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 دور العلماء في مواجهة الحمالت  الصليبية 

عن المماتلٌن كان العلماء دورا كبٌرا فً مواجهة الحروب الصلٌبٌة فدورهم ال ٌمل 

فبرز بعض العلماء فً حث المسلمٌن على الجهاد وبعضهم كان له دور كبٌر فً توعٌة 

وحث المماتلٌن على المتال من خالل مرافمتهم للجٌوش االسالمٌة ولبعضهم كان له دور 

 عسكري .

فلما سٌطر الصلٌبٌون على نٌمٌة وأنطاكٌه وباءت محاوت عسكر الموصل من 

بالفشل هً علماء المسلمٌن فً الشام للتصدي لهذا الغزو من خالل استعادت المدٌنة 

الدعوة للجهاد وتصدر ذلن الفمٌه و المحدث الدمشمً أبو الحسن السلمً الذي كان أول 

من نبه الى مخاطر الغزو الصلٌبً ودعا إلى مماومته من خالل دروسه التً كام ٌعمدها 

 .(1)اب الجهاد فً المسجد األموي بدمشك ودروسه جمعت فً كت

االنمسام الذي شهده العالم اإلسالمً اطل الحروب الصلٌبٌة وصفه الخالفة دفع بالعلماء 

الى تزعم الوفود من المستغٌثٌن والمتضررٌن من االحتالل فمثالً وفود المستغٌثٌن من 

أهل بٌت الممدس الذٌن لدموا لدمشك بعد سموط بٌت الممدس على بٌت الصلٌبٌٌن كان لد 

                                                             

،/دار الشروق ، عمان ،   1عوض ، دمحم مإنس ، الحروب الصلٌبٌة ، دراسة تؤرٌخٌة ونمدٌة ، ط (1)

 . 55م ، ص 1999



سهم أوب سعٌد الهروي فتوجه بهم الى دار الخالفة لٌبٌنوا للخلٌفة ما حل بهم ترا

 .(2)وبمدٌنتهم من جرائن على ٌد الفرنج 

ولم ٌكتفوا بذلن بل توجهوا للجامع بعد صالة الجمعة للمطالبة بالمساعدة والدعوة 

للجهاد ، ولم ٌنتج عن استغاثة ابو سعد الهروي اي تحرن عسكري من لبل الخالفة إذ 

أنها لم تكن تمتلن جٌشا اضافة الى الخالف بٌن برٌكٌاروق السلطان السلجولً وإخوانه 

(3). 

أنشؤ له  عساكر دور كبٌر فً توعٌة الناس وحثهم على الجهاد فمدكما كان للحافظ ابن 

نور الدٌن محمود دارا فً دمشك لتدرٌس الحدٌث وطلب منه تؤلٌف كتاب ٌحث فٌه الناس 

على الجهاد فؤلف كتاب أسماه أربعون حدٌثا فً الحث على الجهاد عن رسول هللا ) صلى 

 .(4)هللا علٌه وسلم (

 سٌطرة تحت الوالعة المدن من وعدد الممدس بٌت فضائل ذكر عساكر كما أن ابن

 هذه اهمٌه الى المسلمٌن اذهان توجٌه اجل من وذلن مإلفاته من العدٌد فً الصلٌبٌٌن

 .(5) لتخلٌصها والجهاد وحماٌتها عنها الدفاع وضرورة المدن

 فمد االصفهانً العماد الصلٌبٌٌن مواجهة فً العلماء من انبروا الذٌن بٌن من وكان

 من وسٌلة االطراف وامراء اٌوب بنً ولملون ماكس للخالفة العباسٌة مكاتباته شكلت

 بٌن الجهاد بإعالن لها بدعوته فمد استنهضت الخاللة العباسٌة  الجهاد الدعاٌة وسائل

اثر لدوم  على هـ 586 سنه الخالفة لدار لن ارسلها التً رسالته فً ذلن وكان المسلمٌن

  .(6)الشام الدب فً االلمان ملن

                                                             

 . 406، ص  8ابن ألثٌر ، الكامل فً التؤرٌخ ، ج  (2)
هـ( المنتظم فً ـارٌخ الملون واألمم ، 597 –ابن الجوزي ، عبدالرحمن بن علً بن دمحم ،ت   (3)

، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ،   1تحمٌك ، دمحم عبدالمادر عطا ، مصطفى عبدالمادر عطا ، ط

 . 32، ص16، ج 1992
، دار الخلفاء  للكتاب 1ابن عساكر ، أربعون حدٌثا فً الجهاد ، تحمٌك : عبدهللا بن ٌوسف ، ط  (4)

