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  ھذا الرجل

  

عروف والنهي عـن    اء، إمام عصره بال مدافعة، القائم باألمر بامل       العلم شيخ اإلسالم واملسلمني وأحد األئمة األعالم، سلطان      {
ه مثله علما وورعـا  آر  منرأىير مثل نفسه وال  صدها، ملاقائق الشريعة وغوامضها، العارف مباملطلع على حقه املنكر يف زمان

  }وقياما يف احلق وشجاعة وقوة جنان

  التاج السبكي

  
العلـم مـن    برع يف املذهب وفاق فيه األقران واألضراب ومجع بني فنون. العلماء نالشيخ اإلمام العالمة وحيد عصره سلطا{

  }قيل إنه بلغ رتبة االجتهاد التفسري واحلديث والفقه واألصول والعربية واختالف أقوال الناس ومآخذهم حىت

  ابن قاضي شھبة

  
 }نكرعن املاً  باملعروف وناهيمراًآ  زاهداً ورعاً لإلسالم عاملاًشيخاًكان {

  الحافظ السیوطي

 
 ،الطلبة ودرس بعـدة مـدارس    وبرع يف املذهب ومجع علوما كثرية وأفاد...مصنفات حسان شيخ املذهب ومفيد أهله وله{

  } يستشهد باألشعارلطيفا ظريفاوكان ... إليه رئاسة الشافعية وقصد بالفتاوى من اآلفاق وانتهت

  الحافظ ابن كثیر

 
  }وجاللته ومتكنه يف أنواع العلوم وبراعته ى إمامتهالشيخ اإلمام امع علهو {

  اإلمام النووي 
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 مقدمة

احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل                
داً عبده ورسوله أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو     فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حمم              

  :كره الكافرون، وبعد

 وعند اشتداد اخلطب واضـطراب  . عصر من عصور اإلسالم من العلماء الدعاة الذين يأخذون بيد األمة يف ظالم الليل البهيم        مل خيلُ    
لعلم، وتقومي االعوجاج، ومواجهة الظلم، وتصويب اخلطأ، وقام العلماء األفذاذ        األمور، يقومون بواجبهم املقدس يف أداء األمانة ونشر ا        

والرائد . ذه السنة احلميدة؛ استشعارا للمسئولية، وتقديرا لألمانة، وإدراكًا لعظم دورهم باعتبارهم طليعة األمة، ولسان حاهلا، وروادها
 .ال يكذب أهله

 الرواد الصادقني، مل تشغلهم مؤلفام ووظائفهم عن اجلهر بكلمة احلق، وتبـصري النـاس،           ، واحد من هؤالء   والعز بن عبد السالم      
وحماربة البدع، ونصح احلكام، وخوض ميادين اجلهاد، حىت طغى هذا النشاط على جهدهم العلمي وهم املربزون يف علومه، واقترنـت     

وق إىل الناس جالل احلق وعظمة املوقف، وابتغاء رضى اهللا، دون نظـر  أمساؤهم مبواقفهم ال مبؤلفام، ومحل التاريخ سريم العطرة تس 
  .إىل سخط حاكم أو متلق حمكوم، فهو ينطق مبا يعتقد أنه الصواب واحلق، غري ملتفت إىل غضب هذا أو رضى ذاك

عاصر الدول اإلسالمية املنشقة الذي برز يف عصر احلروب الصليبية و         يف هذه الدراسة سوف نقف عند سرية هذا العامل الفقيه ااهد            
وكان له دور كبري يف ريادة الدعوة ملواجهة الغزو املغويل التتري والوقوف إىل جانب احلكـام                . عن اخلالفة العباسية يف عصرها األخري     

السلطان عز الدين الذي قاد قوات ) اململوكي( والوقوف خاصة جبانب السلطان قطز    -الذين قادوا املقاومة واحلرب الدفاعية ضد الغزاة      
  .أيبك

   إننا يف هذا الزمان يف أمس احلاجة إىل مثل هذه الدراسات اليت ترينا مواقف هؤالء العلماء الربانيني الذين لوال اهللا مث جهودهم ملـا                        
 وبعد الناس عن    قامت للدولة اإلسالمية قائمة بعد كل تلك اهلزائم اليت منيت ا بسبب ختاذل حكامها وصراعهم على الدنيا من جهة،                  

اإلسالم وغرقهم يف الشهوات واحملرمات، لعلها تكون تذكرة للعلماء يف زماننا ودافعاً هلم للقيام بالدور املطلوب منهم للنهوض ذه األمة 
  .من سباا، والعودة ا إىل أيام العز والنصر، ولن يصلح حال آخر األمة إال مبا صلح به أوهلا
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  السبب يف اختيار البحث

ننا يف هذا الزمان أحوج ما نكون لعلماء ربانيني مثل العز بن عبد السالم ومن على شاكلته من العلماء ااهدين الذي يكون هلم                       أ -١
 .دور يف إذكاء اجلهاد يف نفوس الشعوب خاصة، واخلروج باألمة من أعىت الظروف اليت تتعرض هلا عرب التاريخ

سات اليت خصصت للحديث عن سرية هذا العامل ااهد إال أن جوانب كـثرية مـن              على الرغم من توفر عدد من الكتب والدرا        -٢
 .سريته ال تزال غامضة ال بد من البحث عنها واالستفادة منها بأخذ العرب والفوائد من بعض مواقفها

نفسهم أن يكونوا قضاة ظهور مجاعة من املسلمني ممن حياولون تقسيم األمة وعلمائها وتصنيفهم إىل مجاعات ومذاهب، ممن رضوا أل -٣
ال دعاة فقاموا بالطعن يف هذا والتنقيص من مرتلة ذاك، ومل يفهموا أن اخلالف بني العلماء املسلمني أمر طبيعي، وأن كالً منـهم                       

 . وأنه إن كان خمطئاً يف بعض املسائل فلن ينقص من مكانته العلمية. يبحث عن احلق، وله رأيه الذي جيب أن حيترم

  
 البحثمنهجي يف 

االعتماد على املنهج التارخيي بقصد معرفة العصر الذي نشأ فيه الشيخ وأحوال املسلمني يف ذلك العصر وربط ذلك بواقعنا                    - ١
 .املعاصر

 . الرجوع إىل املقاالت احلديثة اليت حتدثت عن الشيخ باإلجياب أو السلب وتفنيد تلك املقاالت وبيان خلفيتها قدر اإلمكان - ٢
 .لشيخ ومؤلفاته ملعرفة طريقته يف الكتابة وأسلوبه يف التأليفالرجوع إىل كتب ا - ٣
 .الرجوع إىل كتب تراجم العلماء اليت ذكرت سرية الشيخ وجهوده العلمية والتربوية - ٤
 .اإلحالة إىل تلك املراجع لتوثيق بعض النصوص قدر اإلمكان - ٥
 .ختريج اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الواردة يف البحث - ٦
 

  حثخطة الب

  :ينقسم البحث إىل مقدمة، وأربعة فصول، وخامتة تشتمل على أهم النتائج، وأوجزها فيما يلي

  : وتشتمل على: املقدمة
  .مدخل وجيز ملوضوع البحث .١
 .بيان السبب يف اختيار البحث .٢
 .بيان منهج البحث .٣
 .سرد موجز خلطة البحث .٤
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  :ويشتمل على ثالثة مباحث: مالدولة اإلسالمية يف عصر العز بن عبد السال:  الفصل األول -١
  اخلالفة العباسية يف عصر العز بن عبد السالم:  املبحث األول١:١
  :اإلمارات احلاكمة يف ذلك الوقت:  املبحث الثاين٢:١

  دولة األيوبيني .١
 دولة املماليك .٢

  : وفيه ثالثة مباحث: العز بن عبد السالم يف مرحلة النشأة والطلب:  الفصل الثاين-٢
  مولده ونشأته : ث األول املبح١:٢
  تكوينه العلمي والتربوي:  املبحث الثاين٢:٢
  عقيدته ومذهبه الفقهي:  املبحث الثالث٣:٢

  :وفيه ثالثة مباحث: العز بن عبد السالم يف مرحلة العطاء والتدريس:  الفصل الثالث-٣
 الوظائف اليت شغلها يف الشام:  املبحث األول١:٣

  ه إىل مصرانتقال:  املبحث الثاين٢:٣
  مؤلفاته وجهوده العلمية:  املبحث الثالث٣:٣

  :وفيه ثالثة مباحث: صفاته وجهاده:  الفصل الرابع-٤
 جهاده وقوته يف احلق:  املبحث األول١:٤

  صفاته اخلُلُقية:  املبحث الثاين٢:٤
  وفاته:  املبحث الثالث٣:٤
  .وتشمل عرضاً ألهم نتائج البحث: خامتة البحث 
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 الفصل األول

 الدولة اإلسالمیة في عصر
 العز بن عبد السالم

  

 

  :متهيد

.  يف عصر مضطرب، هو زمن الضعف وااليار للدولة العباسية         العز بن عبد السالم   " سلطان العلماء "لقد عاش   
ور فقد مين العامل اإلسالمي يف القرون الثالثة اخلامس والسادس والسابع، بسلسلة من الفنت الداخلية واليت أدت إىل ظه

ونتيجة هلذه االنقسامات يف دولة . عدد من املمالك واإلمارات املنشقة عن اخلالفة العباسية يف خمتلف البالد اإلسالمية    
املسلمني تكالب عليها أعداؤها من صليبيني وتتار مغول، فاصطرع املسلمون مع بعضهم وضعفت نفوس الكـثريين                

  . ن العلماء عن احلق، واعتزل كثري منهم احلياة العامةحىت اتفق أحدهم مع العدو على أخيه، وسكت كثري م

يف حني قام العز بن عبد السالم بواجب اجلهاد دفاعاً عن اإلسالم، فأعاد لألذهان صورة مشرقة للعامل العامـل                   
  .ااهد الداعي إىل احلق، والقائم بأداء األمانة املناطة بأعناق العلماء

عز بن عبد السالم وموقفه من األحداث يف تلك احلقبة هو موضوع هذا الفـصل          حال الدولة اإلسالمية يف عصر ال     
  :الذي يتألف من املباحث التالية

 . احلالة السياسية للدولة اإلسالمية يف القرنني السادس والسابع اهلجريني: املبحث األول •
 .اإلمارات اإلسالمية اليت عاصرها العز بن عبد السالم: املبحث الثاين •
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 ث األولالمبح
الحالة السیاسیة للدولة اإلسالمیة في القرن السادس 

  والسابع الھجري
  

  :ميكن أن نلخص احلالة السياسية يف القرن السادس والقرن السابع اهلجري فيما يلي   

  : ضعف اخلالفة العباسية ) أوالً

قرن كانوا يف اجلملة على درجة ال بأس ا         ومع أن خلفاء هذا ال    . استمرت حالة الضعف والوهن الذي دب يف اخلالفة العباسية         - ١
من العدل والتقوى وحمبة الناس هلم، إال أنه مل يعد للخليفة السيطرة التامة على البالد اإلسالمية، بل كانت السيطرة لـسالطني                

يني والعبيديني، إضافة   الدويالت أو اإلمارات اإلسالمية كإمارة السالجقة واأليوبيني واملماليك والغزنويني واخلوارزميني والغور          
  .إىل دولة املرابطني ودولة املوحدين اللتني حكمتا املغرب

وكانت أكثر اإلمارات تدين بالوالء للخليفة العباسي وختطب بامسه كدولة السالجقة وآل زنكي واأليوبيني واملرابطني، بينمـا                  - ٢
لعباسي عليها كدولة املوحدين يف املغرب، ودولـة        كانت بعض اإلمارات تعد نفسها دولة مستقلة وال تعترف بسلطة اخلليفة ا           

 . العبيديني يف مصر
  

  :احلروب واخلالفات الداخلية) ثانياً

شهد هذان القرنان موجات من الرتاع املتكرر بني اخلليفة وهذه اإلمارات، مع أن أكثر هذه اإلمارات كانت ختطـب باسـم                      - ١
 .اخلليفة، وتعلن له الوالء

رتاعات و احلروب بني اإلمارات اإلسالمية، واليت يكون يف بعضها طرفا الرتاع أخوين أو من أسرة                كما شهد وقوع كثري من ال      - ٢
 . بعد موت صالح الدين األيويب واضطراب األمور بني أبنائه وبني أخيه العادل وتفرق مشلهم ) ٥٨٩( واحدة، كما حدث سنة 

  .ألثر يف انتصار أعدائها من املغول، والقضاء على اخلالفة اإلسالميةإن اخلالفات اليت حدثت بني املسلمني أنفسهم كان هلا أكرب ا - ٣
فخرب يف ) الناصر لدين اهللا( ويف القرن السابع زاد الضعف يف اخلالفة العباسية بتويل خليفة قبيح السرية يف رعيته ظاملاً هلم، هو            - ٤

بغداد بعد وفاته لقمة سائغة للمغول حىت سقطت على يد مما جعل . أيامه العراق، وتفرق أهله يف البالد، فأخذ أمواهلم وأمالكهم
  .هـ، وانتهت بذلك اخلالفة العباسية٦٥٦هوالكو عام 
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  :التوتر بني السنة والشيعة ) ثالثاً 

مل يزل التوتر قائماً يف هذه الفترة بني السنة والشيعة، لكن حدته خفت نسبياً بعد أن كسرت شوكة الشيعة وزالـت دوهلـم                        - ١
لبويهيني واحلمدانيني والسامانيني، وبقيت هلم دولة واحدة سقطت يف النصف الثاين من القرن السادس وهي دولـة                 املتعددة كا 

  . العبيديني يف مصر
 هـ عنـدما هلـك      ٥٦٧دولة العبيديني هذه نشأت يف املغرب، مث توسع ملكهم حىت استولوا على مصر، وسقطت يف سنة                 ( - ٢

شريكوه وابنِ أخيه صالحِ الدين األيويب على مصر، مث تويل صالح الدين احلكم مبصر،              العاضد آخر خلفائهم بعد استيالء أسد       
  ).وأمره بأن تعود اخلطبة للخليفة العباسي

النصريية والدرزية واحلشيشية، والذين استوىل الفرجنة مبساعدم    : كما ظهرت كذلك بأرض الشام فئات أخرى من الشيعة مثل          - ٣
  .خذوا القدس الشريفعلى ساحل الشام بكامله حىت أ

  

  :األعداء من خارج الدولة اإلسالمية ) رابعاً  

   إن أشد أعداء الدولة اإلسالمية يف عصر العز بن عبد السالم الصليبيون الزاحفون من الغرب، والتتار الذين زحفوا مـن الـشرق،                      
فانقضوا على املسلمني وقادوا احلملة تلو احلملة كلمـا  مستغلني ضعف الدولة العباسية، وكثرة الفنت واالنقسامات يف الدولة اإلسالمية   

  .سنحت هلم الفرصة لالستيالء على معاقل املسلمني ومدم

 هـ بدعوة من الكنيسة قام فيها الصليبيون بأبشع أنواع اجلـرائم البـشرية   ٤٨٩ فقد قادوا محالت عسكرية انطلقت يف عام   :الصليبيونأما   .١
 . احلمالت الصليبيةم ضد املسلمني، وأطلقوا عليها اس

استمرت هذه احلمالت طوال القرنني السادس والسابع اهلجري، ومتثلت يف سبع محالت متعاقبة على فترات زمنية، حىت انتهت بانتصار دولة                    
 .هـ٦٩٠املماليك املسلمة، وخروج الصليبيني من آخر معقل هلم هو عكا سنة 

خرية وكان له دور بارز فيها، خاصة يف احلملة السابعة، واليت أفىت خالهلا بتحرمي التعامـل   لقد عاصر العز بن عبد السالم احلمالت اخلمس األ        
  .فكانت هذه الفتوى سبباً يف عزله عن اخلطابة واعتقاله، مث خروجه من الشام مهاجراً إىل مصر. مع الصليبيني وبيع السالح هلم

 . ن الصليبيني، فعلوا يف املسلمني ما مل تفعله أمة من األمم فقد كانوا قوة ال تقل يف وحشيتها ع:املغول التتاروأما  .٢
أما خطرهم فقد بدأ بغزوهم لبالد املشرق اإلسالمي يف اية القرن السادس اهلجري، وسيطرم على بالد ما وراء النهر، وتدمريهم     

العباسية واالستيالء عليها، وإسقاط اخلالفة عاصمة اخلالفة ) بغداد(ملدن إسالمية عريقة هناك، مث استمرار زحفهم حىت وصوهلم إىل         
  . هـ، وارتكاب أبشع اجلرائم فيها، وممارسة أنواع اإلبادة والتخريب٦٥٦العباسية سنة 
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واستمر التتار يف هجمام واستيالئهم على بالد املسلمني إىل اية القرن السابع اهلجري حينما متكن املسلمون من القضاء علـيهم    
عد أن وحدوا كلمتهم وجاهدوا يف اهللا حق اجلهاد، حتت قيادة أبطال من أمراء وحكام املـسلمني، ومبعاونـة                   وطردهم، وذلك ب  

الذي كان له دور بارز يف احلث على اجلهاد والنفرة يف سبيل اهللا، وأبلى  -العز بن عبد السالم أمثال -جمموعة من العلماء الربانيني
  .عاركبالء حسناً يف أكثر من موقف يف تلك امل

ولكن من املالحظ أنه مع كل تلك . هذه هي حالة الدولة اإلسالمية يف زمن العز بن عبد السالم، وهذا هو وضع البالد املسلمة عامة               
التحديات والصعوبات اليت واجهتها هذه األمة، إال أن اهللا كان يهيئ هلا بني احلني واآلخر أمراء صاحلني وقادة شجعاناً ربانيني يقفـون   

