الباحثة نبيلة القوصي

امللك العادل نور الدين زنكي

نورالدين محمود بن عماد الدين زنكي
امللك العادل  569 – 511هجري
الباحثة نبيلة القوص ي
قد أكرمه هللا تعاىل فسطّر سطورا وضاءة يف صفحات التاريخ ومل تتجاوز سنني عمره على األرض
مثانية ومخسون عاما ،ولد  11من شوال سنة  511هـ ،مكث يف احلكم  28عاما.
فمن هو نور الدين زنكي؟
هو نور الدين حممود؛ من أبرز شخصيات الدولة الزنكية ،إذ حتفل سريته جبهاد طويل ضد الصليبيني.
نور الدين حممود ،الذي ى
توىل إمارة حلب بعد وفاة والده (عماد الدين زنكي)؛ فوضع نصب عينيه
السري على منهاج أبيه يف جهاد الصليبيني ،الذين كانوا قد بدأوا يف احتالل إمارات الشام ،ومت ىكن من
التغلُّب عليهم يف بعض املناطق ،ومتكن من فرض سيطرته على ٍ
عدد من قالع الشام ،كما استطاع -
كذلك  -أن يضم إنطاكية إلمارته ،مث دمشق بعد ذلك ،مث استطاع أن يضم إليه مصر ،ودخلت حتت
سيطرته.
كان نور الدين حممود وهو يف الثالثني من عمره عندما أخذ على عاتقه واجب حترير األرض من
الصليبيني املعتدين وحترير بيت املقدس ،وتوفري األمان للناس ،وأدرك أن االنتصار على الصليبيني ال
يتحقق إال بعد كفاح طويل ومرير حافل ابلتضحيات ،وكان ذلك اجملاهد طالبا للعلم وساعيا لعملية
البناء احلضاري بتألق روحي رائع ،فأنصت أيها القارئ لوصف العلماء له:
قال ابن عساكر يف حديثه عن نور الدين حممود:
"كان حريصا على حتصيل الكتب الصحاح والسنن ،كثري املطالعة للفقه واحلديث ،اعتىن نور الدين
مبصاحل الرعية ،فأسقط ما كان يؤخذ من املكوس ،وأعطى عرب البادية إقطاعيات لئال يتعرضوا للحجاج،
وقام بتحصني بالد الشام وبىن األسوار على مدهنا ،وبىن مدارس كثرية منها النورية ودار احلديث ،ويعترب
نور الدين أول من بىن مدرسة للحديث الشريف يف دمشق ،وقام نور الدين ببناء اجلامع النوري ابملوصل،
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وبىن اخلاانت يف الطرق ،وكان متواضعا مهيبا وقورا ،يكرم العلماء ،وكان فقيها على املذهب احلنفي،
فكان جيلس يف كل أسبوع أربعة أايم حيضر الفقهاء عنده ،وأيمر إبزالة احلجاب حىت يصل إليه من
عما يشكل عليه ،ووقف نور الدين كتبا كثرية ليقرأها الناس.
يشاء ،ويسأل الفقهاء ّ
ويصف ابن األثري السلطان نور الدين قائال:
كان قائدا رابنيا عرف بتقواه وورعه ،فقد كان حريصا على أداء السنن ،وقيام الليل ابألسحار،كما
كان كثري الصيام ،ومتيز بفقهه وعلمه الواسع فلقد تشبه ابلعلماء ،واقتدى بسرية السلف الصاحل ،وكان
عاملا ابملذهب احلنفي وألف كتااب عن اجلهاد ،ومل يسمع منه كلمة فحش قط يف غضب وال رضى،
صموات وقورا ،وجملسه ال يذكر فيه إال العلم والدين واملشورة يف اجلهاد.
كان متواضعا حمبواب ،فعندما اتسعت دائرة سلطانه جاءه تشريف من اخلالفة العباسية تضمن قائمة
طويلة جليلة ابأللقاب اليت يذكر هبا عندما يدعى له على منابر بغداد ليعممها على بقية البلدان،
فأوقفها واكتفى بدعاء واحد :اللهم أصلح عبدك الفقري حممود بن زنكي.
كان حريصا على تطبيق أحكام الشرع ،وقد ألغى مجيع الضرائب اليت تزيد عن احلد الشرعي ابلرغم
دره واحلاجة املاسة إليه ألغراض اجلهاد ،وكان يقول" :حنن حنفظ الطريق من
من الدخل الكبري اليت ت ّ
لص وقاطع طريق ،أفال حنفظ الدين ومننع ما يناقضه!".

