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مقدمة
إن الحمــد للــه ،نحمــده ونســتعينه
ونستغفره ونتوب إليه ،ونعوذ بالله من
شرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمـــالنا،
من يهده الله فل مضل له ،ومن يضلل
فل هــادي لــه ،وأشـــهد أن ل إل اللــه
وحده ل شريك له ،وأشــهد أن محمــدًا
عبده ورسوله ،صلى الله عليــه وعلــى
آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يــوم
الدين وسلم تسليمًا كثيًرا.
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فعنوان هذه الرسالة هو" :ســلطان
العلماء".
وسلطان العلمــاء هــو المــام :عبــد
العزيز بن عبد السلم ابن أبي القاسم
بن الحسن بن مه ّ
ذب ،الشــيخ العلّمــة
وحيــد عصــره عــز الــدين أبــو محمــد
ســـَلمي الدمشـــقي ثـــم المصـــري،
ال ّ
والمشهور بالعز.بن.عبد.السلم).(1
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وليس المقصـود من هذه الرســـالة
أن نخــوض فــي تفصــيلت عــن حيــاة
العز.بن.عبد.السلم ،فنقــول مثلً :إنــه
ولد في عــام )(577هـــ ،أو تــوفي فــي
عام )(660هـ ،أو عاش فــي الشــام،
أو مات في مصر ،فإن هــذه التفاصــيل
ل تعنينا في هذه الرســالة كــثيًرا ،فضــل ً
عن كونها متــوفرة بشــكل واضــح ،فــي
مصــــــــادر ترجمــــــــة المــــــــام
العــز.بــن.عبــد.الســلم ،مثــل :كتــب
طبقات الشافعية للسبكي ،والسنوي،
وابن قاضــي شــهبة ،وبعــض الرســائل
دمت عــن حيــاة هــذا
الجامعية الــتي قُــ ّ
العالم الجليل ،والتي كتبها مجموعة من
الباحثين ،كعبد العظيم فـودة ،والدكتور
عبد الله الوهيـبي ،وعلي الفقير ،وسيد
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رضوان الندوي ،وغيرهم.
إذن ليـــس المقصـــود مـــن هـــذه
الرســــالة الحــــديث عــــن ترجمــــة
العز.بن.عبد.السلم الملقب "بسلطان
العلماء" ،وإنما المقصــود هــو الوقــوف
عنــد جــوانب مهمــة فــي حيــاة هــذا
الرجل.
وســنتناول هــذه الجــوانب مــن خلل
المباحث التالية:
المبحغغغث الول :لمــاذا ســلطان
العلماء؟
المبحغث الثاني :حياته وعصره.
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المبحغغغغث الثغغغالث :شــــجاعته
وجرأته في الحق.
المبحغغغغغث الرابغغغغع :مــــواقفه
العظيمة.
المبحغغغث الخغغغامس :محـــاربته
للمنكرات.
المبحث السغادس :مكــانته عنــد
المة.
المبحث السابع :بذله للعلم.
المبحغغغغث الثغغغامن :معايشـــته
للواقع.
المبحث التاسغع :تضامن العلماء
معه.
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المبحغغث العاشغغغر :مــن يحمــل
الراية؟
المبحث الحاديِ عشغغر :فائــدتان
عظيمتان من حياة العّز.

***
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المبحث الول
لماذا سلطان العلماء؟
قــد يتســاءل البعــض قــائلً :لمــاذا
نتحدث عن حيــاة هــذا المــام؟ ولمــاذا
هو سلطان العلماء؟
إن اهتمامنــا بدراســة ســيرة هــذا
المــام -وغيــره مــن العلمــاء -يرجــع
السبب فيه إلى أن التاريخ يعيد نفســه؛
فأحــداث المــس هــي نفســها أحــداث
اليوم ،والمواقف المنتظرة مــن رجــال
اليوم ،هي المواقف الــتي كــان يفعلهــا
رجال المس ،والمــة تمــر بهــا أزمــات
متكررة في عصورها المتعاقبــة تحتــاج
فيها إلى أن ترجع إلــى ماضــيها ،وتعيــد
النظر فيه.
س ْ
ب
ل َ
خل ْ َ
ف بَ ْ
بالله َ
ن ع ََر ٍ
حرِ الّروم ِ ع َ ْ
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بـــالمس كـــانوا هنـــا
واليوم قد تاهوا
ت سيـرتهـم
الله يعلـم ما قل ّب ْ ُ
مـــعُ
مـــا وأخطــــأ د َ ْ
يو ً
ن مجراه
العَْيـ ِ
ب بالماضي فَأ َْر َ
است َْر َ
شـد َ الغَْر ُ
شد َه ُ
ض
ونحـن كا َ
ن لنـا مــا ٍ
نسينـاه
إن علينـــا أن نعـــود إلـــى ماضـــينا،
نســــتلهم منــــه الــــدرس والعــــبرة
ونســـتنطق مواقـــف أئمـــة الهـــدى
ومشايخ السلم.
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وأما فيما يتعلــق بهــذا اللقــب الــذي
اخترته عنواًنا للرسالة وهو" :ســلطان
قــب بــه مــن قِب َــل أحــد
العلماء" فقد ل ُ ّ
تلميذه وهو الشــيخ المعــروف المــام
ابن دقيق العيــد) ،(2ولهــذا اللقــب ســّر
معروف يّتضح من خلل هذه الرسالة.

***
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المبحث الثاني
حيــاتــه وعصـــــره
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ن الشـــــــــــــيخ المـــــــــــــام
إ ّ
العز.بن.عبد.السلم عاش في الشام،
ثم في مصر ،وعايش دولة بنــي أيــوب
الــتي أنشــأها صــلحا الــدين) ،(3وكــانت
دولــة قويــة ،ولكــن فــي آخــر عصــرها
تنافس أمراؤهــا علــى الملــك ،وأصــبح
ضا ،حتى لجــأ بعضــهم
بعضهم يقاتل بع ً
إلى التحالف مــع الصــليبيين النصــارى
من أجل أن يتفرغ لقتال إخوانه ،وبنــي
عمــه ،ثــم كــان فــي آخــر دولتهــم أن
حكمتهم امرأة ،ولول مرة فــي تاريــخ
الســـلم يملـــك المســـلمين امـــرأة،
وكانت تسمى "شــجرة الــدر") ،(4ولمــا
مات زوجها أخفت خــبر وفــاته وع َي ّن َــت
رجل ً يحكم بالسم ،وكــانت هــي تــدير
المور ،وظلت علــى هــذا الحــال ثلثــة
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أشهر تقريًبا ،حتى امتعض النــاس مــن
هذا المر وغضبوا ،ثم تنازلت هي عــن
هذا المر وعاد الحق إلى نصابه). (5
المبحث الثالث
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شجاعتـه وجرأتـه في الحـق
لع ّ
ل أبرز الجوانب في شخصية هذا
المـــام ،هـــو مـــا يتعلـــق بالشـــجاعة
والجرأة التي كان يتميز بهــا فــي قــول
كلمة الحق ،والمر بالمعروف ،والنهي
عن المنكر.
دد الســــــــلطان
لقــــــــد جــــــــ ّ
العز.بن.عبــد.الســلم النكــار العملــي
على السلطين والمــراء ،وكــان ينكــر
عليهم أحيانا ً علًنا وأمام العامة لسـيما
المنكــر العلنــي ،ول يخــاف فــي اللــه
لومة لئم.
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إن الشجاعة والجرأة في الحق هــو
الهدي والسمت الذي كان موجوًدا عند
الصحابة  -رضي الله عنهم -والتابعين،
فمثل ً لما جاء مروان بن الحكــم وغي ّــر
بعض سنة الرسول  -صلى اللــه عليــه
دم خطبــة العيــد علــى
وســلم  ،-وقــ ّ
الصلة ،وأخرج المن بر خ ارج المس جد،
قام أبو سعيد الخدري  -رضي الله عنه
 وأنكــر عليــه؛ بــل إنــه أوقفــه وجــّرهن أبــا ســعيد -
بثوبه ،ففي الصحيحين أ ّ
رضي اللــه عنــه  -قــال" :خرجــت مــع
مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو
فطر ،فلما أتينا المصلى إذا منــبر بنــاه
كثير بن الصلت ،فــإذا مـروان يريــد أن
يرتقيه قبل أن يصلي فجبــذت) (6بثــوبه
فجبذني ،فارتفع فخطب قبــل الصــلة،
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فقلــت لــه :غّيرتــم واللــه ،فقــال :أبــا
سعيد ،قد ذهــب مــا تعلــم ،فقلــت :مــا
أعلم والله خير مما ل أعلم -وقال في
رواية مسلم :كلّ ،والذي نفسي بيده ل
تأتون بخير مما أعلم ،-فقــال مــروان:
إن الناس لم يكونوا يجلســون لنــا بعــد
الصلة ،فجعلتها قبل الصلة").(7
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وكذلك قام رجل آخر وأنكر على هذا
المير ،فأقّره أبو ســعيد  -رضــي اللــه
عنه  -على ذلك ،فعن طارق بن شــهاب
دم الخطبة قبل الصلة
قال" :أول من ق ّ
مــروان ،فقــام رجــل فقــال لمــروان:
خالفت السنة ،فقال :يــا فلن ،تــرك مــا
هنالك ،فقال أبو سعيد الخدري  -رضــي
اللــه عنــه  :-أمــا هــذا فقــد قضــى مــا
عليه").( 8
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دد العــز.بــن.عبــد.الســلم هــذا
فجــ ّ
الهدي والسمت الذي كان معروًفا عند
الصحابة والتـابعين والئمـة المهــديين،
فكان ينكر على هؤلء العِْلية من القوم
وعلى السلطين وغيرهم علنية ،ولــم
يكن يعتقد أن في هذا ضــرًرا ول فتنــة،
كــان يــدرك أن فــي النكــار العلنــي،
وقول كلمة الحق ،والصدع بهــا ،فوائــد
عديدة.

.

