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 ي بزرگ دريايي مسلمان خيرالدين بارباروس فرمانده

 عروجخير الدين بارباروس و برادر وي 

يعقوب بن «ها  نٱپدر . گردد هاي مسلمان برمي اصل و نسب اين دو مجاهد به ترك
مادرشان نيز بانويي اندلسي بود كه تاثير . از بازماندگان فاتحان مسلمان ترك بود »يوسف

سرزمين اندلس در آن دوران به شدت از . به سزايي در اين دو برادر به جاي گذاشت
 .برد ها رنج مي تغاليها و پر حمالت اسپانيايي

خيرالدين . هاي اسحق و محمد الياس داشتند آنها همچنين دو برادر مجاهد ديگر به نام
 .ها بود كوچكرين آن

 :ها برادران قهرمان و جهاد عليه اسپانيايي

هجرت اجباري مسلمانان از اندلس و پناه آوردن تعداد زيادي از آنان به شمال آفريقا 
 .تماعي و اقتصادي بسياري در مناطق شمال آفريقا گرديدسبب ايجاد مشكالت اج

از آنجايي كه در ميان اين مهاجران بسياري از دريانوران وجود داشتند ضروري نشان 
شد اما برخي از عوامل باعث  ها فراهم مي هاي مناسبي براي استقرار آن داد كه بايد راه مي

راني در درياي مديترانه نيروهاي نص شد كه گروهي از اين دريانوردان رو به جهاد عليه
ي ديني به سبب كشمكش  توان به انگيزه ترين عوامل اين حركت مي از مهم .بياورند

هميشگي ميان اسالم و نصرانيت، و همچنين اخراج مسلمانان از اندلس و تعقيب آنان تا 
 .شمال آفريقا اشاره كرد

وي كار آمدن برادران بارباروس ها تا ر حركت جهاد اسالمي عليه اسپانيا و پرتغالي
آن دو توانستند نيروهاي اسالمي را در الجزاير متحد ساخته و به . نامنظم و پراكنده بود

سوي هدفي مشترك يعني جلوگيري از نفوذ بيشتر دشمنان اسالم در بندرها و شهرهاي 
 .شمال آفريقا، هدايت سازند
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 :ي نظامي برادران بارباروس انديشه

المي جديد براي حركت جهادي خود به دليل عدم توانايي در داخل اين نيروي اس

در  »سواران قديس يوحنا«شدن به جنگ منظم عليه نيروهاي پرتغالي و اسپانيايي و 

اين مجاهدان توانستند با به . كرد ي ناگهاني استفاده مي درياي مديترانه از روش حمله
ها سپس با نگاه دقيق خود  آن. نددست آوردن پيروزهاي بسيار باعث نگراني دشمن شو

به اين نتيجه رسيدند كه به زير رهبري حكومت عثماني درآيند تا تالش مسلمانان را عليه 
 .توز نصراني متحد سازند نيروهاي كينه

 :جهاد برادران بارباروس

نگاران اروپايي در مورد طبيعت حركت جهادي در درياي مديترانه تشكيك  تاريخ
و حتي در مورد حقيقت   پايين آورده »دزدي دريايي«دو برادر را تا حد  نموده و نقش اين

بر اين اساس نياز است در مورد نقش اين دو برادر و تاثير . اند اين دو برادر ترديد نموده
جنبش آنان بر حركت صليبيان در درياي مديترانه در دوران سلطان سليم و سلطان محمد 

 .قانوني روشنگري شود
ها در راه جهاد  ورد نقش اين برادران گفته شده است بر حرص و كوشش آنآنچه در م

هاي اسالمي شمال آفريقا تاكيد  هاي اسپانيا و پرتغال در سرزمين و مقاومت در برابر طرح
اين دو برادر توانستند در جهاد دريايي عليه نصاري نوآوري كنند و حركت جهاد . دارد

 »الجزائر«و  »وهران«و  »شرشال«ري مراكز مهمي در اسالمي توانست در قرن شانزدهم هج
اين حركت با پيوستن جنگجويان مسلماني كه از اندلس . داشته باشد »بجايه«و  »دلي«و 

گريخته بودند و به دريانوردي و فنون آن و كشتي سازي آگاه بودند نيروي بيشتري 
 .گرفت

در ابتدا حركت . اد آوردنداز دوران جواني رو به جه »خيرالدين«و  »عروج«برادران 
ميالدي آغاز گرديد  1510ها از مجموعه جزاير نزديك به زادگاهشان در حدود سال  آن

اما درگيري سنگين ميان نيروهاي مسيحي و مسلمان در اندلس و شمال آفريفا باعث شد 
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بر  ها ها و پرتغالي به ويژه كه اسپانيايي. اين دو برادر محل فعاليت خود را تغيير دهند
 .بسياري از بنادر و شهرهاي شمال آفريقا استيال يافته بودند

هاي چشمگيري بر دزدان دريايي مسيحي به دست آورند به  ها توانستند پيروزي آن
ي  ها را با ديده طوري كه بسياري از نيروهاي اسالمي ضعيف تر در اين منطقه تالش آن

هاي مسلمان در اين مناطق از  اعجاب نگريستند، چيزي كه باعث شد بسياري از ملت
ها كمك بخواهند و محبوبيت فراواني در ميان مردم اين مناطق به دست بياورند كه  آن

 .توانستند بر اساس آن بر الجزاير و برخي از مناطق مجاور آن حكومت كنند
نگاران عقيده دارند حضور عروج و خيرالدين در اين مناطق بنابر  بسياري از تاريخ

ها  ي اسپانيايي ساكنان اين مناطق و براي دفاع از آنان در برابر هجوم وحشيانهدرخواست 
در اين ميان گروهي از حاكمان محلي الجزاير در برابر تالش اين دو برادر براي . بود

حكومت در الجزاير تا پيش از اين دو برادر بيشتر . كردند توحيد اين مناطق ايستادگي مي
بسياري از مردم الجزاير به كمك اين دو برادر . اهت داشتبه حكم ملوك الطوائفي شب

حتي بسياري از حكام محلي كه خطر اشغال . ها شركت جستند شتافتند و در حمالت آن
 .ديدند به كمك اين دو برادر شتافتند بيگانه را جدي مي

از اشغال  »بجايه«براي آزادسازي  1512نقش اين دو برادر با تالشي كه در سال 
ي عملياتي خود را به سال  آنان براي اين هدف قاعده. شود يا نمودند بيشتر نمايان مياسپان

در شرق الجزاير منتقل نمودند تا بتواند از يك سو به  »جيجل«ميالدي به بندر  1514
عنوان ايستگاه كمكي براي آزادسازي بجايه و از سوي ديگر براي كمك به مسلمانان 

ها در برابر خود با هم پيماني شديد نيروهاي دشمن  آن. رداندلس مورد استفاده قرار گي
هاي پي در پي شدند، چيزي كه تا آن روز تجربه نكرده  مواجه شدند و مجبور به جنگ

با كشته . بودند اما به علت استقرار در الجزاير و جنگ منظم مجبور به تحمل آن گرديدند
به . اي جهاد مسلمانان پيش آمدها وضعيت سختي بر  در يكي از اين جنگ »عروج«شدن 

 .به فكر تحكيم بيشتر روابط با عثماني افتاد »خيرالدين«طوري كه 
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حكومت عثماني پيش از اين در برابر تقاضاي كمك برادران بارباروس اعالم آمادگي 
هاي بيشتر براي  اين حكومت همچنين آمادگي خود را براي فرستادن كمك. كرده بود

همچنين ياري رساندن به مجاهدان از نظر . در اندلس اعالم كرده بود مسلمانان باقي مانده
 .شد اسالمي و مردمي كاري باارزش براي امپراطوي عثماي محسوب مي

از سوي ديگر شرايط دولت عثماني در دوران سلطان سليم اول براي قبول اين پيمان 
ها و  برابر نقش پرتغاليها ايجاد مانع در  از مهمترين اهداف آن. رسيد مناسب به نظر مي

رسيد  ها و جنگجويان قديس يوحنا در اين منطقه بود و بسيار منطقي به نظر مي اسپانيايي
 .اي براي رسيدن به اين هدف بپذيرند ها هرگونه پيماني را با نيروهاي منطقه كه عثماني

اختالف  ها و برادران مجاهد پيماني ميان عثماني ميان تاريخدانان در مورد آغاز همدر
در برخي از منابع چنين آمده است كه سلطان سليم اول در پي درخواست كمك از . است

ها در اين  ها و اسپانيايي سوي ساكنان شمال آفريقا و به هدف از كار افتادن اهداف پرتغالي
به رغم عدم . منطقه اين دو برادر را به سواحل آفريقايي درياي مديترانه فرستاده بود

توان به آن پي برد اين است كه  نظريه در ميان ديگر مورخان اما چيزي كه مي تداول اين
 .داد غافل نبودند ها از حوادثي كه در درياي مديترانه رخ مي عثماني

گردانند، آنگاه  ميالدي برمي 1514برخي ديگر از مورخان تاريخ اين پيمان را به سال 
اي از هدايايي نفيس را كه در اين بندر  همجموع »جيجل«كه اين دو برادر پس از فتح بندر 

به دست آورده بودند براي سلطان سليم اول فرستادند و سلطان عثماني نيز در پاسخ، 
ي  دهنده چهارده كشتي جنگي مجهز به سالح و سرباز را براي آنان فرستاد كه خود نشان

گر از مورخان اما برخي دي. ي حركت اين دو برادر بود رغبت سلطان عثماني در ادامه
در  »عروج«كنند كه حمايت مستقيم عثماني از اين حركت پس از شهادت  چنين ذكر مي

 1519ميالدي و پس از بازگشت سلطان عثماني از مصر به استانبول در سال  1518سال 
 .ميالدي آغاز شد
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ها و اين حركت  رسد اين است كه روابط ميان عثماني تر به نظر مي اما آنچه صحيح
. ها وجود داشته است و پيش از فتح مصر و شام توسط عثماني »عروج«از درگذشت پيش 

