
 سلطــان
العلمـــــاء

تأليف

الشيخ فضيلة

العودة فهد بن سلمان

السلم موقع على العام المشرف

اليوم



سلطان
العلماء

2





سلطان
العلماء

 

مقدمة

ـد إن ـه الحـم ـده ،لـل ونســتعينه نحـم
من بالله ونعوذ إليه، ونتوب ونستغفره

أعمـــالنا، ـسـيئات وـمـن أنفـسـنا شرور
يضلل ومن له، مضل فل الله يهده من
اللــه إل ل أن وأـشــهد لــه، هــادي فل

ـهد له، شريك ل وحده ـد أن وأـش اًمحـم
وعـلـى علـيـه الله صلى ورسوله، عبده

ـوم إلى بإحسان وأتباعه وأصحابه آله ـي
كثيًرا. اًتسليم وسلم الدين

ّتُقوُا اللَه( ُنوُا ا ّلِذيَِن آَم ّيَِها ا َأ َيِا 
ِلَغغغٍد ّدَمْت  َنْفغغٌس َمغغا َقغغ ُظغغْر  ْن َت ْل َو
ِبَمغغا ِبيِغغٌر  ِإّن اللغغَه َخ ّتُقغغوُا اللغغَه  َوا

ُلوَُن ].18[الحشر: )َتْعَم
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ُكغغُم( ّب ّتُقغغوُا َر ّنغغاُس ا ّيَِهغغا ال َأ َيِغغا 
َدٍة َنْفغغٍس َواِحغغ ُكْم ِمغغْن  َلَق ّلِذيِ َخ ا
ْنُهَمغا َبغّث ِم ْنَها َزْوَجَهغا َو َلَق ِم َوَخ
ّتُقغوُا اللغغَه ًء َوا ِنَسغغا ِثيًِرا َو َك ِرَجالً 
ِإّن َلْرَحغغاَم  ِبغغِه َوا ُلوَُن  َء َتَسا ّلِذيِ  ا

ًبا ُكْم َرِقيِ ْيِ َل َكاَن َع ] 1 [النساء:)اللَه 

ّتُقوُا اللَه( ُنوُا ا ّلِذيَِن آَم ّيَِها ا َأ َيِا 
ًدا  ُلوُا َقوُْلً َسِديِ ُكْم.َوُقوُ َل ِلْح  ُيِْص  

ُكْم َب ُنغغوُ ُذ ُكغغْم  َل َيِْغِفغغْر  ُكْم َو َل َأْعَمغغا

ْد َلُه َفَقغغ ِطغغِع اللغغَه َوَرُسغغوُ ُيِ َوَمغغْن 
ِظيًِمغغا ـزاب: )َفاَز َفغغوًُْزا َع ،70[الـح

71.[

أّما بعد:
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هو: "ـسـلطان الرسالة هذه فعنوان
العلماء".

الـمـام: عـبـد ـهـو العلـمـاء وسلطان
القاسم أبي ابن السلم عبد بن العزيز

ّذب، بن الحسن بن العلـّمـة الـشـيخ مه
ـد ـز عـصـره وحـي ـدين ـع ـو اـل ـد أـب محـم

َلمي المـصــري، ـثــم الدمـشــقي الـّســ
.)1(السلم.عبد.بن.بالعز والمشهور
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الرســـالة هذه من المقصـود وليس
ـي نـخـوض أن ـيلت ـف ـن تفـص ـاة ـع حـي

مثلً: إـنـه فنـقـول ،السلم.عبد.بن.العز
ـفـي ـتـوفي أو )هـــ،577( ـعـام في ولد
الـشـام، ـفـي عاش أو    )هـ،660( عام

التفاـصـيل ـهـذه فإن مصر، في مات أو
ً ـكـثيًرا، الرـسـالة هذه في تعنينا ل فـضـل

ـفـي واـضـح، بـشـكل مـتـوفرة كونها عن
المــــــــام ترجمــــــــة مصــــــــادر

ـز ـن.الـع ـد.ـب ـلم،.عـب ـل:  الـس ـبمـث كـت
والسنوي، للسبكي، الشافعية طبقات

الرـسـائل وبـعـض ـشـهبة، قاـضـي وابن
ّدمت اـلـتي الجامعية ـهـذا حـيـاة ـعـن ُـقـ

من مجموعة كتبها والتي الجليل، العالم
والدكتور فـودة، العظيم كعبد الباحثين،

وسيد الفقير، وعلي الوهيـبي، الله عبد

6



سلطان
العلماء

 

وغيرهم.  الندوي، رضوان

ــس إذن ــن المقصـــود لـي ــذه ـم ـه
ـــالة ـــديث الرـس ـــن الـح ـــة ـع ترجـم

"بسلطان الملقب السلم.عبد.بن.العز
الوـقـوف ـهـو المقـصـود وإنما العلماء"،

ـد ـي مهمــة جــوانب عـن ـاة ـف ـذا حـي ـه
الرجل.

خلل ـمـن الـجـوانب ـهـذه وـسـنتناول
التالية: المباحث

ـاذاالول: المبحغغغث ـسـلطان  لـم
العلماء؟

وعصره.  حياتهالثاني: المبحغث
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 ـشـــجاعتهالثغغغالث: المبحغغغغث
الحق. في وجرأته

ـــواقفهالرابغغغغع:  المبحغغغغغث ـم
العظيمة.

ــاربتهالخغغغامس: المبحغغغث  مـح
للمنكرات.

عـنـد  مـكـانتهالسغادس: المبحث
المة.

للعلم.  بذلهالسابع: المبحث

 معايشـــتهالثغغغامن: المبحغغغغث
للواقع.

العلماء  تضامنالتاسغع: المبحث
معه.
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ـن العاشغغغر: المبحغغث يحمــل ـم
الراية؟

 فاـئـدتانعشغغر: الحاديِ المبحث
العّز. حياة من عظيمتان

* * *
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الول المبحث

العلماء؟ سلطان لماذا

ـد ـاءل ـق ـض يتـس ـاذا البـع ـائلً: لـم ـق
ولـمـاذا الـمـام؟ ـهـذا حـيـاة عن نتحدث

العلماء؟ سلطان هو

هــذا ســيرة بدراســة اهتمامنــا إن
ـره المــام العلمــاء- يرجــع مــن -وغـي
نفـسـه؛ يعيد التاريخ أن إلى فيه السبب

أـحـداث نفـسـها ـهـي الـمـس فأـحـداث
رـجـال ـمـن المنتظرة والمواقف اليوم،
يفعلـهـا ـكـان اـلـتي المواقف هي اليوم،
أزـمـات بـهـا تـمـر والـمـة المس، رجال

ـة عصورها في متكررة ـاج المتعاقـب تحـت
وتعـيـد ماـضـيها، إـلـى ترجع أن إلى فيها

فيه.  النظر

ْلَف َسْل بالله ِر َخ ِم َبْح َعَرٍب َعْن الّرو
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هـنــا ـكــانوا ـبــالمس
تاهوا قد واليوم

ْبُت ما يعلـم الله ّل سيـرتهـم ق
ُع وأخطــــأ يوـًمــا َدـْمــ

ْيـِن َع مجراه ال

َد َتْرَشـ َغْرُب اس ُه بالماضي ال َد َأْرَش َف

ـاٍض لنـا كاَن ونحـن ـم
نسينـاه

ماـضــينا، إـلــى نـعــود أن عليـنــا إن
ـــتلهم ـــه نـس ـــدرس مـن ـــبرة اـل والـع

الهـــدى أئمـــة مواقـــف ونســـتنطق
السلم. ومشايخ
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اـلـذي اللـقـب بـهـذا يتعـلـق فيما وأما
ًنا اخترته ـلطان للرسالة عنوا وهو: "ـس

ّـقـب العلماء" فقد َـبـل ـمـن ـبـه ُل أـحـد ِق
الـمـام المـعـروف الـشـيخ وهو تلميذه

ـسـّر اللـقـب ولـهـذا ،)2(العـيـد دقيق ابن
ّتضح معروف الرسالة. هذه خلل من ي

* * *
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الثاني المبحث

وعصـــــره حيــاتــه
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المـــــــــــــام الشـــــــــــــيخ إّن
الشام، في عاش السلم.عبد.بن.العز

أـيـوب بـنـي دولة وعايش مصر، في ثم
وـكـانت ،)3(اـلـدين ـصـلحا أنـشـأها اـلـتي
عـصـرها آـخـر ـفـي ولـكـن قوـيـة، دوـلـة

وأـصـبح المـلـك، عـلـى أمراؤـهـا تنافس
بعـضـهم لـجـأ حتى بعًضا، يقاتل بعضهم

النـصـارى الـصـليبيين ـمـع التحالف إلى
ـي إخوانه، لقتال يتفرغ أن أجل من وبـن

ـه، ـم عـم ـان ـث ـي ـك ـر ـف ـم آـخ أن دولتـه
ـخ ـفـي مرة ولول امرأة، حكمتهم تارـي

اـمــرأة، المـســلمين يمـلــك الـســلم
ولـمـا ،)4(اـلـدر" "ـشـجرة تسمى وكانت

َـنـت وـفـاته ـخـبر أخفت زوجها مات ّي َع و
ً ـدير ـهـي وـكـانت بالسم، يحكم رجل ـت

ثلـثـة الـحـال ـهـذا عـلـى وظلت المور،
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ًبا، أشهر ـمـن الـنـاس امتعض حتى تقري
عــن هي تنازلت ثم وغضبوا، المر هذا
. )5(نصابه إلى الحق وعاد المر هذا

الثالث المبحث
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الحـق في وجرأتـه شجاعتـه

هذا شخصية في الجوانب أبرز لعّل
بالـشــجاعة يتعـلــق ـمــا ـهــو الـمــام،
ـقـول ـفـي بـهـا يتميز كان التي والجرأة

والنهي بالمعروف، والمر الحق، كلمة
المنكر. عن

ـــــــد ّدد لـق ـــــــ الســــــــلطان ـج
العمـلـي النـكـار الـسـلم.عـبـد.بن.العز
ينـكـر وـكـان والـمـراء، السلطين على

ًا عليهم ًنا أحيان لسـيما العامة وأمام عل
ـر ـي، المنـك ـاف ول العلـن ـي يـخ ـه ـف الـل

لئم.  لومة
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ـو الحق في والجرأة الشجاعة إن ـه
ًدا كان الذي والسمت الهدي عند موجو

-والتابعين، عنهم الله - رضي الصحابة
ً ّـيـر الحـكـم بن مروان جاء لما فمثل وغ
ـه - صلى الرسول سنة بعض ـه الـل علـي

ّدم -، وســلم ـة وقــ ـد خطـب ـى العـي عـل
بر وأخرج الصلة، ارج المن جد، خ المس

عنه الله - رضي الخدري سعيد أبو قام
وـجـّره أوقـفـه إـنـه ـبـل علـيـه؛  وأنـكـر-

ـا أّن الصحيحين ففي بثوبه، ـعيد أـب - ـس
ـمـع  ـقـال: "خرـجـت- عـنـه الـلـه رضي

أو أضحى في المدينة أمير وهو مروان
ـبر إذا المصلى أتينا فلما فطر، ـاه مـن بـن
أن يرـيـد مـروان ـفـإذا الصلت، بن كثير

 بـثـوبه)6(فجـبـذت يصلي أن قبل يرتقيه
الـصـلة، قـبـل فخطب فارتفع فجبذني،
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ـت ـم فقـل ّيرـت ـه: غ ـه، ـل ـا والـل ـال: أـب فـق
فقـلـت: ـمـا تعـلـم، ـمـا ذـهـب قد سعيد،
في -وقال  أعلم ل مما خير والله أعلم
ل بيده نفسي والذي مسلم: كلّ، رواية
ـال أعلم-، مما بخير تأتون ـروان: فـق ـم

بـعـد لـنـا يجلـسـون يكونوا لم الناس إن
.)7(الصلة" قبل فجعلتها الصلة،
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هذا على وأنكر آخر رجل قام وكذلك
الـلـه - رـضـي ـسـعيد أبو    فأقّره المير،

ـشـهاب بن طارق فعن ذلك،  على- عنه
ّدم من قال: "أول الصلة قبل الخطبة ق

ـروان، ـام ـم ـل فـق ـال رـج ـروان: فـق لـم
ـمـا ـتـرك فلن، فقال: ـيـا السنة، خالفت
- رضــي الخدري سعيد أبو فقال هنالك،

ـه ـه الـل ـا عـن ـذا -: أـم ـد ـه ـا قـضـى فـق ـم
.)8(عليه"
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ّدد ـهـذا الـسـلم.عـبـد.ـبـن.الـعـز فـجـ
ًفا كان الذي والسمت الهدي عند معرو

المـهـديين، والئمـة والتـابعين الصحابة
ْلية هؤلء على ينكر فكان ِع القوم من ال
ولــم علنية، وغيرهم السلطين وعلى

فتـنـة، ول ـضـرًرا هذا في أن يعتقد يكن
ـان ـدرك ـك ـي أن ـي ـار ـف ـي، النـك العلـن
فواـئـد بـهـا، والصدع الحق، كلمة وقول

العلني: النكار فوُائد.عديدة. 

