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 :ادلخلص
اين عشر اؼبيالدي، دخلت حركة اعبهاد االسالمي ضد الصليبيُت مرحلة مفصلية يف ستينيات القرن السادس اؽبجري/ الث  

عندما اصبح اؼبلك نور الدين ؿبمود بن زنكي حاكم الشام وعموري االول ملك فبلكة القدس الصليبية يف صراع عنيف 
م 6611ه/555للسيطرة على مصر الفاطمية اليت كانت تعيش احتضارىا. وقد ارسل نور الدين بُت عامي 

 ن اػبطر الصلييب، واتسيس اغبكم النوري فيها.ثالث ضبالت اىل مصر انتهت بتأمينها م 6615ه/511و
يهدف ىذا البحث لتحليل ومقارنة الرواايت التارخيية اؼبتعلقة هبذا الصراع بُت التصورات العربية االسالمية وتلك      

 الصليبية، فيكشف عن اوجو التشابو واالختالف بُت كال الروايتُت، السيما وان بعض رواهتا كانوا شهود عيان على
االحداث او نقلوا عن شهود عيان عليها، كما ىو اغبال مع ابن االثَت يف كتابيو الكامل والباىر وعماد الدين االصفهاين 

 .يف الربق، وابن ايب طي من اعبانب االسالمي ووليم الصوري عن اعبانب الصلييب
 الكلمات اؼبفتاحية: مصر ، الصليبيون ، شركوه ، الفاطميون

Abstract  
   The Jihad movement against the crusaders witnessed a turning point at 

the 560s A.H. when Nur Al-Din and Amalric I  struggled for mastery over 

Egypt. Both leaders knew that Egypt is the key of the victory in their fatal 

conflict. Nur Al-Din send three campaigns to forestall Amalric plans to 

occupy Egypt. At the end, Shirkuh Nur Al-din’s leader succeeded to secure 

the situation for Muslims. 

    The Aim of this research is to give an analytical and comparative study 

for both the Islamic and Crusading narratives of the above-mentioned 

showdown; Ibn Al-athir, Ibn Abi Tai and Al-Asfahai are the main 

historians that convey the Islamic point of view and at the opposite lie 

William of Tyre as the main representative of the crusading perspective of 

events. 

Key words: Egypt, Crusaders, Shirkuh, Fatimids. 
 ادلقدمة

كان نور الدين ؿبمود بن زنكي حاكم بالد الشام قد كرس حياتو جملابة الصليبيُت والسعي لتحرير االراضي 
اؼبقدسة وبقية بالد الشام من احتالؽبم. وكان الطرفان قد  ادركا اهنما قد وصال حالة من توازن القوى، وان كل طرف 

ف االخر. وقد ادرك الطرفان ايضا ان مصر ىي اليت سًتجح كفة ىذا عاجز ابمكانياتو اليت يف يديو ان يقضي على الطر 
الطرف او ذاك، فاالمكانيات االقتصادية الضخمة ؽبذا البلد ستمكن الطرف الذي يستويل عليو من التفوق على الطرف 
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دين حقيقة االطماع االخر وابلتايل دحره. وابت ظاىرا للعيان ان الدولة الفاطمية على حافة االهنيار. وقد ادرك نور ال
م. وانفتاح الطريق امامهم صوب 6651ه/556الصليبية يف مصر، السيما بعد سقوط عسقالن ابيدي الصليبيُت عام 

م ( حبملة على مصر، 6616ىـ/555القاىرة. وقد قام اؼبلك الصلييب بلدوين الثالث ملك بيت اؼبقدس يف هناية سنة ) 
بة سنوية قدرىا مائة وستون ألف دينار. وعندما توقفوا عن دفعها عاد وأجرب من خالؽبا حكام مصر على دفع ضري

 الصليبيون خرج عموري األول الذي حل ؿبل أخيو بلدوين الثالث يف حكم اؼبملكة الصليبية على مصر يف العام التايل
 عام (، ليبدا صراع بُت نور الدين وعموري  استمر حىت201، 2001؛ سيتون ،  552/ 2، 6555)رنسيمان ، 

 م عندما قبح نور الدين يف حسم النزاع لصاغبو.6655ه/511
ويف ىذا البحث سوف يصار اىل تناول ذلك الصراع احملتدم بُت الطرفُت االسالمي والصلييب، كما عرضتو اؼبصادر 

صراع كان جيري على العربية والصليبية اؼبعاصرة، هبدف ربليل كال اؼبنظورين االسالمي والصلييب للصراع، السيما وان ىذه ال
مرأى من مؤرخُت معاصرين مها من الطرف االسالمي عماد الدين االصفهاين الذي كان رئيسا لديوان االنشاء لدى لنور 
الدين ووليم الصوري مستشار عموري وصديقو اؼبقرب من الطرف الصلييب. فاؽبدف ليس اعادة عرض للحوادث وامنا 

روايتو لالحداث هبدف البحث عن العناصر اؼبشًتكة واؼبختلفة يف طبيعة فهم ربليل الطريقة اليت صور هبا كل طرف 
وتصوير اؼبسلمُت والصليبيُت لتلك اؼبواجهة التارخيية اليت كان فيها مصَت الشرق االسالمي معلقا وعلى حافة السقوط 

 ابيدي القوى الغربية.
تفاصيل اغبملة ، وربركاهتا يف مصر ، م وقد أفاض وليم الصوري بذكر 6611ه/ 555بدأت ضبلة عموري يف  

فذكر أن اؼبلك عموري سار كبوىا : " يقود طائفًة كبَتًة من الفرسان ، وجيشاً كثيفاً فلما وصل إىل صحراء مصر تصدى 
(.، وانو ) أي ضرغام ( كان على رأس صباعة ال 22-20، ص  1، ج 6552لو الوزير الفاطمي ضرغام )الصوري، 

مل يكن قادراً على الصمود أمام ىجوم الصليبيُت ، وأن األمر انتهى إىل وقوع معظم جيشو ، ما بُت  ربصى عدداً غَت أنو
أسَت وقتيٍل ، فبا أرغمو على االرتداد إىل مدينة بلبيس)مدينة بينها وبُت الفسطاط يف مصر عشرة فراسخ على طريق الشام، 

ت الفاطميُت على أن يقدموا على كسر السدود اؼبائية اليت  ( يف حالة من اؽبلع ، أجرب 155، 6ايقوت، معجم البلدان، ج
كان حيجزون مياه الفيضان فيها، حىت حيُت الوقت اؼبناسب فيعمدون إىل تفجَتىا، وىي يف أقصى ارتفاعها ، فتغرق ما 

، 6552وري ، حوؽبا ، وكان اؼبصريون يطمعون أن يطمئنوا إىل سالمتهم بسبب ىذه اؼبياه اليت تكتنفهم يف كل مكان)الص
(.، ومع أن نتيجة اؼبعركة يف هناايهتا لصاحل الفاطميُت والوزير ضرغام الذي أجرب اؼبلك عموري األول 21-25، ص  1ج

على الًتاجع كبو بالد الشام ، فقد اعتربه الصوري لدى عودتو إىل فبلكتو قاىراً ألعدائو ظافراً ابجملد بعد أن تكللت ضبلتو 
(. على الرغم من أن ذلك ال يتفق مع الواقع التارخيي ، كما أنو ابلغ يف 21، ص  1، ج 6552ابلنجاح)الصوري ، 

تقديره لقوة اعبيش الصلييب الذي استطاع على حد تعبَته أن يهزم جيشاً ال حيصى عدداً ، مع ان اعبيش الفاطمي مل يكن  
 (.611م ، ص 2002اػبتاتنة، ) كذلك
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م، وابن 6651ه/515ما جاء يف اؼبصادر العربية فبثلًة بعمارة اليمنيت تتفق رواية الصوري ىذه يف جوىرىا مع 
م( ، إال أهنا أعطت معلومات أكثر تفصياًل عن خط 6112ه/515( واؼبقريزي)ت 6261ه/161ظافر األزدي)ت 

(، كما أهنا ذكرت أن 125، ص  615، ص  6، ج 6555السَت الذي سلكو الصليبيون عند دخوؽبم مصر )اؼبقريزي ، 
لذي تصدى للملك عموري األول ىو أخ لألمَت ضرغام ، اظبو انصر اؼبسلمُت مهام بتوجيو من أخيو، فضال عن اعطائها ا

