ﻋﺪد A
اﻟﻣﺟﻠد  ،16اﻟﻌدد 1
ﺷوال  1440ھـ  /ﯾوﻧﯾو  2019م
اﻟﺗرﻗﯾم اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠدورﯾﺎت 1996-2339

األمن الفكري في بالد الشام ومصر خالل الحروب الصليبية ( 490ـ )692
هـ)-1291 1090(/م

ﻧﺠﻴﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧرية
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية  -جامعة الشارقة
الشارقة  -اإلمارات العربية المتحدة

تاريخ االستالم2017-05-04 :

تاريخ القبول2017-11-02 :

ملخص البحث:
ليــس األمــن الفكــري الــذي يتناولــه هــذا البحــث خــال الحــروب الصليبيــة فــي بــاد الشــام
ومصــر هــو الهيمنــة الفكريــة التــي تعنــي قهــر حريــة الــرأي ،ومصــادرة األفــكار ،والحجــر علــى
العقــول ،بــل هــي تعنــي ضــرب طــوق مــن الســياج الفكــري علــى العقائــد الثابتــة والتشــريعات
اإلســامية المقــررة فــي الكتــاب والســنة ،فــي وجــه تلــك األفــكار التــي حملتهــا اإلســماعيلية
الباطنيــة ،والصليبيــة الكاثوليكيــة ،والمتصوفــة المنحرفــة ،وليــس فــي ذلــك حجــر علــى العقــول
بقــدر مــا هــو ضمــان لوحــدة العقيــدة ،وأمــان الفكــر ،وتوحيــد المرجعية ،وتأكيــد الوحدة اإلســامية،
رغــم التشــظي الجغرافــي واالنقســام السياســي ،وقــد أبــدع فــي القيــام بهــذا الــدور العلمــاء والفقهــاء
والمــدارس والمكتبــات والمؤسســات الثقافيــة المختلفــة فــي المجتمــع.
الكلمات الدالة :األمن الفكري ،الحروب الصليبية ،التنصير ،التصوف ،الفكر الباطني.

246

ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019م

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ

اﳌﺠﻠﺪ  16اﻟﻌﺪد (A) 1

ﻧﺠﻴﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧرية ) ( 280-246
مقدمة:
 1ـ اإلحياء السني الجديد في مواجهة الفكر الباطني.
 2ـ دور الفقهاء في صناعة األمن الفكري خال عصر الحروب الصليبية.
 3ـ اإلسام والتنصير المسيحي وجهاً لوجه.
 4ـ التصوف السني في مواجهة التصوف المنحرف.
الفكــر هــو خاصــة الجهــود اإلنســانية ،وعصــارة العقــول الناضجــة ،وثمــار التجــارب
الطويلــة والخبــرات المتعــددة.
وفــي حديثنــا عــن األمــن الفكــري فإنــه ال منــاص مــن اإلشــارة إلــى بعــض الجوانــب السياســية
واالجتماعيــة واالقتصاديــة ،فهــي مجــاالت تتفاعــل بينهــا وتنصهــر فــي بوتقــة واحــدة.
والحــق أن ســيطرة الصليبييــن علــى بــاد الشــام فــي الفتــرة (490هـــ ـ 692هـــ1090/م -
1291م) وانتصــار الفواطــم بالســاح فــي مصــر ،لــم يكــن عائقــاً أمــام أهــل الســنة ليقفــوا فــي وجــه
المحتــل عســكرياً ،أو فــي وجــه المنحــرف فكريــاً ،مــن أن يحمــوا عقائدهــم ،ويؤمنــوا فكــر أبنائهــم،
وصنِّــف مــن كتــب ،ومــا ُفتــح مــن مــدارس ،ممــا أثــرى الحيــاة الثقافيــة،
ويتجلــى ذلــك فــي مــا أُلِّــف ُ
وأنعــش ســوق التآليــف ،وتــرك لألجيــال تراثــاً فكر ًيــا ضخ ًمــا شــارك فيــه الشــعراء بقصائدهــم،
ُ
والكتــاب بأدبهــم ،والفقهــاء بمصنفاتهــم ،والفاســفة بمناظراتهــم  ،ممــا أخصــب العصــر األيوبــي
ومــا تــاه مــن عصــور ،وأعطــى للمرحلــة ـ محــل البحــث ـ خصائصهــا واتجاهاتهــا ،ونتائجهــا
الفكريــة المثمــرة.
وإذا كانــت بواعــث األمــن الفكــري فــي عصــر مــا قبــل الحــروب الصليبيــة هــي الممارســة
السياســية وتجلياتهــا فــي الحكــم والثقافــة ،ومــا نتــج عــن ذلــك مــن اســتقطاب حــاد بيــن المذاهــب
والعقائــد والفــرق ،فــإن عصــر الحــروب الصليبيــة تميّــز ـ فــي األغلــب ـ بتوحيــد الجبهــة الثقافيــة،
وتوافــق الــرؤى ،والتوجــه لمواجهــة فكــر دخيــل أصبــح يهــدد الكيــان الجمعــي لغالبيــة األمــة بــكل
مــا يحملــه مــن مذاهــب فقهيــة ،وتيــارات فكريــة ،وهــي بــكل حموالتهــا الثقافيــة تتــراوح بيــن وحــدة
العقيــدة وبيــن تنــوع النظــم والرمــوز واآلليــات والــدالالت.
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اﻷﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم وﻣﴫ ﺧﻼل اﻟﺤﺮوب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ) 490ـ (692ﻫـ(-1291 1090)/م ) ( 280-246
وليــس يقصــد باألمــن الفكــري الــذي نعالجــه هــو الهيمنــة الفكريــة ،التــي تعنــي قهــر العقــول إال
ً
ـروعة كانــت أم غيــر مشــروعة ،واســتبداد أولــي األمــر
لفكــر واحــد ،متخـ ًـذا الوســائل المتاحــة مشـ
والســطوة بالمشــهد الثقافــي فــي المجتمــع ،واعتبــار كل اعتــراض علــى فكرهــم وأحكامهــم هــو
اعتــداء علــى حقوقهــم وتهديــد لوجودهــم.
كمــا ال يعنــي خلــع صفات«العلميــة» و«االلتــزام» و«اإلبــداع» علــى فكرهــا ،ورمــي فكــر
المخالــف «باللغــو» و«الهــوى» و«االنحــراف».
ـر بالفكــر وأمنــه مثــل هــذا ،ألنــه يحجــب الحقيقــة مثلمــا يحجبهــا الــرأي
فإنــه ال شــيء يضـ ُّ
الواحــد حتــى ولــو كان صوا ًبــا ،ممــا يُوقــع األمــة جمي ًعــا فــي مــأزق االســتعاء الفكــري المقيــت،
الــذي يُفضــي ـ يقي ًنــا ـ إلــى التخاصــم والتاحــي والتقاتــل.
إن األمــن الفكــري هــو ضمــان ســامة المنظومــة الفكريــة المتعلقة بالعقائــد الثابتة والتشــريعات
المقــررة واألخــاق العامــة ،مــع مراعــاة الثقافــة المنبثقــة مــن األصــول الموروثــة ليحفــظ المجتمــع
مــن التفــكك والتاشــي والفناء.
ولكــن الــذي حــدث خــال الحــروب الصليبيــة مختلــف بعــض الشــيء عــن هــذا الــذي ذكرنــا؛
إذ إن األمــة المســلمة حكا ًمــا ومحكوميــن لملمــت شــتاتها ،وتقاربــت صفوفهــا ،ورمــت عــن قــوس
واحــدة العــدو الهاجــم علــى أوطانهــا مــن الخــارج ،مقتح ًمــا خصوصيتهــا الثقافيــة الجامعــة ،ومتخـ ًـذا
مــن الطابــور الفكــري فــي الداخــل مطيَّــة ذلـ ً
ـوال يختــرق بــه العقيــدة وينســف النظــام ،ويفســد القيــم،
ويخضــع اإلنســان.
مــن هنــا وجدنــا أن األمــة علــى اختــاف مذاهبهــا الفقهيــة ،وانتماءاتهــا السياســية ،ومشــاربها
الفكريــة ،تقــف ً
صفــا واحــ ًدا فــي مواجهــة الباطنيــة المنحرفــة ،والعقائــد المســيحية المُبشــرة،
والطوائــف المتصوفــة الســكونية الضالــة.
وبالرغــم مــن التراجــع السياســي الــذي كانــت تمــر بــه األمــة حينئــ ٍذ مــن ضعــف الخلفــاء
العباســيين ،وســيطرة القــوى األجنبيــة عليهــم ،وكثــرة االنفصــاالت عــن مركــز الخافــة ،حيــث لــم
ـيرا مــن الهدايــا
ـزرا يسـ ً
يبــق للخلفــاء ســوى الدعــاء لهــم علــى المنابــر فــي الجمعــات واألعيــاد ،ونـ ً
!! ،فقــد تســاند العلمــاء والحــكام بالقلــم والكتــاب حي ًنــا وبالســيف إن لــزم األمــر حي ًنــا ،لحســم األمــر
لصالــح عقيــدة األمــة الجامعــة ،ومصــادر تشــريعها المقــررة ،ومذاهبهــا المتنوعــة ،التــي ال يُفضــي
الخــاف بينهــا إال إلــى التنــوع واالختــاف ال إلــى التقاتــل والخــاف.
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اإلحياء السني الجديد في مواجهة الفكر الباطني:
بلــغ النشــاط الباطنــي أوجــه فــي القــرن الرابــع الهجــري  /العاشــر الميــادي ،حيــث ضــم
بيــن صفوفــه جماعــات مختلفــة يجمعهــا هــدف مشــترك هــو إفســاد العقيــدة اإلســامية ،والنيــل
مــن المؤسســات الحكوميــة التــي تمثــل هــذه العقيدة...وقــد وضعــت الباطنيــة للعبــادات والعقائــد
قاموســا لغو ًيــا يناســب التأويــات التــي ابتدعوهــا ،مــن ذلــك قولهــم إن كل مــا ورد مــن
اإلســامية
ً
الظواهــر عــن التكاليــف والحشــر والنشــر واألمــور اإللهيــة هــي أمثلــة ورمــوز إلــى بواطــن،
فمعنــى الجنابــة :إفشــاء الســر ،والغســل :تجديــد العهــد علــى مــن أفشــى الســر ،والكعبــة :النبــي،
والبــاب :علــي ،التلبيــة :إجابــة الداعــي ،والطــواف بالبيــت ســبعًا :الطــواف باإلمــام إلــى تمــام
الســبعة ،والنــار :الجهــل بعلــوم الباطنيــة ،والطهــور التبــري مــن كل مذهــب يخالــف مذهــب إمــام
الباطنيــة(.)1
فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الخامــس الهجــري الحــادي عشــر الميــادي كان تاريــخ العالــم
اإلســامي بأســره وليــس تاريــخ بغــداد فحســب محكومــا بشــخص نظــام الملــك ،الوزيــر الفارســي
لســاطين األتــراك الســاجقة طغــرل بــك (ت  455هـــ1063 /م) وملــك شــاه485( .هـــ1092 /م).
وفــي تلــك األثنــاء بلــغ التفــكك السياســي أوجــه ولــم تكــن هنــاك قــوة واحــدة تحكــم العالــم اإلســامي
بأســره ولكــن حكــم الشــريعة اســتمر بغــض النظــر عــن انهيــار المركــز .وفــي الوقــت نفســه كان
ـرا تناقــش فيــه قضايــا الفقــه والعقيــدة فــي إطــار المــدارس العقديــة ،ولعبــت مدرســتان
ذلــك عصـ ً
كبيرتــان دورهمــا فــي تلــك الفتــرة :المعتزلــة واألشــعرية وكان المعتزلــة يــرون العقيــدة اإلســامية
مــن خــال تفســير أكثــر عقانيــة ،وانتقــدوا عناصــر االعتقــاد الشــعبي ،وكان إصرارهــم علــى
التفســير المجــازي يــروق بقــوة لفقهــاء الحنفيــة ،وكان الحنابلــة مــن ناحيــة أخــرى يعارضــون بشــدة
التفســير العقانــي ويطالبــون باإليمــان الكامــل بالمعنــى الحرفــي للقــرآن الكريــم «اهلل يــرى ويســمع
ويغضــب» وتتجــاوز الكيفيــة حــدود الفهــم اإلنســاني ،واعتبــروا مشــاغبين رجعييــن بســبب عــدم
تســامحهم إزاء آراء اآلخريــن وترددهــم فــي اإلدالء بــرأي شــخصي فــي مســائل الشــريعة ..وفــي
موقفــا وسـ ً
مــا بيــن هذيــن الموقفيــن المتعارضيــن كان األشــاعرة يتخــذون ً
ـطا؛ وفــي موقفهــم هــذا
«تخفــف» المذهــب الســني بقليــل مــن التعبيــرات العقانيــة ،فقــد ســلموا للحنابلــة بالتفســير الحرفــي
للقــرآن ،علــى حيــن احتفظــوا بحــق الدفــاع عنــه بطريقــة عقانيــة ..وهــذه المنطقــة الوســطى لقيــت
ـرا مــن الشــافعية.
ترحي ًبــا كبيـ ً
()1

