
 

 

 

 

 

 

 ِسقطلتَّاريِخ اإِلْسََلِميَّ َواْلوَ َحْولِقَُّة ِسِؿـَاِر ا

 

 

7 

 



 هلقئة ادرصية العامة لؾؽتاب ااجلؿعقة ادرصية لؾدراسات التارخيقة                         

 رئقس جمؾس اإلدارة                                        رئقس جمؾس اإلدارة      

 د. هقثم احلاج عيلد. أيؿن فماد سقد                                            أ.            

  

 ِسقطلتَّاريِخ اإِلْسََلِميَّ َواْلوَ َحْولِقَُّة ِسِؿـَاِر ا

 بالتاريخ اإلسَلمي والوسقط ىجمؾة سـوية حمؽؿة تعـ

 يصدرها سؿـار التاريخ اإلسَلمي والوسقط 

 ارخيقةباجلؿعقة ادرصية لؾدراسات الت

 
 العامة للكتاب  للهيئة املصرية

 رقم اإليداع بدار الكتب                                                                 م املطبوعالرتقي   
2735-3923                                                                   2013/18750 

 الرتقيم اإللكرتوين
2735-4725 

 :املعرفة عىل بنكموقع املجلة 
hsew.journals.ekb.eg 

 م9102

 القاهرة –ر ـة نصـمدين -اســارع د. رؤوف عبــش –عة ــة التاســالمنطق – 7وك ـبم 4ة ــقطع
 94797927فاكس  – 97497922 – 97497920 – 10097370209 :تميفون

Email: Seehist1945@yahoo.com 

https://hsew.journals.ekb.eg/
https://hsew.journals.ekb.eg/
mailto:Seehist1945@yahoo.com


  
 

 

 

 
 

 

 مةك  ح  ة م  ممي  جمة ع  م  

 

 

 

 

eegyptian.historical2021@gmail.com 

 
 بعالعدد السا
 القاهرة

 م9102هـ / 0441



 أ.د. أيؿن فؤاد سيد       رئيس جمؾس اإلدارة

 ية الدوليةاهليئة االستشار هيئة التحرير

 )مرص(        أ.د. إبراهيم عبداملـعم سالمة رئيس التحرير: أ.د. حسني سيد عبدالؾه مراد

ــر   )مرص(          أ.د. اسحق تاورضوس عبيد د. حمؿد فوزي رحيل : التحريرمـــديـــــ

 )مرص(     أ.د. حاتم عبدالرمحن الطحاوي أ.د. صالح الدين عيل عاشور 

ئر(                    أ.د. عبدالؼادر بوباية ريا سؾيامن أ.د. عبري زك  )اجلزا

 أ.د. عبدالؾه بن سعيد الغامدي)السعودية( أ.د. هنؾة أنيس مصطػى 

 )الؽويت(   أ.د. عبداهلادي نارص العجؿي د. عبدالـارص إبراهيم عبداحلؽم

 )مرص(                       أ.د. عػاف سيد صربة  

 )مرص(       عبدالػتاح أبو سيفأ.د. فتحي  

 )العراق(           ا.د. قاسم حسن السامرائي 

 )تونس(                         ا.د. لطػي بن ميالد  

 )مرص(                        أ.د. حمؿد أمحد بديوي 

 )مرص(                 أ.د. حمؿد عييس احلريري 

 )تونس(               أ.د. حمؿد الـارص صديؼي 

 Prof. Dr. Albrecht Fuess   (Germany)  

 Prof. Dr. Sylvie Denoix           (France) 

 Prof. Dr. Tetsuya Ohtoshi         (Japan)  

 
 اآلراء الواردة بهذه المجمة تعبر عن وجهة نظر أصحابها

 اشرأو الن أو السمنار وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الجمعية



  ترحب الحولية بنشر البحوث العلمية المبتکرة في التاريخ
سلام نجليزية. والوسيط يالإ   باللغتين العربية والإ 

  الحواشي   صفحة، بما في ذلک 53يکون البحث في حدود
 اللازمة والملاحق وقائمة المصادر والمراجع.

 عرفة ولن ترسل البحوث على موقع الحولية على بنك الم
 يلتفت ا لى الإ بحاث التي ترسل عن طريق ا خر.

 ( يرفق الباحث مع البحث سيرة علمية مختصرةCV وملخًصا ،)
( کلمة لکل 031للبحث باللغة العربية ولغة ا جنبية في حدود )

 منهما والکلمات المفتاحية.

   ا با ن البحث لم يسبق نشره في يقدم الباحث ا قراًرا کتابي
النشر في جهات  ىلمية ا و غيرها، وعدم الدفع به ا لا ي مجلة ع

 نشره. ىبعد موافقة الحولية عل ىا خر

  تقدم الخرائط والإ شکال والرسوم البيانية با صولها الصالحة
للطباعة، وفي حال رغبة الباحث نشرها ملونة يلتزم بدفع 

 تکاليفها.

  ،تتمتع الحولية بحق الملکية الفکرية للبحوث التي تنشرها
بعد مرور  ىلباحث ا عادة نشر بحثه في جهة ا خرن لويمک

النشر بالحولية، وبموجب ا ذن کتابي  ىخمس سنوات عل
 من رئيس تحرير الحولية.



  لإ تقبل الحولية البحوث التي سبق نشرها في ا ي مجلة
 علمية ا و غيرها.

 .توضع الهوامش مرتبة بطريقة متسلسلة في ا سفل البحث 

  نحو سري  ىيم العلمي علللتحکتخضع البحوث قبل النشر
 (.ي)معم

  :يتم تقويم البحث وفًقا للعناصر التالية 

  ا.علمي  ا ن يکون البحث مبتکًرا، ومضمونه متکامل 

 .وضوح المنهج، وملائمته لموضوع البحث 

 .خراج العلمي وتوزيع عناصر البحث  رعاية الإ 

 .سلامة اللغة ووضوح الصياغات والعبارات 

 يق، وسلامة الهوامش، ودقة کفاءة المراجع وصحة التوث
 استخدام المصادر والمراجع.

  البحوث التي يقترح المحکمون ا جراء تعديلات عليها تعاد
جرائها،  ىا ل وا ن کانت طفيفة، وفي حال ما  ىحتا صحابها لإ 
ذا را ت الحولية عدم نشر البحث، تخطر صاحبه بالإعتذار عن ا  

  .عدم النشر مع بيان الإ سباب
 
 




 

دارة اجلؿعقة ادرصية لؾدراسات التارخيقة بالتعاون يسعد جمؾس إ

لؽل  اؼدميخ اإلسَلمي والوسقط باجلؿعقة أن مع أرسة سؿـار التاري

( لعام 7ادفتؿني بحؼل التاريخ اإلسَلمي والوسقط احلولقة رقم )

 م.9102هـ/0441

وهذا ادجؾد من احلولقة يتضؿن مخسة بحوث متؿقزة من البحوث 

ول عدًدا من موضوعات التاريخ آجتامعي اإلسَلمي اُدَحّؽؿة، تتـا

والوسقط، أوهلا تـاول سؽان وأسواق َدَباعاصؿة ُعامن يف عرصي 

اجلاهؾقة وصدر اإلسَلم، وعرض الثاين ألمهقة كتب ادـاقب يف دراسة 

التاريخ لؾؿغرب األقىص، أما البحث الثالث فلكد تلثر احلرب عذ 

لسودان الغريب. والبحث الرابع تـاول صائػة البـقة آجتامعقة يف بَلد ا

ادمذكني يف مرص يف العرص ادؿؾوكي. وجاء البحث األخر عن الدير 

 الَلتقـي )البـدكقتي( يف بَلد الشام عرص احلروب الصؾقبقة.

ػقد مجقًعا من ستوبعد... كشؽر إسفامات الباحثني راجني أن ك

ادؽتبة التارخيقة جفدهم وفؽرهم، وأن يؽون اجلفد قد أضاف إىل 

 جديًدا وأن حتوز هذه األبحاث رضاء الباحثني والؼراء.

وكلمل أن يساهم الباحثون ادتخصصون ببحوثفم يف أعداد احلولقة 

الؼادمة، وأن كتؾؼى آقرتاحات حول ما يضقف إىل احلولقة اجلديدة يف 

 حؼل البحث التارخيي اإلسَلمي والوسقط.

 ،،،وراء الؼصد ثم الوصن العزيز من واُلُل

 أرسة التحرير
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 اًمدير اًمَلشمقـل )اًمبـديمقتل(

 ذم ضمبؾ ـموسمقر قمٍم احلروب اًمصؾقبقي

 هـ110-320م/0011-0017

 (دراؾمي وصموئؼقي)

 (0)طمجوزي قمبد اعمـعؿ ؾمؾقامن

 :ؾخصاعم

يتـوول هذا اًمبحٌ اًمدور اًمذي ىموم سمف اًمدير اًمَلشمقـل ذم ضمبؾ ـموسمقر 

وؾمقف أقموًمٍ هذا اعمقضقع  .ظمَلل ومؽمة اًمسقودة اًمصؾقبقي قمغم سمَلد اًمشوم

مـ ظمَلل قمرض أمهقتف وضمدوى دراؾمتف واًمدراؾموت اًمسوسمؼي، ويمذًمؽ 

مقىمع ضمبؾ ـموسمقر وأمهقتف وأديرشمف ويمـوئسف وأهؿ مزاراشمف. إضوومي إمم اًمقىمقف 

قمغم مَلمح إدارة اًمدير، مـ ظمَلل قمرض رؤؾموء اًمدير وومؽمات رئوؾمتفؿ ًمف 

اًمسقوؾمقي. قمَلوة قمغم وفموئػ وأهؿ أقمامهلؿ وقمَلىمتفؿ سموًمسؾطتلم اًمديـقي و

أظمرى ؾموقمدت رئقس اًمدير أمهفو متقزم اخلزاكي، ومقرد اًمطعوم، وىموئد 

ضمقىمي اعمرشمؾلم. وىمد ظمتؿً هذا اًمعـٍم سمنًمؼوء اًمضقء قمغم اًمٍماع اًمذي 

                                                           

 .ضمومعي اعمـقومقي –يمؾقي أداب ، سوقمداعم أؾمتوذ شموريخ اًمعصقر اًمقؾمطك(0) 
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ظموضف رؤؾموء اًمدير ضد أؾمؼػقي اًمـورصة قمغم اعمؽوكي إسمروؿمقي 

قيؾ اًمدير واعمؿثؾي ذم واًمصَلطمقوت اًمؽـسقي. وقموًمٍ اًمبحٌ أيًضو مصودر مت

هبوت إرايض اًمزراقمقي واهلبوت اًمـؼديي واًمعقـقي واهلبوت اخلوصي، إضوومي 

إمم ذوط اًمقاهبلم وأوضمف اؾمتثامر اًمرهبون ذم اهلبوت واعمـح اًمتل شمؾؼوهو 

اًمدير، صمؿ أهؿ قمـورص اًمسؽون ذم ضمبؾ ـموسمقر وقمَلىمتفؿ سمرهبون اًمدير. 

ًمتل واضمففو رهبون اًمدير، وهجامت وشمـوول اًمبحٌ أيًضو أهؿ اًمصعقسموت ا

اعمسؾؿلم قمغم ضمبؾ ـموسمقر واؾمؽمدادهؿ ًمؾجبؾ وـمردهؿ ًمؾرهبون مـف قموم 

 هـ.110م/0017

Abstract: 

This research interests with the Mount Tabor 

monastery’s role during the Crusades era in the Levant. In the 

introduction displaied the importance of this paper, the 

previous studies, Mount Tabor - location and its concern-, the 

famous monasteries, churches, and the visiting the sights. 

Also, I examined the administration system by focusing on the 

abbots and their relation with religious and political 

authorities, along with other employers for instance: The 

Treasurer, the Food officer, and the President of the choir. I 

have finished this section by cogitated the struggle between 

Monte Tabor abbots and Bishops of Nazareth for religious 

authorities. The research has shaded strong lights on Mont 

tabor funds, and their investment’s for maximizing the 

monastery wealth, as well as Mont Tabor dwellers’ relation 

with the monastery abbots. Finally, the research dug the 

different problems which faced the monastery's Monks, 

especially Muslims’ efforts to reconquest Mont Tabor 



 ذم ضمبؾ ـموسمقر قمٍم احلروب اًمصؾقبقي اًمدير اًمَلشمقـل )اًمبـديمقتل(   077

 (دراؾمي وصموئؼقي)                      هـ110-320م/0011-0017

قر قمٍم ًمدير اًمَلشمقـل )اًمبـديمقتل( ذم ضمبؾ ـموسم"ابحٌ هذا اًمتـوول ي

" اًمدور دراؾمي وصموئؼقي هـ110-320/م0017-0011احلروب اًمصؾقبقي 

ظمَلل ومؽمة اًمسقودة اًمصؾقبقي اًمَلشمقـل ذم ضمبؾ ـموسمقر اًمدير ذًمؽ اًمذي ىموم سمف 

ًمتؿققزه قمـ إديرة  ، وطمرصً قمغم شمسؿقتف سموًمدير اًمبـديمقتلقمغم سمَلد اًمشوم

ذم اًمػؽمة ذاهتو. وؾمقف أقموًمٍ  اًمَلشمقـقي واًمققكوكقي إظمرى ذم ضمبؾ ـموسمقر

وضمدوى دراؾمتف واًمدراؾموت اًمسوسمؼي، تف أمهقهذا اعمقضقع مـ ظمَلل قمرض 

إضوومي إمم . وأمهقتف وأديرشمف ويمـوئسف وأهؿ مزاراشمف ـموسمقر ومقىمع ضمبؾ

وومؽمات رئوؾمتفؿ ًمف ء اًمدير رؤؾمومـ ظمَلل قمرض إدارة اًمدير ف قمغم قاًمقىم

وفموئػ قمَلوة قمغم ، اًمديـقي واًمسقوؾمقيسؾطتلم وقمَلىمتفؿ سموًموأهؿ أقمامهلؿ 

وىموئد  ،ومقرد اًمطعوم ،متقزم اخلزاكي :رئقس اًمدير أمهفوؾموقمدت أظمرى 

رؤؾموء وأهنقً هذا اًمعـٍم سموًمٍماع اًمذي ظموضف ، وؾمقاهؿ ضمقىمي اعمرشمؾلم

قمغم اعمؽوكي إسمروؿمقي واًمصَلطمقوت اًمؽـسقي. ضد أؾمؼػقي اًمـورصة اًمدير 

واعمؿثؾي ذم هبوت إرايض  ،متقيؾ اًمديرمصودر وقموًمٍ اًمبحٌ أيًضو 

ذوط إضوومي إمم واهلبوت اًمـؼديي واًمعقـقي واهلبوت اخلوصي، اًمزراقمقي 

، صمؿ أهؿ ديراًمشمؾؼوهو ذم اهلبوت واعمـح اًمتل اًمرهبون اًمقاهبلم وأوضمف اؾمتثامر 

اًمبحٌ شمـوول و. اًمدير ضمبؾ ـموسمقر وقمَلىمتفؿ سمرهبونذم سؽون قمـورص اًم

ظموصي اًمـزاع قمغم اًمعشقر ت اًمتل واضمففو رهبون اًمدير وقسموأهؿ اًمصعأيًضو 

 ،قمغم ضمبؾ ـموسمقرؾؿلم سهجامت اعموواعمؿتؾؽوت وشمبعوشمف آىمتصوديي، 

هـ، وظمتؿً 110م/0017قموم وـمردهؿ ًمؾرهبون مـف  ،ًمؾجبؾ ؿواؾمؽمداده

 اًمبحٌ سملهؿ اًمـتوئٍ اًمتل وىمػً قمؾقفو مـ ظمَلل دراؾمتل هلذا اعمقضقع.

 ًٓ  :اًمبحٌ وضمدوى دراؾمتفمقضقع أمهقي  -أو

ومـ صمؿ اًمدير اًمبـديمقتل  ،إمهقي اًمتل طمظل هبو ضمبؾ ـموسمقراقمتؿدت 

 ًمرمزيتف إمم دمكِم لم قمؽوكتف اًمروطمقي ذم ىمؾقب اعمسقحقمغم ذم ذًمؽ اجلبؾ 
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مظوهر اهتامم مـ ومو كتٍ قمـف  ، ىمؿي اجلبؾغمقم -قمؾقف اًمسَلم-اًمسقد اعمسقح 

شمؽرياًم  3وجلبؾشمشققد اًمؽـوئس وإديرة سمؿثؾي ذم واعماحلدث قمدة ارشمبطً هبذا 

وفمفقر صدى ذًمؽ ذم اًمقصموئؼ واهلبوت اًمتل أهمدىمفو ، ًمذيمرى اًمتجكِم 

وىمقع قمَلوة قمغم . قمغم اًمدير ورهبوكفسقوؾمقلم ن مـ اًمؽـسقلم واًماخلػِمو

سموًمؼرب مـ خموضوت ؾمؽماشمقجقي ؿمامل ذق اعمؿؾؽي ذم مـطؼي إ ذم ضمبؾ

وىمقع اجلبؾ و، ؿمديًدا سملم اعمسؾؿلم واًمصؾقبقلمؿمفدت شمقشمًرا إردن اًمتل 

قمؽو مـ  فاًمـودمي قمـ اىمؽماسمطقرة خلاو ،قمغم اًمطريؼ اًمرئقس سملم مٍم ودمشؼ

إضوومي ، اًمبحريي ًمؾؿؿؾؽي ومذواعمـأطمد أهؿ ؾمؽماشمقجقي سمصػتفو ذات إمهقي اإل

 .اعمؽوكي اًمتل ؿمغؾفو رؤؾموء اًمدير ذم إوؾموط اًمؽـسقي واًمسقوؾمقيإمم 

 ،ًمدراؾمي قمٍم احلروب اًمصؾقبقي مفاّم مدظمًَل ؼدم هذا اعمقضقع ويُ 

واًمعَلىموت سملم اًمنمق واًمغرب ذم اًمعصقر اًمقؾمطك3 ٕن ديًرا صغػًما هبذا 

اجلبؾ شمشعبً قمَلىموت رهبوكف واشمصوٓهتؿ داظمؾ اًمؽقوكوت اًمصؾقبقي 

ًمؾػصؾ اًمبوسمقات ًمبوسمقيي سمحقٌ شمدظمؾ احتً احلاميي اًمدير وظمورضمفو، ووضع 

دير اًم، ويمؾػً اًمبوسمقيي آسموء ؿوطمؼقىمف ؿممتؾؽوهتشمليمقد و مـوزقموت رهبوكفذم 

 ،سمدور مفؿ ذم متثقؾفو ذم ومض اعمـوزقموت واخلصقموت اًمتل كشلت ذم اًمنمق

وذًمؽ قمغم اًمرهمؿ مـ اًمدور اًمبوهً ٔسموء اًمدير ورهبوكف ذم اًمـقاطمل 

 اًمداويي وآؾمبتوريي.سمؽؾ مـ اًمسقوؾمقي واًمعسؽريي مؼوركي 

ذم مصودر هذه اًمػؽمة تل قأؿمػم إمم ضمبؾ ـموسمقر واًمدير اًمبـديمىمد و

 دير ذم وصموئؼ اعمؿؾؽياًمووصموئؼفو سمؽثرة، وشمرددت اإلؿمورة إمم صػي رئقس 

أو ، اعمؿثؾلم قمـ اًمبوسمو أو اًمبطريركؾمقاء يملطمد أـمراف كزاع مو أم يملطمد 

يمؿؿثؾ ًمؾدير ذم شمؾؼل اًمعديد مـ اعمـح واهلبوت اًمتل طمصؾ قمؾقفو اًمدير، 

وج واحلجَّ وًمي بؾي ًمؾرطمَّ قمَلوة قمغم يمثرة اعمزارات اًمتل طمقاهو اجلبؾ وضمعؾتف ىمِ 

قمغم قمٍم احلروب سمقً اعمؼدس وومؾسطلم شمرددوا قمغم اًمذيـ إورسمقلم 
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 سمخوصي وضمبؾ اًمتجكِم وذم هذا دًٓمي قمغم أن دير ، اًمصؾقبقي وىمبؾ ذًمؽ وسمعده

وىمد وفمػً  دس.ؿمغؾ مؽوكي مفؿي وممصمرة ذم ممؾؽي سمقً اعمؼسمعومي ـموسمقر 

يمـقسي  تؾمجَلطمػظً ذم اًمتل ذا اًمبحٌ جمؿققمي مـ وصموئؼ اًمدير، ذم ه

اعمصـػوت اجلومعي وكنمت ذم اًمعديد مـ  ،اًمداويي وآؾمبتورييواًمؼقومي 

 ،ىمقؿي ذم اًمـقاطمل اًمديـقيمودة شمؾؽ اًمقصموئؼ وحتؿؾ ًمقصموئؼ شمؾؽ اًمػؽمة، 

ذم واًمسداد اًمتقومقؼ  اهللَ، واؾملل اعمتعؾؼي سموًمدير وآضمتامقمقي ،وآىمتصوديي

 سمصقرة أمثؾ ذم دراؾمي هذا اعمقضقع.شمقفمقػفو 

 ،هذا اعمقضقعذم سموًمؾغي اًمعرسمقي قمغم دراؾمي ؾموسمؼي ومل يؼػ اًمبوطمٌ 

اًمبقشووي قمـ اعمؿتؾؽوت  إؿمورات ىمؾقؾي وردت ذم دراؾمي د. ؾمعقداًمؾفؿ إٓ 

ًمؾؼمهـي قمغم سمعض سملمثؾي مـ وصموئؼ اًمدير أطمقوًكو اًمتل اؾمتدل ومقفو اًمؽـسقي، 

 ردأو يػ هدوًمو ًمفاًمبـديمقتل دير اًموًمؽـ دون أن يؽقن  ،اًمؼضويو اًمتل قموجلفو

أديرة ضمبؾ  Pringle. سمقـام شمـوول سمريـجؾ دراؾمتفواومقي ًمؾدير ذم مسوطمي 

ذم دراؾمتف اًمؼقؿي قمـ اًمؽـوئس اًمصؾقبقي، واؾمتعرض ذم اجلزء اًمصغػم ـموسمقر 

ـموسمقر كبذة شمورخيقي مقضمزة ًمؾغويي قمـ ًمَلشمقـل ذم ضمبؾ دير اؾاًمذي ظمصصف ًم

وًمي ، ووصػ اًمرطمَّ وسمعده ظمَلل احلؼبي اًمروموكقي واًمبقزكطقي اجلبؾ ىمبؾ اعمقَلد

 .Transfiguration اًمتل ؿمقدت شمؽرياًم ًمؾتجكمؽـوئس اجلبؾ وأديرشمف ًم

وًمي قمغم قمدد إديرة واًمؽـوئس اًمتل اخلَلف سملم اًمرطمَّ سمريـجؾ كوىمش و

قدت ذم اجلبؾ ىمبؾ قمٍم احلروب اًمصؾقبقي وظمَلًمف، صمؿ شمتبع شموريخ اًمدير ؿُم 

طمقـام اعمقَلدي اًمؼرن اًمتوؾمع قمنم مـتصػ سمنجيوز ؿمديد طمتك ويمـوئس اجلبؾ 

ىمقؿي ًمؾغويي  ودراؾمي سمريـجؾ .اجلبؾ آكذاكأقمقد سمـوء سمعض إديرة اًمؼديؿي ذم 

اًمقصموئؼ واعمصودر اعمتخصصي، يمثػم مـ واقمتؿد قمغم  ،وسمذل ومقفو ضمفًدا ـمقًبو

هدومً إمم صغػمة ؾمقى مسوطمي اًمَلشمقـل جلبؾ ـموسمقر واًمدير تح وًمؽـف مل ي

شمؼريًبو، سمقـام هيدف اًمبوطمٌ إمم دراؾمي ؾمـي أًمػ سمشؽؾ قموم ـمقال اًمتعريػ سمف 

ٓضمتامقمقي او ،وآىمتصوديي ،اًمسقوؾمقيومـوىمشي ىمضويوه  ،ضمقاكبف يمؾاًمدير مـ 
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قموم مـ ذم اًمػؽمة ذم ضقء وصموئؼ اًمدير واًمقصموئؼ إظمرى اعمعورصة 

اًمذي يرمز إمم شملؾمقس اًمدير قمغم أيدي اًمصؾقبقلم إمم قموم  هـ0011/320

 ًمرهبونهؿ وـمردًمؾجبؾ  لمد اعمسؾؿدااؾمؽمشػم إمم اًمذي يُ  هـ110/م0017

 اًمَلشمقـل مـ اجلبؾ. اًمدير

 :وأهؿ مزاراشمف مقىمع اجلبؾ وأمهقتف وأديرشمف ويمـوئسف -صموكقًو

 مقىمع اجلبؾ وأمهقتف -0

وهمػمهو مـ وصموئؼ يمـقسي اًمؼقومي اًمبـديمقتل وصموئؼ اًمدير ذم عرف اجلبؾ يُ 

رف قمُ و، Thabour(9)و Tabourـموسمقر ضمبؾ سموؾمؿ واإلؾمبتوريي واًمداويي 

-Jabal atقرُ اًمط  جبؾ سماًمعرسمقي همػم  وسمعض اعمصودرذم اعمصودر اًمعرسمقي اجلبؾ 

Tur(0).  َّوًمي سملم ضمبؾ اًمطقر أو ـموسمقر  واًمرطمَّ لماعمسؾؿلم مرظماعمُ سمعض ق وومر

                                                           

(2) Delaville Le Roulx, J., Cartulaire général de l'ordre des Hospitaliers de St Jean 

de Jérusalem, vol. 2, (Paris, 1894-1906), pp. 823-5, no. 2829, p. 825, no, 2830, 

pp. 825-6, no. 2831, pp. 826-8, vo. 2, pp. 897-8, no. 1; Hiestand, R. , 

Papsturkunden für Kirchen im Heiligen Lande (Göttingen, 1985), pp. 92-9, no. 5, 

pp. 187-90, no. 61; Mayer, H. E., Die Urkunden der lateinischen Könige von 

Jerusalem, vol. I, (Hanover, 2010), pp. 124-5, no. 20, pp. 146-9, nos. 31, 2. 

3 اسمـ إصمػم 919، صم(: رطمؾي اسمـ ضمبػم، دار صودر، سمػموت، )د.ت(0907هـ/103اسمـ ضمبػم ) (0)

، دار اًمؽتى 01هـ(: اًمؽومؾ ذم اًمتوريخ، ضمـ101)قمكم سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمؽريؿ اجلزري، ت: 

إصػفوين )حمؿد سمـ صػل اًمديـ 3 071-017، ص011م، ص9110اًمعؾؿقي، سمػموت، ًمبـون، 

-17ص ،م9113هـ(: اًمػتح اًمؼيس ذم اًمػتح اًمؼدد، دار اعمـور، 127سمـ حمؿد إصػفوين، ت: 

اًمشومل، حتؼقؼ: ومتحقي  اًمبـداري )اًمػتح اًمبـداري(: ؾمـو اًمؼمق3 003، 001، 11-17، 11

اًمؼؾؼشـدي: صبح إقمشك ذم صـوقمي اإلكشو، حتؼقؼ: حمؿد  0193م، ص0272اًمـؼماوي، اًمؼوهرة، 

 . وأيًضو:12، ص03، ضمـ102، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، ص1طمسلم ؿمؿس اًمديـ، ضمـ

Ludolph von Suchem, Description of the Holy Land, in PPTS., trans. by 

Aubrey Stewart, M.A., Hanover Square, vol. 12, (London, 1895), p. 126; 

Burchard of Mount Sion, A Description of the Holy Land, in PPTS., trans. by 

Aubrey Stewart, M.A., Hanover Square, vol. 12, (London, 1895), pp. 43-45. 
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ىمقا سمقـف وسملم اجلبول ذم سمَلد اًمشوم وسملم ضمبؾ اًمطقر ذم ؾمقـوء مثؾام ومرَّ 

أؿمور يوىمقت احلؿقي وهمػمه إمم أن اًمطقر ، وذم هذا اًمصدد ومؼد إظمرى

طؾؼ اؾمؿ ـمقر قمغم يمؾ ضمبؾ قمؾقف كبً ُيطؾؼ قمغم يمؾ مو هق ؿمومل، يمام يُ 

أن رضورة )ذم هنويي اًمؼرن اًمسوسمع اعمقَلدي( أريمقًمػ أيمد وىمد . (3)وؿمجر

، Thabor(1)وذم اًمَلشمقـقي  θαβώρذم اًمققكوكقي سمرؾمؿ اؾمؿ اجلبؾ ُيؽتى 

سؿقوت أظمرى مثؾ ؿُ وا قمـ اجلبؾ سمقمؼمَّ مرظملم اًمققكون سمعض اعمُ سمقد أن 

ـمؾؼ قمؾقف أُ سمقـام  Άταβύριον ـمؾؼ قمؾقفأُ اًمذي  Josephusيقؾمقػقس 

 .Ιταβύριον(1)اؾمؿ  Polybuisسمقًمقبققس 

ويعقد شموريخ ضمبؾ ـموسمقر إمم مو ىمبؾ قمٍم احلروب اًمصؾقبقي سمػؽمة 

ـمقيؾي، وىمد وىمػ اًمبوطمٌ ظمَلل اًمؼرن اًمثوًمٌ ىمبؾ اعمقَلد قمغم ىمقوم اعمؾؽ 

ق.مAntiochus III (990-017 )اًمسؾقىمل أكطققظمس اًمثوًمٌ 

 احلاميي اعمٍميي وذسمح أومرادبؾ يموكً حتً اجلذم طمصقـي سموٓؾمتقَلء قمغم ىمؾعي 

ق.م  11ق م. وظمَلل اًمثقرة اًمقفقديي ضد اًمرومون قموم  901ؾمـي احلومقي 

وطمقـام قمزم و، طمقهلو ؾمقًرا ىمقيّ  وا ذم اؾمتعودة اًمؼؾعي وؿمقداًمقفقد كجح 

اًمؼوئد اًمروموين سمَلؿمقدوس قمغم اًمرومون قمغم اؾمتعودهتو ومقام سمعد ومؼد اطمتول 
                                                           

 احلؿقي اًمرومل اًمبغدادي، ت: ( يوىمقت احلؿقي )ؿمفوب اًمديـ يوىمقت سمـ قمبد اهلل3)

. وأيًضو: 37م، ص0277، دار صودر، سمػموت، 3م(: معجؿ اًمبؾدان، ضمـ0991هـ/199

 .12، ص03، ضمـ102، ص1اًمؼؾؼشـدي: صبح إقمشك، ضمـ

(5) Arculf, Arculf’s Narrative about the Holy Places, Written by Adaman, in 

PPTS., trans.by Aubrey Stewart, vol. 0, (London, 1896), pp. 45-6. 

، إؿمورة إمم اعمؽون ذم اًمققكوكقي قمغم اعمؽون اعمرشمػع أو اجلبؾ μετεμορφώθηويدل ًمػظ ـموسمقر  (1)

 اكظر: وشمغػمت مَلسمسف وومًؼو ًمؾؿعتؼد اعمسقحل. -قمؾقف اًمسَلم-اًمذي شمغػمت ومقف هقئي اًمسقد اعمسقح 

Saewulf, The Pilgrimage of Saewulf, (1102, 1103 a.d.), in PPTS., trans. by 

Aubrey Stewart, vol. IV, (London, 1896), pp. 20, 24-25; Fetellus, Description 

of the Holy land (Circa 1130 a.d.), PPTS., trans. by Aubrey Stewart, vol. V, 

(London, 1896), pp. 30-31; Harff, A., The Pilgrimage of Arnold Von Harff 

(1496- 1499 a.d), ed. M. Lettes, (Ledon, 1946), p. 228. 
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ومَلومققس واؾمتدرج طمومقي اًمؼؾعي إمم اًمقادي اًمؼوئد اًمقفقدي يقؾمقػقس 

أمو ذم اًمػؽمة  .(7)م11وهزمفو واؾمتقمم قمغم اًمؼؾعي ومـ صمؿ ضمبؾ ـموسمقر قموم 

ظمَلل اًمعٍم اًمتوًمقي ومؼد ؿمقد اًمبقزكطققن سموجلبؾ قمدة أديرة ويمـوئس 

 أؿمػم إًمقفو سمعد معوجلي مقىمع اجلبؾ.وؾمقف  ،اًمعبود

 (1)إدكك اًمذي يؿتد مـ ـمؼمييويؼع ضمبؾ ـموسمقر ضؿـ إىمؾقؿ اجلؾقؾ 

اًمصخقر  وشمغؾى ،ذم مـطؼي ؿمبف مستقيي، (2)إمم قمؽو واًمؽرمؾ وضمبول صقر

، ويمذا احلول ذم مديي ًمؾجبؾ مـ ـمؼمييب اعمُ وراًمققمرة قمغم اعمسوًمؽ واًمد

ويبعد اجلبؾ قمـ ضمـقب . (01)ػضقي إمم اًمـورصة وصػقرييدروسمف ومسوًمؽف اعمُ 

يمؿ إمم اجلـقب اًمغريب مـ  02، وقمغم مسوومي (00)يمؿ 2ذق اًمـورصة سمحقازم 

                                                           

(7) Josephus. Kife, XXXVII, Jewish War, IV, 8 (54-61). Cf. also: Pringle, D., 

The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem: A Corpus, vol. 2, 

(Cambridge, 1998), p. 63. 

ـمؼميي: سمؾد مطؾ قمغم سمحػمة ـمؼميي، سمقـفو وسملم اًمؼدس اصمـو قمنم يمقؾق مؽًما شمؼريًبو، وسمقـفو وسملم قمؽو  (1)

-07، ص3شمؼريًبو صمامكلم يمقؾق مؽًما. عمزيد مـ اًمتػوصقؾ اكظر: يوىمقت احلؿقي: معجؿ اًمبؾدان، ضمـ

02. 

قمبده ىموؾمؿ، اًمؼوهرة، ومقًمنم أوف ؿمورشمر: آؾمتقطون اًمصؾقبل ذم ومؾسطلم، شمرمجي وشمعؾقؼ: ىموؾمؿ  (2)

 وأيًضو: .979م، ص9110

Arculf, Arculf’s Narrative about the Holy Places, pp. 45-46. 

(10) The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage of the Russian Abbot Daniel, 

in PPTS., Annotated by: Wilson, C.W., vol. IV, (London, 1897), pp. 56, 

66; Theoderich, Description of the Holy Places, p. 67; William of Tyre, 

A History of Deeds done beyond the Sea, trans. and annotated by 

Babcock, E. A., and Krey, A.C., vol. 2, (New York, 1943), p. 496-7. 

 .00م، ص0220هلدى، ، دار ا9، ق1وأيًضو: مصطػك مراد اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـ

(11) Saewulf, The Pilgrimag e of Saewulf, pp. 20, 24-25; Fetellus, 

Description of the Holy land, pp. 30-31; John of Wűrzburg, 

Descripition of the Holy Land, (1160-1170 a.d. ), In PPTS., trans. by: 

Aubrey Stewart, vol. V, (London, 1896), pp. 5-6; Burchard of Mount 

Sion, A Description of the Holy Land, pp. 43-45. 
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 وإمم اًمنمق مـ مرج سمـل قمومر ذم فموهر ىمريي سمقريي أو دسمقريي ،(09)ـمؼميي

Buria(00)  ،ويؿر إمم اًمغرب مـف اًمطريؼ اًمرئقس اًمقاىمعي قمـد ؾمػحف اًمغريب

وُوصػ اجلبؾ سملم مٍم ودمشؼ، يمام يؼؽمب مـ ـمؼميي وهنر إردن ًمؾغويي. 

سموكػراده قمـ اجلبول اعُمحقطي سمف واكػصوًمف قمـفو، ويرشمػع قمـ ؾمطح اًمبحر 

قمـ اعمرج، وشمتسؿ ىمؿتف سموٓؾمتدارة شمؼريًبو  مؽًما  391مؽًما و 111 شمؼريًبو

ويتسؼ  ،(03)يمؿ1سمحقٌ يبؾغ ـمقهلو أىمؾ مـ كصػ يمقؾق مؽم وقمرضفو كحق 

ًمؾجبؾ سملكف  (هـ111/م0011) ومقىموسيقطمـو هذا اًمقصػ مع وصػ 

وُيصعد إمم اجلبؾ مـ  .(01)قمبورة قمـ هضبي ُمستديرة ومتقؾمطي آرشمػوع

                                                           

(12) Arculf, Arculf’s Narrative about the Holy Places, pp. 45-46. 

 .37، ص3وأيًضو: يوىمقت احلؿقي: معجؿ اًمبؾدان، ضمـ

أو دسمقريي: شمؼع إمم اًمنمق مـ اًمـورصة، وأيمد اًمدسموغ وىمققمفو قمغم اًمسػح اًمغريب  Buria سمقريي (00)

جلبؾ اًمطقر، سمقد أن وًمقؿ اًمصقري أؿمور إمم وىمققمفو قمـد مدظمؾ اجلبؾ اًمشامزم، وًمعؾف يمون يؼصد 

فو ، سمقـام أؿمورت إًمقDebrittaمدظمؾف اًمشامزم اًمغريب. وىمد قمرومً اًمؼريي ذم أيوم اًمرومون سموؾمؿ 

، ويموكً ىمريي طمصقـي وهبو سمرج ىمقي،  وُُيقط هبو أرايض ىمرى  Buriaاعمصودر اًمصؾقبقي سموؾمؿ 

وأؿمور صمققدريؽ أيًضو إًمقفو سموؾمؿ قمرب اًمصبقح، وضمبؾ ـموسمقر، وقملم موهؾ، وإكدور، وإيمسول. 

، وحتقي دسمقريي أؾموؾموت يمـقسي وسمؼويو طمصـ، وذم أؾمػؾ اجلومع يمتوسموت Deboraدسمقريي 

مؽًما قمـ ؾمطح  911ـ وصفوريٍ وأرض مرصقومي سموًمػسقػسوء، وشمرشمػع سمقريي قمرسمقي، ومداوم

 اكظر:اًمبحر. 

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 897-8, no. 1, pp. 905-6, 

no. 14, pp. 908-9, no. 19; Mayer, Die Urkunden, vol. 1, pp. 146-9, no. 31; 

Rohricht, R., Regesta Regni Hierosolimitani, (Innsbruck 1893), p. 10, no. 51; 

Delaborde, H. F., Chartes de Terre Sainte provenant de l’abbaye de Notre- 

Dame de Josaphat (Paris, 1880), pp. 82-3, no. 35; Theoderich, Description of 

the Holy Places, (circa 1172 a.d.), in PPTS., trans. by Aubrey Stewart, vol. 

V, (London, 1891), p. 67. 

 .091-093، ص9، ق7وأيًضو: مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـ

(14) Ludolph von Suchem, Description of the Holy Land, p. 125. 

(15) Joannes Phocas, The Pilgrimage of Joannes Phocas in the Holy Land in 

the year 1185 A.D), in PPTS., trans. by Aubrey Stewart, M.A., Hanover 

Square, (London, 1896), pp.13-14. 
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رسمام  ،(01)(هـ111م/0011)ت  ضمفتف اًمشامًمقي قمغم مو أؿمور اسمـ اًمؼَلكيس

مـ ظمَلل ىمريي دسمقريي اًمتل شمعرضً ًمؾفجقم قمدة مرات ورسمام ٕضمؾ ذًمؽ 

وًمي اًمذيـ وأيمد اًمرطمَّ  ،(07)ؿمقد هبو طمصـ سمف سمرج ًمؾدوموع قمـ مدظمؾ اجلبؾ

وشمستغرق  ،(01)وظمطقرة آرشمؼوء إًمقف ،صعدوا إًمقف وقمقرة ضمقاكبف وطمقاومف

شمسؾؼف ٕن قمغم مو أؿمور اًمراهى داكقول، شمؼريًبو ؾمً ؾموقموت صعقد اًمرطمؾي 

 .(02)ك معفو احلذر اًمشديدـمريؼي ومـقي ُمعقـي ُيراقمَ يستؾزم 

ذم مـطؼي طمققيي قمغم اًمصعقديـ اًمسقود ـموسمقر وىمع ضمبؾ وىمد 

ؿـ أمهقتف اًمسقوؾمقي ذم وىمققمف سموًمؼرب مـ معوسمر إردن واًمديـل، وشمؽْ 

عمسؾؿلم ذم ًمدى اثؼؾ اًمسقود اًماحلققيي واًمؼريبي مـ دمشؼ أطمد أهؿ مرايمز 

سمدايي اًمؼرن اًمثوين قمنم، ومريمًزا ًمؾسؾطي اًمسقوؾمقي واإلداريي مـذ اًمثؾٌ 

يؼ اًمرئقس سملم ، قمَلوة قمغم إذاومف همرسًمو قمغم اًمطر(91)إظمػم مـ ذاك اًمؼرن

دمشؼ ومٍم واعُممدي أيًضو إمم يمؾ مـ اًمـورصة وقمؽو، إضوومي إمم وىمققمف 

صػقريي اًمتل اقمتودت ضمققش اعمؿؾؽي أن حتتشد قمغم مؼرسمي مـ ضمـقب همرب 

                                                           

مؽتبي  –م (: ذيؾ شموريخ دمشؼ، اًمؼوهرة 0011هـ / 111اسمـ اًمؼَلكيس ) أسمق يعغم محزة ، اعمتقرم   (01)

 .011اعمتـبل دت، 

(17) William of Tyre, A History of Deeds, vol. 2. pp. 473-4. 

(18) The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, p. 66; Theoderich, 

Description of the Holy Places, p. 67; Saewulf, The Pilgrimage, pp. 

20, 24-25; Fetellus, Description of the Holy land, p. 30-31. 

(19) The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, pp. 66-7; The Venerable 

Bede concerning the holy places, in PPTS., trans. by: Aubrey Stewart, 

M.A., Hanover Square, vol. 1, (London, 1895), p. 84. 

(20) Saewulf, The Pilgrimage, pp. 20, 24-25; The Russian Abbot Daniel, 

The Pilgrimage, p. 69; Theoderich, Description of the Holy Places, 

pp. 67-9.; Arculf, Arculf’s Narrative about the Holy Places, pp. 45-6; 

William of Tyre, A History of Deeds, vol. 2, pp. 384-6, 494-5. 

 .019-010، 973-979، 971. 919صوأيًضو: اسمـ ضمبػم: رطمؾي اسمـ ضمبػم، 
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ومقفو ًمتقؾمطفو اعمؿؾؽي واإلمورات وؾمفقًمي اًمقصقل مـ ظمَلهلو إمم دمشؼ 

مـ قمؽو ذات اعمقىمع  قمـ ىمرسمف قمؼم خموضوت إردن اًمؼريبي مـ اجلبؾ، ومضًَل 

و، واىمؽماسمف مـ سموديي ـمؼميي اًمتل شمرددت قمؾقفو و ودموريّ ؾمؽماشمقجل ؾمقوؾمقّ اإل

 .(90)ىمقاومؾ اًمتجور

طمودث ًمف سمسبى اعمسقحقلم مـ شمؼديس اًمديـقي أمهقتف بؾ اجلاؾمتؿد و

 ًمتَلمذشمف: -قمؾقف اًمسَلم- اًمسقد اعمسقح دمكِم  ًمؾجبؾطمقـام كسبقا ، اًمتجكِم 

 ،ذم ضمبؾ ـموسمقر، طمقٌ شمغػمت هقئتف ومَلسمسف ويعؼقب ،ويقطمـو ،سمطرس

. وىمد ومهو يتحدصمون إًمقف -قمؾقفام اًمسَلم-وهـو فمفر يمؾ مـ مقؾمك وإًمقوس 

-وإًمقوس  ،ومقؾمك ، ًمؽؾ مـ قمقسكؿُمقدت صمَلث يمـوئس ذم مقضع اًمتجكِم 

سمـوء قمغم ـمؾى مـ سمطرس شمؽرياًم هلؿ وختؾقًدا ًمذيمرى  -قمؾقفؿ اًمسَلم

ح وضمقد يمـقسي اًمرهمؿ مـ سمعض اإلؿمورات اًمتل شُمرضمِ . وقمغم (99)اًمتجكِم 

وضمقد صمَلث ح اعمقَلدي وموعُمرضمَّ  ذم ضمبؾ ـموسمقر ظمَلل اًمؼرن اًمراسمع ًمؾتجكِم 

 ذم اجلبؾ قموم ذم مقضع اًمتجكِم  -قمؾقفؿ اًمسَلم-يمـوئس ًمألكبقوء اًمثَلصمي 

. وىمد أؿمور أريمقًمػ ذم هنويي اًمؼرن اًمسوسمع اعمقَلدي إمم اًمؽـوئس (90)م101

 ،ث وإمم دير يمبػم سمف جمؿققمي مـ اًمرهبون وسمعض اًمؼَليوت اًمصغػمةاًمثَل

. ويبدو أن إرمـ (93)قط سموًمؽـوئس واًمدير واًمؼَليوت ؾمقر مـ احلجروُُي 

                                                           

(21) William of Tyre, A History of Deeds, vol. 2, pp. 384-6, 494-5; The 

Venerable Bede concerning the holy places, p. 84. 

(22) Arculf, Arculf’s Narrative about the Holy Places, pp. 45-6; Saewulf, 

The Pilgrimage of Saewulf, pp. 20, 24-25; Fetellus, Description of 

the Holy land, pp. 30-31; John of Wűrzburg, A Descripition of the 

Holy Land, pp. 5-6; Burchard of Mount Sion, A Description of the 

Holy Land, pp. 26, 33, 43-45, 49; Ludolph von Suchem, Description 

of the Holy Land, p.125. 

(23) The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, pp. 66-7. 

(24) Arculf, Arculf’s Narrative about the Holy Places, pp. 45-6. 
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يموكقا يؿؾؽقن ديًرا ذم ضمبؾ ـموسمقر وأىموم سمف جمؿققمي مـ اًمرهبون إرمـ 

 .(91)ظمَلل اًمؼركلم اًمسوسمع واًمثومـ اعمقَلديلم

اعُمرشمبطي سموًمتجكم، ممو ؼدؾمي اًمعديد مـ اعمزارات اعمُ قمَلوة قمغم إطموـمي 

حقطي سمجبؾ اعمـطؼي اعمُ إمم اًمؽمدد قمغم اًمنمق واًمغرب لم ذم وعمسقحقدومع سم

ـموسمقر ذم ـمؼميي واًمـورصة واجلؾقؾ مثؾ ىمبقر إكبقوء واًمؼديسلم وؾموئر 

 إضوومي -قمؾقف اًمسَلم-إمويمـ اًمديـقي إظمرى اعمُرشمبطي سموًمسقد اعمسقح كػسف 

 ،إمم ىمداؾمي هموًمبقي مدن ـمؼميي واجلؾقؾ وإردن، سمام ذم ذًمؽ ضمبؾ ـموسمقر

. وىمد (91)وهنر إردن وهمػمهو ،وصػقريي ،وؾمبسطقي ،وسمقسون ،وكوسمؾس

بػم ذم أصمـوء مروره سمبوديي ـمؼميي إمم يمثرة ىمبقر إكبقوء هبو مثؾ ىمبقر أؿمور اسمـ ضمُ 

واسمـي ؿمعقى زوج اًمؽؾقؿ مقؾمك  ،وروسمقؾ ،وهيقذا ،وؾمؾقامن ،يمؾ مـ ؿمعقى

 .(97)وهمػمهؿ، وأيمد ىمرب ضمبؾ ـموسمقر مـفو

ن اًمذيـ ًمي إورسمققوطمرص اًمرطمَّ وكتقجي ًمتؾؽ إمهقي اًمديـقي ومؼد 

واًمتؼمك سمف، زيورة ضمبؾ ـموسمقر قمغم ذم سمَلد اًمشوم زاروا إمويمـ اعمؼدؾمي 

 ،اعمدنو ،وارشمػوقمف ،ومسوطمتف ،فمقىمعو ،وطمرصقا قمغم وصػ مزاراشمف

ومؽوكتف اًمديـقي ًمدى  ،رواعمسوومي سمقـفو وسملم ضمبؾ ـموسمق ،حقطي سمفاعمُ اًمؼرى و

                                                           

(25) Pringle, The Churches of the Crusader, vol. 2, pp. 63-4. 

(26) The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, pp. 25-27, 56-58, 

67-68. For more details see: Hamilton, B, The Latin Church in 

the Crusader States: The Secular Church, (London,1980), pp. 

360-9. 

 . وأيًضو:019-010، 973-979، 971. 919ص( اسمـ ضُمبػم: رطمؾي اسمـ ضُمبػم، 97)

Arculf, Arculf’s Narrative about the Holy Places, pp. 45-6; Saewulf, The 

Pilgrimage, pp. 20, 24-25; The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, p. 

69; Theoderich, Description of the Holy Places, pp. 67-9; Ludolph von 

Suchem’s, Description of the holy land, p. 126. Cf. also: Pringle, The 

Churches of the Crusader, vol. 2, p. 66. 
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 (92)(م170-701)Bede قىمروسمقد اعمُ  (91)ومـ همٓء أريمقًمػ ،اعمسقحقلم

 Saewulf وؾمويقًمػ ،ذم اًمػؽمة اًمسوسمؼي قمغم قمٍم احلروب اًمصؾقبقي

-0011)اًمرود  واًمراهى داكقول( هـ327-323/م0010-0010)

ـو طمويق (00)هـ(191م/0001وومقتؾقس ) (01)(هـ110-322/م0011

-0019وصمققدريؽ ) (09)(هـ111-111/م0011-0011) ومقرزسمقرج

 وسمقريمفورد مـ ضمبؾ صفققن ومقىموسيقطمـو و (00)(هـ111-117/م0070

وًمقدوًمػ ومقن قمغم قمٍم احلروب اًمصؾقبقي،  (03)(هـ110/م0910)سمعد 

)ت  أركقًمد ومقن هورفو (01)(هـ711/م0011ؾمقاظمؿ )ت 

ذم ومؽمة  وآظمريـ مـ احلجوج اعمجفقًملم وهمػمهؿ (01)(هـ201/م0111

 .(07)متلظمرة

ورسمط سمقـف  ،وىمد قَمَؾَؼ ضمبؾ ـموسمقر ذم ذهـ اًمراهى داكقول ىمبؾ أن يبؾغف

وهموًمبقي اعمزارات إظمرى ذم ؿمامل  وسملم اجلؾقؾ وسمحػمة ـمؼميي وسمقً اعمؼدس

إمر اًمذي يعؽس أمهقي اجلبؾ يمؿحطي رئقسي ذم سمرامٍ زيورات  3اعمؿؾؽي

                                                           

(28) Arculf, Arculf’s Narrative about the Holy Places, pp. 45-46. 

(29) The Venerable Bede concerning the holy places, p. 84. 

(30) The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, pp. 66-9. 

)31( Fetellus, Description of the Holy land, pp. 30-31. 

(32( John of Wűrzburg, Descripition of the Holy Land, pp. 5-6. 

)33( Theoderich, Description of the Holy Places, p. 67. 

(34) Burchard of Mount Sion, A Description of the Holy Land, pp. 43-45. 

(35) Saewulf, The Pilgrimage, pp. 20, 24-25. 

(36) Harff, The Pilgrimage, p. 228. 

(37) Anonymous, The Hodœporicon of Saint Willibald (Vira 754 a.d.), in PPTS., 

trans.by: Rev. Canon Brownlow, vol. 1, (London, 1895), pp. 15. 43; Marino 

Sanutos, Secrets for true Crusaders to help them to recover the Holy Land, 

Part XIV. Of Book III, in PPTS., trans. by Aubrey Stewart, M.A., Hanover 

Square, vol. 12, (London, 1895), pp. 37-38. 
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. واكعؽس (01)وًمذا طمرصقا قمغم حتديد مقىمعف مـ اعمزارات إظمرى 3وًمياًمرطمَّ 

هذا مـ ضمفي أظمرى ذم اعمـوفمر اًمرائعي اًمتل ؿموهدوهو ووصػقهو مـ أقمغم 

ؿمامل 3 ومفـوك يؿؽـ ًمؾزائر أن يستؿتع سملمجؾ اعمـوفمر اًمطبقعقي ذم (02)اجلبؾ

ذق إردن اًمشامًمقي  ومؾسطلم، طمقٌ شمظفر ىمؿي ضمبؾ اًمشقخ سمقىمورهو وضمبول

طمرمقن اًمصغػم ، وضمبؾ (31)وسمحػمة ـمؼميي ومرج سمـل قمومر وضمبؾ اًمؽرمؾ

ه اًمراهى داكقول أطمد أروع اجلبول ذم وًمذا قمدَّ  3(30)قمـد ؾمػح ضمبؾ ـموسمقر

ي مجوًمف وارشمػوقمف اعمفقى وؾمط ؾمفؾ رائع وؿمؽؾف اًمذي يتخذ صقرة يمقم

يوىمقت احلؿقي هذا اًمشغػ طمقـام وصػ اإلـمَلًمي وؿموريمفؿ  ،(39)اًمؼش

 .(30)اًمرائعي جلبؾ ـموسمقر قمغم ـمؼميي وإردن

ُيصؾ ضمبؾ ـموسمقر قمغم اعمقوه اًمعذسمي اًمصوحلي ًمؾنمب وًمألهمراض و

هنر يمقسقن إظمرى يموًمزراقمي وشمرسمقي احلققاكوت ومو ؾمقى ذًمؽ مـ ظمَلل 

قمغم ضمبكم تل شمسؼط مـ مقوه إمطور اًم ، ويتشؽؾ هذا اًمـفر(33)هنر اعمؼطعأو 

وكظًرا  .ذم اجلبؾ اًمعذسميإمم شمقومر مصودر اعمقوه ممو ُيشػم  ،(31)ـموسمقر وطمرمقن

أموم اعمحقط اًمذي ؿمقدت ذم مـتصػ اجلبؾ مستقيي وًمقضمقد مسوطمي صغػمة 

ومؼد شمسوىمطً قمؾقفو إمطور ذم ذًمؽ آرشمػوع "...ومـ إديرة سمف اًمؽـوئس و
                                                           

(38) The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, pp. 25-27, 56-58, 67-68 

(39) Joannes Phocas,The Pilgrimage, p. 14. Cf. also: The Russian Abbot 

Daniel, The Pilgrimage, pp. 60-1. 

 .00، ص9، ق7مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـ (31)

(41) Arculf, Arculf’s Narrative about the Holy Places, pp. 45-6. 

(42) The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, pp.66- 7. 

 .37، ص3يوىمقت احلؿقي: معجؿ اًمبؾدان، ضمـ (30)

(44)Mayer, Die Urkunden, vol. 3, pp. 1483-4, no. App. III/1; The Russian 

Abbot Daniel, The Pilgrimage, p. 66. 