ها  و شهادت عروج و پس از آنكه آن »بجايه«اما پس از ناكامي برادران بارباروس در فتح 
حاكم الجزاير كه تحت رهبري  »سالم تومي«و  »ها حفصي«ي  در محاصره »جيجل«در 

ها و جنگجويان قديس  ي قدرت باالي اسپانيايي به اضافه ها بودند، قرار گرفتند، اسپانيايي
ها باعث شد با رسيدن  ي اين ي خود داشتند، همه يوحنا كه آنان را در دريا در محاصره

 .ها به الجزاير وارد شوند هاي عثماني، مجاهدان به سرعت و قبل از اسپانيايي كمك
. و حاكم آن را به قتل رساند هاي عثماني به الجزاير وارد شده عروج توانست با كمك

شود و در همان سالي كه نيروهاي مملوكي در  »شرشال«وي همچنين توانست وارد بند 
ها بدون  نٱ . ها شكست خوردند با وي در الجزاير به عنوان حاكم بيعت شد شام از عثماني
ز بازپس دو پيش از اين ا  آن. ها و مردم منطقه قادر به اين پيروزي نبودند كمك عثماني

 .از همين دشمن ناتوان مانده بودند »بجايه«گرفتن 
ها  گير وي عليه اسپانيايي هاي چشم پس از بيعت با خيرالدين در الجزاير در پي پيروزي

بسياري از بنادر و شهرهاي مسلمان كه تحت اشغال بيگانه قرار داشتند چشم اميد به 
 .بودند »تلمسان«اري نمود اهالي نخستين كساني كه از وي تقاضاي ي. ياري وي بستند

 :شهادت عروج و اسحاق

ميالدي بدانجا  1517براي فتح تلمسان ارتشي بزرگ مهيا نمود و به سال  »خيرالدين«
ها و  لشكر كشيد و پس از آنكه توانست كنترل آنجا را به دست گيرد اسپانيايي

ز بردران خير الدين به نام يكي ا. دوباره آن را باز پس گرفتند »بني حمود«مزدورانشان از 
و بسياري ديگر از مردان مجاهد  »عروج«همچنين . در اين نبردها كشته شد »اسحاق«

ماه به طول انجاميد به شهادت  6ي شهر كه به مدت بيش از  خيرالدين در اثناي محاصره
 .رسيدند

لجزاير اين حوادث اثر عميقي بر خيرالدين به جا گذاشت تا جايي كه اگر اصرار اهل ا



 قهرمانان اسالم  10

 

نمود براي  ي جهاد در الجزاير اقتضا مي موافقت وي با ادامه. نبود قصد ترك آن را داشت
ها تالش بيشتري كرده و ارتباط خود را با  ي اسپانيايي جلوگيري از هجوم دوباره
 .تر نمايد امپراطوري عثماني مستحكم

ها را  اسپانيايي حركت جهاد از سوي خيرالدين بارباروس ادامه يافت تا آنكه توانست
وي تا آنجا . از سواحل الجزاير دور براند و مناطق جديدي را به حكومت خود بيافزايد

ها را تا سواحل اسپانيا تعقيب نمود، كاري كه باعث افتادن ترس  پيش رفت كه اسپانيايي
وي همچنين توانست هفت هزار مسلمان اندلسي را از شكنجه و . ها گرديد در قلب آن

ميالدي با استفاده از نيروي دريايي  1529ها را در سال  ها نجات داده و آن سپانييكشتار ا
 .خود به سواحل شمال آفريقا منتقل نمايد

 :خيرالدين در استانبول

سلطان سليمان قانوني خيرالدين را به استانبول فراخوانده و به وي قول داد نيروي 
تيار او قرار دهد و از او خواست قبل از دريايي وي را مجهز نموده و تعدادي كشتي در اخ

بر تونس مستولي گردد، تونس را براي امپراطوري  »شارل پنجم«آنكه پادشاه اسپانيا 
كشور تونس به علت موقعيت خود اهميت فراواني در كنترل بر درياي . عثماني فتح نمايد

 .مديترانه داشت

 :فتح تونس

از از پايتخت عثماني برگشته و به سوي خيرالدين با هشتاد كشتي و هشتاد هزار سرب
وي توانست دولت حفصيه را در آنجا سرنگون نموده و تونس را به . تونس به راه افتاد

 )ميالدي 1534. (تابعيت عثماني در آورد
ي كل نيروي دريايي  سلطان عثماني براي پاداش خيرالدين وي را به عنوان فرمانده

 .اشا را به جاي وي در الجزاير منصوب نمودعثماني انتخاب كرد و فرزندش حسن پ
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 :»پِرِوِزا«پيروزي بزرگ 

خيرالدين بارباروس توانست حمالت دريايي موفقي را فرماندهي كند كه از 
در دريايي مديترانه  »پِرِوِزا«توان به پيروزي بزرگ وي در نبرد  ها مي مشهورترين اين حمله

پاي صليبي در دعوت به نداي پاپ شركت ي ارو براي اين نبرد بزرگ همه. اشاره كرد
فرماندهي . هزار جنجگو به ميدان نبرد فرستادند60كشتي به همراه  600جستند و براي آن 

بر عهده داشت كه يكي از بزرگترين فرماندهان دريايي  »آندريا دوريا«اين نيروي عظيم را 
 .ي اروپا بود در همه

 28دو نيرو در تاريخ . ار سرباز بودهز 22كشتي جنگي و  122نيروي عثماني شامل 
ها  گير كردن دشمن آن خيرالدين توانست با غافل. با يكديگر روبرو شدند 1538سبتامبر 

اين . ساعت از آغاز نبرد پا به فرار گذاشتند 5ها تنها پس از  اروپايي. را پراكنده سازد
مسلمانان در پيروزي باعث شد اروپاي صليبي را ترس و وحشت فرا گيرد و دوباره 

 .درياي مديترانه  هيبت گذشته خود را بازيابند

 :ارتش دريايي خيرالدين بارباروس در فرانسه

در پي كمك خواستن فرانسه از عثماني در نبردي كه ميان اين كشور و اسپانيا در 
وي به . ي عثماني خيرالدين را مكلف به فرماندهي اين حمله نمود جريان بود خليفه

ميالدي در راس نيروي عظيمي استانبول را به قصد فرانسه ترك  1543ه مي ما 28تاريخ 
تابع ايتاليا را بدون مقاومت  »رجيو«تابع سيسيل و  »مسينه«وي در راه خود شهر . گفت

وي سپس به راه خود ادامه . در ايتاليا مستولي گرديد »اوستيا«تسخير كرد و سپس بر بندر 
سپس دو نيروي دريايي عثماني . ها بود رسيد مركز فرانسويداد تا آنكه به بندر طولون كه 

حركت كرده و توانستند اين بندر را به حاكميت فرانسه  »نيس«و فرانسه به سوي بندر 
 )1543آگست  22. (بازگردانند

بر اساس روابط خوب ميان سلطان سليمان قانوني و فرانسواي اول، پس از بازپس 
دو حكومت منعقد گرديد كه طي آن حكومت فرانسه  اي ميان گيري بندر نيس معاهده
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بندر فرانسوي طولون را در اختيار عثماني قرار داد تا توسط اين حكومت به عنوان 
در پي اين معاهده اين بندر توسط حكومت . قرارگاه نظامي مورد استفاده قرار گيرد

هاي عثماني قرار فرانسه خالي گرديد و اين شهر فرانسوي به طور كامل در اختيار نيرو
ها  عثماني. گرفت و در آن پرچم عثماني افراشته شده و صداي اذان بر آن طنين افكند

آميزي عليه اسپانيا طرح ريزي و  از موقعيت اين بندر حمالت موفقيتتوانستند با استفاده 
 .اجرا نمايند

 :وفات خيرالدين بارباروس

وي پس از . رگ رهبري نموداي بود كه اين قهرمان بز آخرين حمله  اين حمله
 953جمادي االولي  5بازگشت به استانبول مدت زيادي در قيد حيات نماند و به تاريخ 

ميالدي دار فاني را وداع گفت و از خود تاريخي  1546هجري برابر با چهارم ماه مي 
 .هاي بعدي مسلمان به جاي گذاشت روشن و پرافتخار براي نسل

 عبداهللا موحد: جمع آوري و ترجمه و نگارش
 عصر اسالم

www.IslamAge.com 



 
 

 )ه 589-532(سلطان صالح الدين ايوبي 

وي ابوالمظفر، صالح الدين يوسف بن ايوب بن شادي، موسس دولت ايوبيان در 
هاي مصر و شام و شمال عراق و يمن و حجاز را در  قدرت او سرزمين. مصر و شام است

در دمشق ملقب به صالح الدين گرديد و سپس وي پيش از رسيدن به سلطنت، . بر گرفت

هاي پادشاهي بيت  او توانست اغلب سرزمين. گرديد» النارص كملـال«در مصر ملقب به 

المقدس و شهر قدس را آزاد سازد و اين باعث آغاز جنگ سوم صليبي به فرماندهي 
 .پادشاه فرانسه و انگلستان و آلمان گرديد

 :نسب بني ايوب

در ارمنستان » دوين«ايوب فرزند شادي فرزند مروان از اهالي شهر نسب ايوبيان به 
ابن اثير نسب ايوب بن شادي بن مروان را به كُردهاي رواديه كه از . رسد امروزي مي

0Fرساند هذبانيه هستند مي

اما برخي از پادشاهان بني ايوب اين نسب را قبول ندارند و . 1
خود بني ايوب  1F2»ديم و با آنان ازدواج كرديمما عربيم و نزد كردها فرود آم«: گويند مي

