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اسرتداد صالح اندين األيوبي نبيت املقدس

ّ
سنة (385هـ 8881 /م)من خالل انرسائم انرمسية نكتابه

د .علي حسين علي
كلية التربية  /جامعة كركوك
قسم التاريخ
بسم اهلل الرمحن الرحيم

المقدمة
تعد احدث نجاح استرداد بيت المقدس واحدة من أهم اللحظات فػي التػاريا اإلسػبلمي

إذ ال تضػػارع ا فػػي األهميػػة أو تييػػد علي ػػا إال المتري ػرات الجدريػػة التػػي أحػػدةت ا السػػيرة النبويػػة
وفتوحػػات الفلءػػاا الراردين(ر ػػي ا عػػن م)ل هػػدا الءعػػا خلّػػد اسػػم السػػل اف صػػبلح الػػدين
األيوبي واكسبه ر رة وأهمية كبيرة في التاريفين الشرقي والرربي على السواا.

وهكػػدا فقػػد ُدرسػػت المصػػادر التاريفيػػة لسػػيرة صػػبلح الػػدين باستءا ػػةل والسػػيما خػػبلؿ

المحور الم م في الحديث عنه وهو استرداد بيت المقدسل علػى اعتبػار إف هػدل المرحلػة تم ػا

الحقبػػة ال ال ػػة واألخيػػرة مػػن حيػػاة صػػبلح الػػدين والتػػي ذهػػإ بعػػم م ػ رخي سػػيرته إلػػى تسػػميت ا
"بػػالءترة الءلسػ ينية" مػػن حياتػػه السياس ػية والعسػػكرية (ٔ)ل َّ
وإف المعلومػػات المتػػوفرة عػػن مصػػادر

دراسة حياة صبلح الدين بشكا عػاـل المعاصػرة لػه والمتػ خرة عنػػهل جيػدة ووا ػحة نسػبياف بءعػا

الدراسػػات األكاديميػػة المتفصصػػة فػػي تاريػ ػا الحػػروب الصػػليبية عامػػة وبج ػػود صػػبلح الػػدين

وتحريرل لبيت المقدس بصورة خاصة والتي ظ رت في العقود القليلة السابقة (ٕ).

إال إف هنػػاؾ مصػػدر فػػي ألايػػة األهميػػة لػػم ينػػا حقػػه مػػن االهتمػػاـ إال وهػػو الرسػػا ا التػػي

رافق ػػت عملي ػػة الء ػػت ،ودعمت ػػال إذ نعتق ػػد إف الرس ػػا ا الت ػػي اختص ػػت ب ح ػػداث اس ػػترداد بي ػػت

المقدس تتضمن قيمة تاريفية كبيرة جداف بحاجة إلى إف تُستفلص وتعتصر من ةنايا نص الرسػا ا
اإلنشػا ية الم ولػػةل والتػي كتب ػػا أدبػػاا ذلػر العصػػر سػػعياف إللقػاا الضػػوا علػػى مػا يمكػػن اف تقدمػػه
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()ٔٚ

العدد ()ٙ

حييراف (ٕٓٔٓ)

هدل الرسا ا من استكماؿ للنواقص وما تحمله من اةارة للجديد واتماـ لما لم يكتما من طرحل

لتحديػػد صػػورة األحػػداث وإلعػػادة احصػػاا المءػػردات الفبريػػة التػػي تييػػد ف منػػا لمبلمػػ ،الصػػورة
الكليػػة لعصػػر السػػل اف صػػبلح الػػدين األيػػوبي وبالتػػالي محاولػػة الرػػوص فػػي تءاصػػيا الػػنص بداتػػه

لررض إ ػااة ما حوله.
ولئلرارة الى الدور الحقيقي لقصبة األديإ أو الكاتإ وترسله في المعارؾ الحاسمة د

االفرنجة الصليبيينل ند ّكر بعبارة صبلح الدين الش يرة التي خاطإ جندل ب ا قا بلف" :التظنوا اني
ملكػػت الػػببلد بسػػيوفكم بػػا بقلػػم القا ػػي الءا ػػا"(ٖ) .بػػا أف العمػػاد األصػػء اني(ت ٜ٘ٚه ػ /

ٕٔٓٔـ) (ٗ) يػػرن اف مػػا يف ػػه بقلمػػه أعظػػم قيم ػػة مػػن أعمػػاؿ م ػػن ي عنػػوف بػػالرم ،ويض ػػربوف

بالس ػػي ل واذ يق ػػارف عمل ػػه باعم ػػال م يق ػػوؿ بلرت ػػه المت نق ػػة ..." :ب ػػا حق ػػي م ػػن حق ػػوق م اوج ػػه

وأوجإل وقلمي من سيوف م ا رن وا ربل ومن قسي م اكسى واكسػإل ومػن جيػادهم أسػرن
وأسرب.)٘("...

ووفق ػاف لمػػا سػػبر فالدراسػػة تنصػػإ هنػػا علػػى اعتبػػار أف األدب مصػػدر مػػن مصػػادر دراسػػة

التػػاريال إال أف هػػدا األمػػر ال يفلػػو مػػن صػػعوبات ك يػػر تكمػػن فػػي دراسػػة نصػػوص رسػػا ا كتّػػاب

العصر الف كا كاتإ عرض أدبه بشكا يُقنػ القػارئ بتمكنػه مػن خ ابػهل وإمسػاكه بيمػاـ توريتػهل
وإدراكػه لػػدالالت كتاباتػػه وقيمت ػا األدبيػػةل حيػػث قػػدـ كناياتػه بمػػا يشػػبه الفيانػة التػػي عػػرض في ػػا

الحلى الببلأليةل وال
جواهر سلعتهل والتي ال يمكن ف م احداة ا التاريفية اال عبر ّ
فر رءرة تلر ُ

نيعم اننا قد افدنا كما يجإ من هػدل اللرػةل ف ػي بحػد ذات ػا بحاجػة الػى درس دقيػر السػتنياؼ

طاقات ا التعبيرية.
وم مػا يكػػن مػػن أمػػر فػػاف الرسػػا ا تحتػػو مػػادة مءيػػدة اذا مػػا جنحنػػا الػػى دراسػػة احػػدن

القضػػايا المتعلقػػة بتػػاريا الحػػروب الصػػليبية وهػػي الءضػػاا اإلعبلمػػي الػػد مػػن خبللػػه تػػنعك

مواقػ ال ّكتػػاب الػػدين يتحلقػػوف حػػوؿ هػػدا او ذاؾ مػػن السػػبلطين والملػػوؾ فػػي الع ػػود العباسػػية

المتػ خرةل أ أن ػػا تُسػ م فػػي معرفػػة اإلعػػبلـ والدعايػػة وتقػػدـ مػػادة ألنيػػة لدراسػػة رػػكا الف ػػاب
المعاد لآلخر في خضم الصراع اإلسبلمي اإلفرنجي في ذلر العصر.
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أو بعبػػارة أخػػرن فػػاف جانب ػاف مػػن الدراسػػة هػػو محاولػػة للوقػػوؼ علػػى (صػػورة ارخػػر) فػػي

أدبيػػات الكتّػػاب المسػػلمين بوصػػءه عػػدواف هػػدد وجػػودهم وهػػويت م الحضػػاريةل كمػػا اف الدراسػػة
محاولة لمعرفة ما إذا كانت الرسا ا ك يرة ال عن وحتى الشتم لآلخر ؟ أو ها وسمت الصليبيين

بالكءرل أو العدو أو نعتت م بال راة او الرباا او الج ا ؟ وها عمػدت الرسػا ا الػى اإلزراا ب ػم
وإبراز نقا ضػ م ؟ بمعنػى هػا تحمػا نك ػة السػفرية واالسػت ياا وأخيػراف ف ػي تسػعى بنػا للوصػوؿ
إلػػى سػػمة مػػن سػػمات العصػػر فػػي موقءػػه مػػن ارخػػر ػػمن السػػياؽ اإلعبلمػػي الرسػػمي إذا صػػ،
القوؿ.
انعكاس أهمية الرسا ا في كتابات الم رخين المعاصرين والبلحقين ل ا
ممػػا تجػػدر اإلرػػارة إليػػه هػػو معرفػػة وعػػي المسػػلمين بقيمػػة الرسػػا ا كمصػػدر إليضػػاح هػػدا

الحػػدثل أو بعبػػارة أخػػرن إلػػى أ حػػد اسػػتفدـ الكتّػػاب والم ػ رخين المسػػلمين الرسػػا ا كمػػادة
إل ااة جوانإ ك يرة ألامضة من أحداث العصر؟ إذا ما علمنا إف الرسا ا بقيت تحتءظ بقيمت ػا

التاريفيػػة واهتمػػاـ الم ػ رخين ل ػػا لػػي

فقػػل فػػي عصػػر السػػل اف صػػبلح الػػدين األيػػوبي بػػا فػػي

العصػػور التػػي تلتػػهل واسػػتفدمت مػػن قبػػا الكتّػػاب والم ػ رخين البلحقػػين لػػهل إذ كػػانوا واعػػين ل ػػا
مدركين ألهميت ال وبالتالي م لت قيمة تاريفية كبيرة أفادوا من ا لدراسة أحداث العصػرل وهػو مػا

يمكن عر ه بالشكا ارتي:
ال رر إ ّف األلإ مصادر سيرة صبلح الدين قػد كتبػت فػي المرحلػة التػي تم ػا أوج تػ لر

رفصية القا د الب ولية وتكاما تجربته السياسية والعسكرية مم لػة بانتصػارل فػي ح ػين وتحريػرل

بيػػت المقػػدس سػػنة(ٖ٘ٛهػ ػ ٔٔٛٚ /ـ)ل وهكػػدا كانػػت األلػػإ تلػػر المصػػادر قػػد جعلػػت مػػن

صبلح الدين محور مو وعات ال واف التءات ا إلى األحداث التاريفية التي تدور في فلكه مقصور
على مدن صلة تلر األحػداث بػالمحورل فتحريػر بيػت المقػدس وهػو واحػد مػن أعظػم انجػازات
صػػبلح الػػدين كتػػإ عنػػه الم رخػػوف المسػػلموف بكػػا تءصػػيبلته وكشػػءوا عػػن اإلجػػرااات المتفػػدة

لتوطيػػد التحريػ ػر واالسػػتقرار وذلػػر فػػي سػػياؽ تػػدوين م لسػػيرة ص ػػبلح الػػدين ( )ٙباسػػت ناا العمػػاد

األصػػء اني الػػد افػػرد ل ػػدا الحػػدث الجلػػا م لءػاف خاصػاف حمػػا اسػػم " الءػػت ،القسػػي فػػي الءػػت،
القدسي " والد يبدأ من سػنة (ٖ٘ٛه ػ ٔٔٛٚ /ـ) وه ػي السػنة التػي حػػرر في ػا صػػبلح الػدين
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بيت الػمقدسل وينت ػي بوفػاة األخير سنة (ٜ٘ٛهػ ٜٖٔٔ /ـ) ( )ٚوهو بدلر ير ي فترة عار ا

م لءه برفقة صبلح الدين مسجبلف في ا أبرز منجياته وصراعه د الصليبيين(.)ٛ

كما اعت األجياا التي يءترض أن ا عالجت مو وع البحث من كتابػه الكبيػر ال مػين

"البرؽ الشامي " ()ٜل وقػد بقيت نصػوص ت منػا مػن ه ػدا الكتػاب محءوظ ػة فػي م لءػات مػ رخين

الحقينل ككتاب " الرو ػتين " ألبػي رػامة (ت ٘ٙٙهػػٕٔٙٙ/ـ) (ٓٔ) .وعلػى الػرألم مػن ذلػر
يبقى االهتماـ بت ػراث وأعمػاؿ العمػاد األصػء اني دوف مسػتون ال مػوح سػواا مػن قبػا العػرب أو
األوروبيين على ٍ
حد سواال ولػم ي العػنا اح ٌد من المفتصين بتاريا الحروب الصليبيػة ب يّػة دراسػة
رصػينة ل ػػدا األديػإ ويقػػدـ نقػػداف إلعمالػه بػػا حتػػى المستشرقي ػن علػػى الػرألم مػن إرػػادت م بقيمػػة
المعلومات التي قدمػ ا فقد سادت في أوسػاط م رؤية معينة بصدد أسلوب ا الببلألػي (ٔٔ) إلػى أف

(ٕٔ)
جػاا المسػتشرؽ (هاملتوف جػإ)
ونبػه علػى أهميػة كتػإ العمػاد االصػء اني بوصػء ا مصػدراف
اساسياف عن تاريا الحػروب الصليبية (ٖٔ).