فوُائد النكار العلني:

إن النكار العلنــي ،والصــدع بكلمــة
الحق له فوائــد كــثيرة وعظيمــة ،لعــ ّ
ل
من أهمها:
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أولً :أن ُيِعغغغذر العغغغالم ،فيعـــرف
الناس أنه قال وتكلم وأمر ونهــى فلــم
يُ َ
طع فيعــذر ،ول يكــون مجــال ً لحــديث
النـــاس ،أن يقولـــوا :دا َ
ن ونـــافَقَ
هـــ َ
وسكت عن الحق ،ول يعرفون أنه قال
م ْ
ب له.
بِ ِ
ج ْ
ست َ َ
لِء فيه فلم ي ُ ْ
ولقد مررت بعــدد مــن بلد الســلم
فــي أقاصــي الرض؛ بــل وبغيرهــا مــن
البلد الكــافرة الــتي يوجــد بهــا بعــض
المســـلمين ،ووجـــدت أن المســـلمين
هناك يعتبون كثيًرا علــى علمــاء المــة،
فيقولون :إنه حصل كذا ،وحصــل كــذا،
وحصل كذا ،وما سمعنا كلمة حق.
إذن العالم إذا قالها صريحة واضحة
فإن ذلك يكون عذًرا له عند الناس.
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ثانًيِا :التفغاف العامغة ح وُل هغذا
العالم ،فالناس إذا رأوا العــالم يقــول
كلمــة الحــق بقــوة وشــجاعة ،ويــأمر
بالمعروف وينهــى عــن المنكــر التفــوا
د،
حوله ،وأحاطوا به ،وأخلصوا لــه الــو ّ
ووقفوا معــه؛ لنهــم ســيعرفون حينئــذ
أنه عالم يريد وجه الله والدار الخــرة،
ليس له مطامع ول مقاصد ،وأنــه بــذل
نفسه في سبيل الله  -عز وجل .-
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فمـــن أجـــل ذلـــك يحيطـــون بـــه،
ويلتفون حــوله ،وفــي هــذا حفــظ لهــم
وصـــيانة لجتمـــاعهم ،بخلف إذا لـــم
يكونوا يعلمون بما يقول ويفعل؛ فإنهم
قد يتهمونه ،ويسوء ظنهــم بــه ،فيبقــى
العالم منفرًدا ،ل يستجيب له أحــد ،ول
ينتفع بعلمه أحد.
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ثالًثغغا :تشغغجيِع الخريِغغن علغغى
النكغغار؛ فـــإن كـــثيًرا مـــن النـــاس
يقولون :إذا سكت العــالم فغيــره مــن
بــاب أولــى ،وكــذلك إذا ســكت طــالب
العلم فغيــره مــن بــاب أولــى؛ ولــذلك
كان العز.بن.عبد.السلم  -رحمه اللــه
 يصدع بها عالية مدوية ،وفي مل مــنالنـــاس؛ ليفتـــح الطريـــق للخريـــن
ويقودهم بالمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ،ول يخاف في الله لومة لئم.
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ن الحــق
عا :قبوُل الحغغق ،فــإ ّ
راب ً
ُ
مــر بــالمعروف ،ون ُهــي
إذا قيل علًنا ،وأ ِ
عــن المنكــر مــن قَِبــل عــالم موثــوق
معروف بصدق وإخلصا ،وأنــه ل يريــد
وا
الحياة الدنيا ول زينتها ،ول يبغــي علــ ّ
في الرض ول فساًدا ،كان إعلنه بذلك
سبًبا في قبــول الحــق الــذي قــال بــه،
والذعان له.

26

سلطان
العلماء

سا :رفغغع مسغغغتوُى المغغة،
خام ً
وعدم حجب الحقائق عنها ،بمعنى
أن العـــالم إذا جهـــر بـــالحق وأمـــر
بــالمعروف ونهــى عــن المنكــر ،كــأنه
ح َ
كم بيني وبين
يقول للمة كلها :أنتم ال َ
خصـــمي ،فأنـــا أقـــول الحـــقّ وأنتـــم
تســمعون وتحكمــون ،فالمــة يرتفــع
مســتواها حينئــذ ،وتصــبح أمــة مــؤّثرة
قوية كل فرد منها له قيمتــه ،ومكــانته،
وله رأيه ،وكلمته ،وليسوا مجرد أتبــاع،
منون ،ويؤّيدون ،ول يعرفون هذا مــن
يؤ ّ
ذاك ،ول يســـــتطيعون أن يشـــــاركوا
بــالرأي والمشــورة ،ولصــبحت المــة
قوية لها ثقل ،ولها مكان ،وهذا ل يكون
إل إذا أشــركها العلمــاء فــي أمــورهم،
َ
مرهــم ون َْهيهــم ،وصــدعهم بــالحق،
وأ ْ
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وجعلوا المــة تشــارك معهــم فــي هــذا
العمل ،فل يحجبون الحقائق عن المــة
بحجة أن الناس رعــاع ،والنــاس همــج،
والناس فيهم وفيهم.
ن كثيًرا من العلمــاء كــانوا يعلنــون
إ ّ
الحقيقـــة كاملـــة للنـــاس ،ويجعلـــون
الناس يتبنون الدفاع عن الحق بمجــرد
أن قاله العالم ونطق به.
وكــان العــز.بــن.عبــد.الســلم مــن
العلماء الذين يسلكون هذا المنهــج ول
يرون مانًعا شرعّيا منه .
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العز.بن.عبد.الســلم  -رحمــه اللــه -
كان ينطلق مـن مبـدأ صـريح ،وموقــف
واضح ع َّبر عنه في كلم له حيــث قــال:
"فإّنا نزعم أنا من جملــة حــزب اللــه -
عــز وجــل  ،-وأنصــار دينــه وجنــده،
والجندي إذا لم يخــاطر بنفســه فليــس
بجندي" ).(9
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دعي النســان
حا أن يــ ّ
إًذا ليس صحي ً
أنه جندي من جنود اللــه  -عــز وجــل -
مجاهد في سبيل الله ،آمر بالمعروف،
ناهٍ عن المنكــر ،ثــم ل يخــاطر بنفســه
في هذه السبيل -ولو مرة واحدة -هذا
دا ،فالــذي يريــد الســلمة ل
ل يكون أبــ ً
يكون جندّيا ول يلبــس لبــاس الجنديــة،
وإنما يجلــس فــي بيتــه ،ويــؤثر ســلمة
نفسه وبدنه.
هـــــــــذه هـــــــــي طريقـــــــــة
العز.بن.عبد.السلم  -رحمه الله .-

***
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المبحث الرابع
مواقفـه العظيمـة
لقد كان لهذا المام الجليل مواقــف
فــي غايــة العجــب ،وهــذه المواقــف
س ّ
طرة في الكتــب
م َ
العظيمة لول أنها ُ
لقلنــا :إنهــا خيــال مــن الخيــال ،لكنهــا
مكتوبة ،والذين كتبوها هم من العلماء
الــذين عاصــروه وعاشــروه وعاشــوا
معه.

.

ومن هذه المواقف العجيبة:

مغغوُقفه مغغع الملغغك الصغغالح
إسماعيِل:
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عندما كان العز.بن.عبد.السلم فــي
دمشــق كــان الحــاكم رجل ً يقــال لــه:
"الملــك الصـالح إســماعيل" مـن بنـي
أيــوب ،فــول ّى العــز.بــن.عبــد.الســلم
خطابة الجامع الموي ،وبعد فترة قــام
الملك الصالح إسماعيل هذا بالتحــالف
مــع النصــارى الصــليبيين ،أعــداء اللــه
ورســله ،فحــالفهم وســّلم لهــم بعــض
الحصـــــون ،كقلعـــــة ال ّ
قيف)،(10
شـــــ ِ
فد) ،(11وبعــض الحصــون ،وبعــض
صــ َ
و َ
المدن وذلك من أجل أن يستعين بهــم
على قتــال الملــك الصــالح أيــوب فــي
مصر.
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فلما رأى العز.بن.عبد.الســلم هــذا
الموقف الخائن المــوالي لعــداء اللــه
ورســله  -عليهــم الســلم ، -لــم يصــبر
فصعد على المنبر ،وتكّلم وأنكــر علــى
الصــــالح إســــماعيل تحــــالفه مــــع
الصليبيين ،وقالها لــه صــريحة ،وقطــع
الــدعاء لــه فــي الخطبــة ،بعــدما كــان
اعتـاد أن يـدعو لـه) ،(12وختـم الخطبـة
بقوله" :اللهـم أبـرم لهـذه المـة أمـًرا
دا ت ُعِّز فيه ولّيك ،وت ُذ ِ ّ
ل فيه عدّوك،
رش ً
مر فيه بالمعروف ،وي ُنَْهى فيه عــن
وي ُؤ ْ َ
المنكر") .(13ثم نزل.
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وعـــرف الميـــر الملـــك الصـــالح
إســماعيل أنــه يريــده ،فغضــب عليــه
دا ،وأمـــر بإبعـــاده عـــن
غضـــًبا شـــدي ً
الخطابة ،وسجنه ،وبعدما حصل الهـرج
والمرج ،واضطرب أمر الناس ،أخرجه
من الســجن ومنعــه مــن الخطبــة بعــد
ذلك).(14
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وخــرج العــز.بــن.عبــد.الســلم مــن
دمشق مغضًبا إلى جهة بيت المقــدس،
وصـــادف أن خـــرج الملـــك الصـــالح
ضــا والتقــى
إسماعيل إلى تلك الجهة أي ً
أمراء النصارى قريًبا من بيت المقدس،
فأرســل رجل ً مــن بطــانته وقــال لــه:
اذهــب إلــى العــز.بــن.عبــد.الســلم،
ه بالكلم الحس ن ،واطل ب
ولط ِ ْ
ه ولي ِن ْ ُ
ف ُ
ي ،ويعتذر منــي ،ويعــود
منه أن يأتي إل ّ
إلى ما كان عليه ،فــذهب الرجــل إلــى
العز.بن.عبد.الســلم وقــال لــه :ليــس
بينـــك وبيـــن أن تعـــود إلـــى منصـــبك
وأعمالك وزيادة على ما كنت عليه ،إل
قب ّــل يــد الســلطان ل غيــر،
أن تــأتي وت ُ َ
فضحـك العز.بن.عبــد.الســلم ضــحكة
السـاخر وقال" :يا مسكين ،والله ما
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قّبـــ َ
ل الملـــك الصـــالح
أرضــــى أن ي ُ َ
إسماعيل يدي فضل ً عن أن أ ُقَب ّ َ
ل يده،
م أنا في واد ،وأنتم فــي واد آخــر،
يا قو ُ
الحمد لله الــذي عافــاني ممــا ابتلكــم
به".
قال :إ ً
ذا نسجنك ،فقال" :افعلوا مــا بــدا
لكــم" .فأخــذوه وســجنوه فــي خيمــة،
فكان يقرأ فيها القرآن وي َت َعَّبد ويذكر الله
تعالى.
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وفــي إحــدى المــرات كــان الملــك
الصالح إسماعيل قد عقد اجتماع ا ً مـع
بعض زعماء النصارى الصــليبيين ،كــان
اجتمـــــــــاعهم قريبـــــــــا ً مـــــــــن
العز.بن.عبد.الســلم بحيــث يســمعون
قراءته للقـرآن ،فقـال :هـل تسـمعون
هــذا الــذي يقــرأ؟ قــالوا :نعــم .فقــال
متفـــاخًرا :هـــذا هـــو أكـــبر قساوســـة
جّناه؛ لنــه اعــترض علينــا
س َ
المسلمين َ
في محالفتنا لكم ،وتسليمنا لكم بعــض
الحصون والقلع ،واتفاقنا معكــم علــى
قتال المصريين.
فقال له ملوك النصــارى :واللــه لــو
كان هذا القسيس عندنا لغسلنا رجليــه
وشربنا مرقته)!(15
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لــو كــان عنــدنا رجــل بهــذا الخلصا
للمة وبهــذه القــوة ،وبهــذه الشــجاعة
لك ُّنا نغسل رجليه ،ول َ
شرِْبنا الماء الذي
غســـلنا بـــه رجليـــه ،فأصـــيب الملـــك
إسماعيل بالخيبة والــذ ّ
ل ،وكــانت هــذه
بدايـة هزيمتـه وفشـله ،وجـاءت جنـود
المصريين ،وانتصرت عليه وعلــى مــن
كــانوا متحــالفين معــه مــن الصــليبيين،
وأفرجـــــــــت عـــــــــن المـــــــــام
العز.بن.عبد.السلم.
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هـــــذا موقـــــف صـــــّرحا فيـــــه
العز.بــن.عبــد.الســلم  -رحمــه اللــه -
بالمر بالمعروف والنهــي عــن المنكــر
علـــى رؤوس المنـــابر ،ورأى أن هـــذا
الذي يسعه ،مع أنه كان يســتطيع غيــر
ذلك ،ولكنه رأى أن هـذا هـو السـلوب
المناســب ،خاصــة أن الصــليبيين فــي
تلــك الوقعــة دخلــوا شــوارع دمشــق
ومــــدنها ،وتجوّلــــوا فــــي أســــواقها
ودكاكينهــا ،وكــانوا يشــترون الســلحة
جــه إليــه
مــن المســلمين؛ ولــذلك وُ ّ
الستفتاء :هــل يجــوز أن نــبيع الســلحا
للنصارى؟
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فــأفتى  -رحمــه اللــه  -بــأن بيــع
السلحا إليهم ل يجوز؛ لن مــن يــبيعهم
وبون هــذه
السلحا يعلم أنهم سوف يص ّ
السلحة إلى صدور المسلمين.

