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 :قدمةم
 م، وسقوط اإلمبراطورية البيزنطية فى2121كانت نياية الحممة الصميبية الرابعة  

من أىم األسباب التى أثارت القادة الصميبيين والكثيرين فى  (2)نأيدى المسيحيين الالتي
، ممن كانوا يرون فى ضرب مصر ضرورة حتمية لتأمين ممتمكاتيم (1الغرب األوربى)

( لذلك ما أن انتيت 1(، واستعادة السيطرة عمى بيت المقدس)3شام)ودىم فى بالد الجـو و 
م 2123عام  Innocent III(5)بابا أنوسنت الثالث لالحممة الصميبية الرابعة، حتى بدأ ا

ا يعوض بو فشل الحممة نى من ورائو نصًرا كبيرً جـفى القيام بعمل صميبى ضخم عساه أن ي
نوفمبر  22مس الالتيران الكنسى الرابع بروما جـمعقد  (، ومن ثم فقد6الرابعة) الصميبية
ن مم، لمناقشة مسألة اإلعداد لمحممة الصميبيبة الخامسة، واستعادة بيت المقدس 2125

ال الدين والساسة فى جـمس عدد كبير من ر جـوقد حضر ىذا الم ،(7أيدى المسممين)
دوق  Leopold VI ادسليوبولد السليذه الدعوة  واابجـوكان ممن است (،8الشرق والغرب)

 .(22)م2132وحتى  2299عام الذى حكم من  (9)النمسا() Austria أوستريا 
، ومن Bavariaزًءا من مقاطعة بافاريا جـكانت بالد النمسا  بادئ ذى بدء نذكر أن      

خالل القرنين التاسع فى و  .(22)ثم حكميا أدواق بافاريا منذ القرن الخامس الميالدى
عموا منيا جـوتغمغموا فييا، و  ،Germansالديين تعرضت النمسا لغزو األلمان والعاشر المي

زًءا من األمة جـقاعدة سياسية وعسكرية متماسكة وقوية، وعميو صار شعبيا يمثل 
 . (21)األلمانية

التى  Babenberg جـفينتمى إلى أسرة بابنبر  ،موضوع الدراسة السادسأما ليوبولد        
ىنرى  دهجـوالتى زادات قوتيا فى عيد ( م2116-976ا من عام )امتد حكميا لمنمس

راف جـىنرى الثانى الذى حكم البالد بصفتو مار  أو Henry Jasomirgottوت جـاسومر جـ
Margrave(23) ( م2256-2212من عام ) واتخذ من مدينة فييناVeina حاضرة

 .م2215لبالده منذ عام 
 Frederick 1ى فردريك بربروسا وفى عيده أصدر اإلمبراطور األلمان     

Barbarossa (2251-2292 )يعرف  م2256مرسوًما فى السابع عشر من سبتمبر م
بو انفصمت النمسا بصفتيا جـالذى بمو  Privilegium Renus(21)باسم امتياز ممكى

مستقمة غدت تعرف بدوقية النمسا  Duchyعن بافاريا، وتحولت إلى دوقية  Markماركية 
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Duchy of Austria  نظًرا ألن حاكميا حمل لقب الدوقDuke المقب الذى ألحق ،
ىذه الدوقية أن توسعت فى وما لبثت ، (25)م2277-2256بينرى الثانى فى الفترة 

 جـنبر جـرو جـب اتفاقية جـبمو نوبية الشرقية عمى عيد ليوبولد الخامس جـية الجـال
Grogenberg  تريا أوسمع دوق  م2286فى السابع عشر من أغسطس Styria 
 أوستريا حيث تضمنت إلحاق أراضى  (م2282-2291) Ottokar IVأوتوكار الرابع 

الذى كان يعانى من مرٍض عضال، فضاًل عن أنو ال  ،دوقية النمسا فى حالة وفاة أوتوكارب
م. وىكذا كانت 2291ضمن حدود النمسا فى عام  أوستريا  جـوريث لو، وعميو تم إدما

بمثابة الخطوة األولى عمى سبيل تكوين دولة النمسا التى لم تكتمل إال  جـنبر جـور جـاتفاقية 
 .Habsburgs(26) جـمع أواخر العصور الوسطى تحت حكم أسرة اليابسبر 

ب ودوره فى الحر  Leopold VIوفى الواقع تكمن أىمية دراسة ليوبولد السادس    
 : فى عدة أسبابالخامسة المعروفة بالصميبية 

عمى الرغم من انتسابو إلى دوقية النمسا، إال أنو مّثل العنصر األلمانى فى أواًل: أنو  -
األمة األلمانية  جـزأ من نسيجـزًءا ال يتجـالحروب باعتبار أن الشعب النمساوى يعد 

السكانى، إذ كان أىل النمسا يتحدثون األلمانية ومازالوا. وقد برزت شخصية ليوبولد 
يتيا البابوية إليو جـد ليا من خالل المراسالت التى و فى الحممة الخامسة منذ التميي

 ابتو ىو ليا. جـلدعوتو لممشاركة فى الحممة واست
ثانًيا: أنو من أسرة مارست العمل الصميبى عمى مدار تاريخ الحركة الصميبية فوالده  -

الحممة أحداث م فى ميمكان لو دور مؤثر و الذى  Leopold Vليوبولد الخامس 
يود والده الذى بدا جـاء ليوبولد السادس ليكون امتدادا لجـلثة، وقد الصميبية الثا

لكثير من المؤرخين المعاصرين أنو شخص متآمر دأب عمى الخيانة، حيث قدم 
 (. 27ا لمنبالء الذين فقدوا شرف النبالة فيما بينيم)جـنموذ

  .يبيةلحممة الصملممشاركة فى ا السادسليوبولد البابا أنوسنت الثالث ودعوة  -
شأن باقى القادة الخامسة فى انخراطو فى الحممة الصميبية  السادسكان شأن ليوبولد     

حيث الحمم باستعادة بيت المقدس من أيدى المسممين، وقد بدأ ىذا فى ضوء األوربيين؛ 
ييا إليو البابا أنوسنت الثالث من خالل خطاب جـابة ليوبولد السادس لمدعوة التى و جـاست

داء مشاعره جـ، حيث بدا البابا فى است(28)م2128فبراير عام  11فى األخير  قد أرسمو
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لمشاركة فى الحمالت ال من المسيح من خالل حممو لمصميب و جـبضرورة أن يتقرب الر 
ة التى شارك فييا ليوبولد دلبابا فى خطابو أن ىذه لم تكن المرة الوحياالصميبية، كما نوه 

فى الحممة  بولد الخامسبل شارك من قبل بصحبة أبيو ليو فى الحمالت الصميبة   السادس
عام بأسبانيا الصميبية الثالثة، كما كان لو دور ميم أثناء مشاركتو فى حممة صميبية أخرى 

 . (29)م2298
عن أىمية الصميب لمعالم ثم تابع البابا أنوسنت الثالث حديثو لميوبولد السادس        

مع اإلشارة إلى مكانة من  ،لذاتو أمام الصميب وعظمتو ندي الصميبيجـنكار الإوضرورة 
لقد حيث ذكرا قاًئال: " ل المسيح.جـفقط من أدرب المسيح ويترك بالده وعائمتو يسير عمى 

اىل كممات الرب في كتابو المقدس حول من يرغب في السير جـسمعنا وتأكدنا من أنك لم تت
سعك  لتشكر الرب عمى كل ما اعطاك وبالفعل قمت ببذل أقصي ما في و  ،عمى خطي الرب

ل المسيح والصميب، فمن جـتعريض حياتك لخطر الموت من أ... وذلك من خالل  ،من نعم
ووطنك واقاربك وثرواتك وامتيازاتك  عزاء،إلتك الحبيبة، وابنائك اجـل الرب تركت زو جـأ

أنك  لتتحرر من ذاتك ومن شيواتك وتسير عمى نفس الدرب.  وكما سمعت ؛الدنيوية
 ع نفسك تحت خدمة الصميب المنتصر،تشتاق لحمل صميبك إلى نقطة الخالص لتض

ممن يحاولون القضاء عمى الصميب. وياليا من أمنية )المسممين( ولتتصدي لمخونة 
أن ترد الفضل خالصة تدل عمى ايمانك الشديد فمن خالل حممك لمصميب أنت تحاول 

عنك عندما صمب. وعمى الرغم من عظم ايمانك لم والخطايا أل سي واأللممسيح الذي حمل ا
ن آلفالصميب الذي تحممو ا ،يمان ال يوازي فضل المسيح عميكإلىذا ا فإن والئك لممسيحو 

ولكن الثمن الذي  عظمة الصميب واحدة أن ن ذلك الذي صمب عميو المسيح: نعميختمف ع
ن الصميب الذي دفعو المسيح ال يوازي ما سوف تدفعو أنت. فصميبك رقيق وناعم ولك
ا عمى مالبسك، اختاره الرب ىو صميب خشن ومؤلم وممىء بالمرارة.  فأنت تحممو منقوشً 

ن ما ترغب في تحممو من وبغض النظر ع لذا .. سدهجـا عمى ولكن المسيح حممو مثبتً 
يو جـالم والمتاعب مع ما واآللفوز بالخمود يصعب مقارنة ىذه اال جـالم من أآمخاطر و 
كن ىذا ال ينفي العظمة وااليمان والصدق في اخالصك النقاذ األرض ول ،المسيح
  .(12)"المقدسة
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ليحثو عمى حمل ة الدينية لدى ليوبولد عونالحظ ىنا أن البابا يحاول إثارة النز       
ثم نراه بعد ذلك يذكره بنبمو وأخالقو وما الصميب واالشتراك فى الحممة الصميبية الخامسة، 

: و منو الستعادة األراضى المقدسة، فيذكر قائالً جـواإلقدام، وىو ما يحتا اعةجـفيو من الش
خالقك التي تحاكي بيا أبل ونخاطب نبمك و  فنحن نثق بنواياك الصادقة التي وىبتيا لمرب"

اعة وحماسة بثيا فيك جـالمسيح في أن تنيض لنصرة األرض المقدسة بما فيك من ش
فة ما قد يمحق بك من ألم أو بدون أن تحاول معر الرب. عميك أن تنخرط في خدمة الرب 

ب عميك الدفاع عن أرضو بكل ما لديك من قوة، ولتعمم أن األرض جـومن ىنا ي ،ثواب
ونأمل أن نري قدرة  ،بناء الرب المخمصينأيوداتك أنت وكل جـة ماسة إلى مجـاالمقدسة بح

 .(12)"ازاتكجـاعتك وانجـمي في شجـالرب تت
وخطاًبا سيرسل إليو رمز الصميب، ابا خطابو إلى ليوبولد السادس بأنو ثم ينيى الب     

ليستخدمو  كبير   ..رمز الصميب الحي  نرسل إليكوقد عبر عن ذلك بقولو: " ،بالغفران
 ناأرسمنا لك الغفر  ذلك ضافة إلى، باإل San jeon Nicolasنيكوالس ونجـأساقفة سان 

 .(11).."حاممييامكتوب في خطابات مع 
زاء ىذا الخطاب     إلعداد والتحرك لممشاركة فى الحممة أمام ليوبولد من بد فى الم يكن وا 

فى محاولة منو ألرضاءىا، وليحافظ عمى دور أسرتو  ا لرغبة البابويةة، تحقيقً يالصميب
 بيت المقدس من أيدى المسممين. بانتزاع السالف الذكر فى المشروع الصميبى 

 .الشرقتحرك ليوبولد السادس نحو  -
ابة جـلعل فى الخطابات المتبادلة بين البابوية وليوبولد السادس من أثر كبير فى است      

بعد تقاعس عدد كبير من مموك خاصة  شاركة فى الحممة الصميية الخامسةاألخير لمم
 Andrew IIر أندرو الثانى جـأوربا فى المشاركة فى ىذه الحممة باستثناء ممك الم

 .(13)م(2125-2135)
،عمى (11)ا لرحيل القوات الصميبيةا نيائيً م موعدً 2127وكان قد تحدد أول يونيو         

 فى صقمية Mesenaأو مسينا  Brendezeمعيا ميناء برنديزى جـأن يكون مركز ت
Scilia فوصل  (.15اه الشرق)جـر منو تامسينا لإلبح جـأو أى مكان أخر عمى خمي

عن طريق الساحل  – Spalatoمدينة سباالتو ول ما وصل إلى أليوبولد السادس 
ىذه األخيرة التى  -(16م)2127غسطس عام الدلماشى فى الثالث والعشرين من أ
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 ،(17لراغبة فى اإلشترك فى ىذه الحممة)امع رئيسية لمقوات الصميبية جـاختيرت كمنطقة ت
ان منيم بطرس ك ريينجـالممع كبير من األساقفة جـر أندرو الثانى و جـوفى صحبة ممك الم

باإلضافة إلى عدد  (،18م()2126-2128)  Peter Bishop of Raabأسقف رآب 
(، وحشد كبير من 19)اة الصميبيين يزيد عددىم عمى عشرة آالف فارسكبير من المش

 دت القوات الصميبية استقباالً جـو  Spalato، وفى مدينة سباالتو (32الفرسان الفرنسيين)
( 31، وقد ظمت تمك القوات عدة أسابيع)(32)من أىل المدينة ا بالحفاوة والكرممميئً 

ول لكن مع ط ،(33يتدبرون فييا أمر السفن التى ستساعدىم عمى نقميم إلى بالد الشام)
الفرسان  مما دعى ببعض ،(31)والمؤن فقد نفدت األموال مدة إقامتيم بالساحل الدلماشى

عمى بعض  باالستيالء ألخر فقد قامأما البعض ا(، 35وطانيم)أمعودة إلى لالصميبيين 
ية جـعما تم بيعو ورىنو من العقارات لموا ( فضالً 36األوعية المقدسة من الكنائس)