بكلـمـة والـصـدع العلـنـي، النكار إن
لـعـّل وعظيـمـة، ـكـثيرة فواـئـد له الحق

أهمها: من
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فيعـــرف ،العغغغالم ُيِعغغغذر أولً: أن
فـلـم ونـهـى وأمر وتكلم قال أنه الناس

َطع ً يـكـون ول فيـعـذر، ُي لـحـديث مـجـال
ــاس، ــَن أن الـن َـه ــوا: دا َق يقوـل َف ــا وـن
قال أنه يعرفون ول الحق، عن وسكت

ِء َتَجْب فلم فيه ِبِمْل له. ُيْس

الـسـلم بلد ـمـن بـعـدد مررت ولقد
ـمـن وبغيرـهـا ـبـل الرض؛ أقاـصـي ـفـي
ـافرة البلد ـتي الـك ـد اـل ـا يوـج بـعـض بـه

المـســلمين أن ووـجــدت المـســلمين،
الـمـة، علـمـاء عـلـى كثيًرا يعتبون هناك

ـكـذا، وحـصـل كذا، حصل فيقولون: إنه
حق. كلمة سمعنا وما كذا، وحصل

واضحة صريحة قالها إذا العالم إذن
الناس.  عند له عذًرا يكون ذلك فإن

21 



سلطان
العلماء

ًيِا: التفغاف وُل العامغة ثان هغذا ح
يـقـول الـعـالم رأوا إذا فالناس ،العالم
ـة ـق كلـم ـوة الـح ـجاعة، بـق ـأمر وـش وـي

التـفـوا المنـكـر ـعـن وينـهـى بالمعروف
ـه وأخلصوا به، وأحاطوا حوله، ّد، ـل ـو اـل

حينـئـذ ـسـيعرفون لنـهـم مـعـه؛ ووقفوا
ـرة، والدار الله وجه يريد عالم أنه الـخ

ـبـذل وأـنـه مقاصد، ول مطامع له ليس
-. وجل - عز الله سبيل في نفسه
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ـبــه، يحيـطــون ذـلــك أـجــل فـمــن
لـهـم حـفـظ ـهـذا وـفـي ـحـوله، ويلتفون

ــيانة ــاعهم، وـص ــم إذا بخلف لجتـم ـل
فإنهم ويفعل؛ يقول بما يعلمون يكونوا

فيبـقـى ـبـه، ظنـهـم ويسوء يتهمونه، قد
ًدا، العالم ول أحــد، له يستجيب ل منفر
أحد. بعلمه ينتفع
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ًثغغا: تشغغجيِع علغغى الخريِغغن ثال
ــإن ؛النكغغار ــثيًرا ـف ــاس ـمــن ـك الـن

ـمـن فغـيـره الـعـالم سكت يقولون: إذا
ـطـالب ـسـكت إذا وـكـذلك أوـلـى، ـبـاب
وـلـذلك أوـلـى؛ ـبـاب ـمـن فغـيـره العلم
اللــه - رحمه السلم.عبد.بن.العز كان

ـن مل وفي مدوية، عالية بها - يصدع ـم
ــاس؛ ــح الـن ــق ليفـت ــن الطرـي للخرـي
عن والنهي بالمعروف بالمر ويقودهم
لئم.  لومة الله في يخاف ول المنكر،
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ـإّن ،الحغغق رابًعا: قبوُل الـحـق ـف
ًنا، قيل إذا ُأـِمـر عل ُنـهـي ـبـالمعروف، و و

َـبـل ـمـن المنـكـر ـعـن ـالم ِق ـوق ـع موـث
ـه وإخلصا، بصدق معروف ـد ل وأـن يرـي

ـي ول زينتها، ول الدنيا الحياة ّوا يبـغ ـ عـل
ًدا، ول الرض في بذلك إعلنه كان فسا

ًبا ـبـه، ـقـال اـلـذي الـحـق قـبـول في سب
له. والذعان
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المغغة، مسغغغتوُى خامًسا: رفغغع
بمعنى عنها، الحقائق حجب وعدم

وأمـــر بـــالحق جهـــر إذا العـــالم أن
ـالمعروف ـ ـب ـر، ـعـن ىونـه ـأنه المنـك ـك

َكم كلها: أنتم للمة يقول وبين بيني الَح
ــا خـصــمي، ّق أـقــول فأـن وأنـتــم الـحــ
يرتفــع فالمــة وتحكمــون، تســمعون
ـذ، مـسـتواها ّثرة أـمـة وتـصـبح حينـئ ـؤ ـم

ومـكـانته، قيمـتـه، له منها فرد كل قوية
ـاع، مجرد وليسوا وكلمته، رأيه، وله أتـب

ّيدون، يؤّمنون، ـن هذا يعرفون ول ويؤ ـم
ــــتطيعون ول ذاك، ــــاركوا أن يـس يـش

ـالرأي ـة ولـصـبحت والمـشـورة، ـب الـم
يكون ل وهذا مكان، ولها ثقل، لها قوية

ـاء أـشـركها إذا إل ـورهم، ـفـي العلـم أـم
ـم َأْمرـه ـم، و ْهيـه َن ـالحق، وصــدعهم و ـب
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ـهـذا ـفـي معـهـم تـشـارك الـمـة وجعلوا
ـة عن الحقائق يحجبون فل العمل، الـم
هـمـج، والـنـاس رـعـاع، الناس أن بحجة

وفيهم. فيهم والناس

يعلـنـون ـكـانوا العلـمـاء من كثيًرا إّن
ويجعـلــون للـنــاس، كامـلــة الحقيـقــة

بمـجـرد الحق عن الدفاع يتبنون الناس
به. ونطق العالم قاله أن

ـد.ـبـن.الـعـز وـكـان ـمـن الـسـلم.عـب
ـج هذا يسلكون الذين العلماء ول المنـه

ًعا يرون ّيا مان . منه شرع
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- الـلـه - رحـمـه الـسـلم.عبد.بن.العز
وموـقـف صـريح، مبـدأ مـن ينطلق كان

ّبر واضح ـقـال: حـيـث له كلم في عنه َع
ّنا - الـلـه ـحـزب جمـلـة من أنا نزعم "فإ
وجنــده، دينــه وأنصــار -، وجــل عــز

فلـيـس بنفـسـه يـخـاطر لم إذا والجندي
.)9(بجندي" 
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ًذا ّدعي أن صحيًحا ليس إ النـسـان ـيـ
- وـجـل - ـعـز الـلـه جنود من جندي أنه

بالمعروف، آمر الله، سبيل في مجاهد
ٍه بنفـسـه يـخـاطر ل ـثـم المنـكـر، عن نا
واحدة- هذا مرة -ولو السبيل هذه في

ًدا، يكون ل ل الـسـلمة يرـيـد فاـلـذي أـبـ
ّيا يكون الجندـيـة، لـبـاس يلـبـس ول جند
ـسـلمة وـيـؤثر بيـتـه، ـفـي يجـلـس وإنما
وبدنه. نفسه

ــــــــذه ــــــــي ـه ــــــــة ـه طريـق
.- الله - رحمه السلم.عبد.بن.العز

* * *
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الرابع المبحث

العظيمـة مواقفـه

مواـقـف الجليل المام لهذا كان لقد
ـي ـة ـف ـب، غاـي ـذه العـج ـف وـه المواـق

ّطرة أنها لول العظيمة الكتــب في ُمَس
لكنـهـا الخـيـال، ـمـن خـيـال لقلـنـا: إنـهـا

العلماء من هم كتبوها والذين مكتوبة،
ـذين وعاشــوا وعاشــروه عاصــروه اـل
معه. 

العجيبة: المواقف هذه ومن الصغغالح الملغغك مغغع مغغوُقفه.
إسماعيِل:
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ـفـي السلم.عبد.بن.العز كان عندما
ً الـحـاكم ـكـان دمـشـق ـال رجل ـه: يـق ـل
بنـي إـسـماعيل" مـن الصـالح "المـلـك
ّل أـيـوب، الـسـلم.عـبـد.ـبـن.الـعـز ىـفـو
ـام فترة وبعد الموي، الجامع خطابة ـق
بالتـحـالف هذا إسماعيل الصالح الملك

الـلـه أـعـداء الـصـليبيين، النـصـارى ـمـع
ّلم فـحـالفهم ورـسـله، بـعـض لـهـم وـسـ

ِقيف كقلـعــــة الحـصــــون، ،)10(الـّشــــ
َفد ـ ـض ،)11(وـَص ـون، وبـع ـض الحـص وبـع
ـم يستعين أن أجل من وذلك المدن بـه

ـفـي أـيـوب الـصـالح المـلـك قـتـال على
مصر.
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ـهـذا الـسـلم.عبد.بن.العز رأى فلما
الـلـه لـعـداء يالـمـوال الخائن الموقف
يـصـبر ـلـم - ،الـسـلم معليـهـ-  ورـسـله
ّلم المنبر، على فصعد عـلـى وأنـكـر وتك

ـــالح ـــماعيل الـص ـــالفه إـس ـــع تـح ـم
وقـطـع ـصـريحة، ـلـه وقالها الصليبيين،

ـكـان بـعـدما الخطـبـة، ـفـي ـلـه اـلـدعاء
الخطبـة وختـم ،)12(لـه يـدعو أن اعتـاد

أمـًرا المـة لهـذه أبـرم بقوله: "اللهـم
ًدا ِعّز رش ّيك، فيه ُت ِذّل ول ُت ّوك، فيه و عد
ْؤَمر ُي ُي بالمعروف، فيه و َهىنو ـن فيه ْ ـع

نزل. . ثم)13(المنكر"
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ــرف ــر وـع ــك المـي الصـــالح المـل
ـماعيل ـه إـس ـده، أـن ـه فغـضـب يرـي علـي

ًبا ًدا، غـضــ ــاده وأـمــر ـشــدي ـعــن بإبـع
الهـرج حصل وبعدما وسجنه، الخطابة،
أخرجه الناس، أمر واضطرب والمرج،

بـعـد الخطـبـة ـمـن ومنـعـه الـسـجن من
.)14(ذلك
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ـمـن الـسـلم.عـبـد.ـبـن.الـعـز وـخـرج
ًبا دمشق ـدس، بيت جهة إلى مغض المـق