.

موُقفه مع الصالح أيِوُب:

خرج العز.بن.عبد.السلم بعــد ذلــك
إلى مصر ،واستقبله نجم الدين أيــوب،
وأحسن استقباله ،وجعله فــي مناصــب
ومسؤوليات كبيرة في الدولة.
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وكــــــان المتوقــــــع أن يقــــــول
العز.بــن.عبــد.الســلم :هــذه مناصــب
توليتهــا ،ومــن المصــلحة أن أحــافظ
عليها حفا ً
ظا على مصـالح المسـلمين،
وأل ّ أع ّ
كر ما بينــي وبيــن هــذا الحــاكم،
خاصة أن الملك الصالح أيوب -مــع أنــه
رجل عفيف وشريف -إل أنه كان رجل ً
دا شديد الهيبة ،حتى إنه ما
جباًرا مستب ّ
كان أحد ٌ يســتطيع أن يتكلــم بحضـــرته
دا ،ول يشفع لحد ،ول يتكلم إل جواًبا
أب ً
لســؤال ،حــتى إن بعــض المــراء فــي
ما نقــول
مجلسه يقولون :والله إننا دائ ً
ونحــن فــي مجلــس الملــك الصــالح
أيوب :لن نخرج من المجلــس إل إلــى
السجن؛ فهو رجل مهيب ،وإذا سجـــن
إنســاًنا نسيـــه ،ول يســتطيع أحــد أن
يكل ّمــه فيــه ،أو يــذكره بــه ،وكــان لــه
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عظمة وأبهة ،وخوف وذعر في نفــوس
الناس ،ســواءً الخاصــة منهــم والعامــة،
فماذا كان موقف العز.بن.عبد.الســلم
معه؟
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في يوم العيد خرج موكب السلطان
يجوس في شوارع القاهرة ،والشرطة
فون علـــى جـــوانب الطريـــق
مصـــط ّ
صــلتة ،والمــراء يقّبلــون
والســيوف ُ
م ْ
الرض بين يدي السلطان هيبــة وأبهــة
وهذه كانت عادة سيئة موجــودة عنــدالمراء في ذلـك الــوقت ،-وهنــا وقـف
العز.بن.عبد.السلم وقــال :يــا أيــوب؛
هكذا باسمـه مجرًدا بل ألقاب ،فالتفت
الحاكم ليرى :من الذي يخاطبه باسمه
الصــريح ،بل مقــدمات ،ول ألقــاب؟ ثــم
جت ُ ك عنــد اللــه  -عــز
ح ّ
قال له العّز :ما ُ
دا إن قال لك :ألم أ ُب َوّئ ْ َ
ك ملك
وجل  -غ ً
مصر ،فأبحت الخمور؟ فقال :أويحدث
هذا في مصر؟ قال :نعــم ،فــي مكــان
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كــذا ،وكــذا ،حانــة يبــاع فيهــا الخمــر
وغيرها مــن المنكــرات ،وأنــت تتقل ّــب
في نعمة هذه المملكة؟
فقال :يا سيدي ،أنا ما فعلت هذا ،إنمــا
هو من عهــد أبــي .فَهَــّز العــز بــن عبــد
الســلم رأســه وقــال :إذن أنــت مــن
جغغدَْنا آَباءَن َغغا
و َ
الــذين يقولــون) :إ ِن ّغغا َ
ُ
ة( ]الزخــرف ،[22:فقــال :ل،
َ
م ٍ
عَلى أ ّ
أعوذ بالله ،وأصدر أمًرا بإبطالها فــوًرا،
ومنع بيع الخمور في مصر).(16
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رجع العز.بن.عبــد.الســلم  -رحمــه
اللـــه  -إلـــى مجلســـه يعل ّـــم الطلب،
ويدّرســـهم ،وكـــان يعلمهـــم مواقـــف
البطولة ،والشجاعة كما يعلمهم الحلل
والحرام ،ويعلمهم الغَي ْــرة علــى الــدين
مثل ما يعلمهم الحكام؛ إذ ما قيمــة أن
يوجد طالب يحفظ القرآن والصحيحين
والسنن ،وكتــب الفقــه والحــديث ومــع
ذلك هو ميت الغيــرة علــى الســلم ،ل
يغضب لله ورسوله  -صــلى اللــه عليــه
ه إذا رأى
مّعـــر و ْ
جهُــــ ُ
وســــلم  ،-ول ي َت َ َ
صــديقين
المنكــر ،وي َت َط َّلــعُ لمنــازل ال ّ
والشهداء؟ ما قيمة هذا العلم؟
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وعندما رجع العــز.بــن.عبــد.الســلم
إلى مجلس درسه جــاءه أحــد تلميــذه
يقــال لــه" :البــاجي" يســأل :كيــف
الحال؟ قال :بخير والحمــد للــه .قــال:
كيــف فعلــت مــع الســلطان؟ قــال :يــا
ولدي ،رأيت الســلطان وهــو فــي أبهــة
وعظمة ،فخشيت أن تكبر عليه نفســه
فتؤذيه ،فأردت أن أهينها).(17
إذن العز.بن.عبد.السلم أعلــن هــذا
المر عل ى الن اس؛ لن ه يري د أن يرب ي
من ْك ََري ْ ن فــي
الســلطان ،ويقصــد إنكــار ُ
وقت واحد:
المنكر الول :الحانة التي يباع فيهــا
الخمر.
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والمنكــر الثــاني :هــو هــذا الغــرور،
وهذه البهة ،والطغيان الذي بــدأ يكــبر
فــي نفــس الحــاكم ،فــأراد أن يقتلعــه،
ويزيله من نفسه لــذا قــال العــز" :لئل ّ
تكبر عليــه نفســه فتــؤذيه" .فقــال لــه
فت َــه؟
خ ْ
تلميذه الباجي :يا ســيدي ،أمــا ِ
قــال" :ل واللــه يــا بنــي ،استحضــرت
عظمة الله  -عز وجل  -وهيبته فرأيت
السلطان أمامي كالقط!").(18
لكن ما رأيكم في طالب علم أصبح
يخــاف حــتى مــن القــط؟ هــل يــأمر أو
ينهى؟ كل بالطبع.
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لعـــــل مـــــن أســـــباب قيـــــام
العــز.بــن.عبــد.الســلم  -رحمــه اللــه -
باتخاذ هــذه المواقــف العلني ّــة أن يجــّر
المة كلها إلى مواقف شجاعة قوية.

.