(، ولعل ىذا ما دفع بميوبولد السادس باتخاذ قراره بسرعة 37النفقات المتزايدة لمحممة)
يا فى بداية التى وصل إلي ،(38ر نحو عكا)جـوقبل أندرو الثانى ممك الم التحرك أوالً 

طاحة بالممك دة األراضى المقدسة واإلجـمل فى ناأل و(، يدفع39م)2127سبتمبر عام 
عكا قام بإرسال سفارة إلى بتمركز ليوبولد السادس (، وعندما 12العادل األيوبى وقواتو)

ا إليو يً جـمو ( 12م()2126-2122كونت طرابمس ) Bohemond IVبوىيمند الرابع 
اب بوىيمند الرابع دعوة ليوبولد السادس، وتحرك جـ(، وقد أ11مة)حمدعوة لممشاركة فى ال

اى األول أمبرياكو حاكم جـ( كان منيم 13فى عدد من قواتو وبعض األمراء الصميبيين)
 Gerarيرار جـ، و William، وشقيقو وليم Guy I Amberyaco of Gebailبيل جـ

وىناك قرروا  ،م2127عام ينة عكاتمع ىؤالء الزعماء بمدجـ(، وقد ا11من أمراء طرابمس)
مHugh I (2125-2128 )( لدعوة ممكيا ىيو األول 15إرسال وفد صميبى إلى قبرص)

وكان عمى رأس ىذا الوفد الصميبى فيرى دى  .(16الصميبية) مإلنضمام إلييم فى حممتيل
وىو من أعيان    Gaurnierارنييو جـوىو من أعيان ألمانيا و ،  Feri de Betoبيتو 

( 17حت ىذه السفارة فى إقناع ىيو األول لممشاركة فى ىذه الحممة)جـ، ولقد نصميبيينال
 Gautier IIIوتييو الثالث جـتمعين بعكا كل من جـكما انضم إلى ىؤالء الصميبيين الم

صاحب بيروت  john of Ibelinم(، وحنا دى إبمين 2119-2127صاحب قيسارية )
بطريرك   Ralf of Merencourtيرنكورت انب رالف مجـ( إلى 18م()2125-2136)
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اك دى فيترى جـاء عمى رأسيم جـال الدين جـمع كبير من كبار ر جـ( و 19بيت المقدس)
Jacques de Vitry  وسيمون ،Simon (باإلضافة إلى قادة 52أسقف صور ،)

  Garden de Montارين دى مونت جـ(، وىم 51)والداوية والتيوتون( 52سبتارية)اإل
مWilliam de Charter (2122-2119 ،)، وليم دى شارتر م(2127-2117)

 (. 53م()2122-2139) Herman de Salzaوىرمان دى سالزا 
 جـممك قبرص، ويوستور  Hugh Iم، وصل كل من ىيو األول 2127فى أكتوبر        

بقبرص،  Nicosiaرئيس أساقفة نيقوسيا  Eustorgius of Montaguو جـأوف مونتا
ا لمحرب فى نياية مسً جـا عقد مميعً جـ(، وىناك قرروا 51ر إلى عكا)جـالموأندرو ممك 

 Jeanان دى برين جـ(، وفيو تم مناقشة خطة كان قد رسميا 55)م2127 عام أكتوبر
de Brienne (56وىى أن يقوم الصميبييون بميا )ويو عمى ممة مدينة نابمس لمتجـ

لوقت تقوم القوات الصميبية وفى ذات ا ،(57ىدف الحممة األساسى وىو غزو مصر)
(، ولكن كان لقمة 58ا لالستيالء عمى مصر كميا)تمييدً  مة مدينة دمياطجـتمعة بمياجـم

إلى مدينة دمياط  نودجـالتى ستنقل التمعة بعكا من ناحية، والسفن جـالقوات الصميبية م
وتم عرض خطة بديمة تيدف إلى  ،(59من ناحية أخرى عامل ميم فى تغيير الخطة)

د الصميبيون أن قمة الماء سيكون جـ(، ولكن عندما و 62مة مدينة دمشق مباشرة)جـميا
(، وتم وضع خطة 62ا فى االيقاع بيم، فإنيم تخموا عن ىذه الخطة كذلك)ا رئيسً سببً 

(، 61مة مدينة دمشق، وقد وافق القادة الصميبيون عمى ىذه الخطة)جـب مياجـخرى تستو أ
، بدأت قوات ليوبولد السادس وباقى القوات الصميبية م2127وفى السادس من نوفمبر 

 (.63وم عمى دمشق)جـتأخذ استعدادىا لمي
 وم عمى المسممين ببالد الشام.جـمراء الصميبيين لميواألتحرك ليوبولد السادس  -
يش الصميبى بعكا يتدراسون فيو جـلاتمع فيو قادة جـبداية نذكر أنو فى الوقت الذى ا    

(، وما أن وصل 61ا بمصر)مقيمً  األيوبى ة دمشق، كان الممك العادلخططيم لغزو مدين
إلى مسامعو وصول قوات ليوبولد الساس وغيره من القادة الصميبين إلى الشام، 

"عمى البالد -كما يذكر ابن واصل-(65)جـمة المسممين حتى انزعجـتماعيم القرار مياجـوا
فوصل  ،(67شطر بالد الشام)ا يً جـتعمى رأس قواتو من مصر م جـ، وخر (66اإلسالمية")
وعندما عممت قوات ليوبولد السادس (، 72( ثم نابمس)69ومنيا إلى المد)( 68إلى الرممة)
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مبدلين خططيم، ( 72)موعيمجـإنيم برزوا من عكا فى وباقى األمراء الصميبيين بمقدمو ف
 ،(71ة الممك العادل)يوا لمالقاجـفإنيم تو  -كما اتفقوا -مة دمشقجـو لمياجـمن التو  وبدالً 

راف البالد ( لحماية أط73الصميبيين)الذى تحرك من نابمس إلى مدينة بيسان قبل وصول 
(، ومن أعمى قمة بمكان مرتفع بمدينة بيسان أخذ الممك العادل يراقب 71مما يمى عكا)

(، وعندما شاىد الممك 75الوت)جـمقدم القوات النمساوية وباقى الصميبيين عن طريق عين 
ا مع قمة عساكره وتفرقيا العادل ىذه األعداد من القوات الصميبية البالغة خمسة عشر ألفً 

فال  إلسالمية أن يكسروه،لقييم ولم يتكامل عنده العساكر اإن "حتى خاف  ؛(76فى البالد)
نب االشتباك معيم فى جـن يت، فرأى أنو من األسمم لو أ(77)"يقوم لإلسالم بعد ذلك قائمة

: "إن اك دى فيترى بقولوجـوعمق عمى ىذا (، 78منيا بخسارة كبيرة) جـيخر معركة قد 
ذلك ألنو كان يخشى  ؛يتناجـمس الذى عقدناه قد منع الممك العادل من مواجـالم

، ليعيد تنظيم ادل باإلنسحاب من بيسان إلى دمشقفقد قام الممك الع(، ومن ثم 79لقاءنا")
ا عمى درء اعدائو الصميبيين عن عمو قادرً جـما ي (، ويتمقى من االمدادات82يشو)جـصفوف 
 (.82بالده)
وىنا يدافع بعض المعاصرين وغير المعاصرين عن الممك العادل وخطتو فى       

يخاطر  ممة الذى فعمو العادل ىو الحزم والمصمحة لئالً جـ"وبالاألثير: االنسحاب فذكر ابن 
ل كان دواصل بالقول:" إن الممك العا (، ويؤيد ابن81بالمقاء عمى حال تفرق العساكر")

 (.83قب")اا فى العو كثير الحزم نظارً 
 واتع الممك العادل بيذه الصورة أثر فى تقدم القجـ، فقد كان لتراوأياما كان األمر     

من بيا بو بيسان وانزاليم كافة أنواع القتل والتعذيب النمساوية وباقى القوات الصميبية نح
ىذا ما أكده ابن األثير بقولو: "إن أىل بيسان لما رأوا الممك العادل (، و 81من المسممين)

ال يقدمون عميو، فمما أقدموا سار  جـن الفرنا منيم أعندىم اطمأنوا فمم يفارقوا بالدىم ظنً 
 (.85اة إلى القميل")جـعمى غفمة من الناس فمم يقدر عمى الن

ميع غالتيا جـالمدينة، وأخذوا  كما قام النمساويون وباقى القوات الصميبية بنيب   
(، كما قاموا بنيب ما بين بيسان 86)عدةوحواصميا، وغنموا من المسممين ما ال يحصى 

فوصمت غاراتيم إلى  (88( ونشروا سراياىم فى القرى اإلسالمية)87وبانياس)
ب بيا شتى أنواع السم حيث مارسوا(، 92(، وأطراف السواد)92(، ونوى)89خسفين)
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ياس التى (، وبعد ذلك تحركوا نحو مدينة بان91ا)ا كثيرً ضافة إلى قتميم خمقً والنيب باإل
(، وكان ذلك فى الوقت 93لمدة ثالثة أيام عادوا بعدىا إلى عكا) فرضوا عمييا الحصار

(، وبعد ثالثة أـيام 91الصفر بعد انسحابو من بيسان) جـم فيو الممك العادل بمر االذى أق
مرة ستماتيم المجـمن الصميبين من عناء ى فاقود السادس ور استراحت فييا قوات ليوبول
نحو مدينة صور التى تخضع لمسيطرة يوا بعد ذلك جـعمى القرى اإلسالمية، ات

(، ثم أقدموا 96اه مدينة صيدا فأغاروا عمييا ونيبوىا)جـ(، ومنيا تقدموا ت95الصميبية)
ثم عادوا بعد ذلك إلى عكا فى  (،97عمى الشقيف، فأنزلوا بيا ما سبق أن أنزالوه بصيدا)

 (.98)م2127الرابع عشر من نوفمبر 
لغارات العنيفة وأعمال القتل والسمب والنيب التى أثارت افمقد  ،وميما يكن من أمر      

المدن والقرى  تيا من القوات الصميبية المصاحبة فىير قامت بيا القوات النمساوية ونظ
 يم فى ىذه البالد بصفة خاصة،بمسممين وغضمشاعر ال( 99شام)الاإلسالمية بالد 

إلسالمية وغير اإلسالمية بصفة عامة، كما زادت ىذه األعمال اوالمسممين فى كل األنحاء 
(، مما دعى البعض منيم عمى ترك 222نفسيم)ام عمى أمن خوف مسممى بالد الش

 جـلعادل إلى مر نو لما سار الممك ادل عمى ذلك من قول ابن األثير: "إوليس أ (222لبالد)ا
ليو إفعدل  ارة يقعد ليستريح، وىو يمشى تارة، وتشيًئايحمل  الً جـالصفر رأى فى الطريق ر 

ل فقال: "يا سمطان جـل، وأرفق بنفسك فعرفو الر جـالممك العادل وحده، فقال لو:"يا شيخ ال تع
اء كيف ال ل فإنا إذا رأيناك قد سرت إلى بالدك وتركتنا مع األعدجـالمسممين، أنت ال تع

معت د(؟! ويضيف ىنا ابن واصل أن الممك العادل عندما سمع ىذا الكالم أ221ل)جـنع
(، ولعل ىذا يؤكد 223ل معو، وأعطاه ثالثمائة دينار وحممو إلى دمشق)جـعيناه وأخذ الر 

، (221)وم الصميبى عمى البالد اإلسالميةجـء اليار جـزع الذى أصاب الناس من جـمدى ال
د جـمعيم فى المساجـمات كذلك أن تؤلف قموب المسممين وتجـأن ىذه اليكما كان من ش

، ويتضرعون إلى اهلل ينصر (225)يصمون ويقرأون القرآن واألحاديث النبوية الشريفة
ذلك تكون قموب العامة من ب، و (226)عنيم الكرب بيزيمة العدو واندحاره جـاإلسالم ويفر 

 (.228)سد واحدجـ، وكأنيم (227)يش اإلسالمىـجغير المقاتمين مترابطة متعاطفة مع ال
 تالقوا مات الصميبية التى قامت بياجـاه ىذه اليجـأما عن موقف الممك العادل ت       

ة جـ(، لدر 229ا)ا كبيرً جـانزعا جـوالقرى اإلسالمية، فإنو قد انزعالنمساوية وغيرىا بالمدن 
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(، وكتب إلى مموك 222و إلى بصرى")"بأثقالو ونسائ -وزىجـوكما يذكر ابن ال -نو أرسلأ
(، أما دمشق 222ية الصميبيين)جـمدادات لموادات واإلجـالمسممين يطمب منيم الن الشرق
مر الممك العادل بتحصينيا ونقل المؤن إلييا، وافساد ما حوليا من مصادر المياة فقد أ

خذ الممك لك أ(، وبعد ذ223مو)جـ(، حتى ال يستفيد العدو منيا إذا ما ىا221والطعام)
اىد أسد الدين جـالعادل يستعد لمالقاة القوات النمساوية وغيرىا خاصة بعد قدوم الممك الم

دة عمو الممك جـمشق عمى رأس عساكره لندإلى  (221شيركوه الثانى صاحب حمص)
ا "يومً  -عمى حد قول ابن شامة -الستقبالو فكان جـ(، والذى خر 225العادل)
ده الممك العادل ابنو الممك المعظم عيسى صاحب دمشق ومعو أرسل بع(، 226ا")مشيودً 

مة بيت جـوغيرىا من ميالى مدينة نابمس ليمنع القوات النمساوية إيش جـفرقة من ال
ة عمى المسممين، قت السابفى الغارالصبيبيبة ن ما حققتو القوات ا(، ويبدو أ227المقدس)

يوا نحو جـفتو  (228والحصون اإلسمية)مات ضد القالع جـقد أغراىم لمقيام بمزيد من الي
(، فوصموا 212انيق وغيرىا الكثير)جـالت الحصار والم( مصطحبين معيم من آ229الطور)

(، ويبدو أن الظروف لم 212)م2127 ، عامألربعاء العشرين من نوفمبرإلييا فى يوم ا
 ،(213ع ذلك لمناعتو)جـ، وربما ير (211وم سريع عمى الحصن)جـتساعدىم عمى شن ى

