
ينتمي صالح الدين إلى عائلة 
كردية، وتنتسب ه��ذه العائلة 
إلى قبيلة كردية تعدُّ من أشراف 
األك��راد نسباً من عشيرة تعرف 
بالرَّوادية، وينتسب األيوبيون 
إلى أيوب بن شادي، ويعتبرهم 
ابن األثير أشرف األك��راد؛ ألنهم 
لم يجر على أحٍد منهم رقٌّ أبداً، 
وق��د ول��د ص��الح الدين األيوبي 
عام 532ه�/1137م في قلعة 
تكريت، وهي بلدة قدمية أقرب 

إلى بغداد منها إلى املوصل.
نشأة صالح الدين:

ه��اج��ر األخ����وان جن��م الدين 
أي����وب، وش��ي��رك��وه م��ن ب��غ��داد 
إل���ى امل��وص��ل، ح��ي��ث ن���زال عند 
��ب  عماد ال��دي��ن زنكي ال��ذي رحَّ
باألخوين ترحيباً عظيماً، وما 
ه���ذا ال��ت��رح��ي��ب، واإلك�����رام إال 
مكافأة على موقفهما املخلص 
م��ن إنقاذهما ل��ه م��ن القتل، أو 
األسر، فأقطعهما أرضاً ليعيشا 
زين مكرمني، وفي  عنده، معزَّ
رح���اب ع��م��اد ال��دِّي��ن ت��ط��ورَّت 
األس���رة األي��وب��ي��ة، فقد أصبح 
جنم الدين، وأخوه شيركوه من 
خيرة القادة، وقتل عماد الدين 
بعد ذل��ك، وأص��ب��ح ن��ور الدين 
صاحب اليد الطولى، وكان ذلك 
مبساعدة األيوبيني، واستطاع 
أن يضمَّ دمشق مللكه، وفي دمشق 
ت��رع��رع ص��الح ال��دي��ن، وتلَّقى 
علومه اإلسالمية، ومارس فنون 
م��ي  الفروسية، والصيد ،وال��رَّ
بالسهام، وغيرهما من ضرورات 

البطولة.
ث��م التحق ص��الح ال��دي��ن في 
خدمة عمه أسد الدين شيركوه، 
وك��ان أس��د الدين مرافقاً لنور 
الدين؛ الذي تولَّى قيادة الزنكيني 
بعد مقتل وال��ده، ويبدو أنَّ نور 
الدين كان قد أدرك قدرات صالح 
ال��دي��ن العسكرية، واإلداري���ة، 
فقد ذك��ر أب��و ش��ام��ة: أنَّ صالح 
الدين تقدَّم بني يدي نور الدين 
فقبَّله، وأقطعه إقطاعاً حسناً، 
به،  ل عليه، ونظر إليه، وقرَّ وعوَّ
صه، ولم يزل يتقدَّم تقدُّما  وخصَّ
تبدو منه أسباب تقضي تقدميه 
إل���ى م��ا ه��و أع��ل��ى. وك���ان ن��ور 
ه  الدين يكلِّفه بالذهاب إلى عمِّ
الستشارته في قضايا تخصُّ 
مانات،  الدولة، واملكوس، والضَّ
ف��ق��د ك����ان ن����ور ال���دي���ن ي��ه��ت��مُّ 
مبشاورة كبار ق��واده، وتسمى 
هذه الوظيفة لصالح الدين في 
العصر احلديث: كامت األس��رار 
كن الشخصي لنور  وضابط الرُّ

الدين.
معركة حطني وفتح 

بيت املقدس
ص�����الح ال����دي����ن ق����د أحل���ق 
بالصليبيني خسائر جسيمة في 

األرواح، والعتاد من جراء تلك 
مها على مدن  الغارات التي نظَّ
الساحل الشامي، األمر الذي دفع 
ليبيني � على ما يبدو � إلى  الصَّ
غط عن  التفكير في تخفيف الضَّ
تلك املناطق بتحويل نظر صالح 

الدين عنها
متكَّن صالح الدين من تكوين 
��دة، لكن  جبهة إس��الم��ي��ة م��وحَّ
ليبني على بعض  سيطرة الصَّ
��ام��ي، فضالً  م��دن الساحل ال��شَّ
عن حصني الكرك، والشوبك، 
ك��لُّ ذل��ك ميثل عقبة ك���أداء في 
إمكانية االت��ص��ال بني محوري 
دولته التي ضمت مصر، ومعظم 
ب��الد ال��ش��ام، وج���زءاً م��ن أرض 
ال��ع��راق، ي��ض��اف إل��ى ذل���ك: أنَّ 
ه�ذه امل��دن، واملوانئ الساحلية 
متتَّعت مبكانٍة استراتيجية 
ة؛ ألنَّ سيطرة الصليبيني  هامَّ
عليها جعلهم على اتِّصال دائٍم 
بوطنهم األم الغرب األورب��ي، 
ل��ذل��ك اه��ت��مَّ ص��الح ال��دي��ن منذ 
بداية حكمه باإلغارة على ه�ذه 
املناطق، بل إنَّ اهتمامه بذلك 
ام وزارته في  يرجع أيضاً إلى أيَّ

