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 امللخص:

م( بقيادة لويس التاسع مةك 8421-8421الصةيبي  السابع  عةى مصر )لمة  احلمل تكن 

يف الشرق  -باملؤرخني احملدثني  حداا مم تاريخ مصر اإلسالمي ؛ا عابًرا يف حدًثفرنسا، 

  والدراسات اليت ألقت أضواء كاشفمن البحوث  كبرٍي ٍدعدب لةقيام -سواء والغرب عةى حدٍّ

، وهو ما لةتاريخ عةى املصادر التقةيدي  هذه األعلمال جلِّ اداعتلموقد لوحظ  .عةى هذه احللمة 

 .املادة العةلمي  واملعاجل  البحثي ، مع تشابه يف النتائجاستخدام ب عةيه كثرة التكرار يف ترتَّ

ًيا ومن هناك مل يكن من السهل إجراء مزيد من البحوث حول احللمة  الصةيبي  السابع  سع

الةجوء لةلمصادر غري لةوصول حلقائق جديدة أو تفسري غوامض األحداث، إال من خالل 

البحثي  إلماط  الةثام عن  هذه الورق  تسعىر واملالحم الشعبي . وَيكتب السِّ :التقةيدي  مثل

 جوانب جديدة تتعةق بهذه احللمة  املفصةي  يف تاريخ العالقات بني الشرق والغرب، وذلك

التاسع  ف عةى التفسري الشعيب حللمة  لويسيف كتب األدب الشعيب املصري، لةتعرُّبالتنقيب 

ومت  .احللمة  الصةيبي  السابع   الناس جتاه رصد الدالالت االجتلماعي  لعامَّالصةيبي ، من خالل 

اختيار السرية الشعبي  لةظاهر بيربس كلمصدر أساٍس هلذه الورق ، حبكم الصِّة  الوثيق  بني 

بيربس وبني احللمة  الصةيبي  السابع ؛ وذلك لدوره الكبري يف معرك  املنصورة، اليت  السةطان

يف العلمق املصري، كلما مهَّدت إلفشال احللمة  وأْسر املةك  وضعت حدًًّا لتقدم الصةيبيني

الفرنسي، ناهيك عن دور بيربس البارز يف تصفي  كثري من املعاقل الصةيبي  بعد تولِّيه 

ن ميكننا رصد عدد مالظاهر بيربس ومن خالل مطالع  سرية م. 8481هـ/ 821السةطن  عام 

مثل: سبب احللمة ، الدعوة  الظالل اليت تركتها تةك احللمة  يف الذاكرة الشعبي  املصري 
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لةحلمة ، تكوين احللمة ، جغرافي  احللمة ، اجلاسوسي ، أحداث احللمة ، فنون احلرب، 

 ور تورانشاه، وأخرًيا دْور الشعب.مطاردة الفةول الصةيبي ، دْور بيربس، د

السرية  ؛احللمة  الصةيبي  السابع  ؛مصر؛ لويس التاسع ؛بيربس الكلمات املفتاحية:

 دمياط ؛املنصورة؛ الشعبي 
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Abstract: 

The seventh crusades against Egypt (1248 - 1250 AD) which had led 

by Louse IX of France, wasn’t a passing event in the history of Islamic 

Egypt. This event prompted the modern historians – in the east and west a 

like- to produce a large number of researches. The majority of those works 

depended on traditional sources of history, which reflected in frequent use 

of data, research process, and the similarity in results. For that reason, it 

wasn’t straightforward doing more studies about the seventh crusade, for 

seeking new facts or clarifying some unclear issues, without using 

untraditional sources such as biographies and folk epics. This paper 

searched for new aspects about this turning point in the history of relation 

between east and west by using books of Egyptian folk literature to identify 

the folk interpretation of the seventh crusade, through monitoring the social 

connotations of Egyptians towards St. Louis campaign. The popular 

biography of Baybars was chosen as the main source of this paper due to the 

close relation between Baybars and the seventh crusade, whereas, he played 

a major role in the Mansoura battle, which stopped the crusade army 

advancement towards Cairo and paved the way to the campaign failure, not 

mentioning Byabars's great efforts for Reconquista of the Syrian cities from 

the European captive. Through Al-Zaher Baybars biography, the reader can 

observe some historical shadows left in the Egyptian folk memory, such as: 

the campaign reason, the campaign propaganda, the formation of the 

campaign, the geography of the campaign, espionage role, the events of the 

campaign, the arts of war, Baybars’ role, Turanshah’s role, and finally the 

role of the Egyptians. 

Keywords: Baybars; Louis IX; Egypt; the Seventh Crusade; popular 

biography; Mansoura; Damietta 

 

 

 

 

mailto:raheela2010@gmail.com
mailto:raheela2010@gmail.com


حملمد فوزي رحيلد.   

06 

 

 مقدمة:

بقيادة  (م8421-8421 م/821 -828) عةى مصرالسابع  لمة  الصةيبي  احلمل تكن 

 صرما عابًرا يف تاريخ حدًثم( 8421 -8448م/ 245- 881) Louis IXلويس التاسع 

إلجراء عدٍد  -سواء يف الشرق والغرب عةى حدٍّ-باملؤرخني احملدثني  اا حدمم، اإلسالمي 

، وهو ما (4)ها عةى املصادر التارخيي  التقةيدي جةُّ داعتلماليت ، (8)والدراساتكبرٍي من البحوث 

تشابه يف النتائج، األمر الب عةيه كثرة التكرار يف املادة العةلمي  واملعاجل  البحثي ، مع ترتَّ

؛ سعًيا لةتعرُّف ري واملالحم الشعبي ب الةجوء لةلمصادر غري التقةيدي  مثل كتب السِّالذي تطةَّ

عامَّ  املصريني من احللمة  الصةيبي  السابع ، ومدى تقديرهم جلهود السةطان عةى موقف 

الصاحل أيوب ومماليكه لةتصدِّي لةحلمة  والقضاء عةيها، ومقدار الوعي اجللمعي باألحداث 

رصد الدالالت االجتلماعي ، واملغزى الثقايف الكامن ل التارخيي  الفعةي . كلما تسعى الدراسُ 

  الناس جتاه حوادث م املوقف الوجداني لعامَّْهعيب لةتاريخ، وصواًل إىل َفوراء االستخدام الش

 . اوشخوصه حللمة  الصةيبي  السابع ا

وقد حرص العقُل اجللمعيُّ الشعيب املصري عةى تدوين رؤيته لألحداث التارخيي  

 -يالاختةطت فيها احلقيق  باخل-الكربى والشخصيات التارخيي  البارزة يف مدوَّنات مطوَّل  
، ومل حُتفظ هذه املالحم يف رفوف املكتبات انتظاًرا (5)ُعرِفت باملالحم أو السِّري الشعبي 

من -ب العةم واملعرف ، لكنها خرجت لعامَّ  الناس، يرويها شاعر الرباب  ملطالع  طالَّ

يس لية  بعد لية  عةى املقاهي يف القاهرة واإلسكندري  وشتَّى بقاع مصر والشام، ل -ذاكرته

جملرد املتع  والتسةي  فقط، لكن يبدو أن العقل اجللمعي أراد أن يقول: "إن كتب التاريخ 

احتكار الرؤي  التارخيي ، لكن الشعب أيًضا له رؤي  جيب  -وحدها-الرمسي ليس من حقِّها 

أن حُترتم، حتى وإن َبُعدت عن احلقيق  التارخيي . ومن ثمَّ مل يكن غريًبا ظهور سرية األمرية 

ذات اهللمَّ  اليت دار حمورها حول الصراع اإلسالمي البيزنطي عةى احلدود الشلمالي  لبالد 

، اليت ارتبطت بالظاهر بيربس -مصدر هذه الدراس -. وكذلك سرية الظاهر بيربس (2)الشام

وجهوده يف التصدِّي لةصةيبني واملغول. وغريهلما من السِّري الشعبي  اليت ُلوحظ تقاطعها يف بعض 

 وضوعات واالنطباعات، كلما سيتضح الحًقا.امل

ذه الدارس  هو السرية الظاهري ، اليت دارت حول شخصي  السةطان هلواملصدر األساس 

م(، أو "تاريخ املةك العادل صاحب 8422-8481/ هـ828 -821الظاهر بيربس البندقداري )
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وهذه املةحلم  يف الفتوحات املشهورة )السةطان حملمود الظاهر بيربس( مةك مصر والشام". 

ه التحديد تاريخ األصل رواي  شفاهي  شعبي  خيتةط فيها التاريخ باخليال، وال نعةم عةى وْج

نت يف القاهرة يف العصر وِّرية أنها ُدتدوينها، لكن من الواضح من خالل مطالع  السِّ

 ر السنني إىل أن أخذت شكةها النهائي يف بدايات احلكمامللمةوكي، وتطورت ومنت عْب

 .(2)العثلماني ملصر

فإنها تقع ضلمن اجملةد الثاني  ،محة  لويس يف سرية الظاهر بيربسأخبار أما عن موضع 

رية عن اب ما ذكرته السِّض، وبالرغم من اقت(8)رية أو يف الفصل الرابع عشر منهامن السِّ

ما ر بوضوح علما تركته محة  لويس يف العقل اجللمعي املصري، وهذا هو نه يعبًّفإاحللمة  

رية ميكننا رصد عدد من القضايا، أو ومن خالل مطالع  السِّ تسعى إليه هذه الورق  البحثي .

 :اآلتيالظالل اليت تركتها تةك احللمة  يف الذاكرة الشعبي  املصري  عةى النحو 

 سبب احلملة:أواًل: 

، كلما جاء يف سرية الظاهر بيربس -الذاكرة الشعبي يف  -أسباب احللمة  فيلما يتعةق ب

سواء يف عصر احلروب الصةيبي ، وما تالها كان يعي جيًدا تاريخ املصري أن الشعب نةحظ 

 لك ويوٌم بي يف عصر احلروب الصةيبي ، وأنه سجال بني الطرفني يوٌموالصراع اإلسالمي األور

 غري أن السبب املباشر .عن الدفاع توقفونلغزو واملسةلمون ال يال يكفُّون عن ان وبيواألور .عةيك

هلجوم من املةك الصاحل أيوب ولي اهلل  فعٍل أن جتعةه ردَّ الشعبيُ  الذاكرُة أبِتلةحلمة  

؛ السرتداد بيربس األسري الذي غافةه جوان عامل املة  املسيحي  (1)عةى مدين  جنوة (2)اجملذوب

-852ونقةه خمدًرا بالبنج إىل مدين  جنوة، وبسبب جناح محة  السةطان جنم الدين أيوب )
فداء نفسه باملال، إجباره عةى م( يف محةته وإذالل مةك جنوة يف بالده و8421 -8421/ ـه822

ن بيربس، ومتةكه، مما ميهد حلرب ضروس استنفر جوان مةوك املسيحيني لةثأر خشي  متكُّ

 .(1)عاديتهم خيوضها لطرد الصةيبيني وقطع دابرهم وكفِّ

لةقدس عقب موقع  احلريبي  عام  وبالرغم من أن اسرتداد الصاحل جنم الدين أيوب

، (81)م(، كان سبب احللمة  جبانب احملافظ  عةى كيان الصةيبيني املتداعي8422هـ / 824)

