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 الممخص 

ىذه الدراسة ىي محاولة لبيان أثر القدس في الصراع اإلسالمي الصميبي، والصراع 
ء البيت األيوبي، بعد وفاة صالح الدين األيوبي وحتى سقوط الدولة األيوبية، بين أمرا

وتبيان دورىا اليام  في التأثير عمى تحديد مواقف األطراف المختمفة وتشكيل التحالفات 
السياسية المختمفة، فتتناول أثر القدس في قيام الحممة الصميبية الخامسة والمفاوضات 

وتأثيرىا في الحممة الصميبية السادسة، والمفاوضات  حممة،التي جرت بشأنيا خالل ال
بشأنيا بين الممك الكامل واإلمبراطور فردريك حتى تسميميا لإلمبراطور ورد الفعل عمى 

 ذلك، ثم أثرىا المراحل المتأخرة من الحكم األيوبي.
حول كممات مفتاحية : )القدس، األيوبيين والقدس، الممك الكامل والقدس، المفاوضات 

 القدس، التنازل عن القدس(. 
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Abstract 

This study is an attempt to explanation the impact of Jerusalem 

in the Crusader Islamic conflict, in addition to  the conflict between 

the Ayyubid princes, after the death of Saladin and until the fall of 

the Ayyubid state, and explanation important role in influencing on 

of  the positions of different parties and forming different political 

alliances. 

It is deal with the impact of Jerusalem fifth Crusade campaign 

and during it, in addition of its impact on the Sixth Crusade and the 

negotiations that took place during this campaign between the King 

Al-Kamil  and Emperor Frederick until give up it to the emperor 

and reaction thereupon. Finally, it deals with the impact of 

Jerusalem al the late stages of Ayyubid rule. 

Key Words : Jerusalem, Ayyubids and Jerusalem, Jerusalem the 

center issue, King Al-Kamel and Jerusalem, negotiations on 

Jerusalem,  give up of Jerusalem. 
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 صالح الدين  ببالد الشام بعد وفاة نوالمسيحيي أثر القدس في صراع المسممين 

 المقدمة
شيدت الدولة األيوبية بعد صالح الدين األيوبي مراحل متعددة من االنقسام والصراع عمى 
السمطة، فقد حدث ذلك بعد وفاة صالح الدين مباشرة، وتكرر األمر ذاتو بعد وفاة الممك العادل، 
، وعاد مرة أخرى بعد وفاة الممك الكامل، يضاف إلى ىذا انو وفي ظل ىذا الخالف والصراع

كانت القوى الصميبية ال تزال تحاول استعادة القدس من المسممين، وبعد فشميم في احتالليا مرة 
أخرى في الحممة الصميبية الثالثة التي انتيت بعد مفاوضات طويمة إلى توقيع ىدنة الرممة التي 

 أبقت القدس تحت السيادة اإلسالمية الكاممة.
والدراسات الموسعة حول الحروب الصميبية، إال  عمى الرغم من كتابة الكثير من األبحاث

ىناك الكثير من القضايا التي ال تزال بحاجة إلى الدراسة والبحث، ومن ىذه القضايا عمى سبيل 
المثال ال الحصر، أثر القدس في الصراع السياسي في بالد الشام بعد وفاة صالح الدين األيوبي 

ثمو من دور محوري ونقطة مركزية  في التأثير عمى وحتى سقوط الدولة األيوبية، وما كانت تم
مواقف األطراف وتشكيل التحالفات السياسية المختمفة، وبخاصة ما أقدم عميو السالطين والحكام 

باالستعداد لمتنازل أو حتى التنازل عنيا لمصميبيين، واتخاذىا  األيوبيون من تصرفات فيما يتعمق
بيم في صراعيم مع بعضيم البعض، وىو ما تتناولو ىذه ورقة لمساومتيم بيدف كسبيم إلى جان

 الدراسة بالبحث والتحميل. 
وقد تم تقسيم البحث باإلضافة إلى المقدمة والخاتمة وقائمة المصادر والمراجع إلى سبعة 

ردة الفعل األوروبية عمى تحرير المسممين القدس عمى يد صالح مباحث، تناول المبحث األول 
في الصراع اإلسالمي الصميبي خالل  القدس أثر استعرض المبحث الثاني، و الدين األيوبي

أثر القدس في الصراع اإلسالمي الصميبي  ودرس المبحث الثالث الحممة الصميبية الخامسة،
فتناول مسألة القدس بين الممك الكامل  أما المبحث الرابعخالل الحممة الصميبية السادسة، 

وفي المبحث الخامس تم تناول اإلمبراطورية الرومانية المقدسة"،إمبراطور واإلمبراطور فردريك"
 أثر القدس في األحداث التي شيدتيا المنطقة في المراحل المتأخرة من الحكم األيوبي.
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 ردة الفعل األوروبية عمى تحرير القدس  
دور كبير في قيام الحروب الصميبية، وعمى  كان لمقدس واألماكن المقدسة في فمسطين،

، إال أن السبب الديني يبقى النقطة المركزية في (1)رغم من أنو كانت ىناك أسباب متعددة لياال
أما ، الغربي إلنقاذ بيت المقدس،  العالم م(1003-999فقد دعا البابا سمفستر الثاني ) قياميا،

م(، فقد حرض المسيحيين عمى تخميص األماكن المقدسة 1085-1073البابا جريجوري السابع)
 . (2)المسممينمن 

م 1095عام ( 3)م(، فقد ركز في مؤتمر كميرمونت1099-1088أما البابا أوربان الثاني )     
عمى القداسة الخاصة لمقدس عند المسيحيين، وعمى معاناة الحجاج المسيحيين إلييا، داعيا 

 .(4)سة يغفر الرب لمن يموت منيم فيياالغربيين إلى نبذ خالفاتيم، والقيام بحرب مقد

التي ركزت عمى تدنيس المسممين لألماكن  الدعاوى  في الغرب األوروبي وبيذا نشطت
المقدسة المسيحية، وعمى االضطياد والمعاممة السيئة التي يمقاىا الحجاج المسيحيون إلى القدس 

، وأدت إلى تضافر مجموعة من العوامل التي مكنت الصميبيين من القيام (5)عمى أيدي المسممين
 .(6)ىـ 492م/ 1099م العسكرية عمى المشرق اإلسالمي، واحتالل القدس عام بحمالتي

أما في الجانب اإلسالمي، فمنذ االحتالل الصميبي لبالد الشام كانت القدس نقطة مركزية 
ومحركا ىاما في الصراع اإلسالمي الصميبي، فكان تحريرىا من االحتالل الصميبي ىدفا مركزيا 

وعندما حاول صالح الدين تحرير القدس  .(8)، وصالح الدين األيوبي(7)لكل من نور الدين زنكي
الصميبيون فييا  يعتبرون أن الموت أىون عمييم من أن يممك المسممون بعد معركة حطين، كان 

ولكنيم اضطروا في نياية المطاف، إلى االستسالم، وتسميم المدينة لصالح  ،(9)بيت المقدس
 .(10)الدين

إذ  وقعًا مدويًا في العالمين اإلسالمي والمسيحي عمى حد سواء، كان لتحرير القدس
أتوه من كل المناطق لمزيارة، كما "قصده العمماء من مصر والشام عندما سمع المسممون بفتحو 

بعمارة المسجد "وأمر صالح الدين فورًا لم يتخمف معروف من الحضور، وقيمت الخطب. 
صيفو وتدقيق نقوشو، كما قام بنصب منبر نورالدين األقصى واستنفاذ الوسع في تحسينو وتر 

زنكي في المسجد األقصى، وأقيمت فيو صالة الجمعة بعد أن ظمت ممنوعة خالل الفترة 
 .(11)الصميبية
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لمقدس الغرب لقتال المسممين، فقد  فقد أثار تحرير المسممينأما في الجانب الصميبي 
تعرض ليا عندما سمع بذلك، ووجو خميفتو البابا توفي البابا أوربان الثالث بسبب صدمة شديدة 

جريجوري الثامن جيوده في الدعوة لحممة صميبية جديدة، فقد أرسل خطابا لمسيحيي الغرب 
واعدا إياىم بغفران كامل خطاياىم وذنوبيم إذا ىم شاركوا فييا، كما عمل البابا كميمت الثالث، 

نجمترا من أ جل االشتراك في الحممة، وتم فرض ضريبة عمى عمى إقناع مموك ألمانيا وفرنسا وا 
،  (12)الدخل مقدارىا عشرة في المائة، وعمى األمالك المنقولة عرفت باسم عشور صالح الدين

: "حدثني بعض األسرى ين عند وصوليم إلى المنطقة فيقولويصف ابن األثير حال الصميبي
غير بيت باعتو وجيزتو بثمنو، وسيرتو منيم أن والدة ليس ليا ولد سواه، وال يممكون من الدنيا 

ونتج عن ىذا الوضع قيام حممة صميبية جديدة )الحممة  .(13)إلنقاذ بيت المقدس فأخذ أسيرا
الصميبية الثالثة التي شارك فييا ثالثة من أشير مموك أوروبا في ذلك الوقت وىم: اإلمبراطور 

مك إنجمترا ريتشارد األول )ريتشارد األلماني فريدريك بربروسا، وممك فرنسا فميب أغسطس، وم
 قمب األسد(.

، إال أن الصميبيين (14)وعمى الرغم من أن ىذه الحممة قد حققت بعض النجاحات العسكرية     
التي كانت اليدف األول الذي جاءت من أجمو ( 15)لم يتمكنوا من الزحف عمى بيت المقدس

يدخل في مفاوضات مع صالح الدين  ، وىو ما جعل الممك ريتشارد قمب األسد(16)الحممة
 .(17)األيوبي أدت في نيايتيا إلى توقيع ىدنة الرممة التي أبقت القدس تحت السيادة اإلسالمية

لقد شكمت القدس نقطة ىامة في مواقف الطرفين من الصراع في المنطقة خالل 
األساس الذي بني المفاوضات التي جرت خالل الحممة الصميبية الثالثة، وكانت السيادة عمييا 

عميو موقف كل طرف خالل ىذه المفاوضات الطويمة والشاقة، وكانت السبب الوحيد الذي أدى 
 .(18)إلى تعثر ىذه المفاوضات وانييارىا أكثر من مرة
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 الحممة الصميبية الخامسةالقدس خالل  أثر 

ة لمحممة كانت القدس، كما كانت من قبل ىي القضية المركزية التي بنيت عمييا الدعو 
م(، وعدد كبير من 1216-1198الصميبية الخامسة التي دعا إلييا البابا أنوسنت الثالث )

المبشرين في أوروبا وبخاصة في فرنسا، فقد أعمن الباب ضرورة دعم المسيحيين األوروبيين لما 
جب التي توشك عمى السقوط بيد المسممين، كما أنو يتو  تبقى من مممكة بيت المقدس الالتينية

 عمييم العمل عمى إعادتيا إلى ما كانت عميو من قبل، وذلك من خالل دعميا بالمال والمقاتمين.