الدولة الفاطمية.
وفي الواقع إنَّ صالح الدين 
ق��د أحل��ق بالصليبيني خسائر 
جسيمة في األرواح، والعتاد من 
مها  ج��راء تلك الغارات التي نظَّ
على مدن الساحل الشامي، األمر 
ليبيني � على ما  ال��ذي دف��ع الصَّ
يبدو � إل��ى التفكير في تخفيف 
غط عن تلك املناطق بتحويل  الضَّ
نظر ص��الح الدين عنها، وذلك 
ب��اإلغ��ارة على منطقة ساحل 
البحر األح��م��ر، ه�ذا فضاًل عن 
اس��ت��غ��الل وج�����وده ف���ي تلك 
امل��ن��ط��ق��ة، وت��ه��دي��د امل��ق��دَّس��ات 
اإلس��الم��يَّ��ة لطعن اإلس���الم في 
أق���دس ب��ق��اع��ه إال أن األح���داث 
كانت جتري بسرعة في مصلحة 

صالح الدين.
مقدِّمات معركة حطني:

1 � وف���اة بلدوين اخلامس 
وت���أث���ي���ره���ا ع���ل���ى أوض�����اع 
ليبيني: توفي امللك بلدوين  الصَّ
اخلامس في شهر جمادى االخرة 
ع��ام 582 ه���/ بعد شهور من 
توليته، فبرزت من جديد مشاكل 
ليبيني الدَّاخلية؛ إذ كانت  الصَّ
وفاته إي��ذان��اً بصراع ح��ادٍّ بني 
األم�����راء ح���ول ال��ف��وز بعرش 
اململكة، وقد استفاد صالح الدين 
من هذه الظروف التي مرت بها 

اململكة.
2 � وق��ع��ة ص��ف��وري��ة: في 
الوقت ال��ذي ك��ان ص��الح الدين 
فيه معسكراً بالقرب من حصن 
الكرك، والشوبك حلماية احلاجِّ 
ليبيني؛ عمد  من اع��ت��داءات الصَّ
���وٍة استطالعيٍة،  إل��ى إرس���ال قَّ
اجت��ه��ت إل���ى ص��ف��وري��ة. وق��د 

اده��ا على أن يكون  ح��رص ق��وَّ
م��س��ي��ره��ا ع��ل��ى ق���در ك��ب��ي��ر من 
السرية، واخلفاء، فكان سيرهم 
إليها في اجلزء األخير من الليل، 
على أن يكون هجومهم عليها 
باح الباكر، وبالفعل  ف��ي الصَّ
ٍة  ة تامَّ فقد ُنفِّذت تلك اخلطة بدقَّ
وص��ب��ح��وا ص��ف��وري��ة، وس��اء 

صباح املنذرين.
3 � االستعدادات التي سبقت 
ني: استبشر صالح  معركة حطِّ
الدين � الذي كان آن��ذاك يعسكر 
بالقرب من حصن الكرك � بذلك 
ة  ريَّ النَّصر الذي حقَّقته تلك السَّ
اإلسالمية في معركة صفورية، 
وبك، وسار  فترك الكرك، والشُّ
مسرعاً على رأس جيشه في 
اجتاه العدو، وعسكر في عشترا، 
واج��ت��م��ع��ت ح��ول��ه العساكر 
اإلسالمية ب��إع��داٍد هائلة حتى 
��ى بها ال��ف��ض��اء« على حدِّ  »غ��طَّ
قول ابن واصل وفي عشترا قام 
بعرض عسكره، فكان في اثني 
عشر ألف مقاتل. ثمَّ رتب جيشه 
طبقاً لنظام املعركة املعتاد، 
فجعل اب���ن أخ��ي��ه ت��ق��ي ال��دي��ن 
عمر في امليمنة، ومظفر الدين 
كوكبوري ف��ي امليسرة، وك��ان 
ه��و ف��ي القلب، وبقيَّة اجليش 
قه على اجلناحني استعداداً  فرَّ

للحرب.
أحداث معركة حطني:

1 � بداية الهجوم اإلسالمي: 
وب���دأ ال��ه��ج��وم اإلس��الم��ي على 
لبيني، فاستمات املسلمون  الصَّ
في القتال، وش���دَّدوا هجماتهم 
ع��ل��ى األع�������داء م����درك����ني: أنَّ 
م��ن ورائ��ه��م األردن، وم��ن بني 
وم، وأن��ه��م  أي��دي��ه��م ب���الد ال������رُّ
ال ينجيهم إال الله. وأم��ام ذلك 
ال��ه��ج��وم اإلس���الم���ي ال��رَّه��ي��ب 
أدرك الصليبيون: أنَّ نهايتهم 
��ه ال ينجيهم من  قد حانت، وأنَّ
ص��الح الدين س��وى ال��ف��رار، أو 
االستسالم، ولم يستطع النَّجاة 
س��وى رمي��ون��د أمير طرابلس؛ 
ليبيني عن  ال��ذي رأى عجز الصَّ
مقاومة اجليش اإلسالمي، فاتفق 
مع جماعٍة من أصحابه، وحملوا 
على من يليهم من املسلمني، ففتح 
املسلمون لهم طريقاً يخرجون 
منه، وبعد خروجهم التأم الصفُّ 

مرًة أخرى.
2 � احل���رب النفسية عند 
صالح الدين: ويبدو: أنَّ صالح 
ال��دي��ن ك���ان ف��ي ت��ل��ك امل��ع��رك��ة 
احلاسمة يعمد إلى القضاء على 
ليبيني، وإدخ��ال الوهن في  الصَّ
نفوسهم بكل الوسائل، والدَّليل 
ع��ل��ى ذل���ك: أن���ه ب��ع��د أن حصر 
الصليبيني في أعلى جبل حطني؛ 
رك��ز اهتمامه على االستيالء 
ع��ل��ى صليبهم األع��ظ��م ال��ذي 
يسمونه: صليب الصلبوت، 

وال��ذي يزعمون: أنَّ فيه قطعًة 
من اخلشبة التي صلب عليها 
املسيح � عليه السالم � وبالفعل، 
ن من أخذه حتَّى حلَّ  فما أن متكَّ
ليبيني ال��ب��وار، وأيقنوا  بالصَّ

بالهالك.
3 � صالح الدين يصلِّى صالة 
كر ويستقبل امللوك األسرى:  الشُّ
أم��ر ص��الح ال��دي��ن ب��أن تضرب 
ل��ه خيمة، ف��ت��مَّ ل��ه ذل���ك، فنزل 
فيها، وصلى لله تعالى شكراً 
على ه�ذه النِّعمة؛ التي درج 
امللوك من قبله على متنِّي مثلها، 
وم��ات��وا بحسرتها. ث��م أحضر 
ليبيني، ومقدَّميهم،  ملوك الصَّ
واستقبلهم استقباالً حسناً، 
وأجلس امللك جاي إلى جانبه، 
وأجلس البرنس أرناط صاحب 
الكرك إل��ى جانب امللك، وب��ادر 
صالح الدِّين بتقدمي إناء به ماء 
مثلَّج للملك ج��اي، فشرب منه، 
وأعطى ما تبقى ألرناط، فشرب، 

وعندئذ غضب صالح الدين من 
ذل��ك، وخ��اط��ب امللك م��ؤك��داً له 
بأن أرناط لم يشرب املاء بإذنه، 

فينال أمانه.
ث���م ال��ت��ف��ت إل���ي���ه، وذك����ره 
بجرائمه، وخيانته، وقال له: كم 
حتلف، وتنكث؟! فقال الترجمان 
عنه: إن��ه يقول: قد ج��رت عادة 
لطان  امل��ل��وك ب��ذل��ك. فوقف السُّ
ص���الح ال���دي���ن، وق����ال: ه��أن��ذا 
د. ثم عرض عليه  استنصر حملمَّ
اإلس���الم ف��أب��ى، فاستلَّ صالح 
الدين سالحه، وض��رب��ه، فحلَّ 
���م عليه َم���ْن حضر.  كتفه، ومتَّ
وملَّا رأى ملك بيت املقدس جاي 
ل��وزج��ن��ان ذل��ك املنظر؛ خ��اف، 
وظ��ن: أنَّ ص��الح ال��دي��ن سوف 
��ل��ط��ان  ي��ث��نِّ��ي ب���ه، ول��ك��ن ال��سُّ
استحضره، وطيب قلبه، وقال 
له: لم جتر عادة امللوك أن يقتلوا 
ا ه�ذا فإنه جتاوز حدَّه،  امللوك، أمَّ

فجرى ما جرى.
كانت معركة حطني معركة 
ها هي التي  حترير فلسطني؛ ألنَّ
فتحت طريق النصر إل��ى بيت 