ماجد عرسان الكياني .هكذا ظهر جيل صالح الدين وهكذا عادت القدس .ط ،2دبي :دار القلم2009 ،م،
ص-ص.71 - 69
ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019م
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وكانــت هــذه الخلفيــة الفكريــة التــي واجهــت الوزيــر الســلجوقي (نظــام الملــك) ،والــذي
ظهــرت عبقريتــه فــي فهمــه أن موقــف الحنابلــة الحرفييــن المعاديــن للعقانيــة واألشــعرية ال يمكــن
فكــرا إيديولوجيًــا ي ِّ
ُمكــن مــن بنــاء مذهــب ُســني وســط عليــه ،فــي زمــن كان الديــن
أن يُشــكل ً
بحاجــة إلــى« :التنفــس» ،والتشــدد بحاجــة إلــى «التــوازن» واكتســاب المزيــد مــن العمــق ،واألمــة
اإلســامية الكبيــرة بميولهــا الروحيــة داخــل حــدود العقيــدة بحاجــة إلــى «المواءمــة».
وهنــا جــاء أبــو حامــد الغزالــي (ت505هـــ 1111/م) وحظــي باالعتــراف بأنــه رأس اإلحيــاء
الســني وزعيمــه بــا منــازع فــي الفتــرة الســلجوقية ،وكانــت رؤيــة الغزالــي قريبــة مــن رؤيــة نظــام
ُ
الملــك ،ال لمجــرد أن األخيــر كان حاميــه وراعيــه ،بــل ألن الرجليــن فهمــا أنــه ينبغــي فــي عصــر
مــا بعــد الخافــة الربــط بيــن الحكــم والديــن..
ولقــد درس الغزالــي أفــكار وتعاليــم ومبــادئ الفــرق والمذاهــب والنحــل والمــدارس العقليــة
واالتجاهــات الفكريــة فــي عصــره باســتقصاء قائـ ً
ـا« :فابتـ ُ
ـدرت لســلوك هــذه الطــرق ،واســتقصاء
ً
ومثلثــاً بتعلــم الباطنيــة ،ومرب ًعــاً
مــا عنــد هــذه الفــرق .مبتدئــاً بعلــم الــكام .ومثنيّــا بطريــق الفلســفة،
بطريــق الصوفيــة»(.)1
ولــم يكــن هجــوم الغزالــي علــى الفلســفة مــن حيــث أنهــا تفكيــر عقلــي حــر يبحــث عــن حقائــق
األشــياء ،إنمــا هاجمهــا كونهــا أصبحــت فــي عصــره جملــة مــن المفاهيــم غيــر المتجانســة مــن
الفلســفة المشــائية اآلرســطية ،مخلوطــة باألفاطونيــة الحديثــة ،يــراد منهــا إخضــاع النــص الدينــي
ً
مقارعــا الحجــة
اإلســامي لطرائــق تفكيرهــا واســتدالاللتها ،فأظهــر عجزهــا وتهافــت أعامهــا
بالحجــة والدليــل بالدليــل ،مركـ ً
ـزا فــي هجومــه علــى الفلســفة الميتافيزيقيــة أو مــا يســمى بالجانــب
اإللهــي مــن التفكيــر الفلســفي.
ومــع الغزالــي تـ َّـم التبشــير بعصــر األشــاعرة ،واالعتــراف أيضــاً باإلســهامات األكيــدة التــي
َّ
قدمتهــا المذاهــب األخــرى فــي مجــال الفكــر ،وبهــذه الطريقــة ُشــيِّد مذهــب ُســني جديــد متكامــل
رحــب حتــى بمخالفيــه وأســبغ عليهــم صداقتــه.
وشــاملّ .
«تبيئــة» المنطــق اليونانــي ،وجهــد فــي تعريــب العبــارة
وقــد اســتطاع هــذا المذهــب األشــعري ِ
المنطقيــة ،كمــا يشــهد بذلــك «البرهــان فــي أصــول الفقــه» و«المســتصفى» للغزالــي ،و«التمهيــد»
للقاضــي الباقانــي..
()1
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الغزالي ،أبو حامد .المنقذ من الضالل .مصر :دار الكتب الحديثة ،ص.118
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وقــد اســتطاع الغزالــي أن يكــون لســا ًنا أمي ًنــا فــي التعبيــر عــن هــذا الموقــف األشــعري وزمانــه
الثقافــي ..وقــد تجلــى ذلــك فــي صراعــه اإليديولوجــي المفعــم بالحماســة الشــديدة ،متصد ًيــا بالنقــد
والتقويــض لألطروحــات الباطنيــة ،وفــي نشــاطه بالكتابــة الغزيــرة فــي ذلــك ،ويمكــن أن نقــول أن
األشــعرية كانــت تمثيـ ً
ـا للثقافــة العربيــة اإلســامية فــي مرحلــة مــن مراحــل عطائهــا الخصــب،
وإقبالهــا علــى الثقافــات الخارجــة عنهــا والمحيطــة بهــا ،وتصويــر لهــا ،بالمقابــل فــي ســعيها نحــو
االنغــاق علــى الــذات وقــراءة تلــك الثقافــات بمنظارهــا الخــاص ،وصهرهــا فــي أتــون المعركــة
الضاريــة التــي كانــت تخوضهــا ضــد الخصــم الباطنــي القــوي(.)1
وإذا كان المذهــب األشــعري فــي البدايــة كان مذهبًــا حرفيًــا وصداميًــا ،فقــد تحــوّل بفضــل
الحكمــة السياســية والفطنــة لرجــال مثــل نظــام الملــك والغزالــي وابــن هبيــرة ،إلــى مذهــب واســع
وشــامل بمــا يكفــي ألن يجمــع داخــل ســياقه الصحيــح آراء األغلبيــة الغالبــة مــن المســلمين،
وحينــذاك بــدأت هــذه الفكــرة تنتشــر فــي بــاد الشــام الــذي شــهد وصــول الصليبييــن(.)2

دور الفقهاء في صناعة األمن الفكري خالل عصر الحروب الصليبية:
فضـ ً
ـا عــن المواجهــة العســكرية التــي تتطلب التخطيــط المحكم ،والســاح الوفير ،واالســتعداد
الدائــم ،فــإن فقهــاء المســلمين خــال الفتــرة الصليبيــة أبلــوا البــاء الحســن فــي شــحذ الهمــم ،وتعبئــة
األمــة روح ًيــا ،وبـ ِّ
ـث الوعــي فيهــا فكر ًيــا وإحيــاء روح الجهــاد فــي نفــوس أبنائهــا ،وحمايتهــا ،مــن
الواقع..ممــا أثمــر مواجهــة شــاملة علــى جميــع األصعــدة.
الخنــوع والخضــوع ،والرضــى باألمــر
َّ
أولــي التأليــف فــي موضــوع الجهــاد أو
«وقــد وجدنــا فــي هــذه المرحلــة عــد ًدا مــن العلمــاء ْ
عقــد جلســات فــي المســاجد وإلقــاء دروس فــي فضائــل الجهــاد والمجاهديــن أهميـ ً
ـة كبيــرة ،حتــى إن
ً
انطاقــا مــن وعيــه بأهميــة هــذا األمــر ـ لــم يكتــف
القائــد المجاهــد نــور الديــن محمــود بــن زنكــي ـ
باإليعــاز إلــى العلمــاء بالتصنيــف فــي موضــوع الجهــاد؛ بــل إنــه اهتـ َّـم شــخصيًا بذلــك ،فألــف كتا ًبــا
فــي الحـ ِّ
ـث علــى الجهــاد.)3(»...
()1

انظر :سعيد بن سعيد العلوي .الخطاب األشعري.مساهمة في دراسة العقل العربي اإلسالمي .ط  ،1بيروت:
دار المنتخب العربي1992 ،م ،ص-ص .15 - 13

()2

انظر .عبد الرحمن عزام .صالح الدين وإعادة إحياء المذهب السني .ط ،1الدوحة :دار بلومزبري2012 ،م،
ص  -ص  29ـ .33

()3

أسامة زكي زيد .الصليبيون وإسماعيلية الشام في عصر الحروب الصليبية .اإلسكندرية :مصنع اإلسكندرية
للكراس1980 ،م ،ص .101
ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019م
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وكان االتجــاه إلــى التأليــف فــي الجهــاد وفضلــه وفضائــل الشــام وبيــت المقــدس وغيرهــا مــن
ً
واتجاهــا علم ًيــا مطلو ًبــا لضمــان أمــن فكــري يشــمل
المــدن الشــامية ،ســمة مــن ســمات هــذا العصــر
ً
انطاقــا مــن االنتمــاء لــه ،والجهــاد مــن أجلــه ،فأُلفــت
حــب الوطــن واالســتماتة فــي الدفــاع عنــه
الكتــب التــي تبيــن فضائــل الجهــاد ووجوبــه ،ومــا يــدل عليــه مــن اآليــات واألحاديــث ،وفضائــل
بيــت المقــدس وبــاد الشــام ،وال شــك أن هــذه الكتــب تداولهــا طــاب العلــم فــي مجالســهم فنشــرت
الوعــي بينهــم ،وأســهمت فــي توفيــر األمــن الفكــري والعســكري لبادهــم ومقدســاتهم.
ومــن العلمــاء المفكريــن الذيــن اهتمــوا بالتأليــف فــي موضــوع الجهــاد اإلمــام الفقيــه الشــافعي
الدمشــقي أبــو الحســن علــي بــن مســلم بــن الحســن الســلمي (ت 499هـــ1106/م)( ،)1الــذي يُعــد أول
مــن صنَّــف فــي الجهــاد مــن مفكــري هــذه المرحلــة ،وأملــى سلســلة مــن الــدروس داع ًيــا المســلمين
إلــى الجهــاد ،وقــد أدرك بثاقــب بصــره الصلــة التاريخيــة الوثيقــة بيــن الحمــات الصليبيــة علــى
بــاد الشــام حينــذاك ،وبيــن النشــاط الصليبــي الســابق فــي األندلــس وصقليــة وجنوبــي إيطاليــا...
ـرا فــي معاصريــه ،ومــن األمــور
ـرا كبيـ ً
ومــن المرجــح أن دروســه وأماليــه وتوقيتهــا تركــت أثـ ً
الملفتــة لانتبــاه أنــه بعــد ســبعة أعــوام فقــط مــن رحيــل الســلمي ،وتحدي ـ ًدا فــي عــام 1113م تـ َّـم
إلحــاق هزيمــة فادحــة بالصليبييــن فــي صــورة معركــة الصنبــرة أو األقحوانــة ،حيــث هــزم الملــك
بلدويــن األول (1100م –1118م)(.)2
وال تكمــن أهميــة كتــاب (الجهــاد) للســلمي كونــه يحــث علــى الجهــاد ويُرغــب فيــه فحســب،
بــل تأتــي أهميتــه الفعليــة مــن كونــه أول كتــاب يعالــج قضايــا موضــوع الجهــاد الدفاعــي ،فقــد
ً
مرتبطــا بموضــوع
كان الجهــاد اإلســامي منــذ بــزوغ فجــر اإلســام قائ ًمــا علــى الهجــوم لكونــه
تبليــغ الدعــوة بالطريقــة الســلمية طب ًعــا ،وكســر الحواجــز التــي تقــف فــي طريــق الدعــاة إذا مــا
اســتدعى األمــر بالجهــاد الهجومــي القائــم علــى القتــال ،ولذلــك كانــت الكتــب المصنَّفــة فــي فقــه
الجهــاد تتحــدث عنــه مــن هــذه الزاويــة ،أمــا الســلمي فقــد وجــد نفســه أمــام أمــر علــى النقيــض تماما
وطئــت خيــل الكفــار جــزءًا مــن ديــار اإلســام ،وينبغــي أن يكــون للفقــه
مــن األمــر الســابق ،فقــد ِ
الجهــادي هنــا أوامــر أكثــر صرامــة وش ـ ّدة ،وبالطبــع ســوف تضيــق ـ بشــكل كبيــر ـ مســاحة أو
جملــة الرخــص الممنوحــة للمســلمين والمتوفــرة فــي مرحلــة الجهــاد الدفاعــي ،وأصبــح األمــر هنــا
()1

انظر :شمس الدين الذهبي .تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم .تحقيق :عمر عبد السام التدمري ،ط،2
بيروت :دار الكتاب العربي 1993 ،م ،ج/36ص .328

()2

انظر :محمد مؤنس عوض .معجم أعالم عصر الحروب الصليبية .ط ،1القاهرة :مكتبة اآلداب2015 ،م ،ص
-ص .294 ،293
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ﻧﺠﻴﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧرية ) ( 280-246
بحاجــة إلعــادة ترتيــب األولويــات ،وكذلــك التصــدي لجملــة مــن المســتجدات الفقهيــة(.)1
كمــا كان مــن رواد الفكــر فــي عصــر الحــروب الصليبيــة المــؤرخ والفقيــه ثقــة الديــن أبــو
القاســم علــي بــن الحســن بــن هبــة اهلل بــن عســاكر الدمشــقي الشــافعي (ت 571هـــ 1175/م) إمــام
فــي الحديــث ،ومــؤرخ شــهير ،لــه مصنفــات كثيــرة منهــا :تاريــخ دمشــق(.)2
عــاش ابــن عســاكر ظــروف حصــار الصليبييــن لمدينــة دمشــق ،ومحاولتهــم االســتياء عليهــا
ســنة (543هـــ 1148/م) ،فــرأى أن الخــروج مــن المــأزق يحتــاج إلــى أمريــن:
أولهمــا :إيقــاظ المجتمــع وذلــك بالعــودة بــه إلــى منابــع الديــن األصيلــة مــن تعاليــم الكتــاب
والســنة.
ثانيهمــا :وجــود قيــادة رشــيدة تقــود األمــة إلــى النصــر ،وتعــرف عناصــر ومقومــات ذلــك
النصــر ،وتســعى لتوفيرهــا.
فــكان التقــاء المفكــر المجاهــد الحاكــم نــور الديــن بالمفكــر المجاهــد الفقيــه ابــن عســاكر ،عبــر
مجالــس العلــم فــي دار الســنة فــي دمشــق والتــي عرفــت فيمــا بعــد بــدار الحديــث النوريــة ،وتولــى
ابــن عســاكر اإلشــراف عليهــا والتدريــس فيهــا(.)3
وقــد سـ ّ
ـخر ابــن عســاكر كل قدراتــه العلميــة وإمكاناتــه الفكريــة فــي دعــم المجهــود الحربــي
عــن طريــق التصنيــف وعقــد مجالــس العلــم واإلمــاء وغيرهــا مــن وســائل األمــن الفكــري
المطلوبــة خــال هــذه المرحلــة العصيبــة.
وهنــاك طائفــة مــن الفقهــاء ظهــروا بعــد صــاح الديــن األيوبــي ،وأســهموا فــي الجهــاد
الثقافــيَّ ،
ووفــروا لألمــة مقوّمــات النصــر فــي ميــدان الفكــر كمــا النصــر فــي ميــدان القتال..ويمكــن

()1

فيصل بجاش علي حميد ..التيارات الفكرية في بالد الشام ودورها في مواجهة الحروب الصليبية .رسالة
دكتوراه ،جامعة دمشق ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ـ قسم التاريخ2006 ،م ـ 2007م ،ص-ص 101ـ .102

()2

انظر ترجمته عند :شمس الدين الذهبي .سير أعالم النبالء .تحقيق :مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ
شعيب األرناؤوط ،ط ،3بيروت :مؤسسة الرسالة 1985 ،م،ج/22ص .145و ،تاج الين السبكي :.طبقات
الشافعية الكبرى.تحقيق :محمود محمد الطناحي د .عبد الفتاح محمد الحلو،ط ،2هجر للطباعة والنشر
والتوزيع1413هـ ،ج/7ص .70و ابن عساكر .تاريخ دمشق .مقدمة المحقق :عمرو بن غرامة العمروي ،دار
الفكر1995 ،م ،ج/1ص.12