ام تلك اهلجمات بشجاعة، وحيافظوا على حصن األمة اإلسالمية منيعا قروناً من الزمان، فتحققت فيهم بشارة الرسول صلى اهللا عليه            أم
  ".ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم:" وسلم

ا الشام ومصر يف ذلك الزمن وعاصرمها العز بـن عبـد   استكماالً للصورة ال بد من احلديث عن الدولتني اإلسالميتني اللتني حكمت       
  .السالم، ومها دولة األيوبيني ودولة املماليك

  

  

  المبحث الثاني
  اإلمارات اإلسالمیة التي عاصرھا العز بن عبد السالم

    

 فترة ضعفها بعد وفاة صـالح  لقد عاصر العز بن عبد السالم يف نشأته وبداية حياته العملية دولة األيوبيني يف مصر والشام وذلك يف      
وكان العز معارضاً لكثري من مواقف ملوكها       . الدين األيويب وتنازع أبنائه على احلكم مع عمهم امللك العادل، والذي انتهى بسقوطها            

  .السياسية ألسباب شرعية

قد كان مؤيداً هلا وناصـراً خاصـة يف      مث بعد ذلك عاصر دولة املماليك يف مصر والشام وذلك يف بداية تأسيسها ويف أوج قوا، و                   
  . ولكن تأييده هلا مل يكن على إطالقه وإمنا كان مرتبطاً مبدى التزام حكامها جلانب احلق والعدل. جهادها ضد الصليبيني والتتار
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  ):٦٤٨ -هـ٥٦٩(دولة األيوبيني : أوالً

ولقد كان صالح الدين    . هـ٥٦٩ وذلك يف عام     صالح الدين يوسف بن جنم الدين أيوب      مت تأسيس الدولة األيوبية على يد        - ١
األيويب حسن السرية قوياً شجاعاً استطاع فور توليه السلطة توحيد اجلبهة اإلسالمية وتقويتها، مث مواجهة الصليبيني ومواصـلة                

  .اجلهاد ضدهم لطردهم من أرض املسلمني

ولعل . بة الصليبيني وصد العديد من احلمالت الصليبية وإفشاهلالقد كان لأليوبيني بقيادة صالح الدين األيويب دوراً مهماً يف حمار - ٢
هـ واليت انتصر فيها صالح الـدين،   ٥٨٣املشهورة سنة   "حطني"من أبرز جهود هذا القائد البطل حماربته للصليبيني يف معركة           

، وعقد صلحاً "بيت املقدس"ها، وحرر مث انطلق على إثر هذا االنتصار حنو املدن الساحلية فاستعاد       . وهزم الصليبيني هزمية نكراء   
  .مع الصليبيني، فعاش املسلمون بعد ذلك يف رخاء طوال حياة صالح الدين

فقـام  . ، دب الضعف والفرقة باأليوبيني، مما شجع الصليبيني على شن محالت صليبية أخرى    ٥٨٩وبعد وفاة صالح الدين عام       - ٣
سليمهم املدن اإلسالمية، مثل القدس وغريها لضمان مساعدم ضد إخوم          بعض السالطني األيوبيني باالستنجاد بالصليبيني وت     

  . وأبناء إخوم مما أدى إىل ضياع كل ما أحرزه أسالفهم من انتصارات يف مقابل ملك الدنيا الزائف

لطان لقد حدثت هذه اخليانات يف وجود العز بن عبد السالم الذي مل يستطع السكوت عليها؛ فتصدى لإلنكـار علـى الـس         - ٤
مث أفىت العز بتحرمي إعانـة الـصليبيني، وعـرض    . وانسحب مع بعض العلماء اآلخرين من اجليش ومعهم عدد كبري من الناس          

  .بالسلطان يف اخلطبة مما أدى إىل عزله عن اخلطابة واعتقاله

يه املماليك بقيادة الظاهر استمرت احلمالت الصليبية على الشام ومصر حىت متكنت من إضعاف األيوبيني يف الوقت الذي ظهر ف  - ٥
اعتمد عليهما يف تصريف شـؤون الدولـة        ) ملك األيوبيني يف مصر   ( بيربس وقطز بعد أن كان امللك الصاحل جنم الدين أيوب           

  .واجليش، وشاركوا يف صراعه مع الصليبيني

هـ ٦٤٨هت بذلك الدولة األيوبية عام بعد وفاة امللك الصاحل توىل احلكم بعده ابنه توران شاه الذي قتل على يد املماليك، وانت          - ٦
 .بعد أن صدوا الصليبيني عن بالد املسلمني وأبلوا بالء حسناً يف محاية مقدسات املسلمني فجزاهم اهللا عن األمة خرياً

  
  ):هـ٩٢٣ -هـ٦٤٨(دولة املماليك : ثانياً

ني توران شاه ومماليك والده أيوب، فـاجتمع  هـ بعد أن وقع اخلالف ب٦٤٨أما عن تأسيس دولة املماليك فقد كان يف بداية عام      - ١
اليت قامت بتعيني األمري اململوك عـز       ) وهي مملوكية األصل  (املماليك على توران شاه وقتلوه، مث ولوا عليهم زوجة أبيه شجر الدر             

  .الدين أبيك قائداً للجيش ونائباً هلا، مث تزوجته وتنازلت له عن امللك، ولقب بامللك املعز
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 امللك لعز الدين أبيك، بقي يف احلكم سبع سنني مث قتل على يد املماليك، وقرروا أن يتوىل احلكم نيابة عنه ابنه املنصور                       وملا استقر  -٢
  .فتوىل األمور نيابة عنه كبري األمراء سيف الدين قطزعلي بن املعز الذي كان طفالً صغرياً كثري اللعب 

  . وجاءت األخبار بزحف التتار إىل الشام ومصرهـ، ٦٥٦وخالل فترة املنصور هذا سقطت بغداد عام  - ٣

وأمام هذا اخلطر العظيم قام سيف الدين قطز نائب املنصور جبمع العلماء والقضاة ملناقشة األزمة، ووقع االتفاق على خلع امللـك                      - ٤
  .الصغري املنصور ومبايعة قطز بامللك ، فلُقّب بامللك املظفر سيف الدين قطز 

كاً استطاع أن جيمع املماليك ويوحد كلمتهم حىت أصبحوا قوة واحدة هبت ملالقاة أقوى جيش يف ذلـك                  لقد كان قطز قائداً حمن     - ٥
  .هـ٦٥٨ عام "عني جالوت"الوقت هو جيش املغول يف املعركة الشهرية 

هؤالء العلماء  بدأ قطز حيشد احلشود وجيهز اجليش، ويستعني بالعلماء يف احلث على اجلهاد والنفرة يف سبيل اهللا، وكان على رأس                     - ٦
 الذي أظهر دوراً بارزاً يف هذه املعركة وقد كانت له مرتلةٌ كبريةٌ عند املماليك فاستجابوا لـه عنـدما     اإلمام العز بن عبد السالم    

وشاء اهللا أن ينتصر اجليش اإلسالمي ويلحق هزمية منكـرة       . أمرهم بتجهيز اجليش من أمواهلم بدالً من فرض الضرائب على الناس          
وطارت األخبار بانتـصار  . ل الذين ظنوا أم اجليش الذي ال يغلب مث تتبعوهم يف باقي مدن الشام حىت خلصوها من أيديهم  باملغو

  .املسلمني وانكسار التتار، فابتهج املسلمون يف األمصار، وبدأ التتار يفرون من بالد الشام خوفاً من انتقام املسلمني

 الذي قام بأمر هام وهو إعادة اخلالفة للمسلمني، بإعادة املستنصر باهللا الظاهر بيربسحلكم بعد معركة عني جالوت قتل قطز وتوىل ا - ٧
هـ، وعم الفـرح بـالد      ٦٥٩أمحد عم املستعصم باهللا الذي قدم إىل مصر بعد أن كان معتقالً يف بغداد، فبايعوه يف رجب سنة                   

  . ون ثالث سنوات ونصف بال خليفةاإلسالم بعودة اخلالفة رمزِ الوحدة اإلسالمية بعد أن ظل املسلم

  .استمر حكم املماليك حىت دب اخلالف يف آخر عهدها وسقطت على يد العثمانيني يف القرن العاشر اهلجري - ٨

ولقد كـان  . هذا هو العصر الذي عاش فيه العز بن عبد السالم وهاتان مها الدولتان اللتان عاصرمها، وهذا هو حال األمة يف زمانه  - ٩
السالم يف حياته مثاالً للعامل ااهد الذي يتصرف حسب الوقائع واألحوال؛ فلم يأخذ موقفاً واحداً من احلكومات اليت العز بن عبد 

حكمت املسلمني يف ذلك الوقت، وإمنا اختلفت مواقفه حسب األحداث؛ فعندما جيد خمالفات شرعية وخيانة باملسلمني يعلن الرباءة 
دة إىل اهللا، وعندما يرى من احلاكم وقوفاً عند حدود اهللا وشرعه يكون مثاالً للرجل املطيع إلمامه،      من تلك األفعال ويدعو إىل العو     

هكذا كان العز بن عبد السالم وهكذا كانت سياسته . وعندما يدعو الداعي إىل اجلهاد يكون يف أول اجليش حمرضاً وداعياً وجماهداً
 .ال خياف يف اهللا لومة الئممثل أي عامل رباين يزن األمور مبيزان الشرع و
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  الفصل الثاني

 العز بن عبد السالم
)في مرحلة النشأة والطلب(  

  

  

  :  متهيد

 أحد كبار مشاهري أعالم األمة من العلماء العاملني النجباء، الذين نذروا أنفسهم      -رمحه اهللا تعاىل  –يعد العز بن عبد السالم         
عنت الكبري، ولكنهم مع كل ما أصام رفضوا أن يهادنوا أو يـساوموا علـى               للجهر بكلمة احلق، وحتملوا يف سبيل ذلك ال       

موقفهم، وقد بذلت الدنيا أمامهم بكل ما فيها من جاه ومال وسلطان، إال أن ذلك كله مل يعدل عنـدهم جنـاح بعوضـة              
  .ليستحق أن حيوهلم عما يعتقدون أنه احلق

فراد العز بن عبد السالم بترمجة مستقلة، ولكنهم ذكروه يف ثنايـا كتـب      ومل يعىن السابقون وال املعاصرون من الكتاب بإ    
لذلك فإن معرفة تفاصيل حياته مل تكن باألمر اليسري خاصة       . الفقهاء واألعالم، ويف كتب التاريخ العام وكتب تواريخ البلدان        

  .يف فترة نشأته وطلبه للعلم

 البـن  "طبقات الشافعية "و لليونيين، "وذيل مرآة الزمان" لسبكي،  ل"طبقات الشافعية الكربى":    من أهم مصادر ترمجته   
  .البن كثري" البداية والنهاية"و للصفدي، "الوايف بالوفيات"وقاضي شهبة، 

  .   يشتمل هذا الفصل على جوانب من حياة العز بن عبد السالم يف مرحلة النشأة وطلب العلم

 أصله ومولده ونشأته: املبحث األول •
 .تكوينه العلمي والتربوي: ثايناملبحث ال •
 مذهبه الفقهي وعقيدته: املبحث الثالث •
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  المبحث األول
  أصلھ ومولده ونشأتھ

  

  :أصله ونسبه : أوالً

 هو أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن بن حممد بن مهذّب السلمي املغريب األصل، دمـشقي                         -  
  .شافعي املذهباة، املولد، مصري الوف

   :شهرته وألقابه:ثانياً

  .اشتهر باسم العز بن عبد السالم -

  .)بائع األمراء(و ،)بسلطان العلماء(لقب و -

  :مولده: ثالثاً

  ).هـ٥٧٨(وقيل ) هـ ٥٧٧( سنة العز بن عبد السالم يف دمشق ولد -

  :نشأته: رابعاً

كان أبوه عبد السالم فقريا جهد الفقر، وكان جيوب األسواق حبثا           لقد فتح العز بن عبد السالم عينيه على حياة احلرمان، حيث             -
وحني شب الطفل صحبه أبوه ليساعده يف بعض األعمال الشاقة كإصالح الطرق ومحل األمتعة، وتنظيف أمام حمالت            . عن عمل 
 . ن يطعمه أو يؤويهولكن مل يستمر هذا احلال طويالً بسبب وفاة األب وبقاء الولد املسكني يتيماً ال جيد م. التجار

بعد وفاة األب مل جيد الصيب يف نفسه القوة على القيام باألعمال الشاقة اليت كان يؤديها أبوه، ومل جيد مكانا يأوي إليـه، حـىت       -
توسط له شيخ فاضل للعمل يف اجلامع األموي، فأحلقوا الصيب يساعد الكبار يف أعمال النظافة، ويف حراسة نعال املصلني وأهـل         

 .قات اليت يتركوا عند أحد أبواب اجلامع، ومسحوا له بأن ينام الليل يف زاوية بأحد دهاليز اجلامع، على الرخاماحلل
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  :بداية طلبه للعلم: خامساً

مل يستطع العز بن عبد السالم أن يطلب العلم يف الصغر لرقة حاله وفقره، ولكنه كان يبيت يف املسجد األموي ويعمـل فيـه،                         -
 العلم والطالب الذين يدرسون فيها ممن هم يف سنه أو أصغر منه، ويتمىن أن يكون معهم، ولذلك كثرياً ما كـان                      فيشاهد حلق 

حياول مساع الدروس، ورمبا يتسلل أحياناً إىل إحدى حلق العلم ليستفيد منها فيمنع ويطرد لعدم استكمال الـشروط الالزمـة                    
ه باجلامع وهو الفخر ابن عساكر صاحب حلقة الفقه الشافعي وهو يبكي لعدم          إىل أن رآه ذات يوم الشيخ الذي أحلق       . لالنضمام

  . السماح له باالنضمام إىل احللقة، فطيب الشيخ خاطره، ووعده أن يتعهده حىت ينهي تعليمه
. فقة الصيبوأخذه الشيخ إىل مكتب ملحق باملسجد وأوصى بأن يتعلم القراءة والكتابة واخلط وأن حيفظ القرآن، وتعهد الشيخ بن -

 أقبل العز على الكتب يف شغف عظيم، وحفظ القرآن، وأتقن القراءة والكتابة واخلط احلسن، وعوض ما فاته مـن سـنوات                -
  .الدرس

ومرت أعوام، واطمأن الشيخ فخر الدين إىل أن الصيب قد أتقن حفظ القرآن وجوده، وإىل أنه قد أصبح حيذق القراءة والكتابـة             -
يخ بأنه سيضم إىل الطالب الذين حيضرون حلقته، ودفع إليه مبا يعينه على شراء ثوب صاحل حلضور حلقات خبط مجيل، فبشره الش

  .العلم
  :مث حدثت للعز يف تلك الليلة حادثة فتحت له الباب إىل طلب العلم، هذه احلادثة يرويها السبكي يف طبقاته فيقول -
مـن  » زاوية«يشتغل إال على كرب، وسبب ذلك أنه كان يبيت يف كالسة            كان الشيخ عز الدين يف أول أمره فقريا جداً، ومل            "  -

وعـاد فنـام   . الربكة فحصل له أمل شديد من الربد فقام مسرعاً ونزل يف. جامع دمشق، فبات فيها ليلة ذات برد شديد فاحتلم
يا : به وملا صحا مسع نداء يهتف. الربدوملا طلع منها أغمي عليه من شدة . أبواب اجلامع مغلقة فاحتلم ثانية فرتل يف الربكة، ألن

وأصبح الفىت عز الدين، روى لشيخه ابن ". إىل العمل العلم، ألنه يهدي:  فقال عز الدين ابن عبد السالم أتريد العلم أم العمل؟
ك أن ـب  وهذا النداء هاتف من السماء يـأمر . لقد بلغت مبلغ الرجال «: وقال الشيخ له  . عساكر ما كان من أمر تلك الليلة      

  .»نفسك للعلم
وعاد العز إىل الشيخ بعد ثالثة . يف الفقه الشافعي، وأعطاه أسبوعني مهلة ليحسن قراءته واستيعابه   » التنبيه«وأعطاه الشيخ كتاب     -

   ١ .فضمه الشيخ ابن عساكر إىل إحدى حلقه! أيام وقد استوعب الكتاب وحفظه عن ظهر قلب
كانت متأخرة، إال أن اهللا عوض العز خرياً وبارك يف وقته وعقله فأدرك ما فاته من سنوات هذه كانت بداية طلبه للعلم وهي وإن  -

 . الدرس
  

                                                
  لعبد - ًال یذكر قصة حیاة العز بن عبد السالم  من كتاب  بعنوان أئمة الفقھ التسعة المقال كام ) com.qudsway.wwwعن موقع (  للسبكي - طبقات الشافعیة الكبرى -  1

  ١٩٨٥-  دار العصر الحدیث للنشر والتوزیع- الرحمن الشرقاوي 
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 المبحث الثاني
 تكوینھ العلمي والتربوي

  

، وإمنا ابتدأ العلـم يف سـن    بسبب ظروفه املعيشية الصعبة    العز مل يطلب العلم صغريا مثل أقرانه      رأينا يف املبحث السابق كيف أن       
حلقات الدرس وأكب على العلم بشغف وم ومهة عالية، فحصل يف سنوات قليلة ما يعجز أقرانه عن حتصيله يف  انتظم يفلكنه  .متأخرة

