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 فهرس
 صفحةال الموضوع

تقديم األستاذ الشيخ سعيد حوى 
مقدمة الطبعة الثانية والثالثة 

مقدمة المؤلف 
)أسرة صالح الدين ونشأته : ( الفصل األول 
 نسب صالح الدين  -١
 والدة صالح الدين -٢
 نشأة صالح الدين -٣
 تعليم صالح الدين -٤

)ابتداء حكم صالح الدين : ( الفصل الثاني 
 حالة مصر الفاطمية -١
 ثورة شاور السعدي -٢
 لى مصرالدور الثاني من النزاع ع -٣
 الدور الثالث واألخير من النزاع على مصر -٤
 تحليل وتعقيب -٥

)صالح الدين في مصر : ( الفصل الثالث 
 صالح الدين وزيًرا للفاطميين -١
 قضاؤه على المؤامرات الداخلية -٢
 قضاؤه على المؤامرات الخارجية -٣
 الخطبة للخليفة العباسي -٤
 سياسته مع نور الدين -٥

)صالح الدين في الشام : ( الفصل الرابع 
 الحالة في الشام بعد وفاة نور الدين -١
 مراسلة الدمشقيين لصالح الدين -٢
 توجيه صالح الدين إلى دمشق -٣
 استيالء صالح الدين على حمص وحماة وحلب -٤

)البالد التي توحدت تحت إمرته : ( الفصل الخامس 
)تآمر الصليبية وحروبها في المشرق : ( الفصل السادس 

 ماهية الحروب الصليبية -١
 أسبابها ودواعيها -٢
 الحملة الصليبية األولى واحتالل بيت المقدس -٣
 من أسباب انتصار الصليبيين -٤
 الحملة الصليبية الثانية مقدمة لالنتصار في حطين -٥

)صالح الدين واالنتصار في حطين : (  السابع الفصل
 األسباب المباشرة لمعرآة حطين -١
 معرآة حطين وفتح بيت المقدس -٢
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 سياسة صالح الدين في معاملته للصليبيين -٣
 حصار عكا والحملة الصليبية الثالثة -٤

)خاتمة صالح الدين : ( الفصل الثامن 
) :سر االنتصار على الصليبيـين وأسبابه : ( لفصل التاسع ا

 تقوى الّله واالحتراس من المعاصي -١
 اإلعداد الكامل واالهتمام البالغ -٢
 وحدة البالد السياسية -٣
 الهدف من القتال إعالء آلمة الّله -٤
 قضية التحرير آانت قضية اإلسالم والمسلمين -٥

)فلسطين بين األمس واليوم : ( الفصل العاشر 
 :أسباب الفشل 
 انهيار الجانب المعنوي والروحي -١
 التفرق والتنابذ والخصام -٢
 االهتمام بالقضية بالقول ال بالفعل -٣
 القتال لم تكن غايته إعالء آلمة الّله -٤
 جعل قضية فلسطين قضية عربية محضة  -٥

) دين األساسية صفات صالح ال: ( الفصل الحادي عشر 
 تقواه وعبادته  -١
 عدله ورحمته  -٢
 شجاعته وصبره  -٣
 حلمه وعفوه  -٤
 مروءته وسماحته  -٥
 حبه للشعر واألدب  -٦
 زهده وآرمه -٧
 حرآته واهتمامه بأمر الجهاد  -٨

)أهم اإلصالحات التي حققها : ( الفصل الثاني عشر 
 اإلصالح العمراني -١
 اإلصالح التعليمي -٢
 ح االقتصادياإلصال -٣
 اإلصالح االجتماعي -٤
 اإلصالح العقائدي -٥

خاتمة
تقريظ من الشاعر الكبير األستاذ عبد الجبار الرحبي حفظه الّله 

المراجع
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 بسم ا الرمحن الرحيم
 املقدمة بقلم فضيلة الشيخ سعيد حوى

 :احلمد للّه والصالة والسالم على رسول اللّه وآله وبعد 
 )١(  

 : فلقد أحسن املؤلف حفظه اللّه تعاىل ورعاه يف الكتابة عن صالح الدين من �واح عديدة 
ــرف          - ١ ــا أن تع ــرة أخــرى ، وعليه ــدور م ــد ال ــدين البطــل ليعي ــل صــالح ال ــر مث ــة تنتظ  ألن األم

 .مواصفات البطل اجلديد قياسا على أوصاف البطل القديم 
 ألن القدس اليوم يف احملنة وعلى األمة أن تسـتقرئ تارخيهـا لتعـرف كيـف أ�قـذت القـدس أول                      - ٢

 .مرة ، لتنقذها مرة ثا�ية 
اليوم ضلت طريق القدوة ، وعليها أن تعرف أصـحاهبا ، وأن صـالح الـدين واحـد             ألن أمتنا    - ٣

 . من األعالم املقتدى هبم على مر العصور 
 ألن أمتنا اليـوم ضـلت طريـق اجلهـاد كطريـق وحيـد إل�قـاذ فلسـطني ، وأغرقـت يف الشـهوات                       - ٤

ح الدين مذكرة بقوة وا�ـدفاع  والشبهات ؛ فكان البد من تذكري قارع بسرية جامعة ، وليس مثل سرية صال   
 . يف هذا املوضوع 

 .لقد أحسن املؤلف االختيار والتذكري ، و�رجو أن حتسن األمة األخذ بأسباب النصر
 )٢(  

ولقد أحسن املؤلف مرة أخرى إذ جلَّى شخصية صالح الدين ؛ فشخصية صالح الدين شخصية 
لقلـوب حوهلـا وصـدقها يف هـذا التحريـر ، مـع       ضخمة فذة ومنبع العبقرية فيها إسالمها وهو سبب جتمع ا     

عقيدة هذه األمة ، وهذه قضية حتتاج إىل إبراز كبري ، ليعرف القادة الطريق احلقيقي لقيادة هـذه األمـة يف        
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إن الطريق الوحيد لقيادة هذه األمة يف هذه املرحلة هو تبين قضية فلسطني على شرط أن                . هذه املرحلة 
 .. تجاوبا مع آمال األمة وعقائدها وثقافتها وتارخيها يكون هذا التبين صادقًا وم

 .لقد حفظت هذه األمة لصالح الدين أطيب الذكرى أل�ه كان كذلك 
فهـؤالء وامهـون ، وإذا   : أما الذين يظنون أن طريـق القيـادة هـو التـبين الكـاذب ، والوعـود الكاذبـة             

 .مهم التاريخساروا يف هذا الطريق امللتوي ، فستلعنهم األجيال ، وحياك
أما الذين يظنون أن حل مشكلة فلسطني سيكون بعقيدة معزولـة عـن تـراث هـذه األمـة وعقيـدهتا                  

 .فهؤالء وامهون ، وسيستحقون كذلك غضب اللّه ، ولعنة األجيال ، وحماكمة التاريخ 
 .إن فلسطني هي حمور أحداث هذه املنطقة خالل العصور ، وهي حمور األجماد والبطوالت 

كا�ت وحدة الشام ومصر يف يـوم مـا حتـت رايـة إسـالمية واحـدة �قطـة البدايـة إلهنـاء الغـزو                         وكما  
 . الصلييب 

وكما احتاجت هـذه الوحـدة إىل أن تكـون مدعومـة بثقـل العـامل اإلسـالمي كلـه املتمثـل يـوم ذاك يف             
 . اخلالفة العباسية 

سال مـي، وأسـس إسـالمية       فإن فلسطني اليوم حتتاج إىل وحدة الشام ومصر وحدة ذات مضمون إ           
 . ، وحدة تستند إىل معطيات العامل اإلسالمي كله 

 .وهذا الكتاب هو الدرس العملي ، والطريق احلقيقي هلذا كله 
 . ومن ثم فإن علينا أن �قرأ هذا الكتاب ، وأن �نشره ، وأن هنديه ، وجزى اللّه املؤلف كل خري 

 
 سعيد حوى
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 مقدمة الطبعة الثا�ية والثالثة
احلمد للّه الذي بنعمته تتم الصاحلات ، والصالة والسالم على سيد األبطال وااهدين ، وعلى آله 

 .وأصحابه الغر امليامني ، وعلى من هنج هنجهم وسلك سبيلهم بإحسان إىل يوم الدين 
 اليأس  فإن مما حيز يف القلب ، ويرتك يف النفس أسى ولوعة أن جند من املسلمني من يعرتيهم                : وبعد  

، ويستحوذ عليهم القنوط اعتقادا منهم أن السيب ل إىل إصالح أمة اإلسـالم يف هـذا العصـر الـذي �عـيش                
 ..مني ، واسرتجاع عزهتم وكياهنم فيه ، وأن ال أمل إىل استعادة جمد املسل

هم  من ينادي بالعزلة الكاملة ، والتزام أحـالس البيـوت ، لظنـ   -لألسف    ويا –بل جند من املسلمني     
أن هــذا العصــر آخــر الزمــان ، وآن األوان أن خيــرج املســلم بنفســه ببضــع غنيمــات يتَّبــع شــغف اجلبــال ،   

  .)١(ومواقع القطر يفر بدينه من الفنت حتى يدركه املوت 
 عـز  سبيل إىل اإلصالح إال أن يرسل اللّـه       بل أصبحنا �سمع على ألسنة من ينتسبون إىل العلم أن ال          

 ميأل الد�يا إميا�ًـا وعـدلًا ،        عليه السالم هدي املنتظر ، أو ينزل عليها من السماء عيسى           هلذه األمة امل   وجل
 .. كما ملئت كفرا وجورا 

إمنـا تـدلِّل علـى هالكهـا     .. إن هذه الطائفة اليائسة عندما تتبنى هذه الوجهة من اليـأس والقنـوط              
هلـك املسـلمون ،   : مـن قـال     : " السـالم قبل كل شيء ، وليس على هالك املسلمني ، يقول عليه الصـالة و             

 " . فهو أهلكهم 
مــن كــان يظــن أن تقــوم للمســلمني قائمــة ملــا اســتوىل الصــليبيون علــى كــثري مــن الــبالد اإلســالمية ،   

؟ من كان يظن أن هذه البالد ستحرر على يـد البطـل املغـوار               .. واملسجد األقصى ما يقارب مائة عام       
 ؟ القوة والعزة ما شرف التاريخحلامسة ، ويصبح للمسلمني من الكيان ويف معركة حطني ا" صالح الدين " 

                                                 
ع             "  حديث   )١( ال ومواق ا شغف الجب ع به ال الرجل غنم يتب ر م تن      يوشك أن يكون خي ه من الف ر بدين حديث صحيح رواه   " القطر يف

ى أنفسهم                   .. البخاري ، ولكن محمول على َمْن يفتن بدينه ويجبر على الردَّة           ؤدون الشعائر ، ويطبقون عل ا دام يوجد مسلمون ي أما م
ة                             ى المسلمين العزل ه يحرم عل اون وتحقيق عز اإلسالم ؛ فإن االيتح قق     أحكام اإلسالم ، وما دام أنه ثمة مجال للتع ه م واالنطواء ألن

 ..الواجب إال به فهو واجب 
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ومن كان يظن أن تقوم للمسلمني قائمة ملا خرب املغول والتتار العامل اإلسالمي من أقصاه إىل أقصـاه                  
مـن مجـاجم    " هوالكـو   " ، وفتكوا باأل�فس واألعـراض فتكًـا ذريعـا ، حتـى قيـل إن جبالًـا شـاخمة أقامهـا                      

 ؟ !املسلمني 
يف معركـة عـني جـالوت       " قطـز   " من كـان يظـن أن بـالد اإلسـالم سـتتحرر علـى يـد البطـل املقـدام                     

 ! ويصبح للمسلمني من اد والعظمة والرفعة ما تفخر به األجيال ؟.. احلامسة 
اهلـا  إن التفاؤل بالنصر هو مقدمة النصر ، وإن القوة املعنوية يف كل أمة هي اليت تـدفع شـباهبا ورج                   

 !! إىل حتقيق املزيد من اال�تصارات اخلالدة 
 ، وأن حيـيط     رمحـه ا  وإ�ي أهيب بالشباب املسلم اليوم أن يتمعن يف سرية السلطان صالح الدين             

 .باألسباب اليت حققت له النصر 
ــا علــى يقــني أن حكامنــا وشــبابنا وأمتنــا    ــدين يف الوصــول إىل   .. وأ� إذا ســاروا ســرية صــالح ال

فإن القدس ستتحرر من براثن اليهود ، وإن فلسـطني سـرتجع إىل املسـلمني، وإن رايـة اإلسـالم                    .. النصر  
 . ستخفق من جديد يف مساء املعمورة 

} ارِثِنيالْو ملَهعَج�ةً وأَئِم ملَهعَج�ضِ وتُضْعِفُوا فِي الْأَراس لَى الَّذِينع نأَن �َّم ُرِيد�و  {. 
 أن املسـتقبل سـيكون لإلسـالم ، وأن العـزة اإلسـالمية سـتتحقق ال حمالـة        - يا شباب   - ومما يبشر 

ورجالـه رجـال   : " على يد املسلمني هذا احلديث الذي رواه أمحـد والبـزار والطيالسـي ، وقـال اهليثمـي       
 " . الثقاة 

ه أن تكون ، ثم     إن أول دينكم �بوة ورمحة ، وتكون فيكم ما شاء اللّ          : " قال عليه الصالة والسالم     
، ثم يكون ملكًـا    ، ثم تكون ملكًا عاضا فيكون ما شاء اللّه أن يكون ، ثم يرفعه اللّه  يرفعها اللّه

، ثـم تكـون خالفـة علـى منـهاج النبـوة تعمـل يف          جربيا ، فيكون ما شاء اللّه أن يكون، ثـم يرفعـه اللّـه   
يف األرض ، يرضـى عنـها سـاكن السـماء ، وسـاكن األرض ، ال             الناس بسنة النيب ، ويلقي اإلسالم جبرا�ه        

 " .تدع السماء من قطر إال صبته مدرارا ، وال تدع األرض من �باهتا وال بركاهتا شيئًا إال أخرجته 
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 أن امللك العاض قد ا�تهى با�تهاء السلطنة العثما�يـة ،  - يا شباب -فالذي يبدو من هذا احلديث  
لك اجلربي ومظهره تلك اال�قالبات الكثرية الـيت وصـل أصـحاهبا إىل احلكـم بـدون رأي               واآلن جاء دور امل   

 .. األمة ، وغصبا عن إرادة الشعب 
ولكـن دالئـل اليقظـة اإلسـالمية        . يف تركيا ، وتتابعت يف كل مكـان         " أتاتورك  " دكتاتوريات بدأها   

 اخلالفة على منهاج النبوة ، واحلياة العامـة      تبشر بأن ذلك لن يطول أبدا ، وسيأتي اليوم ا لذي ستكون فيه            
 .. على سنن اإلسالم 

 . ولعلَّ ذلك يكون قريبا إن شاء اللّه 
وإ�ي متفائل أن هذا كله سيتحقق على أيدي الشباب ، وعزائم الرجال ، ومثابرة الدعاة ، وجهاد             

  .)١(وما ذلك على اللّه بعزيز .. العلماء ، وبذل األغنياء 
ــا حبــب، وودادا     ويف اخلتــام ــادهلم حب ــذين أثنــوا علــى الكتــاب خــريا ، وأب  أشــكر مجيــع اإلخــوة ال

كما أشكر الشاعر الكبري األستاذ عبد اجلبار الرحيب على تقريظه املخلـص، وشـعره الرقيـق ،                 .. بوداد  
 . وثقته الغالية 

 القارئ يف الصفحات وها أ�ا ذا أ�قل إىل قراء الكتاب بأما�ة تقريظ األستاذ وشعره ، وسوف جيده
 . األخرية من هذا الكتاب 

اللّه أسأل أن جيعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ، وأن يوفقنا دائمـا بالكتابـة عـن سـري أبطـال غـرٍّ                       
عســى أن يتأســى اجليــل اإلســالمي هبــم ، وميشــي علــى منــواهلم إ�ــه باإلجابــة .. وجــدود أجمــاد ميــامني 

 .جدير 
 
 
 
 
 

                                                 
 . مع بعض التصرف ٨٨ - ٨٧ص " حتى يعلم الشباب "  من آتابنا )١(
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 مقدمة الطبعة األوىل
 

احلمد للّه رب العاملني ، وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيد�ا حممد سيد الشجعان وااهـدين                
ــوم      ، وعلــى آلــه وأصــحابه الغــر امليــامني ، وعلــى مــن دعــا بــدعوهتم ، وجاهــد جهــادهم بإحســان إىل ي

 .الدين 
.. ا يف اإلصـالح     فإن التحدث عن سري عظمائنا يف التاريخ ، وقواد�ا يف اجلهـاد ورجاالتنـ             : وبعد  

ملن أطيب األحاديث ، ومن أحب الذكريات ، ذلك ألهنم مشوس اهلـدى يف مسـاء اإل�سـا�ية ، واملنـارات                     
وما صالح الدين إال أحـد هـؤالء العظمـاء األبطـال الـذين مجعـوا النـاس علـى                    . املتأللئة يف حبار الظلمات     

ة ، وحرروا بالد اإلسالم من العدو املغتصب اإلسالم احلق ، ورفعوا يف مساء الوطن اإلسالمي لواء الوحد       
 .، واالستعمار الكافر ، وكتبوا يف سجل التاريخ آيات النصر ، وذكريات اخللود 

ملـاذا فضـل املؤلـف الكتابـة عـن صـالح الـدين ، وقدمـه علـى كـثري مـن أبطالنـا                         : ورب سائل يقول    
رية صـالح الـدين متصـلة بـالفتح         ؟ واجلـواب يكمـن يف أن سـ        .. اخلالدين ؟ كسعد وخالـد وأبـي عبيـدة          

من بـراثن الصـليبية احلاقـدة ، واالسـتعمار الكـافر البغـيض ،          ) فلسطني  ( املبني ، وحترير األرض املقدسة      
فحينما أكشف للجيل احلاضر عن سر ا�تصاره يف حطني ، وأفصل القول يف األسـباب الـيت أدت إىل هـذا         

األمة اإلسـالمية إىل السـبيل األقـوم يف حتريـر أوىل القبلـتني ،         النصر اخلالد العظيم ، أكون قد وجهت أ�ظار         
وثالث احلرمني، ومسرى حممد صلوات اللّه عليه ، من ربقة الصهيو�ية الغامشـة واليهـود األ�ـذال اـرمني ،                    

 .ومن مكن هلم وآزرهم من الغربيني والشرقيني 
علـى يـد كـردي ال ميـت إىل         وسيجد القارئ الكريم يف فصـول هـذا الكتـاب ، كيـف حتقـق النصـر                  

العرب بنسب ؟ وكيف وحد البالد اإلسالمية حتت قيادته الرشيدة ؟ وكيف مجـع النـاس علـى شـريعة                  
اإلسالم ، وهدي حممد عليه الصالة والسـالم ؟ وكيـف دخـل املعركـة باسـم اإلسـالم ، وحـارب إلعـالء                        

 )٩(الصفحة 



 

صـام حببـل اللّـه؟ وكيـف عامـل األعـداء            كلمة اللّه ؟ وكيف ا�تصر علـى الصـليبيني بعـزة اإلميـان ، واالعت              
باملعاملة السمحة ، واألخالق النبيلة ؟ وسيجد أبرز هذه الصفات الكرميـة الـيت امتـاز هبـا ، وأهـم هـذه            

 اإلصالحات العظيمة اليت حققها ، وباختصار سيجد بالتفصيل من هو البطل صالح الدين ؟
 البطـل سـبيلها إىل النصـر ، وطريقهـا إىل            فما أحوج أمة العرب واإلسالم أن تستلهم مـن سـرية هـذا            

العزة والكرامة ، وأن تأخذ من املاضي السين الباهر، مـا يفيـدها يف احلاضـر، وأن تسـتمد مـن املقومـات                       
اليت مهدت للنصر يف حطني ما يرشدها إىل النهج األفضل يف اسرتداد فلسـطني ، عسـى اللّـه يـأذن بـالفتح                       

 . ه بعزيز أو �صر من عنده ، وما ذلك على اللّ
واللّه أسأل أن يلهم حكام املسلمني يف كل مكان أن ينهجوا هنج صالح الدين يف التضحية واجلهاد ،  

إ�ـه باإلجابـة   .. وأن يسلكوا سبيله باإلميـان والتقـوى ، وأن يعملـوا عملـه يف إقامـة صـرح اـد والوحـدة             
 .جدير ، وأكرم مأمول 

                                املؤلف                                     
 عبد ا �اصح علوان

 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٠(الصفحة 



 

 الفصل األول
 أسرة صالح الدين و�شأته

 
 : �سب صالح الدين - ١

ينتمي صالح الدين إىل عائلة كردية ، كرمية األصل ، عظيمة الشـرف ، هـذه العائلـة ملكـت مصـر                      
ة إىل قبيلـة كرديـة تعـد مـن أشـراف األكـراد �سـبا                والشام وعرفت بالدولة األيوبيـة ، وتنتسـب هـذه العائلـ           

،وهـي مـن أكـرب القبائـل الكرديـة،      ) اهلذيا�يـة  (مـن بطـون      )١() بالرواديـة   ( وعشرية ، هذه القبيلـة تعـرف        
وجند بعض املؤرخني يتمحلون يف حبثهم لينسبوا أسرة صالح الدين يف سلسلة من اآلباء تنتـهي عنـد مضَـر          

، وال شـك أهنـم يريـدون مـن وراء هـذا البحـث الـذي ال يتفـق مـع منـهج البحـث            الـذي ينتمـي إىل عـد�ان   
العلمي وال مع احلقيقة اردة ، أن يلحقوا كل شخصية فذة ليست عربيـة بسلسـلة مـن النسـب العربـي ،                        

 يف  -وكأن الفضائل كلها ، واملكارم مجيعها مقصورة على العرب وخاصة هبم ، وكأن املسلم غـري العربـي                   
 . ال ميكن حبال أن يبين جمدا ، أو يشيد حضارة ، أو خيلد ذكرا -القاصر �ظرهم 

وحنن لو استقرأ�ا التاريخ ، وحبثنا عن عظمائنا يف بنـاء احلضـارة اإل�سـا�ية لوجـد�ا أن أكثـر أولئـك         
.. الذين كان هلم يف احلضارة سهم ، ويف التاريخ ذكر ، ويف األجيال احرتام، هم من مسلمي غري العـرب                 

إِ�َّمـا   {: فَلِم هذا التعصب األعمى ؟ ولِم هذه العنصرية املمقوتـة ؟ إن مبـدأ اإلسـالم ال يتبـدل                    ! إذن  
ةـــوإِخ ـــونمِنؤاللَّـــهِ {: ، ومنهجـــه الثابـــت ال يتحـــول ) ١٠: احلجـــرات آيـــة ( } الْم عِنـــد كُممأَكْـــر إِن 

د هذا يؤمنون ؟، فبأي حديث بع)  ١٣: احلجرات آية ( } أَتْقَاكُم 
وينتسب صالح الدين إىل جنم الدين أيوب بن شاذي بن مروان الكردي وسنفصل عمـا قريـب عـن                   

 .منشأ هذه األسرة ، وعن �بذة من حياهتا وتنقلها وأهم أعماهلم 
                                                 

ن   " ينتمي  " الرَّوادية " وإلى قبيلة " . أذربيجان " في أقصى حدود " دوين : "  وهذه القبيلة آانت تسكن قرية يقال لها        )١( أيوب ب
  .والد صالح الدين" شاذي 

 )١١(الصفحة 



 

 :  والدة صالح الدين - ٢
 ٥٣٢ من هذه األسرة العريقة يف حسبها وشرفها ولد السلطان صالح الدين يوسف بن أيـوب سـنة                

 .  م ١١٣٧هـ املوافق 
وتكريت كا�ت بلدة قدمية أقرب إىل بغداد منها إىل         ) تكريت  ( أما املكان الذي ولد فيه فهو قلعة        

املوصل ، وقد قامت يف طرفها األعلى قلعة حصينة راكبـة علـى دجلـة ، بناهـا ملـوك الفـرس منـذ القـدم                          
قبة العدو ، ثـم افتتحهـا املسـلمون يف السـنة            على حجر عظيم ، وجعلوها خمازن للذخرية ، ومرصدا ملرا         

تنتقـل حتـت   ) تكريـت ( وظلـت   . )١( رضـي ا عنـه  السادسة عشرة من اهلجرة أيام عمـر بـن اخلطـاب          
دول املسلمني حتى كا�ت حتـت حكـم الدولـة السـلجوقية ، واتصـل أيـوب بـن شـاذي والـد صـالح الـدين                        

فجعـل أيـوب حاكمـا علـى        " جماهد الدين هبروز    " بأحد رجال رئاسة الشرطة السلجوقية ببغداد وامسه        
وكان ) تكريت  ( مساعدا له ، وكا�ا أشبه حباكم       " شريكوه أسد الدين    " قلعة تكريت، وجعل معه أخاه      

يف �احيـة  " دويـن  : " يقال هلا " أذربيجان "هذان األخوان قد قدما إىل العراق من قرية يف أقصى حدود     
 " . هبروز " وعملًا يف شرطة ) تكريت ( كراد الروادية فنزال وكا�ا من األ" آران"من إقليم 

" جماهـد الـدين هبـروز       " ومن عجائب القدر أن والدة صالح الدين كا�ـت يف اليـوم الـذي أمـر فيـه                   
وايل بغداد جنم الدين وأخاه شريكوه مبغادرة مدينـة تكريـت ؛ لقتـل شـريكوه عـم صـالح الـدين أحـد قـواد                          

للشرف واملروءة حني اسـتغاثت  ) شريكوه ( جل امرأة آذاها القائد يف شرفها ، فا�تقم     القلعة ، وذلك من أ    
به فقتله ، ولكن هبروز وقع يف حرية من �فسه هل يبقيهما عنده أم يأمر مبغادرهتما ؟ فإن أبقامهـا خيشـى                      

ة ، فجاء هبما مظهـرا      عليهما من ا�تقام القواد وأن يصيبهما األذى ، فلم جيد بدا سوى أن يأمرمها باملغادر              
) املوصـل  ( اخلوف عليهما ، وطلب إليهما أن خيرجـا يف ليلتـهما مـن تكريـت ، فخـرج الـرجالن يقصـدان             

 .وقد محال أسرتيهما ، ويف رحل جنم الدين يوسف ابنه الطفل املولود صالح الدين 

                                                 
  .٤٩١ ص ٢معجم البلدان  )١(

 )١٢(الصفحة 



 

، وقد همّ أيوب أن أيوب قد تشاءم مبولوده اجلديد صالح الدين" وفيات األعيان " ويذكر صاحب   
بقتل ولده عندما كان يصيح وهو طفل وهم خارجون مـن املدينـة ، ولكـن أحـد أتباعـه حـذره مـن هـذا                          

ياموالي ، قد رأيت ما حدث عندك من الطيرة والتشاؤم هبـذا الصـيب ، وأي شـيء لـه مـن      : "العمل قائلًا   
 وهذا الذي جرى عليـك قضـاء        ذ�ب ؟ ومب استحق ذلك منك وهو ال ينفع وال يضر ، وال يغين شيئًا ؟               

من اللّه سبحا�ه وتعاىل وقدر ، ثم ما يدريك أن هذا الطفل يكون ملكًا عظيم الصيت ، جليـل املقـدار ،        
                  ١(" ولعل اللّه جاعل له شأ�ًا فاستبقه فهو طفل ليس له ذ�ب وال يعرف ما أ�ـت فيـه مـن الكـدر والغـم( . 

ن ما رجـع إىل احلـق ، وثـاب إىل الرشـد ، واتبـع طريـق                  ولقد أثرت هذه الكلمات يف �فس أيوب ، وسرعا        
 .اإلسالم الصحيح 

 :  �شأة صالح الدين - ٣
عمـاد الـدين   (هاجر األخوان جنم الدين أيوب وشـريكوه مـن بغـداد إىل املوصـل ، حيـث �ـزال عنـد                     

يـب  الـذي رحـب بـاألخوين ترحيبـا عظيمـا ، وأجـرى عليهمـا املـنح والعطايـا ، ومـا هـذا الرتح                        ) ز�كي  
واإلكرام إال مكافأة على موقفهما املخلص يف إ�قاذمها له من القتل أو األسر ؛ ذلك ألن عماد الدين ز�كـي                    

واليـا علـى بغـداد مـن قبـل          ) هبـروز   (أيـام كـان     ) تكريـت   ( صاحب املوصل قد حارب السلجوقية عند       
ى تكريـت وقلعتـها مـن قبـل     السلجوقيني ، وسبق أن ذكر�ا أن جنم الدين أيـوب ، وشـريكوه كا�ـا قـائمني علـ       

هبــروز، وكــان مــن �تيجــة حــرب عمــاد الــدين ز�كــي للســلجوقيني أن اهنــزم جيشــه أمــام جــيش الســلطان  
السلجوقي ، ويف أثناء ا�سحابه ورجوعه إىل املوصل مـر بتكريـت وأصـبحت حياتـه هـو وجيشـه يف يـد                       

تلهم ، ففضل جنم الدين اإلحسـان       جنم الدين أيوب واىل تكريت يومئذ إن شاء أبقاهم أحياء ، وإن شاء ق             
على اإلساءة فقام هو وأخوه شريكوه مبساعدة عماد الدين وسهال له أمر النجاة والسالمة حتى وصل إىل                 
املوصل ، فكان هلذه املعاملة احلسنة ، واملوقف النبيل أكرم األثر ، وأحسن النتـائج يف بنـاء ملـك أيـوب ،                       

 .ن وإقامة جمد اإلسالم على يد صالح الدي
                                                 

 . الروضتين في أخبار الدولتين ألبي شامة )١(

 )١٣(الصفحة 



 

وملا وصل الرجالن إىل املوصل لقيهما عماد الدين كما ذكر�ا بالرتحاب، وجازامها على مـا صـنعا                 
 .من اجلميل عند تكريت ، فأقطعهما أرضًا ليعيشا عنده معززين مكرمني 

عاش جنم الدين وأخوه شريكوه ومعهما املولود صالح الدين يف رعاية عمـاد الـدين بأحسـن مظـاهر                   
يف يـد عمـاد الـدين ز�كـي سـنة       ) بعلبـك  (  ، وأسـند إليهمـا أعمـال اجلـيش ، وملـا سـقطت                العز واإلكرام 

 هـ  عهد هبا إىل جنم الدين أيوب وعينه واليا عليهـا ، ويف هـذا االختيـار برهـان قـاطع علـى مقـدار               ٥٣٤
الح فقضـى صـ   . وثوق عماد الدين ز�كي بنجم الدين أيوب ، ومتام اإلخالص له ، وحسن االعتماد عليه                

الدين يف بعلبك بعض سين طفولته ، وتعترب هذه السنوات األوىل اليت قضاها يف بعلبك مـن أسـعد السـنني                      
وأهنئها، والشك أ�ـه درج علـى العـز ، و�شـأ علـى الفروسـية ، وتـدرب علـى احلـرب واجلهـاد ، ومـارس                    

 : السياسة وتدبري األمور ، وكما يقول الشاعر 
 أبوه عوده  كان  ما  على        فينا الفتيان �اشئ وينشأ

أما املدة اليت قضاها يف دمشق بعد استيالء �ور الـدين بـن عمـاد الـدين ز�كـي عليهـا فكا�ـت مـن                         
أفضل األيام اليت أظهرت شخصية صالح الدين الفذة ، فكان حمل احرتام وتقدير ، بل كان له من االعتبار                   

تمع مبظهر الشاب اهلادئ املهذب املتدين ، املتقد        واملكا�ة ما البن حاكم دمشق �فسه ، وقد ظهر أمام ا          
 .غَيرة على اإلسالم واملسلمني مبا طبع يف �فسه من أخالق �ور الدين الذي أ�زله لديه منزلة خاصة 

 منصب رئاسة الشـرطة ، وقـد   - يف عهد �ور الدين   -ومن املناصب اليت أسندت إليه يف دمشق        
طاع أن يطهر دمشق من عبث اللصـوص ، ومـن شـرور املفسـدين ،     قام هبذا املنصب أحسن قيام ، واست 

فأعاد األمن واالستقرار يف ربوع الشام ، وبات الناس يأمنون على أ�فسهم وأمواهلم ، وينعمون بنعمة احلياة                 
الدمشقي يوضح يف فرحته بيوسف " بعرقلة " ولعل حسان بن �ُمري املعروف .. اهلادئة املطمئنة الكرمية   

 : ن لتسلمه رئاسة شرطة بلده ، وذلك حيث يقول صالح الدي

 )١٤(الصفحة 



 

ه يف  �اصح  لكم  فإ�ي        الشامرضي ا عنهرضي ا عنه   يالصوص    رويدكم ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  املقالر
 واجلمال احلجا رب يوسف م        الكريرضي ا عنهرضي ا عنه  النيب   مسي   أتاكم
 الرجالرضي ا عنهرضي ا عنه  أيدي  يقطِّع  وهذا        النساءي ا عنهرضي ا عنهرض  أيدي  يقطع  فذلك

أما املدة الـيت قضـاها صـالح الـدين يف مصـر فتعـد مـن أعظـم األيـام الـيت أظهـرت بطولتـه الفائقـة ،                           
" عاضـد  ال" عنـدما ثـار ضـد اخلليفـة الفـاطمي      " شـاور السـعدي   " وحنكته احلربية النادرة ، وذلك أن     

"   هـ توجه إىل دمشق مستنجدا بنور الدين حممود ، وبعد تردد اسـتجاب �ـور الـدين لطلـب                      ٥٥٨سنة    
وكان من ضمن رجاله األفذاذ ابـن أخيـه صـالح الـدين             " أسد الدين شريكوه    " فبعث معه قائده    " شاور  

دبريه وذكائـه وحسـن تصـرفه       الذي أظهر الرباعة العظيمة ، والعبقرية الفـذة يف فنـون احلـرب والقتـال ، فبتـ                 
 هــ   ٥٦٤استطاع مع عمه أسد الدين أن يضم اململكـة املصـرية إىل �ـور الـدين حممـود ، وكـان ذلـك سـنة              

 .وسيأتي تفصيل ذلك يف الفصل القادم إن شاء اللّه 
خنلص مما تقدم أن صالح الدين �شـأ يف السـنني األوىل مـن طفولتـه ، ويف العقـد الثـا�ي والثالـث مـن                   

ه على الفضائل الكرمية ، واخلصال احلميدة ، واكتسب من جمالسته لألمراء ، ومـن مصـاحبته للقـواد                شباب
 -العادات األصيلة ، واملهارة احلربية ، والغرية اإلسالمية ، والشجاعة املاديـة واألدبيـة ، وهـذا مـا أهلـه                  

 .. ولت جمرى التاريخ  ألن يكون الشخصية الفذة النادرة اليت هزت الد�يا وح-باستحقاق وجدارة 
 : تعليم صالح الدين - ٤

سبق أن ذكر�ا أن صالح الدين قضى يف بعلبك سين طفولته األوىل ، فمـن الطبيعـي أن خيتلـف إىل            
مكاتب التعليم ليتعلم منها القراءة والكتابة ، وحيفظ القرآن الكريم ، وباإلضافة إىل هذا تعلـم مـن العلمـاء         

 .  كما يتعلم أوالد أمراء املسلمني قواعد اللغة ، ومبادئ النحو
ومســع صــالح الــدين احلــديث مــن احلــافظ أبــي طــاهر : " يقــول صــاحب كتــاب طبقــات الشــافعية 

السلفي ، وأبي الطاهر بن عوف ، والشيخ قطب الدين النيسابوري ، وعبد اللّه بن بري النحوي ومجاعة                  

 )١٥(الصفحة 



 

ــا يقــال  : " واســتطرد يقــول "  ــدين فقيه ــه : وكــان صــالح ال حيفــظ القــرآن الكــريم ، والتنبيــه يف الفقــه ،  إ�
 " . واحلماسة يف الشعر 

ومما أمجع عليه املؤرخون أن العلماء كا�وا يفـدون إىل دمشـق أيـام �ـور الـدين مـن الشـرق والغـرب ،                         
ومن مسر قند ومن قرطبة ليعلِّموا ويتعلموا يف مسـاجدها ومدارسـها ، ومـن املؤكـد أن صـالح الـدين قـد                        

يلقـي  ) عبـد اللّـه بـن أبـي عصـرون           ( وال سيما عندما كان جيلس يف اجلامع األموي         . ثرهم  استمع إىل أك  
وعبد اللّه  .. حماضراته هناك ليستفيد الناس من علمه ومن فضله ، ويقتبسوا الكثري من توجيهه وخلقه               

لشـام ،  بن أبي عصرون هذا هو الذي أحضره �ور الدين ، وابتنى له املدارس يف دمشق ، وأمهات مـدن ا               
ليدرس فيها وينشر العلم يف طول البالد وعرضها ، وقد بلغ هـذا العـامل مـن املكا�ـة واملنزلـة أ�ـه وصـل إىل            
مركز قاضي قضاة اجلزيرة ، ومن أعظم ما حتدث به التاريخ عن إخالص صالح الدين هلذا الشيخ أن قـد          

 .ه ، بل جعله من أخص خواصه أبت عليه مروءته إال أن يقرب هذا الشيخ من جملسه عندما فقد بصر
أما تعليمه الفروسية والرمي والولوع بالصـيد ، وتدريبـه علـى األعمـال احلربيـة ، فحـدث عنـها وال                      

.. وهذا ما أعا�ه إبان احلروب على قيادة اجلند ، والتصرف يف املآزق تصرفًا حكيما منجيا                .. حرج  
 ألن العصــر الــذي درج فيــه هــو عصــر فروســية ومــن البــديهي أن ينشــأ صــالح الــدين علــى هــذا املنشــأ ؛

فاجتمعت لديه املوهبـة والـذكاء والوراثـة ومالءمـة البيئـة مـع التعلـيم والتـدريب ، وهـذه                 . وصيد وقالع   
 . خصال قلما جتتمع يف رجل مثل صالح الدين 

ثبـات جنا�ـه ورجاحـة      : ومن األمور الـيت جعلـت صـالح الـدين يف مصـاف العظمـاء اخلالـدين هـو                    
 ..  حني تزول عقول من حوله ، وختف قلوهبم وتطري عقله

يف أثناء فتوحاته لبالد الشام جاءه من حلب خرب بقتل أخيه تاج امللوك ، وجاءه إبـان هزميـة عكـا             
خرب مبوت أخيه امللك املظفر وكان من أعظم مهندسيه يف حتصني القالع وتدبريها وحراستها ، فلـم يـتغري                   

 ..  يطر قلبه يف اخلربين وذلك حني جاءه بريد السر مبوت هذا وقتل ذاك مظهره يف املعركتني ، ومل

 )١٦(الصفحة 



 

من هذه اللمحة اخلاطفة عن حياته ، ومن تلك الدراسة املوجزة عن �شـأته ، تظهـر لنـا شخصـية                     
ه وكأن األقدار قـد هيأتـ     .. صالح الدين سياسيا بارعا ، وقائدا حمنكًا ، وفارسا مدربا ، وعاملًا جليلًا            

ليكون بطل حطني ميأل قلوب اإلفر�ج رعبا وفزعا ، ويطري ذكره يف البالد شرقًا وغربا ، وتتخـذه األجيـال                    
 .. الواعية أسوة وقدوة ، ويضعه التاريخ يف مصاف العظماء اخلالدين 

وهيهــات أن تلــد األمهــات مثــل صــالح الــدين غــرية وبطولــة وجهــادا للــدفاع عــن معاقــل اإلســالم ،  
 !. �بياء وأرض األ

ه فجئين آبائي أولئك ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  اامع جرير يا مجعتنا إذا        مبثلهمر
* * * 
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 الفصل الثا�ي
 ابتداء حكم صالح الدين

 
 : حالة مصر الفاطمية - ١

تلفـة  كا�ت مصر قبيل ظهور صالح الدين هنبا للثورات الداخليـة واملنازعـات مـا بـني الطوائـف املخ           
مــن مماليــك أتــراك وســودا�يني ومغاربــة ، وكا�ــت ااعــات واألوبئــة تغشــاها وتنــهك مــن قواهــا ، وكا�ــت  

 .اغتياالت اخللفاء والوزراء تدبر بأشكال خمتلفة ومتنوعة 
وكـم جـرت    . فاخلليفة الفاطمي أصبح ال ميثـل شـيئًا إمنـا األمـر بيـد املتغلـبني مـن الـوزراء والقـواد                       

) طالئــع بــن رزِّيــك (ومل تســتقر احلالــة إال بتوليــة ! أجــل الــوزارة يف اخلالفــة الفاطميــة مــذابح ومعــارك مــن 
حتـى  ) رزِّيك بن طالئـع     ( وتوىل ابنه   )  م   ١١٦٣ - هـ   ٥٥٨( هـ ولكنه ما إن قتل سنة       ٥٤٩للوزارة سنة   

 .عادت الفوضى من جديد 
. يب ينظر إىل مصر �ظرة خاصـة  وكان كلٌّ من �ور الدين حممود ، وملك بيت املقدس أموري الصلي        

وكا�ـت اخلالفـات   . ويود ضمها إليه لتعزيز جا�به ، وال مينع كلا منهما عـن احتالهلـا إال خوفـه مـن اآلخـر           
الداخلية من أجل الوزارة الفاطمية موجبة لتدخل كل من �ور الدين وأموري يف السياسة املصرية ، وباعثة        

 . هبما إىل النزاع من أجل مصر 
 : ثورة شاور السعدي - ٢

عندما ا�تصب رزيك بن طالئع وزيرا للخالفة الفاطمية ثار ضده شـاور ابـن جمـري السـعدي الـوايل                    
على مصر العليا ، واستطاع أن يتغلب على رزِّيك ويقتله ، وأن ينتصب وزيرا للخليفة الفـاطمي العاضـد                   

 ) . م ١١٦٣ - هـ ٥٥٨( مكا�ه ، وذلك يف احملرم سنة 
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ء شاور السعدي وأبناؤه السرية ممـا جعـل أحـد القـواد ضـرغام بـن عـامر اللخمـي يتواطـأ مـع             وأسا
. اخلليفة الفاطمي ضد الوزير شاور فثار عليه وأجلأه إىل الفرار ، وا�تصب ضرغام على كرسـي الـوزارة                   

وغرامـة  فتوجه شاور السعدي إىل دمشق مسـتنجدا بنـور الـدين حممـود ، متعهـدا إليـه بنفقـات احلملـة ،                        
ســنوية قــدرها ثلــث إيــراد الــبالد املصــرية ، ولكــن �ــور الــدين حممــود تلكــأ وتــردد يف إجابــة طلــب شــاور 

ــأن أمــوري        ــار معلمــة ب ــرتدد ، فقــد جــاءت األخب ــا أزال هــذا ال ملــك بيــت  ( الســعدي إىل أن حــدث م
ــا مــن حتــالف   ) املقــدس  شــاور هجــم علــى مصــر وتغلــب علــى ضــرغام ، فحالفــه وأقــر لــه باجلزيــة خوفً

الســعدي مــع �ــور الــدين حممــود ، هنــا اضــطر �ــور الــدين حممــود إىل إجابــة طلــب شــاور الســعدي إ�قــاذًا  
للموقف ، فبعث معه قائده أسد الدين شريكوه وكان من ضمن رجاله البطل الشاب صالح الـدين األيـوبي              

ر السـعدي  وسرعان ما ا�تصـر أسـد الـدين شـريكوه علـى ضـرغام ، وا�تصـب شـاو            . ابن أخ أسد الدين     
على الوزارة من جديد ، إال أن شاور مل يفِ مبا تعهد لنور الدين حممـود مـن التزامـات ، بـل حـالف مملكـة                           
بيت املقدس سرا، فاضطر أسد الدين حملاربته مبساعدة البطل املظفـر صـالح الـدين ، واسـتنجد شـاور                    

جليـوش املصـرية والصـليبية يف    السعدي مبلك بيت املقدس واستطاعت اجليـوش الشـامية أن تصـمد أمـام ا             
 م  ، وا�تهز �ـور الـدين حممـود اشـتغال ملـك           ١١٦٤ - هـ   ٥٥٩مدينة بلبيس من رمضان ذي احلجة سنة          

بيت املقدس حبـرب مصـر ، فتوجـه إىل حصـن حـارم ، وحصـن با�يـاس وفتحهمـا ، فخشـي ملـك بيـت                            
 بينـهما ، ومتـت اهلد�ـة علـى          املقدس أموري على مملكته وأخذ يفاوض أسد الدين شريكوه يف عقد هد�ـة            

شرط ا�سحاهبما عن مصر وتركها ألصحاهبا ، وعلى هذه النتيجة ا�تـهت اجلولـة األوىل مـن النـزاع علـى                     
 . مصر بني �ور الدين والصليبيني 

 :  الدور الثا�ي من النزاع على مصر - ٣
املصـرية وعـرف مـا    استفاد أسد الدين شريكوه من ذهابه األول إىل مصر ، إذ سرب أغوار اململكـة     

هلذا أخذ يهـون أمرهـا علـى �ـور الـدين ،          . فيها ، وأيقن بضرورة االستيالء عليها للتغلب على الصليبيني          
ويطلب منه اإلذن يف احتالهلا ، وأذعن �ور الـدين أخـريا لـرأي قائـده فجـرد محلـة ثا�يـة علـى مصـر سـنة                             
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ومـا أن مسـع الـوزير شـاور بتوجيـه           .  الـدين     هـ  بقيادة أسد الدين شريكوه ومساعدة البطـل صـالح           ٥٦٢
ملــك بيــت ) أمــوري ( اجليــوش الشــامية إىل مصــر حتــى بعــث إىل أحالفــه الصــليبيني فأســرع إىل جندتــه   

 هــ   ٥٦٣، فا�تصـرت اجليـوش الشـامية سـنة     ) املُنيـة  ( وتقابـل اجليشـان يف صـعيد مصـر قـرب       . املقدس
ــا منقطــع الــنظري، ثــم ســارت اجليــوش   ا�تصــارا بــاهرا ، وأظهــر الشــاب صــالح الــدين ا  أليــوبي براعــة وثباتً