موُقفه مع أمراء المماليِك:

وهناك موقف آخـر يعد ّ مــن أعجــب
مــواقفه  -رحمــه اللــه  ،-فقــد كــان
المماليك هم الذين يحكمون مصر في
عصر العز بن عبــد الســلم فالحكومــة
الحقيقية كانت في أيــديهم ،فقــد كــان
نائب السلطنة مملوكّيا ،وكذلك أمــراء
الجيــش والمســؤولون كلهــم مماليــك
في الصل وفيهم من لم يثبــت تحــرره
من الرق.
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وكــان العــز.بــن.عبــد.الســلم كــبير
القضاة بمصر ،فكان كلما جاءته رقعــة
فيها بيع أو شراء أو نكاحا أو شــيء مــن
هذا للمماليك الذين لم يحرروا أبطلهــا
وقال :هذا عبد مملوك ،حــتى لــو كــان
دا فــي
أميــًرا وكــبيًرا عنــدهم أو قائــ ً
ده ،إذ لبــد أن ي ُب َــاع ويحــّرَر،
الجيش ي َــُر ّ
ح بيعهــم وشــراءهم
ح ُ
صــ ّ
وبعــد ذلــك ي ُ َ
وتصرفاتهم كلها ،أما الن فهم عبيد.
فغضب المماليــك مــن هــذا المــام،
وجــاؤوا إليــه وقــالوا :مــاذا تصــنع بنــا؟
قــال :رددنــا بيعكــم ،فغضــبوا أشــد
الغضب ورفعوا أمــره إلــى الســلطان،
فقال :هذا أمر ل يعنيه.
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ما سمع العز.بن.عبد.السلم هذه
فل ّ
الكلمة؟ قام وعزل نفسه من القضاء.
لقــد كــان مــن أهــم جــوانب قــوة
العز.بن.عبد.السلم أنه كان أكــبر مــن
المناصب ،وأكبر من الوظــائف ،وأكــبر
مــن الســماء؛ ولــذلك مــا كــان يتطلــع
إليها أو يستمد قوته منها ،إنمــا يســتمد
قــوته مــن إيمــانه بــالله  -عــز وجــل ،-
ومـــن وقفتـــه إلـــى جـــانب المـــر
بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر،
والصدع بكلمــة الحــق ،ثــم مــن المــة
التي أعطته ثقتها واتباعهــا فــي الحــق
يصدع به.
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ولذا أصبح العز.بن.عبد.السلم فــي
حياتهم وقلوبهم هو تاج الزمان ود ُّرته،
وأصبح هو أعظم عــالم وداعيــة وإمــام
في العالم السلمي في وقته؛ فلــذلك
عزل نفسه عن القضــاء؛ إذ كــل أمــور
المســـلمين تـــدخل تحـــت تصـــّرف
القاضي ،وهــو ل يحكــم فيهــا إل بحكــم
الله ورسوله  -صلى الله عليــه وســلم
.-
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ثم قـام العـّز بتصـرف آخـر مشـابه،
وهو أنه جمع متاعه وأثاث بيته واشـترى
حمــارين ،ووضــع متــاعه علــى حمــار،
وأركــب زوجتــه وطفلــه علــى الحمــار
الخ ر ،ومش ى به ذا الم وكب البس يط
المتواضــع يريــد أن يخــرج مــن مصــر
ويرجع إلى بلده الشام.
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لكـــن المـــة كلهـــا خرجـــت وراء
العــز.بــن.عبــد.الســلم ،حــتى ذكــر
المؤّرخــون أنــه خــرج وراءه العلمــاء
والصالحون والعب اد ،والرج ال والنس اء
والطفــال ،وحــتى الــذين ل يــؤبه لهــم
هكذا تقــول الروايـة -مثــل :النجــارين،والصباغين ،والكناســين ،...وخــرج كــل
أصــحاب الحــرف والمهــن -الشــريفة
والوضيعة ،-الجميــع خرجــوا وراء العـز
بــن عبــد.الســلم فــي مــوكب مهيــب
رهيب.
ثم ذهب بعض الناس إلى الســلطان
وقالوا له :من بقي لك تحكمه إذا خــرج
العز.بن.عبــد.الســلم ،وخرجــت المــة
كلها وراءه؟ ما بقي لك أحــد ،مــتى راحا
هؤلء ذهب ملكك.
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فأسرع الملك الصــالح أيــوب للعــّز،
وركض يدرك هذا الموكب ويسترضــيه
ويقول له :ارجع ولك ما تريد ،قــال :ل
دا إل إذا وافقتنــي علــى مــا
أرجــع أبــ ً
طلبت من بيع هــؤلء المماليــك ،قــال:
لك ما تريد ،افعل ما تشاء.
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رجــع العــز.بــن.عبــد.الســلم وبــدأ
المماليك يحاولون معــه ليغي ّ ر رأي ه؛ إذ
كيف يبـاعون بـالمزاد العلنـي ،فأرسـل
إليـــه نـــائب الســـلطنة -وكـــان مـــن
المماليك -بالملطفة فلم يفد معه هذا
الســـلوب ،فـــاقترحا بعضـــهم قتـــل
العــز.بــن.عبــد.الســلم ،فــذهب نــائب
السلطنة ومعه مجموعة مــن المــراء،
ثم طرق بــاب العــز.بــن.عبــد.الســلم،
ة يريــدون أن
وكــانت ســيوفهم مصــلت ً
يقتلوه فخرج ولد العز.بن.عبــد.الســلم
فــا
واس مه عب د اللطي ف ،-فــرأى موق ًفا ،فرجع إلى والده وقال :يا
مهيًبا مخي ً
ج بنفســك ..المــوت ،المــوت،
والدي ان ُ
قــال :مــا الخــبر؟ قــال :الخــبر كيــت،
وكيت.

سلطان
العلماء

55

فقال العز.بن.عبــد.الســلم لولــده :يــا
ولدي ،والله إن أباك لحقر وأقــل مــن
أن يقتل في سبيل الله  -عز وجل .-
عا إلـــى نـــائب
ثـــم خـــرج مســـر ً
مــا رآه نــائب الســلطنة
الســلطنة ،فل ّ
مـد وأص ابته حالـة
يبست أطرافه ،وتج ّ
من الذعر والرعب ،وأصــبح يضــطرب
وسقط السيف من يده ،واصفّر وجهه،
وسكت قليل ً ثم بكى وقال :يا سيدي،
خب ّــر مــاذا تعمــل؟ قــال العــز :أنــادي
عليكم وأبيعكم .قــال :تقبــض الثمــن؟
قال :نعم .قال :أين تضعه؟ قال :فــي
مصالح المسلمين العامة ،فطلب منــه
الدعاء وبكى بين يديه ثم انصرف.
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وفعل ً فَعََلها العز.بن.عبــد.الســلم -
رحمه الله  -قام وجمع هــؤلء ،وأعلــن
عنهم ،وبدأ يبيعهم ،وكان ل يبيع الواحد
منهــم إل بعــدما يوصــله إلــى أعلــى
ة القســم ،وإنمــا
حل ّ َ
السعار ،فل يبيعه ت َ ِ
يريــد أن يزيــل مــا فــي النفــوس مــن
كبريــاء ،فكــان ينــادي علــى الواحــد
بالمزاد العلني ،وقد حكم مجموعة من
العلماء والمؤرخين بــأن هــذه الواقعــة
لم يحدث مثيل لها في تاريــخ البشــرية
كلها).(19
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إن جميــع المــم علــى مــدى تاريــخ
البشرية جمعاء إذا أتوا يفاخروننا ،فإننا
نفاخرهم بأئمة أفذاذ مــن أمثــال العـز
ابــن عبــد الســلم ،هــاتوا لنــا شخصــية
فكرية في المم كلهــا تقــف مثــل هــذا
الموقف؟
ولعل تاريخ الســـلم كلــه ل يعــرف
فيه مثل هذا الموقف الذي حصل للعز
بن عبد الســلم  -رحمــه اللــه  -رحمــة
واسعة.
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جل هــذا الموقــف  -بقلمــه
وقــد ســ ّ
البـارع وأدبه الرفيع ،-الديب مصطفى
صــادق الرافعــي  -رحمــه اللــه  -فــي
كتــابه "وحــي القلــم" تحــت عنــوان
"أمــــراء للــــبيع") ،(20وأ َّلــــف أحــــد
المعاصـــــــرين كتاًبـــــــا ســـــــماه:
"العز.بن.عبد.السلم بائع الملوك".
إذن العــز.بــن.عبــد.الســلم كــان
عا في المر بــالمعروف ،والنهــي
شجـا ً
عن المنكر ،والجهر بكلمة الحق ،وكان
يرى أن يقول ذلك علنيــة ،وصراحـــة،
ول يداهـن ،ول يخــاف فــي اللــه لومــة
لئم.
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المبحث الخامس
محاربتـه للمنكـرات
لم يكن العز.بن.عبد.السلم يكتفي
بإنكار المنكر بلس انه فحس ب؛ بـل إن
دى إلــى أنــه كــان يتــولى
المــر قــد تعــ ّ
بنفسه تغيير المنكرات وقد سبق ذكــر
شيء من ذلك.

.

