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 حصن انكرك في عهذ االحتالل انصهيبي

 )*(                                   عسكريتاسيت دراست سي
  د.يصعب حًادي نجى انزيذي 

   

 يهخص انبحث
يٍدف ٌذا البحث الى  سلىط ا الءىُل  طى  الىه الالى ف رى ا حتى   اصاىت ا اللىط ب   ىىذ      

 -Fulk Anjou (715ط ب  حُلىك اصووىُ  م ح   ٍد المطك الل4431ٌـ/ 745سش  دي ح  سىة 

م(، كمىىت سىىىتَا البحىىث ايءىىت اصسىىبت  التىى  ه ىىل الىى   ىت ىىً َالىتىىت   4434 -4444ٌىىـ/ 745

المت سبة  ه سش  دي، حء   ه ستبى  الحالىتم اللىط ب  ه الىذيه سوىتعبُا  طى  االمىً َا ى  ٌ   يىىُ 

طة سحىُا ٌت ىة َرط ى   َالذ  شالل اسىته اله الال ف ال ً وق Renoud Chatillonشتس ُن 

  ط  اصصود  الل تس ة َالولال ية َاصعتلتهية.

حمه الىتا ت ه الل تس ة َالولال ية يمثل اله الال ف را الىدحت  اصَا  ىه  مطالىة   ىل 

المقدس اللط ب ة َالحت س القُ  المى   الذ  يحم ٍت  ه ٌومىت  الملىطم ه  ىه بتوب ٍىت الشى ع  

ال ف  مُع  اسىت اس و  ٌىتم  ى ه الشىتم َ لى  كىتن ي اعى  َالوىُ  ، َحء   ه سمت  اله ال

سح كت  الملطم ه   ه بىتا  هَلىتٍ  ه شىو َالقىتٌ  ، ا ىت  ىه الىتا ىة اصعتلىتهية حتوىد الالى ف 

اكب   ت َو ة ي ه  ىٍت  ت د اعتلته  لطممطالة اللط ب ة  مت سحلىل  ط ىً  ىه  سىُم سعى    طى  

ت سع ضً  ه ض ا    ط   حتصى طٍت الىُاح    ىتل    القُاحل التوت ية المت    ب  ا اض ٍت َ م

الالث ىى  ، َ ىىذلك كتوىىل القطىى  الىىىت ي لممطالىىة   ىىل المقىىدس اللىىط ب ة، ٌَىى   حىىو  عتىىت  الطىى   

الولال ية َاصعتلتهية لطملطم ه، َحىُ  للىك كطىً سىىتَا البحىث الحمى   الولىال ية اص  ى  التى  

م َالتى  اوتٍى  4455ٌىـ/ 753آر ٌت ح  سىة  عتهٌت الىتص  ص   الديه اصيُ   لتح ي ي َكتن

 ح ٍت اله الال ف اللط ب .

 ABSTRACT  
This research aims at sheding light on the fortress of petra Deserti 

castle during the occupation of crusades form its establishment in 

537A.H./ 1142A.D. in the reign of the crusade King Fulk Anjou (526- 

538 A.H / 1131- 1143A.D.) 

The research also deals with the reasons that have been behind its 

building and the results caused from that. In addition to following the 

crasade rulers who succeed to its reign and the out standing of them 

Renaud Chatillon, whose reign forms an important turning point on the 

political, military and economic fields. 
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-1131هػػ/538-526)عع(1)ع Fulk Anjouiشػد عهدػ عملكمػؾعملبػمفولع الػؾعم   ػا 
ـع(عمقاكةعوعضعملكعاقؿعملعسكرفةع لعمل دةعمل  اوفةعكفعككمكػةعوفػاعملكسػ سعملبػمفوفةع ع1143

(عإ عأ داعع Blanchgardػعتؿعملبا فةع Ibelin فو ىعػعع Bethgiblinاهلعقالعع)عوفاع ورففع
لػـعتكػفعكمككػةعلمػ  اععهػفعملسػ سعملتػلعكا ػاعملعابػكةعم  مرفػةعامل ف فػةعاملعسػكرفةعلمبػمفوفففع ع
 كازملاعه الػؾعغرػرتعتككػفعملكسػمكافعمل مػااعك دػاعاهػلعملك طسػةعملامقعػةعشػرقلعملومػرعملكفػاع عاقػ ع

 ع مـعفستبرعمهتكاكهعوال دةعمل  اوفةعملرروفةعوؿعمهتـعوإمكاـععم توهعإلىعالؾعملكمؾع الؾعم   ا 
ع.ع(2) مئرتعملتمبف ااعماؿعككمكتهعملبمفوفةعكفعمل دةعمل  اوفةعملشرقفةع

 Petraاو ػاءًمعهمىعالؾعمككػؿعملكمػؾع الػؾعهػامعملسػامرعكػفعملسػالععوتشػفف عمبػفعملكػرؾع

Deserti وا ػافعملسػاقلععقػاـعوو ػائهع(4)ـع1142هػ/ع537 لعسػػ ةعع(3)عPaganus Pincerna عع 
عع(6)ـع(عهػفعسػطاعملومػرع969ومػ عمرتمػػاههع)ع(5)بامبعكساطعةعملشاوؾع ع اؽعقكػةع وػؿعشػاهؽع

املرروفػػػةعاملشػػػكالفةع عأكػػػاعكػػػفعمل دػػػةععكػػػفعغػػػالتع ػػػػدااععةعملشػػػػرقفةع(7)اتمػػػفطعوػػػهعأا فػػػةعهكفسػػػةع
 رعسمامهعكفعمل ا وففعوش تعمتػىعهمىعأفعالؾعمل وؿعت مع(8)مل  اوفةع س عممرع فداعخ  ؽعكوفرع

امل ػ فرعوالكالمظػةعأفعتمػؾعملا فػافعع(9)ام  عملساعاام  عملمر  ةعمسػمؿعملك ف ػةعملمبػف ةعتكاكػاع
كـ(عإلىعملرربعكفعملكرؾع عاكغماعكػ عقكػةعمل وػؿع1ملتساعكعًاعقربعهففعسارتعملتلعتوع عمامللع)

ع.ع(19)داع لع دتلعمل  ابعاملرربعم م مرماعقافةع لع دتلعملشكاؿعاملشرؽعمكغرعم م مرًمعك 
كػػػاعكػػػاعفتبػػػؿعوػػػالكاق عمل ررم ػػػلعلمبػػػفعملكػػػرؾع فسػػػ ع ػػػلعمل  ػػػابعملرروػػػلعكػػػفعملككمكػػػةعأ

كػػـ(عهػػفعك ف ػػػةع35امػػامللع)ع(11)كػػـ(عهػػفعك ف ػػةعهكػػافعمالفػػًاع139مألر  فػػةعملداشػػكفةع عافوعػػ ع)
  ابعملشرقلعكـ(عأقبىعمل39اهمىعوع ع)ع(13)كـ(عشكاللعقمعةعملشاوؾع195اكالؾع)ع(12)ملس سع

الكا هعهمىعأطرمؼعملشاـعكفع دةعملم ازعع(14)كفعملومرعملكفاع لعقمبعكما ظةعملكرؾعملمالفةع
 سػػ عتمكػػـع ػػلعطػػرؽعملم ػػا عملكسػػمكففعإلػػىعملمػػركففعملشػػرفمففعككػػةعملككركػػةعاملك ف ػػةعملك ػػارتعع(15)
ع ّككػاعهفأعلهعع(17)هامع ضاًلعهفعاقاههعهمىعملطرفؽعملكؤ  عإلىعكبرعع(16)

ع
ع
ا تف ًةعلالؾعملكاق عع(18)سفطرتعهمىعملطرؽعملامف تعملسالكةعملككت تعكفعوال عملشاـعإلىعكبرعملعع

ملكتكفزع ع س عه هععموفعمألغفرعكفعمك  عملكعاقؿعملعسكرفةعملتلعأقاكداعملبمفوفافعهمىعطرؼعملورع
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لػؼعاق عمستسرع فهعه ابرع رسافعمل مافةع عاق عمتس علخكسةعم ؼعكساتؿعامظفػرتعمتسػعاعألع(19)
ع.ع(29)مبافع

أكػػاع فكػػاعفتعمػػؽعوأسػػوابعو ػػاءعمبػػفعملكػػػرؾع ع فػػرفعستفم سػػافعم ػػهعفػػا رعملمكافػػةعلسمعػػػةع
عإسػػالكلعكػػفع دػػةعكبػػرع وف كػػاعمت ػػهعلػػففعوػػااؿعإلػػىعملسػػاؿعوػػافعع(21)ملشػػاوؾعكػػفعخطػػرعأ عه ػػـا

و اءهعكافع  ػؿعملػتمكـع ػلعطرفػؽعملسام ػؿعملكػارتعوػففعملشػاـعاكبػرع  ػهعملك مػاعمألساسػلعلسػارفةع
املػػرم اعكػػاعاهػػبعإلفػػهعر سػػفكافعوػػافعوا ػػافعملسػػاقلعلػػـعع(22)الفكػػافعشػػاكةعضػػ عملعػػربعملكسػػمكففع

ف سػػػؿعكسػػػرهعكػػػفعملشػػػاوؾعإلػػػىعمبػػػفعملكػػػرؾعوعػػػ عإ  ػػػازعو ائػػػهعإ علرػػػرضعملسػػػفطرتعهمػػػىعمل ػػػا وففع
ع.ع(23)ملشكاللعامل  اولعلمومرعملكفاع

فعأالدػػـعوا ػػافعشػػد عمبػػفعملكػػرؾعخػػالؿعملمتػػرتعملبػػمفوفةعتعاقػػبعهػػ  عكػػفعملمكػػاـع عكػػا
ملػا عهكػؿعهمػىعتمبػففعملكػرؾعاروطدػاعع(24)عBaldwin Iملساقلع ػلعهدػ عملكمػؾعومػ اففعمألاؿع

اك ػػاعالػػؾعملمػػػففعع(26)قػػربعملوتػػرمءعملس فكػػةعع(25)وػػوعضعملسػػالععكغػػؿعملشػػاوؾعاقمعػػةعام  عكاسػػىع
أبػػوماعملكػػرؾعقاهػػ تع  طػػالؽعملبػػمفوفففعكػػفعم ػػؿعملعػػ امفعهمػػىعك طسػػةعشػػرقلعمألر فع عاكػػفع

ع.ع(27)ؿعملتعرضعلسام ؿعملكسمكففعملت ارفةعملتلعكا اعتتمرؾعكاعوففعوال عملشاـعاكبرم 
غػػـع ػػاءعوعػػ هعع(29)مكػػـعملكػػرؾعع(28)عMauriciusاوعػػ عا ػػاتعوا ػػافعتػػالىعمو ػػهعكرقفػػاسع

 ملا عهرؼع لعملكبا رعملبمفوفةعواسـعراكا اسعوا فػاعع Romanus Puyراكا اسعوا 

Romanus Podio ومػػػػ اففعملغػػػػا لعع عاقػػػػ عك مػػػػهعملكمػػػػؾعBaldwin II512)عع(39)ع-
ـع(عإقطاهفةعملكرؾعاملشاوؾعاق عتشا رعك عملكمؾع الؾعم   ا ع عاأ فػفع1131-1118هػ/526

مكفػرعفا ػاع ػلعكػؤمكرتعضػ عع Hugh II وتدكػةعملخفا ػةعملعظكػىع  ػهعمشػترؾعكػ عهفػاعوازفػهعملغػا لع
كوفػرعخػ ـعملكمػؾع الػؾعم   ػا ععملكمؾع الؾعم   ػا ع تكػاعكبػا رتعإقطاهفتػهع عاك مػاعلوا ػاف

ـع(عملػا ع1167-1161هػػ/563-557)عع Philippe Millyاقػ ع ػاءعوعػ هع فمفػبعكفممػلعع(31)
ع.ع(32)ـع1161هػ/557كافعق عمقط عملكرؾعو ً عكفع اومسع لعس ةع

 

 

 

املامقػػ عأفع فمفػػبعكفممػػلعمػػاكـعإقطػػاعع ػػاومسعكػػػافعقػػ عت ػػازؿعهػػفعمقطاهػػهعلمكمػػؾعومػػػ اففع
ـع(عكساوػػػؿعمبػػػالهعهمػػػىعملكػػػرؾع1163-1143هػػػػ/559-538)عع(33)عBaldwin IIIملغالػػػتع
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عم غ ػففع املشاوؾعمغرعم تماؽعملا عتـعوففعملطر ففع لعم  تكاععملا عهس ع لعك ف ػةعمل ابػرتعفػـا
ـع عافعػػا عت ػػازؿعملكمػػؾعومػػ اففعملغالػػتعهػػفعأكػػارتعملكػػرؾع1169فالفػػاع11هػػػ/ع556شػػعوافعسػػ ةعع6

سعألسوابعه تع عأالداعةعإفع اومسعكا اعإمػ فعملكػ فعملتاوعػةعاملشاوؾعكساوؿعملمباؿعهمىع اوم
علمتا عملكمكلعكواشرًتع عاغا فداعةعإفع فمفبعكفمملعسف عإقطاهفةع اومسعكافعق عاقؼع

إلىع ا بعملكمكةعكفمفس  عأغ اءعبرمهداعك عمو داعملكمػؾعومػ اففعملغالػتعمػاؿعملسػفطرتعهمػىعهػرشع
ةعروكػاعشػعرعملكمػؾعومػ اففعملغالػتعإفع فمفػبعكفممػلعمبػواعككمكةعوفاعملكس سعملبػمفوفةع عاغالغدػاع

فشػػػكؿعخطػػػرًمعهمفػػػهعإامعكػػػاعمسػػػتكرع ػػػلعمفازتػػػهع قطاهفػػػةع ػػػاومسع عالػػػالؾعقػػػاـعوػػػإ رمءعملكسافضػػػةع ع
ارموعداعةعمستد ؼعملكمؾعكفعارمءعمستعا تع اومسعضكافع خؿعكوفرعف خؿعإلىعخزم ةعمل الةعالكػلع