رية مل تهتم بهذا األمر لكنها جعةت مصر حموًرا لةصراع اإلسالمي الصةييب، وليس السِّ فإن

ي عقب حطني وفشل الشام وال القدس، وهذا األمر يتوافق إىل حد كبري مع الواقع التارخي

هت احللمالت الصةيبي  توجَّ حيثم(، 8814 -8811 /ـه211 -218احللمة  الصةيبي  الثالث  )
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ر يف . وبالتالي وَق(88)الكربى اليت تصدت هلم اإلسالمي  القوةالكربى حنو مصر حبكم أنها 

اهلدف املسةلمون الساحل الشامي أن مصر هي  بعد أن اسرتدَّو ،ر القرونالذاكرة الشعبي  عْب

ى الراوي الشعيب عن احلوادث الواقعي  لصاحل الفكرة ، ومن هنا ختةَّ(84)آخر اوليس مكاًن

األساسي ، وهي استهداف مصر. والواقع أن رسوخ جنوة يف الذاكرة الشعبي  دون غريها من 

، ومع اندالع (85)املدن مل يكن من فراغ، فعالق  جنوة التجاري  مبصر تسبق احلروب الصةيبي 

احلروب شاركت جنوة منذ وقت مبكر يف احللمة  الصةيبي  األوىل، وكان ملساندتها دور هذه 

كبري يف سقوط عدد من املدن الشامي  يف يد الصةيبيني، ومنها قيساري  اليت سقطت يف 

، كلما ضربوا بسهم وافر يف محة  لويس التاسع عةى مصر، (82)م(8818هـ/ 212أيديهم عام )

يف الذاكرة -كان اسم جنوة  ، ومن ثمَّ(82)سفين  ةعشر حدىإحيث استأجر منهم لويس 

  يف مصر والشام.دفاًعا عن األرض والعرض ذكر بالدماء اليت سالت حيلمل املرارة وُي -الشعبي 

 الدعوة للحملة:ثانًيا: 

كانت الذاكرة الشعبي  مدرك  متاًما أن محة  لويس مل تكن محة  صغرية، وبالتالي 

ل رجال الدين، وتوافر كوادر بشري  قادرة عةى القتال، جبانب التلمويل احتاجت لدعوة من ِقَب

الضخم، ومن ثمَّ عبَّر عن ذلك الراوي الشعيب بشكل يقرتب من املنطقي  ويرضي أمساع 

املتةقني من مجهوره البسيط، وإن كان بعيًدا يف تفاصيةه عن الواقع التارخيي، فقد جاء يف 

برة الكفار والسبب يف جميئهم أن جوان ملا هرب من عند الرين السِّرية "وكانوا هؤالء اجلبا

حنا، قال له سيف الروم وما تريد أن تفعل فقال له: أريد أن أركب عةى بالد املسةلمني، لعةِّى 

آخذ بالثأر وأجةِّى عن نفسي العار ثم سار الةعني إىل اخلةوات فاجتلمع بهؤالء األربع ، وكان 

بل ُيقال له: جبل املرور، مير عةيه املسافرون وكان مقامهم يف مقامهم يف قةع  عةى سن اجل

اجلبل ألجل نهب التجار وقتل املسافرين، فةلما دخل عةيهم جوان استقبةوه وحيوا مثواه وذحبوا 

له خنزيرة حتت رجةيه، وملا أن استقر به اجلةوس بكى واشتكى، فقالوا له: ما يبكيك يا 

  زرارة مل بقت تساوي زبة  محارة، وقد ظهر يا أوالدي غالم عامل املة ؟ فقال: أبكي عةى مةَّ

ابن حرام يقال له بيربس، وهو الذي يهد الصوامع ويبنيها جوامع ويهد الكنايس وجيعةها 

مدارس، ويسد بالد أهل الطغيان بالزفت والقطران، وقد أتاني السيد املسيح يف املنام وقال 

خيه فرعي  واملةكني اآلخرين بولص وحنني، فأتيت لي: ال تقع لك النصرة إال عةى فرعه وأ

إليكم يا أوالدي وأعةلمتكم مبا قال املسيح، وقد أوعدكم النصر وأوهبكم يف اآلخر 
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بسقر، ففرحوا فرًحا شديًدا ما عةيه من مزيد ثم مجعوا الرجال وفرقوا عةيهم األموال، وسار 

 .(88)بهم جوان إىل أن أتوا إىل ذلك املكان"

: وأوهلاذا النص القصري الثرى؛ جند كثرًيا من املوافقات لةتاريخ الرمسي: ومبراجع  ه

بيني بالكفر، وكان ذلك من األمور الشائع  يف املصادر املسةلم  واملسيحي  عةى ووْصُم األور

حد سواء أن يتهم كل منهلما بالكفر، بسبب اخلالف الديين، وما نتج عنه من صراع 

ا هلا، فلمن الطبيعي أن يكفر املسةلمون مبا يعتقده عسكري مل يكن الدين وحده سبًب

املسيحيون من التثةيث وألوهي  املسيح، مع اإلميان باملسيح كنيبٍّ معجزة ُوِلَد بغري أٍب، ومن 

ومصطةح الكفر هنا هو إقرار واقع أكثر منه  الطبعي أن ينكر املسيحيون نبوة الرسول 

 . (82)ُسبَّ 

. ال ميكن إنكار دْور رجال (81)الدين يف الدعوة لةحرب الصةيبي : دْور رجال املوافق  الثاني 

الدين املسيحي يف الدعوة لةحرب الصةيبي ، وهذا الدْور ال ُينكر منذ الدعوة لةحلمة  

بيني من منافع دنيوي  تتعةق والصةيبي  األوىل عةى يد أوربان الثاني، وما لوح به لألور

ةق باملكان الذي ُولد وعاش وُصةب فيه املسيح خبريات وثراء الشرق، وأخرى أخروي  تتع

، (81))كلما يعتقد املسيحيون(، وما حيصل عةيه املشارك لةحلمة  من غفران لةذنوب

كذلك ميكن رْصد دْور رجال الدين املسيحي البارز يف الدعوة لةحلمة  الصةيبي  

 -Innocent IV(821 السابع  أو محة  لويس، وكان عةى رأسهم البابا أنوسنت الرابع 
هـ/ Council of Lyon (825م( الذي دعا جمللمع ليون الكنسي 8422 -8425 هـ/824

م( وحضره مجٌع من رجال الدين الذين قدموا من الساحل الشامي ليصفوا سوء 8422

، وهو ما عبَّرت عنه (41)األحوال يف ظل تتابع الضربات من ِقَبل الصاحل جنم الدين أيوب

ة  قد جاءه املسيح ووجَّهه الختيار املةوك األربع  الذين ذكرتهم السِّرية بأن جوان عامل امل

 .(48)السرية

ولعلَّ هذه النقط  من نقاط التقاطع بني السِّري الشعبي ، حيث أدرك الراوي الشعيب دْور 

با يف العصور ورجال الدين املسيحيني يف الصراع العسكري بني العامل اإلسالمي وأور

يف فرتة احلروب الصةيبي  كلما ذكرنا، أو من  بي ممثاًلولغرب األورالوسطى، سواء من ِقبل ا

ِقبل الشرق البيزنطي يف عصري األمويني والعباسيني، كلما جاء يف سرية األمرية ذات اهللمَّ . 

أما يف سرية األمرية ذات اهللمَّ  فظهرت  -كلما قدمنا-فقد ظهر جوان يف سرية الظاهر بيربس 
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، الذي عاش يف بغداد يف صورة قاٍض، وهو يف (44)ب السةلميشخصي  القاضي عقب  بن مصع

احلقيق  واحد من كبار رجال الدين البيزنطيني، تفوق مكانته مكان  البطريرك البيزنطي 

نفسه. وكان سبب تواجده بث الفرق  يف صفوف املسةلمني ونقل أخبارهم لةبيزنطيني. واملفاجأة 

. وذلك لتأكيد تراث (45)اجلد األكرب جلوان الكربى أن سرية الظاهر بيربس جعةت من عقب 

 العداوة بني الطرفني عرب األجيال. 

وهي حمقَّ  -: وْصم احللمالت الصةيبي  بالةصوصي . فقد رأت الذاكرة الشعبي  املوافق  الثالث

بيني قد جاءوا لةشرق يف عصر احلروب الصةيبي  لنهب خرياته، وأن األور -إىل حد كبري

بي عةى حساب املسةلمني املتنازعني، وهذا الطلمع بدأ منذ واألوروحل مشاكل اجملتلمع 

 Urban II حني أشار البابا أوربان الثاني  Council of Clermont جملمع كةريمون 

. ويف خطاب (42)م( لةشرق املسةم بأنه أرض العسل والةنب8111- 8111هـ/ 214 -218)

صراح  إىل أن ممن ُدعي لةحرب البابا أوربان الداعي لةحلمة  الصةيبي  األوىل، يشري 

الصةيبي  األوىل من احرتف الةصوصي  وأراد البابا حتويل شرِّه لةشرق حتت مسلمَّى جند 

. وبسبب كثرة الةصوص الذين شاركوا يف احللمالت الصةيبي  لوحظ انتشار (42)املسيح

 . (48)جرمي  السرق  بشكل واضح يف خمتةف اإلمارات الصةيبي 

با أن يشاركوا يف محة  واكرة الشعبي  أبْت عةى كبار مةوك أورومن هنا يتضح أن الذ

لصوصي ، ومن ثم جعةت من شارك جوان يف محةته هم مجاع  من الةصوص يف حني برَّأت 

كبار املةوك مثل مةك القسطنطيني  وأنه ال يقدم عةى ما يضر مةك مصر، ورمبا رجع ذلك 

. وتكاد وجه  النظر الشعبي  (42)  البيزنطي حلسن العالقات بني مصر امللمةوكي  واإلمرباطوري

با وخاصً  يف النصف الثاني من القرن الثالث وتتطابق إىل حد كبري فيلما أقدمت عةيه أور

عشر امليالدي، من إرسال مجاعات الةصوص واحملتالني مستحقي العقوب  لةحج، أي املشارك  

عدالت اجلرمي  يف سائر املدن يف احللمة  الصةيبي  عةى الشرق، وهو ما نتج عنه ارتفاع م

 . (41)الصةيبي 

: اختاذ حج  إعادة املساجد القدمي  حلاهلا ذريع  لغزو مصر. فقد كانت املوافق  الرابع 

القدس قبل مقدم الصةيبيني تعيش يف هدوء ودَعٍ  يف ظل انسياب حرك  احلج 

لمة  الصةيبي  اإلسالمي واملسيحي لةقدس منذ الفتح اإلسالمي لةلمدين ، وملا جنحت احل

األوىل قام الصةيبيون بتحويل املساجد اىل كنائس وعةى رأسها املسجد األقصى ومسُّوه 
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، غري أن املسةلمني عقب حرك  الفتوح يف ظل حرك  اإلفاق  اإلسالمي ، (41)معبد السيد