ومل يكن اهتمامه منصبّا على علوم الدين فحسب ،بل كان يقدر لعلوم احلياة قدرها؛ فقد كان شديد

حيث العلماءَ على االبتكار؛ من ذلك
االهتمام ابالبتكار يف سائر اجملاالت كالفلك وعلم النجوم ،وكان ُّ
ِ
الساعات اليت عند ابب اجلامع األموي بدمشق،
ما فعله مع رضوان بن رستم الساعايت ،الذي صنع
خيصه ابلكثري من املال والعطااي ،حىت يتقدم يف صناعته ويتقنها.
حيث كان ُّ

كذلك اهت ىم نور الدين حممود إبنشاء املستشفيات (البيمارستاانت) ،وجعلها تقدم اخلدمة الطبية
اجملانية للناس ،وقد انتشرت هذه اخلدمة يف أغلب مدن الدولة الزنكية ،وتعتََرب البيمارستاانت من مفاخر
احلضارة اإلسالمية اليت سبقت غريها من احلضارات.

2

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

الباحثة نبيلة القوصي

امللك العادل نور الدين زنكي

وكان امللك العادل نور الدين حممود وخلفاؤه من البيت األيويب هم أول من استكثر منها من امللوك
والسالطني ،كما اهتموا بدراسة الطب وممارسته اهتماما ابلغا وقاية لبالدهم من األوبئة واألمراض،
وكانت حلب يف عهد امللك نور الدين حممود إحدى مراكز تدريس الطب يف بالد الشام ،وكان ميدان
ذلك البيمارستان النوري الذي كان يؤدي رسالة علمية هلا أمهيتها يف تدريس الطب إضافة إىل قيامه
بوظيفته األساسية عالج املرضى ومتابعتهم.
البيمارستان النوري في دمشق:
نسب هذا البيمارستان إىل امللك نور الدين حممود زنكي ،وقد قال عنه ابن األثري :وبىن
ي َ
البيمارستاانت يف البالد ،ومن أعظمها البيمارستان الذي بناه بدمشق؛ بلغين أنه مل جيعله وقفا على
الفقراء فحسب ،بل على كافىة املسلمني من غين وفقري .
وقد اشتهر البيمارستان النوري يف دمشق يف عهد نور الدين حممود زنكي بتدريس الطب ،وأشار إىل
ذلك ابن أيب أصيبعة وهو يرتجم لشيخه الطبيب أيب اجملد بن أيب احلكم املتويف سنة 570ه1174-م؛
فالبيمارستان كان يف ذلك العهد هو املكان الرئيسي ملهنة الطب والصيدلة من حيث التدريس والتطبيق،
كما شاركه يف ذلك جمالس العلم اليت كان يعقدها املوصوفون بصناعة الطب وتدريسه لطالهبم ،ومل ت ِشر
املصادر إىل وجود مدارس مستقلة بتدريس الطب يف العهد الزنكي كما هو الشأن يف العهد األيويب بعد
ذلك ،عندما أ ِ
صة لتدريس الطب سنة (621ه= 1224م) وهي املدرسة قبلي
نشئت أول مدرسة خا ى
اجلامع األموي بدمشق .
وأنصت ملا روى أبو شامة قائال :وبلغين من شدة اهتمام نور الدين رمحه هللا أبمر املسلمني حني نزل
الفرنج على دمياط أنه قرء عليه جزء من حديث كان له به رواية ،فجاء يف مجلة تلك األحاديث حديث
مسلسل ابلتبسم فطلب منه بعض طلبة احلديث أن يبتسم لتتم السلسلة على ما عرف من عادة أهل
احلديث ،فغضب من ذلك وقال :إين ألستحي من هللا تعاىل أن يراين مبتسما واملسلمون حماصرون
ابلفرنج
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حنفي املذهب إال أنه نشر مذاهب أهل السنة األربعة ،وبىن املدارس ،ووقف
ومع أن نور الدين رمحه هللا ّ
األوقاف ،وأظهر العدل واإلنصاف والتسامح.
وحكى أبو شامة قائال:
"وبلغين أن إماما لنور الدين رأى ليلة رحيل الفرنج عن دمياط يف منامه النيب ﷺ وقال له :أ َْعلِ ْم نور

الدين أن الفرنج قد رحلوا عن دمياط يف هذه الليلة ،فقال :اي رسول هللا ،رمبا ال يصدقين ،فأذكر يل
عالمة يعرفها ،فقال  :قل له بعالمة ما سجدت على تل حارم وقلت  :اي رب انصر دينك وال تنصر
حمموداً ،من هو حممود الكلب حىت ينصر؟".
هت ونزلت إىل املسجد ،وكان من عادة نور الدين أنه كان ينزل إليه بغَلَ ٍ
س ،وال يزال يرتكع
قال فب ّ

