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 المقدمة:

 الحمد هلل والصبلة والسبلم عمى سيدنا محمد المبعوث بالعناية لميداية أما بعد:

مرت الدولة اإلسبلمية بسنين عجاف، كثرت فييا الخبلفات، وتعددت فييا 
الرايات، وظير عمى المسممين فييا األعداء، وخبأ في قموب األكثرين الرجاء، وأصيب 

 النصر والوفاق. واالستسبلم لميزيمة، والقنوط من األخبلق، فييا الشعب بشمل الفكر وفساد

وعمى الرغم من ذلك، فقد زخر تاريخنا اإلسبلمي بالقادة المجاىدين المجددين، 
الذين تحدوا ظروف زمانيم، وبذلوا طاقاتيم، فأحيوا في األمة عز اإلسبلم ومجده، ومن 

 زنكي، رحمو اهلل.ىؤالء األبطال السمطان المجاىد نور الدين محمود بن 

كان نور الدين مدركًا ما تعانيو الببلد اإلسبلمية من انقسام وتشرذم، واختبلفات 
مذىبية وسياسية، نتيجة األطماع والدسائس التي سادت آنذاك؛ ألن بعض قادة المنطقة 
وحكاميا لم يكونوا مدركين لخطورة الوجود الصميبي في ببلدىم، واألخطر من ذلك أن 

ات قد آثرت مصمحتيا الشخصية عمى مصمحة الوجود اإلسبلمي، وتحالفت بعض القياد
 مع الصميبيين ضد إخوانيم المسممين.

وليذا فقد أدرك نور الدين خطورة الوضع، وتوصل إلى أن معالجتو تقتضي 
إيجاد جبية إسبلمية قوية أواًل قبل الدخول في مواجيات حاسمة ضد الوجود الصميبي 

 في ببلد الشام.

ت الدراسة لتوضح الجيد الذي بذلو نور الدين محمود بن زنكي في إعداد وجاء
 مجتمع النصر والتحرير إيمانيًا.

 يتكون البحث من خمسة مباحث:

نشأتو -عصره –مولده  –لقبو  –شخصية نور الدين زنكي )اسمو  المبحث األول:
 وفاتو(.-وحياتو 
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 إيمانو وصدقو في العمل(. -عو زىده وور -صفاتو اإليمانية )عبادتو  المبحث الثاني:

 : حرصو عمى تطبيق الشريعة. المبحث الثالث

 : تثبيتو لممذىب السني، وتقريبو لمفقياء والصوفية والعمماء.المبحث الرابع

 المؤسسات الدينية في عيده. المبحث الخامس:

 أىمية الموضوع:

راه من الفرقة إلقاء الضوء عمى فترة تاريخية مشابية لواقعنا الفمسطيني، وما ن .1
والتشرذم، واالستفادة من التجربة التاريخية التي خاضيا المسممون في ذلك 

 الزمن.

إعطاء فكرة عن القدوة الحسنة المتمثمة في شخصية نور الدين محمود بن  .2
زنكي، وتوفر جميع المؤىبلت الشخصية، والجيود التي بذليا في تكوين جبية 

 إسبلمية موحدة ضد الصميبيين.

 الدراسة: أىداف

 التعرف عمى شخصية السمطان نور الدين محمود بن زنكي. .1

 إلقاء الضوء عمى الصفات اإليمانية لنور الدين محمود بن زنكي.  .2

 إبراز دوره في تطبيق الشريعة اإلسبلمية. .3

توضيح الجيود التي بذليا نور الدين محمود بن زنكي في تثبيت المذىب  .4
 الصوفية.السني، وتقريبو لمفقياء والعمماء و 

 التعرف عمى المؤسسات الدينية التي أنشأىا نور الدين محمود بن زنكي.   .5
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 حدود الدراسة:

-1146 ه =569-541)الحد الزماني: ستتناول الدراسة الفترة الزمنية الواقعة ما بين عامي 
 م(1174

 الحد المكاني: ستتناول الدراسة ببلد الشام ومصر والموصل والحجاز واليمن.

 الدراسة:منيج 

 اتبعت الباحثة في دراستيا منيج البحث التاريخي

 الدراسات السابقة:

: رسالة ماجستير بعنوان )السياسة الداخمية لنور الدين محمود زنكي(، محمد نجيب أوال
م، وركزت 2009ه=1430غزة، عام -عبد الوىاب محمد حمد، الجامعة اإلسبلمية –

لدولة والجيش، وعمى النظم المالية واالقتصادية، الدراسة عمى حياتو، ومنيجو في إدارة ا
 وعمى المؤسسات العممية والثقافية.

واستفدت من ىذه الدراسة في التعرف عمى جيوده الداخمية في إعداد مجتمع النصر 
 والتحرير.

: كتاب )القائد المجاىد نور الدين محمود زنكي، شخصيتو وعصره(، عمي محمد ثانيا
 الصبلبي، 

م، وتناول الكتاب عيد نور الدين زنكي وسياستو 2007ه=1428صر، القاىرة، م
 الداخمية والخارجية.

 واستفدت من ىذا الكتاب في إعداد تقسيمات الدراسة.

 

 



 ISSN (2706-5502( 2222 سبتمبر -لتاسعالعدد ا مجمة التاريخية الفمسطينية

881 
 

 

نشأتو -عصره –مولده  –لقبو  –شخصية نور الدين زنكي )اسمو  المبحث األول:
 وفاتو(.-وحياتو 

 – (1)عماد الدين زنكي -قسيم الدولة  ىو أبو القاسم محمود بن الممك األتابك اسمو:
الممقب بقسيم الدولة  ، األتابك(2)ابن أبي سعيد، الممقب بالشييد بن الممك بن آق سنقر 

؛ وناصر (5)لقب بالممك العادل نور الدين  لقبو:. (4)الممكشاىّي  (3) التركي السمجوقي
، ولقب أيضًا بمقب (7)د ؛ وعرف بالشيي(6)أمير المؤمنين؛ وتقي المموك؛ وليث اإلسبلم 

                                                           

الدولة آقسنقر بن  األتابك عماد الدين زنكي بن آقسنقر التركي: الممك، عماد الدين، األتابك زنكي ابن الحاجب قسيم (1)  
عبد اهلل التركي، صاحب حمب، فوض إليو السمطان محمود بن ممكشاه شحنكية بغداد، ثم إنو حولو إلى مدينة الموصل، 
ثم استولى عمى الببلد، وعظم أمره، وافتتح الرىا، وتممك حمب والموصل وحماة وحمص وبعمبك وبانياس وحاصر دمشق 

حروب يطول شرحيا، واستنقذ من الفرنج كفر طاب والمعرة ودوخيم، وشغميم وصالحيم عمى أن خطبوا لو بيا بعد 
 (.190-189/ 20بأنفسيم، ودانت لو الببلد. الذىبي، سير أعبلم النببلء )

آقسنقر: ىو أبو سعيد بن عبد اهلل الممقب: "قسيم الدولة"؛ جد البيت األتابكي، أصحاب الموصل، وىو والد عماد الدين  (2)
مموك السمطان ممكشاه بن ألب أرسبلن السمجوقي، صاحب الرىا، ولما ممك تاج الدولة تتش ابن ألب أرسبلن زنكي، كان م

السمجوقي مدينة حمب استناب فييا آتى سنقر المذكور، واعتمد عميو ألنو ممموك أخيو، فعصى عميو، فقصده تاج الدولة 
شديدة انجمت عن قتل آق سنقر سنة وىو صاحب دمشق يومئذ، فخرج لقتالو وجرى بينيما مصاف وحرب 

(؛ سبط ابن العجمي، 241/ 1م( ، ودفن في شمالية المدرسة الّزجاجية. ابن خمكان، وفيات األعيان )1095ه=487)
 (.110/ 1كنوز الذىب في تاريخ حمب )

/ 4شذرات الذىب )( ؛ ابن العماد، 343/ 12( ؛ ابن كثير، البداية والنياية )184/ 5ابن خمكان، وفيات األعيان ) (3)
228.) 

 (.73/ 6( ؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة )531/ 20الذىبي، سير أعبلم النببلء ) (4) 

(؛ 248/ 10(؛ ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ المموك واألمم )329ابن العديم، زبدة الحمب في تاريخ حمب )ص:  (5) 
 (.184/ 5ابن خمكان، وفيات األعيان )

 (531/ 20الذىبي، سير أعبلم النببلء )(6) 

 (71/ 6ابن تغري بردي، النجوم الزاىرة فى مموك مصر والقاىرة ) (7)
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ولد بعد طموع شمس يوم األحد  مولده:. (1)والده قسيم الدولة، فيقال: القسيم ابن القسيم 
 .(5)في مدينة حمب  (4)م( 1118ه= 511سنة ) (3)من شير شوال  (2)السابع عشر 

(5). 
ظير نور الدين الشييد في زماٍن استولى فيو الشيعة الرافضة عمى معظم ببلد  عصره:

سبلم، فمقد استولى )البويييون( الشيعة عمى دولة الخبلفة في بغداد، واستولى اإلِ 
)العبيديون( الشيعة عمى مصر والمغرب اإِلسبلمي، ففتح الشيعة بذلك المجال 

 لمصميبيين لكي يستولوا عمى القدس. 

وىذا الممك التركي األسمر ىو الرجل الذي أحيا المَّو بو أمة اإِلسبلم بعد أن 
تموت في القرن السادس اليجري، فقد خرج لمنور نور الدين، فأنار الدروب، كادت 

ووحد الصفوف، وجمع الشمل، وما ىي إال سنوات قميمة، حتى كانت دولتو تمتد من 
ببلد فارس في الشرق إلى حدود ليبيا في الغرب، ومن ىضبة األناضول في الشمال، 

ر عمى الصميبيين مسألة وقٍت ليس إلى جبال اليمن في الجنوب، فأصبحت مسألة النص
 أكثر.

 

                                                           

 (32/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(1)

ن فيد، الدر الكمين بذيل العقد (؛ اب343/ 12(؛ ابن كثير، البداية والنياية )187/ 5ابن خمكان، وفيات األعيان )(2)
 (1189الثمين في تاريخ البمد األمين )ص: 

/ 4( ؛ ابن العماد، شذرات الذىب )531/ 20( ؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )187/ 5ابن خمكان، وفيات األعيان ) (3)
228.) 

( ؛ ابن تغري 264/ 1بني أيوب ) ( ؛ ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار394/ 9ابن األثير، الكامل في التاريخ ) (4)
 (.71/ 6بردي، النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة )

 (343/ 12ابن كثير، البداية والنياية )(5)
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ويعد نور الدين زنكي ريحانة ببلد الشام، وأستاذ صبلح الدين األيوبي، سماه 
بعض المؤرخين "سادس الخمفاء الراشدين" لعدلو ودينو وحسن سياستو، وىو الصانع 
 (         1)ًا الحقيقي لنصر حطين، ونور أضاء المَّو بو الدين في أشد أوقات األمة عتمة وسواد

كان نور الدين معتدل، طويل القامة، أسمر المون، واسع الجبين، حسن  نشأتو وحياتو:
، تركي الشكل، ليس لو لحية إال في حنكو (4)، نقي الخد (3)، حمو العينين (2)الصورة 

(5) . 

، فإذا حضرت الحرب، شد قوسين (6) وتميز بالقوة الجسدية وبالمياقة البدنية
، قال ابن واصل: " كان من أقوى الناس قمبًا وبدنًا، لم ير عمى ظير فرس (7) وتركاشين

فرس أحد أشد منو، كأنما خمق عميو ال يتحرك، وكان من أحسن الناس لعبًا بالكرة، 

                                                           

(؛ الترباني، مائة من عظماء أمة اإلسبلم غيروا 71/ 6ابن تغري بردي، النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة ) (1)
 (322مجرى التاريخ )ص: 

(؛ ابن تغري 350/ 12( ؛ ابن كثير، البداية والنياية )263/ 1ن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )اب (2) 
 (.71/ 6بردي، النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة )

(؛ الذىبي، 263/ 1( ؛ ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )394/ 9ابن األثير، الكامل في التاريخ ) (3) 
 (.534/ 20عبلم النببلء )سير أ

 (.228/ 4ابن العماد، شذرات الذىب ) (4) 

(؛ ابن تغري 263/ 1( ؛ ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )188/ 5ابن خمكان، وفيات األعيان ) (5)
 (.71/ 6بردي، النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة )

 (.532/ 20الذىبي، سير أعبلم النببلء ) (6)

( ؛ ابن العماد، 536/ 20( ؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )279/ 1ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ) (7)
 (.229/ 4شذرات الذىب )
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يجري الفرس ويخطفيا من اليواء، ويرمييا بيده إلى آخر الميدان، ويمسك الجوكان 
 .(1)بكمو تياونا بأمره" 

، وكان بطبًل، شجاعًا، (3)، وكثرة المطالعة (2) ن بحسن الخطواتصف نور الدي 
، حسن التواضع، طاىر المسان، كامل العقل (5) ، فما روجع(4)شجاعًا، شديد الميابة 

 .(6)والرأي، بعيدًا عن التكبر، خائفًا من اهلل 

، في كفالة والده صاحب حمب (7)ولقد نشأ نور الدين عمى الخير والصبلح 
، وكان زنكي يقّدمو عمى أوالده، ويرى (8)البمدان الكثيرة الكبيرة  والموصل وغيرىما من
، وتعمم القرآن والفروسية والرمي، وكان شيمًا ذا ىمة عالية، (9)فيو مخايل الّنجابة 

 . (10)وقصد صالح، وحرمة وافرة وديانة بينة 

                                                           

( ؛ ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني 43/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية ) (1) 
 (. 537/ 20ر أعبلم النببلء )( ؛ الذىبي، سي279/ 1أيوب )

(؛ ابن 533/ 20(؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )32/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(2)
 (228/ 4العماد، شذرات الذىب )

/ 4، شذرات الذىب )(؛ ابن العماد344/ 12( ؛ ابن كثير، البداية والنياية )533/ 20الذىبي، سير أعبلم النببلء ) (3) 
228.) 

