
 جملة كلية العلوم اإلسالمية  

 م 5339 -هـ  4763                لسادساالعدد                 الثالثاجمللد   

58 

 األيوبيسبتارية والداوية من حروب الناصر صالح الدين موقف تنظيمي اإل
 م 7797 ـ 7777هـ /  387 ـ 375

 
 (*)الزيدي مصعب حمادي نجم د.

 
 ملخص البحث

هجػر  / لشاػ د  هدت بػدد لششػ ـ لػدؿ لش اػؼ لمنؿ لػف لشلػرف لشلػ لس لشش    
دلنيػل نا  ػت دادلمهلػػػ  مػد بػ د   نر ت ظيلػيف دي يػيف الػ  لتاػبت ريل نلشعشر لشليدد  ظه

أف ابيػػر إشػػم ل ظلػ ت عاػاريل اػػ ف شهػ  شػ لملػر داػدلم خ ليريػػل نلن اػ  يل وػـ تاػػنع ميلػ  ب ػد
 .مد إرا ب لشلالليف نقتلهـ نلا  دة لشالدت لشاليبيل علم بدد لشش ـ

ناػػ ف شهػػذت لشت ظيلػػػ ت لنقػػؼ عػػدلاد لػػػف اػػرنب لش  اػػر اػػػدح لشػػديف لميػػػنبد 
نل رلملهػػ  لػػف قيػػ ـ مراػػ ف ت ظػػيـ لشدلنيػػل بب ػػ   ااػػف بيػػت  ،ـ7777اػػػ/ 875ل إبتػػدل خ باػػ 

لماػػػزلف ميلػػػ  نرل  لمردف شاػػػرض لرلقبػػػل تاراػػػ ت لشلاػػػلليف نلشاػػػد لػػػف اجلػػػ تهـ مػػػد تلػػػؾ 
   .لشل طلل

نت  نؿ لشباػث لشػدنر لش اػار  شباػتب ريل نلشدلنيػل لػف لػدؿ لشػترلاهـ لػ  لشبػر س 
ـ لهػ جلتهـ 7757اػػ /877ليف مػد بػدد لششػ ـ نلشاجػ ز اػ ل در  ط مد لش دنلف علم لشلاػل

الػػ  اػػ ف شلت ظيلػػ ف دنر عاػػار  اػػ ـ مػػد ل راػػل  ،لشلنلمػػؿ لشتج ريػػل بهػػدؼ لشاػػلب نلش هػػب
لشتد الؽ ميه  لشلاللنف  ارل ا اػل  علػم لشاػليبييف م ػد  ،ـ7757اػ/855اطيف ا ل 

اػػدلد مػػد لشاػػ ل ذلتهػػ  عػػف دنر لشت ظيلػػيف مػػد لشػػدم ع عػػف لدي ػػل اػػنر  ػػد لشااػػ ر لع
 .نلاتل تتهـ لف دجؿ لعاتف ظ مد لشلدي ل

نتطػرؽ لشباػث لشػػم لشػدنر لشاي اػػد لشػذ  قػػ ـ بػو للػدـ لشدلنيػػل جيػرلر ريػػد مػنرد لػػف 
/ اػػػػ897-855بيػػػت لشللػػػدس لشاػػػليبيل   دجػػػؿ توبيػػػت جػػػ   شػػػنز ج ػػػ ف علػػػم عػػػرش لللاػػػل

لتػػػػو لشاي اػػػػػيل نشػػػػيس ذشػػػػؾ مااػػػػػب بػػػػؿ اػػػػػيطر علػػػػم لشللػػػػؾ جػػػػػ   نقرلر  (ـ7751-7791
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نلش ااريل ناوو علػم لػنض ل راتػد ردس لشلػ   ناطػيف  ػد لشلاػلليف دنف لعشتفػ ت لشػم 
 . ا اح دلير طرلبلس ريلن د لشو شث

ندليػػػػرل شػػػػ رؾ لعاػػػػبت ريل نلشدلنيػػػػل مػػػػد لاػػػػدلث نل ػػػػ رؾ لشاللػػػػل لشاػػػػليبيل لشو شوػػػػل 
 .شاليبييفـ  نلشتد ا  ت  تيجته  مد ا شح ل7797اػ/857نل ال ل رال درانؼ ا ل 

 
Abstract 

During the first half of the Sixth century A. H. / towlevth 

century  

A. D., Syria witnessed the emergence of two religious organizations, 

which are the knights of Hospitallar and the knights of the Temple. 

At the beginning, the objectives of these two organizations were 

charitable and humanitarian. After that they turned to be military 

orders, which had an important role in terrorizing Muslims, killing 

them and supporting the crusader’s campaigns against Syria. 

These organizations had a hostile attitude Toward of Saladin 

since 573 A. H./1177 A. D., and what accompanied that when the 

knights of the temple order started the construction of the  Jacob 

ford stronghold to observe the movements of Muslims and limiting 

their attacks at that area.  

 Our study tackled the military role of those orders when they 

took part with the Prince Arnat in their aggression against Muslims 

in Syria and Arabia in 577 A. H./1181 A. D. and when they attacked 

the trade caravans and looting them. The two organizations a vital 

role in the battle of Hettin in 583 A. H./1187A. D., in which Muslims 

achieved a critical victory over the crusaders. In addition to the role 

of these two organization in defending city of Sour  against the 

Muslims' siege in the same year and striving disparately to keep the 

city.  

The study dealt also with the political role of Gerard Redford 

– the leader of the knights of the temple – who establish Guy de 
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Lusignan on the throne of Crusade Jerusalem Kingdom (582-591 A. 

H./1186-1194 A. D.). In addition to that he overwhelmed King Guy 

de Lusignan and his political and military decisions and he induced 

him to fight in the two battles (Hetttin and Fountain of Cresson 

against Muslims without indifferent to the advises of the prince of 

Tripoli Raymond III. Finally, the Knights of Hospitallar and the 

Knights of the Temple participated in the events and the battles of the 

third Crusade campaign, especially in the battle of Arsoff in 587 A. 

H./ 1191A. D. which was won by the crusaders.  

 
للػؾ لللاػل بيػت لشللػدس لشاػليبيل  Baldwin II نيف لشوػ  د شػهد عهػد لشللػؾ بلػد

نلشلطيػػػػػرة لع ناػػػػػد  لشلهلػػػػػلظهػػػػػنر لاػػػػػد  لشاػػػػػنلدث  (ـ7757-7775اػػػػػػ / 875-851 
نمراػػػ ف لشدلنيػػػل   Knights of Hosipitallr تأاػػػػيس ت ظيلػػػد مراػػػػ ف لعاػػػبت ريل 

Knights of Templars    تبلػنر لشلػنة  لوػرت نبشػاؿ م عػؿ مػدلطػرة نلشتد ا ف شهػ   تػ ا
 .(7)لش ااريل لشلالال شلدم ع عف لشنجند لشاليبد مد بدد لشش ـ 

علػم لشتلاػؾ   علم لا س ودوػل لبػ دا لا اػيل لقاػللشاليبي ف نقد ق ـ لشت ظيل ف 
إشػػم   Obedience, Poverty, Chastityبهػػ  لػػد  لشايػػ ة ناػػد لشفلػػر نلش فػػل نلشط عػػل 

ن ػػػل  مػػػد اػػػفنمهل  طبلػػػ ت  (5)شلتػػ ؿ لشلاػػػلليف  ج  ػػب لبػػػدد رلبػػػ  ناػػػن لف ي ػػػذرنل ل فاػػػهـ
مػػد بػػ دا لعلػػر داػػدلم   ليريػػػل  لػػيفنقػػد ا  ػػت لاػػػدلؼ لشت ظي ،لشفراػػ ف نلشرابػػ ف نلشلا ناػػل

نلن اػػ  يل تتلوػػؿ مػػد إرشػػ د ملػػرل  لشاجػػ ج لش اػػ ر  لمنربيػػيف لشلػػ دليف لػػف لشاػػرب إشػػم بػػدد 
يػػنلاهـ نلن شػػ   لاتشػػفي ت ش ػػدج لشلر ػػػم نارلاػػته ـ شلطػػرؽ لشليديػػل إشػػم لعلػػػ اف لششػػ ـ نلن

غيػر لف تلػؾ لعاػدلؼ  (5)لشللدال نل ال لشطريؽ لشرايس لف لدي ل ي مػ  إشػم لدي ػل لشلػدس 
اػػػػرع ف لػػػػ  تدشػػػػت ب شتػػػػدري  نتطػػػػنرت نذشػػػػؾ ع ػػػػدل  قػػػػن  اػػػػذلف لشت ظيلػػػػ ف نزلد ورلاهلػػػػ  

متاػنع ميلػ   ،  لػف لشاػرب لعنربػدلنلاتلدشهل   تيجل لشهب ت نلشهدلي  لشتد ا  ت ت ه ؿ عليه
ب د إشم ل ظلتيف دي يتيف عااريتيف ا ف شه  دنر ابير مد ت فيذ اي ال لشاػليبييف مػد بػدد 

  (1)لشش ـ  ظرل شت ويرال  علم لشلاتن  لشاي اد نلش اار  نلعقتا د  شلاي ف لشاليبد 
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ملػػف لش  ايػػػل  ،ل ناي اػػػيل نعاػػاريل نلقتاػػ ديلػدي يػػ لخناػػ ف شهػػذلف لشت ظيلػػ ف لدنلر 
ي يػػل اػػ ف ا ػػ ؾ لش ديػػد لػػف لعتليػػ   لشػػذيف عػػز علػػيهـ لف تاػػرلهـ ايػػ ة لشزاػػد نلش بػػ دة مػػد لشد

ظؿ لشا يال لن لشدير لف لشلش رال مػد قتػ ؿ لشلاػلليف ناػيع  نجػدنل  ػ شتهـ مػد لع  ػل ـ 
لل  لف لش  ايتيف لشاي ايل نلش ااريل ملد ق ـ مراػ ف لعاػبت ريل  ،إشم اذت لشت ظيل ت لشجديدة

م ػػد عػػف   مػػد بػػدد لششػػ ـ نلشػػدم ع ع هػػ للشاػػليبي  تيػػل بػػدنر ابيػػر مػػد ال يػػل لشاي  ػػنلشدلن 
دنرالػػػ  مػػػد لا ربػػػل لشلاػػػلليف نقػػػتلهـ نلاػػػ  دة لشالػػػدت لشاػػػليبيل مػػػد نقػػػت قػػػؿ ميػػػو عػػػدد 

نشػػيس  ،(8)لشلاػػ ربيف مػػد بػػدد لششػػ ـ  تيجػػل لشلػػرض نلشنمػػ ة لن لش ػػندة إشػػم لشاػػرب لعنربػػد 
لهلػػػل لشػػػدم ع عػػػف لشلنلقػػػ  لش اػػػاريل لشراياػػػل مػػػ ش لط لشلنيػػػل ذشػػػؾ مااػػػب بػػػؿ ل يطػػػت بهلػػػ  

نلعبرلج نلشلدع نلشااػنف مػد بػدد لششػ ـ اػللت جلي هػ  شلت ظيلػيف شال يتهػ  نلشػدم ع ع هػ  
 .(1) د للط ر لشهجل ت لعادليل 

للػػ  عػػف  شػػ طهل  لعقتاػػ د  ملػػد بػػدد بتلػػديـ تاػػهيدت لاتل  يػػل شلاجػػ ج لش اػػ ر  
رب وـ تطنرت لعل شهل  م ابا  يلنل ف ب عل ؿ لشايرمل لػف لػدؿ لقػرلض لشنلمديف لف لشا

مػػد متػػرة الػػ  لػػ رس لشت ظيلػػ ف لش لػػؿ لشتجػػ ر   ،(7)لعلػػنلؿ شلتجػػ ر لل بػػؿ منلاػػد ل شيػػل ابيػػرة 
علتداهل  لشلل زف نلشاػفف شدرجػل ل هػـ   ماػنل لعيطػ شييف مػد لتألرة لف لشارنب لشاليبيل 
نلػػ  يهل ػػ  ا ػػ   .(5)ريػػل نلاػػ ل للػػ   ػػ عؼ وػػرنتهـ نللتلاػػ تهـلشااػػنؿ علػػم للتيػػ زلت تج 

ذلف لشت ظيلػػ ف اػب ػد اػذل لش ػػرض لشلػيجز عػف  شػػأة ت ظيلػد لعاػػبت ريل نلشدلنيػل اػن لنقػػؼ 
نلشػػذ   ،ـ7797-7777اػػػ / 857-875لػػف اػػرنب لش  اػػر اػػدح لشػػديف لميػػنبد شلفتػػرة 

 .يت  نشو لشباث بشاؿ لفاؿ
للػػػؾ لللاػػػل بيػػػت لشللػػػدس   Baldwin IVشرلبػػػ  مب ػػػد لف علػػػد لشللػػػؾ بلػػػدنيف ل

نلش  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدح لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف  (ـ7758-7771اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ / 857-819لشاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليبيل  
ـ علػب ل راػل لشرللػل 7777اػػ / 875ل  اػدة اػ ل  ـ(7795ػػ7719اػػ/859ػػ818 لعينبد

لاػػتط ع مراػػ ف ت ظػػيـ لشدلنيػػل بلػػ  شػػديهـ لػػف  فػػنذ نلاػػ  ناػػط لشلجتلػػ  لعقطػػ عد لشاػػليبد 
 ،لشللػػؾ لشاػػليبد نلق  عػػو ب ػػرنرة ب ػػ   قل ػػل عغػػدؽ لشلػػدلؿ إشػػم لعردف لف ي ػاطنل علػػم

نلد  لعردف لععلػػم لشلل بػػؿ  إشػػمعلػػم لف تلػػـن لشلل ػػل لشجديػػدة بلهلػػل تػػ ليف لشللػػر لشلػػيد  
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نا  ت اجل لشدلنيل مد ذشؾ اد ت نيض لشلا رة لشل ايل  لشتػد شالػت ب شاػليبييف  ،شلجنعف
 .(9)ـ 7787اػ / 855مد ب  ي س ا ل 

نقد ل تهز لشاػليبينف مراػل غيػ ب لش  اػر اػدح لشػديف مػد ب لبػؾ نقػ لنل بتشػييد 
عػػػف لدي ػػػل ب  يػػػ س عػػػرؼ  (اػػػـ 52 لعردف يلػػػ  علػػػم لاػػػ مل  هػػػر ااػػػ   جديػػػدل ميلػػػ  نرل  

لن لل  ػػل لع ػػرلر علػػم اػػد قػػنؿ لبػػف  Jocobs Ford  (77) (72)بااػػف بيػػت لعاػػزلف 
جاػػر ب ػػ ت ي لػػػنب مػػد  ه يػػل لشلػػرف لشاػػػ ب   ناػػن لشااػػف لشػػذ  لاػػػبح لاػػلو (75)للػػدنف 