ود جـالمو م، حيث ساعدىم كثافة الضباب 2127فانتظروا إلى يوم األحد الثالث من ديسمبر 
(، ولم يشعر المسممون الذين بالداخل إال برماح 211متيا)جـفوق القمعة عمى ميا

(، ورغم ذلك لم يستسمم المسممون بل فتحوا 215ار القمعة)دجـالصميبيين وقد التصقت ب
عل الصميبيين جـ(، مما 216)"لجـبالفارس والرا"عمى الصميببين أبواب القمعة، وانقضوا 

مة جـديد استعدادا ليجـصفوفيم من  أوا فى اعادة تنظيمدفل القمعة، وبيرتدون ألس
مة القمعة مرة جـم، قاموا بميا2127 ، عام( وفى الثالثاء الخامس من ديسمبر217خرى)أ

ين الفريقين اإلسالمى والصميبى قتال (، ودار ب218أخرى من الناحية الشمالية الشرقية)
ولكن بسالة (، 219)ايستولوا عميية أنيم كادوا أن جـلدر  ،حت فيو كفة الصميببينجـعنيف ر 

(، 232القمعة أدت إلى فشل الصميبيين وىزيمتيم) دفاع عناعتيم فى الجـالمسممين وش
من أعيان  من ضرب السمم بالنفط فأحرقو، فقتل بعض (232)حيث تمكن أحد الزراقين

كان  ،بعض من المسممين انب اإلسالمىجـالذى قتل فيو من الالصميبيين، ىذا فى الوقت 
 (233(، وسيف الدين بن المرزبان)231منيم األمير بدر الدين محمد بن أبى القاسم)
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ثم قاموا  (231ا)وانسحب الصميبيون عن قمعة الطور بعد حصار دام سبعة عشر يومً 
(، ورحموا عنيا فى يوم السابع من 235لتغطية عممية انسحابيم) شعال النيران حوليابإ

(، وفى ىذه 237ين عكا)د، ومعيم بعض األسرى المسممين قاص(236م)2127ديسمبر 
وصعد إلى القمعة وبكى عمى بدر الدين ابن أبى القاسم،  ىثناء حضر الممك المعظم عيساأل 

مال والخمع وطيب قموب وأطمق ال"(238وابن المرزبان ومن قتل من المسممين)
عمى خراب الطور وتدميره حتى ال  ى(، ثم اتفق الممك العادل والمعظم عيس239)"الناس

بالقرب من عكا ويتعذر الحفاظ  ألنيا(، وذلك 212يعود الصميبيون إليو مرة أخرى)
 (.212)اعميي
مى قمعة وميم عجـراء ىجـفشل القوات الصميبية من  عمى الرغم منوعمى أية حال         
خر لعميم يحققون من ورائو يثنيم عن القيام بعمل عسكرى أ فإن ذلك لم(، 211لطور)ا

عيون، وشقيف  جـمة مر جـلى ميايوا إجـ(، فات213ا يستردون بو كرامتيم الميدرة)نصرً 
لكن محاولتيم ىذه ، (215بل صيدا)جـمة جـمنيم إلى مياو البعض جـوات، (211أرنون)

وىكذا  وقتل الكثير من القوات الصميبية. ى القوات اإلسالمية ليم، بعد تصدباءت بالفشل
ومنذ ىذه الوقعة لم تستطع قوات ليوبولد السادس وصحبو من القوات الصميبية األخرى من 

إلى دمياط فى سممين حتى وصول الحممة الصميبية القيام بأى عمل عسكرى أخر ضد الم
ن لمظروف الطبيعية القاسية فيما بعد كا( حيث 216م)2128ادى والثالثين من مايو الح

انب شدة الرياح جـ ى(، إل217ص أن ىمك الكثير من القوات الصميبية)من برد الشتاء القار 
ن ىذه حيث أ (218التى اقتمعت خياميم وبعثرت أمتعتيم عامل ميم فى شعورىم بالفشل)

زا219 قد تخمى عنيم)ا بأن اهللدت لدييم شعورً جـاألحداث قد أو  ء ىذا اليأس الذى ( وا 
أصاب القوات النمساوية من تحقيق أى نصر ممكن فى كل ىذه الظروف فقد قرروا 

 .(252االنسحاب إلى بالدىم)
وىكذا انتيت الحممة الصميبية المشارك فييا ليوبولد الساس دوق النمسا دون أن تحقق   

ن ىنا يمكن القول أ(، ومن 252ا ذا أىمية بالنسبة لمموقف  الصميبى فى بالد الشام)ىدفً 
يا من أوربا وذلك جـا منذ بداية خرو لصميبية كان متوقعً االحممة بو الفشل الذى حظيت 

 لألسباب اآلتية:
 .عام لوالصميبية بشك عداد غير المنظم لمقوات النمساويةاإل -
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 (.251)منيمنود مما أدى إلى تخمف الكثير جـالسفن الناقمة لمنقص  -
لصميبية من ليوبولد السادس دوق النمسا، والممك الينغارى أندرو اتعدد قيادات الحممة  -

ول ممك قبرص، وبوىيمند الرابع أمير طرابمس، وحنا دى برين ممك بيت أل الثانى وىيو ا
(، 253ل منيم، وافتقارىم إلى التمويل والتنظيم)قدس وتنوع االىتمامات الشخصية لكالم

زوا عن االستيالء عمى جـصميبيين عندما عياقوت الحموى بقولو: "إن ال وىذا ما أكده
 (.251حصن الطور، فإنيم عادوا إلى عكا، وىناك وقع الخالف بينيم .....")

عمى يش الصميبى، مما سيل جـاستغالل الممك العادل لمتشتت والفرقة التى أصابت ال -
التى انب األلفة والترابط جـىزيمة القوات الصميبية ودحرىم عن البالد، إلى  المسممين

 (.255ية)بو القوات الصميجـوحدت قموب المسممين لموقوف فى و 
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 الخاتمة
 من خالل ما سبق يمكن القول:

من  ولمميزين فى حكم بالده، كما أنوقات ابولد لسادس دوق النمسا كان أحد الدن ليو إ -  
كان فوالده ليوبولد الخامس  ساللة حاكمة مشيود ليا بأصالة الدفاع عن القضية الصميبية

والمدافعين عن حق الصميبيين فى امتالك حد المشاركين فى الحممة الصميبية الثالثة أ
 لمسممين وبيت المقدس. اأراضى 

 نت تربطو عالقات وطيدة بالبابوية، ويؤكد ذلكن ليوبولد السادس كااتضح من الدراسة أ -
ة فى الحممة الصميبيبة وثقة البابوية فيو لدعوتو لممشاركتمك المراسالت التى كانت بينيما، 
ا لنشاط والده ليوبولد الخامس ومواقفو المساندة لمقضية المعروفة بالخامسة ليكون امتدادً 

 الصميبية.
ابتو لدعوتيا واعالنو جـوبولد لم يخيب ظن البابوية فيو بعد استن ليا أتبين أيضً  -

 لممشاركة فى الحممة الصميبية.
مقدمات لتمك  ى الحممة الصميبية الخامسةور كبير فن القوات النمساوية قامت بدوضح أ -

لعب وقد و مباشرة صوب عكا، جـرة بالرحيل من مسينا والتو دخذت المبا، وقد أالحممة
لممشاركة يوش الصميبية جـمن القادة الصميبين وال بولد كذلك دور ميم فى دعوة العديدليو 

 ح بالفعل فى ذلك. جـ، وقد نفى ىذه الحممة
مات ضد القوات اإلسالمية جـلقوات النمساوية بمشاركتيا فى العديد من اليظير دور ا -

من اليزائم، وأعمال التخريب. وبرغم ذلك فشمت القوات النمساوية وغيرىا ير والحاقيا الكث
صر أو حتى مالتقدم إلى أو  فى بالد الشامت الصميبية فى تحقيق أى نصر يذكر من القوا

القوات  تيجـود العديد من المشاكل التى واجـذلك لو  ولعل الوصول إلى بيت المقدس؛
الخطط  تر أن تغي بسببيال والنقل، والتى كان والتى كان منيا مشاكل التموي ،الصميبية

 العسكرية ألكثر من مرة.
التنوع فى القيادة واختالف ف ،ميع القواتجـلى القيادة الموحدة والمنظمة لاالفتقار إ -

و النيب أال بالسمب الفرقة، وأى نصر كان يتم تحقيقو لم يكن إ، أدى إلى التشتت و الخطط
 والقتل دون تحقيق أى مكاسب كبرى، من شأنيا تحقيق أى سيطرة عمى القوى اإلسالمية.
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بية سالمية فى استغالل كل نقاط الضعف التى انتابت القوات الصمياح القوات اإلجـن -
 ىمية.لعرقمتيا دون تحقيق نصر ذو أ

أن ىمك الكثير من  ،صمن برد الشتاء القار  ،فيما بعد ،وف الطبيعية القاسيةكان لمظر  -
انب شدة الرياح التى اقتمعت خياميم وبعثرت أمتعتيم عامل ميم جـ ى، إلالصميبية القوات

 فى شعورىم بالفشل.
ا لرغبة اركة ليوبولد السادس فى الحممة الصميبية ما ىو إال تحقيقً أن مش ،اأيضً  ،اتضح -
 سالمى.أسرتو فى قضية الصراع الصميبى اإللدور  بوية، واستكماالً البا
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 قـالحـالم
 (2ممحق رقم )

 جـقائمة بأسماء حكام النمسا من أسرة بابنبر 
 م وسـنى حكميم2176 - 976مـن عام 

 ريف بافارياجـابن أرنولف دوق بافاريا، مر  ليوبولد األول العظيم 976-991
 ابن ليوبولد األول ىنرى األول المتمرد 991-2228

 أدلبرت المنتصر 2228-2253
 ليوبولد القوى

 ابن ليوبولد األول
، ُقتل 2213ابن أدلبرت وشريكو فى الحكم حتى 

 رجـفى معركة ضد الم
 ابن أدلبرت، ُقتل فى حرب ضد ساكسونيا اعجـإرنست الش 2253-2275
 م2221ابن إرنست، توفى  ليوبولد الثانى الوسيم 2275-2295
 م2256ابن ليوبولد الثانى، توفى فى  ليوبولد الثالث القديس 2295-2236
 ابن ليوبولد الثالث ليوبولد الرابع السخى 2236-2212
 (2256ابن ليوبولد الثالث )دوق النمسا فى  وتجـاسومر جـىنرى الثانى  2212-2277
 ابن ىنرى الثانى ليوبولد الخامس القدير 2277-2295
 ابن ليوبولد الخامس يك األول الكاثوليكىفريدر  2295-2299
 ابن ليوبولد الخامس ليوبولد السادس العظيم 2299-2132
 رجـابن ليوبولد السادس، ُقتل فى معركة ضد الم فريدريك الثانى المحارب 2132-2116
من  جـابن فاتسالف الثانى ممك بوىيميا، تزو  الديسالوس المورافى 2116-2117

 ى ابن ليوبولد السادسرترود ابنة ىنر جـ
أف  جـرترو جـ جـابن ىرمان الرابع أف باد، تزو  ىرمان أف باد 2118-2152

 ، أرممة الديسالوسأوستريا 
ابن ىرمان،  ُعزل عن الحكم وتم إعدامو بعد  فريدريك الثالث 2152-2152

 م.2168مياكوزو جـمعركة تا
ريت ابنة ليوبولد جـر ما جـأخو الديسالوس، تزو  أوتو أف بوىيميا 2152-2176

 م.2178السادس. ُعزل وتم قتمو فى 
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خريطة توضح خط سير القوات الصميبية (1ممحق رقم )  
)من إعداد الباحثة()النمسا(. أوستريا بقيادة ليوبولد السادس دوق   

 

 
 

        )النمسا(. أوستريا خط  سير القوات الصميبية بقيادة ليوبولد السادس دوق          (2)

.خط سير باقى القوات الصميبية التى وصمت متأخرة         (1)  

 خط سير قوات قبرص بقيادة الممك ىيو.         (3)
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اف دى بريف عمى مصر جػحممة   محمود سعيد عمراف، الحممة الصميبية الخامسة        
 .222، ص ـ(2222ىػ )اإلسكندرية، دار المعارؼ، 222-222ـ/2822-2882

(7)  Thatcher (Oliver.J.) And McNeal (Edgar. H.); A source Book for 
Mediaeval history selected documents illustrating the history of 
Europe in the middle ages (New York, 1905),237-243,no.288. 

