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 الممخص:

عتباره مؤرًخا لمعالقات بين ايتناول ىذا البحث الروسي ميخائيل زابوروف ب
الغرب في العصور الوسطى، لقد ألف ذلك المؤرخ كتاًبا رائًدا ىو "الصميبيون الشرق و 

في الشرق" وتناول فيو أحداث عصر الحروب الصميبية، أحيانًا كان موضوعيًّا، لكنو 
 في أحيان أخرى لم يكن كذلك، وبصفة عامة يعد مؤرًخا رائًدا لتمك الحقبة الميمة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9999سبتمبر  -الخمسون الحادي و  لعددا                                             مجمة بحوث الشرق األوسط

 - 4 - 

Abstract: 

This paper deals with the Russian Michael Zaborove as 

historian of the relation between east and west in the middle Ages. 

This Russian historian published leading work, its title is, the 

crusaders in the east in which he mentioned events of age of the 

crusades, sometimes we find him objective, but in some cases he was 

disobjective, in general, he considered outstanding historian of that 

important epoch. 
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 رؤية المؤرخ ميخائيل زابوروف
 Michael Zaborov(9999-9999)م 

 لصالح الدين األيوبي
بالعرض التالي، تعريف بالمؤرخ الروسي البارز  نتناول في ىذا البحث 

 ميخائيل زابوروف ورؤيتو لصالح الدين األيوبي من خالل كتاباتو.

في مجال  يعد ميخائيل زابوروف أبرز مؤرخ روسي معاصر لمقرن العشرين 
 الحروب الصميبية، وقد أصدر العديد من المؤلفات، يمكن إجماليا عمي النحو تاريخ

 التالي :

 .م6591الحروب الصميبية، ط، موسكو  -

 .م6511الباباوية والحروب الصميبية، ط، موسكو  -

 .م6511الصميبيون وحمالتيم عمي الشرق، ط، موسكو  -

 .م6511، موسكو مقدمة في عمم الحروب الصميبية، ط -

 .م6511ط، موسكو  تاريخ الحروب الصميبية وثائق ومواد، -

 .م6515بالسيف والصميب، ط، موسكو  -

 .(6)م 6591الصميبيون في الشرق، ط، موسكو  -

تجدر اإلشارة إلي أن ىناك كتابين لذلك المؤرخ البارز تمت ترجمتيما إلي 
 المغة العربية وىما:

 .م6591إلياس شاىين، ط، موسكو  الصميبيون في الشرق، ت، -

 .م1111بالسيف والصميب، ت، ىاشم الحمادي، ط، دمشق  -
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من  –خاصة األول  –بصفة عامة سيتم االعتماد عمي الكتابين المذكورين 
 .أجل إدراك رؤية ذلك المؤرخ البارز لصالح الدين األيوبي

تناول  كانت أول إشارة عن صالح الدين األيوبي لدى ذلك المؤرخ عندما
حمالت أسد الدين شيركوه عمي مصر الفاطمية، وفي ذلك قال : "كان الشاب صالح 

حاشية شيركوه، وبعد فترة وجيزة أظير كفاءات عسكرية ممتازة؛ ففي  الدين من أفراد
أواخر الستينيات تميز صالح الدين كآمر عسكري في حروب شيركوه ضد مصر 

عيد الممك أموري األول أن يستولوا عمي الفاطمية وضد اإلفرنج الذين حاولوا في 
م صار شيركوه وزيًرا في مصر، ولكنو توفي في السنة ذاتيا، 6615مصر، وفي سنة 

وكان صالح الدين ابن أخيو، قد صار بالفعل الشخصية األولي في بالط الخميفة 
عمي زمام السمطة العميا  الضعيف العادل، وعندما توفي العادل استولى صالح الدين

باشرة، وقد قضى الوزير الجديد بدنيا عمى أنصار الخميفة األخير ونظم الشؤون م
 م، منح خميفة بغداد صالح6619الحالية، وأعاد تنظيم القوات المسمحة وفي سنة 

