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 (165-ه155نور الدين محمود زنكي )
ه عادت قهاتو التي كانت تحت قيادة ولجيو نهر الجين 541بعج وفاة عساد الجين زنكي سشة

في حين عاد  محسهد وسيف الجين غازي الى مهاقعيا فشهر الجين عاد الى حمب برحبة شيخكهه
سيف الجين غازي الى السهصل وبرحبتو الهزيخ جسال الجين دمحم االصفياني فتم تقديم دولة 
عساد الجين بين ولجيو نهر الجين محسهد الحي ثبت قجمو في حمب وسيف الجين غازي الحي ثبت 

تاع مخكده في السهصل وكان الحج الفاصل  بين امالك االخهين ىه نيخ الخابهر كسا انقدم اب
بعج ان وشن نهر الجين حكسو في حمب وماجاورىا سار الى الخىا التي كانت  (1)زنكي بين ولجيو

بيج عساد الجين قبل وفاتو وذلك ان نهر الجين بمفة ان جهسمين الثاني الحي كان في تل باشخ قج 
سجيشة اترل باىل الخىا من االرمن واستعان بيم لجخهل مجيشة الخىا فديمها لو الجخهل الى ال

واالستيالء عمييا وكان معو بمجوين حاكم مخعر اما قمعة السجيشة فقج امتشعت عميو فبمغ ذلك نهر 
الجين محسهد الحي سار في عداكخه الى الخىا فمسا اقتخب مشيا خخج جهسمين عائجا الى بمجه 

ل اسخى ودخل نهر الجين السجيشة فأعسل الديف الرميبين والدخيان واالرمن وساق نداء واالشفا
كسا ان معين الجين انخ ارسل قهة من  (2)الى حمب وخمت الخىا من اىميا ولم يبق مشيم اال القميل

دمذق بعج وفاة عساد الجين زنكي احتمت بعمبك واخزعت حكام حسز وحساة, كسا قام ريسهنج 
نهر  وبعج استخداده الخىا تسكن (3)اميخ انصاكية بحسمو عمى حمب حتى وصل الى اسهار السجيشة

الجين محسهد من الديصخة عمى العجيج من القالع مثل ارتاح واالثارب وكفخ الثا وكان نهر الجين 
قج اخح ارتاح بالديف ونيييا واستهلى عمى حرن مابهلة وكان االفخنج قج شسعها بعج قتل والجه 

ذلك سشة في استخداد  ما اخحه فمسا رأوا من نهر الجين ىحا الجج عمسها ان مايتسشهنو بعيج و 
ه عسج الرميبيهن بكيادة لهيذ الدابع ممك فخندا وكهنخاد الثالث 543وفي سشة   (4)ه542

امبخاشهر السانيا السداعجة االمخاء الرميبين في الذخق عمى مياجسة دمذق فتسكن قهاتيم من 
يهن الديصخة عمى بعس السخاكد والقخى االمامية خارج سهر دمذق مثل السده والخبهة وتقجم الرميب

حتى ندلها السيجان االخزخ فارسل معين الجين انخ الى اميخ السهصل سيف الجين غازي واميخ 
حمب نهر الجين محسهد يصمب الشججة فدار االخهين لشججة دمذق فشدال مجيشة حسز فصمب سيف 
الجين غازي من معين الجين بأن يكهن نهابشو في دمذق حتى دمذق يحزخ لمقاء الرميبين فأن 

خمها دمذق ىدم دخمها دمذق لالحتساء بيا فارسل اونخ الى الرميبين ييجدىم بان ممك ييدم د
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الذخق قج حزخ فأما الخحيل او يدمم البمجلو فخحل الرميبيهن عن دمذق وسمم معين الجين 
وبعج ىحا االنترار عمى الرميبين اخح   (5)حرن بايشاس الى امخاء بيت السقجس حدب االتفاق

بعج جشهده لسياجسة حمب واعتسج ريسهنج صاحب انصاكية عمى الباششية  ريسهنج دي بهابتو
لسداعجتو خاصة وان نهر الجين محسهد ابصل القهل بحي عمى خيخ العسل في االذان فكخىهه 

ه عشج يغخي فتسكن 543اال ان نهر الجين انقس عمية ودارت معخكو بيبن الصخفين سشة   (6)ليحا
قتل الكثيخ مشيم واسخ الكثيخ وارسل نهر الجين من الغشيسو السدمسهن من ىديسة الرميبين و 