   :أما خطوات تلقيه للعلم فكانت على النحو التايل. سنوات طويلة

  :طلبه للعلم يف دمشق:  أوالً

ي حاضرة من حواضر العلم تزخر بالعلماء ومتوج فيهـا احلركـة            كانت دمشق منذ العصر األمو     يف دمشق حيث     تعليمهالعز  تلقى   -
   .العلمية، ويقصدها العلماء من الشرق والغرب

 وذكرنا يف املبحث السابق كيف كانت البداية عندما أعجب أحد الشيوخ األفاضل يف اجلامع األموي بنجابته وذكائه واهتمامه بالعلم -
وأقبل العـز  .  يتعلم القراءة والكتابة واخلط وأن حيفظ القرآن، وتعهد الشيخ بنفقة الصيبفأخذه إىل مكتب ملحق باملسجد وأوصى بأن      

  .على الكتب يف شغف عظيم، وحفظ القرآن، وأتقن القراءة والكتابة واخلط احلسن، وعوض ما فاته من سنوات الدرس

 القرآن، ويطلعه على ما يكتب يف اللوح الصفيح  وكان كلما لقي شيخه على باب اجلامع سأله عن حاله، فيسمعه الصيب ما حفظ من-
وأعجب الشيخ ابن عساكر مبا يبدو على العز من خمايل النجابة والذكاء، وحسن ترتيله للقرآن، وأعجب بـصفة                  . من اآليات الكرمية  

  .خاصة ببشاشة الصيب على الرغم من فقره الطاحن

 الصيب قد أتقن حفظ القرآن وجوده، وإىل أنه قد أصبح حيذق القـراءة               ومرت أعوام، واطمأن الشيخ فخر الدين بن عساكر إىل أن          -
والكتابة خبط مجيل، فبشره الشيخ بأنه سيضم إىل الطالب الذين حيضرون حلقته، ودفع إليه مبا يعينه على شراء ثوب صـاحل حلـضور                       

  .حلقات العلم

ونصحه أن يتقن علوم اللغة من . ، ويف احلديث وأصول الفقه وضمه الشيخ إىل حلقته، ونظم له حضور حلقات أخرى يف اللغة وآداا-
  .حنو وصرف وأن حيفظ الشعر ويدرسه ليحسن فهم نصوص القرآن
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 ولزم عز الدين شيخه ابن عساكر، وتعلم منه الفقه الشافعي، وكان الشيخ زاهداً ورعاً واسع املعرفة كثري الصدقات، خطيبا، الذعا،                     -
   .ياء، وكان مرحا متألق الظرف، فتأثر تلميذه عز الدين ونقل عنه كثرياً من خصاله وسجاياهوهو يف الوقت نفسه شديد احل

  :انتقاله إىل بغداد: ثانياً

ومسع عز الدين أن يف العراق شيخاً عنده من علم احلديث ما ليس عند غريه يف دمشق فحمل متاعه وزاده وزواده وسار إىل بغداد                        
  .ومل ميكث فيها طويالً مث عاد من جديد إىل دمشق.. . ك الشيخ وحفظ عنه احلديثهـ، وجلس إىل ذل٥٩٧فوصلها سنة 

  : عودته إىل دمشق وتأثره بالصوفية: ثالثاً

  عندما عاد العز بن عبد السالم إىل دمشق كانت الصوفية قد انتشرت من جديد يف البالد اإلسالمية وتبناها شخص تـسمى باسـم                       
وفية ولبس خرقة التصوف زهداً، مما جعل الكثريين يتأثرون ا ومنهم العز الذي ر ؤالء وأحواهلم،                ، ونشر األفكار الص   ١السهروردي

ورته بصفة خاصة شخصية السهروردي اجلديد، فلزمه على الرغم من نصيحة شيخه ابن عساكر، ولبس عز الدين خرقة التصوف عاما 
اجلديد، حىت إذا علم ما عنده، عاد إىل أستاذه ابن عساكر يلتمس عنـه علـوم   أو بعض عام ملتمساً علم احلقيقة على يد السهروردي         

  .الشريعة من جديد

  :نباهته وذكاؤه: رابعاً

اهللا رزقه الفهم العميق والذكاء اخلارق فأعانه ذلك على إتقـان   على الرغم من أن العز بن عبد السالم بدأ طلب العلم متأخراً إال أن   -
 فأصبح من علماء عصره التفسري وعلوم القرآن وتلقي احلديث وعلومه، وحتصيل اللغة واألدب والنحو والبالغةالفقه واألصول، ودراسة  

  ).بسلطان العلماء(حىت لقب 

 وبلغ مرتبة عالية يف الفقه واألصول، والفهم الشامل حلقائق الشريعة اإلسالمية ومقاصدها، واإلحاطة بروح اإلسالم إحاطة قلّما تتأتى -
  .، حىت وصل مرتبة االجتهادإلنسان

  .على حتصيل العلم الكثري وهضمه وإدراك مسائله  كما أن كرب سنه وذكاءه أعاناه-

                                                
 ١٨ قصة السھروردي وبدایة ظھورعقیدتھ، وتأثر العز بن عبد السالم بھ ستأتي كاملة في المبحث الثالث من ھذا الفصل ص - 1
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 ولقد كان العز شغوفاً بتعلم كل شيء طاحماً إىل معرفة كل جديد، فلم يقتنع مبا نال من علم، لذلك تعود أن يغشى مكتبة اجلـامع                          -
عارف، وقد كشفت له تأمالته ودراسته يف آثار السلف أن كل املعارف اإلنسانية تعني على فهم األموي يقرأ فيها كل ما يقع عليه من م

القرآن الذي كان حيب أن يشتغل بتفسريه، ولكنه شعر أن الوقت مل حين بعد، وأن عليه أن يستوعب الكثري من العلوم حىت جيسر على                     
  .العمل بالتفسري وهو مطمئن الضمري

  :أشهر شيوخه: خامساً

البارعني يف فنون العلم، وقد  منتجعاً للعلماء من الشرق والغرب نظراً لتوسطها، فاجتمع فيها جهابذة العلماء  كانت دمشق يف عصره- 
الصايف الفياض وتأثر بأخالقهم الفاضلة وسلوكهم يف احلياة فانصقلت مواهبه،  تردد عليهم شيخنا العز بن عبد السالم، فنهل من علمهم

  .ته اجلامعة بني الفقه واألصول والتفسري واللغةشخصي ومتيزت

وقرأ األصول على الشيخ  ،  تفقه على الشيخ فخر الدين بن عساكر      " : وأشهر شيوخ العز ذكرهم السبكي يف طبقات الشافعية بقوله         - 
فظ أيب حممد القاسم بـن  ، ومسع احلديث من احلاوعبد اللطيف البغدادي، والقاضي عبد الصمد احلرستاين وغريهمسيف الدين اآلمدي  

  .١"عساكر

  : أما تراجم أهم شيوخه-

 املتكلم كان حنفيا مث انتقل إىل مذهب األصويل الفقيه اآلمدي  أبو احلسن على بن أىب على حممد امللقب بسيف الدين:ياآلمد -١
العز بن  وقال عنه تلميذه .٢ هجرية٦٣١ توىف رمحه اهللا تعاىل سنة  أصول األحكاميفاإلحكام كتاب  ، وأشهر مؤلفاتهالشافعي

 ).ما علمت قواعد البحث إال من السيف اآلمدي، وما مسعت أحداً يلقي الدرس أحسن منه:(عبد السالم
 

كـان  . منصور فخر الدين بن عساكر أبو. هو عبد الرمحن بن حممد بن احلسن بن هبة اهللا الدمشقي :فخر الدين بن عساكر -٢
كان فخر  .هـ٥٧١: ت) شيخ اإلسالم اإلمام املؤرخ احلافظ علي بن عساكر بن أخيهو ا ( .هشيخ السادة الشافعية بزمان

هو أول من درس باملدرسة العذراوية اليت أنشأا الـست    . التدريس فيهما  الدين بن عساكر يتردد بني القدس ودمشق ويتوىل       
 . بنت أخي صالح الدين األيويب،شاهنشاه بن جنم الدين أيوب عذراء بنت

                                                
  ٢٩٤ عبد الكریم عثمان ص- ومعالم الثقافة اإلسالمیة -٨ ص -المؤلف في مقدمة كتابھ شجرة المعارف واألحوال ترجمة - 1
  ١٣ تحقیق الشیخ عبد الرزاق عفیفي ص –) اإلحكام في أصول األحكام( ترجمة المؤلف منقولة من مقدمة كتابھ - 2
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 هو قاضي القضاة خطيب دمشق عماد الدين أبو الفضائل عبد الصمد بن حممد بن ايب الفضل    :د الصمد احلرستاين  القاضي عب  -٣
درس وأفىت وناظر وويل القضاء من جهة امللك العادل، مث عـزل            . بن علي األنصاري اخلزرجي احلرستاين الدمشقي الشافعي      

 .١ هـ٦٦٢تويف سنة . ة ومست حسنوكان ذا علم وجاللة وتصوف وديان. ودرس بالغزالية

  .هو أبو حممد القاسم بن احلافظ الكبري علي ابن عساكر حمدث دمشق ومؤرخها  :أيب حممد القاسم بن عساكر -٤

 هـ ودرس فيهـا األدب  ٥٥٧يف بغداد سنة  هو موفق الدين أبو حممد عبد اللطيف البغدادي، ولد :عبد اللطيف البغدادي -٥
 . 629 ويف أواخر حياته عاد إىل دمشق وحلب حيث تويف سنة.  واحلساب، والفلكوالفقه، والقرآن، واحلديث،

  :أشهر العلوم اليت برع فيها: سادساً

  وكعادة السالكني يف دراسة العلوم اللغوية والدينية، فقد درس الشيخ العلوم العربية والدينية مبختلف فنوا وأنواعها من حنو وبالغة 
  : ا عن كبار األساتذة يف ذلك العصر، ومن أشهر العلوم اليت ألف فيهاوحديث، وهذه العلوم أخذه

  . وألف كتاباً كان عبارة عن جمموع ما يلقي من الدروس يف التفسري:التفسري -١

  .وله مؤلفات عديدة.  ومسعه من أيب حممد القاسم بن احلافظ الكبري علي بن عساكر حمدث دمشق ومؤرخها:احلديث -٢

 .  فخر الدين بن عساكرامودرسه على اإلم: الفقه -٣

 .وأخذه عن العامل الثقة سيف الدين اآلمدي وعبد اللطيف البغدادي، والقاضي عبد الصمد احلرستاين: األصول علم -٤

 . وعلوم اللغةالنحو والبالغة  -٥

لك من خالل وذ). العلم الذي يتكلم عن اهللا وصفاته وأمسائه( واستوعب العز كل ما تركه السلف يف علم الكالم :علم الكالم -٦
 . تردده على مكتبة اجلامع األموي

 . وألف فيها كتباً عديدة:السرية والتصوف وفضائل األعمال -٧

ويف املبحث التايل سوف نفرد عقيدته ومذهبه الفقهي باحلديث لكثرة ما ورد .   هذه هي أهم العلوم اليت برع فيها العز بن عبد السالم
  .فيها من القيل والقال

  

                                                
  ٢٥ ص-١٧ ج - الذھبي- سیر أعالم النبالء- 1
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 المبحث الثالث
  عقیدتھ ومذھبھ الفقھي

  

  :مذهبه الفقهي: أوالً

كان العز بن عبد السالم شافعي املذهب، ألن هذا املذهب كان مشتهراً يف ذلك الزمان يف بالد الشام، كما أن السلطان صالح                       -
  .  الدين األيويب اعتنق املذهب الشافعي فألزم به الناس

 :يقول ابن كثري يف البداية والنهاية عن العز -
كان العز بن عبد السالم شافعي املذهب، وبرع رمحه اهللا يف املذهب وفاق فيه األقران واألضراب، ومجع بني فنون العلم           " 

من التفسري، واحلديث والفقه واألصول، والعربية وغريها حىت بلغ رتبة االجتهاد، وانتهت إليه رئاسة الـشافعية، وأفـاد       
  .١"من اآلفاقودرس بعدة مدارس بدمشق وقصد بالفتاوى 

ولكن مهما يكن حظه من الفقه، فقد كان داعية إىل التجديد، عدواً للتقليد يعيب على أتباع املذاهب جتمدهم عند مذاهبهم حىت  -
 :وكان يقول هلم. حني يبدو هلم اخلطأ يف بعض الفروع أو األصول

  ؟ "إننا مل نؤمر بتقليد الصحابة فكيف نقلد األئمة أصحاب املذاهب "

ك فهو وإن كان نفسه شافعياً يف األصل لكنه مل يتقيد باملذهب الشافعي، وخالفه وأخذ بغريه أو اجتهد رأيـه بقـدر مـا        لذل -
 .استطاع، وبقدر ما مسحت له ظروف عصره

 :قال السيوطي عن اجتهاده أنه -
  .٢"كان يف آخر عمره ال يتعبد باملذهب، بل اتسع نطاقه، وأفىت مبا أدى إليه اجتهاده" 

    :عقيدته: اًثاني

لقد كان العز بن عبد السالم سنياً صحيح العقيدة من أئمة أهل السنة واجلماعة كما أفادت كتب األعالم اليت ذكرته، وكما يظهر يف          
؟ فهل كان العز صوفياً. العز تصوفكما ذهب بعض مؤرخي املتصوفة إىل أن . مؤلفاته، وإن كان ذكر يف بعض الكتب أنه كان أشعرياً

  اذا عن أشعريته؟وم
                                                

  ٢٦٤ ص-١٣ ج -نھایة البدایة وال- 1
  ٣٩٥ص – عبد الكریم عثمان - معالم الثقافة اإلسالمیة- 2
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 : العقيدة١العز بن عبد السالم أشعري -١
هذا الفقيه الذي ألف الكتب على مذاهب أهل (  لقد تبين العز املذهب األشعري، والسبب يف ذلك أنه أعجب بأيب احلسن األشعري 

  ).»حىت دخلوا يف أقماع السمسم«السنة ورد على املعتزلة يف كل مقوالت علم الكالم 

ب العز بن مبجهود األشعري حني وقف يف وجه املعتزلة ودافع عن السنة باحلجة واملنطق يف الوقت الذي مل تنفـع الطـرق             لقد أعج 
األخرى اليت قام ا علماء السنة كاعتزاهلم أو إيثارهم السكوت؛ ذلك عندما كان املعتزلة قد ذهبوا إىل أن العقل هو أساس احلكم بالقبح 

، إىل أن الرسول ليس هو النيب الذي )وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال(احلرام، وذهبوا إىل تفسري اآلية الكرمية واحلسن، وتبني احلالل و
وامهم أهل السنة بالكفر، ورفضوا أن يتكلموا يف العقائد باألدلة العقلية، وهامجوا املنطق والفلسفة، حىت جاء . يرسله اهللا، ولكنه العقل 

تعان باملنطق والفلسفة يف الكالم عن العقائد، ودافع عن السنة بأدلة املعتزلة، ومل يعتمد على النصوص وحدها ، فاسأبو احلسن األشعري  
فأعجب العز ذا كله، واعتنق عقيدة األشعري، كما أعتنقها من قبل . يف كالمه عن العقائد، وإمنا أعمل العقل، ليناور املعتزلة بأسلحتهم

 عليها الشافعية واملالكيـة     ولقد شاعت عقيدة األشعري فاجتمع    . ة والرأي مهما ختتلف مذاهبهم الفقهية     أكثر املستنريين من أهل السن    
  .وفضالء احلنابلة كما قال الشيخ عز الدين بن عبد السالم فيما بعد٢فية واحلن

 خيرجه من دائرة أهـل الـسنة        ومهما يكن من تبنيه بعض أقوال األشاعرة يف مسائل الكالم والصفات فهذا ال يطعن يف الرجل، وال                
فهو أحد أعالم أهل السنة واجلماعة الذين استفاضت املعرفة باستقامة منهجهم يف أصـول الـدين         . واجلماعة، وال حىت يقلل من شأنه     

  .وفروعه، وقد أقر له املوافق واملخالف باإلمامة، وطار ذكره يف اآلفاق

  :العز بن عبد السالم والصوفية -٢

                                                
 المذھب األشعري انتشر في ذلك العصر بسبب تبنیھ في أغلب مدارس الدولة اإلسالمیة كالمدرسة النظامیة في بغداد، ومدرسة نیسابور - 1

باإلضافة إلى اعتماد جمھرة من العلماء . یوبي ونور الدین زنكيالنظامیة إضافة إلى تبنیھ من بعض أمراء المسلمین كصالح الدین األ
الموسوعة المیسرة للمذاھب : المصدر (-علیھ، وبخاصة فقھاء الشافعیة والمالكیة المتأخرین أمثال العز بن عبد السالم والنووي وغیرھما

  )٩٠  ص-١واألدیان المعاصرة ج

 )النووي، واإقاضي عیاض، وابن حجر العسقالني، والباقالني، وغیرھم كثیراإلمام :(  من األعالم الذین تبنوا األشعریة- 2
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 الصويف الشيعي ١السهروردي العز مل يكن صوفياً مبعىن الكلمة ولكنه تأثر بالصوفية يف فترة من حياته، ذلك أنه عاصر حمنة        احلقيقة أن 
، الذي حكم عليه باإلعدام يف عهد السلطان صالح الدين األيويب لتمسكه بأفكاره الكفرية وعدم تنازله عنها،                 ٢فكرة اإلشراق صاحب  

  .العز عند هذه احلادثة صبياً يف العاشرة من عمره فتأثر كثرياًفحبس حىت مات صرباً وكان 