 .107ت ، ص –اإلسالمً ، اإلسكندرٌة ، بال 
الحلوانً ، احمد عبدالكرٌم ، ابن عساكر ودوره فً الجهاد ضد الصلٌبٌٌن فً عهد الدولتٌن   (5)

  1991981النورٌة واألٌوبٌة ، دار الفداء للدراسات والنشر،
هـ ، الفتح المسً فً الفتح  597صفً الدٌن ، ت العماد األصفهانً ، أبو دمحم عبدهللا بن دمحم   (6)

 .241، ص 2004، دار المنار ، بٌروت ، 1الممدسً ، ط



 الى أن ابن شداد الملمب ببهاء الدٌن والذي لمع اسمه فً عهد السلطان باإلضافة

 الجهاد فً مإلفاته الجهاد الى الدعوة فً شداد ابن مساهمات األٌوبً ومن الدٌن صالح

ً  الدٌن صالح السلطان وضعه الذي ً  الجهاد له على تشجٌعا  فضائله له وترغٌبا له موضحا

بٌت  الفرنج نزول اثناء الجهاد على أمرائه لحث اختاره الدٌن صالح السلطان ، كماة أن

  .(7)هـ  588وعزمهم على مهاجمة بٌت الممدس سنة  نوبه

إذ كانت هذه المجالس  الفرنجً الغزو مماومة فً فاعال دورا الواعظ لمجلس كان كما

  الدٌن صالح الجهاد فمد كان فكرة ٌستخدمها ملون بنً أٌوب لنشر التً الوسائل من اهم

 بن ٌوسف عام  السالم عبد الفتوح أبً  على حضورها وخاصة مجلس وعظ الشٌخ ٌدوام

 .(8)هـ  571

 بخٌه بابن والمعروف نجار الدٌن زٌن الشٌخ مجلس الوعد مجالس كما اشتهر من

 مجلس عمد اذ لظروف انعماده ومكانه وذلن وأهمٌته شهره المجالس اكثر مجلس وكان

 سرٌر بنصب الدٌن أمر صالح اذا هـ ،  583 سنه الممدس بٌت لفتح الثانٌة الجمعة فً

  .(9)بخٌه ابن الواعظ واختار الجمعة صالة للوعظ بعد

 مجلس الصلٌبٌة الحروب صٌتها ابان فتره ذاع التً المهمة الوعظ مجالس ومن

  الجهاد على مجالسه فً حث فمط الجوزي ابن سبط الدٌن شمس المظفر ابو العالمة

 بن أمٌر دمشك المعتمد تلماه حتى منبره عن أن نزل فما لمواعظ واستجاب أهل الشام

 .(10) واسلحتهم بعدتهم  المجاهدٌن من عدد عنده احتشد ولد ابراهٌم

هـ  626للصلٌبٌٌن سنة  الممدس بٌت الكامل الملن تسلٌم بعد آخر مجلس له كان كما 

 االسالم بالد جمٌع فً المٌامة فمامت بموله ) الجلل الحدث ولد صورة ابن الجوزي ذلن

 .(11)ألٌمت المآتم  واستندت العظائم بحٌث

                                                             

 . 179، ص 4أبو شامة ، الروضٌتن فً أخبار الدولتٌن ، ج  (7)
 . 251، ص  4أبو شامة ، الروضتٌن ، ج  (8)
 . 91العماد األصفهانً ، الفتح المسً فً الفتح المدسً ،ص  (9)
 .58، ص 13كثٌر ، البداٌة والنهاٌة ،  ج ابن  (10)
 1هـ( ، مراة الزمان فً توراٌخ  األعٌان ، ط654سبط ابن الجوزي ٌوسف بن لرأوغلً ) ت   (11)

 . 654، ص 8، ط 2013، دار الرسالة العالمٌة ، دمشك ، 



 للصليبيين التصدي في العسكري العلماء دور

 548 هـ490فً الفترة) والصلٌبٌٌن المسلمٌن بٌن المواجهات العسكرٌة فتره شهدت 

 المحتلٌن ضد المسلحة المماومة فً الدٌن ورجال العلماء كثٌر  من كثٌر  هـ (مشاركة

أو وضع  الحمالت ولٌاده الحصار فً المشاركة او السالح بحمل كان سواء  الصلٌبٌٌن

  الخطط العسكرٌة .