كسا تسكن نهر    (7)واالسخى الى اخيو سيف الجين غازي والى الخميفة ببغجاد والى الدمصان مدعهد
الجين محسهد من الديصخة عمى حرن العديسة وذلك لسا رحل الرميبيهن عن دمذق بعج 

نهر الجين محسهد  ومعين الجين انخ يخبخىم  ه ارسل صاحب شخابمذ الى543محاصختيا سشة 
بالتهجو الى العديسة والديصخة عمية وكان بيج ابن االذفهنر الحي قجم مع ممك السانيا وفخندا 

ه في اواخخ جسادي االخخ 544وفي سشة  (8)فدار نهر الجين محسهد وسيصخ عمى ىحا الحرن 
ر الجين محسهد وقصب الجين الحي الت تهفي سيف الجين غازي اتابك السهصل فحجث نداع بين نه 

الية السهصل وسبب الشداع ىه سشجار ولكن تم حل الخالف بين االخهين بتشازل نهر لجين عن 
سشجار القصب الجين مقابل حرهل نهر الجين عمى حسز فديصخ نهر الجين عل حسز وبحلك 

عمى امارة انصاكية فأغار وبعج االستيالء نهر الجين عمى حسز اخح يهجو جيهده   (9)ازداد نفهذه
ه عمى قمعة حارم وىي لمرميبين فحاصخىا اال انو   تخكيا بعج ان دمخ 544في صيف سشة 

ماحهليا من ضياع ونيب سهادىا ثم اتجو الى قمعة انب قخب معخة الشعسان وعشجما عمم ريسهنج 
جث القتال بين اميخ انصاكيو بسحاصخة نهر الجين النب خخج عمى رأسو جيذة لرج نهر الجين فح

الصخفين فأحاط نهر الجين بخيسهنج قخب أنب فيدمو مع جيذو وقتل من الرميبين الكثيخ ومن 
كسا ان نهر الجين غداىم  (10)بيشيم ريسهنج الحي كان عايتًا من عتاه الفخنج وعظسيًا من عظسائيم

مخة اخخى فيدميم وقتل الكثيخ مشيم واسخ اخخين وكان من بين الحين أسخوا صاحب انصاكية 
ه تسكن نهر الجين محسهد من الديصخة عمى حرن 545وفي سشة   (11)زوج ام بيسشج بن ريسهنج
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ساة وشيدر فاميا وىه حرن مشيع وكان بيج الرميبين الحين كانها يغيخون مشو عمى مجيشة ح
وفي ىحه الدشة ىاجم الرميبيهن   (12)ويشيبهىا فديصخو عميو نهر الجين ومأله بالدالح والخجال

حهران واالراضي السجاورة لعدقالن فديصخوا عمى عدقالن وكان نهر الجين يخيج السديخ الييا 
هد الى ولكن كانت دمذق حائاًل اذا انيا تقع في الصخيق الى عدقالن ال سار نهر الجين محس

دمذق وفخض الحرار عمييا فخاسل مجيج الجين صاحبيا وتخددت الخسل بيشيسا فتم االتفاق عمى 
ان تقام الخصبة باسم نهر الجين بعج الخميفة والدمصان بجمذق وان يتم نقر اسسو عمى الدكة 

وفي سشة   (13)عمى ان  يغادر نهر الجين دمذق فتم ذلك ورحل نهر الجين عن دمذق الى حمب
وفي   (14)ه حاصخ نهر الجين دمذق فاستشجج مجيج الجين بالرميبين فخحل عشيا نهر الجين 546
ه سار نهر الجين لفتح دمذق بعجان نقس حاكسيا الرمح معو لحا حاصخ السجيشة 549سشة 

فأستشجج مجيج الجين بالرميبين الحين خخجها بعداكخىم لسالقاة نهر الجين فخأى نهر الجين بانو ال 
اخح البمج عشهة لحا اىميا واستساليم اليو اذ تسكن من استسالة االحجاث ))الذباب(( وكان يدتصيع 

الشاس يسيمهن لشهر الجين لعجالتو وديانتو واحدانو فدمسها السجيشة لشهر الجين اما مجيج الجين فقج 
الى التجأ الى القمعة فخاسمو نهر الجين وبحل اليو حسز فدمم مجيج الجين الى القمعة وسار 

