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Tahun 570 H 

Kekalahan Armada Sicilia di Kota Iskandariyah 
(Alexandria), Mesir 

Pada tahun ini, penduduk kota Iskandariyah memperoleh kemenangan 
dari armada tempur Eropa yang mendarat di Mesir. Peristiwa ini terjadi 
disebabkan warga Mesir menulis surat permintaan bantuan kepada 
penguasa Eropa di pantai Syam dan penguasa Sicilia, untuk datang ke 
negeri Mesir agar melawan dan mengusir Shalahuddin. Penguasa Sicilia 
lalu mempersiapkan satu armada tempur besar yang terdiri dari dua ratus 
kapal perang yang mengangkut pasukan infanteri, tiga puluh enam kapal 
perusak yang mengangkut pasukan berkuda, enam kapal kargo besar yang 
membawa peralatan perang, dan empat puluh kapal kecil yang 
mengangkut logistik serta ransum pasukan. Pasukan Eropa dalam armada 
tersebut berjumlah lima puluh ribu pasukan infanteri, dan seribu lima 
ratus pasukan berkuda. Dari seribu lima ratus pasukan berkuda itu, 
terdapat lima ratus pasukan berbaju besi. Seluruh pasukan Eropa tersebut 
dikomandoi oleh seorang panglima, yang tidak lain merupakan sepupu 
penguasa Sicilia. Ia menggerakkan pasukannya menuju Iskandariyah dari 
negeri Mesir. 

Pasukan Eropa mencapai Iskandariyah pada 26 Dzulhijjah tahun 569 H 
ketika penduduknya lengah dan tenang. Kedatangan mereka lalu disambut 
penduduk Iskandariyah dengan senjata dan segala perlengkapan untuk 
mencegah pasukan agresor turun dari kapal, dan mengusir musuh 
menjauhi kota. Tetapi, Gubernur Iskandariyah melarang warganya untuk 
melakukan hal itu, dan memerintahkan agar seluruh warga tetap berada di 
dalam tembok benteng kota. Pasukan Eropa pun turun ke daratan yang 
menghubungkan lautan dengan tembok benteng. Mereka menuju kota dan 
menyerangnya dengan kendaraan perang dan meriam batu. Mereka 
bertempur dengan sengit. Menghadapi hal itu penduduk Iskandariyah tetap 
bertahan dengan sabar, walaupun jumlah pasukan mereka hanya sedikit. 
Mereka tetap dapat memperlihatkan keberanian dan kehebatan mengolah 
senjata yang tidak ada dalam diri bangsa Eropa. 

Kurir pun diutus untuk memberitahukan situasi Iskandariyah kepada 
Shalahuddin. Warga Iskandariyah meminta bantuan Shalahuddin untuk 
mengusir musuh. Pertempuran hari pertama tersebut berlangsung dari pagi 
hingga petang. Kemudian tentara Eropa memulai lagi pertempuran pada 
hari berikutnya. Mereka berjuang keras dan mati-matian, hingga 
sampailah kendaraan perang mereka ke dekat tembok benteng. Pada hari 
itu sampai juga beberapa pasukan Islam yang berasal dari unit-unit 
kesatuan yang berada di dekat Iskandariyah. Dengan kedatangan pasukan-
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pasukan kecil ini, jiwa dan hati penduduk Iskandariyah menjadi bertambah 
teguh dan semakin kuat melakukan perlawanan. 

Pada hari ketiga kaum Muslimin membuka pintu gerbang kota. Mereka 
segera berhamburan keluar menyongsong musuh dari segenap penjuru. 
Mereka menyerang musuh dan berteriak penuh semangat dari segala arah 
hingga membuat pasukan Eropa gentar. Pertempuran pun berkecamuk 
dengan hebat. Kaum Muslimin akhirnya mencapai kendaraan perang 
pasukan Eropa, dan membakarnya. Hinnga petang mereka bertempur 
dengan gigih dan sabar, hingga Allah pada akhirnya memberikan 
kemenangan untuk mereka. Allah telah menunjukkan kekuasaan-Nya. 
Penduduk pun masuk kembali ke kota. Mereka bergembira dan berbahagia 
atas kemenangan dan kekuatan mereka, serta atas kekalahan, kelemahan, 
dan banyaknya korban yang tewas dan luka-luka dari pasukan Eropa. 

Shalahuddin sendiri ketika berita tentang kedatangan tentara Eropa 
sampai kepadanya, segera bergerak dengan pasukannya. Ia juga mengutus 
ajudannya untuk maju terlebih dahulu dengan diiringi tiga orang pengawal 
untuk mempermudah perjalanan pasukan menuju Iskandariyah, dan 
memberitahukan kedatangannya. Ia juga menggerakkan satu unit pasukan 
menuju Dimyath untuk berjaga-jaga sebagai tindakan antisipasi. Ajudan 
tersebut kemudian sampai ke Iskandariyah pada hari itu juga pada waktu 
Ashar. Pada saat itu orang-orang baru kembali dari peperangan. Ajudan 
tersebut kemudian mewartakan kedatangan Shalahudin dan pasukannya. 
Ketika orang-orang mendengar berita itu, mereka kembali lagi bertempur. 
Segala rasa lelah dan sakit akibat luka serasa hilang dari diri mereka. Setiap 
orang merasa bahwa Shalahuddin ada bersama mereka dan sedang 
bertempur dengan gagah berani seperti yang ingin disaksikan orang. 
Legiun Eropa yang mendengar tentang semakin mendekatnya Shalahuddin 
bersama pasukan menjadi ketakutan, bertambah lelah dan lemah.  

Kaum Muslimin lalu melakukan serangan ketika gelap sedang 
menyelimuti. Mereka berhasil mencapai kamp perkemahan pasukan Eropa, 
dan banyak mendapat harta pampasan perang berupa senjata dan alat-alat 
berat. Banyak sekali korban yang tewas dari pasukan Eropa. Sebagian lagi 
lari menyelamatkan diri menuju laut, dan mendekatkan kapal-kapal 
mereka ke pantai agar mereka bisa naik. Di antara mereka ada yang 
selamat dan berhasil naik ke kapal, dan ada juga yang hanyut tenggelam di 
lautan. Sebagian pasukan Muslimin lalu ada yang menyelam ke dalam air 
dan membakar sebagian kapal-kapal perang Eropa, sehingga kapal-kapal 
itu tenggelam. Sisa tentara musuh menjadi ketakutan. Sebanyak tiga ratus 
orang tentara Eropa lari menyelamatkan diri dan berlindung di perbukitan. 
Kaum Muslimin mengejar dan memerangi mereka sampai keesokan 
harinya. Pertempuran berlangsung hingga siang. Akhirnya tentara Eropa 
berhasil dikalahkan dan ditundukkan oleh penduduk Iskandariyah. Musuh, 
jika tidak terbunuh, maka menjadi tawanan. Allah telah melidungi kaum 
Muslimin dari kejahatan mereka. 
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Peristiwa Pemberontakan al-Kanz di Dataran Tinggi Mesir 

Pada permulaan tahun 570 H, al-Kanz -penguasa dataran tinggi Mesir- 
melakukan pemberontakan. Ia menghimpun pengikutnya yang terdiri dari 
rakyatnya sendiri, rakyat Sudan, Arab, dan lain-lain. Adalah seorang Emir 
dari al-Shalahiyyah di dalam unit pasukannya -yang merupakan adik laki-
laki dari Raja Abu al-Hayja’ al-Samin- dibunuh oleh al-Kanz. 
Pembunuhannya kemudian menjadi masalah serius bagi kakaknya yang 
termasuk di antara pemimpin terbesar dan pemberani. Ia pun bergerak 
untuk menuntut balas terhadap al-Kanz. Lalu Shalahuddin segera 
mengerahkan bersamanya beberapa orang emir dan tentara yang banyak. 
Sampailah mereka ke kota Thawd.1 Para pemberontak bersembunyi di kota 
kecil ini. Pasukan Shalahuddin pun memerangi mereka hingga menang. 
Pihak pemberontak banyak yang terbunuh. Mereka terhina setelah 
mengecap kejayaan. Mereka berhasil ditaklukkan dan dikalahkan.  

Setelah urusan di Thawd diselesaikan, pasukan lalu bergerak menuju 
al-Kanz. Dengan kesombongan dan sikap tiraniknya, al-Kanz menolak 
menyerah. Ia pun akhirnya diperangi dan terbunuh bersama para 
pengikutnya. Setelah kekalahan al-Kanz tersebut, kota ini menjadi tenang, 
dan warganya pun merasa aman dan tenteram. 

Peristiwa Kejatuhan Damaskus ke Tangan Shalahuddin 

Pada tahun ini, lepas bulan Rabi`ul Awwal, Shalahuddin Yusuf ibn 
Ayyub menguasai kota Damaskus. Penyebabnya adalah tatkala Raja 
Nuruddin meninggal, Raja Shalih -anaknya- menggantikan kedudukannya 
di Damaskus.  

Dulu, Sa`duddin Kamesytakin melarikan diri dari Saifuddin Ghazi ke 
Halab. Ia lalu menetap di Halab dan meminta suaka dari Syamsuddin `Ali 
Ibn al-Dayah. Ketika Saifuddin telah menguasai negeri-negeri di pesisir, 
Ibn al-Dayah takut jika Saifuddin berniat menduduki Halab lalu 
menguasainya. Lalu diutuslah Sa`duddin ke Damaskus untuk 
mendatangkan Raja Shalih beserta bala tentaranya ke Halab. Ketika ia 
sudah dekat ke kota Damaskus, Syamsuddin Muhammad Ibn al-Muqaddam 
mengerahkan pasukan, lalu mengusirnya. Ia pun kembali lagi ke Halab 
dengan kekalahan. Ibn al-Dayah lalu bersumpah akan mengambil kembali 
apa yang telah dirampas darinya. Sementara itu, para emir di Damaskus 
melihat adanya kemaslahatan dan mengetahui bahwa perjalanan Raja 
Shalih lebih baik untuk negara ketimbang kedudukannya di Damaskus. 
Mereka kemudian meminta Ibn al-Dayah mengirimkan Sa’duddin untuk 
menjemput Raja Shalih. Ia pun memenuhi permintaan tersebut, dan 
memerintahkan Sa’duddin untuk segera berangkat. Berangkatlah Sa’duddin 
ke Damaskus pada bulan Muharram 570 H untuk menjemput Raja Shalih 

                                                      
1

 Kota Thawd terletak di tempat tertinggi di dataran tinggi Mesir. Kota ini berada di sebelah atas 
bendungan Aswan. 
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dan kembali ke Halab. Sesampainya di sana Sa’duddin menangkap 
Syamsuddin Ibn al-Dayah beserta kerabatnya, Rais Ibn al-Khasyab -
Gubernur Halab dan komandan pasukan di sana. Kalaulah Syamsuddin Ibn 
al-Dayah ketika itu tidak dalam keadaan sakit, niscaya Sa’duddin tidak bisa 
menangkapnya. Kemudian Sa’duddin mendidik Raja Shalih dengan tangan 
besi, hingga membuat takut Ibn al-Muqaddam dan para emir lainnya di 
Damaskus. Mereka mengatakan: “Jika situasi di Halab sudah stabil, ia pasti 
mengambilnya dari tangan Raja Shalih, lalu mengincar kita dan berbuat 
seperti apa yang telah ia perbuat pada Halab atas diri kita”. 

Mereka lalu menulis surat pada Saifuddin Ghazi -penguasa Moshul- 
untuk segera menyeberang Sungai Furat agar mereka bisa menyerahkan 
Damaskus kepadanya. Tetapi Saifuddin tidak memenuhi permintaan itu. Ia 
takut kalau-kalau surat itu adalah sebuah intrik untuknya agar 
menyeberangi Sungai Furat menuju Damaskus, sehingga bisa ditangkap 
dan diperdaya sepupunya bersama bala tentara Halab dari belakang. Maka 
binasalah ia. Hal ini digambarkan oleh Zalfandar ‘Izzuddin sebagai orang 
bodoh yang selalu menganggap kejahatan dekat dengannya, dan melihat 
kebodohan sebagai sebuah kepastian. Ia menyatakan sebuah syair yang 
berbunyi: 

“Orang-orang bodoh melihat bahwa kebodohan adalah satu kepastian, 
dan itulah tabiat orang-orang bodoh”. 

Ketika Zalfandar mengungkapkan pendapatnya ini, Saifuddin 
menerimanya dan urung pergi ke Damaskus. Kemudian ia menulis surat 
kepada Sa’duddin dan Raja Shalih. Ia mengajak keduanya berdamai atas 
pendudukannya. 

Tatkala Saifuddin menolak untuk menuju Damaskus, keinginan para 
emir itu menjadi semakin kuat. Mereka berkata: “Jika Saifuddin mengajak 
mereka berdamai, maka tak ada lagi yang bisa mencegah mereka untuk 
menyerang kita”. Lalu mereka menulis surat kepada Shalahuddin Yusuf Ibn 
Ayyub, penguasa Mesir, untuk mengundangnya agar mau menjadi 
penguasa bagi mereka. Sesepuh para emir itu adalah Syamsuddin Ibn al-
Muqaddam. Ia ibarat ayah bagi Shalahuddin hingga ia tidak akan berbuat 
aniaya. Kita telah menyebutkan pengorbanan ayahnya dalam penyerahan 
kota Sinjar pada tahun 544 H. 

Ketika kurir telah sampai kepada Shalahuddin dan menyampaikan hal 
tersebut, Shalahuddin segera berangkat dan mengerahkan 700 orang 
pasukan berkuda. Padahal pasukan bangsa Eropa sedang dalam perjalanan. 
Akan tetapi Shalahuddin tidak mempedulikan. Ketika ia menginjakkan 
kakinya di Syam, ia ingin menuju Bashori. Penguasa di sana termasuk di 
antara para emir yang mengirim surat kepadanya. Penguasa itu lalu keluar 
dan menjumpainya. Ketika ia melihat sedikitnya jumlah tentara 
Shalahuddin ia menjadi khawatir. Lalu ia berunding dengan sang penakluk 
terbaik, dan mengatakan: “Saya tidak melihat tentara bersamamu, padahal 
Damaskus adalah sebuah negeri yang besar yang tak bisa dikuasai hanya 
dengan tentara seperti ini. Seandainya ada orang yang punya waktu luang 
di siang hari untuk menghentikan kalian, niscaya kalian akan bisa 
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dikalahkannya”. Shalahuddin lalu menjawab: “Kalian punya harta. Urusan 
akan menjadi mudah”. Lalu orang-orang menjawab: “Di sini ada banyak 
harta. Jumlahnya mencapai lima puluh ribu dinar”. Penguasa Bashori 
memukul-mukul kepalanya seraya berkata: “Kalian binasa dan 
membinasakan kita”. Seluruh harta yang ada berjumlah sepuluh ribu 
dinar. Kemudian berangkatlah Shalahuddin menuju Damaskus, dan 
bergabunglah setiap tentara yang ada di sepanjang daerah yang dilaluinya. 
Mereka menemui Shalahuddin dan membantunya. Shalahuddin memasuki 
Damaskus dan singgah di kampung halaman ayahnya yang terletak di Dar 
al-`Aqiqi. 

Benteng kota Damaskus berada di bawah kekuasaan seorang pengikut 
Raja Shalih yang bernama Rayhan. Ia adalah seorang juru bicara ulung 
Raja Shalih yang berkampanye di seluruh Damaskus. Shalahuddin lalu 
mengutus Kamaluddin Ibn al-Syaharzuri -seorang qadli dan pengambil 
keputusan dalam segala urusan Shalahuddin di bidang administrasi, wakaf 
dan lain-lain. Shalahuddin mengirimnya untuk menemui Rayhan agar 
menyerahkan benteng kepadanya. Rayhan berkata: “Saya adalah pelayan 
Raja Shalih. Saya hanya akan menolong dan berkhidmat kepadanya. Saya 
akan kembalikan negeri ini yang telah kalian ambil darinya”. Tetapi 
Kamaluddin tetap masuk ke dalam benteng menemui Rayhan, dan bertekad 
untuk tetap bersamanya sampai Rayhan menyerahkan benteng. Kemudian 
Shalahuddin berhasil masuk ke dalam benteng, mengambil semua harta 
pampasan perang, mengeluarkannya dan membagi-bagikannya. Semakin 
kokohlah kedudukan Shalahuddin, dan semakin teguh jiwanya. Meskipun 
demikian, ia tetap menunjukkan penghormatan kepada Raja Shalih dan 
memanggil dirinya sebagai pelayan, serta berpidato dan mengeluarkan 
mata uang atas namanya. 

Peristiwa Pengambil-alihan Dua Kota Hamash dan Humat 
oleh Shalahuddin 

Tatkala kekuasaan Shalahuddin di Damaskus kokoh dan situasinya 
sudah stabil, ia mengangkat saudaranya Saiful Islam Thaghdakin Ibn Ayyub 
sebagai penguasa Damaskus. Lalu Shalahuddin bergerak menuju kota 
Hamash pada permulaan bulan Jumadil Awwal 570 H. Hamash, Humat, 
benteng Ba`rayn, Salima, Tel Khalid, dan al-Raha, termasuk negeri-negeri 
kepulauan yang berada di dalam wilayah kekuasaan Emir Fakhruddin 
Mas`ud al-Za`farani. Ketika Nuruddin mangkat, ia tidak bisa tinggal di 
negerinya karena reputasinya yang kurang baik di tengah-tengah 
keluarganya. Di dalam benteng-benteng kota ia tidak memiliki kekuasaan 
apa-apa. Benteng-benteng itu dikendalikan oleh para gubernur Nuruddin, 
dan ada seorang dari mereka yang menjaganya di dalam benteng.  

Ketika Shalahuddin sampai ke kota Hamash pada tanggal 11 Jumadil 
Awwal 570 H, ia mengirimkan surat kepada orang-orang yang ada di 
dalam benteng untuk menyerah. Akan tetapi mereka menolak. Shalahuddin 
akhirnya memutuskan untuk memerangi mereka pada keesokan harinya. Ia 
berhasil menguasai kota ini, dan menciptakan rasa aman bagi 
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penduduknya. Tetapi benteng pertahanan kota ini masih belum menyerah 
kepada Shalahuddin sampai kepulangannya dari Halab -sebagaimana yang 
akan kita kisahkan nanti, jika Allah berkehendak. Shalahuddin pun 
memerintahkan seseorang yang bisa tetap tinggal untuk menjaga kota 
Hamash selama ia pergi, dan mengalangi orang-orang yang ada di dalam 
benteng untuk keluar agar benteng tersebut bisa dimasuki dan dikalahkan. 

Shalahuddin lalu bergerak menuju kota Humat. Dalam seluruh 
sikapnya, ia tetap menunjukkan keta’atan kepada Raja Shalih Ibn 
Nuruddin. Ia mengerahkan bala tentaranya hanya untuk melindungi 
negerinya dari ancaman kekuatan Eropa, dan mengembalikan apa yang 
sudah dirampas oleh Saifuddin Ghazi --penguasa Moshul- berupa negeri-
negeri kepulauan. Ketika Shalahuddin sampai ke kota Humat, ia berhasil 
menguasai kota ini pada permulaan bulan Jumadil Akhir. Benteng 
pertahanan terakhir kota Humat berada di bawah komando Emir `Izzuddin 
Gourdik. Ia adalah salah seorang mamluk rezim Nuruddin, dan menolak 
untuk menyerah kepada Shalahuddin. Kemudian Shalahudin mengirimkan 
utusan untuk memberitahukan sikap setianya kepada Raja Shalih, dan 
keinginannya hanyalah untuk melindungi negerinya. Gourdik memintanya 
untuk bersumpah mengenai hal itu.  

Shalahuddin lalu memerintahkannya untuk berangkat menuju Halab 
guna menyatukan kalimat dalam ta’at kepada Raja Shalih, dan untuk 
membebaskan Syamsuddin `Ali, Hasan, dan Utsman -putra-putra Ibn al-
Dayah- dari penjara. Gourdik pun berangkat ke Halab, dan mengangkat 
saudaranya sebagai komandan untuk menjaga benteng kota Humat. Ketika 
Gourdik tiba di kota Halab, Kamesytakin menangkap dan 
memenjarakannya. Ketika mengetahui hal tersebut, saudara Gourdik pun 
akhirnya menyerahkan benteng kepada Shalahuddin. 

Peristiwa Pengepungan Halab, Kepulangan Shalahuddin 
dari Halab, serta Pengambil-alihan Benteng Hamash dan 
Ba`labak 

Setelah menguasai kota Humat, Shalahuddin segera bergerak menuju 
Halab. Ia mengepung kota ini pada tanggal 3 Jumadil Akhir. Penduduknya 
melakukan perlawanan terhadap Shalahuddin. Raja Shalih naik ke mimbar 
-saat itu ia adalah seorang kanak-kanak berusia 12 tahun, dan 
mengumpulkan penduduk Halab seraya berkata kepada mereka: “Kalian 
semua telah mengetahui kebaikan dan rasa cinta ayah saya kepada kalian. 
Kalian juga telah mengetahui bagaimana kehidupannya di tengah-tengah 
kalian. Saya adalah anak yatim kalian. Sementara itu si zhalim pengkhianat 
ini datang dengan berbuat baik. Dialah yang mengambil negeriku. Allah 
dan makhluk-Nya tidak mengawasinya”. Kemudian ia melanjutkan 
perkataannya: “Berharaplah banyak dari orang ini.” Kemudian ia menangis 
hingga orang-orang pun menangis dibuatnya. Lalu mereka mengumpulkan 
untuknya harta dan jiwa, dan bersepakat untuk bertempur membelanya, 
mempertahankan negerinya, dan bersemangat dalam pertempuran. Dalam 
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diri mereka telah terkumpul keberanian. Mereka telah menciptakan perang 
dan mengulanginya ketika dulu Eropa berada dekat dengan mereka.  

Mereka keluar dan bertempur melawan Shalahuddin di Gunung 
Hausyin hingga tidak bisa mendekati kota. Kemudian Sa`duddin mengirim 
surat kepada Sinan, panglima Isma`iliyyah. Sinan lalu mengumpulkan 
banyak harta untuk membunuh Shalahuddin dan mengirimkan beberapa 
orang untuk bergabung dengan pasukan Sa`duddin. Ketika mereka tiba, 
salah seorang emir bernama Khamartakin -penguasa benteng Buqays- 
melihat mereka. Ia mengenal mereka karena bertetangga di kampung 
halamannya. Ia sering berkumpul dengan dan pergi berperang bersama 
mereka. Ketika ia melihat mereka, ia berkata: “Apa yang bisa saya 
persembahkan untuk kalian, dan untuk urusan apa kalian datang?” 
Mereka lalu melukainya dengan luka yang mengenaskan. Kemudian 
dibawalah seseorang untuk membunuh Shalahuddin, tetapi orang ini 
malah terbunuh. Lalu orang-orang Isma`iliyyah lainnya pun bertempur 
hingga terbunuh semuanya. Tinggallah Shalahuddin mengepung Halab 
sampai akhir Jumadil Akhir, dan kemudian pergi pada awal bulan Rajab. 

Penyebab kepergian Shalahuddin adalah dikarenakan Uskup al-Shanjili 
-penguasa Tripoli- telah ditawan oleh Nuruddin `Ali Harem pada tahun 
559 H. Ia berada di dalam penjara sampai tahun 570 H. Sa`duddin 
membebaskannya dengan uang jaminan sebesar 150.000 Dinar Suriah, 
dan tebusan seribu orang tawanan. Ketika Uskup al-Shanjili sampai ke 
negerinya, bangsa Eropa menyambutnya dan memberinya ucapan selamat. 
Bagi mereka, ia sangat penting daripada mata-mata mereka.  

Peristiwa ini bertepatan dengan kematian Marie -Raja Eropa, semoga 
Allah melaknatnya- pada awal tahun 570 H. Ia adalah raja terbesar 
mereka, pemberani, dan paling licik. Ketika mati, ia meninggalkan seorang 
anak yang menderita sakit lepra, dan tidak mampu mengendalikan 
kerajaan. Bangsa Eropa mengangkatnya sebagai raja hanya sekedar sebagai 
simbol, bukan raja sesungguhnya. Uskup Raymond lah yang memegang 
kendali pemerintahan. Semua perintah dan wewenang berasal darinya. Ia 
diminta oleh orang-orang Halab untuk berangkat menuju negeri-negeri 
yang telah jatuh ke tangan Shalahuddin, dan mengusirnya. Ia pun 
berangkat ke Hamash, dan tiba di sana pada tanggal 7 Rajab. Ketika ia 
sedang mempersiapkan rencananya, Shalahuddin mendengar berita ini. Ia 
segera meninggalkan Halab dan tiba di Humat pada tanggal 8 Rajab, sehari 
sesudah kedatangan pasukan Eropa di kota Hamash. Kemudian ia 
melanjutkan perjalanannya ke al-Rastan. Tatkala pasukan Eropa 
mendengar tentang mendekatnya posisi Shalahuddin, mereka 
meninggalkan Hamash.  

Shalahuddin akhirnya tiba di kota Halab, dan mengepung benteng kota 
hingga bisa menguasainya pada tanggal 21 Sya`ban 570 H. Sebagian besar 
negeri Syam telah jatuh ke tangan Shalahuddin. Setelah menguasai 
Hamash, Shalahuddin segera bergerak menuju Ba`labak. Di sana ada 
seorang pelayan bernama Yuman. Ia adalah seorang gubernur pada masa 
pemerintahan Nuruddin. Shalahuddin membumi-hanguskan kota ini. Lalu 
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datanglah orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya. 
Shalahuddin pun memberikan jaminan keamanan dan ketentraman bagi 
mereka, dan akhirnya benteng kota diserahkan kepadanya pada tanggal 14 
Ramadhan tahun tersebut. 

Peristiwa Blokade Saifuddin terhadap `Imaduddin di Sinjar 

Ketika Shalahuddin menguasai Damaskus, Hamash, dan Humat, Raja 
Shalih Isma`il Ibn Nuruddin menulis surat kepada sepupunya, Saifuddin 
Ghazi Ibn Quthbuddin Mawdud, untuk mengangkat senjata melawan 
Shalahuddin. Raja memintanya untuk bergabung melawan Shalahuddin, 
dan mengambil alih negeri tersebut dari tangan Shalahuddin. Saifuddin 
lalu mengumpulkan bala tentaranya, dan menulis surat kepada kakaknya, 
`Imaduddin Zanki -penguasa Sinjar-, memerintahkannya untuk segera 
bergabung dengan pasukannya menuju Syam. Akan tetapi `Imaduddin 
menolak, sebab Shalahuddin telah membuat perjanjian dengannya, dan 
menawarinya kekuasaan. Ketamakakannya akan kekuasaanlah yang 
membuatnya menolak ajakan adiknya. 

Ketika Saifuddin mendengar penolakan ini, ia segera menyiapkan 
adiknya, `Izzuddin Mas`ud, dalam sebuah pasukan besar yang 
dipimpinnya. Ia mengerahkan pasukannya menuju Syam yang 
panglimanya adalah seorang emir tertua bernama `Izzuddin Mahmud, 
yang juga dijuluki Zalfandar. Saifuddin mengangkatnya sebagai pengambil 
keputusan. Lalu Saifuddin berangkat menuju Sinjar dan mengepungnya 
pada bulan Ramadhan 570 H. Ia menyerang Sinjar dengan sekuat tenaga. 
Akan tetapi `Imaduddin masih menolak permintaannya dan gigih 
mempertahankan kotanya hingga pengepungan atasnya berlanjut. Di 
tengah-tengah pengepungan ini, tiba-tiba Saifuddin menerima berita 
kekalahan pasukan yang dipimpin adiknya, `Izzuddin Mas`ud, dari 
Shalahuddin. Seketika itu juga ia mengirim surat kepada saudaranya, 
`Imaduddin, dan mengajaknya berdamai. Lalu Saifuddin mundur ke 
Moshul. Setelah kekalahan Saifuddin ini, semakin kokohlah kedudukan 
Shalahuddin hingga ia ditakuti dan disegani. Banyak utusan, baik dari 
Shalahuddin maupun Saifuddin, yang dikirim untuk perundingan damai, 
akan tetapi tidak juga bisa tercapai. 

Pertistiwa Kekalahan Saifuddin dari Shalahuddin dan 
Pengepungan Kota Halab 

Pada tahun 570 H ini, pasukan Saifuddin beserta saudaranya, `Izzuddin 
Zalfandar, bergerak menuju kota Halab. Pasukan ini bergabung dengan 
pasukan-pasukan Halab untuk kemudian beramai-ramai bergerak menuju 
Shalahuddin dan memeranginya. Shalahuddin mengirimkan utusan 
menemui Saifuddin agar bersungguh-sungguh dalam menyerahkan kota 
Hamash dan Humat, dan menetapkan kekuasaan Shalahuddin di kota 
Damaskus, di mana dalam hal ini ia adalah wakil Raja Shalih. Akan tetapi 
Saifuddin tidak mengindahkan permintaan ini, dan malah berkata: “Harus 
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dilakukan penyerahan seluruh negeri Syam yang telah diambil oleh 
Shalahuddin. Dan ia harus kembali ke Mesir”. Saat itu Shalahuddin tengah 
mengumpulkan pasukannya dan bersiap-siap untuk perang. Ketika 
Saifuddin menolak permintaannya, Shalahuddin mengerahkan pasukannya 
menuju `Izzuddin Mas`ud dan Zalfandar. Kedua pasukan ini bertemu pada 
19 Ramadhan 570 H di dekat kota Humat, di satu tempat yang disebut 
Qurun Humat. Zalfandar adalah orang yang bodoh dalam hal perang dan 
pertempuran. Ia tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang taktik 
peperangan, dan dungu. Hanya saja ia disenangi dan diterima oleh 
Saifuddin. 

Ketika kedua pasukan bertemu, pasukan Saifuddin tidak terlalu 
tangguh dan bisa dihancurkan. Dalam situasi ini seseorang tidak bisa 
mengabaikan saudaranya. Setelah kekalahan pasukannya, `Izzuddin -
saudara tua Saifuddin- tetap teguh bertahan. Ketika melihat keteguhannya, 
Shalahuddin pun berkata: “Saya tidak tahu, apakah dia adalah orang paling 
pemberani, ataukah tidak tahu apa-apa tentang strategi perang”. Lalu 
Shalahuddin memerintahkan prajuritnya untuk menangkapnya. Mereka 
membawanya dan menurunkannya dari kedudukannya. Sempurnalah 
sudah kekalahan ini. 

Shalahuddin dan pasukannya lalu mengikuti tentara Saifuddin yang 
kalah hingga mencapai kamp perkemahan mereka. Kemudian Shalahuddin 
mengambil harta pampasan perang dari mereka berupa harta benda, 
peralatan, senjata berat, dan kendaraan perang. Lalu pasukan Shalahuddin 
kembali pulang setelah perjuangan panjang untuk beristirahat. Sementara 
pasukan yang dikalahkan kembali ke Halab sambil diikuti oleh Shalahuddin 
sampai mereka tiba di Halab. Shalahuddin lalu memblokade kota ini, dan 
menyatakan perang. Ketika itu pidato Raja Shalih Ibn Nuruddin 
dipatahkan, dan namanya dihapus dari mata uang di negerinya. 
Shalahuddin tetap mengepung kota ini sehingga pada saat penduduknya 
merasa bahwa pengepungan ini berlangsung lama, mereka mengirim surat 
kepada Shalahuddin untuk mengajak berdamai. Isi surat itu menyatakan 
bahwa Shalahuddin tetap menguasai beberapa negara di Syam yang telah 
berada di tangannya, dan mereka tetap memiliki daerah dari negeri Syam 
yang masih ada di tangan mereka. Shalahuddin menerima syarat ini, 
hingga tercapailah perdamaian. Lalu ia meninggalkan Halab pada sepuluh 
hari pertama bulan Syawal 570 H, dan tiba di Humat. Ketika itu sampailah 
kepadanya berita pencopotan jabatan khalifah beserta utusannya. 

Peristiwa Pengambil-alihan Benteng Ba`rayn oleh 
Shalahuddin 

Pada tahun 570 H, pada sepuluh hari terakhir dari bulan Syawal, 
Shalahuddin berhasil menguasai benteng Ba`rayn dari Syam. Pemimpin 
benteng ini adalah Fakhruddin Mas`ud ibn al-Za`farani. Ia termasuk salah 
seorang emir terkemuka pada masa rezim Nuruddin. Ketika melihat sendiri 
kekuatan Shalahuddin, ia keluar dari benteng dan melakukan kontak 
dengan Shalahuddin. Ia mengira bahwa Shalahuddin akan 
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menghormatinya, dan akan berbagi kekuasaan dengannya. Pikirnya, 
Shalahuddin tidak akan membiarkannya sendirian dalam urusan ini seperti 
apa yang ia alami bersama Nuruddin dulu. Akan tetapi, Shalahuddin sedikit 
pun tidak tertarik dengan kekuasaan, dan meninggalkannya sendirian. 
Tidak ada sedikit pun wilayah yang tersisa dari bekas daerah kekuasaannya 
pada masa rezim Nuruddin, selain Ba`rayn. Ia pun lalu bernaung di 
benteng ini. 

Setelah berdamai dengan Raja Shalih di Halab, Shalahuddin segera 
kembali dari Humat dan pergi menuju Ba`rayn yang terletak dekat dengan 
Humat. Shalahuddin mengepung benteng ini. Ia menghujani benteng ini 
dengan tembakan meriam pelontar batu. Peperangan terus berlangsung 
hingga benteng ini menyerah, dan Fakhruddin menyerahkan benteng ini 
dengan damai dan aman. Setelah berhasil mengambil alih benteng ini, 
Shalahuddin kembali ke Humat. Ia mengangkat pamannya, Syihabuddin 
Mahmud Ibn Takasy al-Harimi, sebagai wali di Humat, dan menyerahkan 
pengaturan Hamash kepada Nashiruddin Syrkuh, sepupunya. Dari Humat, 
Shalahuddin lalu berangkat menuju Damaskus. Ia memasuki kota 
Damaskus pada akhir bulan Syawal tahun 570 H. 

Peristiwa Penguasaan al-Bahlawan atas Kota Tibriz 

Pada tahun 570 H, al-Bahlawan Ibn Ayladkaz berhasil menguasai kota 
Tibriz. Kota ini termasuk ke dalam kota-kota wilayah kekuasaan Aqsanqar 
al-Ahmadily. Ketika Aqsanqar al-Ahmadily meninggal dunia, ia 
mewasiatkan kerajaannya kepada putranya, Falakuddin. Akan tetapi al-
Bahlawan juga menghendaki kerajaan ini. Ia lalu berhenti di benteng 
Rwayndaz dan mengepungnya. Akan tetapi benteng ini menolak untuk 
menyerah, sehingga al-Bahlawan pun meninggalkannya. Kemudian ia 
mengepung Maraghah, dan memerintahkan saudaranya, Qazal Arsalan, 
untuk mengerahkan pasukannya menuju kota Tibriz dan mengepungnya 
juga. Ia lalu berperang melawan penduduk Maraghah. Penduduk 
Maraghah berhasil mengalahkan beberapa unit pasukan al-Bahlawan. 
Akan tetapi, al-Bahlawan mencopot Shadruddin, qadli Maraghah, dan 
membebaskannya. Nampaknya hal ini menjadi preseden yang bagus bagi 
al-Bahlawan. Qadli ini memprakarsai perdamaian dengan syarat agar 
penduduk Maraghah menyerahkan kota Tibriz kepadan al-Bahlawan. 
Permintaan ini terkabul, sehingga kuatlah kedudukan al-Bahlawan. Kedua 
belah pihak kemudian saling bersumpah. Al-Bahlawan menerima kota 
Tibriz, lalu ia berikan kepada saudaranya, Qazal Arsalan, dan ia pun 
menarik mundur pasukannya dari Maraghah. 

Peristiwa Wafatnya Syamlah 

Pada tahun 570 H, Syamlah al-Turkamani -penguasa Khawzistan yang 
berasal dari al-Turkaman al-Aqsyariyyah- meninggal dunia. Wilayahnya 
sangat luas. Ia penguasa terpandang dan banyak membangun benteng-
benteng pertahanan. Ia berkuasa selama lebih dari dua puluh tahun. 
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Penyebab kematiannya adalah ketika ia hendak menduduki sebagian negeri 
al-Turkaman, penduduk negeri ini mengetahuinya dan meminta bantuan 
kepada Syamsuddin al-Bahlawan Ibn Ayladkaz -penguasa Irak non Arab. 
Al-Bahlawan lalu mengerahkan pasukannya menuju al-Turkaman. 
Berkobarlah pertempuran antara kedua pasukan hingga akhirnya Syamlah 
terkena tembakan panah, kemudian menjadi tawanan bersama anak dan 
keponakannya. Syamlah akhirnya meninggal dua hari kemudian. 
Sepeninggalnya, anaknya menjadi raja menggantikannya. 

Peristiwa Kaburnya Quthbuddin Qaymaz dari Baghdad 

Pada tahun yang sama, di bulan Syawal, bergeraklah ‘Ala’uddin 
Tanamisy. Ia adalah salah seorang emir terkemuka di Baghdad. 
Quthbuddin Qaymaz -suami adiknya- adalah pemimpin pasukan yang 
bermarkas di Baghdad. Pasukan ini berbuat semena-mena dan melampaui 
batas terhadap penduduk Baghdad. 

Datanglah serombongan orang ke Baghdad meminta pertolongan. 
Tetapi mereka tidak ditolong karena lemahnya khalifah di hadapan 
Qaymaz dan Tanamisy, dan karena kendali khalifah atasnya. Mereka lalu 
mendatangi seluruh istana yang ada di Baghdad, meminta tolong dan 
mengalangi pengkhutbah, sehingga banyak orang yang ketinggalan 
shalat.Khalifah masih menutup mata atas apa yang terjadi. Quthbuddin dan 
Tanamisy juga tidak berpaling kepada apa yang khalifah lakukan. Mereka 
menghinanya. Mereka tidak berdosa. Allah tidak mengacuhkan mereka 
karena meremehkan do`a dan menghina para pendo`a. 

Sampailah suatu ketika, pada tanggal 5 Dzulqa`dah 570 H, Quthbuddin 
Qaymaz bermaksud menyakiti Zhahiruddin Ibn al-`Aththar -ia adalah 
bendahara khalifah yang sangat memperhatikan dan menjaga kekayaan 
khalifah, akan tetapi khalifah sedikit pun tidak memperhatikannya. 
Quthbuddin lalu mengundangnya untuk datang menemuinya, akan tetapi 
Zhahiruddin malah melarikan diri. Quthbuddin pun membakar rumahnya, 
kemudian meminta para emir untuk bersumpah membantunya dan 
berdemonstrasi untuknya. Ia lalu mengumpulkan para emir, dan berangkat 
menuju kediaman khalifah karena tahu Ibn al-`Aththar ada di sana. Ketika 
mengetahui hal ini, dan melihat kemenangan di hadapannya,  khalifah 
segera naik ke atap rumahnya, dan muncul di tengah-tengah publik. Ia 
kemudian memerintahkan seorang pembantunya untuk berteriak dan 
berseru seraya mengatakan kepada publik: “Harta Quthbuddin adalah 
milik kalian. Sedangkan darahnya adalah milikku”. Semua orang akhirnya 
segera berlari menuju kediaman Quthbuddin untuk menjarah semua 
hartanya. Quthbuddin sendiri terdesak karena sempitnya jalanan, dan 
meluapnya manusia. Ia pun kabur dari rumahnya dan keluar dari Baghdad. 
Rumahnya dijarah. Harta bendanya dijarah dalam jumlah yang tak terkira 
dan tak terhitung. Tidak ada harta yang dihamburkan menyerupai harta 
miliknya ini. 

Di dalam kamar mandi dan wudhu di rumah Quthbuddin terdapat 
untaian mata rantai emas mulai dari atap hingga dasar lantai kamar mandi. 
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Di bawahnya terdapat bola besar terbuat dari emas murni, yang ditaburi 
misik dan anbar agar bisa dicium ketika diduduki. Kemudian seseorang 
bergelantungan di rantai emas itu dan memutusnya. Lalu masuklah 
beberapa penyair al-Sha`alik (penyair jalanan), dan mengambil beberapa 
kantung dompet yang penuh berisi uang dinar. Salah seorang dari mereka 
kemudian berlari menuju dapur. Ia mengambil beberapa panci penuh 
berisi masakan, mencampakkan dompet jarahannya, dan membawa panci 
itu di atas kepalanya. Orang-orang lalu tertawa dibuatnya. Penyair itu 
berujar: “Saya ingin sesuatu yang bisa dimakan oleh keluargaku pada hari 
ini”. Ia berhasil membawa keluar jarahannya itu, dan setelah itu 
kebutuhannya tercukupi. Tidak ada kekayaan Quthbuddin yang tersisa 
sedikitpun pada hari itu. 

Ketika keluar meninggalkan Baghdad, Quthbuddin diikuti oleh 
Tanamisy dan beberapa orang emir. Rumah mereka juga dijarah. Harta 
mereka dirampas, sebagian besarnya dibakar. Lalu Quthbuddin pergi 
menuju al-Hullah bersama para emir. Khalifah kemudian memerintahkan 
Shadruddin `Abdurrrahim menemuinya. Akan tetapi Quthbuddin bisa 
mengelabuinya, hingga bisa melintasi al-Hullah menuju Moshul melalui 
jalan darat. Ketika Quthbuddin berada di al-Hullah, para jama`ah haji tidak 
mau berangkat pergi haji. Mereka memilih terlambat hingga Quthbuddin 
pergi dari al-Hullah. Mereka lalu masuk dari Kufah dalam waktu 18 hari. 
Hal seperti ini belum pernah didengar sebelumnya. Sebagian besar mereka 
banyak yang terlewat hajinya. 

Dalam perjalanan, Quthbuddin bersama orang-orang yang 
mengiringinya pun dilanda rasa dahaga yang hebat. Sebagian besar mereka 
tewas karena panas dan haus. Quthbuddin sendiri tewas sebelum ia sampai 
ke Moshul. Ia lalu dibawa dan dimakamkan di daerah Bab al-`Imadi. 
Sampai sekarang kuburannya itu cukup terkenal. 

Inilah akibat dari menentang khalifah, mengingkari kebaikan, berbuat 
zhalim, dan ketidakmampuan mengatasi persoalan. Quthbuddin telah 
menzhalimi warga Irak, dan mengingkari kebaikan khalifah yang telah 
banyak memberi. Seandainya ia tinggal di al-Hullah sambil 
mengkonsolidasikan pasukan lalu kembali ke Baghdad, niscaya ia bisa 
mengendalikan situasi. Sebab, publik Baghdad sesungguhnya 
menginginkannya. Ia banyak berbuat kebaikan untuk negeri dan rakyat 
pun mematuhinya. 

Ketika ia meninggal pada bulan Dzulhijjah, `Ala’uddin Tanamisy tiba di 
Moshul, dan kemudian tinggal di sana cukup lama. Kemudian khalifah 
memerintahkannya untuk kembali ke Baghdad. Ia pun pulang ke Baghdad, 
dan berdiam di sana sampai akhir hayatnya tanpa wilayah kekuasaan 
sedikit pun. Itulah akhir perjalanan hidup mereka. 

Ketika Quthbuddin melarikan diri, khalifah mencopot `Adladuddin al-
Wazir. Ia dimutasikan ke kementerian. Sebagian penyair menyebutkan kisah 
Quthbuddin dan Tanamisy dalam bait-bait ini: 

“Jika engkau menganggap penting jabatan yang akan lenyap, 
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Dan malam hari yang akan berganti 

Jadikanlah keajaiban dan sejarah sebagai yang utama 

Dan lihatlah kepada Qaymaz dan Ibn Qammaj 

Zaman iba kepada mereka berdua, dan menuangkan 

Bagi mereka dari cangkirnya emas murni tanpa campuran 

Orang-orang memperebutkan istana-istana, naungannya, 

Dan kenikmatannya yang ada dalam keagungan 

Hendaknya yang lain waspada terhadap peristiwa seperti ini 

Dari tipu daya masa yang berkhianat dan mengganggu”. 
Quthbuddin adalah seseorang yang mulia. Ia murah senyum dan 

mencintai keadilan, kebaikan, dan banyak menyumbangkan harta 
bendanya. Apa yang menimpanya sesungguhnya hanyalah karena ia 
terbawa-bawa oleh Tanamisy, dan bukan kehendak serta keinginannya. 

Beberapa Peristiwa 

Masih pada tahun 570 H, Za`imuddin -bendahara negara- meninggal 
dunia. Nama lengkapnya adalah Yahya Ibn `Abdullah Ibn Muhammad Ibn 
al-Mu`ammar Ibn Ja`far, Abu al-Fadl. Ia menunaikan ibadah haji bersama 
orang-orang berkali-kali, dan menjadi pemandu. Ia bekerja di kementerian, 
dan menggeluti pekerjaannya selama lebih dari dua puluh tahun. Ia juga 
hafal al-Qur’an. 
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Memasuki Tahun 571 H 

Peristiwa Kekalahan Saifuddin dari Shalahuddin 

Pada tahun ini, tanggal 10 Syawal, terjadilah pertempuran antara 
Saifuddin Ghazi Ibn Mawdud dengan Shalahuddin Yusuf Ibn Ayyub di Tel 
Sulthan yang berjarak satu marhalah dari Halab, di jalan menuju Humat. 
Saifuddin mengalami kekalahan. Penyebab peristiwa ini adalah ketika 
saudara Saifuddin, `Izzuddin Mas`ud, mengalami kekalahan dari 
Shalahuddin pada tahun 570 H, dan Saifuddin mengadakan perdamaian 
dengan saudaranya, `Imaduddin -penguasa Sinjar- Saifuddin kembali ke 
Moshul. Ia memobilisasi pasukannya, dan membagi-bagikan harta kepada 
mereka. Ia juga meminta bantuan tentara dari penguasa benteng Kifa, 
penguasa Mardin dan lain-lain. Terkumpullah banyak pasukan yang 
jumlahnya mencapai 6.000 tentara. Pasukan ini kemudian bergerak 
menuju Nashibayn pada bulan Rabi`ul Awwal 571 H, dan bermukim di 
sana sangat lama hingga musim dingin berlalu. Mereka masih berada 
dalam tenda-tenda sehingga menjadi jemu dan kehabisan bekal. Pulang 
dengan kekalahan lebih mereka sukai ketimbang kemenangan, sebab 
mereka membayangkan jika mereka meraih kemenangan karena lama 
tinggal di Syam setelah itu. Kemudian Saifuddin menggerakkan pasukannya 
menuju Halab. Setibanya di sana, Sa`duddin Kamesytakin si pelayan -
penentu kebijakan negeri Raja Shalih- bergabung. Ia bersama bala tentara 
dari Halab. 

Sementara itu Shalahuddin sedang berada di tengah pasukan yang kecil 
jumlahnya. Ini dikarenakan ia telah melakukan gencatan senjata dengan 
pasukan Eropa pada bulan Muharram 571 H, sebagaimana yang akan kita 
sebutkan nanti, jika Allah menghendaki. Shalahuddin yang telah 
memulangkan bala tentaranya ke Mesir pun segera mengirim berita 
memanggil mereka kembali. Seandainya mereka terburu-buru niscaya 
mereka akan bisa mendapat keinginan mereka dari Shalahuddin. Akan 
tetapi mereka pelan-pelan menempuh perjalanan dan terlambat. Setelah 
tiba, mereka segera bergerak dari Damaskus menuju Halab untuk 
menghadang Saifuddin. Bertemulah kedua pasukan di Tel Sulthan. Tetapi 
Saifuddin telah tiba terlebih dahulu, sedangkan Shalahuddin baru tiba pada 
waktu `Ashar. Ia dan pasukannya dalam keadaan letih. Mereka kehausan 
hingga menjatuhkan badan ke atas tanah, tak bergerak. Pada kesempatan 
ini, ada beberapa orang yang mengisyaratkan Saifuddin untuk menyerang 
pasukan Shalahuddin yang masih dalam kondisi lemah dan kehausan ini. 
Akan tetapi Zalfandar berkata: “Kita tidak perlu menyerang pembangkang 
ini pada saat seperti ini. Besok pagi kita akan hancurkan mereka semua.” 
Pertempuran ditunda sampai keesokan harinya. 
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Ketika pagi menjelang, pasukan Saifuddin bersiap untuk berperang. 
Lalu Zalfandar -panglima pasukan Saifuddin- menancapkan panji-panji 
pasukan di sebuah cekungan tanah yang besar, yang hanya bisa dilihat oleh 
mereka yang berada di dekat panji-panji itu. Karena pasukan tidak bisa 
melihat panji-panji itu, mereka menduga bahwa kekuatan kerajaan telah 
dikalahkan oleh Shalahuddin. Mereka tidak bergerak dan menyerang sama 
sekali. Karena itu, mereka bisa dikalahkan dengan mudah. Seseorang tidak 
akan menikam saudaranya sendiri. Tidak ada seorang pun yang terbunuh 
dari kedua pasukan itu kecuali hanya satu orang. 

Saifuddin lalu tiba di Halab. Bukannya ia sendiri yang memobilisasi 
pasukannya, ia justru lari menyeberangi sungai Furat dan terus menuju 
Moshul, dan menyerahkan tanggung jawab pada saudaranya, ‘Izzuddin 
Mas’ud. Ia tak percaya bahwa dirinya selamat. Ia mengira bahwa 
Shalahuddin mengikutinya menyeberangi sungai Furat, dan mengejarnya 
sampai ke Moshul. Ia kemudian berkonsultasi dengan menterinya, 
Jalaluddin dan Mujahiduddin Ibn Qaymaz, untuk meninggalkan Moshul 
dan berlindung di benteng `Aqra al-Hamidiyyah. Mujahiduddin berkata 
kepadanya: “Menurutmu apakah jika Moshul dikuasakan kepadamu, maka 
kamu mampu menahan menara-menara al-Fushayl?” Saifuddin menjawab: 
“Tidak”. Mujahiduddin lalu melanjutkan: “Menara di al-Fushayl lebih baik 
ketimbang `Aqra. Raja-raja biasa mengalami kekalahan, tapi mereka selalu 
mengulangi lagi peperangan”. Saifuddin setuju dengan pendapatnya. 
Sementara itu menterinya meneguhkan pendiriannya dan menguatkan 
hatinya, sehingga Saifuddin menjadi semain mantap. Kemudian ia 
menggeser Zalfandar dan memecatnya. Posisinya dalam kepemimpinan 
tentara digantikan oleh Mujahiduddin Qaymaz. Hal ini akan kita sebutkan 
kisahnya nanti, jika Allah menghendaki. 

Sementara itu, al-`Imad telah menyebutkan dalam bukunya, al-Barq al-
Syami fi Tarikh al-Dawlah al-Shalahiyyyah, bahwa Saifuddin dalam 
peperangan ini membawa pasukan berjumlah 20.000 orang tentara. 
Padahal tidak demikian yang sebenarnya. Setelah ditelusuri, ternyata 
pasukan Saifuddin berjumlah kurang lebih 6.000 orang tentara saja. Saya 
sudah menyelidiki dan melakukan penelitian secara seksama berdasarkan 
urut-urutan jumlah kedua pasukan yang bertemu itu. Saudara saya 
Majduddin, Abu al-Sa`adat, al-Mubarak Ibn Muhammad Ibn `Abdul Karim 
-semoga Allah mencurahkan rahmat untuknya- mengatakan: “Maksud al-
`Imad adalah untuk membesar-besarkan berita tentang pemimpinnya, 
bahwa ia berhasil mengalahkan 20.000 pasukan dengan tentara berjumlah 
6.000 orang saja. Yang benar lebih pantas untuk diikuti. Lalu berapa 
besarkah Moshul dan jaraknya ke sungai Furat hingga bisa menampung 
20.000 pasukan?” 

Kekuasaan Shalahuddin atas Negeri Raja al-Shalih Ibn 
Nuruddin setelah Kekalahannya 

Ketika Saifuddin berhasil dikalahkan, dan pasukannya tiba di Halab, 
Saifuddin kembali ke Moshul sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Ia 
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tinggalkan saudaranya `Izzuddin Mas`ud di Halab, di tengah-tengah satu 
kelompok pasukan. Tujuannya untuk membela Raja al-Shalih. Sedangkan 
ketika berhasil menguasai persenjataan tentara Moshul beserta 
pasukannya, mendapatkan harta pampasan perang dan mundur, 
Shalahuddin segera bergerak menuju Baza`ah dan mengepungnya. Ia 
memperoleh perlawanan dari penghuni benteng. Kemudian benteng itu 
berhasil ditaklukkan dan diserahkan kepadanya. Lalu ia mengangkat 
seseorang  yang bisa dipercaya menjaga benteng itu. 

Shalahuddin lalu bergerak menuju kota Manbaj, dan mengepungnya 
pada akhir bulan Syawal 571 H. Di sana ada kawan Quthbuddin yang 
bernama Yanal Ibn Hassan al-Manbaji. Ia sangat memusuhi Shalahuddin, 
membencinya dan menghinanya. Shalahuddin mengepungnya dan menjadi 
ancaman baginya, sSedangkan kota masih dikuasainya, akan tetapi tidak 
bertahan lama. 

Tinggallah sebuah benteng pertahanan terakhir. Di dalamnya telah 
dikumpulkan tentara, senjata, dan logistik. Shalahuddin lalu 
mengepungnya. Ia mendesak dan merayap menuju benteng. Sampailah 
pasukan pendobrak benteng ke tembok benteng, dan mereka 
mendobraknya hingga roboh. Dengan segera pasukan Shalahuddin 
menyerbu dan berhasil mendudukinya. Mereka mengambil semua yang 
bisa diambil dari dalam benteng. Pemimpin benteng ini menjadi tawanan. 
Shalahuddin mengambil semua harta kekayaannya, hingga ia menjadi 
miskin tak memiliki apa-apa. Shalahuddin lalu membebaskan Yanal yang 
kemudian pergi ke Moshul. Sesampainya di sana, Saifuddin Ghazi memberi 
Yanal wilayah kota al-Reqa. 

Setelah selesai dengan Manbaj, Shalahuddin bergerak menuju benteng 
I`zaz. Ia tiba di benteng itu pada tanggal 3 Dzulqa`dah tahun 571 H. 
Benteng ini termasuk benteng terkuat dan terkokoh. Shalahuddin 
mengepung dan memblokadenya. Ia menghimpit semua orang yang 
berlindung di dalam benteng, dan menghujani benteng dengan tembakan 
meriam pelontar batu. Banyak tentara di dalam benteng itu yang terbunuh. 

Pada suatu hari, ketika Shalahuddin berada di dalam tenda salah 
seorang emirnya yang bernama Gauli -pemimpin kelompok kabilah al-
Asadiyah- tiba-tiba melompatlah seorang pengikut Bathiniyyah ke arahnya. 
Ia menikam Shalahuddin dengan sebilah pisau di bagian kepala, dan 
berhasil melukainya. Kalaulah bukan karena topi besi di kepalanya, 
Shalahuddin pasti sudah terbunuh. Shalahuddin lalu memegang tangan 
orang itu dengan tangannya. Hanya saja ia tidak bisa menghindari pukulan 
orang itu. Orang itu menikamnya dengan lemah ke arah leher, namun di 
leher Shalahuddin terdapat syal tebal. Tikaman itu menusuk syal tebal 
tersebut dan memutusnya. Untungnya pada saat itu Shalahuddin 
mengenakan baju besi sehingga menghalangi tikaman pisau ke arah 
tubuhnya. Di tengah pergelutan itu datanglah salah seorang emir 
Shalahuddin yang bernama Bazakisy. Melihat bahaya yang mengancam, 
Bazakisy segera memegang pisau itu dengan tangannya sampai terluka. 
Tetapi ia tetap tidak melepaskan pisau itu dari tangannya hingga orang 
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penganut Bathiniyyah itu terbunuh. Kemudian datanglah yang lain, 
seorang pengikut Isma`iliyyah, dan ia terbunuh juga. Datang lagi yang 
ketiga, dan juga terbunuh. Shalahuddin lalu berlari masuk ke tendanya 
seperti orang ketakutan. Ia tidak percaya bahwa dirinya masih selamat. 

Setelah kejadian itu Shalahuddin segera menguji tentaranya. Mereka 
yang mencoba berkhianat terhadap Shalahuddin akan disingkirkan, dan 
mereka yang tetap setia pada Shalahuddin akan tetap memegang posisinya 
untuk berkhidmat. Kemudian Shalahuddin melanjutkan pengepungan 
terhadap benteng I`zaz selama 38 hari. Setiap harinya peperangan semakin 
menghebat melebihi hari sebelumnya. Tembok benteng banyak yang 
berlubang, dan orang-orang di dalamnya ditaklukkan. Akhirnya, benteng 
tersebut jatuh ke tangan Shalahuddin pada tanggal 11 Dzulhijjah 571 H. 

Peristiwa Pengepungan Shalahuddin atas Kota Halab dan 
Perjanjian Damai Atasnya 

Ketika Shalahuddin berhasil menduduki benteng I`zaz, ia pergi menuju 
Halab. Ia tiba di sana pada pertengahan bulan Dzulhijjah 571 H, lalu 
mengepungnya. Di kota ini ada Raja al-Shalih beserta para pengawalnya. 
Rakyat kota itu telah mempertahankan kota dengan sangat mengesankan, 
dimana mereka bisa mengalangi Shalahuddin untuk mendekat. Sebab jika 
Shalahuddin maju untuk menyerang, ia dan bala tentaranya akan 
mengalami kerugian karena akan banyak orang terluka dan korban jiwa, 
disebabkan rakyat kota Halab akan keluar beramai-ramai dan melawan 
dari luar tembok kota. Atas dasar pertimbangan tersebut akhirnya 
Shalahuddin memutuskan untuk tidak menyerang, dan tetap melakukan 
pengintaian. 

Berlalulah tahun 571 H, dan kini mereka memasuki tahun 572 H. 
Shalahuddin masih juga mengepung kota Halab. Kedua belah pihak 
akhirnya saling mengirim utusan untuk melakukan perundingan damai 
pada tanggal 20 Muharram. Kedua belah pihak nampaknya memberikan 
tanggapan. Sebab penduduk Halab takut pengepungan akan berlangsung 
lama, dan mereka khawatir bila nantinya diserang rasa jenuh dan menjadi 
lemah. Sementara Shalahuddin melihat bahwa ia tidak bisa mendekati kota, 
bukan karena tidak bisa berperang melawan penduduknya. Tercapailah 
perjanjian damai untuk semuanya: Raja al-Shalih, Saifuddin -penguasa 
Moshul- penguasa benteng, dan penguasa Mardin. Mereka berkoalisi. 
Mereka bersepakat akan menjadi penolong bagi Shalahuddin. 

Ketika masalah ini teratasi, Shalahuddin meninggalkan Halab setelah 
mengembalikan benteng I`zaz kepada Raja al-Shalih. Raja al-Shalih lalu 
mempertemukan adik perempuannya yang masih kanak-kanak dengan 
Shalahuddin. Shalahuddin menghormatinya, dan memberinya banyak 
hadiah. Shalahuddin bertanya kepadanya: “Apa yang kamu inginkan?” 
Gadis cilik itu menjawab dengan jawaban yang telah diajarkan para 
pengikut raja sebelumnya, yaitu bahwa ia menginginkan benteng I’zaz. 
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Shalahuddin pun menyerahkan benteng itu kepada mereka, lalu pergi 
menuju negeri kaum al-Isma`iliyyah. 

Peristiwa Fitnah di Mekkah, Pemecatan Gubernurnya dan 
Pengangkatan Penggantinya 

Pada tahun yang sama di bulan Dzulhijjah, di Mekkah berkecamuk 
perang dahsyat antara Amirul Haj Thasytakin, dengan Emir Muktsir Ibn 
`Isa, Gubernur Mekkah. Khalifah telah memerintahkan Amirul Haj untuk 
memecat Muktsir dan mengangkat Daud -saudaranya- untuk 
menggantikan kedudukannya. 

Penyebabnya adalah karena Muktsir membangun benteng di atas 
Gunung Abi Qubays. Ketika jama`ah haji meninggalkan `Arafah, mereka 
tidak bermalam di Muzdalifah, melainkan hanya melewatinya dan tidak 
melempar jumrah. Sebagian mereka ada yang melempar sebagian jumrah 
sambil berjalan, lalu berhenti di sebuah lembah yang luas. Lalu keluarlah 
penduduk Mekkah menyerang mereka, sehingga banyak korban terbunuh 
dari kedua belah pihak. Orang-orang berteriak: “Serbu Mekkah!” Mereka 
pun menyerang kota Mekkah. Gubernur Mekkah, Muktsir, melarikan diri. 
Ia naik ke atas benteng yang dibangunnya di puncak Gunung Abi Qubays. 
Orang-orang lalu mengepungnya di dalam benteng. Muktsir pun akhirnya 
lari meninggalkan bentengnya untuk pergi dari Mekkah, sehingga 
diangkatlah saudaranya, Daud, untuk menduduki jabatan gubernur yang 
baru. 

Para jama`ah haji banyak yang melakukan penjarahan. Mereka 
mengambil harta niaga para pemukim di sana, dan membakar banyak 
tempat. Hal teraneh yang terjadi dalam peristiwa ini adalah ada seseorang 
yang lebam kulitnya melempari sebuah rumah kediaman anak-anak yatim 
piatu dengan botol berisi minyak menyala hingga seisi rumah itu terbakar. 
Kemudian ketika ia mengambil botol lain untuk membakar tempat yang 
lain lagi, tiba-tiba ada batu melayang ke arahnya, dan mengenai botol 
hingga pecah. Ia pun terbakar sendiri. Selama tiga hari ia diadzab dengan 
tubuh terbakar itu, baru kemudian tewas. 
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Tahun 572H 

Beberapa Peristiwa 

Pada tahun ini (572 H) di bulan Ramadhan, terjadi gerhana matahari 
total. Bumi menjadi gelap seakan waktu malam gulita menyelimuti, dan 
bintang-bintang terlihat. Gerhana ini terjadi pada pagi menjelang siang di 
hari Jum`at tanggal 29. Waktu itu saya masih anak kecil yang tinggal di 
perbatasan Jazirah Ibn `Umar. Saat itu kami sedang bersama guru kami, 
salah seorang ulama yang ahli astronomi (saya belajar matematika 
darinya). Ketika saya menyaksikan gerhana itu, saya sangat ketakutan. Saya 
pun berpegangan erat kepada guru saya itu, hingga hati saya merasa kuat. 
Beliau berkata kepada saya: “Sekarang, kamu telah saksikan semuanya. 
Pulanglah!” Saya lalu bergegas pulang. 

Pada tahun ini juga khalifah al-Mustadli’ bi Amrillah mengangkat Abu 
Thalib Nashr Ibn `Ali al-Naqid sebagai penjaga perbatasan. Pada waktu 
kecilnya ia dijuluki si ikan biru, dan orang-orang meneriakinya dengan 
julukan itu jika ia melintas naik kuda. Suatu ketika khalifah 
memerintahkan serombongan orang Turki untuk pergi naik kuda 
bersamanya dalam satu kafilah, akan tetapi orang-orang mencegah. 
Orang-orang Turki itu pun akhirnya menolak. Sebelum memasuki hari 
raya Id ia diperintahkan untuk pergi dalam satu rombongan kafilah. Lalu 
ada beberapa orang dari Baghdad yang membeli ikan biru dalam jumlah 
yang sangat besar. Mereka ingin mengirimnya ke kafilah tersebut jika 
melihat Ibn al-Naqid. Hal ini sampai ke telinga khalifah. Konon dikatakan 
kepada khalifah bahwa kafilah itu telah menjadi bahan lelucon. Khalifah 
pun memecatnya, dan mengangkat Ibn al-Mi`waj sebagai pengganti. 

Pada bulan Dzulhijjah tahun ini juga, pada hari raya Idul Adha, terjadi 
kerusuhan di Baghdad antara penduduk setempat dengan orang-orang 
Turki. Penyebabnya adalah kasus pencurian unta-unta yang disediakan 
untuk kurban. Banyak orang tewas dalam peristiwa ini, dan harta benda 
banyak yang dijarah. Khalifah akhirnya membagi-bagikan harta sebagai 
ganti rugi kepada orang-orang yang kehilangan hartanya. 

Pada tahun ini juga terjadi gempa bumi yang mengguncang Irak 
sampai wilayah Transoxiana. Bencana ini menyebabkan banyak korban 
jiwa, dan menghancurkan banyak tempat tingal yang sebagian besar 
berada di al-Ray dan Qazwayn. 

Kemudian pada bulan Rabi`ul Akhir 572 H, Saifuddin Ghazi -penguasa 
Moshul- mengangkat Jalaluddin Abu al-Hasan Ibn Jamaluddin Muhammad 
Ibn `Ali sebagai menteri. Jalaluddin dulunya adalah seorang menteri di klan 
al-Atabiki. Informasi tentang kehidupannya telah dipaparkan. Ia adalah 
orang yang terkenal akan kedermawanan dan kemurahan hatinya. Ketika 
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Jalaluddin menduduki jabatan menteri, tampaklah kapabilitas dan 
pengetahuannya yang mendalam tentang seluk beluk kementerian. Ia 
melakukan banyak perjanjian dan kesepakatan tertulis. Ketika mulai 
menjabat sebagai menteri, ia berusia 25 tahun. 

Pada bulan Dzulhijjah tahun yang sama pula, Saifuddin mengangkat 
Mujahiduddin Qaymaz sebagai panglima di benteng Moshul. Ia 
melimpahkan segala urusan benteng ini kepadanya. Sebelumnya, 
Mujahiduddin diserahi tugas sebagai gubernur di kota Irbil. Ia termasuk 
emir yang pantas, dan orang yang bersih. Ia banyak mendirikan masjid-
masjid, tempat-tempat penginapan di sepanjang jalan, jembatan-jembatan 
yang melintas sungai-sungai, yayasan-yayasan sosial, dan lain-lain. Ia 
senantiasa bersedekah, banyak berbuat kebaikan dan berlaku adil. Semoga 
Allah mencurahkan rahmat atasnya. 

Pada tahun ini juga khalifah menangkap Sanjar al-Muqtafawi, seorang 
guru besar di negeri ini. Ia digantikan oleh Abu al-Fadl Hibatullah `Ali Ibn 
Hibatullah Ibn al-Shamit. 

Pada bulan Ramadhan, Syamsuddawlah Turansyah Ibn Ayyub -
penguasa Yaman- berkunjung ke Damaskus. Ketika mendengar bahwa 
saudaranya -Shalahuddin al-Ayyubi- telah menguasai Damaskus, ia 
menjadi rindu kampung halamannya tersebut. Ia pun lalu meninggalkan 
Yaman menuju Syam. Di tengah perjalanannya ia mengirimkan surat 
kepada Shalahuddin untuk memberitahukan kedatangannya. Di dalam 
seurat itu ia tuliskan sebuah sajak yang diciptakan oleh Ibn al-Munajim al-
Mashri, sebagai berikut: 

“Kepada Shalahuddin aku mengadu 
Bahwa aku yang jauh darinya merindu 

Aku gelisah karena dari kampung halaman ia jauh 

Kalaulah bukan karena rinduku tak akan aku gelisah karena jauh 

Aku akan pergi dengan hasratku menemuinya 

Dan keinginan itu melenakanku 

Aku akan tembus semua rintangan 

Di siang hari aku akan lintasi lautan 

Di malam hari aku akan berjalan 

Waktu mana kuda dan kilat tidak akan melaluinya 

Aku persembahkan kepadanya hatiku ini 

Seraya mewartakan bahwa dari dekat ragaku mengikuti 

Hingga aku saksikan darinya 

Terbitnya pagi bahagia dari cakrawala”. 
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Pada tahun 572 H ini, nama Shalahuddin semakin bersinar dari 
Damaskus. Ia menjadi orang besar dengan kekuasaannya atas negeri Syam 
dan kemenangannya atas tentara Moshul hingga ditakuti Eropa, dan 
lainnya. Ia berniat untuk melakukan ekspansi ke negara-negara mereka, 
menduduki dan menguasainya. Mereka lalu mengirimkan surat 
memintanya melakukan gencatan senjata. Shalahuddin memenuhi 
permintaan mereka ini, dan berdamai dengan mereka. Ia pun 
memerintahkan bala tentara Mesir untuk ditarik pulang ke Mesir, dan 
beristirahat sampai mereka dipanggil bertugas lagi. Shalahuddin 
mempersyaratkan kepada bala tentara Mesir ini, bahwa mereka tidak boleh 
terlambat datang jika dipanggil bertugas. Mereka harus segera bergerak 
dan bergabung dengan pasukan jika dipanggil, hingga ia memanggil 
mereka dalam pertempuran melawan Saifuddin sebagaimana telah kita 
paparkan sebelumnya. 

Pada tahun ini, Abu al-Hasan `Asakir al-Batha’ihi al-Muqri meninggal 
dunia. Ia banyak mendengarkan hadits dan meriwayatkannya. Ia juga 
seorang pakar dalam bidang gramatikal bahasa Arab. 

Pada bulan Dzulhijjah, Abu Sa`ad Muhammad Ibn Sa`id Ibn 
Muhammad Ibn al-Razzaz meninggal dunia. Ia banyak menerima hadits 
dan meriwayatkannya. Ia mempunyai sya`ir yang indah. Di antara 
sya`irnya adalah jawaban atas surat yang dituliskan beberapa sahabatnya, 
yang mengandung sya`ir berikut: 

“Wahai yang kekuasaannya mengatasi orang yang menghitungnya 
Tidaklah terukur besarnya bagi orang yang mengukurnya 

Aku tidak mampu bersyukur atas anugerah yang telah engkau berikan 

Aku menjadi budak dan bagiku hal itu adalah kemuliaan 

Aku hadiahkan bait-bait syair 

Setiap bait yang sulit menjadi mudah baginya 

Jika aku datangkan satu bait darinya pastilah ada kekurangan 

Indahnya makna di atasnya kemuliaan 

Jika aku datangkan satu bait yang menentangnya 

Aku ucapkan tapi baitnya terkunci 

Aku bukan golongan dan keluarganya sama sekali 

Akan tetapi jika aku mendekat dengannya maka aku bisa memetik 
sarinya”. 

Peristiwa Serangan Shalahuddin ke Negeri Pengikut Syi`ah 
al-Isma`iliyyah 

Setelah Shalahuddin meninggalkan Halab, ia berkehendak menuju 
negeri pengikut al-Isma`iliyyah pada bulan Muharram. Ia ingin memerangi 
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mereka sebagai pelajaran atas percobaan pembunuhan yang mereka 
lakukan atas dirinya. Shalahuddin menyerbu negeri mereka, dan 
membumi-hanguskannya. Ia mengepung benteng Mashyat yang 
merupakan benteng terbesar dan terkuat mereka. Ia hujani benteng itu 
dengan tembakan meriam pelontar batu. Orang-orang yang berada di 
dalam benteng itu merasa terdesak. Keadaan ini terus berlangsung hingga 
diutuslah Sinan, komandan tentara al-Isma`iliyyah, menemui Syihabuddin 
al-Harimi -penguasa Humat, paman Shalahuddin. Ia meminta Syihabuddin 
untuk menjadi perantara untuk melakukan rekonsiliasi, dan agar 
Shalahuddin mengasihi mereka. 

Sinan mengatakan kepadanya: “Jika engkau tidak mau, maka kami akan 
membunuhmu, dan seluruh anggota keluarga Shalahuddin.” Syihabuddin 
akhirnya mau menjadi perantara dan meminta Shalahuddin agar berdamai 
dengan mereka. Shalahuddin mengabulkan permintaan ini, dan mau 
berdamai. Ia kemudian pergi meninggalkan mereka, sebab bala tentaranya 
sudah merasa jemu karena lamanya pertempuran yang mereka alami. 
Sedangkan mereka telah banyak memperoleh harta pampasan perang dari 
tentara Moshul, dan hasil pendudukan negeri pengikut Syi`ah al-
Isma`iliyyah. Mereka minta ditarik mundur ke negeri mereka guna 
beristirahat, dan Shalahuddin mengizinkannya. Lalu pulanglah ia bersama 
bala tentaranya ke Mesir. Sudah lama sekali mereka meninggalkan negeri 
mereka. Ia tidak bisa meninggalkannya begitu saja karena waspada atas 
negeri Syam. 

Ketika Saifuddin berhasil dikalahkan, dan Shalahuddin mengepung dan 
menguasai Halab lalu mengadakan perundingan damai, keamanan negeri 
Syam dipulihkan kembali. Shalahuddin kemudian bergerak kembali ke 
Mesir dan memerintahkan untuk membangun tembok pertahanan di 
Mesir, tepatnya di kota Kairo. Tembok ini dibangun di atas gunung al-
Muqaththam. Panjang tembok ini mencapai 29.000 hasta, dan memiliki 
lebar 300 hasta. Proyek pembangunan ini terus berlangsung hingga 
Shalahuddin wafat. 

Peristiwa Kemenangan Muslimin atas Eropa dan 
Kemenangan Eropa atas Muslimin 

Syamsuddin Muhammad Ibn `Abdul Malik Ibn al-Muqaddam adalah 
penguasa Ba`labak. Suatu ketika ia mendengar berita bahwa sekelompok 
pasukan Eropa menginginkan beberapa daerah dari wilayah Ba`labak. 
Mereka melakukan invasi. Syamsuddin lalu bergerak menghadang mereka. 
Ia dan pasukannya yang berjumlah sedikit menyamar seperti para penyair. 
Atas penyamaran itu, pasukan Eropa terjebak. Banyak di antara pasukan 
mereka yang terbunuh, dan sekitar 200 orang tentara Eropa menjadi 
tawanan yang kemudian digiring menuju tempat Shalahuddin. 

Sementara itu, Syamsuddawlah Turansyah -saudara Shalahuddin, 
penguasa Yaman- telah tiba di Damaskus, seperti kita sebutkan 
sebelumnya. Ketika berada di sana, ia mendengar bahwa sekelompok 
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pasukan Eropa telah keluar dari negeri mereka menuju Damaskus. Ia 
segera bergerak menghadang gerakan pasukan Eropa, dan bertemu mereka 
di `Ayn al-Jar. Tampaknya Syamsuddawlah tidak bisa mengungguli mereka, 
sehingga ia takluk. Tentara Eropa berhasil memenangi pertempuran dan 
menawan beberapa orang kerabatnya. Di antaranya adalah Saifuddin dan 
Abu Bakr Ibn al-Sallar. Yang terakhir ini salah seorang spion tentara 
Damaskus. Setelah peristiwa ini, Eropa semakin berani. Mereka menyebar 
di wilayah ini, dan berhasil merebut kembali kemenangan dari tangan Ibn 
al-Muqaddam. 

Peristiwa Pembangkangan Penguasa Syaharzur terhadap 
Saifuddin 

  Pada tahun 572 H ini terjadi pembangkangan Syihabuddin 
Muhammad Ibn Yazan -penguasa Syaharzur- terhadap Saifuddin Ghazi, 
setelah sebelumnya ia merupakan pengikut setia Saifuddin dan berada di 
bawah kendalinya. Penyebab pembangkangan itu adalah Mujahiduddin 
Qaymaz diberi kekuasaan atas kota Irbil. Di antara Syihabuddin dan 
Mujahiduddin memang telah terjadi perseteruan. Ketika Saifuddin 
mewakilkan kekuasaannya kepada Mujahiduddin di Moshul, Ibn Yazan 
khawatir kalau-kalau Mujahiduddin akan menyusahkannya. Ia pun lalu 
menampakkan penolakannya untuk berkhidmat. Lalu Jalaluddin -salah 
seorang menteri Saifuddin- mengirimkan kepadanya sebuah surat 
peringatan agar ia tetap berkomitmen dengan kepatuhannya. Ia 
memperingatkan konsekuensi dari pembangkangan yang dilakukannya. 
Surat yang ditulis itu merupakan surat terbaik dan tertajam (Kalaulah 
bukan karena takut bertele-tele, niscaya saya akan mengutipnya di sini). Ia 
meminta perjanjiannya, dan ketika kurir beserta surat itu sampai ke tangan 
Ibn Yazan, ia segera kembali kepada kesetiaannya kepada Moshul. 
Hilanglah perseteruan. 

Setelah Kesusahan Datanglah Kemudahan 

Di dekat jazirah Ibn `Umar, terdapat sebuah benteng yang sangat kokoh 
bernama Fanak. Benteng milik suku Kurdi al-Basynawiyah ini terletak di 
puncak gunung yang tinggi. Mereka memiliki benteng ini selama kurang 
lebih 300 tahun. Penguasa benteng ini adalah seorang emir mereka yang 
bernama Ibrahim. 

Ibrahim mempunyai seorang saudara bernama Isa yang telah diusir 
dari benteng ini. Isa masih berusaha untuk merebut kembali benteng ini 
dari kakaknya. Sebagian anggota keluarga Ibrahim ada yang menjadi 
pengikut setianya. Pada suatu malam mereka diam-diam membuka pintu. 
Lalu mereka menaikkan lebih dari 20 orang pria ke atas benteng, dan 
menangkap Ibrahim beserta orang-orangnya. Ketika itu tidak ada 
seorangpun yang bersama Ibrahim, kecuali satu orang dekatnya. Di puncak 
benteng itu ada sebuah menara yang berdiri di atas sebuah batu cadas 
besar. Di dalamnya tinggallah sang emir, keluarga, dan pengikutnya. 
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Sedangkan tentara-tentara tinggal di dalam benteng, yang berada di bawah 
menara itu. Ketika menangkap Ibrahim mereka memasukkannya ke dalam 
sebuah kerangkeng, dan menempatkan istrinya dalam kerangkeng lainnya. 
Mereka memukul pundaknya dengan pedang, tetapi ia tidak apa-apa. 
Kerangkeng itu kemudian dijaga oleh dua orang. Sementara yang lainnya 
memanjat atap benteng. Mereka tidak ragu lagi bahwa benteng itu telah 
menjadi milik mereka, dan tidak ada lagi yang bisa mencegah. 

Keesokan harinya, pada saat yang direncanakan untuk penyerahan 
benteng kepada Emir Isa, istri Ibrahim berhasil menarik jendela besi yang 
ada di kerangkengnya. Sementara itu tentara suaminya berada di dalam 
benteng, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah menjebol jendela, 
ia mengulurkan tali agar bisa menaikkan orang-orang dari benteng ke 
menara. Tetapi ia tidak punya tali selain baju yang sudah koyak. Ia pun 
menyambungnya satu sama lain, lalu diulurkan ke benteng. Lalu ujungnya 
ia ikat ke satu tiang, hingga ia bisa menaikkan sepuluh orang pria. Orang-
orang yang menjaga di atas atap tidak melihat mereka, tetapi Emir Isa yang 
ada dalam perjalanan bisa melihat mereka. Ia berada di tepi sungai Dajlah 
yang memisahkan antara tempatnya dengan benteng itu, sementara orang-
orang tersebut memanjat benteng. Ia pun berteriak bersama-sama orang-
orang yang menyertainya kepada para penjaga di atap benteng agar 
mereka waspada. Setiap kali mereka berteriak, orang-orang yang ada di 
benteng juga berteriak untuk mengaburkan pendengaran penjaga di atas 
atap. Atas taktik tersebut, akhirnya para penjaga itu tidak memahami 
teriakan dari seberang sungai hingga akhirnya mereka turun. Tetapi 
mereka dilarang turun. Ketika sepuluh orang berhasil dikumpulkan oleh 
istri Emir Ibrahim, ia mengutus pembantunya untuk memberitahukan 
situasi dengan pura-pura memberikan semangkuk air minum kepada 
suaminya. Ia pun segera melaksanakannya. Setelah ia mengabarkan hal 
tersebut pada Ibrahim, Ibrahim lalu berkata: “Tambah lagi orang-orang 
untuk naik”. Istrinya lalu menaikkan 20 orang lagi, dan kemudian 
keluarlah orang-orang yang ada bersamanya. Setelah itu Ibrahim 
mengulurkan tangannya kepada dua orang yang menjaganya dan menarik 
rambut keduanya, lalu memerintahkan pembantunya untuk membunuh 
keduanya. Pembantu Ibrahim segera membunuh kedua penjaga itu dengan 
senjata mereka berdua, sehingga Ibrahim berhasil keluar dari kerangkeng. 
Ia lalu berkumpul dengan para pengikutnya, dan berencana membuka 
benteng agar para pengawal bisa naik melalui menara. Akan tetapi Ibrahim 
tidak mendapatkan kunci, karena kunci-kunci benteng telah dikuasai oleh 
pengikut Emir Isa yang berjaga-jaga di atas atap benteng. Akhirnya, 
pasukan Ibrahim terpaksa memanjat ke atap benteng untuk membekuk 
para pengikut Isa. Mereka segera bertindak dan mulai memanjat, akan 
tetapi mereka terhenti di ujung lorong. Tidak ada seorangpun yang bisa 
melakukan apa-apa. Lalu beberapa orang pasukan Ibrahim mengambil 
perisai, dan memakainya untuk melindungi kepala mereka hingga bisa 
mencapai tangga. Para pengawal Ibrahim akhirnya bisa memanjat dan 
membunuh para pemberontak. Sedangkan musuh yang masih hidup 
meloncat dari atas atap ke kaki gunung hingga tewas. 
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Ketika Isa melihat apa yang menimpa para pengikutnya, ia pulang 
dengan tangan hampa dan putus asa. Emir Ibrahim pun tetap berada di 
bentengnya, untuk memegang kekuasaannya. 

Peristiwa Pendudukan atas al-Bandanejin 

Pada tahun 572 H ini, seorang Raja Khawzistan di Syamlah tiba di al-
Bandanejin. Ia adalah Ibn Maliksyah Ibn Mahmud, yang telah membumi-
hanguskan dan menjarah di daerah ini. Banyak orang dibunuh, dan 
perempuan diperkosa. Ia melakukan perbuatan keji. 

Berita ini sampai ke Baghdad. Keluarlah menteri `Adladuddin bersama 
bala tentara kekhalifahan. Sesampainya pasukan ini di al-Hullah, 
bergabunglah Thasytakin -Amirul Haj- dan Ghargali. Pasukan koalisi ini 
lalu bergerak menuju ke arah musuh. Ketika Ibn Maliksyah mendengar 
kedatangan mereka, ia bersama para pengikutnya yang berasal dari al-
Turkiman segera meninggalkan tempatnya dan kembali ke negerinya. Bala 
tentara Baghdad telah menghancurkan mereka. Mereka pun kembali tanpa 
diperintahkan. Ibn Maliksyah tidak bisa menerima hal itu. Ia lalu 
memerintahkan pasukannya itu untuk kembali lagi ke posisi mereka, dan 
akhirnya mereka kembali di awal bulan Ramadhan bersama dengan sang 
Raja. Ia lalu menjarah semua yang pernah ia serahkan di al-Bandanejin, 
sehingga terjadilah pertempuran antara pasukan dengan Raja itu. 
Kemudian mereka berpisah. Raja pun pergi dan meninggalkan wilayah 
Irak. 

Beberapa Peristiwa 

Pada tahun yang sama di bulan Jumadil Awwal, didirikan shalat untuk 
pertama kalinya di masjid yang dibangun oleh Fakhruddawlah Ibn al-
Muthallib di istana al-Ma’mun, sebelah barat Baghdad. Pada tahun ini juga, 
Shalahuddin memerintahkan renovasi madrasah di kompleks makam Imam 
al-Syafi`i di Mesir. Ia juga memasukkan daerah Yamarstan ke dalam 
wilayah propinsi Kairo, dan memberi wakaf dalam jumlah besar untuk 
kedua daerah ini. 