Cf: Innocentii 111 Epistolae,In: Patrologia Latin, (ed) by Migne (J.P). 
T.15 (Paris 1853, 1855), Cols, 1246-1249; 
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عمى دمياط" فى كتاب: سييؿ زكار، الموسوعة الشامية فى : "االستيالء أولفر أوؼ  بادربورف
 .82، ص 22 جػـ(، 2222تاريخ الحروب الصميبية )دمشؽ: دار الفكر، 

؛ سعيد عبد الفتاح عاشور، 82ص  االستيالء عمى دمياط، ،أولفر أوؼ  بادربورف (2)
 .222، ص 8جػالحركة الصميبية، 

اؾ دى فيترى جػمس كاف عمى رأسيـ جػماؿ الذيف حضرو ىذا الجػمف ىؤالء الر       
Jacues de Vitry ممثال ألسقفية ونى ،Oigne وأولفر أوؼ بادربورف ،Oliver of 

Paderborn  رئيس أساقفة بادربوف بألمانياEustorgius of Montagu  رئيس أساقفة
بطريرؾ بيت   Ralf of Merencourtبقبرص، ورالؼ ميرنكورت   Nicosiaنيقوسيا 
بطريرؾ  Peterا عف بطرس الثانى أسقؼ أنطرسوس نائبً  Baudinوبوديف  المقدس،

 Jean deاف دى بريف جػا عف الممؾ مس يوحنا التورى مندوبً جػأنطاكية، كما حضر ىذا الم
Brienne ( ومندوبوف عف كؿ مف الممؾ أندرو الثانى 2882-2822ممؾ بيت المقدس ،)ـ

Andrew II براطور فريدريؾ الثانى ـ(، واإلم2822-2822)رجػممؾ المFrederick II 
 Philipوفيميب أغسطس ـ(، 2822-2828لرومانية المقدسة )إمبراطور اإلمبراطورية ا

Augustus والممؾ ألفونسوا الثانى  ـ(،2822-2222مترا )جػممؾ فرنسا، ويوحنا ممؾ ان
Alfonso II ( 2822-2828ممؾ أسبانيا)أولفر أوؼ  بادربورف. عف ذلؾ أنظر: ـ: 

الس: "فريدريؾ الثانى واإلمبراطورية جػ؛ د. ؾ. دو 2ىامش  227االستيالء عمى دمياط، ص 
تاريخ العالـ العصور الوسطى إلى  وف. أ. ىامرتف،جػالرومانية المقدسة"، فى كتاب: السير 

؛ محمود سعيد عمراف، الحممة الصميبية الخامسة، 882، ص 2 جػالنيضة األوربية،د. ت(، م
 .222ص 

-Leopold V Duke of Austria (2277ابف ليوبولد الخامس دوؽ النمسا  ىو (2)
 -ـ(2222-2222بعد أخيو فريدريؾ األوؿ الكاثوليكى ) -تولى الحكـ الذى ـ(، 2222

 Leopold VIالسادس لمنظر أف ليوبولد  مف الالفتو  ـ.2822وحتى  2222مف عاـ 
أثناء فترة ارتبط ذاؾ الذى  Leopold Vليوبولد الخامس قد أخذ الروح الصميبية عف أبيو 

التى كاف ليا تاريخ و بعالقات قرابة بعدد مف الشخصيات الالمعة فى أوروبا حكمو 
عريض فى السياسة والحرب الصميبية، مما ترؾ أثره الواضح عمى توطيد النزعة الصميبية 

ير شقيؽ أخ غيعرؼ بأنو ىنرى  )أى ليوبولد الخامس( ؛ فوالدهاالب واالبف عند ليوبولد
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يشو اإلمبراطورى جػالذى قاد ( ـ2222-2228) Conrad IIIلممؾ ألمانيا كونراد الثالث 
ورافقو فييا أخوه ىنرى والد ليوبولد، ىذا  ،(ـ2222-2227فى الحممة الصميبية الثانية )

 Duke of Swabiaابف عـ فردريؾ دوؽ سوابيا الخامس مف ناحية، كذلؾ كاف ليوبولد 
ى عرش اإلمبراطورية الرومانية المقدسة وشاركو حممتو إلى الشرؽ، الذى خمؼ عمو عم

يش الزاحؼ، وشارؾ عمو أيًضا فى جػع األلماف عمى االنخراط فى الجػويعد أبرز مف ش
يش فى طريؽ العودة، ولذا فيو يعد جػميع مراحؿ الحممة، وكاف نائبو فى قيادة الجػ

التى فشمت قبؿ تمؾ  لصميبية الثانيةالشخصية الثانية فى قيادة األلماف فى الحرب ا
قة الرـو المسمميف فى آسيا جػيش عمى أيدى سالجػوصوليا فمسطيف بسبب تدمير ال

المؤرخ المعاصر أًخا  Otto of Freising جػالصغرى. كذلؾ كاف أوتو أؼ فريزن
أخت  Judithوديث جػومف ناحية ثالثة، فعمتو  الخامس لفردريؾ، ومف ثـ ابف عـ ليوبولد

ت مف المركيز وليـ الثالث جػير شقيقة لوالده ىنرى والممؾ كونراد الثالث، وكانت قد تزو غ
الذى يعد مف أكبر قادة الحممة الصميبية  William III of Mont ferratأؼ مونتيفرات 

أحد أقطاب  Conrad of Mont Ferratبت منو كونراد أؼ مونتيفرات جػوأن الثانية أيًضا
، أما )أى ليوبولد الخامس(الالتينى. ذلؾ فيما يخص فرع الوالد الصميبييف فى الشرؽ

ابنة أندرونيكوس  Thodora Comnenaوالدتو فيى األميرة ثيودورا كومنينا 
Andronukos  شقيؽ اإلمبراطور البيزنطى مانويؿ األوؿManuel I (2222-

نفسو الخامس ولد ومف ثـ فيى سميمة األسرة البيزنطية الحاكمة الشييرة. أما ليوب( ـ2228
 Geza IIيزا الثانى جػر جػابنة ممؾ الم Helenaمف ىيمينا  ـ2278فى عاـ  جػفقد تزو 

دوؽ النمسا قد ارتبط بأواصر القرابة الخامس ـ(، وىكذا يتبيف أف ليوبولد 2222-2222)
بشخصيات كاف مف شأنيا تحريؾ األمور فى أوروبا فى النصؼ الثانى مف القرف الثانى 

وىو ومف ثـ كاف ليا أف تسيطر عمى الرأى العاـ األوربى فى تمؾ اآلونة،  الدىعشر المي
ابتو لمممشاركة فى الحممة جػما ترؾ أثره عمى فكر وسياسية ليوبولد السادس فى است

 ـ(. عف ذلؾ أنظر: 2882-2822الصميبية الخامسة )
Otto of Freising and His Continuator, Rahewin, The Deeds of 

Frederick Barbarossa, Trans. by Mierowich, New York, 1953, pp. 
79-81, 102, 246; Ansbert, Historia de Expeditione Frederici 
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Imperatories, ed. Chroust, in M.G.S., Scr. rer. Germ. nova Serier, 
Berlin, 1928, pp. 96-97.  CF.also, Vasiliev, A.A., History of 
Byzantine Empire 324-1453,(Madison,1952), pp.422-423;                                                                      

 دار النيضة العربية :القاىرة)حسنيف محمد ربيع: دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية ؛   
 .882ص 2ط، (،ـ2222

إلى أسرة كومنينوس يحممف اسـ  ينتسبفود ثالث أميرات جػتشير المصادر الصميبية إلى و    
الصميبية ممؾ مممكة بيت المقدس  Baldwin IIIة بمدويف الثالث جػثيودورا، وتعد ثيودورا زو 

ة أمير أنطاكية جػىػ.( أشيرىف. وثيودورا الثانية ىى زو 227-227ـ./ 2222-2228)
أما ثيودورا كومنينا الثالثة فيى ( ـ2222-2822) Bohemund IIIبوىيموند الثالث 

بولد الخامس.  وعف ليو  والد ـ2222رى دوؽ النمسا عاـ ت مف ىنجػالمعنية ىنا، والتى تزو 
 :نظرأ ،ىذه األميرات

Kinnamos, John, Deeds of John and Manuel Comnenus, Trans. by 
Brand, Ch., New York, 1976, p.178; Hamilton, Bernard, Women in 
the Crusdaer States: The Queens of Jerusalem, in Medieval Women, 
in: Ecclesiastical History Society, (ed.) Baker, Derek, 1978, pp. 230, 
ff. 

(22)        Roger of Hovden, Annals. Comprising History of England 
and other Countries of Europe from A.D. 732 to A.D. 1201, trans. 

from the Latin with notes and illustrations by Henry T. Riley, 2 vols. 
London, 1883, vol.II, p. 346. 

( ـ282-222) Theodon Iكاف أوؿ مف حكـ النمسا مف أدواؽ بافاريا تيودف األوؿ   (22)
 The Carolingiansية جػـ. لحكـ األسرة الكارولن722ثـ خضعت النمسا بداية مف عاـ 

ـ. دخمت النمسا ضمف ألمانيا 222عاـ  Verdan، وبعد معاىدة فرداف ـ222 حتى عاـ
ـ.، ثـ حكميا 222يد شارلماف حتى عاـ حف Louis IIحيث ممتمكات لويس الثانى 

ـ.، ثـ 227-222طوؿ الفترة مف  Liutpoldخمسة حكاـ انتسبوا إلى أوليـ ليتبولد 



 
 ــــ م2128-2127 الحممة الصميبية الخامسةفى دوق أوستريا )النمسا(  Leopold VIليوبولد السادس دور 

- 822 - 

 

فى  Henry Iاتبعيـ ثالثة حكاـ آخروف شكموا أسرة واحدة كاف مؤسسيا ىنرى األوؿ 
 نظرأ ،ـ272-227الفترة 

New, Alfred, The History of Austria from the Earliest Ages to the 
Present Times, (London, 1859), pp.35-76. 

(28)     Schmeidler, Bernhard, Franconia’s Place in the Structure of 
Medieval Germany, an essay in : Medieval Germany 911-1250, trans 

 by: Barraclough, G., 2nd ed., Oxford, 1948, Vol. II pp.71-94, p.79 
، ويشير المسمى إلى اإلقطاعى والحاكـ  Markgrafراؼ جػتذكر أيًضا برسـ: مارك( 22)

راؼ جػ. والمار  Carolingian Markية جػالعسكرى الذى يحكـ اإلقطاعية الحدودية الكارولن
مؿ الماركية، كما يحظى بالنفوذ والقوى العسكرية إذا ما قورف جػلو السمطة القضائية عمى م

ات داخمية. وكانت معظـ الماركيات تقع فى العصور الوسطى إلى بالذيف يحكموف إقطاع
الشرؽ مف اإلمبراطورية الرومانية المقدسة، كما يقع بعضيا عند الحدود اإلسبانية مع 
المسمميف. وعميو كانت النمسا تشكؿ قاعدة عسكرية محورية بصفتيا ماركية عند الحدود 

 نظر:ا.  Slavesوالسالؼ  Magyarsيار جػية المجػالشرقية لإلمبراطورية فى موا
The Encyclopedia Americana, International Edition, in thirty vols. 
U.S.A., 2000, vol. 18, art. Marquis; www.wikipedia.org,margrave. 

(22)       Henderson, Ernest F., (ed.), Historical Documents of the 
Middle Ages, London, 1892, Book 2, Doc. VII, pp. 215-216.               

                                
(22 )Thatcher, J. Oliver, McNeal, E.H., (ed.), A Source Book for 

Medieval History, Selected Documents Illustrating the History of 
Europe in the Middle Age, New York, 1905, pp. 202-203, Doc. 
110.                                                      

تو جػفقد قمنا بمنح دوقية النمسا كإقطاع لعمنا ىنرى وزو »اء فى نص المرسـو جػو     
، وىذا أمر ممكى أبدى ينص عمى أنيـ وأوالدىـ مف بعدىـ سواء Theodoraثيودورا 
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ميع حقوؽ اإلرث، أما إذا توفى عمنا جػأكانوا أوالًدا أـ بنات مف حقيـ أف يمتمكوىا، وليـ 
 ع أيًضا :جػرا«. حقيما أف يوصيا بالدوقية لمف يرغبافتو مف دوف أوالد مف جػوزو 

Henderson, Ernest. F., Loc. Cit. 
(22 )Jacklisch, Richoid, History of Austria, New York, 2000., p. 53.  
مف اعتقالو لمممؾ  Leopold Vة لما أقدـ عميو ليوبولد الخامس جػيأتى ىذا االتياـ نتي( 27)

وكاف ـ،  2227د قمب األسد أثناء عودتو مف الحممة الصميبية الثالثة ميزى ريتشار جػاإلن
والتى ليذا الفعؿ مف ليوبولد سابقة مف العالقات المضطربة أثناء الحممة الصميبية الثالثة 

ميز وممكيـ جػمف إىانات وسوء معاممة مف قبؿ اإلنليوبولد الخامس لو  تكمف فيما تعرض
ا عمـ بالده فى وحؿ عكا، األمر الذى تحولت معو الروح ريتشارد قمب األسد حينما مرغو 

الصميبية إلى النزوع إلى االنتقاـ، وكاف االنتقاـ قد اتخذ شكاًل مبالًغا فيو يعكس مدى 
ميزى، جػريح حينما خطط، وتآمر عمى الممؾ اإلنجػالكره الذى تممؾ مف قمب الدوؽ ال

احو إال بعد أف باعو بماؿ وفير إلى ف، ولـ يطمؽ سر جػوأودعو الس ح فى القبض عميوجػون
مؤرخ  أنظر: ر فى الرقيؽ الممكى.جػاإلمبراطور ىنرى السادس الذى ظير بمظير التا

مة وتعميؽ: حسف جػػ.، تر جػ8يوؿ: الحرب الصميبية الثالثة )صالح الديف وريتشارد(، جػم
ردت ، وقد و 822-822، ص(ـ8222،الييئة المصرية العامة لمكتاب )القاىرة:حبشى،

 غالبية أحداث ىذه القصة أيًضا عند:
Roger of Wendover, Flowers of History, comprising the History of 

England from the Descent of the Saxons to 1235 A.D.,Trans. from the 

Latin by, J.A.Giles, 2 vols., London, 1848., Op. Cit., vol. II, pp. 125-
126; cf. also, William of Newburgh, Chronicles of the Reigns of 

Stephen, Henry II and Richard I, The Electronic Edition by Scott 

McLetchie, 1999., Op. Cit., Book 4, ch. 31:2; Roger of Hovden, Op. 
Cit., vol. II, p.270. 
 

(22)   Patrologia Latin, (ed) by Migne (J.P). (Paris, 1853, 1855). Pl 
ccxv, cols.1339-41. 