أمػا ياا الدين بن االةػير (ت ٖٙٚهػ  )ٔٗ( )ٕٖٜٔ /الػد الزـ خدمة صػبلح الديػن

لءتػػرة مػػا بوصػػءه كاتبػػه وم ػػحرر رسػػا له ومساهمػ ػاف فػػي المدرسػػة الكتابيػػة واإلنشػػا ية التػػي أحاطػػت

بصػػبلح الػػدين ودونػػت أه ػم انجازاتػػه وأعمالػػه التػػي رك ػػا ػػياا الػػدين احػػد أعمػػدت ال ومػػن ةػػم

التحاقه بفػدمة ابنه الم ػلر األفضػا (ٕٕٙ-ٜ٘ٛه ػ ٕٕٔٙ – ٜٖٔٔ /ـ)(٘ٔ) .والػراج ،اف

ترسػػا فػػي عػػدة مجلػػدات " ( )ٔٙهػػدل المجلػػدات التػػي احتػػوت معلوم ػات
لضػػياا الػػدين " ديػػواف ّ

فري ػػدة ومتمي ػػية ج ػػداف ع ػػن حي ػػاة ص ػػبلح الدي ػ ػن والءت ػػرة البلحق ػػة ل ػػه بمعظ ػػم جوانب ػػا السياسي ػ ػة

والعس ػػكرية واالجتماعي ػػة فضػ ػبلف ع ػػن تق ػػديم الرس ػػا ا نم ػػاذج ألنم ػػاط ونظ ػػم اإلدارة األيوبي ػػة ف ػػي
العصور الوس ى (.)ٔٚ

هػػدل الرسػػا ا – رسػػا ا ػػياا الػػدين بػػن االةيػػر  -بقيػػت قيػػد اإلهمػػاؿ ولػػم يُنبّػػه علػػى

أهميت ػػا إال بعػػد أف ُح ّملػػت علػػى ركػػاب الدراسػػات االستشػػراقية فػػي اوؿ م ػػرة عنػػدما ارػػار الي ػػا
المستش ػػرؽ االنجلي ػػي م ػػارجوليوث (ٖٜٔ٘-ٕٔٚ٘( )ٔٛه ػ ػ  )ٜٔٗٓ-ٔٛ٘ٛ /ف ػػي بح ػػث
الق ػػال ػػمن اعم ػػاؿ مػ ػ تمر المستش ػػرقين العار ػػر ف ػػي لي ػػدف سنػ ػػة (ٖٗٔٔه ػ ػ ٜٔٛٙ/ـ) (.)ٜٔ

وبعػػدها قػػدـ االسػػتاذ حبيػػإ زيػػات دراسػػة سػػنة (ٖٔ٘ٛه ػ ٜٖٜٔ/ـ) ألحػػدن نسػػا المف ػػوط
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ترسا الصاحإ ياا الدين بن االةير " (ٕٓ) ةم جاات
بعنواف " دفا ن الفيا ن :الجيا ال اني من ّ
فصػػلت قيمػػة الرسػػا ا بوصػػء ا مصػػدراف تاريفي ػاف اعػػدها المستشػػرؽ الءرنسػػي كلػػود
دراسػػة أخػػرن ّ

ك ػػاهن (ٕٔ) ف ػػي عمل ػػه المتمي ػػي الموس ػػوـ " مراس ػػبلت ػػياا ال ػػدين ب ػػن األةي ػػر – قا م ػػة برس ػػا ا
ونصوص لوةا ر رسمية " المنشور باللرة الءرنسية في مجلة مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية

 )(Bulletin of the School of Oriental and African Studiesبجامعػة لن ػدف سػنة

(ٕٖٔٚهػ ٜٕٔ٘ /ـ) (ٕٕ) وفضػبلف عن هدل اإلس امات فقد ظ ػرت نشرة لنسفة مف وطة من
مف وطػات الرسػا ا بتحقيػر األسػتاذ أنػػي

المقدسػػي سػنة (ٖٜٔٚه ػ )ٕٖ( )ٜٜٔ٘ /ل وبعػػدها

جػػاات نشػػرة ةانيػػة وهػػي التػػي حقق ػا االسػػتاذ هػػبلؿ نػػاجي سػػنة (ٖٓٗٔه ػ ٜٕٔٛ /ـ) لنسػػفة
مف وطة اخػرن من مجاميػ مف وطات رسا ا يػاا الدين بن االةير (ٕٗ)ل وفي السنة ذات ا قاـ

االسػػتاذ هػػبلؿ نػػاجي أيض ػاف بتحقيػػر مف وطػػة ةال ػػة مػػن مف وطػػات الرسػػا ا وذلػػر بالتعػػاوف م ػ

األسػػػتاذ الػ ػػدكتور نػ ػػور حمػ ػػود القيسػ ػػي (ٕ٘)ل وأخيػ ػػراف انتظػ ػػرت رسػ ػػا ا ػ ػػياا الػ ػ ػدين ج ػ ػػود
المستشػػرؽ مػػالكولم ليػػوني ( )ٕٙليكػػوف مػػن األوا ػػا الػػدين سػػفروا الرسػػا ا وو ػػع ا فػػي صػػياألته

لسيرة صػبلح الدين األيوبي (.)ٕٚ

اما القا ي الءا ا (تٜ٘ٙهػ ٜٜٔٔ/ـ) ( )ٕٛفربما كاف االك ر حظاف من سابقيه مػن

حيث االهتماـ بسيرته وتراةػه ()ٕٜل والػد كتػإ جملػة مػن الرسػا ا (ٖٓ)ل م لػت احػدن المراجػ

التاريفية الم مة التػي تحػدةت عػن الحقبػة الفاصػة بػالريو الصػليبيل كمػا تكمػن اهميػة مصػنءاته

في معايشت ا تلر األحػداث زمانيػاف ومكانيػافل فضػبلف عػن اف الرسػا ا ك يػرة ومفتلءػة المو ػوعات

ومتنوعة اإلألراض وأك ّد ذلر المستشرؽ كلود كاهن مشيراف الى الصعوبات التي تكتن الباح ين

في حالة جم هػدل الرسػا ا وتحقيق ػا حتػى اف احػد المستشػرقين االلمػاف المػدعو (هيلبػر) لػم

يست ي اكمػاؿ دراسػته وجمعػه ل ػا مكتءيػاف باص ػدار دراسػة تضػمنت ف ػارس مف وطػات القا ػي

الءا ا في اوربا وما اقتب

منػ ا في المصادر العربية (ٖٔ).

وقػػد اسػػتمر االهتمػػاـ برسػػا ا القا ػػي الءا ػػا مػػن قبػػا المصػػادر التاريفيػػة المعاصػػرة

والبلحقة لهل والتي كانت حافلة بمراسبلته السياسية التي كتب ا عن نءسه أو بالنيابة عن السل اف
صبلح الدينل ونجد نقوالت متناةرة من ا في"البرؽ الشامي" للعمػاد األصػء اني وفػي "الرو ػتين
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()ٔٚ

العدد ()ٙ

حييراف (ٕٓٔٓ)

ف ػػي اخب ػػار ال ػػدولتين " الب ػػي ر ػػامة ف ػػي" مء ػػرج الك ػػروب ف ػػي إخب ػػار بن ػػي أي ػػوب " الب ػػن واص ػػا

(تٜٙٚهػ ٕٜٔٚ /ـ) وفػي" وفيػات األعيػاف وإنبػاا أبنػاا اليمػاف " البػن خلكػاف (تٔٙٛه ػ /

ٕ ٕٔٛـ) كمػػا جػػرت محػػاوالت لجم ػ رسػػا له ولعػػا واحػػدة من ػػا محاولػػة الشػػاعر ابػػن سػػناا
الملر(تٙٓٛهػ ٕٔٔٔ/ـ)ل الد سعى إلػى جمػ الرسػا ا الػدا رة بينػه وبػين القا ػي الءا ػا

والتي اسماها ( فصوص الءصوؿ)ل إال انه فاته الك ير من الرسػا ا وفػي رػتى األألػراض كونػه أكػد
عل ػػى الرس ػػا ا الفاصػ ػة بين م ػػا فق ػػل(ٕٖ) .وف ػػي العص ػػر الح ػػديث ج ػػرت ع ػػدة مح ػػاوالت لجمػ ػ
وتحقير رسا ا القا ي الءا ا من قبا كبل من احمد بدو والدكتور علي نجم عيسى (ٖٖ).

أهمية الرسا ا المتناولة السترداد بيت المقدس
هناؾ العديد من الرسا ا التي كتبػت بػاقبلـ متعػددة فػي مناسػبة اسػترداد بيػت المقػدس

ويب ػػدو ان ػػا كتُب ػػت عل ػػى لس ػػاف الس ػػل اف ص ػػبلح ال ػػدين وألالبػ ػاف م ػػا تك ػػوف موج ػػة ال ػػى الفبلف ػػة

العباسػػية(ٖٗ) وهػػو مػػا ي يػػر عػ ّدة تسػػاؤالت من ػػا :ال نعلػػم لمػػاذا كتبػػت كل ػػا ب ػػدا الشػػكا وبػ قبلـ

متعػددة ؟ وهػػا ُكلّػ ب ػػا الكتّػػاب مػػن قبػػا صػبلح الػػدين مبارػػرةلأ ان ػػم قػػد عملػػوا جميعػاف فػػي
معيتػػه وان ػػم جػػيا مػػن ادارتػػه وأصػػبحوا كتّابػػه ؟ اـ ان ػػا جػػاات مػػن بػػاب تنويػ االقػػبلـ فػػي تػػدوين

الجساـ للبيت االيوبي ؟ او لعل ا كتبت بتوصية وتوجيه من القا ي الءا ا  -بػالرألم
االحداث ّ
من انه ساهم بداته فػي األمػر – للكتابػة الػى ديػواف الفبلفػة العباسػية مػن بػاب عػرض سػعة كػادر

االدا رة الكتػػابي فػػي الدولػػة االيوبيػػة ولػػي

هػػدا بمسػػتبعد عػػن م ػػا محػػاوالت القا ػػي الءا ػػا

المتنوعة للتبريي اإلعبلمي إلمكانات الدولة االيوبية عن طرير كبار الرجاالت الدين تحلّقوا حػوؿ

صػػبلح الػػدين ومػػن ةػػم حػػوؿ اوالدل مػػن بعػػدل ؟ او علػػى االأللػػإ جػػاا ذلػػر الطػػبلع الفبلفػػة

العباسية على جودة صورة المشاركة الج ادية التػي قػاـ ب ػا السػل اف وجيشػهل هػدل الصػورة التػي

حسن ا ادباا عاش معظم م احداة ا وراهدوا وقا ع ا فانصإ ذلػر فػي عمػا جمػاعي  /خ ػابي
ّ
 /اعبلمي بالكتابة الى الفبلفة العباسية بش ف الحدث الكبير وهي فتوحات صبلح الدين واهم ا
تحرير بيت المقدس.
وبحلوؿ عاـ(ٕ٘ٛهػ ٔٔٛٙ /ـ) سعى صبلح الدين الى استئناؼ سياسته العسكرية من

حيث ال جومات الحاسمة واقت اع األرا ي الواسعة من الصليبيينل خاصة بعد اف وصلته موافقة
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استرداد صبلح الدين األيوبي لبيت المقدس سنة (ٖ٘ٛهػ ٔٔٛٚ /ـ) من خبلؿ...
د .علي حسين علي

حكػػاـ الموصػػا الينكيػػوف إلعػػبلف الػػوالا وال اعػػة لػػه مػػن خػػبلؿ مػػوافقت م علػػى الف بػػة لػػه فػػي

(ٖ٘)
مدينت م فضبلف عػن مشػاركت م بقػوات م فػي حروبػه مػ الصػليبيين
وهكػدا جعػا دمشػر مركػياف
الدارته ةم بدأ صراعه الحػاسم دهم والد توج في ( /ٕٙربي ارخر ٖٛ٘/ه ػ– ٗ /تمػوز –

 ٔٔٛٚـ) بنجاح الجيش اإلسبلمي في سحر قوات المملكة الصليبية في بيت المقدس وأليرها
مػػن االمػػارات الصػػليبية عنػػد سػػءوح ح ػػين رػػماؿ فلس ػ ين وخػػاض بعػػدها جيشػػه حرب ػاف تحرريػػة

انت ت بتحرير القدس الشري بعد نحو ةبلةة أر ر أ في ( ٕٚرجػإ  ٕ /تشػرين االوؿ) بعػد

اف باتػػت اسػػيرة بيػػد الصػػليبيين قرابػػة (ٔ )ٜعػػاـ وبػػدلر عػػاد مسػػرن الرسػػوؿ (صػػلى ا عليػػه

وسلم) الى كن االسبلـ عشية االحتءاؿ بمسرال (.)ٖٙ

ومػػن ا لمءارقػػة الرريبػػة القػػوؿ اف هػػدا الجػػيش قػػد حقػػر انتصػػارل العظػػيم هػػدا لػػي

بقػػوة

السبلح فحسإل ف دا الجيش فػي حقيقػة األمػر حصػيلة عقػود مػن البنػاا واإلعػداد النءسػي إلػى
جانإ اإلعداد العسكر ألنه يم ا عصارة فكر وإرادة وج ود األمة بمجمل ال ف ػو نتػاج عمليػة

معقدة من البناا كاف أطراف ا الحكاـ والعلماا والشعإل وفي الوقت نءسػه لعػإ في ػا كػا طػرؼ

أدواراف متكاملة ومتكافئة م األطراؼ األخرن وحصيلة تءاعا هدل األطراؼ معاف هي التي خلقت

اإلستراتيجية الج ادية العاما األساس فػي تحقيػر عمليػة التحريػر ( )ٖٚوال رػر أف موقػ رجػاؿ

الدين الدين أُحي وا بصػبلح ال ػدين وخ ػوا لػه تف ي ػاف عسػكرياف وإعبلميػاف فػي استن ػػاض ال مػم

