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 ﴾ِن الرَِّحيِم *ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْحم ﴿

 اإلهداء

 
كل مسلم حريص على إعزاز دين هللا تعاىل؛ أهدي هذا الكتاب، سائاًل املوىل عزَّ وجلَّ أبمسائه   إىل

 وصفاته الُعال أن يكون خالصاً لوجهه الكرمي. قال تعاىل:  ،احلسىن

ِْبِعَباَدِةَْرب ِِهَْأَحدْاْْ﴿َفَمنْ  رِك  َْصاِِلااَْوََلُْيش   [110]الكهف: ا﴾َْكاَنْيَ ر ُجوْلَِقاَءَْرب ِِهْفَ ل يَ ع َمل َْعَمًلا

 
 
 
 
 
 

 د. علي حممَّد حممَّد الصَّاليب
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 املقدِ مة

ْاِلمدْهللْْْ ومنْسيئاتْْ،ونعوذْابهللْمنْشرورْأنفسناْ،رهونستغفْ،ونستهديهْ،ونستعينهْ،حنمدهْ،إنَّ
وأشهدْأنَْلْإلهْإَلْهللاْوحدهَْلْْ،ومنُْيضلل؛ْفًلْهاديْلهْ،منْيهدهْهللا؛ْفًلْمضلَّْلهْ،أعمالنا

عبدهْورسولهْْ،شريكْله ْتُ َقاتِْوأشهدْأنَّْحممداْا َحقَّ ْ﴿ََيْأَي َُّهاْالَِّذيَنْآَمُنواْات َُّقواْاَّللََّْ ُوُتنَِّْإَلَّ ِهَْوََلََْ
ِلُموَن﴾ْ ُْمس   [102 ]آل عمران:َوأَن  ُتم 

َهاَْزو َجَهاَْوَبثَّْْ﴿َيَْ ْنَ ف ٍسَْواِحَدٍةَْوَخَلَقِْمن   ِْمن  ُهَماْأَي َُّهاْالنَّاُسْات َُّقواَْربَُّكُمْالَِّذيَْخَلَقُكم  ِْمن  

ِْْإنَّْاَّللَََّْكاَنَْعَلي ُكمْ  َر َحاَم َواْل  َْالَِّذيَْتَساَءُلوَنِْبهِْ اَّللَّ َْْوات َُّقوْا َوِنَساءا َْكِثرياْا  [1 النساء:]َْرِِيباا﴾ْرَِجاَلا

ا َْسِديدا َِْ و َلا ْاَّللَََّْوُِوُلوا ْات َُّقوا ْآَمُنوا ْالَِّذيَن ْأَي َُّها َْلكُْْْ﴿ََي ُْيص ِلح  َْلُكم  َْويَ غ ِفر  َْأع َماَلُكم  م 
ْفَاَزْفَ و زااَْعِظيماا﴾ْ َوَرُسوَلُهْفَ َقد  ْيُِطِعْاَّللََّْ َْْوَمن   [71-70]األحزاب: ُذنُوَبُكم 

 

 أما بعد:
الكتاب:َْْيرب ِْْْْ رضيت،ْولكْاِلمدْبعدْالرضا.ْهذْا الشيخْ»لكْاِلمدْحىتْترضى،ْولكْاِلمدْإذْا

ْليبية،الصعنْاِلروبْْجزٌءْمنْموسوعيتْ،«عزْالدينْبنْعبدْالسًلمْسلطانْالعلماء،ْوابئعْاْلمراء
نفراد؛ْوالسادسة،ْوالسابعة،ْورأيتْنشرهْعلىْا واخلامسة،ْالرابعة،وابلتحديدْمنْاِلمًلتْالصليبية:ْ

دْأدخلتْالشيخْعزْالدينْبنْعبدْالسًلمْيفْسلسلةْفقهاءْالنهوض؛ْحيثْتوفرتْ لتعمْالفائدة.ِْو
ْالنوعْمنْالفقهاءْالنادرين؛ْْلنهْتصدىْلقيادةْاْلمةْيفْفرتاتْحرجةْمنْ فيهْالصفاتْاملطلوبةْهلذا

ْكانْمنْاْلسبابْالرئيسيةْيفْانتصارْاملسلمنيْيفْعهدْاملماليكْ ْكماْسرتىْعلىْاملغاترخيها،ْبل ولْ 
ْمنْفقهاءْ ْكونه ْاليتْتدلْعلى ْمنْاْلمور؛ ْاجلليلْجمموعةا ْالعامل ْأثبتْهذا ْولقد ْالكتابْ  يفْهذا

 النهوض،ْواليتْمنها:
كونهْعارفااْبشرعْهللا،ْمتفقهااْيفْدينهْوعامًلاْعلىْهدىا،ْوبصرية،ْوهوْممَّنْوهبهمْهللاْاِلكمة،ِْالْْْ

ْيُ ؤ َتْاِل ِْتعاىل:ْ َْكِثرياا﴾ْ﴿َوَمن  ْأُوَيََْخري اا َمَةْفَ َقد  ْ[269]البقرة: ك 
 وهوْمنْالذينْجعلْهللاْعمادْالناسْعليهمْيفْالفقه،ْوالعلم،ْوأمورْالدنيا،ْوالدين.



 

4 

 

 

 
 

ْأَِئمَّةاْْل َنا﴿َوَجعَْوهوْمنْأئمةْالدينْالذينْانلواْهذهْاملنزلةْالعظيمةْابَلجتهاد،ْوالصرب،ْواليقنيْ  ُهم  ِمن  
ُدوَنِِْبَم راَِنَْلمَّاَْصرَبُواْْوََكانُواِِْبََيتَِناْيُوُِِنوَن﴾ْ ْ.ْ[24]السجدة: يَ ه 

ةْاليتْنفرتْمنْهذهْاْلمةْلتتفقهْيفْدينْهللا،ْمثِْامتْبواجبْالدَّعوةْومهمَّةْاإلنذارْ   ْوهوْمنْالفِر

َْكافَّةْا ْلِيَ ن ِفُروا ْال ُمؤ ِمُنوَن َْكاَن ْطَائِْْْ﴿َوَما ُهم  ِْمن   ٍَِة ِْفر  ُْكلِ  ِْمن  ْنَ َفَر يِنْفَ َلو ََل ْيفْالدِ  ْلِيَ تَ َفقَُّهوا َفٌة
ََْي َذُروَن﴾ْ َْلَعلَُّهم  ِْإَذاَْرَجُعواْإِلَي ِهم   .[122]التوبة: َولِيُ ن ِذُرواَِْ و َمُهم 

دْشهدْلهْعلماءْعصرهْابلفقه،ْوالعلم،ْوأذنواْلهْابلتصديْلإلفتاءْ  والتدريس.ْ، ِْو
قرأْواطلعْعلىْجمملْاْلحكامْالشرعية،ْفهوْملْيْاِللق،وزامحهمْابلرُّكبْيفْْالعلماء،وهوْممَّنْشافهْْ

علىْأصوهلا،ْ عامَّةا،ْفمرَّْعلىْمسائلْالعلم،ْواستطاعْخترجيهْا شاملةْا نتفاا،ْبلْدرسْالعلومْالشرعيةْدراسةْا
منِْراءةْْفعلمهْملْأيتهْالعامة،اْوأهدافهْالشريعة،وعرفْمقاصدْْالنصوص،وأصبحتْلديهْملكةْفهمْ

 ليلٍة،ْبلْمنَْسَهرْالليايل،ْومعاانةْاْلَيم،ْودميومةْطلبْالعلم،ْوتعلمهْمنْاحملربةْإىلْاملقربة.
يامْدولةْاملماليك،ْفرتكْ لقدْعاصرْالشيخْعهدْامللكْالصاحلْجنمْالدينْأيوب،ْوهنايةْالدولةْاْليوبية،ِْو

دَّثُتْم،ْوالسياسةْالشرعية،ْوفقهْاملصاحلْواملفاسد،ْوالتصدِ يْللغزاة.ْلقدْحتلناْااثرااْكبريةاْيفْالشأنْالعا
يفْطلبْالعلم،ْوتًلميذه،ْومؤلفاته،ْومساتْالتأليفْعنده،ْ الكتابْعنْسريته،ْونشأته،ْوشيوخْه يفْهذْا

لتجديدْاورْاوأهمْحمْوالفصاحة،ْوالبًلغة،ْوالتقوى،ْوالورع،ْوالقضاء،وأعمالهْيفْالتدريس،ْواإلفتاء،ْ
ْْْعنده، ْأصول ْلتقنني ْْالفقه،كسعيه ْاجلْوالتصوف،ْواْلدب،ْالرتبية،وجماَلت ْوإبداعاته ْفيها،ميلة

 .اءْالعلماءْعليهِْدمياا،ْوحديثاْاوجهاده،ْمثْوفاته،ْوثن
ْاَلشتباكْ إنَّْالعزَّْبنْعبدْالسًلمْمدرسةٌْشاخمةْيفْفهمْمقاصدْالشريعة،ْوفقهْاملصاحلْْْ واملفاسد،ْوفكِ 

ْالشرعية،ْوالعقائد،ْفقدْساهمْيفْهنضةْاْلمةْفقهياا،ْوفكرَيا،ْوجهادَيا،ْوسياسياا،ْوأخًلِياا،ْالسياسةبنيْ
 فاستحقَّْأنْنسجلهْمباءْالذهبْعلىْصفحاتْالزَّمنْيفْسلسلةْفقهاءْالنهوض.

الكتابْيومْاْلحدْالساعةْالعاشرةْوالربعْصباحاْاْْ دْانتهيُتْمنْمقدمةْهذْا ه 13/5/1429ْهذا؛ِْو
ْ،ومنْبعد!ْوأسألهْسبحانهْوتعاىلِْبمسائهْاِلسىنْ،مْابلدوحة.ْوالفضلْهللْمنِْبل18/5/2008

ويباركْْ،بهْويشرحْصدورْالعبادْلًلنتفاعْ،ولعبادهْانفعاْاْ،وصفاتهْالعًلْأنْجيعلْعمليْلوجههْخالصاْا
وأنْيثيبْكلَّْمنْْ،ناَيزانْحسوجيعلهْيفْميْ،وأنْيثيبينْعلىْكلْحرفْكتبتهْ،وجودهْ،وكرمهْ،فيهْمبنه

ْكلِ ْمسلٍمْيصلهْهذاْالكتابْأَلْينسىْالعبدْ ساهمْعلىْإَامْهذاْاجلهدْاملتواضعْونشره!ْونرجوْمن
ْْورضوانهْمنْالدعاء!ْ،ورمحتهْ،هومغفرتْ،الفقريْإىلْعفوْربه
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َْوَعلَْ َتَْعَليَّ ُكَرْنِع َمَتَكْالَّيِتْأَن  َعم  َْأش  َْأو زِع يِنَْأن  ْأَع َمَلَْصاِِلااْتَ ر َضاُهْىَْواِلَديَّْ﴿َْربِ  َْوَأن 
َِتَكْيفِْعَباِدَكْالصَّاِِلِنَي﴾ْ  .ْ[19]النمل: َوأَد ِخل يِنِْبَرمح 

الْتعاىل:ْ َْفًَلُْمر ِسلَْْ﴿َماِو َْرمح ٍَةَْفًَلْممُ ِسَكْهَلَاَْْوَماْمُي ِسك  ُْلِلنَّاِسِْمن  َتِحْاَّللَّ ْبَ ع ِدِهْْيَ ف  َْلُهِْمن 
ِكيُم﴾ْ  .[2]فاطر: َوُهَوْال َعزِيُزْاِلَ 

الْتعاىل:ْ ْال ِعزَِّةَْعمَّاَْيِصُفونَِْو ُدْوَُْْْمر َسِلنيََْوَسًَلٌمَْعَلىْالْ ْْ﴿ُسب َحاَنَْربِ َكَْربِ  َم  اِل 
ْال َعاَلِمنَي﴾ْ َْربِ   [182-180]الصافات: َّللَِِّ

وأتوبْإليك!ْواخرْدعوان:ْأنْاِلمدْهللْْ،أستغفركْ،أشهدْأنَْلْإلهْإَلْأنتْ،سبحانكْاللهمْوحبمدك
ْالعاملني  ربِ 

الكتابْمًلحظاتكم،اْلخوةْالكرام!ْيسرينْأنْتصلْ خًللْْوغريهْمنْكتيبْمنْ،وانطباعاتكمْحولْهذْا
وابْللوصولْوالصْ،وأطلبْمنْإخواينْالدعاءْيلْيفْظهرْالغيبْابإلخًلصْهللْربْالعاملنيْ،دورْالنشر
ْواملسامهةْيفْالنهوضْهلا.ْ،ومواصلةْاملسريةْيفْخدمةْاتريخْاْلمةْ،للحقائق
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 الشيخ عز الدين بن عبد السالم

 جنم الدين أيوبعهد امللك الصاحل  من مشاهري

 أواًل: امسه ونسبه:

ْصًلا،أهوْعبدْالعزيزْبنْعبدْالسًلمْبنْأيبْالقاسمْبنْحسنْبنْحممدْبنْمهذبْالسلميْاملغريبْْْْ
ولقبْبعدةْألقاب:ْبعزْْ،،ْيكىنِْبيبْحممد(1)والشافعيْمذهباْاْووفاة،ْداراا،مثْاملصريْْمولداا،الدمشقيْ

كماْلقبْْْ،لقبهْبهْتلميذهْابنْدِيقْالعيدْ،ولقبْبسلطانْالعلماءْ،اإلمامْالعزْ،وشاعْبنيْالناسْ،الدين
ولدْيفْدمشقْ،(2)بشيخْاإلسًلم وَلدتهْ،واتفقْأنْه بدمشقْ،واختلفْيفْحتديدْسنْة ْه .577سنْةْفقيلْ:

 اثنياً: نشأته:

أوْْ،صبأوْمنْ،أوْسلطانْ،ملْيكنْهلاْجمدْ،كانْالعزْبنْعبدْالسًلمْيعيشْيفْأسرٍةْفقريةْمغمورة
تئذْمركزْهامْللعلمْ،شامفقدْولدْالعزْبنْعبدْالسًلمْيفْدمشقْالْ،علم بلةْالعلماءْْ،واملعرفةْ،وهيِْو ِو

ْمواجهٍةْأماميْمعْالصليبينيْالغزاة؛ْالذينْاحتلواْمدانْاْ،والفقهاء عديْ،وخطُّ ْ،ْفلسطنيدةْيفوحصوانْا
ْكانتْدمشقْممتلئةْبنعمْهللاوساحلْبًلدْالشام ْكما ْ،،ْوصناعةاعةوزْرْ،الوفريةْمنْماٍءْعذبتهْوخرياْ،،

ونشأْْلسًلم،اواخلريْالوفري.ْيفْهذهْاملدينةْالعريقةْولدْالعزْبنْعبدْْ،وجتارةْدرَّتْعليهاْالرزقْالواسع
دْانشغلتْأسرتهْبطلبْالرزقْعنْطلبْالعلْ،وترعرعْيفْأجوائهاْ،وتنسَّمْهواءهاْ،يفْربوعها إَلْْ،مِو

ْكانْمنذْنشأتهْاْل ْالعز أبيَّةا؛ْإذْملْيُعرفْعنه:ْأنهْامتهنْ،شريفاْاْ،وىلْعفيفاْاأنَّ مهنةاْتزريْْميلكْنفساْا
 أوْحتطُّْمنْشأنه.ْ،بصاحبها

متديناْاْْْ هْ،وكانْرمحهْهللاْشاابْا رغمْفقرهْوكدهْعلىْرِز ْعلىْذلكْمنْمبيْ،متعبداْا تهْيفْاملسجدْوَلْأدل 
ْكيَْلْتفوتهْ(3)ْاللَّيايلْالطوال ِدْذكرْوالعبادةْفيه.ْْوْ،أوْيغيبْعنْالصًلةْ،اجلماعة،ْينتظرْالصًلة
وتدينه؛ْحيثِْال:ْمسعتْالشيخْاإلمامْْ،وشدَّةْفقرهْ،ه (ِْوةْإميانْهذاْالشاب771السبكيْ)تْ

                                                           
 .41مقاصد الشريعة عند اإلمام العّز بن عبد السَّالم ص. (1)

 .39محمد الزحيلي ص السالم،العز بن عبد . (2)

 (.4/158( ومراة الجنان )7/209النجوم الزاهرة ). (3)
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ْكانْالشيخْعزْالدينْيفْأولْأمرهْفقريااْجداْا ْكربْ،يقول: ْكانْوسببْذلْ،وملْيشتغلْإَلْعلى ك:ْأنه
نزلْيفْْوْ،فقامْمسرعاْاْ،فباتْهباْليلةاْذاتْبرٍدْشديدْفاحتلمْ،شقمنْجامعْدم(1)يبيتْيفْالكًلسةْ

ربكةْْلنْفعادْإىلْالْ،فاحتلمْاثنياْاْ،فنامْ،وعامْ ْ،فحصلْلهْأملٌْشديدْ،منْجامعْدمشقْ(2)بركةْالكًلسة
ْ.داءمنْشدَّةْالربد...ْمثْمسعْالنفأغميْعليهْْ،فطلعْ،اخلروجْوهوَْلْميكنهْْ،أبوابْاجلامعْمغلقةٌْ

هديْأمْالعمل؟ْفقالْالشيخْعزْالدين:ْالعلم؛ْْلنهْيْ،َيْبنْعبدْالسًلم:ْأتريدْالعلمْ،يفْاملرةْاْلخريةْ
ٍةْيسريةْ،وأخذْالتنبيهْ،فأصبحْ،إىلْالعمل ،ْومنْأعلمْأهلْزمانهْفكانْ،علىْالعلموأِبلْْ،فحفظهْيفْمدَّ

وةْإميانهْ،يفْهذهْالروايةْدَللةْواضحةْعلىْتديُّنْالعز ِْْ.(3)ْأعبدْخلقْهللا ةْالتقية؛ْونشأتهْالصاِلْ،ِو
ْإَلْمنْعرفْربه َلْخيرجْْوتعلقِْلبهْابملساجدْ،وسلكْمنهجْاِلقْ،حيثَْلَْيتملْمثلْهذهْاملشاقِ 

وهوىْْ،عازفااْعنْطيشْالشبابْ،فكانْمثالْالشابْالذيْنشأْيفْطاعةْهللاْ،منهاْإَلْليعودْإليها
يفْليلٍةْشديدةْالربدَْلْشكْأفالشابْالذيْيتحرَّجْمنْاَلستسًلْ،النفس ن هْمْإىلْدفءْالفراشُْجُنباْا

ْكبريْ،يعرفِْيمةْعمله ْعميقْ،ويتحلَّىْبوعٍيْديينٍ  ْإمياين ٍ التطهُّرْعقبْاكتشافْْجيعلهْيبادرْإىلْ،وحسٍ 
 .(4)ْأوْكسلْ،اْلثرْدونْتباطؤ

 اثلثاً: مثابرته يف طلب العلم:

ْكماْتدلْعْالسًلمْللعلم،ْوالتعلمانقطعْسلطانْالعلماءْعزْالدينْبنْعبدْْْ لىْبعدماْانهزْاَلحتًلم،
املتون،ْ فحفظْ،وشحذْاهلمَّةْ،ومشَّرْعنْساعدْاجلد ِْْ،ذلكْحادثةْمبيتهْيفْالكًلسةْمنْجامعْدمشق

ْكربْسنه،ْوذكاءهْ ْكماْأنَّ ودرسْالكتب،ْوتردَّدْعلىْكبارْالشيوخْيفْعصره؛ْليعوضْماْفاتهْيفْصغره،
علىْْلْرموزه.ْوالذيْساعدهيفْحتصيلْالعلم،ْوإدراكْمسائلهْالغامضة،ْوحتليْأعاانهْعلىْالتفوق ْأيضاْا

ْكانتْتعيشهْبًلدْاملشرقْبصفٍةْعامة،ْومدينةْدمشقْ ْالذي ْالعلميُّ اَلستزادةْمنْالعلم،ْواملعرفةْاجلوُّ
ْكبريْمنْفحولْالعلماءْومشاهريهم،ْفنهلْمنهمْالعلمْْو لعدد ْ،ملعرفةابصفٍةْخاصة،ْحيثْكانتْموطناْا

ْكماِْالْالسبكي،ْرمحهْهللاْ :ْأعلمْأهلْ وحتلَّىْمبكارمْأخًلِهم،ْواِتدىْحبسنْسلوكهم؛ْحىتْأصبحْ 

                                                           
 الشمالي من جامع دمشق.الكالسة: زاوية في الجانب . (1)

 .66فتاوى شيخ اإلسالم العز بن عبد السالم ص. (2)

 طبقات الشافعية.. (3)

 المصدر نفسه.. (4)
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 (1)ْزمانه،ْومنْأعبدْخلقْهللاْتعاىل
ْبنْعبدْالسًلمْيقول:ْماْاحتجتْيفْعلٍمْمنْالعلومْإىلْأن945ِْالْالداووديْ)تْْْْ ْكانْالعزُّ ه (:

الْْ،عليهأكملهْعلىْالشيخْالذيْأِرأْ وماْتوسطتهْعلىْشيخْمنْاملشايخْالذينْكنتْأِرأْعليهمْإَلِْو
لكتابْبلَْلْأبرحْحىتْأكملْاْ،وملْأِنعْبذلكْ،فاشتغلْمعْنفسكْ،يلْالشيخ:ِْدْاستغنيتْعين

ْأبوابْاْلحكامْعلىْْ.(2)الذيْأِرؤهْيفْذلكْالعلم وكانْيقول:ْمضتْيلْثًلثونْسنةَْلْأانمْحىتْأُِمرَّ
واللغةْْ،صوفوالتْ،والتفسريْ،واْلصولْ،والفقهْ،اِلديثِْدْتلقىْالعزْ ْرمحهْهللاْ ْعلوم.ْْو(3)خاطري

العلماءْاْلفذاذْالبارعنيْيفْ وموطنْ،علىْأكابرْوجهابذةْعلماءْدمشق؛ْاليتْكانتِْبلةْطًلبْالعلم
ْ،صقلتْمواهُبهفانْ،فنهلْمنْعلمهمْالصايفْالفياضْ،فرتدَّدْعليهمْالشيخْعزْالدينْ،شىتْالعلومْوالفنون
يَّزتْشخصيُته ْهبمْ،َو ْيفْالورعْ،وأتثر ْعلىْمنهجهم ْابملعروفْ،والزهدْ،وسار والنهيْعنْْ،واْلمر

ْ.ْ(4)املنكر

ْكثرياْا ْكثري:ْومسع الْابن ومجعْعلومااْْْ،وبرعْيفْاملذهبْ،وغريهْ،واشتغلْعلىْفخرْالدينْابنْعساكرْ،ِو
مدارسْبدمشقْ،وأفادْالطلبةْ،كثرية ْة وانتهتْْ،وحكمْ،ودرَّسْ،مثْسافرْإىلْمصرْ،وويلْخطابتهاْ،ودرَّسْبعدَّ

 .(5)وُِصدْابلفتوىْمنْاَلفاقْ،إليهْرَيسةْالشافعية

 رابعاً: شيوخ العزِ  رحه هللا:

 :ـ فخر الدين ابن عساكر1

هوْأبوْمنصورْعبدْالرمحنْبنْحممدْبنْاِلسنْبنْهبةْهللاْالدمشقي،ْامللقبْفخرْالدين،ْاملعروفْاببنْ
سنْاخلَلقْحْالتهجد،كثريْْْزاهداا،ْصاِلاا،عساكر،ْشيخْالشافعيةْابلشام،ْوفقيهْزمانه،ْوكانْحمداثاْ

ٍةْاشتهرتْوهوْمنْأسْرْ،عملومجعْبنيْالعلمْوالْ،منقطعااْللعلمْوالعبادةْوالذكر،كثريْاْلدبْْْواخلُلق،
َْلْيهابْسطوةْظاملْ،والفضلْ،ابلعلم يفْاِلقِ  أوْخمالفٍةْْ،وَلْيسكتْعلىْمنكرٍْْ،واِلفظ.ْوكانِْوَيْا

                                                           
 .69( وفتاوى العز ص5/83طبقات الشافعية الكبرى ). (1)

 .69( وفتاوى العز ص1/313طبقات المفسرين للداوودي ).  (2)

 .70العز صوفتاوى  70رفع اإلصر عن قضاة مصر ص .  (3)

 .70فتاوى شيخ اإلسالم العز بن عبد السالم ص.  (4)

 (.17/441البداية والنهاية ).  (5)
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وأنكرْْ،فأابهاْ،مناصبْوَلَيتْدينيةٍْ وُعرضتْعليهْ،ه .ْوطُلبْللقضاءْفامتنع620وتويفْسنةْْ،للشرع
ْالتدريسْيفْأهمْاملدارس،ْوهوْابنْأخيْاِلافظْأيبعلىْامللكْاملعظمْبيعْاخلمورْبدمشق،ْفمنعهْمنْ

ْكثرياْاَلزمهْ«ْاتريخْدمشق»حبْصاْ،القاسمْعليْبنْعساكر وأتثرْْ،ث،ْواِلديوأخذْعنهْالفقهْ،العز
 .ْ(1)وسلوكهْ،وأخًلِهْ،بهْيفْعلمه

 مجال الدين احلرستاين:- ـ 2

زرجيْأبوْالقاسمْاخلْ،مجالْالدينْ،ِاضيْالقضاةْ،هوْعبدْالصمدْبنْحممدْبنْأيبْالفضلْبنْعليْ
ْ،ضيْهللاْعنهْرْ،منُْذريَّةْسعدْبنْعبادةْ،ِاضيْدمشقْ،اْلنصاري،ْالدمشقي،ْاملعروفْاببنْاِلرستاين

ورعاا،ْْ،ْعارفااْابملذهب،فقيهاْاْ،إماماْاْشيخْاإلسًلم.ْوكانْ،ومسَّاهْالذهيب:ْمسندْالشامْ،مجعْاِلديث
كبريْالقدر:ْ..ْوويلْالقضاءْبدمشقْنيابةا...ْمثْإنهْويلِْضاءْْْ،حسنْالسريةْ،صاِلاا،ْحممودْاْلحكام

ْ،فَّتهوعْ،علىْطريقةْالسلفْيفْلباسهْ،زاهداْاْ،وكانْعاملااْصاِلاْاْ(2)ه 612القضاةْاستقًلَلاْيفْسنةْ

ْعْامللكْاملعظمْعيسىْيفولهْحكاَيتْعظيمةْمْ،،ْوَلْأتخذهْيفْهللاْلومةَْلئم،ْعادَلْاوكانْصارماْا
ْكانْمريضاْا،ْْوأحكامه طويًلْاْ،ملْتفتهْصًلٌةْجبامعْدمشقْيفْمجاعةْإَلْإذا ويفْسنةْأربعْوتْ،وعمَّرْدهراْا

تتلمذْعليهْالشيخْعزْالدينْبنْْ،ابِلقْوأِومهمْ،وكانْمنْأعدلْالقضاءْ،سنة95ْعشرةْوستمئةْولهْ
الْفيهْالشيخْعزْالدين:ْإنهْملْْ،وأخذْعنهْالفقهْ،ومسعْمنهْاِلديثْ،عبدْالسًلم وعليهْْْ،ْأفقَهْمنهيرَِْو

يفْ،كانْابتداءْاشتغاله.ْمثْصحبْفخرْالدينْابنْعساكر ْعلمهْورجَّحْالشيخْعزْالدينْبنْاِلرستاينْْ 
ْكانْزاهداْا(3)للغزايل«ْالوسيط»وكانْاِلرستاينْحفظْْ، ْعلىْابنْعساكر الْسبطْابنْاجلوزي: ْ،.ِْو

معْدمشقْاتفقْأهلْدمشقْعلىْأنهْماْفاتتهْصًلٌةْجباْ،َلْأتخذهْيفْهللاْلومةَْلئمْ،نزِهاْاْ،ورعاْاْ،عفيفاْا
ْكانْمريضاا،ْمثْساقْيفْمج فرمىْْ،كتابٍْوُأََيْمرَّةاْبْ،وعدلهْيفِْضاَيهْ،حكاَيٍتْمنْمناِبهْاعةْإَلْإذا

ْكتابْهللاِْدْحكمْعلىْهذاْالكتاب!ْفبلغْالعادلِْولهْ،به ال: ْكتابْهللاْأْ،ِو وىلْمنْْفقال:ْصدق،
أبصرْفإنْشئت؛ْفْ،،ْوإَل؛ْفأانْماْسألتكْالقضاءللعادل:ْأانْماْأحكمْإَلْابلشرعْكتايب!ْوكانْيقول

عليه؛ْحىتْتوىلْالقضاء.ْوحدثينْ(4)غريي الْأبوْشامة:ْابنهْالعمادْهوْالذيْأحلَّْ ه؛ِْال:ْجاءْابن.ِْو
                                                           

 .57( والعز بن عبد السالم للزحيلي ص2/316وفيات األعيان )  .(1)

  (.82ـ  22/80سير أعالم النبالء ). (2)

 (.22/82المصدر نفسه )  .(3)

 (.22/83سير أعالم النبالء ). (4)
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ْ الْ،فإنَّْلهْحماكمةا!ْفغضبْ،ويوصيْبفًلنْ،،ْفقال:ْالسلطانُْيسلُمْعليكإليهْابنُْعَنني  :ْالشَّرعْماِْو
الْاملنذري:ْمسعتْمنه(1)يكونْفيهْوصية اٌر،ْوسكينة،ْْ،وكانْمهيباْاْ،!ِْو َحَسنْالسَّمت،ْجملسهِْو

ْيقرأْعليه  .(2)ويُبالغْيفْاإلنصاتْإىلَْمن 

 سيف الدين االمدي: -3

ْبنْأيبْعليْبنْحممدْبنْساملْالثعليب حدْأذكياءْأْأبوْاِلسنْاملعروفْبسيفْالدينْاَلمديْ،هوْعليُّ
رأْهباْالقرانْ،ه ْبيسريْمبدينةْامد550ُولدْبعدْسنةْْ،العامل يفْمذهبْاإلمامْأمحدْبْ،ِو نْوحفظْكتاابْا
َِِدمْبغدادْ،حنبل مثْانتقلْإىلْمذهبْْ،وتفقَّهْعلىْأيبْالفتحْبنْاملىنْاِلنبليْ،فقرأْهباْالقراءاتْ،مثْ

بنْفضًلنْ،الشافعي يفْْ،وصحبْأابْالقاسْم النظرْ،اخلًلفوبرعْعليْه اْلصلنيْ،وتفنَّنْيفْعلْم ْ،وأحكْم
عْاْ،وتصدَّرْلإلِراءْوخترَّجْبهْمجاعةْ،مثْدخلْمصرْ،وسائرْالعقلياتْ،والفلسفة ْ،لتعصُّبْعليهمثِْو

دمشقْسنةْمثْأخذتْمنه،ْوتويفْبْ،ودرَّسْابملدرسةْالعزيزيةْ،مثِْدمْدمشقْ،فخرجْمنْالقاهرةْمتخفياْا
ْعلْ،ه 631 ْتصانيفْتربو ْحسنةْْ،ىْالعشرينله ْمنق حة ْْ،كلُّها ْاْلبكار»منها: ْ،الدينْيفْأصول«

ْاْلصول«ْريفشرحْجدلْالش»وْ،يفْأصولْالفقه«ْاْلحكام»و دْدرسْعليهْالعزُّ منهْْْ،ْواستفادِو

:ْْ،وأتثرْبهْ،كثرياْا ْ،نْاملعجبنيْبهوكانْم«ِْواعدْاْلحكامْيفْمصاحلْاْلانم»ويبدوْذلكْيفْكتابْالعزِ 
دْتفلتْعنهْعباراتْتشيدْ،ظرتهومناْ،وبطريقةْتدريسه :ْماْمسعْ،بذلكِْو يُلقيْمنهاِْولْالعز  تْأحداْا

يفْْ،كأنهْخيطبْْ،الدرسْأحسنْمنه ْلفظاْا ْابملعىن«ْالوسيط»وإذاْغريَّ ْمنْلفظْللغزايلْكانْلفظهْأمسَّ
ال:ْماْعلمناِْواعدْالبحثْإَلْمنْسيفْالدينْاَلمديْ،صاحبه ال:ْ(3)ِو لوْوردْعلىْاإلسًلمْ.ِْو

ذلكْفيهْمتزندقْيشكِ ك غريْاَلمديَْلجتماعْأهليَّْة ْملناظرتْه تعنيَّ تويفْسيفْالدينْاَلمدي؛ْ(4)مْا وملْا .ْ
ْيفْجنازته ْ.(5)وحضرْدفنهْيفْسفحْجبلِْاسيونْ،خرجْاإلمامْالعزُّ

ْ
 

                                                           
 (.22/83المصدر نفسه ). (1)

 (.22/83المصدر نفسه ). (2)

 .18العز بن عبد السالم سلطان العلماء، فاروق عبد المعطي ص . (3)

 (.308ـ  8/306طبقات السبكي ). (4)

 (.6/285النجوم الزاهرة ). (5)
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 ـ القاسم بن عساكر: 4

اكرْهباءْحممدْبنْاِلافظْأيبْالقاسمْبنْعسهوْالقاسمْبنْعليْبنْاِلسنْبنْهبةْهللاْوهوْاِلافظْأبوْ
ْكتبْاتريخْوالدهْْْ،الدين ْكتابْْ،ةوهوْمنْأسرةْعلميْ،مرتني«ْاتريخْدمشق»كتبْالكثري؛ْحىتْإنه وله

ْمشيخةْدارْاِلديثْالنوويةْبعدْوالده«ْاجلهاد»و«ْفضلْاملسجدْاْلِصى»و«ْفضلْاملدينة» ْ،وتوىلَّ
ْكانْيدفْ،وملْيتناولْأجرااْعلىْذلك عْمنهْخلقٌْْ،ْمسوكانْانصرْالسنةْيفْإماتةْالبدعةْ،عهْللطلبةبل

ْكثرياْاْ،كثري ه 600ْ،ْوماتْهباْسنةْوعادْإىلْدمشقْ،وانتفعْبهْأهلهاْ،ودخلْمصرْ،وحدَّثْ،وأملى
ْ،نْاملعرفةوكانْحسْ،معرضااْعنْاملناصبْبعدْعرضهاْعليهْ،والذكرْ،وكثريْالنوافلْ،وكانَْيبْاملزح

ْْ،لتفاتْإىلْاْلمراءْوأبناءْالدنياِليلْاَلْ،كثريْاْلمرْابملعروفْوالنهيْعنْاملنكرْْ،شديدْالورع مسعْالعزُّ
 .(1)وسلوكهْ،وانتفعْبهْيفْمنهجهْ،منهْاِلديث

 ـ عبد اللطيف بن شيخ الشيوخ:5

ْ ْرمحهْهللاْ ْعبدْاللطيفْبنْ بنْشيخْاْوهو:ْعبدْاللطيفْبنْإمساعيلْ،شيخْالشيوخْومنْشيوخْالعزِ 
عبدْالرحيمْْخوْشيخْالشيوخْصدرْالديناالشيوخْأيبْسعد،ْوكنيتهْأبوْاِلسن،ْولقبهْضياءْالدين،ْوهوْ

علىْصًلحْالدينْاْليويبْمنْبنْإمساعيل؛ْالذيِْدمْرس رهْبغدادْمراراا،ْمسعْاِلديثْمنْشيوخْعصوَلْا
ْكانْصاِلاا،ْثقة،ْرحلْإىلْمصر،ْوالقدس،ْواخلليل دمْدمشق،ْولقيْشيوخهومنْوالده،ْواخرين، ا،ْ،ِْو

ْ ْرمحهْهللاْ ْاِلديث تويفْ ْرمحهْهللاْ ْْ،ومهَّتهْالعاليةْ،خًلِهْالفاضلةوأتثرِْبْ،ومسعْمنهْ،وأخذْعنهْالعزُّ
 .(2)ه 596ودفنْفيهاْسنةْْ،يفْدمشق

 ـ اخلشوعي:6

ْأبوْطاهرْبركاتْبنْإبراهيمْابنْطاهرْاخلشوعي ،ْوطالْعمرهْ،مسندْالشامْيفْعصرهْومنْشيوخْالعزِ 
ْكثريْ،حىتْشاخْتًلمذتُه دْانتفعْبهْخلٌق ْبنْعبدْالسًلم؛ْالذيْتلقَّىْالعلمْعْ،ِو لىْيديهْمنهمْالعزُّ

دْاخُتلفْيفْاتريخْوفاتهْ،منذْأَيمهْاْلوىل الْابنْتغ ريْ(3)ه 597فذكرْابنْكثري:ْأنهْتويفْسنةْْ،ِو ،ِْو

                                                           
 (.6/12( واألعالم )8/352طبقات الشافعية ). (1)

 .74اإلسالم عز الدين ص( وفتاوى شيخ 6/159النجوم الزاهرة ). (2)

 .74البداية والنهاية نقالً عن فتاوى شيخ اإلسالم عز الدين ص .(3)
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ْ.(1)ه 598بردي:ْتويفْاخلشوعيْسنةْ

 ـ حنبل الرصايف: 7

يفْأولْحياتهوكانْفقرْيْ،هوْأبوْعليْحنبلْبنْعبدْهللاْبنْالفرجْبنْسعادةْاملكربْجبامعْالرصافة جداْا ،ْاْا

دْمسعْمسندْاإلمامْأمحدْمنْابنْاِلصنيْ،مُثَّْحصَّلْماَلاْطائًلْا ِدْرحلْْوْ،وهوْاخرْمنْرواهْعنهْ،ِو
دْمسعْمْ،وأمسعْاملسندْهبذهْالبًلدْ،ودمشقْ،واملوصلْ،إىلْإربل عيسىْبنْالعادلْيفْ نهْامللكْاملعظمِو

ْكثريْيفْاجلامعْاْلموي والْْ،وكانْكثريْاْلمراض.ْتويفْببغدادْسنةْأربعْوستمئةْولهْتسعونْسنةْ،مجٍع
ْبنْعبدْالسًلم دْمسعْمنهْالعزُّ  .(2)مالهْإىلْبيتْاملال؛ْْلنهَْلْوارثْله.ِْو

 ـ عمر بن طربزد:  8

زي.ْولدْسنةْ اِر ومسعْحديثااْْْ،ه 516هوْأبوْحفصْعمرْبنْحممدْبنَْيىيْاملعروفْاببنْطربزدْالد 
منْأيبْغالبْبنْالبنَّاء للصبيانْبدارْالقز ِْوكانْمعْ،وأيبْالقاسمْبنْاِلصنيْ،كثرياْا ،ْوسافرْْببغدادلماْا

ْكثرياْاْ،مثْعادْإىلْبغدادْ،معْحنبلْإىلْالشام دْمجعاْماَلا ه ْوعادْمالهْإىلْبيت607ْنةْوتويفْسْ،ِو
 .(3)املال؛ْْلنهَْلْوارثْله

 ـ شهاب الدين السَّهروردي:  9

به،ْوأتثرْهبمْاإلمامْالعارفْأبوْحفصْعمرْبنْحممدْبنْعبدْهللاْبنْعمويهْ ومنْشيوخْالعزْالذينْأثروْا
ب 530ْلدْسنةْرضيْهللاْعنه.ْْوْ،ينتهيْنسبهْإىلْأيبْبكرْالصديقْ،بنْسعيدْبنْاِلسنْالسَّهروردي هْ 

رَور د» دمْبغداد«َْسه  ْ،وخْعصرهومسعْاِلديثْعلىْشيْ،والوعظْ،وأخذْعنهْالتصوُّفْ،فصحبْعمَّهْ،ِو
فكانْعاملاْاْ،ه (ْرمحهْهللا561كماْصحبْالشيخْعبدْالقادرْاجليًلينْ)تْْْ،وتفقَّهْعلىْعلماءْبغداد

حافظاْاْ،فاضًلْا زاهداْاْ،وحمداثْا اتْ،طريقْاَلخرةْوسلوكْ،ِبلْعلىْهللا،ْأوعابداْا ْ،هْابلعباداتواستغرقْأِو
عليه؛ْحىتْصارْأوحدْزمانهْ،ولزمْاببْهللاْتعاىلْ،واْلذكارْ،واْلوراد عزْوجلْْ  وفريدْعصره.ْْ،ففتحْهللاْْ 

                                                           
 .74( وفتاوى شيخ اإلسالم عز الدين ص6/181النجوم الزاهرة ). (1)

 (.2/111تاريخ دول اإلسالم ) . (2)

 .20( والعز بن عبد السالم سلطان العلماء ص6/201النجوم الزاهرة ). (3)
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ْإىلْهللاْتعاىل ْاخللَق ْاخذااْمبجامعْالقلوبْ،دعا ْكًلمه ْكان ْله، ىلْزواَيْويدخلْإْ،فاستجابْالناُس
ْكتبه:ْْ،وسالنف فانتفعْبهْ«ْاملعارفْارفعْو»فيحركْمكامنها...ْوإليهْاملنتهىْيفْتربيةْاملريدين.ْمنْأهم

ْ،والتصوفْ،والزهدْ،والورعْ،وأخذْعنهْالعفةْ،حيثَْلزمهْ،،ْمنهمْإمامناْالعزُّْبنْعبدْالسًلمخلقْكثري
ْ،فقهوالْ،ه .ْفهؤَلءْهمْأهمُّْشيوخْالعزْبنْعبدْالسًلمْالذينْأخذْعنهمْالعلم632تويفْببغدادْسنةْ

مسعْْ،واْلصول،ْوالتفسري،ْواللغة،ْوالتصوُّف،ْأتثَّرْبسلوكهمْيفْاِلياة.ْوهناكْشيوخْاخرونْ،واِلديث
الدينْالسَّهرورديْخيتلفْ.ْوهذاْالشيخْشهابْ(1)َلْميكنْحصرُهمْلكثرهتمْ،وأخذْعنهمْ،منهمْالعزُّْ

 عنْالذيُِْتلْيفْعهدْصًلحْالدين.