ـ 7775اػػػ/ 871ناػػ ف ب ػػ  ت مػػد تشػػريف لمنؿ اػػ ل  (75)لشهجػػر  / لشو شػػث عشػػر لػػيدد  
نشػـ ياتػؼ لشاػليبينف بػذشؾ  (71)منؽ ا بل لرتف ل نالـ طرلزت لشه داد علم شػاؿ لربػ  

ة لذرع لف زلد علػػم عشػػر  إشػػمعػػرض ا اطػػو  بػػؿ بػػ شانل مػػد ت ليػػرت اتػػم لف جػػدلر لشااػػف  
علم اب  لذرع إشم ل  منقه  نل  دن هػ  نعدتػو  ل ه نقط ت شو عظ ـ لشاج رة اؿ مص  (78)

نقػػد ج لػػت  ،نميلػػ  بػػيف لشجػػ  بيف اشػػن لػػف لشاجػػ رة لشاػػـ ،تزيػػد علػػم عشػػريف لشػػؼ اجػػر
 .(71)( (اليتو ب شالس لشذ  لذل لا طت قب تو ب شاجر ل زجو

ب ػ   ذشػؾ لشااػف نلشػ رنل عليػو نقد لبد  للرل  لش  ار اػدح لشػديف تلػنمهـ لػف 
نلغلػػػؽ لشػػػناف دلد ػػػػػلتػػػم لااػػػـ اػػػذل لشااػػػف تااػػػـ لػػػف لشواػػػر لتا   :بتػػػدليرت نقػػػ شنل شػػػو

إلػػػ  لش  اػػػػر اػػػػدح لشػػػديف ملػػػـ ياػػػ نؿ نقػػػؼ ب ػػػ   ااػػػف بيػػػت لعاػػػزلف باػػػبب  ،((لشػػػراف
اػػػػنف لاػػػػ رة تت شاػػػػد ي ناػػػػ ف ردت ب شتريػػػػث اتػػػػم ياتلػػػػؿ ب ػػػػ  ،(77)ل شػػػػا شو بااػػػػ ر ب لبػػػػؾ 

رال   إشيو ن زش   عليػو ناػدل  ت إشػم لعاػ س  …  إذل لتلنت نلاالنت  :ق اد   م دال بييفشاليل
 ،م ػػػػدعهـ لعف اتػػػػم ياػػػػت فذنل ميػػػػو لاػػػػنلشهـ ني فلػػػػنل للػػػػنلشهـ ،نج ل ػػػػ ت لػػػػف لشراػػػػـن لعدلرس

 .(75)((د هـ عاا   للآشهـ نل اا   لآشهـم ذل قا ،نيت بنل رج  اـ نرج شهـ
نل اػػذل لشلنقػػؼ نلاػػتلرنل ب ش لػػؿ مػػد ااػػف لعاػػزلف اػػتل للػػ  لشاػػليبينف ملػػد لاػػتال

نقػػػد ل فلػػػنل عليػػػو اػػػنلشد  ،(79)ـ 7779اػػػػ/878لشػػػهر اتػػػم لاللػػػنل ب ػػػ  ت مػػػد  ياػػػ ف اػػػ ل 
 .( دي  رل  ذابي   520222 

نب ػػػد لف لاتلػػػؿ لش لػػػؿ عهػػػد بػػػو لشللػػػؾ بلػػػدنيف لشرلبػػػ  إشػػػم ع  اػػػر مراػػػ ف ت ظػػػيـ 
ا ليػل قنيػل للػدته  ب شلػ ؿ نلشاػدح نلشللػػ تليف لشدلنيػل لشتػد لػ  لف تاػللتو اتػم ن ػ ت ميػػو 
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ار  ػػػػػػاػػػػد يتلذن ػػػػو لراػػػػػدل  شلرلقبػػػػل تاراػػػػ ت لشلاػػػػلليف ع اػػػػيل  ب ػػػػد تزليػػػػد لش ػػػػاط لش ا
 .(52)لتادلد لف دلشؽ 

 ياػ ف  1لدي ػل ب  يػ س مػد  مػدنقد ادث لف لعتد  لشاليبينف علم ب ض لشرعػ ة 
ت لشللػػػؾ بلػػػدنيف لشرلبػػػ  نالفػػػر  لشػػػتب ؾ بػػػيف قػػػنلاػػػدنث للػػػ  لد  إشػػػم  ،ـ7779اػػػػ/878

 Belfort  (55)قػرب قل ػل لششػليؼ لر ػنف  (57)تنرنف نبيف قنلت عز لشػديف مرلشػ ت لعيػنبد 
 نلافرت تلؾ لشل رال عف ل تا ر لشلالليف نازيلل لشاػليبييف ناػرنب للاهػـ بلػدنيف لشرلبػ 

دليل ب اػـ الفر  تنرنف مد ل رال عرمػت مػد لشلاػ در لش ربيػل لتاػل و ن  با نبل ب شال
 .(55)نق ل لشه فر  

نقػػد لدرؾ لش  اػػػر اػػدح لشػػػديف لػػػد  لشلطػػر لشػػػذ  شاػػػؽ ب شلاػػلليف باػػػبب ب ػػػ   
ما  ػػت اي اػػتو تجػػ ت لشااػػف ل ػػذ لشبدليػػل لتبػػ ع لشطػػرؽ لشاػػلليل نعػػدـ  ،ااػػف بيػػت لعاػػزلف

نعجػػؿ تاليػػؽ غر ػػو رلاػػؿ لشاػػليبييف  ،(51)لشت ػػايل ب ش اػػار نت باػػتهـ شللنلقػػؼ لشا زلػػل 
لع ل هـ رم نل لشطلب ط شبيف لبلا    لل   قيلتو ل ال لشػؼ دي ػ ر  ،ل هـ ادـ لشااف ط شب 

نلزل  اػػذل لشلنقػػؼ لش ػػدلاد شلدلنيػػل نرم ػػهـ تاػػليـ لشااػػف شللاػػلليف  (58)و لػػمػػد لل بػػؿ اد
لشااف نتدليرت لف لا او شلػ  شػو لػف لاليػل لاػترلتيجيل  لقرر لش  ار ادح لشديف له جل

 .(51)ليد  إشم لار شتاالو مد لشطريؽ لش
 ،لماػزلفنب     علم ذشؾ ق ـ لش  ار اػدح لشػديف بلاػ نشتيف شتاريػر ااػف بيػت 

ـ غيػػػر ل هػػػ  شػػػـ تالػػػؽ  تػػػ ا  لللناػػػل اػػػن  مػػػرض 7775اػػػػ/871ا  ػػػت مػػػد اػػػ ل  :لعنشػػػم
نيبػدن لف تلػؾ  (57) نلماػر اا ر علم لشااف ل ارؼ ع و ب ػد لف ااػؿ علػم لشا ػ اـ 

شػ  راـغر ه  ل رمل  ل ط   ؼ نقنة لش دن لشاػليبد لشلا نشل ا  ت لاتطدعيل  تػو بلن  نلن
 .علم له جلتهـ لتم ل  لرلد تونقدر 

ع ػػد تػػؿ لشل  ػػد غربػػد  عاػػارنمػػد لشنقػػت لشػػذ  اػػ ف لش  اػػر اػػدح لشػػديف قػػد 
تػػو نلػػرج لف جلػػ  لشللػػؾ بلػػدنيف لشرلبػػ  قن يعلػػم لشاػػليبي دلػػر شلهجػػـن لػػرة  لش ػػدة ب  يػػ س ي ػػد

ديف لشػػػذ  لػػػ  لف بلاػػػو لشلبػػػر اتػػػم اػػػ ر بجيشػػػو ق اػػػدل  لدقػػػ ة شلا ربػػػل لش  اػػػر اػػػدح لشػػػ
ازيػػػػػػرلف اػػػػػػ ل  72لشاػػػػػػليبييف نبػػػػػػ شلرب لػػػػػػف تػػػػػػؿ لشل  ػػػػػػد مػػػػػػد اػػػػػػهؿ لػػػػػػرج عيػػػػػػنف مػػػػػػد 

هػػػ  عػػػف يجتـ اػػػدوت ل راػػػل بػػػيف لشجيشػػػيف لعاػػػدلد نلشاػػػليبد لاػػػفرت  ت7779اػػػػ/878
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اػر  ب يػد  م ػد عػف نقػنع عػدد ابيػر لػف لعيػ  هـ ل ،ل تا ر لشلالليف نازيلل لشاػليبييف
ل نب  يػػػ س نللػػػدلد لػػػي تد لشرلداػػػ اـ لػػػ  Balian Iblinلشلاػػػلليف للوػػػ ؿ ب شيػػػ ف لبلػػػيف 

ـ( 7757-7777اػػػ/Roger Moulins   875-855لعاػػبت ريل نلشدلنيػػل رنجػػر لػػنشيف 
ـ( لشػػذ  اػػ ف قػػد 7779-7777اػػػ/Eude st. Amand   817-878ندند اػػ ف دلػػ ف 

ح لشديف مد ل رال تػؿ لشاػ ميل قبػؿ ذشػؾ ب ػ ليف لشترؾ ل  بلدنيف لشرلب   د لش  ار اد
نيذار داد لشليرليف لشل  اريف لف للدـ لشدلنيل ا ف لشاػبب لشلب شػر مػد تلػؾ لشهزيلػل  (55)

نشػذشؾ  ،لشتد شالت ب شاليبييف نذشؾ ع و لرج مد لشللدلل نشـ يبؽ مػد لنق ػو بجػنلر لشللػؾ
  .(59)ط قنلت لشلالليف متـ لارت لاتط ع لشلاللنف لا ارتو منجد للدـ لشدلنيل  فاو نا

ـ ع ػدل  تنجػو لشيػو 7779اػػ / 878ا  ػت مػد ربيػ  لعنؿ اػ ل  يللا نشتو لشو   دل 
 بػػػ نقػػػد لت ، تلػػػلػػػف ب  يػػػ س مناػػػلو نلاػػػ ط بػػػو لػػػف جليػػػ  لشجهػػػ ت ن اػػػبت عليػػػو لشل ج ي

لش  اػػر اػػدح لشػػديف لطػػل عاػػاريل لاالػػل عقتاػػ ـ لشااػػف ملػػد نزع جنل ػػب لشبػػرج علػػم 
م لػػذ اػػن لشج  ػػب لششػػل شد بي لػػ  للػػذ لبػػف لليػػو لعليػػر عػػز لشػػديف مرلشػػ ت لشج  ػػب  ،لعلػػرل 

وػػـ لشػػ لنل ميػػو لش يػػرلف ملػػـ ياػػلط لشاػػنر  (57)نشػػرع لش لػػ بنف مػػد  لػػب لعاػػنلر  ،(52)لشاربػػد 
ـ بلػػ   لش ػػ ر ميػػو لػػدة يػػنليف ننلاػػلنل لشتناػػ  مػػد  لػػب لشاػػنر اتػػم لاػػلطنت يػػـن رغػػش ر ػػو 

مػػدلؿ لشلاػػللنف لشااػػف نقتلػػنل نلاػػرنل  ،ـ7779اػػػ / 878 ل ربيػػ  لعنؿ اػػ 51لشللػػيس 
 .(55)عددل ابير لف لشاليبييف ننجدنت لليا  ب شليف نلعقنلت نلعالال 

دل  للدـ لشدلنيل لند لشذ  نقػ  مػد لاػر لشلاػلليف ملػد رمػض لف تػدم  شػو مديػل تب ػ  
لشدلنيػل ع يلتلػؾ لػ   علم لف ع يدم  مديل شلدلنيل علم لا س لف م رس صشل  نف لشدلنيل ي 

وـ ايؽ لشللدـ لعاير إشم لاد اجنف لدي ل دلشؽ ايػث لػ ت ب ػد عػ ـ نلاػد  ،يلدلو افديل
 .(55)لف ل رال لرج عينف 

لل  لاير ااف بيت لعاػزلف ملػد للػر لش  اػر اػدح لشػديف بهدلػو نطلػس لوػرت 
ل هػػػ   نشػػػيس ذشػػػؾ مااػػػب بػػػؿ لقتل ػػػت لاجػػػ رت اػػػد ع ياػػػتفيد (51)نج لػػػو بلاػػػتن  لعرض 

 .(58)لشاليبينف مد اربهـ  د لشلالليف 
نشـ يلؼ دنر لشدلنيل نلعابت ريل ع د ذشؾ لشاد بػؿ نلاػلنل عػدنل هـ  ػد لشلاػلليف 

ملػػد  ،شػػيس مػػد بػػدد لششػػ ـ بػػؿ اػػذت لشلػػرة تط نشػػت ليػػديهـ علػػم لشلاػػلليف مػػد بػػدد لشاجػػ ز
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عج بيػػل ب اػػـ ري ػػن لشػػترات لشدلنيػػل لػػ  لشبػػر س لر ػػ ط لشػػذ  عػػرؼ مػػد لشلاػػ در نلشلرلجػػ  ل
مػد لشػرنعو  (55)نقل ػل لششػنبؾ (57)ا اـ ااػف لشاػرؾ Renaud Chatillon (51)ش تينف 

ناػ ف اػذل لشفػ رس لشاػليبد  ،(59)لشجر   نلشلتهنر شله جلل لعرل ػد لشللداػل مػد لشاجػ ز 
لاػػػد لشفراػػػ ف لشلاػػػ لريف مر اػػػد لعاػػػؿ قػػػدـ إشػػػم بػػػدد لششػػػ ـ لػػػ  لشاللػػػل لشاػػػليبيل لشو  يػػػل 

 (ـ7752-7757اػػ/Louis VII   855-871ؼ جػيش لشللػؾ شػنيس لشاػ ب   ػلف اػفن 
نبلػػد مػػد بػػدد لششػػ ـ ب ػػد مشػػؿ لشاللػػل لشاػػليبيل لشو  يػػل نعػػندة رج شهػػ  إشػػم لشاػػرب لعنربػػد 

(12). 
لػػف شػػي طيف لشفػػر   نلػػردتهـ نلشػػداـ  ناػػ ف لر ػػ ط ااػػب لػػ  ناػػفو لبػػف لعويػػر  

نلتاػػػػػـ  ،(15)بييف نل اػػػػػوهـ شل هػػػػػند يلنلغػػػػػدر نللبػػػػػث للػػػػػرل  لشاػػػػػ ،(17)( (عػػػػػدلنة شللاػػػػػلليف
ب ش جرمػػػل نلشلاناػػػيل نلشتهػػػنر الػػػ  لشػػػتهر بهجل تػػػو لش ديػػػدة علػػػم قنلمػػػؿ لشلاػػػلليف بػػػدلم  