 (22)                                                                             Ibid. 
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(82)                                                                               Ibid. 
(82)                                                                               Ibid.          
(88)                                                                              Ibid. 
 .82، االستيالء عمى دمياط، ص أولفر أوؼ  بادربورف (82)

Cf: Vambery (Arminius); Hungary in ancient medieval and modern 
times (London, 1886), p.123; 

 .222محمود سعيد عمراف، الحممة الصميبية الخامسة، ص    
(82)  Eracles; L'estoire de Eracles,p.319;                                    
ـ(، تاريخ الزماف، نقمو إلى 2822ىػ/ 222: غريغوريوس الممطى، تابف العبرى، )      

(، ـ2222، اف موريس فييو )بيروت: دار المشرؽجػ، قدـ لو، ب إسحؽ أرممةالعربية األ
 .828ص

(82) Eracles; op.cit, p.319.                                                      
(82) Hibero (Luca Waddingo), Annals, Minorum seu trium Ordinum 

A.S.Fransico Institutorum Tomus I(1208-
1220),Quaracchi,1931),p.238; Van Cleve (Thomas C), The Fifth 

Crusdae,pp.387-388; Michaud (M.); Histoire des Croisades (Paris, 
1867) vol.3, p.418; 

 .222محمود سعيد عمراف، الحممة الصميبية الخامسة، ص     
(87) Van Cleve (Thomas C), The Fifth Crusdae,pp.387-388; Michaud 

(M.); Histoire, vol.3, p.418; 
 .222 محمود سعيد عمراف، الحممة الصميبية الخامسة، ص      

 .2ىامش  82، مصدر سابؽ، ص أولفر أوؼ  بادربورف (82)
(82) Eracles; op.cit, p.322; Van Cleve (Thomas C), The Fifth         

Crusdae,pp.387-388; Michaud (M.); Histoire, vol.3, p.418;              
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أرنست باركر، الحروب الصميبية، نقمو إلى العربية السيد الباز العرينى )القاىرة: مكتبة    
مة قاسـ عبده جػ؛ يوشع براور، عالـ الصميبييف، تر 222ـ(، ص 2222النيضة المصرية، 

 22، ص 2ط ،ـ(2222 تماعية،جػقاسـ، )القاىرة: عيف لمدراسات والبحوث اإلنسانية واال
اح جػن ،عماد الديف غانـ، تقديـ ،مة وتعميؽجػىانس إبرىارد ماير، تاريخ الحروب الصميبية، تر 

 .228ـ(، ص 2222صالح الديف القابسى )ليبيا: 
(22 )Eracles; op.cit, p.322; Van Cleve (Thomas C), The Fifth         

Crusdae,pp.387-388; Michaud (M.); OP.CIT.cit, vol.3, p.418;          
      

ىانس ؛  22ع السابؽ، ص جػ؛ يوشع براور، المر 222ع السابؽ، ص جػأرنست باركر، المر 
 .228ع السابؽ، ص جػإبرىارد ماير، المر 

(22 )                 Van Cleve (Thomas C), The Fifth Crusdae,pp.387; 
Michaud (M.); op.cit, vol.3, p.418-419;    

 .222-222 محمود سعيد عمراف، الحممة الصميبية الخامسة، ص     
 .82، مصدر سابؽ، ص أولفر أوؼ  بادربورف( 28)

Van Cleve (Thomas C), The Fifth Crusdae, pp.387; Michaud (M.); 
op.cit, vol.3, p.419. 

 .82، مصدر سابؽ، ص أولفر أوؼ  بادربورف( 22)
Van Cleve (Thomas C), The Fifth Crusdae, pp.387; Michaud (M.), 
op.cit, vol.3, p.419. 

 (22 )Eracles; op.cit, p.322-323;                                               
 .82، مصدر سابؽ، ص أولفر أوؼ  بادربورف   

Van Cleve (Thomas C), The Fifth Crusdae, pp.388. 
 (22 )Eracles; OP.CIt, p.322-323;                                               

 .82، مصدر سابؽ، ص أولفر أوؼ  بادربورف   
Van Cleve (Thomas C), The Fifth Crusdae, pp.388. 

 .82أولفر أوؼ بادربورف، مصدر سابؽ، ص ( 22) 
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 .82أولفر أوؼ بادربورف، مصدر سابؽ، ص  (27) 
Van Cleve (Thomas C), The Fifth Crusdae, pp.388; 

 .222 محمود سعيد عمراف، الحممة الصميبية الخامسة، ص  
(22) Eracles; op.cit, p.322.                                                       
 .82؛ أولفر أوؼ بادربورف، مصدر سابؽ، ص    

Van Cleve (Thomas C), The Fifth Crusdae, pp.388; Michaud (M.), 
op.cit, vol.3, p.420;  

ستيفف رنسيماف، تاريخ الحروب الصميبية الحرب األولى وقياـ مممكة بيت المقدس،   
؛ حسيف محمد 822، ص 2جػـ(،2222ز العرينى )بيروت: نقمو إلى العربية السيد البا

تقديـ  ،ىػ(222-227ـ/2822-2272عطية، إمارة أنطاكية الصميبية والمسمموف 
 ـ(2222امعية، جػدار المعرفة ال يؼ نسيـ يوسؼ، بيتر ولياـ إدبيورى )اإلسكندرية:وز جػ

 .222، ص 
(22) Eracles; op.cit, p.322.                                                       
؛ حسيف محمد عطية، إمارة أنطاكية، ص 82؛ أولفر أوؼ بادربورف، مصدر سابؽ، ص     

222. 
: ت غريغوريوس الممطىابف العبرى، )؛ 82ولفر أوؼ بادربورف، مصدر سابؽ، ص أ (22) 

اف جػـ (، تاريخ الزماف، نقمو إلى العربية األب إسحؽ أرممة ، قدـ لو 2822ىػ/ 222
؛ ابف الفرات )ناصر 828، ص ـ ( 2222موريس فييو )بيروت : دار المشرؽ ، 

مد جػـ(، تاريخ ابف الفرات الم2222ىػ/227الديف محمد بف عبد الرحيـ بف عمى، ت: 
ص  ـ(2222الء عز الديف )بيروت: جػتحقيؽ قسطنطيف زريؽ، ون ،2جػالخامس،

نس األ( ـ2222ىػ/ 287د الديف، ت: جػقاضى القضاة أبو اليمف مالحنبمى )؛ 22
راؽ: المطبعة الحيدرية ، ، قدمو محمد بحر العمـو )العميؿ بتاريخ القدس والخميؿجػال

 .222، ص 2ػجـ (،2222
(22) Eracles; op.cit, p.322.                                                       

 Van Cleve (Thomas C), The Fifth Crusdae, pp.392; Michaud (M.), 
op.cit, vol.3, p.420;  
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؛ محمود سعيد عمراف، الحممة الصميبية 222حسيف محمد عطية، إمارة أنطاكية، ص 
 .222امسة، ص الخ

(28) Eracles; op.cit, p.322.                                                       
 Van Cleve (Thomas C), The Fifth Crusdae, pp.392; Michaud (M.), 
op.cit, vol.3, p.420;        

يبية ؛ محمود سعيد عمراف، الحممة الصم222حسيف محمد عطية، إمارة أنطاكية، ص 
 .222الخامسة، ص 

 (22) Eracles; op.cit, p.322;                                                      
 .222حسيف محمد عطية، إمارة أنطاكية، ص    

 (22) Eracles; op.cit, p.322;                                                      
 Van Cleve (Thomas C), The Fifth Crusdae, pp.392; 

؛ محمود سعيد عمراف، 822ىامش  ،222حسيف محمد عطية، إمارة أنطاكية، ص 
 .222الحممة الصميبية الخامسة، ص 

؛ بيترو. إديورى، قبرص والحروب 82أولفر أوؼ بادربورف، مصدر سابؽ، ص  (22) 
 . 22، ص 2ـ(، ط2227الصميبية )بيروت: دار الممتقى، 

ميال  222زائر شرقى البحر المتوسط يبمغ طوليا جػزيرة كبيرة مف جػفيى أما عف قبرص     
ميال سكنيا الفينيقيوف أوال ثـ غزاىا األغريؽ وحكميا المصريوف  22وأقصى عرض ليا نحو 

 Cyprasيت فييا باسـ دوالفرس والروماف فى عصور مختمفة وكاف الفينيقيوف يعبدوف أفرو 
 ـ(2222ىػ/227)ت: ،أبو عبيد اهلل البكرىيرة. أنظر: ز جػا لمعممً  Cyprusومف ثـ أصبحت

ى جػؾ" تحقيؽ عبد الرحمف عمى الحغرافية األندلس وأوربا مف كتاب: "المسالؾ والممالجػ
الء مصطفى عبد اهلل شيحو، مدينة جػ؛ ن822-822ـ (، ص 2222بيروت: دار اإلرشاد، )

غير منشورة، قسـ التاريخ، كمية  ستيرجػالقسطنطينية فى القرف العاشر الميالدى، رسالة ما
 .2ـ، ص 2222امعة القاىرة جػاآلداب، 

(22) Eracles; op.cit, p.322;                                                      
 .82أولفر أوؼ بادربورف، مصدر سابؽ، ص      

 Cf: Van Cleve (Thomas C), The Fifth Crusdae, pp.392; 
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 .22يورى، قبرص، ص بيترو. إد   
(27) Eracles; op.cit, p.322.                                                    

 Cf: Van Cleve (Thomas C), The Fifth Crusdae, pp.392; 
 . 222؛ حسيف محمد عطية، إمارة أنطاكية، ص 22بيترو. إديورى، قبرص، ص     

 (22 )Eracles; op.cit, p.322;                                                      
 .222محمود سعيد عمراف، الحممة الصميبية الخامسة، ص       
   سماىا الروماف ،نشاء الفينيقييفإميناء قديـ مف أما عف بيروت: فيى مدينة             

Berylus  انت وك سطس فى القرف األوؿ قبؿ الميالدىعمارتيا عمى عيد أوغ تدجػو
ا ميما لمروماف، ومف مراكز الثقافة الييالنية فى الشرؽ األدنى. عنيا أنظر: معسكرً 

، صورة ـ(288ىػ /222: ، تابف حوقؿ )أبو القاسـ بف حوقؿ النصيبي
؛ صالح بف يحيى 228، ص (ـ2272، نشورات دار مكتبة الحياةاألرض)بيروت: م

(، تاريخ بيروت وأمراء ـ2222ىػ/222: لح بف يحيى بف صالح بف الحسيف، ت)صا
 . 2-2ـ(، ص 2222بنى الغرب )بيروت: دار الفكر الحديث، 

 (22 )Eracles; op.cit, p.322;                                                  
؛ محمود سعيد عمراف، الحممة الصميبية  82أولفر أوؼ بادربورف، مصدر سابؽ، ص 

 .222الخامسة، ص 
 (22 )Eracles; op.cit, p.322-323;                                               

؛ محمود سعيد عمراف، الحممة  82أولفر أوؼ بادربورف، مصدر سابؽ، ص      
 .222الصميبية الخامسة، ص 

ذورىا إلى األراضى المقدسة جػماعة رىبانية عسكرية محاربة، تمتد جػاالسبتارية: ىى ( 22) 
 يرارد مف أمالفى،جػماعة جػع تأسيس ىذه الجػممة الصميبية األولى، وير إلى ما قبؿ الح
البابوية بيذه  تـ اعترف2222ماعة، وفى سنة جػلالتيف إلى ىذه المف اوقد انضـ كثير 

وناثاف ريمى سميث، االسبتارية جػيا أنظر: حقوقيا فى بالد الشاـ وأوربا. عنماعة وبجػال
صبحى  :مةجػـ، تر 2222-2222س وقبرص فرساف القديس يوحنا فى بيت المقد

، سعيد 222،  22، 22ـ(، ص 2222ابى )دمشؽ: مركز الدراسات العسكرية، جػال
 .227، ص 2جػعبد الفتاح عاشور، الحركة الصميبية، 
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القديسة ماريا األلمانية إلى ماعة الفرساف التيوتوف، أو فرساف جػع نشأة جػالتيوتوف: تر ( 28)
مستشفى صغيرة  -فى عيد بمدويف األوؿ –األلماف  جػاجػالحـ، حيف أقاـ 2222عاـ 

وحصؿ األلماف بداية األمر عمى مساعدة يـ، جػاجػألمانية لرعاية ح ةوكنيسة ومضيف
بينيما حتى أعمف البابا كمستيف الثانى  جػث اندمادوربما ح ،ماعة االسبتاريةجػ
ية، إمارة أنطاكية، ـ( استقالؿ التيوتوف. عنيا أنظر: حسيف محمد عط2222-2222)

 . 222ىامش  822-822ص 
(22)                                                       Eracles; op.cit, p.322. 
(22 )Eracles; op.cit, p.322.                                                       Cf: Van 

Cleve (Thomas C), The Fifth Crusdae, pp.389; 
األشرؼ الممؾ الغسانى، )؛ 82ر أوؼ بادربورف، مصدر سابؽ، ص أولف وكذلؾ: 

وىر جػد المسبوؾ والجػ، العسـ(2222ىػ/222إسماعيؿ بف العباس بف عمى، ت: 
، مخطوط بمعيد احياء المخطوطات العربية، رقـ لمحبوؾ فى أخبار الخمفاء والمموؾا

 ؛ الحنبمى،22، ص 2جػ، 2 جػبؽ، مابف الفرات، مصدر سا ؛ 822تاريخ، ورقة  2222
 .222، ص 2جػميؿ، جػاألنس ال

 (22)                                             .         Eracles; op.cit, p.323  
 جػـ(، مفر 2822ىػ/227ماؿ الديف أبو عبد اهلل محمد بف سميـ، ت: جػابف واصؿ )    

، ص ـ(2227)القاىرة: ماؿ الديف الشياؿجػتحقيؽ:  2جػالكروب فى أخبار بني أيوب،
822. 

