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 تقديم
ني ؤن ؤ٢ىم بخ٣ضًم ٦خاب الؼعاٖت في  كٞغ اإلا٣ضؾت في ألاعاض ي ٌؿٗضوي َو

الض٦خىع مدمىص دمحم الغوٍط ي في  ألاؾخاط إلاالٟه ٞلؿُحن ٞترة الخغوب الهلُبُت

اث ٖضةالؿ٠ُ وال٣لمحامٗت ماجت   َامت، ، و٢ض جهضي اإلاال٠ في ٦خابه إلاىيٖى

 ؤهه ؾِؿض ٞجىة ٦بحرة في ؤٖخ٣ض حاو ٢لما ًخم٨ً ؤي باخث مً ال٣ُام بها، 
ً
ػما

 اإلاالٟاث الٗغبُت ًٖ ٖهغ الخغوب الهلُبُت التي اؾخمغث ٢غهحن مً الؼمً.

ٗض مىيٕى الخغوب الهلُبُت مً اإلاىايُ٘ الهٗبت والك٣ُت في الى٢ذ ٌ   

جلض؛ ألهه بداحت بلى حهض هٟؿه، ٞمً ًسىى في َظا اإلاىيٕى ٞٗلُه الهبر وال

غوؿُت ٢ضًمتجٟٙغ للبدث، والغحٕى بلى اإلاو  ىهاهُت هاصع ألانلُت مً تاجُيُت ٞو  ٍو

غبُت، وحٗخبر ق٣ُت ألنها اؾخمغث ٢غهحن مً الؼمً اهُت وؤعمىُت ٖو ٧اهذ في  ،وؾٍغ

بضاًتها الٛلبت للهلُبُحن بؿبب الٟغ٢ت والخىاخغ بحن اإلاؿلمحن، ٞهىا٥ الخالٞت 

انمتها ال٣اَغة،  انمتها بٛضاص والخالٞت الٟاَمُت ٖو وبلى حاهب طل٪ الٗباؾُت ٖو

الث نٛحرة مثل صولت بني مى٣ظ في قحزع وصولت بني  ج٨٣٪ اإلاى٣ُت واه٣ؿامها بلى صٍو

 ٖماع في َغابلـ.

ضٖا البابا ٞومهما ٨ًً مً ؤمغ ٣ٞض اؾخٛل الٛغب ألاوعوبي َظا ال٠ًٗ، 

بٟغوؿا بلى ٢ُام الخغب  ذ٧لحرمىه غ م في ماجم1095هىٞمبر ٖام  27ؤوعبان الثاوي في 

. و٢ض اؾخجابذ حمٕى ٦ثحرة لضٖىجه وزغحذ في خمالث قٗبُت ًضٞٗها الهلُبُت

ٞىل٨ماع وؤمُش وبُغؽ دملت حىحكى٥ وحىجُه اإلاٗضم و ٦الخماؽ الضًني، 

  ،الىاؾ٪
 
ٖلى ًض ألاجغا٥ الؿالح٣ت في آؾُا الهٛغي ٢بل  حمُٗهاث ضُبو٢ض ؤ

ُاصة ٣بء اإلا٣ضؾت. وبٗض طل٪ جدغ٦ذ مً ؤوعوبا خملت ألامغاألاعاض ي ونىلها بلى 

ُمىض الىىعمىضي وعٍمىهض ٦ىهذ  حىصٞغي البىٍىوي وعوبغث الىىعمىضي وبَى

 .غث ٦ىهذ ٞالهضعػ نىجُل وؾدًُٟ ٦ىهذ بلىا وعوب
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اعة الغخالت  ٢ؿم اإلاال٠ ٦خابه بلى ٖكغة مداوع جدضر في املخىع ألاو٫ ًٖ ٍػ

، ٞضوهىا اإلا٣ضؾت زال٫ ٞترة الهغإألاعاض ي الٛغبُحن الظًً خًغوا بلى 

باههم ٦خا وجًمىذ ،ًٖ َظٍ البالص صون ؤلاقاعة بلى مهاصع مٗلىماههم خٓاههممال 

ت الضًيُت ش ؤصب الغخالث مًولظل٪ ٌٗخبر  ،الجٖز  ،الٗلىم اإلاؿاٖضة لضعاؾت الخاٍع

  .ٞترة الخغوب الهلُبُت ألهه ٌؿلِ ألايىاء ٖلى الخُاة الاحخماُٖت والا٢خهاصًت

اعة الٗضًض مً الغخالت  الثاوي ٖكغ ال٣غن الؿاصؽ الهجغي/ قهض  اإلاُالصي ٍػ

ٖام ؾاًىل٠ اإلا٣ضؾت في ٞلؿُحن، ؤمثا٫ الغخالت ألاعاض ي بلى  الٛغبُحن والحهىص

ل ٖام م وزُىص1107-1106في الٟترة الىا٢ٗت بحن ؾىتي م وصاهُا٫ الغوس ي 1102 َع

ىخىا ٞىعػبىعٙم 1164 اعة  ٍو زحر مً اإلا٣ضؾت في الغب٘ ألا ألاعاض ي الظي خًغ لٍؼ

ُخلىؽ ٖام  ن الثاوي ٖكغ اإلاُالصيال٣غ  م وبيُامحن الخُُلي الغخالت 1130ٞو

ي وؿبى حوبخاخُا الغا م1173-1165الحهىصي ألاهضلس ي في الٟترة الىا٢ٗت بحن ؾىتي 

ىاوـ ٞى٢اؽ1175الغابي الحهىصي ٖام  وبىعقاعص مً صًغ حبل م 1185ٖام  م ٍو

ٗخبر ونٟه للمى٣ُت مً  ،لى٧يماإلا٣ضؾت في الٗهغ اإلاألاعاض ي نهُىن الظي ػاع  َو

ىا٥ تاصول٠ ٞىن ؾ٨م الظي ػاع  ما ٦خبه عخالتًل ؤٞ الٗهىع الىؾُى، َو

اإلاى٣ُت في ال٣غان الغاب٘ ٖكغ اإلاُالصي، ٦ما ؤحى اإلاال٠ ٖلى ط٦غ الغخالت ؤلاًُالُحن 

اعة الظًً   ٞلؿُحن في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ اإلاُالصي. اإلا٣ضؾت فيألاعاض ي  بضؤوا بٍؼ

بط  ،ومىازهااإلا٣ضؾت في ٞلؿُحن ألاعاض ي ع الثاوي بلى خضوص وجُغ١ املخى 

ٖغبت قغ٢ا بلى  اإلا٣ضؾت مً واصيألاعاض ي خضوص صًغ حبل نهُىن  خضص بىعقاعص

الؿىعٍت وبدغ ٢برم ألاعاض ي ومً مهغ حىىبا بلى  خىؾِ ٚغباالبدغ ألابٌُ اإلا

 قماتا .ً 
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خُث في اإلاى٣ُت؛ وؤلاؾدُُان الهلُبي  املخىع الثالث هٓام ؤلا٢ُإوها٢ل 

ا وبماعة ؤهُا٦ُت وبماعة  ؛هجر الهلُبُىن في جإؾِـ بماعاث نلُبُت بماعة الَغ

التي بضؤ الاؾدُُان الهلُبي ٞحها مىظ  َغابلـ وممل٨ت بِذ اإلا٣ضؽ الهلُبُت

بٗض اعج٩اب مظبدت  م1099ٖام  ى ًىلُ الخامـ ٖكغ مً قهغفي  صزىلهم ال٣ضؽ

ُب وفي طل٪ ٣ًى٫ اإلااعر الهلُبي  ،تاإلا٣ضؾُتها ؾ٩ان اإلاضًىت طَب ضخ ،تَع

اإلاٗانغ ٞىقُت الكاعجغي "صزل الٟغهجت بُىث الؿ٩ان واؾخىلىا ٖلى ما وحضٍو 

٣ت حٗلذ ٧ل مً ٌؿب٤ بلى الضزى٫   ٧ان بها، وجم َظا بٍُغ
ً
 ٌؿخىلي ٖلى  ٣ٞحرا

ً
ىُا ؤٚو

ً و٧ان له ؤن ًدخل اإلاجز٫ ؤو ال٣ه ه مً الٟغهج آلازٍغ غ البُىث وتا ًجض مً ًجٖز

٨ظا اج٣ٟىا حمُٗا ٖلى َظا  مخل٨ه ب٩ل ما ُٞه ٦ما لى ٧ان مل٨ُت زانت له. َو ٍو

٣ت ناع ٦ثحرون مً ال٣ٟغاء ؤٚىُاء"  .الىمِ مً خ٣ى١ اإلال٨ُت، وبهظٍ الٍُغ

ظا ؤجاح  ىاث  ٞغنت جإؾِـ نحلهلُبُل َو خى٫ مضًىت ال٣ضؽ  ٖضةمؿخَى

حن ٢ُيُا و  ىت البحرة وال٣بِبت وبِذ ؾىعٍ٪ ٖو ٖحن ؾُيُا و٢لىضًت مثل : مؿخَى

مال٪ ًٞال ًٖ مؿخىَىاث  والغام وبِخىهُا و٦ٟغ ٣ٖب وبِذ ل٣ُا وبىبُل و٦ٟغ

ا.  حَر ً ٚو  بال٣غب مً ٩ٖا وبِذ حبًر

، وها٢ل اإلا٣ضؽألاعاض ي الؼعاُٖت في ألاعاض ي املخىع الغاب٘ ًٖ  وجدضر

ى٧األاعاض ي ج٣ؿُماث  ذ ٧ل وخضة باؾم ٧اٍع  carrucaالؼعاُٖت بلى وخضاث ٖٞغ

حر الغؾمُت و٧اهذ الىخضة الغؾمُت حؿخسضم لألٚغاى وم جها الىخضاث الغؾمُت ٚو

بُت، وهي اإلاٗخمضة مً الىاخُت ال٣اهىهُت. ؤما الىخضاث ٚحر الغؾمُت ٞهي  الًٍغ

 ٢ُ٘ مً ألاعى ًم٨ً لؼوج مً الثحران خغازتها في ًىم واخض..

في ْل  ضؾتاإلا٣ألاعاض ي في ٖالج ؤويإ الٟالخحن ٣ٞض ؤما املخىع الخامـ  

بٗض  وبحن املخىع مٗاهاههم ؤزىاء الؿُُغة الهلُبُت ٖلى ؤعايحهم، الىٓام ؤلا٢ُاعي
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م مً مى٣ُت بلى ؤزغي  ً ألعايحهم لضعحت الٗمل  و٠ُ٦ ؤنبدىا جهجحَر مؿخإحٍغ

  بالسخغة.

صواث اإلاؿخسضمت في الؼعاٖت وهي املخىع الؿاصؽ ًٖ ألاؾالُب وألا وجدضر 

 ل ٢ضوم الهلُبُحن بلى اإلاى٣ُت.٢بُهٟؿها التي ٧اهذ ؾاثضة 

ًٖ ؤَم املخانُل التي ٧اهذ جؼعٕ اإلاال٠ ؤما املخىع الؿاب٘ ٞخدضر ُٞه  

خىن وال٨غمت والؿ٨غ  ؤشجاع اإلا٣ضؾت ػمً الخ٨م الهلُبي مثل ألاعاض ي في  الٍؼ

ا مً املخانُلو  حَر ٖكاب الخغحُت وألا  شجاع ًٞال ًٖ ألا ،ال٣ًُ والخحن ٚو

مُت   والكىمغ. الُبُت مثل : اإلاٍغ

ٖت الؼعاُٖت الخدىٍلُت، مثل نىابلى الهىاٖاث املخىع الثامً  وجُغ١ 

خىن والهابىن  ذ الٍؼ اٖت ، والهىاٖاث ال٣اثمت ٖلى ال٨غمت مثل: نىبؾخسغاج ٍػ

نىاٖت و ؼبِب ونىاٖت اإلالبن ونىاٖت اإلاغبى ، ٖت جج٠ُٟ الاالىبُض اإلا٣ضؽ ونى

 . نىاٖت اليؿُذو  ،الؿ٨غ واإلاغاخل التي جمغ بها

ىام  لخاؾ٘ ًٖ الثروة الخُىاهُت مً خُثاملخىع ا وجدضر جغبُت اإلااقُت وألٚا

ً َٗام الخُىاهاث ،٦ما ؤقاع بلىوالابل، ًٞال ًٖ خضًثه ًٖ ؤما٦ً جس ؤما٦ً  ٍؼ

ت  ألاعاض ي  ؾىاخلو نُض ألاؾما٥ تاؾُما مً ٢بل ال٣اَىحن بال٣غب مً بدحرة َبًر

 اإلا٣ضؾت في ٞلؿُحن.

ألاعاض ي في  الؼعاُٖتألاعاض ي اإلاازغاث الؿلبُت ٖلى وها٢ل املخىع الٗاقغ 

ا ٖلى مُاع بضب ؾ٣ىٍ ألا اإلا٣ضؾت، ٞخدضر ًٖ جظ وؤؾغاب الجغاص وآزاَع

 ًٖ 
ً
تاملخانُل الؼعاُٖت، ًٞال ا ٖلى خُاة الٟالخحن  الهغاٖاث الٗؿ٨ٍغ وآزاَع

ؼوٞهم ًٖ الٗمل في  م ال٣ؿغي ٖو  ؤو ػعاٖتها ٖىض الهلُبُحن.ألاعاض ي بٗض جهجحَر
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٤ ال٨خاب بساجمت جًمىذ  هاصع إلا و٢اثمت، لحهابلتي جىنل َم الىخاثج اؤوؤٞع

غوؿ غبُت ،ُتاجُيُت ٞو هاعؽ لألٖالم واإلاىا٢٘ ت ٢ضًمت ٖو خٗل٤ ج ؾخت مالخ٤.و  ٞو

ً خًغواث وؤما٦لالخبىب واو نهاع وؤما٦ً جىاحضَا باإلاُاٍ والُىابُ٘ وآلاباع وألا

كاب وا ،ت وؤما٦ً ػعاٖتهاحُالخغ  شجاعألاو اإلاثمغة  شجاع ألاو ػعاٖتها  لىباجاث وألٖا

 .لخُىاهاث والُُىع وألاؾما٥ والؼواخ٠واالُبُت 

 وؾاع ٖلُهوالخ٣ُ٣ت 
ً
٤ في طل٪ ،ؤن اإلاال٠ اجب٘ مىهجا وؤهصر حمُ٘  ،و٢ض ٞو

ً الٗغبي وؤلاؾالمي با٢خىاء َظا ال٨خاب الغاج٘.  اإلاخسههحن في الَى
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 املقدمة
اإلا٣ضؾت في ٞلؿُحن في الٗهىع الىؾُى ٞترة ألاعاض ي الاَخمام الاوعوبي في 

امتعحا٫ الضًً مً ٢بل الخغوب الهلُبُت  وملى٥  ؤباٍَغمً البابا والؿاؾت  بٖؼ

٣ضؾُت مغجبِ ب ٗلً ٖىهالهضٝ اإلاَظا و صًني، هضٝ حاء ب٢ض  ؛و٢اصة وؤمغاء

م  الؿُضةالؿُض اإلاؿُذ ووالضجه مىلض عجباَها باإلا٣ضؾت واألاعاض ي   ؤممٍغ

ُخه بغعوا ، وال٣ضٌؿاثال٣ضٌؿحن  ألهٟؿهم وجدذ ُٚاء الهضٝ الضًني وقٖغ

ألاعاض ي في جد٤ُ٣ مهالخهم ، ٞاؾخٛلىا اإلاى٢٘ الاؾتراجُجي الظي جخمخ٘ به  ألاخ٣ُت

ٌك٩ل خل٣ت ونل بحن الٛغب  الظيخىؾِ اإلا بٌُألا إلا٣ضؾت ٖلى خىى البدغ ا

م٩اهخه الا٢خهاصًت وجىٕى مىازه الظي  بلى باإلياٞت ؤلاؾالميوالكغ١  ألاوعوبي

ة اإلا٣ضؾت مىاوئ ٖضألاعاض ي َظا اإلاى٢٘ مىذ و  او٨ٗـ ٖلى جىٕى مىخجاجه الؼعاُٖت.

ؼو لٛفي الجاهب الٗؿ٨غي  ألاوعوبيٖلى قىاَئ البدغ اإلاخىؾِ اؾخٛله الٛغب 

 ٞترة الخغوب الهلُبُت.اإلا٣ضؾت ألاعاض ي 

مثل  ؤلاًُالُتتهاٞذ اإلاضن بمً زال٫ مى٢ٗها، الا٢خهاصي  ض الهضٝحؿ  و 

الا٢خهاصًت بخدهُل و٧اتاث لهم في مىاوئ  اإلاهالرحىىا وبحزا والبىض٢ُت لخد٤ُ٣ 

م٨ىتهم مً الؿُُغة ٖلى حىاهب ٖضًضة مً اإلاىاعص والؿل٘  التياإلا٣ضؾت ألاعاض ي 

ظا م٨جهم  ؛ألاوعوبيالٛغب  بلىىخىحاث الكغ٢ُت ولٗبىا صوع الىؾُِ في ه٣لها واإلا َو

ت بحن الكغ١ والٛغب   ؤنوبسانت بٗض  ألاوعوبيمً الؿُُغة ٖلى الُغ١ الخجاٍع

اإلاخاحغة بالؿل٘ الكغ٢ُت والٛغبُت مً زال٫ اإلاٗاَضاث التي خهلىا ٖلى امخُاػاث 

ا جىضعج جل٪ اإلاٗاَضاث  ألاخُانهذ في بٌٗ ٧ا وبنحن ُم٘ اإلاؿلمحن والهلُب ؤبغمَى

ت  ؤو بهضٝ ججىِب بخدالٟهم م٘ الهلُبُحن الا٢خهاصًت بخد٤ُ٣ م٩اؾب ٖؿ٨ٍغ

حاهب الهلُبُحن بمٗاَضاث جغبُهم م٘ اإلاؿلمحن  بلىالى٢ىٝ ًٖ  ؤلاًُالُتال٣ىي 

 .م٣ابل امخُاػاث وحؿهُالث ا٢خهاصًت

الظًً صوهىا مظ٦غاههم  تاإلااعزحن والغخالاإلا٣ضؾت ألاعاض ي و٢ض اؾخ٣ُبذ 

اعاههم  ٠  لألعاض يزال٫ ٍػ اإلا٣ضؾت ألاعاض ي ٖلى  ألاوعوبُحناإلا٣ضؾت بهضٝ حٍٗغ
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اعهها والدج  ٩ٞاهذ مظ٦غاههم ومضوهاههم ٖباعة ًٖ صلُل للدجاج  بلحهاوخثهم ٖلى ٍػ

حن ال٣اصمُحن  ضوهىا مؼاعاهها و٦ىاجؿها ٞاإلا٣ضؾت  لألعاض يوالؿاؾت والٗؿ٨ٍغ

غ٢اهها واإلاؿاٞاث بُجها ومضنها وجسلل طل٪  هاوؤعايح وؤما٦جها  ؤعايحهااإلا٣ضؾت َو

االخهبت  ىابُٗها  وؤنهاَع اإلاثمغة  َاؤشجاع و الؼعاُٖت الخُىاهُت و ومىخىحاهها ٍو

ت واإلاىخجاث الخدىٍلُت الؼعاُٖت التي ح٨ٗـ وا٢٘  والخغحُت مجها وهباجاهها البًر

 الخغوب الهلُبُت .اإلا٣ضؾت ٞترة ألاعاض ي الؼعاٖت وخُاة اإلاؼإع في 

بت الصخهُت في  للىا٢٘ ًٖ الخُاة  ؤ٢غبنىعة  بزغاجواهُال٢ا مً الٚغ

اإلا٣ضؾت في ٞلؿُحن ٞترة الخغوب الهلُبُت؛ ٧اهذ الؿبب ألاعاض ي الؼعاُٖت في 

 الغثِس ي في ازخُاع َظا اإلاىيٕى واٖخماصٍ 
ً
ا جدضًض ٖىهغي الؼمان  جم مىيٖى

مي للٗام الخٟٙغ الٗل بحاػةا ٞترة اه٣ًاء ٩ان ل٨ُىن ماصة بدثُت ًخم صعاؾتهواإلا

االتي جم  2014/2015الضعاس ي  البدث واإلاخابٗت  ؤن بتا ،ألاعصهُتفي الجامٗت  ٢ًاَئ

الغخالت عؾمذ نىعة ججلذ في  التي ٢ضمتها مالٟاث اإلاىيٕى واإلاٗلىماث ال٣ُمت في

خُاة ٦خاب ًخًمً عئٍت واضخت ونىعة ا٢غب للىا٢٘ وقاملت لل بلىجُىٍغ البدث 

حن في  ٞترة الخغوب  في ٞلؿُحن اإلا٣ضؾتألاعاض ي الؼعاُٖت وبُان وا٢٘ خُاة اإلاؼاٖع

 .الهلُبُت 

ٞترة الضعاؾت بٓهىع ٖضص مً الغخالت الظًً صوهىا مكاَضاههم جمحزث و٢ض 

اعاههم   جُلبذ الضعاؾتاإلا٣ضؾت في ٞلؿُحن، و  لألعاض يالُىمُت اإلابيُت ٖلى ٍػ

م ًٖ وا٢٘ الؼعاٖت في وصعاؾتها، إلاٗغ  بلحهاالغحٕى  اإلا٣ضؾت ألاعاض ي ٞت وحهت هَٓغ

خٗضصث ٞ ،ىا٢٘لٞترة الخغوب الهلُبُت بد٨م مٗانغههم ومكاَضههم ًٖ ٦ثب ل

٩ان تا بض مً ٞ ،وجضازلذ اإلاٗلىماث وحكاب٨ذ اإلاٟاَُم واإلاهُلخاث آلاعاءٞحها 

ت ز٣اٞتهم وم٩اهتهم الاحخماُٖت في جدضًض ٢ُمت مالٟاههم وؤَمُت ما  ج٣ضمه مً مٗٞغ

مً زال٫ صعاؾت حٗضص وجباًً  اإلا٣ضؾتألاعاض ي وا٢٘ الؼعاٖت في مٗلىماث ًٖ 

َب٣ا تاهخماءاههم وحيؿُاههم املخخلٟت ، لظا ٧ان تا بض مً الغحٕى  همومُىل ؤَىاءَم

لُه ٣ٞض  ،بالخ٣ُ٣ت وخضَا ألازظؤ٦ثر مً عخالت ختى ًدؿنى  بلى بٖ٘و
ُّ
مىهج  اج
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سُت ٖلى ازخالٞها صعاؾت الىهىملغواًاث و جمدُو ا  وم٣اعهتهامالٟاههم في  الخاٍع

اإلاىاػهاث واإلا٣اعهاث بحن  بحغاء بلى بياٞتٞحها، دكابه الخًاعب والٛمىى و ال وبُان

الخ٣ُ٣ت  بلى، زم جدلُلها واؾخسالم الىخاثج للىنى٫ املخخلٟت مٗلىماهها

سُت. والضعاؾاث  والٗغبُت اإلاٗانغة ألاحىبُت مهاصعو٧ان تابض مً الغحٕى لل الخاٍع

الخضًثت لخُُٛت الٟجىاث واإلاهُلخاث واإلاٟاَُم وبٌٗ ال٣ًاًا اإلابهمت التي لم 

 ًغص في ٦خب الغخالت ما ًجلي الٛمىى ٖجها. 

جفي ج٣ؿُم واٖخمضث الضعاؾت  ٦ىنها حاءث في  ،ٖلى مىهج املخاوع  هاٖىاٍو

هلذ في حمُ٘ مىيٕى  ٤ ؤَغاٞهاالؼعاٖت ٞو مً  مالٟاث الغخالت ما حاصث به ٞو

وم٣ضمت وزاجمت و٢اثمت  مداوع  ٖكغة بلى، ٣ٞؿمذ مٗلىماث ًٖ اإلاىيٕى

الم واإلاىا٢٘ ح٘للمهاصع واإلاغا هاعؽ ألٖا ضص مً اإلاالخ٤. ٞخىاو٫ املخىع  ٞو  ألاو٫ ٖو

وابغػ  ،واَخماماههم وؤَىاءَمبحن حيؿُاههم ومالٟاههم ومُىلهم و  الٛغبُحنالغخالت 

اث مالٟاههم واإلاٗلىماث ا وا٢٘ الؼعاٖت في ٟغصوا بها وبُان ٢ُمتها و لتي اهمىيٖى

 ي ٞلؿُحن ٞترة الخغوب الهلُبُت. اإلا٣ضؾت فألاعاض ي 

وابغػ مضنها  اإلا٣ضؾت في ٞلؿُحنألاعاض ي خضوص  خىاو٫ ٞ ،املخىع الثاوي ؤما 

ؤلا٢ُإ والاؾدُُان " املخىع الثالث بٗىىان . وحاءومىازها وؤَمُتهاها َغ٢اهو 

ومضي ٢بىله واهدكاٍع والخٗامل به في  وؤنىله ؤلا٢ُإجىاو٫ ٨ٞغة خُث  "الهلُبي

٨غة الاؾدُُان الهلُبي ألاعاض ي  اإلا٣ضؾت . ألاعاض ي  فياإلا٣ضؾت في ٞلؿُحن ٞو

و٢ض صعؽ  "اإلا٣ضؾتألاعاض ي في  الؼعاُٖتألاعاض ي وحاء املخىع الغاب٘ بٗىىان "

ًابها وحوحىصَا  ؤما٦ًص وخض  ٞحها الؼعاُٖت ألاعاض ي   بالها واوصًتهاوبحن ؾهىلها َو

  .َاؤشجاع ٞحها وزهىبت جغبتها وجىٕى مدانُلها و  اإلاُاٍ ومهاصع 

ألاعاض ي جىاو٫ اعجباٍ الٟالح في ٣ٞض  "الٟالخىن  ":املخىع الخامـؤما 

ُاػاث ال٨ىاجـ ، واإلاىذ والهباث وامخي ٞلؿُحن بالؿُض الا٢ُاعي والاعىاإلا٣ضؾت ف

حن الهلُبُت الخٗؿُٟت، والٗمل ث ، ومٗاهاة الٟالح والؿُاؾاوال٣اصة الٗؿ٨ٍغ
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الُبُُٗت ٖلى خُاة ال٨ىاعر مازغاث ، و ؾخ٣غاعُاب الامً والا ٚوبىٓام السخغة، 

 . اإلاؼإع

واث الؼعاُٖت، وهٓام الجاؾِخا صؾالُب وألا وجىاو٫ املخىع الؿاصؽ ألا 

وكاء بعى البىع( وم٣ىماث الؼعاٖت مً زهىبت التربت واإلاىار ووٞغة اإلاُاٍ و ألا )

ؾالُب ؤفي  هبضاٖبمُاع و وج٠ُ٨ اإلاؼإع م٘ جظبظب حؿا٢ِ ٦مُاث ألا  ،ال٣ىىاث

غ١  شجاع التي جهِب املخانُل وألا مغاىوالاَخمام باتاٞاث وألا  الؼعاٖت َو

 مٗالجتها والى٢اًت مجها.

ما٦ً ؤهىاٖها و ؤوحاء املخىع الؿاب٘ بٗىىان " املخانُل الؼعاُٖت" ٞضعؽ 

ا واهخاحها وألاؤو  تربت،واعجباَها بسهىبت ال ػعاٖتها ومىازها  شجاع ما٦ً همَى

تالخغحُت والىباجاث  ت والُبُت والٍُٗغ اإلااؾؿاث الهلُبُت  ، وبدث اَخمامالبًر

  صًغة وال٨ىاجـ بؼعاٖت ال٨غمت وال٣ىاهحن والًغاثب التي ٞغيذ ٖلحها.ألا و 

 وألاؾالُب وألاصواث وؤنىاٞهاوجىاو٫ املخىع الثامً الهىاٖاث الخدىٍلُت 

بٗت التي ٧اهذ
 
. ؤما املخىع  الهلُبُحن ؤًاماإلا٣ضؾت في ٞلؿُحن ألاعاض ي في  مخ

ت ألالُٟت وؤهىاٖهاالخاؾ٘ ٣ٞض جىاو٫ الثروة الخُىاهُت  ألاعاض ي في  والُُىع  والبرً 

اإلا٣ضؾت في ألاعاض ي الؼعاٖت في  اإلا٣ضؾت. وحاء املخىع الٗاقغ لُدىاو٫ اإلاازغاث في

 ٞلؿُحن.

اصٍ ؾمت الٗلم ومىدهم الهبر ؛ ٞاللهم اؾبٛني الخمض هلل الظي ؤوٗم ٖلى ٖب

ً الٗابضًً،بؿمت  ٞاػصاصوا ،بهما َظٍ الضعاؾت  بةهجاػ٢ض ٞؼث  اولٗل بهم الكا٦ٍغ

ت وحهت هٓغ الٛغب في ٢ىام الخُاة  ؤًضيبحن  أليٗها ال٣اعت اإلاؿلم الٗغبي إلاٗٞغ

هم ما٧ان مً . الل اإلا٣ضؾت في ٞلؿُحن ٞترة الخغوب الهلُبُتألاعاض ي الؼعاُٖت في 

، وما ٧ان مً ج٣هحر ؤو ؤهذ بتا بلهجى٤ُٞ في َظٍ الضعاؾت ٞمى٪ وخض٥ ؾبداه٪ تا 

 زُإ ؤو وؿُان ٞمً هٟس ي.
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وب غ اإلا٣ضؾت باَخمام الغخالت الٛغبُحن في ٞترة الخألاعاض ي خُٓذ 

إحي اَخمامهم  اعة الهلُبُت ٍو مكا١ الُغ١ وزُىعهها  ماإلاى٣ُت وجدملهَظٍ بٍؼ

٢ضؾُتها التي جيب٘ مً م٩اهتها الضًيُت ٦ىنها مهبِ الىحي ومغ٦ؼ ألاصًان بؿبب 

ت،  . َظا ًٞال ًٖ ؤن مى٢ٗها 1لض ألاهبُاء والغؾل وال٣ضٌؿحنم٩ان مى و الؿماٍو

حٗل ألاوعوبُحن بحن الكغ١ والٛغب، ك٩ل خل٣ت ونل الجٛغافي والاؾتراجُجي، ٌ

ٖلى ا٢خهاصَا  لالؾخدىاطوبسانت اإلاضن الاًُالُت ٞترة الخغوب الهلُبُت حؿعى 

ألاعاض ي  ؾىاخل مً زال٫ الخهى٫ ٖلى امخُاػاث واٖٟاءاث ومىاوئ لها في

ا   .2ؤوعوبا بلىاإلا٣ضؾت م٨ىتهم مً الؿُُغة ٖلى مىخجاهها الا٢خهاصًت وجهضًَغ

شؤصب الغخال  وحٗض إلاا جل٣ُه مً ؤيىاء  ث مً الٗلىم اإلاؿاٖضة لضعاؾت الخاٍع

ٖلى الخُاة الاحخماُٖت والا٢خهاصًت ألي مى٣ُت وحٗخبر الغخلت ٖىهغا مهما في خُاة 

املجخم٘ وبسانت بطا ما حٗضصث ؤؾباب الغخالث ؾىاء ٧اهذ صًيُت ؤو لُلب الٗلم 

ظا ما  3ألامغاء وال٣اصةؤو مً ؤحل الخجاعة ؤو مً ؤحل جغصص الغؾل بحن اإلالى٥ و  َو

 في عخالههم. الٛغبُىن يمىه الغخالت 

اإلا٣ضؾت لم ًهلىا ألاعاض ي الظًً صوهىا مٗلىماههم ًٖ  الٛغبُىن والغخالت 

 ؛ بط لم يهخمىا بخضُٖمماعزىن ؤو  حٛغاُٞىن مغخلت ؤن ًخم ونٟهم بإنهم  بلى

ا ؾمٍٗى مً عواًاههم باألؾاهُض والبراَحن الضالت ٖلى نض٢ها وا٦خٟىا بإزظ م

ولظل٪ حاءث عخالههم زالُت مً ؤلاقاعة  ؛مٗانغيهم واٖخمضٍو ؤهه خ٣ُ٣ت ووا٢٘

ت الضًيُت في ٦خب الغخالت الٛغبُحن ًلمـ ا مهاصع مٗلىماههم، وال٣اعت  بلى لجٖز

ُت للىحىص اإلاؿُخيال بُٖاءولٗل َظا اإلاؿل٪ لجإ بلُه الغخالت بهضٝ   هٟت الكٖغ

                                                           

٣ضؾت في ٞلؿُحن، جغحمت ؾُٗض البِكاوي، صاع الكغو١، ٖمان، اإلاألاعاض ي ٞىعػبىعٙ، ًىخىا، ون٠  1

 ، وؾِكاع له ُٞما بٗض ٞىعػبىعٙ.11، م1997

اإلا٣ضؾت، جغحمت وحٗل٤ُ ؾُٗض ألاعاض ي بىعقاعص، الخاج بىعقاع مً صًغ حبل نهُىن، ون٠  2

 .11م، ؾِكاع له ُٞما بٗض بىعقاعص؛ ٞىعػبىعٙ، 5، م1995، صاع الكغو١، ٖمان، 1البِكاوي، ٍ

ش ال٨ٟغ الٗغبي، حامٗت اإلاىنل، اإلاىنل،  3 ، 233، م1986الؿامغاجي، زلُل ابغاَُم، صعاؾاث في جاٍع

 ؾِكاع له ُٞما بٗض الؿامغاجي، صعاؾاث،
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، ولظل٪ ع٦ؼوا ٖلى ؤما٦جهم الضًيُت بك٩ل واضر  ،اإلا٣ضؾتألاعاض ي في  والحهىصي

لضعحت ؤن ال٣اعت ًلمـ الخٗهب وي٤ُ ألا٤ٞ  ؤلاؾالمُتوجىاؾىا ألاما٦ً اإلا٣ضؾت 

 . 1للمىا٠٢ الٗضاثُت مً اإلاؿلمحن في ٦خاباههم

اعة ألاما٦ً الضًيُت اإلاؿُدُت الٛغبُىن و٢ض ع٦ؼ الغخالت  في  والحهىصًت ٖلى ٍػ

ا ٖلى الُبُٗتاإلا٣ضؾت، وونٟألاعاض ي  ا ٦ما قاَضَو و٦ثحرا ما ٧اهىا ًًمىن  ،َى

٦خب عخاتاههم ٖباعاث مً ال٨خاب اإلا٣ضؽ. و٢ضمىا ونٟا ص٣ُ٢ا إلاضنها و٢غاَا 

ىابُٗها ومدانُلها الؼعاُٖت  ا ٍو و٢الٖها وخهىنها وحبالها وؾهىلها وؤنهاَع

الؼعاٖت، َا وخُىاهاهها ومىخىحاهها الؼعاُٖت والهىاُٖت التي حٗخمض ٖلى ؤشجاع و 

خىن، والؿ٨غ، و٦ظل٪ َغ١ وؤؾالُب الؼعاٖت ٞحها.  ذ الٍؼ ٦هىاٖت اؾخسغاج ٍػ

واإلاٟاع٢ت ؤن َاتاء الغخالت ؤقٛلىا الباخثحن في هضعة اإلاٗلىماث ًٖ خُاههم 

وصعاؾتها بهىعة ؤ٦ثر  م،الصخهُت التي ٢ض حؿ٠ٗ الباخثحن في ٞهم وصعاؾت عخالهه

 .2ويىخا

ؿُاح مىحاث مً الغخالت ألاوعوبُحن صوهىا اإلا٣ضؾت اوألاعاض ي و٢ض قهضث 

 .3بالخلُب والٗؿل""اإلا٣ضؾت التي جٌُٟ ألاعاض ي في زىاًا عخالههم ما قهضٍو ًٖ 

اإلا٣ضؾت بٗض زالر ؾىىاث وزماهُت ألاعاض ي  بلىونل الغخالت ؾاًىل٠ ٣ٞض 

ً ؤو٫ ٖام ألاعاض ي ؤقهغ مً اؾخ٣غاع الهلُبُحن في  اإلا٣ضؾت و٧ان ونىله في حكٍغ

اعجه 4م1102 . وبد٨م ٖضم ؾُُغة الهلُبُحن ٖلى حمُ٘ ألاما٦ً اإلا٣ضؾت ٧اهذ ٍػ

وج٨مً ؤَمُت عخلخه ؤهه  .5م٣خهغة ٖلى ألاما٦ً التي ٧اهذ جدذ الؿُاصة الهلُبُت

                                                           

ااص 525م/ 1130اإلا٣ضؾت في ٞلؿُحن خىالي ألاعاض ي ُٞخلىؽ، ون٠   1 َـ، جغحمت ؾُٗض البِكاوي ٞو

٩اث، ماؾؿت خماصة، اعبض،   ، وؾِكاع له ُٞما بٗض: ُٞخلىؽ12-10، م2008صٍو

 .9ُٞخلىؽ، م  2

 .171بىعقاعص، م  3

ؾاًىل٠، "اؾم مؿخٗاع، و٢ض اهخدله بؿبب عخالجه اإلاخ٨غعة" : ون٠ عخلت الخاج ؾاًىل٠ لبِذ   4

، صاع الكغو١، ٖمان، 1م، جغحمت وحٗل٤ُ ؾُٗض البِكاوي، 1103ٍ-1102اإلا٣ضؾت ألاعاض ي اإلا٣ضؽ و 

 ع له ُٞما بٗض، ؾاًىل٠.. وؾِكا10، 5، م1997

 .11، 10، 6ؾاًىل٠، م  5



20 

اث التي ٧اهذ حكتهغ بها  ػوصها بمٗلىماث ٢ُمت ًٖ اإلا٣ضؾت، ألاعاض ي ؤَم اإلاؼعٖو

لخبىب ًٞال ًٖ ون٠ الُىابُ٘ اإلاثمغة والخًغواث وا شجاع وبسانت ػعاٖت ألا

خىن  ذ الٍؼ  .1وآلاباع ونىاٖت اؾخسغاج ٍػ

-1106اإلا٣ضؾت ٖام ألاعاض ي  بلى 2وجبٗه الخاج الغوس ي صاهُا٫ الغاَب

ٚحر الجضًغ وألا٢ل م٩اهت َـ خُث ٢ا٫:"ؤها الغاَب الغوس ي صاهُا٫ 1107/500-501

بان، اإلاًُغب بؿبب ٦ثرة اإلاٗاص ي و٢لت ألا  لخت ؾُُغث ٖلي  ٖما٫ الهابحن الَغ

زم الخىحن اإلاخُٗل لغئٍت مضًىت بِذ اإلا٣ضؽ الُاَغة، وعؤًذ ألاما٦ً  ألا٩ٞاع،

اعة مٗٓم اإلاىا٤َ في وحمُ٘ ألاما٦ً اإلا٣ضؾت  3الجلُل ب٢لُم اإلا٣ضؾت، و٢مذ بٍؼ

ع  خى٫ بِذ اإلا٣ضؽ ... ل٣ض قاَضث ٧ل َظٍ ألاما٦ً بُٗني  الازيخحن وهللا بغخمخه ٢ض 

وون٠ جل٪  بٗض ؤن اهخابني قى١ ُٖٓم لؿىىاث ٖضًضة...لي ؤن ؤعي ٧ل طل٪ 

وألاما٦ً اإلا٣ضؾت بضون ٞسغ ؤو اٖتزاػ بص يء ما، ٧الخهى٫ ٖلى م٩اٞإة ؤو  الُغ١ 

بضاٞ٘  ج٣ضًغ . َظا الخ٨ٟحر في خ٣ُ٣ت ألامغ بُٗض ٖني... وبهما ٦خبذ ًٖ مكاَضاحي

حن لُدؿنى لهم ٖىض اإلاامى مً خبي لخل٪ ألاما٦ً اإلا٣ضؾت... و٢مذ بال٨خابت مً ؤحل

 .4ؾمإ ون٠ ألاما٦ً اإلا٣ضؾت ؤن ًيخ٣لىا بلحها طَىُا مً ؤٖما١ ؤعواخهم"

الًىء ٖلى  ؤل٣ىاإلا٣ضؾت و٢ض ألاعاض ي وحٗالج عخلخه ما ٧ان ٌكاَضٍ في 

اعة م٩ان ما ألاعاض ي خالت  اإلا٣ضؾت بٗض الٛؼو الهلُبي لها، و٧ان بطا لم ٌؿخُ٘ ٍػ

                                                           

 .8،5ؾاًىل٠، م  1

ى مً ا٢لُم حكغهُجىٝ في عوؾُا الهٛغي ، ٖمل اؾ٣ٟا في   2 صاهُا٫ الغاَب، عثِـ الضًغ الغوس ي، َو

٠ُ ٖام  ألاعاض ي م، صاهُا٫، عخلت الخاج الغوس ي صاهُا٫ الغاَب في 1122م وجىفي ؾىت 1115ؾحًر

، ماؾؿت مهىا للخضماث اإلاُبُٗت ، 1جغحمت ؾُٗض البِكاوي وصاوص ؤبى َضبت، ٍ م،110-1106اإلا٣ضؾت 

 ، وؾِكاع له ُٞما بٗض، صاهُا٫ ، م. 23، م 1992ٖمان، 

ه   3 ا٢لُم الجلُل، الاعى الىا٢ٗت بحن نهغ اللُُاوي قماتا ختى حىىب هابلـ حىىبا ومً قغ١ بدحرة َبًر

خمض الؿُض، اماعة الجلُل جدذ الخ٨م اللخحن وصوعَا في قغ٢ا ختى ؾاخل البدغ اإلاخىؾِ ٚغبا، ٖلي ؤ

ت، ٢ؿم 1154-1099َـ/ 549-َـ492الهغإ الهلُبي الاؾالمي  م، عؾالت ماحؿخحر، حامٗت الاؾ٨ىضٍع

ش،   .48-46م.م 1988الخاٍع

 . 40-39صاهُا٫، م  4
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ً في بُٖاء اإلاٗلىماث ًٖ طل٪ بىٟؿه، ٞةهه ٌٗتٝر نغاخت بإهه  ٌٗخمض ٖلى آلازٍغ

اث التي ٧اهذ حكتهغ بها  ألاعاض ي اإلا٩ان، ٞجاءث مٗلىماجه ٢ُمت ًٖ ؤَم اإلاؼعٖو

 .1وألاباعللُىابُ٘  بقاعجهاإلا٣ضؾت ًٞال ًٖ 

 جًمىذالظي َـ، 525م/1130وجبٗه الغخالت ُٞخلىؽ لألعاض ي اإلا٣ضؾت ٖام 

لضًني ع٦ؼث ٖلى ألاصًغة وال٨ىاجـ وجىاولذ عخلخه حىاهب مخٗضصة؛ ٟٞي الجاهب ا

ؤخىا٫ ممل٨ت بِذ اإلا٣ضؽ الهلُبُت، وط٦غ الٗضًض مً اإلاعجؼاث للؿُض اإلاؿُذ 

حن، وؤعاص ُٞخلىؽ ب٨خاباجه  ُت للىحىص الهلُبي في  بزباثوالخىاٍع الهٟت الكٖغ

مهاصع  ع٦ؼ في عخلخه ٖلى الجىاهب الا٢خهاصًت، خُث ؤولى، و  2اإلا٣ضؾت ألاعاض ي 

ً اإلاُاٍ واؾخٛاللها ألامثل، الُىابُ٘،  اٍ ؤَمُت واضخت تا ؾُماإلاُا والاَخمام بخسٍؼ

مض  بلىاَخمام الهلُبُحن بمهاصع الثروة اإلااثُت، مما خضا بهم  بلىجىهي  ٧ةقاعة

ؤنهاع اإلاىا٤َ املجاوعة لألعاض ي اإلا٣ضؾت، واؾخٛال٫ مُاٍ ألامُاع  بلىهٟىطَم 

غ لها زغاءً  جها مما ٞو  ػع  وجسٍؼ
ً
  اُٖا

ً
ؤن مضًىت ال٣ضؽ ٧اهذ حٗخمض  ت، وبسانمكهىعا

 .3ٖلى مُاٍ ألامُاع

ل لألعاض ي اإلا٣ضؾت ٖام  ، و٢ض  4َـ559م/1164وحاءث عخلت ألاإلااوي زُىصَع

غ ، خُث ٢ا٫:في ٦خابتها ٖلى مكاَضاجه و  اٖخمض  الخ٣اٍع
ً
مما عؤًىاٍ  "و٢ض حمٗىا حؼءا

 
ً
غمً  مما ؾمٗىاٍ بإهٟؿىا وحؼءا التي لم  وبسانت ًٖ اإلاىا٤َ ،5" ناص٢ت ج٣اٍع

اعهها غ بٗض ٖىصجه ٣ًم بٍؼ ٠  بلى، و٢ض ٢ام بهُاٚت َظٍ الخ٣اٍع ؤإلااهُا بهضٝ حٍٗغ

اإلا٣ضؾت التي ْهغ ٞحها  لألما٦ًَظا ؾغص " اإلا٣ضؾت خُث ٢ا٫:األعاض ي بالىاؽ 

                                                           

 .28-27، 23صاهُا٫، م  1

 .12-11ُٞخلىؽ، م  2

 . 14-13ُٞخلىؽ، م 3

ل، عخ  4 الت ؤإلااوي مِؿخي مخضًً ٖمل ؤؾ٣ٟا في مضًىت ٞىعػبىعٙ ألاإلااهُت، جمخ٘ بث٣اٞت صًيُت ٖالُت زُىصَع

لم ٌٗٝغ ٖىه ؾىي اؾمه ألاو٫ ولم جؼوصها اإلاهاصع بص يء ًٖ وؿبه وم٩اهت وتاصجه، زُىصَعل، ون٠ 

اوي، ألام٩ان اإلا٣ضؾت في ٞلؿُحن)ال٣غن الؿاصؽ هجغي/ الثاوي ٖكغ اإلاُالصي(، جغحمت ؾُٗض البِك

ل، م15-11، صاع الكغو١، ٖمان؛ م1وعٍاى قاَحن، ٍ   ، وؾِكاع له ُٞما بٗض زُىصَع

 .148زُىصَعل، م  5
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ً
. و٢ضمذ عخلخه جٟانُل 1"ؤحلىالىٟؿه ق٩ل الخاصم مً  الؿُض اإلاؿُذ مخسظا

، ب الخُاة الاحخماُٖت والا٢خهاصًتدُت اإلا٣ضؾت وحىاه٦ًُ اإلاؿص٣ُ٢ت ًٖ ألاما

اإلا٣ضؾت ألاعاض ي وجىاولذ الخُاة الؼعاُٖت مً زال٫ الخضًث ًٖ زهىبت التربت في 

تي حؿهم في زضمت الخُاة جىاٞغ الخهىبت والُىابُ٘ وآلاباع وألانهاع ال مً خُث

 ؤصخابحن مً ، وبُيذ ؤويإ الٟالخحن في ْل الؿاصة الهلُبُالؼعاُٖت

 .2ؤلا٢ُاٖاث

إحي في َلُٗت الغخالت الحهىص الظًً ػاعوا  اإلا٣ضؾت في ٞترة الخغوب ألاعاض ي ٍو

، ولم ًخم٨ً بيُامحن ؤن ٨ًخب ٧ل آعاثه  3الهلُبُت الغخالت الغابي بيُامحن الخُُلي

في ؤما٦ً  ، ٚحر ؤهه ع٦ؼ ٖلى ٖضص الحهىص 4ؤو ًبث آتامه مً مٗاصاة الهلُبُحن في عخلخه

 .5واإلاىاوئ وحىصَم وبحن مهجهم اإلاتر٦ؼة في الهُاٚت وجدضر ًٖ ألانهاع والُىابُ٘

اعجه لألعاض ي 6وحاء بٗضٍ الغخالت الحهىصي الغابي بخاخُا الغاحؿبىوي . و٧اهذ ٍػ

م، بهضٝ الاَإل ٖلى ؤخىا٫ الُىاث٠ الحهىصًت ٞحها 1185-1175اإلا٣ضؾت بدضوص 

                                                           

 .148زُىصَعل، م  1

 .42-19زُىصَعل، م  2

م، جغحمت 1173-1165َـ/569-561بيُامحن، ابً بىهت الخُُلي الىباعي ألاهضلس ي ، عخلت بيُامحن الخُُلي   3

، وؾِكاع له 137م، م2002ٖبض الغخمً الكُش، املجم٘ الث٣افي، ؤبى ْبي، ٖؼاع خضاص، صعاؾت وج٣ضًم 

ُٞما بٗض : عخلت بيُامحن، م. زغج بيُامحن مً ؾغ٢ؿُت مً ألاهضلـ بلى الكغ١ الاؾالمي، وحاب اإلاضن 

وال٣غي وسجل ما قاَضٍ ُٖاها في ألامهاع التي مغ بها، ؤو ما ه٣له ًٖ ز٣اث يهىص، جىفي في ٖام 

 .137م؛ عخلت بيُامحن ، م1273َـ/569

 .46عخلت بيُامحن، م  4

 .265-247عخلت بيُامحن، م  5

ت في الىه٠ ألاو٫ مً   6 الغابي بخاخُا ابً الغابي ٣ٌٗىب ، ولض الغاحؿبىوي في مضًىت عاحؿبىن الاهجلحًز

،  َـ576-571م/1180-1175ال٣غن الثاوي ٖكغ اإلاُالصي ؛ الغاحؿبىوي، عخلت الغابي بخاخُا الغاحؿبىوي 

٩اث، صاع ال٨خاب الث٣افي، اعبض،    .75م ،2010جغحمت ٞااص صٍو
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اباجه مغ٦ؼة ٖلى الجىاهب الضًيُت ، وهاصعا . ولظل٪ حاءث ٦خ1ؤزىاء الخ٨م الهلُبي

 .2ما ؤولى اَخمامه للجىاهب الا٢خهاصًت و٧اهذ جإحي ٖغيُت ومىحؼة

مان عخالث لغخالت مجهىلحن صمجىا في ٦خاب واخض جدذ ٖىىان زَىا٥ و 

ٗٝغ ؤؾماءَم اإلا٣ضؾتألاعاض ي ون٠   ٌ ش ٢ضومهم  3صونها حجاج لم   بلىوجاٍع

٦ثر مجها عؾاثل ؤباههم ٖباعة ًٖ مظ٦غاث تاهٟؿهم اإلا٣ضؾت، وحاءث ٦خاألاعاض ي 

سها ألاعاض ي ن حُٗي نىعة ًٖ ؤعاصوا مجها ؤو  4جإزظ الُاب٘ الغؾمي اإلا٣ضؾت وجاٍع

ألاعاض ي ومُامٗها في الضًاهت اإلاؿُدُت  ٖلىػمان تابىاء املجخم٘ الٛغبي ٖبر ألا 

 اإلا٣ضؾت.

م جًاعب  و٢ض ع٦ؼث َظٍ الغخالث ٖلى جٟانُل الجىاهب اإلاؿُدُت ٚع

ا الغخالت في ٦خابتهم ، وال٣ا ن ٨ًدك٠ ؤعت ٌؿخُُ٘ الغواًاث والازخالٞاث التي ط٦َغ

ش ألاهبُاء في َظٍ الخالٞاث ، وبسانت اجٟا١ عواًاههم م٘ الغواًاث الحهىصًت ًٖ جاٍع

الضًيُت والخالٞاث الضًيُت بُجهم ٦ما ع٦ؼ  اإلا٣ضؾت، وع٦ؼوا ٖلى الكٗاثغألاعاض ي 

مغانها وألاما٦ً اإلاغجبُت بالؿُض بًٗهم ٖلى جىيُذ مٗ الم مضًىت ال٣ضؽ ٖو

ألاعاض ي وؤما٦ً نلبت وع٦ؼوا ؤًًا ٖلى حٛغاُٞت  وبِذ لخم 5اإلاؿُذ ٧الىانغة

ؿها  بُٗت اإلاى٣ُت وجًاَع مً ًىابُ٘ وانهاع وبغ٥ ، وجىاو٫ مهاصع اإلاُاٍ و اإلا٣ضؾت َو

والهىاٖاث الؼعاُٖت ألاعاض ي البٌٗ الجىاهب الا٢خهاصًت وبسانت الؼعاٖت و 

ت التي جغجاص    اإلا٣ضؾت.ألاعاض ي الخدىٍلُت والثروة الخُىاهُت والخُىاهاث البًر

                                                           

 .20-16الغاحؿبىوي، م  1

 .21الغاحؿبىوي، م  2

، صاع الكُماء ، عام هللا، ٞلؿُحن، 1اإلا٣ضؾت ، جغحمت حال٫ ؾالمت، ٍألاعاض ي عخالت مجهىلحن ، ون٠   3

2013 . 