الشامية مشالًـا إىل اإلسـكندرية فدخلتـها دون مقاومـة تـذكر، وأقـام أسـد الـدين ابـن أخيـه صـالح الـدين                      
حاكما عليها ، وكا�ت هذه املرة األوىل اليت توىل فيها صالح الدين اإلمارة وحتمل املسؤولية ، وكأن القـدر                

فإ�ـه مـا إن توجـه عمـه أسـد الـدين إىل       .. ال إلظهـار مواهبـه ، وإبـراز بطولتـه وعبقريتـه         قد هيـأ لـه اـ      
ــرا وحبــرا مبســاعدة األســطول       الفســطاط والقــاهرة حتــى هــاجم الصــليبيون اإلســكندرية وحاصــروها ب

ولكـن صـالح الـدين القائـد        . البيز�طي ، واشتد الضيق على احملصورين باإلسكندرية وكادوا يستسلمون          
إىل أن أدركـه عمـه شـريكوه ، وا�تـهى هـذا             .. لهم والبطل احملنـك أظهـر مـن اجللـد والرباعـة واملقاومـة               امل

 .الدور بعقد هد�ة التزم فيها الطرفان باال�سحاب عن مصر وتركها ألصحاهبا 
 : الدور الثالث واألخري من النزاع على مصر - ٤

د�ـة السـابقة ، إذ مل يسـحب كامـل جيشـه      خملص النيـة يف اهل    ) أموري  ( مل يكن ملك بيت املقدس      
عن مصر ؛ أل�ه كـان ينـوي االسـتيالء عليهـا متـى ابتعـدت اجليـوش الشـامية عنـها ، ومـا إن اطمـأن هلـذا                 
حتى جرد محلة على البالد املصرية ، واستوىل على مدينـة بلبـيس ، وفتكـت جيوشـه بالسـكان وذحبـوا             

ــدموا إ     ــراهم هــذا اال�تصــار فتق ــهم ، وأغ ــن اســتيالء     الكــثري من ــوزير شــاور م ىل الفســطاط ، وخــاف ال
  يوما فأتت عليها متاما ، وتقدم الصليبيون إىل          ٥٤الصليبيي ن عليها ، فأشعل فيها النريان اليت استمرت            

القاهرة و�اصبوها احلصار ، وأجـرى شـاور السـعدي مفاوضـات مـع الصـليبيني ، وأحكـم التأجيـل هلـذه                    
 .لشامية اليت بعث يستنجد هبا املفاوضات ريثما تصل اجليوش ا

 )٢٠(الصفحة 



 

وملا كان �ـور الـدين حممـود عازمـا علـى االسـتيالء علـى مصـر ، فقـد ا�تـهز الفرصـة مـرة أخـرى ،                       
وأرسل للمرة الثالثة قائده شريكوه مبعية صالح الدين ابن أخيه ، وما إن وصـلت اجليـوش الشـامية وا�ضـم             

 . ، وفك احلصار دون قتال اليها اجليش املصري حتى بادر الصليبييو ن باال�سحاب
ودخل شريكوه إىل القاهرة دخـول القائـد املنقـذ ، فهلَّـل لـه النـاس واستبشـروا بـه ، وقربـه اخلليفـة                          

 هــ  وا�تصـب   ٥٦٤الفاطمي العاضد منه وخلع عليه ، ثم دبرت مؤامرة ضد شاور السعدي فقتل سـنة        
وزارته أكثر من شهرين فتـويف يف مجـادى الثا�يـة           أسد الدين شريكوه وزيرا للخالفة الفاطمية ، ولكن مل تدم           

 .  م  ١٦٦٩ - هـ ٥٦٤سنة  
 : حتليل وتعقيب - ٥

يتبني من هذه املواقف الـيت وقفهـا صـالح الـدين مـع عمـه أسـد الـدين شـريكوه يف معـارك مصـر مـع                
ة يف الصليبيني واجليوش املصرية أن صالح الـدين شخصـية �ـادرة يف الشـجاعة واحلنكـة والسياسـة واخلـرب               

فنون احلرب والقتال ، وكأن األقدار قد هيأته منذ �عومة أظفاره وتدرج شبابه ، ليكـون الشخصـية الفـذة     
يف التــاريخ ، والبطــل العظــيم يف معــارك التحريــر مــع اإلفــر�ج الصــليبيني ، وال شــك أن املعــارك األوىل الــيت   

ا وثقـة ، وكشـفت عـن بطولتـه          خاضها مع عمـه يف حـروب مصـر زادتـه قـوة وخـربة ، ومـألت �فسـه إميا�ـً                     
النادرة اليت كان هلا الدوي اهلائل يف مسامع التـاريخ ، وسـيأتي معنـا يف الفصـل القـادم سياسـته الفائقـة يف                         
ضم البالد مع بعضها البعض حتت وحدة سياسية شاملة ، وجبهة إسالمية واحدة ، وهـذا مـن العوامـل                    

�تصار يف حطني ، وأصبح هلذا اال�تصـار يف التـاريخ          األَساسية اليت أقضت مضاجع الصليبيني وحققت اال      
 .. ذكر ، ويف األجيال املتعاقبة قدوة 

 
 
 
 

 )٢١(الصفحة 



 

 الفصل الثالث
 صالح الدين يف مصر

 
 : صالح الدين وزيرا للفاطميني - ١

بعد شهرين من توليته الوزارة ، وأقام له صالح الدين العزاء ثالثـة أيـام               ) أسد الدين شريكوه    ( مات  
يوسـف صـالح    ( الفاطمي يف اختيار وزير له ، فقر قراره النهائي على اختـاذ             ) العاضد  ( خلليفة  ، وفكر ا  

يف الـوزارة رغـم صــغر سـنه ، ورغـم وجـود كبـار القـواد والشخصــيات        ) ش يركـوه  (خلفًـا لعمـه   ) الـدين  
 هـو أن    :الكبرية ضمن اجليش الشامي املرابط مبصر ، ويعلل بعـض املـؤرخني بـأن أسـباب هـذا االختيـار                     

كان يرجو التغلب علـى صـالح الـدين ، وأ�ـه سـيكون رهـن طوعـه وإشـارته                    ) العاضد  (اخلليفة الفاطمي   
 .�ظرا لصغر سنه ، ولكن األقدار هيأته لغري هذا كما سيأتي 

 سنه  بعد أن دربته احلروب ، وأخـذ مـن دروسـها وعربهـا أيـام      ٣٢استُوزر صالح الدين  وعمره      
 .، وهذا ما كان سببا يف علو شأ�ه ، وظهور أمره ) شريكوه ( ه خمالطته لنور الدين وعم

ورأى صالح الدين من احلكمة أن يرضي املصريني حتى ال يقوى أمراؤهم هبم عليـه، فأغـدق �عمـا                   
 . كثرية ، وعاملهم باللطف من أخالقه ، وبالسماحة من معاملته ، مما حببهم فيه ، وقرهبم إليه 

واستيالؤه ) وغزة ) ( دمياط (  أمره ، ا�تصاره على اإلفر�ج بعد غزوهم ومما زاد شهرته ، وأظهر
، وهي مفتاح البحر األمحر لطريق احلجاج املصـريني خاصـة ، واملسـلمني عامـة إىل         ) العقبة  ( على مدينة   

ثقة مكة املكرمة ، فكان هذا النصر العظيم ، وتأمني طريق احلج للمسلمني عاملًا كبريا من عوامل تبادل ال                 
واحملبــة واإلخــالص بينــه وبــني املصــريني ، وهــذا مــن األســباب الــيت دفعــت املصــريني أن يرتكــوا املــذهب     
الشــيعي ، وينضــموا إىل إخــواهنم الســنيني حتــت رايــة صــالح الــدين يقــاتلون معــه عــدو اللّــه وعــدوهم مــن 

 .الكفرة الظاملني ، والصليبيني احلاقدين 

 )٢٢(الصفحة 



 

  :  قضاؤه على املؤامرات الداخلية- ٢
سبق أن ذكر�ا أن صالح الدين ملا تقلد منصب الـوزارة كـان يف ريعـان الشـباب ، لـذا كـان موضـع                         
حسد كثري من رجال الدولة الذين عملـوا يف ظـل الدولـة الفاطميـة ، فـاعتربوه دخيلًـا علـيهم ، ومغتصـبا                         

.. م ذلـك مـن مثـن        حلقوقهم ، وفضلًا عن ذلك كا�وا يعملون على تثبيت حكم الفواطم يف مصر مهما كلفه              
فلم يألوا جهدا يف تدبري املؤامرات ، وبث الدسائس عسى أن يتخلصوا من الـوزير الشـاب الطمـوح صـالح                     

 .الدين
 : ومن أبرز هذه املؤامرات 

 .مؤامرة مؤمتن اخلالفة جناح ) أ ( 
 .مؤامرة عمارة اليمين ) ب(
 . مؤامرة كنز الدولة ) ج(

 :ح مؤامرة مؤمتن اخلالفة جنا) أ ( 
آخــر اخللفــاء ) العاضــد ( هـــ  قــام مــؤمتن اخلالفــة جنــاح وهــو خصــي كــان بقصــر  ٥٦٤ففــي عــام  

الفاطميني يف مصر ، وكان له احلل والربط يف قصر اخلالفة ، فاتفق هو ومجاعة من املصريني علـى مكاتبـة                    
 . الفر�ج ، واستدعائهم إىل البالد ليقووا هبم على صالح الدين ومن معه 

لعبد اخلصي كتابا إىل اإلفر�ج حيضهم فيه على الزحف علـى مصـر حتـى إذا وصـلوا       فكتب هذا ا  
وخرج إليهم صالح الدين ، وزحف مؤمتن اخلالفة جبموعه ، واقتفى أثره ، فيقع صـالح الـدين بـني �ـارين ،              

ة الكتـاب وضـعه داخـل �عـل جديـد     ) مـؤمتن اخلالفـة   (فال يبقى لصالح الدين ومن معـه باقيـة ، وملـا كتـب      
وأعطاها إىل رجل من رجاالته ليذهب هبا إىل اإلفر�ج ، فوقعت النعل يف يـد أحـد أتبـاع صـالح الـدين ،                    
وسرعان ما أوصلها إليه ، فعلم صالح الدين احلقيقة لكنه مل يظهرها ، ومل يعاقب مؤمتن اخلالفة فورا حتى 

 حتى خـرج ذلـك املـؤمتن اخلـائن يومـا إىل      ال تثور ثائرة أتباعه ومؤيديه ، فما زال صالح الدين ميهله ويطاوله           
فأحـدثت ردة الفعـل أن قـام جنـد اخلليفـة      . قصر لـه خـارج القـاهرة وأرسـل إليـه مجاعـة أخـذوه وقتلـوه             

 )٢٣(الصفحة 



 

 لال�تصـار ملـؤمتن اخلالفـة املقتـول ، ووقعـت الواقعـة بـني جنـد                  - وكـا�وا حـوايل مخسـني ألفًـا          -السودا�يون  
لدين ودامت يومني كاملني ، وكان اال�تصار السـاحق يف هـذه املوقعـة              اخلليفة السودا�يني وبني جند صالح ا     

لصالح الدين ، وهكذا قضى صالح الدين على مؤمتن اخلالفة جناح ، وعلى فتنـة اجلنـد السـواد�يني الـذين              
 .ثاروا ملقتله 

ومل يكن السواد�يون وحـدهم يف إثـارة الدسـائس ، وحبـك املـؤامرات ، بـل كـان ألمـراء الفـاطميني                        
 . لع كبري يف إثارة اخلالف ، وإشعال �ريان احلرب والفتنة ض

 : مؤامرة عمارة اليمين ) ب ( 
، ) عمـارة الـيمين     (ومن املؤامرات الكربى التى قامت ضـد صـالح الـدين مـؤامرة املـؤرخ املعـروف                  

م فقد مجع عمـارة كـثريا مـن األ�صـار يف القـاهرة ودعـا إىل تنصـيب رجـل مـن أوالد العاضـد ليعيـد حكـ                            
الفواطم ويزيل حكم صالح الدين ، وسرعان ما كاتب اإلفـر�ج يف ذلـك ليسـتعني هبـم علـى تقـويض حكـم                        
صالح الدين ، وقتله والقضاء عليه هنائيا ، ولقد استطاع عمارة أن يضم إىل حركته الكـثريين ممـن مجعهـم                     

قـدين علـى صـالح الـدين ،         احلقد والكراهيـة علـى الدولـة الناشـئة ، فـالتف حولـه الكـثري مـن أولئـك احلا                    
 .واملتألبني عليه  واملبغضني له

لكــن أحــد املتــآمرين وهــو زيــن الــدين بــن جنــا ، وشــى خبــربهم إىل صــالح الــدين ابتغــاء املكأفــاة ، 
فقبض صالح الدين عليهم وقتلهم وجعلهم عربة لكل من يريد هلذه الدولة سوءا ، أو يبغي يف األرض فتنـة                    

 . هـ  ٥٦٩ن ذلك سنة  ، ويعيث فيها فسادا وكا
 :مؤامرة كنز الدولة ) ج ( 

ومن املؤامرات اليت واجهها صالح الدين يف مصر مؤامرة قامت يف أسـوان وقـوص وكـان ذلـك سـنة           
 .  هـ  ٥٧٠

 ٥٧٠ويف سـنة      : "عـن هـذه املـؤامرة والفتنـة         " السلوك ملعرفة دول امللوك     " يقول املقريزي يف كتابه     
 وايل أسوان العرب والسـودان ، وقصـد القـاهرة ، يريـد إعـادة الدولـة الفاطميـة ،                     )كنز الدولة   ( هـ  مجع    

 )٢٤(الصفحة 



 

وأ�فق يف مجوعه أموالًا جزيلة ، وا�ضم إليه مجاعة ممن يهوى هواهم ، فقتل عشرة مـن أمـراء صـالح الـدين                       
، وا�تـهب أمواهلـا ،      ) قـوص   ( وأخـذ بـالد     " قيـاس بـن شـادي       " رجل يعرف بــ     ) طود  ( وخرج يف قرية    

فسار وأوقع بشادي ، وبدد مجعه وقتلـه ، ثـم   .. جهز صالح الدين أخاه امللك العادل يف جيش كثيف     ف
، وكان بينهما حروب فـر فيهـا كنـز الدولـة، بعـد مـا قتـل أكثـر                    ) طود  ( �احية  ) كنز الدولة   ( سار فلقي   

 يف الثـامن عشـر مـن    ىل القـاهرة يف سـابع صـفر ، وقـدم امللـك العـادل إ           ) كنـز الدولـة     ( عسكره ، ثـم قتـل       
 " .صفر

وهكــذا اســتطاع صــالح الــدين أن يقطــع دابــر الفــنت ، وأن يقضــي علــى شــراذم البغــي والعــدوان ، 
ومــدبري املكائــد واملــؤامرات ، وهــذا يــدل علــى �باهتــه الدائبــة ، وســهره الــدائم علــى مصــاحل الرعيــة ،    

 :وينطبق عليه حبق قول الشاعر املتنيب 
 املكارمرضي ا عنهرضي ا عنه الكرام قدر على  وتأتي        العزائم تأتي العزم أهل قدر على

 العظائمرضي ا عنهرضي ا عنه العظيم عني  يف  وتصغر        صغارها الصغري عني يف  وتعظم
 :قضاؤه على املؤامرات اخلارجية 

ذر، ويتطلعـون إىل    بعد تسلم صالح الدين منصب الوزارة يف مصر وقف الفر�ج يرقبـون حتركاتـه حبـ               
أخباره بلهفة ، وكان أشد ما خيشو�ه منه أن جتتمع عليه القلوب ثم ميضي يف حترير األرض املقدسة ، ويف                    
ذلك طعنة هلم وقضاء عليهم ، هلذا مشر الفر�ج عن ساعد اجلد والعمل يرتبصون بصالح الدين الـدوائر ،        

وكا�ـت أول حماولـة   . تخلص منه والقضاء عليه وحييكون الدسائس ، وينتظرون الوقت الذي ميكن فيه ال     
من جا�ب الفر�ج أثناء وجود صالح الدين يف مصر هي مهامجة دميـاط ، إذ أ�ـه ملـا اسـتقر األمـر لصـالح                         
الدين يف مصر ، شعر الفر�ج يف الشام باخلطر يهددهم ، فكاتبوا الفر�ج باأل�دلس وصقلية حيرضوهنم على                 

ى بيـت املقـدس ، وأرسـلوا مجاعـة مـن القساوسـة والرهبـان حيرضـون              الثورة ، ويذكرون هلـم خـوفهم علـ        
 .الناس على التمرد ، وأمدوهم باملال والرجال والسالح 

 )٢٥(الصفحة 



 

 هــ  وضـيقوا عليهـا اخلنـاق، فأرسـل إلـيهم صـالح                ٥٦٤وسرعان ما �زلت جنودهم دميـاط عـام           
أن يعاو�ـه يف دحـر صـفوفهم ،         الدين اجليش يف النيل ، وزودهم باألسلحة والذخرية وطلب من �ور الـدين              

فاستجاب �ور الدين وأرسل احلمالت العسكرية تلو احلمالت إىل مصر ، ومل يكتـف بـذلك بـل سـار فـيمن               
معــه مــن العســاكر إىل إمــارات الفــر�ج يف الشــام وفلســطني ، فلمــا رأى الفــر�ج تتــابع العســكر إىل مصــر ،     

مـدحورين ، وكـان مقـامهم بـدمياط مخسـني           ودخول �ـور الـدين بالدهـم ، رجعـوا مـن حيـث أتـوا خـائبني                   
 .يوما 

مل متر مخس سنوات على حصار الفر�ج لدمياط حتى هاجم أهل صـقلية مـن الفـر�ج اإلسـكندرية              
 .  هـ  ٥٦٩، وكان ذلك يف أواخر عام  

وملا سار األسطول على الشاطئ �زل من مراكبهم ألف ومخسمائة فرس، وكان عدهتم ثالثـني ألـف    
ــآالت احلــرب واحلصــار ، وباملراكــب والطرائــد واــا�يق واملــؤن     مقاتــل بــني فــارس  ــزين ب وراجــل جمه  ..

وعندما �زلوا إىل الساحل قتلوا من املسلمني سبعة، كما أغرقت سفنهم يف امليناء بعـض سـفن املسـلمني ،            
 .و�صبوا يف الرب ثالمثائة خيمة ، ثم زحفوا حملاصرة اإلسكندرية 

، وعرف أخبـار �ـزوهلم يف اليـوم الثالـث ، فشـرع              ) فاقوس  ( لوقت يف   وكان صالح الدين يف ذلك ا     
مل يكد يلتحم الفريقان حتى أيد اللّه جند . يف جتهيز العساكر ، وإعداد آالت القتال ملنازلة الغزاة املعتدين 

صالح الدين بنصره ، واستمر القتال حتى عصر اليوم الرابـع مـن �ـزوهلم ، فلـم ميـض الليـل حتـى أصـالهم                      
صالح الدين �ارا حامية ، وأغرق سفنهم وقتل كثريا منهم ، واهنـزم مـن بقـي يولـون الـدبر ، وغـنم جـيش                           
صالح الدين كثريا من اآلالت واألمتعة واألسلحة ، وبذلك استطاع هذا البطل أن حيطـم حصـارهم، وأن                  

 . �ادمني يفرق مجعهم ، وأن ميزقهم شر ممزق ، فرجع من بقي منهم إىل بالدهم خزايا
هكذا استطاع هـذا البطـل امللـهم أن ينجـي مصـر مـن عـدوان الفـر�ج ومـؤامرهتم الد�يئـة مـرتني يف                          
فرتتني متالحقتني ، وهذا يدل داللة بينة على أن صالح الدين كان السيف املصلت علـى رقـاب املعتـدين                    

 . الظاملني ، بل كان األسد اهلصور يف الذب عن عرين اإلسالم وثغور املسلمني
 )٢٦(الصفحة 



 

 : اخلطبة للخليفة العباسي - ٤
بعــد أن قضــى صــالح الــدين علــى املــؤامرات الداخليــة واخلارجيــة واستأصــل شــأفتها ، وقلــع          

 .جذورها ، وثبت أقدامه يف مصر ، فأراد أن يتقدم خطوة أخرى يف سبيل االستقالل 
 هذا سوى الـدعوة   رأى البالد يبالغ أهلها يف التشيع آلل البيت فليس من شيء حيوهلم عن مذهبهم             

إىل سـرية أهـل السـنة واجلماعـة الـيت هـي عقيـدة األكثريـة السـاحقة مـن أبنـاء العـامل اإلسـالمي ، فأسـس               
املدرسة الناصرية ، واملدرسة الكاملية حتى حيول الناس إىل املـذهب احلـق ، وميهـد      : مدرستني كبريتني   

بتغيري خطبة يـوم اجلمعـة      ) �ور الدين حممود    ( ح  البالد للتغيري الذي يريده ، ولقد صادفت رغبته هذه إحلا         
، ومـا كـان �ـور الـدين     ) العاضـد  ( بدل اخلليفة الفـاطمي  ) املستضيء (، وجعلها باسم اخلليفة العباسي     

وحده هو الذي يلح على صالح الدين بذلك ، بل كان العامل اإلسـالمي مـن أقصـاه إىل أقصـاه يرتقـب مثـل                    
 :العماد خماطبا صالح الدين يف هذا هذه اخلطوة ، وإليك ما قاله 

ة اخلالفة ردعنه ودع عباسي عنهرضي ا رضي افيها        الدعي    ه   شر   يصادف ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  منقلبر
 كالذ�ب الرأس قطع عندي احلزم        وترتكهارضي ا عنهرضي ا عنه  األفعى  ذ�ب  التقطعن

 من احلكمة ا�تظار الفرصة املالئمة يف تبديل اخلطبة ريثما يـتم لـه الـدعوة السـنية              فرأى صالح الدين  
 .من جهة ، ويتمكن من جذب مجيع املصريني إىل جا�به من جهة أخرى

، وكثر اإلحلاح من �ور الدين مجع خاصته واستشـارهم ،        ) العاضد  ( فلما مرض اخلليفة الفاطمي     
وأخذ على عاتقه القيام بـاألمر كلـه ، ثـم أخـذ             " األمري العامل   : "ال له   فقام من وسط القوم عامل أعجمي يق      

سبيله إىل املسجد ، وخطب للخليفة العباسي ، فأمر صالح الدين أتباعه بعدم إخبـار اخلليفـة الفـاطمي                   
إن عويف فهو يعلم ، وإن تـويف فـال ينبغـي أن �فجعـه مبثـل هـذه احلادثـة قبـل موتـه ،          : ملرضه ، وقال للناس   

كما يقول ابن األثري    " ومل ينتطح فيها عنزان     " قوبلت اخلطبة للخليفة العباسي بسكون وهدوء عجيب ،         و
 هــ  ٥٦٧وبوفاته ا�قرضت الدولة الفاطمية يف مصر ، وكان ذلـك عـام        ) العاضد  ( يف تارخيه ، فقد تويف      

 . م  ١١٧١ -
 )٢٧(الصفحة 



 

لمـة سـواه ، وقـام صـالح      أصبح صالح الدين سيد مصر ، لـيس ألحـد فيهـا ك            ) العاضد  ( ومبوت  
الدين مبأمت العاضد وقَبِلَ التعازي ثالثة أيام ، وأكرم أهله وأحسن إليهم ، فكـا�وا حمـل رعايـة صـالح الـدين         

 .وعنايته الفائقة 
 : سياسته مع �ور الدين - ٥

وما أن توىل صالح الدين مقاليد األمـور يف مصـر بعـد مـوت اخلليفـة الفـاطمي حتـى زاد يف حتسـني                     
قات بينه وبني �ور الدين حتى ال يشعر أ�ه يريد اال�فصال عنه واالستئثار بـاحلكم ، بـل جتنـب كـل مـا                        العال

مــن شــأ�ه أن يشــتم منــه رائحــة اخلــروج عليــه للصــلة املتينــة الــيت كا�ــت بينــهما يف عهــد عمــه شــريكوه ،      
  .ولإلحسان الذي أغدقه �ور الدين عليه حني كان يف مقتبل العمر ، وريعان الشباب

فلم متض فرتة قصرية من الزمن حتـى أقـام اخلطبـة يف املسـجد لنـور الـدين بعـد اخلليفـة العباسـي ،                          
وهذا كله إظهار للفضل ، واعرتاف      .. وضرب النقود بامسه ، وأرسل له اهلدايا الثمينة من كنوز القصر            

 ..باجلميل ، وحتديد للوالء 
صـر أراد بعـض الوشـاة مـن أمـراء اجلـيش الـذين        ويف هذه الفرتة اليت كان صالح الدين حيكم فيهـا م          

امتنعـوا عـن خدمتـه ، وأبـوا اإلقامــة معـه يف مصـر أن يـوغروا صـدر �ــور الـدين، وأن يؤججـوا بينـهما �ــار            
 ..العداوة والبغضاء 

وقد أثـرت حماولتـهم الد�يئـة بعـض التـأثري ، وكـادت تقـع بينـهما اضـطرابات وفـنت ، ولكـن العقـالء                    
ا األمــر ، وأن حيــذروا الطــرفني مغبــة العــداوة ، وأ�ــه ســوف لــن يســتفيد مــن هــذا   اســتطاعوا أن يتــداركو

ومل متـض فـرتة قصـرية حتـى عـاد         .. اخلالف إن وقـع سـوى العـدو املرتبـص هبـم ، واملرتقـب خلصـوماهتم                  
الصفاء إىل قليب البطلني ، ورجعت الثقة واحملبة إىل �فسيهما ، واستمر صالح الدين حتـت الـوالء االمسـي                  

 . م  ١١٧٣ - هـ ٥٦٩ور الدين إىل أن تويف عام  لن
من استعراض هذه األعمال اليت أجنزها صالح الدين يف مصر ، وهذه املؤامرات اليت تغلب عليها ، 

 .ترتاءى للقارئ شخصية هذا البطل وحنكته السياسية ، وحزمه وحسن تدبريه لألمور 
 )٢٨(الصفحة 



 

 الدين ، بل أصبح يف فرتة قصـرية سـيدا           ففي هذا العهد زالت كل عقبة كا�ت تقوم يف وجه صالح          
للشرق املسلم بال منازع ، والقائد املؤمل ملعارك التحرير ، وكأن القدرة اإلهلية قـد هيأتـه حملـو العـار الـذي            
حاق باملسلمني من احتالل الصليبيني للمسجد األقصى يف فرتات طويلة من التـاريخ ، وسـنرى يف الفصـول                   

لدين أن يوحد البالد حتت إمرته ، وأن ينتصر على الفر�ج يف معركة حطـني               القادمة كيف استطاع صالح ا    
فَضْلُ اللّـهِ يؤتِيـهِ    {احلامسة ، وكيف أ�ه أعاد لإلسالم عزته الرفيعة ، وللمسلمني جمدهم املؤثل العريض و    

لِيمع اسِعو اللّهاء وشن يم { . () 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٩(الصفحة 



 

 الفصل الرابع
 لدين يف الشامصالح ا

 
 : احلالة يف الشام بعد وفاة �ور الدين - ١

وترك ملكه إىل ولده امللك الصاحل إمساعيل ، ومل يكن يبلغ من العمر حينذاك إال               ) �ور الدين   ( تويف  
احلادية عشرة ، فتوىل وصـايته وتـدبري ملكـه مشـس الـدين ابـن املقـدم ، فأخـذ األمـراء النوريـون يف الشـام                  

ل منهم يعمل على إضعاف اآلخر ، والكيد له ، واإليقـاع بـه ، وامللـك الصـغري ال يـدري مـن          يتنافسون ، ك  
األمـر شـيئًا ـ، بـل كـان ألعوبـة يف يـد أولئـك األمـراء الـذين كـا�و يتصـارعون للوصـول إىل احلكـم ، وحتقيـق                

 .مآرهبم الشخصية 
مـا كـان لنـور الـدين     هنض سيف الدين ابن عم امللك الصاحل ، وصاحب املوصل ، واسـتوىل علـى              

من البالد يف أرض اجلزيرة وركن األمراء اآلخرون إىل االستقالل مبـا يف أيـديهم مـن الواليـات ، وجلـأ الـبعض                 
اآلخر إىل مهاد�ة الفر�ج ليتقووا هبم ضد األمراء اآلخرين ،، وهكذا وصلت البالد إىل حالة يرثى هلا مـن                   

األقدار هيأت صالح الدين لينقذ الـبالد مـن هـذا اال�قسـام             التفرق واال�قسام والصراع على احلكم ، وكأن        
 .الشائن والتفرقة املمقوتة 

 : مراسلة الدمشقيني لصالح الدين - ٢
كان صالح الـدين علـى علـم مبـا جيـري يف بـالد الشـام مـن فوضـى وصـراع وقالقـل ، وكـان يرقـب                              

 من سياسته أن ال يـثري غضـب أهـل      األحداث مراقبة دقيقة ، كان ينتظر الفرصة املالئمة للتدخل ، وكان          
الشام عليه فى تدخل غري مالئم خشية أن يقفوا ضده ، ويعرقلوا أعماله ، وهلذا كان على الدوام يكتـب                    
إىل امللك الصاحل إمساعيل فيظهر له خضوعه ووالءه ، فضـرب النقـود بامسـه ، وخطـب لـه علـى املنـرب ،                         

 .مللك الصغري ابن سيده وأستاذه وصاحب �عمته وبالتايل أظهر للشاميني شدة خوفه على مصاحل ا

 )٣٠(الصفحة 



 

وعندما علم الدمشقيون أن سيف الدين استوىل على بالد اجلزيرة ليستقل هبا ، وأن مشـس الـدين                  
ابــن املقــدم وصــي امللــك الصــغري قــد هــادن مملكــة بيــت املقــدس الصــليبية واصــطلح معهــا ، وأن األمــراء 

ول إىل أغراضــهم الشخصــية ، فلــم جيــدوا بــدا ســوى أن  النــوريني أصــبحوا يتنافســون علــى احلكــم للوصــ 
يراسلوا صالح الدين إل�قاذ املوقف ، واحلد من استمرار الفوضى والفنت اليت سادت الـبالد الشـامية ، بـل                    
طلبوا إليه أن حيضر بنفسه ، ويتوىل األمور بشخصه لينقذ البالد من خطـر داهـم ، وشـر حمـدق ، وبـالء                       

 !وهذا ما كان .. عظيم
 : توجه صالح الدين إىل دمشق - ٣

ما كان لصالح الدين أن يتمنى أكثر من هذه الدعوة لتكون مربرا لـه عنـد أهـل الشـام يف تدخلـه يف         
شؤون البالد ، فلم يتأخر حلظة واحدة ، بـل أسـرع باملسـري ، فـاخرتق الصـحراء دون أن يكـرتث بوجـود               

 .مادا منه على قوته الفر�ج بينه وبني دمشق ثقةً باللّه وبنفسه ، واعت
ترك صالح الدين مصر فوصل بصرى وقابله أمريها بالرتحاب والتكريم ، وبعدها رحل إىل دمشق               

 م  ودخل دار أبيه وجلس فيها قليلًا حتى سلَّمت لـه             ١١٧٤ - هـ   ٥٧٠فوصلها يف شهر ربيع األول عام         
 ومل يفكـر صـالح الـدين يف يـوم مـن األيـام         القلعة ، فذهب إليها واستوىل على ما فيها من األموال والكنوز ،           

أن جيعل السلطة أداة استغالل جلمع األموال وتكديس الثروات ، واال�غماس يف الـرتف والنعـيم ، بـل عـاش          
عيشة الكفاف ، ومات ومل يكن عنده شـيء مـن املـال كمـا سـرتى يف فصـل املناقـب والصـفات إن شـاء                        

 .اللّه 
موال والكنوز اليت حصـل عليهـا وأصـبحت يف حوزتـه ؟ إ�ـه               ولكن ماذا فعل صالح الدين هبذه األ      

وزعها على الفقراء واملستحقني ليحقق يف اتمع مبادئ العدالة االجتماعية ، ويقضي على اجلهـل والفقـر        
 .مبا يتفق مع عدل اإلسالم وتعاليم القرآن .. واملرض 

الكربى ابتهاجا بدخول من تعقد     ولقد خرجت الوفود الشعبية يف مواكبها الفخمة تعرب عن فرحتها           
 .عليه اآلمال العريضة يف توحيد البالد ، وحترير بيت املقدس ، وترسيخ الكيان اإلسالمي يف العامل كله 

 )٣١(الصفحة 



 

وجـيش  (وقد أقبل الشعراء حيركون مهته للجهاد ، ويثريون محيته للنصر املرتقب، ومن ذلـك قـول                 
 ) :األسدي 

 مرتقبا  النصر  هذا  ألضعاف  فكن        واصطحبا والتوفيق النصر جاءك قد
ه   إن    األيام    فريسته    أد�ى        أسدٍرضي ا عنهرضي ا عنه  من  الدين  صالح   أ�ت   للّه ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  وثبار

 خربا   الذي   منها   عامرا   فجئتها        لهرضي ا عنهرضي ا عنه   �ظري   ال   ثغرا   جلَّق    رأيت
ه   قلَّ   ملا    بالذل    �ادتك ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  هربارضي ا عنهرضي ا عنه   أوطاهنا   من   اخللق   وأزمع        �اصرهار

ه مصر أحييت  ما  مثل  أحييتَها ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  ذهباهرضي ا عنهرضي ا عن قد كان ما  عدهلا  من  أعدت        فقدر
ه اإلسالم �صر  الذي  هذا ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  والصلُبا    الكُفْر    وأهان    سبيلُه        فاتَّضحتر

 وهبا  إذا  الد�يا  ويستصغر   زهدا        مكارمهرضي ا عنهرضي ا عنه  يف   يتْلى   املدح   يستكثر
عنهر  أهله  يدرك  مل  لو   والشام عنهرضي ا ضي اا�دثرت        هآثار      عنه     آياتُه      وعفت عنهرضي ا قُبارضي اح 

 ) :�شو الدولة أبي الفضل ( ومن ذلك قول 
ه  دمشق  �ادت  بعدما   أتى ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  الضرا عنهرضي ا عنهرضي   مسين  تاللّه   :   ربها   إىل        لبعدهر

 الشكررضي ا عنهرضي ا عنه وله فضله من حبا ما  على        جمددارضي ا عنهرضي ا عنه    يزال    ال    محد    فلله
 الدهر خدامه بعض من غدا مليكًا        مبرَِّحِ   يأس   بعد   من   لنا   أتاح

لِمشرقًا األرض  حيوز  ال  و عنهرضي ا ا عنهرضي اه   رتبته    إعالء    يف    وللّه        ومغرب ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  سرر
وجلس صالح الدين يف دار العدل بدمشق يرفع املظامل ، ويعيد احلقوق إىل أصـحاهبا ، ويبطـل مـا                    

يسـجل لـه سـهره علـى     ) سعادة بن عبد اللّـه     (كان الوالة قد استجدوه من الضرائب غري العادلة ، فوقف           
 : العدالة ، ويدعوله بدوام التوفيق ويقول 

ه طلعت مذ عدلٍ دار  يف ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  سكاهنا عن الظلم جلَوت بدارا        بأفقهار
ست  يف        هبائها   بتاج   معتصبا   فبقيتعنه ويف ، جملسها د عنهرضي ا إيواهنارضي ا 

ه  من  األمن  مثار  عفوا        جتتينرضي ا عنهرضي ا عنه الرعية أيدي أصبحت ما ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  بستاهنار
 )٣٢(الصفحة 



 

وبعد أن رسخت قدم صالح الدين يف دمشق ذهب يؤكد يف مكاتباته وحمادثاته املرة تلـو املـرة أ�ـه                    
 ذلك ما قاله لرسـول حلـب بعـد    ما جاء إىل بالد الشام إال لنصرة ابن سيده امللك الصاحل امساعيل ، ومن             

اعلم أ�ين ما وصلت إىل الشام إال جلمع كلمة اإلسالم ، وهتـذيب األمـور ،                ! .. ياهذا: "امتالكه دمشق   
 " . وحياطة اجلمهور ، وسد الثغور وتربية ولد �ور الدين ، وكف عادية املعتدين 

 :  استيالء صالح الدين على محص ومحاه وحلب - ٤
الح الدين من فتح دمشق ، أقام فيها قليلًا بعد أن أصلح ما فسد فيهـا ، ورتِّـب                وبعد أن ا�تهى ص   

، ثم احندر منها إىل محص ، ففتحها دون قلعتها          ) سيف اإلسالم طغتكني    ( شؤوهنا ، وسلمها إىل أخيه      
 الدين  عز( ، فرتك من حياصرها ، وحيمي املدينة ، ويدبر شؤوهنا، ثم سار إىل محاه ، وكان الوايل عليها                   

أحد أولئك الذين كا�وا معه يف احلملة الثالثة على مصر ، امتنع وايل محاة أولًا عن االستسـالم                  ) جورديك  
أ�ـه جـاء لـيحفظ الـبالد مـن الفـر�ج ، ويسـرتد مـا اسـتوىل                   ) جورديـك   ( ، ولكن صالح الدين أعلم الوايل       

عة امللـك الصـاحل إمساعيـل ، فـاقتنع          عليه سيف الدين صاحب املوصل من البالد يف اجلزيرة ، وأ�ه يف طا            
سـعد الـدين    ( وايل محاة من كالمه ، فسـلمه محـاة، ثـم قبـل جورديـك أن يكـون رسـولًا لصـالح الـدين إىل                          

 .صاحب حلب) كمشتكني
) مشـس الـدين بـن الدايـة         (وسعد الدين هذا هو الذي اغتصب والية حلب من حاكمهـا األصـلي              

 وأوالده وغريهـم مـن األمـراء السـجن ثـم احنـاز إىل الفـر�ج ليتقـوى                 )ابـن الدايـة     ( واستلم مكا�ـه ، وأودع      
 .هبم 

مغتصـب الواليـة    ) سـعد الـدين كمشـتكني       ( إىل  ) جورديـك   ( فلما أن أرسل صالح الدين رسـوله        
أوصاه أن يطلب منه فك األسرى ، وإطالق سـراح ابـن الدايـة ، ومـا أن وصـل             ) ابن الداية   ( احللبية من   

برسـالة صـالح الـدين حتـى أودعـه السـجن مـع ابـن الدايـة                  ) كمشـتكني   (ب وأخـرب    إىل حلـ  ) جورديك  ( 
هـذا سـيتحمل مسـؤولية عملـه ، وأن صـالح الـدين              ) كمشـتكني   (وال شـك أن     . فأصبح من املسـجو�ني     

 )٣٣(الصفحة 



 

سيكون له باملرصاد ، وسوف يتوجه إليه ليحاسبه على ما جنت يداه يف حق من أودعهم السجن ظلمـا          
 . وعدوا�ًا 

راشـد   ()١(مل يقـف عنـد هـذا احلـد ، فأرسـل إىل شـيخ طائفـة االمساعيليـة          )  كمشـتكني    (ولكن  
راشـد الـدين   (أرسـل ليـه رسـولًا يطلـب النصـرة واملـؤازرة ، فأرسـل           ) مبصـياف   ( املتمركز  ) الدين سنان   

مكـان مدينـة سـيف الدولـة        ) جوشـن   (مجاعة تغتال صالح الدين ، فلحقوا به وهو معسكر بتلّ           ) سنان  
غربي حلب احلالية ، وحاولوا أن يصلوا إىل خيمته فلم يتمكنوا ، وردهم العسكر بعد قتال سقط فيـه     يف  

فبينما كـان صـالح الـدين يـدخل         : قتلى من اجلا�بني ، ثم حدث اعتداء آخر من قبل هذه الطائفة اخلبيثة              
تـه ، وقـد أحكمـوا     كعـادهتم إىل خيم - فـدائيوهم  - هـ  دخـل  ٥٧١التابعة إلقليم حلب سنة    ) عزاز  ( 

هذه املرة أمرهم ، وكا�وا ثالثـة ، ودخلـوا يف زي حـراس صـالح الـدين وجنـده ، و مـا كـاد األول يـدخل                             
حتى وثب على صالح الدين ، غري هائب من جند وال سالح فضرب رأسه بسكني كـادت تقضـي عليـه         

ــه منــهم ، وحبطــت مــؤامرهتم      ــاه اللّ ــديها ، فوق ــدروع الــيت كــان يرت ــوال ال �شــبت معركــة بــني فــدائيي  و. ل
اإلمساعلية وحراس السلطان ، وجرح بعضهم بعضًا باملدى واخلناجر ، ثم ثار العسكر كلـه وهـم للنجـدة                  
ففروا ، وأخذ يتبعهم ويقتل من يلحق به منهم ، وقد بيت هلم السلطان �ية الثأر، فحني عاد من حلب يف           

و�صــب عليهــا املنجنيــق وأوســعهم قتلًــا وأســرا ، العــام التــايل مــال إىل قلعتــهم يف مصــياف غربــي محــاة ،  
 .وساق أمامه ما هنبوه من دواب الناس وأمواهلم وخرب ديارهم ، وجعلهم عربة للمعتربين 

يف متمنـاه هـذا عمـد إىل �احيـة الفـر�ج ليسـتعني هبـم علـى قتـال صـالح                      ) كمشـتكني   ( فلما خاب   
، وفورا فك صالح الدين حصـار حلـب ، وتوجـه            ) رميو�د الثالث   ( الدين ، فأرسل الفر�ج جيشا بقيادة       

إىل قتال الفر�ج جهة محص ، ولكن الفر�ج ملـا علمـوا أن صـالح الـدين يقصـدهم عـادوا مـن حيـث أتـوا ،                            
 ) .بعلبك ( فسار إىل دمشق ، واستوىل يف طريقه على 

                                                 
ادئ اإلسماعيلية         "  يقول اإلمام الغزالي في رسالة       )١( رفض        " : فضائح الباطنية عن مب ذهبهم ظاهره ال ه  ) أي التشيع    ( إن م وباطن

أجمعهم ينكرون        اإلباحة المطلقة ، ورفع الحجاب ، واس      : الكفر المحض ، والمنقول عنهم       م ب تباحة المحرمات ، وإنكار الشرائع إال أنه
 .وينسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق " ذلك إذا نسب إليهم 

 )٣٤(الصفحة 



 

وا�قالهبـم  تألب أمـراء النـوريني ضـده،        : ومن املصاعب اليت واجهت صالح الدين يف هذه املرحلة          
 : عليه ، وذلك لألسباب التالية 

�ظر امللك الصاحل وأتباعه من األمـراء النـوريني إىل مـا وصـل إليـه أمـر صـالح الـدين ، ومـا اسـتوىل                           
) سـيف الـدين غـازي    (عليه من البالد الشامية ، فخافوا أن يتمكن أكثر ، ويصـبح األمـر إليـه ، فراسـلوا            

سـاعدة ابـن عمـه امللـك الصـاحل ، ويف احلـال قـام بتجنيـد اجلنـود،          صاحب املوصل وطلبوا منه أن يقـدم مل    
ومجع الذخرية واملؤن ، وواصل السري هبا حتى اجتمع بابن عمه امللك الصاحل ، وا�ضم جيشه إىل جـيش           
حلب ، وقصدوا مجيعا صالح الـدين ، ولكـن صـالح الـدين أراد يف أول األمـر أن يعـاجل األمـور باحلكمـة،                    

ح ورغبهم فيه حقنا لدماء املسلمني ، وحتى ال يتخـذ الفـر�ج مـن هـذا النـزاع سـبيلًا إىل                      فراسلهم يف الصل  
إثارة الفتنة ، ومن العروض اليت قدمها هلم للصلح تسليمه كل البالد اليت استوىل عليهـا ، علـى أن يبقـى يف          

 مصر فورا ، فلم جيد بـدا  دمشق �ائبا للملك الصاحل فيها ، فأبوا عليه إال أن يسلم كل ما بيده ، ويعود إىل             
 .بعد رفضهم هلذه العروض سوى أن ينازهلم ويقف يف وجوههم 

 ركوهبا إال املضطر حيلة فما        مركب األسنة إال يكن مل إذا
فتجهز هلم وخرج يقصدهم ، فنازهلم بالقرب من محاه ، وا�تصر عليهم يوم التاسع من رمضان عـام                   

تى أصبح الواحد منهم ال يلوي على أخيه من شدة فزعه وخوفه ، وما زالـوا        هـ  ا�تصارا حامسا ح     ٥٧٠
يف الفرار وهو من ورائهم يستويل على أثقاهلم حتى دخلوا حلب فحاصرهم هبا ، وبعد هذه اهلزمية عـاد                   

يسـتعد ثا�يـة لقتـال صـالح الـدين ، ولكـن صـالح الـدين حلـق بـه ،                      ) املوصـل   ( إىل بلده   ) سيف الدين   ( 
، وا�تصرت جنود صـالح الـدين علـى صـاحب املوصـل ا�تصـارا               ) بتل السلطان   ( يف مكان يعرف     وتقابال

 .باهرا ، وقد أسر عدد كبري من جنود املوصل ، ووقعت غنائمهم كلها يف قبضة صالح الدين 
واسـتوىل  ) منـبج  ( وتسـلم قلعتـها ، ثـم سـار إىل        ) بزاعـة   ( أما صالح الدين فإ�ه سار مبـاغنم إىل         

فضيق عليها احلصار حتى استسلمت له ، ثـم توجـه مسـرعا إىل حلـب                ) عزاز  (  ، ثم قصد قلعة      عليها
ثا�ية يريد االستيالء عليهـا ، ويف أثنـاء حصـاره حللـب خرجـت لـه ابنـة �ـور الـدين وأخـت امللـك الصـاحل                       

 )٣٥(الصفحة 



 

يا الثمينـة الشـيء     وكا�ت صغرية السن ، فقابلها صالح الدين باحلفاوة واإلكرام ، وأعطاها من املال واهلدا             
فوهبها هلـم وردهـا إىل حلـب مبـا يليـق            ) عزاز  ( إهنم يريدون   : الكثري ، وسأهلا عما يطلبه قومها فقالت        