، كانت القدس ىي القضية المركزية  هـ 610م/1015الكنسي عام  ففي مؤتمر الالتيران     
 في كممتو التي ألقيا في عدد كبير من الحكام واألمراء وكبار رجال الدين، زاعما أنيا تعاني
تحت حكم المسممين الذين ما انفكوا يتيكمون عمى صميب السيد المسيح وينتيكون حرمة كنيسة 

 .(19)القيامة، داعيا المجتمعين إلى مساعدتو عمى تحريرىا وطرد المسممين منيا

بعد نجاح البابا في إثارة الحماس الشديد بين المشاركين في مؤتمر الالتيران، وا عالنيم استعادىم 
حممة صميبية تعمل عمى تحرير القدس من المسممين، وتكون عوضا عن الحممتين الثالثة لمقيام ب

وبعد حشد األموال والمقاتمين واالنتياء من االستعداد، ،والرابعة المتان فشمتا في تحقيق ىذا اليدف
 .(20)ميد البابا لمحممة بأن كتب إلى الممك العادل األيوبي يطمب منو بأن يسممو بيت المقدس

وصمت الحممة إلى عكا حيث عقد الصميبيون فييا مجمسا استشاريا قرروا فيو التوجو 
لمياجمة مصر، وذلك إلدراكيم أن سيطرتيم عمى القدس بشكل خاص، وعمى بالد الشام بشكل 
عام، سوف تكون أكثر سيولة في حال تم ليم السيطرة عمى مصر، وىذا ما أشار إليو ابن 

ت مدة اجتماع الفرج بمرج عكا اجتمعوا لممشورة في ماذا يبدءون "ولما طالواصل في قولو : 
بقصده، فأشار عقالؤىم بقصد الديار المصرية أوال، وقالوا : إن الممك الناصر صالح الدين إنما 
استولى عمى الممالك، وأخرج القدس والساحل من أيدي الفرنج بممكو ديار مصر، وتقويتو 

مصر ونممكيا، وحينئذ فال يبقى لنا مانع عن أخذ القدس  برجاليا، فالمصمحة أن نقصد أوال
 .(21)وغيره من البالد"
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كانت الدولة األيوبية قد عانت من ىذه الحممة معاناة شديدة، فقد توفي خالليا الممك 
 وقامت اضطرابات أثارىا األعراب، ،(22)العادل بعد أن شرع الصميبيين في مياجمة مدينة دمياط

الممك الكامل الذي تولى الحكم بعد والده الممك العادل في حكم مصر وتولية  ودبرت مؤامرة لعزل
، مما دفع الممك الكامل إلى الفرار إلى الصحراء، وطمب المساعدة من (23)أخيو األصغر مكانو

، المذان سارعا إلى االستجابة إلى طمبو (24)في بالد الشام األشرف أخويو المعظم عيسىو
فنجح المعظم الصميبيين عمى مصر تنعي سيطرتيم الحقا عمى بالد الشام، لمعرفتيما أن سيطرة 

عيسى في التخمص من ابن المشطوب الذي تزعم مؤامرة عزل الممك الكامل عن الحكم، كما 
نجح في إعادة تجميع الجيش األيوبي وتنظيمو لمتصدي لمصميبيين والحيمولة دون سيطرتيم عمى 

 .(25)مصر

وقف األيوبي في مصر، برز دور القدس كنقطة مركزية في ىذا الصراع، في ذروة حرج الم     
وىوما يفيم من عودة المعظم عيسى إلى القدس ليدم أسوارىا  خوفا منو من نجاح الصميبيين 

عمم أن مجموعات منيم تعتزم مياجمتيا بعد أن أصبحت بالد ، بعد أن (26)في االستيالء عمييا
 .(27)سممينالشام خالية من المقاتمين الم

كما يفسر إصرار المعظم عمى ىدم األسوار رغم ما قد يترتب عمى ىذا العمل من نتائج، 
إذ أظير الناس عدم الرضا، وتمكأ بعض األمراء في القيام باليدم، وقد وصف أبو شامة ىذا 
الوضع وصفا دقيقا فقال : "ففي أول المحرم وقيل فيسابع المحرم أخرب المعظم أبراج القدس 

وره خوفا من استيالء الفرنج عميو، فاضطرب الناس وخرجوا منو متفرقين في البالد، وىان وس
عمييم مفارقة ديارىم وضياع أمواليم، وقد كان القدس يومئذ عمى أتم األحوال من العمارة، وكثرة 

م( أمر الممك المعظم 1219ىـ/616أما المقريزي فيقول عن ذلك : "وفييا )سنة  (28)السكان"
بتخريب القدس، خوفا من استيالء الفرنج عمييا، فخربت أسوار المدينة وأبراجيا كميا، إال  عيسى

 .(29)فإنو أبقاه..." -وكان من غربي البمد-برج داود

لقد كان قرار المعظم بتخريب أسوار القدس وتحصيناتيا غير قابل لمنقاش، فكان رده 
ر المذان ترددا في تنفيذ أمره، وتعيدا لو وعز الدين أيبك أستاذ الدا عمى أخوه العزيز عثمان
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بحفظيا، حازما، فكتب إلييما قائال : " لو أخذوه لقتموا كل من فيو، وحكموا عمى دمشق وبالد  
 .(30)الشام، فألجأت الضرورة إلى إخرابو"

كما أن المعظم لم يكترث بالناس الذين لم يرتاحوا من إقدامو عمى ىذا العمل، وال عمى ما 
أوضاعيم التي وصفيا ابن واصل بقولو : "ووقع في البمد ضجة مثل يوم القيامة،  آلت إليو

وخرج النساء المخدرات، والبنات، والشيوخ، والعجائز، والشباب، والصبيان إلى الصخرة واألقصى 
فقطعوا شعورىم ومزقوا ثيابيم بحيث امتألت الصخرة ومحراب األقصى من الشعور، وخرجوا 

اليم وأىالييم، وما شكوا أن الفرنج تصبحيم، وامتألت بيم الطرقات. فبعضيم ىاربين وتركوا أمو 
إلى مصر، وبعضيم إلى الكرك، وبعضيم إلى دمشق، وكانت البنات المخدرات تمزقن ثيابين 
وتربطيا عمى أرجمين من الحفا. ومات خمق كثير من الجوع، ومن العطش. وكانت نوبة لم يكن 

ألموال التي كانت ليم في القدس. وبمغ قنطار الزيت عشرة دراىم. في اإلسالم مثميا. ونيبت ا
.أما المقريزي فيصف ذلك بقولو : "وخرج معظم من كان (31)"وأكثر الشعراء في ذميا ودعوا عمييا

في القدس من الناس، ولم يبق فييا إال نفر يشير، ونقل المعظم ما كان في القدس من األسمحة 
مسممين تخريب القدس وأخذ دمياط"، ويضيف : "وفييا ىدم المعظم وآالت القتال، فشق عمى ال

.كما قال الشعراء يصفون ما حل بالقدس من (32)قمعة الطور التي بناىا أبوه العادل، وعفى آثارىا
 .(33)جراء ذلك، يعبرون عن رفضيم واستنكارىم ليذا العمل"

كان نابعا من إدراكو العميق يظير أن إصرار المعظم عيسى عمى تدمير تحصينات القدس      
أن القدس ىي النقطة المركزية في الصراع، وأنيا سوف تكون حاضرة بقوة في أية مفاوضات قد 
تحدث مع الصميبيين، وأنيا الورقة التي يمتمكيا األيوبيون لمساومة الصميبيين عمييا، وىذا ما 

كامات القدس، إلدراك استح ذىب إليو رينسمان الذي رأى أن المعظم قد بادر إلى تدمير
األيوبيون بأنيم قد يضطرون لمتنازل عنيا، وأنو في ىذه الحالة ال بد من تسميميا غير محصنة 
ذ كان ال بد من بذل بيت المقدس لممسيحيين إلنياء الحرب، فينبغي أن ال يتم تسميميا  فقال : "وا 

 .(34)ليم إال في حالة خراب، وعجز عن الدفاع"
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س ىي النقطة التي انطمقت منيا المفاوضات بين األيوبيون والصميبيين في لقد كانت القد     
مصر، فبعد أن قام المعظم عيسى بيدم تحصيناتيا، عرض األيوبيون عمى الصميبيين تسميميا 
ليم مقابل انسحابيم عن مصر، ولم تكن المدينة لوحدىا ىي ما عرضو األيوبيون، بل عرضوا 

المقدس الصميبية، يقول ابن األثير عن ىذا العرض : "ىذا يجري أيضا إعادة إحياء مممكة بيت 
والرسل مترددة بينيم في تقرير قاعدة الصمح، وبذل المسممون ليم تسميم البيت المقدس، 

وصيدا، وجبمة، والالذقية، وجميع ما فتحو صالح الدين من الفرنج  وعسقالن، وطبرية،
عرض الكامل فيقول: "أرسل الكامل فارسين . ويوضح رينسمان أكثر بشأن (35)بالساحل..."

أسيرين، ليعرضا عمى الفرنج شروطا محددة لمصمح، تقضي بأنو إذا جال الفرنج عن مصر، 
فسوف يعيد إلييم صميب الصمبوت، وسوف يحصمون عمى بيت المقدس، وقمب فمسطين 

ير أنيم سوف والجميل. وسوف ال يحتفع المسممون إال بالقالع الواقعة وراء نير األردن، غ
 .(36)يؤدون عنيا إتاوة"

ويذكر كل من ابن الوردي والمقريزي، أن عرض الكامل ىذا عمى الصميبيين قد استثنى 
ولعل ىذا راجع ألىمية ، (37)مناطق الكرك والشوبك من المناطق التي سوف تسمم لمصميبيين

ين عمييما اضطر ىاتين المنطقيتين لمتواصل بين مصر وبالد الشام، وعندما أصر الصميبي
 .(38)الكامل إلى الموافقة عمى تسميميا ليم

وكما كانت القدس النقطة التي انطمقت منيا المفاوضات، فإنيا كانت كذلك النقطة التي 
سببت انييارىا وفشميا، إذ أضاف الصميبيين شرطا لما عرضو األيوبيين عمييم يتضمن 

، وىو (39)ظم عيسى بيدم تحصيناتياحصوليم عمى تعويض مالي ضخم كتعويض عن قيام المع
االستمرار األمر الذي كان عمى ما يبدو أكبر من قدرة األيوبيون عمى تنفيذه، مما اضطرىم إلى 

 .(40)في قتاليم

عمى الرغم من أن عرض األيوبيون ىذا كان يضمن لمصميبيين تحقيق ىدفيم الرئيس من 
بعضيم  فيما بينيم، واعتقاد المصالح اختالف وجيات نظر زعمائيم، وتضاربالحممة، إال أن 

أن بإمكانيم السيطرة عمى جميع بالد الشام بعد أن أصبحوا قريبين جدا من السيطرة عمى مصر، 
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أدى إلى رفضيم لكل ما عرضو األيوبيون عمييم، وعمى ىذا نجد رينسمان يصف عرض  
مثيرا لمدىشة والقمق، إذ  األيوبيون ىذا بأنو كان مثيرا لمدىشة والقمق فيقول : "كان ذلك عرضا

سوف يعود إلى العالم المسيحي بدون قتال، المدينة المقدسة، وبيت لحم والناصرة، وصميب 
الصمبوت. نصح الممك يوحنا بريين بقبول ىذا العرض، وسانده في ذلك باروناتو والبارونات 

وس وبطريرك بيت بيالجي ،القادمون من إنجمترا وفرنسا، وألمانيا، ولكن لم يرض بيذا العرض
المقدس. إذ اعتقدا انو من الخطأ التوصل إلى اتفاق مع الكفار. ووافقتيما الطوائف الدينية 
العسكرية ألسباب إستراتيجية، إذ جرى تدمير استحكامات بيت المقدس والقالع الواقعة بالجميل، 

طرة عمى إقميم ما وكيفما كان األمر، فمن المستحيل المحافظة عمى بيت المقدس ما لم تتم السي
وراء األردن. وعارض االيطاليون أيضا شروط الكامل لمصمح، فعمى الرغم من حرص المدن 

أنيم يودون اتخاذ  ،االيطالية البحرية عمى أال تقطع عالقاتيا مع مصر، فانو قد حدث وقتئذ
غ النزاع بين دمياط مركزا لتجارتيم. ولم ييتموا بإضافة اإلقميم الداخمي إلى أمالك الفرنج. وبم