ــرج أن وصـــادف ــك ـخ الصـــالح المـل
والتـقـى أيـًضـا الجهة تلك إلى إسماعيل

ًبا النصارى أمراء المقدس، بيت من قري
ـل ً فأرـس ـن رجل ـانته ـم ـال بـط ـه: وـق ـل
ـب ـى اذـه ـز إـل ـن.الـع ـد.ـب ،الســلم.عـب
ْفُه ِط ْنُه ول ِي ن، بالكلم ول ب الحس واطل

ـي، ويعتذر إلّي، يأتي أن منه ـود مـن ويـع
إـلـى الرـجـل ـفـذهب عليه، كان ما إلى
ـلـه: لـيـس وـقـال الـسـلم.عبد.بن.العز

منـصــبك إـلــى تـعــود أن وبـيــن بيـنــك
إل عليه، كنت ما على وزيادة وأعمالك

ّـبـل ـتـأتي أن َق ُت غـيـر، ل الـسـلطان ـيـد و
ـضـحكة الـسـلم.عـبـد.بن.العز فضحـك
ما والله مسكين، وقال:   "يا السـاخر
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ّبـــَل أن أرـضـــى َق الصـــالح الملـــك ُي
ً يدي إسماعيل ّبَل أن عن فضل َق يده، ُأ

آـخـر، واد ـفـي وأنتم واد، في أنا قوُم يا
ابتلـكـم مـمـا عاـفـاني اـلـذي لله الحمد

به".
ًذا ـبـدا ـمـا فقال: "افعلوا نسجنك، قال: إ

ـذوه ـم". فأـخ ـة، ـفـي وـسـجنوه لـك خيـم
ّبد القرآن فيها يقرأ فكان َع َت َي الله ويذكر و

تعالى. 
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ـدى وـفـي ـرات إـح ـان الـم ـك ـك المـل
ًا عقد قد إسماعيل الصالح مـع اجتماع

ـكـان الـصـليبيين، النصارى زعماء بعض
ًا اجتـمــــــــاعهم ــــــــ ـمــــــــن قريـب

يـسـمعون بحـيـث الـسـلم.عبد.بن.العز
تسـمعون فقـال: هـل للقـرآن، قراءته

ـالوا:  يـقـرأ؟ اـلـذي ـهـذا نـعـم. فـقـالـق
قساوـســة أـكــبر ـهــو متـفــاخًرا: ـهــذا

ّناه؛ المسلمين عليـنـا اـعـترض لـنـه َسَج
بـعـض لكم وتسليمنا لكم، محالفتنا في

عـلـى معـكـم واتفاقنا والقلع، الحصون
المصريين. قتال

ـلـو : والـلـهالنـصـارى ملوك له فقال
ـه لغسلنا عندنا القسيس هذا كان رجلـي

!)15(مرقته وشربنا
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الخلصا بـهـذا رـجـل عـنـدنا ـكـان ـلـو
الـشـجاعة وبـهـذه الـقـوة، وبـهـذه للمة
ّنا ُك ْبنا رجليه، نغسل ل ِر الذي الماء ولَش

المـلــك فأـصــيب رجلـيــه، ـبــه غـســلنا
ـهـذه وـكـانت واـلـذّل، بالخيبة إسماعيل

جنـود وجـاءت وفشـله، هزيمتـه بدايـة
ـمـن وعـلـى عليه وانتصرت المصريين،

الـصـليبيين، ـمـن مـعـه متـحـالفين ـكـانوا
ــــــــن وأفرـجــــــــت الـمــــــــام ـع

السلم. .عبد.بن.العز
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فيـــــه صـــــّرحا موقـــــف هـــــذا
- الـلـه - رحـمـه الـسـلم.عـبـد.ـبـن.العز

المنـكـر ـعـن والنـهـي بالمعروف بالمر
ـهــذا أن ورأى المـنــابر، رؤوس عـلــى
ـر يـسـتطيع كان أنه مع يسعه، الذي غـي
السـلوب هـو هـذا أن رأى ولكنه ذلك،

ـفـي الـصـليبيين أن خاـصـة المناـسـب،
ـك ـة تـل ـوا الوقـع ـوارع دخـل دمـشـق ـش

ّوـلـــوا وـمـــدنها، أـســـواقها ـفـــي وتج
الـسـلحة يـشـترون وـكـانوا ودكاكينـهـا،

إليــه ُوّجــه ولــذلك المســلمين؛ مــن
الـسـلحا ـنـبيع أن يـجـوز الستفتاء: ـهـل

للنصارى؟
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بيــع  بــأن- اللــه - رحمــه فــأفتى
ـبيعهم ـمـن لن يجوز؛ ل إليهم السلحا ـي
ّوبون سوف أنهم يعلم السلحا هــذه يص

المسلمين.  صدور إلى السلحة أيِوُب: الصالح مع موُقفه.

ذـلـك بـعـد السلم.عبد.بن.العز خرج
ـوب، الدين نجم واستقبله صر،م إلى أـي

مناـصـب ـفـي وجعله استقباله، وأحسن
الدولة. في كبيرة ومسؤوليات
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ـــــان ـــــع وـك ـــــول أن المتوـق يـق
مناـصـب الـسـلم: ـهـذه.عـبـد.ـبـن.العز

أحــافظ أن المصــلحة ومــن توليتهــا،
ًظا عليها المسـلمين، مصـالح على حفا
ّ ّكر وأل الـحـاكم، ـهـذا وبـيـن بيـنـي ما أع

ـه -ـمـع أيوب الصالح الملك أن خاصة أـن
ً كان أنه وشريف- إل عفيف رجل رجل
ّدا جباًرا ما إنه حتى الهيبة، شديد مستب
ٌد كان بحضـــرته يتكـلـم أن يـسـتطيع أح
ًدا، ًبا إل يتكلم ول لحد، يشفع ول أب جوا

ـفـي الـمـراء بـعـض إن ـحـتى لـسـؤال،
ـول دائًما إننا يقولون: والله مجلسه نـق
ـس فــي ونحــن ـك مجـل الصــالح المـل

ـى إل المجـلـس من نخرج أيوب: لن إـل
ـــن وإذا مهيب، رجل فهو السجن؛ سج
ًنا ـــه، إنســا أن أحــد يســتطيع ول نسي
ّلـمـه ـه، يك ـذكره أو فـي ـه، ـي ـان ـب ـلـه وـك
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ـوس في وذعر وخوف وأبهة، عظمة نـف
ًء الناس، والعاـمـة، منـهـم الخاـصـة ـسـوا
الســلم.عبد.بن.العز موقف كان فماذا
 معه؟
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السلطان موكب خرج العيد يوم في
والشرطة القاهرة، شوارع في يجوس

ّفون ــى مـصــط ــق ـجــوانب عـل الطرـي
ـلتة، والـسـيوف ـراء ُمـْص ـون والـم ّبـل يق

ـة السلطان يدي بين الرض ـة هيـب وأبـه
عـنـد موـجـودة سيئة عادة كانت -وهذه
وقـف وهـنـا اـلـوقت-، ذلـك في المراء

ـا السلم.عبد.بن.العز أـيـوب؛ وـقـال: ـي
ًدا باسمـه هكذا فالتفت ألقاب، بل مجر

باسمه يخاطبه الذي ليرى: من الحاكم
ـثـم ألـقـاب؟ ول مـقـدمات، بل الـصـريح،

ك العّز: ما له قال ُت - ـعـز الـلـه عـنـد ُحّج
ًدا وجل ْئَك لك: ألم قال إن - غ ّو َب ملك ُأ

فقال: أويحدث الخمور؟ فأبحت مصر،
مـكـان ـفـي قال: نـعـم، مصر؟ في هذا

42



سلطان
العلماء

 

ـذا، ـذا، ـك ـة وـك ـاع حاـن ـا يـب ـر فيـه الخـم
ّـلـب وأـنـت المنـكـرات، ـمـن وغيرها تتق

المملكة؟ هذه نعمة في
ـا هذا، فعلت ما أنا سيدي، فقال: يا إنـم

َـهـّز عـهـد من هو َف عـبـد ـبـن الـعـز أـبـي. 
ـلم ـه الـس ـال: إذن رأـس ـت وـق ـن أـن ـم
ـذين ـون:  اـل َنغغا(يقوـل َء َبا َنا آ ْد ّنغغا َوَجغغ ِإ

ُأّمٍة َلى  فـقـال: ل، ،]22:الزـخـرف[ )َع
ـفـوًرا، بإبطالها أمًرا صدرأو بالله، أعوذ
.)16(مصر في الخمور بيع ومنع
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- رحـمـه الـسـلم.عـبـد.بن.العز رجع
ّـلــم مجلـســه  إـلــى- الـلــه الطلب، يع

مواـقــف يعلمـهــم وـكــان ويدّرـســهم،
الحلل يعلمهم كما والشجاعة البطولة،
ْـيـرة ويعلمهم والحرام، َغ اـلـدين عـلـى ال

أن قيـمـة ما إذ الحكام؛ يعلمهم ما مثل
والصحيحين القرآن يحفظ طالب يوجد

وـمـع والـحـديث الفـقـه وكـتـب والسنن،
ل الـسـلم، عـلـى الغـيـرة ميت هو ذلك

علـيـه الـلـه - ـصـلى ورسوله لله يغضب
ّعـــر ول ،- وـســـلم َتَم ُـهـــُه َي رأى إذا وْج
ُع المنكــر، ّلــ َط َت َي الّصــديقين لمنــازل و

العلم؟ هذا قيمة ما والشهداء؟
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الـسـلم.عـبـد.ـبـن.الـعـز رجع وعندما
تلمـيـذه أـحـد ـجـاءه درسه مجلس إلى

لــه: "البــاجي" يســأل: كيــف يقــال
لـلـه. ـقـال: والحـمـد قال: بخير الحال؟

ـقـال: ـيـا الـسـلطان؟ ـمـع فعـلـت كـيـف
أبـهـة ـفـي وـهـو الـسـلطان رأيت ولدي،

نفـسـه عليه تكبر أن فخشيت وعظمة،
.)17(أهينها أن فأردت فتؤذيه،

ـهـذا أعـلـن السلم.عبد.بن.العز إذن
ى المر اس؛ عل ه الن د لن ي أن يري يرب

ن إنـكـار ويقـصـد الـسـلطان، ْي َكَر ْن ـفـي ُم
واحد: وقت

ـا يباع التي الول: الحانة المنكر فيـه
الخمر. 
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الـغـرور، ـهـذا الـثـاني: ـهـو والمنـكـر
ـدأ الذي والطغيان البهة، وهذه يـكـبر ـب
يقتلـعـه، أن ـفـأراد الـحـاكم، نـفـس ـفـي

ّ ـقـال ـلـذا نفسه من ويزيله الـعـز: "لئل
ـلـه فـتـؤذيه". فـقـال نفـسـه علـيـه تكبر

َـتـه؟ أـمـا ـسـيدي، الباجي: يا تلميذه ْف ِخ
ـال: "ل ـه ـق ـا والـل ـي، ـي استحـضـرت بـن

فرأيت - وهيبته وجل - عز الله عظمة
.)18(كالقط!" أمامي السلطان

أصبح علم طالب في رأيكم ما لكن
أو ـيـأمر ـهـل الـقـط؟ ـمـن ـحـتى يـخـاف
بالطبع. كل ينهى؟
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قيـــــام أســـــباب مـــــن لعـــــل
- الـلـه - رحـمـه الـسـلم.عـبـد.ـبـن.الـعـز

ّـيـة المواـقـف ـهـذه باتخاذ يـجـّر أن العلن
قوية.  شجاعة مواقف إلى كلها المة المماليِك: أمراء مع موُقفه.

