
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 أ.د. نبيل خالد أبو علي
 أستاذ األدب والنقد

 الجامعة اإلسالمية ـ غـزة



- 2 - 

 

 
 قصة الحروب الصليبية

 عرض وتحليل ونقد
 
 

 

 
 ينبيل خالد أبو عل أ.د.

 الجامعة اإلسالمية –أستاذ األدب والنقد 

 نائب رئيس مجمع اللغة العربية الفلسطيني

 
 

 (يافقثلا نيلماعلا ةباقن باتكينشر الكتاب ضمن فعاليات )

 اإلسالمية بغزةالجامعة  – العاملينقابة ن

 
 

 
 ةلثلثاالطبعة ا

 م 2019



- 3 - 

 

 

 

 

 

      


 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 إهـداء

 إلى أولي األلباب ..

 لعلهم يتذكرون
+ 



- 5 - 

 

 الملخص

حاول الباحث في هذه الدراسة أن يميط اللثام عن أسباب        
الحروب الصليبية وأهدافها الحقيقية ، ويبين أثرها على العالم 

 اإلسالمي عامة ، وعلى فلسطين بصفة خاصة . 
ألولى وحتى وقد تتبع أحداث الحروب الصليبية منذ بدايتها ا       

العصر الحديث ، وبين آثارها على أوجه الحياة السياسية 
واالقتصادية والدينية والثقافية واالجتماعية ... على فلسطين وأهلها 
في الماضي والحاضر . ونبه في أثناء ذلك على دور العالم العربي 
واإلسالمي في التصدي لتلك الحمالت ونصرة أهل فلسطين ، أو 

 مر عليهم .التخاذل والتآ
ثم تتبع أشكال التغيير التي أصابت وسائل غزو العالم        

اإلسالمي عامة ، وفلسطين بشكل خاص في العصر الحديث ، 
وبين العالقة بين االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين وممارساته في 
الحاضر ، وبين االحتالل الصليبي لها وممارساته في الماضي ، 

يبي واليهودي في الماضي والحاضر على وأوجه التعامل بين الصل
ثم  .ضوء المصالح واألهداف التي يسعى كل منهما إلى تحقيقها 

ن يتعلمها الفلسطينيون في أنبه على العبر والعظات التي يمكن 
 محنتهم الحالية .
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 أما قبل :

قبل أن يولد صالح الدين بأكثر من نصف قرن كان         
لى بالد الشرق اإلسالمي ، وبسطوا الصليبيون قد شقوا طريقهم إ

أياديهم الملطخة بدماء األبرياء على مقدساته ومعظم أراضيه ، 
من أصحابها ، ويحررون قبر المسيح  -كما زعموا  - ليحموها

ـنون طريق الحجاج النصارى من وكنيسة القيامة من الظلم ، ويؤم  
 شر المسلمين .

قائمة األبطال المسلمين ، ـْدَرج اسم صالح الدين في وقبل أن ي      
: الرها ،  تمكن الصليبيون من تأسيس أربع إمارات صليبية في

وأنطاكية ، وبيت المقدس ، وطرابلس . ومع ذلك فإن للحروب 
الصليبية قصة طويلة بدأت أحداثها قبل ذلك بكثير ، وألن منهجية 
هذا البحث ال تسمح بالوقوف على جميع تفاصيلها ، فإننا نكتفي 

 جاز أهم فصولها .بإي
يرى بعض المؤرخين أن أول معركة حربية بين المسلمين      

م ، التي انتصر فيها 636والصليبيين هي معركة اليرموك سنة 
على هرقل إمبراطور الروم .   اهلل عنه يضر  عمر بن الخطاب 

ثم يذكرون سلسلة من المعارك بين المسلمين والمسيحيين ، كتلك 
ا المسلمون فتح مصر والشام ، كذلك غارات التي استطاع فيه
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البيزنطيين المتكررة على األراضي اإلسالمية في العصر العباسي 
األول ، والتي انتهت بإذعان الروم ودفع الجزية للعباسيين . وقد 

بطوالت اإلسالمية ، من صورت كتب األدب العربي الكثير من ال
طوالت الخليفة : تلك الصفحات المشرقة في تصوير بذلك مثالا 

تمام في تصوير  يالعباسي المعتصم ، والتي نذكر منها قصيدة أب
 انتصاره على الروم وفتح عمورية ، والتي مطلعها :

 

 واللعب   د  بين الج   ه الحد  في حد      الكتب   ن  م   إنباء   أصدق   السيف  
 

وتستمر فصول هذه القصة في العصر العباسي الثاني ، وتحمل 
في بطونها أفصح الخطب وأبلغ األشعار التي تعكس كتب األدب 

 .(1)صورة واضحة للمعارك الطاحنة بين البيزنطيين والحمدانيين
نجح البيزنطيون في  -م975/هـ365سنة  -صليبيةالهجمة الوبعد  

بسط هيمنتهم على حمص وبعلبك ودمشق وحلب وأنطاكية وعكا 
 وقيسارية وبيت المقدس وبيروت وصيدا .

واشتدت مقاومة الفاطميين ، وصدق عزمهم على تحرير جميع 
الفاطميون في األراضي اإلسالمية ، وبعد سنتين من الجهاد نجح 

                                                 

( راجع : ديوان خطب ابن نباته ، حيث يتجلى دور الدعاة المسلمين في تجنيد المحاربين 1)
وحثهم على تحرير المقدسات . وديوان المتنبي ، الذي يصور فيه بطوالت سيف 

 ة وحروبه .الدول
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رغام البيزنطيين على طلب الهدنة  تحرير جميع المناطق ، وا 
 ( .1واالنسحاب إلى بالدهم)

وفي فصل من فصول هذه القصة تلمع أسماء بعض األبطال       
( ، الذين حققوا انتصاراا حاسماا في 2السالجقة األتراك) المسلمين من

أقوى لقاء حربي مع البيزنطيين ، إذ انتصر السلطان السلجوقي ألب 

                                                 

،  مكتبة األنجلو المصرية ، 2راجع : عاشور ، سعيد : الحركة الصليبية ، ج (1)
 .73-67م ، ص1982القاهرة 

( ينسب السالجقة إلى زعيمهم سلجوق الذي ظهر على مسرح األحداث سنة 2)
م ، حينما انحدر بأبناء قبيلته غ ـز  أو اغز  من تركستان إلى بخارى ، 956

وهنالك اعتنقوا اإلسالم ودافعوا عن المذهب السني بغيرة وحماس ، وقد بدأوا في 
تدريجياا ، إذ استولى سلجوق على خانات األيلك السيطرة على العالم اإلسالمي 

ومناطق السامانيين ، ثم استولى حفيده طغرل بيك على خراسان، وفي سنة 
م أخذ مرو ونيسابور من أيدي الغزنويين ، ثم استولى على بلخ وجرجان 1037

م 1055وطبارستان وخوارزم وهمذان والري وأصبهان ، وما إن نصل إلى سنة 
بيك قد استولى على ملك بني بويه وأدخل الخالفة العباسية في  حتى يكون طغرل

بغداد تحت حمايته بعد أن قضى على محاوالت الشيعة الفاطميين في الهيمنة 
حكم ابن  -م 1063م حتى 1037 -عليها ، وبعد انقضاء عهد طغرل بيك 
بطل معركة  -م 1072م حتى 1063 -أخيه ألب أرسالن "أي : البطل األسد" 

، 2م ، ج1965، بيروت  4كرت . راجع : حتى ، فيليب : تاريخ العرب، ط مانز 
 .579 -568ص 
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في موقعة  (1)أرسالن على اإلمبراطور البيزنطي رومانوس ديوجنس
لة ، وقد حرر بيت المقدس والرم م463/1701مانزكرت سنة 

وأنطاكية وحلب ، وأسر اإلمبراطور رومانوس . وفي مقابل إطالق 
سراحه وافق اإلمبراطور على دفع فدية كبيرة ، وعقد اتفاقية تنص 

عادة األسرى ا  تراك السلجوقيين ، و : دفع جزية سنوية لأل على
زم رومانوس بتقديم المعونة العسكرية للسلجوقيين تالمسلمين ، كما يل
وفاسبوركان ومانزكرت  يص أيضاا على بقاء آنعند الطلب ، وتن

 . (2)تحت سيطرة السلجوقيين
ولم يرض البيزنطيون عن هذا االتفاق ، إذ اتهموا رومانوس  

لب أرسالن يطلق بالخيانة وعزلوه عن عرش روما ، مما جعل أ
سيا الصغرى ، وما أن آأيدي السالجقة األتراك في جميع أقاليم 

م حتى يتمكن سليمان بن قطلمش  1077/هـ  470نصل إلى سنة 
ابن عم ألب أرسالن من تأسيس مملكة سالجقة الروم التي اتخذت 

                                                 

م ، وانتهى 1068ن ، فحكم بيزنطة سنة ( جاء رومانوس بعد اإلمبراطور قسطنطي1)
م . 1071أمره إلى االتهام بالخيانة بعد مانزكرت ، والعزل وتسميل العينين 

، طبعة دار  1راجع : عطا ، زبيدة : بالد الترك في العصور الوسطى ، ط
 . 55 -49الفكر العربي ، ص  

هـ 1357راجع : ابن األثير ، ضياء الدين : الكامل في التاريخ ، طبعة القاهرة  (2)
 هـ.463حوادث سنة  
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م انتزع 1084/هـ 477عاصمة لها . وفي سنة  NICAEAمن نيقية 
من حاكمها األرمني Antioch  طاكيةسليمان بن قطلمش أن

 ( . 1الذي كان ينوب عن بيزنطة في حكمها)  Philaretusفيالرتيوس
ثم نجتاز هذه العجالة لنصل إلى أبرز فصول قصة الحروب       

يخ واألدب بهذه الصليبية ، وهو الفصل الشهير في بطون كتب التار 
زوا بينه وبين ما سبق من فصول هذه ، إذ مـي  ية" الصفة "الصليب

اعهما كي توصف بهذه الصفة ، الحروب بشرطين ينبغي اجتم
  :وهما

 أوالا : أن تكون األماكن المقدسة في فلسطين هي الهدف .
ثانيا : أن تكون تحت إشراف الكنيسة ، وتهدف إلى تحقيق أغراض 

 ييلمسيحيتقديم المساعدة  -كما زعموا  -وهي  ،دينية 
عليه  - الشرق من ظلم المسلمين ، وحماية قبر المسيح

وكنيسة القيامة من اعتداءات المسلمين عليهما  -السالم 

                                                 

. ويرى  97 -88،  1. = والحركة الصليبية ، ج 61( راجع : = بالد الترك 1)
كثير من الدارسين أن معركة مانزكرت كانت السبب المباشر في الحمالت 

هـ( ، حيث كانت استغاثة 692 -هـ 489الشهيرة على المشرق اإلسالمي )
اإلمبراطور البيزنطي "ألكسيوس كومنين" بالكنيسة الغربية من عوامل اإلسراع 

 في تسيير تلك الحمالت .
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وأخيراا أن يحمل ،  (1)وعلى الحجاج المسيحيين إليهما
 المشارك في هذه الحروب شارة الصليب .

* * * 

 دوافع الحروب الصليبية : 
  -هـ  692 \ه 489قبل الحديث عن هذه الحروب الطويلة )      
بابا أوربان م( ينبغي أن نعرض جانبا من خطاب ال1294\م1096
 الذي تتجلى فيه أسباب هذه الحروب : Urban (2)الثاني

خاطب البابا أوربان الثاني المؤتمرين في مجمع األساقفة بمدينة 
تشرين الثاني   ن نوفمبر/كليرمونت في الثامن والعشرين م

بقوله : "أيها المسيحيون : إن تلك األرض المقدسة  (3)م1095

                                                 

وقد فند أكثر من باحث هذه المزاعم وكشف زيفها بالكثير من األدلة ، راجع  (1)
،  2بي والعالم اإلسالمي ، ط مثالا: محمود ، علي عبد الحليم : الغزو الصلي

 . 58 - 17م ، ص1982عكاظ للنشر ، السعودية 

ميالدية ، وتوفي  1088ارتقى البابا أوربان الثاني عرش البابوية في مارس سنة ( 2)
 ميالدية . 1099في يوليه سنة 

( تقع مدينة كليرمونت في فرنسا الحالية ، وقد حضر هذا المؤتمر الذي ألقى فيه 3)
أوربان خطاب الدعوة للحروب الصليبية نحو ثالثمائة من رجال الدين المسيحي 
الكاثوليك الذين يمثلون جميع دول أوروبا ، هذا  باإلضافة إلى حشود ضخمة من 

 والفرسان والعامة .. األمراء
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بحضور شخص المخلـص فيها ، وتلك المغارة المرعية المختصة 
بفادينا ، وذاك الجبل الذي عليه تألم ومات من أجلنا ، وذلك 

كلها أضحت … الضريح الذي تنازل ألن يدفن فيه ضحية للموت ، 
وغاب بهاؤها األصلي ، وهياكلها قد خربت ،  ميراثاا لشعب غريب ،

وأشعة نورها الساطعة تحولت إلى ظالم حالك ، وهي تستحق الندب 
الشديد والبكاء . ولم يعد للـه من معبد داخل المدينة المقدسة 
الخصوصية ، وجهات آسيا األكثر ثروة وغناء أضحت في فقر 

 يقية ، قد صارت مدنمهين . وأنطاكية ، وأفسس ، ون
، واألتراك قد مدوا واليتهم إلى حدود "هاليبوتوس" ال ، اإلسماعيليين

 بل إلى أبواب القسطنطينية .
يهدد باالستيالء على  يومن هناك ذراع هذه الشعوب القو        

لون ضـد  اإلسالم ...  كل ممالك الغرب لقد آن الزمان الذي فيه تحو 
ضد فريق آخر ،  تلك األسلحة التي اتخذها فريق منكم حتى اآلن

هانات .  فالحرب المقدسة المعتمدة اآلن اإلألخذ الثأر عن بعض 
ليست هي ألخذ الثأر من إهانات ضد البشر ، بل عن اإلهانات 
الصادرة ضد اهلل . وليست هي الكتساب مدينة واحدة فقط بل هي 
أقاليم آسيا بجملتها مع غناها وخزائنها التي ال تحصى . فاتخذوا 

ر المقدس . وخلصوا األراضي المقدسة من أيادي محجة القب
المختلسين . وأنتم املكوها لذواتكم ، فهذه األرض كما قالت التــوراة 
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فإذا انتصرتم على أعـــدائكم ، فالمـلك الشـــرقي ...  تفيض لبناا وعسالا 
يكــون لكم قسماا وميــراثاا . وأما إذا قتلتم فلكم المجــد ألنكم تمـــوتون 

: "يجب عليكم .."، وقال(1) المكان الذي فيه مات يســــوع المسيحفي 
أن تتعذبوا كثيراا ألجل المسيح ، وأن تتحملوا المشقة والفقر، وتكابدوا 

ع والظمأ وجميع طهاد وتقاسوا الذل والمرض والجو الحفاء واالض
، كما قال السيد المسيح لتالميذه : "سأريكم كم الشرور في الدنيا

وكما قال أيضاا : "إنكم ستأخذون  ،ينبغي أن تتألموا من أجل اسمي"
ثم "(2) ـدوا طريق الرب، واجعلوا سبله مستقيمةـب  عَ ،.."ميراثاا عظيماا 

عندهم عالمة الفداء المقدسة وهي  –أخرج البابا شارة الصليب 
على  "احملوه على عواتقكم ، أووقال : -وصليب الخالص 

 ".(3) وس سناجقكمؤ ، وليشرف فوق أسلحتكم وفي ر صدوركم

                                                 

رنسيمان ، ستيفن : تاريخ الحروب الصليبية ، ترجمة الباز العريني ، طبعة   (1)
 . 161،ص 1م ، ج1967دار الثقافة ، بيروت ، 

م ، 1960لحروب الصليبية األولى ، طبعة القاهرة راجع : حبشي ، حسن : ا (2)
 . 103 - 101ص

الصليبية ، تعريب مكسيموس مظلوم راجع : أرنست ، باركر : تاريخ الحروب  (3)
 . 56م ، ص 1960طبعة القاهرة 
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 -من النص المترجم للخطاب-وهكذا يعكس هذا المقتبس        
يجازها فيما إوالتي يمكن ، ( 1الدوافع الحقيقية للحروب الصليبية)

 يلي : 
 

 أوال  : الدافع الديني :   
،  -عليه السالم-نزع المناطق التي شهدت حياة المسيح       

نقاذ قبره من أيدي المسلمين المختل كما وصفهم أوربان في  -سين وا 
ثم إنقاذ الحجاج النصارى من األذى ،  -خطبته السابقة 

 واالضطهاد الذي يصيبهم وهم في طريقهم إلى بيت المقدس . 
هذا ما يتجلى في المقتبس الذي أوردناه من خطبة أوربان       

الثاني ، وقد زعم بعض المؤرخين أن الدافع الديني هو الدافع 
ام هذه الحروب ، ورأوا أن تحمس السالجقة لدينهم األساس لقي

وا تحمساا شديداا دفعهم إلى اضطهاد الحجاج المسيحيين الذين عاد
هانات التي لحقت بهم وهم في إلى بالدهم وبالغوا في وصف اإل

با فقام البابا أوربان و فلسطين ، األمر الذي أثار الكنيسة في أور 

                                                 

تلك الدوافع التي مازال بعضها يجسد مطامعهم ويشجع صليبيي العصر الحديث   (1)
التي تجسدت أخيراا في التحالف الصليبي على تسيير حمالتهم على الشرق ، و 

 الصهيوني للهيمنة على أرض فلسطين وأجزاء أخرى من العالم اإلسالمي .
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بخطبه الملتهبة هو وغيره من الثاني يحشد الجموع ويثير الحماس 
 . -أمثال بطرس الناسك-القساوسة 
وهنا نرى من واجبنا دفع هذا االفتراء بذكر رأى أحد كبار        

المؤرخين األوروبيين الذي يرى أن : "حاالت االضطهاد الفردية 
التي تعرض لها المسيحيون في البلدان اإلسالمية في الشرق األدنى 

ميالدي بالذات ، ال يصح أن تتخذ بأي حال في القرن العاشر ال
ألن المسيحيين بوجه عام تمتعوا  ؛ سبباا حقيقياا للحركة الصليبية

ير الدينية في ظل الحكم بقسط وافر من الحرية الدينية وغ
نما اإلسالمي ، فلم يسمح لهم فقط باالحتفاظ بكنائسهم القديمة ، وا 

ا كتباا جمعوا في مكتباتهسمح لهم أيضاا بتشييد كنائس وأديرة جديدة 
 . (1)"دينية متنوعة في الالهوت

 

 

 ثانيا : الدافع االقتصادي : 
با من سوء األحوال و عانى النصارى في شمال غرب أور          

االقتصادية ، فسوء نظام اإلقطاع الذي كان سائداا هناك أشهر من 
ذا باإلضافة إلى ما ذكره المؤرخون من كثرة أن نتحدث عنه ، ه

الفيضانات وانتشار األوبئة وما تالها من جفاف ومجاعة سنة  

                                                 

 . 30، ص 1راجع : الحركة الصليبية ، ج (1)
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لذلك كان عليهم أن يبحثوا عن مناطق أكثر خصباا ،  (1)م1095
( . هذا 2مشرق اإلسالمي)، فاتجهت أنظارهم صوب بالد ال وثراءا 

ين وجدناه ح -سابقة الذكر  تهفي خطب -ما قرره أوربان الثاني 
ي من ى المستمعين بقول السيد المسيح عليه السالم :"إنكم ستأخذون 
ميراثاا عظيماا" ، ويذكرهم بما جاء في التوراة : "هذه األرض تفيض 
لبناا وعسالا" ، ثم يصف لهم أقاليم آسيا بقوله : "هي أقاليم آسيا 

 بجملتها مع غناها وخزائنها التي ال تحصى" .
 

 :ع السياسي : الداف ثالثا  
با في االستيالء على األراضي و إن طمع حكام أور         

هم الشديد لإلسالم والمسلمين ، جعلهم يتدفقون من ءاإلسالمية وعدا
فرنسا ، إيطاليا ، ألمانيا ، النمسا ،  -جميع البلدان األوروبية 

معلنين االستجابة لنداء البابا أوربان الثاني ، وكل منهم  -إنجلترا 
ي مطامع شخصية يسعى لتحقيقها ، أما البابا نفسه فقد استتر يخف

حيث قرع في خطابه ناقوس الخطر المحيط  يخلف دافع سياسي قو 

                                                 

 وما بعدها . 169، ص  1راجع : رنسيمان ، تاريخ الحروب الصليبية ، ج (1)

ال  فما تفسير تفضيلهم البقاء في  (2) نعم بالد المشرق ، وليست فلسطين فحسب ، وا 
على احتالل  -في الحملة الصليبية الخامسة  -مدينة دمياط وسواحل مصر 

 بيت المقدس الذي زعموا أنهم هب ـوا إلنقاذه !
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، أنطاكية ...بالعالم المسيحي بأسره ، وقد بين ذلك بقوله : "
، ونيقية ، قد صارت مدن اإلسماعيليين ، واألتراك قد مدوا وأفسس

" ال ، بل إلى أبواب القسطنطينية . واليتهم إلى حدود "هاليبوتوس
يهدد باالستيالء على كل ممالك  يومن هناك ذراع هذه الشعوب القو 

من  -" لذلك كان ال بد من الخروج لمواجهة هذا الخطـر ...الغرب
في عقر داره ، نعم لقد أفصح عن ذلك إمبراطور  -وجهة نظرهم 

له : "إن من الروم في نصيحته للبابا أوربان الثاني ، حيث قال 
في أرض آسيا بدل أن تنتظرهم حتى  (1)حـاَرب األتراكن يـ  أالحكمة 

.  (2)با الغربية"و يقتحموا بجحافلهم بالد البلقان إلى عواصم أور 
حيث رأى أن هذه  كذلك يالحظ الدهاء السياسي في خطاب البابا
ف والقضاء على الحمالت هي الوحيدة القادرة على توحيد الص

لقد آن الزمان الذي فيه ... ، من ذلك قوله : "الخالفات الداخلية
لون ضد اإلسالم تلك األسلحة التي اتخذها فريق منكم حتى  تحو 

 ." ...اآلن ضد فريق آخر
عت األوروبيين وبعد .. فهذه في ظني هي أبرز األسباب التي أقن 

الحروب  غزو العالم اإلسالمي ، أما دارسوبضرورة التوجه ل
، منها : حل مشكلة الزيادة السكانية  الصليبية فيضيفون دوافع أخرى
                                                 

 أي السالجقة فأصلهم من إقليم كردستان . (1)

 . 45 - 41، ص  1الحركة الصليبية ، ج (2)
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في أوروبا ، والدوافع االجتماعية التي تتمثل في رغبة العبيد في 
التخلص من ظلم السادة اإلقطاعيين ، ورغبة الفرسان المحترفين في 

يق الشهرة والثراء ...، وأخيراا استنجاد الكنيسة البيزنطية بالكنيسة تحق
الغربية ، وذلك بعد النصر الحاسم الذي حققه السالجقة تحت قيادة 
ألب أرسالن على البيزنطيين بقيادة رومانوس في موقعة مانزكرت 

وما ترتب عليه من انتشار السالجقة في بالد آسيا ، م 1071سنة 
م في نيقية ، 1077دولة سالجقة الروم سنة  الصغرى وقيام 

. وقد ..ودخول أعداد كبيرة من سكان تلك المنطقة في اإلسالم 
( وقف خطر السالجقة فلم يفلحوا ، 1حاول األباطرة بعد رومانوس)

لكيوس كومنين إلى االستعانة بالقوى الغربية ، وقد أاألمر الذي دفع 
م لتوضيح خطر 1095 سله لحضور مؤتمر كليرمونت سنةأوفد ر  

 ( .2مسيحيين بوجه عام)السالجقة على ال

                                                 

م ، الذي انتهت حياته السياسية باالعتزال 1078 - 1071وهم ميخائيل السابع  (1)
يمته سنة م ، الذي عزل بعد هز 1078في أحد األديرة ، ونقفور بوتناياتوس 

م ، وهو الذي طلب النجدة 1118 - 1081م ، ثم  ألكسيوس كومنين 1081
 من الكنيسة الغربية .

. = الترك في العصور  45 - 29، ص  1( راجع : = الحركة الصليبية ، ج2)
 وما بعدها . 69الوسطى ص
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 الحمــالت الصليبيــة

 

ما كاد ينتهي البابا أوربان الثاني من إلقاء خطابه الحماسي في      
مجمع األساقفة في مدينة كليرمونت ، ذلك الخطاب الذي رأينا كيف 

ب بالخيرات التي تنتظرهم في غ  عزف فيه على الوتر الديني ، ورَ 
تفيض لبناا وعسالا ، والسلطان والمجد الذي ينتظرهم  البالد التي

هناك ... حتى هتف الحضور : "هكذا أراد اهلل "ديوس فولت"  
Deus Volt  القساوسة واألمراء والفرسان ثم - ؛ ثم تقدموا تباعـاا

للركوع  -الدهماء من فقراء وفالحين وق ط اع طرق ومجرمين ... 
ص للمسيح ، واالستماتة في إنقاذ بين قدمي البابا وأداء يمين اإلخال

قبره من أيدي مدنسيه ، وتحرير األماكن المقدسة في فلسطين ، 
 . وتعبيد طريقها للحجاج المسيحيين

وقد اشترط البابا على الراغبين في االشتراك في هذه الحرب        
عدة شروط منها : أن يحمل المشترك شارة الصليب ، وأن يتجهز 

وذلك  -ى بيت المقدس في صيف العام المقبل كل فرد للمسير إل

                                                                                                         

، دار الفكر العربي،  2= حمزة ، عبد اللطيف : أدب الحروب الصليبية ، ط 
وما بعدها . = الهرفي ، محمد على : شعر الجهاد  61م ، ص 1984القاهرة 

 . 37بية ، طبعة مؤسسة النهلة ، ص في الحروب الصلي
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وفي هذه البرهة  ،م 1096أغسطس/آب سنة  15 ،في عيد العذراء 
يكون األساقفة قد تمكنوا من التبشير بالحروب المقدسة في جميع 

، ويكون الناس قد جمعوا المحصول وأعدوا أنفسهم  باو بلدان أور 
يوش األوربية وأن تكون القسطنطينية نقطة تجمع الج - للرحيل

لالنطالق إلى بيت المقدس تحت قيادة أسقف "لي بويه" الذي انتخبه 
 -مجلس األساقفة في مجمع كليرمونت قائداا روحياا ومندوباا باباوياا 

، وأن تكون القيادة  -وهو أدهمار نائب البابا أوربان الثاني 
أمير تولوز وهو أحد  - Raymondالعسكرية لألمير ريموند الرابع 

كبار القادة في فرنسا ، وهو أول أمير حمل الصليب في مجمع 
 Godfreyبويون  يد يوبعض القادة أمثال : جودفر  -كليرمونت 

، وبوهيمند Baldwin دوق اللورين الــدنيا في فــرنسا ، وأخــوه بلـدوين 
النورماني من إيطاليا ... وغيرهم ممن انضموا  Boehmontاألول 

 ( .1الحروب) وأصبحوا من قادة تلك
من كل تلك الشروط ،  -واألخطر  -وفي ظني أن األهم        

هو وعد البابا أوربان الثاني الحضور بغفران ذنوب من اشترك بنية 
خالصة في الحرب المقدسة ، ليس ذلك فحسب بل تحدثنا الكتب 

الكاردينال  -اع عن قيام أحد الكرادلة التي أر خت لذلك االجتم

                                                 

 . 199، ص  1رنسيمان ، تاريخ الحروب الصليبية ، ج (1)
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ه الجمهور ليردد Cofuitearبتالوة قداس االعتراف  -جريجوري 
، ثم وقوف البابا وتالوته قداس التحلل من الذنوب على جموع خلفه

 ( .1الحاضرين)
وقطاع له من أمر عجيب حقاا !!  إنها فرصة المجرمين  يا       
إن السرقة والقتل أصبحت من أفضل وسائل التقرب من  ؛الطرق 

بل أصبحت الطريق إلى يس ذلك فحسب ، ل...الكنيسة والبابا 
 .المغفرة والتحلل من الذنوب ... 

لذلك علينا أن ال نعجب ونحن نطالع في صفحات تاريخ         
اع ط  الحروب الصليبية قصص جيوش اللصوص والمجرمين وق  

( ... فإنهم 2طرق ، وبطوالتهم في السلب والنهب والقتل والخراب)ال
 طالبو مغفرة ..!!