Pada tahun ini juga saya melihat dua ekor domba dengan satu perut, 
dua kepala, dua lutut, dua kuku, dan delapan kaki. Seakan-akan ia adalah 
dua ekor domba dengan satu perut. Wajah mereka berhadap-hadapan. Ini 
merupakan satu keajaiban. 

Pada tahun ini meledaklah sebuah bintang yang pernah menyinari 
bumi dengan cahayanya. Suaranya terdengar keras. Bekasnya tampak di 
langit selama kurang lebih satu jam, kemudian menghilang. 

Pada tahun ini Tajuddin Abu `Ali al-Hasan Ibn `Abdullah al-Muzhaffar 
-putra Perdana Menteri - meninggal dunia. Ia adalah saudara dari menteri 
`Adladuddin -menteri khalifah. 
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Kemudian pada bulan Muharram tahun ini, Qadhi Kamaluddin Abu al-
Fadl Muhammad Ibn `Abdullah Ibn al-Qasim al-Syaharzuri meninggal 
dunia. Ia adalah qadli Damaskus dan seluruh wilayah Syam. Ia menangani 
urusan wakaf dan administrasi. Ia seorang yang sangat dermawan dan 
pemurah, pemimpin brilian, dan cerdas dalam mengurus negara. Semoga 
Allah mencurahkan rahmat dan ridha-Nya. 
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Memasuki Tahun 573 H 

Kekalahan Shalahuddin di Ramalah 

Pada tahun ini di bulan Jumadil Awwal, Shalahuddin Yusuf Ibn Ayyub 
bergerak dari Mesir menuju Pantai Syam untuk melakukan ekspansi ke 
negeri Eropa. Ia mengumpulkan pasukannya, dan melakukan perjalanan 
hingga tiba di Asqalan pada tanggal 24 bulan tersebut. Mereka menjarah, 
menawan, membunuh, membakar, dan berpencar di wilayah itu dalam 
keadaan terlena. Tatkala menyaksikan tidak ada tentara Eropa yang 
muncul, dan tidak ada pula di antara kaum Muslimin sendiri yang 
mempertahankan daerah tersebut, pasukan Shalahuddin menjadi tamak. 
Mereka berpencaran dan berjalan menjelajah wilayah itu dengan rasa 
aman. 

Kemudian sampailah Shalahuddin di Ramalah. Ia bermaksud 
menduduki sebagian benteng Eropa, dan mengepungnya hingga ia bisa 
mencapai sungai. Lalu pasukan Shalahuddin berdesak-desakan berebut 
untuk menyeberang sungai. Shalahuddin tidak memantau mereka, padahal 
bala tentara Eropa tengah mengintai mereka dengan segala perlengkapan 
dan persenjataannya. Shalahuddin saat itu sedang bersama sebagian 
pasukannya, sebab kebanyakan pasukannya masih berpencar dan 
bertebaran mencari harta pampasan perang. Ketika Shalahuddin melihat 
tentara Eropa, ia segera menyiapkan orang-orang yang bersamanya. Lalu 
majulah Muhammad, keponakan Shalahuddin. Ia bertempur bersama 
pasukannya melindungi pamannya. Banyak anggota pasukannya yang 
terbunuh. Begitu pula dengan tentara Eropa. 

Sementara itu Taqiyuddin mempunyai seorang putra bernama Ahmad. 
Ahmad adalah salah satu pemuda terbaik yang baru menginjak dewasa. 
Ayahnya memerintahkannya untuk bertempur menghadapi bala tentara 
Eropa. Ia segera terjun ke medan perang dan bertempur melawan pasukan 
Eropa, dan kembali dari medan perang dengan selamat. Ia meninggalkan 
pengaruh yang sangat besar dalam diri bala tentara Eropa. Kemudian ia 
diperintahkan lagi untuk terjun ke medan pertempuran kedua kalinya. Ia 
bertempur lagi, dan tewas sebagai syahid. Ia meninggalkan pujian. Semoga 
Allah melimpahkan rahmat dan Ridha-Nya. 

Pertempuran selesai dengan kekalahan di pihak kaum Muslimin. 
Beberapa orang tentara Eropa dibawa menghadap Shalahuddin sebagai 
tawanan. Shalahuddin mendekati mereka hingga hampir-hampir ia 
menjadi saudara bagi mereka. Ada seorang Eropa yang terbunuh di 
tangannya, kemudian semakin banyak tentara Eropa yang menyerangnya 
(agak nggak nyambung). Ia terus dikalahkan, lalu mundur sedikit. Ia 
menghentikan sejenak penarikan mundur tersebut agar seluruh 
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pasukannya bisa menyusulnya hingga tiba waktu malam. Kemudian ia 
melanjutkan perjalanan melalui daratan bersama sisa pasukannya menuju 
Mesir. Perjalanan mereka tidak mudah, penuh kesulitan. Mereka diintai 
kematian dan dahaga. Kuda-kuda perang mereka banyak yang mati karena 
kehausan, kelaparan, dan cepatnya perjalanan. 

Sedangkan pasukan yang memasuki negeri Eropa dalam invasinya, 
sebagian besarnya terbunuh atau tertawan. Di antara mereka yang 
tertawan adalah seorang faqih bernama `Isa al-Hikari. Ia adalah salah 
seorang anggota kabilah al-Asadiyah yang pada hari itu paling gigih dalam 
bertempur. Di dalam dirinya berkumpul ilmu pengetahuan, agama, dan 
keberanian. Saudaranya, al-Zhahir, juga ditawan. Mereka berdua telah 
memutuskan untuk mengambil jalan kekalahan. Mereka terus melangkah, 
dan akhirnya ditawan bersama-sama dengan pasukan mereka. Mereka 
menjadi tawanan musuh selama beberapa tahun. Shalahuddin akhirnya 
membebaskan `Isa dan sejumlah besar tawanan lainnya dengan uang 
tebusan sebesar 60.000 Dinar. Shalahuddin lalu tiba di Kairo pada 
pertengahan bulan Jumadil Akhir. 

Saya melihat sendiri surat yang ditulis Shalahuddin dengan tulisan 
tangannya kepada saudaranya, Syamsuddawlah Turansyah. Ia ketika itu 
berada di Damaskus, sedang mengenang peperangan itu. Di awal surat itu 
ia menuliskan: 

“Aku ingatkan kamu, dan jarak memisahkan kita 

Tombak dan lembing telah meminum darah kita”. 

Ia katakan dalam suratnya tersebut: “Kita pernah mengalami kesalahan 
lebih dari sekali. Allah tidak menolong kita kecuali ada sesuatu yang Dia 
kehendaki. Mahasuci Allah: “Dan tidaklah terjadi sesuatu kecuali di 
dalamnya ada satu perkara”. 

Peristiwa Pengepungan Kota Humat oleh Eropa 

 Pada tahun 573 H di bulan Jumadil Awwal, tentara Eropa juga 
mengepung kota Humat. Penyebabnya adalah tibanya seorang pemimpin 
Eropa melalui jalan laut di Pantai Syam. Ia adalah seorang panglima 
terkejam di Eropa. Ketika ia melihat bahwa Shalahuddin ada di Mesir dan 
kembali dalam keadaan kalah, ia pun menggunakan kesempatan 
kosongnya negeri Syam itu. Sebab, Syamsuddawlah Ibn Ayyub ketika itu 
sedang berada di Damaskus -menggantikan Shalahuddin untuk sementara- 
dan tidak punya banyak tentara. Di samping itu, ia banyak tenggelam 
dalam kesenangan, dan lebih cenderung untuk bersantai. 

Panglima Eropa itu kemudian mengumpulkan orang-orang Eropa yang 
ada di Syam. Ia membagi-bagikan harta, lalu bergerak menuju kota Humat 
dan mengepungnya. Di sana ada gubernurnya, Syihabuddin Mahmud al-
Harimi, paman Shalahuddin. Ia sedang sakit keras. Saat itu ada satu 
kelompok pasukan Shalahuddin yang sedang berada di dekat kota itu. 
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Mereka pun segera memasuki kota itu dan meminta bantuan kepada semua 
yang ada di kota itu. 

Bala tentara Eropa lantas menyerbu kota ini. Mereka menyerang selama 
beberapa hari dari segenap penjuru. Mereka hampir-hampir merebut kota 
ini secara paksa dalam keadaan berkeping-keping. Akan tetapi, penduduk 
kota dan bala tentara Shalahuddin bersatu. Pertempuran berkecamuk 
dengan dahsyat. Sebuah peperangan besar bagi kedua belah pihak. Kaum 
Muslimin bertempur dengan gigih. Mereka berjuang melindungi jiwa, 
keluarga, dan harta benda mereka. Pertempuran berlanjut di perbatasan 
kota, siang dan malam, sampai akhirnya bisa memukul mundur bala 
tentara Eropa dari kota, hingga membuat kepercayaan diri kaum Muslimin 
semakin mantap. Setelah itu mereka semakin bersemangat, dan 
memperhebat serangan terhadap tentara Eropa. Seketika itu pasukan Eropa 
pergi dengan perasaan putus asa. Allah telah melindungi kaum Muslimin 
dari kejahatan mereka. 

Selanjutnya tentara Eropa bergerak menuju Harem dan mengepungnya 
setelah mereka menduduki Humat hanya selama empat hari. Ketika 
pasukan Eropa pergi dari Humat, Syihabuddin al-Harimi -penguasanya- 
meninggal dunia. Ia mempunyai seorang putra sebagai seorang pemuda 
terbaik yang meninggal dunia tiga hari sebelumnya. 

Peristiwa Terbunuhnya Kamesytakin dan Pengepungan 
Harem oleh Eropa 

Pada tahun ini Raja al-Shalih Ibn Nuruddin menangkap Sa`duddin 
Kamesytakin. Sa`duddin dulunya merupakan orang yang dipercaya 
mengatur urusan kerajaan dan memiliki wewenang dalam negara. 
Penangkapannya disebabkan karena di Halab ada seseorang yang pernah 
menjadi abdi kerajaan, yang bernama Abu Shalih Ibn al-`Ajmi. Dahulu, ia 
mengabdi pada Nuruddin Mahmud, dan ketika Nuruddin meninggal dunia, 
ia juga mengabdi pada kerajaan anaknya, Raja al-Shalih. Ia berkedudukan 
seperti seorang menteri agung karena banyaknya pengikut di Halab. 
Sehingga, semua orang yang tidak suka kepada Kamesytakin bergabung 
kepada Shalih. Kedudukannya pun menjadi kuat, dan pengikutnya menjadi 
banyak. Ia seorang yang dermawan dan berjiwa perwira. Ia menjadi 
penyatu negeri di Halab, orang yang didengar pendapatnya, dan dituruti 
perintahnya. 

Pada suatu hari ketika ia sedang berada di masjid, tiba-tiba ada seorang 
pengikut Syi`ah al-Bathiniyyah menikamnya hingga tewas. Sepeninggalnya, 
Sa`duddin menjadi kuat, dan posisinya menjadi kokoh. Ketika Abu Shalih 
terbunuh, beberapa orang menuduh Sa`duddin sebagai dalangnya. Mereka 
mengatakan bahwa Sa`duddinlah yang mengupah orang Syi`ah itu untuk 
membunuh Abu Shalih. Mereka melaporkan hal ini kepada Raja al-Shalih. 
Bahkan mereka menambah-nambahkan bahwa Sa`duddin melecehkan Raja 
dengan menyebutnya lemah, dan tidak mempunyai kekuasaan. Juga bahwa 
Sa`duddin telah mengendalikan Raja, menghinanya, meremehkannya, dan 
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membunuh menterinya. Mereka masih bersama Raja hingga Sa`duddin 
tertangkap. Benteng Harem milik Sa`duddin telah dijadikan daerah otonomi 
oleh Raja al-Shalih. Orang-orang yang berada di dalam benteng menolak 
untuk menyerahkan diri setelah penangkapan Sa`duddin. Mereka malah 
berlindung di dalam benteng. Sa`duddin kemudian digiring ke benteng itu, 
dan diarak supaya ia mau memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk 
menyerahkan benteng itu kepada Raja al-Shalih. Sa`duddin 
lalumelakukannya, akan tetapi mereka menolak. Sa`duddin Kamesytakin 
pun disiksa dengan disaksikan para pengikutnya. Akan tetapi tampaknya 
mereka tidak mengasihaninya, sehingga matilah Sa`duddin di tengah 
siksaan. Sementara itu para pengikutnya masih bertahan, menolak 
menyerah, dan melawan. 

Ketika Eropa melihat hal itu, mereka segere bergerak menuju Harem 
dari Humat pada bulan Jumadil Awwal -seperti telah kita sebutkan- dengan 
dugaan bahwa benteng itu sudah tidak ada lagi yang mau 
mempertahankannya. Dan, bahwa Raja al-Shalih masih kanak-kanak, bala 
tentaranya sedikit, dan Shalahuddin sedang berada di Mesir. Mereka 
menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, dan menuju benteng Harem. 
Mereka mengepung tempat ini selama empat bulan. Benteng tersebut 
dihujani dengan tembakan meriam pelontar batu. Mereka berusaha 
mendirikan tangga di dinding benteng, dan terus berusaha hingga Raja al-
Shalih membayar kepada mereka dengan sejumlah harta. Raja lalu 
mengatakan kepada mereka bahwa Shalahuddin telah tiba di Syam -
barangkali orang-orang yang ada di dalam benteng itu akan 
menyerahkannya kepada Shalahuddin. Ternyata seketika itu juga Eropa 
merespon ucapan Raja al-Shalih dengan menarik mundur pasukannya. 
Ketika akhirnya tentara Eropa angkat kaki dari Harem, Raja al-Shalih 
segera mengerahkan pasukannya. Ia mengepung benteng itu, sementara 
para penghuninya sudah kehabisan tenaga karena bertahan menghadapi 
serangan tentara Eropa. Mereka menjadi seperti sasaran empuk. Banyak 
penghuni benteng itu yang terbunuh dan terluka. Akhirnya mereka 
menyerahkan benteng Harem itu kepada Raja al-Shalih, dan kemudian Raja 
al-Shalih menugaskan seorang mamluk bernama Srakh. 

Beberapa Peristiwa 

Pada tahun 573 H ini di bulan Muharram, Thaghral Ibn Arsalan Ibn 
Thaghral Ibn Muhammad Ibn Maliksyah dinobatkan sebagai sultan. Ia 
berkuasa di Ayladkaz, Hamdzan. Ayahnya, Arsalan, telah mangkat. 

Pada tanggal 7 Syawal tahun yang sama juga, Baghdad diterpa angin 
topan. Bumi berguncang. Orang-orang ketakutan. Mereka mengira bahwa 
kiamat telah tiba. Bencana ini berlangsung sesaat, lalu menghilang. 
Rumah-rumah banyak yang roboh, dan banyak yang menjadi korban jiwa. 

Kemudian pada tanggal 4 Dzulqa`dah, `Adladuddin Abu al-Faraj 
Muhammad Ibn Abdullah Ibn Hibatullah Ibn al-Muzhaffar Ibn Ra’is al-
Ru’asa Abu al-Qasim Ibn al-Musallamah, menteri khalifah, terbunuh. Ia 
sebelumnya berniat menunaikan ibadah haji, dan berangkat dengan 
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menyeberangi sungai Dajlah bersama para petinggi negara lainnya. Ia 
berada di satu kapal besar. Ia berpesan kepada para pengawalnya agar 
semua orang boleh menghadap kepadanya. Ketika tiba di perbatasan 
Qathiba, ada seorang tua yang menemuinya. Orang tua itu berkata 
kepadanya: “Saya telah dianiaya”. Ia lalu maju agar sang menteri bisa 
mendengar ucapannya. Tiba-tiba ia menerkam menteri dengan pisaunya 
tepat di perutnya. Menteri pun berteriak: “Pembunuh!”, kemudian ia 
tersungkur. Sorbannya terjatuh, dan ia menutupi kepalanya dengan kerah 
bajunya. Pengikut Syi`ah al-Bathiniyyah itu lalu menghunus pedang,dan 
kemudian kembali lagi menghampiri menteri seraya memukulnya dengan 
pedang. Pada saat itu datanglah penjaga pintu, Ibn al-Mu`awwaj, untuk 
menolong menteri. Ia pun ditikam pisau oleh pengikut al-Bathiniyyah itu -
konon, yang menikamnya adalah kawan pengikut al-Bathiniyyah. Ibn al-
Mu`awwaj akhirnya membunuh pengikut al-Bathiniyyah tersebut beserta 
kawannya. Tetapi ternyata mereka berdua memiliki seorang teman lagi. 
Namun sebelum mampu berbuat apa-apa, ia juga terbunuh. Para pengawal 
kemudian membakar ketiga-tiganya. Jasad menteri sendiri dibawa ke 
rumah miliknya di sana, sedangkan si penjaga pintu dibawa pulang ke 
rumahnya dalam keadaan terluka. Akhirnya ia meninggal dunia, dan 
begitu pula menteri. Jenazah menteri lalu diusung dan dimakamkan di 
samping ayahnya di pemakaman Ribat, di masjid al-Manshur. Sebelum 
kematiannya, sang menteri ternyata bermimpi memeluk khalifah Utsman 
Ibn `Affan. Orang tuanya bercerita tentang dirinya bahwa ia mandi 
sebelum keberangkatannya. Setelah mandi ia berkata: “Tak diragukan lagi 
bahwa saya akan terbunuh.” Ia dilahirkan pada bulan Jumadil Awwal 
tahun 514 H. Ayahnya adalah seorang guru besar di kediaman al-Muqtafa 
li Amrillah. Ketika ayahnya meninggal, ia menggantikan kedudukannya 
hingga kematian al-Muqtafa. Lalu al-Mustanjid mengukuhkan posisinya, 
dan mengangkat kehidupannya. Ketika al-Mustadli’ berkuasa, ia diangkat 
sebagai menteri. Ia adalah orang yang hafal al-Qur’an dan banyak 
menerima hadits. Ia memiliki banyak sekali kebaikan. Rumahnya adalah 
tempat berkumpul para ulama. Ia menutup usianya dengan bacaan 
syahadat, dan sedang berada dalam perjalanan untuk menunaikan ibadah 
haji. 

Pada tahun ini juga terjadi huru-hara di Baghdad. Penyebabnya adalah 
ketika sekelompok orang Islam dari kota al-Mada’in datang ke Baghdad 
untuk mengadukan orang-orang Yahudi di sana. Orang-orang Islam ini 
mengatakan: “Masjid tempat kita adzan dan shalat berdampingan dengan 
gereja”. Sedangkan orang-orang Yahudi mengeluhkan: “Kalian telah 
mengganggu kami dengan suara adzan kalian”. Keluhan ini dijawab oleh si 
mu’adzin: “Apa peduliku!?” Akhirnya mereka bertengkar. Huru-hara ini 
ditimbulkan oleh orang Yahudi. Atas kejadian tersebut, orang-orang Islam 
datang ke Baghdad mengadukan sikap mereka. Ibn al-`Aththar -
bendaharawan- kemudian memerintahkan agar mereka ditangkap, tapi tak 
lama kemudian mereka dibebaskan. Mereka lalu menuju masjid istana, dan 
meminta tolong sebelum pelaksanaan shalat Jum`at, hingga khatib 
mempersingkat khutbah dan mempercepat shalatnya. Setelah itu mereka 
kembali meminta bantuan, sehingga datanglah serombongan tentara untuk 
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menghalangi mereka. Ketika melihat apa yang terjadi, masyarakat menjadi 
marah sebagai wujud pembelaan terhadap Islam. Mereka meminta 
bantuan, dan meneriakkan makian. Mereka mencopot batu bata di masjid, 
dan melempari kelompok pasukan itu. Pasukan itu pun kabur menghindar. 
Kemudian orang-orang mulai menuju toko-toko yang dimiliki para 
pendatang yang sebagian besarnya adalah orang-orang Yahudi. Orang-
orang mulai menjarah toko-toko tersebut. Penjaga pintu hendak mencegah 
mereka, akan tetapi malah dilempari bebatuan hingga lari menghindar. 
Negara kacau. Gereja-gereja yang berada di Dar al-Basasiri dibakar. Taurat 
juga dibakar. Khalifah akhirnya memerintahkan agar gereja di al-Mada’in 
dibongkar, dan dirubah menjadi masjid. Kemudian di depan mihrab 
didirikan tiang untuk menyalib para pengacau. Tetapi masyarakat mengira 
bahwa tiang itu didirikan untuk menakut-nakuti mereka atas perbuatan 
yang telah mereka lakukan. Malam harinya mereka menggantung bangkai-
bangkai tikus di tiang itu, dan sekelompok orang mengeluarkan pencuri-
pencuri dari dalam tahanan untuk menyalib mereka di tiang tersebut. 

Kemudian pada bulan Sya`ban tahun yang sama, Saifuddin Ghazi -
penguasa Moshul- menangkap menterinya, Jalaluddin `Ali Ibn Jamaluddin 
tanpa kesalahan, tanpa cacat, dan bukan karena kecerobohan. Tetapi, 
penangkapan itu dilakukan karena kelemahan Saifuddin sendiri. Antara 
Jalaluddin dan Mujahiduddin Qaymaz terjadi perseteruan. Suatu ketika 
Mujahiduddin berkata kepada Saifuddin: “Menteri harus ditangkap”, 
Saifuddin pun kemudian menangkapnya dengan terpaksa. Kemudian putra 
pemimpin Amid membebaskannya karena adanya hubungan perkawinan 
antara keduanya. Ia lalu dibebaskan dan dibawa ke Amid. Di sana 
Jalaluddin jatuh sakit dan dibawa pulang ke Danisar, sebelum akhirnya ia 
meninggal pada tahun 575 H dalam usia 27 tahun. Jenazahnya dibawa ke 
Madinah Nabi SAW. Ia dimakamkan di sisi ayahnya di Ribat yang ia 
bangun. Ia -semoga Allah mencurahkan rahmat Nya- adalah kebaikan di 
muka bumi. Di dalam dirinya terkumpul kedermawanan, ilmu 
pengetahuan, agama, keperwiraan, dan keluhuran budi pekerti. Saifuddin 
memintanya bersumpah untuk tidak membelot ke pihak Shalahuddin, 
karena ia tahu bahwa di antara Jalaluddin dengan Najamuddin Ayyub dan 
Asaduddin Syirkuh terjalin suatu persahabatan, dan ia memenuhinya. Ada 
satu berita yang sampai kepada saya bahwa Shalahuddin mencarinya, 
tetapi ia tidak mau karena terikat sumpahnya. 

Pada tahun ini pula sekelompok orang Eropa berkumpul. Mereka ingin 
menduduki wilayah Hamash. Mereka pun menjarahnya, merampok, 
menawan dan memperkosa para wanita di sana. Lalu bergeraklah 
Nashiruddin Muhammad Ibn Syirkuh -penguasa Hamash- untuk 
mendahului mereka. Ia menghadang gerakan mereka di tengah perjalanan 
dengan sembunyi-sembunyi. Ketika orang-orang Eropa itu tiba, ia keluar 
dari persembunyiannya dan menghunus pedang sehingga banyak orang 
Eropa terbunuh, dan beberapa orang pemimpin mereka ditawan. Mereka 
yang selamat dapat dipastikan berada dalam keadaan terluka parah. 
Nashiruddin lalu meminta mereka mengembalikan semua hasil jarahan 
yang telah didapatkan, dan mengembalikannya kepada pemiliknya. 
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Pada tahun ini di bulan Rabi`ul Akhir, Shadaqah Ibn al-Husayn al-
Haddad meninggal dunia di Baghdad. Dia adalah ulama yang memberikan 
catatan komentar atas kitab Tarikh al-Zaghwani. 

Pada tahun ini juga di bulan Jumadil Awwal, Muhammad Ibn Ahmad 
Ibn `Abdul Jabbar meninggal dunia di Baghdad. Dia adalah seorang faqih 
dalam madzhab al-Maliki, dikenal sebagai al-Mushathab. 
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Memasuki Tahun 574 H 

Peristiwa Agresi Eropa ke Kota Humat 

Pada tahun ini di bulan Rabi`ul Awwal, satu kelompok tentara Eropa di 
Syam bergerak menuju kota Humat. Sebagian besarnya terdiri dari pasukan 
berkuda dan infanteri. Mereka berambisi ingin melakukan invasi dan 
penjarahan. Mereka menyerang dan merampok, membakar desa-desa, 
menawan penduduknya, dan membunuh. 

Ketika legiun yang bermarkas di Humat mendengar hal ini, mereka 
segera bergerak untuk melakukan penghadangan. Walaupun jumlah 
pasukan ini sedikit, mereka tetap berupaya dan menyerahkan segalanya 
kepada Allah. Akhirnya kedua pasukan bertemu dan terjadilah 
pertempuran. Kaum Muslimin bertempur dengan gigih hingga Allah 
menolong mereka, dan tentara Eropa berhasil dikalahkan. Banyak di antara 
mereka yang terbunuh dan tertawan. Mereka lalu diminta mengembalikan 
hasil jarahan mereka kepada rakyat. 

Shalahuddin sendiri telah kembali dari Mesir menuju Syam pada bulan 
Syawal tahun sebelumnya. Ia berhenti singgah di perbatasan Hamash. 
Padanya, kepala, tawanan, dan korban perang dari pihak Eropa dibawa dan 
diperlihatkan. Shalahuddin lalu memerintahkan agar semua tawanan 
dibunuh. 

Peristiwa Pembangkangan Ibn al-Muqaddam terhadap 
Shalahuddin, Pengepungan Ba`labak dan Pengambil-
alihan Kekuasaan darinya 

Pada tahun 574 H ini Syamsuddin Muhammad Ibn `Abdul Malik al-
Muqaddam di Ba`labak membangkang kepada Shalahuddin. Sebelumnya 
Ba`labak adalah daerah kekuasaannya. Kota ini diserahkan kembali oleh 
Shalahuddin ketika berhasil membukanya. Shalahuddin berterima kasih 
ketika Ibn al-Muqaddam menyerahkan Damaskus kepadanya -seperti telah 
disebutkan di muka. Ba`labak pun hingga tahun ini masih berada dalam 
kekuasaannya, kemudian Syamsuddawlah Muhammad Ibn Ayyub -saudara 
Shalahuddin- meminta Ba`labak darinya. Ia bersikeras meminta karena 
Ba`labak adalah tempat dimana ia dididik dan tumbuh. Syamsuddawlah 
mencintai Ba`1abak dan lebih memilihnya ketimbang negeri-negeri 
lainnya. Karena Syamsuddawlah lebih tua, Shalahuddin tidak mungkin 
menentangnya. Syamsuddawlah memerintahkan Ibn al-Muqaddam agar 
menyerahkan Ba`labak kepada saudaranya -Shalahuddin- yang 
mewakilinya(yg mnyerahkn siapa? Bkn Shalahuddin?). Akan tetapi Ibn al-
Muqaddam tidak mengindahkannya. Ia malah mengingatkan perjanjian 
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yang telah disepakatinya, dan dijadikan pegangan antara dirinya dengan 
Shalahuddin ketika menyerahkan negeri itu pertama kalinya. Akan tetapi 
Shalahuddin tidak mendengarkannya, dan tetap memaksa untuk 
mengambil Ba`labak. Lalu Ibn al-Muqaddam pergi ke benteng pertahanan 
Ba`labak dan berlindung di dalamnya. Shalahuddin pun mengerahkan 
pasukannya untuk mengepungnya sejenak. Setelah itu Shalahuddin pergi 
dari tempat itu tanpa mengambil kembali Ba`labak. Ia hanya meninggalkan 
tentaranya untuk tetap melakukan pengepungan. Ketika pengepungan 
berlangsung lama, Ibn al-Muqaddam mengirimkan surat kepada 
Shalahuddin untuk meminta ganti rugi agar ia bisa menyerahkan Ba`labak. 
Shalahuddin kemudian memberinya ganti rugi, dan Ibn al-Muqaddam juga 
menyerahkan Ba`labak. Akhirnya Shalahuddin menyerahkan kekuasaan 
Ba`labak kepada saudaranya, Syamsuddawlah. 

Peristiwa Paceklik dan Wabah yang Menimpa Rakyat 

Pada tahun ini hujan tidak turun di segenap penjuru negeri Syam, al-
Jazirah, Irak, negeri-negeri al-Bakariyyah, Moshul, negeri-negeri 
pegunungan, Khalath, dan lain-lain. Paceklik dan musim panas menghebat. 
Peristiwa ini berlangsung merata di seluruh pelosok negeri. Di Damaskus 
karungan gandum dijual. Empat belas cangkir Moshul dihargai 20 Dinar 
Suriah. Sementara di Moshul setiap tiga cangkir gandum dihargai satu 
Dinar Amiri. Di negeri-negeri lain, harganya disesuaikan. 

Orang-orang melakukan shalat Istisqa’ di seluruh pelosok bumi. Akan 
tetapi hujan masih tidak turun juga. Makanan pokok habis. Orang-orang 
mulai memakan bangkai dan semua yang bisa dimakan. Hal ini 
berlangsung sampai akhir tahun 575 H. Setelah peristiwa paceklik ini, 
datang wabah melanda. Wabah penyakit ini melanda seluruh negeri 
sehingga banyak korban jiwa berjatuhan. Penyakit yang mewabah dan 
menimpa orang ketika itu satu jenis, yaitu kolera. Orang tidak henti 
menguburkan mayat. Hanya saja sebagian wilayah lebih parah ketimbang 
lainnya. Lalu Allah SWT menurunkan rahmat-Nya atas hamba-hamba- 
Nya, atas negeri, dan seluruh ternak. Dia menurunkan hujan yang 
kemudian menjadikan harga-harga bahan pangan turun. 

Salah satu keajaiban yang pernah saya saksikan adalah ketika saya 
berkunjung ke salah seorang ulama shalih di al-Jazirah untuk belajar 
hadits Nabi SAW darinya pada bulan Ramadhan tahun 575 H. Saat itu 
adalah puncak paceklik dan musim panas. Orang-orang sangat 
mengharapkan hujan karena musim semi sudah lewat separuh musim, 
tetapi tidak ada satu tetes pun air hujan yang turun. Ketika saya sedang 
duduk bersama jama`ah lainnya menunggu kedatangan Syeikh, tiba-tiba 
datanglah seseorang yang berasal dari Turkiman. Tampak sekali ia 
kelaparan seakan-akan baru bangkit dari kubur. Ia  menangis dan 
mengeluh lapar. Saya pun segera mengutus seseorang membeli roti 
untuknya. Mendadak langit dipayungi mendung, dan turunlah tetesan-
tetesan air. Seketika orang-orang menjadi ribut. Ketika roti yang dibeli 
datang, orang Turkiman itu memakan sebagian dan mengambil sebagian 
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lagi, kemudian ia berlalu. Hujan pun menjadi deras, dan berlangsung 
semalaman. 

Peristiwa Agresi Eropa ke Negeri-negeri Muslimin 

Pada tahun ini di bulan Dzulqa`dah, tentara Eropa berkumpul dan 
bergerak ke arah Syam bersama raja mereka. Mereka menyerang wilayah 
Syam, merampok, menawan penduduk, membunuh, dan memperkosa para 
wanita. Shalahuddin kemudian mengutus Farakhsyah -keponakannya- 
dalam sebuah kesatuan militer untuk menghadang mereka. Shalahuddin 
memerintahkan jika mereka sudah dekat dengan posisi tentara Eropa, 
hendaknya Farakhsyah segera mengirimkan berita agar ia bisa menyusul. 

Farakhsyah pun segera berangkat dan memerintahkan penduduk agar 
menjauhi orang-orang Eropa, serta mengerahkan pasukannya untuk 
mencari tentara Eropa. Ia tidak menyadari bila ternyata pasukan Eropa 
telah mengintainya. Ia pun terdesak untuk melakukan pertempuran. 
Mereka bertempur dengan sengit seperti yang telah dilihat manusia. 
Farakhsyah maju ke tengah medan tempur sendiri. Ia bertempur dengan 
gigih dan tidak mewakilkannya kepada orang lain. Tentara Eropa pun 
berhasil dikalahkan, dan kaum Muslimin memperoleh kemenangan atas 
mereka. Banyak komandan pasukan Eropa yang tewas. Di antaranya adalah 
Henfery. 

Tahukah Anda siapa Henfery? Ia merupakan contoh yang bagus dalam 
hal keberanian dan taktik peperangan. Ia merupakan bencana yang 
ditimpakan Allah kepada kaum Muslimin, tetapi Allah SWT dengan 
kebesaran-Nya melindungi kaum Muslimin dari kejahatan orang tersebut. 
Rekan-rekannya juga banyak yang tewas, sedangkan bala tentara 
Farakhsyah tidak mencapai 1.000 orang. 

Pada tahun ini juga, Prince -penguasa Anthakiyah dan al-Ladziqiyyah- 
melakukan serangan dan melakukan pendudukan atas wilayah kaum 
Muslimin di Sayraz. Kemudian penguasa Tripoli juga menyerang dan 
merampok harta orang-orang Turkiman. Shalahuddin yang saat itu sedang 
berada di Banyas -sebagaimana akan kita sebutkan nanti, jika Allah 
mengendaki- lalu memerintahkan keponakannya, Taqiyuddin `Umar, 
untuk bergerak dengan pasukannya menuju Humat. Sedangkan sepupunya, 
Nashiruddin Muhammad Ibn Syirkuh, ia perintahkan untuk pergi ke 
Hamash. Ia memerintahkan mereka berdua untuk menjaga negeri dan 
melindungi wilayahnya dari serangan musuh, sehingga Allah SWT pun 
membinasakan para penyerang. 

Beberapa Peristiwa 

Pada malam pertengahan bulan Rabi`ul Akhir 574 H terjadi gerhana 
bulan pada sepertiga akhir malam. Bulan pun tertutup. 

Pada bulan itu juga, tanggal 29, terjadi gerhana matahari. Matahari 
pun terbenam dalam keadaan tertutup. 
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Pada tahun ini di bulan Sya`ban, al-Haysh Baysh -seorang penyair- 
meninggal dunia. Nama sebenarnya adalah Sa`ad Ibn Muhammad Ibn 
Sa`ad Abu al-Fawaris. Ia mendengarkan hadits, dan banyak memuji para 
khalifah, sultan-sultan, dan para petinggi negara. Sajak-sajaknya sangat 
terkenal. Di antaranya adalah: 

“Setiap kali aku meluaskan impianku karena bodoh 
Maka kejahatan ucapan akan memperluas kejahatan mimpi 

Apabila keburukan yang aku ucapkan  

Mendahului pahitnya angin utara dan selatan 

Janganlah kau cela aku dalam sedihku dengan keluhuran 

Kemudahan hidup bagi kaum perempuan 

Pedang keagungan dihiasi oleh kilaunya 

Tentu saja yang seperti itu tidak butuh pengasahnya”. 

Pada bulan Muharram, Syahidah binti Ahmad Ibn `Umar Ibn al-Ibri 
meninggal dunia, dalam usia mendekati 100 tahun. Semasa hidupnya ia 
menerima periwayatan hadits dari al-Sarraj, Tharrad, dan lain-lain. Banyak 
sekali orang yang menerima hadits darinya karena kedudukan mata rantai 
periwayatannya yang tinggi. 
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Memasuki Tahun 575 H 

Peristiwa Penghancuran Benteng yang Dibangun Eropa di 
Makhadlat al-Ahzan 

Bangsa Eropa telah membangun sebuah benteng kokoh di Banyas di 
dekat rumah Ya`qub as, di daerah yang bernama Makhadlat al-Ahzan. 
Ketika Shalahuddin mendengar hal itu, ia segera bergerak dari Damaskus 
menuju Banyas. Ia lalu bermukim di sana dan menebarkan serangan ke 
negeri-negeri Eropa. Ia lalu bergerak ke arah benteng dan melakukan 
pengepungan sebagai pemberitahuan atas kedatangannya. Kemudian ia 
kembali lagi ke benteng itu ketika bala tentaranya sudah berkumpul semua. 
Ketika sampai ke benteng itu, Shalahuddin menyerang semua orang Eropa 
yang ada di dalam benteng, lalu ia pun  pulang. 

Ketika memasuki tahun 575 H Shalahuddin tidak meninggalkan 
Banyas, bahkan ia bermukim di sana. Dengan kudanya ia menyerang 
negeri musuh. Ia mengirim sekelompok pasukannya bersama Gali al-
Mirah. Mereka tidak menyadari bahwa bala tentara Eropa bersama rajanya 
telah menghadang mereka. Mereka lalu mengirimkan surat kepada 
Shalahuddin untuk memberitahukan situasi. Ia pun segera bergerak 
bersama pasukannya dengan segala kemegahan untuk menyusul mereka, 
yang saat itu sedang berada di tengah pertempuran. Shalahuddin lalu 
menggempur bala tentara Eropa dengan sengit. Akan tetapi bala tentara 
Eropa memberikan perlawanan hebat. Kemudian Allah SWT menurunkan 
pertolongan-Nya dengan memberikan kemenangan kepada kaum 
Muslimin. Orang-orang Musyrik pun berhasil dikalahkan. Banyak korban 
tewas dan menjadi tawanan dari pihak mereka. Sementara itu raja mereka 
selamat seorang diri. 

Di antara tawanan tersebut terdapat seorang putra Bierzan -penguasa 
Ramalah dan Nablus. Ia adalah seseorang yang memiliki kedudukan 
terhormat setelah Raja Eropa. Tentara Muslim juga menawan saudaranya -
penguasa Jibyal- penguasa Thabariyah, panglima al-Dawiyah, panglima al-
Aspatariyah, penguasa Jenin dan para ksatria dan penguasa mereka yang lain. 

Adapun putra Bierzan menebus dirinya dengan uang sejumlah 150.000 
Dinar Suriyah, dan pembebasan 1.000 orang tawanan tentara Muslimin. 
Pada hari itu, orang yang paling banyak berjasa adalah `Izzuddin 
Farakhsyah, keponakan Shalahuddin. Ia mengisahkan kejadian tersebut 
seraya mengatakan: 

“Pada saat itu saya menyebutkan dua bait puisi yang ditulis oleh al-
Mutanabbi, yaitu: 

‘Apabila negeri-negeri bisa dibagi 
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Niscaya itu pertama kali untuk mereka yang didatangi kematian tiba-
tiba 

Barangsiapa memandang rendah dunia atas jiwanya sejenak 

Sebutir telur dalam jiwa pemberani adalah besi’. 

Tatkala itu, kematian tampak ringan di mata saya. Saya pun terjun 
langsung ke tengah-tengah medan peperangan”. 

Tindakan beraninya itulah yang menjadi penentu kemenangan pasukan 
Shalahuddin. 

Kemudian Shalahuddin pulang kembali ke Banyas dari medan perang 
untuk mempersiapkan dirinya memasuki benteng pertahanan kota itu. Ia 
berniat melakukan blokade atasnya, dan mulai bergerak pada bulan Rabi`ul 
Awwal untuk mengepung benteng tersebut. Ambisinya menjadi kuat untuk 
mengalahkan benteng tersebut, sehingga ia menyebar pasukannya ke 
negeri Eropa itu untuk melakukan ekspansi. Dengan kesigapan dan 
loyalitas yang tinggi mereka mengumpulkan kayu-kayu dan bebatuan 
dalam jumlah banyak untuk dijadikan sebagai peluru meriam pelontar 
batu. 

Gauli al-Asadi –seorang panglima dari kabilah al-Asadiyah dan salah 
seorang emir terbesar- mengajukan pendapatnya kepada Shalahuddin. Ia 
berkata: “Kita serang pasukan Eropa dengan pasukan infanteri dulu untuk 
mengukur kekuatan mereka. Jika kita tidak bisa membuat lemah kekuatan 
mereka, baru kita gempur mereka dengan meriam pelontar batu.” 
Shalahuddin menerima pendapatnya ini. Ia segera memerintahkan pasukan 
infanteri untuk menyerang mereka, sehingga meletuslah pertempuran 
hebat. Ada seseorang yang memanjat tembok benteng dan menyerang 
orang-orang yang ada di atas pagar benteng. Tindakannya ini diikuti oleh 
tentara-tentara lainnya hingga mereka berhasil menguasai tembok. 
Pasukan Eropa lalu menaiki pagar benteng untuk melindungi jiwa dan 
benteng mereka hingga datang bala bantuan. Ketika itu pasukan Eropa 
telah berkumpul di Thabariyyah. Tentara Muslim terus menekan karena 
khawatir akan tibanya bala bantuan pasukan Eropa, sementara malam 
hampir datang menjelang. Shalahuddin pun memerintahkan pasukannya 
untuk menginap di sekitar tembok. 

Keesokan paginya mereka menggali parit di sekitar benteng, dan 
menyalakan api di dalamnya. Mereka menunggu keruntuhan tembok 
benteng, akan tetapi tembok tersebut tidak kunjung runtuh karena 
tebalnya. Ketebalan benteng tersebut adalah sembilan hasta menurut 
ukuran al-Najari, di mana satu hasta al-Najari berukuran satu setengah 
hasta biasa. Mereka akhirnya menunggu selama dua hari, namun tembok 
itu masih tidak runtuh juga. Shalahuddin lalu memerintahkan pasukannya 
untuk memadamkan api yang dinyalakan di parit buatan tersebut. Mereka 
membawa air dan menyiram kobaran api hingga padam. Para penggali 
kemudian kembali menggali tanah serta membakar tembok dan galian parit 
tersebut. Akhirnya tembok tersebut runtuh pada hari Kamis, enam hari 
terakhir di bulan Rabi`ul Awwal. Masuklah tentara Muslimin ke dalam 
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benteng, dan menawan semua orang yang ada di dalamnya serta 
membebaskan tawanan Muslimin. Shalahuddin sendiri membunuh banyak 
sekali tentara Eropa yang menjadi tawanan. Sisanya dibawa ke Damaskus 
dan dipenjarakan di sana. Shalahuddin tetap berada di posisinya itu, 
sampai benteng itu dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Sebelumnya 
Shalahuddin telah menawarkan uang sebesar 60.000 Dinar kepada Eropa 
agar mereka mau menghancurkan benteng itu sendiri tanpa harus melalui 
pertempuran. Tetapi mereka menolaknya, karena menduga jika benteng itu 
tetap berdiri mereka akan bisa menduduki lebih banyak lagi negeri-negeri 
Muslim. Ketika tentara Eropa yang berkumpul di Thabariyyah mendengar 
berita bahwa Shalahuddin telah mengambil alih benteng tersebut, mereka 
menjadi surut.  Mereka pun akhirnya bercerai berai kembali ke negeri 
masing-masing. 

Banyak sekali penyair yang mengabadikan peristiwa ini dalam syair 
mereka. Di antaranya adalah al-Nasyw Ibn Nafadzah -semoga Allah 
mencurahkan rahmat atas-Nya- yang menuliskan syair sebagai berikut: 

“Kekalahan Eropa datang begitu cepat 

Telah datang saatnya salib-salib mereka dihancurkan 

Seandainya kekalahan mereka tidak dekat 

Niscaya tidak akan ramai rumah duka mereka”. 

Begitu pula dengan syair yang diucapkan oleh `Ali Ibn Muhammad al-
Sa`ati al-Dimasyqi: 

“Apakah engkau akan tinggal di tanah para Nabi 

Dengan berkelompok yang bersumpah dengan sumpahnya 

Saya nasehati kamu, di mana nasehat dalam agama adalah kewajiban 

Berhati-hatilah dengan keluarga Ya`qub karena Yusuf telah datang”. 

Peristiwa Pertempuran antara Pasukan Shalahuddin dan 
Pasukan Qalaj Arsalan 

Pada tahun 575 H ini pula, terjadilah pertempuran antara pasukan 
Shalahuddin Yusuf Ibn Ayyub yang dipimpin oleh keponakannya, 
Taqiyuddin `Umar Ibn Syahansyah Ibn Ayyub, dengan pasukan Raja Qalaj 
Arsalan Ibn Mas`ud Ibn Qalaj Arsalan, penguasa negeri Quniyah. Perang 
ini disebabkan oleh pengambil-alihan benteng Ra’ban dari tangan Qalaj 
Arsalan yang dilakukan Nuruddin Mahmud Ibn Zanki Ibn Aqsanqar. 
Benteng itu sekarang berada di bawah kendali Syamsuddin Ibn al-
Muqaddam, dan Qalaj Arsalan berniat ingin merebutnya kembali karena 
Raja Shalih di Halab berada di antara dirinya dengan Shalahuddin. Ia lalu 
mengirimkan orang untuk mendatangkan Raja Shalih. Berkumpullah 
orang-orangnya, yang konon jumlahnya mencapai 10.000 orang. 
Shalahuddin pun mengirimkan Taqiyuddin bersama 1.000 orang tentara 
untuk menghadang mereka. Terjadilah pertempuran dimana tentara Qalaj 
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Arsalan akhirnya berhasil ditaklukkan. Taqiyyuddin pun mengembalikan 
keadaan seperti semula di wilayah itu, dan pulang kembali menghadap 
Shalahuddin yang telah menghancurkan benteng al-Ahzan. Ia senantiasa 
bangga dengan kisah pertempuran yang dipimpinnya itu dengan 
mengatakan: “Saya dengan pasukan berjumlah 1.000 orang berhasil 
mengalahkan 10.000 pasukan”. 

Peristiwa Wafatnya Khalifah al-Mustadli’ bin Amrillah 
dan Kekhilafahan al-Nashir li Dinillah 

 Pada tahun ini, tanggal 2 bulan DzulQa`idah, Imam al-Mustadli’ bi 
Amrillah -Amirul Mukminin- Abu Muhammad al-Hasan Ibn Yusuf al-
Mustanjid, meninggal dunia. Ibunya yang merupakan seorang selir 
berkebangsaan Armenia yang bernama `Ghudhdhah, melahirkannya pada 
tahun 536 H. Kekhilafahannya berlangsung selama 9 tahun 7 bulan. Ia 
adalah serang yang adil, lurus, dicintai rakyat, dan banyak mendermakan 
hartanya. Ia tidak berlebihan dalam menjadikan kebiasaan sebagai hukum. 
Rakyat pada masa pemerintahannya berada dalam stabilitas keamanan, 
kesejahteraan, ketentraman, dan ketenangan yang belum pernah dijumpai 
sebelumnya. Ia adalah seorang yang sangat lembut, jarang sekali 
menjatuhkan sanksi hukuman. Ia pemaaf dan mudah memberikan 
ampunan kepada para pelaku kejahatan. Ia hidup terpuji dan meninggal 
dalam keadaan bahagia. Hari-harinya dilukiskan dalam bait syair berikut: 

“Hari-hari baginya adalah kisah hidup terbaiknya 
Musim haji, hari-hari raya dan sembahyang bersama”. 

Menterinya adalah `Adladuddin, Abu al-Faraj Ibn Ra’is al-Ru’asa, 
hingga terbunuh pada bulan Dzulqa`idah tahun 573 H. Ketika terbunuh, ia 
digantikan oleh Zhahiruddin, Abu Bakar Manshur Ibn al-Nashar yang lebih 
dikenal dengan nama Ibn al-`Aththar. Ia sangat berpengalaman, lurus, dan 
dermawan. Ia menjadi orang kuat di samping khalifah. 

Ketika al-Mustadli’ meninggal dunia, Zhahiruddin Ibn al-`Aththar 
segera melakukan bai`at untuk putra mahkota, al-Nashir li Dinillah sebagai 
Amirul Mukminin. Ketika sumpah setia selesai dilakukan, yang menjadi 
hakim negara adalah guru besar Majduddin Abu al-Fadhl Ibn al-Shahib. 

Pada tanggal 7 Dzulqa`dah, Ibn al-`Aththar Zhahiruddin ditangkap. 
Kemudian ia dipindahkan dari rumahnya dan diikat, serta dirampas harta 
kekayaannya. Pada malam Rabu tanggal 8 Dzulqa`idah ia dibawa dalam 
keadaan mati di atas kepala para tukang panggul, dan mereka lalu 
membuang jasadnya. Mereka membuka aurat mereka(atau ‘nya’?). Mereka 
ikat kemaluannya dengan tali dan menyeret tubuhnya ke kota. Mereka juga 
meletakkan sebuah gayung di tangannya sebagai perlambang pena. Mereka 
mengatakan: “Majduddin telah menjerumuskan kami ke dalam perbuatan 
jahat selain ini wahai tuan kami”, Kemudian ia dikuburkan. Inilah balasan 
yang didapatkan setelah perbuatan baiknya selama ini kepada mereka, dan 
perlindungannya atas harta dan jiwa raga mereka. Lalu diutuslah para 
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kurir ke seluruh penjuru negeri untuk mengambil bai`at. Pergilah 
Shadruddin Saykh al-Syuyukh ke al-Bahlawan, penguasa Hamdzan, 
Ashfahan, al-Ray dan lain-lain. Akan tetapi mereka menolak untuk 
bersumpah setia. Shadruddin mengulang permintaan bai`at hingga ia 
berlebihan dalam berucap, sampai-sampai ia mengatakan kepada 
pasukannya: “Kalian dalam hal ini tidak ta’at jika kalian tidak memberikan 
bai`at kalian kepada Amirul Mukminin. Bahkan kalian wajib 
menurunkannya dari tahta dan melawannya”. Akhirnya penguasa al-
Bahlawan terpaksa berbai`at. Lalu diutuslah Ridha’uddin al-Qazwayni -
guru di madrasah al-Nizamiyyah- ke Moshul untuk mengambil bai`at. 
Penguasa Moshul pun berbai`at, dan berkhutbah atas nama Khalifah al-
Nashir li Dinillah. 

Beberapa Peristiwa 

Pada tahun ini, kota-kota di al-Jazariyah, Baghdad dan lainnya diterpa 
badai pasir hitam gelap. Angin ini melanda seluruh negeri mulai dari 
waktu Dzuhur hingga lewat seperempat malam. Dunia terlihat gelap. 
Orang hampir-hampir tidak bisa melihat satu sama lainnya. Ketika itu saya 
sedang berada di Moshul. Kami melaksanakan shalat Ashar, Maghrib, dan 
Isya’ berdasarkan perkiraan waktu. Orang-orang khusyu` beribadah, 
bertaubat dan beristighfar. Mereka menyangka bahwa kiamat sudah tiba. 
Ketika telah lewat kira-kira sepertiga malam, kegelapan yang menyelimuti 
bumi hilang. Mendung yang menggelayut di awan juga lenyap. Kami bisa 
saling melihat lagi. Bintang-bintang pun kembali terlihat di langit. Kami 
jadi mengetahui selarut apa malam yang telah kami lalui. Sebab, kegelapan 
tidak lagi bertambah seiring dengan masuknya waktu malam. Setiap orang 
yang sampai di suatu tempat pada malam itu, juga memberitahukan hal 
serupa. 

Pada tahun ini di bulan Dzulqa`idah, Syamsuddin -saudara Shalahuddin- 
melepaskan kekuasaannya atas Ba`1abak. Sebagai gantinya, ia meminta 
wilayah Alexandria. Shalahuddin mengabulkan permintaannya. Ia lalu 
menyerahkan Ba`labak kepada `Izzuddin Farakhsyah, keponakannya. 
`Izzuddin lalu segera bergerak menuju Ba`labak. Ia mengumpulkan anak 
buahnya dan melakukan aneksasi atas negeri Eropa hingga tiba ke benteng 
Shafd. Benteng ini menjadi pelindung Thabariyyah. `Izzuddin pun 
menyerang, menawan, dan mengambil harta pampasan perang. Ia keluar dan 
melakukan hal-hal hebat di negeri Eropa. Sedangkan Syamsuddawlah 
bergerak ke Mesir dan memutuskan untuk tinggal di Alexandria. Jika Allah 
telah berkehendak untuk mengambil jiwa seseorang di satu tempat, Dia akan 
menjadikan orang itu berkepentingan dengan tempat tersebut, seperti halnya 
Ia menakdirkan Syamsuddawlah tinggal di Alexandria hingga meninggal. 

Ia tiba di masjid yang dibangun oleh Mujahiduddin Qaymaz, yang 
merupakan salah satu masjid terbaik, di perbatasan Moshul dari arah 
gerbang al-Jisr al-Faragh. Di masjid itu telah didirikan shalat lima waktu 
dan shalat Jum`at. 
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Pada tahun ini ada beberapa ulama yang meninggal dunia. Di 
antaranya adalah Ahmad Ibn `Abdurrahman al-Shufi, seorang guru di 
pondokan al-Zawzani yang banyak mendengar hadits dan melakukan 
puasa sepanjang tahun. Kemudian wafat juga `Abdul Haq Ibn `Abdul 
Khaliq ibn Yusuf yang termasuk seorang yang merupakan gudangnya 
hadits, yang banyak menerima hadits dan meriwayatkannya. Qadli `Umar 
Ibn `Ali Ibn al-Hadlar Abu al-Hasan al-Dimasyqi yang juga banyak 
menerima hadis dan meriwayatkannya, serta menjadi hakim di al-Harem 
pun mninggal dunia. Begitu pula dengan `Ali Ibn Ahmad al-Yazidi. Ia 
menerima banyak hadis, dan mewakafkan banyak sekali buku-buku di 
Baghdad. Ia adalah seorang yang zuhud, lurus, dan shalih. Wafat juga 
Muhammad Ibn `Ali Ibn Hamzah Ibn al-Asasi, petinggi klan al-`Alawi yang 
banyak menyenandungkan syair. 

“Alangkah banyaknya perilaku bangsa-bangsa 

Yang menipu hingga menjadi penipu 

Mereka sembunyikan harta yang kurang baik 

Engkau akan melihat jika apa yang mereka sembunyikan hilang”. 

Pada tahun yang sama wafat pula Muhammad Ibn Muhammad Ibn 
`Abdul Karim, yang lebih dikenal sebagai Ibn Sadid al-Dawlah al-Anbari. Ia 
adalah seorang pujangga seperti ayahnya. Juga Abu al-Futuh Nashr Ibn 
`Abdurrahman al-Damghani al-Faqih, seorang yang pandai berdialog dan 
banyak beribadah. Ia dimakamkan di samping Abu Hanifah. 
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Memasuki Tahun 576 H 

Peristiwa Wafatnya Saifuddin Penguasa Moshul dan 
Naiknya `Izzuddin Sesudahnya 

Pada tahun ini, tanggal 3 Shafar, Saifuddin Ghazi Ibn Mawdud Ibn 
Zanki -penguasa Moshul dan al-Jazirah- meninggal dunia setelah 
menderita kelumpuhan berkepanjangan, dan terkena penyakit kolera. 

Satu keajaiban yang pernah diceritakan orang adalah ketika orang-
orang turun ke jalan pada tahun 575 H untuk melakukan shalat Istisqa’ 
karena terputusnya hujan, dan hebatnya paceklik. Lalu keluarlah Saifuddin 
dari tempatnya. Orang-orang pun berdemonstrasi di hadapannya. Mereka 
meminta pertolongan darinya. Mereka menuntut agar ia mengeluarkan 
larangan jual beli minuman keras. Ia pun mengabulkan tuntutan itu. 
Orang-orang kemudian memasuki kota. Mereka menyerbu pabrik-pabrik 
minuman keras dengan merusak pintu-pintunya, memasukinya, dan 
menjarah isinya. Mereka menuang semua minuman keras yang ada, 
mengacaukan keadaan, dan berbuat hal-hal yang tidak dihalalkan. Para 
pemilik rumah usaha itu meminta tolong kepada para wakil penguasa. 
Tetapi mereka hanya mengadukan satu orang yang shalih. Orang shalih ini 
bernama Abu al-Faraj al-Daqqaq. Padahal ia tidak terlibat dalam 
penjarahan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ia hanya membuang 
minuman-minuman keras tersebut, dan melarang orang-orang untuk 
berbuat yang tidak baik. Akan tetapi massa tidak mendengarkannya. Ketika 
para pembuat minuman keras itu mengadukannya, ia dipanggil ke benteng. 
Kepalanya kemudian dipukul hingga sorbannya terjatuh. Ketika ia 
dibebaskan, ia turun dan keluar dari benteng dalam keadaan kepala 
terbuka. Orang-orang ingin menutupi kepalanya dengan sorbannya, akan 
tetapi ia tidak mau melakukannya. Ia berkata: “Demi Allah, saya tidak akan 
menutupi kepala saya hingga Allah membalas perbuatan orang-orang yang 
telah menganiaya saya”. Beberapa hari kemudian, al-Zardar -orang yang 
menyiksanya- meninggal. Kemudian setelah itu Saifuddin jatuh sakit, dan 
terus berlanjut hingga ia meninggal dunia pada usia 30 tahun. 

Kekuasaan saifuddin berlangsung selama 10 tahun 3 bulan. Ia berparas 
rupawan, pemuda yang matang, berperawakan tinggi, dan berkulit putih. 
Ia cerdas, berwibawa, dan jarang menoleh jika sedang menunggang 
kudanya atau sedang duduk. Ia seorang yang perwira, dan seorang yang 
sangat pencemburu. Tidak ada yang boleh memasuki kamarnya kecuali 
para pembantu yang masih kecil-kecil. Jika ada salah seorang pembantunya 
yang menginjak dewasa, ia akan melarangnya memasuki kamarnya. Ia 
tidak menyukai pertumpahan darah. Ia tidak akan mengambil mayat-mayat 
karena benci atau karena kebodohan. 
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Ketika sakit, Saifuddin ingin mengangkat putranya, Mu`izzuddin 
Sanjarsyah, sebagai penggantinya. Ketika itu putranya berusia 12 tahun. 
Akan tetapi Saifuddin mencemaskan keselamatan negara sebab 
Shalahuddin Yusuf Ibn Ayyub telah mengukuhkan kekuasaannya di Syam, 
dan menjadi kuat. Sementara itu saudara Saifuddin, `Izzuddin Mas`ud Ibn 
Mawdud, menolak untuk tunduk kepada Shalahuddin. Saifuddin lalu 
berkonsultasi kepada para emir terkemuka dan Mujahiduddin Qaymaz, 
untuk mengangkat `Izzuddin sebagai raja penggantinya. Pilihannya itu 
didasarkan oleh perimbangan bahwa `Izzuddin sudah cukup matang 
usianya, pemberani, cerdas, dan teguh jiwanya. Saifuddin juga berpesan 
agar kedua orang putranya diberi sebagian wilayah negara. Sedangkan 
yang menjadi rujukan mereka berdua nanti adalah paman mereka, 
`Izzuddin, dan yang mengatur segala urusan mereka adalah Mujahiduddin 
Qaymaz. Mujahiduddin melaksanakan semua pesan itu. Saifuddin 
memberikan mahkotanya kepada saudaranya, dan memberikan jazirah Ibn 
`Umar beserta seluruh benteng yang ada di sana kepada putra pertamanya 
Sanjarsyah, serta memberikan benteng `Aqar al-Hamidiyyah kepada putra 
keduanya Nashir Kask. Ketika `Izzuddin meninggal dunia, yang menjadi 
penguasa Moshul dan seluruh negeri itu setelahnya adalah saudaranya, 
`Izzuddin. Sementara itu yang mengendalikan roda pemerintahan adalah 
Mujahiduddin. Ia menjadi penentu segala kebijakan. Di antara kedua orang 
ini tidak ada perselisihan. 

Serangan Shalahuddin dalam Perang Melawan Qalaj 
Arsalan 

Pada tahun ini, Shalahuddin Yusuf Ibn Ayyub bergerak dari Syam 
menuju negeri Qalaj Arsalan Ibn Mas`ud Ibn Qalaj Arsalan. Wilayah yang 
menjadi kekuasaannya adalah Malta, Sinwas dan daerah-daerah yang 
terletak di antara keduanya, serta Quniyah. Shalahuddin bermaksud 
menyerangnya. 

Penyebabnya adalah bahwa Nuruddin Muhammad Ibn Qara Arsalan 
Ibn Daud, penguasa benteng Kefa dan lainnya di wilayah negeri Bakr, 
menikahi putri Qalaj Arsalan dan kemudian tinggal bersamanya. Setelah 
menikah, ternyata Nuruddin jatuh cinta lagi kepada wanita lain yang 
merupakan seorang biduwanita, dan menikahinya. Setelah menikahi 
biduwanita itu, Nuruddin tampak lebih condong kepadanya. Hal ini terlihat 
dari bagaimana sang biduwanita tersebut kemudian menjadi pengendali 
negeri dan kekayaannya. Nuruddin pun berpaling dari putri Qalaj Arsalan. 
Ia meninggalkan dan melupakannya. 

Ketika berita ini sampai ke telinga Qalaj Arsalan, ia pun bermaksud 
menyerbu Nuruddin dan menduduki negerinya. Lalu Nuruddin mengirim 
kabar kepada Shalahuddin, dan menyewanya untuk mencegah dan 
mengalangi serbuan Qalaj Arsalan. Shalahuddin lalu segera mengirim surat 
kepada Qalaj Arsalan untuk meminta penjelasan. Atas permintaan tersebut 
Qalaj Arsalan menjawab: “Sesungguhnya saya telah menyerahkan kepada 
Nuruddin beberapa buah benteng yang dekat dengan negerinya ketika ia 
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menikahi putri saya, sehingga terjadilah perkara seperti yang telah 
diketahuinya. Saya ingin meminta kembali semua yang telah diambilnya 
dari saya”. Lalu mereka saling mengirim utusan, akan tetapi keadaan sudah 
tidak bisa diperbaiki lagi. Shalahuddin pun akhirnya melakukan gencatan 
senjata dengan Eropa, lalu bergerak bersama pasukannya. Ketika itu Raja 
al-Shalih Isma`il Ibn Nuruddin Mahmud sedang berada di sana. Ia segera 
meninggalkan wilayah itu dan bergerak dari Tel Basyir2 menuju Ra`ban3. 
Nuruddin Muhammad lalu menyusul menemuinya, dan tinggal 
bersamanya. 

Tatkala mendengar bahwa Shalahuddin sudah dekat, Qalaj Arsalan 
mengirim seorang emir yang tertua menemui Shalahuddin untuk 
menyampaikan pesan yang berisi: “Bahwa Nuruddin telah melakukan 
sesuatu terhadap putri saya. Oleh karena itu, negerinya harus diserang dan 
ia harus diberi tahu siapa dirinya”. Ketika si utusan itu sudah menemui 
Shalahuddin dan menyampaikan pesan tersebut, Shalahuddin menjadi 
berang dan marah. Ia lalu berkata kepada kurir tersebut: “Katakan kepada 
tuanmu, demi Tuhan, jika ia tidak mundur, saya akan bergerak menuju 
Malta. Jarakku dengan Malta hanya dua hari perjalanan. Saya tidak akan 
turun dari kuda saya kecuali jika saya sudah sampai ke negeri itu. Saya 
akan menyerang semua negeri kekuasaannya. Saya akan duduki dan ambil 
alih semuanya dari tangannya”. Utusan itu melihat bahwa masalah akan 
menjadi rumit. Ia pun segera beranjak dari hadapan Shalahuddin. Ia telah 
menyaksikan sendiri pasukan Shalahuddin yang kuat, besar, dan lengkap 
perbekalan dan persenjataannya. Sungguh merupakan pasukan yang tidak 
ada tandingannya. Ia sadar bahwa jika Shalahuddin menyerang negerinya, 
dipastikan negerinya akan jatuh. 

Keesokan paginya, ia mengirim utusan menjemput Shalahuddin untuk 
bertemu dengannya. Kemudian, ia berkata kepada Shalahuddin: “Saya 
ingin mengatakan sesuatu dari diri saya, bukan termasuk pesan yang 
dititipkan oleh orang yang mengutus saya. Saya berharap Anda bisa 
mentolerir saya”. Shalahuddin menukas: “Katakanlah”. Ia pun berkata: 
“Wahai Tuan kami, tidak ada yang buruk dalam diri Anda. Anda adalah 
sultan terbesar dan teragung. Hendaknya Anda mau mendengarkan apa 
kata orang tentang diri Anda. Anda berdamai dengan Eropa. Anda 
tinggalkan peperangan dan kepentingan kerajaan, serta 
mengenyampingkan segala hal yang baik bagi diri Anda, rakyat Anda dan 
seluruh ummat Islam. Anda telah kumpulkan bala tentara dari seluruh 
pelosok yang jauh maupun yang dekat. Anda dan pasukan Anda telah 
berjalan dan mengorbankan banyak biaya, hanya untuk seorang 
biduwanita dimana tidak ada alasan bagi Anda di hadapan Allah, khalifah, 
para raja Islam, dan seluruh alam. Saya kira akan ada seseorang yang akan 
menyerang Anda dengan perkara ini, jika mengetahui bahwa masalahnya 

                                                      
2

 Tel Basyir adalah nama sebuah benteng yang kokoh dan luas di selatan Halab. Jarak antara 
benteng tersebut menuju Halab adalah dua hari perjalanan. 

3
 Ra`ban adalah sebuah kota yang berada di lembah antara Halab dan Samysath di dekat sungai 

Furat. Kota ini termasuk salah satu kota-kota besar. 
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adalah seperti ini. Kemudian saya bayangkan bahwa Qalaj Arsalan telah 
mati. Kemudian putrinya ini mengutus saya menemui Anda untuk 
menyewa Anda. Ia meminta Anda agar membebaskan dirinya dari 
suaminya. Jika Anda mau melakukannya, maka ini hanya dugaan bahwa 
Anda tidak akan mengecewakannya”. Shalahuddin lalu berkata: “Demi 
Allah, sesungguhnya engkau benar. Sesungguhnya perkaranya adalah 
seperti yang engkau katakan. Akan tetapi orang itu telah menemui saya dan 
menyewa saya. Dan, sungguh tidak etis jika saya meninggalkannya. Akan 
tetapi, saya minta agar engkau segera berunding dengannya. Perbaikilah 
situasi dan lakukan rekonsiliasi di antara kalian menurut keinginan kalian. 
Saya akan membantu kalian dalam hal ini, dan saya tetap mengecam 
perbuatannya”. Shalahuddin menjanjikan segala hal yang baik dari dirinya. 

Kemudian bertemulah sang kurir ini dengan penguasa benteng. 
Terjadilah perundingan di antara mereka. Akhirnya tercapai kesepakatan 
bahwa penguasa benteng itu akan mengusir biduwanita tersebut dari 
benteng pada tahun depan. Jika ia tidak mau melakukannya, maka 
Shalahuddin akan campur tangan menyelesaikannya. Lalu Qalaj Arsalan 
dan Shalahuddin akan melawannya. Mereka pun bersepakat untuk 
berdamai dengan syarat tersebut. Shalahuddin pun kembali menuju Syam, 
sedangkan Nuruddin pulang ke negerinya. Ketika telah tiba waktu yang 
disepakati, Nuruddin mengusir biduwanita itu dari benteng. Penyanyi itu 
pergi menuju Baghdad, dan diam di sana hingga meninggal dunia. 

Peristiwa Penyerbuan Shalahuddin ke Negeri Ibn Lyon al-
Armeniy 

Pada tahun 576 H ini, Shalahuddin bermaksud menuju negeri Ibn Lyon 
al-Armeniy setelah menyelesaikan urusannya dengan Qalaj Arsalan. 
Penyebabnya adalah Ibn Lyon al-Armeniy telah menyewa satu kaum dari 
al-Turkiman, dan membagi-bagikan harta kepada mereka. Ia lalu 
memerintahkan mereka agar menggembalakan ternak mereka di 
negerinya, yang penuh dengan benteng yang kokoh (Untuk dapat masuk ke 
sini adalah satu hal yang sulit, sebab terdiri dari gang-gang kecil, gunung-
gunung, dan jurang). Setelah itu ia bergerak ke tempat mereka, 
memperkosa perempuan, dan merampok harta mereka. Ia juga menawan 
para lelaki di sana, dan membunuh sebagian lainnya. 

Mengetahui hal tersebut, Shalahuddin pun menyeberangi Sungai 
Hitam, dan mengumumkan serangan ke negerinya. Ibn Lyon ketakutan dan 
mengkhawatirkan sebuah benteng kuat miliknya, yang terletak di puncak 
sebuah gunung. Ia takut benteng itu akan direbut. Oleh karena itu, ia 
membakar dan membumi-hanguskannya. Demi mendengar hal ini 
Shalahuddin segera bergerak menuju tempat ini. Ia bisa tiba tepat pada 
waktunya sebelum segala perbekalan dan kekayaan yang ada di dalam 
benteng itu dipindahkan. Ia pun merampas harta-harta itu. Kaum 
Muslimin mendapat banyak manfaat dari harta pampasan perang ini. Lalu 
Ibn Lyon mengirimkan pesan kepada Shalahuddin bahwa ia akan 
melepaskan semua tawanan dan mengembalikan harta yang telah 
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dijarahnya kepada pemiliknya, dan sebagai gantinya pasukan Shalahuddin 
harus ditarik mundur dari negerinya. Shalahuddin mengabulkan 
permintaan tersebut. Situasi lalu membaik dan mulai stabil. Para tawanan 
dibebaskan, seluruh harta dikembalikan, dan Shalahuddin pun kembali 
dari negeri itu pada bulan Jumadil Akhir. 

Peristiwa Pengambil-alihan Kota Qafashah oleh Yusuf Ibn 
`Abdul Mu’min setelah Pembangkangan yang Dilakukan 
Penguasanya terhadap Dirinya 

Pada tahun ini, Abu Ya`qub Ibn Yusuf Ibn `Abdul Mu’min bergerak 
menuju Afrika dan menguasai kota Qafashah. Penyebab terjadinya 
peristiwa ini adalah bahwa penguasa kota Qafashah, `Ali Ibn al-Mu`iz Ibn 
al-Mu`taz, ketika melihat masuknya bangsa Turki ke Afrika, dan kekuasaan 
mereka atas sebagian wilayah Afrika serta tunduknya bangsa Arab di 
bawah perintah mereka, berambisi pula untuk menjadi penguasa dan 
memisahkan dirinya dari Yusuf. 

Ia pun lantas menunjukkan kemauannya dan mulai menentang Yusuf. 
Ia mulai melakukan pembangkangan yang didukung oleh penduduk 
Qafashah. Mereka kemudian membunuh setiap orang yang berasal dari 
klan al-Muwahiddun -pengikut Abu Ya`qub. Peristiwa ini terjadi pada 
bulan Syawal tahun 572 H. Lalu Gubernur Bijayah mengirim kabar kepada 
Yusuf Ibn `Abdul Mu’min, dan memberitahukan kekacauan urusan negara, 
dan bergabungnya orang-orang Arab kepada Qaraqusy al-Turki yang 
masuk ke negeri Afrika. Peristiwa itu telah disebutkan sebelumnya, begitu 
pula pembunuhan orang-orang al-Muwahiddun di Qafashah, serta 
dukungan warga Qafashah terhadap pemimpinnya. 

Yusuf Ibn `Abdul Mu’min segera menimbun lembah yang ia pernah 
khawatirkan setelah perjalanannya. Begitu selesai dengan pekerjaan itu ia 
pun menyiapkan pasukan, dan kemudian  bergerak menuju Afrika pada 
tahun 575 H. Ia tiba di kota Qafashah yang merupakan tempat pertahanan 
yang kokoh, dan mengepungnya selama 3 bulan. Di sana ia menebangi 
pepohonan hingga penduduknya pun meminta bantuan. 

Ketika keadaan sudah dirasakan sulit oleh pemimpin dan warga 
Qafashah, `Ali -penguasanya- keluar dari kota ini dengan menyamar. Tak 
ada satu pun warga dan pasukannya yang mengenalnya. Ia berjalan 
menuju tenda Yusuf Ibn `Abdul Mu’min, dan memberitahukan 
kedatangannya kepada pengawal Yusuf. Masuklah pengawal ke dalam 
tenda, dan memberitahukan kedatangan penguasa Qafashah di depan pintu 
tenda. Yusuf terheran-heran bagaimana ia berani menghadap tanpa 
perjanjian sebelumnya. Yusuf pun memerintahkannya untuk masuk. 
Setelah masuk, `Ali mencium tangannya dan berkata: “Saya datang untuk 
memohon ampunan dari Amirul Mukminin untuk diri saya, dan untuk 
warga saya”. Ia juga mempersilahkan Yusuf untuk berbuat apa saja yang 
patut. 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  57

Yusuf memaafkannya dan memberikan amnesti kepada seluruh warga 
kota Qafashah. Ia lalu mengambil alih kota pada permulaan tahun 576 H, 
dan memindahkan `Ali Ibn al-Mu`iz ke kota Maroko. Di sana ia dihormati. 
Yusuf memberinya daerah kekuasaan yang luas. Yusuf juga menggaji 
beberapa orang pengikutnya untuk mengendalikan kota Qafashah. Begitu 
pula emir bangsa Arab, Mas`ud Ibn Zimam, datang menghadap kepada 
Yusuf. Yusuf mengampuninya dan memindahkannya ke Marakish. 
Kemudian Yusuf bergerak menuju al-Mahdiyyah. Di sana ia didatangi oleh 
utusan seorang raja Eropa -penguasa Sicilia- yang mengajaknya berdamai. 
Yusuf lalu melakukan gencatan senjata dengannya selama 10 tahun. 
Karena negeri Afrika sangat gersang, pasukannya menjadi kesulitan untuk 
mendapatkan logistik dan perbekalan, sehingga ia memutuskan untuk 
bergegas pulang kembali menuju Maroko. 

Beberapa Peristiwa 

Pada tahun ini, Syamsuddawlah Turansyah Ibn Ayyub -saudara tertua 
Shalahuddin- meninggal dunia di Alexandria.  Ketika sampai kepadanya 
berita kematian ini, Shalahuddin segera berangkat menuju Mesir pada 
bulan Sya`ban, dan menunjuk keponakannya, `Izzuddin Farakhsyah -anak 
saudaranya, Syahansyah- sebagai wakilnya di Syam. Farakhsyah adalah 
seorang yang cerdas, teguh pendirian dan pemberani. Shalahuddin sendiri 
kemudian mengambil alih Alexandria, lalu berdiam dan meninggal di sana. 

Semasa hidupnya, Syamsuddawlah menguasai sebagian besar wilayah 
Yaman. Para wakilnya di sana selalu mengantarkan kepadanya upeti dari 
Zubayd, Eden, serta kota-kota dan benteng-benteng yang terletak di antara 
kedua tempat ini. Ia adalah orang yang paling dermawan, dan paling 
murah hati. Ia selalu menyedekahkan seluruh harta yang dibawa 
kepadanya dari Yaman. Ketika ia memasuki Alexandria -negeri kekuasaan 
adiknya, Shalahuddin- seluruh harta kekayaannya selama di Yaman habis. 
Bahkan ketika meninggal ia masih menanggung hutang sebesar 200.000 
Dinar Mesir, yang kemudian dilunasi oleh Shalahuddin ketika memasuki 
Mesir. 

Pada tahun ini pula, Abu Thahir Ahmad Ibn Muhammad Ibn Sulfah al-
Asfahani meninggal dunia di Alexandria. Ia menghafal, dan tahu banyak 
mengenai hadits. Ia banyak melakukan perjalanan hanya untuk mencari 
hadits. Pada bulan Muharram tahun ini, meninggal pula `Ali Ibn 
`Abdurrahim yang dikenal dengan nama Ibn al-`Ashshar al-Lughawiy di 
Baghdad. Ia mendengar banyak periwayatan hadits, dan termasuk murid 
Ibn al-Jawaliqiy. 
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Memasuki Tahun 577 H 

Peristiwa Ekspansi ke Negeri al-Kurk 

Pada tahun ini Farakhsyah -wakil Shalahuddin di Damaskus- bergerak 
menuju wilayah Kurk dan mendudukinya. Sebab terjadinya peristiwa ini 
adalah ketika pangeran Arnath -penguasa al-Kurk- yang menjadi iblis 
Eropa, orang terkejam dan paling memusuhi kaum Muslimin, menyiapkan 
dan memobilisasi pasukannya, serta mengumpulkan semua orang yang bisa 
ia kumpulkan. Ia bermaksud bergerak melalui jalan darat menuju Tayma’. 
Dari sini, ia akan melanjutkan gerakannya menuju Madinah, dengan 
tujuan untuk menguasai dan menduduki daerah terhormat ini. 

`Izzuddin Farakhsyah mengetahui hal ini. Ia pun segera memobilisasi 
bala tentara Damaskus, dan bergegas bergerak menuju al-Kurk, 
mendudukinya, dan membumi-hanguskannya. Ia lalu kembali lagi ke 
perbatasan negeri mereka, dan bermukim di sana untuk mencegah 
serangan balasan pangeran Arnath kepada kaum Muslimin. Maksud 
Pangeran Arnath pun menjadi terhalang. Ketika mereka berdua merasa 
terlalu lama berada dalam posisinya, Pangeran Arnath menyadari bahwa 
kaum Muslimin tidak akan mundur hingga kekuatan yang digalangnya 
tercerai berai. Ambisinya untuk bergerak pun menjadi surut. Akhirnya 
Farakhsyah kembali lagi ke Damaskus. Begitulah Allah SWT telah 
melindungi kaum mukminin dari orang-orang kafir. 

Peristiwa Fitnah yang Harus Diwaspadai 

Saifuddawlah Mubarak Ibn Kamil Ibn Munqidz al-Kinani, yang 
merupakan seorang pujangga dan penyair, menjadi wakil Syamsuddawlah 
di Yaman. Ia mengontrol penuh harta kekayaan dan negara setelah 
ditinggalkan oleh Syamsuddawlah, seperti telah disebutkan sebelumnya. 
Keinginannya adalah tinggal di Syam, sebab Syam adalah kampung 
halamannya. Ia lalu mengirim surat kepada Syamsuddawlah untuk 
meminta izin agar ia bisa mengunjunginya. Ia pun diizinkan berkunjung. 
Kemudian ia menunjuk saudaranya Hathan Ibn Kamil Ibn Muqidz al-
Kinani sebagai wakilnya di Zubayd. Ia lalu berangkat menemui 
Syamsuddawlah. Ia dulu bersamanya ketika di Mesir. 

Ketika Syamsuddawlah kemudian meninggal dunia, Saifuddawlah lalu 
tinggal bersama Shalahuddin. Ia diisukan mengambil harta negara Yaman, 
dan menyimpannya. Musuh-musuhnya berusaha menjerumuskannya, 
sementara Shalahuddin tidak menentangnya. Ketika pada tahun itu (577 H)  
Shalahuddin berada di Mesir, Saifuddawlah membuat satu jamuan. Ia 
mengundang banyak orang termasuk para petinggi negara Shalahuddin di 
satu kampung bernama al-`Adawiyyah. Ia mengirimkan para pengikutnya 
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untuk memepersiapkan segala sesuatunya di ibu kota, dan membeli 
makanan yang mereka butuhkan pada jamuan tersebut. Lalu dimulailah 
fitnah dari para musuh. Mereka menyampaikan pada Shalahuddin, bahwa 
Saifuddawlah Ibn Munqidz ingin melarikan diri dengan dibantu para 
pengikutnya. Dan begitu tiba di Yaman, Ibn Munqidz akan segera 
menentang Shalahuddin. 

Demi mendengar berita ini, Shalahuddin segera mengirim pasukan dan 
menangkapnya beserta orang-orang di sekitarnya. Shalahuddin pun 
memenjarakan mereka. Ketika kemudian Shalahuddin mendengar duduk 
perkara sebenarnya, ia segera menyadari bahwa dirinya telah diperdaya 
oleh fitnah dari musuh-musuh Saifuddawlah. Ia pun meringankan segala 
kebutuhan Saifuddawlah, dan memudahkan segala urusannya. 
Shalahuddin lalu memberinya 80.000 Dinar Mesir, sebagai tebusan nilai 
persahabatan Shalahuddin dengan para pengikutnya. Shalahuddin juga 
membebaskan, dan mengembalikan kedudukannya. 

Peristiwa Pengiriman Pasukan Shalahuddin ke Yaman 

Pada tahun ini, Shalahuddin mengerahkan serombongan emirnya -di 
antaranya adalah Sharimuddin Qatlagh Abha, Gubernur Mesir- menuju 
Yaman, karena perseteruan yang terjadi di sana antara wakil-wakil 
saudaranya, Syamsuddawlah. Para wakil itu adalah `Izzuddin `Utsman Ibn 
al-Zanjabili -Gubernur Eden- Haththan Ibn Munqidz -Gubernur Zubayd- 
dan yang lainnya. Ketika mendengar kematian pemimpin mereka, mereka 
berseteru. Bahkan terjadi perang antara `Izzuddin `Utsman dan Haththan. 
Setiap kubu ingin mengalahkan dan menguasai pihak lainnya, sehingga 
masalah menjadi hebat. 

Atas kejadian tersebut, Shalahuddin pun menjadi cemas kalau-kalau 
warga juga terlibat dan ikut berambisi. Ia akhirnya segera mengirimkan 
para emir itu ke Yaman. Qatlagh Abha ditugaskan menguasai Zubayd, dan 
menurunkan Haththan. Ketika Qatlagh lalu meninggal dunia, kembalilah 
Haththan ke tampuk kekuasaan Zubayd. Orang-orang mematuhinya 
karena kedermawanan dan keberaniannya. 

Peristiwa Wafatnya Raja al-Shalih dan Kekuasaan 
`Izzuddin Mas`ud atas Kota Halab 

Pada tahun yang sama di bulan Rajab, Raja al-Shalih Isma`il Ibn 
Nuruddin Mahmud -penguasa Halab- meninggal dunia dalam usia sekitar 
19 tahun. Ketika sakitnya semakin parah, para dokter menyarankannya 
untuk minum khamar sebagai pengobatannya. Ia lalu berkata: “Saya tidak 
mau melakukannya sampai saya meminta fatwa para fuqaha”. Ia pun lalu 
meminta fatwa. Adalah seorang faqih dari aliran Hanafi memberinya fatwa 
yang membolehkan hal itu. Raja kemudian bertanya kepadanya: 
“Bagaimana pendapatmu jika Allah Ta`ala telah mentakdirkan datangnya 
ajal, apakah takdir-Nya itu bisa ditunda dengan minum khamar?” Faqih 
tersebut menjawab: “Tidak”. Raja lalu melanjutkan: “Demi Allah, tidak. 
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Saya menemui Allah, dan saya memakai apa yang telah Dia haramkan atas 
diri saya?” Raja lantas tidak meminumnya. 

Ketika sudah merasa putus asa dengan penyakitnya, Raja 
mengumpulkan seluruh emir dan para pengawalnya. Ia mewasiatkan agar 
tahta negeri ini diserahkan kepada sepupunya, `Izzuddin Mas`ud Ibn 
Mawdud Ibn Zanki. Ia meminta semua yang hadir bersumpah untuk 
melaksanakan wasiat itu. Di antara mereka ada yang berkata: “Imaduddin 
adalah sepupu Anda juga. Dia adalah kakak ipar Anda. Ayah Anda 
mencintai dan megaguminya. Bahkan beliaulah yang mendidiknya. Ia tidak 
punya wilayah kekuasaan kecuali daerah Sinjar. Seandainya Anda 
menyerahkan tampuk kekuasaan kepadanya, niscaya itu merupakan 
tindakan tepat. Sedangkan `Izzuddin menguasai wilayah yang terbentang 
dari Sungai Furat hingga Hamdzan. Ia tidak membutuhkan negeri Anda 
ini”. Raja pun menjawab: “Aku tidak menutup mata akan hal itu. Akan 
tetapi, kalian semua mengetahui bahwa Shalahuddin telah menguasai 
sebagian besar negeri Syam, kecuali apa yang ada di tanganku.  Jika aku 
serahkan Halab kepada `Imaduddin, maka sesungguhnya `Imaduddin tidak 
mampu menjaganya. Jika Shalahuddin merebut Halab, maka tidak ada lagi 
tempat untuk warga kita. Tetapi, jika aku serahkan Halab kepada `Izzuddin, 
maka sesungguhnya `Izzuddin akan mampu menjaganya karena negeri dan 
pasukannya yang sangat besar”. Mereka pun setuju dengan pendapat Raja 
ini, dan kagum atas kecerdasannya padahal ia sedang sakit keras, dan 
masih berusia belia. Akhirnya Raja pun menutup mata untuk selamanya. 
Raja al-Shalih adalah orang yang sangat lemah lembut, terhormat, 
pemurah, dermawan, dan halus tutur katanya. Ia juga adalah orang yang 
ta’at beragama, dan tidak seperti raja-raja atau muda-mudi lainnya yang 
senang berfoya-foya, minum khamar, dan lain sebagainya. Ia mempunyai 
reputasi terpuji di mata rakyatnya, adil terhadap mereka dan dalam setiap 
keputusan yang diambilnya. 

