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ليبيون واالمتـــداد يف الـــبالد اإلســـالمية األخـــرى وقـــد اســـتوىل الصـــ 

مني دون لبالفعل على بيـت املقـد , وقتلـوا  يـع مـن فيـه مـن املسـ        

التفريـش بــني أحــد مــنهم فقتلـوا الرجــال والنســاء واألطفــال والشــيوخ   

والشــباب, دون وازع نــنعهم عــن ذلــك, ورفعــوا الصــليب فــوق قبــة     

املســــجد األقصــــى ودنســــوه باخلنــــازير عــــن عمــــد بغــــرض إهانــــة   

كــبرية مــن بــالد الشــام وحــاولوا  املســلمني, وســيطروا علــى منطقــة

ــث أقــاموا مســتعمرة صــليبية يف منطقــة      ــداد إىل احلجــاز, حي االمت

مهد اإلسـالم   إىلالكرك ــ يف األردن حالًيا ـ وحاولوا االمتداد منها  

اجلزيــرة العربيــة عموًمــا ويف منطقــة احلجــاز خصوًصــا, ووصــلوا       

فكــان  بالفعــل إىل منطقــة دومــة اجلنــدل مشــال اجلزيــرة العربيــة,   

صـــالح الـــدين األيـــوبي هلـــم باملرصـــاد حيـــث قـــاد بعـــا احلمـــالت   

 العسكرية ضدهم حتى أجالهم عن دومة اجلندل.

نـــة هــــ بالوصـــول إىل املدي758وقـــد فكـــر الصـــليبيون يف ســـنة 

كمـا كـان يسـمى     (,إلـر القلـزم  املنورة عن طريش البةر األمحر )

السـتيالء  يف تلك الفرتة بسفن حربية ولكن املسلمني متكنـوا مـن ا  

ــيهم ,ططهــم,       ــدين وأفســدوا عل ــزاة املعت ــا, وطهــروه مــن الغ عليه

 وسيطروا على منافذ البةر األمحر الشمالية. 

ــى        ــا عل ــن الســفن محلوه فرعــد الفرجنــة جمموعــة مفككــة م

اجلمال وأنزلوها ووجهوها يف البةر األمحر, وأخذت  وب البةـر  
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فيــه وحينمــا األمحــر وتقطــع الطريــش علــى ســفن املســلمني التجاريــة  

اقرتب موسم احلج أخذت تعرتض بعا السفن الع سمـل احلجـاج   

ــد قتــل بعضــهم وســلبهم فرخــافوا احلجــاج         ــا, بع ــا مبــن فيه وتغرقه

 املتوجهني إلًرا إىل احلجاز وأوقعوا الرعب يف قلوبهم.

وقــد أغــا  ذلــك صــالح الــدين األيــوبي ــــ رمحــه اهلل ــــ, فتةــرك  

إلسـالمية الـع أخـذت تطـاردهم     وبعث هلم بعا السـفن ا  مملواجهته

وتضيش عليهم ومتـنعهم مـن إيـذاء املسـلمني ودارت بينهـا وبـني سـفن        

الصليبني معارك انتهت بهـروب مـن يف سـفن الصـليبني إىل السـاحل      

اإلفريقي, نواحي عيـذاب ـــ مـن األراضـي السـودانية حالًيـا ـــ فلةـش         

يسـاقوا  بهم املسلمون بًرا وأسـروهم وأمـر صـالح الـدين ببعضـهم أن      

وينةروا مع اهلدي الـذي يقدمـه املسـلمون     مكَّةيف موسم احلج إىل 

يف منى يف موسم احلج, وبالفعل قدم أول ك ا رمون القتلـة هـدايا   

ن تســول لــه نفســه مــن  مــع األضــاحي فكــان هــذا ترديًبــا لكــل يــ 

وهذا جزاء مـن   (82) الصليبني إيذاء احلجاج أو الوصول إىل احلجاز,

اج يف البةــر ال لشــيء إال للةقــد والكــره, رحــم يقتــل ويغــرق احلجــ

                                                           

, البــن الكامــل.  128, ص 2, البــن واصــل, ج مفــرج الكــروب( اننــر: 1)

, 29, ألبـي شـامة, ج   الروضني يف أخبـار الـدولتني  . 490, ص 11األثري, ج 

 . 211, ص 1, البن كثري, ج البداية والنهاية. 37ص 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

