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ص البحث ملخَّ
ل مرحلــة نــور الدِّيــن زنكــي يف دمشــق منعطًفــا مهمًّــا يف تاريــخ املدينــة، أعــاد هلــا أَلَقهــا وشــيًئا مــن  تُشــكِّ

دورهــا اّلــذي فقدتــه منــذ القــرن الرَّابــع اهلجــري.
ــور الدِّيــن الفريــدة مــن جهــة، وتطــوِّر مناحــي احليــاة يف دمشــق بعــد دخوهلــا  ويعــود ذلــك لشــخصية ن
ــا شــهدته مــن حتــوُّالتٍ  ــًة مل ــر، إضاف ــا يف مشــروع التَّحري ــة، إذ أصبحــت رأسً ــة ثاني ــه مــن جه حتــت حكم

ــب دُخُولــه.  ــة عَقِ ــة واالقتصاديَّ ــة واالجتماعيَّ ــة والعلميَّ إجيابيــة علــى األحــوال اإلداريَّ
فــكان البــد مــن إبــراز هــذه املــدة، وتوضيــح دور نــور الدِّيــن يف حتــوُّل املدينــة مــن حــاٍل إىل حــال، يُضــاف 
إىل مــا ســبق فهــم شــخصية نــور الديــن ودور رجــال حكمــه، وانعــكاس كلِّ ذلــك علــى املدينــة وأهلهــا. 

ــدُّروس والعــر املســتخلصةِ منهــا. ــة وفهــم ال ــك التجرب واالســتفادة مــن تل
أواًل _ التعريف بنور الدين حممود بن زنكي:

1_ امسه ونسبه:
ــة عمــاد الديــن أبــي  ــو القاســم حممــود بــن امللــك األتابــك قســيم الدول ــور الديــن، أب هــو امللــك العــادل ن

ــوالء. ــك آق ســنقر، الرتكــي الســلجوقي بال ــن املل ســعيد زنكــي ب
ويل جــدُّه نيابــة حلــب للســلطان ملكشــاه بــن ألــب أرســان الســلجوقي، أمــا والــده قســيم الدولــة فنشــأ 
ــر  ــار بك ــرة املوصــل ودي ــن ملكشــاه بإشــارة املسرتشــد إلم ــد ب ــن حمم ــود ب ــه الســلطان حمم ــراق، وندب بالع
والبــاد الشــامية، وظهــرت شــهامته وهيبتــه وشــجاعته، واتســعت ممالكــه، حتــى ُقتــل يف حصــار جعــر ســنة 

ــه اآلخــر املوصــل)2(. ــك ابنــه نــور الديــن حلــب، وابنُ إحــدى وأربعــن ومخســمائة، فتملَّ
2_ حياته وشخصيته:

ُولــد نــور الديــن حممــود يف شــهر شــوال، ســنة إحــدى عشــرة ومخســمائة للهجــرة، يف مدينــة حلــب، الــي 
تولَّــى حكمَهــا بعــد وفــاة أبيــه، وكان بدايــًة مُلحًَقــا بالســاجقة، ثــم اســتقلَّ وضــمَّ دمشــقَ إىل ملكــه، وامتــدَّت 
ســلطتُه يف البــاد اإلســامية حتــى مشلــت مناطــق الشــام واجلزيــرة ومصــر وجانبـًـا مــن اليمــن، وخُطــب لــه 

يف احلرمــن.
وُصــف بأنــه أمســر اللــون، لــه حليــة يف حنكــه، واســع اجلبهــة، حســن الصــورة، حلــو العينــن)3(، ال يــأكل 
ــا ديِّنًــا زاهــدًا يتهجَّــد  وال يلبــس وال يتصــرَّف إال مِــن ملــك لــه قــد اشــرتاه مــن ســهمه مــن الغنيمــة، متواضعً

كثــرًا، عارًفــا مبذهــب أبــي حنيفــة)4(.
)2( سير أعالم النبالء، الذهبي، ج20، ص 531.

)3( الكامل في التاريخ، ابن األثير، ج 10، ص 56.
)4( الكامل في التاريخ، ابن األثير، ج 10، ص 57.
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ًقــا يف حروبــه مــع  كان معتنيًــا مبصــاحل رعيتــه، مداومًــا علــى اجلهــاد، يُباشــر القتــال بنفســه، مُوفَّ
الصليبيِّــن، أيــام زحفهــم علــى بــاد الشــام.

وكان نــور الديــن يتَّصــف باملســؤولية، وعلــى هــذا كثــر مــن األمثلــة مــن حياتــه، فمنهــا يــوم نــزل الفرجنــة 
ــة تلــك األحاديــث  علــى دميــاط يف مصــر، فُقــرئ عليــه جــزء مــن حديــث كان لــه بــه روايــة، فجــاء يف مجل
حديــث مُسلسَــل بالتبسُّــم، فطلــب منــه بعــض طلبــة احلديــث أن يتَبَسَّــم لتتــمَّ السلســلة، علــى مــا عُــرف مــن 
عــادة أهــل احلديــث، ومــن شــدة اهتمــام نــور الديــن رمحــه اهلل بأمــر املســلمن وقتهــا غضــب مــن ذلــك وقــال: 

إنــي ألســتحيي مــن اهلل تعــاىل أن يرانــي مُتبسِّــمًا واملســلمون حماصــرون بالفرنــج)5(.
وكان نــور الديــن ذا هيبــة ووقــار، وقيــل يف وصفــه: شــديد يف غــر عنــف، رقيــق يف غــر ضعــف، ضبــط 
أجنــاده وأصحابــه، ومل جيلــس عنــده أحــد مــن غــر أن يأمــره باجللــوس إال جنــم الديــن أيــوب والــد صــاح 
ــه  ــك إذا دخــل علي ــع ذل ــود، وم ــى يأمرهــم بالقع ــا حت ــون قيامً ــوا إذا حضــروا يقف ــة فكان ــا البقي ــن، أم الدي
الفقيــه أو الصــويف أو الفقــر يقــوم لــه وميشــي بــن يديــه ويُجلســه إىل جانبــه. وكانــت جمالســه جمالــس حلــم 

)5( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج2، ص 143.

البيمارستان النوري
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ــن وأحــوال الصاحلــن، واملشــاورة يف أمــر  ــم والدي ــاء ال يُذكــر فيهــا قبيــح القــول، فليــس فيهــا إال العل وحي
اجلهــاد)6(.

وكان نــور الديــن حيافــظ علــى لياقــة بدنــه وقوتــه، فــكان يكثــر لعــب الكــرة والصوجلــان، ويفعــل ذلــك بنيــة 
حســنة أال وهــي التــدرُّب وترويــض اخليــل لتصبــح أكثــر طاعــة لراكبهــا يف احلــرب)7(.

وكان زاهــدًا، عابــدًا، مُتمسِّــكا بالشــرع، جماهــدًا، كثــر الــر واألوقــاف، لــه مــن املناقــب مــا يســتغرق 
الوصــف)8(. 

وأمــا شــجاعته فقــد كان يُقــال فيــه أنــه مل يُــرَ علــى ظهــر الفــرس أحســن وال أثبــت منــه، شــجاعًا صبــورًا 
يف احلــرب يتعــرض للمخاطــر، أســرَ بنفســه يف بعــض الغــزوات بعــضَ ملــوك الفرنــج، ومــن ذلــك حبُّــه للجهــاد 

واالستشــهاد، يقــول عــن نفســه: تعرَّضــتُ للشــهادة غــر مــرة فلــم يتَّفــق يل ذلــك)9(.
3_ أعماله ووفاته: 

ُل مــدّةُ حكــم نــور الديــن واســطة العقــد يف مشــروع حتريــر بيــت املقــدس، ولئــن كان انطــاق املشــروع  تُشــكِّ
علــى يــد والــده عمــاد الديــن، وتتوجيــه علــى يــد صــاح الديــن، إال أن نــور الديــن اســتلم احلكــم كوريــث عــن 
أبيــه يف حلــب ومناطــق اجلزيــرة الفراتيــة ومــا حوهلــا، ومــا لبــث أن دخــل دمشــق وضــمَّ املوصــل ومــدَّ نظــره 

باجتــاه مصــر ومــا بعدهــا.
رافــق نــورُ الديــن والــدَه يف حياتــه، ومل يكــن أكــر أوالده، لكــن كان أقرهبــم منــه، وشــهد معــه فتــح الرهــا 
)539 هـــ(، وإهنــاء اإلمــارة الصليبيــة األوىل، وكانــت تلــك أوىل جناحــات املشــروع علــى خطــا فتــح بيــت 

ــي ستســتهدف دمشــق.  ــة ال ــة الثاني ــة الصليبي املقــدس، والســبب املباشــر للحمل
ــا ميتــدُّ بــن املوصــل وحلــب تقامســه كل مــن ســيف الديــن  رحــل عمــاد الديــن ســنة 541 هـــ وتــرك إرًث
ــَة إمتامــه.  غــازي يف املوصــل، ونــور الديــن حممــود يف حلــب، ومشــروعًا محــل نــور الديــن علــى عاتقــه مهمّ
تأثــر نــور الديــن حممــود بوالــده، والزمــه وخــاض معــه املعــارك وازداد خــرة يومًــا بعــد يــوم، مســتفيدًا مــن 

حنكتــه وقــوة شــخصيته، وورث منــه حلــب، ومشــروع التحريــر.
ــه  ــة وقــاع مشــال الشــام، كمــا توجَّ ــى أنطاكي ــة عســكرية عل ــده حبمل ــه عقــب وفــاة وال ــدأ أول أعمال فب
حبملــة ضــد القائــد الصليــي جوســلن الــذي أراد اســتعادة الرهــا، فكانــت الصــورة عنــد الصليبيــن أن 

ــده شــجاعة ورباطــة جــأش. ــلُّ عــن وال ــن ال يق ــور الدي متاعــب ســتُصيبهم، وأن ن
أدرك نــور الديــن أمهيــة االســتمرار بالقضــاء علــى عوامــل التجزئــة، فعمــل علــى مــد جســور التواصــل مــع 
حــكام دمشــق، وعقــد معاهــدة حتالــف مــع معــن الديــن أنــر ســنة )541 هـــ -1147 م(، تُوِّجـَـت بزواجــه مــن 

ابنتــه عصمــة الديــن خاتــون)10(. 
)6( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج 1، ص 48.
)7( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج 1، ص 35.