، ص  6552؛ ابن ظافر األزدي ،  5، ص  6556عمارة اليمٍت،) معلومات عن دور قبيلة بٍت كنانة يف مواجهة عموري.
شَت إىل خطة ضرغام يف كسره للسدود اؼبائية ، ابستثناء (. غَت أهنا مل ت212، ص  1، ج 6551؛ اؼبقريزي ،  610

اؼبقريزي الذي ذكر اػبطة إضافًة إىل أنو اعترب على غرار ما فعل الصوري أبن " الفرنج منتصرين وأهنم رجعوا إىل بالدىم ، 
 (.212، ص  1، ج6551دبن أسروه من اؼبسلمُت ".)اؼبقريزي ، 

مصر أىدافها بضمن ذلك إجبار مصر على دفع الضريبة اليت أشار مل ربقق ضبلة اؼبلك عموري األول على 
الصوري إال أهنا كانت السبب اؼبباشر للحملة ، ولكنها استطاعت أن تشعر الفاطميُت بقوهتا وقدرهتا على التأثَت ، ولقد  

طورة اؼبوقف، فبادر كان توجو عموري ىذا كبو مصر ؾبازفًة سياسية خطَتة ، كان من نتيجتها أن تنبو نور الدين اىل خ
وانتهت دبقتل الوزير الفاطمي شاور وتويل  6615. -6611ه/511-ه555بتوجيو ثالث ضبالت عسكرية بُت سنيت  

قائد جيش اغبملة اسد الدين شَتكوه، مث تويل ابن اخيو صالح الدين ؿبلو بعد وفاتو يف غضون اكثر قليال من شهرين. مث 
م ( وبروز دولة موحدة سبتد من دجلة يف اعبزيرة الفراتية وحىت هنر 6656ىـ/515ية عام ) انتهى االمر ابزالة الدولة الفاطم

 (615، ص  2002النيل ومصر ، ولتفرض طوقاً ؿبكماً على الصليبيُت )اػبتاتنة ،
 م3386ه/775محلة نور الدين األوىل على مصر  

ابن ) ليها ، وذلك عندما جاء الوزير شاورمل تلبث الظروف يف مصر أن ىيأت لنور الدين ؿبمود فرصة الدخول إ
ابن منقذ، د.ت، ) م (6611ىـ/555(. مستنجداً بو يف سنة             ) 110-115، ص  2، ج 6556خلكان ،

.( على أثر الصراع الذي دار بينو وبُت الوزير 55، ص  6551؛ ابن شداد ، 620ص  6511؛ ابن األثَت،  11ص 
نتصار عليو فقدم شاور إىل نور الدين يطلب مساعدتو ، مقابل أن يدفع ثلث خراج مصر ضرغام ، وسبكن األخَت من اال

سنواًي إىل نور الدين ، كما يتحمل تكاليف اغبملة منذ خروجها من بالد الشام إىل حُت عودهتا من حيث خرجت 
-101، ص  6، جم  6555؛ أبو شامة ، 105، ص  5، ج 6555حسب ما تذكر اؼبصادر العربية )ابن األثَت ، 

 (. 211، ص  1، ج 6551؛ اؼبقريزي ،  101
وذكر وليم الصوري أبن اؼبلك عموري األول استقبل على أثر ذلك رساًل بعث هبم الوزير الفاطمي أبو األشبال) 
ويقصد بو الوزير ضرغام(، ومعهم كتاب ، انفرد الصوري بذكر نصو ، وجاء فيو أنو : ) أي ضرغام ( أحل يف التماس 

(. ويعٍت بذلك خصمو 25، ص  1، ، ج 6552غوث جملاهبة العدو الذي أصبح اآلن يهدده ابؽبجوم )الصوري ، ال
ابن ) الوزير شاور السعدي الذي كان قد التجأ آنذاك إىل نور الدين ، وأّعد جيشًا ؼبساعدتو وإعادتو إىل الوزارة يف مصر.

(، كما جاء يف كتاب الوزير ضرغام أنو مستعد 25ص ،  1، ج 6552؛ الصوري ،  626-620، ص  6511األثَت ، 
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أن يدفع جزية للملك عموري األول : " تزيد على ما كان متفقًا عليو من قبل ، وابؼبقدار الذي يقرره ، ولعقد ؿبالفة ال 
،  6552يشجبها أبي حال من األحوال ، واستعداده إبرسال الرىائن إليو دليل على صدق خضوعو لو ")الصوري ، 

 (.25، ص  1ج
 قام نور الدين إبرسال ضبلة إىل مصر ، أنطيت قيادهتا إىل أسد الدين شَتكوه من أجل 

، ص  6، ج 6555؛ أبو شامة ،  101-105، ص  5ج 6555تنفيذ االتفاق بينو وبُت الوزير شاور)ابن األثَت ، 
لة ىو االطالع على أحوال (. ويبدو أن اؽبدف من ارسال ىذه اغبم11،  ص  6552؛ اؼبال جاسم ،  101-105

البالد والوقوف على ؾبرايت األمور فيها ، ويتضح ذلك من خالل ما قال نور الدين إىل قائده شَتكوه عند ذبهيزه إليها 
ص ،  6، ج 6555؛ أبو شامة ،  55، ص  6551ابن شداد ،  قائاًل : " قضاء غبق الوافد اؼبستصرخ ، وحفظاً للبالد وتطلعًا اىل أحواؽبا ")

 . وعلى أية حال سلكت قوات أسد الدين شَتكوه الطريق الشرقي من الكرك والشوبك، ومن مث الشخوص إىل القاىرة(105
(. وىناك عند أسوار القاىرة حدثت 615م  ، ص 6555؛ ابن قاضي شهبة ، 615، ص  6، ج 6555ابن واصل، )

شاور إىل وزارتو ، وبقى شَتكوه منتظراً خارج اسوار القاىرة  اؼبعركة الفاصلة فحلت اؽبزدية بقوات ضرغام وقتلو ، ومت ارجاع
بغية اسبام االتفاق اؼبعقود بينو وبُت شاور ، غَت أن األخَت نقض االتفاق وطلب من أسد الدين شَتكوه مغادرة مصر ، 

ه كل من ابن األثَت وعلى أثر ذلك توجو شَتكوه إىل بلبيس فتسلمها وصار حيكم األقاليم الشرقية من البالد حسب ما ذكر 
(.  وذكر وليم الصوري أبن شاور نقض 115، ص  6551؛ ابن العدمي  101، ص  5ج6555وابن العدمي)ابن االثَت، 

 االتفاق بعد أن خاف من طموحات اعبيش الزنكي وقائده أسد الدين شَتكوه ، الذي أظهر على حد تعبَت الصوري:
انو ، رغم وجود السلطان )يقصد الوزير شاور( واػبليفة الفاطمي ... "انو عازم على ... اخضاع بقية البالد لسلط

لذا فقد انقلب عليو ، وقام إبرسال رسلو إىل اؼبلك عموري األول ، حيملون رسائل اؼبوادعة من سيدىم ، الذي زودىم 
من قبل بُت ... اؼبلك  بصالحيات لينفذوىا يف اغبال ، وعلى حد تعبَت الصوري ، ابلقول والعمل ، شروط االتفاق اؼبربم

)الصوري ،  ) عموري ( والسلطان ) أي الوزير السابق ضرغام ( ، وأن يقدموا إذا دعت الضرورة ، تنازالت أكثر فبا سبق.
(. مل يشَت الصوري إىل شروط االتفاق وإىل ما قدمو الوفد من تنازالت ، غَت أن اؼبصادر 25-25، ص  1،  ج 6552

ن يدفع شاور للملك ) عموري ( مبلغ ألف دينار عن كل مرحلة ، يرحلها إىل الداير اؼبصرية " العربية أشارت إىل ذلك أب
فخرج مري ) اؼبقصود اؼبلك عموري ( من عسقالن يف صبوعو إىل فاقوس يف سبع وعشرين مرحلة فقبض عنها سبعة 

(. جاء ىذا 255-251، ص  1، ج 6555؛ اؼبقريزي ،  50، ص  2، ج 6555أبو شامة ، ) وعشرين ألف دينار
العرض من الوزير شاور ليضع اؼبلك عموري أمام فرصة جديدة لتحقيق طموحاتو يف مصر ، لذا فانو ما كان االتفاق 
اؼبشار إليو يربم ، ويؤكد بُت الطرفُت ، حىت أسرعت القوات الصليبية بقيادة ملكها عموري إىل مصر ، فالتقى بقوات 