()3

انظر :فيصل بجاش علي حميد .التيارات الفكرية في بالد الشام .مرجع سابق ،ص-ص  121ـ .122
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اﻷﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم وﻣﴫ ﺧﻼل اﻟﺤﺮوب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ) 490ـ (692ﻫـ(-1291 1090)/م ) ( 280-246
ُّ
العــز بــن عبــد الســام الســلمي الدمشــقي (ت660هـــ 1261/م) المُلقــب
أن نذكــر علــى رأســهم
بســلطان العلمــاء ،وقــد انتهــت إليــه اإلمامــة ،وبلــغ منزلــة االجتهــاد قــال عنــه اإلمــام الســبكي:
«شــيخ اإلســام والمســلمين وأحــد األئمــة األعــام ســلطان العلمــاء إمــام عصــره بــا مدافعــة القائــم
باألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــي زمانــه؛ المُطلــع علــى حقائــق الشــريعة وغوامضهــا،
ً
وورعــا وقيا ًمــا فــي الحــق
العــارف بمقاصدهــا ،لــم يــر مثــل نفســه وال رأى مــن رآه مثلــه عل ًمــا
وشــجاعة وقــوة جنــان وســاطة لســان .)1(»..ووصفــه ابــن العمــاد بقولــه« :اإلمــام ّ
العامــة ،وحيــد
عصــره ،ســلطان العلمــاء»(.)2
كان للشــيخ العــز شــرف الجهــاد بنوعيــه ،وكان يدعــو إليــه ويكتبــه فــي كتبــه ورســائله،
وهــو القائــل فــي رســالة االعتقــاد« :الجهــاد ضربــان ،ضــرب بالجــدل والبيــان ،وضــرب بالســيف
والســنان...ولكن قــد أمرنــا اهلل بالجهــاد فــي نصــرة دينــه ،إال أن ســاح العالــم علمــه ولســانه،
كمــا أن ســاح الملــك ســيفه وســنانه ،فكمــا ال يجــوز للملــوك إغمــاد أســلحتهم عــن الملحديــن
والمشــركين ،ال يجــوز للعلمــاء إغمــاد ألســنتهم عــن الزائغيــن والمبتدعيــن ،فمــن ناضــل عــن اهلل
ـرا أن يحرســه اهلل بعينــه التــي ال تنــام ،ويُعــزه بعــزه الــذي ال يُضــام،
وأظهــر ديــن اهلل كان جديـ ً
ويحوطــه بركنــه الــذي ال يُــرام ،ويحفظــه مــن جميــع األنام...وعلــى الجملــة ينبغــي لــكل عالــم إذا
أذل الحــق ،وأخمــد الصــواب أن يبــذل جهــده فــي نصرهمــا ،وأن يجعــل نفســه بالــذل والخمــول
ألولــى منهمــا...و المخاطــرة بالنفــوس مشــروعة فــي إعــزاز الديــن ،ولذلــك يجــوز للبطــل مــن
المســلمين أن ينغمــر فــي صفــوف المشــركين ،وكذلــك المخاطــرة باألمــر بالمعــروف والنهــي عــن
المنكــر ،ونصــرة قواعــد الديــن بالحجــج والبراهيــن مشــروعة ،فمــن خشــي علــى نفســه ســقط عنــه
الوجــوب وبقــي االســتحباب ومــن قــال بــأن التغريــر بالنفــوس ال يجــوز فقــد بعــد عــن الحــق ونــأى
عــن الصــواب»(.)3
ومنهــم القاضــي بهــاء الديــن بــن شــداد (ت 632هـــ 1234/م) كتا ًبــا فــي الجهــاد ،ألفــه للســلطان
صــاح الديــن األيوبــي ،جمــع فيــه آداب الجهــاد ،وكل اآليــات التــي نزلــت فيــه واألحاديــث الــواردة

()1

تاج الدين السبكي .طبقات الشافعية الكبرى .ج ،8ص .209

()2

ابن العماد الحنبلي .شذرات الذهب في أخبار من ذهب.تحقيق :محمود األرناؤوط ،خرج أحاديثه :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،1دمشق – بيروت :دار ابن كثير 1986 ،م ،ج  ،7ص  .522محمد مؤنس عوض .معجم أعالم
عصر الحروب الصليبية .مرجع سابق ،ص -ص .292 - 291

()3

السبكي .طبقات الشافعية .ج ،8ص.228
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ﻧﺠﻴﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧرية ) ( 280-246
فــي فضلــه وشــرح غريبــه ثــم قدمــه إليــه(.)1
ولــم تقتصــر المقاومــة الثقافيــة علــى التصنيــف فــي مجــاالت فقــه الجهــاد فحســب ،بــل تناولــت
مصنّفــات العلمــاء والفقهــاء مجــاالت أخــرى نفــذت إليهــا ســهام الخصــوم ،وهــي اســتنقاص
الصحابــة واالرتيــاب فــي عدالتهــم وإنــكار فضائلهــم؛ نذكــر منهــم اإلمــام المحـ ّدث الفقيــه عبــد اهلل
بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي (ت 620هـــ1223/م) الــذي ألّــف كتا ًبــا ســمَّاه (منهــاج
القاصديــن فــي فضائــل الخلفــاء الراشــدين) ،ويُعـ ُّـد هــذا الكتــاب مــن أنفــع الكتــب التــي وصلــت إلينــا
فــي الـ ِّ
ـرد علــى معتقــدات الرافضــة فــي الصحابــة .كمــا ألــف الحافــظ المح ـ ّدث محمــد بــن عبــد
الواحــد بــن أحمــد المقدســي (ت 643هـــ 1245/م) كتا ًبــا سـمّاه( :النَّهــي عــن سـ ِّ
ـب األصحــاب ،ومــا
فيــه مــن اإلثــم والعقــاب).
وممــن صنّــف فــي الــرد عليهــم أيضــاً الفقيــه المحـ ّدث يوســف بــن خليــل بــن قراجــان بــن عبــد
َّ
اهلل الدمشــقي الحنبلــي (ت 648هـــ 1250/م) الــذي جمــع فــي جــزء كامــل األحاديــث الــواردة فــي
فضائــل الخليفــة عثمــان ر ّد فيــه كل مــن ينتقــص مــن عثمــان بــن عفــان (رضــي اهلل عنــه) (.)2
ولئــن كان االشــتغال بالفلســفة فــي هــذا العصــر ُع ـ ّد مــن المحضــور المنهــي عنــه الشــتمال
بعــض مباحثهــا بأغاليــط العلــم ،واالزدراء باألديــان ،واالســتنقاص مــن النبــوات ،وزرع الشــكوك
والريــب فــي عقــول الدارســين ،فقــد انبــرت طائفــة مــن العلمــاء للتصــدي لهــذه المباحــث التــي
خرجــت عــن الفلســفة :التــي تعنــي الحكمــة فــي اســتقصاء الدليــل والبرهنــة علــى المســائل اإللهيــة
والعقديــة وغيرهــا..
وقــد نظــر إلــى الفلســفة فــي هــذا العصــر بنــوع مــن التوجــس البتعــاد المشــتغلين بهــا عــن
المنابــع األصيلــة للفكــر اإلســامي واســتقائهم مــن علــوم األوائــل مباحــث تجافــي المعلــوم الثابــت
عمــن
الصحيــح مــن عقيــدة المســلمين ،وقــد ُســئل اإلمــام عثمــان بــن عبــد الرحمــن الشــهرزوري َّ
يشــتغل بالفاســد مــن الفلســفة فأجــاب :الفلســفة أس الســفه واالنحــال ومــادة الحيــرة والضــال،
ومثــار الزيــغ والزندقــة .ومــن تفلســف عميــت بصيرتــه عــن محاســن الشــريعة المؤيــدة بالبراهيــن.
ومــن تلبَّــس بهــا قارنــه الخــذالن والحرمــان ،واســتحوذ عليــه الشــيطان ،وأظلــم قلبــه عــن نبــوة
()1

بهاء الدين بن شداد .النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية .تحقيق :الدكتور جمال الدين الشيال ،ط ،2القاهرة:
مكتبة الخانجي 1994،م ،ج ،1ص .54

()2

انظر :ناصر محمد علي الحازمي .الحياة العلمية في دمشق في العصر األيوبي .رسالة ماجستير بقسم
الدراسات العليا التاريخية والحضارية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،ج ،1ص -ص .74 - 72
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محمــد ( ) .إلــى أن قــال :واســتعمال االصطاحــات المنطقيــة فــي مباحــث األحــكام الشــرعية مــن
المُنكــرات المُستبشــعة ،والرقاعــات المُســتحدثة ،وليــس باألحــكام الشــرعية  -وهلل الحمــد  -افتقــار
إلــى المنطــق أصـ ً
ـا ،وهــو قعاقــع قــد أغنــى اهلل عنهــا كل صحيــح الذهــن .فالواجــب علــى الســلطان
 أعـ َّـزه اهلل  -أن يدفــع عــن المســلمين شــر هــؤالء المشــائيم ،ويخرجهــم مــن المــدارس ويُبعدهــم(.)1
وهــذا النــص دليــل علــى أن هــذه الفئــة مــن النــاس تنفــذوا فــي المؤسســات التعليميــة للدولــة،
ونخــروا المواقــع الثقافيــة فــي المجتمــع ،وتصـ َّـدروا التعليــم والتوجيــه فيهــا.
كمــا ظهــر الفقيــه الشــافعي والمحـ ّدث شــهاب الديــن أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عبــد اهلل بــن أبــي
الــدم الحمــوي (ت642هـــ 1244/م) ( ،)2الــذي أســهم فــي مواجهــة مــا يخالــف الســنة المحمديــة،
فكتــب كتابــه « الفــرق اإلســامية » ويُعــد هــذا الكتــاب عمــدة فــي بابــه برغــم مــن كونــه مفقــو ًدا..
()3
أورد فيــه أقــوال أصحــاب المذاهــب المخالفــة لمذهــب أهــل الســنة والتــي ُعرفــت فــي عصــره...
كمــا تصــدى لانحــراف الفكــري فــي هــذه الفتــرة أيضــاً :الشــيخ العامــة ســيف الديــن
اآلمــدي ( 631 - 551هـــ  1233 - 1156 /م) ( ،)4الــذي ألّــف فــي الفقــه والعقيــدة والمنطــق
والــكام والحكمة...فمــن كتبــه التــي ألّفهــا للدفــاع عــن العقيــدة والتصــدي للمذاهــب اله ّدامــة كتابــه:
(الطريقــة) ،وهــو كتــاب يتنــاول مواضيــع شــتى فــي علــم الخــاف والــكام كمــا ألّــف عــدة كتــب
ً
مصنفــا للدفــاع عــن العقيــدة الصحيحــة ومحاربــة الفــرق الضالــة،
أخــرى تزيــد عــن عشــرين
مــن أهمهــا :كتــاب( :الذريعــة فــي معرفــة الشــريعة) ،وكتــاب( :التيســير فــي الخــاف) ،وكتــاب:
()5
(منتهــى الســول فــي علــم األصــول)

()1

الذهبي .تاريخ اإلسالم .ج ،14/455سير أعالم النبالء .ج ،23/8ص.143

()2

السبكي .طبقات الشافعية .ج/8ص  ،115حاجي خليفة .كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .بغداد :مكتبة
المثنى1941 ،م ،ج/2ص.1446

()3

سميرة سالم السعيدي .الحياة العلمية في مدينة حماه في العصر األيوبي578 .هـ 698-هـ 1182/م 1298 -م.
رسالة ماجستير بقسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية ـ جامعة أم القرى2011 ،م ،ص .61

()4

السبكي .طبقات الشافعية .ج ،8/306خير الدين الزركلي .األعالم .ط ،15بيروت :دار العلم للمايين2002 ،
م ،ج ،4ص.332

()5

ابن خلكان.وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان.تحقيق :إحسان عباس ،بيروت :دار صادر ،ج/3ص ،293
السبكي .طبقات الشافعية .ج/8ص ،306حاجي خليفة .كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.ج،2
ص ،1113سميرة سالم السعيدي .الحياة العلمية في مدينة حماه في العصر األيوبي .مرجع سابق ،ص .62
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ﻧﺠﻴﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧرية ) ( 280-246
ـاَّ :
وتحقيقــا لضمــان األمــن الفكــري فــي المجتمــع فــإن علمــاء مدينــة حمــاة مثـ ً
ً
أكــدوا علــى
فأوجبــوا علــى
تجنيــب الصبيــان فــي الكتاتيــب مــن التعــرض لألفــكار الضالــة والمذاهــب الهدامــة؛ ْ
المــؤدب أن يمنــع الصبيــان فــي الكتاتيــب مــن حفــظ شــيء مــن شــعر ابــن الحجــاج ( ،)1والنظــر
فيــه ،ويضربهــم علــى ذلــك ،وكذلــك ديــوان (صريــع الــدالء)( )2فإنــه ال خيــر فيــه ،وكذلــك األشــعار
ُعرفهــم بشــيء مــن ذلــك ،بــل يُعلمهــم األشــعار التــي
التــي عملتهــا الروافــض فــي أهــل البيــت فــا ي ِّ
()3
مدحــت بهــا الصحابــة (رضــوان اهلل) عليهــم ليرســخ ذلــك فــي قلوبهــم .
ولألســف فقــد اغتيــل عــدد كثيــر مــن هــؤالء العلمــاء الذيــن كانــوا يُمثلــون مراكــز القيــادة
والتوجيــه فــي مياديــن السياســة والفكــر والجهــاد فــي ســبيل اهلل.