 (.228/ 4( ؛ ابن العماد، شذرات الذىب )532/ 20الذىبي، سير أعبلم النببلء ) (4) 

 (.534/ 20المصدر نفسو ) (5)

 (.228/ 4ابن العماد، شذرات الذىب ) (6) 

 (.71/ 6ابن تغري بردي، النجوم الزاىرة فى مموك مصر والقاىرة ) (7)

 (.343/ 12نياية )ابن كثير، البداية وال (8)

 (.71/ 6ابن تغري بردي، النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة ) (9)

 (.343/ 12ابن كثير، البداية والنياية ) (10) 
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م( وىو محاصر جعبر، صار الممك في 1147ه= 541ولما قتل أبوه سنة )
وشرع نور  ،(2)الموصل  (1)نو نور الدين، وأعطاه أخوه سيف الدين غازي حمب إلى اب

الدين رحمو اهلل في صرف ىمتو لمجياد، وكان الفرنج بعد قتل والده قد طمعوا وظنوا 
 .(3)أنيم يستردون ما أخذه، فما رأوا من نور الدين إال الجد فخاب أمميم 

م( فأحسن إلى 1155ه= 549ثم تقدم نور الدين، وافتتح دمشق في سنة )  
، (6)وفتح في أيام سمطنتو أكثر من خمسين حصنًا  (5)، وحكميا عشرين سنة (4)أىميا 

، مما شجع القوى اإلسبلمية (7)، وأقطع العرب إقطاعات لئبل يتعرضوا لمحجيج (6)
األخرى مثل سبلجقة الروم واألراتقة والتركمان عمى التقدم لمواجية الصميبيين خاصة 

 .(8)طاكية بل وتحالفوا أيضًا في جيودىم في الرىا وأن

                                                           

م(، أخو نور الدين الشييد، كان 1149- 1097ىـ =  544- 490غازي بن زنكي بن آق سنقر، سيف الدين، ) (1) 
ثبلث سنين وشيورًا، وىو أول من ُحمل " السنجق " عمى رأسو، من األتابكية، أمير وىو صاحب الموصل، أقام في الممك 

ولم يكن فييم من يفعمو، ألجل السبلطين السمجوقية، وأول من أمر عسكره أن ال يركب أحدىم إاّل والسيف في وسطو، 
 (112/ 5كمي، األعبلم )ومن آثاره في الموصل " المدرسة األتابكية " بناىا ووقفيا عمى الحنفية والشافعية. الزر 

( ؛ الذىبي، سير 184/ 5( ؛ ابن خمكان، وفيات األعيان )329ابن العديم، زبدة الحمب في تاريخ حمب )ص:  (2) 
 (.531/ 20أعبلم النببلء )

(؛ أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية 330ابن العديم، زبدة الحمب في تاريخ حمب )ص:  (3)
(1 /32) 

( ؛ ابن كثير، 532/ 20( ؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )110/ 1ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ) (4)
 (. 343/ 12البداية والنياية ط إحياء التراث )

 (.228/ 4( ؛ ابن العماد، شذرات الذىب )532/ 20الذىبي، سير أعبلم النببلء ) (5)

( ؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة 248/ 10ريخ المموك واألمم )ابن الجوزي، المنتظم في تا (6)
 (.1189( ؛ ابن فيد، الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البمد األمين )ص: 71/ 6والقاىرة )

 (.344/ 12ابن كثير، البداية والنياية ) (7)

 (.4/ 1ى الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس )الصبلبي، صبلح الدين األيوبي وجيوده في القضاء عم (8)
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، (1) كان نور الدين في بداية حكمو تابعًا لمموك السبلجقة ثم استقل عنيم
، وأرسل الخميفة (3)، من الشام والببلد الفارسية أجمع (2)وانقرض ممك بني تتش 

ية، العباسي المقتفي عيدًا لمممك نور الدين محمود زنكي عمى الببلد الشامية والمصر 
ونجح نور الدين في فتح ببلد الشام، وأخذىا من أيدي من استولى عمييا من الفرنج، 

م(، 1167ه= 562وعندما أقبل الفرنج في محافل كثيرة إلى الديار المصرية سنة )
أرسل إلييا نور الدين محمود أكفأ قادتو وىما: أسد الدين شيركوه بن شادي؛ ومعو ابن 

 .(4) يوبأخيو صبلح الدين يوسف بن أ

وتعود أسباب توجيو نور الدين لقادتو إلى مصر؛ لحمايتيا من التحالف الشيعي 
الصميبي، وخوفو من استيبلء الصميبيين عمى مصر، وانتقاليم بعدىا الحتبلل باقي 

؛ فسير نور الدين عسكًرا إلى مصر في ثبلث دفعات حتى حكميا (5)الببلد اإلسبلمية 
أيوب وكان تابعًا لنور الدين، وخطب لو وضرب  السمطان صبلح الدين يوسف بن

 .(6)باسمو السكة 

 

                                                           

 (.228/ 4ابن العماد، شذرات الذىب ) (1) 

تتش السمجوقي: ىو تاج الدولة أبو سعيد تتش بن ألب أرسبلن بن داود بن ميكائيل بن سمجوق ابن دقاق السمجوقي؛  (2)
 (.295/ 1كان صاحب الببلد الشرقية، ابن خمكان، وفيات األعيان )

 (.185/ 5خمدون، تاريخ ابن خمدون ) ابن (3)

 (.3/ 2السيوطي، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة ) (4)

 (.441/ 3اليافعي، مرآة الجنان وعبرة اليقظان ) (5)

( ؛ ابن العبري، 185/ 5( ؛ ابن خمكان، وفيات األعيان )248/ 10ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ المموك واألمم ) (6)
 (.217/ 1ر الدول )تاريخ مختص
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واتسع ممكو، وخطب لو في الحرمين الشريفين وفي اليمن لما دخميا شمس 
، وكانت (2)، فممك مصر وببلد الشام والجزيرة والموصل (1)الدولة بن أيوب وممكيا 

، وقد قال عنو ابن (4) و، وقل أن ترى العيون مثم(3)سيرتو أصمح من كثير من الوالة 
" قد طالعت تواريخ المموك المتقدمين قبل اإِلسبلم وفيو إلى يومنا ىذا، فمم أر  األثير:

  (5) بعد الخمفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن سيرة من الممك العادل نور الدين"

  وفاتو:

ن النطق، أصيب نور الدين زنكي قبل وفاتو بعمة الخوانيق في حمقو؛ منعتو م
، فمما كان يوم األربعاء الحادي عشر من شوال سنة (6)وأشير عميو بالفصد فمم يقبل 

                                                           

( ؛ ابن فيد، الدر الكمين 217/ 1( ؛ ابن العبري، تاريخ مختصر الدول )394/ 9ابن األثير، الكامل في التاريخ ) (1)
 (.1190بذيل العقد الثمين في تاريخ البمد األمين )ص: 

مين في تاريخ البمد األمين )ص: ( ؛ ابن فيد، الدر الكمين بذيل العقد الث394/ 9ابن األثير، الكامل في التاريخ ) (2)
1190.) 

 (.248/ 10ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ المموك واألمم ) (3)

 (.532/ 20الذىبي، سير أعبلم النببلء ) (4)

 (.322الترباني، مائة من عظماء أمة اإلسبلم غيروا مجرى التاريخ )ص:  (5)

( ؛ ابن فيد، الدر الكمين 349/ 12بن كثير، البداية والنياية )( ؛ ا55/ 3ابن شاىنشاه، المختصر في أخبار البشر ) (6)
 (.1189الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البمد األمين )ص: 
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، مكث (2)عن ثمان وخمسين سنة  (1)م( انتقل إلى رحمة اهلل تعالى 1174ه= 569)
 .(3)منيا في الممك ثمان وعشرين سنة 

لمحنفية وصمي عميو بجامع القمعة في دمشق، ثم حول إلى تربتو التي أنشأىا   
بين باب الخواصين، وباب الخيميين عمى الدرب، وقبره بيا يزار، ويحمق بشباكو، 

، وكان قد عيد بالممك إلى ولده (5)، وفرح الفرنج لوفاتو (4) ويطيب ويتبرك بو كل مار
، ولما حكم السمطان صبلح (7)، وىو ابن إحدى عشرة سنة (6)الممك الصالح إسماعيل 

لشام كميا تركو في حمب حتى توفي سنة سبع وسبعين صبلح الدين بن أيوب ببلد ا
 (8)وكان لموتو وقع عظيم في قموب الناس لصبلحو أيضًا 

 رثاه عماد الدين الكاتب بقولو:-رحمو اهلل -ولما توفى نور الدين 

                                                           

( ؛ فريد، تاريخ 349/ 12( ؛ ابن كثير، البداية والنياية )263/ 1ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ) (1)
 (. 74الدولة العمية العثمانية )ص: 

( ؛ ابن تغري 350/ 12( ؛ ابن كثير، البداية والنياية )264/ 1ن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )اب (2)
 (.72/ 6بردي، النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة )

( ؛ ابن تغري 350/ 12( ؛ ابن كثير، البداية والنياية )249/ 10ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ المموك واألمم ) (3) 
 (.72/ 6بردي، النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة )

( ؛ ابن كثير، 263/ 1( ؛ ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )187/ 5ابن خمكان، وفيات األعيان ) (4)
 (.350/ 12البداية والنياية )

 (.55/ 3الذىبي، العبر في خبر من غبر ) (5)

(؛ الذىبي، العبر 188/ 5(؛ ابن خمكان، وفيات األعيان )248/ 10مموك واألمم )ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ ال (6)
 (.58/ 3في خبر من غبر )

( ؛ ابن تغري بردي، النجوم 534/ 20( ؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )395/ 9ابن األثير، الكامل في التاريخ ) (7)
 (.72/ 6الزاىرة في مموك مصر والقاىرة )

 (.231/ 4( ؛ ابن العماد، شذرات الذىب )534/ 20بلم النببلء ط الرسالة )الذىبي، سير أع (8)
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 عجبت من الموت كيف اىتدى ... إلى ممك في سجايا ممك!

 (1)ط الفمك؟! وكيف ثوى الفمك المستدير ... في األرض، واألرض وس

 وقولو: 

 يا ممكا أّيامو لم تزل ... لفضمو فاضمة فاخره

 (2) ممكت دنياك وخّمفتيا ... وسرت حّتى تممك اآلخرة

يتضح مما سبق أن الفترة التي ولد فييا نور الدين زنكي، والتربية التي تمقاىا، 
ليا األثر  والتنشئة التي تييأت لو، في كنف والده المجاىد عماد الدين زنكي، كان

األكبر في بناء شخصيتو القيادية بين أسرة آل زنكي، المشيورة بدورىا الكبير في 
 التصدي لمصميبيين في ببلد الشام.

فيا من يرى عمو تمك المرتبة ال تنس الدرج، كم خاض بحرًا ممحًا حتى وقع بالعذب، 
يوات وكم تاه في ميمو قفر حتى سمى بالدليل، وكم أنض مراكب الجسم وفض ش

 .(3)الحس وواصل السرى ليبًل ونيارًا، وأوقد نار الصبر في دياجي اليوى 

 إيمانو وصدقو في العمل(. -زىده وورعو -صفاتو اإليمانية )عبادتو  المبحث الثاني:

، حافظ عمى الصموات في (4) كان نور الدين عابدًا، يبلزم السجادة والمصحف عبادتو:
ا، والقيام بيا بأركانيا، والطمأنينة في ركوعيا أوقاتيا في جماعة، بتمام شروطي

                                                           

 (.285/ 1ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ) (1)

 (.72/ 6ابن تغري بردي، النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة ) (2)

 (.748/ 3ابن القيم الجوزية، بدائع الفوائد ) (3) 

 (534/ 20النببلء ط الرسالة )الذىبي، سير أعبلم  (4)
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، والصبلة بالميل، يكثر (3)وكان كثير االستغفار ( 2)، ولو أوراد في النيار (1)وسجودىا 
، متبعًا لآلثار (4)من االبتيال في الدعاء والتضرع إلى اهلل عز وجل في أموره كميا 

 . (5)النبوية، تاليًا لمقرآن، محبًا لفعل الخيرات 

وعمى الرغم من مكانة الممك محمود نور الدين زنكي العظيمة، وعمى الرغم من   
عظمة سمطانو واتساع ممكو، فإنو كان يتوسل إلى المَّو قبل كل معركة بخشوع المؤمن، 

 .(6)ويدعو المَّو بانكسار 

وبمَّغ جماعة من الصوفية ممن يعتمد عمى قوليم أنيم دخموا ببلد القدس لمزيارة 
لو -يعنون نور الدين -أخذ القدس الفرنج فسمعيم يقولون: " إن القسيم ابن القسيم أيام 

نما يظفر عمينا وينصر  مع اهلل سر، فإنو لم يظفر وينصر عمينا بكثرة جنده وجيشو، وا 
بالدعاء وصبلة الميل، فإنو يصمي بالميل ويرفع يده إلى اهلل ويدعو فإنو يستجيب لو 

 .(7)فيذا كبلم الكفار في حقو"  ويعطيو سؤلو فيظفر عمينا،

وكذلك كانت زوجتو عصمت الدين خاتون بنت األتابك معين الدين تكثر القيام 
في الميل فنامت ذات ليمة عن وردىا فأصبحت وىي غضبى، فسأليا نور الدين عن 

                                                           

( ؛ 348/ 12( ؛ ابن كثير، البداية والنياية )63/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية ) (1)
 (.8/ 1الصبلبي، عصر الدولة الزنكية )

الكروب في أخبار بني ( ؛ ابن واصل، مفرج 34/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية ) (2)
 (.535/ 20( ؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )265/ 1أيوب )

 (.37/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية ) (3)

( ؛ ابن كثير، البداية والنياية 535/ 20( ؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )394/ 9ابن األثير، الكامل في التاريخ ) (4)
(12 /348.) 

 (.344/ 12( ؛ ابن كثير، البداية والنياية )32/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية ) (5)

 (323الترباني، مائة من عظماء أمة اإلسبلم غيروا مجرى التاريخ )ص: (6) 

 (.349/ 12ثير، البداية والنياية )( ؛ ابن ك63/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية ) (7) 
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أمرىا فذكرت نوميا الذي فوت عمييا وردىا، فأمر نور الدين عند ذلك بضرب طبمخانة 
وقت السحر لتوقظ النائم ذلك الوقت لقيام الميل، وأعطى الضارب عمى في القمعة 

 .(1)الطبمخانة أجرًا جزيبًل 

وعرف نور الدين الفقو عمى مذىب أبي حنيفة، وليس عنده فيو تعصب، وسمع 
كممة فحش، يحب الصالحين  ، ولم تسمع منو(2)الحديث، وأسمعو باإلجازة طمبا لؤلجر 

 .(3)ويزورىم في أماكنيم 

أحب نور الدين الجياد، وكان رحمو اهلل يتعرض لمشيادة ويسأل اهلل "أن يحشره 
 .(4)من بطون السَّباع وحواصل الطير"، وقد اشتير باالنفاق الواسع والكرم العظيم 

، شجاعًا صبورًا في (5)وكان أجل مموك زمانو وأعدليم وأدينيم وأكثرىم جيادًا 
؛ فمما نزل الفرنج (7)صوامًا لمفرائض والنوافل ، (6)الحرب، يضرب المثل بو في ذلك 

 .(8)عمى دمياط، ما زال نور الدين يصوم عشرين يومًا، وال يفطر إال عمى الماء 

صّفة في الدار التي عمى النير الداخل إلى  –رحمو اهلل -كان لنور الدين  
اءت سنة القمعة من الشمال، وكان جموسو عمى تمك الّصّفة في أكثر األوقات، فمما ج

                                                           

 (.345/ 12ابن كثير، البداية والنياية ) (1)

( ؛ 37/ 1( ؛ أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )394/ 9ابن األثير، الكامل في التاريخ ) (2)
 (.535/ 20الذىبي، سير أعبلم النببلء )

 (.229-228/ 4ابن العماد، شذرات الذىب ) (3)

 (.8/ 1الصبلبي، عصر الدولة الزنكية ) (4)

 (228/ 4ابن العماد، شذرات الذىب )(5) 

 (346/ 12ابن كثير، البداية والنياية )(6)

 (229/ 4ابن العماد، شذرات الذىب )(7) 

 (538/ 20الذىبي، سير أعبلم النببلء )(8) 
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 الزلزلة بنى بإزاء تمك الّصّفة بيتا من األخشاب، وىو يبيت فيو ويصبح، ويخمو بعبادتو

(1). 