مغغغوُقفه مغغغع الغغغوُزيِر فخغغغر
الديِن:
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ومن أبرز المواقف التي تــذكر فــي
هذا الجانب :أن بعض تلميذه أتوه في
يوم من اليام فقالوا له :إنه في مكان
كذا ،قام وزير كبير في دولة المماليــك
ويــدعى فخــر الــدين ببنــاء طبلخانــة
وهي :مكان مخصص للغناء والرقــصوالموســـيقى والفســـاد -وكـــان هـــذا
المكان بقرب أحد المســاجد ،وعنــدما
حة
تأكد العز.بـن.عبـد.السـلم مــن صــ ّ
هذا الخبر ،جمع أولده وبعــض تلميــذه
وذهــب إلــى المكــان الــذي يســمونه
بالطبلخانة ،وقام وأخــذ الفــأس ،وبــدأ
في هــدم هــذا المكــان هــو ومــن معــه
ووه بالرض.
حتى َ
س ّ
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فهــل اكتفــى بهــذا؟ ل؛ بــل أصــدر
قراًرا بأن هذا الــوزير ســاقط العدالــة،
فل تقبل شهادته ،ول يقبل منه أي خبر
مــن الخبــار ،وأعلــن ذلــك للنــاس،
فسرعان ما تنــاقلت المــة هــذا الخــبر
عن العز بن عبد السلم.
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وظــن فخــر الــدين وغيــره أن هــذا
الحكم بإسقاط عدالته لن يتأثر به فخر
الــدين إل فــي مصــر فقــط ،ولكنهــم
جبوا أشد العجب حينما حــدث خلف
تع ّ
ذلك ،فقـد أرسـل مل ك مص ر "الملـك
الصـــالح" إلـــى الخليفـــة العباســـي
المستعصـــم ببغـــداد رســـالة شـــفهية
بواسطة أحــد الشــخاصا وعنــدما أبلــغ
هــذا الرجــل الرســالة إلــى الخليفــة
المستعصــم قــال لــه الخليفــة :هــل
سمعت هذه الرس الة م ن مل ك مص ر
مباشرة؟ قال :ل ،ولكن أبلغنيها الوزير
فخــر الــدين عــن الملــك ،فقــال لــه
الخليفــة :إن هــذا الــوزير المــذكور قــد
أسقط العز بن عبد السلم عدالته ،ول
أقبل خبره ،ارجع بهذه الرســالة ،فلــن
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أقبل هــذا الخــبر حــتى تــأتيني بــه مــن
حاكم مصر مباشــرة ،فرجــع الرســول
إلى ملك مصر حتى شــافهه بالرســالة
ثم عاد إلى بغداد وأّداهــا إلــى الخليفــة
المستعصم).(21
وعندما وصل خبر رد ّ الخليفة لرواية
هــذا الــوزير وخــبره ،عــرف النــاس أن
المة كلها مع العز.بن.عبد.السلم.
صــــة ثلث
ولنــــا علــــى هــــذه الق ّ
ملحظات:
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الملحظة الولغغى :نلحــظ مــن
هــذه القصــة :كيــف أن المــة كــانت
تواصل العلمــاء ،وتخــبرهم بمــا يجــري
ومــا يقــع؛ فالعــالم ليــس كالشــمس
يشــرق علــى هــذه الــدنيا كلهــا ،ولــذا
يحتــاج مــن تلميــذه وممــن حــوله أن
يقولــوا لــه :حصــل كــذا وحصــل كــذا،
بحيث إن المة كلها تمـد جسـورها مـع
العالم وهذا أمر مهم وضروري للغاية.
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ن
الملحظغغغغغغغة الثانيِغغغغغغغة :أ ّ
العز.بن.عبد.السلم كان يتولى بنفسه
أحياًنا مباشرة تغيير المنكر باليــد ،وقــد
قال الرسول  -صلى الله عليــه وســلم
" :من رأى منكم منكًرا فليِغيِغغرهبيِده ،فإن لم يِسغغتطع فبلسغغانه،
فإن لغغم يِسغغتطع فبقلبغغه ،وذلغغك
أضغغعف اليِمغغان") (22والعـــز كـــان
يستطيع أن يغير بيده فقد كان منصــبه
ومكانته تؤهله لذلك .
وتغييــره  -رحمــه اللــه  -باليــد يعــد
فا وس ً
طا بين صورتين تقعــان فــي
وق ً
َ
م ْ
كل زمان ومكان:
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الولــى :صــورة بعــض المتعجليــن
الذين يقومون بتغيير المنكرات بأيديهم
لكنهــم ليــس لــديهم قــوة ،ول مكانــة،
بحيــث إن تغييرهــم للمنكــر قــد يعــود
بنتائج سلبية ،وهذا ما نلحظه في هــذا
العصر فــي كــثير مــن البلــدان ،يكــون
تغيير المنكر باليد -بــإتلفه ،أو إحراقــه،
أو هــدمه ،أو منــع وقــوعه -ســبًبا فــي
مضاعفة المنكر.
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الثانيــة :وهــي صــورة بعــض طلبــة
العلــم ،والمحســـوبين علـــى الـــدعوة
والخيــر ،ممــن إذا رأى المنكــر طأطــأ
رأسه وقال :ل حول ول قــوة إل بــالله،
إنا لله وإنا إليه راجعون ،وربمــا ل يمــّر
علــى هــذا المكــان الــذي شــاهد فيــه
المنكـــر ثانيـــة ،ول يبـــذل أيّ محاولـــة
إيجابيــة لتغييــر هــذا المنكــر .وبــالطبع
فــإن الهــروب مــن المنكــر ل يعنــي أن
المنكر زال ،وقول" :إنا للــه وإنــا إليــه
راجعـون" هــو قــول طيــب بل شــــك،
وذ ِك ٌْر لله – عـز وجل  ،-ولكن يجب أن
ُيشــفع ذلــك ويؤّيــد بموقــف إيجــابي
فّعال ،يعمل على إزالة المنكر.
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فكان موقف العز.بــن.عبــد.الســلم
فــا وســ ً
طا بيــن هــاتين الصــورتين،
موق ً
فهو رجل متمكن له قــوة وقــدرة ولــذا
استطاع بها أن يغّير المنكر بيده.
الملحظة الثالثة :إن ال ذي جع ل
العز.بن.عبد.السلم  -رحمه الله  -يقف
هذا الموق ف ه و أن الم ة كله ا وراءه؛
ولذلك لما أصــدر قــرار إســقاط عدالــة
هذا الرجل ،ما عــاد أحــد يقبــل منــه أي
قول.
فإذا كــانت المــة فعل ً ملتفــة حــول
علمائهـــا وقادتهـــا الشـــرعيين فإنهـــا
تكتسب بهم قوة ،وتكسبهم قوة:
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مــا العلمــاء فــإن الواحــد منهــم
أ ّيستطيع بتأييد المة له والتفافها حــوله
أن يــأمر وينهــى ويعلــن الحــق وينكــر
المنكــر وإذا غضــب غضــبت لــه ألــوف
وألوف.
 من جهة أخرى فالمة تتقوى بهم؛لن هؤلء العلماء ما اكتسبوا مكــانتهم
إل لنهــــم كــــانوا هــــم المــــدافعون
الحقيقّيــون عــن مصــالح المــة كمــا
سيظهر ذلك في المبحث التالي.

***
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المبحث السادس
مكانتــه عنــد المة
لع ّ
ل من أبرز الجــوانب الــتي نحتــاج
إلـــى أن نقـــف عنـــدها فـــي حيـــاة
العز.بن.عبد.السلم هي :مكانة العالم
لــدى المــة عامهــا وخاصــها جمــاهير
المة ،وسلطينها وح ّ
كامها.
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لقــد كــان العــز.بــن.عبــد.الســلم -
رحمه الله  -حلقــة وصــل بيــن العامــة
والخاصة ،بين الحاكم والمحكــوم؛ لن
الحــاكم يحتــاج إليــه ،لتأييــد مــواقفه
وكسب النــاس؛ ولــذلك عنــدما يتــولى
الحــاكم المملــوكي أو غيــره مقاليــد
الحكـــم ،كـــان أول مـــن يبـــايعه هـــو
العــز.بــن.عبــد.الســلم ،ثــم بعــد ذلــك
تبــايعه الــوزراء ،ثــم تبــايعه النــاس)،(23
فكــان الحــاكم يــدري أنــه يحكــم أمــة
مســلمة تشــهد أن ل إلــه إل اللــه ،وأن
محمد رسول الله ،وأنه ل يســتطيع أن
يســـتقر ويضـــمن هـــذه المـــة ،إل إذا
حكمها بكتاب الله وسنة نبيهــا  -صــلى
الله عليه وســلم  ،-وأرضــى الواســطة
بينه وبين هذه المة وهم العلماء.
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فكان العــالم يحتــاجه الحــاكم وفــي
نفـــس الـــوقت تحتـــاجه الرعيـــة؛ لن
الرعيــة لهــا حاجــات ومطــالب وآراء
واجتهــــادات ،وكــــانوا ل يوصــــلونها
بأنفسهم؛ لذلك يحتاجون إلــى العــالم؛
حتى يوصل هــذه المــور إلــى الحـاكم،
فهو حلقة وصل بين المة وبين حكامها
ومسؤوليها.
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إن العالم فــي هــذا الــوقت -خاصــة
العز بن عبد السلم -كان فــي موقــف
عظيــم ،فمــن جهــة كــان مــدافًعا عــن
مصالح المة سواًء في أمورها الخاصة
أو العامة ،ولعل من أبرز الصــور الــتي
تتجلى فيها مدافعته عن مصــالح المــة
دفـــاعه عـــن مصـــالحها القتصـــادية،
ومعلوم أن القتصاد مــن المــور الــتي
يشترك الناس كلهم في الغضب لها أو
ســـت الجـــوانب
م ّ
الرضـــا بهـــا ،فـــإذا َ
القتصادية حياة النــاس ســخطوا ،وإذا
أرضــــوا بالمــــال رضــــوا :طي ُّبهــــم
وفاجُرهم.
ولذلك كان العز وغيره من العلمــاء
يحرصون على حمايــة مصــالح النــاس
عامة والقتصادية خاصة.

.
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خدمته للمة علغغى المسغغتوُى
الخاص:
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من المؤكد أن العز بن عبد الســلم
لم يكن عنده امتيازات شخصــية ،فلــم
يكن عنــده رواتــب ضــخمة ،ول قصــور
فخمة؛ بل -كمــا ســبق -كــان المــوكب
الذي أراد أن يخرج به من مصر عبــارة
عن حمارين ،وكان أثاثه كّله يحمل في
مزادتين ،ورغم ذلك لم يتأخر العز عن
خدمة المة على قلة ما يملك.
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فقد حدث في دمشق انخفاض فــي
السعار ،حتى أصـبحت البسـاتين تبـاع
بأسعار زهيدة ،فجاءت زوجة العــّز لــه
وقد جمعت مصا ً
غا لها ،وأعطتــه للعــز
وقالت له :اشــتر لنــا بســتاًنا نصــطاف
فيه -أي نخرج إليه في الصيف ،-فأخــذ
العّز الحلي والمصاغ وبــاعه ،ثــم وجــد
الناس محتاجين ،فتصدق به ،ثــم رجــع
إلى البيت ،فقالت له زوجته :يا سيدي،
هــل اشــتريت لنــا بســتاًنا؟ قــال :نعــم
اشتريت لك بستاًنا ولكــن فــي الجنــة،
ت
فقـد رأيـت النـاس محتـاجين ففّرْقـ ُ
هذا المال فيهم .فقالت له :جزاك الله
خيًرا).(24
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إذن المـة عرفــت أن الرجــل يبـذل
مــاله ،ويحــرصا علــى قضــاء حقــوق
المحتــاجين ،ولــو مــن مصــاغ زوجتــه،
وهــذا يســتحق أن تقــف المــة وراءه،
هــذا فــي المــور الخاصــة وإن كــانت
بسيطة؛ لن العالم في العادة ل يكـون
عنــده أمــوال يوزعهــا ،،فالعــالم فــي
تاريخ المة كلها ما كان يوزع أموال ً إل
في حــالت نــادرة ،إنمــا يــوزع الهدايــة
بين الناس ،هداية الدللة والرشاد.

.