 . مبقام أبيها من التجلَّة واالحرتام إذ أوصلها بنفسه إىل أسوار املدينة 
علـى أن تكـون     ملا رأى امللك الصاحل شدة حصار املدينة اتفقت كلمته مع قومه علـى قبـول الصـلح                  

البالد اليت افتتحها صالح الدين بيده وحتت حكمـه ، ومبوجـب هـذا الصـلح أصـبح صـالح الـدين سـيدا                        
على دمشق ومحص ومحاه واملعرة ، وما قارب هـذه الـبالد مـن املـدن الصـغرية والقـالع ، ومل يكـن للملـك                    

 . الصاحل سوى حلب وما قارهبا 
 ليتفقـد أمرهـا ، ويـنظم أمورهـا ، وكـان ذلـك سـنة                  وبعد هذا الصلح رجع صالح الدين إىل مصـر        

ومل يكد صالح الدين يرجع إىل مصر حتى وافـاه اخلـرب مبـوت امللـك الصـاحل إمساعيـل ولـه مـن         .  هـ     ٥٧٦
وايل املوصـل إذ ذاك ،  ) عز الـدين مسـعود   ( سنة ، وأوصى أن يكون امللْك من بعده البن عمه        ١٩العمر  
صية امللك الصاحل فغادر فورا املوصل إىل حلب ليتسلم زمام امللك هناك ، ، و) عز الدين مسعود   ( وبلغ  

عز الدين ( يف أن يستبدل ) سنجار ( وايل ) عماد الدين ( وما كاد يطيب له املكان حتى كتب له أخوه 
إىل حلب وتسلمها منه ، وسلم      ) عماد الدين   ( سنجار حبلب ، فأجابه إىل ما طلب ، فرحل          ) مسعود  
 . هـ  ٥٧٨ حمرم عام  ١٣وكان ذلك يف ) عز الدين مسعود ( إىل أخيه سنجار 

وأخريا استطاع صالح الـدين أن خيضـع حلكمـه عمـاد الـدين فـتم لـه فـتح املدينـة ، ودخـل صـالح                           
 ٥٧٩ صفر سنة ١٧الدين حلب بني فرح األهايل وسرورهم ، وابتهاج الناس وحفاوهتم ، وكان ذلك يوم      

 .هـ  
ــدة، ومــن      وأخــذ الشــعراء وا  ــه اخلال ــة ، وبطوالت ــآثره الكرمي ــاء يشــيدون بفضــله ، ويعــدون م خلطب

 :قاضي دمشق مدح السلطان بقصيدة جاء فيها ) حميي الدين بن الزكي ( عجيب ما وقع أن 
ه يف القدس  بفتوح  مبشر        صفر يف بالسيف حلبا وفتحكم ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  رجبر

 .يف رجب بعد أربع سنوات من تاريخ فتح حلب وقد اتفق أن مت فتح القدس 
 )٣٦(الصفحة 



 

 :الذي أ�شد قصيدة قال منها ) يوسف الرباعي ( ومن هؤالء الذين هنأوا السلطان بفتح حلب 
ه     هبجة     وجتلَّلتها        الشهباء جمدك بسامي شرفت ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  وضياءر
وهبا قيادها إليك  ألقت   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض هر ن  وإباء    ترفُّع     امللوك     كل        علىع

 :وقال أبو طيٍّ النجار من القصيدة يبني فيها مكا�ة حلب 
عنه وقد الشام شامةُ  حلب عنهرضي ا زيرضي ا        عنه بيوسف  جاللًا  دت عنهرضي ا ومجاالرضي ا 

ه   فخامةً   تعاىل   ها        أعالرضي ا عنهرضي ا عنه �ال من الفخار أُس هي ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  وتغاىلر
 وجالال   وعزة    كربا    تاه        فيهارضي ا عنهرضي ا عنه  حلَّ  من  العالء  وحملُّ
 وجباال سهولة : اقتسارا ض        األررضي ا عنهرضي ا عنه ملك مملَّكًا حواها ومن

 أن صالح الدين أخذ يف ذلك الدور الـذي أقامـه يف بـالد الشـام يبـذل كـل مـا يف                        :ول  وخالصة الق 
هـذه  .. مـؤامرات اإلمساعيليـة ، وقـوى اإلفـر�ج ، وتألـب أمـراء النـوريني                 : وسعه ملواجهة القـوى الـثالث       

فلقـد  القوى مجيعا حتالفت ضده لتحول بينه وبـني حتقيـق الوحـدة اإلسـالمية بـني العـراق والشـام ومصـر ،          
رأينا أن صالح الدين قد تغلب على كل هذه القوى مجيعا مبا أعطاه اللّه من حكمة ، ومـا وهبـه مـن قـوة                         

 .وعزم ومضاء 
وسنرى يف الفصل القادم كيف استطاع هذا البطـل أن يوحـد الـبالد اإلسـالمية حتـت إمرتـه ، وأن                      

وهذا ما كان ، .. ، وصليبية حاقدة ينفخ فيها روح اجلهاد بصيحاته وإخالصه ؟ ليواجه عدوا لدودا          
 .وستستمع �بأ النصر اخلالد بعد حني . وما حتقق 
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 الفصل اخلامس
 البالد اليت توحدت حتت إمرته

 
 منــذ أن تــويف الســلطان �ــور الــدين هتيــأت للبطــل صــالح الــدين الفُــرص املواتيــة لتوحيــد العــامل   - ١

اهبه العسكرية ، وخربته احلربية والسياسـية أن يوحـد          واستطاع بفضل مو  . اإلسالمي حتت لوائه وإمرته     
فقد كا�ت الطوائف يف الـيمن تتصـارع يف عهـد صـالح الـدين ، وتقتتـل قتالًـا             . البالد الواحدة تلو األخرى     

والنجاحيــة يف ) صــنعاء (مريــرا ممــا عــرض الوحــدة اإلســالمية للتفكــك والتمــزق ، فكا�ــت احلمدا�يــة يف   
، فأحـدث بعـض   ) املهـدي املنتظـر   ( احلكـم، كمـا ظهـر دعـي كـاذب زعـم أ�ـه        تتنازعـان علـى     ) زبيد  ( 

القالقل واالضطراب يف بالد الـيمن ، فا�تشـرت املـذابح ، وعمـت الفوضـى ، وسـادت الفـنت ، فعـز علـى                          
صالح الدين أن يرى الشـعب املسـلم يقتـل بعضـه بعضًـا ، وتكيـد الطائفـة للطائفـة األخـرى فأرسـل أخـاه                            

 بالد اليمن لتخليصها من هذه الفنت اليت ضربت أطناهبا ، ودبت يف طول البالد وعرضها ، توران شاه إىل
 .ليضمها إىل مصر والشام حتت إمرة واحدة 

، ثـم سـار بـرا حتـى         ) قـوص   ( سار توران شاه جبنده عن طريق النيل حتى وصل إىل مدينة             - ٢
بعـدها وصـل إىل الـيمن ، وتوغـل يف أرضـها      ، و) جـدة  ( بلغ ساحل البحر األمحر ، ثم أحبر حتى وصل          

وعلى بعض احلصون األخرى، ويذكر بعض املـؤرخني أ�ـه فـتح وحـده مـا                ) زبيد  ( واستوىل على مقاطعة    
ينــوف عــن مثــا�ني حصــنا ومدينــة بــاليمن ويظهــر أن اليمنــيني ارتــاحوا إىل جميئــه ملــا كــان يعا�يــه الــيمن مــن    

فسهم يسهلون للقائد توران شاه أمر فتحها ، فكان �واب القـالع            الفوضى واالضطراب ، بل كان اليمنيون أ�      
) تـوران شـاه   ( يرسلون إليه مفاتيحها حقنا للدماء ورغبة يف االستقرار ، وملـا مت لـه فـتح الـيمن استشـار           

) تعز ( أصحابه وخاصته يف اختيار املكان املناسب ليتخذه موطنا له وجلنده فوقع االختيار على مدينة        
 .ا مستقرا وموطنا فاختذه

 )٣٨(الصفحة 



 

طغـتكني  ( ، ثم أخاه    ) توران شاه   (  وما إن مت فتح اليمن حتى ولَّى صالح الدين عليها أخاه             - ٣
 هـ  وتوىل والة األيـوبيني علـى الـيمن مـا يقـارب أكثـر مـن                   ٥٩٣الذي بقى فيها حتى مات سنة         ) بن أيوب   

 . هـ  ٦٥٢ هـ  حتى عام  ٥٦٩مثا�ني عاما من عام  
يف العــام الــذي مت فيــه فــتح الــيمن اســتطاع صــالح الــدين أن يفــتح برقــة وطــرابلس، واجلــزء     و- ٤

 . هـ  ٥٦٩الشرقي من تو�س احلالية ، إىل قابس وكان ذلك عام  
حلضـور املـؤمتر اإلسـالمي      ) امللـك العـادل     (  هـ  استد عى صالح الدين أخاه         ٥٧٩ ويف عام      - ٥

وشـهاب  ( ،  ) صـدر الـدين     ( املسـلمني ، ومنـهم شـيخ الشـيوخ           الذي مت عقده يف دمشـق لسـفراء األمـراء         
وهباء ( ، ) حميي الدين الشهرزوري ( رسوال اخلليفة الناصر لدين اللّه العباسي ، والقاضي ) الدين بشري 

صاحب اجلزيرة ، وغريهم كثري ) معز الدين سنجر ( سفريا صاحب املوصل، وسفري     ) الدين بن شداد    
اول صالح الدين يف هذا املؤمتر أن يقطع دابر اخلالف بـني األمـراء املسـلمني ، وأن    وقد ح .. من السفراء   

وقد اجتمعت كلمتهم على االحتاد ، ومل يشذ يف هذا االجتماع سوى منـدوب              . يقيم بينهم األخوة والوئام     
 . الذي دارت بينه وبني صالح الدين مناقشات حادة مل تأت بالنتيجة املرجوة ) املوصل ( 

 وملا مل يستجب صـاحب املوصـل إىل اال�ضـواء حتـت رايـة األخـوة اإلسـالمية اضـطر صـالح                       - ٦
الدين أن حيمل السالح لردع صاحب املوصل ، ورده إىل احلق والرشد، فتقدمت جيوش صالح الدين إىل       

صــاحب املوصــل ومتَّ الصــلح بينــه وبــني صــالح الــدين ســنة  ) عــز الــدين ( املوصـل فحاصــرهتا ، فرضــخ  
صــاحب املوصــل إىل صــالح الــدين ) عــز الــدين ( علــى أن يســلم ) معاهــدة حــران ( ـ  مبقتضــى  هــ٥٨١

، وأن ) تفجـاك  ( ، ومجيع ماوراء هنر الزاب من أعمـال واليـة           )القرابلي(وأعماهلا ، ووالية    ) شهر زور   ( 
 عـز   (يتخلى صالح الدين عـن املوصـل علـى أن تكـون اخلطبـة والنقـود باسـم صـالح الـدين ، وأن خيضـع                           

 .صاحب املوصل لسياسة صالح الدين ) الدين 

 )٣٩(الصفحة 



 

إن صـالح الـدين اسـتطاع بعـد         " : "مفرج الكروب يف تاريخ بـين أيـوب         " ويقول ابن واصل يف كتابه      
أن حيشد عساكر املوصل، وسنجار واجلزيرة ، وأربل ، وحران ، وديار بكـر وغريهـا       ) معاهدة حران   ( 

 " .زابا حتت لواء واحد ، بعد ما كا�ت شيعا وأح
 ومـــن األمـــور الـــيت عمـــد إليهـــا صـــالح الـــدين يف هـــذا الـــدور مراســـلته للخليفـــة العباســـي    - ٧

كتابا يذكر بـه مـا لصـالح الـدين علـى اخلالفـة يف               ) القاضي الفاضل   ( ، فكتب إليه وزيره     ) املستضيء  ( 
 العباسـية ، وطلـب تقليـدا        بغداد من مآثر كبرية جبهاد العدو وفتح مصر واليمن وإفريقية ، وإقامة اخلطبـة             

 .جامعا ملصر واملغرب واليمن والشام 
وكل ما تشتمل عليه الدولة النورية ، وكل ما يفتحه اللّه للدولة العباسية بسيوفه وسـيوف عسـاكره     

ملا أراد ، وأرسل إليه وفدا بالتقليد مبا شاء من ) املستضيء (، وملن يقيمه من أخ أو ولد بعده ، فأجابه  
 .يات ، وأفاض اخلُلع واهلدايا على الوفد وعلى أقرباء السلطان الوال

 تبني من الذي قـدمناه آ�فًـا أن الـبالد الـيت وحـدها صـالح الـدين أصـبحت ممتـدة األطـراف ،                       - ٨
واسعة األرجاء ، فقد كان سلطا�ه ينشر أجنحته على جهات كثرية من الرملـة إىل حـوض النيـل ، وميتـد                      

ية الشمالية حتى طرابلس ، وأخضع بالد اليمن وعـدن ، واسـتوىل علـى سـواحل      ظله فيعم سواحل إفريق   
 .، وخطب له على املنابر يف هذه اجلهات كلها ) قابس (طرابلس وتو�س حتى مدينة 

وإذا أضفنا إىل ملكه مصر والشام ومشال العـراق فتصـبح الـبالد الـيت حتـت إمـرة السـلطان صـالح             
 . والشام واليمن ومصر واملغرب وسواحل إفريقية الشمالية ) تان كردس( الدين شاملة لشمال العراق 

وال شك أن األمة اإلسالمية من أقصاها إىل أقصاها عقدت أملها األكرب على البطل صـالح الـدين                  
 بعـد هـذه الوحـدة    -، واستبشرت خـريا يف حتقيـق وحـدة املسـلمني علـى يديـه ، ولقـد حـان اال�قضـاض                 

بيني يف القدس ، وجعلها أثرا بعد عني يف معركة حامسة ، هلا يف التاريخ دوي  على دولة الصلي-املرتاصة 
 .، ويف األجيال افتخار وإعجاب 

 )٤٠(الصفحة 



 

 وقــد رأى الشــعراء أن يف توحيــد صــالح الــدين للــبالد حتــت حكمــه صــالحا للــبالد، وعــزا   - ٩
رة شؤون الرعيـة ، يصـف       لإلسالم ، بعد أن شقيت هذه البالد حبكام ال يصلحون لتدبري امللك ، وال إلدا              

 : ذلك ابن سناء امللك فيقول 
 صيبرضي ا عنهرضي ا عنه   بعقل   أو   خصيٍّ   برأي    إال        مدبرهارضي ا عنهرضي ا عنه       يدبرها       مل       ممالك
ه  الدين  صالح  أتاها   حتى ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض )١(  الوصب من صحت كما فسادال من        فا�صلحتر

ويرون يف هذه الفتوح ، وتوحيد كلمة البالد متهيدا لفـتح القـدس ، وحتريرهـا مـن الصـليبية احلاقـدة                   
 .اللئيمة ، و�صر كلمة اإلسالم ، فهذا الفتح به تتم الفتوح ، وهو هلا الغاية واألمل والسيادة الكاملة 

 :يقول العماد األصبها�ي من قصيدة 
ه  يفخر  عصرك   بفتوح ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  األيامرضي ا عنهرضي ا عنه   تشرق   �صرك    وبنور        اإلسالمر
ه   الرجاء   سوق    بنواهلا        يدارضي ا عنهرضي ا عنه والد�يا الدين صالح أسدى ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  تُقامر

 اإلتْمام     لفتُوحك      حبصوله        الذي الفتح واقصد فتحك فتملَّ
 اإلسالمرضي ا عنهرضي ا عنه  بنصرك   يعز   واسلم        �ظامهارضي ا عنهرضي ا عنه  يدوم  حتى   للعال   دم

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .المرض : الوصب  )١(

 )٤١(الصفحة 



 

 الفصل السادس
)١(تآمر الصليبية وحروهبا يف املشرق 

 
 :  ماهية احلروب الصليبية - ١

 عبارة عن احلمالت العسكرية الـيت قامـت هبـا أوروبـا الصـليبية خـالل قـر�ني مـن                     احلروب الصليبية 
الزمن قصد استخالص بيت املقدس من أيدي املسـلمني مـن جهـة ، واحلـد مـن الزحـف اإلسـالمي الـذي          

 . أصبح يغزو العامل من جهة أخرى 
 :  أسباهبا ودواعيها - ٢

 : هلذه احلروب أسباب ودواع كثرية �ذكر أمهها 
 �تيجـة دخـول بيـت املقـدس يف      ما حتمله الصليبية مـن حقـد دفـني ضـد اإلسـالم واملسـلمني              ) أ  ( 

عدل املسلمني ، و�تيجة الفتوحات اإلسالمية اليت امتدت إىل مناطق آسـيا ، وأفريقيـا وأوربـا الـيت كا�ـت                     
 . من قبل حتت النفوذ النصرا�ي 

 املسلمني بعد أن أصبحوا علـى مقربـة       من طرف السالجقة  هتديد القسطنطينية باالحتالل    ) ب  ( 
 .بالدول النصرا�ية ضد املسلمني ) ألكسيس كومنني ( فاستنجد اإلمرباطور . منها 

 الذين كا�وا إذا رجعوا إىل أوربا يهولون ويكذبون فيمـا يالقيـه             حجاج بيت املقدس النصارى   ) ج  ( 
حلجاج ذكرا ، ومن أشدهم عزما يف إثـارة  النصارى من املسلمني من ظلم وإرهاق ، وكان من أملع هؤالك ا    

 " .بطرس الناسك " الفتنة وتأليب النصارى ضد املسلمني الراهب الفر�سي 

                                                 
د العروسي ص        " الحروب الصليبية في المشرق والمغرب       " أآثر بحوث هذا الفصل اقتبستها بتصرف من آتاب          )١( ه محم  ١٩لمؤلف

 ٤٠ - ٣٩و ص 

 )٤٢(الصفحة 



 

 مـن الرغبـة يف إ�قـاذ بيـت املقـدس مـن أيـدي املسـلمني ، وغفـران الـذ�وب               :احلماس الـديين    ) د  ( 
ب األساقفة والرهبـان والبابـا      واخلطايا لكل مشارك يف احلروب الصليبية ، وكا�ت اامع الكنسية، وخط          

 .من أفعل الوسائل إلثارة ذلك احلماس الديين واستغالله 
 ضد السالجقة املسلمني ، ليستعينوا    ينيميل الفاطميني مبصر إىل حمالفة البيز�طيني املسيح      ) هـ  ( 

" مة يف جممع    ومما هو جدير بالذكر أن البابا ألقى خطبة ها        . هبم على اسرتداد ما احتله السالجقة منهم        
 هــ  ، وميكـن أن تعتـرب تلخيصـا مـوجزا      ٤٨٨بفر�سا الذي قـررت فيـه احلـروب الصـليبية سـنة            " كلريمون  

 :جلميع ما ذكر�اه من حقد دفني ، وعداوة ضارية ضد اإلسالم واملسلمني ، فمما قاله 
 وخزائنـها  وليست هذه احلروب الكتساب مدينة واحدة بل هـي أقـاليم آسـيا جبملتـها مـع غناهـا             " 

اليت الحتصـى ، فاختـذوا حمجـة القـرب املقـدس وخلصـوا األراضـي املقدسـة مـن أيـدي املختلسـني ، وأ�ـتم                          
  .)١(" املكوها لذواتكم فهذه األرض كما قالت التوراة تفيض لبنا وعسلًا 

 : احلملة الصليبية األوىل واحتالل بيت املقدس - ٣
وملا رجع اجتمع بالبابا ،     " بطرس الناسك "  الفر�سي    هـ  زار بيت املقدس الراهب      ٤٨٦يف سنة     

بشمايل إيطاليـا  ) بليزا�س ( واتفق على أن يكون داعية للحروب الصليبية ، أما البابا فإ�ه عقد أولًا جممع  
 . بفر�سا ، وهو الذي قررت فيه احلروب الصليبية ) كلريمون ( ، ثم عقد جممع 

وسـارت محلـة أوىل وكا�ـت يف        ) القسـطنطينية   ( مبدينـة   واتفق الصـليبيون علـى أن يكـون لقـاؤهم           
السـلجوقي قـرب    ) قلـيج أرسـالن     ( غاية الفوضى واالضطراب ، وملا عربت إىل آسيا الصغرى التقى هبا            

 . فأبادها عن آخرها )٢() �يقية ( مدينة 
سـا  جـاءت مـن جنـوب فر�      : ثم قدمت اجليوش الصليبية األخرى اليت �ظمها اإلقطـاعيون واألمـراء            

وملــا عــربوا إىل آســيا الصــغرى  ) القســطنطينية ( ومشاليهــا ، ومــن جنــوب إيطاليــا ، واجتمعــوا كلــهم يف   

                                                 
  .١٣ األخبار السنة  )١(
 ة مدينة قرب القسطنطيني )٢(

 )٤٣(الصفحة 



 

فجرت هلم معارك كربى ، ثم تقدموا إىل أ�طاكية ، وبعد حصار دام أكثر من               ) قليج أرسالن   ( اعرتضهم  
، واحتلوهـا بعـد شـهر مـن     مثا�ية أشهر استولوا عليها ، ثم سـار الصـليبيون يف اجتـاههم إىل بيـت املقـدس                 

 م  وفعلـوا فيهـا مـا تأبـاه األديـان السـماوية ، والرمحـة اإل�سـا�ية ، وقـد          ١٠٩٩ - هــ   ٤٩٢حصارها سنة   
ارتكبوا حبق املسلمني أشنع األعمال وأفظعها ، وقد بلـغ عـدد القتلـى مـن املسـلمني سـبعني ألفًـا حتـى أن                          

ات والدروب اليت تتفرع منه ، ويصف لنـا ابـن األثـري       الدماء سالت أهنارا يف املسجد األقصى ، ويف احلار        
وورد املستنفرون من الشـام يف رمضـان إىل بغـداد بصـحبة             : "مظهر استياء اتمع اإلسالمي وقتئذ قائلًا       

فأورد يف الديوان كالما أبكى العيون، وأوجع القلوب ، وقاموا باجلـامع يـوم              ) أبي سعيد اهلروي    ( القاضي  
ا وبكـوا ، وذكـروا مـا دهـم املسـلمني مـن قتـل الرجـال ، وسـيب احلـريم واألوالد ، وهنـب                           اجلمعة فاستغاثو 

 " .األموال ، فلشدة ما أصاهبم أفطروا 
وبذلك استقر الصليبيون يف البالد الشامية وأسسوا على السواحل الشامية عدة إمارات ، امتدت              

  .)١(ل الرها من خليج اإلسكندرو�ة إىل عسقالن ، ومن خليج العقبة إىل مشا
 :  من أسباب ا�تصار الصليبيني - ٤

وكان من أهم أسباب جناح الصليبيني يف احتالهلم لبيت املقدس وما حوله ، مـا كـان عليـه اتمـع                   
ومل يسـتطع العـدو أن ينفـذ اىل ديـار اإلسـالم ،      .. اإلسالمي مـن االحنـالل والتـدابر ، والنـزاع والتخاصـم         

سة ، ويستويل علـى مسـرى رسـول اللّـه  إال ملـا رأى حـال األمـة اإلسـالمية                   ويسيطر على األماكن املقد   
فا�تهزها فرصـة مواتيـة ليـنقض علـى العـامل اإلسـالمي ،              .. وما هي عليه من ختاذل ، وضعف واحنطاط       

 .. ويأتي على بنيا�ه من القواعد ، وجيعل أعزة أهله أذلة 
 إىل تلك احلالة اليت مين هبا اتمـع اإلسـالمي يف            وهلذا �رى كثريا من مؤرخي تلك العصور يشريون       

 : احلرب الصليبية األوىل مبثل هذه الفقرات 

                                                 
 .الحالية بشرق ترآيا ) أورفا (  هي مدينة  )١(

 )٤٤(الصفحة 



 

السـلجوقي حيـارب أخـاه    ) حممد بن ملكشاه( بينما الفر�ج حياصرون وحيتلون القدس ، كان      ) أ  ( 
 ) .بركياروق ( ألبيه 

 . مشتغلون بقتال بعضهم بعضًا هذا وملوك الشام.. ملك الفر�ج عكا من واليها العلوي ) ب ( 
ا�قسام البالد اإلسالمية على بعضها ، وكيد كل بلـد لآلخـر ، ورمبـا اسـتعا�ت بعـض الـبالد       ) ج  ( 

 .باإلفر�ج لقتال املسلمني 
إىل غري ذلك من النقول اليت سجلها املؤرخون يف توارخيهم كابن األثري وغريه واليت تثبت اسـتحقاق                 

ار الصلييب الذي حل هبا ، و�زل يف ساحتها ، وما ظلمهم اللّه ولكن كا�و أ�فسـهم                 األمة اإلسالمية لالستعم  
 .يظلمون 
 : احلملة الصليبية الثا�ية مقدمة لال�تصار يف حطني - ٥

سبق أن أشر�ا أن احلالة السيئة اليت وصل إليها اتمع اإلسالمي قبيل احلروب الصليبية كا�ت مـن                 
احتالهلم لبيت املقدس ، ومل تكن هناك وسيلة للتغلب علـى الصـليبيني إال        أهم أسباب جناح الصليبيني يف      

هنضة إسالمية شاملة توحد املشرق اإلسالمي ، وجتمع شتاته ، لدحر العدو وقهره ، وقـد بـدأت بـوادر                     
دولة قوية متتد من املوصل إىل ) عماد الدين ز�كي ( النهضة تتحقق بنهضة آل ز�كي باملوصل حينما كون 

يكيـل الضـربات للصـليبيني الواحـدة تلـو األخـرى ،             ) عماد الدين   (  هـ  ، وأخذ      ٥٢١ة النعمان سنة      معر
 هـ  وإزالة إمارهتا ، وكـان لعمـل عمـاد الـدين وجهـاده األثـر       ٥٣٩سنة    ) الرها  ( وكان من أعظمها على     

) وكـو�راد الثالـث   ( فر�سـا ،  ملـك  ) لـويس الرابـع   ( األكرب يف إثارة احلرب الصليبية الثا�ية اليت شارك فيها  
�ـور  ( إمرباطور أملا�يا ، وعرض أن تتجه هذه احلملة الصـليبية إىل أكـرب خطـر يهـدد الصـليبيني وهـو قتـال                        

، فـإن   ) عماد الـدين الز�كـي      ( الذي توىل والية القسم الغربي من اململكة بعد موت أبيه           )١() الدين حممود   
دة قصرية ثم رجعوا من حيث أتـوا ، وكـان فـك احلصـار عـن                 الصليبيني توجهوا إيل دمشق وحاصروها م     

                                                 
ا               )١( ة بينهم ود ، فاقتسم األخوان المملك دين محم ور ال دين غازي ، ون رهم سيف ال اء أآب :  لما توفي عماد الدين زنكي ترك عدة أبن

ود عاصمته         ) ل  الموص( القسم الشرقي لسيف الدين غازي عاصمته        دين محم ور    ) حلب  ( ، والقسم الغربي لنور ال ة ن ، وآانت مملك
 .الدين محمود بهذا الوضع هي المتاخمة للممالك الصليبية ، وهذا من األسباب التي أدت إلى الصراع 

 )٤٥(الصفحة 



 

 هـ  ، وهكذا ا�تهت احلرب الصليبية الثا�يـة هبـذا الفشـل الـذريع ، واخليبـة املـرة ، ممـا                        ٥٤٣دمشق سنة     
أ�عش اتمع اإلسالمي ، وقوى من معنوياته ، ومهد للنصر األكرب يف معركة حطني احلامسة على يد البطل                  

 .صالح الدين 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤٦(الصفحة 



 

 الفصل السابع
 صالح الدين واال�تصار يف حطني

 واحلروب الصليبية
 :  األسباب املباشرة ملعركة حطني - ١

سبق أن ذكر�ا يف الفصل اخلـامس أن صـالح الـدين اسـتطاع أن يكـون مملكـة عظيمـة تشـمل مشـال                        
لعـدة ألجـل أن يغـزو الفـر�ج ، ويسـتخلص           وأ�ه يعـد ا   .. والشام ، ومصر ، وبرقة      ) الكردستان  ( العراق  

وكان ينتظر الفرصة املواتيـة     .. من أيديهم بيت املقدس ، والبالد اليت كا�ت خاضعة حلكمهم وسلطاهنم            
للفظائع اليت ارتكبوها ، واجلـرائم الـيت أحـدثوها يف           .. لال�قضاض عليهم ، وتلقينهم درسا ال ينسو�ه أبدا         

 .بيت املقدس ومسجده األقصى 
على قافلة جتارية لصـالح الـدين      ) الكرك  ( أمري  ) أر�اط  ( لقد حا�ت الفرصة لال�تقام ملا اعتدى       و

 هـ  وإمارة الكرك هذه واقعة بني البالد الشـامية ، والـبالد املصـرية ، وكـان بـني صـالح الـدين                         ٥٨٢سنة    
مية باال�تقـال مـن مصـر إىل    وبني هذه اإلمارة هد�ة ومساملة ، وكان من بنود اهلد�ة السماح للقوافـل اإلسـال    

 . الشام أو العكس يف سالمة وأمن 
على القافلة اإلسالمية مصادرة األموال، وأسر الرجال ، ويروي ) أر�اط ( وكان من �تيجة اعتداء 

املؤرخــون أن قافلــة املســلمني ملــا وقعــت يف قبضــة الصــلييب صــاحب الكــرك اســتهان بالــدين اإلســالمي ،  
إن كنـتم تعتقـدون يف حممـد فـادعوه اآلن يفـك أسـركم ،             : " السالم ، وقال لألسرى     وبالنيب عليه الصالة و   

، فنمــي هــذا إىل الســلطان صــالح الــدين ، فغضــب غضــبا شــديدا  " وخيلصــكم مــن شــر مــا وقعــتم فيــه 
وحلف لئن أسره ليقتلنه بيده وحقا بـر السـلطان يف قسـمه كمـا سـنرى ، وكـان هـذا االعتـداء مـن قبيـل                            

�ج الشرارة األوىل ال�دالع احلروب اليت شـنها صـالح الـدين ضـد الصـليبيني والـيت أذاقهـم فيهـا كـؤوس                        اإلفر
العذاب والردى ، بل ذاع امسه فى أوربا وتناقلته ألسنة األمهات ليخوفن أبناءهن باسم صالح الدين ، مـع               

 )٤٧(الصفحة 



 

خـرة للتــاريخ ، وقــدوة  العلـم أن هــذا البطـل عامــل األسـرى والنســاء واألطفــال معاملـة حســنة ممـا يعــد مف     
 .لألجيال 
 : معركة حطني وفتح بيت املقدس - ٢

وبعد هذا االعتداء الفاضح أخذ السلطان صالح الدين يعد العدة وجيمع اجليوش ، ويهيئ كتائـب                
ااهدين ليوقع النكال الشديد باإلفر�ج قاطبة ، ويسرتد أرض اإلسراء ، ومهبط النبوات ما وجـد لـذلك                  

 .من سبيل 
هذا الوقت وقت أوبة حجاج املسـلمني ، فتأهـب صـاحب الكـرك إىل اقتناصـهم واالعتـداء                   كان  

عليهم وهـم راجعـون ، واسـتعد صـالح الـدين حلمايتـهم بعـد أن أعلـن اجلهـاد يف كـل بـالده ، وعسـكر يف                              
وظل فيهـا حتـى مـر احلجـاج املسـلمون بسـالم آمـنني مطمئـنني ،                  ) بصرى  ( بالقرب من   ) قصر السالمة   ( 
عا احلجاج للسلطان صالح الدين بالنصر والغلبة على قومٍ ال هم هلم إال �كث العهـود ، و�قـض املواثيـق      ود

 . ، أعماهم التعصب واحلقد، وأغلظ قلوهبم اجلهل والعداوة فأوقعهم يف شر ما يصنعون 
و ، وبعد أن مجع صالح الدين اجلموع ، و�ظم اجليوش عقد جملـس شـوراه للتشـاور يف منازلـة العـد                   

 هـــ  بعــد صــالة اجلمعــة بــني تكــبري ٥٨٣ ربيــع اآلخــر ســنة ١٧وتوقيــت املعركــة فــاتفقوا علــى اخلــروج يف  
  .)١(املسلمني وابتهاهلم ، وتضرعهم بالدعاء 

خرج صالح الدين من دمشق ، وملا وصل رأس املاء جعله مركـزا الجتمـاع اجليـوش ، وبقـي ولـده              
إىل عكـا ، ومـن   ) مظفـر الـدين كـوكربي      ( إىل بصـرى ، وسـار       بـرأس املـاء وسـار هـو         ) امللك األفضل   ( 

 رمحـه ا ومل يـأل جهـدا   ) طربيـة   ( ثم عاد إىل    ) الكرك والشوبك   ( بصرى توجه صالح الدين إىل حصن       
                                                 

ة ، والوصول إل   )١( داد للمعرآ وا أن اإلع ة ، وأن يعلم ذه الحقيق وا ه وم أن يفهم لمين الي در المس ا أج دعاء وم ون بال ى النصر ال يك
دان ،                        دو في المي ة الع م منازل ة ث وة المادي ة ال يكون إال بإعداد الق فحسب ، وال بااللتجاء إلى الّله وآفى ، بل اإلعداد الصحيح للمعرآ

ا صنعه البطل صالح ا                       ذا م دو، وه ه    وفي أثنائها يكون االبتهال والدعاء واللجوء إلى الّله في إنجاز النصر ، وقهر الع ا فعل دين، وم ل
ة مع                الخلفاء من قبله ، بل تأسوا بهذا الصنيع بمواقف النبي هللا في بدر وأحد واألحزاب وحنين ، حين آان يدعو وهو في قلب المعرآ

د في األرض                    : " العدو   ن تعب ة ،     " اللهم أنجز لي ما وعدتني ، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل اإلسالم ل مع أخذ األسباب المادي
 :وما أحسن ما قال بعضهم في إظهار هذه الحقيقة 

 وريحانا روًحا الورى بين تضوع            سيرتهمii األصحاب من جيًلا خلفت
 وإحساناii  عدًلا   سياستهم   آانت            ومرحمةii   برا   فتوحاتهم   آانت
 وميدانا محراًبا نالدي  أشبعوا  بل            ومسبحة أوراًدا الدين  يعرفوا  لم

 

 )٤٨(الصفحة 



 

يف استنفار املسلمني ، واستنهاض مهمهم للجهاد املقدس يف سبيل اللّه ، وكان إذا رآه من رآه ، ال يراه إال                     
بـل كـان عزوفًـا عـن الطعـام ال يتنـاول مـن الغـذاء إال الشـيء                    .. تمـا تعلـوه كآبـة احلـزن واألسـى           مهتما مغ 

كيـف يطيـب يل الفـرح والطعـام ولـذة املنـام وبيـت املقـدس         : اليسري ، وملا سئل عـن سـبب ذلـك أجـاب        
 يصــف حالــه يف حروبــه) هبــاء الــدين ابــن شــداد  (بأيــدي الصــليبيني ؟ قــال صــاحبه ومرافقــه القاضــي  

وهو كالوالدة الثكلـى    : " وقال  "  عنده من القدس أمر عظيم ال حتمله اجلبال          رمحه ا كان  : " للصليبيني  
: ، وجيول بفرسه من طلب إىل طلب ، وحيث الناس على اجلهاد ، ويطوف بني األطالب بنفسـه وينـادي                     

ن الـبالء ، ومـا جيـري علـى     يا لإلسالم وعينـاه تـذرفان بالـدموع ، وكلمـا �ظـر إىل عكـا ، ومـا حـلَّ هبـا مـ                  
ساكنيها من املصاب العظـيم ، اشـتد يف الزحـف واحلـث علـى القتـال ، ومل يطعـم يف ذلـك طعامـا البتَّـة ،                   
وإمنا شرب أقداح دواء كان يشري هبا الطبيب ، ولقد أخرب�ي بعض أطبائه أ�ه بقي من يوم اجلمعـة إىل يـوم                      

 " .لفرط اهتمامه األحد مل يتناول من الغذاء إال شيئًا يسريا 
ــدين ضــدهم ، فاجتمعــت كلمــة رؤســائهم      وأيقــن الصــليبيون باتســاع اخلطــة الــيت دبرهــا صــالح ال

أصــبح الصــباح ) حطــني (وتقابــل الفريقــان يف مكــان امســه ) طربيــة ( وحشــدوا مجــوعهم ، وتوجهــوا إىل 
تيالئهم علـى مواقـع    وا�تشرت حرارة الشمس احملرقة ، فأعا�ت املسلمني علـى الفتـك هبـؤالء العطـاش السـ                

امليـاه ، وهجـم البطـل صــالح الـدين علـى الفــر�ج هجومـا عنيفًـا فـرق فرســاهنم عـن مشـاهتم ، وتقهقــرت           
فلوهلم إىل تالل حطني من شدة ما القوا من اهلـول والشـدة والعطـش الشـديد ، وبعـد معـارك ضـارية بـني                          

بيون هزميـة منكـرة مل يفلـت منـهم أحـد،      الطرفني ا�تصر فيها صالح الـدين ا�تصـارا حامسـا ، واهنـزم الصـلي          
قتيلًـا  " أسـقف عكـا   "وكا�وا بني قتيل وأسري ، وبلغ عدد قـتالهم عشـرة آالف ، ويف تلـك األثنـاء سـقط          

فاستوىل عليه املسلمون ، وكان ذلك من أعظم املصائب علـيهم ،  " صليب الصلبوت " ووقع من بني يديه    
 املسلمون يزحفون حنو قمة اجلبـل وأمـامهم الصـليبيون يرتاجعـون             وأيقنوا بعده بالقتل واهلالك ، وهكذا ظلَّ      

  مـن الفرسـان ، فتسـاقطوا    ١٥٠والقتل واألسر يعمالن يف فرساهنم حتى بقي ملك بيت املقدس وحولـه      
وأسـر ملـك بيـت املقـدس، وأر�ـاط          .. على األرض ال يستطيعون حراكًـا مـن اإلهنـاك والعطـش واخلـوف             

 )٤٩(الصفحة 



 

أقيمـت للسـلطان صـالح الـدين خيمـة اجتمـع فيهـا بـذوي الـرأي مـن أتباعـه                   موقد شرارة هذه احلـرب ، و      
جاي لوزجنان  " ومستشاريه ، فسجد اجلميع للّه شكرا على ما أ�اهلم من �صره ، ثم أمر بإحضار امللك                 

فأجلسـهما بـداخل خيمتـه ، وقـد أخـذ العطـش مـن امللـك كـل مأخـذ ،                      " أر�ـاط   " وصاحب الكـرك    " 
ــا منــه ثــم �اولــه صــاحب الكــرك، فقــال الســلطان   فطلــب مــاء فأحضــر لــه مــاء  ــا ، فشــربه إال قليلً مثلوج 

ثـم قـام وأ�َّـب صـاحب الكـرك علـى سـوء        " إ�ا مل �عطه هذا املاء حتى يكون آمنا على �فسه          : " حينئذ  
صنعه مع قافلة املسلمني ، وتطاوله على مقـام النبـوة، ثـم ضـرب عنقـه بيـده تنفيـذًا لوعـده وبـرا بيمينـه ،                   

مل تَجر عـادة امللـوك أن       : " ند ذلك رعب امللك ، فطيب السلطان خاطره ، وهدأ من روعه وقال له               وع
ثـم أمـر بـه فأرسـل إىل دمشـق هـو       " .. يقتلوا امللوك ، وأما هذا فإ�ه جتاوز حده فجرى عليه مـا جـرى         

 .وبقية قومه بكل حفاوة وإكرام 
لصالح الـدين ، فلقـد هـزم فيهـا اإلفـر�ج الغاصـبون       ا�تهت معركة حطني ، وكان النصر فيها حامسا       

لقد خاض جيش اإلسالم املعركة وهو أحسن ما يكـون �ظامـا وأقـوى مـا يكـون عـدة ،                     .. هزمية منكرة   
لـذا  .. ولقد كان اختيار أرض املعركـة موفقًـا مـن الناحيـة العسـكرية واحلربيـة       .. وأمهر ما يكون قيادة  

 . على فلول اإلفر�ج الصليبيني كا�ت هذه املوقعة ضربة قاضية
ــه إىل مينــاء       ــدين يف حطــني توجــه بقوات ــذي أحــرزه صــالح ال ، ) عكــا (وبعــد اال�تصــار الكــبري ال

 هــ  ، وا�تقـل الصـليبيون منـها           ٥٨٣فاستسلم من فيها بأمان ودخلها صالح الدين يف مجادى األوىل سنة              
 - جبيـل  - صـيدا  -تبـنني   ( حـول عكـا مثـل       ، ثم وقع احـتالل املـدن واحلصـون الـيت            ) صور(إىل مدينة   

ــا ، وا�تــهى األمــر  ) عســقالن ( ، وبعــد ذلــك ســاير الســاحل ، وحاصــر  ) بــريوت  مــدة أربعــة عشــر يوم
باستســالمها، وبــذلك �صــب صــالح الــدين حصــارا علــى بيــت املقــدس ، وحــال بينــها وبــني اإلمــدادات   

 غزة - الداروم -الرملة (يت املقدس بعد استالم    الصليبية اليت كا�ت ترد إليها من الساحل ، وتوجه إىل ب          
ويف أثنــاء توجهــه إىل بيــت املقــدس أرســل إليــه أحــد املســلمني املأســورين يف   )  النطــرون - بيــت حلــم -

 :القدس قصيدة على لسان املسجد األقصى خياطب صالح الدين 
 )٥٠(الصفحة 



 

 �كَّس    الصلبان    ملعامل        الذي   امللك    أيها    يا
 املقدس البيت من تسعى        ظالمة    إليك    جاءت

ه   املساجد    كل ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض ه شريف على  وأ�ا        طُهرتر ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  منجسر
أراد السلطان أال يتعرض لبيـت املقـدس بسـوء ، وال ميسـه بـأذى ، واختـار دخـول مدينـة القـدس                         

وة جيشه اهلائلة ما يهدم أبنيتها ، وينتهك حرمة مقدساهتا ، وكأ�ه أراد         صلحا دون أن يسلط عليها من ق      
 يف فتحها مرة ثا�ية ، فأوفد الرسل إىل أهلـها           رضي ا عنه  أن يعيد سرية اخلليفة الثا�ي عمر بن اخلطاب         

ه إ�ـي علـى اعتقـاد تـام بـأن القـدس هـي بيـت اللـّ              : " يطلب منهم التسليم على شروطٍ وضَعها قائلًـا هلـم           
، بيـد أن    " املقدس كما تعتقدون ، وليس يف عزمي أن أتعرض لبيت اللّه بأذى احلصـار أو ضـرر اهلجـوم                    

الفر�ج أبوا عليه ماأراد من غري أ�اة وال �ظر إىل العواقب ، وعلى إثر ذلك صمم السلطان صالح الدين أن                     
ن املقاومــة الصــالحية حتــى ومل ميـض أســبوع واحــد مــ .. يسـتويل علــى املدينــة بطريــق احلــرب واملقاومــة  

أن يسـمح هلـم بـاخلروج يف مـدة أربعـني      : " استسلمت القدس ، ورضي الفر�ج بالصلح ، ومت االتفاق علـى          
" . يوما ، يدفع الرجل منهم عشرة د�ا�ري ، واملرأة مخسة، والولـد اثـنني ، ومـن مل يسـتطع ذلـك فهـو أسـري                     

 : ن بعد فتح بيت املقدس يقول فيها وقد �ظم جبري قصيدة ميدح هبا السلطان صالح الدي
ه ثا�ي كان  فتح  فضيلة ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  معيدها وأ�ت مبديها القوم من        خليفةر

بدأ السكان جيمعون متاعهم وخيرجون من حيث أمرهم السـلطان ، حيـث أقـام العمـال واملـوظفني                  
 هـ  يـوم     ٥٨٣  رجب      ٢٧روج فيه يوم اجلمعة       لتسلم الفدية منهم وهم مفارقون ، وكان أول يوم بدأوا باخل          

 :اإلسراء ، فصدقت �بوءة حميي الدين بن الزكي قاضي دمشق حني قال خماطبا للسلطان صالح الدين 
ه يف القدس  بفتوح  مبشر        صفر يف بالسيف حلبا وفتحكم ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  رجبر

 اجلمعـة األكـرب يف املسـجد األقصـى بعـد أن             وقد أحضره السـلطان ليكـون خطيـب القـدس يف يـوم            
ا�قطعت فيه الصالة هذا الزمن كله منذ احتالل الفر�ج له ، وقد كا�ت صالة اجلمعة يوما مشهودا وصـالة                   

 .مباركة ميمو�ة لكثرة من حضر للصالة ، ولعظم الفرحة اليت غمرت قلوب املسلمني 
 )٥١(الصفحة 



 

 :تني اجلزء الثا�ي وإليكم اخلطبة حبذافريها كما جاءت يف كتاب الروض
وكان أول خطيب يف املسجد هو القاضي حميي الـدين بـن زكـي الـدين ، وممـا قالـه هـذا اخلطيـب                         

أيها الناس أبشروا برضـوان اللّـه الـذي هـو الغايـة القصـوى والدرجـة العليـا ، ملـا                    : " بعد مقدمات اخلطبة    
ا مـن اإلسـالم بعـد ابتـذاهلا يف أيـدي            يسره اللّـه علـى أيـديكم مـن اسـرتداد هـذه الضـالة وردهـا إىل مقرهـ                   

املشركني قريبا من مائة عام ، وتطهري هـذا البيـت الـذي أذن اللّـه أن يرفـع وأن يـذكر فيـه امسـه ، وإماطـة                        
الشرك عن طرقه بعد أن امتد عليها رواقه ، واستعمر فيها رمسه ، ورفع قواعده بالتوحيد فإ�ه بين عليـه                 