  .(1)السمطان" الدين لقب

ىكذا؛ ركز ميخائيل زابوروف أحداثًا عديدة عن ذلك القائد البارز الذي دلت 
مام أحداث متالحقة عمي جانب كبير من األىمية والخطورة ومع بداياتو عمي أننا أ

 ذلك، ىناك ممحوظة نقدية، إذا ما ورد فيما أسماه "العادل" خطأ وضاح واألدق
م( آخر الخمفاء الفاطميين، وأتصور أن ىناك احتمااًل 6616 -6611) (9)العاضد 

 .في مسؤولية المترجم عن مثل ذلك األمر، دون إمكانية التأكد

من جية أخرى، سعى زابوروف إلي تناول دور صالح الدين في توحيد  
الجبية اإلسالمية، وقد أدرك أن ذلك تم خالل مرحمة زمنية قصيرة، وحد صالح الدين 

م استولى عمى 6611مصروقسًما كبيًرا من سوريا وبالد ما بين النيرين، ففي سنة 
فتح حمب، وفي سنة م 6691دمشق وحماه وحمص وغيرىا من المدن، وفي سنة 
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م اعتبر أن حاكم الموصل زنكي الثاني نفسو تابًعا لمسمطان صالح الدين الذي 6691
 .(1)صار أقوي حاكم في العالم اإلسالمي

ال مراء في أن ذلك العرض الحركة بو يدل بجالء عمى إدراك ذلك المؤرخ  
ر وبالد الشام ألىمية تحركات ذلك السمطان الذي كان يدرك تماًما أىمية توحيد مص

 وشمالي العراق لسيطرتو لكي يواجو الصميبيين من بعد ذلك.

من ناحية أخرى، أدرك ذلك المؤرخ خطورة ما فعمو المسممون تحت قيادة 
صالح الدين األيوبي من توحيد الجبية اإلسالمية، وفي ذلك قال :"وقع الشرق 

ي أسس ساللة الفرنجي في طوق دولة صالح الدين، وقد وجو صالح الدين الذ
األيوبيين، جميع موارد الدولة لمجياد ضد اإلفرنج، وبما أنو استيدف في المقام األول 

 .(9)القضاء عمى مممكة القدس فقد تعيد بشن الجياد عمي أعداء اإلسالم"

لعل أىم ما ورد في ىذه الفقرة إشارتو إلى قيامو بإعداد البالد لمجياد من  
اقتصاد الحرب" وىذا ىو تعميل عبارة "وجو صالح خالل ما يمكن أن نطمق عميو "

 .. جميع موارد الدولة إلى النضال ضد اإلفرنج.الدين

، وذلك (1)م6611زد عمي ذلك، تناول أمر إخضاع صالح الدين أليمة عام 
عندما كان وزيًرا، من أجل أن يفتح لو الطريق لمتوجو إلى بالد الشام في المرحمة 

ادث المحوري أنو حدث قبل إسقاط الخالفة الفاطمية عام التالية، وأىمية ذلك الح
م، وقد دل تحرك صالح الدين صوب أيمة عمى إدراكو أىمية الربط بين مصر 6616

وبالد الشام، مما دل عمى أنو ال يوصف عمى أنو ليس نسخة مكررة من العاضد 
عمي  الخميفة الفاطمي األخير الذي يوصف بأنو كان مثااًل لمضعف وعدم القدرة

 التفاعل مع األحداث البالغة الخطورة التي أحاطت مصر الفاطمية حينذاك.