كػػاف لػػه الػػدور الءاعػػا إلػػى جانػػإ ال ػجيش فػػي هػػدا النصػػر وهػػو دور ال يمػػكن الترا ػػي عنػػه أو
إنكارل.
توجػػه الػػى
لػػؤلدب دور اساسػػي فػػي معالجػػة االحػػداث التاريفيػػة سػػواا كػػاف فػػي خ بػػة ّ

مسػػتمعين اـ ادب ػاف مكتوب ػاف تضػ ّػمه رسػػاله او كتػػابل وهكػػدا لػػم تريػػإ صػػورة القػػدس فػػي وجػػداف

حا بالمدينة
و مير الكتّاب المسلمين فقد صوروا وجود الصليبيين في ا قبا الءت ،وعر وا لما ّ

ابّػػاف انحسػػار ظػػا االسػػبلـ عن ػػا بقػػوؿ اح ػدهم " :وأمػػا الصػػفرة المقدسػػة فػػاف الءػػرنو كػػانوا بنػػو

وعوجوا أو اع ا بيعم التَّسويةل
علي ا كنيسةل واعادوا رسوم ا القديمة درسيةل وستروها باألبنيةل َّ

صػ ػوراف هػػي أرػػن مػػن التَّعريػػةل ومل وهػػا بتصػػاري التَّصػػاويرل ونبَّتػػوا فػػي ترخيم ػػا أرػػبال
وكسػػوها ُ

المدركة ملمساف
المتبركة وال للعيػوف ُ
الفنازيرل وجعلوا المدب ،ل ا مدبحافل ولم يتركوا في ا لؤليد ُ
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()ٔٚ

حييراف (ٕٓٔٓ)

العدد ()ٙ

وعي فًنوا ب ا موا
وال م محافل وقد زيَّنوها ِّ
بالصور والتماةيال َّ

الرهباف ومحل اإلنجيال وكملوا

الرخػػاـ
ب ػػا اسػػباب التعظػػيم والتبجيػػال وأفػػردوا في ػػا لمو ػ القػػدـ قُػبّػػة صػػريرة ُمدهبػػةل ب عمػػدة ُ

محا قدـ المسي،ل وهو مقاـ التقدي
ّ
منصبةل وقالواٌ :

والتسبي.)ٖٛ( " ،

ػاب تعبػػو ودعػػو يفاطػػإ وجػػداف الءػػا يل
خ ػػاب الرسػػا ا فػػي طبيعتػػه وسػػجيته خ ػ ٌ

ويتريّا التحريم والتجييش والتحشيد لؤلتباع واألنصار ػد العدو الصليبيل فقػد ت ػػرؽ الكتّػاب
المسلموف بعد احتبلؿ بيػت المقدس من قبا الصليبيين سنة (ٕٜٗهػ ٜٔٓٛ /ـ) في رسا ل م
او أبيػػات م الشػػعرية بارػػارات مفتصػػرة الػػى التبشػػير او االسػػتنءار للج ػػاد وتم ػػا هػػدا األمػػر لػػدن

القا ي الءا ا فػي أك ر من مناسبة ( )ٖٜوتردد صدن ذلر لػدن العمػاد األصػء اني (ٓٗ) .وهنػا
يمكن االجت اد بالقوؿ اف هدل الحادةػة قػد نكػ ت جػروح م وأخػدت تءعػا فعل ػا الػى اف تحقػر

النصر فيما بعدل او بعبارة أخرن أرادت الرسا ا اف ت ي ،ب ػاب التءكػر والضػع وتعػود بػوعي
المسلمين الى عصر الحكم والقوة منػد ع ػد الرسػوؿ (صػلى ا عليػه وسػلم)ل إذ لػم تعػد معنيػة

باالسػػتنءار فقػػل بػػا انصػػرفت ال ػػى ادخػػاؿ صػػورة الب ػػا المس ػػلم – الفليءػػة الرارػػد عمػػر ب ػػن

الف ػػاب (ر ػػي ا عنػػه) مػ بلف (ٔٗ) – فػػي الػػوعي االسػػبلمي المعاصػػر يومئػػدل هػػدل الصػػورة التػػي
اقامت ا على انقاض االستكانة وال واف وما انتسا من ا من أفكار حوؿ هوؿ الكارةة و ػياع بيػت

المق ػػدس طيل ػػة م ػػا يرب ػػو عل ػػى (ٓ )ٜعامػ ػافل وهك ػػدا نجح ػػت خ اب ػػات الرس ػػا ا – إل ػػى جان ػػإ

المقومات األخرن – في اختراؽ أوساط ا وتعبئت ا.
االسترداد في مضامين الرسا ا

وم مػػا يكػػن مػػن أمػػر فػػاف الم ػ رخين (ٕٗ) والكتػػاب المسػػلمين(ٖٗ) قػػد تءػػاوتوا بنسػػإ

إيرادهم لمعلومات تحرير بيت المقدسل إال اف ما يمكن التصري ،بػه وبقػدر كبيػر مػن االطمئنػاف

اف العماد األصء اني ناؿ قصإ السبر في ذلرل ألنه انءرد فػي تءصػيبلت مسػ بة لػم تػرد لػدن

ػرد ذلػر مػن دوف رػػر إلػى رػ ادته الحقيقيػة لؤلحػداث بحكػم وظيءتػػه
المػ رخين المسػلمينل وم ّ

ومصػػاحبته للسػػل اف صػػبلح الػػدين حيػػث لػػم يشػػر العمػػاد األصػػء اني إلػػى عمليػػة اسػػترداد بيػػت
المقدس بصورة مباررة لحظة هجوـ صبلح الدين علػى الصػليبيين فقػلل بػا راح يػدكر مقػدمات

هػدا األمػر مشػيراف إلػػى اسػتعدادات الجانػإ اإلسػبلمي للتحريػػرل كمػا ّسػجا ردود الءعػا الصػػليبي
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تجال هدل االسػتعدادات بقولػه " :وطػار الفبػر إلػى القػدس ف ػارت قلػوب مػن بػه رعبػاف وطارػتل

وخءقت أفئدت م خوفػاف مػن جػيش اإلسػبلـ وجارػتل وتمنػت الءػرنو لمػا رػاعت األخبػار أن ػا مػا

عارػػت .وكػػاف بػػه مػػن مقػػدمي اإلفػػرنو باليػػاف بػػن بػػارزاف والب ػػرؾ األعظػػمل ومػػن كػػبل ال ػػا ءتين
االسػػبتارية والداويػػة المقػػدـل فارػػترا بػػاؿ باليػػاف وارػػتعا بػػالنيرافل وخمػػدت نػػار ب ػػر الب ػػرؾل
و ػػاقت بػػالقوـ منػػازل م فك ػ ف كػػا دار من ػػا رػػرؾ للمشػػرؾ وقػػاموا بالتػػدبير فػػي مقػػاـ االدبػػارل

وتقسمت افكار الكءارل وأي

الءرنو من الءرجل واجمعوا على بدؿ الم و " (ٗٗ).

وفيما يفص التبشير بالنصر كتبت رسا ا عديدة في هدا الجانإ موج ة الى اك ػر مػن

ج ةل ارار الي ا الم رخوف وكتإ في مناسبات ا الكتّاب ونظػم فػي االبت ػاج ب ػا الشػعراال إذ قػاؿ
العم ػػاد االص ػػء اني " :فكتب ػػت ف ػػي ذل ػػر الي ػػوـ س ػػبعين كت ػػاب بش ػػارةل ك ػػا كتػ ػاب بمعن ػػى ب ػػدي

وعبارةل )ٗ٘( " ...وذكر العماد ايضاف في مو

آخر حاله في هدا النصر بقوله " :وكتبت الى كا

ذ طرؼ بمعنى طري ولءظ فصي ،حصي ل وس رت تلر الليالي حتى نظمت الآللي وحليت
المعالي وقرحت المعاد وفرحت الموالي وسارت روارد الى المشرؽ والمررب معربة عن هدا

الءت ،المعرب عن النصر المدهإ وبشػرت المسػجد الحػراـ بفػبلص المسػجد االقصػى وتلػوت

رػرع لكػػم مػػن الػػدين مػا وصػػىل وهنػ ت الحجػػر االسػػود بالصػفرة البيضػػاا ومنػػيؿ الػػوحي بمحػػا

االسراا " (.)ٗٙ

وهنػػا تواامػػت مسػ لتين م متػػين فػػي االعػػبلـ الفػػاص برسػػا ا العصػػر والموجػػه كليػاف فػػي

سبيا تمجيد انتصارات المسلمين والحءػاظ علػى معنويػات م والت ػوين فػي ذات الوقػت بالجانػإ
الصليبي والسفرية منهل هاتاف المس لتاف هما :األولى توظي األقبلـ إلبراز انتصػارات السػل اف
صبلح الدين وتسليل األ واا على رفصيته القياديةل ووص ػ ػ ػ ألاراتػ ػ ػػه المظءػ ػ ػػرة واإلرػ ػ ػػادة

برجػػاؿ جيشػػهل أمػػا المس ػ لة ال انيػػة ف ػػي االرػػادة بالفليءػػة الناصػػر لػػدين ا (ٕٕ٘ٙ-٘ٚهػ ػ /

ٕٕٓٔٙ-ٔٔٛـ) ون و ػػه باعبػػاا الفبلفػػةل والتنويػػه بشػػجاعته وأليرتػػه علػػى بػػبلد المسػػلمين.

ولعػػا ذلػػر مػػا يػػدف الػػى االجت ػػاد بػػالقوؿ اف األلػػإ الرسػػا ا الرسػػمية المتضػػمنة لبلرػػادة بػػدور

الفليءة العباسي لم تُدبّو بدلر نتيجػة توج ػا الػى برػداد ولػم تكػن قاصػرة علػى بػاب المجاملػة
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حييراف (ٕٓٔٓ)

فقػػلل بػػا لربمػػا بع ػػت نسػػا ةانيػػة مػػن ذات الرسػػا ا الػػى امػػاكن اخػػرن – واليػػات اسػػبلمية فػػي
المن قة -لتفويء م بمقاـ الفليءة العباسي.
أرار العماد االصء اني ألير ّمرة الى اهمية دور الفبلفة العباسية في هدا النصر العظيم

مبيناف  -في نّه  -اف م ا هدل السياسة الرا دة لم يسبر لمن عاصرهم العماد من خلءاا عصرل
اف مارسػ ا مشػػيراف الػػى " فضػػا عصػػر الفليءػػة الناصػػر علػػى العص ػور السػػابقة" ()ٗٚلوتػػردد صػػدن
ذلر في رسالة ةانية له كتب ا بالنيابة عن صبلح الدين وموج ة الػى الفبلفػة بمناسػبة بشػرن فػت،

بيت المقدس ( .)ٗٛووافقه ياا الدين بن االةير في رسػالة لػه حملػت المعنػى ذاتػه بقولػه " وكػا
ذلر مستمد من االستنصار بعناية الديواف العييي التي من ر ن ا اف تجعا الرؤيا حقػافل وأحاديػث

األماؿ صدقافل وتقرب بعيدات األمور حتى تجعا الشرؽ ألرباف والررب ررقافل ف دا الءت ،منسوب

الي ا واف كاف الفادـ هػو السػاعي فػي تسػ يلهل والمجاهػد بنءسػه ومالػه فػي سػبيلهل فعلػى ُع ػ
ػياا الػدين بػن االةيػر تمامػاف رأ
دولت ا تُرقم اعبلمه وفي ايام ػم تػ رخ ايامػه " (.)ٜٗوهنػا خػال
اخيه عي الدين الػد انبػرن فػي نقػد عنيػ للفليءػة الناصػر لػدين ا إذ ارػار فػي كتابػه الكامػا
متصػػدراف احػػداث سػػنة (ٙٔٚهػ ػ ٕٜٔٔ /ـ ) بفػػروج التتػػر الػػى بػػبلد المسػػلمين مو ػػحاف قصػػور

الفليءة الناصر لدين ا ويشكو من عدـ وجود من يتصدن للمروؿ واالفرنو الصليبيين والكرج

وأليػػرهم ممػػن ي ػػدد بػػبلد المسػػلمين بقولػػه " :نسػ ؿ ا اف ييسػػر لؤلسػػبلـ والمسػػلمين نصػػراف مػػن

عندل فاف الناصر والمعين والػداب عن االسػبلـ معدوـ)٘ٓ( " ...ل بما ال يترؾ مجػاالف للشػر بػاف
عي الدين كاف ألير مرتاح الى ع د الناصر أطبلقاف.

إالّ أف مػػا يمكػػن تسػػجيله هػػو ذلػػر الوص ػ الػػد ق ّدمػػه القا ػػي الءا ػػا للػػدور الػػد

ا ػ لعت بػػه الفبلف ػة فػػي هػػدا الجانػػإ بقولػػه " :وخلءػػاا ا كػػانوا فػػي م ػػا هػػدل اليػػوـ يس ػ لوف

إلجراـ ان م أورةوا سرورهم وسريرهم خلء م األط رل ونجل م االكبر وبقيت م الشريءةل وطلعػت م
المنيءةل وعنواف صحيءة فضل م ال عدـ سواد العلم وبياض الصحيءةل فما ألػابوا لمػا حضػرل وال

ألضوا لما نظرل با وصل م األجر لما كاف به موصوالل وراطرول العما لما كاف عنػه منقػوال ومنػه
مقبوالل وخلص الي م الى المضاج مػا أطمئنػت بػه جنوب ػا والػى الصػءا  ،مػا عبقػت بػه جيوب ػال

وفاز من ا بدكر ال يياؿ الليا به سميرال والن ار به بصػيرال والشػرؽ ي تػد بػانوارلل بػا أنػه أبػدن
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نػػورا مػػن ذاتػػه هتػ بػػه الرػػرب بػ نوارلل فانػػه نػػور ال تكنػػه أألسػػاؽ السػػدؼل وذكػػر التواريػػه أوراؽ

الصح " (ٔ٘).