(45) The Venerable Bede concerning the holy places, p. 84; Burchard of 

Mount Sion, A Description of the Holy Land, pp. 43-5; William of 

Tyre, A History of Deeds, vol. 2, pp. 319-20. 
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، وهذا مو (31)أن اعموء يتقاومر سمؽثرة قمـد هذا آرشمػوع" ومضؾ اهلل اًمعظقؿ

قمغم طمقاف اجلبؾ شمـؿق اًمـبوشموت و .اجلبؾ ذمقوه ؾؿًموضمقد ظمزاكوت  حيرضم

ؿمجور إمـ حقط إظمرض اعمُ  هميمديُ ، وهذا مو مستػقدة مـ إمطور

ن مـذ وًمي واعممرظمقاًمرطمَّ  ول رصدهتسموجلبؾ واًمحقطي اعمُ زارع اعمبسوشملم واًمو

قمغم شمقومر اعمقوه اًمعذسمي وطمتك هنويي اًمؼرن اًمثوًمٌ قمنم  ياًمسودس اعمقَلداًمؼرن 

ع اًمرهبون قمغم آؾمتؼرار سمف عمو يقومره مـ مؼقموت ، وهق مو ؿمجَّ (37)ذم اجلبؾ

 .شمسوقمد قمغم اًمعقش سمف

 أديرة اجلبؾ ويمـوئسف ومزاراشمف -9

شمؼع إديرة واًمؽـوئس اًمتل ؿُمقدت ذم ضمبؾ ـموسمقر ذم مـتصػ اًمطريؼ 

ويؼقد ذًمؽ اًمطريؼ إمم  ،(31)قمغم مسوطمي ؿمبف مستقيي إمم ىمؿي اجلبؾاًمصوقمد 

 واًمدير طمقٌ اعُممؾمسوت اًمديـقي اًمَلشمقـقي سمام ذم ذًمؽ يمـقسي اًمتجكِم  ،اًمقؿلم

اًمَلشمقـل ذم ضمـقب ذق اجلبؾ، سمقـام شمؼع اعممؾمسوت اًمديـقي إرصمقذيمسقي 

ي اًمؼرن . وىمد أؿمور أريمقًمػ ذم هنوي(32)قمغم اًمقسور ذم ؿمامل ذق اجلبؾ

اًمسوسمع اعمقَلدي إمم وىمقع اًمدير اًمؽبػم ذم مـتصػ اجلبؾ قمغم مسوطمي 

قامع ٓؾمتقعوب اًمؽثػم ُمسطحي، وضؿ آكذاك قمدًدا يمبػًما مـ اًمؼَليوت واًمص

 .(11)مـ اًمرهبون

                                                           

(46) The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, p. 67. 

(47) Arculf, Arculf’s Narrative about the Holy Places, pp. 45-6; The Russian 

Abbot Daniel, The Pilgrimage, p. 67; Harff, The Pilgrimage, p. 228. 

(48) Arculf, Arculf’s Narrative about the Holy Places, pp. 45-46. 

(49) The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, pp. 66-7. 

(50) Arculf, Arculf’s Narrative about the Holy Places, pp. 45-46. Cf. also: 

Anonymous, The Hodœporicon of Saint Willibald, p. 15; Marino Sanutos, 

Secrets for true Crusaders, pp. 37-8. 
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وُيعد اًمدير اًمبـديمتل ذم ضمبؾ ـموسمقر أطمد أهؿ اعممؾمسوت اًمديريي 

سمعد  اعمؿؾؽي ذم وىمً مبؽراًمَلشمقـقي اًمتل أؾمسفو اًمصؾقبققن ذم ؿمامل 

، وطمرص إمػم (10)هـ329/م0122قمغم ـمؼميي واجلؾقؾ قموم اؾمتقَلئفؿ 

ذم  (هـ111-320/م0011-0009) Tancred Marchisius شمـؽريد

سمعض إورسمقلم ذم شمؾؽ إىمبول ذم فمؾ  - (19)أصمـوء إمرشمف ًمؾجؾقؾ وـمؼميي

ذم ضمـقب ذق قمغم ختصقص اًمدير اًمقاىمع  -اًمػؽمة اعمبؽرة قمغم طمقوة اًمرهبـي 

قمغم شمـؽريد ، وطمرص (10)هـ320/م0011 ًمؾرهبون اًمبـديمتقلم قموماجلبؾ 

ذم يمثػم مـ وممتؾؽوشمف  حؼقىمفسماقمؽمف شمقومػم اًمتؿقيؾ اعمـوؾمى ًمؾدير طمقـام 

رهو قموم طمرَّ اًمتل قصمقؼي اًماًمؼرى واًمعؼورات وقمشقرهو ذم 

                                                           

مل متر احلؿؾي اًمصؾقبقي إومم سمجبؾ ـموسمقر ذم ـمريؼفو إمم سمقً اعمؼدس ٕن ىمودهتو ؾمؾؽقا اًمطريؼ  (10)

وىمد ىمدم . قمؽو، وًمذا مل يؿروا سمؿـطؼي ـمؼميي ومو طمقهلو –مرشمؼك صقر  -سمػموت  –اًمسوطمكم ضمبؾي 

سمقى إمم ضمقدومري سمعد سمعض أهوزم اًمـورصة واعمـوـمؼ اعمجوورة هدايو مـ اخلبز واًمـبقذ واًمتلم واًمز

طمصوره اًمػوؿمؾ عمديـي أرؾمقف، ويموكقا هيدومقن إمم اًمتعرف قمغم ضمقدومري ومو يـقي ومعؾف 

اكظر: ريؿقن داضمقؾ: شموريخ اًمػركجي همزاة سمقً اعمؼدس، شمرمجي: طمسلم حمؿد قمطقي، دار مستؼبًَل. 

 . وأيًضو:993-990م، ص0221اعمعرومي اجلومعقي، اإلؾمؽـدريي، 

William of Tyre, A History of Deeds, vol. 2, pp. 402-8 ; Jacques de Vitry, 

The history of Jerusalem, in PPTS., trans. by Aubrey Stewart, vol. XI, 

(London, 1895), pp. 31-34. 

طمرص شمـؽريد ذم ومؽمة إمرشمف ًمؾجؾقؾ قمغم سمـوء اًمؽـوئس وظموصي ذم اًمـورصة وـمؼميي وضمبؾ ـموسمقر  (19)

، وًمعؾ هذا مو دومع وًمقؿ اًمصقري يمثػًما مـ اهلبوت واعمـح وزودهو سموًمتجفقزات اًمَلزميوىمدم هلو 

إمم اإلؿمورة إمم اًمتؼدير اًمذي طمظل سمف شمـؽريد مـ أهوزم شمؾؽ اعمـطؼي سموًمرهمؿ مـ مرور مو يؼرب 

مـ مخسلم قموًمو قمغم مو ىموم سمف شمـؽريد سمسبى أقمامًمف اجلؾقؾي ًمصوًمح اعممؾمسوت اًمؽـسقي ذم شمؾؽ 

ومقًمنم أوف ؿمورشمر: قمـ رطمقؾ شمـؽريد قمـ ـمؼميي واجلؾقؾ وأطمقاهلام ذم اًمػؽمة اًمتوًمقي اكظر: طؼي. اعمـ

 وأيًضو: .017، 073-070، 011آؾمتقطون اًمصؾقبل، ص

William of Tyre, A History of Deeds, vol. 1, pp. 398-400, 408; Mayer, Die 

Urkunden, vol. 1, p. 123, no. 19; Albert of Aachen, Historia Ierosolimitana, 

ed. Susan Edgington, vol. 1, (Oxford, 2007), pp. 552-4. 

)53( Hamilton, The Latin Church, p. 60. 
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 فوؾمبؼ ومـحًمؾحؼقق اًمتل شمليمقد سمؿثوسمي ، وهل (13)هـ323/م0010

واًمتل يموكً  (11)ًمؾدير ذم اًمعوم اًمسوسمؼ Goddfrey of Boillon ضمقدومري

 .(11)يمـقسي اًمتجكم ذم اجلبؾأو  شمـتؿل ومقام ؾمبؼ إمم يمـقسي اعمـؼذ

ودير ضمبؾ  وىمد اؿمتفر هذا اًمدير ذم احلؼبي اًمصؾقبقي سموؾمؿ دير اًمتجكم

، (11)ورئقس دير ضمبؾ ـموسمقر وقُمرف رئقسف سمرئقس دير اًمتجكم (17)ـموسمقر

. وسموت (12)ويمون راقمقف يستخدم مراؾمقؿف ظمتاًم قمغم اًمرصوص مثؾ اًمبوسمو

  Paschal IIسموؾمؽول اًمثوين وومـحف اًمبوسم ،ؾديرضمػمارد أول رئقس ٓشمقـل ًم

ؾؼى يمون ذًمؽ اًمقمغم  فوقمغم مو يبدو ومنن طمصقًم. (11)ًمؼى رئقس إؾموىمػي

طمؼقق اًمدير  ًمؾحصقل قمغم اقمؽماف سمؽؾـوؾمى يموومًقو ًمقؽقن ًمف اًمتلصمػم اعمُ 

 .(10)ذم اجلؾقؾ وـمؼمييوممتؾؽوشمف 
                                                           

(54) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 897-8, no. 1; Mayer, Die 

Urkunden, vol. 1, pp. 124-5, no. 20. Cf. also: Pringle, The Churches of the 

Crusader, vol. 2, pp. 64-5. 

(55) Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, p. 97, no. 5; Mayer, Die Urkunden, 

vol. I, pp. 119-20, no. 18. 

(56) Bresc-Bautier, G., Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de 

Jérusalem, (Paris, 1984), pp. 310-11, no. 159; Hiestand, Papsturkunden für 

Kirchen, p. 97, no. 5; Mayer, Die Urkunden, vol. I, pp. 119-20, no. 18. Cf. 

also: Pringle, The Churches of the Crusader, vol. 2, pp. 64-5. 

(57) Burchard of Mount Sion, A Description of the Holy Land, pp. 43-45. 

(58) Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, 

pp. 310-11, no. 159. 

(59) Ludolph von Suchem, Description of the Holy Land, p. 125. 

(60) Rohricht, Regesta, pp. 6-7, no. 39, p. 15. no.69 ; Mayer, Die Urkunden, vol. 

I, pp. 124-5, no. 20, vol. 2, pp. 897-8, no. 1; Hiestand, Papsturkunden für 

Kirchen, pp. 92-9, no. 5; Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 

826-828, no. 2833.   

(61) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 907-8; Bresc-Bautier, Le 

Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, pp. 310-11, no. 159. 

Cf. also: Hamilton, The Latin Church. p. 101. 
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اعمعروف سمدير  اًمدير اًمققكوينمـفو وضؿ ضمبؾ ـموسمقر أديرة أظمرى 

 ،اًمراهى داكقولزاره وىمد  .(19)ويؼع إمم اًمشامل مـ اًمدير اًمبـديمقتل ،إًمقوس

ٕيي مضويؼوت مـ ىمبؾ اًمرهبون إرصمقذيمس هبوكف قمدم شمعرض رد وأيمَّ 

يمون إًمقوس ير أن د هـ172/م0010وأيمد وًمقؿ اًمصقري قموم ، (10)اًمَلشملم

يقطمـو ىمد أؿمور و. (13)ذيـ سمؼقو ذم ضمبؾ ـموسمقر طمتك قمٍمهؾأطمد اًمديريـ اًم

 ،اًمديرًمؾرهبون اًمققكوكقلم سموًمتقاضمد ذم ذًمؽ أن اًمصؾقبقلم ؾمؿحقا إمم  ومقىموس

 .(11) ـموسمقراعمحقطي سمجبؾ  وأكف يمون يؼدم ظمدموشمف ًمألرصمقذيمس ذم اعمـطؼي

حتصقـف سمسقر قمؾقف جمؿققمي مـ إسمراج وشمؿ  ،يمؼمىي ىمَليوضؿ ذًمؽ اًمدير 

إطموـمي اًمؽـقسي وأؿمور هومؾتقن إمم  .(11) سمجقاكبف يحقطاعمواعمتوريس اًمؼقيي 

يمد ركسقامن أن شمؾؽ أو ،(17) سمسقر حلاميي اًمرهبونإًمقوس ودير اًمققكوكقي 

 .(11) اًمصؾقبقلمإؾمقار يموكً مـ سمـوء 

وذًمؽ  ،شمؼتٍم أديرة اجلبؾ قمغم اًمديريـ اًمَلشمقـل وإرصمقذيميسومل 

صص إمم أديرة أظمرى مثؾ اًمدير اًمذي ظُم  - وًمؽـ ىمؾقؾي -ًمقضمقد إؿمورات 

. وأؿمور (71)رئقس أؾموىمػي اًمـورصةؾمؾطي قا يتبعقن ويموك ،(12) ًمؾرهبون اًمسقد

                                                           

(62) The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, pp. 66-7. 

(63) The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, p. 67. 

(64) William of Tyre, A History of Deeds, vol. 2, p. 496. 

(65) Joannes Phocas, The Pilgrimage, pp.13-14. 

(66) William of Tyre, A History of Deeds, vol. 2, p. 496. 

(67) Saewulf, The Pilgrimage, pp. 20, 24-25; The Russian Abbot Daniel, The 

Pilgrimage, pp. 68-69; Theoderich, Description of the Holy Places, p. 67; 

Burchard of Mount Sion, A Description of the Holy Land, pp. 43-45. 

(68) Runciman, S., A History of the Crusades, vol. 2, (Cambridge, 1952), p. 438. 

هؿ اًمرهبون اًمسقد اًمذي كجحقا وسمشؽؾ اطمؽماذم ذم اؾمتعودة اًمسقودة ًمؾؼديس سمـديمً ذم اًمؼرن  (12)

هـ، 927م/201اًمعوذ اعمقَلدي، وأول مـ أؾمس هذه إسمقيي وًمقؿ إول أوف أيمقشملم قموم 

 . اكظر:Sergius IIIأول رئقس هلؿ وظمضع ومؼط ًمؾبوسمو رسضمققس اًمثوًمٌ  Bernoويمون سمركق 

Evans, J., Monastic Life at Cluny 910-1157, Oxford University Press, 

(Oxford,1968). 

(70) Jacques de Vitry, The history of Jerusalem, p. 36. 
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قموم  ذم رؾموًمي شمشجقعقي سمعٌ هبو إًمقفؿرئقس دير يمؾقين  سمطرس اعمبجؾإًمقفؿ 

ذم ضمبؾ ـموسمقر ؾمقى وأيمد أكف مل يؽـ يعؾؿ سمقضمقدهؿ ، هـ0001/193

ًمؾرهبون اًمسقد ذم ضمبؾ خمصصي ـقسي يم، وأيمد أركقل أيًضو وضمقد (70)ممظمًرا

وىمد أؿمور هومؾتقن إمم أن اًمرهبون اًمسقد مل يؽقكقا معرووملم ذم  .(79)ـموسمقر

 Stephenؾمتقػـ اًمبطريرك و يمون ، طمؼّ سمَلد اًمشوم ذم فمؾ اًمسقودة اًمصؾقبقي

of Chartres (0091-0001هـ193-199/م )ؿمغؾ وًمؽـف  و،تقّ قسمـديم

 .(70)ًمدم اعمؾؽلٓكتسوسمف إمم اسمقً اعمؼدس مـصى سمطريرك 

يمـقسي اًمتجكم، مـفو  قمدة يمـوئسقد ذم اجلبؾ وسمخَلف إديرة ومؼد ؿُم 

ويمـقسي ؾمؾػودور واًمؽـقسي ويمـقسي اعمـؼذ  شور إًمقفو أطمقوًكو سمؽـقسي اًمتجكِم ويُ 

ويموكً حتً إذاف رهبون اًمدير  ،ويمـقسي ضمبؾ ـموسمقراًمعظؿك 

مـ اإلؿمورات قمـ شمؾؽ واعممرظمقن يمثػًما وًمي . وأورد اًمرطمَّ (73)اًمبـديمقتل

اًمؽـقسي ؾمقاء ىمبؾ قمٍم احلروب اًمصؾقبقي أم ظمَلل ذًمؽ اًمعٍم، وأيمدوا 

                                                           

(71) Peter the Venerable, Letters, ed. Giles Constable, vol. 1, (Cambridge, 

Mass., 1967), pp. 214-17, no. 80. 

، 07شمرمجي: ؾمفقؾ زيمور )اعمقؾمققمي اًمشومقي، ضمـهـ(، 100م/0091ت:أركقل: رطمؾي أركقل ) (79)

 .002ص م(0222دمشؼ، 

(73) Hamilton, The Latin Church, pp. 122-3. 

أؿمور يعؼقب اًمػقؽمي ذم ومؽمة متلظمرة إمم شملؾمقس أديرة أظمرى ذم ضمبؾ ـموسمقر ًمؾرهبون 

مـوؾمبي مـ ضمبؾ  اًمسشؽميون واًمؼميؿق كسؽماشمسون، وىمد طمرصقا قمغم شملؾمقسفو ذم مقاىمع

 ـموسمقر. اكظر:

Jacques de Vitry, The history of Jerusalem, pp. 29-31. 

(74) Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de 

Jérusalem, pp. 310-11, no. 159; Delaville Le Roulx, Cartulaire général, 

vol. 2, pp. 901-2, no.7, pp. 906, no. 15,pp. 906-8, no. 18, pp. 908-9, no. 

19; The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, p. 69; William of Tyre, 

A History of Deeds, vol. 2, p. 496. 
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قمغم يؿلم ذم ضمـقب ذق ضمبؾ ـموسمقر بـديمقتل مجقًعو وىمققمفو سمجقار اًمدير اًم

أهنو طمقت اعمذسمح اًمدائري  يقطمـو ومقىموس وأيمد .(71)اًمصوقمد إمم اجلبؾ

شمؾؽ اًمؽـقسي مع اًمدير اًمَلشمقـل سمسقوج كحود قمغم مو أطمقطً اًمؽبػم، و

ووصػ يوىمقت احلؿقي شمؾؽ اًمؽـقسي ؾمـي  .(71)يقطمـو ومقىموسأؿمور 

مـ احلجر وأهنو ؿُمِقدت  ،سموٓشمسوع ومجول اًمبـوءشمؼريًبو  هـ199/م0991

 .(77)اًمصؾى

قدت ذم ضمبؾ اًمتل ؿُم اًمؽـقسي اًمقطمقدة  شمؽـ يمـقسي اًمتجكم مل سمقد أن

مـذ اًمؼرون إومم بؾ اجلذم ؿمقدوا أيمثر مـ يمـقسي  لماًمبقزكطقٕن ـموسمقر 

قدت ىمبؾ هنويي اًمؼرن اًمسودس صمَلث ؿُم ن اعمعروف مـفو أ، سمقد ًمؾؿسقحقي

د أريمقًمػ ذم هنويي أيمَّ وىمد ؾموًمػي اإلؿمورة،  يمـقسي اًمتجكِم سمقـفو ومـ اعمقَلدي 

 .(71)سمـوء ؾمقر مـ احلجر طمقل اًمؽـقسي واًمدير اًمؽبػماعمقَلدي اًمؼرن اًمسوسمع 

اًمثَلث اًمؼديؿي وىمً زيورشمف قمغم شمؾؽ اًمؽـوئس  Saewulfؾمويقًمػ ووىمػ 

 مع يمـقسي اًمتجكِم د داكقول وضمقد وأيمَّ ، (72)ذم سمدايي اًمؼرن اًمثوين قمنم ًمؾجبؾ

إمم  اعمـسقسمتلمستلم إظمريلم قذم ضمـقب ذق اجلبؾ، وأن اًمؽـ اًمَلشمقـلاًمدير 

                                                           

(75) Arculf, Arculf’s Narrative about the Holy Places, pp. 45-6; Saewulf, The 

Pilgrimage, pp. 20, 24-5; Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, p. 69; 

Joannes Phocas, The Pilgrimage, pp. 13-14. 

(76) Joannes Phocas, The Pilgrimage, pp. 13-14. Cf. also: Pringle, The 

Churches of the Crusader, vol. 2, pp. 66, 79. 

، 7طػك اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـ. وأيًضو: مص37، ص3يوىمقت احلؿقي: معجؿ اًمبؾدان، ضمـ (77)

 .00، ص9ق

(78) Arculf, Arculf’s Narrative about the Holy Places, pp. 45-6. 

(79) Saewulf, The Pilgrimage, pp. 20, 24-5. Cf. also: Fetellus, Description of 

the Holy land, pp. 30-31. 
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اًمدير  إمم اًمشامل مـ ونشمؼع ويموكت -قمؾقفام اًمسَلم-إًمقوس ومقؾمك يمؾ مـ 

 .(11)اًمَلشمقـل ؿمامل ذق ضمبؾ ـموسمقر

 قمـ يمـقسي يمؾ   ةسمعقديموكً يمـقسي إًمقوس أن إمم أؿمور ؾمويقًمػ سمقد أن 

د داكقول مقىمع سمقـام طمدَّ  ،(10)-قمؾقفام اًمسَلم –( اًمتجكِم ) سقحمـ مقؾمك واعم

إمم اًمشامل مـ يمـقسي  -قمؾقفام اًمسَلم-يمـقسي اًمـبقلم مقؾمك وإًمقوس 

، وًمؽـ قمغم مو ، وهذا يعـل وضمقد أيمثر مـ صمَلث يمـوئس ذم اجلبؾ(19)اًمتجكِم 

شػمان إمم يمـقسي إًمقوس اًمتل أدجمً سمؼويوهو ذم اًمؽـقسي يموكو يُ يبدو أهنام 

قمغم ، واًمقاىمعي ذم اًمعصقر اًمقؾمطك إرصمقذيمسقي سموٓؾمؿ كػسفاًمققكوكقي 

، وًمقس إمم يمـقسي إًمقوس (10)مؽًما إمم اًمشامل مـ يمـقسي اًمتجكِم  901مسوومي 

 .اًمتل أؿمور إًمقفو اعممرظمقن اًمؼدامككػسفو 

ويرضمح سمريـجؾ أن اًمؽـقسي اًمتل كسبفو ؾمويقًمػ إمم إًمقوس، ويمـقسي 

مـ إًمقوس ومقؾمك اًمتل أؿمور إًمقفام داكقول يموكً شُمشػم إمم يمـقسي إًمقوس  يمؾ  

شػم اًمؽـقسي اًمتل كسبفو ؾمويقًمػ إمم مقؾمك إمم يمـقسي صغػمة اًمققكوكقي، سمقـام شمُ 

ح وذًمؽ إذا مو صح وضمقدهو آكذاك سموًمػعؾ. ويرضمِ  ،بـديمقتلاًمجُموورة ًمؾدير 

اًمتل أؿمور إًمقفو  ؽـوئس اًمثَلثاًمبوطمٌ مو ذهى إًمقف سمريـجؾ سملن اًم

يموكً سمؿثوسمي سمـوء واطمد ؿمؿؾ اعمقَلدي مرظمقن ومقام ىمبؾ اًمؼرن اًمسوسمع اعمُ 

. -قمؾقفؿ اًمسَلم -،وإًمقوس ،ومقؾمك ،قمقسكؽؾ مـ اًمؽـوئس اًمثَلث ًم

                                                           

(80) Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, p. 69. 

(81) Saewulf, The Pilgrimage, pp. 20, 24-5. 

(82) The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, pp. 66-67. 

)83( Pringle, The Churches of the Crusader, vol. 2, pp. 81-82. 
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ووومًؼو عمو ؿموع سمقـفؿ ذم ذًمؽ آرشمبوك أهنؿ اًمَلشملم وًمي وًمعؾ مو أوىمع اًمرطمَّ 

 ذم ضمـقب ذق مقضع اًمتجكِم ذم ـػصؾي مُ يموكقا يبحثقن قمـ صمَلث يمـوئس 

مل يػطـقا طمقـام صعدوا اجلبؾ، ومل جيدوا ؾمقى يمـقسي واطمدة وًمؽـفؿ  ،اجلبؾ

- ،وإًمقوس ،ومقؾمك ،ًمؽؾ مـ اعمسقحهنو يموكً سمؿثوسمي اًمؽـوئس اًمثَلث أإمم 

 .(13)وًمؽـ ذم سمـوء واطمد -قمؾقفؿ اًمسَلم

قمنم إمم اًمراهى داكقول ذم سمدايي اًمؼرن اًمثوين وقمغم أيي طمول ومؼد أؿمور 

اكتظوم اًمرهبون واًمرقمويو إرذويمس ذم اًمؽمدد قمغم اًمدير واًمؽـقسي 

ًمدير اًمققكوين إمم اوًمقؿ اًمصقري وأؿمور  ،(11)إصمقذيمسقي ذم ضمبؾ ـموسمقر

وهل اعمؾحقفمي اًمتل يؿؽـ  ،(11)هـ172/م0010قموم  واًمؽـقسي اًمققكوكقي

إمم يمـقسي إًمقوس  يقطمـو ومقىموسإؿمورة اًمقىمقف قمؾقفو أيًضو مـ ظمَلل 

د يمَّ اعمـػصؾي إمم اًمشامل مـ اًمؽـوئس اًمثَلث ذم ؿمامل ذق ضمبؾ ـموسمقر، وأ

                                                           

وًمي اًمؼدامك سمخصقص يمـوئس ضمبؾ (13)  ح سمريـجؾ أن يؽقن اخلؾط اًمذي وىمع سملم اعممرظملم واًمرطمَّ رضمَّ

وًمي اًمصؾقبقلم إمم اًمؽـوئس اًمثَلث اًمتل ؿُمقَّدت شمؽرياًم  ـموسمقر كتٍ قمـ إؿمورة اعممرظملم واًمرطمَّ

ًمذيمرى اًمتجكِم، وسموًمتوزم رضورة وضمقد صمَلث يمـوئس ذم ضمـقب ذق اجلبؾ يموكقا يعتؼدون ذم 

وضمقدهو مـػصؾي أو يمؾ مـفو ذم سمـوء مستؼؾ، وذًمؽ ظمَلوًمو ًمؾؽـقسي اًمراسمعي اًمتل ؿمقدهو 

طققن ًمؾـبل إًمقوس إمم اًمشامل مـ اًمؽـوئس اًمثَلث اًمسوسمؼي. وفمؾ آقمتؼود ؾموئًدا ذم وضمقد اًمبقزك

صمَلث يمـوئس مـػصؾي طمقـام أقمود اًمصؾقبققن سمـوء اًمؽـوئس اًمثَلث اًمؼديؿي ذم مـتصػ اًمؼرن 

اًمثوين قمنم اعمقَلدي، أمو إذا مو ىمبؾـو أن اًمؽـوئس اًمثَلصمي يموكً داظمؾ سمـوء واطمد ذم ضمـقب ذق 

بؾ واًمتل يرسمط سمقـفو رسداب واطمد ظمَلوًمو ًمؾؽـقسي اًمراسمعي اًمتل ؿُمقدت ذم ؿمامل ذق اجلبؾ اجل

 اكظر: ومنن اًمسقوق يـتظؿ قمـ وضمقد أرسمع يمـوئس ذم ضمبؾ ـموسمقر.

Pringle, The Churches of the Crusader, vol. 2, pp. 79, 81-82.  

(85) Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, p. 69. 

(86) William of Tyre, A History of Deeds, vol. 2, p. 496. 
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 .(17)بقؾ معريمي طمطلم سمعوملمىمُ  شمردد اًمرقمويو إرصمقذيمس قمؾقفو

دير اًمرهبون ومؼد امتؾؽ  ،اًمؽـوئس اًمسوًمػي ذم ضمبؾ ـموسمقروقمَلوة قمغم 

يمام يمون هلؿ يمـقسي  أؾمؼػقي اًمـورصة،سمعض ىمرى  سمعض اًمؽـوئس ذمبـديمقتل اًم

ويمـقسي ذم كويـ قمـد ؾمػح اجلبؾ ، Palmerium(11)و سموعمريقمذم ديريي 

إول مـحفؿ اًمبطريرك وًمقؿ و، (12)ح اًمدسموغ سمـوء اًمصؾقبقلم هلويرضمِ 

William I (0001-0031هـ102-193/م )ؿمقي ذم ىمريي ويمـقسي أسمر

ويموكً مريمًزا إدارًيو مفاًم ذم شمؾؽ  ،سموًمؼرب مـ كوسمؾسؾمون ضمقؾز 

ؿلم قمغم يمـقسي اًمؼقومي قموم وًمؽـفؿ سموقمقهو شموًمًقو إمم اًمؼق ،(21)إسمروؿمقي
                                                           

(87) Joannes Phocas, The Pilgrimage, pp. 13-14. Cf. also: Pringle, The 

Churches of the Crusader, vol. 2, p. 79. 

ح صمققدريؽ طمدوث اطمتػول سمخدمي اًمؼداس ٕول مرة ذم شمؾؽ اًمؽـقسي وىمً زيورشمف هلو، رسمام  رضمَّ

هـ وًمؽـ يبدو أكف ظمؾط سملم مو رواه قمـ مؾؽل صودق 117م/0079هـ أو 0012/113 ذم قموم

طمقـام اطمتػؾ إرصمقذيمس سموًمؼداس آكذاك، وسموًمتوزم مل ُيدث آطمتػول  -قمؾقف اًمسَلم-وإسمراهقؿ 

 . اكظر:اًمذي أؿمور إًمقف وىمً زيورشمف ًمؾجبؾ ذم اًمـصػ اًمثوين مـ اًمؼرن اًمثوين قمنم

Theoderich, Description of the Holy Places, p. 67. Cf. also: Pringle, The 

Churches of the Crusader, vol. 2, pp. 66-7. 

(88) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 908. Cf. also: 

Hamilton, The Latin Church, p. 101; Pringle, The Churches of the 

Crusader, vol. 2, pp. 64-5. 

 Palmeriumو Palmareaورد اؾمؿ سموعمريقم ذم اًمقصموئؼ اًمسوًمػي وهمػمهو سمعدة صقغ مثؾ 

وأمو سموًمـسبي عمقىمعفو ومُقشػم سمريـجؾ إمم أكف يصعى حتديده سمدىمي،  Palmreiaو Palmaereiaو

ح وىمققمفو ذم اًمسفقل اًمؼريبي مـ سمحر اجلؾقؾ أو ىمرب سمحػمة ـمؼميي. واؾمتبعد سمريـجؾ أن  وىمد رضمَّ

يتؿ شمعريػ اعمؽون سمؿقضع آظمر مثؾ سموعمريقم اًمتل شمؼع قمـد مصى هنر يمقسقن سموًمؼرب مـ ذق 

ؾ. وصمؿي مقضع يؼع سموًمؼرب مـ ـمؼميي ُيسؿك سموعمريقم اًمصغرى رسمام طمقػو واعمعروف سمبستون اًمـخق

ًمتؿققزه قمـ مؽون سموعمريقم اًمؽؼمى3 وًمذا يرضمح سمريـجؾ وىمقع سموعمريقم إمم اًمشامل اًمغريب مـ 

سمحػمة ـمؼميي سموًمؼرب مـ ظمرسمي أرامقو )شمؾ يمقـقرت(، وىمد كشلت ذم ذًمؽ اعمؽون طمقوة ديريي 

 ـمقبي سمرهبون اًمدير اًمبـديمقتل. اكظر:يمومؾي، ويمون رهبوهنو قمغم قمَلىمي 

Pringle, The Churches of the Crusader, vol. 2, pp. 153-4. 

 .031-001، ص9، ق7مصطػك اًمدسمَّوغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـ (12)

(90) Hamilton, The Latin Church, p. 101. 
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  .(20)هـ170/م0071

ار ظمَلل قمٍم بؾي ًمؾزوَّ ضمعؾتف ىمِ  قمدة مزاراتطمقى ضمبؾ ـموسمقر و

وًمي إورسمقلم اًمذيـ ، وطمظل اجلبؾ سموهتامم هموًمبقي اًمرطمَّ احلروب اًمصؾقبقي

 إمويمـ اعمؼدؾميهموًمبقي بؾ مع اجلشمرددوا قمغم سمَلد اًمشوم وطمرصقا قمغم زيورة 

بؾ ـموسمقر إمهقي اًمديـقي جلسمعض اعممرظملم اعمسؾؿلم أدرك ىمد و، (29)إظمرى

 .(20)-قمؾقف اًمسَلم- اعمسقح ًمدى اعمسقحقلم ٓقمتؼودهؿ ذم أكف مؽون دمكِم 

وًمي اًمرطمَّ  واًمدير اًمَلشمقـل مـ أهؿ إمويمـ اًمتل طمرص اًمتجكِم ويموكً يمـقسي 

  .(23)ذم ضمبؾ ـموسمقر ام واًمتؼمك هبامقمغم زيورهتن وج إورسمققجَّ واحل

وشُمشػم دمرسمي اًمراهى داكقول ذم أصمـوء زيورشمف ًمؾجبؾ ذم سمدايي اًمؼرن اًمثوين 

سمسبى ارشمبوـمف سمحودث  3فو اعمسقحققن ًمؾجبؾقمنم إمم مؼدار اعمحبي اًمتل يؽـ  

وىمد أفمفروا ًمـو ذم دير اًمتجكم اعمُؼدس يمثػًما مـ اًمتجكم قمغم مو ضموء ذم ىمقًمف: "

مظوهر آطمؽمام واًمتؼدير، وسمعد طمصقًمـو قمغم آؾمؽماطمي واًمعشوء ومنكـو ىمؿـو 

، ومل  اعمؼدس، وطمرصـو قمغم اًمتعبد ذم مقضع اًمتجكِم سمزيورة يمـقسي اًمتجكِم 

ىمقومـو سمتؼبقؾ ذًمؽ اعمؽون سموحلى واًمبفجي، صمؿ سموريمـو كغودر اًمدير ؾمقى سمعد 

وهمودركو اًمدير اعمُؼدس، وىمؿـو سمجقًمي إمم مجقع  ،اًمراهى ومجقع إظمقة

                                                           

)91( Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de 

Jérusalem, pp. 310-11, no. 159. Cf. also: Hamilton, The Latin Church, 

p. 101. 

(92) Saewulf, The Pilgrimage, pp. 20, 24-5; Russian Abbot Daniel, The 

Pilgrimage, p. 69; Fetellus, Description of the Holy land, p. 30-31; 

Theoderich, Description of the Holy Places, p. 67; Joannes Phocas, 

The Pilgrimage, pp. 13-14; Burchard of Mount Sion, A Description of 

the Holy Land, pp. 43-45; Harff, The Pilgrimage of Arnold Von Harff, 

p. 228; Ludolph von Suchem, Description of the holy land, p.126. 

 .12، ص03ضمـ( اًمؼؾؼشـدي: صبح إقمشك، 20)

(94) The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, pp. 66-67. 
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 .(21)س"إمويمـ اعمُؼدؾمي ذم ذًمؽ اجلبؾ اعمؼدَّ 

سمعض اعمـح اًمتل  مـ ارشمبوط وًمقس أدل قمغم شمبجقؾ ذيمرى اًمتجكِم 

ذم  وًمتجكِم آطمتػول اًمسـقي سمؿققمد سمًمرهبون ضمبؾ ـموسمقر ون وهبفو اخلػِم 

ي قمقـقَّ مـح وهبوت قمغم  طمصؾ اًمرهبون، يمام ضمبؾ ـموسمقراًمبـديمقتل ذم دير اًم

أيًضو شمؾؼقا و، (21)اًمتجكِم آطمتػول اًمسـقي سمعقد ذم اًمشؿع واًمبخقر مـ 

، (27)مؼروكي سموًمصَلة قمغم أرواح سمعض إؾمَلف ذم مقضع اًمتجكِم هبوت 

ح ويرضمِ . اًمتجكِم اًمتل رسمطً سملم اجلبؾ وأوضمف آهتامم ومو إمم ذًمؽ مـ 

اًمبوطمٌ ذم ضقء إؿمورة يوىمقت احلؿقي إمم اضمتامع اًمعقام ذم اجلبؾ يمؾ قموم 

ظموصي أكف متً ، و(21)سمفاًمسـقي   وىمً آطمتػولرسمام ًمزيورة مقضع اًمتجكِم 

 ؾمقاظمؿحوومظي قمغم هذا آطمتػول ًمػؽمة متلظمرة قمغم مو أؿمور ًمققدًمػ ومقن اعمُ 

 قمقد دمكِم قمغم  ظَ قومِ وىمد طمُ "... مـ اًمؼرن اًمراسمع قمنم سمؼقًمف: ذم اًمـصػ إول

سمـبقذ  تػؾ سمعقد اًمتجكِم ووىمتفو ُُي  ذم سمَلد مو وراء اًمبحور...يمبػم اًمرب سمقىمور 

قف يؾتؼل هموًمبقي اًمـبَلء وؾمؽون اعمديـي ذم اًمؽـقسي وىمد وضعقا قمغم د، وومضمقِ 

                                                           

(95) The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, p. 69. Cf. also: Ludolph 

von Suchem, Description of the holy land, p.126 

(96) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 907-8, no. 18; 

Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de 

Jérusalem, pp. 310-11, no. 159. 

(97) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 901-2, no.7, p. 910, 

no. 21; Paoli, S., Codice diplomatico del sacro militare ordine 

Gerosolimitano oggi di Malta, vol. 1, (Lucca, 1733-7), p. 283 no. 4. 

 .37، ص3يوىمقت احلؿقي: معجؿ اًمبؾدان، ضمـ (21)
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 .(22)ؼوم اًمؼداؾموت"أقمَلًمو ويسفرون ويبتفجقن ـمقال اًمؾقؾ وشمُ يمـوئسفؿ 

، وىمد أؿمور اًمتجكِم ؿعجزة سمً سمعض مزارات اجلبؾ إظمرى وارشمبط

قمؾقف -اًمسقد اعمسقح ارشمبط سمدظمقل  ؼدسمُ  إمم يمفػ يقطمـو ومقىموس

وُيرص  ، ومصور اًمؽفػ مقضًعو ُمبجًَل ومؼدؾًموسمعد اًمتجكِم إًمقف  -اًمسَلم

قدت وؿُم  ،(011)ؾؾجبهتؿ ًمقمغم زيورشمف ذم أصمـوء زيورن جوج إورسمققاحل

يمـقسي سموًمؼرب مـ هذا اًمؽفػ ومقق اعمؽون اًمذي ؿموع أن مؾؽل صودق 

Melchisedek(010) وىمد سموريمف واقمتؼمه  -قمؾقف اًمسَلم- ىموسمؾ ومقف إسمراهقؿ

ومؽون اًمؾؼوء سموهتامم ً اًمؽـقسي واًمؽفػ قوًمذا طمظ 3(019)ضقًػو قمؾقف

سمعض اًمؼديسلم مرور وًمي مـ ده اًمعقام واًمرطمَّ ظموصي مع مو ردَّ ووج جَّ احل

                                                           

(99) Ludolph von Suchem, Description of the holy land, p. 126. 

(100) The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, p. 69. 

مؾؽ اًمؼدس اًمذي طمظك سمشعبقي يمبػمة دون اًمتليمد مـ طمؼقؼي وضمقده  -صودق شُمعد مغورة مؾؽل  (010)

ار قمغم اًمؽمدد قمؾقفو يملطمد أهؿ  - وًمي واًمزوَّ واطمدة مـ أهؿ مزارات ضمبؾ ـموسمقر، وىمد طمرص اًمرطمَّ

مـحقشمي ذم اًمصخر يموًمؼبق،  -يمام وصػفو اًمراهى اًمرود داكقول-مزارات اجلبؾ، وهل مغورة 

ار  وهلو كوومذة وطمقدة وصغػمة ذم ؾمؼػفو، وهبو مذسمح سمودموه اًمنمق، وسموهبو صغػم ويـزل إًمقفو اًمزوَّ

قمؼم درضموت مصـققمي مـ اخلشى. وذم شمؾؽ اعمغورة قموش مؾؽل صودق ،وهـوك زاره اخلؾقؾ 

وهل ىمريبي ًمؾغويي مـ مقضع اًمتجكِم، وشمؼع همرب ضمبؾ ـموسمقر، وشمنمف  -قمؾقف اًمسَلم-إسمراهقؿ 

 دمشؼ. اكظر: -قمغم ـمريؼ مٍم

The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, pp. 68-9. Cf. also: Pringle, The 

Churches of the Crusader, vol. 2, pp. 83-4. 

(102) The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, pp. 60-61; Joannes 

Phocas, The Pilgrimage, p. 14. 
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. ومـ مزارات اجلبؾ أيًضو مقضع (010)كؼصًدا ًمؾتؼم  سمذًمؽ اًمؽفػ ومبوت م

يقطمـو قمغم مو أؿمور  -قمؾقف اًمسَلم-صمور أىمدام اًمسقد اعمسقح سمف آبعً ـمُ 

ذم اعمقضع ومقق اعمؽون سموىمقي آصمور أىمدام اًمسقد اعمسقح فمؾً و "...ومقىموس

شمػقح و ،اعمُؼدسؿمؽؾ اًمصؾقى هـوك ُكؼش اًمـوصع، واًمذي يتسؿ سموًمبقوض 

 .(013)"اًمزوارـمقبي شمرس رائحي اعمؽون  مـ

تعؾؼي حقطي سموجلبؾ سمؽثػم مـ اعمعجزات اعمُ وارشمبطً سمعض اًمؼرى اعمُ 

اعمسقح كػسف، وىمد اقمتود اًمصؾقبققن اًمتؼمك سمؽؾ مو ًمف قمَلىمي سموًمروموت وًمسقد سم

 (011)كويـو اعمعجزة اًمتل وىمعً ذم ىمريي ، ومـف(011)تعؾؼوت اعمؼدؾميواعمُ 

ـسى إًمقفو معجزة اًمشوب اًمذي اعمشفقرة قمـد ؾمػح ضمبؾ ـموسمقر، طمقٌ يُ 

                                                           

(103) The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, pp. 60-61; Joannes 

Phocas, The Pilgrimage, p. 14; Theoderich, Description of the Holy 

Places, p. 67. 

(104) Joannes Phocas, The Pilgrimage, pp. 13-14.  

(105) The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, p. 69. 

صقغ مثؾ كويـ وكويؿ وكلم، ووومًؼو  كويـ: ذيمرت ذم وصموئؼ اًمدير واعمصودر اعمعورصة سمعدة(011) 

ًمبقريمفورد ومنهنو شمؼع ؿمامل شمؾ طمرمقن قمغم مسوومي ومرؾمخ شمؼريًبو مـ ضمبؾ ـموسمقر وومرؾمخلم 

َر  مـ اًمـورصة، ويؼع يمؾ مـ شمؾ طمرمقن اًمصغػم وضمبؾ ـموسمقر قمغم ـمريؼ واطمد. وىَمدَّ

قب ذق صمققدريؽ اعمسوومي سملم كويـ وضمبؾ ـموسمقر سمؿقؾلم شمؼريًبو، يمام شمبعد كويـ قمـ ضمـ

 0يمؿ، وُيدهو ضمبؾ اًمدطمك ضمـقسًمو وإكدور مـ ؿمامهلو اًمنمىمل قمغم مسوومي  1اًمـورصة سمحقازم 

-مؽًما، وشُمـسى إًمقفو معجزة إطمقوء اًمسقد اعمسقح  911يمؿ، وشمرشمػع كويـ قمـ اًمبحر سمحقازم 

 ٓسمـ إرمؾي اًمتل اؾمتغوصمً سمف ومـ طمقـفو طمظقً كويـ سمشفرة واؾمعي. اكظر: -قمؾقف اًمسَلم

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 826-828, no. 2833; 

Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, no. 5, pp. 187-90, no. 

61; Burchard of Mount Sion, A Description of the Holy Land, pp. 43-45; 

Theoderich, Description of the Holy Places, p. 67. Cf. also: Ludolph von 

Suchem, Description of the holy land, p. 126;  

 .000-001، ص9، ق7وأيًضو: مصطػك اًمدسمَّوغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـ
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، (017)اؾمتجوسمي ٓؾمتغوصمي أمف إرمؾي -قمؾقف اًمسَلم-أطمقوه اًمسقد اعمسقح 

عجزات ومو إمم ذًمؽ مـ اعمُ  ،(012)أيًضو Endor(011) إضوومي إمم ىمريي إكدور

شبف سملهنو شمُ صػً اًمتل وُ حقطي سمف، اًمتل ارشمبطً سموجلبؾ واًمؼرى وإمويمـ اعمُ 

ممو  3(001)يػقح سمؽؾ اًمروائح اًمذيمقي اًمذيأوقمقي اًمبخقر اًمتل شمعبؼ سموًمعطر 

وقمغم اًمرهمؿ مـ  ضمؾقؾي ذم ىمؾقب اعمسقحقلم.وروطمقي مـح اجلبؾ مؽوكي ديـقي 

ومنهنؿ يموكقا  (000)ذم ضمبؾ ـموسمقرممؾمسوت ديـقي هلؿ  يؽـ أن اًمقفقد مل

                                                           

(107) Burchard of Mount Sion, A Description of the Holy Land, pp. 43-5. 

ضمبؾ ـموسمقر، ويـحدر شمؾ إكدور أو قملم دور: شمؼع قمغم شمؾ طمرمقن اًمصغػم ضمـقب ذق  (011)

طمرمقن اًمصغػم مـ ضمبؾ طمرمقن اًمؽبػم أو اًمشقخ سمودموه ضمبؾ ـموسمقر ويتصؾ معفام، ويؼع 

يمؿ مـ ضمبؾ ـموسمقر سمودموه اًمنمق. وشمؼع ظمرسمي إكدور ومقق هذا  0.1ضمبؾ طمرمقن قمغم مسوومي 

يمؿ شمؼريًبو مـ ضمبؾ ـموسمقر. وحُتقط هبو أرايض يمػر مٍم ويمػرمترة 1.1اًمتؾ قمغم مسوومي 

 . اكظر:ـوقمقرة ودسمقريي. ويقضمد ذم إكدور مغوئر وصفوريٍ مقوه ذم اًمصخر ومداومـواًم

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 1, pp. 124-5, no. 20, vol. 2, 

pp. 897-8, no. 1, pp. 901-2, no.7; Mayer, Die Urkunden, vol. I, pp. 146-

9, no. 31; Rohricht, Regesta, p. 10, no. 51; John of Wűrzburg, 

Descripition of the Holy Land, pp. 5-6; Burchard of Mount Sion, A 

Description of the Holy Land, pp. 43-45; The Russian Abbot Daniel, 

The Pilgrimage, p. 27; Burchard of Mount Sion, A Description of the 

Holy Land, pp. 43-45. 

 31ـقوملم اًمتطقكم إمم ضمبؾ طمرمقن سملكف اجلبؾ اعمعروف أن سمجبؾ اًمشقخ، ويؿتد طمقازم أؿمور سم

يمؿ شمؼريًبو ضمـقب همرب دمشؼ. اكظر: سمـقوملم اًمتطقكم: رطمؾي سمـقوملم اًمتطقكم، شمرمجي: قمزرا طمداد، 

. وأيًضو: مصطػك اًمدسموغ: 0، طموؿمقي رىمؿ 970م، ص9110أسمقفمبل، اإلمورات اًمعرسمقي اعمتحدة، 

 .091-097، ص9، ق7و ومؾسطلم، ضمـسمَلدك

(109) The Venerable Bede concerning the holy places, pp. 84-6. 

(110) Jacques de Vitry, The history of Jerusalem, pp. 29-31. 

ح حُمؼؼ رطمؾي سمـقوملم اًمتطقكم أن يؽقن ضمبؾ ضمرزيؿ هق ذاشمف ضمبؾ ـموسمقر، وىمد أؿمور سمـقوملم  (000) رضمَّ

اًمتطقكم إمم وىمقع ضمبؾ ضمرزيؿ ذم كوسمؾس اًمتل يعقش هبو كحق أًمػ مـ اًمؽقشمقلم وًمقس ومقفو هيقد، 

ن وٓ ُيممـقن سمغػمهو، وٓ يتزوضمق -قمؾقف اًمسَلم-وهؿ اًمسومريقن اًمذيـ يتبعقن أؾمػور مقؾمك 

سمغػم سمـوت كحؾتفؿ ،ويؾؼـقن اًمـوس ؿمعوئرهؿ اخلوصي. وأؿمور اًمتطقكم إمم شمؼديسفؿ جلبؾ ضمرزيؿ 

ٕهنؿ يذسمحقن إضوطمل ذم قمقد اًمػصح قمغم مذسمح هلؿ ذم ذًمؽ اجلبؾ، ويزقمؿقن أكف ؿُمِقَد 

سموحلجورة اًمتل كصبفو سمـق إرسائقؾ شمذيموًرا ًمعبقرهؿ هنر إردن. ووصػ ضمبؾ ضمرزيؿ سمؽثرة 

 .0، طموؿمقي 933سمـقوملم اًمتطقكم: رطمؾي سمـقوملم اًمتطقكم، صوقمققن اعمقوه اًمعذسمي. اكظر:  إؿمجور
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اختذوا اًمذيـ  (009)اًمسومرةظموصي وشمف ويؽثرون مـ زيور ،بؾاجليؽمددون قمغم 

 .(000) هلؿ قمـ ـمقر ؾمقـوءًَل سمدي مؼصًدا حلجفؿ اًمطقرأو ـموسمقر ضمبؾ مـ 

وسمقيي وقمَلىمتفؿ سموعمؾقك واًمباًمدير  رؤؾموء أهؿ –إدارة اًمدير )آكتخوب   :صموًمثًو

 جمؿقع – اًمؽميمبقًمقي – اخلزاكي متقزم –ن قواعمرشمؾ اجلقىمي –واًمبطوريمي

 (اعمؽوكي إؾمؼػقياًمٍماع قمغم  –اًمؼديس سمقل  مع اًمنمايمي – اًمرهبون

ذم اًمػؽمة ىمقد ذم ضمبؾ ـموسمقر بـديمقتل شمعوىمى قمغم رئوؾمي اًمدير اًم

ضؿـ اًمبوسمقات ضموءوا قمـ ـمريؼ آكتخوب، وىمد  ،قمدد مـ أسموءاًمبحٌ 

وطمتك اًمبوسمو سموؾمؽول اًمثوين سمدايي مـ فؿ ذم اكتخوب رئقس احلؼدير اًمرهبون ًم

 Alexander( هـ111-113/م0010-0012) اًمبوسمو أًمؽسـدر اًمثوًمٌ

III  أطمد إؾموىمػي قمغم يد شمؿ شمؽريسف ىمد ـتخى اًمراهى اعمُ يؽقن ذيطي أن

اًمـورصة ذم أؾمؼػقي احلد مـ شمدظمؾ قمغم طمرص اًمبوسمو ، وذم اًمبطريريمي اًمَلشملم

احلؼ ذم رئقس اًمدير  ، يمام مـح اًمبوسمقاتأو صَلطمقوت رئقسف ؿمئقن اًمدير

ويمؾ وسمشؽؾ قموم وسمخَلف اًمـزاع سملم اًمدير . (003)إؾمؼػقيارشمداء اًمعبوءة 

                                                           
وأمرهؿ أن  -قمؾقف اًمسَلم-( اًمسومرة: يـتسبقن إمم اًمسومري اًمذي أضؾ ىمقمف ذم همقوب مقؾمك 009)

قمؾقف -يؼذومقا سمحؾقفؿ ذم اًمـور، وأظمرج هلؿ قمجًَل ضمسًدا مـ ذهى سموًمرهمؿ مـ حتذير هورون 

ؿ، وىمد وردت ىمصي اًمسومري يمومؾي ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ. اكظر: اًمؼرآن اًمؽريؿ، ؾمقرة هل -اًمسَلم

 .3، طموؿمقي. 910، ص3. وأيًضو: اًمؼؾؼشـدي: صبح إقمشك، ضمـ11ـمف، آيي 

. وومًؼو عمو أؿمور إًمقف يوىمقت احلؿقي 12، ص03، ضمـ910، ص3( اًمؼؾؼشـدي: صبح إقمشك، ضمـ000)

ُأمر سمذسمح وًمده إؾمامقمقؾ  -قمؾقف اًمسَلم-يعتؼدون أن إسمراهقؿ ومنن اًمقفقد ُيؼدؾمقن ضمبؾ اًمطقر ٕهنؿ 

 .37، ص3ذم ضمبؾ ـموسمقر. اكظر: يوىمقت احلؿقي: معجؿ اًمبؾدان، ضمـ -قمؾقف اًمسَلم-
(114) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 823-5, no. 2829; p. 

825, no, 2830; Rohricht, Regesta, pp. 6-7, no. 39; Hiestand, 

Papsturkunden für Kirchen, pp. 187-90, no. 61, pp. 227-31, no. 84, 

pp. 296-7, no. 123. 

دت وصمقؼي اًمنمايمي اًمتل قمؼدهو رهبون ضمبؾ ـموسمقر مع دير اًمؼديس سمقل ذم أكطويمقي طمريي  أيمَّ

قمغم اًمرهبون ذم اكتخوب رئقس ديرهؿ، وأىمرت أن مقاومؼي مؾؽ سمقً اعمؼدس وأؾمؼػقي اًمـورصة 

هذا اًمتٍمف يموكً ؿمؽؾقي قمغم اًمرهمؿ مـ طمصقل رهبون دير اًمؼديس سمقل قمغم دور مفؿ ذم 

اكتخوب رئقس اًمدير، يمام ؾمقػقض رئقس دير اًمؼديس سمقل سمصَلطمقوت رئقس دير ـموسمقر ذم طموًمي 

 . اكظر:ووموشمف أو شمـحقف حللم شمعقلم رئقس ضمديد ًمؾدير

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 910-11, no. 22. 
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ؾمقاء  (007)ؼقومييمـقسي اًماًمؼقؿلم قمغم و (001)وـمؼميي (001)أؾمؼػقي اًمـورصةمـ 

ؿمئقن اًمدير يتدظمؾ اًمبطوريمي ذم طمقل سمعض احلؼقق إسمروؿمقي أم اعموديي ومؾؿ 

 .أو صَلطمقوت رئقسف اعمـتخى

قمغم أؾمامء سمعض اًمدير ويمـقسي اًمؼقومي وىمد وىمػ اًمبوطمٌ ذم وصموئؼ 

، ؿمفدت وٓيتفؿ ًمرئوؾمي اًمديروسمعض اًمػؽمات اًمزمـقي اًمتل  ،ديراًمرؤؾموء 

ًمؼؾي  وًمؽـ دون اًمدرايي سمبدايي ومؽمات رئوؾمتفؿ وهنويتفو قمغم وضمف اًمقؼلم

وىمد  .اعمعؾقموت اًمتل وىمػ قمؾقفو اًمبوطمٌ ذم وصموئؼ هذه اًمػؽمة ومصودرهو

 هـ0011/320ذم اًمػؽمة مـ قمنم رئقًسو ًمؾدير اصمـل أمدشمـو اًمقصموئؼ سملؾمامء 

ذم ومؽمة وًمؽـ ًمؾدير آظمريـ رؤؾموء أؾمامء إضوومي إمم ، هـ172/م0010 إمم

إمم  هـ0910/122اكتؼول مؼره إمم مديـي قمؽو ظمَلل اًمػؽمة مـ 

 .(001)هـ113/م0911

                                                           
(115) Rohricht, Regesta, p. 15 , no. 69; Hiestand, Papsturkunden für 

Kirchen, pp. 92-9, no. 5, pp. 109-11, no. 11; Mayer, Die Urkunden, 
vol. 1, pp. 171-2, no. 46. 

(116) Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 109-11, no. 11; Mayer, Die 
Urkunden, vol. 1, p. 171-2, no. 46. Cf. also: Hamilton, The Latin 
Church, p.60. 

