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 هجريه 685 الثالثة الحملة الصليبية

 لبل من الممدس بٌت تحرٌر فً فعال كردي اوروبا من خرجت لد الحملة هذه كانت

 وحثهم والمانٌا وفرنسا انجلترا ملون دعوه امر الثالث كلٌمنت البابا تبنً فمد المسلمٌن

 فرنسا ملن ثانً هنري انجلترا ملن خرج وبالفعل المسلمٌن بمحاربه جٌوشهم ارسال على

 ابنه فخلفه توفً ان ٌلبث لم الثانً هنري ان اال الشام الى متوجهٌن اؼسطس فٌلٌب

 رأس هـ على 586 سند هٌنً فً فرنسا ملن مع رٌتشارد وابحر االسد للب رٌتشارد

 (1) لد كان الملكٌن الملكٌن هذٌن ان كما صملٌة فً المذكورة السنه فمضوا شتاء جٌشهما

 هذه وعرفت الصلٌبٌة الحرب فً رعاٌاهم من ٌشترن من لم كل على ضرٌبه فرضا

 . (2)الدٌن صالح  بعشور الضرٌبة

 على فردرٌن أمٌر سوابٌا فرٌد ابنه مع بربروسا  فمد  تحركه المانٌا امبراطور أما 

 عبر المسطنطٌنٌة الى البري الطرٌك محارب 0111 حوالً عدده كبٌر جٌش منظم راسً

 بسبب أنجلٌوس اسحات بٌن البٌزنطً اإلمبراطور اظهره الذي العداء ان هنؽارٌا اال

 ومراسله والنورمان أعداء البٌزنطٌٌن بربروسا فرورٌن بٌن لائم كان الذي التحالؾ

 ان كما بمدوم جٌوش امبراطور المانٌا  واعالمه لصالح الدٌن البٌزنطً اإلمبراطور

 .(3) الشام الى وصل الصؽرى اسٌا واجتاز الوصول من تمكن لد االخٌر

بعض المراكز التً خشً  أخال صالح الدٌن دمر الشام باتجاه هذا  التمدم االلمانً اما

 صٌداولٌسارٌة وهدم سور  وارسون  فهدم  سور طبرٌة  وٌافا لها الصلٌبٌٌن احتالل

 الى توجهه اثناء فٌلٌفة نهر االلمانً الجٌش عبر ان ما ولكن بٌروت اهلها لى ونمله وجبل

  .(4)أدنه وانطاكٌا ؼرق اإلمبراطور األلمانً 

                                                             

 . 9، ص  3رانسٌمان ، تأرٌخ الحروؾ الصلٌبٌة ، ج  (1)
 .006، ص2عاشور ، الحركة الصلٌبٌة ، ج  (2)
 . 051، ص2أبو شامه ، ، الروضتٌن ، ج  (3)
 .05، ص  3رانسٌمان ، تأرٌخ الحروؾ الصلٌبٌة ، ج  (4)



 السٌطرة عن اإلمبراطور ابنه وعجزه االلمانً الجٌش نظام وبؽرق اإلمبراطور أختل 

 الى فردرٌن فمد توجه اما اوروبا الى عاد جٌش فً االمراء معظم ان كما الجند على

 .(5)حصارها فً الصلٌبٌة الموات لمشاركه عكا الى توجه ومنها انطاكٌا

أسٌرا لدى صالح الدٌن منذ  أما بالنسبة للصلٌبٌٌن فً الشام فمد كان جاي لوزجنان

معركة حطٌن إال أن صالح الدٌن أطلك سراحه بعد أن تعهد بأن ال ٌشهر بوجهه سٌفا أبدا 

 .(6)وٌكون مملكوه 

ولما لم ٌستطع لوزجنان الدخول الى صور فكر فً ؼزو عكا ولم ٌلبث ان جمع عند 

ٌعا الى عكا طرابلس كل ما أمكن جمعه من فرسان الصلٌبٌٌن وتمدم على رأسهم جم

 .(7)هـ وسلن الطرٌك الساحلً وكانت سفنهم تحمل أسلحتهم وزادهم  585أواخر سنة 

أما صالح الدٌن فمد كان ٌحاصر للعه شمٌؾ  فلما سمع أن لوزجنان فً طرٌمه الى 

عكا ظن أن األمر خدعة لجعله ٌترن حصاره للشفٌك إال ان الصلٌبٌٌن وصلوا عكا فعال 

 .(8)وحاصروها

ا الخطر استدعى صالح الدٌن بعض الموات اإلسالمٌة من الجلٌل أما لوزجنان إزاء هذ

فإنه ألام معسكره على ممربة من عكا ؼولؾ كل المصلٌن أما صالح الدٌن فمد عسكر 

 .(9)على تل كٌساره وتل العٌاضٌة 

كما ان الصلٌبٌٌن تناسوا خالفاتهم فاحتشدوا عند عكا وبلػ عدد أكثر من عشرٌن الؾ 
صول كونراد من صور والجنوبٌٌن واأللمان فاحتشدوا للثأر مما حل بالصلٌبٌٌن مع و

