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 هـ066الحملة الصليبية الرابعة 

نظراً لفشل الحملة الصلٌبٌة الثالثة فً استرجاع بٌت الممدس من المسلمٌن أعد البابوي 

حملة أخرى دعا لها البابا انوسنت الثالث وهو الذي لعب دوراً كبٌرا ألعداد الحملة ، تم 

إعداد هذه الحملة فً فرنسان ونالحظ ان هذه الحملة لم تكن شعبٌة ولم تكن حملة أباطرة 

ملة أمراء ساهم فٌها وتولى لٌادتها عدد من البارونات الفرنسٌن وغٌرهم إال إنما كانت ح

أن الغلبة فٌها كانت للعنصر الفرنسً وفً ممدمتهم بلدوٌن التاسع امٌر فالندرزأما عن 

وجهة الحملة فمد ارتؤى بعض النبالء أن تكون وجهتهم بالد الشام لٌشموا طرٌمهم إلى بٌت 

ار األمراء والمادة ارادوا ان ٌتوجهوا نحو مصر بوصفها مركز الممدس مباشرة إال أن كب

المماومة الحمٌمً ضد الصلٌبٌٌن فً الشام ومنها ٌستمد األٌوبٌون مواردهم المالٌة 

 .(1)والبشرٌة فً محاربة الصلٌبٌن 

ولد استعان الصلٌبٌون باألساطٌل اإلٌطالٌة فعمدوا اتفالٌة معهم وذلن لنملهم إلى 

 أن البنادلة طلبوا من الصلٌبٌٌن مهاجمة مدٌنة زارا وهً مدٌنة مسٌحٌة شواطئ مصر إال

فهاجموها ومنحوها للبنادلة ثم دب الخالف بٌن الصلٌبٌٌن والبنادلة اللتسام الغنائم فؤصدر 

البابا أنوسنت لرار الحرمان للحملة بؤكملها إال انه حفك هذا المرار وفرضه على البنادلة 

حدثت ثورة فً المسطنطٌنٌة فخلع اسحاق الثانً وفر ابنه الكسٌوس  فمط ثم فً ألناء ذلن

الى الغرب طالبا المساعدة من البابوٌة ممابل إخضاع الكنٌسة الشرلٌة للبابوٌة وتمدٌم 

 .(2)المساعدة للصلٌبٌٌن فً حملتهم على مصر 

 

 

                                                             

 . 282، ص 2عاشور ، الحركة الصلٌبٌة ، ج  (1)
 . 224، ص  3رانسمان ، تؤرٌخ الحمالت الصلٌبٌة ، ج  (2)



 .إال ان الصلٌبٌٌن انحرفوا عن وجعتهم وتوجهوا إلى المسطنطٌنٌة ألسباب عدة 

 رغبة البابوٌة فمً السٌطرة على الكنسٌة الشرلٌة . -2

سوء العاللة بٌن الصلٌبٌن والبٌزنطٌٌن منذ الحملة الصلٌبٌة األولى واعتبار  -2

البابوٌة والغرب ان الدولة البٌزنطٌة مسإولة عن عرللة جهود الصلٌبٌٌن فً 

 الشرق وعن فشل الكثٌر من الحمالت الصلٌبٌة التً سلكت اراضٌها .