ع فمفبعكفعملتكت عوخفرمتداعمألكر ع.ع(34)ملا عسفعا عوالمائ تعإلىعملخزم ةعملكمكفةععفمـر
اهمػػىعأفػػةعمػػاؿع سػػ عشػػد عمبػػفعملكػػرؾعخػػالؿعكػػ تعمكػػـع فمفػػبعكفممػػلعتطػػارًمعكمماظػػًاع ػػلع
أسػػالفبعملػػػ  اععملعسػػكرفةعت ػػػاهعملد كػػااعم سػػػالكفةع ع سػػ عمتخػػػػاعهػػ تعإ ػػػػرمءماعلتمبػػػففعملكػػػرؾع

 ػلعملك طسػػةعملامقعػةعوػػففعع(36)ارمهػػًاع(عع69ومػػ عم خماضػػهعمػامللع)ع(35)تكغمػػاعوممػرعخ ػػػ ؽعهكفػػؽع
الػهعوػابعاممػ ع مػاعك خمػهعكػفعع(37)ملروضعاملسمعةع عككاعأمفطعملمبفعوسارعكفع كف ع داتػهع

اكافعملػ خاؿعإلػىعمبػفعملكػرؾعفػتـعو مسػففعضػفسففعك مػ رففعاكممػارففع ػلعع(38)ملم رعملبمبع
اعملعسػػػكرفةع  عمػػػاعملبػػػخرعملبػػػمبع عا ضػػػالعهػػػفعملخ ػػػ ؽعشػػػف اعهػػػ تعأوػػػرم عتعزفػػػزًمعلمػػػ  اها

ملمبػػػفعمكغػػػرعقػػػاتعاك عػػػةعت ػػػاهعملد كػػػااعم سػػػالكفةع عاوػػػالؾعكػػػافعلكاقػػػ عملتمبػػػف ااعاكتا تدػػػاع
امألوػػػرم عملك ماتػػػةعوأشػػػكاؿعمألسػػػا عأهكفتدػػػاع ػػػلع عػػػؿعم هتػػػ مءعهمفػػػهعأكػػػرًمعبػػػعوًاعإاع ػػػلعتركفوتػػػهع

 ػػلعإطالػػةعكسااكػػةعملعاكػػةعكػػافعمبػػ ًاعبػػمفوفًاعقتالفػػًاع دػػزعواألسػػممةعاملكػػاءعاملكػػؤفعملتػػلعأسػػدكاع
ع.ع(39)ملمبفعلمبارعوع عمبارع

 

 

 

 

 

 Amalyric Iاقػػ عوسػػلع فمفػػبعكفممػػلع ػػلعمكػػـعملكػػرؾعمتػػىعهدػػ عملكمػػؾعمكمرفػػؾعمألاؿع

ـع ع ع  كػػاعمبػواعرئفسػًاعلك ظكػةع1167هػ/563 لعس ةعع(49)ـع(ع1174-1163هػ/559-569)
ملتػلعشػد عهدػ هاعك ااشػااعع Etiennette Millyمل مافةعت ازؿعهفعمقطاههع و تهعمت فػاعكفممػلع
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ا ظرًمعألهكفةعملكرؾعاكاقعداعملمفا ع ع س عت ا سعع(41)هسكرفةعوففعمل ا وففعم سالكلعاملبمفولع
ملكسمكافعاملبمفوفافعلمسفطرتعهمفداعرغوًةع لعم  ا تعك داعهسكرفًاعامقتبا فًاعومكـعهفك تداعهمػىع

ع.ع(42)طرؽعملكامبالاعوففعكبرعاملشاـعامل زفرتع
ـعهػػا ـعملسػػمطافع ػػارعملػػ ففعكمكػػا عز كػػلع)اع1169هػػػ/565 عمآلخػػرتعسػػ ةع مػػلع كػػا 

ـع(مبػػفعملكػػرؾع  ػػؿعتػػاكففعكػػرارعقا مػػةعت ارفػػةعفرأسػػداع  ػػـعملػػ ففعأفػػابعاملػػػ ع1173هػػػ/569
بالحعمل ففعكت دةعكفع كشؽعإلىعكبرع عاوابالهع رضعمبارًمعهمىعملمبػفعا بػبعهمفػهع

هعوالم ػػارتعام تظػػرعخػػرا دـعكػػفعملمبػػفعلكوػػاغتتدـعملك ػػا فؽعلسػػاؼعملبػػمفوفففعملػػاففعكػػا امعو مخمػػ
غفرعم دـعلـعفورمامعككا دـع لعملاقاعملػا عتكك اع فهعملسا مةعكفعملكرارعوأكػافع افعمفعتتعػرضع

ع.ع(44)كركزعملسمبعاملسرب ةعملورفةعع(43)لخطرعملبمفوفففع لعملكرؾع
مل ففعملسوؿععالـعفسؼع شاطعملسمطافع ارعمل ففعز كلعه  عالؾعملم عوؿعومتعك عبالح

املاسػػائؿعملككك ػػةعلتسافػػةعم تبػػاؿعوػػففعملشػػاـعاكبػػرع فعسػػفطرتعملبػػمفوفففعهمػػىعمألر فعاام  ع
هروةعوكاع فػهعمبػفعملكػرؾعاقمعػةعملشػاوؾعاغفرهػاعمتامػاعلمبػمفوفففعمككا فػةعملػتمكـع ػلعبػمرمءع

ا ػاعخاضػعةعمل سبعملامقعةعوففعملومػرعملكفػاعاملومػرعمألمكػرع سػفكاعإفععفمػةعهمػىعخمػف عملعسوػةعك
ا  ػؿعتمسفػؽعالػؾعملدػ ؼع سػ عع(45)لدـع عاهكامعبارعطرفؽعم تباؿعكسطاهًاعوففعملشاـعاكبػرع
ـع عام تزمهػهعكػفعأفػ  ع1172هػػ/568ام مع دا هكاعامتمساعهمػىعكدا كػةعمبػفعملكػرؾع ػلعسػ ةع

ملبػػمفوفففعغفػػرعإفعالػػؾعملتعػػاافعملكشػػترؾعوػػففعملسػػمطافع ػػارعملػػ ففعابػػالحعملػػ ففعلػػـعفغكػػرعهػػفع
ع.ع(46)ئ عكمكاسةع تا

ملػػػػا عهػػػػرؼع ػػػػلعع(47)اقػػػػ عوػػػػرزع ارعمبػػػػفعملكػػػػرؾعملبػػػػمفولع ػػػػلعهدػػػػ عملوػػػػر سعمر ػػػػاطع
اهػاعأمػ عملمرسػػافعع(48)ع Renaud Chatillonملكبػا رعاملكرم ػ عم   وفػةعواسػـعرف ػاعشػاتفافع

ملكراكرففع ر سلعمألبؿعق ـعإلىعوال عملشاـعكػ عملمكمػةعملبػمفوفةعملغا فػةع عضػكفعبػماؼع ػفشع
عـع(ع عاوسلع لع مسطففعوع ع شؿعملمكمةع1189-1137هػ/576-532ملساو ع)ععملكمؾعلافس

غػـع خػؿع ػلعخ كػةعملكمػؾعومػ اففعع(49)ملبمفوفةعملغا فةعاها تعر الدػاعإلػىعملرػربعمألاروػلع
ـع عاشػػاءاع1151هػػػ/546لػػا عمبػػطموهعكعػػهع ػػلعإمػػ فعملكػػرماعإلػػىعم طاكفػػةع ػػلعسػػ ةعمملغالػػتع

أركمػةعمألكفػرعرفكا ػ عع Constance اكفةعمألكفرتعكا سػتا سمألق مرعمفعتزا عه اؾعكفعماككةعم ط
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ملػا عقتػؿعهمػىعفػ عقػاماعع(59)ـع(ع1149-1136هػػ/544-531)ععRaymond Poitouوامتففػهع
ع.ع(52)ـع1149هػ/544س ةعع(51)ملسمطافع ارعمل ففعز كلع لعكعركةعأ بع

ا عكػػافعىعإفعالػػؾعملػػزام عتػػـعوبػػارتعسػػرفةعمغػػرعكعارضػػةعوطرفػػرؾعم طاكفػػةعمفكفػػر عملػػػمػػه
ف ظرعإلىعمر اطع ظرتعشؾعامرتفابعوسوبعتطمعاتهعملسفاسفةع عا تف ًةعلخشفةعملوطرفرؾعهمىع مااهع
اسػػمطتهعملسافػػػةع ػػػلعم طاكفػػػةع ع ضػػاًلعهػػػفععرمئػػػهعملكعارضػػػةعملتػػػلعهوػػرعه دػػػاعهم ػػػًاعأكػػػاـعبػػػمفوفلع

ع.ع(53)م طاكفػةع خؿع لعكشا رتعك عمر اطعم تداعواهتساؿعمر اطعلموطرفرؾع لعقمعةعم طاكفةع
األ ؿعإضماءعملشرهفةعهمىعالؾعملزام عأق كاعمألكفرتعكا ستا سعملتػلعلػـعترغػبعوػإهالفع
زام داعهمىعملكألعمتىعتكافعق عضك اعقرمرعكام سػةعموػفعخالتدػاعملكمػؾعومػ اففعملغالػتعخابػًةعمفع
إكارتدػػاعتسػػ عتمػػاعمكافتػػهع عاو ػػاءًمعهمػػىعالػػؾعأرسػػماعمر ػػاطعإلػػىعملكمػػؾعومػػ اففعملغالػػتعملػػا عكػػافع

 امؾعفمابرعك ف ةعهسسالفعلفومرهع فتداع عاوع عإفعمبؿعهمىعكام سػةعملكمػؾعهػا عإلػىعم طاكفػةعع
ـع عاوػالؾعملػزام عمبػواعمر ػاطع1153هػػ/548 عاأهمفعزام هعرسكفًاعكفعمألكفػرتعكا سػتا سعسػ ةع

ع.ع(54)ـع(ع1169-1153هػ/555-548ماككًاعألكارتعم طاكفةع)ع
ا عا ارسعبمفولعقاـعو ارعهػاـع ػلعكماروػةعاوالؾعمبماعأكارتعم طاكفةعهمىعكماربعق

ملكسػػمكففع عاالػػػؾعملكرػػػاكرعملخطفػػػرعمتبػػػماعكغفػػػرعكػػفعتبػػػر اتهعوػػػالطفشعاملتدػػػارعاهػػػ ـعكرمهػػػاتع
ملعدػػا عامل دػػؿعوأمكػػاـعملسفاسػػةعاأبػػالداع عّككػػاعسػػوبعكتاهػػبع عمبػػرعلدػػاعلمبػػمفوفففع ػػلعوػػال ع

ملشػػاـع عامسػػتالىعهمػػىعملكرػػا ـع سػػ عهػػا ـعوػػال عملسػػمطافع ػػارعملػػ ففعز كػػلع ػػلعشػػكاؿعع(55)ملشػػاـع
امألسالبع عامغ اءعها تهع ا ئعوساماعمألكفرعك  عمل ففعأولعوكرعوفعمل مفةعهاكؿع ارعملػ ففع ػلع

اق عظؿعمر اطعأسفرمع لعقمعةعممبعسػتةععع(56)ـع اق عأسفرمع لعف هاع1169هػ/555ممبع لعس ةع
وفرعكفعأسػرفعملبػمفوفففعـعك عه  عك1176هػ/571هشرعهاكًاعمتىعأطمؽعملمموفافعسرممهعس ةع

ع(58)مغرعملت سفؽعملا عم تعوففعملبمفوفففعكفع دػةعاملكابػمفففعاملمموفػففعكػفع دػةعأخػرفعع(57)
ع.

اوع عإفعأطمػؽعسػرممهعهػا عإلػىعم طاكفػةعاهمػـعمفعزا تػهعكا سػتا سعتا فػاعك ػاعكػ تعاقػ ع
ع عـ(ع1291-1163هػ/598-559أكفرًمع فدا)عBohemond IIIمبواعمو داعواهفك  عملغالتع

اأزمءعالػػؾعملكاقػػؼعمضػػطرعإلػػىعملتا ػػهع مػػاعملسػػ سع ع ػػلعملاقػػاعملػػا عكا ػػاعككمكػػةعوفػػاع
ملكسػػ سعتعػػفشع ػػلعاضػػ عسفاسػػلعسػػلءعوسػػوبعم سسػػاـعوارا اتدػػاع تف ػػةعلا ػػاتعملكمػػؾعمكمرفػػؾعملػػا ع
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تػػرؾعلارمغػػةعملعػػرشعملبػػمفولعطمػػاًلعبػػرفرعملسػػفع عفت ػػاازعملغالغػػةعهشػػرعكػػفعهكػػرهعاهػػاعومػػ اففع
Baldwin IVع(59)ملرمو 

ع.ع(69)ع 
-569اوابػػػػػػػاؿعمر ػػػػػػػاطعك ف ػػػػػػػةعملسػػػػػػػ سع خػػػػػػػؿع ػػػػػػػلعخ كػػػػػػػةعملكمػػػػػػػؾعومػػػػػػػ اففعملرموػػػػػػػ ع)ع

ـعكػػفع1178هػػػ/574ـع(عا هكػػًاعلكركػػزهعملسفاسػػلعزا ػػهعملكمػػؾع ػػلعسػػ ةع1185-1174هػػػ/581
مت فػػاعكفممػػلعارفغػػةعوارا فػػةعملكػػرؾعطكعػػًاع ػػلعمقطػػػاهداعاملتػػػلعكػػافعقػػ عكػػػااعه دػػاعزا ػػػاهاعاهكػػػاع

 ابػواعع(62)ع Milo Phancyاكفمػاع ا سػػلعع(61)ع HumphreyعIIIتو ػففععهكمر عملغػالتعمػػاكـ
ـ(عاملػا عكػافعم ضػؿع1187-1178هػػ/583—574مر اطعوالؾعملزام عماككػًاع قطػاععملكػرؾع)ع

ع.ع(63)كفعفستطف عمل  اععهفعككمكةعوفاعملكس سعملبمفوفةع
سفاسػػػلعاشػػػكؿعإسػػػ ا عأكػػػارتعملكػػػرؾعإلػػػىعمر ػػػاطع سطػػػةعتمػػػاؿعهاكػػػةعاخطفػػػرتع ػػػلع ارهػػػاعمل