 من خلفه ومن بـني يديـه ، فهـو مـوطن أبـيكم إبـراهيم ، ومعـراج �بـيكم              ، وبالتقوى فإ�ه أسس على التقوى     
وهـو مقـر األ�بيـاء ، ومقصـد         . حممد عليه الصالة والسالم ، وقبلتكم اليت تصلون إليها يف ابتداء اإلسالم             

األولياء ، ومقر الرسل ، ومهبط الوحى ، ومنزل تنزل األمر والنهي ، وهو يف أرض احملشر وصعيد املنشر 
  ،                          وهو يف األرض املقدسة اليت ذكرها اللّه يف كتابه املبني ، وهو املسـجد الـذي صـلى فيـه رسـول اللّـه

باملالئكة املقربني ، وهو البلد الذي بعـث اللّـه إليـه عبـده ورسـوله وكلمتـه الـيت ألقاهـا إىل مـريم وروحـه ،               
لَّـن   {:  عبوديتـه، فقـال اللّـه تعـاىل          عيسى الذي شرفه اللّه برسالته ، وكرمه بنبوته ومل يزحزحه عن رتبة           

} َّقَد كَفَر الَّذِين قَآلُواْ إِن اللّه هو الْمسِـيح ابـن مـريم   { : وقال }  يستَنكِف الْمسِيح أَن يكُون عبداً لِّلّهِ
 إليه ، وال تعقـد      وهو أول القبلتني ، وثا�ي املسجدين ، وثالث احلرمني ، التشد الرحال بعد املسجدين إال              

اخلناصر بعد املوطنني إال عليه ، ولوال أ�كم ممـن اختـار اللّـه مـن عبـاده ، واصـطفاه مـن سـكان بـالده ملـا                            
خصكم هبذه الفضيلة اليت ال جياريكم فيها جمار ، وال يباريكم يف شـرفها مبـار ، فطـوبى لكـم مـن جـيش                       

، والعزمـات الصـديقية ، والفتوحـات العمريـة ،           ظهرت على أيديكم املعجـزات النبويـة ، والوقعـات البدريـة           
جددمت لإلسالم أيام القادسية ، والوقعات الريموكيـة ، واملنـازالت   . واجليوش العثما�ية ، والفتكات العلوية   

اخليربيــة ، واهلجمــات اخلالديــة ، فجــازاكم اللّــه عــن �بــيكم أفضــل اجلــزاء ، وشــكر لكــم مــا بــذلتموه مــن   
ء ، وتقبل منكم ما تقربتم به إليه مـن مهـراق الـدماء ، وأثـابكم اجلنـة فهـي دار                      مهجكم يف مقارعة األعدا   

 )٥٢(الصفحة 



 

 هذه النعمة حـق قـدرها ، وقومـوا إىل اللّـه بواجـب شـكرها ، فلـه        - رمحكم اللّه -السعداء ، فاقدروا  
 .إىل آخر ما جاء يف اخلطبة .. " النعمة بتخصيصكم هبذه النعمة وترشيحكم هلذه اخلدمة 

هذا الفتح العظـيم توافـد إىل السـلطان الشـعراء والعلمـاء والكتـاب واملؤرخـون ينثـرون                   وبعد أن مت    
أمامه من بالغة الشعر وحكم املقال ما قد مـأل الكتـب الطـوال ، وإليـك شـيئًا ممـا قالـه الشـاعر العـامل أبـو               

 : احلسن ابن علي اجلويين من قصيدة طويلة 
ي  امللكِ  هلذا  السماء  جند ض ر ه ن ع   ا ي  ض هر ن ع   ا ه الفتح فهذا  فيهم  شك  من        أعوان  ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  برهانر

ه  األ�بياء   فتوح   الفتوح   هذه ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  أمثانرضي ا عنهرضي ا عنه  باألفعال  الشكر  سوى   هلا        ومار
ه وما يوما عفُواض  وما  صيدا        يده يف الصيد الفر�ج ملوك أضحت ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  ها�وار

 وعميانرضي ا عنهرضي ا عنه     صم     أ�صاره     الم        واإلس تصرخ اللّه بالد عاما تسعون
ه   للمعوان   هو   من    بأمر        دعوهتم  الدين  صالح  لبى   فاآلن ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  معوانر
ه  العباد  ديوان  اللّه  طوى  إذا ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  ديوان  الدين  صالح  ألجر   يطوى        فمار

وقال حممد بن أسعد بن علي بن معمر احلليب املعروف باجلوا�ي �قيب األشراف بالديار املصرية من 
 : قصيدة 

 والفرجنةُ تفتح  القدس        أبصر  بعيين  ما  مناما   أترى ا ي  ض هر ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع  رتُكس 
ه مصفود القيد يف  ومليكهم ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  يؤسررضي ا عنهرضي ا عنه مليك هلم  ذلك  قبل  ير        وملر

ر الشآم فُتِحوطُه ه القدس ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  شراحملرضي ا عنهرضي ا عنه  لأل�ام  القيامة  يف  هو        الذير
ه  اإلمام  عمر   فاروقُها        لفتحها أ�ت الصديق يوسف يا ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  األطهرر

ه الشريعة  عثمان  وأل�ت ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  حيدر النبوة  �صر  يف  وأل�ت        بعدهر
 : سياسة صالح الدين يف معاملته للصليبيني - ٣

أن : " أن مـن بنـود الصـلح الـيت متـت بـني الفـر�ج وصـالح الـدين                    كنا قد أشـر�ا يف البحـث السـابق          
يسمح هلم باخلروج يف مدة أربعني يوما يدفع عن الرجل منهم عشرة د�ا�ري، واملرأة مخسـة ، والولـد اثنـان ،                      

 )٥٣(الصفحة 



 

، غري أن السلطان صالح الدين قد جتاوز بند املعاهدة وعامـل الصـليبيني    " ومن مل يستطع ذلك فهو أسري       
عطف ورمحة وإحسان ، ليعطي للبغاة املعتـدين ، وامللـوك املسـتبدين الظـاملني والصـليبية احلاقـدة                   معاملة  

.. على اإلسالم واملسلمني النمـوذج الطيـب والقـدوة الصـاحلة يف السـماحة والعـدل والعفـو عنـد املقـدرة            
ى مغلـوب ، أو ينـتقم مـن         ليعرف أولئك مجيعا أن اإلسالم دين الرمحة واإل�سا�ية ، مل يظهر ليشهر سيفًا علـ              

مستأمن ، أو يريق الدم البشري ظلما وعدوا�ًا ، وإليكم ما فعله صالح الدين بأعدائه بعد أن أمكنـه اللّـه                     
 .منهم 

رأى السلطان أن عددا كبريا من اإلفر�ج حيمل على ظهره والديه الضـعيفني ، أو أقاربـه املرضـى ،                    
ه األمر كـثريا ، ومل يطـق صـربا علـى رؤيتـه ، فـأمر باملـال فـأعطي             فأثر فيه هذا املنظر أشد التأثري ، وهال       

 .هلم ، وبالدواب فوزعت عليهم ، لتحمل أثقاهلم إىل بلد مل يكو�وا بالغيه إال بشق األ�فس 
ولقد كا�ت شفقته بالنساء أكرب ، وعطفه عليهن أعظم ، فقد كـان بالقـدس إذ ذاك إحـدى �سـاء                 

هبت ، وأقامت تتعبد وتتقرب إىل اللّه والتـف حوهلـا خلـق كـبري مـن اخلـدم       ملك من ملوك الروم ، وقد تر  
 . واألتباع ، وكا�ت ذات مال كبري ، فأمنها السلطان على �فسها وماهلا وأتباعها 

يف الرحيل هـي وأتباعهـا ، أظهـر هلـا مـن اللطـف والتأسـف علـى                   " سيبيل  " وملا استأذ�ته امللكة    
ر له والثناء عليه ، خاطبها بكل حنو ورمحة وسـيرها إىل زوجهـا السـجني    حاهلا ما أ�طق األلسنة بالشك    

ومسح هلا باملكوث فيها عنده، وقد تبعهـا يف خروجهـا عـدد كـثري مـن النسـاء الباكيـات                     " �ابلس  " بقلعة  
 :احلامالت أطفاهلن بني أذرعهن، وملا اقرتبن من السلطان تقدمن إليه وخاطبنه 

اآلن راحالت عن هذه الديار ، وحنن بني زوج أو أم أو ابنة ألولئـك اجلنـد                 أترا�ا  ! أيها السلطان   " 
الذين ال يزالون يف أسرك ، وحنن اآلن �غادر هذه الديار إىل األبد ، وهـؤالء اجلنـد الـذين �رتكهـم عـدتنا يف                         

لنـا النعـيم،   حياتنا ، وسالحنا يف أيامنا ، فإذا ما فقد�اهم فقد�ا احلياة ، أما إذا وهبتهم لنا فقـد وهبـت             
وخففت بذلك آالمنا ، وأزحت بؤسنا، وأبعدت عنا شقاء�ا ، فإ�ـا ال �كـون علـى ظهـر هـذه الـد�يا مـن                         

 " . غري مساعد أو عائل 
 )٥٤(الصفحة 



 

تأثر السلطان مبا مسع ، وما رأى من بكائهن ، وأمر بإعطاء األمهات أبناءهن ، والزوجات بعولتهن                 
 . ألسر بكل إحسان ورمحة ، والبنات آباءهن ، وحلف ليعاملن من بقي يف ا

ويــروي " إن الســلطان قــد مســح لعــدد كــبري بالرحيــل مــن غــري فديــة  ) : " اســتفني ســن ( ويقــول 
إن السلطان قد قضى يوما من أول بزوغ الشـمس إىل غروهبـا           : " يقول  " أر�ولد  " أن  ) استا�لي لني بول    ( 

 " .ة وهو فاتح الباب للعجزة والفقراء خترج من غري أن تدفع اجلزي
وقــد أذن الســلطان لرجــال الــدين والنــاس كافــة أن حيملــوا معهــم مــا شــاءوا مــن املتــاع واألمــوال ،   
فأخــذوا معهــم مــا شــاءوا دون أن يعرتضــهم يف ذلــك معــرتض ، تــاركني مــا ال قبــل هلــم حبملــه ، فابتاعــه    

 .املسلمون منهم 
لفقراء واملساكني من الفدية ، أخاه صالح الدين بإعفاء سبعة آلف من ا       ) امللك العادل   ( واستأذن  

 .وأعفى السلطان صالح الدين ما يقارب عشرة آلف 
هذه املعاملة احلسنة من السلطان صالح الدين لإلفر�ج بعد ا�تصـار حطـني كا�ـت ختـالف مـا كـا�وا            
هــم عليــه يف معاملتــهم الســيئة لبعضــهم بعضًــا فضــلًا عــن معاملتــهم احلاقــدة للمســلمني يف احلــرب الصــليبية  

 .وىل األ
ذهب عدد من املسيحيني الذين     : " املؤرخ اإل�كليزي   ) مل  ( عن  ) األمري علي   ( وإليكم ما يرويه    

غــادروا القــدس إىل أ�طاكيــة املســيحية ، فلــم يكــن �صــيبهم مــن أمريهــا إال أن أبــى علــيهم أن يضــيفهم ،    
 " .فطردهم ، فساروا على وجوههم يف بالد املسلمني ، فقوبلوا بكل ترحيب 

حـال أولئـك الـذين طـردوا مـن القـدس ومـا              ) ميشـود   ( ولقد وصـف    : " ول األمري علي أيضًا     ويق
القوه من إخواهنم املسيحيني من عدم احرتام اإل�سا�ية ، فقـد تضـور عـدد منـهم جوعـا يف سـوريا ، وهـم         

د وقـ  : - ثـم قـال ميشـود        -على أشد ما يكو�ون من البؤس، وقد أغلقـت طـرابلس أبواهبـا يف وجـوههم                 
اضطرت إحدى السيدات أن تلقي بولدها يف اليم وهي تلعن أولئك املسيحيني الذين أبـوا أن يضـيفوها أو       

مل يصرفها : ، وقيل للسلطان صالح الدين ، والبطرق خارج بأمواله وذخائره ، وكا�ت كثرية جدا    " يؤوها  
 )٥٥(الصفحة 



 

ان من غـري ضـمري وال وجـدان ،           البطرك بأ�ه ك   - ستا�لي   -يف فداء الفقراء واملساكني ، بعد أن وصف         
فقـال هلـم   " لِم ال تصادر هـذا فيمـا حيمـل ، وتسـتعمله فيمـا تُقَـوي بـه أمـر املسـلمني ؟                      : " قيل للسلطان   

وقـد  ) : "سـتا�لي لـني بـول       ( ويف ذلك يقول    " ال آخذ منه غري العشرة د�ا�ري ، وال أغدر به           : " السلطان  
 " .ي على راهب مسيحي درسا يف معنى الرب واإلحسان وصل األمر إىل أن سلطا�ًا مسلما يلق

أمــا معاملتــهم احلاقــدة علــى اإلســالم واملســلمني يف احلــرب الصــليبية األوىل فكنــا أشــر�ا يف الفصــل   
السابق عن اازر الوحشية اليت ارتكبوها ، وآالف النفوس البشـرية الـيت أزهقوهـا ، ومحامـات مـن الـدم                      

عنـدما  .. التاريخ ال ينسى ما اقرتفته أيديهم اآلمثة من بغي وغـدر وحقـد وإجـرام          الفوار اليت أراقوها ، ف    
عنــد دخــوهلم ) ميشــود (  م  ، وإلــيكم مــا قالــه ١٠٩٩ - هـــ ٤٩٢وطئــت أقــدامها أرض القــدس ســنة 

كـان املسـلمون يقتلـون يف    : " املـؤرخ اإل�كليـزي    ) مـل   ( �قلًا عـن    " األمري علي   "القدس كما جاء يف كتاب      
وارع والبيوت ، ومل يكن للقدس من ملجأ يلجأ إليـه مـن �تـائج النصـر ، فقـد فـر بعـض القـوم مـن الـذبح                        الش

فألقى بنفسه من أعلى األسوار وا�زوى الـبعض اآلخـر يف القصـور واألبـراج وحتـى يف املسـاجد ، غـري أن               
ولقـد ا�ـدفع املشـاة      : " ول  ثـم يقـ   " هذا كله مل خيفهم عن أعني املسيحيني الذين كا�وا يتبعوهنم أينما ساروا             

والفرسان وراء اهلاربني ، فلم يسمع يف وسـط هـذا اجلمـع املكـتظ إال �زعـات املـوت وسـكراته ، ومشـى                         
، ثـم يـروي   " أولئك املنتصرون فوق آكام من اجلثث اهلامدة وراء أولئك الذين يبحثون عن ملجأ أو مأوى       

لذين أبقاهم الفر�ج أحياء أملًـا يف أمـواهلم فقـد ذحبـوا        أما أولئك ا  : " عن ميشود ما معناه     ) األمري علي   ( 
عن آخرهم بال مباالة وال شفقة ، حتى اضطر املسلمون إىل أن يلقوا بأ�فسهم من فوق املنازل وقد أحرق                   
بعضهم وهم أحياء ، وسحب آخرون من أخبيتهم إىل الساحات العمومية وقتلوا على جثث القتلى هناك 

النساء ، وال صياح األطفال ، وال منظر املكان الذي عفا فيه املسـيح عـن قاتليـه    ، وما كا�ت مياه عيون    
ومل يتحرك أي قلب حنا�ًا وال شـفقة علـى      : " قوله  ) مل  ( ثم أضاف   " لتسكن من ثورة أولئك املنتصرين      

 حنو سبعني ألف �فـس ذهبـت ضـحيتُه        . أولئك األبرياء ، ومل يتقدم إىل عمل الرب واإلحسان رجل واحد            
 " .بال ذ�ب 

 )٥٦(الصفحة 



 

هــل مسعــتم يف التــاريخ مساحــة أروع وأ�بــل مــن مساحــة صــالح الــدين ؟ وهــل طرقــت مســامعكم  
 :وحشيةٌ ظاملة أفظع وأكرب من وحشية الصليبيني ؟ ورحم اللّه من قال 

ه منا العدل  فكان  ملكنا ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض   بالدم  سال  ملكتم  فلما        سجيةر ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض هر ن ع  أبطح 
األسرى على غدو�ا        وطاملا  األسارى   قتل   وحلَّلتم و�صفح منن 

هذا  فحسبكُم  ه  التفاوت ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض ه  فيه  بالذي   إ�اء   وكل        بيننار ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  ينضحر
 صالح الدين للمد�يني من الفـر�ج ،        وكان الفرق جليا بني معاملة    : " يف ذلك   ) فيليب حيت   ( ويقول  

 " .ومعاملة الفر�ج للمسلمني قبل ذلك بثمان ومثا�ني سنة 
 :  حصار عكا واحلملة الصليبية الثالثة - ٤

ــا يف البحــث الســابق أن الصــليبيني خرجــوا مــن بيــت املقــدس ومــن عكــا وغريهــا مــن        كنــا ذكر�
بعـد أن تعهـدوا بعـدم الرجـوع إىل احلـرب ،         ) ر  صـو ( حتت محاية القوات اإلسالمية إىل مدينـة        .. البالد  

وعــدم إخفــاء الذمــة والعهــد ، ولكــن الصــليبيني �قضــوا عهــدهم ، وأخلــوا بوعــودهم ، وقطعــوا كــل ذمــة   
 . أعطوها للسلطان صالح الدين 

حتـى أغراهـا اجتماعهـا وكثرهتـا        ) صـور   ( فما أن اجتمعـت الفلـول الصـليبية الالجئـة إىل مدينـة              
و�صـبوا عليهـا   ) عكـا  (لـذي أعطتـه لصـالح الـدين ، هلـذا توجـه الصـليبيون إىل مدينـة              على �قض العهـد ا    

احلصار اعتمادا على قوهتم اتمعة ، وعلى اإلمدادات اليت ترد إليهم من أوربـا ، وحصـار عكـا كـان لـه           
إلقـدام الـيت   دوي يف التاريخ �ظرا لطوله الزمين الذي استمر عامني ، و�ظـرا لضـروب الشـجاعة والبسـالة وا     

 .أظهرها كل من املتحاربني ، سواء من املسلمني أو الصليبيني 
 م  ، ومـا إن وصـلوها حتـى           ١٨٩٠ - هــ    ٥٨٥ رجـب    ٨حتركت اجليوش الصـليبية إىل عكـا يف           

حاصروها بـرا وحبـرا ، ثـم وصـلت اجليـوش اإلسـالمية ، وحاصـرت القـوات الصـليبية مـن �احيـة الـرب ،                          
، واستمرت املناوشات واملعارك ، وكان األمر يشتد كل         ) تل كيسان   ( ه على   و�صب صالح الدين خيمت   

ــاد ،          ــى التحــرك واجله ــه حيــث املســلمني عل ــنفري إىل أطــراف مملكت ــدين بعــث ال ــوم وســاعة ، فصــالح ال ي
 )٥٧(الصفحة 



 

. والصليبيون تتوارد عليها اإلمدادات من أوربا اليت ضجت لنبأ استيالء صالح الدين على بيت املقدس 
كا�ــت ممالــك أوربــا تســتعد حلــرب صــليبية ثالثــة إثــر  ) عكــا ( ان الصــليبيون حياصــرون مدينــة وبينمــا كــ

اال�تصارات الباهرة اليت سجلها صالح الدين ضد اإلمارات الصليبية ، واسرتجاعه لبيت املقدس ، وقد               
 : امتازت احلرب الصليبية الثالثة بأن كان على رأسها أعظم ملوك أوروبا يف ذلك الزمان 

 ) .فريدريك بربروس ( إمرباطور أملا�يا )  ١
 ) . فيليب أوغسطس ( ملك فر�سا  ) ٢
 ) . ريتشارد قلب األسد ( ملك اإل�كليز  ) ٣

 فإن اإلمرباطور األملا�ي سـار يف جـيش كـبري يقـارب مائـة ألـف حمـارب                   :أما مصري احلملة األملا�ية     
، ) إسـحاق ال�ـج     (  اجليش العرمرم إمرباطور بيز�طـة       خمرتقًا بالد ار يف اجتاه القسطنطينية ، وأفزع هذا        

وبلغ األمر باإلمرباطور البيز�طي أن أبلغ      . فلم جيد األملان من اإلمرباطور البيز�طي مساعدة وال استبشارا          
وعربت اجليـوش األملا�يـة إىل آسـيا     . صالح الدين مبجيء األملان ، وأعلمه بأن سوف ال ميدهم بأية إعا�ة             

وجـدوا مـن األرض خـري مسـاعد ، إال أن غـرق اإلمرباطـور األملـا�ي                  ) أرمينيـة   ( ملا وصـلوا    الصغرى ، و  
يف جبال أرمينية جعل اجليش األملا�ي يف تشتت واضـطراب ورجـع            ) سالف  ( ، وموته بنهر    ) بربروس  ( 

ــوا الســفن إىل     ــن ا) فردريــك دواســواب (بقيــادة ) عكــا وصــور ( غالبــه إىل أملا�يــا أمــا بقيتــه فقــد ركب ب
اإلمرباطور األملا�ي السابق ، وحتى هذا االبن مات أثناء الطريق ، ومل يصل إىل عكا مـن األملـان إال عـدد                   
قليل مـن هـذا اجلـيش العرمـرم ، الـذي لـو وصـل تامـا لكـان لـه أثـر كـبري يف النـزاع بـني الصـليبيني وصـالح                                  

 .الدين 
 :أما احلملتان الفر�سية واإل�كليزية فكا�تا كما يلي 

وأقاموا فيها مدة طويلة خلالف وقع بينهم بينما الصـليبيون    ) صقلية  ( تقى اإل�كليز والفر�سيون يف     ال
يف عكـا ينتظــروهنم بفــارغ الصـرب ، وأخــريا بــارح الفر�سـيون صــقلية ، وبعــد عشـرة أيــام بارحهــا اإل�كليــز     

 )٥٨(الصفحة 



 

ن أزرهم ، ومتكـن مـن       واستبشر الصليبيون بوصول القوات الفر�سية إىل عكا إلضافتهم قوة أخرى تشد م           
 .ا�تصارهم 

 فقـد ألقـت عاصـفة بأسـطوله علـى جزيـرة قـربص الـيت كا�ـت                   - قلب األسـد     -أما ملك اإل�كليز    
ــة البيز�طيــة فمــا كــان مــن قلــب األســد إال حماربــة البيــز�طيني واالســتيالء علــى قــربص      تابعــة لإلمرباطوري

لك بيت املقـدس الـذي أطلقـه صـالح الـدين      واالستقرار هبا مدة ، ثم أحبر إىل عكا بعد أن استنجد به م 
 .من األسر 

 ماذا مت يف مقاومة عكا بعد أن أحاط هبا العدو من كل جا�ب ؟
ال شك أن الصليبيني ازدادوا قوة على قوهتم بوصول قلب األسد ملك اإل�كليز ، ورغم احملـاوالت                  

لمني وفك احلصار ، فـإن احملـاوالت        العديدة اليت بذهلا البطل صالح الدين ورجاله إل�قاذ من بعكا من املس           
مل تُجدِ �فعا ، وأخريا اضطر احملصـورون إىل االستسـالم بعـد أن أيقنـوا باسـتحالة املقاومـة وفـك احلصـار                       

ــوم اجلمعــة الســابع عشــر مــن  مجــادى الثا�يــة ســنة       م  بينمــا كــان ١١٩١ - هـــ ٥٨٧عنــهم ، ويف ظهــر ي
 عليه من عـزم احملصـورين علـى املصـاحلة واالستسـالم ،              السلطان صالح الدين يستشري خاصته فيما ورد      

ارتفعــت األعــالم الصــليبية علــى أســوار مدينــة عكــا معلنــة احتالهلــا واستســالمها ، ففــوجئ املســلمون     
وبعـد استسـالم عكـا عـادت األعمـال الوحشـية إىل حالتـها        . وارتاعوا ، واستبشر الصليبيون وصـاحوا     

ا املســلمني وأشــبعوهم ذحبــا وقتلًــا ، وكــأهنم مل ينظــروا إىل املعاملــة األوىل ، فنكــل الصــليبيون بأهــايل عكــ
وقــام ملــك : " احلســنة الــيت عاملــهم هبــا صــالح الــدين ، ومل يرقبــوا يف ذلــك إال وال ذمــة ، يقــول اســتا�لي   

م  فقتـل    ١١٩١ أغسـطس سـنة      ١٦ - هــ    ٥٨٩ رجـب سـنة      ٢٣يـوم     ) ريتشـارد قلـب األسـد       (اإل�كليز  
م معسـكر املسـلمني والفـر�ج ، مـن غـري أن يتحـرك قلبـه مـن شـدة بشـاعة هـذه اـزرة                 مسلما أمـا   ٢٧٠٠

 أن - أيهـا القــارئ  -، وإن أردت "العظيمـة ، فسـالت الـدماء حبـورا ، وســبحت فيهـا األجسـاد سـبحا        
ال ومل يبق اإلفر�ج إ   : " عند االستيالء على عكا     " استا�لي  "تقف على بشاعة هذا املنظر فاقرأ ما يقوله         

أمـا  " .  ألـف �فـس      ٦٠على من كان ذا مال يطمعون فيه، ومل تذهب عكا بال مثن فقـد كلفـت املسـلمني                   
 )٥٩(الصفحة 



 

ولقـد  : " الفر�ج فإهنم عندما استولوا على عكـا ا�غمسـوا كعـادهتم يف املسـرات وامللـذات، فقـال ميشـود                     
ا إىل سوريا ، فمسرات متتع اإلفر�ج املنتصرون واسرتاحوا راحة يف عكا ما سبق هلم هبا مثيل منذ جاءو           

السالم وكثرة الطعام والنساء الالئي حضرن من اجلزر ااورة القريبـة ، كـل هـذه أ�سـتهم وقتًـا مـا مهمتـهم                   
 " .اليت جاءوا من أجلها 

فكان من املنتظر بعد ا�تصار اإلفر�ج يف عكا ، وبعد أن قامت أوربـا بأسـرها والعـامل الالتـيين كلـه              
وات الســلطان صــالح الــدين ، كــان مــن املنتظــر بعــد هــذا كلــه أن ينــال الفــر�ج  يف آســيا وغريهــا تنــاوئ قــ

ــدين شــيئًا كــثريا فيتمكنــوا مــن إيقــاع اهلزميــة        جبمــوعهم الكــبرية ، وقــوهتم اهلائلــة مــن الســلطان صــالح ال
 باملسلمني إىل احلد األعظم ، ويسرتدوا كل ما فقدوا من البالد ، لكنهم مل يستولوا بعد حرب دامت سنتني

 . إال على مدينة واحدة، وبقي جيش صالح الدين يف قوته ومنعته مل يذهب منه سوى القليل 
ومن األمور اليت ساعدت على توقف اجليش الصلييب عن الفتح والنصر حدة اخلـالف الـيت وقعـت                  
 بني ملك فر�سا وملك اإل�كليز ملا كا�ا يف صقلية ، وكان اخلـالف أشـد مـا يكـون بـني ملـك بيـت املقـدس                          

صاحب مدينة صور، وقد كـان ملـك اإل�كليـز مييـل إىل ملـك بيـت                ) كنراد مو�ت   (الطريد ، وبني املركيز     
املقدس ، بينما ملك فر�سا مييل إىل املركيز صاحب صور الطامع يف تاج مملكة بيت املقـدس ، وحاملـا مت                      

من اسـتمرار ملـك بيـت       ا�تصار الصليبيني يف عكا عادت اخلالفات إىل الظهور ، وا�تهت علـى اتفـاق يتضـ               
، وبـادر امللـك الفر�سـي بالرحيـل إىل     ) كنـراد  (املقدس حاملًا للتاج مدة حياته ، وبعد موته يتواله املركيـز     

ملك اإل�كليز فقد أخذته العزة باإلثم وظن أ�ه بقتاله سيسرتد البالد       ) ريتشارد قلب األسد    ( بالده ، أما    
 صالح الدين معارك كثرية ، وحروب طاحنـة كـان النصـر فيهـا               اليت فتحها صالح الدين، وجرت بينه وبني      

سجالًا ، تارة لصاحل صالح الدين، وأخرى لصاحل قلب األسد ، ومن املعارك الكـبرية الـيت وقعـت وكا�ـت        
، تغلب فيها الصليبيون على القوات اإلسالمية واعتربوها أخذًا بثأر          ) أرسوف  ( لصاحل الصليبيني معركة    

 .معركة حطني 
 

 )٦٠(الصفحة 



 

 على أية حال ا�تهت احلرب ؟
استمرت املعارك بني صالح الدين والصـليبيني ، وحـاولوا مـرات االقـرتاب مـن بيـت املقـدس حتـى                      
أصبحوا مرة على بعد فرسخني منها ، وكان قلب األسد ال يقـوى علـى حماصـرة بيـت املقـدس خمافـة أن             

ة مل يكو�وا كحماهتا يف الصليبية األوىل    يكون احلصار قاضيا عليه ؛ ألن محاة بيت املقدس يف هذه الصليبي           
الصـليبيون مل يسـتطيعوا التوغـل داخـل         : ، وتكاد الوقائع احلربية تكون سجالًا بني الصليبيني وصالح الدين           

ــه الظــروف يف زحزحــة الصــليبيني عــن      الــبالد الشــامية وإ�قــاذ بيــت املقــدس ، وصــالح الــدين مل تســنح ل
ار علـيهم ، وهلـذا كا�ـت الـدعوة إىل املهاد�ـة والصـلح جتـد رغبـة عنـد          الساحل وإلقائهم يف البحر واال�تص   

 .اجلا�بني ، وإمنا كان يعرقلها اشرتاط الشروط وعدم التنازل 
 ١١٩٢ - هــ  ٥٨٨وأخريا ركن الطرفان إىل الصلح واملهاد�ة ، فتم ذلك يف شعبان يف الرملة سـنة           

 :م  وكان أهم ما يف هذا الصلح 
 .بيون يف الشريط الساحلي املمتد من صور إىل حيفا  أن يستقر الصلي- ١
 . السماح للنصارى بزيارة بيت املقدس دون ضريبة يدفعوهنا - ٢
 . أن تقع هد�ة بني الطرفني ملدة ثالث سنوات ومثا�ية أشهر - ٣

والشريط الساحلي الذي استقر فيه الفر�ج هو الذي اعترب امتدادا ململكة بيت املقدس السـابقة ،                
 .صبحت مدينة عكا عاصمة ململكة بيت املقدس اجلديدة وأ

وبعــد اهلد�ــة بقليــل غــادر قلــب األســد الســواحل الشــامية قاصــدا بــالده بعــد أن اكتســب شــهرة   
 .عظيمة ، وأصبح أملع شخصية يف احلرب الصليبية الثالثة 

 الكـثريين   وهكذا ا�تهت احلملة الصليبية الثالثة بعد حرب دامت مخس سنوات ذهبت فيها أرواح            
، وخربت بالد بأسرها ، وفقدت أملا�يا إمرباطـورا مـن أعظـم أباطرهتـا ، كمـا أضـاعت فر�سـا وإ�كلـرتا             

 . خنبة من زهرة شباهبا وقوادها 

 )٦١(الصفحة 



 

ا ، فلم تكافئ �تيجة هذه احلرب بأي شـكل مـن األشـكال    كل هذا دون أن ينال الفر�ج سوى عك  
 . ما تكبدته أوربا ، وفقدته يف سبيلها 

هذه احلرب ، وما كان للمسلمني إذ ذاك قيد شرب من أرض فلسطني قبل صالح الدين ، أما                 قامت  
بعد موقعة حطني ، وصلح الرملة ، فقد أصبحت فلسطني كلها مسلمة عدا اجلـزء الضـيق مـن صـور إىل                
عكا ، وصار بذلك صالح الدين من القوة واملنعة حبيث ال يهتز ألي قوة أخـرى ، فخضـع لسـلطا�ه أمـراء                       
تلك اجلهات كلها ، وطرد الفر�ج من البالد ، واسرتد بيت املقدس ، وأعاد لإلسالم جمده التليد وسلطا�ه                  

والشـام ومصـر وفلسـطني وبرقـة يف فـرتة           ) الكردسـتان   ( العظيم ، وكون مملكة كبرية تشـمل مشـال العـراق            
 .قصرية من الزمن تعد قصرية بالنسبة لعمر التاريخ 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٦٢(الصفحة 



 

 لفصل الثامنا
 خامتة صالح الدين

 
 مما دلت عليه الشـواهد التارخييـة أن صـالح الـدين مل يقـدم علـى مصـاحلة الصـليبيني خمتـارا ،                         - ١

ــد أن رأى        ــه إىل الصــلح مضــطرا بع ــيت أجلأت ــا الظــروف الســيئة هــي ال ســآمة العســكر وتظــاهرهم   (وإمن
يهوى الستمر اجلهاد إلعالء كلمة اللّـه حتـى         ، ولو سارت األمور لصالح الدين على حسب ما          ) باملخالفة  

تتطهر بالد الشام وأرض فلسطني من الشراذم الباغية والغزاة املعتدين ، وكان أخشى ما حيذر منه صالح                  
الدين هو أن الصليبيني يف بعض مراكزهم ببالد الشام يعيثون فيها فسادا ، ويتَّحدون وجيتمعون ثم ينقضُّون      

 .لتقويضه والسيطرة عليه وإحداث البلبلة فيه كما كا�وا يصنعون على العامل اإلسالمي 
ــه    ــن شــداد يف كتاب ــوادر الســلطا�ية  " ويؤكــد القاضــي اب ــا   " الن ــه : "هــذا املعنــى فيقســم قائلً واللّ

أخاف أن أصاحل ، ومـا أدري  : إن الصلح مل يكن من إيثاره ، فإ�ه قال يل يف حماوراته يف الصلح              ! العظيم  
مين فيقوى به هذا العدو ، وقد بقيت هلم هذه البالد ، فيخرجوا السرتداد بقية بالدهـم                 أي شيء يكون    

 " .و�رى كل واحد من هؤالء اجلماعة قد قعد يف قلعته 
قوبل باالرتياح التام مـن املسـلمني والصـليبيي ن سـواء، بعـد أن      ) الرملة ( وعلى كل حال إن صلح  

 اليت كا�ت تأتي على األخضـر واليـابس ، فتجعلـه خرابـا يبابـا ،                 ملوا مجيعا تلك احلروب الطويلة الطاحنة     
والــيت مل تنتــه إىل �تيجــة حامســة يرضــى عنــها الطرفــان ، بــل أصــبح النــاس يتوقــون إىل فــرتة مــن اهلــدوء      

" يف كتابــه ) املقريــزي ( واالســتقرار يباشــرون فيهــا تقــدمهم احلضــاري و�شــاطهم العمرا�ــي ، ويصــور لنــا  
كان يوم الصلح : "  الفرحة اليت عمت املسلمني والصليبيني سواء عند إعالن الصلح فيقول عظم" السلوك 

 " .يوما مشهودا ، عم فيه الطائفتني الفرح والسرور ملا �اهلم من طول احلرب 

 )٦٣(الصفحة 



 

أن الصلح قد ا�تظم ، فمن شاء مـن بالدهـم يـدخل    " ومهما يكن من أمر ، فإن صالح الدين أعلن      
، وبعـد هـذا اإلعـالن السـلمي مـن صـالح             " ومن شاء مـن بالد�ـا يـدخل بالدهـم فليفعـل             بالد�ا فليفعل ،    

الدين أخذ النشاط يسري سريا حسنا يف طريـق التجـارة ، وازدهـار احليـاة االقتصـادية ، وذهـب مجاعـة                       
النـاس  من املسلمني إىل يافا يف طلب التجارة وابتغاء الرزق ، وعادت احلياة الطبيعية إىل فلسطني ، وبات             

ينعمون باألمن واالستقرار وفتح السلطان صالح الدين الباب على مصراعيه لزيارة بيـت املقـدس مـن قبـل                   
ريتشارد قلب  " الصليبيني ، ودخل من النصارى للزيارة ماال يتصوره عقل ، وال حيصيه رقيب ، وملا علم                 

وسـير  " ح الـدين لـذلك     كثرة من يزور بيت املقدس من احلجاج النصارى خشي أن يغضب صال           " األسد  
" إىل السلطان يسأله منع الـزوار، واقـرتح أن اليـؤذن هلـم إال بعـد إحضـار عالمـة مـن جا�بـه أو كتـاب منـه                           

قد وصلوا من ذلك البعد لزيارة هذا املكـان         " ولكن صالح الدين أبى ذلك ، ورد عليه بأن أولئك الزوار            
 يف إكــرام مــن يــرد إىل بيــت املقــدس مــن الــزوار   بــل إن صــالح الــدين بــالغ " الشــريف فــال أســتحل مــنعهم  

 " .وشرع يف مد الطعام هلم ومباسطتهم وحمادثتهم " النصارى 
ــا يف     وهبــذا التســامح النبيــل ، واألخــالق الرضــية لقــن صــالح الــدين ملــوك الغــرب والشــرق دروس

 إىل بـالده ، رحـم    البحر قافلًـا  " قلب األسد   " وذلك قبل أن يركب     .. التسامح والعفو ومكارم األخالق     
 .اللّه صالح الدين وأعلى مقامه يف عليني 

 وبعد أن مت توقيع صلح الرملة توجه صالح الدين إىل بيت املقدس ، متفقدا أحواله ، ومنظما - ٢
ثم أعلن رغبته يف .. أموره ، وأصدر أوامره يف فتح املدراس ، وإ�شاء املستشفيات ، وتنظيم اإلدارات  

 ، فخاف األمراء غدر الفر�ج به إذا علموا ذلك ، فأحلوا عليه بالعدول ، فأجاهبم إىل ما أداء فريضة احلج
طلبوا ، ورحل بعد قليل إىل جهات الساحل ليتفقد أحوال احلصون واملعاقل ، وليصلح ما حيتـاج منـها إىل        

 ٢٦ يـوم   إصالح ، فسار مـن القـدس إىل �ـابلس فبيسـان فطربيـة ثـم إىل بـريوت ، ثـم إىل دمشـق فوصـلها                       
وال عجب إذ هم فعلوا ذلك . شوال  ، ففرح الناس بقدومه ، وأغلقوا حوا�يتم الستقباله ، واالحتفاء به 

 .. ، ملا للسلطان عليهم من فضل ، يف حفظ البالد ، و�شر لواء العدل ، وإمخاد الفنت والثورات 
 )٦٤(الصفحة 



 

وزيـع األمـوال علـى      وما إن وصل صـالح الـدين إىل دمشـق حتـى شـرع يف تنظـيم شـؤون الـبالد، وت                     
لينشر جناح عدله ، ويهطـل  " املستحقني ، وتسريح األجناد إىل بالدهم وجلس ينظر يف شكاوي األهايل  

وقد طاب له املقام يف دمشـق ، ومـارس فيهـا رياضـة الصـيد هـو وأخـوه العـادل             " سحاب إ�عامه وفضله    
مما كان فيه من مالزمـة التعـب ،         ويتفرجون يف أرض دمشق وموطن الظباء ، وكأ�ه وجد راحة           " وأوالده  

وسهر الليل ، و�صب النهار ، ويذكر القاضي ابـن شـداد أن هبجـة دمشـق أ�سـت صـالح الـدين مـا كـان                         
اعتزمه من قصد الديار املصرية ، بل إ�ه أرسل إىل ابـن شـداد بالقـدس يسـتدعيه ؛ ليكـون إىل جـواره يف                         

فدخلت عليه ، فقام ولقيين لقاء ما رأيت    : "د  دمشق ، استدعاه صالح الدين على ا�فراد يقول ابن شدا         
  " .رمحه اأشد من بشره بي فيه ، ولقد ضمين إليه ، ودمعت عينه 

 هـ  ملالقاة احلجاج العائدين من مكة        ٥٨٩ صفر سنة    ١٤وما زال على هذه احلال حتى خرج يوم           
وكم متنـى أن    ! ليفوز فوزًا عظيما    ، وكان لقاء رهيبا تأثر منه السلطان وبكى ، وكم متنى أن يكون معهم               

 !يؤدي الفريضة ، ولكن الرياح جتري مبا ال تشتهي السفن 
، وأخـذ  " محـى صـفراوية     "  وما إن رجع صالح الـدين مـن اسـتقبال احلجـيج حتـى غشـيته                  - ٣

املرض يشتد به ويتزايد حتى أصبح يف حالة خطرية أيأست عالج األطباء لـه ، واملهـتمني بـه ، ومـا لبـث                       
وغشيتهم من الكآبة واحلزن مـا      " ن ا�تشر خرب مرض صالح الدين يف دمشق ، فاضطرب الناس وخافوا             أ

 " . مل متكن حكايته 
وقد تكاثرت مجوع الناس حول قلعة دمشق بني مستفسر يريد االطمئنان ، وبـني داع لـه بالشـفاء ،           

، فكا�ـا يالزما�ـه طيلـة أيـام         ومل يؤذن ألحد بالدخول عليه سوى القاضـي ابـن شـداد ، والقاضـي الفاضـل                
 .مرضه 

ويف اليوم السادس ملرضه كان جيلس عنده القاضي ابـن شـداد ، فأحضـروا لـه مـاء فـاترا ليشـربه                       
عقب الدواء ، ولكن صالح الدين شكا من شدة حرارة املاء ، وملا أحضروا لـه مـاء ثا�يـا شـكا صـالح                       

وكـان ذلـك دون أن يغضـب أو        ! " دا تعـديل املـاء      سبحان اللّه ، أال ميكـن أحـ       : " الدين من برده ، وقال    
 )٦٥(الصفحة 



 

ــا والقاضــي الفاضــل مــن عنــده وقــد اشــتد بنــا البكــاء ،     : " يصــخب ، يقــول ابــن شــداد   فخرجــت أ�
واللّه لو أن حصل    ! أبصر هذه األخالق اليت أشرف املسلمون على مفارقتها         : والقاضي الفاضل يقول يل     

  " . هذا لبعض الناس لضرب بالقدح رأس من أحضره
وملا كان العاشر من مرضه حقن دفعتني وحصل مـن احلقـن راحـة ،               : " ويقول القاضي ابن شداد     

وأخرب�ـا يف  .. وحصل بعض خفة ، وتناول من ماء الشعري مقدارا صاحلًا ، وفرح النـاس فرحـا شـديدا         
أي ( أن العرق سـابغ   ثم ذكر لنا    .. هذا اليوم بأن العرق قد أخذ يف ساقيه فشكر�ا اللّه تعاىل على ذلك              

ــم أصــبحنا يف احلــادي عشــر مــن مرضــه وهــو الســادس      ) عــم مجيــع جســمه   فا�صــرفنا طيبــة قلوبنــا، ث
والعشرون من صفر فحضر�ا بالباب وسألنا عن األحوال فأخرب�ا بأن العرق أفرط حتـى �فـذ بـالفراش ثـم                    

 " . وحارت يف القوة األطباء .. يف احلصري ، وتأثرت به األرض 
أكـرب أبنـاء صـالح الـدين مـا حـلَّ بوالـده وأال رجـاء يف          ) �ور الـدين علـي      (  امللك األفضل    وملا رأى 

شفائه ، وأن احلالة اليت يعا�يها هـي سـكرات املـوت ، اسـتحلف النـاس علـى أن يكـون األمـر لوالـده مـدة                            
 . حياته ، وله بعد وفاته 

اد يف كتـاب النـوادر السـلطا�ية     كما ذكرها القاضي ابن شد   -و�سخة اليمني احمللوف هبا مضموهنا      
إ�ي من وقيت هـذا صـفيت �ـييت ، وأخلصـت طـوييت للملـك الناصـر مـدة حياتـه ، وإ�ـي ال                        : "  ما يلي    -

أزال باذلًا جهدي يف الذب عن دولته بنفسي ومايل، وسيفي ورجايل ممتثلًا أمـره ، واقفًـا عنـد مراضـيه ،        
وواللّـه إ�ـي يف طاعتـه ، وأذب عـن دولتـه وبـالده               . ريثـه   وو) �ور الـدين علـي      (ثم من بعده لولده األفضل      

بنفسي ومايل وسيفي ورجايل ، وأمتثل أمـره وهنيـه ، وبـاطين وظـاهري يف ذلـك سـواء ، واللّـه علـى مـا                         
 " . أقول وكيل 
 هــ  ، وهـي الليلـة الثا�يـة عشـرة مـن       ٥٨٩ ويف ليلة األربعاء السابع والعشرين من صفر سنة         - ٤

لة صالح الدين ، وأصـبح يف حالـة غيبوبـة طويلـة مل يفـق منـها إال �ـادرا ، فاستحضـر         مرضه ، ساءت حا   
ال إِلَــه إِالَّ هـو علَيـهِ     {: أحد املقرئني ليقـرأ عنـده القـرآن الكـريم حتـى إذا وصـل املقـرئ إىل قولـه تعـاىل                     

 )٦٦(الصفحة 



 

كَّلْتلـك بعـد صـالة الصـبح يـوم      تبسم وجـه صـالح الـدين وهتلَّـل ، وأسـلم الـروح لبارئهـا ، وكـان ذ                  } تَو
 . السابع والعشرين من صفر تسع ومثا�ني ومخسمائة 

ــا وقــع الصــاعقة للصــدمة الفادحــة ،      - ٥ ــدين علــى املســلمني مجيع  لقــد وقــع �بــأ مــوت صــالح ال
ــة النــاس  - وهــو شــاهد عيــان  -واملصــاب اجللــل ، ولــنرتك اــال للقاضــي ابــن شــداد     يصــف لنــا حال

وكـان يومـا مل يصـب اإلسـالم واملسـلمون مبثلـه ، منـذ أن فقـدوا اخللفـاء                     : " ل  وغمرهتم الشديدة ؛ إذ يقـو     
كنـت أمسـع مـن    د الراشدين ، وغشي القلعة والبلد والد�يا من الوحشة ماال يعلمه إال اللّه تعاىل ، وباللّه لق     

 إال بعض الناس أهنم يتمنون فداءه بنفوسهم ، وما مسعت هذا احلـديث إال بضـرب مـن التجـوز والرتخـص        
وكــان أوالده .. يف ذلــك اليــوم ، فــإ�ي علمــت مــن �فســي ومــن غــريي أ�ــه لــو قبــل الفــداء لفُــدي بــالنفس  