 .(10)على ٌد صالح الدٌن فً حطٌن 
إال أن صالح الدٌن إزاء ذلن بدأ ٌهاجم الصلٌبٌٌن المحاصرٌن لمدٌنة عكا كما تمكن 

ان ٌوصل اإلمدادات إلى عكا عن طرٌك البحر وارسل الى حكام المسلمٌن ٌدعوهم 

هـ عماد الدٌن األرتمً صاحب دارا وأرسل الخلٌفة العباسً  586للجهاد فاجتمع لدٌه سنة 

ومعه إال أن الحصار والحرب أضافة الى وصول عماد من جانبه الشرٌفك فخر الدٌن 

                                                             

 . 059، ص 2أبو شامه ، الروضتٌن ، ج  (5)
 . 053ابن شداد ، النوادر السلطانٌة ، ص  (6)
 ابن األثٌر ، الكامل فً التأرٌخ .  (7)
 . 053شداد ، النوادر السلطانٌة ، ص ابن  (8)

 

 . 061ابن شداد ، النوادر السلطانٌة ، ص  (9)
 .025، ص 2عاشور ، الحركة الصلٌبٌة ،ج  (10)



الدٌن زنكً بن مودود صاحب سنجار وسنجر شاه بن سٌؾ الدٌن ؼازي بن مودود 

 .(11)صاحب الجزٌرة وصاحب الموصل خرم شاه وصاحب اربن زٌن الدٌن ٌوسؾ 

 من المساعدة الموحدٌن لطلب سفاره فأرسل المؽرب حكام من المعونة طلب انه كما

 مٌاه االٌطالٌٌن فً لعرللة نشاط أسطوالا  االخٌر فأرسل المؤمن عبد بن ٌعموب ٌوسؾ أبً

  .(12)المتوسط  البحر

عن  تسفر لم عند عكا ولكنها والصلٌبٌٌن المسلمٌن الطرفٌن بٌن صدامات جرت عدة

مما  الجانبٌن كال من المتلى من العدٌد سموط من الرؼم على نصر حاسم ألي من الطرفٌن

الدفاع عن  فً استبسلت لد اإلسالمٌة الحامٌة كانت واالمراض األوبئة انتشار أدى الى

 فلٌب أؼسطس وصول ولكن الصلٌبٌٌن صفوؾ فً ذلن اثناء حدث انشماق ان المدٌنة كما

فمد  المسلمٌن معسكر أمام الحصار مواصلة على الصلٌبٌٌن عزٌمة لوى هـ  587 سنه

  .(13)الموصل وصاحب رسنجا ضجروا من كثرة المتال فرحل صاحب

فمد  اإلسالمٌة عكا حامٌه رٌتشارد أما بوصول لوة الصلٌبٌون ازداد االثناء هذه فً

على  هجماتهم الصلٌبٌون الكثٌفة وبالفعل بدأ  الصلٌبٌة المجموعة ضؽط أمام ساء مولفها

 استمرت فمد ضروب باالستبسال والشجاعة عكا حامٌه هـ ، ولد لدمت 587 عكا سنة

 من األمور ٌرالب فكان الدٌن صالح اما لرالوش لٌاده تحت الصلٌبٌٌن وجه فً صامدة

جثث  كثره بسبب األوبئة لتفشً سفرعم ثم الخروبة التً انسحبت الٌها نتٌجة عند مركزه 

 .(14)لعكا  المحاصرٌن الصلٌبٌٌن فً معاركه ضد المتلى

 الصلٌبٌٌن ولكن عكا عن لصرفهم الصلٌبٌٌن بشن هجمات على الدٌن صالح ثم لام

ذلن ،   هجومهم فً شًء أي تحمٌك فً فشلوا لكنهم و الدٌن صالح معسكر هاجموا

حاول صالح الدٌن مساندة حامٌة عكا فأرسل سفٌنة محملة بالمؤمن عبر البحر لعكا لكن 

الى انحراؾ سفٌنتهم حتى ال ٌستفاد  فاضطر من فٌها  الصلٌبٌٌن حاصرتها سفن

د فمد راسل صالح الدٌن وطلب االجتماع به ومما ٌشار إلٌه من الصلٌبٌون . أما رٌتشار

                                                             