 .8اإلا٣ضؾت ، م ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن ، ون٠   4

ت ٖلى بٗض الىانغة ،  5 مُل قما٫ مضًىت ال٣ضؽ وهي مً اعاض ي ا٢لُم  70مضًىت بال٣غب مً مضًىت َبًر

؛ 277الجلُل، والحها ًيؿب الؿُض اإلاؿُذ الظي ًضعى بالىانغي، ال٣ؼوٍني، آزاع البالص وازباع الٗباص،م 

ت ٞلؿُحن ، م، ٢ؿُىُحن زماع، مىؾ١2 ،1؛ الضباٙ، بالصها ٞلؿُحن،ج29ٞىعػبىعٙ، م  ٖى

 .12م ، م 1969الجٛغاُٞت ، بحروث، 
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ً
  و٢ض ازظ ٖلى َظٍ الغخالث ججاَلها للخ٣بت ؤلاؾالمُت ؾُاؾُا

ً
 وا٢خهاصًا

 
ً
  واحخماُٖا

ً
  وز٣اُٞا

ً
مغاهُا ٦ىن حلها حاءث في ال٣غن الثاوي ٖكغ اإلاُالصي  ٖو

َمـ مٗالم الخًاعة  بلىلُبي، ولظل٪ ؾٗىا والؿاصؽ الهجغي، و٢ذ الىٟىط اله

ش واؾدبضا٫ َابٗها الٗغبي ؤلاؾالمي بالُاب٘  ا مً طا٦غة الخاٍع ؤلاؾالمُت ومدَى

، 1لحها بٌٗ الغخالتبالهلُبي. ٦ما ًازظ ٖلحها ال٣هو الخغاُٞت التي جُغ١ 

اعة الغخالت  ؿدكٗغ ال٣اعت ان ٍػ اإلا٣ضؾت مً زال٫ ال٣غاءة لهم ، ألاعاض ي  بلىَو

بتهم بال٨ك٠ ًٖ زحراث  بت الهلُبُحن ألاعاض ي ٚع اإلا٣ضؾت التي ٧اهذ وعاء ٚع

، و٢ض ؤُٖذ بٌٗ الغخالث ؤَمُت 2اإلاؿلمحن باتاؾدُالء ٖلحها ومهاصعهها مً اًضي

ش بني بؾغاثُ ث ٖلى زغوج بني ل وبسانت الغخلت الؿاصؾت خُث ع٦ؼ واضخت لخاٍع

م في بؾغاثُل مً مهغ  ٖلى الاخضار ٦ما ع٦ؼ  اإلا٣ضؾت،ألاعاض ي واؾخ٣غاَع

 .3الضًيُت

اعة 581م/1185و٢ام الغخالت الُىهاوي ًىاوـ ٞى٢اؽ ٖام  ألاعاض ي َـ بٍؼ

اهها والهىاٖاث ال٣اثمت ٞحها وجدضر  اإلا٣ضؾت، و٢ضم مٗلىماث َامت ًٖ مؼعٖو

 .4ًٖ الخجاعة في مضنها

ًىخىا ٞىعػبىعٙ ؤما الغخالت ألاإلااوي
ن غ اإلا٣ضؾت في ال٣ألاعاض ي ٣ٞض ػاع ؛ 5

اعجه لم جالثاوي ٖكغ مُالصي، الؿاصؽ  ٨ىه مً مكاَضة حمُ٘ مالهجغي، ٚحر ؤن ٍػ

                                                           

 .67اهٓغ ٢هت الصخغة في ًاٞا ، الغخالت املجهىلحن، م  1

 .9الغخالت املجهىلحن، م   2

 اهٓغ الغخلت الؿاصؾت مً ٦خاب الغخالت املجهىلحن  3

٠" زضم في ًىاوـ ٞى٢اؽ الُىهاهُت ألانل ٣ًى٫ في م٣ضمت عخلخه "اهه الابً لٟى٢اؽ اإلاىلىص في ٦ٍغ  4

ل ٦ىمىحن ٖام  ض والخ٣ك٠، وانبذ عاَبا 1180-1145الجِل جدذ ٢ُاصة ماهٍى م وحٗلم خُاة الَؼ

غة باجمىؽ وجىفي ٞحها، ًىاوـ ٞى٢اؽ، عخلت ًىاوـ  مخضًىا،َىا٥ جضعب ٖلى الكٗاثغ الضًيُت في حٍؼ

جلت حامٗت م، جغحمت وحٗل٤ُ ؾُٗض البِكاوي، ميكىعاث م1185ٌ/581اإلا٣ضؾت ألاعاض ي ٞى٢اؽ في 

 . 102ال٣ضؽ اإلاٟخىخت لألبدار والضعاؾاث، م

اإلا٣ضؾت في ال٣غن الثاوي ٖكغ مُالصي الؿاصؽ الهجغي، ألاعاض ي ًىخىا ٞىعػبىعٙ مً ؤنى٫ ؤإلااهُت ػاع   5

 21، 14م ، اهٓغ ٞىعػبىعٙ ،م٧1225ان ٢ؿِؿا في ٦ىِؿت ٞىعػبىعٙ جىفي ٖام 
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اإلا٣ضؾت التي وعصث في عخلخه، واإلاا٦ض ؤهه ػاع بِذ اإلا٣ضؽ وبِذ لخم، ألاعاض ي 

بضو طل٪ مً زال٫ ونٟه الض٤ُ٢ لها ألامغ ؤن ال٩اجب عؤي َظٍ  بلىالظي ٌكحر  ٍو

باإلاٗلىماث ٖجها مً زال٫ ما وعص في  ؾخٗانا ، ؤما باقي اإلاىا٢٘ ٣ٞضاإلاىا٢٘ بىٟؿه

مً مٗلىماث  ال٨خاب اإلا٣ضؽ، ومما ػوصٍ به بٌٗ الؿ٩ان ًٖ اإلاىا٢٘ وما ه٣له

 ًيُت والاحخماُٖتضاإلايكأث واإلاباوي ال ون٠ و٢ض ع٦ؼ ٖلى 1ًٖ عخالت ؾاب٣حن

 اإلا٣ضؾتألاعاض ي ومهاصع اإلاُاٍ في والٟئاث الؿ٩اهُت والُىاث٠ الضًيُت 

ؿها  .2 َاؤشجاع و وهباجاهها  وجًاَع

ىا ؤن حمُ٘  ؤما الغخالت بىعقاعص ألاإلااوي؛ ٣ٞض ؤ٦ض ٢اثال :"ًجب ؤن حٗٞغ

. وج٨مً ؤَمُت 3ختى ًىمىا َظا"ألاعاض ي اإلا٣ضؾت حٗخبر ؤًٞل مً حمُ٘ ألاعاض ي 

 ،الهلُبُتُٖت والا٢خهاصًت في ٞترة الخغوب عخلخه بةبغاػ مٓاَغ الخُاة الاحخما

اإلا٣ضؾت وججى٫ في مسخل٠ مؿال٨ها وون٠ مضنها ألاعاض ي في ؤهه اؾخ٣غ  ٗلىمواإلا

ُىنها، و٧ان بىعقاعص ٢ض ٖانغ نهاًت الىحىص الهلُبي،  ا ٖو و٢غاَا، و٢الٖها وؤنهاَع

 .4وؤًام ٖٓمت صولت اإلامالُ٪ وجهضيها للىحىص الهلُبي

مخإزغة ًٖ  ـ786َ/  ٧1384اهذ عخالههم ٖام  وؤن ؤلاًُالُحنالغخالت  ؤما 

حُٗي نىعة  ؤنها بتا( ـ690َم/ 1291) اإلا٣ضؾتألاعاض ي ىحىص الهلُبي في نهاًت ال

ولٗل ٞترة الىحىص الهلُبي اإلا٣ضؾت ألاعاض ي  بلىَم الظًً ؾب٣ى  مُاب٣ت للغخالت

 ، ٞجاءث عخلت لُىهاعصو بٌٗ ٦خاباث الغخالت ؾاب٣ت الظ٦غ ٧اهذ مهضعا لهم

ي ؿ٨ىبالض  ى ألاعض ي في ٦خاب "عخالث بل وعخلت ؾُمىهه ؾُٛىلي 5َٞغ

                                                           

 .17ٞىعػبىعٙ، م  1

 .19-17ٞىعػبىعٙ، م  2

 .17، 16، 11ؤهٓغ بىعقاعص، م  3

 .11بىعقاعص، م  4

ؿ٨ىبالضي، ابً ه٨ُىلى ًىدضع مً ٖاثلت ٞلىعوؿُت مغمى٢ت وطاث ز٣اٞت ٖالُت، قاع٥   5 لُىهاعصو َٞغ

دؿى، وبٗض 1384لُىهاعصو في الٗضًض مً الخغوب ٢بل ٖام  مل ؾٟحرا إلاضًيخه ٞلىعوؿا في مضًىت آٍع م ٖو

 وخا٦ما إلاضًىت مىهخه بىلدكاهى 1385ٖامCastelloًىت ٧اؾدُلى ٖىصجه مً عخلخه ٖمل مداٞٓا إلاض

Montepulciano  ؾٟحرا للبابا في عوما، اهٓغ حىعحى  1398وانبذ ٖام  1390لهالر ٞلىعوؿاٖام
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 بلى"عخلت  في عخلخه Giorgio Gucci 2ا الثالث حىعحى ٚىحص يموع٣ُٞه 1اإلا٣ضؾت"

اصون ٞحها مكاَضاجه وجٟانُل لم  التي 3اإلاكغ١ الٗغبي" ٣ُاٍ ٣ٞض ٢ضم  ًظ٦َغ ٞع

الغخالت  ؤبضيو٢ض  .لألعاض ي اإلا٣ضؾتنىعة حمالُت وص٢ت في الخهىٍغ والىن٠ 

م لألعا بعجابهم ؤلاًُالُىن  ض ي اإلا٣ضؾت وؾ٩انها وبسانت اإلاؿلمحن وج٣ضًَغ

٨ؿىا في ٦خاباههم  ٩ٞاهذ هٓغههم بًجابُت في الخٗامل م٘ الؿ٩ان مً اإلاؿلمحن ٖو

م الٗظعاء للت باممث اخترام وج٣ضًغ اإلاؿلمحن لغمىػ الضًً اإلاؿُخي ؿُض اإلاؿُذ ومٍغ

 .4الكغ١  بلىوحؿامدهم م٘ عحا٫ الضًً والدجاج ألاوعوبُحن ال٣اصمحن 

ؿ٨ىبالضي وؾُمىهه ؾُٛىلي جُاب٤ واضر في و٢ض وعص  في عخلتي لُىهاعصو َٞغ

الىن٠ واإلاكاَضاث التي صوهاَا باؾخثىاء بٌٗ الٟغو٢اث الُُٟٟت و٢ض ج٨ىن 

م٨ث في  بإههؤو زُإ في الى٣ل ٣٦ى٫ ؾُمىهه ؾُٛىلي  زاعحت ًٖ هُا١ الظا٦غة

ؿ٨ىبالضي  م٩ان زالزت ؤًام بِىما ٌكحر   .5ؤًام م٨ث ؾخت بإههلُىهاعصو َٞغ

ؿ٨ىبالضي  بظ٦غ الخُاة  لألما٦ًيهخم ٖىض ونٟه و٧ان لُىهاعصو َٞغ

. ٦ما يهخم بجٛغاُٞتها م٣اعهتها م٘ ؤنىلهاًٖ الاحخماُٖت والضًيُت ٞحها وتا ٌٟٛل 

ىابُٗها ومدانُلها الؼعاُٖت وبٌٗ اإلاهً ٞحها ؿها ٍو و٧ان ؤؾلىبه ؾلـ  وجًاَع

                                                                                                                                                    

ً ابِل،ٍ ٚغحص ي، ، َُئت ؤبى ْبي للث٣اٞت والترار، ؤبى ْبي، 1عخله بلى اإلاكغ١ الٗغبي، جغحمت قحًر

ً اًبل، ٍألاعاض ي ؿ٨ىبالضي، عخالث بلى .لُىهاعصو َٞغ16-15،م2010 ، َُئت 1اإلا٣ضؾت، جغحمت قحًر

 50،م 2010ؤبى ْبي للث٣اٞت والترار، ؤبى ْبي، 

٣ت وهبُلت وقٗاع اؾغجه عؾم زالزت مىاحل ػعاُٖت   1 ى مً ٖاثلت ٍٖغ ؾُمىهه ؾُٛىلي، ابً حىدُله َو

 .23ؿ٨ىبالضي،م لُىهاعصو َٞغ ؛٢17بًتها مً طَب ٖلى خ٣ل اػع١. حىعحى ٚغحص ي، م

ض مً ال٣ضؾحن الثماهُت وألا٦ثر وتاء في   2 حىعحى ٚىحص ي، ٧ان والضٍ مؿدكاعا ٢اهىهُا وؾٟحرا ومداٞٓا ٖو

م. حىعحى 1383ٞلىعوؿا مىذ ابىه حىعحى ٞغنت ان ٨ًىن مً وحهاء ٞلىعوؿا وؾٟحرا في عوما ٖام

ؿ٨ىبالضي،م  ؛17ٚغحص ي، م  .38، 23لُىهاعصو َٞغ

ً اًبل ، ناصٍع ًٖ َُئت ؤبى ْبي للث٣اٞت والترار ، الغخالث جغحمت   3  م .2010قحًر

ؿ٨ىبالضي، م   4  .101لُىهاعصو َٞغ

ؿ٨ىبالضي، م   5  .37لُىهاعصو َٞغ
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وما ض ي اإلا٣ضؾت، ونٟه لألعا في ٪الغ٦ُ ؾُمىهه ؾُٛىلي ؤؾلىببسالٝ . 1وؤه٤ُ

ً مكاَضاجه الجاهبٚلب ٖلى و  .2ط٦غ ألاما٦ً والخىىٍه ٖجهاٞٗله لم ًخٗض   جضٍو

اء والٗاصاث والخ٣الُض وون٠ ال٨ىاجـ ٖلى  ماع٦ؼ ٞحهخُث ضًني الو  اصياإلا ط٦غ ألاٍػ

 .3وألاما٦ً اإلا٣ضؾت 

لألعاض ي خاٞلت باإلاٗلىماث والىن٠ الض٤ُ٢  الثالزتو٢ض حاءث الغخالث 

مً  م٨ىتهم والتياإلا٣ضؾت و٢ض ٚلب ٖلحها الغواًت الصخهُت اإلابيُت ٖلى اإلاكاَضة 

 .ط٦غ الخٟانُل الض٣ُ٢ت

 الباخثحن، والضعاؾت مً ٢بل َخمامولم جىل ٦خاباث الغخالت الٛغبُحن الا 

والُىهاهُت وألاإلااهُت،  ال٣ضًمت ٧الٟغوؿُت والالجُيُت وب٣ُذ ٦خاباههم مضوهت باللٛاث

اللٛاث الخضًثت هٓغا ألَمُت جل٪ الغخالث وما ج٨خىٟه مً  بلىؤن بًٗها جغحم  ٚحر 

ألاعاض ي مٗلىماث ًٖ َبُٗت الخُاة الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والٗمغاهُت في 

اإلا٣ضؾت في ٞترة الخغوب الهلُبُت؛ ولظل٪ ٣ٞض زههذ َظٍ الضعاؾت لضعاؾت 

الخغوب الهلُبُت؛ باتاٖخماص  اإلا٣ضؾت في ٞترةألاعاض ي ؤويإ الخُاة الؼعاُٖت في 

غ  الغخالت الٛغبُحن في ٦خب عخالههم. ٖلى مٗلىماث مكاَضاث ومالخٓاث ج٣اٍع

  

                                                           

ؿ٨ىبالضي، م  1  .107 -98لُىهاعصو َٞغ

ؿ٨ىبالضي، م   2  .44لُىهاعصو َٞغ

 .137-134ؾُمىهه ؾُٛىلي، م  3
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وحؿمُتها  اإلا٣ضؾت في ٞلؿُحن باليؿبت للمؿُدحنألاعاض ي ٢ضؾُت  حاءث

ل َظا الغؤي ب٣ىله: ؤ٦ضاإلاؿُذ، و٢ض بالؿُض عجباَها تا  بهظا الاؾم "  الغخالت زُىصَع

اإلا٣ضؾت التي ْهغ ٞحها الؿُض اإلاؿُذ مخسظا لىٟؿه ق٩ل الخاصم  لألما٦ًَظا ؾغص 

الٟلؿُُيُت ألاعاض ي و٧ان إلاىلض الؿُض اإلاؿُذ وعؾالخه ومعجؼاجه في .1"ؤحلىامً 

م  حنووالضجه مٍغ في مضن و٢غي  وال٣ضٌؿاث وبىاء ال٨ىاجـ ٣ضٌؿحنوال والخىاٍع

م٣هض الدجاج  وؤنبدذ 2الٟلؿُُيُتألاعاض ي واضر في ج٣ضٌـ  ؤزغ ٞلؿُحن 

م الضًيُت والخ٨ٟحر ًٖ  ألاوعوبُحنوعحا٫ الضًً والؿاؾت  بهضٝ مماعؾت قٗاثَغ

وبؿِ هٟىطَم ٖلحها بذجت  ألاوعوبُحنهم بخىحُه مً البابىٍت والؿاؾت طهىب

غ بظل٪ للؿُُغة ٖلى   . اإلا٣ضؾت واؾخٛال٫ ا٢خهاصَاي ألاعاض ٢ضؾُتها والخبًر

٤ ما اإلا٣ضؾت في ٞلؿُحن ألاعاض ي جمخض خضوص  مً واصي  بىعقاعص ؤوعصٍٞو

 
ً
 بلى خُث بئر الؿب٘ البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ ٚغبا ومً مهغ حىىبا بلى ٖغبت قغ٢ا

وطَب .4ؾىعٍت وبدغ ٢برم قماتاألاعاض ي خُث  3 ألاعصنمىاب٘ نهغ  ؤخض مى٣ُت صان

اإلا٣ضؾت مً ٩ٖا ٖبر الجلُل، ختى بِذ اإلا٣ضؽ، ونهغ  ألاما٦ًًىاوـ ٞى٢اؽ في 

ت اإلا٣ضؾتألاعصن اإلا٣ضؾت مً ألاعاض ي وص ؾاًىلىٝ اإلاؿاٞت لخض صخض. و 5 ، والبًر

ـ ؤعايحهاؤما  6قمالها ختى حىىبها بمؿاٞت مؿحرة زماهُت ٖكغ ًىما ٞهي  جًاَع

. و٢ض اٖخبر خلتمىخجت ٚحر ٢ا تعايحها زهبؤوصًت و جخسللها الؿهى٫ وألا حبلُت 

ا ووؾُها  بىعقاعص  .7مضًىت ال٣ضؽ مغ٦َؼ

                                                           

 .148زُىصَعل، م  1

 .35-24ؾاًىل٠، م   2

 .45ؾاًىل٠، م  3

 60، 35بىعقاعص ، م   4

 .119ًىاوـ ٞى٢اؽ، م   5

 .41ؾاًىل٠، م  6

  .35بىعقاعص ، م  7
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ٖٝغ ٧ل مجها باؾم  ،1زالزت ا٢ؿام بلىاإلا٣ضؾت ألاعاض ي  بىعقاعص٢ؿم  

ل باؾم م٣اَٗت  2ألاولىٞلؿُحن  ٞلؿُحن، ٞجاءث ذ ٖىض الغخالت زُىصَع ٞغ ٖو

واإلاىا٤َ الىا٢ٗت دكمل حمُ٘ البلضان الخابٗت لهًبت بِذ اإلا٣ضؽ ل 3حبل ال٣ضؽ

ى٘ وبحن ُجهاب ت و٢اصف بٍغ الىا٢ٗت ٖلى جسىم  Kadesh Brnea 4 البدغ اإلاُذ والبًر

ت الخُه الكمالُت٦ىٗان الجىىبي خُث  ؤعى الكغ٢ُت الىا٢ٗت ٚغب بالص  ػاٍو

 ،اإلاىٟهله ًٖ الجبا٫ الٗغبُت ومهغ بىاؾُت الصخغاء ى٣ُت، وهي اإلا5ألاصومُحن

ل في خضوصَا مً الٛغب البدغ ألا  ٠ًُ زُىصَع ومً الكغ١ نهغ  بٌُ اإلاخىؾٍِو

مضًىت  مً واجسظث.  6ؤصومألاعصن ومً الكما٫ الؿامغة )هابلـ( وحبل ؾٗحر ؤو 

وخضص  8ووٗتها ُٞخلىؽ بالٗانمت الضًيُت الُٗٓمت 7بِذ اإلا٣ضؽ ٖانمت لها

ألاعىُٞخلىؽ مغ٦ؼ ، وحٗلها 9ٗها في وؾِ الٗالممى٢ الغخالت ٞىعػبىعٙ
10. 

ٛلب ٖلى َظا ال٣ؿم  ٗت الجبلُت ابخضاء مً اإلاىا٤َ املخُُت في الُبَُو

ىعهها ونالبت باإلاىا٤َ الخضوصًت اإلاكاع  بلىال٣ضؽ وباتاهدضاع  لحها، وجمخاػ بٖى

خسللخمغ واإلاغ٢ل صخىعَا الظي ًجؿض الغزام ألابٌُ وألا  َظٍ الُبُٗت  ، ٍو

                                                           

ت قابها بٌٗ   1 حٍر مً الغخالت الٛغبُحن ًٖ ج٣ؿُماث ٞلؿُحن بلى زالر مىا٤َ بصاٍع ما ؤوعصٍ بىعقاعص ٚو

الٛغبُحن ًٖ الخ٣ؿُماث في  اإلاٛالُاث، وؾِخم جىيُدها بالخ٣ُٗب بٗض اؾخٗغاى ما حاء ٖىض الغخالت

 .39بىعقاعص،م متن َظا املخىع مً الضعاؾت

  .35بىعقاعص، م  2

 .63، 30زُىصَعل، م؛ ُٞخلىؽ، م  3

 .35بىعقاعص، م  4

ش، م  5  .831، 532اخمض ؾىؾه، الٗغب والحهىص في الخاٍع

 .43؛ اهٓغ ؾاًىل٠،م55زُىصَعل، م   6

 .41م ؛ زُىصَعل، م؛ ٞىعػبىعٙ،35بىعقاعص، م  7

 .62ُٞخلىؽ، م  8

 .64، 63؛ ُٞخلىؽ، م41ٞىعػبىعٙ، م  9

 .63ُٞخلىؽ، م  10
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ًاب م املخانُل الؼعاُٖتؤعى مالثمت تاهخاج حمُ٘ ؤهىإ  ُٛاة ب٨غوم وحبا٫ َو

خىن  اإلاثمغة شجاع ألاو  ٗىبال  .٧1الخحن والٍؼ

مؿاٞت ؤو  ؤمُا٫ ؤعبٗت خُث ج٣٘ ٖلى بٗض 3 ) اٞغاجه( 2مضنها، بِذ لخم وؤبغػ 

وبلضة عامه ٖلى بٗض مُلحن مً بِذ لخم  ،4ٞغسخحن حىىبي ٚغب بِذ اإلا٣ضؽ

ه٠ ًىاوـ . 6مً بِذ لخم ؤمُا٫ؤعبٗت . وبلضة ج٣ٕى ٖلى بٗض 5باججاٍ الٛغب  ٍو

٤ُٞى٢اؽ ال دامضًىت  التي جغبِ ٍغ ٤ َىٍلت  ال٣ضؽ بلىبِذ لخم ب ؤٍع بانها ٍَغ

والؿحر ٖلحها ًخُلب  حجاعة ؤعيُتهاتا ًىحض في وؾِ حبلحن وي٣ُت ووٖغة جغابُت 

لى الجاهب  ،٢بت عاخُل() بلضة ٢براجاو .  7الخظع لى بٗض مُل  ألاًمًٖو ٤ ٖو مً الٍُغ

بلضة بِثاوي ٖلى بٗض مُل واخض ، و  8ج٣٘ بلضة بِذ ٖغ٢تخُث واخض مً ٢بت عاخُل 

دامضًىت و 10وبلضة ال٨غمل حىىب قغ١ الخلُل 9مً بِذ اإلا٣ضؽ ؤٍع
التي جبٗض ًٖ  11

ً ال٣ضؽ زالزت ٖكغ مُال 12مؿاٞت ٞغسخحن ألاعصننهغ  لى بٗض زالزت  13ٖو  ؤمُا٫ٖو

ً نهغ  ٖلى الخضوص  15الخلُلمضًىت و  14مُلحن ألاعصنمجها ج٣٘ بلضة بِذ حجله ٖو

                                                           

 .110؛ ًىاوـ ٞى٢اؽ، م 56-55زُىصَعل، م   1

 .117؛ ًىاوـ ٞى٢اؽ، م90؛ ٞىعػبىعٙ، م 38ؾاًىل٠، م  2

 .62ُٞخلىؽ، م  3

دضصَا ًىاوـ ٞى٢اؽ بؿخت امُا٫، ًىاوـ ٞى٢اؽ، م62، 33ُٞخلىؽ، م   4  .117؛ ٍو

 .62ُٞخلىؽ، م  5

 .62ُٞخلىؽ، م  6

 .115-114، مًىاوـ ٞى٢اؽ   7

 .63ُٞخلىؽ، م  8

 .66ُٞخلىؽ، م  9

 .70ُٞخلىؽ، م  10

 .96؛ ٞىعػبىعٙ، م 40ؾاًىل٠، م  11

 .35ُٞخلىؽ، م  12

 .70ُٞخلىؽ، م  13

 .50وما بٗضَا؛ ُٞخلىؽ ، م  42؛ ٞىعػبىعٙ، م 40-38ؾاًىل٠، م  14

 .97؛ ٞىعػبىعٙ، م42ؾاًىل٠،م  15
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ت دضصَا  ، 2ٖلى بٗض مؿحرة ًىم واخض الجىىب مً ال٣ضؽ ىبل 1الصخغاٍو ٍو

الكغ١ مً  بلىو  4و٧اهذ حٗخبر مضًىت الٟلؿُُيُحن الغثِؿت 3ا٫ُؤمؿخت بُٞخلىؽ 

ا( التي ٣ً٘ البدغ  ؤمُا٫ُل ٖلى بٗض ٖكغة الخل اإلاُذ وزلٟه مضًىت ؾُجىع)باإلااٍع

ً التي يمها اإلا ج٣٘ ٖلى خضوص مى٣ُت ال٣ضؽ م٘ اإلاى٣ُت الٗغبُت  ألاو٫ ل٪ بلضٍو

 وألاهبُاءوجإحي ٢ضؾُت َظٍ اإلاضن تاعجباَها بالؿُض اإلاؿُذ  5ؽضممل٨ت بِذ اإلا٣ بلى

  .6اإلا٣ضؾت ٞحها وألاما٦ً ؿحن وال٣ضٌؿاثٌوال٣ض

ت، الثاهُت ؤما ٞلؿُحن  انمتها ٢ِؿاٍع  7ِؿاه٨اخضوصَا مً بترا  ٞخبضؤ ٖو

Incisa  )باقان  ىت، وهي مى٣ُتالبثِ مى٣ُت بلىؤو ٢لٗت ٖخلُذ) ٢لٗت الدجاج

جٗل ٞىعػبىعٙ 9اإلا٣ضؾتألاعاض ي الكمالُت مً الخضوص وهي  8الىا٢ٗت في خىعان ٍو

ٖلى بٗض ٖكغة 10الجلُل ب٢لُمخضوصَا الكمالُت مغجبُت بمضًىت حىحن مً 

ل باؾم م٣اَٗت هابلـ .11ؤمُا٫ ذ ٖىض الغخالت زُىصَع ٞغ ؤو م٣اَٗت  12ٖو

 .13مضًىت الؿامغة ٖلى حبل خهحنالؿامغة، و٢ض اجسظث َظا الاؾم مً و٢ٕى 

                                                           

 .36ُٞخلىؽ، م  1

 .36ٞىعػبىعٙ، م ؛ ُٞخلىؽ، م  2

 .36ُٞخلىؽ، م  3

 .36ٞىعػبىعٙ، م ؛ ُٞخلىؽ، م  4

 .115؛ ًىاوـ ٞى٢اؽ، 39؛ ُٞخلىؽ، م 98ٞىعػبىعٙ، م   5

 وما بٗضَا. 42؛ ٞىعػبىعٙ، م 40-38ؾاًىل٠، م  6

ػ، ولُم الهىعي، الخغوب ج٣٘ بال٣غب مً مضًىت نىع بحن ٦ٟغ هاخىم وصوعا اإلاٗغوٞت باؾم املجا  7

ش بِذ اإلا٣ضؽ، جغحمت ؾُٗض البِكاوي، صاع الكغو١، 243، م2الهلُبُت، ج ؛ ٣ٌٗىب الٟتري، جاٍع

 .46، م1998ٖمان، 

 .101؛ ٞىعػبىعٙ،م -35بىعقاعص، م  8

 .39بىعقاعص،م  9

 ..59؛ ُٞخلىؽ، م37ٞىعػبىعٙ، م  10

 .59ُٞخىلىؽ، م  11

 .54زُىصَعل، م  12

 .38؛ ٞىعػبىعٙ،  129، 126زُىصَعل، م  13
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ٛلب ٖلى  ىابُٗها  ؤعايحهاَو ازهىبت جغبتها ٍو خىن  ؤشجاع و٦ثرة  وؤنهاَع ال٨غمت والٍؼ

 .1 ٞحها

الؿامغة  مً ؤمُا٫ ؤعبٗتهابلـ) ق٨ُم( وهي ٖلى بٗض  مضنها ، مضًىت وؤقهغ  

 زماهُت ؤيمً ال٣ضؽ )ٚلىة( 2 ؤعبٗت وزماهحن ؾخضًابٗض  التي ج٣٘ ٖلى ؾبؿُُه()

با ؤمُا٫ لى بٗض ًىم واخض مً  .4مً حىحن  ؤمُا٫ٖكغة و  3وهه٠ ج٣ٍغ ٖو

٤ بحن الؿامغة وبِذ اإلا٣ضؽ مبلُه بالدجاعة.5َابىع  ومضًىت ؾُساع  6والٍُغ

دضص ، 8خُث خ٣ل ٣ٌٗىب وبئٍر 7الكغ١ مً هابلـ بلى)ٖؿ٨غ( الىا٢ٗه   ًىاوـٍو

ٗخبر  ،اإلاؿاٞت بُجها وبحن ؾبؿُُت بسمؿت ٖكغ ؾخضًا ٞى٢اؽ َا اإلاضًىت الغثِؿت َو

الىا٢ٗت بجاهب حبل حغػٍم ٖلى بٗض مُل مً ( لىػ  )اًل مضًىت بِذ ، و 9في الؿامغة

مً ق٨ُم  ؤمُا٫وبلضة ٦ٟغ خاعؽ ٖلى بٗض ؾخت  . 10هابلـ مً الىاخُت الكمالُت 

٤ الىانل بحن اللض وبِذ  ومضًىت قُلى  . 11باججاٍ الجىىب  الىا٢ٗت ٖلى الٍُغ

ً م وجإحي  .12مً بِذ اإلا٣ضؽ ؤمُا٫ وؤعبٗتُال ًٖ هابلـ اإلا٣ضؽ ٖلى بٗض ٖكٍغ

                                                           

 .126زُىصَعل، م  1

٣ابله ٖىض stadiaؾخضًا:   2 ٣ضع باإلاضي الظي ٣ًُٗه الؿهم خحن ًغمى به، ٍو ، م٣ُاؽ ًىهاوي للُى٫ ٍو

٣ضع بـ  ٢ضم.  632بلى  607الٗغب الٛلىة التي حؿاوي اعبٗماثت طعإ و٧ل ٖكغ ٚلىاث حؿاوي مُال، ٍو

، 1985، م٨خبت الترار، ال٣اَغة، 5لىٓم اإلاالُت للضولت الاؾالمُت، ٍالَغـ، دمحم يُاء الضًجن الخغاج وا

 .45اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي ؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠ 287م

 .110ًىاوـ ٞى٢اؽ ، م   3

 .60، 59؛ ُٞخلىؽ، م37ٞىعػبىعٙ، م  4

 .109، مًىاوـ ٞى٢اؽ   5

 .110، مًىاوـ ٞى٢اؽ   6

 .60؛ ُٞخلىؽ،م39ٞىعػبىعٙ، م  7

 .110، مًىاوـ ٞى٢اؽ ؛ 60؛ ُٞخلىؽ،م 39ػبىعٙ، مٞىع   8

 .109، مًىاوـ ٞى٢اؽ   9

 .60؛ ُٞخلىؽ،م 40-39ٞىعػبىعٙ، م  10

 .60ُٞخلىؽ،م  11

 .40ٞىعػبىعٙ، م  12
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 ؿحن وال٣ضٌؿاثٌوال٣ض وألاهبُاء٢ضؾُت َظٍ اإلاضن تاعجباَها بالؿُض اإلاؿُذ 

 .1اإلا٣ضؾت ٞحها وألاما٦ً

احخُاػ  ؤعاصوابطا ما  مً ؾ٩ان ٞلؿُحن الثاهُت٧ان الٗغب اإلاؿلمحن و  

ٕ لغزهت مل٪ ممل٨ت بِذ التي جدذ ؾُاصة الهلُبُحن، ٧ان ٖلحهم الخًى ألاعاض ي 

ت ت والضاٍو . ولٗل َظا ٧ان ًخُلب مً ؤَالي هابلـ صٞ٘ 2اإلا٣ضؽ ؤو ٞغؾان الاؾبخاٍع

مبالٜ مالُت ؤو ُٖيُت للؿماح لهم بضزى٫ ؤعاض ي بِذ اإلا٣ضؽ مغ٦ؼ ٞلؿُحن 

 .ألاولى

انمتها بِؿان  ذ باؾم الجلُل ٖو الىا٢ٗت  3ؤما ٞلؿُحن الثالثت ٣ٞض ٖٞغ

ه( باججاٍ الكغ١  بل حلبٕىح بٗض مُلحن مً ٖلى و٢ض ؾمي َظا الا٢لُم  4)٣ٖٞى

ً مضًىت،  ؤ٦ثر الٗلُا  ألاحؼاءمىه و٢ض يمذ  ألاممبجلُل  ت  :ؤبغػَامً ٖكٍغ َبًر

ه 6 واملجض٫ 5وهحن التي  والىانغة 8و٦ٟغهاخىم 7الىا٢ٗه ٖلى بٗض مُلحن مً َبًر

ت ؤمُا٫جبٗض ٖكغة  ا الغخالت ٞىعػبىعٙ مضًىو٢ض  مً َبًر ت الجلُل اٖخبَر

 مً ٖحن ػعبه ؤمُا٫وؾخت  ،مً حبل َابىع  ؤمُا٫ ؤعبٗتٖلى بٗض ، وهي 9الغثِؿُت

 .10مً هحن ؤمُا٫وزمؿت 

                                                           

 .40 -37ٞىعػبىعٙ، م   1

 .125زُىصَعل، م  2

ظا ما طَب الُه زُىصَعل، م36صاهُا٫، م   3  .59؛ ُٞخلىؽ، م35؛ ٞىعػبىعٙ، م138؛ َو

 .59؛ ُٞخلىؽ، م35؛ ٞىعػبىعٙ، م35بىعقاعص، م  4

هحن، ؤو هاًحن، ج٣٘ قما٫ حبل الضحي ٖلى بٗض زماهُت ٦ُلىمتراث مً مضًىت الىانغة وزالزت ٦ُلىمتراث مً   5

 .109، م ًىاوـ ٞى٢اؽ ؛ 131-130، م2، 7١ٖحن صوع ، مهُٟى مغاص الضباٙ، بالصها ٞلؿُحن، ج

 .56؛ ُٞخلىؽ، م36؛ ؾاًىل٠، م139، 138زُىصَعل، م  6

 .56ُٞخلىؽ، م  7

ه ٖلى بٗض زمؿت ٖكغ ٦ُلىمتر، مهُٟى مغاص الضباٙ، بالصها ٞلؿُحن   8 ٦ٟغهاخىم بلضة قما٫ قغ١ َبًر

 .359،م6١،2ج

دضص ُٞخلىؽ اإلاؿاٞت بـ ازني ٖكغ مُال، ُٞخلىؽ،م 107، م ًىاوـ ٞى٢اؽ؛  29ٞىعػبىعٙ، م  9 ؛ ٍو

57. 

 .109، م  ًىاوـ ٞى٢اؽ؛ 34ٞىعػبىعٙ، م  10
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حن ٖلى بٗض زمؿت 1ٖلى بٗض مُلحن مً ػعٖحن ومضًىت حىحن  مً  ؤمُا٫وػٖع

ت() حبل الُابىع ومُل واخض مً حبا٫ حلبٕى ٖلى بٗض مُلحن مً 3ونٟىعٍت ٣ٞ2ٖى

٤ اإلااصي باججاٍ الٛغ الىانغة  ٩ا  ،٩ٖ4ا بلىب ٖلى الٍُغ واإلاؿاٞت بحن الىانغة ٖو

ت  وؤ٢ام، 6زم بلضة ٦ٟغ ٦ىا ،5ؤمُا٫زماهُت  ٤ ٢لٗت ٢ىٍت ٖلى الضاٍو ٖلى َظٍ الٍُغ

ت ٖلى بٗض  حىىب ٚغبحبل َابىع ٣ٍ٘ و .  7مً نٟىعٍت ؤمُا٫بٗض زالزت  َبًر

جٗله الغخالت ، يالجىىب 9مً الىانغة باججاٍ الكغ١  ؤمُا٫ وؤعبٗت ،8ؤمُا٫ تزمؿ ٍو

. ومً ٢مت َظا الجبل وبالىٓغ 10، ومخٗت الغوح" ألاعى"بمجزلت حىت  ٞى٢اؽ ًىاوـ

الِؿاع ٢لُال جغي بدحرة  بلىوبالىٓغ  ألاعصنالكغ١ حكاَض ممغاث و٢ىىاث نهغ  بلى

ا بىيىح ٤  بلىوال٣انض مً ٩ٖا  11َبًر ت ًدخٟل بالىانغة ٖلى ًمحن الٍُغ َبًر

ت ٖلى الِؿاع بًر  . 12َو

                                                           

دضص ُٞخلىؽ اإلاؿاٞت بسمؿت امُا٫ ُٞخلىؽ ، م35ٞىعػبىعٙ، م  1  .59؛ ٍو

 .58ُٞخلىؽ، م  2

ت زمؿت امُا٫، وج٣٘ الىانغة بلى الجىىب الكغقي   3 نٟىعٍت، مضًىت ج٣٘ في ا٢لُم الجلُل بُجها وبحن َبًر

ت عوما ومً الكغ١ ٦ٟغ٦ىا وا٢ُم 7مجهاٖلى بٗض  دضَا مً الكما٫ ٢ٍغ ت اًام ٦م ، ٍو ٞحها ٢لٗت للضاٍو

 .30؛ دمحم ماوـ ، الغخالت الاوعوبُىن، م57الهلُبُحن. ُٞخلىؽ، 

؛ ًىاوـ ٞى٢اؽ،  57؛ ُٞخلىؽ، م31، 30؛ ٞىعػبىعٙ، م44، 36؛ ؾاًىل٠،م 141زُىصَعل، م  4

 .107م

 . 43ؾاًىل٠، م  5

 .107ًىاوـ ٞى٢اؽ، م   6

 .142زُىصَعل، م  7

دضصَا ؾ؛ 142زُىصَعل، م   8 ت بىدى ؾخت امُا٫ بلى الكما٫ الكغقيٍو بًر  اًىل٠ بحن حبل الُابىع َو

 .44ؾاًىل٠، م

ُخلىؽ ٖلى بٗض اعبٗت امُا٫، ؾاًىل٠، م32ٞىعػبىعٙ، م  9 ظ٦غ ؾاًىل٠ ٞو  57؛ ُٞخلىؽ،م44. ٍو

 .108ًىاوـ ٞى٢اؽ، م   10

 .109-108، مًىاوـ ٞى٢اؽ   11

 .45ؾاًىل٠، م  12
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ًم   ألاعصننهغ  بلىمخض ٍوؾهل مغج ابً ٖامغ  ؤلا٢لُمٍو
خُث الكما٫ الكغقي 1

ت خىالي  بًر ى ؾهل م٣ضؽ  2الكما٫ بلى ؤمُا٫ ؤعبٗتوخضوصٍ بحن الىانغة َو َو

  .3ومعجؼاجه باليؿبت للمؿُدحن تاعجباَه بالؿُض اإلاؿُذ

ل  و٢ض حٗل   ؤعاض ي الخضوص الكغ٢ُت لٟلؿُحن الثالثتالغخالت زُىصَع

ه( خُثان بِؿ ألاعصنمً  خضوص حبا٫ حلبٕى )٣ٖٞى
ٟهل نهغ  .4  ا٢لُم  ألاعصنٍو

الجىىب وٍمغ  بلىلُم مً الكما٫ ار بمداطاة الا٢حالجلُل ًٖ قغ١ الاعصن، خُث ٌؿ

ك٩ل نهغ .5الكغ٢ُت طاث الُبُٗت الخالبت لُماؤلا٢بؿهى٫  مً مىبٗه  ألاعصنَو

 
ً
  حضوتا

ً
  ٢ىٍا

ً
ٗا ت في  ؾَغ وبؿبب ٢ىجه ًٟخذ لىٟؿه  ؤَغاٞها ؤخضًهب في بدحرة َبًر

جغي مؿاٞت ٌؿخٛغ١ اإلاغء زماهُت  ل٣ُُٗها زم  ؤًاممسغحا مً الُٝغ آلازغ ٍو

ت  .6ًهب في البدغ اإلاُذ  ٢لٗت  الكغ٢ُت ٢ض قُضوا في اإلاى٣ُتو٧ان ٞغؾان الاؾبخاٍع

اإلا٣اَٗت مً الهجماث  ؤعاض يلخماًت  لألعصناملخاطًت ألاعاض ي خهِىه ٖلى 

ت ؤ٢ام٦ما  .٧7اهذ ٢ىاث هىع الضًً مدمىص ج٣ىم بها الخاَٟت التي ٖلى  الضاٍو

الخهِىت لهض هجماث اإلاؿلمحن Sapham) ) الٛغبُت ٢لٗت ؾاٞام َاخضوص

خُل ل، 9اإلاخىؾِ بٌُألا  زغي ٖلى ؾٟذ حبل خغمىن املخاطي للبدغ ؤو  .8جغا٥ألا

اًت في الجما٫ والتي جمخض  ، 10ًتالكما٫ خُث بدحرة َبر  بلىٖلى ؾهى٫ زهبت ٚو

                                                           

 .35؛ ٞىعػبىعٙ، م36بىعقاعص، م  1

 .44ؾاًىل٠، م  2

 .35؛ ٞىعػبىعٙ، م36،45ؾاًىل٠، م  3

 .35؛ ٞىعػبىعٙ، م131زُىصَعل،م  4

 .35زُىصَعل، م، ُٞخلىؽ،م   5

 .46ؾاًىل٠، م  6

 .131زُىصَعل، م  7

 .131زُىصَعل، م  8

 .131زُىصَعل، م  9

 .132زُىصَعل، م  10



38 

هل ا٢لُم الجلُل مً الكما٫  حبا٫ لبىان التي حك٩ل الخضوص الكمالُت  بلىٍو

  .1لٟلؿُحن الثالثت ؤو ا٢لُم الجلُل

ىا٥  ٣ان جَو ٤  ب٢لُمغبُان ٍَغ لىالجلُل ببِذ اإلا٣ضؽ، الٍُغ وجغبِ  ألٖا

٤  .٩ٖ2ا ببِذ اإلا٣ضؽ ٖبر الىانغة والؿامغة وهابلـ ظٍ الٍُغ تَو  حبلُت صخٍغ

 ٧اهذ حك٩ل م٩اه التيالجىٞاء،  وألاما٦ًٍت وج٨ثر ٞحها ال٨هىٝ الصخغ  ٖغة وزُغةو 
ً
 ا

 اؾتراجُجُ
ً
، َظا ًٞال ًٖ اللهىم و٢ُإ الُغ١  مً ٢بللىهب ال٨ماثً  ا

 ؤًاماهدكاع الخُىاهاث اإلاٟترؾت ٞحها وشر مُاٍ الكغب واعجٟإ صعحاث الخغاعة 

زُغ ؾلى٥ َظٍ ال٣ٟحر والٛني وال٠ًُٗ وال٣ىي ًٖ  بمإه٠اله٠ُ. ٞلم ٨ًً 

٤ ٤ املخاطي للبدغ ؤما 3الٍُغ ٤ آلازغي وحؿمى بالٍُغ جاصي مً ٩ٖا ٖبر  التي الٍُغ

ت   .4بِذ اإلا٣ضؽ بلىواللض وخُٟا ٢ِؿاٍع

مً حىىب مضًىت  ٞخبضؤؤما اإلاضن الؿاخلُت لالعاض ي اإلا٣ضؾت في ٞلؿُحن 

خُث ج٣٘  ؤمُا٫زم ٩ٖا ٖلى بٗض زالزت  5نىع ٖلى بٗض زالزت امُا٫ خُث ٢لٗت امبرث

ت ٞلؿُحن ٖلى بٗض ؾخت ٖكغ مُال، زم مضًىت ًاٞا ٖلى بٗض ؤعبٗت  خُٟا زم ٢ِؿاٍع

زم ٚؼة  ٖكغ مُال و٧اهذ جمخل٪ مُىاء لصخً الؿًٟ زال٫ الٗىان٠ الجىىبُت

ؿ٣الن، وحمُٗها مضن واؾٗت ومداَت   .6باألؾىاعٖو

                                                           

 . 133زُىصَعل، م  1

 .43-42؛ ؾلُىل٠،م 142زُىصَعل، م  2

 .23اًىل٠، مؾ  3

 .43؛ ؾاًىل٠، م142زُىصَعل، م  4

ب ، جيؿب َظٍ البلضة للٟاعؽ الهلُبي الظي حؿلمها ٖام   5 ، ج٣٘ قما٫ ٩ٖا ٖلى 1104امبرث، بلضة الٍؼ

ت بىعقاعص، م ؛ ؾُٗض البِكاوي، 40بٗض اعبٗت ٖكغ ٦ُلى مترا، وحكتهغ ب٨غوم الٗىب واإلاُاٍ الجاٍع

 .65اإلامخل٩اث ال٨يؿُت، 

 .47-46؛ ؾاًىل٠،م148َل، مزُىصع   6
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ل٣ض ؾب٤ بىعقاعص في َظا الخ٣ؿُم ٧ل مً اإلااعزحن الالجُيُحن ولُم 

٣ٗىب الٟتري  1الهىعي ولٗل بىعقاعص اٖخمض ٖلحهما في َظٍ الخضوص  2َو

ت.   والخ٣ؿُماث ؤلاصاٍع

تزالر مىا٤َ  بلىوما ؤوعصٍ بىعقاعص ًٖ ج٣ؿُماث ٞلؿُحن  قابها  بصاٍع

سُت جسال٠ عؤًه وجا٦ض  بنخُث  بٌٗ اإلاٛالُاث، ت هي  ؤناإلاىٓىمت الخاٍع ٢ِؿاٍع

بِذ اإلا٣ضؽ وهابلـ والخلُل والؿهل  ٖانمت ٞلؿُحن ألاولى وٍضزل في خضوصَا

ذ  وؤموجًم الجلُل مضًىت بِؿان ٞلؿُحن الثاهُت ٞٗانمتها  ؤما .الؿاخلي ختى ٞع

ت بًر لؿُحن الثالثت ٖانمتها  . ٢ِـ و٢لٗت الخهً َو جًم مى٣ُت و البتراء ٞو

ؾاخل ٞلؿُحن الجىىبي والى٣ب واإلاى٣ُت الجىىبُت مً ألاعصن الىا٢ٗت حىىب 

ظا الخ٣ؿُم ًاٍض خضوص ممل٨ت بِذ اإلا٣ضؽ الهلُبُت التي ٧اهذ  3واصي اإلاىحب . َو

س 4وهي اإلاى٣ُت الٗغبُت الكىب٪ وال٨غ٥ بلىجمخض   الظي حٗلبىعقاعص عؤي ل٠ اٍو

مىا٢٘ قغ١ ألاعصن مً خضوص ممل٨ت بِذ  وؤزغاجخضوصَا الكغ٢ُت لىاصي ٖغبت 

خماصٍ ٖلى ٗضم ٞهمه لو  ؾب٣خهالتي  اإلاهاصع  اإلا٣ضؽ الهلُبُت ولٗل مغص طل٪ تٖا

ظا ماًا٦ضٍ ٖما اإلا٣ضؾتألاعاض ي لجٛغاُٞت  ألاعاض ي مً مٗلىماث ًٖ  ؤزظٍ، َو

الغب الٟايل، الؿُض  ؤٖما٣ٞ٫ض ؤزظث الجؼء ألا٦بر مجها مً " اإلا٣ضؾت ب٣ىله:

م ألاعاض ي حا٥ صي ٞتري ممثل ٦ىِؿت عوما اإلا٣ضؾت في   ؤهنياإلا٣ضؾت، ٖلى الٚغ

عؤًذ مٗٓم ألاما٦ً بُٗني"
5.  

                                                           

 .91، م 2اهٓغ ولُم الهىعي، الخغوب الهلُبُت ،ج  1

ش ال٣ضؽ، م  2  . 46-٣ٌٗ41ىب الُٟتري،جاٍع

ت، حىض ٞلؿُحن مالخٓالخُاعي   3 ش والاصب، ماث خى٫ خضوصٍ وج٣ؿُماجه الاصاٍع  .57-56، ؤوعا١ في الخاٍع

 .100ٞىعػبىعٙ، م  4

 .38بىعقاعص، م  5
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 ألاع٧انجدا٧ي في ٞلؿُحن  اإلا٣ضؾتألاعاض ي  حٗل بلىطَب بىعقاع و٢ض 

ألاعبٗت للجىت مً خُث ونٟها 
 ٣هضموألاما٦ً اإلا٣ضؾت ٞحها ولهظا اٖخبرث  1

 2لخبجُل لالٗالم  ؤهداءالىاؽ مً حمُ٘ 

خضا٫ألاعاض ي ًمخاػ مىار  و٢ض قبهه الغخالت  3بحن الخاع والباعص اإلا٣ضؾت باتٖا

ظا وا٢٘ 4مىار بالصٍ بًُالُا حىعحى ٚىحص ي ب اإلا٣ضؾت مً ألاعاض ي بالصٍ و  ألن َو

اإلاىازُت، ٣ٞض  ؤ٢الُمهاخٗضاص ٦ما ًمخاػ مىازها بو يمً خىى البدغ اإلاخىؾِ. 