يف  (51)أعادوا هذه الكنائس إىل أصةها األول كلمساجد ومنها املسجد األقصى نفسه

ن األصةي  اليت كانت كنائس قبل الغزو بقت عةى حاهلا، ومسح حني أن األماك

م( ببقاء عدد من رجال 8815-8822هـ/ 211-282السةطان صالح الدين بن أيوب )

الدين الكاثوليك لةقيام بأمرها. حدث األمر أيًضا يف دمياط حني دخةها لويس فقام 

وعيَّنوا هلا بطريرًكا  عةى الفور بتحويل جامعها الكبري إىل كنيس  السيدة العذراء

 .(54)، وكذلك كل املساجد وخاص  الكبرية(58)كاثوليكيًًّا

جململ القول إن السرية وعت جيًدا استخدام هذه الذريع  كأداة من أدوات إثارة الرأي  

بي لةقيام حبلمة  عسكري  عةى الشرق أو عةى مصر حبكم أنها رأس احلرب  يف والعام األور

 دِّ العدوان الصةييب. حرك  اجلهاد اإلسالمي لر

 تكوين احلملة:ثالثًا: 

جاء يف السِّرية أنهم: "عسكر جرار مكوًّن من أربع  مةوك وصحبتهم جوان 

ويف سياق غري متصل ذكرت السِّرية أن املةوك األربع  هم فرعه وأخوه فرعي   (55)والربتقش"

أكابر عةلماء  واملةكان اآلخران بولص وحنني وهم لصوص قطّاع طرق، أما جوان فهو من

املسيحي  اطةع عةى صحائف قدمي  دوَّنتها اجلن بالةغ  اليوناني  عن مستقبل األيام، وعةم منها 

أنه سوف يظهر يف بالد املسةلمني مةك امسه بيربس، يكون وبااًل عةى املسيحي  واملؤمنني بها، 

لمكن من ومن ثم أخذ عةى عاتقه اخلالص من بيربس قبل أن جيةس عةى عرش السةطن  ويت

األمور، فتنكر يف ثوب عامل مسةم امسه صالح الدين العراقي ومتكَّن بالدهاء واحلية  من 

الوصول ملنصب قاضي مصر، غري أن أمره قد كشف بعد حني، ففر ومعه بيربس خمدرا 

 . (52)لكن الصاحل أيوب خرج واسرتجعه كلما ذكرنا من جنوة

ةـك لـويس التاسـع قائـد احللمةـ  وال مـن       وبالرغم من عـدم وعـي الـذاكرة الشـعبي  باسـم امل     

، وشــارل  Robert I Count of Artoisروبــرت األول كونــت أرتــوا  –شــاركه مــن إخوتــه 

 Alphonse Count ofوألفـونس كونـت بواتيـه     – Charles count Anjouكونـت أجنـو   

Poitiers  ومعهـم   ، فإنـه ملـس حقيقـ  تارخييـ  هـي أن الكبـار أربعـ        (52)بـيني ووباقي األمـراء األور

امللمثـــل لةبابـــا أو املنـــدوب البـــابوي. كلمـــا أدركـــت حقيقـــ  تارخييـــ  ال ميكـــن إنكارهـــا وهـــي   

ضـخام  احللمةـ ، وميكــن القـول بصــف  عامـ  إن عـدد اجلــيش النظـامي الــذي جتلمـع يف قــربص        
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 Jean فـارس حسـبلما ذكـر جوانفيـل     4111مقاتـل كـان مـن بيـنهم      42111و 82111تـراوح بـني   

de Joinville(58) ميكــن تأكيــده أن عــدًدا كــبرًيا مــن غــري الفرنســيني قــد شــارك يف       ، ومــا

احللمةــ  ســواء انضــلموا إليهــا يف قــربص أو حلقــوا بهــا فيلمــا بعــد، ناهيــك علمَّــا حلــق بةــويس مــن        

الفرنســيني بعــد اســتيالئه عةــى دميــاط. فقــد انضــم إىل احللمةــ  يف قــربص مجاعــات مــن األملــان      

إلضــاف  إىل قــوات مةــك قــربص، وقــوات التنظيلمــات  والنــروجييني واإلجنةيــز واألســكتةنديني، با

 .(52)الديني  من داوي  واستباريه وغريهم، باإلضاف  لقوات بارونات بالد الشام الصةيبيني

كلما أشارت السرية بشكل واضح إىل التوجيه الديين لةحلمة  سواء يف الدعوة هلا يف 

البابا أنوسنت الرابع، وجعل يف  م الذي عقده8422با وهذا ثابت تارخييًّا منذ جملمع ليون وأور

صدر جدول أعلماله الدعوة حللمة  صةيبي  الستعادة القدس، ودعم الصةيبيني يف الساحل 

ومن هنا فقد كانت بصلمات البابوي  قوي  يف كل مراحل احللمة ، ، (51)الشامي بشريًّا وماديًًّا

فعةي  إال أنها ملست لبَّ كل هذا وعته الذاكرة الشعبي  دون االهتلمام بالتفاصيل التارخيي  ال

 احلقيق  وإن مل تصرِّح بها. 

 جغرافية احلملة:رابعًا: 

وكلما كان العقل اجللمعي لةلمصريني واعًيا بظروف الدعوة لةحلمة  واإلعداد هلا، كان 

أيًضا مطابًقا إىل حد كبري فيلما يتعةق باألماكن اجلغرافي  اليت مرَّت بها احللمة ، فلمن 

يربس جند أن املواضع اجلغرافي  اليت ذكرت، وجرت فيها املعارك مراجع  سرية الظاهر ب

 . وبالفعل فقد بدأت احللمة (51)كانت دمياط وفارس كور واملنصورة والربكون

  ، ومن ثم اجتاحوا قريالقاهرة ثم حاولوا الزحف حنو دمياط عةى مدين  ينيالصةيب باستيالء

ومنها حاولوا أخذ املنصورة.  (21)بسهول  وكانت غري حمصن  -من قرى الدقهةي -فارسكور 

كيةومرًتا  51أما "الربكون" فهي قري  الربامون التابع  لةلمنصورة حاليًّا وتبعد عن فارسكور 

وقد كانت معرًبا ملرور محة  لويس وعنها يقول ابن واصل: "يف يوم اإلثنني لسبع  (28)تقريًبا

ن من شهر رمضان نزلت الفرنج الربمون، وكثر االضطراب بسبب دنوهم من عساكر مضْي

 . (24) م(8421ديسلمرب  82هـ/ 822رمضان  1املسةلمني"، وكان ذلك يف )

وهكذا كان الوعي الشعيب أكثر إدراًكا لةلمعامل اجلغرافي  من احلقائق التارخيي ؛ 

افي  ال تتغري بسرع  ومن ثم بقيت هذه وميكن أن يفسر هذا األمر يف ضوء أن املعامل اجلغر

املواضع حتى اليوم، ومن الطبعي أن يفتخر سكان هذه املواضع مبا جرى عةيها من بطوالت، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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ومن هنا حرص الراوي عةى ذكر هذه املناطق إرضاًء جللمهور املستلمعني، الذين رمبا يكون 

م ظةَّت هذه املعامل من بينهم أحد أبناء هذه البالد فيحتج عةى عدم ذكر بةده، ومن ث

 اجلغرافي  عالقً  يف الذاكرة الشعبي  أكثر من األحداث التارخيي .

 اجلاسوسية:خامسًا: 

من الطبعي يف ظل أي صراع عسكري أن حياول طرفا الصراع معرف  ما خيبئه الطرف 

 ، وقد(25)اآلخر، ومن ثم كان اصطناع اجلواسيس واإلحسان إليهم من أهم الوسائل هلذا األمر

ظهر هذا جةيًًّا فيلما سطَّره راوي املةحلم  من أحداث ترجع أصوهلا حللمة  لويس، فجوان الذي 

ُلقِّب بعامل املة  الذي تنكَّر يف ثوب الشيخ صالح الدين العراقي ووصل إىل مصر وولَي فيها 

 القضاء، كان جاسوًسا أحسن التخفِّي وانطةى فعةه عةى املةك الصاحل جنم الدين أيوب 
. (22)با لةتدبري لةحلمة و، غري أنه ُكشف ففر مبا محل من معةومات ألور-تذكر السِّريةكلما -

وال يقل اهتلمام سرية الظاهر بيربس بقض  اجلاسوسي  عن اهتلمام سرية األمرية ذات اهللمَّ  اليت 

ُمةئت باجلواسيس يف كل مراحةها، ومن بينهم القاضي عقب  بن مصعب، اجلد األعةى جلوان 

 .(22) سرية الظاهر بيربسكلما جاء يف

با يف البالط وهذا األمر يوضح إىل حد كبري ما ملسه الشعب من تغةغل جواسيس أور

امللمةوكي سواء من ختفَّى أو عن طريق شراء الذم  باملال، وكان الظاهر بيربس خري من 

، ومل يعدم الصةيبيون الوسية  (28)اصطنع اجلواسيس ووصل جواسيسه لةبالط البابوي

اع اجلواسيس، ومتكَّنت كتب التاريخ من رصد بعضهم، ومنهم من أخرب لويس الصطن

، وبفضل اجلواسيس (22) (22)التاسع بوفاة الصاحل جنم الدين قبل أن يعةم جند الصاحل نفسه

منا إىل عةم املةك لويس أن اجليش املصري خيطط هلجوم عةى املعسكر الصةييب يوم اخللميس 

م(، ومن ثمَّ قام بتحصني املوضع املتوقع لةهجوم حتصيًنا 8421يناير  41هـ/ 822شوال  82)

جيًدا، وكان يف حراس  كونت أجنو الذي متكَّن من ردِّ اهلجوم بعنف، وأوقع كثرًيا من 

 .(21)اخلسائر باملهامجني

 تتابع أحداث احلملة:سادسًا: 

، وبقيت اهتلمت السرية الظاهري  بتتابع أحداث احللمة  من حيث إنها نزلت إىل دمياط

فيها فرتة من الزمن، حتى جاء جيش مصري بقيادة عز الدين أيبك، غري أنه تعرض لةهزمي ، 



حملمد فوزي رحيلد.   