تكاد تندر مشاركة العلماء العسكرٌة لواجهة الصلٌبٌٌن أثناء احتاللهم للرها و انطاكٌة 

ومعرة النعمان ولكن بدأ الدور العسكرٌة عند احتالل بٌت الممدس فٌعد محاصرة واحتالل 

ولتل الصلٌبٌٌن للنساء واألطفال برز العدٌد من العلماء لمواجهة الصلٌبٌٌن وكان من 

األنصاري المعروف بؤبن الرمٌلً الذي واجه الصلٌبٌون محاوال  بٌنهم عبدالسالم

اخراجهم من المسجد حتى انه لتل عدد منهم واستمر فً المماومة حتى استشهد سنة 

 .(12)هـ 492

 الجبار عبد الفمٌه الممدس بٌت عن فً الدفاع استشهدوا الذٌن والفمهاء العلماء من و

 . النصري الحسن ابو الفمٌه وكذلن االصبهانً الرازي

سلبٌة على العلماء  اثارا الممدس بٌت شهدها التً العسكرٌة فمد تركت  العملٌات

أبو  والفمٌه الممدسً دمحم بن كامل المحدث منهم دمشك استعدت هجرة الكثٌر منهم الى

 .(13)الفتح نصر الممدسً 

 دوراً  هـ 513 سنه حلب معركه فً الخشاب من الفضل ابو والماضً كما كان للفمٌه

فلما رآه  ولد تجهز برمحه وسالحه الجٌش لٌادة تصدر الجهاد كما على إذ حث كبٌراً 

 .(14) المماتلٌن استنهضوا عزائهم

إذ  الحلمولً الرحمن عبد والشٌخ المندالوي المغربً الحجاج أبو العالمٌن وبرز دور

  .(15) استشهد حتى الصلٌبٌٌن لتال فً المماتلٌن مع شاركا 

                                                             

المجلس ): عبدالرحمن ٌحٌى ،  تح هـ( ، اإلنساب ، 562السمعانً ، عبدالكرٌم دمحم التمٌمً ) ت  (12)

 . 329/ 2،  (1962 –دائرة المعارف العثمانٌة ، حٌدر آباد 
 1995 -دار الفكر ، بٌروت )، 1عمر بن غرامه العمري ، ط ،تح ، ابن عساكر ، تؤرٌخ دمشك  (13)

) 6/55. 
 . 930، ص 1ابن العدٌم ، زبدة الحلب فً تؤرٌخ حلب ، ط   (14)



 الى لدم الذي الواسطً البحتري دمحم ابً بن المنتخب الواعظ أبً عثمان الى إضافة

 بالمال ٌتمرب من الواعظ ان حاول الذي محمود الدٌن نور مع االفرنج ضد للمتال الشام

وبرزت مشاركة عالم من بنً  .(16)لبولها مإثرا الخروج فمً سبٌل هللا  رفض انه اال

لتاله   أثناء هـ548عسمالن  فً استشهد منفذ الذيمنمذ هو عز الدولة أبو الحسن علً بن 

 .(17)للصلٌبٌٌن 

 الدٌن نور هـ لاد المعركة 552 بانٌاس فً فتح كبٌرة مشاركة والفمهاء للعلماء وكان

 ابو منهم المعركة هذه فً العلماء فشارن عدد من  للجهاد نادي أن المنادي وأمر محمود

 . (18)الكاثً الخوارزمً الخٌر

دور العلماء عند محاصرة عكا فمد شاركوا فً الدفاع عنها ومنهم الفمٌه كما برز 

الهكاري الذي كان على ممدمة الملب فسمط عدد من العلماء شهداء فً أرض  عٌسى

أحد أحفاد  رواحه بن علً فمنهم ظهٌر الدٌن الهكاري أخو عٌسى الهكاري وابو المعركة

 .(19) رواحه ابن هللا عبد

 الملن الى المساعدة لدمت دمٌاط لرب ونزلوا نحو مصر ٌبٌونالصل توجه عندما و

 رأسهم على العلماء من عدد له تصدوا الذٌن بٌن من الصلٌبٌٌن للتصدٌر الشام من العادل

استشهد   هـ . وكذلن 618 السنه استشهد الذي شاس بؤبن الجذامً المشهور الدٌن جالل

 .(20) دمٌاطهـ  تعبر 616 سنه الشارعً أبً التمى المحدث

فبرز منهم فخر الدٌن  فً التصدي للفرنج دمحم الدٌن صدر كما ساهم أوالد شٌخ الشٌوخ

 عسمالن على االستٌالء مهمه اٌوب الدٌن نجم الصالح الملن ٌوسف الذي عهد الٌه

لفتح طبرٌه  حصار شدٌد ثم رحل عنها عسمالن بعد فتح من هـ  فتمكن 645 سنه وطبرٌة

                                                                                                                                                                              

