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 الممخص:

. الرميبيةلحخوب ا ي بعرخنيػ با .ب. ىـ البخيصانياىتع الرحفى والسؤرخ 
 صالح الجيغ األيػبي وعرخه. :انػ ا بعشوقج أصجر كتاب  

 سياموي ورؤيتو لحلظ العرخ وإنيػ با .ب. ىـيدمط ىحا البحث الزػء عمى 
خالل تمظ السخحمة الجورية فى تاريخ  القائج البارز األيػبيالح الجيغ فى دراسة ص

 .العالقات بيغ الذخق والغخب فى العرػر الػسصى
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 Abstract:  

The British journalist and western historian B.H.New By was 

interested in age of the Crusades. He published a study titled 

Salaheldin and his times. 

This paper spotlights on his vision and his contribution in field of 

studying Salaheldin the outstanding leader through that central epoch in 

history of relations between East and West in the Middle Ages. 
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ورؤيتو  (1)ب.ىـ نيػباي البخيصاني بالسؤرخ ابالجراسة تعخيف   بحثىحا ال يتشاول
 .دوره عرخ الحخوب الرميبيةلرالح الجيغ األيػبي و 

في كخوبػر بإنجمتخا يػم  Percy Howars Newbyبيخسي ىػارد نيػباي  ولج
، ىانمي كاستل بػستخشيختعميسو الثانػي بسجرسة ثانػية  ىوقج تمق، م1251يػنيػ  52

 .غمػستيخشيخ بذمتشيام الجامعي بجامعة وواصل رحمة تعميسو

حيث عسل ، م(1292-1292) الحخب العالسية الثانية شارك في أحجاث
وقج تع ، حيث عسل ىشاك، مرخإلى وسافخ ، الصبي السمكي البخيصاني الفيمق ضسغ

جامعة  بكمية اآلداب وفيسا بعج قام بتجريذ األدب اإلنجميدي ، م1295عام تدخيحو 
  .م1291القاىخة حتى عام 

 1292خالل األعػام مغ  (B.B.C)اإلذاعة البخيصانية  عسل نيػباي في ىيئة
 .سي.بي.البي مشرب السجيخ العام إلذاعة مشرب تػاله ىوكان أعم، م1291إلى 

 :سبيل السثال ىعم التاريخية نحكخ مشيا سؤلفاتالعجد مغ الخوايات وال ألف نيػباي

1- A.Journey to The interior, 1945.  

 .الجاخلإلى  رحمة - 
2- Young may Moon, 1950. 

 .م1221، قسخ مايػ الرغيخ -
3- Season in England, 1951. 

 .م1221مػسع في إنجمتخا  -
4- Picnic at Sakkara, 1955. 

 م.1222، خمػية في سفارة رحمة -
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5- Something to be answered, 1968. 

 م.1211، عشو شيء ما تتع اإلجابة -
6-Feeling Have changed,1981. 

  .م1211، مذاعخ أصابيا التغييخ -
7-B.H. New by ,Saladin in his Times ,London1983.    

 .م1219عام  عرخهو  صالح الجيغ -

عميشا عشج التعامل مع صػرة صالح الجيغ األيػبي لجى ذلظ السؤرخ البخيصاني 
أن نمتقط بعس ترػراتو مغ خالل األحجاث البارزة التي ضسشت لحلظ القائج مكانة 

 .بارزة في التاريخ

ما يقخر ، م1119يػليػ  9حصيغ التي وقعت في نججه فيسا يترل بسعخكة  
وقمة ، اة شجيجة مغ الحخ الالىبعاني الجير الفخنجي معان شبخيةإلى الصخيق  " في:نرو
 عمىلكي تشدل  ىمشحش خط عمىاليع التي يصمقػنيا غارات الخيالة السدمسيغ بشبو ، الساء

أرجل الخيل  عمىا كانػا يرػبػن كس، نقصة ضعيفة في الجروع ةالػجػه الحاسخة أو أي
الترجي و ، ن بتمقي الديام بدتخاتيع السبصشةوكانت ميسة السذاة تغصية الفخسا، وبصػنيا

