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شأته  مولده ون

العادل الملك  لقبه  هو  الدين،  واسمه  نور  األتابك   وأبوه  ،محمود، 
،   (بالشهيد )الملقب في المراجع التاريخيةالدين زنكي  )الملك( عماد

 .   ( بقسيم الدولة)الملقب سنقر  األتابك آق وجده

األتراك   إلى  ترجع  محمود  الدين  نور  وهي ة،  جقالسالوأصول 
مجموعة تركيَّة ساللة إلى  تنتمي  قبيلة  من  األوغوز  تنحدر  ، أتراك 

القبيلة  و  أرطغرل    سيأتيالتي  هى نفس  بعد قرون عثمان بن  منها 
 . مؤسس الدولة العثمانية

 عماد الدين زنكى حاكما والده    كان  أن   وقت  ،بحلب  ه  511سنة  ولد  
الكثيرةل البلدان  أبوه  ،حلب والموصل وغيرهما من  هو زنكي    وكان 

 ،أول من بدأ فى جهاد الصليبين ومحاولة طردهم من بالد المسلمين 
سنة إحدى وأربعين    زنكىفلما قتل    ،وصار أمل المسلمين فى ذلك

هللا على األمة    منَّ   نطفأ هذا األمل وكاد يموت لوال أن  اوخمسمائة  
لك نور الدين الذى صار إليه الم  ابنه  بمن يكمل هذا الطريق فكان  

 بيه.أبحلب بعد 

 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B2
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مان فى ذلك الز لمون   املس

حكم حلب والموصل وقت أن كان المسلمون    محمودنور الدين    تولى
التفرق والتشرذم. فقد كانت فلسطين والقدس الشريف قد مر   قمة فى  

خاللها   تمات  ،عاما  150على احتاللها من قبل الصليبيين أكثر من  
   ، أجيال وولدت أجيال

بني كل هذه    الذى نشأ فيه نور الدين كان هو األسوألكن اجليل  
 ، األجيال

فقد كانت الخالفة العباسية ومنذ سنين طويلة ليست أكثر من اسم 
 . ويدعو له الخطباء فى يوم الجمعة بطول العمر ، يطلق على خليفة

وكان كل جزء منها يحكمه طائفة    ،أما الواقع فقد كانت الخالفة ممزقة 
فئة   بينهمأو  الضعف   يجمع  من  وكانوا  البعض،  لبعضهم  العداوة 

كانوا يستعينون بالصليبين لحرب بعضهم بعضا،   منهإوالتشرذم حتى  
 ،مجانية   هؤالء المسلمين  الصليبين لبعض  مساعدةكن  توبالطبع لم  

جزية لملك بيت   ن فى المقابل كان هؤالء الحكام الصغار إما يدفعو ف
الحصون والمواقع فى له عن بعض    ن المقدس الصليبى أو يتنازلو 

   يساعدهم فى قتل إخوانهم المسلمين فى مدينة أخرى!!. نمقابل أ

أما عن بيت المقدس وأراضى المسلمين المغتصبة فقد طال الزمان  
احتاللها األمر   ،على  بنظرية  يؤمنون  الزمان  ذلك  حكام  وصار 

وأنه من العبث واالنتحار أن يحاربوا مملكة بيت المقدس   ،الواقع!!
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والصواب فى رأيهم أن يتم هناك   ،وية المدعومة من ممالك الغربالق
 ،سالميةإنوع من التعايش السلمى فى ظل حدود مؤقتة لكل مدينة  

 ها فى أى لحظة.  و يمكن للصليبين أن يغير 

يقدمها  التى  الذلة  بحجم  وقوته  منهم  حاكم  كل  منزلة  كانت  كما 
 حصالإوال    ،ومال تسل بعد ذلك عن عدل وال نصرة مظلو للصليبين.  

بالرعية  ،لمرافق اهتمام  الذين    ،وال  للسادة  يكون  فقط  فاالهتمام 
بمساعدة أعداء  لكرسيه من الثبات ن ويمكنو  ن الحاكم الخائنينصرو 

 .األمة

الزمانو  هذا  رحم  الدين محمود  ،من  نور  أنه ال الذى    ،خرج  آمن 
وال يمكن أن تتحد األمة وعلى   ،طريق لإلصالح إال بتوحيد األمة

 ،أنفاسها هؤالء الممالئين للصليبين المستمدين شرعية حكمهم منهم 
 .فكان أول ما فعله هو محاربة هؤالء الخونة

 
 قلعة حلب الشهباء
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الدين يبد  طريق التحرير أنور 

إلى ملكه، فضم   قام نور الدين بضم العديد من المدن والمقاطعات
مدينة الرها )تقع حاليا في جنوب تركيا( ، ثم ضم دمشق وحمص 
الموصل في العراق وكل هذه المدن   وبعلبك وحران ، وضم أيضا 

 كانت تحت حكم حكام مسلمين ممالئين للصليبين.  

إذن سار نور الدين على درب من سبقوه من محاربة    :وقد يقول قائل
وقد يبدو في الظاهر أن هذا صحيح،    ؟الممالك اإلسالمية المجاورة

ينفىلكن   المقارنة  الواقع  يحارب   ،هذه  كان  سبقوه  الذين  فالحكام 
أما  ، العدو الغاصب مباركةبعضهم بعضا ألجل دنيا حقيرة فى ظل 

له هدف سام   الدين فكان  أعلنه بلسانه وصدَّ   نور  الحروب  قه  لهذه 
مطلقاً معلم  ف  ،فعله حيا  الصليبين  يتحالف  حاربهم   ،تهطوال  بل 

يعاونهم بعد    ،وحارب من  األكبر والذى حدث  للفتح  الطريق  ومهد 
   سنوات معدودة من وفاته كما سنرى.