للػػ   ،لشاػػلب نلش هػػب م ػػد عػػف ل ػػو شػػـ يل ػػ  عنللػػر للػػؾ لللاػػل بيػػت لشللػػدس لشاػػليبيل
 .(15)لشدلنيل ملد لشترات ل و مد لش ديد لف تلؾ لشهجل ت علم قنلمؿ لشلالليف 

لشلي شػػل  ندلػػر  شػػرب ذلت شيلػػل ناػػار  دف ملػػد تلػػ د  لر ػػ ط نناػػؿ بػػو لشاػػ ؿ إشػػم
ن زشػنل  ،مراػب لشلي شػل نل ػو لشرج شػل ،لف ت زؿ نتلط  لشطريؽ علػم لشلاػ مريف لػف لشلاػلليف

نشػـ ياتػؼ لر ػ ط بتااػيؿ لشراػػـن  ،(11)( (م لػذنل لللػ   اويػرل  لػف لشتجػ ر نلشفلػػرل  نلشلاػ مريف
لشل رة بااف لشارؾ نقط  لشطريؽ علم لشلنلمؿ لعل ل لشلطلا ل بػؿ رابػو لف قنلمؿ لشاج ج 

لشطيش نلشارنر نليؿ لشيو ل و بلغ لف لشلنة ل  يلا و لف ط ف لعادـ نلشلاػلليف بله جلػل 
م ػد  ،لشلدي ل لشل نرة ن هب لشلاجد لش بػن  نلعاػتانلذ علػم اػؿ لػ  ميػو لػف ا ػنز نذلػ ار

نقػػد ل تهػػز لر ػػ ط مراػػل ل شػػا ؿ  ،(18)إشػػم بػػدد لششػػ ـ عػػف قطػػ  طريػػؽ لشاجػػ ج لػػف لاػػر 
مػػػ بار  ،(11)لش  اػػػر اػػػدح لشػػػديف ب اػػػتال ؿ جهػػػندت لشنادنيػػػل مػػػد شػػػل ؿ لششػػػ ـ نلشجزيػػػرة 

ـ نظػػؿ ي تػػد  علػػم اػػفف لشلاػػلليف اتػػم 7757اػػػ/877ب اػػطنؿ مػػد لشباػػر لمالػػر اػػػ ل 
يػػ  ق اػػديف لشلدي ػػل لػػ  قػػنة ابيػػرة لػػف مراػػ ف لشدلنيػػل نتنجػػو لشجل ،(17)ناػػؿ إشػػم لشاػػنرل  

 .(15)لشل نرة 
نع دل  علـ لش  ار ادح لشديف بل  ق ـ بو لشاليبينف ب ث إشم لليو ن  ابػو علػم 

نب     علم ذشؾ عهػد لعليػر  ،لار لشللؾ لش  دؿ يطلب ل و لنلجهل ذشؾ لشلنقؼ لش ايب
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 جػح مػد ن  ،بليػ دة لعاػطنؿ لعيػنبد لشػذ  لباػر مػد ت لػب لر ػ ط (19)إشم اا ـ لشديف شيشػي 
لذ لدراػػو قبػػؿ ناػػنشو لشلدي ػػل لشل ػػنرة متفػػرؽ شػػللهـ نل ػػطر ب  ػػهـ  ،ل  ػػو لػػف بلػػنغ ادمػػو

ب ػػد لف شػػ اد لشهػػدؾ شللػػرنج إشػػم لشبػػر  اػػن لشلرتف ػػ ت مت لػػبهـ مػػد اػػؿ لاػػ ف نقتػػؿ نلاػػر 
 (82)ل ظلهـ 

للػػ  لر ػػ ط ق اػػد لشاللػػل لشل ي ػػل ملػػد تلاػػف لػػف لشهػػرب باػػ نبل نلش ػػندة إشػػم ااػػف 
نلػف دنف شػؾ لف لشػترلؾ  ،(87)لػف جديػد  ػد لشلاػلليف لش دنل يػل ؿ لشػ ري و شينلاػؾ لشار 

 لشل لػػفمراػػ ف لعاػػبت ريل نلشدلنيػػل مػػد اللػػل لر ػػ ط علػػم لشاجػػ ز يػػدؿ علػػم الػػد لشت ظيلػػيف 
نقػد لد  لشاػ دث إشػم رغبػل لش  اػر اػدح لشػديف إشػم  ،علم لعادـ نلا ربتو مد للدا تو
 تطرؽ شػو مػد اػناػذل  ،شـ يشترانل مد تلؾ لشلا لرة لشف شللل  قبل لنشاؾ لشفرا ف اتم لشذيف 

ربيػػػ  لعلػػػر  58لشاػػػفا ت لشدالػػػل ع ػػػد ت  نش ػػػ  عاػػػدلث ل راػػػل اطػػػيف لشتػػػد نق ػػػت مػػػد 
 .ـ7757تلنز 1اػ/855

نب ػػػد مشػػػػؿ لشػػػرنع لر ػػػ ط علػػػم بػػػدد لشاجػػػ ز  جػػػح للػػػدـ لشدلنيػػػل جيػػػرلر ريػػػدمنرد 
Gerard Radefort   852-858/عشػػترلؾ لػػ  ب ػػض لشب رن ػػ ت ـ( ب7759-7751اػػػ 

عػػرش لللاػػل بيػػت لشللػػدس لشاػػليبيل علػػم   Guy Lusignanلػػف توبيػػت جػػ   شنزج ػػ ف
ـ رغػػـ ل  ر ػػل ت ظػػيـ لعاػػبت ريل 7751اػػػ/855مػػد اػػ ل  (7791-7751اػػػ/855-897 

-817دليػر طربلػػس    Raymond IIIناب ر للرل  بدد لشش ـ نعلػم رلاػػهـ ريلن ػد لشو شػث
 .(85)( 7757-7785اػ/855

لشللػؾ جػ   نياوػو علػم لا ربػل لشلاػلليف  علمنقد ظؿ للدـ لشدلنيػل جيػرلر ياػيطر 
لشلاػػػ ربيف  نعػػػدـ لعاػػػتل ع إشػػػم  اػػػح ريلن ػػػد لشو شػػػث ذشػػػؾ لعليػػػر لشػػػذ  ي ػػػد ل ػػػذلؾ لاوػػػر

نشاػف لش ػدل  لششلاػد لشػذ  اػ ف بػيف ريلن ػد نجيػرلر  مد لشلجػ ؿ لش اػار  لشاليبييف لبرة
و نلظهػػ ر ريلن ػػد ػػػػب ندت نلل ػػ عو شرغب تاػػشللػػؾ ني لػػؿ علػػم اليػػر يتلػػرب إشػػم لج ػػؿ لع

 .(85) بلظهر لشل اف شلالبييف
نمػػد ل ػػـ تلػػؾ لشل  زعػػ ت نلع لاػػ ل ت لشتػػد دبػػت مػػد لشل اػػار لشاػػليبد لعلػػف 

م راػؿ لشللػؾ  ،م اػرع لشاػليبينف إشػم تنايػد اػفنمهـ ،لش  ار ادح لشديف لعينبد لشجهػ د
ت ػػػـ للػػػدـ لعاػػػبت ريل رنجػػػر لػػػنشيف نللػػػدـ لشدلنيػػػل جيػػػرلر جػػػ   إشػػػم ريلن ػػػد لشو شػػػث ب وػػػل 
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  Ibelin Castleريػػدمنرد نراػػيس لاػػ قفل اػػنر جنزيػػ س نب شيػػ ف لشوػػ  د اػػ اـ قل ػػل يب ػػم 
لػ  لش  اػر  لشاػ بؽ ض ل  ريلن ػد ناوػو علػم لع  ػل ـ إشػم لشللػؾ ن لػض الفػون شلتف  (81)

 ياػػػػػػ ف اػػػػػػ ل  59د نقػػػػػػد اػػػػػػ مر للػػػػػػدل  لشت ظيلػػػػػػيف لػػػػػػ  ل اػػػػػػل مػػػػػػ رس مػػػػػػ ،اػػػػػػدح لشػػػػػػديف
 52ـ علػػم لف يتػػب هـ بػػ قد لمػػرلد لشب وػػل إشػػم طبريػػل م ل ػػم لشللػػدل ف شيلػػل 7757اػػػ/855

 .(81)لشت ب ل شلدلنيل  (88) لشفنشل يا ف مد قل ل 
علػػػػم لف لش  اػػػػر اػػػػدح لشػػػػديف ع ػػػػدل  علػػػػد لش ػػػػـز علػػػػم له جلػػػػل ل ػػػػ طؽ  فػػػػنذ 

رلبلس بلػرنر لشلاػلليف مػد لشاليبييف مد ملاطيف ااؿ علم لنلملل ريلن د لشو شث للير ط
نب ػػد لف علػػـ  ،لشل ػػ طؽ لشل  ػػ ل شاػػي دتو بشػػرط عػػدـ لشت ػػرض شللػػ ط يف مػػد تلػػؾ لشل طلػػل

للػػدل  لعاػػبت ريل نلشدلنيػػل بػػ ف لشلاػػلليف اػػنؼ يلػػرنف مػػد لرل ػػد اػػليبيل تج اػػؿ لعو ػػ ف 
اػػطاب  نل ،لشلهلػػل لشتػػد ا  ػػ  مػػد طريلهلػػ  لشيهػػ  نلرجػػ  بلنلتهلػػ  دنف تريػػث شلتػػ ؿ لشلاػػلليف

لشاػليبيل اتػم ناػلت لاػ ف  ةنا رت اػذت لشلػن  ،(87)ل هل  لرب نف م را   لف ا ليل لشانشل 
جػػػػػرت ميػػػػػو لشل راػػػػػل مػػػػػد لاػػػػػتهؿ شػػػػػهر ليػػػػػ ر اػػػػػ ل  ذ لشػػػػػ (85)ي ػػػػػرؼ ب اػػػػػـ رلس لشلػػػػػ   

 ،ـ نعػػدت للدلػل شل راػػل اطػػيف ايػث نق ػػت لاػػدلث لعليػرة ب ػػدا  بشػػهريف7757اػػ/855
نا  ػػػت لش تيجػػػل لف  ،لشػػػديف مه جلناػػػ  علػػػم لشفػػػنر نشػػػ اد اػػػيع  قػػػنلت لعم ػػػؿ بػػػف اػػػدح

لبيػػدت قػػنة لعاػػبت ريل نلشدلنيػػل عػػف للراػػ ، نا  ػػت اػػذت لشا روػػل بلو بػػل لشبدليػػل ش ه يػػل لشنجػػند 
 .(89)لشاليبد مد بدد لشش ـ 

نجػػرت بيػػ هـ اػػرب تشػػيب شهػػ   نبهػػذل لشاػػدد قػػ ؿ لبػػف لعويػػر عػػف اػػذت لشل راػػل  
خ لشاديث ر ايل ف ملد نافه  ب  ه  شػـ تاػف ل راػل ملػط بػؿ لل  لشلير  ،(12)( (لشلف رؽ لشاند

الػػ  عبػػر ع هػػ  لػػيرخ للػػر ل هػػ  ا  ػػت ل راػػػل  ،(17)ا  ػػػت لذباػػل ب ش اػػبل شفراػػ ف لشدلنيػػل 
 .(15)ط ا ل 

نتبلػػػم لاػػػأشل ا لػػػل جػػػدل  ع تػػػزلؿ لن ػػػ    شلجػػػدؿ بػػػيف لشلػػػيرليف لشلاػػػدويف  ظػػػرل  
ناػد تت لػؽ بلاػير للػدلد ت ظيلػد  ،ل ػذلؾعلتدؼ رنلي ت لشلا در لشت ريليل لشل  اػرة 

ملػػد ذاػػب لش لػػ د لعاػػفه  د إشػػم لشلػػنؿ ب اػػر للػػدـ لعاػػبت ريل رنجػػر  ،لعاػػبت ريل نلشدلنيػػل
رغػـ د ػو  ع ػو للػ  لبػف لعويػر نلػف  لػؿ .(15)لنشيف نارنب للدـ لشدلنيل لف ليػدلف لشل راػل 
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اػ ف لػف مراػ ف بت ريل لشػذ    شػم للتػؿ للػدـ لعاػللدـ لشدلنيػل لع ل ػو لشػ ر إشـ يذار لاير 
 .(11)(( و لف لش ا ي ت لش ظيلل ب شلالليفلشفر   لشلشهنريف نش

لل  ب ش ابل شلليرليف لشلادويف ملد لتفؽ ع شنر نا دلن  ب ف للدـ لعاػبت ريل قتػؿ 
لل  ع  ف ملػد تاػنر لف للػدـ  .لييديف بذشؾ رنليل لش ل د لعافه  د (18)ن ج  للدـ لشدلنيل 

غيػػػر لف لشػػػرد  لعليػػػر غيػػػر اػػػايح عف للػػػدـ  (11)ؿ لو ػػػ   ل راػػػل رلس لشلػػػ   لشدلنيػػػل قتػػػ
 .لشدلنيل لشترؾ مد ل رال اطيف لشتد جرت ب د لرنر شهريف لف ل رال رلس لشل  

نلزل  للتدؼ لشلا در لش ربيػل لعاػدليل لشل  اػرة لع فػل لشػذار ملػف لشبػديهد لف 
لنقػػؼ لػػف لػػدؿ رنليػػل ر اػػيل ف ل تلػػدل   تجػػو إشػػم لشلاػػ در لشدتي يػػل لػػف لجػػؿ تن ػػيح لش

علػػػم رنليػػػل لشفػػػ رس لر ػػػنؿ لشتػػػد ذاػػػر ميهػػػ  لف للػػػدـ لعاػػػبت ريل اػػػلط اػػػري    مػػػد ليػػػدلف 
نلف للػػػدـ لشدلنيػػػل قػػػد لاػػػيب بجػػػرنح بلياػػػل نتلاػػػف لػػػف لشهػػػرب ع اػػػدل  إشػػػم لدي ػػػل  ،لشل راػػػل
اػد لعرجػح نلعقػرب نيبػدن لف اػذت لشرنليػل  ،(15)ن ز اذل لشرل  لي ػ   شي نيييد ،(17)لش  ارة 

عاػػػيل  نل هػػػ  تتفػػػؽ لػػػ  رنليػػػل للػػػر  لشػػػ ر لشيهػػػ  عػػػنض ل تلػػػدل  علػػػم جػػػ ؾ  ،إشػػػم لشاػػػال
ملػػد لاػػد للتػػؿ للػػدـ لعاػػبت ريل ناػػرنب للػػدـ لشدلنيػػل  ،لشفيتػػر  مػػد ات بػػو تػػ ريم بيػػت لشللػػدس

 .(19)لف ليدلف لشل رال 
 ،(72)ف ناػػػػ ف شت ظيلػػػػد لعاػػػػبت ريل نلشدلنيػػػػل دنر عاػػػػار  اػػػػ ـ مػػػػد ل راػػػػل اطػػػػي