66 

 

ففر مع أمرائه لةقاهرة، فأخرج السةطان تورانشاه بيربس من السجن وحتلمَّل عنه ديونه، وقاد 

بيربس املعرك  أمام دمياط، ومتكَّن من هزمي  الفرنج الذين فروا إىل داخل البالد، حتى 

وصةوا لةلمنصورة، وهزموا من وصل إليها، وتتبعوا من فرَّ إىل فارسكور، وهناك ُقتل املةوك 

 . (21)األربع  وفر جوان

من هذه الرواي  يتضح وعى السِّرية الشعبي  خبط سري احللمة ، وبفشل القوات املصري  

امللماليك  يف منع نزول القوات الصةيبي  عةى شاطئ دمياط، ونتج عن ذلك قتل عدد من أمراء

 . (28)لةضف  الشرقي  لةنيل ومنها انسحب لةلمنصورة (21)وهروب فخر الدين ابن شيخ الشيوخ

وهذا الكالم يكاد ينطبق مع ما روته السِّرية عن هزمي  املوج  األوىل من القوات 

. (24)املصري  وفرارها، غري أن القيادة كانت يف السرية لعز الدين أيبك بداًل من فخر الدين

الرتاجع غري املربر لةجيش األيوبي حنو املنصورة وإخالء دمياط ال لشيء، غري الطلمع  وكذلك

يف العرش حني فر األمري فخر الدين ابن شيخ الشيوخ إىل املنصورة وترك املدين  ملصريها بعد 

. (22). نفس األمر عرضت به السِّرية لكن جعةت غفة  أيبك هي السبب(25)أن تبعه باقي اجليش

السرية من دور بيربس يف القتال بأن جعةته يهزم اجليش يف دمياط، ثم تتبع كلما عظلمت 

ذيوهلم يف املنصورة وفارسكور، واجلزء األخري يتطابق مع الواقع التارخيي من حيث القتال يف 

املنصورة وفارسكور، غري أنها انتهت بقتل كل املةوك الةصوص وفرار عامل املة  ومعه 

 . (22)مساعده برتقشه

 فنون احلرب:ًا: سابع

اهتلمت السِّرية مبوضوع فنون احلرب عةى حنو جيد، وهذا االهتلمام يف حمةِّه، حيث إن 

طريق  إدارة املعرك  هلا النصيب األكرب يف حتقيق النصر، وقد جتةَّى ذلك يف نصب 

قبضت عةى القادة الذين خدعوا  -حسب السرية-الكلمائن لقوات أيبك وكانوا كلمائن أربع  

جوان حني تنكر يف زي شيخ اإلسالم وأطلمعهم يف عسكر العدو، كلما ذكرت من قبل 

السِّرية أنهم استخدموا أسةوب اهلجوم املباغت عةى باقي القوات مما ضلمن القضاء عةى القوة 

. املوضع الثاني لالهتلمام بفنون احلرب يف اجلول  اليت قادها بيربس (28)الضارب  لةجيش املصري

رق: فرق  يف املنصورة، فرق  يف فارسكور وفرق  يف دمياط وفرق  حني وزع قواته أربع ف

احتياطي  يف الرباكون، وقد شغةت السِّرية إىل حد كبري بتذكي  البطل بيربس متهيًدا لتولِّيه 

املةك بعد حني، والتأكيد عةى حقيق  أنه البطل املغوار. ومن هنا قاد اهلجوم بنفسه، وكان 
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زاد من الشحذ املعنوي وقاد اهلجوم بتعزيز من قوات الوزير مما أدى  موفًَّقا ويف اليوم التالي

 . (22)لشتات قوات العدو

واحلقيق  أن طريف املعرك  سواء الفرجني أو اإلسالمي قد استفرغا جهدهلما يف 

استغالل ما ميتةكان من فنون حربي ؛ لتحقيق النصر املنشود. ومن أمثة  ذلك إسرتاتيجي  

ْخذ العدو عةى ِغرة اليت نفذها الصةيبيون بنجاح حني اقتحلموا معسكر اهلجوم املباغت، وأ

املسةلمني بعد كشفهم خماضً  سهة  العبور، ونتج عن ذلك مقتل قائد اجليوش اإلسالمي  

. ومن مناذج الفن احلربي اإلسالمي جر مقدم  الصةيبيني (21)األمري فخر الدين ابن شيخ الشيوخ

حلرب شوارع مما ساعد عةى  -أخي املةك لويس-ت أرتوا املتقدم  لةلمنصورة بقيادة كون

توظيف كل إمكانات املدين  يف القضاء عةيهم يف شوارعها الضيق  اليت ال متكِّن الفارس 

 . (21)من العلمل عةى حنو جيد يف ظل حرمانه من دعم املشاة

 مطاردة فلول العدو:ثامنًا: 

من حث قواته عةى مطاردة فةول بدا ذلك من حْرص بيربس قائد اجليوش يف املنصورة 

العدو بعد اهلزمي ، وبالفعل دارت معرك  عند املنصورة "فعةوا يف الكفار الفعال املشهورة 

ووقع القتل والنهب، وقد بةيت الكفار بالغضب وانهزموا يف الرب والشعب". بعدها فروا إلي 

لةيل ويف اليوم التالي فارسكور ودارت عندها املعرك  حامي  الوطيس مل يوقفها سوى نزول ا

. وهذا احلرص عةى قضي  تتبع الفةول اهلارب  يوضح (81)مت اإلجهاز عةى ما تبقَّى من قوات العدو

مدى حرص الراوي الشعيب عةى تكامل فصول املعرك  اليت اختتم مبطاردة من تبقَّى من 

عارك، العدو عةى قيد احلياة، وكل ذلك من أجل إيضاح مدى حكلم  بيربس يف إدارة امل

 وكيف أنه فاحل ويستحق أن يتوىل السةطن  يف املستقبل القريب. 

وهنا نالحظ اقرتاب الرواي  الشعبي  من احلقيق  التارخيي ، حيث قاد بيربس 

البندقداري علمةي  عسكري  واسع  بعد معرك  املنصورة وهي معرك  جدية  الكربى كلما 

فرباير  88هـ/ 822ذي القعدة  2اجللمع  مسَّاها الدكتور حملمد مصطفى زيادة، وكانت يوم 

م. ناهيك عن إغالق جمرى فرع دمياط، وأسر سفن اإلمداد الصةيبي ، مما أدَّى لسوء 8421

، الذي أخذ ينسحب ببطء شديد بسبب انتشار املرض واجلوع حتى (88)أوضاع اجليش الصةييب

عبد اهلل عةى شاطئ أطبق اجليش املصري بقيادة بيربس البندقداري عند قري  ميت اخلولي 

 .(84)النيل الشرقي
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 دْور بيربس يف احلملة:تاسعًا: 

عظَّلمت السِّرية دْور بيربس يف احللمة  أميا تعظيم، فقد جعةت عدم مشاركته يف القوات 

املصري  يف البداي  سبب اهلزمي ، حني مت خداع أيبك من قبل جوان، أما بيربس فقد خرج من 

تواٍن، وخرج عةى رأس القوات املصري ، ووضع اخلطط املناسب   السجن ولبَّى نداء الواجب دون

إلدارة املعرك ، من حيث: توزيع القوات أو إدارة املعرك . وهو ما كفل النصر أمام دمياط 

ويف املنصورة وفارس كور حتى قطع دابر القوات الغازي ، ويف خضم املعرك  مل يتوقف عن 

 . (85)حتى ينزل اهلل النصر عةى املؤمنني وعظ املةك تورانشاة حتى ال يشرب اخللمر

وبسبب الدْور األكرب لبيربس يف حتقيق النصر يف املنصورة، وما جةبه لإلسالم 

واملسةلمني من انتصارات يف عني جالوت وكذلك بعد واليته لةسةطن ، كل ذلك جعل السرية 

امللماليك املعاصرين الشعبي  تنسب إليه فضل االنتصار، وحسن إدارة املعارك، متجاهة  لباقي 

 فيلما خال أيبك لتةصق به كل نقيص . 

واحلقيق  أن بيربس كان رجل األقدار، إذا ُوكل قائد فرق  امللماليك البحري  أقطاي 

بأمر اخلروج لإلتيان بتورانشاة ليتوىل السةطن  من حصن كيفا، ومن ثم آلْت قيادة امللماليك 

قب نظره من إعداد خط  ممتازة لإلجهاز عةى البحري  لبيربس البندقداري الذي متكَّن بثا

الصةيبيني يف املنصورة، مبوافق  شجر الدر، وبالفعل فتح أبواب املدين  وتركها وكأنها 

خالي ، وهو كامن بعد أن أمر األهالي بإخالء الشوارع وانتظار األمر بالقتال، ومت األمر بعد 

، فلما أن دخةوا املدين  حتى صاروا صيًدا تغةغل القوات الصةيبي  بقيادة كونت أرتوا أخو لويس

 .(82)سهاًل يف الشوارع الضيق ، واشرتك امللماليك والشعب يف اإلجهاز عةيهم

 دْور تورانشاه يف املعركة:عاشرًا: 

وقَر يف الذاكرة الشعبي  أن الصاحل جنم الدين أيوب قد تويف قبل الغزو الصةييب، وأن 

العرش من ِقبل امللماليك بسبب رفض بيربس توىل ولده عيسى تورانشاه قد اختري لتولي 

السةطن ، ومن ثم مت استدعاؤه ووصل بالفعل عةى مصر، وتوىل احلكم. وتؤكد السِّرية 

سعاي  امللماليك مراًرا لةخالص من بيربس؛ بسبب ما حقق من جناح، ومن ثم أوقعوا بينه وبني 

اقتصر دوره عةى توجيه القادة بدًءا تورانشاه، وأفةحوا يف وضعه يف السجن، ومع جميء احللمة  

من أيبك الذي هزم وعاد مع قواته، فةم يكةف املةك نفسه حق توبيخ املهزومني، ثم إطالق 

سراح بيربس لقوم بنفس املهلم  وكل مشاركته كانت يف برج خشيب تفرج من خالله عةى 
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ظهرت بيربس يف القتال. كلما أظهرت السرية الشعبي  تورانشاه سكرًيا ال يرتك الشرب، وأ

ثوب احملافظ عةى الشرع املستحق لةعرش. ويف النهاي  برَّأت السرية بيربس من دم تورانشاه الذي 

سقط من فوق برج خشيب أثناء متابعته لةلمعرك  فخرَّ قتياًل، وكاد بيربس ُيقتل بسبب ذلك 

أنقذته حني قام حني اتهلمه األمراء بأنه هو من ألقاه من فوق الربج غري أن العناي  اإلهلي  

  .(82)تورانشاه من موته وأخرب أن بيربس بريء ثم عاد لةعامل اآلخر

ومن خالل هذه الرواي  يتضح لنا: اتفاق الرواي  الشعبي  مع املصادر التارخيي  يف تسفيه 

تورانشاه، إذ وصفته املصادر بأنه كان عديم اخلربة سيء التدبري كثري الشراب، ومن ثم 

. (88)حل عن مصر، وولَّاه ديار بكر يف أقصى شرق ممةكته حتى يكفَّ شرهأبعده املةك الصا

، (82)وكان تورانشاه سكرًيا عربيًدا "سيء التدبري ذا هوج وخفَّ " كلما وصفه ابن اجلوزي

كلما أحضر معه من ديار بكر جملموع  من الندماء خصهم باإلقطاعيات دون امللماليك 

بعد ارتفاع شأنهم عقب النصر عةى الصةيبيني،  املصريني، وأخذ يعد لةخالص من امللماليك

ومن هنا تسربت أنباء سكره وضربه الشلموع بالسيف، وتسلمي  كل منها باسم أحد األمراء، 

ومن هنا قرر امللماليك اخلالص منه قبل أن يسبقهم، كلما أساء تورانشاه لشجر الدر اليت 

عةيه امللماليك، ففر إليه  أدارت البالد حتى عاد، وكانت نهايته يف برج خشيب حني هجم

. وقد أكَّد ابن واصل (81)جمروًحا فأشعةوا فيه النار فسقط يف املاء ليلموت جرحًيا حريًقا غريًقا

أن بيربس البندقداري هو أول من ضربه حني قال: "دخل ركن الدين بيربس البندقداري .... 