ً
المسيحي....وجها لوجه:
اإلسالم والتنصير
لــم تكــن الحــروب الصليبيــة هــي تلــك الحمــات العســكرية التــي شــنَّها الغــرب األوربــي علــى
الشــرق خــال العصــور الوســطى ،لنهــب ثرواتــه ،والســيطرة علــى طــرق التجــارة فيــه ،والقــذف
بجمــوع الشــعوب األوربيــة المحرومــة إلــى بــاد النعيــم هنــاك فــي بــاد الشــرق فحســب؛ بــل إن
الهــدف مــن إخضــاع األماكــن المقدســة فــي فلســطين للســيطرة المســيحية وإبعاد الســيادة اإلســامية
عنهــا ،كان يهــدف أيضــاً إلــى محاولــة لتنصيــر الشــرق ،وإخراجــه مــن الديــن الــذي شــحنه بقــوة
خارقــة ،واســتطاع بــه فــي مــدة وجيــزة أن يبنــي حضــارة شــامخة ،امتـ َّـد رواقهــا ليشــمل معظــم
أقاليــم العالــم القديــم ،حيــث كانــت المســيحية جاثمــة علــى صــدور الشــعوب التــي غلبتهــا زم ًنــا
مديـ ًدا ليــس بالقصيــر.
«إن الخيبــة التــي مُنيــت بهــا الحمــات الصليبيــة فــي الوصــول إلــى غايتهــا ،ومــوت الدوافــع
التــي كانــت تدفــع بالنــاس لالتحــاق بهــا ،م ّهــد الطريــق لفكــرة جديــدة وهــي :اســتمالة المســلمين

()1

ابن الحجاج أبو عبد اهلل الحسين البغدادي ،شاعر العصر ،وسفيه األدباء ،وأمير الفحش ،و(ديوانه) مشهور في
خمس مجلدات ،وهو أبو عبد اهلل الحسين بن أحمد بن الحجاج البغدادي ،المحتسب ،الكاتب.وقد هجا المتنبي،
ومدح الملوك ،مثل عضد الدولة وبنيه .انظر :الذهبي .سير أعالم النبالء.ج ،17ص .59

()2

محمد بن عبد الواحد ،صريع الدالء ،وقتيل الغواشي( .ت 412هـ) ،بصري سكن بغداد ،وكان شاعرا ماجنا
مطبوعا ،الغالب على شعره الهزل والمجون ،وديوانه في مجلدة ،سافر إلى الشام ،وتوفي بديار مصر .انظر:
الذهبي .تاريخ اإلسالم .ج /9ص  .211سير أعالم النبالء .ج ،19ص .324

()3

عبد الرحمن الشيزري .نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة .مطبعة لجنة التأليف والترجمة
والنشر ،ص .105
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واجتذابهــم بطــرق ســلميّة وديّــة ،وهــذه الفكــرة هــي أســاس مبــدأ التبشــير المســيحي»(.)1
ومــن خــال المراحــل التاريخيــة الســابقة علــى اندالع الحــروب الصليبيــة ،وجدنا أن المســيحية
ممــا شــجع
بذلــت جهــو ًدا مُضنيــة لغــرس ديانتهــا فــي مناطــق مختلفــة فــي غــرب وشــرق أوربــاَّ ،
البابويــة علــى التفكيــر فــي الخــروج بالتنصيــر كمشــروع دينــي وسياســي خــارج حــدود القــارة إلــى
ممــا أكســبها خبــرة تنصيريــة كبيــرة ،وجعــل أبناءهــا فــي الغــرب األوربــي شــديدي التعصــب
آســياَّ .
والعــداء لــكل مــا هــو غيــر مســيحي ،بــل ورفــض الحــوار مــع أصحــاب الديانــات األخــرى،
وتصويــر العالــم علــى أنــه المجــال الحيــوي العــام لنشــر تلــك الديانــة علــى حســاب معتنقــي الديانات
األخــرى وياحــظ أن الحوليــات األوربيــة فــي القــرون الوســطى نظــرت إليهــم علــى أنهــم كفــار
( )infidelsيجــب إدخالهــم إلــى معســكر المســيحية ولــو بالوســائل القســرية والقمعيــة(.)2
«وقــد كانــت الدعايــة الكنســية قــد أشــاعت أن المســلمين قــد أرغمــوا المســيحيين علــى إنــكار
االســم المســيحي وأجبروهــم علــى التخلــي عــن شــريعتهم المســيحية ،وســاقوهم إلــى اإلســام دون
إرادتهــم ،ومــع أن تلــك المزاعــم لــم تكــن دقيقــة ،إال أنهــا ّ
وفــرت ً
مناخــا داع ًمــا للتنصيــر القســري،
والــذي مارســه الفرنجــة علــى نطــاق واســع خــال وقائــع الحملــة الصليبيــة األولــى.
وقــد كان اليهــود حقـ ً
ـا للتجــارب التنصيريــة األولــى التــي قــام بهــا رعــاع الحملــة الصليبيــة
األولــى ،وكان مــن الطبيعــي أن يســتمر أولئــك الصليبيــون فــي سياســتهم التنصيريــة تجــاه
المســلمين ،فعقــب معركــة (ضورليــم آســكي شــهر) (491هـــ 1097/م) ،قــام بعــض القساوســة
الكاثوليــك بتكريــس جهودهــم لتعميــد الجنــود األتــراك المحتضريــن ،وتلقينهــم كلمــة الــرب قبــل أن
يلفظــوا أنفاســهم األخيــرة ،ويبــدو أن أولئــك القســس كانــوا يعتقــدون أنهــم يكســبون نفــوس أولئــك
المســلمين الضاليــن للمســيح ،ويضمنــون لهــم الخــاص األبــدي ،ويُنقذوهــم مــن الجحيــم الــذي
ينتظرهــم بعــد المــوت لجحودهــم بألوهيــة يســوع وبنوتــه للــرب األب بحســب تصوراتهــم»(.)3
وأثنــاء الحصــار الصليبــي لمدينــة أنطاكيــا والــذي اســتمر مــن ( 21أكتوبــر 1097م) حتــى
(3يوليــو 1098م) تحــوّل بعــض األتــراك إلــى المســيحية..وقام القساوســة المرافقــون للحملــة
()1

عبد الرحمن بن حسن َحبَنَّ َكة الميداني .أجنحة المكر الثالثة وخوافيها :التبشير  -االستِشراق  -االستعمار،
دراسة وتحليل وتوجيه .ط ،8دمشق :دار القلم 2000 ،م ،ص .29

()2

المرجع نفسه.ص -ص  93ـ .94

()3

محمد عبد اهلل محمد المقدم .الجهود التبشيرية للكنيسة الكاثوليكية في المنطقة العربية في عصر الحروب
الصليبية .رسالة دكتوراه في قسم التاريخ بكلية اآلداب ـ جامعة المنصورة2010 ،م .ص.123
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ﻧﺠﻴﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧرية ) ( 280-246
الصليبيــة األولــى بغمســهم بمــاء المعموديــة وتعليمهــم اإليمــان المســيحي...ومن غيــر المعــروف
أن ذلــك التحــول جــاء بســبب رغبــة مــن الجنــود األتــراك أم نتيجــة لجهــود الفرســان الصليبييــن
ً
مكمــا بالتأهيــل لتلقــي العمــاد
فــي تزييــن المســيحية ألولئــك األتــراك ،وجــاء دور القساوســة
المســيحي(.)1
ويــرى الدكتــور محمــد مؤنــس عــوض« :أن االتجــاه التنصيــري جــاء مــن خــال أهــداف
مزدوجــة حــرص الصليبيــون علــى تحقيقهــا وذلــك مــن خــال تغييــر الواقــع الديموغرافــي ،وكذلــك
الطوبوغرافــي للمنطقــة ،ثــم بعــد ذلــك يأتــي التغييــر العقائــدي»...
فعلــى المســتوى العقائــدي :نجــد أن السياســة التنصيريــة للصليبييــن ســعت فــي البدايــة إلــى
معرفــة عقائــد المســلمين ،فترجمــوا القــرآن الكريــم إلــى اللغــة الاتينيــة ( )Lingua Latinaعــام
(1143م 538 /هـــ) وذلــك بنــا ًء علــى تكليــف مــن جانــب بطــرس الموقــر(Peter the Ven-
 )erableرئيــس ديــر كلونــي ( )Clunyبفرنســا..وكانت تلــك الترجمــة أقــرب إلــى التلخيــص
الموســع منهــا إلــى الترجمــة ،وهــي ال تلتــزم بالنــص مــن ناحيــة الدقــة والحرفيــة ،كمــا أنهــا ال
تلتــزم بترتيــب الجملــة فــي األصــل القرآنــي ،وإنمــا تقــوم باســتخاص المعنــى العــام فــي أجــزاء
الســورة الواحــدة ثــم تقــوم بالتعبيــر عــن هــذا بترتيــب خــاص مــن أفــكار المترجــم ،ويُضــاف إلــى
ذلــك وجــود أخطــاء جزئيــة فــي فهــم بعــض اآليــات القرآنيــة فــي تلــك الترجمة...وجديــر بالذكــر أن
بطــرس الموقــر نفســه ألــف كتا ًبــا مه ًمــا فــي مجــال التنصيــر بعنــوان( :دحــض العقيــدة اإلســامية).
وهــو بالاتينيــة (.)2()Liber Contra Sectam Sive haeresim Saracenorum
ولضمــان حمايــة النصــارى مــن المؤثــرات اإلســامية ،والرغبــة فــي انتشــار النصرانيــة
بيــن المســلمين ،أرســلت الكنيســة و ً
ُعاظــا إلــى الجماعــات المناوئــة لهــا ،ليَعظــوا النــاس بالحكمــة
والموعظــة الحســنة ،حتــى قــال وليــم الطرابلســي أســقف عــكا« :نريــد مُرســلين ال جنــو ًدا الســترداد
األرض المقدســة » (.)3
وفــي منتصــف القــرن الثانــي عشــر الميــادي بــدأت الرهبنــات تنتشــر فــي الشــام ،ففــي عــام
أســس راهــب صليبــي الرهبنــة (الكرمليــة) فــي جبــل الكرمــل ،وقــد انتشــرت فــي الشــام
1154م ّ
()1

المرجع نفسه.ص .124

()2

المرجع نفسه .ص  ،111هامش .13

()3

فيليب حتي .تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضر .ترجمة وتحقيق أنيس فريحة،
بيروت :دار الثقافة ،ص -ص 394ـ .395
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وأسســت لهــا مركـ ً
ـزا فــي طرابلــس ،وفــي القــرن الثالــث عشــر جــاءت إلــى فلســطين إرســاليات
فرنسيســكانية ( )1ودومنيكانيــة ( ،)2ففــي عــام 1219م قــ ِدم إلــى الشــرق القديــس فرانشيســكو
وأســس بعــد قدومــه بســنتين الرهبنــة الفرننسيســكانية فــي عــكا ثــم انتشــرت فــي طرابلــس
داسيســي ّ
وبيــروت(.)3
وقــد مــارس فرانشيســكو التنصيــر مــع الملــك الكامــل حيــث عــرض عليــه النصرانيــة ،وطلــب
مــن الملــك أن توقــد لــه نــار ليدخــل فرانشيســكو منهــا ،فــإن خــرج حيــا ً كان علــى الملــك أن
الرهــان ،عطفــا علــى هــذا الراهــب ،لئــا يكــون وقــو ًدا
يتنصــر .ولكــن الملــك الكامــل رفــض هــذا ِّ
ّ
()4
للنــار ،فأمــر جنــوده بإيصــال هــذا الرجــل إلــى قومــه المرابطيــن بدميــاط .
وفــي عــام 1230م وصلــت الشــام إرســالية دومنيكانيــة للقيــام بنشــر النصرانيــة بين المســلمين،
وكان لهــا انتشــار واســع فــي فلســطين ،وفــي عــام 1253م أنشــأ البابــا أنوســنت الرابــع؛ أول مجتمــع
تنصيــري مهمتــه نشــر النصرانيــة بيــن المســلمين ،إال أن تطويــر األســلوب التنصيــري جــاء
علــى يــد ريموندلــل ،وهــو مــن أصــل إســباني كان قــد تعلــم اللغــة العربيــة واطلــع علــى التــراث
اإلســامي ،وقــد أعــد خطــة لتنصيــر المســلمين عرضهــا علــى البابــا سلســتين الخامــس ،وفــي هــذه
الخطــة ّ
تحمــس لهــذه
ركــز ريموندلــل علــى أن تتخــذ الكنيســة والمــدارس وســيلة للتنصيــر ،وقــد َّ
الفكــرة وقــام بتدريــب زمائــه الرهبــان علــى كيفيــة نشــر النصرانيــة بالطــرق الســلمية وبواســطة
الحــب والصلــوات وانهمــار الدمــوع واألعمــال اإلنســانية ،وبعــد عشــر ســنين مــن إعــداد خطتــه
()1

 Franciscansرهبنة أسسها فرانشيسكو داسيسي  1182( Fransesco D`Assisiـ 1226م) في سنة
1207م ،وفي عام 1209م حصا فرانشيسكو على اعتراف البابا أنوسنت الثالث ،وقد كثر عددهم حتى
بلغ خمسة آالف خال تسع سنوات ،وقد وضع فرانشيسكو نظاما لهم حظي بتأييد من البابا هونوريوس
الثالث عام 1123م ،وانتشر أعضاء هذه الرهبنة في كثير من المدن األوربية وفلسطينEncycl.brit..
 Micropaedia.15th Edition.1983.vol.IV.P.273-274انظر :عبد اهلل بن عبد الرحمن الربيعي .أثر
الشرق اإلسالمي في الفكر األوربي خالل الحروب الصليبية .ط ،1الرياض1994 ،م ،ص  .167هامش .1

()2

 Dominicaneرهبنة كونها القديس دومنيك  1170 (St.Dominiqueـ  )1221في عام  1215في تولوز،
وفي 22ديسمبر عام  1216اعترف البابا هونوريوس الثالث بأخويته ،وفي سنة  1218بعث دومنيك أتباعه
للدراسة في جامعات أوربا وقد تأثر بهم كثير من الطاب ثم انتشرت هذه الرهبنة في العالم اإلسامي.
 Encycl.brit.Micropaedia .Bol.III.P.614-615انظر :أثر الشرق اإلسالمي في الفكر األوربي خالل
الحروب الصليبية .مرجع سابق ،ص  .167هامش .2

()3

فيليب حتي .تاريخ لبنان..مرجع سابق ،395 - 394 ،عبد اهلل بن عبد الرحمن الربيعي .أثر الشرق اإلسالمي
في الفكر األوربي خالل الحروب الصليبية .مرجع سابق ،ص .167

()4

عبد اهلل بن عبد الرحمن الربيعي .أثر الشرق اإلسالمي في الفكر األوربي خالل الحروب الصليبية .مرجع
سابق ،ص .167
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ﻧﺠﻴﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧرية ) ( 280-246
قــام بمحاولــة تنصيــر المســلمين فــي الشــرق وشــمال إفريقيــا واتصــل بالتتــار يدعوهــم إلــى دينــه،
وكان يحــث البابــوات علــى العمــل مــن أجــل التنصيــر ،وبإلحــاح وافقــت البابويــة علــى إنشــاء ســت
مــدارس لتعليــم اللغــات الشــرقية (.)1
ولكــن كل تلــك المحــاوالت لــم يكــن لهــا محــل اســتجابة فــي نفــوس المســلمين ،فإيمانهــم
الراســخ ،وعقائدهــم الثابتــة وقفــت سـ ًدا مني ًعــا لجميــع محــاوالت التنصيــر التــي حاولهــا الصليبيــون
ـرون اســتجابة لدعــوات التبشــير النصرانــي
خــال فتــرة وجودهــم فــي الشــرق ،ولــم يلــق
المنصـ ُ
ِّ
التــي رافقــت حمــات الغــزو العســكري اللهــم إال مــا ذكرتــه بعــض المصــادر مــن حــاالت فرديــة
ال تعكــس روح الثبــات العــام للمســلمين.
مــن ذلــك مــا ذكــره المــؤرخ أســامة بــن منقــذ ـ الخبيــر بشــؤون الصليبييــن ـ عــن أمــر شــاب
وحســن إســامه ـ ظاهر ًيــا فــي صــورة الصــاة والصــوم ،وتــم تزويجــه
مســيحي اعتنــق اإلســام ُ
ورزق منهــا بابنيــن بلغــا مــن العمــر قرابــة ســت ســنوات ،ومــن بعــد ذلــك؛
بامــرأة مســلمة صالحــةُ ،
اتجــه ذلــك الشــاب إلــى (أفاميــه) الخاضعــة لســيادة الصليبييــن ،وأعلــن ارتــداده عــن اإلســام،
وعودتــه مــرة أخــرى إلــى المســيحية ،وشــمل ذلــك االرتــداد بالطبــع طفليــه الصغيريــن المغلوبيــن
علــى أمرهمــا بحكــم ســيطرة والدهمــا(.)2
أمــا روايــة الرحالــة األندلســي ابــن حبيــر؛ فأشــار إلــى رجــل مغربــي صحبــه فــي الطريــق
مــن دمشــق إلــى عــكا وكانــت األخيــرة خاضعــة للســيادة الصليبيــة فيقــول « :وهــو مــن بونــة (عمــل
ـيرا َّ
فتخلــص علــى يــدي أبــي ال ـ ّدر المذكــور وبقــي فــي جملــة صبيانــه ،فوصــل
بجايــة) ،كان أسـ ً
صحــب النصــارى وتخلَّــق بكثيــر مــن أخاقهــم ،فمــا زال الشــيطان
فــي قافلتــه الــى عــكا ،وكان قــد ِ
وتنصــر مــدة مقامنــا بصــور .فانصرفنــا الــى
يســتهويه ويُغريــه الــى أن نبــذ ديــن اإلســام فكفــر
ّ
عــكا ،وأعلمنــا بخبــره ،وهــو بهــا قــد بطــس ورجــس ،وقــد عقــد الزنــار ،واســتعجل النــار ،وحقــت
عليــه كلمــة العــذاب َّ
وتأهــب لســوء الحســاب ،وســحيق المــآب ،نســأل اهلل عــز وجــل أن يثبتنــا
بالقــول الثابــت فــي الدنيــا واآلخــرة ،وال يعــدل بنــا عــن الملــة الحنفيــة ،وأن يتوفانــا مســلمين،

