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สงครามครูเสด 
 
          สงครามครูเสด (อังกฤษ: Crusades; 
อาหรับ: الحروب الصليبية; อัลฮุรูบ อัศศอลีบียะหฺ 
หรือ الحمالت الصليبية อัลฮัมลาต อัศศอลีบียะหฺ  
แปลวา "สงครามไมกางเขน") เปนชุดสงครามรบ
นอกประเทศทางศาสนา ที่ถูกทําใหศักดิ์สิทธิ์โดย
สมเด็จพระสนัตะปาปาเออรบันที่ 2 และศาสนจักร
คาทอลิก มีเปาหมายที่แถลงไวเพื่อฟนฟูการ
เขาถึงที่ศักดิ์สิทธิ์ในและใกลเยรูซาเล็มของคริส
เตียน เยรูซาเล็มเปนนครศักดิ์สิทธิ์และสัญลักษณ
ของศาสนาเอบราฮัมหลักทั้งสาม (ศาสนายูดาย 
ศาสนาคริสตและศาสนาอิสลาม)<ref 
name=Esposito>Esposito What Everyone 
Needs to Know about Islam</ref> ภูมิหลัง
สงครามครูเสดเกิดเมื่อเซลจุคเติรกมีชัยชนะอยาง
เด็ดขาดเหนือกองทัพไบแซนไทนเมื่อ ค.ศ. 1071 
และตัดการเขาถึงเยรูซาเล็มของคริสเตียน 
จักรพรรดิไบแซนไทน อเล็กซิสที่ 1 ทรงเกรงวาเอเชียไมเนอรทั้งหมดจะถูกบุกรุก พระองคจึง
ทรงเรียกรองผูนําคริสเตียนตะวันตกและสันตะปาปาใหมาชวยเหลือกรุงคอนสแตนติโนเปลโดย
ไปจาริกแสวงบุญหรือสงครามศาสนาเพื่อปลดปลอยเยรูซาเล็มจากการปกครองของมุสลิม<ref 
name=Esposito87>Esposito What Everyone Needs to Know About Islam p. 87</ref> 
อีกสาเหตุหน่ึงเปนเพราะการทําลายลางสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคริสเตียนเปนจํานวนมากและการ
เบียดเบียนคริสตศาสนิกชนภายใตอัล-ฮาคิม กาหลิปราชวงศฟาติมียะห 

นักรบครูเสดประกอบดวยหนวยทหารแหงโรมันคาทอลิกจากทั่วยุโรปตะวันตก และไมอยู
ภายใตอํานาจบังคับบัญชารวม สงครามครูเสดชุดหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งที่พุงเปาตอมุสลิม
ในเลแวนต (Levant) เกิดขึ้นระหวาง ค.ศ. 1095 ถึง 1291 นักประวัติศาสตรใหตัวเลขสงคราม
ครูเสดกอนหนาน้ันอีกมาก หลังมีความสําเร็จในชวงแรกอยูบาง สงครามครเูสดชวงหลังกลับ
ลมเหลว และนักรบครูเสดถูกบังคับใหกลับบาน ทหารหลายแสนคนกลายเปนนักรบครูเสดโดย
การกลาวปฏิญาณ<ref name=Asbridge1>Asbridge Crusades p. 1</ref> สมเด็จพระ
สันตะปาปาใหการไถบาปบริบูรณ (plenary indulgence) แกทหารเหลาน้ัน สัญลักษณของ
นักรบเหลาน้ี คือ กางเขน คําวา "ครูเสด" มาจากภาษาฝรั่งเศส หมายถึง การยกกางเขนขึ้น 
ทหารจํานวนมากมาจากฝรั่งเศสและเรียกตนเองวา "แฟรงก" ซึ่งกลายเปนคําสามัญที่มุสลิมใช
<ref name=Asbridge6>Asbridge Crusades p. 6</ref> 