 وملا كرب العز كانت أفكار السهروردي انتشرت يف دمشق وحلب واصطك الناس فيه بني مستنكر ومعارض ولكن أفكار السهروردي          
فكاره يف اإلشراق، ولـبس     هذه راجت وانتشرت يف أماكن العلم، حىت ظهر يف دمشق رجل آخر تسمى باسم السهروردي، وأذاع أ                

وأخذ يشرح أفكار عن النور والفيض اإلهلي، وتبعه        » اهللا نور السموات واألرض   «: خرقة التصوف، ومضى يف الطرقات يهتف بالناس      
  .قوم لبسوا خرق التصوف، وأطلقوا كلمات يف األسواق وندوات العلم، كلمات مكثفة حتمل رموزاً كثرية

 ورته بصفة خاصة شخصية السهروردي اجلديد، فلزمه - وكان ذلك يف بداية حياته العلمية-ء وأحواهلم   فبهر الشاب عز الدين ؤال    
على الرغم من نصيحة شيخه ابن عساكر، ولبس عز الدين خرقة التصوف عاما أو بعض عام ملتمسا علم احلقيقة على يد السهروردي                    

  .٣اكر يلتمس عنه علوم الشريعة من جديداجلديد، حىت إذا علم ما عنده، عاد إىل أستاذه ابن عس

 عاملاً –رمحه اهللا تعاىل –والذي يظهر منها أنه مل يكن ذلك التابع الذي ال يدري ما يفعل بل كان .!!   هذه هي قصة الشيخ مع الصوفية
ر من شخصيته أنه حيب دائمـا الـرد   وحىت لو تأثر بشيخ لزهده فال يعين هذا أنه تبىن أفكاره أو دعا إليها بال بصرية، وإمنا يظه             . فقيهاً

العلمي باملنطق ويتعلم الشيء قبل أن حيكم عليه ويرفضه، ولذلك فإن ذهابه إىل السهروردي كان بسبب شغفه وحبه لـتعلم العلـوم                      
  . يف ذلك الزمان، حىت إذا علمها واكتشف شذوذها تركها وعاد إىل شيخهةاملوجودة واملنتشر

                                                
صاحب مدرسة اإلشراق الفلسفیة التي أساسھا الجمع بین آراء مستمدة من ) ٥٨٧-٥٤٩( ھو شھاب الدین أبو الفتوح محیي الدین بن حسن - 1

یة في صورتھا األفالطونیة الحدیثة ومذھبھا في الفیض والظھور دیانات الفرس القدیمة ومذاھبھا في ثنائیة الوجود وبین الفلسفة الیونان
المستمر، ولذلك اتھمھ علماء حلب بالزندقة والتعطیل والقول بالفلسفة اإلشراقیة، مما حدا بھم أن یكتبوا إلى السلطان صالح الدین األیوبي 

الموسوعة المیسرة لألدیان : المصدر (-)یاكل النوروھ(، )حكمة اإلشراق(محضرًا بكفره، وزندقتھ فأمر بقتلھ لردتھ، ومن كتبھ، 
  )٢٥٩ ص-١ج–والمذاھب 

وفكرة اإلشراق تعني . وھي الفیض اإللھي الذي تشرق بھ قلوب الصالحین فیحصلون المعرفة الذوقیة مع المعرفة العقلیة:  وفكرة اإل شراق- 2
  ).نور السموات واألرضاهللا : (أن النور أساس كل الموجودات، اعتمادًا على اآلیة الكریمة

المقال كامًال یذكر قصة حیاة العز بن عبد السالم  نقًال عن كتاب  : على االنترنت ) com.qudsway.www(  ھذه القصة منقولة عن موقع-3
    ١٩٨٥-ر والتوزیع دار العصر الحدیث للنش-  لعبد الرحمن الشرقاوي -بعنوان أئمة الفقھ التسعة
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فقد كان بعض التصوف يف عصر الشيخ هروباً من الواقع، وكان الشيخ . الف طبيعة الشيخ عز الدين  ومن جهة أخرى فإن التصوف خي
فقد ظل يواجه عصره ويقاوم مفاسده ويصك اتمع مبواقف رائعـة،           . من أشد الناس جسارة يف مواجهة الواقع، وأنشطهم إىل تغيريه         

يفرضون بالقول واملوقف والسرية قيماً شريفة فاضلة على جمتمع متتهن فيـه            وكان إىل كل ذلك زاهداً من أولئك الزهاد العظام الذين           
  !الفضائل ويشقى به الشرفاء

   ومهما يكن من أمر الشيخ فقد كتب يف التصوف وشرح أحوال الصادقني من املتصوفة، ودافع يف شعر له عن مساع األذكار وأناشيد     
  . الصوفية يف حلقات الذكر

تجاهل تياراً جيتاح العصر، ولكنه رد التصوف إىل أصوله النبيلة يف جماهدة النفس لتتطهر من اهلوى فال متتلـئ إال            وما كان ميكنه أن ي    
  .باحلقيقة ونور احلق، وتناضل يف سبيل اخلري وتعمر الدنيا باحلب والعدل واجلمال واحلرية

  

نصفه بأنه كان صوفياً حىت ال يفهم أنه كان متبنياً شطحات   هذه هي قصة الشيخ مع الصوفية؛ فعندما نتحدث عن عقيدته ال جيوز أن          
كل ما يف األمر هو أنه كان زاهداً حمباً للعبادة مال إىل الزهاد يف فترة من حياته، ومل تترك هذه الفترة أثراً                      . الصوفية وأفكارها املنحرفة  

  .مضلالً على أفكاره كما يظهر يف كتبه فيما بعد
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  الفصل الثالث

  بد السالمالعز بن ع
  )في مرحلة التدریس والعطاء(

  

  

  :متهيد

  

   بعد أن أى الشيخ حتصيله العلمي اجته إىل التدريس واإلفتاء يف دمشق، ولكن بسبب قوته يف احلق وعدم اونه مع 
قل مث عمل بالتصنيف فترك وراءه مصنفات . اخلطأ اضطر إىل ترك الشام والذهاب إىل مصر ليقوم بواجبه الديين هناك

  .أن يكون هلا نظري

  :   جهوده العلمية هي موضوع هذا الفصل الذي ينقسم إىل املباحث التالية

  

 الوظائف اليت شغلها العز بن عبد السالم يف الشام: املبحث األول •
  العز بن عبد السالم يف مصر:املبحث الثاين •
 مؤلفاته وجهوده العلمية: املبحث الثالث •
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  المبحث األول
  ي شغلھا العز بن عبد السالم في الشامالوظائف الت

  

عندما كرب الشيخ العز بن عبد السالم وأمت دراسته وحتصيله العلمي يف دمشق وبغداد عاد مرة أخرى إىل دمشق واستمر فيهـا، مث                      
  :اشتغل بالوظائف التالية

  : اشتغاله بالتدريس: أوالً

  .ريه من الشيوخ يف جامع دمشق، حىت أجازوه للتدريس   مل يكد ينتهي من الدراسة على شيخه الفخر بن عساكر، وغ

يعلم الطالب الفقه وأصول الفقه على . مث نقل إىل مدرسة أعلى.  وعني مدرسا بدمشق، يقرئ الطالب القرآن، ويعلمهم القراءة والكتابة
  .وهو املذهب السائد إذ ذاك يف كل البالد اليت حكمها صالح الدين. املذهب الشافعي

اس يف ندوات دمشق شيخاً متوسط الطول، يسخر مما يلقى، مرحاً ضاحك السن، عليه مع ذلك وقاره، عذب احلـديث،                     وعرف الن 
خفيض الصوت إذا تكلم، جهري الصوت إذا أنفعل أو خطب، نظيف الثوب، ال يرد سائالً،  فإذا مل جيد ما يتصدق به اقتطع جزءاً من                         

  !عمامته ودفع به إىل سائله

املدرسـة الـشبلية،   :  التدريس وإلقاء الدروس يف مساجد دمشق ويف بيته، ويف املدارس اليت كانت تتعهدها الدولة، مثل     اجته العز إىل    
واملدرسة الغزالية بدمشق، وكان يف الشيخ حب للدعابة وميل إىل إيراد امللح والنوادر يلطف ا درسه وينشط تالميذه الذين أعجبـوا                    

كاره املتدفقة وأسلوبه البارع، وسرعان ما طار صيت العز، وطبقت شهرته اآلفاق، وقصده الطلبة من كل                بطريقته، وبعلمه السيال وأف   
  .١مكان

  :اشتغاله باخلطابة يف اجلامع األموي: ثانياً

                                                
   مقال على موقع إسالم أون الین على االنترنت - أحمد تمام-العز بن عبد السالم - 1
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صـفاء  ومل يكن التدريس فقط ميدانه احملبب، وساحته اليت يرمي بأفكاره فيها، ويلتقي بالصفوة من تالميذه، ميدهم بقبس علمـه، و                   
فبعد أن عاش فترة من حياته . روحه، وإخالص نفسه، ويقدم الصورة واملثال ملا ينبغي أن يكون عليه العامل القدوة من االلتزام واالنضباط

  .١) هـ٦٣٧(أضاف إىل ذلك جماالً أرحب بتوليه اخلطابة يف اجلامع األموي بدمشق سنة يف دمشق اشتغل فيها بالتدريس ، 

  ا بارعا، ميلك أفئدة السامعني بصوته املؤثر، وكالمه املتدفق، وإخالصه العميق، ومل يكن يؤثر استخدام السجع املفرط كما                 وكان خطيب
كان يفعل أقرانه، وال يدق مثلهم بالسيف اخلشيب على أعواد املنابر، وال يرتدي السواد، وإمنا كان فيه سالسة ويسر، يبتعد عن التكلف 

لطيب شغاف القلوب، فيعمل فيها ما ال تعمله عشرات الدروس واملواعظ اخلالية من الروح، الفقرية مـن                 يف الكالم، ويصيب حبديثه ا    
  .العاطفة

  

  :خالفه مع السلطان الصاحل إمساعيل ومغادرته دمشق: ثالثاً

يف اخلطابة سوى سنة    مل يستمر     توىل العز اخلطابة يف اجلامع األموي يف عصر امللك الصاحل إمساعيل األيويب حاكم دمشق، ولكنه                
وكان مثن ألنه بعد فترة من توليه اخلطابة قام امللك الصاحل بالتحالف مع الصليبيني على قتال ابن أخيه الصاحل أيوب حاكم مصر، . تقريبا

 لـسالح هذا احللف أن سلّم هلم صيدا وشقيف وصفد، ومل يكتف الصاحل إمساعيل بتصرفه الشائن وإمنا مسح هلم بدخول دمشق لشراء ا    
  . لقتال املسلمني يف مصروالطعام

صعد املنرب وخطب يف النـاس خطبـة   ومل يكن الشيخ ليسكت عن خطأ أو يسمح بتجاوز يف حق األمة، أو تفريط يف ثوابتها؛ ف    
جلامع األموي   مث أعقب ذلك خبطبة مدوية يف ا       .بعد أن ثبت أنه يستخدم يف حماربة املسلمني       ة،  أفىت حبرمة بيع السالح للفرجن    عصماء، و 

 وكان ذلك مبثابة إعالن للعصيان العام وقال يف .قبح فيها اخليانة وغياب النجدة واملروءة، وذم ما فعله السلطان وقطع الدعاء له باخلطبة          
اللهم أبرم أمر رشد هلذه األمة يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر باملعروف وينهى فيه                  ": آخر خطبته 
  .مث نزل "عن املنكر

وما كان من الصاحل إمساعيل إال أن أقدم على عزل الشيخ اجلليل عن اخلطابة واإلفتاء، وأمر باعتقاله، مث فك حبسه بعد مدة خوفًا                       
  .من غضبة الناس وألزمه بيته، ومنعه من اإلفتاء

                                                
   المصدر السابق - 1
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  : العز يف بيت املقدس: رابعاً

يقدم على اخليانة بنفس راضية، فقرر اهلجرة إىل بلد ميارس فيها دعوته، أيقن الشيخ صعوبة احلركة مع حاكم يفرط يف احلقوق، و         
 من دمشق إىل جهة بيت املقدس، فأرسل إليه الصاحل إمساعيل رسوالً من             فخرج .ويدعو إىل اهللا على بصرية، عايل اجلبني، مرفوع اهلامة        

 االعتذار للملك، ويعود إىل ما كان عليه، فذهب الرجل إىل           بطانته وطلب منه مالطفة العز ومالينته بالكالم احلسن، و أن يعرض عليه           
ليس بينك وبني أن تعود إىل منصبك وأعمالك وزيادة على ما كنت عليه، إال أن تأيت وتقَبِّل يـد الـسلطان ال غـري،                        : العز وقال له  

 إمساعيل يدي فضالً عن أن أُقَبِّلَ       يا مسكني، واهللا ما أرضى أن يقَبِّلَ امللك الصاحل        : "فضحـك العز وقال قولته املشهورة    
فما كان من امللك إال أن أمر حببسه حىت  ".يده، يا قوم أنا يف واد، وأنتم يف واد آخر، احلمد هللا الذي عافاين مما ابتالكم به  

  .١جاءت اجليوش املصرية املنتصرة فحررته

  :تالميذه: خامساً

  :  روى عنه وأخذ منه الكثري، منهم

املعروف كأبيه وجده بابن دقيق العبد قاض  حممد بن على بن وهب بن مطيع أبو الفتح تقي الدين القشريي :ق العبدالشيخ ابن دقي .١
  ويل. وتعلم بدمشق واإلسكندرية مث بالقاهرة، وانتقل إىل قوص،من منفلوط مبصر  أصل أبيه.من أكابر العلماء باألصول جمتهد

 . هجرية٧٠٢رمحه اهللا تعاىل سنة  توىف. )أحكام األحكام يف احلديث(صانيف منها له ت.  هجرية٦٩٥املصرية سنه  قضاء الديار
  ).سلطان العلماء( بن عبد السالم وهو الذي لقب العز

 .٢وآخرون وأبو حممد الدمياطي. )هـ٧٢٩ (  املتويف عام.ابن الفركاح .٢
  
  
  

                                                
  البنھ الشیخ محمد عبد اللطیف حكایة عن أبیھ العز الدین بن عبد السالم– إیضاح الكالم فیما جرى للعز بن عبد السالم في مسألة الكالم- 1

 ٨ ص -مؤلف في مقدمة كتابھ شجرة المعارف واألحوال ترجمة ال- 2
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  المبحث الثاني
  العز بن عبد السالم في مصر

  

ز بن عبد السالم إىل مصر وقد كان فيها ملكاً صاحلاً استقبله عند وصوله استقباالً حـسناً وأكرمـه،       بعد مغادرته الشام اجته الع     -
  . وفوض إليه قضاء مصر وخطابة اجلامع العتيق

 عاش يف مصر حىت انتهت الدولة األيوبية، وجاءت دولة املماليك وعاصر الظاهر بيربس الذي كان جيل الشيخ العز بن عبد السالم -
  :أما أهم األحداث اليت شهدها يف مصر. هي، ويعرف مقداره، ويقف عند أقواله وفتاووحيترمه

  

  :الوظائف اليت اشتغلها يف القاهرة يف عصر األيوبيني: أوالً

واستقبله الصاحل أيوب مبا يليق به من اإلكرام والتبجيل، واله اخلطابة          ) م١٢٤١=  هـ   ٦٣٩(وصل الشيخ إىل القاهرة سنة      عندما  
وبـاقي  القاهرة ب، وعينه يف منصب قاضي القضاة، واإلشراف على عمارة املساجد املهجورة )اجلامع العتيق (ع عمرو بن العاص   يف جام 

مصر، وهي األعمال اليت تناط اآلن بوزارة األوقاف، لكنها كانت تسند يف ذلك الوقت إىل القضاة؛ ألمانتـهم ومكانتـهم الدينيـة                      
  .واالجتماعية

  :راءبيعه لألم: ثانياً

قبل الشيخ اجلليل منصب قاضي القضاة ليصلح ما كان معوجا، ويعيد حقًا كان غائبا، وينصف مظلوما، ومينع احنرافًا وبيال، فلـم          
يكن يسعى إىل جاه وشهرة، ويف أثناء قيامه بعمله اكتشف أن القادة األمراء الذين يعتمد عليهم امللك الصاحل أيوب ال يزالون أرقاء مل                       

هم صفة العبودية، واملعروف أن امللك الصاحل أكثر من شراء املماليك وأسكنهم جزيرة الروضة واعتمد عليهم يف إقامة دولته                   تذهب عن 
  .ويف حروبه، وهؤالء املماليك هم الذين قضوا على الدولة األيوبية يف مصر وأقاموا دولتهم اليت عرفت بدولة املماليك

 تثبت واليتهم ونفاذ تصرفام العامة واخلاصة ما مل يحرروا، فأبلغهم بذلك، مث أوقف تصرفام               وما دام هؤالء األمراء أرقاء فال      -
يف البيع والشراء والنكاح وغري ذلك مما يثبت لألحرار من أهلية التصرف، فتعطلت مصاحلهم، وكان من بني هؤالء األمـراء نائـب                      

  .السلطان
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حوا وأصر على بيعهم لصاحل بيت املال، مث يتم عتقهم ليـصبحوا أحـرارا تنفـذ          وحاول هؤالء األمراء مساومة الشيخ فلم يفل       -
نعقد لكم جملسا، وينادى عليكم لبيت مال املسلمني، وحيصل عتقكم بطريق شرعي، وما كان ذلـك لريضـيهم                : تصرفام، قائال هلم  