 خامساً: تالميذ العزِ  بن عبد السالم:

ْبنْعبدْالسًلمْتًلميذْجنباءْ ،ْواْمنْعلمهْأِطارْاْلرض؛ْلينهلاجتمعواْعليهْمنْشىتَّْْ،لقدِْصدْالعزَّ
،ْماء؛ْوجهابذةْالفقهاءفحولْالعلهْحىتْخترَّجْعلىْيديْ،وليشربواْمنْنبعهْالفيَّاضْ،ويتعلَّمواْمنْفقهه

للتدريس علىْذلكْتفرغْه الشريعةْ،وساعدْه ْفروعْعلْم يفْشىتَّ يفْالفقهفألقىْدْ،والتعليْم ْ،والتفسريْ،روساْا
ْكلُّْطالبْعلْ،واخلاصَّةْفتعلَّقتْبهْالعامَّةْ،واإلرشادْ،والوعظْ،والتصوُّفْ،واْلصول ٍمْأنْيرىْوطمع

ْكلِ ْفنْ،وفيوضاتهْ،هذاْالشيخ؛ْلينالْمنْبركاته يطْعلمااْبكلِ ْفمنْالعسريْأنْحنْ،وعلومهْالغزيرةْيف
ْكلَّْطًلبْالعلمْيفْمصرْ،وطاليبْعلمهْ،تًلمذته ْهباْيفْ،ومنْحوهلاْ،فيفرتضْأنَّ ْذلكْالعصرْأوْمرَّ

 .(2)وانتشارْمسعتهْ،وذلكْلذيوعْصيتهْ،تتلمذْعلىْيدْالشيخ
نْاْم،ْومنْأهمِ ْتًلميذْالعزْبنْعبدْالسًلم؛ْالذينْهنلْو(3)بًلدِالْالعماد:ْورحلْإليهْالطلبةْمنْسائرْال

 وتربواْعلىْيديهْهم:ْ،علمه

 ـ شيخ اإلسالم ابن دقيق العيد: 1

ْاخلامسُْولدْيفْ،هوْتقيْالدينْأبوْالفتحْحممدْبنْجمدْالدينْعليْبنْوهبْبنْمطيعْالقشرييْ
وكانْمالكي625َّْوالعشرينْمنْشعبانْسنةْ علىْوالدْه إحدىْمدنْصعيدْمصرْْ  ِوصْْ  وتفقهْببلدْه هْ 

                                                           
 .76، 75ى شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم صفتاو . (1)

 .85فتاوى شيخ اإلسالم عز الدين ص . (2)

 (.524،  7/523شذرات الذهب ). (3)
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ْبنْعبدْالسًلمْ،مثْرحلْإىلْالقاهرةْ،املذهب السبكيْيفْْفحقَّقْاملذهبني.ِْالْابنْ،وتفقَّهْعلىْالعزِ 
ْ،علومْالشريعةذوْاخلربةْالتام ةْبْ،تهدْاملطلقاجملْ،الناسكْ،الورعْ،الزاهدْ،اِلافظْ،ترمجته:ْشيخْاإلسًلم

دُْويلِ َِْضاءْالقضاةْْ،(1)والسالكْسبيلْالسادةْاْلِدمني،ْأكمُلْاملتأخرينْ،والدينلمْاجلامعْبنيْالع ِو
ْ،شديدْْبعدْإابءٍْْابنْبنتْاْلعز ِْْعلىْمذهبْالشافعيْمبصرْبعدْتقيِ ْالدينْعبدْالرمحنْبنْعبدْالوهاب

ه ْوكانْجريئااْيفْاِلق،702ْ.ْتويفْيفْحاديْعشرْصفرْسنةْ(2)مثْيُعادْ،منْمرَّةٍْْوعزلْنفسهْأكثر
بشيخهْالعزْيفْهذاْاجملال دونْ«ْنسانَيْإ»حيثْكانْيناديْعامةْالناس:ْالسُّلطانْفماْدون:ْْ،متأثراْا

ْعلىْجرأتهْ،ومقدماتْ،ألقاب ولهْاِلقَْلْخيافْ،وصرامتهْ،ولهْمواِفْمعْملوكْعصرهْتدلُّ يفْهللاِْْو
ْبنْعبدْالسًلمْ،لومةَْلئم بشيخهْالعزِ  ْعلىْهنجه.ْتويفْرمحهْويسريْ،ويقتفيْأثرهْ،وكانْجيلُّهْ،متشبهاْا
«ْاْلحكامْاإلملامْيفْأحاديث»أمهُّهاْْ،ودفنْابلقرافةْاتركااْخلفهْثروةاْعلميَّةاْهائلةْاْ،ه 702هللاْسنةْ

ةْمنْالسلطانْحممدْبنًِْلوونْحينماْأرادْأنْجيمعْاملالْمنْالرعيَّةْوكانتْلهْمواِفْشجاعْ(3)وغريه
ْابنْدِيقْالعيدْمنعهْمنْذلك دْأفتاهْجبوازْذلكْابنْاخلشَّاب،ْولكنَّ ْاْلمراءْْ،ِلربْالتتار،ِْو ْلنَّ

ْاجلواهرْ،والذهبْ،لديهمْاْلموال ْوأنهْعملْيفْشوارها ْإىلْزوجها ْلِتُ َزفَّ ْابنته ْفيهمْمنْجه ز ْ،وأنَّ
اْلواينْمنْالفضَّة،ْوأنْمنهمْمنْرصَّعْمداسْزوجتهْابجلواهرْ،والذهبْ،واِلليَّْْ،والًلىلء .ْ(4)واختذْفيهْا

ْمنْامللكْاملظفَّرْ فْالعزِ  فمنعهْْ،حينماْأرادْأنْأيخذْاملالْمنْالرعيَّةِْلربْالتار«ِْطز»وهذاْشبيهْمبِو
ْمنْذلك؛ْحىتَُْيِضرْاْلمراء ِبيَّةوالفضَّةْ،بماْعندهمْمنْالذَّهْالعزُّ َذهَّ

ُ
 وغريها.ْ،(5)،ْوالسُّروجْامل

 ـ القرايف: 2

نسبتهْإىلْْ،منْعلماءْاملالكيةْ،شهابْالدينْالصنهاجيْ،أبوْالعباسْ،هوْأمحدْبنْعبدْالرمحنْالقرايف
برعْيفْْوْ،انتهتْإليهْرَيسةْاملالكيةْيفْعصرهْ،أحدْاْلعًلمْ،،ْعاملْزمانه(6)صنهاجةْمنْبرابرةْاملغرب

يب؛ْالذيْفهوْتلميذْالعزْبنْعبدْالسًلمْالنجْ،وَلْعجبْ،والتفسريْ،والعلومْالعقليةْ،واْلصولْ،الفقه
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هْ،ونشأْيفْأسرٍةْمغمورةٍْْ،عاشْفقرياْا ْمهَّته،ْوجدِ  خترجْعلىْْ،نياْعلمهوعزميتهْاليتَْلْتلنيْمألْالدْ،مثْبعلوِ 
ْكتبهْأعًلمااْللسالكنيوألَّف؛ْحىتْ،وكتبْ،يديهْعددْمنْالعلماءْاْلفاضل منْأجلِ ها:ْْوْ،ْأصبحت

 وغريها.«ْشرحْالتهذيب»و«ْالفروق»و«ْالذخرية»

 :أ ـ وقد أتثر القرايف ابلعزِ  من خالل املوازانت الفقهية اليت عقدها القرايف يف الذخرية بني املذهبني

ْكْ،وحىتْيفْكتابهْالفروقْ،،ْوالشافعياملالكي ْالذيْتتلمذْعلىْيديهْعدٌد برٌيْمنْوكانْمنهجْاإلمامْالعزِ 
اْلخذْمبذهبهْْوْ،الطلبةْمعْاختًلفْمدارسهمْالفقهيةْعدمْاَلنسًلخْعنْمذاهبهم؛ْاليتْيتمذهبونْهبا

الطريق ْكانَْياولْرسْم الْ،الشافعيْبقدرْما ،ْوصْاستنباطاْاوالنصْ،شرعيةواملنهجْيفْالتعاملْمعْاْلحكاْم

 وتعليًلا.ْ،واجتهاداْا

 ـ التفريق بني القواعد الفقهية: ب

حيثْيذكرْيفْْْ رمحهماْهللاْْ  ْبنْعبدْالسًلمْْ  فكرةْالتفريقْبنيْالقواعدْالفقهيةْأخذهاْالقرايفْمنْالعزِ 
ْكتابه:ْ بنيْالفروعْالفقهيةْاملتشاهبةْيفْالظاهر«ِْواعدْاْلحكام»ثناَي اْا ة.ْولكْ،فرِو نْبينهماْوجهْمفاِر
وَلحقَّْملالكهْْ،سقىْاْلشجارْمباٍءْمغصوبْمنْحنيْغرسهاْحنيْبَسَقت؛َْضِمنْاملاءْمبثلهومثاله:ْمنْ

لصاحبْالشجرةْحالْإىلْصفاتْاْلشجار؛ْْلنهْصارفيماْاست لصاحبْْْ،ملكاْا كماْصارْالغذاءْملكاْا
يهْبس ْكيفْميلكْالغاصبْذلكْبتعدِ  يْاملاءْقاِليوانْملَّاْتعذرْوصولْمالكهْإليه...ْحىتِْال:ْفإنِْيل:

ْالغاصبْ املغصوبْللشَّجر،ْوإطعامْالطعامْاملغصوبْللحيوان،ْومنْمذهبْالشافعيْ ْرمحهْهللاْ :ْأنَّ
أُتلفْمعظمْلوْأتلفْأكثرْمنافعْاملغصوبْملْميلكه؟ِْلنا:ْالفرقْبينهماْإمكانْالرَّد ِْ ،ْمنافعْاملغصوبْإذْا

 .(1)بواِليوانْاملختصنيْمبلكْالغاصْ،شجاروتعذُّرْالردِ ْهاهناْمعْحدوثْاملاليةْفيماْبقيْبقوىْاْل

 إىل سبب أتليف القرايف للفروق:ج ـ النظر 

مثْمجعهاْْ،ابلنظرْإىلْسببْأتليفْالقرايفْللفروقْعلىْأنهْيفْالقواعدْخاصة؛ْاليتْنثرهاْيفْالذخريةْْ
ْكتابِْواعدْاْلحكام؛ْفقْ،والكشفْعنْأسرارهاْ،وبياهناْ،وزادْيفْشرحهاْ،يفْالفروق دْوِحكمها.ْوأم ا

ْبسببْأتليفه وسائرْْ،املعامًلتْوْ،بوضعْهذاْالكتابْبيانْمصاحلْالطاعاتْفقال:ْالغرضْ،صرَّحْالعزُّ
                                                           

 (.1/273قواعد اإلحكام ) (1)
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وبيانْمصاحلْْ،وبيانْمقاصدْاملخالفاتْليسعىْالعبادْيفْدرئهاْ،التصرُّفاتْليسعىْالعبادْيفْاكتساهبا
وماْيُؤخَّرْمنْْ،وبيانْماْيُ َقدَّمْمنْبعضْاملصاحلْعلىْبعضْ،ٍةْمنهااملباحاتْليكونْالعبادْعلىِْخريَْ

 .(1)ممَّاْيدخلْحتتْإكسابْالعبادْدونْماَلِْدرةْهلمْعليهْ،بعصْاملفاسدْعنْبعض

 القرايف للتعصب املذموم للمذهب: د ـ نبذ

ةْإىلْاَلجتهادْاملبينْوالدَّعْوْ،أتثرْالقرايفْ ْرمحهْهللاْ ْمبنهجْشيخهْيفْنبذْالتعصُّبْاملذمومْللمذاهبْْْ
املذاهبْالفقهية،ْْوضرورةْمراِبةْ،هْاَلجتهاديةْمبحاربةْالتقليدفاصطبغتْاراْؤْ،علىْأسٍسْعلميَّةْمتينةٍْ

ْكانْيفْعصرْاْلئمةْعلىْاعتبارْمعنيْ،خاصةْالفتاوىْاملبنيةْعلىْاْلعراف مثْزالْذلكْْ،واملصاحلْممَّا
رمحهْهللاْ :ْوالفقيهَْمن ْرأىْالواضحْواضحاا،ْواملشكلْمشكًلا،ْومنْتكلَّفْْ.ِْالْاإلمامْالعزُّْ (2)اَلعتبار

ْكلََّفْنفسهْشططاْا ْكانْأوَّلْماٍِتْلنفسهْ،أنْجيعلْاملشكلْواضحاا؛ْفقد والتعصُّبْْ،فإنْكانْعاًِلا؛
ْ،لتوضيح.ْووضَّحْالقرايفْكًلمْشيخهْغايةْا(3)للحقْعلىْالر ِجالْأوىلْمنْالتعصُّبْللر ِجالْعلىْاِلق

ْفتياهْفيهْعلىْخًلفْ،فقال:ْتنبيه:ْكلْشيءْأفىتْفيهْاجملتهد ْ،أوْالنَّصْ،أوْالقواعدْ،مجاعاإلَْفُخر ِجت 
ْالسَّاملْعنْاملعارضْالر اجحَْلْجيوزْملقلِ دهْأنْينقلهْللن اس فإنْْ،يتْبهْيفْدينْهللاوَلْيفْ،أوْالقياسْاجلَِليِ 

ْ،هذاْاِلكمْلوْحكمْبهْحاكم؛ْلنقضاه...ْحىتِْال:ْفعلىْهذاْجيبْعلىْأهلْالعصرْتفقدْمذاهبهم
ْ،كنَّهِْدْيَِقلُّْلْ،وَلْيعرىْمذهبْمنْاملذاهبْعنهْ،فكلُّْماْوجدوهْمنْهذاْالنوعَْيرمْعليهمْالفتياْبه

دْيكثر  .(4)ِو

 القواعد املقاصدية يف االجتهاد: هـ توظيف

ْكتااباْخاصااْمبقاصدْالشريعةملَْيضعْالقْْ ْرمحهْهللاْ  ْ،ويذكرْفروعهاْ،حبيثْيعر ِفهاْ،وأسرارهاْ،رايفْ 
هْإىلْتوظيفْهذهْلكنهْاجتْ،كماْفعلْشيخهْالعزْبنْعبدْالسًلمْْ،ومباحثهاْ،ويُفصِ ُلْالقولْيفِْواعدها

دْفَ عََّلْمنْويكونْبذلكِْْ،وجزئياتْاْلحكامْ،،ْوتعليلْالفروعْالفقهيةاملقاصديةْلًلجتهادالقواعدْ
روقْعندماْخاصةاْيفْالفْ،وأخرجهاْمنْالنظريةْإىلْالتطبيقْ،ُمهمةْهذهْالقواعدْوأعطاهاْصفةاْعمليَّةْا

مناسباُتْاْلحكام النظريةْاملصلحيةْبنيْالقواعدْالفقهية؛ْاليتْتظهرْعندْاملقارنةْبينهْا ْ،ِصدْإظهارْهذْه
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جْ،وعللها ْكانتْفروعاْا إذا ْكانْللشيخْالعزِ ْفضلْالسَّبقْ،زئيةْاأكثرْممَّْا والتبويب؛ْفللقرايفْْ،موالتنظيْ،فإذا
 والتفعيل:ْ،واملواصلةْ، ْرمحهْهللاْ ْشرفْاَلجتهاد

 مستوجٌبْثناِئَيْاجلميًلْْْْْْْْْْْْْْْوهوِْبَسب ٍقْحائٍزْتفضيًل
 (1)يلَْوَلُهْيفَْدَرَجاِتْاَلخرةْْْْْْْْْْْْْْْوهللاُْيقضيْهبباٍتْوافرهْْْ

 و ـ التمثيل للقاعدة ابلفروع الفقهية: 

يكثرْالشيخْعزْالدينْبنْعبدْالسًلمْمنْالتمثيلْللقاعدةْاليتْبَصَدِدْدراستهاْْ،علىْعكسْالقرايفْْْ
كونْيفْحملْوجندْالقرايفْيكثرْمنْحشدْالقواعدْاليتْتْ،ابلفروعْالفقهية؛ْحىتْيقر ِرهاْيفْذهنْاملطالع

يعتقدهْأوْيدافعْعنهْ،اخلًلفْبنيْطرفنيْمتنازعني اْا ْملَّاْمثَّلْلْ،أوْتدعمْفِر قاعدةُْرجحانْاملصاحلْفالعزُّ
،ْمثاَلْا63ْةْعنْاملفاسد؛ْذكرْهلاْوملاْمثَّلْلقاعدةْاجتماعْاملصاحلْاجملرَّدْ،مثاَلْا63ْواملفاسد؛ْذكرْهلاْ

وتعذَّرْمجعها؛ْْ،ساويْاملصاحلوملاْمثَّلْتْ،مثاَلْا29ْوملاْمثَّلْْلنواعْاِلقوقْاملتعلقةْابلقلوب؛ْذكرْهلاْ

 .(2)ذكرْهلاْمثاَلْا

 وين اراء شيخه:ز ـ حرص القرايف على نقل وتد

،ْرْشيخهْالعزَّْالقرايفْعندْماْيذكويظهرْهذاْالتأثريْالبالغْمنْْ،واَلجتهادْ،وحىتْولوْخالفهْيفْالرأيْْ
حرَّْ،فيغدقْعليهْعباراتْالثناء يفْالفرقْاخلامسْوالتسعني:ْوملْأَرْأحداْا رهْواإلعجاب.ْفهوْيقولَْمثًلْا

دَّسْروحهْالكْ، ْهذاْالفرقْ ْهذاْالتحريرْإَلْالشيخْعزْالدينْبنْعبدْالسًَّلمْ ْرمحهْهللاْ  رميةْ ْفلقدِْْو
َتُحْعلْْوكانْ،ومنقوهلاْ،معقوهلاْ،كانْشديدْالتحريرْملواضعْكثريٍةْيفْالشريعة ْ،هِْبشياءَْلْتوجدْلغريهييَ ف 

ْكثريْمنْ(3)رمحهْهللاْرمحةْواسعة ْالقرايفْشيخهْمنْنفسه؛ْفإنهْيف !ْورغمْاملكانةْالعظيمةْاليتْأحل ها
ْكلُّْذلكِْبدبٍْاملواضعْيناِشهْيفْمسائ ْكبريينلْخيتلفْمعهْفيها ْ.(4)،ْوتواضٍع

  ككرها القرايف يف كتاب الفروق:ومن القواعد اليت
 منوٌطْابملصلحة.ْ ْتصرُّفْالويل
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 والنواهيْاملفاسد.ْ، ْاعتمادْاْلوامرْاملصاحل
 وهي:ْ، ْمخسْاجتمعتْاْلممْمعْاْلمةْاحملمَّديةْعليها

 واْلموال.ْ،واْلنسابْ،واْلعراضْ،والعقولْ، ْوجوبْحفظْالنفوس
  ْدرءْاملفاسدْأوىلْمنْجلبْاملصاحل.

  ْتقدمْاملفسدةْاخلاصةْعلىْالعامةْعندْالتعارض.
 تعارضتْمفسداتن؛ُْروعيْأعظمهماْابرتكابْأخفِ هما.ْ ْإذا

  ْاحتياطْالشارعْيفْاخلروجْمنْاِلرمةْإىلْاإلابحةْأكثرْمنْخروجهْمنْاإلابحةْإىلْاِلرمة.
  ْالوسائلْهلاْحكمْاملقاصد.

  ْالوسائلْأخفضْرتبةْمنْاملقاصد.
  ْالوسيلةْإذاْملْتُفضْإىلْاملقصود؛ْسقطْاعتبارها.

ْبينهما.ك ْاملقصدْإذاْْ  انْلهْوسيلتان؛ْخُيريَّ
  ْماَْلْيتمْالواجبْإَلْبه؛ْفهوْواجب.

  ْاملشقةْجتلبْالتيسري.
  ْالضروراتْتبيحْاحملظورات.

 والعقابْعلىِْدرْاملفسدة.ْ،صلحة ْاْلجرْعلىِْدرْامل
دِْامْالشيخِْندوزْحممدْاملاحيْبتقدميْرسالةْماجستريْْْ ندْامسها:ِْواعدْاملصلحةْواملفسدةْعْ،ِو

فتحدثْعنْالقواعدْاملتعل ِْ الفروقْ، جبلبْاملصشهابْالدينْالقرايفْمنْخًللْكتابْه املفاسدقْة ودرْء ،ْاحلْ،
وتكلَّمْعنْْ،ومستثنياهتاْ،وفروعهاْ،وضابطْالقاعدةْ،وأدَّلتهاْ،وشرحهاْ،فتحدَّثْعنْصياغةْالقاعدة

واعدْالوسائلْ،اسدِواعدْالرتجيحْبنيْاملصاحلْواملف امْبتعْ،ِو واعدْاملشقَّة،ْوالتيسري،ِْو ريفْاملشقَّة،ِْو
 ...ْإخل.ْ(1)وفروعهاْ،وضابطهاْ،وأِسامهاْ،وأدلتهاْ،وبيانْالقاعدة

ْبنْعبدْالسًلمْْ ْمرياثْاْلمةْاإلسًلميةْيفْعهدْالعزِ  ْمنْمْ،والقرايفْمرياٌثْعلميْزاخرْ،إنَّ ستمد 
وماْيلحقْْ،نةوالسْ،كانْمنطلقهمْالكتابْْ،اْلصولْالتشريعيةْاملعتمدةْعندْعلماءْالشريعة،ْوجمتهديها

بعدهمْْورمسواْملنْأيَيْ،،ْوتفاعلواْمعْأحداثْأزماهنمواِعهمْحبيثْعاشواْ،هبماْمنْأصولْاجتهادية
املستقيمة عنْاجلادْة فعلىْخطاهمْْ،ة،ْواحملجَّةْالبيضاءْالناصعُرؤى،ْومعاملْيسريونْعليها؛ْحىتَْلَْييدوْا
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وتلكْْ،فأيُّْحماولةْلتخطيْالرتاثْالعلميْالزاخرْ،وعلىْاجتهاداهتمْيبنونْ،يسريْاخللفْمنْهذهْاْلمة
خْهلذهْوالتطوير؛ْإمناْهيْضربْمنْاملسْ،واملدوَّانتْالعلميةْحتتْدعوةْالتجديدْ،اَلجتهاداتْالفقهية

تجداِتْعصرهمْفواجهواْمسْ،وفقهْالتنظريْ،الذينْمجعواْبنيْفقهْالواِعوجتريدْهلاْعنْسلفها؛ْْ،اْلمة
 .(1)ابِللولْالشَّرعيةْالسلمية
ْدراسةْاتريخْاْلمةْ ْلسابقني،اوأوضاعْكلِ ِْرنْلهْدورُُهْالَفعَّالْيفْاَلستفادةْمنْاتريخْْاإلسًلمية، ْإنَّ

عواْفيها؛ْْلنْعدوانِْدْأحسنِْراءةْاترخينا،ْوأمسكْ وجتارهبم؛ْحىتَْلْنقعْيفْنفسْاْلخطاء؛ْاليتِْو
ْكيفْيشْ،مبفاصلْالضَّعفْفينا  وواِعناْخريْشاهٍدْعلىْذلك.ْ،اءفأخذَْير ِكها

ْكبرية الرتكيزْعلىْالشخصياتْاليتْكانتْهلاِْدراٌتْعلميٌة واجلمود؛ْْ،قليدوكانتْمتحر ِرةاْمنْربقةْالتْ،ْ 
اهْيفْشخصيةْوهذاْماْملسنْ،أوْالعلمي ِْْ،إماْابجلهادْالقويل ِْْ،حبيثْأثرتْيفْواِعها؛ْاليتْعاشتْفيه

ْكبريةْيفْمصرْ،اإلمامْالقرايف،ْوشيخهْالعزِ ْبنْعبدْالسًلم والثاينْْ،فاْلولْكانِْائدْحركٍةْعلميةْجهاديٍة
ْ.(2)والبنانْ،مجعْبنيْاجلهادْابللِ سان

ْكلُّْاجته ْعارْعنْالنظرةْاملصلحيةْوالبعدْاملقاصدي،ْومرتكزاتْالواِعْاملعاشَْلْسبيلْإىلْ  ادْفقهيٍ 
 ومقاصدها.ْ،ونْعنْروحْالشَّريعةالتفاعلْمعه؛ْْلنهْأبعدْماْيك

راساتْالفقهيةْواْلصولية،ْوهذاْماْملسناهْيفْفروقْالقرايف؛ْحيثْ  ْاخلروجْعنْالنمطْالتقليديْيفْالدِ 

يفْالدراساتْالفقهيةابتدعْمنطاْا حدِ ْذاهتا،َْلْْنلمسهْمنْخًللْتفريقهْبنيْالقواعدْالفقهيةْيفْ،تقعيدَيْا
 ومقاصُدهاْالك لِ ية.ْ،الشريعةْويفْهذهْالعمليةْتظهرْأسرارْ،بنيْالفروعْاجلزئية

والفلكية؛ْْ،يةواملادْ،،ْواللغويةواْلصوليةْ،معارفْعصرهْالفقهيةْ ْلقدْمجعْاإلمامْالقرايفْ ْرمحهْهللاْ ْبني

ْكثريااْمنْأِرانهْ،حبيثْأعطتهْزادااْعلمياْا مًلئمةاْليسرْتاواهْوكانتْفْ،وحترَّرْمنْربقةْالتقليدْ،فاقْبه
 ومساحته.ْ،التشريع

،ْةواللغويْ،واملقاصديةْ، ْملْيكتفْالقرايفْبتقعيدْالقواعدْالفقهيةْبلْتعدَّاهاْإىلْتقعيدْالقواعدْاْلصولية
 واَلستنباط.ْ،هْالقواعدْيفْعمليةْاَلجتهادوتفعيلْهذْ،واملنطقية

وهذاْماْْ،ةْاملمقوتةوالعصبيْ، ْيفْالتكوينْالعلميْلشخصيةْالقرايفْنلمسْالتحرُّرْمنْاملذهبيةْالضيِ قة
ْهلم.ْفًلْوحماولةْإلزامِْوٍمْمبذهٍبْواحٍدْإعناتٌْْ،منْاَلنفتاحْعلىْالثقافاتْاملختلفةْنعيشهْيفْعصران
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تلطْوالرتجيح؛ْحىتَْلْختْ،املذاهبْالسُّنِ يةْ ْشرطْأنْيكونْاَلخذْلهْأهليةْاْلخذِبسْمنْاْلخذْمنْ
ْ.(1)وتتسيبْالفتاوىْ،اْلحكام

راسْ، ْاستخًلصْالقواعدْالفقهية،ْواستخراجهاْمنْبُطونْاملوسوعاتْالفقهية والتدليلْْ،ةوإفرادهاْابلدِ 
ْاملستثنياتْمنهاْ،هلا ْمذهُيَسهِ لْعلىْالباحثْاَلطًلْ،وإيراد ْكلِ  ْيف منْْبٍْعْعلىْالفروعْالفقهية

 املذاهبْالفقهيَّةْاملعتربة.
ْأمهيةْإدراجْعلمْالفروقْيفْاملناهجْالدِ راسيةْلُطًلبْالتخصُّصاتْالشرعية؛ْْلنهْجيمعْبنيْالتقعيد،ْ  

 .(2)والتفريع،ْوالتقصيد
 ْرمحهْهللاْ ْبديرْْوالتأليفْتويفْشهابْالدينْالقرايفْ،والتعليمْ، ْوفاةْالقرايف:ْبعدْحياةْحافلةْابلتدريس

ه ْعلىْأرجح684ْذلكْسنةْوكانْْ،الطني؛ْوهيِْريٌةْعلىْشاطىءْالنيلِْربْالفسطاطْبظاهرْمصر
 اْلِوال.

 ْتعاىل.روبْالصَّليبيةْإبذنْهللاولناْعودةْمعْالقرايفْيفْحديثناْعنْالصِ راعْالثقايفْيفْعهدْاِل

 دشناوي:ـ جالل الدين ال 3

ْبنْعبدْالسًلمْاإلمامْأمحدْبنْعبدْالرمحنْبنْحممدْالكنديْالدشناويْ ْ،لفقيهاْ،ومنْتًلميذْالعزِ 
ْيفْصعيدْمصر615ولدْسنةْْ،واْلصويل واْلصولْعلىْعلماءْْ،واِلديثْ،والفقهْ،وأخذْالعلمْ،ه 

ْ.وكانْصديقاْاْ،عصره
عندْالعز ِْْ،َلبنْدِيقْالعيد جنيباْا غْمرتبةْالرَيسةْوغريمهاْمنْجهابذةْالعصر؛ْحىتْبلْ،واملنذري ِْْ،وتلميذاْا

ْكانْورعاْا ْكتابْيفْ،تقياا.ْلهْتصانيُفْعديدةٌْْ،عابداْاْ،زاهداْاْ،يفْاملذهبْالشافعي. ْ،ْاملناسكأمهها:
ْصنَّفْشرحااْعلىْ«ْمناسكْاِلج»مساه:ْ ْيفْ،وصلْفيهْإىلْالصيام«ْالتنبيه»كما ْ،النَّحوْومقدمةا

 .(3)ه 677ْرمحهْهللاْسنةْوغريها.ْتويف

 ـ أحد بن فرح األشبيلي:4

،ْه 625ةْسنةْولدِْبشبيليْ،العاملالعاملْْ،احملدِ ثْالفقيهْ،هوْاإلمامْأمحدْبنْفرحْبنْأمحدْاْلشبيليْ
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التقىْبسلطانْْوْ،القاهرةمثْارحتلْإىلْْ،وأخذْعنْعلمائهاْ،ورحلْإىلْدمشقْ،مثْجناهْهللاْ،وأسرهْالنصارى
كانْلهْْْ،مثْاستوطنْدمشقْ،شاخْعلىْأِرانهوعلمه؛ْحىتْْ،وأخذْمنْفقههْ،فنهلْمنْمعينه،ْالعلماء
ار.ِْالْالذهيبْ)تْ،سكينةٌْ ْكانْسكينةْ،وأخذتْعنهْ،ه (:ْحضرتْجمالسه765وِو ْ،ونعمْالشيخ

اراْا )تويفْسنةْْ،ودَينةْاْ،وِو  !(1)ه (ْرمحهْهللا699واستحضاراْا

 ـ شرف الدين أبو حممد الدمياطي: 5

انْإمامْأهلْْكْ،هوْاإلمامْاِلافظْعبدْاملؤمنْبنْخلفْبنْأيبْاِلسنيْبنْشرفْبنْاخلضرْالدمياطيْ
القران،ْواْلصول،ْوالفقه613،ْولدْبدمياطْسنةْاِلديثْيفْعصره فيهْا رْأ ِو هاْوالفرائضْعلىْعلمائْ،هْ 

فيمثْارحتلْإىلْالقاهرة،ْفًلزمْاملنذري،ْواستمعْمنهْإىلْاِلديث؛ْحىتْصْ،اْلجماد مجعْبنيْْ،هارْإماماْا
ْ،وسائرْالعلومْ،واْلصولْ،وتتلمذْعلىْسلطانْالعلماءْوأخذْعنهْالفقهْ،والدرايةْابلسَّندْالعايلْ،الرواية

ْالطًلِبْيفْاَلفاقْ،وخرَّجْلهْأربعنيْحديثااْعوايل صده تلمذْعليهْطًلبْوتْ،مثْاشتغلْابلتدريسِْو
ْمنْعلمهْالغزيرْ،العلم «ْائلْاخلزرجِب»و«ْالصًلةْالوسطى»أمهُّها:ْْ،املفيدةوصنَّفْالكتبْْ،فنهلوا

 رمحهْهللا!ْ(2)ه (705وغريهاْ)تويفْعامْ

 ـ شهاب الدين أبو شامة:  6

ِْبيبْالقاسم َكىنَّ
ُ
وامللقبْبشهابْْ،ةوأيبْشامْ،هوْاإلمامْعبدْالرمحنْبنْإمساعيلْبنْإبراهيمْبنْعثمانْامل

يل:ْبلغْرتبةْْ،املؤر ِخْالذيْبرعْيفْفنونْالعلمْ،اْلصويلْ،،ْالنحويئاملقْرْ،الدينْاملقدسيْالشافعي ِو
ْ،وختمْالقران؛ْوهوْدونْالعشرْسنواتْوتفقَّهْعلىْالعزْبنْعبدْالسًلمْ،ه 599اَلجتهاد.ْولدْسنةْ

منْأخبارهْ،وأحبَّهْ،وَلزمه وزارْْ،دمشقْوعادْإىلْ،وتفقَّهْعلىْعلمائهاْ،ورحلْإىلْمصرْ،وحفظْكثرياْا
ْمرَّتني.ْلهْمصنفاٌتْعديدٌةْمفيدةٌْْوْ،بيتْاملقدس «ْرْالدولتنيكتابْالروضتنيْيفْأخبا»أمهها:ْْ،حجَّ

ْكانْعاملاْا«ْالذيلْعلىْالروضتني»و ْ،فقيهاْاْ،راسخااْيفْالعلمْ،واختصرْاتريخْدمشق.ِْالْاْلسنويُّ:

دْامتحنْيفْموته(3)وفيهْتواضعْ،املليحْاملتقنْيكتبْاخلطْ،حنوَيْاْ،حمداثْاْ،مقرئْا ِبنْدخلْعليهْْ،.ِْو
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مربحاْاْ،رجًلنْيفْصورةْاملستفتيني وسجَّلْيفْْ،ه 665إىلْأنْماتْيفْسنةْْ،فاعتلَّْبهْ،فضرابهْضرابْا
 !(1)وعدمْمؤاخذةْمنْفعلْذلك.ْرمحهْهللاْ،وذكرْتفويضْأمرهْهللْ،اتريخْهذهْاحملنة

 ـ اتج الدين الفركاح: 7

ْ،ه 624نةْولدْسْ،جْالدينْاملعروفْابلفركاحهوْاإلمامْعبدْالرمحنْبنْإبراهيمْبنْضياءْالشيخْاتْ
ْ،رهوغريهْمنْعلماءْعصره؛ْحىتْأصبحْفقيهْالشامْيفْعصْ،ومسعْمنْابنْالصًلحْ،وتفقَّهْعلىْالعز ِْ

نظاراْا مدِقاْا  !(2)ه ْرمحهْهللا690تويفْسنةْْ،وكانْإماماْا

 ـ صدر الدين ابن بنت األعز: 8

القاضيْالصارم:ْعمرْبنْعبدْالوهابْبنْخلفْالعًلميْابنِْاضيْْ،الورعْالصاحلْ،هوْاإلمامْالعادلْ
وغريهْْ،ومسعْمنْاملنذريْ،ه 625ولدْسنةْْ،القضاةْاتجْالدينْبنتْاْلعزْأخوْتقيْالدينْسالفْالذكر

وسارْسريتهْيفْْ،وختلقِْبخًلِهْ،وأتثَّرْبهْ،واْلصولْعنْاإلمامْعزْالدينْ،منْشيوخْعصرهْوأخذْالفقه
ْعلىْالظلمة،والشدَّْْ،القضاء ْواِتصرْعلىْالتدريسْة ْمنْالقضاء، ْوعزلْنفسه ويفْسنةْتْ،والطغاة،
 رمحهْهللا!ْ(3)ه 680