Kemudian Raja al-Shalih mengirimkan para emir menemui Atabik 
`Izzuddin untuk mengundangnya datang ke Halab. Berangkatlah `Izzuddin 
bersama Mujahiduddin Qaymaz menuju Sungai Furat. Ia lalu meminta para 
emirnya untuk datang juga ke Halab. Kemudian pergilah mereka semuanya 
ke Halab. Mereka tiba di sana pada tanggal 20 Sya`ban. Untung saja ketika 
itu Shalahuddin sedang berada di Mesir, karena kalau tidak niscaya ia akan 
mengejar mereka dan memerangi mereka, dan mencegat perjalanan 
mereka dari sungai Furat. 

Sementara itu Taqiyuddin `Umar, keponakan Shalahuddin, sedang 
berada di kota Manbaj. Ia kabur dari sana menuju Humat. Warga Humat 
pun berontak. Mereka menyerukan syi`anya `Izzuddin. Militer Halab 
segera berkonsultasi dengan `Izzuddin untuk menyerang Damaskus. 
Mereka berambisi ingin menguasai Damaskus dan kota-kota lainnya di 
negeri Syam. Mereka juga memberitahukan kepada `Izzuddin tentang 
kecintaan warga Damaskus kepadanya, dan juga kepada keluarganya. 
Tetapi `Izzuddin tidak ingin melakukan serangan. Ia berkata: “Di antara 
kita sudah ada perjanjian. Kita tidak akan pergi ke sana”. Ia lalu tinggal di 
Halab selama beberapa bulan, lalu berangkat menuju al-Reqa. 
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Peristiwa Penyerahan Kota Halab kepada `Imaduddin dan 
Pengambilan Kota Sinjar sebagai Kompensasinya 

Tatkala `Izzuddin memasuki kota al-Reqa, ia bertemu dengan utusan 
saudaranya, `Imaduddin -penguasa Sinjar- yang meminta agar `Izzuddin 
menyerahkan kota Halab kepada `Imaduddin. Sebagai gantinya, 
`Imaduddin akan menyerahkan kota Sinjar kepada `Izzuddin. Akan tetapi 
`Izzuddin tidak mengabulkan permintaan ini, dan `Imaduddin masih tetap 
memaksa. Ia berkata: “Kalian serahkan kota Halab kepadaku, jika tidak 
maka aku akan serahkan kota Sinjar kepada Shalahuddin”. Lalu `Izzuddin 
bermusyawarah dengan para emir untuk menyerahkan kota Halab kepada 
`Imaduddin. Orang yang paling keras menuntut di antara para emir itu 
adalah Mujahiduddin Qaymaz. `Izzuddin tidak mungkin menentangnya 
karena kedudukannya, serta besarnya pasukan dan negeri yang 
dipimpinnya. Sementara Mujahiduddin melakukan hal itu karena segan 
kepada `Izzuddin. Sebab, baginya `Izzuddin adalah seorang yang 
mempunyai tempat di hatinya, di samping jumlah pasukannya yang sangat 
besar. Tetapi para emir di Halab sedikitpun tidak memandang 
Mujahiduddin. Mereka meperlakukannya seperti perlakuan tentara 
Moshul. 

Akhirnya ditetapkanlah bahwa kota Halab akan diserahkan kepada 
`Imaduddin, dan sebagai gantinya kota Sinjar akan diambil alih. 
Bergeraklah `Imaduddin menuju Halab untuk melakukan serah terima, dan 
menyerahkan Sinjar kepada saudaranya, untuk kemudian kembali pulang 
ke Moshul. Shalahuddin yang berada di Mesir, pada saat mendengar bahwa 
Sinjar telah dikuasai oleh `Izzuddin, menjadi cemas. Shalahuddin menjadi 
berpikir dua kali untuk bergerak dari Halab menuju Damaskus dan kota 
lainnya, untuk menduduki seluruh Syam. Ia menjadi frustasi dengan Halab. 
Tapi, ketika Shalahuddin mendengar bahwa `Imaduddin menguasai kota 
Halab, ia segera keluar dari Mesir saat itu juga. Ia bergerak menuju Syam. 
Selanjutnya Shalahuddin menjadi ujian berat bagi negeri yang dikuasai 
`Izzuddin, sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti. 

Peristiwa Blokade Benteng al-Beyrah oleh Penguasa 
Merdin dan Bantuan Shalahuddin terhadap Benteng 
Tersebut 

Benteng al-Beyrah, yang terbentang di atas Sungai Furat dari tanah al-
Jazirah, merupakan milik Syihabuddin al-Artaqi -sepupu Quthbuddin 
Aylghazi Ibn Albi Ibn Timirtasy Ibn Aylghazi Ibn Artaq- penguasa Merdin. 
Ia sebelumnya tunduk di bawah Nuruddin Mahmud Zanki, penguasa Syam. 
Ketika Syihabuddin meninggal dunia, benteng al-Beyrah pun dikuasai oleh 
putranya, yang tunduk kepada `Izzuddin Mas`ud, penguasa Moshul. 

Pada tahun ini penguasa Merdin mengirimkan surat kepada `Izzuddin, 
yang isinya meminta agar ‘Izzuddin memberikan izin untuk mengepung 
benteng al-Beyrah dan mendudukinya. `Izzudin pun memberikan izinnya, 
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sehingga bergeraklah penguasa Merdin bersama bala tentaranya menuju 
benteng Samysath yang merupakan miliknya. Ia singgah sejenak di sana, 
untuk selanjutnya mengerahkan kekuatan militernya menuju al-Beyrah 
dan mengepungnya. Akan tetapi mereka belum juga berhasil 
mendudukinya, walau masih terus mengepungnya. Lalu penguasa benteng 
al-Beyrah mengirimkan surat kepada Shalahuddin yang telah keluar dari 
Mesir, yang berisi permintaan bala bantuan untuk mengusir bala tentara 
kerajaan Merdin -kelak ia akan tunduk di bawah kekuasaan Shalahuddin 
sebagaimana ayahnya dulu tunduk kepada Nuruddin. Shalahuddin 
memenuhi permintaan ini. Ia segera mengirim utusan kepada penguasa 
Merdin meminta kebaikannya untuk mundur dari benteng tersebut. Akan 
tetapi permintaan tersebut tidak dipenuhi, padahal saat itu ia masih sibuk 
dengan Eropa. Tatkala penguasa Merdin melihat lamanya pengepungan 
atas benteng itu, dan tidak berhasil mencapai tujuannya, ia pun segera 
memerintahkan pasukannya untuk mundur dari sana dan kembali ke 
Merdin. Kemudian penguasa benteng itu menemui Shalahuddin, dan 
menyertai Shalahuddin hingga menyeberangi sungai Furat, sebagaimana 
akan kita sebutkan nanti, jika Allah SWT menghendaki. 

Beberapa Peristiwa 

Pada tahun ini kemungkaran merajalela di kota Baghdad. Orang-orang 
menjadi gemar meminum minuman keras, dan melakukan prostitusi. 
Penjaga kota pun akhirnya mengerahkan sekelompok pasukan patroli 
untuk menghancurkan segala minuman keras, dan menahan para pelacur. 
Ada suatu keajaiban terjadi pada saat itu. Ketika suatu saat dilakukan 
patroli, ada seorang perempuan pelacur yang mengetahui kedatangan 
pasukan patroli tersebut dan segera berbaring pura-pura kesakitan. Ia 
sengaja meninggikan suara rintihannya. Ketika menemukannya dalam 
keadaan seperti itu, pasukan patroli pun segera meninggalkannya. Melihat 
keadaan sudah aman, perempuan itu berusaha untuk bangun. Tetapi 
ternyata ia tidak bisa, dan tiba-tiba ia hamil dengan mendadak. Karena 
ketakutan, ia berteriak-teriak: “Bencana, bencana!” hingga akhirnya ia 
mati. 

Pada tanggal 10 Dzulhijjah tahun yang sama, Emir Himamuddin Tatar, 
penguasa benteng Tikrit di Muzdalifah, meninggal dunia. Sebelumnya ia 
mengangkat Emir `Isa Ibn Akhi Mawdud sebagai wakilnya, untuk 
menggantikannya sementara ia pergi menunaikan ibadah haji. Ia 
meninggal dan dimakamkan di al-Ma`la, sebuah tanah pemakaman di 
Mekkah. 

Pada tahun ini pula di bulan Sya`ban, `Abdurrahman Ibn Muhammad 
Ibn Abi Sa`id Abu al-Barakat al-Nahwi, yang dikenal dengan nama Ibn al-
Anbari, wafat di kota Baghdad. Ia meninggalkan karya-karya yang bagus 
dalam bidang gramatikal bahasa Arab. Ia adalah seorang faqih dan shalih. 

Pada tahun ini meninggal pula Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Mahran, 
seorang faqih aliran Syafi`i, di Jazirah Ibn `Umar. Ia adalah seorang yang 
sangat baik dan wara’. 
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Memasuki Tahun 578 H 

Pergerakan Shalahuddin Menuju Negeri Syam dan 
Serangannya atas Eropa 

Pada tahun ini, tepatnya tanggal 5 Muharram, Shalahuddin bergerak 
dari Mesir menuju Syam. Satu hal ajaib yang pernah diceritakan adalah 
ketika Shalahuddin keluar dari kota Kairo dan tinggal di tendanya, hingga 
seluruh tentara, para petinggi negara, alim ulama, para pujangga, dan 
orang yang akan melepasnya serta orang yang akan menyertainya 
berkumpul. Di antara mereka ada yang mengucapkan kata perpisahan, 
sementara mereka tidak  menyertainya dalam perjalanannya. Di antara 
orang-orang yang datang, ada seorang guru yang bertugas mengajar 
putra-putra Shalahuddin. Ia melongokkan kepalanya di antara para 
pengunjung seraya bersyair: 

“Nikmatilah harumnya bunga sedap malam, 

Sebab setelah malam berlalu tidak ada lagi harumnya bunga sedap 
malam”. 

Demi mendengar ini Shalahuddin menutup pertemuan teresbut 
sehingga para pengunjung membubarkan diri. Guru itu tidak kembali lagi 
ke Kairo hingga meninggal bersamaan dengan berlalunya waktu. 

Setelah pelepasan itu, Shalahuddin bergerak keluar dari Mesir. Ia 
diikuti oleh para pedagang, dan orang-orang yang dulunya datang ke 
Mesir dari Syam karena kemarau panjang di Syam, serta banyak sekali 
ulama. Shalahuddin bergerak melalui Aylah. Ia mendengar bahwa tentara 
Eropa telah berkumpul untuk melawannya, dan mencegat perjalanannya. 
Ketika Shalahuddin sudah mendekati negeri mereka, ia memerintahkan 
kaum dhu`afa dan kaum papa untuk berjalan bersama saudaranya, 
Tajulmuluk Buri, memasuki Damaskus. Shalahuddin sendiri tetap berada di 
tengah-tengah barisan pasukan tempurnya. Ia lalu melancarkan serangan 
ke seluruh pelosok negeri Eropa ini, sehingga tidak ada satu orang Eropa 
pun yang berrani mendekatinya. Yang paling banyak menerima serangan 
adalah kota al-Kirk dan al-Syubek. Kemudian Shalahuddin bergerak 
menuju Damaskus, dan tiba di sana pada tanggal 11 Shafar tahun 578 H. 

Peristiwa Kekuasaan Kaum Muslimin atas Satu Daerah 
Eropa di Syam 

Pada tahun yang sama di bulan Shafar juga, kaum Muslimin berhasil 
membebaskan satu daerah dari tangan Eropa. Daerah ini dikenal dengan 
nama Habsjaldak, yang termasuk ke dalam wilayah Thabariyyah. Hal ini 

 
 



 

Shalahuddin al-Ayyubi – Sang Pembebeas Tanah Para Nabi _______________________________________  64

disebabkan ketika mendengar pergerakan Shalahuddin dari Mesir menuju 
Syam, Eropa segera melakukan mobilisasi. Mereka mengumpulkan pasukan 
berkuda dan pasukan infanteri. Mereka berkumpul di daerah al-Kurk, di 
dekat jalan yang akan dilalui Shalahuddin, seraya berharap bisa mencuri 
kesempatan, atau memenangkan pertempuran, dan barangkali bisa 
mengalangi kaum Muslimin untuk bergerak dengan mencegatnya di 
beberapa jalan yang sempit. Ketika mereka menjalankan rencana itu, negeri 
mereka menjadi kosong dari arah Syam. 

Farakhsyah yang mengetahui hal ini segera mengumpulkan tentara di 
Syam, dan kemudian bergerak menuju negeri kekuasaan Eropa tersebut. Ia 
menyerangnya, dan membumi-hanguskan Daburiyah serta desa-desa 
sekitarnya. Ia menawan kaum laki-laki dan membunuh beberapa di 
antaranya, menahan kaum wanita, dan mengambil harta pampasan 
perangnya. Ia membebaskan daerah yang dulunya sering menimbulkan 
masalah berat bagi kaum Muslimin ini, dari kekuasaan Eropa. Kaum 
Muslimin pun amat bergembira dengan peristiwa pembebasan ini. 
Farakhsyah lalu mengirimkan berita gembira ini kepada Shalahuddin, dan 
setelah itu ia segera bergabung dengan Shalahuddin di tengah 
perjalanannya. Peristiwa ini telah mematahkan kekuatan dan semangat 
tentara Eropa. 

Peristiwa Diutusnya Saiful Islam ke Yaman dan 
Kekuasaannya atas Yaman 

Pada tahun ini `Izzuddin `Utsman al-Zanjabili -pejabat Gubernur Eden- 
mengirim surat kepada Shalahuddin memberitahukan tentang pendudukan 
Haththan Ibn Munqidz di Yaman. Ia meminta Shalahuddin untuk 
mengirimkan beberapa orang keluarganya sebab Haththan terlalu kuat, 
sehingga ‘Izzuddin takut padanya. Atas surat tersebut, Shalahuddin 
kemudian memerintahkan saudaranya, Saiful Islam Taghdakin, untuk 
bergerak ke Yaman dan memberinya mandat untuk menguasainya. Ia 
ditugaskan untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di sana. 

Sesampainya Saiful Islam ke Zubaid, Haththan Ibn Munqidz menjadi 
ketakutan. Ia lalu berlindung di beberapa benteng. Tetapi Saiful Islam 
masih mempercayainya, dan memberinya hadiah. Saiful Islam 
memperlakukannya dengan baik hingga Haththan mau menemuinya. Ia 
menjalin hubungan baik, dan memperlakukannya dengan apa yang tak 
pernah dibayangkan sebelumnya. Akan tetapi Haththan tidak mempercayai 
Saiful Islam. Ia lalu meminta satu payung hukum untuk menyerang Syam. 
Saiful Islam tidak mau mengabulkan permintaannya ini, sebagai petunjuk 
bahwa Haththan berada di bawahnya. Namun Haththan masih saja 
memintanya hingga ia diizinkan. Ia lalu mengeluarkan semua properti, 
harta kekayaan, hewan ternak, keluarga dan para pengikutnya, serta 
seluruh yang ia miliki. Ia mengerahkan semuanya. Kemudian keesokan 
paginya ia menemui Saiful Islam untuk mengucapkan kata perpisahan, 
namun Saiful Islam malah menangkapnya, dan memulangkan semua 
hartanya. Akhirnya ia mengambil harta itu, dan memenjarakan Haththan 
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di sebuah benteng. Ini adalah akhir dari riwayat kekuasaan Haththan di 
Yaman. Konon ia dibunuh dalam tahanannya. 

Di antara harta yang diambil oleh Saiful Islam darinya adalah mata 
uang emas yang ditempatkan di dalam 70 karung. Sementara itu, `Izzuddin 
`Utsman al-Zanjabili, ketika mendengar apa yang menimpa Haththan, 
menjadi ketakutan. Ia segera pergi menuju Syam dengan ketakutan 
mengintai. Ia memindahkan sebagian besar hartanya melalui jalan laut. 
Akan tetapi, tanpa diduga kapal-kapal pengikut Saiful Islam 
menemukannya. Mereka lalu mengambil semua harta yang dimiliki oleh 
`Izzuddin, dan tidak ada sedikit pun hartanya yang tersisa, kecuali apa yang 
dibawanya di perjalanan. Akhirnya Zubayd dan Eden serta wilayah yang 
terletak di antara keduanya, berhasil dikuasai oleh Saiful Islam. 

Peristiwa Serangan Shalahuddin atas Kota al-Ghawr dan 
Kota-kota Eropa Lainnya 

Ketika tiba di Damaskus -seperti telah dikisahkan- Shalahuddin tinggal 
selama beberapa hari agar ia dan pasukannya bisa beristirahat sejenak, 
setelah itu ia bergerak menuju negeri Eropa pada bulan Rabi`ul Awwal. Ia 
bermaksud menyerang Thabariyyah. Ia pun berhenti di satu daerah di 
dekatnya, dan mendirikan tenda di al-Aqhawanah yang masuk ke dalam 
wilayah Yordania. Untuk menyambut kedatangan Shalahuddin tersebut, 
datanglah bala tentara Eropa dengan lengkap. Shalahuddin lalu 
memerintahkan Farakhsyah -keponakannya- untuk bergerak menuju 
Baysan. Farakhsyah memasuki wilayah ini secara paksa. Ia merampas 
semua harta perang, membunuh, dan menawan orang. Ia menyerang al-
Ghawr dengan hebat. 

Datanglah bangsa Arab untuk menyerang Jenin dan al-Lujun serta 
wilayah itu, hingga mendekati Maraj Akka. Tentara Eropa pun mundur 
dari Thabariyyah hingga mencapai gunung Kawkab. Shalahuddin 
mendesak mereka. Ia mengirimkan pasukan untuk menghujani mereka 
dengan anak panah. Atas serangan tersebut tentara Eropa tidak berkutik. 
Shalahuddin lalu memerintahkan dua keponakannya, Taqiyuddin `Umar 
dan `Izzuddin Farakhsyah, untuk menyerang sisa kekuatan militer Eropa. 
Mengetahui hal tersebut, tentara Eropa lebih memilih untuk 
menyelamatkan diri. Tibalah mereka di Ghafar Bala. Ketika Shalahuddin 
melihat apa yang telah menimpa mereka dan negeri mereka, ia segera 
kembali ke Damaskus. 

Pengepungan Beirut 

 Selanjutnya Shalahuddin bergerak dari Damaskus menuju Beirut. Ia 
lalu menduduki negeri ini dan memerintahkan armada Mesir untuk datang 
melalui laut ke Damaskus. Armada Mesir pun datang, dan mendarat di 
Beirut. Armada besar ini kemudian menyerang dan menguasai Beirut. 
Shalahuddin kemudian datang menyusul untuk menyerang dan merampas 
di tempat-tempat yang tidak bisa dicapai oleh Armada Mesir. Setelah itu 
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Shalahuddin mengepung Beirut selama beberapa hari. Ia sudah berniat 
untuk terus mengepungnya hingga ia bisa membebaskan kota Beirut. 

Kemudian datanglah kabar berita bahwa samudera telah 
menenggelamkan satu ekspedisi Eropa yang hendak menuju Dimyath. 
Mereka semula pergi untuk berziarah ke Baitul Maqdis (Betlehem). 
Mendengar kabar itu, armada Mesir langsung menawan mereka yang 
masih hidup, sedangkan lainnya tenggelam di tengah lautan. Jumlah 
tawanan mencapai 676 ribu orang. Kabar gembira ini sungguh 
menakjubkan. 

Peristiwa Penyeberangan Shalahuddin di Sungai Furat dan 
Kekuasaannya atas Negeri-negeri al-Jazirah 

Pada tahun 578 H ini, Shalahuddin menyeberangi Sungai Furat menuju 
negeri-negeri di wilayah al-Jazirah. Penyebabnya adalah bahwa 
Muzhaffaruddin Kawkabry Ibn Zainuddin `Ali Ibn Bektakin, yang 
merupakan walikota Harran -kota itu dikuasakan kepadanya oleh 
`Izzuddin Atabik- mengirim surat kepada Shalahuddin yang ketika itu 
mengepung kota Beirut. Dalam suratnya itu ia memberitahu Shalahuddin 
bahwa dirinya mendukung Shalahuddin, dan mencintai negaranya. Ia 
menjanjikan pertolongan kepada Shalahuddin jika mau menyeberangi 
Sungai Furat. Ia juga menjanjikan Shalahuddin negerinya, dan memintanya 
untuk segera datang. Selain itu, ia juga mengutus langsung 
Muzhaffaruddin Tatari, untuk meminta Shalahuddin untuk datang. 
Shalahuddin pun semakin semangat untuk memenuhi permintaan tersebut, 
seraya menampakkan bahwa dirinya ingin melakukan pengepungan atas 
kota Halab untuk menyembunyikan situasi sebenarnya. 

Berangkatlah Shalahuddin dari Beirut. Ketika ia sudah mendekati 
sungai Furat, Muzhaffaruddin pergi menemuinya. Ia juga ikut 
menyeberangi sungai Furat, dan bergabung dengan Shalahuddin menuju 
benteng al-Beyrah. Benteng ini sangat tangguh. Terbentang di atas sungai 
Furat, dari arah wilayah al-Jazirah. Penguasa benteng itu sendiri telah 
bergabung dengan Shalahuddin dan tunduk kepadanya, yang sebelumnya 
telah kita ketahui bersama penyebabnya. Ia bersama pasukannya telah 
menyeberangi sungai Furat melalui jembatan yang ada di sisi benteng al-
Beyrah. Sementara itu `Izzuddin -penguasa Moshul- dan Mujahiduddin 
ketika mendengar berita tentang tibanya Shalahuddin di Syam, segera 
mengumpulkan bala tentara mereka. Mereka lalu bergerak dalam dua 
kelompok agar terlihat hebat dan kompak dengan tujuan untuk 
mengalihkan Shalahuddin dari Halab. Sampailah mereka ke satu tempat. 
Mereka mengalami sesuatu yang berada di luar perhitungan mereka. 
Ketika mendengar bahwa Shalahuddin telah menyeberangi sungai Furat, 
mereka berdua segera kembali ke Moshul. Mereka mengutus tentara ke 
kota al-Reha untuk melindungi dan mempertahankannya. 

Tatkala Shalahuddin mendengar hal tersebut, semakin kuatlah 
keinginannya untuk menguasai negeri itu. Setelah menyeberangi sungai 
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Furat, ia menulis surat kepada raja-raja penguasa wilayah-wilayah di 
negeri itu. Ia berjanji akan memberikan imbalan jika mereka mau 
membantunya. Yang pertama kali merespon permintaan Shalahuddin 
adalah Nuruddin Muhammad Ibn Qara Arsalan -penguasa al-Mihtsan- 
karena adanya perjanjian yang mengikat mereka berdua ketika ia berada di 
Syam bersama Shalahuddin. Perjanjian itu adalah jika Shalahuddin 
mengepung kota Amid dan menguasainya, maka kota itu akan diserahkan 
kepada Nuruddin. Shalahuddin kemudian bergerak menuju kota al-Reha. 
Ia mengepungnya pada bulan Jumadil Awwal. Ia menyerang kota itu 
dengan gempuran yang dahsyat (Ada beberapa orang tentara yang pernah 
berbicara kepada saya bahwa ia pernah mendapati empat belas lubang 
pada satu sarung anak panah. Sarung itu telah tertembak oleh anak-anak 
panah). 

Shalahuddin melanjutkan serangan ke kota tersebut. Ketika itu, di al-
Reha ada gubernurnya, yaitu Emir Fakhruddin Mas`ud al-Za`farani. Demi 
melihat dahsyatnya pertempuran, ia memutuskan menyerah kepada 
Shalahuddin. Ia meminta jaminan keamanan, dan menyerahkan negeri itu 
kepada Shalahuddin. Ia lalu menjadi abdi yang berkhidmat kepada 
Shalahuddin. Ketika Shalahuddin sudah berhasil menguasai kota, ia segera 
bergerak menuju benteng pertahanan. Lalu benteng itu diserahkan 
kepadanya oleh al-Dazdar yang berada di sana dengan harta yang 
dirampoknya. Ketika berhasil merebutnya, Shalahuddin menyerahkan 
benteng itu kepada Muzhaffaruddin bersama dengan Harran. Kemudian 
Shalahuddin melanjutkan perjalanannya menuju al-Reqa melalui Harran. 

Ketika tiba di sana, kota itu masih dikuasai oleh Quthbuddin Yanal Ibn 
Hassan al-Manbaji. Quthbuddin pun segera pergi bergabung dengan 
`Izzuddin Atabik. Kota ini selanjutnya dikuasai oleh Shalahuddin. 

Kemudian Shalahuddin bergerak menuju al-Khabur, Qarqisia, Maksin 
dan `Araban, dan ia berhasil menguasai seluruh wilayah tersebut. Ketika 
menguasai al-Khabur, Shalahuddin bergerak menuju Nashibayn. Ia 
menduduki kota itu, dan hanya tertinggal bentengnya saja. Shalahuddin 
lalu mengepung benteng kota itu selama beberapa hari hingga berhasil 
merebutnya juga. Shalahuddin lalu tinggal di sana untuk memperbaiki 
keadaannya. Kemudian benteng itu dikuasakan kepada pengikut 
Shalahuddin yang bernama Abu al-Hayja’ al-Samin. Shalahuddin lalu 
berangkat pergi dari benteng tersebut bersama Nuruddin. Kemudian ia 
mendapatkan kabar berita bahwa Eropa menyerang Damaskus. Mereka 
telah menjarah desa-desa, dan telah sampai ke daerah Daria untuk 
membumi-hanguskan masjidnya. Wakil kota Damaskus lalu mengutus 
beberapa orang Kristen untuk menemui mereka. Ia berpesan kepada 
mereka: “Jika kalian menghancurkan masjid, maka kami akan bangun lagi, 
dan kami juga akan membatalkan semua sumpah setia kami kepada kalian 
di negeri kami. Kami juga tidak akan memastikan kepada seorangpun 
untuk memperbaiki sumpah itu”. Mereka lalu meninggalkannya. Ketika 
berita itu sampai ke telinga Shalahuddin, ia segera memerintahkan agar 
mereka yang masih fanatik kepada `Izzuddin untuk segera kembali. Ia 
berkata: “Mereka telah menghancurkan desa-desa, dan mendapatkan satu 
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negeri sebagai gantinya. Kita akan kembali dan memperbaikinya. Kita 
perkuat tujuan kita untuk menyerbu negeri mereka”. Ia tidak mencabut 
ucapannya, dan terjadilah apa yang diucapkannya. 

Peristiwa Pengepungan Moshul oleh Shalahuddin 

Ketika Shalahuddin menguasai Nashibayn, ia mengumpulkan para emir 
dan para konsultannya. Shalahuddin meminta pertimbangan mereka negeri 
mana yang akan diserang pertama kali. Apakah Moshul, Sinjar atau Jazirah 
Ibn `Umar. Pendapat mereka berlainan. Lalu berkatalah Muzhaffaruddin 
Kawkabry Ibn Zainuddin: “Sebaiknya kita mulai dengan kota selain 
Moshul. Sebab Moshul sesungguhnya sudah ada di genggaman kita, itu 
pasti. `Izzuddin dan Mujahiduddin saat mendengar pergerakan kita 
menuju Moshul, mereka berdua pasti akan meninggalkannya. Mereka 
berdua akan mencari perlindungan di benteng-benteng yang terletak di 
daerah pegunungan”. Pendapatnya ini disepakati oleh Muhammad Ibn 
Syirkuh. Muhammad telah memberikan banyak upeti kepada Shalahuddin 
dengan permohonan untuk memberikan Moshul kepadanya jika 
Shalahuddin berhasil mendudukinya. Permohonannya ini dikabulkan oleh 
Shalahuddin. Ia setuju dengan pendapat ini karena didorong oleh hawa 
nafsunya. 

Bergeraklah Shalahuddin menuju Moshul. Sementara itu `Izzuddin -
penguasa Moshul- beserta Mujahiduddin, wakilnya, telah mengumpulkan 
pasukan dalam jumlah besar. Pasukan itu terdiri dari pasukan berkuda dan 
pasukan infanteri. Mereka unjuk senjata, perangkat perang yang membuat 
mata terbelalak, dan mengeluarkan banyak uang. Mujahiduddin sendiri 
mengeluarkan banyak uang. Ia mengatur sendiri segala urusan dan 
keperluannya dengan baik. Mereka berusaha memasok negeri-negeri yang 
masih berada di bawah kekuasaan mereka dengan orang-orang terbaik, 
persenjataan dan logistik. Shalahuddin lalu bergerak mendekati Moshul 
bersama Muzhaffaruddin, sepupunya Nashiruddin Ibn Syirkuh, dan 
beberapa orang pejabat militernya. Di sana ia meninggalkan pasukannya.  

Perebutan Kota Sinjar oleh Shalahuddin 

Ketika Shalahuddin beranjak dari Moshul menuju Sinjar, Mujahiduddin 
segera mengerahkan pasukannya yang kuat menuju kota ini. Shalahuddin 
mengetahui hal ini, lalu mencegah mereka untuk tiba ke Sinjar dan 
mencegat mereka. Ia merampas senjata serta perlengkapan perang mereka, 
kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Sinjar. 

Syarafuddin -Emir Amiran Hanadu- saudara `Izzuddin penguasa 
Moshul, datang bersama pasukannya ke kota ini. Ia mendesak dan 
memaksa Shalahuddin untuk berperang melawannya. Lalu beberapa emir 
bangsa Turki yang berasal dari al-Zarzariyah menulis surat kepada 
Shalahuddin. Ia meminta saran tentang arah mana ia bisa memasuki kota 
agar bisa mengambil-alihnya. Shalahuddin lalu memasukinya pada malam 
hari. Ia lalu mengambil alih dan menguasai al-Basyurah. Ketika 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  69

Syarafuddin mendengar hal ini, ia takluk dan meminta suaka kepada 
Shalahuddin. Shalahuddin pun memberinya jaminan perlindungan. 
Seandainya saja Syarafuddin menyerang dari arah wilayah tersebut, niscaya 
ia bisa mengusir pasukan Shalahuddin. Dan seandainya ia berlindung di 
benteng, niscaya ia bisa menjaganya, serta mampu mempertahankannya. 
Akan tetapi ia tidak mampu melakukan semua itu. Ketika ia meminta 
jaminan keamanan dari Shalahuddin, Shalahuddin mengabulkannya. 
Syarafuddin kemudian pergi menuju Moshul bersama orang-orangnya, 
sehingga semakin kokohlah kedudukan Shalahuddin di Sinjar. 

Sebetulnya, Shalahuddin bermaksud untuk mengembalikannya kepada 
orang-orang Moshul jika ia meninggalkannya, sebab di kota ini tidak ada 
satupun benteng kecuali al-Reha. Kemudian Shalahuddin membangun 
tembok kota di Sinjar, dan memberikan kuasa kepada Sa`duddin Ibn 
Mu`inuddin Anaz untuk menjadi wakilnya di sana. Sa`duddin termasuk 
salah seorang emirnya yang terbesar, dan yang terbaik. 

Kembalinya Shalahuddin ke Harran 

Setelah Shalahuddin menguasai Sinjar dan mengukuhkan 
kekuasaannya, ia bergerak kembali menuju Harran. Ia ditemui oleh warga 
di sana yang mengadukan Abu al-Hayja’ al-Samin, dan menyesali sikap 
tiraniknya. Mereka juga meratapi negeri `Izzuddin dan keadilannya kepada 
mereka. Ketika Shalahuddin mendengar hal ini, ia menentang Abu al-
Hayja’ atas sikap tiraniknya. Ia memecatnya dan membawanya kembali 
bersamanya. Lalu Shalahuddin bergerak menuju Harran, dan membagi-
bagi pasukannya agar mereka bisa beristirahat. Sedangkan Shalahuddin 
sendiri tetap bersama jajaran elit dan orang-orang kepercayaannya. 
Shalahuddin tiba di Harran pada awal-awal bulan Dzulqa`idah tahun 578 
H. 

Koalisi antara `Izzuddin dan Syah Arman 

Pada tahun yang sama di bulan Dzulhijjah, Atabik `Izzuddin -penguasa 
Moshul- berkoalisi dengan Syah Arman -penguasa Khalath- untuk 
melawan Shalahuddin. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan delegasi-
delegasi `Izzuddin untuk menemui Syah Arman, untuk meminta bantuan 
dan pertolongan menghadapi Shalahuddin. Lalu Syah Arman mengirimkan 
beberapa utusan menemui Shalahuddin, yang memintanya agar bersedia 
menghentikan agresi ke Moshul, dan segala hal yang berkaitan dengan 
`Izzuddin. Akan tetapi Shalahuddin tidak mengabulkan permintaan 
tersebut, bahkan malah menentangnya. Akhirnya diutuslah Saifuddin 
Bektamar yang menjadi orang nomor dua di Khalath setelah Syah Arman. 
Bektamar mendatangi Shalahuddin seraya mengepung Sinjar, memintanya 
untuk segera angkat kaki dari kota ini. Bektamar mengatakan bahwa jika 
Shalahuddin tidak mau pergi dari Sinjar, ia akan menyerangnya habis-
habisan. Bektamar lalu meminta kebaikan hati Shalahuddin. Shalahuddin 
sengaja tidak memberikan jawaban, dengan harapan agar ia mau 
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membuka serangan. Ketika Bektamar melihat hal itu, ia segera 
mengeluarkan ultimatum. Ia meninggalkan Shalahuddin dalam keadaan 
marah. Ia juga tidak mau menerima hubungan apapun. Ia lalu 
memberitahukan kepada atasannya mengenai hal tersebut, dan menakut-
nakuti konsekuensi dari menentang Shalahuddin. 

Pergilah Syah Arman dari Khalath, dan berkemah di perbatasan kota. 
Lalu ia bergerak menuju Maridyn. Ketika itu penguasa Maridyn adalah 
Quthbuddin Ibn Najmuddin Albi, keponakan Syah Arman dan sepupu 
`Izzuddin. Mereka melindunginya karena `Izzuddin telah menikahi putri 
Quthbuddin. Syah Arman mendatangi negeri para Syah bersama penguasa 
Badlis, dan Arzan. Kemudian Atabik `Izzuddin berangkat dari Moshul 
bersama pasukannya. 

Shalahuddin yang telah menguasai Sinjar berangkat dari Sinjar menuju 
Harran, dan membagi pasukannya. Ketika Shalahuddin mendengar koalisi 
tersebut, ia meminta Taqiyuddin -keponakannya- yang sedang berada di 
Humat untuk segera bergabung dengan pasukannya. Sampailah Taqiyuddin 
dalam waktu singkat. Shalahuddin lalu berkonsultasi dengannya untuk 
pergi dari sana. Shalahuddin juga memperingatkan Taqiyuddin untuk 
waspada terhadap orang sekitarnya. Keinginan Shalahuddin ketika itu 
adalah pergi dari tempat itu. Shalahuddin pun akhirnya pergi menuju Ra’su 
`Ayn. Ketika pasukan koalisi mendengar kepergian Shalahuddin, mereka 
menjadi bercerai berai. Syah Arman sendiri kembali ke Khalath. Ia meminta 
maaf karena telah mengumpulkan pasukan, dan menariknya kembali. 
Sedangkan `Izzuddin pulang ke Moshul. Quthbuddin sendiri tinggal di 
Maridyn. Shalahuddin pergi dan singgah di Jawzam yang berada di bawah 
kekuasaan Maridyn selama beberapa hari. 

Kemenangan atas Eropa di Lautan `Aydzab 

Pada tahun ini, pangeran yang menjadi penguasa al-Kurk membangun 
satu armada. Armada ini selesai, dan tidak ada yang belum dikerjakan 
kecuali hanya menggabungkan beberapa bagiannya satu sama lain, 
kemudian dibawa ke laut ‘Aylah. Ia membuatnya secepat mungkin. Setelah 
selesai, armada ini diisi dengan pasukan dan alat-alat tempur untuk 
kemudian bergerak di lautan lepas. Mereka membagi armada ini menjadi 
dua kelompok. Kelompok pertama bertugas mengepung benteng ‘Aylah dan 
mengalangi penduduknya untuk mendapatkan air, sehingga penduduk 
‘Aylah menjadi susah dan kepayahan. Sedangkan kelompok kedua bergerak 
ke arah `Aydzab dan membuat kerusakan di pantai-pantai. Mereka 
menjarah dan mengambil apa yang mereka jumpai dari kapal-kapal Islam 
serta para saudagar yang ada di atasnya. Mereka memperdaya orang-orang 
di negeri mereka pada saat sedang lengah. Mereka belum pernah 
mengadakan perjanjian tentang laut ini, baik terhadap orang Eropa, para 
saudagar maupun para pejuang. 

Pada saat itu di Mesir ada seorang ratu adil, yaitu Abu Bakar Ibn Ayyub 
yang menjadi wakil dari saudaranya, Shalahuddin. Ia segera menyusun 
barisan armadanya, lalu mengerahkannya. Di dalam armada ini sudah 
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terkumpul banyak sekali kaum Muslimin. Panglimanya adalah 
Hassanuddin Lu’lu’ul Hajib. Ia adalah pemegang komando tertinggi armada 
Mesir. Ia adalah seorang yang selalu beruntung, pemberani dan dermawan. 
Bergeraklah Lu’lu’ mengejar armada musuh. Ia memulai dengan 
menyerang armada Eropa yang ada di ‘Aylah. Atas desakan dan tekanan 
pasukan Lu’lu’, ‘Aylah terkepung seperti terikatnya buruan di dalam tali 
kekang. Lu’lu’ membunuh sebagian besar pasukan musuh dan menawan 
sisanya. 

Kemudian ia melanjutkan perburuannya setelah waktu Dzuhur dengan 
menyisir jejak musuh yang ada di `Aydzab. Tapi ia tidak melihat mereka. 
Mereka telah menjarah semua yang mereka temui di sana, dan membunuh 
semua orang yang mereka jumpai. Mereka telah bergerak menuju selain 
daerah pesisir itu untuk melakukan tindakan yang sama. Mereka 
bermaksud melakukan invasi ke Hijaz, Mekkah dan Madinah -tempat-
tempat yang dijaga Allah SWT. Akan tetapi jama`ah haji melakukan 
perlawanan dan mencegah mereka memasuki tanah haram. Setelah itu 
mereka bermaksud menyerang Yaman. Ketika Lu’lu tiba di `Aydzab, ia tidak 
menjumpai mereka. Ia kemudian segera bergerak lagi sambil menyisir jejak 
mereka, sampai tibalah ia di Rabigh dan Pantai al-Jawza’. Ia bertemu 
armada musuh di pantai al-Jawza’. Ia lalu menyerang dan mengalahkan 
mereka. 

Ketika menyaksikan kekalahan di depan mata, tentara Eropa lari ke 
daratan. Mereka bersembunyi di beberapa rimbunan pepohonan. Lu’lu’ 
pun turun dari kapalnya, dan menyerang mereka di daratan dengan 
serangan yang dahsyat. Kemudian ia mengambil seekor kuda dari 
penduduk setempat, menungganginya, dan membunuhi semua pasukan 
Eropa, baik yang berkuda maupun yang berjalan kaki. Ia menang dan 
berhasil membunuh sebagian besarnya. Lu’lu’ lalu mengambil sisanya 
sebagai tawanan. Ia mengirimkan sebagian tawanan itu ke Mina untuk 
berkurban, sebagai hukuman bagi orang yang berniat membuat kerusuhan 
di tanah haram milik Allah dan Rasul-Nya SAW. Akhirnya ia kembali ke 
Mesir bersama sisa tawanan yang lain yang kemudian ia bunuh semuanya. 

Beberapa Peristiwa 

Pada bulan Jumadil Awwal 578 H, `Izzuddin Farakhsyah meninggal 
dunia. Ia menjadi wakil Shalahuddin di Damaskus. Ia orang kepercayaan 
Shalahuddin yang berasal dari keluarganya sendiri, dan Shalahuddin 
sangat bergantung kepadanya dibanding kepada saudara-saudaranya yang 
lain dan para emirnya. Ia seorang pemberani, dermawan, perwira, pakar di 
bidang sastra, dan lain-lain. Ia punya satu puisi indah di antara puisi-puisi 
karya raja-raja. Sakitnya dimulai ketika ia keluar dari Damaskus untuk 
memerangi bangsa Eropa. Setelah itu ia pulang kembali ke Damaskus, dan 
meninggal dunia. Berita kematiannya sampai ke Shalahuddin yang ketika 
itu sedang menyeberangi Sungai Furat menuju negeri-negeri di wilayah al-
Jazirah. Shalahuddin segera menyuruh pulang Syamsuddin Muhammad 
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Ibn al-Muqaddam ke Damaskus, untuk menjadi panglima pengganti di 
jajaran pasukannya. 

Pada tahun ini, Fakhruddawlah Abu al-Muzhaffar Ibn al-Hasan Ibn 
Hibatullah Ibn al-Muthallib juga meninggal dunia. Ayahnya adalah 
seorang menteri khalifah, dan saudaranya adalah guru besar di negerinya. 
Ia adalah seorang sufi semenjak masih berusia belia. Ia telah membangun 
sebuah madrasah dan pondokan di Baghdad, tepatnya di daerah `Aqad al-
Mushthana`. Ia juga membangun satu masjid di sebelah utara Baghdad. 

Pada tahun ini Emir Abu Manshur -putra al-Mustadli’ bi Amrillah- juga 
wafat. Ia dimakamkan di sisi ayahnya. 

Pada tahun ini juga Abu al-`Abbas Ahmad Ibn `Ali Ibn al-Rifa`i dari 
kelompok menengah, meninggal dunia. Ia adalah seorang yang shalih dan 
diterima oleh semua kalangan. Ia memiliki murid yang tak terhitung 
jumlahnya. 
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Memasuki Tahun 579 H 

Kekuasaan Shalahuddin atas Amid dan Penyerahannya 
kepada Penguasa Benteng 

 Kita telah menyebutkan perihal singgahnya Shalahuddin di Jawzam 
yang ada di bawah Maridyn. Shalahuddin tampak tidak berambisi untuk 
menguasai wilayah ini. Ia lalu bergerak menuju Amid melalui al-
Bari`iyyah. Sementara itu, Nuruddin Muhammad Ibn Qara Arsalan selalu 
memintanya untuk menduduki Amid, mengambil kota ini, dan 
menyerahkannya kepada dirinya, sebagaimana tercantum dalam perjanjian 
di antara mereka berdua. 

Shalahuddin pun tiba di Amid pada tanggal 17 Dzulhijjah tahun 578 H. 
Ia singgah dan melakukan pengepungan. Gubernur Amid dan 
administraturnya adalah Baha’uddin Ibn Nysan, dimana Shalahuddin tidak 
pernah berurusan dengan Ibn Nysan sebelumnya. Ketika Shalahuddin tiba 
di Amid, reputasi Ibn Nysan dalam administrasi kota sangat buruk. Ia tidak 
pernah memberikan tunjangan sedikit pun kepada warganya, dan juga 
tidak pernah mendistribusikan kekayaan ataupun bahan pangan. Ia berkata 
kepada penduduk kota: “Bertempurlah untuk mempertahankan diri kalian 
sendiri”. Orang-orangnya kemudian berkata kepadanya: “Musuh yang 
datang ini bukanlah orang kafir hingga mereka merasa perlu berperang 
untuk diri mereka sendiri”. Ia sendiri tidak melakukan apa-apa. 
Shalahuddin lalu menyerang mereka. Ia menghujani kota ini dengan 
tembakan meriam pelontar batu. Perlahan-lahan ia maju mendekati kota 
Amid yang sangat kuat dan kokoh (Amid beserta temboknya merupakan 
contoh yang bagus untuk sebuah pertahanan). 

Ketika masyarakat melihat sikap Ibn Nysan yang pelit, interaksi dan 
tingkah laku orang-orangnya yang tidak menyenangkan, mereka menjadi 
tidak serius dalam peperangan. Mereka lebih memilih berdamai. Terlebih 
mereka merasa bahwa masa pemerintahan Ibn Nysan sudah terlalu lama. 
Pemerintahannya membuat sengsara rakyat, dan perjalanan hidup serta 
perilakunya sangat buruk. Pemerintahan Ibn Nysan juga tidak bisa 
menciptakan lapangan kerja sehingga mengakibatkan hidup masyarakat 
semakin bertambah berat. Warga pun membenci dan ingin 
menggulingkannya. 

Demi mengetahui hal ini, Shalahuddin memerintahkan untuk 
mengirim surat kepada warga dengan menggunakan panah. Dalam surat 
tersebut ia menjanjikan kebaikan jika penduduk kota mau patuh 
kepadanya. Ia juga mengancam mereka jika melawannya, sehingga hal ini 
membuat mereka semakin ciut dan menurun semangat tempurnya. 
Ternyata mereka mencintai calon penguasa baru mereka, dan memilih 
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untuk menghentikan pertempuran. Lalu tibalah pasukan penggali lubang 
mendekati tembok kota. Mereka segera menggali dinding kota dan 
merobohkannya. Ketika tentara dan penduduk kota menyaksikan hal ini, 
mereka berambisi untuk segera menjatuhkan Ibn Nysan. 

Ketika keadaan sudah menjadi sedemikian rupa, Ibn Nysan 
mengeluarkan istri-istrinya untuk menemui al-Qadli al-Fadlil, menteri 
Shalahuddin. Ibn Nysan memohon jaminan keamanan untuk dirinya, 
keluarganya, dan harta kekayaannya. Ia juga memohon agar Shalahuddin 
memberinya waktu selama tiga hari sampai ia memindahkan seluruh harta 
dan propertinya dari kota ini. Al-Fadlil pun mencoba mengupayakan hal 
ini, dan ternyata dikabulkan oleh Shalahuddin. Ibn Nysan lalu 
mengeluarkan satu kemah dan mendirikannya di perbatasan kota, untuk 
memindahkan seluruh hartanya. Namun keinginannya ini tidak terlaksana 
karena hilangnya kekuasaan dan pengaruh dirinya atas para pengikutnya, 
hingga mereka mengabaikan segala perintah dan larangannya. Ia lalu 
mengirimkan surat kepada Shalahuddin untuk memberitahukan hal ini. Ia 
meminta pertolongan Shalahuddin untuk mengatasi kesulitannya, dan 
memintanya mengirimkan kendaraan beserta orang-orang untuk 
membantu. Kemudian sebagian hartanya dipindah, tetapi sebagian lainnya 
dicuri. Ketika tiga hari yang diminta telah habis, ternyata belum semua 
kekayaannya berhasil dipindahkan. Shalahuddin pun tidak mau 
mengangkut sisanya. Akhirnya menara-menara kota yang masih dipenuhi 
berbagai macam harta simpanan itu terpaksa di tinggalkan oleh Ibn Nysan. 
Seandainya saja ia mau mengeluarkan dan membagi-bagikan sebagian 
kecil harta ini, niscaya kota beserta seluruh fasilitas dan kekayaannya bisa 
dipertahankan. Akan tetapi, jika Allah telah berkehendak, maka Dia 
ciptakan dulu faktor-faktor penyebabnya. 

Setelah menerima penyerahan kota ini pada sepuluh hari pertama 
bulan Muharram 579 H, Shalahuddin memberikannya kepada penguasa 
benteng, Nuruddin. Konon, sebelum serah terima Amid, kota ini 
mempunyai harta kekayaan yang nilainya melebihi 1.000.000 Dinar. 
Seandainya Anda mengambil harta itu, dan Anda berikan kepada tentara 
Anda, lalu Anda serahkan kota ini kepadanya dalam keadaan kosong, 
niscaya ia akan mau menerimanya. Sebab ia hanya berambisi ingin 
menguasai kota ini. Akan tetapi Ibn Nysan tidak mau berbuat seperti itu, 
dan mengatakan: “Aku tidak akan memberikan harta simpanan pokok, dan 
yang bukan”. 

Setelah menerima kota ini, Nuruddin mengadakan pesta besar-besaran. 
Ia mengundang Shalahuddin beserta para emirnya. Akan tetapi 
Shalahuddin tidak mau memasuki kota ini. Nuruddin pun akhirnya 
mempersembahkan kepada Shalahuddin dan para pengikutnya, banyak 
hadiah dan barang-barang berharga lainnya. 
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Peristiwa Penguasaan Shalahuddin atas Tel Khalid dan 
`Ayntab yang Merupakan Wilayah Syam 

Setelah Shalahuddin menyelesaikan urusannya di Amid, bergeraklah ia 
menuju Syam. Ia bermaksud melakukan invasi ke Tel Khalid, yang 
termasuk salah satu daerah di Halab. Ia mengepungnya, dan 
menghujaninya dengan serangan meriam pelontar batu. Mendapat 
serangan seperti itu, penduduknya lalu keluar dan memohon jaminan 
keamanan dan keselamatan. Shalahuddin lalu memberikan keamanan 
kepada mereka. Ia menerima penyerahan daerah ini pada bulan Muharram 
juga. 

Selanjutnya ia bergerak dari Tel Khalid menuju `Ayntab untuk 
melakukan pengepungan. Di sana ada Nashiruddin Muhammad yang 
merupakan saudara al-Syaikh Isma`il, yang merupakan bendaharawan 
Nuruddin Mahmud Ibn Zanki, sekaligus sebagai orang dekatnya. Kota ini 
telah diserahkan oleh Nuruddin kepadanya, dan hingga saat ini, kota ini 
masih berada di bawah kekuasaannya. 

Ketika Shalahuddin tiba di daerah ini, Nashiruddin mengirimkan surat 
kepadanya, meminta agar benteng kota ini dikuasakan untuknya, dan 
Nashiruddin akan tunduk di bawah perintah dan kekuasaan Shalahuddin. 
Shalahuddin pun mengabulkan permintaannya ini. Nashiruddin lalu 
mendatangi Shalahuddin untuk bersumpah dan berkhidmat kepadanya. 
Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 579 H. 

Peristiwa Dua Pertempuran Menghadapi Eropa di Lautan 
dan di Syam 

Pada tahun ini, tanggal 10 Muharram, Armada Muslimin bergerak dari 
Mesir di laut. Mereka bertemu dengan satu kapal yang membawa 300 
tentara Eropa dengan persenjataan lengkap. Pasukan Eropa ini membawa 
harta dan persenjataan menuju pantai Eropa. Armada Muslimin menyerang 
mereka, sehingga terjadilah pertempuran hebat dimana kedua belah pihak 
sama-sama tangguh. Akan tetapi kemenangan akhirnya berada di pihak 
kaum Muslimin. Mereka mengambil banyak sekali tentara Eropa sebagai 
tawanan, dan membunuh sebagian besar dari mereka. Setelah mengambil 
harta pampasan perang, mereka kembali pulang ke Mesir dengan selamat. 

Pada tahun ini juga, satu batalyon besar pasukan Eropa bergerak dari 
arah al-Darum menuju Mesir, dengan tujuan untuk melakukan agresi dan 
penjarahan. Hal ini didengar oleh kaum Muslimin yang segera melakukan 
intersepsi di Shadr dan Aylah. Tentara Eropa akhirnya terperangkap di 
tangan pasukan Muslimin. Mereka lalu mendahului kaum Muslimin untuk 
turun ke sebuah mata air yang bernama al-`Asilah. Kemudian datanglah 
kaum Muslimin dalam keadaan haus yang hampir membinasakan mereka, 
sedangkan mereka menyaksikan tentara Eropa telah menguasai mata air 
ini. Akan tetapi, Allah SWT dengan segala kasih sayang-Nya menciptakan 
mega mendung yang sangat besar. Seketika itu juga turunlah hujan lebat 
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hingga pasukan Muslimin bisa melepaskan dahaga mereka. Padahal ketika 
itu sedang musim kemarau, dan udara panas sangat menyengat di daratan. 
Ketika tentara Muslimin melihat peristiwa ini, semakin kuatlah jiwa dan 
hati mereka. Mereka percaya akan datangnya pertolongan Allah atas diri 
mereka. Mereka lalu menyerang dan membunuh semua tentara Eropa. 
Tidak ada yang selamat kecuali hanya satu orang. Lalu kaum Muslimin 
merampas semua yang mereka bawa berupa senjata dan kuda perang. 
Akhirnya mereka pun kembali ke Mesir sebagai pemenang dan penakluk, 
berkat anugerah Allah SWT. 

Shalahuddin Menguasai Halab 

Pada tahun ini, Shalahuddin bergerak dari `Ayntab menuju Halab. Ia 
tiba di sana pada bulan Muharram juga, di daerah al-Maydan al-Akhdlar. 
Ia lalu bermukim di sana selama beberapa hari, dan kemudian pindah ke 
gunung Jawsyan. Ketika ia sampai ke puncak gunung ini, ia tampak ingin 
membangun tempat tinggal untuknya, para pengikutnya, dan bala 
tentaranya. Ia pun tinggal di puncak gunung ini selama beberapa hari. 

Sementara itu, pertempuran antara dua pasukan berlangsung setiap 
hari. Penguasa Halab kala itu adalah `Imaduddin Zanki Ibn Mawdud Ibn 
Zanki. Ia bersama pasukan Nuruddin yang sangat gigih bertempur. Banyak 
sekali korban yang terluka parah. 

`Imaduddin adalah orang yang sangat kikir dalam urusan harta. Pada 
suatu hari, datanglah beberapa orang pasukannya untuk menemuinya dan 
meminta sesuatu darinya. Akan tetapi ia berdalih dengan sedikitnya harta 
yang dimiliki. Mereka pun berkata: “Barangsiapa yang ingin 
mempertahankan kota seperti Halab ini, ia harus berkorban dengan 
mengeluarkan hartanya. Meskipun ia harus menjual istrinya yang paling 
cantik”. Seketika itu, `Imaduddin ingin menyerahkan Halab saja dan 
meminta daerah lain sebagai gantinya. Lalu ia mengirimkan utusan 
bersama Emir Thamman al-Yaruqi yang condong memihak kepada 
Shalahuddin. Ia mengatakan bahwa Shalahuddin akan menerima 
penyerahan Halab dengan catatan bahwa `Imaduddin akan mengambil 
Sinjar, Nashibayn, al-Khabur, al-Reqa, dan Saruj sebagai gantinya. 
Kemudian dilakukanlah pengambilan sumpah dalam hal tersebut. Ia telah 
menjual Halab dengan harga yang sangat buruk. Ia berikan benteng kokoh 
seperti Halab, dan mengambil kampung dan sawah sebagai gantinya. 
`Imaduddin lengser dari Halab pada tanggal 18 Shafar, dan 
menyerahkannya kepada Shalahuddin. Orang-orang heran dengan 
pertukaran ini sehingga mereka mengecam kejadian ini, sampai-sampai 
sebagian warga Halab yang awam datang kepada `Imaduddin sambil 
membawa adonan bejana dan air. Mereka memanggilnya: “Engkau tidak 
pantas menjadi raja. Engkau hanya pantas mencuci pakaian”. Mereka pun 
mengatakan hal-hal yang buruk kepadanya. 

Kekuasaan Shalahuddin yang dahulu kurang kuat, menjadi semakin 
kokoh dengan dikuasainya Halab. Dulu ia seperti berada di tepi jurang, 
akan tetapi jika Allah telah menghendaki satu perkara, maka tidak ada yang 
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bisa menolaknya. `Imaduddin lalu pergi menuju daerah-daerah yang 
diberikan kepadanya, dan Shalahuddin mengambil alih Halab. Tercapailah 
perjanjian antara keduanya bahwa `Imaduddin akan mengabdi kepada 
Shalahuddin dengan diri beserta pasukannya. Jika Shalahuddin 
memanggilnya, tidak ada alasan apapun untuk menolaknya. Satu kebetulan 
yang sangat aneh bahwa Muhyiddin Ibn al-Zakki -Qadhi Damaskus- 
memuji Shalahuddin dengan puisinya: 

“Penyerahan Halab dengan pedang di bulan Shafar, 

Kabar gembira dibebaskannya al-Quds pada bulan Rajab”. 

Puisi ini secara kebetulan sesuai dengan peristiwa pembebasan al-Quds 
pada bulan Rajab tahun 583 H, seperti yang akan kita sebutkan nanti, jika 
Allah menghendaki. Apa yang ditulis oleh al-Qadhi al-Fadhil dalam kitab 
al-Ma`na tentang Shalahuddin, bahwa kami telah memberinya ini-itu dari 
Halab, adalah satu bentuk penyelewengan kebenaran. Kami telah 
memberinya Dirham, kami pindah ke pedesaan, dan meninggalkan kota-
kota. Ia juga menuliskan bahwa kami telah memberinya apa yang belum 
pernah diberikan oleh tangan manusia, yakni kapan ia mau, ia bisa 
mengambilnya karena tidak adanya penjagaan. 

Di antara orang-orang yang tewas dalam perang merebut Halab adalah 
Tajulmuluk Bury, adik bungsu Shalahuddin. Ia adalah seorang pendekar, 
pemberani, mulia, dan lemah lembut. Dalam dirinya terkumpul seluruh 
sifat baik, dan akhlak mulia. Ia mengalami cedera di kedua lututnya hingga 
terlepas, dan tewas akibat lukanya itu setelah tercapai perjanjian damai 
antara `Imaduddin dan Shalahuddin mengenai penyerahan Halab, sebelum 
Shalahuddin memasuki kota ini. Setelah perjanjian dilakukan, Shalahuddin 
menjenguk adiknya, dan berkata: “Inilah kota Halab. Kita berhasil 
mengambilnya. Kota ini adalah milikmu”. Adiknya menjawab: “Itu jika 
saya masih hidup. Demi Allah, engkau telah mengambilnya dengan harga 
yang sangat mahal karena engkau akan kehilangan diriku”. Demi 
mendengar perkataan adiknya ini, Shalahuddin menangis. Lalu ketika 
Shalahuddin tengah mengundang ‘Imaduddin ke pesta jamuan yang 
diadakannya, di tengah-tengah kebahagiaan mereka tiba-tiba datanglah 
seorang pengawal membisikkan kepada Shalahuddin, tentang berita 
kematian adiknya. Shalahuddin tidak menampakkan rasa terpukulnya. Ia 
juga tidak memperlihatkan rasa dukanya. Ia lalu memerintahkan agar 
adiknya dimakamkan secara diam-diam, sehingga `Imaduddin dan orang-
orangnya yang menjadi tamu undangan malam itu tidak mengetahui hal 
ini. Shalahuddin menanggung duka itu sendirian agar ia tidak merusak 
suasana. Inilah sebuah kesabaran yang begitu hebat. 

Pembebasan Harem oleh Shalahuddin 

Ketika Shalahuddin menguasai Halab, di benteng Harem yang termasuk 
ke dalam wilayah Halab terdapat seorang mamluk dari rezim Nuruddin. 
Namanya Sarkhak. Benteng ini dikuasakan kepadanya dari `Imaduddin 
oleh Raja al-Shalih. Ia tidak mau menyerahkan benteng ini kepada 
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Shalahuddin. Shalahuddin lalu mengiriminya surat untuk menyerah. Ia 
mengatakan padanya: “Mintalah daerah yang kau kehendaki”. Ia pun 
menjanjikan kebaikan. Akan tetapi Sarkhak mengabaikan permintaan ini. 
Mereka pun saling mengirim utusan. Sarkhak lalu mengirimkan surat 
kepada Eropa untuk melindungi mereka. Hal ini kemudian didengar oleh 
pasukannya, sehingga mereka menjadi takut kalau-kalau benteng ini 
diserahkan kepada Eropa. Mereka pun  memberontak, menangkap dan 
memenjarakan Sarkhak. Kemudian mereka mengirimkan surat kepada 
Shalahuddin meminta jaminan keamanan dan fasilitas. Shalahuddin pun 
mengabulkan permintaan mereka ini. Mereka lalu menyerahkan benteng 
kepada Shalahuddin. Dazdara lalu menggaji orang-orangnya. 

Adapun benteng-benteng Halab lainnya, Shalahuddin telah 
menetapkan `Ayntab tetap dikendalikan oleh komandannya yang 
terdahulu, dan menguasakan Tel Khalid kepada seorang emir bernama 
Darum al-Yaruqi. Emir ini adalah penguasa Tel Basyir. Sedangkan benteng 
I`zaz telah diratakan dengan tanah oleh `Imaduddin Isma`il. Benteng ini 
lalu diserahkan oleh Shalahuddin kepada seorang emir bernama Sulayman 
Ibn Jindar, yang kemudian membangun kembali benteng teresbut. 
Shalahuddin sendiri tinggal di Halab hingga selesai mengukuhkan kembali 
stabilitasnya, kondisinya, dan administrasinya. Ia mengangkat wakil-
wakilnya dan melakukan kontak dari Halab. Ia juga mengumpulkan 
pasukan-pasukannya dari seluruh pelosok negeri kekuasaannya. 

Peristiwa Penangkapan Mujahiduddin dan Bahaya yang 
Ditimbulkannya 

Pada tahun yang sama di bulan Jumadil Awwal, `Izzuddin Mas`ud -
penguasa Moshul- menangkap wakilnya Mujahiduddin Qaymaz. Dulunya 
ia merupakan pengambil keputusan di seluruh negeri. Ia diintai oleh nafsu 
orang-orang yang memiliki kepentingan tertanam, dan tidak 
mempedulikan keselamatan orang. Orang yang menyarankan 
penangkapan itu adalah `Izzuddin Mahmud Zalfandar, dan Syarafuddin 
Ahmad Ibn Abi al-Khayr yang ayahnya adalah penguasa al-Gharaf. Mereka 
berdua termasuk emir terkemuka. Ketika hendak menangkapnya, `Izzuddin 
Mas`ud tidak berani melakukannya dikarenakan kuatnya Mujahiduddin. Ia 
lalu berpura-pura sakit, dan selama beberapa hari sengaja tidak keluar 
menunggang kuda. Mujahiduddin pun datang menengoknya sendirian. Ia 
adalah orang istimewa yang tidak dilarang masuk ke kamar-kamar wanita. 
Ketika sampai di tempat ‘Izzuddin, `Izzuddin segera menangkapnya, dan 
seketika itu juga ia masuk ke dalam benteng. Ia lalu menguasai harta 
kekayaan yang dimiliki Mujahiduddin dan bendaharawannya, dan 
menyerahkan kekuasaan atas benteng Moshul kepada Zalfandar. `Izzuddin 
lalu mengangkat putra penguasa al-Gharraf sebagai emir pengawal 
pribadi. Ia menetapkan wewenang mereka di negerinya. Ketika itu yang 
masih berada di bawah kekuasaan Mujahiduddin adalah kota Irbil dan 
sekitarnya. Walikota Irbil adalah Zaynuddin `Ali, yang masih belia dan 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  79

tidak memiliki kekuasaan apapun, sedangkan pemerintahan dan militer 
ada di tangan Mujahiduddin. 

Daerah lain yang ada di bawah kendali Mujahiduddin adalah Jazirah 
Ibn `Umar. Wilayah ini merupakan milik Mu`izzuddin Sanjar Syah Ibn 
Sayfuddin Ghazi Ibn Mawdud yang  juga masih kecil, sehingga 
pemerintahan, kekuasaan dan militer, ada di tangan Mujahiduddin. Kota 
lainnya adalah Syaharzur. Gubernur dan wakil-wakilnya ada di sana. 
Begitu pula Daquqa. Di sini wakilnya masih ada. Lalu benteng `Aqar al-
Hamidiyyah yang masih ada wakilnya di dalamnya. Tidak ada sedikit pun 
wilayah yang tersisa untuk `Izzuddin Mas`ud setelah Shalahuddin 
menduduki negeri-negeri al-Jaziriyyah, kecuali Moshul. Sedangkan 
benteng Moshul ada di bawah kekuasaan Mujahiduddin. Pada hakikatnya 
ini adalah kerajaan, dan rajanya bernama `Izzuddin. 

Ketika Mujahiduddin ditangkap, walikota Irbil menolak untuk tunduk 
kepada `Izzuddin. Akan tetapi `Izzuddin bersikap tangan besi. Begitu pula 
penguasa Jazirah Ibn `Umar. Khalifah mengirimkan kurir ke Daquqa untuk 
mengambil alih kekuasaan di sana. Dengan demikian, yang tersisa bagi 
`Izzuddin Mas`ud hanyalah Syaharzur dan al-Aqar. Irbil dan Jazirah Ibn 
`Umar merupakan duri yang mengancam di mata penguasa Moshul. Ia lalu 
mengirimkan pesan kepada Shalahuddin agar tunduk dan patuh dalam 
pengabdiannya. Sementara itu khalifah al-Nashir li Dinillah telah 
mengutus Shadruddin Syaikh al-Syuyukh bersama Basyir pembantu 
istimewanya, untuk menemui Shalahuddin agar mau berdamai dengan 
`Izzuddin. Bersamanya, `Izzuddin memerintahkan al-Qadhi Muhyiddin 
Abu Hamid Ibn Syaharzury. Shalahuddin memenuhi permintaan khalifah, 
ia mengatakan: “Tidak ada al-Jazirah dan Irbil untuk kalian”. Muhyiddin 
menolak pernyataan ini, dan berkata: “Dua kota ini adalah milik kami”. 
Shalahuddin tetap tidak mau berdamai kecuali jika al-Jazirah dan Irbil 
diserahkan kepadanya. Akan tetapi keinginannya ini tidak tercapai. 
Ambisinya untuk menguasai Moshul semakin kuat dengan ditangkapnya 
Mujahiduddin. Tatkala penguasa Moshul melihat adanya bahaya yang 
timbul akibat penangkapan Mujahiduddin ini, Syarafuddin Ahmad Ibn 
Shahib al-Ghara dan Zalfandar diberi sanksi, kemudian Mujahiduddin 
dibebaskan, sebagaimana akan kita sebutkan nanti, jika Allah 
menghendaki. 

Peristiwa Perang Bysan 

Setelah urusannya di Halab selesai, Shalahuddin mengangkat putranya 
yang masih kecil, al-Malik al-Zhahir Ghazi, sebagai penguasa di sana. 
Shalahuddin juga mengangkat Emir Sayfuddin Yazkaj sebagai pendamping 
putranya itu. Ia termasuk emir terkemuka dari kabilah al-Asadiyah. 

Shalahuddin lalu bergerak menuju Damaskus. Ia bersiap-siap untuk 
berperang. Bersamanya adalah pasukan Syam, al-Jazirah, dan Diyar Bakr. 
Ia bergerak menuju negeri Eropa. Ia menyeberangi sungai Yordania pada 
tanggal 9 Jumadil Akhir 579 H. Di sana ia mendapati penduduk daerah 
tersebut telah tercerai berai ketakutan. Ia pun segera menuju Bysan, dan 



 

Shalahuddin al-Ayyubi – Sang Pembebeas Tanah Para Nabi _______________________________________  80

membumi-hanguskan serta meratakan seluruh daerah tersebut dengan 
tanah. Ia menyerang apa saja yang ada di sana. 

Atas serangan ini, bangsa Eropa pun berkumpul. Mereka memutuskan 
untuk bergerak menghadapi Shalahuddin. Tetapi ketika melihat besarnya 
pasukan Shalahuddin, mereka menjadi kecut. Mereka lalu berlindung di 
gunung-gunung, dan menggali parit. Shalahuddin yang sudah menunggu 
pun akhirnya mengepung mereka. Pasukan Muslimin menghujani mereka 
dengan serangan panah. Mereka memaksa tentara Eropa untuk bertempur. 
Akan tetapi mereka tidak keluar juga dari perlindungan mereka. Pasukan 
Muslimin lalu tinggal selama lima hari lagi, dan kemudian meninggalkan 
mereka pada tanggal 17 bulan ini dengan harapan agar tentara Eropa mau 
keluar untuk bertempur. Dengan demikian tercapailah tujuan pasukan 
Muslimin. Tetapi, ketika tentara Eropa melihat hal itu, tidak ada yang 
mereka harapkan kecuali perdamaian. Pasukan Muslimin pun kemudian 
menyerang wilayah tersebut di seluruh penjuru. Mereka mendapatkan apa 
yang belum pernah mereka harapkan sebelumnya. Ketika harta pampasan 
perang yang mereka peroleh sudah banyak, pasukan Muslimin 
berpendapat bahwa pulang kembali ke tanah air mereka dengan harta 
pampasan perang beserta kemenangan, adalah prioritas utama. Akhirnya 
pulanglah mereka semua ke tanah air dengan semangat tempur. 

Peristiwa Perang al-Kurk dan Kekuasaan al-`Adil atas 
Halab 

Setelah Shalahuddin dan kaum Muslimin kembali dari perang Bysan, 
mereka selanjutnya bersiap-siap untuk menyerang al-Kurk. Shalahuddin 
pun bergerak menuju al-Kurk bersama pasukannya. Ia menuliskan surat 
untuk saudaranya, al-`Adil Abu Bakar Ibn Ayyub, yang merupakan 
wakilnya di Mesir. Shalahuddin memerintahkannya untuk keluar bersama 
segenap kekuatan militernya menuju al-Kurk. Sebelumnya, al-`Adil telah 
mengirim surat kepada Shalahuddin yang memintanya untuk memberikan 
kota Halab beserta bentengnya kepadanya. Shalahuddin mengabulkan 
permintaan saudaranya ini. Ia lalu memerintahkannya untuk berangkat 
bersama seluruh keluarga dan kekayaannya. 

Shalahuddin tiba di al-Kurk pada bulan Rajab. Saudaranya, al-`Adil, 
menyusul dan menemuinya bersama bala tentara Mesir, sehingga 
terciptalah koalisi pasukan yang sangat besar. Pasukan gabungan ini sangat 
kuat mengepung al-Kurk, dan berhasil naik ke menara benteng lalu 
menguasainya. Al-`Adil mengepung benteng dari arah menara dan 
menguasai pertempuran. Ia menyerang benteng dengan tujuh meriam 
pelontar batu sepanjang siang dan malam. Benteng ini begitu mudah 
dikuasai karena tidak dilengkapi dengan perlengkapan cukup selayaknya 
benteng yang besar dan kokoh. Shalahuddin menduga bahwa Eropa tidak 
mampu mengepung al-Kurk. Mereka akan mengerahkan seluruh upaya 
untuk mengusirnya dari sana. 
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Shalahuddin lalu meninggalkan benteng ini pada pertengahan bulan 
Sya`ban, dan memerintahkan Taqiyuddin -keponakannya- untuk pergi ke 
Mesir, untuk menjadi wakilnya dalam mengendalikan apa yang telah 
dikendalikan sebelumnya oleh saudaranya, al-`Adil. Shalahuddin lalu 
menyertai saudaranya, al-`Adil, pergi ke Damaskus. Ia menyerahkan kota 
Halab beserta benteng dan daerah-daerahnya kepadanya. Ia juga 
memberikan kota Manbaj, dan seluruh wilayah yang masih ada kaitannya 
dengan kota ini. Shalahuddin juga memerintahkannya untuk berangkat ke 
Halab pada bulan Ramadhan tahun ini, dan menyuruh pulang putranya, 
al-Zhahir, dari Halab ke Damaskus. 

Beberapa Peristiwa 

Pada tahun ini kota Rabat dibebaskan. Kota ini dahulunya dibangun 
oleh ibunda khalifah di al-Ma’muniyah. 

Pada tahun ini pula di bulan Dzulhijjah, Makram Ibn Bakhtiyal Abu al-
Khayr al-Zahid meninggal dunia di Baghdad. Ia adalah periwayat hadits 
yang banyak menangis. Pada bulan Jumadil Akhir, Muhammad Ibn 
Bakhtiyar Ibn `Abdullah Abu `Abdul Mawlid yang merupakan seorang 
penyair, juga meninggal dunia. Ia lebih dikenal dengan al-Ablah. Di antara 
puisinya adalah: 

“Air mataku tertumpah, bukan, tapi darahku lah yang tertumpah 

Secara aniaya oleh orang yang kebatilan adalah wataknya 

Yang tinggi seperti tongkat yang subur 

Dan melihat laraku dari laranya 

Saya dapati janjinya di atas janji yang paling jujur 

Dan dari kelanjutannya adalah fitnah”. 
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Memasuki Tahun 580 H 

Dibebaskannya Mujahiduddin dari Penjara dan Kekalahan 
`Ajam 

Pada tahun ini tepatnya di bulan Muharram, Atabik `Izzuddin -
penguasa Moshul- membebaskan Mujahiduddin Qaymaz dari tahanan, 
berkat bantuan Syamsuddin al-Bahlawan -penguasa Hamdzan, dan negeri-
negeri pegunungan. Syamsuddin lalu membawanya ke al-Bahlawan. 
Saudaranya, Qazal, meminta tolong dari mereka berdua untuk menghadapi 
Shalahuddin. Syamsuddin lalu berangkat menuju Qazal terlebih dahulu. 
Qazal adalah penguasa Azerbayjan. Ia tidak bisa pergi ke al-Bahlawan. Ia 
berkata: “Meskipun engkau memilihnya, maka niscaya aku akan 
melakukannya”. Ia lalu mempersiapkan pasukan besar yang berjumlah 
3.000 orang bersama Syamsuddin. Setelah persiapan selesai, mereka segera 
bergerak menuju Irbil dan mengepungnya. Ketika mereka mendekati kota 
ini, mereka pun membuat segala macam kerusakan. Mereka membakar dan 
menjarah. Mereka memperkosa dan mengambil wanita-wanita dengan 
paksa. Melihat kejadian ini, Mujahiduddin tidak kuasa untuk mencegah 
mereka. 

Kemudian bergeraklah Zaynuddin Yusuf -penguasa Irbil- bersama 
pasukannya. Ia menemui pasukan agresor itu dalam keadaan bercerai berai 
di kampung-kampung, sedang sibuk menjarah dan membakar. Ia pun 
mempergunakan kesempatan ini dengan baik. Ia bersama pasukannya 
menyerang setiap tentara musuh yang mereka jumpai, sehingga pasukan 
agresor berhasil mereka kalahkan. Warga Irbil kemudian mengambil harta 
pampasan perang, persenjataan dan kuda-kuda mereka, sehingga 
pulanglah kaum `Ajam ke negeri mereka dalam keadaan kalah, sementara 
penguasa Irbil kembali ke negerinya dengan kemenangan gemilang. 

Mujahiduddin sendiri kembali ke Moshul. Dikisahkan darinya bahwa ia 
masih menunggu hukuman dari Allah SWT, atas perbuatan buruk yang 
dilakukan kaum `Ajam. Ia telah menyaksikan perbuatan yang tidak pernah 
sedikit pun diduganya akan dilakukan oleh seorang Muslim terhadap 
Muslim lainnya. Sebenarnya ia telah berupaya untuk mengalangi mereka, 
tetapi mereka tidak mau mendengarkan hingga datanglah kekalahan itu. 

Wafatnya Yusuf Ibn `Abdul Mu’min dan Kekuasaan 
Putranya Ya`qub 

Pada tahun ini, Abu Ya`qub Yusuf Ibn `Abdul Mu’min pergi menuju 
negeri Andalusia. Ia menyebrangi lautan menuju Andalusia bersama bala 
tentara Maroko. Pasukan besar ini terdiri dari pasukan berkuda dan 
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pasukan infanteri. Ketika melewati teluk, ia bermaksud menuju arah barat 
negeri Andalusia. Ia lalu mengepung kota Syintrin, yang dikuasai Eropa, 
selama satu bulan. Di sana kemudian ia jatuh sakit, sehingga 
mengakibatkan dirinya meninggal dunia pada bulan Rabi`ul Awwal, 
setelah memerintah selam 22 tahun 1 bulan. Jenazahnya lalu dibawa dalam 
sebuah peti menuju kota Sevila di Andalusia. 

Ia meninggal tanpa meninggalkan wasiat pada seorang pun putranya, 
mengenai siapa pengganti setelah dirinya. Para pemuka klan al-
Muwahiddun sependapat dengan anak-anak `Abdul Mu’min untuk 
menyerahkan tahta kepada putranya, Abu Yusuf Ya`qub Ibn Yusuf Ibn 
`Abdul Mu’min. Mereka mengangkatnya menjadi khalifah bersamaan 
dengan saat meninggalnya ayahnya itu, agar mereka tidak berada dalam 
masa kekosongan pemerintahan yang berkepanjangan untuk menyatukan 
barisan, karena dekatnya posisi musuh dari mereka. Abu Yusuf Ya`qub 
berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia mengibarkan bendera 
jihad. Reputasinya juga terpuji di mata masyarakat. Ia seorang yang taat 
beragama, dan berani menegakkan supremasi hukum bagi masyarakat 
awam maupun pejabat. Negeri pun menjadi aman dan tertib di tangannya, 
karena seluruh pelosok negeri yang sangat luas tunduk dan patuh 
kepadanya. Ia menggali parit-parit di Andalusia, dan mengisinya dengan 
pasukan. Ia juga memobilisasi kekuatan militer di seluruh negeri dan 
membenahi kondisi angkatan bersenjata, lalu kembali ke Marakisy. 
Ayahnya, Yusuf, dulunya memiliki perjalanan hidup yang baik. Jalan 
hidupnya lebih mudah ketimbang jalan hidup ayahnya di tengah-tengah 
manusia. Ia mencintai para ulama dan dekat dengan mereka. Ia sering 
meminta pendapat para ulama. Ulama adalah abdinya, dan orang-orang 
khususnya. Masyarakat mencintainya, dan condong kepadanya. Negeri-
negeri yang dulu menentang ayahnya, mematuhi dan tunduk kepadanya. Ia 
membagikan harta sepadan dengan apa yang telah diambil ayahnya. Ia 
tidak pernah melanggar hak orang lain, sehingga negeri menjadi aman dan 
tertib karena perlakuannya yang baik terhadap warganya. Ia masih seperti 
itu hingga meninggal dunia. Semoga Allah mencurahkan rahmat Nya bagi 
dirinya. 

Invasi Shalahuddin ke al-Kurk 

Pada tahun ini, di bulan Rabi`ul Akhir, Shalahuddin bergerak dari 
Damaskus untuk berperang. Ia mengumpulkan segenap bala tentaranya 
dari segala penjuru. Di antara mereka yang ikut bergabung dengannya 
adalah Nuruddin Muhammad Ibn Qara Arsalan -penguasa benteng. 
Shalahuddin mengirim pesan ke Mesir agar pasukannya yang di sana 
datang bergabung menuju al-Kurk. Setibanya ia di al-Kurk, ia pun 
mengepung dan mendesak warganya. Ia juga memerintahkan untuk 
menghujani dinding pertahanan kota dengan meriam pelontar batu. 
Pertempuran berlangsung sengit, dan kaum Muslimin pun berhasil 
menguasai dinding pertahanan. 
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Tinggallah benteng, dinding kota serta Shalahuddin sendiri, berada di 
puncak satu gunung yang sama. Hanya saja antara dinding pertahanan 
dengan benteng terdapat parit lebar dengan kedalaman sekitar 60 hasta. 
Shalahuddin lalu memerintahkan pasukannya untuk menimbun parit itu 
dengan tanah dan bebatuan. Tidak ada seorangpun yang bisa mendekati 
benteng, karena gencarnya serangan panah dan bebatuan. Padahal meriam 
pelontar batu milik kaum Muslimin pun menyerang benteng ini siang dan 
malam. Ia pun kemudian memerintahkan membuat sesuatu dari ranting 
dan kayu-kayu yang bisa digunakan sebagai payung agar pasukannya bisa 
berlindung di bawahnya, dan menimbun parit. 

Melihat kondisi yang semakin tidak menguntungkan, pasukan Eropa 
penghuni benteng pun segera mengutus seseorang untuk menemui raja 
mereka guna meminta bala bantuan, dan memberitahukan kelemahan dan 
ketidakmampuan mereka mempertahankan benteng. Akhirnya bala 
bantuan Eropa pun  terkumpul, dan segera bergerak untuk membantu. 
Ketika mendengar kedatangan bala bantuan Eropa ini, Shalahuddin pun 
beranjak dari al-Kurk untuk mencegat perjalanan mereka, dan akan 
kembali lagi setelah mengalahkan mereka. Ketika posisinya sudah 
mendekati tentara bantuan Eropa, ia mendirikan tenda untuk menunggu. Ia 
tidak bisa mendekat karena beratnya medan dan sulitnya jalan menuju 
mereka. Ia kemudian berdiam selama beberapa hari untuk menunggu 
keluarnya mereka dari tempat itu, agar ia bisa menyerang. Tentara Eropa 
tidak tidur malam karena mengkhawatirkan keselamatan jiwa mereka. 

Demi mengetahui hal ini, Shalahuddin mundur beberapa farsakh 
(satuan jarak –Ed.), dan menugaskan seseorang untuk mengintai mereka. 
Tentara Eropa lalu bergerak menuju al-Kurk pada malam hari. Ketika 
mengetahui hal ini, Shalahuddin segera menyadari bahwa ia tidak bisa 
mencapai tujuannya. Bergeraklah ia menuju kota Nablus. Ia jarah semua 
yang ia temui di jalan menuju kota itu. Ketika tiba di Nablus, Shalahuddin 
membakarnya. Ia membumi-hanguskan kota ini, dan membunuh serta 
menawan orang-orang Eropa di sana. Ia lalu bergerak menuju 
Sabsathiyyah yang terdapat makam Nabi Zakariya as. Di kota ini ada 
sebuah gereja yang digunakan untuk tahanan para tawanan Muslimin. Ia 
pun membebaskan mereka, dan kemudian bergerak menuju Jenin. Ia 
kembali menjarah kota ini dan membumi-hanguskannya. Setelah itu ia 
kembali ke Damaskus, dan merampas semua yang ditemuinya di jalan, dan 
memusnahkannya. Ia sebarkan pasukannya ke seluruh tempat untuk 
menjarah dan membakar, hingga sampailah ia ke Damaskus. 

Al-Mulatstsamin Menguasai Bijayeh dan Kembalinya Kota 
Ini ke Dalam Genggaman Putra-putra `Abdul Mu’min 

Pada tahun 580 H ini di bulan Sya`ban, `Ali Ibn Ishaq yang dikenal 
dengan nama Ibn Ghaniyah, pergi menuju Bijayeh. Ia adalah pengikut klan 
al-Mulatstsamin yang pernah berkuasa di Maroko. Saat itu ia masih 
menjadi penguasa di Semenanjung Mallorca. Setibanya di Bijayeh, ia pun 
segera melakukan pendudukan. Penyebabnya adalah ketika mendengar 
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wafatnya Yusuf Ibn `Abdul Mu’min, Ibn Ghaniyah segera mengerahkan 
armadanya. Armadanya ini terdiri dari sepuluh unit kapal. Ia bergerak 
bersama kekuatan ini, dan mendarat di pantai Bijayeh. Kuda-kuda dan 
pasukannya turun ke daratan. Jumlah mereka sekitar 200 orang tentara 
berkuda dari klan al-Mulatstsamin, dan 4.000 pasukan infanteri. Ia 
memasuki kota Bijayeh tanpa pertempuran, sebab ia telah membuat 
kesepakatan bahwa gubernur kota ini, bahwa ia akan meninggalkan kota 
beberapa hari sebelum kedatangan armadanya menuju Marakisy. Sang 
gubernur tidak meninggalkan tentara maupun penghalang karena tidak 
adanya musuh yang harus diwaspadai. 