(117) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 907-8, no. 18; 
Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de 
Jérusalem, pp. 83-5, no. 24, pp. 310-11, no. 159. 
-0122ؾمعقد قمبد اهلل اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي ذم ممؾؽي سمقً اعمؼدس اًمصؾقبقي )

 .991م، ص9101، دار اًمشقامء ًمؾـنم واًمطبوقمي، ومؾسطلم، 0هـ(، ـمـ121-329م/0920
وردت أؾمامء رؤؾموء اًمدير ذم وصموئؼ اًمػؽمة اًمتوًمقي ٓؾمؽمداد اعمسؾؿلم ًمؾجبؾ وطمتك قموم  (001)

يمؾػفؿ اًمبوسمقات سمؿفوم خمتؾػي أمهفو اًمتدظمؾ ًمتسقيي سمعض اًمٍماقموت ذم اًمنمق هـ، وىمد 113م/0911
 اًمصؾقبل ومراضمعي سمعض اًمتٍموموت ذم سمعض إديرة وهمػم ذًمؽ مـ اعمفوم يمؾػقا هبو. اكظر قمـفؿ:

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 778-9, no. 2729, pp. 
815-17, no. 2822, pp. 823-6, no. 2829, pp. 826-9, no. 2832, pp. 829-30, no. 
2833, no. 2829, pp. 834-5, nos. 2847, 2848; Delaville Le Roulx, J., 
‘Inventaire de pièces de Terre Sainte de l’ordre de l’Hôpital’, Revue de 
l’Orient Latin 3 (1895), p. 75, no. 195; Mayer, Die Urkunden, vol. 2, p.651, 
no. 379; vol. 3, pp. 1061-6, 1351, nos. 645, 773; Prutz , H., ‘Eilf 
Deutschordens-Urkunden aus Venedig und Malta’, Altpreussische 
Monatsschrift 20 (1883), p. 387, no. 2; Delaborde, Chartes, pp. 123-5; 
Coureas, Nicholas and Schabel, Christopher, The Cartulary of the 
Cathedral of Holy Wisdom of Nicosia (Nicosia, (1997), pp. 138-40, no. 43; 
Matthew Paris, Chronica maiora, ed. Henry Luard, vol. 4, (London, 1872-
83), pp. 337-344. 
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وهؿ قمغم اًمتقازم: اًمػؽمة ىمقد اًمبحٌ اًمدير ظمَلل ومو هيؿـو رؤؾموء 

قمغم مو فمفر ذم وصمقؼي ؾدير أول رئقس ٓشمقـل ًم عدُ اًمذي يُ  Gerard ضمػمارد

 92ذم ويمون آظمر فمفقر ًمف ذم اًمقصموئؼ ، (002)هـ320/م0011مرظمي سمعوم مُ 

، شمرك رئوؾمي اًمدير ذم ذًمؽ اًمعوم فأكيعـل ذًمؽ ٓ وًمؽـ ، م0010مـ يقًمقق 

أو همػمه  دؾمقاء إمم ضمػمارإؿمورة  يقمغم أيذم اًمقصموئؼ واعمصودر ىمػ أسمقد أكـل مل 

اعمؾؽ حترير وسموًمرهمؿ مـ . هـ112/م0001طمتك قموم مـ رؤؾموء اًمدير 

-320/مBaldwin I of Jerusalem (0011- 0001 إولسمؾدويـ 

 (091)م0017قموم دير اًم سمحؼققأقمؾـ ومقفو اقمؽماومف اًمتل قصمقؼي ًمؾ( هـ109

مل يرد اؾمؿ ضمػمارد أو همػمه ومـ ضمفي أظمرى  .نم إمم اؾمؿ رئقس اًمديرومؾؿ يُ 

ضمبؾلم أوف آرًمس اًمبطريرك شمدظمؾ ؿمورت إمم أذم اًمقصمقؼي اًمتل يمرئقس ًمؾدير 

Gibelin of Arles (0011-0009هـ111-110/م) تسقيي اخلَلف ًم

، ومل ينم (090)هـ113م0000 قمومأؾمؼػ اًمـورصة سمركورد اًمدير ورهبون سملم 

قموم اعمسؾؿلم ًمؾجبؾ  إًمقف أًمؼمت أوف آظمـ ذم روايتف قمـ مفومجي

 .(099)هـ111/م0000

ظموًمقي مـ أيي  هـ112/م0001إمم  هـ0010/121وفمؾً اًمػؽمة مـ 

يمرئقس ذم إطمدى اًمقصموئؼ ريؿقكد اؾمؿ إمم أن ورد إمم رؤؾموء اًمدير  ةإؿمور

                                                           
(119) Mayer, Die Urkunden, vol. I, pp. 124-5, no. 20, vol. 2, pp. 897-8, no. 1. 

(120) Rohricht, Regesta, p. 10, no. 51; Mayer, Die Urkunden, vol. I, pp. 146-9, 

no. 31. 

(121) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp .899. no. 4; Rohricht, 

Regesta, p. 15, no. 69; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, no. 

5, pp. 109-11, no. 11; Mayer, Die Urkunden, vol. 1, pp. 171-2, no. 46. Cf. 

also: William of Tyre, A History of Deeds, vol. 1, p. 468, 482-3, 489. 

هـ سمقـام أؿمور دوًمػل 113م/0000قموم أؿمور رورهشً إمم طمدوث شمؾؽ اًمتسقيي ذم أواظمر 

هـ وظموصي أن 113م/0000هـ، ويرضِمح اًمبوطمٌ قموم 111م/0009ٓروي إمم طمدوصمفو قموم 

هـ وٓ أقمتؼد أكف يمون ىمودًرا 111م/0009ضمبؾلم يمون مريًضو ذم أواظمر أيومف سمشدة وموت قموم 

 قمغم إمتوم شمؾؽ اًمتسقيي وهق مريض. اكظر:

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp .899. no. 4; Rohricht, 

Regesta, p. 15, no. 69. 

(122) Albert of Aachen, Historia Ierosolimitana, vol. 1, pp. 839-43 
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ذم اىمتضوب طمرمـو مـ أيي وًمؽـ  (090)م0091-0001ذم اًمػؽمة ًمؾدير 

وًمقىمً اًمذي اقمتغم ومقف رئوؾمي اًمدير واعمدة اًمتل ىمضوهو ذم ُمتعؾؼي سمشمػوصقؾ 

ذم همرب أورسمو مـ ريؿقكد إطمدى وصموئؼ اهلبوت اًمتل شمؾؼوهو ميمد شمُ و ،رئوؾمتف

إمم شمؾؼل إؿمورة أًمؼمت أوف آظمـ قمَلوة قمغم  (093)ريتشورد يمقكً يمَلسمريو

أكف  (091)هـ112حمرم  /م0001ذم يقكقف ذم همرب أورسمو  ـحيًمتؾؽ اعمريؿقكد 

أقمؼبف ىمد وورسمام ىمبؾ ذًمؽ.  هـ112/م0001يمون رئقًسو ًمؾدير مـذ قموم 

 وًمؽـ دون (091)هـ100/م0091ًمدير قموم ذم رئوؾمي ا Petrusسمطرس 

وًمرهمؿ مـ إؿمورة وًمقؿ سمهق أظمر اكتفوء رئوؾمتف قمغم وىمً أيًضو اًمقىمقف 

مـ يـوير قموم  01ؼد ذم ذي قمُ اًمصقري إًمقف ممثًَل ًمؾدير ذم جمؿع كوسمؾس اًم

همػمهو . ومل يؼػ اًمبوطمٌ ذم وصموئؼ اًمدير وهـ100مـ ؿمقال  00/م0091

أيي إؿمورة إمم رؤؾموء م قمغم 0001إمم  0091ظمَلل اًمػؽمة اعمؿتدة مـ قموم 

 .آكذاك ًمؾدير

قموم ًمؾدير يمرئقس  Willelmus وًمقؿسمقـام أؿمورت إطمدى اًمقصموئؼ إمم 

شموريخ هنويي ومرة أظمرى مل أىمػ قمغم أيي إؿمورة قمـ  (097)هـ109/م0001

ذم إول مـ ديسؿؼم  ردت إؿمورة ذم وصمقؼي ريؿقكد اًمثوينصمؿ و .رئوؾمتف ًمؾدير

يمرئقس  Gaufridus إمم ضمققومري هـ103مـ رسمقع أظمر  1/م0002

وأؿمورت اًمقصمقؼي ذاهتو إمم رئقس ؾموسمؼ ًمؾدير وهق إب ، ذم ذًمؽ اًمعوم ًمؾدير

                                                           

(123) Mayer, Scripta Serbellonica, pp. 455-6. 

(124) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 899-900, no. 5. 

(125) Albert of Aachen, Historia Ierosolimitana, vol. 1, pp. 839-43. Cf. also: 

Pringle, The Churches of the Crusader, vol. 2, p. 65. 

(126) Kedar, ‘On the origins of the earliest Laws of Frankish Jerusalem’, 

Speculum 74 (1999), pp. 331-4; Mayer, Die Urkunden, vol.1, pp. 222-4, 

no. 84. 

(127) Mayer, Die Urkunden, vol. 1, pp. 315-21, 346, 389, nos. 138, 160, 205, vol. 

2, pp. 503, no. 272. 
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، ؾمبؼً رئوؾمي ضمققومري ًمؾديرل ذم اًمػؽمة اًمت Martinus(091) مورشمـ

 هـ0091/100مـ ذم اًمػؽمة مدة معقـي ؾدير ًم مورشمـرئوؾمي ح اًمبوطمٌ ويرضمِ 

رد شممل سمقـام ؾدير. ًمإمم رؤؾموء إؿمورة  يأي مـواًمتل ظمؾً  هـ109/م0001إمم 

إمم  هـ0002/103ظمَلل اًمػؽمة مـ  يي إؿمورة إمم رؤؾموء ًمؾديرأ

ظمَلهلو أم أقمؼبف رؤؾموء ، ؾمقاء امتدت رئوؾمي ضمققومري هـ131/م0031

وصمقؼي ظمَلل ًمؾدير ذم أيمثر مـ يمرئقس  ؿمػم إًمقفوملُ  Pons  أمو سمقكس .ؾمقاه

قمرف قمـف اًمـشوط واًمدوموع قمـ و، هـ137-131/م0019-0031اًمػؽمة 

ذم مقاضمفي اًمؼقؿلم قمغم يمـقسي اًمؼقومي وممتؾؽوشمف وقمشقره طمؼقق اًمدير 

 .(092)أؾمؼػقي ـمؼمييو

سمصػتف رئقًسو  Bernardum سمركوردوأؿمورت إطمدى اًمقصموئؼ إمم 

مـ اًمصقري إمم اكتؼوًمف أؿمور وًمقؿ صمؿ  ،(001)هـ111/م0010قموم دير ؾًم

ممو يعـل اؾمتؿراره ذم  هـ110/م0011ًمؾد قموم رئوؾمي اًمدير إمم أؾمؼػقي ا

قموم  دوىمً اكتؼوًمف إمم اًمؾطمتك  هـ111/م0010مـ قموم تف رئوؾم

ظمَلل ومؽمة ًطو قكش Garinusويمذا يمون ضموريـقس  .(000)هـ110/م0011

طمسؿ مصػم قمدة ، وهـ170-113/م0071-0012ذم اًمػؽمة ؾدير رئوؾمتف ًم
                                                           

(128) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 903-4, no. 7 

(129) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 828, no. 2833, note 

1, p. 902, no. 8; Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-

Sépulcre de Jérusalem, pp. 83-5, no. 24; Hiestand, Papsturkunden für 

Kirchen, pp. 187-90, no. 61, pp. 202-3, no. 68. 

اًمذي شمؿ سمرقمويي ريؿقكد اًمثوًمٌ سملم اًمدير واإلظمقة وىمد ورد ذم ىموئؿي ؿمفقد وصمقؼي ومض اًمـزاع 

يمرئقس ؾموسمؼ ًمؾدير، قمَلوة قمغم ىموئد اجلقىمي ومتعفد اخلزاكي  Garinusكقؿقـز اؾمؿ ضموريـقس 

 راهًبو مـ رهبون اًمدير. اكظر: 00وأؾمامء طمقازم 

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 904-5, no. 13. 

(130) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 904-5, no. 13 

(131) William of Tyre, A History of Deeds, vol. 2, pp. 277, 360; Roger of 

Howden, Chronica, ed. William Stubbs, vol. III, (London, 1868-71), p. 87. 
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، طمقل طمؼقق اًمدير ومؾؽقوشمف أيمثر مـ صمَلصملم ؾمـيعؾؼي مـذ مُ  يموكً مـوزقموت

أموًمريؽ  ظموصي ذم فمؾ قمَلىمتف اًمؼقيي سموًمبطريركوكجح ذم شمسقيي هموًمبقتفو و

Amalric of Nesle (0017-0011هـ171-هـ119/م)  إضوومي إمم

 مـ 07ذم ، وًمؽـ أؿمورت إطمدى اًمقصموئؼ (009)دقمؿ اًمرهبون ًمرئقسفؿ

ؾقـقس وسمشؽؾ همػم حمدد إمم ٓكس هـ170مـ رسمقع أول 01/م0071أيمتقسمر 

Lancelinus  يمرئقس أؾمبؼ ًمؾدير دون اًمقىمقف قمغم اًمقىمً اًمػعكم اًمذي

سمعد اًمدير رئوؾمي  Johannesشمقمم ضمقن و. (000)شمقمم ومقف رئوؾمي اًمدير

صموئؼ ظمَلل اًمػؽمة مـ ؾمً وذم  ضمقن ؿوشمردد اؾم ،ضموريـقس

قمغم يمثػم مـ اهلبوت ًمديره ، وطمصؾ هـ172/م0010إمم  هـ0071/170

أموًمريؽ ي ذم ومؽمة قطريريمبواشمسؿً قمَلىمتف سموًم، (003)واعمـح اًمعقـقي واًمـؼديي

 .(001)ٕيمثر مـ هجقم إؾمَلملشمعرض اًمدير ذم أصمـوء رئوؾمتف إن سموهلدوء، و

ذم إطمدى اًمقصموئؼ يمرئقس ًمؾدير قموم  Bernard صمؿ فمفر سمركورد

دون اًمقىمقف قمغم سمدايي رئوؾمتف ًمؾدير ووىمً وًمؽـ  هـ172/م0010

، وؾمقاء امتدت رئوؾمتف إمم اؾمؽمداد اعمسؾؿلم جلبؾ ـموسمقر قموم (001)اكتفوئفو

 اكتفً ىمبؾ طمدوث ذًمؽ.رئوؾمتف مدة هـ أم أن 110م/0017

                                                           

(132) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 905-6, no. 14, vol. 2, p. 

906-7, no. 16; Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre 

de Jérusalem, pp. 310-11, no. 159. 

(133) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 907, no. 17. 

(134) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 910, no. 21; Paoli, 

Codice diplomatico, vol. 1, pp. 283 no. 4. 

(135) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 908-9, no. 19, pp. 910-11, 

no. 22, pp. 911-12, no. 23; Mayer, Die Urkunden, vol. 2, pp. 719-20, 785, 

978, nos. 423, 458, 590; Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-

Sépulcre de Jérusalem, pp. 310-11, no. 159. 

(136) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 1, pp. 441, no. 655.  
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ووصموئؼ يمـقسي اًمؼقومي وهموًمبقي اقمتامده قمغم وصموئؼ اًمدير د اًمبوطمٌ ميمِ ويُ 

اعمتوطمي كوهقؽ قمـ اعمصودر اعمعورصة هبدف اًمقىمقف اًمقصموئؼقي اعمجؿققموت 

اًمتل وٓ شمعـل شمؾؽ اًمسـقات . أؾمامء رؤؾموء اًمدير وومؽمات رئوؾمتفؿ ًمفقمغم 

ومرسمام ومحسى إؾمـود رئوؾمي اًمدير إًمقفؿ أهنو ؾمـقات رصدهتو اًمقصموئؼ واعمصودر 

همؾ يد اًمبوطمٌ قمـ يمثػم مـ ىمصقر اعمودة اًمعؾؿقي سمقد أن  ،ـموًمً قمـ ذًمؽ

اعمتعؾؼي سمرؤؾموء اًمدير وومؽمات رئوؾمتفؿ وسمدايتفو وهنويتفو ومو إمم اًمتػوصقؾ 

ىمد و ،ء اًمديرضمػمارد سمصػتف أول رؤؾمومٓء اًمرؤؾموء ه ن ِأؿمفرسمقد أ .ذًمؽ

طمصؾ اًمدير قمغم  هوذم قمفد ،ًمؼى رئقس إؾموىمػيمـحف اًمبوسمو سموؾمؽول اًمثوين 

سمركورد ويؾقف ذم اًمشفرة يمؾ مـ سمقكس و .ممتؾؽوشمف وطمؼقىمف ؾاقمؽماف سمؽ

 ويمـقسي اًمؼقومي اًمدير وهمٓء شمؽررت اإلؿمورة إًمقفؿ ذم وصموئؼ ،وضموريـقس

وًمتعرض اًمدير ذم رئوؾمي سمسبى كشوـمفؿ اجلؿ ذم اًمدوموع قمـ طمؼقق اًمدير 

وًمذا وردت اإلؿمورة إًمقفؿ ذم  3ضموريـقس ًمؾعديد مـ إظمطور اخلورضمقي

سمعض اعمـح تػقديـ مـ سؿُ يمأطمد أـمراف كزاع مو أم اًمقصموئؼ ؾمقاء سمصػتفؿ 

 .(007)إدارهتواًمتل طمصؾقا قمؾقفو ويمقػقي اؾمتثامرهؿ هلو وواهلبوت 

وُيعد رئقس اًمدير اعمـتخى رأس اإلدارة اًمديريي وومؼ اًمـظوم اًمبـديمقتل 

، وىمد طمصؾ رؤؾموء واعمصودر اعمُعورصة اًمقصموئؼرصده اًمبوطمٌ ذم ووومؼ مو 

سمورشمداء اًمعبوءة  ظموصي مع متتعفؿاىمقي سملم اًمرهبون ومؽوكي رإديرة قمغم 

يدي اًمبوسمقيي ٕ ؾَّ دير حتً احلاميي اًمبوسمقيي وهمَ اًمع قووىم Pallium إؾمؼػقي

                                                           

(137) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 897-8, no. 1, pp. 124-5, 

no. 20, p. 901, no. 6, vol. 2, pp. 906, no. 15, pp. 907-8, no. 18; Bresc-

Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, pp. 83-

5, no. 24, pp. 310-11, no. 159; Rohricht, Regesta, pp. 6-7, no. 39; Mayer, 

Die Urkunden, vol. 1, pp. 171-2, no. 46, pp. 109-11, no. 11; Hiestand, 

Papsturkunden für Kirchen, pp. 109-11, no. 11, pp. 202-3, no. 68. 
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. وىمد حلظ اًمبوطمٌ أن (001)ديراًمىمػي اًمـورصة قمـ اًمتدظمؾ ذم ؿمئقن وأؾم

اًمرهبون ذم يمقػقي اؾمتثامر اعمـح واهلبوت اًمتل طمصؾ رئقس اًمدير يمون يستشػم 

مـ وصػتفؿ اًمقصموئؼ سموإلظمقة  ستشػم سمعضي، مثؾام يمون (002)قمؾقفو اًمدير

طمقـام  ؼوئد اًمؽميمبقًمقيؾمتشورشمف ًماعمؼقؿلم ذم اجلبؾ وطمقًمف كوهقؽ ا اًمعؾامكقلم

وشمشػم  .(031)هـ111/م0010ؿمػم إًمقف ذم وصموئؼ اًمدير ٕول مرة قموم أُ 

طمرص رؤؾموء اًمدير قمغم اعمامرؾموت اًمتل حلظفو اًمبوطمٌ ذم اًمقصموئؼ إمم 

طمقـام أًمزم سموحلصقل قمغم اًمؽـسقي اًمشؽؾ اًمعوم ًمؾتسؾسؾ اهلرمل ًمإلدارة 

 دس ورئقس أؾموىمػي اًمـورصة قمغم يمؾمقاومؼي يمؾ مـ سمطريرك سمقً اعمؼ

اًمدير واعمتعؾؼي سموهلبوت واعمـح وشمبودهلو ؤؾموء اًمصػؼوت اًمتل قمؼدهو ر

وهل ذم  .(030)مـ أوضمف اؾمتثامرهو وشملضمػمهو واًمتـوزل قمـفو ومو إمم ذًمؽ

راقموهتو وومًؼو اًمدير مُ ؤؾموء  قمغم راًمغوًمى مقاومؼوت ؿمؽؾقي وًمؽـ شمعلمَّ 

 ًمؾتسؾسؾ اهلرمل ًمإلدارة اًمؽـسقي.

وىمػ اًمبوطمٌ أيًضو قمغم وفمقػي شمؽررت وقمَلوة قمغم رئقس اًمدير ومؼد 

واًمتل  Thesaurariusاإلؿمورة إمم متقًمقفو ذم اًمدير وهق متقزم اخلزاكي 

وردت اإلؿمورة إًمقف ضؿـ ىموئؿي  Petrus de Podioدقمك محؾفو ؿمخص يُ 

، وأؿمورت اًمقصمقؼي (039)هـ111/م0010اًمشفقد قمغم وصمقؼي حتررت قموم 

                                                           

(138) Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 187-90, no. 61.  

(139) Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 202-3, no. 68; Prutz, Eilf 

Deutschordens-Urkunden, p. 387, no. 2. 

(140) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 1, pp. 441, no. 655, pp. 904-5, 

no. 13; Rohricht, Regesta, pp. 102-3, no. 389. 

(141) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 907-8, no. 18, pp. 910-

11, no. 22, Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp, pp. 109-11, no. 11; 

Mayer, Die Urkunden, vol. 1, pp. 171-2, no. 46. 

(142) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 904-5, no. 13; Rohricht, 

Regesta, pp. 102-3, no. 389 
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ىموئد ضمقىمي اعمرشمؾلم وسمعض ذاهتو إمم مقرد اًمطعوم إمم اًمرهبون ذم اًمدير، ويمذا 

ح اًمبوطمٌ وضمقد وفمقػي اًمؽوشمى، ؾمقاء حلسوسموت اًمدير ويرضمِ  .(030)اعمرشمؾلم

ؼدت ذم يمـقسي ظموصي اًمتل قمُ طمؼقق اًمدير و طمػظًأم ًمتحرير اًمقصموئؼ اًمتل 

ػ يمثرة اإلؿمورة إمم وفمقػي اًمؽوشمى اعمؽؾَّ ، وسموًمرهمؿ مـ اًمدير ذم ضمبؾ ـموسمقر

مـ صدور ؿ وسموًمرهم، وهمػمهو ذم هنويي هموًمبقي اًمقصموئؼ سمتحرير وصموئؼ اًمدير

ومؾؿ يرد اؾمؿ  (033)وصمقؼي اهلبي اًمتل ىمدمتفو اًمسقدة أويزا ذم يمـقسي ضمبؾ ـموسمقر

ويمؾ  ذم هموًمبقي وصموئؼ اًمديرطمقـفو ظمَلوًمو عمو ضمرى قمؾقف اًمعرف ؼي قيموشمى اًمقصم

رضمح ىمقوم مـ اعميمون اعممؾمسوت واهلقئوت اًمديـقي واًمعؾامكقي إظمرى، وإن 

 .(031)وهمػمهو ًمقصمقؼييموشمى اًمدير سمتحرير شمؾؽ ا

ؽـسقي حويمؿ اًماعمؾ قشمػصوطمرص رؤؾموء اًمدير واًمرهبون قمغم أن 

يرشمؽبفو اًمرهبون ذم ذم اعمخوًمػوت اًمتل سمرضمول اًمديـ اًمَلشملم اخلوصي 

، طمًؼو ضؿـ إىمطوقموت اًمسودة اعمدكقلم ظمورج اجلبؾممتؾؽوهتؿ اًمتل طموزوهو 

إمم ذم اعمخوًمػي اعمرشمؽبي ؾمتصدرهو شمؾؽ اعمحويمؿ سؾؿ اًمغراموت اًمتل ؾمقف شمُ 

ؽوم إمم وعمديـي اًمتل وىمعً هبو اعمخوًمػي وًمؽـ ؾمقؽقن آطمتسماإلىمطوقمل سقد اًم

، وهذا يميد أن اًمرهبون طمصؾقا وًمقس إمم اًمسؾطي اًمعؾامكقيؽـسقي حويمؿ اًماعم

حتً ؾمقودة سمعض اًمـبَلء اًمقاىمعي ؼرى اًمدن واعمواهلبوت ذم قمغم يمثػم مـ اعمـح 

                                                           

(143) Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de 

Jérusalem, pp. 310-11, no. 159. 

(144) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 908-9, no. 19. 

ًٓ قمغم ورود اؾمؿ يمتوب أو حمرري اًمقصموئؼ ذم هنويتفو أو سمدايتفو ذم اًمقصموئؼ اًمتوًمقي: (031)  اكظر مثو

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 911-12, no. 23; Bresc-

Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, pp. 310-

11, no. 159; Rohricht, Regesta, pp. 102-3, no. 389; Mayer, Die Urkunden, 

vol. 1, pp. 119-20, no. 18, pp. 124-5, no. 20, 130, no. 25; Hiestand, 

Papsturkunden für Kirchen, p. 97, no. 5. 
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 .(031)ويمؿفؿ اًمؽـسقيوطمرصقا قمغم أن خيضعقا عمح، ظموصي ذم سموعمػميقمو

ومؽوكً ـمقبي ومل س ك سمقً اعمؼدقسمؿؾأمو قمـ قمَلىمي رؤؾموء اًمدير 

ظموصي ومؾقك سمقً اعمؼدس إوائؾ ٕن ، يؾحظ اًمبوطمٌ قمؾقفو أي شمقشمر

هؿ  -إضوومي ًمألمػم شمـؽريد  - سمؾدويـ إولأوف سمقيقن وأظمقف  ضمقدومري

ورهبوكف اًمدير رؤؾموء ذم ضمبؾ ـموسمقر ودقمؿقا بـديمقتل أؾمسقا اًمدير اًماًمذيـ 

وطمرص مؾقك سمقً  .(037)ديرهؿطمؼقق  سمؽؾقصمًؼو ومـحقهؿ اقمؽماوًمو مُ 

ذم اعمؿتؾؽوت اًمتل رهبون اًمؼقق طمقمغم شمليمقد َلطمؼلم اًماعمؼدس 

 Baldwin IIوقمَلوة قمغم ذًمؽ ومؼد دقمو اعمؾؽ سمؾدويـ اًمثوين  .(031)طموزوهو

م ويمون رئقس اًمدير اًمقطمقد 0091سمطرس رئقس اًمدير حلضقر جمؿع كوسمؾس 

رؤؾموء اًمدير ؾقك سمعض اعمُ . ودقمؿ (032)اًمذي متً دقمقشمف حلضقر هذا اعمجؿع

إول شمدظمؾ سمؾدويـ مثؾ ومـوزقموهتؿ ذم سمعض ىمضويوهؿ وؾموكدوهؿ 

سمركورد مع إسمروؿمقي ًمصوًمح رئقس اًمدير ًمؾػصؾ ذم اًمـزاع قمغم اًمصَلطمقوت 

Bernard (0012-0091 )(011)هـ113/م0000قموم  أؾمؼػ اًمـورصةم، 

-111م/Amaury I (0010-0073إول  اعمؾؽ قمؿقريودقمؿفؿ 

                                                           
(146) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 908-9, no. 19. 

(147) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp 897-8, no. 1; Mayer, Die 

Urkunden, vol. 1, pp. 119-20, no. 18, pp. 124-5, no. 20, 130, no. 25; 

Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, p. 97, no. 5 

(148) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 897-8, no. 1; Mayer, Die 

Urkunden, vol.1, pp 124-5, no. 20. 

(149) Kedar, On the origins of the earliest Laws, pp. 331-4. Cf. also: Mayer, Die 

Urkunden, vol. 1, pp. 222-4, no. 84. 

(150) Mayer, Die Urkunden, vol. 1, pp. 171-2, no. 46, pp. 109-11, no. 11. 



 ذم ضمبؾ ـموسمقر قمٍم احلروب اًمصؾقبقي اًمدير اًمَلشمقـل )اًمبـديمقتل(   900

 (دراؾمي وصموئؼقي)                      هـ110-320م/0011-0017

مع يمـقسي  شمبودهلؿ سمعض اعمؾؽقوت أو شمسقيي سمعض اعمـوزقموتذم أصمـوء  (م112

وطمرص اعمؾؽ قمؿقري قمغم اإلومودة مـ ظمؼمات سمركورد رئقس  ،(010)اًمؼقومي

 َّٓ  .(019)م0011قموم  ه أؾمؼػقي اًمؾداًمدير طمقـام و

اعمؾؽ سمؾدويـ اًمراسمع رئقس اًمدير ضمقن و سملم ووصؾ اًمتػوهؿ

Baldwin IV of Jerusalem (0010-0011هـ110-111/م)(010) 

دون  ذم قمؽو سمعؼور آظمر ًمؾدير قمغم اؾمتبدال أطمد قمؼورات سمؾدويـاشمػؼو  أهنام

ذي ومو إمم ذًمؽ مـ صقر اًمتػوهؿ واًمدقمؿ اًم، (013)اخلقض ذم أيي مـوزقموت

وقمَلوة قمغم اعمؾقك ومؼد . شمؾؼوه رؤؾموء اًمدير واًمرهبون مـ مؾقك سمقً اعمؼدس

إمراء يمبور و رؤؾموء اًمديرهمؾبً صقر اًمقد واًمتػوهؿ قمغم اًمعَلىموت سملم 

                                                           

(151) Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, no. 5, pp. 109-11, no. 11; 

Mayer, Die Urkunden, vol. 1, pp. 171-2, no. 46. 

(152) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 904-5, no. 13; William 

of Tyre, A History of Deeds, vol. 2, pp. 277, 360; Roger of Howden, 

Chronica, vol. III, p. 87. 

د هومؾتقن أن احلوٓت اًمتل قُملم ومقفو أطمد اًمرهبون ذم مؽوكي إؾمؼػ ذم سمَلد اًمشوم ـمقال  أيمَّ

اًمؼرن اًمثوين قمنم يموكً ىمؾقؾي ومل شمتجووز ؾمقى مرشملم ومل يتؿ شمعققـفام ؾمقى ٕهنام ُدِرسَمو شمدريًبو 

ر ؾموكً قموًمًقو قمغم اإلدارة اًمديريي: إومم طمقـام قملم ريؿقكد يمقكً شمقًمقز أًمؼمت رئقس دي

Erard  ذم مرؾمقؾقو ًمقتقمم مسئقًمقي اًمؽـقسي اًمَلشمقـقي ذم ـمراسمؾس. أمو اعمرة اًمثوكقي ومؿؿثؾي ذم ىمقوم

اعمؾؽ قمؿقري إول سمتعقلم سمركورد رئقس اًمدير اًمبـديمقتل ذم ضمبؾ ـموسمقر أؾمؼًػو عمديـي اًمؾد 

Lydda  مٍم قموم هـ، وذًمؽ سمعد قمقدة اعمؾؽ إمم اعمؿؾؽي مـ محؾتف قمغم110م/0011ىمبؾ قموم 

أؾمؼػ اًمؾد ومعلم سمركورد مؽوكف، وىمد أصمبً  Raynerusهـ طمقـام قمؾؿ سمقوموة ريـقف 110م/0011

 سمركورد أكف يمون أيمثر آظمتقورات ومعوًمقي ويمػوءة. اكظر:

Hamilton, The Latin Church, pp. 122-3. 

 يتزوج، وشمقذم قمومسمؾدويـ اًمراسمع: هق اسمـ اعمؾؽ قمؿقري إول ووريثف، وىمد ُأصقى سموجلذام ومل  -010

 هـ شموريًمو اسمـ أظمتف سمؾدويـ اخلومس اًمطػؾ وًمًقو ًمعفده. اكظر:110م/0011

William of Tyre, A History of Deeds, vo. 2, pp. 397-509. 

جمفقل: ذيؾ وًمقؿ اًمصقري، شمرمجي: طمسـ طمبٌم، اهلقئي اعمٍميي 3 911اًمبـداري: ؾمـو اًمؼمق، ص

 و:وأيًض  .90م، ص9119اًمعومي ًمؾؽتوب، 

(154) Mayer, Die Urkunden, vol. 2, pp. 719-20, 785, 978, nos. 423, 458, 590. 



 طمجوزي قمبد اعمـعؿ ؾمؾقامن            903

شمـؽريد أمػم اجلؾقؾ وـمؼميي صمؿ ظموصي يمؾ مـ واًمصؾقبقلم ذم اًمنمق 

 (011)مPons of Tripoli (0009-0007) سمقكسو ،(011)أكطويمقي

ريؿقكد اًمثوًمٌ و Raymond II of Tripoli (017) وريؿقكد اًمثوين

Raymond III of Tripoli (103-110/0017-0031هـ)(011) م 

-Bohemond III of Antioch (101سمقمهـد اًمثوًمٌ و ،ـمراسمؾسأمراء 

 اجلؾقؾؾمودة ، وسمعض  أكطويمقيػمأم (012) م(0910-0033هـ/127

 .(010)سمعض مؼدمل اًمداويي، و(011)وـمؼميي

إزاء رضمول اًمديـ ذم اًمنمق  ووكتقجي ًمؾؿسمًمقي اًمتل حتؿؾفو اًمبوسم

اًمبوسمقات طمرص اًمَلشمقـل سمصػتف اعمسمول إول قمـفؿ وقمـ ممتؾؽوهتؿ ومؼد 

وُيستدل  .(019)طموومظقا قمغم طمؼقىمفؿمثؾام محويي رؤؾموء اًمدير واًمرهبون قمغم 

 يمؾشمليمقد اًمبوسمقات خلضقع اًمدير ًمؾحاميي اًمبوسمقيي وشمليمقدهؿ قمغم ذًمؽ مـ 

                                                           

(155) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, , pp. 124-5, no. 20, pp. 897-

8, no. 1. 

(156) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 901, no. 6; Hiestand, 

Papsturkunden für Kirchen, pp. 202-3, no. 68. 

(157) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 828, no. 2833, note 1; 

vol. 2, p. 902, no. 8. 

(158) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 910, no. 21; Paoli, S., 

Codice iplomatico del sacro militare ordine Gerosolimitano oggi di Malta, 

vol. 1, (Lucca, 1733-7), pp. 283 no. 4. 

(159) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 911-2, no. 23. 

(160) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 906, no. 15. 

(161) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 907, no. 17. 

(162) Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 187-90, no. 61, pp. 227-31, no. 

84, pp. 296-7, no. 123. 
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 ًمقيمققسو (010)سموؾمؽول اًمثوينظموصي وتؾؽوشمف طمؼقق اًمدير ومم

وإيقضمـققس  (013)(هـ102-101/م0033-0031)  Lucius IIاًمثوين

 (011)(هـ137-101/م0031-0010)Eugenius III  اًمثوًمٌ

د مجقعفؿ طمؼقق اًمدير ذم ممتؾؽوشمف وذم طمريي أيمَّ ىمد و .(011)وأًمؽسـدر اًمثوًمٌ

إؾمؼػل، سمؾ روا ًمؾدير احلاميي مـ اًمتدظمؾ اًمرهبون ذم اظمتقور رئقسفؿ، ووومَّ 

إن اًمبوسمو سموؾمؽول اًمثوين مـح ضمػمارد ًمؼى رئقس إؾموىمػي ومـحف احلؼ ذم 

ارشمداء اًمعبوءة إؾمؼػقي وشمرك ًمف حتديد إقمقود واعمـوؾمبوت اًمتل جيى أن 

ن قمغم شمليمقد طمؼ رئقس ، وطمرص اًمبوسمقات اًمَلطمؼق(017)يرشمدهيو ظمَلهلو

مـ ًمؼى رئقس  ؿموهنسموًمرهمؿ مـ طمر (011)اًمدير ذم ارشمداء اًمعبوءة إؾمؼػقي

ًمؾبوسمقات  . ويمون(012)ىمصػمةعمدة  اًمذي ؾمبؼ وطمصؾ قمؾقف ضمػمارد إؾموىمػي

اًمتل ظموضفو رؤؾموء اًمدير طمقل رضيبي اًمعشقر اعمـوزقموت دور مفؿ ذم طمسؿ 

 .(071)سمصػي ظموصي

                                                           

(163) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 906-7, no. 16; Rohricht, 

Regesta, pp. 6-7, no. 39. 

(164) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 906-7, no. 16. 

(165) Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 187-90, no. 61, pp. 296-7, no. 

123. 

(166) Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 296-7, no. 123. 

(167) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 906-7, no. 16; Rohricht, 

Regesta, pp. 6-7, no. 39. 

(168) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 906-7, no. 16; Hiestand, 

Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, no. 5, pp. 187-90, no. 61, pp. 296-7, 

no. 123. 

(169) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p . 899, no. 4. Cf. also: 

Pringle, The Churches of the Crusader, vol. 2, p. 64. 

(170) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 906-7, no. 16; 

Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 187-90, no. 61, pp. 296-7, 

no. 123. 
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سموًمتػوهؿ  سمطريرك سمقً اعمؼدسورؤؾموء اًمدير سملم عَلىمي واشمسؿً اًم

 Daimbert of Pisaاًمبقزي د اًمبطريرك دايؿؼمت سمحقٌ أيَّ ، واًمتعوون

ذم يموومي    ضمبؾ ـموسمقررهبون طمؼقق ( هـ123-129/م0122-0010)

طمصؾ سمطوريمي ذم اعمؼوسمؾ ومؼد و .(070)طموزوهو مـذ وىمً مبؽراًمتل  ؿممتؽوهت

أؿمور أًمؼمت أوف آظمـ إمم ىمقوم سمحقٌ اًمدير رهبون  سمقً اعمؼدس قمغم دقمؿ

 Evremar of سمؿسوكدة أسمريامر ضمبؾ ـموسمقر ذم اًمتجكِم رئقس دير 

Chocques (0019-0011هـ110-121/م)  ودقمؿف ذم وٓيي

طمصؾ اًمرهبون قمغم و، (079)هـ121/م0019ًمبطريريمقي ذم صقػ قموم ا

ي اًمتل وهبفؿ إيوهو ـحأسمرزهو اعمرسمام سمعض اعمـح مـ سمطوريمي سمقً اعمؼدس 

وسمؿؼته اًمتسقيي اًمتل شمقؾمط  .(070)شمقرسموؾمقؿ وديرىمريتل ذم وًمقؿ اًمبطريرك 

شموسمًعو وسموًمتوزم  ،ًمـورصةؾمؼػقي إ ومؼد أصبح اًمدير شموسمًعواًمبطريرك ضمبؾلم ومقفو 

ضمبؾلم ، ومل يتدظمؾ ـموقمتف ًمبطريرك سمقً اعمؼدس ووضمى قمغم رئقس اًمدير

ًمؾػصؾ سملم رؤؾموء اًمدير وأؾمؼػقي اًمـورصة طمقل احلؼقق طمقـفو ؾمقى 

ؤؾموء شمؼؾقص طمؼقق وصَلطمقوت روكتٍ قمـفو  ،إسمروؿمقي واًمصَلطمقوت

مل يؼػ اًمبوطمٌ قمغم مو و .(073)ًمصوًمح اًمبطريرك وأؾمؼػ اًمـورصةدير اًم

مـوزقمي ؾمقى ذم سمقً اعمؼدس  اًمبطريريمقيواًمدير رؤؾموء قمَلىمي شػم إمم شمقشمر يُ 

                                                           

(171) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 897-8, no. 1; 

Mayer, Die Urkunden, vol. 1, pp. 124-5, no. 20. 

(172) Albert of Aachen, Historia Ierosolimitana, vol. 1, pp. 656-8. 

(173) Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de 

Jérusalem, pp. 310-11, no. 159; Rohricht, Regesta, pp. 6-7, no. 39. 

(174) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp .899. no. 4; 

Rohricht, Regesta, p. 15 , no. 69; Hiestand, Papsturkunden für 

Kirchen, pp. 109-11, no. 11; Mayer, Die Urkunden, vol. 1, p. 171-2, 

no. 46. Cf. also: Cf. also: William of Tyre, A History of Deeds, vol. 

1, p. 468, 482-3, 489. 
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اًمعشقر اًمـزاع قمغم سمسبى ًمػؽمة ـمقيؾي  يمـقسي اًمؼقوميًمؼقؿلم قمغم امع اًمرهبون 

 .(071)اًمطروملمؼي سملم عؾَّ اعمُ إمقر سمعض و

وسمخَلف ذًمؽ ومؼد مـح اًمبطريرك ًمرئقس اًمدير مسوطمي ضمعؾتف ؿموهًدا 

، (071)جؾ يمـقسي اًمؼقوميذم ؾماًمبوطمٌ قمؾقفو  عض اًمقصموئؼ اًمتل وىمػقمغم سم

 Garmund of Picquignyضمرمقكد سمقؽقـل  كريمام مـح اًمبطري

ذم مفؿي مؽوكي  رئقس اًمديرسمطرس  (هـ109-109/م0001-0091)

. ويمون مـ اًمطبقعل (077)هـ100/م0091قموم  ذم اعمؿؾؽياعمجوًمس اًمديـقي 

ظمصقًصو  أن شمؽقن اًمعَلىمي ـمقبي سملم سمطريريمقي سمقً اعمؼدس ورؤؾموء اًمدير

 سموؾمؽولظموصي ضع اًمدير حتً احلاميي اًمبوسمقيي ووسمعد إقمَلن سمعض اًمبوسمقات 

 .(071)وأًمؽسـدر اًمثوًمٌإيقضمـققس اًمثوًمٌ و اًمثوين ًمقيمققسو اًمثوين

سملم مؽوكي مرمقىمي دير قمغم اًمطمصؾ رؤؾموء وسمشؽؾ قموم ومؼد 

قمغم مو شمرمز إًمقف سمعض اًمدٓٓت همػم اعمبوذة مـ اًمصؾقبقلم ذم سمَلد اًمشوم 

اًمتل وئؼ اًمصودرة قمـ اعمؾؽ واًمبطريرك، وضمقدهؿ ؿمفقًدا قمغم يمثػم مـ اًمقصم

وىمد . ظمرىإواهلقئوت مؾمسوت ذم ؾمجؾ يمـقسي اًمؼقومي وسمعض اعمُ طمػظً 

                                                           

(175) Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, 

pp. 83-5, no. 24, pp. 310-11, no. 159; Rohricht, Regesta, pp. 6-7, no. 39; 

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 907-8, no. 18. 

(176) Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, 

pp. 310-11, no. 159; Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 

907-8, no. 18, pp. 910-11, no. 22. 

(177) Mayer, Die Urkunden, vol. 1, pp. 222-4, no. 84; William of Tyre, A History 

of Deeds, vol. 1, pp. 485-6. Cf. also: Kedar, On the origins of the earliest 

Laws, pp. 331-4. 

(178) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 906-7, no. 16; Rohricht, 

Regesta, pp. 6-7, no. 39; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, no. 

5, pp. 179-8, no. 57, pp. 187-90, no. 61, pp. 296-7, no. 123. 
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، اًمرؾمؿقيقصموئؼ اًمقمغم يمثػم مـ دير وىمً رئوؾمتفؿ ًمف وسمعدهو رؤؾموء اًمؿمفد 

ضؿـ ىموئؿي اًمشفقد اًمبـديمقتل ؾدير ًممثؾ وضمقد ضموريـقس اًمرئقس إؾمبؼ 

، (072)واإلظمقة كؿقـزاًمقصمقؼي اًمتل شمضؿـً اًمتسقيي سملم رهبون اًمدير قمغم 

، (011)ؼً سموًمدير وهمػمهرهبون اًمدير قمغم سمعض اًمقصموئؼ اًمتل شمعؾَّ وؿمفد سمعض 

ىمدمفو  اًمتلبي اهلوصمقؼي دير سمصػتف أطمد اًمشفقد قمغم اًموورد اؾمؿ وًمقؿ رئقس 

-Fulk of Anjou (0000-0003/191  اعمؾؽ ومقًمؽ أوف أكجق

 .(010)وزوضمتف مؾقسقـد إمم يمـقسي اًمؼقومي( هـ191

وذم هذا كقع مـ اًمتؽريؿ ٔسموء اًمدير ورهبوكف ودًمقًَل قمغم اعمؽوكي اًمطقبي 

ذم اعمؿؾؽي، يمام طمػظً طمؼقىمفؿ سمعد شمسجقؾفو وشمقصمقؼفو.  ؿمغؾقهواًمتل 

قموت اًمتل زـوسمعض اعمشمسقيي دير ذم اًمرؤؾموء ؿمورك وومضًَل قمـ ذًمؽ ومؼد 

ن هموًمبقي مو وىمػ قمؾقف اًمبوطمٌ ذم سمقد أ ،وىمعً ذم اعمؿؾؽي واإلمورات

ح اًمبوطمٌ أن وًمذا يرضمِ  3(019)اًمقصموئؼ يعقد إمم احلؼبي اًمتوًمقي عمعريمي طمطلم

                                                           

(179) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, pp. 904-5, no. 13; Rohricht, 

Regesta, pp. 102-3, no. 389. 

(180) Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, 

pp. 310-11, no. 159; Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 

907-8, no. 18, pp. 910-11, no. 22. 

(181) Mayer, Die Urkunden, vol. 1, pp. 315-21, 346, 389, nos. 138, 160, 205; vol. 

2, p. 503, no. 272. 

قمغم اًمرهمؿ مـ ضقوع ؾمقودة اًمرهبون اًمَلشملم قمغم ضمبؾ ـموسمقر سمعد معريمي طمطلم، ومؼد أؿمورت  (019)

اًمقصموئؼ إمم اطمتػوظ رئقس اًمدير اًمبـديمقتل سمجبؾ ـموسمقر ذم قمؽو سمؾؼى رئقس دير ضمبؾ ـموسمقر، 

واضطؾع سمدور مفؿ ذم اعمؿؾؽي وطمظل سمتؼدير سمطوريمي اعمؿؾؽي وسموسمقات رومو، وؿمورك مع همػمه 

اًمبوسمو واًمبطريرك أو أطمدمهو ذم ومض سمضع مـوزقموت كشلت سملم إمراء وسمعضفؿ،  وسمتؽؾقػ مـ

وًمعؾ أؿمفرهو شمدظمؾف ًمؾػصؾ ذم اًمـزاع اًمذي وىمع سملم سمقمهـد اًمثوًمٌ أمػم أكطويمقي وسمعض إمراء 

إرمـ، ويُمؾَِػ مع همػمه ًمؾـظر ذم فموهرة اًمؽمف اًمتل اكتنمت ذم دير اًمؼديسي مريؿ ًمَلشملم، 

ع همػمه سموإلذاف قمغم أطمؽوم يمؾ مـ اًمبوسمو أكقؾمـً واًمبوسمو هـريقس اًمثوًمٌ ويًمؾػ أيًضو م

 سمخصقص اًمـزاع سملم اًمبـودىمي ورضمول اًمديـ ذم صقر. اكظر:
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ظموصي أن اًمعَلىمي اًمطقبي اًمتل ىمومقا سموًمدور ذاشمف ىمبؾ طمطلم، وير ؤؾموء اًمدر

سمطوريمي سمقً مؾقك ورسمطً اًمدير سموًمبوسمقيي اًمتل ؿمؿؾتفؿ سمؿظؾتفو ويمذا 

اعمـوزقموت اًمتل شمسقيي شمسؿح هلؿ ًمؾؼقوم سمدور اًمقؾمقط ذم  ًاعمؼدس يموك

 .(010)كشلت ذم اًمنمق اًمصؾقبل

وىمع اًمذي  واًمصَلطمقوت إسمروؿمقي اًمٍماع قمغم اعمؽوكي إؾمؼػقيعد ويُ 

مـ  أؾمؼػقي اًمـورصة اًمـوؿمئيوسملم ضمبؾ ـموسمقر ذم بـديمقتل رؤؾموء اًمدير اًمسملم 

-0010ظمَلل اًمػؽمة أظمطر اًمتحديوت اًمتل واضمففو رؤؾموء اًمدير 

ًمسقوؾمي اًمتل ؾمؾؽفو . وىمد كتٍ هذا اًمٍماع قمـ اهـ111-121/م0000

اًمديـقي ذم سمَلد اًمشوم مـ ظمَلل اًمصؾقبققن واًمتل هتدف إمم يمثؾؽي اعممؾمسوت 

اكتخوب رؤؾموء أؾموىمػي ٓشملم ذم اًمؾد واًمرمؾي وىمقسوريي، كوهقؽ قمـ اؾمتبدال 

رضمول اًمديـ اًمَلشملم حمؾ إرصمقذيمس ذم يمـقسي اًمؼقومي وهموًمبقي اعممؾمسوت 

، ويموكً اًمـورصة مـ سملم اعمدن اًمتل أكشل ومقفو (013)اًمديـقي إظمرى

                                                                                                                                    

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 901-2, no.7; Hiestand, 

Papsturkunden für Kirchen, pp. 202-3, no. 68; Gregory IX , Registres, ed. Lucien 

Auvray, vol. 2, (Paris, 1896-1955), pp. 914-15, nos. 4140-2; Innocent III, Die 

Register, ed. Othmar Hageneder et al., vol. 8, (Graz/Cologne/Rome/Vienna, 

1964), pp. 6-7, no. 2. Cf. also: Claverie, Pierre-Vincent, Honorius III et l’Orient 

(1216-1227) (Leiden, 2013), pp. 284-5, no. 2, pp. 286-9, no. 4. 

(183) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 907-8, no. 18, pp. 910-

11, no. 22; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp, pp. 109-11, no. 11; 

Mayer, Die Urkunden, vol. 1, pp. 171-2, no. 46. Cf. also: Hamilton, The 

Latin Church, pp. 141-2. 

أقمود اعمؾؽ سمؾدويـ إول سمنقمودة رضمول اًمديـ إرصمقذيمس إمم اعمُمؾمسوت اًمديـقي يمل يتؿؽـ (013) 

رقمويوهؿ اعمحؾققن مـ شملديي ؿمعوئرهؿ اًمديـقي، وذًمؽ حلرصف قمغم احلصقل قمغم ظمدموت 

لم، واضطره ًمذًمؽ ضعػ اًمبـقي اًمسؽوكقي ذم مديـي سمقً اعمؼدس وهمػمهو، اعمسقحقلم اعمحؾق

وظمصص ًمألرصمقذيمس أمويمـ ًمإلىمومي ذم سمقً اعمؼدس. واكتفٍ ظمؾػوء سمؾدويـ اًمسقوؾمي ذاهتو ذم 

رقمويي اعمسقحقلم اعمحؾقلم وطمسـقا قمَلىمتفؿ هبؿ، وقمقـقا سمعضفؿ يمُؿسوقمديـ ًمرضمول اًمديـ 
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ضؿفو إمم اًمؽـقسي اًمعوعمقي قموم  اًمصؾقبققن أؾمؼػقي ٓشمقـقي هبدف

، ورسقمون مو ازدهرت أؾمؼػقي اًمـورصة وهمدت صموين (011)هـ110م/0012

قمغم فو اعمرايمز إؾمؼػقي ذم اعمؿؾؽي سمسبى ىمدؾمقتفو ومؽوكتفو اًمروطمقي وشمػقىم

 .(011)اعمريمز اًمؼديؿ ًمألؾمؼػقي ذم سمقسون

زاع ذم اًمـيمبػم اًمتل طمصؾً قمؾقفو اًمـورصة أصمر إؾمؼػقي ؾؿؽوكي ويمون ًم

أؾمؼػ اًمـورصة قمغم اعمؽوكي سمركورد دير وسملم اًماًمذي كشى سملم رؤؾموء 

، وذًمؽ ٕن اعمؽوكي اًمتل طمصؾً قمؾقفو (017)اًمؽـسقي واحلؼقق إسمروؿمقي

مـ ًمؼى رئقس إؾموىمػي اًمذي ؾمبؼ اًمدير أؾمؼػقي اًمـورصة طمرمً رئقس 

                                                                                                                                    

ذيمسقي ذم ممورؾمي كشوـمفو ذم سمَلد اًمشوم، وأيمد اًمراهى داكقول اًمَلشملم. واؾمتؿرت إديرة إرصمق

 اًمرود وهمػمه أكف مل ُيصودف أيي مضويؼوت مـ ىمبؾ اًمصؾقبقلم. اكظر:

The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, pp. 68-69. 

(185) Kohler, Chartes, pp. 113-14, no. 2; Mayer, Die Urkunden, vol. 1, pp. 

153-4, no. 34, pp. 171-2, no. 46, pp. 175-6, no. 50; Hiestand, 

Papsturkunden für Kirchen, pp. 109-11, no. 11; Delaborde, Chartes, pp. 

47-9, no. 19. 

وقموصؿتفو  -يموكً سمقسون ومقام مه واطمدة مـ صمَلث قمقاصؿ رئقسي ذم ومؾسطلم سمعد هيقذا  (011)

كتؼؾ مريمز أؾمؼػقي سمقسون إمم اًمـورصة، وأصبح ضمبؾ ـموسمقر شموسمًعو وىمقٍميي، وىمد ا -اًمؼدس 

 اكظر: ٕؾمؼػ اًمـورصة.

Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, 

pp. 145-6, no. 55; Mayer, Die Urkunden, vol. 1, pp. 261-3, 343 nos. 105, 

153, pp. 273-4, 295, nos. 112, 126; William of Tyre, A History of Deeds, 

vol. 2, pp. 63, 473-4. 

أؿمور ومقًمنم أوف ؿمورشمر إمم أن سمعض اعمدن اًمصغرى طُمرمً وىمً اًمسقودة اإلؾمَلمقي مـ وضمقد ( 017)

وظمضعً اعممؾمسوت اًمديـقي اًمَلشمقـقي . ىمسووؾمي أو ؿماممسي3 وًمذا يمون ٓسمد مـ شمعقلم أؾموىمػي

إلذاف رضمول اًمديـ وقمغم رأؾمفؿ سمطريرك سمقً اعمؼدس ويؾقف مـزًمي رؤؾموء إؾموىمػي وموٕؾموىمػي 

صمؿ رؤؾموء إديرة واًمؽـوئس وموًمؼسووؾمي، صمؿ يليت اًمرهبون وهمػمهؿ مـ رضمول اًمديـ اًمذيـ 

اًمقٓء واًمطوقمي عمـ هؿ أقمغم ُيشؽؾقن اًمؼوقمدة اًمعريضي ذم اًمتسؾسؾ اهلرمل. وىمدم همٓء يؿلم 

مـفؿ مـصًبو وقمغم رأؾمفؿ سمطريرك سمقً اعمؼدس. ويمثػًما مو شمدظمؾً اًمبوسمقيي حلٌ إىمؾ رشمبي قمغم 

، 091-002. اكظر: ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، صآمتثول ًمطوقمي مـ هؿ أقمغم مـفؿ

021 ،977. 
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 (دراؾمي وصموئؼقي)                      هـ110-320م/0011-0017

مـ  90/م0010مـ يقًمقق  92ذم قمغم ضمػمارد وأؾمبغف اًمبوسمو سموؾمؽول اًمثوين 

. وىمد أؿمور هومؾتقن ذم شمػسػمه حلصقل ضمػمارد قمغم (011)هـ321ؿمقال 

رئقس إؾموىمػي إمم أكف مل شُمبذل أيي حمووًمي إلكشوء مـظامت أسمروؿمقي ذم اجلؾقؾ 

ذم شمؾؽ اًمػؽمة اعمبؽرة مـ اًمسقودة اًمصؾقبقي ذم سمَلد اًمشوم، ورسمام ٕضمؾ ذًمؽ 

احلؼقق  ويمؾؾمؾطي رئوؾمي إؾمؼػقي  Paschal IIاًمبوسمو سموؾمؽول اًمثوين مـح 

ظموصي مدن ـمؼميي و (012)إمم ضمػمارد إسمروؿمقي قمغم إىمؾقؿ ـمؼميي واجلؾقؾ

وصػد وصػقريي واًمـورصة، قمَلوة قمغم مـح ضمػمارد احلؼ ذم ارشمداء اًمعبوءة 

 .(021)إؾمؼػقي

 يوسمذا اؾمتثـك سموؾمؽول اًمثوين رئقس اًمدير مـ اًمـوطمقي اًمعؿؾقي مـ أي

ومل شمؽـ أؾمؼػقي شمبعقي،  يسملي ُيؾزمف اًمبوسمو أو ؾمقاه ؾمؾطي يمـسقي سمحقٌ مل

ومؼد  هـ110/م0012اًمـورصة ىمد شملؾمسً سمعد، أمو طمقـام شملؾمسً قموم 

ضمبؾ ـموسمقر مؽوكتف إؾمؼػقي وكشى اًمدير اًمبـديمقتل ذم سمركورد ؾمؾى أؾمؼػفو 

ًمػض اًمـزاع سملم ضمبؾلم اًمبطريرك اًمـزاع سملم اًمطروملم. وىمد كتٍ قمـ شمدظمؾ 

اًمـورصة قمدة ىمرارات مفؿي مـفو إقمودة طمؼ  أؾمؼػسمركورد ودير اًمرئقس 

شمرؾمقؿ اًمرهبون ورؤؾموء اًمدير، وطمؼ اًمتؽريس ذم يمـقسي اًمتجكم ذم ضمبؾ 

دير ذم سمعض اًمـموسمقر إمم سمطريرك سمقً اعمؼدس. وقمؾؼ ضمبؾلم ؾمؾطي رئقس 

                                                           

(188) Rohricht, Regesta, p. 15 , no. 69; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 

109-11, no. 11, pp. 187-90, no. 61; Mayer, Die Urkunden, vol. 1, pp. 171-2, 

no. 46. 