كما ارتركت معظم الرسا ا بالتنويه الى رف الرايات العباسية السوداا (ٕ٘) داللػة علػى

فت ،المدينة واعبلنه الوالا وال اعة للفبلفة العباسية فضبلف عن اختيار يػوـ الجمعػة يومػاف إلعػبلف

الف بة االولى بعد انق اع داـ أك ر من (ٓ )ٜعاماف وفي ا تم الج ر بالدعاا باسم امير الم منين
حيث " لما ذكرت سمات الفبلفة المعظّمة اتبع ػا النػاس بالػدعاا الػد مػؤل المسػجد بعجيجػةل
وسػػبر الكػػراـ الكػػاتبين بدميلػػه الػػى السػػماا ووسػػيجهل وكػػاف اليػػوـ فص ػبلف والموق ػ حء ػبلف وذلػػر

الدعاا فر اف ال نءبلف " (ٖ٘) وهكدا فاف معظم الرسا ا التي كتبت ببشرن استرداد بيػت المقػدس
تراوحت بين االرادة بصبلح الدين والحديث عن الكارةة التي حلت بالصليبيين من ج ػةل وبػين

االطراا بالدور الءاعا للفبلفة العباسية من ج ة اخرن.
أنصرؼ القا ي الءا ا في رسالته الى الفبلفة العباسية في سرد احداث عاش العديد

مػن تءصػيبلت ا وج ػر أحيانػاف بتقييمػه لػبعم المسػا ال إذ أنءػرد بعر ػه مسػ لة أو قضػية " العتػػاب
والبل مػة " تجػال سياسػة صػبلح الػػدينل إال أنػه لػم يكشػ عػن مصػػدر هػدل الج ػة سػواا أكانػػت
داخا معية صبلح الدين و من صءوؼ جيشه أـ أن ا – وهو الراج ،لدينا – جاات مػن بعػم

ام ػراا وحكػػاـ الشػػاـ والجييػػرة والسػػيّما حكػػاـ الموصػػا الػػدين وجػػدوا فػػي سياسػػة صػػبلح الػػدين

مبلم ،لبناا دولتػه الفاصػة واعػبلا رػ نه أك ػر من ػا لبنػاا جب ػة اسػبلمية موحػدة ػد الصػليبيينل

عػػيز هػػدا الميػػا طروحػػات المستشػػرؽ هػػاملتوف جػػإ الػػى ذات المعنػػى ل م كػػدا ب ػ ف معاصػػر

وألرمػػاا صػػبلح الػػدين مػػن حكػػاـ الموصػػا وحلػػإ وحمػػص وحمػػال لػػم يكػػن بوسػػع م النظػػر اليػػه
بنء

المنظور الحقيقي له ل اذ كاف طبيعيا اف ينظروا اليه بوصءه واحدا من م فحسإ ولػه نءػ

الدواف من حػإ الػدات والػتع ش للسػل ة تحػت سػتار الحػرص علػى االسػبلـ (ٗ٘) .فممػا ذُك ػر

في رسالة القاض الءا ا " وكاف الفادـ ال يسعى سعيه اال ل دل المنقبة العظمى وال يقاسي تلر
الب سػػى اال رجػػاا هػػدل النعمػػى وال يناجػ ػي مػػن اسػػتم له فػػي حربػػه وال يعاتػػإ ب ػ طراؼ القنػػى مػػن

تمػادن في عتبهل اال لتكػوف الكلمة مجموعة والدعوة الى سامع ا مرفوعةل فتكػوف كلمػة ا هػي
العليال وليءوز بجوهر ارخرة ال بػالعرض األدنػى مػن ال ػدنيال فكانػت األلسن ػة ربمػا سػلقته ف نضػو
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قلوب ا باألحتقارل وكانت الفواطػر ربما أللت عليه مراجل ا ف طء ها باألحتمػاؿ واالصػ بارل ومػن

طلػإ خ يػػراف خػاطرل ومػػن راـ صػءقة رابحػػة تجاسػرل ومػػن سػما ألف يجلػػي ألمػرة ألػػامرل واالّ فػػاف

ض ػ ال
القعػود يلػػين تحػػت نيػػوب االعػػداا المعػػاجم فتعضػ ال ويض ػع فػػي ايػػدي ا م ػػر القػػوا م فتق ّ
هدا الى كوف القعود ال يقضي فرض اله في الج ادل وال يرعى به حػر ا في العباد" (٘٘).
كمػػا أوجػػي القا ػػي الءا ػػا انبعػػاث األمػػة اإلسػػبلمية وإحيااهػػا ل قافػػة الج ػػاد بعبػػارة

اصاب في ا كبد الحقيقة معبراف عن االنتظار ال ويا ل دل المناسبة بعد اعػواـ عديػدة مػن الم سػاة
عارت ا األمة على اعقاب االسػتيبلا علػى بيػت المقػدسل ولػم يسػتنءر الفلءػاا فيػه هػوؿ المحنػة

ليءعلوا ريئاف ذو قيمة يتوااـ م ال ياج الشعبي المنتحإ حين ا – رألم كا المحاوالت المقتضبة
والمرتجلة التي ال يجإ االست انة ب ا من قبا بعم األطراؼ االسبلمية لمواج ة الصليبيين بعػد
احتبلؿ بيت المقدس وقبا والية عماد الدين زنكي أمر الموصا سنػة (ٕٔ٘ه ػ ٕٔٔٚ/ـ)

()٘ٙ

– لدلر نعت القا ػ ي الءا ا عملية األسترداد بلءظة " اليقظة " التي انتابػت األمػة بعػد سػبات ا

ػترد المسػػلموف تراة ػاف كػػاف عػػن م آبق ػافل وظءػػروا يقظػػة بمػػا لػػم يصػػدقوا أن ػػم
ال ويػػا بقولػػه" :وأسػ ّ

يظءػػروف بػػه طيء ػاف علػػى الن ػ

طارق ػافل واسػػتقرت علػػى االرض أقػػدام مل وخءقػػت علػػى األقصػػى

أعبلم مل وتبلقت على الصفرة قبل مل ورءيت ب ا واف كانت صفرة كما تشػءى بالماا أللل م "

(.)٘ٚ

أرار الكتّاب المسلموف ألير مػرة الػى قػوة وامكانيػات الجػيش المسػلمل وامتػدحول فػي

رسا ل م وأرعارهم وارادوا ن و ه باعباا هدل الم مة – م مة استرداد بيت المقػدس – ونوهػوا

بػ ػ ةر انتص ػػارل وأص ػػداا ه ػػدا االنتص ػػار ف ػػي ال ػػببلد االس ػػبلمية االخ ػػرن .فنج ػػدهم جميعػ ػاف عر ػػوا

لتماسكه وتسليحه فقد كانػت القػوات االسػبلمية تػنعم بقػدر وافػر مػن التنظػيم والمػ ف واالسػلحة

والعتادل واستفداـ المنجنير في فت ،المدينة إذ " اتءر الرأ على اف لساف المنجنير في خ به

عقيلته ابلغ خ ابػافل وأدنػى مػػن الم لػوب طبلبػاف " ( .)٘ٛواجػاد القا ػي الءا ػا بتصػويرل لج ػود
الجيش االسبلمي وبقا دل السل اف صبلح الدين إذ قاؿ " :و ربت خيمته بحيث يناله السػبلح

باطرافػػهل ويياحمػػه السػػور باكتافػػهل وقابل ػػا ةػػم قاتل ػػال ونيل ػػا ةػػم نازل ػػا وبػػرز الي ػػا ةػػم بارزهػػال
وحاجيهػػا ةػػم ناجيهػػال فضػػم ا ػػمة ارتقػػإ بعػػدها الءػػت،ل وصػػدع اهل ػػا فػػاذا ه ػم ال يبصػػروف...
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وقدـ المنجنيقات التي تتولى عقوبات الحصوف عصػي ا وحبال ػال وأوتػر ل ػم قسػي ا التػي تضػرب

وال تءارق ػػا س ػ ام ا وال يءػػارؽ س ػ ام ا نصػػال ال فصػػاح السػػور باكتافػػه فػػاذا اس ػ م ا فػػي ةنايػػا

رػػرفات ا سػػواؾل وقػػدـ النصػػر نسػػراف مػػن المنجنيػػر يفلػػد اخػػبلدل الػػى االرض ويعلػػو علػػول الػػى

السػػماؾل ...وأسػػم الصػػفرة الشػػريءة حنينػػه واسػػتراةته الػػى اف كػػادت تػػرؽ لمقبلػػهل وتبػػرأ بعػػم
الحجارة من بعمل وأخد الفراب علي ػا موةقػاف فلػن تػب ،االرضل وفُػت ،فػي السػور بػاب سػد مػن

نجات م ابوابافل وأخد ينقإ في حجرل قػاؿ عندل ياليتنػي كنت تراباف " (.)ٜ٘

وم م ػػا يكػ ػػن م ػػن أمػ ػػر ف ػػاف الصػ ػػليبيين لمػ ػػا ر ػػاهدوا ر ػ ػ ّدة قت ػػاؿ المسػ ػػلمين وتحكػ ػػم

المنجنيقػػات فػػي االسػػوار وتمكػػن النقػػابين مػػن النقػػإل وان ػػم جػػراا ذلػػر ارػػرفوا علػػى ال ػػبلؾل
تياحمػػوا فػػي الكنػػا

للصػػبلة واالعتػػراؼ بػػدنوب م واخػػدوا يضػػربوف انءس ػ م بالحجػػارة ويرجػػوف

النصػػر والرحمػػة مػػن ا تعػػالى

(ٓ)ٙ

 .ونتيجػػة لػػدلر اتءػػر الصػػليبيوف علػػى ارسػػاؿ الرسػػا ب لػػإ

ارمػػاف مقابػػا تسػػليم المدينػػة لصػػبلح الػػدين وبعػػد جملػػة مػػن المءاو ػػات اجػػاب م صػػبلح ال ػدين

على طلب م (ٔ)ٙل وذكػر العمػاد االصػء اني فػي البػرؽ الشػامي اف الصػليبيين عقػإ توقيػ اتءاقيػة
تسليم المدينة يوـ الجمعة ( /ٕٚرجإ ٖ٘ٛ /هػ ػ ٕٔ  /تشرين االوؿ ٔٔٛٚ /ـ) ررعوا الى

أدخػػروا مػػن االةػػاث واألقػػوات ب ػ بف األةمػػاف وكػػاف خػػروج م " رػػبي اف
اخػػبلا البيػػوت وبي ػ مػػا ّ
بالمجافل السيما ما تع ّدر ل قا نقله وص ُػعإ حملػه " (ٕ)ٙل وكػػاف كمػا ق ػاؿ ا تعػالى{ َك ْػم تَػ َرُكػوا
ّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ين
ِمن َجنَّات َو ُعيُوف * َوُزُر ٍ
ين * َك َدل َ
اها قَػ ْوماف َ
ر َوأ َْوَرةْػنَ َ
آخ ِر َ
وع َوَم َقاـ َك ِر ٍيم * َونَػ ْع َمة َكانُوا في َ ا فَاك ِ َ

} (ٖ.)ٙ

الرػػر اف الصػػليبين بع ػػد احػػتبلل م بيػػت المق ػػدس سػػاهموا فػػي تريي ػػر معػػالم المدين ػػة

االسبلمية والسيّما المسجد االقصى نءسهل فقد بنوا على الصفرة كنيسػة ومػدبحافل واك ػروا في ػا
الصور والتماةيا (ٗ)ٙل ووفقػاف ل ػدا فػاف اسػترداد المدينػة علػى يػد صػبلح الػدين وجنػدلل كػاف فػي

رأ أدبػػاا وكتّػػاب عصػػرلل اسػػترداداف ل ػػا الػػى ال ػػاب اإلسػػبلمي بعػػد اف تحولػػت الػػى ارض أليػػر
اسبلمية مدة تسعين عامافل ورصد هدل الصورة الشاعر الرريد بن بدر النابلسي (٘ )ٙبقوله:
طي وهو منتشر
يا ب جة القدس اذ ا حى به علم االسػبلـ من بعد ّ

يا نور مسجدل االقصى وقد رفعت بعػد الصليإ به اريات والسور
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()ٔٚ

العدد ()ٙ

حييراف (ٕٓٔٓ)

رتّػاف ما بين ناقوس يُداف بػه وبيػن ذ من ر يُصرى له الحجر
رم ال ّدرن وتكاد االرض تنءػ ر
ا اكبػر صوت
ُّ
تقشعر لػه ّ

()ٙٙ

ومما تجدر اإلرارة إليه اف السل اف صبلح الدين لم يعامػا بالم ػا مػا قػاـ بػه الصػليبيين

عن ػػد دخ ػػول م بي ػػت المق ػػدس س ػػنة (ٕٜٗه ػ ػ ٜٔٓٛ /ـ) عن ػػدما نش ػػروا الم ػػوت ف ػػي ر ػػوارع ا