  زىده وورعو:

، فمم يمبس ما حرمو الشرع من حرير أو ذىب، ولم (2)عرف نور الدين بزىده 
، وكان يأكل من عمل يده، ينسخ تارة، ويعمل (3)يأكل إال من كسب يده بسيفو ورمحو 

، وكانت لو عجائز، يخيط الكوافي، ويعمل السكاكر، (4)ًا تارة، ويمبس الصوف أغبلف
 .(5)فيبعنيا لو سرًا، ويفطر عمى ثمنيا 

ومع سعة ممكو وكثرة ذخائر ببلده وأمواليا، فإنو كان ال يأكل وال يمبس وال 
يتصرف فيما يخصو إال من ممك قد اشتراه من سيمو من الغنيمة، ومن األموال 

، أحضر الفقياء واستفتاىم في أخذ ما يحل لو من (6)لمصالح المسممين  المرصدة
 .(7)األموال، فأخذ ما أفتوه بحمو ولم يتعده إلى غيره البتة 

                                                           

 (263-262/ 1ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )(1)

 (534/ 20الذىبي، سير أعبلم النببلء ) (2)

( ؛ ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني 34/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية ) (3)
 (.344/ 12( ؛ ابن كثير، البداية والنياية )264/ 1أيوب )

 (534/ 20الذىبي، سير أعبلم النببلء ) (4)

 (537/ 20)المصدر نفسو  (5)

( ؛ ابن العماد، شذرات الذىب 534/ 20( ؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )394/ 9ابن األثير، الكامل في التاريخ ) (6)
(4 /229.) 

(؛ ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني 34/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية ) (7)
 (344/ 12لبداية والنياية )(؛ ابن كثير، ا264/ 1أيوب )
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وأما ما كان ييدى إليو من ىدايا المموك وغيرىم، فإنو كان ال يتصرف في  
 .(1)شىء منو ال قميل وال كثير، بل يرسمو إلى مجمس القاضي، فيحصل ثمنو 

وكانت لو نفقة خاصة في كل شير من جزية أىل الذمة، بمغت ألفي قرطيس،  
يصرفيا في كسوتو ونفقتو وحوائجو الميمة، حتى أجرة خياطو وطباخو، ويتصدق بما 

 .(2)يزيد عن حاجتو في آخر الشير 

وتحرى نور الدين الحبلل في قوتو ومطعمو وممبسو، وكان عفيفًا مقتصدًا في 
، حتى قيل: "إنو كان أدنى الفقراء في زمانو أعمى نفقة منو (3)فسو وعيالو اإلنفاق عمى ن

 .(4)منو من غير اكتناز وال استئثار بالدنيا" 

رفض نور الدين إرضاء زوجتو عمى حساب أموال المسممين، فعندما قمت 
عمييا النفقة ولم يكفيا ما كان قرره ليا أرسمت إليو تطمب منو زيادة في المال 

، فاستنكر نور الدين ذلك، وأحمر وجيو، ثم قال: " من أين أعطييا أما المخصص ليا
يكفييا ماليا واهلل ال أخوض نار جينم في ىواىا، إن كانت تظن أن الذي بيدي من 
األموال ىي لي فبئس الظن، إنما ىي أموال المسممين مرصدة لمصالحيم ... وأنا 

 (5)خازنيم عمييا فبل أخونيم فييا " 

                                                           

 (281/ 1ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )(1)

(؛ ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب 52/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(2)
 (536/ 20(؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )281/ 1)

(؛ ابن 533/ 20(؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )32/ 1أخبار الدولتين النورية والصبلحية )أبو شامة، الروضتين في (3)
 (344/ 12كثير، البداية والنياية )

 (344/ 12المصدر نفسو ) (4)

-34/ 1( ؛ أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )394/ 9ابن األثير، الكامل في التاريخ ) (5)
 (265/ 1ن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )(؛ اب35
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بلثة دكاكين في حمص قد اشتراىا مما يخصو من المغانم، فحصل وكانت لو ث
  (1)منيا قدر قميل اقتات بو، وزاد منو نفقة زوجتو 

حرص نور الدين عمى نزاىة المال العام، وعدم أكل أموال الناس بالباطل، فقد 
 دخل يومًا إلى خزانة بيت المال، فرأى فييا مااًل أنكره، فسأل عنو، فقيل: "إن القاضي

كمال الدين أرسمو، وىو من جية كذا"، فقال: "إن ىذا المال ليس لنا وال لبيت المال في 
عادتو ... وقال لمرسول: قل لكمال الدين: "أنت تقدر  ىذه الجية شيء"، وأمر برّده وا 
عمى حمل ىذا، وأما أنا فرقبتي رقيقة ال أطيق حممو والمخاصمة عميو بين يدي اهلل 

 .(2)احدًا". فأعاده تعالى؛ يعاد، قواًل و 

، (3)وعرف نور الدين بعدلو وزىده، وخوفو من اهلل تعالى، وجياده لعدو الدين 
، وعاداتو في الكرم (4) وكان رحمو اهلل يكثر إعمال الحيل والمكر والخداع في جيادىم

حسانو، وابتغائو لثواب اهلل تعالى ولمدار اآلخرة، فيو (5)والحمم  ، وصدقاتو ومعروفو وا 
؛ وقد مدح نور الدين رحمو اهلل بأشعار كثيرة وأوصافو فوق ما (6)ر من أن يذكر أشي

 .(7)مدح بو 

                                                           

( ؛ 534/ 20(؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )35/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(1) 
 (344/ 12ابن كثير، البداية والنياية )

 (268-267/ 1ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )(2)

 (264/ 1نفسو ) المصدر (3)

 (43/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(4)

 (262/ 1ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )(5)

 (264/ 1المصدر نفسو )(6)

(؛ ابن 534/ 20(؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )78/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية ) (7)
 (1189ابن فيد، الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البمد األمين )ص: 
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  إيمانو وصدقو في العمل:

إن مفتاح شخصية نور الدين زنكي ىو شعوره بالمسؤولية، وحرصو عمى 
تحرير الببلد من الصميبيين، وخوفو من محاسبة اهلل لو، وشدة إيمانو باهلل واليوم اآلخر، 

قد كان ىذا اإليمان سببًا في التوازن المدىش والخبّلب في شخصيتو، فقد كان عمى و 
فيم صحيح لحقيقة اإلسبلم وتعبد اهلل بتعاليمو، فتميز بقوة الشخصية ومحبتو هلل ومحبة 

 (1)الناس لو 

قال ابن األثير: " لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز مثل الممك نور الدين، وال 
، ولقد سار نور الدين زنكي عمى منيج عمر بن (2)دل واإلنصاف منو" أكثر تحريًا لمع

عبد العزيز وأخذه نموذجًا ومثااًل لو في القدوة والتأسي، فآتت محاولتو اإلصبلحية 
ثمارىا لؤلمة وساىمت في نيوضيا وعودة الوعي ليا وتغمبت عمى أعدائيا الصميبيين 

ألشم، البطل المغوار صبلح الدين وطيرت بيت المقدس عمى يدي تمميذه، القائد ا
 .(3)األيوبي 

وقد ترسم نور الدين زنكي خطوات عمر بن عبد العزيز في عيده، فحقق 
نجاحًا كبيرًا لؤلمة في صراعيا مع الصميبيين، وكان الفضل هلل ثم الشيخ أبي حفص 

ىـ والذي كان أحد شيوخ نور الدين زنكي حيث 570عمر محمد الخضر المتوفي عام 
لنور الدين كتابو الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز لكي يسير عمييا نور الدين  كتب

 (4)زنكي في خطواتو وجياده 

                                                           

 (7/ 1الصبلبي، عصر الدولة الزنكية ) (1)

 (344/ 12ابن كثير، البداية والنياية ط إحياء التراث )(2)

 (9/ 1ية )(؛ عصر الدولة الزنك16/ 1الصبلبي، الدولة األموية عوامل اإلزدىار وتداعيات اإلنييار )(3)

 (347/ 3المرجع نفسو ) (4)
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كان نور الدين ممًكا عاداًل، زاىًدا، عابًدا، ورًعا، مستمسًكا بالشريعة، مائبًل إلى 
يتتبع ، ميتمًا بأمور المسممين، و (1)أىل الخير، مجاىًدا في سبيل اهلل، كثير الصدقات 

، وقوًرا مياًبا مع تواضعو، (2)أحوال أصحاب األشغال منيم، ويجيب عن مراسبلتيم 
 .(3)فحسناتو كثيرة ومناقبو غزيرة، وذاع صيتو في األرض بحسن سيرتو وعدلو 

لم ينفق نور الدين األموال العامة إال في نفع، ولم يحظ الشعراء عنده بأي 
، وكان من رآه شاىد من جبلل (4)بشعرىم مكافآت مالية عمى نفاقيم وتوددىم لو 

 السمطنة وىيبة الممك ما يبيره، فإذا فاوضو، رأى من لطافتو وتواضعو ما يحيره.

ذا بمغ مماليكو سن الرشد أعتقيم، وزوجيم  وكان يواخي الصالحين، ويزورىم، وا 
ان، بجواريو، ومتى تشّكوا من والتو عزليم، وأغمب ما تممكو من البمدان تسممو باألم

وكان كمما فتح مدينة، أسقط عن رعيتو قسطًا من الضرائب، وأغدق األموال عمى بناء 
 .(5)المساجد 

اعتمد نور الدين عمى تعيين األخيار لتولي المناصب القيادية، وعّول عمى 
الجانب االيماني في شخصياتيم، وكان يثق فييم لتدينيم، فقد رفض أن يدقق الحسابات 

المبل بعد بناء جامع الموصل، وقال: " يا شيخ نحن عممنا ىذا هلل المالية لمشيخ عمر 
  (6)تعالى دع الحساب ليوم الحساب ثم رمى الورق إلى دجمة" 

                                                           

 (1189ابن فيد، الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البمد األمين )ص:  (1)

 (264/ 1ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )(2)

 (1190ابن فيد، الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البمد األمين )ص:  (3)

 (535/ 20م النببلء )الذىبي، سير أعبل (4)

 (533/ 20المصدر نفسو )(5) 

 (230/ 4ابن العماد، شذرات الذىب )(6)
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الناس في الحرب، وأحسنيم  تميز نور الدين بشجاعتو وحسن رأيو؛ فإنو أصبر
وكان  ،(1)مكيدة، وأجودىم معرفة بأمور األجناد وأحواليم، وبو يضرب المثل في ذلك 

في مقدمة الجيش يتعرض لمشيادة، ويسال اهلل تعالى أن يحشره من بطون السباع 
 .(2)وحواصل الطير 

حرص نور الدين عمى طمب الشيادة، ويتضح ذلك في قولو: " قد تعرضت 
لمشيادة غير مرة فمم يتفق لي ذلك، ولو كان فّي خير ولي عند اهلل قيمة لرزقنييا، 

 .(3)واألعمال بالنية" 

قال لو يوما قطب الدين النيسابوري: "باهلل يا موالنا السمطان ال تخاطر و 
 بنفسك، فإنك لو قتمت قتل جميع من معك، وأخذت الببلد، وفسد حال المسممين".

فقال لو: " اسكت يا قطب الدين فإن قولك إساءة أدب عمى اهلل، ومن ىو 
و إال ىو؟ ومن ىو محمود؟ " محمود؟ من كان يحفظ الدين والببلد قبمي غير الذي ال إل

(4). 

وىب نور الدين نفسو لمجياد في سبيل اهلل، وقد أسر بنفسو في بعض الغزوات 
بعض مموك اإلفرنج، فاستشار األمراء في أمره، فتوصموا إلى إطبلق سراحو مقابل فدية 
كبيرة من المال، وحين أطمق سراحو ووصل بمده توفي آنذاك، فأعجب نور الدين بحسن 

شورة، وبنى بيذا المال المارستان الذي في دمشق، الذي ليس لو نظير في الببلد، الم

                                                           

 (43-42/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(1)

 (532/ 20(؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )32/ 1المصدر نفسو )(2)

 (537/ 20الذىبي، سير أعبلم النببلء ) (3)

(؛ ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني 43/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(4) 
 (346/ 12( ؛ ابن كثير، البداية والنياية )280/ 1أيوب )
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ذا لم يوجد بعض األدوية التي يعز وجودىا إال فيو فبل  واشترطو لمفقراء والمساكين، وا 
 .(1)يمنع منو األغنياء، ومن جاء إليو فبل يمنع من شرابو 

شروطًا صارمة في وحرص عمى فداء أسرى المسممين، وفكاك أسرىم، ووضع 
مفاوضة الصميبيين، فقد عاىد ممك االفرنج صاحب طرابمس وقد كان في قبضتو أسيرًا 
عمى أن يطمقو مقابل فدية كبيرة من المال، وخمسمائة أسير من المسممين وأنو ال يعبر 
عمى ببلد االسبلم سبع سنين وسبعة أشير وسبعة أيام وأخذ منو في قبضتو عمى الوفاء 

 .(2)من أوالد كبراء اإلفرنج وبطارقتيم فإن نكث أراق دماءىم  بذلك مائة

ومن آرائو الحسنة ما كان يعتمده في أمر أجناده؛ فإنو كان إذا توفى أحدىم 
وخّمف ولدًا ذكرًا أقّر اإلقطاع عميو، فكان األجناد يقولون: "ىذه أمبلكنا يرثيا الولد عن 

ظم األسباب لصبر الجند في الحروب؛ الوالد، فنحن نقاتل عمييا"، وكان ذلك من أع
وكان أيضًا يثبت أسماء أجناد كل أمير في ديوانيم، وكان يقول: "نحن كل وقت في 

النفير، فإذا لم يكن أجناد كافة األمراء كاممي العدد دخل الوىن عمى اإلسبلم" من أىل 
 (3)الحاجة، ثم يصرف إلييم صدقاتيم 

عن رؤيا الرسول صمى اهلل عميو وسمم  تعددت الروايات التي ذكرىا المؤرخون
صمى اهلل -التي يبشر فييا بالنصر لنور الدين زنكي، فقال إمامو يحيى: إنو رأى النبي 

في المنام يقول: يا يحيى، بشر نور الدين برحيل الفرنج عن دمياط ... قل -عميو وسمم 
 لو: بعبلمة يوم حارم".

 بعبلمة يوم حارم؟ قال: نعم، فباهلل يا موالنا، ما معنى قولو

                                                           

/ 4)(؛ ابن العماد، شذرات الذىب 346/ 12( ؛ ابن كثير، البداية والنياية )536/ 20الذىبي، سير أعبلم النببلء )(1) 
230) 

 (248/ 10ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ المموك واألمم ) (2)

 (280/ 1ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )(3)
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فقال نور الدين:" لما التقينا العدو، خفت عمى اإلسبلم، فانفردت، ونزلت، ومرغت 
وجيي عمى التراب، وقمت: يا سيدي من محمود في البين، الدين دينك، والجند جندك، 

 .(1)وىذا اليوم افعل ما يميق بكرمك"، قال: فنصرنا اهلل عمييم 

لمدينة أن السمطان محمود رأى النبي صمى اهلل وذكر المطري في كتابو تاريخ ا
عميو وسمم في ليمة واحدة ثبلث مرات، وىو يقول لو في كل واحدة منيا: يا محمود 

أنقذني من ىذين الشخصين األشقرين" فاستحضر وزيره قبل الصبح فأخبره، فقال لو: 
 ىذا أمر حدث في مدينة النبي صمى اهلل عميو وسمم ليس لو غيرك.