)189( Hamilton, The Latin Church, p. 60. 

(190) Rohricht, Regesta, pp. 6-7, no. 39; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, 

pp. 92-9, no. 5. 

هـ سمعد ووموة اًمبوسمو أرسمون 329م/رمضون 0122سموؾمؽول اًمثوين: شمقمم اعمـصى اًمبوسمقي ذم أهمسطس اًمبوسمو 

هـ. ويمون ًمف دور يمبػم ذم شمليمقد طمؼقق اًمدير 100م/ رمضون 0001اًمثوين، وشمقذم ذم يـوير 

 اًمبـديمقتل. اكظر:

William of Tyre, History of Deeds, vol. 1, pp. 213-523. 
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احلؼقق إظمرى مثؾ اًمتؽريس اعمسقحل واعمسح سموًمزيً وسمعض 

 دير شموسمًعواًموسمذا أصبح  ،إمم أؾمؼػ اًمـورصة اًمصَلطمقوت إسمروؿمقي وأؾمـدهو

 .(020)ًمبطريرك سمقً اعمؼدس

ضمبؾ ـموسمقر  ذم ؾمؾػودور أو اًمتجكِم وذم اعمؼوسمؾ ومؼد مـح ضمبؾلم يمـقسي 

صمؾٌ مجقع قمشقر ـمؼميي ًمألسمد، يمام ىمه سمحؼ رهبون اًمدير ذم ذاء إرض 

رضيبي  يمول صمؾثوسموٓؾمتقَلء قمؾقفو قمغم أن ن اًمصؾقبقق اًمتل يؼقم اًمػرؾمون

أؾمؼػ اًمـورصة أمو اًمثؾٌ اًمبوىمل ومسقؽقن مـ كصقى سمركورد اًمعشقر هبو إمم 

اًمسؾطي إسمروؿمقي قمغم إىمؾقؿ اجلؾقؾ ًمؼمكورد . ومع اًمقىمً صور (029)اًمرهبون

ـموسمقر، واضمتفد ضمبؾلم ًمؾحد اًمبـديمقتل ذم ضمبؾ دير اًموأًمغقً ؾمؾطي رئقس 

بؾلم مل يؽـ ظموومًقو ويرى اًمبوطمٌ أن مو ىموم سمف ضم. (020)ًمديرارئقس ؾمؾطي مـ 

، ًمؼى رئقس إؾموىمػيضمػمار قمـ اًمبوسمو سموؾمؽول اًمثوين كػسف اًمذي مـح 

إمم اًمنمق يمؿبعقث سموسمقي ًمػض  ظموصي أن سموؾمؽول مـ أرؾمؾ ضمبؾلمو

مـ ظمؼماشمف اًمتـظقؿقي واإلداريي ، قمَلوة قمغم اإلومودة اخلَلف قمغم اًمبطريريمقي

 شمـظقؿ وإقمودة شمرشمقى سموًمػعؾ ًمؾصؾقبقلم ذم اًمنمق مـضمبؾلم وهق مو طمؼؼف 

ومرض هقبتف و ،(023)ومـ كجوطمف ذم ضؿ اجلؾقؾ إمم ممؾمسي اًمؽـقسي اًمعوعمقي

وكجح إمم طمد  ،اًمؽـوئس وإديرة يمؾومؽوكتف يمبطريرك ًمبقً اعمؼدس قمغم 

رف قمـف مـ طمؽؿي وًمؾحد مـ سمام قمُ ـوزقموت سملم اًمطروملم شمسقيي اعميمبػم ذم 

                                                           

(191) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 899, no. 4; Rohricht, 

Regesta, p. 15 , no. 69. Cf. also: Pringle, The Churches of the Crusader, vol. 

2, p. 64. 

(192) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp .899. no. 4; Rohricht, 

Regesta, p. 15 , no. 69; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 109-11, 

no. 11; Mayer, Die Urkunden, vol. 1, p. 171-2, no. 46. 

)193( Hamilton, The Latin Church, p.60. 

)194( Hamilton, The Latin Church, pp. 60-1. 
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قمغم مؽوكتف اًمنمومقي طمقـام شمرك  اًمـػقذ اًمؽـيس ًمرئقس اًمدير، سمقـام طموومظ ًمف

، وذم اعمؼوسمؾ Pallium (021)ًمرئقس اًمدير احلؼ ذم ارشمداء اًمعبوءة إؾمؼػقي

ومؼد شمعفد أؾمؼػ اًمـورصة سمتؼديؿ ظمدمي قمسؽريي إمم اعمؾؽ مؽقكي مـ ؾمتي 

ذم ارشمداء اًمعبوءة حؼف سم فاطمتػظ رئقسأمو سمخصقص اًمدير ومؼد  .(021)ومرؾمون

مـ مويق  3مـ اًمبوسمو إيقضمـققس اًمثوًمٌ ذم ده يمؾ وذًمؽ مو أيمَّ  ،إؾمؼػقي

مـ  09واًمبوسمو أًمؽسـدر اًمثوًمٌ ذم  هـ131مـ ذي اًمؼعدة  90/م0031

 .(027)هـ111مـ حمرم  03/م0010يـوير 

هـ، 102م/0033وومقام سمعد كشلت أؾمؼػقي ٓشمقـقي ذم ـمؼميي قموم 

أؾمؼػ أول ( هـ102-101/م0033-0031) Eliasإًمقوس وأصبح 

. وىمد أؿمور يقطمـو أسمؾلم (021)مسوقمًدا ًمرئقس أؾموىمػي اًمـورصةطؼميي ٓشمقـل ًم

إمم اكتؼول طمؼ آىمؽماع ًمرئوؾمي إؾمؼػقي ذم سمقسون إمم اًمـورصة، يمام سموت مـ 

. وسمذا ايمتؿؾ اًمتـظقؿ (022)اًمديرطمؼ أؾمؼػ ـمؼميي آىمؽماع ىمبؾ رئقس 

دير شموسمًعو ًمرئقس أؾموىمػي اًماًمؽـيس ذم ؿمامل اعمؿؾؽي ووؾمطفو. ويمون رئقس 

. ويبدو أن شمؾؽ (911)اًمـورصة وهذا سمدوره ظموضًعو ًمبطريرك سمقً اعمؼدس

اعمؽوكي اًمتل طمصؾً قمؾقفو ـمؼميي يمون هلو دور ذم اًمـزاع اًمذي كشى سملم 

                                                           

)195( Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, no. 5; pp. 187-90, no. 

61; Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 826-7, no. 2832; 

Rohricht, Regesta, pp. 6-7, no. 39; pp. 899, no. 4. Cf. also: William of 

Tyre, A History of Deeds, vol. 1, p. 468, 482-3, 489. 

)196( Hamilton, The Latin Church, pp. 137-8. 

(197) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 823-5, no. 2829; p. 825, 

no, 2830; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 296-7, no. 123. 

 .911( ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، ص021)

(199) John of Ibelin, Le Livre des Assises, Edbury, P. W, (Leiden, Brill, 

2003), p. 595. 

 .919( ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، ص911)
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وًمؽـف اختذ صبغي اىمتصوديي ذات صؾي  ،أؾمؼػ ـمؼميي ورهبون ضمبؾ ـموسمقر

سمعض اًمؼرى ذم هقديمس وهقًمقؿ، وهق رصاع ىمديؿ وًمؽـف سموًمعشقر قمغم 

أي ذم اًمعوم اًمتوزم مـ كشلة  هـ102/م0031أظمرى واطمتد قموم  دمدد مرة

مع أؾمؼػقي شمؿ شمسقيتف ؾمقاء قمغم أن هذا اًمٍماع  .(910)إؾمؼػقي ذم ـمؼميي

ؼ سموعمؽوكي إؾمؼػقي، وىمد راقمك رئقس اًمدير ظموصي مو شمعؾَّ اًمـورصة أم ـمؼميي و

 اإلدارة طمقـاماًمتسؾسؾ اهلرمل ذم ذم اًمػؽمة اًمتوًمقي وقمغم مو أفمفرشمف اًمقصموئؼ 

اؾمتشورة يمؾ مـ أؾمؼػ اًمـورصة وسمطريرك سمقً   قمغم رئقس اًمديرشمعلمَّ 

ومقف صوًمح اًمدير أي قمؿؾ اًمنموع ذم اعمؼدس واًمتامس مقاومؼتفام ىمبؾ 

 .(919)واًمرهبون

 مصودر متقيؾ اًمدير: -راسمًعو

رضمول اًمديـ واًمعؾامكقلم سموهتامم ضمبؾ ـموسمقر اًمدير اًمبـديمقتل ذم طمظل 

مـ ضؿـ تؼم عظموصي أكف يُ و ،ذم اعمؿؾؽي واإلموراتمـ اعمسموًملم واخلػميـ 

اعممؾمسوت اًمديـقي إومم اًمتل شمؿ شملؾمقسفو ذم اجلؾقؾ مـذ سمدايي اؾمتؼرار 

ظموصي ـ اًمرضوري شمقومػم مصودر ًمتؿقيؾف وويمون م ،اًمصؾقبقلم ذم اًمنمق

مصودر اًمتؿقيؾ ؾمقاء ًمرضمول  اًمعشقر اًمتل قمدت آكذاك أطمد أهؿرضيبي 

ذم وضع سمصقرة قمؿؾقي هذا آهتامم  ؿَ رضمِ شمُ ىمد و .(910)اًمديـ أم ًمؾػرؾمون

قمَلوة قمغم مبودرة مؾقك سمقً اعمؼدس وإمراء ، حتً احلاميي اًمبوسمقيياًمدير 

اًمزراقمقي واًمـؼديي مـ اعمـح واهلبوت سمتؿقيؾ اًمدير مـ ظمَلل اًمعديد واخلػميـ 

                                                           

(201) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 906-7, no. 16; Hiestand, 

Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, no. 5. 

(202) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 907-8, no. 18, pp. 910-

11, no. 22, Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp, pp. 109-11, no. 11; 

Mayer, Die Urkunden, vol. 1, pp. 171-2, no. 46. 

(203) Hamilton, The Latin Church, p. 137. 
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اًمسودس /ـمقال اًمؼرن اًمثوين قمنم اعمقَلديًمؾرهبون ىمدمقهو اًمتل واًمعقـقي 

ذم صقرة قمغم مصودر متقيؾ اًمدير هبوت إرايض  همؾىو .(913)اهلجري

يموكً . وسمشؽؾ قموم ومؼد سمسوشملم وطمدائؼ ومحسىقمدة أو فو يمومؾي أو سمعض

وإهمراض إظمرى هل إرايض ؾمقاء اًمصوحلي ًمؾزراقمي أم ًمؾرقمل  يمؾ

 ،اًمديمويملمو ،اًمؽـوئس :مثؾومضًَل قمـ اعمـح اًمعؼوريي ، هبوت إرايضأؾموس 

 (911)وقمرسموت كؼؾ اعمحوصقؾ ،واعمعورص ،واًمطقاطملم ،وأومران اخلبز ،ـوزلواعم

اًمعديد مـ اعمـح قمَلوة قمغم ، متـؼَلت اًمؼرى اعمؿـقطمي ومشتؿَلهتووهموًمبقي 

 .عقـقيواًماًمـؼديي 

 هبوت إرايض -0

ذات اًمصبغي اًمزراقمقي  إمويمـ إرايض ذمهبوت طمصؾ اًمدير قمغم 

قمغم مؼرسمي وسمحػمة ـمؼميي وقمغم ضػتل إردن ظموصي ذم ؾمػح اجلبؾ كػسف و

يمثػم ، قمَلوة قمغم ياًمعذسمقوه اًمؽمسمي اخلصبي واعمشمتقومر طمقٌ مـ ضمبؾ ـموسمقر، 

ذم مـ اجلبؾ ذم مدن أظمرى ىمريبي دير مـ اعمـح واهلبوت اًمتل طمصؾ قمؾقفو اًم

 وصقر وقمؽو وضمبؾ احلوج واًمـورصةـمؼميي وصػد وسموكقوس وصػقريي 

Pèlerin مؾقك سمقً اعمؼدس اقمؽمف وىمد  وكوسمؾس وهمػم ذًمؽ. ذم ـمراسمؾس

طمرص ، وذم مؾؽقي شمؾؽ إمويمـاًمبـديمقتل ذم ضمبؾ ـموسمقر اًمدير سمحؼ 

                                                           

(204) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 826-8, no. 2833, pp. 

897-8, no. 1; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, no. 5, pp. 187-

90, no. 61; Mayer, Die Urkunden, vol. I, pp. 124-5, no. 20, pp. 146-9, no. 

31; Rohricht, Regesta, p. 10, no. 51. 

(205) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 901-2, no.7, pp. 907-8, 

no. 18, pp. 908-9, no. 19; Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-

Sépulcre de Jérusalem, pp. 310-11, no. 159. 

 .091-002وأيًضو: ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، ص
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قمَلوة قمغم شمؾؽ . و(911)شموًمًقوذم طمقـف و هذا آقمؽماف قمغم شمليمقداًمبوسمقات 

بوت مـ اعمـح واهل قمغم يمثػماًمدير طمصؾ ومؼد مـ اًمؼرى اهلبوت اًمؽبػمة 

مـ إمراء واًمـبَلء ذم اًمنمق اًمصؾقبل وأطمقوًكو مـ سمعض اًمصغػمة إظمرى 

وذًمؽ  أو أيمثرطمؼؾ ون أو تذم صقرة سمسضموءت  (917)أمراء اًمغرب إوريب

 .(911)اًمؼرن اًمثوين قمنم اعمقَلديظمَلل اًمـصػ إول مـ 

دير اًموممتؾؽوت حؼقق سمضمقدومري أوف سمقيقن اقمؽماف  دُ عويُ 

رمضون /م0011يقًمقق ذم اًمػؽمة اجلؾقؾ وـمؼميي ذم ذم اًمبـديمقتل 

، وىمد أيمد شمـؽريد اًمديرسمدايي ًمؾفبوت واعمـح اًمتل طمصؾ قمؾقفو  (912)هـ320

مو مـحف ضمقدومري ( هـ323/م0010أمػم ـمؼميي واجلؾقؾ ذم اًمعوم اًمتوزم )

، ًمؾرهبونمقاىمع هموًمبقي اًمؼرى اًمتل مـحفو شمـؽريد ذم وصمقؼي اهلبي ، وطمدد ؾديرًم

                                                           

(206) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 897-8, no. 1, p. 828, no. 

2833; Rohricht, Regesta, p. 10, no. 51; Hiestand, Papsturkunden für 

Kirchen, pp. 92-9, no. 5, pp. 187-90, no. 61; Mayer, Die Urkunden, vol. I, 

pp. 124-5, no. 20, pp. 146-9, no. 31. 

(207) Pringle, The Churches of the Crusader, vol. 2, p. 65. 

(208) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 1, pp. 124-5, no. 20, vol. 2, pp. 

897-8, no. 1, p. 828, no. 2833, note 1, pp. 901-2, no. 7, p. 902, no. 8, pp. 

903-4, no. 7, pp. 904-5, no. 13, pp. 908-9, no. 19, , pp. 911-12, no. 23; 

Delaville Le Roulx, Inventaire de pièces de Terre Sainte de l’ordre de 

l’Hôpital, p. 75, no. 195; Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-

Sépulcre de Jérusalem, pp. 311-12, no. 160; Rohricht, Regesta, p. 142, no. 

531; Paoli, Codice diplomatico, vol. 1, pp. 283 no. 4; Richard, J., Le 

chartrier de Ste.-Marie Latine et l’établissement de Raymond de St.-Gilles à 

Mont Pèlerin, Mélanges Louis Halphen (Paris, 1951), p. 612; Hiestand, 

Papsturkunden für Kirchen, pp. 324-7, no. 149; Kedar, B., ‘Ein Hilferuf aus 

Jerusalem vom September 1187’, Deutsches Archiv 38, (1982), pp. 120-2; 

Prutz, Eilf Deutschordens-Urkunden, p. 387, no. 2. 

(209) Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, p. 97, no. 5; Mayer, Die Urkunden, 

vol. 1, pp. 119-20, no. 18. 
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. ويمون (901)إمم أول رئقس ًمف وهق إب ضمػماردذاشمف ضمبؾ ـموسمقر ومـح 

شمـؽريد وىمتفو يسعك إمم إطمقوء اًمؽـوئس وشمرمقؿفو ذم إمويمـ اخلوضعي 

سمام ىمدمف شمـؽريد وًمقؿ اًمصقري ًمسقودشمف ذم ـمؼميي واجلؾقؾ، وىمد أؿمود 

اًمػؽمة ىمٍم سموًمرهمؿ مـ د أكف وأيمَّ  ،مؾمسوت اًمؽـسقي ذم اجلؾقؾ وـمؼمييًمؾؿُ 

ذم مصمرة اًمزمـقي اًمتل ىمضوهو شمـؽريد ذم ـمؼميي واجلؾقؾ ومنكف شمرك سمصامت مُ 

 91طمقـام مـحف مؾؽقي  (900)ظموصيمؾمسوت اًمؽـسقي سمعومي وضمبؾ ـموسمقر اعمُ 

ُمقزقمي قمغم حمقط اجلبؾ قمـد ؾمػحف وقمغم ضموكبل هنر إردن، وذم يمؾ  ىمريي

 .(909)مـ سموكقوس وصقر

مـ ضمقدومري وشمـؽريد ومؼد اقمؽمف هبو يمؾ اًمتل دير وشمليمقًدا حلؼقق اًم

 هـ111/م0017قموم  رهو اعمؾؽ سمؾدويـ إولشمضؿـً اًمقصمقؼي اًمتل طمرَّ 

أظمرى وًمؽـ ىمرى ، قمَلوة قمغم ىمريي 03هبو، وأؿمور إمم مـح اًمرهبون  شمليمقًدا

وًمـسبي أؿمورت وصمقؼي اعمـحي ذاهتو إمم أهنو ىمرى جمفقًمي آؾمؿ سم

اًمبوسمو  شمليمقدذم وؾمقاهو ووردت شمؾؽ اًمؼرى اعمجفقًمي ، (900)ًمؾصؾقبقلم

مـ ؿمقال  90/م0010مـ يقًمقق  92ذم سمحؼقق اًمدير ومقفو سموؾمؽول اًمثوين 

طمؼقق  سموؾمؽول اًمثويند ومقفو أيمَّ و ،أي ىمبؾ حترير سمؾدويـ ًمقصمقؼتف هـ321

 3ذم  إيقضمـققس اًمثوًمٌاحلؼقق ذاهتو يمؾ مـ اًمبوسمو  دوأيمَّ ، ىمريي 31ذم  اًمدير

                                                           

(210) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 897-8, no. 1; Mayer, Die 

Urkunden, vol. 1, pp. 124-5, no. 20. Cf. also: Pringle, The Churches of the 

Crusader, vol. 2, pp. 64-5. 

(211) William of Tyre, A History of Deeds, vol. 1, pp. 398-9. 

ومقًمنم أوف ؿمورشمر: وقمـ رطمقؾ شمـؽريد قمـ ـمؼميي واجلؾقؾ وأطمقاهلام ذم اًمػؽمة اًمتوًمقي اكظر: 

 .017، 073-070، 011آؾمتقطون اًمصؾقبل، ص

(212) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 1, pp. 124-5, no. 20, vol. 2, pp. 

897-8, no. 1. 

(213) Rohricht, Regesta, p. 10, no. 51; Mayer, Die Urkunden, vol. I, pp. 146-9, 

no. 31. 
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 أًمؽسـدر اًمثوًمٌواًمبوسمو  ،(903)هـ131مـ ذي اًمؼعدة  90/م0031 مـ مويق

 .(901)هـ111مـ مجودى إومم  09/م0010مـ مويق  09ذم 

دت طمؼقق اًمدير أيمَّ ذم اًمقصموئؼ اًمتل قًزا ممحلظ اًمبوطمٌ كؿًطو وىمد 

وومؼ شمقزيعفو اجلغراذم ومقىمعفو ممتؾؽوت اًمدير مً دِ طمقٌ ىم  3 هبوواقمؽمومً 

سمعضفو وىمع ووحمقطف،  سمعضفو قمـد ؾمػح ضمبؾ ـموسمقروىمع سمحقٌ مـ اجلبؾ، 

سموًمؼرب مـ أيمؼم سمدىمي طمدد مقىمعفو ؾمػح ضمبؾ ـموسمقر وًمؽـ أظمر قمـد 

ضػتل إردن: اًمنمىمقي اًمقاىمعي ذم أيدي اعُمسؾؿلم واًمغرسمقي واًمتل اؾمتقمم 

ىمرى . وُصـِػً أو خيططقن ًمَلؾمتقَلء قمؾقفو مستؼبًَل قمؾقفو اًمصؾقبققن 

 ،واًمـورصة ،ـمؼمييظموصي ن اًمؼريبي مـ ضمبؾ ـموسمقر وذم اعمدأظمرى سمقىمققمفو 

أظمرى ممتؾؽوت وىمعً وهمػمهو، سمقـام  ،وصقر ،وقمؽو ،وسموكقوس ،وصػقريي

وسمقسون كوسمؾس ذم اعمؿؾؽي ذم اجلـقب ذم ضمـقب ظمورج ـمؼميي واجلؾقؾ ؾمقاء 

وأسمرزهو  ،أم ذم إموريت ـمراسمؾس وأكطويمقي وسمعض اعمدن اًمتوسمعي هلام ،ووهمػممه

 (907)، أم ذم أورسمو ذم يمَلسمريو(901)ضمبؾ احلوج ذم إمورة ـمراسمؾس

 .(901)وشمقركتق

                                                           

(214) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 826-8, 906-7, no. 16; 

Rohricht, Regesta, pp. 6-7, no. 39; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, 

pp. 92-9, no. 5, pp. 179-80, no 57. 

(215) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 823-5, no. 2829, p. 825, 

no, 2830; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 296-7, no. 123. 

(216) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 823-5, no. 2829, p. 825, 

no, 2830, pp. 825-6, no. 2831, pp. 826-8, vo. 2, pp. 897-8, no. 1; Rohricht, 

Regesta, p. 10, no. 51; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, no. 

5, pp. 187-90, no. 61; Mayer, Die Urkunden, vol. I, pp. 124-5, no. 20, pp. 

146-9, no. 31. 

(217) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 899-900, no. 5. 

(218) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 903, no. 10. 
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دت وصمقؼي وأمو اًمؼرى اًمقاىمعي قمـد ؾمػح ضمبؾ ـموسمقر ومؽثػمة وأيمَّ 

ظموضفو كتقجي ًمؾحروب اًمتل واًمتخريى شمـؽريد أن سمعضفو شمعرض ًمؾتدمػم 

 إمم وأؿمورت وصمقؼي شمـؽريد، (902)اجلبؾاعمسؾؿلم ذم حمقط اًمصؾقبققن ضد 

ىمريي قمغم اًمضػي اًمغرسمقي مـ هنر إردن ًمقؿقزهو قمـ اًمؼرى اًمتل  02وىمقع 

مـ اعمسؾؿلم، ممو يعـل ذم أيدي ومو زاًمً  اًمنمىمقيتف قمغم ضػدير ؾًموهبفو 

ذم ذًمؽ سموًمػعؾ يموكً ذم أيدي اًمصؾقبقلم  ةقمنم أن اًمؼرى اًمتسعضمفي أظمرى 

، (991): يمػريماممـفو ؾمً ىمرى كجً مـ اًمدمور واًمتخريى وممثؾي ذم ،اًمقىمً

 (999)(، وًمقسمقوSeiera، وؾمقرسا )ؾمقػما Naym كويـو ،(990)ويمػرؾمقً

Lubia وأرسمؾ ،Arbelىمريي شمعرضً ت وصمقؼتف إمم صمَلث قمنمة . سمقـام أؿمور

                                                           

(219) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 1, pp. 124-5, no. 20, vol. 2, pp. 

897-8, no. 1, pp. 901-2, no.7; Rohricht, Regesta, p. 10, no. 51; Mayer, Die 

Urkunden, vol. I, pp. 146-9, no. 31. 

أؿمور اًمدسمَّوغ إمم ىمريي ىمريبي مـ ضمبؾ ـموسمقر حتؿؾ اؾمؿ يمػريَماَم شمؼع ضمـقب همرب ـمؼميي،  (991)

. اكظر: مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو مؽًما 991ويمػرؾمبً إىمرب هلو، وشمرشمػع قمـ ؾمطح اًمبحر 

وىمد أؿمور يوىمقت احلؿقي إمم ىمريي حتؿؾ اؾمؿ يمػريمـو  .301-312، ص9، ق1ومؾسطلم، ضمـ

وأسمقف وًمؽـفو ىمريي أظمرى وًمقسً يمػريمام. اكظر:  -قمؾقف اًمسَلم-سمػؾسطلم وهبو ىمؼم اًمـبل يقكس 

 .371، ص3يوىمقت احلؿقي: معجؿ اًمبؾدان، ضمـ

دة وشموء مثـوة سمؾػظ أطمد أيوم إؾمبقع، وىمد أ (990) ؿمور يوىمقت يمػرؾمبً: سمػتح اًمسلم اعُمفؿؾي وسموء مقطمَّ

احلؿقي إمم وىمققمف يمػرؾمبً قمـد قمؼبي ـمؼميي، إمم اجلـقب اًمغريب مـ ـمؼميي ؿمامل يمػريمام، ويرشمػع 

 مؽًما. اكظر: 991قمـ ؾمطح اًمبحر 

Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, no. 5; Mayer, Die Urkunden, vol. 

I, pp. 146-9, no. 31; Rohricht, Regesta, p. 10, no. 51. 

، 1مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـ. وأيًضو: 312، ص3وأيًضو: يوىمقت احلؿقي: معجؿ اًمبؾدان، ضمـ

 .317، ص9ق

: وردت اإلؿمورة إًمقفو ذم وصموئؼ ضمبؾ ـموسمقر أيمثر مـ مرة وشمؼع إمم اًمشامل اًمنمىمل Lubiaًمقسمقو  (999)

ًٓ ويمػر ؾمبً ضمـقسًمو. وأؿمور اًمدسموغ إمم  وىمققمفو قمغم ـمريؼ اًمـورصة قمغم مـ اجلبؾ سملم طمطلم ؿمام

، 9، ق1. اكظر: مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـيمؿ إمم اًمغرب مـ ـمؼميي 00مسوومي 

 .393ص
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، Mesara(990) ، ومقسوراCastaًمؾتخريى سمػعؾ احلروب وممثؾي ذم: يموؾمتو 

 معؾقف، وEndor(993)، وإكدور Messa ، ومقسفJubeimويقسمقؿ 

، ورسؾمققم (997)، وموكجوكوElful(991)، واًمػقل Maluf(991) )معؾقل(

                                                           

أؿمور يوىمقت احلؿقي إمم اؾمؿ مقضع سموًمشوم سموًمؼرب مـ ضمبؾ اخلؾقؾ سموؾمؿ يمػر ُمثْرَى ،ويرضمح  (990)

 .370، ص3معجؿ اًمبؾدان، ضمـ أن يؽقن ىمريي مقسورا اًمقاردة ذم اًمقصمقؼي. اكظر: يوىمقت احلؿقي:

(224) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 1, pp. 124-5, no. 20, vol. 2, pp. 

897-8, no. 1, pp. 901-2, no.7; Mayer, Die Urkunden, vol. I, pp. 146-9, no. 

31; Rohricht, Regesta, p. 10, no. 51; John of Wűrzburg, Descripition of the 

Holy Land, pp. 5-6; Burchard of Mount Sion, A Description of the Holy 

Land, pp. 43-45; The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, p. 27; 

Burchard of Mount Sion, A Description of the Holy Land, pp. 43-45. 

: وىمد Maluf/Maluph-Malufhؾػي مثؾ معؾقل: ورد اؾمؿ هذه اًمؼريي ذم اًمقصموئؼ سمصقغ خمت (991)

م، صمؿ شمؽرر سمـػس اًمرؾمؿ ذم وصمقؼي اعمؾؽ سمؾدويـ 0010ورد آؾمؿ إول ذم وصمقؼي شمـؽرد قموم 

هـ، سمقـام ورد اًمرؾمؿ اًمثوين ًمَلؾمؿ ذم وصمقؼي اًمبوسمو سموؾمؽول اًمثوين سمتليمقد 111م/0017إول قموم 

وىمد أيمدت اًمقصموئؼ وىمقع ىمريي معؾقف  هـ.321م/0010مـح اًمؼريي وهمػمهو ًمرهبون اًمدير قموم 

قمـد ؾمػح ضمبؾ ـموسمقر، ويرضِمح اًمبوطمٌ أن شمؽقن هل ىمريي معؾقل احلوًمقي وظموصي أهنو ذم اعمـطؼي 

 اكظر: ذاهتو اًمتل أؿمورت إًمقفو اًمقصموئؼ وسموًمؼرب مـ اًمؼرى ذاهتو اًمتل ورت ذم اًمقصموئؼ أيًضو.

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 1, pp. 124-5, no. 20, vol. 2, p. 897-

8, no. 1; Mayer, Die Urkunden, vol. 1, pp. 146-9, no. 31; Rohricht, Regesta, p. 

10, no. 51; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 187-90, no. 61. 

 .091،002-001، 1-، ص9، ق7وأيًضو: مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـ

: سموًمضؿ سمؾػظ واطمدة اًمػقل وهل اًمبوىمَل، وهل سمؾدة ذم ومؾسطلم مـ كقاطمل اًمشوم Elfuleاًمػقل ( 991)

قمغم وصػ يوىمقت، واًمػقل ىمريبي مـ ضمبؾ ـموسمقر. وهل سمخَلف ىمؾعي اًمػقًمي احلصقـي، وهل 

اًمتل أؿمورت إًمقفو اًمقصموئؼ ذاهتو ويموكً مـحي إمم اًمدير.  Elfulemًمقسً اًمػقًمي )اًمعػقًمي( أو 

اًمػقًمي ومقاطمدة أمو ىمؾعي  .3019 اًمبـداري: ؾمـو اًمؼمق، ص17: اًمػتح اًمؼيس، صاكظر: إصػفوين

مـ ىمَلع ومؾسطلم وشمؼع قمغم اًمطرق اًمتل شمرسمط سملم سمقً اعمؼدس وكوسمؾس وـمؼميي ويموكً ظموضعي 

. وأيًضو: 911، ص3ًمؾداويي ومـ هـو كبعً ظمطقرهتو. اكظر: يوىمقت احلؿقي: معجؿ اًمبؾدان، ضمـ

، 9، ق37 مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـ21-21ون، صكبقؾي مؼومل: ومرق اًمػرؾم

 .031-037ص

: مـ اًمؼرى اعمحقطي سمجبؾ ـموسمقر وشمؽرر ذيمرهو ذم أيمثر مـ وصمقؼي يملطمد Manganaموكجوكو  (997)

ممتؾؽوت اجلبؾ. ويشػم اًمدسموغ إمم أهنو شمعرف أن سمخرسمي أم اًمغـؿ قمـد اًمسػح اجلـقيب جلبؾ 



 ذم ضمبؾ ـموسمقر قمٍم احلروب اًمصؾقبقي اًمدير اًمَلشمقـل )اًمبـديمقتل(   900

 (دراؾمي وصموئؼقي)                      هـ110-320م/0011-0017

Cresumويمػرمـده )يمػرمودا( (991)، وسمقريي أو دسمقريي ،

Capharmada(992) وأوؾمقؿ ،Huseme  وؾمقسقوSesye(901). 

إمم وىمقع ىمريي وإيقضمـققس سموؾمؽول اًمثوين وىمد أؿمورت وصمقؼي يمؾ مـ 

ذم مؽون أـمؾؼ قمؾقف اؾمؿ ضمروؾمق دو  ؾمقسقو قمغم ضػي إردن اًمغرسمقي أيًضو

ىمرى وردت ذم وصمقؼي شمـؽريد وهل:  ؾمًيرد ًمدهيام أيي إؿمورة إمم ، ومل ومقَلكق

وذم  .(900)وأوؾمقؿ )أوؾمقف( ،ويمػرمـدة ،وسمقريي ،ورسؾمققم ،ويقسمقؿ ،أرسمؾ

                                                                                                                                    

. وسموًمرهمؿ مـ إؿمورة أرسمع وصموئؼ إمم موكجوكو ضؿـ اًمبحر مؽم قمـ ؾمطح 011ـموسمقر، وشمرشمػع 

 . اكظر:Gastinaاعمـح اًمتل طمصؾ قمؾقفو اًمدير ومؾؿ شمنم وصمقؼي مـفو قمغم أهنو ظمرسمي 

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 897-8, no. 1; Rohricht, 

Regesta, p. 10, no. 51; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, no. 5, 

pp. 187-90, no. 61; Mayer, Die Urkunden, vol. 1, pp. 146-9, no. 31. 

(228) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 897-8, no. 1, pp. 905-6, 

no. 14, pp. 908-9, no. 19; Rohricht, Regesta, p. 10, no. 51; Mayer, Die 

Urkunden, vol. 1, pp. 146-9, no. 31; Delaborde, Chartes, pp. 82-3, no. 35; 

Theoderich, Description of the Holy Places, p. 67. 

 .091-093، ص9، ق7، ضمـ309، ص9، ق1وأيًضو: مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـ

يمػرمـده: وصػف يوىمقت احلؿقي سملكف مـ اًمؼرى اًمقاىمعي سملم قمؽو وـمؼميي سموٕردن. ويؼع إمم  (992)

يمؿ  2اجلـقب مـ يمقيمى وقمغم اًمطرف اًمشامزم مـ ؾمفؾ اًمبطقف، ويبعد قمـ صػقريي طمقازم 

مؽًما، وشمؼقم اًمؼريي احلوًمقي قمغم  071سمودموه اًمشامل، ويرشمػع يمػرمـده قمـ ؾمطح اًمبحر سمحقازم 

أيوم اًمرومون. وُيقط هبو أرايض ىمرى يمقيمى  Kefar Mandiىمومً قمؾقفو ىمريي  اًمبؼعي اًمتل

. وأيًضو: 370، ص3يوىمقت احلؿقي: معجؿ اًمبؾدان، ضمـوؾمخـلم وصَػقريي وقَمبِِؾلم. اكظر: 

 .11، ص9، ق7مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـ

(230) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 897-8, no. 1; Mayer, Die 

Urkunden, vol. 1, pp 124-5, no. 20. 

ىمريي يمػر ؾُمقؾِمّقُي : أؿمور يوىمقت احلؿقي إمم ىمريي ذم كقاطمل دمشؼ سموؾمؿ يمػر ؾُمقؾِمّقُي وكسى إًمقفو 

جمؿققمي مـ إقمَلم وأؿمور إمم وصػ اجلوطمظ ًمف، ويرضمح اًمبوطمٌ أن شمؽقن هل اًمؼريي اعُمشور 

 .312، ص3ت احلؿقي: معجؿ اًمبؾدان، ضمـيوىمق: اكظر. إًمقفو ذم اًمقصموئؼ

(231) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 826-8; Hiestand, R., 

Papsturkunden für Kirchen im Heiligen Lande (Göttingen, 1985), pp. 92-9, 

no. 5, pp. 187-90, no. 61. 
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قمـد  شمؼعيمؾ مـ سموؾمؽول وإيقضمـققس قمنم ىمرى اعمؼوسمؾ ومؼد أضوومً وصمقؼتو 

 Meschia(903) سؽفومِ  (900)وؾموروكقي (909)وممثؾي ذم: دامقي ،ؾمػح اجلبؾ

وإيرسمٌ  (901))ُكقِرس( ويمورا وكقريٌ (901)ويمػرمقزة ويمػرمترة

 ، ومل شمرد شمؾؽ اًمؼرى ذم وصمقؼي شمـؽريد.(901)وؾمقمل

                                                           

يمؿ مـ ـمؼميي. اكظر:  1دامقي: أؿمور اًمدسموغ إمم دامقي سمقصػفو ظمرسمي دامقي وشمؼع قمغم مسوومي  (909)

 .311، ص9، ق1مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـ

ؾَمورُوكقي: قمؼبي ىمرب ـمؼميي وُيصعد مـفو إمم ضمبؾ ـموسمقر، وشمميمد اًمقصموئؼ وىمققمفو سموًمؼرب مـ  (900)

ىمدًمو  129اجلبؾ، وأؿمور إًمقفو اًمدسموغ سموؾمؿ ؾموروكو وأهنو شمؼع ذم فموهر يمػريمام اًمنمىمل، وشمرشمػع 

 اكظر: قمـ ؾمطح اًمبحر.

 Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 187-90, no. 61. 

. وأيًضو: مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، 071، ص0أيًضو: يوىمقت احلؿقي: معجؿ اًمبؾدان، ضمـاكظر 

 .300، ص9، ق1ضمـ

ِمسؽف: أؿمور اًمدسموغ إمم وىمققمفو ضؿـ ىمضوء ـمقل يمرم إمم اجلـقب اًمغريب مـ ىمريي اًمطػمة  (903)

 .011، ص9، ق0احلوًمقي. اكظر: مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـ

مؽًما قمـ ؾمطح اًمبحر، وشُمعُد ىمريي  911يمػرمترة: يؼع ذم فموهر إكدور مـ كوطمقي اًمنمق، ويرشمػع  (901)

إكدور مـ أىمرب اًمؼرى إمم اجلبؾ، وحُتقط سمف أرايض ىمرى يمػر مٍم واًمطقبي واًمـوقمقرة وإكدور، 

 . اكظر:وصمؿي ىمريي أظمرى حتؿؾ آؾمؿ ذاشمف ذم قمؽو مـ أقمامل صػقريي

Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 187-90, no. 61, pp. 92-9, no. 5; 

Rohricht, Regesta, p. 10, no. 51; Mayer, Die Urkunden, vol.1, pp. 146-9, 

no.31. 

 .071، 001-092، ص9، ق7وأيًضو: مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـ

(: وردت هذه اًمؼريي سمعدة أؿمؽول ومسؿقوت، وىمد ورد Noriz /Nurith /Norritُكقِرس  )(901) 

هـ اًمتل أيمد ومقفو اًمؼرى 111م/0017آؾمؿ إول ذم وصمقؼي اعمؾؽ سمؾدويـ إول قموم 

واعمؿتؾؽوت اًمتوسمعي ًمؾدير، وورد آؾمؿ اًمثوين ذم وصمقؼي اًمبوسمو ايقضمـققس اًمثوًمٌ واعممرظمي سمعوم 

ًمؼريي ضؿـ ىموئؿي اًمؼرى اًمتل شمؼع قمـد ؾمػح واًمتل أيمد ومقفو ممتؾؽوت اًمدير، ووردت ا م1146

م/محودى إومم 0073اجلبؾ. أمو آؾمؿ اًمثوًمٌ ومقرد ذم وصمقؼي ممرظمي سمشفر ديسؿؼم قموم 

هـ وشمػقد سمتلضمػم هقق أوف ؾموكً أموكد مؼدم اًمداويي ًمؾؼريي مـ اًمدير وشمؼع ُكقِرس إمم 171

 اكظر: ضمـقب ذق ضمبؾ ـموسمقر.

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 907, no. 17; Rohricht, 

Regesta, p. 10, no. 51; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 187-90, no. 

61; Mayer, Die Urkunden, vol. I, pp. 146-9, no. 31. 



 ذم ضمبؾ ـموسمقر قمٍم احلروب اًمصؾقبقي اًمدير اًمَلشمقـل )اًمبـديمقتل(   900

 (دراؾمي وصموئؼقي)                      هـ110-320م/0011-0017

قمدد اًمؼرى اًمقاىمعي ومؼد سمؾغ وسمذا ووومًؼو ًمؽؾ مـ سموؾمؽول وإيقضمـققس 

إقمػوء و يميمد طمرص اعموكحلم قمغم مم، ىمريي 92سموًمؼرب مـ ؾمػح اجلبؾ 

. أمو وصمقؼي سمؾدويـ إول ومؼد اشمػؼً وويمؾػتفاًمرهبون مـ مشوق اًمتـؼَلت 

 ،ؾؼرى اًمقاىمعي قمغم اجلوكى اًمغريب مـ إردنًموصمقؼي شمـؽريد ذم حتديدهو مع 

ىمرى ، مـفو أرسمع شمؼع همرب إردن أيًضوىمرى  و أؾمامء صمامينوزادت قمؾقف

وشمتؿثؾ ذم: يمورا  ،عمقىمع ذاشمفسموؾمؽول وإيقضمـققس ذم ا ذم وصمقؼي يمؾ مـوردت 

ويمػرمترة. يمام أضوومً وصمقؼي سمؾدويـ يمؾ مـ ؾموًمقكو  وؾُمقمل وُكقٍرس

، ومل شمرد اإلؿمورة إمم هذه اًمؼرى اًمثَلث ذم وصموئؼ (931)وإيوًمقف (902)وشمقسموين

 .(930)يمؾ مـ شمـؽريد وسموؾمؽول وايقضمـققس

                                                                                                                                    

وأؿمور اًمدسموغ إمم ىمريي ُكقرس ضؿـ ىمضوء ضمـلم ذق ىمريي ؾمقمل ويرضمح اًمبوطمٌ أن شمؽقن هل 

 .900، ص0، ق0اًمؼريي اعمـشقدة. اكظر: مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـ

ىمقؿقن: أؿمور إًمقفو إصػفوين ضؿـ إمويمـ اًمتل اؾمؽمدهو اعمسؾؿقن ذم مـطؼي ـمؼميي سمعد معريمي  (907)

طمطلم، وأؿمور يوىمقت إمم طمصـ ىمقؿقن سموًمؼرب مـ اًمرمؾي مـ أقمامل ومؾسطلم، وأؿمور إًمقفو 

مصطػك اًمدسموغ ذم إؿمورشمف إمم ىمريي ىمػمة وىمومقن إمم وضمقد شمؾ يعرف سمتؾ ىمقؿقن يؼع إمم اًمشامل 

مقًَل ًمؾشامل اًمغريب مـ  01مقًَل ًمؾجـقب اًمغريب مـ اًمـورصة وطمقازم  09ريي ىمومقن، ويبعد مـ ىم

 . اكظر:زرقملم

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 826-828, no. 2833; 

Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, no. 5; pp. 187-90, no. 61. 

. 11-317 إصػفوين: اًمػتح اًمؼيس، ص393، ص3ىمقت احلؿقي: معجؿ اًمبؾدان، ضمـاكظر أيًضو: يو

 .110، ص9، ق7وأيًضو: مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـ

: شمؼع قمغم ؾمػح ضمبؾ اًمدطمك اجلـقيب اًمغريب، إمم اجلـقب مـ Solem/Sulemؾُمقمل أو ؾُمقًمقؿ  (901)

مؽًما، وُيقط هبو أرايض  091سمؿؼدار إكدور وإمم اجلـقب اًمنمىمل مـ كويـ، وشمرشمػع قمـ اًمبحر 

 .001، ص9، ق7مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـكويـ واًمػقًمي وكقرس وإكدور. اكظر: 

: يموكً هذه اًمؼريي مـحي مـ اعمؾؽ سمؾدويـ إول ًمرهبون اًمدير قموم Tubaniaشمقسموين  (902)

هـ، صمؿ سموع اًمرهبون طمؼقىمفؿ ومقفو ًمشؼقؼ هلؿ ذم اًمدير مؼوسمؾ رضيبي اًمعشقر قموم 111م/0017

هـ، ويبدو أن آشمػوق اعمؼمم ذم ذًمؽ اًمتوريخ يمون سمؿثوسمي دمديد ٓشمػوق ىمديؿ 173م/0019

ذم دومع سمعض اعمستحؼوت اًمتل شمرايمؿً قمؾقف كظػم  سمخصقص هذه اًمؼريي سمسبى شملظمر ومقجق

هـ أكف مـح 171م/0011طمقوزشمف هلو، صمؿ ورد ذم وصمقؼي ًمريؿقكد اًمثوًمٌ أمػم ـمراسمؾس ممرظمي سمعوم 

إمم مستشػك اًمؼديس يقطمـو ذم سمقً اعمؼدس قموم  Castle of Tubaniaىمؾعي شمقسموين 
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ؾمً اًمقاىمعي قمغم اًمضػي اًمنمىمقي ًمـفر إردن ومبؾغ قمددهو ؼرى اًمأمو 

وأيمدت وصمقؼي سمؾدويـ وىمقع أرسمع مـفو ذم طمقزة اعمسؾؿلم وممثؾي ذم: ، ىمرى

، ويمػرؾمويمل Ayton، وأيتقن Pereka ف، وسمػميمKahartheيمفورشمف 
                                                                                                                                    

اعمودة قمـ يمقػقي اكتؼول مؾؽقي  هـ، وٓ شمسعػـو اعمصودر سمتغطقي اًمـؼص اًمقارد ذم171م/0011

شمقسموين إمم ريؿقكد اًمثوًمٌ، وقمـ إمؽوكقي وضمقد ىمؾعي ذم شمقسموين مـ قمدمف، قمَلوة قمغم قمدم وضمقد 

مودة شمػقد إذا يموكً شمقسموين اًمتل مـحفو ريؿقكد اًمثوًمٌ ًمإلؾمبتوريي هل اًمؼريي اعمؿـقطمي ًمدير ـموسمقر 

ين ضؿـ معوجلي سمعض احلقادث مثؾ أم أهنو مقضع آظمر. وىمد أؿمورت سمعض اعمصودر إمم شمقسمو

وًمقؿ اًمصقري اًمذي أؿمور إمم ايمتسوح صَلح اًمديـ هلو ضؿـ محؾتف قمغم اعمـطؼي قموم 

هـ، يمام أؿمور إًمقفو أوًمقػر أوف سمودرسمقرن ذم طمديثف قمـ مفومجي سمعض ومرق احلؿؾي 111م/0013

ؾمؿ هـ، ووردت ًمديف سمر101م/0901اًمصؾقبقي اخلومسي ًمؾجؾقؾ وـمؼميي واًمـورصة قموم 

Tubanie وىمد أؿمور وًمقؿ اًمصقري سمتعديؾ ـمػقػ ًمؾرؾمؿ اًمذي وردت قمؾقف ذم وصموئؼ اًمدير .

اًمذي يـبع مـ أؾمػؾ ضمبؾ  Tubaniaإمم معومل شمؾؽ اعمـطؼي ورضمح وىمققمفو ذم كقاطمل كبع شمقسموكقو 

ذم مـطؼي مشفقرة قُمرومً ذم إزمـي اًمسوًمػي سموؾمؿ ضمزرائقؾ أمو أن ومنهنو  Galboaضمؾبقع 

 ؿ ضمريـ اًمصغرى. اكظر:شمعرف سموؾم

Mayer, Die Urkunden, vol. I, pp. 146-9, no. 31; Rohricht, Regesta, p. 10, no. 

51; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 202-3, no. 68; Delaville Le 

Roulx, Cartulaire général, vol. 1, pp. 397, no. 585; William of Tyre, A 

History of Deeds, vol. 2, pp. 432-6. 

(239) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 1, pp. 397, no. 585; Rohricht, 

Regesta, p. 10, no. 51; Mayer, Die Urkunden, vol. I, pp. 146-9, no. 31; 

Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 202-3, no. 68; Oliver of 

Paderborn, ‘Briefe’, ed. Hermann Hoogeweg, Die Schriften des Kölner 

Domscholasters Oliverus (Tübingen, 1894), pp. 288-95, no. 3; William of 

Tyre, A History of Deeds, vol. 2, pp. 494-5. 

هـ واًمتل مـح هبو اعمؾؽ 111م/0017: وردت ذم اًمقصمقؼي ذاهتو اعممرظمي سمعوم Ielufيوًمقف/ (931)

أيًضو، مو يعـل أن يمؾ  Malufسمؾدويـ إول اًمؼريي ًمدير ـموسمقر، وورد ومقفو اؾمؿ ىمريي معؾقف 

 اكظر: مـفام ىمريي خمتؾػي قمـ إظمرى، ويمَلمهو مـ اًمؼرى اًمقاىمعي همرب إردن.

Rohricht, Regesta, p. 10, no. 51; Mayer, Die Urkunden, vol. 1, pp. 146-9, 

no.31. 

(241) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 826-8, vol. 2, pp. 97-8, 

no. 1; Rohricht, Regesta, pp. 6-7, no. 39, p. 10, no. 51; Hiestand, 

Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, no. 5, pp. 187-90, no. 61; Mayer, Die 

Urkunden, vol. I, pp. 146-9, no. 31. 
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. ويضوف هلذه اًمؼرى إرسمع اصمـتلم أظمريلم (939)(Kapharsa)يمػراؾمو 

( وشمؾقتورب kary مهو يمػرؾموًمقو )يموريشمؼعون ذم ذق إردن 

Teletarpe(930)وأيتقن ويمػرؾمويمل  ف. وًمؽـ مل شمرد يمؾ مـ يمفورشمف وسمػميم

ؾمقى ذم وصمقؼي يمؾ مـ شمـؽريد وسمؾدويـ، أمو يمػرؾموًمقو ومقردت ذم وصموئؼ 

 .(933)اجلؿقع قمدا وصمقؼي سمؾدويـ، سمقـام وردت شمؾقتورب ذم وصموئؼ اجلؿقع
                                                           

(242) Rohricht, Regesta, p. 10, no. 51; Mayer, Die Urkunden der 

lateinischen, vol. I, pp. 146-9, no. 31. 

يرضمح اًمبوطمٌ أن يؽقن اؾمؿ شمؾؽ اًمؼريي "شمؾ شمراب" وظموصي أن سمعض ىمرى ذق إردن  (930)

شمسبؼ سمؿصطؾح شمؾ مثؾ شمؾ اعمزار وشمؾ دامقي وشمؾ اًمشقك...إًمخ. اكظر اخلريطي ًمدى: مصطػك 

 .011، ص9، ق0، ضمـ117، ص9، ق9اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـ

(244) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 826-8, vo. 2, pp. 

897-8, no. 1; Rohricht, Regesta, p. 10, no. 51; Hiestand, Papsturkunden 

für Kirchen, pp. 92-9, no. 5, pp. 187-90, no. 61; Mayer, Die Urkunden, 

vol. I, pp. 124-5, no. 20, pp. 146-9, no. 31. 

ػرؾموًمقو: أؿمورت إًمقفو وصموئؼ اًمدير ووصػتفو يمفورشمو، شمؾقتورب، سمػميمف، أيتقن، يمػرؾمويمل ويم 

سموًمقىمقع قمغم اًمضػي اًمنمىمقي ًمألردن وسمومتَلك اعمسؾؿلم هلو واقمؽمف هبو ضؿـ ممتؾؽوت اًمدير. وٓ 

ريى ذم أن اًمقىمً يموكً آكذاك مبؽًرا قمغم اًمصؾقبقلم ًمقعرومقا أؾمامء اًمؼرى سمدىمي سمسبى ضمفؾفؿ 

اؾمتعامرهؿ ًمؾسوطمؾ اًمشومل، وأيمدت وصمقؼي سمؾدويـ سموًمؾغي وإؾمامء ذم شمؾؽ اعمرطمؾي إوًمقي مـ 

إول هذه اًمػرضقي طمقـام أؿمورت إمم وضمقد أؾمامء ىمرى أظمرى قمديدة وًمؽـفو همػم معؾقمي 

ًمؾصؾقبقلم وعمحرر اًمقصمقؼي. ومل أىمػ قمغم شمعريػ سمتؾؽ اًمؼرى ذم اعمصودر اعمعورصة، وكظًرا ٕن 

ريى ذم أن يموشمى اًمقصمقؼي طمرف إؾمامء إمم طمد اًمقصموئؼ اًمتل اكػردت سموٓؿمورة إًمقفو ٓشمقـقي ومَل 

سموت مـ اًمصعى معف اًمقصقل ًمَلؾمامء اعمتداوًمي ًمتؾؽ اًمؼرى ذم وىمتفو، وظموصي أن حتديد 

وىمققمفو ىمرب اجلبؾ وذق هنر إردن همػم يموف ًمتحديد مقىمعفو سمدىمي ؾمقاء ذم اًمسقاد إقمغم أم 

اًمصؾقبقي إومم مثؾ أًمؼمت أوف . وىمد أؿمور طمسلم قمطقي إمم أن سمعض ممرظمل احلؿؾي إوؾمط

أيمس وسمطرس شمقديبقد وومقًمنم أوف ؿمورشمر وهمػمهؿ قمجزوا قمـ اًمتعريػ سموًمؼودة اعمسؾؿلم، 

وأظمطل هموًمبقتفؿ ذم اإلؿمورة إمم أؾمامئفؿ ورشمبفؿ واًمبؾدان اًمتل طمؽؿقهو وإمويمـ اًمتل وومدوا 

 . اكظر:اًمصدد مـفو سمسبى ضمفؾفؿ سموًمؾغي اًمعرسمقي ممو أوىمعفؿ ذم أظمطوء ضمسقؿي ذم ذًمؽ

Attiya, (H. M.), ‘Knowledge of Arabic in the Crusader States in the twelfth 

and thirteenth centuries’, Journal of Medieval History, vol. 25, No. 3, (1999), 

pp. 210-211. 

وًمؽـفو مل شمؽـ وىمد أؿمورت واطمدة مـ اًمقصموئؼ إمم وضمقد أؾمامء أظمرى يمثػمة ًمؼرى ممـقطمي ًمؾدير 

 معروومي عمحرر اًمقصمقؼي. اكظر:
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 كويـهل اطمدة ومؿؿثؾي ذم ىمريي وسموكقوس أمو اًمؼرى اًمقاىمعي ضؿـ 

Naame/Neeme وأؿمورت اًمقصموئؼ ؾدير اًمبـديمقتليمؿـحي ًمً اًمتل ىمدم .

أعمو دو ؿثؾفو ذم وصمقؼي شمـؽريد ىمريي اًمقاىمعي ذم صقر، ويُ اًمؼرى أيًضو إمم 

أعمو أو )حتؿؾ آؾمؿ ذاشمف ىمريي إضوومي إمم ،  Alma de Suchenؾمقيملم 

وأضوومً إًمقفو وصمقؼي ، Saphet(931)  وومقًصواعمجوورة ًمؼريي  (931)(قمؾام

 .Desurchain(937)يمؾ مـ سموؾمؽول وايقضمـققس ىمريي ديزورؿملم 

أضوومً وصمقؼي يمؾ مـ سموؾمؽول وايقضمـققس وقمَلوة قمغم ذًمؽ ومؼد 

ىمرى مل شمرد ذم وصمقؼي سمؾدويـ سمقـام ورد مـفو اؾمؿ ىمريي واطمدة ذم وصمقؼي قمدة 

، أمو سمؼقي اًمؼرى ومؿؿثؾي ذم: إيـجلم )قملم Sesia(931)شمـؽريد وهل ؾمقسقو 

                                                                                                                                    

Rohricht, Regesta, p. 10, no. 51; Mayer, Die Urkunden, vol. I, pp. 146-9, no. 31. 

