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 ودوره في ضم مصر إلى بالد الشام أسد الدين شيركوه سيرة البطل

 م(1161-1151هـ =555-562) 
The hero Asad al-Din Shirkuh biography and his role in including Egypt to the 

Levant 

 جمال أحمد أبو ريدةد. 

 باحث في التاريخ اإلسالمي
jamalsis@hotmail.com 

 ملخص اللغة العربية:
جلوا أدق ن سي، الذىشكلت سيرة البطل األيوبي أسد الدين شيركوه مادة مهمة للمؤرخين العرب القدام

سيا، إلى آ من وسطهو وبقية أفراد أسرته ، والظروف التي جاءت به العظيم التفاصيل عن حياة هذا البطل
لخدمة البيت الزنكي، الذي حمل وذلك  ؛إلى بالد الشام اًلنتقالم ث، ومن عاصمة الخالفة اإلسالمية بغداد

الدين زنكي،  عمادالقائد راية الجهاد ضد الوجود الصليبي في المنطقة العربية، وكيف حظي شيركوه بثقة 
 حقق فعالا وهو ما ت ،مصر، وحمايتها من صليبي الشام ضمة موابنه نور الدين من بعده، الذي أسند إليه مه

ليحظى هذه المرة بثقة الخليفة الفاطمي العاضد، الذي قلده أرفع المناصب السياسية في  ي شيركوه؛على يد
 عناية تامةب سهل على ابن أخيه صالح الدين بن يوسف على خالفته بعد وفاته، والذي تولى مامصر، 

  على أنقاض الدولة الفاطمية. ،لدولة األيوبيةلقيام اوضع اللبنات األولى 

أسد الدين شيركوه، بهروز، عماد الدين زنكي، نور الدين محمود زنكي، شاور، الكلمات المفتاحية:)
 الضرغام، العاضد(.

Abstract: 

The biography of the Ayyubid hero Asad Al-Din Shirkho is an important 
material for the ancient Arab historians, who recorded the details of the life of this 

hero. This history includes the circumstances which brought him and his family 
from Central Asia to Baghdad, the capital of the Islamic caliphate, and then to the 

Levant area in order to serve the Zenki's home.  The Zenkis led the Jihad against 
the Crusaders in the Arab region. Sherkho obtained the confidence of Imad al-Din 

Zenki, and of his son Nur Al-Din after that. Nur Al-Din authored Sherkho for 
opening Egypt, and protecting the Levant from the Crusader. 

This was achieved by Sherkho. Therefore, he obtained the confidence of 

Fatimid caliph Al-'Adid, who appointed him the highest political positions in 
Egypt. This assisted his nephew, Saladin bin Yusuf, to take over authority after 

his death who began the first establishment of the Ayyubid state on the ruins of 
the Fatimid state. 
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 مقدمة:
-مصلى هللا عليه وسل-الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعين، محمد 

 وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:   وعلى آله
بالكثير من الصفات والطباع النبيلة، وكانت "الشجاعة" أهم الصفات التي  تحلى أسد الدين شيركوه

تحلى بها طوال حياته، وظلت مالصقة له حتى مماته، وكانت سبباا في شهرته، وتقلده أرفع المناصب 
العسكرية، سواء فترة إقامته ببغداد التي وصلها من قلب آسيا، وخدم فيها بهروز الخادم قائد شرطة بغداد، 

و وبقية أفراد أسرته، أو بعد انتقاله إلى بالد الشام، ولكنَّ هذه المرة في خدمة البيت الزنكي، الذي أسند ه
إليه مهمة قيادة الجيش الزنكي، حيث قاتل جنباا إلى جنب مع األمير عماد الدين زنكي، وخاض معه كل 

د خدمة ود الصليبي، ثم انتقل بعحروبه ضد الصليبيين، وكان معه يوم فتح وتحرير إمارة الرها من الوج
 األب إلى خدمة اًلبن نور الدين محمود زنكي، وصار من أقرب المقربين إليه.

لقد كان الحلم الذي يراود شيركوه، هو تحقيق الوحدة اإلسالمية، والتي تبدأ بتوحيد مصر والشام؛ 
ا، لمواجهة األخطار الصليبية التي تهدد وجود األمة، وهو الحلم الذي كان  يراود نور الدين محمود أيضا

ولكنه كان يتحين الفرصة لتحقيق هذا الحلم، وكانت األوضاع السياسية في مصر، والصراع السياسي بين 
الوزيرين شاور والضرغام على أشده، حيث التجأ شاور إلى نور الدين لمساعدته في العودة إلى منصب 

 جعل مصر تابعة للشام، وهي الفرصة التي اغتنمها نورالوزارة، بعدما تغلب عليه خصمه الضرغام، مقابل 
الدين، وكلف من فوره شيركوه للتحرك بالجيش إلعادة شاور لمنصبه، كمدخل لتوحيد مصر وبالد الشام، 

 لمواجهة الغزو الصليبي للمنطقة العربية.
وا على الفور كلقد أدرك الصليبيون في الشام النوايا الحقيقة لشيركوه ونور الدين محمود، حيث تحر 

لقطع الطريق على اًلثنين من تحقيق حلمهم، ودارت معارك طاحنة في طول مصر وعرضها بين الطرفين، 
اضطرت شيركوه لالنسحاب من مصر مرتين تحت الضغط العسكري الصليبي، إلى أن تمكن في المرة 

تي حظي فيها . وهي اللحظة الالثالثة من الصمود والبقاء فيها، وتصفية حساباته مع الصليبيين وشاور معاا 
بثقة الخليفة الفاطمي العاضد، حيث أسند إليه أهم المناصب السياسية في مصر، ولكنَّ األجل لم يمهل 
شيركوه لتحقيق حلمه بالوحدة بين مصر والشام، وهو ما تحقق على يدي ابن أخيه صالح الدين األيوبي، 

 صر.الذي خلفه في تقلد أرفع المناصب السياسية في م

 مشكلة البحث: -أ
ــــرة األيوبية من قلب    ا للمؤرخين الذي تتبعوا وصــــول األسـ ــيركوه محوراا مهما ــد الدين شــ شــــكلت حياة أســ

  سؤال الرئيس اآلتي:من خالل ال ،وعليه من الضروري طرح مشكلة البحثآسيا إلى المنطقة العربية، 
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ــيركوه عن بقية أفراد األســــرة األيوبية -3 ن، ؛ ليحظى باهتمام الســــالجقة والزنكييما الذي ميز أســـد الدين شــ
ويتقلد أرفع المناصـــب العســــكرية لدى بهروز الخادم، وبعد ذلك لدى عماد الدين زنكي، ومن بعده ابنه 

 نور الدين محمود زنكي؟
 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس، األسئلة الفرعية اآلتية، وهي: 

إلى المنطقة العربية، وتحديداا إلى عاصـمة الخالفة العباسـية  ما الظروف التي جاءت باألسـرة األيوبية .أ
 بغداد؟

 ما المهام األمنية التي توًلها أسد الدين شيركوه وأفراد أسرته لدى بهروز الخادم؟ .ب
ما األسباب التي أجبرت أسد الدين شيركوه وأفراد أسرته، على الخروج من بغداد إلى الموصل لخدمة  .ت

 البيت الزنكي؟
ت العسـكرية المميزة التي قدمها أســد الدين شــيركوه إلى عماد الدين زنكي، وابنه محمود من ما الخدما .ث

 بعده، ليكون من أقرب المقربين إليهما؟
ما الدور الذي قام به أسد الدين شيركوه في ضم مصر إلى بالد الشام، رغم المحاوًلت الصليبية لمنعه  .ج

 من تحقيق هذا الحلم؟ 
 أهمية البحث: -ب

أسد الدين شيركوه، وذلك كأحد الشخصيات  الضوء على شخصية تسليطهتكمن أهمية البحث في 
ين، على لم تنل البحث الكافي من قبل الباحث التي مهمة في التاريخ العسكري اإلسالمي،الكبيرة و اليوبية األ

ره في مواجهة جه التحديد دو ، فترة خدمته للبيت الزنكي، وعلى و الرغم من األدوار المهمة التي قام بها شيركوه
الغزو الصليبي لمصر، والقضاء على أحالم الصليبيين في السيطرة على مصر، لتأمين وجودهم في بالد 

د القضاء ، بعية في مصر وبالد الشامبفي إرساء القواعد األولى إلقامة الدولة األيو  الشام، وبعد ذلك دوره 
 .على الدولة الفاطمية بشكل منظم

 حث:أهداف الب -ت

تتلخص األهداف التي دفعت الباحث ًلختيار هذا الموضوع دون غيره من المواضيع التاريخية، هو 
 ما يلي:

 ينتمي لها. كانة التي بيريخية للقائد أسد الدين شيركوه، ولألسرة األيو عرقية والتااألصول المعرفة  -3
أمير  من خدمة الخادم بهروز لالنتقالاألسباب الحقيقية التي دفعت أسد الدين شيركوه الوقوف على  -2

 ، إلى خدمة عماد الدين زنكي أمير الموصل.دبغدا
 المعارك التي خاضها أسد الدين شيركوه إلى جانب الزنكيين.معرفة   -1
 .، بعد اغتيال عماد الدين زنكيالحفاظ على وحدة البيت الزنكيفي أسد الدين التعرف على دور  -4
 الصليبي في مصر وبالد الشام.دور أسد الدين في مواجهة الوجود تتبع  -5
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 أسد الدين في القضاء على الدولة الفاطمية، وتوحيد مصر والشام تحت الحكم الزنكي. توضيح جهود -7
 منهج البحث: -ث
اعتمـد البـاحـث على منهج البحــث التـاريخي في إعـداد الورقــة البحثيـة، وهو المنهج الـذي يقوم على   

اًلطالع على المصـادر التاريخية األولى التي وثقت أدق التفاصـيل عن حياة القائد أسـد الدين شــيركوه، 
لظروف التي ه، واوالتدقيق في هذه المصـادر؛ لمعرفة األصــول التاريخية التي ينحدر منها البطل شــيركو 

ــها جنباا إلى  ــ ــ ــام لخدمة البيت الزنكي، والمعارك التي خاضــ ــ ــ جاءت به إلى بغداد، واًلنتقال منها إلى الشــ
ــام  ــم مصــــر إلى بالد الشــ ــليبي في المنطقة العربية، وانتهاء بضــ جنب مع الزنكيين لمواجهة الوجود الصــ

تحت حكم السلطان محمود الدين زنكي.