                                                 

 وما بعدها . 159، ص  1السابق ، ج( 1)

( باإلضافة إلى ما سيلي ذكره من قصة حملة الشعوب التي قادها بطرس الناسك 2)
 -وزميله والتر المفلس ، وما قامت به من قتل وسلب حتى داخل حدود الصليبيين

، ، نذكر هنا قصة " إميخ " المعروف بخروجه على القانون  -القسطنطينية 
الذي قاد جيشاا كبيراا من اللصوص والمجرمين  -آنذاك  –واللصوصية في ألمانيا 

واتجه به إلى بالد العسل واللبن التي وعدهم بها البابا وأطمعهم في خيراتها ، 
وفي الطريق وقبل أن يجاوز حدود ألمانيا أقنع من معه بضرورة  االنتقام من 

إلى أعداء المسيحيين من المسلمين ،  أعداء المسيح ، أي اليهود ، قبل التوجه
وبالفعل شن هجوماا على يهود قرية أشبير ، ثم نهب ومن معه قرية فورمز 
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 الحملـة الصـليبية األولــى : 
د دعاة أح - Petero The Hermetاستطاع بطرس الناسك         

ن يثير حماس المتطلعين إلى المجد أ - الحروب الصليبية البارزين
ن يؤلف جيشاا من الفالحين وأهل المدن وصغار النبالء أوالثراء ، و 

واألمراء وقطاع الطرق والمجرمين ، وقصد بهم بالد الشرق 
ر هنالك بالحروب المقدسة وما اإلسالمي ماراا بألمانيا ، حيث بش  

، ثم قصد  ين فيها ، فانضم إليه بعض المتحمسينينتظر المشارك
المفلس وجموع المتحمسين ،  بهم المجر حيث التقى هناك والتر

، قيادة بطرس الناسك ووالتر المفلسوهكذا تألف أول جيش صليبي ب
وكان يضم أكثر من خمسة عشر ألف صليبي معظمهم من 

المؤرخين  با ، األمر الذي دفعو الطبقات الدنيا في شتى مناطق أور 

                                                                                                         

والقرى المجاورة لها وقضى على أكثر من خمسمائة يهودي .. وهكذا حقق 
مطامعه بأيسر السبل وداخل حدود ألمانيا نفسها ، كما تحلل من الذنوب باشتراكه 

دسة مع أعداء المسيح ، ومثله كان جوتشالك الذي حقق في تلك الحرب المق
مطامعه ومن معه في بلده ألمانيا قبل أن يصل إلى المشرق . راجع : رنسيمان، 

 وما بعدها . 199، ص  1ج
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ويقابلها حملة األمراء  .إلى تسمية هذه الحملة باسم حملة الشعوب 
 أ طلـق اسم الحملة الصليبية األولى .  لحملتينوالنبالء ، وعلى ا

 

 ـ حمـلة الشــــعوب :  1 
اتجهت الحملة بقيادة بطرس الناسك ووالتر المفلس عبر         

وقبل أن يجاوزوا الحدود  الحدود المجرية إلى األراضي البيزنطية ،
المجرية نهب والتر وأتباعه بعض القرى المجرية ، أما بطرس فقد 
نهب أتباعه قرية "سـلـمن" واستولوا على قلعتها بعد أن قتلوا ما 

، ثم تركوها مسرعين قبل أن يتعرضوا  ير جَ يقارب األربعة آالف مَ 
مكنهم من القرى النتقام المجريين، وبعد أن اجتازوا بلجراد ونهبوا ما أ

التي في طريقهم ووصلوا إلى القسطنطينية في أول أغسطس/آب 
 م . 1096سنة   
كان على بطرس وحملته أن تنتظر في القسطنطينية حتى        

إال  أن  -حملة األمراء  -تنضم إليهم القوات الصليبية المنظمة  
السلب والنهب أغراهم بعدم التوقف ، هذا باإلضافة إلى أن 

الذي كان في انتظار  -مبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين  اإل
قد هاله ما رأى من هذه  -النجدة التي طلبها من الكنيسة الغربية 

الجموع الغوغائية التي تآلفت قلوبها على السلب والنهب ، حتى في 
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أراضي اإلمبراطورية البيزنطية ، فسارع بنقلهم عبر  البسفور إلى 
 سالجقة . آسيا الصغرى حيث ال

وقد واصلوا تقدمهم ونهبهم للقرى اإلسالمية حتى بلغوا أبواب        
، وقد تمكنوا من  (1)نيقية عاصمة السلطان السلجوقي قلج أرسالن

هزيمة فرق الجيش السلجوقي التي تصدت لهم ، ثم تابعوا تقدمهم 
حتى  (2)الجقة وهم يرتكبون أبشع جرائم القتل والسلبفي أراضي الس

وهناك حاصرتهم  Vekigoerdonاحتلوا قلعة "أكسير يجور دون"  
جنود السالجقة المسلمين وقضت عليهم ، ثم قضت على المجموعة 

وهم في طريقهم من  يبوريك" الفرنس يالتي كان يقودها "جفر 
 "كيفتيوت" إلى "نيقية".

                                                 

مؤسس سلطنة سالجقة الروم اإلسالمية   -وهذا هو ابن سليمان بن قطلمش (1)
م ، وسليمان هذا هو ابن عم ألب أرسالن البطل الذي هزم  1077سنة  

وأسر إمبراطورهم رومانوس ديو جنس في موقعة مانزكرت سنة البيزنطيين 
تحرر بيت المقدس وحلب  -م  1072/ 1063م ، وفي عهده ـ   1701

 وأنطاكية والرملة ، وتوغل المسلمون في أقاليم آسيا الصغرى .

( وقد حدثنا أحد مؤرخي الحروب الصليبية عما ارتكبه جنود هذه الحملة من 2)
الجرائم فقال في وصف وحشية بعض الجنود : " إنهم كانوا يشوون األطفال على 

 السفافيد" .
 . 194ـ   193، ص   1انظر : رنسيمان ، تاريخ الحروب الصليبية ، ج          
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رادها إال من أف تب لهذه الحملة الفشل حيث لم ينج  وهكذا ك     
عدد قليل كان من بينهم بطرس الناسك الذي عاد إلى القسطنطينية 

 . (1)بعد أن رأى فشل حملته
   

 

 

 ـ حملـة األمــراء :  2 
  

با يوم عيد و ن تغادر دول أور أكان على الجيوش الصليبية        
م وأن تتجمع في 1096أغسطس/آب سنة 15العذراء في 

 . (2)القسطنطينية لتنقض مجتمعة على بالد الشرق اإلسالمي
با بقيادة و وقد ودعت فرنسا أول جيش نظامي يخرج من أور        

. ومن فرنسا خرج  (3)"هيو" االبن األصغر لملك فرنسا "هنري األول"
بويون" دوق اللورين الدنيا وأخوه "بلدوين" ، بجيش  يد ي"جود فر 

                                                 

 . 194ـ   190، ص   1راجع : رنسيمان ، ج  (1)

.وذلك حسب تعليمات البابا أوربان الثاني ، الذي طلب من حضور مؤتمر (2)
كليرمونت العودة إلى بالدهم واالستعداد للتوجه إلى القسطنطينية للمشاركة في 

 . الحرب المقدسة في صيف العام المقبل يوم عيد العذراء

وكان في صحبته عدد من األمراء الفرنسيين أمثال : دورجى ، كالرمبالد ، وليم ( 3)
د النجار .. كما انضم إليه في األراضي اإليطالية وليم ، ابن أخت بوهيمند قائ

 جيوش إيطاليا في هذه الحروب .
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. وقاد  (1)با ، وبعض أمراء فرنسا وساداتهاو جرار قوامه دهماء أور 
 -كونت تولوز ووريث بروفانس في جنوب فرنسا  -"ريموند الرابع" 

جيشاا جراراا آخر من البروفنساليين اشترك فيه بعض نبالء وفرسان 
همار" الجنوب ، وانضم إليه القائد الروحي للحملة الصليبية "أد

 .(2)أسقف "لي بويه"
اللحاق بتلك  يوهيمند األول" النورمانوفي إيطاليا قرر "ب       

الجيوش الصليبية إلى القسطنطينية بعدما أعجب بما سمع من 
  /هـ 491أهداف هذه الحرب، فقاد جيشاا جراراا من النورمانيين سنة  

قلية ونورمان صم ضم عدداا كبيراا من نبالء وأمراء إيطاليا و 1097
ابنا عمه : "رتشرد" و فرنسا ، حيث خرج معه ابن أخته "تنكراد" ، و 

"رانيوف" أمير سالرنو و"بويه" رئيس أساقفة ميالن ومن نورمان 
وصقلية خرج معه عمه "روجر الثاني" ملك صقلية ، والماركيز 

"، والكونت "روبرت" ، والكونت "هرمان" ، ي"أودو" ، والكونت "جفر 

                                                 

هـ/   493حكم بيت المقدس بعد احتاللها سنة  -م 1100/ 1085جود فري ـ   (1)
حامي القبر المقدس ، وخلفه في حكمها أخوه بلدوين  م ، وهو الملقب بـِ :1099

 الذي اتخذ لنفسه لقب ملك .

وريموند الرابع هو أول صليبي حمل الصليب في مجمع كليرمونت ، وهو أحد  (2)
المشاركين في حروب األسبان الصليبيين ضد المسلمين هناك ، ولخبرته هذه في 

 حرب المسلمين اتخذه البابا أوربان الثاني مستشاراا له في هذه الحرب.
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" ... ومن نورمان فرنسا: "روبرت صورديفال" و يوالكونت "همفر 
 .  ...(1)ل شارتر""بوي

قوامه أكثر من  من ألمانيا جيشم أيضاا خرج 1096وفيسنة         
عشرة آالف ألماني بقيادة "فولكمار" ، وفي العام نفسه قاد 
"جوتشالك" جيشاا آخر للمشاركة في هذه الحروب ، وقاد "إميخ" 
جيشاا ثالثاا ضم عدداا كبيراا من اللصوص وقطاع الطرق باإلضافة 

ش إلى عدد من النبالء الفرنسيين ، وقد كتب الفشل لهذه الجيو 
. واتجه  (2)األلمانية الثالثة قبل أن تصل إلى بالد الشرق اإلسالمي

إلى القسطنطينية جيش صليبي آخر ، تجمع جنوده من مناطق 

                                                 

بقسم الوالء لإلمبراطور  -م 1056/1111  -وقد حنث بوهيمند األول  (1)
البيزنطي ألكسيوس ، وعين نفسه أميراا على أنطاكية . وقد خرجت من إيطاليا 

 م بقيادة ألبرت كونت بيإندرات وأمراء آخرين. 1100هـ /   494حملة أخرى سنة 

( كان حماسهم المادي وطمعهم في الثراء أقوى من قناعاتهم بقدسية هذه الحرب 2)
لذلك عمدوا إلى السلب والنهب في أراضي ألمانيا والمجر .. وتفرقت جيوشهم 

 وقضى على حملتهم قبل أن تصل إلى البالد اإلسالمية  .
ك ألمانيا كونراد الثالث ، فقد اشترك في الحملة الصليبية الثانية بجيش أما مل 

ألماني كبير العدد والعدة ، ولكنه هزم وفشل وفر هارباا إلى أمام جيوش المسلمين 
 إلى القسطنطينية .
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 -سكتلنده ... ـ أ، إيطاليا ، إنجلترا ، فرنسا  -شتى في أوروبا 
 .(1)أطلق عليه اسم الجيش المتحد

وصهره  يوكان على رأس هذا الجيش روبرت النورمند       
ستيفن ، وابن عمه روبرت الثاني ، وضم عدداا كبيراا من أمراء إ

 أوروبا وفرسانها ...
وبعد هذا .. فإن كنا قد آثرنا الحديث عن الدول التي        

شاركت في هذه الحملة والجيوش التي جيشتها ، فإنما كان ذلك 
بقصد إظهار كثافة هذه الجيوش أوالا ، وحقدها القديم على اإلسالم 
والمسلمين ثانيا ، ثم إظهار تباعد بالدهم وتنافر قلوبهم التي لم 

خيرات الشرق اإلسالمي ... ولم نهدف بتاتاا  يوحدها إال  الطمع في
فهي  -إلى الحديث عن كل الدول التي أسهمت في هذه الحملة 

 .(2)أو إحصاء الجيوش التي شاركت فيها -جميع دول أوربا 
ويبلغ عدد المحاربين حوالي ثالث  -سارت هذه الجيوش        

من القسطنطينية متوجهة إلى ممالك آسيا الصغرى  -مائة ألف 
اإلسالمية ، بعد أن أدى قادة هذه الجيوش قـسـم الوالء لإلمبراطور 

لكسيوس كومنين الذي اتفق معهم على: تزويدهم بالعتاد أالبيزنطي 
                                                 

 وقد وحده العداء المشترك للمسلمين ، والطمع في خيرات بالدهم . (1)

للتعرف على الجيوش التي شاركت في الحملة الصليبية األولى ، راجع :  (2)
 . 245ـ   220، ص   1رنسيمان ،  ج 
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يزنطي بقيادة "تاتكيوس" ، ووعدهم والمؤن ، وبفرقة من الجيش الب
 باالنضمام إليهم عندما تسمح ظروفه ليتولى قيادة الجيش  .

وفي المقابل عاهده قادة هذه الجيوش على : عـدم التعـرض        
عادة جميع األراضي  -في أثناء اجتيازها  -للقـرى البيزنطيـة  ، وا 

لمين في موقعة التي كانت تحت السيطرة البيزنطية قبل انتصار المس
سيداا أعلى على  -لكسيوس أ -انزكرت ، واالعتراف باإلمبراطور م

 كل المناطق التي سيحتلونها . 
ودخلت الجيوش الصليبية البسفور إلى "نيقية" عاصمة        

السلطان السلجوقي قلج أرسالن ، الذي لم يكن في عاصمته بل 
ش "نيقية" ، كان مشغوالا بحصار "ملطية" ، وحاصرت هذه الجيو 

،  (1)" بجيشه السور الشمالي للمدينةيحيث حاصر "جود فر 
 (2)يوحاصر "تنكرد" و "بطرس الناسك" بجيشهما السور الشرق

                                                 

قاد " تنكرد " جيش خاله بوهيمند األول ، من النورمانيين اإليطاليين وغيرهم في  (1)
 حصار السور الشرقي لنيقية .

جوا بعد هزيمة حملة الشعوب ، في شارك بطرس الناسك بمن معه ممن ن (2)
 الحصار .
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لهذه  انضموحاصر "ريموند الرابع" بجيشه السور الجنوبي ، ثم 
 . (1)" و "ستيفن بلوا" بجيشهمايالجيوش "روبرت النورمند

وحينما علم "قلج أرسالن" بحصار مدينته عقد هدنة مع         
صاحب "ملطية" وعاد بجنده محاوالا شق طريقه وسط الحصار ، إال 
أنه لم يفلح في الوصول إلى مدينته بعد معركة استمرت يوماا بأكمله 

اا من القتلى والجرحى ، مع محاصريها، وفيها خسر الصليبيون أعداد
ولكن انسحاب "قلج أرسالن" إلى الجبل وتركه الحامية في المدينة 

، (2)تواجه بمفردها ذلك الحصار ، أدى إلى رفع معنويات الصليبيين
ونة بحرية ، فأرسل لهم فأرسلوا إلى اإلمبراطور يطلبون منه مع

" ، ثم انضم اإلمبراطور Butumiteseأسطوالا بقيادة "بوتوميتس 
" بجيوشه البيزنطية التي كانت على مقربة من "نيقية" ، ألكسيوس"

وبالرغم من ذلك لم تفلح جميع تلك الجيوش في دخول المدينة عنوة 
ي وف -بعد حصارها مدة شهر تقريباا . وهنالك حاول اإلمبراطور 

التفاوض مع حامية "نيقية" للتسليم  -غفلة من الصليبيين الغربيين 
مقابل اإلبقاء على حياتهم ، وقد أفلح في ذلك حيث ساعده سكان 

                                                 

( يطل الجانب الغربي من المدينة على بحيرة أسكانيوس القريبة من بحر مرمرة 1)
لبيزنطي إلحكام الحصار على لذلك طلب الصليبيون مساعدة األسطول ا

 المدينة .

 يمكن تبرير انسحاب قلج أرسالن  بمعرفته بكثافة الجيوش الصليبية المحـاصرة. (2)
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ن  ايونيو/حزير  19المدينة الذين كان معظمهم من النصارى ، وفي  
" مدينة "نيقية" ليالا ، وأسر زوجة قلج ألكسيوسم دخل "1097

رفض تسليمهم للصليبيين الغربيين ليحصلوا بهم أرسالن وأوالده ، و 
 . (1)، كما رفض السماح للصليبيين بنهب المدينة كبيرةعلى فدية 
با التي و وبعد هذا االنتصار ، الذي شجع باقي دول أور        

، (2)شرقكانت مترددة على االنضمام إلى الحمالت الصليبية على ال
" القادة الصليبيين في "بلكانيوم" حيث جددوا له ألكسيوساستقبل "

على الممالك يمين الوالء ، ثم تقاسموا الجهود في السيطرة 
اإلسالمية .  فاتجه اإلمبراطور البيزنطي بجيشه لالستيالء على : 

فسيوس ، مسيا ، أيدنيا ، ليديا ، سارديس .. وباقي أ( ، 3سامرانا)
غرب آسيا اإلسالمية التي كانت قبل معركة "مانزكرت"  تابعة مدن 

 لإلمبراطورية البيزنطية .

                                                 

 . 74راجع : الترك في العصور الوسطى ، ص   (1)

وفي المقابل ترك سالجقة آسيا الصغرى خالفاتهم وتحالفوا على عدوهم  (2)
المشترك، إذ تصالح قلج أرسالن مع غازي داشمند ، ومع األمير حسن أمير 

 قبادرقيا .

هـ/  474زاخاس الذي أنشأ أمارته سنة   Tzachusوهي عاصمة األمير  (3)
 م بمساعدة السالجقة ، فهو شقيق زوجة قلج أرسالن .1071



- 32 - 

 

 أفسيوسوقد أفلح اإلمبراطور في ذلك حيث استسلم أمير        
وأمير أزمير دون مقاومة وبالقرب من بلوادين انتصر اإلمبراطور 
البيزنطي على عدد من فرق الجيش السلجوقي واستولى على 

، فريجيا ، ليديا ، سرديس ، فالدلفيا ، الدوقيه ... وقام قائد بلوادين 
األسطول البيزنطي بمحاصرة مدن الساحل ، حيث استسلم أميرها 

وهي زوجة قلج  -"زاخاس" في مقابل تسلم أخته من البيزنطيين 
وبذلك سقطت لسبوس، خيوس ، ساموس في أيدي  -أرسالن 

 البيزنطيين .
صليبيي الغرب وبعض الفرق  -الصليبية أما باقي الجيوش        

      فاتجهت لالستيالء على ضريليوم ، قونية ،  -البيزنطية 
وقرب ضريليوم دارت معركة حامية الوطيس بين  هرقلة ...

الصليبيين وجيوش السالجقة بقيادة قلج أرسالن واألمير غازي 
وم في أمراء السالجقة الر  -دانشمند واألمير حسن  أمير "قبادرقيا" 

، وكاد أن يفلح السالجقة المسلمون في هذه  -آسيا الصغرى 
الذي تقدم بجيشه في  -المعركة حيث أوقعوا جيش بوهيمند األول 

في كمين وأحكموا عليه الحصار من جميع  -سهل ضريليوم 
 يالجهات ، ولكن وصول باقي جيوش الصليبيين مع جود فر 

وانسحابهم ، ودخل وريموند الرابع أدى إلى هزيمة السالجقة 
وهي العاصمة التي  -الصليبيون ضريليوم ومنها تقدموا إلى قونية 
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فخربها قلج  -اتخذها قلج أرسالن بعد سقوط عاصمته األولى نيقية 
، وفيها وجد الصليبيون  (1)م 1097أرسالن وانسحب منها سنة  

كل ما يحتاجون إليه من مؤن حيث زودهم سكانها من األرمن 
بحاجتهم ، ثم توجهت القوات الصليبية إلى هرقلة التي خربها األمير 

 غازي واألمير حسن وانسحبا منها .
وفي هرقلة انقسمت الجيوش الصليبية إلى قسمين : قسم        

  اتجه إلى قيصرية وكومانا اتجه إلى قليقية وطرطوس وآخر 
، ن لم يجد الصليبيون كبير مقاومـةومرعش ... وفي جميع هذه المد

بل وجدوا العون والمساعدة من سكانها األرمن . وهكذا تكون 
الجيوش الصليبية قد انتهت من االستيالء على جميع الممالك 
ل  ياإلسالمية في آسيا الصغرى وسلمتها لإلمبراطور البيزنطي ليو 

 . (2)عليها من يشاء
الغربية وبعض الفرق  -ثم اتجهت الجيوش الصليبية        

من مرعش إلى الشام ، أما اإلمبراطور بجيوشه فقد  -البيزنطية 
كان عليه أن يتجه إلى قليقية ومنها إلى الشام لالشتراك مع 

طاكية، إال أن األنباء التي وصلته عن الصليبيين في حصار أن
                                                 

وكانت سياسة السالجقة هي تخريب المدن قبل االنسحاب منها لكي ال ينتفع بها  (1)
 الصليبيون .

 . 171ـ  165، ص   1راجع : الحركة الصليبية ، ج  (2)
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خالفات في وجهات النظر وقعت بين فرقه وبين الفرق الصليبية 
الغربية قد جعلته يتراجع وينيب عنه قائده "تاتكيوس" في التوجه 
بالجيش البيزنطي لالنضمام إلى القوات الصليبية في حصار 

 . (1)أنطاكية
القوات الصليبية وبدأ  عن (2)وفي أثناء ذلك انفصل بلدوين       

يسعى لتحقيق مطامعه ، وبالفعل تمكن من االستيالء على بعض 
وقد  ،المدن والقالع في شمال أرمينيا ، فاحتل تل باشر والراوند 

ساعده في ذلك سكان هذه المدن من األرمن الذين رأوا في 
 .(4)خالصاا لهم من حكم السالجقة المسلمين (3)الصليبيين الغربيين

األمير ثوروس   Edessaوفي تلك اآلونة اتصل حاكم الرها        
ودعاه لمساعدته على أعدائه  Baldwinبلدوين  بالقائد الصليبي 

( ، وحذره من ضياع الرها من أيدي 5السالجقة في سميساط)
                                                 

 21ة من قليقية إلى أنطاكية في  توجه تنكرد وجود فري ببعض الفرق الصليبي (1)
م ، وبعده بشهر توجه تاتكيوس بجيش بيزنطة الرئيس من قليقية  1097سبتمبر  

 م . 1097إلى أنطاكية أيضاا ، وذلك في أكتوبر  

 وهو ابن كونت بولونيا ، وقد أصبح ملكاا للقدس بعد أخيه جود فري . (2)

الالتينية الغربية كاثوليكية ، أما بالرغم مما بينهم من عداء مذهبي ، فالكنيسة  (3)
 األرمن فهم أرثوذكس ، وقد حول بلدوين الرها إلى إمارة التينية .

 . 181، ص  1راجع : الحركة الصليبية ، ج  (4)

 وتقع سميساط في مواجهة الرها ، على الضفة المقابلة للفرات . (5)
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المسيحيين ، وبالفعل حاول بلدوين مساعدة األرمن في الهجوم على 
لمسلمون أكثر من بالفشل حيث قتل ا باءتسميساط لكن محاولته 

ألف أرمني ، وفر  بلدوين ومن نجا معه إلى الرها ، وهنالك تمكن 
من اإليقاع بين األرمن وحاكمهم "ثوروس" وبعد مقتل "ثوروس" 
خلصت الرها لبلدوين ، فكان  أول أمير صليبي يحقق مطامعه ، 

 وكانت الرها أول إمارة صليبية في الشرق .
االستيالء على سميساط ، وقد مكنته  ثم بدأ بلدوين يفكر في       

. يمن ذلك خيانة أميرها الذي باعها له بمبلغ عشرة آالف دينار ذهب
ثم استولى بعد ذلك على حصن "سروج" الواقع في طريق حلب . 
وهكذا قضى على الحصون اإلسالمية التي يمكن أن تشكل خطراا 

 على إمارته.
 (1)ت إلى مدينة أنطاكيةأما باقي القوات الصليبية فقد وصل       

م ، وفرضت عليها حصاراا شديداا 1097ين أول  تشر /في أكتوبر
استمر سبعة أشهر ، استنجد في خاللها حاكم المدينة السلجوقي 

                                                 

يدفع    Philaretusكانت عاصمة بيزنطة في الشام ، وكان حاكمها فيالرتيوس (1)
م فتحها 1084هـ/  477الجزية ألمير الموصل مسلم بن عقيل ، وفي سنة  

السلطان السلجوقي سليمان بن قطلمش ، ولما قتل تسلمها ملكشاه وعين ياغي 
 سيان حاكماا ...
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. (1)"ياغي سيان" بالقوى اإلسالمية التي كانت في شغل شاغل عنه
ـرقة بدأت تدب بين القادة وبالرغم من هذا الحصار إال أن الف  

فانسحب  ،الصليبيين ، فكل منهم يريد أن يستخلص المدينة لنفسه 
بجيشه عنها ، ودبت الفرقة بين قائد القوات البيزنطية "تاتكيوس"

اسب السريعة بوهيمند وريموند ، وبدأ الصليبيون يبحثون عن المك
في القرى المجاورة األنطاكية، مما شجع ياغي سيان على الخروج 

، حيث كب د  (2)من المدينة ومواجهة الصليبيين في أكثر من معركة
وقد  -صليبيين آالف القتلى ، فدب اليأس في نفوس الصليبيين ال

من أشد هرب كثير منهم حتى بطرس الناسك ووليم النجار وهم 
ن لحق بهم رجال بوهيمند لوال أالمتحمسين لهذه الحملة .. 

ولكن مـكـَر بوهيمند إذ استطاع أن يعقد اتفاقاا مع  -وأعادوهم
على تقاسم  -الفاطمية وزير مصر  -األفضل بن بدر الجمالي 

                                                 

انشغل المسلمون عن نصرة ياغي سيان بخالفاتهم ، حيث كان الفاطميون  (1)
سالجقة على خالف حول الممالك التي يناصبون  األتابكة العداء ، وكان ال

ورثوها ، واألهم من هذا هو تودد بوهيمند الصليبي إلى دقاق بن تتش أمير 
دمشق وانصراف الفاطميين بجيوشهم النتزاع بيت المقدس من حاكمها السلجوقي 

م ، إذ اتفق بوهيمند مع األفضل بن بدر الجمالي على ترك الشام  1098سنة  
 ل ترك بيت المقدس للفاطميين .للصليبيين في مقاب

راجع : ابن العديم ، عمر بن أحمد : زبدة الحلب في تاريخ حلب ، تحقيق  (2)
 . 132، ص  2م ، ج 1951ـ  1945سامي الدهان ، ط. دمشق ، 
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الممالك اإلسالمية ، بحيث تكون الشام للصليبيين ويكون بيت 
، وكــذلك ساعده وصول األساطيل األوربية  (1)المقدس للفاطميين

هذا  -ني ، الفرنسي .. اإليطالي ، اإلنجليزي ، الجـو  -باإلمدادات 
 -وهو نيروز الزراد  -باإلضافة إلى خيانة أحد قادة ياغي سيان 

الذي كان قائداا للقوة المكلفة بحراسة أبراج المدينة من الجهة 
إلى بوهيمند في مقابل تمكينهم  (2)الجنوبية ، والذي أرسل بشروطه

                                                 

م ، 1908انظر : ابن القالنسي ، حمزة : ذيل تاريخ دمشق ، ط . ، بيروت   (1)
 .135ص  

( ونيروز هذا مسيحي أرمني األصل صادر ياغي سيان أمواله ، وقد أوهم 2)
اإلسالم حتى وثق به ياغى سيان وعينه قائداا للقوات المسلمين بدخوله في 

المكلفة بحراسة أبراج المدينة ، وقد أرسل نيروز إلى بوهيمند يعلمه بخطورة 
قطاعاا مقابل تمكينه  موقعه ويشترط عليه أن يؤمنه على نفسه ، ويعطيه ماالا وا 

 من دخول أنطاكية . وقد وافقه بوهيمند وأعطاه ما يريد  .
، دار  2ج ، ط 14: ابن كثير ، إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية ،   راجع    

 . 155، ص  12، ج  1977المعارف ، لبنان ،  
 هـ  491وانظر : = الكامل في التاريخ ، حوادث سنة      

= ابن تغري بردي ، جمال الدين أبو المحاسن : النجوم الزاهرة في              
، 1963ج ، المؤسسة المصرية العامة ،  6ملوك مصر والقاهرة ، 

   162  -161، ص  5ج 
ج ، القاهرة ،  4= أبو الفدا ، إسماعيل : المختصر في أخبار البشر ،              

 هـ .491هـ ، حوادث سنة  1325



- 38 - 

 

من دخول المدينة ، وقد كان هذا العامل األهم من عوامل سقوط 
 ة في أيدي الصليبيين .المدين

هـ 491وقد دخل الصليبيون أنطاكية في جمادى األول سنة  
م ، وقتلوا من فيها من 1098يونيو/حزيران سنة   3الموافق 

 . (1)المسلمين وحولوا مساجدها إلى كنائس
تسقط أنطاكية في أيدي الصليبيين حتى وصلت ولم تكـد        

لنصرة ياغي   -التي تأخرت في الوصول  -بعض الفرق اإلسالمية 
سيان ، وكانت الجيوش اإلسالمية بقيادة  "كربوقا" السلجوقي أمير 
الموصل ، وانضم إليه سلطان دمشق السلجوقي "دقاق بن تتش " 

الدولة" أمير  بجيشه ، و"أرسالن" أمير سنجار بجيشه ، و"جناح
حمص بجيشه ... وغيرهم ، وحاصروا المدينة ثالثة أسابيع  وكاد 
النصر أن يحالفهم ولكن غرور "كربوكا" ونزاعاتهم فيما بينهم 

 . (2)أضاعت عليهم فرصة أكيدة للقضاء على الخطر الصليبي

                                                 

 .135( راجع :  = ذيل تاريخ دمشق ، ص  1)
 . 155، 12= البداية والنهاية ، ج  

 . 136( راجع :  = ذيل تاريخ دمشق ، ص  2)
 . 137، ص   2= الحلب في تاريخ حلب ، ج              
 .491= الكامل في التاريخ ، حوادث سنة               
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سالجقة  -وبعد انتصار الصليبيين على هؤالء السالجقة        
وتمزيق جيوشهم اإلسالمية ، قويت شوكة  -الروم والشام وفارس 

الصليبيين وبدأوا يسعون لتحقيق مطامعهم ، حيث تنازع بوهيمند 
ة أنطاكية ، واضطر ريموند إلى إشباع مطامعه وريموند على إمار 

واحتاللها ، ثم أخلوها بعد  (1)وجنوده إلى الهجوم على معرة النعمان
أن نهبوا أهلها وقتلوا ما يزيد على مئة ألف منهم ثم أشعلوا النار في 

ثم  (3)فاحتلوه واحتلوا "عرقة" (2)المدينة واتجهوا إلى حصن األكراد
"انطرطوس" الواقعة على ساحل لبنان ، وهنالك أمدهم الموارنة 

والتوجه بالجيوش  يبالجنود والمرشدين، ثم قرر ريموند مرافقة جودفر 
قد آثر البقاء في أنطاكية على الحتالل بيت المقدس . أما بوهيمند ف

 . (4)الذهاب إلى بيت المقدس
سارت الجيوش الصليبية من طرابلس قاصدة بيت المقدس،        

م ، وهنالك قدم لها 1099مايو/آيار  19فدخلت بيروت في  
مرت  النصارى كل ما تحتاج إليه من مؤن ونصح ورجال ، ثم

                                                 

 وهي مسقط رأس أبي العالء المعري . (1)

 م قلعة الحصن ، وتقع في سهل البقاع  .وتسمى اليو  (2)

 وتقع في شمال طرابلس بلبنان  . (3)

 . 756 - 755، ص  2راجع : تاريخ العرب ، ج  (4)
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بصور ومنها إلى صرفند ثم قيسارية ثم عكا ثم احتلوا الرملة ومنها 
 توجهوا مباشرة إلى بيت المقدس .