، (1)م6691اتجو زابوروف إلى تناول مقدمات معركة حطين الحاسمة عام 
وفي ذلك تعرض لدور الفارس الصميبي المندفع والمتعصب رينو دي شاتيون 
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Renault de Chatillon ط، وفي ذلك أورد المعروف في المصادرالعربية باسم أرنا
م، شن رينو دي شاتيون 6691م وربما في أوائل 6691نصو :"في أواخر سنة  ما

  .مكًرا وغدًرا وخالًفا لميدنة السارية المفعول آنذاك بين مصر ومممكة بيت المقدس

م( غارة عمى قافمة متجية من 6691)وقد سبق أن عقدت اليدنة في سنة 
ذ القاىرة إلى دمشق بقيم كبيرة، وني ب كميًّا القافمة التي كانت فييا أخت صالح الدين؛ وا 

، يطالب في الحال ممك القدس آنذاك غي دي (9)بالسمطان الذي أصيب بنكبة مزدوجة
م(، بالتعويض عن الضرر واإلفراج عن األسرى ومعاقبة 6651-6691)(5)لوزينيان 

ن لم ي ذالل تابعو القوى، وا  كن قد تواقح، فاستغل الناىب، ولكن الممك لم يجازف بمس وا 
 .(61)صالح الدين الذي رفض مطالبو وشن عمميات جبيوية حاسمة ضد أعداء اهلل"

تجدر اإلشارة، إلي أن زابوروف حرص عمي تجنب التعرض إلي حادثة 
محورية الحادثة المذكورة  م، عمى الرغم من6691مياجمة أرناط لممدينة المنورة عام 

الصميبي المندفع والمتيور، مما دل عمي في توضيح مدى تعصب ذلك الفارس 
انتقائيتو، فيو يحرص عمي إيراد بعض األحداث، وعدم ذكر أخرى خدمة ألىداف 
 خاصة لديو ال تخفى عمى أحد، وىو أمر سيتضح من خالل مواصمة متابعة ما أورده.

كما ال نغفل مالحظة أنو جانبو الصواب عندما أشار إلى وجود أخت صالح 
 افمة المذكورة؛ إذ ال يوجد مصدر عربي معاصر أو متأخر؛ أشار إلىالدين في الق

ذلك األمر، وخطورة إيراده لتمك الحادثة المفتعمة أنو يريد توضيح أن السمطان قد ثأر 
لنفسو قبل أن يثأر من الغزو الصميبي الذي حل بالمنطقة وبالتالي، فإن عبارتو 

ة"، أمرًا أبعد ما يكون عن الواقع ".....ألن صالح الدين الذي أصيب بنكبة مزدوج
 .التاريخي الذي يدركو الباحثون المتخصصون !!

 كذلك من الممكن توجيو النقد لذلك المؤرخ الروسي البارز، حيث أشار إلى أن
م، وربما في أوائل 6691مياجمة رينو دي شاتيون لمقافمة قد حدث في أواخر عام 
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بأن ذلك حدث في األرجح في مايو من ، وكان األجدر بو التقرير (66)م6691عام 
العام األخير؛ إذ من المستبعد تماًما أن يحدث ذلك الحادث المحوري في أواخر عام 

م، أو حتى أوائل العام التالي لو، وال يرد عميو صالح الدين األيوبي إال في 6691
 م !!.6691شير يوليو 

ما نصو: "في  كما تعرض ذلك المؤرخ لمعركة حطين الحاسمة وفي ذلك قرر
الثاني من تموز )يوليو( استولى جيش صالح الدين عمى طبرية، ثم ضرب طوًقا 
مكثفًا حول قوات كبيرة من الصميبيين قرب قرية حطين، بين الناصرة وبحيرة طبرية، 
لى ىنا إلى المرتفع اندفع الصميبيون رغم النصائح الحكيمة التي تقدم بيا ريمون  وا 

الذي رأي وىن ىذا الموقع من الناحية االستراتيجية وبدافع من الثالث، كونت طرابمس، 
عناد األكبر لألستاذ األكبر لجمعية الييكميين جيرارد دي ريد فورد، وحمية رينو دي 

 (.61)شاتيون المذين عمل ممك القدس برأييما بعد ترددات طويمة 

صر م(، انت6691تموز )يوليو  1في القتال الدامي الذي دارت رحاه في "
المسممون وقد جرت المعركة في وضع غير مالئم لمصميبيين، في قيظ رىيب، وكان 
ذا  ينقص ماء الشرب، وفي كل مكان أحرق المسممون األعشاب والشجيرات، وا 
الفرسان الصميبيون الذين انتظموا عمي المرتفع في ثالثة طوابير قتالية تمفيم سحب 