وكان تكتيظ السدمسيغ عشج التعامل مع ، لسدمسيغ بخشقات مغ قيديع الستيشةليجسات ا
 .(5)السؤخخة"  عمىجير فخنجي متحخك أن يخكدوا جيجىع األساسي 

خالل رغبتيع في إصابة  كان لخماة الديام دور بارز حيشحاك مغ، واقع األمخ
صصيادىع بعج ابالتالي يديل و ، خيػليع حتى يعجدوا عغ التحخك كحلظالفخسان و 

 .تحػليع لسجخد مذاة مجرعيغفتقادىع لخيػليع و ا

سيخ السعخكة  ىاألثخ العسيق لمطخوف السشاخية عمتػضيح  عمىحخص ، كحلظ 
كمسا ، الػقت في صالح صالح الجيغ" لقج كان :في ذلظ قالو ، بيديسة الرميبييغ نتيائيااو 
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" وفجائيػه "الستصػعة لمجياد، معاناة العجو أكبخو  أشال االنتطار صارت الذسذ أقدى
، تأجيج الشار عمىوساعجت ريح غخبية ، األشجارو  يذعمػن الشار في األعذاب الجافة

ذو في وكان صالح الجيغ قج زج بجشاحي جي، الجخان لتديج في السعاناةو ، تزافخت الشارو 
 اوصار القتال "يج  ، وبعج إشالق وابل مغ الديام بجأ ىجػم السدمسيغ، حخكة أولى لمتصػيق

، إنياكيع لحساية الفخسان بدبب امذاة الفخنجة أن يفعمػا شيئ   لع يدتصعو  بيج " ال يخحع
 .(9)" الكغ عبث  و  البحيخة إلىالطسأ أن يرمػا  وقج مشعيع، مشيع وحاول كثيخون 

مداعج لمعشرخ األصمي يعج الجانب السشاخي عشرخ معاون و ، السؤكج األمخ
الجروس التي أفاد مشيا ي الحي استصاع بخبختو القتالية و في صػرة كفاءة الجير األيػب

وأترػر أن العامل السشاخي بجون ، مغ القتال بكفاءة مذيػدة، فخالل حخب االستشدا
 .كفاءة ىحا الجير ما كانت لو أىسيتو

في اختيار التػقيت الدمشي لتمظ ، بخاعة صالح الجيغ األيػبيفل ىشا ال نغ
كفاءتو  نأويالحظ ، ولحلظ أقخ نيػباي " لقج كان الػقت في صالح الجيغ "، السعخكة

سبتسبخ  11الفاشسية في دقة تػقيتاتو كسا حجث في إسقاط الخالفة  إلىكقائج تخجع 
 .م1119يػليػ  9وكحلظ معخكة حصيغ في ، م1191عام 

 Crusader Castles تعخض نيػباي ألمخ إسقاط القالع الرميبية، ظكحل
وقج أوضح اشتخاكو مع جشػده في تمظ العسميات ، الحاسسةو  الفاصمةتمظ السعخكة عقب 

.. وقػف صالح الجيغ بيغ .":وفي ذلظ قال، العدكخية حتى يكػن بسثابة القجوة ليع
 عمىجاراىع في االنجفاع أن ترسيع صالح الجيغ و  حخاسو الحيغ اقتحسػا قمعة بخدريا

، أنو بذكل مقرػد ابيا يػحي أحيان  متاعمخاشخ الحسمة و مذاركة الجشجي العادي 
في حرار صفج  كسا حجث مثال  ، السديج مغ الترسيع إلىيجفعيا و  يحخج القػة السقاتمة

لميل ضل صالح الجيغ تحت السصخ شػال افي إحجى الميالي ىصل مصخ غديخ و  حيث
 .(9)"  تجييد خسدة مشجشيقات عمىليذخف بشفدو 
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 احخص ذلظ القائج أن يكػن وسط جشػده كي يباشخ شخري  ، واقع األمخ
 .العسميات العدكخية