يونيو/حزيران  7وصلت الجيوش الصليبية بيت المقدس في        
م وبدأت بإحكام الحصار على أسوار المدينة ، بينما وصل 1099

م ، 1099ران  يونيو/حزي15إلى مدينة يافا في   ياألسطول الجون
انتعش الجيش الصليبي المحاصر  ، وبعد االستيالء على ميناء يافا

لبيت المقدس بما وصله من إمدادات . أما حاكم بيت المقدس 
فكان عليه أن يتدبر الموقف بحاميته  -افتخار الدولة  -الفاطمي 

، حيث لم يصله (1)محارب ألفالتي ال يزيد عدد أفرادها على 
الملك األفضل بن بدر  -وذلك لثقة وزير مصر الفاطمي ،اإلمداد 
لى عدم التعرض لفلسطين بالصليبيين الذين عاهدوه ع -الجمالي 

الواقعة تحت سيطرة الفاطميين في مقابل تخليه عن مساعدة 
 . (2)السالجقة المسلمين في الشام أو الوقوف بجانبهم

                                                 

حتي : " سار الصليبيون إلى بيت المقدس وعددهم  وفي ذلك يقول الدكتور فيلب (1)
وكانت حامية المدينة من الجند المصري تقدر بنحو ألف .." … نحو أربعين ألفاا 
 .  756، ص   2تاريخ العرب  ، ج

وأظن أن هذه المعاهدة وثيقة الشبه بمعاهدة اليهود مع حاكم مصر في العصر  (2)
تختلف الحديث ، حيث أشرف صليبيو أمريكا على وضع بنود المعاهدة التي ال 

عن بنود معاهدة أجدادهم مع األفضل بن بدر الجمالي وزير مصر الفاطمية ، 
عن فلسطين  -أنور السادات  -ففي  مقابل تخلي الحاكم المصري 
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وهكذا صمد أهل بيت المقدس والحامية الفاطمية هناك تحت        
هـ 492شعبان   22الحصار أربعين يوماا ، ثم تمكن الصليبيون في 

م من اقتحام المدينة ومالحقة 1099يوليو/تموز   15الموافق  
، حيث ارتكب الصليبيون أبشع  (1)الجند داخل المسجد األقصى

الجرائم  وفي ذلك يقول أحد مؤرخيهم :"أصبح البلد مخاضة واسعة 
،ويقول  (2)أثارت خوف الغزاة واشمئزازهم" من دماء المسلمين

عمل السيف برجال المدينة ونسائها وأطفالها حتى شوهدت أ  :"آخر
، أما  (3)أكوام الرؤوس واأليدي واألرجل في شوارع المدينة وطرقاتها"

فقد أرسل للبابا يبشره بهذا النصر فقال : جودفري القائد الصليبي 
"إن خيولنا كانت تخوض إلى ركبتيها في بحر من دماء الشرقيين 

، واشتكي صليبي آخر من كثرة القتلى  (4)في إيوان سليمان ومعبده"
في الطرقات فقال : "إنه لم يستطع أن يشق طريقه وسط أشالء 
                                                                                                         

والفلسطينيين، وتعهده بعدم تقديم المساعدة لهم أو الوقوف بجانبهم عاهدوه على 
عادة ما احتل من أرضه .  عدم التعرض لمناطق نفوذه ، وا 

لك الهزيمة النكراء ،  استطاع أما الحامية الفاطمية فبعد ذلك الصمود الرائع ، وت (1)
افتخار الدولة ، حاكم بيت المقدس المصري أن يحصل على األمان من 

 الصليبيين وأن يخرج بجنده بعدما ألقوا سالحهم إلى حصن عسقالن  .

 . 261، ص   1الحركة الصليبية ، ج  (2)

 .  756، ص   2تاريخ العرب ، ج  (3)

 .   30أدب الحروب الصليبية ص   (4)
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.  (1)إال في صعوبة بالغة وأن دماء القتلى بلغت ركبتيه"المسلمين 
وقد قدرت المصادر العربية عدد القتلى المسلمين في بيت المقدس 
بسبعين ألف قتيل ، أما ابن كثير فقد صور وحشية الصليبيين في 

"لما كان يوم القتل والنهب كما صور تقاعس المسلمين بقوله : 
أخذت  ، ثنتين وتسعين وأربعمائةاالجمعة لسبع بقين من شعبان سنة 

، وكانوا في نحو  -شرفه اهلل-بيت المقدس  -لعنهم اهلل -الفرنج 
ألف ألف مقاتل ، وقتلوا في وسطه أزيد من ستين ألف من 

علوا تتبيرا . قال ابن المسلمين ، وجاسوا خالل الديار ، وتبـروا ما 
"وأخذوا من حول الصخرة اثنين وأربعين قنديالا من فضة ، ي :الجـوز 

زنة كل واحد منها ثالثة آالف وستمائة درهم ، وأخذوا تنوراا من 
فضة زنته أربعون رطالا بالشامي ، وثالثة وعشرين قنديالا من 
الذهب ، وذهب الناس على وجوههم هاربين من الشام إلى العراق ، 

منهم القاضي أبو  -الخليفة والسلطان ، مستغيثين على الفرنج إلى 
، فلما سمع الناس ببغداد هذا األمر الفظيع هالهم -سعد الهروي 

في الديوان وعلى  أذلك وتباكوا ، وقد نظم أبو سعد الهروي كالماا ق ـر 
المنابر ، فارتفع بكاء الناس ، وندب الخليفة الفقهاء إلى الخروج إلى 

جهاد ، فخرج ابن عقيل وغير واحد البالد ليحرضوا الملوك على ال

                                                 

 . 30الغزو الصليبي والعالم اإلسالمي ص  (1)



- 43 - 

 

نا  من أعيان الفقهاء ، فساروا في الناس فلم يـفـد ذلك شيئاا، فإنا هلل وا 
 :(1)شعراا  يإليه راجعون" ، فقال في ذلك أبو المظفر األبيورد

 مـز جنا دماء  بالدموع السواجم
 وشر  سالح  المرء  دمٌع يفيضه  

 يها  بني اإلسالم ! إّن ورائكمإف
 أ تهويمة  في ظل أمن وغبطة
جفونها  وكيف تنام  العين  ملء  
خوانكم بالشام يضحي مقيلهم  وا 
 تسومهم  الروم  الهوان  وأنتم  

 يحت ومن د مى  وكم من دماٍء قد أب
 بىبحيث السيوف البيض محمرة  الظّ 

 وبين اختالس  الطعن  والضرب وقفةٌ 
 وتلك حروٌب من يغب عن غمارها
 سللن  بأيدي المشركين  قواضبا  
 يكاد  لهن  المستجير  بطيبةٍ 
 أرى أ متي ال يشرعون  إلى العدا
 ويجتنبون النار  خوفا  من الردى

 ذىأ يرضى صناديد  األعاريب  باأل
 فليتهم  إذ لم يذ ود وا حمـية  

 (  (2فلم يبق  منا عرضٌة للمـراجم 
 إذا الحرب  شبت نار ها بالصوارم  
 وقائع  يلحقن الذ ر ى بالمـناسم  
!  وعيش كنّوار الخميلة  ناعم 

 كل نائم  على هفواٍت أيقظْت 
(  (3ظهور  المذ اكي أو بطون  القشاعم 

 تجّرون  ذيل  الخفض  فعل المسالم  
 حياء  حسنها بالمعاصم   يتوار  

 وسمر  العوالي داميات  اللـهاز م  
 م  تظل  لها الو لدان  شيب  القواد  
م    ليسلم يقر ْع بعدها ســـّن ناد 

 لى والجماجم  ستغمد  منهم في الط  
 ينادي بأعلى الصوت  : يا آل  هاشم  
 رماحهم والّدين  واهي الدعائم
 وال يحسبون  العار  ضربة  الز م  

! يويغض  على ذ ّل كماة  األعاجم 
ين  ضنوا غيرة  بالمحار م    عن الد 

                                                 

، وهو أبو المظفر محمد بن أحمد القرشي  156، ص  12البداية والنهاية ، ج  (1)
 هـ .  557متوفي بأصبهان سنة  األموي المشهور باألبيوري ال

 المراجم : جمع مرجمة وهي القبيح من الكالم .  (2)

المذاكي : مفردها مذك ، أي الخيل القوية ، والقشاعم : جمع قشعم ، وهو  (3)
 النسر المـسـن 
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ن زهدوا في األجر إذ حم )فهاّل أتوه  رغبة  في المغان الوغى يوا   (1م 
 

بيين نذكر ومما قيل في سقوط بيت المقدس في أيدي الصلي 
 : (2)قول الشاعر

 أحّل الكفر  باإلسالم  ضيما  
 ضائٌع وحمى  مباحٌ  فحق  

 وكم من مسلٍم أمسى سليبا  
كْم من مسجٍد جعلوه ديرا    و 
 د م  الخنزير فيه لهم خلوقٌ 
 أ موٌر لو تأ ملهّن طفلٌ 

 ات  بّك ثغرٍ أ تسبى المسلم
 أ ما هلل  و اإلسال م  حقٌ 
 فقْل لذوي البصائر حيث كانوا

 

 يطول  عليه للدين  النحيب   
سـيٌف قاطٌع ودٌم صبيب    و 
 ومسلمٍة لها حر ٌم سليب  
 على محرابه ن صب  الصليب  
 وتحريق  المصاحف  فيه طيب  
 لطفل  في عوارضه  المشيب  
 وعيش  المسلمين  إذا  يطيب  

 ه شباٌن وشيب  يدافع  عن
 أجيبوا اهلل ويحكم أجيبوا

 

هذا هو الموقف على الساحة اإلسالمية إبان سقوط بيت المقدس ، 
فالخالفة العباسية تقف موقف المتفرج على تلك المجـازر ، وكل ما 

                                                 

 ( انظر أبيات هذه القصيدة في :1)
=  النويري ، شهاب الدين : نهاية األرب ، ط . المؤسسة المصرية العامة 

 .   227  - 226، ص  5ج ، 
 . 151، ص  5=  النجوم الزاهرة  ، ج 

 هـ" .  492=  الكامل في التاريخ ، " حوادث سنة  

 . 152 - 151، ص  5النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ج  (2)
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هو إحالة  -م 1118  /هـ 1094المستظهر  -يفعله الخليفة 
 -م 1104 /هـ 1094ن إلى سلطانه السلجوقي بركياروق المستغيثي

المعروف بمالزمته للشرب ، والذي لم يحرك ساكناا . أما الفاطميون 
 -في مصر فقد رأينا موقف الخليفة السلبي ، كما رأينا تآمر وزيره 

  (1)مع الصليبيين على مسلمي الشام -األفضل بن بدر الجمالي 
يبيون زحفهم على مدن وقرى فلسطين، وهكذا واصل الصل 

براا وبحراا ، فاستولوا على نابلس وبيت لحم والخليل واللد والرملة 
وبيسان وطبرية والناصرة ويافا وحيفا وغيرها من المدن والقرى 
الفلسطينية ، حتى وصلوا عسقالن فحاصروها ولكنهم لم يفلحوا في 

                                                 

أقوى من كانت  -األفضل  -( ومن الجدير بالذكر أن سلطة ذلك الوزير الفاطمي 1)
سلطة الخليفة نفسه ،  ليس ذلك فحسب بل إن هذا الوزير هو الذي نصب 

م( عين ابنه  1101  - 1093الخليفة على مصر ، فبعد وفاة المستعلي باهلل ) 
م( . وفي عهد هذا اآلمر هاجم 1130 - 1101خليفة ولقبه اآلمر باهلل )

ضل بن بدر الجمالي الصليبيون "صور" فاستنجد حاكمها الفاطمي بالوزير األف
إلى األتابك ظهير الدين طغتكين  -أي صور  -فأجابه بقوله : "لقد رردنا أمرها 

 صاحب دمشق ، ليتولى حمايتها والذب عنها ، وبعثنا له منشوراا بذلك". 
،       5وانظر تاريخ العرب ، ج  181، ص  5راجع : النجوم الزاهرة  ، ج    

 . 738ص  



- 46 - 

 

لثالثة للصليبيين في وبذلك قامت اإلمارة الالتينية ا . (1)احتاللها
الشرق ، وهي إمارة بيت المقدس التي سيطرت على الكثير من مدن 

 يالذي لقب نفسه بلقب حام يوقرى فلسطين ، وعين عليها جودفر 
 . (2)القبر المقدس

 
 الحملة الصليبية الثانية :

في شعبان   -أدى سقوط بيت المقدس في أيدي الصليبيين   
إلى نمو الشعور بالذنب والتقصير عند  -م 1099يوليو  /هـ 492

م ومذاهبهم ، معظم أمراء وحكام المسلمين ، على اختالف أجناسه
فكل منهم شعر بمسئوليته عن ضياع هذه القرية أو تلك المدينة 
حينما تقاعس عن مد يد العون إلخوانه المسلمين هناك . وقد ساعد 

                                                 

وته حينما استولى األسطول اإليطالي على كان األسطول الفاطمي في أوج ق (1)
مدن فلسطين الساحلية ، ولكنه لم يؤد خدمة تذكر ، ولكن حينما حاصرت القوات 
الصليبية عسقالن كان له دور كبير في دعم الحامية الفاطمية فيها ودحر 

 . 757، ص  2الصليبيين . راجع : تاريخ العرب ، ج 

( أو كما يقول د. فيليب حتى : "بارون القبر المقدس وحاميه" تاريخ العرب ، 2)
 . 757، ص2ج

ر الحملة الصليبية األولى راجع : الحركة الصليبية ـ للوقوف على تفاصيل أخبا
 . 294  - 161، ص  1، ج 
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على نمو الشعور ، ازدياد مطامع الصليبيين في أوروبا ، الذين 
أغراهم ما حققه إخوانهم في الشرق اإلسالمي من مكاسب ، فبدأوا 

يهم في مهاجمة المدن والقرى اإلسالمية في الشام ينضمون إل
وفلسطين ، تلك المدن التي أراد اهلل عز وجل أن تشهد ميالد بعض 

وأن ترى صعودهم إلى جانب سالطينهم السالجقة ، األتابكة األتراك 
على مسرح األحـــداث ، ثم بروزهم كقوة إسالمية فتية تأخذ على 

وكان أول من  .(1)بي الداهمعاتقها مهام التصدي للخطر الصلي
شعر بسوء فعلته ، واقتراب الخطر من أراضي مملكته ، هو الملك 

مالي وزير مصر الفاطمي ، الذي أخلص النية األفضل بن بدر الج
للتكفير عن خطيئته ، فسير أول حملة فاطمية لتخليص فلسطين 
بقيادة "سعد الدولة القواسمي" الذي التقى بالصليبيين قرب الرملة في 

هـ ، وهنالك استشهد قائد 494/م1110سبتمبر/أيلول سنة   7
 قالن .الحملة ومجموعة من جنوده وعاد الناجون إلى عس

                                                 

( سيأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن مجهوداتهم الحربية ، وسنرى بطوالت 1)
بعضهم أمثال : جكرمش أتابك الموصل ، وسوار أمير حلب ، وعماد الدين 
زنكي بطل التصدي للصليبيين  وأوالده : نور الدين محمود ، وسيف الدين 

شيركوه وصالح الدين غازي، وقطب الدين مودود ، وقادة جنده : أسد الدين 
األيوبي.. "كما سنرى دور األراتقة في التصدي للصليبيين ، أمثال : سقمان بن 
أرتق صاحب ماردين ، وبلك األرتقي الذي أسر بلدوين ملك بيت المقدس 

 الصليبي ...



- 48 - 

 

وفي الوقت الذي سارت فيه الجيوش المصرية للتصدي        
للصليبيين في فلسطين ، كان السالجقة األتراك قد تمكنوا من هزيمة 

 (1)م(، حيث أوقع غازي كمشتكين 1100هـ/ 494الصليبيين )
الجيش الصليبي في كمين أعده لهم قرب ملطية ، فقتل أعداداا كبيرة 

 مع األسرى إلى قلعة نيكسار . (2)وساق قائد الجيش بوهيمند األول
وفي هذا الوقت وصلت قوات صليبية جديدة إلى القسطنطينية ، 

دها بنبأ أسر ابقيادة "انسلم"  رئيس أساقفة ميالن ، وعندما علم أفر 
بوهيمند أصروا على التوجه إلى أراضي الدانشمنديين أوالا ، إلطالق 

رضوان ملك حلب في  ي كمشتكين وحليفهسراحه وهناك قابلهم غاز 
م ، ففرق شملهم وطارد فلولهم ، وغنم ما 1101 أغسطس/آب سنة 

معهم ، وقتل أكثر من مئة وستين ألف صليبي ، وتمكن بعد ذلك 
هـ/ 495من احتالل ملطية بعدما أسر أميرها الصليبي سنة )

م( ، واستعاد "قونية" واتخذها عاصمة له مرة أخرى ليقطع 1101
عبر  -بذلك طريق اإلمدادات القادمة من القسطنطينية إلى الشام 

                                                 

وهـو ابن أحمد غازي دانشمند الذي أسس إمارة تابعة للحاكم السلجوقي سليمان  (1)
م ، وقد تبع ابنه غازي كمشتكين السلطان  1084هـ =  474سنة بن قطلمش 

 السلجوقي ملكشاه بن ألب أرسالن . 

م ( وهو أول حاكم  1011 – 1056)  -إيطالي  -بوهيمند األول النورماني  (2)
 يبي إلمارة أنطاكية . صل
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، وليشكل خطراا دائماا على إمارة الصليبيين في  -الطريق البرى 
 . (1) االره

ولم يمض الكثير من الوقت حتى أوقع األميران : جكرمش  
ب ماردين ، هزيمة نكراء أتابك الموصل، وسقمان بن أرتق صاح

م( فقتلوا من 1104هـ/ 497يين في موقعة حران سنة  )بالصليب
الصليبيين اثنى عشر ألفاا، وساقوا بين األسرى أمير الرها ونائبه ، 

أما الملك األفضل ، فحينما بلغه نبأ  (2)بورج وجوسلين يبلدوين د
يمة جنده في فلسطين ، سارع بإعداد حملة ثانية أكثر تجهيزاا من هز 

األولى ، وأسند قيادتها البنه "شرف المعالي" ، وقد وصلت الجيوش 
هـ، وهناك أعاد شرف المعالي تنظيم 495المصرية عسقالن سنة  

 -جنوده وتوجه بهم إلى اللد حيث التقى مع جيوش بلدوين األول 
وانهزم بلدوين في هذا اللقاء ، وهرب  -ي ملك بيت المقدس الصليب

م فزحفت 1102آيار  /مايو 17مع بعض جنده إلى الرملة في 
                                                 

 .  83راجع :الترك في العصور الوسطى ص   (1)

  5هـ . والنجوم الزاهرة ، ج  497( راجع : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة  2)
 . 188  - 187ص  

وبلدوين دى بورج ، هو ابن عم بلدوين األول الذي تولى إمارة الرها سنة    
م، ثم انتقل ليخلف أخاه جودفري في حكم إمارة بيت المقدس سنة  1098
م ، فعين مكانه ابن عمه بلدوين دي بورج . أما جوسلين فهو ابن عمة 1100

 بلدوين دي بورج .
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الجيوش اإلسالمية على الرملة واحتلتها ، بينما تمكن بلدوين من 
إلى يافا ، فحاصر المسلمون يافا التي هرب  -متنكراا  -الهرب 

يبية منها بلدوين ، وفي هذه اآلونة وصلت األساطيل الصل
باإلمدادات والجنود إلى يافـا ، فدخلها بلدوين مع هذه الجيوش 

 وتمكن من هزيمة المسلمين .
ومع هذا فإن الملك األفضل لم يتوان عن إرسال الحمالت الفاطمية 
إلى فلسطين ، تلك الحمالت التي حركت مشاعر السالجقة وحفزتهم 

 /هـ  498، ففي سنة   (1)لمساعدة الفاطميين في التصدي للصليبين
م قدم "سناء الملك" ابن الملك األفضل على رأس جيش 1105

سطول المصري إلى فلسطين ، كما وصلت فرق فاطمي يسانده األ
 -سلطان دمشق السلجوقي -من جيش "ظهير الدين طغتكين" 

وعلى الرغم من أن هذه الحملة لم تحقق ذخراا ملموساا إال أنها 
زعزعت الوجود الصليبي في فلسطين كما حفزت السالجقة على 

               .(2)مواصلة كفاحهم إلى جانب إخوانهم الفاطميين

                                                 

لى الرغم من العداء الطويل بين السالجقة السنيين والفاطميين الشيعة . وذلك ع (1)
وقد رأينا خطورة ذلك العداء حينما تقاعس الملك األفضل الفاطمي عن الوقوف 

 في جانب السالجقة في أنطاكية .

م  1106طميون هجماتهم على الصليبيين في فلسطين ، ففي سنة  واصل الفا (2)
م هاجموهم في الخليـل،  1107هاجم الفاطميون الصليبيين  في يافا ، وفي سنة  
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م أغار ظهير الدين طغتكين على 1105 /هـ499ففي سنة  
 .(1)الجيوش الصليبية في الجليل وتمكن من قتل قائدها "هيو" 

م تمكن الصليبيون ، بعد طول 1109 /هـ503وفي سنة       
حصار ، من االستيالء على مدينة طرابلس "وقتلوا من فيها من 
الرجال ، وسبوا الحريم واألطفال، وغنموا األمتعة واألموال ، ثم 

 " .(2)أخذوا مدينة جبلة بعدها بعشر ليال..
إمارة صليبية في  -وآخر  -وهكذا أسس الصليبيون رابع        

 . (3)الشرق اإلسالمي
السالجقة عن مهاجمة الصليبيين لحظة  (4)ولم يتوان أتابكة       
ال  -زخر كتب التاريخ ببطوالتهم ، فعلى سبيل المثال حيث ت

                                                                                                         

م وصل الفاطميون إلى أسوار بيت المقدس ولم يتمكنوا من  1110وفي سنة  
 - 190، ص   5تحريره من أيدي الصليبيين .... انظر النجوم الزاهرة ، ج 

192 . 

هيو قائد أول جيش نظامي صليبي يخرج من أوروبا إلى الشرق اإلسالمي .  (1)
 هـ.499سنة وهو االبن األصغر لملك فرنسا . راجع : ابن األثير ، حوادث 

 هـ".503راجع الكامل ،"حوادث سنة  ، 171، ص  12البداية والنهاية ، ج  (2)

 وسبق ذلك تأسيس إمارة الرها ثم أنطاكية ثم بيت المقدس . (3)

مؤلفة من أتا أي يقول فليب حتى في معنى هذه اللفظة : " أتابك لفظة تركية  (4)
أب ، وبك أي أمير ..." ونرى أن األقدمين استخدموا هذه اللفظة للداللة على : 
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 ،م 1111هجرية سنة  505لو نظرنا إلى أحداث سنة  -الحصر 
فإننا سنرى : األمير مودود "أتابك الموصل" يقود جيشاا كبيراا شارك 

( 1)فيه مجموعة من األمراء بجندهم ، منهم : سكمان صاحب تبريز

وأحمديل صاحب مراغة ، واألمير إيلغازي صاحب ماردين ... 
ود من انتزاع الكثير من الحصون الصليبية حتى دويتمكن األمير مو 

دوين األول ملك بيت المقدس يصل إلى طبرية  وهنالك يوقع بل
 . (2)وجيشه في كمين ويقتل من الصليبيين خلقاا كثيـــراا 

وكانت  -وفي العام نفسه يحاصر الصليبيون مدينة صور          
،  -م هو عز الملك بأيدي حكام مصر الفاطمية وحاكمها من جهته

"فقاتلهم عز الملك قتاالا شديداا ، ومنعها منعاا جيداا ، حتى فني ما 
عنده من النشاب والعدد ، فأمده طغتكين صاحب دمشق ، وأرسل 

                                                                                                         

=  576، ص   2حاكم اإلقليم ، قائد الجيوش ، .... راجع : = تاريخ العرب ج 
 .37، ص   2. =  حسن المحاضرة ، ج  27، ص   1الروضتين ، ج 

 بن أرتق .( وجاء في الروضتين أنه : سقمان 1)
راجع : أبو شامة ، شهاب الدين محمد : الروضتين في أخبار الدولتين ط .  

 . 27، ص   1دار الجيل ، بيروت ، ج 

الكامل : حوادث سنة  - 176  - 173، ص   12البداية والنهاية ، ج   (2)
 هـ .505-507
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جيشه وترحلت عنه الفرنج في شوال سنة  يإليه العدد واآلالت فقو 
 . (1)هجرية" 505

هـ ، يحدثنا ابن كثير عن بطولة 513وفي أحداث سنة          
إيلغازي بن أرتق في التصدي للصليبيين فيقول : ".. سارت الفرنج 
إلى مدينة حلب ففتحوها عنوة وملكوها ، وقتلوا من أهلها خلقاا ، 
فسار إليهم صاحب ماردين إيلغازي بن أرتق في جيش كثيف ، 

حصنوا به ، فقتل منهم هنالك مقتلة فهزمهم ولحقهم إلى جبل قد ت
يسير ، وأسر من ولم يفلت منهم إال ال -عظيمة وهلل الحمد 

نيفاا وتسعين رجالا ، وقتل فيمن قتل سيرجال  -أي قادتهم  -مقدميهم
شعراء سه إلى بغداد ، فقال بعض ال، وحمل رأ (2)صاحب أنطاكية

 وقد بالغ مبالغة فاحشة :
 قْل ما تشاء فقولك المقبول
 واستبشر  القرآن حين نصرته  

 

 وعليك  بعد الخالق  التعويل   
 ("3وبكي لفقد  رجاله  اإلنجيل )

 

                                                 

 . 173، ص   12البداية والنهاية ، ج   (1)

أظنه يقصد األمير روجر األنطاكي ، قائد الجيوش الصليبية الذي قـتل في  (2)
 المعركة .

 . 184، ص   12البداية والنهاية ، ج   (3)
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ولية في وهكذا نتابع في استعراض أحداث السنين قصصاا بط
التصدي للصليبيين ، حيث لم يهنأ لهم عيش في بالد الشرق 

 مي طيلة وجودهم فيها . اإلسال
 -ولحرصي على عدم اإلطالة في هذا المدخل التاريخي  

ذلك الحرص الذي تدفعه  الرغبة في عرض بعض صور بطولة 
األجداد البواسل في التصدي لمطامع الصليبيين وجرائمهم حـيال 

الشعب الذي يعيش اليوم حلقة جديدة من حلقات الحروب  أبناء هذا
في  يالصهيون هالصليبية ، إذ يؤازر فيها الصليبي الموتور حليف

 . (1)-حلبة الصراع مع المسلمين
إذ يضيق المقام عن  -ونعبر سريعاا الستكمال أبرز األحداث       

با لمعاونتهم و بأور التي دفعت الصليبيين إلى االستعانة  -حصرها 
في االحتفاظ بممالكهم في الشرق اإلسالمي : يقول ابن كثير في 

 -جوسلين  -هجرية :  " أغار جوسكين 514أحداث سنة  
على خلق من العرب والتركمان فقتلهم وأخذ أموالهم ، وهذا  يالفرنج

                                                 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الفصول تكتب في خضم أحداث االنتفاضة الباسلة  (1)
الحرب الصليبية ، بعدما  التي يواجه فيها الفارس الفلسطيني األعزل أقوى آالت

أيده إخوانه من المسلمين في مختلف بقاع األرض ببياناتهم ومؤامراتهم المؤيدة 
 لبسالته ، واستنكاراتهم الشاجبة لوحشية الهجمة عليه .
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هجرية يبين ابن كثير  515  وفي أحداث سنة( 1)هو صاحب الرها
الغضبة اإلسالمية فيقول : "حاصر بلك بن بهران وهو ابن أخي 

وجماعة من  اإلفرنجيإيلغازي مدينة الرها فأسر ملكها جوسكين 
 " .(2)رؤوس أصحابه وسجنهم بقلعة خرتبرت

اني بجيشه ليفك أسر هجرية قدم بلدوين الث 518وفي سنة          
وفي العام نفسه  - يجوسلين ملك الرها ، فوقع في أسر بلك األرتق

حاصر الفاطميون مدينة يافا وأوشكوا أن ينجحوا في استخالصها 
 من أيدي الصليبيين .