 ،حسن إلى أهلها وفى كل المدن التي افتتحها نور الدين كان دائما ي
والمساجد  يو  المدارس  لهم  الطرق ي و والمستشفيات،  بنى  لهم   ،وسع 
وسع األسواق يو   ،ى الطريق()استراحات عل  بنى عليها الرصافاتيو 

ثم بدأ بعد ذلك معاركه مع الضرائب.    باإلضافة إلى تخفيف أو إلغاء
 الصليبين. 
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 يف عهد نور الدينصالح إلا

حكيما يعرف غايات الجهاد ومقاصده،   ،كان نور الدين حاكما فذا
ويعرف أن الجهاد ال يؤتى ثماره إال بإصالح داخلى في األمة أوال ، 

ة هوجاء تنتهى باستشهاد خيرة الشباب عرف أن جهاد العدو ليس هب  وي
وعلم أن طريق الجهاد الصحيح طريق  ،دون أن يحدثوا نتيجة مؤثرة

داد الجبهة الداخلية فبدأ بإع  ،صعب وطويل وال تصلح فيه العجلة
 بنى أسوار  و   ،من قبلبن في الشام مثله  فبنى بدمشق مستشفى لم ي  

وح   وقالعها  الشام  بناءها  ،هان  صَّ مدن  من    ،وأحكم  عليها  وأخرج 
 يعد وال يحصى. األموال ما ال 

أوقافا  ي    وأوقف  الخط والقراءةعلى من  لهم نفقة    ،علم األيتام  وجعل 
وبنى   على األرامل والمحتاجين.    كثيرةً   أوقافاً   وأوقف أيضاً   ،وكسوة
 ،المدارس بحلب وحماة ودمشق. وبنى الجوامع في جميع البالد   أيضاً 

إليه وهو المسجد الذى   ،جامع نور الدين محمود في الموصلومنها 
 النهاية في الحسن واإلتقان. 

د جنود ح نه كان إذا توفي أأمن أحسن ما كان يفعله مع أجناده  و 
  المجاهد  أباه  عط  ق  قى ما كان ي  ب  نور الدين ي    فإن   أوالدا   وترك  جيشه

إقطاعات است  ،لولده  من  كبيرا  الولد  كان  كان    ،بنفسه  قلفإن  وإن 
فكان    ،ه فيتولى أمره إلى أن يكبرب يثق  عاقاًل   رتب معه رجالً   صغيراً 

  :األجناد يقولون 
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 اتل عليها، هذه أمالكنا يرثها الولد عن الوالد فنحن نق 
ذلك سبباً  المشاهد    عظيماً   وكان  في  للصبر  الموجبة  األسباب  من 

 والحروب.  

وال تسل    ،كان نور الدين فى المقدمة دائما أمام جنده فى المعاركو 
فقد    ،عن شجاعته وعقله فى إدارة الحرب فقد كانت النهاية إليه فيهما

  هم معرفةً وأجود  ،  هم مكيدة ورأيا ً كان أصبر الناس في الحرب وأحسن  
   ، بأمور األجناد وأحوالهم

 وكان يسأل اهلل تعاىل أن حيشره من بطون السباع وحواصل الطري،  

للشهادة غير مرة فلم يتفق لي ذلك ولو كان    تقد تعرض  وكان يقول:
 .اتخير ولي عند هللا قيمة لرزقنيها واألعمال بالني في  

ال  السلطان  موالنا  يا  باهلل  النيسابوري:  الدين  قطب  يوما  له  وقال 
خذت البالد وفسد  تلت قتل جميع من معك وأ  تخاطر بنفسك فإنك لو ق  

 . فقال له:  بعدك حال المسلمين

 ، اهلل مع  فإن قولك إساءة أدب، ب الدين اسكت يا قط
ومن هو محمود؟ ومن كان يحفظ الدين والبالد قبلي غير الذي ال 

محمود؟ هو  ومن  هو؟  إال  حتى    إله  يرددها  كان  بوظل  من  كى 
 .  حاضراً 
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ويبدو أن هذه النغمة قديمة منذ األزل، لكن الحق أن نجاح الحاكم 
في  والذى  له،  ونفاقهم  بطانته  بثناء  تأثره  عدم  في  يكمن  الصالح 
الدولة   وأن  له  مثيل  ال  أنه  يشعر  الحاكم  جعل  إلى  ينتهى  الغالب 
ستنهار إذا توالها غيره ، فإذا سد الحاكم هذا المدخل الفاسد من قبل  

 أول طريقه للحكم الرشيد. بطانته فهذا 

 وهذا ما فعله نور الدين حممود.
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 عدله

 وكان يؤمن بأن  ،كان نور الدين يؤمن أن العدل أساس الملك

 ، غاصبا   فع عدوا  دأن ي يستطيعالشعب املقهور ال 
 بدمشق،  للعدل   أول من ابتنى داراً وهو    ،فأسس حكمه على العدل