คําวา "ครูเสด" ยังใชอธิบายการทัพที่มีเหตุจูงใจทางศาสนาที่ดําเนินระหวาง ค.ศ. 1100 
และ 1600 ในดินแดนนอกเหนือไปจากเลแวนต โดยมักเปนสงครามกับพวกนอกศาสนา นอกรีต
และประชาชนภายใตการหามบัพพาชนียกรรม (excommunication) ดวยเหตุผลดานศาสนา 
เศรษฐกิจและการเมืองผสมกัน การแขงขันกันระหวางคริสเตียนและมสุลิมยังนําไปสูพันธบัตร
ระหวางกลุมแยกศาสนาตอคูแขงของตน เชนคริสเตียนเปนพันธมิตรกับรัฐสุลตานรูมที่นับถือ
อิสลามระหวางสงครามครูเสดครั้งที่หา 
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สงครามครูเสดมีสาเหตหุลักมาจากความแตกตางทางความเชื่อในศาสนาแตละ
ศาสนา จนทําใหไมเขาใจซึ่งกันและกัน ซึ่งผูเริ่มตนคือชาวมุสลิมตองการครอบครอง
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ คือ กรงุเยรูซาเลม นอกจากนั้นเหตุผลทางการเมืองก็เปนอีกสาเหตุของ
สงครามดวย เพราะในสมยัน้ันเศรษฐกิจในยุโรบตกต่ํา บิชอปผูนําศาสนาใน
โรมันคาทอลิกเรืองอํานาจมาก และมีอํานาจเหนือกษัตริย และครอบครองทรัพยสิน
มหาศาล ขนาดมีความเชื่อในตอนนั้นวา ถาเปนไปไดพอแมทุกคนอยากใหบุตรชายของ
ตนเปนนักบวชเพื่อจะเปนบิชอบ หรือโบป ผูนําศาสนา 

สงครามครูเสดไดคราชีวิตและทรัพยสินของมนุษยชาติอยางมากมายมหาศาล 
เพราะบิชอบอางวาเขาสามารถลางบาปใหกับนักรบครูเสดได และอนุญาตใหปลน ฆา ยึด
ทรัพยพวกนอกศาสนาได ซึ่งหลัการน้ีไมมีในพระคําภีรไบเบิ้ล อีกทั้งขุนนางในสมัยน้ัน
ตองการยึดทรัพยสินของพวกยิวที่ร่ํารวย และตองการมีอิทธิพลในยุโรบไปจนถึง
ตะวันออกกลางจึงใชขออางของศาสนามาอางในการทําสงครามครั้งน้ี 

ผลของสงครามครูเสดนี้ฆาคนไปจํานวนมากมายนับจากยิวในยุโรบไปจนถึงยิวในเย
รูซาเร็ม และทําใหชาวมุสลิมและคริสเตียนบาดหมางกันทั้งๆที่กอนหนาน้ีทั้งสองศาสนา 
แมทั้งสองจะมีความตางกันแตสามารถอยูรวมกันไดในดินแดนแถบนั้น และสงครามครูเสด
ทําใหความขัดแยงเหลาน้ันยังคงหลงเหลือมาจนถึงปจจุบัน 

แตผลของสงครามครูเสดนั้น ทําใหยุโรปเกิดความเปลี่ยนแปลงไปมากมาย ทําให
เกิดการติดตอระหวาง โลกตะวันตกและตะวันออก ในรูปแบบการทําการคา ซึ่งเรียกวา ยคุ
ปฏิรูปการคา และ ทําใหเกิดยุก ฟนฟศูิลปะวิทยาการ การการสรางสถาปตยกรรมที่รวมกัน
ของสองศาสนา ตลอดจนความรู การศกึษาขึ้นมาดวย 

สงครามครูเสดครั้งที่ 2 (1147–1149) 

ดูบทความหลักที่ สงครามครูเสดครั้งที่ 2 

ลัทธิศักดินา (Feudalism) ที่พวกครูเสดนํามาใชในเอเชียนอย (Asia Minor 
)น้ีไดระบาดในหมูพวกมุสลิมเชนกัน พวกมุสลิมชนชาติตาง ๆ ในตะวันออกกลาง
ตางก็แกงแยงถืออํานาจกัน แตกออกเปนหลายนคร 