فيه حىت يصلي الصبح ،قال فتعرضت له فسألين عن أمري ،فأخربته ابملنام وذكرت له العالمة ،إال أنين

مل أذكر لفظة الكلب ،فقال نور الدين :أذكر العالمة كلها وأحل علي يف ذلك ،فقلتها ،فبكى ـ رمحه هللا
ـ وصدق الرؤاي ،فأرخت تلك الليلة ،فجاء اخلرب برحيل الفرنج بعد ذلك يف تلك الليلة.
صالحه وتقواه:
كان نور الدين رمحه هللا صاحلا ..صادق الرؤاي" ..رأى النيب ﷺ يف ليلة واحدة ثالث مرات ،وهو
يقول له يف كل واحدة منها :اي حممود أنقذين من هذين الشخصني ،لشخصني أشقرين جتاهه،
فاستحضر وزيره قبل الصبح فأخربه ،فقال له :هذا أمر حدث يف مدينة النيب ﷺ ليس له غريك ،فتجهز
نور الدين وخرج على عجل مبقدار ألف راحلة وما يتبعها من خيل وغري ذلك ،حىت دخل املدينة على
غفلة ،فلما زار طلب الناس عامة للصدقة ،وقال :ال يبقى ابملدينة أحد إال جاء ،فلم يبق إال رجالن
جماوران من أهل األندلس انزالن يف الناحية اليت قبلة حجرة النيب ﷺ من خارج املسجد عند دار آل
عمر بن اخلطاب ،قاال :حنن يف كفاية ،فج ّد يف طلبهما حىت جئ هبما فلما رآمها قال للوزير مها هذان،
فسأهلما عن حاهلما وما جاء هبما ،فقاال جملاورة النيب ﷺ فكرر السؤال عليهما حىت أفضى إىل العقوبة،

فأقرا أهنما من النصارى ووصال لكي ينقال النيب ﷺ من هذه احلجرة الشريفة ،ووجدمها قد حفرا نقبا
حتت األرض من حتت حائط املسجد القبلي جيعالن الرتاب يف بئر عنهما يف البيت.
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فضرب أعناقهما عند الشباك الذي شرقي حجرة النيب ﷺ خارج املسجد وركب متوجها إىل الشام
راجعا ،فصاح به من كان انزال حتت السور واستغاثوا وطلبوا أن يبين هلم سورا حيفظهم فأمر ببناء هذا
السور املوجود اليوم"
وكان الفرنج يقولون :إن نور الدين له مع هللا سر!! فإنه ما يظفر علينا بكثرة جنده وعسكره وإمنا
يظفر علينا ابلدعاء وصالة الليل ،وهللا يستجيب دعاءه ويعطيه سؤله وما يرد يده خائبة ،فيظفر علينا"،
فقد "كان من عادة نور الدين أنه كان ينزل إىل املسجد بغلس ،وال يزال يركع حىت يصلي الصبح" .
كان نور الدين كثري الصيام ،وله أوراد يف الليل والنهار ،وكان يقدم أشغال املسلمني عليها مث يتم
أوراده .
وكان خيصص يف بيته مكاان للعبادة ،فقد روي أنه أحلق ببيته ص ّفة خيلو فيها للعبادة ،فلما ضربت

