أما قبل:
قبل أن يشكل صالح الدين األيوبي نقطةحاسمةة يمي رما ال البمالص اليم وببة لقبمل بولمد نمنصفا بمن نيم

قمان

رقاابًا كان الي وبوون قد أسسوا أ بع إبا ات ص وببة يي الاها لإنطاصبة لبوت الةقدس لطااب س .
للقممد الف م الةن لممون يممي ربديممد أللممي الةوالمممات بممون الةس م ةون لالي م وبوون إذ يالعممما نع ممم إلممي بعاكممة
الوابوك سنة  636م الفي انفيا يومما مةما بمن البطماص لمي ال مع منمع م مي هاقمل إبب ااطمو المالم لبما رالهما
بن بوالمات بون الطايون لغما ات بمن المالم إم إذممانم ل يباسموون لجيمع الماامة لبما رب مل نمع كفم

لاألجص العابي بن نطوالت كبطولة الب ب ة اليباسي الةعفي 0

الفما ال

صةمما أي ممف ال مماطةوون عبةمما نعممد يممي رباامما الةممدن الفممي احف ممما اليم وبوون لأ غةمموه م ممي االنسممباص إلممي

بالجه )1(0

أ سممالن ال م

لاسمممل الفمما ال نط موالت الةس م ةون بممن السمماللقة األر مااك لم ممي أسممم الس م طان الس م موقي أل م

انفي مما م ممي اوبب ااط ممو البوانط ممي لب ممانوس جي ممولنس ي ممي بوقع ممة ب مماناكات س ممنة363ه1011-م لح مما بو ممت
الةقدس لالاب ة لأنطاصبة لح م

البوانطوون )2(0

لأسما اوبب ااطمو الالبماني جيمولنس بقابمل يديمة كبوماي لار اربمة لم يما

منمما

للقد اشفاطوا وطالق ص ة البالص الي وببة شاطون أساسوون هةا -:

 -1أن ركون األباصن الةقدسة يي ي سطون هي المدف 0

 -2أن ركممون ربممت إش مااف الكنبسممة لرمممدف بممامةم إلممي رقممدي الةسممامدي لةسممببوي الشمماق بممن

م الةس م ةون

لحةاية قبا الةسبف لكنبسة القبابة لالبماج بن امفداءات الةس ةون لأن يبةل الةشا ك يي ه البالص

إشا ي الي و

)3(0

دوافع الحروب الصليبية:

مقمد البانما أل بممان الفماني بمنرة اًا يممي بمةمع األسمماق ة نةدينمة ك وابونمت ال انسممبة يمي الفمابن لالعشماان بمن نممويةبا

/رشماان الفمماني مممام 1001م ح مما بةف مون مممن لةبممع جل أل بمما لحشمموج لمبةة بممن األبمااء لال اسممان لالعابممة
لطانمما()3يعكممس الممدلايع البقبقبممة ل بممالص الي م وببة لالفممي رنومممت بممون جايممع جينممي لتلمما اقفيمماج
لألقممي عبممع
ً

لإالث سباسي 0
-1

الدافع الديني-:

ناع الةناطق الفي شمدت حباي الةسبف م بع السالم لإنقاذ قبا بن أيد الس ةون الةبف سون –صةا لص م أل بان

يي لطانع -إ إنقاذ البماج النيا ى بن األذى لااللطماج ال

ييوبم له يي طااقم إلي بوت الةقدس0

لهنما يةكممن إإبممات كم ص هم االجممماءات ناوشمما ي إلممي أ أحممد كبمما الةممن لون األل بوممون الم

يمماى نممنن حمماالت

االلطماج كانت ياجيمة لأن الةسمببوون رةفعموا نقسمف لايما بمن الباامة الدينبمة لغوما الدينبمة يقمد شمودلا الكنما س

لاألجياي للةعوا يي بكفبارما كفبًا جينبة بفنومة يي الالهوت)0(0

-2الدافع االقتصادي-:

لاء يي لطاص البانا قو السود الةسمبف م بمع السمالم (:إنكم سمفنل لن بو ااإمًا م بةمًا) لذكما الةمنرةاان
ال ) ()6للص م أقممالب تسممبا نقولممع(-:هممي أقممالب تسممبا
نةمما لمماء يممي الفممو اي ( -:ه م األ
ر ممب لبنمما لمس م ً
نمة فما لغناها لل اا نما الفي ال ربيي)0

لقمد لمماص البانمما م ممي أصفمما األلرما حساسممبة لإإمما ًي ل بةاسممة حوممث كممان شمةا غمماص أل لبمما يعمماني بممن سمموء
لسممباجي ن ممام اوقطمماع نةس ممال ع الةعاليممة لانفش مما األلب ممة لب مما رالهمما ب ممن ل مماف
األحمموا االقفي مماجية

لبماممة ( )1لم لا ارمممت األن مما صمموص بمالج الةشمماق اوسممالبي ن ناهما لإ اا ممما لهم ا بما سممونكد اسممفع اا
أحداث البالص الي وببة .

-3الدافع السياسي -:
(

المموم هو لوا لسو ة ل دياع ) يبدالً بن انف ا السماللقع حفمي يقفبةموا نمبماي م بمالج الب قمان إلمي

مواص أل با ال اببة يم

بمالةفم يي مقا جا ه (. )2

ه ا الشعا اسففا اليم وبوون لكمل بمنم يب مي بطابعمع لأهدايمع البقبقبمة

ل

أن ه م البةممالت هممي الوحوممدي القمماج ي م ممي روحوممد الي م

لطانع  ( _:لقد تن الابان ال
يااق تلا  ).لاعدج البع

أبما البانما يقمد أى

لالق مماء م ممي الباليممات الدال بممة حوممث قمما يممي

عبع ربولون لد اوسالم ر ا األس بة الفي ارب ها يااق بمنك حفمي ا ن لمد

جلايع ألا يةكن أن رند ج ربت ه الدلايع .