ّد آخـر موقف وهناك أعـجـب ـمـن يع
كــان فقــد -، اللــه - رحمــه مــواقفه
في مصر يحكمون الذين هم المماليك

فالحكوـمـة الـسـلم عـبـد بن العز عصر
ـكـان فـقـد أـيـديهم، في كانت الحقيقية

ّيا، السلطنة نائب ـراء وكذلك مملوك أـم
ممالـيـك كلـهـم والمـسـؤولون الجـيـش

تـحـرره يثـبـت لم من وفيهم الصل في
الرق.  من
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ـكـبير الـسـلم.عـبـد.ـبـن.الـعـز وـكـان
ـة جاءته كلما فكان بمصر، القضاة رقـع

ـمـن ـشـيء أو نكاحا أو شراء أو بيع فيها
أبطلهــا يحرروا لم الذين للمماليك هذا

ـو ـحـتى مملوك، عبد وقال: هذا ـكـان ـل
ًدا أو عنــدهم وكــبيًرا أميــًرا فــي قائــ
ّده، الجيش َـبـاع أن لـبـد إذ َـيـُر ويـحـّرَر، ُي
ـد ـك وبـع ـّحُح ذـل ـم ُيـَص ـراءهم بيعـه وـش

عبيد. فهم الن أما كلها، وتصرفاتهم

الـمـام، ـهـذا ـمـن الممالـيـك فغضب
بـنـا؟ تـصـنع وـقـالوا: ـمـاذا إلـيـه وـجـاؤوا

أشــد فغضــبوا بيعكــم، قــال: رددنــا
الـسـلطان، إـلـى أـمـره ورفعوا الغضب

يعنيه. ل أمر فقال: هذا
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هذه السلم.عبد.بن.العز سمع فلّما
القضاء. من نفسه وعزل قام الكلمة؟

ـد ـان لـق ـن ـك ـم ـم ـوانب أـه ـوة ـج ـق
ـمـن أـكـبر كان أنه السلم.عبد.بن.العز

وأـكـبر الوـظـائف، من وأكبر المناصب،
يتطـلـع ـكـان ـمـا وـلـذلك الـسـماء؛ ـمـن
يـسـتمد إنـمـا منها، قوته يستمد أو إليها

-، وـجـل - ـعـز ـبـالله إيـمـانه ـمـن ـقـوته
المـــر جـــانب إلـــى وقفتـــه ومـــن

ــالمعروف ــي ـب المنكـــر، عـــن والنـه
الـمـة ـمـن ـثـم الـحـق، بكلـمـة والصدع

ـا ثقتها أعطته التي الـحـق ـفـي واتباعـه
به. يصدع
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ـفـي السلم.عبد.بن.العز أصبح ولذا
ُدّرته، الزمان تاج هو وقلوبهم حياتهم و
وإـمـام وداعـيـة ـعـالم أعظم هو وأصبح

ـذلك وقته؛ في السلمي العالم في فـل
أـمـور ـكـل إذ القـضـاء؛ عن نفسه عزل

ــدخل المســـلمين تصـــّرف تحـــت ـت
بحـكـم إل فيـهـا يحـكـم ل وـهـو القاضي،

ـه الله - صلى ورسوله الله وـسـلم علـي
-.

50



سلطان
العلماء

 

مشـابه، آخـر بتصـرف العـّز قـام ثم
واشـترى بيته وأثاث متاعه جمع أنه وهو

ـارين، ـع حـم ـاعه ووـض ـى مـت ـار، عـل حـم
ـب ـه وأرـك ـه زوجـت ـى وطفـل ـار عـل الحـم
ر، ى الخ ذا ومش وكب به يط الم البس

ـع ـد المتواـض ـرج أن يرـي ـن يـخ ـر ـم مـص
الشام.  بلده إلى ويرجع
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وراء خرجـــت كلهـــا المـــة لكـــن
ـن.العــز ذكــر حــتى الســلم،.عبــد.ـب

العلمــاء وراءه خــرج أنــه المؤّرخــون
اد، والصالحون ال والعب اء والرج والنس
ـذين وـحـتى والطـفـال، ـؤبه ل اـل لـهـم ـي

الروايـة- مـثـل: النـجـارين، تـقـول -هكذا
ـكـل وـخـرج والكناـسـين...، والصباغين،

ـرف أصــحاب ـن الـح الشــريفة- والمـه
العـز وراء خرـجـوا الجمـيـع والوضيعة-،

ـن ـد ـب مهـيـب ـمـوكب ـفـي الـسـلم.عـب
رهيب.

الـسـلطان إلى الناس بعض ذهب ثم
ـخـرج إذا تحكمه لك بقي له: من وقالوا

الـمـة وخرـجـت ،الـسـلم.عـبـد.بن.العز
راحا ـمـتى أـحـد، لك بقي ما وراءه؟ كلها

ملكك. ذهب هؤلء
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للـعـّز، أـيـوب الـصـالح الملك فأسرع
ـيه الموكب هذا يدرك وركض ويسترـض
قــال: ل تريد، ما ولك له: ارجع ويقول
ًدا أرجــع ـ ـي إذا إل أـب ـى وافقتـن ـا عـل ـم
ـقـال: الممالـيـك، ـهـؤلء بيع من طلبت

تشاء. ما افعل تريد، ما لك
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ـن.الـعـز رـجـع ـد.ـب ـدأ الـسـلم.عـب وـب
ر مـعـه يحاولون المماليك ّي ه؛ ليغ إذ رأي

فأرسـل العلنـي، بـالمزاد يبـاعون كيف
ــه ــائب إلـي ــلطنة ـن ــان الـس ــن -وـك ـم

هذا معه يفد فلم المماليك- بالملطفة
قتـــل بعضـــهم فـــاقترحا الســـلوب،

ـنـائب ـفـذهب الـسـلم،.عـبـد.ـبـن.الـعـز
الـمـراء، ـمـن مجموعة ومعه السلطنة

الـسـلم،.عـبـد.ـبـن.الـعـز ـبـاب طرق ثم
ـانت ـدون مصــلتًة ســيوفهم وـك أن يرـي
الـسـلم.عـبـد.بن.العز ولد فخرج يقتلوه

مه د -واس ف-، عب موقـًفـا ـفـرأى اللطي
ًبا ًفا، مهي وقال: يا والده إلى فرجع مخي

الـمـوت، بنفـسـك.. الـمـوت، انُج والدي
كـيـت، ـقـال: الـخـبر الـخـبر؟ ـقـال: ـمـا

وكيت.
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لوـلـده: ـيـا الـسـلم.عـبـد.بن.العز فقال
ـمـن وأـقـل لحقر أباك إن والله ولدي،

-. وجل - عز الله سبيل في يقتل أن

ــم ــرج ـث ًعا ـخ ــى مســـر ــائب إـل ـن
ـلطنة، ـا الـس ـائب رآه فلـّم ـلطنة ـن الـس

ابته وتجّمـد أطرافه، يبست حالـة وأص
يـضـطرب وأـصـبح والرعب، الذعر من

وجهه، واصفّر يده، من السيف وسقط
ً وسكت سيدي، وقال: يا بكى ثم قليل

ـر ّـب ـاذا خ ـال تعـمـل؟ ـم ـادي ـق ـز: أـن الـع
الثـمـن؟ وأبيعكم. ـقـال: تقـبـض عليكم

ـي تضعه؟ قال: نعم. قال: أين قال: ـف
ـه فطلب العامة، المسلمين مصالح مـن
انصرف.  ثم يديه بين وبكى الدعاء
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ً َلها وفعل َع - الـسـلم.عـبـد.بن.العز َف
ـؤلء، وجمع - قام الله رحمه ـن ـه وأعـل
الواحد يبيع ل وكان يبيعهم، وبدأ عنهم،
أعلــى إلــى يوصــله بعــدما إل منهــم

ّلَة يبيعه فل السعار، وإنـمـا القـسـم، َتِح
ـد ـا يزـيـل أن يرـي ـمـن النـفـوس ـفـي ـم

ـاء، ـادي فكــان كبرـي الواحــد علــى يـن
من مجموعة حكم وقد العلني، بالمزاد
الواقـعـة ـهـذه ـبـأن والمؤرخين العلماء

البـشـرية تارـيـخ في لها مثيل يحدث لم
.)19(كلها
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تارـيـخ ـمـدى عـلـى الـمـم جمـيـع إن
فإننا يفاخروننا، أتوا إذا جمعاء البشرية
 العـز أمـثـال ـمـن أفذاذ بأئمة نفاخرهم

شخـصـية لـنـا ـهـاتوا الـسـلم، عـبـد اـبـن
ـهـذا مـثـل تـقـف كلـهـا المم في فكرية

الموقف؟

يـعـرف ل كـلـه الســـلم تاريخ ولعل
للعز حصل الذي الموقف هذا مثل فيه
- رحـمـة الـلـه - رحـمـه الـسـلم عبد بن

واسعة.
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- بقلـمـه الموـقـف ـهـذا ـسـّجل وـقـد
مصطفى الديب الرفيع-، وأدبه البـارع
ـه - رحـمـه الرافـعـي ـصـادق - ـفـي الـل
ـابه ـم" تحــت "وحــي كـت ـوان القـل عـن

ـــراء ـــبيع" "أـم ـــف ،)20(لـل ّـل َأ ـــد و أـح
ــــــرين ــــــا المعاـص ًـب ــــــماه: كتا ـس

الملوك". بائع السلم.عبد.بن."العز

ـز إذن ـن.الـع ـد.ـب ـان الســلم.عـب ـك
ًعا والنـهـي ـبـالمعروف، المر في شجـا

وكان الحق، بكلمة والجهر المنكر، عن
ـة، ذلك يقول أن يرى وصراحـــة، علنـي
لوـمـة الـلـه ـفـي يـخـاف ول يداهـن، ول

لئم.
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 * * *
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الخامس المبحث

للمنكـرات محاربتـه

يكتفي السلم.عبد.بن.العز يكن لم
انه المنكر بإنكار ب؛ بلس إن بـل فحس
ّدى ـقـد الـمـر يـتـولى ـكـان أـنـه إـلـى تـعـ
ـر سبق وقد المنكرات تغيير بنفسه ذـك
ذلك. من شيء فخغغغر الغغغوُزيِر مغغغع مغغغوُقفه.