الزالزل دمشق ،بىن إبزاء تلك الصفة بيتا من األخشاب :فهو يبيت فيه ويصبح وخيلو بعبادته وال يربح،
وملا تويف دفن يف البيت البسيط املقام من األخشاب .
عندما فتح صالح الدين بيت املقدس ،أمر ابلوفاء ابلنذر النوري ـ أي نذر نور الدين ـ ونقل املنرب
الذي بناه نور الدين ليضعه يف املسجد األقصى إىل موضعه القدسي ،فعرفت بذلك كرامات نور الدين
اليت أشرق نورها بعده .
روى ابن األثري عن عدل نور الدين بعد موته ـ وهو من أعجب ما حيكى ـ أن إنساان كان بدمشق
غريبا استوطنها وأقام هبا ملا رأى من عدل نور الدين ـ رمحه هللا ـ فلما توىف تعدى بعض األجناد على
هذا الرجل فشكاه فلم ينصف ،فنزل من القلعة وهو يستغيث ويبكي ،وقد شق ثوبه وهو يقول" :اي
نور الدين لو رأيتنا وما حنن فيه من الظلم لرمحتنا ،أين عدلك؟ وقصد تربة نور الدين ومعه من اخللق ما
ال حيصى وكلهم يبكي ويصيح فوصل اخلرب إىل صالح الدين فقيل له :احفظ البلد والرعية وإال خرج
عن يدك ،فأرسل إىل ذلك الرجل وهو عند تربة نور الدين يبكي والناس معه وطيب قلبه ووهبه شيئا
وأنصفه ،فبكى أش ّد من األول ،فقال له صالح الدين :مل تبكي؟ قال :أبكي على سلطان َع َدل فينا
بعد موته فقال صالح الدين :هذا هو احلق ،وكل ما ترى فينا من عدل فمنه تعلمناه.
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ملاذا لقب بالشهيد؟!
اثبت القدمَ ،ح َسن الرمي ،صليب الضىرب ،يتقدم أصحابَه،
كان “نور الدين حممود” يف احلرب َ
ِ
السباع وحواصل الطري ،فأعطاه هللا
ويتعرض للشهادة ،وكان يسأل هللا -تعاىل -أن حيشره يف بطون ّ

هذا اللقب وإن مل ميت يف ميدان املعركة ،ومات على فراشه والزمه هذا اللقب يف زمانه وإىل زمننا هذا

يسجل يف كتب التاريخ بنور الدين حممود الشهيد.
ويقال أنه ل ّقب ابلشهيد ألنه شهد على طراوة يدي النيب ﷺ ،عندما قبلها بعد أن أنقذه من سرقة

جثمانه الشريف ،فأي كرامة أنعم هبا من كرامة سجلتها كتب التاريخ له؟
آخرعهده ووفاته

استطاع نور الدين خالل  28سنة  -هي مدة حكمه  -أن حيرر حوايل  50مدينة وقلعة ،ويف عام
569هـ ،كان نور الدين قد أعد عدته للهجوم النهائي على بيت املقدس وحتريره ،حىت إنه قد جهز
منربا جديدا رائعا للمسجد األقصى ليوضع فيه بعد النصر والتحرير ،وراسل يف ذلك “صالح الدين
ض نور الدين بذلك التأخر،
األيويب” ،الذي تلكأ بسبب الظروف اخلاصة اليت تواجهه يف مصر ،ومل يـَ ْر َ
فقرر الذهاب إىل مصر وترتيب أمورها بنفسه ،إال أن املنية عاجلته ،فتويف -رمحه هللا -يف  11شوال

570هـ ،فأكمل بعده املهمة صالح الدين ،وحرراألقصى يف  27رجب 583هـ.
دفن يف دمشق ،يف احلي القدمي (يف آخر منطقة احلريقة) ،وبين جبواره مسجد مسي ابمسه ،والذي ما
زال يقام فيه جملس الصالة على النيب ﷺ بعد ظهر يوم اجلمعة ،والذي أسسه فضيلة الشيخ حممد
اهلامشي رمحه هللا تعاىل منذ أكثر من سبعني سنة ،واتبع رعايته فضيلة الشيخ شكري اللحفي رمحه هللا
تعاىل ،إىل أن توفاه هللا ودفن إىل جوار السلطان نور الدين الشهيد يف مقامه...
مالحظة :مل يشكر هللا من مل يشكر الناس
"لكن ولألسف فإن هذا الصرح الذي حيوي على رفات هذا الرجل العظيم ،قد انل منه اإلمهال
والزمان كل منال فمثل هذا الرجل ال يستحق ذلك ،فنسأل هللا سبحانه أن يكرمنا برؤية هذا املكان
وقد أعطي حقه"
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بعد نشر الكالم السابق أبربع سنوات تقريبا وتلبية ٍ
لنداء أطلقه اإلمام الشهيد البوطي يف دروسه فقام
أحد احملسنني إبعادة ترميم املقام واملسجد ،وبفضل هللا سبحانه وتعاىل مت افتتاح مسجد ومقام اإلمام
نور الدين الزنكي وذلك بتاريخ 2015/06/15م.
أال رحم هللا اإلمام العادل نور الدين ،وجعلنا خري خلف خلري سلف صاحل ..آمني.
ولنا يف سريته موعظة أتسر القلب والروح يف فضاء حمبة وتعظيم سيد اخللق ،حممد ﷺ .

املصادرو املراجع:
الكامل يف التاريخ  /البن االثري
اتريخ دمشق  /ابن عساكر
الذيل على الروضتني  /ابو شامة
البداية و النهاية  /ابن كثري
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