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 مدينة حلب استيالء  صالح الدين على 

على مهاجمة الزنكٌٌن ومنها عدم  تظافرت عوامل عدٌدة شجعت صالح الدٌن 

اتحادهم وانمسام دولتهم بٌن أألخوٌن عزو الدٌن مسعود األول صاحب الموصل وعماد 

الدٌن زنكً الثانً صاحب حلب هذه اإلضافة الى ما ورد الى صالح الدٌن من مكاتبة 

صاحب الموصل ورغبة فً لصد الثغور اإلسالمٌة لٌشغلوا السلطان صالح الدٌن عن 

 هم .لصد

اتجه صالح الدٌن أوالً ضد حلب ونازلها ثالثة أٌام ثم رأي أن ٌبدأ بمهاجمة الموصل 

فغزا إللٌم الجزٌرة واستولى على الرها وحران والرلة وسروج ونصبٌن حتى شرع 

هـ ، فلم ٌستطع صالح الدٌن االستٌالء على الموصل بالموة 875بمحاصرة الموصل سنة 

 تدخل صاحب الموصل أن ٌتركه ٌستولً على حلب دونفعمد الى الحٌلة فعرض على 

 وال والمواثٌك العهود وله اخً هو ولال اخٌه خٌانة رفض مسعود الدٌن عز ولكن منه

 نكثها . ٌسعنً

 أرسل سنجار منطمه على واستولى مناعتها بسبب الموصل عن الدٌن صالح انصرف 

 لدرها سنوٌة من جزٌة دفع علٌه ٌعرضون الممدس بٌت مملكة الى سفارة الزنكٌون

 جمٌع سراح اطالق عن فضال للصلٌبٌٌن جلدن وجٌس بانٌاس وتسلٌم دٌنار الف عشرون

 .(1) دمشك من الدٌن صالح طر فً الصلٌبٌون نجح إذا االسرى من من لدى المسلمٌن

 فً على أستولً ان بعد وذلن حلب بحصار وبدأ الموصل حصار الدٌن صالح ترن

فٌما  والدهاء السٌاسً للشجاع مفتمراً  الثانً زنكً الدٌن عماد وكان تاب عٌن على طرٌمه

 سرا الدٌن صالح الى الثانً زنكً الدٌن عماد ارسل حتى حلب الدٌن صالح أن حاصر

 وزاده ذلن الى الدٌن فأجابه صالح  -بلده – سنجار اعطائه ممابل حلب ترن علٌه ٌعرض

                                                             

 . 22، ص  2أبو شامه ، الروضتٌن ، ج  (1)



 حلب على الدٌن صالح استولى الصفمة تمت وهكذا وسروج والرلة ونصٌبٌن الخابور

 صالح استٌالء ان شن وال لحلب التابع حادم حارد حامٌه هـ وكذلن استسلمت 875 سنة

 . (2)الصلٌبٌٌن وجه فً خطٌره ضربه كان وتوابعها حلب على الدٌن

 ٌحدث ان ٌمكن حدث اسوء ذلن ان الصوري ولد اعترف  المؤرخ الصلٌبً ولٌم

 الشرق فً معاصر حاكم ألوى جعله حلب على الدٌن صالح حصول انه ، ذلن للفرنجة

 حتى شماال طوروس جبال من زعامته تحت المتحدة اإلسالمٌة الجبهة وجعل االدنى

 .(3)النوبه جنوبا 

 هـ383موقعه حطين وفتح بيت المقدس 

ً آلمال رٌموند أمٌر طرابلس  جاء تتوٌج جاي لوزجٌان ً على بٌت الممدس مخٌبا ملكا

ومطامعه فلم ٌجد فً تلن األزمة مفرا من التمرب من صالح الدٌن وكان رٌموند أثناء 

وصاٌته على مملكة بٌت الممدس لد حسن عاللته بصالح الدٌن وصار ٌناصحه وعندما 

وانتمى إلٌه وطلب منه  توج جاي لوزخبان ملكا أرسل الى صالح الدٌن ٌطلب معونته

 المساعدة ففرح صالح الدٌن ووعده بالنصرة .