()1

محمود الحويري .األوضاع الحضارية في بالد الشام في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ،القاهرة :دار
المعارف1979 ،م .،ص -ص  .255 - 254عبد اهلل بن عبد الرحمن الربيعي .أثر الشرق اإلسالمي في الفكر
األوربي خالل الحروب الصليبية .مرجع سابق ،ص -ص .169 - 168

()2

انظر :أسامة بن منقذ .االعتبار.حرره فيليب حتي ،د .ف.مصر :مكتبة الثقافة الدينية،ص  .131محمد مؤنس
عوض .الحروب الصليبية..مرجع سابق ،ص98
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بفضلــه ورحمتــه» (.)1
«ومــن الجلــي البيّــن أن الفــارق األساســي بيــن روايتــي أســامة بــن منقــذ ،وابــن جبيــر ،أن
الرجــل المغربــي كان مســلمًا وارتـ َّـد إلــى النصرانيــة ،أمــا الشــاب الــذي لجــأ إلــى الصليبييــن فــي
(أفاميــه) فــكان مســيحيًا ثــم تحـوّل إلــى اإلســام ثــم ارتـ ّد عنــه إلــى المســيحية ،وياحــظ أن أســامة
بــن منقــذ أورد تلــك الحادثــة بصــورة منفــردة ،ولــم يــورد فــي كتابــه إشــارة أخــرى لحادثــة مشــابهة
للتنصيــر ســوا ًء الفــردي أو الجماعــي ،ممــا يعكــس ـ علــى األرجــح ـ قلــة إن لــم يكــن نــدرة تلــك
الحــاالت ،مــع عــدم إغفــال أن ارتــداد الرجــل المغربــي أدى ـ بالضــرورة ـ إلــى ارتــداد ابنيــه؛ وهــو
أمــر يعكــس الفــارق فــي ارتــداد األعــزب ،عــن األب صاحــب األســرة» (.)2
« وإلــى جانــب تلــك الحــوادث الفرديــة لارتــداد عــن اإلســام ،هنــاك حادثــة جماعيــة مهمــة
ال تغفــل فــي صــورة ارتــداد جماعــي واعتنــاق للمســيحية ،وذلــك فــي شــمال الشــام وبالتحديــد
فــي (بزاغــة) فــي شــمال شــرق حلــب ،حيــث حدثــت حملــة صليبيــة بيزنطيــة هنــاك عــام 1138م
532/هـــ ،بقيــادة اإلمبراطــور البيزنطــي حنــا كومنيــن (1118ـ 1143م 512/ـ 537هـــ) ،وقــد
تمــت مهاجمــة حصــن بزاغــة ،وفــي أعقــاب الحصــار الــذي فــرض عليــه؛ استســلم المســلمون بعــد
وقوعهــم فــي قبضــة أعدائهــم ،غيــر أنهــم نكثــوا بعهودهــم ،وغــدروا بهــم ،وفــي تلــك األحــداث
تنصــر قاضــي بزاغــة ،ومــا يُقــدَر بأربعمائــة مــن المســلمين ،ويقــرر البعــض ان مثــل ذلــك
َّ
االعتنــاق كان مــن قبيــل التقيــة ،والتــي تعنــي أن يُبطــن المــرء عقيدتــه ويُظهــر عكســها ،وهــي
التــي يُجيزهــا اإلســام وقــت الخطــر المحــدق بأهلــه.
ومــن المتصــور أن تلــك الحادثــة تُعــد أكبــر عمليــة ارتــداد عــن اإلســام واعتنــاق المســيحية،
وال نغفــل فــي هــذا المقــام االرتباطــات القســرية التــي الزمتهــا ،األمــر الــذي يعكــس لنــا أن
طرحــا جماعيًــا دون وســائل
الصليبييــن عجــزوا ـ خــال ذلــك العصــر ـ عــن طــرح المســيحية
ً
قمعيــة أو قســرية ممــا يعكــس إخفاقهــم فــي هــذا الشــأن » (.)3
وليــس غري ًبــا أن يجــد النصــارى الصليبيــون مــؤازرة مــن الباطنيــة اإلســماعيلية النزاريــة

()4

()1

ابن جبير .رحلة ابن جبير .بيروت :دار ومكتبة الهال ،ص .254

()2

محمد مؤنس عوض .الحروب الصليبية..مرجع سابق ،ص .99

()3

المرجع نفسه .ص -ص  100ـ .101

()4

النزارية :طائفة من الشيعة اإلسماعيلية ويقال لهم الحميرية والصالحية :قالوا العالم قديم والزمان غير متناه
واألرواح تتناسخ ،وأنكروا المعاد والجنة والنار ،وقالوا اإلمامة بعد المستنصر لولده نزار ألن المستنصر نص
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ﻧﺠﻴﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧرية ) ( 280-246
التــي َّ
مــدت يــد العــون للصليبييــن نكايــة فــي أهــل الســنة الزاحفيــن علــى بــاد الشــام ،فأرســل
زعيمهــم راشــد الديــن ســنان إلــى الملــك عمــوري األول عــام (ت569هـــ 1173/م) ،يعــرض عليــه
التحالــف مقابــل إعفــاء النزاريــة مــن الجزيــة الســنوية التــي يدفعونهــا للداويــة ،ووفقــا للمصــادر
الصليبيــة فقــد عــرض ســنان نبــذ العقائــد التــي رضعهــا منــذ الصغــر ،والدخــول فــي الحظيــرة
المســيحية هــو وجميــع أتباعــه وأنصــاره.
وقــد عبَّــرت تلــك المصــادر عــن إعجابهــا بزعيــم النزاريــة فــي الشــام ووصفتــه بأنــه كان
ً
رجــا جيــ ًدا وعظيمًــا وفــي غايــة الفصاحــة والبراعــة واإلخــاص ،فعــزم الرجــل علــى هجــر
شــريعة اإلســام وســننه ،وشــرع فــي هــدم المســاجد ،واقتنــى األناجيــل وكتابــات الرســل ،ودرس
المســيحية وأســرارها ومعجزاتهــاَّ ،
ولقــن أتباعــه التعاليــم المســيحيةّ ،
وحفزهــم للصــاة وفــق
عــادات الكاثوليــك ،وأبــدى اســتعداده لطاعــة الكنيســة الرومانيــة (.)1
لقـد كانـت عقـول المسـلمين وأفكارهـم ونفوسـهم ال تسـمح لعوامـل التنصيـر أن تؤثـر فيهـا،
يـوم كانـت العواصـم اإلسـامية فـي العالـم تعيـش فـي خيـرات مجـ ٍد خلََّفـ ُه الم ّد اإلسـامي فـي العلم
والحضـارة والتقـ ّدم ،فـي مختلـف مجـاالت المعرفـة اإلنسـانية الما ّديـة والنظريـة ،باإلضافـة إلـى
ألـوان المعـارف الروحيـة الدينيـة ،والكمـاالت األخاقيـة ،والنظـم التشـريعية الشـاملة كل شـؤون
السـلوك اإلنسـاني الفرديـة واالجتماعيـة ،والكفيلـة بضمـان الحـق والعـدل والسـعادة بينمـا كانـت
عواصـم العالـم اآلخـر غارقـة فـي أوحـال الجهالـة والتخلـف ،والبعـد عـن القيـم الحقيقيـة لألخـاق
الفاضلـة الكريمـة ،والكمـاالت اإلنسـانية ،والمفاهيـم الصحيحـة للحيـاة ،بـدءًاً ومعاشـاً ومعـا ًدا(.)2
ولمــا بــاءت جميــع محــاوالت الصليبييــن بالفشــل فــي تنصيــر القطــاع العــام مــن الشــعب جنودا
كانــوا أو رعايــا أو أطفــاال اتجهــوا لمحاولــة اســتمالة القيــادات اإلســامية الحاكمــة لتنصيرهــا علــى
ـر القطاعــات الشــعبية األخــرى إلــى النصرانيــة تبعــا لمــا يؤمــن بــه
أســاس أن ذلــك سيُســهل جـ ّ
القــادة ويعتنقــوه.
على إمامته أوال ثم هجره وأوصى البنه أحمد المستعلي ،والمعتمد هو النص األول وال يجوز العمل بالنص
الثاني مع وجود النص األول ،ثم بعده لولده الهادي ثم بعده لولده الحسن .انظر :نصير الدين محمد الشهير
بخواجه نصر اهلل الهندي المكي .السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة .تحقيق :مجيد الخليفة ،ط،1
القاهرة :مكتبة اإلمام البخاري للنشر والتوزيع 2008 ،م ،ص .77
()1
()2

انظر :محمد عبد اهلل محمد المقدم .الجهود التبشيرية للكنيسة الكاثوليكية في المنطقة العربية في عصر
الحروب الصليبية .مرجع سابق ،ص -ص.146 - 145
حسن َحبَنَّ َكة الميداني .أجنحة المكر الثالثة وخوافيها ....مرجع سابق ،ص -ص  21ـ .22
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ولدينــا مــن ذلــك العصــر محاولتــان :األولــى فــي صــورة محاولــة تنصيــر الســلطان الكامــل
األيوبــي ( 615ـ 635هـــ  1218/ـ 1238م) خــال أحــداث الحملــة الصليبيــة الخامســة ،حيــث قــدم
إليــه القديــس فرنســيس األســيزي ودعــاه إلــى اعتنــاق المســيحية ،غيــر أن الســلطان األيوبــي اعتــذر
عــن قبولهــا وعامــل ذلــك القديــس معاملــة حســنة...وبلغ مــن تســامحه مــع النصــارى أنــه كان يعقــد
مناظــرات دينيــة بيــن العلمــاء المســلمين والبطارقــة المســيحيين ،مــن ذلــك :مناظــرة بيــن البطريرك
كيرلــس بــن لقلــق ،وبولــس البوشــي مــع عــدد مــن فقهــاء المســلمين (.)1
أمــا المثــال الثانــي :فيتمثــل فــي صــورة الحملــة الصليبيــة الثامنــة التــي قادهــا الملــك الفرنســي
لويــس التاســع ( Louis IX( )1226ـ 1270م  622/ـ 666هـــ) علــى تونــس ،وذلــك خــال حكــم
المســتنصر الحفصــي ( 647ـ 675هـــ  1249/ـ 1277م) ،وقــد هدفــت الحملــة ـ باإلضافــة إلــى
جانــب مطامعهــا االقتصاديــة والسياســية ـ إلــى محاولــة التنصيــر ،مســتغلة فــي ذلــك معاملتــه الطيبة
للتجــار المســيحيين ،الذيــن كانــت تربطهــم عاقــات تجاريــة مــع الســلطنة الحفصيــة ،بيــد أن هــدف
الحملــة بــاء باإلخفــاق؛ إذ قــاد المســتنصر الحفصــي التونســيين لمقاومــة الغــزاة وبالتالــي فشــلت
المحاولــة الثانيــة لتحويــل قائــد مــن قيــادات المســلمين نحــو المســيحية ،وجــاء موقــف المســتنصر
الحفصــي مدع ًمــا لموقــف الكامــل األيوبــي مــن قبــل(.)2
لقــد أدرك المســلمون منــذ البدايــة أن المشــروع الصليبــي ال يهــدف إلــى احتــال األرض،
والســيطرة علــى الحواضــر والعمــران ،بــل كان يهــدف أيضــاً إلــى اختــراق الهويــة ،والعبــث
بالعقيدة..فتوحــدت صفوفهــم ،وانبــرى علماؤهــم فــي المشــرق والمغــرب علــى اختــاف مشــاربهم
فــي الــرد علــى دعــاوى النصــارى ،والـ ّ
ـذب عــن حيــاض عقيــدة اإلســام.
وذلــك مــن خــال جملــة مــن المســائل التــي أبرزهــا :قضيــة دعــوى ألوهيــة المســيح أو ببنوتــه،
ودعــوى صلــب عيســى عليــه الســام ،ودعــوى الفــداء ،وإثبــات نبــوة محمــد ( ) ومعجزاتــه،
ودعــوى انتشــار اإلســام بالســيف واعتقادهــم فــي الجنــة ونعيمهــا.
ـر العصــور فــي الــرد علــى هــذه الدعــوى
وقــد انبــرى علمــاء المســلمين وفقهاؤهــم علــى مـ ّ
وتحقيــق األمــن العقــدي والفكــري لألمــة .وجديــر بالذكــر فــي هــذا الشــأن أن المســلمين ســطروا
ً
تراثــا علم ًيــا ضخ ًمــا فــي هــذا البــاب طيلــة القــرون التــي ســبقت مقــدم الصليبييــن م ّمــا كـوّن رصيـ ًدا
()1