 ،يجلس فيها في األسبوع مرتين وقيل أربع مرات وقيل خمس   وكان
وكان يأمر بحضور   ، للنظر في أمور الرعية و كشف الظلموذلك  

حتى يصل إليه    والح رَّاس  و يأمر بإزالة الحجاب  ، العلماء و الفقهاء
فرد من الرعية سواء كان من  الضعيف والفقير والقوي و الغني وكل  

 . المسلمين أو من أهل الذمة

جلس وهو يفكر ثم    ،وحكى بعض مرافقيه أنه صلى المغرب يوماً 
فتعجبنا من فكره   وجعل ينكث بأصبعه في األرض  ،طويلة  بعمق مدة

ن؟ فقلنا: عجبنا من إفراط و فقال: ما تقول  ، فكأنه فطن بنا فرفع رأسه
وهللا    وقلنا لعله يفكر في عائلته أو في نفسه. فقال:  ،موالنا في الفكر

أو   ،من أمور المسلمين فلم يعدل فيهم  وليته أمراً   في وال  إنني أفكر  
، فيمن يظلم المسلمين من أصحابي و أعواني و أخاف المطالبة بذلك 

 ، ونى بها ورفعتموها إليَّ مال تعلموا مظلمة إال أعلمت  ،فباهلل عليكم
 . فخبزى عليكم حرام )وهى عبارة تعنى أنى بريء منكم( وإال
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األثير   وصف األثير من   ابن  )وابن  التاريخ  في  الكامل  كتابه  في 
ح الدين األيوبي، كبار مؤرخى القرن السابع ، وكان معاصرًا لصال

نور الدين بأنه: "كان يتحرى فهو أدق من وصف هذه الفترة( وصف  
القوي والضعيف ،  ن كانالعدل وينصف المظلوم من الظالم كائنًا م  

عنده في الحق سواء، فكان يسمع شكوى المظلوم ويتولى كشف ذلك 
أمير، فال جرم أن سار إلى  وال    ،ل ذلك إلى حاجب  ك  بنفسه، وال ي  

 ".ره في شرق األرض وغربهاذك

 
 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%8A
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 مشائله

يقوم بالليل  قد بلغت األخبار حد التواتر أنه كان أكثر الليالي   ❖
يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها ، وكان  يصلي و يناجي ربه  

على تالوة    وكان   ،بتمام شرائطها و أركانها و ركوعها وسجودها
عالقرآن   و مواظبًا،  البطن  اإلنفاق  مقتصداً   ،لفرجافيف   ،في 

   ،متحريا في المطعم والملبس

   حىت قيل إن أدنى الفقراء يف زمانه كان أعلى نفقة منه،
 ،  غضبهلم تسمع منه كلمة فحش في رضاه وال في  و 

أو إرشاد  ،و كان أحب شيء إليه كلمة حق يسمعها
 
 
 نة يتبعها. إىل س

طالعت ❖ قد  األثير:  ابن  قبل   وقال  المتقدمين  الملوك  تواريخ 
فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين    ،اإلسالم وفيه إلى يومنا هذا
أحسن سيرة من الملك العادل نور    وعمر بن عبد العزيز ملكاً 

ر ليله و  ص  للعدل واإلنصاف منه، قد ق    الدين وال أكثر تحرياً 
وعبادة   ،لمة يزيلهاظ  وم    ،وجهاد يتجهز له  ،نهاره على عدل ينشره

  و إحسان يوليه و إنعام يسديه. ،يقوم بها

 
 
   ه البعض سادس اخللفاء الراشدين!!.ومن هنا عد
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وقص عليه وزيره موفق الدين القيسراني يوما أنه رأى في منامه   ❖
مناشير   يكتب  بأن  فأمره  الدين  نور  الملك  ثياب  يغسل  كأنه 

المكوس تأويل    (الضرائب)  بوضع  هذا  له:  وقال  البالد  عن 
فرفعه العبء عن كاهل رعيته هو في رأيه ما تجعل  رؤياك.  

 ثيابه نظيفة طبقا لهذه الرؤيا.
   اس الظالم محمود.كَّ وكان يقول في تهجده: اللهم ارحم الم   ❖

و بعد أن أبطل تلك الضرائب اعتذر من الناس وقال: و هللا ما  
وأمر الوعاظ أن يستحلوا  . مأخرجناها إال في جهاد عدو اإلسال

 له من التجار. 
فكلما ساروا    ،إلى مع أصحابه والشمس في ظهورهم  وخرج يوماً  ❖

تقدمهم الظل، فلما رجعوا صار الظل وراء ظهورهم فأجرى فرسه  
وراءه يلتفت  صار  و  عما    ،فجأة  وسألوه  أصحابه  فاستغرب 

. فقال: قد شبهت ما نحن فيه بالدنيا تهرب ممن يطلبها .يفعل
)وذلك حين كان الظل أمامه(، و تطلب من يهرب منها )لما 

هذا المعنى وصار كمن يهرب فامتأل قلبه ب صار الظل خلفه(.
 .  !!من الدنيا، فرضي هللا عن ملك يفكر في مثل هذا

من الموصل   عمر المال وكان نور الدين يستقرض من الشيخ ❖
الصا  - الزاهدين وكان من  يفطر    -لحين  ما  رمضان  في كل 