)8( وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، ج 5، ص 185.
)9( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج1، ص 19.

)10( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 451.
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وكنتيجــة لفتــح الرهــا وصلــت احلملــة الصليبيــة الثانيــة )543هـــ -1148 م(، فنفــر نــور الديــن مــن حلــب، 
كمــا شــارك ســيف الديــن غــازي مــن املوصــل يف الدفــاع عــن دمشــق ضــد احلملــة الصليبيــة الثانيــة، وكان 

ملشــاركتهما أبلــغ األثــر يف فشــل احلملــة وانســحاهبا)11(.
عــاد نــور الديــن بعدهــا وانشــغل باحلصــون القريبــة مــن حلــب، فخــاض عــدة معــارك ضــد إمــارة أنطاكيــة، 

واســرتدَّ أفامية)12(.
ــي حاكــم دمشــق معــن الديــن أنــر ليتســلَّم ســدّةَ احلكــم فيهــا جمــرُ الديــن أبــق، الــذي  ثــم حصــل أن تُوفِّ
عقــد حتالًفــا مــع مملكــة بيــت املقــدس مقابــل محايتــه، ليــس هــذا فحســب بــل ســقطت مدينــة عســقان)13( 
مــن يــد الفاطميــن إثــر مهامجتهــا مــن قبــل الصليبيــن ســنة )548 هـــ(، ومل يســتطع نــور الديــن جندهتــا 
لوجــود إمــارة دمشــق الــي منعــت مــروره)14(، مــا دق ناقــوس اخلطــر، فاملدينــة غــدت يف حالــة مــن الضعــف، 
ــا أن موقــع دمشــق مينــع مــن الوقــوف يف وجــه الصليبيــن، ويُعرقــل  وبــدا اخلطــر كبــرًا عليهــا، وبــات جليًّ
مشــروع التحريــر، فبــدأ نــور الديــن يُراســل أهلَهــا، واعتمــد علــى األحــداث حتــى دخلهــا ســنة 549 هـــ بفتــح 

أبيــض مل تُســفك بــه الدمــاء)15(.
ــدُّ ضــمُّ مصــر مــن أهــم أعمــال نــور الديــن، حيــث كانــت حتــت حكــم الفاطميــن، الذيــن جــرى علــى  ويُعَ

دولتهــم مــا جــرى علــى الدولــة العباســية مــن تســلط الــوزراء وقــادة اجلنــد علــى اخلليفــة.
أرســل نــور الديــن ثــاث محــات بقيــادة أســد الديــن شــركوه ســنة 559 – 562- 564 هـــ، ترافقــت مــع 
محــات صليبيــة تنطلــق مــن بيــت املقــدس بطلــب مــن ضرغــام بدايــة، ثــم مــن شــاور نفســه بعــد القضــاء 

علــى ضرغــام. 
بقــي األمــر دون حســم حتــى متَّ قتــل شــاور يف احلملــة الثالثــة، وتســلَّم أســد الديــن شــركوه منصــب وزيــر 
ــور  ــا بن ــي العاضــد رســالة يســتنجد فيه ــة الفاطم ــد أن أرســل اخلليف ــك بع ــة الفاطمــي، حصــل ذل اخلليف

الديــن، بشــعور النســاء، ووعــده بثلــث مصــر وإقطاعــات لقــادة اجلنــد)16(.
ــاره  ــن األمــراء اخت ــر ب ــن كان األصغ ــد شــهرين، وألن صــاح الدي ــن، فمــات بع ــام أســد الدي مل تطــل أي

ــوب.  ــك القل ــن ســكان مصــر فمل ــاس م ــراء والن ــرَه، فأحســن لألم ــون وزي ــة الفاطمــي ليك اخلليف
ثم حصل أن تصدَّى حلملة صليبية ضمَّت قوات من بيزنطة مع مملكة بيت املقدس على دمياط.

لقــد أدرك الصليبيــون خطــورة بقــاء صــاح الديــن يف مصــر، فقــرَّروا احلملــة، وكان لصمــود ســكان 
)11( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص454، 455.

)12( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 498.
)13( عسقاََلُن: بفتح أوله وسكون ثانيه ثم قاف وآخره نون، وهي مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين، لم تزل عامرة حتى 

استولى عليها اإلفرنج خذلهم هللاَ في السابع والعشرين من جمادى اآلخرة سنة 548، وبقيت في أيديهم خمًسا وثالثين سنة إلى أن استنقذها صالح الدين يوسف 
بن أيوب منهم في سنة 583 هـ.  معجم البلدان، ج4، ص 122.

)14( ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر، ابن خلدون، ج 5، ص 283. - خطط الشام، محمد كرد علي، 
ج2، ص 28.

)15( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 464.

)16( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 569.
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دميــاط، وســرعة إمــداد صــاح الديــن املدينــة باملــؤن، والتعــاون الصــادق مــن الشــام ومصــر، أبــرز األســباب 
ــة)17(. يف صــدِّ احلمل

ــا إىل جنــب  ــة دميــاط نقطــة انعطــاف يف الصــراع يف املنطقــة، فقــد باتــت مصــر اآلن جنبً شــكلت محل
مــع الشــام حتــت إمــرة نــور الديــن زنكــي، بعــد أكثــر مــن قرنــن مــن الفرقــة والتنــازع، ثــم تطــور األمــر فقطــع 
ــا مــن ضــمِّ  ــن أيًض ــل متكَّ ــة الفاطمــي ســنة 567 هـــ، ليــس هــذا فحســب ب ــة للخليف ــن اخلطب صــاح الدي

املغــرب األدنــى »طرابلــس وبرقــة« واليمــن وفتــح بــاد النوبــة.
لقــد متَّ وألول مــرة منــذ أكثــر مــن قرنــن توحيــد مصــر والشــام وصــواًل للجزيــرة الفراتيــة يف مشــروع 

ــر. التحري

وكان نــور الديــن يُــدرك أمهيــة حتصــن املــدن، يف الوقــوف يف وجــه املشــاريع املتعــددة، فظهــر عنــده مــا 
مســاه البعــض »نزعتــه للبنــاء« لنــراه يُــويل اهتمامـًـا كبــرًا لبنــاء األســوار والقــاع، ومــا يُلحــق هبــا مــن املرافــق 
واملســاجد واملشــايف »بيمارســتانات« واملــدارس)18( واخلانــات وغــر ذلــك مــن الــدور الــي يُــرى أثرهــا واضحـًـا 

إىل اليــوم يف مــدن املوصــل وحلــب ودمشــق وغرهــا. 
ــرًا يف مدينــة حلــب ســنة 563هـــ،  ــه بنــى من ــن أن ــور الدي ــة عنــد ن وكان مــن أبــرز جتليــات وضــوح الرؤي
وجعــل احلرفيِّــن يعملــون علــى جتميلــه ليضعــه يف املســجد األقصــى عنــد حتريــره)19(، ووضــع املنــر فعــاً 
يف األقصــى عقــب وفاتــه بعشــرين ســنة! .. ويصــف أبــو شــامة ذلــك بقولــه: »كان فتــح القــدس يف مهَّتــه مــن 
أول ملكــه، فــإن مل يكــن حصــل لــه مباشــرة فقــد حصــل لــه تســبُّبًا، فــإن الفاحتــن لــه رمحهــم اهلل بنــوا علــى 

مــا أسَّســه هلــم مــن امللــك والتدبــر، وهــم أمــراؤه وأتباعــه وأجنــاده وأشــياعه«)20(.

ــي نــور الديــن يف شــهر شــوال ســنة تســع وســتن ومخســمائة، وهــو مقيــم بقلعــة دمشــق،  ويف النهايــة تُوفِّ
ــا فمــا رُوجــع)22(، وعهــد بامللــك إىل ابنــه  بعلــة اخلوانيــق)21(، فلمــا أشــاروا عليــه بالفصــد امتنــع، وكان مهيبً

امللــك الصــاحل، وهــو ابــن إحــدى عشــرة ســنة.
ثانيًا _ نور الدين يف دمشق: 

1_ دخول املدينة: 
ــا حلاكمهــا معــن الديــن أنــر  ــح متامً ــة الصليبيــة الثانيــة ســنة 542 هـــ توضَّ بعــد تعــرُّض دمشــق للحمل

ــة.  ــة يف وجــه احلمل ــرتدَّد يف جنــدة املدين ــذي مل ي ــن ال ــور الدي خطــر الصليبيــن، فتواصــل مــع ن
ــي أُنــر يف شــهر ربيــع اآلخــر ســنة 544 هـــ، وتســلَّم جمــر الديــن أبــق حكــم دمشــق، وكان  لكــن حصــل أن تُوفِّ
ــع اتفاًقــا مــع الصليبيــن، فتزايــد اخلطــر علــى املدينــة الــي غــدت تدفــع اجلزيــة ململكــة بيــت املقــدس. منــه أن وقَّ

)17( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 575.
)18( األعالم، الزركلي، ج 7، ص 170.

)19( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج 3، ص 392.

)20( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج 3، ص 394.
)21( الخناق والخوانيق: أن يحدث في المبلع ضيق. مفاتيح العلوم، الخوارزمي، ص 98.

)22( سير أعالم النبالء، الذهبي، ج 20، ص 531.
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مل يكــن نــور الديــن بعيــدًا عــن هــذا خاصــة مــع هجــوم الصليبيــن علــى حــوران)23( يف ذات الســنة، وقتلهــم 
املســلمن، وقيامهــم بســي النســاء واألطفــال، فتحــرَّك نــور الديــن باجتــاه بعلبــك، وأرســل منهــا رســالة ملُجــر 
حـًـا لــه ســبب جميئــه، وأنــه مــا حضــر إال لنصــرة املســلمن يف أطــراف دمشــق، الذيــن عجــز  الديــن أبــق، مُوضِّ

أبــق عــن محايتهــم.
كان رد جمــر الديــن مَســتفِزًّا »ليــس بيننــا إال الســيف«، فتحــرَّك نــور الديــن وحاصــر املدينــة، وكان ذلــك 

ســنة 546 هـ.
اســتمرَّ احلصــار مــدة أســبوع، ثــم انســحب نــور الديــن بســبب أمطــار غزيــرة هطلــت يف ذلــك الوقــت، ثــم 

بــدأ العمــل علــى الســيطرة علــى دمشــق عــر خطــة تتضمــن حمــاور ثاثــة.
ســعى نــور الديــن إىل ضــمِّ دمشــق للمشــروع، دون حــرب تســتنزف املســلمن، يف وقــت هــم أشــدُّ حاجــة 

لــكل جهــد وذلــك بالتقــرب مــن أهــل املدينــة. 

