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 األهداف

 :علىيتوقع من الطلبة في نهاية الدرس أن يكونوا قادرين 

 .التعرف بالقائد صالح الدين األيوبي نسباً ونشأة( 1

 .بيان أهم صفات صالح الدين األيوبي( 2

 .ذكر دور صالح الدين األيوبي في نشر العلم( 3

 .الجهاد توضيح دور صالح الدين األيوبي في ( 4



 املقدمة

 أعلل

تاريخنا اإلسالمي حافل بسير القادة والعلماء والصالحين 

ودراسة سيرهم ليست لمجرد التغني بأمجادهم بل للعمل 

بما يصلح  باألفتداءمنها،  واإلستفادةعلى تحليلها ودراستها 

 .لنا ويصلحنا



 ما نسبه ونشأته

    

 

 



 نسبه ونشأته
هو الملك الناصر،صالح الدين يوسف بن نجم 

، نشأ في هـ532الدين أيوب التكريتي، ولد عام 

دمشق، في بالط الملك العادل نور الدين محمود 

زنكي، وأظهر من الشجاعة والحكمة ما جعله 

يعتمد عليه في حربه ضد الصليبيين وأمراء 

 .الدويالت



 ما هي صفاته ومميزاته

    

 

 



 صفاته ومميزاته   

 العدل الكرم والزهد التقوى والصالح

 التسامح

“ 

 الشجاعة



 صفاته ومميزاته

    

 

 

في خطبته بعد  أثرعنه،الدين كان ورعاً ملتزماً بشعائر : التقوى والصالح

أيها الناس هذا يوٌم من أيام هللا ال ينبغي فيه البغي وال :”حطين انتصاره في 

 .الفخر فاسجدوا هلل شاكرين

ومن مظاهر عدله أنه ألغى كثيراً من الضرائب التي كانت تثقل :  العدل

  .المعونةكاهل الناس، وفرض للمحتاج 

فكان ينفق أمواله في سبيل هللا،حتى لم يجدوا في خزنته بعد :الكرم والزهد

 ..قليلةوفاته إال ديناراً واحداً ودراهم 



 صفاته ومميزاته

    

 

 

فقد اشتهر بحسن معاملته ألعدائه،ومع ذلك تسامحه مع :التسامح

 مجازرعندالصليبيين بعد فتح القدس، فلم ينتقم منهم لما فعلوه من 

 .األسرى احتاللها، بل عفا عمن ال يملك الفدية من 

فقد عرف بشدة البأس والثبات فقد انهزم جيشه في إحدى : الشجاعة

،وهو ثابت الراية المعارك مع الصليبيين بمرج عكا حتى سقطت 

مع مجموعة قليلة، فانحاز إلى جبل يجمع الناس ويحثهم ولم يزل 

  .العدوكذلك حتى انتصر المسلمون على 



 ما هو دوره في نشر العلم

    

 

 



 دوره في نشر العلم 

 :بـبالعلم واعياً لدوره في نهضة األمة فقام  اإلهتمامكان شديد ( 1

 .بناء المساجد للعبادة والتدريس والفضاء( أ

 .فتح الكتاتيب لتعليم الصغار( ب

نشر المدارس الشرعية ومنها المدرسة الناصرية والمدرسة ( ج

 .القاهرة ودمشق والقدس:من الصالحية في كل 

 

  :بـكان شديد االهتمام بالعلماء فقام ( 2

 .وتكريمهم تقريب العلماء واستشارتهم، ( أ

 .المجزية أجرى لهم الرواتب (ب



 دوره في نشر العلم 

 :العلمأثر جهوده في 

  
    .الصحيحةكان له أثر عظيم في نشر العقيدة ( 1

 .المنتشرة محاربة البدع ( 2

 .القضاء على أسباب الضعف والفرقة( 3

 .تغيير حال األمة وتقدمها وانتصارها( 4



 ما هو دوره في الجهاد

    

 

 



 :الجهاددوره في 
تعلق قلب صالح الدين بالجهاد في سبيل هللا فنذر له 

 :حياته وتلخصت مسيرة جهاده في ثالث مراحل

    

 

 

 .السعي لتحقيق الوحدة اإلسالمية:المرحلة األولى

مواجهة الحمالت الصليبية وتحرير بالد :المرحلة الثانية

 .المسلمين

  .النصروتعزيزهتثبيت :المرحلة الثالثة



 .السعي لتحقيق الوحدة اإلسالمية:املرحلة األوىل
 

 وقد استغرقت أكثر من عشر سنوات من الجهد الشاق من سنة

   (هـ582ـ 570)                           

 

 
 .واليمنفوحد الشام ومصر وليبيا والحجاز 1)

أسس الدولة األيوبية بعد القضاء على الدولة  (2

 .الفاطمية

وفي أثناء ذلك لم يدخل في حروب حاسمة مع ( 3

 حتى تكتمل خطته في اإلعداد لمحاربتهمالصليبيين 



 .مواجهة احلمالت الصليبية وحترير بالد املسلمني:املرحلة الثانية
حيث بدأ في سلسلة من المعارك انتصر فيها المسلمون ثم 

بعد ( هـ583)سنة تحقق النصر العظيم في معركة حطين 

الصليبي الغاشم فتقدم  اإلحتاللاثنين وتسعون عاماً من 

المسلمون لبيت المقدس، وحاصروا الصليبيين حصاراً 

شديداً حتى استسلموا وطلبوا الصلح فدخلها المسلمون 

، اإلسالم محررين في مشهد عظيم في يوم من أعظم أيام 

وكان ذلك في يوم الجمعة الموافق لذكرى اإلسراء 

عام                         والمعراج في السابع والعشرين من رجب من 

 (.هـ583)