ام قتبػػػا  ع عإاعكا ػػػاعوارا فػػػةعملكػػػرؾعكػػػفعأهػػػـعوارا فػػػااعككمكػػػةعوفػػػاعملكسػػػ سعملبػػػمفوفةعكػػػفع
مل ػػامفتففعملعسػػكرفةعام قتبػػا فةع ع كػػفعمل امفػػةعملعسػػكرفةعةع دػػلعتكغػػؿعخػػطعملػػ  اععمألاؿعه دػػاع
عاملمارسعملسا عملك ف عملا عفمكفداعكػفعه كػااعملكسػمكففعكػفع ا وفدػاعملشػرقلعامل  ػاولعا ضػالًع
هفعتكتعداعوكركزعمسترمتف لعهاـعوففعملشاـعاكبرعكا ػاعترمقػبعتمركػااعملكسػمكففعوػففع  ػاملع
 التدـع كشؽعاملساهرتع عأكاعكفعمل امفةعم قتبا فةعةع تع عمكورعوارا فةعفر عك داعهائػػ عمقتبػا  ع

عتمرضعهمىعملسام ؿعملت ارفػةع علمككمكةعملبمفوفةعوكاعتمبؿعهمفهعكفعرسـا
ضػػفداع عاوكػػاعتمرضػػهعكػػفعضػػرمئبعهمػػىعكمابػػفمداعملػػام رتعوػػالرالاعملكغفػػرتعاوػػالؾعملكػػارتعهوػػرعأرم

كا ػػػػاعملسمػػػػبعمل ػػػػاوضعلككمكػػػػةعوفػػػػاعملكسػػػػ سعملبػػػػمفوفةع عاهػػػػلعومػػػػؽعكمتػػػػاحعملطػػػػرؽعملعسػػػػكرفةع
ع.ع(64)ام قتبا فةعلمكسمكففع

 

اقػػ عمتخػػاعمر ػػاطعمبػػفعملكػػرؾعقاهػػ تع  طػػالؽعه كاتػػهعملعسػػكرفةعضػػ عملكسػػمكففع ع كػػافع
سام ؿعملت ارفةعاقام ؿعملم ا عأغ اءعكرارهاعو ا بعمقطاههعافسموداعكاعتمكمهعكفعأكامؿعفعترضعمل

عملكمراضػةعهمػىعملسام ػؿعع(65)اسم ع  ضالعهكاعكافعفمبؿعهمفهعكػفعمألكػامؿعملكتأتفػةعكػفعملرسػـا
ع(66)ملت ارفػػػةعملسا كػػػةعكػػػفعكبػػػرعاملشػػػاـعاملعػػػرمؽعاوػػػالعكسعاكػػػفعملػػػفكفعاملم ػػػازعاسػػػاممؿعملشػػػاـع

مسبعوؿعم هعلـعفكفعفمدـعكؿعسفاسةعتتعارضعك عرغواتهع ع وكستضىعشراطعملبػماعالفسعالؾع 
ـعمبػواعلمت ػارع1189هػػ/576ملا عهسػ عوػففعمل ابػرعبػالحعملػ ففعاملككمكػةعملبػمفوفةع ػلعسػ ةع

 ا سػػًاعلمػػ ام مر عةع))عاقػػ عملبػػماعوفػػ دـعع(67)ملكسػػمكففعامل بػػارفعملمرفػػةع ػػلعم تفػػازعوػػال عمآلخػػرع
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إفعملكسا رففعفسػا رافعاملسمػاؿع عت سطػ عاملت ػارع عتتعػاؽعكػفعملشػاـعإلػىعإلىعاقاعكعففعوشرطع
ع.ع(68)كبرعاملخمرعهمىعم  ر  ع((ع

غفرعإفعمر اطعملا عكافعككاعابمهعموفعمألغفرع))عكفعشفاطففعملمر ػ عاكر تدـع عامش هـع
  ػةعملكعسػا تع سػضعملدع(79)امغ رعامخوتعأكرمءعملبمفوفففعاأ كغدـعلمعدا عع(69)ه ماتعلمكسمكففع((ع

وففعملطر فػفعوع عمفعساءهعمفعفرفعملسام ػؿعملت ارفػةعملػام رتعملغػراتعتسػفرعكطكئ ػةعقػربعأكػارتعملكػرؾع
ع.ع(71)

 سػػ عتكػػا فعمر ػػاطعاابػػؿعوػػهعملمػػاؿعإلػػىعمفع))عشػػربعاماعلفمػػةعاسػػكرعاأكػػرعملخفالػػةعإفع
ا زلػػامع اخػػاامععت ػػزؿعتسطػػ عملطرفػػؽعهمػػىعملكسػػا رففعكػػفعملكسػػمكففع ع ركوػػاعملخفالػػةعاكعػػهعملر الػػة

عملكػػرارعكػػفعع(72)خمسػػًاعكغفػػرًمعكػػفعملت ػػارعاملمسػػرمءعاملكسػػا رففع((ع الػػـعفكتػػؼعمر ػػاطعوتمبػػفؿعرسػػـا
قام ؿعملم ا عملكارتعومبفعملكرؾعاقطػ عملطرفػؽعهمػىعملسام ػؿعمآلك ػةعملكطكئ ػةعوػؿعركوػهعملطػفشع

وكدا كػػةعملك ف ػػةعاملرػػرارعاخفػػؿعإلفػػهعم ػػهعومػػ عكػػفعملسػػاتعكػػاعفكك ػػهعكػػفعطعػػفعم سػػالـعاملكسػػمكففع
ع.ع(73)ملك ارتع

ـعتا ػػهعمر ػػاطعوسامتػػهعكخترقػػًاعملبػػمرمءع1181هػػػ/كا افعمألاؿعسػػ ةع577 مػػلعر ػػبعسػػ ةع
اه ػػاؾعهػػا ـعقا مػػةعت ارفػػةعكا ػػاعكت دػػةعكػػفعع(74)ملعروفػػةع  اوػػًاعاتاغػػؿع فدػػاعمتػػىعابػػؿعتفكػػاءع

ع.ع(75)ع كشؽعإلىعككةعاسموداعكاعكا اعتمكمهعكفعأكػامؿعاسػم عامسرعكفعتككفعكفعأسره
عهمىعضربعملكسمكففع ل عالـعتسؼعمألكارعوالبمفوففعه  عالؾعملم عوؿعهس امعملعـز

أهػػـعكس سػػاتدـع عاالػػؾعوكماالػػةعم سػػتفالءعهمػػىعملك ف ػػةعملك ػػارتع عا دػػبعملكسػػ  عمل وػػا ع
ام سػتفالءعهمػىعكػؿعكػاع فػهعكػفعك ػازعااخػػائرع ع ضػالعهػفعقطػ عطرفػؽعملم ػا عكػفعكبػرعإلػػىع

كرعمألكفػرعهػزعملػ ففع رخشػاهعموػفعأاعبػالحعملػ ففعا ائوػهع ػلع كشػؽع كػ عملشاـع عالكاعهمػـعوػاأل
عملعساكرعمل كشسفةعاتا هعوداعلكدا كةعأكارتعملكرؾع  دوداعاخروداعامكتساع اممفداع عأكاعمر اطع

فعومرػػةعملخوػػرعمتػػىعم تاوػػهعملسمػػؽعلكػػاعقػػاـعوػػهعمألكفػػرعهػػزعملػػ ففع رخشػػاهععلػػالؾعهػػا عأاعػكػػ 
هكػػامع شػػؿعمر ػػاطع ػػلعتمسفػػؽعغرضػػهعع(76)ر ػػ ع رخشػػاهعإلػػىع كشػػؽععكسػػرهًاعإلػػىعملكػػرؾع ػػلعمػػفف

ع.ع(77)اتب ععكشراههع لعم ستفالءعهمىعمل امملعملشرفمةع
اهمػػىعملػػرغـعكػػفعالػػؾعإ عإفعمر ػػاطعم تدػػزع ربػػةعم شػػراؿعبػػالحعملػػ ففعواسػػتككاؿع دػػا هع

ـعوكدا كػػةععامخػػاعفمكػػرعكػػفع  فػػ ع ػػلعت مفػػاعكشػػراههعملسػػ فع(78)ملام افػػةع ػػلعشػػكاؿعملشػػاـعامل زفػػرتع
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مألرمضلعملكس سةعككةعملككركةعاملك ف ةعملك ارتع عاكماالةعملاباؿعإلىعه فعلمسفطرتعهمىعت ارتع
ا  ػػؿعتمسفػػؽعه  ػػهعقػػررعمر ػػاطعإفعفبػػ  عأسػػطا عخابػػًاعلت مفػػاعتمػػؾعملعكمفػػةعع(79)ملومػػرعمألمكػػرع

وعكمفػةعبػ  عملمروفةعمل رفئةع ع اكرعوسط عأش ارعغاوااعملكرؾعامكمدػاعإلػىعمبػفعملكػرؾعلموػ ءع
ككػػػاعهدػػػ عإلػػػىعبػػػمفوفلعك ف ػػػةعهسػػػسالفعوبػػػ  عوعػػػضعكرمكػػػبعمألسػػػطاؿعملتػػػلعومػػػ عع(89)ملكرمكػػػبع

اوعػ عإفعتػـعبػ عداع سمػاعكمككػةععع(81)ه  هاعخكسعسمفعمروفةعكوفرتعاه  عكفعملكرمكػبعملخمفمػةع
سا عغـعقاـعوتركفبعملكرمكبعا ه داعوالمافعمألع(82)همىعمل كاؿعإلىعملسامؿعوع عمفعمغرمهـعوالكاؿع

اشػػػػم داعوالر ػػػػاؿعام سػػػػػممةع عاه ػػػػ عابػػػػالهعأكػػػػرعوإفسػػػػاؼعكػػػػركوففعك دكػػػػاعهمػػػػىعقمعػػػػةععفمػػػػةعع(83)
همىعع(84)لكمابرتداعاك  عأهمداعكفعمستسساءعملكاءع عوف كاعمت هعملواقافع لعكرمكودـع ماعهفامبع

ع.ع(85)ا هعملسرهةع
العةع))عاابػػػػؼعملو ػػػ مر عكػػػػاعقػػػاـعوػػػهعملبمفوفػػػػافعكػػػفعأهكػػػػاؿعوعػػػ عابػػػالدـعهفػػػامبعقػػػائ

 سطعػػامعطرفػػؽعملت ػػارعاشػػرهامع ػػلعملمتػػؾعامل دػػبعام سػػارع عغػػـعتا دػػامعإلػػىعمرضعملم ػػازع تعػػارع
همىعمل اسعا هعم مترمزع ا هعلـعفعدػ ع ػلعالػؾعملومػرعطػراؽعملكمػارع عظػـعملػوالءعامهضػؿعملػ مءع

 فهععافسترسؿعموفع وفرعالؾعملابؼعةع))ع امرقامع(86)امشرؼعأهؿعملك ف ةعمل وافةعهمىعخطرع((ع
)عملومػػػرعمألمكػػػرع(ع مػػػاعسػػػتةعهشػػػرعكركوػػػاع عام تدػػػامعإلػػػىعهفػػػامبع اخػػػاامع فدػػػاعكركوػػػًاعكػػػافعفػػػأتلع

عإلىععع(87)والم ا عكفع  تع عامخاامعأفضاع لعملورعقا مةعكوفرتعتأتلعكفعقاصع
فػامبع عاقتمػػامعمل كفػػ عالػػـعفمفػامعأمػػ ع عامخػػاامعكػػركوففعكا ػاعكسومػػففعوت ػػارعكػػفعملػػفكفع عه

فػػػرتعهمػػػىعالػػػؾعملسػػػامؿعكا ػػػاعكعػػػ تعلكفػػػرتعككػػػةعاملك ف ػػػةعمهزهكػػػاعم ع عاممػػػ غامعاممرقػػػامعأطعكػػػةعكغ
ع.ع(88)مام تعش فعةعلـعفسك عكغمداع لعم سالـع((ع

الـعفسؼعمألكرعه  عالػؾعملمػ عوػؿعامبػؿعملبػمفوفافع شػاطدـعو سػؿعكشػراهدـعملدػ مـعإلػىع
 ػػر  عملشػػاوؾععـع عا ػػلعالػػؾعقػػاؿعملكسرفػػز عةع))عاتا ػػه1182هػػػ/578شػػاطئعملم ػػازع ػػلعسػػ ةع

(علف وشػامعقورهعاف سمامع س هعملشرفؼعإلىعوال هػـعاف   اهعه ػ هـعاملكرؾع مػاعك ف ةعرسػاؿعم ع)ع
ا عفكك ػػػامعملكسػػػمكففعكػػػفعزفارتػػػهعإ عو عػػػؿع ع سػػػاراعملمػػػر  ع مػػػاعهفػػػامبع ستمػػػامعامسػػػرامعاكضػػػامع

إفعابػاؿعملبػمفوفففعإلػىععهمػىع(89)فرف افعملك ف ةعمل وافةعهمىعسكا داعم ضػؿعملبػالتعاملسػالـ((
مألرمضػػلعملكس سػػةعاملتكاسػػدـعملطرفػػػؽعإلػػىعملم ػػازع عاكعر ػػةعكعالكػػػهعلػػـعفػػتـعإ عومضػػؿعكسػػػاه تع
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ع(99)وعضعملو اعملكتكر ففعكفعمألهرمبعملاففع لاهـعهمىع مخمفةعملوال عّككاعأتاحعلدـعملتاغؿع فدػاع
ع.