شمشػم اًمقصموئؼ إمم ىمرهبو مـ ضمـقب ذق صػد ومـ سموكقوس، : Alamaِ/Alma/Almeأعمو أو قَمؾاْم  (931)

هـ، ومل أىمػ هلو قمغم شمعريػ ذم اعمصودر ؾمقى مو أؿمور 323م/0011وىُمدمً مـحي ًمؾدير قموم 

ووصػ مقىمعفو سملهنو شمؼع ؿمامل سمحػمة ـمؼميي ويعقش هبو  Alamaإًمقف سمـقوملم اًمتطقكم سموؾمؿ 

يمؿ.  09صموئؼ، وسمقـفو وسملم صػد طمقازم طمقازم مخسلم هيقدًيو، وهق وصػ يتسؼ مع وصػ اًمق

يمؿ قمـ ؾمطح اًمبحر، وشمشتفر أراضقفو سموخلصقسمي ووومرة اعمقوة وحتقط  111وشمرشمػع قمؾام سمؿؼدار 

 اجلبول سمؿعظؿ ضمفوهتو. اكظر:

Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 187-90, no. 61 

. وأيًضو: مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو 911-917وأيًضو: سمـقوملم اًمتطقكم: رطمؾي سمـقوملم اًمتطقكم، ص

. وىمد أؿمور اًمدسموغ إمم وضمقد أيمثر مـ ىمريي حتؿؾ اؾمؿ قمؾام ذم 010، ص0، ق0ومؾسطلم، ضمـ

، 9، ق1طمقران وذم ضمبؾ قمومؾ مـ أقمامل صقر. اكظر: مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـ

 .902-907ص

(246) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 826-8; Rohricht, 

Regesta, p. 10, no. 51; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, no. 

5, pp. 187-90, no. 61; Mayer, Die Urkunden, vol. I, pp. 146-9, no. 31. 

(247) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 826-8; Rohricht, 

Regesta, pp. 6-7, no. 39; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, no. 

5, pp. 187-90, no. 61. 

(248) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 826-8; Hiestand, 

Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, no. 5, pp. 187-90, no. 61. 
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، وإيؾجقر Eusenia، ويقؾمقـقو Seecip(932)، وؾمقسى Anigeneضمـ( 

Elgor  وصػقرييZepheria(911) وطمددت شمؾؽ اًمقصموئؼ مقىمعفو سمؿـطؼي ،

 . إضوومي إمم ىمريي أيققمغم ضػي إردن اًمغرسمقي شمعرف سموؾمؿ ضمروؾمق دو ومقَلكق

Ayu  اًمقاىمعي ذم مـطؼي أورامAuramوملؿمورت اًمقصموئؼ إمم  (910). أمو سمقثوين

، Alcotain، أًمؽقشمويـ Zeraطمقوزة اًمدير ٕرسمع ىمرى ومقفو وممثؾي ذم: زيرا 

 .Hecdix(919)، وهقديمس Menanومقـون 

مل شمرد ذم وصموئؼ يمؾ مـ أظمرى قمغم طمقوزة اًمدير ًمؼرى وىمد وىمػ 

، ووردت اإلؿمورة إمم يقضمـققسـؽريد وسموؾمؽول وسمؾدويـ وإشمضمقدومري و

، سمقـام ورد سمعضفو أظمر ذم مصودر أظمرى اًمديرذم وصموئؼ قمرًضو سمعضفو 

 قؿـ، وشمقرسموؾمSancti Egidii(910)رى: هقًمقؿ وؾمون ضمقؾز ـوممثؾي ذم ىم

                                                           

، Sebezebؾمقسى أو اًمزيى: شمؼع ذم اجلؾقؾ، ويؽتى اؾمؿفو سمصقر متعددة مثؾ ؾمى اًمزيى  (932)

، ويرضمح اًمدسموغ أن شمؽقن ظمرسمي اًمزيى اًمقاىمعي ذم طمدود Seecip وؾمقسقى  Sebsebeوؾمبسبف 

 .931، ص9، ق1مديـي صػد. اكظر: مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـ

قْرَيي: شمؼع إمم اًمشامل اًمغريب (911)  يمؿ، وشمرشمػع قمـ ؾمطح اًمبحر سمحقازم  7مـ اًمـورصة قمغم مسوومي َصػ 

 .019، ص9، ق7. اكظر: مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـمؽًما وأرضفو ظمصبي 971

سمقثوكقو/سمقثـقي/سمقثوين: صمؿي ضقوع شمسؿك سمثـقي أؿمور إًمقفو يوىمقت احلؿقي ذم طمديثف قمـ هنر إردن (910) 

جف ضمـقسًمو سمعد اًمتحومف سمـفر اًمػممقك ًمػموي ىمرى يمثػمة اًمصغػم اًمذي يلظمذ مـ سمحػمة ـمؼميي ويت

 ..031-037، ص0مـفو ضقوع اًمغقر وضقوع اًمبثـقي. اكظر: يوىمقت احلؿقي: معجؿ اًمبؾدان، ضمـ

: وردت اإلؿمورة إًمقفام ذم وصموئؼ اًمدير، وكشى كزاع Heulemوهقًمقؿ  Hecdixهقديمس  (919)

م، وشمؿ اؾمتبداهلام مع اًمدير سمؼريي ؾمويمو 0031-0033سمشلهنام سملم اًمرهبون وأؾمؼػقي ـمؼميي قمومل 

 هـ. اكظر:112م/0073إىمرب جلبؾ ـموسمقر قموم 

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 826-8, 906-7, no. 16; 

Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, no. 5, pp. 179-80, no 57. 

يعقد اؾمؿفو إمم ريؿقكد أوف ؾمون ضمقؾز أمػم شمقًمقز أطمد ىمودة : Sancti Egidii ؾمون ضمقؾز (910)

احلؿؾي اًمصؾقبقي إومم، وأؿمور إًمقفو يوىمقت احلؿقي سموؾمؿ ؾمـجؾ. وشمؼع ذم كقاطمل ومؾسطلم، قمغم 

ًٓ ورام اهلل ضمـقسًمو. يمؿ إمم اجلـقب مـ  91مسوومي  كوسمؾس ذم مـتصػ اًمطريؼ سملم كوسمؾس ؿمام

ًٓ ىمريي ؾمقؾقن وذىًمو  ىمريي شمقرسموؾمقؿ وهمرسًمو ىمريي قمبقيـ وضمـقسًمو ىمريي قمطورة. وشمرشمػع وُيدهو ؿمام

 مؽم قمـ ؾمطح اًمبحر، واؿمتفرت سمزراقمي اًمؽروم. اكظر: 111
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 Turbasym(913)ودير ، Der(911) ، 

  

                                                                                                                                    

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 1, pp. 121-2, no. 150, pp. 149-50, 

no. 192, 341, no. 495, pp. 155-7, no. 202, p. 341, no. 495, vol. 2, pp. 907-8, 

no. 18; Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de 

Jérusalem, pp. 83-5, no. 24; pp. 310-11, no. 159; Rohricht, Regesta, pp. 6-7, 

no. 39; Vaissète, Joseph, Devic, Claude, Molinier, Auguste et al., Histoire 

générale de Languedoc, 3rd ed., 16 vols. (Toulouse, 1872-1904) [ed. 2], vol. 

5, pp. 779-81, no. 414, pp. 1054-5, no. 551; Richard, Le chartrier de Ste.-

Marie Latine, pp. 609-10; Mayer, Die Urkunden, vol. 1, pp. 177-9, no. 52; 

Mayer, H. E., Von der Cour des Bourgeois zum öffentlichen 

Notariat (Wiesbaden, 2016), pp. 238-42, no. 7; Fetellus, Description of 

Jerusalem and the Holy Land, p. 35. Cf. also: 

 .910-972، ص9، ق1اكظر أيًضو: وأيًضو: مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـ

أو شُمْرُمس قَمقو: شمؼع ذم ؾمفؾ مرشمػع قمـ ؾمطح اًمبحر شمؼريًبو ؾمبعامئي مؽم ،  Turbasymشمقرسموؾمقؿ  (913)

يمؿ مـ ضمـقب ذق كوسمؾس. وُيدهو مـ اًمشامل اًمنمىمل ىمريي ؾمقؾقن ومـ  90وقمغم مسوومي 

اًمنمق ظمرسمي أؾمتقكو، ومـ اجلـقب اًمنمىمل يمػر موًمؽ ومـ اًمغرب ىمريي ؾمون ضمقؾز، وُُيقط سمؼريي 

مـفو ظمرسمي يمػر اؾمتقكو وظمرسمي قمؿقريي وظمرسمي أيب مؾقل  Gastinaشمقرسموؾمقؿ سمعض اخلراسموت 

 وظمرسمي اًمرومقد. اكظر:

Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, pp. 

310-11, no. 159, pp. 310-11, no. 159. 

 .911-910، ص9، ق1وأيًضو: مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـ

مـ اًمؼرى اًمتل طمصؾ قمؾقفو اًمدير، ووردت اإلؿمورة إًمقفو ضؿـ آشمػوق اعمؼمم سملم  :Dereدير (911) 

هـ. وشُمعرف اًمؼريي أيًضو سمخرسمي 170م/0071هـ و0031/102اًمدير ويمـقسي اًمؼقومي قمومل 

رأس اًمدير، ويطؾؼ قمؾقفو سمعض اًمسؽون اعمحؾقلم ظمرسمي دير اًمػؼقو. وشمؼع إمم اًمشامل اًمنمىمل مـ 

غم أكؼوض دير ويمـقسي وضمدران وصفريٍ. وىمد وردت اإلؿمورة إًمقفو ذم ؾمون ضمقؾز، وحتتقي قم

وصمقؼي مـسقسمي إمم اعمؾؽ سمؾدويـ اًمراسمع ذم صػؼي ذاء مع جمؿققمي أظمرى مـ اًمؼرى ًمؼوء مبؾغ ؾمتي 

 هـ. اكظر:172م/حمرم 0010آٓف سمقزكً، وذًمؽ ذم قمؽو ذم مويق 

Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, pp. 

83-5, no. 24., pp. 310-11, no. 159, pp. 311-12, no. 160; Rohricht, Regesta, 

pp. 6-7, no. 39, p. 142, no. 531; Mayer, Die Urkunden, vol. 2, pp. 745-9, 788, 

980, nos. 438, 467, 597. 

 .919، ص9، ق1وأيًضو: مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو ومؾسطلم، ضمـ



 ذم ضمبؾ ـموسمقر قمٍم احلروب اًمصؾقبقي اًمدير اًمَلشمقـل )اًمبـديمقتل(   902

 (دراؾمي وصموئؼقي)                      هـ110-320م/0011-0017

، ويموؾمؽما Betahmum(917)مقم ا ، وسمقًSaka(911)وؾمويمو 

Castra(911) ويموؾمقو ،Cassia(912) مل شمرد أؾمامئفام ، إضوومي إمم ىمريتلم

 .Geluth(911)وضمقؾقت  Tubaniaيمؾ مـ شمقسموين وًمؽـفام شمؼعون ذم 

وقمَلوة قمغم طمرص يمؾ مـ سموؾمؽول وايقضمـققس وأًمؽسـدر قمغم 

شمليمقد طمؼقق اًمدير ذم اهلبوت واعمـح اًمتل طمصؾ قمغم اقمؽماف مـ اعمؾقك 

شمؾؽ  رضيبي اًمعشقر مـذم حتصقؾ اًمدير رهبون ومنهنؿ أيمدوا طمؼ هلو ومتَليمف سم

. ومل (910)قمغم احلؼقق إظمرى اخلوصي سموٓكتخوب واًمعبوءة إؾمؼػقي اًمؼرى

مـ  09/م0010مـ يـوير  09يػً اًمبوسمو أًمؽسـدر ذم وصمقؼي ممرظمي ذم 

واًمتل شمؿ ـمؼميي قمشقر صمؾٌ شمليمقد طمؼ اًمدير ذم  هـ111مجودى إومم 

شمليمقد قمغم اًمبوسمقات وىمد طمرص  .(919)م0031آشمػوق قمؾقفو ؾمؾًػو قموم 

مـ ؾمقاهؿ وعمـع  ،إومودة رهبوكف مـفواؾمتؿراريي ضامن ممتؾؽوت اًمدير ًم

إصمبوهتو ذم ؾمجَلت يمـقسي مـ ظمَلل مـوزقمتفؿ ومقفو أو آؾمتقَلء قمؾقفو 

وىمد ، وهمػم اًمديـقيإظمرى عممؾمسوت اًمديـقي واوؾمجَلت اًمدير ذاشمف اًمؼقومي 

ظموضقا اًمعديد مـ اعمـوزقموت ومقام سمعد طمقـام اعمقصمؼي أومودهتؿ شمؾؽ اًمتليمقدات 

 .(910)وممتؾؽوهتؿ ومقفو اًمؼرىسمعض قمغم قمشقر 
                                                           

(256) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 906-7, no. 16. 

(257) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 904-5, no. 13; 

Rohricht, Regesta, pp. 102-3, no. 389. 

(258) Mayer, H. E., ‘Scripta Serbellonica. Zwei Studien zur 

Kreuzfahrerdiplomatik’, Archiv für Diplomatik 35 (1989), pp. 455-6. 

(259) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 905-6, no. 14. 

(260) Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 202-3, no. 68. 

(261) Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, no. 5; pp. 187-90, no. 

61; Rohricht, Regesta, pp. 6-7, no. 39; Delaville Le Roulx, Cartulaire 

general, vol. 2, pp. 826-7, no. 2832. 

(262) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 823-5, no. 2829, p. 

825, no, 2830; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 296-7, no.123. 

 .003( ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، ص910)
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وًمؽـ مو يسؽمقمل آكتبوه إؿمورة ؾمعقد اًمبقشووي ذم دراؾمتف اًمرائدة 

يمؾ مـ ظموصي وإوائؾ إمم أن مؾقك سمقً اعمؼدس  ،قمـ اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي

 3ًمؾؿمؾمسوت اًمؽـسقيواعمـح بوت اهلمو ؼدِ ضمقدومري وسمؾدويـ إول مل يُ 

اعمؾؽ وحلوضمي ، سمسبى ضقؼ مسوطمي اعمؿؾؽي واكشغوهلام سمؿحورسمي اعُمسؾؿلم

مع سموًمٍماع وأظمقف ضمقدومري اكشغوًمف قمَلوة قمغم  ،إمم اعمولاعمتزايدة سمؾدويـ 

ضمبؾ ـموسمقر اًمدير اًمبـديمقتل ذم . سمقد أن وصموئؼ (913)سمطريرك سمقً اعمؼدس

سمسبى شمليمقدهو ًمؾؿـح واهلبوت اًمؽثػمة  طموًمي اؾمتثـوئقي مـ ذًمؽ اًمتعؿقؿؼدم شمُ 

 اقمؽمومقاسمؾدويـ شمـؽريد ومـ ضمقدومري و ٕن يمَّل  3اًمديراًمتل طمصؾ قمؾقفو 

و أيمدت سمعض وصموئؼ ، طمؼّ ـمؼميي واجلؾقؾىمرى ذم قىمف وممتؾؽوشمف ًمؾدير سمحؼ

فو وًمؽـذم أيدي اًمػرؾمون دير ًمؾاًمؼرى اعمؿـقطمي سمؼوء سمعض اعمـح واهلبوت 

 .(911)موؾمتعقد ًمؾدير سمعد ومؽمة 

اًمؽثػم مـ هبوت إرايض ذم صقرة ىمرى قمغم اًمدير قل صوكتقجي حل

دمووزت ومنكف سموت يؿتؾؽ ىمرى يمثػمة  بوتأو طمسبام كصً وصموئؼ اهليمومؾي 

ومقاؿمقفو هو ومَلطمقهموًمًبو مو يموكً شمـتؼؾ اًمؼريي وو، اخلؿسلم ىمريي شمؼريًبو

ؿمغؾً اًمؼريي ىمد و .(911)اجلديداحلوئز إمم مؾؽقي مراومؼفو ومجقع قمؼوراهتو و

Casal  اًمقطمدة اًمرئقسي مؽوكي مفؿي ذم آىمتصود اًمصؾقبل ٕهنو يموكً سمؿثوسمي

وىمسؿ  .(917)ؾرزقًمًرا مؽوًكو ًمؾعؿؾ ومصدو ذم اًمعصقر اًمقؾمطكذم آىمطوع 

، (911)اًمرضيبقيهبدف ظمدمي إهمراض  اًمصؾقبققن أرايض اًمؼريي إمم وطمدات

                                                           

 .009-000( ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، ص913)

(265) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 826-8; Rohricht, 

Regesta, p. 10, no. 51; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, 

no. 5, pp. 187-90, no. 61; Mayer, Die Urkunden, vol. I, pp. 146-9, no.31. 

(266) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 901-2, no. 7. 

 .090-099ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، ص (917)

(268) Prawer, Crusader Institutions, p. 158. 
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 (دراؾمي وصموئؼقي)                      هـ110-320م/0011-0017

 (912)سؿك يموريقيموشمُ  حلؼقلإمم مسوطموت صغػمة مـ اسمعضفو أظمر  ؿقاوىمس

Carruca (971)يؿؽـ ًمزوج مـ اًمثػمان طمراصمتفو ذم يقم واطمد. 

ذاهتو قمـ كقع آظمر مـ اهلبوت ًمػي سوإرايض اًممـح وهبوت  ختتؾػو

يمومؾي ىمرى طمصؾقا قمغم ؿ ذم احلوًمي إومم ٕهناًمدير3 رهبون شمؾؼوهو اًمتل 

، ًمتسؾؿفوأم يمون قمؾقفؿ اكتظور أضمؾ معلم  ؾمقاء شمسؾؿفو اًمرهبون قمغم اًمػقر

اًمذي طمصؾ اًمرهبون  ٕرايضهبوت ااًمثوين مـ ـقع ؾوذًمؽ ظمَلوًمو ًم

ذم سمستون أو أيمثر أو  أكصوف اًمؼرى ورسمام صمؾثفو أو رسمعفوغم قم وسمؿؼتضوه

يملطمد هذا اًمـقع مـ اهلبوت إمراء واًمسودة وهموًمًبو مو ىمدم  .(970)اًمؼريي

يمثر هذا و، (979)وهتؿشمتـوؾمى مع مقاردهؿ وإمؽوكاًمتل واإلطمسون أقمامل اًمؼم 

 اًمـصػ اًمثوين مـ اًمؼرن اًمثوين قمنم اعمقَلدي/اًمسودس ذماهلبوت اًمـقع مـ 

 .(970)اهلجري شمؼريًبو

ذم إول اًمدير عد اعمـحي اًمتل وهبفو ريؿقكد اًمثوين أمػم ـمراسمؾس إمم وشمُ 

ًٓ قمغم هذا اًمـقع مـ اعمـح هـ103/رسمقع أظمر م0002مـ ديسؿؼم  ، مثو

مع  Bethamumذم ىمريي سمقً أمقم طمؼقل سمؿؼتضوهو قمغم قمدة دير وطمصؾ اًم

وًمؽـ بي تؾؽ اهلًم إرسمعي دوداحل، وطمددت اًمقصمقؼي عؾؼوهتوـؼَلهتو ومتتيمؾ م

                                                           

اًمؽوريقيمو: مـ وطمدات ىمقوس إرايض اًمرئقسي اًمتل اؾمتخدمفو اًمصؾقبققن ًمتؼدير مجقع  (912)

مستقيوت اًمدظمؾ واًمرضائى، وسمنمؽون اًمػَلح طمراصمي أيمثر مـ يموريقيمو ذم يقم واطمد، وختتؾػ 

سمذًمؽ قمـ اًمؽوريقيمو اًمرؾمؿقي أو اًمؼوكقكقي ذم مسوطمتفو وومقام يتعؾؼ سمطرق اؾمتخدامفو، وشُمؼدر 

-099ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، صشمؼريًبو سملرسمعي آٓف مؽم مرسمع. اكظر:  اًمؽوريقيمو

090 ،090. 

 .090-099ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، ص (971)

(271) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 908-9, no. 19. 

(272) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 904-5, no. 13, vol. 

2, pp. 908-9, no. 19. 

 .037وأيًضو: ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، ص

(273) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 908-9, no. 19. 
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ؼوركي أو كسبي مو طموزه اًمدير مـ اًمؼريي مُ  ومقىمعفو دد مسوطمتفودون أن حُت 

مـ قمغم مـحي اًمدير وقمَلوة قمغم ذًمؽ ومؼد طمصؾ  .(973)جؿؾ مسوطمتفوسمؿُ 

/ذي اًمؼعدة م0011ذم أسمريؾ  Ahuhisa Palmeriiاًمسقدة أويزا سموعمػمي 

هلو ؿمؼ قمؼوري وآظمر قمبورة قمـ ىمطعي أرض صوحلي ًمؾزراقمي ذم  هـ171

اًمرهبون  مـحًوومضًَل قمـ ذًمؽ ومنهنو ، اًمغريب مـ ـمؼميي سموعمػميقم إمم اًمشامل

ذم ؾمبتؿؼم ؾدير وىمدم إمػم ريؿقكد اًمثوًمٌ مـحي ًم .(971)ومرًكو ًمؾخؼم

، ىمبؾ مقهتو Elise زاًمقإاًمسقدة وومًؼو ًمقصقي  هـ177/رسمقع أظمر م0010

 و إرسمعيطمدودمه اًمقصمقؼيقمقـً وشمؽقكً اعمـحي مـ سمستوكلم ذم ضمبؾ احلوج، و

 .(971)سمدىمي

اًمدير إرايض واًمبسوشملم اًمتل طمصؾ قمؾقفو هبوت وىمد اشمسؿً هموًمبقي 

ل إردن وسموًمؼرب مـ سمخصقسمي شمرسمتفو وقمذوسمي مقوهفو ًمقىمققمفو ذم ؾمفق

واخلروب حدائؼ وسمسوشملم اًمؽروم وًمذا اؿمتفر اًمدير سمحقوزشمف ًمؾ سمحػمة ـمؼميي3

 قايموكضمبؾ ـموسمقر رهبون أن . وأيمدت وصموئؼ اًمدير (977)اًمزيتقنومزارع 

                                                           

(274) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol.2, pp. 901-2, no. 7. 

(275) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 908-9, no. 19. 

(276) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 910, no. 21; Paoli, 

Codice, vol. 1, pp. 283 no. 4. 

وشملم متقز يمروم سمعض اعمدن اًمشومقي وظموصي سمقً حلؿ وهمػمهو سموجلقدة، واهتؿ اًمشومققن سمبس (977)

اًمؽروم اًمتل يؿؾؽقهنو، ٕهنو يموكً مصدًرا ًمؾـبقذ اعمؿتوز مـ حمصقل يتسؿ سموجلقدة قمغم مو أؿمور 

 سمقريمفورد، ويمون اًمـبقذ اًمػؾسطقـل يؾؼك رواضًمو يمبػًما آكذاك. اكظر:

Burchard of Mount Sion, A Description of the Holy Land, p. 89. 

اًمؽروم ذم ضمبؾ ـموسمقر ذاشمف وذم يمثػم مـ اًمؼرى اًمتل وىمد حلظ اًمبوطمٌ يمثرة زراقمي سمسوشملم 

امتؾؽفو اًمدير ؾمقاء قمـد ؾمػحف أم ذم اًمؼرى واعمدن اعمجوورة، وٓ يستبعد اًمبوطمٌ وضمقد معٍمة 

أو أيمثر ًمؾؽروم ويمؾ وؾموئؾ صـوقمتف ودمفقزه ًمؾبقع واًمتداول. قمـ سمسوشملم اًمؽروم اًمتل طموزهو 

 كظر:اًمدير ذم ضمبؾ ـموسمقر واًمؼري اًمتوسمعي ًمف ا

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, pp. 904-5, no. 13, pp. 907-8, no. 18; 

Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, pp. 
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يمثرة  ى اًمقصموئؼ إممإطمدمـ احلدائؼ واًمبسوشملم مـفو إؿمورة  يؿؾؽقن يمثػًما

قمـد ؾمػح اجلبؾ  ريهو اًمدذم اًمؼرى اًمتل طموز اًمزيتقن وسمسوشملم اًمؽروم مزارع

يمثػًما مـ دير وأؿمورت وصموئؼ أظمرى إمم امتَلك اًم، (971)وقمغم ضػي إردن

اًمراهى أؿمود و ،(972)م ذم ىمرى ؾمون ضمقؾز وشمقرسموؾمقؿ وديروسمسوشملم اًمؽر

 (911)ذم ضمبؾ ـموسمقرؿقؾي وأؿمجور اًمػويمفي اًمعديدة اًمؽروم اجل بسوشملمسمداكقول 

اًمزيتقن أؿمجور إمم سمقريمفورد مـ ضمبؾ صفققن أؿمور وقمَلوة قمغم ذًمؽ ومؼد 

 .(910)قط سمجبؾ ـموسمقرحتاًمتل واعمزارع ذم اًمبسوشملم اخلروب و

ضموؾمتقـو اعمعروومي سموؾمؿ راسموت اخلومل يؼػ اًمبوطمٌ قمغم مـح اًمدير 

Gastina(919)  إرايض اعمفجقرة اًمتل ٓ شمصؾح ًمؾزراقمي سمسبى وهل

                                                                                                                                    

83-5, no. 24, pp. 311-12, no. 160; Rohricht, Regesta, pp. 6-7, no. 39; pp. 142, 

no. 531. 

(278) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 904-5, no. 13;  

(279) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 907-8, no. 18; Bresc-

Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, pp. 

310-11, no. 159, pp. 311-2, no. 160. 

(280) The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, p. 67. 

(281) Burchard of Mount Sion, A Description of the Holy Land, p. 89. 

: ًمػظي ٓشمقـقي شمدل قمغم إرض اًمبقر أو همػم اعملهقًمي سموًمسؽون، يمام شمليت Gastinaاجلوؾمتقـو  (919)

 Desertusو Vastusيمصػي ًمبعض اعمقاىمع، وًمؾؽؾؿي قمدة مرادوموت ذم اًمَلشمقـقي مثؾ 

، وذم اًمػركسقي احلديثي Guaste، ويؼوسمؾفو ذم اًمػركسقي اًمؼديؿي Vistitasو Vastinaو

Gatine وGatinaي ، ويؼوسمؾفو ذم إعموكقWaste وذم اإلكجؾقزيي ،Waste وDesert  وNo 

man’s land وشمعرف اجلوؾمتقـو سملهنو إرض اًمبقر أو إرض اًمصحراويي همػم أهؾي .

 . وأيًضو:919، طموؿمقي رىمؿ 037سموًمسؽون. اكظر: ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، ص

Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, pp. 

194-7, no. 85; Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 1, p. 91, no. 107, p. 

109, no.133, pp. 143-4, no. 183; pp. 224-5, no. 311, pp. 251-2, no. 367, , pp. 

265-6, no. 390, pp. 355-6, no. 521, pp. 356-7, no. 522, pp. 421-2, no. 621, 

pp. 479-80, no. 754, p. 484, no. 763; Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre 

du Saint-Sépulcre de Jérusalem, pp. 194-7, no. 85. 
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ًمقىمققمفو ذم  وأشملصمرهو سموحلروب واحلرائؼ سمسبى اسمتعودهو قمـ مصودر اعمقوه أو 

ومـ صمؿ شمـخػض  أو ذم مـوـمؼ ضمبؾقي أو صخرييقمداء مـوـمؼ جموورة ًمأل

اًمرهمؿ مـ أن اًمبوطمٌ حلظ يمثرة هذا اًمـقع وذًمؽ قمغم  ،(910)ىمقؿتفو وضمقدهتو

إرايض  هبوتوهق مو يعـل أن ، (913)ذم اًمقصموئؼ اًمصؾقبقيواهلبوت مـ اعمـح 

اًمعذسمي  اعمقوهاًمدير يموكً ظمصبي وصوحلي ًمؾزراقمي وشمتقومر اًمتل طمصؾ قمؾقفو 

اًمذيـ يبتغقن إضمر واًمثقاب مـ ضمراء شمؾؽ رسمام ٕن اعموكحلم  ،سموًمؼرب مـفو

 ذم ضمبؾ قد ذم مقضع اًمتجكِم ؾدير اًمذي ؿُم ؼدمقا ًميُ أن قا قمغم صطمراهلبوت 

 .اًمعذسمي اعمقوهوطمقٌ شمتقومر أضمقد إرايض وأظمصبفو ـموسمقر 

                                                           

(283) Richard, J, ‘Agricultural condition the Crusader States’, A History of the 

Crusades, in Setton (ed). vol. V, (1990) p. 254. 

وصقر اًمتٍمف ومقفو سموًمبقع واًمنماء واإلجيور وآؾمتبدال ويمقػقي  Gastinaقمـ اجلوؾمتقـو  (913)

 اؾمتثامرهو واإلومودة مـفو قمغم مو فمفر ذم اًمقصموئؼ اًمصؾقبقي اكظر:

Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, pp. 

194-7, no. 85; Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 1, p. 91, no. 107, p. 

109, no.133, pp. 143-4, no. 183; pp. 224-5, no. 311, pp. 251-2, no. 367, , pp. 

265-6, no. 390, pp. 355-6, no. 521, pp. 356-7, no. 522, pp. 421-2, no. 621, 

pp. 479-80, no. 754, pp. 484, no. 763; Delaborde, Chartes, pp. 86-7, no. 39, 

pp. 88-9, no. 41; Mayer, Die Urkunden, vol. 1, pp. 239-41, no. 92, vol. 2, p. 

913, no. 534; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 280-7, no. 113, pp. 

303-5, no. 127; Delaville Le Roulx, Les Archives, pp. 119-21, no. 34; Kohler, 

‘Chartes de l’abbaye de Notre-Dame de la vallée de Josaphat en Terre 

Sainte’, Revue de l’Orient Latin 7 (1899)’, pp. 119-20, no. 9, p. 130, no. 21; 

Prutz, H., Malteser Urkunden und Regesten zur Geschichte der Tempelherren 

und der Johanniter, (Munich, 1883), pp. 109-10, no. 34. 
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 يواًمعقـقَّ  اًمعؼوريياهلبوت  -9

إظمرى همػم إرايض واعمؿثؾي ذم واهلبوت اًمعديد مـ اعمـح شمؾؼك اًمدير 

اًمزيتقن ومعورص اخلبز ومران مثؾ اعمـوزل واًمؽـوئس وأ (911)ختؾػياعمؼورات اًمع

وهل  ،ومو إمم ذًمؽ مـ اعمراومؼ اًمتل ىمدمً إًمقفؿواًمطقاطملم واًمؽروم 

مـ اعمؾقك وأيمدهو  سمخَلف مشتؿَلت اًمؼرى اًمتل طمصؾقا قمؾقفو يمفبي

اًمدير سموحلصقل قمغم ًمرهبون هذا اًمـقع مـ اعمـح ويسؿح  .(911)واتواًمبوسم

يمون و. ظموصي سمتلضمػمهوًمتؾؽ اًمعؼورات و ؿدظمؾ ؾمـقي كظػم اؾمتثامره

 اهلبوت.شمؾؽ  ًمألمراء واًمـبَلء واًمتجور ومـ ؾمقاهؿ دور مفؿ ذم شمؼديؿ

ذم قمبورة قمـ مـزل اًمسقدة أويزا قمؼوريي مـ هبي وطمصؾ اًمرهبون قمغم 

هذا د اًمذي ؿمقَّ رئقس اًمدير هق  ضمقنوأؿمورت وصمقؼي اهلبي إمم أن  ،قميرسموعم

، مع اًمديرطمصؾ قمؾقف يمفبي وًمذا  3قمسموعمريظمَلل وضمقده اًمسوسمؼ ذم اعمـزل 

 يمفبي ًمؾرهبون ًمصـوقميقمَلوة قمغم اًمػرن اًمذي ىمدمتف اًمسقدة أويزا 

مـ سمقكس قمغم مـحي قمؼوريي اًمدير وومضًَل قمـ ذًمؽ ومؼد طمصؾ  .(917)ظمبزهؿ

قمبورة قمـ  هـ100/م0007ذم ضمبؾ احلوج ذم ـمراسمؾس قموم أمػم ـمراسمؾس 

ذم ضمبؾ ريؿ ؾدير اًمَلشمقـل ًمؾؼديسي مسمجقار ممتؾؽوت شموسمعي ًم Cavaمؼؾع 

                                                           

( اًمبقزكً أو اًمبقزكط: قمؿؾي ذهبقي سمقزكطقي ؾُمؿقً سمذًمؽ كسبي ًمإلمؼماـمقريي اًمبقزكطقي، وفمؾً شمؾؽ 911)

اًمعؿؾي متداوًمي طمتك اًمؼرن اًمثوًمٌ قمنم شمؼريًبو. واًمبقزكط يعودل اًمققم صمَلصمي ضمراموت وكصػ مـ 

 اًمذهى شمؼريًبو. اكظر:

Boasc, T.S., Kingdoms and Strongholds of the Crusaders, (London 1971), p. 38. 

(286) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 823-5, no. 2829, p. 825, 

no, 2830, pp. 825-6, no. 2831, pp. 826-8, vo. 2, pp. 897-8, no. 1; Rohricht, 

Regesta, p. 10, no. 51; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, no. 

5, pp. 187-90, no. 61; Mayer, Die Urkunden, vol. I, pp. 124-5, no. 20, pp. 

146-9, no. 31. 

(287) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 908-9, no. 19. 
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مـ  90ذم ذم ـمراسمؾس ومضًَل قمـ اهلبي اًمتل طمصؾ قمؾقفو اًمدير  .(911)احلوج

دت وأيمَّ  ،ـوزلقمبورة قمـ جمؿققمي مـ اعم هـ131مـ ؿمعبون  1/م0031يـوير 

ذم شمؾؽ اعمؿتؾؽوت اًمرهبون طمؼقق  يمؾضامن بي اهلاًمتل شمضؿـً هذه قصمقؼي اًم

د مدى يمثرة اًمعؼورات وًمعؾ هذا ممو يميمِ  ،(912)داظمؾ ـمراسمؾس وظمورضمفو

رهبون ظموصي أن ، و(921)ًمرهبون ذم ـمؼميي واجلؾقؾ وـمراسمؾساًمتل طموزهو ا

ظموصي اعمـوزل ًمألظمقيـ كؿقـز ذم قا سمتلضمػم اًمعديد مـ اًمعؼورات واًمدير ىموم

د ريؿقكد اًمثوًمٌ ، وأيمَّ (920)سمقزكً 211ًمؼوء دومعي أومم  احلوجىمريي سمجبؾ 

أوصً ضمبؾ ـموسمقر ذم إرث طمديؼتلم اًمتوسمعي ًمؾدير ذم يمـقسي ؾمؾػودور 

/رسمقع أظمر م0010ذم ؾمبتؿؼم سمؿـحفام إمم اًمدير ىمبؾ ووموهتو  إًمقزااًمسقدة 

 .(929)يمصدىمي قمغم روطمفو هـ177

مـوزل واعمتـؼَلت سمضعي مـ هبي دير وقمَلوة قمغم ذًمؽ ومؼد شمؾؼك اًم

، (920)ويمذا اًمؽـقسي إسمروؿمقي ذم اًمؼريي ذاهتو ،إظمرى ذم ىمريي ؾمون ضمقؾز

امتَلك اًمرهبون  هـ119/رمضون 0911مويق شمػقد اًمقصمقؼي اعمحررة ذم يمام 

اًمطريؼ اعمؾؽل، وىمد سمقع اعمـزل سموًمؼرب مـ ذم قمؽو مـ اعمـوزل جؿققمي عم

أن اًمدير وصموئؼ ح وشمرضمِ  .(923)سمقزكً إؾمَلمل 9711اعمجوور ًمف سمؿبؾغ 
                                                           

(288) Richard, Le chartrier de Ste.-Marie Latine, p. 612. 

(289) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 828, no. 2833, note 1, p. 

902, no. 8. 

(290) Richard, Le chartrier de Ste.-Marie Latine, p. 612. 

(291) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 1, pp. 441, no. 655, pp. 904-5, 

no. 13; Rohricht, Regesta, pp. 102-3, no. 389 

(292) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 910, no. 21. 

(293) Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, 

pp. 311-12, no. 160; Rohricht, Regesta, p. 142, no. 531. 

(294) Mayer, Die Urkunden, vol. 3, pp. 1061, 1346-51, nos. 644, 772. 

يرى اًمبوطمٌ أن سمقع اعمـزل اعمجوور عمـزل اًمدير ذم قمؽو هبذا اًمسعر اعمرشمػع ٓ يعـل أن مـزهلؿ أو 

ؾمقاه يقازي اًمؼقؿي ذاهتو، وظموصي أن ىمقؿي اعمـزل شمعتؿد قمغم مسوطمتف ومقىمعف واًمـشوط اًمذي 
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 ،اًمعؼورات اًمتل طموزوهو ذم مديـي قمؽو طمصؾقا قمغم اًمعديد مـ إجيوراًمرهبون 

وديمويملم ومو إمم ذًمؽ ورسمام سمعض اًمؼرى مـوزل قمبورة قمـ ويمون هموًمبقتفو 

وسموًمرهمؿ مـ قمقدة اًمقصموئؼ اًمتل محؾً شمؾؽ  .(921)اًمتل وىمعً ذم حمقط قمؽو

وذم ضقء شمراضمع  ،وموًمراضمح ًمدى اًمبوطمٌ ،اهلبوت إمم مو سمعد معريمي طمطلم

3 إظمػم مـ اًمؼرن اًمثوين قمنمًمرسمع ذم ادير رهبون اًماعمـح واهلبوت اًمتل شمؾؼوهو 

 قاطمصؾؿ أهن ،سمسبى اًمصعقسموت آىمتصوديي اًمتل واضمففو اعمؾقك وإمراء

ذم أيدي بؾ قمغم شمؾؽ اهلبوت واعمـح ذم اًمػؽمة اًمتل ؾمبؼً طمطلم وؾمؼقط اجل

 .(921)اعمسؾؿلم

مـ مديـي قمؽو اًمصؾقبقلم طمقـام اؾمتعودوا ويميد هذا اًمرأي أن 

ًمبوطمٌ اظموصي أن ، وؾرهبون مثؾ همػمهؿ مؾؽقوهتؿومنهنؿ ؾمؾؿقا ًم ،اعمسؾؿلم

ذم اًمػؽمة دير اًمتل طمصؾ قمؾقفو اًمؾمقى طموٓت ىمؾقؾي مـ اهلبوت قمغم  مل يؼػ 

صمؿ وموًمراضمح أن شمؾؽ اًمعؼورات آًمً إمم ـ ، وم(927)طمطلممعريمي اًمتل شمؾً 

ومقف ىمبؾ قموئدهو اًمـؼدي وشمٍمومقا يمي طمطلم وأومود اًمرهبون مـ رىمبؾ معاًمدير 

                                                                                                                                    

ي قمـ اًمقضع اًمسقود واًمعسؽري يؿؽـ ممورؾمتف مـ ظمَلًمف، إضوومي إمم شملصمػم احلوًمي إمـقي اًمـودم

مـ أهمسطس  90قمغم أؾمعور اًمعؼورات. وىمد وىمػ اًمبوطمٌ ضؿـ وصمقؼي ًمؾدير حمررة ذم 

سمقزكً  91هـ قمـ سمقع أطمد مـوزل اًمدير ذم مديـي قمؽو مؼوسمؾ 101مـ رسمقع أظمر  1م/0900

اًمتجكم إؾمَلمل، إضوومي إمم طمصقل اًمدير قمغم اصمـلم سمقزكً إؾمَلمل مـ اعمـتػع اجلديد ذم قمقد 

 ؾمـقًيو، ممو يعـل أن سمعض مـوزل اًمدير ذم قمؽو مل يؽـ هلو اًمؼقؿي اعمرشمػعي ذاهتو. اكظر:

Prutz, Eilf Deutschordens-Urkunden, p. 387, no. 2. Cf. also: Quatre pièces 

relatives à l’Ordre Teutonique, p. 165, no. 1. 

(295) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 905-6, no. 14. 

(296) Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 324-7, no. 149; Kedar, Ein 

Hilferuf aus Jerusalem, pp. 120-2. 

مـ أسمريؾ  00سمقمهـد اًمراسمع أمػم أكطويمقي )ذم مـ احلوٓت اًمؼؾقؾي اًمتل وىمػ قمؾقفو اًمبوطمٌ ىمقوم  (927)

ر طمديؼتلم مع طمؼ رهيام سموعمقوه مـ ؾموىمقي )كوقمقرة( شمسؿك رئقس اًمدي Estienneم( سمؿـح 0910

 . اكظر:Comtesseاًمؽقكتقسي 

Delaville Le Roulx, Inventaire de pièces de Terre Sainte, p. 75, no. 195. 
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، وىمد يمثرت شمؾؽ اًمعؼورات ذم قمؽو ووردت اإلؿمورة إًمقفو طمطلم وسمعدهو

 .(921)إظمرىمؾمسوت اًمؽـسقي اعمُ  وصموئؼو وصموئؼ اًمديرسمعض قمرًضو ضؿـ 

وطمصؾ اًمدير قمغم سمعض اعمـح اًمـؼديي مبوذة قمغم مو وىمػ قمؾقف 

 09و مـ إجيوًرا ؾمـقيّ اًمدير رئقس  Garinusضموريـقس اًمبوطمٌ مـ مـح 

 ـقاتأعمذم ىمريي أرسموح مصوكع اًمسؽر سمقزكً قمغم أن دمؿع مـ 

Manueth(922) وؾمقف يتسؾؿفو رهبون اًمدير ذم مـزل ضمققومري ،

ذم قمؽو ذم قمقد اًمػصح، وذم مؼوسمؾ ذًمؽ Goifredus Tortus اًمطرـمقد

واومؼ رئقس اًمدير ورهبوكف قمغم إقمودة اعمزارقملم اًمذيـ يعؿؾقن ذم ىمريي ومؼد 

ٕن اًمدير ؾمبؼ ًمف وطمصؾ قمؾقفؿ يمصدىمي مـ روضمػموس  Cassiaيموؾمقو 

Rogerius وهق مو يميمد أن اعمـح واهلبوت اًمتل شمؾؼوهو (011)واًمد ضمققومري ،

يمام  هبون مل شمؼػ قمغم إرايض واًمعؼورات وإكام ؿمؿؾً اعمزارقملم أيًضو.اًمر

قمغم هبي مـ اًمؽقكً روسمرت اسمـ ؾمؾػودور اًمتوسمعي ًمؾدير ً يمـقسي طمصؾ

 Trontoذم شمقركتق وممثؾي ذم طمؼ اعمرور سمؿؿتؾؽوشمف  Actonاًمؽقكً أيمتقن 

ًمدير اًمعؼموا مـ ظمَلًمف إمم ذم سمـوء ضمرس ومقق اًمـفر  قمَلوة قمغم طمؼ اًمرهبون

 ًد يموومي اهلبوت اًمتل طمصؾيمام أيمَّ  ،Colondello اعمؿـقح هلؿ ذم يمقًمقكديؾق

قموم  وًمدير اًمبـديمقتل ذم ضمبؾ ـموسمقريمـقسي ؾمؾػودور سمقمؾقفو 

 .(010)هـ130/م0037
                                                           

(298) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 905-6, no. 14, p. 

913, no. 25; Mayer, Die Urkunden, vol. 3, pp. 1041-52, no. 639, pp. 

1061, 1346-51, nos. 644, 772; Prutz, Eilf Deutschordens-Urkunden, p. 

387, no. 2. 

وصػفو يوىمقت احلؿقي سملهنو مـ ىمرى قمؽو وشمؼع سموًمؼرب مـ اًمسوطمؾ، وأؿمور إًمقفو اًمدسموغ  (922)

وقمومرة. اكظر: مصطػك اًمدسموغ: سمَلدكو  سمقصػفو ىمريي أعمـقات وظمرسمي أعمـقات، وهل ىمريي طمصقـي

 . وىمد ورد اؾمؿ اًمؼريي ذم اًمقصمقؼي اًمتوًمقي. اكظر:037، ص7ومؾسطلم، ضمـ

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 905-6, no. 14. 

(300) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 905-6, no. 14. 

(301) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 903, no. 10 
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ومؽثػمة مـفو مو ىموم سمف ضمقشمققف ؾدير اًمعقـقي اًمتل ىُمدمً ًمبوت أمو اهل

Gautier  إؿمقػوسمؿقاومؼي زوضمتف اًمرهبون أمػم اجلؾقؾ طمقـام مـح 

Esvhiva(019)  و قمغم أن يؽقن هذا سمقزكً ؾمـقيّ  91وأوٓده سمخقًرا سمؼقؿي

. يمام شمعد مـحي (010)ـمؼمييشمـتجف مزارع اًمذي بخقر اًماًمبخقر مـ ضؿـ 

اًمسؿؽ اًمتل ىمدمفو سمقمهـد اًمثوًمٌ أمػم أكطويمقي وسمؿشوريمي زوضمتف إمػمة 

مـ ضؿـ اعمـح اًمعقـقي  هـ172/حمرم م0010ذم مويق اًمدير ًمرهبون ؾمقبقَل 

مـ  0111ؿـح اًمدير سماًمثوًمٌ  سمقمهـدىمد شمعفد ، واًمديراًمتل طمصؾ قمؾقفو 

 .(013)أكطويمقي Piscatoriaو مـ مصويد أؾمامك اًمثعوسملم أو إكؼؾقس ؾمـقيّ 

بي اهلمثؾ تؾػي قمقـقي وًمؽـ سمصقرة خُم هبوت قمغم أيًضو اًمدير وطمصؾ 

ـ اًمرضائى أو أيي مطمقـام اؾمتثـوهؿ ًمرهبون اًمدير اًمتل ىمدمفو ريؿقكد اًمثوين 

ظموصي سموًمرهبون أو أيي أمقر أظمرى ف صودراشمواًمزيً واردات  اًمتزاموت قمغم

رهبون اًمأن جيـى . وطمرص ريؿقكد قمغم (011)قمؼم ـمراسمؾسسمحًرا  ا أمء سمرّ ؾمقا

                                                           

أؿمقػو: شمعرف سمسقدة ـمؼميي، وهل مـ أصمرى كبقَلت سمقً اعمؼدس، وىمد شمزوضمً مـ واًمؽم  (019)

وأكجبً مـف، وشمزوضمً سمعد ووموشمف مـ ريؿقكد اًمثوًمٌ يمقكً ـمراسمؾس ومل شمـجى مـف، وآًمً 

 ـمؼميي إًمقف سمحؽؿ زواضمف مـفو. اكظر: 

William of Tyre, A History of Deeds, , vo. 1, pp. 450-456, 503-504, 507-509; 

Ernoul, Le Chronique d’Ernou,et de Bernard le Tresorier, (ed.) Mas Latrie, 

(Paris, 1871), pp. 51-52. 

3 039-030، ص301 اسمـ إصمػم: اًمؽومؾ، ضمـ912-911وأيًضو: اًمبـداري: ؾمـو اًمؼمق، ص

 .93-99صقل: ذيؾ وًمقؿ اًمصقري، جمف

(303) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 906, no. 15. 

(304) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 911-12, no. 23. 

(305) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 828, no. 2833, note 1, 

p. 902, no. 8. 

ويستـتٍ اًمبوطمٌ مـ مطوًمعي كص اًمقصمقؼي أن اًمرهبون رسمام يمون هلؿ كشوط دموري قمؼم ـمراسمؾس أو 

يموكقا يػؽرون ذم مزاوًمي ذًمؽ اًمـشوط، وًمؽـ مل أىمػ قمغم مو يميد ذًمؽ ؾمقاء ذم شمؾؽ اًمقصمقؼي أم 

ذم اًمقصمقؼي  همػمهو مـ اًمقصموئؼ واعمصودر إظمرى. سمؾ إن اعمعؾقموت اعمؼدمي قمـ اًمزيً اعمشور إًمقف

 مؼتضبي وٓ يػفؿ مـفو اًمؽثػم.
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وصمقؼي شمؾؽ اعمـحي مقاومؼي وًمده وزوضمتف  ـَ ضؿَّ وًمذا  3أيي مـوزقموت مستؼبًَل 

شمعؾؼ مـفو  مواًمدير رهبون اًمتل طمصؾ قمؾقفو بوت . يمام شمضؿـً اهل(011)قمؾقفو

ل قموم ػوم 3سموًمصدىمي قمغم أرواح إؾمَلف مـ أسموء وإضمداد

ألمػم ريؿقكد اًمثوًمٌ ًماًمتجكم ضمققومري رئقس دير شمعفد  هـ0002/100

قمغم هبي رهبون سمنضوءة ؿمؿعي ٕضمؾ ظمَلص أرواح أؾمَلومف مؼوسمؾ طمصقل اًم

 Vgo de ومقجقـمؾى  هـ131/م0019 . وذم قموم(017)مـ إرض

Bethsa  شمقىمػ قمـ اًمتل  اًمعشقرشمعفده سمسداد أن يدومـ ذم اجلبؾ مؼوسمؾ

 .(011)شمؼديؿفو ًمؾرهبون

 اهلبوت اخلوصي -0

دى احلقوة وًمؽؾ مومثؾام اطمتػظ اًمدير سمبعض هذه اعمـح واهلبوت 

ومؼد يمون ًمبعضفو آضمول طمددهو اًمقاهى، واىمتٍم سمعضفو قمغم  ،اًمرهبون

وىمد طمصؾ رئقس اًمدير رؤؾموء اًمدير ومحسى أو اًمدير أو يمـقسي اًمدير. 

قمغم يمثػم مـ اعمـح سمصػتف رئقًسو ًمؾدير، ويػفؿ مـ اًمقصمقؼي سمشؽؾ ؿمخيص 

ذم أكف مـح دير اًمؿؿتؾؽوت واقمؽمف ومقفو سماًمتل طمررهو شمـؽريد 

 ،ًمفٓشمقـل رئقس يملول ضمػمارد سف إمم كػضمبؾ ـموسمقر  هـ323/م0010

اعمؾؽ سمؾدويـ إول يمؾ مـ إىمرار اهلبي اًمتل طمررهو شمـؽريد ؼي قوأيمدت وصم

سمعض ويمثػًما مو شمؿ اًمرسمط سملم . (012)قمغم مو ورد ومقفوواًمبطريرك دايؿؼمت 

وسملم رئقس اًمدير قمغم همرار اعمـحي اًمعؼوريي اًمدير اهلبوت اًمتل طمصؾ قمؾقفو 

                                                           

(306) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 828, no. 2833, note 1, p. 

902, no. 8. 

(307) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 903-4, no. 7 

(308) Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 202-3, no. 68. 

(309) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 1, pp. 124-5, no. 20, vol. 2, pp. 

897-8, no. 1. 
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 اًمثوين يمقكً ـمراسمؾس سموعمشوريمي مع زوضمتف هقديركو اًمتل ىمدمفو ريؿقكد

Hoderna  إمم سمقكس رئقس  هـ131مـ ؿمعبون  1/م0031مـ يـوير  90ذم

ـمراسمؾس إمورة ذم ـوزل شمضؿـً شمؾؽ اعمـحي جمؿققمي مـ اعمىمد و، اًمدير

 Lanfranchus Mazzuckeٓومراكشس موزويمو  وظمورضمفو ويموكً سمحقزة

 .Aldoara(001)وزوضمتف أًمدورا 

قمَلوة قمغم اعمـحي اًمتل مجعً سملم إرض واًمعؼور اًمتل ىمدمتفو اًمسقدة 

، هـ171ذي اًمؼعدة /م0011أويزا إمم اًمدير ورئقس اًمدير ذم أسمريؾ 

رئقس  ضمقنمـزل ؾمبؼ وأؾمسف ومـ سمقـفو سمعض اًمبققت مـحتفو وشمضؿـً 

مسوطمي مـ إرض اًمصوحلي  ، قمَلوة قمغمPalmeriumقم يػماًمدير ذم سموعم

اًمثوًمٌ ذم  سمقمهـدتل ىمدمفو إمػم وشمضؿـً مـحي اًمسؿؽ اًم .(000)ًمؾزراقمي

اًمدير مـحفو ًمؽؾ مـ مم اًمدير اًمـص قمغم إ هـ172/حمرم م0010مويق 

 .(009)وًمؽـ دون حتديد مؼدار طمصي يمؾ مـفام ومقفوورئقس اًمدير 

اًمبـديمقتل ذم ضمبؾ ـموسمقر قمغم سمعض دير اًمسمعض رؤؾموء طمصؾ وهؽذا 

، وًمؽـ مل حتدد اًمقصموئؼ مؼدار مو سموعمؽسى قمودت قمؾقفؿاعمـح واهلبوت اًمتل 

. أمو (000)اًمتل شمضؿـتفوقصموئؼ هموًمبقي اًمذم  شمؿ ختصصقف ًمؽؾ مـ اًمدير ورئقسف

اًمدير ومؼد طمصؾقا قمغم سمعض احلؼقق سمعقًدا قمـ اعممؾمسي سمخصقص رهبون 

وأؾمؼػ رهبون اًمدير كصً اًمتسقيي اًمتل متً سملم اًمتل يـتؿقن إًمقفو، طمقٌ 

ًمرهبون اطمؼ قمغم  هـ113/م0000قموم ضمبؾلم تدظمؾ اًمبطريرك اًمـورصة سم

                                                           

(310) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. p. 828, no. 2833, note 1, 

p. 902, no. 8. 

(311) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 908-9, no. 19. 

(312) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 911-12, no. 23. 

(313) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 1, pp. 124-5, no. 20, vol. 2, pp. 

897-8, no. 1, pp. 908-9, no. 19; pp. 911-12, no. 23. 
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طمقـام يؼقمقن ذاء إرايض مـ اًمػرؾمون اًمصؾقبقلم ذم ومـ صمؿ رئقس اًمدير 

سموٓؾمتقَلء قمؾقفو مـ اعمسؾؿلم، وًمؽـفؿ ذم شمؾؽ احلوًمي ؾمقحصؾقن قمغم صمؾٌ 

، وهذه (003)اًمـورصة قمشقرهو ومؼط سمقـام ؾمتذهى سمؼقي قمشقرهو إمم أؾمؼػ

اخلوص قمؼم اًمرهبون قمغم إرايض ًمصوحلفؿ سمعض ـمريؼي أظمرى طمصؾ هبو 

و طمصؾ سمعض اًمرهبون ذم اًمدير قمغم طمؼ آكتػوع سمبعض اًمبسوشملم . طمؼّ اًمنماء

سمقد أهنو مل شمؽـ  (001)شمؿ آشمػوق قمؾقف مع رئقس اًمديرإجيور واًمعؼورات كظػم 

، اًمديراؾمتثامر اًمرهبون عمؿتؾؽوت مـحي ظمورضمقي وإكام يموكً أطمد صقر 

آًمً إمم مؾؽقي  اًمتلويؼمهـ قمغم هذه اًمػرضقي شمؾؽ اًمعؼورات واعمؿتؾؽوت 

اًمدير واًمرهبون ذم ىمريي ؾمون ضمقؾز وومًؼو ًمقصمقؼي اًمتسقيي اًمتل متً سملم اًمدير 

 07ويمـقسي اًمؼقومي، واًمتل سموقمقهو مع ممتؾؽوت أظمرى ًمؽـقسي اًمؼقومي ذم 

 .(001)هـ170سمقع إول مـ ر 01/م0071أيمتقسمر 

واًمسؽون وقمَلىمتفؿ  ،اهلبوت وأوضمف اؾمتثامر ،ذوط اًمقاهبلم  -ظمومًسو

 :سموًمرهبون

 ذوط اًمقاهبلم -0

سمعض اعموكحلم اًمنموط اًمتل أًمزمفؿ هبو راقموة مُ  قمغم رهبون اًمدير شمعلمَّ 

حلظ اًمبوطمٌ أن ىمد ، وىمدمقهو إًمقفؿاًمتل واهلبوت اعمـح يستثؿرون طمقـام 

يمؾ مـ ضمقدومري هلؿ هبوت إرايض اًمتل ىمدمفو اًمرهبون مل يتسؾؿقا يمؾ 

                                                           

(314) Rohricht, Regesta, p. 15 , no. 69; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 

109-11, no. 11; Mayer, Die Urkunden, vol. 1, pp. 171-2, no. 46. 

(315) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 901-2, no.7; Rohricht, 

Regesta, p. 142, no. 531; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 202-3, 

no. 68. 