 ـ أبو أحد بن زيتون:  9

هوْأبوْأمحدْبنْأيبْبكرْبنْمسافرْابنْأيبْبكرْبنْأمحدْبنْعبدْالرفيعْاليمينْاملالكيْالشهريْاببنْ
،ْْبدْالسًلمقَّهْعلىْعزْالدينْبنْعوتفْ،ورحلْإىلْاملشرقْمرَّتنيْ،كانِْاضيْاجلماعةْبتونسْْْ،زيتون

ه ،691ْسنةْْتويفْ،وانتفعْبهْالناسْ،فعظمْأمرهْ،وويلِْاضيْالقضاةْ،كماْتفقهْعلىْعلماءْعصره
 !(4)ودفنْيفْتونسْرمحهْهللا

منْاإلطكماْأنَّْهناكْالكثريْمنْتًلميذْالعزْبنْعبدْالسًلم،ْذك  الة.رانْهؤَلءْفقطْخوفاْا
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 ساً: مؤلفاته:داس

،ْ(1)السَّديدةْوالفتاوىْ،والرسائلْاملفيدةْ،تركْالشيخْعزْالدينْبنْعبدْالسًلمْثروةاْمنْاملصنَّفاتْْ
لْيفْمعرفةْمقاصدْوابعهْالطويْ،وغوامضهاْ،واطًلعهْالواسعْعلىْحقائقْالشريعةْ،تبنيْلناْمنزلتهْالرفيعة

مْمنْأجلْإسعادْاِلكيميهْالسامية؛ْاليتْرعاهاْالشارعْومراْ،وفهمهْالسليمْملعاينْالقرانْالكرميْ،الشريعة
أنْيكونْْفاستحقْ،وخرياهتاْ،ومضار ِهاْإىلْنورْاملصاحلْ،البشريةْعامةْإبخراجهاْمنْظلماتْاملفاسد

تبتهْيفْالعلومْومْرْ،مَلْمنْالذينْعبارهتمْدونْدرايتهْ،علمهمْأكثرْمنْتصانيفهمْمنْالذينِْيلْفيهم:
ْ،لهوالعلمْابهلل؛ْفهوْمعروفْعندْأهْ،وأماْيفْعلومْاملعارفْ،الظاهرةْمعْالصادِنيْيفْالرعيلْاْلول

دْأفاضْاملعاصرونْيفْ،ومنهاْماَلْيزالْخمطوطاْاْ،منهاْماْطيعْ،فصنَّفْيفْشىتْالعلوم ِلديثْعنْاِْو
 وهيْتنقسمْإىل:ْ،،ْواملؤلفات(2)هذهْاملصنفات

 : ممَّا ألفه اإلمام يف التفسري:فسري وعلومهـ الت 1

 «:اورديالنكت والعيون للم»أ ـ خمتصر تفسري 

ْْ،حققَّهْالدكتورْعبدْهللاْالوهييبْكجزٍءْمنْأطروحتهْلنيلْالدكتوراةْيفْالتفسريْْ دَّمْلهْدراسةْعنْالعزِ  ِو
ْيفْهذاْاملخْ،ومنهجهْيفْالتفسريْ،وااثرهْ،حياتهْ،بنْعبدْالسًلم دَّمْدراسةاْعنْمنهجْالعزِ   .(3)تصرِو

 ب ـ تفسري القران العظيم:

فيهْالعزْبتفسريْاَلستعاذةْْ سورةْ،مثْشرعْيفْتفسريْسورْالقرانْالكرميْ،والبسملةْ،بدْأ معْالعنايةْْ،سورةْا
ابلنحو الكتابْخمطوطاْا(4)واإلعرابْ،الواضحْة يفْتركياْ،.ْوَلْيزالْهذْا مخسْنسخْخطيْة  .(5)ويوجدْمنْه

 ىل اإلجياز يف بعض أنواع اجملاز:ج ـ اإلشارة إ

                                                           
 .48العّزِّ بن عبد السالم صمقاصد الشريعة عند اإلمام   (1)

 .48المصدر نفسه ص  (2)

 .117،  10العز للوهيبي ص   (3)

 (.8/248طبقات الشافعية )  (4)

 .21شجرة المعارف للعّزِّ ، مقدمة المحقق ص  (5)
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ْالكتابْعدَّةْمرَّات«ْجمازْالقران»وخيتصرْأحيااناْابسمْْْ ْالكتابْابنْ،وطبعْهذا ِيمْْواختصرْهذا
السيوطيْكتابْْكماْخلصْْ،«الفوائدْاملشوقْإىلْعلومْالقرانْوعلمْالبيان»اجلوزيةْمعْزَيداتْيفْكتابه:ْ
ْكتاب:ْ«ْجمازْالفرسانْإىلْجمازْالقران»العزْمعْزَيداتْعليهْومساه:ْ ِواعدْ»ويعتربْكتابْالعزْهذاْمع

ْكتبهْعلىْ،«اْلحكام  .(1)اإلطًلقْأهمَّ

 ـ أمايل عز الدين بن عبد السالم:د 

،ْاملنتقاةْيفْشرحْبعضْاْلحاديثْيلواْلماْ،وهيْتشمل:ْاْلمايلْيفْتفسريْبعضْاَيتْالقرانْالكرميْْ
،ْريْالقرانْالكرمييهاْيفْدروسْتفسواْلمايلْيفْمناِشةْبعضْاملسائلْالفقهية.ْوهذهْاْلمايلْكانْالعزُّْيلق

مْبينماْاِتصرتْبعضْالنسخْاخلطيةْعلىْالقسْ،وجتمعْاْلمايلْالثًلثْ،ووجدتْعدَّةْخمطوطاتْهلا
ْبنْعبدْال»وبعنوانْْ،اْلول مْولذلكِْامْاْلستاذْرضوانْالنَّدويْبتحقيقْهذاْالقسْ،«سًلمفوائدْالعزِ 

افْالكويتيةْسنةْ مثْأعيدْطبعهْيفْدارْالشروقْجبدَّةْْ،م1967يفْرسالتهْللدكتوراه،ْمثْطبعتهْوزارةْاْلِو
علىْنسٍخْخطيَّةْبعنوان:1982ْه /1402سنةْ  .(2)«الفوائدْيفْمشكلْالقران»مْاعتماداْا

 ألخبار:وا ،والسري ،ـ احلديث 2

 «:ال ضرر وال ضرار»ـ شرح حديث:  أ

 .(3)نسبهْإليهْرضوانْالنَّدوي

 «:أم زمرْع»ب ـ شرح حديث 

مْرضيْهللاْعنها.ْيوجدْمنهْنسخةْخطيٌَّةْمبكتبةْالفاتحْإبسطنبولْبْ،الذيْروتهْأمُّْاملؤمننيْعائشةْْ ِر
ْكبريْلنسخٍةْخطيٍَّةْعنْْ،م1141 اتْملحقةْيفْاخرْجملد حيحْمسلمْخمتصرْص»ويقعْيفْثًلثْوِر

 .(4)«للحافظْاملنذري

                                                           
 .136العزُّ بن عبد السالم ، للزحيلي ص  (1)

 .138العز بن عبد السالم للزحيلي ص  (2)

 .75العزُّ للندوي ص  (3)
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 ج ـ خمتصر صحيح مسلم:

،ْوجودةكٌرْيفْفهارسْاملخطوطاتْاملوملْيردْلهْْذْ،وذكرهْالداوديْ،ذكرهْابنْالسبكيْيفْكتبْالعز ِْْْ
ِقدْمنْتراثْوضاعْمعْماْفُْْ،أوْفُِقدْ،ثرةْيفْأحناءْالعاملواملبعْ،فإماْأنهَْلْزالْضمنْاملخطوطاتْاخلاصة

 واَلحتًللْلبًلدْاملسلمني.ْ،روبواِلْ،والنكباتْ،املسلمنيْالعظيمْأَيمْاحملن

 د ـ بداية السول يف تفضيل الرسول:

مثْْ،،ْوعلَّقْعليهاْالشيخْعبدْهللاْبنْحممدْالصديقْالغماريطُبعتْيفْمصرِْدمياْاْ،الةْصغريةوهوْرس
ْمثْحقَّقهاْ،ه 1401وطبعتهاْدارْالكتابْاجلديدْببريوتْسنةْْ،حققهاْالدكتورْصًلحْالدينْاملنجد

مثْحققهاْالسيدْْ،ه 1403وطبعهاْاملكتبْاإلسًلميْببريوتْسنةْْ،الشيخْحممدْانصرْالدينْاْللباين
بدارْالدعوةْحبماةْ،حممدْأديبْكلكل .ْ)ملسو هيلع هللا ىلص(لْالرسولْلتفضيْوساقْالعزُّْاثننيْوثًلثنيْوجهاْاْْ،وطبعهْا

 .(1)وهيْتعدادْاخلصائصْاليتْخصَّهْهللاْهبا

 :)ملسو هيلع هللا ىلص(وفاة النبِ   هـ قصَّة

مْْْ  .(2)9614وتوجدْمنهاْنسخةْيفْمكتبةْبرلنيْبِر
 رغيب أهل اإلسالم يف سكىن الشام:ت

ْبيانْفضلْالشامْْْ ْمراتْ،وفيها ْطُبعتْعدَّة ْالتجاريةْاْلوىلْيفْاملطبْ،والرتغيبْابلسكنْفيها. عة
حقيقْوعمانْبتْ،مثْطبعتْببغدادْ،مْبعنايةْأمحدْسامحْاخلالديْالديري1940ه /1359ابلقدسْسنةْ

امْاْلستاذْالشابْإَيدْالطباعْبتحقيقهاْْ،م1987حممدْشكورْبنْحممودْاِلاجيْأمريرْامليادينْسنةْ ِو

 واْلخبار.ْ،والسريةْ،والرسائلْيفْاِلديثْ،.ْهذهْهيْأهمُّْالكتب(3)أيضاْا

 أهم هذه الكتب: نالتوحيد: وموعلم  والعقيدة، اإلميان،ـ  3

 أْ ْرسالةْيفْعلمْالتوحيد.

                                                           
 .139المصدر نفسه ص  (1)

 .139المصدر نفسه ص  (2)

 .139العزُّ بن عبد السالم للزحيلي ص  (3)
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ْالدين.  بْ ْوصيةْالشيخْعزِ 
 جْ ْنبذةْيفْالردِ ْعلىْالقائلْخبلقْالقران.

 سْ ْالفرقْبنيْاإلسًلمْواإلميان.
  ْبيانْأحوالْالناسْيومْالقيامة.شْ

 .(1)دْ ْملحمةْاَلعتقادْأوْالعقائد

 وله: وأهمُّ كتبه يف هذه العلوم:ـ الفقه وأص 4

 قواعد األحكام يف مصاحل األانم: أ ـ

ْكثريةْيفْمك«ْالقواعدْالكربى»هذاْالكتابْامسهْيفْاملصادرْالقدمية:ْْْْ تباتْويوجدْمنهْنسخْخطية
دْأوضحْودرءْاملفاسد.ِْوْ،ابعتبارْجلبْاملصاحلالعامل.ْوموضوعْهذاْالكتابْبيانْاْلحكامْالشرعيةْ

ْالطاعات ْمصاحل ْبيان ْالكتاب ْهذا ْبوضع ْالغرض ْبقوله: ْكتابه ْمقاصد وسائرْْ،واملعامًلتْ،العز
وبيانْمصاحلْْ،وبيانْمقاصدْاملخالفات؛ْليسعىْالعبادْيفْدرئهاْ،التصرفات؛ْليسعىْالعبادْيفْحتصيلها

ماْيؤخرْمنْْوْ،وبيانْماْيقدمْمنْبعضْاملصاحلْعلىْبعضْ،العبادات؛ْليكونْالعبادْعلىْخرٍبْمنها
.ْ(2)بيلْإليهوَلْسْ،وماْيدخلْحتتْاكتسابْالعبيدْدونْماَلِْدرةْهلمْعليهْ،بعضْاملفاسدْعلىْبعض

الْيفْبيانْحقيقةْاملصاحلْواملفاسد:ْاملصاحلْأربعةْأنواع:ْاللذاتْ ْ،قسمةْإىلْدنيويةوهيْمنْ،وأسباهباِو
ْالدنياْ،وأخروية ْلذات ْوأسباهباْ،وأفراحهاْ،وأسباهباْ،فأما ْفمعلومةٌْْ،واَلمها ْوأسباهبا؛ ْوعمومها

ْولذاتْبعضْاْلفعالْيفْحق ِْْ،وبعضْاْلحوالْ،ومنْأفضلْلذاتْالدنياْلذاتْاملعارفْ،ابلعبادات
ْكمنْ،اْلنبياء نْيراتحْإىلْوليسْمْ،جعلتْالصًلةْشاِةاْعليهْفليسْمنْجعلتِْرةْعينهْيفْالصًلة

ْكاره ْكمنْيبذهلا؛ْوهو .ْوأماْلذاتْاآلخرة،ْوأسباهبا،ْوأفراحهاْوأسباهبا،ْواَلمهاْوأسباهبا،ْ(3)إيتاءْالزكاة
ْعليهْالوعيد،ْوالزجر،ْوالتهديد َوِفيَهاْ﴿وأماْاللذات؛ْفمثلِْولهْتعاىل:ْْ،وغمومهاْوأسباهبا؛ْفقدْدلَّ

َتهِْ َن ْ َماَْتش  َع نُيُْيِهْاْل  ْاْل  وله: [71]الزخرف: ﴾ُْفُسَْوتَ َلذُّ َْمِعنيٍِْْو ِْبَكأ ٍسِْمن  ْ﴿يُطَاُفَْعَلي ِهم 

                                                           
 .55إلى  52العز بن عبد السالم سلطان العلماء د. فاروق عبد المعطي ص  (1)

 (.1/10قواعد األحكام في مصالح األنام )  (2)

 (.12،  1/11)المصدر نفسه   (3)
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ْ ْلِلشَّارِِبنَي﴾ ٍة َْلذَّ ْتعاىل: [46-45]الصافات: بَ ي َضاَء ِْوله ْمثل ْففي ْاْلفراح؛ َرةْاْأما َْنض  ْ﴿َوَلقَّاُهم 
ولهْ[11 ]اإلنسان:َوُسُروراا﴾ْ ِلِه﴾﴿َفرِِحنَيِْْو َْفض  ويفْمثلِْوله:ْْ[170]آل عمران: مبَاْآاَتُهُمْاَّللَُِّْمن 

َْوَفض ٍل﴾ ْاَّللَِّ ِْمَن ْبِِنع َمٍة تَ ب ِشُروَن ْاآلَلمْففيْمثلِْولهْتعاىل:[171 عمران: ]آلْ﴿َيس  ْ.ْوأما ﴿َوهَلُم 
وله:ْ[36]المائدة: َعَذاٌبْأَلِيٌم﴾ْ َْورَائِِْْو ْمبَيِ ٍتَْْوِمن  َْمَكاٍنَْوَماُْهَو ُْكلِ  ْال َمو ُتِْمن  ِهْ﴿َوأَي تِيِه

ْخَي ُرُجواِْمن ْ ْماْالعمومْففيْمثلِْولهْتعاىل:أْو.ْ[17]إبراهيم: َعَذاٌبَْغِليٌظ﴾ْ ْ﴿ُكلََّماْأَرَاُدواَْأن  َهاِْمن 
 .ْ[22]الحج: َغمٍ ْأُِعيُدواِْفيَها﴾ْ

مثلةْالكثريةْمثْيوضِ حهاْابْلْ،ويقررهاْابلشرحْ،واملفاسدْ،ِواعدْيفْاملصاحلمثْشرعْبعدْذلكْيذكرْْْْ
تْاملصاحلْفقال:ْإذاْاجتمعْ،ومنْأمثلةْذلكْماْذكرهْيفْاجتماعْاملصاحلْاجملرَّدةْعنْاملفاسدْ،املتنوِ عة

ْاخلالصة ْاْلصلحْفاْلْ،فإنْأمكنْحتصيلها؛ْحصَّلناهاْ،اْلخروية ْ،لحصوإنْتعذرْحتصيلها؛ْحصَّلنا
ِْعَبادِْْلقولهْتعاىل:ْْواْلفضلْفاْلفضل؛ َتِمُعوَنْال َقوْ ْ ﴿فَ َبشِ ر  َسَنُه﴾ْالَِّذيَنَْيس  َلْفَ يَ تَِّبُعوَنَْأح 

َْربِ ُكم ﴾ْْ[18-17]الزمر:  ِْمن  ْإِلَي ُكم  ْأُن زَِل َْما َسَن َْأح  وله:ْ[55]الزمر: ﴿َواتَِّبُعوا َِْ و َمَكِْو ﴿َوأ ُمر 
َسِنَها﴾ْ دْيقرعفإذاْاستوتْمعْتعذرْاجلمع؛ْختريان،ْ.ْ[145]األعراف: أَي ُخُذواِْبَِح  دْخيتلْ،ِو فْيفِْو

وتقدميْْ،واملندوابتْلبيانْاْلفضلْ،والواجباتْ،وَلْفرقْيفْذلكْبنيْاملصاحلْ،والتفاوتْ،التساوي
ْكثريةْنذكرْمن(1)الفاضلْعلىْاملفضول واحداْا.ْوضربْأمثلةا اْمنْكتقدميْكلْفريضةْعلىْنوعهْْ،هاْمثاَلْا

ْكتقدميْفرائضْالطَّهاراتْعلىْنوافلها،ْوفرائضْالصَّلواتْعلىْنوافلها رائضْالصَّدِاتْعلىْوفْ،النوافل،
.ْواستمرَّْيذكرْأمثلةاْلتوضيحْهذهْالقاعدة،ْويفر ِعْعليهاْفروعاا؛ْحىتْذكرْثًلثةْوعشرينْمثاَلْا(2)نوافلها

 .(3)يفْتقدميْالفاضلْعلىْاملفضول
انْيفْالتقدميْْ ْتساوتْاملصاحلْمعْتعذرْاجلمعْختريَّ ْإذا الْيفْتساويْاملصاحلْمعْتعذُّرْمجعها: ْ،ِو

ْإذاْفقالْ،املصاحلْْذكرْفصًلاْيفْاجتماعْاملفاسدْاجملرَّدةْعن.ْمث(4)والتأخريْللتنازعْبنيْاملتساويني :
ْ،وإنْتعذرْدرءْاجلميع؛ْدرأانْاْلفسدْفاْلفسدْ،أمكنْدرؤها؛ْدرأانْفإنْْ،اجتمعتْاملفاسدْاحملضة

فْ،واْلرذلْفاْلرذل دْيتخريْ،فإنْتساوت؛ْفقدْيتِو دْخيتلفْيفْالتساويْ،ِو وَلْفرقْْ،لتفاوتواْ،ِو
:ْإذاْفقالْ،يفْاجتماعْاملصاحلْمعْاملفاسد.ْمثْذكرْفصًلْا(5)واملكروهاتْ،سدْاحملرَّماتيفْذلكْبنيْمفا
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ْلمرْهللاْتعاىلْ اجتمعتْمصاحل،ْومفاسد،ْفإنْأمكنْحتصيلْاملصاحل،ْودرءْاملفاسد؛ْفعلناْذلكْامتثاَلْا
َتطَع ُتم ﴾ْْفيهماْلقولهْسبحانهْوتعاىل: َماْاس  .ْوإنْتعذرْالدرء،ْوالتحصيل،ْ[16]التغابن: ﴿فَات َُّقواْاَّللََّْ

ْتعاىل:ْ ْهللا ِْال ْاملصلحة. ْبفوات ْنبايل ْاملفسدة، ْدرأان ْاملصلحة؛ ْمن ْأعظم ْاملفسدة ْكانت فإن
ُُهَماَْأكْ  ِرَْوال َمي ِسِرُِْْل ِْفيِهَماِْإمث ٌَْكِبرٌيَْوَمَناِفُعْلِلنَّاِسَْوِإْث  َم  أَُلوَنَكَْعِنْاخل  ِعِهَما﴾ْ﴿َيس  ْنَ ف  رَبُِْمن 

ةْامليسر؛ْوأماْمنفعْ،وحنوهاْ،أماْمنفعةْاخلمرْفبالتجارةْ،حرَّمهما؛ْْلنْمفسدهتماْأكربْمنْ[219لبقرة: ]ا
ْ،والبغضاءْ،وماْحتدثهْمنْالعداوةْ،ففيماْأيخذهْاملقامرْمنْاملقمور.ْوأماْمفسدةْاخلمر؛ْفبإزالتهاْالعقول

ْعنْذكرْهللا ْعْ،والبغضاءْ،عْالعداوةوعنْالصًلة.ْوأماْمفسدةْالقمار؛ْفبإيقْاْ،والصدِ  نْذكرْوالصدِ 
ْكانتْاملصلحةْأعظمْْ،هللا وعنْالصًلة.ْوهذهْمفاسدْعظيمةَْلْنسبةْإىلْاملنافعْاملذكورةْإليها.ْوإن

ْ،ريْبينهماواملفاسد؛ْفقدْيتخْ،منْاملفسدة؛ْحصَّلناْاملصلحةْمعْالتزامْاملفسدة.ْوإنْاستوتْاملصاحل
دْيتوَّفْفيهما دْيقعْاَلختًلْ،ِو ْ.(1)فْيفْتفاوتْاملفاسدِو

ائلْفقال:ْخيتلفْأجرْوسائلْالطاعاتْابختًلفْفضْ،مثْذكرْفصًلاْيفْبيانْالوسائلْإىلْاملصاحلْْ
ْ،ْتعاىلفالتوسُّلْإىلْمعرفةْهللاْ،فالوسيلةْإىلْاملقاصدْأفضلْمنْسائرْالوسائلْ،ومصاِلهاْ،املقاصد

ْذاته ْأحكامهْ،ومعرفة ْأفضلْمنْالتوسلْإىلْمعرفة ْأفضلْمنْالتْ،وصفاته وسلْوالتوسُّلْإىلْاجلهاد
والتوسُّلْابلسعيْإىلْاجلمعاتْأفضلْمنْالتوسُّلْابلسعيْإىلْاجلماعاتْيفْْ،ابلسعيْإىلْاجلمعات

 .(2)الصَّلواتْاملكتوابت
ْاملفاسدْْ ْوسائل ْبيان ْيف ْفصًلا ْذكر ْابْ،مث ْاملخالفات ْوزن ْخيتلف ْرذائلفقال: ْ،املقاصدْختًلف

وصفاتهْْ،فالتوسُّلْإىلْاجلهلْبذاتْهللاْ،فالوسيلةْإىلْأرذلْاملقاصدْأرذلْمنْسائرْالوسائلْ،ومفاسدها
التوسُّلْإىلْالزىنْْوْ،والتوسُّلْإىلْالقتلْأرذلْمنْالتوسلْإىلْالزىنْ،أرذلْمنْالتوسُّلْإىلْاجلهلِْبحكامه

وكذلكْْ،واإلعانةْعلىْالقتلْابإلمساكْأِبحْمنْالدَللةْعليهْ،أِبحْمنْالتوسلْإىلْأكلْاملالْابلباطل
ْ.(3)مناولةْالةْالقتلْأِبحْمنْالدَللةْعليه

ماْسبقْمنْأنْهللاْأمرْبكلِ ْخريْْ الْيفْاخرْاجلزءْالثاينْمؤكداْا ْكلِ ْشرْ،ِو ْبهْفْ،وهنىْعن اخلريْيعربَّ
ْكْ،،ْومنْاملصاحلوالشرْيعربْبهْعنْجلبْاملفاسدْ،عنْجلبْاملصاحل لُّْذيْواملفاسدْماَلْيعرفهْإَل

ْأمرْوالسنَّة؛ْلعلمنا:ْأنَّْهللاْ،.ْفقدِْال:ْولوْتتبعناْمقاصدْماْيفْالكتاب(4)وطبعْمستقيمْ،فهمْسليم
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َّهُْ ِْد ْخرٍي َّهْ،وجلَّهْ،بكلِ  ِْد ْكلْشيٍء ْبهْعنْجلبْاملصْ،وجلَّهْ،وزجرْعن ودرءْْ،احلفإنْاخلريْيعربَّ
دِْالْهللاْتعاىل:ْْ،عنْجلبْاملفاسدْودرءْاملصاحلْوالشرْيعربْبهْ،املفاسد ْي َِْو ع َمل ِْمث  َقاَلَْذرٍَّةْ﴿َفَمن 

ْيَ ع َمل ِْمث  َقاَلَْذرٍَّةَْشرًّاْيَ َرُه﴾ْْ َخري ااْيَ َرهُْ ْْ[8-7]الزلزلة: َوَمن  وهذاْظاهرْيفْاخلريْاخلالص،ْوالشرِ 
ْ ملفسدة،ْأوْيعرفْترجيحْاملصلحةْعلىْاْ،الشرَّيناحملض،ْوإمناْاإلشكالْإذاْملْيعرفْخريْاخلريينْوشرُّ

ْيعرفهْإَلَْْلأوْترجيحْاملفسدةْعلىْاملصلحة،ْأوْجهلناْاملصلحة،ْواملفسدة،ْومنْاملصاحلْواملفاسدْما
ْسليمٍْ ْفهٍم ْذي ْمستقيمٍْكلُّ ْوطبٍع ْمنْْ،، ْوأرجحهما ْوجلُّهما، ْواملفاسد، ْاملصاحل، ِْدقُّ ْهبما يعرف

ْ(1)سرهاوالزَّجرْعنْاملفاسدِْبْ،أمجعْايةْيفْالقرانْللبحثْعلىْاملصاحلْكلِ هاأنِْال:ْْو مرجوحهما...ْإىل
َساِنَْوِإيَتاِءِْذيْال ُقر ََبَْويَ ن  َهىَْعِنْال فَِْولهْتعاىل:ْ ِلَْواإل ِح  ْاَّللََّْأَي ُمُرْاِبل َعد  َشاِءَْوال ُمن َكِرْ﴿ِإنَّ ح 

َْتذَكَُّروَن﴾ْ َْلَعلَُّكم   .[90]النحل: َوال بَ غ ِيْْيَِعُظُكم 
غلبْوفيهْسجعْغريْمتكلَّف،ْويفْبعضْاملواضعْيْ،وأسلوبْالشيخْالعزْخاٍلْمنْتعقيداتْالفقهاءْْْ

ِبلْعلىْأْعليهْأسلوبْالوعظ.ْومنْأمثلةْذلكْماِْالهْيفْكًلمْطويلْخنتصرْمنه:ْوعلىْاجلملة:ْفمن
ْ،بْمنهْذراعاْابْإىلْهللاْشرباا؛ْتقرَّومنْتقرَّْ،ومنْأعرضْعنْهللا؛ْأعرضْهللاْعنهْ،هللا؛ْأِبلْهللاْعليه

إىلْنفسْ،ومنْمشىْإليه؛ْجاءهْهرولةْ،ومنْتقرَّبْمنهْذراعاا؛ْتقربْمنهْابعاْا ه؛ْفقدْومنْنسبْشيئاْا
ْكانْيفْالزَيدة؛ْْلنْهللاْتعاىلِْال:ْ،وضلَّْْ،زلَّْ املنعمْهبا؛ َْشَكر ُُت ْ﴿ْوَمن ْنسبْاْلشياءْإىلْخالقهْا لَِئن 

الْ[7]إبراهيم: َْْلَزِيَدنَُّكم ﴾ زِيْْ:ِو .ْوأفضلْتُقربْبهْالتذلُّلْ[145]آل عمران: ﴾ْالشَّاِكرِينَْ﴿َوَسَنج 
شأنْالعارفنيْ،والقوَّةْإَلْبهْ،والتربيْمنْاِلولْ،واإلَياشْهليبتهْ،والتخضُّعْلعظمتهْ،لعزةْهللا ومنْْ،وهذْا

َّتْاِلكمةِوْ،أوْالغافلنيْ،خرجْعنه؛ْفهوْطريقْاجلاهلني لْكلُّْأحٍدْيفْ،ْوسينْزوفرغْمنْالقسمةْ،دْ
وفضًلا.ْوماْثبتْيفْالقدمَْلْخيلفهْالعدم ِصداْا عدَلاْوحقاْا اهلممْبعدْأنْْوَلْتغريهْ،دارِْرارهْحكماْا

العدلْاِلكمْ،جرىْبهْالقلم ضاْه دْعزَّْاملطلبْ،ِو يذهب.ْوْوْ،فأينْاملهرب؟ْوإىلْأينْاملذهب؟ِْو ِعْمْا
ْماْْ،هْاْلِدارفياْخيبةْمنْطلبْماْملْجترْب ْأعظمها!ْوخيبٍة وملْتكتبهْاْلًِلم!َْيْهلاْمنْمصيبةْما

أفحمها!ْأينْاملهربْمنْهللا؟!ْوأينْالذهابْعنْهللا؟!ْوأينْالفرارْمنِْدرةْهللا؟!ْبينماْيرىْأحدهمْ
انئياْا دانياا؛ْإذْأصبحْبعيداْا  .(2)فعاْاوَلْْرْ،وَلْخفضاْاْ،وَلْضراْاْ،َلْميلكْلنفسهْنفعاْاْ،ِريباْا

ْكأنَّْالعزَّْأمامهْيناِشْاْلِوال،ْويرجح،ْويستْئوروُحْالعزِ ْابرزٌةْيفْكتابهْهذا،ْفالقاْر  ،ْويردُّْلهْيشعر دلُّ
ْكما وَّةْجدلهْيفْبيانْماْترجَّحْلهْ،سعةْعلمهْئيلحظْالقاْر ِولْاملخالف، زْعلىْوالكتابْيرك ِْْ،ِو

ْكتبْالفقْ،اْلحكامْالفقهيةْجيمعهاْحتتِْواعدْأصولية يستطردولكنَّهْأحيْ،واْلصولْ،هفهوْمن ْ،اانْا
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يفْالعقيدة دْْدة،متعد ِْ.ْويًلحظْيفْكتابهْتكرارْبعضْاْلمورْيفْمواضعْ(1)أوْالتصوفْ،فيبحثْأموراْا ِو
ْْاعتذر ْالكتابْاليتْأكثرها ْاْللفاظْيفْهذا ْأتيتْهبذه ويفْاملعاينْْمرتادفات،عنْذلكْبقوله:ْوإمنا

ْتكررتْاملواعظْْ،والتقريرْيفْاجلنانْ،متًلِياتْحرصااْعلىْالبيان ْ،روالزجْ،رواْلمْ،والقصصْ،كما
ْيفْالتكريرْ،،ْوالرتهيبوالرتغيبْ،والوعيدْ،والوعد ْأنَّ واإلكثارْمنْْ،وغريْذلكْيفْالقران.ْوَلْشكَّ

ألفاهاْْْ،ووصاَيهْ،ومنْنظرْإىلْتكريرْمواعظْالقرانْ،واَلختصارْ،التقريرْيفْالقلوبْماْليسْيفْاإلجياز
ْكرَّرهاْاإلله؛ْملاْعلمْفيهاْمنْإصًلحْالعبادْ،ذلكك ْْولوِْلتْ،وهذاْهوْالغالبْاملعتادْ،وإمنا يفْحقِ 

ماَلَْيصلْْولكنْ،عاماْاْ،ويدفعْعنهمْكلُّْضري؛ْلكانْذلكْجامعاْاْ،العباد:ْهوْأنْجيلبْإليهمْكلُّْخري
،ْوَلْهطيعهاإلله:ْهوْأنْيْوتنويعْاْلنواع.ْوكذلكْلوِْلتْيفْحقْ،بهْمنْالبيانْماَْيصلْابلتكرير

عاماا،ْولكنَْلْيفيدهْماْيفيدهْاإلطناب بعضْْواإلسهاب.ْوكذلكْلوِْلتْيفْ،يعصوه؛ْلكانْخمتصراْا
حقوقْاملرءْعلىْنفسه:ْهوْأنْينفعهاْيفْدينها،ْودنياها،ْوَلْيضرَّهاْيفْأوَلها،ْوأخراها؛ْلكانْذلكْ

دْيظنْبعضْاجلهلةْاْل جلميعْحقوقْاملرء،ِْو ْ،واَلختصارْأوىلْمنْاإلسهابْ،اإلجياز غبياء:ْأنَّْشامًلْا
وماْْ،ظنِ ه؛ْملاْذكرانْمنْالتكريرْالواِعْيفْالقران،ْوالعادةْشاهدٌةْخبطئهْيفْظنِ هْيفْئوهوْخمطْ،واإلكثار

عْلألغبياءْاجلاهلني؛ْالذينَْلْيعرفونْعادةْهللا وَلْْ،دلتْالعادةْعليه،ْوأرشدْالقرانْإليهْأوىلْممَّاِْو
 .(2)وفهمْخطابهْ،يفهمونْكتابْهللا.ْوفَّقناْهللاَْلتباعْكتابه

ت؛ْليسعىْ،ْوسائرْالتصرفاواملعامًلتْ،هذاْمصاحلْالطاعاتْوخًلصةْالقول:ْأنَّْالعزْحبثْيفْكتابهْْ
نهْيذكرْالقاعدةْوطريقتهْيفْذلك:ْأْ،العبادْيفْحتصيلها.ْومقاصدْاملخالفات؛ْليسعىْالعبادْيفْدرئها

يوضِ حهاْابْلمثلةْالفقهيةْالكثريةْ،ويقر ِرهاْابلشرحْ،واملفاسدْ،يةْيفْاملصاحلاْلصول املتنوعة.ْفهوْمنْْْمثَّْ
 .(3)كتبْالفقه؛ْاليتْتربطْالفروعْالفقهيةْابلقواعدْاْلصولية

 ـ اإلمام يف بيان أدلة األحكام: ب

هوْوهني،ْوختيرٍي،ْوإابحٍة.ْْوْأمٍر،اْلحكامْعلىْاْلحكامْمنْْآَيتوموضوعْالكتابْبيانْوجهْدَللةْْْ
دِْسمْالعزْاْلحكامْإىلِْسمنيْيفْهذاْالكتاب،ْ منْكتبْأصولْالفقه،ْوليسْمنْكتبْالعقيدة.ِْو

                                                           
 (.141، 1/140المصدر نفسه )  (1)

 (.1/161المصدر نفسه )  (2)

 .142السالم حياته واثاره ومنهجه في التفسير صالعز بن عبد   (3)
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ْماَلْطلبْفيه،ْْ ْوالثاين: ْتركه. ْأو ْكانْطلبااَْلكتسابْفعٍل، ْما ْأحدمها: ْواْلحكامْضرابن: فقال:
اتوتقديرْاْلْ،اآلجالوضربْْ،والفسادْ،والصحةْ،واملوانعْ،والشرائطْ،ونصبْاْلسبابْ،كاإلابحة ْ،ِو

امْالوضعيةْوحنوْذلكْمنْاْلحكْ،والتخيريْ،والتعينيْ،والتضييقْ،والتوسعةْ،واْلداءْ،واِلكمْابلقضاء
ْابلصيْ،مثِْسمْأدلةْاْلحكامْإىلِْسمنيْ،اخلربية أدلةْاْلحكامْضرابن.ْأحدمها:ْلفظيْيدلُّ غةْفقال:ْمُثَّْ

ْدَللةْلزومْإمَّاْبواسطةاترةا،ْوبلفظْاخلربْأخرى.ْْو فكلْفعٍلْْ،وإمَّاْبغريْواسطةْ،الثاين:ْمعنوي،ْيدلُّ
خلرٍيْعاجلْ،أوْمدحْفاعلهْْلجلهْ،أوْمدحهْ،أوْأخربْعنْطلبهْ،طلبهْالشارع أوْاجل؛ْْ،أوْنصبهْسبباْا

أوْْ،لههْْلجأوْذمْفاعلْ،أوْذمَّهْ،فهوْمأمورْبه.ْوكلُّْفعلْطلبْالشارعْتركه،ْأوْأخرب:ْأنهْطلبْتركه
ْالشارعْفيهْمعْاستواءْطرفيه،ْأو ْعاجل،ْأوْاجل؛ْفهوْمنهي ْعنه.ْوكلُّْفعٍلْخريَّ لشرٍ  خربْأْنصبهْسبباْا

 عنْتلكْالتسوية؛ْفهوْمباح.
ْ﴿ُخُذواْعاىل:تعرضْهذاْالكًلمْبعشرةْفصول:ْالفصلْاْلولْيفْالدَللةْاللفظية:ْأماْالصيغةْفقولهْْْ

رِِفنَي﴾ْ ْال ُمس  رُِفواِْْإنَُّهََْلَْيُِبُّ َربُواَْوََلُْتس  ِجٍدْوَُكُلواَْواش  ُْكلِ َْمس  ِْعن َد ْْ[31األعراف: ]زِينَ َتُكم 
َربُوا﴿،ْوْأمرْ﴾ُْخُذوا﴿ف :ْ رُِفوا﴿،ْوْإابحةْ﴾وَُكُلواَْواش   هنيْ...ْإخل.ْْ﴾َوَلَُْتس 
ْكلُّْْْ ْ،فاعلهْْلجلهْ،ْأوْمدحأوْمدحهْ،فعلْكسيبْعظَّمهْالشرعوالفصلْالثاينْيفْتقريبْأنواعْاْلمر:

ْفاعلهْ،أوْأحبَّهْ،أوْفرحْبه ْ،أوْالربكةْ،ةأوْوصفهْابَلستقامْ،أوْرضيْعنْفاعلهْ،أوْرضيْبهْ،أوْأحبَّ
أوْنصبهْسبباْاْ،،ْأوْاجلٍْأوْلثواٍبْعاجلٍْْ،سببااْحملبتهأوْنصبهْْ،أوْبفاعلهْ،أوْأِسمْبهْ،أوْالطيب

ْ،لنصرةْفاعلهْ،ْأوهأوْلقبولْ،أوْلتكفريهْ،ةْذنبهأوْملغفْرْ،أوْإلرضاءْفاعلهْ،أوْهلدايتهْ،لشكره،ْأوْذكرهل
نْفاعله،ْأوْأوْاخلوفْعْ،أوْنفىْاِلزنْ،أوْوصفهْبكونهْمعروفاْاْ،وصفْفاعلهْابلطيبْأوْ،أوْبشارته

لوَليةْهللاْتعاىل ْ،كاِلياةْْ،فةْمدحأوْوصفهْبصْ،أوْوصفْفاعلهْابهلدايةْ،وعدهْابْلمن،ْأوْنصبهْسبباْا
وهيْثًلثٌةْْ،فتذكرْبعضْاْلمثلةْهلذهْاْلنواعْ،أوْدعاْهللاْبهْاْلنبياء؛ْفهوْمأمورْبهْ،والشفاءْ،أوْالنور

ريه:ْ ْتعظيمْالفعلْوتِو ْاملثالْاْلول: ْالطَّيِ بُْوثًلثونْمثاَلا: ْال َكِلُم َعُد َْيص  ْالصَّاِلُحْ﴿ِإلَي ِه َْوال َعَمُل
﴾ْ:ْْوْ[10فاطر: ]يَ ر فَ ُعُه﴾ْ وكذلكْاإلِسامْابلفعلْضرٌبْْْ،[6]المزمل: ﴿ِهَيَْأَشدَُّْوط ئااَْوأَِ  َوُمِِْيًلا

ريه:ْ َْعِظيٍم﴾ْمنْوتِو َْلَعَلىُْخُلٍق ْاْلمثلة،ْ[4]القلم: ﴿َوِإنََّك ْيفْذكرْبقية ْاستمرَّ ...ْإخل.ْوهكذا
ْكثريٌة.  ويتخلَّلْهذهْالفصولْفوائُد
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ْهذاْالكتابْ   ْيفْأصولْالفقهونًلحظْأنَّ ْعلىْطولْابعْالعزِ  ْكتْ،يدلُّ ابْهللاْوسعةْعلمهْمبقاصد
كُّنهْمنْاللغةْالعربيةْ،واختًلفهاْ،ومعرفتهْلدَللةْاْللفاظْ،تعاىل ْ.(1)َو

 ج ـ مقاصد الصالة:

وموضوعهاْفضلْالصًلة،ْوبيانْشرفها،ْوأهناْأفضلْالعباداتْبعدْاإلميانْابهلل؛ْْلهناِْدْاشتملتْمنْ 
ماْملْتشتملْعليهْعبادةْأخرى.ْوفيهاْمنْاْلعمالْماْْ،واجلوارحْندَيْاْ،واللِ سانْ،القلوبأفعالْ وفرضاْا

ْسورةْالفاحتة؛ْمثْفصَّلْذلكْيفْ،وابملؤمننيْ)ملسو هيلع هللا ىلص(،ْوخاص ْابلرسولْوخاص ْابلعبدْ،خاص ْهللْتعاىلهوْ
دْحظيتْ(2)وتكلَّمْعنْأفعالْالصًلة؛ْحىتْختمهاْ،تقرأْيفْالصًلة اليت هذهْالرسالةْالنفيسةْبعنايةْ.ِْو

ْكلَّماْدخلْعليهْأحٌدْمنْخواص هْ،السُّلطانْامللكْاْلشرف الدينْْونصحْمشسْ،فكانْأيمرْبتًلوهتا
.ِْالْابنْالسبكي:ِْرئتْعليهْ ْأي:ْالسلطانْامللكْ(3)سبطْابُنْاجلوزيْالناسْهبا؛ْوهوْعلىْاملنرب

قولْوُكلَّماْدخلْعليهْأحدْمنْخواصِ هْيْ،أْعليهتقْرْ،يفْيومْثًلثْمرَّات«ْمقاصدْالصًلة»اْلشرفْ ْ
 ينفعهْبسماعها.ْ،َلبنْعبدْالسًلم؛ْحىتْيسمعهاْفًلنٌْ«ْمقاصدْالصًلة»:ْاِرأْئللقاْر

ْكتبْالشيخ:ْمقاصدْالصوم ْومن ايةْوالغايةْيفْاختفاءْهنْ،وأحكامْاجلهادْوفضلهْ،ومناسكْاِلجْ، 
 .(4)واجلمعْبنيْاِلاويْوالنهايةْ،املطلبْيفْدرايةْاملذهبْإلمامْاِلرمنيْاجلويين

 ـ الفتاوى: ومن أهم الكتب يف هذا اجملال: 5

 أْ ْالفتاوىْاملوصلية.
ْبْ ْالفتاوىْاملصرية.