جتلـّـى احملــور األول مــن خطــة نــور الديــن حبملــة دعائيــة بــن أهــايل املدينــة، فعندمــا أدرك جمــر الديــن 
عــزم نــور الديــن علــى أخــذ املدينــة عــرض عليــه الدعــاء وســك العملــة بامســه مقابــل بقائــه كحاكــم لدمشــق، 

)23( حوران: كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة ذات قرى كثيرة ومزارع. معجم البلدان، ج2، ص 317.

قلعة دمشق
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وحــرص نــور الديــن عنــد قــدوم أبــق ملعســكره ولقائــه بــه أن يلتقــي بأهــايل دمشــق مــن العلمــاء وطلبــة 
العلــم)24(، الذيــن تشــوَّقوا للقــاء ذاك احلاكــم الــذي شــاعت أخبــار عدلــه وســرته يف حلــب وغرهــا. 

أمــا احملــور الثانــي فــكان مراســلته ســرًّا لوجــوه مدينــة دمشــق مــن أعيــان وجتــار، إضافة لقــادة التنظيمات 
الشــعبية فيهــا)25(، وهنــا اســتفاد نــور الديــن مــن وجــود جنــم الديــن أيــوب يف دمشــق، وهــو مــن ســكان املدينــة 
وأحــد أعياهنــا)26(، وهــو أٌخ ألســد الديــن شــركوه أبــرز قــادة نــور الديــن ، فبــذل جنــم الديــن جهــودًا أمثــرت 
يف إرســال أعيــان دمشــق رســالة لنــور الديــن يُعلنــون فيهــا اســتعدادهم حلصــر جمــر الديــن أبــق يف القلعــة، 

وتســليم املدينــة لــه دون قتــال)27(.
أمــا احملــور الثالــث يف اخلطــة فــكان فهــم نــور الديــن شــخصية أبــق، والتعامــل معــه علــى هــذا األســاس، 
ــع بينــه وبــن قــادة جنــده، فأرســل  وذلــك مبراســلته واستشــارته، تبــع ذلــك إرســال اهلدايــا لــه، ثــم بــدأ يُوقِ
ــد البعــض اآلخــر مــن  ــن باعتقــال البعــض وجتري ــه أهنــم يراســلونه، ليقــوم جمــر الدي ــه عــن بعــض أمرائ ل
ــا مــن الرعيــة، معــزواًل عــن األعيــان مُجــرَّدًا  ــن يُعتمــد عليــه، وأصبــح مكروهً منصبــه، حتــى مل يبــق معــه مَ

عــن القــادة)28(. 
عندهــا حانــت الفرصــة املناســبة فتحــرك نــور الديــن، وأوعــز ألنصــاره، فثــاروا وهامجــوا أبــواب املدينــة 
مــن الداخــل، وفتحوهــا جليــش نــور الديــن، ومل جيــد مُجــرُ الديــن ســوى أن يلجــأ للقلعــة ويتحصــن هبــا هــو 
ــا يف مدينــة بالــس علــى هنــر  ــى معــه، فأرســل لــه نــور الديــن األمــان مقابــل االستســام، وإقطاعً ومــن تبقَّ

الفــرات، فَقِبــَل وصََفــتِ املدينــة لنــور الديــن. 
لقــد جنحــت خطــة نــور الديــن وحنكتــه يف تأليــف القلــوب، وأبــدى مــن القــوة والعــزم والصــر والــرتوي مــا 

نَــه مــن التعامــل مــع األمــراء املنحرفــن عــن جــادة الصــواب.  مكَّ
ــل  ــه مــن قب ــا ب ــة دمشــق يف شــهر صفــر عــام )549 هـــ -  1154 م(، مُرحَّبً ــن مدين ــور الدي إن دخــول ن
األعيــان واألحــداث)29(، يُعَــدُّ مــن أهــم اإلجنــازات السياســية اخلارجيــة لــه، بــل يعترهــا البعــض أعظــم 

إجنازاتــه.
وهــي حادثــٌة تُعَــدُّ نقطــَة تَحــوُّل، فغــدت دمشــق وألول مــرة منــذ احلــروب الصليبيــة ضمــن دولــة واحــدة 
متتــدُّ وصــواًل للجزيــرة الفراتيــة ضمــن مشــروع التحريــر، وهــذا مــا أفــزع الصليبيــن، فوصفــه املــؤرخ وليــم 

الصــوري بأنــه التغيُّــر املشــؤوم بالنســبة ملصــاحل بيــت املقــدس)30(.

)24( الدَّولة الّزنكيَّة، علي الصالبي، ص 463.
)25( الباهر في تاريخ الدَّولة األتابكيَّة، ابن األثير، ص 107.

)26( سير أعالم النبالء، الذهبي، ج 20، ص 590.
)27( الباهر في تاريخ الدولة األتابكية، ابن األثير، ص 107. – الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 464.

)28( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 464.
)29( جماعات عسكرية شعبية كان لها أبرز األدوار في تاريخ دمشق بين القرنين الخامس والسادس. تاريخ السالجقة في بالد الشام، سهيل طقوش، ص 62.

)30( الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، سهيل زكار، ج 3، ص 275.
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ــا ململكــة بيــت املقــدس، ليــس هــذا فحســب، بــل إن كان  وهــذا بالطبــع ألن نــور الديــن بــات اآلن مُواِجهً
الصليبيــون قــد بســطوا ســيطرهتم علــى طــول الســاحل الشــامي فالداخــل كلــه بــات يف مواجهتهــم يف تــوازن 
بــدت فيــه مامــح رجحــان كفــة نــور الديــن، مــا ســيتبع ذلــك مــن فتــح الطريــق حنــو القاهــرة، الــي ســتُصبح 

حمــطَّ أطمــاع متبادلــة بــن الطرفــن. 
إن دخــول نــور الديــن مدينــة دمشــق نقلهــا مــن حــال إىل حــال، فبــدأت تعــود أللقهــا شــيًئا فشــيًئا، وبــدأت 

تعــود لتأخــذ دورهــا يف املنطقــة، وبــدأت مامــح هنضتهــا واضحــة للعيــان. 
لقــد ســاهم هــذا احلــدث أكثــر بصعــود جنــم نــور الديــن، لكنــه مل يتخــلَّ عــن حنكتــه، ومل تأخــذه نشــوة 

االنتصــار، لذلــك جنــده يُجــدِّد اهلدنــة مــع مملكــة بيــت املقــدس مــدة ســنتن)31(.
2_ النظام اإلداري يف دمشق أيام نور الدين: 

اتَّخــذ نــور الديــن مــن دمشــق عاصمــة لــه، وشــرع بعمليــات البنــاء والعمــران، لتشــهد املدينــة مــا شــهدته 
املــدن األخــرى يف ظــل احلكــم النــوري، ونــرى هنضــة يف بنــاء املســاجد واملــدارس والبيمارســتانات »املشــايف« 

واخلانــات، إضافــة لألوقــاف الكثــرة الــي متَّ رصدهــا ملصــاحل الســكان.
لقــد وصــف املؤرخــون دمشــقَ يف عهــد نــور الديــن علــى أهنــا عاصمــة لدولــة مرتاميــة األطــراف، متتــدُّ مــن 
املوصــل وديــار اجلزيــرة مشــااًل وحتــى برقــة يف الســاحل الليــي غربـًـا، وصــواًل للحجــاز جنوبـًـا، وقــد أطنبــوا 
يف وصــف سياســة نــور الديــن الــذي غــر وجــه املدينــة، فاســتقدم هلــا كبــار العلمــاء واحلرفيــن، مــا انعكــس 

بشــكل إجيابــي علــى احليــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والعلميــة فيهــا.

لقــد وصــف الذهــي دخــول نــور الديــن دمشــق بقولــه : »وسـُـلِّمت إليــه دمشــقُ للغــاء واخلــوف، فحصَّنهــا، 
ووسَّــع أســواَقها، وأنشــأ املارســتان ودار احلديــث واملــدارس ومســاجد عــدّةً«)32(.

كانــت الدولــة يف أواخــر أيامــه مُقسَّــمًة إىل عــدة أقاليــم، هــي: إقليــم حلــب، وإقليــم دمشــق، وإقليــم 
املوصــل، وإقليــم مصــر، وإقليــم اليمــن، وإقليــم احلجــاز، ولــكل إقليــم إدارتــه احملليــة الــي تتألــف مــن عــدد 

ــة يف دمشــق. ــع الســلطة املركزي ــم تتب ــع األقالي ــن، ومجي ــورُ الدي ــم ن ــن يُعيِّنُه مــن املوظفــن الذي
ــا  ــويل اهتمامً اعتمــد نــور الديــن النظــم اإلداريــة ذاهتــا الــي أرســى الســاجقة قواعدهــا، لكننــا جنــده يُ
أكــر لكفــاءة الرجــال، الذيــن وإن انتمــوا ألعــراق ومناطــق خمتلفــة، ولكــن مجــع بينهــم أمــر واحــد وهــو تلــك 
ــف  امليــزات الــي تُؤهِّلهــم ليكونــوا يف دولتــه)33(، فحبــاه اهلل عــز وجــل برجــال ُطبعــوا بطابعــه مــن الزهــد والتعفُّ

والتفانــي يف أداء الواجــب والعمــل ملصلحــة األمــة)34(.
ومــن أبــرز هــؤالء: أســد الديــن شــركوه وبنــو أيــوب. وقــد كان أســد الديــن أشــبه بوزيــر أول لنــور الديــن، 

)31( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج 1، ص 260.
)32( سير أعالم النبالء، الذهبي، ج 20، ص 532.
)33( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 259.
)34( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 269.
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واســتمرَّت عاقتـُـه بــه حتــى بلغــت قمتهــا يف ترشــيحه ليقــود احلملــة ملصــر. وكذلــك اعتمــد نــور الديــن عليــه 
يف االتصــال بأخيــه جنــم الديــن يف دمشــق، والتمهيــد لدخوهلــا ســلمًا، فارتفعــت مكانــة األخويــن عنــد نــور 

الديــن، وبــرز أوالد جنــم الديــن: صــاح الديــن وتورانشــاه كأمريــن مُتقدِّمــن يف الدولــة.
ومــن الشــخصيات الــي اعتمــد عليهــا نــور الديــن أيًضــا: جمــد الديــن ابــن الدايــة وإخوتــه، وجمــد الديــن هــو 
أخــو نــور الديــن مــن الرضاعــة وتربَّــى معــه، وكان جمــد الديــن مــع أخوتــه أعــزَّ النــاس علــى نــور الديــن، قــد 
أســكنهم معــه يف قلعــة حلــب، وال يصــدر إال عــن رأيهــم)35(، فعظــم نفوذهــم يف حلــب يف حيــاة نــور الديــن)36(.