 أبو شامه ، الروضتٌن ، أخبار الدولتٌن .  (11)
 .070، ص2أبو شامه ، الروضتٌن ، ج  (12)
 .015، ص 2الممرٌزي ، السلون ، ج  (13)
 . 253ابن شداد ، النوادر السلطانٌة  ،ص   (14)



أخالق وكرم المائد صالح الدٌن أنه أرسل الى رٌتشارد أثناء مرضه فاكهة وثلج حتى 

 .(15)شفً 

ولكن الصلٌبٌٌن ما لبثوا ان عادوا هجماتهم الى المدٌنة فلما بلػ العجر من الحامٌة 

بعدم ممدرتهم على المواصلة فً الدفاع  فطلبوا أرسلوا رسالة الى صالح الدٌن ٌعلموه 

 .(16)منه ان لم ٌستطع ان ٌبعد الصلٌبٌٌن عنهم فسٌطلبون األمان وٌسلموا المدٌنة

لم تفلح الهجمات الموٌة التً شنها صالح الدٌن على جٌوش الصلٌبٌٌن فً إنماذ عكا 

هكاري فلما ساءت أوضاع الحامٌة اضطر لرالوش وسٌؾ الدٌن علً بن احمد ال

المنطوب الى االستسالم فذهب ابنه المشطوب بنفسه الى المعسكر الصلٌبً ولابل ملن 

  .(17)فرنسا واتفك مع على شروط التسلٌم 

من الشروط التً فرضها الصلٌبٌون على المسلمٌن هو إرجاع صلٌب الصلبون وإعادة 

 .(18)هـ 575مملكة بٌن الممدس الى حدودها التً كانت علٌها سنة 

كن من المعمول ان ٌتخلى صالح الدٌن عن المكاسب التً حصل علٌها بعد حطٌن لم ٌ

بسهولة كما أن كما ان كونراد وي مونتفرات عمد اتفالٌة مع حامٌة عكا دون موافمة 

صالح الدٌن ، نصت على السماح لحامٌة عكا بالخروج ممابل فدٌة لدرها مائتان الؾ 

 .(19)الصلٌبٌن فضال عن رد صلٌب الصلبون دٌنار وتحرٌر الفٌن وخمسمائة من أسرى 

هـ بعد أن حاضروها لرابة عامٌن فحزن المسلمون 587فدخل الصلٌبٌون عكا فً سنة 

 .(20)لذلن ونمض الصلٌبٌون وعودهم فأسروا المسلمٌن فٌها 

عمد رٌتشارد إلى لتل نحو ثالثة أالؾ مسلم على تل العٌاضٌة فعمل صالح الدٌن ؼلى 

معه فٌما ٌتعلك ببٌت الممدس ثم بدأ صالح الدٌن ٌستعد لمتال الصلٌبٌٌن إنهاء المفاوضات 

 .(21)ولم  ٌنوابً فً المعارن التالٌة عن لتل بعض من ولع فً ٌده من أسرى الصلٌبٌٌن 

                                                             

 . 355، ص  2ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج  (15)
 . 267ابن شداد ، النوادر السلطانٌة  ص  (16)
 . 357، ص  2ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج  (17)
 . 033، ص 2عاشور ، الحركة الصلٌبٌة ، ج   (18)
 ابن واصل ، مفرج الكروب ،   (19)
 . 015، ص 0، السلون ، ج الممرٌزي  (20)



 وصلح الرملة هـ 685معركة ارسوف  

بعد أن تمكن الصلٌبٌون من االنتصار المسلمٌن فً عكا فكر رٌتشارد فً السٌطرة 

هـ عبر 587لمناطك الساحلٌة من عكا حتى عسمالن فتوجه على رأس لواته سنة على ا

الساحل فً اتجاه حٌفا  فتمكن من السٌطرة علٌها بعد ان اخلتها حامٌتها العسكرٌة ثم 

ا  587واصلوا تمدمهم نحو لٌسارٌة وتمكنوا من االستٌالء علٌها سنة  فوجدها مخربة تماما