البنادلة لم ٌرغبوا فً التضحٌة بمصالحهم التجارٌة مع مصر خاصة أن العادل  -3

سمح لهم بإلامة نزل لهام فً اإلسكندرٌة وخفف الضرائب كما ان غزو 

المسطنطٌنٌة من ناحٌة أخرى سٌإدي إلى تحمٌك مكاسب جٌدة لهم ولٌتاروا من 

نٌة ومنحها اإلمبراطورٌة التً حرمتهم من امتٌازات تجارٌة فً المسطنطٌ

 .(3)ألعدائهم الجنوبٌٌن 

فانحرفت الحملة الصلٌبٌة الرابعة عن هدفها األساسً فاتجهت ضد المسطنطٌنٌة 

هـ ، فمتلوا ونهبوا وباعوا ما استولوا علٌه إلى 666واستولى عٌلها الصلٌبٌون سنة 

ٌن كما أنهم أحرلوا المسجد الذي كان فً المسطنطٌنٌة وتم اختٌار بلدو(4)المسلمٌن

التاسع كونت فالندرز إمبراطورا وتم تتوجه فً كنٌسة المدٌسة صوفٌا أما منصب 

 .(5)البطرٌن فمد منح ألحد البنادلة وهو توماس موروسٌنً 

فاعتبرت الحملة الصلٌبٌة الرابعة نمطة تحول خطٌرة فً تارٌخ الحروب الصلٌبٌة إذ 

التجارٌة احتلت المكانة فمدن الحماسة الصلٌبٌة واتضح أن المصالح االلتصادٌة و

األولى كما أن هذه الحملة زادت من العداء والبغضاء بٌن الكنٌستٌن الشرلٌة والغربٌة 

وجعلت الطرق البري إلى الشام أصعب مناالً وأشد خطورة على الصلٌبٌٌن من ذي 

 .(6)لبل 
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 وما بعدها . 286، ص  2عاشور ، الحركة الصلٌبٌة ، ج  (3)
 . 278، ص 2أبو شامة ، الروضتٌن فً أخبار الدولتٌن ، ج   (4)
 . 288، ص  2عاشور ـ الحركة الصلٌبٌة ، ج  (5)
 . 229، ص 3رانسٌمان ، تؤرٌخ الحمالت الصلٌبٌة ، ج  (6)



 فان مصر الى التوجه وهو الحمٌمً هدفها ان وانحرافها الرابعة الصلٌبٌة الحملة فشل بعد

ً  مصر واتخذت المرسوم الطرٌك فً التزمت الخامسة الحمل ، وأعد لهذه الحملة  لها مٌدانا

 بداٌة هـ 624 - هـ623 الثالث ومنذ هونرٌوس بعده البابا من وتعهدها الثالث أنوسنت انا

 الصلٌبٌٌن فتجمعت أعداد كبٌرة من البابا لدعوه تلبٌه الشام بالد على تفد الصلٌبٌٌن جموع

 بحمله المٌام حنا الممدس الذي اتحذ من عكا ممرا لمملكة بٌت الممدس اراد بٌت لدى حاكم