با وقخاء باعص ماَغ و٢هحر، و٢ض  ؤقهغ ؾخت  بلىجخإزغ بٟهل نُٟي حاٝ ًمخض  ج٣ٍغ

ترة  اإلاثمغة شجاع وألاٖلى جىٕى املخانُل الؼعاُٖت  ألا٢الُماو٨ٗـ حٗضاص  ٞو

 .5هاهًىح

ظا اإلاىار مىذ  خُث  ألامُاع ٣ضؾت نٟت جظبظب حؿا٢ِ اإلاألاعاض ي َو

ؤزغي، ٞاإلاىا٤َ الؿاخلُت جدٓى بيؿبت  بلىآزغ ومً مى٣ُت  بلىسخل٠ مً ٖام ج

ىاع "م٣اعهت باإلاىا٤َ الكغ٢ُت  ألامُاع ٦بحرة مً   ألامُاع ٦ما جسخل٠ ٦مُت ،  "ألٚا

ظا ٢ض مىذ الٟالح عاض ي ألا في قما٫  اإلادؿا٢ُت اإلا٣ضؾت ًٖ ٦مُاهها في الجىىب، َو

واملخانُل الؼعاُٖت اإلاىاؾبت لؼعاٖتها في اإلاىا٤َ  شجاع الٟؿُُني زبرة ازخُاع ألا

 .6اإلاىاؾبت لها و وؿبت خاحتها للمُاٍ

ىبت في و وؿبت الخغاعة  إزغوج في هًىج املخانُل  اإلا٣ضؾتألاعاض ي الَغ

ىبت جىطج اإلاىا٤َ  بنالؼعاُٖت، خُث   ٞحها املخانُلالتي جغجٟ٘ بها الخغاعة والَغ

ىبت والخغاعة، ولهظا ٞإن  الؼعاُٖت والثماع ٢بل اإلاىا٤َ التي جىسٟٔ بها وؿبت الَغ

                                                           

 .38بىعقاعص، م  1

 .75صاهُا٫ ، م  2

 .66م حىعحى ٚىحص ي،  3

 .66حىعحى ٚىحص ي، م  4

البِكاوي ، ؾُٗض، ال٨غمت ؤهخاحها والخٝغ والهىاٖاث ال٣اثمت ٖلحها في ٞلؿُحن في ٖهغ الٛؼو   5

 .140، م 2017، 42الٟغهجي، مجلت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت لالبدار والضعاؾاث ، ٕ

الاعصن َبُٗتها وخُاػهها واؾخٗماتاهها ، مٗهض البدىر البدحري ، نالح الضًً، ؤعى ٞلؿُحن :   6

 .140؛ البِكاوي ، ال٨غمت ، م 22، م1974والضعاؾاث الٗغبُت، ال٣اَغة،
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ػعاُٖت ومىازُت مىاؾبت للٗضًض مً املخانُل  ٌك٩ل بِئتاإلا٣ضؾت ألاعاض ي مىار 

 .1اإلاثمغة شجاع وألاالؼعاُٖت 

 بةهخاجٚىُت  ٞةنهامخ٘ جغبتها بسهىبت ٖالُت، اإلا٣ضؾت جخألاعاض ي وإلاا ٧اهذ 

صاهُا٫ ؤن به الغخالت، ٣ٞض ط٦غ  ؤقاصَظا ما  ،2َاؤشجاع مدانُلها الؼعاُٖت وزماع 

ًٞال ًٖ  ؤلاهخاجال٣ضؽ وال٣غي املخُُت بها جمخاػ بسهىبت جغبتها ووٞغة  ؤعاض ي

ؤعايحها٦ثرة الُىابُ٘ في 
 ؾاًىلىٝ ، وط٦غ 3

 
دا ؤعى ؤن ؾاَم و  4بتهاجمخاػ بسهى  ؤٍع

ىحها باإلاىاص اإلاٗضهُت في هجاح ؤٚلب املخانُل الؼعاُٖت  ها ٚو اإلاثمغة،  شجاع وألاجىٖى

ٗىص طل٪  ـ الظي  بلىَو جٟاوث صعاحاث ت و الترب جىٕىفي  ؤؾهمجىٕى اإلاىار والخًاَع

بت التي حؿىص ؾهى٫ ؾىاخل زهىبتها  اإلا٣ضؾت ألاعاض ي ٦تربت اإلاىا٤َ الَغ

زلُت. وجغبت اإلاىا٤َ الجاٞت وقبه الجاٞت التي حؿىص واإلاغجٟٗاث الجبلُت الضا

ىاع مىا٤َ   .5والؿٟىح الكغ٢ُت للمغجٟٗاث الجبلُت ألٚا

  

                                                           

 .141؛ البِكاوي ، ال٨غمت ، م 22البدغي، ؤعى ٞلؿُحن، م  1

 .167بىعقاعص، م  2

 .67صاهُا٫ ، م  3

 .41ؾاًىل٠، م  4

 .141البِكاوي ، ال٨غمت ، م   5



 





44 

بما ٧ان ؾاثضا في  اإلا٣ضؾت هٓاما ب٢ُاُٖا قبحهاألاعاض ي ؤ٢ام الهلُبُىن في 

زايٗت للؿُُغة  اإلا٣ضؾت حمُٗهاألاعاض ي بم٣خط ى ؾُُغههم ٖلى  ؤوعوبا وؤنبذ

وعحا٫ الضًً،  اع ٢اصة الجِلبو٦بُت، و٢ض مىدذ ٧ة٢ُاٖاث للىبالء الهلُ

ألاعاض ي . و٧ان َظا ؤلاحغاء ٢ض وي٘ الٟالخحن في 1واخخٟٔ اإلال٪ بجؼء مجها لىٟؿه

٣ضوا مل٨ُت ألاعى وؤنبدىا  ؤلا٢ُاُٖحن٣ضؾت في خالت زًٕى للؿاصة اإلا ٞو

ً لها تر٥ لهم 2مؿخاحٍغ . وؤزظ الؿُض ؤلا٢ُاعي ًاحغ ألاعى الؼعاُٖت للٟالخحن، ٍو

زلثحن ؤو زالزت ؤعبإ املخهى٫ م٣ابل ؤن ًخدملىا ه٣ٟاث ألاعى الؼعاُٖت، وصٞ٘ 

حن الظًً ٌٗملىن مٗهم  . 3في ألاعى وزمىا للبظوع  ؤحغة اإلاؼاٖع

 خ٣ى٢ه ُٖىا مً ألاعى، ولم ٌٗض باؾخُاٖتًإزظ الؿُض ؤلا٢ُاعي  و٧ان

ظا ٌٗني ج٣ُاإلا ٤ الىٓام الا٢ُاعي الهلُبي ؤن ًتر٥ ألاعى، َو حن ٞو اههم ُؼاٖع ض لخٍغ

 .4مً م٩ان آلزغ ل٨ؿب عػ٢هم ومىٗهم مً الاهخ٣ا٫

ألاعاض ي في  هٓام الؼعاٖتولم ٌٛحر الىٓام الا٢ُاعي والاؾخُُان الهلُبي 

ت املخاَت ل٠ مؿاختها بإعايحها، وجسخ اإلا٣ضؾت بط ٧اهذ الىخضة ألاؾاؾُت هي ال٣ٍغ

ت  اإلا٣ضؾت مً ألاعاض ي ؤزغي، و٧اهذ الؼعاٖت في نىعة عثِؿُت بُض ؤبىاء  بلىمً ٢ٍغ

وؾ٩ان ال٣غي باألعى،  ، في خحن اعجبِ الٟالخىن 5اإلاؿلمحن واإلاؿُدُحن الكغ٢ُحن

و٧اهىا ًمخل٨ىنها، وتا ًمل٪ الؿُض ؤلا٢ُاعي مجها بتا ال٣لُل ول٨ً الٟالخحن ٧اهىا 

الؼعاعي ٖلى ؤن اليؿبت مً  ٢ُاعي وؿبت مً املخهى٫ الؿُض الا بلى ًاصون 

                                                           

1  Fink, Harold, The Foundation of the Latin, states, 1099-1118 in setton, Kenneth, A 

History of the Crusades, vol.6, Second Edition, The regents of the University of London, 

1969, vol.1, p.371. 

 Chalaudon, F, Histoire de la premiere Croisade, Paris, 1925, p. 298. 

2  Chalaudon, Histoire, P. 300 

3  Chalaudon, Histoire, P. 300-301. 

4  Smail, R.C., The Crusaders in Syrian the Holy Land, Southampton, 1973, p.85. 

ش بِذ اإلا٣ضؽ، جغحمت وحٗل٤ُ ؾُٗض البِكاوي، صاع الكغو١،    5  .108م، م٣ٌٗ1998ىب الٟتري، جاٍع
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إلٖاقت خاقِخه لم ج٨ً مدضصة، وبهما ٧اهذ جًمً للؿُض ما ٨ًٟي املخهى٫ 

 .2الظًً ًجزلىن خى٫ ٢لٗخه، هٓغا ألن الٟالح لم ٨ًً نالخا للجىضًت 1ىلُخهوجغ٦ىب

 وؤنبذ الؿُض ؤلا٢ُاعي 
ً
ت ؤو في ؤلا٢ُإ خا٦ما  ولِـ الظي ٌِٗل في ال٣ٍغ

 
ً
ت ؤو ؤلا٢ُإ، ولم ٨ًً له مً ٞالخحن مل٪ ًضًه ًدغزىن له ألاعى،  مال٩ا لهظٍ ال٣ٍغ

، ٖلى ٨ٖـ عصاءجهمٗه مً خُث حىصة الاهخاج ؤو  ٦ما ؤن الٟالخحن لِؿىا م٣ُضًً

ما ٧ان ما َى مٗغوٝ في ؤوعوبا مً اإلاٗاملت بحن الؿُض مال٪ ألاعى الظي ٣ًُم ٞحها 

الخُه ت لخحن ٢ضوم ؾُضَم الظًً ٧ان ًجب ٖلحهم  ٞو ٘ ألاعى في ال٣ٍغ الاخخٟاّ بَغ

 ولظل٪ ٧اهىا ٌٗملىن 
ً
ألاعاض ي ٖىض ؾُضَم ٖلى ٨ٖـ الؿُض ؤلا٢ُاعي في  ع٣ُ٢ا

اإلا٣ضؾت الظي ٧ان ٖاصة تا ٣ًُم في ب٢ُاٖه مما ؤوحض ٞجىة بحن الؿُض والٟالخحن، 

 . 3ولم ج٨ً بُجهما ؤي نالث

ت في  ٣ضؾت بالؿُض ؤلا٢ُاعي ًٖ ٖال٢ت اإلاألاعاض ي ولم جخٗض ٖال٢ت ؤَل ال٣ٍغ

ت  ُخه، بط ٧ان الؿُض ؤلا٢ُاعي ًضًغ ال٣ٍغ ى مؿاو٫خا٦م م٘ ٖع ًٖ الىٓام  َو

ت، ؤو ما ٌٗٝغ  ٤ قُش ال٣ٍغ والٗض٫ ٞحها و٧اهذ ججغي ٖال٢خه م٘ الٟالخحن ًٖ ٍَغ

                                                           

ىُحن ومً الظًً جدىلىا التر٦ىبىلُت   1 ت جم حك٨ُلها مً ٢بل الهلُبُحن مً اإلاؿُدُحن الَى : ٢ىاث ٖؿ٨ٍغ

ت وال٣ُام  ًٖ صًاهاههم ؤو الظًً جسلىا ًٖ َب٣اههم م٣ابل عواجب جضٞ٘ لهم ل٣اء زضماههم الٗؿ٨ٍغ

ما٫ اإلاىجؼة ُٞما وعاء البداع، حـ  مت ؾهُل ، جغح1، 2ٍبالىاحباث التي جى٧ل لهم . ولُم الهىعي، ألٖا

ش الخغوب الهلُبُت، جغحمت 534-533، م1، حـ1990ػ٧اع، صاع ال٨ٟغ، صمك٤،  ؛ عوؿُمان، ؾدًُٟ، جاٍع

ني،  .470، م2، حـ1967، صاع الث٣اٞت، بحروث، 1ٍ الؿُض الباػ الٍٗغ

 Lamonte, Iohn, L. ,Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem, New York, 1970, 

p.160-162.  

2 Holt, P.M., The Age of the Crusades (The near East from The Eleventh Century to 1517) 

Llongman, Press, London, 1989, P.35.  

3  Holt, The Age of the Crusades, p.35,  ش الخغوب الهلُبُت، جغحمت ٖماص اعص، جاٍع ماًغ، َاوـ ببَغ

؛ ًىق٘ بغاوع، ٖالم الهلُبُحن، 168، م1990جامٗاث، لُبُا، الضًً ٚاهم، ميكىعاث مجم٘ الٟاجذ لل

م، 1999، ٖحن للضعاؾاث والبدىر الاوؿاهُت والاحخماُٖت، 1جغحمت وحٗل٤ُ ٢اؾم ٖبضٍ ودمحم زلُٟت، ٍ

 .114-113م
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ُٟه مً له بالىؾُِ ٖىض الهلُب ُحن، و٧ان الؿُض ؤلا٢ُاعي ٌؿخسضم ؤخض مْى

ت   .1غبُت ل٨ُىن مغقضا و٧اجبا له ًخىلى ؤمغ سجالجهباللٛت الٗمٗٞغ

ت في ْل الىٓام ؤلا٢ُاعي  ظٍوبه  ؤلاحغاءاث ؤنبذ الٟالح ًخمخ٘ بدٍغ

بت  الهلُبي، ول٨ىه ٧ان ًجه٪ بضٞ٘ الًغاثب البآَت التي ٞغيذ ٖلُه ٦ًٍغ

مً ههِب مً بهخاحها الؼعاعي  ما التزمذ به ال٣غي، بما ج٣ضمه بلىاٞت الغؤؽ، بي

ُالب بد٣ه  في خحن ٧ان ًد٤ للؿُض ؤلا٢ُاعي ؤن ًخمخ٘ بد٤ اإلاهاصعة وؤلاخخ٩اع، ٍو

بت اإلاان التي ٧اهذ حؿخىفى زالر  بهخاجفي  ألاعى، ووؿبت مً مغصوص الخهاص ويٍغ

بت التي ٧اهذ جٟغى ٖلى الىبالء بت ٚحر الًٍغ ظٍ الًٍغ  .2مغاث في الٗام، َو

ن أل اإلا٣ضؾت ألاعاض ي مً الهلُبُت ٢ض اخخلذ قُغا ٦بحرا  ٢ُاٖاثؤلاو٧اهذ 

ًم٨جهم مً ال٣ُام ، ٢ض ؾٗىا مً وعاء طل٪ لًمان صزل ملى٥ ممل٨ت بِذ اإلا٣ضؽ

ؿاٖضَم ٖلى ؤن ًدُىا خُاة جدىاؾب م٘ م٩اهتهم  ت َو بىاحباههم الٗؿ٨ٍغ

 .3الاحخماُٖت

ت ًغح٘ ؤؾاؾا  و٧ان همى ؤلا٢ُاٖاث ال٨يؿُت والُىاث٠ الضًيُت والٗؿ٨ٍغ

تاإلاىذ والهباث وال بلى ، ؤو هدُجت صواٞ٘ ؾُاؾُت ٧ان مل٪ ممل٨ت بِذ 4ىناًا الخحًر

ا وجىٞحر  مىاؾبتاإلا٣ضؽ ًغاَا  بهضٝ الخغاؾت واملخاٞٓت ٖلى ألاعى التي اخخلَى

                                                           

ش الخغوب الهلُبُت، م  1 ش الخغوب الهلُبُت،حـ267ماًغ، جاٍع ؛ ؾمُث، 475-474، م2؛ عوؿُمان، جاٍع

ت  ؛ 118-112؛ ًىق٘ بغاوع، ٖالم الهلُبُحن، م24-23، مالاؾبخاٍع

Holt, The Age of the Crusades, p.35.  

ش الخغوب الهلُبُت، م  2 ش الخغوب الهلُبُت،حـ268ماًغ، جاٍع  .478، م2؛ عوؿُمان، جاٍع

 ؛ 73؛ ٞىعػبىعٙ، م73؛ زُىصَعل، م٣ٌٗ62ىب الٟتري، م  3

Calandon, Histoire, p.299; Michaud, M., History of the crusades, Frans from the original by W. 

Robson, 3vols, London,1852, vol.3, P.271. 

4  Lamonte, Feudal Monarchy in the Latin, P.201 
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بتا  بد٨م الٗٝغ ؤلا٢ُاعيألاعاض ي مُ٘ ألامً والاؾخ٣غاع ٞحها، وم٘ ؤن اإلال٪ ًمل٪ ح

٩ا Neapolis 1ؤهه لم ًدخٟٔ لىٟؿه بتا مضًىت بِذ اإلا٣ضؽ وهابلـ  .Acon 3 2ٖو

ٖضصا مُٗىا مً  ًبظلىن مً الىبالء وعحا٫ الضًً  ؤلا٢ُاعيو٧ان الؿُض 

  الٗؿا٦غ 
 
٤ ٢ لى ؤو اإلاال٪ ٞو الخضمت ٧لما َلب مىه لٟترة مدضوصة،  م  ؿ  للؿُض ألٖا

ظا ًىضعج ٖلى  ًغجبِوما ٧ان ٣ًضم مً الٗؿا٦غ  بذجم ؤلا٢ُإ وزغوة الؿُض، َو

ًغة ومضن و٢غي ممل٨ت بِذ اإلا٣ضؽ، ٣ٞض ٧ان ٖلحها ؤن ب٢ُاٖاث ألاؾ٣ُٟاث وألاص

 .4ج٣ضم مً الٗؿا٦غ بما ًدىاؾب م٘ زغواهها

  5الضًيُت ممثلت بالضواًت الهُئاثفي ممل٨ت بِذ اإلا٣ضؽ الهلُبُت و٢ض بغػ 

 

                                                           

بمٗنى اإلاضًىت الجضًضة ج٣٘ في واص زهب وجدخل هابلـ مى٢ٗا  Neapolis ، اؾمها الُىهاويهابلـ  1

ٞلؿُحن خُث ًدضَا مً قما٫ مضًىت حىحن وحىىبا بِذ اإلا٣ضؽ وقغ٢ا نهغ  مخىؾُا باليؿبت إلاضن

ت واعؾىٝ، البِكاوي، هابلـ، م  غبا ٢ِؿاٍع  .36-35الاعصن ٚو

ت   2 مُل ٧اهذ حكتهغ بيكاَها الخجاعي والبدغي  ٩ٖ36ا، مضًىت ٖلى الؿاخل الٟلؿُُني جبٗض ًٖ ٢ِؿاٍع

وانبدذ مً مضنهم الغثِؿت. اهٓغ اإلا٣ضس ي،  1104خهيذ في ٖهض ابً َىلىن ، اخخلها الٟغهج ٖام 

ت الا٢الُم، 985ٌٍ_/ 375قمـ الضًً ) ل ، لُضن، 2م ( ؤخؿً الخ٣اؾُم في مٗٞغ ،  1906، مُبٗت بٍغ

؛ دمحم ماوـ، الغخالت 130؛ ٞىقُه الكاعجغي، 223؛ ال٣ؼوٍني، آزاع البالص وازباع الٗباص، م162م 

 .59الاوعبُىن، م

 .Calandon, Histoire, p.299؛ ٣ٌٗ62ىب الٟتري، م  3

ش الخغوب الهلُبُت، حـ٣ٌٗ62ىب الٟتري، م  4 ؛ ًىق٘ بغاوع، ٖالم 478-473، م2؛ عوؿُمان، جاٍع

، صاع 1؛ ؾماًل، ع. س ي. ، ًٞ الخغوب ٖىض الهلُبُحن، جغحمت خمض الجالص، 97ٍالهلُبُحن، م

 .153-152، م1985َالؽ، صمك٤، 

ت، مىٓمت جإؾؿذ ٖام   5 ومىدىا م٩ان ا٢امت في بِذ  Huae de Paynesم ب٣ُاصة َُى صي باًجز 1118الضاٍو

ً صي بىعٙ الثاوي، ٞ ىا اإلا٣ضؽ بال٣غب مً اإلاسجض الا٢ص ى مً ٢بل مل٪ ممل٨ت بِذ اإلا٣ضؽ بلضٍو ٗٞغ

حر الخماًت والخضماث للدجاج  Templiersباؾم ٞغؾان اإلاٗبض وباؾم اله٩ُلُىحن  و٢ض بضؤث مهمتهم بخٞى

م في ال٣اصمحن م ما بحن ًاٞا وال٣ضؽ، و٢ض ألاعاض ي ً الٛغب الاوعوبي لالعاض ي اإلا٣ضؾت زال٫ مغوَع

ت في  ؿ٨ٍغ اإلا٣ضؾت لها قإن واضر في الخمالث ألاعاض ي جُىعث مهامهم بلى ان انبدذ َُئت صًيُت ٖو

ت الهلُبُت ، البِكاوي، اإلامخل٩اث ال٨يؿُت،  ، 68، م 3، ج345، م2ولُم الهىعي، ج .87الٗؿ٨ٍغ

 158-156، م4ج
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ت خُث خاػث ٖلى الٗضًض مً ال٣إل وؤلا٢ُاٖاث، ٣ٞض ٧ان ٞغؾان  1والاؾبخاٍع

ت( غ٥ بِذ اإلا٣ضؽ  ًىخىا اإلاٗمضان )الاؾبخاٍع ٣ًضمىن الاخترام والُاٖت لبٍُغ

الظي ًضًىىن له بخإؾِـ بزىٍتهم، ومىعص عػ٢هم الضهُىي، وصٞ٘ ألاٖكاع، 

ىهجىن ٖلى ٢اٖضة ؤِٖ ما هلل هلل وما ل٣ُهغ ل٣ُهغ، ولظل٪ لم ٨ًً َاتاء  ٍو

بؿبب وعٖهم وجىايٗهم  الهلُبُحنالٟغؾان ٖبئا ٖلى ؤخض بل ٧اهىا مدبىبحن مً 

ًىخىا الظي ًغؾل مىه ٧ل ٖام ٖضصا مً  ال٣ضٌـاصاث ؤزىة مؿدكٟى وخؿب ٖ

ؾُضَم الظي ٣ًُم في  بلىاإلا٣ضؾت ألاعاض ي الٟغؾان ومبالٜ مً اإلاا٫ للضٞإ ًٖ 

 . 2بِذ اإلا٣ضؽ

 ىن ٨و٢ض ؤنبدىا ًمخل
ً
 و٢غي  مضها

ً
ظ٦غ ٦3ما لى ٧اهىا ؾاصة ألاعىويُاٖا . ٍو

ل ؤهه لم ٨ًً مً الؿهل:"ألي شخو ؤن   ٨ٞغة ًٖ مضي ٢ىة ٚنى بلىًهل زُىصَع

ت ت ٢ض ؤزظوا  (ٞغؾان اإلاٗبض) الضاٍو غؾان الاؾبخاٍع حمُ٘ اإلاضن  مًألنهم ٞو

با مً حبل ال٣ضؽ التي ٧اهذ ٚىُت، و٢ض قُضوا ال٣إل في ٧ل م٩ان  وال٣إل ج٣ٍغ

ا بالخامُاث  حاهب الٗضًض مً الٗؼب والًُإ وألامال٥ ٚحر اإلاٗضوصة  بلىوشخىَى

ؤنهم ًمل٨ىنها في ؤعاى ؤزغي" التي ٖٝغ حُضا
. وامخال٦هم ألابغاج والبُىث 4

الىاؾٗت وألاعض ي الؼعاُٖت تا ؾُما ٦غوم الٗىب و٦هىٝ مدٟىعة جدذ ألاعى 

 .5ملُئت باإلاان وألاؾلخت

                                                           

ت، َُئت جإؾؿذ ٖام   1 و٢ض  Gerardم مً ٢بل ججاع مضًىت ؤمالٟي الاًُالُت بغثاؾت ححراعص 1070الاؾبخاٍع

اعة  اإلا٣ضؾت ، ألاعاض ي اؾـ صًغ وبُماعؾخان في بِذ اإلا٣ضؽ بهضٝ زضمت الدجاج ال٣ٟغاء ال٣اصمحن لٍؼ

ذ باؾم حمُٗت يُاٝ الٛغباء ومؿدكٟى ال٣ضٌـ ًىخىا ول٨ ً جدىلذ ُٞما بٗض بلى َُئت و٢ض ٖٞغ

ت و٧ان لها وكاٍ واضر في الخغوب الهلُبُت.  ذ باؾم ٞغؾان ال٣ضٌـ ًىخىا ؤو الاؾبخاٍع ت ٖٞغ ٖؿ٨ٍغ

، مُساثُل ، الهلُبُىن في الكغ١، جغحمت الُاؽ 99البِكاوي، اإلامخل٩اث ال٨يؿُت، م ؛ ػابىعٝو

 ؛ 158، م1986قاَحن، صاع الخ٣ضم، مىؾ٨ىن 

 .53م٣ٌٗىب الٟتري،   2

 .٣ٌٗ89ىب الٟتري، م  3

 .88زُىصَعل، م  4

 .107زُىصَعل، م  5
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ت،ٞ ؾ٨ىىا ُٞه وبمباوي و  اإلاسجض ألا٢ص ى بجمُ٘ مالخ٣ه، ٣ض امخل٪ الضاٍو

صٖاث لألؾلخت والثُاب والُٗام، ولضيهم ُٞه الٗضًض مً اإلاؿخى  ،ؤزغي مخهلت به

مل٨ىن اؾُبالث ًًم الىاخض مجها ٖكغة آتاٝ مً الخُل ًٞال ًٖ ؾاؾتهم،  ٍو

وامخل٨ىا خى٫ اإلاسجض ألا٢ص ى الٗضًض مً الخضاث٤ والؿاخاث وحجغاث الاهخٓاع 

 ً ج مُاٍ ألامُاع ومؿخىصٖاث ومساػن ال٣مذ ومالخ٤ لخسٍؼ والغصَاث ونهاٍع

، 2، وامخل٨ىا ٦ثحرا مً ألابغاج والبُىث الىاؾٗت 1تالخكب والبًاج٘ الًغوٍع

ا باإلاان وألاؾلخت جدؿبا ألي َاعت مً  وامخل٨ىا ٦هىٝ حبل ال٣غهُل وشخىَى

ت يض اإلاؿلمحن ٧اهذ ممل٨ت 3اإلاؿلمحن . ألامغ الظي م٨جهم مً حك٨ُل ٢ىة ٖؿ٨ٍغ

ت  .4بِذ اإلا٣ضؽ حؿخٗحن بسضماههم الٗؿ٨ٍغ

ألاعاض ي ا في الؿُُغة ٖلى هبٗض هجاخ و٧اهذ ال٣ىاث الهلُبُت ٢ض ؾاَمذ

اإلا٣ضؾت في ٞخذ الباب ؤمام الٛغبُحن في الخمل٪ والاؾدُُان والاؾخ٣غاع في بِذ 

اإلا٣ضؽ، ٣ٞض صزل الهلُبُىن"بُىث اإلاىاَىحن ًخمل٨ىن ما وحضوا ٞحها، و٢ض عجبىا 

ٞلً ٌٗاعيه بظل٪ ؤي  ل بِخا ؾىاء ٧ان بِذ ٚني ؤو ٣ٞحر،طل٪ بدُث ؤن ؤو٫ مً ًس

مخل٪ طل٪ البِ ن بِخه ذ ؤو ال٣هغ و٧ل ما ُٞه ٦ما لى ٧ابٞغهجي، وله ؤن ٌؿ٨ً ٍو

٣ت ؤنبذ ال٨ثحر مً ال٣ٟغاء  ٨ظا جباصلىا ال٣غاع بد٤ الاؾخمال٥ وبهظٍ الٍُغ خ٣ا، َو

ىت زًٗذ للهلُبُحن 5ؤٚىُاء" .وبظل٪ ؤنبدذ مضًىت بِذ اإلا٣ضؽ ؤو٫ مؿخَى

 بال٣ىة. 

لمؿلمحن ؤو٫ مغاخل الاؾدُُان بُحن لوط٦غ بىعقاعص ًٖ وؿبت جىاحض الهلُ

اإلا٣ضؾت، ٢اثال:"ؾىٝ ججض زالزحن مؿُدُا ؤو ألاعاض ي والؿُُغة الهلُبُت ٖلى 

                                                           

 .88-87، 80زُىصَعل، م  1

 .105زُىصَعل، م  2

 .36زُىصَعل، م  3

 .38زُىصَعل، م  4

اص الٗؿلي، ٍ  5 ش الخملت بلى ال٣ضؽ، جغحمت ٍػ ، 1990، صاع الكغو١، ٖمان، 1ٞىقُه الكاعجغي، جاٍع

 .76م
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٣ى٫ ًىق٘ بغاوع:"خل  الهلُب مدل الهال٫ وجدىلذ 1ؤ٦ثر م٣ابل مؿلم واخض" . ٍو

ل املخغاب  بلىاإلاؿاحض واإلاٗابض  ٘  ٦ىاجـ وؤٍػ ِى والحهىص مً ؤلا٢امت في  اإلاؿلمىن  وم 

 .2اإلاضًىت اإلا٣ضؾت"

اإلا٣ضؾت مك٩لت ٦بحرة جمثلذ ألاعاض ي ل٣ض واحهذ ٖملُت الاؾدُُان في 

ت، اإلااعر ولُم الهىعي ًٖ الهلُبُحن في بِذ  ٣ٞض ط٦غ  بى٣و الٗىانغ البكٍغ

ِٗكىن في ٣ٞغ مض٢٘، خُث  ٢لُلى اإلا٣ضؽ ؤنهم  ٧اهىا ؤ٢ل مً ؤن  بنهمالٗضص، َو

ها ا مً قىاٖع ٠ًُ ال3ٌكٛلىا قاٖع غخالت بىعقاعص ؤن مضًىت بِذ اإلا٣ضؽ ، ٍو

٧اهذ "مإَىلت ول٨ً ؾ٩ان َظٍ اإلاضًىت الُٗٓمت ٢الثل في َظٍ ألاًام ألن الىاؽ 

ب مؿخمغ"  .4َىا٥ ٌِٗكىن بٖغ

ً البىٍىوي ألاو٫ مك٩لت الى٣و في ٖضص ؾ٩ان بِذ و  ٢ض ؤولى اإلال٪ بلضٍو

عؤي ٣ًط ي  بلى اإلا٣ضؽ حل  اَخمامه، وحكاوع م٘ ٖضص مً ألامغاء وال٣اصة وجىنل

اؾدُالء  بُىههم في اإلاضًىت، بٗض بلىبالؿماح للمؿُدُحن الكغ٢ُحن بالٗىصة 

ا مً الؿ٩ان، ٚحر ؤن ٖىصههم لم حؿهم في خل اإلاك٩لت  الهلُبُحن ٖلحها بؿبب زلَى

ً ألاو٫  واؾخمغث اإلاضًىت حٗاوي مً ه٣و خاص في ٖضص الؿ٩ان، ٞخىحه اإلال٪ بلضٍو

ال٣غي الىا٢ٗت وعاء ألاعصن وؤعؾل في َلبهم واٖضا بًاَم  اإلاؿُدُحن الكغ٢ُحن في بلى

بدُاة ؤخؿً مً خُاههم التي ٌِٗكىنها، زم ما لبثذ ؤن َابذ هٟؿه إلاً جىاٞض 

مهم وؤوتاصَم ومىاقحهم و٢ُٗانهم و٧ل ما مل٨خه ٖلُه مجهم ، و٢ض حائوٍ بدٍغ

 .5ؤًضيهم

ٖملُت و٢ض ؤصع٥ اإلااعر ٞىقُه الكاعجغي ؤَمُت الٗىهغ البكغي في 

حن في  ر ًٖ طل٪ ألاعاض ي الاؾدُُان واٖخبٍر ع٦حزة عثِؿُت للخَى اإلا٣ضؾت، و٢ض ٖب 

                                                           

 .176بىعقاعص، م  1

 .49ق٘ بغاوع، ٖالم الهلُبُحن، مًى   2

 .560، م1ولُم الهىعي، حـ  3

 .127بىعقاعص، م  4

 .561-560، م1ولُم الهىعي، ج  5
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ً في بضاًت ٖهضٍ بًٗت بلضان وؤهاؽ ٣ِٞ" ٣ُذ ؤعاض ي " وب. 1ب٣ىله:"مل٪ بلضٍو

ال٣ضؽ زالُت مً الؿ٩ان، ولم ًخىاٞغ ٞحها الىاؽ ًضاٞ٘ ٖجها لى ؤن الكغ٢ُحن 

 .2وا ٖلى مهاحمتها"ئ حغ 

ظا الىي٘ ؤ ٢ل٤ الؿاصة ؤلا٢ُاُٖحن في ممل٨ت بِذ اإلا٣ضؽ الهلُبُت، َو

ولظل٪ ؤزظوا ٌصجٗىن اإلاىاَىحن الهلُبُحن والكغ٢ُحن ٖلى الاؾخ٣غاع 

غاءاث ٧ةٖٟائهم مً الًغاثب . ولدؿهُل َظٍ اإلاهمت 3والاؾدُُان، و٢ضمىا لهم ؤلٚا

ىاث في  ؤلا٢ُاُٖىن ؤوحض الؿاصة   اإلا٣ضؾت طاث َاب٘ ا٢خهاصيألاعاض ي مؿخَى

اإلاؿخىَىاث في  لالؾدُُان٧ان مٗٓم ؾ٩انها مً الهلُبُحن، ؤخًغوا مً ؤوعوبا 

جلترا واًُالُا والبىض٢ُت ه٢ضمىا مً " ٞغوؿا وا ؤنهمظ٦غ ٞىقُه ولظل٪ ً .4الجضًضة

٤ البدغ،... ىضما عؤًىا  ًٖ ٍَغ ىاَم ٢ضمىا مً بالصها مً الٛغب، اؾخ٣بل ؤنهمٖو

ال٣ضؽ وػاعوا ٢ضؽ  بلىٞإجىا  حن،..ىا ٢ضٌؿبدٟاوة ٖلى الٟىع ٦ما لى ٧اه

اص ألاعاض ي وب٣ي بًٗهم بٗض طل٪ في  ....ألا٢ضاؽ  5مىاَجهم" بلى آزغوناإلا٣ضؾت ٖو

ظ٦غ ٣ٌٗىب الٟتري: ىصة، التي جؼزغ باللبن  ٍو "تا ٚغو بطن بإن جل٪ ألاعى اإلاٖى

والٗؿل، وهي ؤع١ مً ؤحمل الُٗىع، ؤن حظبذ واؾخ٣ُبذ الىاؽ مً ٧ل 

اهىا عحا٫ الضًً، ؤو الجىىص، ؤو اإلاضهُحن الظًً جغ٦ىا آبائهم الٟئاث، ؾىاء ٧

وؤ٢اعبهم، وحائوا لُِٗكىا َىا في ْل َظا الجى اإلاٟٗم باإلًمان"
6. 

حُٛحر بيُتها  بلىاإلا٣ضؾت ألاعاض ي و٢ض ؤصي اؾدُالء الهلُبُحن ٖلى 

هىع بنى حضًضة جغح٘ في مٗٓمها  ؤنى٫ ٞالخُت  بلىالاحخماُٖت والث٣اُٞت ْو

                                                           

 .111ٞىقُه الكاعجغي، م  1

 .112ٞىقُه الكاعجغي، م  2

3  Hamilton, B., The Latin Church in the Crusader Stales, The Secular Church, London, 

1980, P.91. 

4  Hamilton, The Latin, P.91. 

 .112-111ٞىقُه الكاعجغي، م   5

 .٣ٌٗ85ىب الٟتري، م  6
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 بلىألاوعوبي الظي ه٣له الهلُبُىن  ؤلا٢ُاعيوبُت وقغ٢ُت و٢ض ؾاٖضَم الىٓام ؤوع 

ىاث وؾ٩انها في ألاعاض ي  اصة ٖضص اإلاؿخَى  .1اإلا٣ضؾتألاعاض ي اإلا٣ضؾت في ٍػ

و٢ض اؾخٛل الؿاصة الىبالء وعحا٫ الضًً ؤلا٢ُاٖاث واإلاىذ التي ٢ضمذ بلحهم 

٧ان عحا٫ الضًً الالجحن ٌٗملىن . و 2اإلا٣ضؾتألاعاض ي وؤزظوا باوكاء مؿخىَىاث في 

ىاث ألاعاض ي ٖلى جهجحر الؿ٩ان اإلاؿلمحن مً  ٢بل الكغوٕ في جإؾِـ اإلاؿخَى

التي ألاعاض ي وحصجُ٘ اإلاؿخىَىحن ألاوعوبُحن الاؾدُُان بها مً زال٫ مىدهم 

ؤزظث جبرػ ٞئاث ؾ٩اهُت هجغوا اإلاؿلمحن مجها م٣ابل الٗمل ٞحها وػعاٖتها ، و٢ض 

ىاث الجضًضة حٗمل في وعوبُتمً الٗالثاث ألا  حمُ٘ اإلاهً وزانت  في اإلاؿخَى

ىن الظًً ٧اهىا  الخضاصة والخجاعة ونىاٖت ألاخظًت والبىاء والهاٚت واإلاؼاٖع

ىن ٖلى الخضاث٤ والبؿاجحن ىاث وجىُٓمها في  .ٌكٞغ و٧ان ٌكٝغ ٖلى َظٍ اإلاؿخَى

 .3الٛالب عحا٫ الضًً

مىاػلهم بإهٟؿهم جدذ بقغاٝ  زظ اإلاؿخىَىىن ألاوعوبُىن ٣ًىمىن ببىاءؤو 

البا ما ٧اهذ َظٍ اإلاىاػ٫ مل٩ا وعازُا لهم، و٧ان مً خ٣هم جدىٍل  عحا٫ الضًً، ٚو

ً بلىمل٨ُت مىاػلهم  . و٧اهذ جخىٞغ لهم حجاعة البىاء مً الدجاعة 4مىاَىحن آزٍغ

 .5اإلابيُت ٖلى م٣ابغ الحهىص

غ ٖلى مسخل٠ اإلا٣ضؾت جمخلئ بمسخل٠ ألاحىاؽ مً البكألاعاض ي و٢ض بضؤث 

ىضًىن  وألاؾبانؤممهم وؤلؿىتهم ٞجاءَا الٟغوؿُىن وألاإلاان والاهجلحز  والبٚر

مخل٨ىن الخهاٞت والخ٨مت ًمً البىض٢ُت وحىىٍ و٧اهىا  وؤلاًُالُىن  ،٦غحا٫ خغب

                                                           

البِكاوي، ؾُٗض، الاؾدُُان الٟغهجي في بِذ اإلا٣ضؽ واإلاىا٤َ املخُُت بها، ميكىعاث مجلت حامٗت   1

 .7ال٣ضؽ اإلاٟخىخت، م

ىت البحرة وال٣بِبت وعاماثِـ، البِكاوي، الاؾد  2  .13-8ُُان، مو٧ان ابغػَا مؿخَى

 .10، 8البِكاوي، الاؾدُُان، م  3

 101زُىصَعل، م  4
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ٗملىن يمً ٢ىاهحن زانت بهم و٧اهذ لهم ٢ىة  ، 1وصمجىا بحن الخجاعة والخغب ،َو

ت التي  2اإلا٣ضؾت ألاعاض يواضخت ومهالر زانت في  ولٗلها جمثلذ باإلاهالر الخجاٍع

ا مً ت،  ٞغيَى ت ببىاء الاجٟا٢ُاث واإلاٗاَضاث الخجاٍع زال٫ ٢ىههم الٗؿ٨ٍغ

األاعاض ي وحٗاٌكىا م٘ حُل البىتاهُت الظًً ولضوا في  َغ  . و٧اهذاإلا٣ضؾت بٗض جدٍغ

م في  ٢ض ؤمهاههم حىىب  لُااإلا٣ضؾت مً ؤبى ألاعاض ي حلبها الهلُبُىن بٗض اؾخ٣غاَع

ظا الجُل ٧ان ؤ٦ثر زبثا وبٞغاَا في  بلى، ولظل٪ وؿبىا قغ١ اًُالُا ؤمهاههم، َو

، ألن آبائهم مً الٟئاث الؿ٩اهُت الؿاب٣ت 3الؿ٨غ والاوٛماؽ باإلالظاث الضهُىٍت

اإلا٣ضؾت ًخإ٢لمىن م٘ اإلاىار الجضًض لٗاصاجه وج٣الُضٍ ألاعاض ي ٧اهىا ٖىضما ًجزلىن 

دىاؾىا ج٨ٟ م وبًمانهومٟاَُمه ٍو هم،  محَر ومٗخ٣ضاههم وزهاثههم وقٞغ

إزظون بتربُت ؤوتاصَم ٖلى حغاثمهم ولظل٪، ٞةن آلاباء اإلاؿِئحن ًىجبىن ؤوتاصا  ٍو

م ٌِٗكىن في  ؤؾىؤ مجهم، والظًً ًىدضعون مً ؾاللتهم ؤخٟاص ؤ٦ثر خ٣اعة وعصاءة َو

 .4اإلا٣ضؾت بإ٢ضام ملىزت جضوـ اإلا٣ضؾاثألاعاض ي 

٦كاَض ُٖان واخض اإلاخٗاٌكحن للىا٢٘  5الكاعجغي  و٢ض ٢ضم ال٣ـ ٞىقُه

 ألاعاض ي الاحخماعي في 
ً
  اإلا٣ضؾت، ونٟا

ً
والاهخماء والىتاء للخُاة الاحخماُٖت  ص٣ُ٢ا

بر ٖجها ٧إخض  ؤًاملحها بواإلاهىُت التي آلذ والضًيُت الث٣اُٞت الخُاة و  الهلُبُحن ، ٖو

قغ٢ُحن. ومً  آلان ؤنبدىاُحن ولئ٪ الظًً ٧اهىا ٚغبؤ بناملجخم٘ الهلُبي ، "  ؤٞغاص

حلُلي ؤو ٞلؿُُني ومً احى مً  بلى٧ان عومُا ؤو ٞغهجُا ٢ض جدى٫ في َظٍ البالص 

م٨ىت وتاصجىا ٞهي ٚحر مٗغوٞت ؤ آلانو٢ض وؿِىا  مىاَىا... آلان ؤنبذالغاًم ؤو قاعجغ 

ً مىا  ا. آلانلضي ال٨ثحًر  وتا ًغص ط٦َغ
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مخل٪ البٌٗ البُىث واإلاىاػ٫ باإلاحرار ، واجسظ البٌٗ ػوحاث لهم آلان ٍو

بل وختى الكغ٢ُاث اللىاحي  ألاعمىُاثتامً بىاث حلضههم بل مً الؿىعٍاث ؤو 

لم ٨ًً ابً  بنخٓحن ببر٦ت الٗماص. ٣ٞض ٌؿ٨ً م٘ اإلاغء خماٍ ؤو ػوحت ابىه، ؤو ابىه 

البٌٗ بؼعاٖت ال٨غمت  واٖخنى. ؤخٟاص وؤوتاص ؤخٟاص. ٞلضًىا َىا ؤمهػوحخه ؤو ػوج 

د  الخ٣ى٫. آلازغونغر ٍو

اؾخٗما٫ الخٗابحر والبُان مً لٛاث قتى في الخداصر ُٞما  بلىًلجإ الىاؽ 

ها ٧ل ؤمت بُجهم. ٞإنبدذ ال٩لماث مً اللٛاث املخخلٟت مل٨ُت مكتر٦ت ، حٗٞغ

ىحض الضًً اإلاكتر٥ ما بحن با  ...ؤنلهمالظًً حهلىا  ؤولئ٪ ٍو  ؤنبذومً ولض ٍٖغ

 البلض. ٧ابًناع  حىُاؤ٦مً ولض َىا، ومً ولض  آلان

، مطخحن ولى ٖلى مًٌ ب٩ل ما ؤ٢غبائها بلُىا، ًىًم وؤزغي وبحن ٞترة 

اءفي الؿاب٤، و٢ض حٗل هللا مً ٧اهىا ٣ٞغاء في الٛغب،  ؤًضيهممل٨ذ  في َظٍ  ؤزٍغ

، دص ى مً ال٣ُ٘ الظَبُت َىاالبلض. ومً ٧ان لضيهم ٢لُل مً اإلاا٫ مل٨ىا ماتا ً

 بىٗمت هللا مضًىت." ل٨ىاومً لم ج٨ً لضيهم صاع امخ

ُظ٦غ ، ٞاإلا٣ضؾتألاعاض ي في  وألاخٟاص ألابىاءؤما مجخم٘ الهلُبُحن مً 

ؤن ألابىاء بضصوا "الثروة التي حىاَا آبائهم بةعا٢ت الضم وال٣خل  ٣ٌٗ1ىب الٟتري 

م الظًً ًضٖىن بىتاوي في جٝغ وعٞاَُت، مالغحىلي يض اإلاؿل ٕغ ؤبىاَئ حن، ل٣ض جٖغ

ٖلى الخماماث بضتا مً اإلاٗاع٥ وؤصمىىا الخُاة الهازبت، وجىٗمىا مٗخاصًً 

ىحن مثل ػواًا اإلاٗبض  مىٛمؿحن في اعجضاء اإلاالبـ الىاٖمت مثل اليؿاء، ومٍؼ

ت، ل٣ض ٧اهىا بُُئحن ٦ؿ وحلحن حبىاء ل٣ض ٧ان اإلاؿلمىن ًٟغون  لىااإلاؼزٞغ

تا ًسكىن  بإٖضاصَم ال٨بحرة ؤمام ٢لُل مً ؤبائهم، ول٨ً َاتاء اإلاؿلمحن ؤنبدىا

م الؿٗاصة  ؤخٟاص َاتاء ال٣ضامى ٦ما ٣ٖضوا مٗاَضاث م٘ اإلاؿلمحن و٧اهذ حٛمَغ

ان ما ًدكاحغون م٘ بًٗهم مً ؤحل الِٗل بؿالم م٘ اإلاؿلمحن ، ول٨ً ؾٖغ
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ؤَلُت ُٞما بُجهم وتا ٌكٗغون بةياٖت ال٣ىاث وألامىا٫ ؤمام  خغببًٗا وجيكب 

 اإلاؿلمحن".

اَغة وألاعمً ؿوالُٗا٢بت واإلاىاعهت والي اهُحنوالُىهوألا٢باٍ  الؿىعٍحنول٨ً 

مً ؤبىاء الضًاهت اإلاؿُدُت ؤ٦ثر ٞاثضة وزضمت لألعاض ي اإلا٣ضؾت مً  والجىعحُحن

ما٫ ألازغي اإلاُٟضة،  الٟئاث الىاٞضة مً ؤوعوبا ألنهم ٧اهىا ٌٗملىن بالؼعاٖت وألٖا

ٛغؾىن ٦غوما لخيخج لهم ؤٚالتا مُٟضة  . ٩ٞ1اهىا ًبظعون ألاعى َو

،  3والهباٚت ، 2ما الٟئاث الحهىصًت ٩ٞاهذ جغ٦ؼ ٖلى الٗمل باإلاهً الُبُتؤ

مً الهلُبُحن  لالٖخضاءو٧اهذ ٞئاههم ٖغيت  ،4أليغخت الحهىص و٧اهىا خغاؾا

م ٢لت اهدكاع  5وبسانت ٞخُاههم  .6اإلا٣ضؾتألاعاض ي َم في ٚع

ا الضًيُت الخانت بها،و٧اهذ لهظٍ الٟئاث ٖاصاهها وج٣الُضَا وقٗاث ولظل٪  َغ

. و٧ان ؤؾىؤ َظٍ 7سظ ٧ل مً ٦ىاجـ زانت بهم إلاماعؾت ٣َىؾهم الضًيُت بهااج

اإلا٣ضؾت جىاػلىا ًٖ مٗخ٣ضاههم ألاعاض ي  بلىالٟئاث الالجحن ألنهم ٖىضما حائوا 

وقغاجٗهم وجبٗىا ؤَىائهم ومُىلهم وملظاههم لخد٤ُ٣ اإلا٩اؾب الضهُىٍت وجىاؾىا 

ؤي اٖخباع ل٣ضؾُت اإلا٩ان الظي اؾخ٣غوا الهضٝ الظي حائوا مً ؤحله صون ؤزظ 

 .8ُٞه
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ظ٦غ  ،1اإلا٣ضؾتألاعاض ي اإلاؿلمىن في  ٌؿخ٣غ حىاؽ ألا حاهب َظٍ  بلىو  ٍو

اإلاؿلمحن ٧اهىا  بإنلُىهاعصو ًٖ ٖال٢ت اإلاؿلمحن باإلاؿُدُحن وحٗاٌكهم مٗا، 

كٗلىن  م الٗظعاء_ َو ٦ثحرة نباخا  ؤهىاعا"٨ًىىن اختراما وجبجُال لؿُضجىا_ مٍغ

ٟهم" ومؿاء بان في مِٗكتهم ومهاٍع مىلىن الَغ ٧اهذ ؤ٢غب الٟئاث ل٨ً و  .2، ٍو

ٍان، خُث ٧اهىا ًدكبهىن بؼيهم حٗامال م٘ اإلاؿلمحن مً اإلاؿُدُحن، َاثٟت الؿغ 

ت ؾُلىن  ٧3لهم ومكغبهمومإ  5وحُبٗت 4و٧ان اإلاؿلمىن ًخٗاٌكىن م٘ الحهىص في ٢ٍغ

غاع  .6ٖو
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ملىا ٖلى جىُٓمهاألاعاض ي ٢ؿم الهلُبُىن  ٖلى ؤؾاؽ وخضاث  الؼعاُٖت ٖو

ذ ٧ل وخضة مجها باؾم ٧ ت، ٖٞغ ى٧اابصاٍع ٍع
1Carrca :ى٧ا  وهي ٖلى يغبحن ال٩اٍع

  الغؾمُت، حكمل
ً
ت ب٢خهاصًت مٗخمضة ٢اهىهُا مً ٢بل ممل٨ت بِذ  وخضة بصاٍع

غاى جدهُل الًغاثب التي ؤ٢غهها ٖ و٧اهذ َظٍ  2لى الٟالخحناإلا٣ضؽ الهلُبُت أٚل

، وحٗاص٫ مؿاختها 3الىخضة مسجلت ٖاصة في سجالث ممل٨ت بِذ اإلا٣ضؽ الهلُبُت

ظا ٌٗاص٫  يمغبٗا ؤ 4زالزماثت وؾخحن ٦ىعصا ً صوهما َو كٍغ ما ٌٗاص٫ زالزماثت ٖو

نلُبُا،  ٨َHectareخاعا  35الظي ؤ٢ٍغ الهلُبُىن ؤو ما ٌٗاص٫  Faddanالٟضان 

ظا ٌٗني ؤن اله٨خ ى٧ا  9اع الهلُبي ٌؿاوي َو ذ ال٩اٍع با ولظل٪ ٖٞغ صوهماث ج٣ٍغ

ى٧ا الهلُبُت  .5الغؾمُت باؾم ال٩اٍع

ى٧ا ٚحر الغؾمُت، وهي ٖباعة ًٖ ٢ُ٘ ؤعاض ي نٛحرة ًم٨ً لؼوج ؤما  ال٩اٍع

ضان الٗغبي الظي ٌؿاوي ، وحٗاص٫ مؿاختها ال6ٟمً الثحران خغازتها في ًىم واخض

ى٧ا ٚحر الغؾمُت ماث ؤو ما ٌٗاص٫ ؤعبٗؤعبٗت صوه ذ ال٩اٍع ت آتاٝ متر مغب٘، و٢ض ٖٞغ

ى٧ا الٗغبُت  .7باؾم ال٩اٍع

و٢ض اؾخٗمل الهلُبُىن م٣اًِـ ؤزغي لخ٣ؿُم ألاعى وجىُٓمها مثل 

ظٍ اإلا٣اًِـ  ى٧ا الهلُبُت الغؾمُت، َو ى٧ا الُىهاهُت والٟغوؿُت وحكبه ال٩اٍع ال٩اٍع

ال  مؿاخت ألاعى بلىحكحر  ٦ما ، ن في ٖام واخض ؤًام الهلُبُح ختهاالتي ًخم خغازتها ٞو
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3  Smith, R.J., The Feudal Nobility and the Kingdom of Jerusalem, 1174-1277, London, 1973, 

p. 42. 