ثنان ضد القوات الزنكية بقيادة شَتكوه الذي اعتصم بلبيس فضربوا عليو اغبصار ثالثة شاور شرقي القاىرة ، وتعاون اال
؛ الصوري  111-115، ص  6551؛ ابن العدمي ،  101، ص  5ج6555ابن االثَت، ) أشهر دون ربقيق أي مكسب

أن خيرج الطرفان  (.  وبعد ذلك مت االتفاق بُت أسد الدين شَتكوه واؼبلك عموري ، على25-25، ص  1، ج 6552، 
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؛ أبو شامة  626، ص  6511؛ ابن األثَت ،   205، ص  5،ج6555ابن االثَت، ) اعبيش الزنكي والصلييب من مصر
 (25، ص  1، ج 6552؛ الصوري ،  162، ص  2، ج 6555، 

 أن من الغريب أال يستغل اؼبلك عموري األول الظرف الذي اتيح لو ليحقق مكانة أكرب لو يف 
ن بدل ىذا عقد اتفاق مع القوات الزنكية احملاصرة خبروج الطرفُت الزنكي والصلييب من مصر ، إن التفسَت مصر ، وم

الوحيد لذلك ىو اؼبوقف اغبرج الذي كانت تواجهو اؼبملكة واالماراتن الصليبيتان اؼبتبق ، طرابلس وانطاكية ، ويف ذاك 
كوه يف بلبيس ، فقد سيطر نور الدين ؿبمود على حصن الوقت الذي كان عموري حياصر فيو قوات أسد الدين شَت 

( اغبيوي ، وقام أبسر أمَت 205، ص 2حارم)حصن حصُت وكورة جليلة ذباه أنطاكية. ايقوت، معجم البلدان، ج
طرابلس رديوند الثالث وأمَت انطاكية بوىيمند الثالث واغباكم البيزنطي قسطنطُت كوؼبان وغَتىم ، وىو األمر الذي جعل 

 وري األول يعجل إبقامة الصلح مع أسد الدين شَتكوه ، يف مصر ، والعودة بشكل سريع إىل اؼبملكة ؼبعاعبة اؼبوقف.عم
، ص  2002؛ اػبتاتنة ،  551-555، ص  2، ج 6555؛ رنسيمان،  105-105، ص  5،ج6555ابن االثَت، )

652 .) 
، وبُت قبول اؼبلك عموري الصلح مع شَتكوه على وإذا كان الصوري مل يربط بُت ىذه اؼبتغَتات يف بالد الشام 

أساس خروج الطرفُت الزنكي والصلييب من مصر فحسب ، فان ابن األثَت أشار إىل ذلك قائال : " فبينما ىم كذلك ) أي 
حينئذ خالل ؿباصرة الصليبيُت لشَتكوه يف بلبيس ( إذ أاتىم اػبرب هبزدية الفرنج على حارم ، وملك نور الدين حارم ... ف

سقط يف أيديهم ، وأرادوا العودة إىل بالدىم ليحفظوىا ، فراسلوا أسد الدين شَتكوه يف الصلح والعودة إىل الشام ، 
 ومفارقة مصر وتسليم ما بيده منها إىل اؼبصريُت ، فأجاهبم إىل ذلك ، ألنو مل يعلم ما فعلو نور الدين ابلشام ابلفرنج ".

 (.622، ص  6511؛ ابن األثَت ،   105، ص  5،ج6555ابن االثَت، )
 م:3388ه/784محلة نور الدين الثانية على مصر 

م ، توجو اؼبلك عموري 6611ه/555بعد الكارثة اليت أؼبت ابلقوات الصليبية على يد نور الدين يف موقعة حارم 
(. 555، ص  2، ج 6555رنسيمان، ) إىل طرابلس على أثر عودتو من ضبلتو الفاشلة على مصر ، ليعلن وصايتو عليها

، مث توجو إىل انطاكية اليت خسرت جيشها وأمَتىا بوىيمند الثالث يف اؼبوقعة اؼبذكورة ، وحال وصولو طلب التفاوض مع 
نور الدين فكانت نتيجة اؼبفاوضات اطالق سراح بوىيمند الثالث حاكم انطاكية ، بعد أن دفع مبلغًا كبَتًا من اؼبال 

(. غَت أن وجود عموري األول يف انطاكيا قد ازعج 11، ص  1، ج 6552الصوري ، حسب ما ذكره الصوري، )
،  2، ج 6555رنسيمان، ) م(الذي ارسل يطلب منو مغادرهتا6650-6611االمرباطور البيزنطي مانويل كومنُت) حكم 

اعدتو لالستيالء على (، فبا أدى إىل قيام اؼبلك عموري إبرسال وفد إىل القسطنطينية يطلب من االمرباطور مس555ص 
(. وذكر رنسيمان أن االمرباطور مل يرد 255، ص 6555؛ مؤنس، 555، ص  2، ج 6555ينظر: رنسيمان، ) مصر

 (.555، ص  2، ج 6555رنسيمان، ) على سفارة اؼبلك الصلييب عموري
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ابن أخيو صالح الدين  توالت األنباء لدى الصليبيُت أبن نور الدين بعث قائده شَتكوه وعدد من األمراء من بينهم
،  2، ج 6555؛ أبو شامة ،  125، ص  5،ج6555ابن االثَت، ) م (6611ىـ/512األيويب حبملة على مصر سنة ) 

(. وذلك ألن نور الدين كانت لديو رغبة كبَتة يف ضم مصر إىل الوحدة 15، ص  1، ج 6552؛ الصوري ،  60ص 
ى أحوال البالد من جهة ، وما أبداه شاور يف ضبلتو األوىل من ظلم وغدر االسالمية ، والسيما بعد اطالعو بشكل وايف عل

 . 211( ، ص  2001؛ الزوبعي ،  612، ص  6511ابن األثَت ، ) من جهة أخرى
،  1، ج 6552خرج شَتكوه على رأس قوة ضخمة من القوات الزنكية ، لإلغارة على مصر مرًة أخرى)الصوري ، 

تقدم القوات الزنكية إليو حىت أسرع يف طلب النجدة من اؼبلك الصلييب عموري األول ، (. ، وما أن علم شاور ب15ص 
 وتعهد ابن يدفع لو اؼبال على ما كان يدفع لو ابغبملة األوىل ، مقابل النجدة ضد شَتكوه حسب قول اؼبقريزي 

: " وأن اؼبقرر من اؼبال حيمل (، بقولو 11-16، ص  1م ، مج2005نقاًل عن اؼبؤرخ اؼبعاصر ابن أيب طيء )بواعنة،  
اؼبقريزي ) إليو على ما كان حيمل يف السنة اؼباضية ، فسار مري ) أي عموري ( بعساكره وقد طمع يف البالد على الساحل

(. ويبدو من خالل ىذا النص أبن الطمع ضبل عموري على اػبروج يف سبلك الداير اؼبصرية 251، ص  1، ج 6555، 
 سبلك القوات الزنكية مصر وىذا ما ذكره ابن األثَت بقولو : ، وكذلك خوفو من أن 

" وعلموا ] أي الصليبيُت [ أن ملكها نور الدين واستضافها إىل البالد الشامية مل يبق ؽبم ابلبيت اؼبقدس والشام 
 6ج ، 6555؛ ابن واصل ،  125، ص  5،ج6555ابن االثَت، ) مقام ، وأن يستأصلهم وتصَت بالدىم وسط بالده "

(. ومهما يكن من أمر فان القوات الزنكية سبكنت من عبور النيل إىل الضفة الغربية ، قبل وصول النجدة 615، ص 
؛  612، ص  6511الصليبية اليت التقت بعد وصوؽبا مع قوات شاور ، فسار االثنان كبو القوات الزنكية )ابن األثَت ، 

وه شعر حبراجة موقفو يف مقامو ىذا ، لذلك اكبدر جنواًب إىل (. يبدو أن شَتك615، ص  6555ابن قاضي شهبة ، 
الصعيد ، وعند البابُت : وىي قرية كانت تقع جنوب مدينة اؼبينا اؼبصرية ، وظبيت ابلبابُت لشدة ضيق النهر بُت اؼبرتفعات 