 عليه، وكان يرسل إليه بفتيت ورقاق فيفطر عليه جميع رمضان
. وكان يدعو  ويترك الموائد العامرة التي يحرص عليها الملوك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1
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الكلب محمود   قائاًل: "اللهم انصر دينك وال تنصر محمودًا، من  
دينك  "، وكان يدعو أيضًا: "إنك يا رب إن نصرت ف؟صرن  حتى ي  

نصرت، فال تمنعهم النصر بسبب محمود إن كان غير مستحق  
 . "للنصر

 منه   صنعثم  غبار المعارك من ثيابه، ومن خوذه،  وكان يجمع   ❖
  عند رأسه في القبر   أوصى أن توضعو   )طوبة(لبنة    قبل موته

 .تراب معاركه في قبرهتوسد رضي هللا عنه ف

  نسائه، حتى أن وكان نور الدين محمود معروفا بالغيرة على   ❖
هللا" لدين  "العاضد  آنذاك  الفاطمي  مصر  أراد  حاكم  أن    لما 

به ضد الصليبين ، وكان العاضد يعلم أن نور الدين  يستعين  
، إنما يدين باالعتراف للخالفة العباسية في  خليفة بهال يعترف 

أرسل العاضد إلى نور الدين زنكي رسالة استنجاد أرفقها فبغداد،  
نساء شعور  بلغ    بخصلة  أن  وكان  القاهرة،  في  خالفته  بيت 

الغيرة والنخوة في   ةالتأثير مداه في قلب نور الدين، فسرت حمي
وأهله،   الشام  الجيوشجند  الدين  لمصر    وقدمت  أسد  بقيادة 

 . كما سنرى  "صالح الدين األيوبي" وشيركوه، 

 
  



 
15 

نةإ  حياء الس

  أن يقول المؤذن وأمر    ،ات البدعةم  وأ  ،  وأظهر نور الدين ببالده السنة
بــ "حي على الصالة حي على الفالح" ولم يكن يؤذن بهما في دولتي 

ألن دولة   حي على خير العمل" صيغة:أبيه وجده وإنما كان يؤذن بــ
فأمر نور   ،هيين التى حكمت قبلهم كانت على المذهب الشيعى  يالبو 

 الدين بردها إلى الصيغة السنية.

ليلة   أهل المدينة فزع  "  فيه  ،حديث شريفجزءا من    وقد سمع يوماً 
النبي   فرس  2فتلقاهم  طلحة  على  متقلد    ألبي  وهو 

يتعجب من تغيير عادات نور الدين  فجعل    ،صحيح البخاري ...(  .سيفه
الناس وكيف صار األجناد واألمراء يربطون السيف على أوساطهم 

ثم أمر الجند بأن ال   ،2  وال يفعلون كما فعل رسول هللا
و خرج هو في اليوم الثاني إلى الموكب   ،يحملوا السيوف إال متقلديها

  برسول هللا  االقتداءوهو متقلد السيف وجميع الجيش كذلك يريد بذلك  
2  . 

كان نور الدين مع سعة ملكه وكثرة ذخائر بالده وأموالها ال يأكل وال 
له من سهمه من    كان  مال يلبس وال يتصرف فيما يخصه إال من  

وأما األموال المرصدة لمصالح المسلمين فقد أحضر الفقهاء   ،الغنيمة
واستفتاهم في أخذ ما يحل له من ذلك فأخذ ما أفتوه بحله ولم يتعده 
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و لم يلبس قط ما حرمه الشرع من حرير أو ذهب   ،إلى غيره البتة
 أو فضة. 

  هركامعإحدى    لما انهزم فى ف  وال يتعداها،  عند حدود هللايقف  وكان  
 أمام الصليبين سمع أحد الوعاظ يقول: 

 .واهلل  كال  املزامري،أتريدون أن تنصروا ويف عسكركم اخلمور و
 ،فقام نور الدين لتوه فأمر بمنع شرب الخمر وبيعها في جميع بالده

كل الناس   ،ومنع إدخالها إلى بالده وكان يحد شاربها الحد الشرعي
عد ذلك لمعركة "نوبة حارم" فنصره هللا  ثم خرج ب  ،عنده في ذلك سواء

 وكسر اإلفرنج.

 
 البيرمستان النورى 
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 هيبته ووقاره 

ال يتجاسر أحد    ،شديد الهيبة في قلوب األمراء،  وقوراً   وقد كان مهيباً 
ولم يكن أحد من األمراء يجلس بال   ،أن يجلس بين يديه إال بإذنه

ومع   ،والد صالح الدين األيوبى  إذن سوى األمير نجم الدين أيوب
إذا دخل عليه الفقيه أو الصوفي أو الفقير يقوم   هذه العظمة فإنه كان 

وإذا    ،قرب الناس إليهأله ويمشي بين يديه ويجلسه إلى جانبه كأنه  
 يقول:  منهم شيئاً  أعطى أحداً 

وهلم يف   وبدعائهم ننصر على األعداء، هؤالء جند اهلل،
بيت املال حق أضعاف ما أعطيهم فإذا رضوا منا ببعض  

 املنة علينا.  الذين هلم  همفحقهم 

لطيفة   لمحة  هنا  نورد  فإننا  محمود  الدين  نور  هيبة  على  وللداللة 
الدمشقىوردت   عساكر  ابن  الحافظ  الحجة  اإلمام  صاحب   ،عن 

د  وقد عاصر كال من نور الدين محمو  ،موسوعة تاريخ مدينة دمشق
فحضر الحافظ ابن عساكر مجلس صالح   ،وصالح الدين األيوبى