هجرية هزم المسلمون أمير طرابلس  527وفي سنة         
 . (3)هناكالصليبي "بونز" وقتلوا أعداداا كبيرة من الصليبيين 

ثم تبرز األحداث أول أبطال التصدي ، عماد الدين زنكي ،        
معرة  -هـ من تحرير الكثير من القرى الشامية 529الذي تمكن سنة 

وأعاد سكانها المسلمين  -كفر طاب ، األثارب... النعمان ، 
هـ 532. وتوالت انتصارات زنكي وكثرت وقعاته ففي سنة    (4)إليها

                                                 

 . 186، ص   12البداية والنهاية ، ج   (1)

 . 188،   12البداية والنهاية ، ج   (2)

 هـ . 531( قتل األمير بونز في هجوم المسلمين على طرابلس سنة  3)
 هـ . 531وسنة   527راجع :  الكامل : حوادث سنة         

 هـ . 530راجع : الكامل ، حوادث سنة   (4)
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برز لإلمبراطور البيزنطي الذي حاصر بجيوشه الكثيفة حصن 
بعدما استولى  اإلمبراطورشيزر ، وتمكن زنكي من دحر جيوش 

 . (1)آالتهم الحربية وقتل وأسر أعداداا كبيرة منهم على
هجرية استعاد حصن "بارين" المنيع من أيدي  534وفي سنة    

 . (2)الصليبيين
هجرية استعاد عماد الدين زنكي مدينة الرها  539وفي سنة       

يبيين ، وفيها أيضاا انتزع "سروج" من أيديهم ، وقد من أيدي الصل
التي  يتغنى الشعراء بهذا النصر كثيراا ، ومن ذلك قصيدة الشهرزور 

 : (3)يقول في مطلعها
 إن الصفائح يوم صافحت الرها
 فتح الفتوح مبشـــرا  بتمامه

 

 ا كل أشوس ناكبعطفت عليه 
 كالفجر في صدر النهار اآليب

 

تولى ابنه سيف الدين غازي  (4)وبعد استشهاد عماد الدين زنكي
إمارة الموصل ، بينما تولى نور الدين محمود حلب ، وفي هذه 

                                                 

 . 33، 32، ص   1راجع : الروضتين ج  (1)

 . 34، ص   1السابق ، ج  (2)

 . 40 - 37، ص   1وهي قصيدة طويلة ، انظر : الروضتين ، ج  (3)

هـ  541قتله بعض الخونة وهو نائم وذلك إبان محاصرته لقلعة جعبر سنة  (4)
وخلف من األبناء : سيف الدين غازي ، نور الدين محمود ، قطب الدين مودود، 
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اآلونة اتصل "جوسلين" ببعض الخونة من األرمن سكان الرها 
لمساعدته في استعادتها وكاد أن يفلح في ذلك لوال أن أسرع نور 

حيث تمكن من الصليبيين  ،الدين محمود بجنده إلنقاذ الموقف 
هـ وقتل بلدوين 542وأعوانهم من األرمن ، فمزق جموعهم سنة 

                                  . (1)الثاني كما أصيب جوسلين
جود الصليبي ، ومن أجل التصدي لهذه األخطار المهددة للو 

وتعويض الخسائر التي لحقت بجيوشهم ، بدأ البابا "يوجين الثالث" 
دعوته إلى حرب صليبية جديدة ، وذلك في الوقت الذي استغنت 

               . (2)باو فيه القسطنطينية عن مساعدة صليبيي أور 
دعوة البابا كل من لويس السابع ملك فرنسا ، وكنراد وقد استجاب ل

الثالث ملك ألمانيا . فتوجه كنراد الثالث على رأس جيشه إلى 
القسطنطينية . وبوصولهم إلى األراضي البيزنطية بدأت معانــاة 
البيـــزنطيين من هجمات الصليبيين على ممتلكاتهــم ، فأســرع 

                                                                                                         

،   42، ص   1وضتين ، ج ونصرة الدين أمير أميران ، وبنت . انظر : الر 
43 . 

،         12= البداية والنهاية ج   480،ص   1راجع := الروضتين ، ج  (1)
 .221ص  

 تعد هذه الحملة تقوية للوجود الكاثوليكي في الشرق  . (2)
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في إخراج القوات الصليبية من  (1)اإلمبـــراطور "مانويل األول"
أراضيه إلى آسيا الصغرى ، بعد أن أخذ على كنراد قسم الوالء 

على تسليم بيزنطة وجميع األراضي التي ستفتحها الحملة ،  وعاهده
وذلك في مقابل توفير المؤن الالزم لجنود الحملة ، ثم المشاركة في 

 . (2)محاربة المسلمين
ة كنراد الثالث خلف دليلهم وانطلقت الجيوش الصليبية بقياد         

البيزنطي إلى أراضي السالجقة ، وهنالك تنازع الدليل البيزنطي مع 
كنراد فخذلهم الدليل وتخلى عنهم ، وفي أثناء ذلك واجههم السالجقة 

فشتتوا  -م 1147 -هجرية  542رمضان   28قرب ضريليوم في  
بيرة واستولوا سروا أعداداا كأجموعهم وأهلكوا أعداداا ال تحصى منهم و 

على ما معهم . وفي هذا الوقت وصلت جيوش لويس السابع إلى 
القسطنطينية فـصـِدَم بما سمع من أنباء الهزيمة ، كما صـِدم بخبر 
اتفاقية الهدنة بين اإلمبراطور البيزنطي وسالجقة قونية . ومع ذلك 

                                                 

حنا الثاني  -م 1118  - 1081  -خلف اإلمبراطور ألكسيوس كومنين األول  (1)
، وبعده اعتلى عرش بيزنطة اإلمبراطور مانويل  -م 1143 -1118كومنين  

 م .1180 -1143  -األول كومنين 

لم يلتزم اإلمبراطور بذلك حيث هادن السالجقة ، كذلك لم يمدهم بكل ما  (2)
 احتاجوه .
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فقد أخذ عليه اإلمبراطور قسم الوالء والتبعية قبل أن يتجه إلى 
 راضي اإلسالمية .األ

وسلك لويس السابع مع فلول جيش كنراد طريقاا ساحلياا          
وعند  -يبعد عن أراضي السالجقة حيث اتجه إلى أزمير وأفسيوس 

قاصداا دمشق التي  -أفسيوس مرض كنراد وعاد إلى القسطنطينية 
 عه بإقامة إمارة صليبية جديـدة .يسعى إلى تحقيق مطام

من رسالة اإلمبراطور البيزنطي التي نصح فيها  وبالرغم       
لويس السابع بعدم االشتباك مع المسلمين إال أنه واجه الجيوش 
اإلسالمية التي هرعت للدفاع عن دمشق والتصدي لحملتهم ، وكتب 

-م 1148 /هـ543  -اهلل عز وجل النصر للجيوش اإلسالمية 
ل جنده الذيـــن فني فشتت  جنده واضطرته للهـــرب والتخلي عن فلــو 

. فتغنى  (1)الكثيــر منهم قبل الوصول إلى أنطاكية واالحتماء بها
الشعراء المسلمون بهذا النصر العظيم الذي ذهب بهيبة الصليبيين 
إلى غير رجعة ، والذي أثبت للمسلمين أنفسهم أن تعاونهم وتوحيد 

هم هو السالح الذي يقضى على مطامع الصليبين في الشرق جهود
 . (2)اإلسالمي

 
                                                 

 . 93انظر : تاريخ الترك في العصور الوسطى ، ص   (1)

 .  57 - 50،   1راجع : الروضتين ، ج  (2)
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 الحمـلـة الصليبية الثالثـة :

م 1148 /هـ543لم يكن فشل الحملة الصليبية الثانية سنة   
هو المنذر الوحيد بضياع هيبة الصليبيين في الشرق ، ولم تكن 

السابع وكنراد الثالث هي الهزيمة الوحيدة التي منيت  هزيمة لويس
هـ بل كانت هنالك أكثر 543بها الجيوش الصليبية في ذلك العام  

من وقعة إلظهار صدق عزيمة المسلمين في تطهير بالدهم من 
الصليبيين ، وقد حملت السنون الالحقة أنباء عشرات الهزائم التي 

لي أنباء بعض الهزائم التي لحقت بالصليبيين . وفيما يلي نستج
 كانت وراء إرسال الصليبيين حملتهم الثالثة على الشرق اإلسالمي .

فحينما كان سالجقة الروم يتصدون ببسالة لكنراد الثالث        
، كان  (1)وجنوده الذين بلغ عددهم "ألف ألف من الرجالة والفرسان"

استنفار وترقب ، وحينما تمكن السلطان  في حالة سالجقة الشام
 Doryloeum من هزيمتهم قرب  -سلطان قونية  - (2)مسعود

هجرية ، انضم فلولهم إلى جند لويس السابع 542ضريليوم سنة  
اك قابلهم حاكم دمشق دمشق ، وهن الحتاللالذي كان يسعى 

                                                 

 . 51، ص   1السابق ، ج  (1)

/   1092  -وهو السلطان مسعود األول ، االبن الثاني لقلج أرسالن األول  (2)
 م. 1107



- 61 - 

 

الذي رد كيدهم  -أحد مماليك طغتكين -السلجوقي "معين الدين آنر"
 هـ رغم عددهم الذي يقدر بخمسين ألف محارب .543سنة  

أما نور الدين محمود الذي كان متحفزاا بجنده على مقربة         
من دمشق لنصرة المسلمين هناك ، فـلم يـَر ضرورة لبقائه بعدما 

، لذلك انصرف لمعاودة هجماته  (1)الموقف لصالح المسلمين حـسـمَ 
على القرى والحصون الصليبية حيث اتجه لمهاجمة ريموند أمير 
أنطاكية الذي كان قد سار بجنده في اتجاه حلب ، وقرب "يغرى" 

ند سنة  التقى نور الدين بالصليبيين ، ودارت الدائرة على جيش ريمو 
، هم ، فابتهج المسلمون بهذا النصرهـ ، وقتل وأسر الكثير من 543

، وقد زاد ابتهاج أهل  (2)وتغنى الشعراء بمدائح نور الدين وتهنئته
بإبطال "حي على خير العمل" من السنة حينما أمر عماد الدين 

 . (3)ذاناأل
هـ "سار نور الدين إلى 543  -وفي هذه السنة أيضاا          

وقد عزموا  ،"بصرى" وقد اجتمع بها الفرنج في قضهم وقضيضهم
على قصد بالد المسلمين ، فالتقى بهم هنالك واقتتلوا أشد قتال ثم 

                                                 

 . 54 - 52، ص   1الروضتين ، ج  (1)

 . 56، ص   1راجع : السابق ، ج  (2)

 . 57، ص   1السابق ، ج  (3)



- 62 - 

 

أنزل اهلل نصره على المسلمين ، وانهزم الفرنج وكانوا بين قتيل 
 : (1)يوقعة يقول القيسرانوأسير وفي هذه  ال

 وكيف ال نثني على عيشنا الـ
 فليشكر الناس  ظالل المنى
نيرات الملك و هاجـة  و 
سالم ال يـنثنــي صـارم اإل   و 
 مناقب لم تـك  موجـود ة

 

 ـمحمــود والسلطان محمود 
ممدو   دإ ن رواق العدل  
 وطالع الدولة  مـسـعود
 إاّل وشلو الكـفــر مقدود
موجود  إ اّل ونور الدين  

 

هـ هاجم نور الدين قلعة "آنب" التي اجتمع 544وفي شهر صفر  
كما  -فيها نحو أربعمائة فارس وألف راجل ، فقضى عليهم جميعاا 

وكان من بين القتلى ريموند أمير أنطاكية ، وقد  -يقول أبو شامة 
 . (2)المسلمون بمقتل ريموند كابتهاجهم بالقضاء على جنده ابتهج

 -هـ  هاجم نور الدين حصن حارم 544  -وفي العام نفسه        
وكان بين األسرى الصليبيين حاكم أنطاكية  -التابع إلمارة أنطاكية 

لحاكم باسم ابنها الصغير وهو زوج أرملة ريموند وا -الجديد 
ستولى نور الدين على ا -أيضاا  –. وفي العام نفسه  (3)-بوهيمند

                                                 

 . 56 - 55، ص  1وهي قصيدة طويلة  ، راجع : الروضتين ، ج  (1)

 . 62 - 58، ص  1راجع ما قيل في هذه الوقعة من أشعار في : الروضتين ، ج (2)

( ويسميه أبو شامة بيمند ، وقد حكم أنطاكية بعد وقوع الوصي عليه في أسر 3)
 هـ وقع بوهيمند نفسه في أسر نور الدين محمود . 559المسلمين وفي سنة  

 . 58، ص   1راجع : الروضتين ، ج
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حصن "فامية" الذي كان يستخدمه الصليبيون لإلغارة على مدينة 
حماة وقراها ، فقضى على خطرهم الذي طالما هدد المسلمين ، 
ومما قاله الشعراء في هذا النصر نذكر هذين البيتين من قصيدة 

 : (1)في مدح نور الدين يألحمد بن منير الطرابلس
 خنس الثعالب حين زمجر مصحر
 تركوا مشاجرة الرماح لحاذق

 

ز ئيــرا   مأل البالد همــاهما  و 
 جعلت مخافته القصور قبورا

 

هجرية أنزل نور الدين محمود بالصليبيين عدة  545وفي عام 
سية من أسر عدوه وذلك بعد ما تمكن بحيلته وحنكته السيا ،هزائم

الصليبي "جوسلين الثاني" ، فاستولى نور الدين على عين تاب ، 
عزاز ، قورس ، الرواندان ، حصن البارة ، تل خالد ، كفرالثا ، كفر 

 . (2)سوب ، دلوك ، مرعش
هجرية سار نور الدين إلغاثة أهل دمشق  546وفي سنة          
حاكمها "معين الدين آنر" الذي دخل في طاعة الصليبيين من ظلم 

ودفع لهم الجزية ، وفي سوء سيرته نكتفي بذكر هذه األبيات من 
عدة قصائد قالها ابن منير الطرابلسي في حث نور الدين محمود 

 : (3)على دخول دمشق وانتزاعها من يد حاكمها المسلم ، قال
                                                 

 .64 - 62، ص   1ن أشعار في : الروضتين ، ح راجع ما قيل في ذلك م (1)

 . 77 -71، ص   1السابق  ، ج  (2)

 . 79 - 77، ص  1انظر هذه القصائد في : السابق ، ج  (3)
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 وقْل لمبيد الدين وهو مجيـره
 حملت الصليب باغيا  ونبذته
 وحاربت حزب اهلل واهلل ناصر
 تنصرت حينا  والبالء مـوكل

 

 (1بزعم له وجه الحقيقة أزبد) 
 وثغرك مطموس النبات وأدرد
 لناصره ودين أ حمد أ حمد
 و ال بـد مْن يوم به تتهّود

 

نور الدين برفع الحصار عن  يوحقناا لدماء المسلمين رض
بعد أن أملى شروطه على صاحبها السلجوقي  -دمشق  -المدينة 

"مجير الدين أنـق بن محمد بن بوري بن طغتكين" ، وانسحب عنها 
 هـ . 546نور الدين في العاشر من ربيع األخر  

أغار األسطول  -هجرية  546  -يضاا وفي هذا العام أ    
المصري على عدد من الحصون والقالع الصليبية في ساحل 

.  -يافا ، عكا ، صيدا ، بيروت ، طرابلس  -فلسطين والشام  
 . (2)وعاد باألسرى والغنائم وترك خلفه أعداداا كبيرة من القتلى

هـ نفذ بعض أمراء 547وعام   - أيضاا  -هـ 546وفي عام       
المسلمين عدة هجمات ناجحة على الحصون الصليبية ، حيث 
تمكن السلطان مسعود السلجوقي من االستيالء على بهسنى ورعبان 

فاستولى على  يوغيرها من الحصون الصليبية ، أما تمرتاش األرتق

                                                 

يعـر ض بصاحب دمشق األمير مجير الدين  . (1)  وهو هنا  

 . 80، ص   1الروضتين ، ج  (2)
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بعد عودته من حصار  -سيمساط والبيرة ، واستولى نور الدين 
 . (1)على تل باشر والراوندان - دمشق
هجرية فقد شهد ضياع أهم الحصون اإلسالمية  548أما عام       

ملك بيت  -على ساحل فلسطين ، ففي أثناء حصار بلدوين الثالث 
المقدس لحصن عسقالن نشأ خالف بين أفراد الحامية المصرية مما 

أن يتمكن الصليبيون من  الحصن قبل أدى إلى انسحابهم من
، وقد حاول األسطول المصري أن يتدارك الموقف حيث دخوله

تمكن من تدمير بعض السفن الصليبية ولكن قوات الصليبين البرية 
تمكنت من دخول الحصن بعد معركة دامية مع من فيه من 

       . (2)المسلمين
حقق نور الدين محمود الوحدة بين المدن هـ 549وفي عام    

اإلسالمية في الشام ، حيث انتزع دمشق من صاحبها "مجير الدين 
. وبعد  (3)أنق بن محمد" الذي هادن الصليبيين ودفع لهم الجزية

هـ تمكن نور الدين من ضم بعلبك إلى ملكه  550ذلك بقليل سنة  

                                                 

 . 89  - 81، ص   1السابق ، ج  (1)

 .90، ص   1السابق ، ج  (2)

. " وهنا يجدر التنبيه على أن الخطأ في الترقيم الذي 94، ص   1السابق ، ج  (3)
 . " . وقع فيه الطابع ال يخل بترتيب الحواشي
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م ، 1163 /هـ558.ولو عبرنا سريعاا إلى أحداث سنة   (1)في الشام
جهاا لغزو مصر في اللحظة التي مت (2)األول يفإننا سنرى عمور 

احتدم فيها الصراع بين وزيرها شاور بن مجير والطامع في الوزارة 
األول بجيشه الصليبي من  يضرغام بن سواد ، وما أن اقترب عمور 

 ىاألراضي  المصرية حتى كان الصراع بين الوزيرين قد انته
ة، باستيالء "المنصور ضرغام بن سواد" على وزارة مصر الفاطمي

.        (3)االنسحابوجيشه على  يوهنا تمكن ضرغام من إكراه عمور 
أما أمير الجيوش شاور بن مجير السعدي ، فقد اتجه إلى نور 
الدين محمود ليعينه على العودة للوزارة في مصر ، وهناك حظي 

ه حملة بقيادة أسد بموافقة نور الدين على مساعدته ، وأرسل مع
هـ . وبعد أن تمكن 559الدين شيركوه في جمادى اآلخرة من سنة  

أسد الدين من إعادة شاور إلى الحكم في مصر والقضاء على 
منافسه ضرغام ، نكث شاور بعهده لنور الدين وطلب من أسد 
الدين أن يغادر الديار المصرية ، وحينما طالبه أسد الدين بتنفيذ 

ن شاور بالصليبيين  لمعاونته في طرد أسد الدين وعده ، استعا
 مصر . منوجنده 

                                                 

 .99، ص  1السابق ، ج  (1)

 م .1262تولى عموري حكم بيت المقدس بعد موت أخيه بلدوين الثالث سنة  (2)

 هـ . 558راجع : الكامل ، حوادث سنة   (3)
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وخف  الصليبيون لتقديم العون لشاور بعد أن عقدوا العزم        
هذه الفرصة في االستيالء على مصر ، وحاصر  اغتنامعلى 

الجيش المصري جند أسد الدين في بلبيس ، وفي هذه اللحظات 
هجمات على الحصون الصليبية  الحرجة قام نور الدين محمود بعدة

في الشام ، وذلك كي يقطع اإلمداد عن الصليبيين المحاصرين 
لبلبيس ، وبالفعل احتل أمنع حصونهم وأهمها في الشام ، وهو 
حصن "حارم" بعد أن قتل من الصليبيين عشرين ألفاا وأسر جميع 
ند مـْن كان فيه بما في ذلك : بوهيمند الثالث أمير أنطاكية ، وريمو 

وغيرهم … الثالث أمير طرابلس ، وجوسلين الثالث، وهيو الثامن 
من مشاهير الصليبيين وأبطالهم ، وذلك في رمضان سنة  

وحينما علم الصليبيون المحاصرون ألسد الدين في  . (1)هـ559
مدينة بلبيس بما فعله نور الدين في حصن حارم وبما اعتزمه من 

تحام حصن بانياس ، راسلوا أسد الدين في الصلح والعودة إلى اق
الشام بجيشهم على أن يسلم أسد الدين مصر لشاور ويعود بجيشه ، 
فوافقهم أسد الدين على ذلك وهو ال يعلم بانتصارات نور الدين 

 محمود .

                                                 

 . 133، ص   1الروضتين ،ح  (1)
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وانسحبت الجيوش الصليبية من مصر ، وعاد أسد الدين        
بينما  (1)هـ559ام في ذي الحجة سنة  شيركوه بجيشه إلى الش

واصل نور الدين محمود انتصاراته وتمكن من هزيمة الصليبيين في 
 .(2)هـ560بانياس والسيطرة عليها وذلك في سنة  

 

 بـزوغ فجـر صـالح الدين :  

لم ينس أسد الدين شيركوه غدر شاور وتحالفه مع         
الصليبيين ، حيث بدأ يـعـد  للعودة ولمـا بلغه نبأ مسير الصليبيين إلى 
الديار المصرية ، استأذن نور الدين محمود بالخروج إلى  مصر ، 

سار إلى مصر بفرقة من الجند ومعه  هـ562وفي ربيع اآلخر سنة  
للمرة  -صالح الدين ، وبخروج صالح الدين مع عمه أسد الدين 

تباشر المسلمون بالخالص من ظلم شاور وخطر  -الثانية 
الصليبيين وتمنوا أن يمكنه اهلل من امتالك مصر ، ومن ذلك قول 

 : (3)عرقلة الدمشقي
                                                 

، ص   12/  البداية والنهاية ، ج      132  - 129،   1السابق ، ج  (1)
247. 

 . 367، ص   5هرة ، ج هـ    /  النجوم الزا 560الكامل ، حوادث سنة   (2)

ج ، تحقيق محمد أبو الفضل 2السيوطي ، جالل الدين : حسن المحاضرة ،  (3)
 . 3، ص  2م ، ج 1968، عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ،   1إبراهيم ط 
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 أ قول  واألتــراك  قد أزمعتْ 
 رّب كما مّلكتها يوسف  الـ
 يملكها في عصرنا يوسف  الـ
 مـن لم يزل ضّراب  العـد ا

 

 مصر  إلى حرب  األعاريب   
 ـصّديــق  مـن أوالد يعقوب  

ق  مــن أوالد  أيـــوب  ـ  صاد 
 حقا  وضـــّراب  العراقيـــب  

 

والتقى جيش المسلمين بالصليبيين "فاقتتلوا قتاالا عظيماا ، فهزم 
الفرنج وللـه الحمد"، وسار أسد الدين بعد كسر الفرنج إلى 
اإلسكندرية ، فملكها، واستناب عليها ابَن أخيه صالح الدين ، وعاد 

 . (1)إلى الصعيد فملكه
ثم إن الفرنج والمصريين اجتمعوا على حصار اإلسكندرية ،       

ين عن أسد الد -الخليفة الفاطمي  -فصالح شاور وزير العاضد 
اإلسكندرية بخمسين ألف دينار ، فأجابه إلى ذلك ، وخرج صالح 
الدين منها ، وسلـمها إلى المصريين ، وعاد إلى الشام في ذي 

ة ألف دينار القعدة ، وقرر شاور للفرنج على مصر في كل عام مائ
هـ اتجه 564وفي سنة   . (3)بالقاهرة" (2)وأن يكون لهم شـحـنة  

                                                 

وفي هذا االنتصار يقول أبو شامة : " .. من أعجب ما يؤرخ أن ألفي فارس ـ  (1)
،  1تهزم عساكر مصر وفرنج الساحل .. " الروضتين ، ج -جند  شيركوه 

 .143ص

 الشـحـنة : رئيس الشرطة . (2)

،         5. /  وانظر : النجوم الزاهرة ، ج 4، ص  2ضرة ، جحسن المحا (3)
 . 349ص 
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بجنده لتحقيق مطامعه في  -ملك بيت المقدس  -األول  يعمور 
االستيالء على مصر ، فتمكن من احتالل مدينة بلبيس ، بعد مقتلة 

 وذلك في أول يوم من شهر صفر ، ثم قصد، عظيمة وأسر ونهب 
أمر  -أي في تاسع شهر صفر  -القاهرة ، وقبل أن يصلها بيوم 

شاور بإحراقها ، فاشتعلت النار في أموال الناس وأمتعتهم أربعة 
، ومع ذلك لم يتمكن  -خامس شهر ربيع اآلخر  -وخمسين يوماا 

الصليبيون من دخول المدينة رغم حصارهم المحكم لها ، مما 
والتودد إليه وتذكيره بإخالصه  ياضطر شاور إلى االتصال بعمور 

ألف ألف  -ووده القديم ، ثم أغراه بكثرة ما عرض عليه من مال  
بهذا العرض السخي بعدما فشل في  يوقبل عمور   -دينار مصرية 

 -احتالل المدينة ، حيث بدأ يتخوف من استعانة الخليفة الفاطمي 
قد أرسل  أما الخليفة العاضد فكان  بنور الدين محمود . -العاضد 

يستعين بنور الدين منذ أمر شاور بإحراق القاهرة ، كما أرسل إلى 
أسد الدين شيركوه يستحثه على القدوم إلنقاذ أهل مصر من أيدي  

  -ثمانية آالف فارس  -. فجهز نور الدين الجيش  (1)الصليبيين 

                                                 

وكان العاضد قد أرسل في الكتب التي بعثها لنور الدين شعور النساء ، وقال له  (1)
 هن من الفرنج .هذه شعور نسائي من قصري يستغثن بك لتنقذ

 . 381،  ص  5. =  النجوم الزاهرة ، ج 154، ص  1راجع : = الروضتين ، ج  
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وسيـره مع أسد الدين شيركوه بن شادي ومعه صالح الدين ، وذلك 
 . (1)في منتصف شهر ربيع األول

وحينما علم الصليبيون بقدوم جند المسلمين من الشام ، سارعوا    
بالرحيل عن مصر ، واكتفوا بما بذله شاور لهم من مال . وفي 

، القاهرة واجتمع بالخليفة العاضد سابع ربيع اآلخر وصل أسد الدين
فخلع عليه الخليفة وهاداه ، أما شاور فقد أعيته الحيلة في التخلص 

وجيشه ، ولكنه لم يفلح حيث وقع في النهاية في أسر  من أسد الدين
وأراح   -نزوالا عند رغبة الخليفة  -صالح الدين الذي قتله  

المصريين من خيانته ، فتغنى الشعراء بتخلص الشعب المصري من 
ظلم شاور وسوء سيرته ، وفي ذلك نذكر هذه األبيات لعرقلة 

 : (2)الدمشقي
 لقد فاز بالملك العقيم خليفة
 كأّن ابن شادي و الصالح وسيفه
 هو األسد الضاري الذي جل خطبه

 له شيركوه العاضدي وزيـر 
شـبيـر  علّى لديه شـبر و 
شاور كلب للر جال عقور  و 

                                                 

وما ثناه عن رفضه إال إلحاح عمه وكان صالح الدين رافضاا المسير إلى مصر  (1)
أسد الدين ، ونور الدين محمود الذي قال له في نهاية األمر : " إن تأخرت أنت 
عن المسير إلى مصر فالمصلحة تقتضي أن أسير أنا بنفسي إليها فإننا إن 

،  1أهملنا أمرها ملكها الفرنج وال يبقى لنا معهم مقام في الشام " الروضتين ، ج
 . 155ص 

 . 7 - 4، ص  2نظر : حسن المحاضرة ، ج. وا 157، ص   1السابق ، ج  (2)
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 بغى وطغى حتى لقد قال قائل
 فال ر حم الرحمن تربة قبره

 

 مثلها كان اللعين  يدورعلى 
 و ال ز ال  فيها منكر ونكير

 

وبعد التخلص من شاور ألبس الخليفة  العاضد أسَد الدين  
شيركوه خلعة الوزارة ، وأصدر منشوراا في ذلك جاء فيه : "هذا عهد 
ال عهد لوزير بمثله ، وتقلد أمانة رآك أمير المؤمنين أهالا لحمله ، 

ا أوضحه لك من مراشد سبله، فخذ كتاب والحجة عليك عند اللـه بم
أمير المؤمنين بقوة ، واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت خدمتك بنوة 
النبو ة ، واتخذه للفوز سبيالا ، وال تنقضوا األيمان بعد توكيدها ، وقد 

 . (1)…"جعلتم اللـه عليكم كفيالا 
ن توليه الوزارة داهمه المرض وبعد شهرين وخمسة أيام م       

هـ ، فأ لبس 564فمات في الثاني والعشرين من جمادى اآلخرة سنة  
صالح الدين يوسف بن أيوب بن شادي خلعة الوزارة بعد عمه ، 
وأصدر العاضد منشوراا بذلك في الخامس والعشرين من جمادى 
اآلخرة من سنة أربع وستين وخمسمائة هجرية ، منه : "هذا عهد 

فأوف  ،ير المؤمنين إليك ، وحجته عند اللـه  سبحانه عليك أم
بعهدك ويمينك، وخذ كتاب أمير المؤمنين بيمينك ، ولمن مضى 

أحسن أسوة ، ولمن تبقى  -صلى اللـه عليه وسلم-بجدنا رسول اللـه 
                                                 

 . 159، ص   1الروضتين ، ج  (1)
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تلك الدار اآلخرة نجعلها للذين ال  ﴿من تبعته بنا أعظم سلوة ، 
. وهب (1)﴾  فساداا ، والعاقبة للمتقينيريدون علو اا في األرض وال

 . (2)الشعراء للتهنئة ، وكثرت مدائحهم لصالح الدين
على صالح الدين بعد توليه وزارة مصر أن يعمل على  وكان    

بمصر ، وفي ذلك الحين علم  تثبيت ملكه ومواجهة مؤامرات أعدائه
وهو المتحكم في  -نور الدين محمود بما يدبره مؤتمن الخالفة 

ومن معه من السودان من أمر  -قصر الخليفة العاضد الفاطمي 
االتصال بالصليبيين واالستعانة بهم للتخلص من صالح الدين 
وجنده ، فأرسل نور الدين من دمشق إلى صالح الدين أخاه األكبر 

الدين ، شمس الدولة تورانشاه أيوب الذي وصل إلى مصر في فخر 
 هـ ليشد من أزر أخيه بمصر .564  ثالث ذي القعدة سنة

-وتولى تورانشاه بن أيوب بنفسه التصدي للمتآمرين             
وبعد معركة استمرت يومين تمكن تورانشاه  -ويقدرون بخمسين ألفاا 

                                                 

 . 357 - 346،  5. وانظر : النجوم الزاهرة ، ج 161، ص  1السابق ، ج  (1)

( وقيل في ذلك الكثير من القصائد ، وكذلك الكثير من القصائد في تهنئة نور 2)
 الدين محمود بهذه المناسبة  . 