Cf: Van Cleve (Thomas C), The Fifth Crusdae, pp.723-724.            
وكاف  ا: ىو احد أتباع فيميب أغسطس ممؾ فرنسJean de Brienneاف دى بريف جػ (22)

انت قد ـ، وك2822ممكة بيت المقدس عاـ ممف ماريا وريثة  جػىذا األخير قد رشحو لمزوا
اف جػا ليا، فتـ ترشيح جػا عمييا اف تختار زو بمغت السابعة عشرة فى ذلؾ الوقت، فكاف لزامً 

ا فى الحممة الصميبية الخامسة. ا ىامً ورً دا ليا وقد بمغ سف الستيف، وقد لعب جػدى بريف زو 
 ;Eracles; op.cit, p.317-319                                    نظر: أ
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رنسيماف، تاريخ الحروب الصميبية الحرب األولى وقياـ مممكة بيت المقدس،  ستيفف    
-827، ص 2جػ، 2، ط2جػـ(،2222نقمو إلى العربية السيد الباز العرينى )بيروت: 

828. 
 . 222محمود سعيد عمراف، الحممة الصميبية الخامسة، ص  (27)

مى بفمسطيف، شيدت بيف بجػقميـ الفيى بمدة مف أقدـ بمداف اإل أما عف نابمس:    
ـ، واستولى عمييا الصميبيوف 222 عاـا عمى يد المسمميف يـ، تـ فتح78-72سنتى 

ـ، وسماىا بعض العرب 2222ـ، واستعادىا صالح الديف األيوبى عاـ 2222 عاـ
زبورغ ، وصؼ األراضى المقدسة فى فمسطيف، يوحنا فور دمشؽ الصغرى. أنظر: 

، ص 2ط ،( 2227، األردف: دار الشروؽالبيشاوى )مة وتعميؽ سعيد عبد اهلل جػتر 
 .222؛ ابف حوقؿ، مصدر سابؽ، ص 2، ىامش 82

(22) Eracles; op.cit, p.323-324;                                         Cf: 
Van Cleve (Thomas C), The Fifth Crusdae, pp.389, 395; 

 222ة، ص محمود سعيد عمراف، الحممة الصميبية الخامس 
(22) Eracles; op.cit, p.323-324;                                                

      Cf: Van Cleve (Thomas C), The Fifth Crusdae, pp.389, 395;     
 222محمود سعيد عمراف، الحممة الصميبية الخامسة، ص         

 (22) Eracles; op.cit, p.323-324;                                               
       Cf: Van Cleve (Thomas C), The Fifth Crusdae, pp.389, 39;.  

 822محمود سعيد عمراف، الحممة الصميبية الخامسة، ص      
(22) Eracles; op.cit, p.323-324;                                                

      Cf: Van Cleve (Thomas C), The Fifth Crusdae, pp.389, 395; 
 822محمود سعيد عمراف، الحممة الصميبية الخامسة، ص     

 (28) Eracles; op.cit, p.323-324;                                               
  Cf: Van Cleve (Thomas C), The Fifth Crusdae, pp.389, 395; 

 822راف، الحممة الصميبية الخامسة، ص محمود سعيد عم    



 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نجـالء حسين محمد توفيقد/  

- 222 - 

 

 (22) Eracles; op.cit, p.323-324;                                               
  

Cf: Van Cleve (Thomas C), The Fifth Crusdae, pp.389, 395; 
 822محمود سعيد عمراف، الحممة الصميبية الخامسة، ص 

(22) Eracles; op.cit, p.323-324;                                                
مقب بعز الديف، ت: أبو الحسف عمى بف أبى الكـر المابف األثير، )         

، ص 28 جػ ،ـ(2272، (، الكامؿ فى التاريخ )بيروت: دار صادرـ2828ىػ/222
ـ (، مرآة 2822ىػ/222وزى )أبو المظفر شمس الديف، ت : جػسبط ابف ال؛ 282

مس دائرة جػ: مطبعة مىػ )اليند222ػ222زماف فى تاريخ األعياف، وقائع سنة ال
، ص 2، طزء الثانىجػ، القسـ األوؿ مف الـ(2222المعارؼ العثمانية بحيدر آباد ، 

رى، الثالث عشر جػعمى، ت: فى القرف السابع الي ؛ الحريرى )أحمد بف222
، حقؽ لمالعيف عمى ديار المسمميفا جػفرنال جػ، األعالـ والتبييف فى خرو الميالدى(

ـ (، ص 2222، دار المالح : مكتبةوعمؽ عميو وقدـ لو، سييؿ ذكار )دمشؽ نصو
 ؛ النويرى )شياب الديف أحمد822 ص ،2جػ؛ ابف واصؿ، مصدر سابؽ، 22-22

ـ(، نياية األرب فى فنوف األدب، تحقيؽ: محمد ضياء الديف 2828ىػ/722ت: 
 ة: الييئة المصرية العامة لمكتابى زيادة )القاىر عة محمد مصطفجػالريس، مرا

؛ ابف كثير )عماد الديف أبو الفداء إسماعيؿ بف عمر، ت: 72، ص82جػـ( 2228
ص  2، ط22جػ،ـ(2222ـ(، البداية والنياية )بيروت: مكتبة المعارؼ، 2227ىػ/772
72 . 

 المصدر السابؽ، وزىجػ؛ سبط ابف ال282، ص 28جػابف األثير، المصدر السابؽ،  (22) 
؛ ابف كثير، المصدر 72، ص 82جػ ،؛ النويرى، المصدر السابؽ222، ص 2جػ، 8القسـ 

 .72، ص 22 جػالسابؽ، 
Eracles; op.cit, p .324.                                                 

 .822، ص 2جػالكروب،  جػمفر ( 22)
وزى، المصدر السابؽ جػ؛ سبط ابف ال282، ص 28جػابف األثير، المصدر السابؽ، ( 27)

؛ الحريرى، 72، ص 82جػ ،؛ النويرى، المصدر السابؽ222، ص 2جػ، 8القسـ 
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؛ ابف واصؿ، 828ابؽ، ص ؛ ابف العبرى، مصدر س22-22مصدر سابؽ، ص 
 .827-822؛  الغسانى، مصدر سابؽ، ورقة 822-822، 2جػ مصدر سابؽ

 وزى، المصدر السابؽجػ؛ سبط ابف ال282ص ، 28جػابف األثير، المصدر السابؽ، ( 22)
؛ الحريرى، 72، ص 82جػ ،؛ النويرى، المصدر السابؽ222، ص 2جػ، 8القسـ 

؛ ابف واصؿ، 828بؽ، ص ؛ ابف العبرى، مصدر سا22-22مصدر سابؽ، ص 
 .827-822؛  الغسانى، مصدر سابؽ، ورقة 822-822 ص ،2جػ مصدر سابؽ

 وزى، المصدر السابؽجػ؛ سبط ابف ال282، ص 28جػ، ابف األثير، المصدر السابؽ( 22) 
؛  النويرى، المصدر 822، 2جػ؛ ابف واصؿ، مصدر سابؽ، 222، ص 2جػ، 8القسـ 

 .72، ص 82جػالسابقف 
 فا عمى الطريؽ المؤدية إلى القدسنوب الشرقى مف ياجػأما عف المد فيى بمدة فى ال     

وسماىا  Vespasians diospolis يسفسباسيانس ديوسبول كانت أياـ الروماف تدعى
المدفوف فى كنيستيا. عنيا أنظر:  جػور جػنسبة إلى القديس  Georgesالصميبيوف 

ميا عف األصؿ جػـ( تر 2272-2222ىػ/222-222رحمة بنياميف )بنياميف التطيمى، 
، 22ص ، 2ـ(، ط2222العبرى، عزرا حداد، مصدرة بمقدمة عباس العزاوى )بغداد: 

مة وتعميؽ، سعيد عبد اهلل البشاوى، جػوصؼ األرض المقدسة، وتر  ارد،؛ بورش2ىامش 
ص  ـ(،2222األردف: دار الشروؽ،  -عة وتدقيؽ، مصطفى الحيارى )عمافجػمرا

222. 
 .822ص، 2جػابف واصؿ، مصدر سابؽ، ( 72)
القسـ  وزى، مصدر سابؽ،جػ؛ سبط ابف ال282، ص 28جػ، سابؽمصدر  ابف األثير،( 72)

أبى شامة )عبد الرحمف بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف  ؛ أبو شامة222 ، ص2جػ، 8
اؿ القرنيف السادس والسابعغ جػـ ر جػـ (، ترا2827ىػ/222عثماف شياب الديف ، ت : 

المعروؼ بالذيؿ عمى الروضتيف، صححو/ محمد زاىد بف الحسيف الكوثرى، عنى بنشره 
، ص 8ـ(، ط2272بؿ، جػدار ال ع أصولو، السيد عزت العطار الحسينى )بيروت:جػورا

، ص 82جػ ،سابؽالنويرى، مصدر  ؛822، 2جػابف واصؿ، مصدر سابؽ، ؛  228
 .72، ص 22 جػ، مصدر سابؽ؛ ابف كثير، 72
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 وزى، المصدر السابؽ،جػ؛ سبط ابف ال282، ص 28جػابف األثير، المصدر السابؽ، ( 78)
ابف واصؿ، ؛ 228ص  المصدر السابؽ، ؛ أبو شامة،222، ص 2جػ، 8القسـ 

 ؛ ابف كثير،72، ص 82جػ ،النويرى، المصدر السابؽ ؛822، 2جػسابؽ، المصدر ال
؛ 827-822سبوؾ، ورقة الم دجػ، الغسانى، العس72، ص 22 جػ، المصدر السابؽ

ماف فى تاريخ أىؿ الزماف، جػـ(، عقد ال2222ىػ/222العينى) بدر الديف محمود)ت:
ورقة  ، 2227تاريخ، ميكروفيمـ  2222رقـ  ،27 جػ مخطوط بدار الكتب المصرية،

77. 
Eracles; op.cit, p .324.   

 ،وزى، المصدر السابؽجػ؛ سبط ابف ال282، ص 28جػابف األثير، المصدر السابؽ،  (72)
؛ ابف واصؿ، مصدر 228ص  مصدر سابؽ،ػ ؛ أبو شامة،222، ص 2جػ، 8القسـ 
، مصدر سابؽ ؛ ابف كثير،72ص ، 82جػ ،سابؽالنويرى، مصدر ؛ 822، 2جػسابؽ، 

المصدر ؛ العينى، 827-822المسبوؾ، ورقة  دجػ، الغسانى، العس72، ص 22 جػ
 .77، ورقة 27 جػالسابؽ،

نية التى حظيت باىتماـ كبير مف قبؿ أما عف مدينة بيساف: فيى إحدى المدف الفمسطي    
يا مدينة صغيرة بال أسوار غرافييف بأنجػ، وقد ذكرىا بعض الالقادة العسكرييف واالدارييف

ىامش 22. عنيا أنظر: يوحنا فورزبورغ، مصدر سابؽ، ص أنيار وأعيفو ذات بساتيف 
 227؛ بنياميف التطيمى، مصدر سابؽ، ص 22، وبورشارد، مصدر سابؽ، ص 2

؛ ليمى محمد القاسمى الطرشوبى، إقميـ الخميؿ فترة الحروب الصميبية فى القرف 8ىامش 
، 2222امعة القاىرة، جػدى، رسالة دكتوراه غير منشورة كمية اآلداب الثانى عشر الميال

 .7ص 
الذىبى )الحافظ شمس الديف أبى عبد اهلل محمد ؛ 282، ص 28جػابف األثير، الكامؿ،  (72)

فى خبر مف غبر، حققو،  العبر ،ـ(2222-2227ىػ/722، ت : بف عثمافبف أحمد 
، ـ(2222)بيروت: دار الكتب العممية، ر محمد السعيد بف بسيونى زغموؿ جػأبو ىا

مصدر  ؛ العينى،72، ص 22 جػ، مصدر سابؽ ؛ ابف كثير،72 222، ص 2جػ
)محمد بف محمد بف بيادر، ت:  ؛ ابف بيادر77، ورقة 27 جػ سابؽ،
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ـ(، فتوح النصر فى تاريخ مموؾ مصر" مخطوط بدار الكتب المصرية، 2272ىػ/277
 .22، ورقة 2جػ، 22222 تاريخ، ميكروفيمـ 8222، رقـ جػ8

 وزى، المصدر السابؽ،جػ؛ سبط ابف ال282، ص 28جػابف األثير، المصدر السابؽ،  (72)
النويرى، المصدر ؛ 228ص  المصدر السابؽ، ؛ أبو شامة،222، ص 2جػ، 8القسـ 

ىػ 728ابف ايبؾ الدوادارى) أبو بكر بف عبد اهلل، ت:  ؛72، ص 82جػ السابؽ،
زء السابع، الدر المطموب فى أخبار مموؾ جػامع الغرر، الجػر و ـ( ، كنز الدر 2222/

؛ 222، ص 7جػ، ـ (2278بنى أيوب، تحقيؽ : سعيد عبد الفتاح عاشور) القاىرة: 
 .77، ورقة 27 جػ؛ العينى، 222، ص 2جػالذىبى، العبر، 

الرـو فيى بميدة لطيفة بيف بيساف ونابمس مف أعماؿ فمسطيف، كاف  :الوتجػأما عف عيف    
ـ. أنظر: 2222 عاـقد استولوا عمييا مدة ثـ استنقذىا منيـ صالح الديف األيوبى 

ـ البمداف جػـ(، مع2882ىػ/282ياقوت الحموى )شياب الديف أبو عبد اهلل، ت: 
 .277، ص 2جػ)بيروت: دار الكتاب العربى، د.ت(، م

 ، المصدر السابؽوزىجػسبط ابف ال ؛282، ص 28جػابف األثير، المصدر السابؽ،  (72)
مصدر الابف واصؿ،  ؛228ص  المصدر السابؽ،؛ أبو شامة،222، ص 2جػ، 8القسـ 

؛ ابف كثير، 72، ص 82جػ ،؛ النويرى، المصدر السابؽ 822، ص 2جػالسابؽ، 
 72، ص 22 جػ، المصدر السابؽ

 .822، ص 2جػالسابؽ، مصدر الابف واصؿ،  (77) 
وزى، المصدر السابؽ جػ؛ سبط ابف ال282، ص 28جػابف األثير، المصدر السابؽ،  (72)