حسز ثم راسل اىل دمذق فشخاف مشو نهر الجين فأخح مشو حسز ومشحو بالذ لكشو رفس 
فحىب الى بغجاد فسات فييا وىكحا سيصخ نهر الجي عمى دمذق باالمان ثم تهجو الى حارم 

ه فحاصخىا وضيق عمى اىميا فخاسمها نهر الجين وصالحهه عمى ان يعصهه 551وحاصخىا سشة 
ه سار نهر الجين الى بالد 546وفي سشة  (15)نهر الجين الى حمب  نرف اعسال حارم فعاد 

جهسمين فحاصخ تل باشخ وعين تاب واعداز وعدم عمى اخحىا فالتقى مع عداكخ جهسمين فيدم 
السدمسهن اال ان نهر الجين تسكن بالحيمة من ىديسة الرميبين واسخ جهسمين وسيصخ نهر الجين 

ه  تسكن نهر 549وفي سشة    (16)رة ودلهك ومخعر وقهسعمى تل باشخ والخاونجان وحرن البا
الجين محسهد من ممك تل باشخ اذ  ان اىميا كانها يخذهن نهر الجين محسهد خاصة يعج ان ممك 
دمذق لحا راسمو من بيا من الرميبين وسمسهىا لو  فديخ الييا االميخ حدان السشيجي 

ه جسع نهر الجين عداكخه 557سشة   ه وفي552كسا انو ممك بعمبك في سشة     (17)فتدمسيا
بحمب وسار الى قمعة حارم فحاصخىا وجج في قتاليا فامتشعت عميو لحرانتيا وكثخة من بيا من 
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الرميبين فشدل بالبكيعة تحت حرن االكخاد وىه لمفخنج وكان عازمًا عمى مياجسة امارة شخابمذ 
   (18)ين الى االندحاب الى حسزفاجتسع الرميبيهن فاندلها بالسدمسين ىديسة فاخصخ نهر الج

وفي    (19)ه تسكن نهر الجين من فتح العخيسة وصاقيتا كسا انو خخب قمعة ىهنين562وفي سشة 
  (20)ه حاصخ حرن الكخك ثم عاد عشو 565ه ممك نهر الجين قمعة جعيخ وفي سشة 564سشة 

 
 مع الفاطميين :عالقة نور الدين محمود  

كان شاور قج تهلى الهزارة في مرخ في عيج الخميفة الفاشسي العاضج وكان قج زار الذام في   
اثشاء وجهده في الذام حجثت ثهرة في مرخ بكيادة ضخغام ضج شاور لحا استشجج شاور بشهر 

فارسل نهر الجين    (21)وزيخًا الى مرخ عمى ان يكهن شاور نائبًا عن نهر الجين  ال عادتوالجين  
حسهد قهة عدكخية بكيادة اسج الجين شيخكهه وساروا الى مرخ فاستشجج ضخغام بالرميبين اال م

ان ميارة شيخكهه واسخاعو في قصع الرحخاء ووصهلو الى دلتا قبل الرميبين وانترخ عمى جير 
ه وقتل ضخغام اثشاء محاولة الفخار استهلى شاور 559ارسمو ضخغام عشج تل بدصا وذلك سشة 

اال ان شاور تشكخ لهعهده فخفس دفع االمهال الى شيخكهه وشمب مشو   (22)ي مرخالهزارة ف
الخخوج من مرخ والعهدة الى الذام اال ان شيخكهه ازاء ذلك استهلى عمى بمبيذ فعسج شاور الى 

وبالفعل جيد حاكم بيت السقجس     (23)االستشجاد بالرميبين وارسل يخهفيم من نهر الجين محسهد
جيذًا وتهجو  الى مرخ الى فاقهس ولم يذأ شيخكهه ان يتجو نحه القاىخة بل عسج الى تجعيم 

اال انو تم االتفاق  مخكده في بمبيذ اال ان شاور والرميبين حمفاءه حاصخوا شيخكهه في بمبيذ 
وقج عاد حاكم  (24)الف ديشارعمى مغادرة شيخكهه مرخ ويجفع شاور لذيخكهه مبمغ قجره ثالثين 