 

 :ـ التصوف 6

 األحوال وصاحل األقوال واألعمال:ـ شجرة املعارف و 
                                                           

 .145العز بن عبد السالم حياته واثاره ص  (1)

 .3مقاصد الصالة ص  (2)

 .3المصدر نفسه ص  (3)

 .4المصدر نفسه ص  (4)



 

33 

 

 

 
 

ْيفْهذاْالكتابْعنْصفاتْهللاْْ دْتكلَّمْالعزُّ ْ،اْلسلمْيفْذلكْوالوجهْ،وتنزيههْ،وكيفيةْتوحيدهْ،ِو
َهيديَّةْاْوْْ،وجاءْهذاْالكتابْيفْعشرينْابابْاْ،بصفاتْهللاْسبحانهْوتعاىلْوكيفيةْالتخلُّق دْْ(1)فصوَلْا ِو

 فقال:ْ،والصفاتْ،حتدثْيفْهذاْالكتابْعنْكيفيةْالتخلُّقْابْلمساء

 أ ـ التخلق ابلقدُّوس:

ْ،واإلجًللْ،وْثرةْمعرفته:ْالتعظيمْ،ونقصانْ،عيبٍْْفقالْالشيخْعزْالدين:ْالقدُّوس:ْهوْالطاهرْمنْكل ِْ
 .(2)،ْوفضلْمباحْشاغلْعنْموَلكوشبههْ،ومكروهْ،منْكلِ ْحرامٍْْوالتخلُّقْبهْابلتطهري

 ب ـ التخلق ابلسَّالم:

ْ،اإلسًلمْفإنَّهْمنْأفضلِْخصالْ،إنُْأِخَذْمنْتسليمهْعلىْعباده؛ْفعليكْإبفشاءْالسًَّلم«:ْالسًَّلم»
ْكالقدُّوسْوإنْأخذْمن وإنُْأِخَذْمنْالذيَْسِلَمْعبادهْمنْظُلمه؛ْفليسلمْْ،السًلمةْمنْالعيوب؛ْفهو

 .(3)ويدهْ،وشر َِك؛ْفإنْاملسلمْمنْسلمْاملسلمونْمنْلسانهْ،وَضر ِكْ،وظلمكْ،الناسْمنْغشمك

 ج ـ التخلق ابإلميان:

هْالعبادْأنزلهْالرمحن.ْوإنْأخذْمنْأمنإنْأخذْمنْتصديقْهللاْنفسه؛ْفعليكْابإلميانْبكلِ ْماْ«:ْاملؤمن»
ْأخذْمنْ،،ْوَضري ِكوخريكْماْيؤمنْالناسْمنْشر ِكْ،منْظلمه؛ْفأظهرْمنِْبر ِكَْ ْأمْوإن  ْكلِ  ٍن؛ْخالق

 .(4)لعبادْهللاْيفْكلْأمنٍْْفأسع

 د ـ التخلق ابهليمنة:

ْاملهيمن»ْ ْفهوْْْالشهيد،هوْ«: ْلعباده؛ والتخلُّقْبهْْْمرته،كثوْثرتهْْْكالبصري،فإنْأخذْمنْمشاهدته
ْلعباده وحياؤكْمنْْ،فثمرةْمعرفته:ْخوفكْ،وعليهمْيفْالقيامةْ،كالتخلقْبه،ْوإنْأخذْمنْشهادته

شهادتهْعليك؛ْإنْعصيته.ْورجاؤكْشهادتهْلك؛ْإنْأطعته.ْوالتخلُّقْبهْأنْتقومْابلشهادةْيفْكلِ ْماْ

                                                           
 .153العز بن عبد السالم حياته واثاره ومنهجه في التفسير ص   (1)

 .37واألعمال ص شجرة المعارف واألحوال وصالح األقوال   (2)

 .38المصدر نفسه ص   (3)

 .39المصدر نفسه ص   (4)
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؛ْولوْعلىْنفسك ،ْوساءْوسرَّ  واْلِربني.ْ،أوْالوالدينْ،نفعْوضرَّ

 «:العزيز»ـ  التخلُّق ابلعزَّة: ه

ْكالقهار،ْوْثرةْمعرفته:ْاخلوف.ْوإنْأخذْمنْاَلمتناعْمنْالضيم؛ْفًلْختلُّقْْْ إنْأِخَذْمنْالغلبة؛ْفهو
َْكَضي مْالُكفَّارْالُفجَّار.ْوإنُْأخذْمنْالذيْيَِعزُّْوجودْمثله؛ْفهوْسالبْللنظري ْ،بهْإَلْيفْبعضْالضُّيوم،

 .(1)والعرفانْعلىْحسبْاإلمكانْابلنسبةْإىلْأبناءْالزمانْ،قْبهْإَلْابلتوحُّدْابلطاعةفًلْختلُّ

 «:راجلبَّا»ابجلرب: و ـ التخلق 

ْ،والتخلقْبهْ،،ْوإصًلحهفثمرةْمعرفته:ْرجاُءْجربهْ،تهماإنُْأخذْمنْجربتْالعظم،ْوالفقري:ْإذاْأصلح
؛ْفهْأوْتصلْإليه.ْوإنُْأخذْمنْ،وإصًلحْتقدرْعليهْ،ِبنْتعاملْعبادهْبكلِ ْخري ،ْوْثرةْالُعُلوِ  ْكالَعليِ  و

ْكالقهَّار ْكثمراتْمعارفْمجيعْالصفات.ْوإنْأخذْمنْاإلجبار؛ْفهو  .(2)معرفته

 «:املتكرب»الرَّكائل: ز ـ التخلُّق ابلتكرب عن 

ْكالقدُّوس،ْفتكربَّ ْعنْكلْخلقْدينء.ْوإنْجعلْشاْْ جلميعْمإنُْأخذْمنْتكربهْعنْالنقائص؛ْفهو ًلْا
اْلوصاف؛ْفثمرةْمعرفته:ْاإلجًلل،ْواملهابةْيفْمجيعْاْلحوالْاِلاداثتْمنْسائرْالصفات،ْوكذلكْ

 .(3)واْلعلىْ،والعلي ِْْ،واجلليلْ،العظيم

 «:احلليم»ق ابحللم: ح ـ التخلُّ 

ْاذاكْوظلمك،ْوَسبَّكْْ فإنَّْموَلكْْ،وشتمكْ،هوْالذيَْلْيعجِ لْبعقوبةْاملذنبني،ْفاحُلمْعنْكلِ َْمن 
ْكرميْ،صبوٌرْحليم  عفوْعنْالسيئاتْويعلمْماْتفعلون.ويْ،يقبلْالتوبةْعنْعبادهْ،بَ ر 

 «:الصبور»ط ـ التخلُّق ابلصرب: 

فإنَّْهللاْْ،يئنيوإساءةْاملسْ،فعليكْابلصربْعلىْأذيَّةْاملؤذينْ،هوْالذيْيعاملْعبادهْمعاملةْالصابرينْْ
                                                           

 .39المصدر نفسه ص   (1)

 .39شجرة المعارف واألحوال وصالح األقوال واألعمال ص   (2)

 .39المصدر نفسه ص   (3)



 

35 

 

 

 
 

 .(1)َيبْالصَّابرين

 «:املُِعزُّ »إلعزاز: ي ـ التخلق اب

.ْوْثرةْمعرفته:ْالطمُعْيفْإعزازهْابملعارف، ازْالدين،ْومنْتبعهْمنْإبعْزْوالطاعات.ْوالتخلُّقْبهْخالقْالِعزِ 
 منني.عبادْهللاْاملْؤ

 «:املذل»ك ـ التخلُّق ابإلكالل: 

بْهْْ واملعاملْة واملخالفاتْ. خوفْاإلذَللْابملعاصيْ، معرفتهْ: وأشياعه،ْإبذَللْالخالقْالذُّل.ْوْثرْة باطلْ،
 .(2)وأتباعهْ،وإمخالْالُعدوان

 «:املنتقم»التخلُّق ابالنتقام:  ل ـ

بُتليْبشيٍءْوالتخلقْبهْملنْاْ،هوْاملعذِ بْملاْيشاءْمنْعبادهْعدَلا.ْوْثرةْمعرفته:ْاخلوفْمنْانتقامهْْ
 .(3)عات،ْوالعقوابتْاملشرْووالتعزيزاتْ،منْاجلُناةْابِلدودمنْالويًلتْابَلنتقامْ

 «:املقِسطُ  ،العدل ،احلكم»دل: م ـ التخلق ابلع

طعهْ،هوْاملنصفْيفْوصلهْْ ْ،ْمنْعدلهوْثرةْمعرفته:ْخوفْالظاملْ،ونفعهْ،وَضر ِهْ،ومنعهْ،وبذلهْ،ِو
بنيْالفقريْ،ورجاءْاملظلومْلفضله ْ،والغين ِْْ،والتخلقْبهْملنْابُتليْيفْذلكْأنْيَ ع ِدلْفيماْحكمْبهْمسوِ َيْا

،ْوعيالهْ،منْأهلهْلْفيماْخيتصْبهوكذلكْيعدْ،والويل ِْْ،والعدو ِْْ،،ْواْلجنيب ِْوالقريبْ،والقوي ِْْ،والضعيف
يقه  .وأطفالهْ،وِر

 «:اللطيف»ـ التخلُّق ابللُّطف:  ن

ْ،قْأحوالكبدِائْوحياؤكْمنْمعرفتهْْ،ومهابُتكْ،إنْأخذْمنْمعرفةْالدِائق؛ْفثمرةْمعرفته:ْخوُفك
إنْوَلْيفْالسماء.ْْوْ،وأعمالك؛ْإذَْلْيعزبْعنْخالقْاْلشياءْمثقاُلْذرٍَّةْيفْاْلرضْ،وخفاَيْأِوالك
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َْخَلَقَْوُهَوْاللَِّطيُفْاأخذْمنْالر ِفق؛ْفثمرُةْمعرفتهْرجاءُْرفقِهْفيماْ َِبرُي﴾ْ﴿َأََلْيَ ع َلُمَْمن   [14]الملك: خل 

ْكانْ»طيفْبعبادهْفإن ْهللاْلْ،عبادْهللاولطفهْفيماْأمضاه.ْوالتخلُّقْبهْابلرفقْبكلِ ْمنْأُمرتْبهْمنْ وما
 .(1)«الرفقْيفْشيء؛ْإَلْزانه

 «:الشكور»ـ التخلُّق ابلشُّكر:  س

والتخلُّقْبهْْ،رفته،ْومعرجاؤكْالدُّخولْيفْمدحتهْبطاعتهْإنُْأخذْمنْثنائهْعلىْعباده؛ْفثمرُةْمعرفته:
 .(3)«منَْلْيشكرْالناَسَْلْيشكرْهللا.ْ»(2)وشكرْكلِ ْمنْأحسنْإليكْ،وشكرْأبوي كْ،بشكرْموَلك

 «:احلفيظ»ع ـ التخلُّق ابحلفظ: 

هْيفْوحفظها؛ْفَثمرُةْمعرفِتِه:ْرجاؤكْحفظَْْ،إنُْأِخَذْمنْالعلم؛ْفقدْسبق.ْوإنْأخذْمنْضبطْاْلشياءْْ
ْهللاِْدْمدحْاِلاْ،أوَلك ظنيْفوأُخراك.ْوالتخلُّقْبهْحبفظْماْأمرتْبهْمنْالطاعات،ْواْلماانت؛ْفإنَّ

 . [32ق: ] ﴿َهَذاَْماُْتوَعُدوَنِْلُكلِ َْأوَّاٍبَْحِفيٍظ﴾فقال:ْْ،ِلدوده،ْوبشََّرُهمْإبجنازْوعوده

 «:املُقيتُ »ـ التخلق ابإلقاتة:  ف

واإلرزاق.ْْ،إنْأخذْمنْالُقدرة؛ْفًلْختلُّقْبه.ْوإنْأخذْم نْإِاتةْاْلِوات؛ْفثمرةْمعرفته:ْرجاءْاإلِاتةِْْْ
ملنْتلزُمكْْ،ِوي ٍْْوْ،وضعيفْ،كلِ ْحمتاجْتقدرْعلىْإِاتتهْمنِْريب،ْأوْأجنيب ٍْْْوالتخلُّقْبهْإبِاته ماْا مقدِ 

أنُْيَضيِ عْمنْيقوت»ْ.(4)فاْلِربَْْ،إِاتتهْاْلِربَْ  .(5)«كفىْابملرءْإْثاْا

 «:احلكيم»ق ابحِلكمِة واحلُكم: ص ـ التخلُّ 

والسنة.وإنْْ،والتخلُّقْبهْمبعرفةُْحكمْالكتابْ،واإلجًللْ،إنُْأِخَذْمنْاِلكمة؛ْفثمرةْمعرفته:ْاملهابةْْ
َْكِثرياا﴾ْأُخذْمنْ ْأُوَيََْخري اا َمةَْفَ َقد  ك  ْيُ ؤ َتْاِلِ  فثمرةْمعرفته:ْإجًللْْ،واإلتقانْ، [269]البقرة: ﴿َوَمن 

تْاْللبَّاءْصنعُته.ْوالتخلُّقْبهْإبتقانْأحوالكْ،منْعمَّتْاْلشياءْحكمُته ُيص ِلحكْمالكْفيموأعْ،وحريَّ ْا
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 ومالِك.ْ،يفْعاِجِلك

 :* التَّخلُّق ابلُقوَّة

يفْواَلعتمادْعلىُِْ وَّتِِه.ْوالتخلُّقْبهِْبْ،وإجًللهْ،وْثرُةْمعرفتهما:ْمهابته«:ْالقويُّ،ْاملتني» نْتكونِْوَيْا
يفْ،دينك بطاعةْموَلك.ْ،ْيقينكمتيناْا  َمليَّاْا

 * التَّخملُّق ابلتقدمي والتأخري:

ورجاءْأنْْ،خريهوأتْ،واَلعتمادْعليهْيفْتقدميهْ،واإلجًللْ،وْثرةْمعرفتهما:ْاملهابة«:ْخِ رواملْؤْ،املقدم»
وأتخريْماْأمرتْْ،وخوفْأنْيؤخِ ركْمبعصيته.ْوالتخلُّقْهبماْبتقدميْماْأمرتْبتقدميهْ،يُقدِ َمكْبطاعته

اْلماثلْعلىْاْلراذلْ،بتأخريه ْم أوجبْالطاعاتْعلىْواجبهاْ،ِبنْتقدِ  ْم علىْفاضلهاوأفضلْ،وأنْتُ َقدِ  ْ،هْا
ْموسَّعها ْعلى ْالُقرابتْ،ومضي ََّقها ْتقدم اتْ،وِبن ْاْلِو ْأوائل ْإىل ْمدحْ،والطاعات ْهللا الذينْْفإنَّ

 .(1)يسارعونْيفْاخلريات

 * التخلُّق ابلرب:

معرفته:ْرجاءُْأنواعْبر ِه.ْوالتخلق«:ْالرَبُّ» ُْكلَّْمنْتقدرْعْهوْاملنعم.ْوْثرْة ْأموالكْبهِْبنْتربَّ ِبحبِ  لىْبر ِْه
ْتُ ن ِفُقواْممَّاْحتُِبُّونَْ﴿فإنَّْموَلكْيقول:ْْ،وأنفِسهاْلديكْ،إليك ْتَ َناُلواْال ربََّْحىتَّ ْ.]92ْ]الْعمران:﴾َلن 

 التخلُّق ابلتوبة:* 

ْاملسيءْعليك.ْوالتْإنُْجِعلْمبعىن:ْاملوفِ قْللتوبة؛ْفثمرةْمعرفته:ْرجاءْتوبته«:ْالت واب» خلقْبهِْبنْحَتُثَّ
بَة.ْوإنُْجعلْمبعىن:ِْابلْالتوبة؛ْفاِبلْعذرْمنْأساءْإليكْ،علىْالتوبة وندمْعلىْْ،وحتر َِضُهْعلىْاْلو 

 .(2)جرأتهْعليك

 «:املغين»* التخلُّق مبعىن 

تقدرْعليهْمنْعلم،ْوغريه َرْالغافْ،والتخلُّقْبهِْبنْتُغينْكلَّْحمتاٍجْمبْا ْ،تُقيمْاملائلْوْ،وتُعلِ مْاجلاهلْ،لفتذكِ 

                                                           
 .47شجرة المعارف واألحوال وصالح األقوال ص   (1)
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ْالعائل.  وُتسريِ 

 * التَّخلُّق ابلضُّر، والنَّفع:

النفع.ْوالتخلُّقْهبماْبنفعْكلِ ْمنْأُمرتْبْْثرُةْمعرفتهما:«:ْالضار،ْوالنافع» ْ،نفعهخوفْالضَّرر،ْورجاءُْ
ْكل ْمنْأُمرتْبضر ِه فعليكْْ،يالهواخللقْعيالْهللا،ْفأحبهمْإليهْأنفعهمْلعْ،أوْغريهْ،أوِْتلٍْْ،حبد ٍْْ،وضرِ 

 .(1)وشاسعٍْْ،ببذلْاملنافعْلكلِ ْدانٍْ

 * التَّخملُّق هبداية الضال:

دايته.ْوالتخلُّقْويُزيِ نْأركانكْاباثرْهْ،ْثرةْمعرفتهما:ْرجاؤكْأنْيُنوِ رَْجَنانكْمبعرفته«:ْاهلاديْ،النور»
منْأنوارْهللا خرٌيْ.ْ»(2)إىلْصراطْهللاْ،هادَيْاْ،هبماِْبنْتكونْنوراْا واحداْا فوهللاْْلنْيهديْهللاْبكَْرُجًلْا
 .(3)«لكْمنْأنْتكونْلكْمُحُرْالن ََّعم

 * التـخلُّق ابلقبـض، والبسط:

ْالب اسط» ْالق ابض، نيا«: ْاخلوفْمنِْبضْمنافعْالدُّ ْمعرفتهما: ْبسطْاْ،واَلخرةْ،ْثرة خلرياتْورجاء
ْحمتاٍج؛ْحىتْعلىْاْ،ابلبسطِْبنْتبسطْبرَّكْواَلجلة.ْوالتخلُّقْ،العاجلة ْكلِ  ْ،لدَّواب ِْومعروفكْعلى

؛ْإذْ،والكًلب ْكبدْرطبةْأجر»(4)والذَّرِ  .ْوالتخلُّقْابلقبضِْبنْتقبضْعنْكلْأحٍدْماْليسْ(5)«يفْكل

 .(6)فيتلفوهاْ،فًلْتؤتواْالسُّفهاءْأمواهلمْ،وحكمةٍْْ،وعلمٍْْ،ووَليةٍْْ،منْمالٍْْ،لهْأهًلْا

 التخلُّق ببذل اهلبات:* 

لًلابءْوْ،،ْوالتخلُّقْبهْبكثرةْاهلباتوصًلتهْ،رفته:ْرجاءْأنواعْهباتهْثرةْمعْ«:الوهاب» ماْا ْ،الصِ ًلتُْمَقدِ 
 والبنات.ْ،والبننيْ،اْلُمَّهاتْو
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 * التخلُّق ابجلود، والكرم:

وصولْإليهِْبنْقْهبماْملنْأراَدْالوكرمه:ْوالتخلْ،ْثرةْمعرفتهما:ْالطَّمُعْيفْااثرْجودهِْ«:ْاجلواد،ْالكرمي»ْ
 ومساعدٍة.ْ،وِبر ٍْْ،وحكمةٍْْ،وعلمٍْْ،وجاهْ،جَيُودْبكلِ ْماْيقدُرْعليهْمنْمالٍْ

 * التخلُّق ابإلجابة:

أنَّهْسامٌعْلدعائكْْوْ،واعتمادكْعليهْ،ْثرُةْمعرفته:ْرجاءْإجابِةْوعائكْلعلمهْابفتقاركْإليه«:ْاجمليب»ْ
وإبجابةْْْ،وضرَّاِئك.ْوالتخلُّقْبهْإبجابةْموَلكْفيماْدعاكْإليهْمنُِْ ُرابتهْ،خابٌرْلسرَّاِئكْ،عاملٌْببًلئك

 .(1)وعباداتهْ،كلِ ْداٍعْإىلْماْيُرضيْموَلكْيفْطاعاته

 * التخلُّق ابجملد:

ْاجمليد»ْ ْكثرْشرفه«: ْكمالهْ،الذي ْيفْذاتهْ،وُت  ْاملهابةْ،وجًلله ْمعرفته: ْوْثرة .ْواإلجًللْ،وصفاته.
ْسبقْذكره ْمما ْبه ْالتخلق ْميكن ْبه ْالصفاتْ،والتخلُّق ْشاملْجلميع ْْْ،فإنَّه ْمشَلها: ْاجلًللْ»كما ذو

اظبْْوْ.ْفهذهْإشاراتْإىلْكيفيةْالتخلُّقْابلصِ فات.ْوَلَْيصلْالتخلُّقْابلصفاتْإَلْملن(2)«واإلكرام
ْيثمرهْذكرهْمنْْ،علىْالتحديقْإليها واإلِبالْعليها.ْولذلكْأمرانْهللاْتعاىلْإبكثارْذكرهْلُنًلبسْما

 .(3)واْلعمالْ،واْلِوالْ،اْلحوال
مْمبثلْماْأنعمْوأنْتنعمْعليهْ،ومنْأفضلْالتخلُّقاتْأنْحُتِسنْإىلْعبادْهللاْمبثلْماْأحسَنْبهْإليكْْ

ْ*ْفََأمَّا﴿بهْعليك.ِْالْهللاْتعاىل:ْ َهر  فإانَّْوجدانكْْ،أي:ْعاِمل هْمبثلْعاَملناكْ[9]الضحى: ْ﴾ال َيِتيَمَْفًلَْتَ ق 
ْ*﴿يتيماا،ْفاويناك.ْ َهر  أي:ْعاملْالعائلْالسائلْمبثلْعاملناك،ْفإانْْ[10]الضحى:  ْ﴾َوأَمَّاْالسَّاِئَلَْفًلَْتَ ن  

ْ*َْوأَمَّا﴿ْْفأغنيناك.ْ،وجدانكْعائًلْا بهْعليكْ[ 11]الضحى:  ﴾بِِنع َمِةَْربِ َكَْفَحدِ ث  أنعمنْا ثهمْمبْا أي:ْحدِ 
انكْضاَلْاْ،منْهدايتنا؛ْليهتدوا  .(4)فهديناكْ،فإانَّْوجد 
ْكتاب:ْ دْجاء صوٍلْوعدَّةْفْ،يفْعشرينْابابْا«ْشجرةْاملعارفْواْلحوالْوصاحلْاْلِوالْواْلفعال»ِو
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ْعنْالقرابتوتكلَّمْيفْالفصولْالتمهْ،َهيديَّةْا ْ،عمالْالظاهرةوبيانْفضائلْاْلْ،وادابْالقرانْ،يديَّة
ْيتفاضلْبهْْ،وفوائدهاْ،ارفوْثراتْاملعْ،واْلسبابْ،وبيانْرتبْالوسائلْ،والباطنة لعباد.ْوهذهْاوما

ْكتابه:ْ البابْاْلولْْمثْتكلَّمْيف«.ِْواعدْاْلحكامْيفْمصاحلْاْلانم»الفصولْموجودةْيفْمقدمةْوخاَة
لِ ْصفٍةْمنْكْْالتخلُّقْبصفاتْالرمحنْعلىْحسبْاإلمكان.ْأماْالبابْالثاين؛ْفقدْتكلَّمْفيهْعنعنْ

ْمعْذكرْدليلها ْوكيفيةْالتخلُّقْهبا.ْْ،وْثرةْمعرفتهاْ،صفاتْالربِ 
ْ،واملعفوَّاتْ،هيات،ْواملناجلوارحْمنْاْلحكامْمنْاملأموراتْوْ،ويفْالبابْالرابعْتكلَّمْعمَّاْيتعلَّقْابلقلوب

تتعلَّقْبكلْماْْ،وفيهْستٌةْومخسونْومئةْفصلْ،وأماْالبابْاخلامس؛ْففيْاملأموراتْالباطنيةْ،واملباحات
وذكرْالدليلْعلىْْْ،والتذلُّلْْلولياءْهللاْ،والتعزُّزْابهللْ،كالتوكُّلْعلىْهللاْْ،أمرْهللاْبهْمنْاْلعمالْالباطنة

اْلخًلقْمنْالقران وأمَّْاْ،كلُْخلٍقْمنْهذْه عنْاملنهياتْاْ،البابْالسادسوالسنةْ. لباطنيةْْفقدْتكلَّمْفيْه
ذلك.ْوتكلَّمْْوماْشابهْ،واْلندادْ،ويفْحمبَّةْالكفارْ،وانشراحْالصدرْابلباطلْ،كاجلهلْمباْجيبْتعلمه

وماْيُقدَّمْفيهاْعندْْ،واملفاسدْ،فيهْيفْثًلثٍةْومئةْفصٍل.ْوأماْالبابْالثامنْعشرْففيْتعرُّفْاملصاحل
البابْالتاسعْعشرْتكلَّمْ ويف«.ِْواعدْاْلحكام»اْتكرارْملاْهوْموجودْيفْأولْكتاب:ْالتعارض.ْوهذ

وهوْتكرارْملاْهوْموجودْيفِْواعدهْأيضاا.ْوختمْالكتابْابلبابْْ،عنْحسنْالعملْابلظنونْالشرعية
 .(1)واملعامًلت.ْانتهىْابختصارْ،العشرينْيفْالورعْيفْالعبادات

 ومؤلَّفاتْالشيخْعزْالدينْبنْعبدْالسًلم.ْ،هذهْهيْأهمْمصنفات

 اإلمام عز الدين بن عبد السالم: ـ مسات التأليف عند 7

 أبرزها:ْ،كثريةيتَّسمْالتأليفْعندْهذاْاإلمامْبسماٍتْْ

 وضوعات اليت ألَّف فيها اإلمام:أ ـ تنوع امل

مؤلفاته منْذكْر مرَّْمعنْا هوْمطولْ،كمْا املؤلفاتْمْا واعدْاْلحكامِْوْ،قرانْالعظيمكتفسريْالْْ،ومنْهذْه
هوْخمتصر مْا ومنهْا الرعايةِْلقوقْهللاْلْ،كمختصرْالنكتْوالعيونْْ،يفْمصاحلْاْلانمْ، ْ،لمحاسيبوخمتصْر

ْ،قادوملحةْاَلعتْ،كالَفرقْبنيْاإلسًلمْواإلميانْْ،ومنهاْماْهوْعلىْشكلْرسائلْ،والقواعدْالصغرى
 واملصريَّة.ْ،لفتاوىْاملوصليَّةكاْْ،ومنهاْماْهوْفتاوى
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 لقضااي اليت يتعرَّض هلا اإلمام:ب ـ تنوع ا

ْغريْالرسائلْْ  ْ ْأحيااناْيتطرَّقْلبحثْمسائلْتتْ،يفْاملؤلفْالواحدْمنْمؤلفاته ْجنده علَّقْوالفتاوىْ 
اْاإلمامْهبأوْالبًلغة.ْوهذاْالنهجْيفْاَلستطرادْمنْاْلمورْاليتْاشتهرْْ،أوْاللغةْ،أوْالتصوُّفْ،ابلعقيدة

 وتدريسه.ْ،ليفهيفْأت

 وضوعات يف العديد من مؤلَّفاته:ج ـ تكرير بعض امل

ْيفْاْلذهانْْ دْيكونْْ،وترسخ؛ْحىتْيفْأضعفْالعقولْ،ولعلَّْذلكْمنْاببْالتأكيدْعليهاْلتستقرَّ ِو
منْدربتهْيفْصحبةْالقرانْالكرمي وزَيدةْْ،كالتأكيدْْ،فأخذْعنهْالتكرير؛ْملاْيفْالتكريرْمنْفوائدْ،انبغاْا

.ْوهاْهوْاإلمامْيوضِ حْلناْ(1)وُخشيْتناسيهْ،الكًلمْوجتديدْالعهدْابملوضوعْاْلولْإذاْطالْ،تنبيهال
ْحرصااْعلىْالبيانْ،الغرضْمنْذلك ْتكْْ،والتقريرْيفْاجلنانْ،فيقول: ْ،والقصصْ،رَّرتْاملواعظكما

:ْأنَّْيفْ،،ْوغريْذلكْيفْالقرانوالرتغيبْوالرتهيبْ،والوعيدْ،دوالوعْ،،ْوالزجرواْلمر ْالتكرير،ْوَلْشكَّ
.ْوَلْيرتكْاإلمامْفرصةْللمعرتضنيْ(2)واإلكثارْمنْالتقريرْيفْالقلوبْماْليسْيفْاإلجياز،ْواَلختصار

علىْأسلوبهْهذا،ْفريدْعليهمِْبلْأنْيواجهوهِْبنه:ْيظنْبعضْاجلهلةْاْلغبياء:ْأنَّْاإلجياز،ْواَلختصارْ
اهدٌةْخبطئهْوالعادةْشْ،ْظنِ هْملاْذكرانْمنْالتكريرْيفْالقرانيفْئأوىلْمنْاإلسهاب،ْواإلكثار.ْوهوْخمط

عْلألغبياءْاجلاهلني؛ْالَّذينَْلْيعرفونْ،وماْدلَّتْالعادةْعليهْ،يفْظنِ ه عادةْْوأرشدْالقرانْإليهْأوىلْمماِْو
ْكتابْهللاْ،هللا  !.(3)وَلْيفهمون

 د ـ اهتمامه البالغ ابملقصد العام واألساس للشريعة:

حاضْ،والتدليلْعليهْ،جلبْاملصاحل،ْودرءْاملفاسدوهوْْْ راْاواإلكثارْمنْالتمثيلْله؛ْحىتْيكونْدوماْا
ِْلوأفعاهلم،ْومجيعْتصرفاهتمْ،اهلميفْأذهانْاملكلفنيْأثناءْأِْو ظٍةْمنِْلظاتْ،ْغريْغافلنيْعنهْيفْأيِ 

ْكتبهْمثل:ْْ،أعمارهم ْتسريْيفْمعظم وحْواضحةْوض«ْامِواعدْاْلحك»وهذهْالروحْ ْروحْاملقاصدْ 
اْوأمثلٍةْتكادْتكونْيفْمعظمهْ،واضحةْمباْيعرضهْمنْمناذج«ْشجرةْاملعارف»وكذلكْيف:ْْ،الشمس
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حةْعندْالشيخْوَلْيقتصرْحتقيقْاملصلْ،وإِامتهاْيفْواِعْالناسْ،وسائلْلتحقيقْمقاصدْالشريعةْالغرَّاء
ْعلىْاملسلمْفقط اهْإىلْالكافرْ،العزِ  ْرطبٍةْ(:ْ»ملسو هيلع هللا ىلصعمًلاْبقولهْ)(1)وحىتْاِليوانْ،بلْيتعدَّ ْكبٍد ْكل يف

اٍج؛ْحىتْعلىْومعروفكْعلىْكلِ ْحمتْ،أنْتبسطْبرَّكْ،.ِْالْالشيخْعزْالدين:ْوالتخلُّقْابلبسط(2)«أجرٌْ
ْكتابه:ْ(3)والذَّرْ،والكًلبْ،الدواب ِْ ْاإلحس«ْشجرةْاملعارف».ْوأفردْالبابْالسابعْيف ان:ْلبيان:ْأنَّ

ْعنْجلبْمصاحلْ .ْوحتدَّثْفيهْْ(4)أوْمفاسدْإحدامهاْ،ودفعْمفاسدمهاْ،أوْإحدامهاْ،الدَّارينعبارة
الرتغيبْْأن«:ْاإلمامْيفْبيانْأدلةْاْلحكام»واملعتديْوبنيْيفْكتابه:ْْ،كذلكْعنْاإلحسانْالقاصر

ْإىلْ،(5)واملضارْ،أوْالتحذيرْمنهْراجٌعْإىلْاملنافعْ،يفْالفعل ْكلِ يٌةْمنهْ ْرمحهْهللاْ  مقاصدْْوهذهْنظرة
ملصاحلْالعباد للمفاسدْعنهمْوْ،الشريعةْاليتْجاءتْلتحكمْبسلطانْالدينْاِلياَةْالبشريةْحتقيقاْا ْ.(6)درءاْا

 كتبه يف متناول العامل واجلاهل:  هـ 

ْكبريْعناءْيفْفهمهاْلسًلسةْتعابريهاْْ مماْيزيدْْ،ثيلْفيهاوكثرةْالتمْ،وإشراِةْعباراهتاْ،وَلْحتتاجْإىل

ْكتابه:ْْ،معانيهاْتوضيحاْا لفئةْخاصةْمنْ«ْاملوافقات»وبياانا.ْوهبذاْيكونِْدْفاقْالشاطيبَّْالذيْجعل
ْ.(7)كماْذكرهْيفْاملقدمةْْ،الناس

 و ـ توخِ ي أسلوب الوعظ:

معْجتنبْالسَّجعْاملتكلفْرغمُْفشو ِهْيفْعصرهْْ دْحتاشاهْاإلمامْحىتْيفْخطبْ،أحياانْا  ه.ِو

 والسنةز ـ اعتماده يف مؤلفاته على الكتاب 

لَّماْجندهْيعتمدْعلىْاراءَْمن ْسبقهْمنْالعلماءْاعتْ،منهْعلىْالتلقِ يْمنْالنبعْالصايفحرصاْا مبلكتهِْو داداْا
ْبعضْ،وبلوغهْرتبةْاَلجتهادْ،العلميةْاملستقلَّة دْنصَّ منْترجمْله:ْْوحترُّرهْمنِْيودْاملذهبيةْالضيقة.ِْو
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ْكانْيفْاخرْعمرهَْلْيتقيدْابملذاهب وماْذلكْإَلْْ،(1)وأفىتْمباْأدىْإليهْاجتهادهْ،تَّسعْنطاِهبلْاْ،أنه
منهْعلىْتْو  واجتنابْاخلًلفات.ْ،حيدْاْلمَّةحرصاْا

استوحاهاْْ،قةْفيهاوالنظراتْالعميْ،والتعليقاتْالدِيقةْعلىْالنصوصْ،ح ـ متتاز كتبه ابلطابع العلمي
 وأهدافهاْالنبيلة.ْ،اإلمامْمنْمقاصدْالشريعة

ْيفْاستقًلهلاْ،يف التأليفط ـ استقالليته  ْيفْنبوغهامرب ِْْ،وبروزْشخصيتهْشخصيةاْمميزةا ِويَّةاْيفْْ،زةا
ْمنْغْ،أتثريهاْيفْاجملتمع.ْيظهرْذلكْيفْنبذهْللتقليد ريهْملْتذهبْودعوتهْلًلجتهاد.ْواستفاداتْالعزِ 