ز وخرج ... حتى دخل المدينة عمى غفمة فمما زار طمب الناس عامة فتجي  
لمصدقة وقال ال يبقي بالمدينة أحد إال جاء فمم يبق إال رجبلن مجاوران من أىل 

األندلس ... فمما رآىما قال لموزير ىما ىذان... فأقرا أنيما من النصارى وصبل لكي 
الشريفة ووجدىما قد حفرا نقبا تحت  ينقبل النبي صمى اهلل عميو وسمم من ىذه الحجرة

األرض من تحت حائط المسجد القبمي ... فضرب أعناقيما ثم أحرقا ... وأمر ببناء 
   (2) ىذا السور الموجود اليوم ومثل ىذا ال يجري إال عمى يد ولي اهلل تعالى

وكان رحمو اهلل ال يفعل فعبًل إال بنية حسنة، فعندما أكثر من المعب بالكرة 
نما أريد بذلك عات بو رجل من كبار الصالحين في ذلك فقال: إنما األعمال بالنيات، وا 

  (3)تمرين الخيل عمى الكر والفر، وتعميميا ذلك، ونحن ال نترك الجياد 

وىكذا يظير لنا كيف أن القيادة المتدينة المتمسكة بشرع اهلل والمطبقة لحكمو، 
ألكيد الذي ال ييديو اهلل سبحانو وتعالى إال تستطيع بإذن اهلل وتقديره أن تحقق النصر ا

                                                           

 (538/ 20الذىبي، سير أعبلم النببلء )(1) 

(؛ 231-230/ 4( ؛ ابن العماد، شذرات الذىب )177/ 2السميودي، خبلصة الوفا بأخبار دار المصطفى )(2)  
 (244/ 1كي، التاريخ القويم لمكة وبيت اهلل الكريم )الم

( ؛ 535/ 20(؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )35/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية ) (3)
 (344/ 12ابن كثير، البداية والنياية )
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لمن كان عمى ىدى وتقوى، ولما كان نور الدين قد اتصف بالعديد من الصفات الخمقية 
الطيبة، فإن ذلك كان من العوامل التي ساىمت في انتصاره بمشيئة اهلل عمى الصميبيين 

(1) . 

فضل، وتمك المكانة وأرى أن أىم األسباب التي أىمت نور الدين زنكي لذلك ال
يمانو وصدقو في  الرفيعة، ووفقتو وسددت خطاه: مواظبتو عمى العبادة؛ وزىده وورعو، وا 

 العمل.

 : حرصو عمى تطبيق الشريعة. المبحث الثالث

إن التوفيقات الربانية العظيمة في تاريخ أمتنا يجرييا اهلل تعالى عمى يدي من 
قال تعالى:  (2) ، وجعمو فوق كل اعتبارأخمص لربو ودينو، وأقام شرعو، وقصد رضاه

"فبل وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينيم ثم ال يجدوا في أنفسيم حرجًا مما 
 (.65قضيت ويسمموا تسميما")النساء: 

، فقد جعل (3)كان نور الدين زنكي يعظم الشريعة المطيرة ويقف عند أحكاميا
وقيميا ومبادئيا  الشريعة، وتطبيق أحكاميا خدمةل الحكم في الدولة أداة مسخرة من مقاليد

، وقال في ىذا (4)في واقع الحياة، ودعا إلى تحكيم الشريعة بحماس منقطع النظير
الصدد: "ونحن نحفظ الطرق من لّص وقاطع طريق واألذى الحاصل منيا قريب أفبل 

                                                           

 (12نجيب، حمد، السياسة الداخمية لنور الدين محمود زنكي )ص(1) 

 (10/ 1الصبلبي، عصر الدولة الزنكية )(2)

/ 12( ؛ ابن كثير، البداية والنياية )534/ 20(؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )395/ 9ابن األثير، الكامل في التاريخ )(3)
350) 

 (9/ 1الصبلبي، عصر الدولة الزنكية )(4)
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شريعة ، وقال: " نحن شحن لم(1)نحفظ الدين ونمنع عنو ما يناقضو وىو اأًلصل" 
 .(2)نمضي أوامرىا"

التزم نور الدين بتطبيق الشريعة اإلسبلمية كما جاء بيا الرسول اليادي محمد 
صمى اهلل عميو وسمم، دون انتقاٍص غير محمود أو زيادة مبتدعة، فقد كتب إليو الشيخ 
عمر بن المبل وكان من الصالحين الزاىدين: "إن المفسدين قد كثروا، ويحتاج إلى 

 ثل ىذا ال يجئ إال بقتل وصمب وضرب...".سياسة وم

فكتب إليو الممك نور الدين عمي ظير كتابو: "إن اهلل خمق الخمق وشرع ليم   
شريعة وىو أعمم بما يصمحيم، ولو عمم أن في الشريعة زيادة في المصمحة لشرعيا لنا، 

شريعة ناقصة فبل حاجة بنا إلى الزيادة عمى ما شرعو اهلل تعالى فمن زاد فقد زعم أن ال
فيو يكمميا بزيادتو، وىذا من الجرأة عمى اهلل وعمى ما شرعو، والعقول المظممة ال 

ياك إلى صراط مستقيم".   .(3)تيتدي، واهلل سبحانو ييدينا وا 

وتزعم نور الدين لواء المشروع اإلسبلمي الحضاري، بحيث التطغى األرض 
تبارات السياسة أىم من مبادئ الدين عمى الحضارة وال الدولة عمى الدعوة، وال تصبح اع

 .(4)وتقيد بالسياسة الشرعية، وعمل عمى ايجاد تيار حضاري عقدي يمؤل أركان الحياة 

وجدد نور الدين لممموك اتباع سنة العدل واالنصاف، وترك المحرمات من 
تى المأكل والمشرب والممبس وغير ذلك، فإنيم كانوا كثيرًا من الحكام قبمو كالجاىمية، ح

                                                           

 (9/ 1(؛ الصبلبي، عصر الدولة الزنكية )49/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(1)

 (9/ 1(؛ المرجع نفسو )38/ 1المصدر نفسو ) (2)

 (348/ 12( ؛ ابن كثير، البداية والنياية )60/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية ) (3)

 (80الصبلبي، السمطان سيف الدين قطز ومعركة عين جالوت )ص:  (4)
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جاء اهلل بدولتو فوقف مع أوامر الشرع ونواىيو وألزم أتباعو وذويو، فاقتدى بو غيره 
 .(1)منيم، واستحيوا أن يظير عنيم ما كانوا يفعمونو 

، والناس (2)حفظ نور الدين زنكي حقوق العباد والببلد، فالطرق في دولتو آمنة 
ذا تحدث بشيء آمنون عمى أمواليم وأنفسيم، وعرف عنو أنو إذا وعدىم ب شيء وّفى، وا 

 .(3)التزم بو، وال يخالف قولو وال يرجع عن كبلمو 

وكان مجمسو في صفة مجمس رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مجمس حمم 
، فمم يسمح في مجمسو بالفسق والفجور والشتم والغيبة (4)وحياء ال تؤتى فيو الحرم 

ي مجالس سائر المموك، ولم يطمع والقدح في الناس والكبلم في أعراضيم كما يجرى ف
، (5)في أخذ أموال الناس، ولم يرض بأن يأخذ أحد من أموال الشريعة شيئًا بغير حق 

 .(6)والحسنات لو كثيرة، فقد كان يتقرب إلى اهلل بتطبيق الخبلفة 

رأى نور الدين أن دوره كحاكم لممسممين أن يتواضع ليم، ويجتيد في تحسين 
، (8)، وألغى الضرائب(7)أمر بإسقاط ألقابو في الدعاء عمى المنابر أحواليم ومعيشتيم؛ ف

، وبعد أن أبطل ذلك استسمحيم واعتذر ليم من أخذىا قبل ذلك منيم وقال: (8)الضرائب
                                                           

(؛ 536/ 20(؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )37/ 1شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )أبو  (1)
 (9/ 1الصبلبي، عصر الدولة الزنكية )

 (248/ 10ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ المموك واألمم ) (2)

 (63/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(3)

 (48/ 1المصدر نفسو ) (4)

 (63/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(5)

 (185/ 5(؛ ابن خمكان، وفيات األعيان )248/ 10ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ المموك واألمم ) (6)

 (536/ 20سير أعبلم النببلء  )(؛ الذىبي، 54/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(7)

(؛ أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية 248/ 10ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ المموك واألمم )(8) 
 (348/ 12(؛ ابن كثير، البداية والنياية )54/ 1والصبلحية )
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وقال: " واهلل ما أخرجناىا إال في جياد عدو اإلسبلم"، وكان في تيجده يقول: " ارحم 
 . (1)العشار المكاس" 

االلتزام بأحكام الشرع ومنع ارتكاب وأصدر أوامره إلى كافة موظفيو عمى  
الفواحش وشرب الخمور، أو بيعيا في جميع ببلده، وكان يحّد شاربيا الحد الشرعي، 
زالة كل ما ينّد عن محجة الشريعة البيضاء  وأسقط كل ما يدخل تحت شبو الحرام، وا 
ل وينحرف إلى بؤر الظبلم وكان ينزل العقاب السريع العادل بكل من خالف أمره وك

 .(2)الناس عنده فيو سواء 

قال ابن األثير: "وأما حفظ أصول الديانات فإنو كان مراعيًا ليا ال ييمميا وال  
يمكن أحدًا من الناس من إظيار ما يخالف الحق ومتى أقدم مقدم عمى ذلك أدبو بما 

 .(3)يناسب بدعتو" 

يشرف عمييا ويعد نور الدين أول من بنى دارًا لمعدل، إذ يعقد مجالس العدل و 
بنفسو، وكان يجمس في األسبوع أربعة أو خمسة أيام في دار العدل لمنظر في أمور 

، ويحضر القاضي الفقياء من سائر المذاىب، وال يحجبو يومئذ حاجب وال (4)الرعية 
 .(5)غيره، بل يصل إليو القوي والضعيف، فيكشف المظالم، وينصف المظموم 

                                                           

بن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب (؛ ا54/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(1)
(1 /273) 

(؛ الصبلبي، 535/ 20(؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )264/ 1ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )(2) 
 (9/ 1عصر الدولة الزنكية )

 (49/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(3) 

(؛ ابن 345/ 12(؛ ابن كثير، البداية والنياية )42/ 1لروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )أبو شامة، ا (4)
 (229/ 4العماد، شذرات الذىب )

/ 4(؛ ابن العماد، شذرات الذىب )345/ 12(؛ ابن كثير، البداية والنياية )536/ 20الذىبي، سير أعبلم النببلء )(5) 
229) 
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ليو كل واحد من المسممين وأىل الذمة، وحرص نور الدين عمى أن يصل إ  
، فظير (1)وكان يساوي بينيم، وحافظ عمى حقوقيم عمى حٍد سواء ورعى مصالحيم 

 .(2)الحق عنده، وأجرى اهلل عمى لسانو ما ىو موافق لمشريعة 

قال ابن األثير: "ومن عدلو انو لم يكن يعاقب العقوبة التي يعاقب بيا المموك 
لظنة والتيمة بل يطمب الشيود عمى المتيم فإن قامت البينة في تمك العصور عمى ا

الشرعية عاقبو العقوبة الشرعية من غير تعٍد، فدفع اهلل بيذا الفعل عن الناس من الشر 
ما يوجد في غير واليتو مع شدة السياسة والمبالغة في العقوبة واألخذ بالظنة وأمنت 

 .(3)تباع الشرع المطير" ببلده مع سعتيا وقل المفسدون ببركة العدل وا

ومن شدة حرصو عمى تطبيق الشريعة اإلسبلمية، أنو أراد أن يكون قدوة لرعيتو 
في تطبيقيا واالمتثال ألوامرىا، فقد ساوى بين نفسو وبين المسممين في الوقوف أمام 

القضاء، عمى الرغم من يقينو بعدم وجود حٍق لخصمو عميو، "وأقبل مع خصمو ماشيًا 
ضي كمال الدين الشيرزوري، وأرسل نور الدين إلى القاضي أن ال تعاممني إال إلى القا

معاممة الخصوم، فحين وصبل وقف نور الدين مع خصمو بين يدي القاضي، حتى 
انفصمت الخصومة والحكومة، ولم يثبت لمرجل عمى نور الدين حق، بل ثبت الحق 

 لمسمطان عمى الرجل.

نما جئت معو لئبل يتخمف أحد عن الحضور إلى فمما تبين ذلك قال السمطان: إ  
الشرع إذا دعي إليو، فإنما نحن معاشر الحكام أعبلنا وأدنانا شجنكية لرسول اهلل صمى 
اهلل عمى وسمم ولشرعو فنحن قائمون بين يديو طوع مراسيمو، فما أمر بو امتثمناه، وما 

                                                           

 (344/ 12(؛ ابن كثير، البداية والنياية )395/ 9ل في التاريخ )ابن األثير، الكام(1)

 (532/ 20(؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )62/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(2)

 (40/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(3)
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ىذا أشيدكم أني قد ممكتو  نيانا عنو اجتنبناه، وأنا أعمم أنو ال حق لمرجل عندي، ومع
 .(1)ذلك الذي ادعى بو ووىبتو لو" 

قال ابن األثير: "وىذا غاية العدل واإلنصاف، بل غاية اإلحسان، وىي درجة 
وراء العدل، فرحم اهلل ىذه النفس الزكية الطاىرة المنقادة إلى الحق الواقفة معو"، وقال 

 (2)األزمنة وتفرق الكممة" أبو شامة: "وىذا مستكثر من ممك متأخر بعد فساد 

كان نور الدين ُيعمل فكره في أمور الوالية، وُيمعن النظر في تعيين الوالة، 
وطمب من معاونيو عدم التريث في تبميغو عن تجاوزات الوالة، فقد قال: "واهلل إنني أفكر 

في وال وليتو أمرًا من أمور المسممين فمم يعدل فييم أو فيمن يظمم المسممين من 
ال فخبزي عميكم حرام ال تريان أ صحابي وأعواني، وأخاف المطالبة بذلك، فباهلل عميكم وا 

 .(3)قصة ترفع إلى أو تعممان مظممة إال وأعمماني بيا وارفعاىا إلي"

اتخذ أكابر القادة والمسؤولين من نور الدين قدوًة ليم في العدل وتطبيق 
ظيمة التي تمتع بيا أسد الدين شيركوه الشريعة اإلسبلمية، فعمى الرغم من المكانة الع

عند نور الدين، حتى صار كأنو شريكو في المممكة، واقتنى األمبلك واألموال والمزارع 
والقرى، إال أن زوال مالو عنده أحب إليو من أن يراه نور الدين بعين ظالم، أو يوقفو 

 .(4)مع خصم من العامة 

مة، ولم ير أحدًا يشتكي من أسد ولما جمس نور الدين في دار العدل مدة طوي
الدين، سأل القاضي عن ذلك فأعممو بصورة الحال، فسجد نور الدين شكرًا هلل، وقال:" 

                                                           

(؛ ابن 536/ 20(؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )267-266/ 1ي أخبار بني أيوب )ابن واصل، مفرج الكروب ف (1)
 (؛229/ 4العماد، شذرات الذىب )

 (39/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية ) (2)

 (59/ 1المصدر نفسو )(3) 

 (346/ 12البداية والنياية ) (؛ ابن كثير،268/ 1ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ) (4)
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، قال ابن األثير: "فانظر إلى ىذه (1)الحمد هلل الذي أصحابنا ينصفون من أنفسيم" 
لى ىذه السياسة ما أسدىا ى لى ىذه الييبة ما أعظميا وا  ذا مع أنو المعدلة ما أحسنيا وا 

نما كان يفعل ىذا صدقو في عدلو وحسن نيتو"  كان ال يريق دما وال يبالغ في عقوبة وا 
(2). 