(316) Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, 

pp. 311-12, no. 160. 
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اًمقاهى ٕن ومقفو3  اًمدير حؼققسماقمؽماومفؿ وشمـؽريد وسمؾدويـ إول وىمً 

رهبون رسمط شمـؽريد سملم شمسؾؿ اًمأضمؾ معلم ًمتسؾقؿفو إمم اًمرهبون، وىمد اؿمؽمط 

اًمذي وضعقا وسملم اكتفوء أضمؾ مـحفو ًمؾجـقد اًمتل اقمؽمف سمحؼفؿ ومقفو فبي ًمؾ

أن شمظؾ سمعض اهلبوت ، واؿمؽمط سمؾدويـ إول أيًضو (007)أيدهيؿ قمؾقفو

أيدهيؿ  قاوضعوذم أيدي اًمػرؾمون واجلـقد اًمذيـ ؾمبؼ هلؿ رهبون ًمؾاعمؿـقطمي 

سمؿعـك أن اًمرهبون  رهبون،سؾؿ سمعدهو ًمؾقمغم سمعضفو عمدة صمَلث ؾمـقات وأن شمُ 

قمَلوة قمغم ، مل يامرؾمقا طمؼقىمفؿ قمغم شمؾؽ اهلبوت مجقًعو ذم اًمقىمً ذاشمف

اًمتل اقمؽمف سمحؼ اًمرهبون ومقفو اطمتػوظ اعمؾؽ سمؾدويـ إول سمبعض اًمؼرى 

، ويرى هومؾتقن أن قمشقر (001)ذم همضقن صمَلصمي أقمقامسؾؿ هلؿ قمغم أن شمُ 

فؿ كظًرا ًمؾعوئد ر دظمؾاهلبوت اًمتل اطمتػظ هبو اًمػرؾمون يموكً مـ أهؿ مصود

سموؾمتطوقمي سمؾدويـ أو همػمه شمقومػم اًمبديؾ  ومل يؽـاًمؽبػم اًمذي يموكً شمدره 

 .(002)ًمػرؾموكف وضمـقده طمقـفو

اًمؼرى اًمتل شمسؾؿفو اًمرهبون قمغم اًمػقر واًمؼرى سمقد أن اًمقصموئؼ مل حتدد 

أم مـ اًمذيـ طموزوهو اًمػرؾمون ىمبؾ اًمتل يمون قمؾقفؿ اكتظور شمسؾؿفو ؾمقاء مـ 

ـموعمو مل يؼؿ أم مـ اعمسؾؿلم أكػسفؿ اًمذي طمرص قمغم اؾمتثامرهو اعمؾؽ 

ظموصي اًمؼرى اعمقهقسمي ًمؾرهبون ذق هنر اًمصؾقبققن سموٓؾمتقَلء قمؾقفو سمعد و

                                                           

ىمدم شمـؽريد ذم أصمـوء إمرشمف ًمؾجؾقؾ وـمؼميي سمعض اًمعشقر ًمؾػرؾمون ٕهمراض اًمدوموع قمـ أكػسفؿ،  (007)

وىمد ؿموع هذا اًمتٍمف ذم شمؾؽ اًمػؽمة وُكظر إًمقف سمصػتف كتٍ وومًؼو ًمؾرضورة اًمؼصقى وًمقس سمصػتف 

 ر:كؿًطو دائاًم. وىمد شمردد سمعض اًمسودة ذم دومع اًمعشقر وًمؽـفؿ يموكقا جُيؼمون قمغم شمؼديؿفو. اكظ

Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 202-3, no. 68; Delaville Le Roulx, 

Cartulaire général, vol. 2, pp. 897-8, no. 1, pp. 903. no. 11; Mayer, Die 

Urkunden, vol. 1, pp. 124-5, no. 20. Cf. also: Hamilton, The Latin Church, 

p.146. 

(318) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 1, pp. 124-5, no. 20, vol. 2, pp. 

897-8, no. 1. 

(319) Hamilton, The Latin Church, p. 146. 
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واعمؿثؾي ذم يمفورشمف وشمقؾقؽماب وسمػميمف وأيتقن ويمػرؾمويمل ويمػر  إردن

ومنىمؾقؿ ظموصي ًمقىمققمفو آؾمتقَلء قمؾقفو ؾمفًَل وًمـ يؽقن ، و(091)ؾموًمقو

ؼدمي سمعض اهلبوت واعمـح اعمُ ىمؽمن شمسؾقؿ وسمذا ا 3سموًمؼرب مـ دمشؼاًمسقاد 

ٔظمر سمآضمول همػم سمآضمول معؾقمي وسمعضفو ا ًمؾرهبون ذم اًمدير اًمبـديمقتل

اكتظور شمسؾؿفو ؾمقاء طمول ووموة طموئزهو مـ اًمػرؾمون أم  معؾقمي ويمون قمؾقفؿ

 طمول آؾمتقَلء قمؾقفو مـ اعمسؾؿلم.

سملم اهلبوت اًمتل ىمدمقهو عض اعموكحلم رسمط سموقمَلوة قمغم ذًمؽ ومؼد 

وإضوءة اعموكح وًمصَلة قمغم أؾمَلف سموسملم احلصقل قمغم وقمد مـفؿ ؾرهبون ًم

ذم اعمـحي اًمتل ىمدمفو ريؿقكد اًمثوين إمػم  مو اؿمؽمطقمغم  قمغم أرواطمفؿؿمؿعي 

واؿمؽمط  .(090)هـ103/رسمقع أظمر م0002ذم إول مـ ديسؿؼم ًمؾرهبون 

سمعض اعمزارقملم مـ إًمقف  اعقدوأن يُ ضمققومري اًمطرؾمقد قمغم رهبون اًمدير 

ووقمد ذم اعمؼوسمؾ سمؿـح  ،ىمدمفؿ واًمده يمصدىمف ًمؾديروىمد ؾمبؼ و ،وىمريي يموؾمق

 .(099)وسمقزكً ؾمـقيّ  91ريًعو مـ اًمدير 

واؿمؽمـمً اًمسقدة أويزا قمغم اًمرهبون ذم مـحتفو اًمتل ىمدمتفو ًمؾدير ذم 

قمدم اًمتٍمف ذم شمؾؽ اهلبي ؾمقاء سموًمبقع  هـ171اًمؼعدة ذي /م0011أسمريؾ 

ًمؾجـقد أم عمدقمل اًمتديـ، وسمخَلف ذًمؽ ومنكف ُيؼ ًمؾرهبون اًمتٍمف ذم 

ىمٍمت ، وطمقـام مـحتفؿ اًمسقدة ذاهتو ومرًكو ًمؾخبز ومنهنو مـحتفو يمقػام أرادوا

دت رضورة قمدم اؾمتخدام اًمتجور ًمف ٕهنؿ ٓ اًمرهبون، وأيمّ اؾمتخدامف قمغم 

ريؿقكد واؿمؽمط  .(090)إمم طمقوة اًمرهبون اًمتل شمشؽؾ أرسة واطمدةيـتؿقن 

                                                           

(320) Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, no. 5, pp. 179-80, no 57; 

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 826-8, 906-7, no. 16. 

(321) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 901-2, no. 7. 

(322) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 905-6, no. 14. 

(323) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 908-9, no. 19. 
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 هـ177/رسمقع أظمر م0010ذم اهلبي اًمتل ىمدمفو ًمؾرهبون ذم ؾمبتؿؼم  اًمثوًمٌ

اعمتؼمقمي سموعمـحي ىمبؾ  إًمقزاأن ُيؼقؿ ىمس اًمدير ىمداؾًمو يقمًقو ٕضمؾ روح اًمسقدة 

اًمذي شمعفد سمتسؾقؿ ط ريؿقكد اًمثوًمٌ ؽمؿماومؼد وقمَلوة قمغم ذًمؽ ، ووموهتو

اًمدير اطمتػول مـ ظمَلل ذيمرى اًمسقدة إًمقزا إطمقوء رضورة ًمؾدير شمؾؽ اعمـحي 

ويرى اًمبوطمٌ أن سمعض هذه اًمنموط يموكً . (093)و سمصػتفو راهبيؾمـقيّ هبو 

اًمتل مؼبقًمي ويؿؽـ ًمؾرهبون اًمتعوـمل معفو، سمقـام يموكً أضمول همػم اعمعؾقمي 

حػي سمحؼفؿ ذم طمريي جُم قمؾقفو طمصؾقا اًمتل إرايض هبوت اىمؽمكً سمبعض 

 .اؾمتثامر ممتؾؽوهتؿ اًمتل طمصؾقا قمغم اقمؽماف هبو

 أوضمف آؾمتثامر ذم اهلبوت واعمـح -9

وسمخَلف اًمنموط اًمتل وضعفو سمعض اعموكحلم ورسمطقا سمقـفو وسملم 

اًمتل طمصؾقا بوت ذم اهلاًمدير اًمبـديمتل رهبون إومودة اًمرهبون مـفو ومؼد اؾمتثؿر 

ًمؾػَلطملم اًمذيـ يؼقمقن سمزراقمتفو سمعضفو شمريمقا سمحقٌ قمؾقفو سمصقر ؿمتك، 

وهذا مو ومعؾقه ذم اًمبسوشملم اًمتل  ،مدوا قمـفو اًمرضيبي اعمػروضي قمؾقفوقمغم أن يُ 

ذم  نقواؿمؽمـمقا أن يستؿر اًمػَلطم Viellemusومقؾقؿقس  مـحقهو ًمؾسقدة

مع اًمسقدة اًمدير طمول إهنوء شمعوىمد  اًمبسوشملم واحلؼقلذم ًمصوًمح اًمدير اًمعؿؾ 

ىمريي أظمرى ًمعؿؾ ذم أي إًمزامفؿ سموسمعدم ًمؾؿزارقملم دير اًم وشمعفد، ومقؾقؿقس

قمغم ذًمؽ اًمنمط اًمقصمقؼي ، وطمرص رهبون اًمدير قمغم أن شمـص شموسمعي ًمؾدير

سملن يؼقمقا وىمتفو سمتسديد دير وأًمزمفؿ اًم ،ؾ ذم اًمؼرييًمضامن اؾمتؿرار اًمعؿ

دير اًمإمم  -مع اًمسقدة ومققؾقؿقس مسبًؼو تػؼ قمؾقفو اعمُ  -ىمقؿي اإلجيور اًمعقـقي 

 .(091)مبوذة

                                                           

(324) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 910, no. 21; Paoli, Codice 

diplomatico, vol. 1, p. 283 no. 4. 

(325) Mayer, Scripta Serbellonica, pp. 455-6. 
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اعمستلضمر قمغم إًمزام ؿ ممتؾؽوهتبعض وطمرص اًمرهبون ذم اؾمتثامرهؿ ًم

اإلجيور اًمؼقؿي ؼ وصموئددة ؾمؾًػو، وطمددت اجلديد سمؼقؿي موديي أو قمقـقي حُم 

وذًمؽ مو ومعؾف اًمرهبون مع مؼدم اًمداويي  ،اعموديي واًمقىمً اعمتػؼ قمؾقف ًمإلجيور

ؼوسمؾ شمسديد مُ دير اًممـ  قِرسكُ أودو أوف ؾموكً أموكد اًمذي اؾمتلضمر ىمريي 

دومع شمؾؽ أن شمُ قمغم  وؼدر ىمقؿتف سمعنميـ سمقزكتً إجيور ؾمـقي قمقـل مـ اًمبخقر شمُ 

ؼدمقن قمروض ويمون اًمرهبون ذم أطمويلم يمثػمة يُ . (091)اًمؼقؿي ذم مديـي قمؽو

جيور ىمطعي أرض أو إسمؿـحفؿ مـ كقع ظموص ًمبعض اإلظمقة ذم اًمدير اؾمتثامر 

طمد ، ومثول قمغم ذًمؽ مو ىمدمف اًمرهبون ٕسمستون أو قمؼور أو ىمريي سمؽومؾفو

طمقوزة ىمريتلم شموسمعتلم ًمؾدير مـ  Vgo de Bethsaاإلظمقة ذم اًمدير ويدقمك 

. (097)رضيبي قمـفواًمكظػم شمسديد  Geluthوضمقؾقت  Tubaniaذم شمقسموين 

مو شمضؿـً كصقص آشمػوق ذوـًمو ضمزائقي أو شمعقيضقي قمـ أي  وهموًمًبو

يموكً اًمعلم مو ، يمام شمضؿـً سمعض كصقص آشمػوىمقوت أيًضو إذا (091)رضر

أم اىمتٍمت قمغم شملضمػم زارقملم اعُمستلضمرة متضؿـي اًمتـؼَلت واًمعؼورات واعم

 .(092)ومحسىاًمؼريي وسمسوشمقـفو أرايض 

ىمقوم  هـ172/حمرم م0010حررة ذم مويق وىمد ؾمجؾً اًمقصمقؼي اعمُ 

 سمقمهـداًمتل مـحفؿ إيوهو أمػم أكطويمقي إؾمامك هبي كصػ سمبقع  رهبوناًم

ؼدر سمخؿسامئي ؾمؿؽي مـ أؾمامك سمحػمة أكطويمقي إمم مستشػك اًمثوًمٌ وشم

اًمتل سمقزكً، وأيمدت اًمقصمقؼي  001اًمؼديس يقطمـو ذم سمقً اعمؼدس مؼوسمؾ 

أن شمؾؽ إؾمامك ؾمبؼ وطمصؾ قمؾقفو اًمدير طمقت شمػوصقؾ شمؾؽ اًمصػؼي 

                                                           

(326) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 907, no. 17. 

(327) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 908-9, no. 19; Hiestand, 

Papsturkunden für Kirchen, pp. 202-3, no. 68. 

(328) Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 202-3, no. 68. 

(329) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 901-2, no.7; Hiestand, 

Papsturkunden für Kirchen, pp. 202-3, no. 68. 
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عد سمقع ضمزء مـ هذه اعمـحي أطمد دٓئؾ . ويُ (001)سمقمهـديمؿـحي مـ إمػم 

هؿ ًمؾؿقارد اعمتوطمي سملم أيدهيؿ ًمرهمبتفؿ ذم زيودة مقارداًمرهبون اؾمتثامر 

سمسبى  3ظموصي ذم شمؾؽ اًمػؽمة اًمتل قمرضتفؿ خلسوئر مجي ذم دظمقل إرايضو

يمبدوا اًمرهبون ظمسوئر ومودطمي ذم ذم اًمعوم ذاشمف ووىمراه ًمؾجبؾ اعمسؾؿلم مفومجي 

 .(000)إرواح واعمؿتؾؽوت

قمغم اًمدير ورهبون  Nimenesوكص اشمػوق اًمصؾح سملم اإلظمقة كقؿـز 

أن شمؽقن مدة اإلجيور ؾموريي خلؿس وقمنميـ ؾمـي، وأن يدومع اإلظمقة كقؿـز 

ـموسمقر، قمَلوة قمغم إًمزامفام سمدومع ضمبؾ شمسعامئي سمقزكً يمدومعي أومم ًمرهبون 

، ىموسمؾي Saracenقموئد اإلطمصوء اًمسـقي قمـ موئي ومَلح أو مزارع مسؾؿ 

إؿمورة إمم اكتؼول اًمعلم سمؽؾ ومَلطمقف قصمقؼي وذم اًم .(009)ًمؾدومع ذم قمقد اًمػصح

. وكص آشمػوق أيًضو قمغم ذط ذم اإلظمقة كقؿـزمـ اعمسؾؿلم وهمػمهؿ إمم 

اعمشؽَلت اًمتل شمعلم قمغم اًمدير وهمػمه مـ  همويي اخلطقرة وجُيسد مشؽؾي مـ

ستلضمر مـ اإلجيور اًمسـقي ذم اًمصؾقبقلم مقاضمفتفو وهل إقمػوء اعمُ ستلضمريـ اعم

طموًمي شمعرض اًمعلم اعمستلضمرة هلجقم اعمسؾؿلم. وؾمقف شمعقد اًمعلم اعمستلضمرة 

رهبون سمعد مخس وقمنميـ ؾمـي، وهلؿ وىمتفو اًمسمؽؾ مؾحؼوهتو وقمؼوراهتو إمم 

طمؼ اًمتٍمف ومقفو ذيطي قمدم مـحفو ٕي ضمفي ديـقي أو قمؾامكقي، 

 .(000)سمعوئد اإلطمصوء اًمسـقيطمقـفو وؾمقتؿتعقن 

كؼديي وهق اإلجيور أظمرى قمغم أن شمؽقن ىمقؿي ىمرى وكصً قمؼقد إجيور 

                                                           

(330) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 1, p. 441, no. 655, vol. 2., pp. 

911-12 

(331) William of Tyre, A History of Deeds, vol. 2, p. 495. 

(332) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 904-5, no. 13; Rohricht, 

Regesta, pp. 102-3, no. 389 

(333) Delaville Le Roulx, Cartulaire généra, vol. 2, pp. 904-5, no. 13; Rohricht, 

Regesta, pp. 102-3, no. 389 
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، سمقـام (003)فو أيمثريي وصموئؼ اإلجيورتاًمتٍموموت اًمتل شمضؿـ يمؾاًمغوًمى قمغم 

 قاقمقـقي قمغم مو ومعؾقمغم أن شمؽقن ىمقؿي اإلجيور كص اًمرهبون ذم قمؼقد أظمرى 

مؼوسمؾ  Viellemusًمؾسقدة ومققؾقؿقس  Castraىمريي يموؾمؽما ذم شملضمػمهؿ 

مـ اًمشعػم  metitiمقتل  011مـ اًمؼؿح، و modiiمقدي  011إجيور مـ 

اعمـح اًمتل ذم سمعض رهبون يمام شمٍمف اًم .(001)قمغم ىمقؿتف اعمتداوًمي ذم قمؽو

قمؾقفو أيًضو سموٓؾمتبدال مع ضمفوت أظمرى وإمثؾي قمغم ذًمؽ يمثػمة،  قاطمصؾ

ؾمقاء ًمػض كزاع مو يمام طمدث مـ اؾمتبدال يمؾ مـ هقديمس وهقًمقؿ سمؼريي 

، أم شمؿ هذا سموًمؽمايض (001)فؿ وسملم ـمؼمييؾمويمو ومًضو ًمـزاقموت ـمقيؾي سمقـ

إول مـ مورس سمؾدويـ اًمراسمع ذم  واًمتقاومؼ قمغم مو ومعؾ اًمرهبون مع اعمؾؽ

مـ سموًمؼرب مـ مـ شمبودل أطمد ديمويمقـف ذم قمؽو  هـ171/ؿمقال م0010

 .(007)رهبوناًمظمر ذم طمقزة ديمويملم إقمشوب سمآ

وأطمقوًكو يمون رهبون اجلبؾ وكتقجي ًمبعض اعمـوزقموت اًمتل كشبً سمقـفؿ 

وسملم سمعض ضمػماهنؿ طمقل مو يؿؾؽقكف مـ إىمطوقموت يرضخقن ًمؾتسقيوت 

اًمتل يمثػًما مو شمدظمؾ حلسؿفو يمبور اًمؽـسقلم واًمعؾامكقلم ذم اعمؿؾؽي 

واإلمورات. ومل يتدظمؾ اعمؾقك وإمراء واًمبطوريمي وإؾموىمػي ذم قمؿؾقوت 

قع واًمنماء واًمتبودل اًمتل ىموم هبو رهبون ضمبؾ ـموسمقر، ومل شمتعرض قمؿؾقوت اًمب

شمبودل طمقوزة سمعض اًمعؼورات واًمؼرى أو شملضمػمهو اًمتل أضمراهو اًمرهبون ٕيي 

ُمضويؼوت أو اقمؽماضوت مـ ىمبؾ اًمسؾطوت اًمعؾامكقي، سمؾ شمدظمؾ همٓء ًمدقمؿ 

                                                           

(334) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, pp. 904-5, no. 13; Rohricht, 

Regesta, pp. 102-3, no. 389 

(335) Mayer, Scripta Serbellonica, pp. 455-6. 

(336) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 906-7, no. 16. Cf. also: 

Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 179-80, no. 57. 

(337) Mayer, Die Urkunden, vol. 2, pp. 719-20, 785, 978, nos. 423, 458, 590. 
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. ويمثػًما مو (001)اًمرهبون أطمقوًكو وًمتسقيي اعمـوزقموت اًمتل كشلت كتقجي ًمذًمؽ

ايمتػك اًمرهبون سموؾمتبدال اًمعلم اًمتل شمسببً ذم اًمـزاع سمغػمهو واؿمؽمـمقا ذم 

ظموصي ذم اًمثؾٌ إظمػم مـ شمؽقن اًمعلم اًمبديؾي ىمريبي مـفؿ وشمؾؽ احلوًمي أن 

ومع  (002)اًمؼرن اًمثوين قمنم قمغم مو طمدث ذم كزاقمفؿ مع يمؾ مـ ـمؼميي

. وذم سمعض (031)اًمؼقؿقلم قمغم يمـقسي اًمؼقومي سمخصقص قمشقر سمعض اًمؼرى

إطمقون يموكقا يؼبؾقن سمؼقؿي معقـي مـ اعمول مؼوسمؾ اًمتـوزل قمـ اًمعلم حمؾ 

اًمـزاع ؾمقاء سمليمؿؾف أو ضمزء مـف، ورسمام ايمتػقا سموحلصقل قمغم رضيبي اًمعشقر 

 .(030)أو كصػفو أو أىمؾ طمسبام يؼه آشمػوق

مـ اًمتٍموموت اعملًمقومي اًمتل قمؼدهتو  ًاًمبقع واًمنماء ومؽوكأمو صػؼوت 

اعممؾمسوت اًمؽـسقي ومقام سمقـفو، سمحقٌ ىمومً اًمؽـوئس اًمغـقي سمنماء اًمؼرى 

وإرايض واًمعؼورات مـ اًمؽـوئس وإديرة اًمػؼػمة أو شمؾؽ اًمتل ٓ شمرهمى 

يمـقسي اشمػوق ذم آطمتػوظ سمؿسوطموت واؾمعي مـ إرايض. وممو يدقمؿ ذًمؽ 

ذم ىمريي ؾمون إسمروؿمقي ؽـقسي اًمذاء قمغم مع رهبون ضمبؾ ـموسمقر ي اًمؼقوم

، قمَلوة (039)هـ170مـ رسمقع إول  01/م0071يمتقسمر أمـ  07ذم  ضمقؾز

                                                           

جلقش اعمؾؽل سمعنمة ومرؾمون، سمقـام ىمدمً أؾمؼػقي أؿمور اًمبقشووي إمم أن أؾمؼػقي اًمرمؾي زودت ا (001)

اًمـورصة ؾمتي ومرؾمون، أمو رؤؾموء أؾموىمػي صقر واًمـورصة وىمقسوريي وأؾمؼػ قمؽو ومؼدم يمؾ مـفؿ 

 .011-013. اكظر: ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، صموئي ومخسلم رسضمـدًيو

(339) Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 109-11, no. 11; Mayer, Die 

Urkunden, vol. 1, p. 171-2, no. 46. Cf. also: Hamilton, The Latin 

Church, p.60. 

(340) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 906-7, no. 16. 

(341) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 906-7, no. 16; 

Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de 

Jérusalem, pp. 83-5, no. 24, pp. 310-11, no. 159, pp. 311-12, no. 160; 

Rohricht, Regesta, pp. 6-7, no. 39, p. 142. no. 531. 

أؿمور هومؾتقن إمم ىمقوم اًمؼقؿلم قمغم يمـقسي اًمؼقومي سمنماء اًمؽـقسي إسمروؿمقي ذم ؾمون ضمقؾز مـ رهبون  (039)

 هـ وهل مريمز إداري مفؿ يؼع سملم كوسمؾس وسمقً اعمؼدس. اكظر:170م/0071ضمبؾ ـموسمقر قموم 

Hamilton, The Latin Church, p. 94. 
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كصػ رضيبي اًمُعنم ذم ىمرى ؾمون ضمقؾز وشمقرسموؾمقؿ  شمـوزل اًمرهبون قمـقمغم 

وشمعفد اًمؼقؿقن قمغم يمـقسي اًمؼقومي سمنمداد ، (030)واًمدير مؼوسمؾ أًمػل سمقزكً

مـ اًمبخقر وقمرسمي مـ اًمشؿع يمؾ قموم ذم  rotae سمثَلث قمرسموترهبون اًمدير 

. وشمقمم (033)اًمسودس مـ أهمسطس )قمغم مو ُيتػؾ سمف ذم يمـقسي سمقً اعمؼدس(

رئقس أؾموىمػي اًمـورصة سمعد مقاومؼي إمتوم اًمصػؼي سمـػسف ضموريـقس رئقس اًمدير 

                                                                                                                                    

ي اًمعنم ذم ؾمون ضمقؾز مع ىمرى أظمرى وشمشػم اًمقصموئؼ إمم اشمػوق شمؿ سمؿقضمبف اًمتـوزل قمـ رضيب

سمسبى اسمتعودهو قمـ اًمدير ذم ضمبؾ ـموسمقر وصعقسمي إذاف اًمرهبون قمؾقفو وازديود كػؼوت آكتؼول 

إًمقفو، وظموصي مع ازديود اهلجامت اًمتل ؿمـفو اعمسؾؿقن قمغم ؿمامل اعمؿؾؽي سمعد قموم 

ؿ حلصـ خموضي هـ، طمقـام حتقًمً يمػي اًمٍماع ًمصوًمح اعمسؾؿلم سمعد هدمف171-173م/0072

يعؼقب وؿمـفؿ ًمعدة همورات مـتظؿي قمغم اجلؾقؾ وـمؼميي، وكجح اعمسؾؿقن ذم اظمؽماق مدن ؿمامل 

اعمؿؾؽي طمتك وصؾقا ضمـقسًمو إمم سمقسون وشمقسموين وؾمبسطقي وكوسمؾس، قمَلوة قمغم اهلجامت اعمـتظؿي 

اًمتل ؿمـفو اعمسؾؿقن ضد اًمؽرك واًمشقسمؽ3 وًمذا يموكً ممتؾؽوت اًمرهبون ذم ؾمون ضمقؾز 

وشمقرسموؾمقؿ وهمػممهو همػم آمـي سموًمػعؾ، سمؾ إن ضمبؾ ـموسمقر ذاشمف مل يؽـ سمعقًدا قمـ هجامت صَلح 

اًمديـ وشمعرض ًمؾفجقم قمدة مرات، ومل يؾؼ صَلح اًمديـ مؼوومي ضمودة مـ ىمبؾ اًمصؾقبقلم. اكظر: 

 وأيًضو: .031-039، 091-097، 091-093، 000-001، ص01اسمـ إصمػم: اًمؽومؾ، ضمـ

William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 468-70, 480-5, 489-91. Cf. 

also: Barber, M., ‘Frontier Warfare in the Latin Kingdom of Jerusalem: The 

Campaign of Jacob’s Ford, 1178-79’, in the Crusades and their Sources, 

(eds.) John France and William G. Zajac, (Ashgate, 1998), pp. 14-16. 

( مل ُيقومؼ اًمبقشووي طمقـام أؿمور إمم ىمقوم رهبون اًمدير سمبقع ىمريي ؾمون ضمقؾز إمم يمـقسي اًمؼقومي، ٕكف 030)

ويمام ورد ذم وصمقؼي اًمبقع ومنن اًمرهبون مل يبقعقا ًمؽـقسي اًمؼقومي ذم ىمريي ؾمون ضمقؾز ؾمقى اًمؽـقسي 

وشمقرسموؾمقؿ ودير. اكظر: اًمبقشووي: وسمعض اًمبسوشملم، وشمـوزًمقا قمـ كصػ قمشقر ؾمون ضمقؾز 

 . وىمورن:902اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، ص

Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, pp. 

310-11, no. 159; Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 907-8, no. 

18; Rohricht, Regesta, p. 143, no. 529. 

أؿمور اًمبقشووي إمم شمضؿـ اًمصػؼي اًمتل قمؼدت سملم اًمدير ويمـقسي اًمؼقومي طمصقل اًمدير قمغم  (033)

صمَلث قمرسموت ممو شمـتجف اًمؼرى اًمثَلث، وًمؽـ مل أضمد ذم اًمقصمقؼي ؾمقى مو ورد سموعمتـ أقمَله مـ 

 . وًمعؾف اظمتؾط قمؾقف إمر991اًمشؿع واًمبخقر. اكظر: ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، ص

سملم هذه اًمقصمقؼي ووصمقؼي أظمرى متعؾؼي سمطؼميي وًمقس ؾمون ضمقؾز ورد هبو هذا اعمعـك. اكظر قمغم 

 ؾمبقؾ اعمثول مو ورد سموًمقصمقؼي اًمتوًمقي قمـ طمصقل اًمدير قمغم سمعض اًمبخقر اًمذي مـ طمؼقل ـمؼميي:

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 906, no. 15. 
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ضموريـقس مع  (هـ111-110/م0011-0021) Letardus IIًمقتوردوس 

ذم اًمؼرى سمقع هذه ون ـموسمقر يـقرهبون ضمبؾ و مو يمون وهموًمبً  .(031)رئقس اًمدير

ذم اجلؾقؾ ويمون ح اًمديـ اضمتوطمً ىمرى اجلبؾ ذًمؽ اًمقىمً ٕن ىمقات صَل

اًمبعقدة اًمتل  ل قمغم اعمول سمديًَل قمـ شمؾؽ اًمؼرىؾمعقًدا سموحلصقرئقس اًمدير 

 .(031)يمون مـ اًمصعى قمؾقف إدارهتو

وىمدم اًمرهبون قمدة شمسفقَلت ظموصي سموٕمويمـ اًمتل ؿمفدت طمروسًمو 

ىمقؿي ؾمداد اؾمتثـقا اعمـتػعلم سموًمعلم مـ سملم اعمسؾؿلم واًمصؾقبقلم سمحقٌ 

مـف ذم طموًمي شمعرض اًمعلم اعمستلضمرة أو شملضمقؾف ذم ، (037)قمػوءاإلجيور أو اإل

، (031)وشمدمػمهؿ ًمؾحؼقل وطمرىمفؿ ًمؾشجور واًمبسوشملمهلجقم اعمسؾؿلم 

ذم اًمثؾٌ إظمػم مـ اًمؼرن اًمثوين قمنم فمفقر هذا اًمقضع وحلظ اًمبوطمٌ 

شملصمر ، ووقموكقا مثؾ همػمهؿ مـفو طمقـام شمصوقمدت وشمػمة اهلجامت اإلؾمَلمقي

اًمسقوؾمقي وآىمتصوديي واًمطبقعقي اًمتل قموكك مـفو ًمصعقسموت وسم ردياًم

سمرزت اًمعديد مـ اًمصعقسموت طمقـام سمشؽؾ قموم  اًمنمقاًمصؾقبققن ذم 

                                                           

 أن شمؾؽ اًمصػؼي شمضؿـً سمقع يمـقسي وسمرج، ومل ُيدد إمم أيي ىمريي يـتؿل اًمؼمج أؿمور اًمبقشووي إمم (031)

ًمؾؽـقسي إسمروؿمقي اًمدير واًمؽـقسي، ومل شمتضؿـ اًمقصمقؼي اًمتل أؿمورت إمم شمؾؽ اًمصػؼي ؾمقى سمقع 

ذم ؾمون ضمقؾز إمم يمـقسي اًمؼقومي، ومل شمرد أيي إؿمورة إمم سمقع أيي أسمراج سملي مـ اًمؼرى اًمثَلث، طمًؼو 

ٓشمػوق شمػوصقؾ سمسوشملم اًمؽروم واعمـوزل واعمؿتؾؽوت وًمؽـ مل شمرد إؿمورة رصُيي إمم أيي ؿمؿؾ ا

 . وىمورن:991ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، صأسمراج ذم اًمؼرى اًمثَلث. اكظر: 

Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, pp. 

310-11, no. 159; Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 907-8, no. 

18; Rohricht, Regesta, p. 143, no. 529. 

)346( Hamilton, The Latin Church, pp. 155-6. 

(347) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 904-5, no. 13; 

Rohricht, Regesta, pp. 102-3, no. 389 

(348) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 904-5, no. 13; 

Rohricht, Regesta, pp. 102-3, no. 389; Richard, Le chartrier de Ste.-

Marie Latine, p. 612. 
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واًمزٓزل، وكقسموت اجلراد واجلدب قضموت اجلػوف آىمتصوديي كتقجي عم

سمقع ذًمؽ مـ اىمؽمن سمومو ازديود طمدة اهلجامت اإلؾمَلمقي إضوومي إمم 

سؾؿلم وصؾً هجامت اعمُ وطمقـام . (032)اعمؿتؾؽوت أو شملضمػمهو ذم اًمػؽمة ذاهتو

اًمتوسمعي ؼرى اًممثؾام هومجقا ، أديرشمف ويمـوئسف ًمؾخطروشمعرضً ـموسمقر إمم ضمبؾ 

ومؼد اضطر  هـ172/م0010وهمػمهو قموم  كويـظموصي دسمقريي وؾجبؾ وًم

ة سمعد ؾبحٌ قمـ طمؾقل ضمديدوكتقجي ًمتؾؽ اًمعقامؾ ًمذم اًمعوم ذاشمف اًمرهبون 

قمؼدوا اشمػوىًمو وعرًضو ًمؾخطر سموت مُ  اؾمتنماومفؿ أن مستؼبؾفؿ ذم ضمبؾ ـموسمقر

واًمعؽس اًمؼديس سمقل دير ذم أكطويمقي ٓؾمتضوومتفؿ ذم اًمؼديس سمقل مع دير 

إذا مو اؾمؽمد اعُمسؾؿقن ضمبؾ إًمقف ؾجئقن ًمقضؿـقا ٕكػسفؿ مؽوًكو ي

ممتؾؽوهتؿ وأضمؼمهؿ قمغم ، وهل صقرة مـ صقر اًمتٍمف ذم (011)ـموسمقر

 هبؿ.تقشمر اًمذي ُيقط مـل اعمإاًمقضع ذًمؽ 

 اًمسؽون وقمَلىمتفؿ سموًمرهبون -0

إمم ؾمؽون ضمبؾ ـموسمقر واًمؼرى اًمتوسمعي ًمرهبوكف سمشؽؾ وردت اإلؿمورة 

مؼتضى، وٓ ريى ذم أن اًمرهبون اًمَلشملم اًمذيـ ىمدمقا مع احلؿؾي اًمصؾقبقي 

ؾقا اًمعـٍم اًمرئقس ذم ضمبؾ ـموسمقر، ويمون إومم وشمقامم ىمدومفؿ سمعدئذ ؿمؽَّ 

مـفؿ رئقس اًمدير ومتقزم اخلزاكي وىموئد ضمقىمي اعمرشمؾلم واعمرشمؾلم أكػسفؿ 

، وًمؽـ مل أىمػ قمغم أقمدادهؿ أو قمَلىمتفؿ (010)ومضًَل قمـ اًمرهبونشمى واًمؽو

سمبعضفؿ ؾمقاء مـ ظمَلل اًمقصموئؼ اخلوصي هبؿ أم سمغػمهؿ، سمقـام قموش معفؿ 

                                                           

(349) Smail, R.C., Crusading Warfare, (1097-1193), (Cambridge, 1956), p. 101. 

(350) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 910-11, no. 22. 

(351) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 904-5, no. 13, pp. 907-8, 

no. 18; Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de 

Jérusalem, pp. 310-11, no. 159. 
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وًمي سمعض اًمرهبون اًمققكوكقلم ذم دير وقمغم مو حلظ سمعض اًمرطمَّ  ذم ضمبؾ ـموسمقر

 سموجلفي اًمشامًمقي اًمنمىمقي مـ اجلبؾ. إًمقوس

ضمبؾ ذم دير إًمقوس ذم  اًمرهبون اًمققكوكقلمإمم داكقول اًمراهى ر ووأؿم

داد وشموًمًقو ىمبقؾ اؾمؽم (019)دايي اؾمتؼرار اًمصؾقبقلم ذم اًمنمقذم سمـموسمقر 

يمام وردت  ،(010)ؾجبؾ سمعوملم قمغم مو رصد يقطمـو ومقىموسًماعمسؾؿلم 

ؿمفقًدا قمغم وصمقؼي ريؿقكد اًمثوًمٌ قموم صمَلصمي قمنم يموكقا  اإلؿمورة إمم

رهبون . وٓ ريى ذم أن أيمثر اخلسوئر اًمتل شمعرض هلو (013)ه111/م0010

 ًمؾؿقارد اًمبنميي ذم اًمؼرى إسمون مفومجي اعمسؾؿلم هلو. ؿضمبؾ ـموسمقر ظمسورهت

ي واؾمتؼروا سمف قمَلوة قمغم رهبون آظمريـ وومدوا قمغم ضمبؾ ـموسمقر ذم طمؼى شموًمق

، وهمػمهؿ مـ اًمطقائػ إظمرى مـ اًمسشؽميون (011) مثؾ اًمرهبون اًمسقد

ؼدؾمي ذم سمقً اعمؼدس وسمقً حلؿ ومضؾقا اًمعقش ذم إمويمـ اعمُ  وؾمقاهؿ ممـ

رهبون شمؾؽ أن سمشؽؾ قموم . وأيمد يعؼقب اًمػقؽمي (011) واًمـورصة وكوسمؾس

طمقوة مـعزًمي  -قمؾقف اًمسَلم-ذم اًمسفقل أؾمقة سموًمسقد اعمسقح يعقشقن اعمـطؼي 

 .(017) ومطعؿفؿذم مؾبسفؿ  وسمسقطي

ًمؾرهبون اًمققكوكقلم أو اًمرهبون اًمَلشملم عومؾي قمغم ماًمبوطمٌ يؼػ ومل 

وإكام قموش اجلؿقع ذم اجلبؾ وحتؿؾقا شمبعوت ، (011)همػم ٓئؼيسمصقرة  همػمهؿ

                                                           

(352) The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, pp. 68-69. 

(353) Joannes Phocas, The Pilgrimage, pp.13-14. 

(354) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 1, pp. 441, no. 655, pp. 904-5, 

no. 13; Rohricht, Regesta, pp. 102-3, no. 389 

(355) Peter the Venerable, Letters, pp. 214-17, no. 80. 

(356) Jacques de Vitry, The history of Jerusalem, pp. 29-31. 

(357) Jacques de Vitry, The history of Jerusalem, pp. 27-29. 

(358) The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, pp. 68-69; Joannes Phocas, The 

Pilgrimage, pp.13-14. 
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زهو اًمدير وطمرضقا مجقًعو مع ؾمؽون اًمؼرى اًمتل شمعؾمؽـوهؿ ومقف، سمحقٌ 

وًمعؾ أمهفو معوكوهتؿ ذم أصمـوء اهلجامت اًمتل ؿمـفو  ،ًمؾظروف اًمؼوؾمقي ذاهتو

مقدود وـمغتؽلم قمغم هجقم ظموصي قمدة مرات، ور اعمسؾؿقن قمغم ضمبؾ ـموسمق

هؿ إمم واضطراروشمرويع إهوزم واًمرهبون  (012)هـ111/م0000قموم اجلبؾ 

، قمَلوة (011)ؿهـ0001/111اجلبؾ طمتك أقمقد حتصقـف قموم اًمرطمقؾ قمـ 

ومو شمرشمى قمؾقف مـ ووموة  هـ172/م0010قمغم هجامت أظمرى أسمرزهو هجقم 

اًمذيـ ٓذوا سموجلبؾ سمسبى شمداومع إـمػول واًمـسوء اًمؼرويلم سمعض اًمرهبون و

 .(010)ًمَلظمتـوقممو قمرض سمعضفؿ ويمبور اًمسـ 

وصمؿي إؿمورات وردت ذم سمعض اًمقصموئؼ إمم قمـورص وومئوت أظمرى يبدو 

و قمغم إىمؾ يؽمددون قمؾقف سمشؽؾ أأهنؿ يموكقا يعقشقن ذم اجلبؾ وسمعض ىمراه، 

دائؿ كظًرا ٓرشمبوط مصوحلفؿ آىمتصوديي سمف. ويتصدر همٓء سمعض اًمسودة 

طمقـام اؾمتلضمروا مـفؿ اًمدير اًمعؾامكقلم اًمذيـ يمون هلؿ قمَلىمي اىمتصوديي سمرهبون 

وطمرص اًمرهبون قمغم أن يؽقن سمعضفؿ ؿمفقًدا ، (019)سمعض اًمؼرى واًمبسوشملم

ويرضمح أهنؿ وإن مل  ،(010)يمون اًمدير ـمروًمو ومقفو وزقموت اًمتلـقمغم شمسقيي اعمُ 

سمشؽؾ دائؿ ومنهنؿ شمرددوا قمؾقفو مع أرسهؿ اًمتوسمعي ًمؾدير يعقشقا ذم اًمؼرى 

. وىمد اكخرط سمعض اإلظمقة اًمسوسمؼلم ذم اًمدير ذم أقمامل احلؼقلعمتوسمعي أقمامل 

                                                           

 .011اسمـ اًمؼَلكيس: ذيؾ شموريخ دمشؼ، ص (012)

(360) Rohricht, Regesta, p. 10, no. 51; Mayer, Die Urkunden, vol. I, pp. 146-

9, no. 31; Albert of Aachen, Historia Ierosolimitana, vol. 1, pp. 552-4. 

Cf. also: Pringle, The Churches of the Crusader, vol. 2, p. 65. 

(361) William of Tyre, A History of Deeds, vol. 2, pp. 495-6. 

(362) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 904-5, no. 13, pp. 

908-9, no. 19. 

(363) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 1, pp. 441, no. 655, pp. 

904-5, no. 13; Rohricht, Regesta, pp. 102-3, no. 389 
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. (013)اًمؼرى أو سمعض اًمبسوشملم مـ اًمدير صوحلفؿ اًمزراقمي واؾمتلضمروا

بـي ويموكقا هرٓ شمـتؿل إمم اًمووردت اإلؿمورة ذم سمعض اًمقصموئؼ إمم ؿمخصقوت 

شمبودل ذم اجلبؾ وىمراه، ويمون اًمرهبون ُيصؾقن قمغم مقاومؼتفؿ ذم يعقشقن 

 .(011)ذم أوضمف اؾمتثامر ممتؾؽوت اًمديرأو اعمؾؽقوت 

وصموئؼ اًمدير اعُمحررة ذم اًمـورصة واًمدير سمعض ىموئؿي ؿمفقد ومحؾً 

دون أن شُمشػم وسمقضقح ، وًمؽـ (011)قرضمقازيلمإمم سمعض اًمبُ بفؿي إؿمورات مُ 

يموكقا يعقشقن ذم اجلبؾ واًمؼرى اًمتوسمعي ًمف، سمقد أن إؿمورة إطمدى إمم أهنؿ 

رضمح شمُ ر يداًمقصموئؼ إمم مـعفؿ مـ صـوقمي ظمبزهؿ ذم ومرن شمؿ مـحف ًمرهبون اًم

 مـعويزيد مـ شمرضمقح هذه اًمػرضقي ، (017)أهنؿ يموكقا يعقشقن ذم حمقط اجلبؾ

مـ آكتػوع سموعمـح اًمتل ىمدمقهو ًمؾدير رضمقازيلم ًمؾبقسمعض اعموكحلم 

وقمَلوة قمغم ذًمؽ ومؼد أؿمورت ىموئؿي ؿمفقد وصمقؼي حُمررة قموم . (011)مستؼبًَل 

، وىمد رضمح سمريـجؾ أن يؽقن اًمدير (012)اًمؽميمبقًمقيىموئد إمم ه 111/م0010

وضمقد همٓء ًمؾحاميي ومنن وقمغم مو يبدو  ،(071)ىمد اؾمتلضمرهؿ ًمؾدوموع واحلاميي

 ىمراه اًمؼريبي مـ ؾمػحف.وبؾ اجلؾمقػرض قمؾقفؿ اإلىمومي ذم 

                                                           

(364) Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 202-3, no. 68. 

(365) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 904-5, no. 13; Hiestand, 

Papsturkunden für Kirchen, pp. 202-3, no. 68. 

(366) Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, 

pp. 310-11, no. 159; Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 

908-9, no. 19. 

(367) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 908-9, no. 19. 

(368) Bresc-Bautier, Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, pp. 

310-11, no. 159; Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 908-9, 

no. 19. 

(369) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 904-5, no. 13; Rohricht, 

Regesta, pp. 102-3, no. 389. 

(370) Pringle, The Churches of the Crusader, vol. 2, p. 65. 
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ظموصي أن ، وؾديرذم سمعض اًمؼرى اًمتوسمعي ًمسؾؿقن سمقـام قموش اعمُ 

عد شمُ و ،ىمريي 11اًمتل ختطك قمددهو اًمرهبون طمصؾقا قمغم يمثػم مـ اًمؼرى 

اًمعؿؾ ومقفو سملكػسفؿ  اًمـشوط اًمرئقس هبو، وًمـ يستطقع اًمرهبون اًمزراقمي

اًمصؾقبقلم قموكقا مـ كؼص اًمؼقى قمَلوة قمغم أن ًمؽثرهتو وىمؾي أقمداد اًمرهبون، 

ذم اعمقاضمفوت و دومعفؿ إمم اًمتقىمػ قمـ شمصػقي اعمسؾؿلم مماًمبنميي سمشؽؾ دائؿ 

ذم اًمؼرى اعمسؾؿلم  . ويمون وضمقد(070)ؼقلمـفؿ ذم زراقمي احلإومم وأومودوا 

، يمام يمثر وضمقدهؿ ذم كوسمؾس وضمبؾي وـمؼميي (079)حقطي سموًمدير مؾحقفًمواعمُ 

                                                           

. سموًمرهمؿ مـ إؿمورة وصمقؼي اعمؾؽ سمؾدويـ إول قموم 19-10( إصػفوين: اًمػتح اًمؼيس، ص070)

هـ إمم طمرق قمدد يمبػم مـ اًمؼرى وشمدمػمهو ذم ؾمػح ضمبؾ ـموسمقر ظمَلل مقضمي 111م/0017

اًمتقؾمع اًمصؾقبل اًمتل شمؾً آؾمتقَلء قمغم سمقً اعمؼدس واىمؽمان ذًمؽ سمتفجػم اًمػَلطملم اعمسؾؿلم 

ًمؼرى ظمَلل شمؾؽ اًمػؽمة احلرضمي ومؼد أؿمور سمعض اعممرظملم اًمصؾقبقلم واعمسؾؿلم إمم مـ شمؾؽ ا

قمقدة يمثػم مـ اعمسؾؿلم إمم ىمراهؿ ومقام سمعد واؾمتؼروا ومقفو ذم فمؾ اًمسقودة اًمصؾقبقي. اكظر: اسمـ 

 . وأيًضو:019-010، 973-979، 971ضمبػم: رطمؾي اسمـ ضمبػم، ص

William of Tyre, A History of Deeds, vol. 2, p. 496; The Russian Abbot 

Daniel, The Pilgrimage, pp. 68-69. 

(372) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 904-5, no. 13, pp. 

905-6, no. 14; Mayer, Scripta Serbellonica, pp. 455-6. Cf. also: 

اًمدير قمغم قمَلىمي اًمرهبون سمػَلطمل  . مل أىمػ ذم وصموئؼ971-973صاسمـ ضمبػم: رطمؾي اسمـ ضمبػم، 

اًمؼرى سمشؽؾ مػصؾ، وًمؽـ صمؿي ىمرى يموكً شموسمعي هلؿ مثؾ ىمريي دير اًمتل اكتؼؾً إمم يمـقسي 

هـ ًمؼوء مبؾغ 172م/0010اًمؼقومي صمؿ اؿمؽماهو سمؾدويـ اًمراسمع مع جمؿققمي أظمرى مـ اًمؼرى قموم 

أوضوع همٓء اًمػَلطملم  ؾمتي آٓف سمقزكً، وىمد شمعرضً اًمقصمقؼي اًمتل شمضؿـً صػؼي اًمتبودل إمم

 سمعد كؼؾ ىمريتفؿ ًمؾامًمؽ اجلديد ؾمقاء يموكقا مـ اًمػَلطملم اعمحؾقلم أم مـ اًمبدو اًمرطمؾ. اكظر:

Mayer, Die Urkunden, vol. 2, pp. 688-91, no. 405, pp. 745-9, 788, 980, nos. 

438, 467, 597. 

آىمطوع طمول اكتؼول مؾؽقي  وصمؿي وصموئؼ أظمرى شمعرضً ٕوضوع اًمػَلطملم واًمسؽون اعمحؾقلم ذم

آىمطوع مـ موًمؽ إمم آظمر، ومثول قمغم ذًمؽ اًمقصمقؼي اًمتل طمررهو ريؿقكد اًمثوًمٌ ذم يقكقف 

هـ ًمصوًمح مستشػك اًمؼديس يقطمـو ذم سمقً اعمؼدس طمقـام مـحفؿ مديـي 111م/رسمقع اول 0013

Chamela كظر:سمؽؾ مشتؿَلهتو مـ ىمرى وومَلطملم وؾمؽون حمؾقلم ومبوٍن وـمرق...إًمخ. ا 

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 1, pp. 450-2, no. 676. 
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حلظ . و(070)ومورؾمقا اًمػَلطمي ذم فمؾ اًمسقودة اًمصؾقبقي وصػقريي واًمـورصة

ؿمدة ذم ومؽمة مبؽرة مـ اًمسقودة اًمصؾقبقي ذم ـمؼميي واجلؾقؾ اًمراهى داكقول 

، وأيمد يمؾ (073)طمقل اجلبؾرشمػعي مُ ذم أمويمـ ىمرى  سمضعذم اعمسؾؿلم ظمطقرة 

سؾؿلم اًمذيـ يعقشقن ذم يمثػم اًمصقري يمثرة اًمػَلطملم اعمُ مـ اسمـ ضمبػم ووًمقؿ 

 .(071)مـ اًمؼرى اًمتل شمسقد اًمصؾقبققن قمؾقفو

وًمذا اؾمتعون هبؿ اًمرهبون وسمغػمهؿ مـ اًمسؽون اعمحؾقلم مـ اًمرسيون. 

قمغم إجيور سمعض اًمؼرى مـ سمعض أن اًمرهبون طمصؾقا ير داًموىمد أيمدت وصموئؼ 

 وطمصؾقا مـ ،(071) حلسوب اًمديراًمػَلطملم اعمسؾؿلم اًمذيـ يزرقمقهنو 

قمً زِ وسمطبقعي احلول ومؼد اكتُ . (077)قمغم رضيبي اإلطمصوء اًمسـقيهمػمهؿ 

قضمى سمؿُ صؾقبقلم اًمإرض ًمصوًمح صوروا يزرقمقن وسؾؿلم همٓء اعمُ  أمَلك

رف اإلىمطوقمل اًمذي يؼيض سموكتؼول أرايض اًمؼريي وؾمؽوهنو ومقاؿمقفو اًمعُ 

اًمصؾقبقلم مل ُيغػموا ذوط امتَلك وقمؼوراهتو إمم مؾؽقي اًمسودة اجلدد ٕن 

سؾؿلم ومـ ؾمقاهؿ ىمدمقا اًمؽثػم مـ . سمقد أن اًمػَلطملم اعمُ (071) إرايض

                                                           

. وقمـ اًمدراؾمي اًمؼصػمة اًمتل أقمدهو دوكوًمد ريتشوردز قمـ هذه 019اًمبـداري: ؾمـو اًمؼمق، ص -070

 اإلؿمؽوًمقي اكظر:

Richards, D. S., ‘A Text of ʿ Imā d al-dī n on 12th Century Frankish-

Muslim Relations’, Arabica, T. 25, Fasc. 2, (1978), pp. 202-204. 

(374) The Russian Abbot Daniel, The Pilgrimage, pp. 68-69. 

(375) William of Tyre, A History of Deeds, vol. 2, p. 496.  

 .019-010، 973-979، 971وأيضو: اسمـ ضمبػم: اًمرطمؾي، ص

(376) Mayer, Scripta Serbellonica, pp. 455-6. 

(377) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 904-5, no. 13; 

Rohricht, Regesta, pp. 102-3, no. 389 

(378) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 904-5, no. 13; pp. 

907-8, no. 18, pp. 310-11, no. 159; Bresc-Bautier, Le Cartulaire du 

chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, pp. 310-11, no. 159; Rohricht, 

Regesta, pp. 102-3, no. 389 

 .939وأيًضو: ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، ص
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. (072) قمـ اعمحوصقؾ واًمثامر اًمتل أكتجتفو طمؼقهلؿ اًمرضائى ًمسودهتؿ اجلدد

وًمعؾ أهؿ مو وىمػ قمؾقف اًمبوطمٌ ذم وصموئؼ اًمدير ويمـقسي اًمؼقومي طمصقل 

، قمَلوة قمغم (011) سؾؿلماًمسـقي مـ اًمػَلطملم اعمُ قمغم رضيبي اإلطمصوء اًمدير 

 .(010) اًمتل مجعفو اًمرهبون مـ ومَلطمقفؿ ومؼطعقفؿ رضيبي اًمعشقر
                                                           

مل شمػدكو اعمصودر اعمتعؾؼي سموًمدير سمشؽؾ  .091، 939، صؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي (072)

ىموـمع إذا يمون اعمستلضمرون خيضعقن ًمسؾطي اًمسودة اجلدد مـ اًمعؾامكقلم أم ًمسؾطي رهبون ضمبؾ 

ـموسمقر3 ٕهنؿ إذا يموكقا خيضعقن ًمؾسودة اًمعؾامكقلم ومنهنؿ ؾمُقؼدمقن هلؿ ىمقؿي اإلىمطوع اعمتػؼ قمؾقف، 

وإكام ؾمقخضعقن ًمؾسقد اإلىمطوقمل، كوهقؽ  وًمـ يؽقن ًمرضمول اًمديـ أي ؾمؾطون ىمضوئل قمؾقفؿ

قمـ يمثػم مـ اًمرضائى اًمتل ؾمقؼدمقهنو إًمقف إذا مو اؾمتعؿؾقا خمبز اًمسقد أو ـموطمقكتف، إضوومي إمم 

اًمرضائى اعمػروضي قمغم اعمحوصقؾ وىمدرت مو سملم اًمـصػ واًمثؾٌ واًمرسمع واخلؿس ممو شُمدره 

ي اًمسؽر وسمسوشملم اًمؽروم إرض مـ احلبقب واخلرضوات واًمػويمفي وىمصى اًمسؽر ًمصـوقم

ًمصـوقمي اًمـبقذ اًمػخر وطمؼقل اًمزيتقن ٕضمؾ زيقشمف، وىمدمً هذه اًمرضائى إمم رضمول اًمديـ أيًضو 

إذا يمون اًمػَلطمقن خيضعقن ًمسؾطتفؿ اإلىمطوقمقي. قمَلوة قمغم رضائى إضوومقي يموكً شُمؼدم ًمؾسقد 

سقد دضموضمي وقمنم أو ًمرضمؾ اًمديـ صمَلث مرات ذم اًمعوم، يملن يؼدم اًمػَلح ذم يقم مقَلد اًم

سمقضوت وضمبـ وقمسؾ قمـ يمؾ ىمطعي أرض مسوطمتفو يموريقيمو واطمدة، وشُمؼدم هذه اًمرضائى قمقـقي 

، 930-902اكظر: ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، ص وكؼديي أو أهيام طمسى آشمػوق.

 . وقمـ سمعض اًمقصموئؼ اًمتل شمـووًمً مثؾ هذه اًمرضائى اكظر:091-037

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 1, pp. 151-2, no. 196, pp. 415-16, 

no. 610, pp. 595-6, no. 941, vol. 2, pp. 908-9, no. 19; Mayer, Die Urkunden, 

vol. 2, pp. 734-6, no. 431. 

وٓ شمشػم هذه اًمقصموئؼ إمم حتصقؾ شمؾؽ اًمرضائى وهمػمهو ًمصوًمح اًمدير وًمؽـ هبو مثول واضح قمـ 

اًمتل طمصؾً قمؾقفو سمعض اًمؽـوئس  -سمخَلف رضيبي اًمعشقر  -إؿمؽول اعمتعددة ًمؾرضائى 

وشمضؿـً رضائى اًمعشقر أطمقوًكو اًمعشقر قمغم احلققاكوت واحلبقب واخلرضوات وإديرة آكذاك. 