نلػ  يهل ػ  ل هػ  ايػؼ  ،(77)لشلشهنرة لشتد الؽ ميه  لشلاللنف  ارل  ا ال   علػم لشاػليبييف 
 ،ع لؿ لش  ار ادح لشديف مرا ف لشت ظيليف ب د  ه يل لشل رال ننقنع ل ظلهـ مد لعاػر

نعف ل ظلهػـ رم ػنل لشػدلنؿ  ،اػدح لشػديف يليػراـ بػيف لعت ػ ؽ لعاػدـ لن لشلتػؿ اػ فملد 
نبهػػػذل  (75)(( ااػػػب ت بيػػػر لبػػػف شػػػدلد ملتلػػػنل عػػػف باػػػرة لبػػػيهـ ،للتػػػ ر قػػػتلهـ  مػػػػاػػػدـ مػػػد لع

للػر بلػف لاػر لػف لشدلنيػل نلعاػبت ريل لف ذار لبػف لعويػر لف اػدح لشػديف   لشادد لي    يػ
 صنل لػ  لػ ،م ا ر ع دت مد لشا ؿ ل ات  لاير مألر بهـ م ػربت لع ػ قهـ ،يجل نل شيلتلهـ

 .(75)((لشفر   شد شنال لف جلي ايع  ب شلتؿ ع هـ ل
لػف لعاػػبت ريل م رس الػ  نعػد لش  اػر اػدح لشػػديف بلػ ح اػؿ لػف يػػتلاف لػف لاػر 

نذشػػؾ تشػػجي    شللاػػلليف نرمػػ  رناهػػـ  ،نلشدلنيػػل لا ماػػل قػػدرا  للاػػنف دي ػػ رل  شلفػػ رس لشنلاػػد
نللتػ ر  ،لرجػد  لػ هـ بهػذت لشطريلػ 55 داػػػرنقػد تػـ  ،لشل  نيل شلنلالل قت ؿ لش ػدن لشاػليبد
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اػػدح لشػػديف لف ي ػػرض علػػيهـ لعاػػدـ لنع  قبػػؿ لعلػػر بلػػتلهـ نشاػػ هـ رم ػػنل اػػذل لش ػػرض 
 ل  رد ملػد  جػ  لػف لشلتػؿ ب ػ  دمن لل  ب ش ابل شللدـ لشدلنيػل جيػرلر ريػ ،(71)مللنل جلي    لارعهـ 

نشػػيس لػػ  ذاػػر لبػػف لش ػػديـ لف جيػػرلر قتػػؿ مػػػد  ،(78)علػػم طلػػب شلاػػد لػػف لشللػػؾ جػػ   
وػػػـ لطلػػػؽ اػػػدح لشػػػديف اػػػرلح للػػػدـ لشدلنيػػػل جيػػػرلر لل بػػػؿ لػػػ  لدلت لػػػف  (71)ل راػػػل ليػػػدلف لش

ل ن و شادح لشديف عايل  اوػو ا ليػل غػزة علػم لعاتاػدـ نتاػليـ لشلدي ػل شللاػلليف اػ ل 
نقػػد قػػدـ لبػػن شػػ لل تفاػػيرل  ل طليػػ   شػػذشؾ لشلنقػػؼ لػػف لش  اػػر اػػدح  (77)ـ 7757اػػػ/855

ت ريل نلشدلنيػػل ايػػث ذاػػر ل هػػـ اػػ  نل لشػػد لاػػؿ لشافػػر نطػػأة لشػػديف تجػػ ت مراػػ ف ت ظيلػػد لعاػػب
نع ي ف ػػػ ف مػػػد  عػػػف لشل ػػػ دلة  دلة نع يلل ػػػ ففػػػنل ػػػو شػػػـ تجػػػر ع دتهلػػػ  ب شل ،علػػػم لشلاػػػلليف

 .(75)لعار
نقػػد تراػػت ل راػػل اطػػيف  تػػ ا  ا لػػل لوػػرت علػػم لجريػػ ت لعاػػدلث ل ػػذلؾ تلولػػت 

ب شاػليبييف ع ػو شػـ ي ػت  ع هػ  لاػر  تلػل ه  ا  ت لعظـ لف لجػرد ا روػل اربيػل ا :مد لنع
للؾ لشلػدس جػ   شنزج ػ ف ن ػي ع ايبػل لللاتػو ناػلطته  لشف ليػل إشػم لعبػد مااػب بػؿ  ػت  

لشفراػػػ ف لشلاػػػ ربيف لعاػػػبت ريل نلشدلنيػػػل ب ػػػد لف نقػػػ   عػػػدد ع هػػػ  لي ػػػ   لػػػص لللػػػنس مػػػد
ذشػؾ يلػنؿ لبػف نمػد  (79)ل ظلهـ نغ شبيل جيش لشلللال لشاليبيل بيف قتيؿ نلاير مد اطيف

ر  لعاػػر  ع يظػػف ل هػػـ قتلػػنل يػػملػػف رل  لشلتلػػم ع يظػػف ل هػػـ لاػػرنل نلاػػدل نلػػف  لعويػػر  
لف بػػ قد مراػػ ف ت ظيلػػد لعاػػبت ريل نلشدلنيػػل للػػتلت  فناػػهـ بػػ شلرلرة  ػػد  :و  يػػ  (52)((اػػدلد

 مػػد ل راػػل اطػػيف بلو بػػل لمبطػػ ؿقتلػػنل  فلش  اػػر اػػدح لشػػديف نقنلتػػو نعػػدن زلداهػػـ لشػػذي
لف ذشػؾ لشلنقػؼ اػ ف لعنؿ لػف  نعػو لشػذ   :و شوػ  ،دم عػ  عػف عليػدتهـلشا  ديد لشذيف قتلػنل 

ت ر ػػت شػػو لشت ظيلػػ ت لشدي يػػل لشاربيػػل نلف تاػػرر ميلػػ  ب ػػد مػػد لش هػػند لعاػػدليل لشدالػػل 
نلشاػػػػلط ف  (ـ7577-7512اػػػػػ/ 171-185 ا هػػػػد لشاػػػػلط ف لشظػػػػ ار بيبػػػػرس لشب دقػػػػدلر  

ايث وـ لشل ػ   علػم لش ديػد  (ـ7595-7592اػ / 195-159  لعشرؼ لليؿ بف قدننف
ا  ػػت ل راػػل اطػػيف لشبدليػػل ش جػػ ح  :رلب ػػ  (57)لػػف لعاػػر  لػػف مراػػ ف لعاػػبت ريل نلشدلنيػػل 

مػػػد لش اػػػنر لعاػػدلد لشلاػػلليف مػػػد لشل ػػ   علػػػم لابػػر اراػػػل لاػػػت ل ريل شػػهدا  لش ػػػ شـ 
اػتيد  علػم ل ظػـ شب مزل ابيػرل ملد ل ح اذل لع تا ر شل  ار ادح لشديف اػ (55)لشناطم

 .(55)ل  طؽ لش فنذ لشاليبد نلع دته  شلااـ لعادلد
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 52اػػ / 855نب د لف ارر لشلاللنف لدي ل لشلدس مد ل تاػؼ شػهر رجػب اػ ل 
ـ قػػػ ـ لش  اػػػر اػػػدح لشػػػديف بػػػب ض لعجػػػرل لت تجػػػ ت لػػػ  اػػػ ف تاػػػت ليػػػػد  7757ليلػػػنؿ 

اػػن لعوػػ ر لشتػػد نجػػدا  لشلاػػللنف علػػم قبػػل للػػر بل :لعاػػبت ريل نلشدلنيػػل لػػف ل شػػ ت لنشهػػ 
بت ليػر  ال  للػر بتلريػب بيػت لشدلنيػل :و  يه  ،لشالرة لشلب رال لف انر نتل ويؿ نليلن  ت

نيػذار لش لػ د لعاػفه  د نلػف  لػؿ ع ػو دف  ،لشلاجد لعقام لشذ  ا ف للر ت ظػيـ لشدلنيػل
 (51)ط طي يل نجزيػػػرة اػػػلليلقػػػ لنل ب ػػػزع قطػػػ  لػػػف قبػػػل لشاػػػلرة نلراػػػلنا  إشػػػم لشلاػػػ لشدلنيػػػل 

اػذشؾ للػر اػدح لشػديف  :و شوهػ  (58)مب عنل شللػنؾ لشاػرب لعنربػد قط ػ  ل هػ  بلاػد لشتبػرؾ 
ب زلشػػػل قبػػػنر لشدلنيػػػل نلاػػػن لو راػػػ  نلشتػػػد ا  ػػػت ميلػػػ  يبػػػدن تلػػػ  مػػػد لاػػػ ف لل بػػػؿ لشاػػػلرة 

ل اػػل للػػ  ب ش اػػبل شبيػػت لعاػػبت ريل ملػػد ج لػػو لش  اػػر اػػدح لشػػديف لدراػػل  (51)لشلب راػػل
 .(57)شتدريس لشفلو لشش م د

نقػػػد لد  لشتاريػػػر لعاػػػدلد شلدي ػػػل لشلػػػدس إشػػػم شجػػػن  مراػػػ ف ت ظيلػػػد لعاػػػبت ريل 
لاػػػهـ مػػػد اػػػرعل ناػػػنؿ  اػػػذل لعجػػػرل إشػػػم لدي ػػػل عاػػػ  ن  هػػػ   ل لػػػازار نلشدلنيػػػل إشػػػم  لػػػؿ ل

عايل  لف عا  ا  ت لف لااػف نلل ػ  لػدف لشاػليبييف مػد  (55)لعلدلدلت لشباريل شفرا  هـ
م ػػػد عػػف ان هػػ  لاػػػـ لشلػػدف لشاػػػ اليل مػػد بػػدد لششػػػ ـ لػػدؿ لشلػػػر يف  (59)لشاػػ اؿ لششػػ لد

للػ  مانؿ لشاػ ل  دغلبلشافف مد ن لف ا شح شراآ لي    علتداه لشو  د عشر نلشو شث عشر 
نمػػػنؽ ذشػػػؾ الػػػو تلتػػػ  لشلي ػػػ   بال يػػػل طبي يػػػل لػػػف جه تػػػو  (92)ل  ابيػػػر     تج ريػػػ ل  شهػػػ   فػػػنذ ج ػػػؿ

 .(97)نلشج نبيل م د عف ان و لقرب لشلنل ئ إشم لشلدس لششل شيل نلششرقيل
 ،ـ7757اػػػ/855للػػ  عػػف دنر لعاػػبت ريل نلشدلنيػػل مػػد ااػػ ر لدي ػػل اػػنر اػػ ل 

مب ػد  ،لعلػ ب ل راػل اطػيف مػد عاار  يلـن بػو لشاػليبينف تاد نلشتد ا  ت بلو بل لنؿ 
لنلق  لشاػ اليل مػد لف لاتنشم لش  ار ادح لشديف علم ل ظـ لشلدف نلشلدع نلشاانف نلش

يػػػـن  (95)نشػػػذشؾ قػػػرر اػػػدح لشػػػديف لف يبػػػدد بله جلتهػػػ  ،ج ػػػنب بػػػدد لششػػػ ـ ب اػػػتو    اػػػنر
نلاػػتلر لشااػػ ر طػػنلؿ شػػهر اػػ  نف  ،شػػ ب ف / تشػػريف لعنؿ لػػف لشاػػ ل ذلتهػػ  58لشجل ػػل 

عاػػيل  ل هػػ  لاػػبات ق عػػدة اػػليبيل راياػػل تجلػػ  ميهػػ  بل يػػ  لشاػػليبييف نمراػػ  هـ  (95)لشوػػ  د
عف ادح لشديف ا ف الل  مػتح لدي ػل  اربنل لف لدق ة لشلالليف ب د ل رال اطيف   لشذيف

ماػػ رنل الهػػـ إشػػم اػػنر ماوػػر لشجلػػ   ،لعطػػم لالهػػ  لعلػػ ف …لػػف عاػػ  نبيػػرنت غيرالػػ  



 ... األيوبيسبتارية والداوية من حروب الناصر صالح الدين موقف تنظيمي اإل

 الزيدي مصعب محادي جنم د. 

 

 

95 

ناػػ ف ق ػػ   لا ت ػػ شم بلػػ   اػػنر م  هػػ   ػػلت لػػف لشافػػر  نيييػػد ذشػػؾ لشب ػػدلر    (91)((بهػػ 
، نلػػ  متا ػػ  بلػػدل  لع نل تلػػؿ لالهػػ  ب علػػ ف لشيهػػ  ن زشػػنل نرنجل ػػت لشاشػػند نلشاشػػ ،لشجلهػػنر

 .(98)((لشنلالنف لف لشبار نلدت لم قه  نآن  لشيه  ،انلشيه 
نلي    تج ر  يفنؽ لي ػ   عاػ  اايف نلف ج  ب للر تلت ت لدي ل انر بلنق  

اػػنر  ملػػد لم  ػت لشلاػػ در لش ربيػل نلعج بيػل مػػد ناػؼ ااػػ  ل لدي ػل ،(91)لتاػ ع   نلل ػ   
لشػػرمل علػػم باػػر لششػػ ـ دلللػػل مػػد لشباػػر     هػػملػػد ذاػػر يػػ قنت لشالػػن  ل  ،نلنق هػػ  لشلليػػز

لوػػػؿ لشاػػػػؼ علػػػػم لشاػػػػ عد يايطهػػػػ  لشباػػػػر لػػػف جليػػػػ  جنل بهػػػػ  لع لشربػػػػ  لشػػػػذ  ل ػػػػو شػػػػرنع 
نللػػػ  ااػػػ  ته  نل  عتهػػػ  م عجػػػب لػػػ     :الػػػ  تطػػػرؽ لبػػػف جبيػػػر شناػػػفه  قػػػ اد   ،(97)((ب بهػػػ 

للػػػ   ،(95)((لاػػػدال  مػػػد لشبػػػر نلعلػػػر مػػػد لشباػػػر :ج ػػػل إشػػػم بػػػ بيفنذشػػػؾ ل هػػػ  رل ،ياػػػدث بػػػو
لا طػػل لػػف ع ػػد لشاػػ اؿ  …لشاػػنر  ملػػد عػػدا    جزيػػرة لا طػػل بباػػر ع اػػؼ نلطيػػر 

ناػ ف  ،بانر لزدنج نلبرلج ذلت لرتف ع ابير ل فاػلل عػف ب  ػه  ب  ػ  بلاػ م ت لتاػ نيل
نقريبػل لػف ب  ػه  ب  ػ    ميه  لف   ايل لششػرؽ اػنر ودوػد نبػو لبػرلج  ػللل نع شيػل جػدل  