،  6552؛ الصوري ،  115، ص  6551اؼبوجودة على اعبانبُت ، ويبعد اؼبكان عشر أميال عن اؼبينا. )ابن العدمي ، 
(. دارت رحى معركة ضارية انتصرت فيو القوات الزنكية انتصارًا كبَتًا يف ىذه الوقعة اليت عرفت دبوقعة 11، ص  1ج

 6552، اؼبال جاسم،  650، ص  6، ج 6555؛ ابن واصل ،  125-125، ص  5،ج6555ابن االثَت، ) البابُت
صرعهم ، ووقع يف األسر الكثَت من قواهتم ، وكان بُت األسر ىيو (، إذ لقى أغلب الفرسان الصليبيون م56-50ص 

؛  125، ص  5،ج6555ابن االثَت، ) صاحب قيسارية ، فًتاجع اؼبلك عموري وشاور دبن تبقى من قواهتم إىل القاىرة
 (. 656-650، ص  6، ج 6555؛ ابن واصل ،  611-612، ص  6511ابن األثَت ، 

ىل ىذه اؼبعركة بشيء من التفصيل بقولو : " أن شَتكوه قسم جيشو على قسمُت ، جعل ويشَت اؼبؤرخ ابن األثَت إ 
القسم األول ربت زعامتو ، بينما جعل القسم الثاين ربت قيادة صالح الدين األيويب وىو القلب : " وقال لو وؼبن معو أن 

عليو ، فإذا ضبلوا عليكم فال تصدقوىم القتال وال الفرنج واؼبصريُت يظنون انٍت يف القلب فهم جيعلون صبرهتم إبزئو وضبلتهم 
هتلكوا نفوسكم واندفعوا بُت أيديهم فإذا عادوا عنكم فأرجعوا يف أعقاهبم ... فلما تقابلت الطائفتان فعل الفرنج ما ذكره 
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فتبعوىم الفرنج ، فحمل أسد الدين وضبلوا على القلب ظنًا منهم أنو فيو فقاتلهم من بو قتااًل يسَتًا مث اهنزموا بُت أيديهم 
حينئذ أسد الدين فيمن معو على من زبلف عن الذين ضبلوا من اؼبسلمُت والفرنج الفارس والراجل ، فهزمهم ووضع 
السيف فيهم ، فأثخن وأكثر القتل واألسر ، فلما عاد الفرنج من اؼبنهزمُت " رأوا عسكرىم مهزوماً ، واألرض قفراً فاهنزموا 

 (.وعلقت مصادران العربية عن تلك اؼبوقعة إذ ذكرت :125، ص  5،ج6555، )ابن االثَت  أيضاً"
،  5،ج6555ابن االثَت، ) " وكان ىذا من أعجب ما يؤرخ أن ألفي فارس هتزم عساكر مصر وفرنج الساحل "

 (.61، ص  2، ج 6555؛ أبو شامة ،  125ص 
؛  611-612، ص  6511ابن األثَت ، ) بابُتمع أن اؼبصادر العربية ذبمع على خسارة الصليبيُت يف معركة ال

، ص  6552؛ اؼبال جاسم ،  656-650، ص  6، ج6555؛ ابن واصل ،  61، ص  2، ج 6555أبو شامة ، 
(. ، فإن وليم الصوري يرى أهنا مل تكن معركة فاصلة ، فقد كان النصر اترًة يف جانب القوات الزنكية ، واترًة أخرى يف 56

 (.11-11، ص  1، ج 6552وري ، جانب الصليبيُت)الص
مع ما حققتو القوات الزنكية من نصر يف معركة البابُت مل يقم شَتكوه دبالحقة اعبيش الصلييب ، بل اذبو مع ابن 

، ص  2، ج 6555؛ أبو شامة ،  611، ص  6511ابن األثَت ، ) أخيو صالح الدين إىل اإلسكندرية اليت رحبت هبما
 5،ج6555َتكوه فيها صالح الدين ، وتوجو ىو كبو صعيد مصر عبمع اػبراج )ابن االثَت، (. ، ومل يلبث أن ترك ش61

(.، أما شاور وحلفاءه الفرنج توجهوا إىل اإلسكندرية بعد استعادة 656، ص  6، ج 6555؛ ابن واصل ،  125، ص 
ذبو شَتكوه من اإلسكندرية إىل صعيد (. وما أن ا125، ص  5، ج ) ابن االثَت تنظيم قواهتم حملاصرة القوات الزنكية فيها

مصر ، وإذا ابؼبلك عموري يغادر مع ؾبموعة من عساكره ؼبالحقة شَتكوه الذي كان متجهاً كما أشران إليو آنفاً إىل صعيد 
 6552الصوري ، ) مصر ، إال أنو كما يبدو غَت خطتو ىذه وعاد ابذباه اإلسكندرية ليشدد من اغبصار اؼبضروب عليها

 (.52-11ص ،  1، ج
،  5،ج6555ابن االثَت، ) يف أعقاب تشديد عموري وحليفو شاور اغبصار على القوات الزنكية يف اإلسكندرية

 1، ج 6552؛ الصوري ،  61-61،  ص  2، ج 6555؛ أبو شامة ،  611، ص  6511؛ ابن األثَت ،  125ص 
بعد أن انضم إليو عدٌد كبٌَت من اؼبتطوعُت  . ، أرسل صالح الدين يف طلب عمو شَتكوه الذي عاد مسرعاً 52-56، ص 

، ص  6552؛ اؼبال جاسم ،  61، ص  2، ج 6555؛ أبو شامة ،  611، ص  6511ابن األثَت ، ) من أبناء اؼبنطقة
( ، وبعد استنجاد صالح الدين بعمو شَتكوه ، يبدو أن األخَت بدأ يسعى ، وفقا لوليم الصوري إلقامة صلح 52-51

صاحب قيسارية ( الذي كان أسَتاً عنده ، وطلب إليو أن يكون وسيطاً بينو وبُت اؼبلك عموري وخاطبو  فاستقدم ) ىيو
بذلك قائاًل ، حسب رواية الصوري : " إنك أمَت جليل القدر ... إين ألعًتف لك بصراحًة أنٍت طموح للمجد شأين يف 

ىذه اؼبملكة ) أي مصر ( يل يف يوم من األايم ، ذلك شأن اػبلق ... وقد اجتذبٍت ثراء فبلكة مصر ... وأن تكون 
اعتمادًا على طبيعة أىلها الذين ال حول ؽبم وال قوة ، لذلك جئت إىل مصر ... إنك كما أقول رجل عايل اؽبمة ... 
وقريب إىل قلب اؼبلك ، كما أنك انفذة الكلمة عنده مسموعة ، فهل لك أن تكون وسيطًا يف الصلح بيٍت وبينو ... 
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ض إىل اؼبلك عموري وقل لو : إننا نضيع وقتنا ... وىناك أمور ىامة تستلزم وجودان يف دايران ، كما أن تواجد اؼبلك فأم
يف فبلكتو من الزم األمور ، ولكنو يبعثر جهوده ىنا من أجل غَته ... فدعو يسًتد أسراه الذين ىم يف يدي اآلن ، وأطلب 

ذين يف يده ، كذلك الذين سدت عليهم اؼبنافذ يف مدينة اإلسكندرية ، واين إليو أن يرفع اغبصار ويرد علي أسراي ال
-51، ص  1، ج 6552ؼبستعد من جهيت للخروج حاؼبا استلم منو بعدم إزعاج عسكره لنا يف الطريق ")الصوري ، 

55.) 
كلها إىل أسَت آخر لدى ويشَت الصوري إىل أن ىيو األبليٍت الذي كان مًتدداً يف تنفيذ ىذه اؼبهمة ، وأخربه أنو أو 

شَتكوه وىو ) أرنوف ( الذي قبل اؼبهمة ، واتصل ابؼبلك عموري وأعلمو دبضمون مقًتحات شَتكوه ، فقام اؼبلك بعقد 
والوزير شاور، واستمع اعبميع إىل اؼبقًتحات اؼبشار إليها ، واليت عرضها أرنوف عليهم ، فقبلوا هبا ؾبلس حضره ابروانتو 