عم ػػا ق ػػاموا ب ػػه م ػػن ن ػػإ وس ػػلإ وس ػػبي ()ٙٚل إذ اج ػػاب ص ػػبلح ال ػػدين طل ػػإ
واحرقوهػػا فضػ ػبلف ّ
النصػػارن الشػػرقيين بعػػد اف تضػػرعوا لػػه بالسػػماح ل ػػم بػػالمكوث فػػي بيػػت المقػػدس بعػػد أدا ػػم

الءدية المءرو ة علي مل هدا الى جانإ تع دهم بالقياـ بالفدمػة داخػا المدينػة " وتضػرعوا فػي

اف يسػػكنوا وال ييعجػػوال وبػػدلوا خػػدماف وخػػدموا ببػػدوؿل وقػػابلوا كػػا مػػا أليمػػوا بػػه بػػالتياـ وقبػػوؿل

وأع وا الجيية عن يد وهم صاألروفل ورحت افواه م بما رػجاهم فػياد رػجاهم وهػػم فػاألروفل

ودخلوا في الدمةل وخرجوا الى العصمةل وررلوا بالفدمةل واستعػملوا في الم نةل وعدوا المنحػة

في تلر المحنة"(.)ٙٛ

ومػػن نتػػا و االسػػترداد وابعػػادل االحتػػراـ الكبيػػر الػػد ابػػدال صػػبلح الػػدين أزاا مشػػاعر

النصػػارنل فعلػػى ال ػرألم ممػػا سػػعى اليػػه بعػػم المسػػلمين وارػػاروا بػػه علػػى السػػل اف ب ػػدـ كنيسػػة
القيامةل وإزالػة آةػارهم بقػول م " :اذا هػدمت مباني ػا وألحقػت باسػافل ا أعالي ػال ونبشػت المقبػرة

وعءيػػتل وأخمػػدت نيران ػػا وأطءيػػتل ومحيػػت رسػػوم ا ونءيػػتل وحرةػػت أر ػ ا ودمػػرت طول ػػا

وعر ػ ال انق عػػت عن ػػا أمػػداد الػػيوار وانحسػػمت عػػن قصػػدها مػػواد أطمػػاع أهػػا النػػار وم مػػا
استمرت العمارة استمرت الييارة " ( .)ٜٙفي حػين أف الػبعم ارخػر  -وهػم السػواد األعظػم مػن

المسلمين  -ناقضوا هدا الرأ بحجة اف " ال فا دة في هدم ا وال هدهال وال ي ذف بصد أبواب
الييارة عن الكءر وسدهال فاف متعبدهم مو

الصليإ والقبر ال ما يشاهد من البناال وال ينق

عن ا قصد أجناس النصرانية ولو نسقت أر ػ ا في السماا .ولمػا فت ،اميػر الم منين عمر (ر ي

ا عنػػه) القػػدس فػػي صػػدر االسػػبلـ اقػػرهم علػػى هػػدا المكػػافل ولػػم ي ػ مرهم ب ػػدـ البنيػػاف"(ٓ.)ٚ
فاعرض السل اف صبلح الدين بتسامحه عن هدم ا (ٔ.)ٚ

من دوف رر أف القارئ المت مػا لنصػوص الرسػا ا الرسػمية المرسػلة الػى ديػواف الفبلفػة

العباسية ببشرن استرداد بيت المقدسل يمكن لػه اف يء ػم صػورة األخػر (الجانػإ الصػليبي) فػي
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د .علي حسين علي

المنظػور االسػػبلمي المعاصػػر حينئػػد .فقػػد وصػػء م ػػياا الػػدين بػػن االةيػػر ب واأليػػت الكءػػر (ٕ)ٚل

وب عػداا ا (ٖ)ٚل ونعػت م بالرػادرين (ٗ)ٚل كمػػا درج علػى تسػمية كنيسػػت م بكنيسػة القمامػة اسػػوة

ب دباا وم رخي عصرل (٘ . )ٚفي حين ارػار الػي م القا ػي الءا ػا ب لءػاظ واسػماا وكنػى متعػددة

حيػػث نعػػت م بالمػػارقين أليػػر مػػرة ( )ٚٙواالعػػداا المعػػاجم ()ٚٚل وأصحػػاب المشػ مة ()ٚٛل ولعػػن م

ا ()ٜٚل وخػػدل م ا (ٓ )ٛووص ػ قا ػػدهم بال األيػػة (ٔ .)ٛأمػػا العمػػاد االصػػء اني فقػػد زاد علػػى
صاحبيه بتوصيءه ل م بقوله :أقصاهم ا بلعنتػه من االقصى (ٕ)ٛل ونعػت م بػالكءر أليػر مػرة (ٖ)ٛل

واعتب ػ ػػر قس ػ ػػماف مػ ػ ػػن م بال ا ء ػ ػػة ال األيػ ػ ػػة م ػ ػ ػن الء ػ ػػرنو (ٗ)ٛل وبشػ ػ ػػياطين الكء ػ ػػر (٘ )ٛوك ػ ػػدلر
بالمشركين(.)ٛٙ

هػػدا الػػى جانػػإ اف قصػػا د الش ػػعراا حملػػت ذات الصػػورة وقػػدمت توصػػيءاف للص ػػليبيين

يضارع وص الكتّاب المسلمينل وهنا ندكر ع ّدة ابيات من قصيدة طويلة للشاعر البرداد ابو
علي الحسن بن علي الجوينيل جاا في ا:

جند السماا ل دا الملر اعػواف من رر في م ف دا الءت ،برهاف
صم وعميػاف
تسعوف عاماف ببلد ا تصرخ واؿ اسبلـ نُ ّ
صارل ّ
تنيلت فيػه آيات وقرآف
لو اف ذا الءت ،في عصر النبي لقد ّ

يا قُب ،أوجه عبّاد الصليإ وقػد ألدا يُبرقع ا ر ـ وخدالف (.)ٛٚ
ومن البلفت للنظر فاف انتقاا الم رخين والكتّاب المسلمين لعناوين ر ٍ
يسة وفقرات فرعية

تتصدر أخبارهم وروايات م التاريفية المفتصة ب حداث استرداد بيت المقدس ين و على إع اا

صورة اك ر و وحاف لآلخرل م اؿ ذلر " ذكر محراب داود عليه السبلـ وتب يا الكنا

وانشاا

المػػدارس " ()ٛٛل و " ذكػػر مػػا أظ ػػرل السػػل اف فػػي القػػدس مػػن الحسػػنات ومحػػال مػػن السػػيئات"

( .)ٜٛو " ذك ػ ػر كنيس ػػة قمام ػػة " (ٓ)ٜل " تنظيػ ػ المس ػػجد االقص ػػي م ػػن األدن ػػاس " (ٔ )ٜل و "
الصػػفرة المقدسػػة وإزالػػة مػػا بنػػي علي ػػا " (ٕ .)ٜوهكػػدا فانػػه أليػػر خػ ٍ
ػاؼ مػػا ل ػػدل العنػػاوين مػػن
دالالت تعك

ببشرن الءت.،

صورة الصليبيين وتكش انعكاسات االسترداد فػي ةنايػا الرسا ػا التػي اختص ػت
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العدد ()ٙ

حييراف (ٕٓٔٓ)

ومػػن نتػػا و اسػػترداد بيػػت المقػػدس إرسػػاؿ الرسػػا ا بالبشػػر إلػػى حكػػاـ وأمػػراا القػػون

االسػ ػبلمية وألي ػػر االس ػػبلمية ف ػػي المن ق ػػةل ول ػػم يُس ػػت نى م ػػن ذل ػػر االمبراط ػػور البيين ػػي اس ػػحر

انجيلوس الد وصلته رسالة تبشرل ب دا الءت ،العظيم (ٖ .)ٜوفي ذلر يقوؿ العماد االصء اني:

" فبشػػرت بػػاقبلمي اقػػاليم البشػػرلوعبرت ب عػػاجيبي مػػن عجا ػػإ العبػػرل ومػػؤلت البػػروج بالػػدرار

والػػدروج بال ػدررل ورويػػت تلػػر البشػػرن حتػػى أطابػػت ريػػا الػػر وسػػمرقندل وأطربػػت وحلػػت حتػػى
فاقػػت القنديػػد والقنػػدل وعلقػػت بءػػت ،القػػدس بػػبلد االسػػبلـ وزينػػتل ورػػرحت فضػػيلت ا وبينػػتل

وأديت فريضة زيارت ػا وتعينػت " (ٗ .)ٜوكػاف نتيجػة ذلػر أف جلػ

صػبلح الػدين السػتقباؿ رسػا

ووفود االمراا والح ّكاـ المسػلمين نظيػر سػبلجقة الػروـ وخراسػاف والعػراؽ للت نئػة ب ػدل المناسػبة
(٘)ٜل وأليرهم من المسلمين الدين سمعوا " ب دا النصر الكريم والءت ،العظيم فوفدوا للييارة من

كا فو عمير وسلكوا إليه في كا طريػر وأحرمػوا مػن البيػت المقػدس الػى البيػت العتيػر وتنيهػوا

من ازهار كراماته في الروض األنير " (.)ٜٙ

وم مػا يكػن مػن أمػرل يفػتم ػياا الػدين بػػن االةيػر رسػالته مشػيراف بػاف هنػاؾ المييػد مػػن

الرسا ا والكتإ التي ستتلوا هدل الرسالة تُفبر عن انتصارات السل اف صبلح الدين في معاركػه

القادم ػػة بقول ػػه" :وس ػػتتلو ه ػػدل االخب ػػار الص ػػادقة بمش ػػيئة ا اخب ػػار م ل ػػا ص ػػادقة ل ومادام ػػت
السػػيوؼ ناطقػػة فػػي يػػد الفػػادـ فاأللسػػنة عن ػػا ناطقػػة " ()ٜٚل وهػػدل الحالػػة نجػػدها بصػػورة أك ػػر

و وحاف لدن القا ي الءا ا الد ج ر بنوايا صبلح الدين تجال الصليبيين وانه ال يياؿ " مجد

في استءتاح بقية ال رورل واستشراح ما اؽ بتماد الحرب من الصدورل فاف قون العساكر قػد
اسػتنءدت مواردهػا وايػاـ الشػتاا قػد مػردت مواردهػال والػببلد المػ خوذة المشػار الي ػا قػد جاسػت

العساكر خبلل ا ون بت ذخا رها وأكلت ألبلل ال.)ٜٛ( " ...

ومن جراا هدل االنتصارت العظمية التي حقق ا السل اف صبلح الدين وما ترتإ علي ا

مػػن قتػػا وأسػػر األعػػداد الكبيػػرة مػػن الصػػليبيين فض ػبلف عػػن اخػػراج البقيػػة الباقيػػة مػػن م الػػى مدينػػة

صػػورل كػػاف لػػه بػػالغ األةػػر علػػى النصػػارن الرػػربيين ممػػا أةػػار الحمػػاس الصػػليبي فػػي نءوس ػ م ػػد
المسلمين وعقدوا العيـ لمحاولة استبلب بيػت المقػدس ةانيػة وج ػيوا حملػة صػليبية ةال ػة قادهػا
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استرداد صبلح الدين األيوبي لبيت المقدس سنة (ٖ٘ٛهػ ٔٔٛٚ /ـ) من خبلؿ...
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ار ر ملوؾ واباطرة أوربا وفر وا لتمويل ا ربية اختصت ب ال واجمعوا على تسػميت ا ب ػ (عشػور

صبلح الدين) (.)ٜٜ

وأخيراف يمكن القوؿ بقدر كبير من االطمئناف اف السل اف صبلح الػدين كػاف ي لّػإ كػا

كتّابه لؤلس اـ في العملية االعبلمية  /العسكرية برية الدعاية واالعبلـ ألخبارل وانتصاراتهل وأخػد

يُم ر ديواف الفبلفة ويُل إ الجو فػي برػداد – فضػبلف عػن بعػم األمصػار االسػبلمية االخػرن –
برسػػا ا عػ ّدة ومػػن مدرسػػة واحػػدة فػػي االنشػػاا والببلألػػة للتصػػري ،ب نجازاتػػهل تلػػر المدرسػػة التػػي
ارػترؾ في ػا ةبلةػة كتّػاب فػي الوقػت ذاتػهل األمػر الػد مػن رػ نه أف ادن الػى تءعيػا صػدن قػػو

جػػداف لصػػبلح الػػدين كػػاف يلػػي الفبلفػػة باسػػتمرارل وبالتػػالي أُرسػػلت الرسػػا ا وإذا ب ػػا مدرسػػة مػػن
الكتّاب تحيل بصبلح الدين وتنشر أخبارل.

هوامش البحث:
ٔػ ػ عػػن تقسػ ػيم سػػيرة صػػبلح الديػ ػن السياسػػية والعسكريػ ػة والممتػػدة مػػا بػػين سػػنوات (ٗ-٘ٙ
داا بػػالءترة االولػػى والمسػػماة " بػػالءترة
ٜ٘ٛه ػ ٜٖٔٔ-ٜٔٔٙ /ـ) الػػى ةػػبلث فتػرات ابت ػ ف
المصرية " ما بيػن سنوات (ٗ٘ٚٓ-٘ٙه ػ ٔٔٚٗ-ٜٔٔٙ /ـ)ل ةػم الءتػرة ال انيػة وهػي "

الءتػػرة الشاميػ ػة " مػػا بػػين سػػنوات (ٕٓ٘ٛ-٘ٚهػ ػ ٔٔٛٙ-ٔٔٚٗ /ـ)ل وأخيػػراف " الءتػػرة

الءلس ينية " ما بين سنوات (ٕٜ٘ٛ-٘ٛهػ ٜٖٔٔ-ٔٔٛٙ /ـ) ولكا من هدل الءترات

ممييات ا التي تءردها عن أليرهال ينظر:
S.Lane – Poole ; A History of Egypt in the Middle Ages , London ,
4 th ,ed 1969 , 194. .