 فارس خمسمائة لوامها لوٌه حامٌه فترن  واالستبارٌة الداوٌه ذلن فً واٌده دمٌاط على

سل الملن حنا المسلمٌن أثناء غٌابه فتوجه حنا لدمٌاط وأر لهجوم تعرضها من خوفا

  .(7)الكعبة المسلمٌن وهدم مهاجمة على معه نجاشً الحبشة لٌتعاون

 الضفة الغربٌة على معسكرهم هـ ونصبوا 624 سنه دمٌاط الى الصلٌبٌة السفن وصلت

 حدٌد من سالسل فوجدوا لوٌا تحصٌنا محصنه المدٌنة ان وجدوا المواجهة لدمٌاط للنٌل

 برج الى اضافه  (8)من عبور أرض مصر  لتمنع المراكبمجرى النٌل   بعرض تمتد ان

 . (9)وسط مجرى النهر لحماٌة المدٌنة  المسلمون بناه حصن بمثابه وهو السلسلة

 دمٌاط لبالة  الصلٌبٌٌن بنزول مصر حكم فً والده عن نائبا كان الكامل الذي علم ولما

لد  الصلٌبٌٌن وكان العادلٌة دمٌاط عند جنوب معسكره والامه جٌشه راس على اسرع

 ان الى اآلالت أبراج لتمكنوا طرٌك عن السلسلة برج أشهر مهاجمة ثالثة لمده حالوا

مجرى النهر فدخلت سفن  تعترض الحدٌد التً سالسل ولطع علٌه االستٌالء من تمكنوا

 . (10)الصلٌبٌٌن 

 الكامل فلجؤالصلٌبٌٌن لطعوه  لكن المجرى بعرض عظٌم جسر الامة الكامل وحاول

 .(11)عدة مراكب واغرلها فً النٌل لتعٌك تمدم السفن الصلٌبٌة  خرق الى

لكن الصلٌبٌون تمكنون من التغلب على هذا العائك فلجؤوا الى خلٌج ٌسمى األزرق 

فحفروه حفرا عمٌما وتمكنوا من دخول النٌل وكانت لد وصلتن أمدادات للصلٌبٌٌن ومن 

 .(12)مندوبا عن الباباضمنها الكاردٌنال بل جٌوس 

                                                             

 . 223، ص2عاشور ، الحركة الصلٌبٌة ، ج  (7)
 . 288، ص 3الممرٌزي ، السلون ، ج  (8)
 365، ص 2ابن األثٌر ، الكامل فً التؤرٌخ ، ج  (9)
  269، ص 2ابو شامه ، الروضتٌن فً أخبار الدولتٌن ، ج   (10)
  25، ص  4روب ، جابن واصل ، مفرج الك  (11)
 . 225، ص 2عاشور ، الحركة الصلٌبٌة ، ج  (12)



حاول الملن المعظم صرف انظار الصلٌبٌٌن عن مصر فهاجم لٌسارٌة و الملن 

 . (13)األشرف موسى هاشم الصلٌبٌٌن فً طرابلس

وأثناء تصدي العاجل للصلٌبٌٌن حالو احد لادته عماد الدٌن أحمد بن علً المعروف 

نجا من هذه المإامرة ودبر ابن  بابن المشطوب تدبٌر مإامرة لمتله إال أن الملن العادل

المشطوب مإامرة أخرى ضد الكامل بعد تولٌه حكم مصر لعزله وتولٌه الفائز بن العادل 

حكم مصر لكن محاولته باءت بالفشل بعد لدوم الملن المعظم من الشام إلى مصر 

 .(14)لمإازرة الكامل ، كما لام لام المعظم بنفً ابن المشطوب الى 

مهاجمة معسكر الصلبٌٌن فً بورة لبالة دمٌاط إال أن الصلٌبٌٌن صمدوا ثم لام الكامل ب

بوجه المسلمٌن فؤضطر الكامل الى التراجع وزاد من سوء المولف أن البدو استفادوا من 

حالة الفوضى بعد نزول الصلٌبٌٌن الدلتا فمطعوا الطرق وأغاروا على المرى ونهبوا 

 .(15)لفرنج وأفسدوا فكانوا أشد على المسلمٌن من ا

ثم تمدم الجٌش اإلسالمً لمهاجمة الصلٌبٌٌن واستبسلت دمٌاط فً الدفاع عن فصمدت 

ولاومت الحصار الصلٌبً تسعة اشهر رلم محاوالت الصلٌبٌٌن فً االستٌالء  عللٌها 

وارسل الكامل بطلب المساعدة إلى إنحاء العالم اإلسالمً وبخاصة الخلٌفة العباسً 

صر فؤن الفرنج متى تملكوا مصر ال ٌمتنع علٌهم شً وٌحثهم على الجهاد وإغاثة أهل م

 .(16)من الممالن بعدها 

فوصلت إمدادات لمصر من حماة وحلب للكامل كما وصلت إمدادات للصلٌبٌٌن من 

الغرب ومن لبرص هذه اإلمدادات عززت مركز الصلٌبٌٌن أمام دمٌاط األمر الذي جعل 

بٌت الممدس باستثناء حصن الكرن  الكامل ٌمدم عرض للصلٌبٌٌن ٌمضً بؤحٌاء مملكة

ووادي عربة غً إعادة بٌت الممدس إلى ما لبل حطٌن ممابل جالء هم عن مصر ولعل 

سبب لٌام الكامل بذلن ٌعود إلى تمدم جٌوش المغول وتهدٌدهم لألمارة الخوارزمٌة 

                                                             