ألهنم وجود شروطها. وكما ينص الصوري : " ال تتناقض مع االتفاق اؼبربم بُت اؼبلك، )عموري ( واػبليفة ) الفاطمي ( ، 
 ( 51-55، ص  1، ج 6552الصوري، ) بل أهنا تضمنت الوفاء هبا وفاًء صحيحاً "

بينما يقدم ابن األثَت رواية ـبالفة ؼبا ذكر الصوري ، وحيث تنص على أن الذي سعى إىل الصلح ىم الصليبيون 
وحلفاؤىم الفاطميون ، ألن شروط الصلح من وجهة نظره نصت على أن ال يقيم الفرنج يف مصر ، وأن ال يتسلموا فيها 

ابن االثَت، ) إىل الفاطميُت ، فأجابوا إىل ذلك واصطلحوا وعادوا إىل الشامقرية واحدة ، وأن تعاد اإلسكندرية 
(. أما شروط االتفاق بُت الطرفُت حسب ما ذكر 61، ص  2، ج 6555؛ أبو شامة ،  125، ص  5،ج6555

السماح  الصوري ، أبن تضع مدينة اإلسكندرية يف يد اؼبلك عموري األول ، ويتم تبادل األسرى بُت الطرفُت ، وكذلك
للجيش الزنكي اؼبوجود يف اإلسكندرية وعلى رأسو صالح الدين األيويب ابػبروج أبمان ، واخَتًا أن تغادر القوات الزنكية 

(. ويالحظ أن الصوري مل يشر إىل أن االتفاق اشًتط كذلك خروج 55-51، ص  1، ج 6552مصر )الصوري ، 
و بسماح الفاطميُت برفع علم اؼبملكة ، على برج اإلسكندرية " خفاقاً الفرنج الصليبيُت من مصر ، كما أنو عرب يف غبطت

( ، فبا يوحي أبن شبة بنودًا سرية  ابلفرقبة 55، ص  1، ج 6552رمزاً ... للنصر الذي حقق اؼبلك عموري)الصوري ، 
 ج يف أن يكون ؽبم شحنةالصليبيُت والفاطميُت ، وىو ما تؤكده رواية ابن األثَت الذي ذكر أن الفاطميُت منحوا الفرن

الشحنة : من الشحنكية وىي كلمة تركية األصل ، والشحنة ىم اعبماعة اليت يقيمها اؼبلك لضبط البلد ، أو الرابط من )
(، يف القاىرة ، وأن تكون ابواهبا ومفاتيحها بيد فرسان من الصليبيُت 21، ص 12، ج6551اػبيل. )ينظر : الذىيب ، 

 ا امام أية ىجمات زنكية مستقباًل ، إضافًة إىل زبصيص مئة ألف دينار تدفع سنواًي إىل اؼبملكةحيرسوهنا ويدافعون عنه
 (.125، ص  5،ج6555ابن االثَت، )

 م3385ه/786محلة نور الدين الثالثة على مصر 
شاً  ابلرغم من االتفاق اؼبخزي الذي أبرم بُت شاور واؼبلك عموري ، إال أنو طمع أبكثر من ذلك حيث جهز جي

م ( ، لغزو مصر ، إذ توجو عموري بقسم من قواتو مظهراً العزم على مهاصبة ضبص، إيهاماً 6615ىـ/511كبَتاً يف سنة ) 
؛  115، ص  5،ج6555ابن االثَت، ) اؼبسلمُت عن ىدفو األساسي ، حيث كانت أغلب قواتو تستعد للسَت إىل مصر
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وذكر الصوري أن اؼبربر الذي دفع   (.655، ص 6555 ؛ ابن قاضي شهبة ، 651، ص  6، ج 6555ابن واصل ، 
عموري للخروج حبملة على مصر وأن ينقض االتفاق مع شاور ، أبن إشاعة سرت يف اؼبملكة ، أن الوزير الفاطمي شاور 

عقد دأب على أن يبعث يف السر ابلكتب إىل نور متلمساً منو مد يد اؼبساعدة إليو ، مدعياً أن كل مشاركة من جانبو يف 
أي اتفاق سالم مع اؼبملكة إمنا سبت على كره منو ، وعلى غَت رضائو ، وأنو راغب يف االنسحاب من االتفاق ، الذي  
كان قد أبرمو مع اؼبلك ) عموري ( وأنو سوف " يشجب ىذا االتفاق ، ويستقل عن اؼبلك هنائيًا ، إن أتكد سبامًا من 

(. أما اؼبصادر العربية فإهنا تؤكد أن شاور طلب مساعدة 602، ص  1، ج 6552مساعدة نور الدين لو ".)الصوري ، 
 -الزنكيُت ، وتربط ذلك بعدة أسباب وىي :

 قيام اؼبلك عموري اببتزاز الوزير شاور ، رغبًة يف اغبصول على مزيد من األموال ، انكثاً بذلك شروط االتفاق. -6
م ( مع الصليبيُت ، 6611ىـ/512لقاىرة دبوجب اتفاقية سنة ) كره الوزير شاور لتصرفات اغبامية الصليبية اؼبقيمة يف ا -2

-11، ص  2، ج 6555؛ أبو شامة ،  115، ص  5،ج6555ابن االثَت، ) واليت تركت آاثر سيئة لدى اؼبصريُت.
( كما أن الطمع ىو الذي قاد عموري من أجل االستيالء على 251-252، ص  1،  ج6555؛ اؼبقريزي ،  15

فاقياتو مع الفاطميُت ووزيرىم شاور ، على أمل االستيالء عليها بعد أن أدرك الضعف الشديد اليت ىي مصر متنكراً الت
عليو ، بل إن الطمع قد بلغ بو مبلغ أن استدعى وزيره ، كما يقول اؼبقريزي نقاًل عن اؼبؤرخ اؼبعاصر ابن أيب طيء : " 

كتب صبيع قراىا وارتفاع كل انحية ، واستنجد عسكراً   وأمره ابقطاع بالد مصر ألصحابو، ففرق قراىا عليهم بعدما
 (.256، ص  1، ج 6555اؼبقريزي ، ) قوي بو جنده

أما ابن األثَت فيورد حديثاً على لسان عموري رفضو االستيالء على مصر واالكتفاء ابلقطائع السنوية الباىضة اليت 
بعوث شاور أن يقفل من غزوه ؼبصر يف مقابل حصولو على مبلغ وأنو عرض على م (.115، ص  5،ج6555ابن االثَت، جينيها منها)

ألفي دينار ، : " فقال لو اؼببعوث أعود إىل شاور هبذا اػبرب وارجع إليك ابعبواب ، كما طلب منو أبن ال يغادروا مكاهنم 
اور وكان هبا ، ، فقال عموري بل ننزل على بلبيس حىت تعود ... وعندما قدم عموري إىل بلبيس أرسل إىل طيء بن ش

فقال لو أين ننزل ، فرد على رسولو : أبن يقل لو ينزل على أسنة الرماح " ، فغضب من ىذا وجعلو سببًا لنقض ما قرره 
مع مبعوث شاور ، وىجم على بلبيس واحتلها فقتل وسىب أىلها ، ويتجلى طمعو بوضوح يف قولو رداً على شاور : " أن 

،  6555اؼبقريزي ، ( مري أن بلبيس جبنة أيكلها نعم بلبيس جبنة والقاىرة زبدة ابنك ) طي بن شاور ( قال أحيسب
 .). 251-252، ص  1ج

وابؼبقابل فان اؼبصادر الصليبية ويف مقدمتها وليم الصوري قد ابرزت ىذه الناحية يف عموري األول ) املريك ( 
الل مصر، دبا دياثل ما قالو ابن األثَت واؼبقريزي يف ولكن وفق منظور ـبتلف ، إذ ألقوا على طمعو ابلالئمة على عدم احت

فرسان األسبتارية الذي بدد أموال الطائفة وأغرقتو الديون ، فقد  النصوص السابقة ، فهو يعٌت أن جيلربت رئيس طائفة 
،  1، ج 6552حث عموري على غزو مصر ، السيما بعد أن أقطعو اؼبلك بلبيس حىت قبل أن يستويل عليها)الصوري ، 

. لكن طمع عموري، وفقا لرواية الصوري ، ووقوعو ربت إغراء شاور ابؼبال جعلو يتلكأ يف ضبلتو العسكرية )601ص 
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الحتالل القاىرة ، فقد قطع مسافة يوم واحد ، بعد احتاللو بلبيس يف عشرة أايم ، ويوضح ىذا األمر بقولو : " وقال 
( عن قصد حىت تتوفر للسلطان )شاوراء أفعال اؼبلك ىذه أنو تلكأ يف اؽبجوم الواقفون على بواطن األمور ، العارفون دبا ور 