ٕػ م ّا هدا االمر الدراسات المعمقة والرييرة للمستشػرؽ البري ػاني هاملتػػوف جػإل ونػدكر علػى
سػػبيا الم ػػاؿ ال الحصػػر كتابػػه :صػػبلح الػػدين االيػػوبي – دراسػػات فػػي التػػاريا االسػػبلميل

ترجمة :يوس ايبش (الم سسة العربية للدراسات والنشرلٖ )ٜٔٚص.ٜٚ-ٜٙ
وكدلر القا مة الرنية لمصادر دراسة سيرة صبلح الدين والتي تصدرت قا مة هوامش بحث

(جإ) نءسهل ينظر " :ظ ور صبلح الدين ٜٔٔٛ-ٜٔٔٙـ "ل ترجمة وتعلير :سعيد عبد
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
العدد ()ٙ

المجلد ()ٔٚ

حييراف (ٕٓٔٓ)

المحسػػنل منشػػور ػػمن كتػػاب تػػاريا الحػػروب الصػػليبية بارػػراؼ كينيػػث سػػيتوف (راـ ا :
منشورات بيت المقدسل ٕٗٓٓ)ل جٔل ص.ٕٗٛ-ٕٗٙ
ٖ ػ ينظػر :سػػبل بػن الجػػوز ل رػم

الػدين ابػػي المظءػر يوسػ  :مػرآة اليمػاف فػػي تػاريا االعيػػاف

(حيػػدر آبػػاد :م بعػػة دا ػػرة المعػػارؼ الع مانيػػةل ٕ٘)ٜٔل جٛل ؽٕلصٕٗٚل ابػػن العمػػاد
الحنبلػػيل ابػػو الءػػبلح عبػػد الحػػي :رػػدرات الػػدهإ فػػي اخبػػار مػػن ذهػػإ (بيػػروت :المكتػػإ

التجار لل باعة والنشر والتوزي ل د .ت)ل ج ٗل ص.ٖٕٚ
ٗ ػ ػ العم ػػاد االص ػػء اني :الملق ػػإ بالعم ػػاد الكات ػػإل ول ػػد ف ػػي مدين ػػة أصء ػ ػػاف س ػ ػنة (ٜ٘ٔه ػ ػ /
ٕ٘ٔٔـ) وتعلم في ا مبادئ اللرة العربية وآداب ال وكاف لوالدل دور كبيػر فػي تعليمػه واخػدل

دروس ػاف فػػي القػػرآف الكػػريم وم العػػة الكتػػإ األدبيػػةل ةػػم قػػدـ بعػػدها برػػداد ودخػػا المدرسػػة
النظامي ػػة وهن ػػاؾ ت ػػوفرت ل ػػه فرص ػػة االتص ػػاؿ ب ػػالوزير ع ػػوف ال ػػدين ب ػػن هبي ػػرة (تٓ٘ٙه ػ ػ /

ٗٔٔٙـ) وكانػػت وظيءتػػه كاتبػاف مسػػتوفياف فػػي الػػديواف وبعػػد فتػػرة ألػػادر برػػداد متوج ػاف صػػوب

دمشر حيث انظم الى خدمة صػبلح الػدين االيػوبي منػد سػنة (ٔ٘ٚه ػ ٔٔٚ٘ /ـ) بوصػءه
كاتبه وصاحإ سرل وبقي مبلزماف لصبلح الدين حتى وفاة ارخير سنة (ٜ٘ٛهػ ٜٖٔٔ /ـ)
وبعدها انق

الػى التػدري

فػي المدرسػة العماديػة الػى حػين وفاتػه بدمش ػر سػنة (ٜ٘ٚه ػ /

ٕٓٓٔـ) .ينظػػر :سػػبل بػػن الجػػوز ل مػػرآة اليمػػافل جٛل ؽٕل صٗٓ٘ ؛ ابػػن خلكػػاف:
وفيات االعيػافل ج٘ل ص ٔٗٚ؛ السػبكيل تػاج الػدين ابػي المظءػر عبػد الوهػاب بػن علػي:

طبقػػات الشػػافعية الكبػػرنل تحقيػػر :عبػػد الءتػػاح محمػػد الحلػػو ومحمػػود محمػ ػد ال نػػاجي

(الق ػػاهرة:م بع ػػة عيس ػػى الب ػػابي الحلب ػػيل ٖ)ٜٔٙل جٙلص ٜٔٚ؛ مصػ ػ ءىل ر ػػاكر :ف ػػي

التػػاريا الشػػامي :تقػػديم :حسػػين ب يفػػة (دمشػػر :دار طػػبلس للدراسػػات والترجمػػة والنشػػرل
)ٜٜٔٛل جٔل ص .ٖٙوينظػر كدلر:

D. S.,Richards " Imad Adin A-Isfahani Administrator,
Litterateur and Historian " Mayas Hatzimiller(ed) ; Crusaders
and Muslims in Twelfth – Century Syria , (E.J. Bill , 1993), P. 135.

٘ػ عماد الدين محمد بن صءي الدين بن محمد األصء انػػي :الءػت ،القسػي فػي الءػت ،القدسػيل
تقديم وتعلير :ابراهيم رم

الدين (بيروت :دار الكتإ العلميةل ٖٕٓٓ).
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استرداد صبلح الدين األيوبي لبيت المقدس سنة (ٖ٘ٛهػ ٔٔٛٚ /ـ) من خبلؿ...
د .علي حسين علي

ٙػ ينظر على سبيا الم اؿ :ابن ردادل ب اا الدين يوس بن راف  :النوادر السل انية والمحاسن
اليوسءيةل تحقير :جماؿ الدين الشياؿ (القاهرة :الػدار المصػرية للتػ لي والترجمػة والنشػرل

ٗ)ٜٔٙل صٔ ٛ؛ ابن االةيرل ابو الحسن عي الدين علي بن ابي الكرـ محمد :الكاما في
التػ ػػاريا (طٖل بي ػ ػػروت :دار الكتػ ػػإ العلمي ػ ػػةل )ٜٜٔٛل جٓٔل صٗ٘ٔ ٜٔ٘-؛ اب ػ ػػن

واصال جماؿ الدين محمد بن سالم :مءرج الكػروب فػي اخبػار بنػي ايػوبل تحقيػر :جمػاؿ
ال ػػدين الش ػػياؿ (الق ػػاهرة:الم بع ػػة االميري ػػةل )ٜٔ٘ٚل جٕل صٕٕٔ ؛ اب ػػن خلك ػػافل اب ػػو
العباس رم

الدين احمد بن محمػد :وفيػات االعيػاف وانبػاا ابنػاا اليمػافل تحقيػر :احسػاف

عباس (بيروت :دار صادرل  )ٜٔٚٚجٚل صٗ.ٔٛ
ٚػ للمييد من التءاصيا ينظر :العماد األصء انػيل الءت ،القسي.
(8) D. S , Richards " Aconsideration of Two Sources for the Life of
Saladin '' Jss , Vol , xxv , No.l , 1980 , p. 49.

ٜػ األلإ الظػن اف الكتػاب يقػ فػي سػبعة اجػياال وممػا ي سػ عليػه لػم يصػلنا منػه سػون الجػيا
ال الث والمتضمن لبلحداث(ٖ٘ٚ٘-٘ٚهػ ٔٔٛٓ-ٔٔٚٚ /ـ)ل والفام

الد يتناوؿ

احداث (٘ٛٓ-٘ٚٛهػ ٔٔٛٗ-ٕٔٔٛ/ـ) .وللمييد من التءاصػيا ينظػر :جػإ :صػبلح
الدين االيوبيل ص ٖ.ٚ
ٓٔػ ابو رامةل ر اب الدين ابي محمد عبد الرحمن بن اسماعيا :الرو تين في اخبار الدولتين
النورية والصبلحيةل تعلير :ابراهيم رم

الدين (بيروت :دار الكتإ العلميةل ٕٕٓٓ).

(11) L.R., Bernbug , " Observations On Imad Al- Din Al – Isfahanis,
AL-Fath AL-Qussi fil – fath AL-Qudsi " , p. 379.

نش ػػرت ه ػػدل المقال ػػة ػػمن كت ػػاب :دراس ػػات عربي ػػة واس ػػبلمية م ػػداة ال ػػى احس ػػاف عب ػػاس

بمناسػػبة بلوأل ػػه الس ػػتينل تحري ػػر :وداد القا ػ ػي (بي ػػروت :الم بع ػػة الكاةوليكي ػػةل ٔ.)ٜٔٛ

وممػػن اكػػد وسػػاند هػػدا االتج ػال المستشػػرؽ(لػػين بػػوؿ)ل الػػد مػ ت كيػػدل علػػى اهميػػة عمػػاد
الػػدين األصػػء اني بوصء ػه رػػاهد عيػػاف مبارػػرل اال أنػػه اعلػػن عػػن تػػدمرل ممػػا اسػػمال " بديعػػه

الد ال يحتػما " ينظر:
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()ٔٚ

العدد ()ٙ

حييراف (ٕٓٔٓ)

Lane – Poole , Saladin and the fall of the Kingdom of Jerusalem
(London: Heros of the Nation , 1898) , p. 7.

ٕٔ ػ هػػاملتوف جػػإ :مستشػػرؽ انكليػػي ولػػد فػػي مدينػػة االسػػكندرية فػػي مصػ ػر سػػنة (ٖٖٔٔهػ ػ

ٜٔٛ٘/ـ) وكػػاف ابػػول نػػاظر زراعػػة فػػي رػػركة أبػػو قيػػر الستصػػبلح االرا ػػيل وتعلػػم فػػي
اسػػكتلندة فػػي المدرسػػة ال انويػػة الملكيػػة ودخػػا فػػي سػػنة (ٖٖٓٔهػ ػ ٜٕٔٔ /ـ) جامعػػة

ادنبرلل حيث تفصص في اللرات السامية :العربية والعبرية وارراميػة وفػي عػاـ (ٖٓٗٔه ػ
ٜٕٕٔ/ـ) حصا على درجة الماجستير من جامعة لنػدف وعػين في ػا مدرسػاف للرػة العربيػة.

وفػي عػاـ (ٖٔٚٚه ػ ٜٔ٘ٚ /ـ) صػػار مػديراف لمركػي دراسػات الشػػرؽ االوسػل فػي جامعػػة
هػػارفرد االمريكيػػةل ةػػم أمضػػى بقيػػة عمػػرل فػػي اكسػػءورد حتػػى تػػوفي في ػػا سػػنة (ٖٜٔٔه ػػ/
ٜٔٔٚـ) .تػػرؾ العديػػد مػػن األعمػػاؿ والم لءػػات التػػي توزعػػت بػػين ةبلةػػة ميػػادين :االدب
العربػػيل التػػاريا اإلسػػبلميل االفكػػار السياسػػية الدينيػػة فػػي اإلسػػبلـل ومػػن اهػػم م لءاتػػه" :

فتوح العرب في اسيا الوس ى " و " المجتم اإلسبلمي والررب في القػرف ال ام ػن عشػر "

وللمييػػد مػػن التءاصػػيا ينظػػر :بػػدو ل عبػػد الػػرحمن :موسػػوعة المستشػػرقوف (بيػػروت :دار
العلم للمبليينل ٔ)ٜٔٛل جٔل صٗ.ٔٚ٘-ٔٚ
ٖٔػ عن تناوؿ اعماؿ العماد األصػء اني مػن قبػا الدراسػات االستشػراقية وردود الءعػا تجاه ػال

ينظػػر :المػػبل جاسملناصػػر عبػػد الػػرزاؽ :صػػبلح الػػدين االيػػوبي فػػي الدراسػػات االستشػػراقية
االنكلييي ػػة واالمريكي ػػةل رس ػػالة ماجست ػ ػير ألي ػػر منش ػ ػورة (جامع ػػة الموص ػػال كلي ػػة اردابل

ٕ)ٜٜٔل صٕٕ٘ٔ.-

ٗٔ ػ ػػياا الػػدين بػػن االةيػػر :نصػػر ا بػػن محمػػد بػػن محمػػد بػػن عبػػد الكػريم الشػػيباني الجػػير

المعروؼ بابن االةيرل ولد سنة (٘٘ٛهػ ٖٔٔٙ /ـ) في جييرة ابن عمر ون ا العلوـ ب ال

ةػػم انتق ػػا ال ػ ػى الموص ػػا مػ ػ اس ػػرته س ػػنة (ٜ٘ٚه ػ ػ ٖٔٔٛ/ـ) ودرس في ػػا اللر ػػة العربي ػػة

وآداب ا وحءػظ القػرآف الكػريم ورػيئاف مػن االحاديػث النبويػة الشػريءةل فاصػب ،عالمػاف جلػيبلف
م ػن علمػػاا الببلألػػة ومنشػػئاف فػػداف وناقػػداف ادبي ػافل وفػػي الموصػػا التػػيـ خدمػػة حاكم ػػا مجاهػػد
الػػدين قايمػػاز وبعػػد فتػػرة فارقػػه وسػػار الػػى الشػػاـ متصػبلف بفدمػػة الملػػر االفضػػا (-ٜ٘ٛ