อิมาดุดดีน ซังกี (Imaduddin Zangi) ผูเปนบุตรคนหนึ่งของ อัก สุนกูร อลั
ฮาญิบ ซึ่งเปนเจาเมืองฮะลับ หรืองอเลปโป (ภาษาละติน: Aleppo) ภายใต
อาณาจักรของ มะลิกซาห ใน ค.ศ. 1127 ไดเปนอะตาเบก (เจานคร) แหงโมสุล 
และตอมา 1128 ก็ไดรวบรวมอเลปโปเขาอยูใตอํานาจของตน โดยเขาขางกษัตริย
แหงสัลูก ซึ่งกําลังแยงชิงเขตแดนตาง ๆ ของอาณาจักรอับบาสียะห ฺในป ค.ศ. 
1135 เขาพยายามตีนครดามัสคัส เมือ่รวบรวมใหอยูใตอํานาจ แตก็ไมสําเร็จ 
ระหวางทางที่ถอยทัพกลับไปอเลปโป ก็ไดเขาตีนครฮิมสฺ เพื่อยึดมาเปนของตน 
แตตีไมสําเร็จ สองปตอมา ซังกียอนกลับมาตีนครฮิมสฺอีกครั้ง แตก็ไมสําเร็จอีก
เชนกัน ทางนครดามัสคัสเมื่อกลัววาซังกีจะยกทัพมาประชิตเมืองอีกครั้ง ก็ไดผูก
สัมพันธไมตรีกับอาณาจักรเยรูซาเลมของพวกครูเสด 
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ซังกียกทัพไปตีพวกครูเสด จนเกิดปะทะกันที่บารีน ฟูลก เจาราชอาณาจักร
เยรูซาเลมพายแพ พากองทัพที่รอดตายหนีออกจากนครเยรูซาเลม ซังกีไดผูก
สัมพันธไมตรีกับนครดามัสคัส เมื่อเหน็วาตนไมมีความสามารถที่จะเอาชนะได 
ประกอบกับไดขาววา จักรพรรดิยอหน คอมเนนุส (John Comnenus) ไดยึดเอา
นครอันติออก ที่พวกครูเสดปกครองอยูน้ัน เขามาอยูในอาณาจักรไบแซนไทน และ
ไดสงกองทัพมาประชิตเมืองอเลปโปของตน 

พวกครูเสดที่สงมาโดยจักรพรรดิยอหน คอมเนนุส (John Comnenus) พวก
น้ียึดเมืองบุซาอะ (Buzaa) ไดฆาพวกผูชายทั้งหมดแลวกวาดตอนผูหญิงและเด็ก
ไปเปนทาส 

แมซังกีจะวางแผนการเพื่อยึดนครดามัสคัสอีกในเวลาตอมา ถึงขั้นกับสมรส
กับนางซุมุรรุด มารดาเจานคร ดวยการยกเมืองฮิมสฺเปนสินสอด และตอมาเจานครก็
ถูกลอบสังหาร ซังกีก็ไมอาจจะยึดเอานครดามัสคัสเปนของตนได เวลาตอมา นคร
ดามัสคัสก็กลับไปรื้อฟนความสัมพันธกับพวกครูเสดอีกครั้ง และไดรวมกันโจมตี
กองทัพของซังกีที่บานิยาส 

ซังกีไดยกทัพเขาตีนครเอเดสสาที่อยูภายใตพวกครูเสดแตกเมื่อวันที่ 24 
ธันวาคม ค.ศ. 1114 จุดน้ีเปนจุดเริ่มตนของสงครามครูเสดครั้งที่ 2 