 . 89، ص 9مل فً التؤرٌخ ، جابن األثٌر ، الكا  (15)
 . 113، ص 1أبو شامة ، الروضتٌن ، ط  (16)
 . 18أبو منمذ ، االعتبار ، ص  (17)
 . 301ابن عساكر ، تؤرٌخ دمشك ،   (18)
 . 302ابن شداد ، النوارد السلطانٌة ، ص  (19)
تحمٌك  هـ ، تؤرٌخ اإلسالم ووفٌات المشاهٌر واألعالم،748الذهبً ، دمحم أحمد عثمان ،  (20)

 . 292، دار الكتاب العربً ، بٌروت ، بال ت ، ص 1عبدالسالم  تدمً ، ط



.كما عهد إلى فخر الدٌن بن شٌخ الشٌوخ لٌادة الجٌوش والنزول بالعساكر (21)فتم له ذلن 

إلى دمٌاط لممابلة األفرنج وإسناد مهمة لٌادة الجٌش ألحد العلماء هو داللة كبٌرة على 

.كما شارن عالم (22)مدى الدور الذي لعبه العلماء فً المشاركة فً التصدي للصلٌبٌٌن 

المرابطٌن فً ثغر  احد كان الذي السالم عبد بن العز جلٌل فً الدفاع عن دمٌاط هو

 .(23)دمٌاط 

 دور األدباء في مقاومة الغزو الصليبي

حمل األدباء والشعراء على عواتمهم عب الدعوة إلى الجهاد ومماومة المحتلٌن وتوحٌد 

الجهود اإلسالمٌة لمماومة الصلٌبٌٌن الذٌن لدموا لٌمضوا على المسلمٌن وٌحتلوا دٌارهم 

فبدأ الشعراء ٌحرضون على الجهاد ومماومة الصلٌبٌٌن من خالل لصائدهم الملٌئة 

بالحماسة فمد اتخذ الشعراء من الحروب الصلٌبٌة موضوعا لهم فنملوا صورة واضحة 

عن الولاء واألحداث وتغنوا فرحٌن بالنصر ومهنئٌن به ولد غلب على شعرهم الطابع 

 الحماسً .

منٌر وابن المٌسرانً الذٌن كان ٌمتدحان المادة العظام  وكان من أبرز الشعراء ابن

وٌهنؤهم بالفتح المحمك علً ٌدٌهم فمد أمتدح المٌسرانً عماد الدٌن زنكً لما فتح الرها 

وكذلن ابن منٌر وامتدح نور الدٌن لما فتح حصن فاسٌا ولد وصف ابن منٌر هذا الحصن 

 .(25)امتدحه ابن منٌر أٌضا  . ولما ملن حصن حارم وحاصر حصن بانٌاس(24)اٌضا 

                                                             

 . 79، ص  6ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة فً ملون مصر والماهرة ، ج  (21)
 . 333،  1الممرٌزي ،السلون ، ط  (22)
 
 
 
 
 , تحلكبرى ، هـ( ، طبمات الشافعٌة ا771سبكً ، تاج الدٌن عبدالوهاب بن تمً الدٌن ) ت  (23)

 . 216/ 8،  ( 1993 -دار الجٌزة  )2محمود الطناجً ، عبد الفتاح دمحم الحلو ، ط
 . 176 / 9ابن األثٌر ، الكامل فً التؤرٌخ ،   (24)
 . 163 / 9ابن األثٌر ، الكامل فً التارٌخ ،   (25)



ولما هزم نور الدٌن محمود الصلٌبٌٌن عند ٌغري وكبدهم خسائر جسام امتدحه ابن 

 .(26)المسٌرانً فً لصٌدته 

ولم ٌمتصر دور الشعراء على تحرٌض الشعوب على المماومة أو شحذ همم الحكام 

والناس لطرد المحتل بل أنهم شاركوا فً المعارن أٌضا فحٌن لصد الصلٌبٌون دمشك 

هـ لاوم أهل أهل المدٌنة وكان من بٌن المماومٌن الشاعر أبلً الحكم المظفر  548سنة 

ٌش صالح الدٌن فً معركة حطٌن كمبت األندلسً وهنان شعراء وشاركوا مع ج

 .(27)الساعاتً وكان لد وصف فً شعره كٌف تتهاوى حصون الصلٌبٌٌن ومعاملتهم 

كما ندد الشعراء بمولف بعض الحكام تجاخ الصلٌبٌٌن منها ما ندد بهد الشعراء مولف 

 . (28)هـ 626الملن الكامل الذي سلم المدس للصلٌبٌٌن سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 . 124/ 1مفرج الكروب ،  ابن واصل ،  (26)
 . 654/ 2سبط بن الجوزي ، مرآة الزمان ،   (27)
 . 152 / 1أبو شامه ، الروضتٌن ،   (28)



 

 

 

 