الحمالت الصليبية -:

أإمما لطمماص البانمما حةاس مًا شممديدًا حوممث رممدايع المةبممع ل اكمموع بممون قممدبي البانمما لأجاء يةممون اولممال
ل ةسممبف لاالسممفةارة يممي إنقمماذ قبمما بممن أيممد بدنسممبع لرباامما األبمماصن الةقدسممة ي مي ي سممطون لرعبوممد طااقممما

ل بممماج الةسممببوون للقممد حممدج البانمما بومممداً لبممدء البمماص يممي موممد الع م اء  10أغسممطس تص سممنة 1016م بممن
العممام الةقبممل لركممون القس ممطنطونبة هممي نقطممة رمة ممع المومموا لالنطممالق لهممو بم م لا يعطممي ال اصممة لفمة ممع
المووا لالفبشوا نالبالص الةقدسة لالفي رشكل طااقمًا ل ة ماي لالفب مل بمن الم نوص للاصمة نالنسمبة ل ةممابون
لقطاع الطاق (.)3

الحملة الصليبيه األولى-:

رشك ت البة ة الي وببة األللي بن حة فون  -:حة ة الشعوص لحة ة األبااء .

أبما حة ممة الشمعوص يقممد رشمك ت نقبمماجي نطمماس الناسما – أصفمما الةفبةسمون ل بممالص اليم وببة – للالفمما الة ممس
لقد لةت أصفا بن لةسع مشا أل

ص وبي بع ةم بن الطبقات الدنبا يي شفي بناطق أل با .

لقد انياف اهفةام ه البة ة إلي الس
لغ

لالنم

ي م رنف ما ان مةام القموات اليم وببة الةن ةمة إلومما

بسا مة اوببااطو البوانطي الكسووس كوبنون إلي نق م مبا البس و إلي تسبا الي اى لرةكنم بن هااةة

ياق المبش الس موقي لا ركابم أنشع الم اا إال أنم هابوا لق ت م موم لنموج السماللقة الةسم ةون للم يمن
بنم إال ق ول كان بن بونم نطاس الناسا ال

ماج إلي القسطنطونبة (.)3

-2حملة األمراء -:

لالت يي الةومد الةبدج لووا ل اا ي بن لةبع جل أل با أُط ق م وما اس المبش الةفبد ( )0لب غ

مدج الةبا بون حوالي إمالث با مة ألم
أجى القاجي قس

رولمموا بمن القسمطنطونبة إلمي بةالما تسمبا اليم اى اوسمالببة نعمد أن

الوالء لإلببااطو الكسووس كوبنون ال

ار ق بعم م ي رالاده نالةنن لالعفاج

لب اقة بن المبش

البوانطممي نقبمماجي رمماركووس للمممده ناالن ممةام إلمموم منممدبا رسممةف اليممع لوفممولي ربمماجي المممبش ليممي الةقابممل

ماهممدل نعممدم الفعمما

ل قمماى البوانطبممة

لإممماجي لةبممع األ الممي الفممي كانممت ربممت السممبطاي البوانطبممة قبممل

بوقعة باناكات لاالمفااف ناوببااطو الكسووس سودًا م ي كل الةناطق الفي سببف ونما .
ال نبيما ب طبمة
لجل ت المووا إلي نبقبة ماصةة الس طان الس موقي ق أ سالن الم كمان بشم و ً
لحاصممات المومموا الةدينممة ل غ م ممموجي ق م أ سممالن إال أنممع لم ي ممف يممي الوصممو إلممي بدينفممع لقممد أجى

انسممبانع إلممي المبممل إلممي ا ر مماع بعنواممات الي م وبون لياج يممي قممورم لصممو أسممطو نقبمماجي بورمموبوفس إ م
ان ةام اوببااطو الكسووس نمووشع البوانطبمة إلموم حومث رةكمن بمن أسما يللمة ق م أ سمالن لألالج
ي

رس بةم ل ي وبون ال ابوون ل ي

السمةاح لمم بنمم

للكنمع

الةدينمة ( )1لقمد شممع هم ا االنفيما نماقي جل

أ ل با الةفماججي م مي االن مةام ل بة مة اليم وببة لرم رقسمب الممموج ل سمبطاي م مي الةةالما اوسمالببة حومث
أي ف اوببااطو الكسووس يي اسفاجاج بدن غاص تسبا اوسالببة الفي كانمت رانعمة لإلببااطو امة البوانطبمة قبمل

بوقعة باناكات .