خيرجون مستغيثني إىل الناس فتكاد النفوس تزهق هلول منظرهم ، ودام احلال على ذلك إىل ما بعد صالة                  
 صـالة العصـر ، ثـم �ـزل يف           قريبـا مـن    - قدس اللّه روحه و�ور ضرحيه       -وكان �زوله يف حفرته     .. الظهر  

أثناء النهار ولده امللك الظافر ، وعزى الناس فيه ، وسكَّن قلوب الناس ، فما وجد قلب إال حزين ، وال 
 " .عني إال باكية إال من شاء اللّه ، ثم رجع الناس إىل بيوهتم أقبح رجوع 

استحضـرها القاضـي    وأخرج قريبـا مـن صـالة العصـر يف تـابوت مسـجى بـبعض الثيـاب الـيت                 - ٦
الفاضل ، وعند مشـاهدة النـاس للتـابوت اهنمـرت الـدموع ، وعظـم الضـجيج حتـى إ�ـه خيـل للسـامع أن                           

 .الد�يا تصيح صوتًا واحدا 
امللـك  (  حيث مات يف قلعة دمشق ، وبعد ثالث سنوات من موته، أعـد لـه ولـده            رمحه ا ودفن  

ر رجل صاحل اشرتاها منه ، و�قل رفاته إليه يف يوم عاشـوراء  قربا جبوار اجلامع األموي مكان دا     ) الفاضل  
 . مبحفل رهيب ، وجلس للعزاء باجلامع األموي ثالثة أيام كاملة 

مات السلطان صالح الدين ، ويف يوم وفاته فقدت األمة اإلسالمية رجلًا كـان لـه يف التـاريخ ذكـر ،         
ات أن تلد األمهات مثل صالح الدين �بلًا وتضحية ويف القلوب مكا�ة ، ويف النفوس احرتام وإجالل ، وهيه

 . وإخالصا وجهادا، أكرم اللّه �زله ، و�ور ضرحيه ، وأعلى مقامه يف أعلى عليني 
 )٦٧(الصفحة 



 

 بعد أن فاضت روحه إىل بارئها السابعة واخلمسـني ، وملـا             رمحه ا  وكان عمر صالح الدين      - ٧
عة وأربعــني درمهــا �اصـرية ، ودينــارا واحــدا ، ومل  مـات مل خيلــف يف خزا�تــه مـن الــذهب والفضــة إال سـب   

 .. خيلف ملكًا وال عقارا ، وال بستا�ًا وال مزرعة ، وال شيئًا من األمالك 
 وبعد وفاته رثاه الشعراء بنفـائس الشـعر ، وعـددوا فيـه تلـك السـماحة واملـآثر الكرميـة الـيت                        - ٨

 وقدوة لألجيال ، ورمـزا للـدفاع عـن مقدسـات اإلسـالم ،               جعلته حبيبا إىل القلوب ، أثريا لدى النفوس ،        
 : جاء فيها " العماد األصبها�ي " واسرتداد الوطن املغصوب ، فمن غرر هذه القصائد يف رثائه قصيدة 

 حسناته وأقلعت ساء  والدهر        شتاتهرضي ا عنهرضي ا عنه عم وامللك  اهلدى  مشلُ
ه      ولربه      مبذولة        طاعاتناي ا عنهرضي ا عنهرض  له  كا�ت  الذي   أين ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  طاعاتهر
ه امللك  الناصر  أين  باللّه ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  �ياتهرضي ا عنهرضي ا عنه   صفت    خالصة    للّه        الذير

 سطواتهرضي ا عنهرضي ا عنه  وتتقى   �داه   يرجى        لنا سلطا�ًا  زال  ما  الذي  أين
 تشريفاتهرضي ا عنهرضي ا عنه الفضالء على ومست        بفضلهرضي ا عنهرضي ا عنه الزمان شرف الذي  أين
ه الفر�ج عنت  الذي  أين ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  ثاراته   أدركت    ومنها    ذلا        لبأسهر
ه  لذاته  قط   عاش   مذ        تكنرضي ا عنهرضي ا عنه ومل اجلهاد يف  تاعبامل  لذَّ ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  لذَّاتُهر
 مماتُهرضي ا عنهرضي ا عنه    العاملني    كل    فممات        واحدرضي ا عنهرضي ا عنه شخص ممات حتسبوه  ال
ه يسهر  اإلسالم  �صرة  يف ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  سناتُهرضي ا عنهرضي ا عنه اجلنان روض  يف  لتطول        دائمار

لكه كان  اإلسالم  عن  م ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  محاتُهرضي ا عنهرضي ا عنه  أسلمته  ما   إذا   أبدا        حماميار
 صدقاتُه   مفضوضة   متعطف        راحم عنهرضي ا عنهرضي ا  واألرامل   لليتامى   من
 عاداتُه  تعد  ومل   للجهاد   من        حفظه عداها وقد  للثغور  من
ه  يوم  اإلسالم  ياوحشة ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  روعاتُه  مؤمن   قلب   كل   يف        متكنتر

ه ملا عصره أسرع كان ما ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض ه     سنواتُه      فكأمنا        ا�قضىر ن ع   ا ي  ض ر ه ن ع   ا ي  ض  ساعاتُهر
 صلواتُهرضي ا عنهرضي ا عنه بل العرش رب  رضوان        دائما يوسف الدين صالح فعلى

 )٦٨(الصفحة 



 

 الفصل التاسع
 سر اال�تصار على الصليبيني وأسبابه

 
الصـليبيني هـو معركـة    سبق أن عرضنا أن النصـر األكـرب الـذي أحـرزه صـالح الـدين يف حروبـه مـع                  

حطني الفاصلة ، فكان من �تيجة هذا اال�تصار اخلالد حترير بيت املقدس من براثن الصليبية احلاقدة بعد                 
ــا وفســادا مــا يقــارب مائــة عــام ، ولقــد ســجل التــاريخ هزميتــهم املنكــرة بعــد أن خلَّفــوا    أن عــاثوا فيــه بغي

 .ح وراءهم اآلالف من بين قومهم بني قتيل وأسري وجري
وإذا كان للنصر أسباب ومقدمات فلنبحث عن أهم هذه األسباب واملقدمات اليت حققت للبطـل               

 .صالح الدين �صره اخلالد يف معركة حطني املظفرة 
وجيب أال يغرب عن البال أن األسباب اليت هيأت للبطل الظفر ، وأن املقدمات الـيت حققـت لألمـة        

 الـدين ، ومل تكـن مـن إبداعـه وابتكـاره ، وإمنـا هـي متابعتـه         اإلسالمية النصر مل تكن مـن عنـديات صـالح       
وسـريه علـى    .. املسرية اليت هنجهـا الرسـول صـلوات اللّـه وسـالمه عليـه يف بـدر واألحـزاب وفـتح مكـة                        

فمـن البـديهي أن ينتصـر صـالح     .. الدرب الذي سار فيه الصحابة الكرام يف معـارك القادسـية والريمـوك       
ميكنه اللّه من أعدائه لسلوكه املسلك الذي سلكوه ، والتزامه املنهج الذي هنجوه الدين ، ومن الطبيعي أن  
 : وصدق اللّه العظيم القائل 

}        زِيزع لَقَوِي اللَّه إِن هرنصن يم اللَّه نرنصلَي٤٠{ و{         ـلَاةوا الصضِ أَقَامفِي الْأَر ماهكَّنإِن م الَّذِين
ا الزــو ــأُمورِ       وآتَ ــةُ الْ اقِبــهِ ع ــرِ ولِلَّ ــنِ الْمنكَ ا عــو َه�وفِ ورعــالْم ــروا بِ أَمو ــاة ــة ) ٤١-٤٠: احلــج  (}  كَ واألم

 حني تأخذ هبـدي هـذه اآليـة الكرميـة ، وتعمـل علـى هتيئـة األسـباب                    - يف كل زمان ومكان      -اإلسالمية  
يذها فإن اللّه جلت حكمته سـيحقق هلـا مـا           للنصر ، وتسعى خملصة يف حتقيقها ، وتسهر جادة على تنف          

 :تنشده من عز و�صر ، وما تتمناه من جمد وسيادة ؛ أل�ه القائل يف كتابه العزيز 

 )٦٩(الصفحة 



 

 }                الَّـذِين ـتَخْلَفـا اسضِ كَمم فِـي الْـأَرهـتَخْلِفَنساتِ لَيـالِحمِلُوا الصعو وا مِنكُمنآم الَّذِين اللَّه دعو
هِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتَضَى لَهـم ولَيبـدلَنهم مـن بعـدِ خـوفِهِم أَمنـا يعبـدو�َنِي لَـا يشـرِكُون بِـي                          مِن قَبلِ 

الْفَاسِقُون مه لَئِكفَأُو ذَلِك دعب ن كَفَرمئًا وي٥٥: النور (  } ش . ( 
 :به فيعود إىل األمور التالية أما سر اال�تصار وأسبا

 : تقوى اللّه واالحرتاس من املعاصي - ١
.. إن تقوى اللّه ، واخلشية منه ، وحسن الظن بـه ، وااللتجـاء إليـه واجتنـاب احملـارم ، وتنفيـذ األوامـر                         

 هي أول مقدمات النصـر ، ومعاملـه املبشـرة ؛ ألن هـذه املعـا�ي الروحيـة، والقـوى املعنويـة إن تأصـلت يف                         
اجليش املسلم احملارب جعلت هذا اجليش قوة هائلة ال تعرف الضـعف واخلـور ، وطـودا راسـخًا التزلزلـه                   
العواصف اهلوج ، وال تنال منه حادثات الليايل ، واللّه سبحا�ه لن يتخلى عن هـذا اجلـيش املـؤمن الواثـق                      

 تألـب العـدو علـى أمـة اإلسـالم      به ، املعتمد عليه ، املنفِّذ ألحكامه مهما كا�ت حراجة املوقف ، ومهمـا             
ــه تعــاىل     وتــآمر ، فــإذا أعــوزت األمــة اإلســالمية ااهــدة املعو�ــة املاديــة ، واألســباب األرضــية ، فــإن اللّ
سيمدها مبدد السماء ، ويقذف يف قلوب أعدائها الرعب ، وينصرها من حيـث مل حتتسـب ؛ أل�ـه القائـل          

 كَفَـرواْ  الَّـذِين  قُلُوبِ فِي سأُلْقِي آمنواْ الَّذِين فَثَبتُواْ معكُم أَ�ِّي الْمآلئِكَةِ إِلَى ربك يوحِي ذْإ{ : يف حمكم كتابه 

بعواْ الرقَ فَاضْرِباقِ فَونواْ األَعاضْرِبو مهانٍ  كُلَّ مِنن١٢{ب{ذَلِك مآقُّواْ بِأَ�َّهش اللّه ولَهسرن ومـاقِقِ  وشي  اللّـه 

ولَهسرو فَإِن اللّه دِيد١٣ ، ١٢  :األ�فال(}  الْعِقَابِ ش. ( 
}كِيمح زِيزع اللّه عِندِ اللّهِ إِن إِالَّ مِن رصا النمو كُمبِهِ قُلُوب ئِنلِتَطْمى ورشإِالَّ ب اللّه لَهعا جمو {

 ) . ١٠: األ�فال (
يف احرتاس صالح الدين من املعاصي وقمعـه للفـواحش واملنكـرات موقفـه     ومن األمثلة اليت �وردها   

الرائع يف إبطاله مظاهر اخلالعة واون أيام تقلده الوزارة يف مصر ، هذه املظاهر كا�ت متفشـية يف اتمـع                   
رة إذ كا�ـت املنكـرات ظـاه      " املصري يف عهد الفاطميني ، وال سيما يف املواسم واألعياد كعيد الـنريوز ،               

فيه ، والفواحش صرحية يف يومه ، ويركـب فيـه أمـري موسـوم بـأمري الـنريوز ، ومعـه مجـع كـثري ، ويتسـلط                             
 )٧٠(الصفحة 



 

علــى النــاس يف طلــب رســم رتَّبــه علــى بيــوت األكــابر ، ويقنــع بامليســور مــن اهلبــات ، ويتجمــع املؤ�ثــون      
هي ، وترتفع األصوات ، وبأيديهم املال) الفاطمي ( والفاسقات حتت قصر اللؤلؤ حيث يشاهدهم اخلليفة       

وتشرب اخلمور يف الطرقات ، ويرتاش باملـاء ، وباملـاء واخلمـر ، وباملـاء ممزوجـا بالقـاذورات ، فـإن غلـط                         
مســتور وخــرج مــن داره لقيــه مــن يرشــه ويفســد ثيابــه ، ويســتخف حبرمتــه ، فإمــا فــدى �فســه ، وإمــا      

 ١(.. " فُضِح(.  
فإن مرافقه القاضي هباء الدين حيـدثنا       : ، وخشيته من اللّه     أما فيما يتعلق بتقواه وسلوكه العبادي       

وكـان  : " الكثري عن جا�ب التقوى واخلشية والعبادة اليت شاهدها منه يف حله وترحاله ، يقـول القاضـي                  
 وكـان   ..  خاشع القلب ، غزير الدمعة ، إذا مسع القرآن خشع قلبه ، ودمعت عينه                رمحه ا  رمحـه ا 

عائر الدين ، وكان مبغضًا للفالسفة واملعطِّلة ، ومن يعا�د الشريعة ، وإذا مسع عـن معا�ـد               كثري التعظيم لش  
 " . ملحد يف مملكته كان يأمر بقتله 

وكان �اصرا للتوحيد ، وقامعـا أهـل البـدع ، ال يـؤخر صـالة سـاعة إىل سـاعة ، وكـان لـه إمـام                             " 
لصـلوات اخلمـس يف أوقاهتـا ، فـإذا غـاب هـذا           مواظب على التنقل معه يف غدواته وروحاته ، يصلي به ا          

اإلمام صلى به من يف حضرته من أهل العلم املتجنبني لإلثم ، وكان يواظب على صـالة السـنة ، وكـان لـه                        
 " . ركعات يصليها إذا استيقظ بوقت من الليل ، وإالَّ صالها قبل صالة الصبح 

أ�ـه رآه يصـلي يف مرضـه الـذي     " : ني الروضتني يف أخبـار الـدولت     " ويقول أبو شامة صاحب كتاب      
مات به وهو قائم ، وما ترك الصالة إال يف األيام الثالثة الـيت تغيـب فيهـا ذهنـه ، وكـان إذا أدركتـه الصـالة                           

وكان يوصي أوالده ومن يعينهم من الوالة بتقوى اللّه ، وامتثـال األوامـر اإلهليـة                .. " وهو سائر �زل وصلى   
عن املؤرخني املسلمني أ�ـه قـال البنـه الظـاهر     " ستا�لي لني بول " �قل .. ب الظلم، وحفظ احلقوق واجتنا   

أوصيك بتقوى اللّه ؛ فهي رأس كل خري ، وآمرك مبا أمر اللّه به ؛ فإ�ه سبب جناتك ، واحذر                    : "ذات يوم 

                                                 
 . ذآره المقريزي في خططه )١(

 )٧١(الصفحة 



 

لنظـر يف  من الدماء والدخول فيها ، والتقلد هبـا ؛ فـإن الـدم ال ينـام ، وأوصـيك حبفـظ قلـوب الرعيـة ، وا                  
 " .. أحواهلا ؛ فأ�ت أميين وأمني اللّه عليهم 

هـل يعقـل أن يتخلـى اللّـه عنـه ، أو خيذلـه يف أحـرج             !.. فقائد هذه حاله ، ورئيس هذه صفاته        
 .املواقف ، وأقسى الظروف والشدائد ؟ 

لّـه  كان إذا مسع أن العدو قد داهم املسلمني خر إىل األرض سـاجدا ل   : " يقول القاضي ابن شداد     
إهلي قد ا�قطعت أسبابي األرضية يف �صرة دينك ، ومل يبق إال اإلخالد إليـك ،  : ( ، داعيا هبذا الدعاء   

ورأيتـه سـاجدا ،     : ( ويقـول   .. ) واالعتصام حببلك ، واالعتماد على فضلك أ�ت حسيب و�عـم الوكيـل             
قض ذلك اليوم إال ويأتيه أخبـار  ودموعه تتقاطر على شيبته ، ثم على سجادته ، وال أمسع ما يقول، ومل ين   

وكان أبدا يقصد بوقعاته اجلُمع سيما أوقات صالة اجلمعة تربكًا بـدعاء اخلطبـاء              .. النصر على األعداء    
 " .. على املنابر ، فرمبا كا�ت أقرب لإلجابة 

 
تقـوى  وهذا النهج الذي هنجه صالح الدين هو هنج اخللفاء من قبله ، حيث كا�وا يأمرون األجناد ب           

فهــذا عمــر بــن اخلطــاب  .. اللّــه ، واجليــوش مــن االحــرتاس للمعاصــي ، واألمــة بالعمــل بأحكــام اإلســالم  
:  كتب إىل سعد بن أبي وقاص حني وجهه إىل فتح فارس عهدا هذا �صه رضي ا عنهاخلليفة الراشد 

ضـل العـدة علـى العـدو ،     فإ�ي آمرك ومن معك بتقوى اللّه على كـل حـال ، فـإن تقـوى اللّـه أف        : أما بعد   " 
وأقوى املكيدة يف احلرب ، وآمرك ومن معك أن تكو�وا أشد احرتاسا من املعاصـي مـنكم مـن عـدوكم ؛                      
فإن ذ�وب اجليش أخوف عليهم من عدوهم ، وإمنا ينصـر املسـلمون مبعصـية عـدوهم للّـه ، ولـوال ذلـك مل                         

م ، فـإن اسـتوينا يف املعصـية كـان هلـم             تكن هلا هبم قوة ؛ ألن عدد�ا ليس كعددهم وعدتنا ليست كعدهت           
 .علينا الفضل يف القوة ، وإن ال �نصر عليهم بفضلنا مل �غلبهم بقوتنا 

 )٧٢(الصفحة 



 

إن : فـال تقولـوا   .. فاعلموا أن عليكم يف سريكم حفظة من اللّه يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم         
 مـن هـو شـر منـهم كمـا سـلط علـى        عدو�ا شر منا ، فلن يسلط علينا وإن أسأ�ا ، فرب قوم سلِّط عليهم         

 . كفار اوس - ملا عملوا باملعاصي -بين إسرائيل 
 " . وسلوا اللّه العون على أ�فسكم كما تسألو�ه النصر على عدوكم وأسأل اللّه ذلك لنا ولكم 

�ستنتج من هذا كله أن هذه األمة اإلسالمية ال تنصر على أعدائها يف كل زمـان ومكـان إال بتقـوى      
فهـذا هـو    .. لّه ، والثقة به ، وااللتجاء إليه ، والعمل بشريعته واالمتثـال ألوامـره ، واالجتنـاب لنواهيـه                    ال

 .طريق النصر ، وهذا هو طريق اخللود ، وهذا هو طريق احلياة 
 :  اإلعداد الكامل واالهتمام البالغ لقضية التحرير - ٢

ن أن اهتمامه لقضية التحرير كان اهتماما بالغًـا  من األمور اليت أمجع عليها املؤرخون عن صالح الدي  
ملك عليه وقته وراحته ، واستحوذ على كـل مـا تتطلبـه الـنفس مـن أشـواق ، ومـا تنشـده مـن اطمئنـان                            
ــدين يف اســتنفار املســلمني ،          ــدين يف وصــف حــال صــالح ال ــه القاضــي هبــاء ال ــول مرافق واســتقرار ، يق

 عنــده مــن رمحــه اكــان : "ووقفتــه الباســلة أمــام الصــليبيني واســتنهاض مهمهــم للجهــاد يف ســبيل اللّــه ، 
وهو كالوالدة الثكلى ، جيول بفرسه من طلب إىل طلب ،       : " ، وقال   " القدس أمر عظيم ال حتمله اجلبال       

وعينــاه تــذرفان !.. يــا لإلســالم : وحيــث النــاس علــى اجلهــاد ، ويطــوف بــني األطــالب بنفســه وينــادي  
ىل عكا ، وما حل هبا من البالء ، وما جيري على سـاكنيها مـن املصـاب العظـيم ،                     بالدموع ، وكلما �ظر إ    

اشتد يف الزحف ، واحلث على القتـال ، ومل يطعـم يف ذلـك اليـوم طعامـا البتـة ، وإمنـا شـرب أقـداح دواء                 
 ويكافحهـا بذاتـه ، ال خيتلـف       . والسـلطان يـوايل هـذه األمـور بنفسـه           : "، وقال   " كان يشري هبا الطبيب     

عن مقام من هذه املقامات ، وهو من شدة حرصه ، ووفور مهته كالوالدة الثكلـى ، ولقـد أخرب�ـي بعـض                     
 " . أطبائه أ�ه بقي من يوم اجلمعة إىل يوم األحد مل يتناول الغذاء إال شيئًا يسريا لفرط اهتمامه 

ما حبيث مل يكن له وكان حديث اجلهاد يشغله دائما ، ويستويل على قلبه وجواحنه استيالء عظي         " 
حديث إال عنه ، ومل يكن له �ظر إال يف وسائله ، أو اهتمام إال برجاله، وال ميـل إال إىل مـن يـذكره وحيـث       

 )٧٣(الصفحة 



 

ومن أجل اجلهاد وإعالء كلمة اللّه هجر أهله وولـده ، وظـل بعيـدا عنـهم فـرتة طويلـة مـن عمـر                       " . عليه  
 . ة احلاقدة ، ويطهرها من الغزاة املتوحشني اجلهاد حتى خيلص األرض املقدسة من براثن الصليبي

 باالســتعداد احلربــي ، وهتيئــة أســباب القــوة املاديــة فــال يقــل عــن اهتمامــه   رمحــه اأمــا اهتمامــه 
باإلعداد الروحي واملعنوي ، فمن ضروب هذا االستعداد إ�شاؤه ديوا�ًـا للجـيش ، وكـان لصـاحب هـذا               

قل أثناء املعركة من صف إىلصف للتأكد من سالمة اخليل ،           منها أن ينت  . "الديوان اختصاصات واسعة    
 .. وصالحية السالح وعدد اجلنود، واستعراض مالبسهم وزينتهم وإهنم مجيعا يف حال مرضي 

كما اهتم بصناعة األسلحة ، وبناء السفن ، وعمل املفرقعات ، وتركيب األلغام واا�يق وما إليها 
ح الدين باألسطول، فأ�شأ له ديوا�ًا خاصا بـه خيـتص مبـوارده ، وطـرق                وقد عين صال  . من أدوات القتال    

  .)١(" أمري املاء " أو " أمري البحر " وأطلق على رئيس األسطول . صرفها ، وإدارة شؤون األسطول 
يكر على العدو بإميان راسخ ، وعزمية صادقة ، .. وبعد هذا االهتمام البالغ ، واإلعداد الكامل 

 . دحر منهزم ال يلوي على شيء فإذا هو من
 .وهذا سبب يف دحر العدو ، والوصول إىل شاطئ النصر والكرامة 

 :  وحدة البالد السياسية حتت إمرة واحدة - ٣
 حـني ا�تصـب علـى كرسـي الـوزارة مبصـر ، ومـات آخـر              رمحـه ا  سبق أن ذكر�ا أن صالح الدين       

ا�ًا علـى مصـر ، ثـم وسـع دائـرة مملكتـه ، فغـزا         هـ  ، أصبح صالح الدين سـلط      ٥٦٧خليفة فاطمي سنة      
، واحتــل بــالد الــيمن واحلجــاز ، وأصــبح البحــر األمحــر كلــه حتــت حكمــه ) جنــوبي مصــر ( بــالد النوبــة 

صـاحب الـبالد الشـامية حـني وافـاه األجـل ، عمـل صـالح         ) �ور الدين (وسيادته ، ومما ذكر�اه كذلك أن    
 اال�قسـام واالضـطراب ، فامتلـك دمشـق وحلـب وبقيـة الـبالد                الدين على ضم مملكته إليه بعد أن دخلـها        

، والشـام   ) كردسـتان   (وتكو�ت لصالح الدين يومئذ وحدة إسالمية ، تشمل مشال العراق ،            .. الشامية  
 . وغريها ... ، واليمن ، ومصر ، وبرقة 

                                                 
  .٥٧لمؤلفه الدآتور جمال الدين الرمادي ص " صالح الدين "  عن آتاب )١(
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 املقدسـة   وال شك أن إرساء هذه الوحدة ، وتثبيـت دعائمهـا كـان لـه أكـرب األثـر يف حتريـر األرض                      
بعد أن كا�ت حتكم من قبل الصـليبيني مـا ينـاهز املائـة عـام ، وممـا ال يتجـادل فيـه اثنـان ، أن الـبالد حـني                  
تتوحد إسالميا ، وترتبط ببعضها سياسيا، وحني يتوىل إمرهتا رجل مؤمن ، وبطل حمنك ، وقائد شـجاع      

ــإن النصــر لألمــة اإلســالمية   .. ، وســلطان مــدرب ، وأمــري خملــص    ــة العــز   ف ــد أن يتحقــق ، وأن راي الب
 . اإلسالمي ستخفق ال حمالة يف أرض اإلسالم وبالد املسلمني 

ــزاة           ــارد الغ ــاهر الصــليبيني ، وط ــدين ، ق ــص صــالح ال ــه البطــل املخل ــا اســتطاع أن يفعل ــذا م وه
 ثالـث احلـرمني ، وأوىل القبلـتني ، ومهـد عيسـى ، ومسـرى الـنيب                 : املتوحشني ، وحمرر املسـجد األقصـى        

  .ا رمحه اا عليوغفر له ، ورفعه يف اآلخرة مقام . 
 : اهلدف من القتال إعالء كلمة اللّه - ٤

من املقرر يف الشريعة اإلسالمية أن ااهد قبل أن خيوض معارك اجلهاد ، ويقاتل أعداء اإلسالم ،                 
حتى يكـون   ..  احلمية أو الرياء     عليه قبل كل شيء أن حيرر النية من كل قتال ألجل املغامن أو السمعة أو              

الَّذِين آمنـواْ يقَـاتِلُون فِـي سـبِيلِ اللّـهِ       {: جهاده خالصا لوجه اللّه ، ويف سبيل مرضاته حتقيقًا لقوله تعاىل   
 ) . .٧٦: النساء (}  والَّذِين كَفَرواْ يقَاتِلُون فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ

أيهـم  ..  عن الرجل يقاتل ، شجاعة ، ويقاتل محية ، ويقاتل ريـاء              ملا سئل النيب    : ويف احلديث   
  .)١("ه هي العليا فهو يف سبيل اللّهمن قاتل لتكون كلمة اللّ: "يف سبيل اللّه ؟ فقال عليه الصالة والسالم 

ا�طالقًا مـن مبـدأ القتـال إلعـالء كلمـة اللّـه خـاض صـالح الـدين حروبـه مـع الصـليبيني ، فقـد ذكـر                
حكاية يؤخـذ مـن مغزاهـا ومعناهـا أن قتـال            ) النوادر السلطا�ية   ( هباء الدين بن شداد يف كتابه       القاضي  

.. ألحكيـن عنه ما مسعـت منـه     : " صالح الدين للفر�ج كان يف سبيل اللّه وإعالء كلمته ، قال القاضي             
إىل مصر ، وكان  هـ  ، أعطى العسكر دستورا ، وأخذ عسكر مصر يف العودة ٥٨٤يف ذي القعدة سنة    

أخوه امللك العادل أمري اجليش ، فسار معه ليودعه ، وحيظى بصالة العيد يف القـدس ، وقـع لـه أن ميضـي                        
                                                 

 . البخاري ومسلم )١(

 )٧٥(الصفحة 



 

إىل عسقالن ويودعهم بعسقالن ، ثم يعود على طريق الساحل يتفقد الـبالد السـاحلية إىل عكـا ، ويرتـب                   
 �بقى يف عدة يسرية ، والفـر�ج كلـهم يف صـور             أحواهلا ، فأشاروا عليه أال يفعل ، فإن العساكر إذا فارقتنا          

 وودع أخاه والعسكر بعسـقالن ، ثـم سـر�ا يف خدمتـه إىل               رمحه ا ، وهذه خماطرة عظيمة ، فلم يلتفت        
فبينمـا أَ�ـا يف     .. الساحل طالبني عكا ، وكان الزمن شـتاء ، والبحـر هائجـا شـديدا ، وموجـه كاجلبـال                     

إ�ه متى ما يسر اللّه تعـاىل       : أما أحكي لك شيئًا يف �فسي       :  وقال    ا رمحهذلك التفت إيل صالح الدين      
فتح بقية الساحل ، قسمت البالد ، وأوصيت ، وودعـت ، وركبـت هـذا البحـر إىل جزائـره ، وأتبعتـهم         

ثم قال القاضي .. فعظم هذا الكالم عندي !.. فيها ال أبقي على وجه األرض من يكفر باللّه أو أموت          
 ينبغي أن خياطر املوىل بنفسه وبعسكره يف ركوب البحر ، والعسكر هو سـور اإلسـالم ومنعتُـه                ما: للبطل  

املـوت يف سـبيل اللّـه ، قـال          : أ�ا استفتيتك، ما أشـرف امليتـتني عنـدك ؟ فقلـت             : ، فقال له صالح الدين    
ا أطهرهـا ، وإىل     فـا�ظر إىل هـذه الطويـة مـ        . غاية ما يف الباب أن أموت أشرف امليتتني ؟          : صالح الدين   

هذا النفس ما أشجعها وأجرأهـا ، رمحـة اللّـه عليـه ، اللـهم إ�ـك تعلـم أ�ـه بـذل جهـده يف �صـرة دينـك ،                                 
 . اهـ كالم القاضي " وجاهد رجاء رمحتك فارمحه 

فمــن .. وســبق أن أشــر�ا إىل اســتغاثته ، واإلحلــاح يف دعائــه حــني مقارعتــه لألعــداء ، ومنازلتــهم
إهلي قد ا�قطعت أسبابي األرضية يف �صرة دينك ، ومل يبـق إال اإلخـالد إليـك ،         : " دعائه يف هذا اال   

، وهـذا دليـل آخـر علـى أن     " واالعتصـام حببلـك ، واالعتمـاد علـى فضـلك ، أ�ـت حسـيب و�عـم الوكيـل          
 . جهاده كان يف سبيل اللّه 

 النبيلة اليت وقفها مع أعدائه ، مواقفه: ومن األدلة األخرى اليت تؤكد أن قتاله كان إلعالء كلمة اللّه 
واملؤرخــون مجيعــا مــن شــرقيني وغــربيني ، ومســلمني ومستشــرقني قــد أفاضــوا يف تعــداد هــذه املواقــف ، 

منها توزيعه املال والدواب على املرضى واملسنني والفقراء من الفرجنـة، ومنـها             .. وتسجيل هاتيك املآثر    
 من - مما سنذكره يف حينه     -إىل غري ذلك    .. رض هلم بأذى  قبول فدائه لألسرى ، وإكرامهم ، وعدم التع       

 . املآثر الكرمية، واملواقف اخلالدة اليت سجلها التاريخ يف صفحاته ، وتلقنتها األجيال عن األجيال 
 )٧٦(الصفحة 



 

وكان الفـرق جليـا بـني معاملـة صـالح الـدين للصـليبيني               : ( يف ذلك   ) فيليب حيت   ( ويقول الدكتور   
ولقـد ذكر�ـا الشـيء      ) . ، ومعاملـة اإلفـر�ج للمسـلمني قبـل ذلـك بثمـان ومثـا�ني سـنة                  املد�يني مـن اإلفـر�ج      

عن رمحـة صـالح الـدين باألسـرى ومعاملتـه           " سياسة صالح الدين يف معاملة الصليبيني       " الكثري يف حبث    
 . النبيلة للنساء واألطفال والشيوخ، فارجع إليه 

  :  قضية التحرير كا�ت قضية اإلسالم واملسلمني- ٥
أن الكفار إذا اغتصبوا أرضًا للمسلمني ، وجب على : ومن األمور اليت قررهتا الشريعة اإلسالمية   

مجيع املسلمني يف األقطار اإلسالمية أن يقوموا قومة الرجل الواحد ، لتخلـيص األرض املغتصـبة مـن بـراثن                    
 اإلهليـة والتارخييـة تعـم األمـة     األعداء ، واستيالء الكفار ، وإذا قصـروا يف هـذا الواجـب فـإن املسـؤولية                

وصـدق اللّـه العظـيم    .. اإلسالمية قاطبة يف مشارق األرض ومغارهبا لتقصريهم املفرط وهتاوهنم األلـيم      
 : القائل 

ى كُـلِّ شـيءٍ   إِالَّ تَنفِرواْ يعذِّبكُم عذَابا أَلِيمـا ويسـتَبدِلْ قَومـا غَيـركُم والَ تَضُـروه شـيئًا واللّـه علـَ            {
ـبِيلِ اللّـهِ          {: والقائل  ) . ٣٩: التوبة  (} قَدِيرفِـي س أَ�فُسِـكُمو الِكُموواْ بِـأَماهِدجثِقَاالً وواْ خِفَافًا وا�ْفِر

ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم ريخ ٤١: التوبة (} ذَلِكُم . ( 
أ مجــع صــالح الــدين الكــردي مجــوع املســلمني علــى ا�طالقًــا مــن هــذه الفكــرة ، وحتقيقًــا هلــذا املبــد

اخــتالف أجناســهم وألــواهنم ولغــاهتم حتــت لــواء الوحــدة اإلســالمية ليقفــوا وقفــة صــامدة أمــام الصــليبية    
 وا�تـهكت مسـرى حممـد j    احلاقدة ، واالستعمار اللئيم ، أمـام القـوة الباغيـة الـيت د�سـت مهـد عيسـى           

 . سلط بغيض بوحشية فاجرة ، ومهجية وضيعة ، وت
ــهم اإلســالم إخــوة متحــابني مرتامحــني        وكيــف ال يهــب املســلمون هبــة الرجــل الواحــد ، وقــد جعل

 . متعاطفني كاجلسم الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى ؟
وقد مجعهم اإلسالم حتت راية واحدة على اختالف أجناسهم وألواهنم ولغاهتم ، ال       .. وكيف ال   

 !.فضل لعربي على عجمي ، وال ألبيض على أسود إال بالتقوى ؟
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وهم أبناء عقيدة واحدة جيمعهم الدين ، ويوحدهم القرآن، ويؤلف بينـهم اإلسـالم ،               .. وكيف ال   
 !.وترفرف فوق هاماهتم املرفوعة راية التوحيد ؟

رفرف عليها رايـة  وكل شرب من األرض يذكر فيها اسم اللّه هي أرضهم ، وكل ديار ت     .. وكيف ال   
 : وما أحسن ما قال بعضهم ! اإلسالم هي ديارهم ؟

i  النيل   ووادي   فيه   الشام        وطنا يل اإلسالم سوى أدري ولست iانسي 
 أوطا�يii  لب  من  أرجاءه   عددت        بلدiiٍ   يف   اللّه   اسم   ذكر   وكلما
كان يتمنى أن ينال الشهادة يف سبيل اللّه ، حتـى           وكل واحد من جنود صالح الدين       .. وكيف ال   

 : إذا خر شهيدا يف املعركة متثل بقول القائل 
i  أُقتَلُ  حني   أبايل   ولست iامصرعي اللّه يف كان جنبٍ أي على        مسلم 

 !. ؟" فزت ورب الكعبة: " ، أو قال " عجلت إليك ربي لرتضى : " أو قال 
 صالح الدين كل مسلم آمن باللّه ربا ، وباإلسـالم دينـا ، ومبحمـد  �بيـا     وهكذا اخنرط يف جيش  

ألن القضية اليت مـن أجلـها جياهـدون ويف سـبيلها يستبسـلون              .. ورسولًا بغض النظر عن جنسه أو لغته        
 .ويستشهدون هي قضية اإلسالم األوىل ، وقضية املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا 

 
* * * 
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 الفصل العاشر
 فلسطني بني األمس واليوم

 
 أن �عرج على - وحنن �ستعرض سر اال�تصار على الصليبيني وأسبابه-وال يفوتنا يف هذه املناسبة 

أسباب الفشل والعار واخلزي واهلوان يف حروبنا اليوم مع اليهود يف فلسطني ، وإن شـئت قـل عـن هزميتنـا                      
 العشرين، أمام من ؟ أمام أذل أمة علـى مـر التـاريخ ، أمـام مـن جعـل            املنكرة اليت منيت هبا أمتنا يف القرن      

اللّه منهم القردة واخلنازير ، أمام من حلَّ عليهم غضب اللّه ولعنته إىل يـوم الـدين ، أمـام مـن عرفـوا بالغـدر                         
 والغـدر عـرب   واجلنب واخليا�ة ، أمـام مـن اشـتهروا باخلسـة والـد�اءة والنذالـة ، أمـام اليهـود أصـحاب املكـر              

 .العصور والتاريخ 
وإذا كنا يف الفصل التاسع �قبنا عن سر اال�تصار الذي أحرزه السلطان صالح الدين يف حروبه مـع                   
الصــليبيني ، فلنبحــث يف هــذا الفصــل عــن أســباب الفشــل واهلزميــة الــيت منيــت هبــا األمــة اإلســالمية يف     

  .)١(كتاب  م  حتى �شر هذا ال١٩٤٨معاركها مع اليهود منذ عام  
 : تنحصر يف األمور التالية - يف �ظري -وأسباب الفشل 

 : اهنيار اجلا�ب املعنوي والروحي - ١
فـإن مـن أسـباب      " تقـوى اللّـه واالحـرتاس مـن املعاصـي           " فإذا كان مـن أسـباب النصـر يف حطـني            

حلَّ يف صـفوف األمـة ،   الذي " اهنيار اجلا�ب املعنوي والروحي" الفشل واهلزمية يف معاركنا مع اليهود هو    
كــم مسعنــا عــن . والــذي طغــى علــى اجليــوش الــيت باشــرت احلــرب ، وكافحــت العــدو يف معــارك اجلهــاد 

حماربني يف الصفوف األمامية كا�وا حيتسون اخلمر ، ويرفه هلم باملومسات واملغنيات ، والعدو أمامهم يرقب 
 .ية ؟أوضاعهم ، ويتعرف على اهنيارهم الروحي ، وميوعتهم اخللق

                                                 
 . م في السنة التي طبع فيها الكتاب ألول مرة ١٩٧٤ آان نشره عام )١(
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وكم مسعنا من بعض اإلذاعات العربية يف اللحظات اليت كا�ت فيهـا احلـرب مسـتعرة، والقتـال علـى                    
قـاتلوا واضـربوا واسـحقوا العـدو ، إن          : أشده كا�ت الصيحات تلهب محاس احملاربني مبثل هذه الكلمات          

ــة املطربــة معكــم ، واألخــرى املمثلــة جبــ     ــه الفنــا�ني والفنا�ــات مــن ورائكــم ، إن فال� أمــا : ا�بكم ، أمــا اللّ
 . أما استمطار الغوث اإلهلي ؟ فلم يكن يف احلسبان : التقوى 

 عشـرات اآلالف مـن صـور املطربـات     - قبل املعركة بأيام -وكم مسعنا عن قيادات عربية وزعت    
  . واملمثالت على اجلنود املرابطني يف خط النار تشجيعا هلم على امليوعة، وتقوية لروحهم املنهارة ؟
 ١٩٦٧( وكم مسعنا عن جمالت رمسية كا�ـت تـروج لإلحلـاد ، وتشـيع الكفـر والضـالل قبـل حـرب             

بشهر دون حياء وال خجل ، حتى بلغت الوقاحة يف كاتـب ملحـد أن يكتـب مقالًـا يف جملـة مسـؤولة                        ) م  
 : فمما جاء يف املقال " الطريق خللق إ�سا�نا العربي اجلديد " عنوا�ه 

اسـتعا�ت  .. فتشت عن القيم القدمية يف اإلسـالم واملسـيحية          .. لعرب باإلله   استنجدت أمة ا  " 
ويـتمم  " كل ذلك مل جيد فتيلًا      .. بالنظام اإلقطاعي والرأمسايل وبعض النظم املعروفة يف العصور الوسطى          

ق والطريق الوحيدة لتشييد حضارة العرب ، وبنـاء اتمـع العربـي ؛ هـو خلـ                : " الكاتب حديثه ، فيقول     
 " . اإل�سان االشرتاكي العربي اجلديد 

الذي يؤمن أن اللّه واألديان واإلقطاع " واإل�سان الذي يريد أن خيلقه هذا ارم امللحد هو اإل�سان 
، والرأمسال واالستعمار ، واملتخمني ، وكل القيم اليت سادت اتمع السابق ، ليسـت إال دمـى حمنطـةً يف     

 " . متاحف التاريخ 
 قصـيدة لشـاعر   )١(أن تنشـر جملـة املعلـم العربـي     :  يؤسف له ، ويرتك يف القلب لوعـة وحسـرة          ومما

ملحد باع دينه وشرفه وضمريه للشيطان بل ذهب يعلنها إحلادية سافرة، وإباحية فاجرة ، ومبادئ ضالة                 
 : كافرة ، فمما جاء يف هذه القصيدة 

                                                 
انون األول ص     ١٩٦٥عشرة سنة  من مجلة المعلم العربي في عددها الخامس السنة الثانية    )١( اني آ وان  ٥٤ عن عدد تشرين الث  عن

 .لصالح عضيمة " نشيد العروسة الضائعة " القصيدة 
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 ها �غمي هذي فلسطني حيلى ذكر=جاءت تسري بال دربٍ وال قدم 
 وبالصنمii  حقدا  هبم  كفرت  إ�ي        عبدوا وهل صلوا هل القوم تسائل
i  من  األوثان  مع  مات  واللّه        مبوكبهاii  تسمو   هلم   صالة   وما iقدم 
i الغيب  �تجاع  ال  توجهوا        فأرقهم    ضيم    هبم    أملَّ    إذا iواحلكم 
i  الذ  قلب  اهلول  ويركب        مشائلهii  �تها  من  بالغيب   يلوذ iبالشيم 

 : ثم يقول لعنة اللّه عليه 
 حكمii من الصرب برب كفرت إ�ي        ومعذرة صربٍ عن اجلمع تكشف

ومن العجيب أن تنشر هذه القصيدة جملة املعلـم العربـي الـيت يـدعي حمرروهـا أن هـذه الـة هـي                      
يت أ�شئت ألجل غرس بذور اإلميان واألخالق والعلم يف �فوس املعلمني والطالب ،             الة الرتبوية الوحيدة ال   

وإذ تطالعنا هبذه القصيدة امللحدة اليت يتقاطر منها احلقد واللـؤم واخلبـث علـى عقائـد األمـة ، ورسـاالت                      
ا يف  أن ينــالوا مــن عــدوهم �يلًــا أو ينصــرهم - واحملــاربون علــى هــذه احلــال -فهــل يعقــل !.. األ�بيــاء 

 معركة املصري ؟ 
أليس حال أولئك املتحللني أشبه ما تكون حبال أبي جهل لعنه اللّه حيث أرسل إليه أبو سـفيان أن        

واللّه ال �رجع حتى �ـرد بـدرا   : ( ارجع باجليش فإن عري�ا قد جنت ، فما كان جواب أبي جهل إال أن قال  
وتتحدث .. ر ، و�شرب اخلمر ، وتعزف علينا القيان         ، فنقيم عليه ثالثًا ، فنطعم الطعام ، و�نحر اجلزو         

 ) .العرب مبسري�ا 
 املنـهج الواضـح ، والتخطـيط الكامـل، لكسـب املعركـة ،       رضي ا عنـه أمل يضع عمر بن اخلطاب      

أمـا بعـد فـإ�ي      : " واال�تصار على العدو ؟ أمل يقل لقائده سـعد بـن أبـي وقـاص حـني وجهـه لفـتح فـارس                        
اللّه على كل حال ، فإن تقـوى اللّـه أفضـل العـدة علـى العـدو ، وأقـوى املكيـدة يف                      آمرك ومن معك بتقوى     

وآمــرك ومــن معــك أن تكو�ــوا أشــد احرتاســا مــن املعاصــي مــنكم مــن عــدوكم ، فــإن ذ�ــوب  .. احلــرب 
اجليش أخوف عليهم من عدوهم ، وإمنا ينصر املسلمون مبعصية عدوهم للّه ، ولوال ذلك مل تكـن لنـا هبـم                      
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ن عدد�ا ليس كعددهم ، وعدتُنا ليست كعدهتم ، فإن استوينا يف املعصية كان هلم الفضل علينا                 قوة ؛ أل  
 " . يف القوة ، وإال�نصر عليهم بفضلنا مل تغلبهم قوتنا 

 . إىل آخر ما جاء هبذا العهد الذي أخذه عليهم ، وبالنصح الذي وجهه هلم 
 اخلـالق ، وجيهـر بالـدعاء إىل اإلحلـاد وجيحـد      فهـذا بالنسـبة للمعاصـي ، فكيـف مبـن ينكـر وجـود       

 .. مبادئ الدين واألخالق ؟ 
فهذه حقيقة هامة ينبغي أن تعيها األمة اإلسالمية بشكل عـام ، والـدول العربيـة بشـكل خـاص إن                 

 : وصدق اللّه العظيم القائل . أرادوا أن يصلوا إىل قمة الكرامة والنصر املبني 
} م اللَّه نرنصلَيوزِيزع لَقَوِي اللَّه إِن هرنص٤٠: احلج (} ن ي. ( 

 ) .٧: حممد (} أَقْدامكُم  ويثَبت ينصركُم اللَّه تَنصروا إِن {: والقائل 
 :  التفرق والتنابذ واخلصام - ٢

مـن  فـإن   " وحـدة الـبالد السياسـية حتـت إمـرة واحـدة             : " وإذا كان من أسباب النصر يف حطـني         
 ) . التفرق والتنابذ واخلصام ( أسباب الفشل واهلزمية يف معاركنا مع اليهود اليوم هو 