ذًمؽ سموٓشمػوق سملم اًمطروملم، وىمد يشؿؾ آشمػوق اإلقمػوء مـ شمؾؽ اًمرضيبي. وذم  واًمؽروم، ويتؿ

اًمقصمقؼي اًمتوًمقي اشمػوق سملم رئقس أؾموىمػي اًمـورصة ومستشػك اًمؼديس يقطمـو سموًمؼدس يؼمهـ قمغم 

 شمؾؽ اإلؿمؽوًمقي. اكظر:

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 1, pp. 151-2, no. 196. 

(380) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 904-5, no. 13; 

Rohricht, Regesta, pp. 102-3, no. 389. 

(381) Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de 

Jérusalem, pp. 83-5, no. 24, pp. 311-12, no. 160; Rohricht, Regesta, pp. 

6-7, no. 39, p. 142, no. 531; Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 

2, pp. 904-5, no. 13, pp. 906-7, no. 16; Hiestand, Papsturkunden für 

Kirchen, pp. 179-80, no. 57. 
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وشمضؿـً اًمقصموئؼ سمعض صقر اًمتعومؾ سملم اًمػَلطملم اعمسؾؿلم 

طمقـام تـؼَلهتو مُ  ويمؾ، مـفو أهنؿ يموكقا ُيـؼؾقن مع اًمؼريي سملم اًمديرووهمػمهؿ 

إطمدى اًمقصموئؼ قمغم إقمودة سمعض اًمػَلطملم ، وكصً (019)شمتغػم طمقوزة اًمؼريي

شمـػقًذا عمـحي مقىمقشمي مو ًمػؽمة اًمدير سؾؿلم إمم ىمراهؿ سمعد قمؿؾفؿ ذم ظمدمي اعمُ 

، وأؿمورت وصمقؼي أظمرى (010)ىمدمفو أطمد اخلػميـ يمصدىمي ًمرهبون ضمبؾ ـموسمقر

إمم شمعفد أطمد اعمستلضمريـ سمدومع رضيقبي اإلطمصوء اًمسـقي قمـ موئي ومَلح 

، وكص همػمهو (013)اؾمتلضمرهو مـ رهبون ضمبؾ ـموسمقر مسؾؿ ذم اًمؼريي اًمتل

قمغم اشمػوق اًمرهبون مع ومَلطمل إطمدى اًمؼرى اعُمستلضمرة قمغم اؾمتؿرارهؿ ذم 

ستلضمر سمؼقؿي اإلجيور، وؾمقؽقن قمغم اًمػَلطملم اًمعؿؾ هبو ذم طموًمي قمدم ووموء اعمُ 

، وأىمر هلؿ اًمرهبون سملهنؿ ًمـ شمسديد ىمقؿي اإلجيور ًمرهبون اًمديراعمسؾؿلم طمقـفو 

شمشجقًعو هلؿ قمغم  (011)ؼموهؿ قمغم اًمعؿؾ ذم ىمرى أظمرى ًمصوًمح اًمديرجي

 آؾمتؿرار ذم اًمعؿؾ ًمصوًمح اًمدير.

 :اًمديراًمصعقسموت اًمتل واضمففو رهبون  -ؾمودؾًمو

 وشمبعوشمف آىمتصوديياًمـزاع قمغم اًمعشقر واعمؿتؾؽوت  -0

اًمرهبون ، ويمون ؾديرًمأهؿ مصودر اًمدظمؾ مـ رضائى اًمعشقر  شُمعد  

ـوزقموت مـ اعمُ اًمعديد مـ أضمؾفو قا ظموضوومَلطمقفؿ وُمؼطعقفؿ، مـ جيؿعقهنو 

مؾمسوت يمـسقي أظمرى مثؾ يمـقسي اًمؼقومي وأؾمؼػقي مُ واًمٍماقموت ؾمقاء ضد 

وىمد كشل . أمراء وؾمودة قمؾامكقلم ذم ـمؼميي واجلؾقؾ وـمراسمؾسأم ضد ـمؼميي 

                                                           

(382) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 904-5, no. 13; Rohricht, 

Regesta, pp. 102-3, no. 389. 

(383) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 905-6, no. 14. 

(384) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 904-5, no. 13; Rohricht, 

Regesta, pp. 102-3, no. 389. 

(385) Mayer, Scripta Serbellonica, pp. 455-6. 
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طمقل قمشقر ىمرى ؾمون ضمقؾز اًمدير كزاع يمبػم سملم يمـقسي اًمؼقومي وسملم رهبون 

Sancti Egidii  وشمقرسموؾمقؿTurbasaim  واًمديرDere وىمد وىمػ .

مـ  03اًمبوطمٌ قمغم أول مراطمؾ هذا اًمٍماع طمقـام شمدظمؾ اًمبطريرك وًمقؿ ذم 

ًمتسقيي اًمـزاع سملم اًمطروملم. وأؿمور  هـ131مـ صػر  90/م0031أهمسطس 

ك وًمقؿ ضؿـ طمقثقوت طمؽؿف أن اًمـزاع قمغم شمؾؽ اًمؼرى مل يؽـ وًمقد راًمبطري

 ي، سمقد أكـل مل أىمػ قمغم أي(011)ؾموسمؼيـمقيؾي ظي وإكام يعقد ًمػؽمة شمؾؽ اًمؾح

 م.0031إؿمورة إمم هذا اًمـزاع ىمبؾ قموم 

ذم اًمقصموئؼ اًمتل اقمؽمف ومقفو يمؾ مـ اًمثَلث ومل شمرد أؾمامء اًمؼرى 

راضمعي وصموئؼ سمؿُ ؿؿتؾؽوت اًمدير، وًمؽـ ضمقدومري وشمـؽريد وسمؾدويـ إول سم

ذم ومؽمة شموًمقي ومؼد وىمػ اًمبوطمٌ قمغم إؿمورة دير اًمتل طمصؾ قمؾقفو اًمبوت اهل

ودير يمؿـحي مـ قمغم قمشقر ىمريتل شمقرسموؾمقؿ دير اًمإطمداهو قمرًضو إمم طمصقل 

مع يمـقسي اًمؼقومي ـزاع قمغم قمشقرمهو ممو يعـل أن اًم ،(017)ىمبؾ اًمبطريرك وًمقؿ

سمقـام مل أىمػ قمغم شمقرسموؾمقؿ ودير، قمشقر اًمذي طموز ومقف اًمدير سمدأ ذم اًمعوم ذاشمف 

ض يمـقسي ااقمؽمسمقد أن . فوموكحاؾمؿ  ؾمون ضمقؾز أوىمريي اًمدير مـح وىمً 

 تؼورسمي ًمؾغوييذم مقاضع مُ ظموصي أهنو شمؼع قر اًمؼرى اًمثَلث وشقمؿمؿؾ اًمؼقومي 

اًمبطريرك اضطر ومؼد وسمؾغ ذروشمف اطمتدم اًمٍماع ، وطمقـام (011)قط كوسمؾسذم حُم 

                                                           

(386) Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, 

pp. 83-5, no. 24; Rohricht, Regesta, pp. 6-7, no. 39. 

(387) Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, 

pp. 310-11, no. 159, pp. 311-2, no. 160; Delaville Le Roulx, Cartulaire 

général, vol. 2, p. 907-8, no. 18. 

 .991وأيًضو: ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، ص

أؿمور اًمبقشووي إمم أكف شمؿ آشمػوق قمغم أن يؼقم رهبون ضمبؾ ـموسمقر سمتؼديؿ ؿمؿعدان واطمد ًمؽـقسي  (011)

-991اكظر: ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، ص سمقً اعمؼدس ذم أصمـوء اطمتػوٓت قمقد اًمػصح.

هـ. وإكام ورد 170م/0071. سمقد أن مو أؿمور إًمقف اًمبقشووي مل يرد ذم اًمقصموئؼ اًمتل حتررت قموم 990

هـ وورد هبو شمؼديؿ اًمدير ًمعرسمي مـ اًمشؿع إمم يمـقسي 131م/0031ىمبؾ ذًمؽ ذم وصمقؼي حتررت قموم 
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ًمؾػصؾ سملم اًمطروملم، وىمه اًمصؾح اًمذي رقموه سمحصقل إمم اًمتدظمؾ  وًمقؿ

يمـقسي اًمؼقومي قمغم كصػ قمشقر ؾمون ضمقؾز وشمقرسموؾمقؿ ودير، إضوومي إمم صمَلصمي 

 قمرسميسمسوشملم ًمؾؽروم ذم ؾمون ضمقؾز، مع إًمزام رهبون ضمبؾ ـموسمقر سمتؼديؿ 

rotula  (012)ومـ يقًمقق ؾمـقيّ  01ذم  يمـقسي اًمؼقوميإمم مـ اًمشؿع. 

شمضؿـً رضورة سمقد أن إمقر مل شمـتف قمـد هذا احلد ٕن صقغي اًمصؾح 

وسموًمرهمؿ مـ ؿمفودة رئقس أؾموىمػي مقاومؼي اًمدير قمؾقف ًمقصبح ؾموري اعمػعقل، 

اًمـورصة وأؾموىمػي يمؾ مـ سمقً حلؿ وـمؼميي وؾمبسطقي ومؼدم اًمداويي 

خي مل يؼبؾقا سمف، ومل ُيتػظقا سمـساًمدير وهمػمهؿ قمغم وصمقؼي اًمصؾح ومنن رهبون 

مـ وصمقؼي اًمصؾح ذم ؾمجؾ ديرهؿ ذم اًمقىمً اًمذي وردت ومقف اًمقصمقؼي ذم 

ويمـقسي اًمؼقومي  اًمـزاع سملم اًمديرؾمجؾ يمـقسي اًمؼقومي، وإهؿ مـ ذًمؽ أن 

. ويبدو أكف ذم رئوؾمي ضموريـقس ًمؾدير هـ170/م0071فمؾ ىموئاًم طمتك قموم 

وسملم اًمـبقؾ سمؾدويـ وزوضمتف اًمدير سملم رهبون ذاشمف آظمر ذم احللم كشى كزاع 

أطمد اعمـوزل اًمتل امتَلك ذم اًمدير ؾمتقػوين ذم ىمريي ؾمون ضمقؾز طمقل أطمؼقي 

مـ أؾمَلف اًمـبقؾ سمؾدويـ وهمػمه مـ كبَلء ىمريي اًمدير قمؾقفو طمصؾ ؾمبؼ و

 .اعمُتـوزع قمؾقفسمؾدويـ سمحؼف ذم اعمـزل اًمـبقؾ ؾمون ضمقؾز، وـموًمى 

ؼد اًمصؾح سملم ، وقمُ ـزاعاًموىمد طمتؿً شمؾؽ إمقر رضورة طمسؿ ذًمؽ 

طمقٌ اًمتؼك  هـ170مـ رسمقع إول  01م/0071مـ أيمتقسمر  07اًمطروملم ذم 

رئقس أؾموىمػي اًمـورصة وذم وضمقد سمطرس اًمؼقؿ ًمقتوردوس اجلؿقع وسمؿقاومؼي 

ديره، واشمػؼ دير وسمعض رهبون اًمرئقس ضموريـقس وقمغم يمـقسي اًمؼقومي 

                                                                                                                                    

ؽـ اًمرهبون ىمد واومؼقا سمعد قمغم مو ورد ذم شمسقيي اًمؼقومي وًمقس ؿمؿعداًكو واطمًدا، ومل ي

 هـ. اكظر:170م/0071هـ3 ٕهنؿ مل ُيقاومؼقا قمؾقفو ؾمقى قموم 131م/0031

Bresc-Bautier, Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de 

Jérusalem, pp. 83-5, no. 24.; Delaville Le Roulx, Cartulaire général, pp. 904-

5, no. 13, pp. 906-7, no. 16. 

(389) Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, 

pp. 83-5, no. 24. 
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ؾمون ضمقؾز ودير  قمـ كصػ قمشقر ىمرىاًمدير قمغم أن يتـوزل  اعمجتؿعقن

إسمروؿمقي ذم ؾمون ضمقؾز سمعد  فؿأيًضو قمـ طمؼقىمرهبوكف  وشمـوزلوشمقرسموؾمقؿ، 

، وواومؼ رهبون كظػم مبؾغ يمبػم سمقع اًمؽـقسي إسمروؿمقي هبو إمم يمـقسي اًمؼقومي

ذم ؾمون ضمقؾز واعمراومؼ اعمتـؼَلت  ويمؾقمغم سمقع سمسوشملم اًمؽروم واًمبققت اًمدير 

اًمدير وشمعفد اًمؼقؿقن قمغم يمـقسي اًمؼقومي سمؿـح رهبون  .مؼوسمؾ أًمػل سمقزكً

مـ اًمبخقر وقمرسمي مـ اًمشؿع ذم قمقد اًمتجكم  rotaeصمَلث قمرسموت 

. وىمد ؿمفد قمغم ذًمؽ اًمصؾح قمدد يمبػم مـ رضمول اًمديـ ذم سمقً (021)وؾمـقيّ 

ورئقس أؾموىمػي اًمـورصة ورضمول سمقعتف اًمدير اعمؼدس ويمـقسي اًمؼقومي ورهبون 

هذه اعمرة سمـسخي مـ اًمقصمقؼي ذم اًمدير . واطمتػظ (020)وسمعض دمور إردن

 .(029)ذم ؾمجؾ يمـقسي اًمؼقوميكسخي مـف مثؾام طُمِػظً ف ؾمجؾ

وسموًمرهمؿ مـ وضمقد كزاع ؾموسمؼ سملم اًمـبقؾ سمؾدويـ مـ ؾمون ضمقؾز وسملم 

ذم  ومنكف وزوضمتف ؾمتقػوين شمـوزٓ وسمَل حتػظوت قمـ طمؼقىمفام ذم مـزهلاماًمدير 

، وأىمرا هـ170مـ مجودى أظمرة  0/م0071ديسؿؼم  مـ 01ؾمون ضمقؾز ذم 

سمخصقص ذاء يمـقسي اًمدير سمصحي اًمصػؼي اًمتل قُمؼدت سملم يمـقسي اًمؼقومي و

. ويرى اًمبوطمٌ أن (020)اًمديراًمؼقومي ًمبعض اًمعؼورات وسمسوشملم اًمؽروم مـ 

قا مـ حتسلم ـمتؽ ؿؼروا سموٓشمػوق إظمػم ؾمقى ٕهنمل يُ اًمدير رهبون 

3 ٕهنؿ كجحقا ذم اًمتخؾص مـ اًمـزاع اًمؼديؿ مع اًمـبقؾ (023)مؽتسبوهتؿ

                                                           

(390) Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, 

pp. 310-11, no. 159; Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 907-

8, no. 18. 

(391) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 907-8, no. 18. 

(392) Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, 

pp. 83-5, no. 24. 

(393) Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, 

pp. 311-12, no. 160; Rohricht, Regesta, p. 142, no. 531. 

(394) Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, 

pp. 83-5, no. 24. 
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وطمصؾقا قمغم  ،اعمـوزل حمؾ اًمـزاع يمؾسمؾدويـ ذم ؾمون ضمقؾز ممو ؾمؿح هلؿ سمبقع 

ؼدر سملًمػل سمقزكً دون اًمدظمقل مع اًمـبقؾ سمؾدويـ أو همػمه صمؿـفو سموًمؽومؾ واعمُ 

قمغم  ذم كزاع سمَل ـموئؾ طمقـام أىمر اًمـبقؾ سمؾدويـ سمصحي ذًمؽ آشمػوق، قمَلوة

يموكقا ، وؾمقي واًمعسؽريي سموشمً معويمسي ًمرهبون اًمديرأن إوضوع اًمسقو

مشوق اًمسػر وارشمػوع كػؼوشمف إمم ؾمون ضمقؾز واًمؼرى إظمرى يتؽبدون 

 .(021)قمـ ضمبؾ ـموسمقرسمعقًدا إمم اجلـقب مـ كوسمؾس أي ًمقىمققمفو 

دير رهمى ذم سمقع أمَلك اًموىمد أؿمور هومؾتقن إمم أن ضموريـقس رئقس 

ىمريي ؾمون ضمقؾز ًمؾحصقل قمغم اعمول، إضوومي إمم صعقسمي إدارة شمؾؽ اًمدير ذم 

سمقـام يموكً يمـقسي اًمؼقومي ىمريبي مـفو ، (021)اًمؼريي كظًرا ٓسمتعودهو قمـ اًمدير

. وهؽذا يمون رئقس اًمدير يبحٌ تفوومتوسمع هتو هلوإدارويسفؾ قمغم اًمؼقؿلم 

، وأسمرم شمؾؽ اًمصػؼي إلراطمي اًمرهبون مـ (027)ه ورهبوكفديرقمـ مصؾحي 

 ويـ طمقل مـزًمف حمؾ اخلَلف ذمسمؾداًمـبقؾ مشوق اًمسػر وإلهنوء اخلَلف مع 

ؾمون ضمقؾز، وومقق هذا وذاك ومنن اعمبؾغ اًمذي طمصؾ قمؾقف ضموريـقس مل يؽـ 

 .(021)ىمؾقًَل وسموًمتوزم ومنكف يمون اعمستػقد إيمؼم مـ هذه اًمصػؼي

آظمر ًمف قمَلىمي سموًمؽـقسي إسمروؿمقي سمقد أن هذا اًمٍماع يمون ًمف وضمف 

ؾمون ضمقؾز، ممو يعـل طمرمون اًمؽفـقت اًمَلشمقـل ىمريي ذم اًمدير امتؾؽفو اًمتل 

                                                           

(395) Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, 

pp. 311-12, no. 160; Rohricht, Regesta, p. 142, no. 531. 

)396( Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, 

pp. 83-5, no. 24, pp. 310-11, no. 159; Mayer, Die Urkunden, vol. 1, pp. 177-

9, no. 52; Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol.1, pp. 121-2, no. 150, 

pp. 149-50, no. 192, 341, no. 495, pp. 155-7, no. 202, p. 341, no. 495, vol. 

2, pp. 907-8, no. 18; Fetellus, Description of Jerusalem, p. 35. 

)397( Hamilton, The Latin Church, p. 60. 

 .990ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، ص (021)
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مـ قمشقر ؾمون ضمقؾز، ٕن اًمقضع أصبح ُمعؼًدا سمعد ىمقوم سمعض إديرة سمبـوء 

يمـقسي أسمروؿمقي ذم أراضقفو وطموومظً قمغم وضمقد ىمسقس هبو قمغم كػؼتفو 

. وٓ كدري (022)اًمَلشمقـل ذم اعمؿؾؽي أو إسمروؿمقيوًمقس قمغم كػؼي اًمؽفـقت 

ًٓ ذم هذه احلوًمي سمجؿع رضائى اًمعشقر ذم شمؾؽ إن يمون إؾمؼػ خُم  ق

ًٓ قمـ احلػوظ قمغم سمـقي  إرايض وذًمؽ قمغم اًمرهمؿ مـ أكف مل يؽـ مسئق

اًمؽـقسي أو رقمقي رضمول اًمديـ ذم اًمؽـوئس إسمروؿمقي اًمتل اصطبغً سمتؾؽ 

، وًمعؾ هذا ن يمـقسي اًمؼقومي مـ قمشقر اًمؼرى اًمثَلث، مو يعـل طمرمواًمصبغي

 .(311)واؾمتؿر عمدة صمَلصملم قموًموـزاع سملم اًمطروملم اًممو أدى إمم كشقب 

مع اًمؼقؿلم قمغم يمـقسي اًمؼقومي مل يؽـ  رهبون اًمديررصاع واًمقاىمع أن 

مع رضمول ديـ ـوزقموت ظموضقا اًمعديد مـ اعمُ إول ذم ـمبقعتف وكققمف، ٕهنؿ 

-101/م0031-0033مع أؾمؼػقي ـمؼميي ذم اًمػؽمة )كزاقمفؿ آظمريـ مثؾ 

وهقًمقؿ  Hecdix( طمقل اًمعشقر ذم ىمريتل هقديمس هـ102

Heulem(310) وذًمؽ قمغم اًمرهمؿ مـ طمصقل اًمرهبون ذم صػؼي ؾموسمؼي قمغم ،

سمؿؼته اًمػصؾ ذم اًمـزاع  هـ113/م0000صمؾٌ قمشقر يمؾ ىمرى ـمؼميي قموم 

اًمثوًمٌ ؽسـدر ًماًمعشقر اًمبوسمو أ، وأيمد هذه (319)ؾلمضمباًمبطريرك اًمذي رقموه 

. (310)هـ111مـ مجودى إومم  09/م0010مـ يـوير  09مرة أظمرى ذم 

يمنطمدى اعمـح اًمتل اًمقاىمعي سموًمؼرب مـ اًمـورصة وىمد وردت ىمريي هقديمس 
                                                           

)399( Hamilton, The Latin Church, p. 147. 

)400( Hamilton, The Latin Church, pp. 147-148. 

(401) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 906-7, no. 16. Cf. also: 

Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 179-80, no. 57. 

(402) Rohricht, Regesta, p. 15 , no. 69; Delaville Le Roulx, Cartulaire général, 

vol. 2, pp . 899, no. 4. Cf. also: Pringle, The Churches of the Crusader, vol. 

2, p. 64. 

(403) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 823-5, no. 2829; p. 825, 

no, 2830; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 296-7, no. 123. 
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حلؼقق اًمبوسمو سموؾمؽول اًمثوين شمليمقد ومؽمة مبؽرة وذًمؽ ذم  ذماًمدير طمصؾ قمؾقفو 

ؾ رضيبي اًمعشقر مـ شمؾؽ "...حتصقذم دير ًمقمغم طمؼ اطمقـفو وكص  ،اًمدير

 .(313)..".اًمؼرى

ف إمم درضمي طمتك شمطقر اخلَل طمقوزة اًمديروفمؾً هقديمس ذم 

قموم  قس اًمثوين ًمؾػصؾ سملم اًمطروملميمققاؾمتدقمً شمدظمؾ اًمبوسمو ًم

وٕن  طمقـفواخلَلف طمسؿ وًمؽـ يبدو أكف ومشؾ ذم  ،هـ102/م0031

ستؼبًَل ذم يـوير مـ قموم مُ سمقـفام اًمـزاع وًمذا دمدد  3اكتفً ذم اًمعوم ذاشمفسموسمقيتف 

وًمؽـ شمؿ شمسقيتف آكذاك سمشؽؾ هنوئل مـ ظمَلل شمبودل  هـ170/م0073

قمشقر هوشملم اًمؼريتلم سمعشقر ىمريي ؾمويمو اًمتل طمصؾ اًمرهبون قمغم قمشقرهو 

. وشمؼع ؾمويمو سملم كبع يمقسقن ويمػرمودا وهق مقىمع ىمريى (311)يمؿـحي أسمديي

ومعؾقا ذًمؽ هبدف شمؼريى اعمسوومي مـ ؾمػح ضمبؾ ـموسمقر. ويبدو أن اًمرهبون 

. وًمعؾ مو طمتؿ هذا اًمتبودل ذم هذه اًمػؽمة اًمقضع (311)سمقـفؿ وسملم شمؾؽ اًمؼريي

 .(317)اًمديررهبون  واًمعسؽري احلرج اًمذي قموكك مـف اًمسقود

                                                           

(404) Rohricht, Regesta, pp. 6-7, no. 39; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, 

pp. 92-9, no. 5. 

(405) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 906-7, no. 16. 

شُمميمد ىموئؿي ؿمفقد اًمقصمقؼي اًمتل شمضؿـً شمسقيي ذًمؽ اًمـزاع وىمضً سمتبودل اًمعشقر اخلوصي سمؼريي  (311)

أن اعمشؽؾي شمصوقمدت وسموت طمسؿفو مؾزًمو3 ؾمويمو مؼوسمؾ شمـوزل اًمدير قمـ قمشقر هقديمس وهققًمقؿ 

 ومؼد ؿمفد قمغم اًمصؾح سمطريرك سمقً اعمؼدس سمـػسف سمعد اؾمتئذان اعمؾؽ، ورئقس أؾموىمػي اًمـورصة

ورئقس أؾموىمػي ىمقسوريي وأؾمؼػ اًمرمؾي وأؾمؼػ سمقً حلؿ وأؾمؼػ ؾمبسطقي وأؾمؼػ ـمؼميي 

 وأؾمؼػ اًمـورصة وُمؼدم اًمداويي وهمػمهؿ يمثػمون مـ ذوي اعمؽوكي اًمسومقي ذم اعمؿؾؽي. اكظر:

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 906-7, no. 16. 

(407) Saewulf, The Pilgrimage, pp. 20, 24-25; The Russian Abbot Daniel, The 

Pilgrimage, p. 69; Theoderich, Description of the Holy Places, pp. 67-9.; 

Arculf, Arculf’s Narrative about the Holy Places, pp. 45-6; William of 

Tyre, A History of Deeds, vol. 2, pp. 384-6, 494-5. 

 .019-010، 973-979، 971. 919صػم: رطمؾي اسمـ ضمبػم، وأيًضو: اسمـ ضمب
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كقلم وسمعض اًمسودة اًمعؾام اًمديرأظمرى سملم رهبون مـوزقموت وىمد وىمعً 

ذم إمورة ـمراسمؾس، ممو اىمته رضورة شمدظمؾ اًمذيـ أومودوا مـ ممتؾؽوت اًمدير 

أمراء ـمراسمؾس ًمؾػصؾ سملم ـمرذم اًمـزاع. وىمد وىمع كزاع سملم اًمرهبون وسملم 

سمعض اًمػرؾمون ذم ـمراسمؾس سمخصقص شمداظمؾ احلدود سملم اًمطروملم ذم قمدة 

 Pons ofسمسوشملم يؿؾؽفو اًمرهبون ذم ضمبؾ احلوج، ممو اؾمتدقمك شمدظمؾ سمقكس 

Tripoli مجودى إومم م0001مس قمنم مـ مورس أمػم ـمراسمؾس ذم اخلو/

 .(311)ًمؾػصؾ ذم اًمـزاع سملم اًمطروملم هـ192

 (312)وشمدظمؾ ريؿقكد اًمثوًمٌ ًمؾتحؽقؿ ذم كزاع آظمر سملم يمؾ مـ سمركورد

Bernardus  دير وسملم إظمقيـ كقؿـز اًمرئقسNimenes  ذم ووىمع اًمصؾح

ومل . ه111/م0010ذم قمؽو قموم  Giraldus de Conilzمـزل اًمسقد يمقًمقـز 

قضح اًمقصمقؼي اًمتل شمضؿً طمؽؿ ريؿقكد ؾمبى اعمشؽؾي سمدىمي ؾمقى مو شمُ 

مستحؼوت اًمدير يؿؽـ ومفؿف مـ قمجز اإلظمقة كقؿـز قمـ آكتظوم ذم شمسديد 

وشمػوصقؾ اًمعؼورات واًمبسوشملم وإرايض اعُمستلضمرة مـ ة آكتػوع سموًمعلم ومد

 ورضيبي اإلطمصوء اًمسـقي.وىمقؿي اإلجيور اًمدير رهبون 

ذم إمورة  اًمديروىمه اًمصؾح سمؿقاومؼي اًمطروملم قمغم شملضمػم يمؾ مو يؿؾؽف 

اًمقاىمعي قمغم طمدود  Betahmumمقم أ ـمراسمؾس ومو طمقهلو سمام ذم ذًمؽ ىمريي سمقً

ه إظمػم وأظمقسمطرس كقؿـز عمدة مخس وقمنميـ ؾمـي، وشمعفد ؾسقد ضمبؾ احلوج ًم

. واًمتزم أيًضو سمدومع اعمُؼدرة سمتسعامئي سمقزكًوسمتؼديؿ دومعي أومم مـ ىمقؿي اإلجيور 

، ىموسمؾي ًمؾدومع ذم قمقد Saracenقموئد اإلطمصوء اًمسـقي قمـ موئي ومَلح مسؾؿ 

اًمػصح. وكص آشمػوق أيًضو قمغم ذط ذم همويي اخلطقرة وجُيسد مشؽؾي مـ 

                                                           

(408) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, p. 901, no. 6. 

(409) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 1, pp. 441, no. 655, pp. 904-5, 

no. 13; Rohricht, Regesta, pp. 102-3, no. 389 



 ذم ضمبؾ ـموسمقر قمٍم احلروب اًمصؾقبقي اًمدير اًمَلشمقـل )اًمبـديمقتل(   977

 (دراؾمي وصموئؼقي)                      هـ110-320م/0011-0017

مقاضمفتفو وهل إقمػوء سمطرس كقؿـز مـ  اًمديراعمشؽَلت اًمتل شمعلم قمغم رهبون 

اإلجيور اًمسـقي ذم طموًمي شمعرض اًمعلم اعمستلضمرة هلجقم اعمسؾؿلم. وىمه 

اًمصؾح أيًضو سمنقمودة اًمعلم اعمستلضمرة سمؽؾ مؾحؼوهتو وقمؼوراهتو إمم اًمرهبون سمعد 

مخس وقمنميـ ؾمـي سمغض اًمـظر قمـ أيي أقمامل حتسلم ضمرت قمؾقفو، وطمقـفو ُيؼ 

ضمفي ديـقي أو قمؾامكقي، مع متتعفؿ  يفو ذيطي قمدم مـحفو ٕيًمؾرهبون اًمتٍمف ومق

 .(301) وىمتفو سمعوئد سمعوئد اإلطمصوء اًمسـقي

اىمتصوديي أظمرى يمثػمة متثؾً ذم قمجز مـوزقموت  اًمديروظموض رهبون 

سمعض اعمستلضمريـ قمـ ؾمداد مستحؼوت اًمرهبون اعمتػؼ قمؾقفو. وىمد شمعرس 

سمعض اعمستلضمريـ ذم دومع اًمرضائى وىمقؿي إجيور اًمعلم اًمتل طمصؾقا قمؾقفو مـ 

عد ومقجق مـ أسمرز إمثؾي قمغم شمؾؽ اإلؿمؽوًمقي، ٕكف شمعرس ذم ؾمداد ويُ اًمدير. 

دير اًموشمدظمؾ سمقكس رئقس  ،مـ اًمرهبونوزهتام قمشقر ىمريتلم طمصؾ قمغم طمق

واؿمؽمط ، ومقجق سمتسديد اًمعشقر اًمتل مجدهو هحلؾ اعمشؽؾي سمعدمو وقمد

اًمرهبون أكف ذم طمول شمعرسه مرة أظمرى هق أو ورصمتف قمـ شملديي رضيبي اًمعشقر 

 .(300) ورصمتفمـ  سموؾمؽمداد اًمؼريتلمدير ومسقف يؼقم اًم

شمدظمؾ اعمـدوب اًمبوسمقي وىمد حلظ اًمبوطمٌ أن شمؾؽ اعمشؽؾي اؾمتدقمً 

سمجؾسوت هموًمًبو مو طمرضهو شمسقيتف ممو يعـل أن إمر يمون يتؿ  (309) حلؾفو

                                                           

(410) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, pp. 904-5, no. 13; Rohricht, 

Regesta, pp. 102-3, no. 389 

(411) Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 202-3, no. 68. 

حتؿؾً اًمبوسمقيي يمثػًما مـ أقمبوء اًمنمق اًمَلشمقـل وشمدظمؾ اًمبوسمقات ًمػض اعمـوزقموت واخلصقموت،  (309)

ويمثػًما مو أرؾمؾ اًمبوسمووات سموعمبعقصمقلم اًمذيـ يـقسمقن قمـفؿ ذم ومض اعمـوزقموت اًمتل كشلت سملم 

ر رضمول اًمديـ أكػسفؿ أو سمقـفؿ وسملم اًمعؾامكقلم، ويمثػًما مو اؾمتعون اًمبوسمووات سمرؤؾموء اًمدي

 ًُ اًمبـديمقتل وهمػمهؿ ذم ومض سمعض اعمـوزقموت اًمتل كشلت ذم اًمنمق، سمقد أن احلوٓت اًمتل وىمػ

 هـ. اكظر:110م/0017قمؾقفو شمعقد إمم ومؽمة مو سمعد ؾمؼقط ضمبؾ ـموسمقر ذم أيدي اعمسؾؿلم قموم 

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 901-2, no.7; Hiestand, 

Papsturkunden für Kirchen, pp. 202-3, no. 68; Albert of Aachen, Historia 
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. (300)اًمـورصةرئقس أؾموىمػي ذاشمف أو اًمبطريرك و سمعض اعمؿثؾلم قمـ اًمبوسمو

إمم  ه111/م0010وشُمشػم اًمقصمقؼي اًمتل طمررهو ريؿقكد اًمثوًمٌ ذم قمؽو قموم 

ومـفو دير سمعض أؾمبوب شمعرس اعمـتػعلم سموًمعلم قمـ ؾمداد مستحؼوت اًم

وشمدمػمهؿ ًمؾبققت وإؿمجور اعمستلضمرة ؾؼريي أو اًمعلم ًماعمسؾؿلم فومجي مُ 

واًمبسوشملم وىمد كتٍ ذًمؽ سمسبى وضمقد اًمصؾقبقلم ذم سمقئي معوديي سمصػتفؿ 

اًمصؾح سؾؿقن إمم حتريرهو. وىمد كص اشمػوق يسعك اعمُ اًمتل حمتؾلم ًمألرض 

اًمعلم اعمستلضمرة هلجقم طمقـام شمتعرض ستلضمر مـ اإلجيور اًمسـقي قمغم إقمػوء اعمُ 

ظموصي مع قموكقا مـ ضمراء ذًمؽ واًمدير وٓ ريى ذم أن رهبون  .(303)اعمسؾؿلم

 ،قمؾقفو ذم اًمػؽمة اًمسوسمؼياقمتودوا احلصقل شمراضمع اهلبوت واعمـح اًمتل 

كتقجي ًمعجز اًمػَلطملم اًمدير  هبونصمور اىمتصوديي ؾمؾبقي قمغم رذًمؽ آوؾمقؽقن ًم

غػمهؿ مـ اًمسودة ستحؼوهتؿ ؾمقاء ًمؾرهبون أم ًمستلضمريـ قمـ ؾمداد مُ واعمُ 

عقل واًمتل يمون يُ إيراداهتؿ سمشؽؾ ظمطػم وؾمقـتٍ قمـ ذًمؽ شمراضمع  ،اعمُؼطعلم

ومـ صمؿ اًمػشؾ ذم  اًمرهبونكػوق قمغم اًمدوموع قمـ اًمدير واإلقمؾقفو ذم شمـظقؿ 

 .(301)سموًمتزاموهتؿاًمقوموء 

ػرض اًمرضائى ذم قموئدات اعمـح واهلبوت سمواىمؽمن هذا اًمؽماضمع 

% 01آؾمتثـوئقي ومـفو اًمرضيبي اًمتل ومرضفو اعمؾؽ قمؿقري إول وىمدرت سمـ

قمغم مجقع أمَلك اًمصؾقبقلم داظمؾ اعمؿؾؽي ًمصوًمح اعمجفقد احلريب قموم 

                                                                                                                                    

Ierosolimitana, vol. 1, pp. 656-8; Gregory IX , Registres, pp. 914-15, nos. 

4140-2; Claverie, Honorius III et l’Orient, pp. 284-5, no. 2, pp. 286-9, no. 4; 

Innocent III, Die Register, pp. 6-7, no. 2. 

 .027وأيًضو: ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، ص

(413) Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 202-3, no. 68. 

(414) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, pp. 904-5, no. 13; Rohricht, 

Regesta, pp. 102-3, no. 389 

(415) Smail, Crusading Warfare, p. 100. 
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سمؾدويـ اًمراسمع ذم ومؼد ومرض اعمؾؽ ، وومضًَل قمـ ذًمؽ (301)هـ119م/0017

وىمد أقمؾـً رضيبي أظمرى قمومي،  هـ171/ؿمقال م0010قموم  ومؼماير مـ

مديـي طمؾى إمم صَلح اًمديـ شمؾؽ اًمرضيبي قمؼى اًمشعقر سموخلطر كتقجي ًمضؿ 

ؿ ومرض شمؾؽ وشمقطمد اعمسؾؿلم ذم سمَلد اًمشوم ومتحتَّ ذم اًمعوم ذاشمف ممتؾؽوشمف 

، وىمد شمرشمى ؾؿسؾؿلماًمرضيبي ًمتقومػم اعمقارد اًمتل شمؽػؾ ًمؾؿؾؽ اًمتصدي ًم

إديرة دون  يمؾًمرضيبي زيودة إقمبوء اعموًمقي قمغم يموهؾ قمغم شمؾؽ ا

 .(307)اؾمتثـوء

ًمعؾ أمهفو أيًضو وصمؿي أقمبوء أظمرى شمزامـً مع شمراضمع قموئدات اًمعشقر 

وومًؼو تػووشمي وسمـسى مُ إديرة  يمؾمسومهي مـ ؾمعقد اًمبقشووي  هدأيمَّ مو 

ؼدم إديرة ظمدمي وًمذا مل شمُ  اعمجفقد احلريب ًمؾؿؿؾؽي3ذم دقمؿ قاردهو عم

اًمرسضمـديي سمتؼديؿ ايمتػقا وهؿ دمفقزذم ؾػي اعُمرشمػعي ؽُ كظًرا ًمؾًمؾؿؾؽ اًمػرؾمون 

وسموًمرهمؿ مـ قمدم إًمزام اعُممؾمسوت اًمؽـسقي  .(301)ومحسىأو اجلـقد اعمشوة 

ذم أصمـوء ؿؾؽي اًمرسضمـديي ًمؾؿ وأاًمَلشمقـقي ذم اعمؿؾؽي سمتؼديؿ ظمدموت اًمػرؾمون 

                                                           

(416) William of Tyre, A History of Deeds, vol. 2, p. 314. 

 .937وأيًضو: ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، ص

(417) William of Tyre, A History of Deeds, vol. 2, pp. 486-9. 

دير اًمؼديسي مريؿ ذم وادي هيقؿمووموط ودير ضمبؾ ( مـ إديرة اًمتل ًمقطمظ امتَليمفو ًمؾرسضمـديي 301)

اًمذيـ زودوا اجلقش اعمؾؽل سمامئي ومخسلم رسضمـدًيو، وىمدم رهبون اًمؼديسي مريؿ ًمَلشملم صفققن 

موئي مـ اًمرسضمـديي، ومعظؿ همٓء اًمرسضمـديي مـ رضمول اًمديـ ومـ إورسمقلم اًمذيـ يعقشقن ذم 

اإلىمطوقموت اًمؽـسقي. وىمد أؾمفؿً إديرة ذم شمؼديؿ اًمرسضمـديي إمم اعمؾقك ٕهنؿ مـحقا إديرة 

ا مـ اعمـح واهلبوت، وكتٍ قمـ ذًمؽ حتقل اًمؽثػم مـ اإلىمطوع اًمدكققي إمم إىمطوع ديـل ممو ىمؾؾ يمثػمً 

 مـ مقارد اعمؾقك. اكظر:

 Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 826-8, vo. 2, pp. 897-8, 

no. 1; Hiestand, R., Papsturkunden für Kirchen im Heiligen Lande 

(Göttingen, 1985), pp. 92-9, no. 5, pp. 187-90, no. 61; Mayer, Die Urkunden, 

vol. I, pp. 124-5, no. 20, pp. 146-9, no. 31; Rohricht, Regesta, p. 10, no. 51. 

 .017، 019وأيًضو: ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، ص
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ذم شمؼديؿ سمعض اًمػرؾمون وقمدًدا مـ سمعضفو احلؿَلت اًمعسؽريي ومؼد أؾمفؿ 

اًمدوموع قمـ اعمؿؾؽي ذم مقاضمفي أقمدائفؿ سمسبى رهمبتفؿ ذم أو أهيام اًمرسضمـديي 

 .(302)اعمسؾؿلممـ 

موئي مـ اًمرسضمـديي ىمدم اًمبـديمقتل دير اًمأؿمور اًمبقشووي إمم أن ىمد و

ويمون همٓء اًمرسضمـديي مـ اعمستقـمـلم إورسمقلم ًمؾخدمي ذم اجلقش اعمؾؽل، 

، (391)وإديرة اًمذيـ يعقشقن ذم اعمدن واًمؼرى اخلوضعي ًمسقودة اًمؽـوئس

ٍمت قمغم اًمدوموع أن ظمدموت همٓء اًمرسضمـديي اىمت Smail ويرى ؾماميؾ

 اعمػوضملة ؾمواًمذي ُيتوج إمم مفورات ظموصي أمهفو اًمرسقمي وقموًمقس اهلجقم 

، وأيمد هومؾتقن أن ضمػمارد رئقس اًمدير (390)ومل يؽـ هذا متقومًرا ًمدهيؿ

اًمتل ظموضفو معريمي اًمرمؾي يمون مستؿتًعو سموعمشوريمي ذم ورئقس إؾموىمػي 

سموًمرهمؿ مـ مـ أن  هـ323/م0010قموم اًمصؾقبققن سمؼقودة سمؾدويـ إول 

أو  اعمعورك واًمؼتولسموعمشوريمي ذم ؾزملم إؾموىمػي ورضمول اًمديـ مل يؽقكقا مُ 

إمداد اعمؾؽ سمخدمي اًمػرؾمون واًمرسضمـديي سمقد أن سمعضفؿ ومعؾ ذًمؽ وامتؾؽ 

ذم وصموئؼ اًمدير ذم اًمػؽمة سمقد أكـل مل أىمػ  .(399)سموًمػعؾ سمعضفؿ اًمرسضمـديي

                                                           

(419) Smail, Crusader warfare, pp. 90-92; Hamilton, The Latin Church, p. 300-1. 

أؿمور اًمبقشووي إمم أن أؾمؼػقي اًمرمؾي زودت اجلقش اعمؾؽل سمعنمة ومرؾمون، سمقـام زودشمف أؾمؼػقي  

ػي صقر واًمـورصة وىمقسوريي وأؾمؼػ قمؽو ومنهنؿ زودوه اًمـورصة سمستي ومرؾمون، أمو رؤؾموء أؾموىم

 .011-013. اكظر: ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، صسمامئي ومخسلم رسضمـدًيو ًمؽؾ مـفؿ

 . وأيًضو:093، 921ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، ص (391)

Runciman, History of the Crusades, vol. 2, pp, 310-311. 

(421) Smail, Crusader warfare, pp. 90-92. 

(422) Hamilton, The Latin Church, p, pp. 130-1. 

أؿمور هومؾتقن أن إؾموىمػي ووومًؼو ًمؾعرف اجلوري ذم أورسمو يموكقا يؿـعقن مـ اعمشوريمي ذم اًمؼتول، 

وقمغم مو يبدو ومنن وضمقد سمعضفؿ ذم اعمعورك يمون هبدف شمؼديؿ اخلدموت اًمديـقي ًمؾجـقد، قمَلوة 

قعفؿ وإصمورة محوؾمتفؿ وًمؽـ وىمع سمعضفؿ ذم إرس وضمرح سمعضفؿ أظمر، واىمتٍمت قمغم شمشج

هموًمبقي مفومفؿ ذم اعمجوًمس اًمديـقي اًمتل شمـوىمش أمقًرا ضمسقؿي، ويمؾػ سمعضفؿ أظمر سموعمفامت 
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ح وىمد رضمَّ . ضمبؾ ـموسمقر ًمؾؿؾؽرسضمـديي ػقد سمؿشوريمي ىمقد اًمدراؾمي قمغم مو يُ 

 Radulfus of theسمـوء قمغم وضمقد ىموئد اًمؽميمبقًمقي رودوًمػ سمريـجؾ 

turcopoli  َّظمي سمعوم ذم ىموئؿي اًمشفقد قمغم وصمقؼي ظموصي سموًمدير ُممر

ورضمح سمـوء قمغم شمؾؽ  ،مل حتدث مـ ىمبؾؾموسمؼي و سملهن (390)ه111/م0010

ف يقطمـو أسمؾلم قمـ رسضمـديي ضمبؾ ـموسمقر سملن قًمإاإلؿمورة وسمـوء قمغم مو أؿمور 

ًمؾحاميي واًمدوموع قمـ اًمؽميمبقًمقي رسضمـديي مـ رسمام وفمػقا اًمدير رهبون 

 .(391)، وهق مو يتقاومؼ مع مو أؿمور إًمقف ؾماميؾ قمـ مفومفؿ(393)ممتؾؽوهتؿ

نم وًمقؿ اًمصقري إمم همٓء اًمرسضمـديي ذم اًمدوموع قمـ ضمبؾ يُ  وًمؽـ مل

 واًمرهبونديرة اجلبؾ ويمـوئسف وروقمقا اًمؼرويلم أاعمسؾؿقن هدد ـموسمقر طمقـام 

دور سمعض اًمؼرويلم مـ  سموإلؿمورة إمموًمقؿ ، وايمتػك هـ172/م0010قموم 

اًمتصدي مـ اًمؼودريـ قمغم محؾ اًمسَلح ذم جوورة اعماًمؼرى اجلبؾ وهوزم أ

ضموي ىمودهو احلؿؾي اًمعومي اًمتل ًمؾؿسؾؿلم وإمم مشوريمي سمعضفؿ أظمر ذم 

هدومً إمم ختػقػ ضغط صَلح اًمديـ قمغم و Guy of Lusignanًمقزيـون 

همٓء مل يؽقكقا مـ اًمرهبون اًمذي ٓذوا . وأيمد وًمقؿ اًمصقري أن (391)بؾاجل
                                                                                                                                    

اًمدسمؾقموؾمقي اًمتل كجحقا ذم يمثػم مـفو ذم اًمداظمؾ واخلورج ويمون هلؿ دور يمبػم ذم قمؼد اًمزجيوت 

ا سموًمتقؾمط ًمػض اعمـوزقموت وإطمَلل اًمسَلم سملم اًمصؾقبقلم أكػسفؿ، وًمرهبون اًمسقوؾمقي، ويمؾػق

 ضمبؾ ـموسمقر دور يمبػم ذم ذًمؽ. اكظر:

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 907-8, no. 18, pp. 910-11, 

no. 22, Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp, pp. 109-11, no. 11; Mayer, 

Die Urkunden, vol. 1, pp. 171-2, no. 46. Cf. also: Hamilton, The Latin 

Church, pp. 137-8, 141-2. 

(423) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 904-5, no. 13; Rohricht, 

Regesta, pp. 102-3, no. 389 

(424) Pringle, The Churches of the Crusader, vol. 2, p. 65. 

(425) Smail, Crusader warfare, pp. 90-92. 

(426)William of Tyre, A History of Deeds, vol. 2, p. 496. 
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هق اًمقىمً يمون هذا وإن ضمبؾ ـموسمقر وىمتفو سموًمدير، وٓ مـ رسضمـديي 

وإكام يموكقا مـ أهوزم اًمؼرى اعُمحقطي يداومعقا ومقف قمـ اجلبؾ إكسى يمل 

وًمؽـ رسمام يمون  .(397)كػؼوت ظموصي هبؿ يأيرهبون اجلبؾ سموجلبؾ ومل يتحؿؾ 

اًمصؾقبل اًمذي اطمتشد ذم رسضمـديي ضمبؾ ـموسمقر طمقـفو ضؿـ اجلقش 

 فومجي اعمسؾؿلم جلبؾمل يتقىمعقا مُ أهنؿ و ،ًمقىمػ هجقم صَلح اًمديـصػقريي 

مـ اخلسوئر اعموديي ًمؾعديد شمعرض اجلبؾ كتقجي ًمذًمؽ ومؼد وـموسمقر. 

ضمبؾ ـموسمقر يموكقا أن رسضمـديي ذم ومؽمة متلظمرة أسمؾلم د ىمد أيمَّ . و(391)واًمبنميي

وهذا سمدوره قموئد إمم شمراضمع مقارد اًمرهبون  ،(392)إيمثر ومؼًرا ذم اعمؿؾؽي

قموم ذم ـمؼميي واجلؾقؾ سمشؽؾ مؾحقظ سمعد ظمسورة يمؾ ممتؾؽوهتؿ 

 .(301)ه110/م0017

                                                           

(427) John of Ibelin, Le Livre des Assises, p. 615. 

(428) William of Tyre, A History of Deeds, vol. 2, pp. 466-7, 480-5, 489-91. Cf. 

also: Barber, Frontier Warfare, pp. 18-19; Pringle, The Churches of the 

Crusader, vol. 2, p. 66. 

أؿمور يقطمـو أسمؾلم إمم رسضمـديي ضمبؾ ـموسمقر سملهنؿ مـ أيمثر ومرق اًمرسضمـديي شمعرًضو ًمؾجػوف ذم  (392)

إرايض اعمُؼدؾمي، وأهنؿ ُيتوضمقن إمم دقمؿ اًمؽـقسي واًمتجور، سمقد أن إؿمورة أسمؾلم متلظمرة وضموءت 

ؼقط ضمبؾ ـموسمقر ذم أيدي اعمسؾؿلم، ورسمام يموكً إؿمورشمف إًمقفؿ مرضمحي ًمدور همٓء سمعد ؾم

اًمرسضمـديي اعمُمصمر ذم اًمػؽمة اًمسوسمؼي قمغم طمطلم، وأن مقارد رهبون ضمبؾ ـموسمقر يموكً ضعقػي ذم 

اًمؼرن اًمثوًمٌ قمنم سمعد ؾمؼقط ضمبؾ ـموسمقر ذم أيدي اعمسؾؿلم ممو قمرض رسضمـديي ضمبؾ ـموسمقر 

 ؼر واًمتؼشػ. اكظر:ًمتؾؽ احلوًمي مـ اًمػ

John of Ibelin, Le Livre des Assises, p. 615. 

(430) Delaville Le Roulx, Cartulaire général , vol. 2, p. pp. 897-8, no. 1; Bresc-

Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, pp. 83-

5, no. 24., pp. 310-11, no. 159, pp. 311-12, no. 160; Rohricht, Regesta, p. 

10, no. 51,p. 142, no. 531; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, 

no. 5, pp. 187-90, no. 61; Mayer, Die Urkunden, vol. 1, pp. 146-9, no. 31, 

vol. 2, pp. 745-9, 788, 980, nos. 438, 467, 597. 

 .917-911ًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، صوأيًضو: ؾمعقد ا
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قموم اهلجامت اإلؾمَلمقي قمغم ضمبؾ ـموسمقر واؾمؽمداده  -9

 هـ110م/0017

حمقط وظموصي اجلؾقؾ وـمؼميي ؿمامل ممؾؽي سمقً اعمؼدس وت مدن ؿمفد

ظموصي سمعد اؾمتقَلء و، واًمصؾقبقلمسؾؿلم طمروسًمو يمثػمة سملم اعمضمبؾ ـموسمقر 

ـفؿ مـ إطمؽوم مؽَّ ممو  هـ327/ؿمعبون م0013اًمصؾقبقلم قمغم قمؽو ذم مويق 

هذه ومقًمنم أوف ؿمورشمر وصػ ًمذا و 3(300)ىمبضتفؿ قمغم ـمؼميي ومو طمقهلو

مـ هذا أظمرى وختقمـو مع اعمسؾؿلم ومسؿقوت  ،تومخي ًمطؼمييسموعمُ اعمـطؼي 

واحلدود ضمبؾ ـموسمقر مـ خموضوت إردن وكتقجي ًمؼرب  .(309)اًمؼبقؾ

، قمَلوة قمغم وىمقع اجلبؾ قمغم اًمطريؼ اًمرئقس سملم دمشؼ اعمتقشمرة مع اعمسؾؿلم

قمـد مـ اجلبؾ إمم اًمشامل اًمغريب ومٍم واقمتقود اًمصؾقبقلم طمشد ضمققؿمفؿ 

أطمقوًكو مـ ضمبؾ ـموسمقر ل اًمغريب امشذم اًمد ـمؼميي كبع صػقريي أطمقوًكو وقمـ

 .(300)ًمؾفجامت اعمتؽررة مـ ىمبؾ اعمسؾؿلم ومنكف شمعرضأظمرى 

                                                           

 .020ومقًمنم أوف ؿمورشمر: آؾمتقطون اًمصؾقبل، ص( 300)

 .931-931ومقًمنم أوف ؿمورشمر: آؾمتقطون اًمصؾقبل، ص( 309)

شمرشمى قمغم وىمقع ضمبؾ ـموسمقر سموًمؼرب مـ ـمؼميي ومعوسمر إردن وخموضوشمف شمعرضف ًمؾفجقم ظمَلل  (300)

اًمعؿؾقوت اًمعسؽريي اًمتل ؿمـفو اعمسؾؿقن قمغم اًمصؾقبقلم واًمتل اؾمتفدومً ؿمامل اعمؿؾؽي، 

وشمعرضً اًمؼرى اًمتوسمعي ًمؾدير قمغم ضػتل إردن وذم ـمؼميي وصػد واًمـورصة وصػقريي ًمؾـفى 

و يموكً ؾموطمي ًمغوًمبقي اعمعورك اًمتل ظموضفو اعمسؾؿقن ضد اًمصؾقبقلم. وومضًَل قمـ واًمتخريى3 ٕهن

ذًمؽ ومؼد وىمع ضمبؾ ـموسمقر قمغم اًمطريؼ اًمرئقس سملم دمشؼ واًمؼوهرة ممو طمتؿ قمغم اًمعوسمريـ سمف أن 

يؿروا إمم اًمغرب مـ اجلبؾ، إضوومي إمم اقمتقود ضمققش اعمؿؾؽي أن حتتشد ذم مـطؼي كبع صػقريي سملم 

ًمـورصة، واكتفٍ اًمصؾقبققن شمؾؽ آؾمؽماشمقجقي مـذ وىمً مبؽر قمغم مو ورد ذم إؿمورة إظمػمة وا

كؼطي ًمتجؿع ضمققش اًمصؾقبقلم اًمؼودملم مـ قمؽو ومقًمنم أوف ؿمورشمر قمـ أن صػقريي يموكً 

وصقر ذم ـمريؼفؿ إمم ـمؼميي ومعوسمر إردن، وأيمده أًمؼمت أوف آظمـ سمروايتف قمـ اطمتَلل 

وىمد فمؾً هـ. 117/حمرم م0000ذم يقكقف  ورصهتؿ عمديـي ـمؼميياعمسؾؿلم جلبؾ ـموسمقر ظمَلل حم

يمؾ مـ ـمؼميي وصػقريي كؼطي ًمتجؿع ضمققش اعمؿؾؽي ذم اًمػؽمة اًمتوًمقي وطمتك معريمي طمطلم 

هـ، وهذا مو مـح ضمبؾ ـموسمقر مقىمعف اعمفؿ ذم مـطؼي طمدوديي متقشمرة ؿمفدت يمثػًما 110م/0017

ضوومي إمم شمقومر اعموء اًمعذب ذم ـمؼميي وهنر إردن مـ أوضمف اًمٍماع سملم اعمسؾؿلم واًمصؾقبقلم، إ
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وسمؿشوريمي إمػم ومـ أسمرز شمؾؽ اهلجامت ىمقوم ـمغتؽلم أمػم دمشؼ 

قمؼى ، وذًمؽ هـ111احلجي  يذ/م0000سمؿفومجي اجلبؾ ذم يقكقف مقدود 

وقمسؽرا ذم ـمؼميي واطمتَل أؾمػؾ اجلبؾ  قمغم اعمؾؽ سمؾدويـ إول اكتصورمهو

وسموًمرهمؿ مـ إؿمورة أًمؼمت أوف آظمـ  ،(303)ٕن اًمصؾقبقلم قمسؽروا ذم أقمَله

وهذا يعـل صعقد اعمسؾؿلم  (301)ًمرهبون وهتجػمهؿاعمسؾؿلم ًمؽؾ اإمم ىمتؾ 

ميمد ومشؾ اعمسؾؿلم ذم اًمسقطرة شمُ اسمـ اًمؼَلكيس روايي اجلبؾ ًمػعؾ ذًمؽ ومنن 

عمـع اعمسؾؿلم مـ  عمدة ـمقيؾياًمصؾقبقلم سمف اجلـقد قمغم أقمغم اجلبؾ ًمقضمقد 

وأديرهتؿ  ًمؾرهبوناعمسؾؿلم وسموًمتوزم صعقسمي وصقل  (301)آؾمتقَلء قمؾقف

 ثَلصميًمسمقد أن طمصور اعمسؾؿلم ًمؾجبؾ اًمذي اؾمتؿر  .سملقمغم اجلبؾ ويمـوئسفؿ

ؾتعطقش واًمتجقيع ًمقمرض اًمرهبون واجلـقد اًمصؾقبقلم واًمؼرويلم ؿمفقر 

وصقل كسحوب سمعد اضطر ـمغتؽلم إمم آصمؿ ، اًمؼتؾورسمام إرس أو 

ذم اًمتخؾص مـ  مـ ـمراسمؾس وأكطويمقي عمسوقمدة اعمؾؽ سمؾدويـشمعزيزات 

 .(307) ًمطؼميي وضمبؾ ـموسمقرؾمَلمل صور اإلاحل

                                                                                                                                    

وسمعض اًمقـوسمقع اًمؼريبي مـ صػقريي وضمبؾ ـموسمقر إمر اًمذي مـح ضمبؾ ـموسمقر أمهقي إؾمؽماشمقجقي 

 يمبػمة قمرضتف هلجامت يمثػمة. اكظر:

Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, no. 5; Albert of Aachen, 

Historia Ierosolimitana, vol. 1, pp. 839-43; The Russian Abbot Daniel, The 

Pilgrimage, pp.25-26, 60-61.Cf. also: William of Tyre, A History of Deeds, 

vol. 2, pp. 384-5, 472-3, 495-6. 

