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Abstract 
The Military Role of the Eastern Arabs against the Crusaders in the 

Levant During The Reign of Zenkid and Ayyubid Dynasty 

(521-648 A.H/1127-1250 AD) 
By Mody Abdullah Al-Sarhan 

Arab tribes settled in the Levant since a long time, probably in the 

third century BC, so they were not fara bout the important political and 

military events that had passed on the region in various historical eras.This 

paper will attempt to highlight on the military role of the Arabs against the 

crusaders in the Levant during the reign of Zenkid and Ayyubid dynasty 

(521-648 A.H/1127-1250 AD) which take responsibility for Jihad against 

the crusaders during the 6
th

 7
th

 A.H/ 12
TH

 13
TH

A.D Centuries, this role is 

not limited to exceptional participation to spying or make an ambush to the 

enemy army or guide the Islamic armies to desert paths, but they had formal 

military role during the period of resistance against the crusader entity in the 

Islamic east. The motivation of these tribes was not pragmatic goal only, as 

some researchers have seen, but there were other goals imposed on them the 

Arab and Islamic personality, and which prompt them to resist this 

crusaders entity. The research paper begins display for the most important 

tribes in the Levant during that period, and then talked about the important 

battles in which Arabs participated in evident role, and its impact on the 

battles results, and within his presentation of the is a reading of the image of 

the Arabian soldiersin contemporary sources and in the eyes of the 

Zenkidand Ayyubid leaders. 

 الهوامش

                                      

المفصل فً تارٌخ الجزٌرة العربٌة القدٌم

صورة األرض

صفة جزٌرة العرب

بغٌة الطلب فً تارٌخ حلب

تارٌخ دمشق البن القالنسً

دمشق-مجلة دراسات تارٌخٌة

اإلمارة الطائٌة فً بالد الشام

ذٌل كتاب تجارب األمم
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مسالك األبصار فً ممالك األمصار، )

مرآة الزمان فً توارٌخ األعٌان

التارٌخ الباهر فً الدولة األتابكٌة

اإلمارة الطائٌة،

البرق الشامً

جٌوش ً حضارة اإلسالمدراسات ف

صالح الدٌن

التارٌخ الباهر

اإلمارة الطائٌةمسالك األبصار

مجلة 

جامعة أم القرى لعلوم الشرٌعة واللغة العربٌة وآدابها

صبح األعشى فً صناعة اإلنشا مسالك األبصار

 

اإلمارة الطائٌة

اإلمارة الطائٌةمسالك األبصار

المجلة العربٌة للعلوم 

اإلنسانٌة

مجلة كلٌة التربٌة

العٌون اإلمارة الطائٌة،

م(2361-2236هـ/756-633والجواسٌس فً بالد الشام فً العهدٌن الزنكً واألٌوبً )

مسالك األبصار

معجم البلدان

تارٌخ دمشق،

مفرج 

الكروب فً أخبار بنً أٌوب

التارٌخ الباهر
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م(2461-2252هـ/756-675الدولة األٌوبٌة فً تارٌخ مصر اإلسالمٌة: التارٌخ السٌاسً )

مسالك األبصار،

معجم 

البلدان

معجم البلدان

رٌخ العرب والبربر ومن عاصرهم من دٌوان المبتدأ والخبر فً تا

ذوي الشأن األكبر

اإلمارة الطائٌة

معجم 

البلدان

تارٌخ دمشق

بغٌة الطلب،

مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع

تارٌخ دمشق

الكامل فً التارٌخ

الروضتٌن فً أخبار الدولتٌن النورٌة والصالحٌة

معجم البلدان

تارٌخ دمشق

تارٌخ دمشق

أجناد القبائل العربٌة

معجم البلدان

الروضتٌن فً أخبار الدولتٌن

الحروب الصلٌبٌة

الحروب الصلٌبٌة
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جٌش مصر فً أٌام صالح الدٌن

السلوك لمعرفة دول الملوك

الحروب الصلٌبٌة

وفٌات األعٌان

معجم البلدان

معجم البلدان

تارٌخ القبائل العربٌة فً عصر الدولتٌن الكامل

األٌوبٌة والمملوكٌة

الفتح القسً فً الفتح القدسً

الكامل

النوادر السلطانٌة والمحاسن الٌوسفٌة )سٌرة صالح الدٌن األٌوبً(

الدارة

جٌش مصر

مجلة المورد

مفرج الكروبالكامل

الكاملالنوادر السلطانٌة

مفرج الكروب

معجم البلدان

م معج

البلدان

الفتح القسًالنوادر السلطانٌة

تكملة المعاجم العربٌة

النوادر السلطانٌة

الروضتٌن
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النوادر السلطانٌة

النوادر السلطانٌة

النوادر السلطانٌة

معجم البلدان

معجم البلدان

النوادر السلطانٌة

مفرج الكروب

النوادر السلطانٌة

معجم 

البلدان

معجم البلدان

النوادر السلطانٌة

جٌش مصر

 قائمة المصادر والمراجع: 
 المصادر أوالً:

 الكاملل فلً التلارٌخ
 

 التارٌخ الباهر فً الدولة األتابكٌلة
 

 مراصد االطالع على أسماء األمكنلة والبقلاع
 

 معجم البلدان

 صورة األرض 
  دٌوان المبتدأ والخبر فً تارٌخ العلرب والبربلر وملن عاصلرهم ملن

 ذوي الشأن األكبر
 وفٌات األعٌان 
 ذٌلل كتلاب تجلارب األملم

 
 مرآة الزمان فً توارٌخ األعٌلان

 
  الروضلتٌن فلً أخبلار اللدولتٌن النورٌلة

 والصالحٌة
  النلوادر السللطانٌة والمحاسلن الٌوسلفٌة )سلٌرة صلالح اللدٌن

 األٌوبً(
 ًالبلرق الشلام
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 ًالفتح القسً فً الفتح القدس 
 الحلروب الصللٌبٌة

 
 بغٌة الطلب فً تلارٌخ حللب

 صلار فلً مماللك األمصلار، )مسلالك األب

 ًتارٌخ دمشق البلن القالنسل
 

  صلبح األعشللى فللً صللناعة اإلنشلا
 

 السلوك لمعرفة دول الملوك

 صفة جزٌرة العرب

  فً أخبار بنً أٌلوبمفرج الكروب

 ثانٌاً: المراجع
 جٌوش صلالح اللدٌندراسات فً حضارة اإلسالم

 مجلة المورد

 ( ً633العٌلون والجواسلٌس فلً بلالد الشلام فلً العهلدٌن الزنكلً واألٌلوب-

 م(2361-2236هـ/756
 

مجلة جامعة أم القلرى لعللوم الشلرٌعة واللغلة العربٌلة وآدابهلا

 اإلمارة الطائٌة فً بالد الشام

 ةتكمللة المعلاجم العربٌل

 جٌش مصر فً أٌام صالح الدٌن

 تارٌخ القبائل العربٌة فً عصر الدولتٌن األٌوبٌلة والمملوكٌلة

 

 الدارة
 المجللة العربٌلة للعللوم اإلنسلانٌة

 
 ( ً2252هـ/756-675الدولة األٌوبٌة فً تارٌخ مصر اإلسالمٌة: التارٌخ السٌاس-

 م(2461
 

ٌةمجلة كلٌة الترب

 دمشق-مجلة دراسات تارٌخٌة