املقدس، وباقي فلسطني
ني:  نتائج معركة حطِّ

1 � معركة فاصلة، وحاسمة: 
��ني بأنها  ت��وص��ف معركة ح��طِّ
معركٌة فاصلٌة، وحاسمة؛ ألننا 
ن��الح��ظ: أن��ه��ا غ��يَّ��رت خريطة 
ال��ت��وزي��ع��ات ال��س��ي��اس��ي��ة في 
ه ذلك  املنطقة، ففي أعقابها اجتَّ
لطان املجاهد إلى فتح مدن  السُّ
احل الشامي، وتساقطت  السَّ
الواحدة تلو األخ��رى باستثناء 
صور ذات املنعة، واحلصانة، 
احل  وهكذا متَّ حل مشكلة السَّ
الشامي؛ الذي طرد منه املسلمون 
م��ن��ذ أع����وام ط����وال، ول���م يعد 
املسلمون أصحاب وج��ود بريٍّ 
حبيس، وهكذا تساقطت مدن 
ا، ويافا، وصيدا، وبيروت،  عكَّ

وجبيل، وعسقالن، وغيرها.
2 � ب��داي��ة النهاية للوجود 
الصليبي: كانت معركة حطني 

ة  د كارثة عسكريَّ أعظم من مجرَّ
حلَّت بالصليبيني، لقد كانت 
في حقيقة أمرها بشيراً بنجاح 
املسلمني في القضاء على أكبر 
ح��رك��ة اس��ت��ع��م��اري��ة، شهدها 
العالم في العصور الوسطى، 
اً ت��راج��ع عنده  لت ح���دَّ كما شكَّ
ليبي ب��اجت��اه الشرق  امل��دُّ الصَّ
األدنى اإلسالمي، وبداية النهاية 
للوجود الصليبي، وق��د أنهت 
امل��ع��رك��ة زه����اء ت��س��ع��ة عقود 
م��ن االض��م��ح��الل، وال��ت��ده��ور، 
والتشرذم في املنطقة اإلسالمية 
في الشرق األدنى؛ لتؤكد أهمية 
الوحدة بني أقطار هذه املنطقة 
اجل��غ��راف��ي��ة ف��ي ج��ن��وب غ��رب 
آسيا، وفي مصر في مواجهة كلِّ 

األخطار.
3 � معركة حطني مفتاح بيت 
امل��ق��دس: ك��ان��ت معركة حطني 

ها  معركة حترير فلسطني؛ ألنَّ
هي التي فتحت طريق النصر 
إل����ى ب��ي��ت امل����ق����دس، وب��اق��ي 
فلسطني، وقد وصف ابن واصل 
هذه املعركة بقوله: كانت وقعة 
ني مفتاح الفتوح اإلسالمية،  حطِّ
ر فتح بيت املقدس،  وبها تيسَّ
وعدَّها حلقًة وسط بني فتوحات 
ن���ور ال���دي���ن م��ح��م��ود، ورك���ن 
الدِّين بيبرس البندقاري. فمنذ 
وف��د م��ل��وك ال��ف��رجن إل��ى البالد 
الساحلية، واستولوا عليها؛ لم 
يقع للمسلمني معهم يوٌم كيوم 
حطني، فرحم الله امللك الناصر، 

د اإلسالم  وقدَّس روحه، فلم يؤيَّ
حابة � رضي الله عنهم  بعد الصَّ
� برجل مثله، ومثل نور الدين 
محمود ب��ن زن��ك��ي، رحمة الله 
عليهما، فهما جدَّدا اإلسالم بعد 
دروسه، وشيَّدا بنيان التوحيد 
بعد طموسه، ثمَّ أيد الله اإلسالم 
بعدهما بامللك املظفَّر ركن الدين 
بيبرس، وك��ان أم��ره أعجب؛ إذ 
جاء بعد أن استولى التتار على 
معظم البالد اإلسالميَّة، وأيس 
ال��ن��اس أن ال ان��ت��ع��اش للملَّة، 
فبدَّد شمل التتار، وحفظ البالد 

اإلسالمية.
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إعداد: رياض عواد 
شهر رمضان املبارك هو شهر الفتوحات واألح��داث اجلسام في تاريخنا 
اإلسالمي.. وهذه احللقات نحاول خاللها إبراز أهم األح��داث التي وقعت في 
هذا الشهر الكرمي  تلك األحداث كثيرة ومتنوعة، ما بني معارك إسالمية فاصلة 
وفتوحات وأحداث إسالمية مهمة تتعلق مبولد أو وفاة أعالم املسلمني، فنعيش 
خالل احللقات القادمة مع بعض تلك األحداث والفتوحات لنقتفي آثارها ونتلمس 

خطاها. 