الديِن:
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ـذكر التي المواقف أبرز ومن ـي ـت ـف
في أتوه تلميذه بعض الجانب: أن هذا
مكان في له: إنه فقالوا اليام من يوم
الممالـيـك دولة في كبير وزير قام كذا،

ـدعى ـدين فخــر وـي ـاء اـل ـة ببـن طبلخاـن
والرـقـص للغناء مخصص -وهي: مكان
ـهــذا والفـســاد- وـكــان والموـســيقى

ـاجد، أحد بقرب المكان ـدما المـس وعـن
ـصـّحة ـمـن السـلم.عبـد.بـن.العز تأكد
تلمـيـذه وبـعـض أولده جمع الخبر، هذا

ـب ـى وذـه ـان إـل ـذي المـك يســمونه اـل
ـدأ الـفـأس، وأـخـذ وقام بالطبلخانة، وـب

مـعـه وـمـن ـهـو المـكـان ـهـذا ـهـدم في
ّووه حتى بالرض. َس
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ـل ـى فـه ـذا؟ اكتـف ـل ل؛ بـه أصــدر ـب
العداـلـة، ـسـاقط اـلـوزير هذا بأن قراًرا

خبر أي منه يقبل ول شهادته، تقبل فل
للنــاس، ذلــك وأعلــن الخبــار، مــن

الـخـبر ـهـذا الـمـة تـنـاقلت ما فسرعان
السلم. عبد بن العز عن
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ـدين فـخـر وـظـن ـره اـل ـذا أن وغـي ـه
فخر به يتأثر لن عدالته بإسقاط الحكم
ـدين ـي إل اـل ـط، مصــر ـف ـم فـق ولكنـه
ـدث حينما العجب أشد تعّجبوا خلف ـح
ك أرسـل فقـد ذلك، ر مل "الملـك مص

ــى العباســـي الخليفـــة الصـــالح" إـل
ـشــفهية رـســالة ببـغــداد المستعـصــم

أبـلـغ وعـنـدما الـشـخاصا أـحـد بواسطة
ـى الرســالة الرجــل هــذا الخليفــة إـل

ـه قــال المستعصــم الخليفــة: هــل ـل
الة هذه سمعت ن الرس ك م ر مل مص

الوزير أبلغنيها ولكن قال: ل، مباشرة؟
ـدين فخــر ـك، عــن اـل ـال المـل ـه فـق ـل

ـقـد الـمـذكور اـلـوزير ـهـذا الخليـفـة: إن
ول عدالته، السلم عبد بن العز أسقط

فـلـن الرـسـالة، بهذه ارجع خبره، أقبل

63 



سلطان
العلماء

ـمـن ـبـه ـتـأتيني ـحـتى الـخـبر ـهـذا أقبل
الرـسـول فرـجـع مباـشـرة، مصر حاكم

بالرـسـالة ـشـافهه حتى مصر ملك إلى
ّداـهـا بغداد إلى عاد ثم الخليـفـة إـلـى وأ

.)21(المستعصم

ّد خبر وصل وعندما لرواية الخليفة ر
أن الـنـاس ـعـرف وـخـبره، اـلـوزير ـهـذا
.السلم.عبد.بن.العز مع كلها المة

ثلث القـّصـــة ـهـــذه عـلـــى ولـنـــا
ملحظات:
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ـن  نلـحـظالولغغى: الملحظة ـم
ـذه ـف ـه ـة أن القصــة: كـي ـانت الـم ـك

يـجـري بـمـا وتـخـبرهم العلـمـاء، تواصل
ـا ـع؛ وـم ـالم يـق ـس فالـع كالشــمس لـي

ـدنيا ـهـذه عـلـى يـشـرق ـا، اـل ـذا كلـه وـل
ـاج ـن يحـت ـذه ـم ـن تلمـي ـوله ومـم أن ـح
ـوا ـه: حـصـل يقوـل ـكـذا، وحـصـل ـكـذا ـل
مـع جسـورها تمـد كلها المة إن بحيث
للغاية. وضروري مهم أمر وهذا العالم
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أّنالثانيِغغغغغغغة:  الملحظغغغغغغغة
بنفسه يتولى كان السلم.عبد.بن.العز

ًنا وـقـد بالـيـد، المنكر تغيير مباشرة أحيا
ـه الله - صلى الرسول قال وـسـلم علـي
فليِغيِغغره منكًرا منكم رأى من-: "

فبلسغغانه، يِسغغتطع لم فإن بيِده،
وذلغغك فبقلبغغه، يِسغغتطع لغغم فإن

ـكــان  والـعــز)22("اليِمغغان أضغغعف
منصــبه كان فقد بيده يغير أن يستطيع
. لذلك تؤهله ومكانته

ـره ـه - رحـمـه وتغيـي ـد الـل يـعـد - بالـي
ًفا ْوق ًطا َم ـان صورتين بين وس ـفـي تقـع

ومكان: زمان كل
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ـورة ـى: ـص ـض الوـل ـن بـع المتعجلـي
بأيديهم المنكرات بتغيير يقومون الذين

ـم ـديهم لـيـس لكنـه ـوة، ـل ـة، ول ـق مكاـن
ـث ـد للمنـكـر تغييرـهـم إن بحـي ـود ـق يـع
ـذا في نلحظه ما وهذا سلبية، بنتائج ـه

يـكـون البـلـدان، ـمـن ـكـثير ـفـي العصر
إحراـقـه، أو -ـبـإتلفه، باليد المنكر تغيير

ـدمه، أو ـع أو ـه ـوعه- مـن ًباوـق ـب ـي  ـس ـف
المنكر. مضاعفة
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ـي ـة: وـه ـورة الثانـي ـة بـعـض ـص طلـب
اـلــدعوة عـلــى والمحـســوبين العلــم،

ـر، طأـطـأ المنـكـر رأى إذا مـمـن والخـي
ـبـالله، إل ـقـوة ول حول وقال: ل رأسه

ـا راجعون، إليه وإنا لله إنا ـّر ل وربـم يـم
ـى ـذا عـل ـان ـه ـذي المـك ـاهد اـل ـه ـش فـي

ّي يـبــذل ول ثانـيــة، المنـكــر محاوـلــة أ
المنـكـر. وـبـالطبع ـهـذا لتغيـيـر إيجابـيـة

أن يعـنـي ل المنـكـر ـمـن الـهـروب ـفـإن
ـا لـلـه وقول: "إنا زال، المنكر إلـيـه وإـن

شــــك، بل طـيـب ـقـول راجعـون" ـهـو
ْكٌر ِذ أن يجب ولكن -، وجل عـز – لله و

ـك ُيشــفع ـد ذـل ّـي ـف ويؤ إيجــابي بموـق
ّعال، المنكر. إزالة على يعمل ف
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الـسـلم.عـبـد.ـبـن.العز موقف فكان
ًـفـا ًطا موق الـصـورتين، ـهـاتين بـيـن وـسـ

وـلـذا وـقـدرة ـقـوة له متمكن رجل فهو
ّير أن بها استطاع بيده.  المنكر يغ

ذي إنالثالثة:  الملحظة ل ال جع
- يقف الله - رحمه السلم.عبد.بن.العز
ف هذا و الموق ة أن ه ا الم وراءه؛ كله

عداـلـة إـسـقاط ـقـرار أـصـدر لما ولذلك
أي مـنـه يقـبـل أـحـد ـعـاد ما الرجل، هذا

قول.

ً الـمـة ـكـانت فإذا ـحـول ملتـفـة فعل
ــا ــا علمائـه ــا الـشــرعيين وقادتـه فإنـه
قوة: وتكسبهم قوة، بهم تكتسب
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ـا ـاء - أـّم ـإن العلـم ـد ـف ـم الواـح منـه
ـحـوله والتفافها له المة بتأييد يستطيع

ـأمر أن ـن وينـهـى ـي ـر الـحـق ويعـل وينـك
أـلـوف ـلـه غـضـبت غـضـب وإذا المنـكـر

وألوف. 

بهم؛ تتقوى فالمة أخرى جهة - من
مكــانتهم اكتسبوا ما العلماء هؤلء لن
الـمـــدافعون ـهـــم ـكـــانوا لنـهـــم إل

ـون ّـي ـن الحقيق ـة مصــالح ـع ـا الـم كـم
التالي.  المبحث في ذلك سيظهر

* * *
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السادس المبحث

المة عنــد مكانتــه

نحـتـاج اـلـتي الـجـوانب أبرز من لعّل
ــى ــدها نقـــف أن إـل ــاة فـــي عـن حـي
العالم هي: مكانة السلم.عبد.بن.العز

ـدى ـة ـل ـا الـم ـها عامـه ـاهير وخاـص جـم
ّكامها.  وسلطينها المة، وح
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- الـسـلم.عـبـد.ـبـن.الـعـز ـكـان لـقـد
العاـمـة بـيـن وـصـل  حلـقـة- الله رحمه

لن والمحكــوم؛ الحاكم بين والخاصة،
ـاكم ـاج الـح ـه، يحـت ـد إلـي ـواقفه لتأيـي ـم
يـتـولى عـنـدما وـلـذلك الـنـاس؛ وكسب

ـد غيــره أو المملــوكي الحــاكم مقالـي
ــايعه ـمــن أول ـكــان الحـكــم، ـهــو يـب

ذـلـك بـعـد ـثـم الـسـلم،.عـبـد.ـبـن.الـعـز
،)23(الـنـاس تـبـايعه ـثـم اـلـوزراء، تـبـايعه
أـمـة يحـكـم أـنـه ـيـدري الـحـاكم فـكـان

وأن الـلـه، إل إـلـه ل أن تـشـهد مـسـلمة
أن يســتطيع ل وأنه الله، رسول محمد

إذا إل الـمــة، ـهــذه ويـضــمن يـســتقر
ـا وسنة الله بكتاب حكمها - ـصـلى نبيـه

الواـسـطة وأرـضـى ،- وـسـلم عليه الله
العلماء.  وهم المة هذه وبين بينه
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وـفـي الـحـاكم يحـتـاجه الـعـالم فكان
لن الرعـيــة؛ تحـتــاجه اـلــوقت نـفــس

ـة وآراء ومطــالب حاجــات لهــا الرعـي
يوصــــلونها ل وكــــانوا واجتهــــادات،

ـى يحتاجون لذلك بأنفسهم؛ ـالم؛ إـل الـع
الحـاكم، إـلـى الـمـور ـهـذه يوصل حتى
حكامها وبين المة بين وصل حلقة فهو

ومسؤوليها. 
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-خاـصـة اـلـوقت ـهـذا ـفـي العالم إن
موـقـف ـفـي السلم- كان عبد بن العز

ًعا ـكـان جـهـة فـمـن عظـيـم، ـعـن ـمـداف
ًء المة مصالح الخاصة أمورها في سوا

ـتي الـصـور أبرز من ولعل العامة، أو اـل
الـمـة مـصـالح عن مدافعته فيها تتجلى

القتـصــادية، مـصــالحها ـعــن دـفــاعه
اـلـتي الـمـور ـمـن القتصاد أن ومعلوم
أو لها الغضب في كلهم الناس يشترك
الـجــوانب َمـّســت ـفــإذا بـهــا، الرـضــا

وإذا ـسـخطوا، الـنـاس حياة القتصادية
ـــوا ـــال أرـض ـــم بالـم ُبـه ّي ـــوا: ط رـض

وفاجُرهم. 

العلمــاء من وغيره العز كان ولذلك
ـة على يحرصون الـنـاس مـصـالح حماـي

خاصة. والقتصادية عامة
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المسغغتوُى علغغى للمة خدمته.
الخاص:
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الســلم عبد بن العز أن المؤكد من
فـلـم شخـصـية، امتيازات عنده يكن لم

قـصـور ول ـضـخمة، رواـتـب عـنـده يكن
الـمـوكب ـسـبق- ـكـان -كـمـا بل فخمة؛

عـبـارة مصر من به يخرج أن أراد الذي
ّله أثاثه وكان حمارين، عن في يحمل ك

عن العز يتأخر لم ذلك ورغم مزادتين،
يملك. ما قلة على المة خدمة
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ـفـي انخفاض دمشق في حدث فقد
تبـاع البسـاتين أصـبحت حتى السعار،
ـّز زوجة فجاءت زهيدة، بأسعار ـه الـع ـل

ًغا جمعت وقد ـه لها، مصا ـز وأعطـت للـع
ًنا لـنـا له: اـشـتر وقالت نـصـطاف بـسـتا

فأـخـذ الصيف-، في إليه نخرج -أي فيه
ـاعه، والمصاغ الحلي العّز وـجـد ـثـم وـب

ـم به، فتصدق محتاجين، الناس ـع ـث رـج
سيدي، زوجته: يا له فقالت البيت، إلى
ًنا؟ لـنـا اـشـتريت ـهـل ـقـال: نـعـم بـسـتا

ًنا لك اشتريت الجـنـة، ـفـي ولـكـن بستا
ْقـُت محتـاجين النـاس رأيـت فقـد ففّر
الله له: جزاك فيهم. فقالت المال هذا

.)24(خيًرا
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يبـذل الرـجـل أن عرـفـت المـة إذن
ـاله، ـى ويحــرصا ـم ـوق قضــاء عـل حـق

ـاجين، ـو المحـت ـه، مـصـاغ ـمـن وـل زوجـت
وراءه، الـمـة تـقـف أن يـسـتحق ـهـذاو

ـذا ـي ـه ـور ـف ـة الـم ـانت وإن الخاـص ـك
يكـون ل العادة في العالم لن بسيطة؛

ـده ـوال عـن ـا،، أـم ـالم يوزعـه ـي فالـع ـف
ً يوزع كان ما كلها المة تاريخ إل أموال

الهداـيـة ـيـوزع إنـمـا ـنـادرة، ـحـالت في
والرشاد.  الدللة هداية الناس، بين المسغغتوُى علغغى للمة خدمته.