بيت السقجس الى الذام ووجج ان نهر الجين محسهد قج سيصخ عمى حارم وبايشاس وانترخ عمى 
االمخاء الرميبين واسخه لبه ليسشج الثالث اميخ انصاكية وريسهنج الثالث اميخ شخابمذ وجهسمين 

ع مثل شقيق تيخون وحرن الثالث وىيه الثامن كسا ان نهر الجين سيصخ عمى العجيج من السهاق
ه ارسل نهر الجين محسهد حسمة 562وفي سشة   (25)السشيصخة عمى شخيق بين جبيل وبعمبك
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بكيادة اسج الجين شيخكهه الى مرخ وقج صحبو في حسمتو ىحه ابن اخيو صالح الجين وسبب ىحه 
الى نهر  الحسمة ان الخميفة الفاشسي العاضج عشجما رأى استبجاد شاور وانو غمب عميو ارسل

الجين محسهد يدتشججه اضافة الى ان نهر الجين كان ناقيسًا عمى شاور بعج غجره بأسج الحين 
وصل شيخكهه الى مرخ فعيج نيخ الشيل عشج أشفيح الى    (26)شيخكهه واستشجاد بالرميبين ضجه

فجسعها الجانب الغخبي وندل بمجيده ولسا بمغ شاور ميجئ اسج الجين الى مرخ استشجج بالرميبين 
عداكخىم وتهجيها  الى مرخ فانزسها الجير شاور وعبجوا الى جديخة الخوضة فاتجو شيخكهه 
الى الرعيج والحق بو الحمفاء ووقعت السعخكة بين الصخفين قخب السيشا فانيدم الرميبين وجير 

سمسها ىالو شاور بالبابين وتهجو شيخكهه  بعج انتراره الى االسكشجرية فمسا بمغيا خخج اليو اىميا و 
فتتخك شيخكهه بيا صالح الجين نائبًا غشو بيا وتهجو الى الرعيج فجبى امهالو اما السرخيهن 
والفخنج  فقج اصمحها جسهعيم في القاىخة وساروا الى االسكشجرية فحاصخوا صالح الجين بيا 

حلها فداروا الييم اسج الجين من الرعيج فصمب السرخيهن والرميبين الرمح فعقج الرمح  فب
االخيخين لذيخكهه خسدين الف ديشار فاجابيم عمى ذلك عمى ان يخخج الرميبيهن من مرخ 
واليتسمكهن مشيا قخية واحجة فخحل بعجىا شيخكهه الى شام فهصل دمذق في ثامن عذخ ذي 

اما الرميبيهن فقج تهجيها الى القاىخة واعمشها حسايتيم لسرخ والتي   (27)ه562القعجة من سشة 
فع مرخ مبمغ من السال قجره مئة الف ديشار الى الرميبين ووضع حامية صميبية تسثمت بخ 

تحخس ابهاب القاىخة اضافة الى وجهد شحشة في القاىخة يذارك في شؤون الحكم كل ىحا ثقل 
كاىل السرخيين كسا ان الرميبين اساءوا معاممة اىل البالد وحكسها عمى السدمسين حكسا جائخًا 

ر والخميفة الفاشسي العاضج بشهر الجين محسهد كسا ان العاضج كان قج  ارسل لشتيجة استشجج شاو 
وتسكن الرميبيهن من احتالل بمبيذ وتهجيها  (28)بعس شعهر الشداء في رسالتو الى نهر الجين

ازاء ذلك ارسل نهر الجين حسمو بكيادة اسج الجين شيخكهه وصحبو صالح الجين     (29)الى القاىخة
يزًا تم االتفاق عمى تدميم نهر الجين ثمث بالد مرخ ان انقحىا من الرميبين في ىحه الحسمة ا

فتسكن اسج الجين من الهصهل الى القاىخة فأخصخ الرميبيهن الى االندحاب عائجين الى 
ه واستقبل استكبال االبصال فاستجعاه الخميفة الفاشسي 564ودخل شيخكه القاىخة سشة  (30)بالدىم
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اما شهر فقج كان قج تعيج بجفع  (31)ع عميو خمعة الهزارة ولكبو بالسشرهرالعاضج الى القرخ وخم
امهال نهر الجين ويدمسو ثمث البالد اال ان شاور اخح يساشل بالهفاء بهعجه واراد االستشجاد 
بالرميبين فشياه ابشو الكامل عن ذلك ثم ان عدكخ نهر الجين خافها من شخه ومساشمتو الى ان 