خدمته للمة علغغى المسغغتوُى
العام:
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كان العز.بــن.عبــد.الســلم مــدافًعا
ضــا عــن مصــالح النــاس القتصــادية
أي ً
والماليـــة العامـــة ،فهـــو يـــدافع عـــن
أموالهم ،ويمنع الظلم والعتــداء علــى
حقوقهم ،وإليك مثال ً يوضح ذلك:
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فعنــدما أراد حــاكم مصــر أن يقاتــل
التتار ،رأى أن أمــوال خزينــة الدولــة ل
تكفـــي ،ورأى أن يأخـــذ أمـــوال ً مـــن
الناس ،فجمع العلمــاء وقــال لهــم :مــا
رأيكم؟ نريد أن نأخذ من الناس أموال ً
نســـتعين بهـــا فـــي تجهيـــز الجيـــش،
والسلحا ،ودفع رواتب الجند ،وما أشبه
ذلك من المصالح التي لبد منها ،ونحن
نواجه عدّوا اجتاحا بلد العراق والشــام
ووصل إلينا وما فــي الخزينــة ل يكفــي
لعــــــداد الجيــــــش فقــــــال لــــــه
العز.بن.عبد.الســلم :إذا أحضــرت مــا
عندك وعند حريمــك ،وأحضــر المــراء
ما عندهم من الحلي الحرام ،وضــربته
سكة ونقدا ً وفرقته فــي الجيــش ولــم
يقم بكفايتهم ،في ذلك الــوقت اطلــب
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القــرض ،وأمــا قبــل ذلــك فل ،فأحضــر
السلطان والعسكر كل ما عندهم مــن
ذلك بين يدي الشيخ ،وكان الشــيخ لــه
عظمــــة عنــــدهم وهيبــــة بحيــــث ل
يســتطيعون مخــالفته فــامتثلوا أمــره
وانتصروا).(25
هذا الموقف تناقلته المــة وعرفــت
ن وراءه ،وأن الــذي حفــظ أموالهــا
َ
مــ ْ
وحماهــا مــن أن تغلــب أو يؤخــذ مالهــا
بغير حق هو العز.بن.عبد.السلم .

***

سلطان
العلماء

82

المبحث السابع
معايشته للواقع
إن من أهم المور التي جعلت المة
ترتبط بالعز ابن.عبد.الســلم معايشــة
الواقع.
فلــم يكــن العــز.بــن.عبــد.الســلم -
رحمه الله  -معزول ً عن همــوم المــة،
ومشاكلها ،وأوضاعها؛ بل كــان يعيــش
أول ً بــأّول مشــاكل المــة القتصــادية،
والسياسية ،والجتماعية...
وقد علمنا ممــا ســبق مــن مــواقفه
كـــم كـــان يعيـــش مشـــكلت المـــة
وهمومها ،ولكننا بالضافة إلى ذلك لــو
نظرنا إلى كتبه ،لوجــدنا أن لهــا علقــة
كبيرة بالواقع.
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ن العــز.بــن.عبــد.الســلم
فصــحيح أ ّ
كــانت لــه كتــب فــي الفقــه والحــديث
والصول والتفسير وغيرها ،ولكنه مــع
ذلك كانت له كتــب أخــرى لهــا ارتبــاط
بالواقع مثل:
كتاب" :الفتن والبليِا والمحغغن
والرزايِغغا" الـــذي يتكلـــم فيـــه عـــن
المصائب والصبر عليها وما أشبه ذلك،
وهـــذا لــه علقـــة كـــبيرة بالمصــائب
والمشاكل الــتي كــانت تعيشــها المــة
في عصره.

84

سلطان
العلماء

وله كتــاب اســمه" :ترغيِب أهغغل
السلم في سكنى الشام" ،وقــد
ف هذا الكتاب لما اجتــاحا الصــليبيون
أل ّ َ
بلد الشـــــام ،وبـــــدؤوا يحـــــاربون
المسلمين ،ففزع كثير من المســلمين
وبدؤوا يفــّرون إلــى المصــار الخــرى،
ويتركون الشام خلفهــم ،فكيــف عالــج
العّز هذا المر؟
ت بــه
لقد أل ّ َ
ف هذا الكتاب الذي يثب ّــ ُ

المســــلمين ،ويحــــاول أن يجعلهــــم
يقيمــون فــي بلد الشــام ول يخرجــون
ث المسلمين في المصــار
منها؛ بل يح ّ
الخرى أن يحرصوا على النتقال إلــى
بلد الشام وسكناها ومدافعــة العــداء
فيها.
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وله كتاب اسمه" :أحكام الجهاد"
تكلــم فيــه عــن الجهــاد وأحكــامه ومــا
يتعلق به وفضله ،إضــافة إلــى أنــه هــو
نفســه كــان يقــوم بالجهــاد مباشــرة،
ويشــارك فيــه حــتى إنــه فــي إحــدى
المرات ،لما غزا التتار بلد مصــر جبــن
أهل مصــر عنهــم وضــاقت بالســلطان
وعســاكره الرض فاستشــاروا الشــيخ
عز الدين فقال  :اخرجــوا وأنــا أضــمن
لكم على اللــه النصــر فــامتثلوا أمــره،
وكان العز.بن.عبد.السلم في جيشــه
يثّبـــت النـــاس ،ويرفـــع معنويـــاتهم،
ويقــويهم ،ويلهــب حماســـهم ،حــتى
كــانت الــدائرة علــى العـــداء وانتصــر
المسلمون.
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ومما صّنف العــز.بــن.عبــد.الســلم
ضــا ،مــا كتبــه فــي
وله تعلق بــالواقع أي ً
الفتاوى) ،(26حيــث نــاقش فــي هــذه
الفتـــاوى بعـــض القضـــايا المتعلقـــة
بعصره.

***
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المبحث الثامن
تضـامن العلمـاء معـه
إن مــن أبــرز الجــوانب فــي حيــاة
العز.بن.عبد.الســلم ،والــتي ســاعدت
علــــى نجــــاحه :أن العلمــــاء كــــانوا
متضــامنين معــه ،فلــم يكــن العلمــاء
يقفــون عنــد العــز.بــن.عبــد.الســلم
ليقولوا :هذا سرق مّنا الضــواء ،وهــذا
فعل وفعل ،وما أبقى لنا شيًئا؛ بل كان
دا واحــدة خاصــة العلمــاء
العلمــاء يــ ً
العاملين ،ومما يدل على ذلك:

.

موُقغغغغغف عبغغغغغد العظيِغغغغغم
المنذريِ) (27معه:
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كان المفتي فـي مصــر :هـو المـام
عبد العظيم المنذري ،فلمــا جــاء العــز
ابن.عبد.السلم قال المــام المنــذري:
قد كنت أفــتي ولــم يكــن المــام العــز
موجوًدا ،أما الن فــإن منصــب الفتــاء
متعين عليه).(28

.
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موُقغغغغغف جمغغغغغال الغغغغغديِن
الحصيِريِ) (29معه:
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عندما غضب أحد أمراء الشام علــى
العــز بــن عبــد الســلم ،ومنعــه مــن
التـــدريس ،وفـــرض عليـــه القامـــة
الجبرية ،ذهــب أحــد الفقهــاء الحنــاف
وهــو جمــال الــدين الحصــيري -وكــان
فقيًها مهيًبا -إلــى الحــاكم فــي قلعتــه،
ووقف عند الباب علــى حمــاره ،فقــال
الحاكم :دعوه يدخل ،فلمــا دخــل قــام
دمه
الحــاكم إليــه وأنزلــه بنفســه ،وقــ ّ
دره وأبــى أن يأكــل إل بعــده فقــال
وقــ ّ
الشيخ :ما جئت إلــى طعامــك ول إلــى
ســم
شــرابك ،فقــال لــه الســلطان :ي َْر ُ
الشيخ ونحن نمتثل مرسومه) ،(30قال:
مــا الــذي حــدث بينــك وبيــن المــام
العز.بن.عبد.السلم؟ قال :حدث كذا،
وكذا ،وذكر القضية ،فقال هذا الفقيــه:
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والله لو كان العز.بن.عبد.السلم فــي
الهند أو في أقصى الدنيا لكــان جــديًرا
بك أن تسعى في أن يحضر إليك؛ فإنه
ُ
مــة فيهــا مثــل
شــرف لــك أن تملــك أ ّ
العــز.بــن.عبــد.الســلم ،فينبغــي أن
تسترضيه فوافــق علــى ذلــك ،وأرضــى
العز بن.عبد.السلم وجعله فــي مقــام
رفيع).(31
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المبحث التاسع
من يحمــل الـرايـة؟
إن المــة خاصــة فــي أزمنــة الفتــن
والضعف كهــذا الضــعف الــذي نعيشــه
الن ،وكالضعف الــذي كــان فــي زمــن
العز.بــن.عبــد.الســلم إذ ْ تســل ّ َ
ط عليهــا
التتار من جه ة ،والص ليبيون م ن جه ة،
والضــعف الــداخلي مــن جهــة ثالثــة،
والتفرق والتمزق إلى غير ذلك.
إن المة في لحظات الضــعف هــذه
تطــرحا ســؤال ً هــو :مــن الــذي يحمــل
الراية؟
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دا
المــة كلهــا فــي حيــرة تريــد أحــ ً
يحمــل الرايــة ،ويقــول :أنــا لهــا؛ حــتى
تســير المــة كّلهــا ،ويســير العلمــاء،
وطلب العلم ،والدعاة وراءه.

.