ن اشتممت عمى ألفاظ  وحرص نور الدين عمى استماعو لمموعظة وانقياده ليا، وا 
قد أغمظ لو فييا، وكان ذلك من أقوى األسباب المحركة إلى إبطال المظالم والخبلص 

 . (3)من المآثم 

شاد ابن عصرون بجيود نور الدين في إعداد المجتمع إيمانيًا وتمبية أ
احتياجاتو، فعندما استدعى نور الدين مجموعة من الفقياء منيم شرف الدين بن أبي 
عصرون إلى الميدان األخضر وأشيدىم عميو بوقف حوانيت عمى سور حمص، فمما 

بواب البر والخير دلونا عميو شيدوا عميو، قال: "باهلل انظروا أي شيء عممتموه من أ
وأشركونا في الثواب"، فقال شرف الدين بن أبي عصرون: "واهلل ما ترك المولى شيئًا 

 .(4) من أبواب البر إال وقد فعمو ولم يترك ألحد بعده فعل خير إال وقد سبقو إليو"

شيد ابن األثير عمى تدين نور الدين زنكي وتطبيقو لمشريعة اإلسبلمية قائبًل: 
"وطبق ذكره األرض بحسن سيرتو وعدلو، وقد طالعت سير المموك المتقدمين، فمم أر 
فييا بعد الخمفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرتو، وال أكثر تحريًا منو 

                                                           

(؛ ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني 42/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية ) (1)
 (346/ 12(؛ ابن كثير، البداية والنياية ط إحياء التراث )269/ 1أيوب )

 (42/ 1) أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية (2)

 (56-55/ 1المصدر نفسو )(3) 

 (59-58/ 1المصدر نفسو ) (4)
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لمعدل، فإنو لم يترك في ببلده، عمى سعتيا، مكسًا وال عشرًا بل أطمقيا جميعيا في 
 . (1)صل مصر والشام والجزيرة والمو 

وصف العماد الكاتب نور الدين فقال:" كان ممك ببلد الشام ومالكيا ... ودولتو 
مأمولة مأمونة... وأزر الدين قوي وظمأ اإلسبلم روي وزند النجح وري والشرع مشروع 
والحكم مسموع والعدل مولى والظمم معزول والتوحيد منصور والشرك مخذول ولمتقى 

وأشاع بيا شعار الشرع في جميع الحل والعقد واإلبرام شروق وما لمفسوق سوق ... 
  (2)والنقض والبسط والقبض والوضع والرفع" 

يظير جميًا أن نور الدين زنكي أمضى حكمو في تحقيق مصالح الناس، 
والنظر في أمور الرعية والشفقة عمييم، والسبب الرئيس وراء ذلك؛ ىو فكره الذي يدفعو 

 .(3)تأسيس قاعدة الدين إلى إظيار شعار اإلسبلم و 

إن آثار تحكيم شرع اهلل في الشعوب التي نفذت أوامر اهلل ونواىيو ظاىرة بينة 
لدارس التاريخ ومن تمك اآلثار، التمكين في األرض واألمن واالستقرار والنصر والفتح 
المبين والعز والشرف وانزواء الرذائل، وىي من سنن اهلل الجارية والماضية والتي ال 

 بدل وال تتغير.تت

فأي قيادة مسممة تسعى ليذا المطمب الجميل والعمل العظيم مخمصة هلل في  
قصدىا، مستوعبة لسنن اهلل في األرض فإنيا تصل إليو ولو بعد حين، وترى آثار ذلك 

التحكيم عمى أفرادىا ومجتمعاتيا ودوليا وحكاميا كما رأينا ذلك في سيرة نور الدين 
 .(4)زنكي 

                                                           

 (32/ 1(؛ أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )394/ 9ابن األثير، الكامل في التاريخ ) (1)

 (51-50/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(2)

 (62/ 1المصدر نفسو ) (3)

 (10/ 1الصبلبي، عصر الدولة الزنكية )(4)
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نور الدين زنكي حرص عمى تطبيق الشريعة اإلسبلمية في دولتو،  نستنتج أن
ألنيا حجر األساس في إعداد مجتمع النصر والتحرير إيمانيًا، فمتى تمسك المسممون 

بشريعتيم وطبقوىا خير تطبيق تغمغل اإليمان في نفوسيم وىوتو أفئدتيم، وصاروا 
 احيم وأغمى ممتمكاتيم.  يدافعون عن دينيم ويبذلون في سبيل ذلك أمواليم وأرو 

 : تثبيتو لممذىب السني، وتقريبو لمفقياء والصوفية والعمماء.المبحث الرابع

إن التقميد والتعصب من أعظم أسباب التفرق واالنحراف  أوال : تثبيتو لممذىب السني:
عن المنيج الرباني ومن أىم العوامل التي أدت إلى انتشار البدع واألىواء بين الناس، 

ت في أوساطيم وحالت بينيم وبين سماع الحق واليدى، وتركوا بسببيا طريق ففش
الكتاب والسنة المطيرة، ولقد وسع نور الدين جبية المواجية تحت راية أىل السنة 

والجماعة، واستطاع أن يرص الصفوف ويوحد الجيود أمام األخطار الداخمية 
أىل السنة والجماعة النيضوي والخارجية، وحقق األجواء الصالحة لكي ينجح مشروع 

 . (1)الذي تبناه 

ومن معالم التجديد التي اتبعيا نور الدين زنكي بناء دولة العقيدة عمى منيج 
أىل السنة والجماعة، فقد جعل من العقيدة اإلسبلمية الصحيحة العمود الفقري لدولتو، 

 (2)عةوكان رحمو اهلل يممك رؤية نيوض قائمة عمى إحياء السنة وقمع البد

فمنذ أن تولى نور الدين حكم حمب، ووجد فييا انتشارًا لمبدع واألفكار الفاسدة، 
، وغير البدعة التي كانت ليم في التأذين، وقمع (3)أظير في ببلده السنة وأبطل البدع

بالتأذين بحي عمى  ، وأمر(4)بيا الرافضة المبتدعة، ونشر فييا مذاىب أىل السنة األربعة
                                                           

 (109محمد، األمير العابد ) (1)

 (11/ 1الصبلبي، عصر الدولة الزنكية )(2)

/ 24(؛ ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق )57/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(3) 
 ( 532/ 20( ؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )123

 (  123/ 24ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق ) (4) 
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نما كان يؤذن مى الفبلح،ع الصبلة حي بحي  ولم يكن يؤذن بيما في دولتي أبيو وجده، وا 
، وجمس نور الدين تحت المنارة (1)عمى خير العمل ألن شعار الرفض كان ظاىرًا بيا

 .(2)من المنارة عمى رأسو" ومعو الفقياء، وقال ليم: "من لم يؤذن األذان المشروع فألقوه

ي صمى اهلل عميو وسمم في أموره كميا، فمم وكان نور الدين يتحرى سنة النب
تسمع منو كممة فحش في رضاه وال في ضجره وأشيى ما إليو كممة حق يسمعيا أو 

 .(3) إرشاد إلى سنة يتبعيا

أعد نور الدين مجمسو لسماع الحديث الشريف، وذات مرة في أثناء الحديث أن 
د نور الدين أمرًا لم يكن يعرفو، النبي صمى اهلل عميو وسمم خرج متقمدًا سيفًا، "فاستفا

وقال: كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يتقمد السيف؟ يشير إلى التعجب من عادة 
 الجند، إذ ىم عمى خبلف ذلك، يربطونو بأوساطيم.

فمما كان من الغد مروا بو تحت القمعة، والناس مجتمعون ينتظرون ركوب   
و متقمد السيف، وجميع عسكره كذلك، فمم يفرط السمطان، فخرج نور الدين من القمعة وى

في االقتداء بالنبي صمى اهلل عميو وسمم بمثل ىذه الحالة، بل لما بمغتو رجع بنفسو ورد 
جنده عن عوائدىم اتباعًا لما بمغو عن نبيو صمى اهلل عميو وسمم فما الظن بغير ذلك 

 .(4)من السنن" 

                                                           

(؛ ابن 344/ 12(؛ ابن كثير، البداية والنياية )57/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية ) (1)
 (228/ 4العماد، شذرات الذىب )

 (331ابن العديم، زبدة الحمب في تاريخ حمب )ص:  (2)

(؛ ابن كثير، البداية والنياية ط إحياء التراث 32/ 1ين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )أبو شامة، الروضت(3)
(12 /347) 

 (54/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(4)
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اطمية في مصر، وكان الفضل هلل ومن أعظم إنجازات دولتو إسقاط الدولة الف
ثم لمحمبلت المتوالية التي أرسميا نور الدين محمود حتى خمص المسممين من شرورىا 

، (2)، وأظير بيا السنة وانقمعت البدعة (1)وأعمن تبعية مصر لمخبلفة العباسية السنية 
الكبار  وقد سقطت الدولة الفاطمية عمى يد نور الدين محمود زنكي، بواسطة أحد قادتو

 .(3)صبلح الدين األيوبي 

فعندما أتاه أمير الجيوش الفاطمية شاور مستجيرًا بو، فأكرمو، وبعث معو   
جيشًا ليرد إلى منصبو، ولما تم لو ذلك تخابث وتبلءم، ثم استنجد بالفرنج، فجيز نور 

يا جيشًا بقيادة نائبو أسد الدين شيركوه، فافتتح مصر، وقير دولت-رحمو اهلل-الدين 
الرافضية، وىربت منو الفرنج، وقتل شاور، وصفت الديار المصرية لشيركوه نائب نور 

 .(4)الدين، ثم لصبلح الدين، فأباد العبيديين، واستأصميم، وأقام الدعوة العباسية 

سنة تقريبًا، تولى الخبلفة في  271وبذلك انتيت دولة الفاطميين بعد أن مكثت 
الميدي والقائم والمنصور والمعز والعزيز والحاكم  اثنائيا أربعة عشر خميفة وىم

والظاىر والمستنصر والمستعمي واآلمر والحافظ والظافر والفائز والعاضد وصارت 
 .(5)الخبلفة لمعباسيين بدون منازع

وكان رأى نور الدين في الدولة الفاطمية العبيدية يتمخص في رسالتو لمخميفة 
وط دولة اإللحاد والرفض والبدع ويقول فييا: العباسي وىو يبشره بفتح مصر وسق

"وطالما بقيت مائتين وثمان سنين بدعوة المبطمين، ممموؤة بحزب الشياطين، فممكنا اهلل 

                                                           

 (11/ 1) (؛ الصبلبي، عصر الدولة الزنكية71/ 6ابن تغري بردي، النجوم الزاىرة فى مموك مصر والقاىرة )(1)

 (32/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(2)

 (344/ 1الصبلبي، المغول )التتار( بين االنتشار واالنكسار ) (3)

 (533/ 20الذىبي، سير أعبلم النببلء )(4) 

 (74فريد، تاريخ الدولة العمية العثمانية )ص:  (5)
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تمك الببلد، ومكن لنا في األرض، وأقدرنا عمى ما كنا نؤممو من إزالة اإللحاد 
عطمين، وغمبت بيا والرفض... وقد استولت بيا جنود الشياطين، واستعمت بيا دعوة الم

نجوى المبطمين، وتبمطت الجماعات والجمع، واستفحمت الشناعات والبدع، وأفرخ 
 .(1)الشيطان بيا وباض، واشتير الجور واستفاض، واستبدل لمعمائم السواد بالبياض"

ومما يدل عمى مناىضة نور الدين زنكي لمطائفية ما كان بينو وبين أبي 
مد، الممقب راشد الدين، صاحب قبلع اإلسماعيمية، الحسن سنان بن سميمان بن مح

ليو تنسب الطائفة السنانية، من مكاتبات ومحاورات  ومقدم الفرقة الباطنية بالشام، وا 
بسبب المجاورة، وقد كتب إليو نور الدين كتبًا يتيدده فييا ويتوعده، وما جاءه من 

 .(2)الجواب أبياتًا ورسالة
 

المدارس النظامية وتبناىم في مدارس الدولة واستفاد نور الدين من خريجي 
افضي وصبغ النورية وفتح ليم األبواب لدعم المذىب السني ومناىضة الفكر الشيعي الر 

، ووضع مشروعًا فكريًا ثقافيًا عقائديًا تربويًا تعميمًا استيدف بو، (3)الدولة بالكتاب والسنة
ف والحنابمة والمالكية وأىل الحديث رعايا دولتو ولم يفرق بين عمماء الشافعية واألحنا

وشيوخ التصوف السني وغيرىم من أبناء األمة وتحرك بيم من خبلل جبية عريضة 
 تنضوي تحت راية أىل السنة والجماعة في مقاومة األخطار الشيعية الرافضية.

وقد تحرك نور الدين في مشروعو اآلنف الذكر من خبلل مؤسسات المجتمع   
ب والمدارس والمساجد، والربط وأخذ بكافة األسباب المادية والمعنوية المدني، كالكتاتي

المعينة عمى تحقيق اليدف المنشود من صبغ الدولة النورية ورعايا الدولة من المسممين 
 بالكتاب والسنة.

                                                           

 (37-36/ 39الذىبي، تاريخ اإلسبلم ) (1)

 (185/ 5ابن خمكان، وفيات األعيان )(2)

 (12/ 1(؛ الصبلبي، عصر الدولة الزنكية )4األصبياني، تاريخ دولة آل سمجوق )ص:  (3)
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وقد أثمرت جيوده في ببلد الشام وعمى سبيل المثال في حمب، فقد تسابق 
بعده إلى إنشاء المؤسسات العممية حتى غدت حمب  أمراءه وأعيان دولتو وخمفاؤه من

بعد فترة يسيرة نسبيًا مركزًا من مراكز الثقافة السنية بعد أن كانت وكرًا من أوكار الشيعة 
 اإلمامية واإلسماعيمية. 

وقد أتت ىذه المؤسسات العممية ثمارىا المرجوة إذ انقرض المذىب اإلسماعيمي 
ه وأخفى الشيعة اإلمامية معتقداتيم حتى انتيى 600الباطني في حمب في حدود عام 

بيم األمر إلى أن أخذوا يتنكرون وبأفعال السنة يتظاىرون، وىذا بفضل اهلل ثم جيود 
المصمح الكبير نور الدين وخمفائو الذين اقتدوا بو في اإلكثار من المدارس السنية 

جع التشيع في ىذه المدينة وتعيين األساتذة األكفاء ليا واإلنفاق عمييا بسخاء حتى ترا
وأصبحت السيادة فييا لمذىب أىل السنة وىذا يدل عمى أىمية التربية العقيدية والفكرية 

 .(1) والثقافية في التمكين لئلسبلم الصحيح في نفوس الناس

ميدت المدارس النظامية السبيل ويسرتو أمام نور الدين فأضحى الطريق معبدًا 
النظاميات من أجمو وىو العمل عمى مناىضة الفكر لتحقيق اليدف الذي أنشأت 

الشيعي الرافضي والذي كان محصورًا في حمب ودمشق ومصر وبذل جيودًا كبيرة 
 .(2)ليمكن لمذىب أىل السنة 

كانت المشاريع المتصارعة في عيد الزنكيين ثبلثة تتطاحن عمى قدم وساق،  
د أوربان الثاني؛ والمشروع وىي: المشروع الصميبي والذي تتزعمو الكنيسة من عي

الشيعي الرافضي بقيادة الدولة الفاطمية في مصر، والمشروع اإلسبلمي الصحيح 
 وحامل لوائو نور الدين زنكي.