هجرية . = الروضتين ،    564اجع : = الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ر 
 . 164  - 162، ص  1ج 

،  2. = حسن المحاضرة ، ج 258، ص  12= البداية والنهاية ، ج              
 . 5ص 
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هـ طمع الصليبيون في 565. وفي سنة   (1)من القضاء عليهم
با يـعلمونهم بأهمية و االستيالء على مصر ، فأرسلوا إلى صليبيي أور 

االستيالء على مصر قبل أن يقوى صالح الدين فيها فيهدد وجودهم 
با و في بيت المقدس ، فزحفت الجيوش الصليبية من الشام وأور 

كموا عليها الحصار ، وأرسل والقسطنطينية على دمياط حيث أح
صالح الدين جنده لمواجهتهم كما أرسل إلى نور الدين محمود في 

الجيوش الشامية إلى  إرسالطلب المعونة . فشرع نور الدين في 
مصر ، فريقاا تلو اآلخر ، كما توجه بما عنده من الجند إلى 
 حصون الصليبيين في الشام ، فأغار عليها وقتل حاميتها وخربها .
وأمام مقاومة صالح الدين في مصر وخطر نور الدين في الشام 
اضطر الصليبيون إلى االنسحاب والعودة لحماية ممالكهم في الشام 

 . (2)من سطوة نور الدين
ن ببعض هـ اهتمام صالح الدي566وشهد عام           

اإلصالحات الداخلية ، منها : "إنشاء مدرسة للشافعية بالقاهرة 
وأخرى باإلسكندرية ، وثالثة للمالكية في القاهرة ، "وقطع اآلذان 
، بحي  على خير العمل من دير مصر كلها ، وعزل قضاة مصر

                                                 

 . 178، ص   1 الروضتين ، ج( 1)

، ص  12.  وراجع : البداية والنهاية ، ج 184  - 180، ص  1السابق ، ج (2)
260  . 
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صدر الدين بن  –وولى أقضى القضاة بها  ألنهم كلـهم كانوا شيعة
  ، (1)واستناب في سائر األعمال شافعية" ، -درباس الشافعي 

كذلك شرع في عمارة سور القاهرة ، وعين على حراسته بهاء الدين 
، وفي هذا العام  (2)قراقوش ، كما عينه أميناا ومشرفاا على القصور

 -أغار على قلعة الداروم أيضاا بدأ هجماته على الصليبيين ، حيث 
، وحاول االستيالء على غزة ، وهاجم حصون  -جنوبي غزة 

الصليبيين في عسقالن والرملة ، ثم عاد إلى مصر وأمر ببناء 
بعض السفن ، وحملها على الجمال إلى ساحل البحر األحمر، 

يلة أ، ثم شحنها بالجند وتوجه بهم إلى حصن  وهناك ركـبها الصـناع
دما قتل وأسر مـن فيه من الصليبيين ، وبذلك يكون قد فاستحله بع

آمن الطريق ما بين مصر والشام من الخطر الصليبي الرابض في 
يلة البحرية . كذلك أغار أخوه شمس الدولة على العربان أقلعة 

 . (3)بالصعيد وأمـن الحدود الجنوبية لمصر من  خطرهم
                                                 

 . 5، ص  2حسن المحاضرة ، ج  (1)

 . 191،  1الروضتين ، ج  (2)

 . 191،  1( السابق ، ج 3)
كية : النسر األسود ، وهو أبو سعيد قراقوش بن عبد اهلل وقراقوش بالتر         

األسدي ، الملقب ببهاء الدين ، وهو من أتباع أسد الدين شيركوه ، وحينما تولى 
صالح الدين وزارة مصر عينه قائماا على شئون القصر، ثم بدأ يتدرج بإخالصه 

عليه في  ونباهته حتى  أصبح وزير صالح الدين وساعده األيمن الذي  يعتمد
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نزوالا على رغبة  -هـ ، أعلن صالح الدين 567 وفي سنة       
تبعية مصر للخالفة العباسية في بغداد،  -نور الدين محمود 

على منابر  -المستضيء بأمر اللـه  -وخـطـب للخليفة العباسي 
مصر ، وذلك قبل أن يتوفى الخليفة الفاطمي بأيام قالئل ، إذ 

الشيعة ، "وأخذ  ، كما انقطع دابر انقطع دابر الخالفة الفاطمية
هانة المبتِدعة ،  شاعة الحق ، وا  صالح الدين في نصر السنة وا 

، وفي هذا العام  (1)واالنتقام من الروافض ، وكانوا بمصر كثيرين"
أيضاا ألغى صالح الدين المكوس والضرائب التي كانت مفروضة 

وقد تغنى . (2)زراء الفاطميينعلى التجار زمن شاور وغيره من الو 

                                                                                                         

األمور الجسام ، وحينما كان يغيب صالح الدين عن مصر كان ينيبه عنه في 
حكمها ، وقراقوش هذا هو الذي أنشأ قلعة جبل المقطم ، كما بنى القناطر على 
النيل في الجيزة ، كما قام بترميم سور عكا بعد فتح المدينة ، كذلك له الكثير من 

غرب العربي للدولة األيوبية ...توفي سنة الغزوات والفتوحات التي أخضعت الم
 م . 1201هـ /  795

وقد افترى عليه بعض المغرضين أو الحاسدين حتى صوروا قوته بطشاا ، وعدله 
 ظلماا ، وفطنته جهالا ...

م، 1970. الخانجي . القاهرة  2راجع : عنان ، محمد : تراجم إسالمية ، ط      
 .85  - 80ص 

 . 17، ص    2حسن المحاضرة ، ج  (1)

 . 205، ص   1الروضتين ، ج  (2)
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من مصر ، وهنئوا الخالفة  يالشعراء بانقضاء المذهب الشيع
أيوب بالعديد من  يالعباسية بانضمام مصر إليها ، كما مدحوا بن

 القصائد ، ومن ذلك نذكر قول الشاعر :
 ألستم مزيلي دولة الكفر من بني

 باطنيةٌ ز نادقٌة ، شيعيٌة، 
 يسّرون كفرا  ، يظهرون تشيعا  

 

 (1عبيٍد بمصر، إّن هذا هو الفضل ) 
 مجوٌس وما في الصالحين لهم أصل  
 ليستروا شينا  ، وعمهم الجهل  

 

 : (2)ومنه قول عرقلة الدمشقي
 أصبح  الملك بعد  آل عبيد  
 وغدا الشرق  يحسد الغرب  للقوْ 
ْوها إ اّل بعزٍم وحزمٍ   ما حو 

 

 يمشّرفا  بالملوك من آل شاذ   
 لى بغداذ  م  ، ومصٌر تْزهو ع

 وصليل  الفؤاد  في الفـوال ذ  
 

                                                 

يشير ببني عبيد إلى الفاطميين ، وفي نسبهم قال أبو شامة : " المعروف أنهم  (1)
بنو عبيد ، وكان والد عبيد هذا من نسل القد اح الملحد المجوسي ، وقيل كان والد 

د الشام ، وكان حداداا ، وعبيد هذا كان عبيد هذا يهودياا من أهل سلمية من بال
اسمه سعيداا ، فلما دخل المغرب تسمى بعبيد اهلل وزعم أنه علـوي فاطمي ، 
واد عى نسباا ليس بصحيح لم يذكره أحد من مصنفي األنساب العلوية.. ، ثم 
ترقت به الحال إلى أن ملك وتسمى بالمهدي ، وبنى المهدية بالمغرب ونسبت 

زنديقاا خبيثاا عدواا لإلسالم ، متظاهراا بالتشيع مستتراا به ، حريصاا إليه ، وكان 
على إزالة الملة اإلسالمية ، قتل من الفقهاء  والمـحد ثين والصالحين جماعة 
كثيرة، وكان قصده إعدامهم من الوجود لتبقى العالم كالبهائم فيتمكن من إفساد 

 . 201، ص   1عقائدهم ..." . الروضتين ، ج 

 . 16، ص   2حسن المحاضرة ، ج  (2)
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ومما ب ش ر به الخليفة العباسي ببغداد ، نذكر قول شمس المعالي أبو 
 : (1)الفضائل الحسين بن تركمان

 ليهنك يا موالي فتٌح تتابعتْ 
 أخذت  به مصرا  وقد حال  دونها

 فيها المنابر  عصبةٌ  وقد دنست
 فطهر ها من كّل شْرٍك وبدعةٍ 
 فعادْت بحمد اهلل باسم إ مامنا
 وال غْرو  أن ذلت ليوسف مصره
 تملكها من قبضة الكفر يوسفٌ 
 كشفت  بها عن آل هاشم سيئا  

 

 إليك به خوص  الّركائب توجف   
 من الشرك ناس في لها الحق تقذف  
 يعاف التقى والدين منهم ويأنف  

يشغف   أغرّ   عزيٌز بالمكارم  
 تتيه  على كّل البالد  وتشرف  
 وكانْت إ لى عليائه  تتشوف  
 وخلصها من عصبة  الّرفض يوسف  
 وعارا  أبى إاّل بسيفك يكشف  

 

هـ قصد صالح الدين الكرك والشوبك لتطهير  568وفي سنة 
الطريق بين مصر والشام من خطر الصليبيين ولكنه لم يتمكن من 

عليهما ، أما أخوه تورانشاه بن أيوب ، فقد تصدى االستيالء 
لهجمات السودان والعبيد على أسوان والصعيد ، فهزمهم واستولى 

في بالد النوبة . وتمكن نور الدين  -حصن ابريم  -على حصنهم 
، كما صد هجمة البيزنطيين على  يمحمود من فتح مرعش وبهنس

 . (2)وشرد جندهم -ناحية حوران  -رو اد 
 

                                                 

 . 197، ص 1. وانظر : الروضتين ، ج 6، ص 2السابق ، ج (1)

 أثناء غياب صالح الدين عن مصر ، توفي والده نجم الدين أيوب . وفي( 2)
 . 208 - 206، ص 1راجع : الروضتين ، ج 
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 إشـــراق شــمس صـــالح الديــن :

م بلغ صالح الدين أن باليمن إنساناا 1174 /هـ 569وفي سنة   
استولى عليها ، وملك حصونها ، وسفك الدماء ، وسبى  خارجياا 
سلمين ، وأقبل على شرب الخمر ، وادعى الملك واإلمارة ، نساء الم

وخطب لنفسه على المنابر ، وعزم على التوجه إلى مكة ، وزعم أنه 
...  يينشر ملكه على األرض كلها ، وهو يدعى عبد النبي بن مهد

فسيـر صالح الدين أخاه األكبر تورانشاه إلنقاذ البالد والعباد من 
ن تورانشاه من فتح مكة وزبيد وعدن شر  ذلك الخارجي ، وتمك

 . (1)وحصن تعز وغيره من الحصون
وفي هذه السنة توفي نور الدين محمود الذي كان نوراا للدين        

، فتنفس الصليبيون الصعداء  (2)وعدواناا على أعدائه الصليبيين
وأخذوا يعدون العدة الستعادة ما ضاع من أيديهم في الشام بعد ما 
غاب عنها حاميها ، ووصلت جيوشهم ثغر بانياس، فخرج 
لمواجهتهم شمس الدين ابن المقد م ، الذي تولى اإلشراف على تربية 

الذي "خوفهم بقصد صالح الدين  -إسماعيل بن نور الدين محمود 

                                                 

 . 216، ص   1الروضتين ، ج ( 1)

 . 228، ص 1راجع ما قيل في رثاء نور الدين محمود في :الروضتين ، ج  (2)
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بالدهم وأنه قد عزم على جهادهم" ، فوافقوا على الهدنة ، وتصالح ل
طالق سراح بعض من أسرهم نور  معهم على عطية من المال وا 
الدين . وبلغت أنباء ذلك الصلح صالح الدين "فأنكره ولم يعجبه 

 . (1)وكتب إلى جماعة األعيان كتباا دالةا على التوبيخ والمالم"
نقاذ واعتزم صالح الدين التوجه إلى الشام لتالفي األمر و         ا 

الصليبيين المتزايد ، ولكن وصول أسطول  المسلمين هناك من خطر
صقلية وعلى متنه أكثر من ثالثين ألف صليبي، أقعده في مصر 
للتصدي لهم ، وبعد معارك طاحنة ودفاع مستميت أنزل اللـه النصر 

فر ق جند الصليبيين ما بين قتيل وأسير وغريق ، على المسلمين ، و 
 هجرية . 570وكان ذلك في أول محرم سنة 

وفي شهر ربيع األول من العام نفسه ، توجه صالح الدين        
بعدما وصله كتاب ابن المقدم الذي دعاه لنصرة ابن  -إلى دمشق 

 ساعياا إلى إنقاذ المدن -نور الدين على ابن عمه صاحب الموصل 
اإلسالمية في الشام من يد الفـرقة التي تجلت في منازعات أبناء نور 

وتوحيد صفوفها  -الدين وقطب الدين مودود ، وسيف الدين غازي 
عداد جنودها للتصدي للخطر الصليبي  وقد تم له ما أراد من  .وا 

 .(2)جمع شمل المدن الشامية وتوحيدها مع مصر
                                                 

 . 231، ص   1السابق ، ج  (1)

 .  264  - 231، ص   1راجع : السابق ، ج  (2)
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هجرية انقض صالح الدين على الصليبيين  573وفي سنة         
في غزة والداروم وعسقالن والرملة ، فسبى وأسر وقتل من 
الصليبيين خلقاا كثيراا ، ثم واصل تقدمه اتجاه المعاقل والحصون 

وعند تل الصافية وفي أثناء اجتياز المسلمين لنهٍر هناك ، الصليبية 
ون وكان النصر حليفهم حيث قـتل وأسر من هاجمهم الصليبي

، وعاد صالح الدين إلى القاهرة فقابله  (1)المسلمين العدد الكثير
شعراء لتهوين األمر ، ومما قيل من أشعار نذكر قول سعدان ال

 : (2)الحلبي
 قر بْت من عسقالن كل  نائبة
 فاض النجيع  عليها وهي ممحلة
 قل للفرنجية الخذلى رويدكم
 تر قبوها من الفوار طالعة
 كأ نني بنواصيهن  يقدمها
 حسب العدا يا صالح الدين حسبهم
 وهل يخاف  لسان النحل ملتمٌس 

 

كاٍف من األ سل     باتْت تقل بـو 
 فأصبحت مرتعا  للخيل واإلبل
 بالثار أو تخرج الشعرى من الحمل
ق  األ رض  تمحو رونق  األصل  خوار 
 كاٍس من الجود  عريان من البخل
 أ ْن يقر فوك بجرح غير مندمل
 مرْت على أ صبعيه لذة  العسل  

 

                                                 

وكان قائد جند الصليبيين البرنس أرناط الذي أسره نور الدين محمود في قلعة  (1)
 570هـ ، وبقى في األسر حتى باعه المسلمون في حلب سنة   557حلب سنة  

 م . 1175هـ/ 

 . 274، ص   1الروضتين ، ج  (2)
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صالح حصون اهـ  574وفي سنة   هتم صالح الدين بإعداد وا 
المسلمين في الشام، كما أرسل إلى صاحب حصن بيت األحزان 

وهو حصن منيع يبعد عن دمشق  -الصليبي يأمره بهدم الحصن 
ولما لم يستجب له  -مسيرة يوم وعن طبرية وصفد نصف يوم 

أرسل فرخشاه بن شاههنشاه بن أيوب بجند دمشق لمالقاة الصليبيين 
ين تجمعوا للهجوم على  المسلمين ، وأمره بعدم مقاتلتهم حتى الذ

يتوسطوا البالد فيقعوا بين جند فرخشاه وجند عمه صالح الدين . 
صابة معظم جنودهم ،  وتمكن فرخشاه من هزيمة الصليبيين وقتل وا 

، وصاحب الناصرة  يوممن قتل في تلك الوقعة من الصليبيين هنفر 
 . (1) لدوين بعدما أ ثخن بالجراحالصليبي ... ونجا ملكهم ب

هـ خرج صالح الدين بجند المسلمين قاصداا  575وفي سنة        
ببانياس بلغه اجتماع  يحصن بيت األحزان ، وعند تل القاض

فقابلهم  -ومعهم عشرة آالف مقاتل  -الصليبيين وزحفهم لمالقاته 
ل وأسر جميع جند الصليبيين صالح الدين في مرج عيون ، فقت

، ثم اتجه إلى حصن  (2) باستثناء بلدوين الذي تمكن من الهرب

                                                 

 . 6، ص  2السابق ، ج  (1)

وممن أ سـر من قادة الصليبيين " مقدم الداوية ، ومقدم االسبتارية ، وصاحب  (2)
طبرية وأخو صاحب جبيل ، وابن القمصية ، وابن بارزان صاحب الرملة ، 
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بيت األحزان فسواه باألرض ، ونذكر مما قيل في هذه الوقعة من 
 :(1)أشعار كثيرة ، هذين البيتين ألحمد بن نقادة الدمشقي

 هالك الفرنج أتى عاجال  
 ولو لم يكن قد دنا حتفها

 

 وقد آن تكسير صلبانها 
 مرت بيت أحزانهالما ع

 

وفي هذه السنة أيضاا هاجم األسطول المصري عكا فحطم السفن 
الصليبية الراسية في الميناء وأغرق ما فيها من العتاد ومن فيها من 
الجنود ، ولما رأى بلدوين الرابع كثرة ما هبط إلى الساحل من جند 

وانصرف  (2)المسلمين أذعن لشروط صالح الدين وعقدت االتفاقية
نطرطوس وهنالك اضطر أاألسطول المصري بالغنائم لمهاجمة 

 . (3)ريموند الثالث إلى عقد هدنة مع صالح الدين
حيد الجبهة وقد استثمر صالح الدين هذه الهدنة في تو        

هـ توجه إلى بالد الروم حيث أصلح بين 576اإلسالمية ، ففي سنة 
                                                                                                         

،  2ن ،  جالروضتي"  وصاحب جنين ، وقسطالن يافا ، وابن صاحب مرقية 
 . 8ص

 . 12  - 11، ص  2الروضتين ، ج  (1)

 هـ . 574. وراجع : الكامل ، حوادث سنة   16 - 13،   2ق ، ج الساب (2)

( وهو سلطان السالجقة الروم ، وعاصمته قونية ، ومن أشهر معاركه مع 3)
التي قضى فيها على الجيوش  Myriocopholenالبيزنطيين معركة ميركيفاليون 

 – 99هـ . انظر : الترك في العصور الوسطى ، ص  572الصليبية وذلك سنة 
104 . 
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بن أرتق صاحب حصن كيفا وزوج  سالجقتها : نور محمد بن قرا
، د اتفاقية بينهم وبين قلج أرسالنابنته السلطان عز الدين قلج ثم عق

كذلك عقد صلحاا بين قلج أرسالن وأهل الموصل وأهل ديار بكر ، 
وفي هذا العام توفي صاحب الموصل ، سيف الدين غازي بن 
ن مودود بن زنكي ، فرأى صالح الدين استنقاذها من أيدي الفت

والتقوى بجندها في محاربة الصليبيين ، وقد وافقه في هذا الخليفة 
العباسي "الناصر" ثم غادر الشام إلى مصر بعدما استناب عليها 

 . (1)ابن أخيه عز الدين فرخشاه
 -هـ خرج صالح الدين من مصر إلى الشام  577وفي عام        
يعد لمصر حيث بقى في الشام يقاتل الصليبيين حتى قضى  ولم

الملك الصالح  ، وحدث في أثناء ذلك أن توفي -نحبه فيها 
إسماعيل بن نور الدين محمود ، صاحب حلب ، وبموته كثرت 
الفتن والمؤامرات مع الصليبيين ومع الحشاشين من اإلسماعيلية ، 

 . (2)مفزحف عليها صالح الدين واستنقذها من أيديه
هـ خرق الصليبيون اتفاقية الهدنة المبرمة  578وفي عام         

بجيوشه إلى تيمياء قاصداا  (3)مع صالح الدين ، حيث خرج أرناط
                                                 

 هـ .  576الكامل في التاريخ ، حوادث سنة   (1)

 . 28، ص   2راجع : الروضتين ، ج  (2)

 سبق ذكر خبر وقوعه في أسر نور الدين محمود . (3)
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سلمين فقتل وأسر المدينة المنورة ، واستولى في طريقه على قافلة للم
وغنم الكثير ، فبلغ الخبر صالح الدين الذي خرج بجيوش كثيفة 

من ذلك فأعاد قافلة  - عز وجل -لتأديب أرناط ، وقد مكنه اهلل 
أدب أرناط ومن معه من  المسلمين وما سلب منها بعد أن

 .الصليبيين
أما فرخشاه فقد خرج في أثناء خروج عمه صالح الدين ،        
مشق لتأديب الصليبيين في الشام فأغار على طبرية وعكا بجند د

 -وكر  أرناط  -واستولى على شقيف أرنون ، ثم  عرج على األردن 
 . (1) فأغار عليها بعدما خربها عمه ، وعاد منتصراا 

ح الدين على رأس الجيوش هـ خرج صال 579وفي سنة        
اإلسالمية من دمشق إلى األردن ومنها استولى على بيسان ، 

، ت ، علي مقربة من حشود الصليبيينوعسكر بجنده عند عين جالو 
 وبدأ يناوشهم وهم من لقائه موجسون .

وأخذ الصليبيون يحشدون جنودهم استعداداا للقاء جند        
في وضع خطة لمعركة حاسمة المسلمين ، كما شرع صالح الدين 

تمكنه من القضاء على جيوش الصليبيين ، واستمر اإلعداد لهذه 

                                                 

 . 35،  ص2هـ .   = الروضتين ، ج 578راجع :  = الكامل ، حوادث سنة   (1)
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المعركة طويالا ، وتوافدت جيوش المسلمين من مصر ودمشق 
 . ...و  وحلب والجزيرة وديار بكر

م شرع صالح الدين في تنفيذ  1187 /هـ583وفي سنة         
نه األفضل للتمركز غرب خطته ، فأرسل قسماا من الجيش بقيادة اب

حوران لإلشراف على اإلمدادات ، وبدأ بإثارة الصليبيين فهاجم 
الكرك والشوبك ، ثم التقى بهم قرب صفورية ففرق شملهم وهزم 
جندهم ثم توجه إلى طبرية فاستولى عليها ، ثم عسكر بجنده عند 

  .الخصبة والماء الوفير يحيث المراع -قرب طبرية  -قرية حطين 
تظر قدوم الصليبيين إليه ، حيث كان يهدف إلى إرهاقهم قبل وان

 الوصول إليه .
هـ وصلت 583وفي الخامس والعشرين من ربيع اآلخر سنة         

جيوش الصليبيين ، وقد اشتد بهم العطش وأعياهم التعب ، وقبل أن 
يضربوا خيامهم قرب حطين ويستريحوا من إعيائهم ، هاجمهم جند 

تمر الضرب والطعن ، وأحيط بالفرنج من  حواليهم ، المسلمين "واس
ودارت الدوائر عليهم ، وترجـوا خيراا فترجلوا عن الخيل ، وجرفهم 

صليب  -السيف جرف السيل ، وملك عليهم الصليب األعظم 
وذلك مصابهم األعظم ، ولما شاهدوا الصليب سليباا ،  -الصلبوت 

وأثخنوا بالضرب الدراك ، فما ورقيب الردى قريباا ، أيقنوا بالهالك ، 
برحوا يؤسرون ويـقتلون .... فمن شاهد القتلى قال ما هناك أسير ، 
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ومن عاين األسرى قال ما هناك قتيل ، ومنذ استولى الفرنج على 
 . ..."(1)ساحل الشام ما شفي للمسلمين كيوم حطين غليل

يين اثنين وثالثين ألفاا، لم يفلت منهم إال وكان عدد الصليب       
نحو مائتين ، أما قادتهم وفرسانهم فلم ينج منهم أحد من القتل إال 

 ي، وأخ -أرناط  -برنس الكرك ا  وقع في األسر ، ومنهم : "الملك، و 
، وابن  يبن هنفر  ي، واوك صاحب جبيل ، وهنفر  يالملك جفر 
 ..." . (2) ، وصاحب مرقية إسكندرونةصاحب 
وبهذا النصر الحاسم الذي أنذر ببدء نهاية الوجود الصليبي        

في الشرق تغنى الشعراء، ورفعوا عقائرهم ينشدون بشرى النصر 
وهو  -لجميع بلدان العالم اإلسالمي ، ومما قيل  يويزفون التهان

 : (3) ر قول العمادنذك -كثير 
 يا يوم حطين واأل بطال عابسة
 رأيت  فيه عظيم  الكفر  محتقرا  

 فقد يا طهر سيف بر ى رأس البرنس
 وغاص  إْذ طار  ذاك الرأس في دمه

 وبالعجاجة وجه  الشمس  قد عبسا 
 معفرا  خّده واألنف قد تعسا
 أ صاب أعظم  من بالشرك قد نجسا

 ي الماء قد غـطساكأ نه ضفدع ف

                                                 

 . 85  - 75، ص   2الروضتين ، ج  (1)

 هـ . 583.  وراجع : الكامل ، حوادث سنة   78، ص   2سابق ، ج ال (2)

 .  85  - 83، ص   2( الروضتين ، ج 3)
وهو البرنس أرناط ، وكان صالح الدين قد أنذر قتله إن تمكن منه جزاء        

 تهجمه على الحجاج المسلمين ، وقد أبر بقسمه .
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 ما زال يعطس  مْزكوما  بغدرته
 عّرى ظباه من األ غماد مهرقة
 مْن سيفه في دماء  القوم منغمس
 أ فناهم قتلهم واألسر  فانتكسوا

 

 والقتل تسميت من بالغدر قد عطسا
كسا  دما  من الشرك ردا  هابه و 
 من كل من لم يزل في الكفر منغمسا
 وبيت كفرهم من خبثهم كنسا

 

وبعد معركة حطين تابع صالح الدين انتصاراته السريعة ، فاستولى 
هـ ،  583على معظم الحصون والقالع الصليبية في العام نفسه 

ما عدا صور ومدينة  -كن من تطهير معظم بالد الشـام وتم
في أقل  -طرابلس وأنطرطوس وحصن األكراد ، ومدينة أنطاكية 

 . (1) من ثالث سنوات
زحف صالح الدين بجيوشه من حطين على عكا فاستولى        

ستولى على الناصرة وقيسارية وحيفا ويافا عليها دون قتال ، ثم  ا
وصرفند واللد والرملة ونابلس وبيت جبرين ويبنا وعسقالن والداروم 

وتبين وصيدا وبيروت وغزة وصفورية ومعليا والشقيف والطور 
، "ولم يدم األمر على بيت المقدس أكثر من أسبوع … وجبيل 

 بر/أكتو  12 /هـ 583رجب   27حوصرت فيه حتى استسلمت ) 
م( لصالح الدين ، وكانت حاميتها قد فني أكثرها 1187تشرين أول 

في واقعة حطين ، ودو ى صوت المؤذن في المسجد األقصى بدالا 

                                                 

 م . 1190هـ /   586م  حتى سنة   1187هـ /  583من سنة   (1)



- 89 - 

 

من ناقوس النصارى ، وأنزل رجال صالح الدين الصليب الذهبي 
 " .(1) من فوق قبة الصخرة

م حتى تكون  1190 /هـ586لى عام  وهكذا وما أن نصل إ       
 . (2)معظم المدن والقرى الشامية قد تحررت من أيدي الصليبيين

صليبيين وانحسار وجودهم في الشرق كان نبأ اندحار ال       
با ونبذ خالفاتهم و اإلسالمي باعثاا قوياا الجتماع كلمة حكام أور 

وتلبية نداء البابا  -الغربية الكاثوليكية  -واإلصغاء لنداء الكنيسة 
 الثامن . يجريجور 
با جيشاا من أكبر جيوشها الصليبية ، فمن و وجهزت أور        

إمبراطور  Frederiek Barbarosso سا ألمانيا خرج فردريك بربرو 
ملك  Richord I Coeurde Lionألمانيا ، وخرج ريتشارد قلب األسد  

 ملك فرنسا . Philip Augustusإنجلترا ، وفيليب أغسطس  
إلى القسطنطينية ومنها  يوقصد فردريك بجيشه الطريق البر       

 يالبحر با الطريق و إلى بالد المسلمين ، وسلكت باقي جيوش أور 
 لالستيالء على صقلية ومنها إلى عكا .