شغغيِوُخ العغغّز يِحملغغوُن الرايِغغة
من قبله:
إن العــز.بــن.عبــد.الســلم  -رحمــه
الله  -تربــى علــى أيــدي علمــاء فيهــم
قوة وجرأة فــي الحــق ،فمنهــم تعل ّــم،
وعلى دربهم سار ،ومن هؤلء العلماء:
فخر الديِن بن عساكر):(32
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كــان فخــر الــدين بــن عســاكر فــي
)(33
دمشق وحاولوا أن يلزموه بالقضاء
فرفض ،وكــان ابــن عســاكر قوي ّــا فــي
الحــق ،حــتى إنــه أنكــر علــى حــاكم
من النــاس الخمــر
دمشق أنه كان يضــ ّ
والمكوس التي كانوا يتلفونها).(34
عبد الصمد الحرستاني:
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ضا :رجــل اســمه
ومن شيوخ العّز أي ً
عبـــد الصـــمد الحرســـتاني) (35وهـــذا
مــا
الرجــل ألــزم بالقضــاء أي ً
ضــا ،فل ّ
ألزموه القضاء ســار بــه علــى طريقــة
السلف الصالح وعلى الجادة ،حتى إنه
في إحــدى المــرات كــان فــي مجلــس
القضــاء ،فجــاءه خصــمان قــدم لــه
أحدهم رقعــة ،فجعلهــا فــي الــدرج ثــم
قال :ماذا عندك؟ وقال لخصمه :وأنت
ماذا عندك؟
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ثم حكم بعد ذل ك فج اء حكمـه ضـد ّ
ض
الرجـــل صـــاحب الرقعـــة ،ثـــم فـــ ّ
الرسالة ،وقـرأه ،فــإذا بـه خطـاب مــن
الحاكم يشفع لهــذا الرجــل الـذي حكـم
عليــه ،يقــول لــه :حــاول أن تنظــر فــي
أمــره ،وأن تجعــل الحــق معــه ،فــأتلف
ذلك الكتاب ،وقال :قد غلب كتاب اللــه
هذا الرجل).(36
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فكــــــان هــــــذا مــــــن شــــــيوخ
العز.بن.عبد.السلم ،وعلــى يــد هــؤلء
العلمــاء تعل ّــم العــز.بــن.عبــد.الســلم
دروس القــوة ،والشــجاعة ،والغيــرة،
والمر بالمعروف والنهي عن المنكــر،
والزهد في المناصب ،حيث عزل العــز
سه من القضاء أربــع
بن عبد السلم نف َ
مرات ،فكلما حدثت مشكلة بينه وبين
الســلطين يعــزل نفســه عــن القضــاء
ويقـــول  :مـــالي بـــه حاجـــة! أنتـــم
ألزمتموني ،ل أحتاجه ،ثم يعزل نفســه
).(37

.

تلميِغغذ العغغّز يِحملغغوُن الرايِغغة
من بعده:
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ثـــــــم تلقـــــــى علـــــــى يـــــــد
العز.بن.عبــد.الســلم بعــد ذلــك رجــال
آخرون حملوا الراية من بعده ،وســاروا
على دربه ومن هؤلء:
ابن دقيِق العيِد):(38
سه مــن القضــاء أربــع
الذي عزل نف َ
مرات ،فكلما حدثت مشكلة يقوم ابن
دقيق العيد بعزل نفســه عــن القضــاء،
ويقـــول :مـــالي بـــه حاجـــة! أنتـــم
ألزمتمـــوني ،ل أحتـــاجه ،ثـــم يعـــزل
نفسه).(39
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وقد حصل لب ن دقي ق العي د موق ف
مشــابه لموقــف شــيخه العــز ابــن عبــد
السلم ،فإن السلطان محمد بن قلوون
أراد أن يجم ع الم ال م ن الن اس لج ل
حرب التتار ولــو بــالقرض ،وهــذا شــبيه
بما فعله قطز من قبل مع العز بن عبــد
الســلم ،فجمــع الســلطان محمــد بــن
قلوون العلماء؛ ليحظــى بتأييــدهم فــي
هذا المر.

10
0
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فقال له ابن دقيــق العيــد :ل يمكــن
أن تأخذ الموال من النــاس إل بعــد أن
تجمع الموال من السلطين ،والمراء،
ومن نســائهم ،حــتى قــال لــه :إن مــن
أمرائكــم مــن جهــز ابنتــه لــتزف إلــى
زوجهـــا ،وعمـــل بحفلهـــا الجـــواهر،
والللئ ،والحلي الفاخرة ،وجع ل معه ا
الواني من الذهب والفضة ،وإن منكــم
صع مداس زوجته بــالجوهر ،فــإذا
من َر ّ
أتيت بهذه الموال ولم تكف ننتقل إلى
أموال الرعية.
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إذن القضــية هــي تربيــة العــّز الــتي
ن مشــايخه مــن أمثــال :ابــن
تل ّ
قاها ِ
مــ ْ
عساكر وعبد الصمد الحرستاني ،ومن
ثم أّدى المانة وسّلم الرايــة إلــى مــن
بعــده كــابن دقيــق العيــد وغيــره مــن
التلميذ.

***
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المبحث العاشر
فائدتان عظيمتان من حيــاة العــز
وأختــــــــم الحــــــــديث عــــــــن
العز.بــن.عبــد.الســلم  -رحمــه اللــه -
بذكر فائدتين مهمتين من حياته.
وهاتان الفائدتان مــن المصــلحة أن
يعرفهمـــا كـــل مـــن يـــدرس حيـــاة
العــز.بــن.عبــد.الســلم ،ومــا يتعلــق
بمواقفه البطولية الجهاديــة فــي المــر
بالمعروف والنهي عن المنكر.
الفائدة الولغغى :طلبغغه للعلغغم
في الكبر:

سلطان
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10
3

قد يظن بعض الناس أن هذا العــالم
الجليــل قــد طلــب العلــم فــي صــغره،
وهذا غير ص حيح فق د ك ان ج اهل ً أول
أمــره ،وكــبرت ســّنه ومــا تعلــم ،وهــذا
عبرة لمن كبروا ولم يتعلموا.
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في إحدى الليالي شديدة ال برد ك ان
م ا بالليـل فـي
العز.بن.عبد.الســلم نائ ً
الكلسة -وهي زاوية في الجامع الموي
فـــي دمشـــق -وبهـــا ســـكن للطلب
وللناس حينذاك -فاحتلم في تلك الليلة
فاستيقظ ،وذهب بسرعة وكانت هنــاك
بركــة فــي طــرف المســجد شــديدة
الــبرودة ،حــتى لربمــا كــانت متجمــدة،
فخلــع ثيــابه ونــزل فــي تلــك البركــة
واغتسل في الماء البارد ،ثم خرج حتى
كاد يغمى عليه ،وذهب ونام مرة ثانيــة،
ضــا ،فاستيقـــظ
ثم احتلم مرة أخرى أي ً
وفعل مثل ذلك ،وذكـــر ابــن الســبكي
هذه القصة فقال :ما أدري حصــلت لــه
القضية مرتين أو ثلًثا؟ وفــي كــل مــرة
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كان يذهب إلى هــذا المكــان البــارد ثــم
يرمي نفسه فيه ،حتى قيل :إنــه أغمــي
عليه فــي المــرة الثانيــة أو الثالثــة مــن
شدة البرد ،ثم رجع وجلس حــتى طلــع
الفجر ،وبعد ذلك َأغفى إغفاءة بســيطة
دا يقــول لــه فــي النــوم :هــل
وسمع أح ً
تريد العلم أو العمل؟ قال :أريد العلــم؛
لن العلم يقود إلى العمل.
فلما أصبح الصباحا أخذ كتــاب التنــبيه
في فقه الشافعي ،وجلــس عليــه حــتى
حفظه ،ثم بعد ذلك ظــ ّ
ل يطلــب العلــم
حتى أصبح -كما يقــول الســبكي -أعلــم
أهل زمانه ،وكان كثير التعبد للــه  -جــل
وعل .(40)-
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سلطان
العلماء

الفائغغدة الثانيِغغة :ثبغغات عنغغد
الممات:
إذا كــانت الفائــدة الولــى متعلقــة
ببدايـــة طلبـــه للعلـــم وبدايـــة حيـــاته
العلميــة ،فــإن الفائــدة الثانيــة تتعلــق
بنهاية حياته.
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ففــي نهايــة حيــاته ،ولمــا حضــرته
ب مـوُته ،وكـان ذل ك فـي
الوفـاة وقَ ُر َ
حكم السلطان بيبرس الذي كان يحب
العّز ابن عبد السلم ،حتى إنه لما مات
قال :ل إله إل الله ما اتفق موت الشيخ
إل في زمني -أي :هــذا ليــس بخيــر أن
يمـــوت الشـــيخ فـــي زمنـــي ،-فجـــاء
السلطان بيبرس إلى العّز فــي مــرض
موته وطلب منــه أن يعي ّــن أحــد أولده
في منصبه ،وكان للعز أكــثر مــن ولــد،
من أشهرهم :عبد اللطيف طالب علــم
ومترجم له) ،(41فقال له العز :ما فيهــم
من يصلح.
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فالمسألة ليست مجاملت ول أمور
تتم بهذه الطريقة ،أولدي ما فيهم من
يصلح ،إنمــا أعيــن فلن ًــا ،وجــاء برجــل
بعيد أجنبي وقال :إنه هــو الــذي يصــلح
وهو الجدير بمثل هذه المناصب.
وهكذا ضرب العز مثال ً للتجرد عــن
المصالح الشخصــية ورغبــات النفــس،
وأك ّــد علــى ضــرورة ابتغــاء وجــه اللــه
تعــالى ،ورعايــة صــالح المــة فــي كــل
وقت وحين ،حتى على فراش المــوت،
ولعــ ّ
ل هــذا مــن علمــات الثبــات عنــد
الممات ،فرحمة الله على هــذا المــام
الجليل.