 .(99)((شدرجل لشتدلس
نقػػػد لاػػػتل تت قػػػنلت لشاػػػليبييف مػػػد لشػػػدم ع عػػػف لدي ػػػل اػػػنر نق لػػػت لعاػػػبت ريل 

 Williamناػ ف للػدـ لشدلنيػل نشػيـ بنريػؿ  ،نلشدلنيل بدنر م ػ ؿ لػف لجػؿ لعاتفػ ظ ب شلدي ػل

Borel   855-851/ظػيـ ب ػػد ـ( قػد ج ػػؿ لدي ػل اػنر لراػػز شليػ دة لشت 7755-7757اػػ
ال  ناػلت لشلدي ػل ت زيػزلت عاػاريل جديػدة لػف لعاػبت ريل  ،تارير لشلالليف شلدي ل لشلدس

 ،ق دلػل لػػف لشاػػرب لعنربػػد شت ػػنيض لشلاػػ رة لشتػد شالػػت برجػػ ؿ لشت ظػػيـ مػػد ل راػػل اطػػيف
ناػن لاػد للػدلد لشت ظػيـ   Armanguad Daspeنا  ػت اػذت لشلػنة برا اػل لرلػ  ين دلاػب   

نقػػد جػػ   لاياػػ   شلاػػ  دة لشاػػليبييف مػػد  ،مػػد ج ػػنب مر اػػ  قبيػػؿ لجياػػو إشػػم بػػدد لششػػ ـ
ناػػػ ف شتااػػػي  ته  لشلنيػػػل نلشػػػدم ع  ،(722)لشػػػدم ع عػػػف اػػػنر  ػػػد لشااػػػ ر لعاػػػدلد شهػػػ  

شػػهر اػػ  نف لشوػػ  د اػػ ل  لاػتهؿلشاػليبد دنرت مػػد رمػػ  لش  اػػر اػدح لشػػديف لشااػػ ر مػػد 
 .(727)متراته  ليقت   نلور لع ارلؼ ع ه  نلتجو إشم عا  ،7757اػ855

ـ لتجو لش  ار ادح لشديف  ان للػ رتد طػرلبلس 7755اػ / 851نمد دنلاؿ ا ل 
ل لػػػؿ ت ظػػػيـ لعاػػػبت ريل لشػػػذيف لبػػػدنل لل نلػػػل شػػػديدة  (725)مهػػػ جـ ااػػػف لعاػػػرلد  ،نل ط ايػػػل
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لاػػػتلبؿ لعيػػػ ـ لشل دلػػػل ل ػػػطر لش  اػػػر اػػػدح لشػػػديف إشػػػم لع اػػػا ب ع ػػػو نتػػػرؾ تاريػػػرت ش
 (721)نشػػـ ياػػ نؿ لش  اػػر اػػدح لشػػديف لف يت ػػرض شلل ػػل لشلرقػػب لشت ب ػػل شداػػبت ريل  ،(725)

وػـ اػ جـ  (728)((لف اان هـ لشتد ع ترلـ نع يادث لاد  فاو بللاو ش لػنت نللت  عػو ع ه   
ندرباػػػ ؾ  (725)نلششػػػار (727)نباػػػ س (721)اػػػهينفب  يػػػ س ن ل  قػػػؿ لعاػػػبت ريل نلشدلنيػػػل مػػػد 

مػػد لشاػػ ل الػػ   جػػح مػػد تاريػػر قل ػػل اػػفد لػػف لشدلنيػػل  ،نلاػػتنشم عليهػػ  (772)نباػػرلس (729)
ناػ ف شاػلنط تلػؾ لشل  قػؿ لوػر  ،(775)ـ7759اػ/858لف لعابت ريل ا ل  (777)ناناب ذلته 

 ،لش اػاريل باػنرة ل اػل لشدي يػل ابير مد ل   ؼ قنة لشاليبييف بانرة ع لػل نلشت ظيلػ ت
للو لش  اػر اػدح لشػديف قلػص لاػ ال لعاػتدؿ لشاػليبد مػد لذ لف لش ج ح لشب ار لشذ  ا

بدد لشش ـ لشذ  ل اار مد ودول لدف اد اػنر نل ط ايػل نطػرلبلس إشػم ج  ػب عػدد قليػؿ 
للػػ  لوػػ ر ذشػػؾ  ،لػػف لشلػػدع نلشااػػنف دللػػؿ لشلاػػيط لعاػػدلد ناػػ ف لالهػػ  قل ػػل لشلرقػػب

 Clementاليل ػت لشو شػث  بػ شب افيظل لشارب لعنربد نلشهب ال اتو نعلم لور ذشؾ للر ل

III   855-857 / ت ب شاللػػل لشاػػليبيل ػرمػػػلل جديػػدة عػ( بتجهيػػز الػػـ7797-7757اػػػ
 .(771)شلت ؿ لشلالليف  (7791-7759اػ/ 855-858   (775)لشو شول 

نع دل  قدلت لشاللل لشاليبيل لشو شول إشم بػدد لششػ ـ شػ رؾ لعاػبت ريل نلشدلنيػل لػ  
نذشػػؾ لػػف لػػدؿ  ،لث ااػػ ر لدي ػػل عاػػ  لشػػذ  دلـ قرلبػػل عػػ ليفلشجػػيش لشاػػليبد مػػد لاػػد

لآلت ااػػػػ ر تشػػػػ بو تلػػػؾ لععت لشتػػػد جلبػػػػه  ل ػػػػو لشللػػػؾ لع اليػػػػز  ريتشػػػ ر قلػػػب لعاػػػػد 
Richard the Loin Heart   858-891/علػم لف لشدلنيػل اػػ  نل  (ـ7799-7759اػػ

 .(778) للي ت لش ااريلللربيف لف لشللؾ ريتش رد نلشللدليف مد لا عدتو لدؿ تلؾ لش
نلاػتال ع  شػػدنر لعاػػبت ريل نلشدلنيػػل مػػد ااػػ ر عاػ  ملػػد اػػ ف شلدلنيػػل دنر اػػ ـ مػػد 

بشػػرط لف تلػػـن لشدلنيػػل ب ػػل ف  ،لعتف قيػػل لشتػػد لرلد اػػدح لشػػديف لبرللهػػ  لػػ  لشللػػؾ ريتشػػ رد
تناػط نشاػف لشدلنيػل رم ػنل لش ،فيذ شرنط لشالح نل ال لشلت للل بتاليـ لعار  لشلالليفت 

نل  اػػس اػػذل  ،نيبػػدن لف ذشػػؾ يرجػػ  إشػػم عػػدـ ولتهػػ  مػػد الف اهػػ  لشاػػليبييف ،مػػد اػػذل لششػػأف
لشلنقػػػػؼ لػػػػف ج  ػػػػب لشدلنيػػػػل اػػػػلب   علػػػػم لعاػػػػدلث لذ رمػػػػض اػػػػدح لشػػػػديف تاػػػػليـ لعاػػػػر  

آب  52اػػ/857رجػب اػ ل  57لل  لشللػؾ ريتشػ رد ملػد لرتاػب لذباػل بشػ ل مػد  ،لشاليبييف
  (771)لف لار  لشلالليف  ـ ب عدللو ودول دعؼ7797
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 71لشتػػػد نق ػػػت لاػػػدلوه  مػػػد  (777)نلػػػدؿ لاػػػدلث لشاللػػػل جػػػرت ل راػػػل لراػػػنؼ 
نقػد اػ ف ق اػد ت ظػيـ لعاػبت ريل للػدله  ج ر يػػو د    بلػػس  ،ليلنؿ لف لشاػ ل ذلتهػ 7ش ب ف/ 

Granier de Nablus   851-859/لشللػؾ ريتشػ رد دف علػم  (775) (ـ7795-7792اػػ
لدي ػل ي مػ  ق نلتػو لشلػنلت لعينبيػل مػد لشنقػت لشػذ  اػ ف لشجػيش لشاػػليبد ع ػدل  تلػدـ ب تجػ ت 

للػػ  لش  اػػر اػػدح لشػػديف م  ػػدل  علػػـ بػػ علر للػػر لشرلػػ ة لشلي شػػل  ،علػػم للربػػل لػػف لراػػنؼ
نا  ػػت تاػػن  ع  اػػر  ،بله جلػػل لػػيلرة لشجػػيش لشاػػليبد شاػػرض عزشهػػ  عػػف لشجػػيش  فاػػو

 .(779)مراػ ف لعاػبت ريل 
مػػ لر  ،يتشػػ رد اػػدؼ لش  اػػر اػػدح لشػػديف بهػػذل لشتاتيػػؾ لشاربػػدنقػػد لدرؾ لشللػػؾ ر 

قنلتػػػو بتأجيػػػؿ لشهجػػػـن اتػػػم لشنقػػػت لشل  اػػػب نللػػػر للػػػدـ لشدلنيػػػل ب ع تظػػػ ر اتػػػم يػػػ لر اػػػن 
نقػػد لذع ػػت لعاػػبت ريل عنللػػر لشللػػؾ ريتشػػ رد نشاػػف شفتػػرة لاػػدندة تاللػػنل لدشهػػ   ،بػػ شهجـن

م داػػػل نشػػدة لشاػػرلرة ن ػػػاط بػػ قد لشلػػػنلت بهػػػـ لاػػ ار  تقاػػنة اػػه ـ لشلاػػػلليف لشتػػد لشالػػ
نشاػػػف اػػػرع ف لػػػ  ملػػػد لو ػػػ ف لػػػف ع  اػػػر لعاػػػبت ريل اػػػبرال  نالػػػ  لشل رشػػػ ؿ نشػػػيـ بنريػػػؿ 

نبػ درل بػ شهجـن علػم لشلاػلليف    Baldwin Garonنم رس  نرل  د  لالو بلدنيف اػ رنف 
نلعاتػرلز مػد بدليػل لشذ  لرلد لف ي تلد لالنب لشػدم ع  دلل شفيف بذشؾ ت ليل ت لشللؾ ريتش ر 

نرد   نيػػذار لبػػف شػػدلد لشػػذ  رلمػػؽ اػػدح لشػػديف مػػد اػػذت لشل راػػل قػػ اد    ،(752)لعاػػطدلـ 
 ،نقػػد لجتل ػػنل مػػد ناػػط لشرج شػػل ناػػ انل اػػيال لشرجػػؿ لشنلاػػد ،ل هػػـ عي جػػيهـ لع لشاللػػل

 ،فيلشاػليبي ج  ػبنا  ػت  تيجػل اػذت لشل راػل مػد  ،((ناللنل اللل نلاػدة لػف لشجنل ػب الهػ 
نعبػػػر عػػػف شػػػ نر لش  اػػػر اػػػدح لشػػػديف ب  ػػػو  لاػػػ رةملػػػد لظهػػػر ذشػػػؾ لشلػػػيرخ لاػػػفو شتلػػػؾ لش

نلش ػػػ س بػػيف جػػريح لشجاػػد نجػػػريح  ،اػػ ف مػػد قلبػػو لػػف لشنلق ػػػل لػػ  ع ي للػػو لع لا ت ػػ شم  
 .(757)( (لشللب

نيت ػػػح لػػػف اػػػذت لشل راػػػل لف ع  اػػػر مراػػػ ف لعاػػػبت ريل اػػػـ لشػػػذيف قػػػررنل لنعػػػد 
ملػد رم ػنل لشل ػنع عنللػر لشللػؾ ريتشػ رد نعػدن ذشػؾ ل تل اػ   شهػـ  ،لشهجـن علم لشلاػلليف

نتلليد  لف لا  تهـ ناذل ل  شـ يلبلنت نشذشؾ لطػ انل بػ نللر لشللػؾ نلاػتلرنل علػم  فػس لشػ ه  
نقػػػد عػػػد  2ماػػػ ف لشاػػػظ مػػػد اػػػذت لشل راػػػل اليػػػؼ لشاػػػليبييف  ،لشهجػػػنلد لشػػػذ  لشػػػتهرنل بػػػو

طػػل تاػػنؿ ا لػػل ب ش اػػبل شلاػػليبييف ع لػػل مػػد بػػدد لشلػػيرخ لشفر اػػد ارناػػيو اػػذل لش اػػر  ل
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نبػذشؾ لولػت ل راػل  ،(755)لشش ـ نذشؾ ع هـ شـ يان نل قػد ذلقػنل ط ػـ لش اػر ل ػذ نقػت ب يػد 
لرانؼ ادو   ا ل   مد ت ريم لشارلع لعاػدلد لشاػليبد ل ػذلؾ نتظهػر لاليتهػ  مػد لشػترلؾ 

دنراػػـ مػػد  تػػ ا  تلػػؾ لشل راػػل  نشػػيس ذشػػؾ مااػػب بػػؿ ،مراػػ ف ت ظيلػػد لعاػػبت ريل نلشدلنيػػل
(755)  

ملػػد لتجػػو  ،نميلػػ  يت لػػؽ ب شللػػؾ ريتشػػ رد مفػػد لنللػػر تشػػريف لعنؿ لػػف لشاػػ ل ذلتهػػ 
لل ػػم ميهػػ  نر ايػػث بجيشػػو إشػػم لنقػػ  لػػ رج لدي ػػل ي مػػ  نلقػػ ـ مػػد لاػػ ف لرتفػػ  يػػدعم يػػ ز 

ل اهػػ    Plaines Castelللاػػل عشػػر ينلػػ   شاػػرض ب ػػ   قل ػػل عرمػػت ب اػػـ قل ػػل بد ػػس 
لشللػػػؾ ريتشػػػ رد شت ظػػػيـ لشدلنيػػػل شاػػػرض تػػػأليف طريػػػؽ لشاجػػػ ج لش اػػػ ر  بػػػيف لػػػدي تد ي مػػػ  

تشػريف لشوػ  د لػف لشاػػ ل ذلتهػ  شلباػث عػػف  1نقػد لػرج ب ػػض ع  اػر لشدلنيػل مػػد  ،نلشلػدس
نعلػم لشػرغـ  ،لش شب شلينشهـ غير ل هـ نق نل مد اليف  اػبو شهػـ ب ػض لشبػدن قػرب يػ زنر

ـ قػػػ نلنل لشلاػػػلليف لل نلػػػل شػػػديدة اتػػػم ناػػػلت لشػػػيهـ لش جػػػدة لػػػف قلػػػل عػػػدد لشدلنيػػػل لع ل هػػػ
الػ  اػرع  ،اػذشؾ ناػلت إشػم لشلاػلليف لش جػدة  Hugh IVلتألرة بلي دة لعلير اين لشرلبػ  

ريتش رد ب فاو ش جدة لشدلنيػل م شػتبؾ لشج  بػ ف مػد ل راػل الػؽ ميهػ  لشلاػللنف  اػرل  ا اػل   
 .(751)يف يعلم لشاليب