                                                           

 (12/ 1الصبلبي، عصر الدولة الزنكية )(1)

 ( 64الصبلبي، القائد المجاىد نور الدين محمود زنكي شخصيتو وعصره )(2)
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فكانت المحاور التي سار عمييا أىل السنة دولة وشعبًا: تعميق اليوية  
لشبيات العقائدية السنية واإلحياء اإلسبلمي الصحيح في نفوس األمة؛ والتصدي 

عداد األمة لمقاومة الصميبيين، وكانت المحاور متداخمة من حيث  المذىب الشيعي، وا 
السير إال أن تحرير بيت المقدس والقضاء عمى الصميبيين في معركة حطين لم يتم إال 

بعد القضاء عمى الدولة الفاطمية سياسيًا وعسكريًا وقد سبقيا االنتصارات العقائدية 
 .(1)ة والتاريخية والحضارية لممذىب السني والفكرية والثقافي

 ثانيا : تقريبو لمفقياء والصوفية والعمماء. 

ومن الخطوات التي اتبعيا نور الدين في إعداد مجتمع النصر والتمكين إيمانيًا 
اىتمامو بالفقياء والصوفية والعمماء، فقد فتح مؤسسات الدولة لبلستفادة منيم، وكان ليم 

 اد ضد الصميبيين.  أثر كبير في الجي

، وأحضر مشايخ الصوفية (2)جمب نور الدين أىل العمم والفقياء إلى حمب 
، فقد حولت نجاحاتو العسكرية (4)، وحفظ حقوق الوافدين منيم (3) وقربيم وأدناىم منو

الشام إلى منطقة جذب وحمت بذلك محل بغداد، فتحول إلييا الكثير من أمراء الحرب 
، فقصدوه من الببلد (5)والزىاد وطبلب الدنيا وطبلب اآلخرة  والعمماء والصمحاء

 .(6)الشاسعة من خراسان وغيرىا 

                                                           

 (22/ 1ية )الصبلبي، عصر الدولة الزنك(1)

 (331ابن العديم، زبدة الحمب في تاريخ حمب )ص:  (2)

 (283/ 1ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )(3)

 (51/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(4)

 (254سنوات الحنابمة )ص: باخيِّل،  (5)

 (47/ 1لنورية والصبلحية )أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين ا(6)
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وكان نور الدين حنفي المذىب يحب العمماء وأىل الدين والفقراء ويكرميم 
، وكان يميل الى (2)، وبنى لؤلئمة المدارس (1)ويحترميم ويعظميم، ويحسن إلييم 
، واعتاد نور الدين أن يقوم لمعمماء (3)العمماء واألخيار التواضع وتجنب الكبر، وتشبو ب

 .(4)وأىل الدين ويجمسيم معو، وينبسط معيم وال يرد ليم قواًل، وأن يكاتبيم بخطو 

وقد كان شديد الييبة في قموب األمراء، ال يتجاسر أحد أن يجمس بين يديو إال   
مير نجم الدين أيوب، وأما أسد بإذنو، ولم يكن أحد من األمراء يجمس ببل إذن سوى األ

الدين شيركوه ومجد الدين بن الداية نائب حمب، وغيرىما من األكابر فكانوا يقفون بين 
 يديو.

ومع ىذا كان إذا دخل أحد من الفقياء أو الفقراء قام لو ومشى خطوات وأجمسو   
ذا أعطى أحدًا منيم شيئًا مستكثرًا يق ول: "ىؤالء معو عمى سجادتو في وقار وسكون، وا 

جند اهلل وبدعائيم ننصر عمى األعداء، وليم في بيت المال حق أضعاف ما أعطييم، 
 .(5)فإذا رضوا منا ببعض حقيم فميم المنة عمينا" 

جمع نور الدين الفقياء والمشايخ والصوفية عنده، وأكرميم وعظميم، وكان 
، وىو قطب الدين يحب الصالحين، وقد نال بعض األمراء مرة عنده من بعض الفقياء

                                                           

(؛ ابن فيد، الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البمد األمين 344/ 12ابن كثير، البداية والنياية ط إحياء التراث )(1)
 (1190)ص: 

 (51/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(2)

(؛ أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية 248/ 10ك واألمم )ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الممو (3) 
 (533/ 20(؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )47/ 1والصبلحية )

(؛ ابن فيد، الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البمد األمين )ص: 395/ 9ابن األثير، الكامل في التاريخ )(4)
1190) 

(؛ ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني 48/ 1في أخبار الدولتين النورية والصبلحية ) أبو شامة، الروضتين (5)
 (347/ 12(؛ ابن كثير، البداية والنياية )285/ 1أيوب )
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النيسابوري، فقال لو نور الدين: "ويحك إن كان ما تقول حقا فمو من الحسنات الكثيرة 
الماحية، لذلك ما ليس عندك مما يكفر عنو سيئات ما ذكرت إن كنت صادقا، عمى 
ن عدت ذكرتو أو أحدًا غيره عندي بسوء ألوذينك، فكف عنو  أني واهلل ال أصدقك، وا 

 .(1)لك" ولم يذكره بعد ذ

وبالجممة كان أىل الدين عنده في أعمى محل وأعظمو، وحسدىم أمراؤه عمى 
ذا نقموا عن إنسان عيبًا قال ليم: "ومن  ذلك، وحاولوا أن يوقعوا بينو وبينيم فنياىم، وا 

نما الكامل من تعد ذنوبو"   .(2)المعصوم وا 

وفية والعمماء أدت سياسة نور الدين زنكي التي اتبعيا في تقريب الفقياء والص
إلى تنشيط العمم والجياد في آٍن واحد، فقد نقل لنا ابن عساكر ما كان منو عندما دخل 

إلى دمشق، ووصمو خبر ابن عساكر، يقول الحافظ في خطبة كتابو: "ورقي خبر 
جمعي لو )أي لتاريخ دمشق( إلى الممك العادل، وبمغني تشوقو إلى استنجازه واالستتمام 

 و راجيًا الظفر بالتمام".فراجعت العمل ب

وقد بنى لو نور الدين دارًا لتعميم الحديث، سميت فيما بعد دار الحديث النورية، 
وىي أول مدرسة أنشئت في االسبلم لتعميم الحديث، وتولى التدريس فييا الحافظ ابن 
عساكر نفسو وابنو ثم بنو عساكر من بعدىما، وكان نور الدين يحضر حمقات تدريس 

 ا، كما كان السمطان صبلح الدين يحضر مجمسو ودروسو أيضًا.لو فيي

وقد تخرج من المدرسة النورية ىذه وأخذ عن شيوخيا كبار العمماء والمؤرخين 
والمحدثين في القرنين السادس والسابع لميجرة؛ كابن االثير الجزري؛ والمقدسي؛ 

                                                           

(؛ ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب 47/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(1)
 (347-346/ 12ير، البداية والنياية )(؛ ابن كث284/ 1)

 (47/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(2)



 ISSN (2706-5502( 2222 سبتمبر -لتاسعالعدد ا مجمة التاريخية الفمسطينية

811 
 

، وابن قيم الجوزية وغيرىم والمزي؛ وابن كثير؛ والنووي؛ والذىبي؛ والحسيني؛ وابن تيمية
(1) 

استعان نور الدين بأئمة وفقياء المسممين وأصحاب الزوايا المتعبدين، فقد كتب 
إلييم خادم دولتو عبد الرحمن بن عبد المنعم بن رضوان بن عبد الواحد بن محمد بن 
المنذر الحمبي ليشعروا من حضرىم من التجار والمترددين إلييم من األسفار ليعرفوا 
قدر ما أنعم اهلل بو عميو وعمييم، ويمدوه بأدعيتيم، ويبرؤوا ذمتو مما سبق من أخذ 
مؤنتيم، فإنو لم يصرف ذلك إال في وجو بر، وتجييز جيش، ومعونة مجاىد، وردع 

 .(2)كافر ومعاند، فيم شركاؤه في الثواب

وواظب عمى عقد مجالس الوّعاظ، ونصب الكرسي ليم في القمعة، لئلنذار 
، وكان من التعظيم والتوقير واالحترام لمعمماء والفقياء أنو يجمعيم عند (3)عاظواالت

، ويسأليم عما أشكل عميو من األمور الغامضة فبل يجرى في مجمسو (4)البحث والنظر
 .(5) إال محٍض لمشريعة

وقد نقل أبو شامة من خطو، أن نور الدين أحضر عنده في دمشق القاضي   
ئيس دمشق ومتولي الوزارة فييا واألعيان من شيود العدالة والفقياء والخطيب ور 

وغيرىم، فسأليم نور الدين عن المضاف إلى أوقاف المسجد الجامع في دمشق، وقال 
ليم: "ليس يجوز ألحد منكم أن يعمم من ذلك شيئا إال ويذكره، وال ينكر شيئًا مما يقولو 

لقولو، وليس العمل إال عمى  غيره إال وينكره، والساكت منكم مصدق لمناطق ومصوب

                                                           

 (7/ 1ابن عساكر، تاريخ دمشق )(1) 

 (72-71/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(2)

 (52/ 1المصدر نفسو ) (3)

 (284/ 1واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )(؛ ابن 47/ 1المصدر نفسو ) (4)

 (62/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(5)
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ما تتفقون عميو وتشيدون بو" فكل من حضر شكره عمى ما قصده وأثنى عميو ودعا لو 
 .(1)بالبقاء

وقضى نور الدين عمى الخبلفات بين األئمة والفقياء، فعندما سمع عن خبلٍف 
دب بين شرف الدين بن أبي عصرون وقطب الدين النيسابوري، استدعى جماعة 

إلى القمعة بحمب وخرج إلييم مجد الدين يعني ابن الداية عن لسانو وقال: "نحن الفقياء 
ظيار الدين،  ما أردنا ببناء المدارس إال نشر العمم، ودحض البدع من ىذه البمدة، وا 
وىذا الذي جرى بينكم ال يحسن وال يميق، وقد قال المولى نور الدين نحن نرضى 

عًا، وولى مدرسة ابن أبي عصرون لشرف الدين، الطائفتين، ونستدعي فاستدعاىما جمي
 .(2)ومدرسة النفري لقطب الدين" 

وعمى الرغم من المكانة الكبيرة التي ناليا الفقياء والصوفية والعمماء عند نور 
الدين إال أنو لم يتعصب ليم في سموكيم مع العامة، وقد أراد منيم أن يكونوا قدوة 

أبي البيان يستعديو عمى رجل أنو سبو ورماه بأنو  لغيرىم، فقد "جاء إليو أخو الشيخ
يرائي وأنو وأنو، وجعل يبالغ في الشكاية عميو، فقال لو السمطان: أليس اهلل تعالى يقول: 

ذا خاطبيم الجاىمون قالوا سبلما" )الفرقان:  ( وقال: "وأعرض عن الجاىمين" 63"وا 
 (.199)االعراف: 

صرف نور الدين بذلك عمى الرغم من أنو فسكت الشيخ ولم يجر جوابًا"، ولقد ت
 .(3)كان يعتقده ويعتقد أخاه أبا البيان، وأتاه زائرًا مرات، ووقف عميو وقفًا 

ومما يدل عمى ثقة نور الدين في الفقياء والصوفية والعمماء أنو كان يعينيم في 
مقاضي المناصب الميمة في دولتو، ويفوض إلييم العمل في الميام الجميمة، فقد قال ل

                                                           

 (75-73/ 1المصدر نفسو ) (1)

 (61/ 1المصدر نفسو ) (2)

 (348/ 12ابن كثير، البداية والنياية ط إحياء التراث ) (3)
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كمال الدين بن الشيرزوري: "انظر أنت ... واحمل أمور الناس عمى الشريعة، وكان 
نور الدين يحاسب القاضي عمى شيء من الوقوف ويقول: "أنا قمدتو عمى أن يتصرف 
بالمعروف، وما فضل من مصارفيا وشروط واقفيا يأمره بصرفو في بناء األسوار وحفظ 

 (1)الثغور" 

عمى محبة الفقياء والصوفية والعمماء، وتودد ليم باليدايا  كما حرص نور الدين
التي كانت تقدم لو شخصيًا، فقد أىديت لو عمامة من مصر من القصب الرفيع مذىبة 

، فأعطاىا لشيخ الصوفية عماد الدين أبى الفتح بن حمويو بغير طمب وال رغبة البن (2)
: " إنيا ال تصمح ليذا الرجل ولو أعطي غيرىا كان . فقيل لو(3) حمويو شيخ الصوفية

أنفع لو فقال: أعطوىا لو فإني أرجو أن أعوض عنيا في اآلخرة "، فسممت إليو، وسار 
، وقيل بألف (4)ئة دينار مصري، أو سبعمائة ديناربيا إلى بغداد، فباعيا بستما

 .(5)دينار

 المؤسسات الدينية في عيده. المبحث الخامس:

ور الدين زنكي ببناء المدارس لما ليا من دور كبير في نشر العمم، اىتم ن
وإليمانو العميق بأن النصر والتحرير ال يتأتى بمجتمٍع جاىل، وقد ميدت المدارس 

النظامية بتراثيا ورجاليا وعممائيا السبيل ويسرتو أمام نور الدين زنكي واأليوبيين كي 
نظاميات، وتتمثل في سيادة اإلسبلم الصحيح يكمموا المسيرة التي من أجميا أنشئت ال

                                                           

 (54-53/ 1ن النورية والصبلحية )أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتي(1)

(؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء 266/ 1(؛ ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )36/ 1المصدر نفسو )(2) 
(20 /535 ) 

 (536/ 20(؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )36/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية ) (3)

(؛ ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب 36/ 1مة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )أبو شا(4)
(1 /266) 

 (536/ 20الذىبي، سير أعبلم النببلء ) (5)
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وخاصة في المناطق التي كانت موطنًا لمنفوذ الباطني الرافضي في تمك المرحمة، 
 كالشام ومصر وغيرىا.

كما أنيا أمدت األمة بالعقيدة الصحيحة والفكر الثاقب، والثقافة العميقة،   
الجياد في العيد الزنكي وامتد والمناىج التربوية الرائدة التي ساىمت في تخريج قادة 

تأثيرىا الفكري والعقائدي إلى الدولة األيوبية والمماليك بل تعدى مداىا الزمني إلى يومنا 
 .(1)ىذا

اتبع نور الدين زنكي منيج اإلمام الغزالي في اإلصبلح وانطبلقو من منطمق 
إن واضح " إسبلمي أصيل، فاىتم بجانب اإلصبلح الفكري والنفسي، وىذا مبدأ قرآني

، واتبع نظام المدارس (2) (11" )الرعد، آية: ر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسيماهلل ال يغي
 الدينية، وىي منشآت عممية ىدفيا بث روح الجياد بين المسممين والتصدي لمطائفية

(3). 

