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والفروسية, حيث أوكل تربيته منذ الصغر إىل أحد العلمـاء, فلمـا   

صـاحًلا وجماهـًدا    رافًقا ألبيه يف جهاده, فكـان رجـالً  شب كان م

ه األكــ  ويف الوقــت نفســه, تــوىل حلــب بعــد و فــاة أبيــه وتــوىل أخــ   

ــ ــى املوصـــل, ســـيف الـ دين زنكـــي علـ
 (106)

ــاع    ــاة اإليقـ ــاول الوشـ وحـ

بينهما, فرحس كل منهما برهمية االتفاق وعدم الفرقة والبعد عـن  

حب الذات ننًرا ملا كان فيه املسلمون من خطر من قبل الصليبيني 

وأن أي اختالم بينهما سيستغله األعـداء, ولـذلك فقـد تواضـع نـور      

قيا يف الشام أثناء زيارة لسيف الدين ألخيه األك  سيف الدين والت

إمنـا غرضـي أن تعلـم امللـوك والفـرنج      ) الدين حاكم املوصـل فقـال:  

اتفاقنا فمن يريد السوء بنا يكف عنا(,
 (107)

وم يلبث سيف الـدين  

هــ فرصـبح نـور الـدين صـاحب الكلمـة العليـا يف        544أن توفى سنة

 يلكة حلب وما يتبعها دون أن يكون خاضًعا ألحد.

توىل نور الدين على حلب فقد وضع نصب عينيـه قضـية   ومنذ أن 

اإلصالح الداخلي وجهاد أعـداء اإلسـالم مـن الصـليبيني وأعـوانهم,      

فرخــذ يف مواجهــة الصــليبيني, وكــان مــن أوائــل أعمالــه اجلهاديــة    

رمحـه  ـــ  هــ, وكـان   541صده هجوًما للصـليبيني علـى الرهـا سـنة     

                                                           

, تارخيـه , وابـن الـوردي:   109, ص 1, ج مفرج الكروب( ابن واصـل:  106)

 .66, ص 2ج 

 .112, ص 2, ج مفرج الكروب( ابن واصل: 107)
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هم,وذين مـالؤ حازًما فردب من فيها مـن األرمـن الـ    ــ اهلل
(108)

وقطـع   

بذلك أمل الصـليبيني يف احتالهلـا مـرة أخـرى كمـا قـام رمحـه اهلل        

بتةرير العديد من احلصون واملواقع العسـكرية الصـليبية ا ـاورة    

 حللب.

دمشش فتوجه نور الدين  لتوجهت احلملة الصليبية الثانية الحتال

مــن حممــود  اهــدتهم ومــا أن علمــوا بقربــه مــنهم حتــى انســةبوا     

مواقعهم قرب دمشش منهزمني تاركني م ـات القتلـى,  
(109)

وقـد قـام    

ة حلـب, وتصـدى حلملـة صـليبية     نور الدين بضـم دمشـش إىل يلكـ   

)راتراند بن الفونسو( صاحب طليطلة وهو من ملوك األسـبان  قادها 

الــذين قــدموا مـــع احلملــة الصــليبية الثانيـــة, ومتكــن نــور الـــدين       

ونسو ووالدته وهما من أهـم زعمـاء   سر ابن الفأوا اهدون معه من 

احلملة الصليبية الثانية من ملوك أسبانيا, ومت ترحيلهما أسـرى إىل  

حلــب,
(110)

كمــا متكــن نــور الــدين مــن هزنــة الــروم يف عــدد مــن    

هـ حيث قتل  اعة كبرية منهم 543املواقع بالقرب من حلب سنة 

 وأســر  وًعــا أخــرى, ومنــذ ذلــك الوقــت أصــبح املســلمون يف بــالد  
                                                           

واننـر: ولـيم الصـوري,     .111, ص 2, ج مفرج الكـروب ( ابن واصـل:  108)

 .754, ص 2, ج تاريخ احلروب الصليبية

 .785, ص 2, ج تاريخ احلروب الصليبيةوليم الصوري:   (109)

ــرج الكــــروب( ابــــن واصــــل: 110) ــفر 114, ص 1, ج مفــ . واننــــر: د. مســ

 .255, ص اجلهاد ضد الصليبينيالغامدي, 
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لشام يسخرون من قوة الصليبيني, وبذل نـور الـدين جهـوًدا كـبرية     ا

يف تنقية الصف املسلم, حيث وجه جهده ألهل التشـيع واالياعليـة   

يف البالد اخلاضعة له ومنهم مـن سـب الصـةابة وأبطـل كلمـة حـي       

ــيهم      علــى خــري العمــل ومــا معهــا مــن زيــاداتهم يف اآلذان, وضــيش عل

يني ضـده, كمـا قـام نـور الـدين بـدعم       فةاولوا التةالف مع الصليب

كان على مذهب أبي  دالسنة دون التعصب ملذهب فقهي معني, فق

  (111) حنيفة, ومع ذلك ساعد يف بناء مدار  للمذاهب األخرى.