 لى النحو التالي:ويتضمن البحث مبحثين، ع
المبحث األول: األصـول التاريخية ألسـد الدين شـيركوه، وانتقاله من خدمة الدولة السلجوقية إلى خدمة 

 الدولة الزنكية. 
 المطلب األول: األصول التاريخية ألسد الدين شيركوه.

 المطلب الثاني: شيركوه ووصوله إلى قلعة تكريت، ورحيله عنها إلى الموصل.
 المطلب الثالث: أسد الدين شيركوه، وخدمة األمير عماد الدين ونور الدين زنكي.
 المطلب الرابع: أسد الدين، واكتشاف شخصية ابن أخيه صالح الدين األيوبي.

 المبحث الثاني: شيركوه وقيادة الحمالت النورية الثالث لضم مصر إلى بالد الشام. 
 المطلب األول: الحملة النورية األولى. 
 المطلب الثاني: الحملة النورية الثانية. 
 المطلب الثالث: الحملة النورية الثالثة. 

المبحث األول: األصـول التاريخية ألسـد الدين شـيركوه، وانتقاله من خدمة الدولة السلجوقية إلى خدمة 
 الدولة الزنكية. 

الدين شيركوه، إلى أصول غير عربية، ولقد تميز طوال حياته بصفة تعود األصول التاريخية ألسد  
ًلزمته حتى وفاته، أًل وهي "الشجاعة"، وكانت سبباا في شهرته، وارتقائه المناصب العسكرية العليا، وكانت 

ين دالبداية في عهد الدولة السلجوقية، ثم بعد ذلك في عهد الدولة الزنكية، وعلى وجه التحديد في عهد نور ال
 محمود. 
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 المطلب األول: األصول التاريخية ألسد الدين شيركوه. 

من   (2)وهي في آخر عمل أذربيجانم(، 3306هـ= 500سنة ) (1)ينْ وِّ ولد أسد الدين شيركوه في بلدة دُ 
، ةبطن من الهدباني ،وهم أكراد روادية جهة الشمال، من جهة أران وبالد الكرج )جمهورية جورجيا الحالية(،

بمدينة  األيوبي صالح الدين ونشأ هو وأخوه نجم الدين أيوب والد السلطان ، (3)إحدى القبائل الكردية الكبرى
ب أسد الدين، ويغل يكبرنقيب قلعتها، وكان نجم الدين  شادي بن مروانلما كان أبوهما  ، وذلك(4)تكريت

العقل والحكمة، في حين كان أسد الدين كالشهاب الحارق ًل يصبر على إساءة أو رجاحة على نجم الدين 
 أسد وفي ذلك يقول أبو شامة:" وكان (5)وهذا ما سينقل حاله من مكان آلخر ،عدوان أو انتهاك حرمات

 مما أذربيجان بالد آخر من بلدة وهي دوين، بلد من شاذي ابنا األكبر وهو أيوب الدين نجم وأخوه الدين
 لدينا وخدما مجاهد العراق، وقدما األكراد، أشرف من القبيل وهذا الروادية، األكراد من وأصلهما الروم، يلي

                                                                 

ت ساكنة، وآخره نون، بلدة من نواحي أران، في آخر حدود أذربيجان، بقرب من ( دوين، بفتح أوله، وكسر ثانيه، وياء مثناة من تح(1
،  2م(، ج3115هـ=3435، )2ج، دار صادر، بيروت، لبنان، ط6تفليس، منها ملوك الشام بنو أيوب.)الحموي، معجم البلدان، 

، 2علمية، بيروت، لبنان، طج، تحقيق: عبد هللا القاضي، دار الكتب ال33؛ ابن األثير، الكامل في التاريخ، 413ص
 (.221، ص30م(، ج3114هـ=3435)
سكان ثانيه، بعده راء مهملة مفتوحة، وباء مكسورة، بعدها ياء وجيم وألف ونون، وأذربيجان، وقزوين، وزنجان،  (2) أذربيجان، بفتح أوله، وا 

 مستقلة، وعاصمتها باكو، بعدما كانت جزءاا من كور تلى الجبل من بالد العراق، وتلى كور إرمينية من جهة الغرب، وهي اليوم دولة
بيروت، لبنان،  ج، تحقيق: مصطفى السقا، عالم الكتب،4اًلتحاد السوفياتي.)البكري، معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، 

 (.321، ص3م(، ج3121هـ=3401، )1ط
ج، تحقيق: محمد بن علي بن الحسين األكوع الحوالي، صنعاء، اليمن، 2( للمزيد ينظر الكندي، السلوك في طبقات العلماء والملوك، (3

؛ عبد الكريم حتاملة، صالح الدين األيوبي وموقفه السياسي من أمراء الشام بعد وفاة 520، ص2م(، ج3115هـ=3437د. ط، )
؛ محمد 2م(، ص3125هـ=3405، )2، العدد3، عمان، األردن، المجلد مجلة أبحاث اليرموك م(،3361هـ=571نور الدين زنكي )

مؤتة م(، 3362-3371هـ=521-574الرح ل غرايبة، جهود صالح الدين األيوبي في إحياء المذهب السني في مصر والشام، )
 .34م(، ص3115هـ=3435، )1، العدد30، عمان، األردن،  المجلدللبحوث والدراسات

تكريت، بفتح التاء، والعامة يكسرونها، بلدة مشهورة بين بغداد والموصل، وهي إلى مدينة بغداد أقرب. )الحموي، معجم البلدان،  (4)
 (.413، ص2ج
، 3، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طج، تحقيق: إبراهيم الزيبق5( أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية،  (5
ج، تحقيق: أنطون صالحاني اليسوعي، دار الشرق، 3؛ ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، 401، ص3م(، ج3116هـ=3432)

 .322، ص3م(، ج3112هـ=3432، )1بيروت، لبنان، ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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على  (3)دزداراا  فجعله سيرة، حسن و ورأياا  عقالا  الدين نجم من فرأى العراق، (2)شحنة وهو ،(1)الخادم بهروز
 .(5)وبهذه الهجرة بدأ تاريخ األسرة األيوبية في العراق والشام ومصر، (4)قلعة تكريت"

الخادم، وهو ما يفسر إسناد  ويبدو أن هنالك عالقات قديمة قوية ربطت شادي بن مروان ببهروز
األخير مهمة حفظ األمن والنظام العام في مدينة تكريت لأليوبيين، ولكن يبدو أن طموح األيوبيين كان أكبر 
ا سياسياا كبيراا، بإقامة دولة كبيرة  من أن يقتصر على مهمة أمنية على مستوى مدينة، بل كان يراودهم حلما

ا على وصولهم للمنطقة العربية، تحقق أحالمهم وطموحاتهم السياسية ، وهو ما تحقق بالفعل بعد أربعين عاما
 بقيام الدولة األيوبية في مصر والشام والحجاز واليمن.