الفريقين المرارة، ان اعتقد جيمس أسقف عكا، أن السمطان لم يبذل عرضو إال كيما يثير 
صرار بيالجيوس"  .(41)المنازعات بين المسيحيين. فتقرر رفض عرض السمطان تحت إلحاح وا 

كما يصف دمحم سعيد عمران موقف الصميبيين وصفا دقيقا وبين سبب رفضيم ليذه 
التي تضمن ليم السيطرة عمى المدينة المقدسة وغيرىا من المدن المتعمقة العروض السخية 

بأصول الديانة المسيحية، وىي المدن التي قامت الحروب الصميبية من أجميا، فيقول "أن 
المندوب البابوي بالجيوس رأى أن مفاوضة المسممين ال تكون إال بعد ىزيمتيم، إلمالء شروط 

ون إال بعد دفع مبمغ مالي كبير من المال بمثابة فدية يتسمميا خضوعيم، وأن ميادنتو ال تك
الصميبيون قبل أن يرحموا عن دمياط. وىناك سبب آخر بعيد كل البعد عن األغراض الصميبية 
الدينية وىو أن المدن اإليطالية التي اشتركت في ىذه الحممة الصميبية، بجنودىا وأمواليا 

ا معناىا عدم البقاء في دمياط. وىي الثغر التجاري اليام وأطماعيا، عز عمييا أن تقبل شروط
الذي تستطيع المصالح اإليطالية بخاصة، وألوروبية بعامة، أن تنفذ منو إلى جوف البالد 
المصرية. ومن الحق أن يقال أن الممك حنا برين اقترح قبول شروط السمطان لكامل، لسبب 
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ية حقيقة جغرافية مرة أخرى، ال رمزا فقط واضح، وىو أن تصبح مممكة بيت المقدس الصميب
 .(42)وليس لو من ىذه المممكة سوى عكا..."

أدى رفض الصميبيين لعروض الممك الكامل، ووضعيم لشروط تفوق قدرة األيوبيين عمى 
إلى استمرار القتال، ومحاولتيم السيطرة عمى مصر، فأسقطوا دمياط، ثم حدثت تطورات تنفيذىا، 

، مما اضطرىم إلى مفاوضة الممك الكامل (43)لقتال في صالح المسممينكبيرة حولت سير ا
لالنسحاب عن مصر وىو ما قبمو الكامل عمى الرغم من معارضة بعض المسممين الذين اعتبروا 

انسحب الصميبيين عن مصر، وفشمت الحممة أنيم أمام فرصة لمقضاء عمييم بشكل نيائي، وبذا 
 .(44)في تحقيق أىدافيا

 دس في الحممة الصميبية السادسة أثر الق

أدى فشل الحممة الصميبية الخامسة، وانسحاب الصميبيين عن مصر، إلى تطورات كبيرة 
في الدولة األيوبية، فبعد أن وقف أبناء الممك العادل الثالثة )الكامل والمعظم واألشرف(، جنبا 

ز من سمطة الممك الكامل ، ورغم أن فشل الحممة قد عز (45)إلى جنب في التصدي ليذه الحممة
عمى بقية األمراء األيوبيين، إال أنو لم تكد تمضي بضع سنوات حتى ظيرت الخالفات بينيم، 
مما ىدد وحدة الدولة األيوبية، وأحدث حالة من االنقسام والصراع، ويرجع القريزي سبب ىذا 

حساب أخوتو إذ الخالف إلى قيام المعظم عيسى بمحالة توسيع أمالكو في بالد الشام عمى 
 استولى عمى المعرة وسممية، وىاجم حماة مما أزعج أخيو األشرف الذي شكا ذلك ألخييما
الكامل، الذي طمب من المعظم ترك ىذه المناطق، مما جعل المعظم ينسحب عن حماة وىو 

 .(46)حانق
لممك عند ىذا الحد، كما يظير أن اأن الخالف بين الممك الكامل والمعظم لم يتوقف ويظير

الكامل كان يخشى قوة أخيو المعظم، ويخشى كذلك من ميل جند مصر إليو، فقد ذكر المقريزي 
 م، قبض الكامل عمى مجموعة من أمرائو لشكو من ميميم ألخيو1225ىـ/  622أنو في سنة 

إلى القطيعة التي قال عنيا م 1226ىـ/ 623ووصل الخالف بين األخوة سنة  ،(47)المعظم
كما زاد فييا ، (48)تأكدت الوحشة بين المعظم  وبين أخويو الكامل واألشرف" فييا"و المقريزي : 



                                                                     

 10 (0202كانون األول) نيالعدد التاسع والعشر  

 سماعيل الطلإعثمان د. 

ن قصدتني   شك الممك الكامل بأمرائو أكثر من ذي قبل، ألن المعظم كان قد كتب إليو قائال : "وا 
األمر الذي جعمو ال يجرؤ عمى الخروج إلى بالد الشام لمواجية ، وىو (49)خذك إال بعسكرك" آال

 .(50)الذي شرع في مياجمة حمصالمعظم 

في الوقت الذي كانت تتصاعد فيو الخالفات بين األمراء األيوبيون، كانت عمى الطرف 
األخر تجري في أوروبا االستعدادات لمقيام بحممة صميبية جديدة تيدف إلى استرداد القدس من 

دي برين الذي زار حنا  ممك مممكة بيت المقدس المسممين، وقد تزعم الدعوة إلى ىذه الحممة
سبانيا، كما زار أيضا مع مندوبين عن البابا اإلمبراطور  فردريك ليذا الغرض كل من فرنسا وا 

مبراطور اإلمبراطورية الرومانية المقدسة في غرب أوروبا الثاني طالبا  ،(51)ممك جزيرة صقمية وا 
قام حنا دي برين  منو المشاركة فييا. ولتشجيع اإلمبراطور عمى المشاركة في ىذه الحممة،

التي كان من المفترض ليا أن ترث عرش مممكة بيت المقدس ،(52)بتزويج ابنتو من اإلمبراطور
عن أبييا، وىو األمر الذي سوف يعل اإلمبراطور فردريك يعتقد أنو أصبح لو حقا في ىذا 

 .(53) العرش عن طريق زوجتو، وىو ما أعمنو فعال بعد ىذا الزواج

، إلى أن (54)خالفات الكبيرة التي كانت بين البابا واإلمبراطور فردريكوعمى الرغم من ال
اإلمبراطور وافق أخيرا عمى المشاركة في ىذه الحممة، وأقسم قبل زواجو من ابنة حنا دي برين 

 .(55)لو ولمندوبي البابا عمى ذلك

 إلى نقطةأما في مصر وبالد الشام فقد كانت الخالفات بين األمراء األيوبيين قد وصمت 
الالعودة كما ذكرنا، كما أنو ظيرت قوى جديدة أخرى ليا تأثير كبير عمى األحداث  متمثمة في 

الفارين من وجو المغول، فعقد المعظم حمفًا مع سمطانيم جالل الدين خوارزم شاه،  الخوارزمية
شاه  فرد خوارزم ووعده إن ساعده ضد أخيو الكامل بأن تكون لو الخطبة والسكة في دمشق،

عمى ىذا العرض بأن أرسل لممعظم "خمعة لبسيا وشق بيا دمشق، وقطع الخطبة 
، وقام بدعم الثورة (57)،كما عقد المعظم حمفا مع مظفر الدين بن زين الدين حاكم إربل(56)لمكامل"

بل وأكثر من  ،(58)أخيو الممك األشرف حميف أخييما الممك الكامل في خالطالتي قامت عمى 
عمى التعيد لو بمساعدتو في االستيالء عمى حمص وأجبره ام باعتقال أخيو األشرف ذلك فإنو ق
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إليو األشرف طالبًا منو  توجو، وذلك عندما (59)وحماه ومياجمة الممك الكامل في مصر
،ولكن ( 60)ياجموا جورجيا الواقعة قرب ممتمكاتو في خالطضد الخوارزميين الذينالمساعدة 

عاد وأكد عمى تحالفو مع الكامل وأخبره بكل ما حدث لو من أخييما  األشرف بعد إطالق سراحو
 .(61)المعظم

في ظل التطورات المتسارعة في بالد الشام، وخشية الممك الكامل من أخيو المعظم من 
ناحية، وتحالف المعظم مع خوارزم شاه، ومع صاحب إربل من ناحية ثانية، لم يكن أمام الكامل 

د المعظم، وبما أن صميبي الشام لم يكونوا يممكون القوة التي يمكن أن إال البحث عن حمفاء ض
يعول عمييا بيذا الخصوص، فإن الكامل لم يكن متاحا أمامو إال اإلمبراطور فردريك الذي كانت 
البابوية تضغط عميو بشدة لمقيام بحممة صميبية جديدة، فسارع إلى مراسمتو، وىو ما وجد 

 بعد أن كان مترددا في القيام بذلك. ،( 62)سبة لمقيام بالحممةاإلمبراطور فيو فرصة منا

إن األحداث المتالحقة، والخالفات الكبيرة التي بدأت تصل إلى حد الصدام المسمح،  
يبرز أثر القدس مرة أخرى كقضية مركزية في األحداث، فقد كانت ىي الورقة التي يمكن لمممك 

دريك بقبول عرضو عميو بالتحالف، وليذا فقد تضمن الكامل من خالليا إغراء اإلمبراطور فر 
وىو عرض لم ، (63)يعطيو البيت المقدس، وجميع فتوح صالح الدين بالساحلبأن عرضو عميو 

يكن بوسع اإلمبراطور رفضو، لوصولو إليو في الوقت المناسب، فسارع بإرسال سفارة استقباليا 
 .(64)استقباال حسنا الكامل

لمنصوص، تشير أن الممك الكامل كان يدرك تماما ما لمقدس من  إن القراءة المتأنية
مكانة وأىمية ودور محوري في كل ىذه األحداث، وما يمكن أن تمثمو من عامل جامع أو مفرق 
عند جميع األطراف، وبالتالي فانو لم يكن ليقدم عمى ىكذا خطوة إال بعد أن أصبح متيقنا من 

فيو كان يخشى قوتو، لما كان يظنو من ميل عسكر  المعظم من خطر عميو، مايمثمو أخيو
ومن المتوقع أن ىذا التخوف قد  ،(65)مصر إليو، وكان بسبب ذلك يخشى الخروج إلى الشام

ازداد بعد تحالف المعظم مع خوارزم شاه ومع صاحب إربل، وىو األمر الذي رأى فيو الكامل 
 .(66)وبية برمتياالدولة األيأنو ال تشكل خطرا عميو فحسب، خطرا يتيدد
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يضاف إلى كل ىذا أن الكامل عمم أن المعظم نفسو قد حاول التحالف مع اإلمبراطور  
فردريك مقابل أن يتنازل لو عن بعض المناطق في بالد الشام، وىو ما جعمو يسارع إلى أن 
يضيف القدس إلى ما عرضو المعظم عمى اإلمبراطور وىو ما يتضح من قولو ألخيو األشرف 

كان مضرا لمقيام بذلك بسبب تصرفات المعظم حيث فقال لو : "ما أحوجني إلى ذلك إال بأنو 
المعظم، فإنو أعطى األنبرور من األردن إلى البحر، والضياع التي من باب القدس إلى يافا، 

، ولعل ما يؤكد وجود مفاوضات بين المعظم (67)فأحتجت أنا أن أعطيو القدس أيضا"
سل اإلمبراطور بعد اتفاقيم مع الكامل إلى دمشق، وطمبيم من المعظم واإلمبراطور ىو توجو ر 

. وىو ما رفضو المعظم وصمم عمى مواجيتو بالقوة، (68)تسميم البالد التي فتحيا صالح الدين
وىو ما اتضح من رده العنيف عمى مندوب اإلمبراطور بقولو : "قل لصاحبك ما عندي إال 