أغدق نور الدين األموال عمى بناء الربط والمدارس والمساجد حتى إن ببلد 
لية من العمم وأىمو وفي زمانو صارت مقرا لمعمماء والفقياء والصوفية الشام كانت خا

، فبنى المدارس في جميع ببلد (4)لصرف ىمتو إلى بناء المدارس والربط وترتيب أمورىم
، عمى (6)، وحمب، وحماة، وحمص، وبعمبك، ومنبج، والرحبة(5)الشام مثل: دمشق 

                                                           

 (8/ 1الصبلبي، دولة السبلجقة ) (1)

 (95/ 2المرجع نفسو ) (2)

 (4األصبياني، تاريخ دولة آل سمجوق )ص:  (3)

 (62/ 1امة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )أبو ش (4)

 (343/ 12(؛ ابن كثير، البداية والنياية )32/ 1المصدر نفسو ) (5)

(؛ ابن فيد، الدر الكمين بذيل العقد 532/ 20(؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )185/ 5ابن خمكان، وفيات األعيان ) (6)
 (1189)ص:  الثمين في تاريخ البمد األمين
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الكثيرة لمحنفية  (2) ى المدارس الجميمة، فقد بن(1)اختبلف المذاىب واختبلف المواىب 
 .(3)والشافعية 

وشرع نور الدين في تجديد المدارس في حمب، فجدد المدرسة المعروفة 
بالحبلويين، واستدعى برىان الدين أبا الحسن عمي بن الحسن البمخي الخفي وواله 

لنور الدين ، فألقى بيا الدروس عمى الفقياء وكان ىو وتبلميذه خير عون (4)تدريسيا 
، ومن الفقياء (5)في تنفيذ سياستو الرامية إلى مناىضة الشيعة ونصرة الكتاب والسنة 

الذين تولوا التدريس بيا محمد بن محمد بن محمد السرخسي، الحنفي )رضي الدين، 
 .(6)برىان الدين( أقام مدة في حمب في عيد نور الدين زنكي 

عمى مذىب الشافعي، ووالىا شرف ( 7)وجدد نور الدين المدرسة العصرونية 
 .(8)الدين بن أبي عصرون، ومدرسة النفري، ووالىا القطب النيسابوري 

ه مدارس حمب في أيامو 684وقد أحصى المؤرخ عز الدين ابن شداد ت 
فوجدىا أربعًا وخمسين مدرسة موزعة بين المذاىب الفقيية األربعة منيا: إحدى 

                                                           

 (52/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(1)

 (228/ 4ابن العماد، شذرات الذىب )(2) 

(؛ ابن واصل، مفرج الكروب 217/ 1(؛ ابن العبري، تاريخ مختصر الدول )395/ 9ابن األثير، الكامل في التاريخ ) (3)
 (282/ 1في أخبار بني أيوب )

 (331لعديم، زبدة الحمب في تاريخ حمب )ص: ابن ا (4)

 (315الصبلبي، الدولة الزنكية )ص:  (5)

 (278/ 11كحالة، معجم المؤلفين ) (6)

المدرسة العصرونية: داخل بأبي الفرج والنصر شرقي القمعة وغربي الجامع بمحمة حجر الذىب قال ابن كثير: عند  (7)
الطريق قمت صارت داره اآلن قيسارية لعمارة الغير واألرض لذريتو ال لممدرسة سويقة باب البريد قبالة داره بينيما عرض 

 (302/ 1وبقي اآلن آثار عمارتو خرابا. ومن وقف المدرسة عشرة قرارايط، النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس )

 (332ابن العديم، زبدة الحمب في تاريخ حمب )ص:  (8)
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لمحنفية، وثبلث لممالكية والحنابمة وثماني دور وعشرون لمشافعية واثنتان وعشرون 
 (1)لمحديث الشريف باإلضافة إلى إحدى وثبلثين مقرًا لمصوفية 

باإلضافة إلى العديد من المدارس التي لعبت دورًا ميمًا في اعداد المجتمع إيمانيًا في 
 عيد نور الدين زنكي مثل:

  (3)في دمشق التي فييا قبره  (2)المدرسة النورية 
  المدرسة القادرية في بغداد التي لعبت دورًا رئيسيًا في نيوض األمة ودعم حركة

 .(4)الجياد في عيد نور الدين زنكي، وصبلح الدين األيوبي 
  المدرسة االقبالية داخل باب الفرج وباب الفراديس بينيما شمالي الجامع

لتقوية بشمال والظاىرية الجوانية وشرقي الجاروخية والقبالية الحنفية وغربي ا
أنشأىا جمال الدين بل جمال الدولة إقبال عتيق ست الشام وقال ابن شداد: " 

 (5)أنشأىا خواجا إقبال خادم نور الدين الشييد" 
  المدرسة الكبلسة لصيق الجامع االموي من شمالي وليا باب إليو عمرىا نور

عروس الدين الشييد في سنة خمس وخمسين وخمسمائة وأحرقت وىي مئذنة ال
في محرم سنة سبعين وخمسمائة وسميت ىذا االسم ألنيا كانت موضع عمل 

 .(6)الكمس أيام بناء الجامع وجعمت زيادة لما ضاق الجامع بالناس 

                                                           

 (12 /1الصبلبي، عصر الدولة الزنكية )(1)

المدرسة النورية: قال ابن شداد: وىي بخط الخواصين أنشأىا الممك العادل نور الدين محمود ابن زنكي بن آقسنقر (2)
 (466/ 1رحمو اهلل تعالى في سنة ثبلث وستين وخمسمائة، النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس )

تاريخ المدارس الوقفية في المدينة المنورة )ص: حجار،  (؛282/ 1ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )(3)
477) 

 (110/ 2الصبلبي، دولة السبلجقة ) (4)

 (118/ 1الدارس في تاريخ المدارس )النعيمي، (5) 

 (340/ 1المصدر نفسو ) (6)
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  (1)مدرسة الحنفية التي جددىا نور الدين 

وأصبحت دمشق منذ عيد نور الدين زنكي مركزًا كبيرًا من مراكز الحياة الفكرية، 
رس العامرة ودور الحديث والقرآن العدد الكثير، وكانت العناية بالدراسات فييا من المدا

 . (2)الدينية، من تفسير وحديث وفقو وعقائد، ىي السمة البارزة ليذا العصر 

، وأحكم بناءىا، وأخرج (3)اىتم نور الدين ببناء المساجد في جميع الببلد  المساجد:
 وري في الموصل غاية في الحسن واإلتقان.، فالجامع الن(4)عمييا األموال الجميمة 

ومن أحسن ما عمل فيو أنو فوض أمر عمارتو والخرج عميو إلى الشيخ عمر   
المبلء رحمو اهلل وىو رجل من الصالحين، فقيل لو: إن ىذا ال يصمح لمثل ىذا العمل 
فقال: " إذا وليت العمل بعض أصحابي من األجناد والكتاب أعمم أنو يظمم في بعض 

ذا وليت ىذا الشيخ غمب عمى ظني أنو ال  األوقات، وال يفي الجامع بظمم رجل مسمم، وا 
يظمم، فإذا ظمم كان اإلثم عميو ال عمي، قال: وىذا ىو الفقو في الخبلص من الظمم" 

 .(6)، وقيل أن تكمفة بناء ذلك المسجد تراوحت من ستين إلى سبعين ألف دينار (5)

                                                           

 (72/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(1)

 (12مقدمة/ الذىبي، سير أعبلم النببلء )ال (2)

(؛ ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب 51/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(3)
(1 /282) 

 (282/ 1(؛ المصدر نفسو )48/ 1المصدر نفسو ) (4)

(؛ 45/ 1نورية والصبلحية )(؛ أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين ال395/ 9ابن األثير، الكامل في التاريخ ) (5)
 (229/ 4ابن العماد، شذرات الذىب )

 (533/ 20(؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )248/ 10ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ المموك واألمم ) (6)
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ًا عمى نير العاصي من أحسن الجوامع وأنزىيا وبنى أيضا بمدينة حماة جامع
 . (2)، وجامع الرىا وجامع منبج (1)

، وجدد ما كان قد تيدم إما (3)واعتنى نور الدين بعمارة المساجد الميجورة 
، وكان ما ييدي إليو من ىدايا المموك وغيرىم فإنو ال يتصرف في (4)بزلزلة أو غيرىا 

اجتمع يخرجو إلى مجمس القاضي يحصل ثمنو  شيء منو ال قميل وال كثير بل إذا
ويصرف في عمارة المساجد الميجورة، وقد أمر بإحصاء ما في دمشق من مساجد 

، ومن المساجد التي (5) فزادت عمى مئة مسجد فأمر بعمارة ذلك كمو وعين لو وقوفاً 
جددىا نور الدين مسجد الغضائري في حمب وقف عميو وقفًا، وواله الشيخ شعيب، 

 .(6)ار يعرف بو وص

أنفق نور الدين عمى تطييب المساجد، فقد حكى الشيخ أبو شامة أن نور الدين   
وقف بستان الميدان سوى الغيضة التي تميو نصفو عمى تطييب جامع دمشق، والنصف 

اآلخر يقسم عشرة أجزاء جزآن عمى تطييب المدرسة التي أنشأىا لمحنفية، والثمانية 
يب المساجد التسعة، وىي مسجد الصالحين بجبل قيسون أجزاء األخرى عمى تطي

وجامع القمعة، ومسجد عطية، ومسجد ابن لبيد بالعسقار، ومسجد الرماحين المعمق، 

                                                           

ن (؛ اب185/ 5(؛ ابن خمكان، وفيات األعيان )45/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(1)
 (283/ 1واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )

(؛ ابن فيد، الدر 283/ 1(؛ ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )185/ 5ابن خمكان، وفيات األعيان )(2)
 (1189الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البمد األمين )ص: 

 (51/ 1لصبلحية )أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية وا(3)

 (45/ 1المصدر نفسو ) (4)

 (281/ 1(؛ ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )52/ 1المصدر نفسو ) (5)

 (332ابن العديم، زبدة الحمب في تاريخ حمب )ص:  (6)
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ومسجد العباس بالصالحية، ومسجد دار البطيخ المعمق، والمسجد الذي جدده نور الدين 
 .(1)من النصف جوار بيعة الييود، لكل من ىذه المساجد جزء من إحدى عشر جزء 

أمر نور الدين ببناء الربط والخانقات لمصوفية في جميع الببلد،  الربط والخانقات:
 . (2)وأغدق عمييم النفقات الجميمة الكثيرة 

وبنى أيضًا األبراج عمى الطرق بين المسممين والفرنج، وجعل فييا من  األبراج:
حدا أرسموا الطيور، فأخذ الناس يحفظيا، ومعيم الطيور اليوادي، فإذا رأوا من العدو أ

 .(3)حذرىم، واحتاطوا ألنفسيم، ولم يبمغ العدو منيم غرضا 

، ومنع من (4)وبنى أيضًا الخانات في الطرق وأصمح طرقيا ووسع أسواقيا  الخانات:
( 5)أخذ ما كان يؤخذ منيم من المغارم المغارم بدار البطيخ وسوق الغنم والكيالة وغيرىا 

وأنشأ  (6) فظت أمواليم وباتوا في الشتاء في كن من البرد والمطر"فأمن الناس وح( 5)
في دمشق وغيرىا، وكذا فعل إذ ممك حران  (7)الجسور وجدد كثيرًا من قنوات السبيل 

 .(8)وسنجار والرىا والرقة ومنبج وشيزر وحمص وحماة وصرخد وبعمبك وتدمر 

                                                           

 (349/ 12ة )(؛ ابن كثير، البداية والنياي72/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية ) (1)

(؛ ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني 51/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية ) (2)
 (346/ 12(؛ ابن كثير، البداية والنياية )283/ 1أيوب )

 ( 346/ 12(، المصدر نفسو )283/ 1(؛ المصدر نفسو )46/ 1المصدر نفسو ) (3)

 (32/ 1(؛ أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )395/ 9مل في التاريخ )ابن األثير، الكا(4)

 (32/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(5)

 (283/ 1(؛ ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )46/ 1المصدر نفسو ) (6)

 (32/ 1المصدر نفسو ) (7)

 (532/ 20لذىبي، سير أعبلم النببلء )ا (8)
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نت لو أوقاف في كافة مجاالت ، وكا(1)كان نور الدين كثير البر واألوقاف  األوقاف:
الحياة االجتماعية عمى المساجد والمدارس والمستشفيات، واألرامل واأليتام .. إلخ وقد 

 .(2)مدح الشعراء نور الدين عمى كرمو وجوده 

ولم يكن نور الدين يحاسب القاضي كمال الدين عمى شيء من الوقوف، 
ثم ما فضل من مصارفيا وشروط ويقول: "أنا قد قّمدتو أن يتصرف فييا بما يجب، 
 .(3)واقفييا يصرف في بناء األسوار وحفظ الثغور" 

بنى نور الدين دورًا لؤليتام، وقف أوقافًا عمى من يعمم األيتام الخط والقراءة، 
، ووقف نور الدين الحمقة الكوثرية تجاه شبك الكبلسة تحت (4)وجعل ليم نفقة وكسوة 

مى صبيان صغار وأيتام يقرءون في كل ليمة بعد مئذنة العروس بالجامع األموي ع
العصر ثبلث مرات }ُقْل ُىَو المَُّو َأَحٌد{ وييدون ثوابيا لمواقف وليم عمى ذلك مرتب 

ن عدد  يتقاضونو من ديوان السبع الكبير يعني السبع الذي ىو في الجامع المذكور، وا 
 .(5)من فيو في ذلك الوقت ثبلثمائة وأربعة وخمسون فردًا 

وأوقف عمى المجاورين بالحرمين وأمر بتكميل سور المدينة النبوية، واستخراج 
، ولو أوقاف دارة عمى جميع (6)العين في أحد التي دفنيا السيل، وفتح طريق الحجاز 

                                                           

 (534/ 20المصدر نفسو ) (1)

 (8/ 1الصبلبي، عصر الدولة الزنكية )(2)

 (281/ 1ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )(3)

ابن  (؛344/ 12(؛ ابن كثير، البداية والنياية )32/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية ) (4)
 (228/ 4العماد، شذرات الذىب )

 (343/ 1النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس ) (5)

(؛ ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني 32/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية ) (6)
 (228/ 4(؛ ابن العماد، شذرات الذىب )284/ 1أيوب )
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، فقد أضاف إلى أوقاف الجامع (1)أبواب الخير، وعمى المرضى واألرامل والمحاويج 
عرف واقفوىا، وال يعرف شروطيم فييا، وجعمو واحدًا، الكبير المعمومة األوقاف التي ال ي

وسماه مال المصالح، ورتب عميو لذوي الحاجات والفقراء والمساكين واألرامل واأليتام 
 .(2)وما أشبو ذلك 

، ليس فييا غير ممك (3)وقد بمغ حاصل وقفو كل شير تسعة آالف صوري 
]من إرث والده[ أو وزن ثمنو، أو  صحيح شرعى باطنًا وظاىرًا، وأنو وقف ما انتقل إليو

، وما وقفو وتصدق بو وأجراه في سبل (4) ما غمب عميو من ببلد الفرنج وصار سيمو
الخيرات ووجوه البر والصدقات تقدير ثمنو مئتا ألف دينار وتقدير الحاصل من ارتفاعو 

وكانت عادتو في الصدقة أن يحضر جماعة من ( 5)في كل سنة ثبلثون ألف دينار 
ماثل البمد من كل مكان ويسأليم عمن يعرفون في جوارىم من أىل الحاجة ثم يصرف أ

 .(6)إلييم صدقاتيم 

ومن ذلك ما وقفو عمى المدارس الحنفية والشافعية والممكية والحنبمية وأئمتيا   
ومدرسييا وفقيائيا وما وقفو عمى اإلنفاق عمى الصوفية والربط والجسور والبيمارستانات 