ْ.(2)بشخصيته
ْالدينْبنْعبدْالسًلمْمكانةاْعاليةْْ والًلحقنيْْ،جتلَّتْيفْاهتمامْالسابقنيْ،ولقدْتبوأتْمؤلفاتْعزِ 

ْإ ْاَلهتمام: ْومنْمظاهرْهذا ْالسابقنيهبا. ْيفْالقدميوالًلَّحقنيْهباْ،شادة ْواِلرصْعلىْنسخها ،،ْ
ثرٌيْمنْالعلماءْمنْوكْ،والعملْعلىْشرحهاْ،وتداوهلاْ،وتدريسْمؤلفاتهْ،وطبعهاْبعدْحتقيقهاْيفْعهدان

ْاَلستدَلل ْعند ْمؤلَّفاته ْمن ْكثريمْ،ينقل ْابن ْحجروابْ،والشاطيبْ،ثل: ،ْالسيوطيُّْْوْ،واملناويُّْْ،ن

ْكثري.(3)والفتوحيُّْ  ،ْوغريهم

 لفقه السياسي والعالقات الدولية:ـ الشيخ العز بن عبد السالم وتطوير ا 8

ْسلطانْالعلماءْْ ْكتابتهْملؤلفاتهْختصيصهاْْ،رغم:ْأنَّ الفقيهْعزْالدينْبنْعبدْالسًلمْملْيقصدْعند
والعًلِاتْالدولية،ْإَلْأنَّْمطالعتهاْتبنيْلناْانشغالهْبطريقٍة،ْأوِْبخرى،ِْبموٍرْتدخلْْ،للقانونْالدويل

مباشرة سواءٌْتعلَّقتْهبْا أصوليةٍْْ،يفْإطارهْا َثِ لِْواعدْعامةٍْ أيتنطبقْعليْ،أوْلكوهنْا وأهمُّْالوسائلْهْا ضااْ.
 لسًلمْتتمثَّلْيفْاْلمورْاَلتية:عبدْاْاليتْعاجلهاْابن

 ز الدين بن عبد السالم:أ ـ السلطة احلاكمة يف نظر ع

ْمنْزواَيْ ْاِلديثة ْالدَّولة ْمنْعناصر ْكعنصٍر ْاِلاكمة ْالسلطة ْالدينْبنْعبدْالسًلم ْعز عاجلْاإلماُم
دة  أمهها:ْ،متعدِ 
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 احلكام:ـ ضرورة توفر العدل لدى 
ْالعادلْمنْاْلئمةْْ ْالدينْبنْعبدْالسًلم:ْأنَّ منْمجيعْاْلانمْْ،يقر ِرْعزُّ والوَلةْمنْاِلكامْأعظمْأجراْا

ْكلِ ْفاسٍدْشامل ْكامل،ْودرء .ْواشرتاطْالعدالةْ(1)إبمجاعْأهلْاإلسًلم؛ْْلهنمْيقومونْجبلبْكلِ ْصاحٍل
َلزماا؛ْلتكونْوازعةاْعنْاخليانة لغةاْمعْإعطاءْْْوْلنَّْالعدلْ ْوهوْالتسويةُْْ،صريْيفْالوَليةوالتقْ،يعدُّْأمراْا

ِلياةْأيِ ْجمتمٍع.ْومعْذلكْيقر ِرْالعزُّْبنْعبدْالسًلم:ْأنَّْاشرتاطْ َلزماْا يعتربْعنصراْا كلِ ْذيْحقٍ ْحقَّهْْ 
ْلت(2)العدالةْيفْاإلمامةْالكربىْفيهاْاختًلفْلغلبةْالفسوقْعلىْالوَلة عطَّلتْ،ْفيقر ِر:ْولوْشرطناها

ْيفْتوليةْمنْيولُّونهْمنْالقضاء ْللحقِ  وأخذْماْْ،واتوأمرْالغْزْ،والوَلة،ْوالسعاةْ،التصرفاتْاملوافقة
بضْالصَّدِاتْ،وبذلْماْيعطونهْ،أيخذونه فلمْْ،مواخلاصَّةْاملندرجةْحتتْوَليتهْ،واْلموالْالعامَّةْ،ِو

؛ْملا وفواتْهذهْاملصاحلْأِبحْْ،اشرتاطهاْمنْالضَّررْالعامْيف تشرتطْالعدالةْيفْتصرفاهتمْاملوافقةْللحقِ 
 .(3)منْفواتْعدالةْالسُّلطان

 أو األصلح )مع عزل املريب(: ،حلـ تولية الصَّا
وافرْوابلتايلْابتْمنْالواجبْأنْيكونْأصلحْمنْتتْ،يعتربْاِلاكمْرأسْالدولة،ْأوْاإلِليمْالذيَْيكمه

لذلكْيرىْسلطانْالعلماء:ْأنَّْعلىْاإلمامْأنْيعزلْاِلاكمْإذاْْ،فيهْالشروطْالًلزمةْللقيامْهبذهْاملهمَّة
أرابهْمنهْشيء؛ْملاْيفْإبقاءْاملريبْمنْاملفسدة؛ْإذَْلْيصلحْيفْتقريرْاملريبْعلىْوَليةْخاصَّة؛ْملاْ

ةْبنيْفروضْثًلثة:ْ،وإذاْسلمْتكنْهناكْريبةٌْْ،خيشىْمنْخيانتهْفيها  ووجبْالتفِر
ففيْهذاْالفرضَْلْجيوزْعزله؛ْملاْفيهْمنْتفويتْاملسلمنيْاملصلحةْْ،ونهأنْيعزلهْمبنْهوْدْاألول:

 مامْتفويتْاملصاحلْمنْغريْمعارض.اِلاصلةْمنْجهةْفضلهْعلىْغريه،ْوْلنهْليسْلإل
صيلْولتحْ،وهذاْجائٌز؛ْملاْفيهْمنْتقدميْاْلصلحْعلىْالصَّاحلْ،أنْيعزلهْمبنْهوْأفضلْمنهْالثاين:

 لمني.املصلحةْالصَّاِلةْللمس
ْاَلختيارْعندْتساويْاملصاحلْالثالث: ْ،أنْيعزلهْمبنْيساويه.ْوهذاْجائزْيفْنظرْالبعض؛ْملاْلهْمنْحقِ 

ْ،سرْالعزلكْْوملاْلهْمنْحقْالتخريْبينهماْيفْابتداءْالوَلية.ْبينماْيرىْاخرونْعدمْجوازهْملاْفيهْمن
 .(4)وعارهْخبًلفْابتداءْالوَلية

                                                           
 (.1/143قواعد األحكام في مصالح األنام )  (1)
  كتاب اإلعالم بقواعد القانون الدولي  (2)
 (.1/79في مصالح األنام )قواعد األحكام   (3)
 (.1/81المصدر نفسه )  (4)
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 والية صحيحة:فات الصادرة من غري ـ التصر 
ْكذلكْللتصرفاتْاليتِْدْتصدرْمنْأشخاصْليسْهلمْاِلقْيفْالقيامْهبا ْبنْعبدْالسًلم ْ،تعرَّضْالعزُّ

لصدورهاْيفْظروٍفْمعيَّنٍة؛ْفإهناْتعتربْصحيحةْا د(1)ولكنْنظراْا  تعرضْلصنفنيْمنْالتصرُّفاتْمها:ْ،ِْو
 ـ تصرفات األئمة البغاة:

اْنفذتْتصرفاهتمْلضروْرْ،القطعِْبنهَْلْوَليةْهلمتعتربْهذهْالتصرفاتْانفذةاْمعْْْ كماْأنهْْْ،ةْالرعاَيوإمنَّ
وأنَّهَْلْْ،واْلئمةْمعْغلبةْالفجورْعليهمْ،فأوىلْأنْينفذْتصرفْالوَلةْ،إذاْنفذْذلكْمعْندرةْالبغي

 .(2)انفكاكْللناسْعنهم
 األموال العامة عند جور األئمة: ـ تصرف االحاد يف

ْكانتْالقاعدةْْْ هْإذاْتعذرْونواهبم؛ْفإنْ،العامةْتقضيِْبنْاْلموالْالعامةَْلْيتصرَّفْفيهاْإَلْاْلئمةإذا
علىْأنْذلكْمشروطْبصرفهْإىلْْ،أوْأكثر؛ْجازْذلكْ،وأمكنْالقيامْهباْبواسطةْفردْ،ِيامهمْبذلك

ْلصلَحْواْ،اْلهمفْ،مستحقيهْعلىْالوجهْالذيْجيبْعلىْاإلمامْالعادلْأنْيصرفهْفيه:ِْبنْيقدمْاْلهمَّْ
ْيفْجهاتهْأمهِ هاْفأمهِ هاْ،فاْلصلح لعامةْويصرفْماْوجدْمنْأموالْاملصاحلْاْ،فيصرفْكلَّْماٍلْخاصٍ 

أصلحها ذلك؛ْلفاتتْمصاحلْصرفْتلكْاْلموالْإىلْمستحقِ يهاْ،يفْمصارفهْا ْ،فأصلحهاْْلانْلوْمنعنْا
دْحقَّهْأنْجحْوزْالشرعْملنودرءْهذهْاملفاسدْأوىلْمنْتعطيلها.ْوإذاْجْ،فكانْحتصيلْهذهْاملصاحل

ْكانْمنْغريْجنسهْ،وأنْأيخذهْ،،ْإذاْظفرْبه؛ْإنْكانْمنْجنسهأيخذْمنْمالْجاحده ْ،ويبيعه؛ْإن
 .(3)معْأنْهذهْمصلحةْخاصٌَّة؛ْفجوازْماْذكرانهْمعْعمومهْأوىل

بن عبد  اإلمام عز الدين ب ـ بعض القواعد اليت ميكن تطبيقها يف إطار العالقات الدَّولية عند
 السالم:

املوجودةْبنيْْوتداخلْأواصرْالعًلِاتْ،وبرتابطْ،تتميزْالعًلِاتْالدوليةْاِلاليةْبصفتهاْاَلجتماعيةْْ
؛ْتنبعْأوْجيبْ خمتلفْأشخاصْالقانونْالدويل،ْوالعًلِاتْالدولية،ْأوْالسياسيةْاخلارجيةْْليِ ْبلٍدْمعنيَّ

وسنجدْ ْْ،بهْمعْمراعاةْظروفْالبيئة؛ْاليتْيتمُّْيفْداخلهاْاختاذْالقرارأنْتنبعْمنْاملصلحةْالعلياْلشع

                                                           
 (.13/279كتاب اإلعالم بقواعد القانون الدولي والعالقات الدولية )  (1)

 (.13/379المصدر نفسه )  (2)

 (.13/380المصدر نفسه )  (3)
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ْاإلمامْعزْالدينْبنْعبدْالسًلمِْدْعاجلْبطريقٍةْعامٍَّةْماِْلناه نركزْفكرهْْوميكنْأنْ،إبذنْهللاْ ِْبنَّ
أساسية أفكاْر ترابطْالعًلِاتْالدَّوليةْ،حولْثًلثْة املسمَّياتْاَلتيةْ: تدرُّجْالعًلِاتْْنظريةْوْ،نطلقْعليهْا

نظريةْالضرورةْ،الدولية  .وأخرياْا
 ـ ترابط العالقات الدولية:

ْيرجعْتفسريهاْواليتْ،التشابكْأوْ،أوْالتداخلْ،تقومْالعًلِاتْالدوليةْاملعاصرةْعلىْأساسْفكرةْالرتابط
ْبنْعبدْالسًلمْملْيت ْكانْالعزُّ دَّثْعنْحأساسااْإىلْحاجةْأفرادْاجملتمعْالدويلْبعضهمْلبعض،ْوإذا

ْهللاْتعاىلْخلقْ ْذلكْميكنْاستنباطهْممَّاِْالهْيفْالفقرةْاَلتية:ْاعلم:ْأنَّ اجملتمعْالدويلْصراحةا؛ْإَلْأنَّ
ْاْلكابر،ْ ْمبصاحلْاْلصاغر ْفيقوم ْمبصاحلْغريها، ْطائفٍة ْكلُّ ْلتقوم ْإىلْبعض؛ ْوأحوجْبعضهم اخللق،

ْ،راءراءْمبصاحلْالنظوالنظْ،الفقراءْمبصاحلْاْلغنياءْوْ،واْلصاغرْمبصاحلْاْلكابر،ْواْلغنياءْمبصاحلْالفقراء
يقْمبصاحلْالساداتْ،،ْوالر ِجالْمبصاحلْالنساءوالنِ ساءْمبصاحلْالر ِجال يقْوالسَّاداتْ،والرَِّ ْ،مبصاحلْالِر

 .(1)أوْأحدمهاْ،وهذاْالقيامْمنقسمْإىلْجلبْمصاحلْالدارين،ْأوْأحدمها،ْأوْإىلْدفعْمفاسدمها
 تدرج العالقات الدولية لبلد ما: ـ ضرورة

ْكانتْتتسمْحاليااْبصفةْالشُّموليةْْ ْالعًلِاتْالدوليةْإذا َلْأهناْ ْابلنسبةْأوْالكلِ يةْإْ،حننْنعتقد:ْأنَّ

ٍْ ْجيبْأنْيتمَّْ والنتيجةْْ،ومقدَّراتهْ،،ْوعلىْضوءْإمكانياتهختطيطهاْيفْإطارْظروفْهذاْالبلدْلبلٍدْمعنيَّ
ْ،سٍةْخارجيٍَّةْمعيَّنةٍْأوْاختاذْسياْ،أوْالتخبُّطْيفْرسمْ،واملرتتبةْعلىْذلكْاملفهومْهوْمنعْالتهوُّرْ،الًلزمة

صيلها؛ْفإنْأمكنْحتْ،ولعلَّْذلكْماِْصدهْاإلمامْابنْعبدْالسًلمْحينماِْرر:ْأنَّهْإذاْاجتمعتْاملصاحل
ويضربْلذلكْأمثلةاْْ.ْ(2)ْلْفاْلفضلوإنْتعذَّرْحتصيلهاْحصَّلناْاْلصلحْفاْلصلح،ْواْلفضْ،حصَّلناها

 ينها:دوليةا،ْمنْب
 رين.وكثرةْالكافْ،لَّةْاملؤمنني ْأنَّْاجلهادْلوْوجبْيفْاَلبتداء؛ْْلابدْالكفرُةْأهَلْاإلسًلم؛ْلق

ْالقتالْيفْالشهرْاِلرامْلوْأُِحلَّْيفْابتداءْاإلسًلم؛ْلنفرواْمنهْلشدَّةْاستعظامهمْلذلك.ْوكذلكْ ْأنَّ  
راٍرْإَلْعلىْضوءْأوْاختاذِْْ،كلُّْذلكْدَللٌةِْاطعٌةْعلىْأنهَْلْجيوزْتقريرْشيءٍْْْ،البلدْاِلرامْالقتالْيف

ْكافةْالظروفْ،البيئةْاليتْسيطبقْفيها ْاختاذِْرارْيفْإطارْالعًلْ،واملواِفْ،ومعْمراعاة ِاتْالدوليةْوأنَّ
 .(3)ِدْحُتتِ مْالظروفْضرورةْتدرُّجه

                                                           
 (.2/68قواعد األحكام في مصالح األنام )  (1)
 (.13/381)كتاب اإلعالم بقواعد القانون الدولي   (2)
 (.13/381المصدر نفسه )  (3)
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 ـ نظرية الضرورة:
دأْمطبَّقْيفْخمتلفْ،ْوهيْمبْإطارْالنظريةْالعامَّةْللقانوناملسلَّمْهباْيفْئحالةْالضرورةْمنْاملبادتعتربْْْ

ْالقانونية ْالدويلْ،النظم ْالقانوين ْالنظام ْذلك ْيف ْجلباْاْ(1)مبا ْاحملظورات ْإلابحة ْمناسبة ْفالضرورات ،
ْدرأْ،ملصاِلها ْمجيعاا؛ ْدرئها ْتعذُّر ْمع ْاجتمعتْاملفاسد ْإذا ْأنه ْفاْلفسدذلك: ْاْلفسد اْلرذلْْوْ،ان
لذلكْمباْجرىْيفْإطارْالعًلِاتْالدوليةْأَيمْْ،فاْلرذل ويضربْاإلمامْعزْالدينْبنْعبدْالسًلمْمثاَلْا
ْ،خبصوصْصلحْاِلديبية:ْفإنِْيلْملْالتزمْيفْصلحْاِلديبيةْإدخالْالضيمْعلىْاملسلمنيْ)ملسو هيلع هللا ىلص(الرسولْ

ملفاسدْعظيمةٍْ فاِتضتْْ،املؤمناتْوْ،وهيِْتلْاملؤمننيْ،وإعطاءْالدنيَّةْيفْالدين؟ِْلنا:ْالتزامْذلكْدفعاْا
ْجاءْمنهمْإىلْاملؤمنني ِْتلْاملؤمننيْوذلكْأهوُنِْمنْ ْ،املصلحةْإيقاعْالصُّلحْعلىْأنْيُ َردَّْإىلْالكفَّارَْمن 

 (2)اخلاملني

 الم:اإلمام عز الدين بن عبد الس مع األعداء يف تقدير ج ـ أسس العالقات بني املسلمني وغريهم

ريهم.ْغحتدَّثْاإلمامْعزْالدينْبنْعبدْالسًلمْعنْبعضْاْلسس؛ْاليتْحتكمْالعًلِةْبنيْاملسلمني،ْْوْْ
 وأهمُّْهذهْاْلسسْماْيلي:

 ـ اجلزية:
ْكثرٌيْمنْغريْاملسلمنيْاإلسًلمِْبنَّهْديٌنْيهدفْإىلْتقريرْأموٍرْْْ م ْاملسلمني،ْتعتربْماليٍَّةْعلىْغرياهتَّ

وسيلةاْإلجبارهمْعلىْالدُّخولْفيه؛ْومنْبنيْهذهْالوسائلْاجلزيةْاليتْيدفعهاْأهلْالكتبْالسماوية.ْ
عنْتقريرهمْعلىْ حامساا:ْوَلْتؤخذْاجلزيةْعوضاْا الصَّددْرداْا ويعتربْماِْالْاإلمامْابنْعبدْالسًلمْيفْهذْا

إىلْ،الكفر ونسبتْه فقدْأبعدوشتمْاإلسًلْم ومنْذهبْإىلْذلكْ؛ مأخوذةْْوْ،ْماَلْيليقْبعظمتهْ. اجلزيْة ْا إمنَّ
ْيفْدَيران.ْْ،وأطفاهلمْ،وحرمهمْ،أمواهلمْوصيانةْ،عوضااْعنْحقنْدمائهم ْكانوا ْإن ْعنهم؛ معْالذبِ 

 .(3)ْوليستْمأخوذةاْعنْسكنْدارْاإلسًلم؛ْإذْجيوزْعقدْالذمَّةْمعْتقريرهمْيفْدَيرهم
 اإلنسانية: ـ مراعاة القواعد

يفْإطارْاملنازعاتْاملسلحةْابعتبار:ْأهناْهتدفْْْ هاماْا تلعبِْواعدْالقانونْالدويلْاإلنساينْاَلنْدوراْا

                                                           
 (.13/382المصدر نفسه )  (1)

 (.1/95قواعد األحكام في مصالح األنام )  (2)

 (.1/110المصدر نفسه )  (3)
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،ْإىلْجتنيبْاملشرتكنيْفيها،ْأوْالذينِْدْيتورطونْبطريقٍة،ْأوِْبخرىْيفْارتكاهبا،ْأوْيتعرَّضونْلويًلهتا
ْكائناٌتْبشريٌةْجيبْاحرتامْادميتها،ْلذلوملظاهرْاملعاانةْغريْاملفيدةْابعتبارْأهنمْيفْ كْيقررْمثًلاْالنهاية

اإلمامْعزْالدينْبنْعبدْالسًلم:ْإذاْاختلطِْتلىْاملسلمنيْبقتلىْالكفار؛ْفإانْنغسلْاجلميع،ْونكفِ نهمْ
إىلْإِامةْحقوقْاملسلمنيْمنْالغسل،ْوالدفن فرْوالتكفني.ْوكذلكْإذاْتعارضتْشهاداتنْيفْكْ،توسًلْا

 .(1)وندفنهْيفِْبورْاملسلمنيْ،ونصلِ يْعليهْ،ونكفنهْ،وإسًلمه؛ْفإانْنغسِ لهْ،امليت
ْ،ويضيفْاإلمامْيفْموضٍعْاخرْعدَمْجوازِْتلْغريْاملشاركنيْيفْاِلربْإَلْإذاْدعتْإىلْذلكْضرورةٌْْْ

يثَْلْحبْواْلطفالْمفسدٌة؛ْلكنهْجيوزْإذاْترتَّسْهبمْالكفار؛ْ،واجملاننيْ،فيقول:ِْتلْالكفارْمنْالنساء
 .(2)ميكنْدفعهمْإَلْبقتلهم

 :ـ أسرى احلرب
وعْأسرىْمنْاجلانبنيْْ ماْيرتتَّبْعلىْاِلربِْو ماْتبذلْْوْ،أوْعلىْاْلِلْمنْجانٍبْواحدْ،غالباْا دائماْا

ويفْْ،حماوَلتْمنْأطرافْحمايدةِْلملْاْلطرافْاملتحاربةْعلىْإجراءْعملياتْتبادلْاْلسرىْابلعدد
دْجتوزْاملعاونةْْ،املكانْاملتفقْعليه ولإلمامْعزْالدينْبنْعبدْالسًلمْرأيْيفْهذاْالصدد؛ْإذْيقول:ِْو

ْوالعدوان ْمعصيةْاْ،والفسوقْ،علىْاإلمث، ْكونه ْإىلْ،والعصيانَْلْمنْجهة ْوسيلةا ْكونه ْبلْمنْجهة
ليسْاذليه.ْْومباٌحْلبْ،منها:ْماْيبذلْيفْافتكاكْاْلسارى،ْفإنَّهْحراٌمْعلىْاخذيهْ،مصلحة.ْولهْأمثلة

ْ،فاسدوإمناْهوْإعانٌةْعلىْدرءْاملْ،والعصيانْ،والفسوقْ،والعدوانْ،هذاْعلىْالتحقيقْمعونةاْعلىْاإلمث

َلْمقصوداْا  .(3)فكانتْاملعاونةْعلىْاإلمث،ْوالعدوان،ْوالفسوق،ْوالعصيانْفيهاْتبعاْا

 ء على إقليم من أقاليم املسلمني:د ـ استيالء األعدا

 يف جمال اإلدارة والقضاء: حتاللـ أثر تصرفات سلطة اال
ْمنْإِليمْالطرفْاَلخرْْ دْيقومْْ،منْااثرْاِلربْاحملتملةِْيامْأحدْالطرفنيْابَلستيًلءْعلىْجزٍء ِو

ومباْيضمنْلهْاَلستقرارْْ،والتشريعْمباْيتَّفقْونزعتهْاَلحتًلليةْ،والقضاءْ،احملتلُّْإبجراءْتغيرياتْيفْاإلدارة
دْعاجلْاإلمامْعزْالْ،والوَلء القضاءْ،دينْأحدْاملظاهرْبقوله:ْولوْاستوىلْالكفارْعلىْإِليمْعظيمِو ْفولوْا
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ْكلهْجلبااْللمصاحلْالعامةنْيقومْمبصاحلْاملسلمنيْالعامةمل دفعااْللمفاسدْْوْ،،ْفالذيْيظهرْإنفاذْذلك
املفاسدْالشاملةْْوحتملْ،ورعايتهْملصاحلْعبادهْتعطيلْاملصاحلْالعامةْ،الشاملة؛ْإذْيبعدْعنْرمحةْالشرع

 .(1)ويفْذلكْاحتماٌلْبعيدْ،لفواتْالكمالْفيمنْيتعاطىْتوليتهاْملنْهوْأهٌلْهلا
 بد السالم من احتالل إقليم مسلم:ـ موقف ابن ع

إىلْمصرْمنْدمشقْبسببْأنَّْسلطاهناْالصاحل639َِِْدمْالعزْبنْعبدْالسًلمْسلطانْالعلماءْسنةْْْ هْ 
لعةْالشقيف،ْفأنكرْعليهْالشيخْعزْالدين،ْوتركْْ،ابلفرنجإمساعيلْاستعانْ وأعطاهمْمدينةْصيدا،ِْو

ْ،لسلطانفغضبْمنهماْاْ،وساعدهْيفْذلكْالشيخْمجالْالدينْأبوْعمرْاملالكيْ،لهْيفْاخلطبةْالدعاء،
وأمرهْأنْْ،فأرسلْالسلطانْإىلْالشيخْعزْالدين؛ْوهوْيفْالطريقْبعضْأعوانهْ،فخرجاْإىلْالدِ َيرْاملصرية

ْبه ْفاجتمع ْإىلْدمشق. ْيفْالعودة ْتنكْ،وَلينهْ،يتلطَّفْبه ْمنكْشيئااْإَلْأن ْنريد ْما ْله: ال سرِْو
وتقبِ لْيدهَْلْغري!ْفقالْلهْالشيخ:َْيْمسكني!ْماْأرضاهْأنْيقبلْيديْفضًلاْعنْأنْأِبلْْ،للسُّلطان

 !(2)ممَّاْابتًلكمْبهْوأانْيفْواد!ْواِلمدْهللْالذيْعافاانْ،يده!َْيِْوم!ْأنتمْيفْوادٍْ
 ابألعداء وعدم حماربة املسلمني: ـ ضرورة االنشغال

فْاخرْمشهورْللعزْبنْعبدْالسًلمْيتمثَّلْيفْاملبدأْالقاضيْبضرورة:ْاَلنشغالْابْلعداء،ْْْ هناكْمِو
؛ْذلك:ْأنهْملاْمرضْامللكْاْلشرفْمنْبينْأيوبْ،ومعاداهتمْ،وحماربتهمْبدَلاْمنْاَللتفاتْللمسلمني

عْ،ويسألهْأنْيعودهْ،أرسلْللشيخْيتحلَّل تْبينهْويوصيهْمباْينفعه،ْفأنعمْالشيخ،ْوكانْالسلطانِْدِْو
أنْينصبْدهليزهْصوبْمصر:ْفقالْالشيخْللسلطان:ْالكاملْوحشة،ْفأمرْوهوْيفْمرضهْْوبنيْأخيه

ْ،والتتارِْدْخاضواْبًلدْاملسلمنيْ،وأنتْمشهورْابلفتوحاتْ،كإنْامللكْالكاملْأخوكْالكبري،ْورمحُْ
ْاِلالْ،وأعداءْاإلسًلمْ،فترتكْضربْدهليزكْإىلْأعداءْهللا وَلْتقطعْْ،وتضربهْصوبْأخيك؟ْغريِ 

ْكلمتهْ،معْهللاْنصرْدينهوانوْْ،رمحك ْ،فار،ْفإنْمنَّْهللاْبعافيتك؛ْرجوانْمنْهللاْإدالتكْعلىْالكوإعزاز
ْكانْالسلطانْيفْخفارةْنيتك.ْفقْ،انكْهذهْاِلسنةْالعظيمةوكانتْيفْميْز ال:ْوإنِْضىْهللاْابنتقالك؛

عنْإرشادك،ْونصيحتك!ْوأمرْبنقلْدهليزهْصوبْالتتار ْ.(3)جزاكْهللاْخرياْا
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 نسان عند اإلمام ابن عبد السالم:هـ  حقوق اإل

مسْ،تعرَّضْاإلمامْابنْعبدْالسًلمْللعديدْمنْمسائلْحقوقْاإلنسانْْ يفْأمرينْ: ؤوليةْميكنْأنْجنمعهْا
 عْحقوقْاإلنسان.وأنواْْ،السلطةْاِلاكمة

 ـ مسؤولية السلطة احلاكمة:
ْ،ْوأحطهمْدرجةاْعندضاةْاجلور؛ْفمنْأعظمْالناسْوزراْاِوْ،يقولْابنْعبدْالسًلم:ْوأماْوَلةْالسوءْْ

ْأحدهمْليودرءْاملصاحلْْ،هللا؛ْلعمومْماْجيريْعلىْأيديهمْمنْجلبْاملفاسدْالعظام قولْاجلسام.ْوإنَّ
ماْْوعلىْحسبْ،وأكثرْعلىْحسبْعمومْمفسدةْتلكْالكلمةْ،فيأمثْهباْألفْإمثْ،الكلمةْالواحدة

!ْويشريْابنْعبدْالسًلمْإىلْ(1)وجتارةْابئرةْ،فياْهلاْمنْصفقةْخاسرةْ،يدفعهْبتلكْمنْمصاحلْاملسلمني
وعهمْيفْاملظاملْ،يعاجلْنفوسْكثرٍيْمنْاِلكامْ،أمٍرْهام وتركْالظلم؛ْْ،فيحثُّهمْعلىْفعلْالعدلْ،وهوِْو

ين:ْ يئاتْفإنْفنيتْحسناهتم؛ْطرحْعليهمْمنْس»حيثْإنَّْماْفوتوهْمنْاْلموالْمضموٌنْعليهمْيفْالدِ 
ْظلموه َْمن  ْيفْالدماء«. ْمنْاِلقوقْاليتْجيبْْ،واْلعراضْ،واْلبضاعْ،وكذلكْاِلكم ْأخروه وفيما

َطْلِيَ و مَوَنَضُعْال َموَْ﴿فقدِْالْربْالعاملني:ْْ،منْاِلقوقْاليتْجيبْأتخريهاْأوِْدموهْ،تقدميها ْازِيَنْال ِقس 
ئاا ٌسَْشي   ُتظ َلُمْنَ ف  ْ.﴾ال ِقَياَمِةَْفًلَْ

 احلقوق واألمور اليت تتعلق هبا: ـ تقسيمات
والثالثْْ،واثنيهاْمتفاوتْ،وحقوقْالعبادْأِساٌم:ْأحدهاْمتساوٍْْ،يقسمْابنْعبدْالسًلمْحقوقْالرب ِْْْ

 ا.وتفاوهتْ،خمتلٌفْيفْتساويها
ْ، ْفقدْتطرَّقْإىلْتقدميْحقوقْبعضْالعبادْعلىْبعضْلرتجيحْالتقدميْعلىْالتأخريْيفْجلبْاملصاحل

علىْوكسوهتاْ،ذلك:ْتقدميْنفقةْزوجهْودرءْاملفاسد.ْمثال  وسكناهمْ،هتموكسْوْ،نفقةْأصوله،ْوسكناهْا
ْالسًل ْعبد ْابن ْوأشار ْاملكلفْمجعااْبنيْ  ْفيه ْفيتخريَّ ْيفْحقوقْالعباد، ْالتساوي ْأيضااْإىلْحالة م

م ت.ْوتسويةْاِلكامْوالنفقاْ،املصلحتني،ْودفعااْللضررين،ْمثالْذلك:ْالتسويةْبنيْالزَّوجاتْيفْالَقس 
 .(2)بنيْاخلصومْيفْاحملاكمات
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ْعلىْحقوقْعبادهْإحساانْا ْكذلكْإىلْتقدميْحقوقْالربِ  ريرْإليهمْيفْأخراهم.ْمثالْذلك:ْالتغ ْوأشار
ْجيبِْتاله.ْوْ،ابلنفوس  اْلعضاءْيفِْتالَْمن 

إىلْتقدميْبعضْحقوقْالعبادْعلىْ وأشارْأيضاْا هبمْيفْدنياهمْ  ْرفقاْا ْكاحقوقْالربِ  ْلعذارْاجملوِ زةْلقطعْ،
 .(1)ولرتكْاجلهادْ،الصَّلوات

 منها:ْ،إلنسانىْتتعلَّقْحبقوقْاوتعرَّضْابنْعبدْالسًلمْْلموٍرْأخْر
ِاعدةَْلْجيوزْتعطيلْاإلنسانْعنْمنافعه بناءْعلىْْكاستدعاءْاِلاكمْللمدَّعيْْ،ماْاستثينْوأشغالهْإَلْ،ْ 

 .(2)أوْاستدعائهْللشهودْ،طلبْخصمه
مباْْ،وللر ِضاْ،،ْواْلحقادللضغائنويقولْابنْعبدْالسًلم:ْإمناْشرعتْالقرعةْعندْتساويْاِلقوقْدفعاْاْ 

ضاءْامللكْاجلبَّارْ،جرتْبهْاْلِدار ْكانْهذاْْ،(3)ِو علىِْولهْتعاىل:ْيقولْابنْعبدْالسًلم:ْوإذا وتعليقاْا
منْاْلموالْالعامة؛ْ يفْحقوقْاليتيم؛ْفأوىلْأنْيثبتْيفْحقوقْعامَّةْاملسلمنيْفيماْيتصرفْفيهْدائماْا

 .(4)ْلنْاعتناءْالشرعْابملصاحلْالعامةْأوفر،ْوأكثرْمنْاعتنائهْابملصاحلْاخلاصَّة
 رها ابن عبد السالم:أخرى قر  ئـ قواعد ومباد

هاْيفْجمالْواليتْميكنْاَلستفادةْمنْ،اليتِْرَّرهاْابنْعبدْالسًلمْئواملبادْ،ميكنْإجيازْبعضْالقواعدْْ
 كماْيلي:ْْ،والعًلِاتْالدَّوليةْ،القانونْالدويل

والظنونْْ،والعاداتْ،والتجاربْ،ومفاسدها؛ْفمعروفٌةْابلضروراتْ،وأسباهباْ، ِْاعدة:ْوأماْمصاحلْالدنيا
ْأدلَّتهْ،املعتربات ْطلبْمن ْذلك؛ ْمن ْخفيْشيٌء ْيعرفْاملتناسباتْ،فإن ْأن ْأراد ْ،صاحلواملْ،ومن

ْبهْ،واملفاسد:ْراجحها ْيَرِد  ْاملشرعْمل ْبتقديرْأنَّ ْفليعرضْذلكْعلىْعقله ْعليهْمثْيبينْ،ومرجوحها؛
بحها.ْ،حسنْاْلعمالتعرفْْوبذلكْ،فًلْيكادْحكٌمْمنهاْخيرجْعنْذلكْ،اْلحكام  ِو

منْالنفوس الْأوْاْلموالْيفْتصرُّفهاْللمصاحلْفإنهْجيبْعلىْبيتْاملْ، ْاإلمامْواِلكم:ْإذْأتلفْشيئاْا
ْكأنَّْاملسلمنيْهمْاملتلفونْ،واإلمامْ،دونْاِلاكم لكْيكثرْيفْْذوْلنَّْْ،ْلهنماْملَّاْتصرفاْللمسلمني؛ْصار

 فيتضررونْبه.ْ،حقهما
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ْويرىْابنْ ْعلىْ  ْمعْرجحانْمصاِلها ْواملفاسد ْعلىْاملصاحل، ْاملشتملة ْأمثلة ْمن ْأنَّ ْالسًلم: عبد
وجوبْإجارةْرسلْالكفَّارْمعْكفرهم يتعلَّقْابلرسالةْمنْاملصاِلةْاخلاصَّةْوالعْ،مفاسدهْا امة.ْملصلحةْمْا

حصانةْوحرم ِدْأشارْإىلْمبدْأ هبذهْالقاعدةْاْلخريةْْ  اء،ْواملبعوثنيْةْالسفْرولعلَّْابنْعبدْالسًلمْيكونْْ 
ْعليهْالقانونْالدويلْاملعاصر  .(1)الدبلوماسيِ ني،ْوهوْمبدأْاستقرَّ

ْيتعلَّقْيفْجهدْالشيخْعزْالدينْيفْتطويرِْواعدْالقانون لدَّويل،ْاْهذهْبعضْاخلطوطْالعريضةْفيما
 والعًلِاتْالدَّولية.