فقد كان صالح الدين    ،الدين بدمشق فرأى فيه من اللغط ما ال حد له
نور الدين    أيام  ما كان يحدثبصالح الدين  فذكر    ،يتبسط مع جلسائه
من   يتمكن  رأيهفلم  وقلة    توصيل  المتحدثين  من  االختالف  لكثرة 

تكرر  فلما    الدين،  دة ال يحضر مجلس صالحفقام وبقي م  ،استماعهم
حضر له  الطلب  الدين  صالح  على   ،من  الدين  صالح  فعاتبه 
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انقطاعه فقال: نزهت نفسي عن مجلسك فإنني رأيته كبعض مجالس 
و قد كنا باألمس   ،ال يستمع إلى قائل وال يرد جواب متكلم  ،وقةالس  

؛ وسنا الطير كأنما على رؤ   - كما قيل  - نحضر مجلس نور الدين فكنا  
 ، فأمرمع لنات  وإذا تكلمنا اس    ،ان  ت  ص  فإذا تكلم أن    ،ة والوقارب  ي  ونا اله  ل  ع  ت  

 من التبسط  ال يكون منهم ما جرت به عادتهمأصالح الدين أصحابه  
 .  ابن عساكر إذا حضر الحافظ

 

 
  منبر نور الدين محمود باألقصى 
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الدين ال لفقيه هدازنور    ا

كيف يوصف بالزهد من له الممالك الفسيحة وتجبى وقد يقول قائل  
فليذكر من يقول ذلك نبي هللا سليمان بن داود    إليه األموال الكثيرة؟

صلى   ونبينا  ،وهو سيد الزاهدين في زمانه  ،عليهما السالم مع ملكه
قد حكم على حضرموت و اليمن و الحجاز و جميع   هللا عليه وسلم 

العراق و هو على الحقيقة سيد   جزيرة العرب من حدود الشام إلى
 الزاهدين. 

والصحيح أن حقيقة الزهد خلو القلب من حمبة الدنيا ال 
 م  خلو اليد 

 
 ها. ن

 بمعنى آخر أن تملك الدنيا بيديك ثم ال تجعل لها مكانا في قلبك.

، لحاكم الموصل من قبل نور الدين   ويحكى أن بعض األعيان جاءوا
وال ينفع مع هذا شيء إال   ،الفساد  أرباب  و   عار  قد كثر الد    : فقالوا له

  له في ذلك. فقال  وقلت    ،فلو كتبت إلى نور الدين  ،بالقتل والصلب
فقولوا  ؛  على ذلك    أجرؤوال    ،: أنا ال أكتب إليه في هذا المعنىالوالى

من نور   وكان الشيخ عمر الزاهد مقرباً   .للشيخ عمر الزاهد يكتب إليه
هذا الزاهد  فكتب  ،  وذكروا له ذلك  ،ا عنده و الدين لدينه وورعه. فحضر 

والمفسدين و قطاع الطريق قد    ار  ع  وقال له إن الد    ،إلى نور الدين 
 وصلب  تاج إلى نوع سياسة فمثل هذا ال يجيء إال بقتلح  وي    ،كثروا

 و ضرب هؤالء المفسدين.  
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  وكتب على ظهره: ،فقلب نور الدين كتابه
"إن هللا تعالى خلق الخلق وهو أعلم بمصلحتهم و شرع لهم شريعة و 
هو أعلم بما يصلحهم، وإن مصلحتهم تحصل فيما شرعه على وجه  
الكمال فيها، و لو علم أن على الشريعة زيادة في المصلحة لشرعه، 

 فما لنا حاجة إلى زيادة على ما شرعه هللا تعالى".  

   وقال: هم الكتاب،أ  ر  ق  وأ   قال فجمع الشيخ عمر أهل الموصل

 . !!وكتاب امللك إىل الزاهد  ،انظروا يف كتاب الزاهد إىل امللك 
يطلب الشدة مع المفسدين إلى حد القتل والصلب، )الشيخ(  فالزاهد  

تجاوزها   وعدم  هللا  بحدود  بااللتزام  يأمر  الدين(  )نور  وأن  والملك 
 بال زيادة. رعيعاقب حسب الش ئالمخط

 
 (داعش )تم تدميره بالكامل خالل الحرب على تنظيم  الجامع النورى في الموصل 
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هد ي ةالزا  لعب الكر

وقد تعجب بعد كل هذا إذا علمت أن نور الدين محمود الزاهد الورع 
)تشبه لعبة الرجبي الشائعة اآلن  كان من أحسن الناس لعبا بالكرة  

وأقدرهم عليها، و كان ربما ضرب الكرة و يجري في الهند وباكستان(  
   الفرس و يتناولها بيده من الهواء و يرميها إلى آخر الميدان.