وكم مسعنا عن مهاترات واهتامات وشتائم بني امللوك ورؤساء احلكومات كا�ت تنقلـها أمـواج األثـري          
غضـبه علـى اآلخـر      إىل أمساع الد�يا هنا وهناك ، وكـلٌّ يتـهم اآلخـر بالعمالـة واخليا�ـة ، وكـلٌّ يصـب جـام                        

ليغض من شأ�ه ، ويظهره مبظهر اخلائن العميل ، والعدو يرقب بعني ساهرة هذه االهتامـات والشـتائم ، وال            
شك أ�ـه ينتشـي فرحـا ، ويـرقص طربـا علـى مـا وصـلت إليـه حـال األمـة اإلسـالمية مـن تنابـذ وعـداوة                            

دي يف العـامل علـى اهلجـرة إىل فلسـطني، ويعمـل             وبغضاء ، بينما العدو يتقوى ماديا ومعنويا ويشجع كل يهـو          
 . ليل هنار ليصل إىل تنفيذ خمططه من الفرات إىل النيل 

وما هذا التفرق والشتات الذي منيت به احلكومـات العربيـة يف عصـر�ا اليـوم إال مـن �تـائج التخلـي                       
و غربيـة فئـات الشـعب       عن اإلسالم ، فلقد أثار هؤالء احلكـام مببـادئهم املسـتوردة سـواء أكا�ـت شـرقية أ                  

 )٨٢(الصفحة 



 

بعضها على بعض ، وأثاروا حفيظة احلكومات اليت ال تقبل مبادئهم ، وال تلتقي مـع أفكـارهم ومعتقـداهتم        
 .، وكان من �تيجة ذلك التباين يف املناهج، واالختالف يف السبل ، والتناقض يف املذاهب واألفكار 

وهذا ينتمي إىل موسكو ، واآلخـر ينتمـي إىل     فهذا ينتمي إىل واشنطن ، واآلخر ينتمي إىل لندن ،           
بكـني ، وهــذا يسـمى بــاليمني ، وهــذا يسـمى باليســار ، وهكـذا تفرقــت األمــة العربيـة املســلمة إىل شــيع      

ومل يكـن  . وأحزاب ، ودول أو دويالت ، صنفها املصنفون إىل ثوريني وحمـافظني ، إىل تقـدميني ورجعـيني        
دة ، أو أن ينضـووا حتـت رايـة واحـدة ، ألهنـم ختلُّـوا عـن شـريعة                  يف اإلمكان أن جيتمعوا على فكـرة واحـ        

وأَن هــذَا  { : وهذا ما حذر منه القرآن الكريم حيث قال   . اإلسالم ، وتنكَّبوا عن احلكم مبا أ�زل اللّه         
 والَ { ) . ١٥٣: األ�عـام  (}   هِصِـراطِي مسـتَقِيما فَـاتَّبِعوه والَ تَتَّبِعـواْ السـبلَ فَتَفَـرقَ بِكُـم عـن سـبِيلِ         

 ) .٤٥: األ�فال ( } رِحيكُم وتَذْهب فَتَفْشلُواْ تَنازَعواْ
 أن ينـالوا مـن عـدوهم �يلًـا أو ينصـرهم اللّـه يف معركـة         - واملسـلمون علـى هـذه احلـال          -هل يعقـل    

 املصري ؟ 
 : االهتمام للقضية بالقول ال بالفعل - ٣

، فـإن   ) اإلعداد الكامل واالهتمام البالغ لقضية التحريـر        : ( صر يف حطني    وإذا كان من أسباب الن    
ــو      ــوم هـ ــود اليـ ــع اليهـ ــا مـ ــة يف معاركنـ ــل واهلزميـ ــباب الفشـ ــن أسـ ــبجح   ( مـ ــالقول والتـ ــية بـ ــام للقضـ االهتمـ

 ) .والتدجيل 
ومنذ أن ظهرت على الوجود قضية فلسطني كم مسعنا عن خطب ر�ا�ة، وكلمات محاسـية ملتهبـة            

مام اجلمهور احملتشد إلهلاب عواطفه، واسـتثارة مشـاعره ، واجلمهـور السـاذج يقابـل هـذه الكلمـات                    تُلقى أ 
بالتصفيق احلاد ، واهلتاف املدوي محاسا وتأثرا ولكن دون أن يعقـب ذلـك أعمـال إجيابيـة ، وإعـدادات                     

 : أما قال اللّه تعاىل .. عسكرية 
 .}  كَبر مقْتًا عِند اللَّهِ أَن تَقُولُوا ما لَا تَفْعلُـون }٢{ولُون ما لَا تَفْعلُون  يا أَيها الَّذِين آَمنوا لِم تَقُ   {

 )٢-١: سورة الصف (
 )٨٣(الصفحة 



 

 بذاكاii هلم تقر ال  وليلى        بليلى وصلًا يدعي وكلٌّ
ظم ،  بل كا�ت القضية الفلسطينية تسري إىل أسوأ ، وكلما ا�تهينا من �كبة وقعنا يف �كبة أشد وأع                

ألن األمـة  .. وكل يوم يشرق على الد�يا مشسه هو من صاحل إسرائيل قـوة وتوسـعا ، وإعـدادا وإحكامـا       
املسلمة ليست على مستوى القضية واملسؤولية ، والشعوب قد أصـاهبا اليـأس والقنـوط ، وهـا هـي ذي            

واحلـني ، وهـا هـي       ومشروعات أخـرى تصـل إىل مسـامعنا بـني احلـني             ) روجرز  ( أخبار الصلح ومشروع    
بعض الدول العربية تتبنى ما تعلنه الدول الكربى من مشروعات مجلـة وتفصـيلًا ، وهنـاك خمطـط رهيـب                     

وال شك أن كل هذا لصـاحل إسـرائيل ،   .. لتصفية العمل الفدائي ، وطعن القضية الفلسطينية يف الصميم    
 .الكبرية ومرحلة أوىل لتحقيق مطامعها التوسعية ، وأهدافها االستعمارية 

ومــن حــني أن ولــدت إســرائيل حتــى اليــوم مل يكــن أكثــر احلكــام علــى املســتوى الالئــق مــن االهتمــام  
ولــو كــا�وا كــذلك ألغلقــوا دور الفجــور، وصــاالت الــرقص ،  .. للقضــية الفلســطينية واجلهــاد يف ســبيلها 

الثا�يــة ، وملنعــوا مــن يف أعقــاب تســلمه الســلطة أيــام احلــرب العامليــة " دجيــول " وحا�ــات اخلمــر كمــا فعــل 
إذاعاهتم وتلفازهم األغا�ي اخلليعة ، واملسرحيات املاجنة ، والرقص الصفيق ، وألعدوا الشباب إعدادا 

 !!.. كاملًا من �احية اخللق والدين ، وملنعوا من اتمع كل مظهر من مظاهر التخنث وامليوعة واالحنالل
 االهتمـام واإلعـداد واالخنـراط يف بوتقـة امليوعـة             مـن عـدم    -فهل يعقل واملسلمون على هذه احلـال        

  أن ينالوا من عدوهم �يلًا ، أو ينصرهم اللّه يف معركة املصري ؟-واالحنالل 
 :  القتال مل تكن غايته إعالء كلمة اللّه - ٤

، فإن من أسباب الفشل واهلزمية ) القتال إلعالء كلمة اللّه ( وإذا كان من أسباب النصر يف حطني  
 معاركنا مع اليهود اليوم هو القتال ألجل العصبيات واألهواء واألفكار املستوردة ، واملبادئ املسـتحدثة                يف

اليت ال متت إىل اإلسالم بصلة وال �سب ، وكم مسعنا عن مسؤولني ورؤساء حني كا�وا خيطبـون وحيضـون                    
ه يف كلمـاهتم ، وال تسـمع حسـا          األمة على القتال ، ويستنهضون مهتها للحرب ، كا�وا ال يذكرون اسـم اللـّ              

 )٨٤(الصفحة 



 

وال ذكرا لإلسالم يف أقواهلم وتصـرحياهتم وإمنـا كـا�وا يعلنوهنـا جاهليـة سـافرة ، وعصـبية جـائرة يف حـض            
 . الناس على القتال ، واستنهاض مهمهم للحرب 

 . م  كا�ت الدعوة إىل القتال باسم القومية ١٩٤٨ففي سنة  
 . لقتال باسم القومية م  كا�ت الدعوة إىل ا١٩٥٦ويف سنة  
 . م  كا�ت الدعوة إىل القتال باسم املبادئ الثورية ١٩٦٧ويف سنة  
 .م  كا�ت الدعوة إىل القتال باسم العزة العربية والتحدي والصمود ١٩٧٣ويف سنة  

 سـلْطَانٍ إِن يتَّبِعـون إِلَّـا الظَّـن ومـا            إِن هِي إِلَّا أَسماء سميتُموها أَ�تُم وآباؤكُم ما أَ�زلَ اللَّه بِها مِن            {
 لَقَدو ى الْأَ�فُسو٢٣: النجم (} تَه . ( 

ولسنا �دري ما تطالعنا به األيام من شعارات كافرة ، ومسـميات ضـالة ، ال يقصـد منـها إال إبعـاد                  
 ا�بعاث األقالم املأجورة اإلسالم عن كل مقاومة للعدو ، وعن كل حترير لألرض املغصوبة ، وأظلم من ذلك        

 تناوش الدين ، وتتطاول على ذات اللّه ، واإلسالم ، والرسـل ، فمـن مجلـة مـا            - يف حربنا مع اسرائيل      -
إن العلم سيجد جناته    : ( قوله  ) من النكسة إىل الثورة     (  التقدميني يف كتاب أمساه      )١(قرأ�ا ألحد العمالء    

فهـؤالء املتمـردون هـم      .. ارتنا وثقافتنا وكل ما حنب هنايتـه        عن طريق املتمردين ، فبدوهنم ستلقى حض      
 ) . ملح األرض ، ومسؤولون عن اللّه ؛ أل�ين مقتنع بأ�ه مل يوجد بعد ، وإن كان علينا أن خنلقه 

فهل �نتصر هبؤالء الثوريني املتمردين على اللّه وعلى شرائعه وعلى رسـاالته وأ�بيائـه ، أم �سـري مـن                    
 ..  ومن كارثة إىل كوارث ؟�كبة إىل �كبات ،

على اللّه " فهل يرجى من هؤالء خري ؟ وهل يتحقق على أيديهم �صر ، وهم هبذا التمرد السافر، 
 وهل ميكن أن يكون هؤالء يوما، جنود فداء، وأبطال معركة ؟ " . واإلسالم " " والقيم العليا " " 

 . لن تتحرر فلسطني هبؤالء امللحدين األقزام 
 .  فلسطني وتزول إسرائيل جباحدي األديان ، ومنكري اخلالق لن تتحرر

                                                 
 . اسمه نديم البيطار )١(

 )٨٥(الصفحة 



 

 . لن تتحرر فلسطني بالعابثني ارمني من عشاق الفجور ومدمين اخلمور 
إ�ي علـى يقـني أن إسـرائيل لـن تـزول ، وفلسـطني لـن تتحـرر إال علـى أيـدي املـؤمنني الصـادقني ،                             ( 

 عن املنكـر ، واحلـافظني حلـدود اللّـه ، الـذين خيوضـون                الراكعني الساجدين ، اآلمرين باملعروف ، والناهني      
أولئـك الـذين ال يقـف هلـم         .. املعارك أطهارا متوضِّئني ، قد تطهرت قلوهبم ، قبل أن تتوضـأ أعضـاؤهم               

هيب ياريح اجلنـة يـا �صـر اللّـه اقـرتب ، يـا رجـال                 .. أحد ، وال تصمد أمامهم قوة إذا �ادى فيهم املنادي           
 .قرآن بالفعال القرآن زينوا ال

أولئك الذين يثورون على التفكري املادي ، ويسخرون من لغة األرقام ، وال يعبـأون مبـا لـدى العـدو                     
قـد اتسـع أفقهـم فتجـاوزوا األرض إىل السـماء ، وختطـوا عـامل                 " كيـف   " واثقني مبـا معهـم مـن        " كم  " من  

 {صرة العامل ، فـإن معهـم اللّـه جـل شـأ�ه      الشهادة إىل عامل الغيب، وآمنوا بأهنم إن فقدوا والية الناس و�
أولئـك هـم   . }  هـو  إِلَّـا  ربك جنود يعلَم وما {، ومعهم جنود اللّه } �َصِريا  بِاللّهِ وكَفَى ولِيا بِاللّهِ وكَفَى

 إعـالء   الذين ستُحرر هبم فلسطني، وتُقتلع هبم جرثومة اليهودية من أرض اإلسالم ، ليس هلؤالء هـدف إال                
 " .اللّه أكرب" كلمة اللّه، وال عنوان إال اإلسالم ، وال شعار إال العبودية للّه ، وال هتاف إال 
ال تقوم السـاعة حتـى يقاتـل    : "وإىل هؤالء احملاربني املؤمنني أشار النيب  يف حديث له حيث قال           
جـــر والشــجر ، فيقـــول احلجـــر  املســلمون اليهـــود ، فيقتلــهم املســـلمون ، حتـــى خيتبــئ اليهـــودي وراء احل   

  ..)١(" يا مسلم ، ياعبد اللّه ، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله : والشجر 
ال األرد�يـون ، وال السـوريون ، وال         " املسـلمون   " هؤالء هم قتلة اليهود ، وحمـررو فلسـطني ، إهنـم             

 " . املسلمون " إال فقد ختلوا عن هذه العناوين ومل يبق هلم عنوان .. الفلسطينيون ، وال العرب 
فلـيس هلـم رايـة إال اإلسـالم ،     . يا مسلم ، يا عبـد اللّـه      : هؤالء هم الذين يناديهم احلجر والشجر       

هـذا هـو املقاتـل الـذي ترجتيـه األمـة، وهـو الـذي سـيزيل ملـك                    . وليس هلم شطر إال العبودية للّـه وحـده          
املسـلم الـذي خالطـت قلبـه     " املسـلم  " ى أ�ـه  إسرائيل والذي سـيقتل اليهـود �بأ�ـا الـذي الينطـق عـن اهلـو          

                                                 
 . رواه مسلم )١(

 )٨٦(الصفحة 



 

اجلغـرايف  " بشاشة اإلميان ، واتقدت بني جواحنه شعلة اليقني ، وباع احلياة الد�يا بـاآلخرة ، ولـيس املسـلم     
الــذي ورث اإلســالم مــن أبويــه كمــا ورث امســه ولقبــه ، فلــيس لــه مــن االســم إال العنــوان والتســجيل يف  " 

، أما عبد الشهوات ، عبد املرأة ، عبد الكأس ، عبد الد�يا والدرهم ، " اللّه ع بد "شهادة امليالد ، إ�ه 
أما هذا فلن يتحقق به �صـر ، ولـن تتحـرر بـه أرض ، ولـن      .. عبد املبادئ املستوردة من صناعة اليهود     

 . )١() ترتفع به ألمتنا راية ، وليس من ورائه إال النكسات والوكسات 
م  ملــا صــمدت هلــم فرقــة مــؤ منــة تنتمــي إىل اإلخــوان  ١٩٤٨ حــرب  ولقــد ذاق اليهــود الــويالت يف

  رجل ، وقد صنعت العجائب ، وحققت ما يشبه ٢٠٠املسلمني ، هذه الفرقة اليت كا�ت ال تتجاوز الـ   
 .. املعجزات على الرغم من ضعف اإلمكا�يات ، وقلة االستعدادات ، وظهور اخليا�ات 

ملؤمنــة تطلـب الشـهادة يف ســبيل اللّـه، وتسـعى إىل املــوت     وكيـف ال ، وقـد خرجــت هـذه الفرقـة ا    
حنـن  : ( وكان أسريا لديهم " معروف اخلضري " ركضًا بغري زاد ، حتى قال أحد اليهود للضابط ااهد  

ــوة كمــا خنــاف مــن هــؤالء املتطــوعني ، فســأله الضــابط      ــال   : ال خنــاف أي ق ــذي خيــيفكم منــهم؟ ق وماال
 ) .  من بالد شتى إىل هذه األرض لنعيش وهؤالء جاءوا ليموتوا لقد هاجر�ا وجئنا: اليهودي 

وكم مسعنا يف حرب رمضان األخرية عن ضباط مؤمنني ، وجنود مسلمني ممن كا�وا يؤدون اخلدمـة                 
اإللزامية يف اجليش السوري قد أبلوا البالء احلسن ، وثبتوا ثبات األبطال ، وكبدوا العدو اليهودي اخلسائر                 

ومـا ذاك إال لقتـاهلم إلعـالء كلمـة اللّـه ، وحتلِّـيهم               .. وحققوا ألمتهم بعض اال�تصارات اخلالدة      الفادحة ،   
 .. باألخالق الفاضلة ، والرجولة الكاملة ، واألدب اإلسالمي الرفيع 

ودخول املعركة باسم اإلسالم     ) و�يل الشهادة يف سبيل اللّه    ( إذن فاإلميان باللّه وإعالء كلمة اللّه ،        
 . أول مقدمات النصر هو 

 من القتال ألجل العصبيات واألهواء والشعارات املسـتوردة         -وال يعقل واملسلمون على هذه احلال       
 !  أن ينالوا من عدوهم �يلًا ، أو ينصرهم اللّه يف معركة املصري-

                                                 
  .٨٩لألستاذ يوسف القرضاوي ص " النكبة الثانية "  من آتاب )١(

 )٨٧(الصفحة 



 

 : جعل قضية فلسطني قضية عربية حمضة - ٥
فـإن مـن أسـباب    " تحريـر قضـية إسـالمية    جعل قضية ال: " وإذا كان من أسباب النصر يف حطني      

 .الفشل واهلزمية يف معاركنا مع اليهود اليوم هو جعل قضية فلسطني قضية العروبة والقومية 
وكم مسعنا من إذاعات ، وقرأ�ا يف صحف ، يروج مذيعوها وكتَّاهبـا الـدعوة إىل القوميـة العربيـة ،             

 وجماهبة اليهود؟ وأن العرب وحدهم هم املسؤولون عن حترير فلسطني 
مسـلم يؤمنـون بثالـث احلـرمني ،      أليس يف هذه التصرحيات والكلمات إغفال وجتاهل لستمائة مليون

وأوىل القبلتني ، ومسرى سيد�ا حممد عليه الصالة والسالم ، بل يعتربون أن القتال يف سبيل أرض اإلسالم             
 أعظم اجلهاد وأمسى الغايات ؟

قومية أو باسم العروبة ، خيا�ة لإلسالم ، وخيا�ة للمسلمني ، وخيا�ـة             إن معاركنا مع اليهود باسم ال     
 .للقضية الفلسطينية 

فألن املنادين للجهاد باسم القومية أو العروبـة أبعـدوا اإلسـالم عـن القتـال               : أما إهنا خيا�ة لإلسالم     
 . بامسه واجلهاد يف سبيله 

سم القومية أو العروبة قد اعتربوا رابطـة اإلخـاء          فألن املنادين باجلهاد با   : أما إهنا خيا�ة للمسلمني     
 إِ�َّمـا { : هي رابطة العروبة ، وآصـرة اإلميـان هـي آصـرة القوميـة، واللّـه سـبحا�ه يقـول يف حمكـم كتابـه           

ونمِنؤالْم ةو{: ويقول ) . ١٠: احلجرات (}  إِخةاحِدةً وأُم تُكُمذِهِ أُمه ٩٢: األ�بياء (}  إِن. ( 
وهل يفهم من هاتني اآليتني الكرميتني إال أن الرابطة احلقيقية اليت جتمع املسلمني ، وتوحد بينـهم هـي         

 ؟م واجلنس واللون واللغة والتاريخرابطة العقيدة اإلسالمية ، هذه الرابطة اعتربها اإلسالم فوق رابطة الد
 ة ؟فهل رأيتم يف تاريخ األمة اإلسالمية خيا�ة أعظم من هذه اخليا�

وهل مسعتم يف كل املعارك اليت خاضها املسلمون مع أعدائهم يف القديم واحلـديث جحـودا و�كرا�ًـا                  
 ألخوة اإلسالم مثل هذا اجلحود والنكران ؟

 )٨٨(الصفحة 



 

فألن املنادين للجهـاد باسـم القوميـة أو العروبـة قـد وقفـوا مـن                 : أما إهنا خيا�ة للقضية الفلسطينية      
ة والبغضاء إلشعارهم زورا وهبتا�ًا أن قضية فلسطني هي قضية العرب           املسلمني غري العرب موقف اافا    

 . وليست قضية املسلمني 
 أن يتحفــز املســلمون يف مشــارق األرض ومغارهبــا لنصــرة   - بعــد ردود الفعــل هــذه  -فهــل يعقــل 

ة تربطهم فلسطني ، واجلهاد ألجل األرض املقدسة بعد أن قطع مروجوا الدعوة إىل القومية العربية كل آصر
 . بالدول اإلسالمية، وفَصموا كل وشيجة تنسبهم إىل عقيدة اإلسالم ؟ 

ــائهم األولــني �ســبا غــري �ســب اإلســالم ،      وهــل عــرف املســلمون يف تــارخيهم ايــد ، ويف ســرية آب
 . ورابطة غري رابطة اإلميان والقرآن ؟ 

 : وصدق من قال 
ينصر   القوم   دعي  iiعيهالصميم احلسب بذي حقهليل        مد 
  متيمii أو  بقيس  افتخروا  إذا        سواهii يل أب ال  اإلسالم  أبي

لقـد دأب زعمـاء     ( ،   ٨٢ص  " اإلميان طريقنـا إىل النصـر       " يقول الشيخ حممد منر اخلطيب يف كتابه        
هم إىل  العرب من سنوات طويلة ليجعلوا قضية فلسطني قضية عربية خالصة، ولست أدري ما الذي دعـا               

لست أدري ما الذي دعاهم ليتنكروا ملسـلمي العـامل ، وعـددهم أكثـر مـن ألـف مليـون حيتلـون                       . ذلك ؟ 
 . أعظم بقاع الد�يا ، وأغنى مناطق األرض ، وميلكون الذهب األسود واألبيض ؟

ــم يفعلــون ذلــك ، وقــد رأينــا األمــم تســعى الكتســاب األصــدقاء، وتســتجدي تأييــد   لســت أدري لِ
 .  ؟الشعوب هلا

غاية ما أستطيع أن أفهمه من صنيع زعماء العرب هذا ، أهنم يريدون أن يسرتضـوا مـواطنيهم مـن            
ولكن هل ينزعج مواطنو�ا النصـارى  . النصارى ، وهم قلة موزعة على بالد العرب من اخلليج إىل احمليط     

  ؟ من جندة إخوا�نا املسلمني إل�قاذ فلسطني ، وإ�قاذ مهد عيسى ، وكنيسة القيامة

 )٨٩(الصفحة 



 

هل ينزعج مواطنو�ا النصارى ، إذا رأوا املسلمني من غـري العـرب يسـابقون العـرب مجيعـا إىل بـذل                      
وحجة أولئك الذين يفصلون بني اإلسالم والعروبـة يف         ) دمائهم رخيصة يف سبيل إ�قاذ األرض املقدسة ؟         

 قتــال أو معركــة ، وســريمينا  حربنــا مــع اليهــود أن العــامل اليــوم مل يعــد يســمع لنغمــة الــدين والــدعوة إليــه يف   
بالرجعيــة والتخلــف إن حنــن جعلنــا القضــية الفلســطينية قضــية إســالمية، ولكــن ألــيس يــدري هــؤالء أن   
إسرائيل حني قامت ، قامت على أسـس دينيـة ، وأن الدعايـة الـيت تقيمهـا لنفسـها يف اخلـارج هـي باسـم                           

 . اليهودية 
قد قابلت اللورد بلفـور وزيـر خارجيـة بريطا�يـا ، الـذي              ل: ( يف مذكراته   " وايزمان  " يقول اليهودي   

إن الصـهيو�ية  : ملـاذا مل تقبلـوا إقامـة الـوطن القـومي يف أوغنـدا؟ وقلـت لبلفـور                   : بادر بسؤايل علـى الفـور       
ولكـن اجلا�ـب الروحـي منـها ال ميكـن إغفالـه ، وأ�ـا واثـق متـام                    .. حركة سياسة قومية ، هـذا صـحيح         

 ) .  اجلا�ب الروحي، فإ�نا ال �ستطيع حتقيق احللم السياسي القومي الوثوق أ�نا إذا أغفلنا
إن العـودة إىل صـهيون ،     : ( م    ١٨٩٧الذي عقد سـنة       " بال  " يف مؤمتر   " هرتزل  " ويقول اليهودي   

 ) . جيب أن تسبقها عودة إىل اليهودية 
قائنـا بعـد التـدمريين      إن سـر ب   : ( رسـالة يقـول فيهـا       " دجيـول   " إىل الـرئيس    " بن جوريون   " وكتب  

البابلي والروما�ي ، ويف حقد املسيحيني الذي أحاطوا بنا ألف عام ، يكمن يف صالتنا الروحية بالكتـاب                  
 ) . املقدس 

.. هـذا مييننـا يـا إسـرائيل     : ( لقد وضع زعماء اليهـود قسـما يقولـه كـل يهـودي يبلـغ سـن الرشـد           
 ) ..  اليهودي، وللدولة اليهوديةأقسم أن أكرس والئي للّه ، وللتوراة ، وللشعب

ــون  " وحتــدث  ــن جوري ــة يف     " ب ــؤمتر اخلــامس والعشــرين للصــهيو�ية العاملي  م  ١٩٦٠ ١٢  ٢٥يف امل
إن كل يهودي جيب أن يهاجر إىل إسرائيل ، وإن كـل يهـودي أقـام خـارج إسـرائيل ، منـذ �شـأهتا                   : ( وقال  

 ) . يكفر يوميا باليهودية يعترب خمالفًا لتعاليم التوراة ، وإن هذا اليهودي
 : ولقد كان من تأثري القيم الروحية يف الشعب اليهودي أن توصلوا إىل األمور التالية

 )٩٠(الصفحة 



 

 . فالدولة امسها إسرائيل 
 . والذي يعمل يوم السبت يرمى باحلجارة 

 . والذي يتزوج زواجا مد�يا ال تعرتف به الدولة 
 . ليهودية تقفل أبواهبا واملطاعم اليت ال تطبخ على الطريقة ا

 .وعلى كل يهودي أن خيتار له امسا يهوديا من التوراة 
شـريعة إسـرائيل ،     " التلمـود   " أكـرب حاخاميـة إسـرائيل جبعـل         " �سـيم   " ومنذ مدة قصـرية طالـب       

ككتـاب تسـري   " بـالتوراة  " وكان قبله وزير الشؤون االجتماعية يف الدولة العنصرية ، قد حاول االعـرتاف       
 . إسرائيل على مبادئه 

رئيسة " جولدا مائري " وآخر ما مسعناه من األخبار أن حزبا كبريا من أحزاهبم ، مل يصوت جبا�ب              
 .)١() وزراء إسرائيل حبجة أن الديا�ة اليهودية ال تبيح أن ترتأس الدولة امرأة من النساء 

م الدين، ويتوحد باسـم الـدين ،       هل من احلق واملنطق والعدل أن �رتك عدو�ا املغتصب ينطلق باس          
ويقيم دولته على أسس دينية ، وحنن دعاة احلق ، وأصحاب القضية خنجل و�ستحي أن �ُـدخلَ اإلسـالم       
الذي هو شريعة اللّه يف حساب املعركة ، أو أن يكون قتالنا مع العدو باسم اإلسالم الذي بـه حنيـا وعليـه                       

مون بالقضية الفلسطينية أن يتنكر لستمائة مليون مسلم حني منوت ؟ بل وصلت الوقاحة عند كثري ممن يهتَ     
 . حصروا القضية يف العرب وحدهم ويف الدول العربية وحدها 

 أن ينال العرب مـن عـدوهم �يلًـا ، أو ينصـرهم اللّـه             - والقتال باسم القومية أو العروبة       -فهل يعقل   
 . يف معركة املصري ؟

نة بني األمس واليوم أال فليعتـرب أصـحاب العقـول الراجحـة ،              هذه مقار�ة ومواز�ة للحروب الفلسطي    
وليأخذوا من ذلك الدروس والعرب ، وليسلكوا الطريـق األقـوم يف سـبيل حتريـر األرض املقدسـة مـن بـراثن                       

                                                 
  .١٩٦٨  ٥٨٧ شباط العدد  ٩ من مجلة الحوادث )١(

 )٩١(الصفحة 



 

اليهود ، والوصول إىل النصر املـؤزر إن أرادوا أن حيققـوا ألمتـهم عـزا علـى مـدى األيـام ، وألجيـاهلم ذكـرا              
 . تناقله األبناء إىل األحفاد عظيما ي

 : والطريق الوحيد للنجاة واإل�قاذ ودفع العار ، هو اإلسالم ، فهو السبيل إىل النصر 
} اللّهو لَى غَالِبرِهِ عأَم لَـكِنو اسِ أَكْثَرالَ الن ونلَمع٢١: يوسف ( } ي. ( 
 

 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٩٢(الصفحة 



 

 الفصل احلادي عشر
 لدين األساسيةصفات صالح ا

 
بعد أن تعرضنا يف الفصول السابقة للمراحل اليت مر هبا صالح الدين منـذ �شـأته حتـى حروبـه مـع              
الصليبيني إىل أن توفاه اللّه وأخذه إىل جواره ، بعد التعرض لكل هذا حيسن بنا أن �تحدث عـن الصـفات                     

املخلصـة ، وأخالقـه الشخصـية ،        األساسية اليت حتلى هبا هذا البطل ، وأن �كشف النقاب عن عبادته             
 .وجعلت له ذكرا يف العاملني . اليت خلدت امسه يف التاريخ .. ومزاياه العالية 

 : وإليكم أظهر هذه الصفات وأميز هذه األخالق 
 : تقواه وعبادته - ١

هـي أول  .. ال شك أن تقوى اللّه وعبادته ، واخلشية منه ، وحسـن الظـن بـه ، واالعتمـاد عليـه        
ب أن ميتاز به املسلم ، وأفضل ما ينبغي أن يتصـف بـه ؛ ألن االعتصـام بالسـند األكـرب ، واالتصـال                         ما جي 

باللّه ، واالستعا�ة بـه يف كـل مـا ينـوب ويـروع ، جتعـل مـن املسـلم أسـدا كاسـرا ال يعـرف اهلزميـة ، وبطلًـا                                 
وا ، وهـذه السـمة مـن اإلميـان          مقداما ال يهاب املنية ، وشـجاعا كـرارا ال خيشـى جبـارا ، وال يهـاب عـد                   

قد حتققت يف القائد البطل صالح الدين ، وإلـيكم مـا        . وهذه الظاهرة من اإلقدام والشجاعة      . والعبادة  
" كتبه القاضي هباء الدين املعروف بابن شداد الذي عاصره واجتمع به وعـرف أخبـاره ، يقـول يف كتابـه      

 : رف واالختصار   ما يلي مع بعض التص٥"   سرية صالح الدين 
 حسن العقيدة ، كثري الذكر للّه تعاىل ، وقد أخذ عقيدتـه علـى الـدليل بواسـطة                   رمحه ا وكان  ( 

) قطـب الـدين النيسـابوري       ( وكـان قـد مجـع لـه الشـيخ           .. البحث مع مشايخ أهل العلـم وأكـابر الفقهـاء           
ليهـا يعلمهـا الصـغار مـن أوالده     عقيدة جتمع مجيع ما حيتاج إليه يف هذا الباب ، وكان مـن شـدة حرصـه ع        

 . حتى ترسخ يف أذهاهنم منذ الصغر ، ورأيته وهو يأخذها عليهم وهم يلقوهنا من حفظهم بني يديه 

 )٩٣(الصفحة 



 

 شديد املواظبة عليها حتى إ�ه ذكر يوما أ�ـه مـن سـنني مـا صـلَّى      رمحه ا فإ�ه كان :وأما الصالة  
كان له صلوات يصلِّيها إذا استيقظ من الليل ، وإال وكان يواظب على السنن والرواتب ، و.. إال مجاعة 

ولقد رأيته قدس اللّه روحه يصلي يف مرضه الذي مات فيه قائما ، ومـا تـرك                 .. أتى هبا قبل قيام الفجر      
 .الصالة إال يف األيام الثالثة اليت تغيب فيها ذهنه ، وكان إذا أدركته الصالة وهو سائر �زل وصلَّى 

فإهنـا اسـتغرقت   : �ه مات ومل حيفظ ما جتب عليه بـه الزكـاة ، وأمـا صـدقة النفـل                فإ :وأما الزكاة   
مجيع ما ملكه من األموال ، فإ�ه ملك ما ملك ومل خيلِّف يف خزا�ته من الذهب والفضـة إال سـبعة وأربعـني               

ا�ًا وال قريـة وال   واحـدا ذهبـا ، ومل خيلِّـف ملكًـا وال دارا وال عقـارا وال بسـت               )١(درمها �اصرية ، وجرمـا      
 .مزرعة ، وال شيئًا من أ�واع األمالك

 رمحـه ا  وشـرع   ..  فإ�ه كان عليه منه فوائت بسـبب أمـراض تـواترت عليـه             :وأما صوم رمضان    
يف قضاء تلك الفوائت بالقدس الشريف فى السنة اليت تويف فيها ، وكان الطبيب يلومه علـى القضـاء وهـو               

 . تعاىل رمحه اكون ، فكأ�ه كان ملهما ما يراد به ال أعلم ما ي: ال يسمع ويقول 
 فإ�ه كان مل يزل عازما و�اويا له سيما يف العام الذي تويف فيه، ولكن مل يتيسر له بسبب                   :وأما احلج   

فأخره إىل العام املقْبِل فقضى اللّه ما قضى ، وهذا شـيء اشـرتك يف العلـم    .. ضيق الوقت ، وخلو اليد     
  .رمحه ااص به العام واخل

 حيب مساع القرآن العظيم ، ويستجيد إمامه ، ويشرتط أن يكون عاملًا يعلم القـرآن                رمحه ا وكان  
ا حلفظه ، وكان      

                                                

 خاشع القلب غزير الدمعة إذا مسع القرآن خيشع قلبه ، وتدمع عينه      رمحه ا الكريم متقن
 احلديث وإذا مسع عن شـيخ ذي روايـة عاليـة     شديد الرغبة يف مساع   رمحه ا وكان  .. يف معظم أوقاته    

ومساع كثري ، فإن كان ممن حيضر عنده استحضـره ، ومسـع عليـه فـأمسع مـن حيضـره يف ذلـك املكـان مـن                
 .أوالده وخاصته املختصني به 

 
 .النواة من التمر ، والمعنى ترك من الذهب ما يزن النواة : ُجرم  ال)١(

 )٩٤(الصفحة 



 

 كثري التعظيم لشعائر الدين ، وكان مبغضًا للفالسفة واملعطِّلة، ومـن يعا�ـد الشـريعة                رمحه ا وكان  
وكان قدس اللّه روحه حسـن الظـن باللّـه ، كـثري     . مسع عن معا�د ملحد يف مملكته كان يأمر بقتله          ، وإذا   

االعتماد عليه عظيم اإل�ابة إليه ، وكان إذا مسع أن العدو قد دهـم املسـلمني ، فكـان يـرى سـاهرا مهتمـا             
بابي األرضـية يف �صـرة دينـك    إهلي قد ا�قطعت أسـ : " مغتما ساجدا للّه داعيا يف سجوده هبذا الدعاء       

 " . ، ومل يبق إال اإلخالد إليك واالعتصام حببلك ، واالعتماد على فضلك أ�ت حسيب و�عم الوكيل 
ورأيتُـه سـاجدا ودموعـه تتقـاطر علـى شـيبته ثـم علـى سـجادته وال           : ويقول القاضي هبـاء الـدين       

 . على األعداءأمسع ما يقول ، ومل ينقض ذلك اليوم إال ويأتيه أخبار النصر 
لقد كان حبه للجهاد والشغف به قد استوىل على قلبه ومشاعره وسائر جواحنه اسـتيالء عظيمـا                 
وكان أبدا يقصد بوقعاته اجلُمع سيما أوقات صالة اجلمعة تربكًا بدعاء اخلطباء على املنابر ، فرمبـا كا�ـت                

 . اهـ بتصرف ) . أقرب إىل اإلجابة 
 : عدله ورمحته - ٢

 على جا�ب كـبري مـن العـدل والرمحـة والرأفـة و�صـرة               رمحه ا وكان  : (  القاضي هباء الدين     يقول
وكـان جيلـس للعـدل يف كـل يـوم اثـنني ومخـيس يف جملـس عـام حيضـره الفقهـاء                        ... الضعيف على القـوي     

والقضاة والعلماء ، ويفتح البـاب للمتحـاكمني حتـى يصـل إليـه كـل أحـد مـن كـبري وصـغري وعجـوز هرمـة                            
فما استغاث به أحد إال وقف ومسع قضيته ، وكشف          .. شيخ كبري ، وكان يفعل ذلك سفرا وحضرا         و

 ) .ظالمته واعتنى بقصته 
ومما يدل علـى عدلـه أ�ـه كـان يقـف جبا�ـب خصـمه أمـام القضـاء دون أن يـرى يف ذلـك حرجـا أو                              

علـى  ) عمـر اخلالطـي     (غضاضة ؛ ألن احلق يف �ظره أحق أن يتَّبع ، وقد حدث أن ادعـى تـاجر يـدعى                    
، واستوىل على ما كـان هلـذا اململـوك مـن ثـروة              ) سنقر  ( صالح الدين أ�ه أخذ منه أحد مماليكه ويدعى         

طائلة بدون وجه حق وعندما تقدم التاجر املدعي بظالمته إىل القاضي ابن شداد ، أظهر صـالح الـدين                
حضر كلٌّ مـن الطـرفني مـن لديـه مـن       حلما كبريا ورضي أن يقف موقف اخلصم من صاحب الدعوى ، وأ           

 )٩٥(الصفحة 



 

 كذب الرجل وادعاءه    - عند القاضي    -شهود، وما لديه من أدلة يثبت هبا رأيه ، حتى اتضح يف النهاية              
الباطل على صالح الدين ومع كل هذا رفض صالح الدين أن يرتك املدعي خيرج من عنده خائبـا فـأمر لـه                      

 .موضع املؤاخذة مع القدرة خبلعة ومبلغ من املال ، ليدلل على كرمه يف 
ومما يدل على عدله وسهره على مصاحل الرعية إزالته بعض املكوس والضرائب ختفيفًا عن الناس ،          

 .ورفعا للظلم عن كواهلهم 
أ�ـه أزال  ( وقد ذكر ابن جبري من مناقب صالح الدين وآثاره اليت أبقاها ذكرا مجيلًـا للـدين والـد�يا            

ئب اليت كا�ت مفروضة على الناس على كـل مـا يبـاع ويشـرتى ممـا دقَّ أو جـلّ ،                     كثريا من املكوس والضرا   
 . ، فألغى صالح الدين هذا كله ) حتى كان يؤدى على شرب ماء النيل املكس 

 
وقد كا�ت هناك ضريبة قدرها سبعة د�ا�ري و�صف تفـرض علـى كـل حـاج يف طريقـه إىل احلجـاز                      

ك ، وقد اشتطَّ الفاطميون يف مجع هذه الضـرائب ، ومـن يعجـز               لتعمري مكة واملدينة ومساعدة الناس هنا     
ولكـن صـالح الـدين ألغـى ذلـك املكـس ، واسـتعاض عنـه معو�ـة ماليـة                     .. عن دفعها يعذب عـذابا أليمـا      

تعادل قيمة ما يؤخذ من احلجاج تدفع كل عام ألهل احلجاز ، ولذلك أراح احلجاج من عنـت اجلبـاة ، وال           
فكفـى اللّـه املـؤمنني علـى يـدي          " نهم كا�وا فقراء ال يستطيعون دفع مـا يؤخـذ منـهم             سيما أن �سبة كبرية م    

 " . هذا السلطان العادل حادثًا عظيما وخطبا أليما 
 :  شجاعته وصربه - ٣

فكا�ت مضرب املثل ، وقد شهد هبا األعداء قبـل األصـدقاء، ومل يكـن            : رمحه ا أما شجاعته   
القادة الذين يرتبعـون علـى عـرش الزعامـة ولـيس هلـم عمـل سـوى أن يصـدروا                 هذا البطل كأولئك امللوك و    

األوامر إىل أتباعهم ، ويقذفوهم إىل ساحات الوغى ، فإن أصابوا �صـرا فالـذكر هلـم ، وإن كا�ـت اهلزميـة                  
ان والبالء فهم يف مراكز قيادهتم آمنون ، ومل يكن صالح الدين من ذلك الصنف من امللوك والقادة ، وإمنا ك      

 )٩٦(الصفحة 



 

إذا أراد منازلة العدو تقدم الصفوف ، وخرج مع اجليش ليصحبه يف سـاحة القتـال ، بـل شـاركهم خمـاطر                       
 ... احلرب ، وثبت معهم يف أحلك الظروف ، وأشد األزمات 

حصن ( ومن األمثلة على هذه الشجاعة الفائقة اليت حتلَّى هبا هذا البطل أ�ه بعد أن استوىل على                 
  ، مسح للعسكر املصري باال�صـراف للراحـة، وكـان ذلـك العسـكر بقيـادة أخيـه                 هـ ٥٨٤سنة    ) كوكب  

ثــم يتفقــد الــبالد الســاحلية حتــى  ) عســقالن (، فقــرر صــالح الــدين أن يــودعهم حتــى  ) امللــك العــادل( 
، ومل يوافق املستشارون من صالح الدين على تلك اخلطة ؛ أل�ه بعد أن يـودع العسـكر املصـري                    ) عكا  ( 

 سيبقى هو يف عدد قليل من اجلند ، فكيف يأمن على �فسـه أن يتنقـل مـن مدينـة إىل أخـرى             يف عسقالن 
من مدن الساحل ليتفقدها وهو دون جيش حيميه ، ال سيما وأن مجوع الصـليبيني كا�ـت كـبرية يف مدينـة                      

ك ،   أشاروا عليه أال يفعل ذل     - ومنهم القاضي ابن شداد      -، لذلك أشار مرافقوا صالح الدين     ) صور  ( 
ــه  ــه ، ومضــى يف طريقــة إىل    " خمــاطرة عظيمــة  "واعتــربوا عمل حبــذاء ) عكــا (، ولكنــه أصــر علــى رأي

الساحل بعد أن صرف العسكر املصري دون أن خيـاف عـدوا أو خيشـى خطـرا ، وكـان الفصـل شـتاء،                        
ىل القاضـي ابـن   والربد قارصا والبحر هائجا ، فنظر صالح الـدين إىل أمـواج البحـر اهلـادرة ، ثـم التفـت إ                

أما أحكي لك شيئًا يف �فسي ؟ إ�ه متـى يسـر اللّـه تعـاىل فـتح بقيـة السـاحل ، قسـمت                         : " شداد وقال   
فيها ، ) أي الصليبيني ( ووصيت وودعت ، وركبت هذا البحر إىلجزائره ، وأتبعتهم ) بني أبنائه (البالد 

  ) .!!..حتى ال أبقي على وجه األرض من يكفر باللّه أو أموت 
 رابط اجلأش ، ثابت العزميـة ال ختـور قـواه إذا أحاطـت بـه الشـدائد ، أو �زلـت يف                        رمحه ا وكان  

أ�ه حدث أثناء حصار الصـليبيني لعكـا        : ( ومن ذلك ما يرويه القاضي ابن شداد        .. ساحته األحداث   
بـا بعـد آخـر مـن بعـد          أن وصل يف البحر يف ليلة واحدة أكثر من سبعني مركبا صليبيا ، وهـو يعـدهم مرك                 

 ) .صالة العصر إىل غروب الشمس ، ومع ذلك فإن صالح الدين كان ال يزداد إال قوة �فس 
وقـد حـدث يف     .. ) ما رأيته استكثر العدو أصلًا ، وال استعظم أمـرهم قـط           : ( يقول ابن شداد    

ن وسـقط علَمهـم علـى       بعض املواقع اليت دارت بني صالح الدين والصليبيني يف مـرج عكـا أن هـزم املسـلمو                 
 )٩٧(الصفحة 



 

ظـل صــالح الـدين ثابـت القــدم يف �فـرٍ يسـري ، حتـى احنــاز إىل اجلبـل جيمـع النــاس ،         (األرض ، ومـع ذلـك   
) ويردهم وخيجلهم حتى يرجعوا ، ومل يزل كذلك حتى ا�تصر عسكر املسلمني على العـدو يف ذلـك اليـوم                     

رج عكا أن سقطت خيمته ، وكان مـن       ، وقد حدث يف ليلة ممطرة عاصفة ، وصالح الدين يرابط على م            
وهـذا ممـا يـدل      .. املمكن أن تقتله ، ومع ذلك مل يـزده ذلـك إال رغبـة يف اجلهـاد ، وإصـرارا علـى القتـال                         

داللة واضحة على أن هذا البطل كان حيتفظ بروح معنوية عالية ، وثقة باللّه قوية ، وشجاعة يف احلروب                   
الـدين ليعـرب لنـا عمـا ملسـه يف صـالح الـدين مـن حـب للجهـاد ،                      و�ـرتك الكـالم للقاضـي هبـاء         ... فائقة  

لقـد كـان حبـه للجهـاد، والشـغف بـه قـد اسـتوىل                : " وتضحية يف سبيل اللّه ، يقول القاضي هبـاء الـدين            
على قلبه وسائر جواحنه استيلًاء عظيمـا ، حبيـث مـا كـان لـه حـديث إال فيـه ، وال �ظـر إال يف آلتـه، وال                   

 برجاله ، وال ميل إال إىل من يذكره وحيث عليه ، لقد هجر يف حمبة اجلهاد يف سبيل اللّه                    كان له اهتمام إال   
أهلــه وأوالده ووطنــه ، وســائر بــالده ، وقنــع مــن الــد�يا بالســكون يف ظــل خيمــة هتــب هبــا الريــاح ميمنــة   