 .دانند اند اما غالب مورخان آنان را كُرد مي نسبشان اختالف كرده هدربار

 :تولد و رشد

 .در تكريت عراق به دنيا آمد) ميالدي 1138(هجري  532صالح الدين ايوبي، به سال 
پس از يك سال وي در شب تولد او تكريت را به سوي موصل ترك كردند و  هخانواد

 .به بعلبك واقع در لبنان امروزي رفتند و پدرش به عنوان حاكم آنجا تعيين گرديد

                                           
 .]پدياي عربي از ويكي[هجري  564حوادث عام  :ابن األثري، الكامل يف التاريخ -1

، ذكر نسب بني ه 697 ه، جمال الدين محمد بن سالم بن واصل المتوفى سنأيوبمفرج الكروب يف أخبار بني  -2

 .]پدياي عربي از ويكي[أيوب 
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هاي ابتدايي خود را در آنجا  كودكي صالح الدين در اين شهر سپري شد، وي آموزش
به پايان رساند و قرآن را حفظ كرد و حديث و فقه و لغت و تاريخ را فرا گرفت و فنون 

 .زه را آموختسوار كاري و مبار
اسد الدين «رفت و به عمويش ) ي امروزي واقع در سوريه(در آغاز جواني به حلب 

 .سلطان حلب و دمشق بود پيوست» نورالدين محمود«كه از قهرمانان و مردان » شير كوه

 :آغاز كار صالح الدين

فاطمي قرار داشت در شرايط  هخليف» عاضد«در آن دوران مصر كه تحت قدرت 
بر سر » ضرغام«و » شاور«هاي  درگيري ميان دو وزير خليفه به نام. برد سر مي سختي به

 .وزارت مصر اوضاع مملكت را بغرنج و نابسامان نموده بود
طيء بن «پس از آنكه ضرغام بر مصر مسلط گرديد شاور را بيرون رانده و فرزند وي 

ياري گرفتن از هجري براي  558شاور در تاريخ رمضان . را به قتل رساند» شاور
 .ي همان سال وارد دمشق شد ذي القعده 23نورالدين زنگي به دمشق گريخت و در 

: نخست: را به همراه شاور به مصر فرستاد» اسدالدين شير كوه«نورالدين به دو هدف 
او شنيده بود . كمك به شاور كه از او ياري خواسته بود وسپس مطلع شدن از اوضاع مصر

صالح الدين نيز با وجود آنكه رفتن . ر در حالت ضعف قرار داردحكومت فاطمي در مص
 .داشت عمويش را در اين لشكركشي همراهي كرد به مصر را خوش نمي

هجري وارد مصر شدند و بر آنجا سيطره يافتند و در  559آنان در جمادي االولي سال 
 .رجب همان سال قدرت را به دست گرفتند

شاور، او به اسدالدين خيانت كرد و  هرسيدن دوبار با كشته شدن ضرغام و به قدرت
فرنگيان نورالدين را در بلبيس به محاصره در آوردند و او به . ها ياري خواست از اروپايي

 .سبب كمي نيروهايش مجبور به عقب نشيني از مصر شد
ي وزير فاطمي شاور با  ها و همكاري مخفيانه نگاري نورالدين و اسدالدين كه از نامه

هاي ديگر اسالمي به دست  ها مطلع شده بودند ترسيدند مصر و در پي آن سرزمين رنگيف
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اسدالدين و همراهي صالح الدين در پي آن لشكري بزرگ به فرماندهي . ها بيفتد صليبي
رسيدن لشكر نورالدين همزمان بود با رسيدن لشكر . سوي مصر حركت كردند به

عليه اسدالدين يكدست شدند و نبردهاي بسياري  ها ها و مصري شاور و صليبي. ها صليبي
 .رخ داد

اما با زير . ها پيمان صلح بستند و به دمشق بازگشتند پس از مدتي اسدالدين و مصري
ي آنان به مصر، نورالدين و اسدالدين بار  ها و حمله پا نهاده شدند پيمان توسط صليبي

 .ديگر به مصر لشكر كشيدند
دانست اين بار آنان قصد اشغال  گيان مطلع شده بود و ميشاور كه از خارج شدن فرن

ها با  ها و شامي ها كه دانستند مصري اروپايي. مصر را دارند از اسدالدين كمك خواست
 .اند از قصد خود صرف نظر كرده و بازگشتند هم يكدست شده

ست او دانسته بود كه شاور هر لحظه در فكر خيانت ا. اسدالدين در مصر اقامت گزيد
ها بازي كند، بنابراين او را  ها و اروپايي شامي هو از سوي ديگر سعي دارد در هر دو جبه

هجري وزارت مصر را بر عهده  564ربيع االول  17از ميان برداشت و خود در تاريخ 
 .جمادي الثاني همان سال كه وفات نمود بر وزارت باقي ماند 22وي تا . گرفت

 :وزارت مصر

در آغاز . ن، صالح الدين به مقام وزارت در حكومت فاطميان رسيدبا وفات اسدالدي
هاي ناشي از تغيير تعداد بسياري از خلفاي فاطمي در مدت كوتاه، زمام  به سبب نا آرامي

امور به طور كامل در دست صالح الدين قرار نداشت، اما با تدابير وي پس از مدتي 
 .اوضاع مصر آرام شد

را به مصر آورد تا داستانش شبيه به » نجم الدين ايوب«او سپس خانواده و پدرش 
صالح الدين با عزل قاضيان اسماعيلي مذهب و الغاي . گردد داستان يوسف صديق

در اذان و اصالحات ديگر مذهب اهل سنت را بار ديگر در   »حی علی خري العمل« هجمل

عباسي  هنام خليف فاطمي به هاو دستور داد به جاي خليف. مصر به قدرت باز گرداند
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فاطمي او را در اين  هآخرين خليف» العاضد لدين اهللا«بيماري . المستضيء خطبه بخوانند

 .مهم ياري داد

 ):ها فاطمي(ها  حكومت بر مصر و پايان كار عبيدي

در مصر به پايان ) فاطميان(فاطمي، خالفت عبيديان  هبا مرگ عاضد، آخرين خليف
 .نورالدين حاكم مصر گرديد هنمايندرسيد و صالح الدين به عنوان 

صالح الدين اقتصاد مصر را بازسازي كرد و با دور ساختن عناصر وابسته به نظام 
او نصيحت پدرش را مبني بر عدم رويارويي يا . سابق، ارتش را دوباره تشكيل داد

اختالف با نورالدين محمود عملي ساخت و تا وفات نورالدين عمال زير بيعت او قرار 
 .اشتد

از . باطني عبيديان براي او مشكالتي را نيز در پي داشت هاز بين بردن حكومت شيع
ها زخمي  جمله سه ترور  نافرجام از سوي باطنيان كه سلطان صالح الدين در يكي از آن

 .گرديد
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 :دولت ايوبيان

، صالح الدين ايوبي دولت )ميالدي 1174( ه 569با وفات نورالدين محمود به سال 
 .يوبيان را تشكيل داد و قاهره را به عنوان پايتخت خود برگزيد و لقب سلطان گرفتا

اكنون اين فرصت براي صالح الدين فراهم شده بود كه سرزمين شام را نيز به 
حكومت خود بيفزايد و با يكپارچه كردن نيروهاي اسالمي شرايط را براي رويارويي با 

با ياري خواستن يكي از امراي . لي فراهم سازدهاي اشغا صليبيان و آزادسازي سرزمين
. دمشق از صالح الدين ايوبي او توانست بدون هيچگونه نبرد و درگيري وارد دمشق شود

وي سپس بر حمص و حماة و بعلبك تسلط پيدا كرد و سپس استقالل خود را از خاندان 
ند و از او لقب عباسي خوا هنورالدين محمود اعالم كرد و خود را مستقيما تابع خليف

 .سلطان گرفت
به شام لشكر كشيد و توانست ) ميالدي 1182(هجري  578وي باري ديگر به سال 

شام را به دولت خود  هحلب و ديگر شهرهاي شام را به كنترل خود درآورد و اينگونه هم
نورالدين، ازدواج  هبيو» عصمت الدين خاتون«وي براي بسط نفوذ خود با . ملحق ساحت

 .كرد
تالش صالح الدين در راه يكپارچه ساختن نيروهاي مسلمان بيش از ده سال به  همه

 1186(هجري  582تا سال ) ميالدي 1174(هجري  570طول انجاميد يعني از سال 
 ).ميالدي

با يكپارچه شدن قدرت در جهان اسالم و از بين رفتن عوامل اختالف، او براي 
هاي اسالمي تحت  سازي بيت المقدس و سرزمين آزاد: برداشتن گام بزرگ آماده شده بود

 .ها اشغال صليبي
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 :نبرد حطّين

مناطق وسيعي 
هاي  از سرزمين

اسالمي و به 
خصوص بيت 
المقدس در سال 

ميالدي به  1099
ها در  اشغال صليبي

. آمده بود
داران صليبي  زمين

اين . وب كرده بودندها نيز خود را به عنوان امرا و پادشاهان اين مناطق منص و شواليه
ها  نيرومندي براي آزادسازي اين سرزمين هشرايط باعث گرديده بود طي اين مدت انگيز

 .شكل گيرد
» ارناط«كه در منابع اسالمي به » رونالد دو شاتيلون«هاي صليبي به نام  يكي از بارون

بود  اي را كه از شام به سوي مصر در حركت ميالدي قافله 1186مشهور است، در سال 
روايت شده است كه . كَرك زنداني كرد همورد غارت قرار داد و افراد قافله را به در قلع

 .آن قافله از آن خواهر صالح الدين بود
پادشاه صليبي بيت المقدس در » گاي دو لوزينيان«در پي اين حادثه صالح الدين از 

اما پادشاه وقت بيت  .خواست غرامت و آزادسازي اسيران و بازخواست متجاوزان را نمود
المقدس كه خود با كمك رونالد دو شاتيلون به قدرت رسيده بود با اين درخواست 