3 ومقًمنم 030، 099، 939، 909، 017-011اسمـ اًمؼَلكيس: ذيؾ شموريخ دمشؼ، صوأيًضو: 

اسمـ إصمػم: 3 913-912، 901-993، 020-011ن اًمصؾقبل، صأوف ؿمورشمر: آؾمتقطو

 .031-031، ص01اًمؽومؾ، ضمـ

 .011اسمـ اًمؼَلكيس: ذيؾ شموريخ دمشؼ، ص (303)

(435) Albert of Aachen, Historia Ierosolimitana, vol. 1, pp. 839-43 

 .011-011اسمـ اًمؼَلكيس: ذيؾ شموريخ دمشؼ، ص (301)

(437) Albert of Aachen, Historia Ierosolimitana, vol. 1, pp. 839-43 
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سمسقر اًمدير و ذم حتصلم وًمعؾ هذا مو دومع اًمرهبون إمم اًمتػؽػم ضمديّ 

اعمـحي اًمتل طمصؾقا ، وأقموهنؿ قمغم ذًمؽ هـ112/حمرم م0001ذم يقكقف  ىمقي

قمؾقفو ذم همرب أورسمو يمفبي مـ ريتشورد يمقكً يمَلسمريو، وشمسؾؿفو قمـ اًمدير 

ومؼد أومودوا مـ شمؾؽ وقمغم مو يبدو  .(301)يمؾ مـ اًمراهبلم مورشمـ وريـوًمد

اعمـحي وطمصـقا اجلبؾ وؿمقدوا طمقل اًمدير اًمَلشمقـل وإديرة إظمرى 

أؿمود هبو وًمقؿ اًمصقري  وإسمراج اًمؼقيي اًمتل صقـيجمؿققمي مـ إؾمقار احل

مـ ىمبؾ اعمسؾؿلم مل يتعرض اجلبؾ كػسف ٕيي هجامت وًمذا  3(302)ومقام سمعد

ؾجبؾ اعمؿؾقيمي ًمؼرى اًمم، سمقـام يموكً 0010ًمػؽمة ـمقيؾي شموًمقي رسمام طمتك قموم 

اعمسؾؿلم رضي هلجامت اعمـتنمة ذم ؿمامل اعمؿؾؽي ذم ـمؼميي واجلؾقؾ قمُ و

ـمؼميي واًمـورصة وسمقسون وظموصي اًمؼرى اًمقاىمعي قمغم ضػي إردن وتؽررة اعم

 .(331)وضمبؾ ـموسمقر

واًمؼرى اًمتوسمعي ًمف ًمؽثػم مـ هجامت صَلح ضمبؾ ـموسمقر وىمد شمعرض 

، (330)هـ110/م0017إمم  هـ0072/173ظمَلل اًمػؽمة مـ قموم  ـاًمدي

اًمتل ىمدرت مـ اخلسوئر سمؿدظمؾ اجلبؾ اًمشامزم يمثػًما وشمؽبدت ىمريي دسمقريي 

                                                           

(438) Pringle, The Churches of the Crusader, vol. 2, p. 65. 

(439) William of Tyre, A History of Deeds, vol. 2, p. 496. 

(440) William of Tyre, A History of Deeds, vol. 2, pp. 462-72, 474. 

(441) William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 489-91. Cf. also: Barber, 

Frontier Warfare, pp. 15-16. 

هوضمؿ صَلح اًمديـ ؿمامل ممؾؽي سمقً اعمؼدس قمدة مرات وومشؾ اًمصؾقبققن ذم اقمؽماضف، وـموًمً 

هموراشمف ـمؼميي وقمؽو قمَلوة قمغم دسمقريي واطمدة مـ أهؿ ىمرى اًمدير، واؾمؽمد ىمؾعي طموسمس ضمؾدك، 

هـ ضد ـمؼميي وسمقسون واًمـورصة وضمبؾ 171م/صػر 0072ق صمؿ يمثػ هجامشمف ذم أواظمر يقًمق

-039، 091-097، 091-093، 000-001، ص01ـموسمقر. اكظر:اسمـ إصمػم: اًمؽومؾ، ضمـ

 وأيًضو: .031

William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 468-70, 480-5, 489-91. Cf. 

also: Barber, Frontier Warfare, pp. 14-16. 
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اًمظفػم اًمزراقمل ، وشمعرض خؿسامئي أؾمػم سمخَلف اًمؼتغم واجلرطمكسم

سمقد أن  .(339)طمصـ اًمؼريي شمؿ شمدمػمً اعمحوصقؾ وبوهُن  ،ًمؾتخريى واحلرق

مـ  92ف صَلح اًمديـ ذم ي ؿمـَّ ذاًمهلجقم وأذؾمفو ا أىمقى شمؾؽ اهلجامت

ػ إطمدى ومرق يمؾَّ ، طمقـام هوضمؿ ـمؼميي واجلؾقؾ صمؿ هـ110/م0010ؾمبتؿؼم 

وومشؾ اًمصؾقبققن ذم إضمبوره قمغم آكسحوب . ضمبؾ ـموسمقرسمؿفومجي  ضمقشف

أكوب  -وسمسبى مرضف اًمذي أىمعده ذم اًمـورصة  -ظموصي أن سمؾدويـ اًمراسمع و

قمـف ضموي ًمقزيـون ذم ىمقودة اجلقش ومؾؿ يتعوون معف هموًمبقي اًمبوروكوت 

ػ ومرق ضمقشف وأومود صَلح اًمديـ مـ ذًمؽ ويمؾَّ  .ًمتضورب مقاىمػفؿ مـف

، وشمسؾؼً حقطي سموجلبؾ وسمحػمة ـمؼمييرى واًمبسوشملم واًمضقوع اعمُ سمؿفومجي اًمؼ

ضمبؾ ـموسمقر وهومجتف مـ قمدة ضمفوت، وًمؽـ قمجز أومرادهو إطمدى ومرق ضمقشف 

قمـ اًمقصقل ًمؾدير اًمَلشمقـل إيمثر حتصقـًو، وايمتػقا سمؿفومجي يمـقسي إًمقوس 

ىمد يمون هذا اًمدير  "...و وديرهو اًمصغػم وىمَليوشمف ٕهنو يموكً ظمورج إؾمقار

طمسـ حتصقـف سمسقر ذي أسمراج، وهـو ىموم همٓء مجقًعو سموًمدوموع اعمجقد قمـف أُ 

وأظمرضمقا اًمعدو اًمذي يمون ىمد شمسؾؼ اجلبؾ مـ يمؾ ضمقاكبف اعُمحوـمي 

 .(330)سموعمتوريس..."

ظموصي اًمـسوء وإـمػول ومشؾ سمعض أهومم اًمؼرى اعمجوورة و وىمد

واًمشققخ واًمعجزة ذم اًمقصقل ًمؾدير سمعدمو قمجزوا قمـ اهلروب إمم قمؽو 

وهمػمهو مـ اعمدن اًمسوطمؾقي، واظمتـؼ سمعضفؿ ذم أصمـوء شمداومعفؿ ًمؾقصقل إمم 

اًمدير اًمتامؾًمو ًمؾحاميي. وًمؽـ ؿمجوقمي اًمرهبون وشمؽوشمػ سمعض اًمؼرويلم مـ 

لم قمغم إؾمقار وإسمراج أهؾ اجلبؾ واًمؼرى اعمجوورة وشمصدهيؿ ًمؾؿسؾؿ

                                                           

(442) William of Tyre, A History of Deeds, vol. 2, pp. 496-7. 

(443) William of Tyre, A History of Deeds, vol. 2, p. 496. 



 ذم ضمبؾ ـموسمقر قمٍم احلروب اًمصؾقبقي اًمدير اًمَلشمقـل )اًمبـديمقتل(   917

 (دراؾمي وصموئؼقي)                      هـ110-320م/0011-0017

مـ أيمتقسمر  1أطمبطً حمووًمتفؿ واضطر اعمسؾؿقن إمم اًمرطمقؾ قمـ اجلبؾ ذم 

 .(333)ؿذم اؾمتدراج اجلقش اًمصؾقبل عمـوزًمتففؿ سمعد ومشؾ

وىمد وصػ وًمقؿ اًمصقري اهلجقم اإلؾمَلمل قمغم اًمدير اًمققكوين 

. وًمعؾ (331)سموًمؼسقة واحلدة شموريًمو اًمؼراء يتخقؾقن مو ومعؾف اعمسؾؿقن سموًمرهبون

ذم  اًمؼديس سمقلهذا مو دومع سموًمرهبون إمم قمؼد اشمػوق ذايمي أظمقيي مع دير 

ويرضمح سمريـجؾ أن هجقم صَلح اًمديـ قمغم اجلبؾ ووصقل  .(331)أكطويمقي

ضمـقده إمم دير اًمؼديس إًمقوس وكنمهؿ اًمرقمى واخلقف سملم اًمرهبون ضمعؾفؿ 

اًمؼديس وًمذا واومؼقا قمغم شمؾؽ اًمنمايمي مع رهبون دير  3يتخقومقن مـ اعمستؼبؾ

                                                           

(444) William of Tyre, A History of Deeds, vol. 2, p. 496. Cf. also: Runciman, 

History of the Crusades, vol. 2, p. 438. 

طموول وًمقؿ اًمصقري اؾمتجَلء اًمعقامؾ اًمتل أدت إمم هزيؿي اًمصؾقبقلم وشمعرض اًمؼرويلم 

ًمؾخطر، ومو ؾموىمف ذم ذًمؽ مو وصػف سمدهوء صَلح اًمديـ ذم اًمتحصـ ذم مـطؼي صخريي ممو صعى 

اًمؼتول قمغم اًمػرؾمون اًمصؾقبقلم اًمذيـ ومشؾقا ذم هذا اًمـقع مـ اعمعورك، إضوومي إمم اكؼسوم اًمصؾقبقلم 

ريؼلم أطمدمهو ُيميد ضموي ًمقزيـون اًمذي اظمتوره اعمؾؽ سمؾدويـ اًمراسمع زوضًمو ٕظمتف ووصًقو قمغم إمم وم

اعمؿؾؽي، وصموكقفام اًمبوروكوت وإمراء واًمؼودة اًمذيـ يمرهقا ىمقودشمف هلؿ وقمورضقه، وشمؼوقمسقا قمـ 

اًمتخريى اإلشمقون سملي قمؿؾ ُيعكم مـ ؿملكف. وأيمد اسمـ إصمػم أن اعمـطؼي اعمحقطي سموجلبؾ قموكً مـ 

سمسبى ُمداومي صَلح اًمديـ قمغم مفومجتفو سمعد كجوطمف ذم ضؿ طمؾى إمم ممتؾؽوشمف وطمصقًمف قمغم 

اًمدقمؿ مـ أمراء اًمشوم واجلزيرة وديور سمؽر، ومـ أهؿ هموراشمف قمؾقفو مو ىموم ذم ؾمبتؿؼم 

هـ طمقٌ هوضمؿ ؿمامل اعمؿؾؽي طمتك وصؾ إمم سمقسون ومو طمقهلو 172م/مجودى أظمرة 0010

اسمـ إصمػم: اًمؽومؾ، مم شمريمفو سمعدمو قمجز اًمصؾقبققن قمـ اًمتصدي ًمف. اكظر: واضطر أهؾفو إ

. أسمق ؿمومي )قمبد اًمرمحـ سمـ 031-039، 091-097، 091-093، 000-001ص، 01ضمـ

هـ(: اًمروضتلم ذم أظمبور اًمدوًمتلم اًمـقريي 111إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ اعمؼدد اًمدمشؼل، ت: 

. 033-000م، ص0227ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت،  ،9واًمصَلطمقي، حتؼقؼ: إسمراهقؿ اًمزيبؼ، ضمـ

 وأيًضو:

William of Tyre, History of Deeds, vol. 2, pp. 466-7, 480-5, 489-97. Cf. also: 

Barber, Frontier Warfare, pp. 18-19; Pringle, The Churches of the Crusader, 

vol. 2, p. 66. 

)445( Pringle, The Churches of the Crusader, vol. 2, pp. 81-82. 

(446) Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 910-11, no. 22. 
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هبدف اًمؾجقء إمم أكطويمقي وإجيود ملوى ًمؾرهبون إذا مو كجح اعمسؾؿقن سمقل 

وذًمؽ وومًؼو عمو اشمػؼ قمؾقف اًمرهبون ذم  ،ذم آؾمتقَلء قمغم اجلبؾ مستؼبًَل 

 .(337)اًمعوم ذاشمف ذم اًمديريـ

عُمحقطي سمجبؾ وؿمـً ضمققش صَلح اًمديـ قمدة هجامت قمغم اعمـطؼي ا

ـموسمقر ذم اًمػؽمة اًمتوًمقي سموًمؼرب مـ ـمؼميي طمقـام هوضمؿ سمقسون وامتؾؽفو وهمـؿ 

مو ومقفو وواصؾ هموراشمف طمتك وصؾ إمم قمؽو، يمام هوضمؿ ضمـلم واًمؾجقن ؾمـي 

هـ. صمؿ هوضمؿ اعمـطؼي مـ ضمبؾ ـموسمقر إمم سمقسون ظمَلل محؾتف ضد اًمؽرك 171

ضً ـمؼميي ومو طمقهلو هـ، ومرة أظمرى شمعرَّ 111واًمشقسمؽ ذم رسمقع قموم 

ًٓ ٓكؼسوم اًمصؾقبقلم قمغم أكػسفؿ ٕهنؿ مل 119ًمؾفجقم قموم  هـ اؾمتغَل

 Baldwin V ofسمؾدويـ اخلومس يرشمضقا سمقصويي ريؿقكد اًمثوًمٌ قمغم 

Jerusalem (179-119/0011-0077هـ)خلقومفؿ مـ أـمامقمف   (331)م

اكؼسوم ذم اعمؾؽ وموًمتؿس ريؿقكد مسوقمدة صَلح اًمديـ، وموؾمتغؾ اعمسؾؿقن 

 .(332)اعمدمرة وهومجقا ـمؼميي وؿمـقا قمؾقفو اًمؽثػم مـ اًمغوراتاًمصؾقبقلم 

ؿمامل اعمؿؾؽي طمتك كجح مدن وشمقاصؾً هجامت صَلح اًمديـ قمغم 

/رسمقع أول م0017ضمبؾ ـموسمقر واعمـطؼي اعمحقطي سمف ذم يقكقف اؾمؽمداد ذم 

ذم طمطلم قموم أحلؼفو سموًمصؾقبقلم كتقجي ًمؾفزيؿي اًمؽورصمقي اًمتل  هـ110

سمؼقي وؾمؽمداد ؼؾعي اًمػقًمي كذيًرا سماؾمؽمداد اعمسؾؿلم ًمهـ، ويمون 110م/0017

                                                           

)447( Pringle, The Churches of the Crusader, vol. 2, p. 66. 

سمؾدويـ اخلومس: هق اسمـ ؾمقبقَل اسمـي قمؿقري إول، وىمد كصبف ظموًمف سمؾدويـ اًمراسمع وًمًقو ًمعفده،  (331)

طمؽؿ ممؾؽي سمقً اعمؼدس سمعد ووموشمف وهق ـمػؾ ذم اًمسودؾمي حتً وصويي ريؿقكد اًمثوًمٌ،  وشمقزم

همػم أن سمؾدويـ شمقذم سمعد شمسعي ؿمفقر مـ وٓيتف ًمؾعرش. اكظر: جمفقل: ذيؾ وًمقؿ اًمصقري، 

 . وأيًضو:039-030، ص301 اسمـ إصمػم: اًمؽومؾ، ضمـ30، 91-99ص

William of Tyre, A History of Deeds, vo. 2, pp. 501-503. 

 .033-039، 091، 009، ص01( اسمـ إصمػم: اًمؽومؾ، ضمـ332)
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وٓ . (311)ذم ؿمامل اعمؿؾؽي سمام ذم ذًمؽ ضمبؾ ـموسمقراًمقاىمعي اعمدن واحلصقن 

يقضمد دًمقؾ قمغم شمعرض صَلح اًمديـ ًمؽـقسي اًمتجكم ذم ضمبؾ ـموسمقر، 

قصػ يوىمقت احلؿقي ًمؽـقسي اًمتجكم سمجبؾ سمواؾمتدل سمريـجؾ قمغم ذًمؽ 

سموٓشمسوع واًمعامرة احلسـي ممو يرضمح قمدم شمعرض  هـ0991/199قموم ـموسمقر 

. سمقد أن أيمؼم ظمسورة مـل هبو اًمرهبون ومؼداهنؿ (310)اًمؽـقسي ٕيي أقمامل ختريى

اهلبوت واعمـح اًمتل طمصؾقا قمؾقفو ذم ـمؼميي واجلؾقؾ  ويمؾجلبؾ ـموسمقر 

رد اًمرهبون اًمَلشملم مـ هـ، وـم110م/0017و قموم هلصَلح اًمديـ داد سموؾمؽم

ضمبؾ ـموسمقر، وذًمؽ كتقجي ـمبقعقي ٕكف مل يؽـ ًمؾصؾقبقلم سمشؽؾ قموم ورهبون 

ضمبؾ ـموسمقر سمشؽؾ ظموص أي كػقذ ذم ـمؼميي واجلؾقؾ وسمقً اعمؼدس وكوسمؾس 

 .(319)ومو وراء إردن سمعد أن ومؼدوا ممتؾؽوهتؿ
                                                           

مل يسؼط ضمبؾ ـموسمقر ذم أيدي اعمسؾؿلم ؾمقى سمعد هزيؿي اًمصؾقبقلم ذم معريمي طمطلم، ويمون  (311)

اعمسؾؿقن ىمد اؾمتقًمقا ىمبؾ ذًمؽ مبوذة قمغم ـمؼميي وقمؽو واًمـورصة وصػقريي وؾمبسطقي وكوسمؾس 

وطمرص اًمبطريرك هرىمؾ قمغم إسمَلغ اًمبوسمقيي سمسؼقط سمقً اعمؼدس واًمػقًمي صمؿ ضمبؾ ـموسمقر وهمػمه. 

اكظر: إصػفوين: اًمػتح  ويمثػم مـ اعمدن واًمـقاطمل اًمتوسمعي ًمؾؿؿؾؽي ومـ سمقـفو ضمبؾ ـموسمقر.

-017، 011، ص01اسمـ إصمػم: اًمؽومؾ، ضمـ3 003، 001، 17-11، 11-17اًمؼيس، ص

، 03، ضمـ102، ص1قمشك، ضمـاًمؼؾؼشـدي: صبح إ 30193 اًمبـداري: ؾمـو اًمؼمق، ص071

 . وأيًضو:12ص

Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 324-7, no. 149; Kedar, Ein Hilferuf 

aus Jerusalem, pp. 120-2. 

)451( Pringle, The Churches of the Crusader, vol. 2, p. 67. 

(452) Delaville Le Roulx, Cartulaire général , vol. 2, p. pp. 897-8, no. 1; 

Rohricht, Regesta, p. 10, no. 51; Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 

92-9, no. 5, pp. 187-90, no. 61; Mayer, Die Urkunden, vol. 1, pp. 146-9, 

no.31. 

هتؿ ويمـوئسفؿ ومؼد اًمعديد مـ رؤؾموء إؾموىمػي وإؾموىمػي ورؤؾموء اًمؽـوئس وإديرة أؾمؼػقو

وأديرهتؿ ومجقع اًمعوئدات اًمتل اقمتودوا احلصقل قمؾقفو كتقجي ًمسؼقط ممؾؽي سمقً اعمؼدس ذم أيدي 

هـ، وـُمرد رضمول اًمديـ مـ اًمبَلد اًمتل اؾمؽمدهو اعمسؾؿقن، واكتؼؾ 110م/0017اعمسؾؿلم قمؿ 

ًٓ صمؿ اكتؼؾ سمعضفؿ إمم قمؽو سمعد اؾمتعودة احلؿؾي اًمصؾق بقي اًمثوًمثي هلو. وىمد هموًمبقي همٓء إمم صقر أو

زاًمً هموًمبقي اعمرايمز إؾمؼػقي قمدا ىمقسوريي وصقر وقمؽو، سمقـام اؾمؽمد اعمسؾؿقن سموىمل إؾمؼػقوت 
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وأقمودوا  فوقاًمصؾقبقلم ًمعودة واكتؼؾ اًمرهبون سمعد ذًمؽ إمم قمؽو سمعد اؾمت

، وسموًمرهمؿ مـ ظمضقع ضمبؾ ـموسمقر ًمؾسقودة (310)ؾمقس ديرهؿ ومقفولشم

اإلؾمَلمقي واكتؼول اًمرهبون إمم قمؽو ومنهنؿ اطمتػظقا سمبعض طمؼقىمفؿ 

، ظمصقًصو ظموصي قمؽوضعي ًمؾسقودة اًمصؾقبقي ووأمَليمفؿ ذم اعمدن اخلو

طمطلم معريمي دير هلو سمعد اًمإزم طمقوزة اًمتل أؿمورت اًمقصموئؼ اًمعؼورات واعمـوزل 

ق سمؽثػم مو اطمتػظقا سمف ٓقمتامد ور وماًمدي. سمقد أن مو ومؼده رهبون (313)وشمقاسمعفو

، ؾبً مـفؿ ذم ـمؼميي واجلؾقؾاًمؼرى اًمتل ؾُم  زراقميريع اىمتصودهؿ قمغم هموًمبقي 

وًمؽـ مل يؼػ اًمبوطمٌ قمغم  (311)و يمون ًمؾدير ىمرى ذم قمؽو وصػقرييطمؼّ 

سمام طموزوه ذم ـمؼميي وًمـ شمؼورن  قمَلىمتفو سمرهبون اًمدير سمعد معريمي طمطلم

 .(311)واجلؾقؾ

                                                                                                                                    

إظمرى. وصورت قمؽو مريمًزا اؾمؿًقو ًمبطريرك سمقً اعمؼدس اًمذي امتدت ؾمؾطتف قمغم رئوؾمي 

اًمَلشملم اعمُؼقؿلم  أؾمؼػقي اًمـورصة ورئوؾمي أؾمؼػقي ىمقسوريي وأؾمؼػقي قمؽو، ومضًَل قمـ رضمول اًمديـ

 ذم أرؾمقف وطمقػو ويوومو ومجقع اعمدن واًمؼرى اًمتل أىمر صؾح اًمرمؾي ظمضققمفو ًمؾصؾقبقلم. اكظر:

Bresc-Bautier, Le Cartulaire du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, pp. 

83-5, no. 24., pp. 310-11, no. 159, pp. 311-12, no. 160; Rohricht, Regesta, p. 

142, no. 531; Mayer, Die Urkunden, vol. 2, pp. 745-9, 788, 980, nos. 438, 

467, 597. Cf. also: Smail, Crusader warfare, p. 101. 

 .917-911وأيًضو: ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، ص

(453) Hamilton, The Latin Church, p. 300. 

)454( Delaville Le Roulx, Inventaire de pièces de Terre Sainte de l’ordre de 

l’Hôpital, p. 75, no. 195; Mayer, Die Urkunden, vol. 2, p. 651, no. 379; pp. 

1061-6, 1351, nos. 645, 773; Prutz, Eilf Deutschordens-Urkunden, p. 387, 

no. 2; Delaborde, Chartes, pp. 123-5; Coureas, Nicholas and Schabel, 

Christopher, The Cartulary, pp. 138-40, no. 43. 

(455) Delaville Le Roulx, Cartulaire general, vol. 2, pp. 897-8, no. 1; Hiestand, 

Papsturkunden für Kirchen, pp. 92-9, no. 5, pp. 187-90, no. 61; Mayer, Die 

Urkunden, vol. 1, pp. 146-9, no. 31; Rohricht, Regesta, p. 10, no. 51. 

اكتؼؾ رهبون ضمبؾ ـموسمقر إمم قمؽو سمعد اؾمتعودة احلؿؾي اًمصؾقبقي اًمثوًمثي هلو، وًمؽـفؿ مو سمرطمقا  (311)

اًمتػؽػم ذم اًمعقدة إمم ضمبؾ ـموسمقر سموًمرهمؿ مـ ومشؾ احلؿؾي اًمثوًمثي ذم اؾمتعودشمف، وىمد طمصؾقا آكذاك 



 ذم ضمبؾ ـموسمقر قمٍم احلروب اًمصؾقبقي اًمدير اًمَلشمقـل )اًمبـديمقتل(   920

 (دراؾمي وصموئؼقي)                      هـ110-320م/0011-0017

                                                                                                                                    

اًمذي وهبفؿ  Maria de Costaققكوين دير اًمؼديسي مريؿ اًمقمغم ىمؾقؾ مـ اهلبوت واعمـح أمهفو 

هـ. 110م/ذي احلجي 0911اًمؽودريـول سمطرس مـ مورؾمقؾقق ذم اًمؼسطـطقـقي ذم يقًمقق إيوه 

وطموول سمعض ومرؾمون احلؿؾي اًمصؾقبقي اًمراسمعي اًمذيـ شموسمعقا اًمرطمؾي إمم اًمنمق مفومجي ـمؼميي 

ـموسمقر، وطمقـام ومشؾقا ذم هـ سمقد أن اعمؾؽ اًمعودل اطمتشد هلؿ ذم ضمبؾ 111م/0910وإردن قموم 

اؾمتدراضمف ًمَلؿمتبوك معفؿ اضطروا إمم اًمصؾح ورطمؾقا. وىمد أدرك اًمعودل ظمطقرة مقىمع ضمبؾ 

هـ، ممو أصمور اؾمتقوء اًمصؾقبقلم وطمثفؿ 101م/0901ـموسمقر ومعزم قمغم سمـوء ىمؾعي ىمقيي ذم اجلبؾ قموم 

مل3 وًمذا هومجتفو قمغم مفومجتفو ًمؼرهبو اًمشديد مـ قمؽو وًمسقطرهتو قمغم اًمطريؼ اعمٍمي اًمشو

سموعمـوضمقؼ واؾمتؿروا ذم طمصورهو عمدة ؾمبعي قمنم يقًمو وأوؿمؽقا قمغم  احلؿؾي اًمصؾقبقي اخلومسي

آؾمتقَلء قمؾقفو سمعد متؽـفؿ مـ ؾمقرهو، وًمؽـفؿ قمجزوا قمـ اظمؽماق سموب اهلقا اًمذي يمدي إمم 

دوموع قمـفو ىمرر مدظمؾ اًمؼؾعي واكسحبقا. وطمقـام أدرك اًمعودل ظمطقرة مقىمع اًمؼؾعي وقمجزه قمـ اًم

هـ عمـع اًمصؾقبقلم مـ مفومجتفو مستؼبًَل، وًمإلومودة مـ طمومقتفو ذم رد 101م/0902هدمفو ؾمـي 

 اًمصؾقبقلم قمـ دمقوط.

وىمد ؿمقد سمعض اًمرهبون اهلـغوريلم مصغم صغػم ذم اجلبؾ سمؿتؼه اشمػوق يوومو اًمذي قمؼده ومرديريؽ 

م، سمقـام قمزف اًمرهبون اًمبـديمتققن قمـ اًمعقدة ًمؾجبؾ 0992سمرسموروؾمو اًمثوين مع اعمؾؽ اًمؽومؾ قموم 

سمشؽؾ يمومؾ سمعدمو أدريمقا صعقسمي اؾمتعودة طمقوة اًمرهبـي ذم اجلبؾ يمسوًمػ قمفدهو، وذًمؽ قمغم 

هـ ذم ؾمؾطـي اعمؾؽ اًمصوًمح. 131م/0930ًمرهمؿ مـ شمسؾؿفؿ ضمبؾ ـموسمقر سمشؽؾ رؾمؿل قموم ا

وأيمد هـ، 199م/0911وشمليمد امتَليمفؿ ًمؾجبؾ سموٓشمػوق اًمذي قمؼده اعمامًمقؽ مع اًمصؾقبقلم قموم 

. وطمقـام أرص اًمرهبون قمغم اًمبوسمو أًمؽسـدر اًمراسمع طمقـفو يمؾ طمؼقق اًمرهبون اًمسوسمؼي ذم ضمبؾ ـموسمقر

أًمؽسـدر اًمراسمع وسمؿقاومؼي اًمرهبون ضمبؾ ـموسمقر سمؽؾ طمؼقىمف وهبوشمف ة ًمؾجبؾ ومؼد مـح قمدم اجلقد

 Cartulaireإمم اإلؾمبتوريي اًمذيـ اطمتػظقا سملرؿمقػ اًمدير ضؿـ أرؿمقػفؿ اعمعروف سموؾمؿ 

général de l'ordre des Hospitaliers de St Jean de Jérusalem صمؿ أقمؾـ .

هـ سمعد مـح 110م/0910غم ضمبؾ ـموسمقر ويمـوئسف قموم هـري أؾمؼػ اًمـورصة طمؼقىمف إؾمؼػقي قم

اجلبؾ ًمَلؾمبتوريي. وىمد صدق فمـ اًمرهبون ذم شمصوقمد إظمطور اعمحقطي سموجلبؾ طمقـام ىموم اًمسؾطون 

اًمظوهر سمقؼمس سموؾمؽمداد اجلبؾ وـمرد مـف سمعض اًمرهبون اهلـغوريلم وهمػمهؿ اًمذيـ قمودوا إًمقف. 

أؿمور إمم أصمور اًمبوىمقي مـ إديرة واًمؽـوئس اًمؼديؿي ذم  وطمقـام زار سمقريمفورد اجلبؾ ومقام سمعد ومنكف

اجلبؾ، وأؿمور إمم حتقل سمؼويو اًمؼصقر وإسمراج واعمبوين إظمرى إمم أمويمـ مفجقرة وحتقًمً إمم 

ملوى ًمؾحققاكوت اعمتقطمشي. وأيمد هورف إمر ذاشمف ذم أصمـوء رطمؾتف إمم اًمنمق ذم ومؽمة متلظمرة 

وىمد قمود اًمرهبون اًمؽوصمقًمقؽ إمم اجلبؾ ؾمقى أـمَلل إسمـقي اًمؼديؿي. طمقـام مل جيد ذم ضمبؾ ـموسمقر 

هـ سمنذاف اعمفـدس 0039م/0293هـ وايمتؿؾ شُمشقد يمـقستفؿ قموم 0912م/0170قموم 

آيطوزم أكطقكقق سمورًمقشميس وسمرقمويي اًمرهبون اًمػركسقسؽون، وؿمقد إرذويمس يمـقسي متقاضعي ذم 

 ي إًمقوس اًمؼديؿي. اكظر:هـ قمغم أكؼوض يمـقس0971م/0119اجلبؾ قموم 

Delaville Le Roulx, Cartulaire général, vol. 2, pp. 778-9, no. 2729, pp. 815-

17, no. 2822, pp. 823-5, no. 2829, p. 825, no, 2830, pp. 825-6, no. 2831, pp. 

826-8, vo. 2, pp. 897-8, no. 1, pp. 912-13. no. 24,; James of Vitry, Lettres, 
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وسمشؽؾ قموم ومؼد يمون ًمؾفجامت اًمتل ؿمـفو اعمسؾؿقن قمغم ضمبؾ ـموسمقر 

ًمعجز اًمرهبون ضمتامقمقي آىمتصوديي وذم اًمـقاطمل آاًمعديد مـ أصمور اًمسؾبقي 

كتقجي ًمؾغورات اعمتؽررة اًمتل واًمرضائى إظمرى ضمبويي رضيبي اًمعشقر قمـ 

و يعـل ظمسورة ًمؾريع ؿمـفو اعمسؾؿقن قمغم احلؼقل وأشمؾػتفو وأطمرىمتفو مم

واًمدير صؾقبقلم سمعومي اًمتل يموكً مـ أهؿ مصودر اًمدظمؾ ًمؾ وإصقل

ػمه مل شمستؼر ، ورسمام ٕضمؾ هذا وهم(317)اًمَلشمقـل ذم ضمبؾ ـموسمقر سمخوصي

ظموصي ذم اًمـورصة وـمؼميي اًمتل شمعرضً قموئدات اإلىمطوقموت اًمؽـسقي و

وىمد اىمؽمكً شمؾؽ اهلجامت  .(311)وسمصقرة دائؿي ًمؾفجامت واهلجامت اعمضودة

معريمي طمطلم  ًذم اًمػؽمة اًمتل ؾمبؼ اًمديرتقىمػ كؿق ممتؾؽوت سمواًمغورات 

 .(312)هلو اًمديرتؾؼل واهلبوت اًمتل ضمرت اًمعودة سم اعمـحكتقجي ًمؽماضمع  مبوذة

ـ سمذل اعمـح ا قمؾقك وإمراء شمقىمػقويمون مـ أهؿ أؾمبوب شمؾؽ اًمظوهرة أن اعمُ 

سمسبى ظمسوئرهؿ اًمؽثػمة ومـوزقموهتؿ  ىمطوقموت ًمؾؽـوئس وإديرةواإل

، سمقـام شمقىمػً شمؾؽ اعمـح متوًمو ذم ومؽمة احلروب اًمتل اؾمتؿرت مـ اعمتؽررة

 .(311)هـ111م/0029هـ وطمتك صؾح اًمرمؾي 110م/0017طمطلم 

  

                                                                                                                                    

pp. 101-11, no. 4; Burchard of Mount Sion, A Description of the Holy Land, 

pp. 43-5; Matthew of Paris, English History from the year 1235 to 1273, 

trans. by. J. A. Gilles, vol. 1, (London, 1889), pp. 365-6; Harff, The 

Pilgrimage, p. 228. Cf. also: Hamilton, The Latin Church, p. 101, note 2; 

Pringle, The Churches of the Crusader, vol. 2, p. 65-1, 80-3. 

 .321، ص30 اًمؼؾؼشـدي: صبح إقمشك، ضمـ920، ص01اسمـ إصمػم: اًمؽومؾ، ضمـوأيًضو: 

(457) Hamilton, The Latin Church, pp. 146-7. 

 .911ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، ص (311)

(459) Hiestand, Papsturkunden für Kirchen, pp. 324-7, no. 149; Kedar, Ein 

Hilferuf aus Jerusalem, pp. 120-2. 

 .910ؾمعقد اًمبقشووي: اعمؿتؾؽوت اًمؽـسقي، ص (311)
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 :اًمبحٌ كتوئٍ

قمغم قمدة كتوئٍ يؿؽـ إجيوزهو ػ اًمبوطمٌ مـ ظمَلل دراؾمتف هلذا اعمقضقع وىم

 ومقام يكم:

مل يؽـ اًمدير اًمَلشمقـل اًمبـديمقتل هق اًمدير اًمقطمقد ذم ضمبؾ ـموسمقر سمقد أكف  .0

جمؿؾ اهتامم اًمصؾقبقلم ذم سمقً اعمؼدس واإلمورات، وسموًمرهمؿ طمصؾ قمغم 

ي اًمتل وًمؽـفو مل حتظ سموٕمهقوأرصمقذيمسقي مـ شملؾمقس أديرة أظمرى ٓشمقـقي 

 اعمؽوكي اًمديـقي ومصودر اًمتؿقيؾ. مـ طمقٌ هبو اًمدير اًمبـديمقتل طمظل

اًمؼريى مـ طمصؾ اًمدير قمغم أمهقتف اًمسقوؾمقي مـ وىمققمف ذم ضمبؾ ـموسمقر  .9

 معوسمر إردنواًمصؾقبقلم واىمؽماسمف مـ ـمؼميي واعمسؾؿلم اعمتقشمرة سملم دود احل

ودمشؼ مريمز اًمثؼؾ اًمسقود واًمعسؽري ًمؾؿسؾؿلم ذم اًمـصػ اًمثوين مـ 

اًمؼرن اًمثوين قمنم، ومضًَل قمـ وىمقع اجلبؾ قمغم اًمطريؼ اًمرئقس سملم اًمؼوهرة 

اًمتجوريي سملم سموديي ـمؼميي وقمؽو اًمتل يتقؾمطفام اجلبؾ اًمؼقاومؾ وشمردد ودمشؼ 

ؽريي ىمقيي قمسوقمدة يسفؾ حتصلم ضمبؾ ـموسمقر واختوذه ىميمام  ومـ صمؿ اًمدير.

 غم اًمطرق واعمسوًمؽ اعمورة سموجلبؾ.قميؿؽـفو ومرض ؾمقطرهتو 

ل قاًمذي ُياعمؼدس  مـ اىمؽماكف سمحودث اًمتجكِم شمـبع إمهقي اًمديـقي ًمؾدير  .0

ضمقدومري وسمؾدويـ يمؾ مـ اقمؽمف وًمذا  ن ذيمراه ذم اجلبؾ يمؾ قموم3قاعمسقحق

اًمػؽمة ذم ذم اجلؾقؾ وـمؼميي إول وشمـؽريد سمحؼقق اًمدير وممتؾؽوشمف 

طمصؾ اًمدير قمغم اًمؽثػم مـ اعمـح مـ ، وهـ111-320/م0011-0017

إرايض واًمعؼورات واهلبوت اًمعقـقي واًمـؼديي ذم مدن ـمؼميي واجلؾقؾ 

وًمتؿقيؾ اًمَلزم ٓؾمتؿرار أمدهؿ سمؾرهبون ومؼقموت احلقوة ًمر وومَّ وهمػمهو ممو 

قمغم مو وىمد أومودت وصموئؼ اًمدير سمحصقل رهبوكف  احلقوة اًمديريي ذم اجلبؾ.

يػقق اخلؿسلم ىمريي ذم ـمؼميي واجلؾقؾ وهمػممهو، ظمَلوًمو ًمؾعؼورات واهلبوت 

وذم اًمعقـقي واًمـؼديي اًمتل شمؾؼوهو اًمرهبون ذم قمؽو وضمبؾ احلوج ذم ـمراسمؾس 

 وًمؽـ قمغم كطوق ضقؼ. ،وشمقركتقيمَلسمريو  هتو ذمأورسمو ذا
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شمعددت اعمزارات اًمتل طمقاهو اجلبؾ واعمرشمبط هموًمبقفو سموًمتجكم وسموًمسقد  .3

ويمفػ مؾؽل  ويمـقسي اًمتجكم طمقٌ دير اًمتجكِم  -قمؾقف اًمسَلم-اعمسقح 

اًمتل ؿمفدهتو اًمؼرى  ومعجزاشمف -قمؾقف اًمسَلم-صودق وآصمور ىمدم اعمسقح

وًمي وًمذا شمردد اًمرطمَّ  3ودسمقريي وهمػمهو كويـاعمحقطي سموجلبؾ ذم إكدور و

 ومزارات اجلبؾ اًمتجكِم ؿقضع سم وج قمغم اجلبؾ واًمدير ًمؾتؼمكواحلجَّ 

-اعمسقح سموًمسقد يمؾ مو ًمف قمَلىمي ؾمقا لم ىمدَّ إورسمقظموصي أن وإظمرى 

 ومتعؾؼوشمف وروموت اًمؼديسلم ومتعؾؼوهتؿ. -قمؾقف اًمسَلم

قمنم رئقًسو شمقًمقا رئوؾمتف ظمَلل صمـل اوىمػ اًمبوطمٌ ذم وصموئؼ اًمدير قمغم  .1

وىمد ؾمؼطً أؾمامء سمعضفؿ ، هـ172-320/م0010-0011اًمػؽمة 

ظمَلل سمعض اًمػؽمات كتقجي ًمعدم شمقومر اعمعؾقموت ذم اًمقصموئؼ واعمصودر، 

وضعً اًمدير حتً ويموكً قمَلىمي رؤؾموء اًمدير ـمقبي سموًمبوسمقيي اًمتل 

وأؾمبغً قمغم رئقسف اًمعبوءة إؾمؼػقي، يمام يموكً قمَلىمتفؿ ـمقبي  ومحويتف

ؼدس سموؾمتثـوء ومؽمة سمطريريمي ضمبؾلم سمؿؾقك سمقً اعمؼدس وسمطوريمي سمقً اعم

أوف أرًمس اًمذي اكتزع صَلطمقوت رئقس اًمدير ومـح سمعضفو ًمـػسف 

 ٕؾمؼػ اًمـورصة.وسمعضفو أظمر 

ضد اًمؼقؿلم قمغم معورك ذؾمي وـمقيؾي اًمـػس اًمدير ظموض رهبون  .1

ومؾؽقي اًمؽـوئس يمـقسي اًمؼقومي وأؾمؼػقي ـمؼميي طمقل سمعض اًمعشقر 

طمؼقىمفؿ اعمتـوزع اًمدوموع قمـ ذم وىمقة صَلسمي ، وأسمدى اًمرهبون إسمروؿمقي

وظموض اًمرهبون مـوزقموت  قمؾقفو، ومل يؼبؾقا سمليي شمسقيي همػم قمودًمي.

أظمرى قمغم اًمعشقر وطمدود احلؼقل واًمبسوشملم واًمؼرى اًمتل طموزوهو ذم 

حمقط اجلبؾ ذاشمف وشمؿ شمسقيتفو ضمبؾ احلوج ذم ـمراسمؾس وذم قمؽو و

 سمحصقهلؿ قمغم طمؼقىمفؿ.

زادت اهلبوت واعمـح اًمتل طمصؾ قمؾقفو رهبون اًمدير ذم سمدايي اًمؼرن اًمثوين  .7

اًمؽقوكوت اًمصؾقبقي ىمقيي، صمؿ سمدأت ذم قمنم ومرطمؾي اًمتلؾمقس وىمتام يموكً 
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و واكخػضً ىمقؿي اعمـح واهلبوت اًمتل طمصؾقا قمؾقفو اًمتـوىمص شمدرجيقّ 

طمتك  طمطلم وسمعدهومعريمي طمتك اكؼطعً متوًمو ذم اًمػؽمة اًمتل ؾمبؼً 

قموم وـمردوا اًمرهبون مـ اجلبؾ اؾمؽمد اعمسؾؿقن اجلبؾ وأديرشمف ويمـوئسف 

وموكتؼؾقا ، ممتؾؽوهتؿ ذم اجلبؾ وـمؼميي يمؾوطمرمقا مـ  هـ110م/0017

وذًمؽ وومًؼو  ،إمم قمؽو وشمـوىمصً اهلبوت اًمتل اقمتودوا احلصقل قمؾقفو متوًمو

أومؼدت اًمتل أطموـمً هبؿ وًمألوضوع اًمسقوؾمقي وإمـقي اعمتقشمرة 

 سمقً اعمؼدس.اًمصؾقبقلم ممؾؽي 

اعمسؾؿلم قمغم اًمدير ذم رصاقمفؿ ضد اًمصؾقبقلم ومؾؿ سموًمرهمؿ مـ هجامت  .1

يثبً ًمدى اًمبوطمٌ شمعرض اعمسؾؿلم ذم ومؽمة اًمبحٌ ًمؾرهبون سملذى 

متعؿد قمغم مو أؿمور أًمؼمت أوف آظمـ مـ ىمتؾ اعمسؾؿلم ًمؾرهبون قموم 

اجلبؾ قمجز اعمسؾؿلم قمـ صعقد وذًمؽ سموًمرهمؿ مـ  هـ111/م0000

طمقـفو ومـ صمؿ صعقسمي اًمقصقل ًمؾرهبون، يمام مل يتعرض اعمسؾؿقن 

 هـ110م/0017ًمألديرة واًمؽـوئس ذم اجلبؾ سمعد اؾمؽمداد اجلبؾ قموم 

س اجلبؾ وأديرشمف قموم صػ يوىمقت احلؿقي ًمؽـوئٕن و

يعؽس وضمقد شمؾؽ إسمـقي سمحوًمي ـمقبي وأهنو مل شمتعرض  هـ199/م0991

 .ًمؾتدمػم واًمتخريى

اعمسقحقلم اعمحؾقلم رهبون مزارقملم مـ اًمػَلطملم اعمسؾؿلم واؾمتخدم اًم .2

ذم زراقمي هبوت  مـ أهوزم اًمؼرى اًمتل طموزوهو أو مـ اًمؼرى اعمجوورة هلو

وشمشػم سمعض اًمقصموئؼ إمم وضمقد  ،إرايض اًمزراقمقي اًمتل طمصؾقا قمؾقفو

قمَلىمي ىمريبي ومبوذة سملم اًمرهبون واًمػَلطملم سموًمرهمؿ مـ اًمرضائى اًمتل 

قر ورضيبي اإلطمصوء اًمسـقي أًمزم هبو همٓء اًمػَلطملم وأمهفو اًمعش

 وهمػمهو.
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 اعمَلطمؼ

 اعمؾحؼ إول

وذًمؽ ذم جمؿع اًمَلشمػمان  ،مرؾمقم اًمبوسمو سمسؽول اًمثوين سمشلن دير ضمبؾ ـموسمقر

 .(310)م0010يقًمقق  92اًمثوين 

د اًمبوسمو م( ذم اًمَلشمػمان. أيمَّ 0010ذم يقم )اًمتوؾمع واًمعنميـ مـ يقًمقق 

جلػمارد رئقس إؾموىمػي ورئقس دير ضمبؾ  Paschal IIسموؾمؽول اًمثوين 

احلؼقق إؾمؼػقي وإسمروؿمقي قمغم يمؾ إىمؾقؿل اجلؾقؾ وـمؼميي.  يمؾـموسمقر 

وأن ُيدد إقمقود  ،سمو احلؼ ذم ارشمداء اًمعبوءة إؾمؼػقيوىمد مـحف اًمبو

واعمـوؾمبوت اًمتل جيى أن يرشمدهيو ظمَلهلو. وىمد وضع سموؾمؽول اًمثوين اًمدير 

طمؼقق وممتؾؽوت اًمدير اًمتل وهبفو ًمف  يمؾد اًمبوسمو حتً احلاميي اًمبوسمقيي. وأيمَّ 

يمؾ مـ ضمقدومري أوف سمقيقن وظمؾقػتف سمؾدويـ إول. وىمد وضع اًمبوسمو 

ؿي سموًمؼرى وإمويمـ اًمتل جيى أن شمؽقن شموسمعي ًمؾدير واعمؿثؾي ذم: أمويمـ ىموئ

،  Sisara قمـد ؾمػح ضمبؾ ـموسمقر: دامقي، ؾموروكقي، يمػرؾمبً، ًمقسمقو، ؾمقرسا

يموؾمتو، يمػريمام، مقسف، ِمسْؽف، موكجوكو، يمػرمقزة، يمػرمترا، إكدور، معؾقف 

)معؾقل(، يمورا، كقريٌ )ُكقِرس(، ؾمقًمقؿ، اًمػقل، يقمقسورا، كويـ )كويؿ( 

Naim ٌإيرسم ،Erbrth ىمقؿقن ،Caimun وذم مـطؼي قمؽو .Acon :

ي ، وأعمو اعمجوورة ًمؼريDesurchainيمػرؾمقمو. وذم مـطؼي صقر: ديزورؿملم 

. Neeme، وأعمو )قمؾام(. وذم مـطؼي سموكقوس: كويـ )كويؿ( Saphetصوومقً 
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، إيؾؾػمام Zaar، زارAvara)رسمام يؼصد اًمسقاد(: أوارا  Suethوذم مـطؼي  

Elleeram سمقتػماس ،Beteras أرصمقف ،Arthe )شموًمػماب)أو شمؾ شمراب ،

Talerap)يمػرؾموًمقو. وذم مـطؼي ضمروؾمق دو ومقَلكق: أيـجلم )قملم ضمـ ، 

Anigene ؾمقسقى ،Seecip يقؾمقـقو ،Eusenia ؾمقسقو ،Sesia إيؾجقر ،

Elgor  وصػقرييZepheria وذم مـطؼي أورام .Auramأيق : Ayu وذم .

وهقديمس ، Menan، ومقـون Alcotain، أًمؽقشمويـ Zeraمـطؼي سمقثوين: زيرا 

Hecdix ويؿـح اًمدير احلؼقق إسمروؿمقي قمغم شمؾؽ اعمـوـمؼ وإسمروؿمقوت .

إظمرى اًمتوسمعي ًمف، وُيؼ ًمؾرهبون حتصقؾ رضيبي اًمعشقر مـ شمؾؽ اًمؼرى 

 .ناًمتل اؾمؽمدهو اجلـقد اعمسقحققاًمتوسمعي ًمؾدير 
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 اعمؾحؼ اًمثوين

 راسمؾس وزوضمتف هقديركومـحي ريؿقكد اًمثوين يمقكً ـم

 (319)ًمرهبون ضمبؾ ـموسمقر

مـ ريؿقكد اًمثوين يمقكً ـمراسمؾس  م(. ىموم يمؾ  0002)إول مـ ديسؿؼم 

سمـعؿي اًمرب، وهقديركو يمقكتقسي ـمراسمؾس سمتؼديؿ هبي ظمػميي إمم دير ضمبؾ ـموسمقر، 

ويـقب قمـفؿ ذم هذه اعمـحي يمؾ مـ إب ضمققومري رئقس اًمدير ومورشمـ إب 

ن شمؽقن شمؾؽ اًمسوسمؼ ًمؾدير، واًمراهى ضموركريقس وسمقكتققس ريـقاردي، قمغم أ

اهلبي صدىمي قمغم أرواح يمقكتوت ـمراسمؾس: ريؿقكد إول، سمرشمراكد، وًمقؿ 

ضمقردان، سمقكز وؾمقسؾقو واًمدة ريؿقكد )اًمثوين(. إهنام يميمدان مو ًمؾدير مـ 

مع يمؾ شمقاسمعفو ومؾحؼوهتو، متضؿـًو  Bethamumممتؾؽوت ذم ىمريي سمقً أمقم 

واًمتل اؾمتقمم قمؾقفو ضمقرج  Bethelionمـفو سمودموه سمقثؾققن  اصغػمً  اضمزءً 

. وشمـتفل طمدود اًمؼريي ذم اًمنمق مع اًمطريؼ اًمؼديؿ Georgius Syrusاًمسقري 

اًمذي جيري سملم ىمريي سمقشمسقومَلم وىمريي سمقً أمقم )اعمؿـقطمي ًمؾدير(. ومتتد إمم 

اجلـقب سمؿؼدار اًمطريؼ اًمؼديؿ سموًمؼرب مـ سمقثؾققن، وإمم اًمغرب سمؿؼدار أرض 

 Monscuculوإمم اًمشامل سمؿؼدار ىمريي مقكسؽقيمؾ  دير اًمؼديس مريؿ ًمَلشملم،

اًمتل يؿؾؽفو سمطرس دو سمقديق مـ ًمقراكس. وىمد وقمد آسموء اًمدير ذم ضمبؾ ـموسمقر 

أهنؿ ؾمقف ُيوومظقن قمغم إضوءة ؿمؿعي ذم ضمبؾ ـموسمقر ٕضمؾ أرواح أىمورب 

 .ويموشمى اًمقصمقؼي اًمؽقكً. اًمشفقد ...
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 اعمؾحؼ اًمثوًمٌ

 سملم رهبون ضمبؾ ـموسمقر طمؽؿ ريؿقكد اًمثوًمٌ ذم اًمـزاع  كّص 

 (310)كقؿـس طمقل ممتؾؽوت اًمدير ذم ضمبؾ احلوج ورهبون أظمقيف

 م(: 0010ديسؿؼم  93ومؼماير إمم  01صدر ذم قمؽو )ظمَلل اًمػؽمة مـ 

أصدر ريؿقكد اًمثوًمٌ أمػم ـمراسمؾس ومفر سمخومتف طمؽؿف ذم اًمـزاع سملم 

رئقس دير ضمبؾ ـموسمقر مـ ضمفي وسمطرس دي  Bernardusمـ: سمركورد  يمؾ  

وأظمقف اًمذي ُيؿؾ آؾمؿ ذاشمف مـ ضمفي أظمرى.  Petrus de Nimenesكقؿـز 

ذم قمؽو.  Giraldus de Conilzوىمد وىمع آشمػوق ذم مـزل ضمػماًمد دي يمقًمقـز 

طمقٌ واومؼ سمركورد ويمؾ جمؿع ضمبؾ ـموسمقر قمغم شملضمػم يمؾ مو يؿؾؽف اًمدير ذم 

 Betahmumي ـمراسمؾس، سمام ذم ذًمؽ ىمريي سمقتومهقم إمويمـ اعمجوورة ًمؽقكتق

مؾؽقي أظمرى ًمؾدير ذم  يإضوومي إمم أي Pèlerinاًمقاىمعي قمغم طمدود ضمبؾ احلوج 

مخس يمقكتقي ـمراسمؾس ًمؾطرف أظمر سمطرس ؾموًمػ اًمذيمر وأظمقف، وذًمؽ عمدة 

ه سمتؼديؿ دومعي أومم مـ ىمقؿي اإلجيور شُمؼدر وقمنميـ ؾمـي. واًمتزم سمطرس وأظمق

زكً، يمام شمعفد سمسداد ىمقؿي قموئد اإلطمصوء اًمسـقي قمـ موئي ومَلح سمتسعامئي سمق

، شمستحؼ اًمدومع ذم قمقد اًمػصح. وؾمقف Saracenمسؾؿ  besantsأو مزارع 

شمعقد اًمؼريي وسمؼقي اعمؿتؾؽوت إظمرى إمم اًمدير سمعد مخسي وقمنميـ قموًمو 

سمغض اًمـظر قمـ أيي حتسقـوت ُأضمريً قمؾقفو. وؾمقؽقن ًمإلظمقة ذم اًمدير 

تٍمف ذم شمؾؽ اعمؿتؾؽوت ؾمقاء سموًمبقع أو اًمتعفد أو سموإلهداء سمعد طمريي اًم

مجوقمي  يوًمؽـ ذيطي قمدم مـح شمؾؽ اعمؿتؾؽوت إمم أي ،مخس وقمنميـ ؾمـي
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ديـقي أو إمم أي ومرؾمون قمؾامكقلم. وومضًَل قمـ ذًمؽ ومسقف يتؿتع اًمدير سمعوئد 

اإلطمصوء اًمسـقي. وؾمقف يؽقن ًمؾدير طمؼ اًمشػعي ذم اًمنماء. أمو إذا مو 

دمر اعمسؾؿقن اعمـوزل أو أؿمجور اًمزيتقن أو سمسوشملم اًمؽروم ومسقف يتؿ إقمػوء 

    اإلظمقة كقؿـز مـ ىمقؿي اإلجيور طمتك يتؿؽـقا مـ ذًمؽ.

 

 