، كحلظ الستأخخيغ أنو في قمب األحجاثو ، ولسعاصخيو، أكج لجشػده، وبالتالي 
أن صفة  وأترػر، عشو اال يشفرل أبج  ، أصغخ جشػدهوىػ في ذلظ شأنو شأن 

 .زة عبخ القخون أكجت مكانتو التاريخية البار ، التػاضع لجيو

تشاول ذلظ السؤرخ الدمػك الحزاري لحلظ الدمصان عشجما دخل ، مغ جية أخخى 
في  ارائع   اقجم درس  و  نترارهاحيث لع يغتخ ب، م1119أكتػبخ  5في  ابيت السقجس فاتح  

مغ قبل السدمسيغ  الع يعتبخ استثشائي  " إن كخم صالح الجيغ :حيث أورد ما نرو، التدامح
كان دفع الفجية ، أعخاف تمظ األيام عمىفبشاء ، مغ قبل السديحييغ الستعربيغو  وحجىع بل

األغشياء أخحوا حسػلة  ولكغ، مغ مستمكاتو الذخرية اكبيخ   ص اقدو  يسشح اإلندان حخيتو
( 12وقج دفع )، و زوجتو(2)بذكل خاص البصخيخك ىيخاكميػس و  عخبات مغ األغخاض

" كل ما ىػ فػق السحبح "  عمىيحتػي  معو كشد كشديو  ثع غادر ثشيغعغ اال اديشار  
حسمت ، كسية كبيخة مغ مالو الخاصو  كؤوس القخبان وأدعيتو والرفائح الحىبية مع الدجاد

ة تقجر فإن ىحه الثخو ، لػ عخفػا باألمخ السدمسػن  مج  وص  ، عخبات تجخىا البغال عمىكميا 
الخغع مغ أن  عمىو ، مغ الفقخاء اتدتصيع أن تفتجي كثيخ  كانت  (ألف ديشار كع يقال )بسئتي

إخػانو السديحييغ  صالح الجيغ كان يعخف أن البصخيخك يترخف بذكل مخد تجاه
"أفزل أن  :بل قال، نو لع يخض أن يعتخضوإستدالم إال تفاقية االوبذكل مخالف ال

إنيع سيخبخون ، تيام السؤمشيغ بشكث العيجاشػد االتفاقية بحيث ال يدتصيعػن أجعميع ب
 .(1) غيخىع بالفزل الحي مشحشاىع إياه "

 :الشحػ التالي عمىعجة دالالت يسكغ إجساليا  عمىتجل الفقخة السحكػرة 
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لع يكغ يعشييا ، تأكج لشا أن السؤسدة الكشدية الرميبية مسثمة في ذلظ البصخيخك :أوال  
، جسع السال قبل أن تغادر السجيشة السقجسة إلىبل ىجفت ، الرالح الرميبي العام

 .برػرة أبعج ما تكػن عغ الصخيق الجيشي التي دعت إليو السديحية أصال  

، مدمظ البصخيخك عمىعشجما لع يعتخض  اكان صالح الجيغ بعيج الشطخ تسام   :اثاني   
وىحا ما ، األجيال سػف تتحجث بوبل أضيخ أن التدامح الحي أضيخه لمرميبييغ 

بعيج الشطخ لع يغيخه االنترار  احكيس   اسياسي   مسا أكج بالفعل أنو كان، حجث فعال  
 .نتقام مغ الرميبييغاال إلىولع يجعمو يدعي 

عقج الجىخ  عمى ااألمخ السؤكج أن الجخػل الدمسي لمسجيشة السقجسة صشع مشو مشترخ   :اثالث  
كحلظ  م.1129السشصقة عام إلى وسفظ الجماء الحي بخع فيو الرميبيػن مشح أن قجمػا 