فسحة طويلة من الوقت فيقدم اؼبال الذي حيمل العسكر على االنسحاب ، أي  أن اؽبدف الذي يسعى اليو اؼبلك ىو 
بداًل من أن يدع ىذه اؼبدينة أن يبتز اؼبال من السلطان ، وقال ىؤالء الناس أنو كان يفضل أن أيخذ رشوًة كبَتًة فينسحب 

ولعل أساس ىذا اؽبجوم على عموري  (605، ص 1(، ج6552هنبًا لعصاابت قومو كما حدث يف بلبيس") الصوري، 
ىي العواقب الوخيمة اليت جرىا طمع عموري عليو وعلى الصليبيُت ، فتأخره أمام أسوار القاىرة وعدم مبادرتو ابحتالؽبا  

اؼبنطقة دبجملو ، إذ أاتح ىذا التأخَت لنور الدين أن يرسل شَتكوه على رأس قوة من جديد كان نقطة ربول يف اتريخ 
م ( ، إايه بذلك )ابن االثَت، 6656-6616ىـ/515-555لنجدة مصر ، بعد التماس اػبليفة الفاطمي العاضد ) 

اًل لو ثلث خراج (. ابذ150، ص  6551؛ ابن العدمي ،  615، ص  6511؛ ابن األثَت ،  215، ص  5،ج6555
،  5،ج6555ابن االثَت، ) البالد وأن يقيم عنده أسد الدين شَتكوه يف عسكره ولو اقطاعًا خارجًا عن الثلث لنور الدين

(. ومن الواضح أن نور الدين مل 651، ص  6555؛ ابن قاضي شهبة ،  150، ص  6551؛ ابن العدمي ،  115ص 
ليبيُت على مصر يعرض اعبهة اإلسالمية إىل خطر كبَت ، نلمس ىذا جليًا من يكن حباجة إىل من حيثو ألن استيالء الص

ابن ) خالل ما صرح بو نور الدين قائاًل : " إننا إذا أمهلنا أمرىا ملكها الفرنج ، وال يبقى معهم مقام ابلشام وال غَته."
اغبملة أكثر بكثَت فبا (. لذلك نالحظ أن استعدادات نور الدين يف ىذه 610-655، ص  6، ج 6555واصل ، 

؛ ابن العدمي ،  115، ص  5،ج6555سبق ، إذ خصها بستة آالف فارس ونفقتهم مئيت ألف دينار )ابن االثَت، 
(، كما أعطى لكل فارس عشرين دينار معونة ، وحرص على أن 651، ص 6551؛ جب ،  150، ص  6551

؛  150، ص  6551؛ ابن العدمي ،  110-115، ص  5،ج6555ابن االثَت، ) يصحب شَتكوه معو صالح الدين
(. ويبدو أن صالح الدين أصبح قائداً ال ديكن االستغناء عنو ، السيما بعدما بدر منو من 651م ، ص 6551جب، 

شجاعة يف موقعة البابُت وحصار اإلسكندرية ، وعلى أي حال توجهت القوات الزنكية إىل مصر يف سنة  ) 
( . وؼبا علم 651، ص  6555؛ ابن قاضي شهبة ،  56-50، ص  2، ج 6555م ( )أبو شامة ، 6615ىـ/511

اؼبلك عموري بوصول قوات شَتكوه إىل مصر فوجئ بذلك ، وقام فورًا : " بتقويض خيامو ... وعاد إىل بلبيس ، حىت 
 6552سان " )الصوري ، ذبهز منها دبا يستلزمو الزحف من مواد ضرورية ، مث عهد حبماية اؼبدينة إىل قوة من اػبيالة والفر 

(، ويبدو أن اؼبلك الصلييب عموري شعر بعد عودتو إىل بلبيس أن عليو أن يتخذ قراراً ذباه أكثر 660-605، ص  1، ج
 -من احتمال ، وىو ما ػبصو وليم الصوري دبا يلي :

،  1، ج 6552صوري ، )الأن الضرر سيكون كبَتاً عليو ، لو أنو تريث أكثر فبا حصل يف مواجهة أسد الدين شَتكوه -6

 (.660ص 
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إن االشتباك يف القتال معو ليس دبأمون العاقبة ألن الوزير شاور مل يظهر منو ما يفيد التزامو ابالتفاق السابق  -2
،   6552مع عموري وخصوصاً أنو ىو من أرسل إىل نور الدين يسألو النجدة كما ذكر الصوري) الصوري ، 

 (.660-605، ص  1ج
مالُت قرر عموري أن مصلحتو يف االبتعاد عن مواجهة شَتكوه ، والرحيل عن مصر ، فغادر ىو أمام ىذان االحت

(، اتركُت القوات الزنكية تدخل القاىرة وسط مظاىر 666، ص  1، ج 6552وجيشو مصر ابذباه اؼبملكة )الصوري ، 
ى للعساكر اعبراايت الكثَتة واالقامة الفرح والسرور من األىايل كما حفلوا بًتحاب اػبليفة الفاطمي العاضد الذي أجر 

 (.55، ص  2، ج 6555؛ أبو شامة ،  110، ص  5،ج6555ابن االثَت، ) الوافرة
وهبذا انتهت ضبلة عموري ىذه على مصر بفشل ذريع ، إذ أهنا مل تقتصر على زوال نفوذه الذي كان قد حققو يف 

الزنكي ، وأدى إىل مقتل حليفو الوزير شاور يف سنة ) ضبلتو السابقة فحسب ، بل قبم عنو وقوع مصر ربت النفوذ 
ابن ) م ( ، وإىل تويل قائد نور الدين أسد الدين شَتكوه الوزارة الفاطمية ، مث توىل صالح الدين األيويب6615ىـ/511

، ص  6، ج 6555؛ ابن واصل ،  15، ج ، ص  6555؛ أبو شامة ،  111-112، ص  5،ج6555االثَت، 
(، ؽبا بعد وفاة عمو شَتكوه ، أربكت ىذه النتائج اؼبوقف الصلييب على حد 661، ص  6552زدي ، ؛ األ 616-611

جعل الصوري يقول : " إنٍت حيثما قلبت انظري ، مل أر إال ما يدعو للفزع واالضطراب ، فلم يعد البحر كما كان من قبل 
اؼبمالك اجملاورة لنا تتأىب للقضاء علينا ، وؿبوان من معرباً آمناً ، وأصبحت صبيع األراضي حولنا زبضع للعدو ، وشرعت 

(. وكما عرب الصوري عن شعوره ، عندما سيطر نور الدين على مصر 661، ص  1، ج 6552الوجود ")الصوري ، 
، قائاًل : " إن خضوع مصر للًتك كان ضربة أليمة وجهت إلينا ، وإن موقفنا أصبح من الناحية العلمية أسوأ فبا كان عليو 

خبروجو من مصر أبسطولو الضخم أن حياصران بصورة فعلية ، وأصبح يف  –فقد استطاع نور الدين أشد خصومنا لدادًة لنا 
قدرتو حصار صبيع اؼبدن الساحلية براً وحبراً جبيشو ، وزاد من خوفنا أنو أصبح قادراً على قطع الطريق على اغبجاج ومنعهم 

 (.665، 1، ج6552م ابلسَت بتااتً) الصوري، من اجمليئ إلينا ، بل وأالّ أيذن ؽب
م ( ، ازبذ الصراع بُت اؼبسلمُت والصليبيُت حول مصر أكثر حدًة وعنف ، عندما قام 6615ىـ/515ويف سنة ) 

اؼبلك عموري بتوجيو ضبلة مشًتكة مع الدولة البيزنطية عليها ، استنادًا إىل اتفاقية سبق أن وقعها موفد اؼبلك عموري إىل 
نطة وىو اؼبؤرخ وليم الصوري ، غَت أن ىذه اغبملة اليت توجهت براً وحبراً كبو مدينة دمياط ، اليت ذبحفلت فيها عساكر بيز 