وقد عقب منذر الحايك على األصول التاريخية ألسد الدين شيركوه بقوله:" وعلى الرغم من أصلهم 
وا أنفسهم عرباا مسلمين، إن لم يكن بن لى أرض سبهم فبثقافتهم وقيمهم ومحيطهم، لقد نشأوا عالكردي، فقد عد 
 (6)عربية، فتكلموا لغتها وأحبوا آدابها وعلومها، ورعوها"

 المطلب الثاني: شيركوه ووصوله إلى قلعة تكريت ورحيله عنها إلى الموصل.
دمة خأيوب بعدما حطت بهما الرحال في مدينة تكريت في  وأخوه نجم الدين شيركوه التحق أسد الدين

ت قلعة تكريت، فسارا في الناس سيرة حسنة، ووقعمكافأة لهما األمير مجاهد الدين بهروز، فأقطعهما األمير 
ألمير قدما المساعدة العاجلة لقد  أيوب نجم الدينم( خالصتها أن أسد الدين و 3312هـ=527حادثة سنة )

عندما جاء إلى تكريت وذلك ، (7)م(3347-3022هـ= 541-466بن آق سنقر) البطل عماد الدين زنكي
                                                                 

لطان مسعود بن غياث الدين محمد بن ملكشاه ( بهروز الخادم، كان خادماا رومياا أبيض اللون، تولى شحنة بغداد، من جهة الس(1
ج، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، د. ط، د. ت، 2السلجوقي.)ابن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، 

 (.322، ص3؛ ابن العبري، المصدر السابق، ج343، ص6ج
الشحنة، كما يسمى متولي الشرطة صاحب الشحنة. )محمد أحمد دهمان،  شحنة، جماعة من العسكر الشرطة، يسمى قائدها رئيس (2)

م(، 3110هـ=3430، دار الفكر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سورية، )3معجم األلفاظ التاريخية في العصر المملوكي، ط
 (.16-17ص

، بضم الدال المهملة، وسكون الزاي، وفتح الدال المهملة، وبعد األلف راء، وهو لفظ عجمي، معناه حافظ القلعة، وهو الوالي دزداراا ( 3(
 (.343، ص6ودزه بالعجمي القلعة، ودار الحافظ. )ابن خلكان، مصدر سبق ذكره، ج

 .34لدين، ص؛ محمد الرح ل غرايبة، جهود صالح ا404، ص3( أبو شامة، مصدر سبق ذكره، ج(4
 م(3112هـ=3437) ،3صفحات من تاريخ الحروب الصليبية، دار الهدى للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طعبد العال الباقوري، ( (5

، غزة، فلسطين، 3صالح الدين األيوبي في المصادر العربية والفرنجية المعاصرة له، ط؛ سامي أبو زهري، 35، ص4، ج
 .24، ص م(2031هـ=3415)
هـ= 3426، األوائل للنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، )3ج، ط2منذر الحايك، العالقات الدولية في عصر الحروب الصليبية، ( (6

 .30، ص3م(، ج2007
عماد الدين زنكي، هو عماد الدين زنكي بن آق سنقر بن عبد هللا، رائد الجهاد اإلسالمي ضدَّ الوجود الصليبي في بالد الشام؛ تركي  (7)

م(، وأثناء 3347سبتمبر  34هـ= 543ربيع اآلخر  7األصل، وقد حكم أجزاءا من بالد الشام، وحارب بدون هوادة الصليبيين، وفي)
بحصار قلعة جعبر المطلَّة على نهر الفرات، قامت مجموعة من الباطنية باًلتفاق مع الصليبيين، بالتسلُّل إلى  قيام عماد الدين زنكي

)ابن .عاماا، وُدفن بصفين 74معسكر عماد الدين زنكي، واندسوا بين ُحرَّاسه، وفي الليل دخلوا عليه خيمته وهو نائم وقتلوه، ُتُوف َِّي عن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8
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مة لعماد الدين زنكي السفن الالز  ، حيث قدم األخوانقراجا الساقي أمير بالد فارسا في قتاله ضد منهزما 
، وكان األمير بهروز على حيث مقر عماد الدين زنكي (1)الموصل لعبوره هو وجنوده نهر دجلة إلى مدينة

 ،وتربص لهما الدوائر ،نجم الدينجبه هذا الفعل من أسد الدين و فلم يع ،خالف شديد مع عماد الدين زنكي
عاقبته، إذ المفترض به أنه يمثل  نجم الدينوهو عمل متسرع لم ينظْر  ،(2)لمعاقبتهما ،وتحين لهما الفرصة

 .(3)عدو حارب الخليفة وحاول إسقاطه وعماد الدين زنكيحاكم بغداد، وصاحب األمر فيها، 
كثرت التحرشات بنجم الدين وأسد الدين وأهلهم بقلعة تكريت من جانب جنود األمير بهروز حتى 

واشتكت  ،أسد الدين في الطريق ـ، عندما تعرض أحد الجنود لفتاة من آلاألخير جاءت الفرصة التي يريدها
ه فرد عليه الجندي بأن سحب علي ،الفتاة لعمها أسد الدين، فنزل لهذا الجندي الماجن وتكلم معه بشدة
د نجم وأمر بطر  فغضب األمير بهروز ،السالح، فتشاجر الرجالن مشاجرة انتهت بمصرع الجندي الماجن

وفي نفس الليلة التي ولد  م(،3312=ه512)وذلك سنة ،من قلعة تكريت جميعاا  دين وأسد الدين وأهليهمال
 .(4)فيها صالح الدين يوسف بن أيوب

قرر األخوان التوجه إلى أمير الموصل عماد الدين زنكي واًللتحاق بخدمته، فسارا إليه فأحسن 
سناا، وجعل قطاعاا حإوبالغ في إكرامهما وأقطعهما  ،ادتهاستقبالهما وشكر صنيعهما معه، وضمهما ألمرائه وق

ام ونقل ولده صالح الدين إليها فأق ، وذلك اعترافاا منه بجميل إيوائه إياه،(5)بعلبكمدينة ا على نجم الدين واليا 
، وبعد ضمه لمدينة دمشق (6)في خدمة والده، وعند وفاة عماد الدين، وتولي نور الدين محمود إمارة حلب

م( كان لنجم الدين عمل كثير في أخذ دمشق لنور الدين وتسليمها إليه، بعد أن تخلى 3354هـ=541سنة )
                                                                 

ج، وضع حواشيه: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، 3؛ ابن العديم، زبدة الحلب من تاريخ حلب، 111، ص1األثير، الكامل، ج
 (.1254، ص2م(، ج3117هـ=3436، )3بيروت، لبنان، ط

( الموصل، الموصل بالفتح، وكسر الصاد، المدينة المشهورة العظيمة، إحدى قواعد بالد اإلسالم، فهي باب العراق، ومفتاح خراسان، (1
منها يقصد إلى أذربيجان، وكثيراا ما سمعت أن بالد الدنيا العظام ثالثة، نيسابور ألنها باب الشرق، ودمشق ألنها باب الغرب، و 

والموصل ألن القاصد إلى الجهتين قلما يمر بها، قالوا وسميت الموصل ألنها وصلت بين الجزيرة والعراق، وقيل وصلت بين دجلة 
 (.221، ص5بلدان، جوالفرات.)الحموي، معجم ال

؛ فايد حماد محمد عاشور، الجهاد اإلسالمي ضد 404، ص3؛ أبو شامة، الروضتين، ج37، ص30( ابن األثير، الكامل، ج(2
؛ صفوان طه حسن، تاريخ األيوبيين والمماليك، دار 31م( ، 3121هـ=3401، دار اًلعتصام، القاهرة، مصر، )3الصليبيين، ط

 .16م( ، ص2030هـ=3413) ،3الفكر، عمان، األردن، ط
؛ 42ص، م(3112هـ=3437، دار القلم، دمشق، سوريا، )3صالح الدين األيوبي قاهر العدوان الصليبي، طمحمد رجب البيومي،  ((3

عادة إحياء المذهب السني، ط م(، 2032هـ=3411، مؤسسة قطر للنشر، الدوحة، قطر، )3عبد الرحمن عزام، صالح الدين وا 
 .42ص

 .322، ص3؛ ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ج404، ص3شامة، مصدر سبق ذكره، ج( أبو (4
ي ن( بعلبك، مدينة لبنانية، تقع في قلب سهل البقاع، الذي اشتهر بغناه ووفرة محاصيله الزراعية، ًلمتداد أراضيه وغزارة مياه نهر الليطا(5

 (.271، ص2لحموي، معجم البلدان، ج؛ ا271، ص3التي تروي أراضيه. )البكري، معجم ما استعجم، ج
( حلب، مدينة سورية عظيمة واسعة، كثيرة الخيرات، طيبة الهواء، صحيحة األديم والماء، وهي قصبة جند قنسرين. )الحموي، المصدر (6

 (.222، ص2السابق، ج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8
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م(، واستقر بنجم الدين الحال في خدمة 3347هـ=543عن قلعة بعلبك ألمير دمشق مجير الدين أبق سنة )
زنكي كان خبيراا بمعادن الرجال، بصيراا بقدراتهم، وأسد الدين من مقدمي جيوشه، فعماد الدين نور الدين، 

قادراا على توظيفهم حسب ما يبرزون ويحسنون، فرأى في نجم الدين الرجل الحكيم العاقل القادر على 
السياسة والقيادة، ورأى في أسد الدين القائد العسكري الشجاع القادر على تحويل دفة الحروب بشجاعته 

قدامه  . (1)وا 
 الث: أسد الدين شيركوه وخدمة األمير عماد الدين ونور الدين زنكي.المطلب الث

، وخاض معه كل حروبه ضد الصليبيين زنكي عماد الديناألمير  ظل أسد الدين شيركوه في خدمة
، وكان عماد الدين يحبه ويقدره ألنه كان مثله بطالا شجاعاا ًل يهاب (2)وكان معه يوم فتح مدينة الرها

الموت، وظل هكذا حتى كان معه في معسكره ليلة أن قتل عماد الدين، وعندها قام أسد الدين شيركوه بدور 
ظ معسكر المسلمين من الهرج والمرج الذي يحدث عادة عند مقتل القائد، ثم في غاية األهمية، ذلك أنه حف

-3332= هـ571-511قام بإعطاء خاتم الملك الخاص بعماد الدين لولده نور الدين محمود زنكي)
ا منا آ ا، وذلك كناية عن خالفته ألبيه الشهيد، ثم قام بحراسة نور الدين محمود حتى وصل سالما (3)م(٢٢١١
ة حلب، فعرف نور الدين هذا الجميل ألسد الدين، وصار من أقرب الناس إليه، ومن ذلك اليوم إلى مدين