اهسكرفػػػػةعا ف فػػػةععاقػػػ عمسػػػتد ؼعمر ػػػاطعكػػػفعارمءعتمػػػؾعملمكمػػػةعتمسفػػػؽعأغػػػرمضعمقتبػػػا فةع
 ػػالررضعم قتبػػػا  عاملعسػػكر عهػػاعملسػػفرتعمل وافةػػػفطرتعهمػػىعملومػػرعمألمكػػرعاملػػتمكـع ػػلعمركػػػةع
ملت ػػػارتعمل الفػػػػةعملكػػػارتع فػػػهع عاتمافػػػؿع ػػػزءعكػػػفعت ارتػػػهعإلػػػىعخمػػػف عملعسوػػػةعاككمكػػػةعوفػػػاعملكسػػػ سع

سػالكلع ػلعأكاعملررضعمل ف لع دػاعقطػ عطرفػؽعملمػا عهػفعم ػهعاضػربعملعػالـعم ع(91)ملبمفوفةع
 ضػاًلعع(93) سػ عكػافعفسػعىعلتػ كفرعكعوػةعم سػالـعملكس سػةعع(92)قموهع عاطعفعملكسػمكففع ػلعقومػتدـع

(عامخػرم ع غكا ػهعملشػرفؼعكػفعملضػرفاعملكسػ سععهفعهفع خاؿعملك ف ةعاه ـعكس  عملرساؿع)ع
عكوفػػرتعهمػػىع ا سمػػهعإلػػىعمبػػفعملكػػرؾعاهػػ ـعملسػػكاحعلمكسػػمكففعوزفارتػػهعإ عكػػفعخػػالؿع ػػرضعرسػػـا

 عافر  ع م  عالؾعإلىعراحعملتعببعملورفضعاملكرمهفػةعملتػلعتعتكػؿع ػلعقموػهع ضػالعع(94)ملزمئرففع
هفعتش ف ع رسافعمل مافةعلهعلتمسفػؽعالػؾعملكطكػ عام سػتفالءعهمػىعككػةعاملك ف ػةعمقػ سعكس سػااع

ع.ع(95)ملكسمكففع
مػػؾعاه ػػ كاعهمػػـعبػػالحعملػػ ففعوكػػاعقػػاـعوػػهعملبػػمفوفافعوعػػتعإلػػىعأخفػػهعا ائوػػهعوكبػػرعملك

ملعػػا ؿعفػػأكرهعوتعكفػػرعمألسػػطاؿع ػػلعكبػػرعام سػػك  رفةع عاقػػ عقػػاـعملكمػػؾعملعػػا ؿعوت مفػػاعتعمفكػػػااع
عومكؿع(96)بالحعمل ففعهمىعأتـعا هعاأسرههع ع عد عإلىعقائ عمألسطاؿعمساـعمل ففعلؤلؤع

كرمكبعكمككةعهمىعمل كاؿعإلىععفمةعاه اؾعمشرؼعهمىعتركفودػاعاشػم داعوالر ػاؿعملكساتمػةع
 روػػةع ػػلعشػػؤافعملومػػرعاخابػػةعملكراروػػةع عككػػاعقسػػـعمسػػاـعملػػ ففعلؤلػػؤعأسػػطالهعإلػػىعكػػفعاا عملت

.ععقسكففع عمألاؿعةعأومرعإلىعقمعةععفمةع استالىعهمىعكرمكػبعملعػ اعوركتدػاعاقتػػؿعكعظػـعكساتػػمفداع
أكػػاعملسسػػـعملغػػا لعةع سػػ ععغػػرعملتا ػػهعإلػػىعهفػػامبعاأطمػػؽعملكاسػػارففعكػػفعملت ػػارعار عهمػػفدـعكػػاعمخػػاع

ف  عأم عكفعملبمفوفففعه الؾع عاامبؿعمساـعمل ففع دا هع لعتعسبعمر اطعكػلعفك عػهععك دـعالـ
عكفعملك ف ةعمل وافة عع.كفعوماغعه  هع عاق عأ ركهعوع عإفعمبواعهمىعكسا ةعفـا

اق عودػػـعه ػػاؾعاتمػػرؽعشػػكمدـعامضػػطرعوعضػػدـعوعػػ عإفعشػػاه عملدػػالؾعلمخػػرا عإلػػىعملوػػرعأ ػػ
أكػاعمر ػاطعقائػ عملمكمػةعملمعف ػةع سػ عع(97)قتؿعامسػرعكعظكدػـع ماعملكرتمعااع تعسودـع لعكؿعككافعاع

مسػػػتطاععملدػػربعاملعػػا تعإلػػىعمبػػفعملكػػرؾعلفامبػػؿعكشػػارفعهعملع ام فػػةعكػػفع  فػػ عضػػ عملكسػػمكففع
ع.ع(98)
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ات  رعم شارتعه اعإلىعأهكفةعملكرؾعا ارهاع لع  احعم ستفطافعملبمفولع ع كفعمل امفةع
تمسفسػػهعوػػففع كشػػؽعاملسػػاهرتع عاشػػكماعمػػا زًمعك فعػػًاعملعسػػكرفةعك عػػاعأ عمتبػػاؿعهسػػكر عفككػػفع

ككػػاعكػػافعملمبػػفعك دػػزًمعت دفػػزًمعع(99)اقػػؼعوا ػػهعأ عمتبػػاؿعوػػففعم ػػزمءعمل الػػةعملعروفػػةعم سػػالكفةع
اكػػفعمل امفػػةعمل ررم فػػةعمكتػػازعع(199)كػػاكالعواألسػػممةعامآل اعملمروفػػةعملكعػػ تعلألغػػرمضعملعسػػكرفةع

اعابػػػمهعموػػػفع وفػػػرعوأ ػػػهعةع))عسػػػرمرتع)عمطفػػػبع(عمرضعملمبػػػفعوكاقعػػػهعملكالئػػػـعلالسػػػتسرمرع فػػػهعإ
اقػ عع(191) مسطففعالهع ظرعهظفـعم تساععكتبؿعملعكارتعفاكرعم هعف تدػلعإلػىعمروػ عكئػةعقرفػةع((ع

أك عملبار عهمىع شاءعملت كعػااعملسػكا فةعمػاؿعمبػفعملكػرؾع عك دػاعقرفػةعكالبػسةعلممبػفع ع
همػػىعإفعتمػػؾعملسرفػػةعكا ػػاعكماطػػةعوسػػارععكػػافعسػػكا داعقػػ عأقػػاكامعك ػػازؿعه ػػاؾعككركػػزعأكػػفع سػػوفاًع

ع.ع(192)لفسفداعكفعخطرعملد كااعم سالكفةع
أكػػاعكػػفعمل امفػػةعم قتبػػا فةع سػػ ع دػػزعملمبػػفعوػػالموابعكػػفعملسكػػاعاملشػػعفرع عككػػاعزا ع

إاعأ ا اعككمكةعوفػاعملكسػ سعع(193)والزفاعاغفرهعكفعمألقاماعل فكاكةعملا ا عملبمفولع لعملكرؾع
مىعشرقلعمألر فع ع س عأك تداعمسالداعملخبػوةعملػام رتعم  تػا عوكػاعتمتػا عملبمفوفةعكفعسفطرتداعه

ع ضاًلعهفعملرساـعملتلع رضاعهمىع(194)إلفهعكفعغالتعزرمهفةعا لعكس كتداعملسكاع
ع

ملسام ؿعملكارتعهورعأرمضفداعكفعكبرعإلىعوال عملشاـعاملعرمؽعملتلعشكماع خاًلع ف ًمعلدا ع
 ؿعملت ارفةعكػفع  ػابعشػوهعمل زفػرتعملعروفػةعلتبػػؿعإلػىع كشػػؽعككاعم داعمستػطاهاعإفعتماؿعملسام

اكافعإلفداعفت هعملت ارعك عكاعفمكمػافعكػفعوضػائ عكختممػةع عاقػ عمسػتما اعكػفعع(195)غـعإلىعهكاع
تمػؾعملمركػػةعملت ارفػػةعكغفػػرًمع عاوػػالؾعأبػػواعمبػػفعملكػػرؾعفسػػفطرعهمػػىعمركػػةعمل سػػؿعاملكامبػػالاع

ـع1188هػػػ/584ةعاوطرفػػؽعملم ػػا عك ػػاعتشػػفف هعمتػػىعسػػ ةعوػػففعأ ػػزمءعملك طسػػةعملعروفػػةعم سػػالكف
ع.ع(196)

اقػػ عكػػافعمل ابػػرعبػػالحعملػػ ففعمألفػػاولعفػػرفعإفعمسػػتماماعملبػػمفوفففعهمػػىعمبػػفعملكػػرؾع
اوسائدـع فهعفشػكؿعخطػرًمع مئكػًاعهمػىعملسام ػؿعملت ارفػةعاقام ػؿعملم ػا عملسا كػةعكػفعكبػرعإلػىعوػال ع

الػػالؾعهػػ عتمرفػػرهعلػػالؾعملكاقػػ عملمبػػففعع(197)عملشػػاـعأاعملكت دػػةعكػػفعملشػػاـعإلػػىعكبػػرعاملم ػػاز
ا سفكاعوعػ عع(198)إزملةعل كف عملعسوااعوففعملشاـعاكبرعملتلعهززاعكفع فكاكةعم تباؿعوف دكاع

ملعكػػؿعملمبابػػلعملػػا عقػػاـعوػػهعمر ػػاطعامهت مئػػهعهمػػىعملسام ػػؿعم سػػالكفةع عاتد فػػ هعلكػػ فعم سػػالـع
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 عمشػػ عكشػػاهرعملرضػػبع ػػلعضػػكائرعأو ػػاءعمألكػػةعملكس سػػةع)عككػػةعاملك ف ػػةع(ع عّككػػاعأ فعإلػػىعتػػأ ف
ع.ع(199)م سالكفةع عاسعفدـعلتمرفرهعكفعورمغفعملبمفوفففع

اكػػػفعم ػػػؿعإ دػػػاءعملا ػػػا عملبػػػمفولع ػػػلعمبػػػفعملكػػػرؾعقػػػا عمل ابػػػرعبػػػالحعملػػػ ففعمروػػػ ع
ـعه ػػ كاعكتػػبعإلػػىعأخفػػهعملكمػػؾع1183هػػػ/579مكػػالاعهسػػكرفةعلتمرفػػرهع عكا ػػاعمألالػػىع ػػلعسػػ ةع

لكػػ  ع ع  ػػاءهعملعػػا ؿعوعسػػاكرعكبػػرعه ػػ كاعكػػافعمل ابػػرعبػػالحعمل فػػػفعقػػ عملعػػا ؿعفطمػػبعك ػػهعم
ابؿعإلىعملكرؾعع مرضامعهمفهعمبارًمع عاتكك ػامعكػفعملبػعا عإلفػهعا بػوامعسػوعةعك ػا فؽعقا تػهع

اكا عالؾعفتمسؽعلا عع(119)والم ارتعلفاًلعا ػدارًمع رغػاـعملبمفوفففعو مخمهعهمىعم ستسالـعاملتسمفـع
ر ػػػػ عملمبػػػػارعهػػػػفعملبػػػػمفوفففعلسػػػػووففعرئفسػػػػففع عمألاؿعةعهػػػػ ـعكمافػػػػةعمآل اععإفعبػػػػالحعملػػػػ فف

ملمبارعملتلعممتا داعمل فشع قتماـعالؾعملمبفعملعظفـعاملكعسؿعملك ف ع عاملغا لعةعإفعبالحع
ع.ع(111)مل ففعهمـعوت ك عملبمفوفففعل  عهعهفعملكرؾع ع ا سػمبعهائ ًمعإلىع كشؽع

ـعه  كاعوعػتعبػالحعملػ ففعإلػىعأطػرمؼع1184هػ/589عأكاعملمكمةعملغا فةع كا اع لعس ة
 التػػهعفطمػػبعكػػ دـعملكػػ  عاملعسػػاكرع ع  ػػاءهعملكمػػؾعملظػػاهرعوالعسػػاكرعملمموفػػةع عككػػاعابػػؿع ػػارع

اعك ع لع فارعوكرعقا كًاعوالعسػاكرعمل زرفػةععع(112)مل ففعكمك عوفعقرتعمرسالفعبامبعمبفعكفماع
رعملػػا عتا ػػهعكواشػػرًتعإلػػىعملكػػرؾعلاللتسػػاءعاكػػالؾعقػػ ـعموػػفعأخفػػهعتسػػلعملػػ ففعهكػػرع ائوػػهع ػػلعكبػػ

 عاهػامعكػاعفعكػسعأهكفػةعملمبػفعع(113)وبالحعمل ففعه اؾع ع ضاًلعهفعهساكرعس  ارعاكػار ففع
ع.