انظر :محمد مؤنس عوض ..الحروب الصليبية..مرجع سابق ،ص .102

()2

المرجع نفسه .ص .102
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ﻧﺠﻴﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧرية ) ( 280-246
تاريخ ًيــا أفــاد منــه كل مــن اتجــه للتأليــف فــي هــذا الصــدد ،ول ِئــن كانــت هــذه التصانيــف والتآليــف
كتبهــا مؤلفوهــا مــن خــارج بــاد الشــام ومصــر ،فــإن نفعهــا والهــدف مــن تأليفهــا بلــغ صــداه أهــل
الشــام ومصــر ،فأفــادوا منهــا ،ونفخــت فــي طواياهــم حبهــم لعقيدتهــم ،ووثقــت عائقهــم بدينهــم.
ويمكــن أن نذكــر منهــم:
مــا ألّفــه :علــي بــن ربــن الطبــري (ت 247هـــ861 /م) فــي كتابــه( :الــرد علــى النصــارى)،
ومــا كتبــه الجاحــظ (ت 255هـــ869 /م) فــي رســالته فــي (الــرد النصــارى) ،وأبــو منصــور
الماتريــدي (ت 333هـــ 944/م) ،فــي كتابــه( :التوحيــد) ،والحســن بــن أيــوب (ت 372هـــ 982/م)
فــي رســالة ذكرهــا شــيخ اإلســام ابــن تيميــة فــي (الجــواب الصحيــح لمــن بـ َّـدل ديــن المســيح)،
وأبــو بكــر الباقانــي (ت 402هـــ 1011/م) ،فــي كتابــه( :التمهيــد فــي الــرد علــى الملحــدة والمعطلة
ـص النصــارى فــي هــذا الكتــاب بفصــل منــه ،والقاضــي عبــد
والخــوارج والمعتزلــة)؛ حيــث خـ َّ
الجبــار (ت 415هـــ 1024/م) فــي كتابــه( :المغنــي فــي أبــواب التوحيــد والعــدل) ،والمــاوردي
(ت450هـــ 1058/م) فــي كتابــه( :أعــام النبــوة) ،وابــن حــزم (ت456هـــ1064/م) ،فــي كتابــه:
خــص النصــارى فيــه بثــاث فصــول ،وأبــو الوليــد
(الفصــل فــي الملــل واألهــواء والنحــل)
ّ
الباجــي (ت 474هـــ1081/م) ،فــي رســالة (فــي الــرد علــى راهــب فرنســا) «حنامقــار» وجــه
رســالة للمقتــدر أميــر سرقســطة يدعــوه للدخــول فــي النصرانيــة ،وطلــب جوابًــا علــى رســالته
فــي كتــاب ،فكتــب لــه أبــو الوليــد الباجــي جوا ًبــا تض ّمــن مســائل بيــان التناقضــات والغرائــب فــي
كتــب النصــارى ،وإمــام الحرميــن الجوينــي (ت478هـــ 1085/م) فــي كتبــه( :شــفاء الغليــل فــي
بيــان مــا وقــع فــي التــوراة واإلنجيــل مــن التبديــل) ،وأبــو حامــد الغزالــي (ت505هـــ1111/م) فــي
كتابــه( :الــرد الجميــل إللهيــه عيســى بصريــح اإلنجيــل) ،والشهرســتاني (ت 549هـــ 1154/م) فــي
كتابــه( :الملــل والنحــل) ،وأبــو عبيــدة الخزرجــي (ت582هـــ 1186/م) فــي كتابــه( :مقامــع هامــات
الصلبــان ومراتــع ريــاض اإليمــان)(.)1
و الجديــر بالذكــر :ان مؤلفــات الــرد علــى النصــارى خــال مرحلــة الحــروب الصليبيــة
اتســمت ـ بصفــة عامــة ـ فــي هــذا المجــال بمامــح رئيســة ،وهــي:
ً
أوال :أنهــا جــاءت كــرد فعــل إســامي لمحاولــة التنصيــر التــي قادتهــا البابويــة مــن خــال

()1

انظر :بدر بن محمد طراد المعيقل .جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خالل القرون الستة
الهجرية .رسالة دكتوراه ،كلية الدعوة وأصول الدين ـ قسم العقيدة ـ جامعة أم القرى 1425هـ .ص 434وما
بعدها.
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مشــروعها الحربــي فــي صــورة تلــك الحــروب ،حيــث أدرك الفقهــاء المســلمون ضــرورة الدفــاع
عــن اإلســام فــي مواجهــة العــدوان الــذي يتعــرض إليــه فــي عقــر داره ،وال ريــب فــي أن ذلــك
االتجــاه منهــم يعكــس إدراكهــم لخطــورة المرحلــة ،وأهميــة المواجهــة العقائديــة بيــن أبنــاء اإلســام
وأبنــاء المســيحية الذيــن تعصبــوا ،وهــي منهــم بريئــة.
ثان ًيــا :غــزارة اإلنتــاج التأليفــي فــي الــرد علــى النصــارى بصــورة تــكاد تكــون غيــر مســبوقة
علــى األرجــح فــي صــورة مؤلفــات نثريــة أو منظومــات شعرية..شــمل المؤلفــات والقصائــد
والرســائل.على نحــو مــا ذكرنــا سـ ً
ـابقا.
ً
ثالثــا :ســاعدت الخبــرة الطويلــة التــي توافــرت للمســلمين فــي المرحلــة الســابقة علــى َمق ـ ِدم
الصليبييــن ،وكذلــك مــن خــال المناظــرات مــع رجــال الديــن المســيحي وجهــد مــن تحــوّل
منهــم إلــى اإلســام علــى تدعيــم الــرد علــى النصــارى فــي عصــر الصليبيــات م ّمــا دعــم العقائــد
ثــم اعتنــاق
اإلســامية وجعلهــا مثــار اهتمــام بعــض الصليبييــن لدراســتها واالقتنــاع بهــا ومــن َّ
اإلســام بالجملــة..
وقـد اعترفـت بعـض المصـادر التاريخيـة الصليبية نفسـها بحـوادث اعتناق الصليبيين اإلسـام
أفـرا ًدا أو جماعـات ،)1(...فعلـى المسـتوى الفـردي ،نجـد أن أخـاق صـاح الديـن األيوبـي وحياتـه
التـي انطـوت علـى البطولـة قـد عملـت سـحرها فـي نفـوس بعـض المسـيحيين ،حتـى أن بعـض
فرسـانهم انجذبـوا إليـه ،وهجـروا ديانتهـم المسـيحية وهجـروا قومهـم ،وانضمـوا إلـى المسـلمين..
كمــا تذكــر الروايــات أن أحــد الفرســان اإلنجليــز الذيــن انتســبوا إلــى فرقــة الداويــة
(ُ )Templars
وعــرف باســم روبــرت أوف ســانت اليانــوس ( )Robert of St.Elianusفــي
عــام (581هـــ1185 /م) ارتـ ّد عــن المســيحية واعتنــق اإلســام ،وقيمــة تلــك الروايــة تتمثــل فــي أن
الفــارس ينتمــي ألكثــر الهيئــات تعصبًــا ضــد اإلســام وأهلــه.
وتذكــر الروايــات أيضــاً أن أســقف خابــور واســمه (دانيــال) ارت ـ ّد عــن المســيحية واعتنــق
قســا راه ًبــا بكنيســة مريــم ســبعين ســنة ،وقــد
اإلســام ،كمــا أســلم عبــد الواحــد الصوفــي الــذي كان ّ
أســلم قبــل موتــه بأيــام(.)2
()1

انظر :محمد مؤنس عوض ..الحروب الصليبية..مرجع سابق ،ص -ص.104 - 103

()2

الخراط .الدعوة اإلسالمية في عهد الدولة األيوبية ط،1
ابن كثير .البداية والنهاية .ج/13ص .184زلفى ّ
بيروت :دار القلم2013 ،م ،ص.491
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ﻧﺠﻴﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧرية ) ( 280-246
أمــا حــاالت االعتنــاق الجماعــي لإلســام؛ فنجــد عــدة أمثلــة دالــة عليهــا خــال ذلــك العصــر،
وان اختلفــت أعــداد المعتنقيــن مــن حالــة إلــى أخــرى.
ويمكــن القــول :إن المشــروع التنصيــري خــال عصــر الحــروب الصليبيــة فــي بــاد الشــام
ومصــر فشــل فشــا ذري ًعــا فــي االنتشــار عقائد ًيــا بعــد أن انتصــر عســكريًا ،وبعــد قرنيــن مــن
الزمــان لــم تنجــح محــاوالت القساوســة فــي أوربــا فــي التنفيــس عــن الطاقــة الحربيــة والنزعــة
العدوانيــة والتعصــب الدينــي لتلــك القبائــل التــي أُريــد لهــا أن تمــارس العنــف ـ بــكل أشــكاله ـ
ـرب مــن المســلمين وغيرهــم ،فاتجــه القائمــون
خــارج المجتمــع المســيحي فــي أوربــا ضــد أعــداء الـ ّ
علــى المشــروع الصليبــي فيمــا بعــد إلــى ضــرورة تدعيــم القــوة العســكرية بحركــة صليبيــة ســلمية
وظهيــرا للقــوة المســلحة ،تُتبــع فيهــا أســاليب جديــدة ووســائل متطــورة مــن أجــل
تكــون ســن ًدا
ً
تحقيــق األهــداف الكبــرى فــي المنطقــة ،وذلــك مــا أفرزتــه محاوالتهــم المتجــددة خــال الحملــة
االســتعمارية الصليبيــة فــي العصــر الحديــث.

التصوف السني في مواجهة التصوف المنحرف:
فــي رصــد حركــة التصــوف اإلســامي وتطــوره منــذ نشــأته إبّــان صــدر اإلســام والقــرن
األول للهجــرة ،وصــوال إلــى انحســاره حوالــي القــرن العاشــر يمكــن أن نقــول :أنــه منــذ القــرن
ظهــر فريــق مــن المتصوفــة تكلمــوا فــي قضايــا
الثالــث إلــى أواســط القــرن الرابــع الهجــري،
َ
التصــوف بمنهــج يختلــف عــن منهــج اإلمــام الحــارث المحاســبي والجنيــد ،بــل هــو امتــداد
َقت اإلســام ،فظ َهــرت فكرة «االتِّحــاد والحلــول» ،و« َو ْحــدة
للتيــارات ُّ
الصوفيــة الفلســفيَّة التــي سـب ِ
ُ
«يشــمل مجموعــة مختلطــة مــن
الوجــود» و«الكشــف واإللهــام» ،و«الفنــاء» ،وهــذا التصــوُّف
ـر اليونانــي ،وبخاصــة األفاطونيَّــة المُحدثــة ،والمجموعــة الهرمســية ،ثـ َّـم التفكيــر الشــرقي
التفكيـ ِ
الغنوصــي مــن هنـ ٍّ
ـدي وفارســي ،ثـ َّـم أمشــاج مــن اليهوديــة والمســيحية واإلســام(.»)1
فــي هــذه المرحلــة دنــا التصــوُّف مــن الفلســفة ،فـ َ
ـرت فــي علو ِمــه
ـدان لهــا ،واخ َتلَطــت بــه ،فجـ ّ
ومصطلحاتــه ،فظ َهــر التصــوُّف الفلســفي ،وهــذا التوجــه بـدَأ فــي القــرن الرابــع الهجــري ،وعلــى
ـين بــن منصــور الحـ َّ
رأســه الحسـ ُ
ـاج( ت 309هـــ 921/م) ،ومــن رجــال هــذه المرحلــة أيضــاً ،أبــو
التأمــل فــي اهلل ،وعــدم
محمــد بــن موســى الواســطي (ت 331هـــ943/م) ،وكان يدعــو إلــى ُّ
بكــر َّ
ِذكــره باللســان ،ويعتبــر ذكــر اللســان غفلـ ً
ـة أكثــر مــن غفلــة الاهيــن.
()1

علي سامي النشار .نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم .ط ،9القاهرة :دار المعارف،ج ،1ص.47
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وقــد َّأدى ذلــك إلــى ظهــور فكــرة التخلِّــي عــن العبــادات الظاهــرة ،والتحلُّــل مــن التكاليــف،
ُ
كثيــر مــن
اإلباحيــة ،التــي أثــرت فيمــا بعــ ُد فــي
وســقوط األوامــر والنواهــي ،وبســببه ظ َهــرت
ٍ
الصوفيَّــة ،ثــم دخــل التصــوف فــي طــور جديــد ،حيث تبلــورت الطــرق الصوفية ،وشــاعت
الطــرق ُّ
ـرز أعــام هــذه الحقبــة محــي ِّ
الديــن عبــد القــادر الجيانــي
الخوانــق ،والربــط ،والزوايــا ،ومن أبـ ِ
ـب الطريقـ ُ
ـة القادريــة ،ومــن مشــاهير هــذا الطــور أيضــاً
الجيلــي)ت 561هـــ 1166/م) وإليــه تُنسـ ُ
ِ
الرفاعــي مــن بنــي رفاعــة ،وإليــه تُنسـ ُ
الرفاعيــة البطائحيَّــة.
ـب الطائفــة ِّ
أحمــد بــن أبــي الحســين ِّ
وظ َهــرت بعــد ذلــك َّ
ومؤس ُســها هــو أبــو الحســن علــي بــن عبــد اهلل بــن عبــد الجبــار
الشــاذلية،
ِّ
ً
َ
وانتشــرت طريقتُــه فــي مصــر
نســبة إلــى شــاذلة فــي تونــس)ت 656هـــ1258/م)،
الشــاذلي،
واليمــن ،ومراكــش وغــرب الجزائــر.
ـرق العــادات ....كمــا َ
الصوفيــة القــول بالكرامــاتَ ،
فشــت
وخـ ْ
ص ِحــب ظهــور الطــرق ُّ
وقــد َ
َ
ٌ
بـ ٌ
ـوس
ـدع ومخالفــات عقديــة فــي أصــول الديــن ،وتجـ
ـارت لبعــض الطــرق طقـ ٌ
ـاوزات فقهيَّــة ،وصـ َ
ِّ
دينيَّــة ،واحتفـ ٌ
ـيخ
ـاالت وأعيــاد وشــعارات دينيــة فــي الملبــس وال َمســكن،
ٌ
وأذكار َّ
خاصــة بــكل شـ ِ
أن التصــو َ
ويظهــر َّ
ُّف فــي هــذا القــرن كان قــد َكثُــر فيــه ُّ
الدخــاء وأصبَــح المتصوفــة
طريقــة،
ُ
يتظاهــرون ُّ
ـرف
بالزهــد،
ويتواجــدون ويبكــون عنــد الغنــاء ،ويرقصــون ويُغشــى عليهــم ،وانصـ َ
َ
المتصوفـ ُ
ـة عــن العلــم.
ـتطاع أن يجعـ َ
أمــا القــرن الخامــس فقــد بــدأ يشــهد ً
نوعــا جديـ ًدا مــن التصــوُّف ،اسـ َ
ـل مــن نفســه
ُ
ظاهــر ًة (رســميَّة) فــي المجتمــع اإلســامي ،وذلــك حيــن راح بعـ ُ
ـض العلمــاء يعمــل علــى إحيــا ِء
التصوُّف الحارثــي ،والجنيــدي ،فــي مواجهــة التصــوُّف الفلســفي الــذي اعت َنــق أفكار «الحلــول
ً
واالتحــاد» ،و« َو ْحــدة الوجــود» ومــا َ
مجموعــة
شــاكلها ،فمنــذ القــرن الســادس الهجــري نجــد
أخــرى مــن شــيوخ التصــوُّف الذيــن َم َزجــوا تصو َ
ُّفهــم بالفلســفة ،فجــاءت نظريـ ٌ
ـات ال إلــى هــؤالء
وال إلــى هــؤالء ،ال هــي صوفيــة خالصــة ،وال هــي فلســفة خالصــة ،منهــم الســهروردي (ت 587
هـــ 1191 /م) ومحيــي الديــن بــن عربــي( ت638هـــ1240/م) وعمــر بــن الفــارض (ت / 1235
632م) ،وعبــد الحــق بــن ســبعين (ت 669هـــ1271 /م) (.)1
وقــد انبــرى الفقهــاء للتصــدي لهــذا التصــوف المنحــرف حيــن أدركــوا حجــم خطــره الفكــري
علــى مســالك التديــن فــي األمــة ،وخاصــة حيــن ارتبطــت كثيــر مــن طقــوس المتصوفــة بالعقائــد