لقد لقعت بوالمات بون ناقي المووا الي وببة لأبااء الساللقة الالم انفيات يوما المووا

الي م وببة إ م ارممممت المومموا الي م وببة ال اببممة لبع م

ال مماق البوانطبممة بممن بممامش إلممي الشممام لقممد أ اج

ماء لصم فم مممن لممالف يممي للمممات الن مما بممون ياقممع
اوبب ااطممو االن ممةام إلمموم يممي حيمما إنطاصبممة إال أن أنبم ً
لال اق الي وببع ال اببة لع فع ينو منع قا د راركووس يي االن ةام إلي القوات الي وببة يي حيا إنطاصبة.
ليممي أإنمماء ذلمما ان يممل ب ممدلان مممن الق موات الي م وببة لبممدأ يسممعي لفبقوممق بطابعممع لقممد نمممف يممي

ربقوق نع ما ( ) إ اريل نع حاص الاها لجما لةسامدرع م ي أمدا ع الساللقة يي سةبساط حوث رةكمن

ب دلان بن اويقاع بون األ بن لحاصةم إو لس لقفل إو لس يب يت الاها لب دلان لكان أل أبوا صم وبي

يبقق بطابعع لكانت الاها أل إبا ي ص وببع يي الشاق إ اسفولي ب مدلان م مي سةبسماط لسمالج  .أبما نماقي
القوات الي وببع يقد لص ت إلي إنطاصبة يي أصفوبا رشاان أل  1011م ليالت م ومما حيما ًا شمديدًا اسمفةا
سبعة أشما اسفنمد لاللما الباص الس موقي ياغي سبان نالقوى اوسالببة الفمي كانمت يمي شم ل شماغل منمع ( )
لبالاغ بن لقوع ال اقة بون قماجي الموموا بيما ال اطةبمة –م مي رقاسم الةةالما اوسمالببة نبومث ركمون الشمام

ل ي وبوون لبوت الةقدس ل اطةوون ( )

ناولاية إلي لصو األساطول األل ببة ناوبمداجات لكم لا مابمل إالمث أهم لهمو مابمل الببانمة ( )

صل ذلا أجى إلي سقوط إنطاصبة يي لةاجى األل سنة 311همااة الةوايق 3يونوو حاااان سنة 1011م لبقفمل
بن يوما بن الةس ةون لربوال بسالدها إلي كنا س( ).

للقد لاصل الي وبوون رقدبم لفبقوق بطابعم

إم قما

اةونمد باايقمة لموجيا

ل الفولمع نمالمووا

الحفال بوت الةقدس( ) حوث أبده النيا ى يي بوالت نةا يبفالونع بن بنن لنيمف ل لما لبمالا نيمو
لصايند لربسا اع لمكا إ احف وا الاب ة للص وا إلي بوت الةقدس يي 1يونومو حااماان1011م لأحكةموا البيما

م وما بونةا لصل األسطو الموني إلي يايما يمي  10يونومو حااماان 1011م لاسمفولي م مي بونا مما لأبمد الممبش
الي وبي ناوبداجات لل ياسل األي ل

بن بد المةالي اوبداجات لبماص بومت الةقمدس ال ماطةي ايفبما الدللمة لفقفمع نمالوموج اليم وببة لهكم ا

رةكممن الي م وبوون بممن اقفبممام

غ م صممةوج أهممل بوممت الةقممدس ل حابوفممما ال اطةبممة أ بعممون يوب مًا ربممت البيمما
الةدين ممة ي ممي  22ش مميبان 312هماا ممة الةواي ممق  10يولوو/رة مموي1011م لبالحق ممة المن ممد جال ممل الةس مممد األقي ممي
لا ركمماص أنشممع المم اا

ليممي ذلمما يقممو أحممد بممن لوم (أصممبف الب ممد ببالممة لاسممعة بممن جبمماء الةسم ةون أإمما ت

لمموف ال مااي لاشممة اايه ) ( )1أبمما لمموج يمما
ربو

يقممد أ سممل ل بانمما يبشمما بم م ا النيمما يقمما (-:ن لوولنمما كانممت

إلي كبفوما يي نبا بن جباء الشاقوون يي إيوان س بةان لبعبد ).

(  ) 2لقد مدج القف ي بنبو سبعون أل
لك بن جباء أبببت لبن جبا
نبوث السووف البب

ببةاي ال بي

لبون الفالس الطعن لال اص لق ّة
بوق م

صممل ذلمما لالباليممة اليباسممبة رقم

قفول  .ليي ذلا يقو أبو الة ا األبوو ج ) ( -:
روا

حباء حسنما نالةعاص

لسةا العوالي جاببات ال مايم

ر ل لما الولدان شو

القواجم

الةف مماج لكممل بمما ي ع ممع الب ب ممة الةسممف ما هممو إحالممة الةسممف وفون إلممي

س طانع الس موقي باكبا لق الةعالف نةاليبفع ل شاص لال ل يباك ساصنًا ( ).
لهك ا لاصل الي وبوون يح م م ي بدن لقاى ي سطون ب اًا لبب اًا لاسفولوا م وما ك م با مدا مسمقالن
لب لا قابت اوبا ي الالرونبة الفالفة يي الشاق لهي إبا ي بوت الةقدس لمون م وما لموجيا الم

بق

لقم

ن سمع

حابي القبا الةقدس ( ).

الحملة الصليبية الثانية -:
نة مما الش ممعو نالم م ن

لالفقي مموا من ممد بع م م أبم مااء لحك ممام الةسم م ةون م ممي ال ممفالف ألناس ممم

لبم اهبم لقممد سممامد م ممي نةممو هم ا الشممعو ايجيمماج بطممابع اليم وبوون لاشممفااك الةااممد بممنم يممي بمالةممة الةممدن

لالقاى اوسالببة الفي

شمممدت يممي الوقممت ن سممع بمموالج نعم

الفيممد ل بطمما الي م وبي الممداه

األي مل بمن بممد المةمالي الم

األرانكممة األرمااك الم ين بممايلا كقمموي إسممالببة يفبممة ألم ت م ممي مارقممما بمممام

لكممان أل بممن شممعا نسمموء يع فممع لاقف مااص البطمما بممن بة كفممع هممو الة مما

أل مل النبممة ل فك وما ممن لطو فممع يسموا البة ممة ر مو األلمماى لفب مبل ي سممطون

لببا بة الي وبوون ليي الوقت ن سع رةكن الساللقع األرمااك بمن هااةمة اليم وبوون ممام 313هماامة – 1100م

حوممث ألق مع غمماي كةشممفكون المممبش الي م وبي يممي كةممون أمممد لم م قمماص ب طبممة يقفممل أمممداج كبو ماي لسمماق قا ممد
المبش بوهبةند األل
بن با ع لسفون ألم

بع األساى إلي ق عة نبكسا ( ) ك لا هام المووا الفي لاءت لفبااما لقفمل أصفما

صم وبي لاحفمل ب طبمة نعمدبا أسما أبواهما اليم وبي لاسمفعاج قونبمة لاربم ها ماصمةة لمع

لبقطع طااق اوبداجات بن القسطنطونبة .