والشام الجديد، وأصبح أخلص وأقوى  دمشق أصبح أسد الدين شيركوه قائد جيوش نور الدين محمود أمير
مراء الجيوش الشامية، ورجل المهام الصعبة الذي يعتمد عليه نور الدين محمود في النوازل وصعاب أ

 .(4)األمور، وكان له المواقف المشهورة والبطوًلت المشهورة
 

 المطلب الرابع: أسد الدين واكتشاف شخصية ابن أخيه صالح الدين األيوبي.
واهب ابن لقدرات وم ؛والمعلم الحقيقي والمكتشف البارع ،األستاذ األول ،كان أسد الدين شيركوه بحق

 حيث ،، وذلك منذ كان صالح الدين فتى يافعاا يوبيلدين األصالح ا أخيه صالح الدين يوسف بن أيوب

                                                                 

 .322، ص3؛ ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ج342، ص6( ابن خلكان، وفيات األعيان، ج(1
باًلنعطاف شرقا بجيشه  بلدوين األول ، إذ قاميبية األولىالحملة الصل أولى اإلمارات الصليبية التي تأسست في الشرق إبانالرها، ( 2(

الشرق  التي سرعان ما سقطت في يده، مؤسساا بذلك أول إمارة صليبية في سورياإلى الرها شمال غرب  أنطاكية أثناء حصار
، 1؛ الحموي، مصدر سبق ذكره، ج522، ص2م(.)البكري، مصدر سبق ذكره، ج3012هـ= فبراير  413في )ربيع األول  األوسط

 (.305ص
ين َزْنكِّي، وهو ابن عماد الدين زنكي بن آق سنقر )3(  ،نور الدين محمود زنكي، الملُك العادُل أبو القاسمِّ نور الدين محمود بن عمادِّ الدِّ 

 ُيلقَّب بالملك العادل، ومن ألقابه األخرى ناصر أمير المؤمنين، تقي  الملوك، ليث اإلسالم، كما ُلقَّب بنور الدين الشهيد رغم وفاته
 (.121، ص3، جزبدة الحلببب المرض. )ابن العديم، بس

؛ الذهبي، 142، ص3، ج، د. ت3ج، المطبعة الحسينية المصرية، القاهرة، مصر، ط4المختصر في أخبار البشر، ( أبو الفداء، 4(
، 1ج، تحقيق: شعيب األرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط21سير أعالم النبالء، 

 .522، ص20، جم(3112هـ=3431)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
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رأى فيه شيركوه بعين الخبير الفاحص أن الفتى الصغير يجمع بين عقل وحكمة أبيه نجم الدين أيوب، 
وشجاعة وفروسية عمه أسد الدين شيركوه، وزهد وورع أميره نور الدين، وهى خصال ثالث كفيلة بأن ترشح 

 .(1)مة فيما بعدهذا الفتى لقيادة األ
 ،نون القتالوتولى تدريبه على ف ،وضمه إليه ،فتعهده بالرعاية ،أدرك ذلك كله شيركوه في ابن أخيه

، ا، كما تولى تعليمه فنون السياسة والمناورة والمفاوضةا وهجوما وأساليب إدارة المعارك دفاعا  ،وقيادة الجيوش
وهو بمثابة  ،أسد الدين في كل مكان وفي مدن الشام ا يصحبها قويا وأصبح شابا  ،حتى نضج الفتى اليافع

ومن ًل يعرفهما يظن أن صالح الدين هو اًلبن الوحيد والمقرب ألسد الدين، ولعل تعليم  ،الذراع اليمنى له
 ).2)وتدريب صالح الدين من أهم وأفضل أعمال أسد الدين شيركوه

 وقيادة الحمالت النورية الثالث لضم مصر إلى بالد الشام:  المبحث الثاني: شيركوه
ــنية،   ــ ــليبيين، وحمالت نور الدين السـ ــ ــــرية حلقات الصــــراع المتتابعة بين الصـ شــــهدت األرض المصـ

والفاطميين الشـيعة على فترات زمنية قصــيرة، أدت في النهاية إلى إجالء الصــليبيين من مصــر، وســقوط 
 لمصرية بالصابغ السني، الذي افتقدته طوال قرنين من الزمان.الصرح الفاطمي، وصبغ األرض ا

 المطلب األول: الحملة النورية األولى. 
رته وبحكم خبرته العسكرية الطويلة وبصي ،ا من القادة الكبار في دمشقكان أسد الدين شيركوه قائدا 

زالة الدولة الفاطمية،  ،نه ًلبد من ضم الديار المصريةأيرى  ،وقتها العالم اإلسالمي السياسية ألوضاع وا 
، فلقد كان أسد الدين شيركوه م(3011ه=412)واسترجاع بيت المقدس بعد ضياعها بيد الصليبيين سنة 

لن يتم إًل  الصليبيين توحيد العالم اإلسالمي ضد الوجود الصليبي، وكان يرى أن النصر علىا بفكرة متأثرا 
ونور  ،مصر ضملكي ي دمشق لذلك كان شيركوه دائم اإللحاح على نور الدين ملك ر،ومص الشام بتوحيد

، ولكن الشام الدين يرى أن الوقت غير مناسب، فالجيوش مشغولة في قتال البؤر الصليبية في جميع أنحاء
 ).3)مصر بالكلية، بل انتظر الفرصة المناسبة ضمنور الدين لم يترك فكرة 

                                                                 

؛ عبد المنعم ماجد، تاريخ الخالفة الفاطمية، دار الفكر، عمان، األردن، 16( صفوان طه حسن، تاريخ األيوبيين والمماليك، ص(1
 . 100م(، ص2033هـ=3412، )3ط

 . 100( عبد المنعم ماجد، تاريخ الخالفة الفاطمية، ص(2
؛ محمد محمود خليل، اًلغتياًلت السياسية في مصر في عصر الدولة الفاطمية 475، ص1التاريخ، ج( ابن األثير، الكامل في (3
 . 341م(، ص2006هـ=3422م( ، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر،)3363-171هـ=152-576)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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 (2)وضرغام (1)شاورالوزيرين الخالف على أشده بين و كانت األوضاع في مصر شديدة اًلضطراب، 
الفاطمي ليس له من األمر شيء، ولقد انتصر ضرغام على شاور  (3)والخليفة العاضد ،على منصب الوزارة
ا را وأمو  ،ا بالملك العادل نور الدين محمود وضمن له ثلث إيراد مصرفذهب مستنجدا  ،وأخرجه من مصر

مصر م لضأخرى إن هو أعانه على استعادة وزارته المفقودة، فوجد في ذلك نور الدين الفرصة المناسبة 
لف قائد جيوشه أسد الدين شيركوه على أن يتوجه إلى مصر لذلك الغرض، ففرح األسد لملكه في الشام، فك

 ،ومعه ألف رجل فقط صالح الدين األيوبي وابن أخيه ،في صحبته تلميذه دمشق وخرج من ،بهذه المهمة
 يقدم إلى هذا الغرض رجالا  فبقي نور الدين، وفي ذلك يقول ابن األثير:" (4)مـ(3374=ه551)وذلك سنة

وتارة يمنعه  ،ى على الفرنجالملك والتقو   منلب الزيادة طو  ،فتارة يحمله رعاية قصد شاور بابه ،ويؤخر أخرى
، ويذكر علي محمد (5)"ما ًل يفيباستقرت قاعدته ر  نوتخوف أن شاور إ ،خطر الطريق وأن الفرنج فيه

                                                                 

ة من و الذي انتزع الوزار شاور، أبو شجاع السعدي، الملقب أمير الجيوش، وزير الديار المصرية أيام الملك الفاطمي العاضد، وه (1)
البداية م(.)ابن كثير، 3371 -3372هـ=575-ـ552يدي رزيك، وهو أول من أستكتب القاضي الفاضل، وقد حكم مصر من )

  (.251، ص32، جم(3122هـ=3402، )3ج، تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط34والنهاية، 
وزير آخر خلفاء الدولة الفاطمية العاضد، الذي استولى على الديار المصرية، وهرب منه شاور إلى نور الدين الضرغام، ( ضرغام، (2

ْرغام قد ُقتَِّل فِّي ) ين شيركوه، فدخلوا مصر، فوجدوا الض  مايو  22هـ= 551ُجَماَدى اآلخرة  22يستنجد به عليه، فسيَّر معه أسد الد ِّ
 Paine Mike: The Crusades, The Pocket Essentials؛  117، ص3المختصر، جم(.)للمزيد ينظر أبو الفداء، 3374

Herts(uk),2001,P.P,48-49. .) 
( العاضد، الخليفة الحادي عشر من خلفاء بني عبيد بمصر، والرابع عشر بالثالثة الذين ولوا بالمغرب المهدي والقائم والمنصور، (3

م(، وبويع في رجب بعد موت ابن عمه الفائز بنصر هللا سنة 3345هـ=540)م(، وقيل عام 3350هـ=545ولد عام )
 21م(، وعمره 3363سبتمبر  24هـ=576محرم  33سنة وشهور، وتوفى العاضد يوم عاشوراء ) 33م(، وهو ابن 3370هـ=555)

ابه أموره فرآها في إدبار، فأصسنة، واختلفوا في سبب وفاته على أقوال: أحدها أنه تفكر في  33سنة، فكانت أيامه في الخالفة 
جرح عظيم فمات منه، والثاني إنه لما خطب لبني العباس بلغه فاغتم ومات، وقيل إن أهله أخفوا عنه ذلك، وقالوا إن سلم فهو 