لام أرناط بخرق الهدنة واإلغارة على المسلمٌن وطرق الحج والموافل التجارٌة ولم 

ٌرتد بما حصل له لبل ذلن ولم ٌنصاع ألوامر مملكة بٌت الممدس فهاجم صالح الدٌن 

الدٌن بأن رٌموند خرق الهدنة  زحف الكرن والشوبن لمتال أرناط وعندما علم صالح 

هـ فالتحمت جٌوشه المدٌنة وأحرلها ما عدى للعتها التً لم 852الى طبرٌة فً سنة 

ٌستطع المسلمون االستٌالء علٌها وكانت اشٌفا زوجة رٌموند الثالث أمٌرة طرابلس 

 .(4)والجلٌل لد احتمت داخل تلن الملعة

رنج حتى ٌصلوا متعبٌن وٌكون هو مدخرا ولد أراد صالح الدٌن ان ٌسٌر لها األف

لجهده وجهد رجاله وذلن استهدف صالح الدٌن من مهاجمة طبرٌا أن ٌدفع الفرنج الى 

                                                             

 . 22، ص 2أبو شامه ، الروضتٌن ـ ج  (2)
 . 58، ص  2عاشور ، الحركة الصلٌبٌة ، ج  (3)
 .؟ 75، ص  2أبو شامه ، الروضتٌن ، ج  (4)



ترن مراكزهم عند صفورٌه الى لوات صالح الدٌن فً طبرٌة لتخلٌصها من ٌد صالح 

 .(5)الدٌن 

تحرن نحو نجح صالح الدٌن فً استدراج الفرنج إلى طبرٌة وكان كل ما فعله ان 

خمسة أمٌال حٌث رابض غربً طبرٌة عند لرٌة حطٌن وهً لرٌة غنٌة المرعى وفٌرة 

 .(6)(  عليه السالمالماء فٌها لبر النبً شعٌب ) 

لم تنمطع غارات المسلمٌن على الصلٌبٌٌن أثناء زحفهم الشاق من صفورٌة الى حطٌن 

بلغوا حالة سٌئة من اإلنهان  وكان الجو شدٌدة الحرارة راكد الهواء وبوصولهم الى هنان

 .(7)وشدة العطش فحجز صالح الدٌن بٌنهم وبٌن الماء 

 من وانه الٌوم ذلن الزحف مواصلة ٌستطٌعون ال بانهم الملن والدٌه الثالث رٌموند ابلغ

 ما الدٌن لصالح تم وهكذا المسلمٌن خطر عن بعٌدا الهضبة فوق اللٌل لضاء االفضل

 على الرٌح كانت الهضبة و تكسو التً االشوان باألعشاب النار المسلمون وأشعل اراد

 . (8)العطش من به هم ما وكذلن الٌهم والدخان فحملت حر النار االفرنج

 ستار اشتغل الدٌن صالح ان الصلٌبٌون وجد التالً الٌوم فً الشمس اشرلت عندما

 فً الصلٌبٌٌن على المسلمٌن هجوم بدأ وبذلن بمطرها الدائرة بهم إحاطة لٌحٌط اللٌل

 سوى الصلٌبٌٌن من النجاة ٌستطع ولم الصلٌبً الجٌش تكون ما اسوا ظروف

فضلوا  الصلٌبٌٌن بمٌة أما صور بإتجاه ومعه للة من رجاله فروا طرابلس رٌموندكونت

 صلٌب ٌده وولع من أسمف عكا سمط االثناء تلن وفً أعلى الجبل ٌتراجعون الى

فتم أسر الملن  علٌهم المصائب أعظم من ذلن وكان المسلمون علٌه فاستولى الصلٌبٌٌن

 الرناوط تبمى ما فأعطى منه فشرب مثلج ماء وسماه جاي لوخام  واجلسه الملن بجانبه

 فامر واالسبتارٌة الداوٌه اسرى اما ، بنذره وفاءً  راسه ولطع بسل سٌفه الدٌن صالح فمام

  .(9)وحمده علٌهم  منهم البالغ على استٌائه  ٌدل مما اعنالهم بضرب

                                                             