ومــن أبــرز الشــخصيات العمــاد األصفهانــي الــذي دخــل دمشــق ســنة 562 هـــ ليكــون يف خدمة نــور الدين، 
فصــار رئيــس ديــوان اإلنشــاء وكاتــب الســر، حتــى وفــاة نــور الديــن. وقــد اعتمــد عليــه نــور الديــن فضــاً عــن 
ذلــك يف عــدد مــن الســفارات، وفــوَّض إليــه اإلشــراف علــى املدرســة النوريــة بدمشــق، الــي ســيصبح امسهــا 
بعــد ذلــك: املدرســة العماديــة نســبة إليــه. ومــا زال نــور الديــن يعتمــد عليــه حتــى أصبــح املســؤول األول عــن 

الكتابــة واإلشــراف اإلداري واالســتيفاء املــايل)37(.
3_ أبرز وظائف الدولة يف عهد نور الدين:

أ _ النائب: 
وهــو مَــن ينــوب عــن نــور الديــن يف اإلقليــم، ويكــون مســؤواًل عــن الشــؤون العســكرية واإلداريــة فيــه، ومــن 
صاحياتــه توقيــع املراســيم واملنشــورات، وترشــيح أمســاء نوابــه يف املــدن التابعــة لإلقليــم، ومــن أشــهر 

ــا لنــور الديــن يف حلــب.   ــا نائبً النــواب: جمــد الديــن ابــن الدايــة، الــذي بقــي مــدة مخســة عشــر عامً
ب_ الوزير:

ويكــون مســؤواًل أمــام نــور الديــن عــن مجيــع الدواويــن والســجات املتعلقــة باجلنــد والريــد واخلزينــة، 
وهــو رئيــس اجلهــاز اإلداري املركــزي. 

ــة، لكــن مــع اســتحداث منصــب  ــد لشــؤون الدول ــر الوحي ــام الســاجقة هــو املُدبِّ ــر يف أي وقــد كان الوزي
ــع جبميــع صاحيــات الســلطان ضمــن منطقــة مســؤوليته، ويرتبط  النائــب ُقلِّصــت صاحياتــه، فالنائــب يتمتَّ

بالســلطان مباشــرة. 
ومل يكــن مثــة وصــف دقيــق للوظائــف وصاحياهتــا، لذلــك جنــد تداخــاً بــن وظيفــة الوزيــر ووظيفــة 
ــى املنصــب وعلــى  ناظــر الديــوان، املســؤول املباشــر عــن الدواويــن، واعتمــد األمــر علــى كفــاءة مَــن يتولَّ

شــخصيته)38(.
ج _ املستويف: 

وترتبــط وظيفتــه باألمــوال، فهــو املســؤول عــن تقديــر األمــوال املســتحقة ومجعهــا مــن مصادرهــا، 
)35( مرآة الزمان في تواريخ األعيان، سبط ابن الجوزي، ج 8، ص 324.

)36( الباهر في تاريخ الدولة األتابكية، ابن األثير، ص 163.
)37( البرق الشامي، الكاتب األصبهاني، ج 1، ص 10 11-. 

)38( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 265.
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وختصيــص األمــوال الازمــة للجنــد وغرهــم مــن أجهــزة الدولــة ومؤسســاهتا، ولــه نــواب يف اإلقليــم يقومــون 
ــه.  ــون بإمرت ــات ويعمل بنفــس الواجب

يســتقرُّ املســتويف يف العاصمــة يف ديــوان يســمى ديــوان االســتيفاء، ويســاعده عــدد مــن الكتبــة، وهــو 
ــة. ــة الدول املســؤول عــن موازن

ويتبــع املســتويف موظــفٌ آخــر هــو املشــرف، يــرتأس ديــوان اإلشــراف، ومهمتــه تدقيــق احلســابات واملوازنــة 
بــن الصــادرات والــواردات خلزينــة الدولــة. 

د _ األمري احلاجب: 
ــى كلَّ مــا يتعلــق بشــؤون اجلنــد، أو مــا عــرف بديــوان اجليــش، فرتبــط عملــه بشــؤون اخليــل  ويتولَّ

واإلقطاعــات. والرواتــب  والســاح 
هـ _ الوايل: 

ويُعَــدُّ مســؤواًل عــن مدينــة أو بلــدة أو قلعــة يف اإلقليــم الــذي يتــواله النائــب، وترتبــط بــه واجبــات إداريــة 
تشــمل تنفيــذ األحــكام ومراقبــة األســواق وحماســبة املخالفــن للقانــون، هــذا بالنســبة لــوايل املدينــة أو 

ــر قائــدًا عســكريًّا عليــه واجبــات إداريــة ضمــن القلعــة ذاهتــا.  البلــدة، أمــا وايل القلعــة فهــو يُعتبَ
و _ الشحنة)39(: 

ويُعيَّــن مــن قبــل السُّــلطان، وهــو احلاكــم اإلداري للمدينــة، املســؤول عــن األمــن والنظــام فيهــا، ويكــون رجال 
ــى تورانشــاه بــن جنــم الديــن أيــوب شــحنة دمشــق، ومــن بعــده أخــوه صــاح الديــن. الشــرطة بإمرتــه، وقــد تولَّ

)39( الشحنة أو الشحنكية كلمة تركية بمعنى قائد الحامية. الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 267.

نقش تأسيس برج فى سور دمشق غربى باب كيسان على يد نور الدين حممود )564هـ = 1168م(
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ز _ القاضي: 
متتــع منصــب القاضــي يف عهــد نــور الديــن باســتقال تــام، والهتمامــه بإرســاء العــدل اختــار هلــذه 

الوظيفــة أشــهر العلمــاء والفقهــاء ممَّــن عــرف بالتقــوى واالســتقامة.
وكان نــور الديــن قــد أنشــأ حمكمــة عليــا أطلــق عليهــا اســم: دار العــدل، وجلــس فيهــا بنفســه للنظــر يف 

القضايــا املتعلقــة بكبــار رجــال الدولــة، الذيــن طلبهــم للمحاكمــة، بعــد أن الحــظ هتيُّــب القاضــي منهــم.

ورُوي أن أحــد املدعــن طلَــب نــور الديــن يف قضيــة، فنــزل وجلــس بــن يــدي القاضــي، وطلــب منــه أن 
ــة  ــى خمالف ــادة عل ــراء والق ــك مــن األم ــد ذل ــم جيــرؤ أحــد بع ــة، فل ــن خصمــه يف احملاكم ــه وب يســاوي بين

ــة. ــم أحــد مــن الرعي الشــريعة أو ظل

وكان كمــال الديــن الشــهرزوري أشــهرَ القضــاة يف دولــة نــور الديــن، كان قاضيًــا لدمشــق فجعلــه قاضيًــا 
للقضــاة يف كامــل الدولــة، وكلَّفــه بأعمــال أخــرى كاإلشــراف علــى دار الضــرب وأوقــاف الدولــة وبنــاء أســوار 

دمشــق ومدارســها وبيمارســتاهنا، حتــى وُصــف بأنــه كان احلاكــم املطلــق يف دمشــق)40(. 
3_ أهمِّ ميِّزات النِّظاِم اإلداريِّ عند نور الدِّين: 

أ_ السَّعي الدَّؤوب إلرساءِ العدْل:
ــبْعٌَة  قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يف احلديــث الــذي يرويــه أبــو هريــرة رضــي اهلل عنــه: ››سَ

ــادٌِل‹‹ )41(. ــامٌ عَ ــه‹‹ وذكــر: ›› ِإمَ ــلَّ إالَّ ظِلُّ ــومَ ال ظِ ــهِ، يَ ــهُ يف ظِلِّ ــمُ اللَّ يُظِلُّهُ
ــامٌ عــادٌل  ــة إم ــوم القيام ــًة ي ــد اهلل منزل ــاس عن ــه وســلم: ›› أفضــُل الن ــى اهلل علي ــه صل وعن

ــر‹‹)42(.  ــامٌ جائ ــة إم ــوم القيام ــًة ي ــد اهلل منزل ــاد اهلل عن ــق، وشــرُّ عب رفي
إن مــن أهــم الواجبــات يف ديــن اإلســام إقامــة العــدل، وقــد كان نــور الديــن قــدوةً يف عدلــه، قامــت 
سياســته علــى العــدل الشــامل، وجنــح يف ذلــك حتــى اقــرتن امســه بالعــدل فسُــمِّي : بامللــك العــادل)43(. 
جعــل نــور الديــن املؤسســة القضائيــة مســتقلة وذات صاحيــات واســعة، وتكلَّلــت جهــودُه بإنشــاء دار 
العــدل)44(، وهــي مبثابــة حمكمــة عليــا حملاســبة كبــار املوظفــن، حيــث كان جيلــس بنفســه)45(، وثبــت لنــور 
ــى حماســبتهم،  ــا يف غــر دمشــق، فمــن األمــراء مــن ال يُقــدِم القضــاةُ عل ــدار فعَمَّمه ــة هــذه ال ــن أمهي الدي

ــل هــذه اإلشــكاليات. فكانــت احلــل ملث
ــن األثــر يف  ــوا، فيذكــر اب ــن كان ــى أي دي ــة عل ــاء الرعي ــه مل يُفــرِّق بــن أبن ــن أن ــور الدي وممــا يُســجَّل لن

)40( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص : 268.
)41( صحيح البخاري، البخاري، دمشق، الحديث رقم 660، ص 165.