ليمي ممام  1101رةكممن اليم وبوون نعمد طممو حيما بممن االسمفوالء م مي بدينممة طمااب س لقف موا

الالا لسبوا الباا لاألط ا

ال لا نعدها بدينة لب مة لبم لا رةكنموا بمن رنسمبس

لغنةوا األبفعة لاألبوا

انع لتلا إبا ي ص وببة يي الشاق اوسالبي ) ) 0
لرالمما كف م

الفمما ال يممي ر مما ال ف ماي نممالكفوا بممن البط موالت كبطولممة األبومما بةممدلج ال م

ألقممع نةشمما كة

بمةومة بن أبااء المند بب دلان األل ب ا بوت الةقدس للبشع يي كةون لقفل بن الي وبوون ل قاً كفو اًا ) (.

رةكمن سمنة  021هماامة بمن ربااما الكفوما

لرباي األحمداث أل أنطما الفيمد مةماج المدين ينكمي الم

بن القاى الشاببة ( ) لنمف مام  032همااة يي جحا لووا اوببااطو البوانطي لقفل لأسما أممداجًا كبوماي
بممنم ( ) ليممي سممنة  033همااممة اسممفعاج حيممن نمما ان ( ) ليممي سممنع  031همااممة اسممفعاج بدينممة الاهمما بممن
أيد الي وبون ك لا انفاع سالج بن أيديم

) ( -:

لقد ر ني الشمعااء بمم ا النيما بمن ذلما قيمودي الشممايل
مط ت م وما كل أشوس ناص

إن الي ا ف يوم صايبت الاها

صال ما يي صد النما ا ي

يفف ال فوح ببش ًاا بفةابع

لبعد اسفشماج مةاج الدين ينكي ( ) رولي ابنع سبف المدين غماي إبما ي الةوصمل بونةما رمولي نمو المدين

ببةوج ح

.

لقد ريدى ل ين حاللوا اسفاجاج ح

يةاق لةومم سنع  032همااة لقفل ب دلان الفماني( )

لسمما ع البانمما يممولون الفالممث إلممي الممدموي إلممي حمماص ص م وببة لديممدي لفعمموا

البسمما ا لالفيممد لم م

األلطا لقد اسفماص لدمورع لواس السانع ب ا يانسا لكنااج الفالث ب ا ألةانبا يسما موا نمووشمم الفمي ريمدت
لما لووا الةس ةون ي رفةكن بن ربقوق أية انفيا ات .

الحملة الصليبيه الثالثة -:

ل يكن يشل البة ة الي وببة الفانبة مام 033همااة هو الةن

الوحود ن باع هوبمة اليم وبوون يمي الشماق للم

ركن هااةة لواس السانع لكنااج الفالث هي المااةة الوحودي يقد حة ت السنون الالحقة أنباء مشاات الم اا الفي
لبقت نالي وبون لكانت السب

ببسالة لكنااج

ل اء إ سا

حة مفم الفالفمة م مي الشماق اوسمالببة يبونةما ريمدى سماللقة المالم

الفالث للنوج ( ) رة كن ساللقة الشام نقباجي الس طان سعوج س طان قونبع بمن همااةفم قماص لماا ووم سمنة 032
همااة يان ةت ي و الي وبوون إلي لمواس السمانع الم

كمان يسمعي الحمفال جبشمق لهنماك قماب م حماص

جبشممق السم موقي بعممون الممدين تنمما ل ج كوممده سممنة  033همااممة

غ م أمممداجه الكبوماي أبمما نمو الممدين ببةمموج

مام 033همااع  .ليي شما ص ا  033همااة هال ق عة تنم

لق مي م مي بمن يومما بمن اليم وبوون لبمن

ييم

همةارممع م ممي المومموا اليم وببة حوممث ارمممع لةمالةممة اةونممد أبومما إنطاصبممة ( )لرةكممن بممن االنفيمما يممي

بوممنم اةونممد أبومما إنطاصبممة ( ) كةمما هممال نممو الممدين ببةمموج حي من حمما م الفممانع ألبمما ي إنطاصبممة لأسمما حمماص
إنطاصبة المديد ( ) يي العام ذارع اسمفولي م مي حيمن ياببمع ( )

ليمي ممام  030هماامة أنما ناليم وبوون

مدي ه اا لأسا مدل الي وبي لوس ون الفاني لاسفولي م ي مدي بدن لقاى ( ) .