اوعػػ عمفعأككػػؿعبػػػالحعملػػ ففعمسػػتع م متهعتا ػػهعو كفػػ عتمػػؾعملعسػػاكرعكػػفع كشػػؽعقابػػ ًمع
ع(114)لسا ػهعوالم ػارتععمبفعملكرؾع عاه  كاعابػمهعضربعهمفػهعمبارًمع عاأكرعو ببعملك ػا فؽ

 سػػ عكا ػػاعسفاسػػتهعتدػػ ؼعإلػػىعملتركفػػزعام سػػتكرمرع ػػلعقتػػاؿعملبػػمفوفففعملػػاففع مخػػؿعملمبػػفعكػػلع
 أخػػااعملك ػػا فؽعتركػػلعأوػػرم عملمبػػفعع(115)فػػتككفعكػػفعتمرفػػرهعوأقػػؿع دػػ عاوأقػػػؿعخسػػػارتعككك ػػةع

فومػػ ععاأسػػامرهعاسػػتائرهعمتػػىعتدػػ كاع عالػػـعفمػػؿع افع خػػاؿعملكسػػمكففعملمبػػفعسػػافعخ ػػ ؽعامسػػ 
ارهػػػًا(عا عسػػػوفؿع  تفػػػازهع ع ػػػأكرعبػػػالحعملػػػ ففعوإلسػػػاءعمألم ػػػارعاملتػػػرمبع فػػػهعع69هكسػػػهعمػػػامللع)

 ؽعاسػػرهافعكػػاعو ػػىعػلفطكػػهع عككػػاعأكػػرعوضػػربعملمػػوفعا كػػ عمألخشػػابعلو ػػاءعسػػرم فبعتمػػاعملخ ػػ
اوػػػاؿعع(116)وػػ مخمداعإلػػىعسػػارعملمبػػفعععمتخػػااهاعطرقػػاععك ػػػةعفسػػفرافععسػػرم فبعكسػػسمةعوالخشػػب

ع.ع(117)قبارفع د هـعلر ـعملخ  ؽعلا عإفعبالحعمل ففعمب رعأامكرهعوإفساؼعملعكؿععملكسمكاف
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افر ػػ عسػػوبعالػػؾعإلػػىعتػػزمكفعملمبػػارعكػػ عممػػؿعز ػػاؼعموػػفعزا ػػةعمر ػػاطعمألكفػػرعهكمػػر ع
ملرمو عماكـعمبفعتو ففعواألكفرتعمفزموفالعم و ةعملبررفعلكمؾعملس سعملساوؽعمكمرفؾعمألاؿعاأخػاع

 ع أ مااعسف تعملكرؾعمت فاعاهلعزا ةعمر ػاطعاأـعملعػرفسعرسػالةعإلػىعبػالحعملكمؾعوم اففعملرمو ع
مل ففعتر اهعهس عه  ةعقبفرتعمتىعفتـعممؿعملز اؼع عالالؾعأكرعبػالحعملػ ففعواقػؼعملعكػؿع ػارًمع

ع.ع(118) عامكتمىعوافعقاؿعم  امعللعور عملعراسففعكلع عمضروهع
غفػػػرعإفعمر ػػػاطعمسػػػترؿعملمربػػػةعام مػػػاعرسػػػالةعإلػػػىعككمكػػػةعوفػػػاعملكسػػػ سعملبػػػمفوفةعفطمػػػبع
رغػاكدـعهمػىعر ػ عملمبػارهفع ملكساه تعكفعملكمؾعوم اففعملرموػ عافمغػهعهمػىعكدا كػةعملكسػمكففعامه

 ملمبػػػػفع عاسػػػػرهافعكػػػػاعمسػػػػت هىعملكمػػػػؾعمل ػػػػفشعملكمكػػػػلعامسػػػػ  عقفا تػػػػهعإلػػػػىعرفكا ػػػػ عملغالػػػػتع

Raymond III الكػػاعهمػػـعبػػالحعملػػ ففعوخوػػرعكسػػفرهـعرمػػؿعهػػفعملكػػرؾعع(119)مسعأكفػػرعطػػرموعع
عكت دًاعإلىعطرفؽعق اكدـعلفواغتدـع عافعا عوع عإفعفدزكدـعإلىعملكرؾع عاه  كاعابمدـ

أقػػاـعهمػػىعكسػػا ةعقرفوػػةعكػػفعمل ػػفشعملبػػمفولعملػػا عهسػػكرع ػػلعك طسػػةعمكتػػازاعوخشػػا ةعع
مضػػطرعبػػالحعملػػ ففعإلػػىعملوسػػاءع ػػلعأرضػػداعااهػػارتعطرقدػػاعاضػػفؽعملكسػػالؾعملكؤ فػػةعإلفدػػاع عّككػػاع

كاقعهعأفاكاعف تظرعخرا دـعكفعالؾعملككافعلفدػا كدـع عغفػرعم دػـعلػـعفرػا رامعككػا دـعخا ػًاعهمػىع
أراممدػػـع عه  ئػػاعأ رؾعبػػالحعملػػ ففعم ػػهعلػػفعفػػتككفعكػػفعتمسفػػؽعه  ػػهع ع رػػا رعملكػػرؾعهائػػ أعإلػػىع

 كػ م ماعإلػىعملبػمفوفففعقوؿعإككاؿعكدكتهع لعتمطفـعملمبفعاخابةعوع عابػاؿعمع(129) كشؽع
ّككػػاعم فعإلػػىعهػػ ـعتمسفػػؽعبػػالحعع(121)ملػػاففعوػػ مخؿعملمبػػفع عّككػػاعر ػػ عكع افػػاتدـعلمػػ  اععه ػػهع

ع.ع(122)مل ففع ه م هعكفعملمكمةع
زمءعملضرطعم سالكلعملكتكررعض عمبفعملكرؾع عمضطرعمر اطعإلػىعطمػبعهسػ عه  ػةع امه

مر ػػاطع(عاخضػػػ عاطمػػبعملبػػماعكػػػفععكػػ عبػػالحعملػػ ففع عا ػػػلعالػػؾعقػػاؿعموػػػفعمألغفػػرعةع))ع ػػاؿع)
بػػالحعملػػ ففع ع ا اوػػهعإلػػىعالػػؾعاها  ػػهعاتمالمػػاع عاتػػر  اعملسام ػػؿعكػػفعملشػػاـعإلػػىعكبػػرع عاكػػفع
كبرعإلػىعملشػاـع((ع عغفػرعإفعراحعملرػ رعكا ػاعكتأبػمةع ػلع مسػهع عإاع سػضعملد  ػةعاهػا ـع ػلع

سم عملت ارفةعقػا كةعكفعـعأكاـعمبفعملكرؾعقا مةعكوفرتعكا اعكمكمةعوأ امععمل1186هػ/582سػ ةع
ع.ع(123)كبػرع لعطرفسداعإلىعملشاـع ع ا سضعهمفداعامسرعر الداعا دبعأكاملداعاكتاهداع

اقػػػ عأ اعتمػػػؾعملما غػػػةعإلػػػىعتبػػػعف عملكاقػػػؼعم سػػػالكلعت ػػػاهعملبػػػمفوفففع ع أرسػػػؿعإلفػػػهع
عع  ارعبالحعمل ففعفتد  هعافتاه هعإفعلـعفطمؽعسرمحعمألسرفعامألكامؿعإ عم هعأبرعهمىعم كت ا
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بػالحعملػ ففع ػػارًمعإفعظمػرعوػهعقتمػػهعوفػ هعهساوػػًاعلكػاعمقتر تػهعفػػ مهعكػفعأهكػاؿعه مئفػػةعضػ عملكسػػمكففع
ـعقػػػاـعبػػػالحعملػػػ ففعومكمػػػةعغالغػػػةعضػػػ عمبػػػفعملكػػػرؾع1187هػػػػ/583 مػػػلعسػػػ ةعع(124)اكس سػػػاتدـع

اأهكالهع ع وتعسرمفاهع ماهاعاقطػ عملكػ  عهػفعسػكافعملمبػفعلفتسػ ىعلػهعتمسفػؽعكػاعفدػ ؼعإلفػػهع ع
عبالحعمل ففع ماعمقطاههع عأسػرععلمتمبفع لعمب هأك عاعمر اطعملا عسػك عوس ـا

اوعػػػػ عهػػػػامععع(125)فرمقػػػػبعمألمػػػػ متعكػػػػفعمالػػػػهع افعإفعف ػػػػرؤعهمػػػػىعملخػػػػرا علمتبػػػػ  علمكسػػػػمكففع
م هتػػػ مءعملماضػػػاعأخػػػاعمل ابػػػرعبػػػالحعملػػػ ففعفعػػػ عملعػػػ تعاف كػػػ عمل فػػػاشعافعوػػػئعقامتػػػهعلمكعركػػػةع

عملك تظػػرتعكػػػ عملبػػػمفوفففع.عاكػػػاعمفع تكاكمػػػاعمل فػػػاشعمتػػىعملتسػػػىعملطر ػػػافع ػػػلعقػػػرافعمطػػػففعفػػػـا
ـعكا اع تف تداعم تبػارعملكسػمكففعاهزفكػةعملبػمفوفففع1187هػ/583روف عمآلخرعس ةعع25ملسواع

امسرعكمكدـعاكوارعقا تدـعامورزهـعمر اطعكاق عشرمرتعهاهعملمربعاملا عقتمهعمل ابػرعبػالحعملػ ففع
عع(126)ت مفاًمعلاه هعملساوؽع
ـع عماسػػػكةعلالكػػػرعاخابػػػًةعوعػػػ عإفع1188هػػػػ/584ملروعػػػةع كا ػػػاع ػػػلعسػػػ ةعأكػػػاعملمكمػػػةع

أبػػػوماعملػػػوال عملسػػػاممفةعكػػػفعملشػػػكاؿعإلػػػىعمل  ػػػابع ػػػلعقوضػػػةعبػػػالحعملػػػ ففع عكػػػاعهػػػ معوعػػػضع
ملمبػػافعكغػػؿعملكػػرؾعاكاكػػبعابػػم ع عإاعقػػررعبػػالحعملػػ ففعإفع عفوسفدػػاع ػػلعأفػػ  عملبػػمفوفففع

كفعشػػرعأهمدػػاع عامفعمغمم ػػاهـع ػػ ك اع فكػػاعوعػػ عام علكا دػػاعتسػػ ع))ع ػػلعاسػػطعوػػال عم سػػالـع عا عفػػؤع
ع.ع(127)مهمـع((ع

مبػارعملكػرؾع عاتكمفػؼعأخفػهعع(128)او اءًمعهمىعالؾعهد عإلىعملسائ عسػع عملػ ففعم سػ  ع
ملكمؾعملعا ؿعك اعتمؾعملس ةعإفعفسفـعوساتعهسكرفةعكوفػرتع ػلعتو ػففعلفكػافعهمػىعكسروػةعل  ػ تعملسائػ ع

متهعتمابرعمبفعملكرؾعلك تعطافمةعمتىع مااعأقػاماعملبػمفوفففعملا عوسفاعقاعع(129)سع عمل ففع
ةعت  ػػ هـعػااخػائرهـع عامضػطرامعإلػىعأكػػؿع امودػـع عوعػ عإفعفأسػػامعكػفعابػاؿعأفػػةعإكػ م ماعبمفوفػ

كػػػفعملسػػػساطع عاأ فعودػػػـعملكاقػػػؼعإلػػػىعملرضػػػااعلألكػػػرعملامقػػػ ع ع رمسػػػمامعملكمػػػؾعملعػػػا ؿع ػػػلعطمػػػبع
ىعكسػ ـعملعسػكرعػفعلمكسمكففع ع ام ػؽعهمػىعطمػودـعاأرسػؿعإلػمألكافعكساوؿعم ستسالـعاتسمفـعملمب

 ػػلعشػػدرعركضػػافعسػػ ةعع(139)سػػع عملػػ ففع ػػلعت مفػػاعمألكػػرع ع اكتغػػؿعاتسػػمـعملمبػػفعكػػ دـعامكػػ دـع
ع.ع(131)ـعوع عمبارعقاسلعمستررؽعكاعفسربعس ةعا بؼع1188هػ/584

ابعكفع ػلعاوسساطعمبفعملكرؾعها عمألكفعاملسالـعإلىعرواععتمؾعملك طسػةع))عامك اعقمػ
الػػػؾعملبػػػس عكػػػفعملػػػوال ع عكالسػػػ سعاغفػػػرهع ع ا ػػػػدـعكا ػػػػامعككػػػفعوتمػػػؾعملمبػػػافعا مػػػففعكػػػفعشػػػرهـع
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 اهكامعكا اع دافػةعمبػفعملكػرؾعملػا عتسػوبع ػلعإلمػاؽععع(132)كشمسففع((عمسبعقاؿعموفعمألغفر
ملضػػررعوالكسػػمكففعاك ػػهعخر ػػاعأسػػاءعمكمػػةعبػػمفوفةعقػػاـعودػػاعبػػمفوفاعوػػال عملشػػاـعلرػػزاعملم ػػازع

اكفعملكس سػػةعاملػػفكفعاهمػػىعهػػاتؽعماككػػهعمر ػػاطعاقعػػاعكسػػؤالفةع دافػػةعككمكػػةعوفػػاعملكسػػ سعامألكػػ
ع.(133)ملبمفوفةع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
 :شـوامــهلا
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 الؾعم   ا عةعهاعغالتعكماؾعملككمكةعملبمفوفةعتػالىعهرشػداعوعػ عا ػاتعملكمػؾعومػ اففعملغػا لع1(1)

امملعك ف ػػػػػػػةعهكػػػػػػػاعمامخػػػػػػرع بػػػػػػػؿعبػػػػػػػفؼعسػػػػػػػ ةعـعتػػػػػػػا لع ػػػػػػلعضػػػػػػػ1131هػػػػػػػػ/ع526 ػػػػػػلعسػػػػػػػ ةع
ـع ع سؿع غكا هعإلىعك ف ةعملس سعلف  فع لعك فسةعملسفاكةع.عف ظرعةعالػفـعملبػار ع1143هػ/538

 عتارفخعملمرابعملبمفوفةعم هكاؿعملك  زتع فكػاعارمءعملومػارع عتر كػةعةعسػدفؿعزكػارع)ع مرعملمكػرع
 عع.ع732-731 عصعع2ـع(ع 1999لمطواهةعامل شرع عوفرااعةع

سػتفمفعر سػفكافع عتػارفخعملمػرابعملبػػمفوفةع عتر كػةعةعملوػازعملعرف ػلع)ع مرعملغسا ػةع عوفػػرااعةعع(2)
؛عسػػػعف عهوػػػ عملمتػػػاحعهاشػػػارع عملمركػػػةعملبػػػمفوفةع)عكطوعػػػةعل  ػػػةعع396 عصعع2ـع(ع 1967

ع.ع691 عصعع2ـع(ع ع1963ملتالفؼعاملتر كةعامل شرع عملساهرتعةع
(4)

ةعملالتف فػةعػاوالمرػع Chara Chmobaرؾعاوالفا ا فػةعكرمككاوػاعفكتبعوالمرةعملعروفػةعمبػفعملكػ.
أ عوتػػرمءعملبػػمرمءعأاعع Petra Deserti عاوفتػػرمع فزرتػػر عع  Crac Montreal اك تػػ ع
مفػاـعملمػرابعملبػمفوفةع عتر كػةعةعكمكػ ع لععملسالعبمرمءع.عف ظرعةع المرا  عكالرع بخرتعمل

.عاقػػػ عمختممػػػاعمآلرمءعمػػػاؿعع55ـع(ع عصع1984)ع مرعملمكػػػرع ع كشػػػؽعةعع2الفػػػ عمل ػػػال ع عط
مبؿعتسكفةعملكرؾع ع سػ عاكػرعفػاقااعملمكػا عوأ دػاعكمكػةعأه كفػةع.عف ظػرعةعشػدابعملػ ففعأوػاع