()1
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ﻧﺠﻴﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧرية ) ( 280-246
الفارســية القديمــة ،والمؤثــرات الشــيعية المناوئــة ،وعلــى رأس مــن مثّــل هــذا التوجــه المنحــرف
يحيــى بــن حبــش الملقــب بالســهروردي الحلبــي (ت587هـــ 1190/م) الــذي بــرع فــي علــوم
األوائــل وعلــم الــكام ،وصــار مــن أبــرع مــن كان فــي عصــره فــي العلــوم الفلســفية ،حتــى ُفتــن بــه
وقربــه بعــض األمــراء فــي بــاد األناضــول فــي ظــل ســاجقة الروم(.)1وقــد وصفــه المــؤرخ
النــاس ّ
ابــن تغــري بــردي ،بقولــه« :وكان الســهروردي رديء الهيئــة ،زري الخلقــة ،دنــس الثيــاب ،وســخ
ـعراً ،فــكان القمــل يتناثــر علــى وجهــه،
ـراً وال شـ ً
البــدن ،ال يغســل لــه ثو ًبــاً وال جسـمًاً ،وال يقــص ظفـ ً
وكان مــن رآه يهــرب منــه لســوء منظــره وقبــح زيّــه» (.)2
ومــن جملــة انحرافاتــه القــول بمذهــب « اإلشــراق » الــذي هــو فــرع مــن فــروع الفلســفة
اليونانيــة ،ويقــوم علــى القــول :بــأن مصــدر الكــون هــو النــور .فهــو يعبــر عــن اهلل ســبحانه وتعالــى
بالنــور األعلــى ،ويصــف العوالــم بأنهــا أنــوار مســتمدة مــن النــور األول .والمعرفــة اإلنســانية فــي
مفهــوم اإلشــراقيين «إلهــام» مــن العالــم األعلــى ،يصــل بواســطة عقــول األفــاك ،وهــو مــا يســمى
بالكشــف أو اإلشــراق ،أي ظهــور األنــوار العقليــة بعــد تجردهــا.
وبهــذه الفكــرة ،حــاول الســهروردي تفســير الوجــود ونشــأة الكــون واإلنســان ،كمــا أنــه حــاول
إبــراز الفلســفة الزرادشــتية القديمــة مــن خــال فلســفته النورانيــة ،والتعويــل علــى فكــرة النــور
وإشــراق األنــوار لتبديــد ظلمــة األجســام والمــادة.
كمــا كانــت كتابــات الســهروردي تــدل علــى اعتقــاده بوحــدة الوجــود الفاســدة ،إذ كان يشــير
إلــى أن حصولــه علــى حكمــة اإلشــراق لــم يحصــل لــه بالفكــر ،إنمــا كان حصولــه بأمــر آخــر هــو:
االتصــال بنــور األنــوار ،اهلل وإشــراق المعرفــة منــه علــى نفســه.
«ويــرى الســهروردي أن اإلنســان يســتطيع الوصــول إلــى الغايــة القصــوى التــي ينشــدها
الصوفيــة بعامــة ،وهــي الوصــول إلــى مــا أســماه عالــم القــدس ،أي الحضــرة اإللهيــة ،عــن طريــق
الرياضــة الروحيــة ومجاهــدة النفــس ،وأنهــا عنــد وصولهــا إلــى هــذا المقــام األخيــر الســامي ،تتلقــى
مــن نــور األنــوار (اهلل) المعــارف الشــتى .وقــد ذكــر الســهروردي أنــه وصــل إلــى هــذه المرحلــة
()1

انظر :محمد مؤنس عوض .الحركة الصوفية في بالد الشام عصر الحروب الصليبية .ضمن أبحاث دراسات
في تاريخ العاقات بين الشرق والغرب (العصور الوسطى) .ط ،1عين للدراسات والبحوث اإلنسانية
واالجتماعية2003 .م ،ص -ص  84ـ .85

()2

ابن تغري بردي جمال الدين (ت874 :هـ) ..النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .مصر :دار الكتب،
زارة الثقافة واإلرشاد القومي ،ج ،6ص .114
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عندمــا فــارق جســده ،واتصــل بالملكــوت األعلــى(.)1
ـرا مــن اآلراء التــي قــال بهــا الســهررودي غامضــة غيــر مفهومــة ،وتنطــوي
و الحــق أن كثيـ ً
علــى آراء مخالفــة للعقيــدة اإلســامية ،وتقتــرب فــي مضمونهــا مــن فكــرة وحــدة الوجــود ،وتجعــل
مــا أســماه (الحكيــم المتألّــه) فــي مرتبــة األنبيــاء أو أعلــى درجــة.
وقــد عـ ّد الســهروردي نفســه (القطــب) الــذي تبغــي لــه الرئاســة ،وأنــه المؤهــل ليكــون خليفــة
اهلل! ،األمــر الــذي أ ّدى بعــدد مــن الفقهــاء إلــى القــول بتكفيــره»(.)2
وإذا كان يحلــو لبعــض الكتــاب المعاصريــن مــن وصــف قتــل الســهروردي مــن قبــل صــاح
الديــن األيوبــي مــن أنــه خطــأ فــادح جنــى علــى الفكــر اإلســامي جنايــة كبيــرة ،وأســكت حريــة
التعبيــر ،وأطفــأ جــذوة التنويــر ،ممــا أضعــف العقــل اإلســامي ،وجعلــه نه ًبــا للجمــود واألوهــام.
فــإن صــاح الديــن لــم يُقــدم علــى هــذا القــرار إال بعــد أن استشــار الفقهــاء واســتفتى العلمــاء
ممــن يُعنــون باألمــن الفكــري لألمــة فأفتــوا بضــرورة التخلــص مــن رجــل ال يحتفــظ بقناعاتــه
المنحرفــة فــي نفســه بــل ينشــرها بيــن النــاس ويربــك فكــر العامــة ،ويشــوش عقائــد المســلمين فــي
الــذات اإللهيــة ،ويمــزج فــي دعاويــه بيــن الحكمــة اليونانيــة والمقــوالت الفارســية القديمــة مــن
مزدكيــة ومانويــة وزرادشــتية ،ومذاهــب الصابئــة فــي الكواكــب والنجــوم مــع نزعــات الصوفيــة
المنحرفــة ،..ممــا جعــل فقهــاء حلــب يرمونــه بالزندقــة واإللحــاد ويكتبــون إلــى صــاح الديــن
بضــرورة التخلــص منــه ،ألن بقــاءه إفســاد لعقائــد النــاس ،فمــا كان مــن صــاح الديــن ،بعــد أن
ثبــت لديــه كفــر الســهروردي ،وثوريتــه الداعيــة إلــى أفــكار اإلســماعيلية الباطنيــة الداعيــة إلــى
تقويــض الحكــم الســني وإرجــاع الحكــم لبنــي علــي بــن أبــي طالــب (رضــي اهلل عنــه) ،إال أن كتــب
كتا ًبــاً إلــى ابنــه الظاهرغــازي (ت613هـــ 1207/م) يأمــره فيــه بقتــل الســهروردي .ثــم إنــه لــو لــم
يقتلــه لحدثــت فتنــة كبيــرة ،بيــن أنصــار الســهروردي وخصومــه ممــن يعتنقــون مذهــب أهــل الســنة
عقيــد ًة وفق ًهــاً ،تــؤدي إلــى إزهــاق أرواح كثيــرة ،فينعكــس أثــر هــذه الفتنــة علــى تماســك الجبهــة
حريصــاً أشــد الحــرص ،علــى أن تبقــى قويــة ومتماســكة،
الداخليــة ،التــي كان صــاح الديــن
ً
وموحــدة ،لتحقيــق أســمى أمنياتــه ،وأمنيــات المســلمين ،بطــرد الصليبييــن مــن بــاد الشــام ،الذيــن
ّ
شـ ّ
ـكلوا أكبــر خطــر هــدد اإلســام والمســلمين فــي ذلــك الوقــت.

()1

صاح الدين يقتل السهروردي الزنديق ،انظرwww.alrased.net.:األثنين .25/09/2006

()2

انظر www.alrased.net.:المرجع السابق.
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ﻧﺠﻴﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧرية ) ( 280-246
وال مجــال فــي مثــل هــذه الظــروف الصعبــة والقاســية ،إلفســاح المجــال أمــام المناقشــات
الفلســفية التــي تــؤدي إلــى تشــويش األفــكار وتشــتتها(.)1
وإذا كان الســهروردي قــد أثــار الجــدل مــن حولــه فــإن بــاد الشــام اســتقبلت أحد كبــار متصوفة
اإلســام وهــو الشــيخ محيــي الديــن بــن عربــي (ت 633هـــ 1236/م) الــذي ألّــف فــي التصــوف
تآليــف كثيــرة مــن شــعر ونثــر ،مــن أشــهرها (الفتوحــات المكيــة) ،و(فصــوص الحكــم) ،و(ترجمان
األشــواق) ،ولُقــب عنــد كثيــر مــن النــاس بلقــب « الشــيخ األكبــر» ،ونهــل ابــن عربــي مــن منابــع
فكريــة متنوعــة كالقــرآن والحديــث وعلــم الــكام والفلســفة المشــائية والفلســفة األفاطونيــة الحديثــة
الغنوصيــة المســيحية ،والرواقيــة وفلســفة فيلــون اليهــودي ،كمــا انتفــع بمصطلحــات اإلســماعيلية
الباطنيــة والقرامطــة وإخــوان الصفــا ومتصوفــة اإلســام المتقدميــن عليــه ،ولكنــه صبــغ هــذه
المصطلحــات جميعهــا بصبغتــه الخاصــة وأعطــى لــكل منهــا معنــى جديــدا يتفــق مــع روح مذهبــه
العــام فــي وحــدة الوجود...ويعــد كتــاب (الفتوحــات المكيــة) أوســع موســوعة فــي التصــوف فــي
وقســمه إلــى ســتة فصــول :أولهــا فــي المعرفــة،
اللغــة العربيــة ،أودع فيــه أكثــر نظراتــه التصوفيــةّ ،
وثانيهــا فــي المعامــات ،وثالثهــا فــي األحــوال ،ورابعهــا فــي المنــازل ،والخامــس فــي المغــازالت،
وآخرهــا فــي المقامــات ،وكان يقــول :إن مــا يكتبــه يأتــي إليــه بطريــق الوحــي فــي حالــة الغيبوبــة
والمجاهــدة.
ومــن الغريــب أنــه كان علــى مذهــب الظاهريــة فــي الفقــه ،وكتاباتــه مــن أعمــق الباطنيــة فــي
التصــوف ،وقــد قــال :إن هــذه الموجــودات مكونــة مــن صــورة وروح ،وعنــده أن الصــورة هــي
التــي ســماها أرســطو « مــادة » ،والــروح مــا ســماها أرســطو « صــورة » وأعلــى هــذه المقامــات
أو الصــور هــو اإلنســان لمــا أودع فيــه مــن القــوى التــي تتجلــى فيهــا صفــات اهلل وأســماؤه ،فهــو
كالمــرآة تنعكــس عنهــا حقيقــة اهلل وذاتــه .ولــه أقــوال كثيــرة فــي المواجيــد والفنــاء (.)2
ومــن أقوالــه :أَ َّن نبـوّة التَّشــريع انقطعــت ،وأَ َّمــا نبـوّة التَّحقيــق فلم تنقطــع ،وهي الواليــة عندهم.
عربــي فــي فصــوص الحكــم أَ َّن الواليــة أعظــم مــن النّبــوّة ،بــل أكمــل مــن
صــرح ابــن
وقــد
َّ
ّ
الرســالة ،ومــن كامــه فــي ذلــك قولــه:
ِّ
الولي
الرسول ودون
مقام النّبوّة في
برزخ.......فويق َّ
ّ
ٍ
()1

نعمان الطيب سليمان ،منهج صالح الدين األيوبي في الحكم والقيادة ،ط ،1مطبعة الحسين اإلسامية .القاهرة،
1991م ،ص .521

()2

أحمد أمين .ظهر اإلسالم .القاهرة :كلمات عربية للترجمة والنشر2013 ،م ،ج ،4ص .905
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وقــد تأثــر بأقوالــه ومذهبــه طائفــة مــن النــاس ،وتبعــه خلــق كثيــر مــن المتصوفــة ،قــال ابــن
حجــر « :هــو محيــي الديــن بــن عربــي كان والــده مــن كبــار المشــايخ العارفيــن ولــه مصنفــات
عديــدة وشــعر كثيــر ولــه أصحــاب يعتقــدون فيــه اعتقــادا عظي ًمــا مفرطــا يتغالــون فيــه ،وهــو عندهم
نحــو درجــة النبــوة ولــم يصحبــه أحــد إال وتغالــى فيــه وال يخــرج عنــه أبـ ًدا وال يفضــل عليــه غيــره
وال يســاوي بــه أح ـ ًدا مــن أهــل زمانــه وتصانيفــه ال يفهــم منهــا إال القليــل ،لكــن الــذي يفهــم منهــا
حســن جميــل وفــي تصانيفــه كلمــات ينبــو الســمع عنهــا ،وزعــم أصحابــه أن لهــا معنــى باطنهــا غير
الظاهــر ،وبالجملــة فــكان كبيــر القــدر مــن ســادات القــوم ،وكانــت لــه معرفــة تامــة بعلــم األســماء
والحــروف ولــه فــي ذلــك أشــياء غريبــة واســتنباطات عجيبــة » (.)1
وفــي خضــم هــذا الجــدل واالفتتــان بتيــارات فكريــة غاليــة ،كان هنــاك تيــار صوفــي ُســني
نزعــت إليــه طائفــة مــن رجــاالت العلــم والفقــه فــي بــاد الشــام ومصر..وحظــي باهتمــام مــن
الســلطة الســنية القائمــة التــي تريــد أن تواجــه االنحــراف باالعتــدال ،والبدعــة بالســنة ،مــن خــال
رعايــة التيــارات الروحيــة التــي تدعــوا أتباعهــا إلــى التزكيــة والتربيــة والزهــد ممــا أثــر إيجاب ًيــا
فــي حيــاة المجتمــع اإلســامي ،وضبــط ســلوكات النــاسّ ،
وخفــف مــن غلــواء الغنوصيــة الباطنيــة
الهاجمــة..
وفــي بــاد الشــام ومصــر ظهــرت طوائــف صوفيــة كثيــرة منحرفــة فــي أفكارهــا وعقائدهــا،
وأصبحــت لهــم تنظيمــات خاصــة بهــم ،امتزجــت كثيــر مــن أفكارهــم مــع عقائــد الشــيعة الروافض،
وذلــك بســبب مخالطتهــم لهــم ،وفــي ذلــك يقــول ابــن خلــدون « :ثــم إن هــؤالء المتأخريــن مــن
المتصوفــة المتكلميــن فــي الكشــف ومــا وراء الحــس ،توغلــوا فــي ذلــك ،فذهــب الكثيــر منهــم
إلــى الحلــول والوحدة..ومــألوا الصحــف منــه ،مثــل الهــروي فــي كتــاب (المقامــات) وغيــره
وتبعهــم ابــن عربــي ،وابــن ســبعين ،ثــم ابــن عفيــف وابــن الفارض...فــي قصائدهــم ،وكان ســلفهم
مخالطيــن لإلســماعيلية المتأخريــن مــن الرافضــة الدائنيــن أيضــاً بالحلــول وإلهيــة األئمــة مذه ًبــا
لــم يعــرف ألولهــم ،فأشــرب كل واحــد مــن الفريقيــن مذهــب اآلخــر ،واختلــط كامهــم ،وتشــابهت
عقائدهــم.)2(»..
ومــن ضمــن الطوائــف الصوفيــة المنحرفــة التــي نشــطت فــي بــاد الشــام ـ خــال الفتــرة
محــل الدراســة ـ طائفــة (القلندريــة) التــي تزعمهــا محمــد بــن جمــال الديــن الســادجي (ت621هـــ
()1