ساعات عمي التوالي وسقط مئات  1نحو المعركة  الدخان المتصاعد إلي أعمي، دامت
بضعة مئات من  في ساحة الوغي، ولم ينج سوى المشاة المقاتمين الفرسان، وآالف

 .(61)األشخاص فروا إلى صور واحتموا وراء أسوارىا"

من الممكن التعميق عمي ما قدمو زابوروف عن معركة حطين عمى النحو  
 التالي:

في وضع غير مالئم لمصميبيين في قيظ رىيب، أواًل: أشار إلى أن المعركة جرت 
والواقع أن القضية ال يمكن اختزاليا في حرارة الطقس، بل في كفاءة الجيش 
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األيوبي ورجالو الذين استطاعوا تغيير خريطة الجغرافيا السياسية في المنطقة 
 المؤذر في حطين.

يين نستشعر من عرض المؤرخ الروسي المذكور، أنو يمتمس العذر لمصميب
 في ىزيمتيم؛ ألن الظروف لم تكن مناسبة ليم في أحداث تمك المعركة.

( ساعات وىو أمرال يمكن التأكد منو، وأتصوره 1ثانيًا: ذكر أنيا استغرقت )
 استنتاًجا شخصًيا من المؤرخ المذكور دون أن يجد سنًدا أو دعًما يدعمو.

لبيت المقدس في  كما تعرض زابوروف إلي فتح المسممين بقيادة صالح الدين
، وفي ذلك قال: "برىن صالح الدين عمي أنو رجل دولة (61)م6691أكتوبر عام  1

حكيم، فعامل القدس وسكانيا معاممة أرق وأخف كثيرًا مما عامميم الغزاة الصميبيون 
حين انتزعوا المدينة من حكم مصر قبل ذلك بنحو مائة سنة، فمم تقع قساوات ال 

دميرات، إال إن السمطان والحق أنو عين رحمتو ثمًنا عالًيا، معنى ليا، ولم تحدث ت
( يوًما بعد 11ولكنو سمح مع ذلك لمسكان المسيحيين بأن يغادروا القدس في غضون )

دنانير وعن كل طفل  9امرأة  دنانير ذىبية، وعن كل 61دفع الفدية : عن كل رجل 
  .(69)واحًدا" ديناًرا ذىبًيا

 د اإلشارة المذكورة من خالل التالي:والواقع في مقدورنا نق 

لمدينة بيت المقدس في  المقارنة بين غزو الصميبيين ؛أواًل: من الخطأ والخمط البين
مروعة جاءت وصمة عار  م، وما صاحب ذلك من مذبحة6155يوليو  69

العصور الوسطي، وبين دخول صالح الدين  في جبين الغرب األوروبي في
م، حيث تم ذلك بصورة سممية غير 6691وبر أكت 1 وقواتو في األيوبي

مسبوقة، وبالتالي قدم مثااًل لمتسامح ال مثيل لو، وىكذا فإن عبارة" معاممة 
 !!. أرق وأخف كثيًرا ليست منطقية ألنيا توجد مقارنة غير موجودة أصالً 
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ثانيًا : لم يوفق ذلك المؤرخ الروسي عندما أشار إلي أن صالح الدين عين ثمًنا 
( 9( دنانير عمى كل رجل و)61ا لقاء رحمتو، حيث ذكر فرضو )عاليً 

يتشكك في ىذه الرحمة  دنانير عمي كل إمرأة، وديناًرا عن كل طفل، وكأنو
ال تمثل  التي فرضت التي ىي حقيقة ال جدال فييا، ثم أن الدنانير اليسيرة

لخاص عبًئا كبيًرا عمى أولئك الصميبيين، كما ال نغفل أنو افتدى من مالو ا
اآلالف منيم، وىكذا يتأكد لنا أنو بالفعل فارس اإلسالم النبيل الذي دخل 
التاريخ من بوابة التسامح، والرحمة، وتشكك زابوروف في ذلك األمر يؤكد 
عدم موضوعيتو في التعامل مع سياسة ذلك السمطان المتحضر حتى مع 

 أعدائو !!.