قدوم رسل اإلمبراطور إليو قد قام بتخريب بعض القالع في  . ويبدو أن المعظم قبل(69)السيف"
ىـ( وصل رسول األشكري في البحر إلى  624القدس، وعن ذلك يقول المقريزي : "وفييا ) سنة 

الممك الكامل، فسار المعظم من دمشق لتخريب القدس، فخرب قالعا وعدة صياريج بالقدس لما 
 . (70)بمغو من حركة ممك الفرنج"

ا سبق أن القدس كان ليا األثر األكبر في ميل اإلمبراطور إلى تفضيل التحالف يظير مم
مع الممك الكامل، ورفضو لعرض المعظم الذي يظير أنو لم يشمل تسميم القدس التي لم تكن 

 تحت سيطرتو آنذاك.
جاءت وفاة المعظم عيسى لتخمط األوراق في المنطقة من جديد، فقد خمفو في الحكم ابنو 

التحالف الذي أقامو . ويبدو أن (71)داود الذي كان مايزال في الحادية والعشرين من عمره الناصر
والده المعظم قد أخذ باالنييار، بدليل أن الممك الكامل قد أخذ يتطمع إلى االستيالء عمى 

 .(72)ممتمكاتو في بالد الشام وطرده منيا
ن من السيطرة عمييا ذريعة اتخذ الكامل من العمل عمى حماية القدس ومنع الصميبيي

، وىذا ما يتضح من رده حواره مع أخيو (73)لتوجيو إلى بالد الشام وطرد الناصر داود منيا
"إني ما جئت إلى ىذه البالد إال بسبب الفرنج، فإنو لم يكن في البالد من األشرف حين قال لو : 

ا، وأنت تعمم أن عمنا يمنعيم عما يريدونو، وقد عمروا صيدا، وبعض قيسارية، ولم يمنعو 
السمطان صالح الدين قد فتح البيت المقدس، فصار لنا بذلك الذكر الجميل عمى تقضي 
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األعصار وممر األيام، فإن أخذه الفرنج حصل لنا من سوء الذكر، وقبح األحدوثة ما يناقض 
 .ذلك الذكر الجميل الذي ادخره عمنا، وأي وجو يبقى لنا عند الناس، وعند هللا تعالى

ثم أنيم ما يقنعون حينئذ بما أخذوه، ويتعدون إلى غيره، وحيث قد حضرت أنت فأنا أعود 
إلى مصر، واحفع أنت البالد، ولست بالذي يقال عني أني قاتمت أخي، وحصرتو حاشا هلل 

  (74)"تعالى.
ىذا ويشار بيذا الخصوص أن الممك الكامل كان قد تحالف قبل وفاة المعظم مع 

دريك وتنازل لو بموجب ىذا الحمف عن القدس وغيرىا من المناطق األخرى، اإلمبراطور فر 
وبالتالي فإنو لم يكن صادقا فيما ذىب إليو من اإلدعاء بأنو إنما جاء لحماية القدس من 

عمى أخذ دمشق الفرنجة، وأنو سوف يرجع إلى مصر، إذ أنو سرعان ما اتفق مع أخيو األشرف 
وىو ما تم لو بالفعل بعد ، (75)اصر التنازل لو عن قمعة الشوبكمن الناصر داود بسبب رفض الن
 .(76)أن حاصرىا، واستولى عمييا بالقوة

 القدس بين الممك الكامل واإلمبراطور فردريك 
تزامن وصول اإلمبراطور فردريك إلى بالد الشام مع حدوث تغيرات كبيرة عمى األوضاع 

الف الممك الكامل مع أخيو األشرف ضد الناصر السياسية فييا، إذ توفي الممك المعظم، وتح
داود بن المعظم عمى طرده من دمشق وانتزاعيا منو، وىو ما يعني أن الممك الكامل لم يعد 
بحاجة لحمفو مع اإلمبراطور بعد أن أصبح الرجل األقوى في األسرة األيوبية،  ولم يعد ثمة 

معو في حممتو فردريك لم يحضر  خطر يتيدد سمطانو، يضاف إلى كل ىذا  أن اإلمبراطور
لدرجة دفعت بعض المؤرخين إلى القول أنو غادر أوروبا ليقوم بنزىة في الشرق  ،( 77)جيشا كبيرا

 .(78)يزور فييا سمطان مصر

كان وصول اإلمبراطور فردريك بالد الشام قد تزامن مع حصار الممك الكامل لدمشق، 
مع الناصر داود ضده، لذلك أخذ في مراسمتو  فخشي الكامل أن يقوم اإلمبراطور بالتحالف

ومفاوضتو لكسب الوقت، خاصة وأنو لم يعد بحاجة لمتحالف معو بعد وفاة المعظم، ولكنو في 
الوقت ذاتو ال يستطيع محاربتو حيث شرع الفرنجة بعد وصولو مباشرة في عمارة صيدا التي 
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حسب ما جاء في ىدنة سابقة بين كانت مناصفة بينيم وبين المسممين وال يحق ليم تعميرىا  
 .(79)الطرفين

بعد وصول اإلمبراطور فردريك إلى عكا، كان طمبو األول من الممك الكامل تنفيذ ما تم 
"الممك يقول لك كان الجيد والمصمحة لممسممين االتفاق عميو بينيما، فأرسل إليو رسوال قائل لو : 

 –في زمن حصار دمياط  –كنتم بذلتم لنائبي ن فقد أن يبذلوا كل شيء، وال أجيء إلييم، واآل
طالق الحقوق باإلسكندرية، وما فعمنا، وقد فعل هللا لكم ما فعل من ظفركم،  الساحل كمو، وا 

، (80)وا عادتيا إليكم. ومن نائبي إن ىو إال أقل غمماني، فال أقل من إعطائي ما كنتم بذلتموه لو"
، ولكن لعدم قدرتو عمى (81)يذ اتفاقو مع اإلمبراطورويظير أن الممك الكامل قد أخذ يتمكأ في تنف

في الوقت الذي تتعرض فيو المنطقة لخطر الخوارزمية، أراد أن يكسب بعض الوقت محاربتو 
، ال سيما وأن اليدنة التي تمت عقب جالء الصميبيين عن مصر لم (82)يطيل بو أمد المفاوضات

فجرت بين الطرفين مراسالت  ،(83)شيخإليو األمير فخر الدين بن الفأرسل  تنيي بعد،
 ومفاوضات مطولة، كانت القدس ىي النقطة المركزية التي دارت حوليا. 

إن التغيير الكبير الذي طرأ عمى األوضاع في بالد الشام، جعمت اإلمبراطور في موقف 
ى حرج، فيو من ناحية ال يستطيع الدخول في صراع عسكري مع الممك الكامل أو غيره من القو 

األخرى، ومن ناحية أخرى فإن عدم تحقيقو لميدف الذي جاء من أجمو ربما كان سوف يعني أنو 
، وىو ما جعل صميبي الشرق (84)سيفقد عرشو بعد أن كان البابا قد فرض عميو حرمانا دينيا

، ومما زاد (85) مغضوب عميو ومطرود من رحمة الكنيسةيرفضون التعاون معو ألنو في نظرىم 
، فانو لم (86)عمى ممتمكاتو في الغربعقيدا وصول أنباء إليو مفادىا قيام البابا باالعتداء األمر ت

يجد أمامو طريقا غير المفوضات التي سوف تستمر لمدة طويمة، وسوف تتمحور حول القدس 
 بشكل رئيس.

ن  حاول اإلمبراطور بشتى الطرق إقناع الممك الكامل أن يمنحو نوعا من السيادة، حتى وا 
انت شكمية عمى مدينة القدس، ألن ىذه الوسيمة الوحيدة التي سوف تحفع لو مكانتو في ك

الغرب، فركز في رسائمو لمممك الكامل عمى أنو ليس لو كشخص غرض في القدس، وأن غرضو 
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، كما أكد في رسائمو أنو ال يكن أو يحمل أي (87)فقط ىو حفع مكانتو أمام البابا ومموك الغرب
الدين اإلسالمي كاحترامو لمديانة المسيحية، فقال : "أنا أخوك واحترم  وأنو يحترم عداء لإلسالم،

دين المسممين احترامي لدين المسيح، وأنا وريث مممكة القدس، وقد جئت ألضع يدي عمييا، وال 
 .(88)أروم أن أنازعك ممكك، فمنتجنب إراقة الدماء"

و الرجوع إلى بالده إال  بعد تنفيذ حاول الممك الكامل أمام إلحاح اإلمبراطور، ورفض
تسميمو القدس وفتوح صالح الدين، وىو الذي امتنع الكامل لما تم االتفاق عميو بينيما من 

بأنو ال يستطيع التفريط في بيت ، وأخذ يماطمو في تنفيذ االتفاق متذرعا (89)تنفيذه الكامل عن
ر المقريزي عن خوف الكامل ىذا وقد عب ،(90)وأن اإلمبراطور لم يساعده ضد أخيوالمقدس،

، وبخاصة أن ابن أخيو (91)بقولو : "وخاف من غائمتو، عجزا عن مقاومتو، فأرضاه بذلك"
الناصر داود بن المعظم استمر في معاداتو، وخطر الخوارزمية لم يزل موجودا، يضاف إلى كل 

. كما كان الممك (92)قتالىذا قيام الصميبيين بتحصين مدينة صيدا كإشارة منيم إلى االستعداد لم
الكامل يتعرض لمضغط األمير فخر الدين يوسف بن الشيخ، الذي كان حمقة الوصل بينو وبين 
اإلمبراطور والذي كان يرى أنن عمى الممك الكامل االلتزام بما وعد، وأن عميو تسميم القدس 

 .(93)لإلمبراطور
مر، عمى تنفيذ اتفاقو مع في ظل كل المتغيرات، وافق الممك الكامل في نياية األ

يبقى المسجد ، وقد نص الصمح بينيما فيما يتعمق بالقدس عمى أن (94)اإلمبراطور فردريك
األقصى والصخرة بيد المسممين ويمارسون فييا الشعائر الدينية من أذان وصالة، وال يسمح 

بل ذلك يتعيد لمصميبيين بدخوليما إال لمزيارة فقط، ويحظر عمييم تعمير أسوارىا، وفي مقا
اإلمبراطور بالمشاركة في الدفاع عن الممك الكامل ضد أي عدو حتى ولو كان من اإلفرنج، 

 .(95) وتعيد اإلمبراطور بعدم تقديم أية مساعدة لممالك الصميبية في بالد الشام

من الممك الكامل في زيارة القدس، وىي الزيارة  ، استأذن اإلمبراطوربعد توقيع االتفاق
سيب المصادر التاريخية في الحديث عنيا، فقد وصف المقريزي ما حصل فييا بقولو : التي ت

"....وبعث اإلمبراطور بعد ذلك يطمب تبنين وأعماليا، فسمميا الكامل لو، فبعث يستأذن في 
دخول القدس، فأجابو الكامل إلى ما طمبو، وسير القاضي شمس الدين قاضي نابمس في 
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سجد بالقدس، وطاف معو ما فيو من المزارات، وأعجب اإلمبراطور خدمتو، فسار معو إلى الم 
بالمسجد األقصى وبقبة الصخرة، وصعد درج المنبر، فرأى قسيسا بيده اإلنجيل، وقد قصد دخول 
المسجد األقصى، فزجره وأنكر مجيئو، وأقسم لئن عاد أحد من الفرنج يدخل ىنا بغير إذن 

ليك ىذا السمطان الممك الكامل وعبيده، وقد تصدق عمينا ليأخذن ما في عيناه، "فإنما نحن مما
وعميكم بيذه الكنائس، عمى سبيل اإلنعام منو، فال يتعدى أحد منكم طوره، فانصرف القس وىو 
يرتعد خوفا منو". ثم نزل الممك في دار، وأمر شمس الدين قاضي نابمس المؤذنين أال يؤذنوا تمك 