Datanglah al-Mulatstsam dan mendudukinya. Mereka tidak menduga 
bahwa ia ingin menguasai Bijayeh juga. Ia didukung oleh sekelompok 
orang mantan pejabat negeri Bani Hammad, dan bergerak bersama-sama. 
Semakin besarlah koalisi tersebut, dan semakin mantap hatinya. 

Hal ini didengar oleh Gubernur Bijayeh. Ia pun segera kembali dari 
perjalanannya bersama sekitar 300 orang tentara al-Muwahhidun. Ia juga 
berhasil mengumpulkan bangsa Arab dan beberapa kabilah yang 
ditemuinya, sejumlah 1.000 orang tentara. Ketika al-Mulatstsam 
mengetahui dan mendengar hal ini, ia pun segera keluar untuk 
menghadang mereka. Bersamanya terdapat sekitar 1.000 orang pasukan. 
Mereka lalu mengadakan kesepakatan. Ternyata tentara yang dikumpulkan 
Gubernur Bijayeh condong memihak al-Mulatstsam. Seketika itu juga sang 
Gubernur bisa dikalahkan, begitu pula klan al-Muwahhidun yang ikut 
bersamanya. Lalu mereka pun bergerak menuju Marakisy, sementara al-
Mulatstsam pulang kembali dan mengumpulkan pasukannya. Setelah itu ia 
keluar menuju daerah-daerah Bijayeh. Semua wilayah tunduk kepadanya 
kecuali Konstantinopel. Ia lalu mengepungnya hingga kedatangan pasukan 
al-Muwahhidun dari Marakisy ke Bijayeh, melalui daratan dan lautan pada 
bulan Shafar tahun 581 H. Ketika itu Bijayeh diserahkan kepada Yahya dan 
Abdullah, saudara `Ali Ibn Ishaq al-Mulatstsam. Mereka berdua kabur 
meninggalkan Bijayeh untuk menyusul kakak mereka, lalu lari dari 
Konstantinopel menuju Afrika. 

Sebab pengiriman pasukan dari Marakisy adalah ketika Gubernur 
Bijayeh menghadap Ya`qub Ibn Yusuf -penguasa Maroko- dan 
memberitahunya apa yang terjadi di Bijayeh mengenai pendudukan al-
Mulatstsamin di sana. Juga dikarenakan rasa takutnya akan konsekuensi 
dari penanganan yang lamban. Ya`qub lalu mempersiapkan pasukannya di 
daratan sejumlah 20.000 tentara, dan mengerahkan armadanya di lautan 
dalam jumlah yang sangat besar. Mereka akhirnya berhasil merebut 
kembali Bijayeh. 

Wafatnya Penguasa Maridyn dan Kekuasaan Putranya 
sebagai Penggantinya 

Pada tahun ini Quthbuddin Aylghazi Ibn Najmuddin Ibn Albi Ibn 
Tamertasy Ibn Aylghazi Ibn Artaq -penguasa Maridyn- meninggal dunia. 



 

Shalahuddin al-Ayyubi – Sang Pembebeas Tanah Para Nabi _______________________________________  86

Sepeninggalnya, kekuasaannya dilanjutkan oleh putranya, Hussamuddin 
Bulaq Arsalan yang masih kanak-kanak. Yang bertugas mendidiknya dan 
mengatur kerajaan adalah Nizhamuddin al-Baqsy -pembantu ayahnya. 

Syah Arman -penguasa Khalath- adalah paman Quthbuddin. Ia 
berkuasa di negerinya. Ia menugaskan al-Baqsy mendidik putranya, karena 
Al-Baqsy adalah seorang yang ta’at beragama, adil, baik budi pekertinya, 
dan lurus. Ia sangat bagus dalam mendidik putra Syah Arman, sampai 
akhirnya menikahi ibunya. 

Ketika anaknya sudah besar, al-Nizham tidak memberinya kekuasaan 
karena kedengkian dalam dirinya. Nizhamuddin ini mempunyai seorang 
hamba sahaya yang bernama Lu’lu’. Ia mempunyai kuasa di negerinya, dan 
dialah yang membuat al-Nizham berbuat seperti itu terhadap sang anak. 
Situasi seperti ini terus berlangsung hingga anaknya meninggal. Ia 
mempunyai adik yang berjuluk Thalabuddin, dan al-Nizham 
memasukkannya ke dalam urutan penerima tahta. Tetapi sebenarnya ia 
tidak punya kuasa apa-apa kecuali hanya sebatas nama. Yang berkuasa 
sesungguhnya adalah al-Nizham dan Lu’lu’. Kondisi ini terus berlangsung 
hingga tahun 601 H, sampai al-Nizham al-Baqsy jatuh sakit, dan datanglah 
Quthbuddin menjenguknya. Sehabis menjenguk, Quthbuddin keluar kamar 
bersama Lu’lu’. Tiba-tiba ia menikam Lu’lu’ dengan sebilah pisau hingga 
tewas, kemudian ia masuk menemui al-Nizham dengan tangan yang masih 
menggenggam sebilah pisau. Ia pun membunuh al-Nizham. Selanjutnya ia 
keluar sendirian. Kemudian dengan diiringi oleh pembantunya, ia 
melemparkan kedua kepala orang yang telah dibunuhnya ke tengah-
tengah pasukan yang telah dibangun oleh al-Nizham dan Lu’lu’. 
Mengetahui hal tersebut, pasukan ini pun tunduk di bawah perintah 
Quthbuddin. Ketika sudah kokoh kedudukannya, Quthbuddin memecat 
orang semaunya, dan membiarkan orang sekehendaknya. Ia menguasai 
benteng Maridyn beserta seluruh wilayahnya. Ia juga memegang kendali 
atas benteng al-Bari’iyyah dan Shur. Sampai sekarang ia masih menjadi 
penguasa di sana, dan tidak pernah ragu dalam segala tindakannya. 

Beberapa Peristiwa 

Pada tahun ini, Shadruddin Saykh al-Syuyukh `Abdur Rahman Ibn 
Syaikh al-Syuyukh Abu Sa`id Ahmad, meninggal dunia di bulan Sya`ban. 
Dalam pemerintahan Khalifah, ia pernah menjadi kurir untuk menemui 
Shalahuddin bersama Syihabuddin Basyir al-Khadim, untuk menjadi 
perantara dalam perjanjian damai antara Shalahuddin dengan `Izzuddin. 
Ketika ia tiba di Damaskus, Shalahuddin sedang melakukan pengepungan 
terhadap al-Kurk. Ia tetap tinggal di Damaskus hingga Shalahuddin pulang, 
namun perjanjian itu tidak pernah tercapai. Lalu mereka berdua jatuh 
sakit, hingga kemudian meminta dipulangkan ke Irak. Shalahuddin 
menyarankan agar mereka berdua mau tinggal hingga ia berdamai dengan 
`Izzuddin. Akan tetapi mereka berdua tidak mau. Mereka pun pergi 
berangkat di tengah terik panas matahari. Basyir meninggal di al-Sukhnah, 
sedangkan Shadruddin meninggal di al-Rahbah. Ia dimakamkan di 
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pemakaman al-Buq. Pada zamannya, tidak ada yang menandinginya. 
Dalam dirinya terkumpul kepemimpinan agama dan dunia. Ia menjadi 
tempat bernaung orang-orang yang ketakutan. Ia shalih, dermawan, dan 
lemah lembut. Banyak sekali biografi tentang dirinya. Ia tidak 
menggunakan pengobatan ketika sakitnya ini, karena tawakal kepada Allah 
SWT. 

Pada tahun ini juga, `Abdul Lathif Ibn Muhamamd Ibn `Abdul Lathif al-
Khajandy -seorang faqih dalam madzhab Syafi`i dan penghulu Isfahan- 
meninggal dunia. Ia meninggal di pintu masuk kota Hamdzan pada saat 
pulang dari menunaikan ibadah haji. Ia mempunyai beberapa sya`ir, di 
antaranya: 

“Dengan penjagaan tonggak sebuah rumah 

Ya Allah turunkan perlindungan dari hujan musim semi 

Duhai diriku, angan-angan menjadi sesat 

Apakah ada jalan kembali menuju lembah kegelapan 

Ketinggian kedudukan diberikan kepada orang yang memfitnah kita 

Tidaklah ia berada di ketinggian jika engkau tak mendengar 

Ataukah petunjuk dicari untuk hal yang difitnahkan 

Atau aku dimaafkan, sedang hatiku tak lagi bersamaku”. 

Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya, dan meridhainya. 
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Memasuki Tahun 581 H 

Peristiwa Pengepungan Moshul oleh Shalahuddin dan 
Penarikan Mundur Pasukannya karena Wafatnya Syah 
Arman 

Pada tahun ini, Shalahuddin Yusuf Ibn Ayyub mengepung Moshul 
untuk kedua kalinya. Ia berangkat dari Damaskus pada bulan Dzulqa`idah 
tahun sebelumnya. Setelah tiba di Halab ia tinggal di sana hingga tahun 
berlalu, dan kemudian pergi meninggalkannya untuk menyeberang 
menuju daerah al-Jazirah. Ketika tiba di Harran, ia menangkap 
Muzhaffaruddin Kawkabry Ibn Zainuddin. Orang ini adalah penyebab 
berkuasanya Shalahuddin atas negeri-negeri al-Jazariyah. Penangkapan ini 
disebabkan Muzhaffaruddin selalu mengirim surat kepada Shalahuddin 
setiap saat, yang berisi sarannya agar segera menyerang Moshul. 
Shalahuddin menanggapi baik hal ini. Muzhaffaruddin berhasil 
meyakinkan hati Shalahuddin sampai-sampai ia akan memberinya 50.000 
Dinar jika mau pergi ke Moshul. Namun ketika Shalahuddin tiba di Harran, 
Muzhaffaruddin tidak memenuhi janjinya untuk memberinya uang. Ia 
mengingkari janjinya. Shalahuddin pun menangkapnya, lalu mengangkat 
wakilnya. Kemudian Shalahuddin melepaskannya dan mengembalikan 
kepadanya dua kota: Harran dan al-Reha, setelah sebelumnya Shalahuddin 
telah mengambil kota ini dari tangannya. Shalahuddin membebaskannya 
sebab ia takut orang-orang di negeri-negeri al-Jazariyah akan berpaling 
darinya. Sebab semua orang di sana mengetahui apa yang dipegangi oleh 
Muzhaffaruddin bersamanya dalam menguasai negeri itu. 

Setelah membebaskan Muzhaffaruddin, Shalahuddin kemudian segera 
bergerak melalui Harran pada bulan Rabi`ul Awwal. Bergabunglah 
dengannya bala tentara benteng, Dara, dan Mu`izzuddin Sinjar Syah -
penguasa al-Jazirah. Mu`izzuddin adalah keponakan `Izzuddin. Ia 
menentang pamannya setelah peristiwa penangkapan atas diri 
Mujahiduddin Qaymaz. Ia lalu bergerak bersama Shalahuddin menuju 
Moshul. Ketika mereka tiba di kota Balad, Atabik `Izzuddin mengutus 
ibunya untuk menemui Shalahuddin. Ibunya ini ditemani oleh putri dari 
pamannya -Nuruddin Mahmud Ibn Zanki- dan wanita-wanita lain, serta 
beberapa orang petinggi negara yang meminta Shalahuddin untuk 
berdamai. Mereka berupaya mengadakan kesepakatan dan bantuan untuk 
para pasukan, agar Shalahuddin mau pergi meninggalkan mereka. 
`Izzuddin mengutus wanita-wanita ini sebab ia dan seluruh orang-
orangnya menduga jika wanita-wanita ini meminta Syam dari 
Shalahuddin, pasti akan dikabulkan. Apalagi bersama mereka ada putri 
bekas majikannya -Nuruddin. 
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Ketika wanita-wanita ini tiba, Shalahuddin menemui mereka dan 
menghadirkan para penasehatnya. Ia mengkonsultasikan kepada mereka 
apa yang sebaiknya ia perbuat dan katakan. Sebagian besar penasehatnya 
menyarankan agar ia mengabulkan permintaan wanita-wanita ini. 
Berkatalah faqih `Isa dan `Ali Ibn Ahmad al-Masythub -keduanya berasal 
dari al-Hikariyah, yang termasuk ke dalam wilayah Moshul- bahwa kota 
seperti Moshul hendaknya jangan diberikan kepada perempuan. `Izzuddin 
mengirim wanita-wanita tersebut hanya karena ia tidak mampu menjaga 
negara. Ia mengikuti hawa nafsunya. Ia menyuruh mereka kembali dalam 
keadaan takut, dan berdalih dengan alasan yang tidak masuk akal. 
Pendelegasian kaum pria oleh `Izzuddin bukanlah karena kelemahan atau 
kekurangan, akan tetapi pengiriman para wanita itu sebagai utusan 
bertujuan untuk mencegah timbulnya petaka dengan kompensasi yang 
lebih baik. 

Setelah wanita-wanita ini kembali, Shalahuddin pergi menuju Moshul. 
Ia seolah yakin bahwa ia bisa menduduki negeri ini. Tetapi kenyataannya 
tidak seperti itu. Ketika sudah dekat dengan Moshul, ia berhenti dalam 
jarak 2 farsakh darinya. Pasukannya berbaris di padang pasir tersebut, dari 
arah al-Hullah al-Muraqiyah. Di antara pasukan sendiri terjadi keributan 
di perbatasan al-Bab al-`Imadi. Ketika itu saya berada di Moshul. 
Masyarakat marah dan kecewa karena penolakan Shalahuddin kepada 
wanita-wanita yang diutus menemuinya. Shalahuddin melihat hal yang di 
luar dugaannya, sehingga ia menyesali penolakannya atas wanita-wanita 
tersebut, dan sampai-sampai membuatnya tidak ingat lagi akan tujuannya 
untuk menduduki dan menguasai negeri ini. Ia mengecam orang-orang 
yang menyarankannya untuk menolak wanita-wanita itu. Ia juga 
menerima surat-surat al-Qadhi al-Fadhil dan orang-orang yang tidak 
punya kepentingan di Moshul lainnya, yang berisi kecaman atas 
tindakannya. Mereka menentang Shalahuddin. 

Ketika sedang menuju Moshul, Shalahuddin ditemui oleh Zainuddin 
Yusuf Ibn Zainuddin -penguasa Irbil. Ia bersama saudaranya Muzhaffar 
Kawkabry, dan para emir lainnya di sisi timur kota Moshul. Dari posisi ini, 
`Ali Ibn Ahmad al-Masythub al-Hakkari ditugaskan menuju benteng al-
Jazirah. Ia lalu mengepungnya. Orang-orang Kurdi dan Hakkari banyak 
yang bergabung dengannya. Ia tinggal di sana hingga Shalahuddin mundur 
dari Moshul. Warga Moshul menyeberangi sungai Dajlah dan bertempur 
dari sisi timur tentara, lalu mereka kembali. 

Ketika Shalahuddin sedang mengepung kota Moshul, Atabik `Izzuddin 
mendapat kabar bahwa wakilnya di benteng mengirimkan surat 
kepadanya. Ia lalu melarangnya untuk menaiki benteng, dan kembali 
mengikuti pendapat Mujahiduddin (Ia telah membebaskannya 
sebagaimana kita telah kemukakan). Ia mengeluarkan perintah dan 
mengendalikan situasi yang telah ia rusak, hingga permasalahannya 
cenderung berakhir dengan perjanjian, sebagaimana akan kita sebutkan 
nanti, jika Allah menghendaki. 
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Adalah seorang dari Baghdad yang tinggal di Moshul, datang menemui 
Shalahuddin. Orang ini memberikan saran kepada Shalahuddin agar 
memotong sungai Dajlah dari Moshul menuju ke arah Naynawa. Ia 
berkata: “Sesungguhnya Dajlah telah memindahkan rasa dahaga penduduk 
Moshul. Kita kuasai Moshul tanpa pertempuran”. Shalahuddin menyangka 
bahwa ucapannya benar. Ia pun lalu bermaksud menjalankan saran itu, 
hingga menyadari bahwa ia tidak mungkin memotong sungai Dajlah secara 
keseluruhan. Waktu yang diperlukan untuk  memotongnya pastilah sangat 
panjang, ditambah lagi rasa lelah yang akan dirasakan oleh pasukannya. Ia 
melihat bahwa tidak ada manfaat di belakang saran tersebut. Para pengikut 
Shalahuddin pun mengecamnya hingga orang itu pergi, dan Shalahuddin 
tetap berada di posisinya dari awal hingga mendekati akhir bulan Rabi`ul 
Akhir. Kemudian ia pergi dari Moshul menuju Muyafariqayn. 

Penyebabnya adalah Syah Arman -penguasa Khalath- meninggal dunia 
pada tanggal 9 Rabi`ul Akhir, dan Shalahuddin menerima berita 
kematiannya pada tanggal 20 bulan tersebut. Ia lalu bermaksud untuk 
pergi menuju Khalath dan menguasainya, dikarenakan Syah Arman tidak 
meninggalkan putra maupun seseorang dari keluarganya untuk menjadi 
penguasa sepeninggalnya. Hanya saja negerinya ini telah dikuasai oleh 
seorang mamluk bernama Bektamar, yang mempunyai julukan Sayfuddin. 
Shalahuddin lalu meminta pertimbangan dari para emir dan menterinya. 
Mereka pun berbeda pendapat dalam hal ini. Mereka yang masih ingin 
menguasai Moshul menyarankan untuk tetap tinggal dan meneruskan 
pengepungan. Sedangkan mereka yang tidak ingin mengganggu dinasti 
Atabik menyarankan untuk segera berangkat menuju Khalath. Mereka 
mengatakan: “Wilayah Khalath lebih luas dan lebih besar. Ia sekarang 
kosong dan tidak ada penjaganya. Sedangkan Moshul ini masih memiliki 
sultan yang menjaga dan mempertahankannya. Jika kita telah menguasai 
Khalath, maka urusan merebut Moshul dan lainnya akan menjadi mudah”. 
Karena banyaknya pendapat yang masing-masing mempunyai argumentasi 
kuat, Shalahuddin menjadi ragu-ragu memutuskan. 

Di tengah keragu-raguannya itu, secara kebetulan datanglah surat dari 
sekelompok petinggi Khalath dan para emirnya, yang mengundang 
Shalahuddin untuk menerima penyerahan Khalath. Shalahuddin pun 
berangkat meninggalkan Moshul. Padahal surat ini sesungguhnya adalah 
siasat dari orang-orang yang mengirimnya. Syamsuddin al-Bahlawan Ibn 
Ayladkaz -penguasa Azerbayjan dan Hamdzan- bermaksud menyerang 
Khalath untuk mengambil alih kota ini dari para emir mendiang Syah 
Arman. Sebelum itu, ia telah menikahkan Syah Arman yang sudah tua 
dengan putrinya yang akan menjadi jalan pelicin untuk menguasai Khalath 
dan daerah-daerah di dalamnya. Ketika para emir kota ini mengetahui 
pergerakan Syamsuddin, mereka segera mengirim surat kepada 
Shalahuddin untuk mengundangnya menerima penyerahan kota ini 
kepadanya, dan mempertahankannya dari al-Bahlawan. Mereka akan 
membayar Shalahuddin dengan al-Bahlawan, hingga negeri mereka tetap 
berada di tangan mereka. Akan tetapi Shalahuddin tidak mengetahui siasat 
tersebut, sehingga bergeraklah ia, dan menugaskan sepupunya -
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Nashiruddin Muhammad Ibn Syrkuh- Muzhaffaruddin Ibn Zaynuddin dan 
lainnya, menjadi panglima pasukannya. Mereka lalu bergerak menuju 
Khalath, sedangkan Shalahuddin sendiri bergerak ke arah Muyafariqayn. 

Semntara itu al-Bahlawan telah bergerak menuju Khalath, dan berhenti 
di satu tempat yang dekat dengan kota ini. Kemudian terjadilah 
perundingan antara duta-duta Khalath, delegasi Syamsuddin al-Bahlawan, 
dan wakil-wakil Shalahuddin. Kemudian tercapailah perjanjian damai 
dengan al-Bahlawan. Akhirnya mereka semua menjadi pendukung 
Shalahuddin, dan sekutunya. 

Wafatnya Nuruddin, Penguasa Benteng 

Pada tahun ini, Nuruddin Muhammad Ibn Qara Arsalan Ibn Daud 
meninggal dunia. Ia adalah penguasa benteng dan Amid ketika 
Shalahuddin sedang berada di Moshul. Ia meninggalkan dua orang putra. 
Sepeninggalnya, yang menjadi penguasa adalah putranya yang tertua 
bernama Saqman, atau yang  dijuluki sebagai Quthbuddin. Sedangkan yang 
mengatur segala urusan kenegaraan adalah menterinya, al-Qawwam Ibn 
Saqama al-As`ardi. 

‘Imaduddin, ketika mendengar berita kematian saudaranya itu segera 
kembali untuk mengambil alih kekuasaan, dikarenakan masih begitu 
belianya putra-putra Nuruddin. Akan tetapi keinginannya itu tidak 
terlaksana, sehingga ia pun lalu pergi menuju Khurta Burta dan 
menguasainya. Negeri ini kemudian tetap berada di tangan anak-anaknya 
hingga tahun 620 H. 

Ketika tiba di Muyafariqayn, Shalahuddin disertai oleh putra Nuruddin. 
Ia kemudian mengangkatnya sebagai penguasa di wilayah kekuasaan 
ayahnya dahulu, termasuk di dalamnya adalah Amid. Orang-orang di sana 
khawatir jikalau ia akan mengambil alihnya dari tangan mereka. Akan 
tetapi ia tidak melakukannya, dan kemudian memulangkan mereka ke 
negeri asal mereka. Ia mensyaratkan agar mereka selalu berkonsultasi 
dengan dirinya dalam segala hal yang mereka lakukan. Selain itu mereka 
juga harus mematuhi perintah dan larangannya. Ia mengangkat seorang 
emir berjuluk Shalahuddin, yang merupakan pengikut ayahnya. 

Kekuasaan Shalahuddin atas Muyafariqayn 

Ketika menuju Khalath, Shalahuddin mengincar Muyafariqayn yang 
dilaluinya, sebab penguasa di tempat itu -Quthbuddin, penguasa Maridyn4- 
sudah meninggal dunia, sebagaimana telah kita kisahkan di muka. Yang 
menjadi penerusnya adalah putranya yang masih kecil, sedangkan kendali 
pemerintahan diserahkan kepada Syah Arman yang ada di sana beserta 
pasukannya. 

                                                      
4

 Maridyn adalah nama sebuah benteng terkenal yang terletak di puncak gunung jazirah 
Dunaysar, Dara, dan Nashibayn. 
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Ketika Syah Arman meninggal dunia, Shalahuddin berkeinginan untuk 
mengambil alih daerah tersebut. Ketika ia tiba di sana, ia melihat bahwa 
daerah tersebut telah dipenuhi dengan banyak orang. Di sana juga terlihat 
istri mendiang Quthbuddin bersama putri-putrinya. Ia adalah saudari dari 
Nuruddin -penguasa benteng. Shalahuddin lalu tinggal di sana dan 
mengepungnya dari permulaan bulan Jumadil Awwal. 

Angkatan bersenjata Maridyn berada di bawah pimpinan seorang emir 
yang bernama Yarnaqisy, yang dijuluki sebagai Asaduddin. Ia adalah 
seorang ksatria pemberani yang bisa diandalkan untuk mempertahankan 
negeri. Ketika Shalahuddin kemudian mengepung negerinya, maka ia pun 
mencoba mempertahankan sehingga terjadilah pertarungan yang sengit. 
Shalahuddin menghujaninya dengan serangan meriam pelontar batu, tetapi 
ia tidak berhasil mencapai keinginannya. 

Ketika mengetahui hal ini, ia segera beralih dari kekuatan militer dan 
perang, kepada penggunaan trik dan siasat. Ia lalu menulis surat kepada 
istri Quthbuddin yang tinggal di dalam kota. Ia mengatakan kepadanya: 
“Sesungguhnya Asaduddin Yarnaqisy condong ke pihak kami untuk 
menyerahkan negeri ini. Kami akan menjaga hak saudara Anda -
Nuruddin- atas diri Anda sepeninggalnya. Kami ingin Anda ikut andil 
dalam masalah ini. Saya akan menikahkan anak-anak saya dengan putri-
putri Anda. Muyafariqayn dan yang lainnya akan menjadi milik Anda, dan 
ada di bawah perintah Anda”. Shalahuddin juga menugaskan orang yang 
menemui Asaduddin untuk memberitahunya bahwa Khatun condong 
mendekati Shalahuddin, dan tunduk di bawah kekuasaannya. Juga bahwa 
orang-orang di Khalath telah menuliskan surat pernyataan untuk 
menyerahkan kota ini kepada Shalahuddin. Kepada Asaduddin, 
Shalahuddin menjanjikan jika ia boleh mengambil bagiannya. Kebetulan 
sekali ada seorang kurir yang tiba dari Khalath, yang menyatakan kesetiaan 
Khalath kepada Shalahuddin. Mereka mengatakan kepadanya bahwa apa 
yang mereka katakan adalah panggilan untuk mereka. Lalu Shalahuddin 
pun mengutus kurir itu untuk memasuki kota Muyafariqayn, dan berkata 
kepada Asaduddin: “Menyerahlah engkau dari orang yang engkau perangi. 
Saya datang untuk menyerahkan Khalath kepada Shalahuddin”. Asaduddin 
pun takluk di tangannya. Ia melemah, dan kemudian mengajukan 
penawaran tentang tanah kekuasaan dan harta kekayaan. Shalahuddin 
serta merta meluluskannya. Ia menerima penyerahan kota ini pada bulan 
Jumadil Awwal, dan menikahkan beberapa orang putranya dengan 
beberapa putri Khatun. Kemudian ditetapkan pula kekuasaan Khatun atas 
benteng Hanakh, untuk didiami olehnya bersama putri-putrinya. 

Kembalinya Shalahuddin ke Moshul dan Perdamaiannya 
dengan Atabik `Izzuddin 

Setelah menyelesaikan urusannya di Muyafariqayn, mengukuhkan 
kedudukannya, dan membagi-bagi wilayahnya, Shalahuddin sepakat untuk 
kembali lagi ke Moshul. Ia pergi ke sana melalui jalan Nashibayn. 
Kemudian tibalah ia di Kafr Zamar yang ketika itu sedang musim dingin. Ia 
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singgah di tempat itu bersama pasukannya, dan bermaksud untuk 
bermukim di sana dan membagi-bagi seluruh wilayah Moshul, setelah 
sebelumnya ia berhasil mengambil kekayaan dan devisa negeri itu. Ia 
berusaha membuat Moshul lemah dengan cara ini, sebab ia menyadari 
bahwa Moshul tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Shalahuddin tiba di 
Kafr Zamar pada bulan Sya`ban, dan tinggal di sana hingga bulan 
Ramadhan. 

Shalahuddin dan `Izzuddin pun saling mengirim delegasi. 
Mujahiduddin juga ikut mengadakan kontak. Ia berusaha untuk mendekati. 
Pendapatnya diterima oleh sebagian raja-raja setelah kondisi kesehatannya 
diketahui bersama. Ketika para delegasi masih bergantian datang 
melakukan perundingan, tiba-tiba Shalahuddin jatuh sakit, sehingga ia 
meninggalkan Kafr Zamar dan kembali ke Harran. Para utusan pun 
menyusulnya dengan jawaban atas permintaannya. Tercapailah 
perdamaian, dan Shalahuddin bersumpah untuk menjaganya. 

Isi perjanjian tersebut adalah agar `Izzuddin menyerahkan kepada 
Shalahuddin daerah Syaharzur beserta seluruh wilayahnya, begitu pula 
dengan daerah al-Qarabili, dan seluruh daerah yang ada di belakang al-
Zab. Shalahuddin juga diperbolehkan untuk berkhutbah di mimbar-
mimbar yang ada di negeri ini. Nama Shalahuddin akan ditatah di mata 
uang. Setelah bersumpah, Shalahuddin mengirimkan para utusannya. 
`Izzuddin pun lalu bersumpah untuknya. Ia akan menyerahkan seluruh 
negeri yang tercantum di dalam perjanjian. Dunia pun akhirnya menjadi 
aman, warga menjadi tenang, dan fitnah terhenti. Hal ini terjadi karena 
difasilitasi oleh Mujahiduddin Qaymaz -semoga Allah mencurahkan 
rahmat-Nya. 

Sementara itu, sakit Shalahuddin semakin berkepanjangan di Harran. 
Ketika itu keluarga yang ada di sisinya adalah saudaranya al-Malik al-`Adil, 
yang sudah berkuasa di Halab, yang memiliki putra bernama al-Malik al-
`Aziz `Utsman. Sakit Shalahuddin semakin parah sampai-sampai orang 
putus asa akan kesembuhannya. Orang-orang lalu bersumpah untuk 
putra-putranya. Masing-masing mendapat bagian satu negeri. Lalu, 
saudaranya -al-`Adil- diangkat sebagai pemimpin bagi semua orang. 

Ketika sedang sakit di Harran, Shalahuddin juga didampingi oleh 
sepupunya, Nashiruddin Muhammad Ibn Syrkuh, yang memiliki wilayah 
Hamash dan al-Rahbah. Ia pergi menuju Hamash melewati Halab, dan 
mengundang orang-orang Damaskus dan meminta mereka bersumpah 
untuknya, untuk menyerahkan negeri ini kepadanya jika Shalahuddin 
meninggal dunia. Ia lalu tinggal di Hamash menunggu saat kematian 
Shalahuddin agar ia bisa segera menuju Damaskus dan mengambil alih 
kekuasaannya. Setelah Shalahuddin sembuh dari penyakitnya. Shalahuddin 
mendapatkan informasi mengenai Ibn Syrkuh ini dari intelijennya. Ia pun 
berwaspada untuk tidak pernah melewatkan sedikit pun gerak-gerik Ibn 
Syrkuh hingga tewas pada malam `Idul Adha, dikarenakan meminum 
khamar berlebihan. Orang-orang ingat -hanya mereka yang tahu benar 
tidaknya- bahwa Shalahuddin menyuruh seseorang bernama al-Nashih Ibn 
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al-`Amid dari Damaskus, untuk Ibn Syrkuh dan menemaninya minum. Ia 
lalu menuangkan racun ke dalam gelas Ibn Syrkuh. Konon pada malam itu 
juga ia pergi menemui Shalahuddin –ini hanyalah dugaan. Ketika pagi 
menjelang, orang-orang tidak menemukan al-Nashih. 

Sepeninggal Ibn Syrkuh, kekuasaannya diserahkan kepada putranya 
Syrkuh, yang masih berusia 12 tahun. Nashiruddin Ibn Syrkuh 
meninggalkan harta, kuda, dan properti dalam jumlah yang sangat besar. 
Datanglah Shalahuddin ke Hamash, dan ia pun ditawari warisan Ibn 
Syrkuh. Shalahuddin mengambil sebagian besarnya, dan hanya menyisakan 
harta itu dalam jumlah yang sangat tidak berarti kepada putra Nashiruddin 
Ibn Syrkuh. Saya mendengar bahwa putra Nashiruddin ini pergi menemui 
Shalahuddin setahun setelah kematian ayahnya. Shalahuddin bertanya 
kepadanya: “Sampai di mana bacaan al-Qur’an mu?” Ia menjawab: 
“Sampai di firman Allah Swt: “Mereka yang memakan harta anak-anak 
yatim dengan zhalim, sesungguhnya telah memakan api di dalam perut 
mereka dan menyediakan dirinya sebagai bahan bakar neraka”. 
Shalahuddin dan orang-orang yang hadir di sana pun terkagum dengan 
kecerdasannya. 

Peristiwa Fitnah yang Terjadi antara Etnis al-Turkiman 
dan Kurdi di Negeri-negeri al-Jazirah dan Moshul 

Pada tahun ini, terjadi fitnah antara etnis al-Turkiman dangan Kurdi di 
negeri-negeri al-Jazirah, Moshul, negeri-negeri Bakr, Khalath, Syam, 
Syaharzur dan Azerbayjan. Banyak orang yang terbunuh dalam peristiwa 
ini. Fitnah ini berlangsung selama beberapa tahun. Jalan-jalan menjadi 
tempat perampokan. Harta-harta banyak yang dijarah. Darah banyak yang 
tertumpah. 

Penyebab fitnah ini adalah adanya seorang perempuan dari al-
Turkiman yang menikahi seorang pria al-Turkiman. Di tengah perjalanan, 
mereka melewati benteng al-Zawzan milik etnis Kurdi. Penghuni benteng 
ini pun meminta orang al-Turkiman untuk mengadakan pesta walimatul 
`ars. Orang-orang al-Turkiman menolaknya, sehingga terjadilah 
pertengkaran mulut yang berujung dengan pembunuhan. Lalu penguasa 
benteng ini turun dan keluar dari benteng. Ia menculik mempelai pria dan 
membunuhnya. Fitnah pun semakin berkobar. Orang-orang al-Turkiman 
segera melancarkan pembalasan. Mereka membunuh orang-orang Kurdi 
dalam jumlah yang banyak, dan orang-orang Kurdi membalas dengan 
membunuh orang-orang al-Turkiman juga. Kejahatan pun semakin 
meraja-lela dan berlangsung lama. Akhirnya, Mujahiduddin Qaymaz, 
semoga Allah mencurahkan rahmat untuknya, mengumpulkan para 
pemuka kedua belah pihak. Ia mendamaikan mereka, dan memberi mereka 
jaminan, pakaian dan lain sebagainya. Ia juga mengeluarkan banyak uang 
untuk mereka, sehingga fitnah ini pun menjadi reda. Allah SWT telah 
menghentikan kejahatan fitnah ini, dan orang-orang kembali lagi merasa 
aman dan tenteram. 
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Kekuasaan al-Mulatstsamin dan Arab atas Afrika dan 
Kembalinya Afrika ke dalam Kekuasaan al-Muwahhidun 

Kita telah menyebutkan bahwa pada tahun 580 H `Ali Ibn Ishaq al-
Mulatstsam menguasai Bijayeh. Lalu Ya`qub Ibn Yusuf Ibn `Abdul Mu’min 
mengirimkan pasukannya untuk merebutnya kembali. Al-Mulatstsam lalu 
pergi menuju Afrika, dan sesampainya di sana ia mengadakan pertemuan 
dengan Salim, Riyah, dan orang Arab lainnya yang ada di sana. Bergabung 
juga dengan mereka ini bangsa Turki yang masuk Afrika dari Mesir, 
bersama Syarafuddin Qaraqusy. Kedatangannya juga telah kita kisahkan di 
muka. Di antara bangsa Turki dari Mesir yang ikut memasuki Afrika adalah 
hamba sahaya milik Taqiyuddin -keponakan Shalahuddin- yang bernama 
Buzabah. Kekuatan gabungan ini pun menjadi semakin tangguh, karena 
jumlah yang terkumpul menjadi sedemikian besarnya. Semuanya 
membenci dinasti al-Muwahhidun. Koalisi ini tunduk mengikuti `Ali Ibn 
Ishaq al-Mulatstsam, karena ia berasal dari keluarga bangsawan. Mereka 
semua patuh kepadanya dan memberinya gelar Amirul Muslimin. 

Koalisi ini lalu bermaksud menyerang negeri-negeri di Afrika. Mereka 
menguasai Afrika dari timur hingga barat, kecuali dua kota: Tunisia dan al-
Mahdiyah, dimana para pengawal al-Muwahhidun ada di dua kota ini. 
Mereka mempertahankannya dalam keadaan terjepit dan ketakutan. 
Sementara itu semua penjahat di tempat itu bergabung dengan al-
Mulatstsam. Begitu juga orang-orang yang ingin menciptakan kekacauan, 
kerusakan, teror dan kejahatan. Mereka menghancurkan negeri, benteng-
benteng, desa-desa dan pepohonan. Mereka melakukan perbuatan-
perbuatan haram. Melihat hal tersebut, Gubernur Afrika pada saat itu -
`Abdul Wahid Ibn `Abdullah al-Hintati yang berada di kota Tunisia- segera 
mengirim surat kepada Raja Maroko -Ya`qub- di Marakisy, untuk 
memberitahukan keadaan. 

Al-Mulatstsam bermaksud menyerang Jazirah Basyra yang terletak di 
dekat Tunisia. Daerah ini memiliki banyak sekali pedesaan. Ketika al-
Mulatstsam tiba di sana dan mengepungnya, warga setempat meminta 
jaminan keamanan dari dirinya, dan ia pun mengabulkan permintaan 
warga ini. Namun ketika bala tentaranya memasuki jazirah ini, mereka 
ternyata menjarah seluruh harta, ternak dan kekayaan yang ada di 
dalamnya. Mereka merampok manusia hingga pakaiannya. Tangan-tangan 
tak senonoh juga menjamah wanita-wanita dan anak-anak. Mereka 
meninggalkannya dan membiarkannya binasa. Setelah itu, mereka juga 
bermaksud menyerang kota Tunisia. Mereka yang kuat mengabdi dan 
mengetahui apa yang harus dilakukan dengan kekuatannya. Sedangkan 
mereka yang lemah mereka hanya bisa meminta bantuan orang-orang. 
Ketika itu sudah memasuki musim dingin. Orang-orang dibinasakan oleh 
udara yang sangat dingin. Bencana menjerumuskan mereka. Apabila 
orang-orang yang tewas kedinginan dihitung, maka di satu tempat 
jumlahnya bisa mencapai 12.000 orang. Tempat yang lain juga bisa 
dipastikan mengalami hal yang tak jauh berbeda. 
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Ketika al-Mulatstsam telah menguasai Afrika, ia berani memotong 
khutbah putra-putra `Abdul Mu’min. Ia lalu berkhutbah atas nama Imam 
al-Nashir li Dinillah, khalifah Abbasiyyah. Ia juga mengirimkan surat 
kepadanya untuk meminta kebebasan dan kekuasaan. 

Selanjutnya, pada tahun 582 H al-Mulatstsam bermaksud menyerang 
kota Qafshah. Ia mengepung dan mengusir penduduknya, yang merupakan 
pengikut al-Muwahhidun dari bala tentara anak-anak `Abdul Mu’min. 
Mereka lalu menyerahkan kota ini kepada al-Mulatstsam, dan kemudian 
membangun pasukan yang terdiri dari orang-orang al-Mulatstsamun dan 
bangsa Turki. Al-Mulatstsam membentengi kota ini dengan orang-
orangnya meskipun pertahanan kota ini sendiri sangat kuat. 

Sedangkan Ya`qub Ibn Yusuf Ibn `Abdul Mu’min, ketika mendengar 
kabar tentang hal ini, segera memilih pasukan terbaiknya sebanyak 20.000 
tentara al-Muwahhidun. Ia bermaksud menyerang dengan pasukan yang 
sedikit karena sedikitnya ransum yang ada di Afrika, setelah terjadinya 
pengrusakan dan penjarahan. Ia bergerak pada bulan Shafar tahun 583 H, 
lalu tiba di Tunisia. Selanjutnya ia mengirimkan 6.000 bala tentara di 
bawah pimpinan keponakannya. Mereka bergerak menyerang `Ali Ibn 
Ishaq al-Mulatstsam. Ketika itu al-Mulatstsam sedang berada di Qafshah5, 
dan pasukan al-Muwahhidun pun menyusulnya. Akan tetapi, pasukan ini 
telah disusupi oleh sekelompok orang Turki sehingga dapat dikalahkan, 
dan banyak sekali komandannya yang terbunuh. Peristiwa ini terjadi pada 
bulan Rabi`ul Awwal tahun 583 H. 

Demi mendengar berita ini, Ya`qub pun tinggal di Tunisia sampai 
dengan bulan Rajab tahun tersebut. Kemudian bersama pasukannya, ia 
keluar memburu al-Mulatstsam dan orang-orang Turki. Ketika ia berhasil 
mengejar mereka dan bertemu di dekat kota Qabis, maka pecahlah 
pertempuran. Saat itu al-Multstsam bersama antek-anteknya berhasil 
dikalahkan. Pasukan al-Muwahhidun terus membunuh sehingga hampir 
menyerupai pembersihan etnis. Tidak ada yang selamat kecuali hanya 
sedikit. Mereka lalu menuju daratan, dan pada hari itu juga Ya`qub 
kembali ke Qabis dan membebaskan kota ini. Kota ini kemudian diambil 
oleh klan Qaraqusy dan keturunannya. 

Selanjutnya, Ya`qub mengerahkan pasukannya ke Marakisy. Tujuan 
berikutnya adalah kota Qafshah. Ia mengepungnya selama tiga bulan, dan 
menebangi pepohonan serta menghancurkan semua yang ada di 
sekitarnya. Lalu orang-orang Turki yang ada di kota ini mengirimkan surat 
kepadanya. Mereka meminta keselamatan dan keamanan untuk diri 
mereka dan penduduknya. Ya`qub Ibn Yusuf pun mengabulkan 
permohonan mereka, sehingga keluarlah bangsa Turki dari kota ini dengan 
aman dan selamat. Ya`qub kemudian mengirim orang-orang Turki ini ke 
benteng perbatasan kota setelah ia melihat keberanian mereka menghadapi 

                                                      
5

 Qafshah adalah nama sebuah kota yang kecil yang terletak di ujung Afrika dari arah Maroko. 
Wilayah ini termasuk ke dalam daerah al-Zab al-Kabir di al-Jarid. Jarak tempuh antara Qafshah dengan 
al-Qayrwan adalah tiga hari. 
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musuh, dan ia pun kemudian menerima penyerahan kota. Ia juga 
membunuhi seluruh klan al-Mulatstsamun yang masih ada di kota ini, dan 
merobohkan dinding kota. Ia membiarkan kota ini menjadi seperti sebuah 
dusun. Ia memperlihatkan apa yang telah diperingatkan oleh al-Mahdi Ibn 
Tumart, dimana Ibn Tumart pernah mengatakan bahwa Qafshah akan 
dihancurkan pagar-pagarnya, dan ditebangi pepohonannya (hal ini telah 
disebutkan terdahulu). 

Setelah selesai dengan urusan Qafshah dan Afrika menjadi stabil 
kembali, Ya`qub pun pulang ke Marakisy. Ia tiba di sana pada tahun 584 H. 

Beberapa Peristiwa 

Pada tahun ini, al-Ridha Abu al-Khayr Isma`il al-Qazwayni -seorang 
faqih dalam madzhab Syafi`i- meninggalkan Baghdad, dan pulang kembali 
ke Qazwayn. Ia adalah guru besar di al-Nizhamiyah Baghdad. Setelah ia, 
yang menjadi guru besar menggantikannya adalah al-Saykh Abu Thalib al-
Mubarak -murid Ibn al-Khul. Ia termasuk ulama yang shalih. 

Pada tahun ini pula terjadi fitnah antara penduduk al-Karkh di 
Baghdad dengan penduduk Bashrah. Banyak yang terluka dan tewas. 
Kemudian al-Naqib al-Zhahir mendamaikan mereka. 

Pada tahun ini, Muhadzdzabuddin `Abdullah Ibn As`ad al-Moshuli -
seorang faqih- meninggal dunia di kota peristirahatannya yang terakhir: 
Hamash. Ia sangat alim dalam madzhab Syafi`i, dan memiliki beberapa 
prosa dan puisi. Ia termasuk salah satu perhiasan dunia. 
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Memasuki Tahun 582 H 

Pindahnya al-`Adil ke Halab dan al-Malik al-`Aziz ke 
Mesir, serta Mutasi al-Afdhal dari Mesir ke Damaskus 

Pada tahun ini, Shalahuddin mengirim putranya al-Afdhal `Ali, dari 
Mesir menuju Damaskus. Shalahuddin menguasakan kota Halab kepadanya 
setelah mengambil alih kota ini dari saudaranya, al-`Adil. Kemudian 
Shalahuddin menugaskannya bersama putranya yang lain -al-`Aziz 
`Utsman- ke Mesir. Shalahuddin mengangkat al-`Aziz sebagai wakilnya di 
Mesir. Ia juga memanggil kembali Taqiyuddin dari Mesir. Penyebabnya 
adalah sebelumnya Shalahuddin telah menunjuk Taqiyuddin sebagai 
wakilnya di Mesir -sebagaimana yang telah kita sebutkan- bersama dengan 
putra tertua Shalahuddin -al-Afdhal `Ali. Taqiyuddin lalu mengirim surat 
yang mengadukan kelakuan al-Afdhal. Dalam surat tersebut ia 
menyebutkan bahwa al-Afdhal `Ali tidak mampu menarik pajak sebab 
dirinya adalah seorang yang sangat lembut dan dermawan. Jika Taqiyuddin 
ingin memberi sanksi kepada seseorang yang bersalah, maka al-Afdhal `Ali 
selalu mengalanginya. Atas pemberitahuan tersebut, maka Shalahuddin 
segera memanggil putranya itu. Ia katakan kepada Taqiyuddin: “Kamu 
jangan sekali-sekali menggunakan masalah pajak sebagai dalih”. Setelah 
itu, Taqiyuddin pun mulai berubah. 

Setelah kejadian tersebut, Shalahuddin berprasangka bahwa Taqiyuddin 
ingin menyingkirkan anaknya, agar ia bisa mengurus Mesir sendirian 
hingga bisa menguasainya setelah kematian Shalahuddin. Tatkala 
kekhawatiran ini semakin menguat, Shalahuddin memanggil saudaranya -
al-`Adil- dari Halab. Ia memerintahkannya untuk pergi ke Mesir bersama 
saudaranya yang lain, `Utsman, sedangkan Taqiyuddin dipindahkan ke 
Syam. Tetapi ia menolak untuk datang. Ia lalu mengumpulkan bala 
tentaranya untuk bergerak menuju Maroko menemui mamluk-nya yang 
ada di sana, Qaraqusy, yang telah menjadi penguasa di pegunungan 
Nafusah, Barqah dan lain-lain. Taqiyuddin telah menulis surat kepadanya 
yang menyatakan keinginannya untuk memiliki negeri-negeri tersebut. Ia 
pun bersiap-siap untuk pergi dengan ditemani oleh para komandan 
pasukan, sehingga semakin banyak pula yang menemaninya. 

Tatkala mendengar hal itu, Shalahuddin pun berprasangka buruk 
kepadanya. Shalahuddin tahu bahwa jika ia menulis surat kepada 
Taqiyuddin untuk melarangnya, niscaya Taqiyuddin tidak akan 
memberikan tanggapan. Lalu Shalahuddin memutuskan untuk mengirim 
surat yang mengatakan kepadanya: “Aku ingin engkau datang menemuiku 
agar aku bisa melepaskanmu, dan memberimu wasiat untuk kamu 
lakukan”. Setelah Taqiyuddin datang menemuinya, Shalahuddin 
melarangnya dan memberinya tambahan wilayah kekuasaan. Dengan 
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demikian wilayah kekuasaan Taqiyuddin adalah Humat, Manbaj, al-
Ma`rah, Kafr Thab, Muyafariqayn, dan Gunung Jur beserta daerah-daerah 
yang ada di situ. 

Seorang mata-mata telah memberitahu saya mengenai kondisi 
Shalahuddin. Yang mendorong Shalahuddin untuk mengambil alih Halab 
dari tangan al-`Adil dan memulangkan Taqiyuddin ke Syam, adalah ketika 
jatuh sakit di Harran Shalahuddin mengirim berita palsu bahwa dirinya 
telah meninggal. Seketika itu terlihatlah gerakan-gerakan Taqiyuddin 
sebagai orang yang berambisi mengambil alih kekuasaan. Ketika 
Shalahuddin sembuh Taqiyuddin mengetahui hal ini, dan ia lalu mengutus 
al-Faqih `Isa al-Hakkari ke Mesir, karena ia adalah seorang yang 
dipandang dan dita’ati oleh Shalahuddin. ‘Isa pun memenuhi permintaan 
Taqiyuddin untuk meminta Shalahuddin mengeluarkannya dari Mesir. 

setelah menemui Shalahuddin, ‘Isa pun kembali ke Kairo tanpa disadari 
oleh Taqiyuddin, dan menulis surat yang memintanya untuk segera keluar 
dari Mesir. Taqiyuddin lalu meminta untuk tidak terburu-buru hingga ia 
telah bersiap-siap, tetapi permintaan ini ditolaknya. `Isa mengatakan: “Kau 
tinggallah di luar kota, dan bersiap-siaplah dari sana”. Taqiyuddin pun lalu 
keluar, dan tampak ingin memasuki daerah barat. `Isa lalu mengatakan: 
“Pergilah ke mana kamu suka”. Ketika mendengar berita ini, Shalahuddin 
mengutus orang untuk mencari Taqiyuddin, dan menyuruhnya pergi ke 
Syam. Shalahuddin lalu memperlakukannya dengan baik, sementara 
Taqiyuddin sendiri tidak menampakkan ambisi yang dipendamnya. Hal ini 
dikarenakan Shalahuddin adalah seorang yang lemah lembut, dermawan, 
dan penyabar. 

Adapun pengambil-alihan kota Halab dari tangan al-`Adil disebabkan 
oleh keberadaan seorang emir besar bernama Sulayman Ibn jindar di 
tengah-tengah pasukan Halab. Antara Sulayman dengan Shalahuddin telah 
terjalin persahabatan sejak lama, sebelum Shalahuddin menjadi penguasa. 
Shalahuddin amat mempercayainya. Ia adalah seorang yang cerdik, penuh 
tipu daya dan muslihat. Kebetulan bahwa al-Malik al-`Adil ketika berada di 
Halab, tidak berbuat apapun untuknya, seperti yang sudah ia duga. Al-
Malik al-`Adil lebih mengutamakan orang lain ketimbang Sulayman. Hal 
ini pun meninggalkan pengaruh atas diri Sulayman. Ketika Shalahuddin 
sakit dan sembuh kembali, Sulayman pergi ke Syam untuk menemui 
Shalahuddin. Berlangsunglah perbincangan tentang sakit yang diderita 
oleh Shalahuddin. Sulayman lalu berkata kepada Shalahuddin: “Pendapat 
apa yang membuatmu mengira akan membawamu kepada buruanmu? 
Mereka tidak menentangmu, demi Allah. Tidakkah kamu malu bahwa 
seekor burung lebih tahu kepentingannya ketimbang kamu?” Shalahuddin 
bertanya: “Bagaimana bisa?” Sulayman lalu tertawa seraya berkata: “Jika 
seekor burung ingin membuat sarang untuk anak-anaknya, ia akan terbang 
ke pucuk pohon untuk melindungi mereka. Dan kamu telah menyerahkan 
benteng-benteng itu kepada keluargamu. Kamu telah jadikan anak-anakmu 
berada di atas tanah. Ini, Halab, berada di tangan saudaramu. Humat ada di 
tangan Taqiyuddin. Hamash dikuasai oleh Ibn Syrkuh. Lalu putramu -al-
`Aziz- bersama Taqiyuddin di Mesir yang akan menyingkirkannya kapan 
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saja ia mau. Anakmu yang lain bersama saudaramu berada di satu tenda. 
Saudaramu itu akan memperlakukannya semaunya”. Shalahuddin 
menjawab: “Engkau benar”. Ia pun menyembunyikan perkara ini, dan 
kemudian mengambil alih Halab dari saudaranya, dan mengeluarkan 
Taqiyuddin dari Mesir. Kemudian ia memberikan Harran, al-Reha, dan 
Muyafariqayn, kepada saudaranya -al-`Adil- agar bisa menyingkirkannya 
dari Mesir demi kelangsungan kekuasaan anak-anaknya. Apa yang 
dilakukannya ini tidak ada manfaatnya, karena Allah SWT berkehendak 
untuk memindahkan kekuasaan dari tangan anak-anaknya. 

Peristiwa Wafatnya al-Bahlawan dan Kekuasaan 
Saudaranya Qazal 

Pada permulaan tahun ini, al-Bahlawan Muhammad Ibn Ayladkaz -
penguasa kota-kota di pegunungan, al-Ray, Asfahan, Azerbayjan, Araniya 
dan lain-lain- meninggal dunia. Ia adalah  seorang yang adil, berperilaku 
baik, cerdas, lemah lembut, dan menguasai politik monarki. Negeri-negeri 
itu pada masa pemerintahannya sangat aman. Rakyat tentram dan damai. 
Setelah ia meninggal, terjadilan peperangan antara para pengikut madzhab 
Syafi`i dan madzhab Hanafi. Pembunuhan, pembakaran dan penjarahan, 
tidak bisa lagi digambarkan. Qadhi negeri itu adalah pimpinan para 
pengikut madzhab Hanafi, sedangkan pimpinan para penganut madzhab 
Syafi`i adalah Ibn al-Khajandi. Di kota al-Ray juga terjadi fitnah antara 
kelompok Sunni dan kelompok Syi`ah. Penduduknya bercerai-berai. 
Banyak di antara mereka yang terbunuh, dan yang selamat segera 
meninggalkan negeri ini. 

Sepeninggal al-Bahlawan, saudaranya -Arsalan- kemudian naik 
menjadi raja. Nama kecilnya adalah `Utsman. Sultan Thaghral Ibn Arsalan 
Ibn Thaghral Ibn Muhammad Ibn Maliksyah bersama al-Bahlawan. Ia 
sering berkhutbah untuknya di negeri ini mengenai kesultanan, akan tetapi 
ia tidak memiliki kuasa apapun. Seluruh negeri, para emir dan kekayaan 
negara, berada di bawah kendali al-Bahlawan. Setelah al-Bahlawan 
meninggal, Thagral melepaskan dirinya dari kekuasaan Qazal. Ia diikuti 
oleh sekelompok emir dan kalangan militer, dan kemudian menguasai 
sebagian negeri. Banyak terjadi peperangan antara Thaghral dan Qazal, 
sebagaimana akan kita sebutkan nanti jika Allah menghendaki. 

Perselisihan antara Bangsa Eropa di Syam dan 
Berpihaknya Raja Penguasa Tripoli kepada Shalahuddin 

Raja penguasa Tripoli yang bernama  Raymond Ibn Raymond al-
Shanjily, menikah dengan seorang ratu penguasa Thabariyah. Setelah 
menikah, ia lalu pindah dan tinggal bersama istrinya itu di Thabariyah. 
Ketika kemudian Raja Eropa di Syam meninggal dunia karena terserang 
wabah penyakit, dan mewasiatkan kerajaan kepada keponakannya yang 
masih belia, Raja Tripoli lalu merawat dan menanggungnya. Ia 
menjalankan politik kerajaan dan mengatur pemerintahan. Sebab pada 
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waktu itu tidak ada yang lebih berwibawa, lebih berani, lebih tajam 
pendapatnya ketimbang Raja Tripoli, sehingga lambat laun ia pun menjadi 
berambisi untuk menguasai kerajaan ini gara-gara anak kecil ini. Akan 
tetapi mendadak anak kecil itu meninggal, dan kekuasaan pun berpindah 
ke ibunya. Hilanglah sudah harapan dan keinginan Raja Tripoli. 

Setelah berkuasa, Ratu yang baru naik tahta ini mencintai seorang pria 
Eropa yang datang ke Syam, yang bernama Kay. Ia pun lalu menikahinya, 
sehingga kekuasaan berpindah ke tangan Kay. Setelah ia mengenakan 
mahkota di kepalanya, ia mengundang para patriarkal, pendeta, biarawan, 
ksatria, penunggang kuda dan baron, dan kemudian mengumumkan di 
hadapan mereka bahwa Ratu telah menyerahkan kekuasaan kepadanya. 
Ketika ia meminta mereka semua menjadi saksi, mereka mematuhi dan 
memihak kepadanya. Hal ini sangat berat dirasakan oleh Raja Tripoli. Ia 
takluk di bawah kekuasaan Kay. Ia juga dituntut memperhitungkan seluruh 
harta yang dirampasnya pada masa pemerintahan sang raja kanak-kanak. 
Ia mengaku bahwa ia telah menafkahkan harta itu untuk anak tersebut. Hal 
ini membuat Kay semakin membencinya. Ia kemudian memperlihatkan 
semua pertentangan dan ketidak-benaran ucapannya. 

Mendapatkan perlakuan seperti itu, Raja Tripoli pun lalu menulis surat 
kepada Shalahuddin. Ia mencari perlindungan, dan menggantungkan 
nasibnya kepadanya. Ia meminta pertolongan Shalahuddin untuk mencapai 
tujuannya, sehingga Shalahuddin dan kaum Muslimin sangat gembira 
mendengar hal ini. Shalahuddin pun menjanjikan bantuan dan 
kemenangan. Ia akan datang kapan saja dikehendaki. Ia memberikan 
jaminan bahwa Raja Tripoli akan menjadi raja merdeka bagi bangsa Eropa. 
Saat itu, Shalahuddin masih menawan beberapa orang prajurit Raja Tripoli, 
dan ia pun lalu membebaskan mereka. Hal ini mendapat tempat yang 
sangat istimewa dalam diri Raja Tripoli, sehingga ia menunjukkan 
kepatuhannya kepada Shalahuddin. Tindakannya ini didukung oleh 
sejumlah orang Eropa. 

Atas kondisi yang demikian, bangsa Eropa berselisih dan kekuatan 
mereka pun terpecah. Hal ini merupakan faktor utama dari pembebasan 
negeri mereka dan diambil-alihnya Baytul Maqdis dari tangan mereka. 
Shalahuddin lalu mengerahkan pasukannya dari arah Thabariyyah untuk 
menginvasi negeri-negeri Eropa. Pasukan ini kemudian keluar dari kota ini 
dengan selamat dan berhasil membawa harta pampasan perang. Peritiwa 
ini membuat bangsa Eropa gentar, dan mereka pun menjadi lemah. 
Sedangkan kaum Muslimin semakin berani untuk menyerang, dan 
berambisi menguasai mereka. 

Peristiwa Kaburnya Pangeran Arnath 

Pangeran Arnath -penguasa al-Kurk- adalah raja Eropa terbesar, 
terkejam, dan paling memusuhi kaum Muslimin. Ia juga merupakan orang 
yang paling berbahaya bagi kaum Muslimin. Ketika mengetahui hal ini dari 
dirinya, Shalahuddin mengepungnya dari waktu ke waktu, dan 
menyerangnya terus menerus. Arnath pun kalah dan takluk. Ia lalu 
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memohon perdamaian dengan Shalahuddin, dan Shalahuddin 
mengabulkan permohonannya. Mereka berdua pun melakukan gencatan 
senjata dan saling bersumpah. Setelah itu banyak rombongan kafilah yang 
datang dan pergi dari Syam menuju Mesir, dan sebaliknya. 

Pada tahun ini, berlalulah satu kafilah besar yang membawa banyak 
harta dan banyak orang. Kafilah ini dikawal oleh serombongan tentara. 
Ternyata Arnath hendak melarikan diri bersama kafilah ini. Ia kabur 
dengan membawa harta pampasan perang, kuda-kuda mereka, 
persenjataan mereka, dan membawa tawanan. Shalahuddin pun mengirim 
surat berisi kecaman padanya. Ia mencela tindakannya, dan usahanya 
untuk melarikan diri. Shalahuddin mengancam, jika Arnath tidak mau 
membebaskan tawanan dan mengembalikan harta pampasan, maka ia akan 
membunuhnya jika berhasil menangkapnya. Hal ini akan kita sebutkan 
kemudian jika Allah menghendaki. 

Beberapa Peristiwa 

Para astrolog dulu hingga sekarang telah menetapkan bahwa pada 
tanggal 29 Jumadil Akhir tahun 582 H ini akan terjadi pertemuan lima rasi 
bintang di rasi Libra. Pertemuan lima rasi ini akan menimbulkan angin 
kencang, dan hal demikian tidak baik untuk kesehatan, selain juga tidak 
membawa kebaikan apapun. Akibat dari kejadian tersebut, tanaman 
pangan -gandum dan padi- akan terlambat masa panennya karena tidak 
adanya angin yang bisa membantu para petani. Allah SWT tampaknya telah 
menggugurkan ramalan para astrolog ini. 

Pada tahun ini pula `Abdullah Ibn Bary Ibn `Abdul Jabbar Ibn Bary al-
Nahwi al-Mashri meninggal dunia. Ia adalah seorang imam dalam bidang 
gramatikal bahasa Arab. Semoga Allah mencurahkan rahmat untuknya. 
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Memasuki Tahun 583 H 

Permulaan tahun ini bertepatan dengan hari Sabtu yang merupakan 
hari al-Nuruz al-Sulthani, dan tanggal 29 Maret tahun 1498 Iskandariyah. 
Bulan dan matahari berada pada satu titik. Ini bertepatan dengan 
permulaan tahun Arab, dan permulaan tahun Persia yang baru-baru ini 
diperbaharui, serta permulaan tahun Romawi. Bulan dan matahari berada 
di awal peredaran orbitnya. Peristiwa ini sangat jarang terjadi. 

Pengepungan Shalahuddin atas kota al-Kurk 

Pada tahun ini, Shalahuddin mengirim surat kepada seluruh negerinya 
guna melakukan mobilisasi umum untuk pergi berjihad. Ia juga mengajak 
Moshul, al-Jazirah, Irbil dan negeri-negeri dunia Islam belahan Timur, 
serta Mesir dan seluruh Syam untuk ikut serta dalam jihad. Shalahuddin 
sangat menganjurkan keikut-sertaan mereka, dan memerintahkan mereka 
untuk segera mempersiapkan diri sekuat tenaga. Ia lalu keluar dari 
Damaskus pada akhir bulan Muharram bersama pasukan dan pengawal 
elitnya. Ia bergerak menuju Ra’s al-Mal untuk bergabung dengan pasukan 
Syam. Setelah berkumpul, Shalahuddin mengangkat anaknya -al-Malik al-
Afdhal `Ali-  sebagai panglima pasukan untuk menyatukan semua elemen. 
Lalu Shalahuddin sendiri bergerak menuju Bushra karena ia mendengar 
kabar bahwa pangeran Arnath -penguasa al-Kurk- ingin menyerang 
jama`ah haji di tengah perjalanan mereka. Tampaknya setelah selesai 
menyerang jama`ah haji, Pangeran Arnath itu sengaja akan memotong 
jalur yang akan dilalui pasukan Mesir untuk mengalangi mereka 
bergabung dengan Shalahuddin. Shalahuddin bergerak menuju Bushra 
untuk mencegah Pangeran Arnath menyerang jama`ah haji, dan 
membuatnya tetap berada di negerinya dengan ketakutan. Di dalam 
rombongan jama`ah haji itu terdapat sanak kerabat Shalahuddin, di 
antaranya Muhammad Ibn Lajin -keponakan Shalahuddin- dan yang 
lainnya. 

Ketika mendengar bahwa Shalahuddin sudah mendekat, Arnath tidak 
berani keluar dari kotanya. Pupus sudah segala keinginan dan rencananya. 
Jama`ah haji pun akhirnya dapat tiba dengan selamat, dan hal ini amat 
menggembirakan hati Shalahuddin. Selanjutnya ia bergerak menuju al-
Kurk, dan menyebar pasukannya dari sana ke seluruh wilayah al-Kurk, al-
Syubak, dan lainnya. Pasukannya menyerang, menghancurkan, dan 
membumi-hanguskan. Sang pangeran sendiri terkepung tidak mampu 
mempertahankan negerinya. Sementara itu, seluruh Eropa menjaga ketat 
jalan-jalan menuju negeri mereka karena takut terhadap kekuatan militer 
yang dipimpin oleh putra Shalahuddin -al-Afdhal `Ali. Shalahuddin pun 
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makin leluasa melakukan pengepungan, penyerangan, pembakaran dan 
pemusnahan. 

Peristiwa Invasi ke Kota `Aka 

Shalahuddin mengirim pesan kepada putranya -al-Afdhal- dan 
memerintahkan agar segera dikirim satu batalion pasukan pilihan untuk 
menyerang kota `Aka. Ditugaskanlah Muzhaffaruddin Kawkabry Ibn 
Zaynuddin -penguasa Harran dan al-Reha- didukung oleh Qaymaz al-
Najmi, dan Daldarim al-Yaquti. Kedua orang termasuk emir senior. Mereka 
lalu bergerak pada malam hari. Mereka memasuki Shafuriyah pada akhir 
bulan Shafar. Tentara Eropa yang terdiri dari para ksatria dan pasukan 
berkuda mengejar mereka, sampai akhirnya kedua pasukan bertemu di 
sana dan pecahlah pertempuran yang sangat dahsyat. Lalu Allah SWT 
memberikan kemenangan kepada kaum Muslimin, dan tentara Eropa 
dikalahkan. Banyak dari mereka yang terbunuh, sedangkan sisanya 
ditawan. Di antara korban yang tewas adalah panglima para ksatria Eropa. 
Ia adalah pahlawan Eropa yang sangat terkenal, yang telah meninggalkan 
luka mendalan dalam diri kaum Muslimin. 

Pasukan Muslimin menyerbu kota-kota kecil di sekitarnya. Mereka 
mendapat pampasan perang, menjarah dan pulang dalam keadaan selamat 
melalui Thabariyyah. Di sana ada Raja Tripoli yang mendukung serbuan 
itu. Ini merupakan pembebasan yang sangat besar, karena para ksatria dan 
milisia merupakan ujung tombak bangsa Eropa. Berita gembira ini 
disampaikan kepada Shalahuddin. 

Kembalinya Shalahuddin ke Tengah-tengah Pasukannya 
dan Serangannya atas Eropa 

Setelah mendengar berita mengenai kekalahan para ksatria dan milisia 
Eropa, serta banyaknya korban jiwa dan tawanan dari Eropa, Shalahuddin 
segera kembali dari al-Kurk ke tengah-tengah pasukannya yang diserahkan 
kepada putranya al-Malik al-Afdhal. Banyak emir dan prajurit yang 
menyusulnya. Mereka berkumpul dan bersatu sehingga jumlahnya 
mencapai 12.000 orang tentara dari pasukan para penguasa daerah, untuk 
selanjutnya kekuatan ini bergerak seluruhnya. Shalahuddin lalu mengatur 
pasukannya, dan menempatkan mereka pada posisi masing-masing. Ia 
memerintahkan pasukannya itu untuk tetap menempati posisinya tersebut, 
dan ia sendiri yang akan langsung mengawasi dan memimpin mereka. 
Selanjutnya tibalah ia di al-Aqhawanah yang berada di dekat Thabariyyah. 
Raja Tripoli yang ada di sana saat itu masih berpihak kepada Shalahuddin, 
sebagaimana telah kita sebutkan. Surat-surat masih dikirim untuk menagih 
janji Shalahuddin yang menjanjikannya kemenangan dan dukungan. 
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Janji Setan adalah Tipu Daya 

Ketika melihat kekuatan militer Islam dan kuatnya barisan pasukan 
Shalahuddin untuk menyerang, para uskup, pendeta, biarawan dan 
mayoritas jenderal Eropa lalu mengirim surat kepada Raja Tripoli. Mereka 
menentangnya atas sikapnya yang memihak Shalahuddin. Padanya mereka 
mengatakan: “Tidak diragukan lagi, bahwa engkau telah masuk Islam. 
Kalau tidak, tentu engkau tidak akan tega melihat apa yang telah dilakukan 
kaum Muslimin terhadap bangsa Eropa kemarin. Mereka telah membunuh 
para ksatria dan milisia, serta menawan sebagian pasukan kita. Lalu kini 
mereka akan lewat di tempatmu berkuasa, dan engkau tidak melawan 
ataupun mencegah mereka”. 

Pernyataan ini didukung oleh pejabat-pejabat militer Thabariyyah dan 
Tripoli. Raja Tripoli diancam oleh Paus bahwa perbuatannya itu terlarang. 
Paus juga menjatuhkan vonis cerai untuk Raja Tripoli dan istrinya. Tatkala 
melihat hal itu, Raja Tripoli menjadi ketakutan. Ia pun meminta maaf dan 
mohon ampunan, serta kembali kepada mereka. Eropa menerima 
permohonan maafnya, dan mengampuni kesalahannya. Mereka 
memintanya, agar meminta persetujuan dari kaum Muslimin agar ia dapat 
kembali bersama Eropa untuk mempertahankan negerinya. Shalahuddin 
pun mengabulkan permohonan itu. Ia juga mengizinkan Raja Tripoli untuk 
kembali bergabung ke tengah-tengah pasukan Eropa. Raja Tripoli lalu 
bergerak bersama kekuatan Eropa lainnya menemui Raja Eropa. Mereka 
akhirnya bersatu kembali setelah terpecah. Akan tetapi Allah tidak memberi 
apa-apa dari persatuan itu. Eropa mengumpulkan pasukan infanteri dan 
pasukan berkuda, lalu mereka bergerak dari `Aka menuju Shafuriyah. 
Mereka saling mengandalkan satu sama lain karena hati mereka telah 
dipenuhi dengan rasa takut. 

Pembebasan Thabariyyah oleh Shalahuddin 

Setelah Eropa berkumpul dan bergerak menuju Shafuriyah, 
Shalahuddin mengumpulkan para emirnya, dan bermusyawarah dengan 
mereka. Kebanyakan dari mereka menyarankan untuk menghindari 
pertempuran langsung, dan membiarkan Eropa lemah akibat serangan dan 
pendudukan wilayah-wilayahnya sedikit demi sedikit. Sebagian emirnya 
berkata: “Menurut hemat saya, kita serang negeri mereka, kita jarah, kita 
hancurkan, kita bakar, dan kita bumi hanguskan. Jika ada seorangpun 
tentara Eropa yang menghalangi kita, kita hadapi dia. Orang-orang di 
Timur melaknat kita, dan mengatakan: ‘Shalahuddin meninggalkan perang 
dengan kaum kafir, dan kembali lagi untuk memerangi kaum Muslimin’. 
Kesimpulannya adalah kita akan lakukan dengan berdalih, dan 
membungkam mulut-mulut seperti itu”. Shalahuddin menyahut: “Menurut 
pendapatku, kita harus mempertemukan pasukan Muslimin dengan 
pasukan Eropa. Sesungguhnya masalah ini bukan lagi berada di bawah 
kendali manusia. Kita tidak tahu sisa umur kita. Kita tidak layak untuk 
memecah kembali koalisi ini kecuali setelah berupaya dalam jihad”. 
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Shalahuddin lalu bergerak dari al-Aqhawanah pada hari kelima setelah 
kedatangannya di sana, yaitu pada hari Kamis tujuh hari terakhir dari 
bulan Rabi`ul Akhir. Ia meninggalkan Thabariyyah di belakang, dan 
mendaki puncak gunungnya. Setelah itu ia maju hingga mendekati Eropa. 
Ia tidak melihat seorang pun dari mereka. Tentara Eropa tidak ada yang 
meninggalkan tenda-tenda mereka. Ia lalu turun lagi dan memerintahkan 
pasukannya untuk turun. Ketika malam tiba, Shalahuddin mengutus 
seseorang menemui pasukan Eropa untuk menghindari pertempuran. Ia 
lalu turun ke Thabariyyah dan menyerbunya. Ia merobohkan sebagian 
besar menaranya, dan mengambil alih kota itu pada suatu malam. 
Penduduknya lalu berlindung di benteng pertahanan kota, dimana di 
dalamnya terdapat istri Raja Tripoli bersama anak-anaknya. Shalahuddin 
lalu menduduki kota dan membumi-hanguskannya. 

Tatkala mendengar serangan dan pendudukan serta pembumi 
hangusan yang dilakukan Shalahuddin atas kota Thabariyyah, pasukan 
Eropa berkumpul untuk bermusyawarah. Sebagian mereka mengusulkan 
untuk maju menyerang kaum Muslimin, dan mengusir mereka dari 
Thabariyyah. Raja Tripoli berkata: “Thabariyyah milikku dan milik istriku. 
Shalahuddin telah melakukan apa yang harus ia lakukan terhadap 
Thabariyyah. Yang tertinggal kini hanya bentengnya, dan di dalamnya ada 
istriku. Aku telah merelakan ia mengambil benteng dan istriku. Kita tidak 
perlu kembali ke sana. Demi Tuhan, aku belum pernah melihat tentara 
Islam dari dulu hingga kini seperti tentara yang dipimpin Shalahudin ini, 
dalam kekuatan dan jumlahnya. Jika Shalahuddin mengambil alih 
Thabariyyah, ia tidak mungkin tinggal di sana. Ketika ia meninggalkan dan 
pergi dari sana, kita ambil kembali kota itu. Jika tinggal di sana, ia tidak 
bisa tinggal kecuali dengan seluruh pasukannya. Mereka tentu tidak akan 
mampu menahan kerinduan terhadap keluarga dan tanah air mereka, 
sehingga ia akan terpaksa meninggalkannya. Ketika itulah kita akan 
bebaskan tawanan dari pihak kita”. Pangeran Arnath lalu berkata 
kepadanya: “Engkau terlalu berpanjang lebar dalam menakut-nakuti kami 
dengan kaum Muslimin. Tidak diragukan lagi bahwa engkau menghendaki 
mereka dan cenderung berpihak kepada mereka. Kalau tidak, niscaya 
engkau tidak akan berkata seperti ini. Ucapanmu bahwa jumlah mereka 
banyak, maka sesungguhnya api tidak pernah dikalahkan oleh banyaknya 
kayu bakar”. Raja Tripoli berkata: “Aku salah satu dari kalian. Jika kalian 
maju, aku pun maju. Jika kalian mundur, aku pun mundur. Kalian akan 
melihat apa yang akan terjadi”. Semakin kuatlah tekad mereka untuk maju 
menyerang kaum Muslimin. Mereka lalu meninggalkan markas mereka 
yang selama ini mereka diami, dan mendekati kaum Muslimin. 

Tatkala mendengar hal itu, Shalahuddin segera pulang dari 
Thabariyyah ke tengah-tengah pasukannya. Ia berada di dekat mereka. 
Tujuannya menyerang Thabariyyah adalah agar pasukan Eropa keluar 
meninggalkan markas mereka agar ia bisa melancarkan serangan. 
Sementara itu tentara Muslimin telah menguasai mata air dan 
menghancurkan sumur-sumur lainnya, padahal saat itu sedang musim 
kemarau dengan udara yang sangat panas. Akibatnya, pasukan Eropa 
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diserang dahaga. Mereka juga tidak bisa pulang karena takut terhadap 
tentara Muslimin, sehingga mereka memilih untuk tetap diam seperti itu 
hingga keesokan harinya, yaitu hari Sabtu. 

Sebetulnya, sebelum itu tentara Muslimin juga merasa gentar terhadap 
tentara Eropa. Mereka tidur dengan saling berjaga satu sama lain. Akan 
tetapi, setiap kali melihat keadaan pasukan Eropa yang diluar kebiasaannya 
karena dihinggapi rasa gentar, tentara Muslimin semakin bersemangat dan 
bertambah berani. Mereka telah mencium angin kemenangan dan 
keberhasilan. Mereka pun memperbanyak takbir dan tahlil sepanjang 
malam. 

Peristiwa Kekalahan Eropa di Hithin 

Shalahuddin dan kaum Muslimin memasuki Sabtu pagi di lima hari 
terakhir dari bulan Rabi`ul Akhir. Mereka saling bahu membahu naik ke 
kuda perang mereka, dan maju menyerbu pasukan Eropa. Pecahlah 
pertempuran tetap berlangsung dengan sangat dahsyat. Kedua belah pihak 
sama-sama bersabar. Pasukan pemanah menembakkan panah mereka 
seperti elang-elang yang berterbangan. Banyak sekali kuda-kuda perang 
Eropa yang terbunuh. Eropa sendiri telah menyatukan harapan mereka di 
pundak pasukan perang mereka. Mereka bertempur seraya bergerak 
menuju ke arah Thabariyyah, dengan harapan agar mereka bisa merebut 
kembali mata air dari tangan tentara Muslimin, karena pasukan mereka 
sudah makin melemah akibat dahaga yang sangat dahsyat. 

Demi mengetahui maksud mereka ini, Shalahuddin segera menghalangi 
niat mereka. Ia berdiri di tengah-tengah pasukan untuk menghadang 
mereka. Ia juga berkeliling mengitari pasukan Muslimin untuk memberi 
semangat dan arahan. Ia memerintahkan pasukannya untuk melakukan 
yang baik bagi mereka, dan melarang perbuatan yang tidak baik bagi 
mereka. Orang-orang pun mematuhi perintahnya dan menjauhi segala 
larangannya. Ada seorang hamba sahaya yang masih belia milik 
Shalahuddin, menyerang barisan tentara Eropa. Ia bertempur dengan cara 
dan keberanian yang tidak pernah dilihat orang sebelumnya. Maka, 
semakin banyaklah prajurit Eropa yang menghadangnya dan akhirnya 
membunuhnya. Ketika ia terbunuh, kaum Muslimin pun balas menyerang 
dan membunuh tentara kafir dengan beringas, sehingga korban dari 
tentara Eropa semakin banyak berjatuhan. 

Ketika menyaksikan hal itu, Raja Tripoli menyadari bahwa mereka tidak 
akan mampu melawan tentara Muslimin. Ia bersama beberapa orangnya 
pun bersepakat untuk menemui orang yang memimpin pasukan Muslimin 
itu. Komandan pasukan Muslimin di sektor tersebut adalah Taqiyuddin -
keponakan Shalahuddin. Ketika melihat bahwa tentara Eropa seperti orang 
yang butuh bantuan, Taqiyuddin menyadari bahwa tidak ada upaya lain 
kecuali harus berhenti menghadapinya. Ia pun memerintahkan anak 
buahnya untuk memberikan jalan agar ia bisa keluar dari medan 
pertempuran. Tapi sementara itu, pasukan pendukung Muslimin telah 
melemparkan api di daerah yang banyak terdapat jerami kering tersebut, 



 

Shalahuddin al-Ayyubi – Sang Pembebeas Tanah Para Nabi _______________________________________  108

sehingga terjadilah kebakaran. Angin menghembuskan hawa panas api dan 
asap ke arah pasukan Eropa, sehingga mereka pun diserang panasnya 
dahaga, panasnya musim, panas api dan asap, serta panasnya hawa 
peperangan. Raja Tripoli berhasil dikalahkan dan takluk di tangan tentara 
Muslimin. 

Hampir saja tentara Eropa menyerah begitu saja. Tetapi kemudian 
mereka sadar, bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari 
kematian, kecuali dengan menyerang lagi. Mereka pun lalu menyerang 
tentara Muslimin secara membabi-buta. Serangan itu hampir membuat 
tentara Muslimin kalah karena tersebarnya mereka di beberapa tempat. 
Kalaulah bukan karena kasih sayang Allah, tentara Eropa tidak akan gagal 
dalam serangannya itu. Akan tetapi, pada akhirnya mereka pulang dengan 
korban jiwa yang sangat banyak. Mereka sangat kepayahan menghadapi 
kepungan tentara Muslimin. Tentara Eropa yang masih tersisa segera 
menaiki sebuah bukit di daerah Hithin. Mereka ingin mendirikan tenda dan 
berlindung di tempat ini. namun mereka tetap saja diserang dari berbagai 
penjuru. Walaupun mereka berusaha melawan tentara Muslimin, mereka 
tetap tidak berhasil mendirikan tenda-tenda kecuali hanya tenda raja 
mereka. Lalu tentara Muslimin mengambil salib terbesar mereka yang 
mereka namakan salib al-Shalbut, yang mereka yakini mengandung kayu 
yang digunakan untuk menyalib al-Masih as. Peristiwa diambilnya salib ini 
merupakan musibah terbesar bagi mereka. Mereka meyakini bahwa 
hilangnya salib tersebut merupakan kekalahan dan kehancuran bagi 
mereka. Hal ini, yakni berupa pembunuhan dan penawanan, dialami oleh 
pasukan dan para ksatria mereka. Tinggallah sang Raja di atas bukit 
bersama sekitar 150 orang ksatria yang terkenal dan pemberani. 

Dikisahkan kepada saya dari al-Malik al-Afdhal -putra Shalahuddin: 
“Saya berada di sisi ayah saya di tengah pertempuran itu. Ini adalah 
pertempuran besar yang saya saksikan untuk pertama kali. Ketika Raja 
Eropa berada di puncak bukit dengan sekelompok orangnya, mereka 
menyerang kaum Muslimin yang mendekati mereka, hingga kaum 
Muslimin harus menghadap ayah saya. Saya lihat ayah saya yang murung, 
wajahnya memerah. Ia memegangi janggutnya, dan berdiri sambil 
berteriak: ‘Setan telah memperdayai’. Tentara Muslimin lalu kembali 
melakukan penyerangan, sehingga pasukan Eropa pulang dan menaiki 
bukit kembali. Ketika saya melihat bangsa Eropa mundur kembali, dan 
kaum Muslimin membuntuti mereka, saya berteriak karena gembira: ‘Kita 
telah mengalahkan mereka!’ Tiba-tiba pasukan Eropa kembali dan 
melakukan serangan kedua seperti yang pertama, hingga tentara Muslimin 
harus kembali berhadapan dengan ayah saya. Ia berbuat seperti apa yang 
diperbuatnya kali pertama dulu, dan kaum Muslimin lalu menyerbu dan 
menyusul mereka di puncak bukit. Saya pun berteriak lagi: ‘Kita telah 
mengalahkan mereka!’ Ayah saya segera menyahut: ‘Diamlah. Kita belum 
mengalahkan mereka hingga tenda itu roboh’. Selanjutnya tenda raja itu 
roboh. Sultan pun turun dan melakukan sujud syukur kepada Allah SWT. 
Ia pun menangis karena bahagia”. 
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Penyebab jatuhnya tenda adalah karena tentara Eropa semakin 
bertambah haus, sehingga berharap agar perang yang melibatkan mereka 
ini cepat selesai. Akan tetapi mereka tidak melihat jalan penyelesaiannya. 
Lalu turunlah mereka dari kuda-kuda mereka, dan kemudian duduk di atas 
tanah. Melihat hal itu, tentara Muslimin kemudian menaiki bukit menuju 
mereka, dan melempar tenda raja mereka. Tentara Muslimin menawan 
mereka karena kelengahan mereka. Di antara para tawanan itu adalah Raja 
Eropa, saudaranya, dan pangeran Arnath –yang tidak ada satu pun yang 
menandinginya dalam memusuhi kaum Muslimim. Tentara Muslimin juga 
menawan penguasa Jibyal, putra Henfry, panglima pasukan yang 
merupakan orang Eropa yang sangat terpandang, sejumlah ksatria, dan 
sejumlah prajurit. Begitu banyaknya jumlah korban tewas dan tertawan, 
sampai-sampai orang yang melihat korban yang tewas akan mengira 
bahwa tidak ada satu pun orang yang ditawan, sedangkan orang yang 
melihat tawanan akan mengira bahwa tidak ada satu orang pun yang 
terbunuh. Peristiwa yang dialami bangsa Eropa ini sejak keluarnya mereka 
ke pantai mulai tahun 491 H hingga kini mirip seperti kejadian ini. 