 " .وميسرة 
ويقاتـل  وقد حدث أكثر من مرة أن قاد صالح الدين جيوشـه وهـو مـريض ، وأخـذ يـنظم جيوشـه               

إذا ركبـت   : " أعداءه وهو يعا�ي آالم املرض ، وابن شداد يتعجب من ذلك فريد عليه صالح الدين قائلًا                 
 " .يزول عين أملها 

ومما يدل على صربه واحتسابه هذا احلادث الذي رواه ابن شداد يف كتابه ، هذا احلادث يـتلخص        
 خرب وفاته فتجلَّد وصـرب واحتسـب ومل حيـدث    ، فجاءه) إمساعيل (يف أن صالح الدين كان له ابن امسه        

فـا�ظر إىل هـذا     : " أحدا ، ومل يظهر عليه شيء من األمل سوى دمعة ذرفت من عينيـه ، يقـول ابـن شـداد                    
الصرب واالحتساب ، وإىل أي غاية بلغ هذا الرجل ، اللهم إ�ك أهلمتـه الصـرب واالحتسـاب ، ووفقتـه لـه ،                        

  . )١("  فال حترمه ثوابه يا أرحم الرامحني
 

                                                 
  .٥٠ هذه المقتطفات من آتاب النوادر السلطانية البن شداد ص )١(

 )٩٨(الصفحة 



 

 :  حلمه وعفوه - ٤
ومـن األخــالق الكرميــة الـيت حتلــى هبــا هــذا البطـل خلــق احللــم والعفــو ، فكـثريا مــا يقابــل اإلســاءة     

 . باإلحسان ، والغلظة باحللم 
من ذلك ما يرويه ابن شـداد مـن أن النـاس كـا�وا يتزامحـون علـى صـالح الـدين لعـرض شـكاويهم ،                           

 ، واملفـرش الـذي جيلـس عليـه بأقـدامهم وهـو ال يتـأثر لـذلك ، وينظـر يف                       ورمبا داسوا على أطـراف ثيابـه      
شكاويهم ، وميضي يف قضاء حاجاهتم يف أ�اة وحلم ، وقـد كـان حيـدث أن بعـض املسـتغيثني واملـتظلمني                       

 . يغلظون له القول ، ويستعلون عليه بالكالم، فيتقبل قوهلم بالبشر والقبول 
شــداد وهــو ممــتطٍ بغلتــه ، وكــان اليــوم مطــريا كــثري الوحــل ، ويف ذات يــوم مــر عليــه القاضــي ابــن 

فنضحت البغلة عليه من الطني حتى أتلفت مجيـع ماكـان يرتديـه مـن مالبـس، ومـع ذلـك رفـض أن يسـمح           
 . البن شداد باال�زواء خجلًا ، وابتسم وقربه منه حتى يزيل ما يف �فسه من خجل وأمل 

 ليستشـهد هبـا علـى حلـم صـالح الـدين       - عيـان فيهـا     وهـو شـاهد    -ومثة قصة يرويها ابن شداد      
حول يافا أن عصى بعض عسـاكر       " وريتشارد  " وعفوه ، فيذكر أ�ه حدث أثناء الصراع بني صالح الدين           

، فرتكهـم صـالح الـدين وا�صـرف         " بكالم فيه خشـو�ة     "صالح الدين األوامر الصادرة منه إليهم ، وأجابوه         
ل مجاعـة مـن العسـاكر يف ذلـك ملـا أتـوه مـن أعمـال وأقـوال ، ومل يـزل                        كاملغضب حتى خيل ملـن رآه أ�ـه قتـ         

صالح الدين سائرا حتى وصل إىل قيادته وحوله األمراء يرعدون خيفة ، وكل منهم يعتقـد أ�ـه مسـخوط                    
مل حتدثين �فسي بالدخول : "عليه ، حتى ابن شداد مع عظم مكا�ته عند صالح الدين ، يقول ابن شداد                

، فلما دخل ابن شداد على صالح الدين طلب منـه أن جيمـع األمـراء                " حتى استدعا�ي   عليه خيفة منه    
ليشاركوه يف أكل كمية من الفاكهة كا�ت قد وصلته من دمشق ، فحضر األمراء وهـم خـائفون ، فوجـدوا             
 من بشره وا�بساطه ما أحدث هلم الطمأ�ينة واألمن والسرور ، وا�صرفوا على عـزم الرحيـل للقتـال كـأن مل       

 بإحـدى  - وهـو تعـب ضـجر    -ومما كتـب املؤرخـون يف احللـم أن رجلًـا تقـدم إليـه            . حيدث شيء أصلًا    
الشكاوي ، فطلب منه صالح الدين أن ينتظر قليلًا ويؤخر شكواه غري أن الرجل مل يشأ اال�تظار ، وطفـق   

 )٩٩(الصفحة 



 

إن الـدواة  : يقرأ شكواه على مسمع من صالح الدين ، وأد�ـى الشـكوى مـن بصـره فقـال لـه صـالح الـدين                   
غري موجودة هنا حتى أوقع لك هذه الشكوى ، فما كان من الرجل إال أن أسرع بإحضـار الـدواة وقرهبـا                       
من صالح الدين وطلب منه التوقيع ، فلم تَثُر ثائرتُه ، ومل يدركه الغضب ، بل متسك بأهداب احللم والعفو                    

 .، ومحل قلمه ووقع على شكوى الرجل 
 قاصرا على أتباعه ورعيته وجنده ، وإمنا تعدى ذلك إىل األعـداء الـذين       رمحه ا ومل يكن حلمه    

الفصـل  ( يف .. كا�وا حياربو�ه وحيارهبم ، وقد أفضنا يف سرد األمثلة عـن هـذا العفـو ، وتلـك السـماحة            
، فـارجع   ) سياسة صالح الدين يف معاملته مـع الصـليبيني        ( من هذا الكتاب حني تطرقنا لبحث       ) السابع  

 .  جتد ما يروي الظمأ ويشفي الغليل إليه
 :  مروءته ومساحته - ٥

أما عـن املـروءة والسـماحة الـيت حتلَّـى هبمـا صـالح الـدين فقـد أمجـع املؤرخـون قـدميا وحـديثًا أن                            
املعاملة احلسنة الـيت عامـل هبـا صـالح الـدين أعـداءه مل يسـبقه هبـا أحـد يف تـاريخ احلـروب والفتوحـات ،               

 . رخني الغربيني يف مساحة هذا البطل ومروءته النادرة يف التاريخ وإليكم شهادة املؤ
ذهـب عـدد مـن املسـيحيني الـذين          : " املـؤرخ اإل�كليـزي قولـه       ) مـل   ( عـن   ) األمـري علـي     ( يروي  

غــادروا القــدس إىل إ�طاكيــة املســيحية ، فلــم يكــن �صــيبهم مــن أمريهــا إال أن أبــى علــيهم أن يضــيفهم ،    
 " . وجوههم يف بالد املسلمني فقوبلوا بكل ترحاب فطردهم ، فساروا على 

حـال أولئـك الـذين طـردوا مـن القـدس ،       ) ميشـود  ( لقد وصـف   : " أيضًا  ) األمري علي   ( ويقول  
وما القَوه من إخواهنم املسيحيني من عدم احـرتام اإل�سـا�ية ، فقـد تضـور عـدد منـهم جوعـا يف سـوريا ،                          

 : - ثـم قـال ميشـود    -، وقد أغلقت طـرابلس أبواهبـا يف وجـوههم    وهم على أشد ما يكو�ون من البؤس      
ــوا أن       ــذين أب ــيم وهــي تلعــن أولئــك املســيحيني ال وقــد اضــطرت إحــدى الســيدات أن تلقــي بولــدها يف ال

وقيل للسلطان صالح الدين ، والبطرك خارج بأموالـه وذخـائره ، وكا�ـت كـثرية      " ،  " يضيفوها أو يؤووها    
 البطرك بأ�ه كان من غري ضـمري        - ستا�لي   -ا يف فداء الفقراء واملساكني ، بعد أن وصف          جدا مل يصرفه  

 )١٠٠(الصفحة 



 

لِمِ مل تصادر هذا فيمـا حيمـل ، وتسـتعمله فيمـا تُقَـوي بـه أمـر املسـلمني ؟         : وال وجدان ، وقيل للسلطان   
سـتا�لي لـني    ( ول  ؛ ويف ذلـك يقـ     " ال آخـذ منـه غـري العشـرة الـد�ا�ري ، وال أغـدر بـه                  : فقال هلم السـلطان     

قد وصل األمر إىل أن سلطا�ًا مسلما يلقي على راهب مسيحي درسا يف معنى الـرب واإلحسـان                  ): " بول
 . " 

ويروي القاضي ابن شداد أ�ه كان راكبا ذات يوم يف صحبة صالح الدين علـى مقربـة مـن خطـوط                     
حرقــةٍ وتــدق علــى صــدرها دقــا الصــليبيني فــإذا بأحــد اجلنــود املســلمني حيضــر امــرأة صــليبية تبكــي يف  

رق " متواصلًا ، فلمـا سـأل صـالح الـدين عـن قضـيتها عـرف أن ابنتـها الصـغرية فقـدت منـها ، وعندئـذ                             
ودمعت عينه ، وحركتـه املـروءة ، وأمـر مـن ذهـب إىل سـوق العسـكر يسـأل عـن الصـغرية مـن اشـرتاها              

ضـروا الطفلـة الصـغرية ، فجـرت األم      وهكذا مل تكد متضي ساعة حتـى أح       " . ويدفع له مثنها وحيضرها     
تعفِّر وجهها يف الرتاب ، والناس يبكون على ما �اهلا ، وهـي ترفـع طرفهـا             " حنو طفلتها لرؤيتها ، وأخذت      

 " . إىل السماء ، وال تعلم ما تقول ، فسلمت ابنتها إليها ومحلت حتى أعيدت إىل معسكرها 
 تنبىء عن تساحمه الكبري ومروءتـه النـادرة يقـول           ويروي القاضي ابن شداد هذه القصة الرائعة اليت       

 بعـث إليـه     - أكرب خصـوم صـالح الـدين         -ملا مرض امللك اإل�كليزي ريتشارد قلب األسد        : " ابن شداد   
وكان الصليبيون يعجبون من هـذا التسـامح الكـريم          " صالح الدين ورفّه عنه بأن أرسل إليه الفواكه والثلج          

 حنوهم، ومن هذه الرمحة اليت يبـديها املسـلمون حنـو الصـليبيني الـذين مسـهم                  الصادر عن أعدائهم املسلمني   
وامع عليه لدى املؤرخني أن صالح الدين مل يستغل هـذا           .. اجلوع ، وأقعدهم العجز ، وأصاهبم البالء        

 لقـد   " : "الـدعوة إىل اإلسـالم      " يف كتابـه    ) أر�ولـد   ( العجز إلكـراههم علـى الـدخول يف اإلسـالم ، ويقـول              
 " . كا�ت هذه املعاملة الرحيمة سببا يف التجاء الكثري من الصليبيني إىل اإلسالم ، والدخول يف اإلسالم 

وإذا أرد�ا أن �وازن بني التعصب الصلييب احلاقد على اإلسالم واملسلمني ، وبني التسامح اإلسالمي   
ــهما واضــحا       ــرق بين ــى املســيحية واملســيحيني ؛ وجــد�ا الف ــون شاســعا  الصــايف عل ــك ألن .. والب وذل

الصليبيني ملا هامجوا العامل اإلسالمي كا�وا مشبعني بروح التعصب املقيـت ، واحلقـد األسـود ، ال يصـدهم                    
 )١٠١(الصفحة 



 

وكـا�وا يعتـدون علـى أي       .. عن التنكيل باملخالفني هلم يف الدين أي رادع من رمحة أو ضـمري أو إ�سـا�ية                 
 .  كان أو أمراة ، سواء كا�وا مقاتلني أو مساملني شخص متكنوا منه، كبريا أو ضعريا ، رجلًا

وقد بدأ تعصب الصليبيني املقيت ، وقساوهتم البالغة يف مذحبة املسـجد األقصـى الـيت قتلـوا فيهـا       
وبعكـس  .. ما زيد عن السبعني ألفًا ممن التجأ إليهم من العجزة واألطفال والنساء من املسلمني املسـاملني                 

ين عندما اسرتجع بيت املقدس ، فقد منع االعتداء على كـل صـلييب بعـد أن    ذلك كان موقف صالح الد   
استسلمت احلامية الصليبية ومنحها األمان ، وخرج مجيـع الصـليبيني مـن بيـت املقـدس حمروسـني باجلنـد                     

 . اإلسالمي حتى وصلوا آمنني إىل مدينة صور 
* * * 

عـن سياسـة صـالح الـدين يف     ( لسـابع  وقد فصلنا القول يف هذا التسـامح حـني تكلمنـا يف الفصـل ا       
  .)١(فارجع إليه لتعلم الفرق العظيم بني تساحمنا وتعصبهم ) معاملة الصليبيني 

 : النقد الذي وجه إىل صالح الدين 
ــدين يف معاملتــه الرحيمــة      ــثري بعــض املــؤرخني املعاصــرين النقــد الشــديد علــى سياســة صــالح ال ي

 . اإلسالم واملسلمني للصليبيني ، ويف تساحمه املفرط ألعداء
 :وهذا النقد يتلخص يف األمور التالية 

 كان على صالح الدين أن يعامل الصليبيني باملثل ، كما قتلوا أسرا�ا و�كَّلوا هبم، كان عليه أن                  - ١
}  لُهـا مثْ سيئَةٌ سيئَةٍ وجزاء {يقتل أسراهم ويستأصل شأفتهم من األرض ، حتقيقًا ملبدأ املعاملة باملثل 

 ) .١٩٤: البقرة (} فَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدواْ علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتَدى علَيكُم{ ) ٤٠: الشورى (

                                                 
أليف  ٨٠من ص " الدعوة إلى اإلسالم    "  انظر عن أثر التسامح اإلسالمي في انتشار اإلسالم بين الصليبيين في آتاب              )١(  - و -ت "  ت

 . حسن إبراهيم ، وعبد الحميد عابدين ترجمة" أرنولد 

 )١٠٢(الصفحة 



 

، وهذا مما شجعهم أن يشنوا على ) صور (  السماح لألسرى أن جيتمعوا ويتمركزوا يف مدينة - ٢
عهم وعلى اإلمدادات الـيت تَـرِد إلـيهم مـن أوربـا ، وكـان                صالح الدين حربا صليبية ثالثة اعتمادا على جتم       

 . للصليبيني ) عكا ( من �تيجتها تسليم 
 أوقعت هذه االضطرابات اليت تلـت معركـة حطـني الـبالد اإلسـالمية يف بلبـة كـبرية ، وجـرت           - ٣

املــد علــى صــالح الــدين متاعــب كــثرية ، وأوقعــت الدولــة اإلســالمية يف خســائر فادحــة ، وحالــت دون  
 .اإلسالمي يف الشرق والغرب 

ولكـن الكـثري مـن      . هذه أهم اال�تقادات اليت وجهها مؤرخو العصر إىل البطل الفاتح صـالح الـدين               
املؤرخني يدافعوان عـن صـالح الـدين ، ويـربرون عملـه ، ويـردون علـى كـل �قـد وجـه إليـه ؛ ألن تسـاحمه              

..  هبا كا�ت مبنية على أسس إسالمية ، وقواعد شرعية الذي اتصف به ، ومعاملته الرحيمة اليت متيز    
فلصـالح الـدين    . فما دام اإلسالم خير والة األمور بني املن والفداء والقتل واالسرتقاق يف معاملة األسـرى                

ا فِـداء   فَإِمـا منـا بعـد وإِمـ        {: أن خيتار ما شاء مبا حيقق املصلحة لإلسالم واملسلمني حتقيقًا لقوله تعاىل             
 ) .٤: حممد (} حتَّى تَضَع الْحرب أَوزَارها

  فقتلوا ألهنم كا�وا رؤوس الشـر ،   ٢٠٠أمر بفريق من األسرى يبلغ عدده         ( علما بأن صالح الدين     
ومثريي الفنت ، وكا�وا دائما يعملون على اإليقاع باملسلمني ، بل كا�وا ال يوفون بعهد وال ميثاق ، وأهنـم هـم                      
الذين كا�ت تنقاد إليهم العامة ، وأهنم الفئة اليت كا�ـت تُعـادي املسـلمني ، وتبـالغ يف إيـذائهم والتنكيـل هبـم                    

 .)١(.. ) أشد املبالغة من طريق التعصب الديين 
) أر�ـاط   ( وسبق أن ذكر�ا أن صالح الدين بعد أن ا�تصر على الصليبيني يف حطني أحضر األسري                

 بيده تنفيذًا لوعده وبرا بقسـمه ولسـوء معاملتـه للمسـلمني ، وتطاولـه علـى                  صاحب الكرك وضرب عنقه   
 .. مقام النبوة 

                                                 
 . ، بتصرف ١٦٢ألحمد بيلي ص ) حياة صالح الدين (  عن آتاب )١(

 )١٠٣(الصفحة 



 

ومن هذه الشواهد اليت سقناها يتبني لنا أن هذا البطل كان حازما يف موطن احلزم ، ومتسـاحما يف                   
 : موطن التسامح ، وما أحسن ما قاله أحد الشعراء 

 الندى موضع يف السيف كموضع مضر        البالعii السيف موضع يف الندى ووضع
فاحلقيقة أن  ... ، ويتمركزوا فيها  ) صور  ( أما أن صالح الدين قد مسح لألسرى يف أن يقيموا يف            

صالح الدين مل يأذن هبذا إال بعد أن أخذ عليهم العهود واملواثيق يف أن حيافظوا على العهد ، وأال يرجعـوا                    
 خيلُّ بالسالم ، ولكن القوم �قضوا عهودهم ، وأخلـوا بوعـودهم ، وأخفـروا كـل        إىل احلرب ، وأال حيدثوا ما     

ذمــة أعطوهــا للســلطان صــالح الــدين ، ورمبــا كــان حبســبان هــذا البطــل املتســامح أن أولئــك الصــليبيني     
سيقدرون هذا العرفان ، وحيفظون هذا اجلميـل ، ويعيشـون مـع املسـلمني بكـل اسـتقرار وسـالم ، ولكـن                  

 : لشاعر كما يقول ا
 السفُن تشتهي ال مبا الرياح جترى        يدركه  املرء  يتمنى  ما  كل  ما

وإن كان من األفضل واألحوط يف حق صالح الدين أن يوزع هؤالء األسرى على الـبالد اإلسـالمية                  
، هنا وهناك حتى يتبدد مشلـهم ، ويتفـرق مجعهـم ، وحتـى يكو�ـوا يف الوقـت �فسـه حتـت �ظـر املسـلمني                            

 .ورقابتهم املستمرة 
.. أما أن تسـامح صـالح الـدين قـد أوقـع الـبالد يف اضـطرابات ، وجـر عليهـا خسـائر ومتاعـب                        

 على أسـس إسـالمية ، وكـان مصـيبا فيمـا             - كما ذكر�ا    -إن صالح الدين بنى تساحمه      : فللحقيقة �قول   
علـى  ) صـور ( أولئك املتمركـزين يف      فعل ، وهل عنده علم الغيب يف أن أوربا ستشن هجوما كبريا مبعاو�ة            

بيت املقدس يف حرب صليبية ثالثة ؟ ولو كان يعلم الغيب ال ستكثر من اخلري ، وأخذ باألهبة الكاملة ، 
 : وصدق من قال 

 فيها أ�ت اليت الساعة  ولك        غيب واملؤمل فات مضى ما
ما منـا إال مـن رد       : "اإلمام مالك   وختاما فنحن ال �دعي العصمة له ما دام من البشر ، وكما يقول              

، وأشار إىل قرب النيب  ، واتهد إذا أخطأ له أجر واحد ، وإذا               " ورد عليه ، إال صاحب هذا القرب        
 )١٠٤(الصفحة 



 

 وأجـزل   رمحـه ا  أصاب له أجران ، وصالح الـدين مـأجور علـى كـل األحـوال، سـواء أخطـأ أو أصـاب                       
 .مثوبته 

 : حبه للشعر واألدب - ٦
 رجلًا متكامل الشخصية ، فكما أ�ه حيب اجلهاد ويكرس أكثر وقته له             رمحه ا صالح الدين   كان  

فإ�ه كذلك مل ينس �صيبه من الد�يا بالقدر الذي ال يقعده عن واجب القتال إلعـالء كلمـة اللّـه ، مـن ذلـك            
كاهـة ،   حسـن العشـرة ، لطيـف األخـالق ، طيـب الف            " ما يذكره ابن شـداد عـن صـالح الـدين أ�ـه كـان                

حافظًا أل�ساب العرب ووقائعهم ، عارفًـا بسـريهم وأحـواهلم ، حافظًـا أل�سـاب خيلـهم ، عاملًـا عجائـب                      
 .. " .الد�يا و�وادرها 

ومــن هــذه اجلوا�ــب الــيت تنبــئ عــن شخصــيته الفــذة ، وتكشــف عــن عقلــه الكــبري ؛ استحســا�ه   
أن صالح الدين كان يستحسن : تارخيه لألشعار اجليدة ، وترديدها يف جمالسه ؛ فقد ذكر ابن خلكان يف  

 : األشعار اجليدة ، ويرتدد إليه الشعراء لينشدوه إ�تاجهم ، وإ�ه كثريا ما كان يردد قول الشاعر 
 هتَفاii قد الصبح وداعي الوشاة  من        حذرٍ على أهوى من طيف وزار�ي
ن  أوقظ  فكدتا به  حويل  موكاد        فرح  هتَكسرت  ي  بي  احلب iiغَفَاش 

 أسفَاii غبطيت فاستحالت املنى  �يل        يلii   ختيلُ    وآمايل    ا�تبهت    ثم
 : وذكر صاحب وفيات األعيان أ�ه كان يعجبه قول ابن املنجم يف خضاب الشيب وهو 

i �اصله يظهر حني  منه  وأقبح        لقُبحِهiiِ البياض الناس خضب وما i

)١( 
i  الشباب  مات   ولكنه iودتمنازله عليه حزنٍ من الرسم على        فس 

 
 

                                                 
 . أي حين يخرج من الخضاب )١(

 )١٠٥(الصفحة 



 

ــدين يف أول ملكــه كتــب إىل بعــض أصــحابه هــذين       وذكــر العمــاد الكاتــب أن الســلطان صــالح ال
 : البيتني 

 جريا�ا  بذكركم  لقليب   تُم        كنii وإن عنا  الغائبون  أيها
i ال فقدتُكم مذْ  إ�ين iعِيا�ا عندي الضمري بعيون        أراكم 

أن صــالح الــدين كــان مغرمــا بــديوان أســامة ابــن منقــذ ، وكــان لــه  : " وذكــر صــاحب الروضــتني 
تـوران  ( ملـا مـات     : حمفوظ كبري من الشعر يردده يف مناسـباته ، وكـان كتـاب احلماسـة مـن حفظـه، قـالوا                      

 عليه حز�ًا شديدا وجعل يكثـر إ�شـاد         أخو صالح الدين، ووصل اخلرب بذلك إىل السلطان ، حزن         ) شاه  
 " . أبيات املراثي ، وكأ�ه يعرب هبذا الشعر احملفوظ عن أحزا�ه 

وكثرت كتب صالح الدين إىل أصدقائه، مبشرة بطيـب         : " وكان يضمن رسائله الشعر قال العماد       
 " : أ�بائه ، فمنها كتاب ضمنه هذا البيت 

i أقنع باملنظور كنت ما iباملسموع اليوم رضيت ولقد        منكُم 
أن صالح الدين كان مغرما باألدب وحمبا ألهلـه ، كمـا كـان يعقـد اـالس           " ويذكر العماد الكاتب    

لالستماع إىل ما يقوله الشعراء ، كهذا الس الذي عقده بعد أن فتح بيت املقدس ، واستمع فيـه إىل مـا            
مر بنا بعـض القصـائد مـن هـذا الشـعر حـني تكلمنـا يف الفصـل                 ، ولقد   " قاله الشعراء يف هذا الفتح املبني       

 .السابع عن النصر األكرب الذي أحرزه البطل صالح الدين يف معركة حطني 
 ذوق أدبي ينقد به ما يعرض عليه من الشعر ؛ كتب �شو الدولة أمحد بـن �فـادة                   رمحه ا وكان له   

" املشـمش املعهـود ، وهـو موسـم دمشـق املشـهود       وقـد دخـل أوان      "أبياتًا يدعو هبا العماد إىل دمشـق ،         
 : أوهلا 

 ومشرق غربٍ كل من أَسرعوا فقد        جِلَّقِ مشمش  للذَّات  الناس  دعا
فمـا قلـت يف جـواب هـذه         : فعرضـت أبياتـه علـى السـلطان ، قـال السـلطان للعمـاد                : قال العماد   

 : األبيات ؟ فأ�شدته ما قلت 
 )١٠٦(الصفحة 



 

i مشمش حنو  �سابِق  هلموا iجِلَّق        األكل على  هنوى  كما  وثم iiلتقي� 
)٢( مطرق لُجنيٍ يف )١( �ُضارٍ كُرات        كأهناii  الغصون  أوراق  بني  بدت
تشـبيه الـورق بـاللجني غـري موافـق فـإن            : فلمـا أ�شـدت السـلطان هـذا البيـت ، قـال              : قال العماد   

 : ل الورق أخضر ، واللجني أبيض ، فقلت بعد تعدي
كأهنا الغصون أوراق  بني  بدت        ) د �ُضارٍ كُراتحدق بالزمرم ( 

 . فغري الشاعر املشبه به ليطابق املشبه ؛ ألن �قد السلطان كان يف موضعه 
 :  زهده وكرمه - ٧

ا يف   العزوف عن الد�يا ومباهجها ، وزينتها وطيباهتا ، بنى له أتباعه مرة منزلًـا أ�يقـً                رمحه ا كان  
مـا كنـا لـنجلس يف هـذا املكـان إىل األبـد ، فهـذا        : " دمشق فلم يكرتث به ، ومل ينظر إليه طويلًا بـل قـال             

  .)٣(" املنزل ال يصلح ملن يطلب املوت، وما حنن هنا إال لنقوم خبدمة اللّه سبحا�ه 
إن املــال : " والــه مل تفتنــه أمــوال ملكــه الواســع ، ومل تغــره أهبــة امللــك ، وعظمــة الســلطة ، فمــن أق  

أ�ـه حـني تـويف مل جيـد      :  ومما يدل على زهده يف الد�يا، وعزوفه عن مباهج احلياة"والرتاب سيان عندي  
الناس لديه مالًا ، ومل خيلف ضيعة ، وال قصرا ، وسبق أن ذكر�ا حني تكلمنا عن تقواه وعبادتـه يف هـذا                       

تكلـم عـن عقيدتـه وتعبـده ذكـر مـن مجلـة مـا ذكـر               الفصل أن قاضيه هباء الدين املعروف بـابن شـداد ملـا             
 " .فإ�ه مات ومل حيفظ ما جتب به الزكاة : وأما الزكاة " ... 

فإهنا استغرقت مجيع ما ملكه من األموال، فإ�ه ملك مـا ملـك ، ومل خيلِّـف يف                   : وأما صدقة النفل  
دا ذهبا ، ومل خيلـف ملكًـا وال   خزا�ته من الذهب والفضة إال سبعة وأربعني درمها �اصرية ، وجرما واح   

فهــل رأيــتم يف تــاريخ ... دارا وال عقــارا وال بســتا�ًا وال قريــة وال مزرعــة ، وال شــيئًا مــن أ�ــواع األمــالك  

                                                 
 .الذهب :  النضار )١(
 .الفضة :  اللجين )٢(
  .٢١٤ألحمد بيلي ص " حياة صالح الدين "  عن آتاب )٣(

 )١٠٧(الصفحة 



 

إ�ـه الرجـل الفـذ يف التـاريخ ، إ�ـه            . السالطني ، والزعماء عظيما زاهدا كمثـل هـذا السـلطان العظـيم ؟               
 . ستعاض عن العاجلة باآلجلة ، وما عند اللّه خري مما جيمعون القائد الذي باع د�ياه بآخرته وا

فكان ال يرد سائلًا ، وال يصد �ائلًـا ، وال خيجـل     ( فكان يف الذروة ،      : رمحه ا أما كرمه وجوده    
إ�ه اجتمع عنده مجع مـن الوفـود بالقـدس الشـريف ، وكـان          : " ، يقول ابن شداد     ) قائلًا ، وال خييب آملًا      

لى التوجه إىل دمشق ، ومل يكن يف اخلزا�ة ما يعطي الوفود ، فلم أزل أخاطبـه يف معنـاهم حتـى       قد عزم ع  
 . باع أشياء من بيت املال، وفضضنا مثنها عليهم ، ومل يفضل منه درهم واحد 

 يعطي يف وقت الضيق كما يعطي يف حال السـعة، وكـان �ـواب               رمحه ا كان  : " ويقول ابن شداد    
إ�ـه مسعـه قـال    : " ، ويستطرد قائلًا " ه شيئًا من املال خوف أن يفاجئهم مهم من األمور خزائنه خيفون عن 

ميكن أن يكون فى الناس من ينظر إىل املال كما ينظر إىل الرتاب ، فكأ�ـه أراد                 : فى معرض حديث جرى     
  ... " . رمحه ابذلك �فسه 
ويـوحي إىل رجالـه أال      .. ي األقـدار     يكرم كل مـن يفـد إليـه مـن أربـاب العلـم وذو               رمحه ا وكان  

وقد مـر بـه رجـل مـرة جيمـع بـني العلـم والتصـوف ،                  . يغفلوا عمن جيتاز باخليام من رجال العلم والتصوف         
وا�صرف بعد لقاء الناصر صالح الدين ، ومضى على ذلك ليالٍ ، وسأل السلطان عنه فعلم أ�ه مسـافر،                   

 يرتكنا هذا الرجل وينصرف عنا من غـري إحسـان ميسـه             كيف: فظهر على وجهه أمارات العتاب ، وقال        
منا ؟ وشدد النكري على ذلك ، فكتب إليه كاتبه كتابا عنه ، وكان كاتبه على معرفـة بـه ، فطلـب منـه                    
الرجوع ملقابلة السلطان ، فحضر الرجل واجتمع بصالح الدين الذي رحب به وا�بسط معـه يف احلـديث ،        

م خلع عليه خلعه حسنة وأعطـاه دابـة يركبـها ، وثيابـا كـثرية ليحملـها إىل أهـل                     وأبقاه يف ضيافته أياما ، ث     
 ..بيته وجريا�ه ، وبعض املال ، فا�صرف الرجل عنه وهو يف غاية السرور واال�بساط 

وكان عندما يعلم بورود أموال إليه جيود بأضعافها على احملتـاجني وااهـدين قبـل أن تصـل إليـه ،                   
اللّه فرس أو جرح إال وعوض صاحبه مثله ، وزاده من فضله فضلةً ، ومل يكن له فرس                  وما عقر يف سبيل     

يركبه إال وقد وهبه أو وعد أن يهبه إىل أحد رجاله ، وكان عـدد مـا وهـب مـن األفـراس يف عكـا فقـط                    
 )١٠٨(الصفحة 



 

وكان ال يرتدي إال ما جيمل يف عينيه من مالبس الكتان والقطـن والصـوف            . يزيد على عشرة آالف فرس      
 .)١() ، حتى إذا وجد حمتاجا تربع هبا إليه 

ولعل الدافع إىل هذا البذل والعطاء بدون حساب أ�ه كان يعترب �فسه جنديا مـن جنـود اإلسـالم ،            
مدعوا إىل معارك خيوضها مع األعـداء ، فهـو ال يـدري هـل يعـود ؟ وإذا كـان ال يعلـم هـل يعـود ، فلمـاذا             

وهناك أمر آخـر ذكر�ـا طرفًـا منـه يف أول            . أهل احلاجة واالستحقاق ؟     تبقى هذه األموال ومل توزع على       
هذا البحث حنن بصدده ، وهـو أن هـذا السـلطان البطـل مل يكـن مـن هـؤالء الـذين تسـتهويهم زينـة الـد�يا                             
ومباهجهـا ، ومل يكــن يقعــد يف قصــره ثــم ينصــب لقــواده الرايـات ، ويرســل البعــوث وهــو رافــل بــني خدمــه   

ا ،                    وحشمه ، ومل يكن   

                                                

 يصدر األوامر وهو يتيه يف عظمة امللك وأهبة السلطان ، وإمنـا كـان فارسـا مقـدام
قضى أكثر عمره على منت جواده ، وإذا أراد الراحة متدد فوق الرمـال ، واسـتظل حتـت    : وبطلًا شجاعا  

األجمـاد  حتـى يـرى املسـلمون يف العـزة يرفلـون وعلـى سـلم              .. ال ترقد عينه وال تسرتيح �فسـه        .. اخليام  
فهل يالم هذا البطل مبا ينفق من أمـوال ، ومـا يتصـف بـه مـن بـذل وسـخاء                      .. والقوة يصعدون    والوحدة

 .؟ 
 :  حركته واهتمامه بأمر اجلهاد - ٨

فكان على جا�ـب كـبري مـن احلـب والشـغف واالهتمـام              : أما حبه للجهاد وشغفه به واهتمامه له        
حتى يرى بالد اإلسـالم قـد     .. يح له بال ، وال يطيب له طعام       باجلهاد ، فكان ال يرقد له جفن ، وال يسرت         

ولكـي �عـرف جليـا     .. حتررت من ربقة الصليبية احلاقدة، وا�تصرت على كـل مسـتبد ، وطاغيـه جبـار                 
فلنستمع إىل ما يقولـه مرافقـوه ، ومـا كتـب عنـه              . مبلغ اهتمامه ، وقدر مسؤوليته يف أمر اجلهاد والتحرير          

"  عنده مـن أمـر القـدس أمـر عظـيم ال حتملـه اجلبـال               رمحه ا كان  : "يقول ابن شداد    .. الذين شاهدوه   
وهو كالوالدة الثكلى ، جيول بنفسه من طلب إىل طلب ، وحيث النـاس علـى اجلهـاد ، ويطـوف                     : " وقال  

ا يا لإلسالم ، وعيناه تذرفان بالدموع ، وكلما �ظـر إىل عكـا ، ومـا حـل هبـ                   : بني األطالب بنفسه وينادي     
 

 . من آتاب الشعب مع شيء من التصرف ٩٦ور جمال الدين الرمادي ص للدآت" صالح الدين األيوبي "  عن آتاب )١(

 )١٠٩(الصفحة 



 

من البالء ، وما جيري على ساكنيها من املصاب العظيم ، اشـتد يف الزحـف ، واحلـث علـى القتـال ، ومل                         
 " . يطعم يف ذلك اليوم طعاما البتة ، وإمنا شرب أقداح دواء كان يشري هبا الطبيب 

مقـام  والسلطان يوايل هذه األمور بنفسه ، ويكافحها بذاتـه ، وال يتخلـف عـن                : " ومما قاله كذلك    
من هذه املقامات ، وهو من شدة حرصه ، ووفور مهته كالوالدة الثكلى، ولقد أخرب�ـي بعـض أطبائـه أ�ـه        

 " : بقي من يوم اجلمعة إىل يوم األحد مل يتناول من الغذاء إال شيئًا يسريا لفرط اهتمامه 
ن التضحية يف سـبيل   هكذا فلتك ! اللّه أكرب   ... هكذا فليكن االهتمام بشأن اجلهاد      ! اللّه أكرب   

هكذا فلتكن اال�طالقة ألجل التحرير والوقوف لقضية اإلسـالم لـو مل يكـن لصـالح                ! .. اللّه أكرب   .. اللّه  
ويستطرد ابن شـداد يف وصـف اهتمامـه بـأمر     .. الدين سوى هذه املواقف لكفته فخرا وشرفًا وخلودا         

غف بــه قــد اســتوىل علــى قلبــه وســائر جواحنــه  حبــه للجهــاد والشــرمحــه اولقــد كــان : " اجلهــاد قائلًــا 
استيالء عظيما حبيث ما كان له حديث إال فيـه ، وال �ظـر إال يف آلتـه ، وال كـان لـه اهتمـام إال برجالـه ،         
وال ميل إال إىل من يـذكره وحيـث عليـه ، ولقـد هجـر يف حمبـة اجلهـاد يف سـبيل اللّـه أهلـه وأوالده ووطنـه                               

مـن الـد�يا بالسـكون يف ظـل خيمـة هتـب هبـا الريـاح ميمنـة وميسـرة ، ولقـد                        وسكنه وسائر بالده ، وقنـع       
وقعت عليه يف ليلة رحيية على مرج عكا ، فلو مل يكـن يف الـربج لقتلتـه وال يزيـده ذلـك إال رغبـة ومصـابرة                    

 .. " . واهتماما 
ه أ�ه قـال مـرة      ومما يدل على جهاده املتواصل ، وحركته الدائمة ، وا�دفاعه الكامل إلعالء كلمة اللّ             

أما أحكي لك شيئًا من �فسي ؟ أ�ه متى يسـر اللّـه تعـاىل فـتح                 : " للقاضي ابن شداد وهو يركب البحر       
بقية الساحل ، قسـمت الـبالد ، وأوصـيت وودعـت ، وركبـت هـذا البحـر إىل جزائـره ، واتَّبعتـهم فيهـا             

مـا هـذه إال    : -أي ابـن شـداد    -ثم قلت ... حتى ال أبقي على وجه األرض من يكفر باللّه أو أموت      
�ية مجيلة ولكن املوىل يسير يف البحر العساكر وهو سور اإلسالم ومنعته ، فال ينبغي لـه أن خيـاطر بنفسـه              

غايـة مـا يف البـاب أن     : املوت يف سبيل اللّه ، فقال       : ما أشرف امليتتني ؟ فقلت      : أ�ا استفتيك   : ، فقال   

 )١١٠(الصفحة 



 

ذه الطوية ما أطهرها ، وإىل هذه الـنفس مـا أشـجعها وأجرأهـا رمحـة      أموت أشرف امليتتني ، فا�ظر إىل ه 
  .)١(" دينك ، وجاهد رجاء رمحتك ، فارمحه : اللّه عليه ، اللهم إ�ك تعلم أ�ه بذل جهده يف �صر 

تلكم أهم الصفات النبيلة ، واخلصال الكرمية اليت حتلَّى هبا البطل اخلالد صـالح الـدين، ومـا أحـوج         
إىل مثل هذه الصفات ، وإىل املزيد من هذه اخلصـال ، عسـى أن ينهضـوا بأمتـهم إىل املسـتوى                      قادتنا اليوم   

الالئق من املسؤولية يف بناء دولة اإلسالم ، وعسى أن يصلوا إىل النصر يف معاركنا القادمـة مـع إسـرائيل ،          
 . ى اللّه بعزيز وعسى أن يستعيدوا ما ذوى هلذه األمة من عز ، وما ا�دثر هلا من جمد وليس ذلك عل

ما أحوج األمة اإلسالمية اليوم إىل بطل كصـالح الـدين يف عبادتـه وتقـواه، ويف عدلـه ورمحتـه ، ويف            
.. شجاعته وصربه ، ويف حلمه وعفوه ، ويف مروءته ومساحته ، ويف زهده وكرمه ويف حركته وجهـاده     

سـلمون النصـر األكـرب ، والعـزة         فلريتقـب امل  .. ويوم تكتمل هـذه الصـفات يف حـاكم مسـؤول أو قائـد بطـل               
 . املنيعة ، والدولة اإلسالمية العتيدة 

 ترضاه  أ�ت  براعٍ  علينا   فامنن        شيعا أهواؤ�ا أصبحت قد هم ال
 ترعاه  اللّه   وعني   بنيه   يرعى        سريته  اإلسالم  إىل   يعيد   راع

 
* * * 

 
 
 
 
 
 

                                                 
  .١٨للقاضي ابن شداد ص ) النوادر السلطانية (  من آتاب )١(

 )١١١(الصفحة 



 

 الفصل الثا�ي عشر
 صالح الدين  اليت حققهاأهم اإلصالحات

 
قد علمنا من الفصول السابقة أن السلطان صالح الـدين قـد قضـى معظـم وقتـه ، وجـلَّ حياتـه يف                        

 حالت بينه وبني ما - وال شك -وهذه احلروب . حروب طاحنة ، ومعارك مستمرة بينه وبني الصليبيني     
ذا قام بأعمال عمرا�ية ، وحقـق  يدور يف خلده من مشاريع كربى ، وإصالحات شاملة ، على أ�ه رغم ه     

 . مشاريع إصالحية ، يذكرها له التاريخ مبلء االفتخار واإلعجاب 
وإذا كنا يف هذا الفصل بصـدد تعـداد هـذه اإلصـالحات ، وتبيـان تلـك املشـاريع فلنـذكر أميزهـا                        

ى أن �كون وأمهها لتكون كتابتنا عن هذا البطل كتابة شاملة ، وإحاطتنا بأخباره إحاطة مستوفية ، عس     
 ..قد أ�صفناه ، وأدينا ما علينا له من واجب وحق 

 : وميكن أن حنصر أهم هذه اإلصالحات يف األمور التالية 
 : اإلصالح العمرا�ي - ١

من هذه اإلصالحات أ�ه اهـتم بسـور القـاهرة ، فلمـا كـان قـد هتـدم أكثـره ، وصـار طريقًـا ال يـرد                             
ــا وال خارجــا ، فقــد ســورها ، وا�تــ     ــى عمــارة الســور    داخلً الطواشــي هبــاء الــدين   (دب لإلشــراف عل

، " وقياس هذا السور من أوله إىل آخره تسعة وعشرون ألف ذراع وثالث مائة وذراعـان                " ،  ) قراقوش  
) الفسـطاط  ( مدينة : يف عهده ، هي ) القاهرة ( وهذا السور ميتد حول املدن األربعة اليت كو�ت مدينة  

الــيت أ�شــأها صــاحل بــن علــي العباســي ، ومدينــة  ) العســكر ( ص ، ومدينــة التــى أ�شــأها عمــرو بــن العــا
 . اليت أ�شأها جوهر الصقلي ) القاهرة ( 

واهلدف من إقامة هذا السور محاية البالد من كيد املعتدين ، وباإلضافة إىل بناء السور بنى قلعـة                  
ن يكمل البنـاء مجيعـا ال�شـغاله بـاحلروب          اجلبل لريد عن القاهرة غائلة األعداء الغادرين غري أ�ه مل يستطع أ           

 )١١٢(الصفحة 



 

يف شتى امليادين ، وتعد هذه القلعة من اآلثار احلصينة يف تاريخ مصر ، وقد تناولتها يد التغـيري يف فـرتات                      
 . عديدة من التاريخ 

  ٥٧ومن القالع اليت بناها صالح الدين قلعـة سـيناء الـيت بناهـا يف شـبه جزيـرة سـيناء علـى بعـد                            
إىل الشــمال الشــرقي مــن مدينــة الســويس ، كمــا بنــى يف اجلهــة اجلنوبيــة مــن القلعــة مســجدين      كيلــو مــرتًا 

بسـم اللّـه   : "متجاورين ، وصهرجيا للمياه ليروى العطاش ، وعلى أحد بابي الصهريج كتبت هـذه العبـارة       
ا والـدين ،  الرمحن الرحيم ، وصلى اللّه على سـيد�ا حممـد ، خلـد اللّـه ملـك موال�ـا الناصـر صـالح الـد�ي                    

ملك اإلسالم واملسلمني ، خليفة أمري املؤمنني ، عمر هذا الصهريج امللك علي بن الناصر العادل املظفـر ،                   
تـاريخ  " يف كتابـه  ) �عـوم شـقري   (ويقـول األسـتاذ   . هجريـة  " وكان فراغه شهر شعبان تسـعني ومخسـمائة     

ى للقلعة بابا كبريا يف اجلهة الشمالية الغربية منها أ�ه مر هبذه القلعة وباملسجدين ، ورأ" : " سينا والعرب  
، وفوق عتبـة الـدار حجـر تـارخيي عربـي كـبري مربـع الشـكل ، �قـش عليـه حبـروف ظـاهرة اسـم صـالح                               

خلد اللّه ملك موال�ا امللـك الناصـر صـالح      . بسم اللّه الرمحن الرحيم ، وصلى اللّه على حممد          : " الدين  
 " .  هـ  ٥٨٣واملسلمني ، يوسف بن العادل الناصر يف مجادى اآلخرة سنة  الدين ، سلطان اإلسالم ، 

ومل يكن اهتمام صالح الدين بإقامة التحصينات العسكرية هو كل شيء، فقـد اهـتم بـتعمري جزيـرة                   
الروضة واجليزة ، وبناء املقاييس وحفر الرتع ، كما اهتم ببناء املستشفيات، ومن أهم هذه املستشـفيات        

مبدينة القاهرة وهو بناء ضخم متسع ، وقد بناه صالح الدين طلبا لألجر ) املارس تان (سمى مستشفى ي
، وحبا يف الثواب ، وعني هلذا املارستان مشرفًا من أهل املعرفة ، ووضع لديه خـزائن العقـاقري ، ومكنـه         

 الكـبري أسـرة     من استعمال األشربة وتوزيعها على اخـتالف أ�واعهـا ، ووضـعت يف حجـرات هـذا القصـر                  
مكسوة وجمهزة الستقبال املرضى ، كما خصـص جناحـا باملستشـفى للنسـاء ، وإىل جا�ـب هـذا توجـد                      
مقاصــري عليهــا شــبابيك احلديــد اختــذت حمــابس للمجــا�ني ، وهلــم أيضًــا مــن يتفقــد يف كــل يــوم أحــواهلم ، 

 .وصالح الدين يشرف على هذه األحوال كلها بالبحث والسؤال واالهتمام 

 )١١٣(الصفحة 



 

: " وكا�ت مدينة اجليزة والروضة يف أيام صالح الدين من أهم البالد ، ويقول ابـن جـبري يف رحلتـه                      
إ�ه كان ينصب يف اجليزة كل يـوم أحـد سـوق مـن األسـواق العظيمـة، ويقطـع بينـها وبـني مصـر جزيـرة فيهـا                              