.عاه الػػؾعكػػفعع453 عصعع4ـع(ع ع 1957هوػػ م ع عكع ػػـعملومػػ مفع)ع مرعبػػا رع عوفػػرااعةع
تع لعملمبفع.عف ظرععملتلع Karkoرأفعأفعتسكفةعملكرؾعاماعمبؿعسرفا لعكفعكمكةعكاركاع

(ع.ع لعمففعه هاع فمفبعمتلع2 عهاكشعرقـ)ع379 عصعع2ةعر سفكافع عتأرفخعملمرابع ع ع
لمظةععرمكفةعتع لعكرخاعاكع اهاعوم تع.عف ظرعةعتأرفخعسارفةعالو افعا مسػطففع عتر كػةعةعككػاؿع

(ع1 عهػػػػػػػػاكشعرقػػػػػػػػـع)ع231 عصعع2ـع(ع 1972)ع مرعملغسا ػػػػػػػػةع عوفػػػػػػػػرااعةعع2ملفػػػػػػػػاز لع عط
لرم اعأفعملكرؾعلمظةععرمكفةعهرواعام خماعإلىعملمرػةعملعروفػةعاهػفعمآلرمكفػففعأخػاهاعملالتػففع.ام

ملاففععأطمسامعهمىعكؿعكاض عمبففعفكاغؿع لعمبا تهعاكاقعهعملكرؾعكغؿعملكرؾع عاسػكاهاع
 Krak"عاملشػاوؾع"عكػا ت ع"عاسػكاهاع"عكػرؾعكػا ت ع"عع Krak Moabites"عكػرؾعكػؤمبع"ع

Montreal اع"عكػػػرؾعملشػػػاوؾع"ع عامبػػػفعم كػػػرم ع سػػػكاهع"عكػػػرؾعملمرسػػػافع"ع ععKrak  

Chevaliers عاقمعػػةعبػػدفافع سػػػكاهاع"عكػػرؾعبدفػػػافع"عع Krak  Sahyun عف ظػػرعةعع.
ـع(ع عصعع1982)ع مرعملمكػرع عهكػافعةعع2فاسؼع رافشعغام كةع عإكارتعملكرؾعم فاوفػةع عط
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(عاخارطةعرقـعع1ف ظرعةعشكؿعرقـع)ع.عالالطالععهمىعتخطفطعمبفعملكرؾعاكاقعهعع48-59
  (ع.ع1)ع

ها زعمورهػار عكػافرع عتػارفخعملمػرابعملبػمفوفةع عتر كػةعاتعمفػؽعةعهكػا عملػ ففعغػا ـع)عك شػارماع(4)
ع؛ع136ـع(عص1999ك ك عملماتاعلم اكعااع علفوفاعةع

Andrew Ehrenkreutz , Saladin ( New York University  press , New York : 

1972 ) , p. 47
 

ع.ع1196 عصعع2ملبار ع عتأرفخعملمرابع ع ع(عع5)
امئػػؿعملرشػػػ مفع ع"عملك رسػػةعملككماكفػػػةع ػػػلعقمعػػةعملكػػػرؾع"ع)عك مػػػةع رمسػػااعتأرفخفػػػةع ع كشػػػؽعةع(عع6)

ع.ع291 عصعع58-57ـع(ع عملع  مفع1996
 عصعع2؛عملبػار ع عتػأرفخعملمػرابع ع عع453 عصع4فاقااعملمكا ع عكع ـعملومػ مفع ع ع(عع7)

ع.عع1966
ع.ع291ملرش مفع ع"عملك رسةعملككماكفةع"ع عصع(عع8)
؛عوساـعملعسملع ع فعملمربعم سالكلع ػلعمفػاـعملمػرابعملبػمفوفةع)عع55كالرع عملسالعع عصع(عع9)

ع.ع361 عصعع4ـع(ع عـ1988 مرعملمكرعلمطواهةعامل شرع عوفرااعةع
رعملشػػراؽع عهكػػافعةعهػػاضع عملمػػرابعملبػػمفوفةع رمسػػااعتارفخفػػةعا س فػػةع)ع معكمكػػ عكػػؤ س(عع19)

ع.ع99ـع(ع عصع1999
غام كػػػةع عملتػػػأرفخعملمضػػػار علشػػػرقلعمألر فع ػػػلعملعبػػػرعملككمػػػاكلع)ع مرعملمكػػػرع عهكػػػافعةع(عع11)

ع.ع259ـع(ع عصع1982
ـع(ع1964أواعملمسفعكمك عوفعممك عوفع وفرع عرممةعموفع وفرع)ع مرعبا رع عوفػرااعةعةع(عع12)

ع.ع269 عصع
مكػػ عأوػػاعملمػػ مع عتسػػافـعملومػػ مفع عمهت ػػىعوتبػػمفمهعةعرف ػػا عاكػػاؾعهكػػا عملػػ ففعمسػػكاهفؿعوػػفعك(عع13)

ع.ع247ـع(ع عصع1845كاكففع فسالفع) مرعملطواهةعملسمطا فةع عوارفسعةع
سع ما ع عملتأرفخعملمرولعملكبر ع لعهد عبالحعمل ففع)عكطوعػةعل  ػةعملوفػافعع ظفرعمسافع(ع14)

ع.ع126ـع(ع عصع1957ملعرولع عملساهرتعةع
ع.453 عصعع4لمكا ع عكع ـعملوم مفع ع عفاقااعم(عع15)
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ـع1974هو عملمكف عزمف ع عملس سعملخال تع)كطػاو عملدفئػةعملكبػرفةعملعاكػةعلمكتػابع عملسػاهرتعةع(عع16)

ع.229(ع عص
كؤراعك داؿع عتأرفخعملرهاا عملك داؿع عتعرفبعةعم بعملوفػرعموا ػاع)عكطوعػةعشػمفؽع عورػ م ع(عع17)

ع.ع192 عصعع2ـ(ع ع 1989ةع
ا ملعلػػففعوػػااؿع عبػػالحعملػػ ففعاسػػساطعككمكػػةعملسػػ سع عتر كػػةع ػػاراؽعسػػع عأوػػاع ػػاورع)عسػػت(عع18)

؛عمسػكتعغ ػفـع عمل الػةعمألفاوفػةعاملبػمفوفافعع298ـع(ع عصع1995كطاو عم هرمـع عملساهرتعةع
ع.ع32ـع(ع عصع1988)ع مرعملكعر ةعمل اكعفةع عم سك  رفةع ع

ع11ـع(ع ع 1966فخع)ع مرعبػا رع عوفػرااعةعهزعمل ففعكمك عوفعكمك ع عملكاكػؿع ػلعملتػارع(عع19)
ع.ع352 عصع

؛عم تا لعور  ع عتأرفخعملمػرابعملبػمفوفةع عتر كػةعةعع172سع ما ع عملتارفخعملمرولع عصع(عع29)
ع.ع192ـع(ع عصع1985ممك عغسافعسواتاعا وفؿعملمفرا  ع)ع مرعقتفوهع ع كشؽعةع

(عع21)
W. B. The Crusaders in the East , Second edition ( Slem  press , Beirut 

: 1968 ) ) , P . 146 . 
ع.ع119بالحعمل ففع عصع(عع22)
ع.ع136؛عكافرعتأرفخعملمرابع عصعع37 عصعع2تأرفخعملمرابع ع (عع23)
ومػػ اففعم اؿعةعهػػاعماؿعملكمػػاؾعملبػػمفوفففع ػػلعوػػال عملشػػاـع عافعػػ عملكؤسػػسعملمسفسػػلعلككمكػػةع(ع24)

هشرتعس ةع ع مالداعكفعمكارتعك سفةعإلىع الةعاسطعوفاعملكس سعملتلعظؿعفمككداعلك تعغكا لع
كمفطعمسالكلعكعا علهع ع ضالعهفع ارهع لعتاسفسعمكارتعطرمومسع.عف ظػرعةع اشػفهعملشػارتر ع

ـع(ع عصع1999 عتارفخعملمكمةعإلىعملس سع عتر كةعةعزفػا عملعسػملع)ع مرعملشػراؽع عهكػافعةع
ع.ع163

ابعملسػ سعوػففعملك ف ػةعملكس سػةعاملم ػازع.عف ظػرعقمعةعام  عكاسىعةعفس عالؾعملام  ع لع  (عع25)
.عأكاعملسمعةع تس عهمىعتؿعش ف عم  م مرعفعػرؼعمالفػًاعواسػـعع65ةعغام كةع عإكارتعملكرؾع عصع

ع.ع371 عصعع2تؿعهافرتعهمىعأطرمؼعملوترمءع.عف ظرةعر سفكافع عتأرفخعملمرابع ع ع
ع.ع371 عصعع2ر سفكافع عتارفخعملمرابع ع ع(عع26)
ع.ع368 عصعع4سملع ع فعملمربع عـملع(عع27)
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لػػػػـعتزا  ػػػػاعملكبػػػػا رعملعروفػػػػةعاملالتف فػػػػةعملكعابػػػػرتعملكتخببػػػػةعو رمسػػػػةعملمػػػػرابعملبػػػػمفوفةع(عع28)

وكعماكػػػااعام فػػػةعهػػػفعكرقفػػػاسعسػػػافعم ػػػهعكػػػافعموػػػفعأاعوا ػػػافعملسػػػاقلعمػػػاكـعملكػػػرؾع.عف ظػػػرعةع
ع.ع1966 عصعع2ملبار ع عتأرفخعملمرابع ع ع

ع.ع1966 عصعع2 ع ملبار ع عتارفخعملمرابع(عع29)
ومػػ اففعملغػػا لعةعهػػاعومػػ اففعوػػار عمكفػػرعملرهػػاعتػػالىعهػػرشعملككمكػػةعملبػػمفوفةعوعػػ عا ػػاتعملكمػػؾع(ع39)

ومػػ اففعم اؿعمكتػػازعوالم كػػةعاملخوػػرتع ػػلعملمكػػـع.عهػػرؼعوع مئػػهعملشػػ ف علمكسػػمكففع عاقػػ عمسػػتكرع
ةععبعسػػػػ ع21 ػػػلعمكػػػػـعملككمكػػػػةعملبػػػمفوفةعمتػػػػىعمبػػػػفبعوكػػػرضعخطفػػػػرعم فعإلػػػػىعا اتػػػهع ػػػػلع

 عصعع1ـعا  ػػػفع ػػلعك فسػػػةعملسفاكػػةع.عف ظػػػرعةعملبػػار ع عتػػػارفخعملمػػػرابع ع 1131هػػػ/526
ع.ع659 ع574

سعف عهو م عملوفشاا ع عملككتمكػااعملك سػفةع ػلعككمكػةعوفػاعملكسػ سعملبػمفوفةع)ع مرعملكعر ػةع(عع31)
ع(ع.2 عهاكشعرقـ)ع198ـع(ع عصع1999مل اكعفةع عم سك  رفةعةع

؛عكاسػػػف فاسع ع"عشػػػاوؾع"ع مئػػػرتعملكعػػػارؼعع1966 عصعع2رابع ع ععملبػػػار ع عتػػػأرفخعملمػػػ(عع32)
 عع13ـع(ع ع 1969م سػالكفةع عتر كػػةعةعممكػػ عملشػػ ت اا عامخػػرافع)ع مرعملشػػعبع عملسػػاهرتعةع

ع.ع439صع
وم اففعملغالتعةعهاعملكمؾعملبػمفولعملرموػ علمككمكػةعملبػمفوفةعتػالىعملمكػـع ػلعملغالغػةعهشػرعع(33)

ـع عا سػػؿع1163هػػػ/559شػػواطعع19كفمسػػف  ع عتػػا لع ػػلعوفػػرااعكػػفعملعكػػرعتمػػاعابػػافةعمكػػهع
 غكا هعإلىعملس سعلف  فع لعك فسةعملسفاكةعو ا بعمسال ةعملساوسففع.عف ظرعةعملبار ع عتارفخع

ع.ع735-734 عصعع2ملمرابع ع 
ع.ع91-89ملوفشاا ع عملككتمكااعملك سفةع عصع(عع34)
ع.ع1966 عصعع2ملبار ع عتأرفخعملمرابع ع عع(عع35)
سػػـع(عتسرفوػػًاع.عف ظػػرعةع ػػالترعه ػػتسع عع498875ملػػارمععةعامػػ تعقفػػاسعق فكػػةعلمطػػاؿعاتسػػاا ع)(ع36)

ملككاففؿعامألازمفعم سالكفةعاكاعفعا لدػاع ػلعمل ظػاـعملكتػر ع عتر كػةعةعكاكػؿعملعسػملع)عكطوعػةع
ع.ع63ـع(ع عصع1979ملساماعملكسممةعمألر  فةع عهكافعةع
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؛عهػػزعملػػ ففعكمكػػ عوػػفعهمػػلعوػػفعشػػ م ع عم هػػالؽعع596 عصع11موػػفعمألغفػػرع عملكاكػػؿع ع ع(ع37)

ملخطفػػػرتع ػػػلعاكػػػرعمكػػػرمءعملشػػػاـعامل زفػػػرتع عتمسفػػػؽعةعسػػػاكلعملػػػ ها لع)عملكطوعػػػةعملكاغالفكفػػػةع ع
عع.ع69 عصعع2ـع(ع ع 1963وفرااعةع

كمك عوفعإورمهفـعوفعوطاطةع عرممةعموفعوطاطةعملكسػكاتعتممػةعمل ظػارع ػلعغرمئػبعمألكبػارع(ععع38)
ع.ع111ـع(ع عصع1964)ع مرعبا رع عوفرااعةععاه ائبعمألسمار

ع.ع119لففعوااؿع عبالحعمل ففع عصع(ع39)
مكمرفػػؾعم اؿعةعمطمػػؽعهمفػػهعملكؤرخػػافعملعػػربعملكسػػمكافعتسػػكفةعًكػػر عاأنكػػر ع.عف ظػػرعةعموػػفع(ع49)

؛ععشػدابعملػ ففعهوػ عملػرمكفعوػفعمسػكاهفؿعأوػاعع335 عع391 عصعع11م غفرع عملكاكؿع ع 
خوػارعملػ التففعمل ارفػةعاملبػالمفةع)ع مرعمل فػؿع عوفػرااعةع .اع(ع عشاكةع عملراضػتففع ػلعم

.عككػػػاعار عواسػػػـعمكػػػار ع.عف ظػػػرعةعكمكػػػ عوػػػفعكمكػػػ عوػػػفعع75 عصعع2 ع ع243/عصعع1 
ملعكا عملكاتبعم بمدا لع عملمتاعملسسلع لعملمتاعملس سلع عتمسفؽعةعكبطمىع دكلعملكتوػلع

كافعمكفرعلفا اعاهسسالفعتػالىعهػرشع.عاعع13)عكطوعةعملكاساهااع عكبرعةع .عاع(ع عصع
ملككمكػػػةعملبػػػمفوفةعوعػػػ عا ػػػاتعمخفػػػهعملكمػػػؾعومػػػ اففعملغالػػػتع عشػػػد عهدػػػ هعتومػػػارعسفاسػػػةعملتاسػػػ ع

ـع.عف ظػرعةعملبػار ع ع1174هػ/569ملبمفولعاك عمل مااع ماعكبرع عتا لع لعتكازعس ةع
ع.ع973 عع734 عصعع2تارفخعملمرابع ع 

ع439 عصعع13؛عكاسػف فاسع ع"عشػاوؾع"ع ع ع649 عصعع2ر سفكافع عتأرفخعملمرابع ع ع(ع41)
ع.