 .تثبيت النصر وتعزيزه:املرحلة الثالثة
 

، المقدس انتفضت أوروبا الحتالل بيت 

فأرسلت حملة من أقوى الحمالت الصليبية 

على بعض المدن  اإلستيالءوتمكنوا من 

الساحلية فتصدت جيوش صالح الدين لهم 

ببسالة؛ مما اضطرهم إلى طلب الصلح 

 .والرجوع إلى بالدهم



 .وفاته
 

مرض صالح الدين في أثناء مفاوضات صلح 

والصليبيين الرملة التي جرت بين المسلمين 

بعد أن  (هـ589/صفر/27)في ، ثم توفي 

 .ترك للعالم خير مثال للقائد الصالح



 أحكام وفضائل

 أثر القدوة

ً “:في فضل القدوة قال تعالى فالقدوة “ واجعلنا للمتقين إماما

لها دور كبير في إعالء الهمم واإلصالح فمن كان 

 غيره فأصلح نفسه وغيره بهعالي الهمة اقتدى 



 نتأمل ونستنتج
كيف “: الشهيرةأُثر عن صالح الدين األيوبي مقولته 

يطيب لي الفرح ولذة المنام وبيت المقدس بأيدي 

  الصليبيين؟

 .نستنتج ما تدل عليه من صفات لصالح الدين األيوبي

 الشعور بالمسؤولية ( 1          

 علو الهمة ( 2

 حبه الشديد لبيت المقدس( 3                



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس

   الصليبيين؟متى كان تحرير القدس من 

    

أيها الناس هذا يوٌم من أيام هللا ال ينبغي فيه ”: القائلمن 

 الفخر؟البغي وال 

 

 .نور الدين زنكي.ب             .األيوبيصالح الدين .أ

     .زنكينجم الدين .د             .السالمالعز بن عبد .ج

   .هـ583سنة رجب27 .ب          .هـ583سنة رمضان27.أ

   .هـ583سنة شوال27 .د          .هـ583سنة شعبان27 .ج



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس

كيف يطيب لي الفرح والطعام ولذة المنام “:من القائل

    ؟“الصليبيينوبيت المقدس بأيدي 

    

عالم يدل عفو صالح الدين عن أسرى الصليبيين الذين 

 الفدية؟ال يملكون 

 

 .تقواه.ب                              .شجاعته.أ 

     .تسامحه.د                               .كرمه.ج 

  .السالمالعز بن عبد  .ب             .العسقالنيابن حجر .أ

   .الفاضلالقاضي  .د          .األيوبيصالح الدين  .ج



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس

ر صالح الدين األيوبي القدس من  متى حرَّ

  :في“الصليبيين

    

صالح الدين األيوبي في  بهما هو أول عمل اهتم 

 القدس؟طريق تحرير 

 

 .توحيد المسلمين.ب                   .الصليبيينقتال .أ 

    .وتعزيزهتثبيت النصر .د           .األعداءالتفاوض مع .ج 

  .والمعراجذكرى اإلسراء .ب             .النبويةذكرى الهجرة .أ

   .النبويذكرى المولد .د             .الفطر أول أيام عيد .ج



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس
    

 للقدس؟كم استمر احتالل الصليبيين 

 

ً 42.أ  ً 62.ب                   .عاما  .عاما

ً 72.ج  ً 92.د                  .عاما     .عاما

 .اذكر شواهد تسامح القائد صالح الدين األيوبي



  اسئلة اللجنة على هذا الدرس

 

 

 .علل سبب دراسة سير القادة والصالحين

 

 

 

 سؤال

 سؤال .عدد اثنين من آثار اهتمام صالح الدين األيوبي بالعلم

 سؤال
من خالل دراستك لسيرة القائد صالح الدين األيوبي  

 .أذكر مثاالً على زهده

 

 

 

اذكر اثنتين من الصفات التي تحلى بها القائد صالح 

 .الدين األيوبي

 

 

 

 سؤال



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس
تلخصت مسيرة صالح الدين األيوبي الجهادية في 

 .،اذكرهامراحل ثالث 
 سؤال

 

 

 

 .علل سبب دراسة سير القادة والصالحين

 

 

 

 سؤال

 سؤال .عدد اثنين من آثار اهتمام صالح الدين األيوبي بالعلم

 سؤال
من خالل دراستك لسيرة القائد صالح الدين األيوبي  

 .أذكر مثاالً على زهده

 

 

 

اذكر اثنتين من الصفات التي تحلى بها القائد صالح 

 .الدين األيوبي

 

 

 

 سؤال



 املهام التعليمية
تكليفففل لبةلبفففن كييفففكن ليفففل ن فففف  بل  فففل  ن  ففف     

لبوقفففففففففففت لء كمفففففففففففن  ق ففففففففففف ل  ك ففففففففففف    لب فففففففففففكت  ن 
  حفففففففففففف   ألاولئففففففففففففل  فففففففففففف  ت ن ففففففففففففن  ل ففففففففففففة ن  فففففففففففف  

 لبصهيوني؟

 (مالحظة)                    
 لب ي فففففف لخففففففن  ولفففففف  بو ففففففليل لءهففففففك  و   ففففففكبهك ل فففففف  

   ك  نو  للخ يس
 

 