                                                 

 . 767، ص  2تاريخ العرب ، ج  (1)

.  =البداية والنهاية ،       198 - 75، ص   2( راجع :  = الروضتين ، ج 2)
 . 342 - 323، 12ج 
 . 586هـ حتى سنة   583الكامل في التاريخ ، حوادث سنة   
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أما صالح الدين األيوبي فكان قد تمكن من تحييد البيزنطيين        
، كما  (1)في أثناء تطهيره البالد اإلسالمية من الوجود الصليبي

مع اإلمبراطور البيزنطي  تمكن بعد ذلك من توقيع معاهدة صداقة
، وبموجب هذه االتفاقية التزم  (2)م1189إسحاق أنجليوس سنة  

اإلمبراطور بمقاومة الصليبيين ومنعهم من المرور عبر أراضيه إلى 
صالح الدين يد  اإلمبراطور بالد المسلمين ، وذلك في مقابل إطالق 

في آسيا الصغرى التي في يد عدوه السلجوقي قلج أرسالن الثاني 
 . (3)المتعاون مع الصليبيين

وهم أسقف مونستير  -سا وعندما وصلت رسل فردريك بربرو     
مايو/آيار   15) إلى القسطنطينية  -وبعض القادة األلمان 

م( إلخبار اإلمبراطور إسحاق أنجليوس بقرب وصول الجيش 1189
األلماني إلى القسطنطينية ، وطلب توفير المؤن والسماح لهم 
باجتياز األراضي البيزنطية إلى البالد اإلسالمية . أرسل اإلمبراطور 

                                                 

 . 110 - 104راجع : بالد الترك في العصور الوسطى ، ص   (1)

م حتى سنة   1180تولى اإلمبراطور إسحق أنجليوس األول حكم بيزنطة سنة   (2)
 م.1195

وقلج أرسالن هذا حليف  -م 1192/   1156  -وهو سلطان سالجقة الروم   (3)
 اإلمبراطور الصليبي بربروسا ، ضد صالح الدين .
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يوس إلى صالح الدين يخبره بقصد  الصليبيين وحملتهم ، أنجل
 ويطلب مساعدته في مواجهتهم .

وشرع صالح الدين في إعداد الجيوش اإلسالمية ودعوة        
جميع أمراء المسلمين للمشاركة في الدفاع عن بيت المقدس 

هـ 585/م1189تشرين أول  / واألراضي اإلسالمية ، وفي أكتوبر
البيزنطية واستولى على أدرنة ، لى األراضي وصلت الحملة إ

ستنجد أنجلوس بصالح الدين ، وظل ينتظر مساعدة المسلمين له وا
هـ ، وبعد ذلك اضطر إلى 586 /م 1190حتى فبراير/شباط  

مهادنة فردريك واالستجابة لمطالبه ، ومع ذلك فقد أرسل أنجليوس 
لجيوش الصليبية ، اإلى صالح الدين ثانية يذكره باالتفاق وبمقاومة 

م 1192ثم تتابعت رسل أنجليوس حتى كان آخرها في مايو/آيار  
حيث كرر طلباته ، وطلب أيضاا قطعة من الصليب المقدس الذي 
استولى عليه صالح الدين في معركة حطين ، ولكن صالح الدين 

، ووصلت جيوش  (1)رفض جميع مطالب اإلمبراطور أنجليوس
بربروسا إلى مملكة سالجقة الروم اإلسالمية ، حيث حليفه قلج 
أرسالن الثاني الذي وعد بالمساعدة وتقديم المؤن والمرشدين ، ولكن 
أبناء قلج أرسالن ومن انضم إليهم من األمراء السالجقة رفضوا 

                                                 

. = الروضتين ،     109طى ، ص  راجع : = بالد الترك في العصور الوس (1)
 . 193، ص   2ج 
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ين ، وتصدوا لبربروسا الذي هزمهم قرب "اسكي التعاون مع الصليبي
شهر" ، ثم اشتبك معهم قطب الدين بن قلج أرسالن عند قونية ، 
ولكنه لم يصمد أمام ذلك الجيش الكثيف . وهنا عرض قلج أرسالن 
الصلح على فردريك ، وتم االتفاق على التعاون في القضاء على 

 . (1)األيوبيين واقتسام ممتلكاتهم
غرق بربروسا وهو يعبر  -بأرض السالجقة  -وفي قليقية        

نهراا صغيراا ، فتفرق جنده حيث عاد بعضهم إلى ألمانيا ، وبعضهم 
هـ مع ابن  586/ م1190خر انضم في أكتوبر/تشرين أول  اآل

وانضم إليهم بربروسا إلى الملك فيليب أغسطس لمحاصرة عكا ، 
 ريتشارد قلب األسد بجنده .

دم للجهاد معه من أمراء ونشط صالح الدين ومـْن ق       
، للتصدي للصليبيين ، وعند تل المصلبين قرب باب عكا المسلمين

الذي اجتمع عليه من الصليبيين أكثر من ألفي فارس وثالثين ألف 
دخال المؤن و  الفرسان إلى راجل ، تمكن صالح الدين من هزيمتهم وا 

 . (2)المدينة
وتواصلت اإلمدادات الصليبية لتزيد من إحكام الحصار على عكا ، 

كما  -فالتقى معهم صالح الدين عند تل مشرق على البحر وكانوا  
                                                 

 . 109د الترك في العصور الوسطى ، ص  انظر : بال (1)

 . 142، ص   2الروضتين ، ج  (2)
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"في عدد الرمل ومدد النمل ، وهم في كل يوم في  -يقول أبو شامة 
الخنادق  وسد  وشرعوا في حفراإلمداد ، ازدياد ، والبحر يمدهم ب

" وفي هذه المعركة استشهد من (1)المضائق ، ونصب الطوارق
المسلمين نحو مائة وخمسين ، وقتل من الصليبيين حوالي سبعة 

 آالف .
وتكررت المعارك ، وكثرت اللقاءات ، وازدادت إمدادات        

، بينما  (2)عدد جنودهم إلى مائة وعشرين ألفاا الصليبيين حتى وصل 
طلب صالح الدين المعونة من الخليفة العباسي في بغداد فلم 

 .(3)يلبه
ثم استغل الصليبيون مرض صالح الدين وابتعاده عن أرض        

وضيق  -لكثرة جثث القتلى  -تشر فيها الوباء المعركة التي ان
الخناق على المدينة ، مما اضطر حاميتها إلى طلب الصلح 
واالستسالم ، بعدما صمدوا تحت الحصار نحو عامين ، وعقدت 

م ، والتي من بنودها 1191اتفاقية مع الصليبيين في يوليو/تموز  

                                                 

 . 144، ص   2السابق ، ج  (1)

 . 147  - 145، ص   2السابق ، ج  (2)

 .  770، ص   2راجع : تاريخ العرب ، ج  (3)
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ولكن ريتشارد  عدم التعرض لحماية المدينة مقابل مئتي ألف دينار ،
 . (1)عاد وغدر بهم جميعاا 

وعاد ملك فرنسا إلى بالده ، وقاد ريتشارد قلب األسد        
الجيوش الصليبية وتمكن من االستيالء على حيفا ويافا ، ثم قصد 
بيت المقدس ، ولكن صالح الدين لم يمكنه من االقتراب منه ، فعاد 

مضطراا إلى طلب الصلح ، فوقعت اتفاقية الرملة في شوال   خائباا 
م لتعلن انتهاء الحملة الصليبية الثالثة 1192سبتمبر/أيلول  /هـ585

 . (2)وفشلها في الوصول إلى بيت المقدس

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 

 . 770، ص   2راجع : السابق ، ج  (1)

 هـ . 588هـ حتى سنة   586( راجع :  =  الكامل ، حوادث سنة  2)
. =البداية والنهاية ،      206 - 142، ص   2=  الروضتين ، ج              

 . 352  - 334، ص 12ج  
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 غـروب شـــمــس صــالح الـدين : 

بعد انقضاء خطر الحملة الصليبية الثالثة بنحو ستة شهور ،       
في يوم السبت سادس عشر صفر ، أصيب صالح الدين بمرض 

وم األربعاء الحمى الذي لم يمهله طويالا حيث انتقل إلى جوار ربه ي
  - السابع والعشرين من صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة

 . - (1)م1193مارس/آذار  
م األراضي وقد ترك وراءه عدواا موتوراا يتحين الفرصة اللتها      

  ، اإلسالمية ثانية ، إضافة إلى سبعة وأربعين درهماا وديناراا واحداا 
، وقد أشار العماد إلى ذلك  (2) وسبعة عشر ولداا ذكراا وابنة صغيرة

 : (3)في قوله
 قال الملك الناصر من كلفني       في الجود بغير شيمتي فما أنصفني

 لم يبق من الجود  إاّل كـفـنــي   مـا يعلم أن ذلك الملك فنـي        
واألهم من هذا كله : خلق كريم ، وسيرة عطرة ، وبطولة نادرة 
مازالت األيام تنشر شذا قصصها ، ليس في العالم اإلسالمي 

                                                 

توفي صالح الدين وله من العمر سبع وخمسون سنة ، فقد ولد في سنة اثنتين  (1)
 وثالثين وخمسمائة . وال يزال قبره في دمشق  .

،       2. = حسن المحاضرة ، ج  217، ص 2راجع : = الروضتين ، ج( 2)
 . 21ص  

 . 214، ص   2الروضتين ، ج  (3)
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با حيث األعداء الذين اختبروا قوته وأدركوا و ر فحسب بل وفي أو 
 . (1) فضل فروسيته

 

 الحمـلة الصليبيـة الرابعـة :

توزعت األراضي اإلسالمية بعد وفاة صالح الدين بين         
خوانه ، فاستأثر ابنه الملك األفضل بدمشق ، وابنه الملك  أبنائه وا 

ر بحلب ، والملك العزيز عثمان بمصر ، واستأثر أخوه الملك الظاه
 . (2) العادل بالكرك والشوبك....

م اضطرب األمر بين األخوين :  1196 /هـ592وفي سنة         
، فانحاز أخوهما الملك األفضل بدمشق والعزيز عثمان بمصر 

ألخيه األفضل ، كما انحاز عمهما العادل  -ملك حلب  -الظاهر 
البن أخيه العزيز عثمان ، وانتهي النزاع بصرف األفضل عن 
دمشق وتوليته بعض الواليات الشمالية ، في حين فرض الملك 

هـ . أما العزيز عثمان فبقى 592العادل سلطانه على دمشق سنة  

                                                 

 . 772، ص   2راجع : تاريخ العرب ، ج  (1)

،  13= البداية والنهاية ، ج    22، ص  2انظر : = حسن المحاضرة ، ج (2)
 .  6ص 
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هـ ، ثم انتزع الملك العادل حكم 595سنة  في مصر إلى أن مات
 هـ.596مصر البنه الملك المنصور محمد سنة 

. (1)وهكذا سيطر الملك العادل على مصر ومعظم بالد الشام       
با بالتفكير في احتالل و وقد أغرت هذه النزاعات الصليبيين في أور 

                                                 

 ( وحكام مصر من األيوبيين هم :1)
 هـ .589صالح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب بن شادي ، توفي سنة

 هـ.595الفتح عثمان بن صالح الدين ، توفيالملك العزيز عماد الدين أبو 
الملك المنصور ، ناصر الدين بن عثمان ،انتزع منه الملك العادل حكم مصر لعدم 

 هـ . 596أهليته للوالية " وكان في العاشرة من عمره " سنة  
 هـ .615الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب ، شقيق صالح الدين ، توفي 

 هـ.635صر الدين أبو المعالي محمد ،ابن العادل ، توفي سنة الملك الكامل نا
 هـ. 637الملك العادل أبو بكر ، ابن الكامل ، انتزع أخوه الصالح الحكم منه سنة 

 هـ . 647الملك الصالح نجم الدين أيوب ، ابن الكامل ، توفي سنة  
 هـ .647الملك المعظم تورانشاه، ابن نجم الدين أيوب ، قتل سنة  

جر الدر ، أم خليل ، جارية الملك الصالح نجم الدين أيوب وزوجته ، حكمت ش
 ثالثة أشهر ثم عزلت نفسها .

الملك األشرف موسى بن صالح الدين يوسف بن المسعود بن الملك الكامل " ابن   
هـ ، وفي  648ثمان سنين "، والوصي عليه هو عز الدين  أيبك ، سنة  

بك عز الدين أيبك بالسلطة بعد ما خلع هجرية استفرد األتا652سنة  
 األشرف ، وبدأ حكم المماليك .
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بيت المقدس ثانية ، والعمل على محو آثار الهزائم التي ألحقها 
 صالح الدين بهم .

الثالث  وقد تجسدت تلك المطامع على لسان البابا أنوسنت       
بيين للخروج في حملة و م الذي دعا األور 1198 /هـ  594سنة  

صليبية رابعة الحتالل بيت المقدس . وقد استجاب لنداء البابا عدد 
  /هـ  598ا وفرسانها ، واتجهت جيوشهم سنة بو من أمراء أور 

م للتجمع في البندقية ، وهنالك أجمعوا على ضرورة التوجه 1202
ثم بيت المقدس . وتعهدت البندقية بتوفير السفن الحتالل مصر أوالا 

الالزمة لنقل الحملة ، وتوفير ما تحتاج إليه من المؤن في مقابل 
مئة وخمسة وثمانون ألف مارك ، وحينما عجز الصليبيون عن دفع 
القسط األول ، اشترط البنادقة عليهم االتجاه بالحملة الحتالل مدينة 

ليها ملك هنغاريا ، ثم التوجه إلى بالد زارا البيزنطية التي استولى ع
الشرق اإلسالمي . وقد استجاب الصليبيون لهذا رغم قرار الحرمان 
الذي أصدره البابا على كل من يعتدي على أرض مسيحية . وفي 

 ألكسيوسأثناء  استعداد الحملة للمسير إلى زارا ، وصلت أنباء ثورة 
بيزنطة ، حيث  أنجليوس إمبراطور إسحاقأنجليوس على أخيه 

سحق أنجليوس إمبراطور بيزنطة إلى إوصل الكسيوس كومنين ابن 
با لطلب المساعدة من البابا والصليبيين . وقد القى هذا الطلب و أور 

قبوالا من البابا الذي طمع في إخضاع الكنيسة الشرقية األرثوذكسية 
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 -للكنيسة الغربية الكاثوليكية ، كما لقي قبوالا من قادة الحملة 
وجنودها الذين كانوا يعانون   -مونتفرات ، وأنريكو داندالو البندقي 

سحق إمن قلة المؤن ، والذين أرادوا التشفي من عدوهم اإلمبراطور 
أنجليوس الذي قاوم الحملة الصليبية الثالثة وتحالف مع صالح 

 الدين ضدهم .
ة ، واتجهت الجيوش الصليبية إلى األراضي البيزنطي       
م واعتدت على 1204 /هـ600 ولت على القسطنطينية سنةفاست

… أهلها بالقتل والسلب ، وعلى بيوتها وكنائسها بالخراب والنهب 
وتولى حكمها بلدوين وقامت اإلمبراطورية الالتينية في القسطنطينية 

، وتحولت بيزنطة إلى مجموعة من اإلمارات كونت فالندرز 
 والحكومات المستقلة . -أرثوذكسية وكاثوليكية  -المتباينة 
اهلل المؤمنين القتال ، وصرف كيد الصليبيين إلى  ىوهكذا كف       

أبناء دينهم ، وأعوانهم في حملتهم األولى على المسلمين ، وأذاب 
شعارهم الديني الذي استتروا خلفه لتحقيق مصالحهم االقتصادية 

 . (1)ومطامعهم الشخصية والسياسية
 
  

                                                 

 .127 -113هـ . = بالد الترك ، ص  600حوادث سنة ( راجع :  = الكامل ، 1)
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 الحملة الصليبية الخامسة :

بعد انصراف الحملة الصليبية الرابعة عن غزو العالم         
نطينية ، كان هنالك عدة اإلسالمي وانشغالها باالستيالء على القسط

محاوالت من حكام اإلمارات الصليبية في الشرق للتوسع في 
األراضي اإلسالمية ، فمن ذلك الغارات المتكررة التي شنها صليبيو 

هـ ، والتي كاد أن يتمكن 604طرابلس على مدينة حمص سنة  
من هزيمة أسد الدين شيركوه الثاني  -في إحداها  -بوهيمند الرابع  

 ال سرعة وصول الملك الظاهر بعساكر حلب .لو 
هاجم صليبيو قبرص قـطعاا من  -وفي العام نفسه  -وكذلك        

األسطول المصري واستولوا على بعضها وأسروا من فيها . مما دفع 
الملك العادل للخروج بالعساكر المصرية لمواجهة الصليبيين في 

في الجزيرة لمقابلته الشام ، بعد أن أرسل إلى األمراء المسلمين 
 بجيوشهم هناك .

وحاصر الملك العادل والجيوش اإلسالمية مدينة عكا ،         
فطلب صاحب عكا األمان والصلح على أن يرد السفن المصرية 
واألسرى ، ووافق العادل على ذلك . ثم اتجه لتأديب الصليبيين 

                                                                                                         

،  2=  الحركة الصليبية ، ج  36، ص  13= البداية والنهاية ، ج              
 . 940ص 
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 الطامعين في حمص ، فهاجم حصن األكراد وغنم وأسر خمسمائة
صليبي ، ثم توجه إلى طرابلس ، فاستولى على حصن القليعات 

عشر يوماا يقتل  مه ، وفي طرابلس أقام العادل اثنيوأسر حاك
ويأسر ويغنم ، حتى جنح بوهيمند الرابع حاكم طرابلس إلى المهادنة 

 . (1)فأجابه العادل وعاد إلى دمشق
ملك بيت المقدس اتفاقية  (2)ع الملك حنا دي برينكذلك وق         

حتى   -هـ ولمدة ست سنوات 608هدنة مع الملك العادل سنة  
، ثم بدأ حنا يعمل على استغالل هذه الهدنة في تقوية  -هـ 614

الصليبيين في الشرق ، إذ أرسل إلى البابا أنوسنت الثالث  صفوف
إلعداد حملة جديدة تساعده في االستيالء على بيت المقدس . 

، وبدأ يدعو  Jean de Brienne واستجاب البابا لطلب حنا برين 
م . وفي سنة  1213 /هـ610لحملة صليبية جديدة على الشام سنة  

ا ، حيث وصل دوق النمسا هـ وصلت طالئع الحملة إلى عك614
وملك هنغاريا أندريه الثاني ، وملك قبرص هيو  ،ليوبولد السادس 

وغيرهم . وفي عكا قرروا البدء بمهاجمة قلعة جبل الطور، وأدرك 
العادل أنه لن يصمد بمن معه أمام جيوش الصليبيين الكثيفة ، 

                                                 

 . 49، ص   13انظر :  البداية والنهاية ، ج   (1)

ويسمى أيضاا يوحنا برين ، وهو من شمباني في شرقي فرنسا ، وهو زوج الملكة  (2)
 ماريا .
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فانسحب إلى دمشق وأرسل في طلب المعونة من الحكام واألمراء 
 لمسلمين .ا

وتمكن الصليبيون من احتالل بيسان"فنهبوا ما كان بها من      
الغالت والدواب ، وقتلوا وسبوا شيئاا كثيراا ، ثم عاثوا في األرض 
فساداا يقتلون وينهبون ويأسرون ما بين بيسان إلى بانياس ، وخرجوا 

ابن  -إلى أراضي الجوالن إلى نوى وغيرها ، وسار الملك المعظم 
فنزل على عقبة اللبن بين القدس ونابلس خوفاا على  -لك العادل الم

نه هو األهم األكبر ، ثم حاصر الفرنج حصن إالقدس منهم ، ف
لذين به من األبطال ممانعة الطور حصاراا هائالا، ومانع عنه ا

، ثم كر الفرنج راجعين إلى عكا ومعهم األسارى من هائلة
 . (1)المسلمين"
هـ والملك العادل وولده األعظم على 615ودخلت سنة         

حصن الطور ، حيث اتفقا على هدم الحصن ونقل ما فيه من آالت 
حرب وغيرها إلى البلدان خوفاا من استيالء الصليبيين عليه 

 . (2)والتحصن فيه
فقد أيقن بصعوبة الوصول  -أندريه الثاني  -أما ملك هنغاريا       

إلى بيت المقدس ، لذلك عاد إلى بالده مصحوباا بالفشل . أما حنا 
                                                 

 .76، ص   13، ج  البداية والنهاية  (1)

 . 78، ص   13السابق ، ج   (2)
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دي برين فقد هداه تفكيره إلى طريقة أخرى  في االستيالء على بيت 
المقدس ، وهي احتالل مصر أوالا، لذلك أرسل إلى البابا يطلعه 

ابله على ساحل مصر ، على قصده ويطلب منه تسيير الحمالت لتق
ثم توجه بمن معه من الصليبيين إلى دمياط ، وهنالك قابلهم نائب 

ودارت معارك  -ابنه الكامل  -الملك العادل على الديار المصرية 
ضارية عند برج السلسلة ، وبعد ثالثة أشهر تمكنوا من االستيالء 

لملك هـ ، وفي أثناء ذلك أراد ا615عليه ، في جمادى األولى سنة  
المعظم عيسى بن الملك العادل ونائبه على دمشق أن يصرف 
اهتمام الصليبيين عن مصر، فهاجم قيسارية واستولى عليها ، ولكنه 

 لم يفلح في مواصلة التقدم، فتوقف عند هذا الحد .
وانتظر الصليبيون عند دمياط حتى وصلهم مندوب البابا ،        

وش الصليبية على رأس جيش وهو "بالجيوس" القائد األعلى للجي
 .كبير 

ولما بلغ العادل نبأ سقوط برج السلسلة وهو بمرج الصفراء        
مرض أسفاا وحزناا على ذلك الحصن الذي يعد قفل بالد مصر ، 

 هـ .615ومات في سابع جمادى اآلخرة  
وبلغ الملك الكامل نبأ وفاة أبيه فوهن واضطرب جنده ، ثم        

يريد مبايعة  -أكبر أمير بمصر  -ر ابن المشطوب بلغه أن األمي
الفائز بدالا منه ، فانسل دون علم من معه وتوجه إلى القاهرة 
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ليتدارك األمر ، "فلما فقده الجيش من بينهم انحل نظامهم واعتقدوا 
أنه قد حدث أمر أكبر من موت العادل ، فركبوا وراءه فدخلت 

استحوذوا على معسكر الكامل الفرنج بأمان إلى الديار المصرية ، و 
وأثقاله ، فوقع خطب عظيم جدا ، وذلك تقدير العزيز العليم ، فلما 
نما هي خديعة من  دخل الكامل مصر لم يقع مما ظنه شيء ، وا 
الفرنج ، وهرب منه ابن المشطوب إلى الشام ، ثم ركب من فوره في 

دان وقتلوا الجيش إلى الفرنج فإذا األمر قد تزايد ، وتمكنوا من البل
 -، وصمد الكامل في وجه الفرنج  (1)خلقاا وغنموا كثيراا..."

وتمكن من وقف زحفهم ، ثم كتب إلى إخوانه  -الصليبيين 
يستنجدهم ... وبدأ سيل العساكر اإلسالمية يتدفق عليه من كل 

فل هـ عبر جنكيز خان بجحا616سنة  -مكان . وفي أثناء ذلك 
التتار نهر جيحون قاصداا الدولة الخوارزمية، وبلغ الكامل ما فعله 
التتار بأهل خوارزم من جرائم قتل وسبى وسلب ... فرأى ضرورة 
التوجه لحماية الجبهة اإلسالمية الشرقية من خطر زحف التتار ، 

                                                 

 . 80، ص   13السابق ، ج   (1)
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لذلك عرض الصلح على الصليبيين وبشروط مغرية إال أنهم رفضوا 
 . (1) طمعاا واغتراراا 

موقف الصليبيين في دمياط بما وصلهم من إمدادات  يوقد قو       
-هـ 616شعبان  -ء على دمياط صليبية ، فتمكنوا من االستيال

"ودخلوها باألمان فغدروا بأهلها ورجالها  وسبوا نساءها وأطفالها ، 
وس القتلى إلى ؤ وفجروا بالنساء وبعثوا بمنبر الجامع والربعات ور 

 " .(2) الجزائر ، وجعلوا الجامع كنيسة
الصليبيون في دمياط من نقص المؤن هـ عانى 617وفي سنة     

 -"فقدمت عليهم مراكب فيها ميرة ، فأخذها األسطول البحري 
، وأرسـلت المياه على أراضي دمياط من كل ناحية ،  -المصري 

فليمكنهم بعد ذلك أن يتصرفوا في أنفسهم ، وحصرهم المسلمون من 
 الجهة األخرى ، حتى اضطروهم إلى أضيق األماكن ، فعند ذلك
أنابوا إلى المصالحة بال معارضة ، وكان يوماا مشهوداا ، ووقع 

وتراجع الفرنج إلى عكا وقد  (3)الصلح على ما أراد الكامل..."

                                                 

( عرض عليهم بيت المقدس وجميع ما كان لصالح الدين في الشام على أن 1)
=   82، ص   13يرحلوا عن دمياط .       راجع : = البداية والنهاية ، ج  

 . 23، ص   2حسن المحاضرة ، ج 

 . 84 - 83، ص   13البداية والنهاية ، ج   (2)

 . 24  - 23، ص   2حسن المحاضرة ، ج  (3)
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هـ ، 618صحبهم الفشل وعلتهم المذلة ، في التاسع عشر من رجب 
 بينما نعى عليهم الشعراء فشلهم :

 (1)ى إن عيسى وحزبه        وموسى جميعا  يخدمون محمدا  أعباد  عيس
 وهنئوا المسلمين في جميع البلدان بفشل الحملة الصليبية الخامسة.

 الحمـلة الصـليبيـة السادسـة : 

انسحاب أفرادها إلى عكا ، بعد فشل الحملة الصليبية الخامسة و     
دب الوهن في نفوس صليبي الشام ، وبدأت الروح الصليبية التي 

با في التالشي . فبعد انصراف الحملة الرابعة و حركت دهماء أور 
إلى السلب والنهب في القسطنطينية ، وفشل الحملة الخامسة في 

، د كثير من الصليبيين إلى أوطانهمتحقيق مطامعها في مصر ، عا
ما آثر الكثير من فرسانهم البعد عن مخاطر الشام بعدما حققوه ك

من ثراء ، فاتجهوا إلى قبرص والبلقان لينعموا بحياة مستقرة . هذا 
عات صليبي الشام واختالفاتهم ، لكل ذلك اباإلضافة إلى كثرة نز 

اتجه بعضهم إلى البابا يطلبون حملة جديدة تثبت ملكهم وتعزز 
 وجودهم في الشام .

                                                 

،  2. وراجع : حسن المحاضرة ج 243  - 242، ص  6النجوم الزاهرة ، ج (1)
 . 24ص
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با لتسيير حملة جديدة و ودعا البابا هنريوس الثالث حكام أور        
ي الشام ، يعلى بيت المقدس الحتالله وتقوية الروح المعنوية لصليب

 وتجديد ثقتهم بالكنيسة .
ولم تلق دعوة البابا هنريوس أ ذناا مصغية ، إذ اصطدم حكام        

با و تى في أور با بمطامع الكنيسة في السيطرة على نفوذهم حو أور 
 نفسها ، فنفوذ البابا الديني بدأ يطغى على نفوذهم السياسي .

با هذا العداء في عدم استجابتهم و لذلك جسد حكام أور         
 لدعوة البابا الذي ألح في طلب تسير الحملة وأمعنوا في الرفض .

 -راع على السلطة بين أبناء العادلوفي أثناء ذلك ازداد الص       
، كما ازدادت مخاطر الخوارزميين الفارين  -الح الدين أخو ص

أمام جيش جنكيز خان المغولي ، وبدأوا يهددون أطراف العراق 
والشام ، لكل ذلك طلب الملك الكامل المعونة من إمبراطور ألمانيا 

 فردريك الثاني .
ومن الغريب حقاا أن هذا الكامل كان ال يعرف قدر بيت        

ال لما عرضها بين الفينة واألخرى على المقدس وال مكا نته ، وا 
الصليبيين ، فقد رأيناه يعرضها على حنا برين عند حصاره لدمياط ، 
وهاهو يعرضها مع كل ما حرره صالح الدين على اإلمبراطور 
فردريك الثاني في مقابل الوقوف بجانبه ضد أخويه : الملك المعظم 

 والملك األشرف .
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 يالعرض السخي مع إلحاح البابا "جريجور  وقد توافق هذا       
 التاسع" على فردريك بضرورة تسيير الحملة على بيت المقدس .

وبالرغم من كرم الملك الكامل الذي أهداه بيت المقدس ، إال        
أن فردريك لم يكن متحمساا لتلك الحملة ، فبعد أن أبحر بالجيش 

البابا الذي أصدر الصليبي ، عاد متذرعاا بالمرض ليواجه غضب 
 م .1227 /هـ 624ضده قرار الحرمان ، سنة  

ووصلت بعض الجيوش الصليبية إلى عكا طامعة في بيت        
هـ "يطلب 624المقدس حيث أرسلوا إلى الملك المعظم رسوالا سنة  

منه ما كان فتحه عمه السلطان الملك الناصر صالح الدين من 
في الجواب ، وقال له : قل  بالد السواحل ، فأغلظ لهم المعظم

، ونظراا لسخاء عرض الملك  (1)لصاحبك ما عندي إال السيف"
الكامل الذي تعجز عن تحقيقه السيوف ، ودفعاا لغضب البابا ، 

با ... أبحر اإلمبراطور فردريك الثاني و وأمالا في استعادة ثقة أور 
م لالنضمام إلى من سبقه 1228  /هـ 625ة  بجيشه إلى عكا سن
 من جيشه هناك .