النويرى، المصدر ؛  228ص  المصدر السابؽ، ؛ أبو شامة،222، ص 2جػ، 8القسـ 
 .72، ص 82جػالسابؽ، 

(72) James of vitry writes to Honorius III Describing Events During 
The Siege of Damietta “August 1218-September 1219” in: Smith 
(Jonathan Riely) and Louise; the Crusdaes idea and reality 1095-
1274 Documents of Medieval History (London, 1981).p.165 

No.45; 
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رف الثالث عشر خالؿ النصؼ األوؿ مف الق عبد المطيؼ عبد اليادى، الحركة الصميبية
امعة جػ -وراه، كمية اآلداباؾ دى فيترى، رسالة دكتجػالميالدى مف خالؿ كتابات 

 .222، ص ـ2227الزقازيؽ، 
 ،وزى، المصدر السابؽجػ؛ سبط ابف ال282، ص 28جػابف األثير، المصدر السابؽ،  (22)

؛ النويرى، المصدر 228ص  مصدر سابؽ، ؛ أبو شامة،222، ص 2جػ، 8القسـ 
 .72، ص 82جػ ،السابؽ

 وزى، المصدر السابؽجػسبط ابف ال ؛282، ص 28جػابف األثير، المصدر السابؽ،  (22)
؛ ابف واصؿ،  228ص  المصدر السابؽ، ؛ أبو شامة،222، ص 2جػ، 8القسـ 

 .72، ص 82جػ ،؛  النويرى، المصدر السابؽ822،  2جػالمصدر السابؽ، 
 .282، ص 28جػالكامؿ فى التاريخ،  (28)
 .822، ص 2جػالكروب،  جػمفر  (22)
وزى، المصدر جػ؛ سبط ابف ال282، ص 28جػؽ، ابف األثير، المصدر الساب( 22)

؛ ابف 228ص  المصدر السابؽ، ؛ أبو شامة،222-222، ص 2جػ، 8القسـ ،السابؽ
 .77، ورقة 27 جػ؛ العينى، 827، 72، ص 22 جػ، المصدر السابؽ يركث

 .282، ص 28 جػالكامؿ فى التاريخ، ( 22)
، ص 28جػثير، المصدر السابؽ، ابف األ؛ 822، ص 2جػالكروب،  جػمفر  ابف واصؿ، (22)

؛ أبو 222-222، ص 2جػ، 8القسـ  ،وزى، المصدر السابؽجػ؛ سبط ابف ال282
أبو الفداء )عماد الديف اسماعيؿ بف محمد، ت: ؛ 228ص  المصدر السابؽ، شامة،
، امعية، د. ت(جػفى أخبار البشر )بيروت: دار المعرفة ال المختصرـ(، 2222ىػ/728

 .77، ورقة 27 جػ مصدر سابؽ، نى،؛ العي227، ص 2جػ
بانياس: كورة ومدينة صغيرة وحصف بسواحؿ حمص عمى البحر المتوسط، وكانت ( 27)

، كاف  Caesarea Philippi قيصرية فيميبى تسمى فى العصر الرومانى باسـ
ـ. أنظر: 2222نة ـ، واستعادىا المسمموف س2222 عاـالصميبيوف قد استولوا عمييا 

 27مصدر سابؽ، ص  ،؛ بورشارد8ىامش  222ص  مصدر سابؽ، مىبنياميف التطي
ـ( فى 2227-2222) الراىب الروسى دانياؿ جػ؛ دانياؿ الروسى، رحمة ح2ىامش 
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)دمشؽ: دار  22جػ  ،الموسوعة الشامية فى تاريخ الحروب الصميبية سييؿ زكار كتاب:
 .228ص ـ(، 2222الفكر، 

المصدر السابؽ  ابف األثير، :وكذلؾ ؛822، ص 2جػالكروب،  جػ، مفر ابف واصؿ( 22)
-222، ص 2جػ، 8القسـ  ،وزى، المصدر السابؽجػ؛ سبط ابف ال282، ص 28جػ

 .72، ص 22 جػ، المصدر السابؽ ؛ ابف كثير،222
؛ 77ورقة ،  27جػمصدر سابؽ، ، العينى، 822، ص 2جػالكروب،  جػابف واصؿ، مفر  (22)

 .22، ورقة 2جػر، مصدر سابؽ، ابف بياد
: بكسر أولو وفاء مكسورة وياء مثناه مف تحت ونوف: قرية مف أعماؿ حوراف عف خسفيفأما   

ا. بعد نوى فى طريؽ مصر بيف نوى واألردف وبينيا وبيف دمشؽ خمسة عشر فرسخً 
 .272، 8 جػظر: ياقوت الحموى، مصدر سابؽ، مأن

 المصدر السابؽ ر،ابف األثي : وكذلؾ؛  822، ص 2جػالكروب،  جػ، مفر ابف واصؿ( 22)
-222، ص 2جػ، 8القسـ  ،وزى، المصدر السابؽجػ؛ سبط ابف ال282، ص 28جػ

 . 72، ص 22 جػ، مصدر سابؽ؛ ابف كثير، 222
، 2 جػياقوت الحموى، مصدر سابؽ، مأنظر: أما عف نوى: فيى بميدة مف أعماؿ حوراف.   

222. 
 المصدر السابؽ ف األثير،اب :وكذلؾ؛  822، ص 2جػالكروب،  جػ، مفر ابف واصؿ (22)

-222، ص 2جػ، 8القسـ  ،وزى، المصدر السابؽجػ؛ سبط ابف ال282، ص 28جػ
 .72، ص 22 جػ، المصدر السابؽ ؛ ابف كثير،222

مصدر . أنظر: بورشارد  SUITEأطراؼ السواد: منطقة ببالد الشاـ عرفت باسـ سوتيا  (28)
 .2ىامش  272، صمحمود سعيد عمراف، الحممة ؛ 2ىامش  28ص سابؽ، 

 المصدر السابؽ ابف األثير، :وكذلؾ ؛822، ص 2جػالكروب،  جػ، مفر ابف واصؿ (22)
 . 282، ص 28جػ

Eracles; op.cit, p .324. 
ابف األثير، المصدر السابؽ،  :وكذلؾ ؛822، ص 2جػالكروب،  جػ، مفر ابف واصؿ (22)

-222، ص 2جػ ،8القسـ  ،وزى، المصدر السابؽجػ؛ سبط ابف ال282، ص 28جػ
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: تتمة المختصر فى أخبار ؛ ابف الوردى228مصدر سابؽ، ص  ؛ ابو شامة،222
 .228، ص 2، ط8جػ ،ـ(2222البشر )بيروت: دار الكتب العممية، 

ـ جػالصفر: بالضـ وتشديد الفاء: مكاف بدمشؽ: أنظر: ياقوت الحموى، مع جػأما عف مر   
 .222، ص  2 جػالبمداف، م

وزى، المصدر السابؽ جػ؛ سبط ابف ال282، ص 28جػالمصدر السابؽ، ابف األثير،  (22)
األعالـ، ص  ؛ الحريرى،228ـ، جػبو شامة، تراأ ؛222-222، ص 2جػ، 8القسـ 

، ورقة 27جػؽ، ؛ العينى، مصدر ساب827، ورقة 27 جػبؽ، ؛ الغسانى، مصدر سا22
77. 

  .22مصدر سابؽ، ص ؛ أولفر أوؼ بادربورف،     
وزى، المصدر السابؽ جػ؛ سبط ابف ال282، ص 28جػألثير، المصدر السابؽ، ابف ا (22)

ابف واصؿ، مصدر سابؽ، ؛ 228ـ، جػبو شامة، تراأ ؛222-222، ص 2جػ، 8القسـ 
 .822، ص 2جػ

اؿ دمشؽ شرقى صور بينيما احؿ بحر الشاـ مف أعمفيى مدينة عمى س :عف صيداأما     
، مصدر ؛ بنياميف التطيمى227، ص 2 جػم ،مصدر سابؽ خ. أنظر: ياقوت،ستة فراس

 .22ص  مصدر سابؽ، ، بوررشارد،8ىامش  22-22سابؽ، ص 
 وزى، المصدر السابؽجػ؛ سبط ابف ال282، ص 28جػابف األثير، المصدر السابؽ،  (27)

مصدر سابؽ،  ابف واصؿ،؛ 228ـ، جػبو شامة، تراأ ؛222-222، ص 2جػ، 8القسـ 
، سابؽ؛ العينى، مصدر 827، ورقة 27 جػ، سابؽ ؛ الغسانى، مصدر822ص  2جػ
 .77ورقة  27جػ

لممؾ الصميبى ا باسـ شقيؼ أرنوف، وقد شيدىا اأما عف الشقيؼ: فيى قمعة تعرؼ أيضً   
ماعة فرساف جػا لوكانت القمعة مركزً  ،ـ2222ير الميطانى فى سنة وى عمى نجػفولؾ األن

قرب بانياس مف أرض دمشؽ بينيا وبيف بؿ جػالداوية، كما أنيا حصينة وفى كيؼ مف ال
، ، ياقوت الحموى2ىامش  27ص مصدر سابؽ، ، أنظر: بورشاردالساحؿ. عنيا 
 .222، 2 جػم مصدر سابؽ،
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وزى، المصدر السابؽ جػ؛ سبط ابف ال282، ص 28جػابف األثير، المصدر السابؽ،  (22)
مصدر سابؽ، ، ابف واصؿ؛ 228ـ، جػشامة، ترا أبو؛، 222-222، ص 2جػ، 8القسـ 

 .822، ص  2جػ
وزى، المصدر السابؽ جػ؛ سبط ابف ال282، ص 28جػابف األثير، المصدر السابؽ،  (22)

مصدر ابف واصؿ، ؛ 228ـ، جػبو شامة، تراأ ؛222-222، ص 2جػ، 8القسـ 
؛ العينى، مصدر 827، ورقة 27 جػ، سابؽ؛ الغسانى، مصدر 822، ص  2جػسابؽ،
 .77، ورقة 27جػ، سابؽ

 المصدر السابؽ ابف األثير، :. وكذلؾ72، ص 22 جػمصدر سابؽ، ابف كثير،  (222)
، 2جػمصدر سابؽ، ابف واصؿ، ؛ 228ـ، جػبو شامة، تراأ ؛222؛ 282، ص 28جػ

 .77، ورقة 27جػ، سابؽ؛ العينى، مصدر 822ص 
، 28جػابف األثير، المصدر السابؽ،  ؛. 72، ص 22 جػابف كثير، مصدر سابؽ،  (222)

، ص 2جػ؛ ابف واصؿ، مصدر سابؽ، 228ـ، جػ؛ أبو شامة، ترا222؛ 282ص 
 .77، ورقة 27جػ؛ العينى، مصدر سابؽ، 822

مصدر ابف واصؿ، ؛ 228ـ، جػبو شامة، ترا؛ أ288، ص 28جػالكامؿ فى التاريخ، ( 228)
 .822، ص 2جػسابؽ، 

 .822، ص  2جػالكروب،  جػمفر ( 222)
؛ ابف أيبؾ 228ـ، جػبو شامة، تراأ ؛72، ص 22 جػ، المصدر السابؽ ابف كثير،( 222)

 .77، ورقة 27جػ، سابؽ؛ العينى، مصدر 222، ص  7جػمصدر سابؽ، ، الدوادارى
؛ ابف أيبؾ 228ـ، جػبو شامة، ترا؛ أ 72، ص 22 جػمصدر سابؽ، ابف كثير، ( 222)

 .77، ورقة 27جػ، سابؽ؛ العينى، مصدر 222، ص  7جػمصدر سابؽ، الدوادارى، 
؛ ابف 228ـ، جػو شامة، تراأب :وكذلؾ؛  72، ص 22 جػمصدر سابؽ، ابف كثير، ( 222)

، 27جػ، السابؽمصدر ال؛ العينى، 222، ص  7جػ المصدر السابؽ، ،الدوادارىأيبؾ 
 .77ورقة 

؛ ابف 228ـ، جػ؛ وكذلؾ: أبو شامة، ترا 72، ص 22 جػابف كثير، مصدر سابؽ، ( 227)
، 27جػ؛ العينى، المصدر السابؽ، 222، ص  7جػالسابؽ،  أيبؾ الدوادارى، المصدر

 .77ورقة 
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؛ ابف 228ـ، جػ؛ وكذلؾ: أبو شامة، ترا 72، ص 22 جػابف كثير، مصدر سابؽ، ( 222)
، 27جػ؛ العينى، المصدر السابؽ، 222، ص  7جػأيبؾ الدوادارى، المصدر السابؽ، 

 .77ورقة 
 ،وزى، المصدر السابؽجػ؛ سبط ابف ال288ص ، 28جػابف األثير، المصدر السابؽ،  (222)

 .222-222، ص 2جػ، 8القسـ 
 .222، ص 2جػ، 8مرآة الزماف، ؽ (222)
لؼ مقصورة األوؿ، بميدة بالشاـ مف سكوف الضاد وراء وأأما عف بصرى: بضـ الباء و   

 ، المشترؾ وضعاالحموى نظر: ياقوت. ادمشؽ، كما أنيا قصبة كورة حورافماؿ أع
مصدر ، بورشارد ، 27، ص  8ـ(،ط2222صقعًا) بيروت: عالـ الكتب، والمفترؽ 

 .2ىامش  22ص سابؽ، 
، 28جػابف األثير، المصدر السابؽ،  ؛77-72، 22جػ المصدر السابؽ، ابف كثير، (222)

؛ ابف 222-222، ص 2جػ، 8القسـ  ،وزى، المصدر السابؽجػ؛ سبط ابف ال288ص 
 .22 ، ص2جػ،  2 جػم مصدر سابؽ، الفرات،

، 28جػ؛ ابف األثير، المصدر السابؽ، 77-72، 22جػابف كثير، المصدر السابؽ،  (228) 
؛ ابف 222-222، ص 2جػ، 8وزى، المصدر السابؽ، القسـ جػ؛ سبط ابف ال288ص 