 وتلفظ السلطان بكلمة ندت منه أغضبت الشيخ، وفهم         فرفضوا ورفعوا األمر إىل السلطان الصاحل أيوب، فراجع الشيخ يف قراره فأىب،           
منها أن هذا األمر ال يعنيه وال يتعلق بسلطته، فانسحب الشيخ وعزل نفسه عن القضاء، فما قيمة أحكامه إذا مل تنفذ، وردها صاحب                       

  .اجلاه والسلطان

 وأدرك السلطان خطورة فعلته، فركب يف .اهرةوما أن انتشر خرب ما حدث، حىت خرجت األمة وراء الشيخ العز الذي غادر الق         -
  .طلب الشيخ واسترضاه وطيب خاطره واستمال قلبه، وطلب منه الرجوع معه، فوافق العز على أن يتم بيع األمراء باملناداة عليهم

ذا ارتفع السعر إىل أقصى وكم كان الشيخ مهيبا جليال وهو واقف ينادي على أمراء الدولة واحدا بعد واحد، ويغايل يف مثنهم حىت إ
غايته وعجز املشترون قام السلطان الصاحل أيوب بدفع الثمن من ماله اخلاص إىل الشيخ الشجاع الذي أودع مثنهم بيت مال املسلمني،                     

  . على الشيخ املهيب)مراءبائع األ(قعة الطريفة سببا يف إطالق اسم اوكانت هذه الو

  :اشتغاله بالتدريس ثانية: ثالثاً

اق السلطان ذرعاً بالشيخ املهيب وبتصرفاته، وأضمر أن يتخلص منه؛ فقد خافه على ملكه، ولكنه ال يستطيع ذلك خوفاً من                      ض
ولكن سرعان ما أعلن الشيخ أنه يقيل نفسه من منصب قاضي القضاة، ألنه ما عاد يطيق أن يقضي بقضاء فتنتظر الشرطة . رد فعل الناس

  .لتنفذ األحكام، وقد ال تنفذهاإذن رئيس الشرطة أو السلطان 

  ومل يكد السلطان يسمع مبا حدث من الشيخ حىت صفق السلطان طربا، ومحد اهللا ألن الشيخ أعفاه من حرج كبري، فأقال نفسه                      
  .وأرسل السلطان رسوال إىل الشيخ مبوافقته على استقالته! بنفسه

فعي يف املدرسة اجلديدة اليت أقامها السلطان لتدريس الفقـه علـى              بعد ذلك زار السلطان العز وطلب منه أن يدرس الفقه الشا          
وكان هو أول مـن ألقـى       . فقبل الشيخ وض بتدريس الفقه، والتفسري     .  املدرسة الصاحلية  -املذاهب األربعة، وأمساها السلطان بامسه    
وخطط العز دروسه لكي تكون كتباً      .  املدرسة كما قام الشيخ بتدريس الفقه الشافعي يف هذه       .  دروسا يف التفسري مبصر منذ عهد بعيد      

  .ينتفع ا الناس، ودرس كذلك أصول الفقه والتصوف، ذه املدرسة اجلديدة
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ولكن الشيخ سـر  .   حزن الناس ألن الشيخ ترك القضاء وما عرفوا يف زمام قاضيا أكثر حسما وأعمق نظرا وال أض منه لألمر 
عر بأن محالً ثقيالً انزاح عن ظهره، ومن جهة أخرى أحس بأن ما حدث كان من حسن حظه ألنه بذلك ومحد اهللا ألمرين؛ فمن جهة ش

  .أعطاه الوقت الكايف للتأليف، فقد ضاع منه عمر طويل وما كتب بعد شيئاً

حصاد .. وف  استقر الشيخ يف داره، يؤلف الكتب، مستفيدا من كل ما مر به، فألف كتباً يف الفقه والتفسري وأصول الفقه والتص                  
واستمر الوضع على ما هو عليه حىت دب اخلالف يف الدولة األيوبية وانتشرت يف القاهرة أخبار غزوة                 . جتاربه وقراءاته وتأمالته وفتاويه   

. فوقف الشيخ تاركا كل أعماله ليدعو كل أفراد األمة إىل اجلهاد حىت انتصر املـسلمون              . صليبية تتجه إىل دمياط بقيادة لويس التاسع      
  .وعاد الشيخ إىل دروسه وخطبه وتالميذه وكتبه

  :مع الظاهر بيربس: رابعاً

وتولت بعده .   يف أثناء احلملة الصليبية مات السلطان يف املنصورة مث توىل مكانه ابنه توران شاه، الذي قتله مماليك أبيه حرقاً وغرقاً  
حىت اجتمعـوا   ! بعد سقوط بين أيوب كل يقتل صاحبه ويتوىل مكانه        زوجة أبيه اململوكة شجر الدر، مث قتلت، وتواىل أمراء املماليك           

  .أخرياً حتت قيادة امللك املظفر الظاهر بيربس اململوكي

 بيـربس  حني استدعىف الذي فعله العز مع املماليك يف عصر امللك األيويب مرة أخرى؛ تكرر األمر  تهبيععند تويل بيربس امللك و    و  
يا ركن الدين أنا أعرفك مملوك البندقدار :  الظاهر بيربس واحلاضرين بقوله العزان من بينهم الشيخ العز، فاجأاألمراء والعلماء لبيعته، وك

 فما كان من الظاهر بيربس إال أن أحضر ما يثبت أن البندقدار قد وهبه للملك الصاحل                 -؛ ألنه ليس أهال للتصرف     أي ال تصح بيعته   -
  . فبايع بيربس على امللكأيوب الذي أعتقه، وهنا تقدم الشيخ

  بقي الشيخ بعد ذلك يف مصر يدرس وخيطب ويفيت وقد خترج على يده أئمة، وأرسى تقاليد للقضاة والفقهاء والعلماء، وتـرك                     
  .٦٦٠مرياثا عظيما من جسارة املواقف، حىت وافته املنية عام 
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 المبحث الثالث
  مؤلفاتھ وجھوده العلمیة

  

بد السالم يف اإلفتاء واخلطابة والقضاء والتدريس والتأليف، وله يف كل إسهام قدم راسخة ويد بيضاء، تعددت مسامهات العز بن ع  
 مؤلفًا، وهي دليل نبوغ فذ وقدرة عالية على أن جيمع بني التأليف أكثر من أربعنيوانتهت إليه يف عصره رياسة الشافعية، وبلغت مؤلفاته 

ىن األعمار فيها، لكنه فضل اهللا يؤتيه من يشاء، فاجتمع له من الفضل ما مل جيتمع إال لألفـذاذ                   وأعماله األخرى اليت تستنفد اجلهد وتف     
  .النابغني من علماء األمة

  : ومن أشهر كتبه. ومشلت مؤلفاته التفسري وعلوم القرآن واحلديث والسرية النبوية، وعلم التوحيد، والفقه وأصوله والفتوى  

  

 يف الفقه وأصوله ♦
  

 :حكام يف مصاحل األنامقواعد األ .١
ويرجع الفقه عند الشيخ إىل أساس واحد، وهو . ويعد هذا الكتاب أول مؤلف يوضع خارج املذهب احلنفي لبيان القواعد الكلية   

قها ، وقد أثبت نظريته بتطبي"بناء األحكام الشرعية على مصاحل العباد"اعتبار املصاحل ودرء املفاسد، فالكتاب يدور حول هذا األساس 
. الشريعة كلها إما درء مفاسد أو جلب مصاحل«: وقال يف أوله. على املئات بل األلوف من املسائل، وضمنه كثرياً من القواعد الفقهية

وقد أبان اهللا . فال جتد إال خريا حيثك عليه أو شرا يزجرك عنه أو مجعا بني احلث والزهر) الذين آمنوايا أيها : (فإذا مسعت اهللا تعاىل يقول
  .»تعاىل ما يف بعض األحكام من املفاسد فحث على اجتناب املفاسد وما يف بعض األحكام من املصاحل فحث على إتيان املصاحل

فإن خفي طُلب بأدلة الشرع وهي الكتاب . اا ومفاسدها فال تعرف إال بالشرعوأسب» الدنيا واآلخرة«أما مصاحل الدارين : مث يقول
أما مصاحل الدنيا وأسباا ومقاصدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون . والسنة واإلمجاع والقياس واالستدالل الصحيح

  .ف املصاحل واملفاسد فليعرضها على العقلومن أراد أن يعر. فإن خفي شيء من ذلك طلب من أدلته. واملعتربات
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وهو يرى أن األحكام إن مل ميكن استنباطها من الكتاب .    فهو يدعو إىل إعمال العقل يف استنباط األحكام، ويف التعرف على املصاحل
  .ستنباطوالعقل هو أداة هذا اال. أو السنة أو اإلمجاع أو القياس، فيجب استنباطها مبا حيقق مصلحة ويدرأ مفسدة

، وقد اعتربها األئمة "ال ضرر وال ضرار" ومل يكن العز بن عبد السالم مبتدعاً يف هذا ألن هذه النظرية تقوم على احلديث املعروف 
 .املالكية واألحناف قبله يف كثري من األحكام الفرعية، إال أنه أول من ألقى عليها ضوءاً أوسع، وأثبت صالحها يف مسائل ال تعد

 : ألف كتباً عديدة يف الفقه وأصوله، منها كما - 

 . الغاية يف اختصار النهاية يف الفقه الشافعي .٢
 .الفوائد يف اختصار املقاصد .٣
  .مقاصد الصالة .٤
 . مقاصد الصوم .٥
  .مناسك احلج .٦
 .الفتاوى املوصلية .٧
 .الفتاوى املصرية .٨
 .رسالة يف ذم صالة الرغائب .٩
  

o ومن املسائل اليت ذكرها يف كتبه:  
فقد أخر اهللا إجياب الصالة والصيام، ولو عجل ما لنفروا من الدخول «كن تأخري بعض املصاحل ملا لتعجيلها من مفاسد أنه من املم -

 .»يف اإلسالم
واتبعوا (وقوله . ١)فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه: (يف حتصيل املصاحل يراعي األفضل فاألفضل لقوله تعاىل -

 : وعلى ذلك. ٢)من ربكمأحسن ما أنزل إليكم 
 فإنقاذ الغرقى مقدم على أداء الصلوات ألنه أفضل عند اهللا من أداة الصالة واجلمع بني املصلحتني ممكن بأن ينقذ الغريق مث  .١

  .ومعلوم أن ما فاته من أداء الصالة ال يقارب إنقاذ نفس مسلمة من اهلالك. يقضي الصالة
ألن يف النفوس حقا هللا تعاىل . كن من ختليصه إال بالتقوي بالفطر فإنه يفطر وينقذهولو رأى الصائم يف رمضان غريقا ال يتم .٢

                                                
 ١٧:  الزمر- 1

  ٥٥:  الزمر- 2
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  .وحقا لصاحب النفس، فقدم ذلك على أداء الصوم
وإمنا نفدت تصرفام وتوليتهم لضرورة مصلحة الرعايا، وأنه مع غلبة الفجور عليهم ال انفكاك . البغاة ال والية هلم» احلكام«األئمة  –

ومصاحل . وأما أخذهم الزكاة فإن صرفوها يف مصارفها أجزأت، وإن صرفوها يف غري مصارفها مل يربأ األغنياء منها. للناس منهم
  .الفقراء أوىل من مصاحل األغنياء ألم يتضررون بعدم أخذ نصيبهم من الزكاة، وال يتضرر به األغنياء من تثنية الزكاة

وف من حدوث املرض من ماء الوضوء أو خوف إبطال الشفاء، أو إذا غال مثن املاء دفع املشقة واجب؛ فيجوز التيمم للمشقة كاخل –
  .وأصبح احلصول عليه مشقة أو إذا احتاج اإلنسان إىل مثنه يف سفر أو حنوه

لو عم احلرام األرض حبيث ال يوجد فيها حالل، جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه احلاجة، وال يقف حتليل ذلك على  –
ويقتصر على ما متس إليه .. ات ألنه لو وقف عليها ألدى ضعف العبد واستيالء أهل الكفر والعناد على بالد اإلسالمالضرور

 احلاجات دون أكل الطيبات وشرب املستلذات وشرب الناعمات
روق بأن له عليه ماالً، إذا سرق إنسان ماال سرقة موجبة لقطع اليد مل جيب عليه اإلعالم أي االعتراف بالسرقة، بل خيري مالك املس –

فإن رد السارق املال أو عوضه أبرأه منه املسروق فقد بريء . وال يتعرض لذكر السرقة. ويرده إليه أو يعوضه عنه إذا كان قد تلف
 .السارق، وإال وجب قطع يده فهو حد من حدود اهللا

 .١فهذا الضرب ينفره من الصالة. ربفال جيوز ضرب الصيب للصالة إذا مل يثمر الض. الوسائل تسقط بسقوط املقاصد –
 

 يف احلديث ♦
 

 . وهو كتاب اختصر فيه صحيح مسلم:"خمتصر صحيح مسلم" -١
 :شجرة املعارف واألحوال وصاحل األقوال واألعمال -٢

 يقول.   وهو كتاب جامع للفضائل واألخالق مجع فيه مؤلفه بني اآليات واألحاديث لالستشهاد على مواضيعه بطريقة مبتكرة ومشوقة         
وهو كتاب فريد من نوعه لإلمام الشيخ سلطان العلماء العز بن عبد السالم، وهو من عـرف بدقتـه                   :" حمققه الشيخ حسان منان عنه    

ومن يطلع على الكتاب جيد أن مؤلفه مل يسر فيه طريقة معهودة يف ذلك التصنيف الفقهي أو                 . وعبارته، واجتهاداته واستنباطاته العلمية   
ر تقليدي يحسنه أكثر املصنفني، أما هذا فهو ترتيب مل يسبق إليه، اجتهد فيه واستنبط من نصوصه ما أفاد يف ذلك                     احلديثي؛ إذ ذاك أم   

                                                
  لعبد - المقال كامًال یذكر قصة حیاة العز بن عبد السالم  من كتاب  بعنوان أئمة الفقھ التسعة ) com.qudsway.wwwمقال على موقع  ( - 1

  ١٩٨٥- دار العصر الحدیث للنشر والتوزیع-وي الرحمن الشرقا
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وأكثر فائدة، وأقل حجماً، إذ جتد فيه أغلب األبواب املصنف فيها يف كتب         " رياض الصاحلني "وهو أوسع مضموناً من كتاب      . التبويب
  .١"تبويب األصويل، وزاد عليها الشرح واإلفادة من النصاحملدثني والفقهاء، وزاد عليها ال

 

 يف علوم التفسري ♦
 

وكان هذا التفسري مأخوذاً مـن دروسـه يف          ).تفسري القرآن العظيم  (قام الشيخ بتفسري القرآن العظيم يف كتاب أمساه          -
فالناس خاسرون إال يف اجتماع  ":وكان يفسر السور بظاهرها فمثالً عندما فسر سورة العصر قال. املدرسة السلطانية بدمشق  

 ".اإلميان، والعمل الصاحل، والتواصي باحلق، والتواصي بالصرب: فيه أربع أوصاف
 وحتدث يف التفسري عن أنواع ااز يف القرآن من جماز احلذف كحذف القسم أو املبتدأ أو اخلرب أو بعض حروف اجلـر، مث                  -

يان، مث حتدث عن الكتابة يف القرآن، وضرب لكل ذلك أمثلة بآيات القرآن مرتبـة               أنواع ااز املعروفة يف علوم البالغة والب      
  .٢»اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع ااز«وضمن ذلك كتابه . حسب املصحف

   

 يف علم التوحيد ♦
 

ورسائله الـيت   ،تهتصنيفاه ووانتساب العز إىل املذهب األشعري ظاهر يف كتب ..سبق وأن ذكرنا بأن الشيخ كان أشعرياً        
 :، فمن ذلكرد ا على خمالفيه

 يقول العز يف .الذي يف املصحف هو دليل على كالم اهللا وليس هو كالم اهللا تقريره بأن القرآن قدمي أزيل قائم بذاته وأن القرآن .١
ن املصحف واملداد مث تكلم ع… متكلم بكالم أزيل ليس حبرف وال صوت: ((عقيدته املشهورة اليت نقلها السبكي يف طبقاته

  )).ومذهبنا أن كالم اهللا سبحانه قدمي أزيل قائم بذاته: ((ويقول. ٣))هوجيب احترامها لداللتها على كالم: فقال…
أنكر و ،قدمي أزيل قائم بذاته    السنة لداللة النصوص عليها، فهو يعتقد أن القرآن        إنكاره ملسألة احلرف والصوت اليت يثبتها أهل       .٢

                                                
 ٥ ص - مقدمة النسخة- 1
  المصدر السابق- 2

 )٨/٢١٩:(الطبقات للسبكي  3-
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القرآن مركب مـن    : والعجب ممن يقول  (( :  يقول العز يف عقيدته    ، وشنع على أهل السنة بسببها     ،وتمسألة احلرف والص  
  .١))وصوت حرف

  :ومن الكتب اليت ألفها يف العقيدة وعلم الكالم

 .رسائل يف التوحيد -١
 .معىن اإلميان واإلسالم -٢
 .مقاصد الرعاية حلقوق اهللا عز وجل -٣
 .بيان أحوال الناس يوم القيامة -٤
 

 صوف والزهديف الت ♦
 

ذكرنا يف الفصل السابق كيف تأثر الشيخ بالصوفية يف بداية حياته؛ ولذلك جند أن للشيخ سبحات صوفية عديدة أودعها كتابه                     -
  :وقد عين  فيها بشرح الغامض من أقوال  شيوخ الزهد والتصوف .»حل الرموز ومفاتيح الكنوز«