)42( شعب اإليمان، البيهقي، ج 6، ص 16، حديث رقم: 7371.
)43( سير أعالم النبالء، الذهبي، ج 20، ص 531.

)44( الباهر في تاريخ الدولة األتابكية، ابن األثير، ص 168.
)45( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج 1، ص 62.
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الكامــل أنــه كان: »يُنصــف املظلــومَ ولــو أنــه يهوديًّــا مــن الظــامل ولــو كان ولــده أو أكــر أمــر عنــده«)46(. وهنــا 
نتلمَّــس زاويــة أخــرى يف شــخصيته، فاليهــود والنصــارى عُوملــوا يف دولــة نــور الديــن كمواطنــن هلــم حــق 
الرعايــة الكاملــة، ومل يُعــرف عنــه أنــه هــدم كنيســة أو آذى قسًّــا أو راهبًــا، وكان الصليبيــون إن دخلــوا بلــدًا 
قتلــوا ِجلّــَة أهلــه املســلمن، ولــو أنــه عاملهــم باملثــل لــكان لــه عــذر، لكنــه كان عــاداًل لدرجــة أن الصليبيــن 

كانــوا إذا خرجــوا مــن بلــد أمِــنَ النصــارى فيــه لعــدل نــور الديــن وإنصافــه)47(.

ولعــل أبــرز صــور العــدل عنــد نــور الديــن انقيــاده للقضــاء، فقــد طلــب مــرة مــن قبــل أحــد املدعــن، ومل 
ــه وبــن خصمــه يف  ــن الشــهرزوري، الــذي ســاوى بين ــن ب يأنــف أن جيلــس بــن يــدي القاضــي كمــال الدي
هــم، فلــم  اجمللــس. ومل يكــن نــور الديــن يُصــدِر العقوبــة علــى الظنــة والتهمــة، بــل يطلــب الشــهود علــى املُتَّ

يأخــذ أحــدًا دون دليــل، فأمنــت البــاد، وقــلَّ املفســدون بركــة العــدل)48(.

ب _ الشورى:

كان جملــس نــور الديــن أشــبهَ بنــدوة جيتمــع إليهــا العلمــاء والفقهــاء للبحــث والنظــر، وقــد أورد أبــو شــامة 
وثيقــة بــتِّ مَحَضــِر إحــدى جلســات الشــورى مــع أعيــان دمشــق مــن القضــاة واملشــايخ بصــدد عــدد مــن 

قضايــا الوقــف)49(. 

كانــت جلســات الفقهــاء عنــد نــور الديــن ومناظراهتــم نشــاًطا جــادًّا مــن أجــل مواجهــة املشــاكل باحللــول 
املُســتمَدّة مــن شــريعة اإلســام.

مل يكتــفِ نــور الديــن هبــذا، بــل كاتــبَ العلمــاء واألئمــة يف زمانــه لاستشــارة أو للســؤال عمــا أشــكل عليــه، 
فهــذا ابــن اجلــوزي يذكــر يف كتابــه املنتظــم أن نــور الديــن كاتبــه مــرارًا)50(.

)46( الكامل في التاريخ، ابن األثير، ج 10، ص 57.
)47( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 232.

)48( عيون الروضتين، أبو شامة، ج 1، ص 364.
)49( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج 1، ص 74.

)50( المنتظم في تاريخ الملوك واألمم، ابن الجوزي، ج 18، ص 210.

نقش جتديد سور دمشق على يد نور الدين حممود )560هـ = 1164م(
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ج _ النظام املايل: 

إن مــا يُميِّــز عهــد نــور الديــن هــو أن خزائــن الدولــة كانــت دائمًــا حتظــى بالقــدر الــكايف مــن املــال، رغــم 
اإلنفــاق الكبــر علــى املعــارك واخلدمــات االجتماعيــة، وإســقاط الكثــر مــن املكــوس والضرائــب الــي كانــت 
تَرُفــد خزينــة الدولــة، فقــد كانــت الدولــة قــادرة علــى اإلنفــاق علــى اجملــاالت العســكرية واالجتماعيــة 

والتعليميــة بســبب سياســة نــور الديــن احلكيمــة)51(.

ــه  مَ ــا نَظَّ ــى م ــى جيوشــهم، مُســتمرِّين عل ــرف عل ــي للصَّ ــون نظــام اإلقطــاع احلرب ــد الزنكي ــد اعتم فق
الســاجقة، أي ارتبــط اإلقطــاع باخلدمــة احلربيــة، فيلتــزم األمــر املُقَطــع بتقديــم العســاكر وقــت احلــرب، 
ــزةً بكامــل عتادهــا وعدهتــا، وهــو إقطــاع وراثــيٌّ، ومنــح اإلقطــاع مل يكــن معنــاه متليــك األرض وإمنــا  مُجهَّ
ــزم  ــل الواجبــات املدنيــة والعســكرية املل ــاده جمموعــة الضرائــب مقاب جمــرد احلــق أن جيمــع لنفســه وأجن

هبا)52(.

ــا مــن مــوارد الدولــة، تُؤخــذ وفــق أحــكام الشــريعة،  ل كلٌّ مــن الــزكاة واخلــراج واجلزيــة جــزءًا مهمًّ وشــكَّ
ــا يف حالــة  إضافــة ملــا كان يدخــل خزينــة الدولــة مــن أمــوال الغنائــم وفــداء األســرى، فالدولــة كانــت دائمً
حــرب، وكانــت مبالــغ هــذه األخــرة كبــرة لدرجــة أن نــور الديــن كان حيلــف بــاهلل أن مجيــع مــا بنــاه مــن 
املــدارس والربــط والبيمارســتانات وغرهــا مــن فــكاك أســرى كان قــد أســرهم يف معركــة حــارم 559 هـــ، 
وقــد بلغــت تلــك الفديــة ســتمائة ألــف دينــار إضافــة للخيــل والســاح)53(، هــذا مــن معركــة واحــدة، فكيــف 

بســائر املعــارك الــي انتصــر فيهــا نــور الديــن، والــي تغطــي مــدّةَ حكمــه كلَّهــا؟)54( . 

وكان نــور الديــن قــد اســتفاد مــن خزائــن والــده الــي آلــت إليــه، ووصــف ابــن األثــر تلــك اخلزائــن أهنــا 
ــة  ــن أمان ــه م ــا رافق ــي وم ــن واســتقرار داخل ــع أم ــال)55( . كل هــذا م ــى ســتمائة مجــل خــا البغ ــت عل نُقل
التزمهــا نــور الديــن وألــزم موظفيــه هبــا، فنــراه يعتــر نفســه خازًنــا ألمــوال املســلمن جيــب عليــه أن يصرفهــا 

يف مصاحلهــم فقــط.

ــت سياســة نــور الديــن بإلغائهــا أو ختفيفهــا قــدر االســتطاعة عــن كاهــل  أمــا بالنســبة للضرائــب فتجلَّ
النــاس، فقــد أورد أبــو شــامة يف الروضتــن أن نــور الديــن ملــا دخــل املوصــل ســنة 566 هـــ أمــر بإســقاط 
مجيــع الضرائــب واملكــوس وأنشــأ بذلــك منشــورًا يُقــرأ علــى النــاس)56(، حصــل مثــل هــذا يف مناســبات عــدة 
وتكــرَّر يف عهــده، ومنهــا علــى ســبيل املثــال ملــا دخــل دمشــق)57( فعــل نــور الديــن ذلــك، رغــم أنــه مل يصــرف 

أمــوال هــذه الضرائــب إال يف اإلنفــاق علــى العســكر)58( ويف مصــاحل املســلمن. 

)51( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 273.
)52( مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين، عبد هللا الغامدي، ص 26.

)53( مرآة الزمان، سبط ابن الجوزي، ج 8، ص 247.
)54( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 277.

)55( الباهر في تاريخ الدولة األتابكية، ابن األثير، ص 98.
)56( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج 2، ص 168.

)57( سير أعالم النبالء، الذهبي، ج 20، ص 532.
)58( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج 1، ص 54.
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ثالًثا _ احلياة العلمية:
إنَّ مــن مآثــر نــور الديــن أن حيــاة اجلهــاد الــي عاشــها مل تشــغله عــن االهتمــام بالعلــم ســواء بتعلُّمــه أو 
االهتمــام بنشــره، فقــد عُــرف عنــه اهتمامُــه الشــديد بالعلــم، واملبالغــة يف العطــاء عليــه، رغبــًة منــه يف إعــادة 
بنــاء الدولــة بنــاءً قويًّــا علــى أســاٍس مــن العلــم، فحــرص علــى نشــر العلــم والتعليــم بــن النــاس، وأمــر بإنشــاء 

عــدد مــن مــدارس الفقــه يف شــتى املذاهــب، وكان هــو أول مَــنْ بنــى مدرســًة للحديــث)59(.
ــا علــى علــوم الديــن فحســب، بــل كان يقــدر لعلــوم احليــاة قدرهــا؛ فقــد كان  ومل يكــن اهتمامــه منصبًّ
شــديد االهتمــام باالبتــكار يف ســائر اجملــاالت كالفلــك وعلــم النجــوم، وكان حيــثُّ العلمــاءَ علــى االبتــكار، 
مــن ذلــك مــا فعلــه مــع رضــوان بــن رســتم الســاعاتي، الــذي صنــع الســاعاتِ الــي عنــد بــاب اجلامــع األمــوي 

ــه بالكثــر مــن املــال والعطايــا، حتــى يتقــدم يف صناعتــه ويتقنهــا)60(. بدمشــق، حيــث كان خيصُّ
لقــد أدرك نــور الديــن أمهيــة العلــم يف إبعــاد املشــاريع املضــادة كاملشــروع الفاطمــي، وأمهيتــه يف إمتــام 
مشــروع التحريــر يف وجــه الصليبــن، فالتفــت بشــكل كبــر لبنــاء املــدارس وربــط الصوفيــة واخلانقــاوات، 
وقــد كانــت هــذه مســة صبغــت عصــره، فأنشــأ العديــد منهــا يف املــدن مــن الشــمال للجنــوب يف مــدن 

املوصــل وحلــب ومحــص وبعلبــك، واختــصَّ دمشــقَ بعــدد مــن املــدارس واخلانقــاوات.
ز عملُه يف دمشق يف ثاثة اجتاهات:  وتركَّ

األول: العنايــة بإنشــاء املــدارس وربــط الصوفيــة، واملــدارس يف دمشــق اهتمــت بفقهــاء املذهبــن: 
احلنفــي والشــافعي، وكانــت عنايــة نــور الديــن باملذهــب األول أكثــر. مــع عــدم إمهــال أصحــاب املذهبــن 

املالكــي واحلنبلــي، وأنشــأ خانقــاه للصوفيــة.
الثاني: العناية باحلديث الشريف.