الدين من خالل تفسيره لتسامحو واصل ذلك المؤرخ ىجومو عمي صالح  
أمر أممتو االعتبارات السياسية !!، وفي ذلك أورد ما نصو :"إن الرقة النسبية  عمى أنو

التي أبداىا القائد العسكري صالح الدين األيوبي بعد استيالئو عمي القدس قد كانت 
ير التي فيما كانت سبًبا لتزيين تاريخ صالح الدين في الغرب فيما بعد بشتى األساط

تطري شيامتو غير العادية، أما في الواقع فإن اعتدال صالح الدين قد أممتو 
االعتبارات السياسية، لذلك أنو كان عميو أن يضم أراضي دول الصميبيين إلى قوام 

  (61)من شأن شراسة الظافر إال أن تسئ ليذه القضية".  الدولة المصرية، ولم يكن

صالح الدين،  ير الموضوعي في تسامحيواصل زابوروف التشكيك غ ىكذا
اعتدالو جاء من قناعاتو الشخصية؛ نظرًا ألنو متحضر بحضارة اإلسالم،  وأرى أن

ويكفي التقرير بأن ريتشارد قمب األسد عندما مرض في يافا، أرسل ذلك السمطان إليو 
( ومعو 6111)ت  Maimonides (69)ميمون  طبيبو الخاص الييودي موسي بن

الثمج في لفتة إنسانية ال نظير ليا في عالم العصور الوسطي، عمى نحو أكد الفاكية و 
 .عممًيا عمى أننا أمام فارس نبيل من طراز فريد
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ما عرف  واقع األمر، أدي استرداد المسممين لمدينة بيت المقدس، إلي قيام 
، وقد كشف زابوروف عن دوافع المموك (م6651-6695بالحممة الصميبية الثالثة )

من  م انطمق الفرسان6695ألباطرة الذين شاركوا فييا وعن ذلك قال : "في عام وا
نجمترا إلنقاذ قبر الرب، وكان عمى رأس ىذه القوات الممك الفرنسي  فرنسا، وألمانيا، وا 
فيميب الثاني أوغسطس، واإلمبراطور الجرماني فردريك األول بارباروس )أشقر المحية( 

ولقد تزعم  ألول المعروف بقمب األسد؛ نظًرا لطبعو القاسي،والممك اإلنجميزي ريتشارد ا
ىؤالء المموك الحممة الصميبية ليس ألن قناعاتيم الدينية لم تسمح ليم بالقبول بضياع 
المدينة المقدسة، بل كانت المكاسب المالية والسياسية المحرك الرئيس لإلمبراطور 

  (65)الجرماني والممكين اإلنجميزي والفرنسي".

أولئك المموك واألباطرة كانت ذات  في تقديري إن زابوروف قد أدرك أن دوافع 
بعد سياسي واضح وتم استخدام الدين كمجرد ستار لتغطية الدوافع الحقيقية التي 

 حركتيم.

الصميبيين  ال نغفل ىنا مالحظة زاوية أخرى في صورة سقوط عكا في قبضة 
 (تموز )يوليو 66ما نصو : " في بعد حصار دام عامين كاممين، وفي ذلك ذكر 

م، بدأ ىجوم عام، وفي اليوم التالي استسممت المدينة التي أنيكيا الحصار 6656
فدية كبيرة وعمى عدد من  المديد، وإلنقاذ حامية المدينة، وافق صالح الدين عمي دفع

وليك التنازالت األخرى، فقد أطمق من أسر الفرنجة المأسورين سابًقا، وأعاد إلى الكاث
 (11)ذخيرة دينية يكرمونيا ىي ما يسمي بالصميب الشريف ".