ซังงีถูกทาสรับใชของตน ซึ่งเปนชาวแฟรงก ลอบสงัหารเมื่อวันที่ 5 เราะบี
อุษษานีย 541 ตรงกับวันที่ 14 กันยายน 1146 ซังงีมีบุตร 4 คน ลวนเปนคนมี
ความสามารถทั้งสิ้น ในระหวางความยุงยากนี้พวกคริสตในเมืองเอเดสสา คิดกบฏ
ฆาทหารมุสลิมที่รักษาเมืองและไดรับความชวยเหลือจากพวกแฟรงก ภายใตการ
นําของโยสเซลิน (Joscellin) ยึดเมืองเอเดสสาได แตบุตรสองคนของซังงี ช่ือ นู
รุดดีน มะฮฺมดู (ฝรั่งเรียก Noradius) ตีเมืองเอเดสสากลับคืนมาได พวกที่กอกบฏ
และทหารแฟรงกถูกฆา พวกอารมิเนียนที่เปนตนคิดกบฏถูกเนรเทศ และนูรุดดีนสั่ง
ใหรื้อกําแพงเมือง ผูคนตางหนีออกจากเมืองจนเมืองเอเดสสากลายเปนเมืองราง 

การสูญเสียเมืองเอเดสสาเปนครั้งที่ 2 น้ี ไดกอใหเกิดการโฆษณาขนานใหญ
ในยุโรป นักบุญเซ็นตเบอรนารด (Bernard Clairvaux) ซึ่งฉลาดในการพูดและได
ฉายาวา ปเตอรนักพรตคนที่สอง ไดเที่ยวเทศนาปลุกใจนักรบ ใหรวมกันปองกัน
สถานกําเนิดแหงศาสนาคริสต เหตุน้ีทําใหพวกคริสเตียนตกใจกลัวยิ่งนักวา 
พวกสัลูกตุรกีจะยกทัพมาตียุโรป และตนจะไมไดเปนเจาของศาสนสถานใน
ปาเลสไตนอีก การปลุกใจครั้งน้ีไมเราใจแตเพียงขุนนาง อัศวินและสามัญชน ซึ่ง
เปนสวนในสงครามครเูสดครั้งแรกเทาน้ัน พวกกษัตริยตาง ๆ ก็พลอยนิยมไปดวย 
พระเจาหลุยสที่ 7 แหงฝรั่งเศสไดถือเอาสงครามครูเสดเปนเครื่องเบี่ยงบายการ
กระทําอันโหดราย ตอพลเมืองบางพวกที่เปนกบฏตอพระองค กษัตริยคอนราดที่ 3 
แหงเยอรมันเขารวมทัพดวย เหตุการณน้ีเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1147 ขางพระเจาหลุยสที่ 
7 แหงฝรั่งเศส มพีระมเหสีรวมไปในกองทัพดวย ช่ืออิเลนอร (Eleanor of 
Guienne มเหสีคนนี้ตอมาไปสมรสกับพระเจาเฮนรี่ที่ 2 ของอังกฤษ) การทีร่าชินี
เขารวมกองทัพดวยทําใหผูหญิงฝรั่งเศสอีกจํานวนมากอาสาเขากองทัพครูเสด ซึ่ง
คราวนั้นมีพลประมาณ 900,000 คน พวกฝรั่งเศสไดกระทําชูกับหญิงในกองทัพ
อยางเปดเผย กองทัพของสองกษัตริยไดรับการตอตานและเสียหายอยางหนัก 
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สวนหนึ่งกองทัพของกษัตริยคอนราดถูกทําลายที่เมืองลาซิกียะหฺ (ภาษา
ละติน: Laodicea หรือ Latakia) สวนกองทัพของพระเจาหลุยสที่ 7 ที่ยกมาทาง
ทะเลก็ถูกโจมตียับเยินโดยเฉพาะที่เมืองก็อดมูส (Babadagh ปจจุบันในตุรกี 
ภาษาละติน: Cadmus) อยางไรก็ตามเนื่องจากพวกครูเสดมีกําลังพลมาก จึงเหลือ
รอดมาถึงเมืองอันติออก ซึ่งเวลานั้นพวกขุนนางและอัศวินจํานวนมากพักอยูในเมือง
อันติออก ซึ่งเวลานั้นเรยมอง ผูเปนลุงของราชินีอีเลนอร เปนผูปกครองเวลานั้น
พวกขุนนางและอัศวินจํานวนมากพักอยูในเมืองอันติออกเชน เคานเตสแหงดูลูส 
(Countess of blois) เคานเตสแหงรูสสี (Countess of Roussi) ดัชเชสแหงบุย
ยอง (Duchess of Bouillon), Sybille แหงฟแลนเดอรส และสตรีของผูสูงศักดิ์อื่น 
ๆ อีก แตจอมราชินีของพวกเขา คือมเหสีของพระเจาหลุยสที่ 7 เมื่อพักผอนและ
สนุกสนานกับพวกผูหญิงเพียงพอแลว พวกครูเสดก็ยกทัพเขาลอมเมืองดามัสคัส 
แตไมสําเร็จ เพราะนูรุดดีน และสยัฟุดดีน อัลฆอซี บุตรทั้งสองของซังกี ไดยกทัพ
มาชวย ทั้งกษัตริยคอนราดแหงเยอรมนีและพระเจาหลุยสที่ 7 แหงฝรั่งเศสไดเลิก
ทัพกลับยุโรป พวกครูเสดตองลาทัพกลับบานเมืองดวยความผิดหวังและสูญเสีย
อยางหนัก 

