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 المقدمــــة                                   

 

 يتحدث هذا البحث عن شخصية ) نور الدين زنكي ( والذي يعتبر         

 من اهم الشخصيات التي كان لها اثراً واضحـــاً في العالم االسالمـــــــي 

 وتـأتي اهمية الموضوع من الدور المهـــم الذي لعبه القائد نور الــــدين 

 زنكي وتصديــــته للحمــالت الصليبية وانتزاعهــــــا من ايــــــــــــــــدي

  الصليبيين .

 كل هذه االسباب هي التي دفعتنـــــــا الختيار موضوع البحث .       

 

 يتكون البحث من اربعة مباحث , المبحث االول درسنا فيه اسمــه        

 ونسبه , اما المبحث الثاني فقد القينا الضوء فيه على سيرتـــــــه , اما 

 ـــــــــه ضــــــد المبحث الثالث فقد كان تحت عنوان فتوحاتـــــه وحروبـ

 الصليبيــين  , اما المبحث الرابع فق درسنا فيه على انجازاتــــــــــــــه 

 ووفاتـــــــه .

 وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعه من المصادر ومنها كتــاب      

 ابناء ابناء الزمان البن خلكان ,  وكتاب ياقوت الحموي معجم البــــلدان

 وله الزنكية لمؤلفه علي الصالبي , وكتاب المنتظم في التاريخ وكتاب الد 

 لمؤلفه ابن الجوزي .

 



 

 

 وقد واجهتنا عدة مصاعب في كتابـــــة البحث ومنها صعوبــــــــــة     

 الحصول على المصادر لكتابــــــــــــة موضوع البحث .

 ــــــة البحث وهللا مـن بكتابــ د وفقتهـــــــــــذا وارجـــوا ان اكون ق     

 وراء القصــــــــد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحـــــــث                                                               

 

 



 

 

 الخاتمــــــــه                                 

 

 لقد استعرضنــــا  في بحثنا هذا موضــــــوع ) نور الدين زنكــي (        

 وقد تبين لنــــا ان نور الدين كان من اهـــــــــــم الشخصيــــــــــات التي  

 لعبت دوراً مهمـــــاً في التاريـــخ االســـالمي , كما تبين لنا انــــــــه قـــد 

 . ـع الصليبـــــــــي ضـــــد البــالد االســـــــــالميهحاول صــد التوســـــــــ

 

 كما تبيــــــــــن لنا ان سيرتـــــــــــه ) نور الدين زنكـــــــــي ( قـد       

 امتازت بالعدل والمساواة وقد افرط بالبذل على الرعـــــــــــية والفقراء

 والمحتاجــــــــــــين .

 

 ـــــــد من االلقـــاب ومنهـــــــــــــــا لقب الشهـــــــــيد  تلقب بالعديــ     

 على الرغـــــم من انـــه لم يستشهــــــد في ساحــــــــات المعــــارك بل

 مات وهـــــــــــــو علـــــى فراشـــــــــــــــه .

 

 ــــــــــــــــــــهوقد خلدت ســـــــــيرته الدائمــــــــــــــة وعدالتــــ       

 واعمالــــــــه  عبر التاريــــــــــــخ الــى يومنــــا هــــذا . 

 

 