والمروعة التي أحدثيا الممك  البشعة تجدر اإلشارة إلى تجنبو أمر المذبحة
من  10911بنحو  اإلنجميزي ريتشارد قمب األسد في حامية المدينة المسممة، حيث فتك

مؤكدة من جانب المصادر  أبطاليا في منطقة تل العياضية خارج المدينة، وىي مذبحة
لنا أن ذلك المؤرخ ال يتسم  العربية والصميبية عمي حد سواء، وبالتالي يتأكد



 محمد مؤنس عوض أ.د.                  م( لصالح الدين األيوبي9999-9999) رؤية المؤرخ ميخائيل زابوروف 

   - 93 - 

تصوره التاريخي المنحاز عموًما ضد صالح  توافق بالموضوعية، فيو يذكر روايات
الدين األيوبي، عمى حين تجاىل روايات أخرى تؤكد مسمك الصميبيين المتبربر الذي 

 Sir Stevenصفو من قبل المؤرخ البريطاني السير ستيفن ريسمان جاء ليؤكد ما و 

Runciman  (16)الذي وصف الحروب الصميبية بأنيا آخر الحروب المتبربرة 
Last 

of The barbarian Invasions. 
ىكذا تناول المؤرخ الروسي ميخائيل زابوروف لصالح الدين ودوره في  

مالحظات عمي  بية، ومن الممكن إيراد عدةالعالقات الدولية في عصر الحروب الصمي
 النحو التالي : إسيامو في ىذا الشأن عمى

يوصف ذلك المؤرخ بعدم الموضوعية وكيل االتيامات لذلك السمطان، وىي  أواًل :
التي ال تصمد أمام النقد التاريخي الموضوعي، من الجمي البين سعيو لعدم 

عمى الرغم من إشادة حتى إبراز دوره عمى نحو إيجابي بصورة متعمدة 
 المصادر الصميبية بو.

جاء من  ثانًيا : حرص زابوروف عمى تصوير مسمك السمطان الحضاري، عمى أنو
لحرصو عمي ضم مناطق جديدة إلى دولتو، وىو أمر  خالل دوافع سياسية
 .وقائع التاريخ المؤكدة حينذاك يتناقض تماًما مع

أحداث سياسية في الحممة الثالثة تتعمق  ثالثًا: سعى ذلك المؤرخ إلى تجنب ذكر
بمسمك الصميبيين الدموي، كما حدث خالل عرضو عن المذبحة المروعة 

 .التي ارتكبيا الممك اإلنجميزي ريتشارد قمب األسد

من الواضح تماًما عدم معرفة ذلك المؤرخ الروسي بالمصادر العربية  :رابًعا
 ينة، وىكذا، وجدناه في موضعالتاريخية، ولذلك وجدناه يقع في أخطاء مش

م( المعاصر 6111بين العماد الكاتب األصفياني )ت من كتابو يخمط
 الدين األيوبي ورئيس ديوان اإلنشاء في عصره، وبين أبو الفرج لصالح



 9999سبتمبر  -الخمسون الحادي و  لعددا                                             مجمة بحوث الشرق األوسط

 - 94 - 

ذائع الصيت والفارق  (11)م(؛ مؤلف كتاب األغاني.511)ت  األصفياني
صادر العربية أوقعو في معرفة زابوروف بالم شاسع بين العممين، لكن عدم

 مثل ذلك الخطأ الفادح.

م( لدى 6651-6619ذلك عرض عن موضوع صالح الدين األيوبي )
 المؤرخ الروسي ميخائيل زابوروف.
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 الهوامش
 ميخائيل زابوروف ومؤلفاتو انظر : ( عن6)

 محمد مؤنس عوض، الحروب الصميبية في مؤلفات المؤرخين الغربيين المحدثين، ط، القاىرة
 .169 -161م، ص1161

 .695م، ص6591ميخائيل زابوروف، الصميبيون في الشرق، ت، إلياس شاىين، ط، موسكو  (1)
 : انظر :  عن العاضد الفاطمي (1)