الثالث: العناية برتبية الناشئة، عن طريق مكاتب األيتام.
وخصَّــص نــور الديــن هلــذه املؤسســــات األوقــــافَ الكثــرة، فذكــــر ابــن األثــر أنــــه قــد بلغـــــه مــن خبيـــــر 
بأعمــال الشـــام أن وقــوف نــور الدين كانت تغلُّ يف عام 608 هـ - 1211 م تسعــة آالف دينـــار شـــهريًّا)61(.

ومن أبرز هذه املؤسسات: 
_ املدرسة النورية الكربى:

ــن  ــن ب ــة هبــاء الدي ــة، وأول مــن درس هبــا شــيخ احلنفي ــى احلنفي ــا عل ــن، وجعلهــا وَقًف ــور الدي أسَّســها ن
عســكر بــن العقــادة ) ت: 596 ه- 1199 م(. ووصــف ابــن جبــر املدرســة النوريــة عندمــا زارهــا ســنة 580 

هـــ بأهنــا مــن أحســن مــدارس الدنيــا منظــرًا، بــل وصفهــا بأهنــا قصــر مــن القصــور األنيقــة)62(.

)59( الدارس في تاريخ المدارس، النعيمي، ج 1، ص 149.
)60( الدارس في تاريخ المدارس، النعيمي، ج1، ص 433.
)61( الباهر في تاريخ الدولة األتابكية، ابن األثير، ص 172.

)62( تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار، ابن جبير، ص 256.
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_ دار احلديث النورية: 

جتلــت عنايــة نــور الديــن باحلديــث الشــريف ببنائــه أكــر دار للحديــث بدمشــق، وهــي دار احلديــث 
النوريــة الــي درَّس فيهــا احملــدِّثُ تقــيُّ الديــن أبــو القاســم علــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل بــن عســاكر 

صاحــب تاريــخ دمشــق)63( ) ت: 571 هـــ (.

ــن هلــم مــن ينظــر يف أمــر زواياهــم، وهــو الشــيخ أبــو  ــور الديــن للصوفيــة خانقــاه)64(، وعيَّ كمــا شــيَّد ن
الفتــح عمــر بــن علــي بــن محويــه. 

ــا ملــن  وكان لأليتــام جــزءٌ مــن العنايــة فأنشــأ دورًا هلــم وأجــرى هلــم األوقــاف)65(، بــل جعــل وقًفــا خاصًّ
ــام اخلــطَّ والقــراءة حيــث كان هلــم نفقــة وكســوة)66(. يتفــرَّغ لتعليــم األيت

ــه نــور الديــن علــى مذهــب أبــي حنيفــة)67( وروى احلديــث)68(، وكان حريصًــا علــى حضــور  لقــد تفقَّ
جمالــس العلــم)69(، فطبــع الدولــة بطابعــه، لدررجــة أنــه قــد قيــل يف وصــف بــاد الشــام أهنــا : »كانــت قبــل 

ــة«)70(. ــه أصبحــت مقــرًّا للعلمــاء والفقهــاء والصوفي ــه، ويف زمان ــم وأهل ــة مــن العل ــن خالي ــور الدي ن

كمــا كان علــى قناعــة تامّــة بأمهيــة وجــود العلمــاء الربانيِّــن علــى رأس القيــادة، فتحريــر األرض ليــس 
عمــاً سياســيًّا أو عســكريًّا فحســب، بــل هــو أوســع مــن ذلــك بكثــر، لذلــك فالنشــاط العلمــي يف أيامــه مل 
يكــن ترًفــا فكريًّــا أو جمــرد تقليــد متبــع يف أجهــزة الدولــة، بــل حلقــة مهمــة يف عمليــة الصــراع الــي كانــت 

حباجــة جليــل واٍع مُتمسِّــك هبويتــه عــامل خبطــورة املشــاريع يف عصــره)71(.

رنــا فعــُل نــور الديــن يف  إن أمــًة يسوسُــها العلمــاء واملختصُّــون ميكــن أن تزهــو فيهــا شــجرة املعرفــة، ويُذكِّ
دعــم العلمــاء واالعتمــاد عليهــم مبنهــج عمــر بــن عبــد العزيــز. فقــد منــح نــور الديــن العلمــاء مكانــة فاقــت 
األمــراء والقــادة يف دولتــه، وبــذل هلــم العطــاء بســخاء، واهتــمَّ بشــكل كبــر خبرجيــي املــدارس النظاميــة الــي 
كان هلــا أبــرز املَهــامّ يف ســاحة الصــراع يف القرنــن اخلامــس والســادس اهلجريَّــن، كالقاضــي كمــال الديــن 
بــن الشــهرزوري، والقاضــي شــرف الديــن بــن أبــي عصــرون، والعمــاد األصفهانــي، والقطــب النيســابوري. 

لقــد أصبحــت دمشــق يف عهــده مركــزًا هلجــرة العلمــاء مــن شــتى أحنــاء العــامل اإلســامي، وشــارك كثــر 
منهــم يف اجلهــود الــي كان نــور الديــن يقــوم هبــا)72(، وقــد اســتمع هلــؤالء العلمــاء الذيــن مل يبخلــوا بنصيحتــه، 

)63( سير أعالم النبالء، الذهبي، ج 20، ص 554.
)64( الخانقاه: بالكاف أو بالقاف، كلمة فارسية معناها بيت، حدثت في اإلسالم في حدود سني األربعمائة للهجرة لتَخلِّي الصوفية فيها لعبادة هللا. الخطط، 

المقريزي، ج 2، ص 414. 
)65( التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني، عبد المجيد أبو الفتوح بدوي، ص 217.

)66( البداية والنهاية، ابن كثير، ج 16، ص 481.
)67( الكامل في التاريخ، ابن األثير، ج 10، ص 57.
)68( الكامل في التاريخ، ابن األثير، ج 10، ص 57.

)69( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 227.
)70( الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة، ج 1، ص 62.

)71( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 242.
)72( التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني، عبد المجيد أبو الفتوح بدوي، ص 223.
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ولــو كان النصــح شــديدًا، فقــد أورد ابــن كثــر نصيحــة أبــي عثمــان املنتخــب بــن أبــي حممــد البحــرتي 
الواســطي يف أبيــات كتبهــا لنــور الديــن بشــأن الضرائــب، يقــول لــه فيهــا :

مَثِّْل وُُقوَفكَ أيُّها املَغرُورُ * يَومَ القِيامةِ والسَّماءُ تَمُورُ

فلما مسعها نور الدين رمحه اهلل تعاىل بكى، وأمر بوضع املكوس والضرائب يف سائر الباد)73(.
رابعًا _ احلياة االجتماعية: 

لقــد حــرص نــور الديــن علــى توفــر اخلدمــات االجتماعيــة املتنوعــة، فعمــل علــى فــكاك األســرى 
وتأمــن قضايــا املســكن وامللبــس واملعــاش وصــواًل للحاجــات الفكريــة، فبنــى البيمارســتانات واملاجــئ ودور 
األيتــام، واملــدارس واخلانــات والربــط واجلســور والقناطــر والقنــوات واألســواق واحلمامــات والطــرق العامــة 
واحلصــون واخلنــادق واألســوار واألوقــاف واخلوانــق والربــط، وازدهــرت املكتبــات، وكلُّ هــذا انعكــس علــى 
معيشــة الســكان خاصــة مــع تقليــص نظــام الضرائــب وختفيــف عبئهــا عــن األهــايل)74(. ففــي ســنة 569 هـــ 
اســتدعى نــور الديــن رؤســاء دمشــق ومُقدَّمــي احلــارات والشــيوخ، وطلــب منهــم تقديــم أمســاء احملتاجــن يف 

كل حــي أو منطقــة ينتمــون هلــا، ســواء كان احملتــاج يتيمًــا أو أرملــة أو حتــى رجــاً فقــدَ عملــه. 
1_ املساجد:

ــرف  ــد تُع ــي مل تع ــافَ ال ــة األوق ــه املعلوم ــوي، وأضــاف ألوقاف ــن أحــوال املســجد األم ــور الدي ــح ن أصل
شــروط واقفيهــا، وأطلــق عليهــا مــال املصــاحل، وأمــر بإحصــاء املســاجد الــي هُجــرت أو خربــت يف دمشــق، 
فــزادت عــن مائــة مســجد، فأمــر بعمارهتــا وعــن هلــا أوقاًفــا)75(، وكانــت أشــهر مرافــق التعليــم يف اجلامــع 

األمــوي بدمشــق: 
_ الزاويــة الغزاليــة يف اجلهــة الشــمالية الغربيــة مــن اجلامــع، يُدَرِّس هبا الفقه الشــافعي، 

وهبــا ختــرَّج كثــر مــن العلمــاء، وتُنســب للشــيخ أبي حامد الغــزايل )505 هـ (.
ــد  _ الســبع اجملاهــدي وهــو املــكان املوجــود داخــل اجلامــع مبقصــورة اخلضــر، ويُقصَ
بالســبع قــراءة ســبع مــن القــرآن، ويُنســب لألمــر جماهــد أبــو الفــوارس أحــد مقدَّمــي اجليــش 

يف عهــد نــور الديــن. 
_ احللقــة الكوثريــة: حتــت مئذنــة العــروس، وقفهــا نــور الديــن علــى صبيــان صغــار 
وأيتــام جيتمعــون كل يــوم بعــد صــاة العصــر، وجتــاوز عــدد الصبيــان ثامثائــة طالــب)76(.