 طابة:اً: أعماله يف التدريس، واإلفتاء، والقضاء، واخلبعسا

 :ـ يف التدريس 1

ْبنْعبدْالسًلمْاب رمحهْْ،،ْوهوْأوَّلْعمٍلِْامْبهْالعزُّْومساجدهاْ،لتدريسْيفْمدارسْدمشقِامْالعزُّ
ْْ،هْالعلومْالشَّرعيةيدرِ سْفيْ،جملٌسْفيهاْ،ْحيثْكانْللعز ِْرسةْعملْهباْهيْاملدرسةْالعزيزيةهللا!ْوأوَّلْمد

ْكانْيدرسْفيهاْاَلمدي ْيفْا631)تْْكما ْالعزُّ كماْْْ،وبعدهْ،لتدريسْمعْأستاذهْاَلمديه (ْواستمرَّ
ْالتدريسْيفْالزاويةْالغزاليةْ،درَّسْيفْاملدرسةْالشبلية جبانبْاجلامعْاْلمويْْ،وهيْمكاٌنْصغريٌْْ،مثْتوىلَّ

ْكانْيعتكفْفيها505ومسِ يتْبذلكْنسبةْإىلْاإلمامْالغزايلْ)تْْ،منْجهةْالغرب ْمثْاستعملتْ،ه (
ْواْلذكارْ،للعبادة ْمجالْالدينْالدولعيْسنةْْ،والتدريس، ْشيخها ْبعدْوفاة ْالتدريسْفيها وتوىلْالعزُّ
ِبلْهذاْالتْ،وذيوعْصيتهْ،ونبوغهْ،،ْومعْعلمه(2)ه 635 ْكانْمفتياْا ْ،اريخوبروزهْعلىْاْلِران؛ْحىتْإنه

ِْامْْ،والتدريس؛ْمرحلٌةْمتقدِ مةْعلىْاإلفتاء ْأنْيكونْالعزُّ مللكْالكاملْلهْابلتدريسِْبلْتوليةْافًلبدَّ
ْْوبعدْهجرتهْإىلْمصرْوَلهْالسلطانْالتدريسْيفْالصَّاِليةْ)ابلقاهرة(ْوكانتْمدرسةْاْ،ه 635يفْسنةْ

ْلإلمامْالعزْ،اْلربعةْكبريةاُْخصِ صتْلتدريسْاملذاهب رمحهْهللا!ْفبقيْْ،فأسندْتدريسْاملذهبْالشَّافعيِ 
صدهْالطًلبْْ،لتدريسْفيهاوملْيكتفْابْ،ه 660إىلْأنْتويفْ بلْعقدْحلقاتْالعلمْيفْاملساجدِْو

ْ،مياطيوالدْ،لعيدكابنْدِيقْاْْ،وخترجْعليهْيفْهذهْالفرتةْمعظمْتًلمذتهْالذينْبزُّواْاْلِرانْ،منْاَلفاق
 وغريهمْممَّنْسبقْذكرهم.
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دْعرضْعليهْامللكْالظاهرْبيربسْبعدْبنائهْاملدرسةْالظاهريةْأنْيتوىلْأمرْْْ سْفيهاْإضافةاْإىلْالتدريِو
ْمعيْتدريسْالصاِليةْتدريسهْيف ال:ْإنَّ سألهْامللكْأنْفًلُْأضيِ قْعلىْغريي!ْْوْ،الصَّاِلية،ْفأَب،ِْو

فهاْأنْيكونْالتدريسْ دَّْأنْفقال:ْإنَّْيفْهذاْالبلدْمنْهوْأحقُّْمنهم.ْفقال:َْلبْْلوَلده،يشرتطْيفِْو
ْكانَْلبدَّ؛ْفتكونْاإلمامةْ،ففكَّرْ،يكونْهلمْفيهاْوظيفةْابلشَّرط ال:ْإن دْعرضْ(1)فشرطْهلمْ،ِو ،ِْو

أنْيعنيْمناصبهْملنْيريدْمنْأوَلده وهذهْاملدرسةْْ،فقال:ْماْفيهمْمنْيصلحْ،عليهْالظاهرْبيربسْأيضاْا
يفْاِلرصْ(2)الصاِليةْتصلحْللقاضيْاتجْالدينْابنْبنتْاْلعز اندراْا ،ْوكانْأحدْتًلميذه.ْفضربْمثًلْا

ي ْ،نْهوْأهُلهومْ،ن،ْوالورع،ْوعدمْإيثارهْأوَلدهْعلىْمصلحةْاملسلمني،ْفأسندْاْلمرْإىلْأهلهعلىْالدِ 
ْ دْأثىنْأبوْاِلسنْالشاذيلْعلىْجملسْالعزِ  يفْعطائه،ِْو يفْتدريسه،ْجاد اْا ْ ْرمحهْهللاْ ْجميداْا وكانْالعزُّ

ْالدينْبفقال:ْ...ْماْعلىْاْلرضْجملسْيفْالفقهْأهبىْمنْجملسْاْ،بنْعبدْالسًلم نْعبدْلشيخْعزِ 
وراْاْ،.ْوكانْمهيباْا(3)السًلم ْكانْيلبسْفقْ،وَلْملبسٍْْ،َلْيهتمْمبظهرٍْْ،وبشاشةٍْْ،معْحسنْحماضرةْ،ِو د

يلبسْالعمامةْدونْتكلُّفٍْْ،وَيضرْفيهْاملواكبْالسُّلطانيةْ،ِبعةْلباد ،ْويعطيْدرسهْ(4)صنُّعأوْتْ،وأحياانْا
أولْمنْدرَّسْالتفسريْ وهْو درَّسْالفقهْْ،يفْحلقاتهمسرتسًلاْ. منْاْ،واْلصولْ،كمْا الشرعيةوغريهْا ْ،لعلوْم

 .(5)أِرانه:ْابنْعبدْالسًلمْأفقهْمنْالغزايلْوفاقْأِرانه؛ْحىتِْالْابنْاِلاجبْأحد

 ـ اإلفتاء: 2

ْاإلفتاءْبدونْتعينيْمنْملكٍْ ْاملنصبْالرفيعْملْيكْ،أوْسلطانٍْْ،لقدْمارسْاإلمامْالعزُّ نْبلْإنْهذا
لذلكْ،اسيمْامللوكخيضعْملْر الْالعزُّْْ،وإمناْهوْمهمٌَّةْيقومْهباْالعاملْإذاْرأىْنفسهْأهًلْا ْ ْرمحهْهللاْ ْيفِْو

منها ْاملفيتْعلىْْأعتقدْوْ،وأكرههاْ،أَيمْحمنتهْمعْامللكْاْلشرف:ْأماْالفتيا؛ْفإينْكنتْوهللاْمتربماْا أنَّ
ْكنتْتلوَّثتْهباشفريْجهنم ْلتعيُّنهاْعليَّْيفْهذاْالزمان؛ْملا ،ْ(6)،ْولوَلْأينْأعتقد:ْأنَّْهللاْأوجبهاْعليَّ

ْكانْهذاْالكْ،،ْوهللْاِلمدوختلَّصتْذميتْ،وسقطْعينْالوجوبْ،واَلنِْدْعذرينْاِلقُّْ ًلمِْالهْواملنة!
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منْْ،َيْغرزْفقالْلرسولْالسُّلطان:ْ،العزْملنْجاءْمنْطرفْالسلطانْيبلغهْبعزلهْعنْاإلفتاء.ْوزادْالعزُّْ
واشتغلْبطاعةْهللاْْ،تهوبكىْعلىْخطيئْ،والسعيدْمنْلزمْبيتهْ،وتفرغيْلعبادةْريبْ،سعادَيْلزوميْلبييت

وأانْْ،وهديٌَّةْمنْهللاْ ْتعاىلْ ْإيلَّْأجراهاْعلىْيدْالسُّلطان؛ْوهوْغضبانْ،وهذاْتسليٌكْمنْاِلق ِْْ،تعاىل
نةْهلذهْالبشارة؛ْخللعْهباَْفرِح!ْوهللاَْيْغرز ْكانتْعنديْخلعةٌْتصلحْلكْعلىْهذهْالرسالةْاملتضمِ  تْلو

ْالفتوحْ،عليك ْعلى َْفقِبلهاْ،وحنن ْعليها! ْصلِ  ْالسجادة ْهذه بَّلهاْ،خذ ْإىلْْوْ،وودَّعهْ،ِو انصرف
جلْيرىْالعقوبةْرْْهذاْ،ِولواْيلْماْأفعلْبهْفقالْملنْحضره:ْ،وبينهْ،وذكرْلهْماْجرىْبينهْ،السُّلطان

دينْمثْإنَّْالشيخْالعًلمةْمجالْالْ،!ْوبقيْالعزُّْعلىْتلكْاِلالْثًلثةْأَيم(1)،ْبينناْوبينهْهللااتركوهْ،نعمةْا
لسًلم؟ْهذاْافقالْله:ْإيشْبينكْوبنيْابنْعبدْْ،اِلصريْشيخْاِلنفيةْيفْزمانةْذهبْإىلْاْلشرف

ْكانْيفْاهلند ْكانْينرجلْلو تتمَّْبركتهْبغيْللسُّلطانْأنْيسعىْيفْحلولهْيفْبًلدهْل،ْأوْيفْأِصىْالدنيا
ويفتخرْبهْعلىْسائرْامللوك!ْوكانْلتدخلْالشيخْمجالْالدينْاِلصريْأثرْيفْْ،وعلىْبًلدهْ،عليه

ْالسلطانِْال:ْحننْنستغفرْهللاْممَّاْجرىْ،احرتام دركْالفارطةْيفْونستْ،وتقديرْالشيخْالعز؛ْحىتْإنَّ
بعدْْ،ْفكان(2)للتهوخماْ،وطلبْحماللتهْ،واسرتضاهْ،أغىنْالعلماء!ْوأرسلْإىلْالشيخوهللاْْلجعلنهْْ،حقِ ه

 ومشورته.ْ،ذلكْأيخذْبفتواه
ْكماْذكرانْْ دْطلبهْيفْمرضْموته ِْبنَْيوِ لْعسْ،ونصحهْ،وسألهْحماللتهْ،ِو كرهْالذينْفنصحهْالعزُّ

اْيفْشرقْوكانواِْدْظهرْوْ،استعدواْلقتالْأخيهْامللكْالكاملْحاكمْمصرْإىلْجهةْالعدوْاملشرتكْالتتار
ت ْكماْنصحهْإببطالْاملنكراتْاليتْيرتكبهاْنوابهْمنْْ،بًلدْاإلسًلمْيفْذلكْالِو فأمرْاْلشرفْبذلك.

كيسْاملسْ،الزىن ْكماْابشرْاْْ،لمني،ْوظلمْالناس،ْفأمرْاْلشرفْإببطالْذلكوإدمانْاخلمور،َْو لعزُّ
وعنْْ،ائحكوعنْنصْ،بنفسهْتبطيلْبعضها.ْوبعدْهذهْالنصيحةِْالْاْلشرف:ْجزاكْهللاْعنْدينك

ال:ْْ،فردَّهاْعليهْ،وكرمه!ْوأطلقْلهْألفْدينارْمصريَّةْ،ومجعْبيينْوبينكْيفْاجلنةْمبنِ هْ،املسلمنيْخرياْا ِو
 !(3)َلْأكدرهاْبشيءْمنْالدنياْ،هللْهذهْاجتماعة

مثْملْْ،لكْبعدْموتهمثْاستقلَّْابملْ،وكانْانئبهْيومئذٍْْ،مثْملْميضْأخوهْالصاحلْإمساعيلْتبطيلْاملنكراتْْ
حاصرْأخاهْْوْ،يلبثْإَلْيسرياا؛ْحىتِْدمْأخوهْامللكْالكاملْمنْالدِ َيرْاملصريةْجبيوشهْإىلْدمشق
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ْغايةْاإلكرموأكرمْْ،مثْاصطلحْمعهْ،إمساعيل دْاجتمعْمعْالعزْحبضورْأخيهْإمساعيلْ،الكاملْالعزَّ ْ،ِو
ْبرميْالبندق ْغراٌم ْله ْهذا ْإنَّ فإنَّْْ،فهلْجيوزْلهْذلك؟ْفقالْالشيخ:ْبلَْيرمْعليهْ،فقالْالكامل:

ال:ْْ،هنىْعنهْ)ملسو هيلع هللا ىلص(الرسول .ْفيًلحظ:ْأنَّْملوكْبينْأيوبْكانواْ(1)«ويكسرْالعظمْ،إن هْيفقأْالعني»ِو
مبشورتهْمباْفيهْْوالعملْ،واَلستماعْإىلْنصحهْ،وَيبُّونْجمالستهْ،ويكرمونهْغايةْاإلكرامْ،يعزُّونْالشيخ
 .(2)وَلْجياملهمْ،واملسلمني،ْوأيمرهمْابملعروف،ْوينهاهمْعنْاملنكر،ْوَلْيهاهبمْ،خريْاإلسًلم

ْالناسْكانتَْترُِدْعليهْمنْالبًلدْل دْاشتهرْالعزْابإلفتاء،ْحىتْإنَّ ْشهرتهْبذلكِْدْْكْ،تستفتيهِو ماْأنَّ
ْ.ه (639:ْأنهْملاْذهبْإليهاْسنةْ)وصلتْإىلْمصرِْبلْأنْيذهبْإليها؛ْبدليل

ْكناْنفيتِْبلْحضورْالشيخْعزْالدينْامتنعْمفتيها ال: وأماْبعدْحضوره؛ْْ،اِلافظْاملنذريْمنْالفتيا،ِْو
ْعليه ٌ ْمتعنيِ  ْنفسْاإلكرام(3)فمنصبْالفتيا ْالعزُّ دْابدله ِْو فامتنعْعنْالتحديثْلوجودْْ،والتقديرْ،.

ْكل ْمنهمْجيلُّْاَلخرْ،حافظْعصرهْاملنذري ْحريصااْكلْاِلرصْيفْ(4)وَيضرْدروسهْ،وكان .ْوكانْالعزُّ
:ْأنهْأخطأْ،فتاويه،ْيتحرَّىْالدَِّةْفيها،ْحىتْإنَّهَْمرَّةاْأفىتْبشيءٍْ ْ،فنادىْيفْاْلسواقْيفْمصرْ،مثْتبنيَّ

ْعلىْشدَّةْورعهْ،خطأْ(5)نهْمنْأفتاهْفًلٌنْبكذا؛ْفًلْيعملْبه؛ْفإنهوالقاهرةْعلىْنفسه:ْأ ْ،وهذاْيدلُّ
ْأحٌدْمنْعبادْهللاْبسببهْ،وخشيتهْمنهْ،ومراِبتهْهلل ْأيبهْملنْسيوصمهْوملْ،وحرصهْالشديدْأَلْيضلَّ

ْعلىْالدنياْ،ابجلهل ْاَلخرة ْاثر ْْلنه ْاملعرفة؛ ْلذلكْأكرمْ،وعدم هللاْْهوثوابْهللاْعلىْمدحْالناس؛
ْالقبولْيفِْلوبْعبادهْ،سبحانه ْالبًلدوجعلْله ْفُقِصدْابلفتوىْمنْسائر ْمعْ(6)، ْوسارتْفتاويه ،
منْاخللفاءْ،وحتدَّثْالناسْهباْ،الركبان هبْا والسًلطنيْإىلْالعامَّةوامللوكْ،وعملوْا ْ،واملساكنيْ،ضعفاءوالْ،ْ،

دِْالْعنهْْ،ليَّةواْلخرىْابلفتاوىْاملوصْ،مسيتْبعضهاْابلفتاوىْاملصريةْ،وتركْلناْترااثاْيفْالفتاوى ِو
ْكانْيفْاخرْعْ،اَلفاقْوُِصدْابلفتوىْمنْسائرْ،ابنْكثري:ْانتهتْإليهْرئسةْاملذهب مرهَْلْيتعبَّدْمث

 (7)وأفىتْمباْأدَّىْإليهْاجتهادهْ،بلْاتَّسعْنطاِهْ،ابملذاهب
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 ـ القضاء: 3

ْالشيخْعبدْ رْاللطيفْيفْأخبارْوالده:ْأنَّْامللكْالكاملْملاْحاصذكرْابنْالسبكيْعنْرسالةْولدْالعزِ 
ْوالدهْالشيخْتدريسْزاويةْالغزايلْجبامعْْ،دمشق ْمنْأخيهْامللكْالصاحلْإمساعيلْوىلَّ واستوىلْعليها
الناسْ،دمشق اشرتطْعليهْالشيخْشروطااْكثريةاْودخلْيفْشروطهْ،وذكَّرْهبْا ْ،مثْوَلهِْضاءْدمشقْبعدمْا

فكانتْْ،ه 635ْرجبْسنة22ْيةْ ْرمحهْهللاْ ْيفْمثْاختلستهْاملنْ،ىلْاخلًلفةْاملعظَّمةمثْعيَّنهْللرسالةْإ

ْالشيخْتدريسْالزاويةْالغزاليةْ(1)مدَّةْملكهْدمشقْشهرينْونصفْتقريباْا .ْوذكرْالداودي:ْأنَّْالكاملْوىلَّ
ونْإمضاءْذلكْاتْدفمْ،،ْوإرسالهْيفْالرسالةْإىلْبغدادوعزمْعلىْوَليتهِْضاءْدمشقْ،ميةجبامعْبينْأ

ْمنصبْالقضاء(2)بدمشق الكاملْماتْْوملْيقمْابلر ِسالة؛ْْلنْ،.ْفعبارةْالداوديْتفيد:ْأنْالشيخْملْيتولَّ
ْالقضاءْ،ِبلْتنفيذْذلكْاْلمر وليستِْاطعةاْْ،بينماْعبارةْولدهْختالفْذلك؛ْحيثْأفادت:ْأنهْتوىلَّ

ْعدهْأخوهوجاءْبْ،كاملْبعدْشهرينْونصفوملْيباشرْحيثْماتْالْ،فهيْحمتملٌة:ْأنهْعينهْ،بذلك
اَلحتمالْهوْالراجحْ،ذْذلكفلمْينفْ،امللكْإمساعيل ْعبارةْالداودي:ْولوْأنْالدكتوهذْا ورْ،ْويقويهْنصُّ

رضوانْاطَّلعْعلىْهذاْالنص؛ْملاِْال:ْولعلَّْعزْالدينْبقيْيفْمنصبِْضاءْدمشقْبرهةاْمنْالزمنْ
كنْوملْيْ،الكاملْلدمشق؛ْإذْحكمْبعدْأخوهْالصاحلْإمساعيلخًللْهذهْالفرتةْالقصريةْمنْحكمْ

دْحرَّمْعليهْاللَّعبْابلبندق.ْولعلَِّْصْ،وَلْيرضىْأنْيبقيهْيفْالقضاءْ،يعجبْابلشيخ رْفرتةْبقائهِْو
ْ.ْ(3)وابنْطولونَْلْيذكرونهْبنيِْضاةْدمشقْ،هبذاْاملنصبْجعلْأصحابْالرتاجم

هاجرْإىلْمصرْأسندْإليهْامللْْ اةْمصرْوالقضاء؛ْحيثْتويفِْاضيِْضْ،كْجنمْالدينْأيوبْاخلطابةوملْا
ْالقضاءْمكانهْ،ه 639شرفْالدينْبنْعنيْالدولةْسنةْ ْالسُّلطانْالعزَّ ْ،وحدَّدْلهِْضاءْمصرْ،فوىلَّ

فوَّضْإليهْمعْالقضاءْاإلشْْ،والوجهْالبحريْمعِْاٍضْغريهْ،وأبقىِْضاءْالقاهرةْ،والصعيد رافْعلىْكمْا
ْكلَّفهْواِليفْمْ،ورفعْاجلورْ،واإلنصافْ،،ْوسارْابلعدللقاهرةجدْاملهجورةْيفْمصر،ْواعمارةْاملسا هما

ْ.(4)الثمن
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 ـ اخلطابة: 4

ْالسيفْْ اخلطباءْمنْدقِ  منْالبدع؛ْاليتْكانْيفعلهْا ْالشيخْعزْالدينْاخلطابةْبدمشق؛ْأزالْكثرياْا توىلَّ ملْا
ليسْفيهم،ْوالسَّجعْاملتكلَّفْ،لبسْالسوادعلىْاملنرب،ْْو وأبطلْْ،لْكانْيدعوْهلمبْ،والثناءْعلىْامللوكْمبْا

عْبينهْوبنيْابنْالصًَّلحْ)تْْ،والنصفْمنْشعبانْ،صًلَيْالرَّغائب دِْو ووحشٌةْْ،ه (ْخًلف643ِو
ْكانْيؤيدها.ْواستمرَّْالعزْيفْخطبتهْابجلا ونيِ فاا؛ْحىتْعزلهْْ،معْاْلمويْسنةبسببْصًلةْالرَّغائب؛ْْلنه

.ْوملاْهاجرْإىلْمصرْاستقبلهْ(1)ه 638اعيلْبسببْإنكارهْعليهْحتالفهْمعْالصَّليبينيْسنةْالصَّاحلْإمس
رَّبهْ،صاحبهاْجنمْالدينْأيوبْأعظمْاستقبال ْ،عاصووَلهْخطابةْجامعْعمروْبنْالْ،وأكرمهْ،وأدانهْ،ِو

دِْامْمبهمتهْأعظمِْيام ابْ،وأدَّىْرسالةْاملسجد؛ْاليتْعاشْمنْأجلهاْعلىْأحسنْوجهْ،ِو ْ،ملعروفامراْا
عنْاملنكر ابِلقْ،انهياْا للباطلْ،صادعاْا أَلْيعزلْنفسهْعنْاخلطابةْ،منكراْا كماْفعلْيفْْْ،وكانْحريصاْا

للقضاء.ْوكانْامللْ،عزلْنفسهْعنْالقضاء؛ْْلنهَْلْخيشىْاِليف جنمْْكوظلمْالنَّاسْيفْاخلطابةْخًلفاْا
ْعزلْنفسهْعْ،عزلهْعنْاخلطابة،ْوجرأته؛ْلذلكْسارعْإىلْالدينْخيشىْمنْسًلطةْلسانه نْعندما

ْبعدْحادثة ْمعنيْالدينْابنْشيخْالشيوخ القضاء ْوزيره ْاجملدْ(2)إسقاطْعدالة ْبعده ْوتوىلْاخلطابة ،
 كماْسيأَيْمعناْإبذنْهللاْتعاىل.،ْْ(3)اْلمحيمي

 بن عبد السالم:ًا: أهم صفات العزِ  اثمن

 منْأمهها:ْ،مبجموعٍةْمنْالصفاتَيَّزتْشخصيةْالشيخْعزْالدينْبنْعبدْالسًلمْْْ

 ـ الشجاعة: 1

ْبنْعبدْالسًلمْطيلةْحياتهْالشجاعةْيفْاِلق ْكْ،منْالصفاتْاليتَْلزمتْالعزَّ ْذلكْْلنه انْمعْاِلقِ 
ْعلىْْ،يدورْحيثْدار ْعزمْعلىْبيعْاملماليكْإَلْدليٌلْساطٌع وماِْصَّتهْمعْانئبْالسُّلطانْعندما

ْ،سبيلْهللاْوَلْيهابْاملوتْيفْ،وَلْخيشىْسلطاانْاْ،وأنهَْلْخيافْيفْهللاْلومةَْلئمْ،وجرأتهْ،شجاعته
ْوهوْيفْبيتْعاملْيفْبستاٍنْ ْمعتمٍة ْمجاعةْمنْاملفسدينِْصدوهْيفْليلٍة دْذكرْابنْالسبكي:ْأنَّ ِو
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حْاببْوفتْ،فعندْذلكْنزلْإليهمْ،فخافْأهلهْخوفااْشديداْاْ،وأحاطواْابلبيتْ،متطرِ ٍفْعنْالبساتني
بضيوفناْ،البيت ال:ْأهًلْا ناولوهاْوطلبواْمنهْفتْ،وأخرجْهلمْضيافةاْحسنةْاْ،وأجلسهمْيفْمقعٍدْحسنْ،ِو

ٌعْحسنْيفْالقلوب لهْمِو ْكانْمهيباْا ْ،مْبصدقْنِيَّتهومجاعتهْمنهْ،وعصمْهللاْأهلهْ،فهابوهْ،الدُّعاء؛ْإذ
 .(1)وانصرفواْعنهْ،وكرمْطويَّته

ْعلىْشجاعته:ْومن  املواِفْاليتْتدلُّ

 قد الصلح مع الصليبيني املعتدين:ـ إنكاره على امللوك التنازل عن داير املسلمني، وع

لعةْالشقيف،ْوصيدا،ْوبْ،ملَّاْحتالفْالصاحلْإمساعيلْمعْالصَّليبينيْْ عضْدَيرْوأسلمهمِْلعةْصفد،ِْو
ْحاكم ْالدينْأيوب، ْعلىْالصاحلْجنم ْليساعدوه ْالصاحلْإمساعيلْخافْمنهْاملسلمني؛ ْ،مصر،ْْلنَّ

ْمصرْ،فكاتبْالفرجنة ْحاكم ْابنْأخيه ْضدَّ ْوتطبْ،ليساعدوه ْاملسلمني. ْدَير يعْفكانْالثمنْتسليم
ه .ْوزَيدةاْعلىْذلك638ْ.ْوكانْذلكْيفْعامْ(2)فدخلْالصليبيونْدمشقْ،وفتحْاِلدودْ،العًلِات

يانٌةْوهذهْخْ،لسِ ًلحْلقتالْاملسلمنيْيفْمصرأذنْالصاحلْإمساعيلْللصليبينيْبدخولْدمشقْلشراءْا
ينْ،واستسًلٌمْذليلْ،عظمى وينتصرْْ،والشرع.ْوجاءْدورْالشيخْالعزْالذيْيغضبْهللْ،وخروجْعنْالدِ 

ْهللاْلومةَْلْخيشىْيفْ،وجياهرْابلنهيْعنْاملنكرْ،وحقوقْاملسلمنيْ،ويدافعْعنْأرضْاإلسًلمْ،لدينه
 ليهْماْحصلْمشقةاْعظيمة.وشقَّْعْ،وتصدَّىْكاْلسدْاهلصورْللمواجهةْوالنزالْ،َلئم
رمْعليكمْمبايعُتهم؛ْفقال:ََْيْ ْ،وبدأتْاجلولةْاْلوىلْابستفتاءْالشيخْالعزْيفْمبايعةْالفرنجْللسِ ًلحْْْ

صعدْالشيخْالعزْمنرب ملسجدْاْلمويْاْْلنكمْتتحقَّقونْأهنمْيشرتونه؛ْليقاتلواْبهْإخوانكمْاملسلمني.ْمثَّْ
بَّحْاخليانةْ،وذمَّْمواَلةْاْلعداءْ،الكبري ْ،السلطانْوشنَّعْعلىْ،وذمَّْاْلعمالْاملشينةْاليتْحصلتْ،ِو

طعْالدعاءْلهْابخلطبة ل:ْاللهمْأبرمْهلذهْويقْوْ،واستبدالهْ،وصارْيدعوْأمامْاجلماهريْمباْيوحيْخبلعهْ،ِو
َرَشداا،ْتُِعزُّْفيهْوليَّك يهْعنْمعصيتك؛ْوالناسْويُنهىْفْ،ويُعملْفيهْبطاعتكْ،لْفيهْعدوَّكوتذْ،اْلمةْأمراْا

.ْوكانْامللكْالصاحلْإمساعيلْ(3)والنصرْعلىْأعداءْهللاْامللحدينْ،والدُّعاءْللمسلمنيْ،يبتهلونْابلتأمني
ْابخلطرْالذيَْيدقْبهْ،دمشقْخارج فسارعْإىلْإصدارْْ،والثورةْاملتوَّعةْعليهْ،فلمَّاْوصلهْاخلربْأحسَّ
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اِلاجبْاملالكيْْواعتقالْالشيخْابنْ،اْلمرْالكتايبْبعزلْالشيخْالعزْمنْاخلطابة،ْواإلفتاء،ْوأمرْابعتقاله
العزْْوألزمْالشيخْ،وملاِْدمْإمساعيلْإىلْدمشقْأفرجْعنهماْ،الذيْشاركهْاإلنكارْعلىْفعلْالسلطان

 .(1)وأَلْيفيتْ،مبًلزمةْداره

 ولو قبَّل السلطان يده: ،ساومةـ العز يرفض امل

وكأنهْأتسَّفْْ،يوبليحاربْالصاحلْأْ،حترسهْاجليوشْالصَّليبيةُْاِلاِدةْ،توجَّهْالصاحلْإمساعيلْإىلْمصرْْ
يستنزلهْْوأمرهْأنْ،فأرسلْإىلْسلطانْالعلماءْبعضْأعوانهْ،وأوجسْيفْنفسهْخيفةْاْ،إلطًلقْالشيخ

اتْ،ةليقعْمنهْمداهنْ،علىْوجهْالسياسةْيفْزعمه فقالْْ،بعضْاْلحوالأوْيفْْ،ولوْيفْبعضْاْلِو
لىْأحسنْحال؛ْفإنْوتعدهْابلعودةْإىلْمناصبهْعْ،وتستنزلهْ،السُّلطانْلرسوله:ْتتلطَّفْبهْغايةْالتلطَّف

اجْ،وإنْخالف؛ْفاعتقلهْيفْخيمتهْإىلْجانبْخيميتْ،فتدخلْبهْعليَّْْ،وافقك تمعْرسوُلْالسُّلطانْفلمَّْا
ْكنتْمثِْالْله:ْبينكْوبنيْأنْتعودْإىلْمناصبكْْوْ،رعْيفْمسايسته،ْومًلينتهشْ،معْسلطانْالعلماء ما

ْ،وتقبِ لْيدهَْلغري.ْفقالْله:َْيْمسكني!ْماْأرضاهْأنْيٌقبِ لْيديْ،وزَيدةْأنْتنكسرْللسلطانْ،عليه
فقالْله:ْ به!ْمواِلمدْهللْالذيْعافاينْمماْابتًلكْ،فضًلاْأنْأِبِ لْيده!َْيِْوم!ْأنتمْيفْواٍد،ْوأانْيفْواد

ْقلُتك!ْفقال:ْافعلواْماْبداْلكم!ُرسمْيلْإنْملْتُوافقْعلىْمايُطلبْمنك؛ْاعتِْد
يقرأْالقران(2)فأخذه،ْواعتقلهْيفْخيمٍةْإىلْجانبْخيمةْالسُّلطانْْ رمحهْهللاْْ  ْ،،ْفأخذْسلطانْالعلماءْْ 

مللوكْالصَّليبيني:ْأتسمعونْهذاْالشيخْالذيْيقرأْالقران؟ِْالوا:ْنعم.ِْالْْ،والسُّلطانْيسمع فقالْيوماْا
أكربِْسوسْاملسلمني هذْا دْحبستهْ،السُّلطانْ: عليَّْتسليميْلكمْحصونْاملسلمنيْ،ِو وعزلتهْْ،إلنكارْه

بدمشق القدسْ،مثْأخرجتهْ،وعنْمناصبهْ،عنْاخلطابْة دْجدَّدُتْحبسهْ،فجاْء .ْ(3)ْلجلكمْهواعتقالْ،ِو
ْكانْهذاِْسِ يسنا؛ْلغسلناْرجليه تهاْ،فقالْملوكْالفرجنة:ْوهللاْلو  .(4)وشربناْمِر

 وهللْدرْالقائل:
ُهِلْاهلوانْعليهْو َْيس   ماْجِلُرٍجْمبَيِ ٍتِْإي ًلمَْْْْْْْْْْْمنْيَ ُهن 
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ْعساكرْالصَّليبينيْ،مثْجاءتْاجليوشْاإلسًلميةْمنْمصرْْْ وا وخذلْْ،هونصرْهللاْأهلْطاعتْ،ففرَِّ
 .(1)ودخلْمصرْامناْاْ،وحزبهْ،وجنَّىْهللاْالشيخْمنْكيدْالشَّيطانْ،املنافقني

نصحهْللملوك:ْ ينْأيوبْوالسُّلطانْجنْ،دخلْسلطانْالعلماءْالعزُّْبنْعبدْالسًلمْيومْالعيدْالقلعةْ  مْالدِ 
لعلماءْإليهْمنادَيْااْلْاْلرضْله؛ْفالتفتْسلطانوأمراءْالدولةْتقب ِْْ،وجنودهْبنيْيديهْ،بنْالكاملْيفْزينته

مور؟!ْفتجاهلْتبيحْاخلْ،إذاِْالْلك:ْأملْأُبَ و ِأىْلكْمصرْ،ابمسهْاجملرَّد:َْيْأيُّوب؛ْماُْحجَُّتكْعندْهللا
دْوتنمَُّرْاملريبِْائًلا:ْهلْجرىْهذا؟ْفرفعْالشيخْعزْالدينْبنْعبْ،أيوبْحقيقةْالسؤالْجتاهلْالعارف

بْيفْنعمةْهذهْوأنتْتتقلَّْ،وغريهاْمنْاملنكراتْ،اِلانةْالفًلنيةْيُباعْفيهاْاخلمورْ،:ْنعمالسًلمْصوته
هذاْمنْزمنْأيب!ْفأجابهْالشيخْعزْالدين:ْأنتْمنْالذينْْ،اململكة.ْفقال:ْسيِ ديْهذاْأانْماْعملته

اَنْآاَبَءاَنَْعلَِْْإانَّْ﴿يقولون:ْ!ْوتسللْالرعبْإىلْنفسْالسلطان؛ْفرسمْإببطالْتلكْ وبدأْْ،﴾ىْأُمَّةٍَْوَجد 
ْهذهْاجلرأة علىْلسانْْالعلماءوالتساؤلْإىلْسلطانْْ،ويوجَّهْهذاْاَلستغرابْ،الناسْيتساءلونْعنْسرِ 

 تلميذهْالباجي:
ْكيفْاِلال؟ْفقالْالشيخْ ْرمحهْهللاْْ دتْأنْأهينُه،ْلئًلْ،ْفأْرْ :َْيْبينْرأيتهْيفْتلكْالعظمةَيْسيدي؛

ْخفته؟ِْالْالشيخ:ْوهللاَْيْبينْاستحضرتْهيبةْهللاْ،سهتكربْنف فصارْْ،فتؤذيه.ْفقالْتلميذه:ْأما
ْ!(2)السُّلطانِْدَّاميْكالقط ِْ

ْْ
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 العلماء وبيع األمراء يف املزاد:ـ سلطان 

ْ،لمنيودفعْْثنهمْمنْبيتْمالْاملسْ،رأىْسلطانْالعلماء:ْأنَّْاملماليكْالذينْاشرتاهمْجنمْالدينْأيوبْْ
طل؛ْْلنْرٌفْابوهوْتصْ،واستعملهمْيفْخدمته،ْوجيشه،ْوتصريفْشؤونْالدولةْميارسونْالبيعْوالشراء

ْاململوكَْلْينفذْتصرفه.ْ
ٌمْحولْهذاْوشجرْبينهمْوبينهْكًلْ،فضايقهمْذلكْ،وَلْشراءْاْ،سلطانْالعلماءَْلْميضيْهلمْبيعاْاْفأخذْ
حٌبْعليكمْوإنَّْحكمْالرقْمستصْ،َلْينفذْلكمْتصرُّفْ،فقالْهلمْابئعْامللوك:ْأنتمْاَلنْأرَّاءْ،املعىن

دْعزمتْعلىْبيعكم.ْفاحتدمْاْلمرْ،لبيتْمالْاملسلمني ْ،حْهلمْبيعاْاَلْيصح ِْْ،وابئعْامللوكْمصمِ مْ،ِو

ْْ،انئبْالسُّلطانْالذيْاشتاطْغضباْاوكانْمنْمجلتهمْْ،فتعطَّلتْمصاِلهمْ،وَلْنكاحاْاْ،وَلْشراءْا وامحرَّ
ليكمْلبيتْمالْويُنادىْعْ،فقال:ْنعقدْلكمْجملساْاْ،وأرسلواْإىلْابئعْامللوكْ،عْشاكلتهفاجتمعْمْ،أنفه

.ْفرفعواْاْلمرْإىلْالسُّلطانْ،املسلمني فخرجتْْ،لمْيرجعفْ،فبعثْإليهْ،وَيصلْعتقكمْبطريقْشرعيٍ 
ْكلمٌةْفيهاْغلظةٌْ وأنَّهْْ،حاصلهاْاإلنكارْعلىْالشيخْ ْرمحهْهللاْ ْيفْدخولهْيفْهذاْاْلمرْ،منْالسلطان

عليه(1)َلْيتعلَّقْبه أدركْالشيخْالعزْأنَّْأعوانْالباطلَْالؤوْا يفْوجهْاِلق ِْْ،.ْوهنْا فوْا ْ،وتطبيقْالشرعْ،وِو
بنيْكبريٍْ يفْالدينْْ  فلجأْإىلْْ،ومواطنْ،وصغري،ْوحاكٍم،ْوحمكوم،ْوأمريٍْْ،وتنفيذْاْلحكامْاليتَْلْتفرقْْ 

ْظاهره ْيف ْالباهت ْالضعيف ْحقيقتهْ،سًلحه ْيف ْاملدمِ ر ْالفعَّال وأعلنْْ،ندهوسْ،وجوهرهْ،القويِ 
رَّرْالرحيلْعنْالقريةْالظاملْأهلهاْ،وعزلْنفسهْعنْالقضاءْ،اَلنسحاب ْ،ةْشرعْهللاواليتْترفضْإِامْ،ِو

ِْرارهْفوراْا اخرْ،ارٍْومتاعهْعلىْمحْ،ومحلْأهلهْ،ونفَّذْالعزُّ ْوخرجْمنْالقاهرة.ْ،وركبْمحاراْا
ْ،وَلْصيبْ ْ،دْامرأةٌْفلمْتكْ،حىتْحترَّكتْمجوعْاملسلمنيْوراءهْ،وماْأنْانتشرْاخلربْبنيْالناسْيفْمصرْْْ

انْحاهلمْيقول:َْلْولسْ،وَلْرجٌلَْلْيؤبهْإليهْيتخلَّف،ْوَلْسيماْالعلماء،ْوالصاِلني،ْوالتجَّار،ْوأمثاهلم
ْبنْعبدْالسًلم ْالعزُّ ْإنْملْيكنْفيها واَلمرونْْ،ةوالسنَّْ،القائمونْابلكتابْ،وأمثالهْ،خريْيفْمصر

ورُِفَعتْْ،شامتْْ،ْوَلْمشاتةْخيافونْلومةَْلئمَلْ،اجملاهدونْيفْسبيلْهللاْ،والناهونْعنْاملنكرْ،ابملعروف
ْْو ْإىلْالقاهرة، ْالظاهرة كانتْالتوصيات:ْمىتْراحْذهبْملُكك.ْفركبْالسُّلطانْالتقاريرْحولْهذه

ويبيعهم.ْْ،رائهاوأمْ،فرجعْبشرطْأنْيُنادىْعلىْملوكْمصرْ،وطيَّبِْلبهْ،واسرتضاهْ،وِلقهْ،بنفسه
ابملًلطفة؛ْوالشيخْملْيتغري؛ْْلنهْيريدْإنفاذْحكمْهللا،ْعندئٍذْانزعجْ انئبْالسُّلطانْْ  ْكبريهمْْ  فأرسلْإليه
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بتصفيةْالشيخْجسدَيْاْ،انئبْالسلطان الشيخْويبيْ،وأصدرِْرارْه هذْا ْكيفْيناديْعلينْا ال: ُعنا؛ْوحننِْو
ْ،هْصلتاْاوجاءْإىلْبيتْالشيخ؛ْوالسيفْيفْيدْ،وهللاْْلضربنَّهْبسيفيْهذاْيفْمجاعتهْ،ملوكْاْلرض

جلداْاْ،فطرقْالبابْفخرجْإليهْولدْالشيخ ئعْامللوكْممتلئاْاقالْابفْ،وأخربهْاِلالْ،فعادْإىلْأبيهْ،فرأىْأمراْا
بربه؛ِْائًلاْلولده:َْيْولدي!ْأبوكْأِلُّْمنْأنْيُ ق تلْيفْسبيلْهللا!ْفلمَّاْراهْانئبْالسلطان؛ْاهتَّزْ إمياانْا

 وسألْالشيخْأنْيدعوْلهِْائًلا:ْ،فبكىْ،وسقطْأرضاْاْ،يده،ْوارتعدتْفرائصه
ْشيٍءْالعمل؟ْفقالْالشيخ:ْأانديْعليكم يمْوأبيعكم.ِْالْانئبْالسلطان:ْففْ،َيْسيدي!ْخرياا؛ْأيُّ

مصاحلْاملسلمني.ِْالْانئبْالسُّلطان:ْمنْيقضيه؟ِْالْالشيخ:ْأان.ْْْتصرفْْثننا؟ِْالْالشيخ:ْيف
ْفباعْامللوكْمنادَياْعليهمْواحدااْتلوْاَلخر،ْوغاىلْسلطانْ وأنفذْهللاْأمرهْعلىْيدْالشيخْ ْرمحهْهللاْ 