، ط، القاىرة 1المقريزي، اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطميين الخمفاء، تحقيق محمد حممي أحمد، جـ
 -991) عصر الخميفة الفاطمي العاضد لدين اهلل ، ماىر أحمد مصطفي،119-111ص.م6551
جامعة  –م(، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية اآلداب سوىاج 6616-6611ىـ / 911

م، )بصفة عامة ال 6591م، عارف تامر، العاضد الدين اهلل، ط، دمشق 6551أسيوط عام 
النييار كانت سابقة عمي يتحمل العاضد منفرًدا مسؤولية سقوط الخالفة الفاطمية؛ ألن عوامل ا

 عيده بعقود عديدة(.
 .695( ميخائيل زابوروف، المرجع السابق، ص1)
 . نفسو، نفس الصفحة (9)
 ( عن ذلك انظر :1)

ىـ 911م/ 6611عمي أحمد السيد، استرداد صالح الدين األيوبي أيمة من الصميبيين عام 
ستاذ الدكتور محمود سعيد ضمن كتاب بحوث في تاريخ العصور الوسطي، كتاب تذكاري لأل

براىيم خميس، ط، القاىرة  براىيم خميس م، تحرير عمي أحمد السيد1111عمران وا  – 51ص وا 
 .611ص 

 معركة حطين انظر : ( عن1)
ابن شداد، النوادر السمطانية والمحاسن اليوسفية، تحقيق جمال الدين الشيال، ط، القاىرة 

 .B.Z.Kedar The Horns of Hattin, Jerusalem 1992 .15ص -19م، ص6511

م، محمد 6595مجموعة من الباحثين، حطين صالح الدين والعمل العربي الموحد، ط، القاىرة 
م، 6511( سبتمبر 9رشيد رضا، ذكرى صالح الدين ومعركة حطين،مجمة المنار، العدد )

ووحدة الصف العربي، ط، القاىرة  ، عطية القوصي، معركة حطين111ص  -951ص
م، 6591مسيرة التحرير من دمشق إلي القدس، ط، دمشق  سييل زكار، حطينم، 6511

محمود السرساوي، يوم حطين من روائع التاريخ العسكري العربي، ط، القاىرة، ب. ت، ديفيد 
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جاكسون، معركة حطين واالستيالء عمي القدس، ضمن كتاب حطين صالح الدين والعمل 
، جوزيف نسيم يوسف، معركة حطين 661ص -91م، ص6595العربي الموحد، ط، القاىرة 

، محمد مؤنس عوض، 196ص-119م، ص6595( عام 11خمفياتيا وداللتيا، عالم الفكر، م)
ىـ ـ، ط. القاىرة 1، 1م /61، 61الحروب الصميبية، العالقات بين الشرق والغرب في القرنين 

)بصفة عامة ال يخمو كتاب عن تاريخ الحروب  169ص -161ص م،6555-1111
الصميبية من الحديث عن معركة حطين الحاسمة وىي ال تزال تدرس إلي اليوم في كميات 

 .الحرب في العالم في مادة التاريخ العسكري نظرًا ألىميتيا المحورية(
  .656ميخائيل زابوروف، المرجع السابق، ص (9) 
 ( عن جي دي لوزينيان انظر :5) 

 William of Tyre ,II,PP,492 - 501. 

ل، الحروب الصميبية الثالثة، صالح الدين وريتشارد، ت. حسن حبشي، سمسمة تاريخ مجيو 
، مجيول، ذيل وليم الصوري، ت. حسن حبشي، 99م، ص1111، ط، القاىرة 6المصريين، جـ

، سيير نعينع، جي دي 116ص -691م، ص1111تاريخ المصريين، ط. القاىرة  سمسمة
ب والسالم، ضمن كتاب بحوث في تاريخ العصور لوزينيان وصالح الدين األيوبي بين الحر 

م، 1111الوسطي، كتاب تذكاري لألستاذ الدكتور محمود سعيد عمران، ط، اإلسكندرية 
 .155ص-111ص