ن مات فال ينبغي أن ننغص عليه هذه األيام التي بقيت من عمره، والثالث أنه لما أيقن بزوال دولته كان في يده خا م له تيعلم، وا 
فص مسموم فمصه فمات منه، وجلس صالح الدين في عزائه، ومشى في جنازته، وتولى غسله وتكفينه ودفنه عند أهله، واستولى 
السلطان صالح الدين على ما في القصر من األموال والذخائر والتحف والجواهر والعبيد والخدم والخيل والمتاع وغيره.)للمزيد ينظر 

، 5الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، القاهرة، مصر، د. ط، د. ت، ج ابن تغري بردي، النجوم
 (.115-114ص

ج، دار 2؛ ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي، 231، ص22؛ النويري، نهاية األرب، ج444، ص2( ابن خلكان، وفيات األعيان، ج(4
؛ مصطفى حسن محمد الكيالني، ريتشارد قلب األسد 75، ص2م(، ج1173هـ=3436، )3الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .17م(، ص3110هـ=3430، )1، العدد2، القاهرة، مصر، المجلد مجلة كلية اآلداب بجامعة سوهاجومشروع غزو مصر، 
 .475، ص1( ابن األثير، الكامل، ج(5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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
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نور الدين محمود إرسال حملة عسكرية إلى مصر بقيادة أسد الدين  وراء قرارالصالبي َأنَّ هناك هدفين 
 :(1)وهما ،شيركوه
الوقوف عن كثب على أوضاع مصر الداخلية تمهيداا لضمَّها، وبخاصة أن شاور وعده إن هو عاد  -3

ل نفقات الحملة  إقامة أسد الدين شيركوه وجنده في مصر. من  ؤَ ويُ  ،إلى منصبه، سيتحمَّ
 .شاور، الوزير الفاطمي المخلوع إلى منصبهإعادة  -2

عادة شاور للوزارة.  المقصد األول: أسد الدين شيركوه والقضاء على الوزير الضرغام وا 

وبعسكره المكون من ألف رجل فقط إلى  ،س جيش دمشقأوصل أسد الدين شيركوه على ر 
ا يقاتلهم، ولكن كره الجند الفاطمي حيث اشتبك مع جيش ضرغام، )2(بلبيس مدينة ، وبقي ضرغام أياما

أسرته،  دلضرغام ألمور منها: قتله قوادهم، وأعيان البالد، إذ كان يأخذ بالضنة حتى بين أصحابه وأفرا
تقدمه  شيركوه ثم واصل، (3)جعلهم ينحرفون عنه، مما دعا الخليفة العاضد بدوره إلى التخلي عن تأييده له

بعدها تقلد شاور الوزارة للخليفة العاضد مرة ثانية، وتلق ب بالملك و  ،إلى القاهرة حتى قضى على ضرغام
ا للوفاء بالعهود انتظارا  القاهرة بظاهرركوه شيوأقام المنصور، وكتب العاضد سجالا له بتفويض الوزارة، 

وهدده، فما كان من شيركوه إًل أنه دخل  دمشق وأمره بالرجوع إلى ،ولكن شاور غدر به ،والمواثيق مع شاور
وأرسل إلى شاور بأنه لن يتحرك من مكانه إًل بأمر قائده الملك العادل نور الدين  ،مدينة بلبيس وامتنع بها

ولما  ،وامر قائده، حتى ولو كان هذا الجندي هو أعظم فرسان زمانهمحمود، وهكذا يكون الجندي الممتثل أل
كان شاور رجل ًل يهمه إًل مصالحه الخاصة ومنصبه، فلقد أسرع وأرسل للصليبيين في الشام يستنجد بهم 

اميون الش ضمعلى أسد الدين، وكان الصليبيون منذ أن توجه أسد الدين إلى مصر قد أيقنوا الهالك إذا 
وقد بذل لهم شاور أمواًلا طائلة من أجل  ،جاءتهم استغاثة شاور فرحوا بها وأرسلوا جيوشهم مصر، فلما

م عن وًل أي شيء يردعه ،وهكذا نرى أهل الدنيا ًل يبالون بشيء إًل بدنياهم ،اًلنتصار على بني دينه
 ).4)تحصيل دنياهم

 
 

                                                                 

لدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس، دار المعرفة، بيروت، صالح الدين األيوبي وجهوده في القضاء على ا( علي محمد الصالبي، (1
 .210، ص (2002هـ=3421، )3لبنان، ط

( بلبيس، بكسر الباءين، وسكون الالم، وياء وسين مهملة، مدينة مصرية من أقدم المدن، بينها وبين فسطاط مصر، عشرة فراسخ (2
ج، 1مراصد اإلطالع على أسماء األمكنة والبقاع، ابن عبد الحق البغدادي، كم( ، على طريق الشام. ) 7-4)الفرسخ الواحد ما بين 

 (.237، ص3، جم(3113هـ=3432، )3دار الجيل، بيروت، لبنان، ط
 .100م( ، ص2033هـ=3412، )3( عبد المنعم ماجد، تاريخ الخالفة الفاطمية، دار الفكر، عمان، األردن، ط(3
 .23ص( عبد الرحمن عزام، صالح الدين، (4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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 ر.المقصد الثاني: الصليبيون وفرض الحصار على الجيش الشامي في مص
وحاصروا الجيش الشامي وأسد الدين شيركوه  ،اجتمعت الجيوش الصليبية مع عساكر شاور الخائن

ليس لها خندق وًل و  ،مع أن سورها قصير جداا يقفزه الفارس بفرسه ،وهو ممتنع بها ،في بلبيس ثالثة أشهر
ذي ظل ال ،أي تحصينات، ومع ذلك لم يجسروا على اقتحام المدينة من شدة خوفهم من أسد الدين شيركوه

ا بألف رجل ًل غير وهم عشرات األلوف، وفي هذه الفترة أغار نور الدين على أمالك  ونهارا يقاتلهم ليالا 
 ،وراسلوا أسد الدين في الصلح ،ن على باقي أمالكهم، فخاف الصليبيو (1)وفتح تل حارم ،الصليبيين في الشام

ام أسد الدين، ألنه لم يعلم ما فعله نور الدين بالش على أن يخرج كل منهم ومن الشاميين إلى بالدهم فوافق
 ).2)بالفرنج، ورأى األقوات والذخائر قلت عليه

 الصليبيين الذين شاهدوا أسد الدين شيركوه يوم حصارويروي ابن األثير هذه الرواية على لسان أحد 
 ،ى ساقتهموبيده عود من حديد يحم ،خرهمآوبقى في  ،أخرج أصحابه بين يديه :"قال ،ثم يوم الصلح ،بلبيس

رنج، أما تخاف أن يغدر بك هؤًلء المصريون والف :والمصريون والفرنج ينظرون إليه، فتقدمت منه وقلت له
رى ما أفعله، كنت حتى كنت ت ،ليتهم فعلوه يا "وًل يبقى لكم بقية؟ فقال شيركوه: ،صحابكوقد أحاطوا بك وبأ

وهللا أضع السيف فال يقتل منا رجل حتى يقتل منهم رجال، وهللا لو أطاعني هؤًلء لخرجت إليكم من أول 
ذه البالد هكنا نعجب من فرنج  "فقام هذا الصليبي بالتصليب على صدره وقال: ،ولكنهم امتنعوا ،يوم

 .(3)"واآلن فقد عذرناهم ،ومبالغتهم في صفتك وخوفهم منك
 المطلب الثاني: الحملة النورية الثانية. 
متردية واألوضاع ال ،ا على الوزير الخائن شاورغيظا  قطعوهو يت ،رجع أسد الدين شيركوه إلى الشام

 الصليبيين وخونة المصريين، وهو ما زال يلح على علىا لمعاودة الكرة في الديار المصرية، ويتحرق شوقا 
الملك العادل نور الدين محمود في العودة إلى مصر، حتى وافق نور الدين على ذلك سنة 

وأرسل  أسرع شاور كعادته ، حيث، وانطلق أسد الدين في جيش يقدر بألفين من المقاتلينم(3376هـ=572)
حقيق مبتغاهم وت ،لفة من أجل إدراك ثأرهم مع أسد الدينؤ وف مه بألؤو للصليبيين بالشام يستنجد بهم، فجا

غ شاور حتى بل ،لم يزل أسد الدين يتحدث بذلك بين الناس :"قال القاضي أبو المحاسن  باحتالل مصر،
وأنه ًل بد له من  ،وعلم أن أسد الدين قد طمع في البالد ،ذلك وداخله الخوف على البالد من األتراك

يعينونه على استئصال و  ،اا كليا فرنج وقرر معهم أنهم يجيئون إلى البالد ويمكنونه فيها تمكينا فكاتب ال ،قصدها
أن يملكها  ،وبلغ ذلك نور الدين وأسد الدين فاشتد خوفهما على مصر ،بحيث يستقر قدمه فيها ،أعدائه

                                                                 

 (.214، ص32تل حارم، أهم القالع العسكرية الصليبية، وتقع في شمال سورية. )ابن كثير، البداية والنهاية، ج )1(
؛ علي محمد الصالبي، صالح الدين األيوبي 214، ص32؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج341، ص2أبو شامة، الروضتين، ج (2)