والمساجد واألسوار وما وقفو عمى السبيل في طريق الحجاز وما وقفو عمى  والجوامع

                                                           

 (344/ 12(؛ ابن كثير، البداية والنياية  )32/ 1أخبار الدولتين النورية والصبلحية ) أبو شامة، الروضتين في (1)

 (344/ 12ابن كثير، البداية والنياية )(2)

(؛ ابن فيد، الدر 284/ 1(؛ ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )395/ 9ابن األثير، الكامل في التاريخ )(3)
 (1190تاريخ البمد األمين )ص: الكمين بذيل العقد الثمين في 

(؛ ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني 48/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(4) 
 (284/ 1أيوب )

 (71/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(5)

 (51/ 1المصدر نفسو ) (6)
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فكاك األسرى وتعميم األيتام ومقر الغرباء وفقراء المسممين وما وقفو عمى األشراف 
 (1)العمويين والعباسيين وما ممكو لجماعة من األولياء والغزاة والمجاىدين 

دمشق وحمب بيمارستانين في غاية وبنى البيمارستانات في الببلد، وقد بنى في 
، وتعود شيرة البيمارستان الذي بناه بدمشق (2)الحسن، ووقف عمييما الوقوف الجميمة 

إلى أنو عظيم كثير الخرج، ولم يجعمو وقفًا عمى الفقراء فحسب بل عمى كافة المسممين 
 (3)من غني وفقير 

نما ىذا  قال أبو شامة: " وقد وقفت عمى كتاب وقفو فمم أره مشعراً  بذلك، وا 
كبلم شاع عمى ألسنة العامة ليقع ما قدره اهلل تعالى من مزاحمة األغنياء لمفقراء فيو، 
نما صرح بأن ما يعز وجوده من األدوية الكبار وغيرىا ال يمنع منو  واهلل المستعان، وا 
ال من احتاج إليو من األغنياء والفقراء فخص ذلك بذلك فبل ينبغي أن يتعدى إلى غيره 

سيما وقد صرح قبل ذلك بأنو وقف عمى الفقراء والمنقطعين وقال بعد ذلك من جاء إليو 
 (4)مستوصفا لمرضو أعطي" 

سماعو، وأوقف عمييا وعمى من بيا من  وبنى بدمشق دارًا الستماع الحديث وا 
 .(5)المشتغمين بعمم الحديث وقوفًا كثيرة؛ وىو أول من بنى دارًا لمحديث 

                                                           

 (71/ 1المصدر نفسو ) (1)

(؛ ابن العماد، 283/ 1(؛ ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب )395/ 9ابن األثير، الكامل في التاريخ )(2)
 (230/ 4شذرات الذىب )

 (45/ 1أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية )(3)

 (46-45/ 1الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية ) (4)

/ 12(؛ ابن كثير، البداية والنياية )532/ 20(؛ الذىبي، سير أعبلم النببلء )185/ 5ابن خمكان، وفيات األعيان ) (5)
347) 
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لدين زنكي صاحب اليمة العالية، الذي صب جل جيده في رحم اهلل نور ا
إعداد مجتمع النصر والتحرير، وأعده إيمانيًا، "فمن فوائد اإليمان باهلل: األمن الكمّي عن 

األعداء، واإلغناء الكمّي عن األشياء، والكرامات العجيبة، وىذا من أعظم مقاصد 
 .(1)القرآن" 

 النتائج:

 ور الدين زنكي قد صقمت شخصيتو، وىيأتو لمقيام أن التربية التي تمقاىا ن
 باألدوار التي أداىا.

 .تحمى نور الدين بصفات إيمانية رفعت من شأنو وذكره إلى يومنا ىذا 
  أدرك نور الدين أنو إن أراد مواجية الوجود الصميبي مواجية حقيقية تغير

 انيًا.ميزان القوى لصالح المسممين فعميو أن يعد المجتمع اإلسبلمي إيم
  حدد نور الدين أن سبب ضعف األمة ىو بسبب بعدىا عن الدين، وعدم

تطبيقيا لتعاليم اإلسبلم الصحيح، وانتشار البدع والضبللة؛ فعمل عمى إعادة 
 إحيائيا إيمانيًا.

  أن جيود نور الدين في إعداد المجتمع اإلسبلمي إيمانيًا كانت من األسباب
 ود الصميبي من ببلد المسممين. التي قادت فيما بعد إلى دحر الوج

  بدأ نور الدين سياستو بتطبيق تعاليم الشريعة اإلسبلمية في دولتو عمى الجميع
 دون تمييز، فكل الناس عنده سواء.

  التزم نور الدين بالنواحي الشرعية في إدارة دولتو وبناىا عمى اإليمان والزىد
 والورع.

  رأى أن ذلك ال يتحقق إال بالقضاء أراد نور الدين توحيد األمة اإلسبلمية، و
عمى المذىب الشيعي، فقرر القضاء عمى التشيع، واستعان باألئمة والفقياء 

 والعمماء.

                                                           

 (3/ 7القاسمي، محاسن التأويل )(1) 
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  قرب نور الدين إليو الفقياء والصوفية والعمماء، وجعميم في خاصتو، وحف بيم
 مجمسو، وىم شركاؤه في األجر.

 والورع والتقوى من الفقياء  استعان نور الدين في مشروعو اإليماني بأىل الخبرة
 والصوفية والعمماء.

  ،أيقن نور الدين أن العمم ىو سبيل خبلص األمة من التخمف والتراجع والبدع
فأنشأ المؤسسات الدينية التي نشرت العمم، وعمقت اإليمان في نفوس 

 المسممين.
  قف اىتم نور الدين بإنشاء المساجد والمدارس والربط والخانقات والخانات وأو

 األوقاف إلعداد جيل مؤمن صالح متعمم مجاىد.
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  :والمراجع المصادر

ابن األثير، أبو الحسن عمي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
 ىـ(632عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير )المتوفى: 

لكتاب العربي، الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد السبلم تدمري، دار ا .1
  م.1997ىـ / 1417لبنان، الطبعة: األولى،  –بيروت 

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن عمي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج )المتوفى: 
 ىـ(597

 .ىـ1358، 1بيروت، ط–المنتظم في تاريخ المموك واألمم، دار صادر  .2
أو ىارون( ابن العبري، غريغوريوس )واسمو في الوالدة يوحنا( ابن أىرون )

 ىـ(685بن توما الممطي، أبو الفرج المعروف بابن العبري )المتوفى: 
تاريخ مختصر الدول، المحقق: أنطون صالحاني اليسوعي، دار الشرق،   .3

 م.1992بيروت، الطبعة: الثالثة، 
ابن العديم، عمر بن أحمد بن ىبة اهلل بن أبي جرادة العقيمي، كمال الدين 

 ىـ(662ابن العديم )المتوفى: 
لبنان، الطبعة:  –زبدة الحمب في تاريخ حمب، دار الكتب العممية، بيروت   .4

 م.1996-ىـ  1417األولى، 
 ىـ(5289ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبمي)ت

شذرات الذىب في أخبار من ذىب، تحقيق: عبد القادر األرنؤوط، محمود   .5
 ىـ.1406دمشق، -األرناؤوط، دار بن كثير

ابن القيم الجوزية، حمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ابن القيم 
 (755الجوزية )ت:

مكة المكرمة، تحقيق: ىشام عبد -بدائع الفوائد، مكتبة نزار مصطفى الباز   .6
-ه1416، 1أشرف أحمد الج، ط-عادل عبد الحميد العدوي -العزيز عطا 

 م.1996
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ردي بن عبد اهلل الظاىري الحنفي، أبو ابن تغري بردي، يوسف بن تغري ب
 ىـ(874المحاسن، جمال الدين )المتوفى: 

النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار   .7
 الكتب، مصر.

ابن خمدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خمدون أبو زيد، ولي 
 ىـ(828الدين الحضرمي اإلشبيمي )المتوفى: 

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرىم من ذوي الشأن   .8
ىـ  1408األكبر، المحقق: خميل شحادة، دار الفكر، بيروت، الطبعة: الثانية، 

 م.1988-
ابن خمكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراىيم بن أبي بكر 

 ىـ(685ابن خمكان البرمكي اإلربمي )المتوفى: 
–وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر   .9

 م.1994، 1الطبعة: ، بيروت
ابن شاىنشاه، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمي بن محمود بن محمد 
ابن عمر بن شاىنشاه بن أيوب، الممك المؤيد، صاحب حماة )المتوفى: 

 ىـ(732
المطبعة الحسينية المصرية، الطبعة:  المختصر في أخبار البشر،  .10

 األولى.
ابن عساكر، أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل المعروف بابن عساكر 

 ىـ(575)المتوفى: 
تاريخ دمشق، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر لمطباعة  .11

 .م1995-ىـ  1415والنشر والتوزيع، 
 ىـ(885: ابن فيد، عمر ابن فيد الياشمي المكي )ت

الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البمد األمين، تحقيق: أ. د.  .12
  .عبد الممك بن عبد اهلل بن دىيش، المكتبة الشاممة
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ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
 ىـ(774)المتوفى: 

التراث العربي، البداية والنياية، المحقق: عمي شيري، دار إحياء  .53
  م.1988-، ىـ 1408الطبعة: األولى 

ابن منظور، محمد بن مكرم بن عمى، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  
 ىـ(755االنصاري الرويفعى اإلفريقي )المتوفى: 

مختصر تاريخ دمشق البن عساكر، تحقيق: روحية النحاس، رياض  .14
 –ة والتوزيع والنشر، دمشق عبد الحميد مراد، محمد مطيع، دار الفكر لمطباع

  .م1984-ىـ  1402سوريا، ط األولى، 
ابن واصل، محمَّد بن سالم بن نصر اهلل بن سالم ابن واصل، أبو عبد اهلل 

 ىـ(697المازني التميمي الحموي، جمال الدين )المتوفى: 
-مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، دار الكتب والوثائق القومية  .15

 .م1957-ىـ 1377القاىرة،  المطبعة األميرية،
أبو شامة، أبو القاسم شياب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراىيم 

 ىـ( 665المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة )المتوفى: 
الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصبلحية، المحقق: إبراىيم  .16

 م.1997ىـ/  1418بيروت، الطبعة: األولى،  –الزيبق، مؤسسة الرسالة 
األصبياني، عماد الدين الكاتب األصبياني، محمد بن محمد صفي الدين بن 

 ىـ(597نفيس الدين حامد بن ألو، أبو عبد اهلل )المتوفى: 
-ىـ  1/1424بيروت، ط–تاريخ دولة آل سمجوق، دار الكتب العممية  .17

 .م2004
ْيماز الذىبي، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقا

 ىـ(748الذىبي )المتوفى: 
تاريخ اإلسبلم ووفيات المشاىير واألعبلم، المحقق: عمر عبد السبلم  .18

 م.1993-ىـ  1413التدمري دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: الثانية، 
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العبر في خبر من غبر، المحقق: أبو ىاجر محمد السعيد بن بسيوني  .19
 بيروت –زغمول، دار الكتب العممية 

أعبلم النببلء، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ  سير .20
 م.1985ىـ /  1405، 3شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط 

السميودي، عمي بن عبد اهلل بن أحمد الحسني السميودي )المتوفى:  
 ىـ(955

خبلصة الوفا بأخبار دار المصطفى، تحقيق: د/ محمد األمين محمد  .21
 لمكتبة الشاممة.محمود أحمد الجكيني، ا

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى: 
 ىـ( 955

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة، تحقيق: محمد أبو الفضل  .22
مصر،  –عيسى البابي الحمبي وشركاه -إبراىيم، دار إحياء الكتب العربية 

 .م1967-ىـ  1387، 1ط
ن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي القاسمي، محمد جمال الدين ب

 ىـ(5332)المتوفى: 
محاسن التأويل، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العممية  .23

 .ىـ1418، 1بيروت، ط –
 ىـ(927النعيمي، عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي )المتوفى: 

ب الدارس في تاريخ المدارس، تحقيق: إبراىيم شمس الدين، دار الكت .24
 .م1990-ىـ 1410، 1العممية، ط

)المتوفى:  اليافعي، أبو محمد عبد اهلل بن أسعد بن عمي بن سميمان اليافعي
 ىـ(768

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، دار النشر: دار  .25
 م.1993-ىـ 1413-القاىرة -الكتاب اإلسبلمي 
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ميل، موفق الدين، أبو ذر سبط ابن العجمي، أحمد بن إبراىيم بن محمد بن خ
 ىـ(884سبط ابن العجمي )المتوفى: 

 .ىـ 1417، 1كنوز الذىب في تاريخ حمب، دار القمم، حمب، ط .26
 المراجع:

الزركمي، خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس، الزركمي الدمشقي 
 ىـ( 5396)المتوفى: 

 م.2002أيار / مايو - 15األعبلم، دار العمم لممبليين، ط  .27
 الُترباني، جياد  

مائة من عظماء أمة اإلسبلم غيروا مجرى التاريخ، دار التقوى لمطبع  .28
  .م 2010-ىـ 1431، 1ط –والنشر والتوزيع، القاىرة 

 الصالبي، عمي محمد محمد  
القائد المجاىد نور الدين محمود زنكي شخصيتو وعصره، مؤسسة اقرأ،  .29

 م.2007ه= 1428، 1القاىرة، ط
 لة الزنكية، المكتبة الشاممةعصر الدو   .30
 الدولة األموية عوامل االزدىار وتداعيات االنييار، المكبة الشاممة .31
صبلح الدين األيوبي وجيوده في القضاء عمى الدولة الفاطمية وتحرير  .32

 المكتبة الشاممة. بيت المقدس،
 المكتبة الشاممة. ،دولة السبلجقة .33
 ،ي عيد المماليكلسمطان سيف الدين قطز ومعركة عين جالوت فا .34

 المكتبة الشاممة.
 المغول )التتار( بين االنتشار واالنكسار، المكتبة الشاممة. .35

 المكي، محمد طاىر الكردي  
التاريخ القويم لمكة وبيت اهلل الكريم، مكتبة النيضة الحديثة مكة  .36

 م.2000ىـ، 1420المكرمة، ودار خضر لمطباعة بيروت، الطبعة: األولى 
 ن محمد باخيِّل آل بابطينباخيِّل، عمي ب
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 سنوات الحنابمة، المكتبة الشاممة.  .37
 حجار، طارق بن عبد اهلل 

تاريخ المدارس الوقفية في المدينة المنورة، الجامعة اإلسبلمية بالمدينة   .38
  .م2003ىـ/1423- 35السنة - 120المنورة، العدد 

 ىـ(5338ى: فريد، محمد فريد )بك( ابن أحمد فريد )باشا(، المحامي )المتوف
 –تاريخ الدولة العمية العثمانية، المحقق: إحسان، دار النفائس، بيروت  .39

 م.1981 – 1401لبنان، الطبعة: األولى، 
 كحالة، عمر رضا  

بيروت، دار إحياء التراث العربي -معجم المؤلفين، مكتبة المثنى  .40
   محمد، محمد حامد .بيروت

 م.2008ه/1429األمير العابد، دار العموم، القاىرة،  .41
 نجيب، محمد؛ حمد، عبد الوىاب محمد 

-541)رسالة ماجستير(، السياسة الداخمية لنور الدين محمود زنكي  .42
 م.2009-ه1430م، الجامعة اإلسبلمية، غزة، 1174-1146ه/ 569

 
 