هل عرفت اهللا مبحمد أو     : سئل علي رضي اهللا عنه    «: هه وهو إمام الزاهدين   فمثالً استشهد ببعض أقوال اإلمام علي كرم اهللا وج         -
ولو عرفت حممد باهللا مل احتجت . لو عرفت اهللا مبحمد ملا عبدته، ولكان حممد أوثق يف نفسي من اهللا: عرفت حممداً باهللا؟ فأجاب

بتبليغ أحكام القرآن وبيان معضالت     ) ه وسلم صلى اهللا علي  (ولكن عرفين نفسه بال كيف كما شاء وبعث حممدا          . إىل رسول اهللا  
  :وعلق الشيخ على هذا فقال. »اإلسالم واإلميان وإثبات  احلجة وتقومي الناس على منهج اإلخالص فصدقت مبا جاء به

  .»يستحيل الوصول إىل شيء من معرفة اهللا بغري اهللا، وال سبيل إىل معرفة اهللا إال باهللا« 

وهذا حق فقد كان بعض ..  أن العز تصوف، ولكن التصوف خيالف طبيعة الشيخ عز الدينإىلة وقد ذهب بعض مؤرخي املتصوف -
  .التصوف يف عصر الشيخ هروبا من الواقع، وكان الشيخ من أشد الناس جسارة يف مواجهة الواقع، وأنشطهم إىل تغيريه

 أصوله النبيلة يف جماهدة النفس لتتطهر  إىللتصوف  ومع كل ذلك ما كان ميكن للشيخ أن يتجاهل تياراً، جيتاح العصر ولكنه رد ا               -
  .٢من اهلوى فال متتلئ إال باحلقيقة ونور احلق، وتناضل يف سبيل اخلري وتعمر الدنيا باحلب والعدل واجلمال واحلرية

                                                
الشیخ محمد :  البنھ-)إیضاح الكالم فیما جرى للعز بن عبد السالم في مسألة الكالم( ویمكن الرجوع إلى رسالة )٨/٢٢٤: ( الطبقات للسبكي- 1

  .ة عن أبیھ اإلمام العز بن عبد السالمبن عبد اللطیف حكای

  مقال على موقع إسالم أون الین على االنترنت- أحمد تمام- العز بن عبد السالم-2
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فس وال لـبس    ال هو تعذيب الن   : الزهد ليس هو ما يفعله عامة الصوفية الذين يسيئون إىل التصوف          «لقد كان يعلّم تالميذه أن       -
وقد كان عبد اهللا . فليس الغىن مبناف لزهد. وليس الزهد هو خلو اليد من املال ولكن هو خلو القلب من التعليق باملال       . املرقعات

  .»بن املبارك والليث بن سعد ومها من أغىن األغنياء من أزهد الناس 
  :وكان يقول. قه ألا تتناول الظاهر والباطن مجيعاومسى التصوف علم احلقيقة وهي معرفة أحوال الباطن، والشريعة تستغر -

وليست احلقيقة خارجـة مـن   . فكل حقيقة ال شريعة هلا فهي عاطلة، وكل حقيقة ال شريعة هلا فهي باطلة     «
فمعرفة أحكام الظواهر معرف جلل الشرع ومعرفـة        . الشريعة طافحة بإصالح القلوب باملعارف واألحوال     

  ».الشرع وال ينكر ذلك كافر أو فاجرأحكام البواطن معرفة لبعض 

الشريعة جماهدة واحلقيقة مشاهدة وال تبـاين  «: وقال. وهكذا أحسن التوفيق واملزاوجة بني األصول والشريعة والتصوف  -
واحلقيقـة  .. فظاهرها الشريعة وباطنـها احلقيقـة     .  اهللا سبحانه وتعاىل ا ظاهر وباطن      إىلبينهما إذ الطريق    

 وفرق  ».فإياك نعبد شريعة وإياك نستعني حقيقة     ) إياك نعبد وإياك نستعني   : (كلمتان هو قوله  والشريعة جيمعهما   
فاإلسالم هو قيام البدن بوظائف األحكام، واإلميان هو قيام القلـب بوظـائف             «: بني اإلسالم واإلميان واإلحسان   

فتكون قائما بوظائف العبودية مـع      االستسالم، واإلحسان أن تعبد اهللا كأمنا تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك؛              
  .١»شهوده إياك

 :موضوعات أخرى ♦
 

  إضافة إىل ما سبق فقد كتب يف مواضيع اجلهاد والفنت والباليا، ملا كان منتشراً يف زمانه من الفنت، وملا مر باملسلمني من البالء،                       
  : املنكر، ومن الكتب اليت ألفهافكان حيث على اجلهاد وحيرض على إزالة املنكرات واألمر باملعروف والنهي عن 

 .بداية السول يف تفضيل الرسول -١
 .الفنت والباليا واحملن والرزايا -٢
 .ترغيب أهل اإلسالم يف سكىن الشام -٣
 . أحكام اجلهاد وفضائله -٤

                                                
   المصدر السابق- 1
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v مميزات كتابته وأسلوبه:  
بت فيه الصنعة على اللغة حىت أفقدا    مما يالحظ على الشيخ اجلليل العز بن عبد السالم أنه على الرغم من كونه عاش يف عصر غل

رونقها واءها إال أنه استطاع أن يؤدي هذا املوضوع الصعب بعبارة عالية، فقد كان واضح األسلوب صايف الكالم، مشرق البيان يف 
  .كل ما عاجله من موضوعات، ندر أن جتد يف كتابته سجعاً أو تنميقاً
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  الفصل الرابع

  صفاتھ وجھاده
  

  :متهيد

والسبب يف ذلك ". بائع األمراء"  إذا ذكر العز بن عبد السالم فإن أول ما يتبادر إىل الذهن هو لقبه الذي اشتهر به  
أن أبرز اجلوانب يف شخصية هذا اإلمام ما يتعلق بالشجاعة واجلرأة اليت كان يتميز ا يف قول كلمة احلق، واألمر                                             

  . باملعروف، والنهي عن املنكر

لعز حبق أحد العلماء العاملني الذين نذروا أنفسهم للجهر بكلمة احلق، وحتملوا يف سبيل ذلك العنت                                     لقد كان ا    
الكبري، ولكنهم مع كل ذلك رفضوا أن يهادنوا أو يساوموا على موقفهم، وقد بذلت الدنيا أمامهم بكل ما فيها من                        

  . حق أن حيوهلم عما يعتقدون أنه احلقجاه ومال وسلطان، إال أن ذلك كله مل يعدل عندهم جناح بعوضة ليست

اليت ميزته هي موضوع هذا الفصل الذي                                        العز بن عبد السالم وقوته يف احلق باإلضافة إىل صفاته اخلُلُقية     جهاد 
  : يتألف من املباحث التالية

 جهاده وقوته يف احلق: املبحث األول •
  صفاته اخلُلُقية :املبحث الثاين  •
  وفاته: املبحث الثالث •
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  المبحث األول
  جھاده وقوتھ في الحق

  

لقد ظهرت شجاعة العز بن عبد السالم وقوته يف احلق يف مواقف كثرية من حياته، فقد كان الشيخ من أشد الناس جسارة يف مواجهة   
. ع لتهديد أو وعيدوظل يواجه عصره ويقاوم مفاسده ويصك اتمع مبواقف رائعة، فلم يكن خيف أو خيض. الواقع، وأنشطهم إىل تغيريه   

  :ومن املواقف الدالة على شجاعته

  : صدامه مع امللك الصاحل إمساعيل-١
    املوقف األول الدال على شجاعته وقوته يف احلق هو موقفه مع امللك الصاحل إمساعيل حاكم دمشق عندما حتالف األخري مع الصليبيني

حيرم :"فأفىت العز حبرمة هذا البيع فقال. ومسح هلم بشراء األسلحة من دمشقضد ابن أخيه حاكم مصر، وسلم للصليبيني مدن املسلمني،          
فأمر الصاحل باعتقاله وبعد أن غضب الناس وكثر اهلرج  ".عليكم مبايعتهم ألنكم تتحققون أم يشترونه ليقاتلوا به إخوانكم املسلمني

 إىل القدس وعلم بوجود العز أرسل إليه أحد خواصه يطلب منه واملرج أفرج عنه فذهب إىل بيت املقدس، وعندما سافر الصاحل إمساعيل         
وزيادة، أن تنكسر  بينك وبني أن تعود إىل مناصبك وما كنت عليه: شرع يف مالينته مث قال له فلما اجتمع الرسول بالشيخ. أن يصاحله

أنتم يف واد، وأنا يف ! يا قوم.  فضالً أن أقبل يدهأرضاه أن يقبل يدي ما! واهللا يا مسكني": فقال له العز. للسلطان وتقبل يده ال غري
ما بدالكم، فاعتقله يف خيمة جبانـب   افعلوا: فقال. إذن فقد أمر امللك باعتقالك:  فقال".هللا الذي عافاين مما ابتالكم به واحلمد. واد

وذكر اهللا   لألجر شاغالً وقته يف قراءة القرآن الكرميبقضاء اهللا صابراً على ابتالئه، حمتسباً فبقي العز رهن االعتقال راضياً. خيمة امللك
  .املصرية فحررته حىت جاءت اجليوش

ومـن  . أسخطهم لرضا اهللا العز فصرب واحتسب مث نصره اهللا بظهور احلق وذهاب الباطل وأرضاهم عنه ألن العز قد   وهكذا امتحن
 .١هللا لرضا الناس سخط اهللا عليه وأسخط عليه الناسا أسخط الناس لرضا اهللا رضي عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط

 

                                                
 .م الشیخ محمد بن عبد اللطیف حكایة عن أبیھ اإلمام العز بن عبد السال- إیضاح الكالم فیما جرى للعز بن عبد السالم في مسألة الكالم- 1
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   :بيعه ألمراء املماليك:  املوقف الثاين-٢
الـذين     وهذا املوقف حدث يف مصر بعد وصول العز إليها، وحينما تولّى القضاء فيها إذ الحظ أمراً خمالفاً للشرع؛ وهو أن املماليك

وجيشه، ويف تصريف أمور الدولة، يتصرفون بالبيع  ل املسلمني، واستعملهم يف خدمتهاشتراهم امللك جنم الدين ودفع مثنهم من بيت ما
 وقد ضايقهم ذلـك وعطّـل  . فأخذ العز ال ميضي هلم بيعاً وال شراًء. اململوك ال ينفذ تصرفه والشراء، وتصرفهم هذا باطل شرعاً ألن

فيه، ويرد مثنكم إىل بيت مال املـسلمني، مث   كم جملس فتباعواال بد من إصالح أمركم بأن يعقد ل: مصاحلهم، فراجعوه يف ذلك فقال
 .كيف يبيعنا هذا الشيخ وحنن ملوك األرض: فلما مسعوا هذا احلكم ازدادوا غيظاً وقالوا .حيصل عتقكم بطريق شرعي فينفذ تصرفكم

ز بذلك عزل نفسه عن القضاء وقـرر  الع فلما علم. هذا ليس من اختصاص الشيخ وال شأن له به: ورفعوا األمر للملك فغضب، وقال
والتجار  فحمل أمتعته على محار وأهله على محار واجته إىل الشام فتبعه العلماء والصلحاء .الرحيل عن مصر ألنه ال يطبق فيها شرع اهللا

  . والنساء والصبيان، فصار األمر أشبه مبظاهرة ضد احلكومة

فخرج امللك مسرعاً، وحلق بالعز وأدركه يف الطريق وترضاه، وطلب منـه أن             . لككمىت راح ذهب م   :   فبلغ السلطان اخلرب، وقيل له    
الشيخ أصر على  السلطنة وهو الرجل الثاين يف الدولة أن يترضى الشيخ لعله يتراجع عن رأيه، ولكن وحاول نائب. يعود وينفذ حكم اهللا

 ويغايل يف مثنهم حىت إذا ارتفع السعر إىل أقـصى غايتـه وعجـز    بعد واحد، تنفيذ حكم الشرع، وأمر بأن ينادى على األمراء واحداً          
  .املشترون قام السلطان الصاحل أيوب بدفع الثمن من ماله اخلاص إىل الشيخ الشجاع الذي أودع مثنهم بيت مال املسلمني

   .١ورضي عنه مل يسمع به عن أحد قبله وال بعده رمحه اهللا تعاىل وهذا ما 
امللك واألمراء املتكربين على الشعب حلكم اهللا، وحقق املساواة بني   خلّد ذكر العز، وأقام مناراً للحق، وأخضعهذا املوقف العظيم قد
ال شك أن العز بتقواه وزهده وورعه صار له من السلطان والقوة واملهابة ما . احلاكم واحملكوم سوياً عند شرع اهللا الناس، حيث يقف

 إنه أحد(: لذا جند تلميذه ابن دقيق العيد قال عنه. احلق وال خيشى يف اهللا لومة الئم ه، وجيابه امللوك بقوليستطيع به أن يغري املنكر بيد
  .)سالطني العلماء

  : قصته مع السلطان يوم العيد:  املوقف الثالث-٣

راء يتـشاخمون، فواجـه الـشيخ    وهذا املوقف حدث مع السلطان يوم العيد، حني خرج السلطان يف أة امللك إىل القلعة، وحوله األم  
طلع شيخنا من عز الدين «: ويصف السبكي ذلك املشهد يف طبقات الشافعية. سلطام مبا روع األمراء وألقى اهليبة من الشيخ يف قلوم

                                                
 ٩ ص - مقدمة كتابھ شجرة المعارف واألحوال - ترجمة المؤلف- 1

http://www.mmf-4.com


 

40             www.mmf-4.com العلمية والدراسات الفقهية املذاهب مللتقى حمفوظة احلقوق مجيع  

د من األة، وقد مرة إىل السلطان يف يوم عيد إىل القلعة، فشاهد العساكر مصطفني بني يديه وجملس اململكة وما السلطان عليه يوم العي                   
خرج على قومه يف زينة على عادة سالطني الديار املصرية، وأخذت األمراء تقبل األرض بني يدي السلطان، فالتفت الشيخ إىل السلطان 

  :وناداه

  »ما حجتك عند اهللا إذا قال لك أمل أبوئ لك ملك مصر مث تبيح اخلمور؟.. يا أيوب «-

  »هل جرى ذلك؟«:  قال السلطان-

  ».نعم احلانة الفالنية تبيع اخلمور وغريها من املنكرات وأنت تتقلب يف نعمة هذه اململكة«: ل قا-

  .وأخذ الشيخ يناديه كذلك بأعلى صوته والعساكر واقفون

  ».هذا من زمان أيب. يا سيدي هذا أنا ما عملته«:  فقال السلطان-

  »!أمة؟أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على «:  فقال الشيخ-

  .فأمر السلطان بإغالق احلانة

  :وبعد أن انصرف سأله أحد تالميذه عما فعله، فقال الشيخ

  . رأيته يف تلك العظمة فأردت أن أهينه لكيال تكرب نفسه فتؤذي–

  أما خفته؟:  فقال التلميذ-

  ١».واهللا يا بين لقد استحضرت هيبة اهللا تعاىل فصار السلطان أمامي كالقط:  قال الشيخ-

  لقد جدد العز بن عبد السالم اإلنكار العملي على السالطني واألمراء، وكان ينكر عليهم علنا وأمام العامة السيما املنكر العلين، وال                     
فجدد العز بن عبد السالم هذا اهلدي والسمت الذي كان معروفًا عند الصحابة والتابعني واألئمة املهـديني،                 . خياف يف اهللا لومة الئم    

ن ينكر على هؤالء العلْية من القوم وعلى السالطني وغريهم عالنية، ألنه كان يدرك أن يف اإلنكار العلين، وقـول كلمـة احلـق،          فكا
  .والصدع ا، فوائد عديدة

                                                
  ٣٥٦عبد الكریم عثمان ص -معالم الثقافة اإلسالمیة - 1
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  : موقفه يوم معركة عني جالوت-٤
اة التتار، وإيقاف زحف هـذا اجلـيش          هذا املوقف كان عندما اتفق السالطني املماليك واجتمعت كلمتهم، وقرروا االستعداد ملالق           

عند ذلك ظهرت هلم مشكلة أخرى، وهي عدم وجود األموال       .  اخلالفة العباسية وسريه باجتاه الشام ومصر      إسقاطهالطاغي الكاسر بعد    
العز بن   وأعلن   فاعترض العلماء عليه،  . الكافية لتجهيز اجليش، فاجتمع السلطان قطز بالعلماء وقال إنه يريد فرض الضرائب على الناس             

 أن على األمري قبل أن يفرض الضرائب أن خيرج احللي اليت يف بيته وبيوت األمراء وأن يضرا نقوداً فإذا مل تف احلاجـة                        عبد السالم 
  .فليفرض الضرائب على الناس

  . هلما ولألمةوكان للعز بن عبد السالم مرتلةٌ كبريةٌ عند املماليك، فامتثل قطز أمر العز، وكان هذا من توفيق اهللا

  

  : امللك عند توليه الظاهر بيربسمن موقفه -٥

حني استدعى األمراء والعلماء لبيعته،  الظاهر بيربس،  عند بيعة العز مرة أخرى من الذي فعله مع أمراء املماليك    وتكرر األمر   
أي - أنا أعرفك مملوك البندقدار  يا ركن الدين":وكان من بينهم الشيخ العز، الذي فاجأ الظاهر بيربس واحلاضرين بقوله

 فما كان من الظاهر بيربس إال أن أحضر ما يثبت أن البندقدار قد وهبه للملك              ."ال تصح بيعته؛ ألنه ليس أهال للتصرف      
  .الصاحل أيوب الذي أعتقه، وهنا تقدم الشيخ فبايع بيربس على امللك