.. فقد كان بالجزيرة رجل  .هللا ال يفعل ذلك إال بنية حسنةوكان رحمه  
من الصالحين كثير العبادة والورع شديد االنقطاع عن الناس و كان  
اعتقادا   فيه  يعتقد  قوله و  إلى  يراسله و يرجع  يكاتبه و  الدين  نور 

فبلغه أن نور الدين يدمن اللعب بالكرة فكتب إليه يقول: "ما   ،حسنا
فكتب إليه    تلعب و تعذب الخيل لغير فائدة دينية".و كنت أظنك تلهو  

"و هللا ما يحملني على اللعب بالكرة اللهو   نور الدين بخط يده يقول: 
ثغر في  نحن  إنما  البطر  منا  ،أو  قريب  أيضا   ،والعدو  يمكننا  وال 

شتاء و صيفا إذ البد من الراحة للجند    ،مالزمة الجهاد ليال و نهارا
الخيل على إدمان    و متى تركنا  لها على  مرابطها صارت ال قدرة 

السير وال معرفة لها بسرعة االنعطاف في الكر والفر في المعركة  
فنحن نركبها و نروضها بهذا اللعب فيذهب ضعفها و تتعود سرعة  

وهللا الذي بعثني على ،  االنعطاف و الطاعة لراكبها في الحرب فهذا
 .  اللعب بالكرة"

 ابن األثير: المؤرخ قال 
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فانظر إىل هذا امللك املعدوم النظري الذي يقل يف أصحاب  
  الزوايا املنقطعني إىل العبادة مثله:

 
ل بالنية  فإنه حو

الصاحلة "لعب الكرة" فجعله من أعظم العبادات وأكرب  
 و هذه أفعال العلماء الصاحلني العاملني. القربات

 

 

 )المستشفى( النوري في دمشق ن البيرمستا
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دين  ونزوجته عصمت ال  خات

 ،صعبل أراد هللا سبحانه أال يجعل هذا الرجل وحيدا فى هذا الزمان ا
ق   صالحة  بزوجة  عليه  بمثلها  لَّ فأنعم  الزمان  يجود  كانت   ،أن  فقد 

 حاكم دمشق   ين الدينع  زوجته عصمت الدين خاتون بنت األتابك م  
فأصبحت   ،وردهاحتى أنها نامت ذات ليلة عن    ،ر القيام في الليلث  ك  ت  

فذكرت نومها الذي فوت   ،فسألها نور الدين عن أمرها  ،وهي غضبى
  الطبولفأمر نور الدين عند ذلك بضرب  ،  ام الليلين قعليها وردها م  

وأعطى ،  في القلعة وقت السحر لتوقظ النائم ذلك الوقت لقيام الليل
   .جزيالً  الضارب أجراً 

إليه    أرسلت    ، ولم يكفها ما كان قرره لها  ، النفقة على زوجته  ت  لَّ ولما ق  
زيادةً  منه  تطلب  وظيفتها  أخاها  واحمر   ،في  تنكر  ذلك  سمع  فلما 

ثم قال: "من أين أعطيها؟ أما يكفيها مالها؟ وهللا ال أخوض   ،وجهه
إن كانت تظن أن الذي بيدي من األموال هي   ،نار جهنم في هواها

و أنا   ،ي أموال المسلمين مرصدة لمصالحهمإنما ه  ،لي فبئس الظن
 عليها فال أخونهم فيها".  ،خازنهم

وال يظن ظان أن زوجته عصمت الدين خاتون كانت تحتاج للنفقة 
لباسها  أو  زينتها  أمر  فى  أم    ،الزائدة  عنها  هللا  رضى  كانت  ا بل 

 وكانت كما ذكرنا صوامة قوامة.  ،للمساكين فى عهدها
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وبى..غراس نور الدين الطيب  دين األي  صالح ال

  ،محاربة الصليبين  تاريخفى    صالح الدين األيوبى هو االسم األشهر
 الصليبين.  ال يجهله أحد من المسلمين أو

قد جيهله البعض أن صالح الدين األيوبى هو   والذى
 تلميذ من تالمذة نور الدين،

ل السمات الرائعة المعروفة عن  كوأن روح الجهاد والعدل والشهامة و 
 صالح الدين األيوبى هى من غرس نور الدين محمود. 

بل إن منبر صالح الدين الذى احترق داخل المسجد األقصى سنة  
م حين أنشب أحد اليهود النار في الجناح الشرقى للمسجد    1969

األقصى ، كان هذا المنبر يسمى بمنبر صالح الدين األيوبي ألنه  
م، لكن ماال يعرفه  1187ضعه باألقصى بعد تحريره سنة  هو الذى و 

الناس أن هذا المنبر بناه في األساس نور الدين محمود، أيام كان  
حاكما لحلب يحلم بتحرير األقصى، ثم نقله معه لدمشق حيث تفنن  
الحرفيون المهرة من دمشق وحلب في إنتاج هذه التحفة الرائعة، ثم 

ذلك في األقصى بعد تحريره، وظل    وضعه صالح الدين األيوبى بعد
م ، وقد تم عمل عمليات ترميم 1969به حتى احترق لألسف سنة  

 سنوات بعد ذلك، قبل إعادته للقدس.  5باألردن لمدة  للمنبر
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فقد كان والده   ،نشأ صالح الدين األيوبى فى بالط نور الدين محمود
م الدين  نور  العادل  الملك  أعوان  أهم  أحد  أيوب  الدين    ،حمودنجم 

قاد أكبر  الدين  صالح  عم  شيركوه  الدين  أسد  الدين  وكان  نور  ة 
الدين  ف  ،العسكريين الدين  نشأ صالح  وهو يرى هذا  في بالط نور 

العادل لمعركة    ، الملك  األمة  يجهز  وكيف  الرعية  يسوس  وكيف 
وكان    ،فاصلة مع الصليبين لطردهم من فلسطين وبقية بالد الشام