صالح الدين األيويب وذخائره ومعداتو ، فضربوا حوؽبا اغبصار الذي استمر طبسون يومًا ، فما كان من نور الدين ؿبمود 
، ص  1، ج 6552ره وأغار على مناطقهم فرحلوا وما ظفروا هبا )الصوري ، بعد أن وصلتو األخبار إال أن عبأ عساك

،  6555أبو شامة ، ) (. كما قاتلهم صالح الدين حىت أجالىم 611-611، ص  6511؛ ابن األثَت ، 665-621
القوات (. وهبذا ابئت ضبلتهم ابلفشل بعد أن واجهت مقاومة كبَتة من أىل اؼبدينة احملاصرة ومن 610-615، ص  2ج

 (.621-620، ص  1، ج 6552؛ الصوري ،  610-615، ص  2، ج 6555أبو شامة ، ) الزنكية
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وىكذا أفرزت الصراعات بُت اؼبسلمُت والصليبيُت حول االستحواذ على مصر ، قيادًة قويًة ومناوئًة يف مصر تتمثل 
ولقد عمل كل من نور الدين وقائده صالح  يف صالح الدين األيويب ، وإىل قيادة بالد الشام ، ويتزعمها نور الدين ،

الدين من أجل ربقيق ىدفهم الوحدوي ، ليكون أساسًا ؽبدفو االسًتاتيجي الكبَت ، وىو ربرير بيت اؼبقدس وطرد 
م ( ، إىل صالح الدين أيمره 6656ىـ/515الصليبيُت من الداير اإلسالمية ويف سبيل ذلك أرسل نور الدين يف سنة ) 

 لعة الكرك حملاصرهتا، فسار صالح الدين تنفيذاً ؽبذا األمر فحاصر قلعة الشوبك الواقعة إىل اعبنوب من الكركابؼبسَت إىل ق
(. 626، ص  6551؛ جب ،  225-221، ص  2، ج 6555؛ أبو شامة ،  115، ص  5،ج6555ابن االثَت، )

ك ، بسبب اضطراب األوضاع يف لكن صالح الدين أخفق يف مساعدة نور الدين من خالل اغبملة على حصن الشوب
مصر ، على أثره عاد صالح الدين لضبط األمور فيها ، بعد أن أرسل إىل نور الدين يعلمو بذلك على أمل اللقاء معو يف 

 ، 6551؛ جب ،  262، ص  6555؛ ابن قاضي شهبة ،  655، ص  6511ابن األثَت ، ) العام القادم،
 (.626ص 
م ( ، للقاء نور الدين ، إال 6652ىـ/515عليو يف العام السابق خرج صالح الدين يف سنة )  وتنفيذًا ؼبا مت االتفاق    

، ص  6551؛ ابن العدمي ،  55-51، ص  6551ابن شداد ، ) أنو تلقى رسالة من مصر أبن والده قبم الدين حيتضر،
وث الفتنة واستغالل أنصار الفاطميُت (. فأرسل إىل نور الدين خيربه ابألمر ، وأسرع ابلرجوع إىل مصر ، خشية حد155

؛  210-215، ص  2، ج 6555؛ أبو شامة ،  655-655، ص  6511ابن األثَت ، ) الوضع ويستولوا على البالد
(.  ويبدو أن نور الدين قد أيد صالح الدين يف كال اؼبرتُت ألنو مدركاً غبجم الكارثة اليت ربل 626، ص  6551جب ، 

يده ، وما تسببو من عرقلة للوحدة اإلسالمية ، ويتمثل ذلك دباا صرح بو نور الدين قائال: إن يف حالة ضياع مصر من 
(. كما تشَت الدالئل التارخيية إىل سعي نور الدين لدعم 155، ص 6555حفظ مصر اىم عندان من غَته) ابن االثَت، 

رسال صالح الدين أخاه األكرب تورانشاه إىل مركز صالح الدين يف مصر ؼبواجهة ما يتهدده من أخطار ، وديكن اعتبار إ
(. واغبق أن ما قام بو صالح 155، ص  6551ابن العدمي ، ) اليمن إبذن من نور الدين يدخل يف إطار ىذا العمل

الدين مل يكن ليخدم غرضاً شخصياً ضيقاً بل أن سياستو كانت مستوحاة من التجارب اليت تعرض ؽبا منها ما حدث من 
الصليبيُت والبيزنطيُت لالستيالء على دمياط ، كما مر ذكره وما وقف عليو من أمر اؼبفاوضات بُت اؼبلك  التسابق بُت

ويشَت رنسيمان إىل ىذه اؼبفاوضات قائاًل : " فانعقدت بينهما ومت  عموري واالمرباطور مانويل إلعداد ضبلة على مصر
أن اؼبلك اعًتف يف صورة غامضة بسيادة االمرباطور على  التوقيع عليها ، غَت أن شروطها مل يتم تسجيلها ، ويبدو

اؼبسيحيُت الوطنيُت وأن اإلمرباطور مانويل وعد ببذل مساعدة حبرية ومالية فتقرر وضع خطة لتوجيو ضبلة أخرى إىل 
(. كل ىذه األحداث ابتت سبباً مقنعاً أبن مصر أصبحت أكثر البالد تعرضاً 112، ص  2، ج 6555مصر)رنسيمان، 

للخطر الصلييب ، وعلى أي حال فان ما سعى إليو نور الدين مل يتحقق يف حياتو ىو ربرير بيت اؼبقدس من دنس 
م ( ، وىو يف 6651ىـ/515الصليبيُت إذ توفاه هللا بعد فًتة مرض قصَتة يوم االربعاء اغبادي عشر من شوال سنة ) 

؛  155، ص  6551؛ ابن العدمي ،  611، ص  6511؛ ابن األثَت ،  151، ص  5،ج6555ابن االثَت، ) دمشق
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(. ولقد انصف وليم الصوري نور الدين ؿبمود عند وفاتو قائالً : " مات نور الدين 105، ص  2، ج 6555أبو شامة ، 
... وقد وافاه اؼبوت بعد حكم أمتد شبان وعشرين سنة ، وكان أمَتاً عاداًل شجاعاً فطناً ، وىو من األتقياء الورعُت حسب 

(. وبعد وفاة نور الدين استغل اؼبلك عموري الوضع 610-655، ص  1، ج 6552مفهوم بٍت جنسو ")الصوري ، 
 اؼبضطرب الذي آلت إليو األاتبكية الزنكية ، فقد سارع اؼبلك الصلييب بعد ذلك بتوجيو ضبلة للسيطرة على مدينة ابنياس

(  وأشار الصوري إىل النجاح الذي حققو 610ص ،  1، ج 6552؛ الصوري ،  155، ص  5،ج6555ابن االثَت، )
اؼبلك عموري يف خطوتو ، فقد أجرب الزنكيُت على الدخول يف مفاوضات لفك اغبصار عن ابنياس ، كما ذكر أن الذي 
راسلو يف ىذا ىو أرملة نور الدين ؿبمود ، وطرحت فكرة عقد ىدنة مؤقتة بُت الطرفُت ، يتعهد الزنكيون دبوجبها بدفع 

كبَت من اؼبال لو ، إال أن اؼبلك عموري مل يستجب ؽبذا الطرح ، واستمر يف حصاره للمدينة ، إال أنو وبعد انقضاء قدر  
طبس عشر يومًا عليو ، وافق على اؼبقًتحات ، حيث مت دفع اؼببلغ اؼبقرر، وأطالق سراح عشرين من أسرى الصليبيُت 

(. إن ما أورده الصوري يتفق يف ؾبملو مع 610، ص  1، ج 6552الذين كانوا ؿبتجزين لدى الزنكيُت)الصوري ، 
اؼبصادر العربية ، إال أن األخَتة اختلفت يف ذكر بعض اعبزئيات ، ومنها أن الذي قام دبراسلة اؼبلك عموري ىو مشس 

 ، ص 2، ج 6555؛ أبو شامة ،  155، ص  5،ج6555ابن االثَت، ) الدين دمحم بن اؼبقدم وليس أرملة نور الدين
(. وذكر الصوري أبن اؼبلك عموري تويف أثناء الرجوع من ضبلتو على ابنياس يف بيت اؼبقدس يف اغبادي عشر من 122

 (.616-610، ص  1، ج 6552)الصوري ،  م (6651ىـ/515سبوز من سنة ) 
اعي إىل غزو ويف النهاية ديكن القول أن ؿباوالت اؼبلك عموري يف تنفيذ سياستو يف ربقيق اؼبشروع الصلييب الد