عز وحيترمه، ويعرف مقداره، ويقف عند أقواله وفتـاواه، ويعـرب           كان الظاهر بيربس على شدته وهيبته يعظم الشيخ ال          لقد  
وكان مبصر منقمعا، حتت كلمة الشيخ عز الدين بن عبد السالم، ال يستطيع أن خيـرج  " : السيوطي عن ذلك بقوله 

  .١"ما استقر ملكي إال اآلن: عن أمره حىت إنه قال ملا مات الشيخ
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 المبحث الثاني
  صفاتھ الُخُلقیة

  

  : صفات العز اخلُلُقية كثرية، وهي يف جمملها تدل على متتعه بأحلى الصفات، وأمجل اخلصال، وأنبل املزايا، فمن صفاتهإن   

   : الورع .١
عـني  : أما ورعه فيظهر يف مواقف عديدة من أشهرها ما يذكر أنه ملا مرِض مرض املوت أرسل له امللك الظاهر بيربس وقال لـه                       •

ما فيهم من يصلح، وهذه املدرسة الصاحلية تصلح للقاضي تاج الدين بن بنت األعـز أحـد   :  فقال مناصبك ملن تريد من أوالدك،    
  .١تالميذه، ففوضت إليه

  . كما روي عنه عزله لنفسه من القضاء أكثر من مرة خوفاً من محله الثقيل، وتبعاته العظيمة •
  : الزهد  .٢

م جيمع من الدنيا إال القليل، وإذا عرضت عليه أعرض عنها، وقصـصه يف    كان العز من الزهاد حقاً وصدقاً، بل كان شديد الزهد، فل        
  : ذلك كثرية، منها

ولكن العز مل يأبه لذلك، ومل      " واهللا ألجعلنه أغىن العلماء   : "بعد أن انتهت حمنته مع امللك األشرف، أراد امللك أن يسترضيه، فقال            •
  .  امللك، بل رفض االجتماع به ألمور شخصيةينتهز هذه الفرصة ملصاحله الشخصية، ومل يقبل درمهاً من

نعم، : وملا مرض امللك األشرف مرض املوت وطلب االجتماع به ليدعو له، ويقدم له النصيحة اعترب العز ذلك قربة هللا تعاىل، وقال        •
ملا يف صالحه من صـالح      وذهب ودعا للسلطان    . إن هذه العبادة ملن أفضل العبادات، ملا فيها من النفع املتعدي إن شاء اهللا تعاىل              

يا عز الـدين، اجعلـين يف   : املسلمني واإلسالم، وأمره بإزالة املنكرات، وطلب منه امللك العفو والصفح عما جرى يف احملنة، قائالً        
 ويف. أما حماللتك فإين كل ليلة أحالل اخللق، وأبيت وليس يل عند أحد مظلمة، وأرى أن يكون أجري على اهللا: فقال الشيخ.. حل

  . ٢هذه اجتماعة هللا ال أكدرها بشيء من الدنيا: اية اجللسة أطلق له السلطان ألف دينار مصرية، فردها عليه، وقال

                                                
   ١٠ ص - مقدمة المؤلف- العز بن عبد السالم- شجرة المعارف واألحوال-1
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وملا استقال العز من القضاء عند فتواه ببيع األمراء، ورفض السلطان لذلك، خرج من القاهرة، وكل أمتعته يف احلياة، مع أسـرته،                 •
  . اعته بالقليل، وزهده يف املال واملتاعمحل محار واحد، مما يدل على قن

ومن ذلك ما ذكرته من عرض الظاهر بيربس عليه أن جيعل أي أبنائه شاء خلفاً له يف مناصبه بعد وفاته وإبائه لذلك، عندها قال له                          •
  . هذا إليكم: جنعل له راتباً؟ قال: قال. من عند اهللا تعاىل: من أين يعيش ولدك؟ قال: الظاهر

ن ولد العز الشيخ عبد اللطيف كان عاملاً فقيهاً، ويصلح للتدريس، ولكن ورع العز وزهده منعه مـن جعـل منـصب       واحلقيقة أ 
  .١"وكان كل أحد يضرب به املثل يف الزهد والعلم: "قال الداودي.  التدريس وراثة ألوالده

  : الكرم والسخاء والبذل  .٣
  . سط اليد فيما ميلك، جيود مباله على قلته طمعاً يف األجر والثواب  وهي صفة تؤكد صفة الزهد فيه رمحه اهللا، فقد كان با

حكى قاضي القضاة بدر الدين بن مجاعة رمحه اهللا، أن الشيخ ملا كان بدمشق وقع مرة غالء كبري حىت صارت البساتني تباع بالثمن  •
يا سـيدي،  :  املصاغ، وباعه، وتصدق بثمنه، فقالتاشتر لنا به بستاناً نصيف به، فأخذ: القليل، فأعطته زوجته مصاغاً هلا، وقالت  

  . جزاك اهللا خرياً: نعم، بستاناً يف اجلنة، إين وجدت الناس يف شدة فتصدقت بثمنه، فقالت له: أَشتريت لنا؟ قال
من سعاديت لزومي يا غرز : برسالة امللك األشرف بدمشق للشيخ العز بعزله عن اإلفتاء، قال له        ) الغرز خليل   (وملا جاء أستاذ الدار      •

لبييت، وتفرغي لعبادة ريب، والسعيد من لزم بيته، وبكى على خطيئته، واشتغل بطاعة اهللا تعاىل، وهذا تسليك من احلق، وهدية من                     
اهللا تعاىل إيل، أجراها على يد السلطان وهو غضبان، وأنا ا فرحان، واهللا يا غرز لو كانت عندي خلعة تصلح لك علـى هـذه                         

تضمنة هلذه البشارة خللعت عليك، وحنن على الفتوح، خذ هذه السجادة صل عليها، فقبِلها وقبلها، وودعه وانصرف إىل            الرسالة امل 
قولوا يل ما أفعل به، هذا رجل يرى العقوبة نعمة، اتركوه، بيننا وبينـه              : فقال ملن حضره  . السلطان، وذكر له ما جرى بينه وبينه      

  . ٢"اهللا
 أنه كان مع فقره كثري الصدقات، وأنه رمبا قطع من عمامته، وأعطى فقرياً يسأله إذا مل جيد معـه غـري         وحكي: "قال ابن السبكي   •

  ". عمامته

  : اهليبة  .٤
  كان العز رمحه اهللا مهيباً يف شخصيته، وكان يظهر أثر ذلك يف دروسه وخطبه، ويف اجتماعه مع الناس، ومعاملته مع طالبه ومعاصريه، 

  .  تضفي آثارها اجلسيمة على املتجربين واملتكربين واملتعالني واملتجرئني على اهللا والناسبل كانت هذه اهليبة

                                                
  com.islamdoor.www://http موقع الدعوة والدعاة على االنترنت -  العز بن عبد السالم- 1
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ومما يستشهد به هلذا اخللق قصته الشهرية مع األمراء األتراك يف مصر، الذين أفىت الشيخ بعدم صحة معامالم وال بيعهم وال شرائهم  •
ألمر عليهم، وحاولوا إثناءه عن حكمه، مل يتنازل وصمم أال يصحح هلم بيعاً             وال نكاحهم حىت يتم بيعهم وإعتاقهم، وعندما عظم ا        

حىت مت له ما أراد، ونادى على األمراء واحداً         . وأصر على فتواه على الرغم من حماوالت امللك بالتوسط هلم         . وال شراء وال نكاحاً   
  .١" عنهورضيع مبثله عن أحد، رمحه اهللا تعاىل واحداً، وغاىل يف مثنهم، وقبضه، وصرفه يف وجوه اخلري، وهذا ما مل يسم

 ذلك أن النائب أرسل إىل العز حيـاول      - يف نفس احلادثة السابقة    - ومما يستشهد به كذلك هليبته قصته مع نائب السلطنة اململوك          •
ا ركـب بنفـسه يف   وعندم. إقناعه بالرجوع عن حكمه عليهم باملالطفة، فلم يفد فيه، فانزعج النائب، وحلف أن يضربه بالسيف 

وعندما خرج كأنه قضاء اهللا قد      . مجاعته، وجاء إىل بيت الشيخ والسيف مسلول يف يده، مل يكترث الشيخ اجلليل لذلك ومل يتغري               
نزل على نائب السلطنة، فحني وقع بصره على النائب يبست يد النائب، وسقط السيف منها، وأُرعدت مفاصله، فبكى، وسـأل                  

  .مث نزل عند حكمه.الشيخ أن يدعو له
ومما يذكر له يف هذا الشأن كذلك أنه عندما عزل من مناصبه يف دمشق وأمر أن يلزم بيته، استأجر بستاناً متطرفاً عن البـساتني،                         •

واتفقت له فيه أعجوبة، وهو أن مجاعة من املفسدين قصدوه يف ليلة مقمرة، وهو يف جوسـق عـال، ودخلـوا                     "وكان موحشاً،   
أهالً بضيوفنا، وأجلسهم : طوا باجلوسق، فخاف أهله خوفاً شديداً، فعند ذلك نزل إليهم، وفتح باب اجلوسق، وقال     البستان، واحتا 

يف مقعد حسن، وكان مهيباً مقبول الصورة، فهابوه، وسخرهم اهللا له، وأخرج هلم من اجلوسق ضيافة حسنة، فتناولوها، وطلبوا منه 
  . ٢"بصدق نيته وكرم طويته، وانصرفوا عنهالدعاء، وعصم اهللا أهله ومجاعته منهم 

كان الظاهر بيربس علـى     لعل قصته مع الظاهر بيربس واليت ذكرناها آنفاً من أكثر الشواهد على قوة الشيخ اجلليل وهيبته؛ فقد                  و •
وكان مبصر  ": هشدته وهيبته يعظم الشيخ العز وحيترمه، ويعرف مقداره، ويقف عند أقواله وفتاواه، ويعرب السيوطي عن ذلك بقول                

ما استقر ملكي إال : منقمعا، حتت كلمة الشيخ عز الدين بن عبد السالم، ال يستطيع أن خيرج عن أمره حىت إنه قال ملا مات الشيخ  
 ."اآلن

 
  : التواضع  .٥

االجتماعية والعلمية، فقد   على الرغم من اهليبة اليت حظي ا العز واليت كان خيشاه ألجلها السالطني واألمراء، وعلى الرغم من املكانة       
  . كان الشيخ العز متواضع النفس مع نفسه ومع ربه ومع الناس مجيعاً

ومما يذكر له يف ذلك أن نائب السلطنة يف مصر عندما جاءه حامالً سيفه ليقتل العز لفتواه ببيع األمراء املماليك قـام السـتقباله،               •

                                                
  ٩ ص–) شجرة المعارف واألحوال(  ترجمة المؤلف من مقدمة كتابھ - 1

  مقال على موقع إسالم أون الین على االنترنت - أحمد تمام- بائع الملوك في ذكرى وفاتھ– العز بن عبد السالم - 2
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 . ١"لدي، أبوك أقل من أن يقتل يف سبيل اهللايا و": فاعترضه ابنه خشية عليه من القتل، فقال له

عمامة قاضـي  : ومما يدل على تواضعه أنه عندما عين قاضي القضاة يف دمشق، كان عليه أن يضع على رأسه أكرب عمامة يف الدولة     •
خ عز الدين أن ورأى الشي! الرجل الذي يلزم بأحكامه كل أولياء األمر حىت السلطان نفسه         .. القضاة، صاحب أكرب منصب ونفوذ    

يتحلل من التقاليد، فطرح العمامة كبريها وصغريها، ووضع على رأسه طاقية من لباد مصر وهي غطاء الرأس الذي ال يستعمله إال                     
 .فقراء الناس يف مصر والشام

عدل عن صعود   كما كان من قبل عندما عني خطيباً للجامع األموي، قد طرح الرداء األسود الذي ألف خطباء اجلامع ارتداءه، و                   •
  .املنرب بالسيف وعن ترصيع اخلطبة بالسجع

: والدليل على أنه كان يترك التكلف يف لباسه، ما ذكره ابن السبكي يف طبقاته بعد أن ذكر كثرة صدقاته وأنه قد يتصدق بعمامته                       •
ن حيضر املواكب السلطانية به، فكأنه ويف هذه احلكاية ما يدل على أنه كان يلبس العمامة، وبلغين أنه كان يلبس قبع لباد، وأنه كا"

  ".كان يلبس تارة هذا، وتارة هذا، على حسب ما يتفق له من غري تكلف

 .وقد سبق أنه خرج من مصر وكل متاعه محل محار مما يدل على تواضعه يف معيشته، وتركه للتكلف فيها •

  .جزاه اهللا خرياً ورمحه رمحة واسعةهذه بعض صفات الشيخ اجلليل، والظاهر أن ما مل يذكر عنه أكثر مما ذكر ف
  

                                                
 المصدر السابق - 1
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 المبحث الثالث
  وفاتھ

  

 قضى معظمها يف جهاد كامل بالكلمة احلرة، والقلم الشجاع والرأي           فبلغ ثالثة ومثانني عاماً   طال العمر بالعز بن عبد السالم،          
لقاهرة يوم السبت التاسع من مجادى األوىل       يف ا  الثاقب، ومحل السالح ضد الفرجنة والتتار؛ للمحافظة على حقوق األمة حىت لقي ربه            

وكان يوماً مشهوداً، وجنازته حضرها العام ُّ واخلاص من أهل القاهرة ومصر، ومل يتخلف أحد من أهل البلدين . من سنة ستمائة وستني
لرقافة والعـامل يف صـحبة       يف سوق اخليل وشيعه راكباً إىل ا       عن حضور اجلنازة، ونزل السلطان امللك الظاهر إىل جنازته وصلى عليه          

  .اجلنازة، ولوال مماليك السلطان ما وصل إىل التربة من كثرة الزحام

، وكذلك يف مجيع ديار املسلمني وبالدها والبالد الشامية يف يف اخلامس عشر من مجادى األوىلمث صلِّي عليه صالة الغائب يف دمشق 
  .١ ومكة شرفها اهللا تعاىل، وكذلك يف بالد اليمنالفرات والبرية والرحبة، مث يف املدينة املنورة

  : وحني استقر جثمان الشيخ آخر الدهر حتت سفح املقطم، وعاد السلطان الظاهر بيربس إىل قصر ملكه تنفس الصعداء وقال

  ٢»اخرجوا عليه، النتزعوا امللك مين: اآلن استقر أمري يف امللك ألن هذا الشيخ لو كان يقول للناس«

  !صدق الظاهر بيربسلقد      

  !كان سلطان العلماء!. فقد كان الشيخ سلطانا فوق السالطني

    

 رحم اهللا الشيخ وأسكنه فسيح جناته، ورزقنا بعلماء ربانيني أمثاله يعلمون الناس الدين، ويأخذون على يد الظامل، ال خيشون يف اهللا

  .عون بني االجتهاد والتعايش مع واقع األمة والتصدي للظلم والظاملنيلومة الئم يبيعون دنياهم من أجل أخراهم مههم رضاء اهللا، جيم
                                                

 ١٠ ص - مقدمة المؤلف- العز بن عبد السالم- شجرة المعارف واألحوال- 1
   المصدر السابق- 2
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  الخاتمة
  

  :النتائج

سـلطان  "واآلن وبعد أن عشنا معاً فصول سرية هذا العامل الفذّ ااهد يف رحلة شيقة ممتعة، انتابتنا مشاعر شىت، بني إعجـاب بشخـصية                        
ة، وبني حزن وتعاطف مع املسلمني يف ذلك الوقت وهم يدافعون عن مقدسام وحرمـام،               ، وفرح مبا أجنزه وخلفه لألمة من مواقف فذ        "العلماء

  .وما أشبه الليلة بالبارحة.. وبني شعور بذلك الزمان وكأنه اليوم 

زمننا هذا هم أولئك لكن الفارق الوحيد بني زمنهم و. من ينظر إىل حال األمة يف تلك احلقبة الزمنية يلحظ الشبه الكبري بينها وبني حالنا اليوم            
العلماء الربانيون أمثال العز الذين ظهروا وقاموا بواجبهم حنو أمرائهم وأمتهم؛ فجاهدوا بالكلمة قبل السيف، وكانوا ناصحني ألمرائهم عوناً هلـم                    

  . على الظامل، وأدوا األمانة على وجهها، فكانوا مثاالً رائعاً وقدوة لألجيال من بعدهم

، يفعلون فعله، فيخرجون باألمة من أعىت الظروف اليت تتعرض هلـا عـرب   مم أا حباجة إىل علماء أمثال العز بن عبد السال         فهل تعي األمة اليو   
التاريخ، وهل آن األوان لألخذ بأسباب ختريج هذا النوع من الرجال، وليس ذلك بعسري، فالقرآن والسنة بني أيدينا، ومنهج النيب يف التربية واضح                     

  لدينا؟

  

  :يف خامتة هذا البحث نلخص أهم النتائج، وهي  و

أن العلماء هم محلة الشريعة، وورثة علم النبوة، هيأهم اهللا خلدمة هذا الدين، فأفنوا أعمارهم يف حتصيل علوم الكتاب والسنة، واجتهـدوا يف                        .١
ومن هنا وجب بيان فضلهم وختليد ذكرهم، ونشر        . االستقامة عليها، وخدموها رواية ودراية، وتصنيفاً وتدريساً، ونافحوا عن الشريعة الغراء          