 دين بعشرين سنة.نور الدين أكبر من صالح ال

بو  الدين  بين  ،سنوات  عشرقبل وفاة نور  التنافس  الدين    ظهر  نور 
فقد كانت مصر طوال الفترة السابقة    ،الصليبين على غزو مصرو 

حكم   ترك تحت  مريضًا،  ضعيفًا  وكان  العاضد،  الفاطمى  الخليفة 
 "،ضرغام"، و"  شاورهما: "  ألعوبة بين يدى وزيرين متنافسين  الحكم  

الوزيرين ما أصاب حكام هذه الفترة من محاولة االستعانة   وقد أصاب
إلى  الدين  انتبه نور  القوى وقتها وهم الصليبيون، ومن هنا  بالسيد 
لغزو مصر  حمالت في محاولة  الوضع، وأرسل عدة  خطورة هذا 

صالح الدين  وبصحبته ابن أخيه الشاب  بقيادة أسد الدين شيركوه  
حيث كان هذا هو أول ظهور لصالح الدين في موضع قيادة   األيوبي

ال أسد  عمه  إشراف  شيركوهتحت  من  الحمالت  ابتدأت  و ،  دين 
لسنة  هـ 559 سنة سنوات  م1164 الموافق  خمس  نحو  واستمرت 

زير األول للخليفة الفاطمي الو "  شاور"    ةوفشلت عدة مرات بسبب خيان
الصليبيين مع  نجح   وتعاونه  سنة   شيركوهحتى  بمصر  الظفر  في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/559_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/559_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/559_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1164
https://ar.wikipedia.org/wiki/1164
https://ar.wikipedia.org/wiki/1164
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لسنة  564 )الموافق  الوزارة    ،م(  1169هـ  شيركوه  بمرسوم وتولى 
شيركوه سرعان    آخر حكام الفاطميين، على أن  ،العاضد لدين هللا  من
وزيراً ما   األيوبي  الدين  صالح  زنكي  الدين  نور  فعين  على   توفي 

بعد    لملكه في الشام  نور الدين مصر  ضمبموافقة العاضد، ثم  مصر  
   .خلع العاضد 

في وصف أن هناك خالف   ويطيب لبعض المؤرخين أن يستفيض
مترددًا   ظل  الدين  صالح  أن  ذلك  على  ويستدلون  الرجلين،  بين 

الدين نور  أمر  تنفيذ  من  الخالفة    ومتهيبًا  وإنهاء  العاضد  بخلع 
الفاطمية بمصر، وظل يماطل في تنفيذ أمر نور الدين ، فقد كان  
يرى أن المصريين ربما يكونون متعاطفين مع الفاطميين الذين حكموا  

سنة، وربما ال يقبلون خلع العاضد بهذه السهولة، حتى   200لبالد  ا
اللهجة، وأمرًا صارمًا لصالح الدين   أرسل نور الدين رسالة شديدة 

 بخلع العاضد.  

والعجيب أن العاضد مات بعد خلعه بأيام فندم صالح الدين على 
نا عليه آخر أيامه )وكان   خلعه وقال: لو عرفنا أنه يموت ما ن غَّص 

الفاضل  ص الح الدين والعاضد صديقين مقربين(، وقد رد القاضي 
وكان عالمًا جلياًل م الزمًا لصالح الدين ردا طريفا على كالم صالح 

 الدين؛ إذ قال:  

 يا موالى، لو علم أننا لن خنلعه ملا مات!!.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B6%D8%AF_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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 لدعمإلى مصر على أنها مصدر    ينظرأن  نور الدين كان    والحق
البشرية   للطاقة  مصدر  وأنها  الشام،  في  الصليبيين  ضد  الجهاد 

الدين    لكن  ،المجاهدة الدين  كان  صالح  نور  ما بأكثر معرفة من 
يجري في مصر من أخطار ناجمة عن استعداد أنصار الفاطميين  

فوجه اهتمامه إلى بناء جيش السترداد حكمهم،  إلى الفرنج    لالنضمام
ع السيطرة  يستطيع  بحيث  كيان  قوي،  تثبيت  أن  ورأى  مصر،  لى 

أو حتى   الدولة الجديدة في مصر أولى من االنشغال بمسائل الشام
التوقيت وكان هذا هو السبب في عدم  ،  محاربة الصليبين في هذا 

طاعة صالح الدين ألمر آخر من أوامر نور الدين، وذلك حين أمره 
ح نور الدين بالتوجه لفلسطين لحصار حصن الكرك، فلم ينفذ صال 

اعتذار   يحمل  الدين  نور  إلى  رسواًل  أرسل  أيضًا  لكنه  األمر  الدين 
 قال: صالح الدين وتبرير  ما حدث، وتقبل نور الدين عذره، و 

 .""حفظ مصر أهم عندنا من غريها
 وظل صالح الدين واليًا على مصر حتى مات نور الدين، رحمه هللا.
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لدين  وصالح ا د  وبيبني نور الدين حممو  األي

ابنه الصالح    وتولى  ،ولما ساءت األحوال بدمشق بعد وفاة نور الدين
ن أحاطوا  يبدأ القادة الذ  -وكان اليزال صغيرا    الحكم بعده،  اسماعيل

ومهادنتهم  بالصليبين  االتصال  إلى  يرجعون  الصغير  بالصبي 
أهل  الصالحون من  فاستنجد    ،واالستعانة بهم على بعضهم البعض