 . 225،ص2أبو شامه ، الروضتٌن فً أخبار الدولتٌن ، ج  (13)
 . 236، ص 6ابن تعزي بردي ، النجوم الزاهرة ، ج  (14)
 . 622، ص26ابن األثٌر ، الكامل فً التارٌخ ، ج  (15)
 . 295، ص 3الممرٌزي ، السلون ، ج  (16)



ومحاصرة الصلٌبٌٌن لدمٌاط مما أثار مخاوفة إال أن بالجٌوس المندوب البابوي رفض 

 .(17)لن رغم موافمة لائد الحملة حنادي برٌن على ذلن ذ

ثم لام الصلٌبٌون بمهاجمة معسكر المسلمٌن لكنهم باءوا بالفشل وبعدها عرض الكامل 

على الصلٌبٌن ما كلن عرضه سابما خاصة بعد انخفاض منسوب نهر النٌل وانتشار 

 .(18)المجاعة فً مصر

مولف حامٌة دمٌاط ورغم محاولة الكامل  أثناء ذلن وصلت اإلمدادات للصلٌبٌٌن فساء

بؤمداد الحامٌة بخمسمائة من ممالٌكه أضافه إلى المعونة لكنه لم ٌفلح إذ ولعت هذه النجدة 

 .(19)بٌد الصلٌبٌن فاستولوا على المإن ولتلوا الرجال 

وبعد حصار تسعة اشهر لم تستطع دمٌاط مواصلة الدفاع فدخلها الصلٌبٌٌن سنة 

كما أنهم بعد استٌالئهم علٌها بالغوا فً  (20)الكثٌر من أهلها واسروا آخرٌن هـ فمتلوا 625

 .(21)تحصٌنها واسكنوا فٌها جالٌة من الغربٌٌن وجعلوا جامعها كنٌسة 

 أبرز اسباب سقوط دمياط

االضطرابات التً أثارها األعراب الماطنٌن فً الدلتا فمطعوا الطرف ونهبوا  -2

 الموافل واألسواق .

 الجٌوش الصلٌبٌة وتوالً وصول اإلمدادات للصلٌبٌٌن من الغرب .كثرة  -2

 وفاة الملن العادل وما أعمب وفاته من انمسامات داخل البٌت األٌوبً . -3

محاولة اغتٌال الملن العادل من لبل ابن المشطوب أحد لادته العسكرٌٌن أثناء   -4

المغول فً  تصدٌه للصلٌبٌٌن ومحاولة عزل الكامل وتولٌه أخٌه الفائز وصول

 المشرق

لم ٌكنف الصلٌبٌون باستٌالئهم على دمٌاط بل أعدوا العدة الحتالل الماهرة فنمل الكامل 

 .(22)معسكره الى طلخا حٌث اطلك على هذه الملعة اسم المنصورة 

                                                             

 .226، ص2عاشور ، الحركة الصلٌبٌة ، ج  (17)
 . 29، ص4ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج  (18)
 .238، ص6ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ، ج  (19)
 . 624،ص  26ابن األثٌر ، الكامل فً التارٌخ ، ج  (20)
 . 227، ص2أبو شامه ، الروضتٌن فً أخبار الدولتٌن ، ج   (21)