ن بيربس السيف من فجذب سيفه ومحل عةى املعظم فجرحته جرًحا خفيًفا، ورمى ركن الدي

يده رعًبا وهرب" وأوى أقطاي إىل برج خشيب فأشعةوا النار فيه، حتى نزل واستجار بأقطاي " 

قصده حينئذ ركن الدين بيربس ثاني  وبيده السيف فلمر يعدو إىل جه  النيل .... تبعه ركن 

 .(81)الدين بيربس فضربه بالسيف فقتةه"

ومن هنا ندرك توافق الرواي  الشعبي  مع الرواي  التارخيي  يف نهاي  تورانشاه أنها كانت 

نهاي  غري طبيعي  نتاج سوء ِفعاله. فالرواي  الشعبي  ترى أنه مات حني سقط من الربج عةى رأسه 

، وكأن (21)أثناء متابعته لةلمعرك  وحماول  احتساء اخللمر فحذره بيربس لكنه سقط ومات

ي  الشعبي  تريد أن يكون بيربس بريًئا من دم تورانشاه حتى لو كان سكرًيا عربيًدا فهو الروا

مةك املسةلمني، وال حيل دمه وإن حل تقوميه، وقد ذكرت السرية أن بيربس ضبطه متةبًسا 

 بشراب فجةده يف حجرة صيان  حلدود اهلل وحفًظا لسلمع  مةك املسةلمني. 
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 دْور الشعب:حادي عشر: 

ن شهرة الدْور الشعيب يف مقاوم  احللمة  الصةيبي  فإن السرية الظاهري  مل بالرغم م

تذكر شيًئا من هذه البطوالت. ورمبا يرجع ذلك إلنكار الشعب لنفسه، من أجل التلمهيد 

لصعود البطل جبانب أن الدور الشعيب بالرغم من أهلميته كان عديم القيلم  بال قوة امللماليك 

، ومن (28) (28)ترك محل السالح بشكل نظامي منذ عصر البطامل  الضارب  بعد أن ُأجرب عةى

ثمَّ رأى الراوي الشعيب أن يوجِّه كل عنايته لتةلميع بيربس البطل املنتظر، وهذا درس يقدمه 

الشعب املصري بنكران الذات من أجل الصاحل العام، فال ميكن ألم  أن تنهض إال بالقيادة 

 احلكيلم  اليت تقود األم  لةتقدم.

، م األوإذا كانت السِّرية قد قدمت درًسا يف نسيان الذات من أجل الزعيم الذي يقوم 

فقد أشار املؤرِّخ الفرجني اجملهول لذلك الدْور منذ وقت مبكر من احتالل الصةيبيني 

. كلما أشار ابن واصل لةدْور الذي قام به العام  واملهلمشون يف معرك  املنصورة (24)لدمياط

إىل املنصورة من الرجال  واحلرافش  والغزاة واملطوع  من سائر النواحي خةق  حني قال:" وجاء

كثري ال يقع عةيهم اإلحصاء. ووردت من العربان أمم كثرية وشرعوا يف اإلغارة عةى الفرنج 

سةخ ربيع األول ورد إىل القاهرة من أسارى الفرنج الذين  ثننياالومناوشتهم.... ويف يوم 

"وكان الفرنج جيدون من  (25)ريهم، ست  وأربعون أسرًيا منهم فارسان"ختطفتهم العربان وغ

، فإذا شعر الفرنج بهم رموا ا، ويتخطف احلرافش  منهم ويقتةونحرافش  املسةلمني أذى كثرًي

بأنفسهم يف املاء، وسبحوا إىل أن خيرجوا من جانب املسةلمني، وكانوا يتخطفون منهم بكل 

قور بطيخ  وجعةها مةبس  عةى رأسه ثم سبح يف املاء وقرب من حية " وبةغين أن إنساًنا منهم 

الفرنج حتى ظنه بعضهم أنه بطيخ  طافي  عةى املاء فنزل ليتناوهلا ذلك الشخص وأسره وأتى 

. أما يف موقع  املنصورة الشهرية فقد كان لعام  سكان املنصورة دور ال (22) به إىل املسةلمني"

ى الصةيبيني فرساًنا ورجال ، وكانت أدواتهم يف ذلك ُينكر حني أسهلموا يف اإلجهاز عة

بسيط  عبارة عن مشاريخ وعصي غةيظ  أو كتل خشبي  أو طوب أو حجارة أو حتى الطني 

 .(22)والرتاب، حتى شبابيك البيوت استخدمت يف القضاء عةى القوة الفرنسي  املهامج 

 

 



 القراءُة الشَّعبيُ  املصريُ  لةحلمة  الصةيبي  السابع  سرية الظاهر بيربس منوذًجا

69 

 

 اخلامتة:

ةيبي  السابع  كلما بدت يف سرية الظاهر بعد دراس  القراءة الشعبي  املصري  لةحلمة  الص

 بيربس، والنظر يف مدى قربها أو ُبعدها من النصوص التارخيي ، خنةص إىل النتائج التالي :

أن الراوي الشعيب وقَر يف خميةته حقيق  تارخيي  مؤداها أن مصر هي درع اإلسالم وقةبه  .8

قدس والشام لريكز عةى هذه املستهَدف، ومن هنا ترك التفاصيل التارخيي  املتعةق  بال

 احلقيق  فأبرزها يف قالب درامي ُيرضي السامعني ويشعرهم بالعزة.

با خلروج وأن راوي السرية كان مدرًكا إدراًكا تامًًّا لةجهود الكبرية اليت متت يف أور .4

محة  ضخلم  مثل محة  لويس، ومصدر هذا اإلدراك ما الحظه عامًّ  املصريني من عدد 

لمة ، وقدر املسسي اليت عرضت مصر هلا، وهذه اجلهود تتلمثل يف املشاركني يف احل

الدعوة لةحلمة  وتدبري التلمويل وتوفري وسائل النقل. كل ذلك وعته الذاكرة الشعبي  

وعبَّرت عنه بطريقتها الدرامي  السلمهري  اليت تصبُّ يف النهاي  يف الغرض األساسي 

كلمته وتدبريه من القضاء عةى هذا لةسرية، وهو متجيد البطل بيربس الذي متكَّن حب

 اخلطر الداهم.

ووقَر يف ذهن الراوي الشعيب أن احللمة  كانت ضخلم ، شارك فيها عدٌد من املةوك،  .5

بتوجيه من البابا، وهذا يقرتب من احلقيق  التارخيي  إىل حد كبري، وسبب ذلك كلما 

مي أو من قَدَم معه من يبدو لنا تدين لويس وتبعي  باقي القادة له سواء من الساحل الشا

 با.وأور

أما فيلما يتعةق باملواضع اجلغرافي  اليت جرت فيها أحداث احللمة  فقد كان الوعي  .2

الشعيب أكثر إدراًكا هلا من احلقائق التارخيي ، ورمبا يكون سبب ذلك أن اجلغرافي  

ان ال تتغري بسرع ، ومن ثم بقيت هذه املواضع حتى اليوم، ومن الطبعي أن يفتخر سك

هذه املواضع مبا جرى عةيها من بطوالت، ومن ثم ظةت عالق  يف الذاكرة الشعبي  

 أكثر من األحداث التارخيي .

أدرك الراوي الشعيب الدْور املهم لةعيون واجلواسيس يف الصراع اإلسالمي الفرجني،  .2

ر، ومدى الضرر الذي حِلق باجليوش اإلسالمي  من جرَّاء ما سربته هذه العيون من أخبا

وعبَّر عن تغةغل هؤالء اجلواسيس يف البالط احلاكم بشكل وصل حلد التشكك يف 

كبار رجال الدول  حتى ذوي املناصب الديني  منهم. كلما بدا من شخصي  القاضي 



حملمد فوزي رحيلد.   

60 

 

صالح الدين العراقي الذي ظهر فيلما بعد أنه جاسوس له مهلم  تصفي  البطل الرمز 

 بيربس الذي جنته العناي  اإلهلي .

 الذاكرة الشعبي  تتابع أحداث احللمة  غري أنها جعةت انتصارات بيربس تبدأ من رسخ يف .8

دمياط وليس من املنصورة، رمبا سعًيا لةتعظيم من دور بيربس ليظهر مبظهر الناجح فيلما 

 فشل فيه اآلخرون يف نفس املواضع وليست مواضع أخرى. 

صراع العسكري وطابقت مل تهلمل الذاكرة الشعبي  أهلمي  فنون احلرب يف حْسم ال  .2

الواقع يف تفوق الفن العسكري اإلسالمي عةى الفن العسكري الفرجني يف هذه 

املعرك ، وإن عرضته بشكل ساذج يتناسب مع عقةي  املستلمعني الذين يصعب عةيهم 

 فهم التشكيالت العسكري  املعقدة.

تى يكتلمل كلما مل يغب عن الذاكرة الش أهلمي  القضاء عةى فةول اجليش املهزوم ح .1

النصر، وقد جعل فصل اخلتام عند فارسكور، وهو ما يقرتب إىل حد كبري من الواقع 

 التارخيي.

جنح الراوي من خالل من ألقاه من ظالل عةى احللمة  أن حيقق اهلدف من سوقها، وهو  .1

رفع مكان  ومكان بيربس عالًيا، حتى يؤكد أنه رجل األقدار املؤيد من السلماء، 

 استحقاقه الطبيعي لةعرش يف ظل فقدان النظراء.وكل ذلك لتأكيد 

مل تنَس الذاكرة الشعبي  أن تورانشاه هو من وضع الةلمسات األخرية لإلجهاز عةى  .81

احللمة  الصةيبي  السابع  وأسر املةك لويس، لكنها مل تنَس أيًضا سوء إدارته وتصرفه، 

س من دمه حتى ال تتةوث وخاص  إدمانه لةشراب وإساءته لةلملماليك، غري أنها برَّأت بيرب

يد البطل الرمز بدم مةك املسةلمني، بالرغم من أن بيربس كان أول من مد يده بالسالح 

عةى تورانشاه، وفيلما بعد قتل قطز، لكن الراوي الشعيب يريد أن يرسل رسال  

 لةلمستلمعني أن البطل الرمز حيرتم اجلالس عةى العرش ألبعد حد. 