 .214وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية، ص
 .476، ص1( ابن األثير، الكامل، ج(3
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الح الدين رحمه وألزم ص ،وأنفذ نور الدين معه العسكر ،فتجهز أسد الدين ،الكفار فيستولوا على البالد كلها
  .(1)"على كراهية منه لذلك ،هللا بالمسير معه

، قة الباَبْينثم عسكر في منط ،وكان أسد الدين يتحرك بسرعة لخفة جيشه، فوصل إلى الصعيد وفتحه
جمادى األولى  25)فأدركوهم في ،وسارت العساكر المصرية والفرنج وراءهم، (2)بالقرب من مدينة المنيا

وقد رفعت له الجواسيس األخبار عن ضخامة الجيش الصليبي ومن معه م(، 3376مارس  32هـ=572
ليحهم لقلة عددهم وتس ؛ا بالرجوع إلى الشامفأشاروا جميعا  ،ا مع قادة جيشهمن عساكر شاور، فعقد اجتماعا 

فإلي أين نلتجيء، وبمن  -يه ف شك وهو الذي ًل -وقالوا له:" إن نحن انهزمنا ،(3)وبعدهم عن أوطانهم
ذلك:  واقال فلما َودُّون لو شربوا دماءنا؟يَ نحتمي، وكل في هذه الديار من جندي وعامي وفالح عدوُّ لنا، و 

 فال رواألس والجراح القتل يخاف من وقال:" المشهور، بالمكان الشجاعة من وكان النورية، المماليك أحد قام
ا يكون  بل الملوك، يخدم  وبالء غلبة غير من العادل الملك إلى عدتم لئن وهللا بيته، في النساء مع أو فالحا

 تأخذون أ لكم: ويقول هذا، يومنا إلى أخذتموه ما بجميع عليكم وليعودن إقطاعاتكم، ليأخذن فيه، تعذرون 
  .(4)الكفار" فيها يتصرف المصرية الديار هذه مثل وتسلمون  عدوهم، من وتفرون  المسلمين، أموال

خطة  ووافقه ابن أخيه صالح الدين، ثم قام أسد الدين شيركوه بوضع ،أسد الدين على القتالوأصر 
هو في كتيبة  هجميثم  ،الجيش الصليبي لقلب الجيش المسلمستدرج معظم يبحيث  ،في غاية الذكاء عسكرية

 اعظيما  امنتقاه من خالصة األبطال على مؤخرة الجيش الصليبي، فوضعه في شبه دائرة، وانتصر انتصارا 
(5). 

توجه أسد الدين وجنده الشامي  م(3376مارس32هـ=572جمادى األولى 25) بعد معركة البابين
بعد أن استدعاه أهلها الذين أرادوا نصرة إخوانهم المجاهدين الشاميين، ثم ترك بها  ، وذلكاإلسكندرية إلى

عيد لمواصلة الفتح، فانتهز الصليبيون الفرصة وحاصروا ثم توجه إلى الص ،حامية يقودها صالح الدين
قيادة لنصرة أهل اإلسكندرية والجيش الشامي ب الدين سدأا طيلة تسعة أشهر، فعاد ا عنيفا اإلسكندرية حصارا 

                                                                 

بأخبار األئمة الفاطميين الخلفا، تحقيق: جمال الدين الشيال، وزارة  ؛ المقريزي، اتعاظ الحنفا34، ص2( أبو شامة، الروضتين، ج (1
 .226، ص1م(، ج3117هـ=3437، )2األوقاف، القاهرة، مصر، ط

ج، 3عروس الصعيد. )للمزيد ينظر المقريزي، البيان واإلعراب عما بأرض مصر من األعراب،  ُتلقب باسم مدينة مصرية( المنيا، (2
 (.22ـ، ص3م(، ج3246هـ=3271تحقيق: فردناد واسطون فيلد، طبعة: جوتنجن، ألمانيا، )

لباطني في مقاومة التغلغل ا« الشهيد»ونجاح المشروع اإلسالمي بقيادة نور الدين محمود  عصر الدولة الزنكية، علي محمد الصالبي )3(
عبد الرحمن عزام، ؛ 551، صم(2006هـ=3422، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة ، مصر، )3والغزو الصليبي، ط
 .22صالح الدين، ص

 .551، المرجع السابق، صالصالبيعلي محمد ؛ 32، ص2مصدر سبق ذكره، ج( أبو شامة، 4(
الَّبي، 22، صصالح الدينعبد الرحمن عزام، ( 5(  .551، صعصر الدولة الزنكية؛ َعلي محمد الصَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1
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اشترط ا جعلهم يطلبون منه الصلح، فا شديدا يوبي، فخاف الصليبيون منه خوفا ابن أخيه صالح الدين األ
 .(1)وًل يتملكوا منها قرية واحدة فوافقوا ،رعليهم مغادرة مص

لم يعلم أسد الدين شيركوه عندما اتفق مع الصليبيين على الخروج من مصر، أن الخيانة والعمالة التي 
عهد فيه بدفع مائة يت ،ا مع الصليبيينا سريًّ سوف تدفعه ألن يعقد اتفاقا  ،في دم الوزير الخائن شاور يتسر 

لخائن كي يتقووا بها على حرب نور الدين في الشام، لم يكتف ا ،إيراد البالد للصليبيينا من ألف دينار سنويًّ 
بهذه الفعلة القذرة، بل اتفق معهم على أن يكون للصليبيين حامية من كبار فرسانهم تحرس أبواب القاهرة 

 .(2)م( 3376ـ=ه572)وذلك سنة 
والمصريين أو السهر على راحتهم! لم يكن بقاء هذه الحامية من أجل الحرص على سالمة مصر 

وهو ما حدث  ،تمهيداا لعودة الصليبيين مرة أخرى في الفرصة المناسبة ،بل كانت ترصد األخبار واألحوال
 primum األول عموري )، عندما أرسلت الحامية الصليبية إلى م(3371=ه574)بالفعل في أوائل 

Amuri)  تعرفه أن األوضاع مهيئة في مصر  م(،3372-3361=هـ569-557)بيت المقدسملك مملكة
 .(3)الصليبية مصرلدخول القوات 

وكانت مدينة بلبيس أولى  ،وانطلق إلى مصر بأقصى سرعة ،جيوشه )عموري األول(حشد ولقد 
ا هي بحيث لم يتركوا منها أحداا كم ،حيث قام الصليبيون هناك بمجزرة مرعبة ألهل المدينة كلها ،محطاته

الوحشية، ثم نزلوا إلى القاهرة وضربوا عليها حصاراا شديداا، فأقدم الخائن شاور على فعلة عادتهم البربرية 
بيون، حيث أقدم على حرق القاهرة ليرجع عنها الصلي ،وأيضا في غاية الغباء السياسي ،في غاية الحقارة والذلة

به  د إلى نور الدين يستغيثون عاضخليفة الفأرسل الناس وعلى رأسهم ال ،يوماا  54وظلت النار تأكل القاهرة 
 من نسائي شعور هذه وقال:" النساء، شعور الكتب في ، وأرسل(4)من الصليبيين والوزير الخائن شاور

 .(5")الفرنج من لتنقذهن بك يستغثن قصري

حياته  الخطوة األخيرة في تحقيق حلم بالنسبة ألسد الدين شيركوه إلى بالد الشام مصر ضملقد كان 
لطرد العدو الصليبي الجاثم على األرض المقدسة منذ سبعين سنة، لذلك فإننا نجد  ،بتوحيد العالم اإلسالمي

                                                                 

-152؛ محمد محمود خليل، اًلغتياًلت السياسية في مصر في عصر الدولة الفاطمية )21( عبد الرحمن عزام، المرجع السابق، ص(1
 . 354م( ، ص2006هـ=3422دبولي، القاهرة، مصر، )م( ، مكتبة م3363-171هـ=576

 .447، ص2ابن خلكان، وفيات األعيان، ج ؛31، ص30ابن األثير، الكامل، ج( 2(
ج، تحقيق: مفيد قمحية وجماعة، دار الكتب العلمية، 11؛ النويري، نهاية األرب في فنون األدب، 42، ص2الروضتين، ج( أبو شامة، 3(

 .224، 22م( ، ج2004هـ=3424)، 3بيروت، لبنان، ط
 .224، 22النويري، المصدر السابق، ج؛ 42، ص2المصدر السابق، ج، أبو شامة، 31، ص30( ابن األثير، الكامل، ج4(

 .224، 22؛ النويري، المصدر نفسه، ج447، ص2( ابن خلكان، وفيات األعيان، ج(5
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في وهو ًل يفكر إًل  م(،3374هـ=551)سنة  دمشق أن أسد الدين شيركوه منذ أن قاد الجيش وانطلق من
 .مصر والمعاودة إليها مرة بعد مرة، على الرغم من األهوال والشدائد التي ًلقاها في كل مرة ضم

 المطلب الثالث: الحملة النورية الثالثة. 
 عندما جاءته رسالة نور الدين محمود بالقدوم ،(1)ا في مدينة حمصكان أسد الدين مقيما 

فركب البطل العجوز الذي جاوز الستين فرسه حتى وصل  من الصليبيين، استعداداا إلنقاذ مصر حلب إلى
جاء هو ما ، و وجهزه بجيش مكون من ألفي فارس ،فسر نور الدين بذلك جداا  ،حلب قبيل الغروبإلى مدينة 