بح قال الممك لمقاضي : "لم لم يؤذن المؤذنون عمى المنابر؟" الميمة، فمم يؤذنوا ألبتة، لما أص
فقال لو القاضي: " منعيم المموك إعظاما لمممك واحتراما لو". فقال لو اإلمبراطور : أخطأت فيما 
فعمت، وهللا إنو كان أكبر غرضي في المبيت بالقدس أن أسمع أذان المسممين وتسبيحيم في 

 .(96)الميل"

و الممك الكامل من اتفاق مع اإلمبراطور بموجة عارمة من السخط قوبل ما أقدم عمي
، أما في (98)، فقد أنكر الناس ىذا العمل(97)واالستنكار في مختمف مناطق الدولة اإلسالمية

القدس نفسيا فقد احتج األئمة والمؤذنون عمى ذلك، فقد ذكر بدر الدين العيني ذلك بالقول : 
ن كانوا في الصخرة والمسجد األقصى إلى باب دىميز الممك "وحضر األئمة والمؤذنون الذي

الكامل، وأذنوا عمى باب الدىميز في غير وقت األذان، فعز ذلك عمى الممك الكامل، وأمر أن 
وقال  .(99)يؤخذ ما معيم من الستور والقناديل الفضة وجميع اآلالت، ويتوجيوا إلى حال سبيميم"

س الضجيج والبكاء، وعظم ذلك عمى المسممين وأنكروا ابن واصل عن : " وقع في أىل القد
 .(100)عمى الممك الكامل ىذا الفعل واستشنعوه منو"

والفقياء، وحاول بعض أمراء  ،(101)ولم يقتصر األمر عمى ذلك، بل عم السخط الشعراء
سبط بن الجوزي ذلك البيت األيوبي استغالل الموقف لتأليب الناس ضد الممك الكامل، فذكر 

ائال : "لما وصمت األخبار بتسميم القدس لمفرنج قامت القيامة في جميع بالد اإلسالم، واشتدت ق
، ويضيف أن الناصر داود قد طمب منو أن يجمس لموعع (102)العظائم بحيث أنو أقيمت المآتم"

في جامع دمشق، وأن يتحدث عما جرى في بيت المقدس، وىو )ابن الجوزي( لم يكن بإمكانو 
من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الحمية لمدين ولإلسالم كانت تدفعو لمموافقة عمى ىذا  مخالفتو
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الطمب، فألقى خطبة مطولة في حضور الناصر وجمع غفير من أىل دمشق جاء فييا: "انقطع 
عن بيت المقدس وفود الزائرين، يا وحشة المجاورين! كم كانت ليم في تمك األماكن من ركعة؟! 

ى تمك المساكن من دمعة؟! تاهلل لو صارت عيونيم عونا لما وفت، ولو تقطعت كم جرت ليم عم
قموبيم أسفا لما اشتفت، أحسن هللا عزاء المؤمنين، يا خجمة مموك المسممين لمثل ىذه الحادثة 

 .(103)تسكب العبرات، لمثميا تتقطع القموب من الزفرات، لمثميا تعظم الحسرات..."
بعث رسائل  تبرير ما قام بو، وتيوينو والتقميل من أىميتو، فقدحاول الممك الكامل جاىدا 

لى الخميفة العباسي في بغداد جاء فييا : "إ نا لم نسمح لمفرنج إال بذلك إلى المناطق المختمفة، وا 
بكنائس وأدر خراب، والمسجد عمى حالو، وشعار اإلسالم قائم، ووالى المسممين متحكم في 

يذىب ابن واصل إلى القول أن الممك الكامل كان يرى كان أنو : و ، (104)" األعمال والضياع
"أنو إن شاقق اإلمبراطور ولم يفي لو بالكمية أن يفتح لو باب محاربة الفرنج، ويتسع الخرق 
ويفوت عميو خرج بسببو، فرأى أن يرضي الفرنج بمدينة القدس خرابا وييادنيم مدة، ثم ىو قادر 

"إن الفرنج ال يمكنيم االمتناع بالقدس مع ، يقول أيضا: (105)"عمى انتزاع ذلك منيم متى شاء
خراب أسواره، وأنو إذا قضى غرضو واستتبت األمور لو. كان متمكنا من تطييره من الفرنج 

خراجيم منو"  .(106)وا 

يالحع مما سبق، أن قضية القدس، كانت ىي القضية المحورية في األحداث، بحيث 
ة ومصيبة كبرى التي تقام ألجميا المآتم، وأن كل المبررات التي قدميا كارثكان التنازل عنيا يعد 

 لقيامو بذلك، لم تكن لتمقى قبوال من أحد.الممك الكامل 
 أثر القدس في المراحل المتأخرة من الحكم األيوبي 

بعد وفاة الممك الكامل عادت الخالفات لتظير بين أمراء األسرة األيوبية من جديد، فقد      
صاحب دمشق والممك المنصور صاحب حمص، وضما إلييما  لف الممك الصالح إسماعيلتحا

بعض صميبيي الشام، ضد الممك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل، وحاولوا القيام بحممة عميو 
، وكان الناصر داود سارع إلى السيطرة عمى القدس بعد (107)في مصر ولكنيم فشموا في ذلك

بنقض الصميبيين لمصمح الموقع بين الممك الكامل واإلمبراطور فردريك بعد  اوفاة الكامل متذراع
 .(108)قدوم حممة صميبية جديدة إلى عكا
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تحالف الصالح إسماعيل والناصر ، (109)بعد فشل محاوالت لمصمحبين األمراء األيوبيين 
ن يعمموا عمى وأداود ضد الصالح أيوب، ثم تحالفوا مع الصميبيين عمى أن يسمموا ليم القدس 

إعادة مممكة بيت المقدس الالتينية إلى ما كانت عميو قبل تحريرىا من قبل صالح الدين، كذلك 
 .(110)وعدوىم بأن يعطوىم جزءا من مصر في حال نجحوا في أخذىا من الصالح أيوب

أما الصالح أيوب، فقد حاول ىو أيضا التحالف مع الصميبيين، وعرض عمييم مقابل 
، أي أن تكون (111)نفس العرض الذي عرضو الصالح إسماعيل والناصر داود تحالفيم معو

، ولكن الصميبيين اختاروا االنضمام إلى الصالح إسماعيل (112)سيطرتيم عمى القدس كاممة
بعض القالع  بتسميميمبعد أن يقوما ( 114)واتفقوا معيم عمى مياجمة مصر، (113)والناصر داود
 .(115)في بالد الشام
ذا االتفاق كان يعني أن تكون سيطرة الصميبيين عمى القدس كاممة بما فييا األماكن إن ى

المقدسة سيطرة تامة، وىي المناطق التي تم استثنائيا في اتفاق الممك الكامل مع اإلمبراطور 
فريدرك، ولعل ما يؤكد ذلك قول ابن واصل عن ذلك : "وسافرت في أواخر ىذه السنة إللى 

صرية. ودخمت البيت المقدس، ورأيت الرىبان والقسوس عمى الصخرة المقدسة. وعمييا الديار الم
قناني الخمر برسم القربان. ودخمت الجامع األقصى، وفيو جرس معمق. وأبطل بالحرم الشريف 
األذان واإلقامة، وأعمن فيو الكفر. وقدم الناصر داود القدس في ذلك اليوزم الذي زرت فيو 

ي القدس، فمم أجتمع بو خيفة أن يصدني الوصول إلى الديار المصرية. القدس، ونزل غرب
 .    (116)ووصمت إلى غزة فوجدت بيا بعض عسكر الممك الصالح إسماعيل نازلين بيا"

لم يعد أمام الصالح أيوب أمام ىذا التحالف إال االستنجاد بالخوارزمية  الذين رحبوا بذلك، 
والصميبيين  األيوبيون وىزموا قوى ، (117)م1244ىـ/ 642ة وسارعوا إلى الدخول إلى القدس سن

 .(118)قرب غزة

يالحع أن القدس كانت مرة أخرى نقطة مركزية في الصراع بين الحكام المسممين أنفسيم، 
حيث حاول كل طرف من األطراف المتصارعة التحالف مع الصميبيين وكسبيم إلى جانبو ضد 

م إال إغراء الصميبيين بالتنازل ليم عن القدس مقابل الطرف األخر، ولم يجد ىؤالء أمامي
التحالف معيم، بل إنيم أبدوا استعدادىم ألن تكون سيطرة الصميبيين عمييا كاممة، وليس فقط 
كما فعل الممك الكامل عندما استثنى األماكن المقدسة من ذلك، وعن ىذا يقول سعيد عاشور أن 

ىـ/  641ح إسماعيل والناصر داود( قد أقروا في سنة )الصالح أيوب والصالاأليوبيون األمراء 
"مبدأ استيالء الصميبيين عمى الحرم الشريف ووضع أيدييم عمى المقدسات 1243-1244

 .(119)اإلسالمية في بيت المقدس"
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 خاتمةال
أظيرت الدراسة أن القدس كانت دائما النقطة المحورية والمركزية في الصراع بين الحكام 

يم، وأن الحكام األيوبيين كانوا دائما مستعدين لالتخاذ من أىمية القدس ومكانتيا المسممين أنفس
ورقة لمتحالف مع الصميبيين ضد بعضيم البعض، وأنيم لم يترددوا في التنازل ليم عنيا مقابل، 

 وذلك عمى النحو التالي :
نيا مقابل في الحممة الصميبية الخامسة، عرض األيوبيين عمى الصميبيين التنازل ليم ع -

انسحابيم عن مصر، كما استخدميا كل من المعظم عيسى والممك الكامل كورقة 
لمتحالف مع اإلمبراطور فردريك،وأن الممك الكامل قد تنازل فعال لمصميبيين عنيا بعد 

 ذلك.
كما يتضح أن كل طرف من األطراف المتصارعة  كان دائما يحاول التخفيف من حدة  -

بو تجاه المدينة فقد صور اإلمبراطور فردريك لمممك الكامل  ردة الفعل إزاء ما يقوم
أن تسمميو لمقدس ليس أكثر من إجراء شكمي، أما الممك الكامل فقد صور ىو تنازلو 
عنيا لإلمبراطور بأنو إجراء شكمي ليس أكثر، ألن المدينة لم تكن محصنة، وأن 

 المسممين  بإمكانيم استعادتيا بسيولة متى شاءوا ذلك.
نت القدس النقطة المركزية التي أستخدميا األمراء األيوبيين في الفترة المتأخرة من كا -

حكميم من أجل إغراء الصميبيين بالتحالف معيم كما فعل كل من الصالح إسماعيل 
والناصر داود في صراعيم مع الصالح أيوب،  فعرضوا عمييم االستيالء القدس بما 

ر ذاتو الذي كان الصالح أيوب مستعدا لمقيام بو في ذلك األماكن المقدسة، وىو األم
 إلقناع الصميبيين بالتحالف معو.