ٕٕٙه ػ ٕٕٔٙ-ٜٖٔٔ/ـ) ونػػاؿ منػػه حضػاف ةػػم اتصػػا بالسػػل اف صػػبلح الػػدين االيػػوبي
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د .علي حسين علي

وعمػػا منشػػئاف فػػي دواوينػػه لءتػػرة مػػا ةػػم عػػاد الػػى خدمػػة ابنػػه الملػػر االفضػػا لحػػين سن ػػة
(ٙٓٛهػ ٕٕٔٔ /ـ) وبعدها تراوحت خدمته لدن بعم األمػراا والحكػاـ حتػى انت ػى بػه
الم ػػاؼ اخي ػػراف عن ػػدما اس ػػتدعال ب ػػدر ال ػػدين ل لػ ػ ليكت ػػإ ل ػػه االنش ػػاا س ػ ػنة (ٙٔٛه ػ ػ /

ٕٕٔٔـ) وبقػػي مبلزم ػاف لػػه الػػى حػػين وفػػاة ػػياا الػػدين سػػنة (ٖٙٚهػ ػ ٕٖٜٔ /ـ) ومػػن
م لءاته " :الم ا السا ر في ادب الكاتإ والشاعر " و " الوري المرقوـ فػي حا المنظػوـ
" و " رسالة االزهار " فضبلف عن دواوين رسا له .ينظر :ابن الشعار الموصليل كماؿ الدين
ابي البركات :قبل د الجماف فػي فرا ػد رػعراا هػدا اليمػافل تحقيػر :محمػد قاسػم مصػ ءى

وألػػانم سػػعيد حس ػػنل أليػػر منشػػور (بحػػوزة االسػػتاذ الػػدكتور عبػػد الوهػػاب العػػدوانيل قسػػم
اللرة العربيةل كلية اردابل جامعة الموصا)ل جٜل صٕ ٙٙ-ٙ؛ م لػوبل احمد :ياا

الدين بن االةير (برداد :دار الش وف ال قافية العامةل )ٜٔٛٛل صٓٔ.ٕٔ-
٘ٔػ ابن خلكافل وفيات االعياف ؛ ج٘ل صٓ.ٖٜ
ٔٙػ المصدر نءسهل ج٘ل صٕ.ٖٜ
ٔٚػ يػاا الدين بن االةير :ديواف رسا ا ياا الدين بن االةيرل تحقير :هبلؿ ناجي (الموصا ؛
م بعة جامعة الموصال ٕ)ٜٔٛل جٕل صٔ٘ٚلٜٔلٓ.ٜ
ٔٛػ مارجوليوث :ولد وتوفي في لندفل وقد تفرج باللرات الشرقية في جامعػة اكسػءوردل وأتقػن
اللرػة العربيػػة وكتػػإ في ػػا بسبلسػػة واقػػاـ اسػػتاذاف ل ػػا فػػي جامعػػة اكسػػءور سػػنة (ٖٔٓٚه ػ /
ٜٔٛٛـ) وعػػد م ػػن ارػ ػ ر اسػػاتدت ا .كم ػػا عم ػػا ر يسػ ػاف لتحريػػر مجل ػػة الجمعي ػػة الملكي ػػة
االسيوية ونشر في ا بحوث قيمةل وكاف ررا ه قدر لػدن ادبػاا العػرب المعاصػرين .انتفػإ

عضػػواف فػػي المجمػ ػ العلمػػي العرب ػػي فػػي دمش ػػر والمجم ػ اللر ػػو البري ػػانيل والجمعي ػػة
الشػػرقية األلمانيػػة وأليرهػػا .تػػرؾ العديػػد مػػن الدراسػػات واالبحػػاث والتحقيقػػات فػػي االدب
والتػاريا وأليرهػا مػػن الدراسػات المترجمػػة االخػرن .ينظػر :العقيقػػيل نجيػإ :المستشػػرقوف

(القاهرة :دار المعارؼل ٘)ٜٔٙل جٕل ص.٘ٔٛ
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ٜٔػ ومما ي س عليهل رألم الج ود المبدولة من قبا الباحث تعدر عليػه الحصػوؿ علػى نسػفة
مػػن هػػدل الدراسػػة وبػػدلر جػػاات معلوماتػػه اسػػتناداف الػػى التنوي ػػات التػػي تركت ػػا الدراسػػات

البلحقةل للتءاصيا ينظر:

C.Cahen: " L a correspondence de Diya ad –Din ibn al-Athir list de
; letters et textes de diplomes " , BSOAS , Vol. XlV , 1952 , P. 34
Rosenthal , " Ibn al – athir" , p. 725.

وينظر :اني

المقدسي " :الدولة االيوبية في رسا ا ابن االةير "ل مجلػة االبحاث (بيروت:

الجامعة االمريكيةل ٘)ٜٔٙل جٖٗ-ل صٖ٘ٓ.
ٕٓػ زياتل حبيإ " :الجيا ال اني من ترسا الصاحإ ياا الػدين بػن االةيػر "ل مجلػة المشػرؽ
(بيروت :الم بعة الكاةوليكيةل )ٜٖٜٔل جٗل ص٘٘ٗ.ٗٙٚ-
ٕٔػ ػ كلػ ػود كػػاهن :ولػػد سػػنة (ٖٕٔٚهػ ػ ٜٜٔٓ/ـ) فػ ػي فرنسػػال تفػػرج باللرػػات الشػػرقية مػػن
السػػوربوف ومدرسػػة اللرػػات الشػػرقية ومدرسػػة المعلمػػين العليػػا .وعػػين محا ػػراف فػػي مدرسػػة

اللرػات الشرقية في باري

سنة (ٖٔ٘ٚهػ ٜٖٔٛ /ـ) وأستاذاف للتاريا االسبلمي بجامعػة

ستراسػػبورغ سػػنة (ٖ٘ٔٙه ػػٜٔٗ٘ /ـ) وكػػدلر فػػي جامعػػة بػػاري ل مػػن اهػػم اعمالػػه" :
المرػػوؿ البلقػ ػاف "ل " الجييػػرة فػػي اواسػػل القػػرف ال الػػث عشػػر "ل نق ػبلف عػػن عػػي الػػدين بػػن

رػػداد وتػػواريا العػػرب المتعلقػػة بسػػوريا ومصػػر والعػػراؽ منػػد الءػػت ،العرب ػي الػػى السػػي رة

الع ماني ػػةل وأليره ػػا م ػػن الدراس ػػات والتحقيق ػػات ف ػػي الت ػػاريا االس ػػبلمي .ينظ ػػر :العقيق ػػي:
المستشرقوفل جٔل صٖٕٖ.ٖٕٗ-
ٕٔ-

22- Cahen: " La Correspondence ……" , p. 34.

ٖٕػ ػ ػػياا الػػدين بػػن االةيػػر :رسػػا ا ابػػن االةيػػرل تحقيػػر :انػػي

المقدسػػيل م بوعػػة بمسػػاعدة

المجم العلمي العراقي (بيروت.)ٜٜٔ٘ :
ٕٗػ ديواف رسا ا ياا الدين بن االةيرل تحقير :هبلؿ ناجي (الموصا :م بعة جامعة الموصال
ٕ.)ٜٔٛ
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ٕ٘ ػ رسػػا ا ابػػن االةيػػرل تحقيػر :نػػور حمػػود القيسػػي وهػبلؿ نػػاجي (الموصػػا :م بعػػة جامعػػة
الموصال ٕ.)ٜٔٛ
ٕٙػ ػ ػ كػ ػػاميروف مػ ػػالكولم ليػ ػػوني :مستشػ ػػرؽ انكليػ ػػي ل تلميػ ػػد البورفسػ ػػور آربػ ػػر لػ ػػه اهتمامػ ػػات
بالدراسات العربية ولكن همه محصور في الءلسءة البحتة .ينظر :الشيبيل كاما مص ءى:

" أستاذنا العبلمة آربر لمناسبة مرور عشرين عاماف على وفاته " مجلة االستشراؽ (بردادل

ٓ)ٜٜٔل عٗل صٔ.ٜٔ
ٖٔ-

M.C.Lyons and D.jackson: Saladin (Camberidge: Camberidge
University Press , 1982) , pp. 263-264,302-324.

ٕٛػ أوفى ترجمة مستءيضة في سيرة القا ي الءا ال تلر التي أعدها صديقه ونا به فػي ديػواف
االنشاا في ببلد الشاـ عماد الدين االصء اني في كتابػه (خريدة القصر .)...ينظػر :عمػاد

الػػدين االصػػء اني :خريػػدة القصػػر وجريػػدة العػ ػصر (قسػػم رػػعراا مصػ ػر)ل تحقيػػر :رػػوقي
ي (القاهػرة :م بعة لجنة الت لي والترجمة والنشرل )ٜٔ٘ٙل جٔل صٖ٘.٘ٗ-
ٕٜػ من اقيم الدراسات األكاديميػة عػن القا ػي الءا ػا ينظػر :رػكيال هاديػة دجػاني :القا ػي
الءا ا عبػد الػرحيم البيسػاني العسػقبلني (طٕل بيػروت :م سسػة الدراسػات الءلسػ ينيةل

.)ٜٜٜٔكم ػػا اف هادي ػػة ال ػػدجاني نال ػػت رػ ػ ادة الماجس ػػتير م ػػن الجامع ػػة األمريكي ػػة ف ػػي

بيروت عاـ (ٔ )ٜٔٙعػن رسػالت ا الموسػومة " :أدب القا ػي الءا ػا "ل وحصػلت أيضػاف
على ر ادة الدكتورال من جامعة متشرن آف آربور عن أطروحت ا الموسوعة
AL- Qadi AL-Fadil: His Life and Political Significance.

ٖٓػ حوؿ مف وطات رسػا ا القا ػي الءا ػا واإلرػارة الػى أمػاكن وجودهػا فػي المتػاح ودور
الكتػإ والمكتبػات العالميػة ينظػر :بروكلمػػافل كػارؿ :تػاريا األدب العربػيل ترجمػة :السػػيد

يعقوب بكرل مراجعة :رمضاف عبد التواب (القاهرة:دار المعارؼل ٘)ٜٔٚل جٙل ص.ٜ
.31- Cahen, Cl: " AL – kadi al – Fadil " , EI2 , VOL. IV , PP, 376-377

ٕٖػ ابن خلكاف ل وفيات االعياف ل جٙل صٕ.ٙ
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ٖٖ ػ ينظػػر :محيػػي الػػدين بػػن عبػػد الظػػاهر :الػػدر النظػػيم مػػن ترسػػا عبػػد الػػرحيمل تحقيػػر :احمػػد
بدو (القاهر :مكتبػة ن ضػة مصػر ل )ٜٜٔ٘لالقا ػي الءا ػا :ديػواف القا ػي الءا ػال

تحقير :احمد بػدو (القػاهرة :دار المعرفػةل ٔ)ٜٔٙل القا ػي الءا ػا :رسػا ا القا ػي
الءا ال دراسة وتحقير :علي نجم عيػسى (بيروت :دار الكتإ العلميةل ٕ٘ٓٓ).
ٖٗػ ما كتبػه العماد االصء اني في هدل المناسبة ينظر :الءت ،القسيل ص٘ .ٛوجػاا بمػا يوافقػه
ايضػ ػاف ف ػػي الرو ػػتينل جٖل صٕٕٕ ٕٕٗ-ه ػػدا ال ػػى جان ػػإ كت ػػاب آخ ػػر بقل ػػم العم ػػاد
الصػػء اني نيابػػة عػػن السػػل اف صػػبلح الػػدين االيػػوبي موجػػه الػػى الػػديواف العييػػي فػػي برػػداد

حملػػه الرسػػوؿ ػػياا الػػدين الش ػ رزور يبشػػرهم بػػالءت .،ينظػػر :الءػػت ،القسػػيل ص-ٜٙ
.ٜٚ
امػػا مػػا كتبػػه القا ػػي الءا ػػا حػػوؿ اسػػترداد بيػػت المقػػدسل ينظػػر :احمػػد الحسػػو وعبػػد

الواحد الرمضاني :رسالتاف لصبلح الدين االيوبي بعػث ب مػا الػى الفليءػة العباسػي الناصػر
لدين ا حوؿ تحرير القدس سنة ٖ٘ٛهػ وما سبر ذلر م ػن انتصػارات " دراسػة وتحقيػر

"ل بحث منشور في مجلة الموردل مؤٙلعٗل لسنة ٜٔٛٚل ص .ٕٕٕ-ٕٔٚوجرن

اختيار هدل الرسالة كنموذج تنصإ عليه الدراسػة نتيجػة لجديػة الج ػود التوةيقيػة المنصػبّة
على الرسالة ولتناةرها في ةنايا بعػم المصػادر االوليػة كالرو ػتينل جٖل صٖٕٕٖٓٔ-