ذ في ٞترة الخغوب الهلُبُت بإنها مؿاخت مً  138وخضة ٢ُاؽ جبلٜ هدى  Cordعص ال٨ى   4 ٢ضم، و٢ض ٖٞغ

ت والتي حٗاص٫ اعبٗت آتاٝ متر مغب٘ )ؤعبٗت صوهماث(، البِكاوي،  26-25ألاعى حؿاوي  ا٦غ اهجلحًز

 .469اإلامخل٩اث ال٨يؿُت، م

5  Prawer, Crusader Institutions, p.158-160. 

6  Smith, The Feudal, p. 42. 

 .Prower, Crusader Institution, p. 159؛ 155البكاوي، اإلامخل٩اث ال٨يؿُت، م  7
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 الظي ٌؿاوي ماثت ٨َخاع ؤو ما ٌٗاص٫ Artrumاؾخسضم الهلُبُىن م٣ُاؽ آعجغوم 

 . 1ىن ٖلى هُا١ ي٤ُؤل٠ صوهم ول٨ً اؾخسضمها الهلُبُ

َا ومدانُلها ؤشجاع اإلا٣ضؾت بتربتها الخهبت و٦ثرة ألاعاض ي امخاػث 

اإلا٣ضؾت؛ ألاعاض ي ٖالُت مً مؿاخت  الؼعاُٖت وؿبتألاعاض ي الؼعاُٖت. و٢ض ق٩لذ 

خُث امخضث مً مىاب٘ نهغ ألاعصن قماتا وختى مهبه في البدغ اإلاُذ حىىبا ومً نهغ 

ًابا وحباتا  غ ألاعصن قغ٢ا ختى ؾىاخل البد اإلاخىؾِ ٚغبا وجًمىذ ؾهىتا َو

 وؤوصًت زهبت.

الخهبت الؿهى٫ اإلامخضة ٖلى يٟاٝ نهغ ألاعصن مً ألاعاض ي وؤبغػ َظٍ 

ت ٞاعانو  Gelbus 2خُث حبا٫ حلبٕىٗه مىاب ٢غب البدغ  Paran ) باعان( ختى بٍغ

 ،5ؤو ُٖضون  4. وحٗٝغ باؾم الٛىع 3وج٣ضع مؿاختها بإ٦ثر مً ماثت مُل ،اإلاُذ

ؿمُه ُٞخلىؽ بالىاصي الُٗٓم الخهب ل  6َو ظ٦ٍغ زُىصَع ؾهل حمُل  بإههٍو

مخا ػ بتربخه الهالخت ًغوٍه حضو٫ ًمخض ٖلى َى٫ واصي ألاعصن والبدغ اإلاُذ ٍو

ى مليئ بالخكب والىباجاث الكاث٨ت شجاع للؼعاٖت ب٩ل ؤنىاٝ ألا . 7والٟىا٦ه، َو

ظ٦غ ٣ٌٗىب الٟتري بإن نهغ ألاعصن الظي ًخسلل َظٍ الؿهى٫ "ًغوي البؿاجحن  ٍو

٣ضم مُاَا ٖظبت نالخت للكغب و٦مُاث مً الؿم٪  جٗل ألاعى جدمل الثماع ٍو ٍو

ىمى ٖلى يٟخُه ٢هب    .8الؿ٨غ والبىم"للُٗام ٍو

                                                           

1  Prewar, the Latin, p.371; .155البِكاوي، اإلامخل٩اث ال٨يؿُت، م   

ه(، ٣ً٘ بلى الجىىب الكغقي مً مغج ابً ٖامغ وجدُِ به اعاض ي ٢اخلت ، بيُامحن   2 حبل حلبٕى ) ٣ٖٞى

 .53؛ ُٞخلىؽ، م 35؛ ٞىعػبىعٙ، م97مالخُُلي، 

 .74؛ حىعحى ٚىحص ي، م 93اإلا٣ضؾت،مألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠ ؛ 113-112بىعقاعص ، م   3

 .53؛ ُٞخلىؽ،م93اإلا٣ضؾت،م ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠ ،  106ٞىعػبىعٙ، م   4

 .54ُٞخلىؽ، م   5

 .53ُٞخلىؽ، م  6

 .95اإلا٣ضؾت،م ألاعاض ي ؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠ 106عٙ،م ؛ ٞىعػبى 105زُىصَعل،م   7

 .٣ٌٗ66ىب الٟتري، م   8
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ظَب طعاٖا وجُاٍع ٢ىي  60ٖغى الجهغ  بلىحىعحى ٚىحص ي  ٍو
خضاث٤  وؤقهغ .  1

بت مً  ببغاَُمؾهل واصي ألاعصن خض٣ًت  داال٣ٍغ ؤٍع
مً نهغ  ؤمُا٫ى بٗض ؤعبٗت ٖل 2

مخض زل٠ الٛىع مً ألاعصن  Scythopolis4 3الٟلؿُُيُت واصي بِؿانألاعاض ي ، ٍو

٣٘ الىاصي بحن بِؿان ونهغ ألاعصن ٍو
 .6الٟىا٦ه ؤشجاع زغ ب٩اٞت ؼ ٍو 5

ا ، 7ؾهى٫ الجلُل بؿٗتها وحمالها امخاػثو   8ٗظب ؾاجٜ اإلاكغبالوماَئ

. و٧اهذ 9اقتهغث ببؿاجُجها وخضاث٣ها وػعاٖت ٢هب الؿ٨غ و٦ثرة َىاخحن الؿ٨غو 

ا الؿهلُت الىا٢ٗت بحن َبألاعاض ي  ت والجلُل جمخاػ بسهىبت جغبتها، ٣ٞض ط٦َغ ًر

ل بإنهز  11و٧اهذ حٗٝغ ؤًام اإلاؿلمحن بؿهل مُضان ،10ا ٚاًت في الجما٫ُىصَع

(Medan٘الؿهل الىاؾ ) ألاؾىا١  إل٢امت، خُث ٧ان ٌك٩ل مؿاخاث واؾٗت

اث ٦بحرة  بلُه٧ان اإلاؿلمىن ًجلبىن و ه ، الٗامت ُٞ في ٧ل ن٠ُ مً ٧ل ٖام مجمٖى

                                                           

 .74حىعحى ٚىحص ي، م   1

دا، مضًىت ال٣مغ باآلعامُت، جخمحز بى٢ٗها الجٛغافي الىا٢٘ ٖلى بٗض اعبٗت امُا٫ مً نهغ الاعصن، وهي   2 اٍع

ذ بمضًىت الجبابغة ، حكتهغ ب٨ثرة  ؛ ال٣ؼوٍني ، ازاع 75-74م ‘الىسُل . صاهُا٫  ؤشجاعمضًىت ٦ىٗاهُت ٖٞغ

 .142، م1969البالص وازباع الٗباص، بحروث، 

بِؿان، مضًىت ج٣٘ ٖلى الجاهب الٛغبي مً ٚىع الاعصن مكهىعة ببؿاجُجها و٦ثرة ُٖىن اإلاُاٍ ٞحها، ابى   3

ىى وما٥ 1331َـ/ 732الٟضاء،اؾماُٖل بً ٖماص الضًً)ث م البلضان ، صدخه ٍع ٦ى٦حن م(: ج٣ٍى

ـ،   .343، م 1840صٌؿالن، صاع الُباٖت الؿلُاهُت، باَع

 .53؛ ُٞخلىؽ، م93اإلا٣ضؾت،م ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   4

 .53ُٞخلىؽ، م  5

 .105؛ زُىصَعل، م  53، 44، 30اإلا٣ضؾت،م ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   6

 .29بىعقاعص، م  7

 .80حىعحى ٚىحص ي،م   8

 .114م بىعقاعص،  9

 .132زُىصَعل، م  10

ؤما اإلا٣ُ٘ ألاو٫ ٌٗني ٖىض اإلاؿلمحن اإلااء  "Dan"و  "Me "جخإل٠ مً م٣ُٗحن َما  Medanؾهل مُضان   11

وهي  Plataواإلا٣ُ٘ الثاوي الجهغ، و٢ض ٖٝغ بهظا الاؾم وؿبت للجهغ الظي ًجغي في وؾُه وحٗني بالالجُيُت 

ىعم  ألاعاض ي ت ؤو الؿى١ الٗام . الغخالت املجهىلحن ، ون٠ واإلا٣هىص الؿاخ Fourmالؿهل الىاؾ٘ ؤٞو

 94اإلا٣ضؾت، م 
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ىام مً ٢ُٗان  ت الخجاع ومسخل٠ البًاج٘ بهضٝ ٖملُاث البُ٘ والكغاء وم٣ابلألٚا

جغي جدذ  ؤنلبًٗهم البٌٗ والىاضر  الضولت  بقغاَٝظا الؿى١ ٧ان مىٓما ٍو

لُه  لإلقغاٝؤلاؾالمُت وخماًتها، خُث ٧اهذ ج٩ل٠ بٌٗ الجىىص مً اإلاؿلمحن  ٖو

ىام اإلاىدكغة في عبٕى مغوج ومغاعي ؾهل مُضان  والضٞإ ًٖ الخجاع و٢ُٗان ألٚا

كابالٛىُت  ُل وكاَه الخجاعي بٗض الاؾدُالء ولٗل َظا الؿى١ ٢ض حٗ 1باأٖل

ٌٗٝغ  و٧ان 2و٢ض جًمىذ َظٍ الؿهى٫ خ٣ل مجضو الجلُل. ب٢لُمالهلُبي ٖلى 

ٝغ باؾم  باؾم مغج ابً ٖامغ ؤو ؾهل الجلُل وحمُٗها ؤلُٛذ ؤًام الهلُبُحن ٖو

ت ونهغ ألاعصن، ٢لٗت ٞابُه بلىوؿبت  هؾهل ٞابُ ، والؿهل ًدضٍ مً الكغ١ بدحرة َبًر

ب مداٍ بجبا٫ هابلـ وحبا٫ ومً الٛغ  Samariaهابلـ والؿامغة  ومً الجىىب

بلٜ َىله ٖكغة ٞغاسخ  ،3ال٨غمل  554440ؤما الكما٫ ٞهى مداٍ بجبا٫ لبىان، ٍو

ت  ٦ُلى متر مخاػ الؿهل بسهىبت مَٟغ ؤما ٖغيه ُٞبلٜ ؾخت ٞغاسخ ؤو ؤ٦ثر ، ٍو

ذ والىبُظ توبسان هٟه بىعقاعص ٢ ،ػعاٖت ال٣مذ واؾخسغاج الٍؼ اثال:"تا ؤٖخ٣ض ٍو

بإهني عؤًذ ؤعيا ؤًٞل مً ؤعيه ٢ِ"
. و٧ان ًجغي في َظا الؿهل مؿاب٣اث 4

ت والضا5الهُض اإلال٩ي ت ٢الٖا لهم في ؤعاض ي ؾهل ٞابُه. و٢ض ؤ٢ام الاؾبخاٍع  ٍو

 .6الخابٗت لهم في اإلاى٣ُت مً هجماث اإلاؿلمحنألاعاض ي يمىذ لهم خماًت 

                                                           

 .94اإلا٣ضؾت،مألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   1

كٝغ ٖلى ؾهل مغج    2 ٤ حىحن خُٟا نهاًت مى٣ُت حبل ال٨غمل َو خ٣ل مجضو ، جل اإلادؿلم ، ٣ً٘ ٖلى ٍَغ

جها ج٣٘ حبا٫ الجلُل التي حكٝغ ٖلى ؾهى٫ ٩ٖا بً ٖامغ ختى بلضة ػعٖحن باججاٍ ألاعصن ، وبلى الكما٫ م

ظ٦غ بىعقاعص ؤن خ٣ل مجضو ومغج ابً ٖامغ وؾهل الجلُل ٧لها ؾهل واخض وجضعى  والبدغ اإلاخىؾِ، ٍو

 .98ٞابُت اهٓغ، بىعقاعص، 

مخض بحن خُٟا والجبا٫ اللبىاهُت   3 حبا٫ ال٨غمل، ٣ً٘ ٖلى اعبٗت ٞغاسخ مً نىع وزالزت امُا٫ مً ٩ٖا ، ٍو

كمالُت باججاٍ الكما٫ الٛغبي بلى الجىىب الكغقي، اهٓغ ؾُٗض البِكاوي، اإلامخل٩اث ال٨يؿُت في ال

ت، 1ممل٨ت بِذ اإلا٣ضؽ الهلُبُت، ٍ ت الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع ؛ 190، م1990، صاع اإلاٗٞغ

 .38بىعقاعص،م

 .34؛ ٞىعػبىعٙ، م131-130؛ زُىصَعل، م98بىعقاعص، م  4

 .64بىعقاعص، م  5

ل  6  .34؛ ٞىعػبىعٙ، م131، مزُىصَع
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ظي امخاػث ؤعايُه بسهىبتها ال 1و٢ض جسلل ؾهى٫ الجلُل حبل الُابىع 

كاب وألا ٣٘ بِىه وبحن  .2التي ق٩لذ مغاعي زهبت لؿ٩ان اإلاى٣ُت شجاع و٦ثرة ألٖا ٍو

ه ؾهل قاعون و٧ان ًخىٞغ ٖلى ْهغ َظا  4الظي ٌك٩ل مؿدى٣ٗاث 3Zaronَبًر

٨ؿىٍ ٦ ه ان ٌؿحر بمداطاجــــــــــ، و5٦غوم الٗىب وبؿاجحن الٟىا٦هـــــــــالجبل اإلااء ب٨ثرة ٍو

خُث ًدك٩ل مً مُاٍ ألامُاع  ،6)٢ِكىن( ىن ــــــــــــــــــمً الجاهب الكغقي نهغ ٦ِك

 .7الؿا٢ُت ٖلى الجبل

ت التي ج٣ام خى٫ ب٨ثرة خضاث٣ه، و٧ان ؤبغػَا الخض٣ًالجلُل  ب٢لُمو٢ض اقتهغ 

م مً اإلاؿلمحن، خُث ٧ان ٣ًضم ا٢بر الىبي ًىوـ   ُ بً ؤمخاي، و٧ان اإلاؿاو٫ ٖجها ٢

ُٟت الىا٢ٗت ألاعاض ي . و٧اهذ 8اإلا٣ضؾتألاعاض ي  بلىللدجاج ال٣اصمحن  ٞا٦هتها الٍغ

٤ مً حبل الُابىع  الىانغة حك٩ل ؾهىتا واؾٗت وؤعيا زهبت،  بلىٖلى الٍُغ

و٢ض اقتهغث َظٍ . 9و٧اهذ الجبا٫ املخُُت بهظٍ الؿهى٫ مإَىلت ب٣غي اإلاؿلمحن

                                                           

ُل ٖلى مغج ابً    1 حبل الُابىع، ٣ً٘ في ا٢لُم الجلُل بلى الجىىب مً الىانغة ٖلى بٗض ؤعبٗت امُا٫ ، ٍو

ى مىٗؼ٫ ًٖ ٚحٍر مً الجبا٫ في اؾٟله نهغ حاعي، وج٨ثر ُٞه ألا  شجاع ٖامغ، بالٜ الغوٖت والجما٫ َو

ً . اهٓغ اإلاثمغة، والخغحُت وجغجبِ ٢ضؾِخه ٖىض اإلاؿُدُح ن بخجلي الؿُض اإلاؿُذ ٖلُه م٘ الخىاٍع

؛ الضباٙ 32؛ ٞىعػبىعٙ، 101-100اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي ؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠ 120صاهُا٫ ، م 

ت ٞلؿُحن الجٛغاُٞت،م13، م2، 7١بالصها ٞلؿُحن، ج  .12؛ ٢ؿُىُحن زماع ، مىؾٖى

 .120؛ صاهُا٫، م44ؾاًىل٠، م  2

 .103الجلُل، الغخالت املجهىلحن، ون٠ ألاعاض ي اإلا٣ضؾت، م يمً مى٣ُت ؾهل قاعون  3

 .103اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   4

 .103اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي ؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠ 121صاهُا٫، م  5

ٗٝغ ٖىض الٗغب بجهغ اإلا٣  6 ُ٘، نهغ ٢ِكىن، مٗغوٝ باؾم ٢ضومُم الهٛحر ، اؾم ٖبري مٗىاٍ اإلاىدنى َو

جغي وؾِ  ، ٍو مُاَه مً الامُاع الؿا٢ُت ٖلى حبل الُابىع وجال٫ الىانغة وحبل خغمىن وحبا٫ حلبٕى

ضزل بلى ؾهل ٩ٖا  الغخالت ؾهل مغج ابً ٖامغ بمجغي ملخى ومخٗغج مخجها بلى الكما٫ الٛغبي ، ٍو

غ ؛ هسبت مً اللالَىجحن، ٢امىؽ ال٨خاب اإلا٣ضؽ101اإلا٣ضؾت،مألاعاض ي املجهىلحن، ون٠  ، جدٍغ

 .754-753، م 2001بُغؽ ٖبض اإلال٪ وآزغون ، صاع الث٣اٞت اإلاؿُدُت، 

 .65بىعقاعص، م  7

 .48الغاحؿبىوي، م  8

 .123-122صاهُا٫، م  9
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اع بىمى ألاعاض ي  اخحن التي ٧اهذ  ألاَػ  والٍغ
 
، و٧اهذ حؿ٣ى  1ى٣ُت بغاثدتهااإلا جمأل

٧اهذ مٗغيت لٛاعاث اإلاؿلمحن ٦ما ًظ٦غ ألاعاض ي بتا ؤن َظٍ  .كىن بمُاٍ نهغ ٢ِ

وهي ٞترة  1107-1106اإلا٣ضؾت ٖام ألاعاض ي . والىا٢٘ ؤن صاهُل ػاع ٫2االغخالت صاهُ

َم مجها؛ ٞال ٚغابت مً ر خضًثت مً الاخخال٫ الهلُبي ألعاض ي اإلاؿلمحن وجهجح

وبسانت ؤن ؤمغ اخخال٫  ؤعايحهماإلاؿلمحن للهلُبُحن املخخلحن تاؾخٗاصة مهاحمت 

 .لالهخ٣ام ِٞؿٗىن هم تا ًؼا٫ خضًثا ؤعايح

ت  ذو٧اهذ ؤعاض ي َبًر حٗض مً يمً ب٢لُم الجلُل وجمخاػ " "حيؿاٍع

و٧ان مى٢ٗها ٌك٩ل مى٢ٗا  .3بسهىبت جغبتها الٗالُت وخماماهها الخاعة الُبُُٗت

اح، و٢ض عخاله مجهى٫ مً ال٣غن الثاوي ٖكغ اإلاُالصي  ألامغ إلاـ َظا  لل٣اخاث الٍغ

 .4الؿاصؽ الهجغي 

 5الىسُل ٞحها ؤشجاع ؤما ؤعاض ي مضًىت ٩ٖا؛ ٣ٞض اقتهغث ببؿاجُجها و 

وخضاث٤ ٢غاَا وبسانت خض٣ًت تامبراث قما٫ ٩ٖا خُث ٧اهذ حؿ٣حها  6وخضاث٣ها

ت اإلاُاٍ الجاٍع
7. 

 8ذ اإلا٣ضؽ جدؿ٘ أل٦ثر مً ٞغسخحنو٧اهذ ؾهى٫ ٩ٖا الىا٢ٗت بُجها وبحن بِ

ى ؾهل زهب وحمُل11488) ؤعايُه ومغوحه مؿخٗملت  ؛٦م ( في بٌٗ ؤحؼاثه َو

                                                           

 .99اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   1

 .49صاهُا٫، م  2

 .95اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي ؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠ 91بىعقاعص، م  3

 .98اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   4

 .123زُىصَعل، م  5

 .٣ٌٗ33ىب الٟتري، م  6

 .40بىعقاعص، م  7

ظا ما ٢هضٍ بىعقاعص في عخلخه بلى  6الٟغسخ ، وخضة ٢ُاؽ ج٣ضع بثالزت امُا٫ ماٌٗاص٫   8 با، َو ٦ُلىمتر ج٣ٍغ

غسخ الهٛحر الظي ٢هض به الٟغسخ الظي ٣ًُٗه اإلا٣ضؾت ؾحرا ٖلى الا٢ضام م٘ اهه اقاع بلى الٟألاعاض ي 

ىدـ، اإلا٩اًُل والاوػان الاؾالمُت وما ٌٗاصلها في الىٓام  ى عا٦ب ٖلى الخهان، اهٓغ ٞالتَر الاوؿان َو

 .34؛ بىعقاعص؛ 94، م1970، ميكىعاث الجامٗت الاعصهُت،ٖمان، 1اإلاتري، جغحمت ٧امل الٗؿلي، ٍ
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ت ب٨غوم الٗىب و  الٟىا٦ه، وحٗىص مل٨ُت َظٍ  ؤشجاع مً ٢بل الهلُبُحن ومؼعٖو

ت والخِخىن  بلىألاعاض ي  ت والضاٍو ، خُث ؤ٢امىا ال٣إل والخهىن 1ٞغؾان الاؾبخاٍع

 .2الخماًت لها وألابغاج لخىٞحر 

 ٘٣ الجىىب مً ٩ٖا ٢لٗت حضًً، وهي مً ؤمال٥ ٞغؾان الخِخىن،  بلىٍو

وحكٝغ ٖلى ٢هغ مل٪ ممل٨ت بِذ اإلا٣ضؽ الظي ؤ٢ُم في واص مداٍ بجمُ٘ ألاقُاء 

ا باأل والٟىا٦ه الىاصعة شجاع الخؿىت ومؼعٖو
3. 

ت ونٟض ٌٗض مً ؤزهب ٢بُلت ؤما واصي  بًر ؤقحر الظي ًهل بحن ٩ٖا َو

ى ٚني بهًابه الجمُلت ،صًت وؤحملهاألاو  و٢ض ط٦غث الهىعة الجمالُت له في  ،4َو

ى ٌُٗي ملظاث اإلالى٥" ًم َظ5ؾٟغ الخ٨ىًٍ "ؤقحر َٗامه صؾم َو  ا ، ٍو
ً
مً  ٖضصا

وهي بلضة  7التي ج٣٘ ٖلى ؾٟذ حبل بِذ ؤولُاDothani 6نال٣غي وؤبغػَا بلضة صوزا

خىن و  ىُت باإلاغاعيعاجٗت الجما٫، مداَت ب٨غوم الٗىب والٍؼ ى اإلا٩ان  ،الخحن ٚو َو

 .8الظي وحض ُٞه ؾُضها ًىؾ٠ ٖلُه الؿالم

                                                           

م/ 1191اهُت جم اوكاءَا بٗض اؾدُالء الهلُبُحن ٖلى ٩ٖا ٖام الخِخىن:َُئت نلُبُت مً ؤنى٫ اإلا  1

ٌ، و٢ض ماعؾذ مهىت الخمٍغٌ م٘ اإلاغض ى مً الدجاج والجغحى الهلُبُحن، وؾاعوا ٖلى ههج 588

ت في خغوبهم م٘ اإلاؿلمحن في  ت والاؾبخاٍع اإلا٣ضؾت، اهٓغ البِكاوي، اإلامخل٩اث ألاعاض ي ٞغؾان الضاٍو

 .337ال٨يؿُت، م 

 .33؛ ٣ٌٗىب الٟتري، م123؛ زُىصَعل، م40اعص، مبىعق  2

 .67بىعقاعص، م  3

 .76بىعقاعص، م  4

5  ،ً  20: 49ؾٟغ الخ٨ٍى

ه يمً اعاض ي حب ًىؾ٠ ٖلُه  Dothanim، ؤو صوزاًمصوزان  6 ج٣٘ ٖلى الؿاخل الكمالي لبدحرة َبًر

جغي ُٞه واصي الىو الظي ًيخ ى ؾهل ٖغابت ٍو ا ؾهل صوزان َو هي في نهغ اإلاٟجغ، الؿالم، وبجىاَع

 .99اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي . الغخالت املجهىلحن، ون٠ 112ٞىعػبىعٙ، م

ت، وهي اخضي اإلاضن الىا٢ٗت يمً   7 بِذ ؤولُا، ؤو بِذ ٞلىي، بلضة ج٣٘ ٖلى بٗض اعبٗت امُا٫ مً َبًر

 .4، َامل 70؛ بىعقاعص، م3، َامل 11مى٣ُت نٟض ، ٞىػبىعٙ، م

 .76بىعقاعص، م  8



65 

ؤما ؾهل ال٨غمل؛ ٣ُٞ٘ قما٫ الجلُل ٖلى بٗض ؤعبٗت ٞغاسخ مً ٩ٖا باججاٍ 

مخض ختى  ىاٍ، ٍو ى ؾهل حمُل ًمخاػ بسهىبت جغبخه الٗالُت ٚو الجىىب الكغقي َو

 .1 (Saffera) ًهل نٟىعٍت

ُٟت اإلاألاعاض ي ؤما  ج٣ضع  التي Diopolis 2اللضىبؿُت الىا٢ٗت بحن ًاٞا و الٍغ

؛ ٣ٞض اؾخىلى ٖلحها الهلُبُىن، وؤ٢امىا ٞحها ٦ىِؿت ٦بحرة 3اثٖكغة ٞغؾ مؿاٞتها

ذ باؾم ٦ىِؿت ال٣ضٌـ حىعج واؾخسضمذ إلًىاء الدجاج ، St. Georgeٖٞغ

 بِذ اإلا٣ضؽ، وبسانت بٗض  بلىال٣اصمحن 
 
هجغث اإلاى٣ُت مً ؾ٩انها الٗغب ؤن

 .4ؿلمحناإلا

ت ت، و٢ض  5واقتهغث مضًىت ٢ِؿاٍع ب٨ثرة خضاث٣ها ومغاٖحها ومُاَها الجاٍع

. 6اإلا٣ضؾتألاعاض ي اؾخىلى ٖلحها الهلُبُىن في الؿىىاث ألاولى مً جىاحضَم في 

التي ٧اهذ جمخاػ ب٨ثاٞت ٚاباهها وؤعايحها الخهبت طاث  ٦7ما اؾخىلىا ٖلى ؤعؾىٝ

 .8اإلاغوج الٗكبُت

                                                           

 .87م بىعقاعص،  1

لى بٗض زالزت امُا٫ مجها  13اللض، ج٣٘ حىىب قغ١ ًاٞا ٖلى مؿاٞت   2 مُال وبلى الكما٫ الكغقي مً الغملت ٖو

 .465، م4١،2الضباٙ ، بالصها ٞلؿُحن، ج

البحر ٧امى، ٖكب الاًام، جغحمت  .متر 1066.8الٟغؾذ، وخضة ٢ُالؽ عوؾُت ل٣ُاؽ اإلاؿاٞاث حؿاوي   3

 .30، م 2013صاب، بحروث ، ، صاع آلا 1هجىي بغ٧اث، ٍ

 .101-100، 49صاهُا٫، م   4

ذ باؾم صوع)  5 ت ، مضًىت ٞلؿُُيُت ٖٞغ ت في  Dor ٢ِؿاٍع ٗهض البحزهُي، ال( وبغج ؾتراجى وؾمُذ ٢ِؿاٍع

ً ًاٞا مً الكما٫  21جبٗض ًٖ ٩ٖا  مُل مً قما٫ ٚغب ال٣ضؽ وحكتهغ  62مُل و٦30ُلىمتر ٖو

غة ومدانُلها الؼعاُٖت، اإلا٣ضس ي، اخؿً الخ٣اؾُم، مبدهاهتها وبسهىبت جغبتها ومُاَ ؛ 174ها الٍٛؼ

 .58؛ دمحم ماوـ الغخالت الاوعوبُىن، 55؛ البِكاوي، هابلـ، م 54بىعقاعص، م

 .٣ٌٗ32ىب الٟتري، م  6

ت ، و٧اهذ ؤَلت  17مضًىت ٞلؿُُيُت جبٗض  (Apollonaاعؾىٝ، ؤبىلىهُا )   7 ٦ُلىمتر حىىب مضًىت ٢ِؿاٍع

ت ، اإلا٣ضس ي، اخؿً الخ٣اؾُم، مبالؿ٩ان  ؛ 163 -162؛ بىعقاعص، م 174وجخمخ٘ بدهاهت ٢ٍى

 .55البِكاوي، هابلـ، م

 .32-٣ٌٗ31ىب الٟتري، م  8
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 ؤشجاع ؛ ٣ٞض امخاػث بتربتها الخهبت والٛىُت بؼعاٖت 1ةؤما ؤعاض ي الؿامغ 

الىا٢ٗت ألاعاض ي ، و٧اهذ 2ال٨غمت والٟىا٦ه، و٢ض ٧اهذ مداَت بالبؿاجحن والخضاث٤

٤ الظي ًغبِ الؿامغة ببِذ اإلا ٣ضؽ ج٣ضع بدىالي ؤعبٗت وزماهحن ٖلى حاهبي الٍُغ

م شر اإلاُاٍ ٞحؤشجاع ، و٧اهذ جمخاػ ب٨ثرة ٦غومها و اؾخضً . وامخاػث ؤعاض ي 3هاَا ٚع

اٞهاب٨ثرة ُٖىنها،  4ؾبؿُُت  .5َاؤشجاع وخضاث٣ها و  وؤٍع

سهىبت جغبتها اإلاضًىت الجضًضة ب Neoplis)هُابىلِـ(  6وجمخاػ ؾهى٫ هابلـ

ل بإنهم ٧اهىا ٌؿحرون  هٟهم زُىصَع و٧ان ٌؿ٨جها خكض مً الٗغب اإلاؿلمحن ٍو

ضَم اإلاٗخاصة ٖىض بضء بعجىلهم لُدغزىا ؾهىلها الجمُلت لؼعاٖتها وجغا٣ٞهم ج غاٍو

التي ألاعاض ي احخُاػ  ؤعاصوافي مضًىت هابلـ بطا ما  اإلاؿلمىن ، و٧ان الٗغب 7ؤي ٖمل

جدذ ؾُاصة الهلُبُحن، ٧ان ٖلحهم الخًٕى لغزهت مل٪ ممل٨ت بِذ اإلا٣ضؽ ؤو 

                                                           

يؿب الٗهض   1 الؿامغة، جبضؤ خضوصَا ٖىض مضًىت حىحن ٖلى بٗض ٖكغة امُا٫ وحكٝغ ٖلى ؾهل صوزان ، ٍو

لى ٢بُلت ٌؿا٦غ وفي مى٢٘ آزغ وؿبها بلى قامغ ناخب ال٣ضًم اؾم الؿامغة بلى ٖكحرة قمغون اإلاىخمُه ب

م بمٗنى الخغاؾت ل٨ىن  الجبل الظي ا٢ُمذ ٖلُه اإلاضًىت والبٌٗ ًغي ان الؿامغة وؿبت بلى قىمٍغ

ً 37اإلاضًىت ج٣٘ في م٩ان مدهً، اهٓغ ٞىعػبىعٙ، م  ؛ َكام 24:  23؛ اإلالى٥ 13: 46؛ الخ٨ٍى

ىن،ٍ  .23م،م 2000ان، ، م٨خبت صهضٌـ، ٖم1الهاخب، الؿامٍغ

 104؛ بىعقاعص، م129زُىصَعل، م  2

 .110ًىاوـ ٞى٢اؽ، م  3

مُل  ٧42لى متر ومؿاٞت ًىمان،  15ؾبؿُُه، بلضة مً اٖما٫ هابلـ بلى الكما٫ الٛغبي مجها ٖلى بٗض   4

ج، صاع اخُاء الترار الٗغبي، 5م( ، معجم البلضان،1228َـ/626ًٖ ال٣ضؽ ، ًا٢ىث، قهاب الضًً)ث

 .25اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي ؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠ 134،م3م،ج1979، بحروث

البِكاوي، ؾُٗض، هابلـ الاويإ الؿُاؾُت والاحخماُٖت والث٣اُٞت ؛ 243عخلت بيُامحن ، م  5

 .59م  م،1991، ٖمان، 1والا٢خهاصًت في ٖهغ الخغوب الهلُبُت، ٍ

٠ ًٖ اؾمها الُىهاوي)هُابىلِـ(   6 بمٗنى اإلاضًىت الجضًضة، وهي بلضة ٦ىٗاهُت ووعص  Neoplisهابلـ، جدٍغ

دضَا  اؾمها في الٗهض ال٣ضًم باؾم ق٨ُم بمٗنى ال٨خ٠ واإلاى٨ب، ج٣٘ وؾِ ٞلؿُحن في واص زهب ، ٍو

ت واعؾىٝ ٚغبا ،  ، البِكاوي، هابلـمً الكما٫ حىحن وبِذ اإلا٣ضؽ حىىبا ونهغ الاعصن قغ٢ا و٢ِؿاٍع

 .36-35م

، م؛ ٞىعػب125زُىصَعل، م  7 ؛ حىعحى 98اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي ؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠ 39، 37ٙى

 .79ٚىحص ي، م



67 

ت ت والضاٍو . ولٗل َظا ٧ان ًخُلب مً ؤَالي هابلـ صٞ٘ مبالٜ 1ٞغؾان الاؾبخاٍع

 ت للؿماح لهم بضزى٫ ؤعاض ي بِذ اإلا٣ضؽ.مالُت ؤو ُٖيُ

٤ اإلااصي  بِذ اإلا٣ضؽ  بلىوبجاهب بئر ٣ٌٗىب الىا٢٘ حىىب هابلـ ٖلى الٍُغ

اهها، خُث حك٩ل واص ألاعاض ي جىحض مؿاخت واؾٗت مً  الخهبت والٛىُت بمؼعٖو

ظا ما امخاػث به ؤعاض ي هابلـ، خُث ًخىؾُها حبل حغػٍم ،2حمُل  الىا٢٘ َو

 .4شجاعي ب٩اٞت ؤهىإ ألاالٛن 3حىىب هابلـ

 ؤشجاع و٧ان ٨ًثر في ؤعاض ي هابلـ الُىابُ٘ الٗظبت الباعصة وحمُ٘ ؤهىإ 

ٍخىن، وجدُِ بها الٛاباث الؼ  ؤشجاع والبىض١ والخغوب و  نالٟا٦هت مثل الخح

املخُُت بىابلـ بد٣ى٫ الخىُت وجدؿم ؤعايحها ألاعاض ي ، و٧اهذ جؼعٕ ال٨ثُٟت

ذ والىبُظ  بلى وال٣مذ والٟا٦هت ب٨ثرة و٧اهذ جهضع مىخىحاهها بالجما٫ وجيخج الٍؼ

 .5مضًىت بِذ اإلا٣ضؽ

ت( ؤما ؤعاض ي مضًىت بِؿان ج٣٘ في الؿهل الىا٢٘ بحن حبا٫ حلبٕى )٣ٖٞى
ونهغ  

، و٢ض جىٞغ في 6آلاباعو و٧اهذ جغوي مً مُاٍ الجضاو٫  شجاع ألاعصن، خُث ٨ًثر ٞحها ألا

اههخثىاثُت لبِؿان ٧ل ؤؾباب التٝر الاؾ ؤعاض ي  وؤعيها ا٨ثرة زحراهها ومؼعٖو

ت، خُث  ٣ً8٘ واصي الكهُض بحن حبل خغمىن وبال٣غب مً بِؿان  ،7الخهبت ٣ٖى ٞو

                                                           

 .125زُىصَعل، م  1

 .109-108بىعقاعص، م  2

 . 105اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   3

 .244عخلت بيُامحن، م  4

 .109صاهُا٫، م  5

 .٣ٌٗ70ىب الٟتري، م  6

 .100بىعقاعص، م  7

ٝغ بالٗضًض مً الاؾماء، ٣ٞض ط٦ٍغ ال٨ىٗاهُىن باؾم ؾحرون حبل خغم  8 ىن، الجبل اإلا٣ضؽ ٖو

ٝغ باؾم ؾٗحر، وط٦ٍغ الغخالت الاوعوبُىن ، حبل لبىان ، ؾاهحر، نىحن ،  والامىعٍىن باؾم ؾىحر ٖو

مخض َظا الجبل مؿاٞت  ٦م مً الكما٫ الكغقي بلى الجىىب الٛغبي،حىىب قغ١ الىانغة وقما٫ 32ٍو

، لُهل بحن ٞلؿُحن ولبىان، اهٓغ صاهُا٫،مٚغب حبل  ض ؾىؾت، الٗغب والحهىص، م؛ اخ119حلبٕى

 .20، م2، 7١؛ الضباٙ، بالصها ٞلؿُحن، ج796م
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مخاػ الىاصي بسهىبت جغجبخه وحماله، و٧ان مغوٍا  ج٣ضع اإلاؿاٞت بُجهما بٟغسخحن، ٍو

٣ت حُضة  .1بٍُغ

غؾخا، الؼعاُٖت الىا٢ٗت بحن هابلـ وبِؿان والتي ج٣ضع بثالزحن ٞألاعاض ي ؤما 

ظا ٧ان ٌك٩ل  ؤشجاع ٞخخض٤ٞ ٞحها ؾبٗت حضاو٫ وج٨ثر ٞحها  ألاؾل والىسُل، َو

ً وؾ٩انها؛ ولظل٪ ٧ان ٌؿخٗان ببٌٗ ؾ٩انها مً  زُىعة ٦بحرة ٖلى اإلاؿاٍٞغ

حن بمساياث ألانهاع والجضاو٫ في اإلاى٣ُت  .2الٗغب واإلاؿلمحن الٗاٞع

والخسلو مً  اءلالؾترزاإلا٣ضؾت م٩اها ألاعاض ي و٢ض اجسظ الهلُبُىن مً 

ً َا١الخٗب وؤلاع  اع حؿغ الىاٍْغ ـ 3ل٨ثرة ما ًىبذ ٞحها مً ؤَػ ؛ ٩ٞاهذ جًاَع

ؤعاض ي بِذ اإلا٣ضؽ حبلُت
زهبت بطا ما اؾدثني مجها الجاهب  وم٘ طل٪ ٞهي 4

، 5الكغقي الظي ٣ً٘ باججاٍ نهغ ألاعصن، ؤما اإلاىا٤َ املجاوعة ٞهي زهبت حضا

 إشجاع باججاٍ بغج صاوص ج٣٘ ُٞه ًَبت ملُئت بٞالجاهب ألاًمً إلاضًىت بِذ اإلا٣ضؽ 

بان  ظٍ ال٨غوم ٧اهذ حٗىص مل٨ُتها للَغ الظي ٣ًىمىن في الضًغ  ألاؾبانال٨غمت، َو

ـ بِذ اإلا٣ضؽ بمثابت "الغؤؽ في الجؿض 6ؤؾٟل الهًبت . و٢ض اٖخبر زُىصَع

 .7وألاما٦ً ألازغي حٗض ألاونا٫ وألاَغاٝ للجؿض"

ت بِذ اإلا٣ضؽ حؿىصَا الهًاب والجبا٫ و٧اهذ اإلاىا٤َ املخُُت بمضًى

غة وألاوصًت، ٚحر ؤن  الؿهلت الىا٢ٗت بحن الجبا٫ والهًاب وألاوصًت ألاعاض ي الٖى

حمُٗها مالثمت إلهخاج حمُ٘ ؤهىإ الٟا٦هت، خُث قاَض الغخالت جاللها وحبالها 

                                                           

 .102-101بىعقاعص، م  1

ً اًبل،ٍألاعاض ي ؛ ؾُمىهه ؾُٛىلي، عخالث بلى 110صاهُا٫، م  2 ، صاع ال٨خب 1اإلا٣ضؾت، جغحمت قحًر

ىُت، ؤبى ْبي م  .143الَى

 .30اًىل٠ ، مؾ  3

 .57اإلا٣ضؾت،مألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   4

 .126بىعقاعص ، م  5

 .117ًىاوـ ٞى٢اؽ ، م   6

  .104زُىصَعل، م   7



69 

خىن، والخحن، بِىما ؾاخاث ؤوصًتها جؼعٕ  ؤشجاع مُٛاة ب٨غوم الٗىب، و  الٍؼ

 .2و٧ان ًيخج مجها الىبُظ ب٨مُاث ٦بحرة.1ذبال٣م

خىن و  ٣٘ في ؤؾٟله بؿخان ٖٝغ 4ًؼزغ ب٩اٞت ؤهىإ شجغ الٟا٦هت 3حبل الٍؼ . ٍو

 7بؿخان الخٝؼ ؤو( Aceldama) 6ؤو ؤ٧لضًما Field of blood 5باؾم خ٣ل الضم

The Potters Field.  خىن التي حٗلخه ًمخاػ بجماله  ؤشجاع و٢ض اقتهغ ب٨ثرة الٍؼ

ًُٞت، و٢ض ؤَمل في ٞترة  ول٨ً َظا الخ٣ل بُ٘ بثالزحن ٢ُٗت ،8عي الخالبالُبُ

 ٫ مً ال٣ٟغاء واملجهىلحن 9م٣برة لضًٞ الٛغباء بلىالخغوب الهلُبُت وخى 

 .10املجغمحنو 

ل حبل نهُىن 
 
٣ُت اعج٩اػ لألصًغة وال٨ىاجـ التي ٧اهذ جمخل٪ ه Zion 11ومث

٣ضؽ، خُث ٧اهذ جمىذ ٦هباث ومىذ وألامال٥ خى٫ مضًىت بِذ اإلاألاعاض ي ٦ثحرا مً 

للماؾؿاث اإلاؿُدُت التي جدخاج للمؿاٖضة، و٢ض ٢ام عثِـ صًغ حبل نهُىن 

                                                           

 56زُىصَعل، م  1

 .77حىعحى ٚىحص ي،م   2

ٝغ بهظا الاؾم ل٨ثرة   3 ٟهل بُجهما واصي يهىقاٞاٍ ، ٖو خىن، ٣ً٘ قغ١ مضًىت بِذ اإلا٣ضؽ ٍو حبل الٍؼ

ٝغ اًام الهلُبُحن بجبل الاهىاع،و٢ض اَل٤ ٖلى الجؼء الجىىبي مً  ع ؤشجا ت ُٞه ، ٖو خىن اإلاؼعٖو الٍؼ

ي، اجداٝ الازها، بًٟاثل اإلاسجض الا٢ص ى، جد٤ُ٣  الجبل باؾم حبل آلازام ؤو الٟاضر، الؿَُى

؛ الغخالت املجهىلحن ، ون٠ 67؛ صاهُا٫، م 224_221، م 1ج 1982ج، ال٣اَغة، 2اخمض عمًان، 

 .114اإلا٣ضؾت ، م عاض ي ألا 

 .103زُىصَعل، م  4

 .121، 30اإلا٣ضؾت ، م ألاعاض ي ؛ الغخالت املجهىلحن ، ون٠ 34ؾاًىل٠ ،م   5

 .121اإلا٣ضؾت ، م ألاعاض ي ؛ الغخالت املجهىلحن ، ون٠ 77ٞىعػبىعٙ، م  6

 .83صاهُا٫، م  7

 .69حىعحى ٚغحص ي، م؛ 83؛ صاهُا٫، م148بىعقاعص، م   8

؛  83؛ صاهُا٫، م 77؛ ٞىعػبىعٙ، م120، 30اإلا٣ضؾت ، م ألاعاض ي املجهىلحن ، ون٠ الغخالت   9

 .66، 33ُٞخلىؽ، م 

 .45، 44اإلا٣ضؾت،مألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   10

حبل نهُىن، ٣ً٘ بلى الكغ١ مً مضًىت ال٣ضؽ وجإحي اَمُخه للمؿُدُحن ل٨ثرة ال٨ىاجـ والاصًغة التي   11

 .16؛ بىعقاعص، م33ًىل٠، مج٣ام ٖلُه، اهٓغ ؾا
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ال٨غمت الىا٢ٗت بال٣غب مً ؾٟذ حبل  ؤشجاع وعحا٫ الضًً الٗاملحن بالضًغ بمىذ 

 .1الجز٫ ألاإلااوي في بِذ اإلا٣ضؽ بلىنهُىن 

٣ضؽ بسهىبت جغبخه الىا٢٘ ٚغب مضًىت بِذ اإلا Oriniوامخاػ حبل ؤوعٍني 

ى مداٍخُث ٧اهذ ج٨ثر ُٞه الٛاباث الىاؾٗت،  بإوصًت ٖضًضة اؾخىلى ٖلحها  َو

م  .2الهلُبُىن وؤ٢امىا ُٞه ٦ىِؿت بال٣غب مً ٖحن ؾتي مٍغ

، يهىقاٞاٍ( ؤخض ؤوصًت مضًىت بِذ اإلا٣ضؽ جغوٍه )٢ضعون 3و٧ان واصي حهىم

اء وزماٍع الجمُلت ٍ الخًغ ؤشجاع ٖحن ؤًىب، و٢ض امخاػ الىاصي بدضاث٣ه و 
جغي 4 ، ٍو

ت)خُث بغػث خض٣ًت ٞغؾان اإلاٗبض 5ُٞه نهغ ٢ضعون الجاهب  بلىالىا٢ٗت  (الضاٍو

ٖىض  7، وخض٣ًت ٢ضعون بال٣غب مً الجؿماهُت6الكغقي مً مضًىت بِذ اإلا٣ضؽ

، و٧اهذ الجؿماهُت خايغة The Valley of gehoshapht 8واصي يهىقاٞاٍ

 .9اإلاُالصي الؿاصؽ الهجغي ؤلا٢لُم في ال٣غن الثاوي ٖكغ 

                                                           

 .16؛ بىعقاعص، م 33ؾاًىل٠، م  1

 .99-98صاهُا٫، م   2

ٗني   3 ٝغ باؾم يهىقاٞاٍ َو ت ٖو ٗني الٗم٤ُ بالٗبًر واصي حهىم، ٖٝغ باؾم ٢ضعون تاهه امخضاص له َو

بضؤ الى  ُٟت اًام اإلال٪ صاوص وؾلُمان، ٍو اصي يهٍى ٢ط ى بالٗبري وؿبت تابً ؤزُلىص الظي ٧ان ٌٗمل بْى

خىن قغ٢ا وحبل مىعٍا ٚغبا ٖلى بٗض مُل وهه٠ بلى الكما٫ الكغقي مً بِذ اإلا٣ضؽ  بحن حبل الٍؼ

م. زُىصَعل، م ؿحر باججاٍ الجىىب ختى البدغ اإلاُذ ٦ما ٖٝغ بىاصي الىاع وواصي مٍغ ؛ الغخالت 58َو

 . 53اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي املجهىلحن، ون٠ 

 .96؛ زُىصَعل، م  138بىعقاعص، م  4

 .121اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   5

 .89زُىصَعل، م   6

ت بال٣غب مً مضًىت ال٣ضؽ، وا٢ٗت في واصي ٢ضعون)حهىم، يهىقاٞاٍ (الجؿماهُت،   7 واللٟٔ م٨ىن  ٢ٍغ

ذ و٢ض اقتهغث  ذ، ُٞهبذ اإلاٗنى مٗهغة الٍؼ مً م٣ُٗحن، حذ حٗني مٗهغة، وؾماوي بمٗنى الٍؼ

ت في مٗانغ الؼ  ؛ الغخالت املجهىلحن، 33؛ ؾاًىل٠، م64؛ صاهُا٫، م27، بىعقاعص، مٍخىن ال٣ٍغ

 .68؛ حىعحى ٚغحص ي، م19-18اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي ون٠ 

 .62، 19-18اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   8

 .121اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   9
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الؼعاُٖت في ب٢لُم ألاعاض ي ٢ضومهم ٖلى  ؤو٫ و٧ان الهلُبُىن ٢ض اؾخىلىا 

ت في الؿىت ألاولى مً جىاحضَم في  1الجلُل والغملت بًر ألاعاض ي وحبا٫ ال٨غمل، َو

 .2اإلا٣ضؾت، وؤنبدذ جدذ ؾُُغههم

٤ مً ال٣ضؽألاعاض ي و٧اهذ  دا جخمخ٘ ب٨ثر  بلى املخُُت بالٍُغ  ة الُىابُ٘،ؤٍع

ت، و٧اهذ َظٍ  ٧اهذ ألاصًغة التيٚحر ؤن اإلاؿخُٟض مجها  ألاعاض ي ؤ٢ُمذ في البرً 

بان ببىاء ؤبغاج لخماًت  م٣ؿمت ومىػٖت بحن َظٍ ألاصًغة، ولظل٪ ٢ام الَغ

 .3مجها ا، ٞدهلىا ٖلى ؤمىا٫ ومدانُل ٚىُتاملخانُل الؼعاُٖت و٦غوم الٗىب ٞحه

دألاعاض ي وق٩لذ   قهغة واؾٗت 4الجمُلت واإلاىبؿُتا الٛغبُت مً ؤٍع

اهها اإلاخمثلت ب٣هب الؿ٨غ والبؿاجحن والخضاث٤ التي ٧اهذ حؿ٣ى بسهىبتها و  مؼعٖو

دا بك٩ل ٖام بسهىبت جغبتها وحىصة 5 )الِؿ٘( مً هب٘ الِك٘ . ٦ما احؿمذ ؤعى ؤٍع

ملخخل٠ ؤنىاٝ الٟىا٦ه  بهخاحهااهخاحها ٞإزظث نٟت الجما٫ الظي ْهغ في 

٘ وهًىحه بك٩ل  ؤعاض يو٧اهذ جىدكغ في .7. ومغص طل٪ تاعجٟإ صعحاث الخغاعة6ؾَغ

خم ه٣لها بىاؾُت ال٣ىىاث  ٟها الُىابُ٘ ٍو ٚحر ؤن َظٍ  8الؼعاُٖتألاعاض ي  بلىٍع

ألاعى حُٗلذ ولم ٌٗض خغازتها ؤو ٞالختها ؤًام الهلُبُحن؛ وطل٪ بؿبب ٚاعاث 

 .9الٗغب اإلاؿلمحن ٖلحها

                                                           

اث، و٦ثرث الغملت، مضًىت ٞلؿُُيُت وهي ٢هبت ٦ىعهه  1 اخٟغث ٞحها الاباع وق٣ذ ال٣ىىاث لغي اإلاؼعٖو

ج، و٧اهذ حكتهغ ب٨ثرة الٟىا٦ه وصخت َىائها و٢ض اه٣ظَا نالح الضًً مً الٟغهج بٗض  ٞحها الههاٍع

 .69، م3م ًا٢ىث ، معجم البلضان، ج1187َـ/ 583مٗغ٦ت خُحن ٖام 

 .30-٣ٌٗ28ىب الٟتري، م  2

 .115-114ًىاوـ ٞى٢اؽ، م  3

 .67هُا٫، مصا  4

 .75؛ حىعحى ٚىحص ي، م30اإلا٣ضؾت،مألاعاض ي ؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠ 118بىعقاعص، م  5

 .75؛ صاهُا٫، م41؛ ؾاًىل٠، م109زُىصَعل، م  6

 .69صاهُا٫، م  7

 .60صاهُا٫،م  8

 .109زُىصَعل، م  9
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دا 1ىع ت الىا٢ٗت بحن ؾُجؤما اإلاى٣ُ ، ٣ٞض 2يمً ؤعاض ي ٖحن الجضي وؤٍع