أن الناس كان دائما ينتابيم السخط لما كان يمحق بالقدس نتيجة ليذه التصرفات، حتى   -
عندما كان الغرض من وراء ذلك ىو حمايتيا والحفاظ عمييا كما فعل المعظم 

دميا كل من الممك الكامموالصالح إسماعيل عيسى، ولم يقبموا بالمبررات التي ق
 والناصر داود لمتازل عنيا.
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الجزء الثالث عصر صالح الدين وأخيو الممك  ،في أخبار بني أيوب ابن واصل، مفرج الكروب( 21)
. عن االىتمام المبكر لمصميبيين بمصر أنظر: عاشور، سعيد عبد 258 صىـ،  615-590العادل 
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 .92 – 91والمماليك، ص  األيوبيون عاشور، وما بعدىا؛  377، ص 10الكامل، ج 

ىـ(؛ ابن واصل، مفرج  614) حوادث سنة  378 – 377، ص  10ابن األثير، الكامل، ج ( 26)
، 17؛ ابن كثير، البداية والنياية، ج 321، ص 1السموك، ج  ؛ المقريزي،32، 19، ص 4الكروب، ج 

 .122، ص 3؛ أبي الفدا، المختصر، ج 81 – 80، 70ص 

ىـ(. أنظر أيضا : المقريزي،  616) حوادث سنة  175-174، ص 5أبي شامة، الروضتين، ج  (27)
 .202، ص 7كنز الدرر، ج  ؛ الدوادارى،321، ص 1السموك، ج

. أنظر أيضا : ىـ( 616ة ) حوادث سن175 – 174ص ، 5وضتين، ج الر أبي شامة، ( 28)
 .202ص  ، 7الدواداري، ج  ؛321، ص 1المقريزي، السموك، ج
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 – 174، ص 5الروضتين، ج الذيل عمى . أبي شامة،  321 ، ص1المقريزي، السموك، ج (29) 
ري، كنز الدرر، ادا؛ الدو 321، ص 1ىـ(. أنظر أيضا : المقريزي، السموك، ج 616) حوادث سنة 175
 .202، ص 7ج 

ىـ(. أنظر  616) حوادث سنة 175 – 174، ص 5الروضتين، ج الذيل عمى أبي شامة،  (30)
 .202، ص 7ري، كنز الدرر، ج ادا؛ الدو 321، ص 1المقريزي، السموك، ج :أيضا

ىـ(. أنظر  616) حوادث سنة 175 – 174، ص 5الروضتين، ج الذيل عمى أبي شامة،  (31)
 .202، ص 7ري، كنز الدرر، ج ادا؛ الدو 321، ص 1المقريزي، السموك، ج :اأيض

 . 321 ، ص1المقريزي، السموك، ج (32)

 قال أحد الشعراء :( 33)

 وأخرب القدس في المحرم          في رجب حمل الحميا        
 :عن ذلك قائال وأنشد قاضي الطور مجد الدين دمحم بن عبد هللا الحنفي 

 عمى ما تبقى من ربوع كأنجم   القدس الشريف مسمما   مررت عمى 
 عمى ما مضى من عصرنا المتقدم     ففاضت دموع العين مني صبابة    

 عن كفي لئيم مذمم شمر وقد       ومه   ـــــى رســـعفـــــج أن يــرام عم
 لمعتبر أو سائل أو مسمم        نك خمها   ــــت يميـــــــفقمت له شم

 .بنفسي وهذا الظن في كل مسمم           بالنفوس فديته  يفدى انفمو ك

ىـ(. أنظر  616) حوادث سنة 175 – 174، ص 5الروضتين، ج الذيل عمى أبي شامة، أنظر : 
 .202، ص 7ري، كنز الدرر، ج ادا؛ الدو 321، ص 1أيضا : المقريزي، السموك، ج 

 .321، ص1ظر : المقريزي، السموك، ج أن .280ص ، 3ج رينسمان، الحروب الصميبية، ( 34)

، ص 1ىـ(؛ المقريزي، السموك، ج  614) حوادث سنة  379، ص 10ابن األثير، الكامل، ج ( 35)
 .95، ص 4أنظر : ابن واصل، وفرج الكروب، ج . 327

 .286، ص 3رينسمان، الحروب الصميبية، ج( 36)
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 142،ن(، )ب،ت(، الجزء الثاني، ص ابن الوردي، زين الدين عمر. تاريخ ابن الوردي )ب( 37)
، ص 3أبي الفدا، المختصر، ج ،وأنظر : 327، ص1المقريزي، السموك، ج ؛ ىـ( 618)حوادث سنة 

 .143 – 142، ص 2؛ ابن الوردي، ج 129

 .327، ص 1المقريزي، السموك، ج  (38)

؛ 327، ص 1ج أنظر : المقريزي، السموك، و . 210 – 209، ص 7ري، كنز الدرر، ج اداالدو ( 39)
عاشور، فايد حماد ؛ 143 – 142، ص 2؛ ابن الوردي، ج 129، ص 3أبي الفدا، المختصر، ج 

 .318دمحم. الجياد اإلسالمي ضد الصميبيين في العصر األيوبي، دار االعتصام، القاىرة )ب،ت(، ص 

، 2ي، ج ؛ ابن الورد129، ص 3؛ أبي الفدا، المختصر، ج 327، ص 1المقريزي، السموك، ج  (40)
 . 379، ص 10؛ ابن األثير، الكامل، ج 143 – 142ص 

 .287– 286، ص 3رينسمان، الحروب الصميبية، ج( 41)

 .312الجياد اإلسالمي، ص  فايد، عاشور،، وأنظر : 257عمران، الحروب الصميبية، ص ( 42)

، ص 4؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج 380-379، ص 10ابن األثير، الكامل، ج  أنظر:( 43)
97-98. 

-257عمران، الحروب الصميبية؛ 105-92، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج أنظر: ( 44)
 .97 – 96والمماليك، ص األيوبيون عاشور، .؛ 265

.92، ص 4؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج 377، ص 10ابن األثي، الكامل، ج  أنظر:أنظر:( 45)
  

 .99والمماليك، ص  األيوبيون عاشور،  ، وأنظر :335، ص 1المقريزي، السموك، ج ( 46)

  .339، ص 1لمقريزي، السموك، ج ( 47)

 .175 ، ص4وفرج الكروب، ج ؛ ابن واصل، 344-343، ص 1المقريزي، السموك، ج ( 48)

 .177، ص 4؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج 344، ص 1المقريزي، السموك، ج (49)

، 177 -176، ص 4، مفرج الكروب، ج ؛ ابن واصل343، ص 1المقريزي، السموك، ج ( 50)
206 . 

: " "وكان األمبرور ممكا متميزا  نيقال عنو العيتجمع المصادر عمى الممك فردرك كان مثقفا، فقد ( 51)
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في الدواداري يقول ؛ و 196، ص 4". العيني، عقد الجمان، ج  ...عالما، يحب الحكمة والمنطق والطب 
ا آتى وقت الظير، أذن المؤذنون، فقام ىو ومن كان معو من ىذا الخصوص : "وقالوا عنو أيضا: ولم

جماعتو فصموا. وكان معممو الذي آتى معو من صقمية، يقرأ عميو المنطق، وقيل أنو كان مسمما في 
العيني، ؛ وذكر العيني أنو كان دىريا ال يؤمن بدين 294 – 293، ص 7الباطن".الدوادارى الدرر، ج 

: " وكان فرنجيا فاضال محبا لمحكمة  ابن الوردي قال عنوو ؛ 208، ص 4عقد الجمان، ج 
-248، ص 4؛ وأنظر : ابن واصل، مفرج الكروب، ج 150، ص 2.".ابن الوردي، ج ..والمنطق
نو . كما تذكر المصادر أنو 249  لم يكن يحمل كرىا كبيرا لممسممين بحكم نشأتو في جزيرة صقميةوا 

: "وكان فرنجيا فاضال محبا  ابن الوردي عنووعن ذلك قال  ،التي كانت تسودىا الحضارة اإلسالمية
، 2".ابن الوردي، ج ..لمحكمة والمنطق مائال إلى المسممين الن منشأه بجزيرة صقمية وغالبيا مسممون.

 .150ص 
 .280أنظر : عمران، الحروب الصميبية، ص ( 52)

 .280عمران، الحروب الصميبية، ص ( 53)

خالف مع البابا ألسباب تتعمق بالصراع الذي كان يجري في أوروبا بين  كان اإلمبراطور عمى( 54)
البابوية واإلمبراطورية الرومانية المقدسة، وبسبب الضغط الذي كان يمارسو البابا عمى اإلمبراطور لمقيام 

عمى  بحممة صميبية تستعيد القدس، وىو األمر الذي كان مترددا من القيام خوفا من قيام البابا باالعتداء
أنظر : عاشور، سعيد عبد الفتاح، أوروبا العصور الوسطى : عن ذلك ممتمكاتو أثاء غيابو في الشرق. 

عاشور، ؛ 386 – 383، ص 1985التاريخ السياسي، مكتبة األنجمو المصرية، الطبعة الخامسة، 
 .288؛ عمران، الحروب الصميبية، ص ؛ 102والمماليك، ص  األيوبيون 

 .315، 3؛ رينسمان، الحروب الصميبية، ج 281، الحروب الصميبية، ص أنظر : عمران( 55)

، ص 4،وأنظر : ؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج 345، ص 1أنظر : المقريزي، السموك، ج ( 56)
 .102 -101والمماليك، ص  األيوبيون عاشور، ؛ 175-180

 .175، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج ( 57)

 .143 – 138، ص 5الروضتين، ج  الذيل عمىأبي شامة، ( 58)

 .101والمماليك، ص  األيوبيون ؛ عاشور، 205، ص 4ابن واصل، وفرج الكروب، ج ( 59)

 – 100والمماليك، ص  األيوبيون ؛ عاشور، 180 – 179، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج ( 60)
101. 
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 .206، ص 4ابن واصل، وفرج الكروب، ج  (61)

 .386 – 383عاشور، أوروبا، ص ؛ 345، ص 1موك، ج المقريزي، السأنظر : ( 62)

 .152، ص 4العيني، عقد الجمان، ج ( 63)

 .285-284؛ عمران، الحروب الصميبية، ص 102والمماليك، ص  األيوبيون عاشور، ( 64)

 333، 339، ص 1. أنظر : المقريزي، السموك، ج 209، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج  (65)
– 334 ،345 ،346. 

 .284؛ عمران، الحروب الصميبية، ص 206، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج ( 66)

 .293ص ، 7، ج الدوادارى، كنز الدرر( 67)

 .284، ص 7؛ الدوادارى، كنز الدرر، ج 153، ص 4العيني، عقد الجمان، ج ( 68)

أبي شامة،  ؛284، ص7ج  ،ري، كنز الدررادا: الدو ؛ وأنظر 153، 4، عقد الجمان، ج  العيني( 69)
 .102والمماليك، ص  األيوبيون عاشور، ؛ 229، ص 5الروضتين، ج 

 . 346، ص 1المقريزي، السموك، ج ( 70)

 .224 ،219-218 ، ص4أنظر : ابن واصل، مفرج الكروب، ج ( 71)

الروضتين، الذيل عمى أبي شامة،  ؛227 – 225، ص 4أنظر : ابن واصل، مفرج الكروب، ج ( 72)
. أنظر : ابن واصل، مفرج 349، 346، ص 1المقريزي، السموك، ج  ؛227 – 225، ص 5ج 

 .227 – 224، ص 4الكروب، ج 

 349، 1ىـ(، المقريزي، السموك، ج  625)حوادث سنة  479، ص 10األثير، الكامل، ج  ابن( 73)
– 350. 