Setelah pasukan Muslimin selesai dengan tugasnya, Shalahuddin masuk 
ke tendanya. Ia lalu memanggil Raja Eropa dan Pangeran Arnath ke 
hadapannya. Shalahuddin mendudukkan Raja Eropa yang hampir binasa 
karena kehausan, di sisinya. Shalahuddin lalu memberinya minum air es. 
Raja Eropa meminumnya dan memberikan sisanya kepada Pangeran 
Arnath. Pangeran pun meminumnya. Shalahuddin lalu berkata: “Orang 
yang terkutuk ini meminum air tanpa izinku, padahal dia telah mendapat 
keselamatan dariku”. Shalahuddin kemudian berbicara dengan Pangeran 
Arnath, dan mengungkap segala dosa dan kesalahannya. Shalahuddin 
kemudian berdiri dan memotong leher Arnath dengan tangannya sendiri. 
Setelah itu ia berkata: “Aku telah bernazar dua kali untuk membunuhnya 
jika aku berhasil menangkapnya. Pertama, ketika ia hendak menyerang 
Mekkah dan Madinah. Kedua, ketika merampas kafilah untuk melarikan 
diri”. Setelah Shalahuddin membunuhnya, lalu mengeluarkan bangkainya, 
Raja Eropa gemetar ketakutan. Shalahuddin lalu menenangkan hatinya dan 
menjamin keamanannya. Adapun Raja Tripoli, ketika berhasil selamat dari 
pertempuran, ia pergi ke Shur. Dari sana ia bermaksud menuju ke Tripoli. 
Akan tetapi beberapa hari kemudian ia tewas digantung sebagaimana 
kebiasaan yang berlaku di Eropa khususnya, dan di dalam agama Kristen 
umumnya. 

Kembalinya Shalahuddin ke Thabariyyah  

Setelah mengalahkan Eropa, Shalahuddin tetap berada di posisinya 
pada sisa-sisa harinya. Pada hari Ahad keesokan paginya, ia kembali ke 
Thabariyyah dan memasukinya. Penguasa kota ini menulis surat kepada 
Shalahuddin untuk meminta jaminan keselamatan bagi dirinya, anak-
anaknya, orang-orangnya, dan harta kekayaannya. Shalahuddin 
mengabulkannya. Penguasa ini -mantan istri Raja Tripoli- pun keluar 
dengan seluruh keluarganya. Shalahuddin menepati janjinya, sehingga 
pergilah mantan penguasa tersebut dengan aman. Shalahuddin lalu 
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mengirim Raja Eropa dan beberapa orang tawanan ke Damaskus. Ia 
memerintahkan Raja Eropa untuk mengumpulkan tawanan yang terdiri 
dari prajurit dan ksatria, untuk dibunuh. Shalahuddin kemudian 
mengetahui bahwa ada di antara tawanan yang tidak boleh dibunuh 
karena diharapkan tebusannya. Dari dua kelompok tawanan ini, Raja Eropa 
mengeluarkan uang sejumlah 50 Dinar Mesir untuk masing-masing 
kepala. Seketika itu juga, Shalahuddin menghadirkan 200 orang tawanan 
di hadapannya. Ia lalu memnghukum mati mereka semua dengan 
memotong kepala mereka. Shalahuddin menentukan mereka yang dibunuh, 
karena mereka inilah yang paling kuat pengaruhnya dan paling berbahaya 
di antara orang Eropa lainnya. Orang-orang pun merasa aman dari 
kejahatan mereka. Shalahuddin lalu menulis surat kepada wakilnya di 
Damaskus untuk membunuh setiap orang Eropa yang memasuki negeri itu. 
Wakilnya di Damaskus pun melakukan perintah itu. 

Saya pernah melewati tempat penjagalan itu di Damaskus setahun 
setelahnya. Di sana saya melihat tulang-belulang memenuhi bumi, yang 
dapat terlihat dari kejauhan. Ada yang dikumpulkan dan ada yang 
berserakan. Ini tidak termasuk yang sudah dibawa banjir dan dimangsa 
binatang buas di tempat itu. 

Pembebasan Kota `Aka 

Sesudah menyelesaikan urusannya di Thabariyyah, Shalahuddin 
meninggalkan kota ini pada hari Selasa, dan tiba di `Aka pada hari Rabu. 
Penduduknya telah menaiki pagar kota untuk memperlihatkan penjagaan 
mereka atas kota ini. Shalahuddin dan orang-orang yang bersamanya 
terheran-heran demi menyaksikan pemandangan seperti itu, sebab yang 
mereka tahu banyak pasukan Eropa yang terbunuh dan tertawan. Hanya 
sedikit sekali dari mereka yang selamat. Tetapi Shalahuddin tetap berhenti 
di kota pada hari itu, dan ia menunggang kudanya pada hari Kamis. Ia 
telah berniat untuk masuk ke kota dan menyerangnya. 

Ketika Shalahuddin duduk di atas kudanya sedang mengatur strategi 
dari mana pasukannya akan masuk dan menyerang, tiba-tiba penduduk 
kota itu keluar meyerahkan diri. Mereka memohon jaminan keamanan. 
Shalahuddin pun mengabulkan permohonan mereka. Ia lalu memberikan 
keamanan atas jiwa mereka, dan harta benda mereka. Ia juga memberikan 
pilihan kepada mereka untuk tinggal atau pergi. Penduduk kota lebih 
memilih pergi karena takut akan kekuatan tentara Muslimin. Mereka 
meninggalkan kota dalam keadaan tercerai- berai. Mereka membawa apa 
saja yang bisa mereka bawa, dan meinggalkan yang lainnya. Kaum 
Muslimin memasuki kota ini pada hari Jum`at di awal bulan Jumadil 
Awwal. Mereka melaksanakan shalat Jum`at di kota ini di sebuah masjid 
yang dulunya adalah milik kaum Muslimin setempat. Shalat Jum`at ini 
adalah shalat Jum`at yang pertama kali dilaksanakan di Pantai Syam sejak 
dikuasai oleh Eropa. Shalahuddin lalu menyerahkan kota ini kepada 
putranya -al-Afdhal `Ali. Ia juga menyerahkan semua tanah yang pernah 
dikuasai para tuan tanah, dan barang-barang yang tak bertuan kepada 
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faqih `Isa. Sedangkan tentara Muslimin juga mengambil yang tersisa yang 
tidak terbawa kabur oleh bangsa Eropa dari kota ini, sebagai harta 
pampasan perang. Saking banyaknya, sampai-sampai tak terhitung lagi 
jumlahnya. Mereka menyaksikan bermacam-macam perhiasan emas, 
berlian, senapan, persenjataan dan lain-lain, karea kota ini adalah kota 
tujuan dagang bagi para saudagar Eropa, Romawi dan lainnya, dari seluruh 
penjuru dunia. Kebanyakan barang-barang ini telah disimpan oleh para 
pedagangnya, dan saat mereka pergi harta-harta itu ditinggalkan begitu 
saja karena terlalu banyak, dan tidak ada orang yang mau 
memindahkannya. Shalahuddin dan putranya -al-Afdhal `Ali- membagi-
bagikan semua harta itu kepada orang-orangnya. Yang paling banyak 
mendapatkan pampasan perang adalah al-Afdhal, sebab dialah yang akan 
tinggal di kota ini. Lalu Shalahuddin tingal di `Aka selama beberapa hari 
untuk melakukan pembenahan dan memulihkan keadaannya. 

Pembebasan Majdal Yaba 

Setelah mengalahkan Eropa, Shalahuddin mengirimkan surat kepada 
saudaranya -al-`Adil- di Mesir guna memberitahukan kemenangannya, 
dan memerintahkannya untuk bergerak menuju negeri Eropa dari arah 
Mesir bersama pasukan yang masih tersisa. Shalahuddin menugaskannya 
untuk mengepung negara Eropa yang terdekat dengan Mesir. Al-`Adil pun 
segera melaksanakan perintah ini, dan berangkat dari Mesir. Tibalah ia di 
benteng Majdal Yaba, mengepungnya dan mengambil semua harta yang 
ada di dalamnya. Ia kemudian mengirimkan surat kepada Shalahuddin, 
untuk memberitahukan berita gembira ini. 

Pembebasan Beberapa Benteng 

Selama Shalahuddin tinggal di `Aka, pasukannya tersebar di al-
Nashirah, Cesaria, Haifa, Shafuriyah, Mu`liya, al-Syaqif, al-Fawla, dan kota 
lainnya yang berada di dekat `Aka. Mereka menguasai kota-kota ini dan 
mendudukinya. Mereka juga menawan kaum prianya, dan menjadikan 
kaum wanita serta anak-anaknya sebagai budak. Mereka bergerak seakan 
memenuhi ruangan. Shalahuddin mengutus Taqiyuddin menuju Tebnyn 
untuk memotong jalur logistik pasukan Eropa dari kota ini, dan dari Shur. 
Ia juga menugaskan Hissamuddin `Umar Ibn Lajin bersama pasukannya 
untuk bergerak menuju Nablus. 

Hissamuddin pun tiba di Sabshathiyyah, yang di dalamnya terdapat 
kubur Nabi Zakariya. Ia mengambil alih kota ini dari tangan kaum 
Nashrani, untuk kemudian diserahkan kepada kaum Muslimin. Selanjutnya 
Hissamuddin berangkat ke Nablus. Ia memasuki kota ini, dan melakukan 
pengepungan atas bentengnya. Orang-orang yang ada di dalam benteng ini 
pun segera menyerahkan diri, dan meminta keselamatan serta jaminan 
keamanan. Ia menerima penyerahan benteng, dan membolehkan para 
penduduk untuk tetap tinggal di sana. Ia juga menetapkan dan mengakui 
semua properti dan hak milik mereka. 
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Pembebasan Yafa 

Setelah keluar dari Mesir dan membebaskan Majdal Yaba, al-`Adil 
segera bergerak menuju kota Yafa yang terletak di pantai. Al-`Adil 
mengepungnya dan mendudukinya dengan paksa. Ia mengambil alih kota 
ini, menawan kaum pria, dan memperbudak wanitanya. Penduduk negeri 
ini mengalami peristiwa yang belum pernah menimpa penduduk negeri 
lainnya. 

Dulu saya mempunyai seorang budak perempuan yang berasal dari 
kota Yafa sewaktu tinggal di Halab. Perempuan itu bersama seorang anak 
kecil yang berusia kurang lebih satu tahun. Suatu ketika anak itu jatuh dari 
gendongannya, sehingga kepalanya pecah. Perempuan itu pun 
menangisinya. Melihat kejadian itu, saya mencoba untuk menenangkan 
dirinya sambil memberitahunya bahwa anak kecil itu bukan anaknya yang 
harus ditangisi. Perempuan ini menjawab: “Saya tidak menangisinya. Saya 
hanya menangisi nasib buruk yang menimpa kami. Saya punya enam orang 
saudara, dan semuanya binasa. Saya juga punya suami dan dua orang 
saudari”. Saya tidak mengetahui keberadaan mereka. Saya pernah melihat 
seorang perempuan Eropa di Halab bersama tuannya mendatangi satu 
rumah. Pintu rumah itu diketuk oleh tuannya, dan pemilik rumah itu pun 
keluar untuk menemui dan berbicara dengan mereka. Kemudian ia 
memanggil seorang perempuan Eropa di rumahnya. Ketika kedua 
perempuan itu saling bertemu, mereka berdua saling menjerit dan 
berpelukan. Keduanya terduduk di atas tanah dan menangis, kemudian 
mereka berdua berbincang-bincang. Ternyata mereka bersaudara. 
Keduanya mempunyai keluarga yang tidak mereka ketahui keberadaannya 
sebelumnya. 

Pembebasan Tebnyn, Shayda, Jibyal dan Beyrut 

Telah kita kisahkan bahwa Shalahuddin telah mengutus Taqiyuddin 
menuju Tebnyn. Setelah sampai, Taqiyuddin pun bermukim di sana. Ia 
berpandangan bahwa pengepungan kota ini tidak akan berhasil kecuali 
setelah kedatangan pamannya -Shalahuddin. Ia lalu mengirim surat kepada 
Shalahuddin dan memberitahu situasi kota ini. Ia menyarankan agar 
Shalahuddin segera pergi ke sana. 

Berangkatlah Shalahuddin pada tanggal 8 Jumadil Awwal dan tiba tiga 
hari kemudian, dan langsung melakukan pengepungan. Ia mendesak dan 
menyerbu kota yang merupakan satu benteng kokoh di atas gunung ini. 
Ketika terdesak dan pengepungan semakin ketat, penduduk kota ini 
melepaskan semua tawanan Muslimin yang mereka tawan. Jumlahnya 
lebih dari 100 orang. Ketika para tawanan ini bergabung kembali ke 
tengah-tengah pasukan Muslimin, Shalahuddin mengundang mereka dan 
memberi mereka pakaian beserta nafkah, lalu memerintahkan mereka 
untuk pulang kembali ke tengah keluarga mereka. Bangsa Eropa di sana 
bertahan selama lima hari, kemudian mereka mengirim surat kepada 
Shalahuddin untuk meminta jaminan keamanan. Shalahuddin lalu 
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menjamin keamanan dan keselamatan jiwa mereka. Akhirnya mereka pun 
menyerahkan kota ini kepadanya. Shalahuddin menepati janjinya, dan 
membawa mereka ke tempat yang aman. 

Sedangkan Shayda didatangi Shalahuddin setelah menyelesaikan 
urusannya di Tebnyn. Di tengah perjalanan, ia melewati Sharfanad. 
Shalahuddin lalu mengambil alih wilayah ini dengan damai tanpa melalui 
pertempuran, dan setelah itu kembali melanjutkan perjalanan menuju 
Shayda, yang merupakan satu kota pantai yang terkenal. Tatkala 
mengetahui pergerakan Shalahuddin menuju kota ini, para penduduknya 
segera meninggalkan kota dan melarikan diri tanpa sebab dan alasan. 
Sehingga, setibanya di sana Shalahuddin langsung menerima penyerahan 
kota tersebut saat itu juga. Ia mengambil alih dan menguasai kota ini pada 
sembilan hari terakhir menjelang akhir bulan Jumadil Awwal. 

Sedangkan Beyrut adalah salah satu kota pantai terkuat, terindah dan 
terbersih. Setelah membebaskan Shayda, pada hari itu juga Shalahuddin 
langsung bergerak menuju Beyrut, dan tiba keesokan harinya. Setibanya di 
sana, ia mendapati penduduk Beyrut telah memanjat dan menaiki pagar-
pagar kota. Mereka mendemonstrasikan kekuatan, ketangguhan dan 
jumlah mereka. Mereka berperang dari atas pagar kota dengan hebat, dan 
sangat gigih mempertahankan kota. Mereka mengira bahwa mereka 
sanggup menjaga dan mempertahankannya. 

Tentara Muslimin merayap sedikit demi sedikit. Ketika sedang 
bertempur, tentara Eropa tiba-tiba mendengar dari arah kota, hiruk pikuk 
dan teriakan. Seseorang lalu datang membawa kabar kepada mereka bahwa 
kota telah dimasuki tentara Muslimin dari arah lain secara paksa. Mereka 
lalu mengirim beberapa orang untuk melihat kebenaran berita itu. 
Ternyata berita itu tidak benar sama sekali. Mereka pun lalu menenangkan 
penduduk. Akan tetapi upaya ini tidak berhasil karena banyaknya orang 
yang berkumpul dalam keadaan kalut. Karena merasa takut akan terjadinya 
kenyataan yang sebaliknya, mereka pun akhirnya mengirim surat kepada 
Shalahuddin untuk meminta jaminan keamanan. Shalahuddin memberikan 
jaminan keamanan atas diri mereka dan harta benda mereka. Selanjutnya, 
ia menerima penyerahan Beyrut pada tanggal 29 Jumadil Awwal 583 H, 
setelah pengepungan selama 8 hari. 

Sedangkan Jibyal adalah kota yang penguasanya termasuk ke dalam 
tawanan yang dikirim oleh Shalahuddin ke Damaskus bersama Raja 
mereka. Penguasa Jibyal lalu berbicara kepada wakil Shalahuddin di 
Damaskus mengenai penyerahan kotanya, dengan syarat pembebasan 
dirinya. Ketika Shalahuddin diberi tahu tentang hal ini, ia menyuruh 
penguasa Jibyal datang menemuinya dalam keadaan terikat di bawah 
penjagaan dan pengawasan. Pasukan Shalahuddin saat itu sedang berada di 
Beyrut. Penguasa Jibyal ini lalu menyerahkan benteng kota dan 
membebaskan para tawanan Muslimin yang ada di sana, dan setelah itu 
Shalahuddin pun melepaskannya sebagaimana syarat yang telah 
diajukannya. Shalahuddin tidak menyadari, bahwa langkah yang telah ia 
ambil ini merupakan salah satu sebab dari kekalahan kaum Muslimin, 
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seperti yang akan kita ceritakan nanti. Karena, penguasa Jibyal ini adalah 
antek Eropa yang sangat cerdik, licik dan jahat, dan tidak ada yang 
menyamainya. Ia adalah musuh bebuyutan kaum Muslimin. 

Kepergian al-Markisy menuju Shur 

Setelah mengalami kekalahan, Raja Tripoli pergi dari Hithin menuju 
Shur yang merupakan salah satu kota terbesar, terkuat, dan tertangguh 
pertahannya di Syam. Ia lalu tinggal di sana. Ketika menyaksikan bahwa 
Sultan telah menguasai Tebnyn, Shayda, dan Beyrut, Raja Tripoli menjadi 
khawatir jikalau Shalahuddin datang menyerang Shur. Sebab, pada saat itu 
Shur sedang kosong dari pasukan yang akan menjaga dan 
mempertahankannya, dan ia merasa tidak kuat untuk menjaganya. Ia pun 
lalu meninggalkannya dan pergi menuju Tripoli, sehingga kota Shur 
menjadi kosong dan tidak ada yang melindungi dari serangan kaum 
Muslimin. 

Seandainya Shalahuddin memulai serangannya dengan mengambil alih 
Shur pertama kali sebelum Tebnyn dan yang lainnya, niscaya ia akan 
menguasainya tanpa kesulitan. Akan tetapi Shalahuddin menganggap besar 
kota Shur karena ketangguhan pertahanannya, sehingga ia memulai 
keinginannya dengan kota-kota sekitar Shur agar mudah menguasainya. 
Hal inilah yang membuat kota ini masih bertahan. “Dan adalah ketetapan 
Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku”. (QS. al-Ahzab [33]: 38) 

Bersamaan dengan itu, adalah seorang Eropa yang berada di lautan, 
bernama al-Markisy -semoga Allah melaknatnya. Ia datang dari lautan 
dengan membawa harta yang sangat banyak dengan tujuan ziarah dan 
berdagang, dan ia belum menyadari apa yang telah menimpa bangsa Eropa. 
Ia lalu mendarat di `Aka. Setibanya di sana, ia menjadi ragu demi melihat 
tidak adanya sambutan dari bangsa Eropa atas kedatangan kapalnya. Juga 
tidak ada lagi lonceng-lonceng yang berdentangan, ditambah lagi dengan 
adanya perubahan pakaian penduduk `Aka. Ia tertegun dan tidak tahu apa 
yang terjadi. 

Al-Malik al-Afdhal lalu mengutus beberapa orang untuk menemuinya 
dengan sebuah kapal, untuk menanyakan siapa dirinya dan siapa yang 
dicarinya. Seorang utusan pun mendatanginya. Al-Markisy lalu bertanya 
kepadanya tentang kabar kota ini. Utusan ini memberitahunya tentang 
kekalahan Eropa, pengambil alihan kota `Aka, dan lainnya. Ia juga 
mengatakan bahwa kota Shur masih berada di tangan Eropa, begitu pula 
`Asqalan dan lainnya. Ia bercerita kepadanya dengan apa adanya. 

Mengetahui hal tersebut al-Markisy menjadi bingung, sebab ia tidak 
mungkin pergi karena angin sudah berhenti bertiup. Ia pun memutuskan 
untuk meminta utusan itu agar memohonkan jaminan keamanan sehingga 
ia bisa memasuki kota bersama harta dan barang-barang miliknya. 
Permohonannya pun dikabulkan. Namun kemudian ia selalu meminta 
berulang-ulang sesuatu yang berbeda dengan permintaan sebelumnya. Ia 
sengaja melakukan ini untuk mengulur waktu demi menunggu bertiupnya 
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angin, agar ia bisa pergi meninggalkan kota ini. Ketika ia sedang memohon 
satu permintaan, bertiuplah angin, dan ia segera pergi menuju Shur. Al-
Malik al-Afdhal lalu memerintahkan beberapa perahu untuk mencarinya, 
akan tetapi ia tidak ditemukan. 

Tibalah al-Markisy di Shur, dimana di sana telah berkumpul bangsa 
Eropa lainnya. Sebab setiap membebaskan satu kota -baik `Aka, Beyrut, dan 
lainnya- Shalahuddin selalu memberikan jaminan keamanan kepada 
penduduknya, sehingga semuanya lalu pergi menuju Shur. Semakin hari 
semakin bertambah banyak jumlah mereka yang berkumpul di sana. Hanya 
saja, mereka tidak punya pemimpin yang bisa menyatukan mereka. Mereka 
juga tidak punya panglima yang bisa memimpin mereka bertempur. 
Mereka ini hanya penduduk biasa dan bukan ahli perang. Mereka sudah 
berniat untuk mengirim surat kepada Shalahuddin guna menyerahkan kota 
ini kepadanya secara baik-baik. Datanglah al-Markisy pada saat mereka 
hendak melaksanakan niat mereka itu. Al-Markisy lalu menggalang 
mereka, hingga hati mereka menjadi kuat. Ia menjamin bahwa mereka bisa 
mempertahankan negara. Ia membagi-bagikan harta miliknya, dan 
mensyaratkan agar kota ini beserta segenap wilayahnya akan menjadi 
miliknya seorang, dan bukan milik orang lain. Para penduduk Eropa 
mengabulkan syaratnya ini, dan mereka bersumpah setia kepadanya. Al-
Markisy lalu tinggal bersama mereka, dan mengatur segala keperluan 
mereka. Ia adalah setan manusia yang sangat pandai mengatur segalanya, 
dan mampu bertahan. Ia memiliki keberanian yang luar biasa. Ia lalu mulai 
membentengi kota Shur, memperbarui parit-paritnya, membangun pagar-
pagarnya dan menambah pertahanannya. Ia menjanjikan orang-orangnya 
untuk bertahan dan bertempur di balik pertahanan kota. 

Pembebasan `Asqalan dan Sekitarnya 

Setelah menguasai Beyrut, Jibyal dan lainnya, yang terpenting bagi 
Shalahuddin adalah mengambil alih `Asqalan dan al-Quds, karena 
beberapa sebab. Di antaranya adalah bahwa kedua kota ini berada di jalan 
menuju Mesir, yang menjadi persimpangan antara al-Quds dan Mesir 
dengan Syam. Ia menginginkan agar wilayah-wilayah kekuasaannya saling 
menyambung, untuk memudahkan laskar pasukannya keluar masuk 
wilayahnya. Juga karena di dalam pembebasan al-Quds terdapat kenangan 
indah dan pujian untuknya, serta maksud-maksud lainnya. Ia pun bergerak 
dari Beyrut menuju `Asqalan, dan bergabung dengan saudaranya -al-`Adil- 
yang datang membawa bala tentara Mesir. Mereka tiba di `Asqalan pada 
hari Ahad tanggal 16 Jumadil Akhir. Sebelumnya Shalahuddin telah 
berbicara dengan Raja Eropa dan panglima pasukan mereka, dan 
mengatakan: “Jika kalian menyerahkan kota itu kepadaku, maka kalian 
akan aman dan selamat”. 

Mereka berdua lalu mengirim utusan untuk pergi ke `Asqalan, dan 
memerintahkan agar orang-orang di `Asqalan mau menyerahkan kota ini 
kepada Shalahuddin. Akan tetapi mereka tidak mau mendengar 
perintahnya, dan menjawab dengan kasar serta menyakitkan keduanya. 
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Demi melihat sendiri hal itu, Sultan Shalahuddin lalu semakin kuat niatnya 
dan bersungguh-sungguh untuk menyerbu. Ia pun menghujani kota itu 
dengan serangan meriam pelontar batu terus menerus. Pasukan pendobrak 
pun dikerahkan maju, sehingga serangan mereka menghasilkan sesuatu. 

Pada saat inilah Raja mereka mengulang lagi pengiriman pesan kepada 
Shalahuddin untuk menyerah. Ia juga memberi petunjuk dan menjanjikan 
jika ia bebas dari tawanan, ia akan jadikan kota itu lautan api bagi kaum 
Muslimin. Ia juga meminta bantuan dari bangsa Eropa lainnya melalui 
lautan, dan meminta pengiriman kuda dan pasukan dari seluruh pelosok 
negeri Eropa. Tetapi, tidak ada satupun yang merespon permintaan dan 
mendengar petunjuknya. Ketika melihat bahwa setiap hari mereka 
bertambah lemah, dan jika ada satu orang di antara mereka yang tewas 
mereka tidak bisa mendapatkan penggantinya, serta tidak adanya bala 
bantuan yang mereka tunggu, warga `Asqalan pun mengirim surat kepada 
Shalahuddin untuk menerima penyerahan kota dengan syarat-syarat yang 
mereka ajukan. Mereka sangat berhati-hati dalam pengajuan syarat ini, 
karena di dalam pengepungan mereka telah membunuh seorang emir 
senior dari al-Mahraniyyah, sehingga mereka menjadi takut jika keluarga 
emir itu menuntut balas kematiannya ketika mereka akan meninggalkan 
kota. Namun ternyata semua permintaan mereka dikabulkan oleh 
Shalahuddin. Lalu mereka menyerahkan kota ini kepada Shalahuddin di 
penghujung bulan Jumadil Akhir tahun ini, setelah mereka dikepung 
selama 14 hari. Shalahuddin lalu memerintahkan mereka untuk pergi 
bersama istri-istri, anak-anak dan harta benda mereka, menuju Baytul 
Maqdis. Ia menepati janjinya untuk menjamin keamanan mereka. 

Pembebasan Beberapa Kota dan Benteng di Sekitar 
`Asqalan 

Setelah membebaskan `Asqalan, Shalahuddin bermukim di perbatasan 
kota ini, dan menyebar pasukannya ke seluruh pelosok negeri dan kota 
yang bertetangga dengan `Asqalan. Pasukannya berhasil membebaskan 
Ramalah, al-Darum, Giza, kubur Nabi Ibrahim al-Khalil as, Tebnyn, 
Betlehem, Bayt Jibril, al-Nathrun, dan semua yang pernah dikuasai pasukan 
Eropa. 

Pembebasan Baytul Maqdis 

Setelah menyelesaikan urusannya di `Asqalan dan kota-kota sekitarnya 
serta mengirimkan pesan ke Mesir, Shalahuddin lalu mengerahkan armada 
yang membawa pasukan dalam jumlah besar. Panglima armada ini adalah 
Hissamuddin Lu’lu’ al-Hajib yang terkenal pemberani, tangguh, dan 
perwira. Mereka berjaga di lautan, menghadang semua kapal Eropa yang 
lewat. Setiap kali melihat kapal, mereka langsung merebutnya. Dan setiap 
kali melihat perahu, mereka langsung mengambilnya. Armada itu 
kemudian bergerak dari `Asqalan menuju Baytul Maqdis. 
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Di Baytul Maqdis terdapatlah Paus Agung yang kedudukannya lebih 
tinggi di mata orang Eropa ketimbang raja mereka sendiri. Ada juga Balyan 
Ibn Beyrzan -penguasa Ramalah- yang kedudukannya sama dengan 
kedudukan Raja. Lalu ada juga beberapa orang ksatria yang selamat dari 
perang di Hithin. Banyak sekali orang yang telah berkumpul di sana, 
dimana semuanya berpandangan bahwa mati lebih mulia bagi mereka 
ketimbang harus menyerahkan Baytul Maqdis kepada kaum Muslimin. 
Mereka juga melihat bahwa mereka harus mengorbankan jiwa, harta, dan 
anak-anak mereka demi untuk mempertahankan Baytul Maqdis. Mereka 
lalu membentengi Baytul Maqdis pada hari-hari itu semampu mereka. 
Mereka menaiki pagar-pagar kota dengan semangat, dan mempersenjatai 
diri mereka untuk bersatu mempertahankannya sekuat tenaga. Mereka 
juga menyiagakan meriam pelontar batu untuk mengalangi orang-orang 
yang ingin mendekati dan memasuki Baytul Maqdis. 

Ketika Shalahuddin mendekati Baytul Maqdis, majulah salah seorang 
emir dengan memimpin sekelompok pasukan tanpa curiga dan tanpa sikap 
waspada. Tiba-tiba ia bertemu dengan satu kelompok pasukan Eropa yang 
keluar dari Baytul Maqdis sebagai martir, dan mereka menyerangnya 
hingga berhasil membunuh sang emir dan pasukan yang dipimpinnya. 
Kaum Muslimin sangat kehilangan dan terkejut dengan kekalahan tak 
terduga tersebut. Mereka lalu memutuskan untuk bergerak hingga tiba di 
pinggiran al-Quds pada pertengahan bulan Rajab. Ketika mendekatinya, 
kaum Muslimin melihat bahwa di atas pagar-pagar kota sudah penuh terisi 
orang-orang yang mengejutkan mereka dengan teriakan semangat dan 
hiruk pikuk dari tengah kota, yang menunjukkan banyaknya massa yang 
berkumpul. 

Shalahuddin lalu mengelilingi kota selama lima hari untuk melihat dari 
mana ia akan menyerbu, sebab Baytul Maqdis sangat kuat penjagaan dan 
kokoh pertahanannya. Shalahuddin tidak menemukan satu tempat pun 
untuk membuka serangan, kecuali dari arah utara menuju Bab `Amud atau 
Gereja Zion. Ia pun lalu berpindah ke sisi ini pada tanggal 20 Rajab, dan 
pada malam itu juga ia memasang meriam-meriam pelontar batu yang 
selesai terpasang pada keesokan paginya. 

Sementara itu, di atas pagar kota bangsa Eropa juga telah memasang 
meriam-meriam pelontar batu, dan mereka juga menembakkannya. 
Akhirnya kedua pasukan saling bertempur dengan sengit. Masing-masing 
kelompok melihat bahwa perang ini adalah perang agama dan kewajiban 
agama. Mereka tidak membutuhkan pendorong yang sifatnya kekuasaan, 
bahkan menolak aspek kekuasaan ini. 

Setiap harinya pasukan berkuda Eropa keluar ke pinggiran kota untuk 
menyerang tentara Muslimin sehingga banyak yang tewas, di antaranya 
adalah Emir `Izzuddin `Isa Ibn Malik yang termasuk salah satu emir 
terbesar. Ayahnya adalah penguasa benteng Ja`bar. Ia selalu maju ke medan 
tempur sendirian setiap harinya hingga terbunuh. Demi menyaksikan 
tewasnya Emir `Izzuddin yang dicintai semua kalangan, tentara Muslimin 
sangat terpukul dan marah. Mereka pun lalu maju menyerbu dan 
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menerjang musuh sehingga berhasil mendesak tentara Eropa dari 
posisinya, dan menggiring mereka memasuki kota. Sampailah laskar 
Muslimin ke parit. Mereka pun menyeberangi parit, kemudian mendekati 
dinding kota. Mereka lalu menggali dinding itu. Sementara itu pasukan 
pemanah melindungi mereka, dan meriam-meriam pelontar batu terus 
menghujani musuh dengan serangan batu, agar tentara Eropa menyingkir 
dari dinding dan pasukan Muslimin bisa menggalinya. Setelah selesai 
menggali, mereka pun merobohkan dinding tersebut. 

Ketika bangsa Eropa menyaksikan kehebatan tempur pasukan 
Muslimin, meriam-meriam pelontar batu yang menghujani mereka dengan 
serangan bertubi-tubi, kemampuannya dalam menggali dan merobohkan 
dinding pertahanan, dan kekalahan pasukan Eropa, maka para panglima 
pasukan Eropa segera berkumpul untuk bermusyawarah. Mereka 
bersepakat untuk meminta jaminan keamanan dan menyerahkan Baytul 
Maqdis kepada Shalahuddin. Mereka lalu mengirim beberapa pemimpin 
dan pemuka. Ketika mereka menyatakan hal itu, Sultan Shalahuddin 
menolaknya, dan berkata: “Saya hanya akan memperlakukan kalian 
sebagaimana kalian memperlakukan warga al-Quds ketika kalian 
mendudukinya pada tahun 492 H, dengan membunuh dan memperbudak. 
Sesungguhnya balasan sebuah kejahatan adalah kejahatan yang serupa”. 
Setelah para utusan Eropa pulang dalam keadaan ketakutan dan putus asa, 
Balyan Ibn Beyrzan lalu mengirim surat kepada Shalahuddin untuk 
meminta jaminan keamanan bagi dirinya sendiri, berikut permohonan 
untuk menghadap. Shalahuddin pun mengabulkan permohonannya untuk 
bertemu, hingga datanglah Balyan menginginkan keselamatan. Ia 
kemudian memohon kepada Shalahuddin, akan tetapi Shalahuddin tidak 
mau mengabulkannya. Ia pun memohon belas kasihan kepada 
Shalahuddin, tetapi Shalahuddin tetap tidak mau mengasihininya. Ia 
memohon kemurahan hati Shalahuddin, tetapi Shalahuddin tidak mau 
bermurah hati. Ketika merasa putus asa, Balyan mengatakan: “Wahai 
Sultan, ketahuilah bahwa di kota ini jumlah kami sangat banyak. Tidak ada 
yang mengetahuinya kecuali Allah. Mereka meninggalkan pertempuran 
karena mengharapkan jaminan keamanan, dan karena mereka menduga 
bahwa Anda akan mengabulkan permintaan mereka ini sebagaimana Anda 
telah mengabulkan permintaan selain mereka. Mereka membenci kematian 
dan mencintai kehidupan. Apabila kami melihat kematian yang memang 
harus kami temui, maka demi Allah kami akan bunuh anak-anak kami, dan 
istri-istri kami. Kami juga akan membakar harta benda dan kekayaan kami. 
Kami tidak akan membiarkan kalian merampas satu Dinar pun atau satu 
Dirham pun dari kami. Kami juga tidak akan membiarkan kalian 
memperbudak dan menawan satu pun pria atau wanita kami. Jika kami 
sudah selesai melakukan hal itu semua, maka selanjutnya kami akan 
menghancurkan al-Sakhrah (The Dome of The Rock/Kubah Batu Karang –
pent.), Masjid al-Aqsha, dan tempat-tempat lainnya. Lalu kami akan 
membunuh semua tawanan Muslimin yang ada pada kami. Jumlah orang 
Islam yang kami tawan adalah 5.000 orang tawanan. Kami juga tidak akan 
membiarkan hidup satu ekor pun ternak dan binatang kami. Kami akan 
bunuh semuanya. Kemudian kami semua akan keluar menyerang kalian 
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seperti orang yang ingin melindungi jiwa raganya. Ketika itulah seseorang 
tidak terbunuh hingga ia membunuh orang lain. Kami akan mati dengan 
keagungan, atau selamat dengan terhormat”. 

Shalahuddin lalu memutuskan untuk berkonsultasi dengan para 
penasehatnya. Mereka pun akhirnya bersepakat untuk mengabulkan 
permohonan jaminan keamanan bagi mereka, dengan syarat orang-orang 
Eropa di sana tidak boleh keluar dengan membawa barang yang bisa 
berakibat fatal bagi mereka. Orang-orang Eropa akan dihitung sebagai 
tawanan yang bisa ditawar dengan harga tebusan. Shalahuddin 
mengabulkan untuk memberikan jaminan keamanan kepada Eropa. 
Kemudian disepakati bahwa setiap laki-laki dihargai 10 Dinar, baik ia kaya 
ataupun miskin. Kemudian anak-anak, laki-laki atau perempuan bernilai 2 
Dinar. Sedangkan perempuan diberi harga 5 Dinar. Mereka yang bisa 
membayar harga mereka dalam jangka waktu 40 hari, akan bebas. Tapi 
bagi mereka yang tidak bisa membayar harga tersebut dalam jangka waktu 
itu, maka ia akan menjadi budak dan hamba sahaya. Akhirnya Balyan Ibn 
Beyrzan merogoh 30.000 Dinar untuk menebus orang-orang Eropa yang 
miskin. Shalahuddin menerimanya. Baytul Maqdis pun diserahkan 
kepadanya pada hari Jum`at tanggal 27 Rajab 583 H, yang menjadi hari 
yang sangat monumental. Simbol-sombol keislaman dikibarkan di atas 
pagar-pagar kota. Shalahuddin lalu mengatur pintu-pintu masuk menuju 
Baytul Maqdis, dimana pada setiap pintu ia tugaskan seorang pengawas 
dari kalangan emir untuk mengumpulkan harga tebusan orang-orang 
Eropa sebagaimana perjanjiannya. Akan tetapi banyak dari pengawas itu 
yang berkhianat dan tidak melaksanakan amanat. Para pengawas itu 
membagi-bagi sendiri harta itu. Banyak tangan-tangan yang mencuri. 
Seandainya amanat ini dilaksanakan sepenuhnya, niscaya kas negara akan 
penuh dan bisa mencukupi kebutuhan seluruh penduduk. Hal ini tidak 
mengherankan dikarenakan luasnya kota ini. Begitu banyaknya orang yang 
ditebus saat itu. Mereka berkumpul di sini dari `Asqalan, al-Darum, 
Ramalah, Giza dan desa-desa lainnya, hingga jalanan dan gereja menjadi 
penuh sesak hingga tidak ada tempat untuk berjalan. Bukti dari banyaknya 
manusia di sana adalah dari rombongan-rombongan yang ditebus. Balyan 
Ibn Beyrzan membebaskan 18.000 pria dengan harga tebusan sebesar 
30.000 Dinar. Setelah itu, yang tersisa adalah orang-orang yang tidak 
punya apa-apa untuk dibayarkan. Yang dijadikan tawanan sebanyak 
16.000 orang, terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak. 

Akan tetapi banyak dari pengawas yang berkhianat dan tidak 
melaksanakan amanat. Para pengawas itu membagi-bagi sendiri harta itu, 
dan banyak tangan-tangan yang mencuri. Seandainya amanat ini 
dilaksanakan sepenuhnya, niscaya kas negara akan penuh dan bisa 
mencukupi kebutuhan seluruh penduduk. Sebagai contoh, beberapa orang 
emir mengklaim bahwa ada rakyatnya yang tinggal di Baytul Maqdis. 
Mereka membebaskannya dan mengambil bagian dari harta tebusannya. 
Beberapa orang emir juga memakaikan seragam tentara Muslimin kepada 
orang Eropa, dan mengakuinya sebagai rakyatnya yang harus ditebus. Lalu 
ada juga beberapa orang yang meminta agar Shalahuddin menghibahkan 



 

Shalahuddin al-Ayyubi – Sang Pembebeas Tanah Para Nabi _______________________________________  120

beberapa orang Eropa kepada mereka hingga akhirnya Shalahuddin pun 
menghibahkannya. Mereka lalu mengambil orang-orang Eropa ini sebagai 
rakyat yang harus ditebus. Secara umum, hanya sedikit sekali harta dari 
uang tebusan itu yang masuk ke kas negara. 

Di al-Quds juga terdapat beberapa orang istri raja-raja Romawi, yang 
telah menjadi biarawati dan tinggal di sana. Mereka banyak memiliki 
pembantu, budak laki-laki dan budak perempuan, dan mereka juga 
mempunyai harta dan perhiasan berharga. Mereka lalu meminta jaminan 
keamanan untuk dirinya dan untuk orang-orang yang bersamanya. 
Shalahuddin mengabulkan permintaan mereka ini, dan memindahkan 
mereka. Begitu juga, Shalahuddin membebaskan Ratu al-Quds, yang 
suaminya ditawan Shalahuddin pernah menguasai Eropa karenanya. 
Sebagai wakil istrinya itu, sang suami menjadi raja. Shalahuddin 
melepaskan harta dan kekayaannya, serta mengizinkannya untuk pergi 
menyusul suaminya, sementara sang suami pada saat itu sedang ditahan di 
benteng Nablus. Ia lalu diizinkan untuk menemuinya, sehingga Ratu al-
Quds lalu dapat tinggal bersama suaminya. 

Selain itu Shalahuddin juga ditemui oleh istri pangeran Arnath yang 
dibunuh Shalahuddin dengan tangannya sendiri pada pertempuran Hithin. 
Istri Arnath memohon kemurahan Shalahuddin untuk membebaskan 
putranya yang ditawan. Shalahuddin berkata kepadanya: “Jika engkau mau 
menyerahkan al-Kurk, maka aku akan membebaskan putramu”. Ia lalu 
pergi ke al-Kurk. Akan tetapi orang Eropa di sana tidak mau mendengarnya 
dan tidak mau menyerahkan kota kepada Shalahuddin, sehingga putranya 
pun tidak bisa bebas. Akan tetapi Shalahuddin melepaskan seluruh 
kekayaan dan para pengikut istri Arnath. 

Paus Agung Eropa juga pergi bersama harta jual beli yang jumlahnya 
tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah, dan Shalahuddin 
membiarkannya. Konon dikatakan kepada Shalahuddin agar ia mengambil 
harta yang dibawa itu untuk memperkuat barisan kaum Muslimin, namun 
Shalahuddin mengatakan bahwa ia tidak mau. Ia hanya mengambil 10 
Dinar. Setelah penebusan selesai, Shalahuddin lalu memerintahkan semua 
orang Eropa untuk segera pergi -dengan dikawal- menuju kota Shur. 

Di atas Kubah Batu Karang (Qubbah al-Shakhrah/The Dome of The 
Rock) terpasang sebuah salib raksasa yang dilapisi emas. Ketika kaum 
Muslimin memasuki kota Baytul Maqdis pada hari Jum`at, beberapa orang 
memanjat ke puncak kubah untuk mencabut salib itu. Ketika mereka 
memanjat, semua orang berteriak dengan satu suara, baik kaum Muslimin 
maupun bangsa Eropa. Kaum Muslimin bertakbir karena bahagia, 
sedangkan bangsa Eropa berteriak karena kaget dan terpukul. Orang bisa 
mendengar teriakan yang bergemuruh karena banyaknya orang dan 
kerasnya suara. 

Setelah menguasai kota ini dan orang-orang kafir meninggalkannya, 
Shalahuddin memerintahkan untuk melakukan renovasi besar-besaran dan 
mengembalikan bentuk bangunan seperti keadaannya yang dulu. 
Sementara itu orang-orang Yahudi membangun di sebelah barat al-Aqsha, 
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satu bangunan besar untuk mereka tempati. Mereka membangun semua 
yang mereka butuhkan dalam bangunan itu, seperti tempat beristirahat dan 
lain-lain. Mereka juga memasukkan sebagian bangunan al-Aqsha ke dalam 
bangunan mereka. Selesai direnovasi, Shalahuddin lalu memerintahkan 
untuk membersihkan Masjid al-Aqsha dan al-Shakhrah dari kotoran dan 
najis, sehingga pada hari Jum`at berikutnya pada tanggal 4 Sya`ban, kaum 
Muslimin dapat melakukan shalat di masjid ini bersama Shalahuddin. Ia 
shalat di Kubah Batu Karang (Qubbah al-Shahkhrah). Bertindak sebagai 
khatib dan imam pada saat itu adalah Muhyiddin Ibn al-Zakky -Qadhi 
Damaskus. Shalahuddin kemudian menentukan khatib dan imam untuk 
setiap shalat lima waktu, dan memerintahkan untuk dibuatkan sebuah 
mimbar. Disampaikan kepadanya bahwa Nuruddin Mahmud telah 
membuat sebuah mimbar di Halab, dimana ia memerintahkan para 
pembuatnya untuk mengukir dan memperindahnya dengan sungguh-
sungguh. Nuruddin mengatakan: “Kita tahu semua bahwa mimbar ini akan 
diletakkan di Baytul Maqdis”. Mimbar ini dikerjakan oleh tukang-tukang 
kayu selama beberapa tahun, dan tidak pernah dibuat sebelumnya dalam 
sejarah Islam. Shalahuddin pun lalu memerintahkan untuk segera 
mengirimkan mimbar itu dari Halab, untuk dipasang di Baytul Maqdis. 
Waktu yang diperlukan untuk membuat dan mengangkut mimbar ini 
adalah 20 tahun. Ini merupakan salah satu kedermawanan Nuruddin dan 
niatnya yang baik -semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya. 

Setelah selesai melaksanakan shalat Jum`at, Shalahuddin 
memerintahkan untuk memperbaiki dan merenovasi bangunan Masjid al-
Aqsha. Ia ingin masjid ini diperluas, diperindah, dan diperhalus ornamen-
ornamennya. Orang-orangnya lalu mendatangkan batu-batu marmer 
terbaik yang tidak ada duanya, biji emas Konstantinopel, dan barang-
barang lain yang diperlukan yang telah lama disimpan untuk tujuan ini. 
Mereka lalu mulai melakukan renovasi. Semua gambar dan lukisan yang 
ada di bangunan itu dihapus. Mereka juga berusaha untuk menghilangkan 
marmer yang menutupi al-Shakhrah, yang telah dipasang oleh bangsa 
Eropa. Ditutupnya al-Shakhrah dengan marmer disebabkan oleh adanya 
beberapa orang pendeta yang menujual batu karang itu kepada Eropa, yang 
datang kepada mereka dari seberang lautan untuk berziarah. Mereka 
membelinya senilai dengan timbangan emas karena mengharapkan 
berkahnya. Bahkan salah seorang dari pendeta-pendeta itu jika masuk ke 
negeri mereka dengan membawa secuil batu karang itu, maka ia akan 
segera dibangunkan sebuah gereja. Pendeta itu lalu akan meletakkan 
potongan batu karang itu di atas altar. Sebagian raja Eropa takut jikalau 
batu karang ini akan habis, maka diperintahkanlah untuk menutupi bagian 
atas batu karang ini dengan marmer untuk melestarikannya. Shalahuddin 
memerintahkan agar batu karang itu dibuka lagi. Setelah dibuka, 
Shalahuddin meletakkan di atasnya mushaf-mushaf terindah. Ia lalu 
menugaskan para pembaca al-Qur’an dan memberi mereka banyak 
pekerjaan. Islam telah kembali ke Baytul Maqdis dengan hebat dan gegap 
gempita. Kehormatan untuk membebaskan Baytul Maqdis ini belum pernah 
ada yang memperolehnya setelah `Umar Ibn al-Khaththab, kecuali 
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Shalahuddin -semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya untuknya. 
Cukuplah kebanggaan dan kemuliaan ini bagi Shalahuddin. 

Sedangkan warga Baytul Maqdis yang berkebangsaan Eropa, mereka 
tinggal dan mulai menjual barang-barang, harta benda dan simpanan 
kekayaan mereka yang tidak bisa mereka angkut dengan harga yang sangat 
murah. Barang-barang ini lalu dibeli oleh para pedagang dari kalangan 
militer, dan oleh warga al-Quds beragama Nashrani yang bukan 
berkebangsaan Eropa. Mereka meminta kepada Shalahuddin untuk 
membolehkan mereka tinggal di rumah-rumah mereka, dan mengambil 
jizyah dari mereka. Shalahuddin mengabulkan permintaan itu. Mereka pun 
sepakat. Lalu mereka membeli harta benda orang-orang Eropa. Bangsa 
Eropa sendiri meninggalkan banyak sekali barang yang tidak sempat 
mereka jual berupa perhiasan, perabotan, dan lainnya. Mereka juga 
meninggalkan batu-batu marmer terbaik yang tidak ada duanya, serta biji-
biji emas yang sangat banyak. Kemudian pergilah mereka meninggalkan 
Baytul Maqdis. 

Kepergian Shalahuddin ke Kota Shur dan Pengepungan 
yang Dilakukannya 

Setelah membebaskan Baytul Maqdis, Shalahuddin bermukim sejenak 
di perbatasan kota ini hingga tanggal 25 Sya`ban 583 H, untuk mengatur 
segala urusan negeri dan memulihkan kondisinya. Ia memulai dengan 
membangun pondokan dan sekolah-sekolah. Ia menjadikan bekas rumah 
para ksatria Eropa menjadi sekolah yang  indah untuk madzhab Syafi`i. 

Setelah selesai dengan urusan penataan negeri, Shalahuddin lalu 
bergerak menuju kota Shur. Di sana telah berkumpul bangsa Eropa dari 
banyak negara, dan yang menjadi pemimpin di sana adalah al-Markisy. Ia 
telah mengatur mereka dengan baik, dan sangat berlebihan dalam 
membentengi kota ini. Tatkala mendengar berita tentang tiba dan 
bermukimnya Shalahuddin di `Aka selama beberapa hari, al-Markisy 
semakin serius dalam memagari Shur dengan tembok, menggali parit-parit 
pertahanan, dan memperdalamnya. Ia menyambung parit-parit ini hingga 
bertemu dengan lautan dari satu ujung ke ujung lainnya, sehingga kota ini 
mirip seperti pulau yang berada di tengah-tengah air. Jangankan masuk ke 
dalamnya, untuk mendekat pun sangat sulit. 

Shalahuddin lalu pergi dari `Aka, dan sampai di kota Shur pada tanggal 
9 Ramadhan. Ia lalu berhenti di sebuah sungai di dekat kota di mana ia bisa 
melihatnya. Orang-orang pun berkumpul dan saling bergabung. Ia lalu 
bergerak pada tanggal 22 Ramadhan dan berhenti di sebuah bukit yang 
berada di dekat tembok kota, dimana ia bisa menyaksikan pertempuran. Ia 
kemudian membagi-bagi pertempuran kepada pasukannya. Setiap unit 
pasukan diberi waktu tertentu untuk bertempur, di mana bagi penduduk 
kota perang ini akan terasa tidak ada habisnya. Hanya saja posisi mereka 
dalam bertempur terlalu dekat jaraknya hingga memungkinkan bagi para 
penduduk kota untuk menjaga kota ini. Kota ini juga dilindungi oleh parit-
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parit yang ujungnya saling sambung menyambung dengan lautan, 
sehingga burung pun tak ada yang bisa terbang melewatinya. Kota ini 
diibaratkan seperti telapak tangan yang terbuka di tengah lautan. 
Lengannya terhubung ke daratan, sedangkan lautan berada di dua sisi 
lengan ini. Pertempuran terjadi di lengan. Tentara Muslimin menyerang 
dengan menggunakan meriam pelontar batu, panah dan kereta perang. 
Keluarga Shalahuddin saling bergantian terjun ke medan pertempuran 
seperti anaknya -al-Afdhal, al-Zhahir Ghazi- saudaranya -al-`Adil Ibn 
Ayyub- dan keponakannya -Taqiyuddin. Begitu pula dengan emir-emirnya. 

Bangsa Eropa mempunyai beberapa kapal dan perahu perang yang 
mereka gunakan di lautan. Kapal-kapal ini berada di kedua sisi tempat 
pasukan Muslimin menyerbu penduduk Shur. Mereka menghujani kaum 
Muslimin dari dua sisi dengan lembing. Laskar Muslimin pun melakukan 
perlawanan, walau hal itu sangat berat dirasakan mereka sebab penduduk 
kota ini menyerang dari arah depan, sementara itu kapal-kapal perangnya 
menyerang dari dua sisi mereka. Anak panah-anak panah mereka 
berterbangan hingga bisa mencapai sisi lainnya di seberang, karena 
sempitnya medan tempur. Banyak sekali tentara Muslimin yang terluka dan 
terbunuh. Mereka tidak bisa mendekati kota. 

Shalahuddin lalu mengirim pesan kepada kapal-kapal yang ia 
datangkan dari Mesir dan kini berada di ‘Aka, yang berjumlah 10 buah. 
Shalahuddin memanggil mereka lengkap dengan pasukan tempur dan 
perlengkapannya. Kapal-kapal ini semula disiap-siagakan di lautan untuk 
menghalangi penduduk Shur keluar masuk menyerang kaum Muslimin. 
Kemudian pasukan Muslimin berhasil mendekati kota dan menyerangnya 
dari darat dan laut. Mereka berhasil mendesak sehingga hampir saja 
mereka menang kalaulah bukan karena takdir yang berada di luar 
perhitungan manusia. Hal tersebut dikarenakan ada lima kapal perang 
Muslimin yang menginap pada malam itu di depan kota Shur, untuk 
mencegah orang-orang keluar masuk. Mereka berjaga pada malam hari 
dengan dikomandoi oleh `Abdus Salam al-Maghribi yang terkenal cerdik 
dalam segala tindakannya, dan pemberani. Ketika menjelang subuh, 
mereka merasa aman lalu tertidur. Mereka tidak sadar bahwa tiba-tiba 
kapal-kapal perang Eropa telah mengepung dan menyerang mereka, 
sehingga mereka bisa dikalahkan. Armada Eropa membunuh semua orang 
yang mereka kehendaki dan mengambil sisanya sebagai tawanan, lalu 
menggiring mereka memasuki pelabuhan Shur. Sementara tentara 
Muslimin yang berada di daratan hanya bisa melihat. Beberapa tentara 
Muslimin ada yang terjun dari kapal-kapal itu ke lautan. Di antara mereka 
ada yang berenang dan selamat, dan ada pula yang binasa karena 
tenggelam. 

Kemudian Sultan Shalahuddin memerintahkan kapal-kapal yang tersisa 
untuk segera bergerak menuju Beyrut karena sudah tidak ada gunanya lagi. 
Jumlah mereka terlalu sedikit untuk menyerang. Kapal-kapal ini pun 
bergerak dengan dibuntuti oleh kapal-kapal Eropa. Ketika melihat Eropa 
yang sangat berambisi mengejar mereka, orang-orang yang berada di atas 
kapal perang Muslimin segera menceburkan diri mereka ke lautan. Mereka 
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menyelamatkan diri, dan meninggalkan kapal-kapal ini. Shalahuddin lalu 
mengambil kapal-kapal ini dan membalikkan tujuannya untuk kembali 
menyerang Shur di daratan. Kemungkinan untuk berhasil sangat kecil 
karena sempitnya medan. 

Pada hari-hari yang lain, terkadang laskar Eropa biasanya keluar dari 
kota menjelang waktu ‘Ashar, dan memerangi tentara Muslimin dari 
seberang parit mereka. Pertempuran sengit antara kedua belah pihak ini 
berlangsung hingga menjelang petang. Ada seorang ksatria besar bangsa 
Eropa yang tertawan setelah banyak korban berjatuhan dari kedua belah 
pihak, dan setelah itu ia dibunuh. Mereka terus seperti itu selama beberapa 
hari. 

Penarikan Mundur Pasukan dari Shur menuju `Aka dan 
Pemecahan Pasukan 

Demi menyaksikan bahwa Shur sangat sulit ditaklukkan, Shalahuddin 
pun mundur dari sana. Ini merupakan kebiasaannya dalam menghadapi 
sebuah negeri yang mampu bertahan dari serangan dan pengepungannya, 
dimana ia akan cepat-cepat meninggalkan kota seperti ini. 

Pada tahun 583 H ini, ia tidak lama-lama tinggal di satu kota. Tetapi ia 
melakukan ekspansi dari satu kota ke kota lainnya dalam jangka waktu 
yang berdekatan tanpa lelah dan kesusahan. Ketika melihat sulitnya 
menaklukkan shur, Shalahuddin dan orang-orangnya menjadi bosan 
sehingga mereka meminta untuk pindah dari sana. Tidak seorangpun yang 
bersalah dalam hal ini selain Shalahuddin. Dia sendirilah yang 
mengkondisikan pasukan Eropa menjadi kuat seperti itu. Ia telah 
memberikan banyak harta kepada para penduduk `Aka, `Asqalan, al-Quds 
dan lain-lain -sebagaimana telah disebutkan di muka. Ia jugalah yang telah 
memberi mereka jaminan keamanan, dan mengirim mereka ke kota Shur, 
hingga berkumpullah seluruh ksatria Eropa dan laskarnya di pantai ini 
dengan harta mereka, ditambah dengan harta saudagar-saudagar mereka. 
Mereka pun sanggup mempertahankan kota ini. Mereka juga mengirimkan 
pesan kepada bangsa Eropa yang berada di seberang lautan untuk meminta 
bala bantuan. Permintaan mereka terjawab, dan bangsa Eropa menjanjikan 
kemenangan kepada warga Shur serta memerintahkan mereka untuk tetap 
mempertahankannya agar bisa menjadi tujuan eksodus mereka. Sehingga 
dengan ini mereka bisa berlindung di kota ini, dan bernaung di dalamnya. 
Hal itu menambah semangat mereka untuk mempertahankan dan 
melindungi kota ini. Kita akan sebutkan, jika Allah menghendaki, apa yang 
akan terjadi setelah itu, agar para penguasa mengetahui bahwa seorang 
raja tidak patut untuk meninggalkan ketetapan hatinya, meskipun takdir 
membantunya. Menjadi lemah sebagai orang yang kuat pendiriannya 
adalah lebih baik ketimbang menang sebagai orang yang kehilangan 
ketetapan hati. Ia akan tercela di mata manusia. 

Ketika akan mundur, Shalahuddin berkonsultasi dengan para emirnya. 
Mereka berbeda pendapat. Sebagiannya mengatakan: “Sebaiknya kita pergi 
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dari sini. Sebab banyak sekali korban yang terluka maupun yang terbunuh. 
Pasukan pun menjadi bosan dan jenuh. Sementara itu bekal mulai menipis 
dan musim dingin telah tiba, sedangkan tujuan masih jauh. Karena itu, kita 
sebaiknya beristirahat sejenak di musim dingin ini. Dan jika musim semi tiba, 
kita akan berkumpul dan menyerang kembali kota ini dengan kota-kota 
lainnya”. Ini adalah pendapat emir-emir yang kaya. Seakan mereka takut jika 
Sultan membebankan urusan logistik dan bekal seluruh pasukan kepada 
mereka. Jika Sultan melakukan hal itu karena kas negara kosong dari Dinar 
dan Dirham, maka ia akan mengeluarkan segala yang dibawa untuknya 
sebagai bekal. Sementara itu kelompok lainnya berkata: “Kita hendaknya 
bertahan dan terus menekan kota ini. Orang-orang itu sangat bergantung 
kepada kota ini karena kokohnya pertahanannya. Jika kita berhasil 
mengambil alih kota ini, orang-orang Eropa yang ada di seberang lautan akan 
pupus harapannya. Kemudian kita akan duduki negeri itu, sedikit demi 
sedikit”. Shalahuddin pun menjadi terombang-ambing antara keinginan untuk 
pergi dan tetap tinggal. Ketika orang-orang yang menyarankannya untuk 
pergi melihat bahwa Shalahuddin lebih cenderung untuk tinggal, mereka 
segera mengosongkan apa yang telah diberikan kepada mereka. Mereka 
berdalih dengan banyaknya pasukan yang terluka, dan mereka juga telah 
mengirimkan sebagian tentara untuk mengambil bekal, logistik, dan ransum 
untuk mereka, serta alasan lainnya. Mereka pun akhirnya tinggal dengan 
tanpa melakukan pertempuran. Akhirnya Shalahuddin terpaksa harus mundur 
dari sana, dan ia angkat kaki dari Shur pada akhir bulan Syawal. Lalu pada 
bulan Januari ia berangkat ke `Aka, dan juga mengizinkan seluruh 
pasukannya untuk pulang kembali ke kampung halaman mereka masing-
masing, dan beristirahat di musim dingin untuk kembali bertugas di musim 
semi. Pulanglah seluruh pasukan Timur, Moshul, Syam, Mesir dan lain 
sebagainya. Shalahuddin tetap berada di `Aka bersama pasukan elitnya dan 
tinggal di benteng kota. Ia menyerahkan seluruh urusan kota ini kepada 
`Izzuddin Jourdyk yang dulunya merupakan petinggi pada masa rezim 
Nuruddin, dimana dalam dirinya terkumpul pengetahuan agama, keberanian, 
dan budi pekerti. 

Pembebasan Hawnyn 

Setelah Shalahuddin berhasil membebaskan kota Tebnyn6, orang-orang 
Eropa yang ada di Hawnyn7 menolak untuk menyerahkan kota ini kepada 
Shalahuddin. Kota ini termasuk sebuah benteng yang tangguh dan kokoh, 
dimana belum pernah ada upaya untuk menyerang maupun mengepung 
kota ini. Tetapi Shalahuddin mengerahkan sekelompok pasukan dan 
emirnya untuk mengepungnya, dan mereka berusaha menghalangi 

                                                      
6

 Tebnyn adalah sebuah kota yang terletak di pegunungan Bani `Amir yang terbentang di kota 
Banyas, di antara Damaskus dan Shur. 

7
 Hawnyn adalah sebuah kota yang terletak di pegunungan `Amil, terbentang di atas Mesir. 
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pasokan bantuan ke dalamnya. Lalu Shalahuddin pun menjadi sangat sibuk 
-sebagaimana kita sebutkan bahwa Shalahuddin melakukan pembebasan 
`Asqalan, Baytul Maqdis dan lain sebagainya. Ketika ia sedang mengepung 
kota Shur, penduduk Hawnyn mengirimkan surat kepadanya untuk 
memohon keamanan dan keselamatan. Shalahuddin pun memberikan 
jaminan keamanan kepada mereka, dan menepati janjinya, sehingga 
mereka menyerah dan meninggalkan kota ini. 

Pengepungan Shafad, Kawkab dan al-Kurk 

Ketika bergerak menuju `Asqalan, Shalahuddin menugaskan orang 
untuk memimpin pengepungan benteng Kawkab yang terbentang di 
Yordania. Ia juga memerintahkan agar jalan-jalan di jaga ketat agar orang-
orang Eropa tidak bisa melakukan penghadangan, dan mengerahkan 
pasukan lainnya menuju benteng Shafad yang terbentang di kota 
Thabariyyah untuk mengepungnya. 

Benteng Kawkab dulunya adalah milik para ksatria, dan benteng Shafad 
merupakan milik para prajurit infanteri. Kedua benteng ini terletak dekat 
dari Hithin, tempat terjadinya pertempuran. Keduanya dijadikan sebagai 
tempat berlindung para ksatria dan pasukan infanteri Eropa yang selamat. 
Tatkala kaum Muslimin mengepungnya, orang-orang terlepas dari bahaya 
penghuni kedua benteng ini. Jalanan menjadi lancar hingga seseorang bisa 
berjalan seorang diri tanpa perlu merasa ketakutan. 

Panglima pasukan yang ditugaskan mengepung benteng Kawkab 
adalah seorang emir yang bernama Sayfuddin, yang merupakan saudara 
dari Jawly al-Asady. Ia sangat pemberani dan perwira, serta selalu 
berpegangan kepada agama. Ia tinggal di sana hingga akhir bulan Syawal, 
dengan dijaga oleh para pengawal secara bergantian. Pada malam terakhir 
bulan Syawal, orang-orang yang mendapat giliran melakukan penjagaan 
terlena dan lengah. Saat itu, Sayfuddin sedang melakukan shalat dari 
malam hingga menjelang subuh. Malam itu hujan turun, guntur 
menggelegar, petir menyambar dan angin bertiup kencang. Kaum 
Muslimin tidak menyadari jika tiba-tiba tentara Eropa telah menyerang 
mereka, padahal kaum Muslimin sedang meletakkan senjata. Akhirnya 
tentara Eropa membunuh mereka semua, dan mengambil segala yang 
mereka miliki berupa makanan, senjata dan lain-lain, dan setelah itu 
kembali ke benteng mereka. Dengan peristiwa itu, mereka menjadi kuat 
hingga mampu mempertahankan benteng mereka sampai diambil alih pada 
akhir tahun 584 H -sebagaimana akan kita sebutkan nanti, jika Allah 
menghendaki. 

Berita itu pun sampai ke telinga Shalahuddin ketika sedang menarik 
mundur pasukannya dari Shur. Ia menjadi sangat terpukul, terlebih lagi 
dengan dihancurkannya beberapa kapal armadanya, serta kepergian 
dirinya dari Shur. Kemudian ia menugaskan Emir Qaymaz al-Najmy 
bersama serombongan pasukannya, untuk melakukan pengepungan atas 
benteng Kawkab. 
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Fitnah di `Arafah dan Pembunuhan Ibn al-Muqaddam 

Masih pada tahun 583 H, di hari `Arafah, Syamsuddin Muhammad Ibn 
`Abdul Malik, atau yang lebih dikenal dengan nama Ibn al-Muqaddam, 
terbunuh di `Arafah. Ia adalah salah seorang emir senior Shalahuddin yang 
sudah cukup banyak kita bicarakan. Penyebab terbunuhnya Ibn al-Muqaddam 
adalah ketika kaum Muslimin berhasil membebaskan Baytul Maqdis, ia 
meminta izin kepada Shalahuddin untuk menunaikan ibadah haji dan 
melakukan ihram dari al-Quds. Pada tahun ini, ia ingin menggabungkan 
antara jihad, ibadah haji, ziarah ke makam al-Khalil as, makam-makam Nabi-
Nabi lainnya di Syam, dengan ziarah ke makam Rasulullah SAW. 
Shalahuddin pun memberinya izin. 

Pada saat itu sudah banyak jama`ah haji yang berkumpul di Syam. 
Mereka berasal dari negeri ini, Irak, Moshul, negeri-negeri al-Jazirah, 
Khalath, negeri Romawi, Mesir dan lain sebagainya. Mereka ingin 
menggabungkan ziarah ke Baytul Maqdis dengan ke Mekkah. Ibn al-
Muqaddam pun diangkat sebagai Amirul Haj Syam, dan berangkatlah mereka 
hingga tiba di `Arafah dengan selamat. Mereka lalu berdiam di tempat ibadah 
itu, dan menunaikan segala ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. 

Menjelang malam `Arafah, Ibn al-Muqaddam bersama jama`ahnya 
bersiap-siap hendak berangkat meninggalkan `Arafah. Ia memerintahkan agar 
genderang ditabuh sebagai tanda keberangkatan. Lalu Amirul Haj Irak yang 
saat itu dijabat oleh Mujiruddin Tashtakin mengirim pesan kepadanya. Isi 
pesan itu berupa larangan bagi Ibn al-Muqaddam untuk melakukan thawaf 
Ifadhah dari `Arafah sebelum dirinya, dan juga memerintahkan Ibn al-
Muqaddam untuk menghentikan tabuhan genderang. Ibn al-Muqaddam pun 
membalas pesan itu dengan mengatakan: “Saya tidak punya hubungan apa-
apa dengan Anda. Anda adalah Amirul Haj Irak, dan saya adalah Amirul Haj 
Syam. Kita melakukan apa yang kita pilih, dan masing-masing kita pandang 
tepat”. Ibn al-Muqaddam lalu pergi dan tidak mengindahkan ucapan 
Mujiruddin. 

Ketika melihat bahwa Ibn al-Muqaddam bersikeras untuk menentang 
perintahnya, Mujiruddin Tashtakin segera menaiki kudanya bersama 
pengawal dan pasukannya. Tindakannya ini diikuti sorak sorai, ketamakan, 
dan kesombongan jama`ah haji Irak karena jumlahnya yang banyak. Mereka 
lalu menyerbu jama`ah haji Syam. Ketika mereka sudah mendekati jama`ah 
haji Syam, keluarlah Ibn al-Muqaddam, dan melihat jama’ah haji Irak sedang 
menyerang jama`ah haji Syam. Mereka menumpahkan darah dan membunuh 
jama`ah haji Syam, dan mereka juga menjarah harta serta memperbudak 
wanita-wanitanya. Hanya saja mereka memulangkan wanita-wanita ini 
kemudian. Ibn al-Muqaddam sendiri terluka parah. Tetapi ia melarang orang-
orangnya untuk berperang. Padahal, seandainya ia mengizinkan orang-
orangnya untuk melawan, niscaya ia bisa mengalahkan orang-orang Irak itu. 
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Akan tetapi ia merasa sedang berada dalam pengawasan Allah, dan 
kehormatan tanah haram dan hari haram. 

Ketika Ibn al-Muqaddam menderita karena lukanya, Tashtakin 
membawanya ke tendanya, merawatnya, serta menyadari kecerobohannya. 
Mereka lalu pergi dari `Arafah pada malam itu. Keesokan harinya, Ibn al-
Muqaddam meninggal di Mina, dan kemudian dimakamkan di pemakaman 
al-Ma`la. Ia dianugerahi mati syahid setelah jihad, dan dipersaksikan 
pembebasan Baytul Maqdis. Semoga Allah mencurahkan rahmat untuknya. 

Kekuatan Sultan Thaghral atas Qazal 

Pada tahun ini Sultan Thaghral menjadi bertambah kuat. Ia banyak 
mengumpulkan pasukan dan menguasai beberapa negeri. Lalu Qazal 
mengirim surat kepada Khalifah untuk meminta tolong dan 
memperingatkannya atas ancaman Thaghral, serta menunjukkan keta’atan. 
Ternyata Thaghral juga mengirim utusan ke Baghdad untuk 
menyampaikan pesannya: “Saya ingin agar pemerintah melakukan 
renovasi atas rumah kesultanan, agar saya bisa menempatinya jika saya tiba 
di Baghdad”. Khalifah menghargai utusan Qazal dan menjanjikan bantuan. 
Sedangkan utusan Sultan Thaghral diusir oleh Khalifah dengan tanpa 
respon. Khalifah lalu memerintahkan untuk menghancurkan rumah 
kesultanan. Bangunan ini dirobohkan dan diratakan dengan tanah. 

Raja Syarsati dari India dan Kekalahan Laskar Muslimin 

Pada penghujung tahun ini, Syihabuddin al-Ghawry -Raja Ghaznah- 
bergerak menuju negeri India. Ia bermaksud menyerang negeri Ajmeyr 
yang dikenal sebagai wilayah kekuasaan al-Sawalik, dan memiliki seorang 
raja pemberani serta perkasa bernama Kawla. Ketika berhasil memasuki 
negeri mereka, tentara Muslimin menduduki kota Tibrandah yang 
merupakan sebuah benteng kokoh dan besar. Mereka lalu menguasai 
Syarsati dan Kuwtram. 

Ketika mendengar berita ini, Raja Kawla pun segera mengumpulkan 
pasukannya dengan membawa 14 ekor gajah, untuk melakukan 
penghadangan terhadap tentara Muslimin. Kedua pasukan bertemu, dan 
pertempuran pun pecah di daerah Saq. Ketika perang berlangsung semakin 
hebat, kaum Muslimin terdesak. Berkatalah beberapa pengawal 
Syihabuddin: “Pasukan telah dipatahkan musuh. Selamatkanlah diri Anda 
agar kaum Muslimin tidak binasa”. Syihabuddin lalu mengambil tombak, 
dan maju menyerang tentara India. Sampailah ia dihadapan seekor gajah. 
Ia lalu menikam telapak kaki gajah itu, sehingga luka gajah itu tidak bisa 
dipulihkan lagi. Ketika Syihabuddin sampai ke rombongan gajah, beberapa 
orang tentara India menikamnya dengan lembing dan mengenai 
lengannya. Lalu lembing-lembing lainnya menghujani tubuhnya dari 
segala arah. Seketika itu juga, Syihabuddin tersungkur di atas bumi. Bala 
tentaranya pun turun menerjang untuk menyelamatkannya, sementara 
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laskar pasukan India juga bermaksud mengambilnya. Perang pun menjadi 
semakin berkecamuk tiada tara. Para pengawalnya lalu mengambil 
tubuhnya dan menaikkannya ke atas seekor kuda, dan langsung menarik 
diri dari pertempuran tanpa ada pengejaran dari pihak pasukan India. 

Ketika sudah menjauh dari medan pertempuran dengan jarak kira-kira 
1 farsakh, Syihabuddin pingsan karena banyaknya darah yang keluar dari 
tubuhnya. Orang-orang lalu memanggulnya sejauh 24 farsakh. Ketika tiba 
di Lahore, Syihabuddin memanggil para emir al-Gahwriyyah. Shihabuddin 
menganggap bahwa merekalah penyebab kekalahan karena tidak tetap 
pendirian, sehingga ia lalu menggantungkan di leher masing-masing 
mereka, satu gantang gandum. Kemudian ia mengatakan: “Kalian adalah 
ternak. Kalian bukanlah emir”. Ia lalu pulang ke Ghaznah berjalan kaki, 
dan setibanya di sana ia memutuskan untuk menetap agar tentaranya bisa 
beristirahat. Kita akan sebutkan apa yang telah diperbuatnya pada tahun 
588 H terhadap Raja India yang telah mengalahkannya, jika Allah 
menghendaki. 

Beberapa Peristiwa 

Pada tahun ini di bulan Rabi`ul Awwal, Majduddin Abu al-Fadl Ibn al-
Shahib terbunuh. Ia adalah seorang guru di rumah kekhilafahan. Khalifah 
sendiri yang memerintahkan pembunuhannya, karena termakan fitnah 
oleh seorang bernama `Ubaydillah Ibn Yunis, sehingga Khalifah pun 
menangkap dan membunuhnya. Padahal, semasa hidupnya ia membantu 
khalifah dalam mengendalikan negara, karena khalifah sendiri tidak 
mempunyai kendali. Ia juga merupakan orang yang mengambil sumpah 
setia warga kepada khalifah. Ia adalah seorang yang baik perilakunya, dan 
perwira dari sisi harta. Ketika ia tewas, khalifah pun mengambil segala 
harta kekayaannya. 

Kemudian, pada bulan Rabi`ul Akhir terjadi kebakaran di Baghdad, 
sehingga kayu-kayu banyak yang terbakar. Penyebabnya adalah seorang 
faqih di universitas al-Nizamiyyah kala itu sedang memasak makanan yang 
akan dimakannya. Ia lalu lupa dengan api dan masakannya, sehingga api 
pun menyambar ke mana-mana. Semua bangunan habis dilahap jago 
merah, termasuk juga Dab al-Silsilah dan bangunan lain  di dekatnya. 

Pada bulan Syawal, Khalifah al-Nashir li Dinillah mengangkat Abu al-
Muzhaffar `Ubaydillah Ibn Yunis sebagai menteri. Julukannya adalah 
Jalaluddin. Para petinggi negara berjalan mengiringi kudanya hingga 
Qadhi Agung. Ibn Yunis adalah salah seorang saksinya. Qadhi berjalan 
sambil berkata: “Allah melaknat Ibn Yunis seumur hidupnya”. 

Pada bulan Muharram, `Abdul Mughits Ibn Zuhayr al-Hurry 
meninggal dunia di Baghdad. Ia adalah salah seorang pengikut madzhab 
Hanbali yang banyak mendengar periwayatan hadits. Ia menulis satu buku 
mengenai keutamaan-keutamaan yang dimiliki Yazid Ibn Mu`awiyyah, 
dimana buku ini banyak mengundang tanda tanya. Tanggapan atas 
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bukunya ini ditulis oleh Abu al-Faraj Ibn al-Jawzy. Di antara kedua orang 
ini memang sudah ada perseteruan. 

Pada tahun ini juga, Qadhi Agung -Abu al-Hasan Ibn al-Damghani- 
meninggal dunia. Ia menyerahkan urusan kehakiman dan pengadilan 
kepada al-Muqtafa setelah kematian al-Zaynabi, lalu kepada al-Mustanjid 
billah. Kemudian al-Mustanjid mengundurkan diri, dan masalah ini 
diserahkan kepada al-Mustadhi’ bi Amrillah. 

Pada tahun ini juga, meninggallah `Ali Ibn Khaththab Ibn Zhufr al-
Saykh al-Shalih, yang berasal dari Jazirah Ibn `Umar. Ia termasuk wali 
yang memiliki beberapa karomah. Saya pernah menemaninya sejenak, dan 
tidak pernah menemukan orang sepertinya yang baik akhlaknya, 
dermawan, dan banyak beribadah. Semoga Allah mencurahkan rahmat-
Nya untuk dirinya. 

Pada tahun ini, ada seorang wanita di Baghdad yang melahirkan 
seorang putri yang sudah mempunyai gigi. Pada tahun ini pula, Nashr Ibn 
Fityan Ibn Mathar Abu al-Fath Ibn al-Muna, seorang faqih Hanbali, 
meninggal dunia. Tidak ada orang yang bisa menandinginya. Semoga Allah 
melimpahkan rahmat-Nya untuknya. 
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Memasuki Tahun 584 H 

Peristiwa Pengepungan Shalahuddin atas Kawkab 

Pada tahun ini, di bulan Muharram, musim dingin telah berlalu. 
Shalahuddin lalu segera bergerak dari `Aka bersama pasukan yang masih 
tersisa, menuju benteng Kawkab. Ia mengepungnya dan menekannya dengan 
dugaan bahwa pengambil-alihan benteng ini adalah mudah, dan 
penguasaannya akan berlangsung cepat, padahal ia membawa pasukan yang 
sangat sedikit. Benteng ini, Shafad dan al-Kurk, pernah membuat sulit 
Shalahuddin. Seluruh kota pesisir, dari `Aka hingga sisi Selatan, telah ia 
kuasai kecuali benteng-benteng ini. Padahal ia menginginkan supaya di 
tengah-tengah wilayahnya tidak ada lagi daerah-daerah yang akan 
membuatnya sibuk dan repot hingga bisa memecah perhatiannya, dan 
memerlukan perlindungannya. Dan agar rakyat merasa aman di jalanan. 
Dengan demikian, maka benteng-benteng ini merupakan ancaman besar. 

Ketika mengepung Kawkab, Shalahuddin melihatnya sangat kokoh 
hingga menghambat pengambil-alihan dan penguasaannya. Ia pun pergi dari 
sana pada bulan Rabi’ul Awwal, dan menugaskan Qaymaz al-Najmy untuk 
melanjutkan pengepungan. Ia lalu ditemui oleh utusan Raja Qalaj Arsalan, 
Qazal Arsalan, dan lain-lain yang memberinya selamat atas keberhasilannya 
dalam melakukan pembebasan dan meraih kemenangan. Shalahuddin lalu 
bergerak dari Kawkab menuju Damaskus. Setibanya di sana masyarakat 
sangat gembira menyambut kedatangannya. Ia lalu mengirimkan pesan 
kepada seluruh pelosok negerinya, agar seluruh pasukan segera berkumpul. 
Ia kemudian tinggal di Syam sejenak, dan kembali melanjutkan perjalanan 
menuju pesisir pantai negeri Syam. 

Kepergian Shalahuddin ke Negeri-negeri Eropa 

Ketika Shalahuddin hendak pergi dari Damaskus, datanglah 
menghadapnya al-Qadhi al-Fadhil untuk melepas kepergiannya dan 
melakukan konsultasi, padahal al-Qadhi al-Fadhil kala itu sedang sakit, tapi 
menyempatkan diri untuk melepas Shalahuddin. 

Kemudian Shalahuddin segera berangkat dari Damaskus pada 
pertengahan bulan Rabi`ul Awwal menuju Hamash, dan tiba di pantai al-
Quds sebelah barat Hamash. Pasukannya pun menyusul menemuinya. 
Orang yang pertama kali menemuinya adalah `Imaduddin Zanki Ibn 
Mawdud Ibn Aqsanqar -penguasa Sinjar, Nashibayn dan al-Khabur. Lalu 
datang silih berganti pasukan Moshul, negeri-negeri al-Jazirah, dan lain 
sebagainya. Ketika pasukan Shalahuddin telah berkumpul, ia lalu bergerak 
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hingga tiba di benteng milik suku Kurdi di sisi timur. Ketika itu saya sedang 
bersamanya. Ia tinggal selama dua hari, lalu bergerak lagi. Ia 
meninggalkan semua beban pasukan, dan diletakkannya di benteng. Ia lalu 
masuk ke negeri Eropa, dan menyerbu kota Shafitsa, al-`Arimah, Yahmur, 
dan kota-kota lainnya. Kemudian ia tiba di dekat Tripoli. Ia lalu mengamati 
negeri ini, sehingga tahulah ia dari mana harus memulai serangan, dan ke 
mana jalan keluarnya. Ia lalu kembali ke kamp pasukannya dengan 
selamat. Pasukan ini telah mengambil pampasan berupa binatang ternak 
dan peralatan dalam segala jenisnya, yang tidak terhingga jumlahnya. Ia 
lalu tinggal di benteng suku Kurdi hingga penghujung bulan Rabi`ul Akhir. 

Pembebasan Jabalah 

Ketika Shalahuddin sedang bermukim di benteng suku Kurdi, datanglah 
Qadhi Jabalah menemuinya. Qadhi ini bernama Manshur Ibn Tsabyl, yang 
mengundang Shalahuddin untuk menerima penyerahan kota ini. Ia di mata 
Baymond -penguasa Anthakiyyah dan Jabalah- adalah orang yang selalu 
didengar suaranya, dan memiliki kehormatan serta kedudukan yang tinggi. 
Ia memerintah seluruh umat Islam di wilayah Jabalah dan sekitarnya, serta 
dalam segala hal yang ada kaitannya dengan Baymond. Ia didorong oleh 
semangat keagamaannya untuk menemui Sultan Shalahuddin. Ia 
menyerahkan kepada Shalahuddin untuk membebaskan Jabalah, 
Ladziqiyyah, dan kota-kota utara. Shalahuddin lalu pergi bersamanya pada 
tanggal 4 bulan Jumadil Awwal, dan tiba di Antharthaws pada tanggal 6. 

Sesampainya di sana, Shalahuddin mendapati orang-orang Eropa di 
sana telah mengosongkan kota. Mereka berlindung di atas dua kastil kokoh, 
yang masing-masing memiliki benteng yang kuat serta pertahanan yang 
tangguh. Tentara Muslimin lalu menghancurkan rumah-rumah mereka 
dan pagar-pagar kota. Mereka merampas semua harta benda yang ditemui. 
Shalahuddin lalu mengepung pasukan infanteri Eropa yang ada di salah 
satu kastil. Lalu turunlah orang-orang di kastil itu dengan aman, dan 
menyerahkan kastil ini dengan jaminan keamanan mereka. Pada saat itu 
orang-orang ini bersama panglima mereka yang pernah menjadi tawanan 
Shalahuddin. Shalahuddin membebaskannya ketika berhasil mengambil 
alih Baytul Maqdis, dan panglima inilah yang kini menjadi penjaga kastil 
tersebut. 

Setelah membumi-hanguskan wilayah Antharthaws, ia pun pergi dari 
sana dan tiba di Maraqiyyah yang telah dikosongkan oleh penduduknya. 
Mereka pun akhirnya pergi dan pindah ke al-Muraqqab, yang merupakan 
salah satu benteng Eropa yang terkuat tak terkira. Tak ada seorangpun yang 
pernah berniat untuk menguasainya karena ketinggian dan kekuatannya. 
Benteng ini adalah milik para ksatria Eropa. Benteng ini berada di sebelah 
kanan dari arah Jabalah, sedangkan di sebelah kiri adalah lautan. Dan 
terdapat pula sebuah jalan yang sangat sempit yang hanya bisa dilewati oleh 
satu orang di bawah benteng ini. 
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Bertepatan pada waktu itu penguasa Sicilia sedang mengerahkan 
bantuan untuk bangsa Eropa yang ada di pesisir, sebanyak 60 buah kapal 
perang. Bantuan pasukan ini sedang berada di Tripoli. Ketika mendengar 
pergerakan Shalahuddin, mereka segera datang dan mengintai di lautan 
yang terletak di bawah benteng al-Muraqqab dengan kapal-kapal mereka, 
untuk menghalangi dengan menggunakan panah, bagi setiap orang yang 
akan lewat. 

Demi melihat hal tersebut, Shalahuddin segera memerintahkan pasukan 
pembawa perisai dan tameng untuk berbaris di jalanan yang berada di tepi 
laut itu, dari ujung jalan hingga ujung lainnya. Shalahuddin lalu melapisi 
pasukan perisai itu dengan pasukan pemanah di belakangnya. Orang-orang 
Eropa yang ada di kapal pun tidak bisa mendekati mereka, sehingga tentara 
Muslimin berhasil melalui jalan ini dan menyeberanginya dengan selamat.  