ذ بمىخىحاهها الؼعاُٖت خض٣ًت البلؿم الىا٢ٗت ٖىض بئر ٖحن ؤبغػ ؤعايحها . و 3ٖٞغ

اًتها حىِىت مً  غ ٚغب البدغ اإلاُذ خُث ٧ان ٣ًىم ٖلى ٖع ت ٚػ الجضي ٢غب ٢ٍغ

خم ؾ٣اًتها مً بئر ٖحن الجضي بىاؾُت الضوالُب التي حٗمل بىاؾُت  اإلاؿلمحن ٍو

ران، ٚحر ؤن َظٍ الخض٣ًت هجغث بؿبب ؾُُغة الهلُبُحن ٖلى اإلاى٣ُت ولم الثح

 .4ٌٗض ٌٗمل ٞحها ؤخض تا مً اإلاؿُدُحن وتا مً اإلاؿلمحن

ت ال٨غهخٍِو دا بٍغ ت  Quarentena 5 ىا )ال٣غهُل(٣٘ بال٣غب مً ؤٍع ظٍ البًر َو

 ؤٖلىٖلى  ببغاَُمخض٣ًت  ؤ٢ُمذو  ،6الجمحز طاث الؿا١ الُىٍل ؤشجاع مكهىعة في 

 8، وهي خض٣ًت واؾٗت و٦بحرة7مى٣ُت ٞحها

مؿاخاث واؾٗت ٦مغاعي  9اإلا٣ابلت إلاضًىت بِذ لخمألاعاض ي وق٩لذ 

ذ 10لألٚىام ٞغ ( ، خُث Ephrataاملخُُت ببِذ لخم باؾم بٞغاجا )ألاعاض ي . ٖو

                                                           

البدغ اإلاُذ بال٣غب مً ؾُجىع، وحٗني ال٣لُل ؤو الهٛحر، وهي بلضة ج٣٘ ٖلى بٗض مُل بلى الٛغب مً   1

دا ، ُٞخلىؽ  .39م ،اٍع

ت وهب٘، ج٣٘ ٖلى الؿاخل الٛغبي للبدغ اإلاُذ، ٖلى بٗض   2 مُل مً ال٣ضؽ، اعيها  35ٖحن الجضي، ٢ٍغ

 .522، م8١،2زهبت، و٧اهذ حكتهغ بٛؼاعة مُاَها وهسلها وبلؿمها، الضباٙ ، بالصها ٞلؿُحن، ج

 .97؛ ٞىعػبىعٙ، م40ُٞخلىؽ، م  3

 .122-121قاعص، مبىع   4

دا ٖلى بٗض مُلحن وج٨ثر ٞحها اإلاٛاوع التي ٧ان ٌؿ٨جها   5 ت ال٨غهخِىا ) ال٣غهُل( ، ج٣٘ قما٫ مضًىت اٍع بٍغ

ذ باؾم ال٣غهُل وؿبت للخهً الغوماوي  ذ  Dancusاليؿا٥، و٢ض ٖٞغ الظي ا٢ُم ٖلحها، و٢ض خٞغ

 .95ُيُت، ٞىعػبىعٙ، مبمٗنى الاعبٗحن في الالج Quarantenaا ىعاهخِاال٩لمت بلى ٦ى 

 .19اإلا٣ضؾت،م ألاعاض ي ؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠ 92؛ صاهُا٫ ، م 96-95ٞىعػبىعٙ، م  6

 .122اإلا٣ضؾت،م ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   7

 .105زُىصَعل،م   8

ذ باؾم بٞغاث   9 ذ باؾم لخمى اله الُٗام والخبز ٖىض  Ephrataبِذ لخم، ٖٞغ ٞغ وحٗني اإلاثمغ ٖو

و٢ض اقتهغث باعجباَها بمىلض  ،٦ُلىمتر 9ال٨ىٗاهُحن، وج٣٘ اإلاضًىت بلى الجىىب مً ال٣ضؽ ٖلى بٗض 

الؿُض اإلاؿُذ ٞحها وبىاء ٦ىِؿت اإلاهض ٞحها. ق٨غي ٖغاٝ،اإلاىا٢٘ الجٛغاُٞت في ٞلؿُحن، ماؾؿت 

 .416، م2004الضعاؾاث الٟلؿُُيُت، بحروث، 

 .60؛ حىعحى ٚىحص ي، م153بىعقاعص، م  10
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خىن  ؤشجاع ٧اهذ جدؿم بجمالها وج٨ؿى مىدضعاهها الؿٟلى لجبالها  الٟا٦هت والٍؼ

الخغوب و٦غوم الٗىب، ًٞال ًٖ الخ٣ى٫ الخهبت في ؤوصًت جل٪  ؤشجاعوالخحن و 

ت هل ؤعاض ي ال٣ضؽ.1البًر ٖبر اهابِب ًهل  و٧ان ًخسللها هب٘ ماء ٌٗبر اإلاضًىت ٍو

املخُُت و٧اهذ ألاعاض ي في  ألاهابِبمُال، و٢ض اهدكغث جل٪  35 بلى 30َىلها مابحن 

ُب الجى وجىٞغ الؿ٣ُا للىاؽ   . 3جاج ٌكغبىن مىهو٧ان الد 2حؿاٖض ٖلى جَغ

الكغ١ مً بِذ لخم، ج٣٘ ؾهى٫ حمُلت وزهبت حٗٝغ باؾم ؤحُابُمُىا  بلىو 

(Agiapimina اة، و٧اهذ ج٨ثر ٞحها خىن  ؤشجاع ( وحٗني ؤعى اإلاغاعي ؤو خ٣ل الٖغ الٍؼ

 .4صًغ ال٣ضٌـ ؾابا بلىوالبؿاجحن الخهبت، وجدب٘ مل٨ُتها 

ؤما ؤعاض ي مضًىت الخلُل
بها هللا ألاقُاء الىاؾٗت والجمُلت؛ ٞ 5 ٣ض َو

ٖلى  شجاع الخؿىت؛ خُث ٧ان ًىمى ٞحها ٧ل الثمغاث، وحِٗل ٞحها حمُ٘ ؤهىإ ألا

َا الغخالت صاهُا٫ بإنها ؤًٞل ب٣إ وحه الخل٣ُت وتا ًىحض  ض  مىدضعاث حبالها، ٖو

غو١  ٍ ألاعى ٌٗاص٫ ٢ُمت ؤعاض ي الخلُل،م٩ان ٖلى َظ وجخىٞغ ٞحها اإلاُاٍ ب٨ثرة ٍو

جمالها وزهىبتها التي تا ب ؿم اإلاىا٤َ املخُُت بالخلُلل ٞحها وجدلإلوؿان الِٗ

خىن  إشجاع ب٩ٞاهذ جؼعٕ  6جىن٠ والٗىب والخحن، و٧اهذ اإلااقُت جغعى  والٟا٦هت الٍؼ

 .7في خ٣ىلها

                                                           

ؿ٨ىبالضي، م87صاهُا٫، م  1  . 135؛ ؾُمىهه ؾُٛىلي، م101؛ لُىهاعصو َٞغ

ؿ٨ىبالضي، م 135ؾُمىهه ؾُٛىلي، م  2  .62؛ حىعحى ٚىحص ي، م100؛ اهٓغ لُىهاعصو َٞغ

ؿ٨ىبالضي، م  3  . 100لُىهاعصو َٞغ

 .88صاهُا٫، م  4

ذ باؾماء ٖضٍ : خبرون، بِذ ُٖىىن ، بِذ ابغاَُم، ماعزىن،  5 واصي البر٦ت، ؤعب٘، وهي مضًىت  الخلُل، ٖٞغ

ذ اًام الهلُبُحن  ٦ىٗاهُت ٞلؿُُيُت، اقتهغث بانها بلض ؾُضها ابغاَُم الخلُل ٖلُه الؿالم، و٢ض ٖٞغ

باؾم ال٣ضٌـ ابغاَام، الؿُض، ٖلي ؤخمض ، الخلُل والخغم الابغاَُمي في ٖهغ الخغوب الهلُبُت، صاع 

 .60_59،م 1995ال٨خاب الٗغبي، ال٣اَغة ، 

ؿ٨ىبالضي، م92صاهُا٫، م  6  .135؛ ؾُمىهه ؾُٛىلي، م99؛ لُىهاعصو َٞغ

 .61، 60حىعحى ٚىحص ي، م  7
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حها خ٣ل ٌٗٝغ باؾم خ٣ل صمك٤ امخاػ بتربخه الخهبت الخمغاء، خُث  1ٞو

ى٣لىنها ٖلى الجما٫ ٧ان ؾ٩ان الخلُل ٌؿخسغحىن مىه التربت الخمغاء  مهغ  بلىٍو

صم ٢ض زل٤ مجها آ ؤنخُث ٧ان ٌٗخ٣ض ، 2والبالص الٗغبُت خُث جبإ بؿٗغ مغجٟ٘

خ٣اصَم  ٧اهذ حؿخسضم ٣ٗ٦ا٢حر  ؤنهاولظل٪ ٧ان ؾ٩ان مضًىت الخلُل ًإ٧لىن مجها تٖا

ت ٠ًُ بىعقاعص ؤن جغبته. 3لٗالج اإلاغض ى وؤصٍو ؤزُىبُا والهىض  بلى٧اهذ جغؾل  اٍو

 ؤشجاع وبال٣غب مً الخلُل ٣ً٘ حبل ؾامغا الظي ٨ًثر ُٞه .٫4 بالخىابلوحؿدبض

 .5البلىٍ

 

  

                                                           

ؿ٨ىبالضي، م159بىعقاعص، م  1  .62؛ حىعحى ٚىحص ي، م99؛ لُىهاعصو َٞغ

ل، م37ُٞخلىؽ، م  2 ؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠ 98؛ ٞىعػبىعٙ، م159؛ بىعقاعص، م115؛ زُىصَع

 .71، 32اإلا٣ضؾت،م ألاعاض ي 

 .71اإلا٣ضؾت،م ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   3

ؿ٨ىبالضي، م153بىعقاعص، م  4  .99؛ لُىهاعصو َٞغ

 .72اإلا٣ضؾت،م ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   5





76 

اٝ  ؤزىاء ٞترة الخ٨م اإلا٣ضؾت الٗمل في الؼعاٖت ألاعاض ي في جىلى ؾ٩ان ألاٍع

التي ؾُُغ ألاعاض ي الهلُبي ، وبسانت ؤن ال٣غي ؤلاؾالمُت ٧اهذ تا جؼا٫ ٢اثمت في 

م مً ؤن بٌٗ ؾ٩ان ال٣غي ٚاصعوا ٢غاَم ٖىض ونى٫  ،1حها الهلُبُىن ٖل ٖلى الٚغ

 .2اإلا٣ضؾتألاعاض ي  بلىالهلُبُحن 

الؼعاُٖت ومً ٌٗمل بها مً ألاعاض ي ؤنبدذ  ؤلا٢ُاعيوبخُىع الىٓام 

، وؤزظ الٟالخىن ٌٗملىن ؤلا٢ُاعيالٟالخحن و٢ُٗان اإلااقُت مً ؤمال٥ الؿُض 

حؼء مً مدهى٫ ألاعى، ٩ٞاهىا ٣ًضمىن عب٘ ؤو زلث  باألعى م٣ابل خهىلهم ٖلى

حاهب الًغاثب ؤلاياُٞت التي ٧اهىا ًدهل  بلى، َظا ؤلا٢ُاعياملخهى٫ للؿُض 

 .3ٖلحها الؿُض الا٢ُاعي زالر مغاث في الٗام 

الؼعاُٖت ٖلى ؾبُل ألاعاض ي و٧ان ٢ض ؤزظ ملى٥ بِذ اإلا٣ضؽ ًمىدىن 

حن ، 4الهباث واإلاىذ والامخُاػاث لل٨ىاجـ وب٢ُاٖاث للىبالء وال٣اصة الٗؿ٨ٍغ

ال٫ ًٞال ًٖ جإححر بًٗها ب٣ٗىص  ،لالهخٟإ بما جضٍع ألاعى مً مدانُل ٚو

 .5ؾىىٍت

و٢ض ٖاوى الٟالخىن اإلاؿلمىن حغاء الؿُاؾت الخٗؿُٟت التي جمثلذ في 

م مً ؤنهم اؾخمغوا في الٗمل  م ٖلى الٚغ الاؾدُالء ٖلى ؤعايحهم الؼعاُٖت وجهجحَر

 ًخٗغيىن اإلاؿلمىن ة الؿاصة ؤلا٢ُاُٖحن، و٧ان الٟالخىن جدذ ؾُُغ ض ي ألاعافي 

٣ٞض حٗغى ؤخض الٟالخحن في مضًىت هابلـ لل٣خل مً  ،ملخخل٠ ؤهىإ الخٗظًب

 .6الًُإ الهلُبُت لؿغ٢تها بلىالهلُبُحن بتهمت ؤهه ؤعقض اللهىم 

                                                           

حـ، جد٤ُ٣ 2ؤبى قامت، ٖبض الغخمً بً اؾماُٖل، الغويخحن في بزباع الضولخحن الىىعٍت والهالخُت،   1

 .88، م2، حـ1956لجىت الخإل٠ُ والترحمت، ال٣اَغة، مدمىص خلمي، مُبٗت 

ش الخغوب الهلُبُت، حـ  2  .17-16، م2عوؿُمان، جاٍع

3  Benvenisti, Meron, The Crusaders in the Holy land, Jerusalem, 1976, P.217. 

  .Lamonte, Feudal Monarchy in the Latin, p. 201؛ ٣ٌٗ62ىب الٟتري، م  4

ؾُٗض، هابلـ ألاويإ الؿُاؾُت والاحخماُٖت والث٣اُٞت والا٢خهاصًت في ٖهغ الخغوب  البِكاوي،  5

 .214، م1991، ٖمان، 1الهلُبُت، ٍ

 .138ابً مى٣ظ ، الاٖخباع ،   6
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في ( Corveesو٢ض ؤحبر الؿاصة الهلُبُىن الٟالخحن ٖلى الٗمل بالسخغة )

 ت ؤمال٥ـــ، وبسان1املخههت لهم تا ؾُما بؿاجحن ال٨غوم و٢هب الؿ٨غألاعاض ي 

ت.  ت والضاٍو  الاؾبخاٍع

اٞهم، خُث  ظا لم ًمى٘ الٟالخحن اإلاؿلمحن مً الب٣اء في ٢غاَم وؤٍع َو

م اإلاٗاهاة التي  مخل٨ىنها ٢بل الٛؼو الهلُبي ٚع جمؿ٨ىا باألعى التي ٌٗملىن بها ٍو

ظا ًخطر مً زال٫ خضًث الغخالت 2خخال٫ الهلُبي٧اهىا ًال٢ىنها مً الا  ، َو

ل ًٖ الٟالخحن الٗغب واإلاؿلمحن الظًً ٧اهىا ًدغزىن ؤعايحهم الىا٢ٗت بحن  زُىصَع

 .3هابلـ وبِذ اإلا٣ضؽ

ت  بضو ؤن ألاويإ الٗؿ٨ٍغ وألامىُت للهلُبُحن واوكٛالهم بالخغوب ٍو

تهم ًٖ الٗمل بالؼعاٖت وبالخالي جغ٦ىا  حن لألاعاض ي نٞغ لٟالخحن لُٗملىا بها مؼاٖع

ل بهظا الخ٣هحر وؤعحٗه  ٝ ى ز بلىؤو مال٦حن ؤو ؤحغاء، و٢ض ؤ٢غ الغخالت زُىصَع

 .4الهلُبُحن مً ٚاعاث الٗغب اإلاؿلمحن

ظا ماقغ  باجؿت في ْل  اإلا٣ضؾت ٧اهذألاعاض ي ؤن خُاة الٟالح في  بلىَو

ذ َا٢اههم ومىاعصَم الؼعاُٖت؛ و الىحىص الهلُبي؛ بط  ىا الخ٨م اؾخجٞز لظل٪ ٦َغ

 .5لالهخ٣ام ؤلاؾالمُتالهلُبي وؤزظوا ًخدالٟىن م٘ ال٣ىي 

اإلا٣ضؾت ؤًام الهلُبُحن بٗضص مً ألاعاض ي و٢ض جإزغث الخُاة الؼعاُٖت في 

اإلاازغاث جمثلذ بإؾغاب الجغاص والٟئران التي ؤَل٨ذ الؼعٕ والًٕغ في مسخل٠ 

. و٢ض 6هخج ٖجها مجاٖت قضًضة اإلا٣ضؾت، واؾخمغث إلاضة ؤعب٘ ؾىىاثألاعاض ي ؤهداء 

                                                           

1  Prawer, Crusader Institutions, P.167. 

 .302البِكاوي، اإلامخل٩اث ال٨يؿُت، م   2

 .125زُىصَعل، م  3

 .116، 43زُىصَعل، م  4

 .215البِكاوي، هابلـ، م  5

 .215البِكاوي، هابلـ، م  6



78 

دخٟٓىن به مً ؤحل الُٗام . ًٞال ًٖ الهؼاث ٧1ان الٟالخىن ًجمٗىن الجغاص ٍو

خُث ماث بؿببها ؤٖضاص  ،2اإلا٣ضؾت ؤًام الهلُبُحنألاعاض ي ألاعيُت التي خلذ في 

٦بحرة مً الٟالخحن وؤزغ طل٪ ؾلبا ٖلى الخُاة الؼعاُٖت، هاَُ٪ ًٖ ٞترة الجٟاٝ 

ظ٦غ الغخالت بىعقاعص  .3ؤزغي  بلىاإلا٣ضؾت مً ٞترة ألاعاض ي جخٗغى لها التي ٧اهذ  ٍو

دا والبدغ اإلاُذ والظي ًمخض مؤن واصي الكهض الىا٢٘ بحن  ت ٞاعان ٖىض نهاًت ؤٍع ً بٍغ

دا واإلا٣ضع مؿاخخه بسمؿت ؤو ؾخت  البدغ اإلاُذ وختى مؿحرة هه٠ ًىم زل٠ ؤٍع

 ٞغاسخ ؤنبذ 
ً
جل بمسخل٠ ؤهىاٖها ؤن جىمى وتا ًم٨ً لألٖكاب والخكا ٢اخال

 .4ُٞه

م الىبُظ ونىاٖخه ٌٗمل ٖلى جضمحر  خُاهاؤ و٧ان الٟالح اإلاؿلم مً باب جدٍغ

ؤو الخهى٫ ٖلحها ونىاٖت  ؤن ٌكتريها الهلُبُىن ٦غوم الٗىب الخانت به زكُت 

 .5الىبُظ مجها

ت حم٘ الخُب بىاؾُ بلى٧ان ٌؿعى الٟالح في ب٢ُاُٖت الخلُل الهلُبُت و 

 .6الُىمُت اإلاُذ وحؼعٍ لِؿخسضمها في خُاجه البدغ نٛحرة مً قىاَئ ؾُٟىت 

  الخهاص، وزهو بإًاماإلا٣ضؾت ًدخٟل ألاعاض ي وؤزظ الٟالح في 
ً
 ًىما

 .7به ٖٝغ بُٗض الٗىهغة ؤو ُٖض الخهاص لالخخٟا٫

بىاء مساػن لخٟٔ الخىُت جدٟٓا ألي زُغ  بلى واو٧ان الهلُبُىن ٢ض لجإ

ت باؾخسضام بغج صاوص مخى٢٘ ولظل٪ ٣ٞض ٢ام ٞغ   ؾان الضاٍو
ً
لخٟٔ الخىُت،  مسؼها

                                                           

 ٣ٌٗ64ىب الٟتري، م  1

ُان، حـ  2 ش ألٖا ، خُضع آباص، 8اهٓغ ؾبِ ابً الجىػي، ؤبى اإلآٟغ ًىؾ٠ بً ٢حزوٚلي، مغآة الؼمان في جاٍع

، ؛ الضًاع ب٨غي، خؿحن بً ؤخمض478-477، م2، 280١-269، 228، م1، 8١، حـ1952-1951الض٦ً، 

ش الخمِـ في ؤخىا٫ ؤهٟـ هِٟـ، ماؾؿت قٗبان، بحروث، حـ  .363،م2جاٍع

 .216البِكاوي، هابلـ، م  3

 .118بىعقاعص، م  4

 .70بىعقاعص، م  5

 .41ُٞخلىؽ، م  6

 .46، 35، 12ؾاًىل٠، م  7
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، خهً وويٗذ ٖلُه خغاؾت مكضصة َظا البرج ًدؿ٘ ل٨مُاث ٦بحرة، خُثو٧ان 

 .1ذ ألخض بضزىله بتا جدذ بقغاٝ مٗحنوتا ٌؿم

اإلا٣ضؾت في ٞترة الخغوب الهلُبُت حٗلذ ألاعاض ي ألاويإ التي ؾاصث و 

هجغونها، ٞ هجغث اإلاضن وال٣غي والًُإ بدثا ًٖ ألامً الؿ٩ان ًتر٦ىن ؤعايحهم ٍو

دا لم ٌٗض ٞحها بتا زماهُت مىاػ٫ في ٖهض الغخالت بىعقاعص  والاؾخ٣غاع؛ ٞمضًىت ؤٍع

م مً َب٣ت ال٣ٟغاء ىُاء مً الؿاصة الىبالء 2َو . في خحن ؤزظث جٓهغ َب٣ت ألٚا

ىُاء مً الؿاصة ٞإنبذ لضيهم  وعحا٫ الضًً وؤزظ عحا٫ الضًً ًخإزغون باأٚل

ممخل٩اث واؾٗت واؾخسٟىا بمً َم ؤٖلى مجهم مجزلت وخُمىا ال٣ُىص وؤبٗضوا ٖجهم 

التزامهم لضي َاتاء وؤنبدىا مؼعجحن لل٨ىاجـ وعحالها، وؤزظث الخالٞاث بُجهم 

هٛغون بًٗهم بًٗا ختى  ٣ٌٗىب الٟتري ٢ا٫ بنهم"ًُٞدت ٦بري  ؤنٍو

دباصلىن للمؿُدُت" وؤزظوا باعج٩اب ؤلاَاهاث  لضعحت اهدكاع الخغوب  ال٨غاَُت ٍو

ظا او٨ٗـ ٖلى 3ٌٗم  َىاثٟهم ومظاَبهم والاه٣ؿام الاهٟها٫ُٞما بُجهم وؤزظ  . َو

 اإلا٣ضؾت وؤزغ ٖلى حىاهب الخُاة الؼعاُٖت ٞحها.ألاعاض ي ألامً والاؾخ٣غاع في 

وبمغوع الى٢ذ اهدكغث الٟىض ى واوٗضم ألامً والاؾخ٣غاع واهدكغ ٢ُإ 

٤ مً ًاٞا الُغ١ واللهىم، وحُٗلذ الُ بِذ  بلىغ١، و٧ان الدجاج ٌٗبرون الٍُغ

ٗتريهم الخىٝ مً ٚاعاث ٢ُإ الُغ١ في ٖؿ٣الن لى  Ascalon 4اإلا٣ضؽ َو ٖو

الخلُل ٖلى  بلىمً بِذ لخم  اإلاؿاٞغونالخال٫ اإلا٨ؿىة باألخغاج، ولم ًإمً 

ؤهٟؿهم مً ٢ُإ الُغ١ الظًً اجسظوا مً الجبا٫ الىا٢ٗت حىىب قغ١ بِذ لخم 

                                                           

 .58صاهُا٫، م  1

 .115بىعقاعص ، م  2

 .٣ٌٗ102ىب الٟتري، م  3

ت 12ؿُُني جبٗض ٖؿ٣الن، مضًىت ٖلى الؿاخل الٟل  4 ٦م قما٫ ٚؼة ، و٧اهذ حك٩ل ٢اٖضة ججاٍع

ت في اًضي مً ٌؿخىلي ٖلحها، ال٣ؼوٍني، آزاع البالص وازباع الٗباص، صاع ناصع، بحروث،  ؿ٨ٍغ ، م 1969ٖو

، 1992؛ ٖىى، دمحم ماوـ، الغخالت الاوعوبُىن في ممل٨ت بِذ اإلا٣ضؽ،م٨خبت مضبىلي، ال٣اَغة ، 222

 .56م 
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ت الؿحر صون خغاؾت  بلىل٨ماثجهم ولم ًخم٨ً اإلاؿاٞغ مً بِذ اإلا٣ضؽ م٣غا  َبًر

ً ٖىض زىيهم  وخماًت مؿلخت، وؤنبدذ مى٣ُت بِؿان م٣غ إلاهاحمت اإلاؿاٍٞغ

. ٦ما ؤن اإلاىا٤َ الىا٢ٗت بحن ٖحن الجضي والبدغ اإلاُذ ؤنبدذ ٖغيت 1الجضاو٫ 

دا 2لهجماث البضو اإلا٣ُمحن ٞحها ٤ مً ؤٍع بِذ اإلا٣ضؽ آمىت صون  بلى. ولم حٗض الٍُغ

 .3انُداب الخغؽ واإلاغا٣ٞحن

٤ اإلااصًت مً بِذ اإلا٣ضؽ  نهغ ألاعصن ٩ٞاهذ مدٟىٞت باملخاَغ  بلىؤما الٍُغ

ا مً اإلااء؛ ٞإنبدذ بظل٪ مإوي ل٣ُإ الُغ١  ىعهها وزلَى ٤ 4لٖى . و٦ظل٪ الٍُغ

بِذ بِذ اإلا٣ضؽ، ولم حٗض اإلاىا٤َ املخُُت ب بلى Lidda /diospolis مً اللض

. وللخسلو مً ٖملُاث 5اإلا٣ضؽ جخمخ٘ باألمً والاؾخ٣غاع بتا م٣ابل صٞ٘ اإلاا٫ ال٨ثحر

ً يمً ؤمال٥ ال٨ىِؿت  ا للخسٍؼ الؿلب والؿغ٢ت؛ ٣ٞض ٧ان الهلُبُىن ٌٗضون ٚٞغ

بان  .6وألاصًغة، وبًٗها ٨ًىن زانا للَغ

اعة بٌٗ  و٢ض اهدكغث الغقىة، خُث ًا٦ض الغخالت صاهُا٫ ؤهه لم ٌؿخُ٘ ٍػ

ذ اإلا٣ضؽ َالبا مىه الخاعؽ ألا  ما٦ً اإلا٣ضؾت بتا بٗض ؤن صٞ٘ عقىة لخغاؽ الًٍغ

ا٦ض في مىي٘ آزغ:"٣ٞض 7في بِذ اإلا٣ضؽ بوؿانٖضم البىح بهظا ألامغ ألي  ، ٍو

ضلىهني ٖلى ألاما٦ً اإلا٣ضؾت  ىن ٍو ؤُُٖذ ٧ل ما اؾخُُ٘ لهاتاء الظًً ٧اهىا ٌٗٞغ

ت ٧ل ش يء بالخٟهُل، و٢ض هجخذ في في اإلاضًىت واإلاىاي٘ ألازغي لُدؿنى لي عئٍ

                                                           

 .58؛ حىعحى ٚىحص ي، م90-89؛ ٣ٌٗىب الٟتري، م28صاهُا٫، م  1

 .117بىعقاعص، م  2

 .123بىعقاعص، م  3

 .69صاهُا٫، م  4

 .٣ٌٗ56ىب الٟتري، م  5

 .55بىعقاعص، م  6

 .137-136صاهُا٫، م  7
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ؿ٨ىبالضيطل٪ الغخالت  بلىو٢ض طَب . 1طل٪" ألامىا٫ ٖلى  ؤٚض١خُث  لُىهاعصو َٞغ

اعة ألاما٦ً اإلا٣ضؾت ألاصتاء  .2واإلاترحمحن لٍؼ

م ٖؼم بٌٗ الٟغؾان ألاج٣ُاء للضٞإ ًٖ  وبضاٞ٘ الاخؿان والىبل ال٨ٍغ

. وجىٞحر 3ؾت الُغ١ الٗامتالدجاج وخماًتهم مً زُغ اللهىم والٗمل ٖلى خغا

ً والدجاج و٧اهذ جخىلى اإلاىٓماث الضًيُت الى٣ٟاث  الجز٫ والخ٩اًا إلًىاء اإلاؿاٍٞغ

 .4ٖلحها

بِذ اإلا٣ضؽ ٢الٖا مدهىت  بلىو٧ان ٌكاَض اإلاغء ٖلى حىاهب الُغ١ اإلااصًت 

ت جبحن ؤن الهلُبُحن ؤ٢امىا مضها  غؾان الاؾبخاٍع حٗىص مل٨ُتها لٟغؾان اإلاٗبض ٞو

ىت بتا ؤنها ٧اهذ ٖباعة ًٖ سجىن ٦بحرة ًى٣هها ألامً وآلامان، حٛل٤ ؤبىابها مده

مً الؿاصؾت مؿاء وختى قغو١ الكمـ، تا ؤخض ٌؿخُُ٘ صزىلها بتا بةطن زام 

. ولم ٨ًً ٌؿمذ ألي ٖغبي مؿلم 5مً ٢بل اإلال٪ ؤو حماٖاث اإلاىٓماث الضًيُت

ذ ًهضٍع ٞغؾان اإلاٗبض ؤ ت ٦ىنهم بضزى٫ بِذ اإلا٣ضؽ بتا بخهٍغ و ٞغؾان الاؾبخاٍع

ظٍ الؿمت مىدذ لهم لُبُٗت مل٨ُاههم.6ٌكاع٦ىن اإلال٪ بهظٍ الخهىنُت  َو

الؼعاُٖت ًٞال ألاعاض ي اإلاخٗضصة، ٣ٞض ٧اهىا ًمخل٨ىن ألابيُت وال٣ٗاعاث والًُإ و 

ًٖ الٗاثضاث ال٨بحرة واإلا٨دؿبت مً مسخل٠ الًغاثب والٛىاثم التي ًدهلىن 

َظٍ  ؤنالخغوب بجاهب الهلُبُحن يض اإلاؿلمحن لضعحت  ٖلحها بٗض مكاع٦تهم في

نى ٞاخكاالجماٖاث ؤنبدذ جمل٪ جٟى٢ا   .٦7بحرا ٚو

                                                           

 .141صاهُا٫، م  1

ؿ٨ىبالضي، م  2  .102لُىهاعصو َٞغ

 .٣ٌٗ90ىب الٟتري، م  3

 .66-65م ؛ ُٞخلىؽ،133-132، 41صاهُا٫، م  4

 .59زُىصَعل، م  5

 .125، 40-39زُىصَعل، م  6

 .59اإلا٣ضؾت،مألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   7
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اإلا٣ضؾت في ْل الخ٨م ألاعاض ي ؤما الٗال٢ت بحن اإلاؿلمحن واإلاؿُدُحن في 

 
ً
خُث ًظ٦غ الغخالت صاهُا٫ ؤهه  الهلُبي؛ ٣ٞض احؿمذ هىٖا ما بالىٞا١ والٗمل مٗا

ت حىىب بِذ لخ غة ٌؿ٨جها ٖضص مً اإلاؿلمحن واإلاؿُدُحن ػاع ٢ٍغ م في الجبا٫ الٖى

 
ً
  مخٗاٌكحن مٗا، و٢ض اؾخ٣بلٍى اؾخ٣باتا

ً
إلاضة لُلت زم جاب٘ مؿحٍر في الُىم الخالي  عاجٗا

ماء اإلاؿلمحن ختى ونل  ا٦ض صاهُا٫  بلىجدذ خماًت ؤخض ٖػ مضًىت بِذ لخم. ٍو

 .1"ؤهه"بضون مؿاٖضجه لم ٨ًً ًدؿنى لىا ٖبىع جل٪ ألاما٦ً

كُض الغخالت بىعقاعص بالٗال٢اث بحن اإلاؿلمحن والهلُبُحن في مى٣ُت  َو

. وم٘ طل٪ ٣ٞض ٧اهذ جغؾم الخضوص بحن اإلاؿلمحن والهلُبُحن بالدجاعة 2الؿامغة

خم ه٣ل الهلبان ٖلى الجاهب الهلُبي مً الخضوص في خحن ه٣كذ الؿ٩ا٦حن في  ٍو

 .3الجاهب آلازغ مً ألاعى

  

                                                           

 .97-95صاهُا٫، م  1

   .104بىعقاعص، م  2

 .174بىعقاعص، م  3
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اإلا٣ضؾت في ألاعاض ي خٗاٝع ٖلحها بحن ؾ٩ان ؾاصث ألاؾالُب الخ٣لُضًت اإلا

، خُث اؾخسضم املخغار الخ٣لُضي الظي ًجغ 1نحؤًام الهلُبُألاعاض ي ػعاٖت 

ًم٨ً خغازت ؾخت  ،و٧ان لؿذ ب٣غاث ؾلُماث، بىاؾُت الخُىاهاث وبصاعة الاوؿان

ى٧اث مً ألاعى في ً مما ًُٟض ؤن ٞالخا واخضا ٧ان ًم٨ً خغازت  ،ىم واخض٧اٍع

ى٦حن  . 2في ًىم واخض ألاعىمً  ٧اٍع

التي ًخم ػعاٖتها بمدهى٫ مٗحن في ٖام ًجب ألاعاض ي وحغث الٗاصة ؤن 

مدهى٫ واخض لٗامحن  تا ًجىػ ػعاٖتو م الظي ًلُه، ػعاٖتها في مدهى٫ آزغ في الٗا

ًدب٘ صوعة ػعاُٖت مضهها  خ٨م الهلُبي،مخخالُحن، و٧ان الٟالح الظي ٌِٗل جدذ ال

ًؼعٕ في هه٠ ؤعاض ي ال٣ؿم ألاو٫ محن، ٢ؿ بلى٩ان ٣ًؿم ألاعى ، ٖٞامان

بِىما ًؼعٕ ؤعاض ي الىه٠ الثاوي مً ال٣ؿم ألاو٫ ، املخانُل الكخىٍت ٧الخبىب 

تر٥ بًٗها للغاخت بٗض ؤن ًخم خغازته ا وفي ٞهل اله٠ُ جؼعٕ بالخًغواث ٍو

نُل الهُُٟت ٧الظعة والؿمؿم، وفي الؿىت الخالُت جتر٥ حمُ٘ ألاعى باملخا

بِىما جؼعٕ ؤعاض ي ال٣ؿم  Gastina "3"الجاؾخِىا  ؤعاض ي ال٣ؿم ألاو٫ للغاخت

غ و٢ض  .4والخًغواث الثاوي بالخبىب الكخىٍت الجاؾخِىا للٟالح ٞغنت هٓام  ٞو

 ألاعاض ي مً جىٞغ اإلاغاعي لثروجه الخُىاهُت بؿبب جغ٥ حؼء 
ً
 .5بىعا

دغازت ألاعى في مىخه٠ باإلا٣ضؾت جبضؤ ألاعاض ي هذ الؿىت الؼعاُٖت في و٧ا

ً الثاوي  ، ( Heartshitani) 6وجضعى ٞالخت الكخاء٢بل ؾ٣ىٍ ألامُاع ، قهغ حكٍغ

و٧اهذ ههُإ بٌٗ ، في قهغ ؤًاع الؼعاعي لإلهخاج جدغر مغة ؤزغي في ٞهل الغبُ٘و 

                                                           

 .98ًىق٘ بغاوع، ٖالم الهلُبُحن، م  1

2  Benvenisti, The Crusaders, p.217, Prawer, The Latin, P.371, Gevevive, B.B., Cartulaire du 

chaptire Saint-Sepulcre de Jerusalem, Paris, 1984, P.134,260. 

ذ به الاعى البىع التي جتر٥ للغاخت ٖىض  Gastinaالجاؾخِىا   3 ، لٟٔ تاجُني ٣ًابله بالٗغبُت الخغبت ، ٖٞغ

 .Benvenisti, The Crusaders, p.216، Prawer, Crusader Institutions, P.161 الهلُبُحن اهٓغ

4  Benvenisti, The Crusaders, p.217 

5  Prawer, Crusader Institutions, P.162. 

6  Prawer, The Latin, P.372. 
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ا زال٫ الٟهل ال٣اصم في ؤحؼاء مً ألاعى في قهغ ؤًاع، وجتر٥ مدغوزت لُخم  بظَع

ً الثاوي مً الٗام ال٣اصم ،  و٢ض ٖٝغ َظا الىٓام ٖىض الهلُبُحن باؾم قهغ حكٍغ

 .1(Maggiatica)اليكاٍ الؼعاعي 

اإلا٣ضؾت ؤَم م٣ىماث الؼعاٖت خُث امخاػث ألاعاض ي و٢ض جىٞغ للؼعاٖت في 

غػَا مُاٍ نهغ ، خُث ٧ان ؤب2بسهىبت جغبتها واٖخضا٫ مىازها و٦ثرة مهاصع اإلاُاٍ

ما حىع  حن َو ت  Danوصان  Jorألاعصن الظي ًيب٘ مً ٖٞغ بال٣غب مً بدحرة َبًر

هب في البدغ اإلاُذ ماعا بؿهى٫  اإلا٣ضؾت )الٛىع( بمُاَه الهاُٞت ألاعاض ي ٍو

غوي  الٛىع وهابلـ خُث جخىاٞغ  ؤعاض ي ؛3الؼعاُٖت املخُُت بهألاعاض ي الٗظبت ٍو

اصة ؤلاهخاج الؼعاعي و٢ض ؾاَم ج،  4ٞحهما مُاٍ صاثمت  .ىٕى مهاصع اإلاُاٍ في ٍػ

 ،مهاصع اإلاُاٍ بلىاإلا٣ضؾت ٧اهذ جٟخ٣غ ألاعاض ي ٚحر ؤن بٌٗ اإلاىا٤َ في 

 ، خُث ًظ٦غ صاهُا٫ ؤنمهاصع اإلاُاٍ بلى٧اهذ جٟخ٣غ  ،ٞمضًىت ال٣ضؽ جدضًضا

غب اإلاى٣ُت زالُت مً اإلااء بك٩ل مُل٤ خُث تا ًجض اإلاغء نهغا ؤو آباعا ؤو ًىابُ٘ ٢"

ُت ش يء ٌؿخسضمىهه ؾىي ماء بِذ اإلا٣ضؽ ولظل٪ لِـ ؤمام ؾ٩ان اإلاضًىت، واإلااق

اإلا٣ضؾت حٗلخه ًجتهض في ألاعاض ي ولظل٪ ٞةن خاحت الٟالح للمُاٍ في ،  5اإلاُغ"

خماص ٖلى ألامُاع التي  ٧اهذ ههُل في ٞهل الكخاء خهض اإلاُاٍ وججمُٗها باتٖا

ض إلاضة زالزت ؤًام  غا٣ٞها البرص والٖغ ؤو ؤعبٗت مخىانلت لضعحت ؤن ألامُاع ٧اهذ ٍو

اإلا٣ضؾت باؾخثىاء ألاعاض ي جدضر الُٟاياهاث ال٨بحرة، وهاصعا ما ٌؿ٣ِ الثلج في 

                                                           

1 Prawer, Crusader Institutions, p. 170 

 (1؛ اهٓغ اإلالخ٤ ع٢م)174،184اإلا٣ضس ي، ؤخؿً الخ٣اؾُم، م  2

ل، م11صاهُا٫، م  3 ؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠ 106؛ ٞىعػبىعٙ، م54-53خلىؽ، م؛ 134ُٞ؛ زُىصَع

 .94اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي 

؛ 56؛ ؤلانُسغي: اإلاؿال٪، م164، 162؛ اإلا٣ضس ي: ؤخؿً الخ٣اؾُم، م167بىعقاعص، ون٠، م  4

ت، ج19؛ زؿغو: ؾٟغ هامه، م171، م1ابً خى٢ل: نىعة، ج س ي: هَؼ  . 356، م1؛ ؤلاصَع

 .68صاهُا٫، م  5
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جىمى مً ٚحر ؾ٣ي وتا  ،3"2َا وػعوٖها ؤٖظاءؤشجاع ٩ٞاهذ "؛ ٢1مم الجبا٫ الٗالُت

 ألامُاع ٖبر ٢ىىاثولظل٪ ٧ان الٟالخىن ٣ًىمىن حاَضًً لجم٘ مُاٍ  ، 4ؤنهاع

زؼاهاث ٦بحرة مٗضة زهُها لهظا الٛغى مً  بلىبىاؾُت ؤهابِب وؤخىاى وه٣لها 

اههم وؾ٣ي خُىاهاههم  ؤقاع و٢ض  .5ؤحل اؾخسضامها في خُاههم الُىمُت وعي مؼعٖو

ل  ت اؾخسضمىا احهؼة زانت لسخب اإلاُاٍ مً  ؤن بلىالغخالت زُىصَع  آلاباع الضاٍو

 لٗلها الىىاٖحرو  .6وبسانت التي ٧اهذ في اإلاىا٤َ اإلاغجٟٗت

في حؿا٢ِ  اإلا٣ضؾتألاعاض ي و٢ض اٖخمض الٟالح ٖلى اإلاىار الظي جخمخ٘ به 

اجه الهُُٟت ٢ُغاث الىضي ٖلى اإلاغج ٟٗاث التي ٧اهذ حؿاهض الٟالح في عي مؼعٖو

ب اإلاسجض ألا٢ص ى "و٦غومه،  ى ًجغي مىه مؼاٍع
 
اح[ الجىىب خت ذ ]ٍع  7" بطا َب 

اث الهُُٟت ٖضم حؿا٢ِ  بلىوبن ؤقاع بٌٗ الغخالت . 8ِٞؿاَم في همى اإلاؼعٖو

اإلا٣ضؾت، خُث ؤقاع الغخالت ألاعاض ي ٗاث في ٢ُغاث الىضي ٖلى بٌٗ اإلاغجٟ

ت و٢اخلت  صاهُا٫ ؤن حبا٫ حلبٕى الىا٢ٗت يمً ب٢لُم الجلُل مغجٟٗت وصخٍغ

. بِىما ًىٟي الغخالت بىعقاعص ما 9وزالُت مً اإلااء ختى الىضي تا ٌؿ٣ِ ٖلحها ؤبضا

صاهُا٫، خُث ٣ًى٫:"لِـ صخُدا ٦ما ٣ًى٫ البٌٗ ؤهه تا الىضي وتا حاء به 

                                                           

 .137الٟتري، م ٣ٌٗىب  1

غي، دمحم بً ؤخمض: ههظًب اللٛت، املخ٤٣:   2  مً اإلاُغ لبٗضٍ مً اإلاُاٍ. ألاَػ
 
ى بتا

 
ؿ٣  ٌ عٕ الظي تا  : الؼ  ي 

 
ظ ِٗ ال

ب، بحروث، صاع بخُاء الترار الٗغبي،  ، 15؛ ابً مىٓىع: لؿان، ج95، م3م، ج2001دمحم ٖىى مٖغ

 . 44م

 .171، م1ة، ج. ابً خى٢ل: نىع 56ؤلانُسغي: اإلاؿال٪، م  3

 .173اإلا٣ضس ي: ؤخؿً الخ٣اؾُم، م  4

 .65بىعقاعص، م  5

 .131زُىصَعل،م  6

 . 171، م1؛ ابً خى٢ل: نىعة، ج186اإلا٣ضس ي: ؤخؿً الخ٣اؾُم، م  7

ذ: حٛغاُٞت، م  8  .27. ؤبى الغب: ٞلؿُحن، م28ََى

 .67؛ ٣ٌٗىب الٟتري، م107صاهُا٫، م  9
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) ت)حلبٕى ألهني ٖىضما ٦ىذ َىا٥ حؿا٢ِ اإلاُغ  ألامُاع جدؿا٢ِ ٞى١ حبا٫ ٣ٖٞى

 .1وامخأل الىاصي مً طل٪ اإلاُغ" ىقي لضعحت ؤهني ابخللذ ختى الجلضٞ

ض ي ألاعااإلا٣ضؾت في بوكاء ٢ىىاث ومجاعي لغي ألاعاض ي وؤبضٕ الٟالح في 

ُٟت الؼعاُٖت ألاعاض ي ، و٢ض وحض مثل َظٍ ال٣ىىاث واملجاعي بال٣غب مً الٍغ

دا اٝ و٢غي ؤٍع ت وؤٍع ُٟت الىا٢ٗت في هابلـ و٢ِؿاٍع ، ومى٣ُت قغ١ حبل 2الٍغ

 بلىلى٣ل مُاٍ بٌٗ الُٗىن ٧ال٣ىاة التي اٖضث لى٣ل مُاٍ ٖحن الخلُل  .3الُابىع 

ت  . 4زاعج ال٣ٍغ

 لخظبظب ؾ٣ىٍ ألامُاع
ً
ٖلى  الٟالح حٛلب٣ٞض  تاإلا٣ضؾألاعاض ي في  وهٓغا

اصة اإلاؿاخاث اإلاغوٍت خُث ٌكحر وبوكاء البر٥ . 5مكا٧ل الؼعاٖت البٗلُت بٍؼ

، ق٩لذ ؾضوصا لخجمُ٘ مُاٍ  6وحىص زالر بغ٥ ُٖٓمت في ال٣ضؽ بلىاإلا٣ضس ي 

خماص .7الؿُى٫ ٞحها ٖلى ألامُاع ؤو حغ اإلاُاٍ بلحها ٖبر ٢ىىاث مً  مُاَهافي  والٖا

لُىابُ٘ ؤو آلاباع، ٣ٞض ؤٖض ؤَالي بِذ اإلا٣ضؽ البر٥ صازل مضًىتهم وحلبىا بلحها ا

ج 8اإلاُاٍ ٖبر ٢ىىاث جدذ ألاعى جدٟٓا ألو٢اث الخهاع ، وؤٖضوا الههاٍع

وألاخىاى لجم٘ مُاٍ ألامُاع خُث اٖخمضوا ٖلحها بك٩ل ؤؾاس ي، و٧اهذ مُاَها 

 .9جٟي تاؾخسضاماههم الُىمُت وقغب خُىاهاههم

                                                           

 .63اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي ؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠ 67؛ ٣ٌٗىب الٟتري، م103بىعقاعص، م  1

 60، 57صاهُا٫، م  2

 .108ًىاوـ ٞى٢اؽ، م  3

 71زؿغو: ؾٟغ هامه، م  4

 .33البضوع: ٞلؿُحن، م  5

 .167اإلا٣ضس ي، ؤخؿً الخ٣اؾُم، م  6

 .168اإلا٣ضس ي، ؤخؿً الخ٣اؾُم، م  7

 .132بىعقاعص، م  8

 .168. ؤخؿً الخ٣اؾُم، م59، 40؛ زُىصَعل، م68، م؛ ٣ٌٗىب الٟتري 252عخلت بيُامحن، م  9
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٘ الغي والؼعاٖت  البدغ اإلاُذ بةوكاء هىاٖحر اإلاُاٍ التي جضوع تاؾخسضامها في مكاَع

  . 1و٧اٞت ما ًدخاحه 

مً  ألاَالي اؾخٟاص هابلـ ؤعاض ي في نهغ حاعي  وحىص بلىؤقاع اإلا٣ضس ي و٢ض 

اههم. جال٣ بلىوؤوكئذ ٖلُه ٢ىاة جى٣ل اإلااء  مُاَه في عي مؼعٖو ،  2ضؽ لخمأل الههاٍع

ج ٞلِـ ألاعاض ي و٢ض امخاػ الٟالخىن في  مً صاع بتا وبها اإلا٣ضؾت ب٨ثرة حكُض الههاٍع

ج ما و  3نهٍغ
 
ج  ٧اهذ٢ل و٧اهذ جل٪ آلاباع  . 4زالر مً ؤ٦ثر  وؤ" صاع لِـ بها نهٍغ

  . 5مُٛاٍ

اإلا٣ضؾت في ألاؾالُب الؼعاُٖت، مً خُث ألاعاض ي ٦ما ؤبضٕ الٟالح في 

وػعاٖتها والٗىاًت بها بهضٝ بُٖاء مدهى٫ حُض و٦بحر؛ ٣ٞض  شجاع م٘ ألا الخٗامل

لضعحت ؤهه اؾخُإ حم٘ مدهى٫ الٗىب زالر مغاث  وبهخاحهاٖخنى بؼعاٖت الٗىب 

في الٗام مً ٦غمت واخضة، خُث ٧ان ًخم في ؤًام الغبُ٘ بضءا مً قهغ آطاع بخ٣لُم 

ىا٢ُض الٗىب الجضًضة في  ٞغوٕ هالخض الظي جىمى ُٞ بلىال٨غمت  ؤشجاع ٞغوٕ  ٖو

 قهغ هِؿان زم ٣ًىمىن بخ٣لُم زان للٟغوٕ التي جهل زل٠ ٖىا٢ُض الٗىب، وفي

ا زالثا م٘ ٖىا٢ُض حضًضة، وبهظا ًدهلىن ٖلى زالزت  قهغ ؤًاع ًُغح الؿا١ ٖٞغ

ٞغوٕ مً الؿا١ ؤو الٟٕغ الىاخض وحمُٗها جدمل ٖىا٢ُض الٗىب وجىمى حمُٗها 

في قهغ آب والتي  ٖىا٢ُضَا في قهغ آطاع ًخم حم٘ مدهىلهاى مدكابهت ول٨ً التي جىم

والتي جىمى في قهغ ؤًاع في قهغ ؤًلى٫ ،  ى ٖىا٢ُضَا في هِؿان ًخم حم٘ مدهىلهامجى

٣ت الخ٣لُم َظٍ ٧ان الٟالح في  ًخم حم٘ مدهىلها ً ؤو٫، وبٍُغ في قهغ حكٍغ

األاعاض ي   .6اإلا٣ضؾت ًدهل ٖلى زالر ٚالث مً الٗىب ؾىٍى

                                                           

 .174اإلا٣ضس ي: ؤخؿً الخ٣اؾُم، م  1

 .174اإلا٣ضس ي،ؤخؿً الخ٣اؾُم، م  2

 .167. اإلا٣ضس ي: ؤخؿً الخ٣اؾُم، م63ؾٟغ هامه، م  3

 .167اإلا٣ضس ي: ؤخؿً الخ٣اؾُم، م  4

 .63زؿغو: ؾٟغ هامه، م  5

 .171بىعقاع، م  6
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ـ واإلاىار و٢ض  الت  لألعاض ياؾخٟاص الٟالح مً ازخالٝ الخًاَع اإلا٣ضؾت تَا

غيه في  ، ٩ٞاهذ ؤ٦ثرلخد٤ُ٣ مغابذ  ؤَى٫ ٞترة  ألاؾىا١مىؾم هًىج الٗىب ٖو

اإلا٣ضؾت ًخم ٢ُٟها في قهغي جمىػ وآب  لألعاض يمدانُل اإلاغجٟٗاث الجىىبُت 

لُت مً الخلُل ًخم بؿبب اعجٟإ صعاحاث الخغاعة ، بِىما مدانُل اإلاىا٤َ الكما

ً  ؤًلى٫ ٢ُٟها في قهغي    1 ؤو٫ وحكٍغ

ىضما ٧اهذ  بلىو٧اهذ ػعاٖت اإلاىػ جدخاج شجغهها  ؤ٦ثر مً ؾىت للىمى ٖو

ا بالظبى٫  لب، خُث جبضؤ بٗض ٠ُ٢ زماَع الصجغة جثمغ تا جب٣ى بتا لؿيخحن في ألٚا

م مً حظوع الصجغة ألام  لخدل ول٨جها في الى٢ذ هٟؿه جبضؤ شجغة ؤزغي بالخبٖر

 .2م٩انها

مً ٖهغ ال٣هب خُث ًخم  ءؤما ػعاٖت ٢هب الؿ٨غ، ٩ٞاهذ جخم بٗض الاهتها

بهضٝ الخهى٫ ٖلى ٣ٖض في  ؤلاوؿان٢ُ٘ جبلٜ َىلها ما ٣ًاعب بنب٘  بلىج٣ُُٗه 

بت زال٫ ٞهل الغبُ٘ لخىمى مجها  وؾِ ٧ل ٢ُٗت، زم ًخم ٚمغ ال٣ُ٘ في ؤعى َع

 .3شجحراث ٢هب حضًضة

ة الضوصة )خٟاع الصجغ( والتي حٗمل شجاع التي جهِب ألا مغاىو٧اهذ ؤبغػ ألا 

جز٫ الخكب اإلاىسىع مً الجظٕ مثل هسالت  ٖلى ز٣ب حظٕ الصجغة جدذ اللخاء، ٍو

ال٨غػ خُث ٧ان ًخجم٘  ؤشجاع ال٣م٘ ٖلى ألاعى و٧اهذ َظٍ الضوصة ؤ٦ثر جإزحرا ٖلى 

 .4البسىع هى٘ مجها ً   صة نمُٛت حٗٝغ باؾم اإلاُٗت و٧انٖلى حظٕو الصجغة ما

اإلا٣ضؾت ألاعاض ي والثماع في  شجاع التي جهِب ألا مغاىوإلاٗالجت آلاٞاث وألا 

ان ًخم ؤًام الهلُبُحن، ٣ٞض اؾخسضمذ ماصة ال٣ُغان )ال٣اع، الاؾٟلذ( التي ٧

بها لخماًتها مً  شجاع ألا خُث ٧ان الٟالح ًُلي حظٕو ،اؾخسغاحها مً البدغ اإلاُذ

                                                           

1  Karmon, Y., Changes in the Urban Geography of Hebron During Ninteenth Century in: 

studies on Palestine durring the Ottaman period ed., by Maoz, Jerusalem. P.71. 