، ص 4ج ىـ(؛ العيني، عقد الجمان،  625)حوادث سنة  479، ص 10ابن األثير، الكامل، ج ( 74)
 .228، ص 4وأنظر: ابن واصل، وفرج الكروب، ج ؛ 197

، ص 4ىـ(؛ العيني، عقد الجمان، ج  625)حوادث سنة  479، ص 10ابن األثير، الكامل، ج ( 75)
 479، ص 10. ابن األثير، الكامل، ج 228، ص 4وأنظر : ابن واصل، وفرج الكروب، ج ‘ 197
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وأنظر : ابن واصل، وفرج الكروب، ج ‘ 197، ص 4، ج ىـ(؛ العيني، عقد الجمان 625)حوادث سنة  
 .228، ص 4

؛ 354-349 ، ص1المقريزي، السموك، ج ؛ 240-227، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج ( 76)
 .285عمران، الحروب الصميبية، ص 

 .107، 103والمماليك، ص األيوبيين أنظر : عاشور، ( 77)

 .104، صوالمماليك األيوبيون أنظر : عاشور، ( 78)

- 234، ص 4؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج 351، ص 1المقريزي، السموك، ج  أنظر :( 79)
)حوادث سنة  478، ص 10؛ ابن األثير، الكامل، ج 196، ص 4العيني، عقد الجمان، ج ؛ 235
 .293 عمران، الحروب الصميبية، ص؛ ىـ( 625

 .241، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج  أنظر : (80)

 .351، ص 1المقريزي، السموك، ج  (81)

 .106والمماليك، ص  األيوبيون أنظر : عاشور، ( 82)

؛ وأنظر : ابن 351؛ المقريزي، السموك، ص 196، ص 4أنظر : العيني، عقد الجمان، ج ( 83)
 .242، ص 4واصل، مفرج الكروب، ج 

 – 288بية، ص ؛ عمران، الحروب الصمي318 – 317، 3رينسمان، الحروب الصميبية، ج ( 84)
299. 

؛ عمران، الحروب الصميبية، ص 326 – 324، 3أنظر : رينسمان، الحروب الصميبية، ج ( 85)
291. 

 .386؛ عاشور، أوروبا، ص292 – 291أنظر : عمران، الحروب الصميبية، ص  (86)

رنج وأنت وتعمم أني أكبر مموك الف .عتيقك أنا"قولو :  ئمو إلى الممك الكاملرساإحدى جاء في ( 87)
وىذه القدس  .رجعت خائبا انكسرت حرمتيفإن  .وقد عمم البابا والمموك باىتمامي .كاتبتني بالمجيء

فإن رأيت أن تنعم عمي بقصبة  .طائل)دخل( وأنتم قد خربتموىا، وليس ليا  ،فيي أصل دين النصرانية
مل وجاوبو أجوبة غميظة، وباطنيا ك. فالن لو الكالالبمد ليرتفع رأسي بين المموك وأنا ألتزم بحمل دخميا 
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الذىبي، الحافع شمس الدين دمحم بن أحمد، العبر في خبر من غبر، تحقيق أبو ىاجر أنظر :  .(87)نعم"
وجاء ؛ 195دمحم السعيد بن بسيوني زغمول، دار الكتب العممية، بيروت )ب،ت(، الجزء الثالث، ص، 

س لي عما تأمره خروج، وأنت تعمم أني أكبر مموك : " أنا ممموكك وعتيقك، وليفي رسالة أخرى قولو 
البحر، وقد عمم البابا والمموك باىتمامي وطموعي فإن رجعت خائبًا انكسرت حرمتي بينيم، وىذه القدس 
فيي أىل اعتقادىم وضجرىم، والمسممون قد أخرجوىا فميس ليا دخل طائل، فإن رأى السمطان أن ينعم 

دعكور، الدولة . أنظر : ن صدقة منو، ويرتفع رأسي بين مموك البحر"عمي بقبضة البمد الزيارة، فيكو 
أن اإلمبراطور قال وذكر ابن واصل ؛ 245؛ الصالبي، األيوبيون بعد صالح الدين، 201األيوبية، ص 

لألمير فخر الدين : " لوال أني أخاف انكسار جاىي عند الفرنج، لما كمفت السمطان شيئا من ذلك، وما 
نما قصدت حفع ناموسي عندىم"لي غرض في ال ابن واصل، مفرج الكروب، أنظر :  قدس وال غيره، وا 

 .354، ص 4؛ المقريزي، السموك، ج 243، ص 4ج 

، ص 2006دعكور، عرب، الدولة األيوبية، تاريخيا السياسي والحضاري، دار المواسم، بيروت، ( 88)
مالت الصميبية من الرابعة إلى السابعة، األيوبيون بعد صالح الدين والح عمي دمحم، الصالبي،؛ 213

 .245ص  ،2008دار ابن الجوزي، القاىرة، 

 .241، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج ( 89)

 .107والمماليك، ص  األيوبيون أنظر: عاشور، ( 90)

 .234، ص 4، وأنظر ابن واصل، وفرج الكروب، ج 354، ص 1المقريزي، السموك، ج ( 91)

 . 235، ص 4ج الكروب، ج ابن واصل، مفر ( 92)

 .353، ص 1أنظر : المقريزي، السموك، ج ( 93)

؛ ابن واصل، مفرج 205، ص 4؛ العيني ، عقد الجمان، ج 354، ص 1المقريزي، السموك، ج ( 94)
 ، ص4الكروب، ج 

؛ المقريزي، السموك، ج 242-241، ص 4عن ىذه البنود أنظر : ابن واصل، مفرج الكروب، ج ( 95)
 .293عمران، تاريخ الحروب الصميبية، ص ؛ 353، 1

 – 244، 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج .وأنظر : 354 – 353، ص 1المقريزي، السموك، ج ( 96)
 .294 – 293، ص 7ري، كنز الدرر، ج اداو د؛ ال255
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المقريزي مدى األسى الذي حل بالمسممين لضياع بيت المقدس فيقول " فاشتد البكاء وعظم  يصف (97) 
راخ والعويل.....وعظم عمى أىل اإلسالم ىذا البالء. واشتد اإلنكار عمى الممك الكامل، وكثرت الص

: " قال أما ابن األثير ف، 354، ص1الشناعات عميو في سائر األقطار......".المقريزي، السموك، ج 
ألثير، الكامل، ابن ا، فاستعظم المسممون ذلك وأكبروه ووجدوا لو من الوىن والتألم ما لم يمكن وصفو"

ىـ(. )طبعة دار األفكار الدولية، األردن، السعودية، عناية أبو صييب 626)حوادث سنة  1940ص 
ىـ( أخمى الكامل البيت المقدس وسممو إلى األنبرور  126وقال الذىبي : "فييا ) سنة ، ت( الكرمي )ب،

نا إليو راجعون. فكم بين من طيره من الشر  ك ومن أظير الشرك عميو. ثم اتبع ممك الفرنج. فإنا هلل وا 
 .197، 3الذىبي، العبر، ج ، فعمو بحصار دمشق وأذية الرعية"

  .205، ص 4العيني، عقد الجمان، ج ( 98)

  .354، ص 1؛ المقريزي، السموك، ج 207، ص 4العيني، عقد الجمان، ج ( 99)

 .243، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج ( 100)

 ثاء القدس:قيل في ر كان مما ( 101)

 وشمس مبانيه تزول وتغرب عزيز عمينا أن نرى القدس يخرب
 .عمى مثمه تجرى الدموع وتسكب  وقمت له : منا الدموع ألنه  

 .025، ص 4العيني، عقد الجمان، ج 
 : وأورد سبط بن الجوزي، أبياتا من قصيدة في حديثه في جامع دمشق فقال

 ر ما في األرض من صخراتتفاخ   عمى قبة المعراج والصخرة التي   
 .ومنزل وحي مقفر العرصات        مدارس آيات خمت من تالوة 

؛ الدوادارى، كنز 356 – 355، ص 1؛ المقريزي، السموك، ج 206، ص 4العيني، عقد الجمان، ج 
) حوادث  151 – 150، ص 2؛ وأنظر : ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي، ج 295، ص 7الدرر، ج 

 .246 – 245، ص 4ىـ(؛ وأنظر : ابن واصل، مفرج الكروب، ج 626، 625سنة 
 أن فقيرا بات في القدس، فسمع قائال يقول في الميل ىذه األبيات:وروى البعض 

 
 وتهدمت ثم دام هموكي    إن يكن بالشام قل نصيري   
 .سمة العار في حياة المموك   فمقد أصبح الغداة خراب      

  .207ص  ،4العيني، عقد الجمان، ج 
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 .206، ص 4العيني، عقد الجمان، ج ( 102)

 275، ص 7ج  ري، كنز الدرر،ادا؛ الدو 206، ص 4العيني، عقد الجمان، ج ( 103)

 .354، ص 1المقريزي، السموك، ج ( 104)

 .242، ص4ابن واصل، مفرج الكروب، ج ( 105)

 .244 – 243، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج ( 106)

؛ عاشور، 354، ص 7ري، كنز الدرر، ج ادا؛ الدو 407، ص 1مقريزي، السموك، ج أنظر : ال( 107)
 .121 – 120والمماليك، ص  األيوبيون 

 – 118والمماليك، ص  األيوبيون ؛ عاشور، 400 – 399، 1أنظر : المقريزي، السموك، ج ( 108)
 .346؛ عاشور، فايد حماد دمحم، الجياد اإلسالمي عاشور، ص 119

 .419، ص 1.أنظر المقريزي، السموك، ج 419، ص 1لمقريزي، السموك، ج أنظر ا( 109)

"ولما اجتمعت كممة ىؤالء عمى حرب الممك الصالح نجم الدين يقول ابن واصل عن ذلك : ( 110)
أيوب ومباينتو، وعمموا مكاتبتو إلى الخوارزمية، وأنيم ال بد وأن يطرقوا البالد ويجتمعوا مع عساكر 

أنيم ال طاقة ليم بو، صالحوا الفرنج واتفقوا معيم عمى تسميم البيت  وعمموا عمى حربيم،الديار المصرية 
المقدس إلييم، عمى أن يكون الحرم بما فيو من المزارات ليم وعمى تسميم طبرية وعسقالن وكوكب إلييم، 

ىما. وأخذ بيت وأن يأذنوا ليم في عمارتيا. فتسمم الفرنج ذلك كمو وعمروا قمعتي طبرية وعسقالن وحصنو 
األسبتار كوكب وعزموا عمى عمارتيا، ودخل الفرنج القدس، وتسمموا الصخرة المقدسة واألقصى وما في 

أنيم إذا ممكوا الديار المصرية أن يكون  –عمى ما اشتير  -الحرم الشريف من المزارات. وضمنوا لمفرنج 
؛ 332، ص 5اصل، مفرج الكروب، ج ابن و  .ليم فييا نصيب. وجمع الفرنج الفارس والراجل وحشدوا"

. ويقول المقريزي عن ذلك : "...فبعث الناصر داود 345 – 344، ص 7ري، كنز الدرر، ج اداالدو 
والصالح إسماعيل، ووافقا الفرنج عمى أن يكونون ليم عونا عمى الممك الصالح نجم الدين، ووعداىم أن 

ر الفرنج قمعتييما وحصونيما، وتمكن الفرنج من يسمما إلييم القدس وسمماىم طبرية وعسقالن أيضا فعم
المقريزي، السموك، ج الصخرة بالقدس، وجمسوا فوقيا بالخمر، وعمقوا الجرس عمى المسجد األقصى". 

 . 418 – 417 ، ص1

يقول ابن واصل عن ذلك : "وسافرت في أواخر ىذه السنة إلى الديار المصرية. ودخمت البيت ( 111)
بان والقسوس عمى الصخرة المقدسة. وعمييا قناني الخمر برسم القربان. ودخمت المقدس، ورأيت الرى
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الجامع األقصى، وفيو جرس معمق. وأبطل بالحرم الشريف األذان واإلقامة، وأعمن فيو بالكفر، وقدم  
الممك الناصر داود القدس في ذلك اليوم الذي زرت فيو القدس، ونزل غربي القدس، فمم أجتمع بو خيفة 

يصدني عن الوصول إلى الديار المصرية. ووصمت إلى غزة فوجدت بيا بعض عسكر الممك أن 
؛ بن تغري بردي، النجوم 333، ص 5الصالح إسماعيل نازلين بيا" ابن واصل، مفرج الكروب، ج 

أما المقريزي فيقول عن ذلك : "...فبعث الناصر داود والصالح إسماعيل،  .285، ص 6الزاىرة، ج 
نج عمى أن يكونون ليم عونا عمى الممك الصالح نجم الدين، ووعداىم أن يسمما إلييم القدس ووافقا الفر 

وسمماىم طبرية وعسقالن أيضا فعمر الفرنج قمعتييما وحصنوىما، وتمكن الفرنج من الصخرة بالقدس، 
 – 417 ، ص1المقريزي، السموك، ج وجمسوا فوقيا بالخمر، وعمقوا الجرس عمى المسجد األقصى". 