بضه،ْوصرفهْيفْْو  .(1)والعبادْ،جوهْاخلري؛ْاليتْتعودْابلنفعْعلىْالبًلدالعلماءْيفْْثنهم،ِْو
فريداْاوسجَّلْلهْالتْ،واشتهرْأمرهْيفْاَلفاق«ْابئعْامللوك»ِبنهْْ،ومنْهناُْعِرفْالشيخْالعزُّْْْ فاْا اريخْمِو

تطبيقْشرعْهللاْتعاىلوعزَّْالعلماءْ،صوتْاِلق ِْْوعًلْ،ملْيشهدهْالعاملْأمجع ْوطاشتْ،وهزمْالباطلْ،،ْوُتَّْ
ْحديثْرسولْ،وأحكامهْ،والقوةْاملاديةْأمامْسلطانْهللاْتعاىلْ،سهامْالسُّلطة ْهللاْوصدقْعلىْالعزِ 

ْ»)ملسو هيلع هللا ىلص( ْحق: ْكلمة ْكنفْهللاْتعاىل(2)«عندْسلطانْجائرْأفضلْاجلهاد ْإىلْعرينهْيف ْالعز ْوعاد .،ْ
َْكُفورِْإنَّْ﴿ورعايته؛ْوهوْيقول:ْ ُْكلََّْخوَّاٍن ْاَّللََََّْلَْيُِبُّ [38ْ]اِلج:ْْ﴿اَّللََّْيَُداِفُعَْعِنْالَِّذيَنْآَمُنواِْإنَّ

رِِهَْوَلِكنَّْأَْْ﴾ويقول:ْ َُْغاِلٌبَْعَلىْأَم  ثَ َرْالنَّاِسَْلَْيَ ع َلُمونََْواَّللَّ ْ.]21]يوسف:ْ﴾*ك 

 ويسقط عدالة الوزير: ،عة املنكرالعزُّ يهدم قا

سنٌةْواحدةْعلىْحادثةْبيعْاْلمراءْيفْاملزادْالعلين؛ْحىتْوصلْإىلْعلمْالشيخْعزْالدينْماْملَْضْْْ
عنيْالدينْوهوْمْ،«أوْالرئيسْ،كبريْأمناءْامللك»وهوْماْيعادلْاليومْْ،السلطانْفعلهْأستاذْالدَّارْعند

ْكانْجيمعْإىلْمنصبهْاختصاصاتْالوزيرْ،بنْشيخْالشيوخ ائدْاجليشْيفْاملْ،والذي عارك.ْوفتحِْو
بقوتهْ،وعابثاْاْ،كانْمتحلِ ًلْاْْْلكنَّهْ،دمشق ْكبريْ،ومنصبهْ،ومعتداْا علىْمنكٍر خيالفْأحكامْْ،ولذلكْجترْأ
ْفبىنْفوقْأحدْمساجدْالقاهرةْطبلخانةْ)أي:ْ،ويسيءْإىلْمشاعرْاملسلمنيْ،ويسخرْابلشرعْ،الدين

ْمنصبْه .ْوماْأنْثبتْذ640ِاعةْلسماعْالغناءْواملوسيقا(ْوذلكْسنةْ لكْعندْالشيخْالعزْوهوْيتوىلَّ
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وأصدرْْ،وارتكابْالفواحشْ،وإعًلنْاملنكرْ،وإهانةْبيتْهللاْ،حىتْغضبْهللْتعاىلْ،ِاضيْالقضاة
ومجعْمعهْْ،مْبنفسهفقاْ،أوْاملعارضةْيفْاهلدمْ،ولكنَّهْخشيْمنْجنبْالناسْيفْالتنفيذْ،أمرهْهبدمْالبناء

ْمعهمْ،وذهبْإىلْاملسجدْ،واملوظفنيْعندهْ،أوَلده ْمعوله ْاملنكرْ،ومحل ْإبزالة اموا ْالْ،ِو بناءْوهدم
ْهبذاْالتحدِ يْللوزير املستحدثْفوقْاملسجد.ْومل لوزيرْبلْأسقطْعدالةْاْ،والسلطانْمعاْاْ،يكتفْالعزُّ
ْ،طانلسُّلحىتَْلْيبقىْحتتْرمحةْاْ،وشهادته(ْوعزلْنفسهْعنْالقضاءْ،)مباْيعين:ْعدمِْبولْروايته

 أوْغريه.ْ،ديدهْابلعزلوهت
ْهائلْْ ْالعملْدوي  ْمنْتسلُّطْاِلكامْ،وأثرْعجيبٌْْ،وكانْهلذا رتكابْواْ،وتنفسْالناسْالصُّعداء

ْالشيخْالعزْبسوءٍْْ،وممارسةْالتجاوزاتْالشرعيةْ،املخالفات ركْالسُّلطانْبلْأدْ،وملْجيرؤْأحٌدْأنْميسَّ
ْمعْالشيخ ْاِلقَّ ْعلىْذْ،لعودةْإىلْالقضاءوتلطَّفْمعهْلْ،جنمْالدين:ْأنَّ ْالشيخْأصرَّ وظنَّْْ،لكولكنَّ

ريْذلك.ْولكنْالواِعْغْ،وأنْكًلمْالشيخْالعزْسيذهبْمعْالرَيحْ،أنَّْذلكْلنْيكونْلهْأيُّْأثرْالوزير:
.ِْالْ(1)ميوأخذْصداهْالواسعْيفْالعاملْاإلسًلْ،وطارْاخلربْيفْاآلفاق؛ْحىتْوصلْإىلْاخلليفةْيفْبغداد

فلمَّاْْ،واتفقْأنْجهَّزْالسلطانْامللكْالصاحلْرسوَلاْمنْعندهْإىلْاخلليفةْاملستعصمْببغدادالسبكي:ْ
فْبنيْيديْاخلليفةْ،الديوانْوصلْالرسولْعلى ذهْ،ْوأدَّىْالرسالة؛ْخرجْإليهْوسأله:ْهلْمسعتْهوِو

خْأستاذْداره؛ْشيْوالر ِسالةْمنْالسلطان؟ْفقال:َْل؛ْولكنْمحَّلنيهاْعنْالسلطانْمعنيْالدينْابنْشيخْال
ْاملذكورْأسقطهْابنْعبدْالسًلم لْإىلْالسُّلطانْفرجعْالرَّسْوْ،فنحنَْلْنقبلْروايتهْ،فقالْاخلليفة:ْإنَّ

ْشافههْابلر ِسالة  .(2)وأدَّاهاْ،مثْعادْإىلْبغدادْ،مبصر؛ْحىتَّ
عْاَلتفاقْعلىْسلط ْسلطنتهاْعلىْمصر:ِْالْابنْإَيس:ْفلمَّاِْو حضرْْ،تهان ْمعارضتهْلشجرةْالدرِ 

ْمنه.ِْالْالْ،القاضيْاتجْالدينْابنْبنتْاْلعز ْكرٍه بنْعبدْْشيخْعزْالدينوابيعهاْابلسلطنةْعلى
ْعلىْالدَيرْاملصرية  ْم السًلم:ْل بتلىْهللاْوذكرتْفيهاْمباذاْاْ،عملتْيفْذلكْمقامةْاْ،اْتولتْشجرةْالدرِ 

.ْ(3)بهْاملسلمنيْبوَليةْامرأٍةْعليهم.ْوكانتْسلطنتهاْيومْاخلميسْاثينْصفرْسنةْْثاٍنْوأربعنيْوستمئة
علىْذلكْويفْهذاْرد ْعلىْمنْيزعمِْبنهَْلْأحدْمن .ْوسيأَيْاِلديثْ(4)علماءْالدينْملْيبدْاعرتاضاْا
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ْاملرأةْللسلطنةْيفْكتابن  .قادمْإبذنْهللاْتعاىلاْالعنْحكمْتويلِ 
البًلدْاإلسًلمية رمحهْهللاْ :ْيفْحربْالتتارْالذينْدامهوْا  ْ يفْحربْالتتارْوفتاويهْالشجاعة:ْومنْمواِفْه  ْ،ْ

بغداد املسلمنيْ،ودمَّروْا اإلسًلميْ،وأابدوْا ْ،وحرهبمْ،وجنبْالناسْعنْمًلِاهتمْ،وعظمْخطرهمْعلىْالعامْل
ْاهلمَّةْ،انْوعساكرهْاْلرضوضاِتْابلسُّلطْ،وخافْأهلْمصر ْعندهاْتدخَّلْالشيخْ ْرمحهْهللاْ ْوبثَّ

حربْالتتار؛ْْوْ،وعندماْاستشارهْالسلطانِْطزِْبمرْاململكةْ،وذكَّرهمْبضرورةْاجلهادْ،يفْنفوسْالناس
أانْْوْ،ِالْرمحهْهللا:ْاخرجواْوأانْضامٌنْلكمْعلىْهللاْالنصر!ْفقالْالسلطانْله:ْإنَّْاملالْيفْخزانيتِْليل

ْعلىِْتالْالتتار ْأستعنيْبه ْكبارْ(1)أريدْأنْأِرتضْمنْأموالْالتجارْما ْوكانْيفْجملسْالسلطان .
فكانْالرأيْماْذهبْإليهْابنْعبدْالسًلم؛ْحيثِْال:ْإنَّهْإذاْطرقْالعدوْْ،،ْوالقضاةوالفقهاءْ،العلماء

وجازْلكمْأنْأتخذواْمنْالرَّعيةْماْتستعينونْبهْعلىْجهادكمْْ،بًلدْاإلسًلم؛ْوجبْعلىْاإلمامِْتاهلم
ْكلُّْْ،يسة،ْواَلَلتْالنفيعواْمالكمْمنْاِلوائصْاملذهبَّةوتبْ،بشرطْأَلْيبقىْيفْبيتْاملالْشيءٌْ ويقتصر

اْلموالْمنْالعامةْمعْبقائهاْيفْأيديْْاجلندْعلىْمركوبه،ْوسًلحه،ْويتساوواْهم،ْوالعامة،ْوأماْأخذ
فقدْْ،وامتثلواْأمرهْ،.ْفنفذْامللكْواْلمراءْواجلندْفتوىْالعز(2)واَلَلتْالفاخرة؛ْفًلْ،نْاْلموالاجلندْم

ْكافةْماْميلكونْمنْمالٍْ ْنسائهمْ،أحضرْاْلمراُء ْكلْواحٍدْمنهم:ْأنَّهَْلْميلكْشيئااْيفْْ،وحليِ  وأِسم
اْملْتكفْهذهْ،ْوملَّاجليشْسكتْنقداا؛ْأنفقتْيفْجتهيزْوْ،وضربتْ،وملَّاْمجعتْهذهْاْلموالْ،الباطن

ْيفْمصر ِْادر ْرجٍل ْكلِ  ْدينارااْواحدااْمن ْالسلطانِْطز ْأخذ ْاجليش؛ ْبذلكْ،اْلموالْنفقة ْفجمع
ْ،عزُّْومعْاَلستعدادْالنفسيْالذيِْامْبهْالْ،وَلْعدوانْفيهْ،اْلسلوبْالفريدْاملالْاِلًلل؛ْالذيَْلْظلم

 .(3)ه 658ْوهزمْهللاْالتتارْيفْعنيْجالوتْسنةْ،املؤمننيوإخوانهْمنْالعلماءْتنزَّلْنصرْهللاْعلىْعبادهْ
ْكيانْْْ ومنْأسبابْالنصرْشعورْالناسْبقيمةْالعدل؛ْاليتْسامهتْيفْجعلْروٍحْجديدةْتسريْيف

خْعزْالدينْبنْعبدْاْالشيالشعبْاملسلمْحتتِْيادةْالسلطانِْطزْمنْخًللْالفتاوىْالفذَّةْاليتْأفىتْهب
 السًلم.

ْكانتْْْ ْكلِ هاْامرااْابملعروفْ،مواِفْالعزْبنْعبدْالسًلمْمنْحكامْعصرهوهكذا ْ،يفْحياتهْاملديدة
عنْاملنكر ابِلقْ،انهياْا علىْالباطلْوأهلهحْرْ،صادعاْا ْ،وتفاعلْمعهاْ،،ْعاشْأحداثْعصرهْفأثرتْبهابْا
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هبا ابليدْ،وأتثْر ابلقلمْْ،فجاهْد جاهْد يفْسجْ،واللسانْ،كمْا ْ،اخلالدينْلحىتُْكتبْامسهُِْبحرفْمنْنوْر
ْابحث ْلكلِ  ْغنيةا ْمدرسةا ْعنْاِلق ِْْ،وتركْخلفه ْالباحثون ْيقتديْهبا ْعبقةا ْالشرع،ْْ،وسريةا وأنصار

 .(1)والعدالة

 ـ زهده: 2

للزهدْبسريته ْمثًلْا يفْالدنياْمعْمشاركتهْ،ومواِفهْ،لقدْضربْلناْالعزُّ ْ،يفْأحداثهاْفكانْرمحهْهللاْزاهداْا
عنْالناسومعضًلهتاْ،طهْيفْحلِ ْمشكًلهتاواخنرا دنياهمبلْكانْيعيشْبينهمْْرْ،،ْفلمْيكنْمنعزَلْا ْ،افضاْا

لْكانْيعطيْعطاءْبْ،فكانْأغىنْالناسْرغمْفقره؛ْإذْملْيكنْيتطلَّعْإىلْماْيفْأيديهمْ،يذكِ رهمِْبخراهم
ْسائًلاْسْ،عطاءْالواثقْبربهْ،منَْلْخيشىْالفقر لهْرغمْأيعطيْاْلغنياء،ْوالفقراءْرغمْفقره،ْوَلْيردُّ

منْلباسه منْعمامتهْ،حاجته،ْفإذاْملْجيدْماْيعطيْماْيفْجيبه؛ْخلعْشيئاْا منْأاثثْْأوْ،أوْجزءاْا شيئاْا
ْكانْملءْمسعهاْوبصرهاْ،بيته يفْمتاعْالدنياْرغمْأنه ْكانْزاهداْا يهاْلًلخرةْرغمْيعملْفْ،وأعطىْلسائله.

ْكثريةٌْْ(2)أهناْجاءتهْتسعىْراغمةا.ْوالدليل هْرسولْامللكْمنها:ْعندماْعرضْعليْ،علىْذلكْمواِف
فهْمنْالتحالفْمعْالصَّليبيني ويعتذرْإليهْ،ويقبلْيدهْ،ينكسرْللسُّلطانالصاحلْإمساعيلْأنْ ْ،منْمِو

ْمعنا؛ِْالْالشيخ:ْوهللاَْيْمسكنيْماْأرضاهْأنْيقبِ لْيديْفضًلْا ْكماْمرَّ وتسليمْحصونْاملسلمنيْهلمْ 
 (3)واِلمدْهللْالذيْعافاينْمماْابتًلكمْبهْ،وأانْيفْوادٍْْ،وادٍَْيِْوم!ْأنتمْيفْْأنْأِبلْيده!

ْ،امتثلْأمرهْوْ،وورعهْ ْرمحهْهللاْ :ْأنَّهْنصحْللملكْاْلشرف؛ْوهوْيفْمرضهْالذيْماتْفيهْ،ومنْزهده
ال:ْهذهْاْ،وملْيقبلهاْ،فردَّهاْالشيخْعليهْ،وأمرْلهِْبلفْدينارْمصريةْ،وعملْبنصحه َلْْ،جتماعةْهللِو

بشيٍءْمنْالدنيا!ْوودَّعْالشيُخْالسلطانَْأكد ِْ دْانهزْ(4)ومضىْ،رهْا هاجرْالشيخْالعزُّْمنْدمشقِْو .ْوملْا
ْكدَّسهْمنْمناصبهْ،الستنيْملَْيملْشيئااْمنْحطامْالدنيا!ْومتاعْالبيت اْاستقالْوأعماله.ْوملَّْ،أوْما

ْمنْالقضاءْعندْفتواهْببيعْاْلمراءْورفضْالسلطانْلذلك؛ْخرجْمن عتهْيفْاِلياةْوكلُّْأمتْ،القاهرةْالعزُّ
ْعلىِْناعتهْابلقليلْ،معْأسرتهْمِح ُلْمحاٍرْواحد ْ،اْمرضْالشيخْالعزُّْواملتاع.ْوملَّْ،وزهدهْيفْاملالْ،ممَّاْيدلُّ

ْأوَلدهْيفْمناصبه ْابملوت؛ْأرسلْلهْامللكْالظاهرْبيربسْأنْيعنيِ  ال:ْ..ْأنْيكْ،وأحسَّ ونْولدكِْو
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عيش؟ِْالْله:ْفمنْأينْيْ،فقالْالعز:ْماْيصلحْلذلك«.ْتدريسْالصَّاِليةيفْ»مكانكْبعدْوفاتكْ
،ْمثْأشارْإىلْتعينيْتقيْالدينْبنْ(1)ِالْله:ْجنعلْلهْراتباا؟ِْال:ْهذاْإليكمْ،ِال:ْمنْعندْهللاْتعاىل

 .(2)بنتْاْلعز

ْكانْعاملااْفقيهاْا وزهدهْْ،رعْالعز ِْولكنْْوْ،يصلحْللتدريسْ،واِلقيقة:ْأنْولدْالعزْالشيخْعبدْاللطيف
ْ.(3)منعهْمنْجعلْمنصبْالتدريسْوراثةاْْلوَلده

 ـ حبه للصَّدقة:  3

ابْلجرْ،كانْكثريْالصدِات،ْابسطْاليدْفيماْميلك،ْجيودْمباله طمعاْا ْكانِْليًلْا وادخارْْ،الثوابْوْ،ولو

ْكذلكْإىلْيومْالدين.ْحكىِْاضيْالقضاةْبدرْالدينْبنْمجاعةْ ْرمحهْهللاْ :ْأنْالشيخْملَّ انْبدمشقْا
ْكبري؛ْحىتْصارتْالبساتنيْتباعْابلثمنْالقليل عْمرةاْغًلٌء الت:ْاشرتْْ،ْهلافأعطتهْزوجتهْمصاغاْاْ،ِو ِو

ي ديْاشرتيتْلنا؟ْفقالت:َْيْسْ،وتصدَّقْبثمنهْ،وابعهْ،فأخذْذلكْاملصاغْ،َنِصي ُفْبهْ،لناْبهْبستاانْا
يفْاجلنة ةٍْْ،ِال:ْنعمْبستاانْا ْوجدتْالناسْيفْشدَّ .ْ(4)هللاْخرياْاْفتصدَِّتْبثمنه!ْفقالتْله:ْجزاكْ،إين ِ

أصحابْرسولْهللاْ سريْة ْالعزِ ْللتصدَّق:ْ(5)والسَّلفْالصاحلْ)ملسو هيلع هللا ىلص(فجدَّْد وحكىْابنْالسبكيْعنْحبِ  .ْ
ْكثريْالصَّدِات ْكانْيفْفقره اِْطعْمنِْعمامتهْ،أنه ْملْجيْ،وأنهْرمبَّ ْإذا دْمعهْغريْوأعطىْفقريااْيسأله

 .(6)ِعمامته

 ـ ورعه وتقواه: 4

ْكانْورعاْا ْْومماْ،نياْامثْبعلمهْالفياضْاثْ،مبواِفهْأوَلْاْ،ويعلِ مْالناسْالورعْ،كانْالعزُّْصاحبْورٍع؛ْإذ يدلُّ

ْكالتسرتْللنساءْاحتياطاْا .ِْوله:ْمنْ(7)علىْذلكِْوله:ْجيبْعلىْاخلنثىْاملشكلْأنْيسترتْيفْالصًَّلة
لسنتني؛ْلنحصلْابْوملْيعلمْأهيْسنةْالفجرْأمْسنةْالظُّهر؛ْفإانْأنَيْْ،السننْالرواتبنسيْركعتنيْمنْ

 .(8)وملنْنسيْصًلةاْمنْصًلتنيْمفروضتنيْأيضاْاْ،علىْاملنسيَّة

                                                           
 .107العز بن عبد السالم ، للزحيلي ص   (1)
 .108المصدر نفسه ص   (2)
 .108المصدر نفسه ص   (3)
 (.8/214طبقات الشافعية الكبرى )  (4)
 .108للزحيلي ص العز بن عبد السالم   (5)
 . 108المصدر  نفسه ص   (6)
 .106فتاوى شيخ اإلسالم العز بن عبد السالم ص   (7)
 (.2/25قواعد األحكام )  (8)
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 ـ تواضعه وعدم التكلُّف:  5

َلْيتكلفْْوْ،ومعْنفسهْ،ومعْالناسْ،كانْالشيخْعزْالدينْبنْعبدْالسًلمْمتواضَعْالنفسْمعْرب ِه
ْكتبْلهْامللكْاْلشرفْرسْ،ولباسه،ْوسلوكهْمعْاجلميعْ،ومعيشتهْ،لشيٍءْيفْحياته وفيهاْْ،التهفعندما

ْكنتْتدَّعي»مٍسْيفْالعقيدة:ْماْيَلِمزهْابَلجتهادْملذهبْخا ؛ْليكونْاَلجتهاد؛ْفعليكْأنْتثبتْإن
رْالدَّعوى؛ْلتكونْصاحبْمذهٍبْخامس الْعنْهذهِْوْ،بكلِ ْتواضعٍْْفأجابهْالعزُّْ«.ْاجلوابْعلىَِْد 

ذُكرْمنْأمرْاَلجتهاد مْا مذاهبْ،واملذهبْاخلامسْ،النقطة:ْوأمَّْا ْاْلصَلْفإنَّْْ،فأصولْالدينْليسْفيهْا
؛ْلفتواهْببيعْاْلمراءْاملماليكْ ْْ(1)واحدٌْ .ْوعندماْجاءْانئبْالسلطنةْيفْمصرْحامًلاْسيفهْليقتلْالعزَّ

ِامَْلستقباله ْمعناْْ  بوكْأِلُّْمنْأنْفقالْله:َْيْولدي!ْأْ،فاعرتضهْابُنهْخشيةاْعليهْمنْالقتلْ،كماَْمرَّ
ْيرتك(2)يقتلْيفْسبيلْهللا ْ،بَّعةاْمنْلبَّادومرةاِْْ،فكانْيلبسْمرَّةاْالعمامةْ،التكلُّفْيفْلباسهْ!ْوكانْالعزُّ

ِِهْابلعمامة:ْتْواملواكب.ِْال:ْابنْالسبكيْبعدْحكايةِْْ،وَيضرْهباْاملناسباتْ،حبسبْماْيتيسَّرْله صدُّ
ْكانْيلبسْالعمامة ْعلىْأنَّه ْيدلُّ ْكانْيلبسِْبَّعةْلبَّادٍْْ،ويفْاِلكايةْما ْأنه كانَْيضرْوأنهْْْ،وبلغين:

ْكانْيلبسْاترةاْهذااملواكبْالسُّلطانيةْبه  .(3)كلُّفعلىْحسبْماْيتَّفقْمنْغريْتْ،واترةاْهذاْ،،ْفكأنه

 وفصاحته:  ،ـ بالغته 6

ْبنْ دْْ،عبدْالسًلمْبليغااْفصيحاْاكانْالعزُّ دة؛ِْو ْالعبارةْذاتْاملعاينْاملتعدِ  ْ،ركْلناْأِواَلاْمأثورةْاتِويَّ
 منها:

 أ ـ يف نصرة احلق:

ْاِلقُّْ ْأُِذلَّ ْإذا ْعامٍل ْ،فسهْابلذل ِْوأنْجيعلْنْ،وُأمخلْالصَّوابْأنْيبذلْجهدهْيفْنصرمهاْ،ينبغيْلكلِ 
ريِْمن ْرشاِشْوأنْيكتفيْابليسْ،رْالصَّواب؛ْأنْيستظلَّْبظلهمافظهْ،واخلمولْأوىلْمنهما.ْوإنْعزَّْاِلق

 .(4)غريمها

                                                           
 (.233،  8/231طبقات الشافعية الكبرى )  (1)

 .110لعز بن عبد السالم للزحيلي صا  (2)

 .110المصدر نفسه ص  (3)

 .110المصدر نفسه ص  (4)



 

68 

 

 

 
 

 ب ـ الشرع هو امليزان:

ْكانْمنْأولياءْفمنْرجحْيفْميزانْالشرعْ،وبهْيتيقَّنْالربحْمنْاخلسرانْ،والشرعْميزانْيوزنْبهْالر ِجالْْ ؛
اوتْخفَّتهمْيفْوتتفْ،فأولئكْأهلْاخلسرانْ،وختتلفْمراتبْالرجحان.ْومنْنقصْيفْميزانْالشرعْ،هللا

ْ،ائروَلْتزالْاملراتبْتتناِصْحىتْتنتهيْإىلْمنزلةْمرتكبْأصغرْالصغْ،وأخسُّهاْمراتبْالكفارْ،امليزان
يطريْيفْاهلواء كابْاحملرَّماتْأوْخيربْابملغيبات،ْوخيالفْالشرعْابرتْ،وميشيْعلىْاملاءْ،فإذاْرأيتْإنساانْا

وليسْْ،ْفتنهاْللجهلةنصبهْهللاْ،وْيرتكْالواجباتْبغريْسببْجموِ ز؛ْفأعلم:ْأنهْشيطانأْ،بغريْسببْحملِ ل
ذلكْببعيدْمنْاْلسباب؛ْاليتْوصفهاْهللاْللضًَّلل،ْفإنْالدَّجالَْييي،ْومييتْفتنةاْْلهلْالضًلل،ْ

ْكيعاسيبْ،وكذلكْأيَيْاخلربة ْكنوزها ْمعهْجنةْاْ،النَّحلْ(1)فتتبعه ارهْفنْ،وانراْاْ،وكذلكْيظهرْللناس:ْأنَّ
وفاتٌنْْ،فإنَّهْمرتكبْللحرامِْبكلْاِليَّاتْ،ويدخلْالنريانْ،وكذلكْمنْأيكلْاِليَّاتْ،وجنَّتهْانرْ،جنَّة

 .(2)ويتابعوهْعلىْجهالتهْ،للناسْبدخولْالنريان؛ْليقتدواْبهْيفْضًللته

 ج ـ الطريق إىل حياة القلوب:

نْكلِ ْماْوتفسدْبفسادها؛ْتطهريهاْمْ،اْلجسادْبصًلحهاوالطريقْيفْإصًلحْالقلوب؛ْاليتْتصلحْْْْ
يقرِ بْإليهْ،يبعدْعنْهللا بكلِ ْمْا ْ،وحسنْاَلمالْ،عمالواْلْ،واْلِوالْ،ويزلفهْلديهْمنْاْلحوالْ،وتزيينهْا

اتْ،واإلصغاءْإليهْ،ولزومْاإلِبالْعليه ٍتْمنْاْلِو علىْْ،ْمنْاْلحوالوحالٍْْ،واملثولْبنيْيديهْيفْكلِ ِْو
ستْاِلقيقةْوليْ،امللقبةْبعلمْاِلقيقةْومعرفةْذلكْهيْ،واملًللْ،اإلمكانْمنْغريْأداءْإىلْالسامةحسبْ

،ْوغريْالنياتْوْ،والعزومْ،واْلحوالْ،بلْالشريعةْطافحٌةْإبصًلحْالقلوبْابملعارفْ،خارجةاْعنْالشريعة
ْالْ،ذلكْممَّاْذكرانْمنْأعمالْالقلوب لبواطنْومعرفةْأحكامْاْ،شرعفمعرفةْأحكامْالظواهرْمعرفٌةْحِبِلِ 

منهماْإَلْكافٌرْأوْفاجرْ،معرفةٌْبِدْالشريعة دْيتشبَّهْابلقومْمنْليسْمنْ،وَلْينكرْشيئاْا وَلْيقارهبمْْ،همِو
ْمنِْطَّاعْالطريقْ،يفْشيٍءْمنْالصِ فات دْْ،ْلهنمْيقطعونْطرقْالذاهبنيْإىلْهللاْتعاىلْ،وهمْشر  ِو

علىْكلماٍتِْبيحاتٍْ علىْهللايطلقْ،اعتمدوْا وأتباعْاْلنبياءْْ،رُّسلوالْ،ويسيئونْاْلدبْعلىْاْلنبياءْ،وهنْا
ْالفقهاءْينهْ،وينهونْمنْيصحبهمْمنْالسَّماعْمنْالفقهاءْ،واْلتقياءْ،منْالعلماء ونْعنْلعلمهمِْبنَّ

                                                           
 ذكور النحل   (1)

 .106( وصفحات مطوية ص2/194قواعد األحكام )  (2)
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ْيفْثناَيْترمجته،ْْ(1)وعنْسلوكْطريقهمْ،صحبتهم ث ُتْعنها ْحتدَّ ْكثريٌة ْصفاٌت ْأنْللعزِ  ْكما العلم،ْك.
 لفقه،ْوالتوكُّل،ْواهليبة...إخل.وا

 د الشيخ عز الدين بن عبد السالم:اً: أهمُّ حماور التجديد عنسعات

أوضاعْالناسْْ لتًلئْم القطعيةْ؛ ينْالثابتْة ابلتجديدْتغيريْحقائقْالدِ  تصحيحْْ،وأهواءهمْ،ليسْاملراْد ولكنَّْه
ين،ْوت إرجاعهْعديٌلْْلوضاعهم،ْوسلوكهمْوفقااْلتعاليمه،ْْوللمفاهيمْاملرتسِ بةْيفْأذهانْالناسْعنْالدِ 

غضااْطرَياْبعدْأنْتراكمتْعليهْالبدع،ْواَلحنرافات.ْوكلُّْهذاْينطبقْعلىْالشيخْعزْالدينْبنْعبدْ
اهدْومارسْدورْالعاملْاجملْ،وأحياْاَلجتهادْ،كماْحاربْالتقليدْْ،وأحياْالسننْ،فقدْأماتْالبدعْ،السًلم

ْالناسْحولهْ،يفِْيادةْاْلمة بدونْمنازعْ،فالتفَّ ْكانْ،وهوْجديٌرْبذلكْ،واختذوهْإماماْا يدافعْعنْْفقد
هاوَيفظْحقْ،وبقلمهْ،ولسانهْ،مصاحلْاْلمةْبيده ْكلَّْاملفاسد.ْ،ِو ْويدرأْعنها

 الشيخ عز الدين بن عبد السَّالم:ومن نقاط التجديد عند  

 ـ سعيه لتقنني أصول الفقه: 1

ْكتابه:ْيظهرْسعيْالشيخْعزْاْ ِواعدْاْلحكامْيفْ»لدينْلتقننيْأصولْالفقهْفيماْنًلحظهْأثناءْدراسة
حديثهْعنْالنسيانْ،وشواهدْ،منْتفريعات،ْواستثناءات«ْمصاحلْاْلانم يتعلَّقْْ،وضوابط.ْانظرْمثًلْا ومْا

يسقطْبهْ،به .ْ(3)وضوابطهاْ،وأنواعهاْ،.ْوكذلكْيفْحديثهْعنْاملشقَّة(2)وماَلْيسقطْبه،ْوضابطهْ،ومْا
َْيتاجْإىلْضابط ْما ْيقولْمثًلا:ْْ،وكلُّ ْهو ْفها ْالدينَْلْيغفلْعنْحتديدْضابطه. ْالشيخْعز فإنَّ

ْاختًللْالشرائط ْأنَّ عْلضرورةٍْْ،والضابط: ِْو ْوجوبهْابلصْ،أوْحاجةٍْْ،واْلركانْإذا ًلةْْفإنْملْخيتصَّ
،ْويواصلْيفْحتديدْضابطْ(4)ةٍْفإنْكانْيفِْوٍمْيعمُّهمْالعري؛ْفًلِْضاءْعليهْملاْفيهْمنْمشقَّْْ،كالسرت

فاتْبعذرٍْ يتداركْإذْا توجَّهتْمهةْاإلمامْيفْجتديدْبناءْالعقليةْْ،مْا وماَْلْيتداركْمعِْيامْالعذر.ْوهكذْا
ْ،ْكلياتٍْالعقليةْاْلصولية؛ْاليتَْلْينبغيْأنْتفر ِقْيفْاجلزئياتْْوإمناْختتصرهاْيفْاإلسًلميةْابلتأكيدْعلى

                                                           
 .710( وصفحات مطوية ص2/194قواعد األحكام )  (1)

 .519( ومقاصد الشريعة عند اإلمام العز ص3،  2/2قواعد األحكام )  (2)

 .519( والمصدر نفسه ص12،  8،  2/7المصدر نفسه )  (3)

 .520بن عبد السالم صمقاصد الشريعة عند اإلمام العز   (4)
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يفِْواعدْملواجه تعقَّدتوتضبطهْا ْا يفْ،ةْمستجدَّاتْاِلياةْمهمَّ جلياْا ْالثروةْاهلائلةْوتشعَّبت.ْويبدوْهذْا
متناثرةاْيفْكتبه.ْهذهْالقواعدْاليتْتتوجَّهْابهلمم واْلنظارْحنوْْ،منْالقواعدْاليتْخلَّفهاْالشيخْعزْالدينْْ 

ةوتليبْاحتياجاتْالعصرْاملْ،وإدراكٍْْ،وعيٍْْاملستقبلْلتواكبْتطوُّرْاِلياةْعن واملتنوعةْْ،عربْالزمانْتغريِ 
ماْتعينْابملاضيْلتحكمْلهْ،عربْاملكان  أوْعليه.ْ،وأمَّاْالفروعْفغالباْا

 نذكر منها مناكج: ،الدين كثرية  والقواعد اليت ككرها الشيخ عز 
 أْ ْالقواعدْالفقهية:
 ملفاسد:ودرءْاْ، ْيفْجلبْاملصاحل

 املكروه.واجبْأوىلْمنْدفعْمفسدةْ ْحتصيلْمصلحةْال
 مباْهوْاْلصلحْللَمو يلِ ْعليه.ونواهبمْْ،تصرُّفْالوَلة

 ودرءْمفاسدها.ْ،اسْجبلبْمصاِلها َْلْيُ َقدَُّمْيفْأيِ ْوَليةْإَلْأِومْالن
 حفظْالبعضْأوىلْمنْتضييعْالكلِ . ْ

 قود. ْحفظْاملوجودْأوىلْمنْحتصيلْاملف
ْلعظمهما. ْحتمُّْ  لْأخفْاملفسدتنيْدفعاْا

 الضررْأوىلْمنْجلبْالنفع. ْدفعْ
 .(1) ْاْلصلْيفْاْلموالْالتَّحرميْماْملْيتحقَّقْالسببْاملبيح

ْاإلمامْبنْعبدْالسًلمِْدْألقىْأوسعْماْميكنْمنْالضوءْعلىِْاعدة:ْْْ لبْج»وميكنْالقولِْبنَّ
ْ،يُّهاْوفرعيُّهالوأحكامَْلْتعدُّْأصْ،وأظهرْابستقرائهْجرَيهناْيفْمسائلَْلْحتصى«.ْاملصاحلْودرءْاملفاسد

ْاْلصلية: ْاجلامعة ْالشاملة ْالقاعدة ْإىلْهذه ْكلَّه ْالفقه ْامل»ْحىتْاستطاعْأنْيرجع صاحلْودرءْاعتبار
 «.املفاسد

 ورفعْاِلرج:ْ،يفْمراعاةْالتخفيفبْ ْ
 يسقطْاملقدورْعليهْابملعجوزْعنه. َْلْ

 اْلشياءْإذاْضاِت؛ْاتسعت.ْ 
 يفْالفرائض.ْالنوافلْماْملْيوسعه ِْدْوسعْالشرعْيفْ

ملصلحتها. ْالضروراتْمناسبٌةْإل  ابحةْاحملظوراتْجلباْا
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 ويزولْبزواهلا.ْ، ْماُْأِحلَّْلضرورةْيُ َقدَّرْبقدرها
 والوسائل:ْ،جْ ْيفْاملقاصد

 يتمُّْالواجبْإَلْبه؛ْفهوْواجب.ْ ْماَْل
ْكانْأوىلْ ْكانْأِربْإىلْحتصيلْاملقصودْمنْالعقود؛ ْكلُّْما  قصود.حتصيلْاملابِلوزْلقربهْإىلْ 

  َْلْتقدَّمْالتتمَّات،ْوالتكمًلتْعلىْمقاصدْالصًلة.
  ْالوسائلْتسقطْبسقوطْاملقاصد.

ْكلُّْتصرفْت  قاعدْعنْحتصيلْمقصوده؛ْفهوْابطل. 
ْك  انْاملطلوبْحمرماا؛ْفسؤالهْحرام. ْإذا

 .(1) ْجيوزْيفْالتابعْماَْلْجيوزْيفْاملتبوع
 دْ ْيفْمقاصدْاملكلفني:

 ويستثىنْمنْذلكْاليمني؛ْفإنهْعلىْنيَّةْاملستحلف.ْ،اْللفاظْعلىْنيةْالًلفظني ْمقاصدْ
َل  ْيعرفْمعناه؛ْملْيؤاخذْمبقتضاه. ْمنْأطلقْلفظاْا

 لعقودْمبنيةْعلىْمراعاةْاملقصود. ْا
 ناسْهوْاجلزم. ْاْلغلبْعلىْال

ة:  ه ْْيفْأمورْمتفِر
ْكالواِع.   ْاملتوَّع

 علىْأِله.ْجيبْاِلملْ،ميكنْضبطه ْماَْلْ
  ْالقليلْيتبعْالكثريْيفْالعقود.

 .ْوذكرْهلذهْالقاعدةْمستثنيات...َلْميلكْاإلذنْفيهْ، ْمنَْلْميلكْتصرفاْا
  ْمنْملكْاإلنشاء؛ْملكْاإلِرار.

 ـ القواعد األصولية:
 أْ ْيفْاْلحكامْالتكليفية:

 وَلْإرادة.ْ،َلْيتعلَّقْبهِْدرة َْلْتكليفْمباْ
ْجيبْعلىْالفورْْلمرْحمتمل.ْ َْلْجيوزْأتخري  حقٍ 
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ْكانْاملطلوبْحمرماا؛ْفسؤالهْحرام. ْ ْإذا
  َْلْيرتكْاِلقُّْْلجلْالباطل.