مصر وازباذىا أساساً لتثبيت الوجود الصلييب يف بالد الشام ، وسبكينو من التوسع ومواجهة الضغوط الزنكية انتهى ابلفشل 
م ( على يد صالح الدين األيويب ، فبا 6655ىـ/551وكانت ىذه مقدمة هناية اؼبملكة الصليبية يف بيت اؼبقدس سنة ) 

 ذه الدراسة.ال يقع اغبديث عنو يف إطار ى
 اخلامتة

دخل اؼبسلمون بقيادة نور الدين ؿبمود بن زنكي حاكم الشام واعبزيرة واؼبلك الصلييب عموري يف نزاع عنيف 
لالستيالء على مصر. وقد استغرق الصراع قرابة طبس سنوات، تكلل اخَتا بنجاح اؼبسلمُت ابنقاذ مصر من الوقوع أبيدي 

 الصليبيُت.
ثل بثالث ضبالت قادهتا قوات نور الدين زنكي هبدف انقاذ مصر من الوقوع أبيدي حظي ىذا الصراع اؼبتم

الصليبيُت دبراقبة مباشرة من قبل مؤرخُت معاصرين وعلى مقربة وثيقة من االحداث ومها عماد الدين االصفهاين كاتب 
 انشاء نور الدين ووليم الصوري صديق اؼبلك الصلييب ومريب ابنو. 

واايت ما قدمو مؤرخون الحقون مثل ابن ايب طي اغبموي وعز الدين بن االثَت. وسبيز كل مؤرخ يضاف اىل ىذه الر 
 ابغنائو اغبوادث التارخيية بتفاصيل انفرد هبا عن بقية اؼبؤرخُت وواخرى اتفق هبا معهم.



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ3665رجب   -4244ذباط  ،(16العدد ) ،مجلة درادات موصلية

 

 
(15) 

مدمر على سجلت اؼبصادر وعي كل من نور الدين وعموري مد خطورة اؼبواجهة بُت الطرفُت وما سيًتتب من اثر 
طرف يف حال استوىل الطرف االخر على مصر. فكانت مواجهة عنيفة تدخل فيها وزراء الفاطميون مثل ضرغام وبعده 

 شاور.
 قائمة ادلصادر وادلراجع

 أوال: ادلصادر
، التاريخ الباىر يف الدولة  (6511(ابن األثَت ، عز الدين أبو اغبسن علي بن أيب الكرم الشيباين اعبزري، -6

 بكية ، ربقيق : عبد القادر أضبد طليمات ، القاىرة ، دار الكتب اغبديثة األات
( الكامل يف التاريخ ، ربقيق : عمر 6555ابن األثَت ، عز الدين أبو اغبسن علي بن أيب الكرم الشيباين اعبزري) -2

 عبد السالم تدمري ، بَتوت ، دار الكتاب العريب ، 
( وفيات األعيان وأبناء أنباء الزمان ، ربقيق : 6556ن إبراىيم.)ابن خلكان ، مشس الدين أضبد بن دمحم ب -1

 إحسان عباس ، بَتوت ، دار صادر. 
( اتريخ اإلسالم ووفيات اؼبشاىَت واألعالم ، 6551الذىيب ، مشس الدين دمحم بن أضبد بن عثمان بن قادياز.) -1

 ، بَتوت ، دار الكتاب العريب. 2ربقيق : عمر عبد السالم تدمري ، ط
( الروضتُت يف أخبار الدولتُت النورية والصالحية ، 6555بو شامة ، شهاب الدين عبد الرضبن بن إظباعيل.)أ -5

 ربقيق : إبراىيم الزيبق ، بَتوت ، مؤسسة الرسالة.
( النوادر السلطانية واحملاسن اليوسفية ، ربقيق : صبال 6551ابن شداد ، يوسف بن رافع بن سبيم هباء الدين.) -1

 ، القاىرة ، مكتبة اػباقبي. 2ال ، طالدين الشي
( اتريخ اغبروب الصليبية واؼبسمى األعمال اؼبنجزة فيما وراء البحار ، ترصبة : حسن  6552الصوري ، وليم) -5

 حبشي ، القاىرة ، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب.
ة ، ربقيق : أندريو فرييو أخبار الدولة اؼبنقطع 6552ابن ظافر األزدي ، صبال الدين أبو اغبسن علي بن منصور -5

 ، القاىرة ، دار الكندي للنشر .
( زبدة حلب يف اتريخ حلب ، بَتوت ، دار 6551ابن العدمي ، كمال الدين عمر أضبد بن أيب جرادة، ) -5

 الكتب العلمية.
يد ، (، الكواكب الدرية يف السَتة النورية ، ربقيق : ؿبمود زا6555ابن قاضي شهبو ، أضبد بن دمحم بن عمر.) -60

 بَتوت ، دار الكتاب اعبديد.
 (، فوات الوفيات ، ربقيق : إحسان عباس ، بَتوت ، دار صادر.6551الكتيب ، دمحم بن شاكر بن أضبد، ) -66
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( اتعاظ اغبنفاء أبخبار األئمة الفاطميُت اغبنفاء ، 6551اؼبقريزي ، تقي الدين أضبد بن علي بن عبد القادر) -62
  حلمي أضبد ، عبنة إحياء الًتاث اإلسالمي.ربقيق : صبال الدين الشيال ودمحم

(، اؼبواعظ واالعتبار بذكر اػبطط واآلاثر ، بَتوت ، 6555اؼبقريزي ، تقي الدين أضبد بن علي بن عبد القادر) -61
 دار الكتب العلمية ، 

ة الثقافية د ت(، االعتبار ، ربقيق وربرير : فيليب حيت ، القاىرة ، مكتب(ابن منقذ ، أبو مظفر أسامة بن مرشد
 الدينية .

(، مفرج الكروب يف أخبار بٍت أيوب ، ربقيق : صبال الدين 6555ابن واصل ، صبال الدين دمحم بن سامل) -61
 الشيال وحسنُت دمحم ربيع ، القاىرة ، دار الكتب والواثئق القومية .

، بَتوت ، دار صادر  2(، معجم البلدان ، ط6555ايقوت اغبموي ، شهاب الدين أبو عبد هللا بن عبد هللا ) -65
 م.6555، 

، القاىرة ،  2( النكت العصرية يف أخبار الوزراء الفاطمية ، ط6556اليمٍت ، قبم الدين أبو دمحم عمارة.) -61
 مكتبة مدبويل.

 اثنيا: ادلراجع احلديثة
(، اتريخ دمشق ، صالح الدين األيويب ، دراسات يف التاريخ اإلسالمي ، ترصبة : 6551جب ، ىاملتون.) -65

 ، بَتوت ، بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم. 2وسف أيبش ، طي
 (، اتريخ اغبروب الصليبية ، ترصبة : السيد الباز العريٍت ، بَتوت ، دار الثقافة.6555رنسيمان ، ستيفن) -65
(، اتريخ اغبروب الصليبية ، فصول ـبتارة ، ترصبة : سعيد البيشاوي ودمحم مؤنس عوض 2001سيتون ، كنيث) -65

 م.2001 ، بيت اؼبقدس للنشر والتوزيع ، ، رام هللا
 ، تونس ، دار الغرب اإلسالمي. 2(، اغبروب الصليبية يف الشرق والغرب ، ط6552اؼبطوي ، دمحم العروسي) -20
 (، نور الدين سَتة ؾباىد صادق ، القاىرة ، الشركة العربية للطباعة والنشر.6555مؤنس ، حسُت، ) -6

 الرسائل واألطاريح اجلامعية
( السياسة اػبارجية ؼبملكة بيت اؼبقدس يف عهد اؼبلك عموري األول  2002اتنة ، تغريد عبد اغبميد جرب)اػبت -26

م ( ، رسالة ماجستَت غَت 6651-6612ىـ/515-555كما أرخ ؽبا وليم الصوري مقارنة ابؼبصادر األخرى ) 
 منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة مؤتة ، 

اؼبقاومة العربية اإلسالمية للغزو الصلييب حىت معركة حطُت ، أطروحة  (2001الزوبعي ، ؿبمود فياض ضبادي.) -22
 دكتوراه غَت منشورة ، كلية الًتبية ابن رشد ، جامعة بغداد.