 .64اإلا٣ضؾت، م  ألاعاض ي؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠ 169بىعقاعص، م  2

 .169-168بىعقاعص، م  3

 .99؛ ٞىعػبىعٙ، م164، 46صاهُا٫، م  4
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ت الالػمت مجها لل٣ًاء ٖلى الضًضان الًاعة، ًٞال ًٖ ؤَمُت ا ؾخسغاج ألاصٍو

و٧ان ٌؿخٗمل  .1الخكغاث الًاعة ومٗالجت الخُىاهاث التي جهاب بمغى الجغب

ن اإلال٪ ٞىل٪ او٧ 2البىاء ونىاٖت الؿًٟ وؤٖما٫في نُاهت ال٣ٗا٢حر مً الخكغاث 

ت ج٣ٕى ٢1136/531ض ٞىى ٖام  Fulk of Anjouالهلُبي  3الاهجىي   4ؾ٩ان ٢ٍغ

دقما٫   .5امخُاػ اؾخسغاج ماصة ال٣ُغان واإلاخاحغة بها اؤٍع

وهي ماصة جخ٨ىن مً  مغاىواؾخسضمذ ماصة الكبت إلاٗالجت آلاٞاث وألا 

خجم٘ مً الُحن  ؾاثل ملخي ًسغج مً باًَ ألاعى، وفي ٞهل الكخاء ًخ٨ث٠ ٍو

ى بظل٪ ًضعىُا، الكمـ ًهبذ ٢اؾوالىخل واإلااء، وبًٟل ؤقٗت   alumen َو

alum  ط مً واللٟٔ مإزىlumen  6ألهه ًٓهغ يىء ملىن. 

اث في  اإلا٣ضؾت ؤًام الهلُبُحن وبسانت مى٣ُت ألاعاض ي و٢ض واحهذ اإلاؼعٖو

ا  بملءجمثلذ  ،مك٩لت ،ٖحن الجضي التي ٧اهذ جىن٠ بالجما٫ والغوٖت زماَع

 . 7بالغما٫ والٛباع بد٨م َبُٗت اإلاى٣ُت

  

                                                           

 .116؛ زُىصَعل، م119؛ بىعقاعص، م111، 40ُٞخلىؽ، م  1

 .348ٖلي الؿُض، الخلُل والخغم الابغاَُمي، م   2

م الحها م، و٢ض1121ٞىل٪ الاهجىي، ابً ٞىل٪ الغاب٘ لىعقً ٦ىهذ اهجى، ػاع بِذ اإلا٣ضؽ خاحا ٖام   3

ً صي بىعٙ الثاوي لتزوٍجه مً ابيخه مُلؿىضا، و٢ض جىلى ٖغف 1129زاهُت ٖام  م بضٖىة مً اإلال٪ بلضٍو

ً الثالث واإلال٪ 1143ولٛاًت  1131ممل٨ت بِذ اإلا٣ضؽ ٖام  م و٢ض اهجب مً مُلؿىضا اإلال٪ بلضٍو

 . 66-65، م  3ٖمىعي، ولُم الهىعي،ج

ت ج٣٘   4 ، ٢ٍغ ٦ُلى متر ، و٢ض وعصث باؾماء مسخلٟه في ٦خب الغخالت  7لى بٗض حىىب قغ١ بِذ لخم ٖج٣ٕى

 .496،م 2، 8١بالصها ٞلؿُحن، ج ،؛ الضبا157ٙ، بىعقاعص،م  Thocar, AL-Tuque, Tekoaالٛغبُحن، 

ل، م 116زُىصَعل، م  5 ت ألا٢الُم، مُبٗت لُضن، بٍغ  .184؛ اإلا٣ضس ي، اخؿً الخ٣اؾُم في مٗٞغ

 .116؛ زُىصَعل، م99م ؛ ٞىعػبىعٙ،40ُٞخلىؽ، م  6

 122بىعقاعص، م  7
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ت التي ًى٣هها اقتهغث ؤع  حٗخمض ٖلى التي اإلاُاٍ و اض ي بِذ اإلا٣ضؽ الصخٍغ

، 1نُل ال٣مذ والكٗحر ٧اهذ حُضةمدا بنمُاٍ ألامُاع في ػعاٖت الخىُت، خُث 

ظ٦غ الغخالت صاهُا٫ ؤهه ٖىض بظع م٨ُا٫ واخض، ًدهل الٟالح ٖلى ماثت وحؿٗحن ٍو

م٨ً مكاَض2ٖىض الخهاص ىا٢ٗت ٚغب الة خ٣ى٫ الخىُت الجمُلت الؿهلت ، ٍو

٤ اإلااصي  .3بِذ لخم مً ال٣ضؽ بلى الٍُغ

اإلا٣ضؾت جخمخ٘ جغبتها بسهىبت ٖالُت، ٣ٞض ٧اهذ ٚىُت ألاعاض ي وإلاا ٧اهذ 

ىمى صون ؤصوى حهضي ال٣مذ الظ بةهخاج والظعة 5والخمو ،٧4ان ًؼعٕ ٍو
و٢ض  6

دا يمً مى٣ُت ٖحن الجضي بؼعاٖت  اقتهغث اإلاى٣ُت الىا٢ٗت بحن ؾُجىع وؤٍع

بد٣ى٫ ال٣مذ وجدؿم  هابلـ جؼعٕ ، و٧اهذ ؤعاض ي8و٦ظل٪ ؤعاض ي الخلُل ،7الكٗحر

 .9بِذ اإلا٣ضؽ بلىال٣مذ الىٞحر وجهضًٍغ  بةهخاجؤعايحها 

في  بهخاحهامً ؤبغػ الخًغاواث  ،11والخُاع وال٣ٕغ 10و٧اهذ الٟانىلُاء

ان ٧و اإلا٣ضؾت؛ ألاعاض ي التي ٧اهذ جؼعٕ في  12اإلاثمغة شجاع ؤما ألااإلا٣ضؾت. ألاعاض ي 

٩ٞان ؤبغػَا ٢هب . 13ٞاث٣ت الجما٫ وطاث ؤنىاٝ وؤهىإ مسخلٟت ؤشجاع ًىمى ٞحها 

ى ٌكبه ال٣هب الٗاصي اإلا٣ضؾت ب٨ثرةألاعاض ي الؿ٨غ الظي ٧ان ًؼعٕ في  ، َو

                                                           

 ( الخبىب والخًغواث.2ؤهٓغ ملخ٤ ع٢م )؛ 68صاهُا٫، م   1

 .68صاهُا٫، م  2

 .97صاهُا٫، م  3

 .167بىعقاعص، م  4

ؿ٨ىبالضي، م   5  .65؛ حىعحى ٚىحص ي، م101لُىهاعصو َٞغ

 .65حىعحى ٚىحص ي، م  6

 40ُٞخلىؽ، م  7

 .92صاهُا٫، م  8

 .109صاهُا٫، م  9

 .169بىعقاعص، م  10

 ( الخبىب والخًغواث2. ؤهٓغ ملخ٤ ع٢م)171بىعقاعص، م  11

 اإلاثمغة شجاع ( ألا3ؤهٓغ ملخ٤ ع٢م)  12

 .64اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   13
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املجىٝ مً الضازل )البىم( ل٨ً بذجم ؤ٦بر مىه، و٢هب الؿ٨غ مليء باإلااصة 

بت حضا وحكبه جل٪ اإلااصة  الخكب  التي ًجضَا اإلاغء في ُٖضانالىاٞظة الؿاثلت والَغ

ؾهى٫ يٟاٝ نهغ ىا٤َ التي ٧اهذ جؼعٕ ب٣هب الؿ٨غ اإلا وؤقهغ ، 1ال٣ضًم اإلاهمل

دا ألاعصن ومى٣ُت اإلاُٛـ وؤعى ؤٍع
الكاعجغي الخ٣ى٫  . و٢ض قاَض ٞىقُه2

ت ب٣هب داال٣ضؽ و ، ٦ما اقتهغث ؤعاض ي 3اإلا٣ضؾتألاعاض ي في  الؿ٨غ  اإلاؼعٖو ؤٍع
4 

ذ اإلاى٣ُت التي ًؼعٕ ٞحها  .6 " 5البلؿم ؤشجاع  " ي بؼعاٖتفي مى٣ُت ٖحن الجض ٞغ ٖو

بإعى البلؿم
اإلا٣ضؾت وؤنبذ ًؼعٕ ألاعاض ي مً زاعج  ٧ان ًخم اؾخحراصٍ ؤنبٗض  7

ألاعاض ي . و٢ض امخاػث 9ب٨مُاث ٦بحرة 8ٞحها ٖلى يٟاٝ نهغ ألاعصن والبدغ اإلاُذ

 مغاىبٌٗ ألا ه صون مىا٤َ الٗالم. و٧ان ٌؿخسضم لٗالج خاإلا٣ضؾت بؼعاٖ

 بطا شجاعواؾخُغص ناخب ٦خاب الغخالت املجهىلحن بإن َظٍ ألا 10آلاتاموجس٠ُٟ 

 بلىتا جدمل ٞا٦هت وج٨ىن هظًغ قام وبال ٞاثضة  ٞةنهالم جؼعٕ مً ٢بل اإلاؿُدُحن 

                                                           

 .168، 156بىعقاعص،   1

 .66؛ ٣ٌٗىب الٟتري، م168، 118بىعقاعص، م  2

 .64اإلا٣ضؾت،م ألاعاض ي ملجهىلحن، ون٠ ؛ الغخالت ا81ٞىقُه الكاعجغي، م  3

 .64اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   4

لى ؤخمغ  ؤشجاع البلؿم،   5 ان مً ال٣كىع، ألٖا ىحض ٖلحها هٖى بلٜ اعجٟاٖها هدى طعإ ٍو حكبه الغمان ٍو

( وجدمل ي٠ُٗ، وألاؾٟل ؤزًغ ؾمُ٪، ولها ؤوعا١ ٧إوعا١ الخغمل ؤو قبُه بىع١ الؿظاب )الُٟجً

زماعا جدخىي ٖلى لىػٍ َىلها خىالي زالر بىناث وخُىما جىطج ًخٛحر لىنها مً الازًغ بلى الانٟغ 

هب ٖلحها ا غان ٍو ذ البلؿم ٦ماصة َبُت، لوج٠ُ٣ في خٍؼ ذ وحٗغى للكمـ لِؿخسغج مجها ٍػ ٍؼ

خباع، جد٤ُ٣، ؤخمض ٚؿان، صاع ٢خِبت، صمك٤،  الضباٙ،  ؛24-23، م 1988البٛضاصًً ؤلاٞاصة والٖا

؛ 544، م 2، 8١. الضباٙ، بالصها ٞلؿُحن، ج48؛ اهٓغ صاهُا٫، م544، م 2، 8١بالصها ٞلؿُحن، ج

الم  اث، ميكىعاث وػاعة الث٣اٞت والٖا بحر٦هاعص، عخالث بحر٦هاعص في ؾىعٍا الجىىبُت، جغحمت ؤهىع ٖٞغ

 .57،م2الاعصهُت، ج

 .86، 64اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي ون٠  ؛ الغخالت املجهىلحن،48؛ ُٞخلىؽ، م 123بىعقاعص، م  6

 .64اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   7

 .48ُٞخلىؽ، م   8

 .86اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي ؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠  89؛ ٞىػبىعٙ، 122بىعقاعص، م   9

 .64اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   10
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. ٚحر ؤن ناخب ٦خاب الغخالت املجهىلحن ًىا٢ٌ هٟؿه في مى٢٘ آزغ بط ٌكحر 1ألابض

حن ه٣لىا ػع  بلى بالصَم وؤزظوا  بلىاإلا٣ضؾت ألاعاض ي اٖت البلؿم مً ؤن اإلاهٍغ

اعة الغخالت 2ًدخ٨غون ػعاٖتها ألاعاض ي  بلىاملجهىلحن  زال٫ الٗهض اإلاملى٧ي ٞترة ٍػ

 اإلا٣ضؾت.

خىن ب٨ثاٞت ٖالُت وبسانت  ؤشجاعاإلا٣ضؾت بؼعاٖت ألاعاض ي ث و٢ض امخاػ  الٍؼ

خىن الظي ٧اهذ حُٛي ٧ل حؼء مىه، وحٗلخه ًمخا يف ػ بجماله الُبُعي حبل الٍؼ

خىن.، خُث 5وهابلـ 4و٦ظل٪ ؤعاض ي الجلُل ،3الغاج٘  امخاػث بؼعاٖت الٍؼ

 وؤهىإ ؤنىاٝٞاث٣ت في حمالها وطاث  ؤشجاع  بىمى اإلا٣ضؾتألاعاض ي امخاػث و 

تا حٗمغ  شجاع لخٟاح وال٨غػ، وزماع َظٍ ألاال٨مثري وا ؤشجاع ؼعاٖت ٦ 6مسخلٟت

م مً طل٪ ٞةنبؿب اعجٟإ الخغا شجاع ٖلى ألا َىٍال َىا٥ بٌٗ  عة، وبالٚغ

غي اإلاغء ٖلى ألا شجاع جب٣ى ٖلى ألا الٟا٦هت بىٟـ الى٢ذ  شجاع َىا٫ الٗام ٍو

اع والثماع الىاضجت والىه٠ هاضجت ختى ؤهه ًخم٨ً ألا٧ل مجها في حمُ٘  ألاَػ

 .7ٞهى٫ الؿىت

التي جدمل ،8 واللُمىن  البرج٣ا٫ وجٟاح آصم إشجاع اإلا٣ضؾت بألاعاض ي وجؼزغ 

ها تا بحن ،10الخحنالغمان و  ؤشجاعو  9اع خامًُهزم ا ٖلى حظٖو التي جدمل زماَع

                                                           

 .64اإلا٣ضؾت، م ي ألاعاض الغخالت املجهىلحن، ون٠   1

ظ٦غ بىعقاعص ان ٧لُىبتٍر ه٣لخه بلى مهغ ، 64اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   2 ؛ ٍو

 .122بىعقاعص، م

 68؛ صاهُا٫، م148بىعقاعص، م  3

 .92صاهُا٫، م  4

 .109صاهُا٫، م  5

 .64اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   6

 .168بىعقاع، م  7

 .64اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي ؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠ 171ىعقاعص، م ب  8

 .64اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   9

 .64اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي ؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠ 92؛ صاهُا٫، م171بىعقاعص، م  10
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والىسُل لضعحت ؤن اإلاؿُدُحن زههىا ًىما ًدخٟلىن به ٌٗٝغ باؾم  1ؤوعا٢ها

دا وبِؿان في ػعاٖت الىسُل ،2ُٖض الؿ٠ٗ بد٨م اإلاىار قبه  واقتهغث ؤعاض ي ؤٍع

  .3الاؾخىاجي اإلاىاؾب لؼعاٖت الىسُل

ا الكا٤َ ؤشجاعوامخاػث  و٢ض ؤَل٤ ٖلُه ٞىقُه باؾم  4الىسُل بٗلَى

دا5البلر ذ مضًىت ؤٍع ٞغ مً الىسُل  بهخاحهاباؾم مضًىت الىسُل و٧ان ٌٗٝغ  ، ٖو

ب الظي ٌكبه البلر البروي وألاػاص بالٗغا١  .6باؾم الَغ

الٟؿخ٤ في ؤعاض ي  ؤشجاع و  ،8وال٣ضؽ ،في نٟض 7الخغوب ؤشجاع وج٨ثر 

 11والخىر في اإلاىا٤َ املخُُت بمضًىت ٩ٖا ،10هابلـض١ في ىبال ؤشجاع و ، 9ؾاحىع 

 .12واللىػ في ال٣ضؽ

الجىت )اإلاىػ( ب٨ثرة وهي  ".paradies"13"الٟغصوؽ" بغصاٌـ" ؤشجاعوجؼعٕ 

ا بإنها جإزظ ق٩ل زماع ٖى٣ىص الٗىب ول٨ً  ه٠ بىعقاعص زماَع ٞا٦هت لظًظة حضا ٍو

دخىي الٗى٣ىص في بٌٗ ألاخُان ٖلى ؾخ ماثت خبت ؤو ؤ٦ثر بذجم ؾلت ٦بحرة ، ٍو

بلٜ َىلها هدى ؾخت ؤناب٘ وؾم٨ها ؾم٪  وجإزظ اإلاىػة الىاخضة ق٩ل اإلاؿخُُل ٍو

سغج اإلاغء مبًُت الضحاج وهي طاث ٢كغة ؾم٨ُت ولىنها ؤنٟغ و  لمؿها هاٖم، ٍو

                                                           

 .64اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   1

 .44اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي غخالت املجهىلحن، ون٠ ؛ ال100زُىصَعل، م  2

 .41؛ ؾاًىل٠، م110، 75، 29صاهُا٫، م  3

 .64اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي ؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠ 67صاهُا٫ الغاَب، م   4

 .64اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي ؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠  109ٞىقُه الكاعجغي، م   5

 281، م 1998، صاع اخُاء الترار، بحروث، 2عجاثب البر والبدغ، ٍقُش الغبىٍ الضمك٣ي، هسبت في   6

 .92؛ صاهُا٫، م 164ابً حكُلى، م  7

 .68صاهُا٫، م  8

 163ابً حكُلى،   9

 .109صاهُا٫، م  10

 .168بىعقاعص، م  11

 .30ؾاًىل٠، م  12

 .64اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   13
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 مثل الؼبضة بالٗؿل، وتا 
ً
ل٣ي بال٣كغة حاهبا، مظا٢ها لظًظ حضا إ٧لها ٍو ا ٍو زماَع

ا1وع بضازلهاجدخىي َظٍ الثماع ٖلى بظ ًت بدُث  . وؤوعا١ شجَغ ٍغ َىٍلت، ٖو

هٟها الغخالت املجهىلحن بإن َى٫ 2حؿضٍ بىع٢خحن مجهاُُ٘ اإلاغء ؤن ٌُٛي ٌؿخ ، ٍو

طعاٖانالىع٢ت مجها 
غيها هه٠ طعإ 3  .4ٖو

حر  ؤشجاع اإلا٣ضؾت بىمى ألاعاض ي واقتهغث  ألاعػ اإلاثمغة ٢هحرة الاعجٟإ ٚو

ظا م ا ٧اهذ جسخو به ؤعاض ي لبىان، ؤما ألاعػ اإلاثمغ اإلاثمغة ٖالُت الاعجٟإ. َو

اإلا٣ضؾت وجدمل زماع الٟا٦هت. ألاعاض ي الهٛحر، ٧اهذ جىمى ٖلى قىاَئ البدغ في 

ا بذجمها ال٨بحر وق٩لها اإلاؿخُُل ولها زالزت ؤلىان مً الُٗم،  و٢ض امخاػث زماَع

ظا َى ألاٞ ى اللألاو٫ مجها ٖىضما ج٣كغ َو الؿمً ب ٧ًل والثاوي جدذ ال٣كغة َو

٨ىن في لب الىىاة  ،بال َٗم  .5وآزغ خامط ي الُٗم ٍو

الكهغة، ٣ٞض  ٣ٞض ؤزظث َاب٘ ،اإلا٣ضؾتألاعاض ي في  الٗىب ٦غمت ؤشجاعؤما 

وجىٕى  ٧ان اإلاىار مىاؾبا لؼعاٖتها،خُث  ،اإلا٣ضؾتألاعاض ي مسخل٠  قملذ ػعاٖتها

ترة هًىحها  َاؤشجاع  ىاعٟٞي مى٣ُت ، ٞو قبه  ٢لُمؤلاالتي حٗخبر يمً  ألٚا

بِىما ًىطج في اإلاىا٤َ الجبلُت  ؤًاع ًىطج مدهى٫ ال٨غمت ابخضاًء مً  الصخغاوي 

مخض الىًىج في مىا٤َ الخلُل  ؤًلى٫ في حىىب ٞلؿُحن  ً زاوي بلىٍو ٚحر ؤن  .6حكٍغ

للضماع مً ٢بل ؤصخابها ؤًام الهلُبُحن للخض مً  ٦غوم الٗىب ٧اهذ جخٗغى ؤخُاها

 ، اإلا٣ضؾت ًؼعٖىن الٗىب ب٨ثرة بهضٝ الغبذعاض ي ألا نىاٖت الىبُظ، و٧ان ؾ٩ان 

 ؤقاع  ، ٣ٞضالهلُبُحن ؤلاٞغهج٢بل ٢ضوم  و٢ض اقتهغوا بؼعاٖخه مً ٞترة مب٨غة

 ألابٌُ، مجها اإلاخٗضصة بإهىاٖها الخلُل لل٨غمت ب٢لُمػعاٖت ؾ٩ان  بلىاإلا٣ضس ي 

                                                           

 .64اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي جهىلحن، ون٠ ؛ الغخالت امل169بىعقاعص، م  1

 .169بىعقاعص، م  2

ىدـ،اإلا٩اًُل والاوػان،م 64الظعإ، وخضة ٢ُاؽ حؿاوي   3  . 86ؾم، ٞالتَر

 .64اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   4

 .64اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   5

 .337لُل والخغم الابغاَُمي،مالؿُض، الخ ؛140البِكاوي، ال٨غمت،   6
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الغاب٘ مً ال٣غن ألاو٫ في الىه٠  2الانُسغي  وؤ٦ض 1وألاؾىص وألاخمغ وألانٟغ

، خُث اقتهغوا في ػعاٖت اَخمامهم بؼعاٖت ال٨غمت بلىالهجغي الٗاقغ اإلاُالصي 

ُىىن بال٣غب مً الخلُل بلىٖىب الضوعي والُٗىىوي وؿبت  ،  3مضًىت صوعا ٖو

. وؤ٦ض 4الضو٫ املجاوعة بلىواقتهغوا باهخاج الؼبِب الضوعي والُٗىىوي وجهضًٍغ 

ت في ال٣غن الخامـ الهجغي/ الخاصي ٖكغ اإلا٣ضؾألاعاض ي خُىما ػاع  5هانغ زؿغو 

س ي ٖىضما ػاعمُالصي ػعاٖت ال٨غمت. و  ؤلاصَع
اإلا٣ضؾت في ال٣غن الؿاصؽ ألاعاض ي  6

ػعاٖت ال٨غمت بك٩ل ٦ث٠ُ بحن بِذ لخم  بلى ؤقاعالهجغي/ الثاوي ٖكغ اإلاُالصي 

 ؤًامفي ػعاٖت ال٨غمت  اإلا٣ضؾتألاعاض ي َظا ٌٗني اؾخمغاع ؾ٩ان ، و والخلُل

اتاء بضوعَم ٧اهىا ًهىٗىن ٧اهىا ًبُٗى ُبُحن خُث الهل مىه هه للمؿُدُحن، َو

ا قهغة  اإلا٣ضؾتألاعاض ي ٧ان هبُظ و  ؛الىبُظ ٌٗخبر مً ؤًٞل ألاهىإ وؤحىصَا وؤ٦ثَر

اثُم( في اإلاى٣ُت املخُُت ببِذ  زهىنا الىبُظ اإلاهى٘ مً ٖىب واصي الهغاع )ٞع

ٖٝغ خُث  ؛8حٗخني بؼعاٖت ال٨غمتالتي  ٖحن الجضي مً يمً اإلاى٣ُتحٗض و  ،7لخم

 The Vines of" اقتهغ باؾم الاهجاصيو  9" ٖىب ٖحن الجضي"باؾم  بحن الاَالي ٖىبها

Engaddi " اعجه إلاى٣ُت  ؤزىاءول٨ً ًا٦ض الغخالت بىعقاعص  .10 ٖىض الهلُبُحن ٍػ

ال٨غمت تا جؼا٫  ؤشجاع حظٕو  ؤنٖحن الجضي في ال٣غن الؿاب٘ الهجغي الثالث ٖكغ 

                                                           

 .181 -180اإلا٣ضس ي، اخؿً الخ٣اؾُم،م   1

ل ، لُضن، 10ٌ/4الانُسغي، ابغاَُم بً دمحم)ث   2  .58، م 1927م (اإلاؿال٪ واإلامال٪، مُبٗت بٍغ

 .141البِكاوي، ال٨غمت، م  3

 .181اإلا٣ضس ي، اخؿً الخ٣اؾُم، م   4

 .66هانغ زؿغو، م   5

س ي، ابى ٖبضهللا  6 ت اإلاكخا١ في ازترا١ الاٞا١ ، 1166ٍَـ/ 561 دمحم) ث الاصَع ، ٖالم ال٨خب، 1م( هَؼ

 .364، م 1989بحروث، 

 .40،؛ ُٞخلىؽ، م171بىعقاعص ، م  7

 .156، 125بىعقاعص، م  8

 .64اإلا٣ضؾت،م ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   9

 .97؛ ٞىعػبىعٙ، م109؛ زُىصَعل، م40ُٞخلىؽ، م  10
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ظا 1مً اإلاؿلمحن لم ٌٗض لضيهم اَخمام في ػعاٖت ال٨غمت هاؾ٩ان وؤن، ت٢اثم ، َو

مىٗا للمخاحغة  ؾ٩انها مً اإلاؿلمحن لم ٌٗض لضيهم اَخمام بؼعاٖت ال٨غمت ؤنًا٦ض 

 بمدهىلها م٘ الهلُبُحن لهىاٖت الىبُظ مجها. 

غة ال٨غمت في اإلاىا٤َ املخُُت ببِذ اإلا٣ضؽ  بلىوطَب صاهُا٫ الغاَب  ٞو

 ؤن" وط٦غ بيُامحن الخُُلي: 2.ذ لخم، و٧اهذ ال٨غمت حُٛي ؾٟىح حبا٫ الخلُلوبِ

، وؤ٦ض الغخالت ًىاوـ ٞى٢اؽ ٦ثرة  3و٦غوم الٗىب"  شجاع ألا٦ثحرة  ؾبؿُُت

 .4الٗىب في مى٣ُت ال٣ضؽ ؤشجاع 

م الٗظعاء ؤما  بِذ لخم  بلىمً الىانغة  ٣ٞض ٧ان ًجلب ٖىب مٍغ
ً
 ب٦غاما

م الٗظع  ا بغػ١ هللا للىاؽ جظ٦حر  ء تاعجباَهم بمضًىت الىانغةاللؿُض اإلاؿُذ ومٍغ

 .5والٗالم ٧له

 اٖخىىا ٣ٞض٣ضؾت، اإلاألاعاض ي الاٞغهج ٦غوم الٗىب ٖىاًت زانت في  ؤولىو٢ض 

ت بال٨غمت  ألاعىبدغازت خ٣ى٫  و٧اهىا  6ٖىاًت ٦بحرة بلىجدخاج  ألنهااإلاؼعٖو

. واَخمذ 7خمامالًٗىٍت مً عور الب٣غ واإلااقُت وال ألاؾمضةٌؿخسضمىن 

التي خهلىا ألاعاض ي ذ ال٣ىىاث لغي ال٨غوم في ض ق٣ال٨ىاجـ بؼعاٖت ال٨غمت ، ٣ٞ

ً الثاويلحٖ ملُت الغ األعاض ي باَخمىا  ؤلاٞغهج ؤنختى  Balduin II 8ها مً اإلال٪ بلضٍو

                                                           

 .156مبىعقاعص،   1

 .109،  92صاهُا٫، م   2

 .243ابيُامحن الخُُلي،  3

 .110عخلت ًىاوـ ٞى٢اؽ/ م  4

 .107اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   5

الى٣اف ، ػ٧ي، الٗال٢اث الاحخماُٖت والث٣اُٞت بحن الٗغب والاٞغهج زال٫ الخغوب الهلُبُت، صاع ال٨خاب   6

 .177م ، 1958اللبىاوي، بحروث، 

، املجلـ 1مال٠ مجهى٫، مٟخاح الغاخت تاَل الٟالخت ، جد٤ُ٣ دمحم ِٖس ى نالخُت واخؿام نض قي ،ٍ  7

ذ،  ني للث٣اٞت والٟىىن وآلاصاب، ال٨ٍى  .209، م1984الَى

8  Delaborde, H.F., Chartes de Terre sainte de proveneni Dame I, rovenent de I, abbaye de 

Josaphat, Paris, 1880, Doc. No.12, pp.37-38, Rohricht.R., Regesta, Doc. No.101, p.23. 
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َىٖؿ٣الن  ٧إعاض ي ت ألاعاض ي امخضث  ختى ؛1ا ب٨غوم الٗىبوػٖع  إشجاع باإلاؼعٖو

ت  حنالهلُبُ ؤًام ال٨غمت لدكمل اإلاضن الؿاخلُت واإلاىا٤َ الجبلُت خى٫ َبًر

٤ مً الؿامغة ألاعاض ي و والىانغة  ال٣ضؽ وؤعاض ي  بلىالىا٢ٗت ٖلى َى٫ الٍُغ

 .2الخلُل ؤعاض يوعام هللا وال٣ضؽ وبِذ لخم ختى حىىب  هابلـ

الهلُبُت في ػعاٖت ال٨غمت ومخابٗتها  ؾؿاثو٢ض بضا واضخا اَخمام اإلاا 

وحاء َظا الاَخمام بخضزل عحا٫ الضًً  التي خاػهها،ألاعاض ي في ٖلحها  وؤلاقغاٝ

ىحن ٖضم بُ٘  خُثالالجحن في بُ٘ وقغاء ٦غوم الٗىب  ىا ٖلى اإلاؿخَى ألاعاض ي اقتَر

ت بال٨غمت  خهل البُ٘ ُٞدى٫ هه٠ الثمً لغحا٫  وبنبٗض اؾدكاعههم،  بتا اإلاؼعٖو

ىحن الهلُبُ بلى، و٢ض ؾٗذ ال٨ىِؿت 3الضًً م حن عبِ اإلاؿخَى في واؾخ٣غاَع

ت بال٨غمت ب٢ُاٖاثبمىدهم اإلا٣ضؾت ألاعاض ي مؿخىَىاههم في  وويٗذ  4مؼعٖو

ت بال٨غمت ٩ٞان ًخم جيبحهه  بإعيهؤي شخو  ؤَملٖلحهم مغا٢بحن، ٞاطا  اإلاؼعٖو

ضم اٖخىاثه بإعيه، ٞاطا لم ًبض  ٧اهىا  لألعى بةنالخهاَخمام  ؤيبؿىء ػعاٖخه ٖو

مىه في اإلاغاث ال٣اصمت  ألاعىضصوهه بسخب ًٟغيىن ٖلُه ٚغامت مالُت ويه

 .5لٛحٍر وب٢ُاٖها

بت الٗكغ و   بلى وباإلياٞتال٨غمت  ؤشجاع في ٢ضع ٖلى اإلاؿخىَىُحن صٞ٘ يٍغ

ت ٢ضًما  ؤشجاع ٖلى  ؤلاهخاجهه٠   والخمـ ٖلى، ٦بحر  وبهخاحهاال٨غمت اإلاؼعٖو

ت خضًثا  ؤشجاع  ٌكٝغ بىٟؿه و٧ان عثِـ ال٨ىِؿت  .٢6لُل وبهخاحهاال٨غمت اإلاؼعٖو

                                                           

 .219، م2ولُم الهىعي، ج  1

2   Prawer, J.., The Latin Kingdom of Jerusalem, Jerusalem,1972, P. 362 

 .142البِكاوي، ال٨غمت،   3

4  Richard., Richard, J., The Latin Kingdom of Jerusalem, North Holland, Poblishing 

Company Amsterdam,1979, p. 292. 

 Genevieve,B.B.,Cartulaire du Chapitre de Saint-Sepulcre de؛ 142البِكاوي،ال٨غمت، م   5

Jerusalem, Paris , 1984, p.249.  

 Genevieve,B.B.,Cartulaire du Chapitre de Saint-Sepulcre de؛ 144البِكاوي،ال٨غمت، م   6

Jerusalem, p.252.  
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 ألاصًغة ؤن، ٦ما 1التي حٗىص مل٨ُتها لل٨ىِؿتألاعاض ي مباقغة ٖلى ػعاٖت ال٨غمت في 

وحاء اَخمام  ،2التي جمىذ لها بال٨غمت ؤلا٢ُاٖاثاإلا٣ضؾت ٧اهذ جؼعٕ ألاعاض ي في 

ىاث الهلُبُت  ؤشجاع عحا٫ الضًً في ٦ىِؿت ال٣ُامت بؼعاٖت  ال٨غمت صازل اإلاؿخَى

ىحن الهلُبُحن الٗاملحن في مً زال٫ ال٣ُىص الها ا ٖلى اإلاؿخَى عمت التي ٞغيَى

اصة مؿاخت ألاعاض ي  ت بال٨غمت، خُث او٨ٗـ طل٪ ٖلى ٍػ ت ألاعاض ي اإلاؼعٖو اإلاؼعٖو

ؼ مٟهىم اإلاىاَىت  ألَمُتهاإلاا  3بال٨غمت الا٢خهاصًت الٗاثضة ٖلحها والٗمل ٖلى حٍٗؼ

ىاههم وحصجُٗهم ٖلى الا  ولظل٪ ؤنبذ  ؾخ٣غاع.والاهخماء وعبِ مىاَىحها بمؿخَى

هٓغا  آزغ مدهى٫  ؤي٦ثر مً ؤال٨غمت  إشجاع ب ؤعيهالٟالح ٖلى ػعاٖت  ب٢با٫

 .4الُاثلت التي حٗىص ٖلحهم مً ػعاٖتها لألعباح

مً زال٫ صعاؾخه للىزاث٤ واإلاهاصع الالجُيُت  5الباخث البِكاوي  و٢ض ٢ضم

ت بال٨غمت خُث  ت مً الا٢ُاٖاث اإلاؼعٖو مً ال٨ىاجـ و  لألٞغاص ؤ٢ُٗذمجمٖى

ٖلحها إلاا لها  وؤلا٢با٫بهضٝ حصجُ٘ الٗمل بؼعاٖت ال٨غمت الهلُبُحن  وؤمغاءملى٥ 

ت وا٢خهاصًت صازل خضوص مً اَمُت  ًٞال ًٖ  ،اإلا٣ضؾت وزاعحهاألاعاض ي ججاٍع

ت بال٨غمتألاعاض ي الاَخماماث في قغاء  ٖلى  ؤلا٢ُاٖاثو٢ض حاءث َظٍ  ،اإلاؼعٖو

 :آلاحيالىدى 

م خهل صًغ ال٣ضٌؿت  ت ب ؤعىفي واصي حهىم ٖلى  6مٍغ  إشجاعمؼعٖو

 .٨غمت في خضوص بِذ اإلا٣ضؽال

                                                           

 ؛ 142البِكاوي،ال٨غمت، م   1

 ؛ 142البِكاوي،ال٨غمت، م   2

 .142البِكاوي، ال٨غمت ، م  3

4  Richard, J., The Latin Kingdom of Jerusalem, p. 292. 

 .143_142؛ البِكاوي ، ال٨غمت، م 402اهٓغ البِكاوي ، اإلامخل٩اث ال٨يؿُت،م   5

م، ؤخض  6 ؤمالٟي الاًُالُت  م مً ٢بل اَالي 1070الاصًغة البىض٦خُت جم جإؾِؿه ٖام  صًغ ال٣ضٌؿت مٍغ

اعة ٦مغ٦ؼ للدجاج  اإلا٣ضؾت وبسانت الدجاج الظًً ٣ًٟضون ألاعاض ي الالجحن ال٣اصمحن مً الٛغب لٍؼ

ً الاو٫ ، البِكاوي اإلامخل٩اث  ه٣ىصَم ازىاء الؿٟغ و٢ض الخ٤ بهظا الضًغ مؿدكٟى في ٖهض اإلال٪ بلضٍو

 .167ؿُت، م، ال٨ي
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ىحن الهلُبُحن ؤشجاع عحا٫ الضًً  ب٢ُاٖاث   ال٨غمت لبٌٗ اإلاؿخَى

ىت عاماجِـ الىا٢ٗت قما٫ ال٣ضؽ بال٣غب م ؤعاض يفي خضوص  ؿخَى

 ل.مً الىبي نمىثُ

ىحن التي ٞغيذ ٖلى اإلاؿخىَ ال٣ُامت٢ىاهحن عحا٫ الضًً في ٦ىِؿت  

ت ألاعاض ي الظًً ٌٗملىن في  ىت ٢لىضًه  ؤشجاع اإلاؼعٖو ال٨غمت في مؿخَى

ىت اماجِـ قما٫ ٚغب ال٣ضؽ.  قما٫ ال٣ضؽ ومؿخَى

في بِذ اإلا٣ضؽ زالزت ٦غوم  ألاإلااوياإلال٪ ٖمىعي اإلاؿدكٟى  ؤ٢ُ٘ 

 ٖىب في ؾٟذ حبل ُٖبا٫ قما٫ مضًىت هابلـ.

خحن في خضوص    ٢ُاُٖخهبا٢ُإ اإلال٪ ٖمىعي ٦غوم ٖىب في ٢ٍغ

حن ٖلى خماًت بغج صاووص.  للمكٞغ

ً  ب٢ُاٖاث  ٦ىِؿت اإلاهض في مضًىت  بلى٦غوم الٗىب  ألاو٫ اإلال٪ بلضٍو

ظٍ بِذ لخم . ً في زالٞاث م٘ عحا٫  ؤصزلذ ؤلا٢ُاٖاثَو اإلال٪ بلضٍو

الضًً الالجحن في ٦ىِؿت ال٣ُامت الظًً اههمٍى بالخهٝغ في ٦غوم 

م  ظا ماقغ ب٢ُاٖخهمً  ؤنهاالٗىب ومىدها ٖلى ق٩ل َباث ٚع ، َو

 .1ال٨غمت ؤشجاع ٖلى اَخمام اإلااؾؿاث الضًيُت بؼعاٖت 

ت ؾىجل  ؤعىقغاء ٦ىِؿت ال٣ُامت ٢ُٗت   ت بال٨غمت في ٢ٍغ مؼعٖو

 يمً خضوص هابلـ.

ت  ؤعىالؿُضاث الهلُبُاث ٦ىِؿت ال٣ُامت ٢ُٗت  بخضيمىذ   مؼعٖو

 .2 في ٦غوم الٗىب في بلضة البحرة

                                                           
 .287-284، م2ج ولُم الهىعي،  1
ج٣٘ قما٫ مضًىت بِؿان وال٣غب مً بلضة عام هللا و٦ى٦ب الهىا يمً ؾلؿلت حبا٫ ٞلؿُحن البحرة،   2

وجخمخ٘ بمىار مٗخض٫ وبمى٢٘ اؾتراجُجي َام ٖلى باججاٍ الكما٫،  ال٣ضؽ ٦م ًٖ 16الىؾُى وجبٗض
الضباٙ، بالصها . ال٣ضؽ و هابلـ بجىىبها واإلاىنل بحن مضًىت ٞلؿُحن ج٣اَ٘ الُغ١، الظي ًغبِ قما٫

 .256م  ،2، 8١ٞلؿُحن، ج

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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ًبلٜ  ت بؼعاٖت ال٣ًُ الظي ًىمى ٖلى شجحراثاإلا٣ضؾألاعاض ي واقتهغث 

ىمى ٞى١  اعجٟاٖها ع٦بت الغحل وحكبه ؤوعا٢ها ؤوعا١ الٗىب، ول٨ً بذجم ؤنٛغ، ٍو

 .1التي جدخىي ٖلى ال٣ًُ Podsألاوعا١ ال٣غهاث 

 ؤشجاع اإلا٣ضؾت، ؤبغػَا ألاعاض ي التي ٧اهذ حِٗل في  2الخغحُت شجاع ؤما ألا

 شجاع بضوعة خُاة َىٍلت، وؤقهغ َظٍ ألا شجاع ألاالبلىٍ )الؿىضًان( وجمخاػ َظٍ 

واصي الضمٕى بال٣غب  في Mambreشجغة بلىٍ ممغا )مامبرا( اإلا٣ضؾت ألاعاض ي في 

مً الخلُل لضعحت ج٣ضٌؿها بحن الؿ٩ان، و٧ان ٣ًام ٖىضَا ؾىىٍا اخخٟاتا بُٗض 

خ٣اصَم بإنها لها زا ؽالبلىٍ، و٧ان الىا نُت ؤًام الهلُبُحن ًخبر٦ىن ٞحها تٖا

٤ الخ٣ُ٣ت ال٣اثلت ٦ما ًظ٦غ الغخالت ُٞخلىؽ "ؤن الٟاعؽ  مٗه  خملا بطٖالحُت ٞو

 .٢3ُٗت مجها، ٞةن خهاهه لً ًخٗثر ؤبضا"

 6في حبل مامغا ،5والخلُل ،4البُم في ؤعاض ي هابلـ ؤشجاع و٧اهذ ج٨ثر 

Mamre 7خُث جىبذ ٖلى ؾٟده شجغة البُم اإلاٗغوٞت باؾم صعبـ "Dyrbs"8 

ٗخ٣ض ؤن ؾُ ظا .  9ٖلُه الؿالم ؤ٢ام جدذ ْلها ٞترة مً الؼمً ببغاَُمضها َو َو

الىٕى مً الصجغ ًضعى ؤًًا صعبـ ججز٫ مىه ماصة ؾاثلت لؼحت ٖلى ق٩ل ٢ُغاث لها 

                                                           

 .64اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي ؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠ 168بىعقاعص، م  1

 الخغحُت شجاع ( ألا4اهٓغ ملخ٤ ع٢م)  2

؛ ؾاًىل٠، 119؛ ًىاوـ ٞى٢اؽ، م91-90؛ صاهُا٫، م98؛ ٞىعػبىعٙ، م37، 36ُخلىؽ، مٞ  3

ألاعاض ي ؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠ 159؛ الغاحؿبىوي، م159؛ بىعقاعص، م115؛ زُىصَعل، م42م

 .72اإلا٣ضؾت، م 

 .39ٞىعػبىعٙ، م  4

 .98ٞىعػبىعٙ، م  5

لُه شجغ   6 ة البلىٍ التي قاَض جدتها ابغاَُم ٖلُه الؿالم حبل مامغا ، ٣ً٘ ٚغب مضًىت الخلُل ، ٖو

ل،   .115اإلاالث٨ت وؤ٦غمهم، زُىصَع

 .64 -63اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   7

ظٍ الدؿمُت حٗىص بلى الؿاثل الظي ًُغح مً شجغة البُم   8 صعبـ؛ ؤنل ال٩لمت جدٍغ٠ ًٖ الُىهاهُت، َو

 4، خاقُه 98اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي ٞىػبىعٙ، ون٠  ٖلى ق٩ل ٢ُغاث تاؾخسضامه في الٗالج،

 .72اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   9
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حمحز طاث الؿا١ الُىٍل في بغاعي ٦غهخِىا  ؤشجاع . ٦ما ج٨ثر ػعاٖت 1زانُت ٖالحُت

دا الضعصاع ؤشجاع . و 2)ال٣غهُل( مً ؤعاض ي ؤٍع
غاعةٞاض ي في ؤع  3

4.  