حاول الكامل مراسلة الصلٌبٌٌن مجددا عرضة علٌهم لكنهم رفضوا هذا العرض 

مع المسلمٌن من أسوان و سائر نواحً مصر ولدمت ولرروا المسٌر الى الماهرة فاجت

النجدات للكامل من بالد الشام حٌث اجتمع المعظم واألشرف والكامل فً المنصورة 

اما الصلٌبٌون استعدوا هم أٌضا  (23)ومعهم خلف عظٌم استعدادا لمواجهة الصلٌبٌٌن

نزلوا فً منطمة فوصلت لهم اإلمدادات من الغرب فخرج الجٌش الصلٌبً لاصدا الماهرة ف

تحٌط بها المٌاه من ثالث جهات تسمى بالجزٌرة وكان الولت آنذان شدٌد الحر إضافة 

 .(24)غلى ارتفاع فٌضان نهر النٌل 

كما ان المسلمٌن لعوا السدود فغرق أكثر األرض المحٌطة بهم فؤراد الصلٌبٌون 

االرتداد الى دمٌاط لكن الكامل أنول الفً فارس مع االف من العربان فً شارمساح لمطع 

طرٌك الصلٌبٌٌن غلى دمٌاط فمطعوا علٌهم طرٌك الرجعة فطلب آنذان الصلٌبٌون الصلح 

اط والجالء عنها والعودة غلى أوربا ممابل الخروج من فعرضوا على الكامل تركهم دمٌ

المؤزق الذي ولعوا به لبل الكامل هذا العرض طلب ان ٌبعث إلٌه الصلٌبٌٌن رهائن من 

ملوكهم ٌمكثوا لدٌه حتى ٌسلموا دمٌاط فوافك الصلٌبٌون على ذلن وارسلوا للكامل 

الكامل الٌهم أبنه  عشرٌن من كبرائهم على رأسهم حنادي برٌن وبالجٌوس  وأرسل

 .(25)هـ 628الصالح نجم الدٌن مع عدد من خواصه وبعدها دخل الكامل دمٌاط سنة 

 هـ 026الحملة الصليبية السادسة 

بعد فشل الحملة الصلٌبٌة الخامسة فً احتالل الماهرة  ساء مولف الصلٌبٌٌن فً الشام 

فوجهوا أنظارهم إلى البابوٌة إلرسال حملة تساندهم أثناء ذلن حدث خالف بٌن البابا 

الثالث واإلمبراطور األلمانً  فرٌدرٌن الثانً ألن األخٌر تعهد بإرسال حملة  انوست 

 ر بوعده .ولٌادتها ولكنه لم ٌب

وفً الجانب اإلسالمً الخالف كان لد دب بٌن الكامل والمعظم وذلن بسبب ما لام به 

خطر المعظم استنجد  فإزاءالمعظم من مهاجمة حماة واالستٌالء على بعض أجزاءها 

                                                                                                                                                                              

 . 33،ص4أبن واصل ، مفرج الكروب ، ج  (22)
 . 228،ص  2أبو شامه ، الروضتٌن فً أخبار الدولتٌن ، ج  (23)
 . 242، ص6ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ، ج  (24)
 . 229، ص2أبو شامه ، الروضتٌن فً أخبار الدولتٌن ، ج  (25)



الكامل باإلمبراطور فرٌدرن الثانً وأرسل إلٌه مبعوثه فخر الدٌن ٌوسف فاستمبله 

دروه سفٌرا الى الكامل ولد جرت بٌن الطرفٌن مراسالت علمٌة اإلمبراطور الذي أرسل ب

حٌث عرف عنها حبها للعلم وتشجٌعها للعلماء واألدباء وكان اإلمبراطور ٌتمن اللغة 

العربٌة وٌتذوق الشعر العربً وٌسمعه إضافة إلى اتمانه لست لغات أخرى اجتمعت 

طور مهدد من البابا الذي اصدر مصلحة الطرفٌن فالكامل مهدد من أخٌه المعظم واإلمبرا

بحمه لرار الحرمان وهو جرٌجوري التاسع وسبب ذلن المرار ٌعود إلى مماطلة 

اإلمبراطور بتنفٌذ وعده فً تنفٌذ حملة صلٌبٌة إضافٌة الى تخوف البابا من سٌاسة 

 .(26)فردرٌن الثانً فً إٌطالٌا 

لمعظم صاحب دمشك فما وصل اإلمبراطور فرٌدرٌن الثانً إلى الشرف وجد أن ا

ومصدر الخطر على الكامل توفً فلم ٌكن هنالن حاجة للكامل لالستنجاد به  فتحٌر 

اإلمبراطور وخاصة أنه كان مطرود من الكنٌسة إضافة إلى أن البابا أرسل الرسل 

والخطابات إلى الكامل ٌحرضه على عدم تسلٌم بٌت الممدس لإلمبراطور كما اشاعت 

اإلمبراطور األلمانً أثناء ذلن لم ٌكن بإمكان اإلمبراطور سوى البابوٌة بٌانا بموت 

التفاوض مع الكامل خاصة أنه لدم مع لوة للٌلة والصلٌبٌون فً الشام لم ٌمدوه بالمساعدة 