ممك عهو م عملمساعاعخرع ع"عملكرؾعككاعأراعلداعملسخاا ع"ع)عك مةعملكؤراعملعروػلع عورػ م عةع(ع42)
عع.ع155 عصعع57ـع(ع عع1999

ع.352 عصعع11موفعمألغفرع عملكاكؿع ع ع(عع43)
فولع)ع مرعملكتػبعلمطواهػةعامل شػرع عخاش عملكعاضف  عامخرافع عملاطفعملعرولعاملرزاعملبم(عع44)

؛عكا ففعرمفملع عملرربعاملعالـع عتر كةعةعهو ملاهابعكمك عع127ـع(ع عصع1981ملكابؿعةع
ع.ع159ـع( عصع1985ملكسفر عامخرافع)كطاو عملرسالةع عملكافاع ع

 ؛ع91؛عهاضع عملمرابعملبمفوفةع عصعع715 عصعع2هاشارع عملمركةعملبمفوفةع ع ع(عع45)
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Rene Grousset , Historie des  Croisades  et du Royaume de Jersalem ( 

Librairie plon , Paris : 1934 ) , Vol.I , p. 553 . 
فرا عموفعمألغفػرعأفعةع))ع ػارعملػ ففعلكػاعابػؿعإلفػهعكتػابعبػالحعملػ ففعورمفمػهعكػفعكبػرع ع(عع46)

(ع ع مكػاعسػك عبػالحععكػـ79سػارعإلػىعملكػرؾع ابػؿعإلػىعملػرقفـعاوف ػهعاوػففعملكػرؾعكرممتػافع)ع
ملػػ ففعوسروػػهعخا ػػهعا كفػػ عمهمػػهع عامتمػػؽعرمفدػػـعهمػػىعملعػػا تعإلػػىعكبػػرع عاتػػرؾعم  تكػػاععو ػػارع
عمكتمػىعبػالحع مل ففع ع  دـعهمكامعأ هعأفعم تكعاعكافعهزلهعهمػىع ػارعملػ ففعسػدالع((ع عه  ئػاف

فعامكػرمعلػهعأفعتػ هارعمل ففعوإرساؿعملمسفهعهفسىعملدكار عك عملد مفاعلفس ـعمهتامرهعإلػىع ػارعملػ ف
 عصعع11بػػمةعاملػػ عبػػالحعملػػ ففعهػػلعملسػػوبعملكواشػػرعارمءعم سػػماوهع.عف ظػػرعةعملكاكػػؿع ع 

ع.ع393–ع392
هكػػػامعار اعتسػػػكفتهع ػػػلعملكبػػػا رعملعروفػػػةعم سػػػالكفةع.عف ظػػػرعةعملعكػػػا عمألبػػػمدا لع عملمػػػتاع(عع47)

فعهملعملو  مر ع ع؛عقامـعمل ففعوع479 عصعع11؛عموفعمألغفرع عملكاكؿع ع عع88ملسسلع عصع
ـع(ع عصع1979س اعملوػرؽعملشػاكلع عتمسفػؽعةع تمفػةعمل وػرما ع)عكطوعػةعمل ػوالا ع عملسػاهرتعةع

ع.ع94
؛عهػػػػاكمتافع ػػػبع عبػػػػالحعملػػػػ ففعم فػػػػاولعع814 عصعع2ملبػػػار ع عتػػػػأرفخعملمػػػػرابع ع عع(عع48)

رمسػػااع رمسػػااع ػػلعملتػػارفخعم سػػالكلع عتر كػػةعاتمرفػػرعةعفاسػػؼعمفػػوشع)عملكؤسسػػةعملعروفػػةعلم 
ع؛عع139ـع(ع عصع1973امل شرع عوفرااعةع

Stevenson , The Crusaders , p. 228. 
ع.557 عصعع2ر سفكافع عتأرفخعملمرابع ع ع(عع49)
ع؛عع814 عصعع2ملبار ع عتأرفخعملمرابع ع ع(عع59)

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

press , Cambridge : 1968 )  Vol. V,P.308 . 
أ بعةعمبفعكفعأهكاؿعهزمزعكػفع ػامملعممػبع.عف ظػرعةعفػاقااعملمكػا ع عكع ػـعملومػ مفع ع(عع51)

ع.ع258 عصعع1 ع
موػفعمألغفػرع عملتػػأرفخعملوػاهرع ػلعمل الػػةعم تاوكفػةع عتمسفػؽعةعهوػػ عملسػا رعممكػ عطمفكػػااع)ع مرع(عع52)

ع.ع99-98ـع(ع عصعع1963ملكتبعملم فغةع عملساهرتعةع
ع؛ع824 عصعع2ملبار ع عتأرفخعملمرابع ع عع(ع53)
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Jean Richard ,‖ The Political and Ecclesiastical Organization of the 

Crusaders States― in Ahistory of the Crusades (ed.) setton ― (Wisconsin 

University  press , Wisconsin : 1958 ) , Vol . V,P.203 . 
ع.ع814 عصعع2ملمرابع ع ععملبار ع عتأرفخ(عع54)
ع.ع659-649 عصعع2هاشارع عملمركةعملبمفوفةع ع ع(عع55)
ع؛ع868 عصعع2ملبار ع عتأرفخعملمرابع ع ع(عع56)

Stevenson , The Crusaders , p. 183 . 
؛ع كػػاؿعملػ ففعكمكػػ عوػفعامبػػؿع عكمػر عملكػػرابع ػلعمخوػػارعع94ملو ػ مر ع عسػػ اعملوػرؽع عصع(عع57)

ـع(عع1953اؿعملػػ ففعملشػػفاؿع)عكطوعػػةع اكعػػةع ػػؤم عم اؿع عملسػػاهرتعةعو ػػلعمفػػابع عتمسفػػؽعةع كػػ
ع.ع38 عصعع2 ع

لماقاؼعهمىعمسفسةعالؾعملتعاافعكفعه كهع.عف ظرعةع رف عهو عملسا رع ار ع عسفاسػةعبػالحع(عع58)
ع181-178ـع(ع عصع1976مل ففعم فاولع لعوال عكبرعاملشاـع)عكطوعةعم رشا ع عور م عةع

ع.
عاوسػػوبعكرضػهع سػػ عممت ػػبعهػػفعومػ اففعملرم(ع59) وػػ عةعهػػرؼعومػ اففعملرموػػ عواسػػـعملكمػؾعملك ػػاـا

ملظدػػارع ػػلعم اسػػاطعملعاكػػةع عككػػاعمفعالػػؾعملكػػرضعلػػـعف عمػػهعقػػا رًمعهمػػىعم مرتع  ػػةعملمكػػـع ػػلع
ملككمكةعملبمفوفةع عالالؾعتركزاعا فةعملعد ع لعملو مفةعوف عمختهعسفوؿعملتلعتزا ػاعكػفع ػا ع

ملككمكةعكفعوع عومػ اففعملرموػ ع.عف ظػرعةعملبػار ع عتػأرفخعملمػرابع ععلاز  افعملا عتالىعمكـ
ع.ع972-971 عصعع2 ع

عع971 892 عصعع2ملبار ع عتأرفخعملمرابع ع ع(عع69)
Tanner ,The Cambridge , Vol. V,P. 313 . 

هكمػػر عملغالػػتعةعهػػاعموػػفعهكمػػر عملغػػا لعمػػاكـعتو ػػففع عكػػافعقػػ عتػػزا عكػػفعمت فػػاعكفممػػلعارفغػػةع(عع61)
ـع.ع1176هػػ/572اععمألر فع عغفرعأفعمرتواطهعوداعلػـعفػ ـعإ عكػ تعقبػفرتعلا اتػهع ػلعسػ ةعإقط

ع.ع1921 عصعع2ف ظرعةعملبار ع عتأرفخعملمرابع ع عع
كفمػػاع ا سػػلعةعهػػاعأمػػ عملمرسػػافعملبػػمفوفففع عف تكػػلعإلػػىعأسػػرتع ر سػػفةع وفمػػةعقروػػهعإلفػػهعملكمػػؾع(عع62)

ؾعكعػػػػهع ػػػػلعملمكمػػػػةعهمػػػػىعكبػػػػرع ػػػػلعسػػػػ ةعمكمرفػػػػؾعا عمػػػػهعقائػػػػ ع ػػػػفشعملككمكػػػػةع عاقػػػػ عمشػػػػترع
ـع عهدػػػػ عك مػػػػسعملككمكػػػػةع1174هػػػػػ/579ـع عاوعػػػػ عا ػػػػاتعملكمػػػػؾعمكمرفػػػػؾعسػػػػ ةع1168هػػػػػ/564
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ملبمفوفةعإلىعكفماعلت وفرعشؤافعملككمكػةعا  مػرم هعوالسػمطةع افعملتشػاارعكػ عمل ػوالءعملبػمفوفففع
فاتػهع ع ستػؿع ػلع خؿع لع زمععكعدـعم تدىعوتمرفضعوعضعملر اؿعوبارتعسرفةعلمتػمكرعهمػىعم

 عع933 عصعع2ـع.عف ظػػرعةعملبػػار ع عتػػأرفخعملمػػرابع ع ع1178هػػػ/574ك ف ػػةعهكػػاعسػػ ةع
ع.ع974-975

هوػػػػػ عملعزفػػػػػزعسػػػػػالـع ع رمسػػػػػةع ػػػػػلعتػػػػػأرفخعم فػػػػػاوفففعاملككالفػػػػػؾع)عكؤسسػػػػػةعشػػػػػوابعمل اكعػػػػػةع ع(ع63)
ع.ع439 عصعع13؛عكاسف فاسع ع"عشاوؾع"ع ع ع196ـع(ع عصع1997م سك  رفةعةع

ع.ع117 عإكارتعملكرؾع عصععغام كة(عع64)
عع.ع8 عصع2موفعامبؿع عكمر عملكرابع ع ع(65)
ع؛ع132غام كةع عإكارتعملكرؾع عصع(66)

Stevenson , The Crusaders , p. 100 . 
ع.ع696 عصعع2ر سفكافع عتأرفخعملمرابع ع ع(67)
اشارع)ع مرعأواعوكرعهو م عوفعمفوؾع عك زعمل ررعا اك عملرررع عتمسفؽعةعسعف عهو عملمتاحعه(68)

ع.ع51-59 عصعع7ـع(ع ع 1972إمفاءعملكتبع عملساهرتعةع
ع.ع479 عصعع11ملكاكؿع ع عع(69)
ع.71 عصعع2؛عموفعش م ع عم هالؽعملخطفرتع ع ع289ملو  مر ع عس اعملورؽع عصع(79)
ع.ع148؛علففعوااؿع عبالحعمل ففع عصعع696 عصعع2ر سفكافع عتأرفخعملمرابع ع ع(71)
ع.ع51 عصعع7ل ررع ع مل ا مر ع عك زعم(ع72)
؛عممكػػػػ عركضػػػػافعممكػػػ ع عشػػػػوهع زفػػػػرتعسػػػػف اءع ػػػػلعع23 عصعع2أوػػػاعشػػػػاكةع عملراضػػػػتففع ع (عع73)

ع.ع117-116ـع(ع عصع1977ملعبارعملاسطىع)عملكطوعةعملشرقفةع عملساهرتعةع
تفكاءعةعومف تع لعأطرمؼعملشاـع عوففعام  عملسرفعهمىعطرفؽعم ا عملشاـعا كشػؽع.عف ظػرعةع(عع74)

ع.ع997 عصعع1كا ع عكع ـعملوم مفع ع عفاقااعملم
ع.ع23 عصعع2أواعشاكةع عملراضتففع ع (عع75)
ع.ع479 عصعع11موفعمألغفرع عملكاكؿ ع (عع76)
ـع1999سدفؿعزكارع عملكاسػاهةعملشػاكمةععلتػارفخعملمػرابعملبػمفوفةع)ع مرعملمكػرع ع كشػؽعةع(عع77)

ع.ع126؛عسع ما ع عملتأرفخعملمرولع عصعع61 عصعع23(ع ع 
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مكزفػػ عكػػػفعملتمابػػػفؿعمػػاؿع دػػػا عبػػػالحعملػػ ففعاموعػػػا هعملام افػػػةع.عف ظػػرعةعكمكػػػا عفاسػػػففعل(عع78)

ملتكرفتػػػػلع عمألفاوفػػػػافع ػػػػلعشػػػػكاؿعملشػػػػاـعامل زفػػػػرتع)ع مرعملخمػػػػا علمطواهػػػػةعامل شػػػػرع عوفػػػػرااعةع
ع.123-116ـع(ع عصع1981