إلزالة املنام فبنى داًرا للعدل كان جيلـس  ــ رمحه اهلل ــ وسعى 

ــه يــومني يف األســبوع للننــر يف منــام الرعيــة فخشــيه األ      مــراء في

والقواد وأصبةوا ال ينلمون النا  شيً ا يا زاد يف ترابط ا تمـع  

   (112) املسلم.

راء احملتاجني وينفش وقد كان متواضًعا يعطف على العلماء والُق

عليهم فقيـل لـه يف وقـت حاجـة لـو قللـت مـن النفقـات واسـتعنت بهـا           

 على اجلهـاد فقـال: )واهلل إنـي ألرجـو النصـر برول ـك فإمنـا ترزقـون        

وتنصرون بضعفائكم كيف اقطـع صـالت قـوم يقـاتلون عـا وأنـا       

نــائم يف فراشــي بســهام ال ختطــل واصــرفها إىل مــن ال يقاتــل إال إذا  

رماني بسهام قد ختطي وقد تصـيب ثـم هـؤالء القـوم هلـم نصـيب يف       
                                                           

 .243, ص اجلهاد ضد الصليبينياننر: د. مسفر الغامدي,   (111)

 .136, ص 1( الروضتني يف أخبار الدولتني, ج 112)
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بيت املال أصرفه إليهم كيف أعطيه غريهـم(, 
(113)

وكـان يعمـد يف   

ده ا اهــدون مــن ســالحهم كــثري مــن األحيــان إىل تعــويا مــا يفقــ

ومتــاعهم يف القتــال ضــد األعــداء يف الوقــت الــذي كــان يــرتك هلــم   

ــائم,   نصــيبهم مــن الغن
(114)

ــا       ــه الن وننــًرا حلســن ســريته فقــد أحب

ــل أمــراء آخــرين       ــذين حيكمــون مــن قب ــه, وال الواقعــون ســت إمرت

 ولذلك حرص بعا األمراء على مسايرته. 

حيـد الصـف اإلسـالمي    خالل فرتة عمل نور الدين حرص علـى تو 

 وم يتوقف عن اجلهاد.

وقد وقعت معركة ك ى بني نور الدين و)جوسلني( أحد أمـراء  

ــدين وقتــل  اعــة كــبرية مــن       ــور ال ــزم ن ــب فُه الصــليبيني حــول حل

)جوسلني( يتهكم بنـور  وأسر حامل سالح نور الدين وأصبح  أتباعه

وهـو   الدين حيـث بعـث سـالح نـور الـدين إىل أحـد أمـراء السـالجقة        

صهر لنور الدين وقال له: هـذا سـالح زوج ابنتـك وسـيرتيك بعـده مـا       

)جلوسلني(, فتمكن منه, فترثر نور الدين وأخذ يتصيد هو أعنم 

                                                           

 نفس الصفةة. املصدر السابش( اننر: 113)

 .123, ص 1, ج مفرج الكروبابن واصل:   (114)
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من أسره وأخذه معه إىل حلب,
(115)

)جوسلني( من وكان أسر وقتل  

أهـــم أعمـــال نــــور الـــدين الـــع ذاعــــت يف ,تلـــف أحنـــاء العــــام       

يف صــراع مــع الصــليبيني يف مصــر  اإلســالمي. وقــد دخــل نــور الــدين

حيث حاول إبعادهم عـن السـيطرة عليهـا متهيـًدا لضـمها مـع الشـام        

 لتصبح قوة واحدة يف مواجهة الصليبيني.

كانت الدولة الفاطمية يف مصر متر مبرحلة ضعف والـوزراء يف  

الدولة هم احلكام الفعليون واملسـيطرون علـى األوضـاع يف مصـر,     

ى منصب الوزارة قائم على أشده, وسفكت والصراع بني القواد عل

وكل منهم مستعد للتعاون حتى مع الصـليبيني   ةيف ذلك دماء كثري

دون تـورع للةصــول علــى هــذا املنصـب, وقــد اســتنجد أحــد الــوزراء   

بنـــور الـــدين وطلـــب إرســـال اجلنـــد معـــه إىل مصـــر ملســـاعدته علـــى 

نــور  اســتعادة منصــبه مقابــل أن يعلــن والئــه لنــور الــدين, وقــد تــردد  

الــدين يف ذلــك ننــًرا خلطــورة الوضــع علــى اجلبهــة مــع الصــليبيني,  

وننـــًرا ألن الصـــليبيني يف يلكـــة بيـــت املقـــد  خصوًصـــا ســـوم 

يتــدخلون يف مصــر وســيجدون مــن يســاعدهم مــن اخلونــة, وســتفتح 

                                                           