ابن حجر العسقاني .لسان الميزان .ط  ،2لبنان :مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت 1971م ،ج ،5ص.315

()2

ابن خلدون .المقدمة .ص.455
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1224/م) ،وتحلَّــق حولــه األتبــاع والمريــدون ليظهــروا الكثيــر مــن البــدع واألعمــال المخالفــة
للشــرع ،وقــد كان موقــف الســلطان الكامــل بدمشــق ســنة (635هـــ 1237/م) نفــي شــيوخ هــذه
الطائفــة وأتباعهــا إلــى خــارج دمشــق (.)1
ومــن تلــك الطوائــف الصوفيــة المنحرفــة أيضــاً طائفــة (اليونســية) ،الذيــن تزعمهــم الشــيخ
يونــس بــن يوســف بــن مســاعد الشــيباني المخارقــي المشــرقي القينــي (619هـــ 1222/م) ،قــال
عنهــم الذهبــي « :فهــم شــر الطوائــف الفقــراء ولهــم أعمــال تــدل علــى االســتهتار واالنحــال
مقــاال وفعــاال )2(»...وقــال عنهــم « :مــن أولــي الدعــارة والشــطارة والشــطح وقلــة العقــل ،أبعــد اهلل
()3
شــرهم»
أمــا أخطرهــم فطائفــة (الحريريــة) وهــي تنســب لعلــي بــن الحســن بــن منصــور الحريــري
(645هـــ 1247/م) أظهــر أحــواال ومكاشــفات ،وجعــل أتباعــه لهــم لباســا خاصــا قيــل عنــه أنــه
خــارج عــن الشــريعة ( .)4وأقبــل علــى الطيبــة والراحــة والســماعات والمــاح وبالــغ فــي ذلــك(.)5
رواجــا لبضاعتهــا
وبالرغــم مــن أن كثيــرا مــن طوائــف المتصوفــة المنحرفــة وجــدت لهــا
ً
ـرا لمــا انتشــر مــن أخــاق الجشــع والتكالــب علــى الدنيــا ،واإلقبــال علــى
فــي البيئــة اإلســامية نظـ ً
مباهجهــا ،وانتشــار األمــراض االجتماعيــة وشــيوع التــرف ،وتحــول العلــوم الشــرعية إلــى قوالــب
والتمحــل والحيــل ،وال تُســهم فــي تغييــر وجــه الحيــاة ،وال فــي تربيــة
جامــدة ،مملــوءة بالتكلــف
ُّ
ـرا مــن علمــاء أهــل الســنة لــم يقفــوا ً
موقفــا ســلبيًا مــن هــذا االنحــراف
ســلوك األحيــاء .فــإن كثيـ ً
الفكــري الخطيــر بــل بذلــوا جهــو ًدا فــي الــرد عليهــم مــن خــال تصنيــف الكتــب والرســائل.
نذكــر منهــم الفقيــه العامــة موفــق الديــن عبــد اهلل بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي
(ت 620هـــ1223/م) الــذي صنّــف كتا ًبــا فــي الــرد عليهــم ســمَّاه (ذ ّم مــا عليــه مدعــو التصــوف)
()1

شمس الدين الذهبي .العبر في خبر من غبر .تحقيق :أبو هاجر زغلول ،بيروت :دار الكتب العلمية .،ج،3
ص.222

()2

الذهبي .تاريخ اإلسالم َو َوفيات المشاهير َواألعالم .تحقيق :بشار عوّاد معروف ،ط ،1بيروت :دار الغرب
اإلسامي2003 ،م ،ج ،13ص .593

()3

اليافعي .مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان .ط ،1بيروت :دار الكتب العلمية،
1997م ،ج/4ص .37الزركلي .األعالم .ج ،8ص.263

()4

ناصر محمد علي الحازمي .الحياة العلمية في دمشق في العصر األيوبي .مرجع سابق ،ج ،1ص -ص - 87
.88

()5

الذهبي .العبر .ج ،3ص .252
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والكتــاب هــو رد علــى ســؤال ورده فــي حكــم مــا يفعلــه بعــض المتصوفــة مــن األعمــال المنافيــة
للشــرع ،وهــذا نــص الســؤال « مــا تقــول الســادة الفقهــاء ــــ أحســن اهلل توفيقهــم ـ فيمــن يســمع الــدف
والشــبابة( )1والغنــاء ،ويتواجــد حتــى أنــه يرقــص ،هــل يحــل ذلــك أم ال؟ مــع اعتقــاده أنــه محــب هلل
وأن ســماعه وتواجــده ورقصــه فــي اهلل » (.)2
وتصحيحــا لمفهــوم التصــوف الحــق ،والزهــد الصحيــح ،والتعلــق بــاهلل وفــق مــا جــاء فــي
ً
الكتــاب والســنة فقــد رد علــى الســائل بقولــه « :إن فاعــل هــذا مخطــئ ســاقط المــروءة ،الدائــم
علــى هــذا الفعــل مــردود الشــهادة فــي الشــرع ،غيــر مقبــول القــول ،ومقتضــى هــذا :أنــه ال تقبــل
روايتــه لحديــث رســول اهلل (صلــى اهلل عليــه وســلم) وال شــهادته برؤيــة هــال رمضــان وال
أخبــاره الدينيــة ،أمــا اعتقــاده محبــة اهلل عـ ّ
ـز وجــل فإنــه يمكــن أن يكــون مح ًبــا هلل ســبحانه ،مطي ًعــا
لــه فــي غيــر هــذا ،ويجــوز أن يكــون لــه معاملــة مــع اهلل ســبحانه وأعمــال صالحــة فــي غيــر هــذا
المقــام»(.)3
وهكــذا يتضــح لنــا الــدور األمثــل للعلمــاء الفاقهيــن ،ممــن كانــوا يــرون أن التصــوف الحقيقــي
هــو مجاهــدة النفــس وكبــح جماحهــا ،والســمو بهــا عــن عالــم الشــهوات الهابطــة إلــى عالــم المــأل
األعلــى ،حيــث األنــس بــاهلل ،واالنقطــاع إليــه دون اإلعــراض عــن الخلــق ،ومخالطتهــم والصبــر
عليهــم ،وإعمــار األرض بالخيــر والحــق ،واألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.

()1

الشبابة :المزمار من القصب.

()2

ابن قدامة المقدسي .ذم ما عليه مدعو التصوف .ص  5نقا عن :ناصر محمد علي الحازمي .الحياة العلمية
في دمشق في العصر األيوبي .مرجع سابق ،ص .88

()3

المصدر نفسه .ص.6
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قائمة المصادر والمراجع:
.1

ابـن تغـري بـردي جمـال الديـن (ت874 :هــ) ..النجـوم الزاهـرة فـي ملوك مصـر والقاهـرة .مصـر :دار الكتب،
زارة الثقافـة واإلرشـاد القومي

.2

ابـن العمـاد الحنبلـي .شـذرات الذهـب فـي أخبار من ذهب.تحقيـق :محمود األرنـاؤوط ،خرج أحاديثـه :عبد القادر
األرنـاؤوط ،ط ،1دمشـق – بيـروت :دار ابن كثير 1986 ،م

.3

ابن جبير .رحلة ابن جبير .بيروت :دار ومكتبة الهال

.4

ابن حجر العسقاني .لسان الميزان .ط  ،2لبنان :مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت 1971م

.5

ابن خلكان.وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان.تحقيق :إحسان عباس ،بيروت :دار صادر

.6

ابن عساكر .تاريخ دمشق .مقدمة المحقق :عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر1995 ،م

.7

أحمد أمين .ظهر اإلسام .القاهرة :كلمات عربية للترجمة والنشر2013 ،م

.8

أسامة بن منقذ .االعتبار.حرره فيليب حتي ،د .ف.مصر :مكتبة الثقافة الدينية

.9

أسـامة زكـي زيـد .الصليبيـون وإسـماعيلية الشـام في عصر الحـروب الصليبية .اإلسـكندرية :مصنع اإلسـكندرية
للكراس1980 ،م

 .10بـدر بـن محمـد طـراد المعيقـل .جهـود علمـاء المسـلمين فـي الرد علـى النصارى خـال القـرون السـتة الهجرية.
رسـالة دكتـوراه ،كليـة الدعـوة وأصـول الديـن ـ قسـم العقيـدة ـ جامعـة أم القـرى 1425هـ
 .11بليل عبد الكريم نشأة التصوف وتطوره.موقع /http://www.alukah.net :بتاريخ .06/02/2012
 .12بهاء الدين بن شـداد .النوادر السـلطانية والمحاسـن اليوسـفية .تحقيق :الدكتور جمال الدين الشـيال ،ط ،2القاهرة:
مكتبة الخانجي 1994،م
 .13تـاج اليـن السـبكي :.طبقـات الشـافعية الكبرى.تحقيـق :محمـود محمـد الطناحـي د .عبـد الفتـاح محمـد الحلو،ط،2
هجـر للطباعـة والنشـر والتوزيع1413هـ
 .14حاجي خليفة .كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .بغداد :مكتبة المثنى1941 ،م
 .15خير الدين الزركلي .األعام .ط ،15بيروت :دار العلم للمايين 2002 ،م
الخراط .الدعوة اإلسامية في عهد الدولة األيوبية ط ،1بيروت :دار القلم2013 ،م
 .16زلفى ّ
 .17سـعيد بـن سـعيد العلـوي .الخطـاب األشعري.مسـاهمة فـي دراسـة العقـل العربـي اإلسـامي .ط  ،1بيـروت :دار
المنتخـب العربـي1992 ،م
 .18سـميرة سـالم السـعيدي .الحيـاة العلميـة فـي مدينـة حمـاه فـي العصـر األيوبـي578 .هــ 698 -هــ 1182/م -
1298م .رسـالة ماجسـتير بقسـم الدراسـات العليـا التاريخيـة والحضاريـة ـ جامعـة أم القـرى2011 ،م
 .19شمس الدين الذهبي .العبر في خبر من غبر .تحقيق :أبو هاجر زغلول ،بيروت :دار الكتب العلمية
 .20شـمس الديـن الذهبـي .تاريـخ اإلسـام ووفيـات المشـاهير واألعـام .تحقيـق :عمـر عبـد السـام التدمـري ،ط،2
بيـروت :دار الكتـاب العربـي 1993 ،م
 .21شـمس الديـن الذهبـي .تاريـخ اإلسـام َو َوفيـات المشـاهير َواألعام .تحقيق :بشـار عـوّاد معـروف ،ط ،1بيروت:
دار الغرب اإلسـامي2003 ،م
 .22شـمس الديـن الذهبـي .سـير أعـام النبـاء .تحقيـق :مجموعـة مـن المحققيـن بإشـراف الشـيخ شـعيب األرناؤوط،
ط ،3بيـروت :مؤسسـة الرسـالة 1985 ،م
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 .23عبد الرحمن الشيزري .نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة .مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر
 .24عبـد الرحمـن بـن حسـن َحبَنَّ َكـة الميدانـي .أجنحـة المكـر الثاثـة وخوافيهـا :التبشـير  -االس ِتشـراق  -االسـتعمار،
دراسـة وتحليـل وتوجيـه .ط ،8دمشـق :دار القلـم 2000 ،م
 .25عبد الرحمن عزام .صاح الدين وإعادة إحياء المذهب السني .ط ،1الدوحة :دار بلومزبري2012 ،م
 .26عبـد اهلل بـن عبـد الرحمـن الربيعـي .أثـر الشـرق اإلسـامي فـي الفكـر األوربـي خـال الحـروب الصليبيـة .ط،1
الريـاض1994 ،م
 .27علي سامي النشار .نشأة الفكر الفلسفي في اإلسام .ط ،9القاهرة :دار المعارف
 .28الغزالي ،أبو حامد .المنقذ من الضال .مصر :دار الكتب الحديثة،
 .29فيصـل بجـاش علـي حميـد ..التيـارات الفكريـة فـي بـاد الشـام ودورهـا فـي مواجهـة الحـروب الصليبية .رسـالة
دكتـوراه ،جامعـة دمشـق ،كليـة اآلداب والعلـوم اإلنسـانية ـ قسـم التاريـخ2006 ،م ـ 2007م
 .30فيليـب حتـي .تاريـخ لبنـان منـذ أقـدم العصـور التاريخيـة إلـى عصرنـا الحاضـر .ترجمـة وتحقيـق أنيـس فريحة،
بيـروت :دار الثقافـة
 .31ماجد عرسان الكياني .هكذا ظهر جيل صاح الدين وهكذا عادت القدس .ط ،2دبي :دار القلم2009 ،م
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sharjah
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Abstract:
Intellectual security during the Crusades in the Levant and Egypt,
covered by this research, does not stand for intellectual dominance which
means the repression of the freedom of opinion, the confiscation of ideas
and the seizure of minds. It rather means a kind of intellectual enclosure
that is built around firm beliefs and Islamic legislations established in the
Holy Qur’an and Sunnah to face Mystic Ismailism, the Catholic crusade,
and deviant Sufism. This should not be understood as a restriction of the
mind, but rather as a guarantee of the unity of faith, the safety of thought,
the consolidation of authority, and the confirmation of Islamic unity despite
geographical fragmentation and political division. Scholars of Islam and
jurisprudence have excelled in this role, and so have schools, libraries and
various cultural institutions in the community.
Keywords: Intellectual security, Crusades3, Christianization, Sufism,
Mystical thought.
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