 وسفي الدين صالح منهم األمراء، من أخرى جماعة الدين أسد إلى على ذكره ابن األثير بقوله:" وأضاف
 المسير دينال صالح وكره بيته، ذهاب وفيه الدين صالح مسير الدين نور أحب منه، كره على أيوب، بن
 وانطلق ،مصر ضممتطوعة الشام لوقام أسد الدين بجمع ستة آًلف فارس آخر من ، (2)وملكه" سعادته وفيه

 .(3)األسد يزأر ويرعد ويبرق ويتوعد الصليبيين والخونة المنافقين في مصر

كان الصليبيون في قمة الخوف والفزع من مجرد ذكر اسم أسد الدين شيركوه، فلقد كان كابوسهم و  
عوا لى جناح السرعة أجمالمفزع الذي يقض مضاجعهم، فلما جاءتهم األخبار بقدوم األسد وجنده الشامي ع

بعد أن هزموا بها مرتين من قبل على يد أسد الدين، وبالفعل رحلوا مذعورين  ،أمرهم على الرحيل من مصر
قد نصره هللا ا هذه المرة، فلا واحدا ا من غير أن يشهر سيفا هاربين، ودخل األسد المظفر القاهرة فاتحاا منتصرا 

 .(4)عز وجل بالرعب
 ،هليهلك فيها هو وأصحاب ؛لدعوة طعام مسموم الدين شيركوه أن يستدرج أسدحاول شاور الخائن 

وهدده بأن  ،وكان رجالا صالحاا مجاهداا نهى أباه عن هذه الفعلة ،ولكن الكامل بن شاور اًلبن األكبر لشاور
 "انقتلن جميعا لوهللا لئن لم نفعل هذا : " وقال كلمته الشهيرة عندما قال له أباه الخائن شاور ،سيخبر شيركوه

وألن نقتل ونحن مسلمون والبالد إسالمية، خير من أن نقتل وقد ملكها الفرنج، فإنه  ،صدقت:" قال الكامل
 ).5)ليس بينك وبين عود الفرنج إًل أن يسمعوا بالقبض على شيركوه

وأنفذ العاضد ، (6)بإعدامه الخليفة العاضد حيث أمر ،لقي شاور جزاء خيانته وعمالته للصليبيينولقد 
ربيع اآلخر  36إلى أسد الدين شيركوه خلعه الوزارة، ولقب بالملك المنصور أمير الجيوش، وذلك في )

                                                                 

 ،تعتبر ثالث أكبر مدن البالد من حيث عدد السكان، بعد دمشق وحلب( حمص، بالكسر، ثم السكون والصاد مهملة، مدينة سورية، 1(
 (.102، ص2وفي طرفها القبلي قلعة حصينة على تل عال كبيرة، وهي بين دمشق وحلب. )الحموي، معجم البلدان، ج

 .34، ص30ابن األثير، الكامل، ج (2)
 .446، ص2األعيان، ج؛ ابن خلكان، وفيات 34، ص30( ابن األثير، المصدر السابق، ج(3
 .446، ص2؛ ابن خلكان، المصدر السابق، ج50، ص2؛ أبو شامة، الروضتين، ج150، ص3( ابن العديم، زبدة الحلب، ج(4
؛ محمد محمود خليل، اًلغتياًلت السياسية 150، ص3؛ ابن العديم، زبدة الحلب، ج34، ص30( ابن األثير، الكامل في التاريخ، ج(5

 .351في مصر، ص
 .224، 22؛ النويري، نهاية األرب، ج57، ص2أبو شامة، الروضتين، ج( (6

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
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وتوحيد مصر  ة،الدولة الفاطمي وأخذ في التدبير والعمل من أجل إسقاط م(،3371يناير  36هـ= 574
-517) المستضيء بأمر هللا خاصة بعد إلحاح الخليفة العباسي ،والشام تحت حكم نور الدين محمود

على ذلك األمر، ولكن القدر المحتوم واألجل المكتوب جاء لألسد في ميعاده  م(3320-3342هـ=565
بعد أن  م(،3371مارس  22ـ=ه574جمادى األخر 22)المعلوم فأصيب األسد بذبحة صدرية قتلته في 

لقد خاض هذا البطل أكثر من مائة  ،مصر، وسبحان هللا بضموكلل سعيه وجهاده الطويل  ،حقق مراده
 .(1)ولكنه مات على فراشه ،اا حثيثا وسعى لها سعيا  ،وتعرض للشهادة في كل موطن ،وخمسين موقعة

سالمهرجل اللحياة ال حقيقية ترجمة بطللقد كانت سيرة هذا ال  مالا يرى له ع وًل ،مجاهد المعتز بدينه وا 
والذي كانت أخباره ووقائعه في نفوس عدوه وتطهير المقدسات اإلسالمية،  سوى تحرير األرض المحتلة،

وتخرج  ،ةالذي ترك لنا مثل هذه السير  ،على األسد شيركوههللا  رحمةكفزع الزًلزل واألعاصير والبراكين، ف
 .من مدرسة بطولته وشجاعته وحلقة جهاده الناصر صالح الدين

 الخاتمة، وتتضمن أهم النتائج والتوصيات

بعد هذه الجولة البحثية، التي تضمنت دراسة متخصصة في سيرة الملك المنصور أسد الدين شيركوه، أحد 
أهم الشخصيات العسكرية األيوبية، ومعرفة األصول التاريخية التي يعود إليها، والمناصب العسكرية التي 

وقية، وبعد ذلك الزنكية، ودوره في توحيد مصر وبالد الشام؛ لمواجهة األخطار تقلدها في خدمة الدولتين السلج
الصليبية التي كانت تغتصب األرض العربية، وتدنس مسرى الرسول صلى هللا عليه وسلم، ما هيأ األسباب 

رساء القواعد األولى إلقامة الد لة األيوبية، و جميعاا ًلبن أخيه صالح الدين في القضاء على الدولة الفاطمية، وا 
ا للقادة العسكريين المسلمين، الذين  ويبين الباحث هنا أهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها، لتكون نبراسا

 يحلمون في تحقيق الوحدة العربية، وهذه النتائج، والتوصيات كما يلي:

 أوًَّل: النتائج:

 خلص الباحث من خالل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج، وهي:

أسد الدين شيركوه يعود في أصوله التاريخية إلى األمة الكردية الكبيرة، وعلى وجه التحديد الطائفة  إن -3
 الروادية منها.

إن أكثر ما اتصف به أسد الدين شيركوه هو " الشجاعة"، األمر الذي شجع البيت الزنكي على  -2
ا العسكرية ماحتضانه، هو وبقية أفراد العائلة األيوبية في مؤسسات الدولة   نها. الزنكية، وتحديدا

                                                                 

ج، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة 60تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماتل، ( ابن عساكر، (1
؛ عبد 150، ص3؛ ابن العديم، مصدر سبق ذكره، ج224، 21، ج م(3115هـ=3435العمري، دار الفكر، بيروت، لبنان، د. ط، )

 .11الرحمن عزام، صالح الدين، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D8%A1_%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D8%A1_%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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إن قيادة أسد الدين شيركوه للجيش الزنكي إلى مصر، إلعادة الوزير شاور إلى الوزارة، ونجاحه في  -1
هذه المهمة بـ" إقتدار"، فد كشفت جوانب مهمة من قدراته العسكرية العالية، األمر الذي أدخل الرعب 

 في قلوب الصليبيين في الشام.
الدين شيركوه إلى منصب الوزارة في عهد الخليفة الفاطمي العاضد، قد سهل وصول  إن وصول أسد -4

ابن أخيه صالح الدين بن يوسف فيما بعد من تقلد منصب الوزارة، على الرغم من أنه لم يتجاوز 
 الثانية والثالثين من العمر.

وجود األمة العربية  إن وحدة بالد الشام ومصر، من األهمية بمكان؛ لمواجهة األخطار التي تهدد -5
واإلسالمية، وذلك لعناصر القوة التي تتوفر لهما، والتي ًل تتوفر لبقية الدول العربية واإلسالمية 

 األخرى.
إن مصر وبالد الشام، كانت محط أنظار الطامعين الصليبيين، حيث ظلت هذه البالد، وجهة الحمالت  -7

 الصليبية طوال مائتي عام.
ل الصليبيين األول في المنطقة العربية، حيث انطلقت منها الجيوش إن فلسطين كانت مركز ثق -6

الصليبية أكثر من مرة اتجاه مصر، للقضاء على أي مشروع حكم سياسي يتطلع إلى مواجهة الغزو 
 الصليبي للمنطقة العربية. 

لوزيرين اإن الصراع السياسي في أواخر عهد الدولة الفاطمية، وعلى وجه التحديد الصراع السياسي بين  -2
 شاور والضرغام، قد عجل بنهاية الدولة الفاطمية، التي أصبحت عبئا على الشعب المصري. 

 ثانًيا: التوصيات:
إعداد المزيد من الدراسات واألبحاث المحكمة حول شخصية القائد األيوبي أسد الدين شيركوه، ودوره  -3

 محمود زنكي. الجهادي، وعالقته بكل من عماد الدين زنكي، واًلبن نور الدين
أهمية اغتنام الفرص أوًلا بأول، ولعل اغتنام نور الدين حاجة الوزير شاور للمساعدة في العودة للحكم،  -2

كانت من أهم الفرص التي اغتنمها نور الدين زنكي، حيث كانت سبباا في ضم مصر، وتوحيدها 
 مع بالد الشام، والقضاء على الدولة الفاطمية.  