ومءػػرج الكػػروبل جٕل ص ٔٛٛوفػػي وفيػػات االعيػػافل جٚل صٓ ٔٛٙ-ٔٛفػػي حػػين
ان ا هنا جاات كاملة محققة ألير مجتيأةل هدا الى جانإ اف الرسالة كانت مو ػ اهتمػاـ
العديد من المحققين دوف اف تجر علي ا دراسة تاريفية  /نقدية.
كتبت الى ديواف الفبلفة
واخيراف جاا ياا الدين بن االةير برسالة طويلة عن هدل المناسبة ُ
العباسػػية بالنيابػػة عػػن صػػبلح الػػدينل ينظػػر :رسا ػا ابػػن االةيػػرل (نشػػرة انػػي المقدسػػي) ل

ص.ٔ٘ٙ-ٜٔٗ
ٖ٘ ػ ػ ػ اب ػ ػػو ر ػ ػػامة :الرو ػ ػػتينل جٖل صٕ٘ٔ ٖٔ٘-؛ اب ػ ػػن واص ػ ػػا :مء ػ ػػرج الك ػ ػػروبل جٕل
صٔ ٕٔٚ-ٔٚ؛ ابن خلكاف :وفيات االعيافل ج٘ل ص.ٕٓٚ
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 ٖٙػ ػ اب ػػن ر ػػداد :الن ػػوادر الس ػػل انيةل صٕ ٛ؛ اب ػػن االةي ػػر :الكام ػػال جٓٔل ص ٔ٘ٙ؛ اب ػػن
واصا :مءرج الكػروبل جٕل صٕٗٔ ؛ ابػو رػامة :الرو ػتينل جٖل صٕٕٔ ؛ العمػاد
االصء اني :الءت ،القسيل ص٘.ٛ
ٖٚػ المبل جاسػمل ناصػر عبػد الػرزاؽ :االسػتراتيجية الج اديػة ودورهػا فػي تحريػر القػدسل مػ تمر
القدس السنو ال الثل جامعة تكريتل ٕ ٖ-تشرين االوؿل ٕٔٓٓل صٕٖ٘.
ٖٛػ أبو رامة :الرو تينل جٖل ص.ٕ٘ٙ
 ٖٜػ كتػػإ القا ػػي الءا ػػا التػػدكرة التػػي أُرسػػلت الػػى الػػديواف العييػػي ببرػػداد علػػى يػػد الف يػػإ
رم

الدين بػن الػوزير أبػي المضػاا سػنة (ٓ٘ٚه ػ ٔٔٚٗ /ـ) .ينظػر :القا ػي الءا ػا:

رسػػا ا القا ػػي الءا ػػال دراسػػة وتحقيػػر :علػػي نجػػم عيػ ػسىل صٓٓٔ .ٔٓٔ-وكتػػإ
القا ي الءا ا أيضاف كتاباف آخر يبشر فيه بءت ،ح ينل ينظر :المصدر نءسهل صٖٕٔ.
ٓٗػ ينظر :فصا من كتاب أنش ل العماد االصء اني عن صبلح الدين الػى دار الفبلفػة العباسػية
سػػنة (ٖ٘ٚهػ ػ ٔٔٚٚ/ـ)ل ينظػػر :العمػػاد االصػػء اني :البػػرؽ الشػػاميل تحقيػػر :مص ػ ءى
الحيار (عماف :م سسة عبد الحميد رػومافل )ٜٔٛٚل جٖل صٔ .ٚوكتػاب آخػر مػن

أنشاا العماد أيضافل ينظر :المصدر نءسهل تحقير :فال ،صال ،حسين(عماف :م سسة عبد
الحميد رومافل )ٜٔٛٚل ج٘ل ص.ٕٔٚ

ٔٗػ ػ م ػػاؿ ذلػػر ينظػػر :رسػػا ا ابػػن االةيػػر (نشػػرة المقدسػػي)ل ص٘٘ٔ ؛ العمػػاد االصػػء اني:
الءت،ل صٕ.ٛ
ػث ًّؿ ذلػػر علػػى سػػبيا الم ػػاؿ ال الحصػػر :ابػػن رػػداد النػػوادر السػػل انيةل صٔ ٛ؛ ابػن
ٕٗ ػ مػ ّ
االةير :الكامال جٓٔل صٗ٘ٔ ٜٔ٘-؛ ابن واصا :مءرج الكروبل جٕل صٕٗٔ.

ٖٗػ نقصد ب م كبلف من العماد االصء اني والقا ي الءا ا و يػاا الدين بن األةير.
ٗٗػ العماد االصء اني :الءت ،القسػي فػي الءػت ،القدسػيل تقػديم وتعليػر :ابػراهيم رػم

الػدين

(بيػ ػ ػػروت :دار الكتػ ػ ػػإ العلميػ ػ ػػةل ٖٕٓٓ)ل صٜٚل اال اف ذلػ ػ ػػر ال يقلػ ػ ػػا مػ ػ ػػن ر ػ ػ ػ ف

استع ػ ػدادات الجان ػػإ الص ػػليبي لل ػػدفاع ع ػػن بي ػػت المق ػػدسل وللميي ػػد م ػػن التءاص ػػيا ع ػػن
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()ٔٚ

العدد ()ٙ

حييراف (ٕٓٔٓ)

استعدادات الصليبيين الدفاعية داخا بيت المقدس قبا استردادها على يد صػبلح الػدين

ينظ ػػر :الرام ػػد ل عب ػػد ا س ػػعيد محم ػػد :صػ ػػبلح ال ػػدين والص ػػليبيوف (بي ػػروت :المكتب ػػة
الءيصليةل ٘)ٜٔٛل صٕٗٓ. ٕٓ٘-
٘ٗػ ابو رامة :الرو تينل جٖل صٕٕٕ.
ٗٙػ العماد االصء اني :الءت ،القسيل ص.ٛٛ
ٗٚػ نءسهل ص.ٛٚ
ٗٛػ نءسهل ص.ٜٙ
ٜٗػ ياا الدين بن األةير :رسا ا ابن األةير (نشرة المقدسي)ل ص.ٔ٘ٙ
ٓ٘ػ ابن االةير :الكامال جٓٔل صٔٓٗ.
ٔ٘ػ الحسو والرمضاني :رسالتاف.......ل ص.ٕٔٛ
ٕ٘ػ ػ نءسػػهل ص ٕٜٔ؛ العمػػاد االصػػء اني :الءػػت ،القسػػيل ص ٜٙ؛ ػػياا الػػدين بػػن االةيػػر:
رسا ا ابن االةير (نشرة المقدسي)ل صٗ٘ٔ.
ٖ٘ػ نءسهل والصءحة.
ٗ٘ػ جإل ظ ور صبلح الدينل صٕٕ٘.
٘٘ػ الحسو والرمضاني :رسالتاف.......ل ص.ٕٔٛ
٘ٙػ من اجػود الدراسات التي كتبت عػن اسػتبلب بي ػت المقػدس مػن قبػا الصليبيي ػن وأةػرل علػى
بناا ةقافة الج اد لدن األمة االسػبلميةل ينػػظر :الجػومردل جييػا عبػد الجبػار :القػدس بػين

االسػ ػػتبلب واالسػ ػػتردادل دراسػ ػػة فػ ػػي بنيػ ػػة ةقافػ ػػة الج ػ ػػاد (ٖ٘ٛ-ٜٗٛهػ ػ ػ -ٜٔٓٙ /

ٔٔٛٚـ)ل م تمر القدس السنو الراب ل جامعػة تكريػتل ٕ ٖ-تشػرين االوؿل ٕٕٓٓل
ص.ٖٖٜ
٘ٚػ الحسو والرمضاني :رسالتاف.......ل ص.ٕٔٛ-ٕٔٚ
٘ٛػ رسا ا ابن االةير (نشرة المقدسي)ل صٓ٘ٔل وينظر :العماد االصء اني :الءت،ل صٓ.ٛ
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استرداد صبلح الدين األيوبي لبيت المقدس سنة (ٖ٘ٛهػ ٔٔٛٚ /ـ) من خبلؿ...
د .علي حسين علي

ٜ٘ػ ػ الحسػػو والرمضػػاني :رسػػالتاف.......ل صٕٕٓ .وينظػػر فػػي ذات المعنػػىLane – :
Poole , Saladin , p. 226-227.
ٓٙػ ابن واصا :مءرج الكروبل جٕل صٖٕٔ.
ٔ ٙػ ػ اب ػػن ر ػػداد :الن ػػوادر الس ػػل انيةل صٔ ٕٛ-ٛ؛ اب ػػن االةي ػػر :الكام ػػال جٓٔل ص ٔ٘ٙ؛
المقريي ل احمد بن علي :السػلوؾ لمعرفػة دوؿ الملػوؾل محمػد مصػ ءى زيػادة (القػاهرة:

دار المعارؼل )ٜٔ٘ٙل جٔل القسم االوؿل ص.ٜٙ
ٕٙػ ػ ابػػو رػػامةل الرو ػػتينل جٖل ص ٕ٘ٛ؛وينظػػر كػػدلر :العمػػاد االصػػء اني :الءػػت ،القسػػيل
ص.ٛٛ
ٖٙػ سورة الدخافل االيات ٕ٘.ٕٛ-
ٗٙػ ابن مجير الحنبليل عبد الرحمن بن محمد العليمي :األن

الجليا بتاريا القدس والفليػا

(بيروت :دار الجيال ٖ)ٜٔٚل جٔل ص.ٖٖٜ
٘ٙػ الرريد بن بدر النابلسي :أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن بدرل المعروؼ بمدلويه وهو
لقػػإ كػػاف ينبػػي بػػه الررػػيدل وكػػاف رػػاعراف محسػػناف عػػاش وتػػوفي فػػي دمشػػر سػػنة (ٜٙٔه ػ /

ٕٕٕٔـ) .ينظر :ابن خلكاف :وفيات االعيافل ج٘ل ص.ٕٙٙ

ٙٙػ ابو رامةل الرو تينل جٖلصٗ .ٕٙ٘-ٕٙوللمييد من التءاصيا ينظر :ابراهيمل محمود:

فلس ين في األدب العربي زمن الحروب الصليبيةل منشور في كتاب الصػراع االسػبلمي –
االفرنجػػي علػػى فلس ػ ين فػػي القػػروف الوس ػ ى (بيػػروت:م سسػػة الدراسػػات الءلس ػ ينيةل

ٗ)ٜٜٔلص.ٖٜٗ
 ٙٚػ للمييػد مػن التءاصػػيا عػن ذكػرن دخػػوؿ الصػليبيين بيػت المقػػدس وأعمػال م الوحشػية تجػػال
المسػ ػػلمين في ػ ػػال ينظػ ػػر :مج ػ ػوؿ:اعمػ ػػاؿ الءرنجػ ػػةل ترجمػ ػػة :حسػ ػػن حبشػ ػػي (القػ ػػاهرةل

)ٜٔ٘ٛلص.ٕٔٓ-ٔٔٛ
ٙٛػ العماد االصء اني :الءت ،القسيل ص.ٜٛ
ٜٙػ نءسهل ص٘.ٜٙ-ٜ
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()ٔٚ

العدد ()ٙ

ٓٚػ نءسهل ص.ٜٙ
ٔٚػ ابن واصا :مءرج الكروبل جٕل صٖٕٔ.
ٕٚػ رسا ا ابن االةير (نشرة المقدسي)ل ص٘٘ٔ.
ٖٚػ نءسهل صٔ٘ٔل ٕ٘ٔل ٖ٘ٔل .ٔ٘ٙ
ٗٚػ نءسهل صٕ٘ٔ.
٘ٚػ نءسه والصءحة.
ٚٙػالحسو والرمضاني :رسالتاف...ل صٕٔٚل ٕٔٛل .ٕٜٔ
ٚٚػ نءسهل ص.ٕٔٛ
ٚٛػ نءسهل ص.ٕٜٔ
ٜٚػ نءسه والصءحة.
ٓٛػ نءسهل صٕٕٔ.
ٔٛػ نءسه والصءحة.
ٕٛػ العماد االصء اني :الءت ،القسيل ص.ٚٛ
ٖٛػ نءسهل صٚٛل ٔٛل .ٜٙ
ٗٛػ نءسهل ص.ٜٚ
٘ٛػ نءسه والصءحة.
ٛٙػ نءسه والصءحة.
ٛٚػ ابو رامة :الرو تينل جٖل ص.ٕٖٜ-ٕٖٛ
ٛٛػ العماد االصء اني :الءت ،القسيل ص٘.ٜ
ٜٛػ نءسهل ص.ٜٛ
ٜٓػ نءسهل ص.ٜٚ
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حييراف (ٕٓٔٓ)

استرداد صبلح الدين األيوبي لبيت المقدس سنة (ٖ٘ٛهػ ٔٔٛٚ /ـ) من خبلؿ...
د .علي حسين علي

ٜٔػ ابو رامة :الرو تينل جٖلص.ٕٗٙ
ٕٜػ نءسهل ص.ٕ٘ٙ
93- Ehrenkreutz , Saladin , New York , 1972 , p. 205.

ٜٗػ العماد االصء اني :الءت ،القسيل ص.ٛٙ
ٜ٘ػ ابو رامة :الرو تين :جٖل ص.ٕٜٙ
ٜٙػ العماد االصء اني :الءت ،القسيل ص.ٛٛ
ٜٚػ رسا ا ابن االةير (نشرة المقدسي)ل ص.ٔ٘ٙ
ٜٛػ الحسو والرمضاني :رسالتاف...ل صٕٕٔ.ٕٕٕ-
99- Ehrenkreutz , Saladin , p. 222
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