نيـل وبـه مسـجد      مساكن حسنة ، وبيوت وأماكن للهو والنزهـة ، كمـا يوجـد بينـها وبـني مصـر خلـيج يف ال                      
جامع خيطب فيه ، ويتصل هبذا اجلامع املقياس الذي يعني زيادة النيل و�قصه ، كما كان يوجد به أحجـار          

 . وغريها من ضروب اجلمال والفن .. ورخام 
ــة ، فبنــى الســفن، وعمــر       ــة والبحري ــه الربي ــا�ع يســتقي منــه قُوتَ ــدين أن مصــر ينبــوع ي رأى صــالح ال

سـلمه ألخيـه العـادل ، وقـد         " ديوان األسطول   " يوا�ًا خمصوصا كان يسمى     األسطول ، وجعل لألسطول د    
كا�ت اإلسكندرية ودمياط أهم املوا�ئ البحرية يف ديـار مصـر، وكا�ـت الفسـطاط ، وقـوص ، مـن أعظـم              
املوا�ئ النيلية ، وكان فيها إ�شاء السفن احلربية اليت ترابط بتلك الثغـور، وتـذهب للغـزو يف البحـر إلعـالء                      

�ظر صالح الدين إىل اإلسكندرية فوجـدها حمـط أ�ظـار          . ة اإلسالم ، وجعل رايتها خفاقة يف العاملني         كلم
فـأمر بعمـارة أسـوارها وأبراجهـا ، ثـم ابتنـى هبـا مارسـتا�ًا بعـد أن ابتنـى                      . اإلفر�ج ، فخاف عليها منهم      

املصرية ، واستوىل علـى     وملا ملك السلطان الديار     : " واحدا مبصر ، وفيه يقول صاحب صبح األعشى         
 هــ  فجعلـها السـلطان بيمارسـتا�ا ،     ٣٨٤سـنة   ) العزيـز ابـن املعـز    (القصر ، كان فى القصر قاعـة بناهـا    

ثم أ�شأ السلطان هبـا دارا للغربـاء كمـا أ�ـه تعهـد بعـض              " . وهو البيمارستان العتيق الذي بداخل القصر       
 . اجلسور والرتع ليصلح حال املزارعني 

 :ح التعليمي  اإلصال- ٢
كان صالح الدين حيب العلم ، ويشـجع العلمـاء ، وال يضـن مبـال أو جهـد يف سـبيل إ�عـاش احلركـة                       
الثقافية يف البالد ، فأ�شأ كثريا من املدارس وقرب منه الكتاب والشعراء والعلماء وغريهم من الراسـخني                 

ودا ، ففـي عهـد صـالح الـدين كـان الصـيب       وكان �ظام الكتاتيب موجـ . يف العلم ، وفنون الثقافة والعرفان   
إذا ما شب عن الطوق التحق بأحد هذه الكتاتيب ليتعلم القرآن، وليحفظ طرفًا من احلديث الشـريف ،                  

 . كما يتعلم اخلط العربي وحياول أن يتقنه ما استطاع إىل ذلك سبيلًا 
 )١١٤(الصفحة 



 

الشعر أو املـأثور مـن   وكان الغلمان يتعلمون إىل جا�ب هذا بعض أصول احلساب ، وحيفظون بعض           
ــه واخلشــوع يف         ــهال إىل اللّ ــان الصــبيان يتعلمــون أداء الصــالة مجاعــة ، وطــرق االبت ــال ، وك احلكــم واألمث

 ..صالهتم 
وإذا شب الغالم وترعرع وأراد أن يسـتزيد مـن العلـم رحـل إىل مـواطن العلـم يف مصـر أو الشـام أو                          

ة ، والعلوم النقلية ، كما يتعلم علم القراءات الذي كان من ليتقن العلوم العقلي.. املوصل أو بغداد أو مكة    
أهم املواد اليت كا�ت تدرس يف اجلوامع واملدارس يف تفصيل وإسهاب ، ويـتعلم علـم التفسـري الـذي ذهـب                  
فيه العلماء كل مذهب وقد قامت املساجد بدور كبري يف إذكاء احلركة الثقافية يف البالد يف عهـد صـالح          

 تعج باملصلني وطالب العلم ، وكان منـهم املـاهر يف علـم القـراءات أو التفسـري ، كمـا كـان                        الدين ، فكا�ت  
 ..منهم النابغ يف النحو والصرف والعروض وأوزان الشعر 

جـامع عمـرو بـن العـاص ، واجلـامع األزهـر ، واجلـامع األقمـر، وجـامع                    : ومن أشهر هذه املساجد     
هــذا يف القــاهرة ، أمــا يف اإلســكندرية فقــد قــام مســجد  .. احلــاكم بــأمر اللّــه ، وجــامع ســيد�ا احلســني 

ــوم التــى ا�تشــرت يف ذلــك الوقــت ،        ــدور كــبري يف �شــر الثقافــة اإلســالمية ، وغريهــا مــن العل العطــارين ب
 . مهمة تثقيف الناس وتعليمهم : وا�تشرت يف طول مصر وعرضها مساجد تقوم هبذه املهمة اجلليلة 

: الدور الذي قامت هبا مساجد مصر، ومن هـذه املسـاجد            كذلك قامت مساجد سورية بنفس      
بروعته عندما زار دمشق ، والذي جعل هذه املدينـة قبلـة            ) ابن جبري   ( جامع دمشق الذي فنت الرحالة      

العلم والعلماء من كل صوب ، كمـا قامـت دار احلكمـة بطـرابلس الشـام باسـتقبال عـدد كـبري مـن طـالب                     
 . مع دار احلكمة مبصر العلم حتى وقفت جنبا إىل جنب 

وقامــت املــدارس املختلفــة مبصــر والشــام بتعلــيم املــذاهب الفقهيــة علــى أوســع �طــاق ، وذلــك إىل 
وبنـى صـالح الـدين يف عـام          .  هــ      ٥٨٣جا�ب املدارس اليت أ�شئت يف القـدس عقـب اسـرتدادها عـام                

ة صالح الدين هبـذه املدرسـة        هـ  أول مدرسة للحنفية ، عرفت باملدرسة السيوفية ، وبلغ من عناي             ٥٧٢

 )١١٥(الصفحة 



 

أن وقف عليها اثنني وثالثني دكا�ًا ، ومل يضن مبال علـى األسـاتذة الـذين يقومـون بالتـدريس فيهـا ، وبقيـت           
 . هذه املدرسة قائمة يشع منها �ور العرفان حتى وضعت احلرب الصليبية أوزارها 

عي ، وكـان صـالح الـدين        وأ�شأ صـالح الـدين كـذلك املدرسـة الصـاحلية وجعلـها للمـذهب الشـاف                
�فسه على هذا املذهب ، ولذلك كان يهتم بشؤوهنا اهتمامـا بالغًـا ، فأوصـى أن تكـون عظيمـة البنـاء ،                    
فسيحة األرجاء ، وقد وقف صالح الدين محَّاما جبوارها ، وفر�ًا جتاهها ، وحوا�يت شتى ، كما وقف                   

 . ل ، خارج القاهرة ، كما يقول املقريزي يف اخلطط عليها اجلزيرة اليت كان يطلق عليها جزيرة الفيل بالني
 هــ  ، وكلـف      ٥٨٣أما مدرسة القدس فقد بناها صالح الدين عقب اسرتداد بيت املقدس عـام                

بالتدريس فيها ، فكثرت وفود الطالبني للعلم إىل بيت املقدس ، وطـار        ) هباء الدين ابن شداد     ( القاضي  
 . صيته يف اآلفاق 

ن بتنظيم العمـل يف شـتى املـدارس الـيت أ�شـأها علـى اخـتالف ختصصـها يف أمـور                      وأمر صالح الدي  
 : العلم أو الدين ، فكان القائمون بالتدريس فيها ينقسمون إىل فريقني 

 ..هو فريق املدرسني ، وهم األساتذة املتبحرون يف العلم : الفريق األول 
عادة ما يلقيه املدرسون على الطـالب حتـى         هو فريق املعيدين ، وهؤالء يقومون بإ       :والفريق الثا�ي   

 . يرسخ يف أذهاهنم ، وال يذهب عن أفهامهم 
. وكان املعيد ال يبخل بوقتـه يف سـبيل إفهـام العـاجزين عـن الفهـم يف سـعة صـدر ، ورحابـة أفـق                            

وكان جيلس يف العادة جبوار املدرس حتى إذا ا�تهى الدرس وا�فض اجلميع مـن احللقـة ، كـان املـدرس أول             
 . اخلارجني ، وترك الطالب للمعيد ليقوم بعمله 

وليس من شـك يف أن هـذا النظـام ال خيتلـف كـثريا عـن النظـام املتبـع اآلن يف جامعاتنـا ومعاهـد�ا                           
 . العليا ، حيث يكمل عملُ املعيد عمل األستاذ 

 )١١٦(الصفحة 



 

 يف الـتعمري    ويتضح من مناهج املدارس اليت أسسها صالح الدين أ�ه كان يقتفي آثار مواله �ور الـدين               
من جهة ، وكان يرمي إىل تعليم املذهب السين، وقطع دابر املعتقـدات الفاطميـة ، واملـذاهب الباطنيـة ،                

 ..وإذكاء شعلة احلماس ضد الفر�ج الذين د�سوا البالد ، وأكثروا فيها الفساد 
مع وكا�ت سوق الكتب رائجة يف ذلك العهد ، وكان مبصـر سـوق يقـع يف اجلا�ـب الشـرقي مـن جـا                       

تعد الكتب اليت تضمها من أ�فس الكتب ، وأقـيم الـذخائر ، كمـا               .. عمرو بن العاص ، وأسواق أخرى       
 . كان يوجد بدمشق سوق كبري للكتب يضم شتى أ�واع الكتب من دا�ي البالد وقاصيها 

 : اإلصالح االقتصادي - ٣
 العـيش ، ذلـك ألن   كا�ت الدولة يف عهد صـالح الـدين تعـيش يف سـعة مـن الـرزق ، وحببوحـة مـن                   

 : مواردها كثرية ، ومنابع األرزاق فيها متنوعة ، وميكن أن حنصر هذه املوارد يف األمور التالية 
 . وضع يده على كنوز الفاطميني الكثرية بعد أن أصبحت مصر حتت سلطا�ه ) أ ( 
 . موارد اجلزية اليت كا�ت تأتيه من غري املسلمني ) ب(
 . كا�ت تصله من األسرى موارد الفدية اليت ) ج (
 . موارد الغنائم اليت كان حيصل عليها أثناء احلروب ) د (
إىل غـري ذلـك   . موارد اخلراج الذي كان يؤخذ من أصـحاب األراضـي الـيت فتحـت صـلحا         ) هـ  (

 . من هذه املوارد املشروعة ومنابع الثروة املسنو�ة 
ــذين ينفقــون األمــ     ــدين مــن الســالطني ال ــا ، ويضــعوهنا يف غــري   ومل يكــن صــالح ال وال يف غــري وجهه

موضعها ، وإمنا كان ينفقها يف سبيل اللّه ، وإقامة احلصون ، وتشييد القالع ، واإلصالح العمرا�ي ويف كـل                    
 .. ما يعود على الدولة بالنفع العام ، والفائدة العظيمة 

عتنى بالزراعة ووسـائل  وألجل أن جينب صالح الدين البالد ويالت ااعات اليت تسببها احلروب ا 
لتنبت األرض أطيب الثمرات ، وتنتج من كل زوج هبيج ، وقد تعاو�ت مصر والشام               . الري اعتناء بالغًا    

يف تبــادل احملاصــيل الزراعيــة ، وتعزيــز املصــاحل االقتصــادية ، ومتــوين اجليــوش بــالثروات الالزمــة ، ووقــف  
 )١١٧(الصفحة 



 

غادرة ، وتزويد اجليش اإلسالمي بكل ما يلـزم مـن مـواد         اإلقليمان جنبا إىل جنب أمام اعتداءات الفر�ج ال       
 ...غذائية وعتاد

كما عين صالح الـدين بالتجـارة عنايـة كـبرية ، فكا�ـت مصـر يف عهـده حلقـة االتصـال بـني الشـرق                     
اإليطـاليتني ،   ) البندقية وبيـزا    (والغرب ، وقد ا�تعشت مدن أوربية كثرية بسبب هذه التجارة مثل مدينة             

 " .سوق األيك " نادقة فيما بعد بتأسيس سوق جتارية يف اإلسكندرية كان يطلق عليه وقد مسح الب
وأوىل صالح الدين األسواق التجارية كل اعتنائه واهتمامه حتى يزدهر االقتصـاد ، ويـزداد اإل�تـاج                 

بعض ب" ابن جبري " يف دولته ، فكثر عددها يف مصر والشام ، واهتم بإصالحها وتوسيعها، ومر الرحالة 
 هــ  ، فسـجل إعجابـه بنظامهـا ، فقـال يف معـرض       ٥٧٨هذه األسواق يف رحلته أيـام صـالح الـدين سـنة       

أما البلـد فموضـوعه ضـخم جـدا، مجيـل الرتكيـب ، بـديع احلسـن ، واسـع               : " احلديث عن مدينة حلب     
ة أخـرى ،   صـنعة إىل مسـاط صـنع   )١(األسواق كبريها ، متصلة باال�تظام ، مستطيلة ، ختـرج مـن مسـاط      

إىل أن تفرغ مـن مجيـع الصـناعات املد�يـة ، وكلـها مسـقف باخلشـب ، فسـكاهنا يف ظـالل وارفـة ، فكـل                     
وأكثـر حوا�يتـها مـن اخلشـب البـديع الصـنعة            ..  تعجبا   )٢(سوق منها تقيد األبصار، وتستوقف املستوفز       

 . " 
 يف عهـد صـالح الـدين    مدينة طـرابلس الشـام  " سفر �امة " يف كتابه ) �اصر خسرو ( كما وصف   

إهنا بلد مجيل ، حوله املـزارع والبسـاتني ، وكـثري مـن قصـب السـكر ، وأشـجار النـار�ج واملـوز                : " فقال  
والليمون ، وهبا منازل ذات أربع طبقات أو مخس أو ست ، وشـوارعها وأسـواقها مجيلـة �ظيفـة ، حتـى                       

يــف مجيــل الــنقش حصــني ، ويف لــتظن أن كــل ســوق قصــر مــزين ، ويف وســط املدينــة جــامع عظــيم ، �ظ 
 )٣(ساحته قبة كبرية حتتها حوض من الرخام يف وسطه فوارة من النحـاس األصـفر ، ويف السـوق مشـرعة         

ويصـنعون هبـا الـورق اجلميـل ،      .. ذات مخسة صنابري خيرج منها ماء كثري ، يأخذ منـه النـاس حاجتـهم                
                                                 

 .الجانب :  السماط )١(
 .المستعجل :  المستوفز )٢(
 .مورد الشاربة للماء :  المشرعة )٣(

 )١١٨(الصفحة 



 

ا ، وصــارت مكتبتــها ومدرســتها فلمــا فتحــت تلــك املدينــة هنبــت ، وأعمــل الســيف يف رقــاب ســكاهن  
 .. " .ومصنع ورقها رمادا 

من هذه الفقرات القليلة يتضح لنا مدى اهتمام صـالح الـدين بعمـران املـدن ، وباألسـواق التجاريـة                     
وجود مصنع للورق يف مدينة طرابلس الشام ،        ) �اصر خسرو   (فيها ، كما �ستطيع أن �ستخلص من كالم         

 .باإلضافة إىل مفاخره العظيمة ، وأجماده اخلالدة وهذا من مفاخر صالح الدين 
وساعدت احلروب الصليبية على �قل صناعة الـورق إىل أوربـا ، فقـد أ�شـئ أول مصـنع للـورق يف                      

 م  ، حتــى أن إ�كلــرتا مل تعــرف صــناعة الــورق إال يف القــرن الســادس عشــر ١١٨٩جنــوب بلجيكــا عــام  
 . امليالدي 

صناعة السـالح واملنسـوجات واألقمشـة ، واملالبـس          : الح الدين   ومن الصناعات اليت اهتم هبا ص     
احلريرية املزركشة ، وسـروج اخليـل املطهمـة، وصـناعة الزجـاج ، كمـا ا�تشـرت يف عهـده صـناعة اخلـزف                    

إىل غي ر ذلك مما يزهر االقتصـاد ، ويضـاعف اإل�تـاج ، وميكـن للدولـة أسـباب                    .. والسفن واألساطيل   
 ..القوة 

 : جتماعي  اإلصالح اال- ٤
كا�ــت احليــاة االجتماعيــة يف عهــد صــالح الــدين تتســم بطــابع اجلديــة واجلهــاد ومناهضــة الفــر�ج ،   

وكا�ت بعيـدة كـل البعـد عـن مظـاهر األهبـة الفارغـة الكاذبـة ، والعظمـة الكاذبـة ،                       .. ومكافحة العدو   
 .والبذخ املفرط 
ــان  ــدوة احلســنة يف ال   رمحــه اوك ــه الق ــوده ورعيت ــام اخلشــن ،     يعطــي جلن ــادي ، والطع ــاس الع لب

كـان ال يلـبس إال مـا حيـل          : "واالسة املتواضـعة ، يقـول العمـاد األصـفها�ي يف وصـف ملبسـه وخمالطتـه                  
 " . لبسه كالكتان والقطن والصوف ، وكان من جالسه ال يعلم أ�ه جالس سلطا�ًا لتواضعه 

شجع عليهـا ، وكـان يركـب ملشـاهدة     ، ويوكان صالح الدين رياضيا حيب الفروسية ولعب الكرة     
بعد صالة الظهر ومعه رجاله ، حتى إذا ما وصل إىل امليدان �زل ليشاهد              ) الكرة والصوجلان   ( مباريات  

 )١١٩(الصفحة 



 

اللعــب ، ويســتمر املتبــارون يف لعبــهم حتــى أذان العصــر، وكــان يشــرتك يف هــذه املباريــات مــع خاصــته ،  
ب اهلوايـات عنـد النـاس ، فكـا�وا ينطلقـون زرافـات              وكان الصيد من أح   . وينطلق للعب مع بعض رفاقه      

 . ووحدا�ًا لصيد الطيور واألمساك واألوز واألرا�ب ، وكا�وا يستخدمون الكالب والصقور يف صيدهم
وهـذه الظـاهرة إن دلـت علـى شــيء فإمنـا تـدل علـى التأهــب الكامـل ، واالسـتعداد التـام خلــوض           

 . نظري املعارك يف شجاعة فائقة ، وبسالة منقطعة ال
ومن اإلصالحات الكبرية اليت حققها صالح الدين يف اتمع املسلم إبطاله مظاهر اخلالعـة واـون                
اليت كا�ت شائعة يف عهد الفاطميني وال سـيما يف املواسـم واألعيـاد كعيـد الـنريوز ، وإذا أرد�ـا أن �عـرف            

الح الــدين فلنســمع إىل مــا يقولــه مبلــغ هــذه اخلالعــة الــيت كا�ــت متفشــية يف اتمــع املصــري قبــل عهــد صــ
كا�ت املنكرات ظاهرة يف عيـد الـنريوز ، والفـواحش صـرحية فـى يومـه ، ويركـب                    : "املقريزي يف خططه    

فيه أمـري موسـوم بـأمري الـنريوز ومعـه مجـع كـثري ، ويتسـلط علـى النـاس يف طلـب رسـم رتَّبـه علـى بيـوت                                 
�ثـون والفاسـقات حتـت قصـر اللؤلـؤ حبيـث يشـاهدهم            األكابر ، ويقنـع بامليسـور مـن اهلبـات ، ويتجمـع املؤ             

اخلليفة وبأيديهم املالهي ، وترتفع األصوات ، وتشرب اخلمور يف الطرقات ، ويرتاش الناس باملاء ، وباملاء                 
واخلمر، وباملاء ممزوجـا بالقـاذورات ، فـإن غلـط مسـتور ، وخـرج مـن داره لقيـه مـن يرشـه ويفسـد ثيابـه                 

 .. " .  فدى �فسه، وإما فضح ويستخف حبرمته ، فإما
ومكن النـاس مـن احليـاة الربيئـة       .. أبطل صالح الدين هذه املظاهر الفاسدة ، واملنكرات السافرة          

 . النظيفة ، وأعاد هلم أخالق اإلسالم ، وآدابه السامية 
بـدع يـوم عاشـوراء    : بـدع املناسـبات واملواسـم ، مثـال ذلـك      : ومن املظـاهر الفاسـدة الـيت أبطلـها         

الذي كان يوم حزن وأسى عند الفاطميني ، ففي هذا اليوم كان يكثر النحيـب، ويرتفـع البكـاء ، وتتعطـل                      
األعمال ، وتتوقف األسواق ، وترى الناس يف هرج ومـرج كأمنـا فقـد كـل واحـد منـهم أعـز النـاس لديـه ،                            

أن يقلب هـذا اليـوم      و. فاستطاع أن يقضي على هذه العادات الذميمة ، والبدع السيئة           .. وأحبهم إليه   
إىل يوم ابتهاج وفرح وتوسعة على العيال ، فأصبح الناس يصنعون فيه احللوى ، ويلبسون اجلديد ، ويأكلون             

 )١٢٠(الصفحة 



 

ما لَذَّ من الطعام والشراب ، وال شك أن هذا الذي فعله صالح الدين يتفـق مـع مبـادئ الشـريعة ، وآداب           
  .  صلى ا عليه وسلم النيب)١(من هدي اإلسالم ، بل التوسعة على العيال يف يوم عاشوراء 

 فحدث عنه وال حرج ، فكـان يعطـي عطـاء            أما إ�عامه على الرعية ، وتوزيعه العطاء على الناس        
من ال خيشى الفاقة ؛ ألن �ظرته إىل املال كمن ينظر إىل الرتاب ، وسبق أن ذكر�ـا أ�ـه حـني مـات مل خيلـف                 

أربعني درمها �اصرية ، وجرما واحـدا ذهبـا ؛ ومل خيلـف ملكًـا     يف خزا�ته من الذهب والفضة إال سبعة و      
 . وال دارا وال عقارا وال بستا�ًا ، وال قرية وال مزرعة، وال شيئًا من أ�واع األمالك 

وإذا كان مل يأخذ من هذه األموال شيئًا لنفسه ، ومل خيـص هبـا أحـدا مـن أهلـه وأقربائـه، فهـي إذا                  
.. للمشاريع اإلصالحي ة ، وإعداد الوسائل احلربية ، وللمستحقني من أبنـاء الرعيـة            ملن ؟ ال شك أهنا      

وهـذا مـا    .. حتى يتحقق للمجتمع تكافلـه الكامـل ، وللدولـة قوهتـا املنيعـة ، ولألفـراد معيشـتهم املثلـى                      
 . مكن له هذا السلطان العادل ، والقائد البطل 

 ذكره ، إبطاله الكثري من الضرائب اليت كا�ـت تثقـل         ومن األعمال العظيمة اليت خلدت لصالح الدين      
وكـان  : ( كاهل اتمع ، وتقض مضاجع الناس كالضرائب اليت كان يفرضها أمري مكة على احلجـاج يقـول                  

صاحب مكة قد أمر بأن يؤدي احلجاج مكوس مكـة مقـدما يف جـدة ، فوقـع علـى احلجـاج الظلـم فيهـا ،            
م ، وعوض صـاحب مكـة عنـها مجلـة ، فحمـل إليـه يف كـل سـنة مثا�يـة                  فأبطل صالح الدين كل هذا النظا     

 قمحـا ، واشـرتط أن تفـرق يف أهـل احلـرمني ، فرفـع صـالح الـدين بـذلك متفرقـا هتـا عــن            )٢(آالف إردب 
 " .الناس ، وأفاد جبملتها اليت أداها من بيت املال أهل احلرمني 

: ووحدة األمة ، والتحذير من الظلـم    . ومما يدل على حسن طويته ، وحرصه على سالمة اتمع         
وصيته البنه امللك الظاهر الذي أسند له والية حلب ، يقول يف هذه الوصية كما رواها عنـه قاضـيه ابـن               

أوصيك بتقوى اللّه فإهنا رأس كل خري ، وآمرك مبا أمر اللّه به فإ�ـه سـبب جناتـك ، وأحـذرك         : " شداد  

                                                 
 " .سع على عياله في يوم عاشوراء وسع الّله عليه في سنته آلها من و: "  روي الطبراني في األوسط والبيهقي عن أبي سعيد )١(
 .  ل غ تقريًبا ٣و٥ويقدر الصاع بــ  .   صاًعا ٢٤مكيال ضخم وهو  :  األردب )٢(

 )١٢١(الصفحة 



 

ا فــإن الــدم ال ينــام ، وأوصــيك حبفــظ قلــوب الرعيــة ، والنظــر يف  مــن الــدماء والــدخول فيهــا والتقليــد هبــ 
أحواهلم فأ�ت أميين وأمني اللّه عليهم ، وأوصيك حبفظ األمراء وأربـاب الدولـة واألكـابر ، فمـا بلغـت مـا                       
بلغت إال مبداراة الناس ، والحتقد على أحد فإن املوت ال يبقي على أحد ، واحذر ما بينك وبني النـاس              

 " . ال يغفر إال برضاهم ، أما ما بينك وبني اللّه فإ�ه تعاىل يغفره بتوبتك إليه فإ�ه كريم فإ�ه 
هذا أهم ما قام به صالح الدين من إصالح اجتماعي ، وتقويم أخالقي ، ليزهو اتمـع اإلسـالمي                   

 .يف عهده بأكرم اخلصال ، وأحسن العادات ، وأفضل اآلداب 
 :  اإلصالح العقائدي - ٥

 أن ذكر�ا يف صفة صالح الدين االعتقادية والتعبديـة أن صـالح الـدين اتسـم باإلميـان والعبـادة                سبق
 - كمـا يقـول القاضـي هبـاء الـدين            -وأ�ـه كـان     .. ( والتقوى واخلشية من اللّه والثقة به ، وااللتجاء إليـه           

حـث مـن مشـايخ أهـل      حسن العقيدة ، كثري الذكر للّه تعاىل ، وقد أخـذ عقيدتـه عـن الـدليل بواسـطة الب                   
ومن كان على هذه الرتبية اإلميا�ية ، والسلوك االعتقادي القويم فال بـد أن يقـوم          ) . العلم ، وأكابر الفقهاء     

بواجبه األكمـل يف إصـالح العقيـدة ، وتقـويم االعوجـاج ، وتبديـد ظلمـات الضـالل ، والـذود عـن حيـاض             
 . اإلسالم 

اسخ ا�طلق صالح الدين ليحطم أغـالل اإلحلـاد ، وينسـف            ومن هذا املفهوم الواعي ، واالعتقاد الر      
قواعد الز�دقة يف كل بلد يذكر فيه اسم اللّه ، وترفرف على أرجائـه رايـة ال إلـه إال اللّـه ، فكـان إذا مسـع        
عن رجل يدعوا إىل مبادئ التتفق مع عقيدة أهل السنة وال تلتقي مع قواعد الشريعة اإلسالمية يأمر بقتله                  

 رمحـه ا  وكـان   : " أن يستشري مجاعة الفقهـاء والعلمـاء ، ويف هـذا يقـول القاضـي هبـاء الـدين                    فورا بعد   
كثري التعظيم لشعائر الدين ، وكان مبغضًا للفالسفة واملعطلة ومـن يعا�ـد الشـريعة ، وإذا مسـع عـن معا�ـد                       

ي يف مصـر إبـان شـبابه        وملا أصبح صالح الدين وزيرا للعاضد الفاطم      " . ملحد يف مملكته كان يأمر بقتله       
آمله ما وجـد عليـه حـال الـبالد مـن املعتقـدات الباطنيـة واملـذاهب املنحرفـة ، وهـي معتقـدات باطلـة ،                           
ومذاهب منحرفة ، ال متت إىل عقيدة أهل السنة واجلماعة بصـلة أو�سـب ، ويـتلخص مذهبـهم الفاسـد                     

 )١٢٢(الصفحة 



 

اختيار األمة ، بل هي ركن من أركان الدين     إن اإلمامة ليست من املصاحل العامة التى تعود إيل          : ( مبا يلي   
ال جيوز لنيبٍّ إغفاله وال تفويضه إىل العامة ، بل جيب على الرسول قبل موته أن يعني اإلمام للمسلمني ، وأن                     
يكون هذا اإلمام معصوما من الكبائر والصغائر ، وأن عليا عينه الـنيب  للخالفـة مـن بعـده وأن أبـا بكـر                         

 الذين قالوا بألوهية هؤالء األئمة إمـا علـى أهنـم بشـر اتصـفوا         ومنهم الغالة  ا اخلالفة منه ،   وعمر قد اغتصب  
بصفات األلوهية ، أو أن اإلله حـلَّ يف ذواهتـم البشـرية ، ومـن هـؤالء مـن يقـف عنـد واحـد مـن األئمـة ال              

لزمـان فـيمأل األرض   يتجاوزه إىل غريه ، ويقول إ�ه حي مل ميت إال أ�ه غائـب عـن األعـني وأ�ـه خيـرج آخـر ا                   
ويف العصـر الفـاطمي قامـت طائفـة مـن غـالة الشـيعة ودعـاة اإلمساعيليـة بتأليـه                     ) عدلًا كما ملئت جـورا      

بألوهيـة احلـاكم ، وصـنف       " محـزة بـن علـي       " هــ  حـني جهـر         ٤٠٨احلاكم بأمر اللّه الفاطمي وذلك سـنة          
علي بن أبي طالب ، وأن روح علي ا�تقلت إىل  ، ثم ا�تقلت إىل jكتابا ذكر فيه أن روح اللّه حلت يف آدم 

املؤسـس  ) محزة بن علي    ( العزيز ثم إىل ابنه احلاكم الذي أصبح يف �ظرهم إهلًا عن طريق احللول ، ويعترب                
 . لعقيدة احللول للمذاهب الباطنية 

فكان مـن البـديهي أن يهـب صـالح الـدين بعـد أن أصـبح وزيـرا علـى مصـر ، وبعـد أن أصـبحت                             
أن يهب حملاربة هذا املـذهب الباطـل ، وأن يقضـي عليـه ، وأن     .. بالد املصرية حتت حكمه وسلطته  ال

جيند كل قواه لطمس معاملـه ، ومسـح آثـاره ، وأن يحـلَّ حملـه عقيـدة أهـل السـنة واجلماعـة باعتبـار أهنـا                             
 . عقيدة اإلسالم احلق ، والقرآن املنزل 

 شهور قليلة على وزارته حتى فتح املدارس يف طول الـبالد            وقد مت لصالح الدين ما أراد إذ مل ميض        
وأمـر مجيـع طبقـات الشـعب أن         .. وعرضها ، ومـن أشـهرها املدرسـة الناصـرية ، واملدرسـة الكامليـة                

ينخرطوا يف سلك هذه املدارس ، ليدرسوا الدين احلق ، واإلسالم الصحيح ، ويتلقنوا عقيدة أهل السـنة                  
 .  منزهة من كل احنراف واجلماعة خالصة من كل دس ،

ومن العوامـل الـيت سـاعدت علـى متكـني العقيـدة اإلسـالمية اخلالصـة يف �فـوس املصـريني حمبتـهم لـه                       
، وبعد استيالئه على مدينـة      )غزة(و  ) دمياط  ( وثقتهم به وذلك عقب ا�تصاره على الفر�ج بعد غزوهم          
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 وغـري املصـريني إىل مكـة املكرمـة ، فكـان             ، وهي مفتاح البحر األمحر لطريق احلجاج املصـريني        ) العقبة  ( 
هذا النصر العظيم ، والفتح املبني ، وتأمني طريق احلجاج املسلمني من أكرب العوامل يف تبـادل الثقـة واحملبـة                  
واإلخالص بينه وبني املصريني ، وهذاما دفع املصريني ألن يرتكوا مذهبهم الشيعي ، وينضـموا إىل إخـواهنم    

 . اية صالح الدين حتى يقاتلوا عدو اللّه وعدوهم إلعالء كلمة اللّه السنيني ، بل إىل ر
وإذا كا�ت أرض الكنا�ة مصـر تعتنـق اليـوم عقيـدة أهـل السـنة واجلماعـة فـإن الفضـل األكـرب هلـذا                          

  . رمحه االبطل اخلالد ، والسلطان املصلح صالح الدين 
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 خامتة
وهي دراسـة  . عن سرية هذا البطل العظيم ، والرجل اخلالد        فهذه دراسة موجزة    ! .. أما بعد   

جتمع يف فصوهلا وأحباثها بني السماحة واحلزم ، والشجاعة واحلذر ، والعبادة واال�فتـاح ، والقـوة واملـروءة                   
 ..، و التضحية واجلهاد 

ف الـبالد يف    وقد عرفنا كيف استطاع أن جيمع القوى املفتتة حتت قيادته الرشيدة ، وأن يلُـم أطـرا                
هــذه الدولــة القويــة اســتطاعت أن تقــف يف وجــه الفــر�ج، بــل أمــام الغــرب كلــه كــالطود  .. دولــة واحــدة 

وقـد متكـن    .. الشامخ ، واجلبل الراسخ، ال تزعزعه األهوال ، وال تفـت يف عضـده العواصـف اهلوجـاء                   
لفـر�ج علـى السـاحل يف رقعـة     هذا البطل بإميا�ه املتني ، وشـجاعته الفائقـة ، وجهـاده املسـتمر أن حيصـر ا       

ضيقة بني عكا ويافا ، ومل متض سنوات بعد وفاته حتى استطاعت القوى اإلسالمية أن تُنزلَ بالفر�ج أكرب 
 . اخلسائر ، ومتكنت من طردهم هنائيا فيما بعد 

وسبق أن ذكر�ا أن مملكـة صـالح الـدين ، وسـلطا�ه الكـبري ظـل يتسـع وميتـد حتـى مشـل العـراق ،                 
 . دستان والشام واليمن ومصر وبرقة والكر

وعلى أثر قيام هذه الوحدة اإلسالمية الشاملة ، استبشر العـامل اإلسـالمي مـن أقصـاه إىل أقصـاه ،           
وتفاءل خريا يف الوصول إىل النصر ، ومل متض فرتة قصرية حتى استطاعت األمـة اإلسـالمية بقيـادة البطـل      

ية يف القدس ، وأن جتعلها أثرا بعد عني يف معركة حامسة هلا يف صالح الدين أن تنقض على الدولة الصليب      
 . األجيال ذكر ، ويف التاريخ دوي 

التـاريخ يعيـد �فسـه ، فالـب الد اإلسـالمية منقسـمة إىل أجـزاء ، ومتقطعـة إىل أوصـال ،              : واليوم  
ــآمر الصــليب   -خرجــت .. ومنفصــلة إىل دويــالت  ــة  بعــد القضــاء علــى اخلالفــة العثما�يــة وبت ية واليهودي

..  وهــي أســوأ حالًــا ، وأكثــر شــتاتًا ، وأكــرب ا�قســاما وجتزئــة، وأضــعف قــوة وســلطا�ًا -واالســتعم ار 
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واليهــود قــد رســخوا أقــدامهم يف األرض املقدســة ، واغتصــبوا املســجد األقصــى أوىل القبلــتني ، وثالــث   
 . احلرمني ، ويزدادون يوما بعد يوم قوة ومتكينا ورسوخا 

..  الـبالد اإلسـالمية مـع اليهـود ، أشـبه مـا تكـون حبـال املسـلمني مـع الصـليبيني بـاألمس                           إن حال 
أليست الفُرقة هي الفُرقة ؟ أليس االعتداء هو االعتـداء ؟ ألـيس احلقـد علـى اإلسـالم هـو احلقـد علـى                   

 .اإلسالم ؟ فبماذ ا�تصروا إذن ؟
أمـا اليـوم فـإن أكثـر        .. اإلسـالم ا�تصروا ألن املسلمني بـاألمس خاضـوا معـارك فلسـطني باسـم              * 

 . حكوماهتم خيوضون املعارك باسم شعارات مزيفة ما أ�زل اللّه هبا من سلطان 
ا�تصــروا ألن املســلمني بــاألمس حكمــوا باإلســالم دينــا ودولــة ، أمــا اليــوم فــإن أكثــر احلكومــات * 

 . و الغرب حتكم بغري ما أ�زل اللّه ، وتستمد األ�ظمة والقوا�ني من دساتري الشرق أ
أما اليـوم فـإهنم ا�قسـموا علـى     .. ا�تصروا ألن املسلمني باألمس شادوا دولة ، وحققوا وحدة     * 

 . أ�فسهم ، فمنهم من احناز لليمني ومنهم من احناز لليسار 
ا�تصروا ألن املسلمني باألمس وثقوا بوعد ا ، واعتمدوا يف حتقيق النصر على ا، أمـا اليـوم         * 
 . دوا على قوى البغي والعدوان واإلحلاد من شيوعية محراء ورأمسالية طاغية فإهنم اعتم
فما أجدر القادة ورؤساء احلكومات اإلسالمية والعربية اليوم أن يتأسـوا بالقائـد املظفـر صـالح                 * 

الدين ، وأن ينهجوا هنجه باإلميـان الراسـخ ، والعـزم الصـادق ، والشـجاعة الفائقـة ، والتضـحية الغاليـة ،                         
وما أحوجهم إىل دراسـة التـاريخ اإلسـالمي ، والسـرية النبويـة ،               .. والتطبيق الصحيح ، والتقوى املؤمنة      

 ..ليعرفوا كيف ا�تصر جدودهم البواسل األجماد يف بدر والقادسية والريموك وحطني وعني جالوت ؟ 
ريعة اللّـه هـي الـيت    وما أحوجهم أن يعيدوا النظر يف مبادئ اإلسالم ، وتشريع القـرآن ليعلمـوا أن شـ                

وهـي الـيت حتمـل يف مبادئهـا مقومـات الشـمول والتجـدد        .. جتمع يف طياهتا عناصر احلق واخلري واجلمـال        
وهـي الـيت    .. وهـي الـيت حتمـل ألمـة اإلسـالم والعـرب أسـباب القـوة والنصـر واحلضـارة                     .. واالستمرار  
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:  ا العظيم القائل يف حمكـم كتابـه          وصدق... ترسخ يف أرض البشر قواعد العدالة واملساواة والسالم         
} ونوقِنمٍ يا لِّقَوكْماللّهِ ح مِن نسأَح نمو غُونبةِ ياهِلِيالْج كْم٥٠: املائدة (}  أَفَح. ( 

رحم اللّه صالح الدين لقد أدى الرسالة وبلَّغ األما�ة وحقـق العـزة ألمـة اإلسـالم ، وأمت علـى الـبالد                       
ــليبية احلاقـــدة ،  .. �عمـــة الوحـــدة والقـــوة واملنعـــة  اإلســـالمية  وحـــرر األرض املقدســـة مـــن بـــراثن الصـ

 ..واالستعمار البغيض 
فال عجب إذا احتل صـالح الـدين تلـك املكا�ـة العاليـة يف تـاريخ الشـرق والغـرب ، وسـيظل اسـم                          

ريته العطــرة ، صــالح الــدين حيــا يف قلــوب املاليــني مــن البشــر ، وســيظل التــاريخ حيــدث األجيــال عــن ســ 
 . وأخالقه النبيلة ، وشجاعته النادرة ، ومروءته املثالية ، وجهاده الدؤوب 

ا للـهم إ�ـك تعلـم أ�ـه بـذل           : "وال يسعنا أن �قول يف اخلتام إال ما قالـه جليسـه وصـديقه ابـن شـداد                   
 " . جهده يف �صرة دينك ، وجاهد رجاء رمحتك ، فارمحه 

األمة حاكمـا مثـل صـالح الـدين ليحـرر أرض فلسـطني ، وخيلـص        كما �سأله سبحا�ه أن يهيئ هلذه      
املسجد األقصى من براثن اليهود ارمني وأعواهنم مـن املتـآمرين والظـاملني ولـيس ذلـك علـى اللّـه بعزيـز ،               

 . ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اللّه ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 
 ترضاه  أ�ت  براعٍ  علينا   ننفام        شيعا أهواؤ�ا أصبحت قد هم ال

i  اللّه  وعين   بنيه   رعى        سريتَه  اإلسالم  إىل   يعيد   راعٍ iترعاه 
 

 وآخر دعوا�ا أن احلمد للّه رب العاملني
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 حفظه ا   من الشاعر الكبري األستاذ عبد اجلبار الرحيب تقريظ
 .  عبد اللّه علوان األكرم حضرة األستاذ الفاضل العامل الشهري األستاذ

 ــتبعــد الســالم علــيكم ورمحــة اللّــه وبركاتــه والســؤال عــن صــحتكم وراحــتكم، وبعــد ، لقــد أ�ِس
وتشــرفت بزيــارتكم يف منــزلكم العــامر بصــحبة صــديقنا وأخينــا العزيــز األديــب الكــبري العبقــري األســتاذ   

سالم والدين احلنيف وعو�ًـا وسـندا كرميـا         السيد عبد اللّه الطنطاوي حفظه اللّه وجعله ذخرا للعرب واإل         
وقــد تكرمــت أيهــا األخ الكــريم فأهــديتين كتابــك الفــذ عــن امللــك املســلم .. إلخوا�ــه وأصــدقائه وحمبيــه 

املنافح املناضل يف سبيل اللّه وإعالء كلمة الدين وتطهري البالد اإلسالمي ة من رجس األوثان ، واألعداء               
صالح الدين األيوبي فقرأت هذا الكتاب القيم فاستفدت عِبـرا وتارخيًـا حافلًـا          واملستعمرين، امللك العادل    

بالبطوالت واجلهاد احلق واإلميان والصالح والتقـوى فـأهلمين باألبيـات التاليـة الـيت أقـدمها حلضـرتكم لتنـوب                     
 : لي عن شكري اخلالص على هديتكم القيمة راجيا أن تنال عندكم حسن القبول والرضا وهي كما ي

 صالح الدين

 !! الفَريد  بالقلم  أوضحت  مبا      خريا " اللّه عبد  "  اللّه  جزاك

 التليد   اد   بنصره    أتاك      فتح " الدين صالح " عن كتابك

 جميدii   إسالم   تاريخ    وعن      عظيمii  بطل  عن  �افحت   به

i   قواد   أحوال    وعن iعِظام      ماضينا عهد يف  امضَو iiاحلميد 

 )١٢٨(الصفحة 



 

 أكيد      وإخالص      بإميان      حقاii    القرآن    أمة    أعزوا

 الرشيدii   باحلكم   للناس   أتى      قومياii دينا  الورى  يف  وأعلَوا

 السديدii    والعدل    وباألخالق      تسموii  باحلب   دولةً   وشادوا

 جديد  يف  يبقى  التاريخ  على      عزiiٍّ   مقام    دباجلها    و�الوا

i سحق يف  األعداء  من      حرباii  األوطان  حرروا  ملوك iاجلنود 

 البنودii   خفق   على   وحطني      شاهدات     وغزة      فدمياطُ

i دكِّ يف  الغرب  ملوكَ      زؤاماii موتًا  الوغى  يف  أذاقوا iاحلشود 

 الشديدii  بالفتك  اجلَوالن   على      عادii كلَّ خيْضِد " الدين عماد  "

 الرعودii  كزمجرةِ   صول   له      ويافاii  عكا  يف   الدين   و�ور

 بالنشيدii  ختفق   النصر   بنودii"       صالح " روابيها  يف  ويرفع

 )١٢٩(الصفحة 



 

i تعرفه " الدين صالح  " iاخللود   مدعاة    كان    بعدل      الربايا 

i    بر     عادل     إمام iكل    بذكره    تتيه      رحيم    i iالعهود 

i من خذها " اللّه أعبد  " iأعباق   مثل    هتانٍ      صديق   iiالورود 

 !!  القدود  كَربات  به   متيس      �سج حبسن  إليك  زفت  لقدت

i   وتقدير   ،   وإخالص      وِدiiٍّ  بصدق  إليك  جاءت   لقد iمزيد 

i خبري  تنال  أن  وأرجو iرب   من   العز   مقام      صنع  iiودود 

 وختاما أرجو أن تتفضلوا بقبول حتياتي املخلصة

 ودوام مراسليت ولكم مين مزيد االحرتام والشكر 

  ١٩٧٥ آذار سنة ٦يف 

     أخوكم املخلص

 عبد اجلبار الرحيب

 )١٣٠(الصفحة 



 

 املراجع
 اسم المؤلف الكتاباسم 

 محمد العمروسي المطوي أيام صالح الدين
 محمد نمر الخطيب اإليمان طريقنا إلى النصر
 حسن إبراهيم حسن تاريخ اإلسالم السياسي

 محمد الغزالي التعصب والتسامح بين المسيحية واإلسالم
 عبد العزيز سيد األهل الحروب الصليبية في المشرق والمغرب

 أحمد بيلي الدينحياة صالح 
 يوسف القرضاوي درس النكبة الثانية
 " أرنولد - و -ت "  الدعوة إلى اإلسالم
 ابن جبير رحلة ابن جبير

 المقريزي السلوك لمعرفة دول الملوك
 جمال الدين الرمادي صالح الدين األيوبي

 أحمد أحمد بدوي صالح الدين بين شعراء عصره وآتابه
 بن األثيرا الكامل في التاريخ

 أبو شامة آتاب الروضتين في أخبار الدولتين
 ياقوت الحموي معجم البلدان

 محمد عبد الّله عنان مواقف حاسمة في تاريخ اإلسالم
 سعيد عبد الفتاح عاشور الناصر صالح الدين

 أبو المحاسن النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة
 ابن شداد النودار السلطانية والمحاسن اليوسفية

 ابن خلكان وفيات األعيان

 
* * * 

 :شكر وتقدير ودعاء بالفرج 
للصهر الكريم املهنـدس الزراعـي األسـتاذ لطفـي منـر مـارديين علـى مـا بذلـه مـن جهـد يف تصـحيح                           

 .مالزم هذا الكتاب جزاه اللّه كل خري 

 )١٣١(الصفحة 