 .22، ص 2جػ،  2 جػالفرات، مصدر سابؽ، م
، 28جػ بؽالمصدر السا ؛ ابف األثير،77-72، 22جػابف كثير، المصدر السابؽ،  (222)

؛ ابف 222-222، ص 2جػ، 8وزى، المصدر السابؽ، القسـ جػ؛ سبط ابف ال288ص 
 .22، ص 2جػ،  2 جػالفرات، مصدر سابؽ، م

 ،وزى، المصدر السابؽجػ؛ سبط ابف ال288، ص 28جػابف األثير، المصدر السابؽ،  (222)
 . 77-72، 22جػالمصدر السابؽ، ؛ ابف كثير، 222، ص 2جػ، 8القسـ 

أما عف حمص بالكسر ثـ السكوف، والصاد الميممة، بمدة قديمة تقع فى طرفيا القبمى قمعة    
حصينة عمى تؿ كبير عاؿ، وىى بيف دمشؽ وحؿ فى نصؼ الطريؽ. أنظر: ياقوت 

؛   2 ىامش 282ص مصدر سابؽ، ، بنياميف التطيمى، 222-228، ص 8جػمـ، جػمع
 .228ص مصدر سابؽ، ابف حوقؿ، 

 . 77-72، 22جػمصدر سابؽ، ابف كثير،  ؛228ـ، جػمة، ترابو شاأ (222)
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 .228اؿ القرنيف، ص جػـ ر جػترا (222)
 ،وزى، المصدر السابؽجػ؛ سبط ابف ال288، ص 28جػابف األثير، المصدر السابؽ،  (227)

الغسانى، ؛ 77-72، ص 22جػمصدر سابؽ، ابف كثير، ؛ 222-، ص2جػ، 8القسـ 
 .77، ورقة 27جػ، سابؽ؛ العينى، مصدر 827، ورقة 27 جػ، سابؽمصدر 

 .272ص ع سابؽ، جػمر ، سعيد عمرافمحمود  (222)
 ،وزى، المصدر السابؽجػ؛ سبط ابف ال288، ص 28جػابف األثير، المصدر السابؽ،  (222)

؛ الغسانى، 77-72، ص 22جػ مصدر سابؽ، ؛، ابف كثير،222-، ص2جػ، 8القسـ 
 .77، ورقة 27جػ، سابؽينى، مصدر ؛ الع827، ورقة 27 جػ، سابؽمصدر 

وزى، المصدر السابؽ، جػ؛ سبط ابف ال288، ص 28جػابف األثير، المصدر السابؽ، ( 282)
؛ الغسانى، 77-72، ص 22جػ؛، ابف كثير، مصدر سابؽ، 222-، ص2جػ، 8القسـ 

 .77، ورقة 27جػ؛ العينى، مصدر سابؽ، 827، ورقة 27 جػمصدر سابؽ، 
، 27 جػ، المصدر السابؽ. الغسانى، 72، ص 22جػ مصدر السابؽ،ال ابف كثير،( 282)

 .77، ورقة 27جػ، المصدر السابؽ؛ العينى، 827ورقة 
 .22، ورقة 2جػمصدر سابؽ،  ابف بيادر،( 288)
ـ، جػبو شامة، تراأ؛ 222-، ص2جػ، 8القسـ  ،وزى، المصدر السابؽجػسبط ابف ال( 282)

 .278ص  لسابؽ،ع اجػسعيد عمراف، المر محمود  ؛ 228
ـ، جػبو شامة، تراأ؛ 222-، ص2جػ، 8القسـ  وزى، المصدر السابؽ،جػسبط ابف ال( 282)

 .22، ص ، مصر سابؽ؛ أولفر أوؼ بادربورف 228
ـ، جػبو شامة، تراأ؛ 222-، ص2جػ، 8القسـ  ،وزى، المصدر السابؽجػسبط ابف ال( 282)

 .72، ص 82جػابؽ، مصدر س؛ النويرى، 22ص  مصدر سابؽ ؛ الحريرى، 228
ـ، جػبو شامة، تراأ؛ 222-، ص2جػ، 8القسـ  ،وزى، المصدر السابؽجػسبط ابف ال( 282)

، ص 82جػالمصدر السابؽ،  ؛ النويرى،22ص المصدر السابؽ، ؛ الحريرى،  228
72. 

ـ، جػ؛ أبو شامة، ترا222-، ص2جػ، 8وزى، المصدر السابؽ، القسـ جػسبط ابف ال (287)
، ص 82جػ؛ النويرى، المصدر السابؽ، 22، المصدر السابؽ، ص ؛ الحريرى 228
72. 
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وزى، جػسبط ابف ال؛ 282 -288 –، ص 28جػابف األثير، المصدر السابؽ،  (282)
 ؛ الحريرى، 228ـ، جػبو شامة، تراأ؛ 222-، ص2جػ، 8القسـ  ،المصدر السابؽ
 .72، ص 82جػالمصدر السابؽ،  ؛ النويرى،22ص  المصدر السابؽ،

وزى، المصدر جػ؛ سبط ابف ال282 -288، ص 28جػابف األثير، المصدر السابؽ،  (282)
 ،ابف واصؿ ؛228-222ـ، جػبو شامة، تراأ؛ 222-، ص2جػ، 8القسـ  السابؽ،

 .72، ص 82جػمصدر سابؽ،  ؛ النويرى، 827، ص  2جػ مصدر سابؽ،
المصدر  وزىجػال سبط ابف ؛ 282-288، ص  28جػابف األثير، المصدر السابؽ،  (222)

 .72، ص 82جػالنويرى، مصدر سابؽ، ؛ 222-، ص2جػ، 8السابؽ، القسـ 
وزى، المصدر جػ؛  سبط ابف ال282-288، ص  28جػابف األثير، المصدر السابؽ،  (222)

 .72، ص 82جػ؛ النويرى، مصدر سابؽ، 222-، ص2جػ، 8السابؽ، القسـ 
د النفط، وىى نوع مف األسمحة، وىو وقو  وىو الذى يتولى صناعة قواريرأما عف زراؽ    

ص ع السابؽ، جػالمر وؼ . أنظر: محمود سعيد عمراف، جػعبارة عف نوع مف الخشب م
 .2ىامش  278

ىو محمد بف أبى القاسـ بف محمد أبو عبد اهلل اليكارى األمير  بدر الديف، وكاف مف  (228)
ظـ أكابر امراء الممؾ المع ، كاف مفجػاىديف ولو مواقؼ مشيورة فى قتاؿ الفرنجػالم

ثمانو إلى القدس ودفف بيا. أنظر جػوادا، وبعد استشياده نقؿ جػ، وكاف سمحا عيسى
مف  8قسـالمصدر السابؽ، وزى، جػ؛ سبط ابف ال272ص  8جػـ، مجػمع ؛ياقوت الحموى

 .2ىامش، 272، ومحمود سعيد عمراف، الحممة، 222، ص 2جػ
تحقيؽ فييـ محمد شمتوت، محمد مصطفى إبراىيـ  ،اإلسالـ، كتاب دوؿ الذىبى (222)

: ابف األثير، وكذلؾ ؛222، ص 2جػـ(،2272)القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب، 
، 2جػ، 8القسـ  ،وزى، المصدر السابؽجػسبط ابف ال؛ 282-288، ص 28جػ، الكامؿ

 .77، ص 22جػمصدر سابؽ،؛ ابف كثير، 222ص
وزى، جػ؛ سبط ابف ال282 -288، ص  28جػالسابؽ، ابف األثير، المصدر  (222) 

، ابف واصؿ ؛ 222ـ، جػبو شامة، تراأ؛ 222، ص2جػ، 8القسـ  المصدر السابؽ،
 .72، ص 82جػمصدر سابؽ،  ؛ النويرى،827، ص 2جػ، مصدر سابؽ
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ـ، جػبو شامة، تراأ؛ 222-، ص2جػ، 8القسـ  ،وزى، المصدر السابؽجػسبط ابف ال (222)
المصدر السابؽ،  ؛ النويرى،827، ص 2جػ، المصدر السابؽ، اصؿابف و  ؛ 222

 .72، ص 82جػ
وزى، المصدر جػ؛ سبط ابف ال282 -288، ص  28جػابف األثير، المصدر السابؽ،  (222)

، المصدر ابف واصؿ ؛ 222ـ، جػبو شامة، تراأ؛ 222-، ص2جػ، 8القسـ السابؽ،
 .72، ص 82جػ المصدر السابؽ، ؛ النويرى،827، ص 2جػالسابؽ، 

وزى، المصدر جػ؛ سبط ابف ال282 -288، ص  28جػابف األثير، المصدر السابؽ،  (227)
؛ ابف واصؿ، المصدر  222ـ، جػ؛ أبو شامة، ترا222-، ص2جػ، 8السابؽ، القسـ 

أولفر أوؼ  ؛72، ص 82جػ؛ النويرى، المصدر السابؽ، 827، ص  2جػالسابؽ، 
 .22بادربورف، ص 

Eracles; op.cit, p .325. 
وزى، جػ؛ سبط ابف ال282 -288، ص  28جػابف األثير، المصدر السابؽ، ( 222) 

؛ ابف واصؿ، 222ـ، جػ؛ أبو شامة، ترا222-، ص2جػ، 8المصدر السابؽ، القسـ 
 ؛72، ص 82جػ؛ النويرى، المصدر السابؽ، 827، ص  2جػالمصدر السابؽ، 
 .827، ورقة 27 جػ، سابؽالغسانى، مصدر 

وزى، المصدر جػ؛ سبط ابف ال282 -288، ص  28جػابف األثير، المصدر السابؽ،  (222)
؛ ابف واصؿ، المصدر 222ـ، جػ؛ أبو شامة، ترا222-، ص2جػ، 8السابؽ، القسـ 

؛ الغسانى، 72، ص 82جػ؛ النويرى، المصدر السابؽ، 827، ص  2جػالسابؽ، 
 .827، ورقة 27 جػمصدر سابؽ، 

؛ 222ص مصدر سابؽ، أبو شامة،  ؛ 27، ص  2 جػـ ، مجػعياقوت الحموى، م ( 222)
  .22، ص 82 جػمصدر سابؽ، النويرى، 

وزى، المصدر جػسبط ابف ال؛ 282 -288، ص  28جػابف األثير، المصدر السابؽ، ( 222)
 .77، ص 22جػ المصدر السابؽ، ؛ ابف كثير،222-، ص2جػ، 8القسـ  ،السابؽ

وزى، المصدر جػ؛ سبط ابف ال282 -288، ص  28جػؽ، ابف األثير، المصدر الساب( 228)
 .77، ص 22جػ؛ ابف كثير، المصدر السابؽ، 222-، ص2جػ، 8السابؽ، القسـ 

 .272، ص محمود سعيد عمراف، الحممة( 222)
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المصدر  ؛ أبو شامة،222-، ص2جػ، 8القسـ  ،وزى، المصدر السابؽجػسبط ابف ال (222)
 .72-77، ص 22جػدر السابؽ،المص، ابف كثير، 222ص  السابؽ،
واسع عمى ساحؿ بيف نير اليرموؾ وشقيؼ أرنوف. أنظر:  جػعيوف فيى مر  جػأما عف مر 

 272ص  ع السابؽ،جػالمر  ،فمحمود سعيد عمرا؛ 222، ص  2جػمـ، جػمعياقوت، 
 .2ىامش 

المصدر ؛ أبو شامة، 222-، ص2جػ، 8القسـ  ،وزى، المصدر السابؽجػسبط ابف ال (222)
 .22-72، 82 جػ المصدر السابؽ، النويرى، ؛222بؽ، ص السا

Eracles; op.cit, p .325.                                                            
ـ (، زبدة 2828ىػ/222رادة، ت: جػابف العديـ )كماؿ الديف عمر بف أحمد بف أبى  (222) 

، )دمشؽ: دار الكتاب العربى، الحمب مف تاريخ حمب، حققو وقدـ لو: سييؿ ذكار
، الذىبى، 222؛ ابف العبرى، مختصر الدوؿ، ص 222، ص 8جػ، 2، ط8جػـ( 2227
؛ عباس حممى إسماعيؿ، 28؛ أولفر أوؼ بادربورف، ص 222ص ، 2جػالعبر، 

ستير غير منشورة كمية جػؿ  األيوبى، رسالة ماجػالسياسة الداخمية لمسمطاف الممؾ العاد
 .227، ص  2، ممحؽ رقـ 2222لقاىرة امعة اجػاآلداب 

 .22أولفر أوؼ بادربورف، ص  (227)
 .22أولفر أوؼ بادربورف، ص  (222)
 .22أولفر أوؼ بادربورف، ص  (222)

Eracles; op.cit, p .325.                                                            
Van Cleve (Thomas C), The Fifth Crusdae, pp.393; 

 .222، ص رىارد ماير، تاريخىانس اب     
 (222) Eracles; op.cit, p .322.                                                           

Van Cleve (Thomas C), The Fifth Crusdae, pp.393;                            
.222ىانس ابرىارد ماير، تاريخ ، ص    

ع سابؽ، جػ؛ عبد المطيؼ عبد اليادى، مر 822، ص سعيد عمراف، الحممة محمود (222)
 .222ص 
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(228) Eracles; op.cit, p .322;                                                  
 .822، ص محمود سعيد عمراف، الحممة

(222 )                                                 Eracles; op.cit, p .322; 
 .222حسيف محمد عطية، إمارة أنطاكية، ص      

 .272، ص 8 جػـ البمداف، مجػمع( 222)
؛ ابف 228ـ، ص جػ؛ أبو شامة، ترا72 ، ص22جػص  مصدر سابؽ، ابف كثير،( 222)

، ص 2جػ؛ الذىبى، دوؿ اإلسالـ، 222، ص 7جػايبؾ الدوادارى، مصدر سابؽ، 
 .77ورقة  27جػمصدر سابؽ، ؛ العينى، 222