لكونه مطرود من الكنٌسة عندئذ ارسل اإلمبراطور سفارة من رسولٌن إلى الكامل تحمل 

وأوضح اإلمبراطور بؤنه لٌس طامعا فً بٌت هدٌا نفٌسة وتطلب من تسلٌم بٌت الممدس 

 .(27)الممدس وإنما جاء إلى بالد الشام حفاظا على ناموس الفرنج 

لكن الكامل رفض تسلٌمه مدٌنة المدس إزاء ذلن ازداد مولف اإلمبراطور األلمانً 

سوءاً إذ هبت عاصفة دمرت معظم سف التموٌن الراسٌة فً البحر فلجؤ اإلمبراطور إلى 

استعطاف الكامل فؤرسل له رسالة ذكر فٌها بؤنه مملوكة وأنه أكبر ملون البحر فنجح 

هـ ، نص 626فتم عمد صلح بٌن الطرفٌن فً ٌافا سنة فرٌدرٌن بكسب استعطاف الكامل 

عمد الصلح على أن ٌسلم بست الممدس للصلٌبٌٌن وكذلن الناصر وتبٌن وصٌدا وان ٌسمح 

للمسلمٌن بدخول مدٌنة لحم التً سلمت للصلٌبٌٌن وان ٌبمى مسجد عمر بن الخطاب على 
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عاد بعض المدن الساحلٌة وضعه وأال ٌمٌم الصلٌبٌون فً بٌت الممدس اي تحصٌنات وأن ت

 .(28)للصلٌبٌٌن ومن ثم دخل اإلمبراطور المدس وتوج      ملكاً 

أثار دخول الصلٌبٌٌن بٌت الممدس موجة استٌاء لدى المسلمٌن حتى ان الكثٌر من 

 .(29)المضاة والعامة توجهوا إلى معسكر الكامل وشرعوا باألذان وبعضم الام المآتم 

ة ٌافا التً تضمنت أٌضا ان ٌتم عمد الصلح لمدة عشرة كما لابل الصلٌبٌون معاهد

 .(30)سنوات باالستٌاء ألنهم وجدوا أن المسلمٌن احتفوا بالمسجد األلصى ولبة الصخرة 

وبعد ان استمرت األمور لفررٌن وصلت أنباء من أوربا بمٌام الجٌوش البابوٌة 

لف حنادي برٌن مع البابا باالعتداء على أراضً اإلمبراطور وممتلكاته فً إٌطالٌا وتحا

 .(31)فابحر اإلمبراطور من عكا إلى لبرص التً لضى فٌها اٌام ثم توجه إلى إٌطالٌا 

 هـ042الحملة الصليبية السابعة 

تزعم هذه الحملة لوٌس السابع ملن فرنسا ولكن  لبل الحدٌث عن تفاصل الحملة لبد  

لهجري إذ شهدت أوربا من التعرف على أوضاع أوربا فً منتصف المرن السادس ا

نهضة كبٌرة دعت بالمجتمع األوربً إلى التفكٌر بؤهداف جدٌدة ، فمد شهدت نمو المدن 

وتضخم النشاط  االلتصادي ونمو الملكٌات وازدٌاد نفوذ الملون  على حساب أمراء 

األلطاع وظهرت المذاهب الهرطمٌة التً انتمدت الكنٌسة فبدأت نمل سلطة الكنٌسة على 

 ع األوربً .المجتم

أما الشرف فمد أرسل بطرق بٌت الممدس سفاره إلى الغرب األوربً ٌطلب المعونة 

فعمد أزاء ذلن فجمع لٌون الذي لرر إنفاذ حملة صلٌبٌة إلى الشرق ، وكان لوٌس السابع 

لد اصٌب بمرض فنذر أن عوفً أن ٌموم بحملة صلٌبٌة إلى الشرق فجاءت الفرصة 

تغرق اعدادها ثالث سنوات ولد اتخذت الحملة طابعا فرنسٌا إ أن مواتٌة له فاعد حملة اس
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ملكها ومن شارن بها من الفرنسٌٌن ولد اٌد امبراطور ألمانٌا فرٌدرٌن الثانً  هذه الحملة 