لم ممي ببف م

المبمممات كانممت هنمماك همةممات نالبممع م مي البيممون اليم وببة للكممن شمممد العممام 031

همااة لباع أه البيون اوسالببة م ي ساحل ي سطون لهو حين مسقالن ( ) .
ليممي م ممام  031همااممع كممان مةممو

األل بفمممما نمبشممع ل ممال بيمما يممي ال ب ممة الفممي احفممدم يوممما

اليااع بون ليااها شال بن بموما الطمابع يمي المو اي ي لماغام بمن سمواج للكمن نةمماج اقفمااص الممبش اليم وبي

صان لاغام قد اسفولي م ي ل اي ي بيما ال اطةبمة لرةكمن بمن إصم اا مةمو

للبشمع م مي االنسمباص ( ) أبما

أبومما المومموا شممال بممن بمومما السممعد يقممد اسممفعان بنممو الممدين ببةمموج لبعونممع م ممي العمموجي ل ممو اي ي يممي بيمما

ين سل بعع حة ع نقباجي أسد الدين شواكو يي الع  011همااع لبعد أن رةكن أسد الدين بمن إمماجي شمال إلمي
البكم يممي بيمما لالق مماء م ممي بنايسممة لمماغام نكممث شممال نعمممد لنممو الممدين اسممفعان ناليم وبوون لطمماج أسممد

الدين للند يي بيا يعقد الي وبوون العام م ي االسفوالء م ي بيا لحاصما الممبش الةيما لنمد أسمد

الدين يي ب ببس ليي ه ال ب مات البالمة قمام نمو المدين ببةموج نعمدي همةمات م مي البيمون اليم وببة يمي
الشام لقطع اوبداجات من ب ببس لاحفل حين حا م نعد أن قفل بن الي وبوون مشماان أل مًا لأسما لةبمع بمن
صان عبع نةا يي ذلا بوهبةند الفالث أبوا إنطاصبة ل اةوند الفالث أبوا طااب س للوسم ون الفالمث لهومو الفمابن (

) يعقد الي وبوون الي ف بمع أسمد المدين الم

لم يكمن يع م نانفيما ات نمو المدين ببةموج لانسمببت الموموا

الي وببع بن بيا لماج أسد الدين نمبشمع إلمي الشمام يمي ذ البممة سمنة  001هماامة ( ) بونةما لاصمل نمو

الدين ببةوج انفيا ارع لرةكن بن هااةةالي وبوون يي نانباس لالسبطاي م وما سنة  060همااع ( ) .

بزوغ فجر صالح الدين-:

صانت العوجي الفانبة ليالح الدين إلي بيا نيببة مةة أسمد المدين شمواكو يمي ببمع ا لما سمنة 062

همااممة حوممث ل م يممنس أسممد الممدين شممواكو غممد شممال لربال ممع بممع الي م وبوون ( ) للقممد الفقممي لممبش الةس م ةون

نالي وبوون

ال م بةًا يمام ال ان
ياقفف وا قفا ً

لل ع البةد لسا أسد الدين نعد كسا ال ان إلي اوسكند اة ية كما لاسفناص

م وما ابن ألبع صالح الدين لماج إلي اليعود ية كع ( ) إ صالف شال أسد الدين من اوسكند اة نبةسون

أل

جينا ينلانع إ لي ذلا للاج صالح الدين بنما لس ةما إلي الةيااون لماج إلي الشام يي ذ القعدي ( ).
أبا العوجي الفالفة ليالح الدين إلي بيا يكانت لةوالمة لبش مةو

بيا لذلا يي بنفيم

شمما ببمع األل

بيا للقع شال يي أسا صالح الدين ال

األل الطابع يي االسفوالء م ي

لقمد سما ع اليم وبوون منمد سمةامم لنبمن هم ا الممبش نالاحومل ممن

ال منمد ببمة الب ب مة لبعمد المفب ل بمن شمال ألمبس
قف ع نال ً

الب ب ة العالد أسد الدين شواكوي ل عة الو اي ي ( ) لبعد ليارع البس صالح الدين بن أيوص بمن شماج ل عمة

الو اي ي ( ) لمندبا م نو الدين ببةوج نالةناب اات الفي ردبا لد صالح المدين أ سمل لمع ألما األصبما يبما
الممدين شممةس الدللممة رو انشمما ال م

رممولي الفيممد ل ةف م باان ( ) كةمما ريممدى صممالح الممدين بن سممع ل مومموا

الي وببة الطابعة يي االسفوالء م ي بيا لذلا نةعالنة المووا الشاببة الفي أ س ما نو المدين( ) .لشممد

مام  066همااة اهفةام صالح الدين ببع

اوصالحات الدال بة كإنشماء الةمدا س لقطمع األذان نبمي م مي

لوا العةل لما ق اي الشبعة ك لا شاع يي مةا ي سو القاهاي

لمون م مي ح ااسمفع بمماء المدين ق ااقموا

ك م م م م م م م لا بم م م م م م ممدأ همةارم م م م م م ممع م م م م م م م ممي الي م م م م م م م وبون لأبم م م م م م ممن الطاا م م م م م م ممق بم م م م م م ممون بيم م م م م م مما لالش م م م م م م ممام ( ) .

ماء م ممي ببممة نممو الممدين ببةمموج ربيبممة بيمما ل باليممة
ليممي سممنة  061همااممة أم ممن صممالح الممدين بنم ً
اليباسبة يي ن داج للط ل ب ب ة اليباسي الةسف ئ نال ع م ي بنابا بيا .
لأل صالح الدين يي نيا السنة لإشامة البق ( ) لقام نالعديد بن اوصالحات ( ) لقمد ر نمي

الشعااء ننمةا صالح الدين لبن ذلا قو ماق ة الدبشقي ( ) -:

بشاياً نالة وك بن ت شاذ

أصبف الة ا نعد ت مبود

لغدا الشاق يبسد ال اص ل قو

م لبيا راهو م ي ن داج

با حولها إال نعاٍم لحاٍم

إشراق شمس صالح الدين

لص ول ال ناج يي ال والذ

-:

يي مام  061همااة رمويي نمو المدين ببةموج الم كمان نمو ًا ل مدين لممدلانًا م مي أمدا مع اليم وبون ( ) ي من
الي وبوون ال اصة سانبة السفعاجي با لاع بمن أيمديم يمي الشمام للكمن صمالح المدين كمان لمم نالةاصماج حومث
ريدى لم لرةكن بن إماجي روحود لنوج الةس ةون لأب اا م يي الشام لإمداج المنوج ل فيد ل بطا الي وبي

( ) .0

للقد حدإت العديد بن الةوالمات بمن الةوالممات بمون صمالح المدين لاليم وبون كمان يومما النيما ح بمف

صالح الدين ك لا قام بمدم حين بوت األحاان ( )  .للكفماي بما لبمق ناليم وبوون بمن هم اا لقف مي المطالا

إلي مقد هدنة بع صالح الدين ( ) اسف ما األلوا يي روحود المبمة اوسالببة ( ) مندبا لاق الي وبوون
المدنة يي مام  011همااة ناسفوال م م ي قاي ة ل ةس ةون لاج صالح الدين نمووا كفب ة لفنجي

أ ناط لبمن

بعممع بممن الي م وبوون لنمممف يممي ذلمما ( )  .للقممد شمماع صممالح الممدين يممي للممع لطممة رةكنممع بممن الق مماء م ممي

لووا الي وبوون ليي سنة  013هماامة 1111/م شماع صمالح المدين يمي رن وم لطفمع

حومث مةمد إلمي إ هماق

الي وبون قبل االشفباك بعم حفي ر لمع النيما م موم يمي بعاكمة حطمون لكمان ممدج اليم وبون اإنمون لإالإمون

أل ًا ل ي ت بنم إال نبو با فون لبةن لقع يي األسا الة ا لبانس الكاك أ ناط لألمي الة ما ل ما
صفوالن ( )  .للقد ر ني الشعااء بم ا النيا لبن ذلا قو العةاج ) ( -:

يا يوم حطون لاألنطا مانسة

لبالعمالة للع الشةس قد عبسا

أيت عبع م ب الك ا ببفق اًا
-----------------

بع اًا لد لاألن

قد رعسا

------------------

لبعد بعاكة حطون رانع صالح الدين انفيا ارع السااعة م ي الي وبوون ياسفولي م ي بع
الي وببة يي العام ن سع لرةكن بن رطموا بع

لالناصماي لربسمما اة لحب مما ………….الممل
حفممي اسفس م ةت يممي  21ل م

لغوماه

البيون لالقمالع

بالج الشمام يمي أقمل بمن إمالث سمنوات إم اسمفولي م مي مكما

للم يممدم األبمما م ممي بومت الةقممدس أصفمما بممن أسممبوع حوصممات عبممع

 013همااممة 12/أصفمموبا  1111م لجلى صمموت الةممنذن يممي الةسمممد األقيممي

لانا لا صالح الدين الي و

ال هبي بن يوق ربة اليباي ( ).

للقممد جيعممت انفيمما ات صممالح الممدين اليم وبوون إلممي نب م لاليممارم لر ببممة نممداء البانمما لاامممو

الفممابن لرممومما

لبش بن أصبا المووا الي وببة ل إببااطو ألةانبا نمبشع لب ا إنم ف اا نمبشع لب ا يانسا نمبشع.

لشاع صالح الدين يي إمداج المووا اوسالببة لجموي لةبمع أبمااء الةسم ةون ل ةشما كة يمي المدياع ممن

بوت الةقدس لاأل الي اوسمالببة لرةكمن صمالح المدين بمن هااةمة الموموا اليم وببة منمد رمل الةيم بون قماص

مكا ( ) .

لرواص ت اوبداجات ل ي وبون بونةا ل ُيم

الب ب ة اليباسي ط

صالح الدين نالةعونمة ( ) لبعمد

يشل الي وبون يي االسفوالء م ي الةدينة نعد حيا ها ( ) ماج ب ا يانسا إلي بالج بونةما قماج افشما ج ق م
ا ألسممد المومموا الي م وببة لالسممفوالء م ممي بوممت الةقممدس للكنممع الممطا يممي النمايممة إلممي ط م

الي م ف يوقعممت

ار اربممة الاب ممة يممي ش موا 010همااممة /سممبفةبا أي ممو 1112م لممفع ن انفممماء البة ممة الي م وببة الفالفممة ليش م ما يممي
الوصو إلي بوت الةقدس ) (.

غروب شمس صالح الدين -:
نعممد انق مماء لطمما البة ممة اليم وببة بنبممو سممفة شمممو انفقممل صممالح الممدين إلممي لموا

بممة يمموم األ بعمماء

الس ممانع لالعشم ماان ب ممن صم م ا س ممنة  011هماا ممة /ب مما س تذا 1113م لق ممد ر مماك ل اء م ممدلًا ياا ممد أن ي ممفم
األ المي اوسممالببة إلماية إلممي سمبعة لأ بعممون ج هةماً لجينمما اً لاحمد لسممبعة مشما للممداً ذكم اًا لابنمة صم واي ( )

.لاأله بن ذلا ك ع سواي مطاي لبطولة ناج ي ل ينم

الحملة الصليبية الرابعة -:

بونم

الابان بف ما نعد سواء يي الشاق أل ال اص ( ) .