چنين پاسخ  صصالح الدين با توهين به پيامبر خدا هرونالد در پاسخ نام. موافقت نكرد
پادشاه بيت المقدس نيز نتوانست رونالد را از . »به محمد بگوييد شما را نجات دهد«: داد

 .خود عقب بنشاند موضع
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با اين برخورد، صالح الدين ايوبي عليه پادشاهي صليبي بيت المقدس اعالن نبرد 
 .نمود اما با بيماري صالح الدين در آن سال نبردي ميان دو طرف رخ نداد

 :سازي براي نبرد آماده

العرب و دياربكر در دمشق جمع  ةنيروهاي صالح الدين كه از مصر و حلب و جزير

كرك  هسوي قلع به) ميالدي 1187مارس (هجري  583 دند در تاريخ محرم سالشده بو
 .قلعه كشتزارهاي آن را ويران كردند هبه راه افتادند و پس از محاصر

در اثناي حركت صالح الدين نيروهاي صليبي به رهبري پادشاه بيت المقدس در شهر 
ا شكستن پيمان خود به وي صفوريه جمع شدند، نيروهاي ريموند سوم امير طرابلس نيز ب

سوار و پياده بودند و تعداد بسيار زيادي  22000نيروهاي صليبي بالغ بر . ملحق گرديدند
ها به  ار داوطلبان نيز به آنان ملحق شدند تا جايي كه گفته شده تعداد لشكريان صليبي

 .نفر رسيده است 60000
اي امارت انطاكيه، سپاهيان صليبي از نيروهاي پادشاهي بيت المقدس، نيروه

، و سواران سنت )سواران قديس يوحنا(هاي سنت جان  هاي معبد، شواليه شواليه
 .شدند الزاروس، تشكيل مي
نبرد، آنان را  هها براي آمدن به منطق خواست با مجبور كردن صليبي صالح الدين مي

. آنجا بود هبراي اين هدف به طبريه حمله برد زيرا همسر ريموند سوم در قلع. خسته كند
از آنجا كه حمله به طبريه براي نيروهاي صليبي سخت . ها گرديد اين باعث خشم صليبي

گروهي با رفتن به طبريه : ها به دو دسته تقسيم شدند و طاقت فرسا بود سران صليبي
دانستند، اما گروه  مخالفت كردند زيرا سختي راه و كمبود آب را براي لشكر خطرناك مي

جزو آنان بود معتقد به حمله به نيروهاي صالح الدين ) ارناط(د دو شاتيلون دوم كه رونال
 .در طبريه بودند و توانستند پادشاه را براي رفتن به طبريه راضي كنند
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 :رزمگاه حطين

در حالي ) ميالدي 1187ژوالي  1( 583ربيع الثاني سال  21نيروهاي صليبي به تاريخ 
ومتر مسافت داشت رنج كيل 27مواري راه كه كه از شدت حرارت و بي آبي و ناه

 .سوي طبريه به راه افتادند بردند به مي
در آن سو اما، نيروهاي صالح الدين ايوبي كه تازه نفس بودند با شنيدن به راه افتادن 

 .طبريه در كنار روستاي حطين مستقر شدند هصليبيان، نه كيلومتر جلوتر در غرب درياچ
) ميالدي 1187ژوالي  3(هجري  583ربيع الثاني سال  23خ نيروهاي صليبي در تاري

اي است فالت مانند  حطين منطقه. حطين مستقر شدند هبر روي كوه طبريه مشرف بر تپ
ها  شاخ مانند است كه به آن همتر از سطح دريا بلندتر است و داراي دو قل 300كه بيش از 

 .گويند هاي حطين مي شاخ

 
ها و يا رسيدن آنان  داشت كه مانع از رسيدن آب به صليبيصالح الدين سعي بر آن 

. هاي آب را به تسخير خود درآوردند به آب شود، براي اين هدف، لشكر ايوبيان چشمه
همچنين مسلمانان با آتش زدن گياهان و خارهايي كه تپه را پوشانده بود شرايط را براي 

واقع ميان روستاي لوبيا و  هتپها به  هنگامي كه صليبي. تر كردند لشكر صليبي سخت
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ها مجبور به فرار به  حطين رسيدند، نيروهاي مسلمان به آنان هجوم آوردند و صليبي
ها شب بسيار سختي را با  صليبي. با فرا رسيدن شب نبرد متوقف شد. سوي حطين شدند

 .تشنگي و دود و صداي تكبير مسلمانان به صبح رساندند

 :صبح نبرد

) ميالدي 1187ژوالي  4(هجري  583ربيع الثاني سال  24وز شنبه با طلوع خورشيد ر
خود  هها را به محاصر ها دانستند كه نيروهاي مسلمان با استفاده از تاريكي شب آن صليبي

 .اند درآورده
درگيري ميان دو . ها آغاز كردند خود را به سوي ارتش صليبي هنيرهاي مسلمان حمل

. تيراندازان مسلمان ارتش صليبي را تيرباران كردند .لشكر در دو مايلي حطين رخ داد
 .سپس دو لشكر با شمشير و نيزه به نبرد پرداختند

مسلمانان توانستند ارتش صليبي را به دو قسمت تقسيم كرده و به شدت به آن ضربه 
ساعت به طول انجاميد كه به كشته و زخمي شدند هزاران  7نبرد حطين . وارد كنند

رونالد «و همچنين » گاي دو لوزينيان«پادشاه صليبي بيت المقدس، . يدصليبي منجر گرد
ها به اسارت مسلمانان در  و تعداد زيادي از فرماندهان و بارون) ارناط(» دو شاتيلون

 .گريخته و در دژ آن پناه بگيرند» صور«ها توانستند به  تنها تعداد كمي از صليبي. آمدند
بخش زيادي از لشكر . رفت بار به شمار مي فاجعهها شكستي  نبرد حطين براي صليبي

هاي اشغالي نيز بدون دفاع در برابر  صليبي نابود شده بود و بيت المقدس و ديگر سرزمين
 .صالح الدين و سپاه وي قرار داشت

صالح الدين اسراي لشكر دشمن را گرامي داشت و دستور داد به آنان آب خنك 
وي اجازه نداد . اي ديگر بود ونالد دي شاتيلون به گونهاما برخورد وي با ر. نوشانده شود

من آب نوشيد و از جانب من امان  هاجاز اين ملعون بي«: ب داده شود و گفتبه او آ
هاي او را به او يادآوري كرد و پس از عرضه كردن اسالم بر وي و  سپس جنايت» ندارد

 .عدم قبول او وي را گردن زد
من دو بار نذر كرده بودم كه اگر «: را چنين توضيح دادصالح الدين سبب اين رفتار 
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يك بار هنگامي كه قصد حمله به مكه و مدينه را نمود و : دستم به او برسد او را بكشم
 .»مسلمانان حمله برد و آن را غارت كرد هبار دوم هنگامي كه پيمان را شكست و به قافل

ه به مدينه و نبش قبر رسول به هدف حمل) ميالدي 1183(هجري  579ارناط در سال 
و حمله به مكه و تخريب كعبه، چند كشتي جنگي را از طريق درياي سرخ به  صاهللا

صالح الدين ايوبي برادرش الملك العادل را به هدف . سرزمين حجاز فرستاده بود
جلوگيري و نابودسازي نيروي دريايي ارناط به درياي سرخ فرستاد و او توانست نيروي 

 .خبيث او را خنثي سازد هناط را نابود كرده و نقشدريايي ار

 :نتايج نبرد حطين

هاي اسالمي اشغالي فراهم  با پيروزي در حطين زمينه براي آزادسازي ديگر سرزمين
شهرهاي ساحلي و  هصالح الدين ايوبي و برادرش الملك العادل به سرعت هم. شده بود

 .ه و عسقالن را به تصرف درآوردندطرابلس و عكا و بيروت و صيدا و يافا و قيساري
صالح الدين ايوبي و  هاي محيط بر بيت المقدس، پس از فتح عسقالن و سرزمين

هجري  583سوي قدس مبارك به راه افتادند و در تاريخ پنجم رجب سال  لشكريانش به
رجب  20شهر در تاريخ  هپس از مدتي محاصر. هاي شهر رسيدند به پشت دروازه

 .سپاهيان صالح الدين براي پايان دادن به مقاومت آنان منجنيق نصب كردند
مقاومت نا اميد شدند و توانايي مقاومت در برابر لشكر  هها از ادام پس از آنكه صليبي

. مسلمانان را در خود نديدند حاضر شدند در برابر شروط صالح الدين تسليم شوند
اكتبر  2مقدس پس از شش روز محاصره تسليم مسلمانان شد و در تاريخ سرانجام بيت ال

هاي زرد رنگ صالح  ميالدي درهاي شهر بر روي لشكيان مسلمان باز شد و پرچم 1187
ها ملزن به  بر اساس قرارداد، صليبي. الدين در آسمان بيت المقدس به اهتزاز در آمد

ين وجود صالح الدين بسياري از آنان را پرداخت فديه در برابر هر نفر شدند، اما با ا
همچنين صالح الدين ايوبي گاي دو  .پوشي كرد و از گرفتن فديه از ناتوانان چشمبخشيد 

 .لوزينيان و همسرش را آزاد كرد
كراك دو مونريال نيز به  هكرك سقوط كرد و پس از آن قلع هقلع 1188در نوامبر 
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آنچه پادشاهي بيت المقدس  هلفور تقيريبا همب هبا سقوط قلع. دست مسلمانان فتح گرديد
 .شد به جز شهر طرابلس و صور به دست سپاه اسالم فتح شده بود خوانده مي

 :سوم صليبي هحمل

ها در نبرد حطين و سپس فتح قدس و سقوط پادشاهي بيت  با شكست بزرگ صليبي
ن به اعزام سپاهيان پادشاه فرانسه و پادشاه انگلستا. المقدس موجي در اروپا به وجود آمد
هزار نفري و منظم آلمان كه زودتر 10اما سپاهيان . زياد به استقبال از سومين جنگ رفتند