ال بعد ان دارت معركة بٌن المسلمٌن والصلٌبٌٌن جنوبً ولم ٌحصلوا منها على زاد او م

لٌسارٌة  علما ان صالح الدٌن لم ٌترن الصلٌبٌٌن ٌنفذون بسهولة وٌستولون على المدن 

الساحلٌة بل عمد على لٌادة الجٌوش اإلسالمٌة وكبد الصلٌبٌٌن خسائر جسمٌة ولكن ذلن 

التً كانت خاضعة لسٌطرة صالح لم ٌحل دون تمدم الصلٌبٌٌن واستٌالءهم على المدن 

 .(22)الدٌــن 

وبعد لٌسارٌة توجه رٌتشارد نحو أرسون وعانى الصلٌبٌون من صعوبة الطرٌك ومن 

عدة مشاق حتى ان رٌتشارد أصٌب بجروح ورضوض فطلب التفاوض مع صالح الدٌن 

فأناب صالح الدٌن أخاه العادل فً تلن المفاوضات فاصر رٌتشارد على إعادة مملكة بٌت 

 .(23)ل ذلن الطلب فعاد الطرفٌن الى المتال الممدس الى حدودها لبل حطٌن فرفض العاد

هـ أحاط فرسان المسلمٌن بالصلٌبٌٌن وأوشكوا أن 587وبالفعل ولعت المعركة فً سنة 

ٌمضوا علٌهم ولكن رٌتشارد أعادة تنظٌم لواته وتحولت المعركة لصالح الصلٌبٌٌن 

 .(24)فأنتصر الصلٌبٌون على المسلمون 

سلمٌن أراد صالح الدٌن تركٌز جهوده على عسمالن بعد هذه الهزٌمة التً حصلت بالم

ولكن أمراءه خالفوه الرأي فأضطر صالح الدٌن الى تعدٌل خططه وترن عسمالن ووجه 

جهوده للدفاع عن المناطك الداخلٌة ولحماٌة بٌت الممدس ولكً ال ٌترن عسمالن 

                                                                                                                                                                              

 .365،ص 2ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج  (21)
 . 038، ص 2عاشور ـ الحركة الصلٌبٌة ، ح  (22)
 . 296ابن شداد ، النوادر السلطانٌة ، ص   (23)
 . 015، ص 0الممرٌزي ،ـ السلون ، ج  (24)



مصر أسرع للصلٌبٌٌن عامرة فٌستؽلونها لالستٌالء على بٌت الممدس وفً لطع طرٌك 

 .(25)صالح الدٌن الى تخرٌب عسمالن وإحرالها وهدم أبراجها 

أخلى أهل المدٌنة عسمالن مدٌنتهم وحملوا معهم ما استطاعوا حمله من منموالت أما 

صالح الدٌن فمد توجه الى بٌت الممدس لإلشراؾ على الدفاع عنها ومر فً طرٌمه إلى 

 .(26)ب اللد بٌت الممدس بالرملة فخرب تحصٌناتها كما خر

فما توجه الصلٌبٌون إلى الرملة واللد وهما مدٌنتٌن على الطرٌك بٌن ٌافا وبٌت الممدس 

وجحدوا ان صالح الدٌن لد خرب المدٌنتٌن فنصبوا معسكرهم على خرائب المدٌنة ، أما 

صالح الدٌن فمد عسكر فً النطرون وعندما علم باتجاه رٌتشارد نحو النطرون أسرع 

تجه إلى بٌت الممدس لتموٌة استحكاماتها فاهتم بعمارة سور بٌت الممدس إلى هدمها وا

 .(27)وحفر الخندق 

وبالعفل تمكن رتشارد من االستٌالء على النطرون وبٌن نوبه وأصبح على ممربة من 

بٌت الممدس  وبدأ األعراب بأمر من صالح الدٌن ٌؽٌرون على مؤخرة الجٌش الصلٌبً 

 .(28)وٌمطعون خطوط المواصالت 

أما صالح الدٌن فمد أحكم تحصٌن مدٌنة بٌت الممدس ولسم سور المدٌنة على أوالده 

وأخٌه فسارعوا فً الدفاع عن المدٌنة فاضطر الصلٌبٌون إلى االنسحاب إلى الرملة وبدأ 

رٌتشارد ٌحاول طلب عمد الصلح مع صالح الدٌن ولكنه اشترط فً شروطه فأبى صالح 

صر المصاهرة بزواج أخٌه العادل من جوانا اخت رٌتشارد وهذا الدٌن أن تعمد بٌنهما أوا

 .(29)ما لم ٌحدث 

ثم واجه رٌتشارد عدة مشاكل داخلٌة منها النزاع بٌن كونراد مو نتفرات ولوزجنان إال 

أنه لد تمكن من حلها بإعطاء لوزجنان لبرص اثناء ذلن وصلت أنباء من أوربا تفٌد بأن 

راد رٌتشارد عمد صالح مع صالح الدٌن والعودة ؼلى حنا أخو رٌتشارد ثار ضده فأ

                                                             