نعممد ليمماي صممالح الممدين األيمموبي رويمممت األ الممي اوسممالببة بممون أبنا ممع لإلوانممع ( ) لقممام الن مااع

لانباي كل طاف إلي طاف ألا حفي سبطا الة ا العاج ألو صالح الدين م ي بيما لبع م بمالج الشمام

للق ممد أغ ممات هم م الن اام ممات اليم م وبوون نإم ممداج حة ممة صم م وببة انع ممة جم مما إلوم مما البان مما أنوس ممنت الفال ممث س ممنة 013

همااة1111/م

للكن لموج ه البة ة انيايت إلي بباللة إل اع الكنبسمة الشماربة األ إوذكسمبة ل كنبسمة ال اببمة الكاإولبكبمة
لبباللة الفش ي بن اوببااطو اسبق انمو وس ال

لده

لال

كان قد اسفعان نالبة ة الي وببة الاانعة ل ق اء م ي إو ي ألبع الكسووس انمو وس .

لهك ا ذاص الشعا ال

).

قالم البة ة الي وببة الفالفة لربال

بمع صمالح المدين

اسففا ل ع الي وبوون لفبقوق بيالبم االقفياجية لبطابعم الشبيبة لالسباسمبة (

الحملة الصليبية الخامسة-:

شمممدت األ الممي اوسممالببة نعم

الةبممالالت الي م وببة ل فوسممع نعممد ربممو البة ممة اليم وببة الاانعممة مممن الشمماق

للقد ريدى الةس ةون لم البةالت لم ي أسم الة ا العاج ( ) لم ي الماغ بمن ربمام الة ما حنما ج بماان

بفوربع ار اربة هدنة بع الة ا العاج لةدي ست سنوات يمي ممام 601هماامة إال أنمع ألم يمدمو إلمي حة مة صم وببة

لديدي م ي الشام لص ت طال عمما إلمي مكما ممام 613هماامة حومث لصمل جلق النةسما لووبولمد السماجس لب ما

هن ا اا أند اع الفاني لب ا قبا

هوو لغواه

لمنممدبا أج ك الة مما العمماج مممدم إبكانبممة الفيممد لممما أ سممل يممي ط م

الةعونممة بممن البكممام لاألبمااء الةسم ةون (

ال
) للةما لالمممت البة ممة صممعوبة االسممفوالء م ممي بوممت الةقممدس يكمما حنمما ج بماان يممي االسممفوالء م ممي بيمما أل ً
ل وصمو إلمي بومت الةقممدس لم لا أ سمل يط م

اوبممداجات لالبةمالت الفمي لصم فع نقبمماجي باللوموس القا مد األم ممي

ل مومموا الي م وببة لكممان حنمما ج ب ماان قممد نمممف يممي االسممفوالء م ممي بمماج الس س م ة يممي جببمماط لقممد رممويي الة مما

العمماج يممي سممانع لةمماجى ا لماي 610همااممة إذ بمما

أسم اً لحانمما م ممي ذلمما البيممن للقممد حممدإت نةورممع نعم

االلطاانات الفي بكنت الي وبوون بن ا ركاص ل اا ةم الةعفماجي بمن قفمل لسماقة لنمم
) ين سل الة ا الكابل بن الة ا العاج يط

لا ركماص أنشمع ال ما ع(

الةعونة لبمدأ سمول العسماصا اوسمالببة يفمديق بمن كمل بكمان للكمن

لبايممل الففمما بممدأت راحم م ممي الشمماق باركبممة ن ممس بمما ا ركبممع اليم وبوون بممن لم اا ناج م ًة نالدللممة البوا يببممة
يماأى الة مما الكابممل لممال ي الفولممع لبةايممة المبمممة اوسممالببة الشمماربة بممن لطمماه للم لا ممما اليم ف م ممي
الي وبوون نشالط ب ااة إال أنم ي وا طةعاً لاغف اا اً ( ).

للكممن ال ممالف الممطارم نعممد ذلمما إلممي قبممو اليم ف م ممي بمما أ اج الة مما الكابممل لبكممون يمموم الفاسممع

مشا بن ل

إمالنا ل شل البة ة الي وببة البابسة م ي الشاق .

الحملة الصليبية السادسة-:

ل ر ق جموي البانا هنااوس الفالث لبكام أل با لفسووا حة ة لديدي م ي بوت الةقدس أذنمًا بيمةبة لذلما

لعوابمل كفوماي ببف ممة بنمما طةبممان ن موذ البانمما المديني م مي ن مموذ حكمام أل بمما السباسمي للكن اليمااع م مي السم طة
لصل نالة ا الكابل إلي حد لع ع يعا

بوت الةقدس بع كل بما حما صمالح المدين م مي اوبب ااطمو ياج اما

الفمماني إبب ااطممو ألةانبمما يممي بقابممل الوقمموف بعممع لممد ألواممع الة مما الةع م لالة مما األشمماف .للقممد رمماجج ياج امما

الفاني م ي الاغ بن إلباح البانا لاامو

الفاسع ( )

للقد رمةعت مدي الف كاج نسببما بوت الةقدس ينمو بن هم ا الةيموا للكمن ياج اما الفماني اسمفطاع نبنكفمع

لبما رمع أن يبيممل م وممما كمديمة بممن الكابممل سمنة 621همااممة ( ) للم يب ما لممع اليم وبوون هم ا اليممنبع نعممدبا
أهدى لم أن س هدية طالةا يش وا يي الوصو إلوما بونةا انياف الة ا الكابمل ممن القمدس إلمي بباصماي الشمام

لنم

أه ما للةما إلي ب كع ) (.