418. 

 .123والمماليك، ص  األيوبيون أنظر:( 112)

 .122والمماليك، ص  األيوبيون أنظر: عاشور، ( 113)

؛ 419، 417، ص 1؛ المقريزي، السموك، ج 354، ص 7الدواداري، كنز الدرر، ج أنظر: ( 114)
 – 122والمماليك، ص  األيوبيون عاشور عاشور، ؛ 343-332، ص 5ابن واصل، مفرج الكروب، ج 

123. 

"وبعث الممك الصالح )إسماعيل( عسكرا إلى غزة، وعزموا عمى : عن ذلك   بن واصلايقول ( 115)
قصد الديار المصرية. ومضى الممك المنصور بنفسو إلى عكا، واجتمع بالفرنج وقرر معيم أن يمضوا 

ري، ادا؛ الدو 333، ص 5ابن واصل، مفرج الكروب، ج  .معو لحرب الممك الصالح فأجابوه إلى ذلك"
 . 420-417، ص 1؛ المقريزي، السموك، ج 354، ص 7كنز الدرر، ج 

 .333، ص 5ابن واصل، ج ( 116)

؛ 353، ص 7ري، كنز الدرر، ج اداالدو ؛ 337-336 ، ص5ابن واصل، مفرج الكروب، ج ( 117)
 .419، ص 1المقريزي، السموك، ج 

 .339، ص 5؛ ابن واصل، ج 420 – 419، ص 1المقريزي، السموك، ج ( 118)

 .122والمماليك، ص  األيوبيون  أنظر: عاشور،( 119)
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 قائمة المصادر والمراجع

 أوال، المصادر 

الكامل في التاريخ،  .ابن األثير، عز الدين أبو الحسن عمي بن دمحم بن عبد الكريم الجزرى الشيبانيـ 1
 ..ىـ1424م/2003رابعة، راجعو وصححو دمحم يوسف الدقاق، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة ال

ابن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسن يوسف. النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة، تحقيق ـ 2
 م.1992ىـ،  1413دمحم حسين شمس الدين، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى، 

دس والخميل، إعداد وتحقيق الحنبمي، أبو اليسر مجير الدين العميمي : األنس الجميل بتاريخ القـ 3
 .م1999ىـ/ الخميل، عمان،  1420ومراجعة عدنان يونس أبو تبانة، مكتبة دنديس،

تحقيق ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان:  ابن خمكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكرـ 4
 . 1989، دار الثقافة، بيروت، 7ج  إحسان عباس،

الجزء السابع الدرر المطموب في ، وجامع الغرر كنز الدرر بن عبد هللا بن أيبك. أبي بكر لدوادارى،اـ 5
 م. 1972ىـ،  1391أخبار بني أيوب، تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور، القاىرة، 

أبي شامة، شياب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراىيم بن عثمان المقدسي الدمشقي الشافعي، ـ 6
بار الدولتين النورية والصالحية، وضع حواشيو وعمق عميو إبراىيم شمس الدين، كتاب الروضتين في أخ

 .م2002-ىـ 1422منشورات دمحم عمي بيضون، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى، 
 .شياب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراىيم بن عثمان المقدسي الدمشقي الشافعي أبي شامة،ـ 7

قرنين السادس والسابع المعروف بالذيل عمى الروضتين، وضع حواشيو وعمق عميو إبراىيم تراجم رجال ال
ىـ،  1422شمس الدين، منشورات دمحم عمي بيضون، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى، 

 . م2002
"النوادر صالح الدين األيوبي  سيرة السمطان الناصر .ابن شداد، القاضي بياء الدين يوسف بن رافعـ 8

الطبعة الثانية،  دمشق، األوائل لمنشر والتوزيع، ،تحقيق أحمد أبيش السمطانية والمحاسن اليوسفية"،
 م. 2000
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الدواداري، أبو بكر عبد هللا بن أيبك. كنز الدرر وجامع الغرر، تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور، ـ 9 
 م. 1972ىـ،  1391القاىرة، 

دمحم بن أحمد. العبر في خبر من غبر، تحقيق أبو ىاجر دمحم السعيد  الذىبي، الحافع شمس الدينـ 10
 بن بسيوني زغمول، دار الكتب العممية، بيروت )ب،ت(.

عقد الجمان في تاريخ أىل الزمان )العصر األيوبي(، الجزء الرابع،  .العيني، بدر الدين محمودـ 11
 -ىـ  1431ق المصرية، القاىرة، تحقيق ودراسة محمود رزق محمود، مطبعة دار الكتب والوثائ

 .م2010
 أبي الفدا، عماد الدين إسماعيل. المختصر في أخبار البشر، المطبعة الحسينية المصرية )ب،ت(.ـ 12
ابن كثير، الحافع عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر.  البداية والنياية، تحقيق عبد هللا بن ـ 13

كز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار ىجر، ىجر عبد المحسن التركي بالتعاون مع مر 
 م. 1998ىـ،  1419لمطباعة، 

المقريزي، تقي الدين أبي العباس أحمد بن عمي بن عبد القادر العبيدي. السموك لمعرفة دول ـ 14
عة المموك، تحقيق دمحم عبد القادر عطا، منشورات دمحم عمي بيضون، دار الكتب العممية، بيروت، الطب

 م.1997ىـ،  1418األولى، 
تحقيق عزيز سوريال ، ابن مماتي، األسعد بن الخطير الميذب ابن مينا المصري، قوانين الدواوينـ 15

 م. 1943مصر،  عطية،
مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق حسنين دمحم . ابن واصل، جمال الدين دمحم بن سالم ـ 16

مطبوعات إدارة إحياء التراث القديم، وزارة التربية  فتاح عاشور،ربيع، مراجعة وتقديم سعيد عبد ال
 ، القاىرة. والتعميم، إدارة الثقافة العامة، المطبعة األميرية

 ب،ت(.ابن الوردي، زين الدين عمر. تاريخ ابن الوردي )ب،ن(، )ـ 17
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 ثانيا، المراجع 
-492ن في زمن الحروب الصميبية )األغا، حسام حممي يوسف، األوضاع االجتماعية في فمسطيـ 1

 1428م(، رسالة ماجستير غير منشورة، الدجامعة اإلسالمية، غزة، 1291-1099ىـ/ 690
 م.المصرية العامة لمكتاب، الطبعة الثانية )ب،ت(، الجزء األول.2007ىـ/

الييئة رينسمان، تاريخ الحمالت الصميبية، من كميرمونت إلى أورشميم، ترجمة نور الدين خميل، ـ 2
رينسمان، ستيفن. تاريخ الحروب الصميبية، المجمد الثالث، القسم األول، مممكة عكا والحمالت الصميبية 

 ىـ.1417م/ 1997المتأخرة، نقمو إلى العربية الباز العريني، بيروت، دار الثقافة، بيروت، 

رابعة إلى السابعة، دار األيوبيون بعد صالح الدين والحمالت الصميبية من ال عمي دمحم، الصالبي،ـ 3
 م.2008ابن الجوزي، القاىرة، 

الطل، عثمان. رؤية تاريخية لقضية القدس في المفاوضات بين صالح الدين األيوبي والممك ـ 4
م، المجمة العربية لمعموم اإلنسانية، 1191 – 1187ىـ /  588 – 583اإلنجميزي ريتشارد قمب األسد : 
 .76 – 39، ص 2014، ربيع 32، السنة 126مي، العدد جامعة الكويت، مجمس النشر العم

عاشور، سعيد عبد الفتاح. األيوبيين والمماليك في مصر والشام، دار النيضة العربية، القاىرة، ـ 5
1996 . 

عاشور، سعيد عبد الفتاح، أوروبا العصور الوسطى : التاريخ السياسي، مكتبة األنجمو المصرية، ـ 6
 .1985الطبعة الخامسة، 

عاشور، سعيد عبد الفتاح. الحركة الصميبية صفحة مشرقة في تاريخ الجياد اإلسالمي في العصور ـ 7
 . 1986الوسطى، القاىرة، مكتبة االنجمو المصرية، الطبعة الرابعة، 

عاشور، فايد حماد دمحم. الجياد اإلسالمي ضد الصميبيين في العصر األيوبي، دار االعتصام، القاىرة ـ 8
 ت(.  )ب،
 ، دار المعرفة الجامعية، القاىرة )ب،1291 – 1095عمران، دمحم سعيد. تاريخ الحروب الصميبية ـ 9

 ت(.

 م.1996غنيم، أسمت، تاريخ الحروب الصميبية، ـ 10
المطوي، دمحم العروسي. الحروب الصميبية في المشرق والمغرب، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ـ 11

 .1982الطبعة الثانية، 
، عالم المعرفة، المجمس الوطني لمثقافة والفنون 149سم، عبده قاسم. ماىية الحروب الصميبية، قاـ 12

 ت(. واآلداب، الكويت، )ب،
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قصة الصراع بين الشرق والغرب خالل القرنين الثاني عشر  ،صالح الدين األيوبي. قمعجي، قدري ـ 13 
 .1992وت، بير  شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر، ،والثالث عشر لمميالد

كموب، فارس. القدس النقطة المركزية في حياة صالح الدين، مجمة دراسات بيت المقدس، العدد ـ 14
 .1998، شتاء 1الثاني، رقم 

مؤسسة فاروق سعد أبو جابر،  ترجمةصالح وسقوط مممكة بيت المقدس، . ستانمي لين بول،ـ 15
 .1999القاىرة،  األىرام لمنشر والتوزيع،

دي، خاشع. عبد دمحم، سوادي. نوري، عبد القادر. تاريخ الوطن العربي والحروب الصميبية المعاضيـ 16
 .1986)ب،ن(، )ب،ت(، الطبعة الثانية، 

ىـ(، 577م/ 1191الصميبي )معركة أرسوف –مؤنس، دمحم أحمد عوض. في الصراع اإلسالمي ـ 17
 م.1987عين لمدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية، مصر، 

 .1979، مصر، دار المعارف، السفن اإلسالمية عمى الحروف المعجم .النخيمي، درويشـ 18
 مطبعة االرشاد،، سياسة صالح الدين األيوبي في مصر والشام والجزيرة .نوري، دريد عبد القادرـ 19

 .1976بغداد، 
 ثالثا، مقاالت عممية 

، مجمة الجامعة اإلسالمية، غزة، ىدنة الرممة والظروف المحيطة بيا : شاىين، رياض مصطفىـ 1
 .2001 ، العدد األول،المجمد التاسع

الطل، عثمان. رؤية تاريخية لقضية القدس في المفاوضات بين صالح الدين األيوبي والممك ـ 2
م، المجمة العربية لمعموم اإلنسانية، 1191 – 1187ىـ /  588 – 583اإلنجميزي ريتشارد قمب األسد : 

 .2014، ربيع32، السنة 126جمس النشر العممي، العدد جامعة الكويت، م

 رابعا، مراجع أجنبية 
1-Ambroise, The crusade of Richard Heart Lion, Translated by Hubert, New 
York, 1943, p429 – 430, Lane pool, Stanley, A History of Egypt in the middle 
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2-H.E. Mayer, The Crusades, translated byGillingham, Oxford, 1972.                     
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