 .(32)وعمل على تموٌنها 

اال ان فرٌدرٌن ارسل رسوال إلى الملن الصالح ٌحذره من هذه الحملة إذ كان هدف 

ه إلى مصر ولعل المعاملة والعاللات الطٌبة مع الملن الكامل هً التً لوٌس التاسع التوج

 .(33)دفعت فرٌدرٌن إلى إرسال الرسل إلى الملن الصالح وتحذٌره 

وصلت حملة لوٌس التاسع إلى لبرص ولد الام فً لبرص مدة من الزمن للراحة 

ولتؤمٌن ما ٌلزم من مإن وامدادات ولد عمل أثناء إلامته على االتصال بحاكم أرمٌنٌة 

بطلب المدد واتصل ببعض فرق االستبارٌة والداوٌة وعمل على التوفٌك بٌن البٌازنة 

 .(34)والجنوبٌن فً عكا 

س التاسع بعدها غلى مصر فً الولت الذي كان هنان نواع فً البٌت ثم توجه لوٌ

األٌوبً بٌن الناصر ٌوسف ملن حلب واألشرف موسى ملن حمس أما الصالح أٌوب فمد 

أرسل حملة بمٌادة فخر الدٌن بن شٌخ الشٌوخ السترداد حمس من الصلٌبٌٌن ولما علم 

و الصلح الذي توسط فٌه الخلٌفة بتوجه الصلٌبٌٌن إلى مصر عمد الصلح مع ملن حلب وه

 . (35)العباسً على أن تستمر حمس بٌد  الحلبٌٌن 

وصل لوٌس التاسع إلى دمٌاط ولد ارسل رسائل التهدٌد والوعٌد إلى الملن الصالح 

إال أن الملن الصالح كان لد استغل المدة التً لضاها لوٌس التاسع فً لبرص  (36)أٌوب 

فوجد لوٌس ان دمٌاط  (37)ن دمٌاط باآلت والذخائر وهً ثمانٌة اشهر فاستعد أن شح

محصنة وأن الجٌش األٌوبً ٌحول دون نزول الموات الصلٌبٌة إلى البر فنزل على الضفة 

الغربٌة للنٌل لبالة دمٌاط فولع صدام بٌن المسلمٌن والصلٌبٌٌن فتمكن الصلٌبٌٌن من 

مسلمٌن ( خاضت فً مٌاه التفوق على المسلمٌن لكثرة عددهم وألن الخٌول ) خٌول ال
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النٌل ولتل عدد من أمراء المسلمٌن منهم نجم الدٌن بن شٌخ اإلسالم وصارم الدٌن ازبن 

 .(38)أما فخر الدٌن بن شٌخ الشٌوخ فعبر مع رجاله لٌالً إلى الضفة الشرلٌة      للنٌل 