ما حجث فييا مغ حرار و  م (1125-1112تحجث عغ ضخوف الحسمة الثالثة )
، مجيشة عكا الداحمية ذات األىسية التجارية البارزة حيث حػصخت حاميتيا السدمسة

" :وفي ذلظ قال، الغة في إيرال اإلمجادات لياووجج صالح الجيغ األيػبي صعػبة ب
كغ يدتصيع أن صالح الجيغ لع ي احج   إحكام حرار الفخنجة في ذلظ الحيغ لقج بمغ

أو الدباحيغ أو مع ، عغ شخيق الحسام الداجل أو االسمفات ليال  االترال بالحامية إال 
اسسو عيدى  وأحج ىؤالء شخز، وأمػال ممفػفة بقساش حخيخي مجىػن بالديت رسائل

 الخسائلحجود السجيشة و جثتو ضسغ  عمىوبعج عجة أيام عثخ ، لع يدتصع أن يرل
عغ ميت يػصل رسالة بعث بيا  كتب بياء الجيغ " لع ندسعو  الشقػد ما تدال معوو 

  (9)".إليو

وقج أورد بياء الجيغ بغ شجاد ، العػام ىلػاقع أنو ىشا يتحجث عغ عيداو 
يا لحلظ جثتو مع األمػال التي كان مغ السفتخض يقػم بإيرال عمىحيث عثخ ، قرتو

 .العػام ىمثل عيد اأو ميت   ااألمانات حي   ىما عخف رجل أد ذكخ عشو؛
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، لحاميتيا خارج السجيشة م1121كسا تشاول السحبحة السخوعة في تل العياضية عام 
-Richard Lionhearted (1112ريتذارد قمب األسج  يج ممظ إنجمتخا عمىوذلظ 
تمػا وق  ، ا بالحبال ذبحػا بالديفبػشيغ مع  " ثالثة آالف أسيخ مخ :وفي ذلظ قال، م(1122

 وماتت نداؤىع، اتحت إشخاف ريتذارد شخري   Ayadiaبالحخاب عشج تل العياضية 
السخكد مثل السذصػب و  ولع يشج مغ ىحا السريخ إال األسخى ذوو السكانة، أشفاليع معيعو 

 ( 1).ججوى" أن يتجخمػا دون ، ما حجث الحي يخون  صالح الجيغ وحاول جشػد، وفارقػش

واضحة لحلظ السمظ  إدانة عمىحتػى او ، انيػباي متػازن   جاء عخض السؤرخ ىكحا 
، والشداء، الجماء التي سالت مغ الخجال اإلنجميدي الدفاح الحي ال يكتب تاريخو دون 

، نتطخوا لحطة الحخيةاو  مجى عاميغ عمىواألشفال الحيغ ضمػا محاصخيغ في مجيشة عكا 
 .مخوعة يشجى ليا الجبيغ فإذا بالسػت يمحق بيع عمييع في صػرة محبحة

 9الرميبييغ في و  كسا تعخض ألحجاث معخكة أرسػف التي وقعت بيغ السدمسيغ
" وصفت معخكة :عشيا قالو  دم فييا صالح الجيغ األيػبيالتي ى  و ، م1121سبتسبخ عام 

والحكيقة أن السدمسيغ قج تمقػا ضخبة قاسية جعمت ، الشرخ األكسل لمفخنجةأرسػف بأنيا 
لكغ سيكػن مغ السبالغة القػل ، صالح الجيغ يخضي بعجىا أن يػاجو قػة الرميبييغ كاممة

فسغ بعجىا استصاع صالح الجيغ أن يديصخ ، نترار ريتذارد قج جعمو سيج السػقفاأن 
 .(2)كقػة قتالية  امتساسك   جسع جيذو مغ ججيج ليربحو  جشػده عمى

اعتبخ صالح الجيغ ىحا و  أضاف نيػباي عغ تمظ السعخكة "قتل سبعة آالف مدمع
رفس أن يتشاول إال و  التيجئةو  لع يعج يدتسع لكمسات التعازي و  سيصخ عميو الغعو  اليػم ىديسة