 برفع قدر وتعظيم دْور بيربس، نسى أو تناسى دْور عام  يف غلمرة انشغال الراوي الشعيب .88

الشعب الذي مل ينكر وسجَّةته كتب التاريخ الرمسي ، وغالب األمر أنه أراد أن يؤكِّد 

أن بطوالت الشعب هي جزء من بطوالت البطل، فهو رمز العزة ومصدر الفخار وكل ما 

إنكار الذات من أجل الوطن حوله مساعد له، كلما أراد أن يرسل رسال  لةلمستلمعني ب

 ومن ثم ترك أمر البطوالت الشعبي . 
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 حواشي البحث

   ،ويعلمل حاليًا باجلامع  األمريكي  بالقاهرة.حاصل عةى درج  الدكتوراه من جامع  عني مشس 
والشام،  حى محة  القديس لويس عةى مصرى الرَّحسن حبشي، الشرق األوسط بني شقَّ :من الدراسات العربي   (8)

؛ جوزيف م8188زيادة، محة  لويس التاسع عةى مصر وهزميته يف املنصورة  ىم(؛ حملمد مصطف8121 :)القاهرة

 ىم(؛ حملمد مصطف8182دار الكتب اجلامعي ،  لصةييب عةى مصر، )اإلسكندري :نسيم يوسف، العدوان ا

م(؛ حياة ناصر احلجي، 8121وهزمي  لويس التاسع، )القاهرة: دار املعارف،   ارة، املنصورة قص  البطول  العربيهدَّ

روب الصةيبي  م(؛ حسني السيد النحال، احل8115السياس  الصةيبي  لةلمةك القديس لويس التاسع، )الكويت: 

 –م، )رسال  دكتوراه غري منشورة كةي  اآلداب 8212إىل 8582أواخر العصور الوسطى ضد مصر وتونس من 

؛ هشام احلسيين، السياس  اخلارجي  لفرنسا يف عهد لويس 428ص -18م(، ص8118جامع  عني مشس عام 

م(؛ سيلمون لةويد، 4111حةوان عام  جامع  –م، )رسال  ماجستري غري منشورة كةي  اآلداب 8421 -8448التاسع 

م؛ إدوين جون 8111إبريل  –( مارس 12محةتا القديس لويس الصةيبيتان، عادل زيتون، الثقاف  العاملي ، العدد )

من الدراسات و )القاهرة: مطبوعات كتابي، ب. ت(. رديفز، فرنسا اجلرحي  عةى ضفاف النيل، ت. زكى شنودة،

 :األجنبي 

Cahen (Claude) , "Saint Louis et Islam", in J.A, vol. 258, 1970, pp.3-12; Attwater, 

The penguin dictionary of Saints, London 1978, pp.219-220; Jordan (William 
Chester), Louis IX and The Challenge of The Crusade. A study of The Rulership, 

Princeton, 1979; Strayer ( Joseph), “The Crusades of Louis IX”, in A History of The 

Crusades, ed. K. Setton ,VOI.II ,Wisconsin 1989, III, pp.757- 758; Mollat (Michel), 

, RHES"le passage de Saint Louis a Tunis: Sa place dans l’histoire des Croisades", 

Vol. 50 no.3, 1972, pp.289-303. 
م(، املختصر يف أخبار البشر، 8558هـ/ 254د علماد الدين إمساعيل )ت أبو الفدا املةك املؤيَّ :املصادر العربي  من  (4) 

م(، 8228هـ/ 122؛ أمحد بن عةي املقريزي )ت 828 -851ص ، ص5)القاهرة : املطبع  احلسيني ، د.ت(، ج

، 4، ق8م(، ج8158ة: دار الكتب املصري ، السةوك ملعرف  دول املةوك، حتقيق د. حملمد مصطفى زيادة ، )القاهر

م(، مفرج الكروب يف أخبار بين 8411هـ / 812؛ مجال الدين حملمد بن سامل بن واصل )ت 588 -555ص ص

من املصادر  .852-88ص ، ص8م(، ج4112السالم تدمري، )بريوت: املكتب  العصري ، عبد أيوب، حتقيق د.

 :األجنبي 

Guillaume de Saint-Pathus, Vie de Sainte Louis, par H. Francois Delaboroe, Paris, 

1899; Jean de Joinville, The Life of St. Louis in Chronicles of The Crusades, Trans. 

M.R.D. Shaw, Penguin Book, London 1970. 
األكادميي يف جمال ا من مصادر البحث ن طوياًل قبل اعتلماد املوروث الشعيب مصدًرخواملؤر تردَّد  (5) 

ري واملالحم عةى أنها جمرد ضرب من الدراسات التارخيي ، حيث نظروا إىل املوروث الشعيب من السِّ

 ، ومن ثم ال يركن إليها يف البحث التارخيي اجلاد. بيد أن األساطري تتناسب مع بساط  فكر العامَّ

ني إىل االعرتاف املتزايد مبا طال السكوت التطورات اليت أملت مبجال الدراسات التارخيي  دفعت باملؤرخ

ن اجللماع  يف رؤيتها لةحدث إم لنا رؤي  مجعي  لةحقيق  التارخيي . إذ عنه يف املوروث الشعيب، الذي يقدِّ
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التارخيي تقفز فوق التفاصيل، وعالق  الزمان واملكان، وال تهتم سوى برسم صورة كةي  حبةى بكل 

كلما حترص عةى بةورة موقفها التارخيي إزاء احلدث، وهذه الصورة الرموز االجتلماعي  والثقافي ، 

ا من املضامني ا ما حتلمل وعي اجللماع  بذاتها، وختتزن يف طيات أحداثها اخليالي  كثرًيالشعبي  غالًب

خ عةى املوروث الشعيب. إىل جانب مصادره التقةيدي ، وذلك وهلذا تربز أهلمي  اعتلماد املؤرِّ ؛التارخيي 

خ عةى استيعاب الظاهرة التارخيي  ورسم صورة   بني هذين النوعني من املصادر يساعد املؤرِّلةلمزاوج

 .  هلاكةيَّ

؛ علمرو 828-821صم(، ص 8118دب والتاريخ، )القاهرة: دار الفكر، قاسم عبده قاسم، بني األانظر: 

ور، صالح الدين ؛ حملمد فوزي رحيل، "بني التاريخ والفةكة81منري، األساطري املتعةق  مبصر، ص

األيوبي يف سرية الظاهر بيربس، )جمة  مركز اخلدم  لالستشارات البحثي  كةي  اآلداب، جامع  

 .425، ص4181، إبريل، 21، اإلصدار )املنوفي 
ا:   وولدها عبدالوهاب، )بريوت: املكتب  الشعبي ، د.ت( سبع  أجزاء، وانظر أيًضسرية األمرية ذات اهللمَّ  (2) 

   دراس  مقارن  ) القاهرة: دار الكتاب العربي، د.ت(؛ شوقياهيم، سرية األمرية ذات اهللمَّنبية  إبر

م(؛ 4184  أطول سرية شعب  يف التاريخ ) القاهرة: مؤسس  هنداوي، احلكيم، األمرية ذات اهللمَّعبد

 "، جمة  كةي  لمَّقراءة يف سرية األمرية ذات اهل ،األمني أبو سعدة، "بيزنط  يف املالحم الشعبي  العربي 

 .582-425م، ص ص4118اآلداب، جامع  حةوان، 
رية الشعبي  لةظاهر بيربس هلا ثالث  أن السِّ Frances Jenellيري الباحث الفرنسي فرانسيس جينل   (2) 

ا من حيث القص  أو احلبك ، لكن روافد: قاهري، وحةيب، ودمشقي، وهذه الروافد ال ختتةف كثرًي

سوزان إبراهيم، بيربس  نظر:ااملكان وثقاف  الرواة.   يف  من جراء اختالف جغرافيهناك اختالفات طف

سبتلمرب  42اختفاء احلكواتي  أوقف اإلضافات، صحيف  الثورة، دمشق، األحد  -آخر السَّري الشعبي 

م. واملقال هو تقرير عن احملاضرة اليت ألقاها الباحث الفرنسي يف املركز الثقايف الفرنسي 4111

 .425،422صحملمد فوزي رحيل، بني التاريخ والفةكةور، ص مشق. وانظر أيًضا: بد
 .8111 -125ص، ص 4م(، ج8118سرية الظاهر بيربس، )القاهرة : اهليئ  املصري  العام  لةكتاب،   (8) 

منذ نشأة الدول  األيوبي ؛ بسبب استعان  صالح الدين  كان لةتصوف مكان  كبرية يف مصر وخاصً   (2) 

لةقضاء عةى املذهب الشيعي مذهب الدول  الفاطلمي ، ومتكني املذهب السين مذهب  املتصوف يوبي باأل

اد املتصوف  مكان  كبرية، حتى ازدانت بهم جمالس املةوك الدول  العباسي ، ومن هنا صار لةعبَّ

الصاحل أيوب ك بهم، ومن ثم مل يكن من الغريب أن يةتفوا حول وشاركوا يف الغزوات واملعارك لةتربُّ

ب بهم مثل أسالفه. واتسع اخليال بالعام  لتجعل الصاحل نفسه أحد املتصوف ، ومل يكن ذلك الذي رحَّ

وكانت له مهاب  كبرية يف قةوب أصحابه ومن يةقاه. انظر:  ،من فراغ، فقد مال الصاحل لةزهد والوحدة

؛ حملمد حملمد أمني، 521، ص4، ق8املقريزي، السةوك، ج؛ 12، ص8ابن واصل، مفرج الكروب، ج

هـ، رسال  دكتوراه، كةي  اآلداب، جامع  القاهرة، 8421-8421املةك الصاحل جنم الدين أيوب 

 .811-818م، ص ص8181
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جنوة: تقع جنوة عةى الساحل الشلمالي الغربي لشبه اجلزيرة اإليطالي ، وكانت من أهم اجللمهوريات   (1) 

 نفسه أسرعها مشارك  يف هذه احلرب العاملي ، ويف الوقتالتجاري  يف زمن احلروب الصةيبي ، ومن 

 كان هلا عالقات جتاري  قوي  مبصر.

Favreau )Marie), Genoa, in: The Crusades an Encyclopedia, vol. III, ed. Alan Murry, 

California, pp.501-505. 

