در بار از علماي معاصر خود حديث مي ،ديني متمايل بود طبعاً به علوم«
كوشيد كه  و عالوه بر اين مي ،كرد نمود و در مسايل فقه و تفسير بحث مي و راويان تحقيق مي

 .)61F1(»هاي قاطع و داليل قومي و ثابت مؤيد كند به حجت ارمذهب اهل سنت و جماعت 

 ري ديگري براي سلطانافتخا فروپاشي سلطنت فاطميان و

(انقراض و فروپاشـي دولـت عبيـديان    ي هسيطره سلطان صالح الدين بر مصر نقط
62F

كـه بـه    )2
سال بر مملكت اسالمي حكومت كـرد و   68دولتي كه دو قرن و  ،بود طميان شهرت داشتندفا

م تأثير شـگرفي بجـا گذاشـت، دوران    بر فرهنگ، اخالق و تمدن بخش عظيمي از جهان اسال
احكام عجيب غريب و قوانين مضحك مملو بود كه برخي از آن را از كتاب  ز عقايد ونان اآ
 كنيم: مقريزي نقل مي» انحطاط واآلثار«

رد شود و اعالم كردند كه اگر متـوفي   »ي االرحامذو«دادند كه به  در باره ميراث دستور«
 دهازبرادرزاده و عمـو خواهر، عمو، جد، دختري از خود به جا گذارد با وجود دختر به برادر، 

و در صورت وجود فرزند پسر و يـا دختـر تنهـا شـوهر،      ،اي از ميراث ندارند ميت هيچ سهميه
و با وجود مادر تنها بـه افـرادي ميـراث     برد، همسر، پدر و مادر و جده كسي ديگر ميراث نمي

 ».رسيد رسد كه در صورت وجود فرزند به آنان ميراث مي مي
روزه و عيد رمضان به «پنداشتند  مي لعداوتي با حضرت فاطمه  خروج از اين قانون را

 ».حساب آنان بستگي داشت و طلب هالل از مصر كالً برچيده شد
 ».مصر ممنوع كردرا در  عزيز بن المعز خواندن نماز تراويج 372در سال «

                                           
 .262السلطان صالح الدين، ص  -)1(
محققان أنساب اتفاق نظر دارند كه عبيديان هيچگونه نسبتي با اهل بيت نبوي ندارند، بلكه به مردي  -)2(

رسار لكشف عن أا«بن الطيب در كتاب خود  مجوسي به نام عبيد نسبت دارند، قاضي ابوبكر محمد

كشف ما كان «و عالمه مقدسي در كتابش  »ةتثبيت دالئل النبو«و قاضي عبدالجبار در كتابش » ةالباطني

 اين موضوع را به خوبي و مفصالً بيان كرده اند. »عليه بنوعبيد
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فتـه  يا مالك بن أنـس  » الموطأ«مردي را تنها به اين جرم كه نزد او كتاب  381در سال «
 .)63F1(»شده بود، شالق زدند و او را در شهر تشهير كردند

ن را بر دستگير و آنا الضحي خوانده اند ةنفر را به اين جرم كه صال 13هـ  393و در سال «

 .»را حبس كردندها  آن شتر سوار كرده و در شهر تشهير كردند و سه روز
ردن ملوخيـا را كـه يكـي از    شد كه خواي ديگر بر مردم قرائت  نامه بخش 395و در سال «

به آن  بفقط به اين دليل ممنوع كرد كه معاويه بن ابي سفيان  ،غذاهاي سنتي مصريان بود
ر (ترتيزك) را نيز ممنوع قرار دادند، زيرا حضرت عايشه جيعالقه داشت و سبزي معروف جر

 ».به آن عالقه داشت ل
و تمامي ديوارهاي جامع العتيق در ماه صفر همين سال بر تمامي مساجد و داخل و خارج «

ها و قبرستان و صحرا براي اسالف دشنام و نفرين نوشته شد  ها و سنگ مصر و بر درهاي مغازه
 .)64F2(»آميزي نموده و با طال نقش كردند را رنگها  آن هاي مختلف و با رنگ

ــام گشــت  اشــرابخو« ــا و موســيقي و نوشــيدن آبجــو ع ــو و لعــب و   ،ري، غن ــه له ــردم ب م
 ،بردند ها و بالهاي زيادي رنج مي اني روي آوردند، در اين دوران مردم از بيماريگذر خوش