اًلستفادة من الخطط العسكرية المحكمة، التي دبرها شيركوه لمواجهة الغزو الصليبي في بالد الشام  -1
ومصر، واًلنتصار عليهم، رغم الفارق الكبير في اإلمكانات العسكرية التي كانت لصالح 

 الصليبيين.
خطار واجهة األضرورة العمل الجاد على توحيد العالمين العربي واإلسالمي بكل السبل والوسائل لم -4

والتحديات التي تواجه األمتين العربية واإلسالمية. فحالة اًلنقسام العربي واإلسالمي، هي المدخل 
الذي تسلل منه الصليبيون ًلحتالل بيت المقدس قبل ثمانمئة عام، وهو ما تكرر في القرن العشرين 

 حينما احتل اليهود أرض فلسطين وبيت المقدس. 
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لخونة مباشرة، بعد استتباب األمن في البالد، وذلك خشية لجوئهم لبث الفوضى، ضرورة القضاء على ا -5
 واًلنقالب على الحكم الجديد. 
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 المصادر والمراجع
 المصادر:-أوَّلً 
 (: م1322=هـ625: تـ) الشيباني )...(الكرم أبي بن علي الحسن أبو، األثير ابن  -3

 ،2ج، تحقيق: عبد هللا القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط33الكامل في التاريخ، 
 . (م3114هـ=3435)

 (: م1512=هـ281: تـ) األندلسي البكري  العزيز عبد بن هللا عبد، البكري  -2
بيروت،  ج، تحقيق: مصطفى السقا، عالم الكتب،4معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، 

 .(م3121هـ=3401)، 1لبنان، ط
 (: م1261=هـ812: تـ) األتابكي بردى تغري  بن يوسف، بردى تغري  ابن -1

 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، القاهرة، مصر، د. ط، د. ت.
 (: م1331=هـ636: تـ) هللا عبد أبو الحموي  هللا عبد بن ياقوت، الحموي  -4

 .(م3115هـ=3435)، 2ج، دار صادر، بيروت، لبنان، ط6معجم البلدان، 
 (: م1383=هـ681: تـ) بكر أبي بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبو، خلكان ابن -5

ج، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، د. ط، 2عيان وأنباء أبناء الزمان، وفيات األ
 د. ت.

 (: م1221=هـ128: تـ) عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس: الذهبي -7
ج، تحقيق: شعيب األرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، 21سير أعالم النبالء، 
 .(م3112هـ=3431)، 1بيروت، لبنان، ط

 (: م1361=هـ665: تـ) المقدسي إبراهيم بن إسماعيل بن الرحمن عبد، شامة أبو -6
ج، تحقيق: إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، 5الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية، 

 . (م3116هـ=3432)، 3بيروت، لبنان، ط
 (: م1228=هـ121: تـ) البغدادي الحق عبد بن المؤمن عبد، البغدادي الحق عبد ابن -2

، 3ج، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط1على أسماء األمكنة والبقاع،  مراصد اإلطالع
 .(م3113هـ=3432)

 م(: 1115هـ=511)تـ: الشافعي علي بن الحسن بن هبة هللا بن عبد هللا ، ابن عساكر -1
ج، تحقيق: محب الدين أبي سعيد 60، تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماتل
 .(م3115هـ=3435)عمر بن غرامة العمري، دار الفكر، بيروت، لبنان، د. ط، 

 (: م1386=هـ685: تـ)الملطي توما بن أهرون  بن غريغوريوس، العبري  ابن -30
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 ،1ج، تحقيق: أنطون صالحاني اليسوعي، دار الشرق، بيروت، لبنان، ط3تاريخ مختصر الدول، 
 .(م3112هـ=3432)
 (: م1363=هـ665: تـ) هللا هبة بن أحمد بن عمر القاسم أبي الدين كمال، العديم ابن -33

ج، وضع حواشيه: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 3زبدة الحلب من تاريخ حلب، 
 . (م3117هـ=3436)، 3ط

 (: م1223=هـ123: تـ) علي بن إسماعيل الدين عماد، الفداء أبو -32
 ، د. ت.3ج، المطبعة الحسينية المصرية، القاهرة، مصر، ط4المختصر في أخبار البشر، 

 (: م1222=هـ112: تـ) الفداء أبو القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل، كثير ابن -31
، 3ج، تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط34البداية والنهاية، 

 .(م3122هـ=3402)
 :م(1223ـ=ه123الكندي، بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب)تـ: -34

 ج، تحقيق: محمد بن علي بن الحسين األكوع الحوالي، صنعاء،2السلوك في طبقات العلماء والملوك، 
 م(.3115هـ=3437) اليمن، د. ط،

 م(:1221هـ=825)المقريزي، أحمد بن علي المقريزي.  -35
يين الخلفا، تحقيق: جمال الدين الشيال، وزارة األوقاف، القاهرة، اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطم

 م(.3117هـ=3437، )2مصر، ط
 م(:1221هـ=825)المقريزي، أحمد بن علي المقريزي.  -37

ج، تحقيق: فردناد واسطون فيلد، طبعة: جوتنجن، 3البيان واإلعراب عما بأرض مصر من األعراب، 
 م(.3246هـ=3271ألمانيا، )

 (:م1222=هـ122: تـ) الوهاب عبد بن أحمد الدين شهاب، النويري  -36
ج، تحقيق: مفيد قمحية وجماعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 11نهاية األرب في فنون األدب، 

 .(م2004هـ=3424)، 3ط
 (: م1228=هـ121: تـ) مظفر بن عمر الدين زين، الوردي ابن -32

 . (م3117هـ=3436)، 3ج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2تاريخ ابن الوردي، 
 :المراجع العربية-ثانًيا
، غزة، 3صالح الدين األيوبي في المصادر العربية والفرنجية المعاصرة له، طسامي أبو زهري،  -3

 م(.2031هـ=3415فلسطين، )
 م(.  2030هـ=3413، )3فكر، عمان، األردن، طتاريخ األيوبيين والمماليك، دار الصفوان طه حسن،  -2
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، مؤسسة قطر للنشر، الدوحة، 3صالح الدين وا عادة إحياء المذهب السني، طعبد الرحمن عزام،  -1
 م(.2032هـ=3411قطر، )

الَّبي -4 عصر الدولة الزنكية ونجاح المشروع اإلسالمي بقيادة نور الدين محمود ، َعلي محمد محمد الصَّ
مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، ، 3طة التغلغل الباطني والغزو الصليبي، في مقاوم« الشهيد»

 (.م2006=هـ3422)مصر،  القاهرة،
صالح الدين األيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت  ،محمد الصالبي يعل -5

 .(م2002هـ=3421)، 3المقدس، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط
صفحات من تاريخ الحروب الصليبية، دار الهدى للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ، الباقوري  عالعبد ال -7
 م(.3112هـ=3437) ،3ط
 م(. 2033هـ=3412، )3تاريخ الخالفة الفاطمية، دار الفكر، عمان، األردن، طعبد المنعم ماجد،  -6
اًلعتصام، القاهرة، مصر، ، دار 3الجهاد اإلسالمي ضد الصليبيين، طفايد حماد محمد عاشور،  -2

 م(.3121هـ=3401)
، دار الفكر، بيروت، لبنان، 3معجم األلفاظ التاريخية في العصر المملوكي، طمحمد أحمد دهمان،  -1

 م(. 3110هـ=3430دار الفكر، دمشق، سورية، )
-152، اًلغتياًلت السياسية في مصر في عصر الدولة الفاطمية )محمد محمود خليل -30

 م(.2006هـ=3422)(، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، م3363-171هـ=576
 ، دار القلم، دمشق، سوريا،3صالح الدين األيوبي قاهر العدوان الصليبي، ط، محمد رجب البيومي -33

 م(.3112هـ=3437)
، األوائل للنشر والتوزيع، 3ج، ط2، العالقات الدولية في عصر الحروب الصليبية، منذر الحايك -32

 م(.2007هـ= 3426)دمشق، سوريا، 
 الدوريات: -ثالًثا
، صالح الدين األيوبي وموقفه السياسي من أمراء الشام بعد وفاة نور الدين زنكي عبد الكريم حتاملة -3

 م(.3125هـ=3405، )2، العدد 3، عمان، األردن، المجلد مجلة أبحاث اليرموكم(، 3361هـ=571)
-574، جهود صالح الدين األيوبي في إحياء المذهب السني في مصر والشام، )محمد الرحّيل غرايبة  -2

، 1، العدد 30، عمان، األردن، المجلد مؤتة للبحوث والدراساتم(، 3362-3371هـ=521
 م(.3115هـ=3435)

مجلة كلية اآلداب بجامعة ، ريتشارد قلب األسد ومشروع غزو مصر، مصطفى حسن محمد الكيالني -1
 م(.3110هـ=3430، )1، العدد2ة، مصر، المجلد ، القاهر سوهاج

 المصادر والمراجع األجنبية:-رابًعا
1-  Paine Mike ، The Crusades, The Pocket Essentials Herts(uk),2001  
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