بيل لشو شوػػػل إشػػػم مشػػػؿ لش ػػػدن لشاػػػليبد مػػػد لاػػػت  دة لشلػػػدس نقػػػد لدت لشاللػػػل لشاػػػلي
علػػػم اػػذت لشاػػػرب لشلرالػػل شجػػػن  لشللػػػؾ ريتشػػ رد إشػػػم طلػػب علػػػد اد ػػل لػػػ  لش  اػػػر  بنترتػػ

ـ ب ػد 7795اػػ/ليلنؿ 855ش ب ف اػ ل  55مد  (758)ادح لشديف ل تهت ب لد الح لشرللل 
ف لشللػؾ ريتشػ رد شدتفػ ؽ نب ػد لف لطلػا ،(751)لف ن  ت بيف لشجػ  بيف لعاػدلد نلشاػليبد 

نل هػ  ليلػنؿ  5لش  اػر اػدح لشػديف قػرر لش ػندة إشػم بػددت ماػ در عاػ  مػد  لػ  لشذ  نق ػو
 .(757)لف لشا ل ذلته  ديلنؿ  9إشم ل الترل يـن  تنجو

ابيػػػر مػػػد لشدنر لشػػػنلت لػػػ   يلا  ػػػ  لشلػػػنؿ لف ت ظيلػػػد لعاػػػبت ريل نلشدلنيػػػل اػػػ ف شهلػػػ  
نلاػهلنل بشػاؿ م عػػؿ  ،مػد بػدد لششػػ ـ لػدة قػر يف لػف لشػزلفتوبيػت لشنجػند لشاػليبد لشطػ را 

مػػػد لاػػػدلث لشاػػػرلع لعاػػػدلد ػ لشاػػػليبد لػػػدؿ عاػػػر لش  اػػػر اػػػدح لشػػػديف لعيػػػنبد 
نشػػػيس ذشػػػؾ مااػػػب بػػػؿ لشػػػترانل مػػػد اػػػ   لشلػػػرلر  ،نل  ػػػنل ل ػػػ رؾ عديػػػدة  ػػػد لشلاػػػلليف

 .لشاي اد نلش اار  شلاي ف لشاليبد لدؿ تلؾ لشالبل
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 هوامش البحث 

                                           

 :شيبيػػ  علػػ د لشػػديف غػػ  ـ  :ترجلػػل نت ليػػؽ ،تػػ ريم لشاػػرنب لشاػػليبيل ،( اػػ  ز لبراػػ رد لػػ ير7 
؛ جػػػ ف ريتشػػػ ر خ تاػػػنيف لللاػػػل لشلػػػدس لشدتي يػػػل نب يتهػػػ  خ  ػػػلف  758ص  ،(ـ7992

ا ديػػػل  :تاريػػػر ،رلع لعاػػػدلد لشفر جػػػد علػػػم ملاػػػطيف مػػػد لشلػػػرنف لشناػػػطماتػػػ ب لشاػػػ
 .715ص ،(ـ7991 :بيرنت شايؿ دج  د 

لااػػػيلنس لظلػػػـن  :عربػػػل ،تػػػ ريم لشاػػػرنب لشاػػػليبيل مػػػد لششػػػرؽ ،( لااػػػيلنس لػػػن رند5 
 ؛  791ص ،ـ(7518 :لنرشليـ 

J. R. Tanner , The Cambridge Medieval History (Cambridge: 

1968) , Vol. V, p. 306. 

 ،(ـ7951 :لناػػان لشيػػ س شػػ ايف  :ترجلػػل ،لشاػػليبينف مػػد لششػػرؽ ،( ليل ايػػؿ زلبػػنرنؼ5 
؛ لالد لشا مظ لش لػر خ لشتايػرلت لعدلريػل نلش لرل يػل نلشاػا  يل مػد لدي ػل  712-789ص

 :لعردف لشلػػدس خ  ػػلف لعلػػ ؿ لػػيتلر بػػدد لششػػ ـ مػػد متػػرة لشاػػرلع لعاػػدلد لشفر جػػد 
 .112ص ،5ج ،(ـ5222

 :دلشػػؽ لالػػد ليػػبش  :ترجلػػل ،لشاػػرنب لشاػػليبيل اػػرلع لششػػرؽ نلشاػػرب ،ارناػػيو و( ر يػػ1 
 ،لششػػػػرؽ نلشاػػػػرب زلػػػػف لشاػػػػرنب لشاػػػػليبيل ،؛ الػػػػند اػػػػ اف 727-722ص  ،(ـ5225
 .555ص ،(ـ7998 :لشل ارة لالد لششيم  :ترجلل

 .151ص ،7ج ،(ـ7915 :لشل ارة لشارال لشاليبيل  ،( ا يد عبد لشفت ح ع شنر8 
 ،(ـ7999 :لشلػػػ ارة  نآلػػػرق اػػػـ عبػػػدة ق اػػػـ  :ترجلػػػل ،عػػػ شـ لشاػػػليبييف ،( ينشػػػ  بػػػرلنر1 

 .555ص ،لششرؽ نلشارب ،؛ ا اف 711ص
 ،7ج ،(ـ7975 :لشلػػػػػ ارة  8ط ،لنربػػػػػ  لش اػػػػػنر لشناػػػػػطم لشتػػػػػ ريم لشاي اػػػػػد ،( ع شػػػػػنر7 

 .187ص
  8) Hussein Mohammed A. “ The Imperialistic Elements of  the 

Crusades(Speculum: 1981) , vol. , I , p.491.  
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مػػرؽ لشرابػػ ف لشفراػػ ف مػػد بػػدد لششػػ ـ لػػدؿ لشلػػر يف لشوػػ  د عشػػر  ،(  بيلػػل لبػػرلايـ للػػ لد9 
 .19ص ،(ـ7991 :نلشو شث عشر  لشل ارة

لن ػػ  ع ػػد بيػػت ي لػػنب عػػرؼ بػػذشؾ لعاػػـ لن ب اػػـ لل  ػػل لماػػزلف  :( بيػػت لماػػزلف72 
لعتػػ د علػػم لع فػػرلد ميػػو نلشباػػ   علػػم  (لف لش بػػد ي لػػنب  عليػػو لشاػػدـععتلػػ د لش ػػ س 

ل جػػـ  ،شػػه ب لشػػديف لبػػن عبػػدلا يػػ قنت لشالػػن  :ي ظػػر ،(عليػػو لشاػػدـ لب ػػو يناػػؼ 
 .879ص ،7ج ،(ـ7987 :بيرنت لشبلدلف 

لاػػػطفم  :تاليػػػؽ ،لشبػػػرؽ لششػػػ لد ،( لالػػػد بػػػف لالػػػد بػػػف لش لػػػ د لشا تػػػب لعاػػػفه  د77 
 ،؛ عػز لشػديف لالػد بػف لالػد بػف لعويػر 771ص  ،5ج ،(ـ7957 :علػ ف لشاي ر  

تػػػػ ريم  ،؛ نشػػػػيـ لشاػػػػنر  188ص  ،77ج ،(ـ7911 :بيػػػػرنت لشا لػػػػؿ مػػػػد لشتػػػػ ريم 
 :بيػػرنت اػػهيؿ زاػػ ر  :ترجلػػل ،لشباػػ رلشاػػرنب لشاػػليبيل لععلػػ ؿ لشل جػػزة ميلػػ  نرل  

 .7225ص ،5ج ،(ـ7992
دنف لشلالم لش بػر نديػنلف لشلبتػدد نلشلبػر ت ريم لبف لل ،( عبد لشرالف لالد لشا رلد75 

 :بيػػػرنت مػػػد ليػػػ ـ لش ػػػرب نلش جػػػـ نلشبربػػػر نلػػػف ع اػػػراـ لػػػف ذن  لشاػػػط ف لعابػػػر 
 .595ص  ،8ج ،(ـ7979

؛ اػػػػنبر  هػػػػ يـ خ اػػػػدح لشػػػػديف خ دلاػػػػرة  789ص ،5ج ،لشاراػػػػل لشاػػػػليبيل ،(  ع شػػػػنر75 
 ،71ج ،(ـ7919 :لشلػػػػ ارة  نآلػػػػرنفلالػػػػد لششػػػػ ت  ن   :ترجلػػػػل ،لشل ػػػػ رؼ لعاػػػػدليل

 .571ص
 .7225ص  ،5ج ،ت ريم لشارنب ،( لشانر 71 
 ،مػ شتر ا ػتس :ي ظػر ،تلريبػ  (اػـ19 ،578 نادة قي س قديلػل شلطػنؿ تاػ ن   :( لشذرلع78 

ا لػػػؿ لش اػػػلد  :ترجلػػػل ،لشلتػػػر لشلا ييػػػؿ نلعنزلف لعاػػػدليل نلػػػ  ي  دشهػػػ  مػػػد لش ظػػػ ـ 
  15ص ،(ـ7972 :عل ف 

درلاػػل  ،راػػ اؿ لشل  ػػد لشف  ػػؿ ،عبػػد لشػػرايـ لشل  ػػد لشف  ػػؿ( لجيػػر لشػػديف لبػػن علػػد 71 
؛ لالػػػػد بػػػػف اػػػػ شـ بػػػػف  725ص  ،(ـ522 :لشلناػػػػؿ عياػػػػم   جػػػػـ  علػػػػد :نتاليػػػػؽ
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 :لشلػػ ارة جلػػ ؿ لشػػديف لششػػي ؿ  :تاليػػؽ ،لفػػرج لشاػػرنب مػػد للبػػ ر ب ػػد ليػػنب ،نلاػػؿ 
   .58-51ص  ،5ج ،(ـ7985

د ب ػػد لف اػػرر ب لبػػؾ ل اهػػ  عبػػف ( يػػرن  لش لػػ د لعاػػفه  د لف اػػدح لشػػديف لعيػػنب77 
لشللدـ شيتنشم لدلرة شػين ه  غيػر لف للػ ت شػلس لشػديف تنر شػ ت لشػح علػم اػدح لشػديف 

للػػػ  لد  إشػػػم قيػػػ ـ اػػػدح لشػػػديف  ،مػػػرمض لبػػػف لشللػػػدـ لشت ػػػ زؿ شػػػو ع هػػػ  ،مػػػد طلبهػػػ 
م  طر لبف لشللدـ إشم لشت  زؿ ع ه  نعن و ع ه  ادح لشديف بل طلػل  ،بلا ارته 

؛ شػػػه ب لشػػػديف عبػػػدلشرالف بػػػف  718-711، ص5ج ،لشبػػػرؽ لششػػػ لد :ي ظػػػر .للػػػر 
بيػػػػرنت:  لشرن ػػػػتيف مػػػػد للبػػػػ ر لشػػػػدنشتيف لش نريػػػػل نلشاػػػػدايل  ،لاػػػػل عيؿ لبػػػػن شػػػػ لل

 .75ص ،5ج ،د.ت.(
ناػن للتاػر اتػ ب لشبػرؽ  اػ   لشبػرؽ لششػ لد  ،( قنلـ لشديف لبن لشفتح بف علد لشب ػدلر 75 

   .789ص  ،(ـ7979 :لشل ارة متايل لش برلن   :ليؽتا ،(لشش لد شل ل د لعافه  د
 ،لشاػػػرنب لشاػػػليبيل ،؛ ر. اػػػد. اػػػليؿ 7271، ص5ج ،تػػػ ريم لشاػػػرنب ،( لشاػػػنر 79 

 ؛ 557ص ،(ـ7955 :بيرنت ا لد ا شـ  :ترجلل
W. B. Stevenson , The Crusaders in the East (Beirut: 1968) , p. 

219. 

ل ػػل ر  ،؛ لالػػد بػػف تلػػد لشػػديف علػػر 7271ص  ،5ج ،تػػ ريم لشاػػرنب ،( لشاػػنر 52 
 .58ص  ،(ـ7915 :لشل ارة ااف ابشد  :تاليؽ ،لشال اؽ نار لشلداؽ

اػػ ف   ابػػ   عػػف علػػو لش  اػػر  ،( اػػن لعليػػر عػػز لشػػديف مرلشػػ ت بػػف ش ا شػػ ت بػػف ليػػنب57 
ناػػ ف شػػيل   اريلػػ   شػػج ع    ،اػػدح لشػػديف بدلشػػؽ نلعتلػػد عليػػو مػػد اويػػر لػػف للػػنرت

 :ي ظػػر .ـ7755اػػػ/875بػػ عدب نغيػػرت تػػنمد مػػد جلػػ د  لعنشػػم اػػ ل  م  ػػد  ع شلػػ   
لش اػػػػجد لشلاػػػػبنؾ نلشجػػػػنار لشلااػػػػنؾ مػػػػد طبلػػػػ ت  ،لاػػػػل عيؿ بػػػػف لش بػػػػ س لشااػػػػ  د

 .757ص  ،(ـ7978 :بيرنت ش ار عبد لشل  ـ  :تاليؽ ،لشللف   نلشللنؾ
شػػػػػػيدا  لشاػػػػػػليبينف مػػػػػػد عهػػػػػػد لشللػػػػػػؾ منشػػػػػػؾ لع جػػػػػػن  اػػػػػػ ل  :( قل ػػػػػػل شػػػػػػليؼ لر ػػػػػػنف55 

 .اػطح لشباػر فـ( ع182ـ قرب لدي ل ب  ي س منؽ لرتف  بلغ انلشد  7759اػ/851
تػ ريم لشاػرنب لشاػليبيل لشت ظيلػ ت لشدي يػل نلشاربيػل مػد  ،لالػد لػي س عػنض :ي ظر



 جملة كلية العلوم اإلسالمية  

 م 5339 -هـ  4763                لسادساالعدد                 الثالثاجمللد   

728 

                                                                                                          

 ،؛ اػػ يد عبػػدلا لشبيشػػػ ن 95ص  ،ـ(5221 :علػػ ف لللاػػل بيػػت لشللػػدس لشاػػػليبيل 
 .91ص ،ـ(7992 :لعاا دريل يل لشللتلا ت لشا ايل مد لللال بيت لشللدس لشاليب

 .1ص،5ج ،لشرن تيف ،؛ لبن ش لل 579-577ص ،9ج،لشا لؿ ،( لبف لعوير55 
مػػد بػػدد لاػػر نلششػػ ـ نلشجزيػػرة  لميػػنبد اي اػػل اػػدح لشػػديف،( دريػػد عبػػد لشلػػ در  نر 51 

 .577ص،(ـ7971 بادلد:
 ؛  55، ص 5ج ،لفرج لشارنب ،؛ لبف نلاؿ 5ص ،5ج ،لشرن تيف ،( لبن ش لل58 

Stevenson , The Crusaders , p. 220 ; M. C. Lyons and D. E. P. 