سلطان
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***
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خـاتمــة
ت مــن عـــرض
صد ْ ُ
وأخيًرا ،فإنني ما قَ َ
ســـيرة العــز ابــن.عبــد.الســلم المتعــة
فقـــط ،ول الروايـــة التاريخيـــة ،وإنمـــا
قصدت أمًرا آخــر وهــو أن المــة إذا نــدر
مــا تلتفــت إلــى
الرجــال فــي واقعهــا دائ ً
الماضي؛ لتبحث عن هؤلء الرجال.
وهــذه المــة مــا عقمــت ولــن تعقــم
أرحــام النســاء أن تخــرج لنــا رجــال ً مــن
أمثال العز.بن.عبــد.الســلم وغيــره؛ بــل
ن هم أفضل منه بإذن الله تعالى.
َ
م ْ
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ولكن على المة أن تعــي دورهــا ،وأن
تبدأ بإعداد نفســها لمثــل هــذه المواقــف
الرجولية الصلبة التي هي أحوج ما تكـون
إليها؛ فإن المة مقبلة على تاريــخ طويــل
واللـه أعل م بم ا يلقاهـا فيـه مـن الفت ن،
والمحن ،والشدائد ،وهي أحوج ما تكــون
إلى الرجــال الــذين يكونــون نجومــا ً فــي
الليالي المظلمة والفتن المدلهمة.
وص ّ
ل اللهم وسلم وبارك على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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1

انظر :طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ،(8/209وطبقات الشافعية لبــن
قاضي شهبة ).(2/110

2

انظر :طبقات الشافعية لبن قاضي شهبة ).(2/110

3

ستأتي ترجمته.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

هي شجر الدر بنت عبد الله أم خليل التركية ،كانت من حظايا الملك الصــالح
نجم الدين أيوب ،وولدت له ابنه خليل ،وقد ملكت الديار المصرية بعــد مقتــل
ضربت السكة باسمها وعّلمت على المناشير مــدة ثلثــة أشــهر.
ابن زوجها ،و ُ
انظر :البداية والنهاية ).(17/352
انظر القصة في :عجائب الثــار ) ،(1/28وتاريخ الخلفــاء ) ،(1/465ومــآثر
النافة ) ،(2/93والنجوم الزاهرة ).(6/364
جب َ َ
ب .لسان العرب ).(2/165
ذ :لغ ٌ
جذ َ َ
ة في َ
َ
أخرجه البخاري ) (956وهذا لفظه ،ومسلم ) (889عن أبي سعيد الخــدري -
رضي الله عنه .-
والترمــــــذي
ومســــــلم )،(49
أخرجــــــه أحمــــــد )،(11150
) (2172وهذا لفظه ،والنسائي ) (5008من حديث طارق بن شهاب.
انظر :طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ).(8/234
قلعة ال ّ
دا في كهف مــن الجبــل ،قــرب بانيــاس مــن
ش ِ
قيف :قلعة حصينة ج ّ
أرض دمشق .انظر :معجم البلدان ).(3/356
فد :مدينة في جبال عاملة المطّلة على حمص بالشام ،وهــي مــن جبــال
ص َ
َ
لبنان .انظر :معجم البلدان ).(3/412
قــال ابــن قاضــي شــهبة فــي طبقــات الشـافعية ) :(2/110ولــي الخطابــة
دا ول ســجع خطبتــه؛
بدمشق فأزال كثيًرا من بدع الخطباء ،ولم يلبس ســوا ً
بل كان يقولها مسترسلً ،واجتنب الثناء على الملوك بل كــان يــدعو لهــم".
اهـ.
انظر :طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ).(8/243

14

طبقات الشافعية لبن قاضي شهبة ) ،(2/110وقــد شــارك العــز بــن عبــد
السلم علماء آخرين في النكار على الملك الصالح إسماعيل من هؤلء أبو
عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو
ابن الحاجب شيخ المالكية ،حيث اشتد ّ ابن الحاجب في النكار على الملــك
فاعتقله الملك مدة ثم أطلقــه وألزمــه بيتــه .انظــر :البدايــة والنهايــة )/17
.(300 ،251

15

انظر :طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ).(8/243

16

انظر :طبقات الشافعية الكبرى ).(8/211

17

انظر :طبقات الشافعية الكبرى ).(8/212

18

انظر :طبقات الشافعية الكبرى ).(8/211

19

20

21

22

23

قا على هذه
انظر :طبقات الشافعية الكبرى ) ،(8/217وقال السبكي تعلي ً
مع بمثله عن أحد - ،رحمه الله  -ورضي عنه".
الواقعة" :وهذا ما لم ي ُ ْ
س َ
انظر :وحي القلم ).(3/41
انظر :طبقات الشافعية الكبرى ).(8/215
أخرجه مسلم ) (49من حديث أبي سعيد الخدري  -رضي الله عنه .-
قال السبكي في طبقــات الشــافعية الكــبرى )" :(8/215وممــا يــدل علــى
دا مــن
ن الملــك الظــاهر بيــبرس لــم يبــايع واحــ ً
منـزلته الرفيعــة عنــدهم :أ ّ
دمه الشــيخ عــّز الــدين
الخليفة المستنصر والخليفــة الحــاكم إل بعــد أن تقــ ّ
للمبايعة ،ثم بعده السلطان ،ثم القضاة.
ما مّرت جنازة الشيخ عز الدين تحت القلعة ،وشاهد الملك الظاهر كثرة
ول ّ
ن
صه :اليوم استقّر أمــري فــي الملــك؛ ل ّ
الخلق الذين معها قال لبعض خوا ّ
هذا الشيخ لو كان يقول للناس :اخرجوا عليه؛ لنتزع الملك مّني".

24

انظر :طبقات الشافعية الكبرى ).(8/214

25

انظر :طبقات الشافعية الكبرى ).(8/215

26

انظر :طبقات الشافعية لبن قاضي شهبة ).(2/111

27

28

29

30

31

32

33

هو المام الحافظ العلمة أبو محمد زكي الدين عبد.العظيم بن عبد القــوي
المنذري قــال ابــن كــثير فــي البدايــة والنهايــة )" :(17/378ســمع الكــثير،
ورحــل وطلــب ،وعنــي بالحــديث حــتى فــاق أقرانــه فيــه ،وصــّنف وخــرج،
واختصر صحيح مسلم وسنن أبي داود ،وله اليد الطولى في اللغــة والفقــه
دا" .اهـ .توفي ســنة )(656هـــ .انظــر:
والتاريخ ،وكان ثقة حجة متحّرًيا زاه ً
تذكرة الحفاظ ).(4/1436
انظر :طبقات الشافعية الكبرى ).(8/211
هو المام جمال الدين محمود بن أحمد بن عبد السيد بـن عثمــان بـن نصـر
البخاري أبو المحامد المعروف بالحصيري نسبة إلــى محل ّــة ببخــارى يعمــل
خــارى
فيها الحصير كان ساكًنا بها ،ولد سنة )(546هـ ،وتف ّ
قه على جماعة بب ُ َ
دث وأفــتى وانتفــع بــه
وسمع الحديث ،ثم قدم الشام ،ودرس بالُنورّية ،وحــ ّ
جماعة ،وروى مؤلفــات محمــد بــن الحســن وانفــرد بروايتهــا وانتهــت إليــه
رئاسة أصحاب أبي حنيفة ،وكان كثير الصدقة غزيــر الدمعــة ،عــامل ً نزيهًــا
فا .توفي  -رحمه الله  -ســنة )(636هـــ .انظــر :الجــواهر المضــية فــى
عفي ً
طبقات الحنفية صا .155
فــ َ
ذه .انظــر:
ت له كذا فارتسمه :إذا طلبت الشــيء فــامتثله ون َ ّ
يقالَ :ر َ
م ُ
س ْ
لسان العرب ).(5/216
انظر :طبقات الشافعية الكبرى ).(8/237
هو عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الملقب بفخر
الدين شيخ الشافعية بدمشق قال ابن كثير :اشتغل الشيخ فخر الــدين مــن
صــغره بــالعلم الشــريف علــى شــيخه قطــب الــدين مســعود النيســابوري،
وكانت الفتاوى تفد إليه من القطــار ،وكــان كــثير الــذكر ،حســن الســمت.
س وستون سنة .انظر :البدايــة والنهايــة لبــن
توفي سنة )(620هـ وله خم ٌ
كثير ) ،(122-17/120ووفيات العيان ) ،(38/135وســير أعلم النبلء )
.(22/187
استدعاه الملك العادل أبو بكر بن أيوب وأجلسه إلى جواره وسأله أن يلــي
القضاء بدمشق ،فقال الشيخ فخــر الــدين :حــتى أســتخير اللــه تعــالى ،ثــم

م أن يــؤذيه ،فقيــل لــه:
امتنع من ذلك ،فشق على الســلطان امتنــاعه ،وهَــ ّ
احمد الله أن في بــلدك مثـل هذا .انظر :البدايـة والنهايـة ).(17/121
34

انظر :البداية والنهاية لبن كثير ).(17/122

35

هو جمــال الــدين عبــد الصــمد بــن محمــد بــن الحرســتاني قاضــي القضــاة
دا أفقــه
بدمشق ،ولد سنة )(520هـ ،قال العز ابن عبد السلم :ما رأيت أح ً
من ابن الحرستاني .اهـــ قــال ابــن كــثير فــي البدايــة والنهايــة ):(17/668
"ذكر غير واحد أنه كان من أعدل القضاة وأقومهم بالحق ،ل تأخذه في الله
س وتسعون سنة .انظــر:
لومة لئم" .اهـ .توفي سنة )(614هـ وعمره خم ٌ
طبقــات الشــافعية الكــبرى للســبكي ) ،(8/196وســــير أعــــلم النبلء )
.(18/80

36

انظر :سير أعلم النبلء ).(22/83

37

قال الذهبي في تذكرة الحفاظ )" :(4/1481عزل نفسه مــن القضــاء غيــر
مرة" .ا هـ.

38

39

40
41

تقــي الــدين أبــو الفتــح محمــد بــن علــي بــن وهــب بــن مطيــع القشــيري
المنفلوطي الصعيدي صاحب التصانيف ولــد فـي شـــعبان ســنة )(625هــ،
قال الذهبي فــي تــذكرة الحفــاظ )" :(4/1481الفقيــه المجتهــد المحــدّث
الحافظ العلمة شيخ السلم ،وكــان مــن أذكيــاء زمــانه واســع العلــم كــثير
ل أن تــرى
مكبا على الشتغال ساكنًا وقــورًا ورعًــا ،قَــ ّ
ّ
الكتب مديمًا للسهر،
العيون مثله" .اهـ ،.توفي  -رحمه الله  -في صفر سنة )(702هـ.
قال الذهبي في تذكرة الحفاظ )" :(4/1481عزل نفسه من القضــاء غيــر
مرة" .اهـ.
انظر :طبقات الشافعية للكبرى ).(8/213
هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد السلم الفقيه ،ولد ســنة )(628هـــ،
قه على والده ،وتمّيز في الفقــه
فطلب الحديث بنفسه وقصد الشيوخ ،وتف ّ
والصول ،وكان يعرف تصانيف والده معرفة حسنة .تــوفي  -رحمــه اللــه -
بالقاهرة في شهر ربيع الخر ســنة )(695هـــ .انظرترجمتــه فــي :طبقــات
الشـافعية الكبرى للســبكي ) ،(8/312وطبقات الشــــافعية لبــن قاضــي
شـهبة ).(183 ،2/182

***