نى، )اإلسكندري : اهليئ  الكناني، العالقات بني جنوة والفاطلميني يف الشرق األد مصطفى :انظر

حملمد فوزي رحيل، نهاي  الصةيبيني، )القاهرة: عني لةبحوث م(؛ 8118املصري  العام  لةكتاب، 

وبسبب أهلمي  جنوة عدها القةقشندي رابع ممالك  .811-821ص(، ص 4111والدراسات اإلنساني ، 

ن  جنوة. قال يف تقويم البةدان: . وقاعدة مةكهم مديةوقال عنها: "وهم طائف  من الفرنج مشهور ،الفرنج

بفتح اجليم والنون والواو ثم هاء يف اآلخر. وموقعها يف اإلقةيم اخلامس من األقاليم السبع  قال ابن سعيد: 

ربعون أحدى وإربعون درج  وثالثون دقيق ، والعرض أحدى وإحدى وثالثون درج ، والعرض إحيث الطول 

ندلس عظيم من البحر الرومي، والبحر فيلما بينها وبني األ. قال وهي غرب جون  درج  وعشرون دقيق

وبها مرسى جيد  ،ودي أدريسي: وبها جنات ويدخل يف الشلمال. وهي غرب بالد البيازن . قال الشريف اإل

 ، 2(، جم4112عشى، )القاهرة: اهليئ  العام  لقصور الثقاف ، مأمون" انظر: القةقشندي، صبح األ

 .218-212صص 

رمبا كان لةهجلمات الفاطلمي  الباكرة عةى جنوة صدى يف  .181-151ص ، ص4لظاهر بيربس، جسرية ا  (1) 

-544ا إرسال اخلةيف  الفاطلمي الثاني القائم بأمر اهلل )صياغ  الرواي  الشعبي . فلمن الثابت تارخييًّ
سحق، وكان قوام األسطول إم( محة  عسكري  لغزو جنوة بقيادة يعقوب بن 122-152هـ/ 552

ر وأحرق سردينيا، وعاد األسطول ا متكن من مهامج  جنوة، كلما دمَّا حربيًّ مركًبنياطلمي ثالثالف

الفاطلمي حملماًل بالغنائم لةلمهدي  عاصلم  الفاطلميني الباكرة قبل حتوهلم لةقاهرة. بعدها هبت كثري من 

لمهوريات اإليطالي . القوى ملساندة جنوة لبناء أسطول ساعد عةى ميل ميزان القوى يف املنطق  لصاحل اجل

م(، اتعاظ احلنفا بأخبار األئلم  الفاطلميني 8228هـ/ 122انظر: املقريزي )أمحد بن عةي املقريزي ت 

؛ 22م(، ص 8111، حتقيق مجال الدين الشيال، )القاهرة: اهليئ  العام  لقصور الثقاف ، 8اخلةفا، ج

 .11، 11صمصطفى الكناني، العالقات بني جنوة والفاطلميني، ص 

ت بالصةيبيني السبب املباشر حللمة  لويس التاسع أو احللمة  الصةيبي  السابع  هو اهلزمي  الساحق  اليت أملَّ  (81) 

م عةى يد السةطان الصاحل جنم الدين أيوب، وحةفائه 8422يف موقع  احلريبي   ،وحةفائهم من املسةلمني

م(، 8441هـ/ 842ني منذ اتفاقي  يافا )اخلوارزمي ، وتبعه استعادة القدس اليت كانت يف أيدي الصةيبي

لقسلمه الذي قطعه  با السرتداد القدس، وكان لويس التاسع عةى رأس الغزاة وفاًءوومن هنا انتفضت أور

عةى فراش املرض. حول معرك  احلريبي  انظر: ابن واصل، مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب، حتقيق 



 القراءُة الشَّعبيُ  املصريُ  لةحلمة  الصةيبي  السابع  سرية الظاهر بيربس منوذًجا

66 

 

 

؛ 522-558ص ، ص2م(، ج8122  دار الكتب املصري ، حسنني حملمد ربيع، القاهرة، )القاهرة: مطبع

؛ جمهول، تتلم  كتاب وليم الصوري ملؤلف، ترمج  581 -582ص ، ص4، ق8املقريزي، السةوك، ج

؛ جوزيف نسيم، العدوان الصةييب عةى 858-842ص م(، ص8111أسام  زكي زيد، )اإلسكندري ، 

م، حولي  مسنار التاريخ 8422ـ/ ه824حملمد فوزي رحيل، معرك  احلريبي  ؛ 21-22ص ، صمصر

 م، ص4184اإلسالمي والوسيط، اجللمعي  املصري  لةدراسات التارخيي ، العدد الثاني، القاهرة، 

 .885-842ص
 Jackson (Peter), The Seventh crusade 1244-1254, Sahgate, England, 2007, p. 17. 

نها احنرفت لةقسطنطيني ، وجاءت احللمة  م مصر لك8412كان هدف احللمة  الصةيبي  الرابع    (88) 

يبي  ةت بالفشل ثم احللمة  الصةم وكّة8481الصةيبي  اخلامس  إىل مصر واستولت عةى دمياط عام 

 روبرت كالري، فتح القسطنطيني ، ترمج  حسن حبشي،. انظر: السابع  وحتطلمت يف املنصورة

وب الصةيبي ، ترمج  السيد الباز ستيفن رنسيلمان، احلر؛ 51م( ص8182)القاهرة: دار املعارف،

؛ سعيد عاشور، احلرك  212-251، 412-812ص ، ص5م(، ج8112بريوت: دار الثقاف ، (العريين، 

؛ أمست غنيم، احللمة  الصةيبي  الرابع  511-418، 442-411، 811-815صص ، 4الصةيبي ، ج

 .44-88م(، ص ص8114ومسئولي  احنرافها ضد القسطنطيني ، )اإلسكندري : دار املعارف، 
 .411، ص4عاشور، احلرك  الصةيبي ، ج  (84) 
، "عالقات مصر بامللمالك التجاري  اإليطالي  يف ضوء وثائق صبح األعشى"، ضلمن كتاب جوزيف نسيم  (85) 

؛ 18(، صم8111 ،:دراسات يف تاريخ العالقات بني الشرق والغرب، )اإلسكندري : دار املعرف  اجلامعي 

اني، العالقات بني جنوة والفاطلميني يف الشرق األدنى، )اإلسكندري : اهليئ  مصطفى حسن حملمد الكن

 .22-25ص م(، ص8118املصري  العام  لةكتاب، 

S. Epstein, Genoa and Genoses 958-1528, University of North Carolina Press, 1996, 

p.24. 
ريخ دمشق، )القاهرة: مكتب  املتنيب، د.ت(، م(، ذيل تا8881هـ/ 222أبو يعةى محزة بن القالنسي )ت   (82) 

م(، الكامل يف التاريخ، تصحيح حملمد يوسف 8455هـ/ 851؛ أبو احلسن عةي بن األثري )ت 851ص 

هنادي السيد، ممةك  بيت املقدس ؛ 212، ص1م(، ج4115الدقاق، )بريوت: دار الكتب العةلمي ، 

 .21-21صم(، ص 4111امل العربي، الصةيبي  يف عهد بةدوين األول، )القاهرة: دار الع
 (82)  Une charte de nolise de S. Louis, Archive de Orient Latin, vol. II, Paris, 1884, pp. 

 .88جوزيف نسيم، العدوان الصةييب، ص؛ .232-236
 .114، ص4سرية الظاهر بيربس، ج  (88) 
 (82)  Fulcher of Charters, History of expedition to Jerusalem, trans by sister Frances Rita 

Ryan, A Thesis submitted to the Faculty of the Graduate school of the University of 

Minnesota, 1916, p.8.  أندرو هويتكروفت، الكفار تاريخ الصراع بني عامل املسيحي  وعامل ؛
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 .42م(، ص4185القومي لةرتمج ،  اإلسالم، ترمج ، د. قاسم عبده قاسم، )القاهرة: املركز
 (81)  Jackson (Peter), The Seventh Crusade, p.21. ملزيد من التفاصيل حول دور رجال الدين .

الكاثوليك يف الدعاي  لةحرب الصةيبي  انظر: مي حملمد وفا، الدعاي  زمن احلروب الصةيبي ، )القاهرة: 

 .412-812ص م(، ص4181عني لةدراسات والبحوث اإلنساني ، 
؛ قاسم عبده قاسم، ماهي  احلروب الصةيبي ، 851-851صجمهول، تتلم  كتاب وليم الصوري، ص   (81) 

 .48م(، ص8115)القاهرة: عني لةبحوث والدراسات اإلنساني ، 
 (41)  Matthew Paris, English History, Vol II, trans. by Giles, London, 1853, p.64-73 . وانظر

 .22، 22صسيم، العدوان الصةييب، ص ا: جوزيف نأيًض
 .114، ص4سرية الظاهر بيربس، ج  (48) 
ظهرت شخصي  القاضي املزيف عقب  بن مصعب يف خمتةف أجزاء سرية األمرية ذات اهللمَّ : انظر عةى   (44) 

 .28، ص5، ج211، ص4، ج241، 285، ص ص8ات اهللمَّ ، جسبيل املثال: سرية األمرية ذ
؛ األمني 812، 818هللمَّ ، ص ص؛ نبية  إبراهيم، سرية األمرية ذات ا22، ص8يربس، جسرية الظاهر ب  (45) 

 .421سعدة، بيزنط  يف املالحم العربي ، صأبو
 (42)  The First Crusade, the Chronicle of Fulcher of Charters and others sources, ed. By 

Edward Peters, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1998, p.28. ؛ قاسم عبده

؛ 21(، صم8112القاهرة: العربي  لةدراسات والنشر، الصةيبي  األوىل نصوص ووثائق، ) قاسم: احللمة 

 .21تاريخ الصةيبيات، صلمد مؤنس عوض، حم
 ضد يقول أوربان يف خطبته :"فةيبادر أولئك الذين اعتادوا شن احلرب اخلاص  ضد املؤمنني باملسري  (42) 

ا فرتة طوية  ينبغي أن اآلن لتنتهي بالنصر. وأولئك الذين ظةوا لوصوًص أالكفار يف حرب جيب أن تبد

  .يتحولوا اآلن إىل جنود املسيح"

Fulcher of Charters, History of expedition to Jerusalem, p.8.  

يف محةته كاهن قاتل ثالث  وممن اصطحبهم لويس  .22قاسم عبده قاسم، احللمة  الصةيبي  األوىل، ص 

وعن ذلك يقول جوانفيل فقال املةك: "أيها الكاهن لقد خسرت كهنوتك ببطشك،  ،ر عن ذنبهليكفِّ

ضلمك خلدميت وستذهب معي يف محةيت اخلارجي " جوانفيل، سرية القديس لويس، أوإني من أجل قوتك 

 .14ص
 (48)  Eracles, L’Estoire d’Eracles Empereur et la Conqueste de la Terre d’outermer , in 

RHC-Occ, tome II, p.422. :484، 488صحملمد فوزي رحيل، نهاي  الصةيبيني، ص ؛ انظر أيضا. 
العزيز اخلويطر، )الرياض: عبد الظاهر، الروض الزاهر يف سرية املةك الظاهر، حتقيقعبد ابن  (42) 

 -بسةطن  امللماليك البحري "، جمة  كةي  اآلداباجلواد، "عالق  الدول  البيزنطي  عبد ؛821م(، ص8128
 .88م، ص 8118، 22، 28جامع  القاهرة، عدد 
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 (41)  Eracles, L’Estoire d’Eracles, p.444. :484حملمد فوزي رحيل، نهاي  الصةيبيني، ص؛ انظر أيًضا. 