 . 092، ص  2ابو شامه ، الروضتٌن ، ج  (25)
 . 371، ص  2ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج  (26)
 . 017، ص 0زي ، السلون ، جٌالممر  (27)
 . 302ابن شداد ، النوادر السلطانٌة ، ص  (28)
 .093، ص2ابو شامه ، الروضتٌن ، ج  (29)



بالده فأرسل الى صور وطرابلس وعكا ٌستحصر من فٌها من المماتلٌن لالستالء على 

 . (30)بٌت الممدس 

أما هذا الضؽط الذي ٌعانً منه المسلمٌن تأججت العنصرٌة داخل جٌش صالح الدٌن 

طرق المواصالت بٌن الشام ومصر بٌن األكراد واألتران إضافة ؼلى لطع الصلٌبٌون 

وتصدٌهم لمافلة كانت أتٌه من مصر لنجدة المسلمٌن وكذلن اضطراب األوضاع فً 

 .(31)دمشك

ولكن أثناء ذلن اختلفت كلمة الصلٌبٌٌن وانمسموا على أنفسهم بٌن مؤٌد للزحؾ على 

 بٌت الممدس وبٌن محاصرتها وبٌن معارض لذلن ومن بٌن المعارضٌن رٌتشارد نفسه

ألن صالح الدٌن افسد اآلبار لذا لم ٌهاجم الصلٌبٌٌن بٌت الممدس فانسحبوا إلى الملة فً 

 .(32)هـ وبعثوا برسالتهم إلى صالح الدٌن لطلب الصلح  588سنة 

فكانت رؼبة رٌتشارد فً العودة السرٌعة إلى بالده ورؼبة صالح الدٌن فً التفرغ 

لشؤون دولته ودفعت الفرٌمٌن إلى الدخول فً مفاوضات لعمد الصلح ومنه بٌن شروط 

 -:(33)الصلح 

تنازل رٌتشارد عن المطالبة بالسٌطرة السٌاسٌة على بٌت الممدس واالكتفاء  -0

اٌة األماكن الممدســــة وخاصة كنٌسة المٌامة مع بالتمسن بحك الصلٌبٌٌن فً حم

 ضمان حرٌة الحج والعبادة للصلٌبٌٌن .

أن ٌكون للصلٌبٌٌن ملن البالط الساحلٌة من صور ؼلى ٌافا بشرط أن تكون  -2

عسمالن وما وراءها ال للمسلمٌن وال للصلٌبٌٌن ولكن المفاوضات تعثرت بسبب 

اء ذلن هاجم صالح الدٌن ٌافا وتمكن رفض رٌتشارد تسلٌم عسمالن وتخرٌبها إز

 من دخولها عنوة بعد لتال شدٌد

ولكن لم ٌلبث رٌتشارد أن اعتراه المرض وكان ٌرؼب فً العوة إلى بالده لذا 

هـ ولد نص الصلح على ان  588استأنفت المفاوضات وتم  عمد صلح الرملة فً سنة 

فٌها لٌسارٌة وحٌفا وأرسوؾ  ٌكون للصلٌبٌٌن المنطمة الساحلٌة من صور إلى ٌافا بما

                                                             

 . 052، ص 2عاشور ، الحركة الصلٌبٌة ، ج  (30)
 . 099، ص2أبو شامه ، الروضتٌن ، ج  (31)
 . 019، ص  0ون ، جالممرٌزي ، السل (32)
 055 -054، ص 2عاشور ، الحركة الصلٌبٌة ، ج (33)



أما عسمالن فتكون للمسلمٌن وتكون اللد والرملة مناصفة بٌن المسلمٌن والصلٌبٌٌن 

 .(34)واشترط دخول صاحب انطاكٌة وطرابلس فً الصلح 

أما األماكن الممدسة فمد نصت االتفالٌة على أن تكون للمسٌحٌن حرٌة الحج الى بٌت 

تكون مدة الصلح ثالث سنوات وثالث أشهر وناب عن  الممدس دون ضرٌبة واتفك على أن

الملن رٌتشارد فً التولٌع على االتفالٌة هندي دي شامبنً وبالٌان الثانً دي إلٌن وأونفروي 

الرابع دي توروة  أما الجانب اإلسالمً فمد مثلها الملن أألفضل والملن الظاهر ابن صالح 

ء الدٌن وأخوه الملن العادل وؼٌرهم من األمرا
(35)

هـ 589. ثم توفً صالح الدٌن األٌوبً 

فً دمشك تاركا دولة واسعة األطراؾ 
(36)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 . 213، ص 2أبو شامة ، الروضتٌن ، ج  (34)
 . 414، ص2ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج  (35)
 .067، ص2عاشور ، الحركة الصلٌبٌة ، ج  (36)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