สวนพวกครูเสดที่มาจากพวกยุโรปเหนือ ก็ไดเคล่ือนทัพจนถึงโปรตุเกส แลว
ไดรวมมือกับกษัตริยอัลฟอนโซ เพื่อโจมตีนครลิสบอน และขับไลพวกมุสลิมออก
จากนครนี้ในป 1147 

กองทัพครูเสดจากเยอรมันไดเขาไปโจมตีพวกสลาฝที่อยูรอบอาณาเขต
อาณาจักรเยอรมัน 

สงครามครูเสดครั้งที่ 3 (1187–1192) 

ดูบทความหลักที่ สงครามครูเสดครั้งที่ 3 

ศอลาฮุดดีน อัลอัยยูบีย ไดตีเอานครเยรูซาเลมกลับคืนมาเปนของ
พวกมุสลิมอกีครั้งในป 1187 

เมื่อศอลาฮุดดีนไดขาวพวกแฟรงกยกทัพมา จึงประชุมนายทัพโดยให
ความเห็นวาจะโจมตีพวกนี้ขณะเดินทัพอยู แตพวกนายพลวาใหตีเมื่อมาถึง
ชานเมืองอักกะ (Acre) พวกครูเสดไดตั้งทัพลอมเมืองน้ีไว และปกขางหนึ่ง
จดทะเล ทําใหสามารถรบัเสบียงจากยุโรปไดสะดวก ถาศอลาฮุดดีนไดเริ่ม
โจมตีพวกนี้ขณะเดินทาง ก็คงไมประสบสถาณะคับขันเชนน้ี พวกตุรกีจาก
เมืองใกล ๆ ก็ยกทัพมาชวย และในวันที่ 1 ชะอฺบาน 585 (14 กันยายน 
1189 ) ศอลาฮุดดีนไดเริ่มโจมตีพวกครูเสด หลานชายของทานคนหนึ่งช่ือ 
ตะกียุดดีน ไดแสดงความกลาหาญมากในการรบ ตอนนี้ทหารศอลาฮุดดีนมี
กําลังนอยกวาพวกครุเสดมาก เพราะตองกระจายกําลังปองกันเมืองหนาดาน
ตาง ๆ เชนที่ยืนยันเขตแดนติดเมืองตริโปลี, เอเดสสา, อันติออก อเล็กซาน
เดรีย ฯลฯ ในรอบนอกเมืองอักกานั้น พวกครูเสดถกูฆาราว 10,000 คน ได
เกิดโรคระบาดขึ้นเพราะดวยศพทหารเหลาน้ี เน่ืองจากติดพันอยูการสงคราม 
ไมสามารถรกัษาที่รบใหสะอาดได ศอลาฮุดดีนเองไดรับโรคระบาดนี้ดวย 
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แพทยแนะนําใหถอนทหารและไดยกทัพไปตั้งมั่นอยูที่ อัลคอรรูบะหฺ พวกครู
เสดจึงยกทัพเขาเมืองอักกาและเริ่มขุดคูรอบตัวเมือง 