ع.ع127؛عغام كةع عإكارتعملكرؾع عصعع118ممك ع عشوهع زفرتع عصع(عع79)
)عكطوعػػػةعع2 عملسػػػماؾعلكعر ػػػةع اؿعملكمػػػاؾع عتمسفػػػؽعةعكمكػػػ عكبػػػطمىعزفػػػا تع عطملكسرفػػػز ع(عع89)

ع.ع74 عصعع1ـع(ع ع 1956ل  ةعملتألفؼعاملتر كةعامل شرع عملساهرتعةع
ع.ع155لففعوااؿع عبالحعمل ففع عصع(عع81)
ع؛عع188؛ععور  ع عتأرفخعملمرابع عصعع34موفع وفرع عرممةع عصع(عع82)

Stevenson , The Crusaders , p. 228 . 
هارال ع كبع عشعمةعم سالـع عتر كةعةعكمكا عهو م عفعسابع)عككطوعةعم رشػا ع عورػ م عةع(عع83)

ع.ع95ـع(ع عصع1967
هفامبعةعومف تعمس ةعاهلعك كػ عملت ػارعوػرًمعاومػرًمع عاكرسػىعملكرمكػبعملسا كػةعكػفعهػ فعإلػىع(عع84)

ع.ع171 عصعع4ملوم مفع ع عملبعف عهمىعملومرعمألمكرع.عف ظرعةعفاقااعملمكا ع عكع ـع
سػػػوطعوػػػفعمل ػػػاز ع عكػػػرعتعملزكػػػافع ػػػلعتػػػارفخعم هفػػػافع)عكطوعػػػةع مئػػػػرتععشػػػكسعملػػػ ففعفاسػػػؼع(ع85)

؛عشػػدابعملػػ ففعممكػػ عوػػفعهوػػ عع379 عصعع1 عؽع8ملكعػػارؼعملعغكا فػػةع عملػػ كفعةع .اع(ع ع 
ملدفئػةعملاهابعمل ػافر ع ع دافػةعم ربع ػلع  ػافعم  بع عتمسفػؽعةعكمكػ عكمكػ عمكػففع)عكطػاو ع

ع.ع397 عصعع28ـع(ع ع 1992ملكبرفةع عملساهرتعةع
ع.ع213-212س اعملورؽع عصع(عع86)
كػـ(ع449قاصعةعهلعك ف ةعكوفرتع عكا اعقبوةعبػعف عكبػرعوف دػاعاوػففعملمسػطاطعكسػا ةع)(عع87)

اهػػلعكمػػطعملت ػػارعملسػػا كففعكػػفعهػػ فع عاتسػػ ع ػػلعم قمػػفـعمألاؿعضػػكفعأقػػالفـعملعػػالـعملسػػوعةع.ع
ع.عع413 عصعع4لمكا ع عكع ـعملوم مفع ع عف ظرعةعفاقااعم

ع.ع79 عصعع1 عؽع1؛عملكسرفز ع عملسماؾع ع ع34رممةع عصع(عع88)
ع.ع79 عصعع1 عؽع1ملكسرفز ع عملسماؾعع ع (عع89)
ع.ع37 عصعع2أواعشاكةع عملراضتففع ع (عع99)
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ففع؛عغام كػػػةع ع"عملت ػػػارتعاسفاسػػػةعم هتػػػ مؿعاملتسػػػاكاعوػػػع143قاسػػػـع عكاهفػػػةعملمػػػرابع عصع(عع91)

ملكسمكففعاملمر  ع لعهدػ عبػالحعملػ ففعم فػاولع"ع عضػكفعأهكػاؿعكػؤتكرعوػال عملشػاـع ػلع تػرتع
ع633-632 عصعع2ـع(ع ع ع2999ملبرمععم سالكلعملمر  لع) اكعةعملفركػاؾع عمألر فعةع

ع.ع33؛عغ فـع عمل الةعمألفاوفةع عصع
ع.ع121ع؛عممك ع عشوهع زفرتع عصع75 عصعع2أواع عشاكةع عملراضتففع ع (عع92)
؛عرمفملع عملرربع عع95؛ع كبع عشعمةعم سالـع عصعع155لففعوااؿع عبالحعمل ففع عصع(عع93)

ع.ع159صع
ع.ع35-34موفع وفرع عرممةع عصع(عع94)
ع.ع131غام كةع عإكارتعملكرؾع عصع(عع95)
مساـعمل ففعلؤلؤعةعكافعمرك لعمألبػؿعاكػفع كمػةعأ  ػا عكبػرع ػلعأفػاـعملمػاطكفففع عاه ػ كاع(عع96)

ـع عمػػػهعهمػػػىعمألسػػػطاؿع عمشػػػترؾع ػػػلع1171هػػػػ/567بػػػالحعملػػػ ففعهمػػػىعكبػػػرعسػػػ ةعسػػػفطرع
ـع.عف ظػػرعةعأوػػاع1199هػػػ/596ملع فػػ عكػػفعملكعػػارؾعضػػ عملبػػمفوفففع عتػػا لع ػػلعملسػػاهرتعسػػ ةع

ع.عع249 عصعع2شاكةع عملراضتففع ع 
 عع8؛عسػػوطعموػػفعمل ػػاز ع عكػػرعتعملزكػػافع ع ع491-499 عصعع11موػػفعم غفػػرع عملكاكػػؿع ع (عع97)

ع.ع369 عصعع1ؽع
ع.ع96 كبع عشعمةعم سالـع عصع(عع98)
ع.ع67غام كةع عإكارتعملكرؾع عصع(عع99)
ع.ع1967 عصعع2ملبار ع عتأرفخعملمرابع ع عع(عع199)
ع.ع269رممةع عصع(عع191)
ع.ع1966 عصعع2تأرفخعملمرابع ع (عع192)
عع119؛علففعوااؿع عبالحعمل ففع عصعع1967 عصعع2ملبار ع عتأرفخعملمرابع ع عع(ع193)
ع.ع371 عصعع2ر سفكافع عتأرفخعملمرابع ع ع(ع194)
ع.ع67غام كةع عإكارتعملكرؾع عصع(195)
زكػػػػلعمل سػػػػاشع عملعالقػػػػااعم  تكاهفػػػػةعاملغسا فػػػػةعام قتبػػػػا فةعوػػػػففعملعػػػػربعام  ػػػػر  عخػػػػالؿعع(196)

؛عع187ـع(ع عصع1958ملمػرابعملبػػمفوفةع) مرعملكتػابعملمو ػػا لعلمطواهػةعامل شػػرع عوفػػرااعةع
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لمضػػػػػار علشػػػػػرؽعم ر فع ػػػػػلعملعبػػػػػرعملككمػػػػػاكلع)ع مرعملمكػػػػػرع عهكػػػػػافعةعغام كػػػػػةع عملتػػػػػأرفخعم
ع.ع43-42ـع(ع عصع1982

ع.ع132؛ممك ع عشوهع زفرتع عصعع711 عصعع2ر سفكافع عتأرفخعملمرابع ع ع(197)
 فكتػػاعمفمفسػػفؼع ع"عملككمكػػػةعملالتف فػػةع ػػػلعملسػػ سعاملمكػػاـعملكمسػػػكافع ػػلعملسػػػرفعملغػػا لعهشػػػرعع(198)

قػػػااعملسفاسػػػفةعضػػػكفعكتػػػابعملبػػػرمععم سػػػالكلعملمر  ػػػلعهمػػػىعلمكػػػفال ع عخطػػػاطعكوػػػرفعلمعال
 مسطففع لعملسرافعملاسطىع"ع عتمرفرعةعها فةعشكفؿع  ا لعع)عكاسسةعمل رمسػااعملممسػطف فةع

ع.ع244ـع(ع عصع1994 عوفرااعةع
ر فهعكراسفهع عملمرابعملبػمفوفةعبػرمععملشػرؽعاملرػربع عتر كػةعةعممكػ عمفػوشع)ع مرعقتفوػةعع(199)

ع.ع73ـع(ع عصع2993 شرع ع كشؽعةعلمطواهةعامل
.عاقػػػ عأكػػػ ععملبػػػار عاطػػػأتعملمبػػػارعم سػػػالكلعع592 عصعع11موػػػفعمألغفػػػرع عملكاكػػػؿع ع ع(119)

همػػىعملبػػمفوفففع ػػلعمبػػفعملكػػرؾع عإاعقػػاؿعةع))عمسػػتكرعملد ػػاـعوشػػكؿع عفعػػرؼعملتعػػبعلػػفاًلع
ضكفعمألسامرعا دارًمع عاقا اعأم ارعاماعم ـعكوفرع  ًمعومفتعلـعف رؤعأم عكفعملكا ا ففع

همػػػىعر ػػػ عفػػػ عأاعهمػػػىعمل ظػػػرعكػػػفعملمتمػػػااعأاعت رفػػػبعأفػػػةعاسػػػفمةعكسااكػػػةع عامسػػػتمااعملرهػػػبع
املفأسعهمىعملسكافعملوائسففعإلىع ر ةعم دـعلـعف رؤامعهمىعإظدارعأ مسدـعمتىعه  كاعت لىع)ع

 عصعع2إلػػىع مخػػؿعملخ ػػ ؽع((ع.عف ظػػرعةعتػػأرفخعملمػػرابع ع ع…ملكسػػمكافع(عواسػػاطةعملموػػاؿ
ع.ع1969-1979

ع.ع592 عصعع11موفعمألغفرع عملكاكؿع ع ع(111)
مبفعكفماعةعوم تعامبفع لعمل زفرتعملمرمتفةعكفع فارعوكرعفشرؼعهمىع  مةعوففع زفػرتعموػفع(112)

عع.ع265 عصعع2هكرعاوففعكفمارقففع.عف ظرعةعفاقااعملمكا ع عكع ـعملوم مفع ع ع
عع.ع55-54 عصعع2اضتففع ع ؛عأواعشاكةع عملرعع596 عصعع11موفعمألغفرع عملكاكؿع ع ع(113)
ع.ع382 عصعع1 عؽع8سوطعموفعمل از ع عكرعتعملزكافع ع ع(عع114)
ع.ع289 ار ع عسفاسةعبالحعمل ففع عصع(عع115)
عع56 عصعع2؛عأواعشاكةع عملراضتففع ع ع596 عصعع11موفعمألغفرع عملكاكؿع ع ع(عع116)
ع؛ع254 عصع2موفعامبؿع عكمر عملكرابع ع ع(عع117)

Stevenson , The Crusaders , p. 234 . 
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ع.ع97-96؛ع كبع عشعمةعم سالـع عصعع159؛علففعوااؿع عبالحعمل ففع عصع(عع118)
ع.ع125؛عممك ع عشوهع زفرتع عصعع712 عصعع2ر سفكافع عتارفخعملمرابع ع ع(عع119)
؛عممكػػ عوػػفعإوػػرمهفـعملم ومػػلع عشػػماءعملسمػػابع ػػلعع596 عصعع11موػػفعمألغفػػرع عملكاكػػؿع ع ع(عع129)

ـع(ع ع1978 عتمسفػؽعةع ػاظـعرشػف ع)ع مرعملمرفػةعلمطواهػةعامل شػرع عورػ م عةععك اقبعو لعمفاب
ع.ع114صع

ع.ع281-289 ار ع عسفاسةعبالحعمل ففع عصع(عع121)
 ابرعهو عملرزمؽعملكالع اسـع عبالحعمل ففعمألفاولع لعمل رمسااعم ستشػرمقفةععم   مفزفػةع(عع122)

ـع1992كمفةعمآل مبع ع اكعػةعملكابػؿعةعامألكرفكفةع)رسالةعكا ستفرعغفرعك شارتعكس كةعإلىع
ع.ع219(ع عصع

ع.ع185 عصعع1؛عموفعامبؿع عكمر عملكرابع ع عع528 عصعع11ملكاكؿع ع (عع123)
ع.ع75 عصعع1 عؽع8سوطعموفعمل از ع عكرعتعملزكافع ع ع(124)
ع.ع292؛عملو  مر ع عس اعملورؽع عصعع539 عصعع11موفعمألغفرع عملكاكؿع ع ع-(عع125)
؛عالمكزف عكػفعملتمابػفؿعهػفعهػاهعملكعركػةعع81-89دا لع عملمتاعملسسلع عصعملعكا عم بم(ع126)

.عف ظرعةعهو م ع اباعهمامفع عبالحعمل ففعم فاولعوطؿعمطففعاكمررعملس سعكفعملبمفوفففع
ع.ع56-55ـع(ع عصع2992)ع مرعملسالـع عملساهرتعةع

ع.ع29 عع5 عصعع12موفعمألغفرع عملكاكؿع ع (عع127)
س  عةعهاعأم عككالفؾع ارعمل ففعكمكا عز كلع عاكافعق عهف هع ائوًاعه هع لعسع عمل ففعم (عع128)

ـع عاظؿع لعك بػوهعمتػىعا ػاتع ػارعملػ ففع عإاعمضػطرعوعػ عالػؾع1179هػ/566ملكابؿعس ةع
إلػػىعملتا ػػهع مػػاعممػػبع عاه الػػؾعمخػػاعف ػػا سعمألكػػرمءع ػػلع كشػػؽعهمػػىعملسػػمطةع.عف ظػػرعةعموػػفع

ع.عع176ع ع154مألغفرع عملتارفخعملواهرع عصع
عع271 عصعع2موفعامبؿع عكمر عملكرابع ع ع(عع129)
 عؽعع8؛عسوطعموفعمل از ع عكرعتعملزكػافع ع ع21-29 عصعع12موفعمألغفرع عملكاكػؿع ع ع(عع139)

ع.ع134 عصعع1
ع.ع192؛عور  ع عتأرفخعملمرابع عصعع73 عصعع2موفعش م ع عم هالؽعملخطفرتع ع (عع131)
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ع.21 عصعع12ملكاكؿع ع (عع132)

 
ع.ع162غام كةع عإكارتعملكرؾع عصع(عع133)