Setelah Shalahuddin tiba tiba di Jabalah pada tanggal 18 Jumadil 
Awwal, Qadhi Jabalah ternyata telah sampai terlebih dahulu di kota ini, 
dan telah memasukinya. Ketika melihat Shalahuddin tiba dan segera 
mengibarkan panji-panjinya di atas dinding-dinding kota, kota ini pun 
menyerah  kepada Shalahuddin. Orang-orang Eropa yang masih berada di 
Jabalah pun berlindung di bentengnya. Akan tetapi, sang Qadhi masih saja 
menakut-nakuti mereka hingga mereka mau meninggalkan kota dengan 
syarat jaminan keamanan. Shalahuddin dibolehkan mengambil tawanan-
tawanan yang masih ada hingga bangsa Eropa membebaskan tawanan dari 
kaum Muslimin Jabalah. Baymond -penguasa Jabalah- telah mengambil 
tawanan Qadhi dan kaum Muslimin Jabalah, dan meninggalkan mereka di 
Anthakiyyah. Sementara itu Qadhi mengambil tawanan orang Eropa. 

Kemudian datanglah para pemuka penduduk pegunungan menemui 
Shalahuddin untuk menyatakan kesetiaan penduduknya. Gunung ini 
merupakan salah satu gunung tersulit, dan terberat jalannya. Di sana 
terdapat sebuah benteng yang bernama Beksrayal, yang terletak antara 
Jabalah dan kota Humat. Benteng ini kemudian dikuasai oleh kaum 
Muslimin. Pada waktu itu, jalan dari negeri-negeri Islam menuju kamp 
pasukan harus melalui gunung ini, sehingga banyak orang yang menemui 
kesulitan ketika melaluinya. Melihat situasi yang demikian, Shalahuddin 
pun lalu membenahi situasi di Jabalah. Ia mengangkat Emir Sabiquddin 
`Utsman Ibn al-Dayah -penguasa Sayraz- untuk mengawasinya, dan 
setelah itu ia pergi meninggalkan kota ini. 

Pembebasan Ladziqiyyah 

Setelah selesai dengan urusan Jabalah, Sultan Shalahuddin pergi 
menuju Ladziqiyyah. Ia tiba di sana pada tanggal 24 Jumadil Awwal. 
Bangsa Eropa meninggalkan kota ini karena ketidak-mampuan mereka 
untuk mempertahankannya. Mereka menaiki dua benteng di kota ini yang 
terletak di atas gunung, dan berlindung di sana. Ketika tentara Muslimin 
memasuki kota, mereka pun kemudian mengepung kedua benteng yang 
dijadikan tempat berlindung bangsa Eropa tersebut. Mereka merayap dan 
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menjebol tembok setebal 60 hasta, lalu merobohkannya. Pecahlah 
pertempuran sengit yang semakin menghebat ketika semakin dekat dengan 
tembok pagar benteng. Setelah bangsa Eropa merasa pesimis dan Qadhi 
Jabalah sendiri masuk menemui mereka seraya menakut-nakuti mereka 
dengan kekuatan kaum Muslimin, mereka pun memutuskan untuk 
memohon jaminan keamanan, yang oleh Shalahuddin segera saja 
dikabulkan. Tentara Muslimin lalu mengibarkan panji-panji keislaman di 
atas kedua benteng atas kemenangan ini. Peristiwa ini terjadi pada hari 
ketiga, sejak tibanya tentara Muslimin di sana. 

Bangunan Ladziqiyyah merupakan arsitektur terbaik dan paling banyak 
ukirannya, dimana setiap ornamen dibangun dari batu marmer dari segala 
jenis. Kaum Muslimin lalu menghancurkan banyak sekali bangunan ini. 
Mereka memindahkan batu-batu marmernya untuk kemudian dijual, 
karena silau dengan banyaknya harta yang mereka peroleh. Kota ini lalu 
diserahkan oleh Shalahuddin kepada keponakannya -Taqiyuddin `Umar- 
yang kemudian membangun kembali kota ini dan memperkokoh 
bentengnya, sehingga jika ada yang melihatnya sekarang, maka ia akan 
tidak menduga bahwa kota ini adalah kota Ladziqiyyah. Taqiyuddin sangat 
giat dalam membentengi kota ini, dan banyak mengeluarkan biaya seperti 
yang telah dilakukannya di benteng kota Humat. 

Armada Sicilia 

Ketika Shalahuddin tiba di Ladziqiyyah, dan armada Sicilia juga tiba di 
sana -sebagaimana telah disebutkan di muka- armada ini berhenti di 
gerbang pelabuhan Ladziqiyyah. Ketika bangsa Eropa yang ada di 
Ladziqiyyah menyerahkan kota ini kepada Shalahuddin, pasukan armada 
ini berniat untuk untuk menculik setiap warga kota itu dan 
menggantungnya karena mereka menyerahkan kota ini terlau cepat. Ketika 
warga Ladziqiyyah mendengar hal ini, mereka pun tetap tinggal di kota 
dan membayar jizyah. Inilah penyebab tetap tinggalnya mereka. 

Kemudian panglima armada ini meminta jaminan keamanan dari 
Sultan Shalahuddin agar ia bisa datang menemuinya. Shalahuddin 
mengabulkannya dan memberinya keamanan. Ketika sang panglima 
menginjakkan kakinya di Ladziqiyyah , ia lalu mencium tanah tempatnya 
berpijak. Ia lalu mengatakan sesuatu yang maksudnya kurang lebih: “Anda 
adalah seorang Sultan yang lemah lembut dan berhati mulia. Anda telah 
berbuat terhadap bangsa Eropa apa yang telah Anda perbuat. Mereka pun 
menjadi terhina. Biarkanlah mereka menjadi hamba sahaya Anda, 
sementara tentara Anda terus membebaskan untuk mereka negeri-negeri 
dan wilayah-wilayah pendudukan. Hendaknya Anda mengembalikan lagi 
negeri-negeri itu kepada mereka. Jika Anda tidak mau melakukannya, 
maka akan datang kekuatan dari laut yang tidak mungkin Anda hadapi. 
Perkara ini akan menjadi berat untuk Anda, dan keadaan akan menjadi 
sulit”. Shalahuddin menjawab dengan jawaban yang menyerupai ucapan 
mereka dengan menampakkan kekuatannya, dan meremehkan segala 
kekuatan yang datang dari lautan. Jika memang mereka menyerang dari 
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lautan, Shalahuddin berjanji akan memberi mereka pelajaran berupa 
perang dan penawanan. Panglima pun menjadi ciut, dan pulang kembali ke 
anak buahnya. 

Pembebasan Zion dan Beberapa Benteng 

Kemudian pada tanggal 27 Jumadil Awwal, Shalahuddin pergi dari 
Ladziqiyyah. Tujuannya kini adalah benteng Zion yang merupakan benteng 
kuat dan terletak tinggi di atas puncak gunung, sehingga sangat sulit dicapai. 
Ia juga dikelilingi oleh jurang yang sangat dalam dan sangat sempit di 
beberapa tempat, dimana jika ada batu dari meriam pelontar yang akan jatuh 
ke benteng ini, maka akan dihalangi oleh gunung yang menempel dengan 
benteng dari arah utara. Mereka telah menggali parit yang sangat dalam yang 
tidak bisa dilihat dasarnya, serta membangun lima lapis dinding yang kokoh. 
Shalahuddin lalu turun ke gunung yang menempel dengan benteng itu. Ia 
menghujani benteng itu dengan serangan meriam pelontar batu, lalu 
mendatangkan anaknya -al-Zhahir, penguasa Halab. Al-Zhahir kemudian 
datang bersama dengan para pahlawan Halab yang terkenal akan 
keberaniannya.  

Setelah putranya tiba, Shalahuddin memerintahkannya untuk mengambil 
posisi di lembah yang sempit, dan juga menembakkan meriam pelontar batu 
dari lembah itu. Hujan anak panah terus berlangsung dari tangan-tangan 
kokoh, sehingga banyak penghuni benteng yang terluka. Hanya saja mereka 
tetap memperlihatkan penolakan dan perlawanan. Tentara Muslimin lalu 
merayap menuju benteng itu pada tanggal 2 Jumadil Akhir. Mereka mendaki 
salah satu puncak gunung yang diabaikan penjagaannya oleh bangsa Eropa. 
Mereka memanjat dari puncak ini di antara bebatuan, hingga mereka berhasil 
mencapai tembok pertama dan menguasainya pada tanggal 3. Mereka 
merampas kerbau, hewan ternak, harta simpanan dan lain sebagainya. 

Melihat itu, orang-orang Eropa lalu berlindung di atas menara yang ada 
di benteng. Tentara Muslimin lalu menyerang mereka di atas menara, 
sehingga mereka berteriak-teriak dan memohon jaminan keamanan. Akan 
tetapi, Shalahuddin tidak mengabulkan permintaan ini. Mereka pun 
menyerah, dan kemudian menetapkan diri mereka sendiri dengan harga 
tebusan seperti di Baytul Maqdis. Shalahuddin lalu memberikan benteng ini 
kepada seorang emir yang bernama Nashiruddin Mankuris -penguasa benteng 
Abi Qubays. Nashiruddin lalu memperkokoh benteng itu dan menjadikannya 
sebagai benteng terkuat. 

Setelah berhasil menguasai benteng Zion, kaum Muslimin lalu menyebar 
ke segala penjuru negeri ini, dan kemudian menguasai benteng Plathnos. 
Orang-orang Eropa yang semula berlindung di dalamnya telah kabur 
menyelamatkan diri karena ketakutan. Shalahuddin juga menguasai benteng 
al-`Eyd, dan benteng al-Jamahiratayn. Kerajaan Islam pun menjadi semakin 
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luas di wilayah tersebut. Hanya saja jalan menuju tempat ini dari negeri Islam 
lainnya sangat berat dan sulit. Sebab jalan yang mudah tidak dapat dilalui 
karena sebagian jalan itu telah dikuasai oleh kaum Syi`ah al-Isma`iliyyah, 
dan sebagian lagi dikuasai oleh Eropa. 

Pembebasan Benteng Bakas dan al-Syaghar 

Shalahuddin meninggalkan Zion pada tanggal 3 Jumadil Akhir, lalu 
tiba di benteng Bakas. Di sana ia mendapati bahwa bangsa Eropa telah 
mengosongkan kota ini, dan berlindung di benteng al-Syaghar. 
Shalahuddin pun akhirnya menguasai benteng Bakas tanpa melalui 
pertempuran. 

Setelah itu, ia kemudian mulai bergerak ke arah benteng al-Syaghar. 
Benteng ini dan Bakas terletak di jalan yang mudah dilalui menuju 
Ladziqiyyah, Jabalah, dan kota-kota yang telah dibebaskan Shalahuddin 
dari negeri Islam Syam. Ketika tiba di benteng itu, Shalahuddin 
mendapatinya sangat kokoh dan kuat tak terperi, serta tidak mudah 
dicapai. Meskipun begitu, Shalahuddin tetap memerintahkan penyerbuan 
dan penembakan meriam pelontar batu. Akan tetapi ternyata serangan batu 
itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dengan demikian, tinggallah 
tentara Muslimin di sana selama beberapa hari tanpa harapan. Sementara 
penduduk benteng itu sendiri tampaknya tidak peduli dengan peperangan, 
karena mereka tidak mau mengambil risiko. 

Tatkala Shalahuddin sedang duduk bersama para pengikutnya sedang 
membicarakan benteng itu dan strategi yang akan digunakan untuk 
menyerangnya, beberapa orang mengatakan: “Benteng ini ibarat firman 
Allah SWT: ‘Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa 
melobanginya”. (QS. al-Kahfi [18]: 97). Shalahuddin menukas: “Atau Allah 
akan memberikan kemenangan, dan terjadilah pembebasan”. Ketika 
mereka sedang berbicara ini, mendadak datanglah seorang Eropa menemui 
mereka seraya berteriak memohon jaminan keamanan bagi kurir yang 
datang menemui Shalahuddin. Permohonannya pun dikabulkan. Datanglah 
kurir itu, dan meminta bala tentara Muslimin untuk menunggu selama 3 
hari. Jika dalam 3 hari itu tidak ada bala bantuan yang melawan laskar 
Muslimin, maka benteng itu dengan seluruh isinya akan diserahkan kepada 
Shalahuddin. Shalahuddin pun menerima syarat tersebut. 

Penyebab menyerahnya mereka adalah bahwa mereka telah 
mengirimkan pesan kepada Baymond -penguasa Anthakiyyah- dimana 
benteng ini juga berada di wilayah kekuasaannya. Mereka 
memberitahukan bahwa mereka telah terkepung, dan meminta Baymond 
untuk mengusir tentara Muslimin. Jika Baymond tidak mau melakukannya, 
maka benteng ini akan diserahkan kepada Shalahuddin oleh warganya. 
Mereka melakukan hal ini karena rasa takut yang ditanamkan Allah ke 
dalam hati mereka. Jika tidak, meskipun pasukan Muslimin bermukim di 
sana selama bertahun-tahun, tidak ada seorangpun yang bisa mencapai 
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benteng itu, dan kaum Muslimin juga tidak akan bisa mencapai tujuan 
mereka. 

Setelah tiga hari yang dijanjikan, Shalahuddin pun segera menagih janji 
mereka. Hari itu bertepatan dengan hari Jum`at 16 Jumadil Akhir. Setelah 
menerima benteng itu, Shalahuddin menyerahkannya kepada seorang emir 
bernama Qalaj. Shalahuddin memerintahkannya untuk melakukan 
renovasi, dan kemudian Shalahuddin pergi meninggalkan benteng itu. 

Pembebasan Sarmenia8 

Tatkala sedang sibuk dengan benteng-benteng ini, Shalahuddin 
memerintahkan putranya -al-Zhahir Ghazi, penguasa Halab- untuk 
bergerak mengepung Sarmenia. Ia menekan penduduk Sarmenia, dan 
meminta mereka untuk tinggal di satu wilayah yang telah ia tetapkan untuk 
mereka. Setelah berhasil mengeluarkan dan mengambil wilayah mereka, 
al-Zhahir Ghazi lalu menghancurkan benteng, dan meratakannya dengan 
tanah. Setelah itu, ia membangun kembali benteng itu dengan tembok 
banguan yang sangat tinggi. 

Di tempat ini, dan begitu pula di benteng-benteng lainnya, terdapat 
banyak sekali tawanan Muslimin. Mereka kemudian dibebaskan dan diberi 
nafkah dan pakaian. Pembebasan benteng ini terjadi pada hari Jum`at 
tanggal 23 Jumadil Akhir, atau bertepatan pula dengan pembebasan kota-
kota dan benteng-benteng seluruhnya dari Jabalah hingga Sarmenia. 
Benteng sebanyak itu dibebaskan oleh 6 rombongan tentara. Padahal 
benteng-benteng tersebut berada di tangan orang terkuat dan paling 
memusuhi kaum Muslimin. Mahasuci Dzat yang menghendaki untuk 
memudahkan segala yang sulit menjadi terlaksana. Benteng-benteng dan 
kota-kota itu seluruhnya berada di wilayah Anthakiyyah. Tidak ada yang 
tersisa di Anthakiyyah kecuali al-Qashir, Baghras, dan Darb Sak. Semuanya 
akan kita kisahkan nanti pada tempatnya, jika Allah menghendaki. 

Pembebasan Barzayah 

Setelah pergi dari benteng al-Syaghar, Shalahuddin segera bergerak 
menuju benteng Barzayah. Shalahuddin telah diberi gambaran tentang 
benteng ini. Benteng ini berhadap-hadapan dengan benteng Afamiyah, dan 
berada di satu wilayah. Di antara kedua benteng ini terdapat satu danau 
tempat berkumpulnya air sungai dan mata air-mata air yang memancar 
dari gunung Barzayah dan lainnya. Penduduk benteng ini merupakan 
orang-orang yang sangat membahayakan kaum Muslimin. Mereka selalu 
mencegat dan merampok di tengah jalan, dan sangat berlebihan dalam 
menyiksa. 

                                                      
8

 Sarmenia dalam Mu`jam al-Buldan disebut dengan Sarmen. Ia adalah sebuah kota terkenal di 
wilayah Halab.   



 

Shalahuddin al-Ayyubi – Sang Pembebeas Tanah Para Nabi _______________________________________  138

Ketika tiba di sana, Shalahuddin datang dari arah timur kedua benteng 
tersebut pada tanggal 24 Jumadil Akhir. Keesokan harinya ia menunggangi 
kudanya, dan berkeliling sekitar benteng untuk melihat tempat yang akan 
dijadikannya sebagai medan tempur. Ia tidak menemukan satu tempat pun 
kecuali dari arah Barat. Di sana ia lalu mendirikan tenda kecil, dan tinggal 
di sana bersama sebagian pasukannya karena sempitnya tempat. Benteng 
ini sama sekali tidak bisa diserbu dari arah utara dan selatan. Tak ada 
seorang pun yang bisa mendaki gunungnya dari kedua arah ini. Sedangkan 
sisi timur benteng bisa didaki, akan tetapi dengan tanpa membawa alat 
tempur karena ketinggian tempatnya dan kesulitan medannya. Sedangkan 
pada sisi baratnya, lembah yang mengelilinginya telah naik meninggi 
hingga mendekati benteng, dimana sekiranya tembakan batu dan anak 
panah dilontarkan, maka hanya akan mengenai lembah ini. 

Tentara Muslimin lalu turun di tempat ini, dan memasang meriam 
pelontar batu. Sementara itu penduduk benteng juga telah menyiapkan 
meriam pelontar batu untuk menangkis serangan batu dari tentara 
Muslimin. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dari puncak 
sebuah gunung yang langsung berhadapan dengan benteng, bahwa tidak 
ada satu batu pun yang ditembakkan bisa mencapai benteng ini. Di benteng 
itu saya melihat ada seorang perempuan yang menembakkan meriam 
pelontar batu. Perempuan inilah yang ternyata menangkis serangan batu 
kaum Muslimin. Tatkala melihat bahwa serangan meriam pelontar batu 
tidak berguna, Shalahuddin lalu bermaksud mengerahkan pasukannya 
untuk merayap mendekati benteng, dan menyerbu penghuni benteng itu. Ia 
lalu membagi pasukannya menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama akan 
merayap, dan jika mereka lelah, mereka akan kembali. Kemudian kelompok 
kedua akan merayap, dan jika lelah dan kepayahan, mereka juga kembali. 
Selanjutnya kelompok ketiga akan merayap. Begitulah seterusnya pasukan 
akan merayap silih bergantian sesuai dengan kelompok dan giliran mereka, 
hingga bangsa Eropa akan kewalahan dan turun. Jumlah orang Eropa di 
sini tidak terlalu banyak hingga bisa dibagi seperti itu. Jika mereka mereka 
kelelahan, mereka akan menyerahkan benteng. 

Keesokan paginya pada tanggal 27 Jumadil Akhir, majulah kelompok 
pertama pasukan Shalahuddin. Panglima pasukan ini adalah `Imaduddin 
Zanki Ibn Mawdud Ibn Zanki -penguasa Sinjar. Mereka merayap, dan 
keluarlah pasukan Eropa dari benteng. Pasukan Muslimin lalu menyerang 
satu kelompok pasukan itu. Sementara itu tentara Muslimin lainnya 
menghujani pasukan Eropa dengan serangan anak panah dari balik perisai 
dan tameng perlindungan. Pasukan Muslimin berjalan hingga mendekati 
gunung. Ketika mereka sudah dekat, mereka tidak bisa mendekati tentara 
Eropa karena terjalnya medan. Terlebih, pasukan Eropa menyerang tentara 
Muslimin itu dengan anak panah dan batu dari tempat yang tinggi. Mereka 
juga menjatuhkan batu-batu besar hingga menggelinding ke dasar gunung, 
dimana tak ada satu pun yang bisa selamat jika tertimpa batu itu. Tatkala 
kelompok pertama ini merasa lelah, mereka mundur, dan naiklah 
kelompok kedua pasukan Shalahuddin yang sebelumnya duduk menunggu. 
Kelompok kedua ini adalah pasukan elit Shalahuddin. Mereka bertempur 
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dengan sengit. Sementara, udara waktu itu sangat panas sehingga 
penderitaan semakin hebat dirasakan manusia. 

Sementara itu, Shalahuddin dengan senjatanya berkeliling dan 
menyerang pasukan Eropa. Begitu pula dengan Taqiyuddin -keponakannya. 
Mereka berperang melawan tentara Eropa hingga mendekati waktu 
zhuhur, kemudian mereka kelelahan, dan mundur. Tatkala melihat mereka 
mundur, Shalahuddin maju dengan cambuk di tangan. Ia berteriak kepada 
kelompok ketiga pasukannya yang sedang duduk menantikan giliran 
mereka menyerang. Pasukan ini berlompatan menyambut perintahnya, dan 
segera menolong rekan-rekan mereka. Mereka merayap bersama pasukan 
kelompok kedua. 

Datanglah pasukan Eropa di luar perkiraan mereka. Pasukan 
`Imaduddin yang saat itu telah beristirahat, akhirnya pun segera berdiri 
lagi untuk membantu serangan kedua kelompok lainnya. Ketika itulah 
pasukan Eropa merasa kewalahan, sehingga hati mereka ketakutan. 
Bersamaan dengan itu, rasa lelah mereka juga telah memuncak. Terlihatlah 
ketidak-mampuan mereka dalam bertempur, dan kelemahan mereka dalam 
membawa senjata karena panasnya udara dan panasnya pertempuran. 
Tentara Muslimin menyerang mereka habis-habisan sehingga tentara 
Eropa kembali memasuki benteng. Tentara Muslimin lalu masuk ke dalam 
benteng bersama mereka. Sementara itu satu kelompok kecil pasukan 
Shalahuddin yang sudah berada di tenda sebelah timur benteng, melihat 
bahwa tentara Eropa mengabaikan sisi timur benteng. Sebab tentara Eropa 
tidak melihat seorang pasukan pun, dan beranggapan bahwa pasukan 
Shalahuddin semuanya berkumpul di tempat Shalahuddin berada. 
Kelompok kecil pasukan itu pun akhirnya mendaki sisi tersebut dan juga 
sisi yang lainnya, dan tidak ada yang menghalangi mereka. Bertemulah 
mereka dengan rekan-rekan mereka yang telah terlebih dahulu memasuki 
benteng bersama pasukan Eropa yang terpukul mundur. Mereka pun 
menguasai benteng tersebut secara paksa sebagai penakluk. Ketika pasukan 
Eropa memasuki menara yang ada di benteng, menara itu pun lalu 
dikepung tentara Muslimin yang akan menjebolnya. 

Bersamaan dengan itu, pasukan Eropa telah menggantung tawanan-
tawanan dari kaum Muslimin yang mereka tawan di puncak menara. Kaki-
kaki tawanan ini diikat dengan tali dan kayu yang sangat kuat. Ketika para 
tawanan ini mendengar gemuruh takbir kaum Muslimin dari arah benteng, 
mereka pun ikut bertakbir di atap menara. Mendengar kumandang takbir 
tersebut, tentara Eropa mengira bahwa tentara Muslimin telah menaiki 
atap. Mereka pun akhirnya menyerahkan diri, sehingga menara ini dapat 
dikuasai kaum Muslimin. Mereka kemudian merampas semua isi menara, 
mengambil tawanan, memperbudak semua orang Eropa yang ada di 
dalamnya, dan melemparkan api ke rumah-rumah untuk membakarnya. 
Mereka juga mengambil penguasa benteng beserta keluarganya yang sudah 
tidak punya tempat bernaung. 

Salah satu kejadian ajaib dari peristiwa ini, saya melihat ada seorang 
pria Muslim datang dari kelompok tentara yang berada di utara benteng, 
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bergabung dengan kelompok tentara Muslimin lainnya yang datang dari 
arah selatan benteng. Orang ini bergantung pada sebuah tali, lalu ia 
dilempari bebatuan. Tiba-tiba meluncurlah sebuah batu besar yang jika 
menimpanya niscaya akan meremukkannya. Ia pun berhenti, dan orang-
orang berteriak memperingatkan. Ketika ia menoleh dan melihat apa yang 
terjadi, ia pun terjatuh. Orang-orang mundur. Datanglah batu itu ke 
arahnya. Ketika batu itu sudah dekat, tiba-tiba ia melihat batu lainnya 
sudah ada di atas tanah. Batu yang meluncur itu lalu menghantam batu ini 
hingga terganjal, sehingga selamatlah orang ini. Ia keluar dari balik batu 
ini dengan tidak terluka sedikit pun, danlangsung pergi menemui rekan-
rekannya. Tampaknya kejatuhannya dari tali merupakan sebab 
keselamatan dirinya. 

Sementara itu, penguasa Barzayah ditawan bersama para pengikut, istri, 
anak-anaknya, dan menantunya. Pasukan bercerai berai. Shalahuddin lalu 
mengirim kurir pada saat itu untuk mencari mereka. Ia lalu membeli mereka 
dan menggalang mereka. Ketika mendekati Anthakiyyah, Shalahuddin 
membebaskan mereka, dan memerintahkan mereka untuk segera pergi ke 
Anthakiyyah. Istri penguasa Barzayah yang merupakan saudari dari istri 
Baymond -penguasa Anthakiyyah- lalu mengirim surat kepada Shalahuddin 
dan memberinya banyak hadiah. Akhirnya Shalahuddin membebaskan 
mereka karena perempuan ini. 

Pembebasan Darb Sak 

Setelah membebaskan benteng Barzayah, Shalahuddin pergi dari sana 
pada keesokan harinya. Tibalah ia di jembatan besi yang terletak di atas 
sungai di dekat Anthakiyyah, dan bermukim di tempat ini hingga pasukannya 
yang tertinggal dapat menyusul mereka. Setelah itu Shalahuddin segera 
bergerak menuju Darb Sak, dan tiba di sana pada tanggal 8 Rajab. Benteng 
ini adalah benteng pasukan Eropa yang sangat kokoh, dan merupakan salah 
satu benteng yang mereka jaga betul-betul untuk melindungi mereka ketika 
ditimpa kesusahan. 

Setelah tiba di sana, Shalahuddin menghujaninya dengan serangan 
meriam pelontar batu, diikuti dengan hujan anak panah. Akan tetapi tembok 
benteng itu hanya rusak sedikit, dan orang-orang yang ada di dalamnya tidak 
menghiraukan hal tersebut. Shalahuddin lalu memerintahkan pasukannya 
untuk merayap maju dan menyerang, sehingga orang-orang mulai bisa 
membuka temboknya. Lalu majulah pasukan pendobrak untuk mendobrak 
sebuah menara, menjebolnya lalu merobohkannya, sehingga tempat yang 
ingin dijadikan para prajurit untuk masuk ke dalam benteng semakin 
bertambah luas. Mereka lalu kembali pada hari itu juga. 

Keesokan paginya, mereka mulai penyerangan pagi-pagi sekali. 
Sementara itu, para penghuni benteng ini telah mengirim surat kepada 
penguasa Anthakiyyah untuk meminta bala bantuan. Mereka bersabar dan 
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menunjukkan kegigihan mereka bertahan sambil menunggu jawaban. Baik 
itu dengan datangnya bantuan kepada mereka untuk mengusir tentara 
Muslimin, ataupun mengosongkan tempat ini agar penyerahan diri mereka 
bisa dimaafkan. Akan tetapi ketika sadar bahwa mereka tidak mungkin 
menang dan takut terhadap serangan kaum Muslimin, akhirnya mereka 
meminta jaminan keamanan. Shalahuddin pun memberikan mereka jaminan 
keamanan, dengan syarat agar setiap orang yang keluar dari benteng hanya 
membawa pakaian yang menempel di badannya saja, tanpa harta, senjata, 
perabot rumah tangga, hewan ternak dan lain-lain. Shalahuddin 
mengeluarkan mereka, dan mengarahkan mereka menuju Anthakiyyah. 
Pembebasan benteng ini terjadi pada tanggal 9 Rajab. 

Pembebasan Baghras 

Setelah membebaskan Darb Sak, Shalahuddin bergerak menuju benteng 
Baghras. Ia mengepungya setelah sebagian penasehatnya berbeda pendapat 
mengenai pengepungan ini. Ada yang menyarankan dan ada juga yang 
melarang. Shalahuddin berkata: “Ia adalah benteng kokoh dengan 
pertahanan yang kuat yang berada di dekat Anthakiyyah. Tidak ada 
bedanya benteng ini kita kepung ataupun tidak. Kita membutuhkan 
pasukan lebih banyak di al-Yazik yang berseberangan dengan Anthakiyyah. 
Jika demikian, maka sangat sedikit sekali para prajurit yang akan 
menyerang, sehingga akan sulit bagi kita untuk mencapai Anthakiyyah”. 

Ia lalu memohon petunjuk dari Allah SWT. Dan ternyata Allah 
menggerakkan hatinya untuk bergerak menuju benteng tersebut. Ia lalu 
menugaskan sebagian besar pasukannya untuk menyerang al-Yazik. 
Pasukannya ini berhati-hati karena takut terhadap penduduknya, sebab 
posisinya sudah berada di dekat Anthakiyyah. Sementara itu, Shalahuddin 
dengan sebagian pasukannya yang lain menyerang benteng dengan 
tembakan meriam pelontar batu. Namun serangan ini ternyata tidak 
menimbulkan pengaruh apapun karena letak benteng itu yang sangat 
tinggi, sehingga banyak sekali dugaan yang mengatakan bahwa menguasai 
benteng ini akan sangat sulit dan pengambil-alihannya akan lama. Tentara 
Muslimin sendiri kesulitan mendapat air. Hanya saja Shalahuddin 
membangun sumur dan memerintahkan agar air selalu dipersiapkan, 
sehingga masalah air ini sedikit banyak telah diatasi. 

Ketika mereka sedang berada dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba pintu 
benteng terbuka. Keluarlah seseorang dari dalam benteng meminta jaminan 
keamanan. Permintaannya ini dijawab, dan ia diizinkan untuk datang 
menghadap Shalahuddin. Ia pun menghadap dan meminta jaminan 
keamanan bagi orang-orang yang ada di dalam benteng hingga mereka 
menyerahkan benteng ini kepada Shalahuddin, termasuk di dalamnya 
pemerintahan Darb Sak. Shalahuddin pun mengabulkan apa yang telah 
mereka pinta. Kurir itu lalu kembali dengan membawa panji-panji 
keislaman, yang kemudian dikibarkan di atas tembok benteng. Orang-
orang yang tinggal di dalamnya lalu keluar semuanya. Tentara Muslimin 
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menerima penyerahan benteng, termasuk di dalamnya harta dan 
persenjataan. Shalahuddin lalu memerintahkan untuk meratakan benteng 
yang dulunya merupakan sumber petaka bagi kaum Muslimin itu, dengan 
tanah. 

Setelah penghancuran yang dilakukan Shalahuddin tersebut, Ibn Lyon -
penguasa Armen- lalu keluar dari tempatnya menuju benteng ini, karena 
berdekatan dengan wilayah kekuasaannya. Ia lalu melakukan perbaikan 
dan renovasi. Ia juga memperkuat bangunannya, dan menugaskan satu 
unit pasukannya untuk bermarkas di benteng ini agar dapat melakukan 
invasi ke negeri-negeri lainnya. Penduduk Halab pun menjadi sering 
merasa terganggu dengan mereka. Hingga kini benteng ini masih berada di 
tangan mereka. 

Gencatan Senjata antara Kaum Muslimin dengan Penguasa 
Anthakiyyah 

Setelah berhasil menguasai benteng Baghras, Shalahuddin bermaksud 
menuju Anthakiyyah dan mengepungnya. Baymond -sang penguasa 
Anthakiyyah- oun menjadi ketakutan. Ia lalu meminta belas kasihan dari 
Shalahuddin, dan mengirimkan kurir untuk  meminta gencatan senjata 
serta melakukan pertukaran tawanan. Shalahuddin lalu berkonsultasi 
dengan para emirnya yang menjadi penguasa di wilayah-wilayahnya. 
Sebagian besar dari mereka menganjurkan agar permohonan tersebut 
dikabulkan, agar orang-orang bisa kembali pulang, beristirahat, dan 
memperbarui segala kebutuhan mereka. Shalahuddin lalu mengabulkan 
permintaan ini, dan mereka berdamai dalam jangka waktu 8 bulan, 
dimulai dari bulan Oktober hingga bulan Mei. Ia lalu memerintahkan 
kurirnya untuk menemui penguasa Anthakiyyah, dan memintanya 
bersumpah menepati perjanjian itu, serta membebaskan tawanan yang ada 
di tahanannya. 

Penguasa Anthakiyyah pada waktu itu adalah penguasa Eropa terbesar 
dan paling besar wilayah kekuasaannya. Bangsa Eropa telah menyerahkan 
Tripoli setelah kematian rajanya, ditambah dengan seluruh daerah bekas 
kekuasaannya, karena Raja Tripoli tidak meninggalkan seorang anak pun. 
Ketika Tripoli diserahkan kepadanya, ia mengangkat putra tertuanya 
sebagai wakilnya di sana. 

Adapun Shalahuddin, setelah perjanjian itu selesai dilaksanakan, ia 
kembali ke Halab pada tanggal 3 Sya`ban. Setibanya di sana, ia segera 
bergerak menuju Damaskus. Ia memecah lagi pasukan timur, seperti 
`Imaduddin Zanki Ibn Mawdud -penguasa Sinjar, dan al-Khabur- laskar 
Moshul dan lain sebagainya. Ia sengaja menempuh perjalanannya dari 
Halab ke Damaskus melewati makam `Umar Ibn `Abdul `Aziz. Ia 
menziarahinya bersama al-Syaikh al-Fadhil Abu Zakariya al-Maghribi yang 
tinggal di sana. Ia adalah hamba Allah yang shalih dan memiliki karomah 
yang nyata. Shalahuddin juga bersama Emir `Izzuddin Abu al-Falitah 
Qasim Ibn al-Mihna al-`Alawy al-Husayni. Ia adalah emir kota Madinah 
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yang datang menemuinya, dan telah menyaksikan pertempuran dan 
pembebasan yang dilakukan Shalahuddin. Shalahuddin merasa mendapat 
berkah karena bisa melihatnya, dan sangat menghormatinya. Ia 
dianugerahi karena bisa menemaninya. Ia duduk bersamanya, dan selalu 
merujuk kepada pendapatnya dalam segala tindakan. 

Setelah memasuki kota Damaskus pada awal bulan Ramadhan, 
Shalahuddin kembali memerintahkan agar pasukannya dipecah lagi. Ia 
berkata: “Usia kita pendek. Ajal tidak bisa diperkirakan. Bangsa Eropa 
masih menguasai benteng-benteng Kawkab, Shafad, al-Kurk dan lain-lain. 
Tempat ini harus segera direbut sebab berada di tengah-tengah negeri 
Islam, sehingga kita belum aman dari kejahatan penduduknya. Jika kita 
mengabaikan mereka, kita akan menyesal setelahnya. Sesungguhnya Allah 
adalah Dzat Yang Maha Mengetahui”. 

Pembebasan al-Kurk dan Sekitarnya 

Shalahuddin telah memerintahkan pasukan untuk mengepung al-Kurk, 
dan mereka terus melakukan pengepungan dalam waktu yang panjang 
tersebut, hingga persediaan bekal dan logistik bangsa Eropa habis. Bangsa 
Eropa kemudian mencoba bersabar dengan memakan binatang-binatang 
peliharaan mereka. Tapi tampaknya kesabaran itu ada batasnya. Sehingga 
kemudian mereka memutuskan untuk mengirim pesan kepada al-Malik al-
`Adil -saudara Shalahuddin- yang telah diperintahkan Shalahuddin untuk 
memimpin pasukannya melakukan pengepungan atas kota al-Kurk (tempat 
ini merupakan titik tolak menuju tempat lainnya karena jauhnya dari Darb 
Sak dan Baghras). 

Tibalah para utusan dari al-Kurk yang menyatakan penyerahan 
benteng kepada al-Malik al-`Adil, dan meminta jaminan keamanan. Al-
Malik al-`Adil pun mengabulkan permohonan mereka, dan mengirim 
pesan kepada komandan pasukan yang mengepung al-Kurk untuk 
menerima penyerahan benteng dan memberikan mereka jaminan 
keamanan. Ia juga menerima penyerahan benteng-benteng lain yang 
berada di sekitarnya, seperti al-Syubik. Tentara Muslimin kemudian 
menghancurkan benteng al-Wa`irah dan al-Sil`. Islam telah menemukan 
kembali pengikutnya di sana, sehingga hati orang-orang yang berada di 
sekitar itu, seperti al-Quds dan lainnya, merasa aman dan tentram. Mereka 
telah dibebaskan dari incaran dan bahaya orang-orang, yang sebelumnya 
berada di benteng-benteng itu. 

Pembebasan Shafad 

Setelah tiba di Damaskus dan memerintahkan pemecahan pasukannya 
serta mengatakan bahwa Shafad, Kawkab dan lainnya harus direbut dari 
tangan Eropa, Shalahuddin tinggal di Damaskus hingga pertengahan bulan 
Ramadhan. Ia lalu bergerak dari Damaskus menuju benteng Shafad. Ia 
mengepungnya, dan memeranginya. Ia menghujani benteng itu dengan 
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serangan meriam pelontar batu dan anak panah, siang dan malam secara 
terus menerus. 

Mendapat serangan seperti itu, para penduduk benteng menjadi takut 
jika Shalahuddin tetap tinggal di sana hingga perbekalan mereka di 
benteng ini habis. Mereka juga khawatir jika persediaan makanan mereka 
yang sangat sedikit itu diambil Shalahuddin secara paksa, dan 
dimusnahkannya. Atau mereka tidak mampu untuk melawan Shalahuddin 
sebelum habisnya perbekalan. Terlebih mereka melihat bahwa tekad 
Shalahuddin menjadi semakin kuat untuk terus menyerang mereka. 
Akhirnya mereka memutuskan untuk mengirimkan utusan kepadanya 
untuk meminta jaminan keamanan. Shalahuddin memberikan keamanan, 
dan menerima penyerahan benteng dari mereka. Keluarlah mereka dari 
benteng menuju kota Shur. Allah telah melindungi kaum Mukminin dari 
kejahatan mereka, karena sebelumnya mereka berada tepat di tengah-
tengah negara-negara Islam. 

Pembebasan Kawkab 

Ketika Shalahuddin mengepung Shafad, orang-orang Eropa yang ada di 
Shur berkumpul. Mereka mengatakan: “Pembebasan benteng Shafad oleh 
kaum Muslimin tidak akan membuat Kawkab bertahan, meskipun benteng 
ini tergantung kepada Kawkab. Ketika itu harapan kita akan pupus di 
negeri kita”. Mereka lalu bersepakat untuk mengirimkan bantuan ke 
Kawkab secara diam-diam berupa bala tentara dan persenjataan. Mereka 
mengirimkan 200 orang Eropa terkuat dan tertangguh. Orang-orang ini 
bergerak pada malam hari dengan sembunyi-sembunyi, sementara pada 
siang hari mereka berhenti untuk menyembunyikan diri. 

Secara kebetulan, dengan takdir Allah, ada seorang tentara Muslim dari 
pasukan yang mengepung Kawkab, sedang berburu. Di tengah 
perburuannya, tiba-tiba ia bertemu dengan salah seorang dari bala bantuan 
Eropa tersebut. Ia pun lalu menculiknya dari tempat tersebut, dan memaksa 
serta memukulnya agar memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi, dan 
apa yang membawanya ke sana. Karena tidak tahan terhadap pukulan yang 
ditujukan padanya, orang Eropa yang tertangkap basah ini lantas mengakui 
siapa dirinya dan menunjukkan tempat persembunyian kawan-kawannya. 
Kembalilah prajurit Muslim itu dengan membawa orang Eropa tadi, untuk 
menemui Qaymaz al-Najmi yang menjadi panglima pasukan Muslimin di 
tempat itu dan memberitahukan apa telah yang didapatnya. Qaymaz al-
Najmi pun segera bergerak bersama sekelompok pasukannya menuju 
tempat persembunyian orang-orang Eropa yang akan diperbantukan ke 
Kawkab. Ia berhasil menemukan mereka, dan menangkap mereka di 
semak-semak dan goa-goa. Tak ada satu pun dari mereka yang selamat. 
Bersama mereka ada panglima-panglima dari para ksatria Eropa, yang lalu 
dibawa menemui Shalahuddin yang ketika itu sedang berada di Shafad. 

Ketika sudah berada di hadapan Shalahuddin, sesuai dengan 
kebiasaannya membunuh kaum ksatria dan milisia Eropa karena rasa 
permusuhan mereka yang tinggi terhadap kaum Muslimin serta karena 
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keberanian mereka, ia segera memerintahkan untuk mengeksekusi mereka. 
Ketika Shalahuddin memerintahkan hal ini, salah seorang di antara mereka 
berkata: “Saya tidak menduga bahwa kami akan mengalami nasib buruk. 
Kami telah menyaksikan raut wajah Anda diberkati dan damai”. 
Mendengar hal tersebut, Shalahuddin yang sangat pemaaf akhirnya mau 
memberikan ampunan dan berlemah lembut.  Shalahuddin tidak jadi 
membunuh mereka ataupun memerintahkan agar mereka dipenjara. 

Ketika kemudian Shalahuddin sudah berhasil membebaskan Shafad, ia 
bergerak menuju Kawkab. Ia tiba di sana dan mengepungnya. Ia lalu 
mengirimkan kurir untuk menemui orang-orang Eropa yang ada di dalam 
benteng ini, untuk mengabarkan pada mereka bahwa ia akan memberikan 
jaminan keamanan jika mereka menyerah. Ia juga mengancam akan 
membunuh, menawan dan menjarah, jika mereka menolak. Akan tetapi 
orang-orang Eropa itu tidak mau mendengarkan ucapannya dan bersikeras 
untuk menolak, sehingga Shalahuddin pun menyerang mereka dengan 
sungguh-sungguh. Ia menghujani mereka dengan serangan meriam 
pelontar batu secara terus menerus dengan batu-batu besar. Ia lalu maju 
sedikit demi sedikit. Saat itu hujan tidak henti-hentinya turun siang dan 
malam, sehingga tentara Muslimin tidak bisa bertempur seperti yang 
mereka harapkan. Mereka pun akhirnya jadi berlama-lama tinggal di sana. 

Akhirnya, serangan dilancarkan bergantian pada satu hari. Pasukan 
Muslimin berhasil mencapai dinding benteng. Mereka membawa pasukan 
pendobrak dan pasukan pemanah, untuk melindungi pasukan dengan 
panah-panahnya. Tidak ada seorang Eropa pun yang bisa mengeluarkan 
kepalanya dari atas dinding. Pasukan pendobrak menggali dinding dan 
menjebolnya, dan maju ke arah tembok yang tertinggi. Ketika melihat hal 
itu, orang-orang Eropa segera tunduk menyerahkan diri. Mereka meminta 
jaminan keamanan. Shalahuddin memberikan keamanan kepada mereka, 
dan menerima penyerahan benteng dari mereka pada pertengahan bulan 
Dzulqa`idah. Ia lalu menyuruh mereka pergi ke kota Shur. 

Wilayah kaum Muslimin bertambah dengan dibebaskannya Kawkab 
dan Shafad dari Hadayilah hingga ujung wilayah Beyrut, yang hanya 
dipisahkan oleh kota Shur, serta seluruh wilayah Anthakiyyah kecuali al-
Qashir. Setelah menguasai Shafad, Shalahuddin pergi ke Baytul Maqdis 
untuk merayakan `Idul Adha. Dari Baytul Maqdis ia bergerak menuju `Aka, 
dan bermukim di sana hingga tahun ini berakhir. 

Sementara itu, setibanya para penduduk yang terusir tadi di kota Shur, 
ternyata di sana telah berkumpul setan-setan Eropa dan para pahlawan 
mereka. Kekuatan mereka pun menjadi semakin hebat dengan 
pertambahan orang ini. Ditambah lagi mereka mengirimkan utusan ke 
Spanyol, Sicilia, dan negeri-negeri lautan lainnya untuk meminta bantuan 
dan pertolongan, sehingga bala bantuan pun datang setiap saat kepada 
mereka. Penyesalan memang selalu datang kemudian hari. Hal ini 
merupakan kecerobohan Shalahuddin dalam membebaskan semua yang 
dikepungnya hingga mereka menjadi kuat. 
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Kemunculan Kelompok Syi`ah di Mesir 

Pada tahun ini, di Kairo ada sekelompok orang Syi`ah berjumlah 12 
orang, yang memberontak pada suatu malam. Mereka meneriakkan jargon-
jargon dukungan kepada keluarga `Ali ra. Mereka berjalan menyusuri 
jalan-jalan Kairo sambil menyerukan seruan tersebut, dan mengira bahwa 
rakyat negeri ini akan menyambut ajakan mereka untuk turun ke jalan 
bersama mereka, hingga mereka bisa mengembalikan lagi negara 
`Alawiyyah. Padahal tidak ada seorangpun yang menoleh ataupun 
mendengarkan mereka. 

Tiba-tiba, keluarlah beberapa orang di istana untuk menangkap 
mereka. Demi melihat hal ini, orang-orang Syi`ah ini lari berpencar karena 
ketakutan. Ketika mereka berhasil ditangkap, hal ini segera disampaikan 
kepada Shalahuddin. Masalah ini kemudian menarik perhatiannya dan 
sedikit mengganggunya. 

Masuklah al-Qadhi al-Fadhil memberitahukan berita ini kepadanya. Al-
Qadhi al-Fadhil berkata: “Engkau seharusnya gembira mendengar hal itu. 
Jangan bersedih dan tidak usah dipedulikan. Dari kejadian ini, engkau jadi 
tahu bahwa dari lubuk hati rakyatmu ada cinta dan kesetiaan. Hendaknya 
engkau tinggalkan kecenderungan kepada musuhmu. Jika engkau 
menciptakan satu kelompok yang berbuat seperti itu, niscaya engkau akan 
tahu isi hati pengikut dan rakyatmu. Engkau akan kehilangan banyak uang 
atas mereka, yang sesungguhnya sedikit.” Shalahuddin pun menjadi senang 
setelah mendengar ucapan al-Qadli al-Fadlil yang dihormati dan dituakan 
di negerinya itu. 

Kekalahan Pasukan Khalifah atas Pasukan Sultan Thaghral 

Pada tahun ini, Khalifah al-Nashir li Dinillah telah mempersiapkan 
pasukan dalam jumlah besar, dan menunjuk menterinya -Jalaluddin 
`Ubaydillah Ibn Yunis- sebagai panglima pasukan ini. Khalifah kemudian 
menugaskan pasukan ini untuk membantu Qazal, dan mengusir Thaghral 
dari negaranya. Pasukan ini pun bergerak pada tanggal 3 Shafar hingga 
mendekati Hamdzan. 

Setibanya di Hamdzan, ternyata Qazal belum tiba di sana. Majulah 
Thaghral menghadapi pasukan khalifah, dan kedua pasukan bertemu pada 
tanggal 8 Rabi`ul Awwal di Day Maraj di wilayah Hamdzan. Pecahlah 
pertempuran dimana bala tentara Baghdad tidak bisa bertahan, bahkan 
berhasil dikalahkan dan dicerai-beraikan. Akan tetapi, menteri tetap teguh 
berdiri. Tangannya memegang pedang dan mushaf. Ia lalu didatangi oleh 
prajurit Thaghral yang kemudian menawannya. Segala harta benda, 
senjata, dan perlengkapan yang ia bawa diambil. Pasukan Baghdad pun 
pulang dalam keadaan cerai berai. Ketika itu saya sedang berada di Syam di 
tengah-tengah pasukan Shalahuddin yang hendak berangkat berperang. 

Sebetulnya, ketika berita tentang keberangkatan pasukan Baghdad 
sampai kepada Shalahuddin, ia pernah berkata: “Kalian seakan-akan telah 
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mendengar berita tentang kekalahan pasukan Baghdad”. Sebagian hadirin 
berkata: “Bagaimana hal itu bisa terjadi?” Shalahuddin menjelaskan: “Tidak 
diragukan lagi bahwa orang-orangku dan keluargaku lebih tahu tentang 
perang ketimbang menteri itu, juga lebih dita’ati oleh pasukan ketimbang 
dirinya. Meskipun begitu, saya tetap merasa cemas terhadap orang-
orangku jika saya menugaskan salah seorang di antara mereka untuk 
memimpin laskar pasukan saya. Menteri itu tidak tahu apa-apa tentang 
pertempuran. Ia juga dekat dengan kekuasaan. Para emir melihatnya 
sebagai orang yang tidak pantas untuk dita’ati. Ia berhadapan dengan 
seorang sultan pemberani yang memimpin langsung pertempuran dengan 
dirinya sendiri, dan orang-orang yang bersamanya menta’tinya”. Ternyata, 
memang begitulah kenyataannya. Pasukan Baghdad benar-benar kalah 
seperti perkataan Shalahuddin. Dan ketika berita tentang kekalahan 
pasukan Baghdad itu sampai kepadanya, Shalahuddin pun berkata kepada 
orang-orangnya: “Bukankah saya telah memberitahu kalian tentang hal 
itu?” 

Atas kekalahan pasukan Baghdad ini, seorang penyair, yaitu Ahmad al-
Watsiq Billah, berkata dalam syairnya: 

“Tinggalkanlah kami dari kebinasaan kejahatan 

Kebaikan, kebaikan yang akhirnya menjadi kejahatan 

Berkat sang menteri yang telah mengayomi kami 

Oleh karenanya urusan kita menjadi lurus 

Pasukan kita keluar menghendaki Khurasan 

Seluruhnya dengan kebesaran yang megah 

Dengan kuda-kuda dan segala perlengkapan 

Serta pedang-pedang yang telah teruji lama 

Menteri dan kekuatan pasukan 

Serta kuda yang dipersiapkan untuk kekalahan 

Mereka saksikan keunggulan musuh dan telah berhadapan 

Mereka berpaling dan mencampakkan ikatan kemauan 

Mereka mendatangi kita dan tidaklah bisa disembunyikan 

Ratapan dari wajah-wajah hitam dan buruk rupa 

Jika penguasa zaman melihat, membantu perbuatan mereka, dan 
menjelekkan kejahatan 

Ia hadapi semuanya dengan siksa  

Waspadalah kamu darinya, terjadilah cercaan atas mereka”. 

Seharusnya kisah tentang peristiwa ini didahulukan. Tetapi saya 
sengaja mengakhirkannya agar peristiwanya saling berurutan, dan kita bisa 
mengaitkannya satu sama lain. 
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Beberapa Peristiwa 

Pada tahun ini, Syeikh kita Muhammad `Abdullah Ibn `Ali Ibn 
`Abdullah Ibn Suwaydah al-Tikriti, meninggal dunia. Ia adalah seorang 
yang alim dalam bidang hadits, dan banyak meninggalkan karya-karya 
yang bagus. 

Pada tahun ini, Saljuqah Khatun binti Qalaj Arsalan Ibn Mas`ud Ibn 
Qalaj Arsalan -istri Khalifah- juga meninggal dunia. Sebelumnya ia adalah 
istri dari Nuruddin Muhammad Ibn Qara Arsalan -penguasa benteng. 
Ketika suaminya meninggal, Khalifah lalu menikahinya. Khalifah pun 
sangat kehilangan atas kematiannya. Semua orang keluar mengiringinya. 
Khalifah membangun di sisi barat dekat makamnya, sebuah kolam kecil. Di 
samping kolam itu terletak kamar Khalifah yang sangat terkenal di 
Ramalah. 

Pada tahun ini pula, `Ala’uddin Tanamisy meninggal dunia. Peti 
matinya lalu dibawa ke makam al-Hasan as. 

Pada tahun ini juga, pelayan Khalifah meninggal dunia. Ia adalah emir 
tertua di Baghdad. Meninggal pula Abu al-Faraj Ibn al-Naqur al-`Adl di 
Baghdad, yang banyak mendengar hadits dan termasuk rujukan utama 
dalam hadits. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya untuknya.9 

                                                      
9

 Pada tahun ini, seorang emir besar keturunan raja-raja dan bangsawan Sayraz bernama 
Mu’ayyid al-Dawlah Abu al-Harits meninggal dunia. Begitu pula Abu al-Muzhaffar Usamah ibn 
Mursyid ibn `Ali ibn Muqallid ibn Nashr ibn Munqidz, seorang penyair terkenal. Usianya mencapai 96 
tahun. Hanya dirinya yang berusia selanjut itu ketika itu. Rumahnya di Damaskus, di al-`Aziziyyah. 
Rumahnya adalah tempat berkumpulnya para ulama dan orang-orang terpandang. Ia memiliki sya`ir-
sya`ir yang indah dengan makna yang sangat dalam. Ia juga samudera ilmu. Ia seorang yang dermawan 
dan pemurah. Ia juga keturunan raja-raja Sayraz. Ia tinggal di Mesir sebentar pada masa pemerintahan 
dinasti Fatimiyyah. Kemudian pulang kembali ke Syam. Ia pernah menemui Sultan Shalahuddin pada 
tahun 570, dan bersya`ir dihadapannya: 

Saya memuji Allah atas panjangnya umur saya, meskipun saya banyak berbuat dosa, 
Sebab saya hidup hingga bisa menemui seorang kawan dan kekasih setelah musuh  
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Memasuki Tahun 585 H 

Pembebasan Syaqif Arnum 

Pada tahun ini di bulan Rabi`ul Awwal, Shalahuddin bergerak menuju 
Syaqif Arnum, yang termasuk dalam kelompok benteng tertangguh. 
Tujuannya adalah melakukan pengepungan atas benteng tersebut. 
Setibanya Shalahuddin di Maraj `Uyun, ia lalu ditemui oleh penguasa 
Syaqif. Dia adalah Arnath -penguasa Shayda- yang sangat cerdik dan licik. 
Masuklah Arnath menghadap Shalahuddin, dan berunding dengannya. Ia 
menampakkan keta’atan dan kecintaan kepada Shalahuddin. Arnath 
mengatakan: “Saya mencintai Anda, dan mengakui segala kebaikan Anda. 
Tapi saya takut jika al-Markis mengetahui apa yang terjalin di antara kita 
berdua sekarang. Saya tidak ingin ia menyakiti anak-anak dan keluarga 
saya, karena mereka kini ada bersamanya. Karena itu, saya mohon biarkan 
saya sejenak untuk menyelamatkan anak-anak saya dari tangannya. Setelah 
itu saya akan datang, dan anak-anak saya ada bersama Anda. Lalu kami 
akan menyerahkan benteng ini kepada Anda. Saya dan anak-anak saya 
akan mengabdi kepada Anda, dan puas dengan apa yang akan Anda 
berikan kepada kami, berupa tanah dan wilayah kekuasaan”. Shalahuddin 
menyangka bahwa Arnath jujur dengan ucapannya. Ia pun mengabulkan 
apa yang dimintanya, sehingga tercapailah perjanjian di antara mereka 
berdua, bahwa Syaqif akan diserahkan pada bulan Jumadil Akhir. 

Shalahuddin kemudian tinggal di Maraj `Uyun sambil menunggu 
waktu yang telah dijanjikan. Semakin lama, ia semakin gelisah karena akan 
habisnya masa gencatan senjata antara dirinya dengan Baymond penguasa 
Anthakiyyah. Shalahuddin pun memerintahkan Taqiyuddin -
keponakannya- untuk bergerak bersama pasukannya, dan pasukan 
tambahan yang akan datang dari Timur. Pasukan ini diposisikan untuk 
menghadapi Anthakiyyah, agar para elitnya tidak melakukan invasi ke 
negeri-negeri Islam begitu gencatan senjata telah habis masanya. Ia juga 
sangat khawatir dan banyak merenung karena berita yang didengarnya 
bahwa bangsa Eropa telah berkumpul di kota Shur, serta datangnya bala 
bantuan untuk mereka dari lautan. Juga bahwa Raja Eropa yang dulu 
pernah ditawan Shalahuddin lalu dibebaskan setelah pembebasan al-Quds, 
telah berdamai dengan al-Markis setelah adanya perselisihan di antara 
mereka berdua. Bangsa Eropa telah berkumpul dalam jumlah yang tidak 
bisa diperkirakan. Mereka telah keluar dari kota Shur menuju 
perbatasannya. Hal inilah yang mengganggu Shalahuddin, sehingga ia 
takut meninggalkan Syaqif dan maju ke Shur sementara di sana sudah ada 
pasukan besar, hingga akhirnya logistik terputus. Meskipun demikian, ia 
masih tetap tinggal karena berharap pada perjanjian dengan Arnath. 
Arnath sendiri pada masa gencatan senjata telah membeli perbekalan dari 
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pasar tentara dan pasar senjata, untuk membentengi Syaqif miliknya. 
Shalahuddin masih berbaik sangka. Jika disampaikan bahwa Arnath adalah 
seorang yang licik, dan bahwa tujuannya hanyalah mengulur waktu hingga 
bangsa Eropa keluar dari Shur dan ketika itulah akan terlihat kejahatannya 
dan menampakkan pembangakangannya, Shalahuddin tidak mau 
menerima laporan ini. 

Ketika masa kadaluwarsa gencatan senjata semakin dekat, Shalahuddin 
keluar dari markas militernya menuju dekat Syaqif Arnum. Ia memanggil 
Arnath dan mengingatkan janjinya, karena waktu perjanjian tinggal tersisa 
3 hari. Arnath berdalih bahwa anak-anak dan keluarganya belum dizinkan 
oleh al-Markis untuk datang, sehingga ia meminta penundaan lagi. Ketika 
itulah Sultan Shalahuddin mengetahui kelicikan dan tipu dayanya, 
sehingga ia lalu membawanya dan memenjarakannya. Ia juga 
memerintahkan Arnath untuk segera menyerahkan Syaqif. Arnath lalu 
meminta seorang pendeta yang ia sebut namanya untuk membawa pesan 
kepada orang-orang Syaqif agar menyerah. Pendeta ini dipanggil, dan 
diperintahkan membawa pesan yang tidak diketahui oleh warganya. 
Namun setibanya pendeta itu di Syaqif, penduduknya menampakkan 
penolakan untuk menyerah. Shalahuddin lalu memindahkan Arnath ke 
Damaskus dan memenjarakannya di sana, lalu segera bergerak ke Syaqif 
dan mengepungnya. Shalahuddin terus menekan Syaqif, dan menugaskan 
orang-orangnya untuk menjaga dan mencegah datangnya bala bantuan 
dan pasokan kepada penduduk Syaqif. 

Pertempuran al-Yazik Melawan Eropa 

Ketika berada di Maraj `Uyun dan perbatasan Syaqif, Shalahuddin 
menerima berita dari para pengikutnya yang ditugaskannya di al-Yazik, 
untuk menghadang Eropa di kota Shur. Mereka memberitakan bahwa 
bangsa Eropa telah berkumpul untuk menyeberangi jembatan kota Shur, 
dengan maksud mengepung Shayda. Shalahuddin segera bergerak bersama 
orang-orangnya yang paling berani, kecuali yang ditugaskan di Syaqif, 
untuk menyusul bangsa Eropa tersebut. Akan tetapi tindakannya sudah 
terlambat, sebab bangsa Eropa telah meninggalkan kota Shur dan bergerak 
ke tujuan mereka. Shalahuddin bertemu mereka di al-Yazik, di satu jalan 
sempit di sana. Pasukannya lalu menyerang mereka dan berusaha keras 
menghalangi mereka. Perang di antara kedua pasukan ini pun pecah 
dengan dahsyat. Banyak sekali tentara Eropa yang tertawan dan yang 
terbunuh, begitu pula dengan tentara Muslimin. Akhirnya, tentara Eropa 
tidak berhasil mencapai Shayda, dan pulang kembali ke tempat mereka. 

Di antara tentara Muslimin yang terbunuh adalah hamba sahaya 
Shalahuddin yang yang paling pemberani. Ia menyerang tentara Eropa, dan 
masuk ke medan perang seraya mengayunkan pedangnya ke arah tentara 
Eropa ke kiri dan ke kanan seorang diri. Tentara Eropa lalu mengeroyoknya 
hingga bisa membunuhnya. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya 
kepadanya.  
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Pertempuran Kedua Milisia 

Setelah tiba di al-Yazik dan ketinggalan pertempuran, Shalahuddin 
bermukim bersama pasukannya di satu tenda kecil untuk menunggu 
kembalinya tentara Eropa. Ia ingin membalas dendam kepada Eropa atas 
darah tentara-tentara Muslimin yang telah mereka bunuh. 

Pada suatu hari, ia berkuda bersama sejumlah kecil pasukannya untuk 
melihat perkemahan tentara Eropa dari gunung agar bisa merencanakan 
sesuatu atas dasar pengamatannya. Sementara itu, milisia Muslimin yang 
ada di sana menduga bahwa mereka akan berperang. Mereka lalu bergerak 
dengan penuh semangat. Mereka memasuki wilayah musuh, jauh dari 
kamp mereka. Mereka tidak berhati-hati dan meninggalkan Sultan 
Shalahuddin di belakang, dan mendekati tentara Eropa. Mengetahui hal ini, 
Shalahuddin segera mengutus beberapa orang emirnya untuk menyuruh 
mereka kembali dan melindungi mereka hingga tentara Eropa muncul. 
Akan tetapi milisia ini tidak mendengarkan dan tidak mau menerima 
nasehat. 

Sementara itu, tentara Eropa berkeyakinan bahwa di belakang milisia 
ini ada pasukan yang bersembunyi, sehingga mereka tidak mau menyerang 
milisia ini. Lalu mereka mengutus mata-mata untuk melihat apa yang 
sesungguhnya terjadi. Ketika akhirnya datang informasi kepada mereka 
bahwa milisia ini terpisah dari pasukan Muslimin lainnya, maka tidak ada 
lagi yang perlu ditakutkan di belakang mereka. Tentara Eropa pun lalu 
menyerang mereka. Atas serangan yang mendadak ini, banyak sekali 
milisia Muslimin yang terbunuh. 

Dengan bencana yang terjadi tanggal 9 Jumadil Awwal tersebut, sulit 
bagi Shalahuddin dan kaum Muslimin untuk menerima apa yang telah 
menimpa mereka. Hal ini terjadi karena kecerobohan diri mereka sendiri, 
dan semoga Allah mencurahkan untuk mereka rahmat-Nya. Shalahuddin 
pun bersama pasukannya segera turun dari gunung untuk menyerang 
pasukan Eropa. Mereka menyerbu dan melempar orang-orang Eropa dari 
jembatan. Mereka juga telah menduduki jalanan, sehingga orang-orang 
Eropa melemparkan diri mereka sendiri ke dalam sungai. Sekitar 100 orang 
pasukan Eropa mati tenggelam. Jumlah ini belum termasuk mereka yang 
terbunuh. Sultan Shalahuddin lalu berniat untuk mengepung dan 
mendesak mereka, sehingga terkumpullah jumlah pasukan yang sangat 
banyak. Ketika melihat hal ini, pasukan Eropa segera kembali ke kota Shur. 
Setelah itu, Shalahuddin pun kembali ke Tebnyn, kemudian menuju `Aka 
untuk melihat keadaannya. Setelah itu ia kembali ke tengah-tengah 
pasukannya di kamp pasukan Muslimin. 

Pertempuran Ketiga 

Setelah kembali ke pasukannya, Shalahuddin mendengar berita bahwa 
tentara Eropa telah keluar dari kota Shur untuk untuk mengumpulkan kayu 
bakar dan ranting pepohonan. Shalahuddin pun mengirim pesan kepada 
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pasukannya yang ada di `Aka, dan menjanjikan kepada mereka untuk 
menyerang tentara Eropa itu dari dua arah pada hari Senin tanggal 8 
Jumadil Akhir. Ia lalu menugaskan sebagian tentara untuk berkamuflase di 
semak-semak dan bebatuan. Ia memilih satu kelompok pasukannya yang 
paling berani, dan memerintahkan mereka untuk melawan seperlunya saja 
jika ada tentara Eropa yang menyerang. Kemudian mereka akan berpura-
pura terdesak mundur dan tidak mampu melawan tentara Eropa tersebut. 
Jika tentara Eropa itu mengikuti mereka, mereka akan menggiringnya ke 
tempat pasukan kamuflase bersembunyi. Lalu mereka akan berbalik 
menyerang pasukan Eropa tersebut, dan pasukan Muslimin yang 
bersembunyi mengintai ini akan keluar dari persembunyian mereka untuk 
menyerang dari arah belakang. 

Keluarlah pasukan tersebut dengan tujuan dan rencana ini. namun 
ketika kedua pasukan saling bertemu dan pertempuran pecah, para prajurit 
Muslimin tampaknya merasa gengsi untuk memperlihatkan nama 
kekalahan. Mereka bertahan dan saling bertempur satu sama lain, sehingga 
pertempuran semakin hebat berkecamuk dan berlangsung lama. Sementara 
itu, pasukan yang bersembunyi menjadi khawatir akan rekan-rekan 
mereka yang begitu lama ditunggu. Lalu bergegaslah mereka keluar dari 
tempat persembunyian. Pasukan ini pun kemudian mendapatkan rekan-
rekan mereka sedang terlibat pertempuran sengit. 

Masalahnya pun menjadi semakin bertambah rumit. Di antara pasukan 
ini ada 4 orang emir dari Rabi`ah Thay, dimana mereka tidak mengenal 
kawasan ini, hingga mereka tidak melalui jalan yang dilalui oleh kawan-
kawan mereka. Mereka berjalan melewati lembah dengan menduga bahwa 
mereka sedang berjalan menuju tempat rekan-rekan mereka tadi. 
Perjalanan mereka ini diikuti oleh beberapa hamba sahaya milik 
Shalahuddin. Ketika melihat mereka, pasukan Eropa segera mengetahui 
bahwa mereka tidak tahu jalan. Pasukan Eropa ini pun segera menyerbu, 
dan membunuhi mereka. 

Di antara hamba sahaya tersebut, adalah seseorang yang turun dari 
kudanya dan duduk di atas sebuah batu sambil memegangi busur panah 
untuk melindungi dirinya. Pasukan Eropa lalu menembakinya dengan anak 
panah, dan ia juga menembak mereka dengan panahnya. Keluarlah satu 
kelompok pasukan Eropa dan melukainya. Ia terluka parah, dan jatuh 
tersungkur dalam keadaan sekarat. Setelah itu pasukan Eropa 
meninggalkannya dan kembali pulang, karena menyangka bahwa ia sudah 
tewas. Ketika kemudian pasukan Muslimin datang keesokan paginya ke 
tempat kejadian, mereka melihat banyak korban tewas, dan menemukan 
hamba sahaya ini masih dalam keadaan hidup. Mereka lalu membawanya 
dengan tandu dalam keadaan setengah sadar karena lukanya yang parah. 
Pasukan Muslimin sudah putus asa akan kelanjutan hidupnya. Mereka 
menuntunnya membaca syahadat, dan mengabarkan kepadanya tentang 
mati syahid. Setelah itu mereka meninggalkannya. Mereka lalu kembali lagi 
menjenguknya, dan -tiba-tiba- mereka menjumpai  ia dalam keadaan 
hampir pulih. Mereka segera memberinya air minum, dan hamba sahaya 
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ini pun sembuh. Setelah peristiwa itu, ia tidak pernah lagi ikut dalam 
peperangan kecuali jika perang itu memiliki arti besar baginya. 

Pergerakan dan Pengepungan Pasukan Eropa atas Kota 
`Aka 

Jumlah orang Eropa semakin banyak di kota Shur. Hal ini disebabkan 
setiap kali membebaskan satu kota atau sebuah benteng, Shalahuddin selalu 
memberikan perlindungan keamanan kepada penduduk kota itu, dan 
memerintahkan mereka untuk pergi ke Shur bersama harta benda, anak-
anak dan istri mereka. Akibatnya, berkumpullah di kota Shur orang-orang 
Eropa dari berbagai pelosok dunia dengan jumlah tak terhingga. Begitu 
pula dengan harta benda mereka yang sudah tak terhitung jumlahnya, 
karena banyaknya bantuan pada tahun-tahun terakhir. Kemudian para 
pendeta, uskup, para pemuka-pemuka dan ksatria mereka, memanipulasi 
massa dengan memperlihatkan kesedihan atas lepasnya Baytul Maqdis dari 
tangan mereka. Mereka menggunakan Patriarch yang dulunya menjadi 
pemuka agama Nashrani di al-Quds untuk masuk bersama mereka ke 
negeri-negeri Eropa, berkeliling meminta pertolongan warganya, 
mengupah dan menyuruh mereka untuk menuntut balas atas Baytul 
Maqdis, Shur, dan al-Masih as. Mereka juga memampang gambar seorang 
pria Arab yang sedang dipukul oleh seorang pria Arab lainnya. Mereka 
mengatakan pada orang awam, bahwa itu merupakan gambar al-Masih 
yang dipukul oleh Muhammad -Nabi kaum Muslimin. Muhammad telah 
melukai al-Masih dan membunuhnya. Hal itu merupakan masalah serius 
bagi bangsa Eropa, sehingga mereka menjadi marah dan dengki. Bahkan, 
ada beberapa perempuan Eropa yang mengangkat senjata bersama-sama 
pasukan Eropa -sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti, jika Allah 
menghendaki. Mereka yang tidak bisa pergi berperang, mengupah orang 
lain untuk menggantikannya, atau memberi sejumlah uang sesuai dengan 
kondisi mereka. Maka terkumpullah pasukan dan harta dalam jumlah yang 
sangat besar.  

Ada beberapa orang Islam yang tinggal di benteng suku Kurdi telah 
berbicara kepada saya. Ia dulunya adalah anggota pasukan yang 
menyerahkan benteng tersebut kepada Eropa. Orang ini merasa menyesal 
atas apa yang telah dilakukannya dengan mendukung bangsa Eropa untuk 
melakukan penyerangan atas negeri-negeri Islam, berperang bersama 
mereka, dan berada dalam barisan mereka. Penyebab pertemuan saya 
dengannya akan saya sebutkan nanti pada kisah di tahun 590 H, jika Allah 
menghendaki. Orang ini berkata bahwa ia bersama sekelompok tentara 
Eropa dari benteng suku Kurdi, memasuki negeri-negeri pesisir milik Eropa 
dan Romawi dengan menggunakan 4 buah kapal untuk meminta bala 
bantuan. Ia berkata: “Perjalanan keliling kami berhenti di kerajaan 
Romawi. Kami keluar dari sana dengan kapal yang sudah dipenuhi 
bantuan”. 

Seorang tawanan Eropa pernah berbicara pada saya bahwa ia mempunyai 
seorang ibu, dan ia adalah anak satu-satunya. Mereka tidak memiliki apa-apa 
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kecuali rumah yang telah dijual untuk membiayai dirinya berperang, dan 
pergi membebaskan Baytul Maqdis. Ia lalu menjadi tawanan. Bangsa Eropa 
dimotivasi oleh faktor keagamaan dan faktor psikologis yang sampai pada 
batas seperti itu. Mereka pergi dengan susah payah dan kehinaan dari seluruh 
penjuru daratan dan lautan. Kalaulah bukan karena Allah SWT bersifat lemah 
lembut kepada kaum Muslimin, Raja Jerman tidak mungkin bisa dikalahkan 
ketika keluar -seperti yang akan kita sebutkan- menuju Syam. Jika saja 
demikian yang terjadi, niscaya akan dikatakan: “Dulu Syam dan Mesir adalah 
milik kaum Muslimin”. 

Karena faktor tersebutlah mereka keluar untuk berperang. Ketika 
berkumpul di kota Shur, mereka datang secara bergelombang silih 
berganti. Mereka membawa harta dalam jumlah yang sangat besar. 
Sementara itu lautan memberi mereka sumber makanan, bantuan logistik 
dan kiriman tentara dari negeri-negeri mereka, sehingga kota Shur pun 
menjadi terasa sempit. Mereka lalu hendak berpindah ke Shayda, tapi 
mereka pulang kembali dan sepakat untuk pergi ke `Aka untuk mengepung 
kota ini. Mereka pun akhirnya bergerak bersama pasukan mereka. Mereka 
menempuh jalan laut, dan selalu konsisten baik dalam suka maupun duka. 
Kapal-kapal mereka menembus lautan dengan membawa persenjataan dan 
perbekalan mereka. Sungguh menjadi beban bagi mereka jika mereka 
ditimpa sesuatu yang tidak bisa mereka terima hingga harus pulang 
kembali. Mereka berangkat pada tanggal 8 Rajab, dan tiba di `Aka pada 
pertengahan bulan tersebut. 

Ketika mereka bergerak, kaum Muslimin al-Yazik mengintai mereka, 
dan menjadikan mereka yang tertinggal sendirian sebagai tawanan. Ketika 
mereka berangkat, Shalahuddin menerima kabar tentang keberangkatan 
mereka. Ia pun kemudian bergerak hingga mendekati mereka. Ia lalu 
mengumpulkan para emirnya, dan bermusyawarah dengan mereka apakah 
mereka akan menyerang pasukan Eropa tersebut di tengah perjalanan 
mereka itu, atau di jalan lain yang tidak mereka lalui. Para emir berkata: 
“Kita tidak perlu menanggung beban dan kesulitan untuk mencegat 
perjalanan mereka. Jalan yang dilalui sangat berat dan sempit. Tidak ada 
satu pun yang bisa kita dapatkan dari mereka. Pendapat kami, kita tempuh 
saja jalan yang tidak biasa dilalui, lalu kita berkumpul di `Aka. Kita lawan 
dan hancurkan mereka di sana”. Sedangkan pendapat Shalahuddin sendiri 
adalah menyerang mereka di tengah perjalanan. Shalahuddin mengatakan 
kepada mereka: “Jika tentara Eropa telah mendarat, maka kaki mereka akan 
menempel di atas tanah. Kalau sudah begitu, kita tidak bisa mengusik 
mereka maupun mendapatkan apa yang kita inginkan dari mereka. 
Pendapat saya adalah menyerang mereka di tengah jalan sebelum mereka 
tiba di `Aka”. Akan tetapi para emir ini menentang pendapat ini, sehingga 
tahulah Shalahuddin bahwa para emir itu sebenarnya ingin segera 
beristirahat, maka ia pun menyetujui  dan mengikuti apa kata mereka. 
Mereka akhirnya bergerak melalui jalan Kafr Kana, tetapi ternyata tentara 
Eropa telah mendahului mereka. Shalahuddin sendiri sebelumnya telah 
menugaskan sekelompok emir untuk menghadang Eropa dan mengintai 
mereka, akan tetapi tentara Eropa tidak mau menyerang emir-emir 
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Shalahuddin ini, meskipun diserang. Seandainya laskar Muslimin 
mengikuti pendapat Shalahuddin untuk mencegat tentara Eropa di tengah 
jalan sebelum mereka mendarat di `Aka, niscaya mereka bisa mendapatkan 
apa yang mereka inginkan dan menghalangi bangsa Eropa. Akan tetapi, 
jika Allah telah menghendaki sesuatu, maka Dia akan menciptakan faktor-
faktor penyebabnya. 

Ketika tiba di `Aka, Shalahuddin menyaksikan tentara Eropa telah 
mendarat pada semua sisi laut, sehingga tidak ada satu celah pun jalan 
yang tersisa untuk kaum Muslimin. Shalahuddin lalu mendirikan tendanya 
di Tel Kaysan. Pertahanannya terbentang sampai Tel al-Ghiyathiyyah, dan 
logistik pasukannya ia pusatkan di Shafuriyyah. Ia kemudian mengirimkan 
surat ke seluruh penjuru negeri untuk memanggil kembali seluruh 
kekuatan militernya. Bantuan pun mengalir. Datanglah pasukan Moshul, 
Diyar Bakr, Sinjar, dan dari negeri-negeri al-Jazirah lainnya. Datang juga 
keponakannya –Taqiyuddin- begitu pula dengan Muzhaffaruddin Ibn 
Zaynuddin -penguasa Harran, dan al-Reha. Bala bantuan Muslimin datang 
dari daratan, sementara bala bantuan Eropa datang dari lautan. 

Selama kedua pasukan itu berada di kamp masing-masing, sudah 
berlangsung banyak pertempuran, baik yang besar maupun yang kecil. Ada 
yang dikenang ada juga yang tidak. Selain itu juga ada perang-perang 
sporadis yang tidak perlu disebutkan di sini. 

Ketika sudah berhadapan dengan tentara Eropa, Sultan Shalahuddin 
tidak bisa mendekati mereka maupun kota `Aka hingga bulan Rajab 
berlalu. Kemudian ia menyerbu mereka pada permulaan bulan Sya`ban, 
namun ia belum juga mendapatkan apa yang ia inginkan dari mereka. 
Orang-orang tidur pun pada malam hari dengan kelelahan, untuk 
kemudian kembali bertempur pada keesokan paginya. Pasukan Muslimin 
mengepung tentara Eropa dari segala arah dari pagi hingga siang. Kedua 
kubu saling bersabar, hingga membuat orang yang melihat menjadi tak 
tahan. Ketika memasuki waktu Zhuhur, Taqiyuddin menyerang mereka 
dengan hebat dari garis pertahanan kaum Muslimin. Ia megacaukan posisi 
tentara Eropa, sehingga mereka kalang kabut tidak lagi mempedulikan 
saudara sendiri. Mereka lalu berlindung kepada salah seorang pimpinan 
yang ada di dekat mereka, dan mengosongkan separuh kota. Taqiyuddin 
berhasil mangambil alih dan menguasai posisi mereka, serta memasuki 
kota. Daerah yang dikosongkan pasukan Eropa pun berhasil dikuasainya. 
Tentara Muslimin lalu memasuki kota, sedangkan pasukan Eropa keluar 
dari kota. Jalan pun terbentangkarena orang-orang di benteng sudah 
keluar. Shalahuddin lalu memasukkan orang-orang yang dipilihnya ke 
dalam benteng, berikut persediaan perbekalan, senjata, dan perlengkapan. 
Di antara para emir yang Shalahuddin masukkan ke kota `Aka adalah 
Hissamuddin Abu al-Hayja’ al-Samin yang berasal dari suku Kurdi pesisir 
kota Ibril, yang merupakan salah satu emir dengan pasukan terbesar. 

Serangan pertama berlangsung sukses. Akan tetapi, setelah itu mereka 
bersantai dan berpaling dari pertempuran. Mereka mengatakan: “Kita akan 
menyerang mereka esok pagi-pagi sekali, dan kita akan hancurkan 
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mereka”. Padahal, seandainya tentara Muslimin konsisten dalam bertempur 
melawan Eropa sampai malam hari, niscaya mereka akan memperoleh apa 
yang mereka harapkan. 

 Pertempuran Bangsa Arab Lainnya 

Keesokan harinya, atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Sya’ban, 
tentara Muslimin menyerang tentara Eropa. Mereka berupaya 
mengerahkan seluruh kekuatan, dan menyelesaikan tugas mereka dengan 
segera. Mereka lalu mengintai tentara Eropa, dan mendapati bahwa 
pasukan Eropa sangat waspada dan berhati-hati. Hal itu disebabkan oleh 
rasa penyesalan atas kecerobohan yang mereka lakukan kemarin, sehingga 
mereka telah menjaga setiap sudut dan setiap arah. Mereka juga mulai 
menggali parit yang bisa mencegah kedatangan pasukan Muslimin ke 
pertahanan mereka. Pasukan Muslimin pun memaksa tentara Eropa untuk 
berperang. Akan tetapi laskar Eropa tidak maju selangkah pun, dan tidak 
meninggalkan posisi mereka. Demi melihat hal itu, pasukan Muslimin 
akhirnya kembali pulang. 

Kemudian, adalah sekelompok orang Arab yang mendengar berita 
bahwa pasukan Eropa keluar dari sisi lain untuk mencari kayu bakar, dan 
lain-lain kebutuhan mereka. Orang-orang Arab ini lalu mencegat mereka 
di ujung sungai pada tanggal 16 Sya`ban. Orang-orang Arab ini 
membunuh mereka, dan menjarah semua yang mereka bawa. Kepala 
mereka lalu dipenggal dan dibawa ke hadapan Shalahuddin. Shalahuddin 
memberikan imbalan atas jasa orang-orang ini dengan kebebasan. 

Pertempuran Besar di `Aka 

Setelah pertempuran kecil tersebut, laskar Muslimin tetap tinggal di 
sana hingga tanggal 20 Sya`ban. Setiap harinya mereka mengobarkan 
pertempuran dengan bangsa Eropa. Sementara itu pasukan Eropa tetap 
tidak keluar dari kamp mereka. Kemudian tentara Eropa berkumpul untuk 
bermusyawarah. Mereka berkata: “Tentara Mesir belum tiba dan 
bergabung saja Shalahuddin sudah seperti itu, bagaimana pula jika 
pasukan Mesir datang bergabung dengannya?! Sebaiknya kita menyerang 
tentara Muslimin besok. Mudah-mudahan kita bisa menang sebelum 
seluruh pasukan mereka berkumpul, dan sebelum bala bantuan mereka 
berdatangan”. Kali ini mayoritas pasukan Shalahuddin memang belum 
berkumpul dan datang kepadanya. Sebagian masih ada yang berada di 
Anthakiyyah untuk mengusir Baymond -penguasa Anthakiyyah- dari 
Halab, dan sebagian lagi masih berada di Hamash menghadapi Tripoli 
untuk mempertahankan wilayah tersebut. Juga masih ada yang di Shur 
untuk melindungi kota itu, sedangkan pasukan Mesir masih berada di 
Dimyath, Alexandria dan lain-lain. Yang tersisa dari legiun Mesir juga 
masih belum tiba karena jauhnya perjalanan mereka. Hal inilah yang 
membuat tentara Eropa berani untuk keluar menyerang pasukan Muslimin. 
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Sementara itu, pasukan Muslimin masih dengan kebiasaan mereka. Di 
antaranya, jika ada yang maju ke medan perang, maka ada yang tetap 
tinggal di tenda. Ada juga yang mengunjungi kawan untuk memenuhi 
kebutuhan untuk dirinya, anak buahnya, maupun kuda-kuda perang 
mereka. Keluarlah pasukan Eropa dari kamp mereka bagaikan burung-
burung yang berterbangan memenuhi permukaan bumi. Mereka menyerbu 
sayap kanan pasukan Muslimin yang dipimpin oleh Taqiyuddin `Umar. 
Ketika melihat pasukan Eropa datang menyerbu, Taqiyuddin segera 
bersiaga bersama anak buahnya, dan mulai maju menyerang. Namun 
ketika pasukan Eropa mendekat, ia terlambat. Ketika melihat situasi seperti 
itu, Shalahuddin yang berada di jantung pasukan mengirimkan bantuan 
pasukan kepada Taqiyuddin untuk memperkuatnya. Pasukan Diyar Bakr, 
dan sebagian besar kekuatan militer wilayah timur berada di jantung 
pasukan Muslimin ini. 

Ketika melihat sedikitnya jumlah pasukan yang ada di jantung pasukan 
Muslimin -karena sebagian besarnya dikirim ke sayap kanan pasukan 
sebagai bala bantuan- laskar Eropa berbalik menyerang jantung pasukan 
Muslimin. Mereka menyerang dan menerjang dengan ganas. Bala tentara 
Muslimin yang ada di posisi tersebut pun menjadi terkejut, sehingga 
mereka dapat dikalahkan. Sebagian ada yang bertahan, sebagian lagi ada 
yang tewas, seperti Emir Majalli Ibn Marwan, dan al-Zhahir -saudara faqih 
`Isa, dan merupakan gubernur di baytul Maqdis. Tidak ada yang tersisa di 
jantung pasukan yang bisa melawan pasukan Eropa. Laskar Eropa lalu 
bergerak menuju kemah Shalahuddin untuk menyerangnya. Mereka 
membunuh semua orang yang mereka temui, dan melakukan penjarahan. 