از بقيه به راه افتاده بودند با غرق شدن امپراتور آلمان در رودخانه سلف روحيه خود را از 
خود را به دست داده، پراكنده شده و يا اسير حمالت سريع مسلمانان گشتند و عده كمي 

 .بندر عكا رساندند
ها توانستند سواحل و بنادر لبنان و فلسطين را  با رسيدن سپاهيان فرانسه و انگلستان آن

از صالح الدين بازپس گيرند اما در حمله به مصر و مناطق داخلي ناكام ماندند و 
ح الدين رمله را با صال هدر پايان ريچارد معاهد. نتوانستند به بيت المقدس حمله ببرند

بر اساس اين معاهده زيارت بيت المقدس براي نصارا آزاد گرديد و تاجران . امضا نمود
 .ها به تجارت بپردازند توانستند در شهرهاي تحت كنترل صليبي مسلمان نيز مي

 :وفات سلطان صالح الدين

رمله آخرين كاري بود كه صالح  همعاهد
پس از مدت كمي از . الدين به انجام رساند

اين پيمان، صالح الدين ايوبي در پي يك تب 
 589صفر سال  27شديد به تاريخ چهارشنبه 

) ميالدي 1193برابر با سوم مارس (هجري 
 .جان به جان آفرين تسليم كرد

خواندم تا  در بيماري وفات صالح الدين در كنار او قرآن مي: گويد ابوجعفر قرطبي مي

ُ ٱ ُهوَ ﴿: فرمايد كه ميآنكه به اين سخن خداوند متعال رسيدم  ِيٱ َّ َّ  ٓ�َ  ٰ ٰ  ُهَوۖ  إِّ�  هَ إَِ�  لِمُ َ�
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َ�ٰ ٱوَ  بِ َغيۡ لۡ ٱ َّ َّحۡ ٱ ُهوَ  َدةِ� ش َِّحيمُ ٱ نُ َ�ٰ ش اوست آن اهللا كه معبودي به حق « .]22: حشرال[  ﴾٢ ش
ناگهان صالح الدين كه  .»جز او نيست، او داناي پنهان و آشكار است، او رحمان و رحيم است

 .و سپس درگذشت» صحيح است«: تا پيش از آن بيهوش بود گفت
مسي ناصري يافتند  هسك 47شخصي او تنها يك دينار و  هپس از وفات وي در خزان

سلطان صالح الدين ايوبي خانه و ملكي بر جاي . كه براي كفن و دفن او كافي نبود
 .نگذاشت و بيشتر مال خود را در راه صدقات صرف نمود

 :مختصر صالح الدين ايوبي هنام زندگي

 .ميالدي 1138هجري قمري برابر با  582در عراق به سال » تكريت« هـ تولد در قلع
 .لبنان» بعلبك«رشد و آموزش در شهر  -

 .»أسد الدين شيركوه«ـ بازگشت به دمشق در جواني و درآمدن به خدمت عمويش 
ها و  از دست صليبي» مصر«ـ خارج شدن به همراه أسد الدين براي بازپس گرفتن 

 .حمايت آن
 ).عبيديان(ـ بر عهده گرفتن وزارت در مصر و سرنگون ساختن حكومت فاطمي 

براي آماده سازي براي رو در ) هجري 582تا  570از سال (مداوم  هتالش ده سال -
 .رويي با صليبيان

 .»حطين«ـ نبردهاي پي در پي با صليبيان و آزاد سازي بيت المقدس پس از نبرد 
 .ي بيت المقدس ها براي اشغال دوباره سوم صليبي اروپائي همتوقف ساختن حمل -
 .»صلح رمله«پيمان صلح با صليبيان، معروف به  -
دستاوردهاي تمدني بسيار از جمله ساختن مساجد و مدارس و دژهاي جنگي از  -

 .در قاهره» جبل«جمله دژ مشهور به 
 .ميالدي 1193مارس  4ي برابر با هجر 589صفر سال  27وفات در تاريخ  -

 عبداهللا موحد: گردآوري و پژوهش
 عصر اسالم



 
 

 فرمانده ارتش جهاد مقدس در فلسطين ،عبدالقادر الحسيني

نظير از  هايي بي تاريخ فلسطين همچنان نمونه
. گذارد مردان مجاهد را براي ما به نمايش مي

مجاهداني كه براي سرزمين خويش خالصانه تالش 
هاي استعماري  طمع ي توان در برابر  و با همه كردند

و صهيونيستي در سرزمين مقدس فلسطين و اقصي 
ايستادگي نمودند و براي دفاع از سرزمين و ديار 

 .خويش اعالن جهاد مقدس نمودند
به چشم  »عبدالقادر الحسيني«در راس اين قهرمانان نام قهرمان مجاهد فلسطيني 

گيري در  اريخ شهر قدس گره خورده است و اثر چشمكسي كه نامش با ت. خورد مي
ي مقاومت اسالمي ضد صهيونيست و جلوگيري از يهودي سازي قدس و تحريف  كارنامه

 .تاريخ اين سرزمين، از خود به جاي گذاشته است
ميالدي  1908در شهر قدس به سال  »عبدالقادر فرزند موسي كاظم پاشا الحسيني«

گراهايي كه  و انقالبي آن دوران رشد كرد سپس به صف مليديده به جهان گشود و در ج
2Fآزادي در قلبشان ريشه دوانده بود پيوست

1. 
در دوران خالفت عثماني مناصب  »موسي كاظم الحسيني«پدر وي شيخ المجاهدين 

 .ها شهردار قدس بود مختلفي را بر عهده داشت و در هنگام اشغال قدس توسط انگليسي

ي خود را در  دانش آموخت و تحصيالت متوسطه »معارفـالكلية «اين مبارز در 

به پاسان رساند سپس براي همراهي با حركت ملي مصر  »عربي صهيون قدس«ي  مدرسه

                                           
هاي فرزند وي غازي الحسيني در گفتگو با كانال الجزيزه وي در استانبول تركيه به دنيا آمده  بر اساس گفته -1

 )مترجم(ويكيپدياي عربي . است
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كه آن زمان در اوج شكوفايي خود بود به قاهره رفت تا بتواند در ازهر شريف با تاريخ 
انشگاه آمريكايي قاهره پرافتخار اسالمي آشنا شود و تحصيالت دانشگاهي خود را در د

وي دانشجويي ممتاز بود كه توانست امتحان ورودي را با موفقيت پشت سر . ادامه دهد
 .بگذارد

 :اثر پنهان دانشگاه آمريكايي

جايي كه عبدالقادر الحسيني انساني فهيم و دقيق بود در اثناي تحصيل در اين   از آن
به ميزان اهميت نقش سياسي اين دانشگاه دانشگاه پي به اثر منفي اين دانشگاه برد و پي 

 1932وي از فرصت جشن فارغ التحصيلي كه توسط دانشگاه در تابستان سال . برد
ميالدي برگزار گرديد استفاده نموده و در برابر جمع كه در ميانشان وزارا و سياستمداراني 

دانشگاه  هم وجود داشتند سخناني ايراد كرد و پرده از دروغين بودن نقش علمي كه
كرد برداشت و اين دانشگاه را به به اين متهم كرد كه كانون  آمريكايي ادعاي آن را مي

 .تخريب دين است و سعي در وارد كردن ضربه به دين دارد
وي پس از دريافت گواهي پايان تحصيل خود فورا آن را در جمع پاره كرد و خطاب 

ها  و از مصري »ي استعماري شما ندارممن نيازي به مدرك آكادم«: به رئيس دانشگاه گفت
اي مفصل در  او سپس بعد از چند روز بيانيه. خواست اين دانشگاه را تحريم كنند

هاي مصر منتشر كرد كه در آن اتهاماتي عليه دانشگاه آمريكايي مطرح ساخته بود  روزنامه
اين كشور  ميالدي اقدام به اخراح وي از 1932كه در پي آن حكومت مصر با پايان سال 

 .نمود

مشغول  »اجلامعة اإلسالمية«ي  او به فلسطين بازگشت و به عنوان نويسنده در روزنامه

رياست آن را بر عهده  »جمال الحسيني«به كار شد و سپس به حزب عربي فلسطين كه 
ي اسكان و زمين فلسطين به عنوان مامور مشغول به  وي سپس در اداره. داشت، پيوست

ها در استيالي بر  هاي صهيونيست ت در اين مرحله بسياري از تالشكار شد و توانس
 .هاي فلسطين را خنثي سازد زمين
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 :انقالب عليه اشغالگر

ي اسكان از كار خود استعفا داد تا  عبدالقادر الحسيني پس از دو سال اشتغال در اداره
ه شود و آغاز به بتواند براي انقالب عليه اشغالگران بريتانيايي و حركت صهيونيزم آماد

 .هاي سري به هدف مقاومت عليه اشغال زد تشكيل گروه

 :سازي در آلمان تمرين و آماده

تر خواهد بود پس  هاي بعدي شديدتر و مهم دانست رو در رويي از آنجايي كه وي مي
از مشورت با دوستانش تصميم گرفت به آلمان كه در آن زمان دشمن انگليس به شمار 

وي توانست در . هاي جديد ساخت مواد منفجره آشنا شود تا با روشرفت سفر كند  مي
 .مدت شش ماه حضور در آلمان اطالعات نظامي جديد فراواني را به دست آورد

او بطور پنهاني به فلسطين بازگشت و به همراه برخي از يارانش به برخي از 
ها را تصرف كرده و  انهاي نظامي انگليس حمله برد و توانست تعدادي از اين پادگ پادگان
 .ي بسياري را به غنيمت ببرد اسلحه