 .(11")نربت لو مطمة لكي تحسيو مغ الذسذ و  خيستو ذاتيا ضاعت، القميل مغ الصعام

ومغ ، ىشاك مبالغة واضحة في أعجاد الذيجاء مغ السدمسيغ، واقع األمخ 
 إذ في حالة حجوثو فعال   ؛ذلظ الخقع الحي أورده ذلظ السؤرخ البخيصاني االسدتبعج تسام  
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و برفة عامة عميشا ، وىػ أمخ ال يشصبق عمييا، لكانت معخكة أرسػف معخكة حاسسة
نحػ خاص مغ عرخ  عمىو ، العرػر الػسصى أال نثق في األرقام التي تخد إليشا مغ

 .حداب السيدوم عمى االسشترخ دوم   الحخوب الرميبية حيث يبالغ

ما عاناه صالح الجيغ األيػبي مغ  إلىعشجما أشار ، أصاب نيػباي الحكيقة لقج
وقج أوضح بياء الجيغ بغ شجاد أنو كان في قمب ، ألع نفدي قاس مغ جخاء تمظ اليديسة

 .جخيح البجنوالشاس بيغ جخيح الشفذ و  قعة ما ال يعمسو إال هللاػ الدمصان مغ ال

التاريخية  أدرك ذلظ السؤرخ البخيصاني الرمة الػثيقة الجغخافية، مغ ناحية أخخى 
، Syro- Egyptمرخ فيسا نصمق عميو " الذامرخ " أو باإلنجميدية و  بيغ بالد الذام

صسػد الجير األيػبي في بالد  ولحلظ نججه يتعخض ألىسية دور أرض الكشانة في دعع
مرخ في السجيػد الحخبي لرالح الجيغ مداىسة  " كانت مداىسة:وفي ذلظ قال، الذام
القػة العدكخية و  األسصػلو ، أرباع الشفقات الػششية كانت تحىب لمجير فثالث، جبارة

كانػا لكغ عذخات اآلالف مغ الجشػد و  الكبخى متسخكدة في السجن الكبيخة لمجفاع عغ البالد
  (11)لمقتال في فمدصيغ".  ايعبخون سيشاء أو يشقمػن بحخ  

خمفية بارزة  عشجما أدرك أن مرخ كانت تسثل قػة اكان ذلظ السؤرخ مػفق  ، ىكحا
الغخب  إلىلحلظ وججنا ريتذارد قمب األسج وىػ يحدم أمتعتو لمعػدة ، لرالح الجيغ

حسالت القخن  لحلظ اتجيتو ، مرخ الحخبة ىي أوصي الرميبييغ بأن رأس، األوروبي
 .استخداد بيت السقجس يبجأ مغ القاىخة إلىم نحػىا إلدراك الرميبييغ أن الصخيق 19

ضسغ سياسة األرض كحلظ قيام صالح الجيغ األيػبي بإحخاق عدقالن ، ال نغفل
حيث ، وقج تعخض نيػباي لحلظ األمخ، تبعيا خالل أحجاث تمظ الحسمةاالتي  السحخوقة

حتى تجميخ و ، التخمي عشوالجيغ األيػبي الجفاع عغ القجس و قتخح مجمذ صالح ا" :قال
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كان الجسيع يتحكخون ما حجث و ، لسشع الرميبييغ مغ تحقيق أي مكدب ىشاك، عدقالن
كسا يسكغ أن يحجث ، لع يكغ الجشػد السدمسػن راغبيغ في أن يقعػا مخة أخخى ، في عكا

يج ريتذارد  عمىاالحتسال أن يحبحػا  إلىجير الو  ليع في عدقالن بيغ األسصػل الفخنجي
 .(15)استدمسػا " ا حتى لػالسجيشة بالقػة أو يحبحػ  فيسا لػ أخح