Di antara orang yang terbunuh di komplek perkemahan Shalahuddin 
adalah Syeikh Jamaluddin Abu `Ali Ibn Rawahah al-Hamawi. Ia adalah 
seorang yang sangat alim dan mempunyai syair yang sangat indah. Ia 
mewarisi kesyahidan dari kakeknya -`Abdullah Ibn Rawahah, sahabat 
Rasulullah SAW- yangtelah dibunuh oleh bangsa Romawi pada perang 
Mu’tah. 

Pasukan Eropa juga membunuh yang lainnya. Mereka lalu berputar ke 
sisi lain dari bukit itu, dan membunuh setiap orang yang mereka jumpai. 
Sungguh merupakan kemurahan Allah SWT atas kaum Muslimin, karena 
tentara Eropa tidak bisa menghancurkan kemah yang didiami Shalahuddin. 
Seandainya mereka bisa menghancurkannya, niscaya orang-orang akan 
mengetahui bahwa tentara Eropa telah berhasil mencapainya dan 
mengalahkan laskar Muslimin dengan tangan mereka. Jika demikian yang 
terjadi, maka seluruh laskar Muslimin akan kalah. Kemudian tentara Eropa 
menengok ke belakang mereka, dan melihat bahwa mereka telah terpisah 
dari pasukan pendukung mereka. Mereka pun kembali karena takut 
terpisah dari kawan-kawan mereka yang lain. Sebab terputusnya bantuan 
kepada pasukan Eropa ini adalah bahwa sayap kanan pasukan Muslimin 
menghadang mereka. Lalu sayap kiri pasukan menyerang dan membuat 
sibuk pasukan pendukung Eropa ini agar tidak bisa bergabung dengan 
pasukan Eropa yang menyerang itu, dan akhirnya kembali lagi ke parit-
parit mereka. Lalu sayap kiri pasukan menyerang tentara Eropa yang 
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berhasil mencapai kemah Shalahuddin. Mereka melakukan serangan kilat 
pada saat pasukan Eropa itu sedang mundur. Anggota-anggota pasukan 
Muslimin lain pun ikut bertempur. Sementara itu, ketika jantung pasukan 
Muslimin berhasil dihancurkan oleh pasukan Eropa, Shalahuddin 
membangkitkan semangat dan memerintahkan mereka untuk tetap maju 
dan terus mengobarkan pertempuran. Berkumpullah bersamanya beberapa 
orang anggota pasukan pilihan. Mereka lalu menyerang pasukan Eropa 
dari belakang pada saat pasukan Eropa ini sedang kerepotan melawan 
sayap kiri pasukan Muslimin. Pedang-pedang Allah menyambar mereka 
dari segala arah. Tidak ada satu pun anggota pasukan Eropa yang bisa 
selamat. Sebagian besar mereka tewas, dan sisanya dijadikan tawanan oleh 
pasukan Muslimin. 

Di antara pasukan Eropa yang tertawan terdapat panglima pasukan 
Eropa yang dahulu pernah ditawan oleh Shalahuddin lalu dibebaskan. 
Ketika menangkapnya lagi sekarang, Shalahuddin pun langsung 
membunuhnya. Jumlah korban yang tewas ketika itu adalah sekitar 10.000 
orang, tidak termasuk yang tewas di tepi laut. Shalahuddin lalu 
memerintahkan pasukannya untuk membuang mereka di sungai yang 
dijadikan sumber air minum oleh tentara Eropa. Korban tewas kebanyakan 
berasal dari pasukan berkuda Eropa, sebab pasukan infanteri mereka tidak 
ikut serta dalam serangan ini. Di antara mereka yang tertawan terdapat 3 
orang wanita Eropa yang bertempur di atas kuda. Ketika mereka ditawan 
dan senjata mereka dilucuti, baru diketahui bahwa mereka ternyata 
perempuan. 

Sedangkan tentara Muslimin yang dikalahkan, di antaranya terdapat 
pasukan yang baru pulang dari Thabariyyah. Ada juga mereka yang 
menyeberangi Yordania dan kembali, dan ada juga yang sudah sampai ke 
Damaskus. Kalaulah seandainya pasukan Muslimin tidak bercerai berai 
ketika dikalahkan, niscaya mereka bisa mencapai apa yang mereka 
inginkan dari pasukan Eropa. Hanya saja beberapa orang prajurit Muslimin 
yang tersisa berusaha dengan bersusah payah dan mati-matian untuk bisa 
menerobos masuk ke dalam kamp pasukan Eropa, untuk mengejutkan dan 
membuat mereka ketakutan. Saat itu, terdengarlah jeritan bahwa kuda-
kuda dan harta benda mereka telah dijarah. Penyebab panjarahan ini 
adalah bahwa ketika orang-orang melihat kekalahan di depan mata, 
mereka segera membawa perbekalan mereka ke atas kuda. Lalu anggota-
anggota pasukan memberontak dan menjarah mereka. Padahal 
Shalahuddin telah merencanakan untuk menyerang pasukan Eropa pada 
pagi harinya. Akan tetapi ia mendapati orang-orang sibuk dengan urusan 
harta benda dan berusaha untuk mengumpulkan harta sebanyak-
banyaknya. Shalahuddin lalu memerintahkan untuk mengumpulkan semua 
yang telah diambil, sehingga terkumpullah segala macam perabotan, 
pakaian, senjata dan lain sebagainya. Shalahuddin lalu mengembalikan 
semuanya kepada pemiliknya. Maka hilanglah pada hari itu rencana yang 
dikehendakinya, hingga ketakutan bangsa Eropa mereda dan mereka segera 
menyusun barisan lagi. 
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Kepergian Shalahuddin dari Eropa dan Keberhasilan Eropa 
Mengepung Kota `Aka 

Ketika tentara Eropa banyak yang terbunuh, tanah menjadi kering 
akibat bau bangkai mereka, dan udara menjadi rusak. Semangat semua 
orang pun menjadi kendor, termasuk pula Shalahuddin. Ia mengalami 
gangguan pernapasan yang memang telah biasa menimpanya. Lalu 
berkumpullah para emir untuk menyarankan kepadanya agar segera 
pindah dari tempat itu, dan menghentikan serangan mereka atas pasukan 
Eropa. Mereka berusaha menyampaikan hal tersebut dengan baik kepada 
Shalahuddin. Mereka mengatakan: “Kita telah memukul mundur bangsa 
Eropa. Seandainya mereka ingin meninggalkan posisi mereka, mereka tidak 
akan bisa. Karena itu, sebaiknya kita menjauh dulu dari mereka sehingga 
mereka bisa pergi dan kembali ke negara mereka. Jika mereka pergi, 
artinya kita telah terlindung dari kejahatan mereka, dan mereka juga 
terlindung dari kejahatan kita. Jika mereka tetap tinggal di sini, maka 
pertempuran akan terus berkobar. Kita akan pulang bersama mereka ke 
tempat kita masing-masing. Apalagi sekarang semangat Anda sedang 
menurun, dan penyakit Anda semakin parah. Jika terjadi sesuatu, niscaya 
orang-orang ini akan binasa juga. Maka dengan segala hormat, sebaiknya 
kita menjauh dulu dari mereka untuk sementara waktu”. Pendapat para 
emir ini didukung oleh para dokter, hingga Allah berkehendak untuk 
melakukan apa yang dikehendakinya: 

“Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka 
tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 
mereka selain Dia”. 

Mereka pun pindah ke al-Kharubah pada tanggal 4 bulan Ramadhan. 
Shalahuddin lalu memerintahkan pasukan Muslimin yang ditugaskan di 
`Aka untuk melindungi kota ini, dan menutup gerbang kota serta tetap 
siaga. Ia pun tidak lupa memberitahu mereka penyebab kepergiannya. 

Ketika Shalahuddin bersama pasukannya pergi, pasukan Eropa merasa 
aman dan segera menyebar ke seluruh pelosok tempat itu. Mereka kembali 
dan mengepung `Aka. Mereka mengitari `Aka dari ujung lautan satu 
hingga ke ujung lautan lainnya. Kapal-kapal mereka di lautan juga ikut 
serta dalam pengepungan itu. Mereka menggali parit dan mendirikan 
pagar yang terbuat dari pasir yang mereka gali dari parit sebagai 
pertahanan jikalau Shalahuddin datang menyerang mereka, serta 
melakukan hal-hal di luar perkiraan. 

Al-Yazik setiap harinya mengintai mereka, namun mereka tidak 
menyerang dan juga tidak bergerak. Setiap hari ia memberikan kabar 
kepada Shalahuddin tentang apa yang dilakukan tentara Eropa, dan bahwa 
mereka selalu membesar-besarkan keadaan. Shalahuddin ketika itu sedang 
sibuk dengan penyakit yang dideritanya, sehingga tidak sanggup untuk 
bangun dan pergi ke medan perang. Sebagian pasukannya lalu 
menyarankan agar mengirim seluruh pasukannya ke kota `Aka untuk 
mencegah pasukan Eropa membangun parit dan pagar, dan menyerang 
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mereka. Akan tetapi Shalahuddin menentang pendapat mereka ini. Ia 
berkata: “Jika saya tidak hadir di tengah-tengah pasukan, mereka tidak 
akan berbuat apa-apa. Dengan begitu, barangkali kejahatan yang kita 
terima menjadi berlipat ganda ketimbang kebaikan”. Maka mereka pun 
menunggu kesembuhan Shalahuddin. 

Akhirnya, lama kelamaan pasukan Eropa pun semakin kuat, dan 
berbuat apa saja yang mereka kehendaki. Mereka juga telah mampu 
menyelesaikan semua urusan mereka, dan berhasil membentengi diri 
dengan semua yang bisa mereka lakukan untuk itu. Sementara itu, pasukan 
Muslimin yang berada di `Aka setiap harinya selalu keluar untuk 
memerangi dan menyerang mereka di perbatasan kota. 

Kedatangan Laskar Mesir dan Armada Mesir di Lautan 

Pada pertengahan bulan Syawal, laskar pasukan Mesir tiba dengan 
dipanglimai oleh al-Malik al-`Adil Sayfuddin Abu Bakar Ibn Ayyub. Ketika 
legiun Mesir ini sampai, hati dan keyakinan orang-orang Shalahuddin 
menjadi kuat. Kedatangan mereka sungguh luar biasa. Mereka membawa 
semua perlengkapan perang dalam jumlah yang sangat besar seperti 
peralatan untuk blokade, perisai-perisai, tombak, panah, dan lain 
sebagainya. Legiun ini juga membawa pasukan infanteri dalam jumlah 
besar. Shalahuddin lalu mengumpulkan banyak sekali prajurit-prajurit dari 
Syam. Ia bermaksud melakukan penyerangan atas pasukan Eropa dengan 
seluruh pasukan berkuda dan pasukan infanteri. Setelah kedatangan legiun 
Mesir ini, menyusul pula Armada Mesir dengan panglimanya Emir Lu’lu’. 
Ia adalah seorang yang pemberani, perwira, pantang menyerah, ahli 
perang laut, dan berpembawaan tenang. Armada ini tiba secara mendadak, 
dan terlibat pertempuran hebat dengan armada Eropa. Armada Mesir 
berhasil mengalahkannya dan merampas semua yang dibawa oleh armada 
Eropa, berupa harta dan pasokan logistik yang cukup banyak. Lu’lu’ lalu 
memasukkan armadanya ini beserta harta pampasan perangnya ke `Ikar. 
Orang-orang yang ada di sana pun menjadi tenang hatinya dengan 
kedatangan mereka, sebab posisi mereka menjadi kuat lagi. 

Beberapa Peristiwa 

Pada tahun ini di bulan Shafar, Shalahuddin melakukan khutbah untuk 
putra mahkota Abu Nashr Muhammad Ibn al-Khalifah al-Nashir li Dinillah 
di Baghdad. Uang Dinar dan Dirham pun dibagi-bagikan. Ia mengirim 
kurir agar bisa berkhutbah di kota ini, dan Khalifah mengabulkannya. 

Pada tahun ini di bulan Syawal, Khalifah menguasai Tikrit. 
Penyebabnya adalah dibunuhnya penguasanya, yaitu Emir `Isa, oleh 
saudara-saudaranya. Mereka inilah yang kemudian menguasai benteng 
Tikrit sepeninggalnya. Khalifah lalu mengerahkan pasukannya dan 
mengepung benteng ini. Benteng ini pun akhirnya jatuh dan menyerah, 
lalu para pengikut emir dibawa masuk ke Baghdad dan diberi tanah 
kekuasaan. 
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Pada tahun ini di bulan Shafar, kamar yang dibangun Khalifah di sisi 
barat Baghdad dibuka untuk umum. Banyak sekali orang yang 
menyaksikan, dan hari itu merupakan hari yang sangat bersejarah. 

Kemudian pada bulan Ramadhan, Syarafuddin Abu Sa`ad `Abdullah Ibn 
Muhammad Ibn Hibatullah Ibn Abi `Ashrun -seorang faqih dalam madzhab 
Syafi`i- meninggal dunia di Damaskus. Ia dulunya pernah menjabat sebagai 
qadhi Damaskus. Sepeninggalnya, jabatan itu dipegang oleh putranya. 

Pada tahun ini di bulan Dzulqa`idah, Dliya’uddin `Isa al-Hakkari -
seorang faqih- meninggal dunia di al-Kharubah. Ketika itu ia sedang 
bersama Shalahuddin. Ia adalah penolong bagi emir-emir pasukannya, dan 
termasuk pemuka kabilah al-Asadiyah. Ia adalah seorang faqih, prajurit 
dan pemberani. Sangat fanatik, dan berkepribadian bagus. Ia adalah murid 
al-Syaikh al-Imam Abu al-Qasim Ibn al-Barazi. Ia belajar fikih dari 
gurunya ini di Jazirah Ibn `Umar. Ia lalu mempunyai hubungan dengan 
Asaduddin Syirkuh, dan menjadi imam baginya. Ibn Syirkuh melihat ada 
keberanian dalam dirinya, yang membuatnya memperoleh hadiah tanah 
kekuasaan. Ia sendiri lebih tua dari Shalahuddin, dan lebih senior. 

Pada tahun ini di bulan Shafar, guru kita Abu al-`Abbas Ahmad Ibn 
`Abdur Rahman Ibn Wahban yang lebih dikenal dengan Ibn Afdhal al-
Zaman, meninggal dunia di Mekkah. Ia -semoga Allah mencurahkan 
rahmat-Nya- adalah seorang cendekiawan dan pakar dalam segala bidang 
pengetahuan selain fikih madzhabnya, termasuk ilmu ushul, matematika, 
fara’id, astronomi, biologi, logika, dan lain sebagainya. Ia menutup segala 
aktivitasnya dengan kezuhudan. Ia hanya memakai pakaian sederhana. 
Selama hidupnya ia bermukim di Mekkah -semoga Allah memelihara kota 
ini, dan meninggal di sana. Ia juga termasuk orang yang paling baik 
akhlaknya dan persahabatannya. 

Pada tahun ini juga di bulan Dzulqa`idah, Abu Thalib al-Mubarak Ibn al-
Mubarak al-Karkhiy -guru di Universitas al-Nizamiyyah- meninggal dunia di 
Baghdad. Ia adalah salah seorang murid Abu al-Hasan Ibn al-Khall. Ia 
seorang yang shalih dan baik, dan dihormati oleh Khalifah serta orang-orang 
kebanyakan. Tulisan tangannya juga dikenal sangat indah. 
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Memasuki Tahun 586 H 

Pertempuran Eropa dan al-Yazik dan Kembalinya 
Shalahuddin Memerangi Pasukan Eropa 

Kita telah menyebutkan kepergian Shalahudin dari `Aka menuju al-
Kharubah karena sakit yang dideritanya. Setelah sembuh, Shalahuddin tetap 
tinggal di sana hingga musim dingin berlalu. Selama ia tinggal di al-
Kharubah, pasukannya dari al-Yazik serta mata-matanya tidak henti-henti 
memantau pasukan Eropa. 

Ketika memasuki bulan Shafar pada tahun 586 H, pasukan Eropa 
mendengar bahwa Shalahuddin sedang pergi berburu. Mereka melihat bahwa 
pasukan Muslimin di al-Yazik sangat sedikit, sementara hambatan di Maraj 
`Aka sangat banyak hingga bisa menghalangi orang yang akan melewati jalan 
ini untuk menolong al-Yazik. Pasukan Eropa pun mempergunakan 
kesempatan ini sebaik-baiknya,dan keluar dari parit untuk meyerang al-Yazik 
pada waktu `Ashar. Menghadapi serangan ini, tentara Muslimin melindungi 
diri mereka dengan anak panah. Pasukan Eropa pun bertahan hingga panah-
panah habis, dan kemudian mereka maju menyerang. Pertempuran pecah 
dengan hebat. Pasukan Muslimin menyadari bahwa tidak ada yang bisa 
menolong mereka kecuali bersabar dan bersungguh-sungguh dalam 
peperangan. Mereka lalu berperang secara individu hingga malam menjelang, 
sehingga banyak korban terbunuh dari kedua belah pihak. Setelah 
pertarungan itu, pasukan Eropa lalu kembali ke parit-parit mereka. 

Ketika kembali ke kamp pasukannya, Shalahuddin mendengar berita 
tentang pertempuran ini. Orang-orangnya pun merasa menyesal karena tidak 
menolong rekan-rekan mereka. Lalu datanglah berita bahwa Eropa telah 
kembali ke parit-parit mereka. Shalahuddin berdiam sejenak, kemudian ia 
melihat bahwa musim semi telah lewat. Pasukan-pasukannya pun telah 
berdatangan dari Damaskus, Hamash, Humat dan lain-lain, sehingga ia lalu 
bergerak dari al-Kharubag menuju `Aka, dan tiba di Tel Kaysan untuk 
menyerbu pasukan Eropa setiap hari. Mereka melakukan hal ini demi 
mengalihkan perhatian tentara Eropa dari pasukan Muslimin yang masih ada 
di kota `Aka. Pasukan Eropa ini pun melawan kedua kelompok pasukan 
Muslimin tersebut tanpa pernah merasa bosan. 

Pembakaran Menara-menara dan Pertempuran Armada 

Selama bermukim di `Aka, pasukan Eropa telah membangun tiga buah 
menara dari kayu yang sangat tinggi. Panjang masing-masing menara adalah 
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lima tingkat, dimana setiap tingkat diisi oleh pasukan-pasukan tempur. 
Mereka mengumpulkan kayu-kayu untuk membuat menara ini dari pulau-
pulau sekitar. Padahal sesungguhnya menara-menara seperti itu tidak pantas 
jika terbuat dari kayu. Mereka lalu melapisi kayu-kayu menara ini dengan 
kulit, tanah liat, dan obat-obatan yang bisa mencegah kebakaran. Mereka 
juga memperbaiki jalan menuju menara-menara tersebut. Mereka 
menghadapkan menara-menara itu ke arah kota `Aka dari tiga arah. 

Pada tanggal 20 Rabi`ul Awwal, mereka bergerak menyerang `Aka. 
Mereka berhasil mencapai pagar dan menyerang orang-orang yang ada di 
atasnya, serta berhasil menerobos dan mulai menimbun parit-parit. Kota ini 
pun hampir dipastikan kejatuhannya secara paksa. Lalu penduduknya 
mengirim seseorang dengan berenang di lautan untuk menemui Shalahuddin. 
Ia ditugaskan untuk memberitahu Shalahuddin bahwa mereka sedang 
terdesak, hampir dikalahkan, dan hampir terbunuh. Shalahuddin pun segera 
bergerak bersama pasukannya. Mereka maju menyerang tentara Eropa dari 
segala arah hingga mengalihkan perhatian mereka untuk memasuki kota 
`Aka. Dengan kondisi demikian, pasukan Eropa pun terpecah menjadi dua 
kelompok. Kelompok pertama menghadapi Shalahuddin, dan kelompok 
kedua menghadapi penduduk `Aka. Hanya saja beban yang dipikul oleh 
penduduknya menjadi lebih ringan sekarang. 

Pertempuran kemudian berlangsung selama 8 hari berturut-turut, dan 
berakhir pada tanggal 28. Kedua belah pihak sudah merasa jenuh dengan 
perang, dan bosan karena mereka selalu melakukannya tanpa henti siang dan 
malam. Tentara Muslimin pun sudah yakin bahwa pasukan Eropa akan 
berhasil menguasai kota ini, dengan melihat ketidak-mampuan orang-orang 
`Aka untuk bertahan terhadap serangan dari menara-menara Eropa. Padahal 
mereka tidak melewatkan satu taktik pun untuk dikerjakan, akan tetapi hal itu 
tidak ada gunanya. Bahkan mereka terus melempari menara itu dengan bahan 
bakar, akan tetapi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Semakin yakinlah 
mereka bahwa kekalahan sudah di depan mata. Akan tetapi Allah 
mendatangkan pertolongan dari sisi-Nya, sehingga Allah mengizinkan 
terbakarnya menara-menara tersebut. 

Penyebab terbakarnya menara-menara itu adalah bahwa ada seseorang 
dari Damaskus yang gemar mengumpulkan segala macam jenis bahan bakar, 
dan menghasilkan bahan-bahan yang bisa memperkuat pembakaran -ia ada di 
kota ‘Aka atas kehendak Allah. Orang-orang yang mengenalnya menghina 
dirinya karena hobinya itu. Ia mengatakan: “Saya tidak pernah melakukan 
percobaan, tapi saya hanya ingin mengetahuinya”. Ketika menyaksikan 
bahwa menara-menara itu telah didirikan untuk menyerang kota `Aka, ia 
segera membuat bahan-bahan yang bisa memperkuat pembakaran 
berdasarkan pengetahuannya. Bahan-bahan buatannya itu tidak bisa dihalangi 
oleh segala macam tanah liat dan lain sebagainya. Setelah selesai meramu 
bahan-bahan itu, ia datang menemui Emir Qaraqusy yang merupakan 
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pengendali kekuasaan di kota `Aka. Ia mengatakan kepada Emir: 
“Perintahkan para penembak meriam pelontar batu untuk menembak menara 
tersebut dengan benda yang saya berikan ini, hingga membakarnya”. 
Qaraqusy ketika itu sedang marah bercampur ketakutan akan nasib kota dan 
penduduknya. Rasa takut itu hampir-hampir membunuhnya. Ketika ia 
mendengar perkataan orang itu, maka ia pun bertambah marah. Ia 
menyepelekannya dan berkata: “Orang-orang yang pakar dalam bidang ini 
pun telah menembakkan segala macam bahan bakar ke arah menara itu, tetapi 
mereka tidak berhasil!” Akan tetapi orang-orang yang ada di situ 
mengatakan: “Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kemenangan melalui 
tangan orang ini. Tidak ada salahnya kita mencoba usulnya itu”. Qaraqusy 
pun lalu menyambut usulnya. Ia memerintahkan para penembak meriam 
pelontar batu untuk menembakkan sejumlah bahan bakar dan bahan kimia 
tanpa menggunakan api. Sementara itu jika melihat bahan-bahan yang 
ditembakkan itu tidak bisa membakar apa pun, pasukan Eropa berteriak-
teriak mengejek, sambil menari-nari dan bermain di atas atap menara. Emir 
pun terus memerintahkan pasukan penembak meriam pelontar batu untuk 
menembakkan lagi bahan-bahan itu dengan menggunakan api. Ketika menara 
pertama sudah terbakar, pasukan Muslimin berpindah menyerang menara 
kedua. Orang-orang yang ada di dalamnya pun lari menyelamatkan diri 
karena ketakutan. Menara ini terbakar, begitu pula dengan menara ketiga. Ia 
lalu menembak lagi untuk kedua kali dan ketiga kali, sampai api mengepung 
seluruh menara. 

Orang-orang yang ada di kelima tingkat menara itu lalu kalang kabut 
untuk menyelamatkan diri. Menara itu terbakar bersama orang-orang, dan 
berbagai macam perlengkapan perang dalam jumlah yang sangat besar yang 
ada di dalamnya. Hari itu merupakan hari bersejarah yang tidak pernah 
dilihat oleh manusia. Pasukan Muslimin melihatnya dengan perasaanamat  
gembira. Wajah mereka menjadi ceria setelah berduka, karena gembira 
melihat kemenangan dan keunggulan kaum Muslimin dalam peperangan. 
Sebab di kota itu mereka tidak punya siapa-siapa lagi kecuali teman atau 
lawan. 

Pembuat bahan kimia itu akhirnya dibawa menghadap Shalahuddin. 
Shalahuddin pun memberinya hadiah uang dalam jumlah besar dan tanah 
yang luas. Akan tetapi orang itu tidak mau menerima sebutir biji pun 
pemberian tersebut. Ia mengatakan: “Saya melakukan semua itu hanya 
karena Allah SWT. Saya tidak mengharapkan balasan kecuali dari-Nya 
semata”. Kabar gembira pun disebar ke seluruh pelosok negeri. Shalahuddin 
juga memerintahkan agar pasukan timur segera datang bergabung. Yang 
pertama kali datang adalah `Imaduddin Zanki Ibn Mawdud Ibn Zanki -
penguasa Sinjar, dan negeri-negeri al-Jazirah. Kemudian datang pula 
`Ala’uddin -putra `Izzuddin Mas`ud Ibn Mawdud Ibn Zanki. Ia diperintahkan 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  165

oleh ayahnya -penguasa Moshul- untuk datang bergabung dan memimpin 
pasukannya. Selanjutnya datanglah Zaynuddin Yusuf -penguasa Irbil. 

Setiap pasukan yang datang itu langsung maju menyerang pasukan 
Eropa, sementara yang lainnya bergabung dan ikut berperang, setelah itu baru 
mereka beristirahat. Armada Mesir pun datang. Tatkala mendengar 
kedatangannya, laskar Eropa segera mempersiapkan satu armada untuk 
mencegat perjalanan armada Mesir. Shalahuddin lalu maju bersama seluruh 
pasukannya untuk menyerbu pasukan Eropa dari segala penjuru, demi 
mengalihkan perhatian mereka dari armada Mesir. Tujuannya agar armada 
Mesir ini bisa masuk ke kota `Aka. Akan tetapi pasukan Eropa tidak 
terpancing dengan serangan itu. Pertempuran antara kedua belah pihak pun 
berlangsung di daratan dan lautan. Tidak ada hari yang begitu bersejarah 
seperti hari itu. Pasukan Muslimin merampas sebuah kapal dari tentara Eropa 
yang didalamnya masih berisi pasukan tempur lengkap dengan 
persenjataannya, begitu pula sebaliknya. Hanya saja korban yang tewas 
terbunuh di pihak Eropa lebih banyak ketimbang di pihak Muslimin, 
sehingga akhirnya sampailah armada Islam dengan selamat. 

Kedatangan Raja Jerman ke Syam dan Peristiwa 
Kematiannya 

Pada tahun ini Raja Jerman keluar dari negerinya. Jerman adalah salah 
satu bangsa Eropa yang paling banyak jumlahnya, dan yang paling kuat. Raja 
Jerman sangat dikejutkan dengan dikuasainya kembali Baytul Maqdis oleh 
kaum Muslimin. Ia lalu mengumpulkan pasukannya dan mempersiapkan 
segala keperluan mereka, untuk kemudian berangkat dari negaranya melalui 
Konstantinopel. Raja Romawi pun mengirim surat kepada Shalahuddin untuk 
memberitahukan hal ini. Ia berjanji kepada Shalahuddin bahwa Raja Jerman 
tidak akan bisa menyeberangi negerinya. Tetapi setelah pasukan Jerman tiba 
di Konstantinopel, Raja Romawi ternyata tidak mampu mencegah Raja 
Jerman untuk menyeberang karena jumlah pasukannya yang sangat banyak. 
Akan tetapi Raja Romawi berhasil memotong pasokan logistik mereka, 
sehingga tidak ada seorang pun rakyat Konstantinopel yang bisa membawa 
apa yang diperlukan oleh tentara Jerman kepada mereka. Laskar Jerman ini 
akhirnya mengalami kesulitan bekal dan pangan. Mereka lalu terus bergerak 
hingga menyeberangi teluk Konstantinopel, dan kemudian melalui wilayah 
negeri Islam, yaitu kerajaan Qalaj Arsalan Ibn Mas`ud Ibn Qalaj Arsalan Ibn 
Qalmasy Ibn Saljuq. Ketika tentara Jerman menginjakkan kaki mereka di 
perbatasan kerajaan, suku al-Turkiman melakukan perlawanan dan terus 
membuntuti serta membunuh anggota tentara Jerman yang tertinggal, dan 
mencuri benda-benda berharga dari mereka. Pada saat itu, musim dingin 
sedang melanda. Udara dingin pun terasa sangat menusuk dan salju turun 
bertumpuk. Pasukan Jerman akhirnya binasa oleh hawa dingin, rasa lapar dan 
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serangan dari suku al-Turkiman, sehingga jumlah mereka menyusut menjadi 
sangat sedikit. 

Tatkala mereka mendekati kota Qauniyyah, keluarlah Raja Quthbuddin 
Malik Syah Ibn Qalaj Arsalan untuk menghalangi mereka. Akan tetapi ia 
tidak mempunyai kekuatan, sehingga ia kembali ke Qauniyyah, dimana di 
sana ada ayahnya yang telah mendiamkan anaknya itu. Anak-anaknya sendiri 
tersebar di negerinya, dan masing-masing mereka menguasai satu 
wilayahnya. Ketika Quthbuddin kembali, pasukan Jerman begegas 
mengikutinya. Mereka pun tiba di Qauniyyah dan mengirim hadiah kepada 
Qalaj Arsalan. Mereka mengatakan: “Kami tidak bermaksud menyerang 
negeri Anda, sebab kami tidak menginginkannya. Kami hanya ingin menuju 
Baytul Maqdis”. Pasukan Jerman kemudian meminta agar ia mengizinkan 
rakyatnya untuk memberikan apa yang mereka perlukan berupa makanan dan 
lain sebagainya. Quthbuddin pun mengabulkan permintaan itu dan 
memberikan apa yang mereka inginkan, sehingga pasukan Jerman menjadi 
kenyang lagi. Kemudian setelah berbenah dan mendapat bekal, mereka 
segera berangkat lagi. Mereka juga meminta Quthbuddin untuk mencegah 
rakyatnya menyerang mereka, dan menyerahkan beberapa orang emirnya 
sebagai jaminan. Karena Quthbudin takut kepada mereka, ia lalu 
menyerahkan sekitar 20 orang emir yang ia benci. Pasukan Jerman lalu pergi 
bersama para emir ini. Meskipun begitu, para pencuri dan lainnya yang 
mengincar mereka masih tetap melakukan perampokan dan penyerangan. 
Raja Jerman lalu menangkap setiap emir yang mencoba menghalangi niatnya. 
Di antara mereka ada yang meninggal dalam tawanan, dan ada juga yang 
menebus dirinya. 

Sebelumnya Raja Qalaj Arsalan menulis surat kepada Shalahuddin 
memberitahukan tentang pasukan Jerman. Ia berjanji kepada Shalahuddin 
bahwa ia akan mencegah pasukan Jerman untuk melalui negerinya. Akan 
tetapi setelah mereka berhasil menyeberang, dan melalui wilayahnya, Qalaj 
Arsalan pun segera meminta maaf kepada Shalahuddin karena tidak bisa 
mencegah mereka. Ia beralasan karena anak-anaknya telah mengendalikan 
dirinya, mendiamkan dirinya, berpisah darinya, dan tidak lagi tunduk kepada 
perintahnya. 

Raja Jerman kemudian melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke kota 
Arman, yang dikuasai oleh Lafon Ibn Ishtifanah Ibn Lyon. Ia membantu 
pasukan Jerman dengan bantuan logistik dan makanan, serta memberikan 
mereka kekuasaan di negerinya. Ia menunjukkan kesetiaannya kepada 
mereka. Kemudian pasukan Jerman bergerak menuju Anthakiyyah. Di tengah 
perjalanan mereka bertemu dengan sebuah sungai. Mereka pun berhenti di 
sungai ini karena sang Raja ingin mandi di dalamnya. Ia pun masuk ke dalam 
sungai untuk mandi, tetapi tiba-tiba ia tenggelam di satu tempat di sungai itu, 
padahal air sungai itu tidak melebihi pusar seseorang. Allah telah melindungi 
kaum Muslimin dari kejahatannya. 
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Sementara itu, ketika mendengar berita bahwa pasukan Jerman berhasil 
menyeberang, Shalahuddin bermusyawarah dengan orang-orangnya. 
Sebagian besar mereka menyarankan agar dilakukan pencegatan dan 
penyerangan di tengah perjalanan, sebelum mereka tiba di kota `Aka. Akan 
tetapi Shalahuddin mengatakan: “Kita tetap tinggal di sini sampai mereka 
mendekati kota `Aka. Ketika itulah kita akan buka serangan agar pasukan 
kita yang berada di `Aka tidak menyerah”. Akan tetapi ia menugaskan 
pasukan-pasukannya, di antaranya pasukan Halab, Jabaliyyah, Ladziqiyyah, 
Sayraz dan lainnya, untuk bergerak menuju Halab dengan tugas menjaga 
wilayah tersebut dari kejahatan pasukan Jerman. Keadaan tentara Muslimin 
ketika mirip dengan apa yang telah difirmankan Allah SWT: 

“Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, 
dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak 
sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan 
bermacam-macam purbasangka”. 

Allah telah melindungi kaum Muslimin dari kejahatan mereka, dan 
mengalahkan tipu daya mereka. 

Sepeninggal Raja Jerman, anaknya yang ia bawa serta pun menggantikan 
posisinya. Ia lalu memutuskan untuk bergerak menuju Anthakiyyah, namun 
para pengikut mendiang Raja berbeda pendapat mengenai anak ini. 
Sebagiannya lebih suka agar ia kembali ke negaranya bersama pasukannya, 
akan tetapi ia menolak, sedangkan sebagian lagi lebih cenderung untuk 
menyerahkan kekuasaan kepada saudaranya. Ia pun kembali, dan 
mengerahkan orang-orang yang memang setia kepadanya. Ketika dihitung, 
jumlah orang-orang itu tidak lebih dari 43.000 orang. Mereka lalu diserang 
wabah penyakit dan kematian, dan tiba di Anthakiyyah dengan keadaan 
seperti habis bangkit dari kuburan. Penguasa Anthakiyyah lalu memberikan 
perawatan kepada mereka, dan mendukung mereka untuk bergerak menuju 
pasukan Eropa yang ada di kota `Aka. Mereka pun berjalan melalui Jabalah, 
Ladziqiyyah, dan kota-kota lainnya yang dikuasai oleh kaum Muslimin. Di 
tengah perjalanan, banyak dari anggota pasukan Jerman yang diculik dan 
dibunuh oleh penduduk Halab yang sebelumnya memang telah diperintahkan 
Shalahuddin untuk melakukan penjagaan. 

Demikianlah Allah telahmemberikan penjagaan terhadap kaum 
Muslimin, Padahal, sebelumnya mereka amat takut terhadap pasukan Jerman 
ini. Sebagai contoh bentuk rasa takut mereka adalah seperti yang terjadi pada 
beberapa orang emir Shalahuddin yang menguasai satu desa di Moshul -
begitu juga dengan saudara saya yang menguasai salah satu desa. Pendapatan 
desa tersebut diperoleh dari gandum, beras dan bibit, dan hasil penjualan 
panen tersebut dikirim kepadanya. Pada suatu ketika datanglah suratnya yang 
mengatakan “Jangan kalian jual sebutir biji pun. Perbanyak panen untuk 
kita”. Setelah itu datang lagi suratnya yang mengatakan “Juallah makanan, 
kita tidak begitu memerlukannya”. Emir tersebut lalu datang ke Moshul. Kita 
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menanyakan kepadanya mengapa ia melarang penjualan hasil panen, lalu 
mengizinkan penjualannya setelah itu dalam waktu yang tidak begitu lama. Ia 
mengatakan: “Ketika saya mendengar berita mengenai kedatangan pasukan 
Jerman, kami menjadi yakin bahwa kami tidak akan punya tempat tinggal 
lagi di Syam. Oleh karena itu saya tuliskan surat yang berisi larangan 
penjualan hasil panen, agar bisa kami simpan sebagai bekal jika kami pergi 
menemui kalian. Namun ketika Allah SWT membinasakan mereka, saya 
tuliskan perintah untuk menjualnya dan mengambil keuntungan dari harga 
jualnya”. 

Pertempuran Kaum Muslimin dengan Bangsa Eropa di 
Kota `Aka 

Pada tahun ini tanggal 20 Jumadil Akhir, pasukan Eropa keluar dari 
belakang parit-parit mereka dengan segenap kekuatan. Mereka maju 
menyerang pasukan Mesir dengan jumlah yang tak terhingga banyaknya. 
Panglima pasukan Mesir saat itu adalah al-Malik al-`Adil Abu Bakar Ibn 
Ayyub. Pasukan Mesir ini telah menempuh perjalanan jauh dan dipilih untuk 
menghadapi pasukan Eropa. Ketika kedua pasukan lalu bertemu, mereka 
bertempur dengan sengit hingga pasukan Mesir terdesak mundur. Pasukan 
Eropa pun berhasil memasuki perkemahan mereka, dan menjarah semua 
harta benda. Pasukan Mesir lalu melakukan perlawanan kembali di tengah-
tengah perkemahan mereka, hingga akhirnya pasukan Eropa berhasil terusir 
keluar. Kemudian sekelompok pasukan Mesir bergerak menuju parit-parit 
yang dibangun pasukan Eropa dan saling berbaris seperti semut, hingga 
akhirnya berhasil memotong jalur bantuan untuk pasukan Eropa yang keluar 
bertempur. Setelah jalur logistik terputus, mereka pun menyerang. Akan 
tetapi pedang-pedang telah menyambut mereka dari segala arah, hingga tidak 
ada seorang pun yang selamat. Korban tewas di pihak pasukan Eropa 
mencapai 10.000 orang. 

Di antara pasukan yang bertempur bersama pasukan Mesir adalah 
pasukan Moshul yang dipanglimai oleh `Ala’uddin Kharam Syah Ibn 
`Izzuddin Mas`ud -penguasa Moshul. Mereka bertempur dengan hebat, dan 
banyak memakan korban jiwa dari pihak Eropa. Semua ini tidak melibatkan 
pasukan elit bersama Shalahuddin, maupun pasukan sayap kiri Muslimin. 
Sementara itu, di pasukan sayap kiri ini terdapat `Imaduddin Zanki -penguasa 
Sinjar- pasukan Irbil, dan lain-lainnya. 

Setelah mengalami peristiwa mengerikan ini, semangat pasukan Eropa 
menjadi padam dan kekuatan mereka melemah. Karena itu, pasukan 
Muslimin menyarankan kepada Shalahuddin agar terus melakukan 
penyerangan, dan membuka front tempur dengan pasukan Eropa yang sedang 
ketakutan dan panik tersebut. Kebetulan pada keesokan harinya datanglah 
berita dari Halab kepada Shalahuddin yang mengabarkan tentang kematian 
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Raja Jerman, serta apa yang dialami oleh pasukannya yang terbunuh dan 
tertawan, hingga mereka menjadi hina dan jumlah mereka sedikit. Laskar 
Muslimin lalu sibuk menyebarkan berita ini dan senang. Mereka menduga 
jika pasukan Eropa yang sedang mereka hadapi mendengar berita ini, maka 
mereka akan bertambah takut dan lelah. 

Dua hari kemudian datanglah bala bantuan Eropa dari arah lautan 
bersama seorang kapten kapal yang bernama al-Kandahary -keponakan Raja 
Prancis dari ayahnya, dan keponakan Raja Inggris dari ibunya. Ia datang 
membawa harta yang jumlahnya tak terhingga. Begitu tiba, ia segera 
mengerahkan pasukan dan membagikan harta, sehingga hati dan jiwa 
pasukan Eropa menjadi kuat dan tenang kembali. Harry lalu mengabarkan 
kepada mereka bahwa bala bantuan akan tiba untuk mereka secara 
berkesinambungan. Mereka pun menjadi mantap untuk mempertahankan 
posisi mereka, dan tampak sekali ingin keluar menyerang kaum Muslimin 
dan bertempur. 

Mengetahui hal itu Shalahuddin pun berpindah dari posisinya menuju al-
Kharubah pada tanggal 27 Jumadil Akhir, agar medan tempur bertambah 
luas. Tempat itu sudah menebarkan bau bangkai manusia. Lalu secara tiba-
tiba pasukan Muslimin yang ada di kota `Aka menyerbu dan mengambil 
mesin-mesin perang yang telah disiapkan al-Kandahary. Mereka juga 
berhasil membunuh banyak sekali pasukan Eropa di sana. Setelah alat-alat 
perangnya dirampas, Al-Kandahary hendak menyiapkan satu meriam 
pelontar batu lagi, akan tetapi ia tidak bisa melakukannya karena pasukan 
Muslimin di `Aka selalu menghalangi dibangunnya perisai-perisai yang akan 
digunakan untuk melindungi para penembak meriam pelontar batu. Pasukan 
Eropa lalu membangun sebuah bukit kecil dari tanah di tempat yang jauh dari 
kota. Mereka memindahkan bukit ini sedikit demi sedikit mendekati kota, 
dan berlindung di baliknya. Setelah jarak cukup dekat bagi meriam agar bisa 
melontarkan batu menuju kota, mereka lalu memasang dua buah meriam 
pelontar batu di belakang bukit yang mereka jadikan perisai ini. 

Sementara itu kaum Muslimin di `Aka sudah terancam akan kehabisan 
logistik. Shalahuddin lalu mengirim kurir ke Alexandria dan memerintahkan 
mereka untuk mengirim makanan,  daging, dan lain-lain lewat kapal menuju 
`Aka. Bantuan itu terlambat datang, sehingga Shalahuddin kemudian 
meminta kiriman logistik kepada wakilnya yang ada di Beyrut. Ia pun lalu 
dikirimi satu kapal besar yang penuh berisi segala keperluan pasukan 
Muslimin, oleh para awak kapal yang menyamar dengan memakai seragam 
pasukan Eropa dan memasang salib di atas kapal. Sehingga ketika mereka 
tiba di `Aka, pasukan Eropa tidak mencurigai mereka. Pasukan Eropa 
menduga bahwa kapal kargo itu adalah milik mereka sendiri, oleh karenanya 
mereka tidak melakukan pemeriksaan. Ketika kapal itu telah melewati 
pelabuhan `Aka, awak kapalnya memasukkan prajurit Muslimin yang ada di 
`Aka ke dalam kapal. Pasukan Muslimin menjadi senang, bangkit, dan hati 
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mereka menjadi kuat. Mereka lalu menurunkan semua bantuan yang ada di 
kapal tersebut hingga pasokan logistik dari Alexandria pun tiba. 

Pada saat itu, keluarlah seorang Ratu Eropa dari seberang lautan bersama 
1.000 orang pasukan. Akan tetapi ia dicegat di sekitar Alexandria, dan 
dibunuh bersama seluruh pasukannya. Atas kejadian itu, pasukan Eropa 
menerima surat dari Paus yang merupakan penguasa Romawi Besar. Ia 
memerintahkan seluruh bangsa Eropa untuk tetap konsisten dengan tujuan 
mereka, dan memberitahukan bahwa ia telah memerintahkan seluruh bangsa 
Eropa untuk bergerak menurunkan bantuan kepada pasukan Eropa yang ada 
di `Aka, baik dari daratan maupun lautan. Ia juga memberitahukan bahwa 
bantuan untuk mereka telah tiba, sehingga kekuatan dan ambisi mereka pun 
bertambah. 

Keluarnya Pasukan Eropa dari Parit-parit Mereka 

Setelah bantuan berdatangan, ditambah lagi dengan al-Kandahary yang 
telah menyiapkan pasukan dan sejumlah uang yang cukup banyak, legiun 
Eropa bermaksud keluar dari parit-parit mereka untuk menyerang kaum 
Muslimin. Mereka menyerahkan kota `Aka kepada pasukan yang 
mengepungnya, dan menyerang penduduknya. Mereka keluar pada tanggal 
11 Syawal seperti pasir banyaknya, dan seperti api baranya. 

Ketika melihat hal itu, Shalahuddin segera memindahkan perbekalan dan 
perlengkapan tentara Muslimin ke Maymun yang berjarak sekitar 3 farsakh 
dari ‘Aka. Pasukannya yang terpisah darinya telah kembali ketika Raja 
Jerman tewas. Mereka mengikuti pasukan Eropa dengan seksama. Anak-anak 
Shalahuddin, al-Afdhal `Ali, al-Zhahir Ghazi dan al-Zhafir, berada di posisi 
jantung pasukan Muslimin. Sementara saudaranya -al-`Adil Abu Bakar- ada 
di sayap kanan pasukan bersama legiun Mesir dan pasukan lainnya yang 
bergabung. Sedangkan di sayap kiri pasukan terdapat `Imaduddin -penguasa 
Sinjar- Taqiyuddin -penguasa Humat- dan Mu`izzuddin Sanjar Syah -
penguasa Jazirah Ibn `Umar- bersama sekelompok emir-emirnya. Kebetulan 
Shalahuddin sedang terserang sakit perut yang memang biasa menimpanya. 
Ia lalu mendirikan sebuah tenda kecil di atas sebuah bukit dimana ia bisa 
melihat langsung pasukannya dari atas. Ia tinggal di sana dan mengawasi 
pasukannya. 

Pasukan Eropa pun mulai bergerak ke sebelah timur sungai yang ada di 
sana, hingga mencapai hulu sungai. Mereka lalu melihat pasukan Muslimin 
dalam jumlah yang sangat besar, hingga membuat mereka gentar ketakutan. 
Kemudian mereka diserang oleh pasukan pemanah yang menghujani mereka 
dengan anak panah, seolah anak panah itu menutup langit dan matahari. 
Demi menyaksikan hal tersebut, pasukan Eropa berpindah posisi ke sebelah 
barat sungai. Saat itu pasukan Eropa sudah berkumpul, dan saling bahu 
membahu. Paukan pemanah masih memanah mereka, dengan tujuan agar 
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pasukan Eropa menyerang mereka, lalu pasukan Muslimin menghadang 
mereka hingga pecahlah pertempuran. Hal itu untuk mengulur waktu agar 
pasukan bisa beristirahat sejenak. Pasukan Eropa sendiri menyesali tindakan 
mereka keluar dari parit-parit. Mereka akhirnya diam saja di posisi mereka 
dan menginap pada malam harinya. 

Keesokan paginya, pasukan Eropa kembali ke `Aka agar bisa berlindung 
kembali di dalam parit-parit mereka. Sedangkan pasukan pemanah masih saja 
menyerang mereka dari belakang, kadang dengan pedang, dan kadang dengan 
tombak. Setiap ada korban yang terbunuh di antara mereka, mereka 
membawanya agar pasukan Muslimin tidak mengetahui apa yang 
sesungguhnya telah mereka alami. Kalaulah bukan karena penyakit yang 
menimpa Shalahuddin, niscaya perang itu merupakan hari penentuan. Akan 
tetapi Allah menghendaki lain. Setelah pasukan Eropa berhasil mencapai 
parit-parit mereka dan tidak tampak lagi tanda-tanda mereka akan keluar, 
pasukan Muslimin kembali ke tenda-tenda mereka. Pada tanggal 23 Syawal 
juga, sekelompok pasukan Muslimin bersembunyi. Lalu keluarlah 400 orang 
prajurit Eropa. Pasukan Muslimin ini pun menghadapi mereka sebentar, lalu 
mereka berpura-pura mundur. Pasukan Eropa tersebut mengikuti mereka 
hingga melewati tempat persembunyian pasukan Muslimin lainnya, dan 
keluarlah pasukan yang bersembunyi menyerang pasukan Eropa, sehingga 
tidak ada satu orang pun yang selamat. Pada hari itu, banyak sekali tentara 
Eropa yang tewas terbunuh. 

Pada saat itu juga, musim kemarau dan paceklik melanda Eropa hingga 
harga gandum melambung mencapai lebih dari 100 Dinar Suriyah. Kaum 
Muslimin pun menunjukkan sikap terpuji dengan memberi mereka bantuan 
pangan dari negeri masing-masing, di antaranya adalah Emir Usamah -
penjaga Beyrut. Juga Sayfuddin `Ali Ibn Ahmad yang lebih dikenal dengan 
nama al-Masythub, yang mengirimkan makanan dari Shayda. Begitu pula 
dari `Asqalan dan tempat lainnya. Kalau bukan karena bantuan pangan 
tersebut, niscaya mereka akan binasa karena kelaparan. Khususnya pada 
musim dingin, ketika kapal-kapal mereka terjebak karena lautan membeku. 

Pergantian Pasukan di `Aka dan Kecerobohan di dalamnya 
hingga Kota ini Diambil-alih 

Di kala musim dingin menyerang dan badai bertiup kencang, bangsa 
Eropa mengkhawatirkan kapal-kapal mereka karena tidak bisa memasuki 
pelabuhan. Mereka lalu memindahkan kapal-kapal ini ke negeri mereka: Shur 
dan al-Jazair. Terbukalah jalan menuju `Aka dari lautan. Penduduk `Aka lalu 
mengirimkan surat kepada Shalahuddin untuk mengadukan keluh kesah dan 
kejenuhan mereka. Saat itu di kota ini ada Emir Hissamuddin Abu al-Hayja’ 
al-Samin, yang menjadi panglima pasukan Muslimin di kota `Aka. 
Shalahuddin lalu memerintahkan al-Malik al-‘Adil agar dilakukan pergantian 
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pasukan, dan mengeluarkan semua pasukan yang sudah lama berada di `Aka. 
Al-Malik al-`Adil lalu pindah ke tepi laut. Ia turun di kaki gunung Hayfa dan 
mengumpulkan kapal dan sekoci. Setiap kali ada kelompok pasukan yang 
datang, ia perintahkan mereka untuk memasuki `Aka dan mengeluarkan 
pasukan yang digantikan. Ia memasukkan 20 orang emir ke kota ini, dimana 
sebelumnya terdapat 60 orang emir. Mereka yang masuk berjumlah sedikit 
dibanding mereka yang keluar. 

Sementara itu, wakil-wakil Shalahuddin mengabaikan untuk 
menyiagakan pasukan dan menolong mereka. Padahal pada saat yang 
bersamaan, ada sekelompok orang Nashrani yang menjadi pengawas 
keuangan Shalahuddin. Jika ada sekelompok pasukan yang datang kepada 
mereka, mereka memberi tanda bermacam-macam, kadang dengan tanda 
pengenal dan kadang dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, banyak sekali 
pasukan yang terpisah-pisah. Ditambah lagi dengan kelambanan 
Shalahuddin, serta kepercayaannya kepada para wakilnya dan kelalaian 
mereka. 

Musim dingin pun berlalu, namun keadaan masih seperti itu. Kapal-kapal 
Eropa kembali lagi ke kota `Aka. Jalan pun terputus lagi kecuali seseorang 
yang berhasil berenang membawa sebuah surat. Di antara para emir yang 
masuk ke kota `Aka adalah Sayfuddin `Ali Ibn Ahmad al-Masythub, dan 
`Izzuddin Arsal yang menjadi panglima kabilah al-Asadiyah setelah Gauly 
dan lain-lain. Mereka memasuki kota `Aka pada awal tahun 587 H. Beberapa 
orang telah menyarankan kepada Shalahuddin untuk mengirimkan nafkah, 
kebutuhan dan logistik yang memadai untuk orang-orangnya yang berada di 
kota `Aka, sehingga hati fan jiwa mereka akan tenang atas apa yang mereka 
hadapi. Sebab Shalahuddin telah memerintahkan mereka untuk tetap tinggal 
di sana. Akan tetapi Shalahuddin tidak mau melakukan anjuran ini. Ia 
berprasangka bahwa mereka gelisah dan bosan, seingga hal itu akan 
membawa mereka kepada kekalahan dan kegagalan. Padahal yang terjadi 
adalah kebalikannya. 

Wafatnya Zaynuddin Yusuf -Penguasa Irbil- dan 
Perjalanan Muzhaffaruddin -Saudaranya- Menuju `Aka 

Zaynuddin Yusuf Ibn Zaynuddin `Ali bersama pasukannya telah 
bergabung bersama Shalahuddin, lalu ia jatuh sakit dan meninggal pada 
tanggal 18 Ramadhan.  Al-`Imad al-Katib telah menyebutkan dalam bukunya 
al-Barq al-Syami dengan menyatakan: “Kami datang menemui 
Muzhaffaruddin untuk memberikan penghormatan atas kematian saudaranya. 
Kami menyangka bahwa ia akan bersedih, karena ia tidak punya saudara lain 
selainnya. Ia juga tidak punya anak yang bisa mengalihkan perhatiannya. 
Ketika ia sedang berada dalam suasana berkabung seperti itu, ia malah 
memikirkan untuk menjaga apa yang telah ditinggalkan saudaranya. Ketika 
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itu ia sedang duduk di dalam tenda mendiang saudaranya. Ia telah 
menangkap beberapa orang emir saudaranya, menahan mereka lalu 
mengeksekusi mereka. Dan ia melupakan kota Eji, penguasa benteng 
Khaftidzakan. Ia lalu mengirim surat kepada Shalahuddin untuk meminta 
Irbil agar ia bisa lengser dari Harran dan al-Reha. Shalahuddin pun 
memberikan Irbil kepadanya. Wilayah itu masih ditambah dengan Syaharzur 
beserta seluruh wilayahnya, Darbandaqrabaly dan Bani Qafjaf. Setelah 
Zaynuddin meninggal dunia, Mujahiduddin Qaymaz membuat perjanjian 
dengan mereka yang pernah di Irbil karena ambisi mereka untuk menguasai 
Irbil, juga karena bersihnya catatan sejarah Mujahiduddin. Mereka meminta 
Irbil agar bisa berkuasa kembali. Mujahiduddin dan kawannya -`Izzuddin 
Ayabik Mas`ud Ibn Mawdud- tidak mau melakukannya karena takut kepada 
Shalahuddin. Penyebab utama dari dibiarkannya Irbil adalah bahwa `Izzuddin 
pernah menangkap Mujahiduddin hingga Zaynuddin bisa berkuasa di Irbil. 
Kemudian `Izzuddin mengeluarkan Mujahiduddin dari tahanan dan 
mengangkatnya sebagai wakilnya. Ketika Mujahiduddin menjadi wakil 
`Izzuddin, `Izzuddin tidak bisa berkuasa. `Izzuddin lalu mengangkat 
seseorang yang dulunya adalah pembantu Mujahiduddin untuk 
mendampinginya, untuk membantunya dalam memerintah dan memecahkan 
permasalahan yang rumit-rumit. Hal itu membuat Mujahiduddin mendapat 
banyak kecaman. Ketika meminta Irbil, Mujahiduddin berkata kepada orang 
yang percaya kepadanya: ‘Saya tidak akan melakukannya agar seseorang 
tidak bisa berkuasa di sana, dan tanganku tertahan darinya’. Lalu datanglah 
Muzhaffaruddin ke Irbil dan menguasainya. Ia lalu menjadi duri dalam tubuh 
dinasti Atabikiy. Duri yang tidak bisa dicabut dari kota Irbil. Kita akan 
kisahkan apa yang mereka lakukan waktu demi waktu setelah itu, jika Allah 
menghendaki”. 

Penguasaan Pasukan Eropa atas Kota Syalab dan 
Kembalinya Kota ini ke Tangan Kaum Muslimin 

Pada tahun ini, Ibn al-Zank -salah seorang raja Eropa yang berkuasa di 
sebelah barat negeri Spanyol- menguasai kota Syalab. Kota ini termasuk kota 
terbesar milik kaum Muslimin di Spanyol. Berita ini lalu terdengar oleh Emir 
Abu Yusuf Ya`qub Ibn Yusuf Ibn `Abdul Mu’min -penguasa Maroko dan 
Spanyol. Ia segera menyiapkan pasukannya dalam jumlah besar, dan 
bergerak menuju Spanyol. Ia menyeberangi selat dan mengerahkan satu 
kelompok besar pasukannya melalui lautan, sampai akhirnya ia tiba di kota 
Syalab dan mengepungnya. Ia memerangi semua orang Eropa yang ada di 
sana hingga mereka berhasil dikalahkan dan meminta jaminan keamanan. 
Abu Yusuf pun menjamin keamanan mereka. Setelah itu mereka 
menyerahkan kota ini, dan kembali pulang ke negeri mereka. 

Setelah itu, Abu Yusuf mengerahkan pasukannya yang berasal dari klan 
al-Muwahhidun, bersama sejumlah besar orang Arab untuk melakukan 
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pembebasan atas empat kota yang telah dikuasai bangsa Eropa selama 40 
tahun. Mendengarnya pun bangsa Eropa bercerai berai karena pasukan 
Muslimin ini begitu ditakuti. Raja Toledo lalu meminta berdamai, dan Abu 
Yusuf akhirnya mengabulkan untuk berdamai dengannya selama lima tahun. 
Kemudian Abu Yusuf kembali ke Marakisy. 

Gencatan senjata yang dibuat oleh Raja Toledo itu sebenarnya ditentang 
oleh sekelompok orang Eropa yang tidak suka perdamaian, tapi mereka tidak 
bisa menunjukkan perlawanan. Mereka tetap tidak mau menerima 
perdamaian hingga memasuki tahun 591 H, dan setelah itu mereka bergerak. 
Kita akan ceritakan kisah mereka di sana nanti, jika Allah menghendaki. 

Perang antara Ghiyatsuddin dan Sultan Syah di Khurasan 

Sultan Syah, saudara Khawarizm Syah, menyerbu negara Ghiyatsuddin 
dan Mu`izzuddin -keduanya adalah raja al-Ghawriyah- dari Khurasan. 
Ghiyatsuddin pun bersiap-siap ingin berperang dengan Sultan Syah, dan 
keluar bersama pasukannya dari Fayruzkuh menuju Khurasan pada tahun 585 
H. Ia berpindah-pindah antara kota al-Thaliqan, Yanjadah, Moru, dan 
lainnya. Ia tetap seperti itu hingga memasuki tahun 586 H. Kedua pasukan 
lalu bertemu dan pertempuran pecah. Sultan Syah berhasil dikalahkan, dan 
Ghiyatsuddin pun mengambil alih sebagian wilayah kekuasaannya, dan 
kembali ke Ghaznah. 

Beberapa Peristiwa 

Pada tahun ini di bulan Rabi`ul Awwal, Khalifah al-Nashir li Dinillah 
menerima penyerahan Haditsah `Anah. Sebelumnya ia telah mengerahkan 
pasukan ke kota itu dan mengepungnya pada 585 H. Pasukan Khalifah 
menyerang kota itu dengan hebat hingga korban berjatuhan di kedua belah 
pihak. Ketika persediaan logistik dan pangan menipis, penduduknya 
menyerahkan kota ini dengan ganti tanah kekuasaan yang mereka tentukan. 
Penguasa dan penduduk kota ini lalu pergike Baghdad, dan mereka lalu 
diberi tanah kekuasaan dan berpencar ke seantero negeri. Mereka terhimpit 
oleh kebutuhan hidup hingga saya melihat sebagian mereka terpaksa 
mengemis kepada pelayan-pelayan. Kita berlindung kepada Allah dari 
hilangnya nikmat dari-Nya, dan hilangnya kesehatan dari-Nya. 

Pada tahun ini Mas`ud Ibn al-Badir meninggal dunia. Ia banyak 
meriwayatkan hadits, bagus tulisan tangannya, luhur dan terpercaya. 

Pada tahun ini juga Abu Hamid Muhammad Ibn `Abdullah Ibn al-Qasim 
al-Syaharzuri meninggal dunia di Moshul. Dulunya ia adalah seorang qadhi 
di Halab dan seluruh wilayahnya. Ia adalah seorang pemimpin yang cerdas, 
berkepribadian mulia, dan selalu merujuk kepada agama dan moral. 
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Memasuki Tahun 587 H 

Pengepungan al-Jazirah oleh `Izzuddin Penguasa Moshul 

Pada tahun ini di bulan Rabi`ul Awal, Atabik `Izzuddin Mas`ud Ibn 
Mawdud Ibn Zanki -penguasa Moshul- bergerak menuju Jazirah Ibn `Umar 
untuk mengepungnya. Di sana masih ada penguasanya, yaitu Sanjar Syah Ibn 
Sayfuddin Ghazi Ibn Mawdud, yang masih keponakan `Izzuddin. Penyebab 
penyerangan itu adalah dikarenakan Sanjar Syah sering menyakiti 
perasaannya. Ia selalu membuat gara-gara dan menjelek-jelekkan `Izzuddin 
di depan Shalahuddin. Terkadang ia mengatakan kalau `Izzudin ingin 
menyerang negara Shalahuddin, dan lain waktu ia mengatakan bahwa 
`Izzuddin membuat perjanjian dengan musuh-musuh Shalahuddin dan 
menganjurkan mereka untuk menyerang Shalahuddin, dan hal-hal 
menyakitkan lainnya. `Izzuddin sendiri bersabar dan menahan diri atas 
perbuatan yang dibenci itu karena rasa sayangnya, kadang juga disebabkan 
rasa segannya kepada Shalahuddin karena penyerahan al-Jazirah kepadanya. 

Pada tahun yang lalu, penguasa al-Jazirah pergi menemui Shalahuddin 
yang sedang berada di kota `Aka dalam rombongan para penguasa wilayah. 
Ia tinggal di sana semalam dan meminta legislasi untuk pulang ke negerinya. 
Shalahuddin pun mengatakan kepadanya: “Di sini kita bersama kumpulan 
para penguasa wilayah. Di antara mereka terdapat `Imaduddin -penguasa 
Sinjar- yang lebih tua darimu, dan ada juga sepupumu -`Izzuddin- yang lebih 
muda darimu. Jika engkau membuka pintu ini, maka yang lain akan 
mengikuti tindakanmu”. Akan tetapi Sanjar Syah tidak menghiraukan ucapan 
Shalahuddin, dan bersikeras untuk pulang. Ketika itu di depan Shalahuddin 
telah ada beberapa kelompok penduduk al-Jazirah yang meminta tolong atas 
tindakan Sanjar Syah yang selama ini menzhalimi mereka, dan mengambil 
harta serta properti mereka. Oleh karena itu, Sanjar Syah takut kepada 
Shalahuddin. Ia masih juga berusaha meminta izin untuk pulang ke negerinya 
sampai `Idul Fitri tahun 586 H. 

Malam itu juga Sanjar Syah menaiki kudanya dan datang ke tenda 
Shalahuddin, sementara ia telah mengizinkan para pengikutnya untuk pulang 
terlebih dahulu sambil membawa perbekalan mereka, dan meninggalkan 
Sanjar Syah sendirian. Ketika sampai di kemah Shalahuddin, Sanjar Syah 
meminta izin dengan mengirim surat. Saat itu Shalahuddin sedang terbaring 
sakit diserang demam dan tubuhnya berkeringat, sehingga tidak bisa 
memberinya izin. Sanjar Syah berjalan mondar-mandir di depan pintu kemah 
Shalahuddin hingga Shalahuddin memberinya izin. Ketika memasuki tenda 
Shalahuddin, Sanjar Syah mengucapkan selamat hari raya, memeluknya dan 
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mengucapkan perpisahan. Shalahuddin berkata kepadanya: “Kita tidak 
mengetahui urusan kesehatan. Kamu berniat untuk pulang. Bersabarlah kamu 
hingga kami kirimkan berita selanjutnya. Kamu tidak diizinkan untuk pergi 
setelah kamu tinggal bersama kami”. Akan tetapi Sanjar Syah tidak 
mempedulikannya. Ia tetap mengucap kata perpisahan dan beranjak pergi. 

Sementara itu, Taqiyuddin `Umar -keponakan Shalahuddin- sedang 
bersiap-siap dari negerinya, Humat, bersama pasukannya. Shalahuddin lalu 
menulis surat yang memerintahkannya untuk membawa kembali Sanjar Syah 
ke hadapan Shalahuddin secara baik-baik maupun secara paksa. Shalahuddin 
menceritakan kepada Taqiyuddin mengenai Sanjar Syah dengan mengatakan: 
“Saya tidak pernah melihat orang seperti Sanjar Syah yang membangkang. 
Saya tanyakan kepadanya tentang sebab kepergiannya, tapi ia malah 
melawan saya. Lalu saya katakan kepadanya bahwa saya telah mendengar 
keadaan yang sesungguhnya, dan ia tidak layak untuk pergi tanpa izin dan 
hadiah dari Sultan yang bisa menghilangkan rasa lelahnya. Saya meminta 
untuk kembali. Akan tetapi ia tidak mau mendengar ucapan saya. Ia malah 
berbicara kepada saya seakan saya ini adalah budaknya. Tatkala saya melihat 
hal itu, saya katakan kepadanya jika ia kembali maka balasannya adalah 
kebaikan. Jika tidak mau, maka saya akan paksa dirinya untuk kembali. Ia 
pun turun dari kudanya dan berlutut di hadapan saya, dan mengatakan: ‘Anda 
telah menyewa saya’. Ia mulai menangis, dan saya pun takjub dibuatnya. 
Pertama karena ketololannya, dan yang kedua karena kerendahan dirinya. Ia 
lalu kembali bersama saya”. Setelah kembali, ia tinggal bersama Shalahuddin 
selama sepuluh hari. 

Shalahuddin lalu mengirimkan surat kepada `Izzuddin Atabik yang 
memerintahkannya untuk menyerang, mengepung, dan mengambil alih al-
Jazirah. Shalahuddin mengirimkan surat itu ketika Sanjar Syah sedang dalam 
perjalanan pulang ke negerinya. Shalahuddin memerintahkan `Izzuddin untuk 
menangkap Sanjar Syah jika sudah kembali. Akan tetapi `Izzuddin takut jika 
Shalahuddin melakukan hal itu sebagai tipuan untuk menangkapnya karena 
telah melanggar perjanjian. Oleh karena itu, `Izzuddin tidak melakukan 
permintaan Shalahuddin, tetapi ia mengirimkan surat kepadanya dan 
mengatakan kepada Shalahuddin: “Saya ingin tulisan tangan Anda secara 
langsung mengenai hal ini, dan diumumkan di al-Jazirah”. Lalu para kurir 
dari kedua belah pihak bergantian datang untuk membicarakan hal itu hingga 
tahun 586 H berlalu. Tercapailah kesepakatan di antara mereka berdua. 
`Izzuddin lalu bergerak menuju al-Jazirah , dan mengepungnya selama 4 
bulan lebih beberapa hari, yang berakhir pada bulan Sya`ban. Akan tetapi 
`Izzuddin tidak berhasil menguasainya, bahkan terjadi kesepakatan antara 
dirinya dengan Sanjar Syah melalui perantaraan kurir Shalahuddin 
(Shalahuddin sebelumnya telah mengutus kurir setelah bermaksud 
menyerang al-Jazirah, dan menyatakan bahwa penguasa Sinjar, penguasa 
Irbil dan lainnya, telah mema`afkan Sanjar Syah). Kemudian tercapailah 
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kesepakatan bahwa `Izzuddin menguasai separuh wilayah al-Jazirah, dan 
Sanjar Syah menguasai separuh sisanya. Dengan demikian Sanjar Syah masih 
memiliki separuh wilayah al-Jazirah. 

`Izzuddin lalu kembali ke Moshul. Setelah itu Shalahuddin mengatakan: 
“Tidak pernah diceritakan kepada saya tentang kejahatan melebihi kisah 
Sanjar Syah. Telah banyak diceritakan kepada saya mengenai dirinya dengan 
banyak hal-hal besar. Setelah saya melihatnya, ternyata semua yang 
diceritakan itu tidak ada apa-apanya di mata saya”. 

Penyeberangan Taqiyuddin di Sungai Furat, Kekuasaannya 
atas Harran dan Negeri-negeri al-Jazariyah dan 
Perjalanannya Menuju Khalath serta Kematiannya 

Pada tahun ini di bulan Shafar, Taqiyuddin bergerak dari Syam menuju 
negeri-negeri al-Jazariyah, Harran dan al-Reha. Sebelumnya daerah ini telah 
diberikan kepadanya oleh pamannya -Shalahuddin- setelah mengambilnya 
dari Muzhaffaruddin, ditambah lagi dengan apa yang telah dimilikinya di 
Syam. Shalahuddin telah menetapkan bersamanya bahwa ia memberikan satu 
kota kepada pasukannya untuk tempatnya kembali bersama mereka, sebagai 
pertahanan menghadapi pasukan Eropa. 

Setelah menyeberangi Furat dan memperbaiki keadaan di kota, 
Taqiyuddin bergerak menuju Muyafariqayn yang merupakan daerah 
kepunyaannya. Ketika tiba di sana, ia mulai tertarik lagi untuk menduduki 
daerah-daerah di sekitarnya. Ia lalu bermaksud menyerang kota Hani yang 
merupakan wilayah Diyar Bakr. Ia mengepungnya dengan pasukan sebanyak 
700 orang, dan berhasil menguasainya. 

Ketika mendengar bahwa Taqiyuddin telah menduduki Hani, Sayfuddin 
Bektamar segera mengumpulkan pasukannya. Bektamar lalu bergerak untuk 
melawan Taqiyuddin dengan pasukan berjumlah 4.000 orang tentara. Ketika 
kedua pasukan ini bertemu, pertempuran pun pecah. Pasukan Khalath milik 
Shalahuddin tidak bisa bertahan, sehingga mereka dikalahkan dan mundur. 
Taqiyuddin lalu mengikuti gerak mundur pasukannya dan masuk kembali ke 
negeri mereka. Bektamar sendiri telah menangkap Majduddin Ibn Rasyiq -
menteri Syah Arman, dan memenjarakannya di sebuah benteng di sana. 
Setelah dikalahkan, Bektamar menulis surat kepada penjaga benteng dan 
memerintahkannya untuk membunuh Ibn Rasyiq. 

Lalu datanglah pasukan agresor bersama Taqiyuddin yang telah 
mengepung benteng. Taqiyuddin merampas surat itu dan menduduki benteng, 
serta membebaskan Ibn Rasyiq. Setelah itu ia bergerak menuju Khalath dan 
mengepungnya. Ia tidak bersama pasukan yang besar. Oleh karenanya ia 
tidak bisa mendapat apa yang diinginkannya. Ia lalu kembali dari Khalath 
dan menuju Mulazkurdi untuk mengepungnya. Ia menekan penduduk kota itu 
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dan tinggal di sana agak lama. Setelah terdesak, penduduk kota meminta 
penundaan selama beberapa hari. Taqiyuddin pun mengabulkan permintaan 
itu. Kemudian ia jatuh sakit, dan meninggal dua hari sebelum habisnya masa 
penundaan penyerahan kota. Sepeninggalnya, pasukannya pun bercerai berai. 
Anaknya dan para pengikutnya membawa jenazahnya menuju Muyafariqayn. 
Bektamar pun pulang dan kedudukannya menjadi kuat. Kekuasaannya tetap 
bertahan setelah hampir hilang. Peristiwa ini merupakan peristiwa bahagia 
setelah kesusahan. Ibn Rasyiq selamat dari upaya pembunuhan, sedangkan 
Bektamar selamat dari pengambil-alihan kekuasaan. 

Kedatangan Pasukan Eropa dari Barat Melalui Lautan di 
Kota `Aka 

Pada tahun ini tibalah bantuan dari bangsa Eropa yang ada di seberang 
lautan kepada pasukan Eropa yang berada di `Aka. Di antara mereka, yang 
pertama kali datang adalah Raja Philip -Raja Prancis. Ia adalah raja dengan 
garis keturunan terhormat meskipun wilayah kekuasaannya sangat kecil. 
Kedatangannya ke Kota `Aka pada tanggal 12 Rabi`ul Awwal tidak 
membawa pasukan dalam jumlah besar seperti yang diduga orang. Ia hanya 
membawa enam buah kapal perang besar. Pasukan Eropa yang berada di 
`Aka pun menjadi tenang dan kuat hatinya, sehingga bersemangat untuk 
melanjutkan peperangan melawan tentara Muslimin yang ada di `Aka. 

Sementara itu, Shalahuddin sedang berada di Syafar`am. Setiap hari ia 
berkuda menyerang Eropa untuk meyibukkan mereka dari usaha menyerbu 
kota. Shalahuddin lalu mengirim surat kepada penjaga Beyrut, dan 
memerintahkannya untuk mempersiapkan seluruh kapal perang dan sekoci 
miliknya, dan memenuhinya dengan pasukan tempur. Ia memerintahkan agar 
kapal itu dikerahkan di lautan untuk mencegah pasukan Eropa lainnya keluar 
menuju `Aka. Penjaga Beyrut melaksanakan perintah itu dan mengerahkan 
kapal-kapalnya di lautan. Secara kebetulan mereka bertemu dengan lima 
kapal perang yang penuh dengan pasukan tempur milik Raja Inggris yang 
langsung dipimpinnya sendiri, sehingga ia tertahan di Cyprus. Pecahlah 
pertempuran antara kapal perang Muslimin melawan kapal perang Eropa, 
dimana pasukan Muslimin berhasil mengungguli mereka, dan berhasil 
mengambil serta menjarah semua perbekalan dan perlengkapan yang dibawa 
pasukan Eropa. Mereka juga menahan beberapa orang pasukan Eropa. 

Selain itu Shalahuddin juga mengirim surat kepada para wakil yang 
berada dekat dengan posisinya, untuk melakukan hal serupa. Mereka pun 
melaksanakan perintah tersebut. Sedangkan pasukan Eropa yang berada di 
kota `Aka masih terus menggempur pasukan Muslimin yang berada di dalam 
kota. Mereka menggunakan tujuh buah meriam pelontar batu pada tanggal 4 
Jumadil Awwal. Demi melihat hal tersebut, Shalahuddin segera berpindah 
dari Syafar`am. Ia menyerang pasukan Eropa agar pasukannya tidak merasa 
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kelelahan untuk datang dan pergi bertempur. Setiap kali pasukan Eropa 
bergerak ke medan perang, Shalahuddin segera menaiki kuda bersama 
pasukannya untuk menyerang terlebih dahulu dari belakang parit mereka, 
sehingga pasukan Eropa menjadi sibuk menangkis serangan itu. Dengan 
begitu pasukan Muslimin yang berada di dalam kota tidak terlalu berat 
melawan gempuran pasukan Eropa. 

Kemudian pada tangal 13 Jumadil Awwal, tibalah Raja Inggris yang di 
tengah perjalanannya berhasil menguasai kepulauan Cyprus, dan mengambil 
alihnya dari tangan Romawi. Setelah menguasai Cyprus, Raja Inggris 
bergerak bersama Raja Cyprus. Hal itu merupakan ekspansi kekuasaan Raja 
Inggris dan tambahan kekuatan bagi bangsa Eropa. Raja Inggris tiba di `Aka 
dengan 25 kapal perang yang penuh berisi dengan perlengkapan perang dan 
pasukan tempur, sehingga kekuatan jahat Eropa semakin bertambah dan 
keberanian mereka menghadapi pasukan Muslimin semakin hebat. Raja 
Inggris merupakan pria sejati zamannya, pemberani, licik, tangguh dan tegar. 
Pasukan Muslimin diuji dengan satu bencana yang tidak ada bandingnya. 

Setelah mendengar berita kedatangannya, Shalahuddin memerintahkan 
untuk mempersiapkan satu kapal besar yang membawa pasukan, bekal, dan 
peralatan. Kapal itu disiapkan dan berangkat dari Beyrut dengan membawa 
700 orang prajurit. Secara kebetulan kapal ini berjumpa dengan rombongan 
Raja Inggris. Raja Inggris lalu menggempur kapal ini, dan pasukan yang ada 
di kapal mencoba bertahan terhadap serangan Raja Inggris. Tatkala mereka 
sudah putus asa akan keselamatan mereka, panglima kapal tersebut turun ke 
bawah geladak kapal. Panglima tersebut bernama Ya`qub al-Halaby -
panglima al-Jundariyah- yang lebih dikenal dengan julukan Ghulam Ibn 
Syaqatayn. Ia melobangi kapal ini, agar pasukan Eropa tidak bisa 
merampasnya beserta seluruh isinya. Tenggelamlah kapal tersebut. 

Sementara itu kota `Aka membutuhkan tambahan pasukan, karena satu 
sebab yang telah kami sebutkan. Kemudian pasukan Eropa membuat 
kendaraan perang dan maju dengan menggunakan kendaraan tersebut, akan 
tetapi tentara Muslimin keluar dan memerangi mereka di luar kota sehingga 
berhasil merampas kendaraan tersebut. Demi melihat bahwa usaha itu tidak 
ada gunanya sama sekali, pasukan Eropa lalu membangun sebuah bukit besar 
yang terbuat dari tanah dengan bentuk memanjang. Mereka masih berusaha 
untuk mendekati kota dengan bertempur di balik bukit buatan itu. Akibatnya, 
mereka tidak bisa terkena serangan dari arah kota, sebab bukit itu hampir 
separuh tingginya dari kota. Tidak ada satu taktik pun yang dimiliki oleh 
pasukan Muslimin untuk melawan mereka, baik dengan api maupun dengan 
lainnya. Ketika itu, bencana besar dirasakan oleh pasukan Muslimin yang 
berada di kota `Aka. Mereka lalu mengirim surat kepada Shalahuddin untuk 
memberitahukan keadaan mereka, akan tetapi Shalahuddin pun tidak bisa 
berbuat apa-apa. 
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Pendudukan Eropa atas Kota `Aka 

Pada hari Jum`at tanggal 17 Jumadil Akhir, pasukan Eropa -semoga 
Allah melaknat mereka- berhasil merebut kota `Aka. Perebutan kekuasaan itu 
merupakan bencana yang pertama kali dirasakan oleh pasukan Muslimin 
yang ada di kota itu. 

Emir Sayfuddin `Ali Ibn Ahmad al-Hakkari, yang dikenal dengan nama 
al-Masythub sedang berada di sana. Ia bersama sejumlah emir, dan 
merupakan yang paling tua dan yang paling senior. Ia lalu keluar menemui 
Raja Prancis. Ia berusaha menyerahkan kota itu beserta seluruh isinya dengan 
syarat agar orang-orang Islam yang ada di kota dibebaskan, dan 
diperbolehkan untuk bergabung dengan Sultan mereka. Akan tetapi Raja 
Prancis tidak mau mengabulkan permintaan tersebut, sehingga kembalilah 
`Ali Ibn Ahmad ke dalam kota. Orang-orang yang ada di kota ketakutan dan 
hati mereka menjadi lemah. Mereka merasa terhina. Kemudian beberapa 
orang emir yang berada di kota `Aka ini -setelah melihat apa yang sudah 
dilakuakan oleh emir al-Masythub, dan penolakan bangsa Eropa untuk 
mengabulkan permintaan mereka- diam-diam mengambil kuda pada malam 
hari dan menyelinap pergi untuk bertemu dengan pasukan Muslimin. Emir-
emir ini adalah `Izzuddin Arsal al-Asadi, Ibn `Izzuddin Gauly dan Sanqar al-
Wasyaqi, ditambah beberapa pengawal mereka. Pagi harinya, demi 
mengetahui hal tersebut, orang-orang yang ada di kota semakin bertambah 
payah dan ketakutan. Mereka yakin bahwa mereka akan segera binasa. 

Kemudian pasukan Eropa mengirimkan surat kepada Shalahuddin yang 
intinya meminta penyerahan kota, dan juga meminta Shalahuddin agar 
menyerahkan salib al-Shalbut kepada mereka. Shalahuddin pun mengabulkan 
permintaan tersebut, dengan syarat agar seluruh tawanan dibebaskan 
sejumlah orang-orang Islam yang ada di kota. Akan tetapi pasukan Eropa 
tidak puas dengan apa yang diberikan Shalahuddin. Mereka lalu mengirim 
utusan yang memerintahkan orang-orang di `Aka untuk keluar dari kota 
dengan satu tangan, dan meninggalkan kota beserta seluruh isinya. Utusan itu 
berjanji kepada mereka, bahwa ia akan pergi bersama mereka ke arah mana 
mereka keluar bersama pasukan Shalahuddin. Di sanalah pasukan Eropa 
menyerbu mereka agar mereka bisa segera menyusul menemui Shalahuddin. 
Orang-orang pun bergegas mengemasi semua yang bisa dibawa. Mereka 
hampir saja selesai berkemas kalau saja pagi tidak menjelang, sehingga 
batallah niatan mereka karena mereka akan terlihat. 

Setelah orang-orang Islam di `Aka tidak berhasil mempertahankan kota 
itu, pasukan Eropa menyerbu mereka dengan segenap kekuatan. Lalu naiklah 
seseorang ke atas pagar kota untuk mengibarkan bendera agar bisa dilihat 
oleh pasukan Muslimin. Bendera itu merupakan sinyal jika kota beserta 
penduduknya menghadapi masalah serius. Tatkala melihat bendera itu, 
meledaklah jerit tangis laskar Muslimin. Mereka pun maju menyerang 
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pasukan Eropa dari segenap penjuru untuk mengalihkan serangan pasukan 
Eropa terhadap orang-orang Islam yang ada di kota. Shalahuddin berada di 
barisan terdepan. Saat itu pasukan Eropa telah mengosongkan parit-parit 
mereka, dan sedang menuju ke arah kota. Pasukan Muslimin mendekati parit-
parit mereka sehingga hampir saja memasuki dan mendudukinya, lalu 
melancarkan serangan terhadap pasukan Eropa dari dalam parit buatan 
mereka. Terjadi kericuhan dan kembalilah pasukan Eropa untuk mencegah 
gerakan pasukan Muslimin. Pasukan Eropa menyerahkan serangan mereka 
terhadap orang-orang yang ada di kota, kepada prajurit yang mau 
melakukannya saja. 

Demi melihat bahwa Shalahuddin tidak bisa berbuat apa-apa untuk 
menolong pasukan Muslimin yang ada di kota, al-Masythub pun keluar 
menemui pasukan Eropa. Ia mencapai kesepakatan dengan mereka untuk 
menyerahkan kota, dan agar orang-orang yang ada di dalam kota bisa keluar 
dengan jiwa dan harta mereka. Ia berjanji akan membayar tebusan sebesar 
200.000 Dinar, 500 tawanan panglima-panglima terkenal, mengembalikan 
salib al-Shalbut, dan 14.000 Dinar untuk al-Markis -penguasa kota Shur. 
Pasukan Eropa menyetujui permintaan dan syarat tersebut, dan memintanya 
untuk bersumpah menepati janjinya. Mereka juga meminta batas waktu 
pelunasan tebusan dan penyerahan tawanan selama 2 bulan. Setelah 
bersumpah, al-Masythub menyerahkan kota `Aka kepada bangsa Eropa. 
Pasukan Eropa lalu memasuki kota ini dengan damai dan selamat. 

Namun etelah berhasil menguasai kota, pasukan Eropa mengkhianati 
perjanjian. Pasukan Eropa menangkap dan memenjarakan orang-orang Islam 
di kota, dan mengambil seluruh harta yang ada. Tampaknya mereka 
melakukan itu agar mereka segera bisa menerima apa yang dijanjikan kepada 
mereka. Mereka lalu mengirim surat kepada Shalahuddin untuk mengirimkan 
uang, tawanan dan salib, hingga mereka membebaskan seluruh tawanan yang 
mereka penjarakan. 