ها گرفتند  ها كه از اين وضعيت بسيار عصباني بودند تصميم به تعقيب انقالبي انگليسي
واقع در ميان بيت  »بني نعيم«ي  ي وسيع منطقه اقدام به محاصره 1938و در پاييز سال 

ها را در آن درگيري پنج هزار تن  ليسييكي از مجاهدان تعداد انگ. لحم و الخليل كردند
 .كند برآورد مي

نبردي نابرابر ميان دو طرف درگرفت كه بيش از ده ساعت به طول انجاميد و با 
دخالت هواپيماهاي بريتانيايي به نفع اشغالگران پايان يافت و عبدالقادر الحسيني زخمي 

نه وي را به مرزهاي سوريه يارانش وي را به بيمارستان الخليل برده و سپس مخفيا. شد
 .اشغالگران بريتانياي وي را غيابا به اعدام محكوم كردند. بردند
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 :سفر به عراق

در پي در گرفتن جنگ دوم جهاني انقالب فلسطين نيز آرام گرفت و بسياري از 
مجاهدان به زندگي خود پرداختند در حالي كه عبدالقادر الحسيني به بيروت رفت و 

 »يوسف الصايغ«ي عراقي به نام  كنسول عراق در بيروت صاحب گذرنامه  توانست توسط
 .شود

دو روز بعد وي . به اين تربيت و در عرض نيم ساعت عبدالقادر الحسيني عراقي شد
 .!زد هاي بغداد با آزادي كامل گشت مي در خيابان

كني در بغداد س »ي شرقي الكراده«ي  اش در محله عبدالقادر الحسيني و خانواده
ي  وي با احترام و به گرمي مورد استقبال مردم عراق قرار گرفت و در مدرسه. گزيدند

به عنوان معلم رياضي مشغول به  »التفيض«نظامي در پادگان رشيد و همچنين دبيرستان 
ي آموزشي افسران رزرو در  ميالدي به دوره 1940او همچنين در سال . كار شد
از اين دانشكده فارغ التحصيل  »افسر«ي  ماه با رتبه 6 ي افسري پيوست و پس از دانشكده

 .شد
ها تحركاتي براي آزار رساندن به حكومت مشرع  ميالدي انگليسي 1941به سال 

هاي ميان اشغالگران و حكومت  انجام دادند و درگيري »رشيد علي گيالني«نخست وزير 
اري رساندن به ملت عراق را بردند ي هايي كه در عراق به سر مي فلسطيني. گيالني رخ داد

حتمي ديده و به صورت فعال و موثر به فرماندهي عبدالقادر الحسيني در اين نبردها 
شجاعت و سلحشوري فراواني  »صدر ابي غريب«ي  شركت جستند و مخصوصا در منطقه

 .از خود نشان دادند
توانست بر  ها نبرد پي در پي ارتش بريتانيا با نفرات و تجهيزات بيشتر پس از ماه

ها آخرين كساني  فلسطيني: راديوي لندن در آن زمان اعالم كرد. مقاومت عراق پيروز شود
 .بودند كه از ميدان نبرد عقب نشيني كردند

مقاومان فلسطيني براي در امان ماندن از ارتش قدرتمند انگليس مجبور شدند از راه 
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آنان را به اين كشور نداده و آنان  ي ورود هوايي به ايران بروند اما حكومت ايران اجازه
ي به عراق شدند و تالش براي عبور به سوريه نمودند اما  مجبور به بازگشت دوباره

 .سازمان جاسوسي انگليس كه در پي آنان بود توانست عبدالقار الحسيني را دستگير كند

تن از نويسد، وي و چند  مي »النكبة«مورخ عراقي در كتابش  »عارف العارف«چنانكه 

ي ارتش انگليس،  يارنش در برابر يك دادگاه نظامي عراقي به اتهام متوقف نمودن ده روزه
 .به زندان محكوم شدند

با صدور اين حكم و در پي وخيم شدن وضعيت سالمتي اين مبارز، بسياري از 
ابراهيم «و  »سعيد ثابت«آزادگان عراقي نسب به آن اعتراض كردند كه در پيشاپيش آنان 

مقامات عراقي در پي اين فشارها با تغيير حكم زندان به تبعيد و . قرار داشتند »ارباشيعط
 .در نزديكي مرز تركيه موافقت كردند »زاخو«و اقامت اجباري در روستاي 

ها  همسر مجاهد وي نيز به اتهام كمك به وي و پناه دادن به انقالبي »وجيهه الحسيني«
 .بغداد محكوم شداش در  به اقامت اجباري در خانه

 :پا در مياني ملك عبدالعزيز

خواهان،  خبر وخامت حال عبدالقادر الحسيني به سرعت منتشر شد و بسياري از آزادي
به سران عرب تلگراف زده و  »حاج امين الحسيني«مفتي قدس . خواهان آزادي وي شدند

 »لعزيز آل سعودملك عبدا«. ي فلسطيني دخالت كنند از آنان خواست براي نجات فرمانده
پادشاه عربستان سعودي به سرعت اين درخواست را لبيك گفته و درخواست كرد اجازه 

 .داده شود عبدالقادر الحسيني به عربستان سعودي منتقل شود
اش  اين تالش ملك عبدالعزيز با موفقيت مواجه شد و عبدالقادر الحسيني و خانواده

ها مواجه  داشت سعودي ودي شدند و با گراميميالدي وارد عربستان سع 1944اواخر سال 
 .شدند و به مدت دو سال در اين سرزمين ماندند

مجاهدان فلسطيني به داليل بسياري مصلحت ملي را در حضور عبدالقادر الحسيني در 
ميالدي به قاهره رسيد و آغاز به  1946وي به همين دليل در آغاز سال . مصر يافتند
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ي سالح و انتقال آن به فلسطين تالش نمود و براي  راي تهيهتماس با مجاهدين كرد و ب
وي همچنين خواهان ديدارهاي . اين هدف گروهي از مبارزان را مسئول اين كار نمود

 .با برخي از مجاهدين شد  سريع و فشرده
ي طرحي كه در پيش خواهد بود با يكديگر  آنان در قاهره گرد هم آمده و درباره

اي و عراقي نيز استفاده  هاي مصري و سوريه رات برخي از نظاميمشورت كرده و از نظ
ترين مشكالت آنان بود كه حركت جهاد فلسطين با  كمبود اسلحه يكي از پيچيده. كردند

هاي مسئول خريد و انبار و انتقال اسلحه با مشكالت و خطرات  آن روبرو بود و گروه
 .فرواني روبر بودند

ي داخلي و  دچار تغييرات چشمگير و پرشتابي در عرصهدر اين هنگام اوضاع فلسطين 
هاي  ي ورود صدهزار مهاجر يهودي قرباني سياست اجازه: بين المللي گردد از جمله

هاي فلسطيني توسط  سازي تملك زمين ي آلمان نازي به فلسطين و آسان وحشيانه
ي  دند و همهياب نيز وارد فلسطين شده بو هاي بين المللي حقيقت كميسيون. يهوديان

 .ها در واقع هشداري بود براي اعراب و فرصتي بود براي تثبيت يهوديان در فلسطين اين

 :ارتش جهاد مقدس

ميالدي اجتماعي را  1946ي عرب در تاريخ ژوئن  در چنين شرايطي مجلس اتحاديه
به  »هيئت عربي اعالي فلسطين«سوريه تشكيل داد و تصميم به تشكيل  »بلودان«در 

چهار ماه پس از تشكيل اين هيئت در . مفتي فلسطين حاج امين الحسيني گرفت رياست
هاي استعماري  اسكندريه تشكيل جلسه داده و تصميم به رو در رويي مسلحانه عليه طرح

 .صهيونيسم گرفت
در پي صدور تصميم سازمان ملل متحد مبني بر تقسيم فلسطين، هيئت عربي اعالي 

رئيس  »محمد امين الحسيني«گرفت و  »ازمان جهاد مقدسس«فلسطين تصميم به تشكيل 
ي اعالي اين سازمان برگزيده و عبدالقادر الحسيني را به عنوان  هيئت را به عنوان فرمانده
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ميالدي به  1947دسامبر  22وي پس از آن در تاريخ . ي كل آن انتخاب كرد فرمانده
 .فلسطين رفت

اواني را عليه نيروهاي صهوينيست تحميل هاي فر عبدالقادر الحسيني توانست خسارت
اي طوالني مدت بر قدس تسلط  كند و مجاهدان زير دست او توانستند پس از محاصره

آميزي عليه نيروهاي انگليسي اجرا كردند و  هاي موفقيت همچنين نيروهاي او كمين. يابند
مقر  هاي مهم صهيونيستي از جمله خبرگزاري يهودي و توانستند برخي از موسسه

ي  عالوه بر اين آنان توانستند محله. نگاران يهودي در قدس را منهدم سازند روزنامه
 .را در قدس منهم سازند »بن يهودا«و خيابان  »منتفيوري«

ي قدس را به زير كنترل خود درآوردند و خطوط  نيروهاي جهاد مقدس منطقه
 .خت تحت كنترل گرفتندسا هاي صهونيست را به هم مرتبط مي ارتباطي را كه مستعمره

 :پايان فرمانده

 1948در اواخر ماه مارس سال 
ميالدي عبدالقادر الحسيني براي 

ي عرب  درخواست اسلحه از اتحاديه
به دمشق رفت اما به هدف خود نرسيد 
و در اثناي غياب وي از قدس روستاي 

ها در  به اشغال صهيونيست »قسطل«
به  1948او صبح هفتم آوريل . آمد

بازگشت و هجوم منظم را عليه  قدس
ها در قسطل تدارك ديد و توانست پس از يك روز اين منطقه را پس بگيرد  صهيونيست

 .اما در اين حمله خود به شهادت رسيد
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عبدالقادر الحسيني بي آنكه حتي براي يك لحظه به عقب نشيني بينديشد در حالي كه 
پيكر اين قهرمان . دس جان باختي خود را در آغوش داشت بر خاك سرزمين مق اسلحه