و الى العاضج فديصخ شيخكهه عمى زمام االمهر في مرخ ثم مالبث ان قتل شاور وارسل راس
  (32)تهفى فشخمفو ابن اخيو صالح الجين في مرخ 

ه سار نهر الجين محسهد الى السهصل بعج وفاة اخيو قصب الجين مهدود  566وفي سشة 
صاحب السهصل فحاصخىا لعجة ايام الن فخخ الجين ىه الحي كان يديخ االمهر في السهصل 
فاخصخ فخخ الجين الى مخاسمة نهر الجين لتدميم السهصل لو  عمى ان يعصيو االمان لشفدو ومالو 

ان ياخحه نهر الجين معو الى الذام ويقصعو  اقصاعًا يخضيو بو فتدمم نهر الجين فأجابو لحلك عمى 
ه وبعج ان اقخ االمهر في السهصل ورد 566السهصل ثالث عذخ جسادي االولى من سشة 

الظالم واشمق مابيا من مكهس سمم السهصل البن اخيو سيف الجين وجعل عمى قمعتيا مسمهكًا لو 
استقخت االمهر في السهصل لشهر الجين محسهد ارسل اليو الخميفة  وبعج ان (33)اسسو كسذتكين

العباسي السدتزيء خمعو فمبديا نهر الجين ثم خمعيا عمى ابن اخيو سيف الجين بن قصب الجين 
ه ارسل نهر الجين محسهد الى صالح الجين االيهبي الحي كان قج سيصخ عمى 567وفي سشة 

اشسية ويخصب الخالفة العباسي السدتزيء وكان االمهر في مرخ بان يدقط الخالفة الف
صالح الجين متخهفًا في باديء االمخ اال انو وتحت ضغط من نهر الجين قصع حبمو لمخميفة 
العاضج الفاشسي واعمى الخصبة لمخميفة العباسي السدتزيء وذلك في اول جسعة من سشة 

ء وارسل الخميفة بجوره الخمع وارسل صالح الجين بيحا االمخ الى الخميفة السدتزي (34)ه 567
والحي زاد من الهحذة بين   (35)عشو  الى صالح الجين ونهر الجين النة يعتبخ صالح الجين نائباً 

ه  خخج غازيا لمرميبين 567نهر الجين وصالح الجين ىه ان صالح الجين في صفخ من سشة 
قتال بين الصخفين فحاصخ حرن الذهيك وبيشو وبين  الكخك يهم وضيق عمى الرميبين وحجث 

فصمب الرميبيهن االمان واستسيمهه عذخة ايام فاجبيم لحلك وعشجما سسع نهر الجين بحلك سار من 
دمذق قاصجًا بالد الفخنج ليجخل الييا من جية مغايخة لهجية صالح الجين فقال مدتذارو صالح 

ه الستحكم بك كيف الجين لو ان نهر الجين اذا قزى عمى الرميبين ممك البالد وحيشئح يكهن ى
يذاء فخحل صالح الجين عن الذهبك وعاد الى مرخ وكان قج كتب الى نهر الجين يعتحر عن 
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السزى وذلك الن احهال مرخ قج احتمت وان العمهيين قامها بثهرة في مرخ مسا يتصمب سخعة 
فحاصخىا عشجىا خخج نهر الجين   ه سار صالح الجين الى الكخك569وفي سشة  (36)عهدتو

ب الكخك وكان نهر الجين قج ارسل الى صالح الجين يصمب لقاءه فشخذى صالح الجين عمى لصم
نفدو اذا التقى بشهر الجين عمى السديخالى مرخ ودخمهىا فجسع العداكخ وشخع بالتجييد لقرج 

 (37)ه 569مرخ الخحىا من صالح الجين اال ان نهر الجين مالبث ان تهفى سشة 

الجين تهفي يهم االربعاء في الحادي عذخ من شهال بعمة الخهانيق ذكخ ابن االثيخ ))ان نهر  
وقام    (38)ودفن بقمعة دمذق ونقل مشيا الى السجرسة التي انذاىا بجمذق عشج سهق الخهاصين((

   (39)مقامة ولجه السمك الرالح اسساعيل
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