اعها يف اهلل أضواء كاشف  عةى تفشي اجلرائم مبختةف أنوعبد وقد ألقى الزميل الدكتور أمحد

اهلل أمحد، اجلرائم والعقوبات يف اجملتلمع الصةييب يف عبد اجملتلمع الصةييب يف بالد الشام. انظر: أمحد

 م(.4188م، )القاهرة: دار اآلفاق العربي ، 85-84هـ / 2-8بالد الشام يف القرن 
لعام  لةكتاب، وليم الصوري، احلروب الصةيبي ، ترمج  حسن حبشي، )القاهرة: اهليئ  املصري  ا  (41) 

 .842-848ص، ص 4م(، ج8114
م(، النوادر السةطاني  واحملاسن اليوسفي ، حتقيق 8452/ هـ854بهاء الدين يوسف بن رافع ت ابن شداد )  (51) 

 .852م(، ص8182مجال الدين الشيال، )القاهرة: مكتب  اخلاجني، 
 .814جوانفيل، سرية القديس لويس، ص  (58) 

  J. Michaud, The History of the Crusades, II, trans. By Robson, New York, 1891, 

p.386 411، ص4عاشور، احلرك  الصةيبي ، ج؛ . 
"ودخل املةك دمياط يف تواضع وسط احتفال كبري، وقام بتحويل املساجد  :خ اجملهول عن ذلكيقول املؤرِّ  (54) 

لسيدنا يسوع املسيح". تتلم  كتاب وليم  االرئيسي  لةلمدين ، وكل املساجد األخرى إىل كنائس متجيًد

 .828الصوري، ص
 .114، ص4سرية الظاهر بيربس، ج  (55) 
 .122نفسه، ص  (52) 
 .885؛ جمهول، تتلم  وليم الصوري، ص22جوانفيل، سرية القديس لويس، ص   (52) 
 .18سرية القديس لويس، ص  (58) 
 (52)  Jackson (Peter), The Seventh crusade, p.63; Strayer, "The Crusades of Louis IX", 

p.49742لمد فوزي رحيل، نهاي  الصةيبيني، ص؛ حم. 
 (51)  Matthew Paris, English History, Vol II, p.67 22ا: جوزيف نسيم، هزمي  لويس، صانظر أيًض؛. 
لشرقي دمياط: من ثغور مصر القدمي ، تقع عةى الشاطئ ا .114-121، ص 4سرية الظاهر بيربس، ج  (51) 

كم. انظر: حملمد رمزي، القاموس اجلغرايف 82لفرع النيل الشرقي أو فرع دمياط، وبينها وبني املصب 

. فارسكور: من قرى مصر 1، ص4م(، ج4181لةبالد املصري  )القاهرة: اهليئ  العام  لقصور الثقاف ، 

. املنصورة: تقع 422، ص4قرب دمياط من أعلمال الدقهةي . انظر: حملمد رمزي، القاموس اجلغرايف، ج

عند مفرتق النيل إىل دمياط وأمشوم وبينهلما جزيرة ُتسلمى البشلمور، عةى رأس حبر أمشوم قبال  طةخا، 

م(، لتكون قاعدة متقدم  لةدفاع عن 8481هـ/ 888بناها املةك الكامل حملمد بن العادل األيوبي عام )

اط. انظر: حملمد رمزي، القاموس القاهرة يف فرتة احللمة  الصةيبي  اخلامس ، عقب احتالل دمي

 .482، ص 4اجلغرايف، ج
 .528، ص4، ق8؛ املقريزي، السةوك، ج812، ص8ابن واصل، مفرج الكروب، ج  (21) 
 .854حملمد مصطفى زيادة، محة  لويس، ص  (28) 
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 .854؛ حملمد مصطفى زيادة، املرجع السابق، ص811، ص2ابن واصل، مفرج الكروب، ج  (24) 
عيد كلمال، التجسس يف العصريني األيوبي وامللمةوكي، رسال  ماجستري، كةي  اآلداب، عبد اهلل   (25) 

 .8م، ص4188صورة، عبد جامع  املن
 .4، 8سرية الظاهر بيربس، ج  (22) 
األمني أبو سعدة، بيزنط  يف  ؛542ص، 8؛ سرية الظاهر بيربس، ج182، ص8سرية األمرية ذات اهللمًّ  ، ج  (22) 

 .58املالحم العربي ، ص
 .541-581ص؛ حملمد فوزي رحيل، نهاي  الصةيبيني، ص 558الظاهر، الروض الزاهر، صعبد ابن  (28) 
 .414، ص4؛ سعيد عاشور، احلرك  الصةيبي ، ج881جمهول، تتلم  كتاب وليم الصوري، ص  (22) 
 .851-851ص؛ حملمد مصطفى زيادة، محة  لويس، ص  841جوانفيل، سرية القديس لويس، ص  (21) 
 .112-114ص ، ص4ة الظاهر بيربس، جسري  (21) 
فخر الدين بن شيخ الشيوخ: هو فخر الدين يوسف بن صدر الدين شيخ الشيوخ، أتابك جيش الصاحل   (21) 

جنم الدين أيوب. قام بتدبري أمور السةطن  عقب وفاة املةك الصاحل باالتفاق مع شجر الدر زوج  

ن، بعدما اتفقوا عةى إخفاء خرب وفاة السةطان السةطان، وخادمه الشخصي الطواشي مجال الدين حمس

ر ثتل عةى إا حني ُقأيوب حلني وصول ولده تورانشاه. لكن مل يطل العلمر بفخر الدين، إذ لقي ربه شهيًد

هجوم مفاجئ عةى معسكر املسةلمني، من قبل فرق  من جيش لويس بقيادة روبرت أرتو شقيق لويس، 

، 8م. ابن واصل، مفرج الكروب، ج8421الثامن من فرباير  هـ /822وذلك يف اخلامس من ذي القعدة 

 .585، ص8؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج521، ص4، ق8؛ املقريزي، السةوك، ج888ص
 .411، ص4؛ سعيد عاشور، ج552، ص 4ق -8املقريزي، السةوك، ج   (28) 
 .111-121ص، ص 4سرية الظاهر بيربس، ج  (24) 
 .552، ص4، ق8ك، جاملقريزي، السةو  (25) 
 (22)  Jackson (Peter), The Seventh crusade, p.125. 
 .112-112ص، ص 4سرية الظاهر بيربس، ج  (22) 
 .112، ص4سرية الظاهر بيربس، ج  (28) 
 .111، ص4سرية الظاهر بيربس، ج  (22) 
 .112-114ص ، ص4سرية الظاهر بيربس، ج  (21) 
؛ جمهول، تتلم  كتاب 521ص ،4املقريزي، السةوك، ج، ق؛ 888، ص 8ابن واصل، مفرج الكروب، ج  (21) 

 .Jackson (Peter), The Seventh crusade, p.143 .828وليم الصوري، ص
؛ 528-521ص، ص 4؛ املقريزي، السةوك، ج، ق882-882صص  جوانفيل، سرية القديس لويس،  (81) 

 .821-828ص زيادة، هزمي  لويس، ص
 .112-115ص، ص 4سرية الظاهر بيربس، ج  (88) 
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ىل معسكرنا. فقد إخ اجملهول :"أخذت مراكب لنا كانت حتلمل الةحم من دمياط عن ذلك يقول املؤرِّ  (84) 

ين الصةيبيون خبسائر أخرى، إذ كان الصةيبيون يف دمياط قد أرسةوا قافةتني من املراكب بةغ عددها ُم

نزير وأشياء أخرى خمصص  كب أو أكثر حملمة  باخللمر والنبيذ والدقيق وحلم اخلامر 818

ا البحارة والرجال املسةحني. وبينلما كانت تسري يف البحر هجلمت ملعسكرنا، كلما كانت حتلمل أيًض

واستولوا عةى  ،وأسروا اآلخرين ،وقتل املسةلمون الكثري من حبارتها ،عةيها مراكب املسةلمني وهزمتها

لديهم ما يكفيهم". انظر: تتلم  كتاب  وأرسةوا الةحم عةى معسكر املسةلمني، رغم أنه كان ،املراكب

 .812وليم الصوري، ص
 .812-822ص ؛ زيادة، هزمي  لويس، ص818جمهول، تتلم  كتاب وليم الصوري، ص  (85) 
 .112-118ص ، ص4سرية الظاهر بيربس، ج  (82) 
، 888، ص ص8؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج858 -842جوانفبل، سرية القديس لويس، ص ص  (82) 

؛ بيرت ثوراو، أسد مصر السةطان الظاهر بيربس والشرق 822-822صادة، هزمي  لويس، ص زي؛ 884

-88م(، ص ص4182األدنى، ترمج  قاسم عبده قاسم، )القاهرة: عني لةدراسات والبحوث اإلنساني ، 
24. 

 .112-182ص ، ص4سرية الظاهر بيربس، ج  (88) 
؛ سعيد عاشور، 881لم  كتاب وليم الصوري، صجمهول، تت؛ 811، ص8ابن واصل، مفرج الكروب، ج  (82) 

 .418، ص4احلرك  الصةيبي ، ج
، نشر جيلمس ريتشارد، )نيويورك: 1م(، مرآة الزمان، ج8422هـ /822)أبو حملمد يوسف قزاوغةي، ت   (81) 

 .281م(، ص8112
؛ 248-241ص، ص 1ابن اجلوزي، مرآة الزمان، ج؛ 851-841، ص ص8ابن واصل، مفرج الكروب، ج  (81) 

؛ سعيد 528-521ص، ص 8م(، النجوم الزاهرة، ج8281هـ/ 128ابن تغري بردي )مجال الدين يوسف ت 

 .514، ص4عاشور، احلرك  الصةيبي ، ج
 .851-841صابن واصل، مفرج الكروب، ص   (21) 

من مراجع  مدون  املؤرخ اجملهول ندرك أن معةومات الصةيبيني كانت قةية  فيلما يتعةق باألوضاع يف  

مل  همن األمور املشهورة حول طيش تورانشا ا، كلما أن كثرًيهسكر املسةلمني، وظروف مقتل تورانشامع

 .415-414صيوجد هلا صدى يف املصادر الصةيبي . انظر: جمهول، تتلم  كتاب وليم الصوري، ص 
 .112-112ص، ص 4سرية الظاهر بيربس، ج  (28) 
ي البطامل  والرومان، )القاهرة: مكتب  األجنةو املصري ، حملمود إبراهيم السعدني، تاريخ مصر يف عصر  (24) 

 .881-22ص م(، ص4111
 ،ا من البدوبالقرب من معسكرنا إال عرًب ر يقول :"وعندما أعاد الرب املدين  إلينا مل نَرعن هذا الدْو  (25) 

ما يشرع رماة ثم يةوذون بالفرار عند، كانوا يأتون من وقت آلخر عةى مقرب  ميةني بالقرب من معسكرنا
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ويقال إن  ،سهامنا بالتصويب ضدهم. وكان هؤالء البدو يأتون لياًل لسرق  اخليول ولقطع رؤوس الرجال

جةب له عشرة بيزنط". انظر جمهول: تتلم  كتاب وليم سةطان مصر كان يعطي عةى كل رأس صةييب ُت

 .822-828صالصوري، ص 
ر املطوع  يف هزمي  الصةيبيني يف زيدان، "دْو اهلل؛ يسري عبد28اصل، مفرج الكروب، صابن و  (22) 

 .21م، ص 4188، أكتوبر 88م"، جمة  كةي  دار العةوم، العدد 8421هـ/ 822املنصورة 
 .21ر املطوع "، ص؛ يسري زيدان، "دْو881-818ص، ص 8جابن واصل، مفرج الكروب،   (22) 
 .25املطوع "، ص ؛ يسري زيدان، "دور822حملمد مصطفى زيادة، هزمي  لويس، ص  (28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