 ،وهم يعلمون أنه التلميذ النجيب لنور الدين  ،بصالح الديندمشق  
فقدم صالح الدين من    ،وأنه القادر على منع عودة هذه المآسى ثانية

مصر وتولى الحكم بدمشق فتوحدت مصر والشام تحت راية واحدة 
 العد التنازلى لتحرير القدس.  ءلبد تمهيداً 

في المتأخرين من  وبعض العلماء يعتبرون نور الدين وصالح الدين  
المتقدمين وذلك في أالحكام ك بى بكر وعمر رضي هللا عنهما في 

 ،نور الدين   -وأنهما  ،  العدل و الجهاد واالجتهاد في إعزاز دين هللا 
الدين   قد    - وصالح  الذين  المتأخرين  الملوك  على  هللا  من  حجة 

نحن في الزمن األخير   :ويقولون   ،يستصعبون طريقة الخلفاء الراشدين
فكان فيما قدر هللا سبحانه من سيرة هذين    ما ألولئك من نظير،و 

عليهم   الحجة  إلزام  إن  ؛  الملكين  أحد  بهما  التشبه  عن  يعجز  فلن 
 استعان وأخلص هلل تعالى.  

فكالهما مات قبل أن يكمل    ،ن فى كثير من األموروقد تشابه الرجال
الدين  ح  بينما مات صالسنة ،    58فنور الدين مات وعمره    ،الستين
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دمشق    ، سنة  57وعمره   الدين  نور  بعده   20وحكم  وحكمها  سنة 
طرد    :وكالهما عاش ومات وله هدف واحد  سنة  19صالح الدين  

وحول هذا الهدف دارت كل شئون مدة   ،الصليبين من بيت المقدس
 مدة حكمهزيادة وإن كانت زيادة مدة نور الدين فى عمره و  ،حكمهما

مهد فهو الذى    ، نه أصل ذلك الخير كلهفإ  ،كالتنبيه على زيادة فضله
األمور بعدله و جهاده و هيبته وفتح من البالد ما استعين به على 

وإن كان صالح الدين    االستمرار،  مداومة الجهاد فهان على من بعده
   للصليبين بحكم أن األمور قد مهدها له نور الدين. أكثر جهاداً 

وأقام   ،فاستوطنها  ،كان بدمشق غريباً   ومن أعجب ما يحكى أن إنساناً 
فلما توفي تعدى بعض   ، بها لما رأى من عدل نور الدين رحمه هللا

فنزل من قلعة دمشق   ، فشكاهم فلم ينصف  ، األجناد على هذا الرجل
ثوبه و يقول يا نور الدين لو رأيتنا و هو يستغيث و يبكي و قد شق  
ين عدلك؟ ثم قصد تربة نور الدين  أو ما نحن فيه من الظلم لرحمتنا  

يبكي و يصيح الخلق ما ال يحصى و كلهم  فوصل    ،و معه من 
احفظ البلد و الرعية و إال خرج   :و قيل له ، الخبر إلى صالح الدين

ة نور الدين  فأرسل إلى ذلك الرجل و هو عند ترب  ،من يدك  األمر
فبكى الرجل    ،وأنصفه  ،ووهبه شيئاً   ،هب قلب  يَّ ط  ف    ،يبكي والناس معه

أبكي على   :فقال له صالح الدين لم تبكي؟ قال  ،شد من بكائه األولأ
 فينا بعد موت نور الدين. فقال صالح الدين:   ل  سلطان عد  

 تعلمناه.   نور الدين كل ما ترى فينا من عدل فمن
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 وفاته

من    فيهاأكثر  وهى السنة التي    ،توفي نور الدينه    569وفى سنة  
األوقاف و الصدقات و عمارة المساجد المهجورة و إسقاط كل ما 

الحرام شبهة  في  ثمان  و   ،يدخل  عن  تعالى  هللا  رحمة  إلى  قبض 
 . وخمسين سنة مكث منها في الملك ثمان وعشرين سنة

ة  دق( كلمة أخري بص لشهادة   )ا

ال ى   :هللا صلى هللا عليه وسلم قولهقد صح عن رسول   م ن  سأ ل  َّللاَّ ت ع 
ه   داء  وإن  مات  على ف راش  ه  ق  بلَّغه  هللا  من از ل  الش  د  ادة  ب ص  ه  رواه   "  الشَّ

   ،مسلم
لكن أبى هللا إال   ، وهذا نور الدين محمود بالفعل قد مات على فراشه

يقترن   المراجع   لقبأن  كل  فى  اسمه  صار  حتى  باسمه  "الشهيد" 
ي ل إى ذهبت  نبل أعجب من ذلك أن  ،التاريخية "نور الدين الشهيد"

والترحم عليه، فعلمت أن    ت أود زيارة قبرهنوكم ،    2004سوريا فى  
سوق  وأكبر  أشهر  وهو   ، بدمشق  الحمادية  سوق  بجوار  يقع  قبره 

عن مكان قبر   في السوق   والباعة  فسألت العديد من المارةبالشام،  
 لتحتى سأفاستغربت وحزنت لذلك،    ،نور الدين محمود فلم يعرفوه

   " هل تقصد قبر نور الدين الشهيد؟" : لى فقال كبيرًا وقورًا، رجالً 

ن يقرتن  أأبى اهلل إال  ي  بعد كل هذه القرون،،  سبحان اهلل  فقلت :  
 الشهيد!!.   بلقبامسه  