Jackson , Saladin: The political of the Holy War (London: 1986-

1988) , p. 133.  
مػ رنؽ اػ د لبػن  ترجلػل: ادح لشديف نالنط لللال بيت لشللػدس، ،( ات  لد شيف بننؿ51 

ي اػػػػيف لشتاريتػػػػد، لعينبيػػػػنف مػػػػد شػػػػل ؿ  ؛ لالػػػػند 717ص ،ـ(7998:ج بر لشلػػػػ ارة
 .555ـ(،ص7957لشش ـ نلشجزيرة  بيرنت:

 .579، ص 9ج ،لشا لؿ ،( لبف لعوير57 
-78ص ،5ج ،لفػػػرج لشاػػػرنب ،؛ لبػػػف نلاػػػؿ 579ص  ،9ج ،لشا لػػػؿ ،( لبػػػف لعويػػػر55 

77. 
 .9ص  ،5ج ،لشرن تيف ،( لبن ش لل59 
ل ػػػل ر   ،؛ لبػػػف ش ا شػػػ ت 779-775ص ،5ج ،لشبػػػرؽ لششػػػ لد ،( لش لػػػ د لعاػػػفه  د52 

لفػػػرج  ،؛ لبػػػف نلاػػػؿ 719-715ص ،اػػػ   لشبػػػرؽ ، ر ؛ لشب ػػػدل 55-57ص ،لشالػػػ اؽ
 .57-52ص  ،5ج ،لشارنب

نقػد لاػتلدله   ،( ت د طريلل  لب لعانلر لاد  لشطرؽ لشجيػدة عقتاػ ـ لاػنلر لشااػنف57 
ػ ع ػد جيش لش  ار ادح لشديف مد جهػ دت  ػد لشاػليبييف عنؿ لػرة ػ علػم لػ  يبػدن 

لشتػػ ريم لشاربػػد لشلاػػر  مػػد  ، ظيػػر ااػػ ف اػػ دلن  :ي ظػػر .ااػػ رت شػػذشؾ لشااػػف
 .779ص  ،ـ(7987:لشل ارة عهد ادح لشديف لعينبد 

 .77 ص ،5ج ،لشرن تيف ،؛ لبن ش لل 552،ص 9ج ،لشا لؿ ،لموير( لبف 55 
 .87-82ص  ،مرؽ لشراب ف ،( لل لد55 
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 ، ب لشػػديف لالػػد بػػف عبػػد لشناػػ ب لش ػػنير ؛ شػػه 557ص  ،9ج ،لشا لػػؿ ،لمويػػر( لبػػف 51 
 ،55ج ،(ـ7995 :لشلػػ ارة لالػػد لالػػد للػػيف  :تاليػػؽ ،لمدبمػػد م ػػنف  لمرب ه يػػل 

 .598ص
اػػدح لشػػديف لعيػػنبد درلاػػ ت  ،؛ اػػ للتنف جػػب 715ص  ،اػػدح لشػػديف ،( شػػيف بػػننؿ58 

 757ص  ،ـ( 7975 :بيػػرنت يناػػؼ ليػػبش  :ترجلػػل نتاريػػر ،مػد لشتػػ ريم لعاػػدلد
 .572ص  ،71ج ،خ ادح لشديف خ ،انبر ه يـ ؛

؛ شػػػػيف  559ص ،اػػػدح لشػػػديف ،؛ جػػػب 571ص  ،5ج ،تػػػ ريم لشاػػػرنب ،( لشاػػػنر 51 
 ؛ 715ص  ،ادح لشديف ،بننؿ

Tanner , The Cambridge , Vol. V , p. 308 ; Andrew , Ehrenkreutz , 

Saladin (New york: 1972) , p.158. 
ااػيف يلػ  مػد لطػرلؼ بػدد لششػ ـ بػيف لدي ػل ليلػل نلشباػر لاـ شل لػؿ  :ااف لشارؾ (57 

مػنؽ قلػل جبػؿ شػ اؽ تاػيط  ،ـ 7715اػػ /  857شػيدت لشاػليبينف مػد اػ ل  ،لعالر
ص  ،1ج  ،ل جػػػـ لشبلػػػدلف ،يػػػ قنت  لشالػػػن  :ي ظػػػر .بػػػو لعنديػػػل لػػػف وػػػدث جهػػػ ت

185. 
مػػنؽ  ،ـ 7778اػػػ /  829شػػيدا  لشللػػؾ لشاػػليبد بلػػدنيف لعنؿ اػػ ل  :قل ػػل لششػػنبؾ( 55 

 :ي ظػػػػر.ناػػػػد تلػػػػ  مػػػػد لطػػػػرلؼ لششػػػػ ـ بػػػػيف ليلػػػػو نلشباػػػػر لعالػػػػر ،قلػػػػل جبػػػػؿ شػػػػ اؽ
 .785–787ص  ،ت ريم لشاللل ،لشش رتر 

 39)  Stevenson , The Crusaders , p. 226. 

 ،(ـ7917 :بيػرنت لشبػ ز لش ري ػد  :ترجلػل ،تػ ريم لشاػرنب لشاػليبيل ،اتيفف ر ايل ف (12 
 .887ص  ،5ج

 .515ص  ،9ج ،لشا لؿ (17 
لععػػػدؽ  ،؛ عػػػز لشػػػديف لالػػػد بػػػف علػػػد بػػػف شػػػدلد 559ص  ،اػػػ   لشبػػػرؽ ،لشب ػػػدلر  (15 

 ،ـ(7915 :اػػػ لد لشػػػدا ف  بيػػػرنت :تاليػػػؽ ،لشلطيػػػرة مػػػد ذاػػػر للػػػرل  لششػػػ ـ نلشجزيػػػرة
 .77ص  ،5ج

 .87ص  ،مرؽ لشراب ف ،لل لد (15 
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لاػلم لشػدر لشلطلػنب ا ػز لشػدرر نجػ ل  لشاػرر لش ،لبن بار عبػدلا بػف ليبػؾ لشػدنلدلر  (11 
ص  ،7ج ،ـ(7975 :لشلػ ارة ا يد عبػد لشفتػ ح ع شػنر  :تاليؽ ،مد للب ر ب د لينب

87.   
 .55ص  ،5ج ،لشرن تيف ،( لبن ش لل18 
 :ي ظػػػػر .اػػػػدح لشػػػػديف نلب ػػػػ دت لشنادنيػػػػللش  اػػػػر ( شللزيػػػػد لػػػػف لشتف اػػػػيؿ عػػػػف جهػػػػند 11 

 .755-771 ،لعينبينف ،لشتاريتد
ناػد تلػ  شػػرقد  ،اػدندا  لػ  لشاجػ ز آلػرلاػر لشلبليػل مػد  اػنرة لػف اػنر :( لشاػنرل 17 

 .571ص  ،5ج ،ل جـ لشبلدلف ،ي قنت لشالن  :ي ظر .لشبار لعالر
 ،(ـ7977 :لشلػػػ ارة شػػػبو جزيػػػرة اػػػي    مػػػد لش اػػػنر لشناػػػطم  ،( لالػػػد رل ػػػ ف لالػػػد15 

ص  ،ـ(7955 :علػ ف  5ط ،لمينبيللل رة لشارؾ  ،؛ يناؼ درنيش غنل لل 775ص
757. 

نقػػد  ،نلػػف جللػػل لج ػػ د لاػػر مػػد ليػػ ـ لشفػػ طلييف لماػػؿلرل ػػد  :( ااػػ ـ لشػػديف شيشػػي19 
اػػػطنؿ ب ػػػد لف اػػػيطر علػػػم لاػػػر مػػػد اػػػ ل لمج لػػػو لش  اػػػر اػػػدح لشػػػديف علػػػم 

نقػػػد لشػػػترؾ مػػػد لش ديػػد لػػػف لشل ػػػ رؾ  ػػػد  ،ـ نلاػػػبح لػػػف ابػػػ ر ق دتػػو7777اػػػ/817
 ،5ج ،لشرن ػتيف ،شػ لللبػن  :ي ظر .ـ7799اػ/891لشاليبييف تنمد مد لشل ارة ا ل 

 ،لشاػػػػػلنؾ شل رمػػػػػل دنؿ لشللػػػػػنؾ ،؛ تلػػػػػد لشػػػػػديف لالػػػػػد بػػػػػف علػػػػػد لشللريػػػػػز  512ص 
 .52،ص7،ؽ7ـ( ج7989:لشل ارة  5ط لالد لاطفم زي دة:تاليؽ

؛ شػلس لشػديف  575ص  ،اػ   لشبػرؽ ،؛ لشب دلر  515ص  ،9ج ،لشا لؿ ،( لبف لعوير82 
، 5ج ،(د.ت.:لشػداف ت ريم لععي ف  لرآة لشزل ف مد ،بف لشجنز ابط يناؼ قزلنغلد 

 .519ص ،7ؽ
ص  ،ـ(7917 :باػػدلد لالػند عبػدلا ي لػنب  :ترجلػػل ،لتاػدـشػ لل  ،( ا رنشػد علػب87 

91. 
 .751-755ص  ،5ج ،ت ريم لشارنب ،( ر ايل ف85 
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 ػػلف اتػػ ب  ،ـخ7759-7771خ ل ػػلادؿ ناػػلنط بيػػت لشللػػدس  ،( ل رشػػ ؿ بلػػدنيف85 
اػػػػ يد لشبيشػػػػ ن   :ترجلػػػػل نت ليػػػػؽ ،اي ػػػػث اػػػػيتنف :تاريػػػػر ،تػػػػ ريم لشاػػػػرنب لشاػػػػليبيل

 ،ـ خ7759-7719خ ظهػنر اػدح لشػديف  ،؛ جب 518ص ،7ج ،(ـ5221 :عل ف 
اػػ يد  :ترجلػػل نت ليػػؽ ،اي ػػث اػػيتنف :تاريػػر ، ػػلف اتػػ ب تػػ ريم لشاػػرنب لشاػػليبيل

 .797ص  ،ت ريم لشارنب ،؛ ل ير 517ص  ،7ج ،(ـ5221 :عل ف لشبيش ن  
اـ(إشػم 52ـ علػم لاػ مل  7717اػػ/851شيدا  لشللؾ منشؾ لع جن  ا ل  :( قل ل يب م81 

لشج ػػنب لشاربػػد لػػف لشلػػد مػػد لنقػػ  يػػتااـ بلفتػػرؽ طريلػػ ف يلتػػدلف لػػف عاػػلدف إشػػم 
 .755ص ،5ج ،ت ريم لشارنب ،لشانر   :ي ظر .لدي ل ي م  نلشم لدي ل لشرللل

ل جػـ  ،يػ قنت لشالػن  :ي ظػر .ـقل ل نبلدة بفلاطيف لف  نلاد بدد لشش  :لشفنشل( قل ل 88 
 .552ص ،1ج ،لشبلدلف

 .85ص  ،مرؽ لشراب ف ،؛ لل لد 757-755ص  ،5ج ،ت ريم لشارنب ،( ر ايل ف81 
 .755-755ص  ،5ج ،تأريم لشارنب ،( ر ايل ف87 
ل جػػـ  ،يػػ قنت لشالػػن  :ي ظػػر .لن ػػ  مػػد اػػنرلف بػػيف لش  اػػرة نطبريػػل :لشلػػ   ردس( 85 

 .71ص ،5ج ،لشبلدلف
؛ بهػػػ   لشػػػديف يناػػػؼ بػػػف رلمػػػ  بػػػف  77-72ص  ،لشفػػػتح لشلاػػػد ، لػػػ د لعاػػػفه  د( لش89 

 ،لش ػػػنلدر لشاػػػلط  يل نلشلا اػػػف لشيناػػػفيل لشلاػػػلم اػػػيرة اػػػدح لشػػػديف لعيػػػنبد ،شػػػدلد
 ،لشا لػػؿ ،؛ لبػػف لعويػر 12-89ص  ،ـ(7911 :لشلػ ارة جلػ ؿ لشػػديف لششػي ؿ  :تاليػؽ

 ؛ 771ص ،لشارنب لشاليبيل ،؛ اليؿ 555ص  ،9ج
Rene Grousset , Histoire des Croisades et du Royaume de Jersalem 

(paris: 1936) , Vol. II, p.785-786.  
 .555ص  ،9ج ،( لشا لؿ12 
 .755ص  ،5ج ،( ت ريم لشارنب17 
 .751ص  ،ـ(7915 :لشل ارة 5ط ،لنلقؼ ا الل مد ت ريم لعادـ ،( عبدلا ع  ف15 
 .517، ص 55ج ، ه يل لعرب ،ير ؛ لش ن  77ص  ،( لشفتح لشلاد15 
 .577-572ص  ،ا   لشبرؽ ،؛ لشب دلر  555ص  ،9ج ،( لشا لؿ11 
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   .777ص  ،لشت ريم لشاربد ،؛  ظير اا ف 525ص  ،5ج ،( لشارال لشاليبيل18 
 .751ص  ،( لنلقؼ ا الل11 
   : لد عف .755ص  ،5ج ،( ت ريم لشارنب17 

Ernoul. Chronique d Ernoul et de Bernad le Tresorier (Paris: 

1871) , p. 153. 

 68)  Jackson , Saladin , p. 250.\ 

      ؛   519ص ،( ل لادؿ نالنط 11 

 : لد عف 755ص ،5ج ،( ت ريم لشارنب19 
Jacques de Vitry , History of Jerusalem , trans by Stewart 

(London: 1896) , Vol.XI , p.   