Shalahuddin segera mengumpulkan uang yang ia keluarkan terlebih 
dahulu dari pemasukan kas negara sebagai cara teraman untuk 
menyelamatkan sandera. Setelah terkumpul uang sejumlah 100.000 Dinar, 
Shalahuddin mengumpulkan emir-emirnya dan bermusyawarah dengan 
mereka. Emir-emirnya menyarankan agar ia tidak mengirim apapun juga 
hingga ia bisa meminta mereka berjanji untuk membebaskan anak buahnya. 
Mereka juga mengimbau agar Shalahuddin bisa meminta jaminan dari para 
pendeta karena mereka adalah orang-orang beragama dan bisa menepati janji. 
Shalahuddin lalu mengirim surat kepada para pendeta. Para pendeta itu 
membalas dengan mengatakan: “Kami tidak mau bersumpah, juga tidak bisa 
menjamin. Sebab kami takut akan terjadinya pengkhianatan dari orang-orang 
kami”. Pemimpin mereka mengatakan: “Jika kalian serahkan uang, tawanan 
dan salib, maka kami bisa memilih orang-orang yang kami miliki”. Seketika 
itu Shalahuddin menyadari bahwa mereka bermaksud melakukan 
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pengkhianatan. Ia pun tidak mengirimkan apa-apa kepada mereka. Ia lalu 
kembali menulis surat kepada pendeta dengan mengatakan: “Kami akan 
menyerahkan uang, tawanan, dan salib kepada kalian. Lalu kami akan 
berikan jaminan atas sisanya. Kalian bebaskan orang-orang kami”. Para 
pendeta lalu menerima jaminan dan bersumpah akan menepati janji mereka. 
Mereka mengatakan: “Kami tidak mau bersumpah, hanya saja kirimkan uang 
100.000 dinar yang berhasil engkau kumpulkan kepada kami, beserta 
tawanan dan salib. Kami akan bebaskan orang-orangmu sesuai pilihan kami, 
dan kami akan tetap menahan orang-orang yang kami tentukan juga hingga 
sisa uang dibayar seluruhnya”. Tahulah orang-orang Islam bahwa para 
pendeta itu juga ingin berkhianat. Mereka hanya membebaskan prajurit-
prajurit, orang-orang miskin dan suku Kurdi, serta orang-orang yang tidak 
punya posisi penting. Mereka masih menahan para emir dan orang-orang 
kaya. Untuk pembebasan orang-orang ini, para pendeta meminta tebusan 
uang lagi. Akan tetapi Sultan Shalahuddin tidak mau mengabulkan 
permintaan mereka. 

Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Rajab, pasukan Eropa keluar ke 
perbatasan kota bersama seluruh kekuatannya. Laskar Muslimin juga keluar 
untuk menghadapi mereka. Laskar Muslimin menyerang mereka, sehingga 
tersingkaplah sikap mereka yang sesungguhnya. Sebab, mayoritas orang 
Islam yang mereka tawan telah mereka bunuh. Mereka masih membiarkan 
hidup para emir, orang-orang tua dan orang-orang kaya, sedangkan orang-
orang awam dan orang-orang miskin mereka bunuh. Demi mengetahui hal 
tersebut, Shalahuddin segera menggunakan uang yang telah ia kumpulkan 
itu, dan mengirim kembali para tawanannya beserta salib ke Damaskus. 

Kepergian Pasukan Eropa ke `Asqalan 

Setelah mengembalikan kekuasaannya di `Aka, pasukan Eropa keluar 
dari kota itu pada tanggal 28 Rajab, dan bergerak pada permulaan bulan 
Sya`ban menuju Hayfa dengan menyusuri pesisir pantai. Setelah mendengar 
kepergian mereka, Shalahuddin memerintahkan pasukannya untuk pergi. 
Mereka pun bergerak. Pada saat itu al-Malik al-Afdhal -putra Shalahuddin- 
sedang berada di al-Yazik bersama Sayfuddin Iyazikusy, `Izzuddin Jourdyk, 
dan beberapa emir pemberani. Mereka segera menyerbu dan mendesak 
pasukan Eropa di tengah perjalanan. Mereka menghujani pasukan Eropa 
dengan panah-panah seolah menutupi langit dan matahari, dan menyerang 
pasukan Eropa yang sedang kepayahan itu sehingga mereka berhasil 
membunuh dan menawan beberapa orang Eropa. Al-Afdhal lalu mengirim 
surat kepada ayahnya untuk meminta bantuan dan memberitahu situasi. 
Shalahuddin lalu memerintahkan pasukannya untuk bergerak membantu 
putranya, akan tetapi pasukannya berhalangan tidak bisa berangkat karena 
hebatnya pertempuran. Padahal sesungguhnya mereka berniat akan pergi 
bertempur. Bentuan itu pun batal datang. 
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Kemudian Raja Inggris kembali ke barisan belakang pasukan Eropa, 
untuk melindungi dan menyatukan mereka. Kemudian mereka bergerak 
menuju Haifa dan berhenti di sana. Pasukan Muslimin lalu bermukim di 
sebuah desa yang dekat dengan posisi pasukan Eropa tersebut. Pasukan 
Eropa mendatangkan pengganti pasukan yang terbunuh dan tertawan pada 
hari itu, serta mengganti kuda-kuda mereka yang mati dengan kuda-kuda 
yang baru. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju 
Caesaria. Pasukan Muslimin masih mengikuti mereka dan mengawasi 
mereka. Mereka akan menyerang, sebab Shalahuddin telah bersumpah bahwa 
ia akan membunuh orang Eropa sejumlah orang Islam yang terbunuh di `Aka. 

Ketika pasukan Eropa mendekati Caesaria, pasukan Muslimin menempel 
mereka. Terjadilah pertempuran sehingga banyak orang Eropa yang 
terbunuh. Lalu pasukan Eropa berhasil memasuki Caesaria, sementara laskar 
Muslimin bermalam di dekat mereka. Setelah tiba, ada beberapa pasukan 
Eropa yang keluar dari rombongan pasukan mereka. Pasukan Muslimin lalu 
menggiring mereka untuk semakin menjauhi rombongan pasukan Eropa. 
Pasukan Muslimin yang ada di al-Yazik pun menyergap mereka, sehingga di 
antara pasukan Eropa itu ada yang terbunuh dan ada pula yang ditawan. 
Kemudian pasukan Eropa berangkat dari Caesaria10 menuju Arsuf11, dimana 
pasukan Muslimin telah mendahului mereka tiba di sana. Mereka tidak 
mungkin membuntuti mereka lagi karena sempitnya jalanan. Ketika pasukan 
Eropa tiba, laskar Muslimin menyerang mereka dengan sengit. Mereka 
melempar prajurit-prajurit Eropa ke dalam laut, dan menenggelamkan 
sebagian besarnya. 

Demi menyaksikan hal tersebut, pasukan Eropa pun berkumpul. Lalu 
pasukan berkuda mereka maju melawan pasukan Muslimin satu persatu, 
sehingga keadaan pun menjadi berbalik (kebanyakan pasukan berkuda dan 
pasukan penyerang Eropa telah tinggal lama di medan pertempuran, dan pada 
hari itu mereka sedang berada di kondisi terbaik mereka). Laskar Muslimin 
pun berhasil dikalahkan. Setelah pasukan Muslimin dikalahkan, banyak 
sekali korban yang terbunuh. Mereka yang kalah lalu lari berlindung ke 
jantung pasukan di mana Shalahuddin berada. 

Seandainya mengetahui bahwa kemunduran pasukan Muslimin itu adalah 
kekalahan, niscaya pasukan Eropa akan terus mengikuti mereka, sehingga 
kekalahan pun akan tersebar, dan pasukan Muslimin akan binasa. Akan tetapi 
untunglah di dekat lokasi pasukan Muslimin berada, terdapat banyak sekali 
semak belukar. Pasukan Muslimin lari bersembunyi di dalam semak belukar 
ini. Pasukan Eropa yang melihat ini menyangka bahwa tindakan kaum 

                                                      
10

 Caesaria adalah sebuah kota yang terletak di pantai Syam. Kota ini termasuk ke dalam wilayah 
Palestina. Jarak antara kota ini dengan Thabariyyah adalah 3 hari. 

11
 Arsuf adalah kota yang terletak di pantai Syam. Berada di antara Caesaria dan Yafa. 
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Muslimin itu adalah muslihat belaka, sehingga mereka pulang kembali. Maka 
hilang pula kesulitan yang menimpa pasukan Muslimin pada saat itu. 

Di antara korban yang terbunuh dari pihak Eropa terdapat seorang 
panglima yang terkuat. Sedangkan dari pihak kaum Muslimin terdapat 
seorang mamluk Shalahuddin yang bernama Ayaz al-Thawil. Ia adalah salah 
satu orang pemberani dan perwira. Pada zaman itu tidak ada orang yang bisa 
menandingi keberaniannya. 

Setelah pasukan Eropa bermukim, laskar Muslimin lalu turun menuntun 
kuda mereka. Setelah itu, pasukan Eropa bergerak lagi menuju Yafa. 
Setibanya mereka di sana, tidak ada satu orang penguasa Muslim pun yang 
menguasai kota ini sehingga pasukan Eropa dapat menguasainya dengan 
mudah. 

Sedangkan setelah berada di Arsuf karena kekalahan yang diderita -
sebagaimana kita telah sebutkan- Shalahuddin bergerak menuju Ramalah. Ia 
mengumpulkan seluruh emir dan semua perlengkapannya, kemudian 
bermusyawarah dengan mereka mengenai apa yang harus dilakukannya. 
Mereka menyarankan untuk membumi-hanguskan `Asqalan. Mereka 
mengatakan: “Anda telah menyaksikan apa yang telah kita alami kemarin. 
Jika pasukan Eropa datang ke `Asqalan dan kita menghadapi mereka untuk 
mencegah mereka datang ke kota itu, maka tidak diragukan lagi bahwa 
mereka akan berperang melawan kita agar bisa mendudukinya dan 
menyingkirkan kita dari sana. Jika hal itu terjadi, berarti kita kembali seperti 
ketika kita berada di `Aka. Masalah kita akan semakin berat, sebab musuh 
telah menjadi semakin kuat dengan direbutnya kota `Aka beserta seluruh 
persenjataan yang ada di dalamnya. Sementara, kita sendiri semakin lemah 
karena telah kehilangan banyak hal. Waktu yang ada sangat sempit untuk 
mendapatkan kembali apa yang hilang”. Akan tetapi jiwa Shalahuddin tidak 
mengizinkan untuk membumi-hanguskan kota `Asqalan. Ia malah 
menganjurkan orang untuk memasuki kota `Aka dan mempertahankannya, 
akan tetapi tidak ada seorangpun yang mendukungnya. Para emirnya lalu 
menyatakan: “Jika Anda ingin mempertahankan `Asqalan, maka masuklah 
Anda bersama kami atau bersama anak-anak Anda yang sudah besar. Jika 
Anda tidak mau, maka tidak akan ada seorangpun dari kami yang mau 
memasuki kota itu agar kejadian yang menimpa penduduk kota `Aka tidak 
terulang kembali pada diri kami”. Demi melihat hal itu, Shalahuddin pun 
bergerak menuju `Asqalan. Ia memerintahkan untuk membumi-hanguskan 
`Asqalan pada tanggal 19 Sya`ban. Puing-puing kota ini lalu dibuang ke 
lautan, dan seluruh harta kekayaan milik Sultan dan rakyat kota itu, 
dimusnahkan. Tidak ada lagi bekasnya sehingga tidak ada sedikit pun yang 
tersisa untuk memenuhi ambisi bangsa Eropa. Demi mendengar bahwa 
`Asqalan telah dibumi-hanguskan, pasukan Eropa tetap diam di posisi 
mereka, dan tidak bergerak menuju kota tersebut. 
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Sementara itu setelah pasukan Eropa mengambil alih kota `Aka, al-
Markis -semoga Allah melaknatnya- merasa bahwa Raja Inggris akan 
berkhianat kepadanya. Ia pun segera kabur dari Raja Inggris menuju kota 
Shur (kota ini masih menjadi miliknya dan masih berada di dalam 
kendalinya). Ia adalah seorang Eropa yang cerdas dan pemberani. Semua 
pertempuran yang telah terjadi itu merupakan akibat dari kecerdasan dan 
keberaniannya. Setelah `Asqalan dihancurkan, al-Markis mengirim surat 
kepada Raja Inggris dan mengatakan: “Orang sepertimu tidak pantas menjadi 
raja dan memimpin pasukan. Padahal engkau telah mendengar bahwa 
Shalahuddin telah menghancurkan `Asqalan, tapi engkau masih diam di 
tempatmu wahai orang bodoh. Ketika berita bahwa Shalahuddin akan 
membumi-hanguskan `Asqalan sampai kepadamu, seharusnya engkau 
bergerak menuju kota itu untuk mengusir Shalahuddin. Engkau akan bisa 
menguasai kota itu dengan tanpa pertempuran maupun pengepungan. Ia 
menghancurkan kota itu karena ia tidak mampu mempertahankannya. Demi 
Yesus al-Masih, seandainya aku masih bersamamu, niscaya pada hari ini 
`Asqalan sudah berada dalam genggaman kita, dan tidak ada satu menara pun 
di sana yang dihancurkan”. 

Setelah `Asqalan dimusnahkan, Shalahuddin meninggalkannya pada 
tanggal 2 Ramadhan, dan pergi menuju Ramalah. Ia menghancurkan benteng 
kota ini dan Gereja Led. Pada waktu ia menghancurkan `Asqalan, pasukan 
yang dipimpin oleh al-Malik al-`Adil Abu Bakar Ibn Ayyub sedang menuju 
Eropa. Kemudian Shalahuddin bergerak menuju al-Quds setelah membumi-
hanguskan Ramalah, dan mengambil semua senjata dan harta, lalu kembali 
menuju perkemahan pada 8 Ramadlan. Pada hari-hari tersebut, Raja Inggris 
keluar dari Yafa bersama beberapa orang Eropa dalam pasukannya. Lalu ada 
beberapa orang prajurit Muslimin yang menyergap mereka dan menyerang 
mereka dengan sengit. Hampir saja Raja Inggris tertawan kalau bukan karena 
beberapa orang anak buahnya menebus dirinya dengan diri mereka. 
Selamatlah sang Raja, dan ditawanlah penebusnya. Pada bulan ini juga terjadi 
pertempuran antar sekelompok pasukan Muslimin melawan sekelompok 
pasukan Eropa yang dimenangkan oleh pihak Muslimin. 

Kepergian Pasukan Eropa ke Nethron 

Demi menyaksikan bahwa bangsa Eropa telah menduduki Yafa, tidak 
meninggalkannya dan malah membangunnya, Shalahuddin pindah dari 
posisinya semula menuju Nethron pada tanggal 13 Ramadlan. Ia mendirikan 
kamp di sana. Raja Inggris mengirim surat kepadanya untuk meminta 
gencatan senjata. Kurir-kurir Eropa hilir mudik menemui al-Malik al-`Adil 
Abu Bakar ibn Ayyub ---saudara Shalahuddin. Tercapailah kesepakatan 
bahwa Raja Inggris menikahkan saudara perempuannya dengan al-Malik al-
`Adil. Dan, al-Quds serta wilayah pesisir pantai yang sudah dikuasai kaum 
Muslimin akan berada di bawah kendali al-`Adil. Lalu kota `Aka dan wilayah 
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yang ada di tangan Eropa akan menjadi kekuasaan saudara perempuan Raja 
Inggris, ditambah dengan kerajaan yang memang sudah menjadi miliknya di 
seberang lautan yang diwarisinya dari suaminya terdahulu. Juga para pendeta 
juga diminta untuk menyetujui segala kesepakatan yang telah dicapai. Al-
Malik al-`Adil lalu menyampaikan hal tersebut kepada Shalahuddin. 
Shalahuddin menyetujuinya. Setelah berita ini tersebar, para pendeta, uskup 
dan biarawan berkumpul menemui saudari Raja Inggris. Mereka 
menentangnya. Ia pun menolak untuk menyetujui permintaan Raja Inggris. 
Konon penyebabnya bukan hal itu. Hanya Allah Yang Maha Tahu. Al-Malik 
al-`Adil dan Raja Inggris telah bertemu setelah itu untuk membicarakan 
perdamaian. Raja Inggris meminta al-Malik al-`Adil untuk memperdengarkan 
kepadanya lagu-lagu kaum Muslimin. Lalu al-Malik al-`Adil pun 
mengundang seorang biduwanita untuk menyanyi sambil memukul rebana. 
Raja Inggris mengapresiasinya dengan bagus. Akan tetapi perjanjian damai 
antara mereka berdua urung dibicarakan. Raja Inggris melakukan hal itu 
sebagai tipu daya dan muslihat. Kemudian laskar Eropa menunjukkan 
keinginan mereka untuk pergi ke Baytul Maqdis. Shalahuddin lalu segera 
bergerak menuju Ramalah. Ia tinggalkan perlengkapannya di Nethron, dan 
mendekati posisi pasukan Eropa. Ia tinggal di sana selama 20 hari menunggu 
kedatangan pasukan Eropa. Akan tetapi pasukan Eropa tidak muncul juga. 
Selama berada di Ramalah, terjadi beberapa perang sporadis antara kedua 
belah pihak yang kesemuanya dimenangkan oleh pasukan Muslimin. 
Shalahuddin pun kembali ke Nethron. Pasukan Eropa bergerak dari Yafa 
menuju Ramalah pada tanggal 3 Dzulqa`dah untuk memasuki Baytul Maqdis. 
Kedua pasukan saling mendekat. Setiap saat terdengar teriakan dari kedua 
pasukan untuk bertemu di medan perang. Bertemulah kedua pasukan dalam 
pertempuran hebat. Sementara itu musim dingin telah menjelang. Situasi dan 
hujan memisahkan kedua pasukan untuk sementara. 

Pergerakan Shalahuddin Menuju al-Quds 

 Demi menyaksikan bahwa musim dingin telah menyerang, hujan turun 
terus menerus tiada henti, orang-orang dalam keadaan payah dan terluka, 
perang dan jam malam membuat lelah, dan kebanyakan pasukannya telah 
menempuh perjalanan yang sangat panjang, Shalahuddin pun mengizinkan 
pasukannya untuk kembali ke negeri mereka masing-masing untuk 
beristirahat dan bersantai. Ia sendiri pergi ke Baytul Maqdis bersama orang-
orang yang masih tersisa bersamanya. Mereka semua memasuki kota dan 
beristirahat total. Shalahuddin tinggal di Dar al-Aqsha yang berada di 
samping Bay`ah Qamamah. Lalu datanglah laskar Mesir dengan panglimanya 
emir Abu al-Hayja’ al-Samin. Orang-orang Islam yang ada di al-Quds 
menjadi kuat hatinya. Sementara itu pasukan Eropa bergerak dari Ramalah 
menuju Nethron pada tanggal 3 Dzulhijjah dengan tujuan menuju al-Quds. 
Antara mereka dengan laskar Muslimin Yazik terjadi beberapa pertempuran. 
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Pada satu pertempurannya laskar Muslimin menawan sekitar 53 ksatria Eropa 
yang terbilang pemberani dan terkenal. Setelah memasuki al-Quds, 
Shalahuddin memerintahkan untuk merenovasi pagar pertahanan kota, dan 
memperbaiki semua bangunan yang rusak. Ia memperkuat pertahanan di 
posisinya mengendalikan kota ini. Ia juga memerintahkan penggalian parit-
parit di luar pagar. Ia serahkan setiap menara pengawas kepada setiap emir 
yang ia tugaskan mengawasinya. Ia tugaskan putranya al-Afdlal mengawasi 
dari arah Bab `Anud sampai dengan Bab al-Rahmah. Dan, Atabik `Izzuddin 
Mas`ud ---penguasa Moshul--- mengirimkan sejumlah pegawainya yang 
ditugaskan untuk memotong batu karang. Mereka bekerja untuk Shalahuddin 
dan membangun sebuah menara dan benteng pertahanan. Begitu pula dengan 
seluruh emir. Lalu para pekerja itu kekurangan bebatuan. Shalahuddin sendiri 
---semoga Allah mencurahkan rahmat Nya untuk dirinya--- pun 
memindahkan bebatuan di atas punggung kudanya dari beberapa tempat 
berjauhan. Pasukannya lalu mengikuti tindakannya ini. Ia berkumpul dengan 
para pekerja setiap harinya, dan menugaskan beberapa orang untuk 
membantu mereka selama beberapa hari. 

Kembalinya Pasukan Eropa ke Ramalah 

Pada tanggal 20 Dzulhijjah pasukan Eropa kembali lagi ke Ramalah. 
Sebabnya adalah karena mereka mengangkut logistik yang mereka butuhkan 
dari pantai. Setelah mereka berada jauh dari pantai, beberapa prajurit 
Muslimin keluar untuk mengambil bantuan untuk mereka itu. Mereka 
melakukan oencegatan dan merampas semua yang mereka bawa. Kemudian 
Raja Inggris berkata kepada orang-orang Eropa dari Syam yang bersamanya: 
“Gambarkan kepadaku kota al-Quds, sebab aku belum pernah melihatnya.” 
Mereka lalu menggambarkannya. Ia melihat lembah yang mengelilingi 
seluruh kota kecuali sebagian kecil wilayah dari arah utara. Raja Inggris lalu 
bertanya tentang lembah ini dan berapa kedalamannya. Ia diberitahu bahwa 
lembah itu sangat dalam dan sulit sekali medannya. Ia pun berkata: “Kota ini 
tidak bisa dikepung selama Shalahuddin masih hidup dan kaum Muslimin 
bersatu. Sebab apabila kita datang dari sisi yang ada dibalik kota, maka sisi-
sisi lainnya akan tetap terbuka dan tidak terkepung. Maka dengan demikian 
akan menjadi mudah bagi mereka untuk mendatangkan bala bantuan dan 
pasokan logistik serta segala keperluan mereka. Jika kita berpencar, satu 
kelompok pasukan kita datang dari arah lembah, dan satu kelompok lainnya 
datang dari arah lain, maka Shalahuddin akan mengumpulkan pasukannya 
dan menyergap salah satu kelompok pasukan kita itu. Kelompok yang satu 
lagi tidak mungkin bisa menolong rekan-rekannya tersebut. Sebab apabila 
mereka meninggalkan posisi mereka, maka pasukan Muslimin yang ada di 
dalam kota akan keluar dan merampas semua perbekalan dan persenjataan. 
Dan jika kelompok itu menugaskan orang untuk menjaga posisi dan logistik 
mereka dan bergerak menolong rekan-rekannya, maka sampai mereka selesai 
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dari lembah dan bergabung kembali, maka Shalahuddin pun sudah pasti akan 
selesai mengatasi mereka. Ini tidak termasuk kesulitan kita mengirimkan 
perbekalan dan ransum.” Demi mendengar hal ini, orang-orang Eropa itu 
menyadari kebenaran Raja Inggris. Mereka lihat sendiri sedikitnya pasokan 
bantuan mereka, juga apa yang dilakukan pasukan Muslimin yang memotong 
jalur logistik mereka. Mereka lalu mengimbau Raja Inggris untuk kembali ke 
Ramalah. Pasukan Eropa pun kembali dengan putus asa dan kecewa. 

Terbunuhnya Qazal Arsalan 

Pada bulan Sya`ban tahun ini, Qazal Arsalan terbunuh. Nama sebenarnya 
adalah `Utsman ibn Ayladkaz. Kita telah ceritakan bahwa ia berkuasa setelah 
meninggalnya al-Bahlawan ---Raja Aran, Adzerbayjan, Hamdzan, Ashfahan, 
al-Ray dan wilayah di antara keduanya. Ia lalu ditaati oleh penguasa Persia 
dan Khawzastan. Ia juga berkuasa atas Sultan Thaghral. Ia menangkapnya 
dan menahannya di sebuah benteng miliknya. Negeri pun tunduk kepadanya. 
Pada akhir riwayatnya, ia pergi ke Ashfahan. Di sana sedang terjadi chaos 
yang berlangsung sejak meninggalnya al-Bahlawan hingga saat itu. Ia sangat 
fanatik menentang pengikut madzhab al-Syafi`i. Ia culik beberapa orang 
pengikut madzhab ini dan menyalib mereka. Kemudian ia pulang kembali ke 
Hamdzan, dan berkampanye untuk kekuasaannya. Ia juga memberikan 
kepada wakil-wakilnya seperlima harta negara. Pada malam pembunuhannya, 
ia masuk ke dalam rumahnya untuk tidur. Para pengawalnya berpencar. 
Masuklah seseorang yang membunuhnya ke dalam kamar tidurnya. 
Pembunuhnya tidak diketahui. Orang-orangnya menjadikan pelayannya 
sebagai tertuduh berdasarkan dugaan belaka. Ia adalah seorang yang 
dermawan, baik budi pekertinya, mencintai keadilan, lemah lembut dan 
jarang memberikan hukuman. 

Beberapa Peristiwa 

 Pada tahun ini Mu`izzuddin Qayshar Syah ibn Qalaj Arsalan ---penguasa 
negeri Romawi--- menghadap Shalahuddin di bulan Ramadlan. Penyebab 
kedatangannya adalah karena ayahnya ---`Izzuddin Qalaj Arsalan--- 
membagi-bagi kerajaannya untuk anak-anaknya. Anaknya yang satu ini 
kebagian wilayah Malta. Sedangkan anaknya yang lain ---Quthbuddin Malik 
Syah--- mendapat wilayah Sywas. Quthbuddin juga menggantikan ayahnya. 
Ia lalu mendiamkan ayahnya, menghapus kekuasaan ayahnya, dan bersumpah 
akan merampas Malta dari tangan saudaranya. Mu`izzuddin lalu mundur dan 
pergi menemui Shalahuddin untuk meminta perlindungan dan dukungan. 
Shalahuddin menghormatinya. Bahkan ia menikahkan Mu`izzuddin dengan 
putri al-Malik al-`Adil. Quthbuddin pun mengurungkan niatnya untuk 
merebut Malta. Mu`izzuddin kembali ke Malta pada bulan Dzulqa`dah. 
Seseorang yang saya percayai berkata kepada saya: “Saya melihat 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  189

Shalahuddin melepas kepergian Mu`izzuddin dengan menaiki kudanya. 
Mu`izzuddin berjalan kaki sambil mengucap perpisahan. Shalahuddin pun 
turun dari kudanya melepasnya sambil berjalan kaki. Ketika hendak naik lagi 
ke kudanya, Mu`izzuddin mendukungnya hingga naik. Ia menyamakan 
pakaiannya dengan `Ala’uddin Kharamsyah ibn `Izzuddin ---penguasa 
Moshul.” Shalahuddin mengatakan: “Hal itu membuat saya kagum.” Lalu 
saya katakan kepadanya: “Wahai ibn Ayyub, kematian seperti apa yang 
menarikmu. Engkau didukung naik kuda oleh seorang raja Saljuq dan Ibn 
Atabik Zanki.” 

Pada tahun ini juga Hissamuddin Muhammad ibn `Umar ibn Lajin 
meninggal dunia. Ia adalah keponakan Shalahuddin. Meninggal juga pada 
saat yang sama `Alamuddin Sulayman ibn Jundar. Ia adalah salah seorang 
emir tertua Shalahuddin. Pada bulan Rajab al-Shafi ibn al-Qabidl meninggal 
dunia. Ia mewakili Shalahuddin mengendalikan Damaskus dalam mengatur 
urusan negerinya. 
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Memasuki Tahun 588 H 

Pembangunan Kembali Kota `Asqalan oleh Eropa 

Pada tahun ini di bulan Muharram, bangsa Eropa bergerak menuju 
`Asqalan. Mereka mulai membangun kembali kota ini. Shalahuddin ketika itu 
sedang berada di al-Quds. Raja Inggris lalu bergerak dar `Asqalan menuju 
Yazik. Ia menyergap pasukan Muslimin yang ada di sana. Pecahlah perang 
hebat antara kedua pihak. Masing-masing saling mengungguli. Selama 
Shalahuddin tinggal di al-Quds, pasukannya tidak henti menyerang pasukan 
Eropa. Terkadang menyerang kelompok pasukan Eropa, terkadang 
memotong jalur logistik pasukan Eropa. Di antara pasukan Muslimin adalah 
pasukan yang dipimpin oleh Farisuddin Maymun al-Qashry. Ia adalah salah 
seorang panglima Mamalik Shalahuddin yang pernah mencegat satu kafilah 
besar milik Eropa dan merampas semua yang ada di dalamnya. 

Terbunuhnya al-Markis dan Kekuasaan Al-Kandahary 

Pada tahun ini tanggal 13 Rabi`ul Akhir, al-Markis ---penguasa Shur, 
semoga Allah menurunkan laknat Nya--- tewas terbunuh. Penyebabnya 
adalah bahwa Shalahuddin mengirim surat kepada pimpinan Syi`ah al-
Isma`iliyyah, yakni Sanan, untuk mengirimkan orang yang bisa membunuh 
Raja Inggris. Tapi jika bisa membunuh al-Markis maka, Shalahuddin akan 
memberinya 10000 dinar. Orang-orang al-Isma`iliyyah tidak bisa membunuh 
Raja Inggris. Sanan tidak melihat adanya keuntungan bagi dirinya jika 
membunuh Raja Inggris, agar Shalahuddin tetap menghadapi dan selalu 
berurusan dengan Eropa. Juga agar Shalahuddin tidak mengalangi rencana 
jahatnya untuk mencuri harta. Ia pun memilih untuk membunuh al-Markis. Ia 
lalu mengirim dua orang pria dengan menyamar sebagai biarawan. Kedua 
orang ini bergabung dengan penguasa Shayda dan Ibn Barzan ---penguasa 
Ramalah. Mereka berdua bersama al-Markis di kota Shur. Mereka berdua 
tinggal bersama mereka selama 6 bulan dengan berpura-pura sebagai orang 
yang rajin beribadah. Sehingga mereka berdua menjadi orang kepercayaan al-
Markis. Tak lama kemudian, keuskupan mengundang al-Markis. Ia datang, 
makan dan minum, lalu keluar dari tempat jamuan. Tiba-tiba kedua orang 
yang menyamar itu menikamnya. Mereka berdua melukainya dengan luka 
yang cukup serius. Salah satunya kabur dan masuk ke dalam gereja untuk 
bersembunyi. Kebetulan al-Markis dibawa ke gereja ini untuk mengobati 
lukanya. Pembunuh yang bersembunyi di gereja itu pun menikamnya lagi, 
dan membunuhnya. Setelah itu kedua orang pembunuh ini dieksekusi. Orang-
orang Eropa mengaitkan pembunuhnya dengan Raja Inggris yang ingin 
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berkuasa seorang diri di wilayah pesisir pantai Syam. Setelah al-Markis 
terbunuh, yang menggantikannya menjadi penguasa di kota Shur adalah 
seorang bangsawan Eropa yang berasal dari seberang lautan bernama al-
Kandahary. Pada malam ia menjadi penguasa, ia menikahi Ratu Shur. Ia lalu 
menyetubuhinya yang saat itu sedang hamil. Kehamilan bagi mereka 
bukanlah halangan untuk melakukan pernikahan. Al-Kandahary ini adalah 
keponakan Raja Prancis dari ayahnya, dan keponakan Raja Inghgris dari 
pihak ibunya. Al-Kandahary menguasai negeri-negeri Eropa yang terletak di 
pesisir setelah kepulangan Raja Inggris. Ia hidup hingga tahun 594 H. Ia 
terjatuh dari atap, dan mati. Ia adalah seorang yang cerdas, banyak siasatnya, 
dan licik. Setelah Raja Inggris kembali ke negaranya al-Kandahary ini 
menulis surat kepada Shalahuddin untuk meminta belas kasihan dan 
dukungan. Ia juga meminta baju kehormatan dari Shalahuddin. Ia 
mengatakan: “Anda mengetahui bahwa memakai gamis dan tharbusy bagi 
kami adalah `aib. Tapi saya memakainya sebagai bukti cinta saya kepada 
anda.” Shalahuddin lalu memberinya pakaian ala Sunni lengkap dengan 
gamis dan tharbusynya. Al-Kandahary memakainya di kota `Aka. 

Peristiwa Penjarahan Kota Bashrah oleh Bani `Amir 

Pada tahun ini di bulan Shafar, Bani `Amir berkumpul. Emir mereka 
adalah `Amirah. Mereka bermaksud menyerang kota Bashrah. Emir kota 
Bashrah bernama Muhammad ibn Isma`il, yang menjadi wakil dari emir 
Thaghral ---mamluk Khalifah al-Nashir li Dinillah. Mereka sampai di kota 
Bashrah pada hari Sabtu tanggal 6 Shafar. Emir Muhammad bersama 
pasukannya pun menghadang mereka. Pertempuran pecah antara mereka di 
Darb al-Maydan di samping al-Kharibah. Pertempuran berlangsung hingga 
petang. Pada malam harinya, orang-orang Arab membuat beberapa lubang di 
tembok kota. Keesokan paginya mereka memasuki kota. Penduduk kota pun 
melawan mereka. Banyak sekali korban yang terbunuh di kedua belah pihak. 
Orang-orang Arab lalu menjarah beberapa toko yang terletak di pantai dan 
beberapa rumah di Bashrah. Penduduk kota lalu menyeberang ke pantai 
nelayan. Pada hari itu juga orang-orang Arab pergi meninggalkan Bashrah. 
Penduduknya pun kembali. Penyebab cepatnya orang-orang Arab 
meninggalkan Bashrah karena mereka mendengar bahwa Khafajah dan al-
Muntafaq datang mendekat. Mereka pun segera bergerak untuk 
menghadapinya. Bani `Amir menang dalam pertempuran ini dan berhasil 
merampas harta Khafajah dan al-Muntafaq. Mereka lalu kembali ke Bashrah 
pada hari Senin esoknya. Ketika itu emir Bashrah telah mengumpulkan 
penduduk Bashrah dan seluruh pasukannya dalam jumlah yang sangat besar. 
Ketika Bani `Amir kembali, peduduk Bashrah bertempur menghadapi 
mereka. Orang-orang Arab tidak bisa bertahan. Mereka dikalahkan. Lalu 
orang-orang Arab memasuki Bashrah dan menjarah kota ini. Penduduknya 
telah meninggalkan kota. Harta kekayaan mereka dirampok. Banyak 
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peristiwa besar terjadi. Kota ini dijarah selama dua hari. Lalu orang-orang 
Arab meninggalkannya. Penduduknya pun kembali lagi ke kota. Saya telah 
mendengarkan sendiri kisah ini secara mendetail pada tahun 593 H. Hanya 
Allah Yang Maha Mengetahui semuanya. 

Sesuatu Mengenai Raja Inggris 

Pada tanggal 9 Jumadil Awwal tahun ini, pasukan Eropa berhasil 
menguasai benteng al-Darum dan menghancurkannya. Kemudian mereka 
bergerak menuju Baytul Maqdis. Shalahuddin sedang berada di sana. Mereka 
tiba di Bayt Nawbah. Penyebab ambisi bangsa Eropa ini adalah karena 
Shalahuddin telah memecah pasukannya yang berasal dari timur karena 
musim dingin untuk beristirahat seraya menanti kedatangan pasukan 
pengganti. Sebagian pasukannya lalu bergerak bersama putranya ---al-Afdlal-
--, dan saudaranya ---al-`Adil--- ke negeri-negeri al-Jazariyah, yang akan kita 
kisahkan nanti, jika Allah menghendaki. Yang tinggal bersama Shalahuddin 
hanyalah pasukan elitnya dan sebagian laskar Mesir. Pasukan Eropa mengira 
bahwa mereka kali ini akan bisa mencapai tujuan mereka. Demi mendengar 
kedatangan mereka, Shalahuddin segera membagi-bagi emir-emirnya untuk 
menjaga setiap menara. Pasukan Eropa bergerak dari Bayt Nawbah menuju 
Qaluniyyah pada pertengahan bulan. Jaraknya sekitar 2 farsakh dari al-Quds. 
Pasukan Muslimin pun menimpakan penderitaan kepada laskar Eropa. 
Mereka juga mengirimkan pasukan ekspedisi untuk membuntuti gerakan 
pasukan Eropa. Pasukan Eropa menyadari bahwa jika mereka menyerbu al-
Quds maka kesengsaraan akan mereka rasakan dan kekalahan akan mereka 
alami. Mereka pun kembali dengan tangan hampa. Sementara itu pasukan 
Muslimin terus menghujani mereka dengan tombak dan anak panah. Setelah 
pasukan Eropa menjauh dari Yafa, Shalahuddin menugaskan beberapa orang 
pasukannya untuk mendekati laskar Eropa dan bersembunyi. Lalu lewatlah 
serombongan ksatria Eropa bersama sebuah kafilah. Prajurit-prajurit 
Muslimin yang bersembunyi itu melompat keluar dan menyergap. Mereka 
membunuh para ksatria Eropa itu, menawan sebagiannya dan merampas 
kafilah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Jumadil Awwal. 

Kemenangan Pasukan Eropa atas Pasukan dan Kafilah 
Muslimin 

Pada tanggal 9 Jumadil Akhir, laskar Eropa mendengar tentang 
kedatangan pasukan dari Mesir. Pasukan Mesir ini bersama satu kafilah 
besar. Panglima pasukan Mesir adalah Falakuddin Sulayman ---saudara al-
`Adil seibu. Bersamanya adalah beberapa orang emir. Pasukan Eropa 
bergerak untuk menyerang pasukan Mesir ini. Mereka berhasil menyergap 
rombongan pasukan Mesir dan kafilah di daerah al-Khalil. Pasukan Mesir 
dikalahkan. Akan tetapi tidak ada seorang pun pemimpin pasukan yang 
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terbunuh. Yang dibunuh oleh pasukan Eropa hanya para prajurit dan para 
pelayan. Pasukan Eropa menjarah perkemahan dan perlengkapan mereka. 
Sedangkan kafilah hanya dirampas sebagiannya. Lalu orang-orang yang 
berhasil menyelamatkan diri menaiki bukit al-Khalil. Pasukan Eropa tidak 
mengikuti mereka. Seandainya mengikuti dalam setengah farsakh saja, 
niscaya pasukan Eropa bisa menangkap mereka. Anggota kafilah yang 
selamat berpencaran. Mereka menemui banyak rintangan hingga bisa 
berkumpul kembali. Salah seorang kawan kami bercerita: “Kami berangkat 
untuk berdagang menuju Mesir.” Orang ini berada bersama kafilah ini. Ia 
melanjutkan: “Ketika pasukan Eropa menyergap kami, kami telah 
memberikan barang-barang kami agar kami bisa berlalu. Mereka menyerang 
kita dan mengalahkan kita. Saya lalu menunggang unta saya untuk lari. Saya 
naik ke bukit. Saya bersama beberapa ekor unta milik orang lain. Lalu ada 
beberapa orang Eropa menyusul kami. Mereka mengambil unta yang ada 
bersama saya. Saya berada di hadapan mereka dalam jarak selemparan anak 
panah. Akan tetapi mereka tidak melukai saya. Saya pun selamat bersama 
barang bawaan saya. Saya lalu berjalan tidak tahu akan ke mana menuju. 
Mendadak sudah berdiri di hadapan saya sebuah bangunan besar di atas 
gunung. Saya mencari tahu tentang bangunan ini. Saya diberi tahu bahwa ini 
adalah al-Kurk. Saya pun masuk kemudian saya kembali ke al-Quds dalam 
keadaan selamat.” Orang ini lalu berangkat dari al-Quds menuju Halab 
dengan selamat. Ketika sampai di dekat kota Halab, ia dirampok. Ia selamat 
dari sarang harimau, dan celaka di tempat di mana ia hendak mencari 
selamat. 

Perjalanan al-Afdlal dan al-`Adil ke al-Jazirah 

Kita telah mengetahui bersama tentang kematian Taqiyuddin `Umar, dan 
kekuasaan anaknya Nashiruddin Muhammad atas negeri-negeri di al-Jazirah. 
Ketika menjadi penguasa di sana, Nashiruddin mengirimkan surat kepada 
Shalahuddin untuk meminta dukungan dan pengakuannya di tambah dengan 
apa yang dulu menjadi wilayah mendiang ayahnya di Syam. Shalahuddin 
sedikit pun tidak pernah memandang bahwa negeri seperti itu diserahkan 
kepada seorang anak kecil. Ia pun tidak mau memenuhi permintaan 
Nashiruddin. Nashiruddin terdetik untuk melakukan pembangkangan 
melawan Shalahuddin yang sedang sibuk berhadapan dengan bangsa Eropa. 
Kemudian al-Afdlal `Ali ibn Shalahuddin meminta ayahnya untuk 
memberikan bekas wilayah mendiang Taqiyuddin, dan berkuasa di 
Damaskus. Shalahuddin mengabulkan permintaannya, dan 
memerintahkannya untuk pergi ke Damaskus. Al-Afdlal `Ali pun pergi 
bersama pasukannya. Lalu Shalahuddin menulis surat kepada seluruh 
penguasa negeri-negeri di Timur seperti penguasa Moshul, penguasa Sinjar, 
penguasa al-Jazirah, penguasa Diyar Bakr, dan lain-lain  memerintahkan 
mereka semua untuk mengirimkan pasukan masing-masing membantu 
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putranya ---al-Afdlal. Demi melihat hal tersebut, anak Taqiyuddin menyadari 
bahwa ia tidak mempunyai kekuatan apa pun melawan pasukan koalisi itu. Ia 
lalu mengirim surat kepada al-Malik al-`Adil, paman ayahnya untuk 
memintanya memperbaiki hubungannya dengan Shalahuddin. Hal itu 
disampaikan kepada Shalahuddin. Shalahuddin melakukannya dan 
menetapkan perjanjian bahwa bekas wilayah ayah Nashiruddin di Syam 
ditetapka bagi al-`Adil. Lalu Shalahuddin mengambil darinya negeri-negeri 
al-Jazariyah yaitu Harran, al-Reha, Samysath, Muyafariqayn, dan Hani al-
`Adil. Shalahuddin lalu menugaskan al-Malik al-`Adil menemui Ibn 
Taqiyuddin itu untuk menerima penyerahn negerinya. Ia juga memerintahkan 
agar Ibn Taqiyuddin pergi menghadap kepadanya, dan meminta al-Malik al-
Afdlal pulang ke tempat ia bisa bertemu al-`Adil. Al-Malik al-`Adil lalu 
berangkat dan bertemu al-Afdlal di Halab. Al-`Adil lalu memulangkan al-
Afdlal kepada ayahnya. Al-`Adil kemudian menyeberangi sungai Furat, dan 
menerima penyerahn negeri dari Ibn Taqiyuddin. Shalahuddin mengangkat 
beberapa orang wakilnya untuk mengawasi negeri ini. Setelah itu al-`Adil 
menemani Ibn Taqiyuddin bertemu Shalahuddin. Ibn Taqiyuddin pun 
kembali ke tengah-tengah pasukan Shalahuddin. Kepulangannya ini terjadi di 
bulan Jumadil Akhir tahun ini. 

Kembalinya Pasukan Eropa ke Kota `Aka 

Setelah al-Malik al-Afdlal, al-Malik al-`Adil dan Ibn Taqiyuddin pulang 
bersama pasukan mereka dan bergabung dengan pasukan wilayah timur yaitu 
laskar Moshul, laskar Diyar Bakr, laskar Sinjar dan lain-lain yang telah 
berkumpul di Damaskus, bangsa Eropa menjadi yakin bahwa mereka tidak 
punya kekuatan menghadapi mereka jika mereka meninggalkan lautan. 
Mereka pun kembali ke kota `Aka, dan menampakkan ambisi mereka untuk 
menyerang dan mengepung Beyrut. Shalahuddin lalu memerintahkan 
putranya ---al-Afdlal--- untuk bergerak menuju Beyrut bersama seluruh 
pasukan wilayah timur untuk menghadapi pasukan Eropa. Al-Afdlal lalu 
bergerak menuju Maraj al-`Uyun. Pasukan-pasukannya telah berkumpul 
semua. Ia bermukim di sana menunggu pergerakan pasukan Eropa. Ketika 
mendengar hal itu, bangsa Eropa tetap diam di `Aka dan urung berangkat. 

Kekuasaan Shalahuddin atas Yafa 

Ketika pasukan Eropa bergerak menuju kota `Aka, telah berkumpul 
bersama Shalahuddin laskar Halab dan lainnya. Shalahuddin lalu pergi 
menuju Yafa. Kota ini berada di tangan Eropa. Ia tiba di sana dan memerangi 
orang-orang Eropa yang ada di sana. Shalahuddin menguasainya pada 
tanggal 20 Rajab secara paksa. Pasukan Muslimin menjarahnya dan 
merampas semua yang ada di sana. Mereka membunuh dan menawan banyak 
sekali pasukan Eropa. Kebanyakan harta yang ada di sana adalah hasil 
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jarahan bangsa Eropa atas pasukan Muslimin bersama kafilahnya. Kisahnya 
telah kita ketahui bersama. Sekelompok mamluk Shalahuddin berdiri di 
depan pintu gerbang kota. Setiap prajurit yang keluar dari sana, dan 
membawa sesuatu dari hasil pampasan perang, akan mereka hentikan dan 
ambil kembali berang tersebut. Jika prajurit itu menolak, mereka 
memukulnya dan mengambil apa yang dibawa dengan paksa. Kemudian 
pasukan Shalahuddin merayap menuju benteng. Mereka menyerang benteng 
itu pada petang hari, dan hampir saja merebutnya. Orang-orang Eropa yang 
ada di benteng meminta jaminan keamanan untuk jiwa mereka. Keluarlah 
Patrik Agung bersama pemuka-pemuka bangsa Eropa lainnya. Mereka hilir 
mudik menghadap Shalahuddin. Tujuan mereka sebenarnya adalah mengulur 
waktu menghindari serangan pasukan Muslimin. Malam pun tiba. Mereka 
menjanjikan kepada kaum Muslimin bahwa mereka akan keluar dan 
menyerahkan benteng esok hari. Ketika pagi datang, Shalahuddin meminta 
mereka untuk keluar dari benteng. Akan tetapi mereka menolak. Sebab bala 
bantuan untuk mereka telah datang dari `Aka. Raja Inggris sendiri datang 
membantu mereka. Ia mengeluarkan orang-orang Islam yang ada di Yafa, 
dan mendatangkan bantuan dari `Aka. Mereka kemudian keluar 
memperlihatkan diri mereka di perbatasan kota. Raja Inggris sendiri yang 
menghadapi pasukan Muslimin dan menyerang mereka. Tidak ada seorang 
pun yang berani maju. Ia berdiri di antara dua barisan dan meminta bantuan 
makanan dari kaum Muslimin. Turunlah bantuan makanan. Setelah itu 
Shalahuddin memerintahkan pasukannya untuk menyerang mereka dan 
memerangi mereka dengan gigih. Majulah ke hadapan Shalahuddin seorang 
emirnya, yang bernama al-Jinah. Ia adalah saudara al-masythub ibn `Ali ibn 
Ahmad al-Hakkari. Ia berkata kepada Shalahuddin: “Wahai Shalahuddin, 
katakan kepada mamluk-mamluk milikmu yang telah mengambil paksa harta 
pampasan perang kemarin, dan secara tolol telah memukuli orang-orang 
untuk maju dan bertempur. Perang itu bagian kami, sedangkan mereka hanya 
sibuk memikirkan harta pampasan perang. Shalahuddin menjadi marah atas 
ucapannya ini. Ia pun mundur sementara dari perang melawan Eropa ini. 
Shalahuddin ---semoga Allah mencurahkan rahmat untuknya--- adalah 
seorang yang lemah lembut, dan sangat dermawan. Ia diam di kemahnya 
hingga seluruh pasukannya berkumpul. Datanglah bergabung dengannya 
putranya ---al-Afdlal---, saudaranya ---al-`Adil---, dan laskar pasukan 
wilayah timur. Lalu bersama mereka, Shalahuddin memasuki kota Ramalah 
untuk melihat situasi di sana dan mengintai legiun Eropa. Pasukan Eropa 
menetap di Yafa dan tidak keluar dari kota ini barang sejengkal pun. 

Gencatan Senjata dengan Eropa, dan Kepulangan 
Shalahuddin ke Damaskus 

Pada tanggal 20 Sya`ban tahun ini, tercapailah gencatan senjata antara 
kaum Muslimin dengan bangsa Eropa selama 3 tahun 8 bulan. Dimulai sejak 
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tanggal ini bertepatan dengan permulaan bulan September. Penyebab 
terjadinya perjanjian ini adalah setelah melihat berkumpulnya seluruh 
pasukan Shalahuddin, dan ketidak mampuannya meninggalkan pesisir pantai 
sementara di daerah pantai sudah tidak ada lagi negeri yang ingin dikuasai 
oleh pasukan Muslimin, maka Raja Inggris menjadi sadar bahwa ia telah 
lama sekali meninggalkan negaranya. Ia lalu berkirim surat kepada 
Shalahuddin untuk mengupayakan perdamaian. Ia tampilkan wajah yang lain 
dengan penampilannya dahulu kala. Akan tetapu Shalahuddin tidak mau 
menerima ajakan damai itu. Shalahuddin menyangka bahwa apa yang 
dilakukan Raja Inggris hanyalah tipu daya dan makar saja. Ia pun membalas 
surat itu dengan ajakan untuk terus berperang. Tapi orang Eropa ini mengirim 
kembali utusan-utusannya berkali-kali meminta damai. Ia tinggalkan 
penyelesaian renovasi `Asqalan, Gaza, al-Darum dan Ramalah. Shalahuddin 
lalu mengirim surat kepada al-Malik al-`Adil untuk memberikan pendapatnya 
tentang masalah ini. Al-`Adil dan beberapa orang emir menganjurkan 
Shalahuddin untuk merespon ajakan damai itu. Mereka memberitahu 
Shalahuddin kelelahan dan kejenuhan yanh dialami pasukannya, serta 
senjata-senjata yang rusak, kuda-kuda yang mati dan menipisnya bekal 
mereka. Mereka mengatakan: “Orang Eropa ini meminta perdamaian hanya 
agar ia bisa melaut lagi untuk pulang kembali ke negaranya. Jika anda 
terlambat menjawab permintaan ini hingga musim dingin datang, dan kapal-
kapal terjebak di lautan, maka kita harus tinggal lagi di sini selama satu tahun 
ke depan. Ketika itu bahaya yang semakin besar mengintai kaum Muslimin.” 
Mereka mengulang-ulang pernyataan ini di hadapan Shalahuddin. Ketika 
itulah Shalahuddin mengabulkan ajakan Raja Inggris untuk berdamai. 
Datanglah duta-duta Eropa dan mengikrarkan gencatan senjata. Mereka 
bersumpah untuk mematuhi perjanjian ini. Di antara duta Eropa yang datang 
menghadap Shalahuddin adalah Balyan ibn Barzan yang dulunya menjadi 
penguasa Ramalah dan Nablus. Setelah mengucapkan sumpah, ia berkata 
kepada Shalahuddin: “Belum pernah ada di dalam Islam seseorang yang 
berbuat seperti apa yang telah engkau perbuat. Dan belum pernah ada juga 
orang Eropa yang binasa seperti saat ini. Kami telah menghitung jumlah 
prajurit Eropa yang keluar membantu kami menyeberangi lautan. Jumlah 
mereka dulu 600000 orang. Tidak ada seorang pun dari sepuluh prajurit yang 
kembali ke negeri mereka. Sebagian besar pasukan kami engkaulah yang 
membunuhnya. Sebagian lagi mati, dan sebagian lagi tenggelam.” Setelah 
perjanjian terlaksana, Shalahuddin mengizinkan bangsa Eropa untuk 
berziarah ke Baytul Maqdis. Mereka berdatangan dan berpencaran. Lalu 
setiap rombongan kembali pulang ke negeri masing-masing. Lalu di wilayah 
pesisir pantai Syam tinggallah seorang Raja Eropa dan penguasa kota-kota 
yang mereka kuasai, al-Kandahary. Ia berperangai baik, tidak begitu jahat, 
ramah dan mencintai umat Islam. Ia menikahi seorang Ratu yang dulunya 
menjadi penguasa di wilayah kekuasaan Eropa sebelum jatuh ke tangan 
Shalahuddin ---sebagaimana telah kita sebutkan. Setelah tercapainya 
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gencatan senjata, Shalahuddin sendiri pergi ke Baytul Maqdis. Ia 
memerintahkan untuk memperkuat pagar kota. Ia juga membangun 
madrasah, pondokan, al-Bymaristan dan lain-lain untuk kepentingan kaum 
Muslimin. Ia memberikan harta wakaf dan melaksanakan ibadah puasa 
Ramadlan di al-Quds. Ia berniat untuk menunaikan ibadah haji dan ihram 
dari al-Quds. Akan tetapi ia belum bisa melaksanakannya. Ia lalu 
meninggalkan al-Quds pada tanggal 5 Syawal menuju Damaskus. Ia 
menunjuk seorang emir untuk menjadi wakilnya di al-Quds. Namanya 
Jourdyk. Ia adalah salah seorang mamluk pada masa rezim Nuruddin. Ketika 
pergi dari sana, Shalahuddin sengaja melewati wilayah-wilayah kaum 
Muslimin seperti Nablus, Thabariyyah, Shafad, Tebnyn dan Beyrut. Ia 
mampir sejenak di negeri-negeri ini dan memerintahkan untuk memperkuat 
pertahanannya. Ketika berada di Beyrut, Shalahuddin didatangi oleh 
Baymond ---penguasa Anthakiyyah. Baymond bersama para pelayannya 
berkumpul di hadapan Shalahuddin. Shalahuddin lalu membebaskannya, dan 
pulang ke negerinya. Setelah Baymond kembali ke negerinya, Shalahuddin 
pergi menuju Damaskus. Ia memasuki kota ini pada tanggal 25 Syawal. 
Kedatangannya ke Damaskus merupakan hari yang sangat bersejarah. Rakyat 
sangat gembira dengan kedatangannya karena ia pergi sangat lama, dan 
karena kepergian musuh dari negeri Islam. 

Wafatnya Qalaj Arsalan 

Pada tahun ini dipertengahan bulan Sya`ban, Raja Qalaj Arsalan ibn 
Mas`ud ibn Qalaj Arsalan ibn Qatlasy ibn Saljuq al-Saljuqi meninggal dunia 
di kota Qawniyah. Ia menguasai kota-kota Qawniyah, Aqshara, Sywas, Malta 
dan kota-kota lainnya. Pemerintahannya berlangsung selama 29 tahun. Ia 
seorang politikus ulung, berwibawa besar, adil dan banyak mengikuti 
pertempuran hingga ke negeri Romawi. Pada usia senjanya, ia membagi-
bagikan wilayah kekuasaannya kepada anak-anaknya. Tapi anak-anak itu 
malah membuatnya lemah dan sedikit pun tidak mau menolongnya. Bahkan 
ia didiamkan oleh anaknya ---Quthbuddin. Sebelumnya Qalaj Arsalan telah 
mengangkat wakil untuk mengawasi kota kekuasaannya seseorang yang 
bernama Bakhtiyaruddin Hasan. Ketika memegang kekuasaan, Quthbuddin 
membunuh Hasan. Kemudia ia membawa ayahnya dan pergi dengannya 
menuju Caesaria untuk mengambil alih wilayah ini dari saudaranya. Ia lalu 
mengepung Caesaria sejenak. Lalu ayahnya ---Qalaj Arsalan--- mendapat 
satu kesempatan untuk melarikan diri dan masuk ke sana seorang diri. Demi 
menyaksikan hal ini, Quthbuddin kembali ke Qawniyyah dan Aqshara. Ia 
mendudukinya. Sementara itu Qalaj Arsalan masih berpindah-pindah dari 
satu anak ke yang lainnya. Anak-anaknya itu tidak memperlakukannya 
dengan baik hingga ia bertemu dengan anaknya ---Ghiyatsuddin Kayakhsuru, 
penguasa kota Barghulu. Ketika melihat ayahnya, Ghiyatsuddin merasa 
gembira dan melayaninya. Ia juga mengumpulkan pasukannya. Ia lalu 
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bergerak bersama sayahnya menuju Qawniyyah dan berhasil menguasainya. 
Setelah itu, ia bergerak bersama ayahnya lagi menuju Aqshara, dan 
melakukan pengepungan. Akan tetapi ayahnya ---Qalaj Arsalan--- jatuh sakit. 
Ia pun kembali membawa ayahnya menuju Qawniyyah. Qalaj Arsalan 
akhirnya meninggal dan dimakamkan di sana. Tinggallah Ghiyatsuddin di 
Qawniyyah sebagai raja hingga diambil alih oleh Ruknuddin Sulayman, 
seperti apa yang akan kita sebutkan nanti, jika Allah menghendaki. 

Ada seseorang yang saya percaya yang telah berbicara kepada saya. Ia 
adalah seorang ilmuwan dan telah pergi ke tempat-tempat itu. Ia mengatakan: 
“Qalaj Arsalan telah membagi-bagi negaranya kepada anak-anaknya selama 
hidupnya. Ia menyerahkan Duqath kepada anaknya ---Ruknuddin Sulayman. 
Ia berikan Qawniyyah kepada anaknya ---Kayakhsuru Ghiyatsuddin. Ia 
serahkan Ankara yang sebelumnya bernama Anchorius kepada anaknya ---
Muhyiddin. Ia bagikan Malta kepada putranya ---Mu`izzuddin Qayshar Syah. 
Ia berikan Ablastin kepada anaknya ---Mughitsuddin. Ia berikan Caesaria 
kepada anaknya ---Nuruddin Mahmud. Ia berikan Sywas dan Aqshara kepada 
anaknya ---Quthbuddin. Ia bagikan Taksar kepada anaknya yang lain. Dan 
memberikan Amasia kepada keponakannya. Kota-kota ini adalah kota-kota 
besar. Setiap kota ini ditambah lagi dengan kota-kota kecil yang berdekatan 
dengannya. Kemudian Qalaj Arsalan menyesali tindakannya ini. Ia lalu ingin 
mengumpulkan semua wilayahnya untuk anaknya yang tertua ---Quthbuddin. 
Ia juga melamar putri Shalahuddin Yusuf ---penguasa Mesir dan Syam--- 
untuk anaknya itu agar kedudukannya semakin kuat. Ketika anak-anaknya 
yang lain mendengar hal ini, mereka melawan dan memperlihatkan 
pembangkangan mereka kepadanya. Bahkan mereka juga telah menghapus 
kekuasaannya atas diri mereka. Ia pun hilir mudik mengunjungi mereka. Ia 
tinggal sejenak di satu anak lalu berpindah ke tempat anaknya yang lain. 
Kemudian ia pergi menemui anaknya ---Kayakhsuru, penguasa Qawniyyah--- 
seperti biasa. Anaknya ini keluar menemuinya. Ia mencium tanah di kaki 
ayahnya dan menyerahkan Qawniyyah kepadanya. Ia pun segera mengatur 
semuanya dan berkata kepada Kayakhsuru: “Aku ingin pergi untuk memberi 
pelajaran kepada anakku yang durhaka ---Mahmud, penguasa Caesaria. 
Ikutlah kamu bersamaku untuk mengambil alih Caesaria dari tangannya.” 
Kayakhsuru lalu bersiap-siap dan pergi bersama ayahnya. Ia pun mengepung 
Mahmud di Caesaria. Lalu Qalaj Arsalan jatuh sakit, dan meninggal di sana. 
Kayakhsuru pun pulang kembali. Akhirnya anak-anaknya tetap menjadi 
penguasa di negeri-negeri masing-masing. 

Jika ingin pergi dari satu kota ke kota lainnya, Quthbuddin ---penguaa 
Aqshara dan Sywas--- sengaja melalui Caesaria. Di Caesaria yang berkuasa 
adalah adiknya ---Nuruddin Mahmud. Ia tidak sekedar lewat, tetapi 
bermaksud untuk mempertunjukkan kecintaan dan rasa sayangnya kepada 
saudaranya itu. Dalam dirinya terdetik pengkhianatan. Adiknya ---Mahmud--
- menganggap serius kakaknya dan selalu menemuinya. Pada suatu ketika, 
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Quthbuddin ada di perbatasan kota seperti biasa. Datanglah adiknya ---
Mahmud--- menemuinya tanpa pengawalan. Quthbuddin pun membunuhnya, 
dan melempar kepalanya ke tengah-tengah pengikut adiknya. Ia ingin 
mengambil alih negara. Orang-orang adiknya menolaknya. Tapi kemudian 
mereka menyerahkan negeri ini kepada Quthbuddin berdasarkan perjanjian 
yang harus dilaksanakan di antara mereka. Mendiang Mahmud mempunyai 
seorang emir senior. Emir ini selalu memperingatkan Mahmud akan 
saudaranya ---Quthbuddin--- dan memintanya selalu berhati-hati. Akan tetapi 
Mahmud tidak mau mendengarnya. Emir ini berhati dermawan, banyak 
kebaikannya, dan tertua di negeri Nuruddin. Setelah membunuh adiknya, 
Quthbuddin membunuh Hasan dan membuangnya di tengah jalan. Datanglah 
seekor anjing yang memakan bangkai tubuhnya. Orang-orang terkejut dan 
berteriak: “Tidak ada lagi kata taat dan setia. Mayat ini adalah seorang 
Muslim. Di sini ia memiliki madrasah, saluran air minum, shadaqah dan 
perbuatan-perbuatan baik lainnya. Kami tidak akan membiarkannya di makan 
anjing.” Quthbuddin pun memerintahkan agar Hasan dikubur di salah satu 
madrasahnya. Anak-anak Qalaj Arsalan tetap dalam keadaan mereka. Lalu 
Quthbuddin jatuh sakit dan meninggal. Bergeraklah saudaranya Ruknuddin 
Sulaymnan ---penguasa Duqath--- menuju Sywas. Duqath berdampingan 
dengan Sywas. Ia mengambil alihnya. Kemudian dari Sywas, ia bergerak 
menuju Caesaria dan Aqshara. Ia tinggal di sana dalam waktu yang cukup 
lama. Lalu pergi menuju Qawniyyah. Di sana ada saudaranya Ghiyatsuddin. 
Ruknuddin mengepungnya di Qawniyyah, dan berhasil merebutnya. 
Ghiyatsuddin pun pergi meninggalkan Qawniyyah menuju Syam, kemudian 
ke Romawi. Kisahnya akan kami sebutkan nanti, jika Allah menghendaki. 
Ruknuddin kemudian pergi menuju Taksar dan Amasia. Ia juga mengambil 
keduanya. Lalu bergerak ke arah Malta pada tahun 597 H. Ia merebut 
kekuasaan di Malta. Kota ini ditinggalkan oleh saudaranya ---Mu`izzuddin--- 
untuk menemui al-Malik al-`Adil Abu Bakar ibn Ayyub. Mu`izzuddin ini 
menikahi putri al-`Adil. Ia tinggal bersamanya. Ruknuddin berhasil 
mengumpulkan semua kerajaan saudara-saudaranya kecuali Ankara. Kota ini 
sangat kokoh dan tidak mungkin ditembus. Ruknuddin lalu memerintahkan 
pasukannya untuk mengepungnya baik pada musim panas maupun musim 
dingin selama tiga tahun. Kota ini jatuh pada tahun 601 H. Ia juga 
menugaskan seseorang untuk membunuh saudaranya yang ada di Ankara jika 
pergi meninggalkan kota. Ketika pergi, saudaranya ini benar dibunuh. 
Ruknuddin meninggal dunia pada hari-hari terbunuhnya saudaranya itu. Ia 
sendiri belum mendengar berita tentang terbunuhnya saudaranya. Allah telah 
mempercepat kematian Ruknuddin karena perbuatannya memutus 
persaudaraan. Kami paparkan peristiwa-peristiwa ini agar kita bisa 
mengikutinya satu demi satu. Sebab saya tidak mengetahui semua peristiwa 
yang terjadi untuk saya selidiki. 
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Kekuasaan Syihabuddin atas Ajmir dan Kota-kota India 
Lainnya 

Pada tahun 583 H kita telah ketahui invasi Syihabuddin al-Ghawry ke 
India, dan peristiwa kekalahannya. Hingga kini ia masih menyimpan 
kekesalan atas kekalahan yang dialami pasukan al-Ghawriyyah, dan kehinaan 
yang mereka terima. Pada tahun ini, ia keluar dari Ghaznah. Ia telah 
mengumpulkan pasukannya. Ia bergerak hendak menyerang Raja India yang 
telah mengalahkannya. Ketika sampai di Yarsyawur, seorang Syaikh dari al-
Ghawriyyah menemuinya. Ia memberinya petunjuk dan berkata: “Kita telah 
mendekati musuh. Sedangkan tak ada seorang pun yang tahu ke mana mereka 
akan pergi dan siapa yang akan mereka perangi. Kita juga tidak membalas 
salam yang diucapkan para emir. Ini tidak boleh dilakukan.” Sultan lalu 
berkata kepadanya: “Ketahuilah bahwa semenjak orang kafir ini 
mengalahkanku, aku tidak tidur dengan istriku dan tidak mengganti pakaian 
putih yang aku kenakan ini. Aku pergi menghadapi musuh dan 
menggantungkan semuanya kepada Allah Swt, bukan kepada keluarga al-
Ghawriyyah, maupun kepada yang lainnya. Jika Allah Yang Maha Suci 
menolong aku dan agamanya, maka itu merupakan anugerah Nya dan 
kemurahan Nya. Jika kita kalah, maka janganlah kalian mencari aku. Aku 
tidak akan kalah meskipun harus binasa di bawah kaki kuda.” Syaikh itu lalu 
berkata: “Anda akan menyaksikan sendiri apa yang dilakukan sepupu-sepupu 
anda dari klan al-Ghawriyyah. Anda harus bicara dengan mereka, dan 
membalas salam mereka.” Syihabuddin melakukan anjuran Syaikh itu. Lalu 
emir-emir al-Ghawriyyah pun tetap patuh dan mengatakan: “Anda akan 
melihat sendiri apa yang akan kami perbuat.” 

Syihabuddin lalu bergerak hingga mencapai tempat terjadinya 
pertempuran dahulu. Ia melewatinya sejauh perjalanan 4 hari. Ia mengambil 
alih beberapa wilayah musuh. Demi mendengar hal ini, Raja India ini 
menyiapkan dan mengumpulkan pasukannya. Ia pun bergerak memburu 
laskar Muslimin. Ketika jarak antara dua kelompok pasukan ini tersisa satu 
marhalah, Syihabuddin mundur. Orang kafir itu mengikutinya sejarak 4 
barisan. Ia lalu berkirim surat kepada Syihabuddin dan mengatakan 
kepadanya: “Berikan tanganmu. Engkau menantangku di pintu Ghazanh 
hingga aku datang mengikutimu. Jika tidak, maka kami banyak membawa 
perbekalan dan perlengkapan perang. Orang sepertimu tidak akan memasuki 
kota seperti pencuri, lalu kabur. Ini bukan perbuatan para sultan.” 
Syihabuddin menjawab: “Aku tidak bisa bertempur melawanmu.” Ia masih 
seperti itu, hingga jarak antara dirinya dan negeri Islam hanya tersisa 3 hari. 
Sedangkan orang kafir itu mengikuti jejaknya hingga menyusulnya di dekat 
Mirandah. Lalu Syihabuddin menyebar pasukannya sebanyak 70000 orang. 
Ia mengatakan: “Malam ini aku ingin kalian berputar hingga kalian berada di 
belakang pasukan musuh. Setelah shalat Subuh, kalian datang dari arah itu 
dan aku dari arah ini.” Pasukannya menuruti perintahnya. Fajar menjelang. 
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Kebiasaan orang India adalah mereka belum bangun dari tempat tidur mereka 
kecuali jika matahari telah terbit. Ketika memasuki waktu subuh, laskar 
Muslimin menyerang mereka dari segala penjuru. Genderang perang ditabuh. 
Akan tetapi Raja India ini sedikit pun tidak bergeming. Ia mengatakan: 
“Siapakah ini yang menyerang aku.” Pasukan India banyak yang terbunuh. 
Kemenangan sudah tampak di depan mata pasukan Muslimin. Demi 
menyaksikan hal tersebut, Raja India mengambil kudanya yang cepat larinya. 
Ia menaikinya untuk lari menyelamatkan diri. Para pengikutnya berkata 
kepadanya: “Engkau telah bersumpah kepada kami bahwa engkau tidak akan 
meninggalkan kami dan kabur.” Ia pun turun dari kudanya, lalu menaiki 
seekor gajah. Ia berdiri di posisinya. Pertempuran berkecamuk hebat. 
Pasukannya banyak yang tewas. Akhirnya pasukan Muslimin menangkapnya 
dan menjadikannya sebagai tawanan. Ketika itu banyak korban berjatuhan 
dan tertawan di pihak India. Tak ada seorang pun dari mereka yang selamat, 
kecuali hanya segelintir orang. Raja India itu lalu dibawa menghadap 
Syihabuddin. Syihabuddin tidak melayaninya. Raja India itu lalu mengambil 
beberapa tirai dengan dagunya dan menariknya ke tanah hingga menimpa 
keningnya. Ia lalu duduk di hadapan Syihabuddin. Syihabuddin berkata 
kepadanya: “Ketika engkau menawanku apa yang engkau lakukan 
kepadaku?” Orang kafir itu menjawab: “Aku gunakan belenggu emas untuk 
mengikatmu.” Syihabuddin lalu menukas: “Tapi kami tidak akan 
menggunakan sesuatu yang berharga untuk mengikatmu.” Laskar Muslimin 
lalu merampas banyak sekali harta pampasan perang dan perlengkapan-
perlengkapan besar dari India. Di antara pampasan perang itu terdapat 14 
ekor gajah, termasuk seekor gajah yang pernah melukai Syihabuddin pada 
pertempurannya terdahulu. Raja India lalu berkata kepada Syihabuddin: “Jika 
engkau mencari negara, maka sekarang tidak tersisa satu pun raja yang 
menjaganya. Jika engkau mencari harta, maka aku punya kekayaan yang bisa 
engkau bawa di atas punggung unta-unta kalian.” Syihabuddin lalu pergi 
bersamanya menuju benteng tempatnya menyipan kekayaannya. Benteng itu 
adalah Ajmir. Syihabuddin mengambil alih kota ini beserta seluruh kota yang 
berada di dekatnya. Ia serahkan seluruh negeri ini kepada mamluknya yang 
bernama Quthbuddin Aybak. Syihabuddin sendiri pulang kembali ke 
Ghaznah. Raja India dibunuhnya. 

Beberapa Peristiwa 

Pada tahun ini, Amirul Haj Thasytakin ditangkap di Baghdad. Ia adalah 
emir terbaik dalam urusan haji. Ia lemah lembut, dan baik hati kepada para 
jama`ah haji. Ia memiliki banyak wirid dan do`a untuk berupa shalawat dan 
puasa. Ia banyak bersedekah. Aktivitasnya berjalan lancar. Tapi akhirnya ia 
dibebaskan dari penjara, sebagaimana akan kita sebutkan nanti, jika Allah 
menghendaki. 
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Pada tahun ini, Sultan Thaghral ibn Arsalan ibn Thaghral keluar dari 
tahanan setelah meninggalnya Qazal Arsalan ibn Ayladkaz. Ia lalu 
berhadapan dengan Waqtagh Aynanij ibn al-Bahlawan ibn Ayladkaz. 
Aynanij berhasil dikalahkan dan dipukul mundur ke al-Ray pada tahun 590 
H., sebagaimana akan kita sebutkan nanti, jika Allah menghendaki. 

Pada tahun ini di bulan Rajab emir al-Sayyid `Ali al-Murtadla al-
`Alawiyy al-Hanafiyy ---pengajar di masjid Sultan Shalahuddin--- meninggal 
dunia di Baghdad. Pada bulan Sya`ban tahun ini Abu `Ali al-Hasan ibn 
Hibatullah ibn al-Buqi ---seorang faqih dalam madzhab al-Syafi`i yang 
moderat--- meninggal dunia. Ia ahli dan menguasai madzhab al-Syafi’i. 
Masyarakat banyak mengambil manfaat dari ilmunya. 
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Memasuki Tahun 589 H 

Wafatnya Shalahuddin dan Sekelumit Perjalanan 
Hidupnya 

Pada tahun ini, di bulan Shafar, Shalahuddin Yusuf ibn Ayyub ibn Syadzi 
---penguasa Mesir, Syam, al-Jazirah, dan negeri lainnya--- meninggal dunia 
di Damaskus. Tanah kelahirannya adalah Tikrit. Kita telah mengisahkan 
sebab-sebab kepindahannya dari Tikrit. Ia menjadi penguasa di Mesir pada 
tahun 564 H. Ia sakit disebabkan karena ia pergi untuk menemui jama`ah 
haji. Ia pulang dan jatuh sakit. Sakitnya sangat keras. Ia bertahan selama 8 
hari dari saat ia jatuh sakit, lalu meninggal dunia. Semoga Allah 
mencurahkan rahmat untuknya. Sebelum sakitnya ia telah memanggil 
putranya ---al-Afdlal `Ali--- dan saudaranya ---al-Malik al-`Adil Abu Bakar--
- untuk berkonsultasi dengan mereka berdua mengenai apa yang harus ia 
lakukan. Ia berkata: “Kita sudah tidak berurusan lagi dengan bangsa Eropa. 
Tidak ada lagi yang mengganggu kita di negeri ini. Negeri mana lagi yang 
akan kita tuju?” Saudaranya ---al-`Adil--- menyarankannya untuk pergi 
menuju Khalath. Sebab Shalahuddin telah berjanji kepadanya jika 
Shalahuddin berhasil mengambil alih kota ini, maka akan diserahkan kepada 
al-`Adil. Sementara itu putranya ---al-Afdlal--- mengusulkan untuk menyerbu 
negeri Romawi yang ketika itu berada di tangan anak-anak Qalaj Arsalan. Al-
Afdlal mengatakan: “Romawi adalah negeri yang besar, banyak tentaranya, 
kaya dan mudah direbut. Negeri ini juga merupakan jalan bagi bangsa Eropa 
jika keluar menuju daratan. Jika kita bisa menguasai Romawi, maka kita akan 
bisa mencegah mereka untuk menyeberang.” Shalahuddin lalu berkata: 
“Kalian berdua tidak mempunyai visi panjang. Tapi saya ingin menyerbu 
Romawi.” Setelah itu ia berkata kepada saudaranya ---al-`Adil---: “Bawalah 
bersamamu beberapa orang anakku dan sebagian pasukanku. Pergilah kamu 
menuju Khalath. Jika aku sudah selesai dengan Romawi, aku akan datang 
menemui kalian. Dari Khalath kita akan memasuki Azerbayjan. Kita akan 
menghubungkan negeri-negeri non Arab. Tidak ada seorang pun di sana yang 
bisa menghalangi.” Kemudian Shalahuddin mengizinkan saudaranya ---al-
`Adil--- untuk pergi menuju al-Kurk. Al-Kurk dulunya adalah wilayah 
kekuasaan. Shalahuddin berkata kepadanya: “Bersiaplah dan datanglah untuk 
segera berangkat.” Ketika al-`Adil pergi menuju al-Kurk, Shalahuddin jatuh 
sakit dan meninggal sebelum kedatangannya. Shalahuddin al-Ayyubi ---
semoga Allah mencurahkan rahmat Nya--- adalah seorang yang dermawan, 
lemah lembut, berakhlak mulia, rendah hati, penyabar terhadap apa yang ia 
benci dan sering melupakan kesalahan orang lain. Ia sering mendengar 
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sesuatu yang tidak disuka tentang seseorang, tapi ia tidak pernah 
memberitahukannya dan juga tidak berubah sikapnya kepada orang itu. 

Suatu ketika ia sedang duduk bersama sekelompok sahabatnya. Lalu 
beberapa orang mamluk saling melempar sarmuz satu sama lain. Benda itu 
terlempar mengenai Shalahuddin dan jatuh di dekatnya. Shalahuddin lalu 
menoleh ke arah lain, mengajak bicara teman duduknya agar bisa melupakan 
kejadian itu. Suatu ketika ia pernah meminta dibawakan air. Tapi tidak 
datang juga. Ia ulangi lagi permintaannya dalam satu majlis sebanyak lima 
kali. Tapi masih belum datang juga. Shalahuddin lalu berkata: “Wahai 
kawan, Demi Allah, dahaga telah membunuhku.” Datanglah seseorang 
membawakan air. Shalahuddin pun meminumnya. Ia tidak mengingkari 
kelambatan pembawa air itu. Suatu ketika ia jatuh sakit yang hampir 
membuatnya meninggal. Ketika sembuh dan masuk ke kamar mandi, air 
mandinya panas. Ia lalu meminta air dingin. Pembantunya lalu datang 
membawa air dingin. Jatuhlah sesuatu dari dalam air ke atas tanah. 
Shalahuddin tertimpa sesuatu dan kesakitan karena kondisinya yang masih 
lemah. Lalu suatu saat ia pernah meminta air dingin juga. Datanglah 
seseorang membawakannya. Ketika Shalahuddin mendekatinya, jatuhlah 
bejana air ke atas tanah. Air tumpah mengenai Shalahuddin. Ia hampir saja 
celaka. Tapi ia hanya berkata kepada pelayannya itu: “Jika engkau ingin 
membunuh saya, kenalilah saya dulu.” Pelayan itu meminta ma`af. 
Shalahuddin hanya diam. 

Sifat kedermawanannya tampak dari banyak sedekahnya. Ia tidak pernah 
menyimpan sesuatu kecuali ia bagi-bagikan. Cukuplah sebagai bukti atas 
kedermawanannya adalah ketika ia meninggal ia tidak meninggalkan di 
dalam brankasnya apa-apa kecuali hanya uang 1 dinar Suriyah, 40 dirham 
Nashiriyyah. Ketika di `Aka, saya dengar, untuk menghadapi pasukan Eropa, 
ia mengeluarkan 18000 hewan berupa kuda dan bighal, kecuali unta. 
Sedangkan barang, baju dan senjata, sudah tak terhitung lagi jumlah yang 
pernah diberikannya. Ketika Negara al-`Alawiyyah di Mesir mulai mengecil 
kekuasaannya, ia ambil dari simpanan kas negara itu segala macam harta 
benda yang tak terhitung jumlahnya. Tapi ia bagi-bagikan semua yang 
didapatnya itu. 

Sedangkan sikap rendah hatinya tampak dari sikapnya yang tidak 
menyombongkan diri di hadapan sahabat-sahabatnya. Sikap rendah hatinya 
itu selalu mencela raja-raja lain yang sombong. Ia selalu mendatangi kaum 
fakir dan para mutashawwif. Ia mendengarkan suara mereka. Jika ada salah 
seorang dari mereka yang berdiri untuk berdiri atau mendengar, ia akan ikut 
berdiri. Ia tidak akan duduk, hingga orang fakir itu duduk. Ia tidak pernah 
memakai sesuatu yang dilarang agama. Ia memiliki ilmu, dan makrifah. Ia 
banyak mendengarkan hadis, dan menyampaikannya. Secara umum, ia 
berbeda di tengah-tengah pasukannya, banyak berbuat baik, bersikap terpuji, 
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dan sering berjihad melawan orang kafir. Pembebasan yang dilakukannya 
adalah bukti semua itu. Ia meninggalkan 17 orang anak laki-laki. 

Keadaan Keluarga dan Anak-anaknya Sepeninggalnya 

Pada saat meninggal dunia di Damaskus, Shalahuddin didampingi oleh 
putra tertuanya ---al-Afdlal Nuruddin `Ali. Shalahuddin sering menyerahkan 
tongkat komando pasukannya kepada al-Afdlal semasa hidupnya. Setelah 
Shalahuddin meninggal dunia, al-Afdlal menguasai Damaskus, wilayah 
pesisir Syam, Baytul Maqdis, ba`labak, Sharkhad, Bashary, Banyas, Hunayn, 
Tebnyn dan seluruh wilayah hingga mencapai al-Darum. Sedangkan anaknya 
yang lain ---al-Malik al-`Aziz `Utsman--- menguasai Mesir. Kekuasaannya 
kokoh di Mesir. Putranya yang lain ---al-Zhahir Ghazi--- ada di Halab. Ia 
menjadi penguasa di Halab dan seluruh wilayahnya seperti Harem, Tel 
Basyir, I`zaz, Barzayah, Darb Sak, Manbaj dan lain-lain. Sementara itu di 
Humat adalag Mahmud ibn Taqiyuddin ---paman Shalahuddin. Ia tunduk 
kepada Shalahuddin dan menjadi pengikutnya. Di Hamash yang berkuasa 
adalah Syrkuh ibn Muhammad ibn Syrkuh. Ia patuh dan tunduk kepada al-
Malik al-Afdlal. Sedangkan al-Malik al-`Adil ada di al-Kurk. Ia telah pergi 
ke sana, sebagaimana telah kita sebutkan. Ia melawan al-Malik al-Afdlal dan 
menolak untuk datang menghadap kepada satu pun keponakannya. Al-Malik 
al-Afdlal lalu mengirim surat kepadanya untuk mengundangnya agar datang 
menghadap kepadanya. Al-Afdlal mengancamnya. Akan tetapi al-Malik al-
`Adil tidak mau datang. Al-Afdlal mengiriminya lagi surat. Ia mengancam al-
`Adil dengan al-Malik al-`Aziz ---penguasa Mesir--- dan Atabik `Izzuddin ---
penguasa Moshul. Atabik `Izzuddin tengah bergerak menuju wilayah 
kekuasaan al-`Adil di al-Jazariyyah ---sebagaimana akan kita sebutkan nanti. 
Al-Afdlal mengatakan kepadanya: “Jika engkau datang menghadap, maka 
aku akan siapkan pasukan dan bergerak menuju negaramu untuk 
mempertahankannya. Tapi jika engkau tetap tinggal dan menolak datang, 
maka saudaraku ---al-Malik al-`Aziz--- akan menyerangmu karena di antara 
kalian memang sudah ada permusuhan. Jika `Izzuddin menduduki negerimu, 
maka tidak ada yang bisa mencegahnya kecuali Syam.” Al-Afdlal lalu 
mengatakan kepada kurirnya: “Jika ia mau datang bersamamu. Jika tidak 
maka katakan kepadanya bahwa al-Afdlal telah memerintahkan aku jika aku 
kembali dari Damaskus maka engkau aku akan kembali bersamamu. Jika 
engkau tidak mau melakukannya, maka aku akan pergi menemui al-Malik al-
`Aziz menyerahkan kepadanya segala sesuatu yang menjadi pilihannya.” 
Ketika kurir itu datang, al-`Adil berjanji akan datang. Setelah menyaksikan 
bahwa tidak ada cara lain kecuali berjanji, maka al-`Adil pun menyampaikan 
kepada al-Afdlal bahwa ia lebih memilih al-Malik al-`Aziz. Ketika itulah ia 
berangkat ke Damaskus. Al-Afdlal lalu menyiapkan pasukannya dan 
mengirim surat kepada penguasa Hamash, penguasa Humat dan kepada 
saudaranya ---al-Malik al-Zhahir--- di Halab untuk mengirimkan pasukannya 
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menuju al-Jazariyyah guna melindunginya dari serangan penguasa Moshul. 
Al-Afdlal mengancam mereka jika mereka tidak mau melakukannya. Di 
antara pesannya kepada saudaranya ---al-Zhahir: “Engkau telah mengetahui 
kesetiaan penduduk Syam kepada dinasti Atabik. Demi Allah jika `Izzudin 
berhasil menduduki Harran niscaya penduduk Halab akan mengusir kalian, 
dan kalian akan keluar dari kota itu. Pikirkanlah.” Begitu pula yang 
dilakukannya dengan penduduk Damaskus. Akhirnya mereka bersatu untuk 
mengerahkan pasukan. Mereka siapkan pasukan, dan mengerahkannya 
menuju negeri kekuasaan al-`Adil. Mereka menyeberangi sungai Furat, dan 
mendirikan kamp pasukan di daerah sekitar al-Reha, di Maraj al-Rahan. 
Kisahnya akan kami sebutkan nanti, jika Allah menghendaki. 