بردنـد   گي رنج مـي (گرسن» الجوع الجوع«مردم به كاخ سلطنتي هجوم برده و فرياد برآوردند 
المؤمنين پدر و جد تو با ما چنين نكرده بودند، تو نيز از خدا بترس و بـراي  گرسنگي) اي امير

 .)65F3(»يشما چاره بياند
هـ وليعهد كه در آن هنگـام هفـت سـال بـيش نداشـت سـوار بـر مركبـي از          424در سال «

بوسـيدند   مصر عبور كرد و مردم در برابرش تعظيم نموده و زمين را مي ،هاي آذين شد خيابان
 .)66F4(»و آن زمان برايش از مردم بيعت خالفت گرفتند

                                           
 .340/  1طط واآلثار، ج الخ -)1(
 .341/  2طط واآلثار، / الخ -)2(
 .354/  2الخطط واآلثار، /  -)3(
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عهـد   ي هجيب و مضـحك و فاتحـ  حكومت سلطان صالح الدين ايوبي پايان اين دوران ع
بست، سنت شكوفا  هاي مذهب عبيديان كم كم از مصر رخت برمي جديدي بود، آثار و نشانه

بـه تـدريس   هـا   آن شد و همه جا را فرا گرفت، مدارسي تأسيس شد و علمـاي اهـل سـنت در   
در  ،علوم شريعت اسالمي پرداختند، رسوبات دوران عبيديان كم كـم محـو و ناپديـد گشـت    

 ن و مركز خود غريب مطرود و آواره شده بود.وط
م به آزمايشي بزرگ و محنتي عظيم گرفتار بود، به محارم و شعاير الاس ،عصر عبيدياندر 

خـود سـاختند و بـه سـنت و عقايـد       ي هالهي هتك حرمت كردند و شريعت اسالمي را بازيچ
نه حرمت و ارزشـي   ،ليل بودندلماي اهل سنت مقهور و مستضعف و ذكردند، ع ناسالم توهي

مهـار   داشتند و نه شوكت و سلطاني، اما گردنكشان، او باشـها و فرومايگـان كـامالً آزاد و بـي    
ين را به فساد كشيده و شر آنان همه جا را فـرا گرفتـه بـود و معضـل بزرگـي ايجـاد       مز، بودند

 كرده بودند.
آن دوران چنـين  در بـاره  » الروضـتين فـي اخبـار الـدوتين    «عالمه مقدسي در كتـاب خـود   

 گويد: مي
هـ اين بـال و مصـيبت بـر عـالم      567هـ تا سال  299از ابتداي حكومت آنان از ذي الحجه «

اسالم باقي ماند، در دوران حكومت آنان دشمنان اهل سنت زياد شدند، بر مردم تسلط يافتنـد  
نـد، عقايـد   اقتـدا نمود هـا   آن هاي سـنگيني وضـع كردنـد و ديگـران نيـز بـه       مالياتها  آن و بر

و » درزيه«و » نصرانيه«صحرانشينان و مرزنشيناني كه در مرزهاي شام سكونت داشتند همچون 
را بـه خـود انداختنـد،    هـا   آن لوح بودند فاسد كردنـد و  را كه افرادي جاهل و ساده» حشيشيه«

كـه   تـا ايـن   هرهاي شام و جزيره را اشغال كننـد فرنگيان نيز در اين دوران توانستند كه اكثر ش
خداوند با ظهور خاندان اتابكي كه سلطان صالح الدين را به ميدان فرستادند بر مسلمانان منت 

ايـن دولـت را از سـر مـردم كـم       هـاي اسـالمي را بـازپس گرفتنـد و شـر      سـرزمين ها  آن نهاد،
 .)67F1(»كردند

                                           
 .201/  1الروضتين في اخبار الدولتين  -)1(
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طبيعي بود كه اهل سـنت و مؤمنـان راسـتين از ايـن انقـالب سياسـي كـه انقالبـي دينـي و          
سال قبل از اين انقـالب بـه دنيـا     29شوند، عالمه مقدسي كه قي در پي داشت، خوشحال اخال

آمده و آثار و تبعات آن را مشاهده نموده است، خوشـحالي و شـادماني خـود را چنـين بيـان      
 كند: مي

 .)68F1(»آن دولت منقرض شد و با انقراض آن ذلت اسالم نيز در مصر پايان يافت«

انتشار و  »الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة«ر كتاب خود د /عالمه حافظ ابن قيم 

هـاي توانمنـد نورالـدين و صـالح      عواقب دعوت باطنيان و سپس از انقراض دولـت بـا دسـت   
 گويد: الدين با نيرو و نشاط سخن مي