العام:
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ًعا الـسـلم.عـبـد.ـبـن.العز كان ـمـداف
القتـصـادية الـنـاس مـصـالح ـعـن أيـًضـا

ـعــن ـيــدافع فـهــو العاـمــة، والمالـيــة
عـلـى والعـتـداء الظلم ويمنع أموالهم،
ً وإليك حقوقهم، ذلك: يوضح مثال
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يقاـتـل أن مـصـر ـحـاكم أراد فعـنـدما
ل الدوـلـة خزيـنـة أـمـوال أن رأى التتار،

ــي، ً يأـخــذ أن ورأى تكـف ــوال ـمــن أـم
لـهـم: ـمـا وـقـال العلـمـاء فجمع الناس،
ً الناس من نأخذ أن نريد رأيكم؟ أموال

الجـيــش، تجهـيــز ـفــي بـهــا نـســتعين
أشبه وما الجند، رواتب ودفع والسلحا،

ونحن منها، لبد التي المصالح من ذلك
ّوا نواجه والشــام العراق بلد اجتاحا عد

يكـفـي ل الخزيـنـة ـفـي وما إلينا ووصل
ـلـــــه فـقـــــال الجـيـــــش لـعـــــداد

ـمـا أحـضـرت الـسـلم: إذا.عبد.بن.العز
الـمـراء وأحـضـر حريـمـك، وعند عندك

وضــربته الحرام، الحلي من عندهم ما
ًا سكة وـلـم الجـيـش ـفـي وفرقته ونقد
اطـلـب اـلـوقت ذلك في بكفايتهم، يقم
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فأحـضـر فل، ذـلـك قـبـل وأـمـا الـقـرض،
ـن عندهم ما كل والعسكر السلطان ـم

ـيخ وكان الشيخ، يدي بين ذلك ـه الـش ـل
ـــدهم عظـمـــة ل بحـيـــث وهيـبـــة عـن

ـتطيعون ـالفته يـس ـامتثلوا مـخ ـره ـف أـم
.)25(وانتصروا

وعرـفـت الـمـة تناقلته الموقف هذا
ـْن ـذي وأن وراءه، ـَم ـا حـفـظ اـل أموالـه

مالـهـا يؤـخـذ أو تغـلـب أن ـمـن وحماـهـا
. السلم.عبد.بن.العز هو حق بغير

* * *
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السابع المبحث

للواقع معايشته

المة جعلت التي المور أهم من إن
معايـشـة الـسـلم.عبد.ابن بالعز ترتبط

الواقع.

- الـسـلم.عـبـد.ـبـن.الـعـز يـكـن فـلـم
ً- الله رحمه الـمـة، هـمـوم عن  معزول

ـان بل وأوضاعها؛ ومشاكلها، يعـيـش ـك
ً ّول أول ـأ القتـصـادية، الـمـة مـشـاكل ـب

والجتماعية... والسياسية،

ـمـواقفه ـمـن ـسـبق مـمـا علمنا وقد
ــم ــان ـك ــة مـشــكلت يعـيــش ـك الـم

ـو ذلك إلى بالضافة ولكننا وهمومها، ـل
علـقـة لـهـا أن لوـجـدنا كتبه، إلى نظرنا
بالواقع. كبيرة
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الـسـلم.عـبـد.ـبـن.الـعـز أّن فـصـحيح
والـحـديث الفـقـه ـفـي كـتـب ـلـه ـكـانت

مــع ولكنه وغيرها، والتفسير والصول
ارتـبـاط لـهـا أـخـرى كـتـب له كانت ذلك

مثل: بالواقع

والمحغغن والبليِا الفتنكتاب: "
ـعــن فـيــه يتكـلــم " اـلــذيوالرزايِغغا

ذلك، أشبه وما عليها والصبر المصائب
بالمصــائب ـكــبيرة علـقــة لــه وـهــذا

الـمـة تعيـشـها ـكـانت اـلـتي والمشاكل
عصره. في
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ـاب وله ـمه: " كـت أهغغل ترغيِباـس
وقــد "،الشام سكنى في السلم

ّلَف الـصـليبيون اجـتـاحا لما الكتاب هذا أ
يحـــــاربون وبـــــدؤوا الشـــــام، بلد

ـلمين من كثير ففزع المسلمين، المـس
الـخـرى، المـصـار إـلـى يـفـّرون وبدؤوا

عاـلـج فكـيـف خلفـهـم، الشام ويتركون
المر؟ هذا العّز

ّلَف لقد ّـبـُت الذي الكتاب هذا أ ـبـه يث
ـــاول المـســـلمين، ـــم أن ويـح يجعلـه

يخرـجـون ول الـشـام بلد ـفـي يقيـمـون
المـصـار في المسلمين يحّث بل منها؛

إلــى النتقال على يحرصوا أن الخرى
ـة وسكناها الشام بلد ـداء ومدافـع الـع

فيها.
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"الجهاد أحكاماسمه: " كتاب وله
وـمـا وأحـكـامه الجـهـاد ـعـن فـيـه تكـلـم
ـهـو أـنـه إـلـى إـضـافة وفضله، به يتعلق

ـه ـان نفـس ـوم ـك ـاد يـق ـرة، بالجـه مباـش
ـارك ـه ويـش ـتى فـي ـه ـح ـي إـن ـدى ـف إـح
جـبـن مـصـر بلد التتار غزا لما المرات،

بالـسـلطان وـضـاقت عنـهـم مـصـر أهل
الـشـيخ فاستـشـاروا الرض وعـسـاكره

أـضـمن وأـنـا : اخرـجـوا فقال الدين عز
أـمـره، ـفـامتثلوا النـصـر الـلـه على لكم

جيشــه في  السلم.عبد.بن.العز وكان
ــت ّـب ــاس، يث ــع الـن ــاتهم، ويرـف معنوـي

حــتى حماســـهم، ويلهــب ويقــويهم،
وانتـصـر العـــداء عـلـى اـلـدائرة ـكـانت

المسلمون. 
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ّنف ومما الـسـلم.عـبـد.ـبـن.الـعـز ص
ـفـي كتـبـه ـمـا أيـًضـا، ـبـالواقع تعلق وله

ـاقش حـيـث ،)26(الفتاوى ـذه ـفـي ـن ـه
ــاوى ــض الفـت ــة القضـــايا بـع المتعلـق

بعصره.

 * * *
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الثامن المبحث

معـه العلمـاء تضـامن

ـن إن ـرز ـم ـوانب أـب ـي الـج ـاة ـف حـي
ـسـاعدت واـلـتي الـسـلم،.عبد.بن.العز

ـكـــانوا العلـمـــاء نـجـــاحه: أن عـلـــى
ـامنين ـه، متـض ـم مـع ـن فـل ـاء يـك العلـم

ـون ـد يقـف ـز عـن ـن.الـع ـد.ـب ـلم.عـب الـس
ّنا سرق ليقولوا: هذا وـهـذا الـضـواء، م

ًئا؛ لنا أبقى وما وفعل، فعل كان بل شي
ًدا العلمــاء ـ العلمــاء خاصــة واحــدة ـي

ذلك: على يدل ومما العاملين، العظيِغغغغغم عبغغغغغد موُقغغغغغف.
 معه:)27(المنذريِ
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المـام مـصـر: هـو فـي المفتي كان
الـعـز ـجـاء فلـمـا المنذري، العظيم عبد
المـنـذري: الـمـام قال السلم.عبد.ابن
الـعـز الـمـام يـكـن وـلـم أـفـتي كنت قد

ًدا، الفـتـاء منـصـب ـفـإن الن أما موجو
.)28(عليه متعين

88



سلطان
العلماء

 

الغغغغغديِن جمغغغغغال موُقغغغغغف.
 معه:)29(الحصيِريِ
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ـى الشام أمراء أحد غضب عندما عـل
ـز ـن الـع ـد ـب ـه الســلم، عـب مــن ومنـع

ــدريس، ــه وفـــرض الـت القامـــة علـي
الحـنـاف الفقـهـاء أـحـد ذـهـب الجبرية،

ـدين جـمـال وـهـو -وـكـان الحـصـيري اـل
ًها ًبا- إـلـى فقي قلعـتـه، ـفـي الـحـاكم مهي

فـقـال حـمـاره، عـلـى الباب عند ووقف
ـقـام دـخـل فلـمـا يدخل، الحاكم: دعوه

ـاكم ـه الـح ـه إلـي ّدمه بنفـسـه، وأنزـل ـ وـق
ّدره فـقـال بـعـده إل يأـكـل أن وأـبـى وـقـ

إـلـى ول طعاـمـك إـلـى جئت الشيخ: ما
َيْرـُسـم ـلـه فـقـال ـشـرابك، الـسـلطان: 

قال: ،)30(مرسومه نمتثل ونحن الشيخ
ـا ـذي ـم ـك حــدث اـل ـن بيـن ـام وبـي الـم
كذا، قال: حدث السلم؟.عبد.بن.العز

الفقـيـه: هذا فقال القضية، وذكر وكذا،
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فــي السلم.عبد.بن.العز كان لو والله
ـان الدنيا أقصى في أو الهند ـديًرا لـك ـج

فإنه إليك؛ يحضر أن في تسعى أن بك
ـك ـشـرف ـا ُأـّمـة تمـلـك أن ـل ـل فيـه مـث

أن فينبغــي الســلم،.عبــد.بــن.العــز
وأرـضـى ذـلـك، عـلـى فواـفـق تسترضيه

ـام ـفـي وجعله السلم.عبد.بن العز مـق
. )31(رفيع
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التاسع المبحث

الـرايـة؟ يحمــل من

الفـتـن أزمـنـة ـفـي خاـصـة الـمـة إن
نعيـشـه اـلـذي الـضـعف كـهـذا والضعف

زـمـن ـفـي ـكـان اـلـذي وكالضعف الن،
ْذ الـسـلم.عـبـد.ـبـن.العز ّلَط إ عليـهـا تـسـ
ة، من التتار ليبيون جه ن والص ة، م جه

ـداخلي والضــعف ـن اـل ـة ـم ـة، جـه ثالـث
ذلك. غير إلى والتمزق والتفرق

ـهـذه الـضـعف لحظات في المة إن
ً تـطـرحا يحـمـل اـلـذي ـهـو: ـمـن ـسـؤال
الراية؟
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ـة ـا الـم ـرة ـفـي كلـه ـد حـي ًدا ترـي ـ أـح
ـحـتى لـهـا؛ ويـقـول: أـنـا الراـيـة، يحـمـل
ـة تســير ـا، الـم ّلـه ـاء، ويســير ك العلـم
وراءه. والدعاة العلم، وطلب الرايِغغة يِحملغغوُن العغغّز شغغيِوُخ.