 . 22، ص  01ابن األثٌر ، الكامل فً التأرٌخ ، ج   (5)
 . 22، ص  01ابن األثٌر ، الكامل فً التأرٌخ ، ج  (6)
 .؟ 75، ص  2أبو شامه ، الروضتٌن ، ج  (7)
 77،ص 2ابو شامه ، الروضتٌن ، ج  (8)
 . 211، ص2ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج  (9)



 وذلن اوالً  عكا الى ذهب بل علٌها لٌستولً الممدس بٌت الى الدٌن صالح لم ٌتجه

 لٌحرم الساحلٌة المدن فً أوال فبدأ الحربٌة الدٌن صالح عبمرٌه مظاهر من مظهر

 حاال بأحسن  عكا تكن فلم الخارجً بالعالم تربطهم التً البحرٌة لواعدهم من الصلٌبٌٌن

 صالح جٌش طالئع وصلت ان وما المماتلٌن الفرسان افتمارها بسبب الممدس بٌت من

 على واستولى غنائم طائله عكا فً المسلمون فغنم المدٌنة تسلٌم عرضوا حتى الدٌن

  .(10)االموال والذخائر والبضائع من ضخمه ممادٌر

كنٌستها  فً ورتب المسلمٌن من االسرى سراح أهل عكا واطلك الدٌن صالح أمن  

 على الدٌن صالح عساكر منبرا ألٌمت فٌع خطبة الجمعة  والطعها ابنه األفضل واستولت

 .(11)عكا من المرٌبة من المناطك وغٌرها صفورٌة و وحٌفا ولٌسارٌة الناصرة

ولبل أن ٌتجه صالح الدٌن الى بٌت الممدس أختار أوالً ان ٌستولً على عسمالن ذلن 

المركز المهم الذي اتخذه الصلٌبٌون لاعدة لتهدٌد مصر فاستعان صالح الدٌن بالملن جاي 

ملن بٌت الممدس وممدم الداوٌة فً أعنالهم باالستسالم لكنهم رفضوا الى فتحت تحت 

دٌن لهم فأطلك صالح الدٌن سراح جٌرارد ممدم الداٌة ضغط الحصار وأمن صالح ال

ممابل ما أداه من معونه لصالح الدٌن ال سٌما فً حثه حامٌة غزة على االستسالم  وكذلن 

وافك صالح الدٌن على إرسال رسالة لألمٌرة سٌبل زوجة الملن جاي فً بٌت الممدس 

ٌرة بالدعوة وذهبت إلى لدعوتها للحضور إلى نابلس لإللامة مع زوجها فرحبت األخ

 .(12)نابلس 

وهكذا لم ٌبك لصالح الدٌن سوى بٌت الممدس واستمبل صالح الدٌن بعثة من أهل بٌت 

الممدس فعرض علٌهم تسلم المدٌنة بالشروط نفسها التً استسلمت بها بمٌة المدن الصلٌبٌة 

م بالخروج من ٌؤمنهم فٌها على أرواحهم ونسائهم وأوالدهم وأمولهم وٌسمح لمن شاء منه

ً فرفض أهل بٌت الممدس الذٌن أخذ بالٌان ابن بارزان ٌموي فٌهم روح  المدٌنة سالما

 .(13)المماومة رفضوا ذلن فألسم صالح الدٌن أن ٌأخذ بٌت الممدس بحد السٌف 

                                                             

 55، ص 2ابو شامه ، الروضتٌن ، ج  (10)
 

 . 212، ص2ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج  (11)
 57، ص 2ابو شامه ، الروضتٌن ، ج  (12)

 

 .200، ص  2أبن واصل ، مفرج الكروب ـ ج  (13)



حاصر صالح الدٌن بٌت الممدس خمسة اٌام ٌتحسس مواطن الضعف فً أسوارها 

الشمالٌة فبدأ هجومه من باب عمود فً الجانب  حتى وجد ان هجومه ٌبدأ من الجهة

الشمالً من بٌت الممدس فثمب المسلون السور فلما عجوا عن المتال فوافك صالح الدٌن 

على ترن المسٌحٌن ٌغادرون المدٌنة ممابل فداء عشرة دنانٌر عن الرجل وخمسة للمرأة 

ن لسبعة االف منهم مبلغا وواحد للطفل أما الفمراء المعدومٌن من الصلٌبٌن فٌدفع بالٌا