.  ولــيم الصــوري,  2312, ص 12, ج مفــرج الكــروب ( ابــن واصــل,  115)

اجلهاد . واننر: د. مسفر الغامدي, 793, ص 2, ج تاريخ احلروب الصليبية

 .259 , صضد الصليبيني
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على نور الدين وأجناده جبهات أخرى تفرق قواته, ويف الوقت نفسه 

ر والشام ووجود قـوة إسـالمية   كان نور الدين يرغب يف توحيد مص

فيها تعيد ملصر شبابها وتربطها بالصـف اإلسـالمي الصـةيح بعيـًدا     

عن املتعاونني مع الصـليبيني مـن البـاطنيني, وبعـد تـردد شـديد قـرر        

استعادة منصبه املفقود بإرسال قائد  ىنور الدين مساعدة الوزير عل

قـدرت   من قواده وهو أسد الـدين شـريكوه مـع جمموعـة مـن اجلنـد      

ــن أخ     ــوبي اب ــدين األي ــل ويصــاحبه صــالح ال ــرلفي مقات ــدين   ب أســد ال

خاضــت ز كفــار  مــن فرســان اجلهــاد, شــريكوه, الــذي بــدأ يــ 

الصـليبيني واملتعـاونني معهـم إىل أن     تلك اجليوح معارك ,تلفة مع

أصبةت قوات نور الدين هـي املسـيطرة الفعليـة يف مصـر لقائـد مـن       

ت أجناد مصر ويتلكاتها ودولتها , وأصبةناخلص قواد نور الدي

ــدين حممــود بطريقــة مباشــرة لضــعف       ــور ال ــد ا اهــد ن ــة بي كامل

ــالح الــــدين األيــــوبي وزيــــًرا        ــاطميني, وبعــــد أشــــهر عــــني صــ الفــ

ــاطميني, للفـ
(116)

ــاح      ــة بإحلـ ــة الفاطميـ ــاء الدولـ ــن إنهـ ــن مـ ــم متكـ ثـ

وإصرار من نور الدين رمحه اهلل وبدأت مصر بل والعام اإلسـالمي  

ــذين كــانوا       برســره م ــاد ضــد الصــليبيني ال ــدة مــن اجله ــة جدي رحل

أكثر النا  إحساًسا بهذا التغري.
(117)

وقد حاول نور الدين أن يقـوم   

                                                           

 .168, ص 1, ج مفرج الكروب( ابن واصل: 116)

 .936, ص 2, ج تاريخ احلروب الصليبية( وليم الصوري: 117)
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إلملــة علـــى الصــليبيني بالتنســـيش مــع صـــالح الــدين, وطلـــب منـــه     

اإلعداد لذلك ومّنى فيه حب اجلهاد والعمل من أجلـه, حيـث كـان    

شغله الشاغل.
(118)   

ــه أن   ــرأ إلضــرته حــديًثا عــن    حــد العلمــ أوذكــر عن اء كــان يق

ــور       ــيهم ن ــه بعــا احلاضــرين أن يبتســم, فــرد عل ــب من التبســم فطل

ــًما      ــي مبتســ ــن اهلل أن يرانــ ــتةي مــ ــي الســ ــه اهلل: )أنــ ــدين رمحــ الــ

واملسلمون حماصرون بالفرنج(.
(119)   

يف ـــ  رمحـه اهلل  ـــ  حممود بن عماد الدين زنكـي   نتويف نور الدي

هـــ569شــوال ســنة  
(120)

غرســة اجلهــاد الــع غرســها    بعــد أن روى  

والده, بـدماء الشـهداء وعـرق ا اهـدين وجـراحهم وبعـد أن غـر         

غرسة جديدة محلت راية اجلهـاد بترسـيس األمـور يف مصـر لصـالح      

الــدين األيــوبي جنــدي جديــد مــن جنــد اجلهــاد اإلســالمي املقــد ,   

 اهلل(.رمحهم )والذي كان الفضل بعد اهلل يف بروزه لنور الدين 

 
 
 
 
 

                                                           

 .320, ص 1, ج اجلهاد ضد الصليبيني( د. مسفر الغامدي, 118)

 .182, ص 1, ج مفرج الكروب( ابن واصل: 119)

 .258, ص 2, ج مفرج الكروب( ابن واصل: 120)