قبله: من

- رحـمـه الـسـلم.عـبـد.ـبـن.الـعـز إن
فيـهـم علـمـاء أـيـدي عـلـى  ترـبـى- الله
ّـلـم، فمنـهـم الـحـق، ـفـي وجرأة قوة تع

العلماء: هؤلء ومن سار، دربهم وعلى

:)32(عساكر بن الديِن فخر
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ـفـي عـسـاكر ـبـن اـلـدين فـخـر ـكـان
)33(بالقضاء يلزموه أن وحاولوا دمشق

ّـيـا عـسـاكر اـبـن وـكـان فرفض، ـفـي قو
ـق، ـتى الـح ـه ـح ـر إـن ـى أنـك ـاكم عـل ـح
الخـمـر الـنـاس يـضـّمن كان أنه دمشق

. )34(يتلفونها كانوا التي والمكوس

الحرستاني: الصمد عبد
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اـسـمه أيًضا: رـجـل العّز شيوخ ومن
ــد ــذا)35(الحرـســتاني الـصــمد عـب  وـه

فلّمــا أيًضــا، بالقضــاء ألــزم الرجــل
طريـقـة عـلـى ـبـه ـسـار القضاء ألزموه
إنه حتى الجادة، وعلى الصالح السلف

مجـلـس ـفـي ـكـان الـمـرات إـحـدى في
لــه قــدم خصــمان فجــاءه القضــاء،

ـثـم اـلـدرج ـفـي فجعلـهـا رقـعـة، أحدهم
لخصمه: وأنت وقال عندك؟ قال: ماذا

عندك؟ ماذا
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ك بعد حكم ثم اء ذل ّد حكمـه فج ضـ
ـفــّض ـثــم الرقـعــة، ـصــاحب الرـجــل
ـمـن خطـاب بـه ـفـإذا وقـرأه، الرسالة،

حكـم الـذي الرـجـل لـهـذا يشفع الحاكم
ـفـي تنـظـر أن ـلـه: ـحـاول يـقـول علـيـه،
ـفـأتلف مـعـه، الـحـق تجـعـل وأن أـمـره،

ـه كتاب غلب وقال: قد الكتاب، ذلك الـل
. )36(الرجل هذا
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ـشـــــيوخ ـمـــــن ـهـــــذا فـكـــــان
ـهـؤلء ـيـد وعـلـى السلم،.عبد.بن.العز

ّـلـم العلـمـاء الـسـلم.عـبـد.ـبـن.الـعـز تع
ـوة، دروس ـرة، والشــجاعة، الـق والغـي
المنكــر، عن والنهي بالمعروف والمر
الـعـز عزل حيث المناصب، في والزهد

ـع القضاء من نفَسه السلم عبد بن أرـب
وبين بينه مشكلة حدثت فكلما مرات،

القـضـاء ـعـن نفـسـه يـعـزل الـسـلطين
ــول ــالي ويـق ــه : ـم ــم ـب ــة! أنـت حاـج

نفـسـه يعزل ثم أحتاجه، ل ألزمتموني،
الرايِغغة يِحملغغوُن العغغّز تلميِغغذ.. )37(

بعده: من
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ــــــم ــــــى ـث ــــــى تلـق ــــــد عـل ـي
رـجـال ذـلـك بـعـد الـسـلم.عـبـد.بن.العز

وســاروا بعده، من الراية حملوا آخرون
هؤلء: ومن دربه على

:)38(العيِد دقيِق ابن

أرـبـع القـضـاء ـمـن نفَسه عزل الذي
ابن يقوم مشكلة حدثت فكلما مرات،
القـضـاء، ـعـن نفـسـه بعزل العيد دقيق

ــه ويقـــول: مـــالي ــم ـب حاجـــة! أنـت
ــوني، ــاجه، ل ألزمتـم ــم أحـت ــزل ـث يـع

.)39(نفسه
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ن حصل وقد ق لب د دقي ف العي موق
عـبـد ـبـنا الـعـز ـشـيخه لموـقـف مـشـابه
قلوون بن محمد السلطان فإن السلم،

ع أن أراد ال يجم ن الم اس م ل الن لج
ـشـبيه وـهـذا ـبـالقرض، وـلـو التتار حرب

عـبـد بن العز مع قبل من قطز فعله بما
ـبـن محـمـد الـسـلطان فجـمـع الـسـلم،
ـفـي بتأيـيـدهم ليحـظـى العلماء؛ قلوون

المر. هذا
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يمـكـن العـيـد: ل دقـيـق ابن له فقال
أن بـعـد إل الـنـاس من الموال تأخذ أن

والمراء، السلطين، من الموال تجمع
ـمـن ـلـه: إن ـقـال ـحـتى نـسـائهم، ومن

ـه جـهـز ـمـن أمرائـكـم ـتزف ابنـت إـلـى ـل
ــا، ــا وعمـــل زوجـه الجـــواهر، بحفلـه
ل الفاخرة، والحلي والللئ، ا وجع معه
ـم وإن والفضة، الذهب من الواني منـك

ـفـإذا ـبـالجوهر، زوجته مداس َرّصع من
إلى ننتقل تكف ولم الموال بهذه أتيت

الرعية.  أموال
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اـلـتي الـعـّز تربـيـة ـهـي القـضـية إذن
ّقاها أمـثـال: اـبـن ـمـن مـشـايخه ـِمـْن تل

ومن الحرستاني، الصمد وعبد عساكر
ّدى ثم ّلم المانة أ ـة وس ـمـن إـلـى الراـي

ـده ـابن بـع ـد دقـيـق ـك ـره العـي ـمـن وغـي
التلميذ.

* * *
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العاشر المبحث

العــز حيــاة من عظيمتان فائدتان

ـــــــم ـــــــديث وأخـت ـــــــن الـح ـع
- الـلـه - رحـمـه الـسـلم.عـبـد.ـبـن.العز
حياته. من مهمتين فائدتين بذكر

أن المـصـلحة ـمـن الفائدتان وهاتان
ــل يعرفهمـــا ــن ـك ــدرس ـم ــاة ـي حـي

ـز ـن.الـع ـد.ـب ـا الســلم،.عـب ـق وـم يتعـل
الـمـر ـفـي الجهادـيـة البطولية بمواقفه

المنكر. عن والنهي بالمعروف

للعلغغم الولغغى: طلبغغه الفائدة
الكبر: في
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ـالم هذا أن الناس بعض يظن قد الـع
ـصـغره، ـفـي العـلـم طـلـب ـقـد الجلـيـل

حيح غير وهذا د ص ان فق ً ك اهل أول ج
ّنه وـكـبرت أـمـره، وـهـذا تعـلـم، وـمـا ـسـ
يتعلموا. ولم كبروا لمن عبرة
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برد شديدة الليالي إحدى في ان ال ك
ا الـسـلم.عبد.بن.العز فـي بالليـل نائًم

الموي الجامع في زاوية -وهي الكلسة
ــي ــا ـف ــق- وبـه ــكن دمـش للطلب ـس

الليلة تلك في حينذاك- فاحتلم وللناس
ـاك وكانت بسرعة وذهب فاستيقظ، هـن

شــديدة المســجد طــرف فــي بركــة
متجـمـدة، ـكـانت لربـمـا ـحـتى اـلـبرودة،

ـع ـابه فخـل ـزل ثـي ـي وـن ـك ـف ـة تـل البرـك
حتى خرج ثم البارد، الماء في واغتسل

ـة، مرة ونام وذهب عليه، يغمى كاد ثانـي
فاستيقـــظ أيـًضـا، أخرى مرة احتلم ثم

الـسـبكي اـبـن وذكـــر ذلك، مثل وفعل
ـلـه حـصـلت أدري فقال: ما القصة هذه

ًثا؟ أو مرتين القضية ـمـرة ـكـل وـفـي ثل
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ـثـم الـبـارد المـكـان ـهـذا إلى يذهب كان
أغـمـي قيل: إـنـه حتى فيه، نفسه يرمي
ـمـن الثالـثـة أو الثانـيـة الـمـرة ـفـي عليه
ـتى وجلس رجع ثم البرد، شدة ـع ـح طـل

ـيطة إغفاءة َأغفى ذلك وبعد الفجر، بـس
ًدا وسمع الـنـوم: ـهـل ـفـي ـلـه يـقـول أح

العلــم؛ قال: أريد العمل؟ أو العلم تريد
العمل. إلى يقود العلم لن

التـنـبيه كـتـاب أخذ الصباحا أصبح فلما
ـحـتى علـيـه وجـلـس الشافعي، فقه في

العـلـم يطـلـب ـظـّل ذلك بعد ثم حفظه،
الـسـبكي- أعـلـم يـقـول -كما أصبح حتى
- ـجـل لـلـه التعبد كثير وكان زمانه، أهل
. )40(- وعل
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عنغغد الثانيِغغة: ثبغغات الفائغغدة
الممات:

ـانت إذا ـدة ـك ـى الفاـئ ـة الوـل متعلـق
حـيــاته وبداـيــة للعـلــم طلـبــه ببداـيــة

ـة، ـإن العلمـي ـدة ـف ـة الفاـئ ـق الثانـي تتعـل
حياته. بنهاية
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ـي ـة فـف ـاته، نهاـي ـا حـي ـرته ولـم حـض
ُرَب الوفـاة َق ُته، و ك وكـان مـو فـي ذل

يحب كان الذي بيبرس السلطان حكم
مات لما إنه حتى السلم، عبد ابن العّز

الشيخ موت اتفق ما الله إل إله قال: ل
أن بخـيـر لـيـس -أي: ـهـذا زمني في إل

فـجــاء زمـنــي-، ـفــي الـشــيخ يـمــوت
ـمـرض ـفـي العّز إلى بيبرس السلطان

ّـيـن أن مـنـه وطلب موته أولده أـحـد يع
ـد، ـمـن أـكـثر للعز وكان منصبه، في وـل
ـم طالب اللطيف أشهرهم: عبد من عـل

ـم العز: ما له فقال ،)41(له ومترجم فيـه
يصلح. من
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أمور ول مجاملت ليست فالمسألة
من فيهم ما أولدي الطريقة، بهذه تتم

ًـنـا، أعـيـن إنـمـا يصلح، برـجـل وـجـاء فل
يـصـلح اـلـذي ـهـو وقال: إنه أجنبي بعيد
المناصب. هذه بمثل الجدير وهو

ً العز ضرب وهكذا ـن للتجرد مثال ـع
النـفـس، ورغـبـات الشخـصـية المصالح

ّـكـد الـلـه وـجـه ابتـغـاء ـضـرورة عـلـى وأ
ـكـل ـفـي الـمـة ـصـالح ورعاـيـة تـعـالى،

الـمـوت، فراش على حتى وحين، وقت
عـنـد الثـبـات علـمـات ـمـن ـهـذا ولـعـّل

ـذا على الله فرحمة الممات، ـام ـه الـم
الجليل.
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* * *
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خـاتمــة

ْدُت ما فإنني وأخيًرا، عـــرض ـمـن َقَص
ـد.اـبـن الـعـز ســـيرة المتـعـة الـسـلم.عـب
ــط، ــة ول فـق ــة، الرواـي ــا التاريخـي وإنـم
ـنـدر إذا الـمـة أن وـهـو آـخـر أمًرا قصدت

ـا واقعـهـا ـفـي الرـجـال إـلـى تلتـفـت دائـًم
الرجال. هؤلء عن لتبحث الماضي؛

ـذه ـا الـمـة وـه تعـقـم وـلـن عقـمـت ـم
ً لـنـا تـخـرج أن النـسـاء أرـحـام ـمـن رـجـال
ـبـل وغـيـره؛ الـسـلم.عـبـد.بن.العز أمثال