أنو خػف الجشػد  عمىىشا يرػر األمخ نجج ذلظ السؤرخ ، واقع األمخ
شخت إلييا مغ أقبل لسجيشة عكا مغ السحبحة التي السدمسيغ مغ التعخض لسا حجث مغ 

 إلىمعخكة مختكبة بعج أرسػف تؤدي ن أية إبل ، ىحا الشحػ عمىبيشسا ليدت ، قبل
 الح، م1119يػليػ  9في  ما قبل معخكة حصيغ إلىالػراء  إلىإعادة مكاسب السدمسيغ 

ذلظ السؤرخ ضخورة  مجمدو الحخبي االستذاري الحي أشار إليوو  صالح الجيغ ىرأ
ال يدتصيع  و وججىا أشالال  تجميخ عدقالن حتى إذا ما وصل إلييا ريتذارد قمب األسج 

لتحقيق باستخداد حمسو باستخداد بيت السقجس الحي جعمو  ااالستفادة مشيا عدكخي  
 !!.اصالح الجيغ األيػبي سخاب  

عجم  عمىعجم التأكيج  عمىالتأكيج  عمىحخص ذلظ السؤرخ ، مغ زاوية أخخى 
وىي صػرة نسصية ورد ت في ، لتقاء صالح الجيغ األيػبي بخيتذارد قمب األسجا

الخغع مغ عجم حجوث ذلظ "و في ذلظ قال:" لع يمتق صالح  عمىاألفالم الديشسائية 
مػاجية في  اأيز   االخغع مغ الخوايات الخيالية لع يمتكي عمىو ، بخيتذارد االجيغ أبج  

يقػد فخسانو و  فخيتذارد عشيف، كان أسمػبيسا في الكيادة مختمفيغ، ساحة السعخكة
 اأو فأس حخبية يدتخجميا حيغ يكػن القتال قخيب   جانبو سيف شػيلإلى و يتجلى بشفد

 .(19)كي يػاجو قػاتو " مصال   اكان القائج يتبػأ مػقع  لكغ صالح الجيغ 

في السعارك  اما يؤكج أن عجم اشتخاك صالح الجيغ فعمي   ال يػجج، واقع األمخ
يقتل في معخكة تل الجدر عام  ذلظ أنو كاد عمىيكفي لمتجليل و  ضج الرميبييغ
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خ شجاعة بأن ريتذارد كان أكث انصباع  الحلظ فإن إشارة ذلظ السؤلف تعصي ، م1199
 .حتػى مبالغة واضحةاوىػ أمخ ، مغ صالح الجيغ
قزية الديخودي الحمبي السقتػل تشاول ذلظ نيػباي ، ذلظإلى إضافة 

تشاوليا مغ أجل الشيل مغ  عمىوىي التي حخص الباحثػن الغخبيػن ، م(1121)ت
، العدكخية التي صاحبتياو  دون إدراك مشيع الطخوف الدياسية، صالح الجيغ األيػبي

غيخ متذجدة و  " كانت ىشاك في حمب مجالذ تشاقر فييا أفكار متقجمة:وفي ذلظ قال
، امترػف  ا و خاصة مجالذ الديخوردي الحي كان عالس  و ، بذكل عمشيو ، عغ الجيغ

نػع مغ الدفدصائي الرػفي الحي حتى كان ، و صػفي متقجموكان يػصف بأن
عغ  اخارج  و  في معتقجاتو ايعتبخه متصخف  ، بتفيسو الستعاشف مع الرػفية (19)الغدالي 

أصجق  لكغ معاممة صالح الجيغ لحلظ الخجل، احجود الجيغ بحيث أنو لع يعج مدمس  
التذبث  عمىالشرخ في الجياد يعتسجان و  اعتقاده بأن استقخار الجولة عمىمثال 

دي في أوامخ صالح الجيغ خشق الديخو  عمىولحلظ فبشاء ، الرارم بالخط العقائجي
 .(12) صميب لعجة أيام" عمىعمق جدجه ا و عام   91عسخه قمعة حمب و 