هذه الهزٌمة أثرت بشكل كبٌر على معنوٌات حماة المدٌنة فولوا األدبار وبالتالً دخل 

لوٌس التاسع إلى دمٌاط واستولى على ما فٌها من اآلالت الحربٌة واأللوات فحول 

الصلٌبٌون جامعها إلى كنسٌة سمٌت باسم كنٌسة رمٌم العذراء ووضعوا علٌها بطرٌما 

لرابة خمسة أشهر فً دمٌاط مما أعطى للمسلمٌن فرصة كاثولٌكٌا ومكث لوٌس التاسع 

طٌبة إلعادة جٌوشهم واالستعداد إضافة إلى أن الجٌش الصلٌبً اعتراه الخمول والفساد 

وأثناء ذلن كان لوٌس ٌنتظر وصول اإلمدادات من أوربا ، أما الملن الصالح اٌوب فمد 

رهم فامر بشنمهم عن آخرهم ولد عالب أمراء بنً كنانه المكلفٌن بالدفاع عن دمٌاط لفرا

 .(39)لضى الملن ساعاته األخٌر ٌنظم دفاعات المسلمٌن الى أن توفً فً المنصورة 

وفاة الملن الصالح أٌوب فً ذلن الولت كانت تمثل خسارة كبرى  لعدم وجود من ٌحل 

محله فً حكم البالد إضافة إلى الى الخطر الصلٌبً إال ان زوجة الملن الصالح وفاته 

وارسلت الى توران شاه  ابن الملن الصالح وهو صاحب حمس كٌفا اال أن خبر وفاة 

الملن الصالح تسرب لذا اسرع لوٌس التاسع إلى المهاجمة حتى ٌتمكن من انوال ضربة 

 .(40)بالمسلمٌن لبل وصول توران شاه لكنه لم ٌفلح

الصلٌبٌٌن عندئذ ألام المسلمٌن معسكرهم فً المنصورة وبدأ بشن الهجمات على 

وعسكر آنذان لوٌس التاسع عشر فً مولع شار مساح اال ان الصعاب ما لبث ان واجهت 

لوٌس التاسع فمد حصر فً منطمة تغمرها المٌاه وبدأ الصلٌبٌون ٌعبرون اشمون من 

مخاصة سلمون دلهم علٌها اهلها وكان أغلبهم من غٌر المسلمٌن وكان روبرت ارنو لد 

ه أشمون دون ان ٌنظروا عبور بمٌة الجٌش الصلٌبً واثناء ذلن ارتكب خطؤ فادحا بعبور

تولى لٌادة الجٌوش اإلسالمٌة بٌبرس البدلداري الذي خاض معركة المنصورة مع 

المسلمون من تحمٌك نصر مإزر على الصلٌبٌٌن ولتل عدد كبٌر منهم ومن بٌنهم روبرت 

جسر من الصنوبر عبر علٌه  دي أوتوا أخو لوٌس التاسع أما لوٌس فمد جزع لذلن وألام
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النٌل ولد ولعت معركة بٌن الطرفٌن أضطر فٌها المسلمون إلى التراجع إلى المنصورة 

(41). 

أزداد مولف الصلٌبٌن سوءا بعد أن للت المإن وفمدوا عدداً كبٌراً  من فرسانهم إضافة 

عودة إلى إلى انتشار األمراض فؤدرن لوٌس استحالة الزحف الى الماهرة فبدأ بفكر بال

دمٌاط ولكن أزداد مولفهم سوءاً إذا لطعت المواصالت بٌنهم وبٌن لاعدتهم فً دمٌاط فبعد 

أن كانت السفن الصلٌبٌة تسٌطر على مٌاه النٌل بٌن دمٌاط واشمون تمكن توران شاه من 

بناء سفن وشحنها بالمماتلٌن ووجها الى سفن الصلٌبٌٌن وبذلن لطع الطرٌك على السفن 

 .(42)واستولت سفن المسلمٌن على المراكب الصلٌبٌة  الصلٌبٌة

لما أحس لوٌس التاسع بخطورة مولفه أرسل الى توران ٌعرض علٌه تسلٌمه بٌت 

الممدس للوٌس ممابل ترن لوٌس لدمٌاط ولكن توران شاه  رفض ذلن ودرات رحى 

لملن لوٌس معركة عنٌفة بٌن الطرفٌن هزم بها الصلبٌٌن واسر عدد كبٌر منهم من بٌنهم ا

التاسع الذي أطلك توران شاه سراحه بعد أن دفع الجزٌة لنفسه ولجٌشه وتعهد باال ٌحارب 

 .(43)مات هنان  اذالمسلمٌن ثم ذهب إلى تونس وفٌها فرنسا 
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