ศอลาฮุดดีนไดมีหนังสือไปยังสุลฎอนของมอร็อคโคใหยกทัพมา
สมทบชวยแตพวกนี้ไดปฏิเสธ ในฤดูใบไมผลิศอลาฮุดดีนไดยกทัพมาโจมตี
เมืองอักกาอีก พวกครูเสดไดเสริมกําลังมั่นและสรางหอคอยหลายแหง แต
ทั้งหมดถูกกองทัพศอลาฮุดดีนยิงดวยดวยลูกไฟ เกิดไฟไหมทําลายหมด 
ตอนนี้กําลังสมทบจากอียิปตมาถงึทางเรือและกําลังการรบจากที่อื่นมาดวย 
พวกแฟรงกเสียกําลังการรบทางแกอียิปตอยางยับเยิน พวกครูเสดถูกฆาและ
เสียกําลังทัพมาก แตในปลายเดือนกรกฎาคม 1190 เคานตเฮนรี่แหงแชม
เปญ ผูมีสายสัมพันธกับพระเจาแผนดินฝรั่งเศสไดยกทัพหนุนมาถึง ศอลาฮุด
ดีนไดถอยทัพไปตั้งมั่นที่อัลคอรรูบะหฺอีก ไดทิ้งกองทหารยอย ๆ ไว ซึ่งได
ตอสูพวกครูเสดอยางกลาหาญ ตอนนี้พวกครูเสดไมสามารถคืบหนาได จึง
จดหมายไปยังโปปขอใหจัดทัพหนุนมาชวย พวกคริสเตียนไดหล่ังไหล
กลับมาสมทบพวกครูเสดอีกครั้ง เพราะถือวาการรบ"พวกนอกศาสนา"ครั้งน้ี
ทําใหตนถูกเวนบาปกรรมทั้งหมดและไดขึ้นสวรรค ศอลาฮุดดีนจัดทัพรับมือ
พวกนี้อยางเต็มที่ ใหลูกชายของตนชื่อ อะลีย อษุมาน และฆอซี อยูกลาง
ทัพ สวนปกทางขวาใหนองชายชื่อสัยฟุดดีนเปนแมทัพ ทางซายใหเจานคร
ตาง ๆ คุม แตในวันประจัญบานกันน้ันตัวศอลาฮุดดีนเองปวย จึงไดเฝาดู
การสุรบจากยอดเขาแหงหนึ่ง พวกครูเสดถูกตีฟายตกทะเลไดรับความ
เสียหายอยางหนัก พวกนี้เริ่มขาดแคลนอาหารและโดยที่ฤดูหนาวยางเขามา 
จึงพักการรบ 

เมื่อถึงตนฤดูใบไมผลิ คือเดือนเมษายน 1191 พวกครูเสดไดรับทัพ
หนุนเพิ่มขึ้นอีก โดยพระเจาแผนดินฝรั่งเศสไดยกทัพมา พรอมกันน้ันพระเจา
ริชารดใจสิงหแหงอังกฤษก็ยกทัพมาอีกดวย มีเรอืรบมา 20 ลํา เต็มไปดวย
ทหารและกระสุน กําลังหนุนของศอลาฮุดดีนมาไมพรอม ทหารมุสลิมใน
เมืองอักกามีกําลังนอยกวาจึงขอยอมแพพวกครุเสด โดยแมทัพมุสลิมมีนคน
หน่ึงช่ือ มัชตูบ ผูคุมกําลังปองกันอักกาไดอุทรตอพระเจาแผนดินฝรั่งเศสแต
ถูกปฏิเสธเวนแต พวกมุสลิมจะยอมยกเมืองเยรูซาเลมให พวกมุสลิมจึงกลับ
สูรบอีกจนสุดชีวิต ขณะการลอมเมืองและการสูรบอยูเปนเชนน้ีไดเกิดโรค
ระบาดเกิดขึ้น ในที่สุดมีเง่ือนไขวา พวกมุสลิมจะตองคืนไมกางเขน(ดั้งเดิม
สมัยพระเยซ)ู และตองเสียคาปรับเปนทอง 200,000 แทง แตเน่ืองจากตอง
เสียเวลาหาทองจํานวนเทาน้ี กษัตริยริชารดใจสิงหแหงอังกฤษ ผูที่นัก
ประวัติศาสตรเคยยกยองและช่ืนชมกันน้ันไดจับทหารมุสลิมจํานวน 27,000 
คน ออกจากเมืองและสับตอหนาตอตาคนทั้งหลาย เมืองอักกาตกอยูในมือ
พวกครูเสดที่บาศาสนาเหลาน้ี สวนทัพศอลาฮุดดีนตองถอยทัพไปตั้งที่อื่น
เพราะกําลังนอยกวาและกําลังหนุนไมมีพอ ตอนหนึ่งมีเรือจากอียิปตลําเลียง
เสบียงมาชวย แตเกือบถูกครูเสดยึดได นายเรือจึงสั่งใหจมเรือพรอมทั้งคน
ในเรือทั้งหมด 