الحملة الصليبية السابعة-:
روالممت األحممداث الةنسممالاة م ممي العممال اوسممالبي يممي ر مما ال فاي لرعممدجت بيمماج ها لكفمما أنطالممما يةممن

حمماص بممون األيمموبوون إلممي همةممات البموا يبوون لهمةممات السمماللقة ه ا ناولمماية إلممي لطمما أمممداء
الممدين ال ماان

م ممي أ

الةس م ةون للطمما الففمما

ال م ين بممدأت همةممارم رممما

لس الةس م ةون

للقد أل الي وبوون ي كالن نمدية يي اومداج لبة ة ص وببة لديدي نعدبا ألا با رار

م ي لياي

الة ا الكابل بن صاامات بون ابنع األصبا اليالف أيوص حاص حين كب ا لغوا بن بمالج المااماي
لابنمع العمماج الفمماني.لبع رطممو الةوالممات لقممع الة مما اليممالف أيموص للا افممع أم للممد ل وممل شممما

الد يي األسا ( ).ليي ر ا األإناء لص ت طال ع المووا الي وببة إلي مكا سمنة  613هماامة

1221 /م همااة لقد انفيا م وما المبش اوسالبي ليي مام  631هماامة رمولي الة ما اليمالف
نم الدين أيوص حك بيا( ) .

للشممي اليممالف إسممةامول بممن انفقابممع لربممال

بممع سمماللقة الممالم إ م بممع الي م وبوون لممد لةبممع أب مااء

األيمموبوون لس م ةم القممدس لطباامما لمسممقالن لغواهمما بممن الةممدن لالبيممون ليممي ل مم همم األحممداث اش ممفدت

همةمات الففما للماءت سم م نالفمديمدات ( ) .لم لا حمال اليمالف أيموص أن يالمئ بوالممة اليم وبون بمبع

بدن لقاى ي سمطون بمن أيمد

الفنايالت ( ) .أبا القوات البوا يببة يقد نمبت يي اسفاجاج بوت الةقدس لبع

الي وبون مام  633همااة ليي مام  633همااة انعقد بمةع لوون و سما حة مة إلمي الشماق لفمدا ك الةوقم
) .للم يسمفم

يممي لو ممة الني م

لربمما إال لمواس الفاسممع ب ما يانسمما لشممدت ر مما ال فماي بمما

(

اليمالف أيمموص ( ) .إم ليارممع

بممن شمميبان سممنة  613همااممة يممفةكن الي م وبوون بممن ربقوممق نع م

االنفيمما ات للاصممة نعممد

لصممو اوبممداجات لم م ( ) .لقممد ريممدت لم م المومموا اوسممالببة نقبمماجي بوبمماس البندقممدا

لقفممل بممنم بقف ممة

م بةة لكان بةن قفل ل بات ألو لواس إ حدإت الةوالممة الباسمةة بومنم لبمون الة ما الةع م رو انشما بمن

اليالف أيوص مند يا سكو له ا بع
لواس ن سع ال

أيااج البة ة لل يمن بمن القفمل إال أسموا لكمان بمن بمون األسماى الة ما

سمن يي جا ابن لقةان نالةنيو ي ألكل الطواشي صببف الةع ةي نبااسفع ( ).

لهكم ا انفمممي أبمما البة ممة اليم وببة السممانعة يممي إالممث الةبممام سممنة  631همااممة ( لرماابن انفما همما بممع غممالص

شةس األيوبوون لسطوع جللة الةةالبا نعد بقفل رو انشا م مي يمد الةةالبما اليمالببة يمي السمانع لالعشماان بمن
شما ببام سنة  631همااة

للقممد ماصممات نشممني جللممة الةةالبمما نع م اليمماامات للاصمم ًة بممون الةةالبمما لاأليمموبوون حفممي روس ممف
الب ب ة اليباسي الةعفي بمون الطمايون لمقمد اليم ف بونمةما يمي إباامل سمنة 601هماامة( ) لب مع الةةالبما حمداً

ل اح

الة ولي م مي الشماق لانف ماع اليم وبوون بمم ا الاحم

(  ) 0لذلما نعمد هااةمة الة مو يمي ممون لمالوت

يي البابس لالعشاان بن ب ان سنة 601همااة أبام لووا الةس ةون نقباجي قطا ( ).

لرولي ال ماها بوبماس عبةما نعمد بمةمة الق ماء م مي الولموج اليم وبي يمي الشماق ( ) 0

يبما القماى

لالةممدن لحط م بعاقممل الي م وبون الواحممد ر ممو األلمما حفممي رةكممن يممي النمايممة بممن االسممفوالء م ممي أقمموى الةعاقممل

اليم وببة يممي الشمماق لهممي إبمما ي إنطاصبممة مممام 666همااممة  .لسم ةت حة ممة صم وببة إابنممة بةمما كممان ينف اهمما نعممد
يش ما يي الوصو إلي األ الي اوسمالببة بويماي قا مدها الة ما لمواس الفاسمع الم

كمان قمد أط مق سمااحع بقابمل

يدية كبواي ( ).

لابممدلا أن ال شممل يممي ر مما ا لنممة أصممبف صممديقًا حةبة مًا ل ي م وبون لك م لا الة ممو حوممث يش م ت لومموا
نشممنت مممن ربممال الط مايون يممي ربقوممق أيممة انفيمما ات حوممث ريممدى لممما الس م طان ل وممل بممن قممالللن لبمماق

ربال ارم لياق لنده لق م أ مايا اليم وبون (  ) 0لانفماع بما نقمي بمن أ ا ٍ إسمالببة ربمت أيمديم ( ) 0

ليممي النمايممة لمماص حيمما ًا م ممي مكمما حوممث اسفسم ةت يممي مممام  611همااممة لممفع ن نمايممة الولمموج اليم وبي يممي
الشاق اوسالبي نشك ع القدي ( . ) 0