_ جملــس احلافــظ ابــن عســاكر يُملــي فيــه علــى طابــه، خاصــة قبــل إنشــاء دار احلديث 
النورية.

_ حلقة إقراء قبة النسر.
)73( البداية والنهاية، ابن كثير، ج 16، ص 489.

)74( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 290 وما بعدها.
)75( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 298.
)76( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 299.
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وإضافــة الهتمــام نــور الديــن باجلامــع األمــوي فقــد أنشــأ جامــع القلعــة يف قلعــة دمشــق، وأوقــف عليــه 
األوقــاف)77(.

2_ البيمارستانات:

بنى يف دمشــق البيمارســتان النوري الذي يُنســب إليه، والذي قال عنه ابن األثر: »وبنى البيمارســتانات 
يف الباد، ومن أعظمها البيمارســتان الذي بناه بدمشــق«. 

وقــد اشــتهر البيمارســتان النــوري يف دمشــق بتدريــس الطــب إىل مــا بعــد زمــان نــور الديــن، وقــد أشــار 
إىل ذلــك ابــن أبــي أصيبعــة يف كتابــه وهــو يرتجــم لعــدد مــن األطبــاء، فالبيمارســتان كان يف ذلــك العهــد 
هــو املــكان الرئيســي ملهنــة الطــب والصيدلــة مــن حيــث التدريــس والتطبيــق، فكانــت البيمارســتانات مكاًنــا 
للتعليــم والصحــة، جتــري فيهــا جمالــس العلــم الــي كان يعقدهــا املختصــون بصناعــة الطــب وتدريســه)78(.

3_ اخلوانق والرُّبط: 

وهــي مــن أهــم مراكــز الصوفيــة يف العهــد الزنكــي، وكانــت دورًا للتعليــم شــاركت يف تعليــم العلــوم 
الشــرعية، إضافــة ملهمتهــا األساســية يف ممارســة التصــوف ســلوًكا، بُنيــت بغــرض إيــواء الصوفيــة الذيــن 
ــرت هلــم أســبابَ الراحــة والعيــش،  ــهم لعبــادة اهلل، فُخصِّصــت هلــم إلقامتهــم حيــث وفَّ ــون أنفسَ كانــوا يُخلُّ

ــم، مــن خــال بعــض األوقــاف. ــب العل ــادة وطل ليتفرغــوا للعب

ــن شــركوه،  ــي تُنســب ألســد الدي ــاه األســدية ال ــاه القصــر اخلانق ــب خانق ــرزت يف دمشــق إىل جان وب
وخانقــاه الطاحــون واخلانقــاه السُميســاطية، إضافــة للربــاط البيانــيّ الــذي أوقــف عليــه نــور الديــن وأعــان 

علــى إنشــائه)79(.
4_ املكتبات:

كانــت املكتبــات مبثابــة دور للتعليــم، يُنفــق عليهــا األمــراء والعلمــاء لنشــر العلــم بــن النــاس، خاصــة مــع 
عــدم وجــود الطباعــة، فاملكتبــات تُعَــدُّ القاعــدة الــي تســتند عليهــا خمتلــف اجلهــود الثقافيــة يف اجملتمــع، 

لدرجــة أنــه يُمكــن اتِّخاُذهــا املعيــار الــذي يُحَكــم بــه علــى تقــدُّم هــذا اجملتمــع.

وقــد كانــت الكتــب تُنسَــخ علــى أيــدي نُسّــاٍخ مُختصِّــن، وبســبب قلــة عــدد النســخ وارتفاع األســعار نشــأت 
فكــرة مجــع الكتــب يف مــكان واحــد ليســهل علــى طــاب العلــم االطــاع عليهــا واالســتفادة منهــا، وهــذا مــا 

عــرف خبزائــن الكتــب.

لقــد اهتــم نــور الديــن بتأســيس املكتبــات يف املســاجد واملــدارس، فقلمــا جنــد دارًا تعليميــة ختلــو مــن 
مكتبــة تتبعهــا مــزودة مبجموعــة مــن الكتــب، وأوقــف األوقــاف للصــرف علــى املكتبــة واملشــتغلن هبــا. 

)77( الدارس في تاريخ المدارس، النعيمي، ج 2، ص 341.
)78( على سبيل المثال ذكر ابن أبي أصيبعة، في ترجمة شمس الدين بن اللبودي، وقدومه لدمشق بعد سنة 613 هـ، بأنه عمل في البيمارستان كمدرس 

وطبيب.  وكذلك في ترجمة أبو المجد بن أبي الحكم 628. عيون األنباء في طبقات األطباء، ص 662.
)79( طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي، ج 7، ص 318.
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5_ االهتمام باأليتام واألرامل:

شــاء القــدر أن تكــون دولــة نــور الديــن دولــة حــرب، فكانــت أعــداد األيتــام واألرامــل يف ازديــاد، وكان يُــويل 
هــذا األمــر اهتمامًــا بالًغــا، بصــرف خمصَّصــات هلــم مــن مــال وكســاء، ومل يكــن اهتمامــه فقــط بــأوالد مــن 
مــات يف املعــارك بــل حتــى مــن كانــت وفاتــه طبيعيــة، ويف ســنة 569 هـــ اجتمــع برؤســاء دمشــق ومشــاخيها، 

وطلــب منهــم أن يُعرِّفــوه بأمســاء األرامــل واأليتــام يف أحيائهــم، فأمــر هلــم باألمــوال والعطايــا)80(.
6_ بناء احلصون واخلانات وغريها: 

اهتــم نــور الديــن بالعمــران، خلدمــة الســكان، فاحلصــون وأســوار املــدن والقــاع حلمايــة الســكان وصــدِّ 
ــات واحلمامــات والقناطــر واجلســور لتســهيل  ــؤن والســاح، واألســواق واخلان ــدو وحفــظ امل هجمــات الع

العمــل بالزراعــة والتجــارة، مــن أجــل حتقيــق الكفايــة وحتســن املعيشــة وزيــادة مــوارد الدولــة.

أنفــق نــور الديــن األمــوال الطائلــة علــى العمــران، إضافــة جلهــوده يف إعــادة بنــاء أســوار املــدن واحلصــون 
الــي خربتهــا الــزالزل الــي حصلــت يف ســنة 552 هـــ، وســنة 566 هـــ )81(.

كما بنى اخلانات يف الطرق، فأمِنَ الناسُ، وحُفظت أمواهلم، وباتوا يف مأمن من الرد واملطر)82(.

وأقــام األبــراج علــى الطــرق للحمــام، لنقــل األخبــار، فمملكتــه قــد اتســعت وهــي يف حالــة حــرب، فظهــرت 
احلاجــة إليصــال األخبــار يف أســرع وقــت، فكانــت الرســائل تنتقــل مــن مدينــة ألخــرى بأســرع وقــت، 

فحُفَِظــت الثغــور)83(.
اخلامتة:

لقــد رأينــا كيــف انعكســت شــخصية نــور الديــن زنكــي علــى األوضــاع يف مدينــة دمشــق، فنقلتهــا مــن 
حــال إىل حــال.

لقــد بــدأت دمشــق منــذ منتصــف القــرن الســادس اهلجــري بالعــودة لدورهــا يف املنطقــة، بعــد أن كانــت 
حمــطَّ أطمــاع القــوى املتنافســة، وقــد تطــوَّر وضعُهــا يف عهــد نــور الديــن لنراهــا: 

_ سياســيًّا تتحــول مــن مركــز ضعيــف يتعــرض هلجمــات القرامطــة تــارة، وحمــل نــزاع 
بــن الفاطميــن يف مصــر واحلمدانيــن مشــال الشــام، إىل عاصمــة قويــة مرهوبــة اجلانــب، 
ــى الســاحل  ــة ململكــة بيــت املقــدس عقيــب ســيطرة الصليبيــن عل ومــن إمــارة تدفــع اجلزي

ــر.  الشــامي إىل رأس يف مشــروع التحري

_ وإداريًّــا جنــد إرســاء قواعــد العــدل الــذي بــه حتيــا األمــم، واألخــذ بالشــورى واالعتمــاد 
)80( الدولة الزنكية، علي الصالبي، ص 322.

)81( الباهر في تاريخ الدولة األتابكية، ابن األثير، ص 170.

)82( الباهر في تاريخ الدولة األتابكية، ابن األثير، ص 171.

)83( الباهر في تاريخ الدولة األتابكية، ابن األثير، ص 159.
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علــى الرجــال وفــق كفاءهتــم ال حســب انتماءاهتــم، مــا انعكــس علــى نواحــي احليــاة، فأمــن 
النــاس وتنوعــت أنشــطتهم وازدهــرت بذلــك املدينــة.

_ أمــا علميًّــا فباتــت دمشــق مقصــدًا للعلمــاء وطلبــة العلــم للدراســة والعمــل هبــا، خاصــة 
بعــد إنشــاء املــدارس كاملدرســة النوريــة ودار احلديــث وغرهــا. 

ــرًا يف معيشــة الســكان  ــنًا كب ــة جنــد حتسُّ ــة واالقتصادي ــن االجتماعي _ ومــن الناحيت
كنتيجــة ملــا أسَّســه نــور الديــن مــن منشــآت وعمــران ونظــام لألوقــاف، إضافــة لســعيه 

الــدؤوب للتخفيــف مــن الضرائــب الــي كانــت تُثقــل كاهــل الســكان. 

 وكان من أهم عوامل جناح نور الدين: 

املــدارس  مثــار  خاصــة يف  العظــام  الســاجقة  تاليــة جلهــود  جــاءت  جهــوده  أن   _
النظاميــة، الــي بــدأت بالظهــور يف عهــد نــور الديــن، فــرزت شــخصيات لعبــت أدوارًا كبــرة 

هــي باألســاس مــن خرجيــي هــذه املــدارس.