؛ تكذف لشا عجم إدراك ذلظ السؤرخ أن الفقخة السحكػرة امغ الػاضح تسام  
  .الديخوردي الحمبي السقتػل التي ىي فمدفة اإلشخاقالبخيصاني لفمدفة 

وىػ أمخ لع يتأكج مغ السرادر التاريخية ، اكسا نالحظ أنو ذكخ مػتو مخشػق  
فيي مغ ندج خيالو ، الرميب عجة أيام عمىجدجه  أما اشارتو لػضع، السعاصخة

 .خاصة انو في األصل روائي

بية التي مخ بيا الرخاع الحخ و  ال نغفل ىشا أن مالحطة الطخوف الدياسية
ثع أىسية مػقع ، الرميبي حيشحاك خالل أحجاث الحسمة الرميبية الثالثة –اإلسالمي 

 عمىثع تأثيخ الفقياء الستعاضع ، لذسالي البالد الذام حمب االستخاتيجي كعاصسة
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، الفتظ بوإلى كل ذلظ أدي ، ومغ قبل ومغ بعج أفكار الديخوردي الستصخفة، العامة
 .تيامو بحلظاالفكخ كسا حاول مؤرخػ الغخب  يةم صالح الجيغ بسحاربة حخ دون اتيا

مغ ، ىـ. نيػباي.تمظ صػرة صالح الجيغ األيػبي لجي السؤرخ البخيصاني ب
 :السسكغ استشتاج بعس السالحطات عمييا تجسل كالتالي

في تعاممو مع تاريخ صالح الجيغ  –برفة عامة – اكان ذلظ السؤرخ مػضػعي   :أوال  
 .عميو مقارنة بغيخه مغ السؤرخيغ الغخبييغ الحلظ ال نجج لجيو ىجػم  ، األيػبي

تقجيخ ريتذارد قمب األسج كقائج  عمىلحلظ حخص ، غمبت عميو إنجميديتو اأحيان   :اثاني   
الذام  ا في بالدالجخائع التي ارتكبي إلىإن لع يسشعو ذلظ مغ اإلشارة و ، عدكخي 

 .م1121عام  في محبحة تل العياضيةكسا حجث 

في كتابات  م(1121 -1191ػبي )ذلظ عخض عغ صػرة صالح الجيغ األي
  .السؤرخ البخيصاني ب.ىـ. نيػياي ىلج
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 الهوامش
  أنطخ مػقع ويكبيجيا :( عغ نيػباي1)
 .191ص.، م1229ط. دمذق ، ت. مسجوح عجوان، عرخهو  صالح الجيغ، ( نيػباي5)
 .191ص ، ( نفدو9)
 .111ص-111ص ، ( نفدو9)
، 1121 إلى1111ىػ البصخيخك الالتيشي لبيت السقجس في الفتخة مغ ، ( عغ البصخيخك ىخقل2)

وقج أنحجر مغ عائمة فيد كػنتات ، وربسا ال يكػن ، Auveryneومغ السحتسل والدتو في أفخيغ 
بإيصاليا ثع تعييشو كخئيذ أساقفة  Poloynaلػنا بعج دراستو لمقانػن في بػ ، Poliynacبػليشياك 

 فمدصيغ Caesarea ورئيذ أساقفة قيدارية، The Holy Sepulchreالزخيح السقجس 
أشتخك ىخقل  Agnes of Courtenayم( بسداعجة أجشيذ أوف كػرتشاي 1111 -1192)

م.و تع انتخابو 1191في أكتػبخ عام  Third Lateran Councilفي مجسع الاللتخان الثالث 
 بيغ مؤرخ الرميبييغ البارزو  يالحظ حجوث عجاء بيشوو ، م1111أكتػبخ عام  11في  ابصخيخك  