 . 656( ميخائيل زابوروف، المرجع السابق، ص61)
  .651( نفسو، ص 66)
 . 656( نفسو، ص 61)
 .( نفسو، نفس الصفحة61)
  ت المقدس انظر :( عن فتح المسممين لبي61)

، ابن واصل مفرج الكروب في 119، ط، القاىرة، ب.ت، 66ابن األثير، الكامل في التاريخ، جـ
، مجموعة 169م، ص6591، ط، القاىرة 1تاريخ بني أيوب، تحقيق جمال الدين الشيال، جـ

، عمي عبد الحميم 15م، ص6595من الباحثين، صالح الدين قاىر الصميبيين، ط، بيروت 
 .611م، ص6591ود، الغزو الصميبي والعالم اإلسالمي، ط، الرياض محم

  .651( ميخائيل زابوروف، المرجع السابق، ص69)
 م، انظر : 6155( عن مذبحة القدس عام 61)
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Anonymous, The deeds of The Franks and the other pilgrims to Jerusalem, 

Trans. R. Hill, London 1962, P.51. 

، سعيد 611م، ص6519بيروت  ،النسي، ذيل تاريخ دمشق، تحقيق أميدروز، طابن الق
م، مصطفي الحياري، القدس 6511القاىرة  ،عاشور، أضواء جديدة عمي الحروب الصميبية، ط

، محمد مؤنس عوض، اإلمبراطورية 11م، ص6551ط، عمان  زمن الفاطميين والفرنجة
، شوقي شعث، 111م، ص1111ط، القاىرة البيزنطية، دراسة في تاريخ األسر الحاكمة، 

 .11ص  -15م، ص1116القدس العربية اإلسالمية، ط، الشارقة 
 .651، ص651( ميخائيل زابوروف، المرجع السابق، ص61)
 ( عن موسي بن ميمون انظر :69)

م، 6519ابن أبي أصيبعة، عيون األنباء في طبقات األطباء، تحقيق نزار رضا، ط، بيروت  
، 115، القفطي، إخبار الحكماء بأخبار العمماء، ط. القاىرة ب.ت، ص991ص -991ص

م، حسن حسن كامل، 6511إسرائيل ولفنسون، موسي بن ميمون، حياتو ومصنفاتو، ط، القاىرة 
، محمد أحمد 91ص –1م، ص6551موسي بن ميمون وآراؤه الكالمية والفمسفية، ط، طنطا 

ابن رشد وموسي بن ميمون عممان من أعالم الفكر، عبد القادر، مالمح الفمسفة المشائية بين 
، مجموعة باحثين، حمقة وصل 11ص -1م، ص6591( سبتمبر111رسالة اليونسكو، غدد )

 أغادير -بين الشرق والغرب، أبو حامد الغزالي وموسي بن ميمون، األكاديمية المغربية
اللة الحائرين، رسالة أماني يوسف أحمد، دراسة تحميمية لكتاب موسي بن ميمون، د .م6591

 .م6595جامعة القاىرة  –ماجستير غير منشورة، كمية اآلداب 
M. Meyerhof, medical work of Maimonides, in Essays on Maimonides, New 

York 1940. 

E.J. ,"Maimonides ",II, Jerusalem 1972,PP.754-782. 

 .51م، ص 1111حمادي، ط، دمشق  ( ميخائيل زابوروف، بالسيف أو بالصميب، ت. ىاشم65)
 .115( نفسو، الصميبيون في الشرق، ص11)
 عن ذلك انظر :(16)

م، 6551، ط، بيروت 6ستيفن رنسيمان، تاريخ الحروب الصميبية، ت. السيد الباز العريني، جـ 
، محمد مؤنس عوض، الحروب الصميبية في مؤلفات المؤرخين الغربيين المحدثين، 5ص 
 .51ص
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.. إن غياب وحدة .، وفي ذلك قال :"691يل زابوروف، الصميبيون في الشرق، صميخائ -11
الفكر بن المحاصرين لم يبق سًرا عمي حكام دمشق، ويروي المؤرخان الشرقيان أبو الفرج 

 ..".األصفياني، وميخائيل السرياني
 