กองทัพครูเสดภายใตการนําของพระเจาริชารดใจสิงหไดบุกไปยังอัส
ก็อลาน (ภาษาละติน: Ascolon) ศอลาฮุดดีนไดยกกองทัพไปยันไวไดมีการ
รบกันอยางกลาหาญถึง 11 ครั้ง ในการรบที่อรัสูฟ ศอลาฮุดดีนเสียทหารราว 
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8,000 คน ซึง่เปนทหารชั้นดีและพวกกลาตาย เมื่อเห็นวาออนกําลังปองกัน
ปาเลสไตนไมได จึงยกทัพไปยังอัสก็ออลาน อพยพผูคนออกหมดแลวรื้อ
อาคารทิ้ง เมื่อพระเจาริชารดมาถึง ก็เห็นแตเมืองราง จึงทําสัญญาสงบศึก
ดวย โดยไดสงทหารไปพบนองชายศอลาฮุดดีนช่ือ สัยฟุดดนี (ภาษาละติน: 
Saphadin) ทั้งสองไดพบกัน ลูกของเจานครครูเสดคนหนึ่งเปนลาม พระเจา
ริชารดจึงใหบอกความประสงคที่อยากใหทําสัญญาสงบศึก พรอมทั้งบอก
เง่ือนไขดวย ซึ่งเปนเงือนไขที่ฝายมุสลิมยอมรับไมได การพบกันครั้งน้ันไม
ไดผล 

ฝายมารควิสแหงมองเฟอรรัดผูรวมมาในกองทัพดวยเห็นวาการทํา
สัญญาโอเอ จึงสงสารถึงศอลาฮุดดีน โดยระบุเง่ือนไขบางอยาง แตสัญญาน้ี
ไมเปนผลเชนกัน ตอมาพระเจาริชารดขอพบศอลาฮุดดีนและเจรจาเรื่อง
สัญญาสงบศึกอีก โดยเสนอเงื่อนไขวา พวกครูเสดตองมีสิทธิครอบครอง
เมอืงตาง ๆ ที่ไดตีไว และฝายมุสลิมตองคืนเยรูซาเลมใหพวกครูเสด พรอม
กับไมกางเขนที่ทําดวยไม ซึ่งพวกเขาเชื่อวาเปนไมที่พระเยซูถกูพวกยิวตรึง
ทรมานดวย ศอลาฮุดดีนปฏิเสธที่จะยกเมืองเยรูซาเลมใหพวกครูเสด แตยอม
ในเรื่องใหเอาไมกางเขนที่กลาวในเงื่อนไขที่วา พวกครูเสดตองปฏิบัติตาม
สัญญาของตนอยางเครงครัด การเจรจานี้ก็ไมเปนผลอีกเชนกัน พระเจาริชาร
ดจึงหันไปเจรจากับสัยฟดุดีนใหมโดยใหความเห็นวาการเจรจานี้ จะเปนผล
บังคับเมื่อศอลาฮุดดีนยินยอมดวยในปนปลาย เง่ือนไขมีวา 