لحلظ اتيسو األخيخ بالفداد األخالقي في كتابو الذييخ ، William of Tyreالرػري  وليع
مع تدايج ، لمسداعجة اشمب  الغخب األوروبي  إلىسافخ ىخقل  قج Historia rerunكتاب األعسال 

 -Lucius III(1111حيث ألتقي ىشاك بالبابا لػكيػس الثالث ، خصخ صالح الجيغ األيػبي
 م Fredreick Barbarossa (1121- 1121)اإلمبخاشػر فخيجريظ بارباروسا و  (م1112

والسمظ الفخندي ، The Holy Roman Empireإمبخاشػر اإلمبخاشػرية الخومانية السقجسة و 
 Henry السمظ ىشخي الثانيو  (م1111- 1559) Philip Augustsيميب أغدصذ ف

II(1129-1112ممظ إنجمتخا)  وقج عاصخ ذلظ البصخيخك سقػط بيت السقجس في أيجي
 إلىوقج أتجو ، م1119أكتػبخ  5السدمسيغ عشجما فتحيا السدمسػن بكيادة صالح الجيغ يػم 

دمحم  :م عشو انطخ1121متأخخ مغ شتاء قج تػفي في وقت و ، م1111أنصاكية في صيف 
 .215ص-211ص، معجع أعالم عرخ الحخوب الرميبية، مؤنذ عػض

 . 191ص ، السخجع الدابق، نيػباي (1)
 .191ص ، (نفدو9)

 سيخة الدمصان الشاصخ صالح الجيغ األيػبي الشػادر الدمصانية، ابغ شجاد :عغ عيدي العػام أنطخ
جسال الجيغ ، 191ص-192ص، 5112ط. دمذق ، أبير تحقيق أحسج، السحاسغ اليػسفيةو 

أحسج مختار ، ، 92ص-99ص، م1219ط. بيخوت ، دراسات في التاريخ اإلسالمي، الذيال
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معجع ، دمحم مؤنذ عػض، م1225ط. اإلسكشجرية ، السسمػكيو  في التاريخ األيػبي، العبادي
 .991ص-992ص، أعالم الحخوب الرميبية

لع يخد في السرادر العخبية كي يجعسو ، مجىػن بالديتيخ قساش حخيخي أن تعب إلىإلشارة تججر ا -
 أصمح لسثل ذلظ الدياح الحي يعج مغ الزفادع البذخية و  وىػ مغ ندج الخيال ألن الجمج اقػي 

 .129ص ، السخجع الدابق، ( نيػباي1)
 .511ص-511ص، ( نفدو2)
  .511ص ، ( نفدو11)
 .519ص، ( نفدو11) 
  .515ص-511ص ، (نفدو15)
  .111ص ، ( نفدو19) 
 :( عغ الغدالي أنطخ19) 

الجيغ  حدام، 111ص  -111ص .ت.ب، ط. القاىخة، 9جـ، شبقات الذافعية الكبخى ، الدبكي
، م1211ط. القاىخة ، مؤلفات الغدالي، عبج الخحسغ بجوي ، م1291ط. بغجاد ، الغدالي، األلػسي

اإلمام ، سسيح عاشف الديغ، م1219ط. ليبيا ، الغداليالالمعقػل وفمدفة ، محيي الجيغ زعخور
مفيجة إبخاليع ، م1211ط. بيخوت ، األخالق عشج الغدالي، زكي مبارك، م1211ط. بيخوت ، الغدالي

ط. ، والعخفان الغدالي بيغ الرحػ، أحسج عمي زىخة، م5111ط. عسان ، اأبػ حامج الغدالي مخبي  
، عبج الباقي سخور، م1211ط. دمذق ، خجان الغداليمي، مجسػعة مغ الباحثيغ، م5111دمذق 
 .م1299ط. القاىخة ، إعتخافات الغدالي، أبػ العصا البقخي ، ط. القاىخة ب.ت، الغدالي
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A. Sbuzaayd, AL -Ghazali, on Divine Prediction ,New Delhi 1994.  
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