 .در بيت المقدس به خاك سپرده شد »موسي كاظم الحسيني«در جوار پدرش 
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 تالش در راه وحدت اسالمي نورالدين محمود زنگي و

ي اول قرن ششم هجري، در دوراني پا به عرصه گذاشت كه  نورالدين محمود در نيمه
مسلمانان به شدت به شخصيتي مانند او نياز داشتند تا آنان را از آن شرايط تاريكي كه 

بيان به دوران تاريكي كه با  پا گذاشتن صلي. هايشان را فرا گرفته بود بيرون بياورد سرزمين
هيچ نوري در افق . سرزمين اسالمي و لگدمال شدن شهر قدس توسط آنان آغاز شده بود

كرد و امراء  هرج و مرج در سرزمين شام غوغا مي... شد و اميد دميدن صبح نبود ديده نمي
و حكام به فكر خود و منافع خود بودند و اشغالگر بيگانه نيز با استفاده از اختالفات 

ها روز به روز نيرومندتر  داخلي ميان آن  ها و كشمكش هاي آن رگيريمسلمانان و د
گرديد، و اگر نبود همان اندك اميدي كه در قلب برخي از مخلصان وجود داشت شايد  مي

 .كشيد عواقب ناگواري انتظار جهان اسالم را مي
يه بر كسي كه توانست با تك ،ظاهر شد »عمادالدين زنگي«ي اميد با ظهور  اولين بارقه

برسد و جاي پاي خود را در آنجا محكم كند و  »موصل«نيرو و شايستگي خود به 
گسترش دهد و خود را براي  »حران«و  »نصيبين«ي خود را به  همچنين توانست سيطره

 .جهاد عليه صليبيان آماده سازد
او دانست كه اين محقق ساختن اين هدف امكان پذير نيست مگر با اتحاد نيروهاي 

اي كه با  بر اين اساس توجه وي به سوي شام جلب شد، منطقه. ان در عراق و شاممسلم
نظمي غرق شده  در دريايي از هرج و مرج و بي »عزالدين مسعود برسقي«وفات اتابك آن 

 .بود، و سلجوقيان و صليبيان براي تسلط يافتن بر آن با يكديگر درگير بودند
ي بدخواهان را نقش بر آب كرد و به  و نقشه اينجا بود كه عمادالدين دست به كار شد

اما مدتي به طول نيانجاميد كه . حلب را به تصرف در آورد) م1128برابر با  ه 522(سال 
هاي داخلي كه توسط برخي از امراء عليه او شكل گرفته بود،  حركت او به علت درگيري
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سال از عمر خويش  ها هفت كند شد كه اين باعث شد وي پيش از رويارو شدن با صليبي
 538(را به سال  »رها«ها كند تا اينكه توانست شهر  را صرف خاموش كردن اين درگيري

 .فتح نمايد) م 1144برابر با  ه
اولين امارت صليبي به  »رها«اي قوي عليه نيروهاي صليبي بود زيرا  اين فتح ضربه

اما تقدير به عماد  .ي صليبيان در شرق تاسيس شده بود آمد كه پس از حمله حساب مي
 541الدين مهلت نداد تا كارهاي خود را ادامه دهد و سرانجام در تاريخ ششم ربيع الثاني 

 .ميالدي به دست خائنان ترور شد 1147سبتامبر  14برابر با  ه

 نورالدين محمود

 1118ي  فوريه 11هجري برابر با  511شوال  17نورالدين محمود زنگي در تاريخ 
سيف الدين «وي دومين فرزند عمادالدين زنگي پس از . به جهان گشودميالدي ديده 

فرزندان نورالدين تحت تاثير فضايل و شخصيت پدرشان بودند و همه با . است »غازي
 .وجود تفاوتي كه با هم داشتند مردان و شهسواران جهاد بودند

را  پس از درگذشت عمادالدين، دو فرزندنش سيف الدين و نورالدين حكومت او
برادر اول در موصل قدرت را به دست گرفت و برادر دوم در . ميان خود تقسيم كردند

دو برادر بر اساس . كرد قلمرو دو برادر را از يكديگر جدا مي »خابور«ي  رودخانه. حلب
ي خود بودند و در حالي كه  هاي ويژه آنچه تقدير برايشان فراهم نموده بود داراي توانايي

تمدار و داراي شخصيتي آرام بود نورالدين مجاهدي مخلص و داراي سيف الدين سياس
ي مسلمانان  اي شديد به جمع كردن كلمه اي جوشان و ايماني صادقانه بود و عالقه عاطفه

و اخراج كردن دشمنان از سرزمين اسالمي داشت، كه اين شخصيت وي باعث شد مردم 
 .دبه سوي وي جذب شده و محبتش در قلب آنان جاي گير

به سبب طبيعت او كه بر اساس عشق به جهاد شكل گرفته بود و همچنين همراهي او 
به صليبيان، ) حلب(ي حكومتي او  با پدرش در جهاد عليه صليبيان و نزديك بودن منطقه

كرد و همين باعث شد وي سياست  او بيش از ديگران خطر حركت صليبي را درك مي
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 .هدپدر را در جهاد با صليبيان ادامه د

 :ها جهاد عليه صليبي

نورالدين حكومتش را با حمله بر امارت صليبي انطاكيه آغاز كرد و توانست بر 
را كه قصد باز  »جاسلين دوم«سپس تالش . ها در شمال شام تسلط يابد تعدادي از قلعه

تر از شكست  شكست دوم صليبيان در رها سخت. را داشت خنثي نمود »رها«پس گرفتن 
هاي رها را كه در اين نبرد به  نورالدين همچنين ارمني. دوران عمالدين بودنخستشان در 

مسلمانان خيانت نمودند تنبيه كرد كه در پي آن، ديگر مسيحيان اين سرزمين آنجا را ترك 
 .گفتند

نورالدين هميشه تالش داشت نيروهاي اسالمي پراكنده در شمال عراق و شام را به 
ها را به دست بياورد تا بتواند در برابر دشمن صليبي  سوي خود جذب كرده و دل آن

اي با  نامه ميالدي توافق 1147هجري برابر با  541وي براي اين هدف در سال . بايستد
 .حاكم دمشق منعقد نمود و با دختر وي ازدواج كرد »معين الدين أنر«

نورالدين را ها قرار گرفت، كسي جز  هنگامي كه معين الدين انر در برابر خطر صليبي
 »بصرا«نورالدين به كمك وي شتافت و آن دو به ياري هم . براي كمك به خويش نيافت

سپس نورالدين . را پيش از آنكه به دست صليبيان بيافتند به تصرف درآوردند »سرخند«و 
دمشق را ترك گفت تا آنكه حاكم آنجا اطمينان حاصل كند كه او جز به فكر از بين بردن 

سپس نورالدين به سوي دژهاي امارت . ت و طمعي در حكومت وي نداردصليبيان نيس
 .را تصرف نمود »بصرفوت«و  »كفرالثا«و  »ارتاح«انطاكيه رهسپار شد و 

ها افتاد و دانستند كه در برابر مردي  در پي اين اقدامات ترس نورالدين در قلب صليبي
آنان . ش عمادالدين كم نداردقدرتمند قرار دارند كه در شايستگي و نيرو چيزي از پدر

اند اما اين اميدشان در برابر  پيش از اين گمان برده بودند با مرگ عمادالدين آسوده شده
سال سن  29نورالدين در آن هنگام تنها . شور و شجاعت فرزندش نقش بر آب شد

 .مند بود داشت اما از حكمت و تدبير فراواني بهره
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ي صليبي عليه سرزمين شام،  ميالدي دومين حمله 1147هجري برابر با  542در سال 
اي براي  به وقوع پيوست اما اين هجوم نتيجه »كنراد سوم«و  »لويس هفتم«به فرماندهي 

ها نتوانستند دمشق را به اشغال  صليبيان در بر نداشت و به سختي شكست خورد و صليبي
بود كه در اين ميان ي صبر مجاهدان و وحدت مسلمانان  اين پيروزي نتيجه. درآورند

نيروهايي كه به همراه سيف الدين غازي و برادرش نورالدين براي دفاع از دمشق آمده 
 .بودند نقش بزرگي در اين پيروي داشتند

ي آنان سود برد و پس از آنكه  نورالدين از اين شكست صليبيان و هيبت زخم خورده
هجري  544لشكر كشيد و در سال  تر شده بود به انطاكيه ي شام گسترده نفوذش در منطقه

 »العاصي«ي شرقي نهر  واقع در كناره »حارم«ي  ي قلعه ميالدي به منطقه 1149برابر با 
 .را به محاصره درآورد »إنب«ي  هجوم برد و پس از آن قلعه

 21به دفاع از آن برخواست و دو گروه به تاريخ  »ريموند دو پواتيه«حاكم انطاكيه 
ميالدي در برابر هم ايستادند كه مسلمانان توانستند  1149ر با ژوئن هجري براب 544صفر 

حاكم صليبي انطاكيه و . در اين نبرد به پيروزي دست يابند و صليبيان را تار و مار كنند
ديگر سران صليبي در اين نبرد كشته شدند و مسلمانان در پي اين پيروزي بزرگ شاد 

 .گرديدند

 :پيوسته شدن دمشق

به ضرورت وحدت و يگانگي و منظم بودن نيروهاي مسلمان كه ميان فرات نورالدين 
و نيل پراكنده بودند، ايمان داشت تا آنكه بتوانند در برابر طمع صليبيان ايستادگي كنند اما 

معين الدين أنر كه قدرت را در دمشق به . امارت دمشق سنگي بود در برابر اين وحدت
ها  هايي با آن ها و عهدنامه ا صليبيان برخوردار و پيماناي ب دست داشت از روابط دوستانه

به جانشيني او رسيد و به  »مجير الدين أبق«پس از درگذشت معين الدين، . بسته بود
همان سياست ادامه داد و بلكه پا را از آن نيز فراتر نهاد و ضعف و سستي شديدي در 