 .ػ لشاػليبد لتاػدلدف ل راػل اطػيف ن ت اجهػ  علػم لشاػرلع ( شللزيد لف لشتف اػيؿ عػ72 
لش ػػػػػػػنلدر  ،؛ لبػػػػػػػف شػػػػػػدلد 55-77لشفػػػػػػػتح لشلاػػػػػػد، ص  ،لش لػػػػػػػ د لعاػػػػػػفه  د :ي ظػػػػػػر

؛ اػػػهيؿ  591-551ص  ،اي اػػػل اػػػدح لشػػػديف ،؛  ػػػنر  79-78ص  ،لشاػػػلط  يل
ـ( ؛ عبػػػدلا 7951 :دلشػػػؽ اطػػػيف لاػػػيرة لشتاريػػػر لػػػف دلشػػػؽ إشػػػم لشلػػػدس  ،زاػػػ ر

 ،اػػػدح لشػػػديف لعيػػػنبد بطػػػؿ اطػػػيف نلاػػػرر لشلػػػدس لػػػف لشاػػػليبييف ،ف  اػػػح علػػػنل
خ ل راػل اطػيف ،؛ عبدلشجب ر لالند لشاػ لرلاد 17-88ص ،ـ(5225:لشل ارة  75ط

 .1ع ،71ـ ،ـ(7957:بادلد درلال ت ريليل عااريل خ لجلل لشلنرد 
 .515ص  ،خ ظهنر ادح لشديف خ ،( جب77 
زبػدة لشالػب لػف  ،لشديف علػر بػف لالػد بػف لش ػديـ؛ ال ؿ  77ص  ،( لش نلدر لشالط  يل75 

 .98ص  ،5ج ،ـ(7915 :دلشؽ ا لد لشدا ف  :تاليؽ ،ت ريم الب
 .555ص  ،9ج ،( لشا لؿ75 
 .555ص  ،9ج ،لشا لؿ ،( لبف لعوير71 
 .755ص  ،ت ريم لشارنب ،عنض ،715ص  ،5ج ،ت ريم لشارنب ،( ر ايل ف78 
 .98ص  ،5ج ،( زبدة لشالب71 
 .595ص  ،ا   لشبرؽ ،؛ لشب دلر  51ص  ،لشبرؽ لشش لد ،لعافه  د ( لش ل د77 
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 .79ص  ،5ج ،( لشرن تيف75 
؛  595ص ،اي اػػػػل اػػػػدح لشػػػػديف ،؛  ػػػػنر  71ص  ،لشاػػػػرنب لشاػػػػليبيل ،( ارناػػػػيو79 

 :دلشػػؽ  نآلػػرلالػػد غاػػ ف اػػب تن  :ترجلػػل ،تػػ ريم لشاػػرنب لشاػػليبيل  ،ل تػػن د بػػردج
 .797ص ،(ـ7958

شػػػف   لشللػػػنب مػػػد ل  قػػػب ب ػػػد  ،؛ لالػػػد بػػػف لبػػػرلايـ لشا بلػػػد 557ص ،9ج ،( لشا لػػػؿ52 
 .757-775ص ،(ـ7975 :بادلد   ظـ رشيد  :تاليؽ ،لينب

 .755ص ،ت ريم لشارنب ،( عنض57 
 .577-572ص ،5ج ،لشارال لشاليبيل ،( ع شنر55 
 .71ص  ،لشارنب لشاليبيل ،؛ ارنايو 578ص ،نالنط خ ل لادؿ( بلدنيف خ 55 
 .577ص  ،55ج ،لمرب ه يل  ،؛ لش نير  87-82ص ،اد( لشفتح لشل51 
 .599ص ،9ج :لشا لؿ ،( لبف لعوير58 
 .15ص  ،لشفتح لشلاد ،( لش ل د لعافه  د51 
  ،55ج ، ه يػػػػػػػػل لعرب ،؛ لش ػػػػػػػػنير  552ص ،5ج ،لفػػػػػػػػرج لشاػػػػػػػػرنب ،( لبػػػػػػػػف نلاػػػػػػػػؿ57 

 .577ص
 :بيػػػرنت م لششػػػرؽ نلشاػػػرب مػػػد لش اػػػنر لشناػػػط بػػػيف لش دقػػػ ت ،( عبػػػد لشلػػػ  ـ ل جػػػد55 

   752ص  ،(ـ7911
؛  571ص  (ـ7911 :بيػػرنت رالػل لبػػف جبيػر  ،( لالػد بػف لالػػد بػف جبيػػر لع دشاػد59 

 .715ص  ،1ج ،ل جـ لشبلدلف ،ي قنت لشالن 
-7721لشللداػػل  لمرل ػػدرالػػل لشاػػ ج لشرناػػد دل يػػ ؿ لشرلاػػب مػػد  ،( دل يػػ ؿ لشرلاػػب92 

 ،؛ اػهير   ي ػ  721ص  ،ـ(7995 : علػ ف نآلػرا يد لشبيش ن    :ترجلل ،7727
 لف لعل ؿ لشلػيتلر لشوػ  د  ،خ لعاليل لشتج ريل شلدي ل انر مد لشارنب لشاليبيل خ

 .98ص  ،(ـ7997 :انر شت ريم لدي ل انر 
( اػػػػ تـ عبػػػػد لشػػػػرالف لشطاػػػػ ن  خ لشاػػػػليبينف مػػػػد بػػػػدد لششػػػػ ـ اػػػػفا ت لػػػػف لش شػػػػ ط 97 

 .572-529ص  ،55ج ،(ـ7911 :بيرنت  ،لعقتا د  خ  لجلل لعجته د
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-559ص  ،اػػ   لشبػػرؽ ،؛ لشب ػػدلر  75-75ص  ،لشفػػتح لشلاػػد ،( لش لػػ د لعاػػفه  د95 
592. 

ص  ،5ج ،لفػػػػرج لشاػػػػرنب ،؛ لبػػػػف نلاػػػػؿ 757ص  ،لش ػػػػنلدر لشاػػػػلط  يل ،( لبػػػػف شػػػػدلد95 
525. 

 .595ص ،9ج ،لشا لؿ ،( لبف لعوير91 
 .592ص  ،( ا   لشبرؽ98 
 .98ص  ،خ لعاليل لشتج ريل خ ،  ي   (91 
 .155ص  ،5ج ،( ل جـ لشبلدلف97 
 .577ص  ،( رالل95 
 .177-171ص  ،5ج ،( ت ريم لشارنب99 
 .85-87ص ، فبمرؽ لشرا ،( لل لد722 
 .715ص  ،5ج ،لععدؽ لشلطيرة ،( لبف شدلد727 
ااػػف ل يػػ  لقػػيـ علػػم جبػػؿ لشجليػػؿ لشلتاػػؿ بلب ػػ ف نيل بػػؿ الػػص  :( ااػػف لعاػػرلد725 

 ديػػديهـنبلػػد مػػد  ،ـ7729اػػػ/ 825يبينف اػػ ل نقػػد لاتلػػو لشاػػل ،لػػف جهػػل  لشاػػرب
ل جػػـ  ،يػػ قنت لشالػػن  :ي ظػػر .ـ تاريػػرت مػػد عهػػد لشاػػلط ف لشظػػ ار بيبػػرستػػاتػػم 
 .511ص ،5ج :لشبلدلف

 .177ص ،9ج ،لشا لؿ ،( لبف لعوير725 
 ،قل ل ااي ل تشرؼ علم ا اؿ لشبار لشلتناػط نعلػم لدي ػل ب  يػ س :( قل ل لشلرقب721 

 :ل جػػػـ لشبلػػػدلف ،يػػػ قنت لشالػػػن  :ي ظػػػر .ـ7215اػػػػ / 181شػػػيدا  لشلاػػػللنف اػػػ ل 
 .725ص ،8ج

 .177-172ص  ،9ج ،( لبف لعوير لشا لؿ728 
ت ػػػرؼ لشيػػػـن بلل ػػػل اػػػدح لشػػػديف قػػػرب بلػػػدة  لشافػػػل شػػػرقد لدي ػػػل  :( قل ػػػل اػػػهينف721 

 ،ارناػػػػيو :ي ظػػػػر.نللػػػػ  تاػػػػليته  بلل ػػػػل اػػػػهينف مػػػػد لاػػػػؿ شهػػػػ  ،لشدذقيػػػػل لشاػػػػنريل
 (.5ا لش رقـ   ،99ص  ،لشارنب لشاليبيل
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يػػػ قنت  :ي ظػػػر .قل ػػػل لػػػف  ػػػنلاد الػػػب علػػػم شػػػ طد   هػػػر لش  اػػػد :( قل ػػػل باػػػ س727 
 .171ص  ،7ج ،ل جـ لشبلدلف ،لشالن 

 ،يػػ قنت لشالػػن  :ي ظػػر .قل ػػل ااػػي ل مػػنؽ قلػػل جبػػؿ قػػرب ل ط ايػػل :( قل ػػل لششػػار725 
 .585ص  ،5ج ،ل جـ لشبلدلف

 ،لش ػنلدر لشاػلط  يل ،لبػف شػدلد :ي ظػر .لقل ػل ل ي ػل قريبػل لػف ل ط ايػ :( قل ل درباػ ؾ729 
 .95ص 

اػػـ( علػػم يلػػيف 51قل ػػل نلدي ػػل مػػد جبػػؿ لشلاػػ ـ بي هػػ  نبػػيف ل ط ايػػل   :( قل ػػل باػػرلس772 
 ،7ج ،ل جػػػػـ لشبلػػػػػدلف ،يػػػػػ قنت لشالػػػػن  :ي ظػػػػر .لشل اػػػػد إشػػػػم ل ط ايػػػػل لػػػػػف الػػػػب

 .117ص
علػػم لقيلػػت مػػنؽ قلػػل جبػػؿ لطػػؿ علػػم لدي ػػل طبريػػل ااػػي ل تشػػرؼ  :( قل ػػل اناػػب777 

 .191ص ،1ج ،ل جـ لشبلدلف ،ي قنت لشالن  :ي ظر .لعردف
؛  157 – 175ص ،9ج ،لشا لػػؿ ،؛ لبػػف لعويػػر 95 ،لش ػػنلدر لشاػػلط  يل ،( لبػػف شػػدلد775 

-97ص ،5ج ،ـ(7991:بيػرنت تػ ريم لبػف لشػنرد   ،زيف لشديف علػر بػف لشػنرد 
95. 

  نمردريػؾ اػاػطس للػؾ مر ( ناد لشاللل لشتد تزعله  ريتش رد للػؾ ل التػرل نميليػب لغ775 
نمػػد لو ػػ   اػػيرت  ،بربرناػػ  للبرلطػػنر لشل  يػػ  لشػػذ  اػػ ف يتطلػػ  إشػػم قتػػ ؿ لشلاػػلليف

لا نشتػو لجتيػ ز  هػر ا  شػؾ شلػد دو ػ    بجيشو لعشل  د لش لـ باػهؿ اػلنقي  نمػد 
للػػػؾ ريتشػػػ رد نميليػػػب ملػػػد اػػػ رنل لشللػػػ   ،ـ7792اػػػػ/851اتفػػػو مػػػد ازيػػػرلف اػػػ ل 
ماللػػ  ب ػػض لش جػػ ح ب اػػتيداهـ علػػم لػػدف عاػػ   ،د لششػػ ـبلنلتهلػػ  اتػػم ناػػد بػػد

غيػػر لف تلػػؾ لشاللػػل مشػػلت مػػد لاػػت  دة لدي ػػل لشلػػدس لشتػػد ا  ػػت  ،ني مػػ  نلراػػنؼ
ص  ،اػػػدح لشػػػديف ،شػػػيف بػػػننؿ :ي ظػػػر .لشهػػػدؼ لعاػػػ س لشػػػذ  لرجػػػت لػػػف لجلػػػو

 :لشلػػػػػػ ارة لششػػػػػػرؽ لعناػػػػػػط نلشاػػػػػػرنب لشاػػػػػػليبيل  ،؛ لشبػػػػػػ ز لش ري ػػػػػػد 529-572
 .955ص  ،5ج ،ـ(7915
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عبػد  :ترجلػل ،لعاتيط ف لشاػليبد مػد ملاػطيف لللاػل بيػت لشللػدس لشدتي يػل ،( برلنر771 
لشاػػػػػػػػرنب  ،؛ لر اػػػػػػػت بػػػػػػػ رار 11-18ص  ،ـ(5227 :لشلػػػػػػػػ ارة لشاػػػػػػػ مظ لشب ػػػػػػػ  

خ اػػػدح  ،؛ جػػػب 55ص  ،ـ(7917 :بيػػػرنت لشبػػػ ز لش ري ػػػد  :ترجلػػػل ،لشاػػػليبيل
 .518-515ص  ،لشديف خ

؛  98-791ص  ،لشاػػػػػػػليبينف ،؛ زلبػػػػػػػنرنؼ 715ص  ،ييفعػػػػػػػ شـ لشاػػػػػػػليب ،( بػػػػػػػرلنر778 
خ اد ػػػػل  ،؛ ريػػػػ ض لاػػػػطفم شػػػػ ايف 751-755ص  ،تػػػػ ريم لشاػػػػرنب ،عػػػػنض

لشرللل نلشظػرنؼ لشلايطػل بهػ  خ  ػلف لعلػ ؿ لػيتلر بػدد لششػ ـ مػد متػرة لشاػرلع 
اػػدح لشػػديف  ،؛ علػػنلف 175-177ص،7ج ،ـ(5222 :لربػػد لعاػػدلد لشفر جػػد 

 .19-17ص  ،لعينبد
لش ػػػػنلدر  ،؛ لبػػػػف شػػػػدلد 512-589؛  712ص  ،لشفػػػػتح لشلاػػػػد ،لماػػػػفه  دلش لػػػػ د  (771 

 .771ص  ،لشالط  يل
اػػـ(  شػػل ؿ ي مػػ  نبي هػػ  52لدي ػػل مػػد لشاػػ اؿ لششػػ لد تلػػ  علػػم لاػػ مل   :( لراػػنؼ777 

 .527، ص7ج ،ل جـ لشبلدلف ،ي قنت لشالن  :ي ظر .اـ(51نبيف لشرللل  
 .755ص  ،لش نلدر لشالط  يل ،( لبف شدلد775 
ص  ،تػػػ ريم لشاػػػرنب ،؛ عػػػنض 755-755ص  ،5ج ،تػػػ ريم لشاػػػرنب ،( ر اػػػيل ف779 

751. 
 .15-15ص  ،مرؽ لشراب ف ،( لل لد752 
 .758– 755 ،( لش نلدر لشالط  يل757 

 122 )  Histoire des Croisades , Vol. III , p. 69. 

؛  758ص  ،تػػػػػػ ريم لشاػػػػػػرنب ،؛ عػػػػػػنض 712 ص،لشاػػػػػػرنب لشاػػػػػػليبيل ،( اػػػػػػليؿ755 
 .171ص  ،خ اد ل لشرللل خ ،ش ايف

 .597ص  ،لشفتح لشلاد ،( لش ل د لعافه  د751 
لش لػػػػ د  :ي ظػػػػر .نلػػػػ  ت ػػػػل و لػػػػف ب ػػػػند ،( شللزيػػػػد لػػػػف لشتف اػػػػيؿ عػػػػف اػػػػلح لشرللػػػػل758 

-555ص  ،لشاػػلط  يل لش ػنلدر ،؛ لبػػف شػدلد 571ص  ،لشفػتح لشلاػد ،لعاػفه  د
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 ،زبػػدة لشالػػب ،ـ؛ لبػػف لش ػػدي 172—115ص  ،9ج ،لشا لػػؿ ،؛ لبػػف لعويػػر 558
؛  521-525 ص ،5ج ،لشرن ػػػػػػػػػػػػتيف ،؛ لبػػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػػ لل 755-755ص  ،5ج 

 .155-157ص  ،خ اد ل لشرللل خ ،ش ايف
لش دقػ ت بػيف لششػػرؽ  ،؛ عبػد لشلػ در لشيناػػؼ 75ص  ،لشاػرنب لشاػػليبيل ،( ارناػيو751 

 .787-719ص  ،(ـ7919 :بيرنت نلشارب 
 127 )  Stevenson , The Crusaders , p. 286-287. 