تعالى. الله بإذن منه أفضل هم َمْن
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وأن دورـهـا، تـعـي أن المة على ولكن
المواـقـف ـهـذه لمـثـل نفـسـها بإعداد تبدأ

تكـون ما أحوج هي التي الصلبة الرجولية
طوـيـل تارـيـخ على مقبلة المة فإن إليها؛
م واللـه ا أعل ن، مـن فيـه يلقاهـا بم الفت

تكــون ما أحوج وهي والشدائد، والمحن،
ًا يكوـنـون اـلـذين الرـجـال إلى ـفـي نجوـمـ

المدلهمة. والفتن المظلمة الليالي

سيدنا على وبارك وسلم اللهم وصّل
أجمعين. وصحبه آله وعلى محمد
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لـبـن الشافعية طبقاتو ،)8/209( للسبكي الكبرى الشافعية طبقاتانظر: 1
.)2/110( شهبة قاضي

). 2/110( شهبة قاضي لبن الشافعية انظر: طبقات2
ترجمته. ستأتي3

الصــالح الملك حظايا من كانت التركية، خليل أم الله عبد بنت الدر شجر هي4
مقـتـل بـعـد المصرية الديار ملكت وقد خليل، ابنه له وولدت أيوب، الدين نجم
ّلمت باسمها السكة وُضربت زوجها، ابن أـشـهر. ثلـثـة ـمـدة المناشير على وع

.)17/352( والنهاية البدايةانظر: 

ـمـآثرو ،)1/465( الخلـفـاء تاريخو )،1/28( الثــار في: عجائب القصة انظر5
.)6/364( الزاهرة النجومو ،)2/93( النافة

َذ: لغٌة6 َب َذَب.  في َج .)2/165( العرب لسانَج
ـدري سعيد أبي ) عن889( ومسلم لفظه، ) وهذا956( البخاري أخرجه7 - الـخ

-. عنه الله رضي

ـــــه8 ـــــد أخرـج ـــــلم )،11150( أحـم ـــــذي )،49( ومـس  والترـم

شهاب. بن طارق حديث ) من5008( والنسائي لفظه، ) وهذا2172(

.)8/234( للسبكي الكبرى الشافعية طبقاتانظر: 9

ّدا حصينة الّشِقيف: قلعة قلعة10 ـمـن بانـيـاس ـقـرب الجـبـل، ـمـن كهف في ج
.)3/356( البلدان معجمدمشق. انظر:  أرض

َفد: مدينة11 ّلة عاملة جبال في َص جـبـال ـمـن وـهـي بالشام، حمص على المط
.)3/412( البلدان معجملبنان. انظر: 

الخطاـبـة ): وـلـي2/110( الشـافعية طبـقـات ـفـي ـشـهبة قاـضـي اـبـن ـقـال12
ًدا يلبس ولم الخطباء، بدع من كثيًرا فأزال بدمشق خطبـتـه؛ ـسـجع ول ـسـوا

لـهـم". ـيـدعو ـكـان بل الملوك على الثناء واجتنب مسترسلً، يقولها كان بل
اهـ. 

.)8/243( للسبكي الكبرى الشافعية طبقاتانظر: 13



عـبـد ـبـن الـعـز ـشـارك وـقـد )،2/110( شهبة قاضي لبن الشافعية طبقات14
أبو هؤلء من إسماعيل الصالح الملك على النكار في آخرين علماء السلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو  عـم

ّد حيث المالكية، شيخ الحاجب ابن المـلـك على النكار في الحاجب ابن اشت
/17( والنهاـيـة بيـتـه. انـظـر: البداـيـة وألزـمـه أطلـقـه ثم مدة الملك فاعتقله

251، 300.(

.)8/243( للسبكي الكبرى الشافعية طبقاتانظر: 15

.)8/211( الكبرى الشافعية طبقاتانظر: 16

.)8/212( الكبرى الشافعية طبقاتانظر: 17

.)8/211( الكبرى الشافعية طبقاتانظر: 18

ًقا السبكي وقال ،)8/217( الكبرى الشافعية طبقاتانظر: 19 هذه على تعلي
عنه". - ورضي الله - رحمه أحد، عن بمثله ُيْسَمع لم ما الواقعة: "وهذا

).3/41( القلم انظر: وحي20

.)8/215( الكبرى الشافعية طبقاتانظر: 21
-. عنه الله - رضي الخدري سعيد أبي حديث ) من49( مسلم أخرجه22

عـلـى ـيـدل : "ومـمـا)8/215( الـكـبرى الـشـافعية طبـقـات في السبكي قال23
ًدا يـبـايع ـلـم بـيـبرس الـظـاهر المـلـك عـنـدهم: أّن الرفيـعـة منـزلته ـمـن واـحـ
ّدمه أن بـعـد إل الـحـاكم والخليـفـة المستنصر الخليفة اـلـدين ـعـّز الـشـيخ تـقـ

القضاة. ثم السلطان، بعده ثم للمبايعة،

كثرة الظاهر الملك وشاهد القلعة، تحت الدين عز الشيخ جنازة مّرت ولّما
لّن المـلـك؛ ـفـي أـمـري استقّر خواّصه: اليوم لبعض قال معها الذين الخلق

ّني". الملك لنتزع عليه؛ للناس: اخرجوا يقول كان لو الشيخ هذا م

.)8/214( الكبرى الشافعية طبقاتانظر: 24

.)8/215( الكبرى الشافعية طبقاتانظر: 25
).2/111( شهبة قاضي لبن الشافعية انظر: طبقات26



ـوي عبد بن عبد.العظيم الدين زكي محمد أبو العلمة الحافظ المام هو27 الـق
الـكـثير، ): "ـسـمع17/378( والنهاـيـة البداـيـة ـفـي ـكـثير اـبـن ـقـال المنذري
ّنف فـيـه، أقراـنـه ـفـاق ـحـتى بالـحـديث وعـنـي وطـلـب، ورـحـل وـخـرج، وـصـ

ـة في الطولى اليد وله داود، أبي وسنن مسلم صحيح واختصر ـه اللـغ والفـق
ًيا حجة ثقة وكان والتاريخ، ًدا" .اهـ. توفي متحّر )هـــ. انـظـر:656( ـسـنة زاه

).4/1436( الحفاظ تذكرة

.)8/211( الكبرى الشافعية طبقاتانظر: 28

نصـر بـن عثـمـان بـن السيد عبد بن أحمد بن محمود الدين جمال المام هو29
ّـلـة إـلـى نسبة بالحصيري المعروف المحامد أبو البخاري يعـمـل ببـخـارى مح

ًنا كان الحصير فيها ّقه )هـ،546( سنة ولد بها، ساك ُبـَخـارى جماعة على وتف ب
ّية، ودرس الشام، قدم ثم الحديث، وسمع ُنور ّدث بال ـبـه وانتـفـع وأـفـتى وـحـ

إلـيـه وانتـهـت بروايتـهـا وانـفـرد الحـسـن ـبـن محـمـد مؤلـفـات وروى جماعة،
ً الدمـعـة، غزـيـر الصدقة كثير وكان حنيفة، أبي أصحاب رئاسة ًـهـا ـعـامل نزي

ًفا. توفي ـفـى المـضـية الـجـواهر)هـــ. انـظـر: 636( - ـسـنة الله - رحمه عفي
.155صا الحنفية طبقات

َذه. انـظـر: ـفـامتثله الـشـيء طلبت فارتسمه: إذا كذا له يقال: َرَسْمُت30 ّـفـ َن و
.)5/216( العرب لسان

.)8/237( الكبرى الشافعية طبقاتانظر: 31
بفخر الملقب عساكر بن الله هبة بن الحسن بن محمد بن الرحمن عبد هو32

ـمـن اـلـدين فخر الشيخ كثير: اشتغل ابن قال بدمشق الشافعية شيخ الدين
النيـسـابوري، مـسـعود اـلـدين قـطـب ـشـيخه عـلـى الـشـريف ـبـالعلم ـصـغره
الـسـمت. حـسـن اـلـذكر، ـكـثير وـكـان القـطـار، من إليه تفد الفتاوى وكانت
لـبـن والنهاـيـة سنة. انظر: البداـيـة وستون خمٌس وله )هـ620( سنة توفي
( النبلء أعلم وـسـير )،38/135( العيان ووفيات )،122-17/120( كثير

22/187.(

يـلـي أن وسأله جواره إلى وأجلسه أيوب بن بكر أبو العادل الملك استدعاه33
ـثـم تـعـالى، الـلـه أـسـتخير اـلـدين: ـحـتى فـخـر الشيخ فقال بدمشق، القضاء



َـهـّم امتـنـاعه، الـسـلطان على فشق ذلك، من امتنع ـلـه: فقـيـل ـيـؤذيه، أن و
).17/121( والنهايـة هذا. انظر: البدايـة مثـل بــلدك في أن الله احمد

).17/122( كثير لبن والنهاية انظر: البداية34
القـضـاة قاـضـي الحرـسـتاني ـبـن محـمـد ـبـن الـصـمد عـبـد اـلـدين جـمـال هو35

ًدا رأيت السلم: ما عبد ابن العز قال )هـ،520( سنة ولد بدمشق، ـه أح أفـق
):17/668( والنهاـيـة البداـيـة ـفـي ـكـثير اـبـن ـقـال الحرستاني. اهـــ ابن من

الله في تأخذه ل بالحق، وأقومهم القضاة أعدل من كان أنه واحد غير "ذكر
سنة. انظــر: وتسعون خمٌس وعمره )هـ614( سنة لئم". اهـ. توفي لومة

( النبلء أعــــلم وســــير )،8/196( للـسـبكي الـكـبرى الـشـافعية طبـقـات
18/80.(

).22/83( النبلء أعلم انظر: سير36
غـيـر القـضـاء ـمـن نفسه ): "عزل4/1481( الحفاظ تذكرة في الذهبي قال37

هـ. مرة". ا

القـشـيري مطـيـع ـبـن وـهـب ـبـن عـلـي ـبـن محـمـد الفـتـح أـبـو اـلـدين تـقـي38
)هــ،625( ـسـنة عبانـــش فـي وـلـد التصانيف صاحب الصعيدي المنفلوطي

"4/1481( الحـفـاظ ـتـذكرة ـفـي الذهبي قال ثّالمـحـد المجتـهـد الفقـيـه): 
ـكـثير العـلـم واـسـع زـمـانه أذكـيـاء ـمـن وـكـان ،السلم شيخ العلمة الحافظ
ـتـرى أن ّلَــق ،اًــورع ًاوـقـور اًساكن الشتغال على اّمكب ،للسهر اًمديم الكتب
)هـ.702( سنة صفر في - الله - رحمه توفي ". اهـ.،مثله العيون

"4/1481( الحفاظ تذكرة في الذهبي قال39 غـيـر القـضـاء من نفسه عزل): 
 ". اهـ.مرة

).8/213( للكبرى الشافعية انظر: طبقات40
)هـــ،628( ـسـنة ولد الفقيه، السلم عبد بن العزيز عبد بن اللطيف عبد هو41

ّقه الشيوخ، وقصد بنفسه الحديث فطلب ّيز والده، على وتف الفقــه في وتم
- الـلـه - رحـمـه حسنة. ـتـوفي معرفة والده تصانيف يعرف وكان والصول،
ـفـي: طبـقـات )هـــ. انظرترجمـتـه695( ـسـنة الخر ربيع شهر في بالقاهرة

قاـضـي لـبـن الشــــافعية وطبقات )،8/312( للســبكي الكبرى الشـافعية
).183 ،2/182( شـهبة
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