ٟاٝ نهغ ألاعصن وحٗغحاجه ال٣هب )البىم( الظي ٧ان يو٧ان ًىمى ٖلى 

وجخمثل اؾخسضاماجه في بىاء اإلاىاػ٫ وب٢امت الجضعان  5ٌك٩ل مإوي لألؾىص

ِٗل ٖلى قىاَئ البدغ اإلاُذ 6وألاؾىاع ذ  7الخٟاح الهٛحر ؤشجاع . َو ، و٢ض ٖٞغ

وهي مً ؤهىإ ، 8طاث عاثدت ٦غيهت هاؤن بتاوجمخاػ بدؿجها وحمالها  آصمباؾم جٟاخت 

ا حكبه خبت الخٟاح ول٨ً بذجم خبتي خمو، وحٗٝغ  ؤشجاع  الهضع، خُث زماَع

ىضما جىطج ًهبذ لىنها ؤنٟغ   ٖىض ؤَل ٚىع ألاعصن بصجغة الضوم ٖو
ً
  ٢اجما

ً
 ماثال

ىضما جخٗغى ألقٗت الكمـ بٗض هًىحها جخًٟٗ  باع و للبني، ٖو ٍسغج مجها عماص ٚو

ظا م والغخالت ، 9الىن٠ الظي ط٦ٍغ ٣ٌٗىب الٟتري  ا ًىُب٤ ٖلىؤنٟغ، َو

 ًٖ َظٍ الثماع. 10ُٞخلىؽ

ألاؾل  ؤشجاع الهٟهاٝ، و  ؤشجاع و٧ان ٌِٗل ٖىض اإلاُٛـ ٖلى نهغ ألاعصن 

٨ثر َظا الىٕى مً 11ؤو الؿماع التي ٧اهذ حؿخسضم ؤوعا٢ها لهىاٖت ال٨غاس ي ، ٍو

 .12في اإلاىا٤َ الىا٢ٗت بحن بِؿان وهابلـ شجاع ألا

                                                           

 .98ٞىعػبىعٙ، م  1

 .96-95ٞىعػبىعٙ، م  2

ا الهٟغاء، ؤوـ ابغاَُم وآزغون، اإلاعجم الىؾُِ،  ؤشجاع الضعصاع:   3 اَع خغحُت جمخاػ بطخامتها وؤَػ

 278، م1ي، حـ، صاع بخُاء الترار الٗغب8حـ، 3ٍ

 .164ابً حكُلى ، م  4

 .71؛ صاهُا٫، م116ًىاوـ ٞى٢اؽ، م  5

 .٣ٌٗ66ىب الٟتري، م  6

 .64اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي ؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠ 65؛ ٣ٌٗىب الٟتري، م41ُٞخلىؽ، م  7

 .72اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   8

 .63اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي ىلحن، ون٠ ؛ الغخالت املجه ٣ٌٗ65ىب الٟتري، م  9

 .41ُٞخلىؽ ، م  10

 .71صاهُا٫، م  11

 .110صاهُا٫، م  12



106 

، 1الُبُت بألاٖكاو  بالىباجاث اإلا٣ضؾت ججىص بغاعيهاألاعاض ي و٧اهذ 

ت مُت 2، ٧الكىمغوالٍُٗغ اع التي جىمى  4والؿظاب 3واإلاٍغ والٗضًض مً الىعوص وألاَػ

دا يمً مى٣ُت 5اإلاىبؿُتألاعاض ي في  ، واقتهغث اإلاى٣ُت الىا٢ٗت بحن ؾُجىع وؤٍع

، 6ث البلؿم بك٩ل ٦ث٠ُ وعاجٖ٘حن الجضي ٖلى قىاَئ البدغ اإلاُذ بؼعاٖت شجحرا

 .7و٧ان ٌؿخسغج مجها البسىع في قهغ جمىػ وآب

دا بؼعاٖت الىعوص وج٨ثر في ًَابها الخُالثوجؼزغ   ؤعاض ي مضًىت ؤٍع

ً ،8)الخىٍجُاث( ا التي حؿغ الىاٍْغ اَع وامخاػث ؤعاض ي ال٣ضؽ بإَػ
، بِىما جمخاػ 9

غة عاثدتها ججخاح ؤعاض ي الىانغة وبها ؾمُالىانغة  . وحِٗل 10ذ الىانغةبَؼ

                                                           

كاب الُبُت4اهٓغ ملخ٤ ع٢م )  1  ( الىباجاث والٖا

كُت املخاَُت   2 ت طاث عاثدت حمُلت حؿخٗمل ٦ٗالج لإللتهاباث في ألٚا اهج( هباجاث ٍُٖغ الكىمغ) الغاٍػ

ُٟض في بصعاع الخلُب، ويهضت الؿٗا٫ وهىباث الغبى. ابً البُُاع، يُاء الضًً  والتهاب اإلاٗضة وألامٗاء ٍو

ظًت، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث، ج ت والٚا  429-428، م 2ٖبض هللا بً ؤخمض، الجام٘ إلاٟغصاث الاصٍو

كاب،ٍ  199-197، م 1983، صاع ال٣لم، بحروث، 7عوخُه، امحن ، الخضاوي باتٖا

مُت  3 اإلا٣ضؾت، و٢ض ؾمُذ بهظا الاؾم وؿبت بلى الؿُضة ألاعاض ي ًىمى ب٨ثرة في  ؤو ، هباث َبي sage اإلاٍغ

ُل٤ ٖلحها اؾم اإلاحرمُت، وال٣هٗحن وجمخاػ  م الٗظعاء ألهه ٣ًا٫ ؤنها ؤو٫ مً اؾخٗملها ٦ٗالج، ٍو مٍغ

ت  ؤمغاىؤوعا٢ها بإنها مغة اإلاظا١ ولىنها ؤزًغ وحؿخٗمل لٗالج  ت والضوعة الضمٍى الايُغاباث اإلاٍٗى

ت ٖىض اليؿاء والخىجغ الٗهبي وألاع١.وجى  يُاء الضًً ٖبض هللا بً ؤخمض ،ابً البُُاع ُٓم الٗاصة الكهٍغ

ت اإلاٟغصة ،  1990 ،جىوـ،  بِذ الخ٨مت، ببغاَُم بً مغاص جد٤ُ٣ .جٟؿحر ٦خاب صًاؾ٣ىعٍضوؽ في ألاصٍو

ت ال٣اَغة، م.222م   .162اخمض ِٖس ى ، معجم اؾماء الىباث،اإلاُبٗت الامحًر

الؿظاب: هباث بغي وبؿخاوي، البري مىه ؤنٛغ وع٢ا وؤخض عاثدت، ًُل٤ ٖلُه اؾم الُٟجً، ماعر   4

 .156غاخت ألَل الٟالخت، ممجهى٫، مٟخاح ال

 .168-167بىعقاعص، م  5

 .48؛ صاهُا٫، م 97؛ ٞىعػبىعٙ، م123؛ بىعقاعص، م40ُٞخلىؽ، م  6

 .48صاهُا٫، م  7

 .109زُىصَعل، م  8

 .30ؾاًىل٠، م  9

 .29ٞىعػبىعٙ، م  10

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
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و٧ان  ،اي( بك٩ل ٦ث٠ُىبال٣غب مً اإلاُٛـ ٖكبت الجغاص ؤو ٞى٫ الجغاص)تاهجؿ

بان في اإلاى٣ُت ٌٗخمضون ٖلحها في َٗامهم  حاهب الٗؿل الظي ًجمٗىهه مً  بلىالَغ

كاب وال٣ل خُث ٧اهذ 1بغاعي جل٪ اإلاى٣ُت ت وؾهىلها ألٖا . وؾاص ؤعاض ي َبًر

 .2اقُتحك٩ل مغاعي زهبت لألٚىام واإلا

اإلا٣ضؾت، ٣ٞض ٧اهذ حؿخٗمل وحؿخسضم ألاعاض ي ٨ثرة ألاٖكاب الُبُت في لو 

كاب والبهاعاث والخىابل في  ٦مىاص ٖالحُت خُث اوكئذ خىاهِذ زانت لبُ٘ ألٖا

ت ألاؾىا١  .3مً ٢بل الحهىص وبسانت مى٣ُت َبًر

  

                                                           

 .٣ٌٗ67ىب الٟتري، م  1

 .٣ٌٗ64ىب الٟتري، م  2

 .143الغاحؿبىوي، م  3
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اإلا٣ضؾت ٌٗخمض في الهىاٖاث الؼعاُٖت الخدىٍلُت ٖلى ألاعاض ي ٧ان الٟالح في 

لضعؽ  ؤعى ٢ُٗت حهضٍ في بصاعة وبهخاج َظٍ الهىاٖاث، ٣ٞض ٧ان ًسهو

خىُت مً  بلىجدىٍل ال٣مذ  بلى، و٧ان ٌٗمل حاَضا  1الخىُت حٗٝغ باؾم البُضع

جاعة الؿىصاء زال٫ بىاء ألاعخُت )الُىاخحن( ٖلى ألانهاع خُث ٧ان ًخم بىائها مً الد

 .2التي ًخم اؾخسغاحها مً حبل ٢غب البدغ اإلاُذ

اإلا٣ضؾت ؤوكُت نىاُٖت مً الىباجاث لٗبذ صوعا ألاعاض ي في  وماعؽ الٟالح

في زضمت الخُاة الؼعاُٖت ؤًام الهلُبُحن، ٣ٞض نى٘ املخلالث مً البرج٣ا٫  باعػا

ٗمت ألازغي و٧ان ٣ًضمت ٦م٣بالث م٘ الضحاج والؿم٪ و  واللُمىن وجٟاح آصم، ألَا

و٧ان ؤَل ٩ٖا ٌٗضون اإلاغبى مً الخىر  .٦3ىنها ججٗل الُٗام ؾاجٜ اإلاظا١

٣ت حُضة دٟٓىهه بٍُغ هى٘ م4ًٍو ألاعاض ي الٗىب الىبُظ، خُث ٧ان هبُظ  . ٍو

واقتهغ بهىاٖخه اإلاؿُدُحن الكغ٢ُحن الظًً  ،اإلا٣ضؾت ٌٗخبر مً ؤحىص ؤهىإ الىبُظ

ا٧ٝاهىا ٣ًُمىن في  و٧اهذ  نىاٖت الىبُظ واقتهغث هابلـ في 5ؽبِذ اإلا٣ض ؤٍع

 .7نىاٖت الىبُظ في الجلُل بلىالغخالت ُٞخلىؽ  وؤقاع  ،6بِذ اإلا٣ضؽ بلىجهضٍع 

في واصي الهغاع في مى٣ُت بِذ  بهخاحهالىبُظ الظي ًخم  الهلُبُحن ؤًامواقتهغ 

 هىاالىبُظ، و٧ا وبهخاجمً اإلاؿُدُحن في نىاٖت  9ًؼا٥ ، و٢ض اقتهغ ؾ٩ان بِذ8لخم

ٌٗخىىن ب٨غوم الٗىب ٖىاًت زانت، ولظل٪ ٧ان هبُظَم مً ؤحىص ؤهىإ الىبُظ 

                                                           

 .109اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي ىلحن ، ون٠ الغخالت املجه  1

 .112، 40ُٞخلىؽ، م  2

 .168بىعقاعص، م  3

 .168بىعقاعص، م  4

 .170بىعقاعص، م  5

 .109،  92صاهُا٫، م  6

 .31ُٞخلىؽ، م  7

 .40؛ ُٞخلىؽ ، م171بىعقاعص، م  8

ٗملىن بِذ ًؼا٥، بلضة ج٣٘ ٖلى بٗض هه٠ ٞغسخ مً مضًىت بِذ لخم ، وحمُ٘ ؾ٩انها مؿُدُح  9 ن َو

 .156ال٨غمت، بىعقاعص ، م  إشجاع ب



111 

. ٦ما اٖخنى اإلاؿلمىن مً ؾ٩ان ال٣غي املجاوعة لىاصي 1اإلا٣ضؾتألاعاض ي اإلاهى٘ في 

اثُم( ووصاي الؿىِ )واصي ق٨ى٫، واصي البُم( مً ٢غي الخلُل  الهغاع )واصي ٞع

ا٥ وخهلىا ٖلى ٖاثضاث ُٖٓمت مً ب٨غوم الٗىب، و٢ض مىدىا خ٤ ؤلا٢امت َى

 . 2الٗمل بهىاٖت الىبُظ

 بهخاج بلىحاهب نىاٖت الىبُظ  بلى اإلا٣ضؾتألاعاض ي و٢ض حٗلم الهلُبُىن في 

َُلت  ؤَٗمتهمَا في ى مواؾخسضالٗىب ث الخدىٍلُت مً اًض مً الهىاٖضالٗ

م ُٚابها بحن َُاث مهاصع ٞهى٫ الؿىت لضبـ بغػَا : اؤ، و الغخالت الاوعوبُحن ٚع

 .3، اإلاغبى، الخل، الؼبِب،اإلالبنألاخمغ

ؿل الؿ٨غ، ٣ٞض ٧ان ًخم حم٘ ال٣هب وج٣ُُٗه ؤما نىاٖت الؿ٨غ  ٖو

اء  تر٥ الٗهحر في ٖو َىلُا بذجم هه٠ هسلت زم ًخم ٖهغ ال٣ُٗت باإلاٗهغة، ٍو

 
ً
  هداس ي مٗضا

ً
صعحت  بلىٖلى الىاع ختى ًهل  زم ًخم ٚلي الٗهحر  لظل٪، زهُها

تالخ٩از٠ زم ًىي٘  ُٗت وجىي٘ جدخه  في ؾال٫ مهىٖى مً ًُٖان )ال٣ل( ٞع

ُت هداؾُت لُجز٫ ُٞه الؿاثل، هبذ حاٞا ونلبا، ؤٖو تر٥ لُبرص، ٍو و٧اهذ اإلااصة  ٍو

الترقُذ ٢بل ؤن ًج٠، لُخ٨ىن بظل٪  بإؾلىبحؿخسلو مىه  الؿاثلت مىحىصة ُٞه

وحٗني  Cannaواإلا٨ىهت مً  Cannnu Meles، ؤو ٢هباث الٗؿل 4ٖؿل الؿ٨غ

ٝغ ؤًًا باؾم ٢هب الٗؿل ومىه اقخ٤ amel 5و٧لمت ٖؿل  Cane ٢هبت ؤي . ٖو

 ".6الخٗبحر "ٖؿل الخكب

اإلا٣ضؾت ٖلى بىاء َىاخحن ٖهحر ٢هب الؿ٨غ ألاعاض ي و٢ض ٖمل الٟالح في 

بىعقاعص ؤن هب٘ عؤؽ الٗحن الظي ًخض٤ٞ مً  ٖلى ألانهاع اإلاخض٣ٞت؛ ُٞظ٦غ الغخالت

                                                           

 .156بىعقاعص، م  1

 .156بىعقاعص، م  2

 .146-145، ال٨غمت، ماهٓغ البِكاوي   3

 .64؛ ٣ٌٗىب الٟتري، م168بىعقاعص، م  4

 .٣ٌٗ64ىب الٟتري، م  5

 .81ٞىقُه الكاعجغي، م  6
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، Jiljal 1بجاهب اإلاى٣ُت الجىىبُت مً حلجا٫ مُاَه باؾخمغاع وبك٩ل ؾلـ ًمغ 

ؼعٕ مىه ٢هب الؿ٨غ ب٨ثرة  .2خُث ٣ًام ٖلحها َىاخحن ٦ثحرة ٍو

ؼله ونباٚخه مدخ٨غة في الحهىص مً ؾ٩ان  و٧اهذ نىاٖت وؿُج ال٣ًُ ٚو

ألاعاض ي . ٦ما اَخم الٟالح في 4و٧اهذ جمثل لهم ججاعة عابدت والخلُل، 3الغملت

زهو ؤما٦ً زانت ليسج الهىٝ ٖٝغ باؾم اإلا٣ضؾت في وؿُج الهىٝ و 

ٗٝغ ؤًًا بد٣ل ال٣هاع ، وخ٣ل  Tophet  "5 مُضان وؿاحى الهىٝ" جىُٞذ / َو

مضًىت ال٣ضؽ بال٣غب مً  ؤؾىاع خُث ٣ً٘ زاعج  7 وصباٚت الجلىص 6مبٌُ الثُاب

٤ الؿلُاوي وبال٣غب مً البر٦ت  8مى٣ُت خ٣ل الضم في واصي ٢ضعون ٖىض الٍُغ

 .٣ُ9ت الىانلت بحن ًيبٕى الٗظعاء وبغ٦ت ؾلىانالٗلُا وهي اإلاى

خىن ل٨ثرة ألاعاض ي و٢ض اَخم في  ذ الٍؼ اإلا٣ضؾت بمهىت نىاٖت اؾخسغاج ٍػ

خىن، وبسانت في مىا٤َ ء مٗانغ مضًىت بِذ اإلا٣ضؽ، ولهظا ٣ٞض جم بوكا شجغ الٍؼ

ت الجؿماهُت بال٣غب مً مضًىت  ذ لهظا الخهىم، و٢ض اقتهغث ٞحها ٢ٍغ الٍؼ

والجؿماهُت ٧لمت جخ٨ىن مً )حهىم، يهىقاٞاٍ(  واصي ٢ضعون فيلىا٢ٗت ا ال٣ضؽ،

                                                           

ت في  حلجا٫:  1 ت مٗىاَا مخضخغج وحٗني صاثغة وهي ٢ٍغ دا وهي ؤو٫ مٗؿ٨غ لإلؾغاثُلُحن ٧لمت ٖبًر ؾهل ؤٍع

بٗض ٖبىع ألاعصن وصزىلهم ؤعى ٦ىٗان، و٢ض ؤ٢ُم ٞحها ههب جظ٧اعي مً ازني ٖكغ حجغا ؤزظث مً ٢ٗغ 

ت التي زغج اًلُا والِؿ٘ وهؼتا بِذ اًل ، بُغؽ ٖبض اإلال٪، ٢امىع ال٨خاب اإلا٣ضؽ،  الجهغ وهي ال٣ٍغ

ش، ٍ؛ ؤخمض ؾىؾه،الٗغب والحهىص في ا263-262م  .825، الٗغبي لالٖالن، صمك٤، م6لخاٍع

 .14ٞىقُت الكاعجغي، م  2

 .157ابً حكُلى، م  3

 .157ابً حكُلى، م  4

 .113اإلا٣ضؾت،مألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   5

 .653بُغؽ ٖبض اإلال٪ ، ٢امىؽ ال٨خاب اإلا٣ضؽ، م   6

ؿ٨ىبالضي، م  7  .103لُىهاعصو َٞغ

 .113اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي  الغخالت املجهىلحن، ون٠  8

ت ؾلىان،ٖىض ملخ٣ى واصي   9 بغ٦ت ؾلىان ، ج٣٘ ؤؾٟل اإلاى٣ُت الجىىبُت لجبل نهُىن في اعاض ي ٢ٍغ

-151، م8١،2؛ الضباٙ، بالصها ٞلؿُحن ،ج83جحروهُىن م٘ واصي ٢ضعون، قمالي ٖحن ام الضعج، صاهُا٫، 

ؿ٨ىبالضي، ملُى ؛ 653؛ بُغؽ ٖبض اإلال٪، ٢امىؽ ال٨خاب اإلا٣ضؽ، م 152  .103هاعصو َٞغ
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ذ، ُٞهبذ اإلاٗنى ذ م٣ُٗحن، حذ حٗني مٗهغة، وؾماوي بمٗنى الٍؼ . 1مٗهغة الٍؼ

خىن مىدكغة في مٗٓم ال٣غي  وبسانت التي ج٨ثر  اإلا٣ضؾتألاعاض ي و٧اهذ مٗانغ الٍؼ

خىن، و٧اهذ اإلاٗانغ جضاع بىاؾُت  ؤشجاع ٞحها    .2ؤو الخُىان وؿانؤلاالٍؼ

ذ إلاا  جضٍع مً ؤعباح، ولظل٪ و٢ض اَخم الهلُبُىن في نىاٖت اؾخسغاج الٍؼ

خىن في  ؤشجاع ٦ثرث ػعاٖت  اإلا٣ضؾت وبىاء اإلاٗانغ الخانت بٗهغ ألاعاض ي الٍؼ

خىن، و٢ض ؤقاع الغخالت حكتهغ بهىاٖت  اإلا٣ضؾت ٧اهذألاعاض ي  ؤن بلىبىعقاعص  الٍؼ

ذ خىن  و٧اهذ هابلـ ٢ض .3اؾخسغاج الٍؼ ذ الٍؼ  .4اقتهغث باهخاج ٍػ

خىن  ذ الٍؼ ؤنها ٧اهذ  بلى؛ ٩ٞاهذ مخٗضصة؛ ٞباإلياٞت ؤما اؾخسضاماث ٍػ

ان ال٣ىاصًل و٧ إلياءةللؿ٩ان، ٞةنها اؾخسضمذ  حك٩ل ماصة ٚظاثُت ؤؾاؾُت

ذ الخالي مً اإلااء . واعجبِ 5اإلاهابُذ ؤو ، خُث ًمأل بها ال٣ىاصًل ٌؿخسضم الٍؼ

ذ نىاٖت الهابىن التي حٗخبر مً ؤ٢ضم الهىاٖاث بهىاٖت  اؾخسغاج الٍؼ

، و٢ض هالذ َظٍ 6الهابىن اإلاهى٘ في هابلـ وبسانت اإلا٣ضؾتألاعاض ي اإلاكهىعة في 

 
ً
  الهىاٖت اَخماما

ً
ٖىض الهلُبُحن، بط ٧اهذ بمثابت اخخ٩اع مل٩ي خُث ٧ان  زانا

 
ً
َظٍ  ن مماعؾتمهاو٘ الهابى  ؤصخابٖلى  اإلال٪ مؿاو٫ ٖجها، و٧ان مدٓىعا

ًمىذ ٣ٖضا مً اإلال٪ الهلُبي ٣ًط ي بالؿماح له بالٗمل في  الهىاٖت بتا بٗض ؤن

ذ الٗمل بظل٪  .7َظٍ الهىاٖت م٣ابل مبلٜ مً اإلاا٫ هٓحر جهٍغ

                                                           

اإلا٣ضؾت، ألاعاض ي ؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠ 33؛ ؾاًىل٠، م64؛ صاهُا٫، م27بىعقاعص، م  1

 .19-18م

2  Prawer, The Latin, p. 361. 

 .98بىعقاعص، م  3

 .109صاهُا٫، م  4

 .130صاهُا٫، م  5

ت   6 ل، لىضن، 2ٍ ألا٢الُم،اإلا٣ضس ي، دمحم بً ؤخمض، ؤخؿً الخ٣اؾُم في مٗٞغ ه، بٍغ ، جد٤ُ٣ صي ٍٚى

 .180، م1967

7  Benvenisti, The Crusades, p.387. 
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ذ والىبُظ م٘ الضو٫ البُٗضة بىاؾُت ججاع الحهىص واػصَغث ججاعة الٍؼ
. و٧ان 1

الكبت وال٣ُغان وماصة  ؤحجاعالاؾٟلذ( ًجمٗىن ) ؾ٩ان مى٣ُت بدحرة لىٍ

ال٣اع الحهىصي، خُث ٧اهذ َظٍ اإلااصة جضزل في م٨ىهاث بٌٗ  Bitumenالبِخىمحن 

 .2الهىاٖاث

داو٢ض اَخم ؾ٩ان  ذ البلؿم مً  ؤٍع حن الجضي باؾخسغاج ٍػ  ؤشجاع ٖو

البلؿم  ؤشجاع وق٩لذ ػعاٖت  3َُبت مً الخجاعة بها ؤؾٗاعاو٢ض خ٣٣ىا  البلؿم

 ؤزىاءخُث ٧ان ٌؿخسضم  4ؤوعوبا بلىإلا٣ضؽ الهلُبُت َم ناصعاث ممل٨ت بِذ اؤ

ألاعاض ي واؾخحراصٍ مً  بهخاحه٢ُام ال٣ُىؽ ال٨يؿُت، واػصاصث قهغجه بؿبب 

 .5اإلا٣ضؾت

واَخم الهلُبُىن بتروٍج البًاج٘ اإلاهىٗت مً اإلاىاص الؼعاُٖت ووكُىا بها 

ا  ؾىا١ املخلُت، الضو٫ ألاوعوبُت ؤو ب٢امت ألا  بلىعجلت الخجاعة مً زال٫ جهضًَغ

ألاؾىا١ الٗامت و٦ظل٪ الكىإع  إل٢امتال٨ىاجـ  ؤماممً الؿاخاث  ٣ٞض اؾخٟاصوا

ؾى١ اإلاُضان في  و٦ظل٪ . 6اإلا٣ىُغة في ال٣ضؽ واإلاٗضة زههُا لبُ٘ البًاج٘

 ٧ان ٌك٩ل وكاَ ب٢لُم الجلُل خُث
ً
 ججاٍع ا

ً
 ٦بحر  ا

ً
إلامل٨ت بِذ اإلا٣ضؽ. وبسانت ؤن  ا

ت  الؿى١ ٧ان ٣ً٘ يمً مىا٤َ خضوصًت م٘ اإلاؿلمحن، ولم جخإزغ اإلاٗامالث الخجاٍع

حن لؿل٘ بًٗهم البٌٗ حن وطل٪ بؿبب خاحت الُٞغ م الٗضاء بحن الُٞغ ُٞه ٚع
7. 

                                                           

 .164ابً حكُلى، م  1

 .73اإلا٣ضؾت،مألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   2

 .544، م8١،2الضباٙ، بالصها ٞلؿُحن، ج  3

 .97ٞىػبىعٙ، م   4

ش الخجاعة في الكغ١ ألاصوى في الٗهىع ا  5 ، جغحمت ؤخمض عيا دمحم عيا، الهُئت 4لىؾُى، جَاًض، ٝ، جاٍع

ت الٗامت لل٨خاب ، ال٣اَغة،   .76، م1994اإلاهٍغ

 .78، 77زُىصَعل، م  6

 .135؛ زُىصَعل، م107؛ ٞىعػبىعٙ، م55، 45، 16ُٞخلىؽ، م  7
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ل ونٟا للؿى١  وؤ٢ُمذ ؤؾىا١ في بِذ اإلا٣ضؽ، خُث ط٦غ الغخالت زُىصَع

ا في ال٣ضؽ و٢ذ ُٖض ال٣ُامت زال٫ ٞهل الغبُ٘ ٖىض ٢ضوم  الظي ٧اهذ ح٣ٗض ؾىٍى

م٩ان الؿى١ ؤمام ابىاب ٦ىِؿت  بِذ اإلا٣ضؽ، و٧ان بلىجاج اإلاؿُدُحن الد

ل ًٖ ؾى١ آزغ ؤَل٤ ٖلُه اؾم مىػوب و٧ان ًغجاص َظا  .1ال٣ُامت وجدضر زُىصَع

٣ٗض في ٞهل اله٠ُ، و٧ان اإلاؿُدُىن  الؿى١ ؤٖضاص مً الىاؽ تا جدص ى، َو

ان ًخم جهضًغ و3٧ وؾى١ للخبز وآزغ للخىم2ًخاحغون ُٞه ببًاج٘ ػعاُٖت مخٗضصة

ا مً البًاج٘ واإلاىخىحاث الؼعاُٖت ألاعاض ي الخىُت مً  حَر ؤوعوبا  بلىاإلا٣ضؾت ٚو

٤ مُىاء ًاٞا خىن وزُىٍ ال٣ًُ والهابىن  4ًٖ ٍَغ ذ الٍؼ  التي اقتهغث بخجاعة ٍػ

 . 5واإلاالبـ ال٣ُىُت اإلاهبىٚت والٟىا٦ه املجٟٟت

  

                                                           

 .77زُىصَعل، م  1

  .42زُىصَعل، م  2

 .136ؾُمىهه ؾُٛىلي، م  3

 21ؾاًىل٠، م  4

 .157ابً حكُلى، م  5
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ىام واإلااٖؼ والجما٫ألاعاض ي ان اٖخاص ؾ٩  1اإلا٣ضؾت ٖلى جغبُت اإلااقُت وألٚا

ٗملىن ٖلى زضمتها وبَٗامها، و٧اهىا ًمخل٨ىن ٢ُٗا وبًٗهم لم  ٦بحرة مجها، هاَو

٨ًً له مجزتا صاثما اٖخاصوا ٖلى ههب زُامهم خُث جخىاحض مغاٖحهم، ولظل٪ ٧اهىا 

ت ٞ مً مىاب٘ نهغ ألاعصن وختى ًًٟلىن الؿهى٫ اإلامخضة اعان ٖىض البدغ اإلاُذ بٍغ

ه٠ بىعقاعص ؤ٦باقهم مً  ،2والجبا٫ املخُُت بها ألنها جدىاؾب وجغبُت ٢ُٗانهم ٍو

ىام بإنها ٧اهذ ٦بحرة   ألٚا
ً
لُت( الىاخضة مجها جُٗم زالزت ؤو ؤعبٗت وؤن طًل ) حضا

عحا٫
ظ٦غ صاهُا٫ ؤن ٢ُٗان ألاٚىام ٧اهذ ب٨ثرة في ؤعاض ي الخلُل، و٧اهذ جلض 3 . ٍو

ىام والثحران .4جحن في الؿىتمغ  بِذ ، ولٗل اَخمام ؤَالي 5واٖخنى ؤَل ال٣ضؽ باأٚل

خماص ٖلحها في خغازت ألاعى. وقاَض الغخالت في  في جغبُت الثحران٣ضؽ اإلا بؿبب الٖا

ألاعى اإلا٣ضؾت الجما٫ الٗغبُت وخُضة الؿىام والخُى٫ والجىامِـ
 .7روالخمح 6

كاب ٌؿخسضمىن  اإلا٣ضؾتألاعاض ي و٧ان ؾ٩ان  الٝ وألٖا ً ألٖا  ؤما٦ً لخسٍؼ

ٗٝغ باؾم اإلاظوص الضواب واإلااقُت، مً ؤحل بَٗام و٧ان ٌؿخٗمل ٧اؾُبل ٦ما  8َو

 .9حغي ٖلُه الٗٝغ بحن الؿ٩ان في جل٪ ألاعاض ي

٘ بُىهها ىاإلا٣ضؾت، خُث ٧اهذ جهألاعاض ي ؤما الىدل ٩ٞاهذ حِٗل في بغاعي 

اإلا٣ضؾت ب٨ثرة ألاعاض ي قتهغث . وا10في الصخىع وبسانت ؤعاض ي اإلاُٛـ والخلُل

                                                           

 ( الخُىاهاث والُُىع والاؾما٥ والؼواخ5٠اهٓغ ملخ٤ ع٢م )  1

 .174بىعقاعص، م  2

 .174بىعقاعص، م  3

 ،92صاهُا٫، م  4

 .31ؾاًىل٠، م  5

 . 63اإلا٣ضؾت،م ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠  ؛171بىعقاعص، م  6

 .63صاهُا٫، م  7

؛ 113؛ زُىصَعل، م153ىعقاعص، م؛ ب86؛ صاهُا٫، م90؛ ٞىعػبىعٙ، م38اهٓغ ؾاًىل٠، م  8

 .21اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠ 

 .153بىعقاعص، م  9

 78صاهُا٫، م  10
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والخمام وبسانت  1حِٗل ٞحها ٦ُُىع الؿمً التي ٧ان مً الغاج٘ عئٍتهاع التي الُُى 

ألاعاض ي و٢ض قاَضَا الغخالت ب٨ثرة في  الؿىىهى َُىع ، و ٣2ضؽاإلا بِذ في مضًىت

 .3اإلا٣ضؾت

اإلا٣ضؾت ٌٗخمضون ٖلى نُض ألاؾما٥، ٩ٞان ألاعاض ي و٧ان بٌٗ ؾ٩ان 

ت ٌٗخمضون ٖلى ألاؾما٥ اإلاخىٞغة في البدحرةؾ٩ان اإلاىُ  ،٣4ت املخُُت ببدحرة َبًر

ت والخىلت م٣هض ؛5وبسانت ؾم٪ الكبىٍ ألاعاض ي ؾ٩ان  ٩ٞاهذ بدحرة َبًر

ت ٦ٟغ هاخىم6اإلا٣ضؾت لهُض ألاؾما٥ في خُاههم  Capernaum . واٖخمض ؾ٩ان ٢ٍغ

ت بد٨م ٢غبهم مً مهب  .7نهغ ألاعصن الُىمُت ٖلى نُض ألاؾما٥ مً بدحرة َبًر

ب٨ثرة ؤؾما٥  8و٢ض اقتهغث قىاَئ مضًىت ًاٞا ب٣غب صخغهها ال٨بحرة

ا. و٧اهذ َظٍ  Salamonالؿلمىن " " طاث الخُىٍ الهٟغاء اإلاغؾىمت ٖلى ْهَغ

ولٗل ألامغ مغجبِ بىي٘ بُىيها ؤو  9الصخغة ال٨بحرة بلىألاؾما٥ جإحي في مىاؾم 

ؾما٥ ًخم انُُاصَا في َظا اإلاىؾم زم بالخُاعاث اإلااثُت والخلجان و٧اهذ َظٍ ألا 

جها   .10ٞهل اله٠ُ بلىًخم جسٍؼ

ت  ت ٩ٞاهذ ٦ثحرة ومخىٖى ألاعاض ي ب٨ثرة في  وحِٗلؤما الخُىاهاث البًر

غ ت وبهار ال اإلا٣ضؾت، ٧الخىاٍػ ت والضببت ومهغ الخُى٫ ٚحر ٓالبًر بي، وألاعاهب البًر

                                                           

 .63اإلا٣ضؾت،مألاعاض ي ؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠ 171بىعقاعص، م  1

 31ؾاًىل٠، م  2

ؿ٨ىبالضي، م   3  .98لُىهاعصو َٞغ

 .80ٚىحص ي، م ؛ حىعحى 113؛ صاهُا٫، م٣ٌٗ64ىب الٟتري، م  4

 .113صاهُا٫، م  5

 .36ؾاًىل٠، م  6

 .111؛ صاهُا٫، م72بىعقاعص، م  7

الصخغة الغاعي ال٣ضٌـ حُمـ "٣ٌٗىب" ًغبِ الغخالت املجهىلحن آلُت ٢ضوم َظٍ ألاؾما٥ الصخغة ؛   8

ؤن  ”St.” “James“بلى ٢ضؾُت الصخغة الىاب٘ مً َلب الؿُض اإلاؿُذ مً ال٣ضٌـ حُمـ "٣ٌٗىب" 

بلى الجلُل ٞإحابه ال٣ضٌـ "ؾإطَب بلى الجلُل بطا ما طَبذ معي جل٪ الصخغة خُيئظ جهضٖذ  ٌؿحر 

ذ باؾم صخغة  ٞغ امها الدجاج ٖو الصخغة بلى ههٟحن هه٠ جضخغج بلى الجلُل وتا جؼا٫ َىا٥، ٍو

 .67اإلا٣ضؾت،مألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠  الغامي ، وههٟها آلازغ ب٣ي في ًاٞا".

 .67اإلا٣ضؾت،مألاعاض ي املجهىلحن، ون٠  الغخالت  9

 .67اإلا٣ضؾت،مألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   10
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التي ٧اهذ حٗٝغ بالثلجُت الىمىع والىمىع البًُاء اإلاٟترؾت  1اإلاغويت وألاؾىص

البا ما ٧اهذ جثىع وحٛ ت وهي ٚحر آمىت ختى ؤن ألاؾض هٟؿه لم ٨ًً ًٚو ب بؿٖغ

ت وهي ؤقض  التيال٣غصة  بلىياٞت ًخجغؤ ٖلى مىاحهتها باإل  ذ بال٨الب البًر ٖٞغ

ججض لها مإوي  ل. و٧اهذ الىمىع وخمغ الىخ3والخماع الىخص ي، 2اٞتراؾا مً الظثاب

، وبسانت 4واصي ألاعصن في ؤصٚا٫ِذ اإلا٣ضؽ، وجترصص ألاؾىص مى٣ُت ب في بغاعي 

. ولظل٪ 6. وآلازاع اإلاهجىعة ٖىض حبل الُابىع 5اإلاىا٤َ الىا٢ٗت بحن بِؿان وهابلـ

ت ٧اهذ  .7َظٍ اإلاىا٤َ مدِ ؤهٓاع َىاة الهُض للخُىاهاث البًر

م٣ُت وحِٗل ٞحها الخماؾُذ بإٖضاص  ت ٖظبت ٖو و٧اهذ حضاو٫ مُاٍ ٢ِؿاٍع

حك٩ل زُىعة ٖلى  ، و٧اهذ Yadrusظعوؽً. ٦ما ج٨ثر ٞحها ؤٞاعي جضعى 8ة٦بحر 

ؿت لها بؿهىلت  نؤلاوؿاجسٟي هٟؿها بالىخل، وبالخالي ٣ً٘  ألنها ٧اهذ ؤلاوؿان َٞغ

ذ ؤعاض ي  .9لٗضم جم٨ىه مً عئٍتها ٞغ داٖو حن وهي ـبالؼواخ٠ التي حكبه الثٗاب ؤٍع

 .10قضًضة الؿمُت

او٧اهذ الؿهى٫ اإلامخضة بحن ال بهاثم ألاعى وحمُ٘ ؤهىإ  ا ج٨ثر ٞحهاٞلض ٍو

و٦ظل٪ اإلاى٣ُت الىا٢ٗت بحن حبل ٖحن الجضي والبدغ اإلاُذ خُث ٨ًثر  11الؼواخ٠

ت بإهىاٖها وألاٞاعي  .12والضًضان ٞحها الخُىاهاث البًر

  

                                                           

 .37اإلا٣ضؾت،مألاعاض ي ؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠ 71؛ صاهُا٫، م171بىعقاعص، م  1

 .63اإلا٣ضؾت،مألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠   2

 .78صاهُا٫، م  3

 .79، 29صاهُا٫، م  4

 .111صاهُا٫، م  5

 .94؛ بىعقاعص،111-110صاهُا٫، م  6

 . 111-110؛ صاهُا٫، م94بىعقاعص، م  7

 ..73؛ ُٞخلىؽ، م161بىعقاعص، م  8

 74ُٞخلىؽ، م  9

 .74حىعحى ٚىحص ي، م    10

 .101صاهُا٫، م  11

 .117بىعقاعص، م  12
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صر اإلاُاٍ ض مً اإلاازغاث و٢ض جمثلذ بلُبُحن الٗضًاله ؤًامواحهذ الؼعاٖت 

ألاعاض ي بٌٗ مىا٤َ  في وجظبظب حؿا٢ِ ٦مُاث الامُاع مهاصع اإلاُاٍ  بلىوالاٞخ٣اع 

زالُت مً اإلااء بك٩ل مُل٤ خُث تا ًجض " اإلا٣ضؾت، خُث ًظ٦غ صاهُا٫ ؤنها ٧اهذ

ُت ش يء ٌؿخسضمىهه ، واإلااقُ٘ .. ولظل٪ لِـ ؤمام الؿ٩اناإلاغء نهغا ؤو آباعا ؤو ًىاب

اإلا٣ضؾت حٗلخه ألاعاض ي ، ولظل٪ ٞةن خاحت الٟالح للمُاٍ في  1ؾىي ماء اإلاُغ"

خماص ٖلى ألامُاع التي ٧اهذ ههُل في ٞهل  ًجتهض في خهض اإلاُاٍ وججمُٗها باتٖا

مُاٍ ألامُاع ٖبر ٢ىىاث  ًجمٗىن ولظل٪ ٧ان الٟالخىن  3و٢ُغاث الىضي؛ 2الكخاء

اإلا٣ضؾت ألاعاض ي الٟالح في  وحٛلب .4زؼاهاث بلىهابِب وؤخىاى وه٣لها بىاؾُت ؤ

ُٟتألاعاض ي في بوكاء ٢ىىاث ومجاعي لغي ٖلى مك٩لت اإلاُاٍ  ه٣ل و  ،5الؼعاُٖت الٍغ

اصة اإلاؿاخاث اإلاغوٍتل 6مُاٍ بٌٗ الُٗىن  لخجمُ٘ مُاٍ  ؿضوصوال وبوكاء البر٥ ،7ٍؼ

ج وألاخىاىو  ،8 الؿُى٫ ٞحها ج٣ىم به الٗؿا٦غ  ٧اهذ وبسانت بٗض ما .9الههاٍع

الهلُبُت مً َضم وجضمحر الخؼاهاث وال٣ىىاث والؿضوص، وؤلا٢ضام ٖلى ٢خل مىاش ي 

 . 10وؤٚىام الٟالخحن ليكغ خالت مً الخىٝ والٟٕؼ بُجهم

، ٞؿٗىا بالىا٢٘ انُضامهمبٗض  مك٩لت جىٞغ اإلاُاٍ بلىو٢ض جيبه الهلُبُىن 

ا اإلاخاخت ؤًٞل  بلى ٖلى وحىص مك٩لت اإلاُاٍ  صتالت اؾخٛال٫اؾخٛال٫ مهاصَع

                                                           

 .68صاهُا٫، م  1

 .٣ٌٗ137ىب الٟتري، م  2

؛ 63اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي خالت املجهىلحن، ون٠ ؛ الغ 67؛ ٣ٌٗىب الٟتري، م103بىعقاعص، م  3

 .67؛ ٣ٌٗىب الٟتري، م107؛اهٓغ صاهُا٫، م186اإلا٣ضس ي:ؤخؿً الخ٣اؾُم،م

 .65بىعقاعص، م  4

 60، 57صاهُا٫، م  5

 71زؿغو: ؾٟغ هامه، م  6

 .33البضوع: ٞلؿُحن، م  7

 .168 -167اإلا٣ضس ي، ؤخؿً الخ٣اؾُم،  8

 .168. ؤخؿً الخ٣اؾُم، م59، 40؛ زُىصَعل، م68الٟتري، م؛ ٣ٌٗىب 252عخلت بيُامحن، م  9

 286، 250ملخمت عحكاعص، م  10
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٘ اإلاُاٍ مً آلاباع وألاما٦ً  َموالؿاثض ٖىض ؛1ؤًامهم ؤنهم اؾخسضمىا الاتاث لٞغ

  .3آلاباع والبر٥ واقُضو  2اإلاىسًٟت باتاٖخماص ٖلى الىىاٖحر

اإلا٣ضؾت ؤًام الهلُبُحن بإؾغاب ألاعاض ي جإزغث الخُاة الؼعاُٖت في ٦ما 

. 4اإلا٣ضؾت، هخج ٖجها مجاٖت قضًضةألاعاض ي ي ف والٟئران التي ؤَل٨ذ الؼعٕالجغاص 

، خُث 5اإلا٣ضؾت ؤًام الهلُبُحنألاعاض ي ًٞال ًٖ الهؼاث ألاعيُت التي خلذ في 

و٦ظل٪ ٞترة ماث بؿببها ؤٖضاص مً الٟالخحن وؤزغ طل٪ ؾلبا ٖلى الخُاة الؼعاُٖت، 

وتا ًم٨ً  ت٢اخل ذؤنبدخُث . 6اإلا٣ضؾتألاعاض ي لها  ذحٗغيالجٟاٝ التي 

 .7اٖكاب والخكاجل بمسخل٠ ؤهىاٖها ؤن جىمى ٞحهلأل 

م الىبُظ ونىاٖخه ٌٗمل  ٖلى جضمحر  ؤخُاهاو٧ان الٟالح اإلاؿلم مً باب جدٍغ

ؤو الخهى٫ ٖلحها ونىاٖت  ؤن ٌكتريها الهلُبُىن ٦غوم الٗىب الخانت به زكُت 

 .8الىبُظ مجها

اوى اء الهغاٖاث والخغوب الٗ اإلا٣ضؾتألاعاض ي الٟالح في  ٖو ت التي ؿ٨ٍغحغ 

وما عا٤ٞ جل٪ الخغوب مً ؤهىإ الخهاع التي  زايها اإلاؿلمىن م٘ الهلُبُحن

٤  بلى، خُث ؤصث اإلا٣ضؾتألاعاض ي  ٢غي مضن و  حٗغيذ لها اٞهاجمٍؼ وجىا٢و  ؤٍع

                                                           

 .41زُىصَعل، م  1

 .123-121بىعقاعص، م  2

ج٣٘ بلى الكما٫ مً اله٩ُل والبىابت الظَبُت بلى الٛغب مً ٦ىِؿت ال٣ضٌؿت خىه وبجىاع  بغ٦ت الًإن:  3

م املجضلُت ى اإلا٩ان الظي ٖالج  ٦ىِؿت مٍغ ؛ 60به الؿُض اإلاؿُذ الصخو اإلاكلى٫،صاهُا٫ ، م، َو

 .120اإلا٣ضؾت، م ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن، ون٠ 

 .215البِكاوي، هابلـ، م  4

ُان، حـ  5 ش ألٖا ، خُضع آباص، 8اهٓغ ؾبِ ابً الجىػي، ؤبى اإلآٟغ ًىؾ٠ بً ٢حزوٚلي، مغآة الؼمان في جاٍع

؛ الضًاع ب٨غي، خؿحن بً ؤخمض، 478-477، م١2 ،280-269، 228، م1، 8١، حـ1952-1951الض٦ً، 

ش الخمِـ في ؤخىا٫ ؤهٟـ هِٟـ، ماؾؿت قٗبان، بحروث، حـ  .363،م2جاٍع

 .216البِكاوي، هابلـ، م  6

 .118بىعقاعص، م  7

 .70بىعقاعص، م  8
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  ٌٗىص تا ٩ًاص و٧ان الٟالح، الؿ٩انؤٖضاص 
 

ما٫ الٟالخت بتا   أٖل
 
إ اح 

 
ٟ بهجماث  ٍو

اههمؤمىالهم وجضمحر م الهلُبُحن وؾلب  . 1ؼعٖو

٨ثرة الًغاثب التي ٞغيذ ٖلُه، ًٞال ًٖ ؾىء خا٫ الٟالح بو٦ظل٪ 

ب لل ومدانُله ؤعايُهحٗغى  جغ٥  بلىصٞٗه ألامغ الظي  حغاء الٛؼو خغ١ وجسٍغ

  والبدث ؤعايُه
ً
 واؾخ٣غاعا

ً
نه٪. 2ًٖ ؤما٦ً ؤ٦ثر ؤمىا

 
الٟالح بخإصًت هه٠ ٚالث  ٞإ

ت اإلا٣غعة ٖلحهم بت الجٍؼ ِ ؤعايُه، وصٞ٘ يٍغ للهلُبُحن.  3بضًىاع وزمؿت ٢غاٍع

اوى لىا الٟالح  ٖو  بلىمً حىع الؿاصة ؤلا٢ُاُٖحن، الظًً ؾلبٍى اإلامخل٩اث، وخى 

حن ؤو 4ٖامل في ؤعيه خؿب هٓام السخغة ؼعٖىنها، ٦مؼاٖع ، ٩ٞاهىا ًدغزىنها ٍو

٥ نٛاع
 

 .  5ؤحغاء ؤو مال

ألامغ الظي هخج ٖىه  همؿلب إلامخل٩اهالجهب و ال ؤمام لٟالحو٧اهذ جؼصاص مٗاهاة ا

ٖلى ازخالٝ ٞئاههم  6ى للٟالخحنخالت مً ٖضم الاؾخ٣غاع واهدكاع الٟىض 

 ؤعايحهم وا، ٣ٞض هجغ اإلا٣ضؾتألاعاض ي في  الهلُبي الىحىصالاحخماُٖت َُلت 

الؼعاعي وشخذ  ؤلاهخاجٖلى  ألامغ ٞاو٨ٗـ ٞغنت ػعاٖتها، ولم جخذ لهم الؼعاُٖت 

؛ 7 ألاؾٗاعواعجٟٗذ  اثألا٢ى  وهٟضث املخانُل الؼعاُٖت،
ً
، ٞلم ًجضوا َٗاما

                                                           

ؼي،الؿلى٥، ج  1  574-553، 1اإلا٣ٍغ

 172عمًان، الخُاة الاحخماُٖت، م  2

ىض ال٣حراٍ: مُٗاع في الى   3 ػن وال٣ُاؽ ازخلٟذ م٣اصًٍغ بازخال١ ألاػمىت في الىػن ٌٗاص٫ ؤعب٘ ٢مداث ٖو

ىمً الٟضان ٌؿاوي زمؿت وؾبٗحن وماثت مً  ً َو كٍغ البٌٗ زالر، وفي ال٣ُاؽ َىحؼء مً ؤعب٘ ٖو

 .375ألامخاع، اهٓغ: الخُُب معجم اإلاهُلخاث، م

، 1، صمك٤: الاواثل لليكغ والخىػَ٘، ٍالخاً٪، مىظع،الٗال٢اث الضولُت في ٖهغ الخغوب الهلُبُت  4

 .215، م 2006

 43،125 – 42زُىصَعل، م   5

ش ،  69-46،م 4؛ ؤبىقام ، الغويخحن، ج195،205، م10ابً ألازحر،ال٩امل،ج  6 ؛ ابً الٟغاث، جاٍع

 .36-35، م2،ج4مج

ُٗني، ٣ٖض ؛ ال 267-266؛ ابً قضاص،الىىاصع الؿلُاهُت م204،207، م10ابً ألازحر، ال٩امل،ج  7

 .183، 178، 174، 137،156، 129-121، م 2الجمان، ج
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م ؤمىالهمبمهاصعة  ، وجماصي الهلُبُىن ٖلحهم1جٕىال ًمىا إَل٨هٞ ٖلى  وبحباَع

هم هجغة مىاػلهم ومؼاٖع
2. 

 مً ٢لت الُٗام، وم٘ الىي٘، ن٠ اإلااعر امبروٍؼ و و  
ً
 : " ٖاهىا مُىتا

ً
٢اثال

مجاٖت ُٖٓمت وباجىا في  مغوع الى٢ذ، اػصاصث اإلاٗاهاة واػصاص الى٣و، وجدملىا

، وناعوا ٢اهُحن بؿبب الٗىػ واملجاٖت وايُغوا لظبذ 
ً
بت حضا خالت مٖغ

. ٞٗاهىا مً مإؾاة وؤ٢ضامهاؾها، وع٢ابها وؤخكائها، خُىاهاههم وؤ٧ل لخىمها، وعئو 

 
ً
ىػ، ومجاٖت تا ًم٨ً ونٟهاوآتامخاصة حضا  . 3"، ٖو

 ٣ضؾتاإلاألاعاض ي في  ىن والخهجحر التي ٞغيها الهلُبُ ٣خلؾُاؾت الو٧اهذ 

م هدىو َغ و الٟالخحن، بؤلخ٣ذ ألاطي  ٢ض ت  ب ؤ٦ثَر ٖلى نهب الٛال٫ هم ب٢ضامو البًر

ٗمت اٝ  ٖلى مبؿِ هٟىطَ و٧اهذ ؾُاؾت الهلُبُىن في . 4وألَا ؤخضزذ ٢ض ألاٍع

 زغاب
ً
  ٞؼصاصث خُاة، 5ٖملُاث الخغ١ والؿلب والجهب حغاء اإلاؼإعفي  ا

ً
ا الٟالح طٖع

 بب٣
ً
ألاعاض ي ٞسلذ . 6بهخاحهوؾُُغههم ٖلى مهاصع  جدذ عخمتهم اثهو٢ؿاوة

م الؿعي مً ٞالخحها الؼعاُٖت  ا وبنالخها في خاتاث الؿلم بلىٚع بٖماَع
7.  

ولهظا ٞةن الٟالح لم ًدؿً له الكٗىع باألمان و٧ان ٌٛلب ٖلُه الخىٝ، ٞأزغ 

لحهىإ ختى  ؤعيه، ولم ٨ًً بلىالاخخماء زل٠ ؤبىاب مجزله لٗضم ٢ضعجه ٖلى الظَاب 

ا ختى ًبضؤ الٗمل بةٖاصة بىاء ما زغبخه الخغوب.  بٗض ؤن جً٘ الخغب ؤوػاَع

                                                           

ش ، مج181، م 2الُٗني، ٣ٖض الجمان، ج  1  .14-13، م 2،ج229-228، م1، ج4م ؛ ابً الٟغاث،جاٍع

ش، مج79، م3ؤبىالٟضاء، املخخهغ، ج   2 ، م 2؛ الُٗني، ٣ٖض الجمان،ج26، م2، ج4؛ ابً الٟغاث، جاٍع

167 ،181 ،187.) 

ض اهٓغ : الخغب الهلُبُت الثالثت، م  231بروٍؼ،مام   3  19-18؛ للمٍؼ

ش، مج  4  284-283، م 4؛ ؤبىقامت،الغويخحن، ج328امبروٍؼ، م؛  76،64، م2، ج4ابً الٟغاث، جاٍع

؛ ؾبِ ابً الجىػي، مغآة الؼمان، 342، 297، 93 -91، 86 -85، 82 -81، م 10ابً ألازحر، ال٩امل ، ج   5

؛ 106، 60، م3؛ ؤبىالٟضاء، املخخهغ، ج 533، 628-627، م2الٗضًم، ػبضة ، ج؛ ابً 143، م22ج

ؼي، الؿلى٥، ج  277،281، 273، م 1اإلا٣ٍغ

غ، ج282-279، م4اهٓغ ؤبىقامت، الغويخحن، ج   6  .375، م 1؛ عوحغ ؤٝو وهضٞو

 .643، 611- 610،م2؛ ابً الٗضًم،ػبضة الخلب، ج 218، م 22ؾبِ ابً الجىػي، مغآة الؼمان، ج   7
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 ٖاوى الٟالح و 
ً
التي ٧اهذ ألاعاض ي  اإلاخ٨غعة ٖلى ؤلاؾالمُتالٛاعاث مً  ؤًًا

 .1املخانُل الؼعاُٖت وجضمحر ما تا ًم٨ً خمله ؤزظوالٗمل ٖلى  الهلُبُحن بإًضي

م  ٘ َمنضوع  ثلج٧ان ًألاعاض ي  اؾخٗاصة ؤنٚع ٞغ  بلىمً مٗىىٍاههم للٗىصة  ٍو

مماعؾت ؤٖمالهم الؼعاُٖت
2 

 

 

 
 

  

                                                           

ش صمك٤، ، مُبٗت الاباء 1160َـ/ 555ابً ال٣الوس ي ، ابى ٌٗلى خمٍؼ بً ال٣الوس ي ، )ث   1 م( طًل جاٍع

ُحن، بحروث،   186، م1908الِؿٖى

 .74-72، م3؛ ؤبىالٟضاء، املخخهغ، ج127-126ابً قضاص، الىىاصع، م  2
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 اخلامتة
ش وحٗخبر الغخلت  ٌٗخبر ؤصب الغخالث مً الٗلىم اإلاؿاٖضة لضعاؾت الخاٍع

الظًً صوهىا مٗلىماههم ًٖ  الٛغبُىن والغخالت  ؛ٖىهغا مهما في خُاة املجخم٘

باألؾاهُض والبراَحن الضالت ٖلى عواًاههم  اإلا٣ضؾت لم يهخمىا بخضُٖمألاعاض ي 

ؤهه خ٣ُ٣ت ووا٢٘  ٖلى نض٢ها وا٦خٟىا بإزظ ما ؾمٍٗى مً مٗانغيهم واٖخمضٍو

تهم  مهاصع مٗلىماههم. بلىؤلاقاعة  ولظل٪ حاءث عخالههم زالُت مً وجبرػ هٖؼ

ُاءالضًيُت  ُت للىحىص اإلاؿُخي والحهىصي في  إٖل اإلا٣ضؾت، ألاعاض ي الهٟت الكٖغ

و٢ضمىا ونٟا ص٣ُ٢ا إلاضنها و٢غاَا و٢الٖها ، ٞحها لى ؤما٦جهم الضًيُتولظل٪ ع٦ؼوا ٖ

ىابُٗها ومدانُلها الؼعاُٖت و  ا ٍو َا ؤشجاع وخهىنها وحبالها وؾهىلها وؤنهاَع

 .ؤلاؾالمُتوجىاؾىا ألاما٦ً اإلا٣ضؾت وخُىاهاهها ومىخىحاهها الؼعاُٖت 

مذ ؤٖما٫  ت، وخغ٢ها اإلاؿخمغة بةجالٝ املخانُل الؼعاُٖ الهلُبُحنؤٚع

ي ٢ُإ الُغ١ واللهىم  للىجاة بإعواخهم، هؼوح الٟالخحن مً ؤعايحهم  بلىوحٗض 

ىاء ال٣غي ٣ضؾت في ٞلؿُحناإلاألاعاض ي في  ألامغ الظي هخج ٖىه انهُاع الؼعاٖت  ، ٞو

الؼعاُٖت  وؤعايحهمالظي او٨ٗـ ٖلى خُاة الٟالح  ألامغ ، بٗض حكغص ؤبىائها  والًُإ

 إلاملى٦ت للهلُبُحن الؼعاُٖت األاعاض ي و الًُإ  مىاو٦غصة ٞٗل َبُُٗت َاح

اإلا٣ضؾت في ٞلؿُحن باليؿبت للمؿُدحن وحؿمُتها ألاعاض ي حاءث ٢ضؾُت 

م  بهظا الاؾم تاعجباَها بمىلض الؿُض اإلاؿُذ، وبغؾالخه ومعجؼاجه وبىالضجه مٍغ

حن وال٣ضٌؿاث وبىاء ال٨ىاجـ في مضن و٢غي ٞلؿُحن  وال٣ضٌؿُحن والخىاٍع

بهضٝ مماعؾت  ألاوعوبُحنم٣هض الدجاج وعحا٫ الضًً والؿاؾت  وؤنبدذ

م الضًيُت والخ٨ٟحر ًٖ طهىبهم. و بذجت ٢ضؾُتها ؾٗىا للؿُُغة ٖلىحها  قٗاثَغ

 واؾخٛال٫ ا٢خهاصَا. 