وبالرغم من أن الموقف قد حسم لصالح الملك الكامل ،        
حيث توفي الملك المعظم وزال خطره ، وبالرغم من اتحاد الجيوش 

                                                 

 . 117، ص   13البداية والنهاية ، ج   (1)
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 ياإلسالمية تحت راية الكامل حيث اجتمع إليه جماعة من ملوك بن
الشهاب غازي بن العادل ، وأخيهم أيوب "كأخيه األشرف ، وأخيهما 

الصالح إسماعيل بن العادل ، وصاحب حمص أسد الدين شيركوه 
. وبالرغم من كل ذلك إال  أن  (1)بن ناصر الدين ، وغيرهم"

اإلمبراطور فردريك الثاني استطاع بحنكته ومكره أن يحصل على 
. أما الكامل فقد   (2)هـ626 بيت المقدس كهدية من الكامل سنة

ترك القدس للصليبيين واتجه بجيوشه لمحاصرة دمشق ونهب أهلها 
 . (1)وعزل ابن أخيه الناصر داود بن المعظم ، وضمها إلى ملكه

ن البابا قد رفض تتويج فردريك ملكاا على بيت إومع ذلك ف       
المقدس كما أباح لجيوشه نهب ممتلكاته وأراضيه في ألمانيا لذلك 

م ، 1129 /هـ 626غادر فردريك الشام لحفظ مـلكه في ألمانيا سنة 
 .بعدما أهدى للصليبيين أنفس هدية طالما فشلوا في الوصول إليها 

 

  

 

                                                 

 . 123، ص  13السابق ، ج   (1)

. =الغزو الصليبي والعالم  1015، ص   2راجع : = الحركة الصليبية ، ج  (2)
 . 116اإلسالمي ، ص  
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 الحمـلة الصـليبيـة الســابعة : 

كثرت نزاعات األمراء األيوبيين ، وازدادت خالفاتهم ،         
وعانى المسلمون من مكائدهم وسوء أفعالهم ، كما عانوا من كثرة 
األعداء الطامعين وشدة هجماتهم ، فباإلضافة إلى كثرة هجمات 

خالفات خصومهم الصليبيين ومحاوالتهم المستمرة االستفادة من 
األيوبيين ، هنالك هجمات الخوارزميين المتزايدة ، وهنالك جحافل 
المغول المتربصة بالعالم اإلسالمي ، هذا إلى جانب تجرؤ سالجقة 

 الروم وطمعهم في ممتلكات األيوبيين . 
وللتدليل على ذلك نعرض صورة موجزة لبعض ما عاناه    

 المسلمون آنذاك :
الملك العادل عن بيت المقدس  يلرأينا فيما سبق تخ

للصليبيين وتفرغه لمحاربة ابن أخيه في دمشق ، حيث أباح لجنده 
حرمات المسلمين ، فنهبوا األموال وخربوا الديار ... وقد صور ذلك 

هـ ، حيث قـال : " ثم  626ابن كثير في أثناء عرضه لحوادث سنة 
قطع ق وضيق على أهلها ، فقدم الملك الكامل فحاصر دمش

، ونهب الحواصل ، وغلت األسعار ، ولم يزل الجنود حولها األنهار

                                                                                                         

 . 124، ص   13البداية والنهاية ، ج   (1)
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حتى أخرج منها ابن أخيه صالح الدين الملك الناصر داود بن 
 . (1)المعظم .."

هـ ، فقد حاصر الملك األشرف موسى ابن 627أما في سنة 
ادل قلعة بعلبك ، وبعد معاناة وطول حصار استسلم صاحبها الع

وفي أثناء ذلك انقض الصليبيون على  (2)…الملك األمجد بهرام شاه
 إحدى القرى التابعة لحماة ، قرية بعرين ، وغنموا أموال المسلمين

أيوب  يوساقوا رجالهم أسرى ونساءهم سبايا ، بينما كان أمراء بن
يعدون العدة لالنقضاض على المدن اإلسالمية ، حتى حاكم حماة 
"الملك المظفر" ادخر قوته للوقوف في وجه أخيه عند الضرورة ، 

 وهادن الصليبيين ودفع لهم ما اشترطوا من األموال . 
ن العادل فقد اتحد مع خصمه أما الملك األشرف موسى ب       

عالء الدين كيقباد سلطان  سالجقة الروم للوقوف في وجه 
هـ تمكن 627وبعد معركة حامية الوطيس سنة   ،الخوارزميين 

األشرف وحليفه السلجوقي من هزيمة جالل الدين بن خوارزم شـاه ، 
 . (3)الخوارزميونواستعادوا مدينة "خالط" التي خربها 

                                                 

 . 978، ص 2.  وراجع : الحركة الصليبية ، ج 124، ص  13السابق ، ج   (1)

، ص  13وهو بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب . البداية والنهاية ،ج (2)
126  . 

 وما بعدها . 127، ص   13ة والنهاية ،ج  راجع : البداي (3)
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هـ فقد ازدادت فيه مخاطر التتار ، حيث 628أما عام         
اغتنموا انشغال المسلمين ببعضهم ، وما ترتب على هزيمة 
الخوارزميين أمام األيوبيين والسالجقة ، وأغاروا على أراضي الدولة 

ا صاحبت التتار ، الخوارزمية ، فحلت بها يد الخراب التي طالم
 .(1)فقتلوا الشيوخ وذبحوا األطفال وبقروا بطون النساء..

وفي هذا العام أيضاا هاجمت فرق من التتار أراضي الجزيرة        
فقتلوا ونهبوا وسبوا على وديار بكر ، "فعاثوا بالفساد يميناا وشماالا ، 

 . (2)عادتهم..."
وقد حدث هذا الهجوم واألشرف موسى غير بعيد ، فهو مقيم        

ي فكان يعان -صاحب حماة  -، أما المظفر (3) بجنده في الجزيرة
ليبيين ، حيث اضطر إلى مقاتلتهم بعدما من ازدياد مطامع الص

حاولوا إذالله بكثرة ما فرضوه عليه من أموال ، وكتب اهلل النصر 
 . (4)للمظفر على الصليبيين فغنم وأسر وسبى...

                                                 

، ص   13هـ .   وانظر : البداية والنهاية ، ج   628الكامل ، حوادث سنة   (1)
129 . 

 . 128، ص   13البداية والنهاية ، ج   (2)

 هـ . 628راجع : الكامل ، حوادث سنة   (3)

 هـ . 629نفسه . ، حوادث سنة   (4)
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هـ هاجمت طائفة من التتار مدينة شهـروز ، 629وفي سنة         
 . (1)ربل وجيش الخليفة العباسي...فتصدى لهم حاكم مدينة إ

سالجقة  جيشهـ هاجم صاحب ماردين و 630وفي سنة        
الروم أراضي الجزيرة ، "فقتلوا وسبوا وفعلوا ما لم يفعله التتار 

وفي خالل هذا العام هاجمت الجيوش الصليبية  (2)بالمسلمين"
حصن بعرين ، وعادت باألسالب واألسرى والسبايا دون أن تتعرض 

 لها الجيوش األيوبية .
وقد توالت األحداث المأساوية على العالم اإلسالمي آنذاك ،        

وتعددت مصادرها وكثر أبطالها ، فمن حروب بين األيوبيين ، إلى 
، هذا باإلضافة إلى  هجمات الخوارزميين ، وهجمات السالجقة

خطر أعداء الدين الرابض على أرض المسلمين ، وخطر التتار 
 . الذين بدأت هجماتهم تجز  رؤوس المسلمين ...

م حتى نجد 1238 /هـ635ن نصل إلى عام  إوما        
ع الصليبيين يفكرون بجدية في استغالل الموقف لصالحهم حيث شر 

البابا في الدعوة لحملة صليبية جديدة. وقد ازداد عزمهم حينما رأوا 
ما ترتب على وفاة الملك الكامل من صراعات . فمنذ وفاة الملك 

 -محمد بن الملك العادل أبو بكر بن أيوب بن شادي  -الكامل 
                                                 

 . 132، ص   13هـ . والبداية  والنهاية ، ج   629الكامل ، حوادث سنة   (1)

 . 135، ص   13البداية والنهاية ، ج   (2)
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هـ ، وعهده البنه  العادل الثاني بحكم مصر ودمشق ، 635سنة  
بنه األكبر الصالح أيوب حاكم حصن كيفا بدأت الخالفات بين ا

 وغيره من بالد الجزيرة ، وابنه العادل الثاني.
وبدأ الصالح أيوب الذي رأى أنه أحق بامتالك ما في يد أخيه      

بتجييش الجيوش واالستعداد النتزاع مصر من أخيه بعدما استتب له 
ح هـ حتى يتمكن الصال637ن نصل سنة  إاألمر في دمشق ، وما 

 إسماعيل بن الملك العادل من االستيالء على دمشق .
ووصل خبر استيالء الصالح إسماعيل على دمشق البن أخيه      

الصالح أيوب الذي كان في نابلس يواصل استعداده للخروج إلى 
ابن عمه المعظم  -مصر ، فتفرق عنه جنده ، وتمكن الناصر داود 

 .(1)، شجر الدرمن أسره وجاريته أم ولده خليل  -عيسى 
أيوب ، وكثرت خالفاتهم في  يوتبع ذلك اقتتال أمراء بن       

تخليص الصالح أيوب من األسر ، وفي أثناء ذلك وصلت طالئع 
م وبدأ ثيبوت 1229 /هـ 637سنة   -الجيوش الصليبية إلى عكا 

ئد جيش فرنسا الصليبي مهاجمة البلدان قا Thibut IVالرابع  
فهاجم عسقالن فغنم وقتل وأسر ، ثم تقدم إلى غزة  ،اإلسالمية 

وعندها تقابل مع الجيش المصري الذي سيره العادل لدفع خطره ، 

                                                 

 . 154 - 146، ص   13راجع : البداية والنهاية ، ج   (1)
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فكتب اهلل النصر للجيش اإلسالمي وعاد ثيبوت ومن تبقى معه من 
بيت المقدس من الجند إلى عكا ، ثم تمكن الناصر داود من انتزاع 
 الصليبيين ألنهم أخلفوا شروط االتفاقية مع أبيه .

أما العادل الثاني فقد خرج بجيش مصر قاصداا الشام ألخذ        
أخيه من أسر الناصر داود ، وعند بلبيس ثار عليه أمراء جنده 

حكم مصر ، وفي  يواعتقلوه ، وأرسلوا في طلب الصالح أيوب لتول
مائة تولى الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة سبع وثالثين وست

. وعند ذلك خشي الصالح إسماعيل انتقام الصالح  (1)حكم مصر
أيوب ، فتحالف مع سالجقة الروم على الملك الصالح أيوب سنة  

مع الصليبيين ضد جميع األمراء األيوبيين سنة  هـ ، ثم تحالف 637
هـ حيث سلمهم القدس وطبرية وعسقالن وغيرها من المدن 638

"  -هـ 638سنة  -. وفي خضم هذه األحداث  (2)والحصون ...
إلى ملوك  -كيز خان تولى بن جن -قدم رسول من ملك التتار 

اإلسالم يدعوهم إلى طاعته ويأمرهم بتخريب أسوار بلدانهم . 
وعنوان الكتاب : من نائب رب السماء ماسح وجه األرض ، ملك 

                                                 

 .  992  - 987، ص   2( راجع : = الحركة الصليبية ، ج 1)
 . 34، ص   2= حسن المحاضرة ، ج     

 . 120. وراجع : الغزو الصليبي ، ص   154، ص  13البداية والنهاية ، ج  (2)
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. ورغم شدة هجمات التتار على  (1)الشرق والغرب قان قان ..."
، ورغم خطورة هذا التهديد إال أن األمراء أطراف البالد اإلسالمية 

األيوبيين لم يكترثوا كما لم يكترث غيرهم من الملوك والحكام 
 المسلمين في سائر أرجاء الممالك اإلسالمية .

أما الخطر الصليبي فقد تجنبه الصالح أيوب ببعض         
 التنازالت ، إذ وقع معاهدة مع ثيبوت الرابع وجعله يغادر مع قواته

هـ . وكذلك تجنب مواجهة الحملة اإلنجليزية 639الفرنسية سنة  
التي وصلت عكا بعد عودة ثيبوت وحملته ، حيث اعترف بحق 

هـ ، 638الصليبيين في امتالك المناطق التي سيطروا عليها سنة  
وهي الشقيف أرنون والجليل وبيت المقدس وبيت لحم والمجدل 

 . (2) حملته إلى إنجلتراوعسقالن ...، وبهذا عاد ريتشارد و 
وهكذا وببعض التنازالت استطاع الصالح أيوب أن يرجئ        

مواجهة الصليبيين قليالا حتى يتمكن من إعداد جنده ، وتصفية 
خراجهم من  حظيرة الخيانة والوالء خالفاته مع األيوبيين وا 

لح في ذلك لوال عدول الصالح إسماعيل عن ، وكاد أن يفللصليبيين
اتفاقه على فك أسر عمر بن الصالح أيوب ، وذلك مقابل اعتراف 

                                                 

 . 156  - 155،ص   13البداية والنهاية ، ج   (1)

 . 293  - 292، ص  2الحركة الصليبية ، ج  (2)
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. ولما فشل (1)الصالح أيوب بحق الصالح إسماعيل في حكم دمشق
الصالح أيوب في تجنب المواجهة مع عمه ، أرسل إلى الخوارزمية 

ضرهم لمساعدته في حصار دمشق والتصدي للصالح يستح
 إسماعيل وأعوانه من الصليبيين .

وعلى صعيد آخر فقد واصل التتار هجماتهم على أطراف        
البالد اإلسالمية ، وتمكنوا من االستيالء على مملكة سالجقة الروم 

هـ انقضاض القوات 642. وشهد عام   (2)ه641اإلسالمية سنة  
الخوارزمية على الصليبيين في قرى ومدن فلسطين وتمكنهم من 
تحرير : طبرية ونابلس وبيت المقدس الذي لم يفلح الصليبيون في 
دخوله بعد ذلك حتى كانت الحرب العالمية األولى فدخله القائد 

م ليعلن بعد سبعة 1917هـ/ 1335ي الجنرال ألنبي سنة  اإلنجليز 
 . (3)قرون انتهاء الحروب الصليبية

وواصلت القوات الخوارزمية زحفها حتى وصلت غزة وهناك        
انضمت إليها القوات المصرية التي أرسلها الصالح أيوب للتصدي 

ن وأعوانهم من األيوبيين : الصالح إسماعيل ، والناصر للصليبيي
                                                 

 . 347  - 346، ص   6النجوم الزاهرة ، ج  (1)

لروضتين ،ط . دار الجيل ، راجع : أبو شامة ،شهاب الدين محمد : ذيل ا (2)
 . 173بيروت ، ص  

 . 998 - 997، ص   2انظر : الحركة الصليبية ، ج  (3)
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داود ، والمنصور صاحب حلب . وفي غزة أنزل اهلل نصره على 
هـ ، "فقتل من الفرنج 642المسلمين في شهر جمادى األول سنة  

في يوم واحد زيادة عن ثالثين ألف، وأسر جماعة من ملوكهم 
لمين المتآمرين مع وقسوسهم وأساقفتهم ، وخلقاا من أمراء المس

 . (1)الصليبيين ..."
ثم يواصل الملك الصالح نجم الدين أيوب انتصاراته في بالد        

هـ حتى يكون قد فرض 645ن نصل إلى عام  إالشام ، وما 
. وبمجرد عودة بيت المقدس إلى  (2)سلطانه على معظم بالد الشام

، بدأ الصليبيون في  -م 1244 /هـ642سنة   -أيدي المسلمين  
با لتسيير الجيوش الحتالله ثانية ، وفي و أور  الشرق  يلحون على

م انعقد مجمع ليون الذي "قرر إرسال حملة 1245 /هـ 643سنة  
 . (3)صليبية إلى الشرق لتدارك الموقف قبل فوات األوان"

                                                 

. وراجع : ذيل الروضتين ،     165  - 164، ص  13البداية والنهاية ، ج (1)
 . 174ص  

 .  358  - 352/ ص   328  - 322، ص   6( النجوم الزاهرة ، ج 2)
وما بعدها.  = البداية والنهاية ،  174وانظر :    =  ذيل الروضتين ، ص       

 .176 -167، ص 13ج 

 . 1004، ص   2الحركة الصليبية ، ج  (3)
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ونظراا التساع الهوة بين الكنيسة وأباطرة أوروبا ، واحتدام        
ن أباطرة إصراع بين سلطة البابا الدينية وسلطتهم العلمانية ، فال
با لم يصغوا لهذه الدعوة ، ما عدا لويس التاسع ملك فرنسا و أور 

الذي كان قد أنذر وهو على فراش المرض القيام بحملة صليبية 
نه رأى في دعوة إعلى الشرق اإلسالمي إن شـفي من مرضه ، لذا ف

. وبعد ثالث سنوات من  لوفاء بنذرهالكنيسة هذه فرصة طيبة ل
أبحر الجيش  -م 1248في أغسطس/آب سنة   - االستعداد

الفرنسي وعلى رأسه ملك فرنسا إلى قبرص التي يتجمع فيها الجنود، 
وترسل منها السفارات إلى المغول وصليبيي الشرق لعقد األحالف 
ا وتنسيق اإلمدادات قبل الهجوم على مصر التي رأوا في احتالله

والقضاء على جندها الطريق الوحيد الحتالل بيت المقدس بصفة 
 دائمة .

وبينما كان الصالح أيوب مريضاا في دمشق ، وفي أثناء انشغال   
قادة جنده بمحاربة األمراء األيوبيين ، وصله رسول الملك فردريك 

، وأخبره بعزم الملك الفرنسي على المسير إلى  (1)الثاني ملك ألمانيا

                                                 

أخذ منه بيت المقدس دون  وهو صديق الملك الكامل  والد الصالح أيوب ، الذي (1)
قتال في حملته السادسة على بيت المقدس ، ونظراا للعالقات الحسنة والمصالح 
االقتصادية التي كانت تربطه بمصر والشام من جانب ، وكرهه للكنيسة وخشيته 
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. فعاد الملك المريض محموالا في  (1)أرض مصر والسيطرة عليها
لإلعداد لمواجهة الصليبيين ،  -هـ 646  سنة -محفة إلى مصر 

ونزل بأشموم طناح ليكون في مقابلة الفرنج إن قصدوا دمياط ، 
وشحن دمياط بالذخائر والجنود كي يحولوا دون نزول الصليبيين 

 على شواطئها .
م وصلت 1249يونيو/حزيران  /هـ 647وفي صفر سنة         

حو خمسين ألف مقاتل الحملة الصليبية التي قدر عدد جنودها بن
إلى سواحل دمياط ، وبعد معارك ضارية تمكنت القوات الصليبية 
من النزول للشاطئ ، وفي مساء ذلك اليوم تخاذل قائد القوات 
اإلسالمية األمير فخر الدين ابن شيخ الشيوخ الذي ظن أن الملك 
الصالح أيوب قد مات فخرج بجنوده ليالا يسعى لتحقيق أطماعه في 

 .(2)صرمـلك م

                                                                                                         

من اتساع نفوذ البابا  فانه أرسل سراا يعلم الصالح أيوب بخبر هذه الحملة كي 
 يستعد لمواجهتها .

راجع : = المقريزي ، تقي الدين : المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واألثار ،  (1)
 . 329، ص   6.  النجوم الزاهرة ، ج   219، ص  1طبعة بوالق ، ج 

 . 1012، ص  2الحركة الصليبية ، ج  (2)
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فخر الدين وجنوده ، خرجوا من  يولما رأى أهل دمياط تخلـ     
المدينة هاربين تحت جنح الظالم ، فلما أصبح الصليبيون "ملكوها 

 . (1)صـفـواا بما حوت من العدد واألسلحة والذخائر والمجانيق .."
وعند وصول فلول الهاربين إلى معسكر الملك الصالح أمر     

بالشجعان منهم فشـنقوا عقاباا لهم على هروبهم أمام عدو اهلل ، ثم 
سار بجنوده إلى المنصورة "ووقع النفير العام في  المسلمين ، 
فاجتمع بالمنصورة أمم ال يحصون من المطـو عة والعـربان ، وشرعوا 

الفرنج ومناوشتهم وتخطفهم ، واستمر ذلك أشهراا ، في اإلغارة على 
 . (2)والسلطان يتزايد واألطباء قد آيستـه الستحكام المرض به"

هـ توفي الملك الصالح 647وفي ليلة النصف من شعبان سنة      
نجم الدين أيوب وهو معسكر بجنوده في المنصورة ، فأخفت شجر 

اته ، وأخذت البيعة من كبار القواد البنه تورانشاه الذي الدر خبر وف
كان ينوب عن أبيه على حصن كيفا وغيره من ديار بكر ، وأرسلت 

 في إحضاره .
 -أما الصليبيون فقد وصلتهم اإلمدادات الفرنسية مع ألفونس      

موقفهم ثم تأكد عزمهم على المسير ألخذ  يفقو  -أخو لويس التاسع 
تسرب لهم نبأ وفاة الملك الصالح ، فتحركت جيوشهم  القاهرة لمـا

                                                 

 . 330، ص  6النجوم الزاهرة ، ج  (1)

 . 330،   6السابق ، ج  (2)



- 122 - 

 

عبر الدلتا في طرق تحيط بها المستنقعات والبحيرات مما سهـل 
على األمير فخر الدين مناوشتهم وتعويق حركتهم ، ولما رأى 

عجز لويس التاسع عن الوصول إلى المنصورة ،  (1)نصارى سلمون
وم وصل عن طريقها إلى ة على بحر أشمأرشدوه إلى مخاض

المية بقيادة بيبرس وهنالك كانت الجيوش اإلسالمنصورة . 
انتظارهم ، وبعد مواجهات عنيفة ، ومقتل العديد  في (2) البندقداري

واآلالف   -ومنهم روبرت أخو لويس التاسع  -من أمراء الصليبيين 
من جنودهم ، حاول الملك لويس أن يتدارك الموقف فأقام جسراا من 
الصنوبر على النيل وعبر هو وجنوده إلى الشاطئ الثاني ، 

على  -نح الظالم وتابعتهم الجيوش اإلسالمية فعبرت تحت ج
إلى بـر هـم، ففوجئ  -الجسر الذي نسيت القوات الصليبية أن تقطعه 

الصليبيون بالسيوف تنوشهم من كل جانب، وعادت القوات 

                                                 

 سلمون : قرية مصرية . (1)

هذه هي أول مرة يظهر فيها اسم بيبرس على مسرح األحداث ، وبيبرس هذا هو  (2)
الذي لقب فيما بعد باسم الملك الظاهر ركن الدين أبو الفتوح بيبرس بن عبد اهلل 

 644ـَداِري ، كان مملوكاا لعالء الدين أيـدكين = البندقداري ، وفي سنة  البـنـد ق
هـجرية أخذه الصالح أيوب ، وأعتقه وجعله من جملة مماليكه . وقد تولى حكم 

هـ ، وهو الرابع من ملوك الترك . انظر  658مصر في آخر شهر من سنة  
 . 199  - 94، ص   7ترجمته في النجوم الزاهرة ، ج 
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اإلسالمية باألسرى من أمراء الصليبيين وجنودهم إلى المنصورة بعد 
 أن قتلت مقتلة عظيمة من الصليبيين .

الملك المعظم تورانشاه بن  وفي خضم هذه المواجهات وصل      
الصالح أيوب إلى المنصورة فتباشر الناس بقدومه وارتفعت روحهم 
المعنوية ، على حين ازداد موقف الصليبيين سوءاا ، وبدأوا يطلبون 

 النجاة ويخططون للعودة إلى دمياط للتحصن فيها .
وكان تورانشاه قد أعد لهذا األمر عدته ، إذ قطع بما أحضر        

عه من السفن طريق اإلمدادات الصليبية ، كما انتصرت سفنه م
على األسطول الفرنسي في أكثر من وقعة وغنمت منه الكثير . 
وهكذا ضـيـق الخناق على الصليبيين ، وعند فارسكور التقت 
الجيوش اإلسالمية بفلول الهاربين من الصليبيين وقضت على كل 

سير ، وكان بين هؤالء الناجين أفراد الحملة ولم ينج من القتل إال  أ
الملك لويس نفسه ، الذي انتهي إلى السجن في دار ابن لقمان 

 . (1)بالمنصورة ، وأ وكـل الطواشي صبيح المعظمي بحراسته

                                                 

.  = ذيل الروضتين ،  369  - 364، ص   6( راجع : = النجوم الزاهرة ، ج 1)
 . 186 -182ص  

ج ، طبعة 12السلوك لمعرفة دول الملوك ،   = المقريزي ، تقي الدين :             
،  1م ، ج 1934منقحة ، دار الكتب والوثائق النوعية ، القاهرة ،  

 . 334ص  
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وفي تصوير هذه الواقعة نورد هذا المقتبس من رسالة  
ائب الشام ، وفيه يقول : "... تورانشاه إلى جمال الدين بن يغمور ن

نبشر المجلس السامي الجمالي ، بل نبشر اإلسالم كافة بما مـن  اهلل 
به على المسلمين ، من الظفر بعدو الدين ، فإنه كان قد استفحل 
أمره واستحكم شره ، ويئس العباد من البالد ، واألهل واألوالد ، 

ما كان يوم األربعاء ول…( . فنود وا : )وال تيأسوا من روِح اهلِل 
هـ تمم اهلل على اإلسالم بركتها ، فتحنا 648مستهل  السنة المباركة  

الخزائن ، وبذلنا األموال ، وفر قنا السالح ، وجمعنا العـربان 
والمطـو عة واجتمع خلق ال يـحصـيهم إال اهلل تعالى، فجاءوا من كل 

أرسل  فج عميق ، ومن كل مكان سحيق ، ولما رأى العدو  ذلك
يطلب الصلح على ما وقع عليه االتفاق بينهم وبين الملك العادل 

وأثقالهم ولمـا كان في الليل تركوا خيامهم  . (1)بكر فأبينا يأب
، ومازال  وأموالهم وقصدوا دمياط هاربين ، فسرنا في آثارهم طالبين 

السيف يعمل فيهم عامة الليل، ويدخل فيهم الخزي والويل . فلمـا 
أصبحنا نهار األربعاء قتلنا منهم ثالثين ألفاا غيَر من ألقى نفسه في 
 اللـجـج . وأما األسرى فحد ث وال حرج ، والتجأ الفرنسيس إلى
                                                                                                         

 . 178  - 177، ص   13= البداية والنهاية ، ج               

وهو يشير هنا إلى ما عرضه الملك لويس التاسع لما أيقن بالفشل، من  (1)
 االنسحاب عن دمياط في مقابل أخذ بيت المقدس وذلك في محاولة يائسة للنجاة. 
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وطلب األمان فأمـناه وأخذناه وأكرمناه ، وتسلمنا دمياط  (1)المنية
 . (2)بعونه وقوته ، وجالله وعظمته"

 

 

 غروب شمس األيوبيين :

أمر الحملة الصليبية السابعة في ثالث المحرم سنة   ىانته        
،  - (3)وقيل مائة ألف -هجرية بمقتل ثالثين ألف صليبي  648

راء والفرسان وأسر لويس التاسع ملك فرنسا والكثير من األم
الصليبيين  . وقبل أن ينفذ الملك المعظم تورانشاه اتفاقه مع أسيره 
الملك الصليبي لــويس التاسع ، ذلك االتفاق الذي يقضي بإطالق 
سراح لويس التاسع ومن معه من األسرى مقابل فدية كبيرة ، 

 (1)سلطانهم تورانشاه (5)قتل المماليك الصالحية (4)وشروط أخرى 

                                                 

يشير هنا إلى منية أبي عبد اهلل ، وهي قرية مصرية تقع على الشاطئ الشرقي  (1)
 لفرع النيل ـ فرع دمياط  ـ  شمالي المنصورة .

 . 184يل الروضتين ، ص . وانظر : ذ 367، ص  6النجوم الزاهرة ، ج  (2)

 . 178، ص   13( انظر : البداية والنهاية ، ج  3)

 . 369، ص   6( راجع تلك الشروط في : النجوم الزاهرة ، ج 4)

( الصالحية : نسبة إلى أستاذهم الصالح نجم الدين أيوب ، ويسمون أيضاا باسم 5)
 المماليك البحرية وذلك ألنهم سكنوا في قلعة بجزيرة الروضة في النيل .



- 126 - 

 

  .هجرية 648وذلك في السابع والعشرين من شهر محرم سنة  
، اتفاق تورانشاه مع  (2) فأتمت شجر الـدر ، سلطانة مصر الجديدة
سباا من الشروط ، وأطلق لويس التاسع بعدما أضافت ما رأته منا

سراح لويس التاسع ومن معه من األسرى ، فأبحر إلى عكا في ثاني 
 1250هجرية ، السابع من مايو سنة   648عشر من سنة  

 ميالدية .
مملوكة الصالح نجم الدين  -وبانتقال السلطة إلى شجر الدر       

شهدت مصر وبالد الشام عصراا جديداا من  -أيوب وأم ولده 
 لمنازعات والحروب ، وعانى المسلمون من الفتن والدسائس .ا

وحاولت شجر الدر اجتناب غضب الخليفة العباسي ، كما       
حاولت اجتناب االصطدام مع األيوبيين في الشام ، الذين رأوا في 
حكم المماليك لمصر اغتصاباا للسلطة من أصحابها الشرعيين ، 

ج شجر الدر من عز الدين أيبك ولكنها لم تفلح ، فبالرغم من زوا
                                                                                                         

هم .    ( وكانت واليته على مصر دون الشهر ، وقتله المماليك لسوء معاملته ل1)
 . 185راجع : ذيل الروضتين ، ص 

هـ / الخامس من  648( أخذت لها البيعة على مصر في العاشر من صفر سنة  2)
 -ائباا للسلطنة أي ن -م ، وعينت أيبك التركماني أتابكاا لمصر  1250مايو  

زاء غضب الخليفة العباسي وعدم رضاه عن حكمها ،  1250وفي يوليو   م وا 
تزوجت من عز الدين أيبك وتنازلت له عن العرش بعد أن حكمت مصر 

 . 379  - 373، ص 6ثمانين يوماا . راجع : النجوم الزاهرة ، ج 
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وتنازلها له عن عرش مصر ، ورغم إعالن أيبك أنه نائب الخليفة 
العباسي على مصر ، ورغم إشراك أيبك للطفل األيوبي األشرف 

معه في حكم مصر ، رغم كل ذلك إال أن األيوبيين رأوا  (1)موسى
ضرورة استنقاذ حكم مصر من أيدي المماليك . الملك الناصر 

على المدن الشامية التي كانت تتبع الملك  (2)يوسف صاحب حلب
دمشق ، بعلبك ،  -الصالح نجم الدين أيوب واستولى عليها 

وذلك في ربيع  -… ، صرخد ، عجلون ، السلط ، غزة ، بصرى
هـ ، ثم اتجه إلى مصر وكاد أن ينجح فيما سعى 648اآلخر سنة 

لوال انضمام فرق من  (3)ك عند العباسةإليه عندما التقى مع الممالي
مماليكه إلى أبناء جنسهم ، مما اضطره إلى الفرار بمن معه من 

 /هجرية  648وذلك في ذي القعدة سنة   ،المنهزمين إلى الشام 
 . (4) ميالدية 1251شباط / فبراير

                                                 

( وهو األشرف موسى بن يوسف بن المسعود بن الكامل ، وكان في السادسة من 1)
الحكم ، فهو طفل ال حول له وال عمره لذلك لم يخدع األيوبيون بإشراكه في 

 .6 - 5، ص  7قوة. انظر : النجوم الزاهرة ، ج 

صالح  ( وهو الناصر صالح الدين يوسف بن العزيز بن محمد بن الظاهر بن2)
 الدين يوسف بن أيوب .