_ أيًضــا مــن العوامــل اســتفادته مــن مواهــب العلمــاء يف عصــره ووضعهــا ضمــن مشــروع 
التحريــر، فلــم يكــن العلــم يف عصــره للــرتف الفكــري، وإمنــا ينعكــس مباشــرة يف واقــع النــاس.

_ يُضاف لذلك شخصية نور الدين القوية وصفاته املميزة.
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_ مصادر البحث ومراجعه:
_ املصادر:

_ الباهــر يف تاريــخ الدولــة األتابكيــة، ابــن األثــر، أبــو احلســن علــي بــن حممــد الشــيباني 
اجلــزري 630 هـــ، حتقيــق: عبــد القــادر أمحــد طليمــات، القاهــرة، دار الكتــب احلديثــة، 

1382هـ/1963م.
ــن عمــر  ــل ب ــو الفــداء إمساعي ــن أب ــر، احلافــظ عمــاد الدي ــن كث ــة، اب ــة والنهاي _ البداي
ــد احملســن الرتكــي، هجــر للطباعــة والنشــر. ــن عب ــد اهلل ب ــق: عب الدمشــقي 774 هـــ، حتقي

ــن حممــد  ــن حممــد ب ــاد الدي ــد اهلل عم ــو عب ــي، أب ــاد األصبهان ــرق الشــامي، العم _ ال
ــد شــومان،  ــد احلمي ــان، مؤسســة عب ــاحل حســن، عم ــق: د. ف ــن 597هـــ، احملق ــي الدي صف

الطبعــة: األوىل، 1987م، عــدد األجــزاء: 5.
_ تاريــخ األمــم وامللــوك، الطــري، أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر 310 هـــ، حتقيــق حممــد 

أبــو الفضــل إبراهيــم، دار املعــارف مبصــر الطبعــة الثانيــة، أحــد عشــر جــزءًا.
تاريــخ مدينــة دمشــق، ابــن عســاكر، أبــو القاســم علــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل الشــافعي 
571 هـــ، حتقيــق: عمــر بــن غرامــة العمــروي، بــروت، دار الفكــر، 1415هـــ/م1995، مثانــن 

. جملدًا
_ تذكــرة باألخبــار عــن اتفاقــات األســفار، ابــن جبــر، أبــو احلســن حممــد بــن أمحــد بــن 

جبــر الكنانــي 614 هـــ، بــروت، دار صــادر.
_ اجلامــع الصحيــح املختصــر، البخــاري، حممــد بــن إمساعيــل 256هـــ، دمشــق، دار ابــن 

كثر 1423هـ/2002م.
الــدارس يف تاريــخ املــدارس، النعيمــي، عبــد القــادر بــن حممــد الدمشــقي 978   _
هـــ، أعــد فهارســه: إبراهيــم مشــس الديــن، بــروت، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة األوىل، 

1410هـــ/1990م.
_ ديــوان املبتــدأ واخلــر يف تاريــخ العــرب والربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن األكــر، 
ابــن خلــدون، عبــد الرمحــن بــن حممــد احلضرمــي 808 هـــ، حتقيــق: خليــل شــحادة، بــروت، 

دار الفكــر، 1431هـــ/2001م، مثانيــة جملدات.
_ ذيــل تاريــخ دمشــق، ابــن القانســي، أبــو يعلــى محــزة بــن أســد بــن علــي التميمــي 555 

هـــ، حتقيــق: ســهيل زكار، دمشــق، دار حســان، الطبعــة األوىل 1403هـ/1983م.
_ ســر أعــام النبــاء، الذهــي، مشــس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان 748 هـــ، 

ــن، دمشــق، مؤسســة الرســالة. حتقيــق: بشــار عــواد معــروف وآخري
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_ شــعب اإلميــان، البيهقــي، أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن 458 هـــ، بــروت، دار الكتــب 
ــدات. العلميــة، ط1، 1421هـــ/2000م، تســع جمل

ــة: نظــر  ــن احلجــاج القشــري 261 هـــ، عناي ــو احلســن مســلم ب ــح مســلم، أب _ صحي
حممــد الفاريابــي، الريــاض، دار طيبــة، الطبعــة األوىل، 1427هـــ/2006م.

_ طبقــات الشــافعية الكــرى، الســبكي، تــاج الديــن أبــي نصــر عبــد الوهــاب 771 هـــ، 
حتقيــق: حممــود حممــد الطناحــي وعبــد الفتــاح حممــد احللــو، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 

الطبعــة األوىل، 1383هـــ/1964م، عشــرة جملــدات.
_ عيــون األنبــاء يف طبقــات األطبــاء، ابــن أبــي أصيبعــة، موفــق الديــن أمحــد بــن القاســم 

الســعدي اخلزرجــي 668 هـــ، حتقيــق نــزار رضــا، بــروت، دار مكتبــة احليــاة.
_ عيــون الروضتــن، أبــو شــامة، شــهاب الديــن عبــد الرمحــن بــن إمساعيــل املقدســي 
665 هـــ، حتقيــق: أمحــد البيســومي، دمشــق، وزارة الثقافــة - إحيــاء الــرتاث العربــي، 1991م.

_ الكامــل يف التاريــخ، ابــن األثــر، أبــو احلســن علــي بــن حممــد الشــيباني اجلــزري 630 
ــة األوىل،  ــة، الطبع ــب العلمي ــروت، دار الكت ــد اهلل القاضــي، ب ــو الفــداء عب ــق: أب هـــ، حتقي

1407هـــ/1987م، أحــد عشــر جملــدًا.
_ كتــاب الروضتــن يف أخبــار الدولتــن النوريــة والصاحيــة، أبــو شــامة، شــهاب الديــن 
عبــد الرمحــن بــن إمساعيــل املقدســي 665 هـــ، حتقيــق: إبراهيــم الزيبــق، بــروت، مؤسســة 

الرســالة، الطبعــة األوىل، 1418هـــ/1997م، مخســة أجــزاء.
_ مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان، ســبط ابــن اجلــوزي، مشــس الديــن يوســف بــن 
قزأوغلــي 654هـــ، حتقيــق حممــد بــركات وآخريــن، دمشــق، دار الرســالة العامليــة، الطبعــة 

1434هـــ/2013م. األوىل 
_ معجــم البلــدان، احلمــوي، شــهاب الديــن ياقــوت بــن عبــد اهلل 626 هـــ، بــروت، دار 

صــادر، 1397هـــ/1977م، مخســة جملــدات.
_ املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم، ابــن اجلــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن علــي 
بــن حممــد 597 هـــ، حتقيــق: حممــد عبــد القــادر عطــا وآخريــن، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 

الطبعــة األوىل، 1412هـــ/1992م.
ــي  ــن عل ــن أمحــد ب ــزي، تقــي الدي ــار، املقري ــار بذكــر اخلطــط واآلث _ املواعــظ واالعتب

ــدان. ــروت، دار صــادر، نســخة باألوفســت، جمل 845 هـــ، ب
_ وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، ابــن خلــكان، مشــس الديــن أمحــد بــن حممــد 

681 هـــ، حتقيــق: إحســان عبــاس، بــروت، دار صــادر، 1968م.
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_ املراجع:
_ أخبــار القرامطــة يف األحســاء والشــام واليمــن، ســهيل زّكار، مجــع وحتقيــق ودراســة، 

دمشــق، دار حســان، الطبعــة الثانيــة، 1982م.
واملســتعربن  العــرب  مــن  والنســاء  الرجــال  ألشــهر  تراجــم  قامــوس  األعــام:   _
واملستشــرقن، خــر الديــن الزركلــي، بــروت، دار العلــم للمايــن، الطبعــة اخلامســة عشــر، 

جملــدات. مثانيــة  2002م، 
_ تاريــخ الســاجقة يف بــاد الشــام، ســهيل طقــوش، بــروت، دار النفائــس، الطبعــة 

1430هـــ/2009م. الثالثــة، 
ــى  ــخ السياســي والفكــري للمذهــب الســي مــن القــرن اخلامــس اهلجــري وحت _ التاري
ســقوط بغــداد، عبــد اجمليــد أبــو الفتــوح بــدوي، املنصــورة، دار الوفــاء، الطبعــة الثانيــة، 

1408هـــ/1988م.
_ احلركــة الصليبيــة صفحــة مشــرقة يف تاريــخ اجلهاد اإلســامي يف العصور الوســطى، 
ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، القاهــرة، مكتبــة االجنلــو املصريــة، الطبعــة األوىل، 2010م، 

جملــدان.
الثانيــة،  الطبعــة  النــوري،  مكتبــة  دمشــق،  علــي،  كــرد  حممــد  الشــام،  خطــط   _

جملــدات. ســتة  1403هـــ/1983م، 
_ دمشــق مدينــة الســحر والشــعر، حممــد كــرد علــي، القاهــرة، مؤسســة هنــداوي، 

2013م.
_ الدولة الزنكية، علي الصابي، بروت، دار املعرفة، الطبعة األوىل 1428هـ/2007م.

_ صــاح الديــن األيوبــي وجهــوده يف القضــاء علــى الدولــة الفاطميــة وحتريــر بيــت 
املقــدس، علــي الصّابــي، د م، مؤسســة زمــزم الثقافيــة، الطبعــة األوىل، 1435هـــ/2014م.

_ الغــزو الصليــي والعــامل اإلســامي، علــي عبــد احلليــم حممــود، د م، دار التوزيــع 
الطبعــة األوىل، 1414هـــ/1993م. والنشــر اإلســامية، 

_ املقاومة اإلسامية للغزو الصليي، عماد الدّين خليل، دار ابن كثر.
_ مقومــات حركــة اجلهــاد ضــد الصليبيــن، عبــد اهلل بــن ســعيد الغامــدي، الســعودية 

جامعــة أم القــرى، مركــز حبــوث الدراســات اإلســامية، 1414هـــ.
_ املوســوعة الشــامية يف تاريــخ احلــروب الصليبيــة، ســهيل زّكار، تأليــف وحتقيــق 

1416هـــ/1995م. دمشــق،  وترمجــة، 