 .(14)إجمالٌا لدره ثالثون ألف دٌنار خالل أربعٌن ٌوما 

من شهر رجب الٌوم  27ودخل صالح الدٌن بٌت الممدس فً الٌوم الذي وافك فٌه 

الذي أسري به بالنبً ) ملسو هيلع هللا ىلص ( من المسجد األلصى ولد رتب صالح الدٌن باب من أبواب 

 .(15)األمراء لٌأخذ من الخارجٌن المال الممرر علٌهم المدٌنة أمنٌاً من 

وبعد أن تسلم صالح الدٌن من الصلٌبٌٌن فً بٌت الممدس الفدٌة المتفك علٌه أخذ ٌعد 

الترتٌبات لترحٌلهم الى الممتلكات الصلٌبٌة فً صور وطرابلس فجمعه خارج المدٌنة 

م من أن ٌتعرضوا العتداءات وأرسل الى المدٌنتٌن المذكورتٌن تحت الحراسة خوفا علٌه

 .(16)األعراب فً الطرٌك 

وبعد أن مكث صالح الدٌن فً بٌت الممدس مدة من الزمن  لٌنظم أمورها فمد مكث 

مدة ثمانٌة وعشرٌن ٌوما عمد خاللها إلى إزالة ما استحدثه الصلٌبٌون من األسوار 

توجه صالح الدٌن  واألبنٌة فً بٌت الممدس وعمر المسجد األلصى ووسعه وزٌنه بعدها

الى غزو المالع الصلٌبٌة فً إللٌم الجلٌل فمد سٌطرت فرلة من لوته على للعة هونٌت 

وهً من أحصن المالع ثم توجه الى صفد وحصن كوكب ولكن هاتٌن الملعتٌن كانتا 

 .(17)محصنتٌن فلم ٌستطع االستٌالء علٌها بسهولة 

كراد  ولكنه لم تستطع دخوله هـ حاول صالح الدٌن مهاجمة حصن األ 852وفً سنة 

بسبب مدافعة أصحابه عنه ولم ٌتعرض صالح الدٌن لحصن المرلب ألن حصن منٌع 

                                                             

 .202، ص  2أبن واصل ، مفرج الكروب ـ ج   (14)
 

 58، ص  2ابو شامه ، الروضتٌن ، ج   (15)
 

    . 01، ص 2عاشور ، الحركة الصلٌبٌة ، ج  (16)
 . 22ابن شداد ، النوادر  السلطانٌة ، ص   (17)

  



إضافة إلى علوه وامتناعه ثم هاجم بانٌاس واستولى علٌها واستولى على جبلة والالذلٌة 

(18). 

إذ ٌصدم األوربٌون من ذلن حتى  وكان تحرٌر بٌت الممدس له اصداء واسعة فً أورا

لٌل أن البابا أورٌان من شدة صدمته مات لتولى بعده البابا جرٌجوري الثامن الذي بادر 

إرسال كتاب الى ملن انجلترا وملن فرنسا وامبراطور المانٌا ٌدعوهم فٌه الى حل 

مسلمٌن الخالفات وترن المنازعات فٌما بٌنهم وٌحثهم فٌه على توجٌه لوات لمحاربة ال

ولكن ما لبث أن توفً جرٌجوري فخلفه كٌلمنت الثالث الذي اتصل باإلمبراطور فردرٌن 

 .(19)بربروسا األول 

نتٌجة لدعوة البابا فمد خرج ملن أنكلترا هنري الثانً وملن فرنسا فلٌب أغطس 

 .(20)متوجهٌن للشرق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 . 287، ص2ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج    (18)
 . 005، ص 2عاشور ـ، الحركة الصلٌبٌة ، ج  (19)
 . 5، ص  2رانسٌمان ، تأرٌخ الحروب الصلٌبٌة ، ج  (20)



 

 

 

 

 

 

 

 

 