1. กษัตริยริชารดยินดียกนองสาวของเขาผูเปนแมหมาย(แตเดิมเปนมเหสี
ของกษัตริยครองเกาะสิซิลี)ใหแกสัยฟุดดีน(นองชายศอลาฮุดดีน) 

2. ของหมั้นในการสมรสนี้คอื กษัตริยริชารดจะยกเมืองทั้งหมดที่พระองค
ตีได ตามชายทะเลใหนองสาวของตน และศอลาฮุดดีนก็ตองยกเมือง
ตาง ๆ ที่ยึดไดให นองชายเปนการทําขวัญเชนกัน 

3. ใหถือเมืองเยรูซาเลมเปนเมืองกลาง ยกใหแกคูบาวสาวนี้ และศาสนิก
ของทั้งสองฝายมีสิทธิ์ที่จะใปมาพํานัก อยูในเมืองน้ีอยางเสรี 
บานเมืองและอาคารทางศาสนาที่ปรักหังพัง ตางชวยกันซอมแซม 

ศอลาฮุดดีนยอมตามเงื่อนไขนี้ แตสัญญาก็ไมเปนผลอีก เพราะพวก
พระในศาสนาคริสตไมยอมใหพวกคริสเตียนยกลูกสาว, นองสาว หรือผูหญิง
ฝายตนไปแตงงานกับมุสลิมผูที่พวกเขาถือวาเปน“พวกนอกศาสนา” พวก
บาทหลวงไดชุมนุมกันที่จะขับพระเจาริชารดออกจากศาสนาคริสตใหตกเปน
คน นอกศาสนาไปดวย และไดขูเข็ญนองสาวของพระองคตาง ๆ นานา 

กษัตริยริชารดจึงไดเขาพบสัยฟุดดีนอกี ขอใหเปลี่ยนจากการนับถือ
อิสลามมาเปนคริสเตียน แตสัยฟุดดีนปฏิเสธ ในขณะเดียวกันกษัตริยริชารด
เกิดการรําคาญการแทรกแซงของมารควิสแหงมอง เฟอรัด จึงจางใหชาว
พื้นเมอืงลอบฆา เมื่อเรื่องมาถึงเชนน้ี กษัตริยริชารดก็ทอใจอยากยกทัพกลับ
บาน เพราะตเีอาเยรูซาเลมไมได ไดเสนอเงื่อนไขที่จะทําสัญญาสงบศึกกับ
ศอลาฮุดดีนไมยอมตอเง่ือนไขบางขอ เพราะบางเมืองที่กลาวนั้นมี
ความสําคัญตอการปองกันอาณาจักรอยางยิ่ง ไมสามารถปลอยใหหลุดมือไป
ได แตความพยายามของนักรบทั้งสองนี้ยังคงมีตอไป จนในที่สุดเมื่อวันที่ 22 
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ชะอฺบาน 588 (2 กันยายน 1192) ทั้งสองฝายไดทําสัญญาสงบศึกเปนการ
ถาวรและกษัตริยริชารดไดยกทัพกลับบานเมือง เขายกทัพผานทาง
ตะวันออกของยุโรปโดยปลอมตัว แตกลับถูกพวกเปนคริสเตียนจับไวไดคุม
ขังไว ทางอังกฤษตองสงเงินจํานวนมากเพื่อไถตัวเขา 

สงครามครูเสดครั้งที่ 3 ก็ยุติลงเพียงน้ี ดวการสูญเสียชีวิตมนุษยนับ
แสน ผูคนนับลานไรที่อยู บานเมืองถูกทําลาย หลังจากนั้นศอลาฮุดดีนไดยก
ทหารกองเล็ก ๆ ไปตรวจตามเมืองชายฝง และซอมแซมสถานที่ตาง ๆ และ
ไดกลับมาพักที่ดามัสคัสพรอมครอบครัว จนกระทั่งถึงแกความตาย เมื่อวนัที่ 
27 ศอฟร 589 (4 มีนาคม 1193) มีอายุเพียง 55 ป 

 