٤ ما ألاعاض ي امخضث خضوص  مً واصي  الغخالت ؤوعصٍاإلا٣ضؾت في ٞلؿُحن ٞو

 بلىمهغ حىىبا خُث بئر الؿب٘  البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ ٚغبا ومً بلىٖغبت قغ٢ا 

 ؾىعٍت قماتا. ألاعاض ي خُث  ألاعصنمىاب٘ نهغ  ؤخضمى٣ُت صان 
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سُت جسال٠ عؤي الغخالت في ج٣ؿُماث ٞلؿُحن وجا٦ض ؤن  واإلاىٓىمت الخاٍع

ضزل في خضوصَا بِذ اإلا٣ضؽ وهابلـ  ت هي ٖانمت ٞلؿُحن ألاولى ٍو ٢ِؿاٍع

ذ. ؤما ٞلؿُ حن الثاهُت ٞٗانمتها مضًىت بِؿان والخلُل والؿهل الؿاخلي ختى ٞع

لؿُحن الثالثت ٖانمتها البتراء  ت . ٞو بًر وجًم الجلُل وؤم ٢ِـ و٢لٗت الخهً َو

وجًم مى٣ُت ؾاخل ٞلؿُحن الجىىبي والى٣ب واإلاى٣ُت الجىىبُت مً ألاعصن 

ظا الخ٣ؿُم ًاٍض خضوص ممل٨ت بِذ اإلا٣ضؽ  الىا٢ٗت حىىب واصي اإلاىحب. َو

 جمخض بلى الكىب٪ وال٨غ٥ وهي اإلاى٣ُت الٗغبُت.الهلُبُت التي ٧اهذ 

بما ٧ان ؾاثضا في  اإلا٣ضؾت هٓاما ب٢ُاُٖا قبحهاألاعاض ي ؤ٢ام الهلُبُىن في 

زايٗت للؿُُغة  اإلا٣ضؾت حمُٗهاألاعاض ي بم٣خط ى ؾُُغههم ٖلى  ؤوعوبا وؤنبذ

و٧ان  وعحا٫ الضًً، الهلُبُت، و٢ض مىدذ ٧ة٢ُاٖاث للىبالء و٦باع ٢اصة الجِل

اإلا٣ضؾت في خالت زًٕى للؿاصة ألاعاض ي ظا ؤلاحغاء ٢ض وي٘ الٟالخحن في َ

ً لها ول٨ً لم ٌٛحر الىٓام  ؤلا٢ُاُٖحن ٣ضوا مل٨ُت ألاعى وؤنبدىا مؿخاحٍغ ٞو

اإلا٣ضؾت، و٧اهذ الؼعاٖت ألاعاض ي والاؾخُُان الهلُبي هٓام الؼعاٖت في  ؤلا٢ُاعي

 اإلاؿلمحن واإلاؿُدُحن الكغ٢ُحن.اإلا٣ضؾت مً ألاعاض ي في نىعة عثِؿُت بُض ؤبىاء 

ٖاوى الٟالخىن اإلاؿلمىن حغاء الؿُاؾت الخٗؿُٟت التي جمثلذ في الاؾدُالء 

م مً ؤنهم اؾخمغوا في الٗمل في  م ٖلى الٚغ ألاعاض ي ٖلى ؤعايحهم الؼعاُٖت وجهجحَر

خُاههم  ٞإنبدذ( Corveesجدذ ؾُُغة الؿاصة ؤلا٢ُاُٖحن بىٓام السخغة )

ذ َا٢اههم ومىاعصَم الؼعاُٖت.باجؿت في ْل الىح  ىص الهلُبي؛ بط اؾخجٞز

الٗىهغ البكغي باليؿبت للهلُبُحن في ٖملُت الاؾدُُان ع٦حزة عثِؿُت  اٖخبر

اإلا٣ضؾت زالُت ألاعاض ي  ؤن ؤنبدذاإلا٣ضؾت، وبسانت بٗض ألاعاض ي للخىَحن في 

في ممل٨ت بِذ اإلا٣ضؽ  ؤلا٢ُاُٖىن مً الؿ٩ان، ٞإ٢ل٤ َظا الىي٘ الؿاصة 

لهلُبُت، ولظل٪ ؤزظوا ٌصجٗىن اإلاىاَىحن الهلُبُحن والكغ٢ُحن ٖلى الاؾخ٣غاع ا

غاءاث ٧ةٖٟائهم مً  والاؾدُُان، في اعى جؼزغ باللبن والٗؿل، ٣ٞضمىا لهم ؤلٚا
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ىاث طاث َاب٘ ا٢خهاصي .مما  حُٛحر بيُتها الاحخماُٖت  بلى ؤصيالًغاثب ومؿخَى

 والث٣اُٞت.

 واٖخضا٫ مىازها و٦ثرة مهاصع اإلاُاٍ ا الخهبتاإلا٣ضؾت بتربتهألاعاض ي امخاػث 

الؼعاُٖت وؿبت ٖالُت ألاعاض ي َا ومدانُلها الؼعاُٖت. و٢ض ق٩لذ ؤشجاع و٦ثرة 

اإلا٣ضؾت؛ خُث امخضث مً مىاب٘ نهغ ألاعصن قماتا وختى مهبه ألاعاض ي مً مؿاخت 

 
ً
 ختى ؾىاخل البدغ اإلاخىؾِ ٚغبا في البدغ اإلاُذ حىىبا ومً نهغ ألاعصن قغ٢ا

 
ً
  وجًمىذ ؾهىتا

ً
ًابا   َو

ً
  وؤوصًت زهبت. وحباتا

اإلا٣ضؾت ؤًام الهلُبُحن بٗضص مً ألاعاض ي جإزغث الخُاة الؼعاُٖت في 

تي ؤَل٨ذ الؼعٕ والًٕغ والجٟاٝ اإلاازغاث جمثلذ بإؾغاب الجغاص والٟئران ال

الهؼاث ألاعيُت التي ماث بؿببها ؤٖضاص ٦بحرة مً الٟالخحن وؤزغ طل٪ ؾلبا ٖلى و 

 ُاة الؼعاُٖت.الخ

اإلا٣ضؾت في ألاعاض ي ؾاصث ألاؾالُب الخ٣لُضًت اإلاخٗاٝع ٖلحها بحن ؾ٩ان 

ؤًام الهلُبُحن، خُث اؾخسضم املخغار الخ٣لُضي الظي ًجغ ألاعاض ي ػعاٖت 

 بىاؾُت الخُىاهاث وبصاعة الاوؿان . 

مهاصع اإلاُاٍ، وخاحت  بلىاإلا٣ضؾت ٧اهذ جٟخ٣غ ألاعاض ي بٌٗ اإلاىا٤َ في 

خماص ألاعاض ي للمُاٍ في الٟالح  اإلا٣ضؾت حٗلخه ًجتهض في خهض اإلاُاٍ وججمُٗها باتٖا

الٟالح في بوكاء ٢ىىاث  وؤبضٕالبر٥ والؿضوص.  ٖلى ألامُاع و٢ُغاث الىضي في

ُٟتألاعاض ي ومجاعي لغي  ٖلى مكا٧ل الؼعاٖت البٗلُت خُث حٛلب  الؼعاُٖت الٍغ

اصة اإلاؿاخاث اإلاغوٍت.  بٍؼ

ال٣مذ والخمو والظعة والكٗحر،  بةهخاج ٣ضؾتاإلاألاعاض ي اقتهغث 

، و٢هب الؿ٨غ. واقتهغث بؼعاٖت  البلؿم  ؤشجاع والٟانىلُاء والخُاع وال٣ٕغ

والغمان والىسُل ،  ال٨مثري والخٟاح وال٨غػ، والبرج٣ا٫ وجٟاح آصم واللُمىن  ؤشجاع و 

ا. حَر  و٦غوم الٗىب ٚو
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ُٖت الخدىٍلُت ٖلى اإلا٣ضؾت في الهىاٖاث الؼعاألاعاض ي اٖخمض الٟالح في 

خىُت مً زال٫ بىاء ألاعخُت )الُىاخحن( ٖلى ألانهاع،  بلىحهضٍ، ٦خدىٍل ال٣مذ 

ؿل الؿ٨غ واملخلالث  خىن ونى٘ الىبُظ والؿ٨غ ٖو ذ الٍؼ ونىاٖت اؾخسغاج ٍػ

 ، واملخل، والؼبِب،واإلالبن مً الخىر .ألاخمغواإلاغبى والضبـ 
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 املصادر واملراجع العربية واالجهبية

 ( 1232َـ /  630( ٖؼ الضًً ٖلي بً دمحم الكِباوي )ث 2012ابً ألازحر 

ش،  ج ، جد٤ُ٣ ، ٖمغ ٖبض الؿالم الخضمغي ، صاع  11م( ال٩امل في الخاٍع

 .الٗغبي ، بحروثال٨خاب. 

  س ي، ابى ٖبضهللا دمحم) ث ت اإلاكخا١ في ازترا١ 1166َـ/ 561الاصَع م( هَؼ

 .1989روث، ، ٖالم ال٨خب، بح1الاٞا١ ، ٍ

  ،ب غي، دمحم بً ؤخمض: ههظًب اللٛت، املخ٤٣: دمحم ٖىى مٖغ ألاَػ

 م2001بحروث، صاع بخُاء الترار الٗغبي، 

  ،م 1930اؾامه بً مى٣ظ، الاٖخباع، جد٤ُ٣ ٞلُب ختي،، بغؾخىن، ،

177. 

  م (اإلاؿال٪ واإلامال٪، مُبٗت 10ٌ/4الانُسغي، ابغاَُم بً دمحم)ث

ل ، لُضن،   .58، م 1927بٍغ

 ( ،نلُبُت عحكاع ٢لب ألاؾض، جغحمت ؾهُل ػ٧اع، 1998ؤمبروٍؼ )

ش الخغوب الهلُبُت، ج ت الكامُت في جاٍع ، 32ميكىع في اإلاىؾٖى

 صمك٤،.

 خباع، جد٤ُ٣، ؤخمض ٚؿان، صاع ٢خِبت،  ،البٛضاصي ؤلاٞاصة والٖا

 .1988صمك٤، 

 ي بيُامحن، ابً بىهت الخُُلي الىباعي ألاهضلس ي ، عخلت بيُامحن الخُُل

م، جغحمت ٖؼاع خضاص، صعاؾت وج٣ضًم ٖبض 1173-1165َـ/561-569

 .م2002كُش، املجم٘ الث٣افي ؤبى ْبي، الالغخمً 
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  ألاعاض ي بىعقاعص، الخاج بىعقاع مً صًغ حبل نهُىن، ون٠

، صاع الكغو١، ٖمان، 1اإلا٣ضؾت، جغحمت وحٗل٤ُ ؾُٗض البِكاوي، ٍ

1995.  

 اث،  حر٦هاعص، عخالث بحر٦هاعص في ؾىعٍاــب الجىىبُت، جغحمت ؤهىع ٖٞغ

الم الاعصهُتميكىعاث و   .ػاعة الث٣اٞت والٖا

 جٟؿحر ٦خاب ،يُاء الضًً ٖبض هللا بً ؤخمض ،ابً البُُاع

ت اإلاٟغصة بِذ  ،ببغاَُم بً مغاص جد٤ُ٣ ،صًاؾ٣ىعٍضوؽ في ألاصٍو

 .  1990 ،جىوـ،  الخ٨مت

  ت ابً البُُاع، يُاء الضًً ٖبض هللا بً ؤخمض، الجام٘ إلاٟغصاث الاصٍو

ظًت، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث.   والٚا

  ٤  ٞلؿُحن بلىابً حكُلى، اسخا١ بً ًىؾ٠، عخلت ابً حكُلى الٍُغ

م، جغحمت وصعاؾت ٖبض 1334-1333َـ/ 734 -733مً ال٣ضؽ ٖام 

٧اهىن الثاوي،  18الغخمً اإلاٛغبي، مجلت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت، الٗضص

2010. 

 ل، ون٠ ألام٩ان اإلا٣ضؾت في ٞلؿُحن)ال٣غن الؿاصؽ  زُىصَع

هجغي/ الثاوي ٖكغ اإلاُالصي(، جغحمت ؾُٗض البِكاوي، وعٍاى 

 .ٖمان ، صاع الكغو1،١قاَحن، ٍ

 ،ابِل،ٍ بلىعخلت  حىعحى ٚىحص ي ً ، 1اإلاكغ١ الٗغبي، جغحمت قحًر

 .2010، ؤبى ْبي، َُئت ؤبى ْبي للث٣اٞت والترار 

  ،ابً خى٢ل، دمحم ، نىعة ألاعى، صاع ناصع، ؤٞؿذ لُضن، بحروث

 م.1938

   اإلا٣ضؾت ألاعاض ي صاهُا٫، عخلت الخاج الغوس ي صاهُا٫ الغاَب في

، ماؾؿت 1ٍ البِكاوي وصاوص ؤبى َضبت، م، جغحمت ؾُٗض1106-110

  .1992مهىا للخضماث اإلاُبُٗت ، ٖمان، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
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  ،ش الخمِـ في ؤخىا٫ ؤهٟـ هِٟـ الضًاعب٨غي، خؿحن بً ؤخمض، جاٍع

 .ماؾؿت قٗبان، بحروث

  571م/1180-1175الغاحؿبىوي، عخلت الغابي بخاخُا الغاحؿبىوي-

٩اث، صاع ال٨خاب الث٣افي، ا576   .2010عبض، َـ، جغحمت ٞااص صٍو

 غ ىضٞو ت2000) عوحغ اٝو ٍو ش ، اإلاىؾٖى ش  ( وعوص الخاٍع الكامُت لخاٍع

 ، صمك٤. 39، جغحمت ؾهُل ػ٧اع ، املجلض الخغوب الهلُبُت

  ألاعاض ي ؾاًىل٠، ون٠ عخلت الخاج ؾاًىل٠ لبِذ اإلا٣ضؽ و

، صاع 1م، جغحمت وحٗل٤ُ ؾُٗض البِكاوي، 1103ٍ-1102اإلا٣ضؾت 

  .1997الكغو١، ٖمان، 

  ؾبِ ابً الجىػي، ؤبى اإلآٟغ ًىؾ٠ بً ٢حزوٚلي، مغآة الؼمان في

ُان، حـ ش ألٖا  .1952-1951، خُضع آباص، الض٦ً، 8جاٍع

  ألاعاض ي  بلىؾُمىهه ؾُٛىلي، عخالث ً اإلا٣ضؾت، جغحمت قحًر

 ، ؤبى ْبي.َُئت ؤبى ْبي للث٣اٞت والترار ، 1اًبل،ٍ

  ،جد٤ُ٣ اخمض الؿُىَي، اجداٝ الازها، بًٟاثل اإلاسجض الا٢ص ى

 .1982ج، ال٣اَغة، 2عمًان، 

 ( ،قهاب الضًً ٖبض الغخمً بً اؾماُٖل 2002ؤبى قامت ) م

م(، الظًل ٖلى الغويخحن، صاع ال٨خب 1266َـ/665اإلا٣ضس ي )ث

 الٗلمُت، بحروث. 

  ؤبى قامت، ٖبض الغخمً بً اؾماُٖل، الغويخحن في بزباع الضولخحن

خلمي، مُبٗت لجىت الخإل٠ُ حـ، جد٤ُ٣ مدمىص 2الىىعٍت والهالخُت، 

 .1956والترحمت، ال٣اَغة، 
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  م( ، الىىاصع  1234َـ /  632ابً قضاص ، بهاء الضًً ًىؾ٠ بً عاٞذ )ث

الؿلُاهُت واملخاؾً الُىؾُٟت ، جد٤ُ٣ ؤخمض بًبل ، صاع ألاواثل 

 م. 2003لليكغ ، صمك٤، 

 ٍ ،ء ، صاع اخُا2قُش الغبٍى الضمك٣ي، هسبت في عجاثب البر والبدغ

 .1998الترار، بحروث، 

 ش ابً الٟغاث، صاع الُباٖت ابً الٟغاث ، دمحم بً ٖبض الغخمً، جاٍع

 .1969الخضًثت، البهغة، 

 م(: ج٣ىٍم 1331َـ/ 732ابى الٟضاء،اؾماُٖل بً ٖماص الضًً)ث

ىى وما٥ ٦ى٦حن صٌؿالن، صاع الُباٖت الؿلُاهُت،  البلضان ، صدخه ٍع

ـ،   .1840باَع

  ي، قهاب الضًً ؤبي الٗباؽ، مؿال٪ ؤلابهاع في ابً ًٞل هللا الٗمغ

ؿاث وآزغون، مغ٦ؼ ػاًض للترار،  ممال٪ ألامهاع؛ جد٤ُ٣: دمحم زَغ

بي  .ؤبْى

  اإلا٣ضؾت في ٞلؿُحن، جغحمت ؾُٗض ألاعاض ي ٞىعػبىعٙ، ًىخىا، ون٠

 .1997البِكاوي، صاع الكغو١، ٖمان، 

  ش الخملت اص ا بلىٞىقُه الكاعجغي، جاٍع لٗؿلي، ال٣ضؽ، جغحمت ٍػ

 .1990، صاع الكغو١، ٖمان، 1ٍ

  َـ، 525م/ 1130اإلا٣ضؾت في ٞلؿُحن خىالي ألاعاض ي ُٞخلىؽ، ون٠

٩ا ااص صٍو   .2008، ماؾؿت خماصة، اعبض، ثجغحمت ؾُٗض البِكاوي ٞو

  ،1969ال٣ؼوٍني ، ازاع البالص وازباع الٗباص، بحروث.  

 م( طًل 1160/ َـ555وس ي ، )ث ابً ال٣الوس ي ، ابى ٌٗلى خمٍؼ بً ال٣ال

ُحن، بحروث،  ش صمك٤، مُبٗت الاباء الِؿٖى  .1908جاٍع
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  ؿ٨ىبالضي، عخالث ً ألاعاض ي  بلىلُىهاعصو َٞغ اإلا٣ضؾت، جغحمت قحًر

 .2010، َُئت ؤبى ْبي للث٣اٞت والترار ، ؤبى ْبي، 1اًبل، ٍ

  ( ،م ( ٖماص الضًً ؤبي الٟضاء اؾماُٖل بً ٖمغ )ث 1998ابً ٦ثحر

ضاًت والجهاًت، جد٤ُ٣: ٖبض هللا بً ٖبض املخؿً م(، الب1372َـ/774

 التر٧ي، هجغ للُباٖت واليكغ.

  ( 1996ابً الٗضًم)  ٦ما٫ الضًً ٖمغ بً ؤخمض بً ؤبي حغاصة )ث

ش خلب، صاع ال٨خب ، بحروث. م(1261ٌ/660  ػبضة الخلب مً جاٍع

  ( ،قهاب الضًً ؤبي الٟالح ٖبض الخي بً 1991ابً الٗماص الخىبلي ) م

م( ، قظعاث الظَب في ؤزباع مً 1678َـ/ 1089بً دمحم )ث ؤخمض 

 طَب، جد٤ُ٣: ٖبض ال٣اصع ألاعهائوٍ، صاع ابً ٦ثحر، صمك٤.

  (، 1451ٌ/855 م ( بضع الضًً ) ث2010الُٗني،) ٣ٖض الجمان في  م

ش ؤَل الؼمان ص عػ١ مدمىص ، مُبٗت صاع ال٨خب ، جد٤ُ٣ : مدمى جاٍع

  الىزاث٤ ال٣ىمُت ، ال٣اَغة.و 

 ( الخغب الهلُبُت الثالثت) نالح الضًً وعٍدكاعص( 2000جهى٫، )م

ت الٗامت لل٨خاب، 2جغحمت وحٗل٤ُ خؿً خبص ي،  ج، الهُئت اإلاهٍغ

 مهغ. 

  مجهى٫، ملخمت عحكاعص ٢لب ألاؾض، جغحمت ؾهُل ػ٧اع، ميكىع في

ش الخغوب الهلُبُت، ج ت الكامُت في جاٍع  .1993، صمك٤، 9اإلاىؾٖى

 ( ،ؼي م(، 1441َـ/٣845ي الضًً ؤخمض بً ٖلي )ثم( ج1997اإلا٣ٍغ

ت صو٫ اإلالى٥، جد٤ُ٣: دمحم ٖبض ال٣اصع ُٖا، صاع ال٨خب  الؿلى٥ إلاٗٞغ

 الٗلمُت، بحروث.

 ت م ( 985ٌ_/ 375) اإلا٣ضس ي، دمحم بً ؤخمض ، ؤخؿً الخ٣اؾُم في مٗٞغ

ل، لىضن، 2ٍ ،ال٣الُم  .1906، جد٤ُ٣ صي ٚىٍه، بٍغ
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 دمحم بً م٨غم ، لؿان الٗغب،  ابً مىٓىع، حما٫ الضًً ؤبى الًٟل

 م. 1993 ، صاع ناصع، بحروث،3ٍ

  د٤ُ٣ دمحم ِٖس ى مال٠ مجهى٫، مٟخاح الغاخت تاَل الٟالخت ، ج

ني للث٣اٞت والٟىىن 1ٍ ،نالخُت واخؿام نضقي ، املجلـ الَى

 .1984وآلاصاب، ال٨ىٍذ، 

 ، خباع ،  اؾامه، ابً مى٣ظ  جد٤ُ٣ ٞلُب ختي ،الضاع اإلاخدضة لليكغ،الٖا

 .1981بحروث، 

  ت الٗامت هانغ زؿغو، ؾٟغهامت، جغحمت ًديى الخكاب، الهُئت اإلاهٍغ

 .1993 ،لل٨خاب، مهغ

 ،الهُئت  ولُم الهىعي، الخغوب الهلُبُت ، جغحمت خؿً خبص ي

ت الٗامت لل٨خاب، مهغ،   .1995اإلاهٍغ

  اإلا٣ضؾت ألاعاض ي ًىاوـ ٞى٢اؽ، عخلت ًىاوـ ٞى٢اؽ في

ميكىعاث مجلت  ،ؾُٗض البِكاوي م، جغحمت وحٗل٤ُ 1185ٌ/581

 .والضعاؾاث حامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت لألبدار

 ج، صاع 5م( ، معجم البلضان،1228َـ/626ًا٢ىث، قهاب الضًً)ث

 .م1979اخُاء الترار الٗغبي، بحروث، 

  ،ش بِذ اإلا٣ضؽ ، جغحمت وحٗل٤ُ ؾُٗض البِكاوي ٣ٌٗىب الٟتري، جاٍع

 .1998صاع الكغو١، ٖمان،

 ٖ ت ال٣اَغة، مِس ىاخمض  .162، معجم اؾماء الىباث،اإلاُبٗت الامحًر

  ن َبُٗتها وخُاػهها ، نالح الضًً، ؤعى ٞلؿُحن : الاعصالبدحري

 .1974، مٗهض البدىر والضعاؾاث الٗغبُت، ال٣اَغة،واؾخٗماتاهها
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  البضوع، ؾلُمان ٖلي، ٞلؿُحن في الٗهض ألامىي الخُاة الا٢خهاصًت

 م.2004ألاعصن، وػاعة الث٣اٞت، -انواإلآاَغ الاحخماُٖت، ٖم

  البِكاوي، ؾُٗض، الاؾدُُان الٟغهجي في بِذ اإلا٣ضؽ واإلاىا٤َ

 .ال٣ضؽ اإلاٟخىخت املخُُت بها، ميكىعاث مجلت حامٗت

  البِكاوي ، ؾُٗض، ال٨غمت ؤهخاحها والخٝغ والهىاٖاث ال٣اثمت ٖلحها

بدار في ٞلؿُحن في ٖهغ الٛؼو الٟغهجي، مجلت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت لال 

 .2017، 42والضعاؾاث ، ٕ

  البِكاوي، ؾُٗض، اإلامخل٩اث ال٨يؿُت في ممل٨ت بِذ اإلا٣ضؽ

ت1الهلُبُت، ٍ ت الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع  .1990، ، صاع اإلاٗٞغ

   البِكاوي، ؾُٗض، هابلـ ألاويإ تاؾُاؾُت والاحخماُٖت والث٣اُٞت

 .1991، ٖمان، 1والا٢خهاصًت في ٖهغ الخغوب الهلُبُت، ٍ

  ًمىظع،الٗال٢اث الضولُت في ٖهغ الخغوب الهلُبُت، صمك٤: الخا ،٪

 .2006، 1واثل لليكغ والخىػَ٘، ٍالا 

  ، ت الخُاعي ، حىض ٞلؿُحن مالخٓاث خى٫ خضوصٍ وج٣ؿُماجه الاصاٍع

ش والاصب.  ؤوعا١ في الخاٍع

 ،م، معجم اإلاهُلخاث وألال٣اب  الخُُب مهُٟى ٖبض ال٨ٍغ

سُت، ماؾؿت الغؾالت، بحروث،  .م1996 الخاٍع
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 املالحق

دا هب٘ الِك٘ ل، 118بىعقاعص، م ال٣غهُل/ اٍع ؛ زُىصَع

؛ الغخالت املجهىلحن، 107م

، 19اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي ون٠ 

30 

الجاهب الٛغبي مً  هب٘ ماء

 بِذ لخم

 .157بىعقاعص، م

 .102ٞىعػبىعٙ، م حبل ال٨غمل جل ال٣ُمىن  هب٘

 .38ٞىعػبىعٙ، م هابلـ ًيبٕى ق٨ُم

ل، 30ٞىعػبىعٙ، م الىانغة ًيبٕى الىانغة ؛ زُىصَع

 .140م

ًىابُ٘ حبل 

 الُابىع 

 .121صاهُا٫ ، م حبل الُابىع 

ت ًبنى حىىب  هب٘ ماء ٖظب ٢ٍغ

ت  ٚغب َبًر

 .145الغاحؿبىوي، م

 .146احؿبىوي، مالغ  حبا٫ الجلُل هب٘ ماء ٖظب

م  .99صاهُا٫ ، م Oriniحبل ؤوعٍني  هب٘ ؾتي مٍغ

هب٘ ٞاصومُم 

 )حضو٫ ٦ِكىٝ(

حبل ٖحن صوع 

ت ًىحن  زل٠ ٢ٍغ

 ٖىض حبل الُابىع 

؛ ُٞخلىؽ، 33ٞىعػبىعٙ، م

 95؛ بىعقاعص، م58-57م
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ًيبٕى ٖظب جدذ 

 ألاعى

ت بِثاوي حىىب  ٢ٍغ

 بِذ اإلا٣ضؽ

 .63صاهُا٫ ، م

لؿُض ٦ه٠ ا ًيبٕى ماء باعص

ت  اإلاؿُذ/ َبًر

 115صاهُا٫ ، م

ؾلىان ال٣ضؽ/  هب٘ ؾلىان

ٖىض ؾٟذ حبل 

 نهُىن 

؛ ٣ٌٗ138ىب الٟتري، م

؛ عخلت بيُامحن، 137بىعقاعص، م

؛ 66؛ ُٞخلىؽ، م252م

الغخالت املجهىلحن، ون٠ 

، 45، 20اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي 

62 ،113. 

ؤؾٟل حبل  هب٘ عاؽ الٗحن

 ال٣غهُل

 .114بىعقاعص، م

 .161بىعقاعص، م حبل ال٨غمل بل ال٨غملًيبٕى ح

 60ُٞخلىؽ، م هابلـ هب٘ حبل حغػٍم

زالزت ؤمُا٫ مً  هب٘ ٞاًً

 حبل ال٨غمل

 75ُٞخلىؽ، م

 ٣ٌٗ74ىب الٟتري، م نٟىعٍت هب٘ نٟىعٍت

سخب مجها مُاٍ بلى  ٖحن ؤزام

 ال٣ضؽ ٖبر ٢ىىاث

 .154ابً حكُلى، م

ٖحن ؤًىب )ٖحن 

 عوحل(

واصي حهىم 

ت(  ٞى١ )الهاٍو

 ؾلىان ال٣ضؽ

؛ بىعقاعص، م 66ُٞخلىؽ، م

137. 

 .147بىعقاعص، مبىابت الًأن/  ٖحن الخىحن
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 ال٣ضؽ

ؾاخل البدغ اإلاُذ  ٖحن حضي

قغ١ بِذ لخم 

غ ت ٚػ  ٖىض ٢ٍغ

 .156بىعقاعص، م

ٖحن 

 ػعٖحن)ًؼعُٖل(

 .121، 100بىعقاعص، م ٚغب مضًىت بِؿان

دا ٖضة ُٖىن  اٝ ؤٍع  .75صاهُا٫ ، م ؤٍع

حىىب هابلـ ٖلى  ىببئر ٣ٌٗ

٤ اإلااصي بلى  الٍُغ

ت  ال٣ضؽ في ٢ٍغ

ٖؿ٨غ التي مىدها 

٣ٌٗىب تابىه 

 ًىؾ٠

ل، 108بىعقاعص، م ؛ زُىصَو

 ؛39؛ ٞىعػبىعٙ، م127م

؛ 108؛ صاهُا٫، م40ؾاًىل٠،م

؛ ًىاوـ 159ابً حكُلى، م

؛ ُٞخلىؽ، 110ٞى٢اؽ، م

؛ الغخالت املجهىلحن،ون٠ 61م

،  40، 14اإلا٣ضؾت،مألاعاض ي 

54 ،62. 

الغخالت املجهىلحن، ون٠  الىانغة آباع اإلاُاٍ

 .100اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي 

نهغ اإلا٣٘ ؤو نهغ 

 ٢ِكىن 

ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن،ون٠  الىانغة

 .101اإلا٣ضؾت، م

En Rogel  

 ٖحن عوحل

الغخالت املجهىلحن، ون٠  بال٣غب مً ؾلىان

 113اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي 

ًجغي في واصي  نهغ ٢ضعون

 اٞاٍيهىق

ألاعاض ي الغخالت املجهىلحن،ون٠ 

 .121اإلا٣ضؾت م
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حبل خغمىث ا٢لُم  بئر خاع

 الجلُل

ل، م  .131زُىصَع

؛ صاهُا٫ ، 39ٞىعػبىعٙ، م هابلـ بئر ًىؾ٠

 .107م

دا/  بئر الُاؽ ؤٍع

٧اعهخِىا)ال٣غهُل( 

حٗني ألاعبٗحن 

 بالالجُيُت

؛ ؾاًىل٠، 57،77صاهُا٫ ، م

 .41م

م  بئر ٦ىِؿت مٍغ

 الٗظعاء

 .40ؾاًىل٠، م بِذ لخم

ؿ٨ىبالضي،م  بِذ لخم هب٘ ماء ؛ 100لُىهاعصو َٞغ

؛ 135ؾُمىهه ؾُٛىلي، م

 .66حىعحى ٚىحص ي، م

 .107صاهُا٫ ، م هابلـ بئر صاوص

 .159الغاحؿبىوي، م بِذ اإلا٣ضؽ بئر ؾاٍع

الخلُل/ شجغة  بئر جدال٠

 ماعمغا

 .90صاهُا٫ ، م

 106هُا٫ ، مصا ٢غب البدغ اإلاُذ بئر ال٣ضٌـ ؾابا

 107صاهُا٫ ، م ٕىبحبل حل بئر الٗظعاء

بئر البكاعة ألاولى 

 البئر اإلا٣ضؽ

قما٫ قغ١ 

 الىانغة

 126صاهُا٫ ، م

بئر الىانغة 

 اإلا٣ضؽ

 75؛ ُٞخلىؽ، م93بىعقاعص، م الىانغة
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بِذ اإلا٣ضؽ/  بغ٦ت الًأن

عوا١ ؾلُمان 

م٣ابل البىابت 

 الكغ٢ُت

ل، 32بىعقاعص، م ؛ زُىصَع

؛ 60؛ صاهُا٫ ، م102، 61م

الغخالت املجهىلحن ، ون٠ 

، 44، 30اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي 

51 ،52 ،112. 

 132بىعقاعص، م بِذ اإلا٣ضؽ البر٦ت الضازلُت

 بغ٦ت الاؾخدمام

دؿا٫()  الٚا

بِذ اإلا٣ضؽ 

ؤؾٟل حبل 

خىن   الٍؼ

؛زُىصَعل،م133بىعقاعص،م

؛ الغخالت املجهىلحن، ون٠ 58

 .45اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي 

ت البر٦ت ا لٗلٍى

ا مُاٍ ٖحن  مهضَع

 ؾلىان

ٞى١ بغ٦ت 

الاؾخدمام/ بِذ 

 اإلا٣ضؽ

 133بىعقاعص، م

 .137بىعقاعص، م بِذ اإلا٣ضؽ بغ٦ت الؿلُان

حىىب ؾلىان  بغ٦ت ألاؾما٥

 ال٣ضؽ

 66ُٞخلىؽ، م

 .67صاهُا٫ ، م ال٣ضؽ بغ٦ت ؾلُمان

قما٫ ٦ىِؿت  بغ٦ت بغوباج٨ُُا

ال٣ضٌؿت خىا/ 

 ال٣ضؽ

 32ؾاًىل٠، م

ؾلىان ال٣ضؽ  لىانبغ٦ت ؾ

ٖىض واصي 

 يهىقاٞاٍ

؛ ًىاوـ ٞى٢اؽ، 33ُٞخلىؽ،م

؛ 66؛ ٞىعػبىعٙ، م133م

؛ الغخالت 83صاهُا٫، م

ألاعاض ي املجهىلحن، ون٠ 

 .121، 113، 44اإلا٣ضؾت، م
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ث ؤو  حضو٫ قٍغ

 ٦ٍغث

ت ٞهاًل ٚغب  ٢ٍغ

 هابلـ

 .118بىعقاعص، م

واصي الضمٕى  حضو٫ ماء

قما٫ الخلُل 

)واصي الؿىِ ؤو 

 ى٫(اق٨

 .160بىعقاعص، م

ت حضو٫ مُاٍ ٖظبت  161بىعقاعص، م ٢ِؿاٍع

حضو٫ مُاٍ وعٍض 

 الىُل

ت  .71بىعقاعص، م ٦ٟغ هاخىم/ َبًر

 43ؾاًىل٠، م الىانغة الىاٞىعة

اإلاُاٍ الخاعة 

 )الؿازىت(

ت  113صاهُا٫ ،  َبًر

٤ اإلاٗبض مً  ًىابُ٘ الٍُغ

دا  ال٣ضؽ بلى ؤٍع

 114ًىاوـ ٞى٢اؽ، م

ل، م هابلـ عًىابُ٘ وؤنها  .126زُىصَع

مُاٍ آلاباع 

 والجضاو٫ وألانهاع

؛ صاهُا٫ ، ٣ٌٗ70ىب الٟتري، م بِؿان

 110م

مً مىابٗه )حىع +  نهغ ألاعصن

صان( وختى البدغ 

 اإلاُذ

؛ ٞىعػبىعٙ، 46-45ؾاًىل٠ م

 .95م

؛ صاهُا٫ ، ٣ٌٗ66ىب الٟتري، م بِؿان زؼاهاث اإلاُاٍ

 .111م

ًجغي في واصي  نهغ ٢ضعون

 قاٞاٍيهى 

ألاعاض ي ، ون٠ املجهىلحن

 121اإلا٣ضؾت، م
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الخهبت ألاعاض ي  ال٣مذ)الخىُت(

ألاعاض ي في 

 اإلا٣ضؾت

 167بىعقاعص، م

ألاوصًت املخُُت  ال٣مذ)الخىُت(

 بمضًىت ال٣ضؽ

ل، م  56زُىصَع

 67م صاهُا٫ ، ال٣ضؽ ال٣مذ)الخىُت(

الؿهى٫ الىا٢ٗت  ال٣مذ)الخىُت(

 ٤ ٚغب الٍُغ

اإلااصي مً ال٣ضؽ 

 بلى بِذ لخم

 97صاهُا٫ ، م

 .92صاهُا٫ ، م الخلُل ال٣مذ)الخىُت(

ؾهل مغج ابً  ال٣مذ)الخىُت(

 ٖامغ

 .98بىعقاعص، م

 .109صاهُا٫ ، م ؤعاض ي هابلـ ال٣مذ)الخىُت(

ت ال٣مذ)الخىُت(  ٣ٌٗ70ىب الٟتري، م َبًر

ل، م ؾهل واصي ألاعصن رالكٗح  105زُىصَع

اإلاى٣ُت الىا٢ٗت  الكٗحر

دا  بحن ؾُجىع وؤٍع

 40ُٞخلىؽ، م

 169صاهُا٫ ، م الخلُل الٟانىلُاء

 171بىعقاعن م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  الخُاع
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ؿ٨ىبالضي،م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  الخمو حىعحى ؛101لُىهاعصو َٞغ

 65ٚىحص ي،م

 .65محىعحى ٚىحص ي،  اإلا٣ضؾتألاعاض ي  الظعة

 .171بىعقاعص، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  ال٣ٕغ
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الهًاب والجبا٫  ٦غوم الٗىب

 املخُُت ببِذ اإلا٣ضؽ

 56زُىصَعل،م

اإلاى٣ُت ٖلى ًمحن  ٦غوم الٗىب

٤ ال٣ضؽ باججاٍ  ٍَغ

 بغج صاوص

 117ًىاوـ ٞى٢اؽ،م

ىا٢ٗت خى٫ اإلاىا٤َ ال ٦غوم الٗىب

٤ مً ال٣ضؽ بلى  الٍُغ

دا  ؤٍع

 114ًىاوـ ٞى٢اؽ،

اإلاىا٤َ املخُُت  ٦غوم الٗىب

بال٣ضؽ م٣ابل حبل 

خىن   نهُىن والٍؼ

اؽ، م  110ًىاوـ ٞٞى

اإلاىا٤َ املخُُت  ٦غوم الٗىب

٤ مً الؿامغة  بالٍُغ

 بلى ال٣ضؽ

 110ًىاوـ ٞى٢اؽ، م

 120صاهُا٫ ، م حبل الُابىع  ٦غوم الٗىب

 ، بىعقاعص،243عخلت بيُامحن،م بؿُُتؾ ٦غوم الٗىب

 104م

دا ٦غوم الٗىب  109زُىصوعؽ،م اٍع

، بىعقاعص، ٣ٌٗ33ىب الٟتري، م ٩ٖا و٢غاَا ٦غوم الٗىب

 40م

 160بىعقاعص، مواصي الضمٕى قما٫  ٦غوم الٗىب
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الخلُل)وصاي الؿىِ 

 ؤو اق٨ى٫(

 76بىعقاعص، م صوزان ٦غوم الٗىب

 91بىعقاعص، م الجلُل ٦غوم الٗىب

واصي الهغاع، واصي  ٦غوم الٗىب

 الؿىِ، بِذ لخم

 121بىعقاعص، م

 106بىعقاعص، م بِذ بؼا٥ ٦غوم الٗىب

دا ٦غوم الٗىب  87صاهُا٫ ، م ؤٞاعها/ ؤٍع

ال٨غوم ؤو 

 ال٨غمت

ل، م هابلـ  126زُىصَع

ال٨غوم ؤو 

 ال٨غمت

ل، م الؿامغة  129زُىصَع

ال٨غوم ؤو 

 ال٨غمت

 33ؾاًىل٠، م حبل نهُىن 

ل٨غوم ؤو ا

 ال٨غمت

 92صاهُا٫ ، م الخلُل

ال٨غوم ؤو 

 ال٨غمت

غ  ٖحن الجضي ٢غب ٚػ

 ٚغب البدغ اإلاُذ

 121بىعقاعص، م

خىن  الهًاب والجبا٫  الٍؼ

املخُُت بمضًىت 

 ال٣ضؽ

ل، م  56زُىصَع

خىن  احُابُمُىا، اٞاعها، بِذ  الٍؼ

 لخم

 87، 78صاهُا٫ ،م 
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خىن   243عخلت بيُامحن ، م ؾبؿُُت الٍؼ

خ  92صاهُا٫ ، م الجلُل ىن الٍؼ

خىن  ل، هابلـ الٍؼ ، صاهُا٫، 126م زُىصَع

 109م

خىن  ، صاهُا٫ ،159م الغاحؿبىوي، بِذ اإلا٣ضؽ الٍؼ

 68م

خىن   76بىعقاعص، م صوهار الٍؼ

خىن   91بىعقاعص، م الجلُل الٍؼ

 91ًىعقاعص، م ؤعاض ي هابلـ الخحن

 76بىعقاعص، م صوهار الخحن

 92صاهُا٫ ، م الخلُل الخحن

 87صاهُا٫ ،  ؤٞاعها/ بِذ لخم الخحن

 171بىعقاعص، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  الخحن

الهًاب والجبا٫  الخحن

املخُُت بمضًىت 

 ال٣ضؽ

ل، م  68، صاهُا٫ ، م56زُىصَع

 168بىعقاعص، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  الخٟاح

 92صاهُا٫ ، م  الخلُل الخٟاح

خض٣ًت ابغاَُم في واصي  الخٟاح

 ألاعصن

ل،  91م زُىصَع

 91بىعقاعص، م الجلُل الخٟاح

الىسُل ؤو 

 البلر

دا ؛ ؾاًىل٠، 159الغاحؿبىوي،  ؤٍع

؛ الغخالت 29؛ صاهُا٫ ، م41م
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ألاعاض ي املجهىلحن، ون٠ 

 .31اإلا٣ضؾت، م

الىسُل ؤو 

 البلر

 .110، 29صاهُا٫ ، م بِؿان

الىسُل ؤو 

 البلر

ل، م ٩ٖا  23زُىصَع

الىسُل ؤو 

 البلر

 121، م صاهُا٫ حبل الُابىع 

 .33ؾاًىل٠، م بِذ اإلا٣ضؽ اللىػ 

ال٨مثري 

 )احام(

 168بىعقاعص، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي 

 168بىعقاعص، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  ال٨غػ 

 92صاهُا٫ ، م الخلُل ال٨غػ 

 168بىعقاعص، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  البرج٣ا٫

 109صاهُا٫ ، م هابلـ البىض١

 164ابً حكُلى، م ؾاخىع  الٟؿخ٤

 168بىعقاعص، م ا٩ٖ الخىر

 .168بىعقاعص، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  اإلاىػ 

 171عقاعص، مى ب اإلا٣ضؾتألاعاض ي  الغمان

 164ابً حكُلى، م ٖلما الغمان

 109صاهُا٫ ، م هابلـ الخغوب

 .87صاهُا٫ ، م ؤٞاعها/ بِذ لخم الخغوب

 .92صاهُا٫ ، م الخلُل الخغوب
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 164ابً حكُلى، م نٟض الخغوب

 68صاهُا٫ ، م ؽال٣ض الخغوب

 168بىعقاعص، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  اللُمىن 

٢هب 

 الؿ٨غ

واصي الهغاع)عاٞاثُم( 

 بِذ لخم

 .121بىعقاعص، م

٢هب 

 الؿ٨غ

 .٣ٌٗ66ىب الٟتري، م يٟافي نهغ ألاعصن

٢هب 

 الؿ٨غ

 81ٞىقُه الكاعجغي، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي 

٢هب 

 الؿ٨غ

حضو٫ عاؽ الٗحن ختى 

دا  ؤٍع

 14بىعقاعص، م

 ٢هب

 الؿ٨غ

 40بىعقاعص، م ٩ٖا

 ؤشجاع 

 الٟىا٦ه

 68صاهُا٫ ، م ال٣ضؽ

 ؤشجاع 

 الٟىا٦ه

 41؛ ؾاًىل٠، م75صاهُا٫ ، م  ادؤٍع

 ؤشجاع 

 الٟىا٦ه

 243عخلت بيُامحن ، م ؾبؿُُت

 ؤشجاع 

 الٟىا٦ه

خىن/ ال٣ضؽ  103زُىصوعَل،  حبل الٍؼ

 ؤشجاع 

 الٟىا٦ه

 103زُىصوعؽ،  ؾهل واصي ألاعصن



166 

 ؤشجاع 

 الٟىا٦ه

 103زُىصوعَل،  ابلـه

 ؤشجاع 

 الٟىا٦ه

 129زُىصوعَل،  الؿامغة

 ؤشجاع 

 الٟىا٦ه

 121صاهُا٫ ، م حبل الُابىع 
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 .71صاهُا٫ ، م اإلاُٛـ/ نهغ ألاعصن البىم)الٗهِب(

؛ 116ًىاوـ ٞى٢اؽ، م يٟاٝ نهغ ألاعصن البىم)الٗهِب(

 ٣ٌٗ66ىب الٟتري، م

 .71صاهُا٫ ، م اإلاُٛـ ألاؾل )الؿماع(

 .110صاهُا٫ ، م بِؿان ألاؾل )الؿماع(

 .71صاهُا٫ ، م اإلاُٛـ/ نهغ ألاعصن الهٟهاٝ

ت ٦غهخِىا )ال٣غهُل(  حمحز بٍغ

دا  ؤٍع

 .96ٞىعػبىعٙ، م

؛ 119ًىاوـ ٞى٢اؽ،م الخلُل البلىٍ

؛ الغخالت 36ُٞخلىؽ، م

ألاعاض ي  املجهىلحن، ون٠

 .32اإلا٣ضؾت، م

ل، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  البلىٍ ؛ بىعقاعص، 115زُىصَع

 .159م

؛ ٞىعػبىعٙ، 42ؾاًىل٠، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  البلىٍ

 .98م

؛ الغاحؿبىوي، 86ٞىعػبىعٙ، م  بِذ اإلا٣ضؽ البلىٍ

 159م

؛ ُٞخلىؽ، 39ٞىعػبىعٙ، م هابلـ البُم

 61م

 .98ٞىعػبىعٙ، م الخلُل البُم
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ح الهٛحر، الخٟا

 )الهضع(

؛ ٣ٌٗىب 41ُٞخلىؽ، م ؤعاض ي البدغ اإلاُذ

؛ الغخالت 65الٟتري، م

ألاعاض ي املجهىلحن ، ون٠ 

 .63اإلا٣ضؾت، م

ل، م ؾهل نهغ ألاعصن الىباجاث الكاث٩لت  .105زُىصَع

حبا٫ ؤوعهتي ٚغب  ٚاباث

 ال٣ضؽ

 .99صاهُا٫ ، م
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خض٣ًت البلؿم بال٣غب  البلؿم

غ ٖلى  ت ٖػ مً ٢ٍغ

الكاَئ الٛغبي للبدغ 

 اإلاُذ

 .123-121بىعقاعص، م

 167بىعقاعص، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  الكىمغ

مُت)اإلاحرمُت(  168بىعقاعص، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  اإلاٍغ

 168بىعقاعص، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  الؿظاب )الُٟجً(

 168بىعقاعص، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  الىعوص

دا الىعوص ل، م ؤٍع  109زُىصَع

دا الخبالث)الخىٍجاث( ل، م ؤٍع  109زُىصَع

اع  30ؾاًىل٠، م بِذ اإلا٣ضؽ ألاَػ

غة الىانغة  29ٞىعػبىعٙ، م الىانغة َػ

ٖكبت الجغاص)ٞى٫ 

الجغاص، 

 تاهجؿخاي(

 .٣ٌٗ64ىب الٟتري، م اإلاُٛـ
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ؾهى٫ نهغ ألاعصن وحبا٫  اإلااٖؼ

 اإلا٣ضؾتألاعاض ي 

 174صاهُا٫ ، م

ىام ؾهى٫ نهغ ألاعصن وحبا٫  ألٚا

 اإلا٣ضؾتألاعاض ي 

 174صاهُا٫ ، م

ىام  31ؾاًىل٠، م بِذ اإلا٣ضؽ ألٚا

ىام  .153بىعقاعص، م بِذ لخم ألٚا

ىام  .92، م صاهُا٫ الخلُل ألٚا

 .171صاهُا٫ ، م اإلا٣ضؽألاعاض ي  الجما٫

ل، م هابلـ العجى٫   .125زُىصَع

ؾهى٫ نهغ ألاعصن وحبا٫  اإلااقُت)ألاب٣اع(

 اإلا٣ضؾتألاعاض ي 

 174صاهُا٫ ، م

 31ؾاًىل٠،م بِذ اإلا٣ضؽ الثحران

 .171صاهُا٫ ، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  مهغ الخُى٫ 

 .171مصاهُا٫ ،  اإلا٣ضؾتألاعاض ي  بهار الٓبي

اٞا البهاثم  101صاهُا٫ ، م ؾهى٫ اللض ٍو

 .129صاهُا٫ ، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  البهاثم اإلاخىخكت

ت بِذ اإلا٣ضؽ خمغ الىخىف  29صاهُا٫ ، م بٍغ

ت عوٞا  خمغ الىخىف  .79صاهُا٫ ، م٢غب  Rwveبٍغ
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 البدغ اإلاُذ

؛ بىعقاعص، 111صاهُا٫ ، م آزاع حبا٫ الُابىع  خمغ الىخىف

 94م

؛ الغخالت 101صاهُا٫ ، م بِؿان صألاؾى 

ألاعاض ي املجهىلحن ، ون٠ 

 .63اإلا٣ضؾت، م

 .71صاهُا٫ ، م اإلاُٛـ/ نهغ ألاعصن ألاؾىص

؛ الغخالت 71صاهُا٫ ، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  ألاؾىص

ألاعاض ي املجهىلحن ، ون٠ 

 .63اإلا٣ضؾت، م

؛ بىعقاعص، 100صاهُا٫ ، م آزاع حبل الُابىع  ألاؾىص

 .94م

؛ 116ًىاوـ ٞى٢اؽ، م يٟاٝ نهغ ألاعصن ألاؾىص

 29صاهُا٫ ، م

ت عوٞا  الخماع الىخص ي ٢غب  Rwveبٍغ

 البدغ اإلاُذ

 .78صاهُا٫ ، م

 .171صاهُا٫ ، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  الضببت

 .71صاهُا٫ ، م اإلاُٛـ/ نهغ ألاعصن الضببت

اإلاُٛـ/ نهغ ألاعصن/  الىمىع 

 ٣ضؾتاإلاألاعاض ي 

؛ الغخالت 79، 71صاهُا٫ ، م

ألاعاض ي ، ون٠ املجهىلحن
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ت عوٞا  ٢غب  Rwveبٍغ

 اإلاُذ البدغ 

 .63اإلا٣ضؾت، م

ون٠  الغخالت املجهىلحن، اإلا٣ضؾتألاعاض ي  الىمىع البًُاء

 .63اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي 

ال٣غصة) ال٨الب 

ت(  البًر

ون٠  الغخالت املجهىلحن، اإلا٣ضؾتألاعاض ي 

 63اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي 

لغخالت املجهىلحن ، ون٠ ا اإلا٣ضؾتألاعاض ي  الظثاب

 .63اإلا٣ضؾت، مألاعاض ي 

غ ت بِذ اإلا٣ضؽ الخىاٍػ  .29صاهُا٫ ، م بٍغ

غ  .171صاهُا٫ ، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  الخىاٍػ

؛ الغخالت 171بىعقاعص، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  الجىامِـ

ألاعاض ي املجهىلحن ، ون٠ 

 .63اإلا٣ضؾت، م

 .63صاهُا٫ ، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  الخاع

تألاعا  .171صاهُا٫ ، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  هب البًر

 31ؾاًىل٠، م بِذ اإلا٣ضؽ الخمام

 .171صاهُا٫ ، م اإلا٣ضؾتألاعاض ي  َُىع الؿمان

ت حبل ٖحن حضي  ألاٞاعي بٍغ

 والبدغ اإلاُذ

 .117بىعقاعص، م

ت ألاٞاعي  74-37ُٞخلىؽ، م ٢ِؿاٍع
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 .129صاهُا٫ ، م ألاما٦ً اإلا٣ضؾت اليؿغ

؛ ٣ٌٗ66ىب الٟتري، م عصن ومىابٗهنهغ ألا  ألاؾما٥

 111صاهُا٫ ، م

ت ألاؾما٥  .٣ٌٗ64،70ىب الٟتري، م بدحرة َبًر

باٞا وؾاخل البدغ  ألاؾما٥

 اإلاخىؾِ

 145بىعقاعص، م

ت ؾم٪ الكبىٍ  .113صاهُا٫ ، م بدحرة َبًر

ت الخمؿاح ؛ ُٞخلىؽ، 161بىعقاعص، م ٢ِؿاٍع

 .74م

 

 



 