 .سريهم وتيسري االستفادة منها، وأخذ العرب والفوائد من ترامجهم والسعي يف ختريج أمثاهلم لتحافظ األمة على مكانتها وحيويتها وهيبتها
الفضالء األتقياء الذين نذروا أنفسهم للجهر بكلمة       أن العز بن عبد السالم هو أحد كبار مشاهري األمة من العلماء العاملني النجباء، وساداا                 .٢

هم مع كل ما أصام رفضوا أن يساوموا على موقفهم، وقد بذلت أمامهم الدنيا بكـل مـا   ناحلق، وحتملوا يف سبيل ذلك العنت الكبري، ولك       
  .ون أنه احلقفيها من جاه ومال وسلطان إال أن ذلك مل يعدل عندهم جناح بعوضة ليستحق أن حيوهلم عما يعتقد

مل يطلـب  و .هـ٦٦٠ هـ، وعاش يف الشام، مث انتقل إىل مصر، حيث تويف سنة             ٥٧٨ولد اإلمام الشيخ العز بن عبد السالم يف دمشق عام            .٣
ـ    لرقة حالهالعلم صغريا مثل أقرانه   ة ، وإمنا ابتدأ العلم يف سن متأخرة، وانتظم يف التزام حلقات الدرس وأكب على العلم بـشغف وـم ومه

 ورزقه اهللا الفهم العميق والذكاء اخلارق فأعانه ذلك على إتقـان  .عالية، فحصل يف سنوات قليلة ما يعجز أقرانه عن حتصيله يف سنوات طويلة 
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، فأصبح من علماء عصره حىت    الفقه واألصول، ودراسة التفسري وعلوم القرآن وتلقي احلديث وعلومه، وحتصيل اللغة واألدب والنحو والبالغة             
وبلغ مرتبة عالية يف الفقه واألصول، والفهم الشامل حلقائق الشريعة اإلسالمية ومقاصـدها حـىت وصـل مرتبـة                  ). بسلطان العلماء (قب  ل

 . االجتهاد
 كانت دمشق منذ العصر األموي حاضرة من حواضر العلم تزخر بالعلماء ومتوج فيها احلركة العلمية، ويقصدها العلماء من الشرق والغـرب                    .٤

جمموعة من العلماء األفذاذ، وكان الناس يقصدوا من أقاصي األرض لتلقي العلوم فيها، وال عجب فقد كانت عاصـمة للخالفـة    وخرجت  
 . اإلسالمية قرناً من الزمان

 املدرسـة :  مثلاجته إىل التدريس وإلقاء الدروس يف مساجد دمشق ويف بيته، ويف املدارس اليت كانت تتعهدها الدولة،بعد أن أى العز دراسته    .٥
الشبلية، واملدرسة الغزالية بدمشق، وكان يف الشيخ حب للدعابة وميل إىل إيراد امللح والنوادر يلطف ا درسه وينشط تالميذه الذين أعجبوا                     

بة من كل مكانال وأفكاره املتدفقة وأسلوبه البارع، وسرعان ما طار صيت العز، وطبقت شهرته اآلفاق، وقصده الطلبطريقته، وبعلمه السي. 
بقي العز يف مناصبه يف دمشق يدرس وخيطب ويقضي إىل أن دب اخلالف بينه وبني حاكم دمشق السلطان الصاحل إمساعيل الذي حتالف مـع                  .٦

مـع  الصليبيني ضد ابن أخيه، مما جعل العز يغادر دمشق ويتجه إىل مصر بسبب عزله عن مناصبه وعدم االستجابة لفتاواه اليت حترم التعامـل             
 .الكفار الفرجنة ضد املسلمني

من يقرأ سرية هذا الرجل العظيم يلحظ صفات رائعة قلما جتتمع إال يف رجل عظيم مثله؛ فقد اشتهر بالكرم والبـذل والـسخاء، والـورع                          .٧
احلق وشدته على املبطلني،    ولعل أهم صفة فيه هي جرأته النادرة يف         . والتواضع والزهد يف الدنيا على الرغم من مكانته عند احلكام والسالطني          

 . واليت ظهرت يف مواقف كثرية رائعة أمام سالطني عصره
مل يكن العز بن عبد السالم عاملاً منعزالً يف مسجده مشتغالً بالتدريس والتأليف واخلطابة فقط بعيداً عن الواقع، وإمنا كان عاملاً متعايشاً مـع                         .٨

قات الشدة والبأس، وأيقن أن دور العالم ال يقل عن دور األمري واجلندي يف صد املعتـدين،    الواقع بكل مشاكله، فقد فهم واجب العامل يف أو        
ومن أبرز نشاطاته ريادة الدعوة ملواجهة الغزو املغويل التتري، و وقوفه إىل جانب احلكام الذين قادوا            . وذلك بإذكاء اجلهاد يف نفوس املسلمني     

 .الذي كان قائد قوات السلطان عز الدين أيبك) اململوكي( وقوفه خاصة جبانب السلطان قطز  و -املقاومة واحلرب الدفاعية ضد الغزاة 
لقد ذهب بعض مؤرخي املتصوفة إىل أن العز تصوف، ولكن التصوف خيالف طبيعة الشيخ عز الدين؛ فقد كان بعض التـصوف يف عـصر                         .٩

فقد ظل يواجه عصره ويقاوم مفاسـده  .  الواقع، وأنشطهم إىل تغيريهالشيخ هروبا من الواقع، وكان الشيخ من أشد الناس جسارة يف مواجهة      
ويصك اتمع مبواقف رائعة، وكان إىل كل ذلك زاهدا من أولئك الزهاد العظام الذين يفرضون بالقول واملوقف والسرية قيما شريفة فاضـلة          

  !على جمتمع متتهن فيه الفضائل ويشقى به الشرفاء
ز بن عبد السالم يف مدحه والثناء عليه، وذكر مآثره مبا هو أهله، لعل هذا من عالمات حب اهللا تعاىل له وقبوله عنده؛                 لقد أبلغ العلماء بعد الع     .١٠

 .فإن اهللا إذا أحب عبداً جعل له القبول يف األرض
م الشجاع، والرأي الثاقب، ومحـل  طال العمر بالعز بن عبد السالم، فبلغ ثالثة ومثانني عاما قضى معظمها يف جهاد دائم بالكلمة احلرة، والقل         .١١

 .  حىت لقي ربه؛ للمحافظة على حقوق األمةةالسالح ضد الفرجن
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وجعل الفردوس األعلى مثواه، ورزق املسلمني بعلماء ربانيني أمثاله ال  سالطني العلماء رمحه اهللا إنه حقا أحد
  . ونفع املسلمنيلومة الئم يبيعون دنياهم من أجل أخراهم مههم رضاء اهللا خيشون يف اهللا

  .وسالم على املرسلني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وصلى اهللا على سيدنا حممد وسلم تسليماً كثرياً

  . واحلمد هللا رب العاملني

  

  هـ١٤٢٧/مجادى األوىل/٢٤ ثالثاءمت بعون اهللا يف يوم ال

   م٢٠٠٦/ يونيو/ ٢٠

http://www.mmf-4.com


 

50             www.mmf-4.com العلمية والدراسات الفقهية املذاهب مللتقى حمفوظة احلقوق مجيع  

 

  فھرس المراجع

  :الكتب
   القرآن الكرمي-١
  )علي بن حممد( ي  اآلمد-٢

  م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ -١ ط- دار الصميعي-اإلحكام يف أصول األحكام
  )مانع بن محاد( اجلهين -٣

  هـ١٤٢٠ -٤ دار الندوة العاملية للشباب اإلسالمي للطباعة والنشر ط-املوسوعة العاملية للمذاهب واألديان املعاصرة
  )احلافظ حممد بن أمحد الذهيب(  الذهيب -٤

  ١ ط- القاهرة- املكتبة التوقيفية-لنبالءسري أعالم ا
  )حممد بن أيب بكر بن عبد القادر(  الرازي -٥

  م١٩٩٩- طبعة ثانية - بريوت - مكتبة لبنان- دائرة املعاجم يف مكتبة لبنان-خمتار الصحاح
  )عبد الكرمي( زيدان -٦

   م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ -٢ ط– العراق - بغداد- لبنان، مكتبة القدس- بريوت- مؤسسة الرسالة-أصول الدعوة
  )حممود(  شاكر -٧

  م١٩٩١ -هـ١٤١١ -٤ ط- املكتب اإلسالمي-التاريخ اإلسالمي
  )عبد الكرمي( عثمان -٨

  م١٩٩٥-هـ١٤١٦ -٧ ط- اململكة العربية السعودية– الرياض - مؤسسة األنوار-معامل الثقافة اإلسالمية
   العز بن عبد السالم السلمي-٩

   األردن- عمان - بيت األفكار الدولية-حسان بن عبد املنان:  اعتىن به-وصاحل األقوال واألعمالشجرة املعارف واألحوال 
  )ابن حجر( العسقالين - ١٠

  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ -١ بريوت، ط- املكتبة العصرية-فتح الباري يف شرح صحيح البخاري
   للصف الثاين املتوسط- كتاب التاريخ اإلسالمي- ١١

  م٢٠٠٦-م ٢٠٠٥ ط - اململكة العربية السعودية-وزارة التربية والتعليم

http://www.mmf-4.com


 

51             www.mmf-4.com العلمية والدراسات الفقهية املذاهب مللتقى حمفوظة احلقوق مجيع  

   ابن كثري- ١٢
  م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ - بريوت- مكتبة املعارف-تفسري القرآن العظيم

   ابن كثري - ١٣
  هـ ١٤٢٣ -م٢٠٠٢ -٦ ط- القاهرة- دار احلديث-البداية والنهاية

  )احلافظ أيب العال حممد بن عبد الرمحن(  املباركفوري- ١٤
  م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ -١ ط- دار احلديث يف القاهرة- جامع الترمذيحتفة األحوذي بشرح

  املنجد يف اللغة واألعالم- ١٥
  م٢٠٠٠ -٣٨ بريوت، ط -دار املشرق 

  ابن منظور- ١٦
    م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤ – ٣ط .  بريوت–دار صادر  –لسان العرب 

  )اإلمام حميي الدين( النووي- ١٧
 م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ -٢ ط بريوت ،- دار املعرفة-املنهاج شرح صحيح مسلم

  :املقاالت على شبكة االنترنت
  العز بن عبد السالم الفقيه -١
 org.wikipedia.ar.www - ويكيبيديا على االنترنت،  املوسوعة احلرة موقع من

  ) ٦٦٠- مجادى األوىل ١٠(- بائع امللوك يف ذكرى وفاته-العز بن عبد السالم -٢
    على االنترنتcom.islamonline.www مقال على موقع -أمحد متام

 -العز بن عبد السالم -٣
  على االنترنت htm.350/k/com.islamdoor.www://httpمقال على موقع 

 -مالعز بن عبد السال -٤
 على موقع - نقالً عن كتاب طبقات الشافعية للسبكي– مقال على االنترنت -أبو اخلري حممد حبو حبيب

htm.salezbinadbalsalam/tarefat/net.forsan.www://http 
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 مؤلفات العز بن عبد السالم -٥
   com.fikr.www -فكر على االنترنتموقع دار ال

  إيضاح الكالم فيما جرى للعز بن عبد السالم يف مسألة الكالم -٦
الشيخ حممد زاهد (  طبعت على االنترنت من نسخة -الشيخ حممد بن عبد اللطيف حكاية عن أبيه اإلمام عز الدين بن عبد السالم: بقلم

  .طبعها على االنترنت جالل علي -)الكوثري

  -)دراسة تربط ماضي األمة حباضرها(االنتصار على التتار  -٧
   على االنترنتhtm.tatar/info.hiddenworlds.www://httpمقال على موقع 

 -ءالعز عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم سلطان العلما -٨
 عن موقع طريق القدس - ١٩٨٥عبد الرمحن الشرقاوي ـ العصر احلديث للنشر والتوزيع  - أئمة  الفقه التسعة مقال من كتاب
Islamyiat/Links/com.qudsway.www://http على االنترنت 

  -منه اإلسالم ابن تيميةالسالم وموقف شيخ  حقيقة العز بن عبد -٩

  com.sunnah.www مقال على موقع السنة على االنترنت -خالد بن ضحوي الظفريي

 م عبد السالم باإلما الرد على من أنكر علي تسمية العز بن - ١٠
  االنترنتصيد علىال مقال على موقع -العتيبـي  إحسان بن حممد بن عايش: للكاتب
htm.92/ehsan/Doat/net.saaid://http  
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 الفھرس

  
  ٢.........................................................................................................................................................ھذا الرجل

  ٣..............................................................................................................................................................مقدمة

  ٦......................................................................................................................................................الفصل األول

  ٦......................................................................................................................................الدولة اإلسالمیة في عصر

  ٦..............................................................................................................................................العز بن عبد السالم

  ٧..................................................................................................................................................األول المبحث
  ٧....................................................................................الھجري والسابع السادس القرن في اإلسالمیة للدولة السیاسیة الحالة
  ٧...............................................................................................................................:ضعف اخلالفة العباسية ) أوالً

  ٧..........................................................................................................................:احلروب واخلالفات الداخلية) ثانياً

  ٨............................................................................................................................:التوتر بني السنة والشيعة ) ثالثاً 

  ٨................................................................................................................:األعداء من خارج الدولة اإلسالمية ) رابعاً 

  ٩.................................................................................................................................................الثاني المبحث
  ٩....................................................................................................السالم عبد بن العز عاصرھا التي المیةاإلس اإلمارات
  ١٠.................................................................................................................):٦٤٨ -هـ٥٦٩(دولة األيوبيني : أوالً

  ١٠..............................................................................................................):هـ٩٢٣ -هـ٦٤٨(دولة املماليك : ثانياً

  ١٢....................................................................................................................................................الفصل الثاني

  ١٢............................................................................................................................................العز بن عبد السالم

  ١٢..................................................................................................................................)في مرحلة النشأة والطلب(

  ١٣................................................................................................................................................األول المبحث
  ١٣........................................................................................................................................ونشأتھ ومولده أصلھ
  ١٣........................................................................................................................................:أصله ونسبه : أوالً

  ١٣........................................................................................................................................:شهرته وألقابه:ثانياً

  ١٣...............................................................................................................................................:مولده: ثالثاً

  ١٣...............................................................................................................................................:نشأته: رابعاً

  ١٤..................................................................................................................................:بداية طلبه للعلم: خامساً

  ١٥...............................................................................................................................................الثاني المبحث
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  ١٥....................................................................................................................................والتربوي العلمي تكوینھ
  ١٥................................................................................................................................:طلبه للعلم يف دمشق: أوالً

  ١٦.....................................................................................................................................:انتقاله إىل بغداد: ثانياً

  ١٦...................................................................................................................:ودته إىل دمشق وتأثره بالصوفيةع: ثالثاً

  ١٦......................................................................................................................................:نباهته وذكاؤه: رابعاً

  ١٧.....................................................................................................................................:أشهر شيوخه: خامساً

  ١٨........................................................................................................................:أشهر العلوم اليت برع فيها: سادساً

  ١٩...............................................................................................................................................الثالث المبحث
  ١٩......................................................................................................................................الفقھي ومذھبھ عقیدتھ
  ١٩.......................................................................................................................................:مذهبه الفقهي: أوالً

  ١٩..............................................................................................................................................:عقيدته: ثانياً
  ٢٠..........................................................................................................................................: العز بن عبد السالم أشعري العقيدة-١
  ٢٠................................................................................................................................................: العز بن عبد السالم والصوفية-٢

  ٢٣...................................................................................................................................................الفصل الثالث

  ٢٣............................................................................................................................................العز بن عبد السالم

  ٢٣...............................................................................................................................)في مرحلة التدریس والعطاء(

  ٢٤................................................................................................................................................األول المبحث
  ٢٤.......................................................................................................الشام في السالم عبد بن لعزا شغلھا التي الوظائف
  ٢٤...................................................................................................................................:اشتغاله بالتدريس: أوالً

  ٢٤...................................................................................................................:اشتغاله باخلطابة يف اجلامع األموي: ثانياً

  ٢٥................................................................................................:خالفه مع السلطان الصاحل إمساعيل ومغادرته دمشق: ثالثاً

  ٢٦................................................................................................................................:العز يف بيت املقدس: رابعاً

  ٢٦...........................................................................................................................................:تالميذه: خامساً

  ٢٧...............................................................................................................................................الثاني المبحث
  ٢٧..............................................................................................................................مصر في السالم عبد بن العز
  ٢٧.................................................................................................:الوظائف اليت اشتغلها يف القاهرة يف عصر األيوبيني: أوالً

  ٢٧.........................................................................................................................................:بيعه لألمراء: ثانياً

  ٢٨..............................................................................................................................:اشتغاله بالتدريس ثانية: ثالثاً

  ٢٩...................................................................................................................................:مع الظاهر بيربس: رابعاً

  ٣٠...............................................................................................................................................الثالث المبحث
  ٣٠.....................................................................................................................................العلمیة وجھوده مؤلفاتھ

  ٣٧...................................................................................................................................................الفصل الرابع
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  ٣٧.................................................................................................................................................صفاتھ وجھاده

  ٣٨................................................................................................................................................األول المبحث
  ٣٨.......................................................................................................................................الحق في وقوتھ جھاده

  ٤٢...............................................................................................................................................الثاني المبحث
  ٤٢................................................................................................................................................الُخُلقیة صفاتھ
  ٤٦...............................................................................................................................................الثالث المبحث
  ٤٦..........................................................................................................................................................وفاتھ

  ٤٧..........................................................................................................................................................الخاتمة

  ٥٠.................................................................................................................................................فھرس المراجع

  ٥٣.........................................................................................................................................................الفھرس
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