 ( وتقع في مصر بين مدينة بلبيس ومدينة الصالحية  .3)

 ( راجع تفاصيل ذلك في :4)
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ميالدية اتفق عز الدين أيبك مع  1252وفي مايو سنة         
على القيام بحملة مشتركة لتطهير الشام من  (1) الملك لويس التاسع

األيوبيين ، فاستولى لويس التاسع على مدينة يافا ، واتجه فارس 
الدين أقطاي بالمماليك لالستيالء على غزة ، ولكن الناصر يوسف 

المماليك  حال بينهم وبين االستيالء عليها ، وقطع االتصال بين
 . (2)وحلفائهم من الصليبيين

واستمرت المناوشات بين المماليك واأليوبيين حتى توسط        
بين الطرفين ، وعقد الصلح بينهما  -المستعصم  -الخليفة العباسي 
 . (3)هجرية 651 / ميالدية 1253في إبريل سنة  

وهكذا خابت آمال الملك لويس التاسع الذي ما ذهب إلى        
يباا من مسرح األحداث ، ورغم إال ليبقى قر  -بعد فك أسره  -عكا 

                                                                                                         

، ص  1.  = السلوك ، ج 10  - 6، ص  7= النجوم الزاهرة ، ج  
373. 

 . 186. = ذيل األمالي ، ص   180- 178، ص  13= البداية والنهاية ، ج 

على مصر وبيت المقدس،  ( بقي لويس التاسع في عكا يتحين الفرصة لالستيالء1)
 م .1254عاد لبالده سنة  

 . 127( انظر : دولة المماليك األولى في مصر والشام  ، ص  2)

( وبموجبها تكون الديار المصرية وغزة والقدس للمماليك ، وتكون باقي بالد الشام 3)
/  النجوم   385، ص   1للناصر صالح الدين يوسف . راجع : السلوك ، ج 

 . 10، ص   7الزاهرة ج 
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ما عقده من أحالف سواء مع التتار أم مع مماليك مصر ، ضد 
أيوبيي الشام ، إال أن ذلك الصلح أفسد عليه أحالمه ، فعاد إلى 

 . (1)ميالدية 1254بالده سنة  
 

 

 وبــعـــد :

فإننا نصل مع نهاية العصر األيوبي إلى آخر فصول قصة         
في العصر  -الحروب الصليبية إذ لم يبق لكمال تلك القصة 

ماليك بإتقان إال خاتمتها ، تلك الخاتمة التي تكفل الم -الوسيط 
وألننا سنقف على جميع مراحل هذه الخاتمة في مبحث ، صنعها 

آخر نتناول فيه الحياة السياسية في العصر المملوكي ، فإننا نكتفي 
 :(2)هنا باإلشارة إلى أبرز هذه المراحل

وقضوا على  ؛غول بعد أن استولوا على بغداد ازداد خطر الم       
، فعاثوا في البالد  -م 1258 / ه656سنة  -الخالفة العباسية 

ن نصل إوخربوا المدن اإلسالمية واحدة تلو األخرى ، وما  ،الفساد 

                                                 

( وبموجبها تكون الديار المصرية وغزة والقدس للمماليك ، وتكون باقي بالد الشام 1)
 10، ص   7الدين يوسف . راجع : النجوم الزاهرة ، ج  للناصر صالح

 . 398 - 385، ص   1السلوك، ج 

 . 1051  - 1036، ص   2( راجع تفاصيل ذلك في : الحركة الصليبية ، ج 2)
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هجرية حتى يكون المغول قد استولوا على غزة  658إلى سنة  
 وبدأوا في االستعداد للهجوم على مصر .

أما الصليبيون في الشام فقد شملهم هوالكو برعايته ، وحرص        
المغول على حماية أرواح المسيحيين وممتلكاتهم ، فلم تصبهم يد 
الخراب التي أصابت بغداد والشام ، ليس ذلك فحسب بل نالحظ أن 
الصليبيين في الشام قد انتفعوا بانتصارات المغول ، ووجدوا فيها 

سالم والمسلمين ، هذا ما يؤكده المقريزي فرصة طيبة للثأر من اإل
في قوله : "... استطال النصارى بدمشق على المسلمين ، 
قامة دينهم ،  وأحضروا فرماناا من هوالكو باالعتناء بأمرهم وا 
فتظاهروا بالخمر في نهار رمضان ورشـوه على ثياب المسلمين في 

لحوانيت الطرقات وصبوه على أبواب المساجد ، وألزموا أرباب ا
بالقيام إذا مروا بالصليب عليهم ، وأهانوا من امتنع عن القيام 

وصاروا يمرون به في الشوارع إلى كنيسة مريم ، ويقفون  ،للصليب 
به ويخطبون في الثناء على دينهم ، وقالوا جهراا : "ظهر الدين 
الصحيح دين المسيح" ، فقلق المسلمون من ذلك وشكوا أمرهم لنائب 

فأهانهم وضرب بعضهم ، وعـظـَم قدر قسوس النصارى هوالكو ، 
 . (1)ونزل إلى كنائسهم وأقام شعارهم..."

                                                 

 . 425، ص   1( السلوك ، ج 1)
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أما سلطان المماليك سيف الدين قطز فكان قد استكمل     
استعداداته وسيـر جنده لتخليص غزة من المغول ، فتم له ما أراد ، 

ل ، وعند عكا أظهر سيف الدين ثم واصل تقدمه وراء فلول المغو 
إذ أفلح في تحييد صليبيي عكا ، وحصل  ؛قطز حنكة سياسية فائقة 

 على موافقتهم على اجتياز جيشه أراضي عكا لمحاربة المغول .
وهكذا اجتاز قطز بجيشه عكا دون أن يصطدم بعدوه        

التقى  -بين نابلس وبيسان  -الصليبي ، وعند قرية عين جالوت 
 3/هـ658سنة  ول في الخامس والعشرين من رمضان فل المغبجحا

 . (1)م ، فأنزل اهلل نصره على المسلمين1260سبتمبر/أيلول  
بعد هذا النصر الحاسم أعلن أمراء الشام الوالء للمماليك، و        

وردوا لأليوبيين ما كان في أيديهم قبل سيطرة المغول على الشام، 
وهكذا لم يبق أمام المماليك بعد توحيد مصر والشام تحت سيطرتهم 
إال تصفية الوجود الصليبي وتطهير القرى والمدن اإلسالمية منهم 

 ومن أعوانهم .
حينما  ؛م 1263 /هـ661وقد أعلن الظاهر بيبرس ذلك سنة        

تمام الصلح معهم ، وقال  طرد رسل الصليبيين ورفض مهادنتهم وا 
                                                 

.  = ذيل الروضتين ،   431  - 417، ص  1( انظر : = السلوك ، ج 1)
203-211. 

 . 38،  2.  = حسن المحاضرة ،    ج  80 - 78، ص  7= النجوم الزاهرة ، ج  
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لهـم : "ردوا ما أخذتموه من البالد ، وفكوا أسرى المسلمين جميعاا ، 
 . (1)فإني ال أقبل غير ذلك"

  -بدأ بيبرس هجماته على الصليبيين في العام نفسه  وبالفعل       
، فهاجم إقليم الجليل ، وأغار على عكا ، وقيسارية ،  -هـ  661

وعثليث .  وبعد هذه الهجمات التي قتل فيها وغنم وأسر الكثير ، 
  /هـ 663قرر بيبرس تصعيد المواجهة ، فخرج بجيش جرار سنة  

يافا ثم عثليث ثم حاصر  م ، واستــولى على قيسارية ثم1265
األمر بأسر جميع من فيها من  ىأرسوف أربعين يوماا حتى انته

 . (2)الصليبيين 
م قدم الظاهر بيبرس من القاهرة 1266 /هـ 664وفي سنة         

ن على رأس جيش ضخم ، فهاجم عكا وسور وطرابلس وحص
األكراد، وقتل وأسر وغنم ما ال يحصى ، ثم حاصر صفد واستولى 
عليها وقتل معظم من فيها من الصليبيين ، ثم استولى على هونيين 

 .( 3)وتبنين والرملة
وبعد ذلك توجه بيبرس لمعاقبة المسيحيين المحليين في بالد        
م على سوء معاملتهم للمسلمين زمن استيالء المغول على الشام الشا

                                                 

 . 486 - 458، ص   1( انظر : السلوك ، ج 1)

 هجرية . 663( راجع : المختصر في أخبار البشر ، حوادث سنة  2)

 . 141 - 138، ص   7( راجع : = النجوم الزاهرة ، ج 3)
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وقتل  -تقع بين حمص ودمشق  -م ، فهاجم قرية قارا 1260سنة 
، ثم توجه لمعاقبة ملك أرمينيا  (1)كبارها وسبى النساء وأسر األوالد

،  الصغرى لتحالفه مع المغول ومساعدته لهم على غزو الشام
هـ ، ثم زحف جيش 664فاستولى على القليعات وحلباء وعرقه سنة  

، وعند قلعة  المماليك وجيش حماة األيوبي على أرمينية الصغرى
مسلمون على األرمن وحلفائهم انتصر ال -قرب أنطاكية  -دربساك 
 -بقيادة قالوون  -م ، ثم هاجم المماليك 1266 /هـ665سنة 

ياس ، بينما أغار الملك إاء المصيصة وأذنة وطرسوس ومين
على سيس عاصمة  -صاحب حماة  -المنصور الثاني األيوبي 

أرمينية الصغرى ، واستولى عليها ، فجعل عاليها سافلها ، وأشعل 
بعد  -النار فيها فدمرتها ، ثم عادت الجيوش اإلسالمية إلى الشام 

غنائم ومعهم أربعين ألف أسير و   -ثالثة أسابيع قضتها في أرمينية 
رأس البقر حتى أبيع عن ضخامتها المقريزي بقوله : "  عبر

 . (2)بدرهمين ولم يوجد من يشتريه"

                                                 

 . 553، ص   1( السلوك ، ج 1)

/  664. وانظر : = المختصر ، حوادث سنة  552، ص  1( السابق ،  ج 2)
 هـ . 665

 . 246، ص 13.  = البداية والنهاية ، ج 139، ص  7= النجوم الزاهرة ،  ج 
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ارات المتوالية ، وسقوط القالع والحصون وبعد هذه االنتص       
الصليبية واحداا تلو األخر ، تمكن الظاهر بيبرس من وضع خطة 
حربية محكمة مكنته من االستيالء على أقوى المعاقل الصليبية في 

هـ ، وقد صور بعض المؤرخين 666مارة أنطاكية سنة إالشرق وهي 
بالطاسات .. ولم يبق كثرة الغنائم واألسرى بقوله : " قسـمت النقود 

، شر درهماا بيع الصغير باثني عإال وله غالم .. و  -مسلم  -غالم 
 . (1)والجارية بخمسة دراهم ..."

زاء هذا النصر الحاسم الذي لم يترك خلفه إال بعض         وا 
الصليبية التي ال تلبث أن تزول أمام زحف  القالع والحصون

آخر ملك صليبي في  -المماليك ، اتجه ملك قبرص "هيو الثالث 
با . فأرسل ملك أرغوته ولديه و إلى طلب المعونة من أور  -الشرق 

م ، ولكنها لم تفلح في 1269على رأس حملة صغيرة إلى عكا سنة  
امنة سنة  ملة الصليبية الثعمل شيء . ثم سيرت فرنسا الح

، ولكنها فشلت في الوصول إلى األراضي اإلسالمية، إذ م1270
فنجا بوفاته مما أعد له المسلمون  ؛توفي قائدها الملك لويس التاسع 

                                                 

 -251، ص  13.  وانظر : البداية والنهاية ، ج  568، ص  1( السلوك ، ج 1)
253 . 
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في مصر ، ذلك ما نراه في قول الصاحب جمال الدين يحي بن 
 : (1) مطروح

 قْل للفرنسيس إ ذ ا جئته  
 جر ك  اهلل  على ما جرىآ

 أ تيت  مصر  تبغي ملكها
 فساقك  الحين  إلى أ دهمٍ 
 وكّل أ صحابك أ ْودعتهمْ 
 خمسون  ألفا  ال تر ى منهم
فقك  اهلل  أل مثالها  و 
 إ ْن كان  باباكم بذا راضيا
 وقْل لهم إْن أ ضمروا عودة  
 دار  ابن  لقمان  على حالها

 

 مقال  صدٍق من قؤول فصيح 
 ل  عباد  يسوع المسيحمن قت

 تحسب أن الزمر يا طبل  ر يح
 ضاق به عن ناظريك  الفسيح
 بحسن  تدبيرك بطن  الضريح
 إ اّل قتيال  أو أسيرا  جر يح
 لعّل عيسى منكم يستريح
 فر ّب غٍش قد أتى من نصيح
 ألخذ  ثاٍر أو لعقٍد صحيح
 والقيد  باٍق والطواشي صبيح

 

س بجيش المسلمين إلى الشام وبعد فشل هذه الحملة سار بيبر 
فاستولى على حصن األكراد ثم حصن عكا ثم حصن القرين ، وذلك 

م وصلت حملة 1271م . وفي مايو/آيار 1271 /هـ 669سنة  
دوارد بالتحالف إدوارد ، وقد أفلح إإنجليزية إلى عكا بقيادة األمير 

مع المغول ، ولكنه لم يفلح في مهاجمة بيبرس وجيوشه بمفرده ، 
وبعد أن طال انتظاره لمساعدة المغول اضطر إلى عقد هدنة مع 

                                                 

 . 370، ص   6( النجوم الزاهرة ، ج 1)
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الظاهر بيبرس ، ثم أصيب بطعنة من أحد الحشيشية لم يبق بعدها 
. ثم رحل هيو (1)م1272هـ/ 672طويالا ، ورحل إلى بالده سنة  

المماليك ، الثالث عن عكا بعدما يئس من تحقيق أي نصر على 
 . (2)م1276 / ه676وذلك سنة 

هـ توجه بيبرس لمعاقبة المغول لتحالفهم مع 677وفي سنة         
فأغار على حلفائهم السالجقة في  -دوارد إاألمير  -الصليبيين 

األناضول وهزم الجيش المغولي واستولى على قيصرية . وفي سنة  
م تحالف أبغا بن هوالكو وليو الثالث ملك أرمينية 1281 /ـ ه680

الصغرى  الصليبي ، واتجهوا بجيش كثيف إلى حمص ، فقابلهم 
  ؛الذي كان مرابطاا بجيش المسلمين في حمص (3)السلطان قالوون

 .  (4)ومزق تحالفهم وفرق جندهم
 /هـ 684ثم تابع قالوون انتصاراته على الصليبيين ، ففي سنة  

هـ استولى على 686م استولى على حصن المرقب وفي سنة 1285

                                                 

 . 593 - 592، ص   1( راجع : السلوك ، ج 1)

 . 1104، ص   2( الحركة الصليبية ، ج 2)

 م . 1279هـ /   678( استولى على السلطة سنة  3)

 هـ . 086، حوادث سنة  ( راجع : المختصر4)
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مارة أنطاكية الصليبية ، وفي سنة إالالذقية ، آخر ما تبقى من 
 . (1)هـ استولى على طرابلس 688

م وصلت حملة إيطالية إلى عكا 1290 /هـ 689وفي سنة         
عكا  يلتدعيم الوجود الصليبي، وأغار الصليبيون على فالح

 . (2)وتجارها ، وقتلوا العزل وذبحوا الشيوخ واألطفال
فخرج السلطان خليل بن قالوون من مصر لتقليم أظافر        

الصليبيين ، وأرسل إلى جند المسلمين في كل مكان يستحثهم على 
مالقاته عند عكا ، وضرب السلطان خليل حصاراا على عكا سنة 

هـ ، وتجمع الصليبيون للدفاع عن عكا ، وقدم ملك قبرص 690
زاء قوة المماليك حاول األمر  اء الصليبيون التفاوض لمساعدتهم ، وا 

ى سنة  فمع السلطان خليل بن قالوون ولكنهم لم يفلحوا في ذلك ، و 
هـ استسلمت عكا لتعلن نهاية الوجود الصليبي في الشرق 691

اإلسالمي حيث زحف المسلمون على صور وصيدا وحيفا 
 . (3)نطرطوس وعثليث وطهروها من الوجود الصليبيأو 

                                                 

،  7. = النجوم الزاهرة ، ج  747  - 728، ص 1( راجع : = السلوك ، ج 1)
 . 320ص 

 . 754  - 753، ص   1( راجع : السلوك  ، ج 2)

، ص 8هـ . = النجوم الزاهرة ، ج  690ة  ( راجع : = المختصر ، حوادث سن3)
8- 10. 
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واآلن ... هل نكون قد وصلنا إلى نهاية الحديث عن         
الحروب الصليبية بعد أن رأينا نجاح السلطان المملوكي األشرف بن 
خليل بن قالوون في القضاء على آخر المعاقل الصليبية في الشرق 

 اإلسالمي ؟ .
هذا السؤال بصراحة ووضوح قد تجرنا إلى  نعإن اإلجابة         

عرض ألوان أخرى من الحروب الصليبية التي ال تتسع لتصوير 
. نعم إنها حروب متعددة األشكال ،  (1)أحداثها عدة مجلدات ...

واتخذوا متنوعة التسميات والفصول ، لبس أبطالها مختلف األقنعة ، 
شتى الوسائل ، وارتادوا معظم البيئات اإلسالمية ، هذا باإلضافة 
إلى أنه قد ال يطول بنا األجل حتى نـسـطـر نهايتها التي لم توضع 

 بعد !!
إن القصة التي عرضنا فصولها ال تمثل إال شكالا واحداا، وال       

تعبر إال عن مرحلة واحدة من مراحل الحروب الصليبية ، تلك 
المرحلة التي شـهـَرت بهذا االسم ، فتميزت بإطالقه عليها، فإذا ما 
ذكرت الحروب الصليبية تبادر إلى الذهن المرحلة الممتدة من سنة 

 م .1291 /هـ691م حتى سنة  1098 /هـ492

                                                 

 ( األمر الذي يتجافى مع طبيعة بحثنا هذا وهدفه .1)



- 139 - 

 

إن الحديث عن هذه المرحلة من مراحل الحروب الصليبية ال        
رجعة ... فإذا كان بعض  يعنى انتهاء الحروب الصليبية إلى غير

ن الصليبيين لم يعترفوا بنهاية صراعهم مع إالمسلمين يعتقد ذلك ، ف
المسلمين ، فمنذ سقوط عكا لم تتوان أوروبا عن إعداد الخطط 
ودراسة المشاريع التي تضمن لهم الغلبة في حروبهم الدائرة ضد 

والتي تـحقق لهم   -بالد األندلس  -مسلمي المغرب اإلسالمي 
 السيطرة من جديد على بالد الشرق التي تفيض عسالا ولبناا .

ذا كانوا قد أفلحوا في تكثيف الهجمات وتضييق الخناق   وا 
، فإن يقظة المماليك آنذاك لم تمكنهم من  (1)على مسلمي األندلس

مجرد التفكير في هذا األمر ، حيث رد المماليك على بعض 
الغارات الصليبية على السفن واألراضي اإلسالمية بمهاجمتهم في 

تجمعهم التي ينطلقون منها إلى العالم اإلسالمي مكامنهم ومراكز 
م ثم تمكنوا من قبرص 1374فاستولى المماليك على أرمينية سنة  

م بأن قبرص قد 1426بعد عدة هجمات، واعترف الصليبيون سنة  
 صارت من جملة بالد السلطان المملوكي األشرف برسباي .

                                                 

م ، وبدأت الحمالت الصليبية  711هـ /   91( فتح المسلمون األندلس سنة  1)
مي هناك  م ، وانتهي الوجود اإلسال 778هـ/ 161على  مسلمي األندلس سنة 

 م .1502هـ /  908
 وما بعدها . 135، ص   1راجع : تاريخ الحروب الصليبية ، ج        
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الصليبيين الذين  ثم كان على العثمانيين أن يتصدوا للقراصنة       
هاجموا أسطول المسلمين التجاري أكثر من مرة ، فهاجم العثمانيون 
الصليبيين في وكورهم ، ونجحوا في االستيالء على أقوى قواعدهم 

 م .1552سنة  -جزيرة رودس -العسكرية 
وبقيت دول أوربا الصليبية عاجزة عن تحقيق أطماعها ،        

تنقض على الشرق اإلسالمي  تتحين فرصة ضعف  المسلمين كي
 من جديد .

وقد واتتها هذه الفرصة حينما عجزت الدولة العثمانية عن        
حماية أراضيها الشاسعة، فتحالفت تلك الدول الصليبية من جديد 
وتمكنت من التهام الواليات اإلسالمية واحدة تلو األخرى سنة  

ق حتى . وغط العالم اإلسالمي في سبات عمي (1)1922 /هـ1351
قيض اهلل عز وجل له بعض الدعاة المخلصين الذين قاموا بنشر 

                                                 

م، 1830تالل دول المغرب اإلسالمي : الجزائر  ( تشاركت فرنسا وأسبانيا في اح1)
م . واحتلت إيطاليا األراضي الليبية   1912م ، المغرب   1881تونس 
م ،  1898م ، والسودان   1882م، أما بريطانيا فقد استعمرت : مصر  1911

م ،  1920ووضعت فلسطين وشرق األردن والعراق تحت االنتداب البريطاني  
ماراته  وبدأت بريطانيا با م ، وفرضت سيطرتها على جميع أقاليم  1800لخليج وا 

 م .   1920م . ووضعت سوريا ولبنان تحت االنتداب الفرنسي  1899الخليج  
والجدير بالذكر أن تلك الدول هي نفسها التي تحملت أعباء الحمالت الصليبية       

 السبعة سابقة الذكر .



- 141 - 

 

الوعي اإلسالمي ، فكثرت حركات التحرر في األقاليم اإلسالمية 
 . (1)وأفلحت في إجالء القوات الصليبية عن أراضيها

ومع ذلك فقد أفلح الصليبيون في تحقيق الكثير مما عجزوا عن      
 -هـ  692 /هـ 492 -تحقيقه إبان احتاللهم السابق الطويل األمد 

للكثير من أقاليم الشرق اإلسالمي . إذ تمكنوا من تفتيت وحدة األمة 
اإلسالمية ، تلك الوحدة التي كانت درعاا واقياا من مطامعهم ، 
فتحولت األمة اإلسالمية إلى أمم عديدة ، والدولة الموحدة إلى دول 
وممالك وقد تمكنوا من ذلك بنجاحهم في صرف المسلمين عن 

غرائهم باستبدال أحكام الشريعة بالقوانين تعاليم دينهم  الحنيف ، وا 
 الوضعية ..

ومع كل هذا وغيره من الوسائل التي جعلت العالم اإلسالمي      
يدور في فلكهم ، هل يمكن أن نقول اآلن : إن الحمالت الصليبية 

وهل اكتفي الصليبيون بتبعية   ؟على الشرق اإلسالمي قد انتهت 
أولئك الحكام الذين ما  ؟لبلدان اإلسالمية من وضعوهم في حكم ا

 أخلصوا لإلسالم قدر إخالصهم ألسيادهم من الصليبيين ....
                                                 

م  وقعت بريطانيا اتفاقية الجالء عن مصر ، وفي سنة   1945( ففي سنة  1)
م  1962على حق تقرير المصير ، وفي سنة  م حصل السودان منها  1953

حصلت الجزائر على استقاللها من فرنسا ، وكذلك نعمت اليمن بالحرية سنة  
 م. 1958م ، والعراق سنة   1962
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أو فلنقل : هل اكتفي الصليبيون بما عرضوه من أشكال        
 غزوهم ؟
ستشراقي ، وما تبعه من حمالت تبشيرية ، أو حتى الغزو اال

جزاء من العالم حمالتهم العسكرية التي نجحت في السيطرة على أ
 اإلسالمي .

قائد  -هذا السؤال الجنرال الصليبي "ألنبي"  نلقد أجاب ع       
حينما استولى على بيت  ؛م 1917سنة   -القوات اإلنجليزية 

 المقدس  بقوله : "اآلن انتهت الحروب الصليبية" .
نعم لقد أجاب ألنبي ولكن بحنكة ودهاء ، بعدما اهتدى        

لى شكل جديد يزيل الشبهة عنهم ، لقد أدرك الصليبيون الصليبيون إ
أن ذلك الشكل التقليدي لحروبهم بات عاجزاا عن تحقيق مطامعهم ، 
فالشعار الصليبي أثبت أنه سريع التأثير في مشاعر المسلمين ، إذ 
يترجم لهم فوراا حقيقة تلك الهجمات والحروب العقائدية ، فيهبون 

 اف حول مقدساتهم ..للدفاع عن دينهم  وااللتف
وهكذا أفلح الصليبيون في إيهام العرب المسلمين بسقوط ذلك        

الشعار ، وانتهاء تلك الحروب ، بعدما زرعوا دولة إسرائيل في قلب 
 الجزء العربي من العالم اإلسالمي . 

قد يبدو هذا األمر غريباا ، إذ يتجافى مع ما قدمناه عن        
يالت الحروب الصليبية ، كذلك يتجافى مع ما معاناة اليهود من و 
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هو معروف عن الصهيونية العالمية التي تضمر الشر والكراهية 
 لكل البشر بما فيهم الصليبيون  .

  ؟إذن كيف حدث هذا التقارب ؟  وكيف وزعت تلك األدوار       
نعم لم ينج اليهود من ويالت الحروب الصليبية ، بل كانوا أول 

عندما تحركت الجيوش الصليبية من أوروبا التهب ضحاياها ، ف
 Emichحماس بعض القادة الصليبيين ضد اليهود ، فعرج "إميخ" 

سنة   -ألمانيا ، المجر ...  -على القرى اليهودية في أوروبا 
، اليهود ونهب أموالهم وخرب قراهم م ، فسفك دماء1096 /هـ 490

 وحملته ...وكذلك فعل "جوتشالك" وجيشه ، و "فولكمار" 
وكان سبب ذلك عدم تعاون اليهود مع الصليبيين آنذاك ،        

حيث رأى اليهود في الحروب الصليبية تهديداا لمصالحهم المادية في 
، ومصادرة ألطماعهم في الشرق اإلسالمي الذي أرادوا أن  (1)أوروبا

يوم ما . لكل ذلك اتخذ اليهود موقفاا معادياا يكون خالصاا لهم في 
م 1095لمشروع الحرب الصليبية "ففي ديسمبر/كانون ثاني سنة  

كتب اليهود في شمال فرنسا إلى إخوانهم في ألمانيا يحذرونهم من 
 . (2)أن الحركة الصليبية ستعود بالضرر على اليهود.."

                                                 

 . 143، ص   1( راجع : الحركة الصليبية ، ج 1)

 . 143، ص   1( السابق ، ج 2)
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زاء هذا         اندفع إميخ وجوتشالك وفولكمار  يالموقف المعادوا 
 . (1)إلى االنتقام من اليهود وقتل اآللف منهم

أما في العصر الحديث فقد وضع اليهود تجارب أجدادهم        
المريرة مع صليبيي أوروبا نصب أعينهم ، كما وقف الغربيون منهم 
على سوء أحوال الشرقيين ، كما أدركوا عجزهم عن تحقيق ولو قدر 

هم الموروثة ما دامت الخالفة اإلسالمية تبسط يسير من مطامع
 على األراضي والمقدسات اإلسالمية . يجناحها القو 

لكل ذلك شعر اليهود بحاجتهم إلى حليف يعينهم على        
تحقيق مطامعهم التي عجزوا عن تحقيقها بمفردهم ، وحينما رأوا 

ا إلى تحالف دول أوروبا الصليبية ضد الخالفة اإلسالمية ، سارعو 
ظهار تفانيهم في خدمة الصليبيين...  االنضمام إلى ذلك التحالف وا 
وفي مقابل ذلك حصلوا من الصليبيين على ذلك الوعد المشئوم ، 

 وعد بلفور .
وهكذا تالقت المصالح الصليبية مع المصالح الصهيونية         

على أرض فلسطين... وال أريد أن يـفهم من ذلك أن احتالل بيت 

                                                 

( "ولم تكن البابوية نفسها أقل عداء لليهود ، فأصدر البابا أنوسنت الثالث سنة  1)
م مرسوماا بابوياا يحد من استغالل اليهود للصليبيين سواء في عمليات  1215

 أو غير ذلك" . اإلقراض أو رهن الممتلكات
 . 145، ص   1راجع  :  الحركة الصليبية ، ج        
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س والسيطرة على جميع أراضي فلسطين هو نهاية ذلك المقد
صليبيون  -طماع ، ال.. بل أثبت المتحالفون التحالف أو تلك األ

ما ينفي ذلك ، إذ زحفوا على أجزاٍء أخرى من األراضي  -وصهاينة 
اإلسالمية المتاخمة ألرض فلسطين واستولوا عليها ... واآلن هل 

 ليبية لم تنتـه بعـد ؟؟أكون مخطئاا إن قلت إن الحروب الص
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