دعوت آنان در مشرق به خاموشي گراييد و به تـدريج در مغـرب ظهـور كـرد و باطنيـان      «
بر بسياري از شهرها چيره شدند و كم كم به مصـر رسـيدند و آن را تصـرف     و ،قدرت يافتند

ها  آن آشكار به دعوت پرداختند و در زمانها  آن نموده و قاهره را بنا نهادند و حكام و قضات
ا تصـنيف شـد، ابـن سـينا     ن سـين هـاي ابـ   اشـارات و شـفا و ديگـر كتـاب     رسايل اخوان الصفا،

استفاده مانـد   سنت و كتب آثار بيها  آن ن دعوت بود، در زمانم نيز از اهل هميردگويد: پ مي
تقديم و تـرجيح عقـل   ها  آن و تنها در خفا و به پنهاني مورد استفاده قرار گرفت، شعار دعوت

رب زمين و مصر، شام، حجاز و عراق استيال و تسلط حاصل نمودند، با اهل غبر وحي بود، بر م
كردند و حتي اهل ذمـه از امنيـت، عـزت و مقـام      له ميسنت همچون اهل ذمه و معاهدان معام

زدنـد و بسـياري ديگـر از وارثـان انبيـاء در       علماي بسياري را گـردن  ،برتري برخوردار بودند
ها جان باختند تا اين كه سرانجام خداوند در عهـد نورالـدين و صـالح الـدين اسـالم و       زندان

كـه در انتظـارش بـود رهـايي     ين بـال و عزايـي   و اسالم از ا ،مسلمانان را از شر آنان نجات داد
و پـس از دوران طـوالني سـرافكندگي و افسـردگي سـربلند و بانشـاط گرديـد و اهـل          ،يافت

آسمان و زمين مژده دادند و بدر اسـالم كـه در محـاق و تـاريكي بـود بـار ديگـر درخشـيدن         
 ره بـه او بـاز  كندن روحـش دوبـا   و پس از آن حالت احتضار و جان ،گرفت و نورافشاني كرد
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پرسـتان نجـات داد و    خود بيت المقدس را از چنگال صليب ي هو خداوند به وسيله بند ،گشت
 .)69F1(»برخاستند ينخدا و رسول به نصرت و ياري د ياوران

كننـد كـه عـالم اسـالم و علـي       هايي كه تاريخ آن دوران را ثبت كرده اند بيـان مـي   كتاب
قبال نمــوده و نزديــك بــود كــه مســلمانان از االخــص شــام و عــراق از ايــن خبــر خــوش اســت

 خوشحالي و شادماني بپرند.
كوتاه سخن اين كه سلطان صالح الدين از طرفي با ايستادگي و مبـارزه در برابـر صـليبيان    

 هـاي غربيـان   ي و فرهنگـي و از چنگـال  وباري اخالقبند سالم را از بردگي سياسي و بيجهان ا
كردن دولت عبيديان (فاطميان) دروازهـاي فسـاد راه كـه     نجات داد و از طرفي ديگر با منحل

كـرد بسـت و بـه     و اسماعيليت نه تنها مصر بلكـه جهـان اسـالم را تهديـد مـي      با انتشار باطنيت
گرد اعتقادي و انحالل اخالقي كه در طول سه قـرن گريبـانگير عـالم     نابساماني فكري و عقب

 م بود پايان داد.اسال
سلطان صالح الدين را فراموش نخواهـد كـرد و    ي هعمل ارزند تاريخ اسالم هرگز اين دو

 مسلمانان در هر زمان و مكاني كه باشند ممنون اين مجاهد دلير و قهرمان نستوه كُرد هستند.
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ــوبي را كــه يكــي از     ــدين اي ــاريخ اســالم ســلطان صــالح ال ت
هاي آشكار صالحيت و جاودانگي اسـت و بـا دو عمـل     نشانه

مبارزه با صليبيان و نجات جهان اسالم از  ارزنده خود كه يكي
بنـدوباري اخالقـي و ديگـري     بردگي سياسي و فرهنگي و بـي 

انهدام دولت عبيديان (فاطميان) كه جهان اسـالم را بـا انتشـار    
كـرد و سـه قـرن گريبـانگير      ماعيليت تهديـد مـي  اسـ باطنيت و 

اسالم بود، هرگز فراموش نخواهد كرد و مردم در هر زمـان و  
ي كه باشند ممنون اين مجاهد دلير و قهرمان نسـتوه كُـرد   مكان

 هستند.
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