چگي با ديگر نيروهاي مسلمان ها از خود نشان داد و از وحدت و يكپار برخورد با آن
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ها در مقابل  كار او به جايي رسيد كه با پرداخت ماليات ساليانه به صليبي. رويگردان شد
شدند بدون  ها براي دريافت ماليات به دمشق وارد مي صليبي... ها موافقت كرد حمايت آن

 .آنكه حاكم دمشق از اين وضعيت شرمگين شود
لت ساكت ننشست و با استفاده از خشم مردم دمشق و اما نورالدين در برابر اين ذ

هجر برابر با  549ها توانست مجيرالدين را به زير آورده و دمشق را در سال  كمك آن
 .ميالدي به حكومت خود پيوست نمايد 1154

هاي صليبي بود  پيوستن دمشق به حكومت نورالدين گامي تعيين كننده در تاريخ جنگ
در جنوب، تحت رهبري نورالدين  »حوران«در شمال، تا  »رها«ز هاي شام ا زيرا سرزمين

ي صليبي كه در آن هنگام از پراكندگي و  ي اسالمي توانست در برابر جبهه درآمده و جبهه
توانست به  ي صليبي مي پيش از اين جبهه. برد موقعيتي خوب پيدا كند ضعف رنج مي

ورالدين نتوانسته بود در برابر راحتي عليه حكومت اسالمي ضربه وارد سازد؛ حتي ن
كاري كند زيرا دمشق سدي بود ) م 1153: ه 548به سال (ها عليه عسقالن  ي صليبي حمله

 .در برابر او

 :به سوي مصر

ي نخست وحدت اسالمي، صليبيان  تن مرحلهخپس از موفقيت نورالدين در محقق سا
ين توانسته بود قدرت براي گسترش قلمرو خود راهي جز جنوب نداشتند زيرا نورالد

به اين سبب صليبيان به سوي مصر حركت . خود را بر شمال عراق و شام بگستراند
ضعف حكومت . دانستند كردند، زيرا آن را ميدان جديدي براي توسعه طلبي خود مي

كشيد باعث شد آنان بر اين نيت خود  هاي آخر خود را مي فاطميان در مصر كه نفس
 .گستاخ شوند
اي بود براي تالش آنان در اشغال كامل  الن را تصرف كردند و اين نشانهآنان عسق

پادشاه صليبي بيت المقدس به  »بالدوين سوم«مصر كه اين نيت آنان خيلي زود توسط 
 558ي عدم پرداخت جزيه توسط فاطميان به وي در سال  فعل تبديل شد و وي به بهانه
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رد اما هجوم وي با شكست مواجه شد و ميالدي به مصر يورش ب 1163هجري  برابر با 
 .مجبور به عقب نشيني گرديد

ي بالدوين سوم باعث حساس شدن نورالدين گرديد و براي  اين اقدام گستاخانه
مشغول نگاه داشتن صليبيان از آماده شدن براي هجوم دوباره به مصر، به حمالت خود 

ي زمان  آوردن مصر به مسابقه او براي به دست. ي شام سرعت بخشيد عليه آنان در منطقه
اش  به همراه برادرزاده »اسد الدين شيركوه«ها پرداخت و حمالتي را به رهبري  با صليبي

هجري  599اين حمالت كه از سال . به سوي مصر گسيل داشت »صالح الدين ايوبي«
ليبيان ميالدي آغاز شد به مدت پنج سال ادامه يافت تا آنكه به پيروزي بر ص 1164برابر با 

 .منجر شد
رسيد اما پس از دو ماه درگذشت و صالح  »عاضد«ي فاطمي  شيركوه به ورزات خليفه
 .الدين به جانشيني او رسيد

هاي حكومت خود را  صالح الدين توانست امنيت را در اين كشور حاكم كنند و پايه
ه دست مستحكم نمايد تا آنكه فرصت مناسب را براي به زير آوردن حكومت فاطميان ب

ميالدي، نام خلفاي  1171هجري برابر با  567ي سال  ن جمعهيآورد و سرانجام در اول
 .ي جمعه برانداخت و به نام خلفاي عباسي خطبه خواند فاطمي را از خطبه

وارد شدن مصر به زير حكومت نورالدين سر و صداي زيادي را نه تنها در بيت 
اي دعوت به فرستادن حمالت جديد  هالمقدس بلكه در غرب صليبي به پا كرد و عد

اما ... ي شام بازگردد صليبي نمودند تا باري ديگر به مانند گذشته هيبت صليبيان به منطقه
 .اي در بر نداشت به دليل هشياري صالح الدين هيچ يك از اين اقدامات نتيجه

ن حلقه ي مبارزه، وي توانسته بود آخري با موفقيت نورالدين در پيوستن مصر به جبهه
 .ي نهايي آماده سازد ي نيرومند اسالمي را شكل دهد و راه را براي ضربه از جبهه

 
 



 39  قهرمانان اسالم

 

 :نورالدين در تاريخ

نورالدين محمود به اسالم و عظمت آن اعتقاد داشت و اين آن چيزي بود كه باعث 
تري  هاي گسترده شد او بتواند نتايجي را به دست آورد كه ديگران با وجود آنكه سرزمين

او . ر اختيار داشتند و از نظر مالي نيز در وضعيت بهتري بودند از انجام آن ناتوان بمانندد
جنگيد كه آنان را  ها مي جنگيد بلكه براي اين با آن براي مسيحي بودن صليبيان با آنان نمي

هاي  دانست كه براي اشغالگري و بي حرمتي به مقدسات قدم به سرزمين بيگانگاني مي
كرد بلكه آنان نزد او  او با نصرانيان سرزمينش بدرفتاري نمي. اند تهاسالمي گذاش

وي نه كليسايي را ويران كرد و نه . ي حقوق برخوردار بودند شهرونداني بودند كه از همه
 .كشيش يا راهبي را مورد آزار قرار داد

جهاد و وحدت نيروهاي اسالمي وي را از برپا داشتن مدارس و مساجد باز نداشت 
جايي كه مساجد و مدارسي كه او بنا نموده بود به صدها رسيد و هيچ سرزميني از  تا

اي  او هنگامي كه مدرسه. هاي تحت قدرت وي خالي از مسجد و مدرسه نبود سرزمين
كرد  كرد و در انتخاب شيوخ آن بسيار دقت مي ساخت براي ساخت آن بسيار خرج مي مي

در اين مدارس اهميت فراواني به قرآن و . فتگر و اوقاف بسياري براي آن در نظر مي
ي فراواني به شنيدن حديث داشت و برخي از محدثان  خود او عالقه ،شد حديث داده مي

 .ي روايت حديث داده بودند به او اجازه
هاي تحت  ها در سرزمين وي همچنين در كنار ساخت مدارس به ساخت بيمارستان

ه طور رايگان در اختيار فقرايي قرار داد كه اي داشت و آن را ب حكومتش توجه ويژه
اي به  وي همچنين توجه ويژه. توانايي كمك گرفتن از طبيبان و تهييه دارو را نداشتند

ساخت كاروانسراها در مسير مسافران داشت تا جايي باشد براي توقف و استراحت 
 .قرار دادي اين كاروانسراها افرادي را  ها و براي محافظت و اداره ي آن شبانه
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 :شخصيت و زهد نورالدين

ي  وي تنها تا نيمه. نورالدين مومني راستين و مجاهدي بزرگ و زاهدي عارف بود
گرفت و تا سحر به نماز و دعا  خوابيد و پس از آن برخواسته و وضو مي شب مي

 .پرداخت خواست و پس از نماز صبح به امور حكومتي مي برمي
اوج ابهت و قدرتش هيچ حقوقي براي خود در نظر او به سبب زهدي كه داشت در 

او . كرد نگرفته بود بلكه از درآمد ملكي كه از مال خود خريداري كرده بود استفاده مي
هاي شهرهاي تحت  اي براي خود نداشت و هميشه در اتاق خاصي در قلعه همچنين خانه

 .كرد حكومتش زندگي مي

 :درگذشت نورالدين محمود

. شد دچار تب گرديد لدين براي حركت به سوي مصر آماده ميدر حالي كه نورا
 1174هجري برابر با ماه  569شوال  11بيماري او شدت گرفت و سرانجام به تاريخ 

مرگ او لرزه در . سال سن داشت جان به جان آفرين تسليم كرد 59ميالدي در حالي كه 
 .د شده بود پي بردندها وار جهان اسالم انداخت و مردم به حجم خسارتي كه بر آن

چه يك مجاهد ي مجاهدان پا بر جا بماند و هر هاما خواست خداوند اين بود كه سلسل
گذاشت تا آنكه پرچم جهاد به  كرد مجاهدي ديگر پا به عرصه مي عرصه را خالي مي

ي مسلمانان  دست قهرمان اسالم، صالح الدين ايوبي رسيد و او توانست به آرزوي ديرينه
 .ل بپوشاندي عم جامه

 )اسالم آن الين(احمد تمام : نويسنده
 عبداهللا موحد، با تغيير و تصرف اندك: ترجمه

 عصر اسالم
www.IslamAge.com 
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منبر نورالدين كه به اشتباه به منبر صالح الدين مشهور است اما در واقع توسط 

االقصي  نورالدين محمود ساخته شده بود تا پس از فتح بيت المقدس آن را در مسجد
قرار دهد؛ اما اجل به وي مهلت نداد تا آنكه صالح الدين پس از فتح قدس آن را در 

 تندرو مسيحياين منبر در پي يك آتش سوزي كه توسط يك . مسجد االقصي قرار داد
ميالدي در مسجد االقصي ايجاد شده بود به طور كامل از بين  1969در سال  استراليايي

 .ي مسجد االقصي موجود است ز آن باقي ماند كه در موزهرفت و تنها قطعات كمي ا
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