 بْ ْيفْتعليلْاْلحكام:
 ا. ْاْلصلْأنْتزولْاْلحكامْبزوالْعلله

ملصلحتها. ْالضروراتْمناسبةْإل  ابحةْاحملظوراتْجلباْا
يفْالعمومْواخلصوص:ْدَللةْالعادات رائنْاْلحوالْمبنزلةْصريحْاْلِوالْيفْ،ْ  وتقييدْْ،عمومْختصيصْالِو

 املطلق.
 جْ ْيفْالدََّلَلت:

 رانْأوىلْيفْاببهْمنْكلِ ْتقدير. ْتقديرْماْظهرْمنْالق
 وأشدُّهاْموافقةاْللغرض.ْ،فصحهاوأْ، ْيقدَّمْمنْاحملذوفاتْأخفُّها،ْوأحسنها

ْعليه.بْْلنهْ، ْالكًلمْالصَّريحَْلْيفتقرْإىلْنيَّةٍْ  صراحتهْمنصرٌفْإىلْماْدلَّ
ْالذرائع:  دْ ْيفْسدِ 

 كماَْيتاطْجللبْْ،والتحرميْ، َُْيتاطْلدرءْمفاسدْالكراهة
 ثنيات...واإلجياب.ْوهلذهْالقاعدةْمستْ،مصاحلْالنَّدب

 .(1) ْتنزيلْاملوهومْ)منْاملصاحلْواملفاسدْمبنزلةْاملعلوم(
 ه ْْيفْالعرفْوالعادة:

رائنْاْلحوالْمبنزلةْصريحْاْلِوالْيفْ، ْدَللةْالعادات  ْختصيصْالعموم،ْوتقييدْاملطلق.ِو
 ِتضاءْالُعريفْاَلِتضاءْاللفظي. ْينزلْاَل

  ْدَللةْالعرفْكدَللةْاللفظ.
 اَلستصحاب:وْ ْيفْ

ْاستصحابْاْلصول ْيفْأداءْذلك؛ْلزمهْذْ،مثاله:ْمنْلزمهْطهارةْ،  ْاْلصأوْ..ْمُثَّْشكَّ لْلك؛ْْلنَّ
 عهدته.بقاؤهْيفْ

ْهلْلزمهْشيٍءَْلْيلزمهْشيٌءْْ، ْاْلصلْبراءةْالذمة  منْذلك؛ْْلنْاْلصلْبراءةْذمَّته.مثاله:ْمنْشكَّ
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 زْ ْيفْاخلروجْمنْاخلًلف:
. ْاخلروجْم  نْاخلًلفْمستحب 

ْجاءْبْ،لقواعدويعدُّْاإلمامْأوََّلْمنْفتحْاببْالتأليفْيفْايفْاَلجتهاد:ْْ-حْ  عده.مثْتبعهَْمن 

 النقطة الثانية:ـ  2

هْاإلمامْفقْ،وإعادةْدمجْْثارهاْيفْواِعْاِلياةْ،اِليويةْمنْجتديداتْاإلمام:ْربطْاْلصولِْبهدافها دْاجتَّ
ْهناكِْضاَيْفلسفيةاْنظريةا؛ْ ؛ْإذْإنَّهَْلْيؤمنِْبنَّ عنْالتكلُّفْالنظريِ  بعيداْا عملياْا ِبصولْالفقهْاجتاهاْا

 اْلحكامْومصاحلْاْلانمْخاصَّةا.ْوالتطبيقاتْالفقهيةْيفِْواعدْ،لذاْجندهْيكثرْمنْالتمثيل

 ـ النقطة الثالثة: 3

ْكثريةْا ْكتابه:ْْ،تقسيمْاملصاحل،ْواملفاسدْتقسيمات ْيف ْكًلمْالعزِ  جيدهْ«ْاعدْاْلحكامِْو»الواِفْعلى

ثيًلْاْ،أفاضْيفْاملصلحةْ ْوكذلكْاملفسدةْ ْتقسيماْا بهْغريهْممَّنْْتوأتىْيفْهذاْاملوضوعْمباْملْأيْ،َو
ذوهِْدوةْاْ،تكلَّمواْفيها يفْهذاْالشأنْ،بلْكثرٌيْمنهمْاختَّ  .(1)ورائداْا

ْاملصلحةْْ ْعظم ْيفْتقسيمه ْاإلمام ْراعاه ْاملفسدةْ،ومما ْخرياْاْ،وشر  ْأعظم ْهو ْمنْاملصاحلْما فقدَّم
منْحيثْْفوأبعدْمنْاملفاسدْماْهوْأكثرْشرااْللمكلَّف،ْفجاءْترتيبهْحسبْنفعْاملكلْ،للمكلَّف

ْ،عْالقتلْبعدهودفْ،اإلِدامْعلىْاملصاحل،ْواإلحجامْعنْاملفاسد،ْفدفعْالكفرْ ْمثًلاْ ْيفْأعلىْاملراتب
بحهْ،مثْترتتبْفضائلْالدفعْمبراتبْاملدفوعْيفْسوئه ابلعضلِْبلْورودْالشرع.ْْ،(2)ِو وعدَّْهذاْمعروفاْا

ومنْأرادْأنْيعرفْاملصاحل،ْواملفاسدْراجحهاْمنْمرجوحها؛ْفليعرضْذلكْعلىْعقلهْبتقديرْأنَّْالشرعْ
 .(3)ملْيردْبه

 ـ النقطة الرابعة: 4

أوْيعرتيهْْ،وتنوُّعهاْلتحقيقْمقاصدْالشريعةْحىتَْلْيصيبْاملكلََّفْملل،ْوَلْضيقٌْْ،إبرازْتعدُّدْالوسائل
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 واحملافظةْعليها.ْ،يفْحتقيقهاْفتورٌْ

 ـ النقطة اخلامسة: 5

 فةْاملصاحلْالدنيويةْعندْاإلمام.كثرةْالطرقْاملوصلةْإىلْمعْر

 ـ النقطة السَّادسة: 6

والتخلُّقْْ،وتزكيةْالنفوسْ،النظرةْالشاملةْمنْاإلمامْلتحقيقْاملقاصدْالعامة؛ْإذْيرىْإصًلحْالقلوب
يفْمؤلفاتهلذاْجندهْيؤكِ دْعلىْذلكْكثْ،تِ صافْهباْعامٌلْمهم ْيفْحتقيقْاملقاصدواَلْ،بصفاتْهللا ْ،رياْا

صدهْالسيأىْهوْمدى دْاملكلفْمواِفةِْصْويُعدُّ:ْأنْمعيارْالتمييزْبنيِْصدْاملكلفْالصَّحيحِْو
 لقصدْالشارع.

 ـ النقطة السابعة: 7

ملسألةْالثوابْيفْاملص شافيااْكافياْا ملنْجاءْبْفكانْبذلكْ،ائبحتريرهْحتريراْا ْكالشاطيبأستاذاْا  .عده

 ـ النقطة الثامنة: 8

والقتال؛ْْ،بنيْاملوعظةْوْ،والشدَّةْ،اتسامْمنهجْاإلمامْابلتغيريْابلشمولية؛ْحبيثْجندهْيرتاوحْبنيْاللِ ني
وحتقيقْْ،ذلكِْبنَّْاإلمامْينظرْإىلْكلْالظروف؛ْاليتَْيتملْأنْتواجهْالدَّاعيةْيفْدعوتهْلتطبيقْشرعْهللا

 .(1)مقاصده

 مَّة يف جمال التجديد، واإلصالح:دروس  مه

اهتمامهْالعظيمْيفْأتسيسْاملقاصد،ْْوَْلبدَّْمنْاَلعرتافْجبهودْهذاْاإلمام،ْولفتْاْلنظارْإىلْفضلهْْ
جتديدَيْاْ،هبا،ْاْلمرْالذيْمهدْالطريقْللذينْجاؤواْبعده ْمشروعاْا ْمشروعهْهذاْيعدُّ ْوميكنْالقولِْبنَّ

ل واَلجتماعية؛ْْ،قافيةوالثْ،،ْولكنْملْتتهيأْلهْاْلجواءْالسياسيةرتميمْتصدُّعاتْاِلياةْاإلسًلميةإحيائياْا
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هلمْْوإعانةٍْْ،انقسامات،ْواستعانٍةْابلكفارليعطيْْثارهْاِلضاريةْجتديداا،ْوهنضةا؛ْذلكِْبنَّْعصرهْعصرْ
ْ.علىْاملسلمني

ْاِلياةْجبميعْ ْكلَّ ْحماربةْالتقليد،ْوالركود،ْواجلمود،ْوالدعوةْإىلْاَلجتهاد،ْوالتعمِ ق؛ْالذيْيستوعب  
قْوالسياسيةْ ْمنْأسبابْهنوضْاْلمةْ ْوَلْيتوصلْإىلْذلكْإَلْابلتعمْ،ومتغرياهتاْاَلجتماعيةْ،تطوراهتا

 واملقاصدية.ْ،والفقهيةْ،مْالنصوصْالشرعيةْيفْأبعادهاْاْلصوليةيفْفه
ْاملقاصدْالعامةْاثبتةَْلْتتغري تْبعضْواْلزمنة؛ْوإنْاختلفْ،والعوائدْ،وَلْختتلفْابختًلفْاْلممْ، 
ابنْعاشورْلفهمْمسائلْأصولْالفقهْ،واْلعرافْ،مصاحلْالناسْابختًلفْاْلزمان ْكانتْدعوْة ْ،ومنْهنا

 .(1)وتسميتهاْمبقاصدْالشَّريعةْ،اْيفْبوتقةْالتدوينوإعادةْذوابهن
وركنهْاْلولْهو:ْالفهمْالذيْيقومْعلىْجانبْ تعدُّْمقاصدْالشريعةْالركنْالثاينْمنْأركانْأصولْالفقهْْ   ْ

وهيْمبثابةْتنزيلْاْلحكامْاجملرَّدةْعلىْ،والتجريدْ،اَلستكشاف ،ْومستجدَّاتْواِعْاْلحداثْوالتعميمْْ 
فْاستنباطْْ،خصية،ْومًلبساهتاْالشَّْمبعطياهتاْالزمانية،ْواملكانيةرْاْلمْو ْلحكامْالشرعيةْافمثلْماْيتِو

إَلْأنهْيكادْيكونْ(2)علىْاْللفاظ؛ْفإنهْيتوَّفْعلىْمقاصدْاْللفاظ أصولياْا ،ْومعْكونْاملقاصدْمبحثاْا
يفْكتبْاْلصول أوْْ،العلَّةْْتْيفْمباحثكمبحثْمستقلٍ ِْائٍمْابلذاتْإَلْمنْبعضْاإلشاراْْ،مفقوداْا

إىلْاستنباطْاْلحكامْ،أوْاَلستصًلحْ،املناسبة يُ َتوصَّلْبْه ِانوانْا اعتربانْأصولْالفقْه التطبيقْْ،وإذْا وكيفيْة
ومسايرةْْ،السَّليمْهلا؛ْفإنْاَلهتمامْاليومْابملقاصدْأكثرْمنْذيِْبلْيُعدُّْخطوةاْحنوْتلبيةْمتطلَّباتْاِلياة

ْالتشريعْوليدْاِلاجةِضاَيهاْاملستجدَّةَْل فماِْامْتشريعْيفْْ،ستيعابْمجيعْمتغرياهتا.ْومنْاملعلوم:ْأنَّ
ْتدعوْإليهماْ،أمَّةٍْ دِْامْيفْالبًلدِْبلهماْحاجٌة وُيصاغْْ،ريعفيأَيْالتشْ،وَلْنشرْفيهاِْانون؛ْإَلِْو

ٍةْمنْْووالقواننيْيفْمجيعْأحناءْالعاملَْلْتلبثْبْ،الداعيةْ(3)القانونْعلىِْدرْتلكْاِلاجة ضعهاْعدْمدَّ
ْ،اسبةفاَلهتمامْابملقاصدْيساعدْعلىْإجيادْاِللولْاملنْ،أنْتصبحْغريْوافيٍةْابلنسبةْلبعضْاْلحداث

ْابنْعاشورْشدَّةْحاجةْالفقيهْإىلْمعرفةْْ،وتكونْمدخًلاْيفْاستنباطْاْلحكام دْبنيَّ أوْتطبيقها.ِْو
اِلالة ظاهرْ،املقاصدْيفْمثلْهذْه ْ،للعصورْيةوهوْالكفيلْبدوامْالشَّريعةْاإلسًلمْ،فقال:ْفاحتياجهْفيهْا

 .(4)واليتْأتَيْإىلْانقضاءْالدنياْ،واْلجيالْاليتْأتتْبعدْعصرْالشارع

                                                           
 .8مقاصد الشريعة اإلسالمية ص  (1)
 .9اإلمام العز بن عبد السالم ص مقاصد الشريعة عند   (2)
 .5المدخل في علم أصول الفقه ص   (3)
 .15مقاصد الشريعة اإلسالمية ص  (4)



 

76 

 

 

 
 

املقاصدْالعامةْمتداخلةٌْ للدارسنيْ،عنْبعضَلْيكادْينفكْبعضهاْْ،ْ   ْْ ْ،اْخادمةٌْلبعضهاأهنْ:ولقدْتبنيَّ
بدورهاْْكماْأنَّْاملقاصدْاجلزئيةْلألحكامْتندرجْْ،منهفقدْيكونْاملقصدْوسيلةاْمفضيةاْإىلْمقصدْأعلىْ

ْالعبادْيفْقيقْمصاحلوهوْحتْ،يفْدوائرْتنتهيْإىلْاملقاصدْالكلية؛ْاليتْتنتهيْبدورهاْإىلْاملقصدْاْلعلى
نيا  ،ْواملعاد.الدُّ

يفْواِعْاِلياة؛ْحىتْتكونْعلىْتلب املقاصدْالعامةْمعاٍنْحقيقيةٌْهتدفْالشريعةْإىلْحتقيقهْا ةْحاجياتْيْ 
املسلمني،ْوساعيةْحنوْاْلفضلْيفْتنظيمْخمتلفْجوانبْاِلياةْاَلجتماعية،ْواَلِتصادية،ْوالسياسية،ْ

ينفعْاْلفراد،ْواْلمَّةْمنْخرٍيْيعودْعلىْخدمةْالضرورَيت،ْواِلاجيات،ْ  .التحسيناتْووإىلْحتقيقْكلِ ْمْا
َهَكْ﴿وهيْأساٌسْهام ُْبينْعليهْهذاْالدين؛ِْالْتعاىل:ْْ، ْاملقاصدْالعامةْمنسجمٌةْمعْالفطرة َفَأِِم َْوج 

يُنْال َقي ِْ َْذِلَكْالدِ  َهاََْلْتَ ب ِديَلْخِلَل ِقْاَّللَِّ ْالَّيِتَْفَطَرْالنَّاَسَْعَلي   يِنَْحِنيفااِْفط رََةْاَّللَِّ .ْْيؤكدْ[30]الروم: ﴾مُْلِلدِ 
ْتقدميْاْلصلح،ْفاْلصلح،ْ هلعليهْاإلمام:ْأنَّ مْمنْودرءْالفاسد،ْفاْلفسدْمركوٌزْيفْطبائعْالعبادْنظراْا

ْاْلرابب  (1)ربِ 
ْينبغيْأنْتكونْاَلجتهاداتْالفردية ائمةْ،أوْاجلماعيةْاملؤَّتةْ،  ومبقاصدْْ،ياةمرتبطةاْبواِعْاِلْ،أوْالدَّ

اَلجتهاداتْمنْالزَّيغ اإلسًلميةْكضابٍطْهلذْه تْ،واَلحنرافْ،الشريعْة ْ،ونْإىلْالصَّوابكولتكونْأِربْمْا
 .(2)وأجدرْابلتطبيقْالعمليْيفْاِلياة

وأنَّْْْ،ولذلكِْرَّرْاإلمامْابنْعبدْالسًلم:ْأنَّْاملقاصدْمرجوٌعْإليهاْ، ْوَلبدَّْمنْربطْاَلجتهادْابملقاصد
فىتْعلىْماْوأماْمنْأْ،ويرجعْعنْفتواهْ،أوْفتواهْيلزمهْأنْينقضيْحكمهْ،كلَّْغافٍلْعنهاْيفْحكمه

ْاتُّفقْعْ،وإِامةْمصاِلهاْ،واعدْالشريعةتقتضيِْ ْكليٍ  ْخمصوصْمن لىْفكيفَْيتاجْإىلْنقلْجزئيٍ 
 .(3)إطًلِهْمنْغريْاستثناء
 صد يؤدِ ي إىل عدَّة أمور، منها:وربط االجتهاد ابملقا

 ان.املك،ْوَلْفًلْتعرفْحدوَدْالزَّمانْ،شريعةواَلستمراريةْعلىْالْ، ْإضفاءْصفيتْالشمولية
استعمالْ وفهمْواَلستنتاجاتْالعقليةْالسليمةْبشكٍلْيتًلءمْمعْواِعْالنَّاس،ْويراعيْظْرْ،اْلِيسةْاملعتربةْ 

 أوْحتريٍفْله.ْ،إبطاٍلْللنَّص ِْدونْ
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ْبينهمْإىلْأعلىْمثلْالعدل،ْواإلحسان،ْوالتعاونْلبلوغْاملصلحةْالشَّرعيةْمنْ ْتطلُّعْاملتعاملنيْفيما  
وأكلْمالْْ،تكارحواَلْ،ويُ ؤ َمنْالغشُّْْ،والنيةْاِلسنةْبنيْالناسْ،الثقةمنْْفيتوفرْبذلكْجوْ ْ،التعامل

 الغريْابلباطل.
سوءْفهمْمقاصدْالشريعة يفْالغالبْْ  اِلدُّْمنْاخلًلفاتْاملذهبيةْبنيْاملسلمنيْاليتْمنشؤهاْْ  أوْعدمْْ،ْ 

ينْوتوحيدْاملسلمنيْمقصٌدْمنْمقاصدْهذاْ،فهمهاْعلىْاإلطًلق  .ضرورَيتهْوضرورٌةْمنْ،الدِ 
ْحتديدْمفاهيمْاِلقوق ْمطلقاْاْ،  ْالشخصيُّ ْالبغيضةْْوَلْ،وتعينيْمواِعها؛ْحىتَْلْيبقىْاِلقُّ لألاننية
ْكافةْاِلقوقْ،ذلكِْبنْاملقاصدْالعاملةْشاملةْ،مكاٌنْيفْنفوسْالناس ماْْْ،حبيثْتندرجْيفْمضموهنا

مضموٍنْديينكانْ نواحيْْيعممَّاْيتعلقْجبمْ،وماْإىلْذلكْ،أوْاِتصادي ٍْْ،،ْأوْسياسي ٍْأوْخلقي ٍْْ،منهاْذْا

يفْْ،ْفكانتْكلُّْاِلقوقْاجلديدةْاليتْملْيعرفهاْالعاملْالغريبْإَلْيفْهذاْالعصرْمقررةْاومعنوَيْاْ،اِلياةْمادَيْا
ْرسمْمنْمقاصدها ْفيما ْلتحقيقهْ،وغاَيهتاْ،الشريعةْاإلسًلمية ْ،تنميتهاْوْ،اوشرعْمنْوسائلْعلميٍة

 واحملافظةْعليها.
ْ وَلْْ،فًلْتطغىْحاجةْإنسانْعلىْاخرْ،واملوازنةْبنيْحاجياتْالناسْ،تنظيمْحياةْاجملتمعْالبشري 

 حريةْغريه.ْتصطدمْحريتهْمع
 ائلْالطارئةْيفْحياتناْاملعاصرة. ْإجيادْاِللولْلكثريْمنْاملس

ْلطفْذهنه عبدْْواستقامْفهمه؛ْلذاْأكدْاإلمامْالعزْبنْ، ْعلمْاملقاصدْعلٌمْدِيٌقَْلْخيوضْفيهْإَلَْمن 
 .(1)والطبعْاملستقيمْ،الفهمْالسليمْالسًلمْعلىْضرورة

ْاملقاصدْمهمةاْمطروحةْاْْ َلَلهتا،ْفهيْويتوغَّلْفيهاْإىلْأِصىْدْ،تنتظرْمنْينجزهاْفعليَّاْاْ،َلْيزالْفنُّ
ْابحثٍْ ْهذْ،أوْجمتهدٍْْ،مادٌةْثريٌَّة،َْلْغىنْعنهاْْليِ  ثقافةْاْاإلجنازْيتطلَّبْشيئااْمنْاإلحاطةْبإَلْأنَّ

يمةاْخاصَّةاْيفْاجملاَلتْالسيا  واَلجتماعية.ْ،سية،ْواَلِتصاديةالعصر،ِْو
ْسليمْ،وإيضاحهاْيفْنسٍقْعقلي ٍْْ، ْضرورةْمعرفةْاملقاصد ةاْتربويةْوأنْجيعلْمنهاْمادْ،ومنهٍجْعلميٍ 

اْلمةْ،علمية أبناْء ْعليهْا النفسيةْ،يُ َريبِ  ْكياانهُتْم علىْأساسها الفكريُّْْ،وتقاْم ووضوح املقاصد ْ.وغذاؤهْم
 يوفر لنا أمرين:

ْكلمته.ْ،رعْهللاْيفْأرضهلتطبيقْشْ، ْالوضوحْيفْأولوَيتْالعملْاإلسًلمي  وإعًلء
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يعتدُّْبهْلنظرْاجلاهلْاب َلْيدعْجماَلا،ْوَلْموضعاْا القضاءْعلىْالغبش،ْوالتخبط،ْممَّْا ْ،وأولوَيهتاْ،نُّصوصلْ 
 وغايتها.

 دْالعامة،ْواحملافظةْعليها،ْفهي: ْالشريعةْتعملْعلىْحتقيقْاملقاص
وفقْنظاٍمْاثبٍتَْلْيتأثرْبوجود ْْ﴿.ِْالْتعاىل:ْ(1)شخص،ْأوْموتهْ ْحتافظْعلىْاملصلحةْأبداْا أَفَِإن 

َْعَلىَْأع َقاِبُكم ﴾ْ ُتم  ُِِْتَلْان  َقَلب    .[144]آل عمران: َماَتَْأو 
ْاملصلحةْعامَّةْاْْْ ْأكانتْهذه ْكبريةْ،صغريةْاْ،أمْخاصَّةْاْ،وسواٌء ْالعامْ،أم ْللحقِ  ْْ،فهيْحفٌظ واِلقِ 

ْاإلنسانَْلْيعتربْحرااْيفْنفسهْ،اخلاصْيفْاٍنْواحدٍْ ْإن  ْلْ،وأعضائهْ،وحىتَّ هْأنْيتصرفْإَلْفًلَْيقُّ
ِْولْاإلمام .ْومنْهناْميكنْ(2)وفقْماْيرضيْهللا؛ْْلنْاِلقْيفْذلكْمشرتكْبينهْوبنيْرب ِهْعلىْحدِ 

حبيثْيستطيعْْْْ،لعامةْحمافظةٌْعلىْمصلحةْاْلفرادفاحملافظةْعلىْاملصلحةْاْ،القولِْبنَّْاملصاحلْمتداخلة
قولْيفْاملصلحةْوكذلكْالْ،فعْهباْوفقااْللوجوهْاملعروفةْشرعاْاكلُّْمنْيتمكَّنْمنْاَلنتفاعْهباْأنْينت

ْالرشدْ،اخلاصَّة فيهْنفٌعْلليتيمْعندْْ،هباْيتحقَّقْصًلحْاجملتمعْتبعاا؛ْفحفظْمالْاليتيمْ ْمثًلْا ْحىتْسنِ 
ْكامًلاْغريْمنقوص هْذلكْقِ قأمْغريْوارثْمباَْيْ،وفيهْنفٌعْلغريهْسواٌءْأكانْواراثْاْ،رشده؛ْإذْجيدْماله

َوََلْ﴿ولعلَّْهذاْهوْمعىنِْولهْتعاىل:ْْ،أوْعامةْ،أوْصدِاٍتْخاصَّةْ،املالْمنْنفعْعامٍ ْإبِامةْمشاريع
َِِْياماا َُْلُكم  َواَلُكُمْالَّيِتَْجَعَلْاَّللَّ تُواْالسَُّفَهاَءْأَم  ْيرعاها.ْ[5]النساء: ْ﴾تُ ؤ  ْكأهناْأموالَْمن  .ْفعدَّْأموالْاليتيم

اْمصلحةٌْْوكذلكْيفْحفظْالنفس وإذاْنزلتْابْلمَّةْْ،ولكنْاحملافظةْعليهاْحمافظةٌْعلىْالنظامْالعامْ،فإهنَّ
ْكًلْاْ؛ْوجبْاعتبارئأوْطرأتْبعضْالطواْرْ،انزلةٌْ َلْكدويًلٍتْمتفر ِِةٍْْمصاحلْهذهْاْلمة  .متكامًلْا
التبستْعليهْونوائ،ْتدبريْأمورْاْلمَّةْعندْنوازهلاْوطريقْاملصاحلْأوسعْطريقْيسلكهْالفقيهْيفْْْْ بها؛ْإذْا

ِالْابنْعاشورْْ،املسالك ِواعد(3)كمْا وتداخلْاملصاحلْيستدعيْإجياْد اجملْ،ْ. يلتزمهْا تهدْوخططْتشريعيْة
ْكلِ ْذيْحقٍ ْحقَّه،ْفًلْيُظلمْأحٌد،ْوأساسْهذهْالقواعدْهي:ْاملوازنةْبنيْماْيعودْعلىْصاحبْ إلعطاء

فاوتْنظرْأوْفساٍدْممنوع.ْويفْهذهْاملوازنةْيتْ،منْضرٍرَْلزمٍْْوبنيْماْيلحقْالغريْ،اِلقِ ْمنْنفٍعْمشروع
ْم.الفهمْالسليم،ْوالطبعْاملستقيالنُّظَّار،ْوتتعارضْفيهْاخلواطر،ْواْلفكار؛ْلذاْأكدْاإلمامْعلىْ
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ْالناسْيندرجْحبسبْااثرهاْيفْ،ولقدْاستطاعْأنْيستنبطْمنْاستقرائهْللشريعةْسلَّمااْللمصاحل ْ،دنيا
الضروري،ْواِلاجي،ْوالتحسني،ْوبىنْعلىْذلكْمواِفْعمليةا؛ْحىتْيتمكَّنْالناسْمنْفتحدَّثْعنْ

ينْبنيْمصاحلْ،فًلْيقعواْأمامْطريٍقْمسدودٍْْ،وترتيبهاْ،املوازنةْبنيْاملصاحل ْ،أوْاَلخرةْ،ْالدنياجيعلهمْخمريَّ
ِف؛ْلسلمتْأوْتبينْبعضْاملواْ،ولوْوضعْاملسلمونْهذاْالسُّلمْنصبْأعينهمِْبلْاختاذْبعضْالقرارات

 كثرٍيْممَّاْهيْفيهْمنْاملشاكل.ْْاْلمَّةْ ْاَلنْ ْمن
اْتراعيْالتخفيف ْكماْإهنَّ ْتسعىْإىلْأنْوترفعْاِلرجْعنْالناسْابعتبارهاْشريعةاْعمليَّةاْواِعيةْاْ،والتيسريْ، 

يفْنفوسْأتباعها حيَّاْا ْ،ِبنَّْاليسرْمنْالفطرةْلكذْ،يسريوَلْيتمُّْذلكْإَلْبسلوكْالر ِفقْوالتَّْ،تكونْواِعاْا
ْمنْالشدَّةْواإلعنات ْالرفقْوالنفوٍر ْعلىْحبِ  ْكانْاِلرجْمرفوعاْاْ،والنفوسْجمبولٌة واملشقةْْ،ومنْهنا

،ْبلْاملرادًْلْاشيٍءْمنْالتكاليفْالشرعيةْأصْوَلْكلفةْيفْ،منضبطةا.ْوليسْملرادْبنفيْاملشقةْأنَْلْمشقة
بلْاملرادْأنْْ،كماْأنَّْالدعوةْإىلْالتيسريْليستْعلىْإطًلِهاْْ،املكلَّفنيْأنْتكونْاملشقةْيفْحدودْطاِة

 أوْأكثرها.ْ،تفاعْمجيعْالتكاليف،ْوإَلْلزمْاْرْيفضيْإىلْاخنرامْمقاصدْالشريعةيكونْالتيسريْبقدٍرَْل
وتقيمْالعدل ْ،للمسالكْوْ،،ْومراميهوتفهُّمْعميٍقْْلبعادهْ،إدراكٍْْوتدعوْإىلْأنْتكونْإِامةْالعدلْعنْ،ْ 

وتنفيذْواعْْ،فمنْراعىْذلكُْوفِ قْإىلْجينْْثاره؛ْإذَْلْْثرةْجتىنْدونْتصوٍرْسليمٍْْ،والوسائلْاملفضيةْإليه
ْكرميةْْ،حكيم ْعاِبةْالعدل ْهللاْينصرْ(1)وعاِبةْالظلمْوخيمةٌْْ،كماْبيَّنتْالشريعة:ْأنَّ ،ْوهلذاْنرى:ْأنَّ

ْكانتْمؤمنةْ،الدولةْالعادلة؛ْوإنْكانتْكافرة  .(2)وَلْينصرْالدَّولةْالظاملة؛ْوإن
شرعتْالشريعةْمنْالوسائلْماْيتًلءمْمعْحتقيقْمقاصدها ْ،اتْالكثريولوَلْذلك؛ْلفْ،وَيافظْعليهاْ،ْ 

ْابلوسائل ْاعتناؤها ْكان ْأوَلْاْْ،ولذا ْابملقاصد ْمبثابة(3ْ)كاعتنائها ْالوسائل ْواعتربت التتمَّات،ْْ،
ْْوْ،(4)والتكمًلت ْكلُّ ْوسيلةَْلْتؤديْإىلْذلكْوصارت ْالتحصيل،ْوكلُّ سيلةْختدمْمقصدااْمطلوبة

توسلْفيقدمْأِواهاْحتصيًلاْللمقصدْاملْ،كماْأنَّهِْدْتتَّحدْالوسائلْإىلْاملقصدْالواحدْْ،(5)مطلوبُةْالرتك
يقدَّمْعلىْماْهوْدونهْيفْهذاْالتَّحصيلْ،إليه ميسوراْا  .(6)حبيثَْيصلْكامًلْا
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ْهللاْ ْعزْوجلْْ والعلمْْ،يموالطبعْاملستقْ، ِْدْأكرمْاْلمةْهبذاْالعاملْاجلليلْصاحبْالفهمْالسليمْإنَّ
اْلمةْاإلسًلمية ْ،صراٍعْبنيْاملشاريعْوْ،منَْزٍُّقْسياسي ٍْْ،املتنيْيفْمرحلٍةْحرجةْمنْاملراحلْاليتْمرَّتْهبْا

قوطْبغدادْيفْأيديْوكانْاَلبتًلءْالكبريْبسْ،وبقاَيْاملذهبْالباطينْ،واملشروعْالصَّلييبْ،املشروعْاملغويل
ْكبريْيفْواملفاسدْودرجاتهْأثْ،ومراتبهْ،وفقهْاملصاحلْ،فكانْلًلجتهاداتْاملقاصديةْ،ه 656التتارْعامْ ٌر

نْعبدْمثْجهودْالعلماءْمنْأمثالْالعزْبْ،فبفضلْهللاْ،وإعادةْدورهاْاِلضاريْ،هنوضْاْلمَّةْمنْكبوهتا
مثَّْالقضاءْْواملشروعْالصلييبْ،استطاعتْاْلمةْالتَّصديْللمشروعْاملغويلْ،ليكوسًلطنيْاملماْ،السًلم

ْعلىْاملشروعني،ْوانتصارْاإلسًلمْالعظيمْيفْعهدْاملماليك.ْوهذاْماْسوفْنعرفْتفاصيلهْ ْإبذنْهللا
 .تعاىلْ ْيفْكتابناْعنْاملماليك

 والتصوف عند العز بن عبد السالم:اً: الرتبية واالداب شر اع

 الرتبوية عند العز: ئمناكج من املباد ـ 1

ْ ْرمحهْهللاْتعاىلْ ْرؤيتهْملباد ْكتابْهللا،ْوسنةْنْئعرضْالعزُّ ،ْ)ملسو هيلع هللا ىلص(بيهْالرتبيةْاإلسًلمية،ْاملستقاةْمن
منْاملنهجْالفريدْللرتبيةْاإلسًلمية ثَّلْجانباْا ْهذهْاملبادْ،َو ْ،فْكتبه،ْوميكنْمجعهايفْخمتلْئوذكرْالعزُّ

ْ،العملْهباْوْ،دْإليهاابإلشارةْإىلْجانٍبْمنهاْلإلرشاْ،واستخًلصْنظريٍةْمتكاملٍةْمنها.ْونكتفيْهنا
 فمنْذلك:

 ـ أصول الرتبية ملرحلة احلضانة: أ

لصغري،ْواِلُُنو،ْودفعْاملضار،ْوحتسنيْاِلسنْلْ،والرفقْ،واللطفْ،حيثْيقول:ْوذلكْحبسنْالرتبيةْْ
لطوتعليمْاخلْ،وتلقنيْالكتابْ،اآلدابوتعليمْْ،وتقبيحْالقبيح ةْأوْصناعْ،ذلك،ْوالعلم؛ْإنْكانْمتأهًلْا

ابلصَّوم واْلمْر والصًلةتليقِْبمثالهْ، جتنابْالضرب؛ْوعملْغريْمستقيمْواْ،والنَّهيْعنْكلِ ْخلٍقْذميمْ،ْ،
ْكانَْلْيصلُحْإَلْْ،والتهديدْ،إنْأتدبْابلقول والضربْاخلفيفْالذيَْلْيصلحْإَلْبه؛ْإَلْأنَّهْإذا
ْ.(1)والشديدْ،فيجتنبْاخلفيفْ،ابلضربْالشَّديد
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 ب ـ أتديب األهل ابداب الشرع:

ْعليهمْْ ْإليهمْ،حيثْيقول:ْأتديبْاْلهلْإنعاٌم ْمنْْ،وإحساٌن وفضيلةْالدعاءْإىلْاَلدابْمأخوذٌة
ْ،لوأشرفْالطاعاتْوكذلكْاْلفضْ،التأديباتْالتأديبِْبفضلْالقرابتْفأفضلْ،فضلْذلكْاْلدب

 .(1)واْلمثلْفاْلمثلْ،فاْلفضل

 ع األطفال والتدرُّج يف األحوال:ج ـ الوسائل الرتبوية م

ْيتعلَّمْإَلْابلزجر؛ْوإنْملْ،فًلْيُزجرْ،حيثْيقول:ْوإذاْتعلَّمْالصيبُّْماْينبغيْأنْيتعلَّمهْمنْغريْزجرٍْْْ
َيتملهْمثلهْْوتغلبْفيهْالسًَّلمةْوإنْملْينزجرْإَلْابلضربْفإْ،ُزجر نْملْينجحْفيهْالزَّجرُْضربْضرابْا
فإنْملْْ،ح،ْوملْجيزْغريْاملرب ِحْْلنَّهْإمناْجازْلكونهْوسيلةاْإىلْاإلصًلَحرُمْاملرب ِحْْلدائهْإىلِْتلهْاملرب ِح

 .(2)َيصلْاإلصًلحَْحُرَم؛ْْلنهْإضراٌرْغريْمفيد

 الرتبية: ئبني قواعد األصول ومباد د ـ املزج

ْكانْالصَّيبَُّْلُْيصلحهْإَلْالضربْاملرب ِحْْْ صيًلاْملصلحةْفهلْجيوزْضربهْحتْ،يقولْيفْهذاْاملزج:ْإذا
غريْمرب ِح؛ْْلنْالضربْالذيَْلْيرب ِحْمفسدْ،أتديبه؟ِْلنا:َْلْجيوزْذلك ْ،ةبلَْلْجيوزْأنْيضربهْضرابْا

ْكماْيسقطْْ،ةْالتأديبوإمناْجازْلكونهْوسيلةْمصلح فإنْملَْيصلْالتأديبْسقطْالضربْاخلفيف،
 .(3)الضربْالشديد؛ْْلنْالوسائلْتسقطْبسقوطْاملفاسد

 واإلحسان إىل البنات: ،الصبيان هـ  مداعبة

ْالصبيانْْ ْإىلْمداعبة ْالعزِ  ْدعوُة ْاْلصولْالرتبوية ْالصبيانَْبس طٌْْ،ومنْهذه ْمداعبُة ْ،ْهلمفقدِْال:
ْ،وترويحْعنْنفوسهم.ْومنْهذهْاْلصولْالرتبويةْالدعوةْإىلْاإلحسانْإىلْالبناتْ،وتطييٌبْلقلوهبم

ْكانْاِلمقىْينفرونْمنْالبناتْ،وإبطالْعاداتْاجلاهليةْاجلائرة ؛ْعظَّمْهللاْويكرهوهننَّْْ،فقالْالعز:ْملا
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ْإىلْأنَّْمنْ(1)واإلحسانْإليهنَّْْ،ثوابْمنْخرجْمنْعادةْالناسْيفْذلكْابلصربْعليهنَّْ .ْمثْيرشدْالعزُّ
غبةُْفيهمْمسارعٌةْ،ْوالْراْلكفاءْالبناتْاملبادرةْهبنَّْإىلْاْلكفاء.ْفيقول:ْاملبادرةْإىلْإنكاحْإىلْاإلحسانْ

ويزُعهاْْ،معْأنَّْالبعلْالصَّاحلْيدعوهاْإىلْكلِ ْخريْ،ودفعْالعارْعنهاْابلتزويجْابلكفؤْ،إىلْإحصانْاملرأة
ْ.ْ(2)عنْكلِ ْشر

امْببيانْوظيفةْاملرأة وُحُنوهاْعلىْْ،فقال:ْشفقةْاملرأةْعلىْمالْزوجهاْأداٌءْلألمانةْ،وأثرهاْيفْالرتبيةْ،ِو
 .(3)،ْوالرتبيةواإلحسانْإليهْحبسنْالتَّغذيةْ،طفلهاْحامٌلْعلىْاللُّطفْبه

 و ـ الوازع الفطري والشرعي:

ْالوازعْالفطريْعندْاإلنسانْْ ِْوة ْالعزُّ ْأْ،بنيَّ حكامْلذلكْجاءتْاْلْ،ِوىْمنْالوازعْالشَّرعيوأنَّه
جيهْالشرع؛ْالذيْتْوْوأنْالفطرةْالسليمةْهباْوازٌعْيفْداخلهاَْلَْيتاجْإىلْ،الشرعيةْمنسجمةاْمعْالفطرة

للواِع ًلاْفيماْتشرتطْفعقدْالعزْرمحهْهللاْفصْ،فأسقطْالعدالةْيفْبعضْالوَلَيتْ،والفطرةْ،جاءْمطابقاْا
ْ،نْاخليانةوإمناْشرطتْلتكونْوازعةاْعْ،فقال:ْالعدالةْشرٌطْيفْبعضْالوَلَيتْ،َيتفيهْالعدالةْمنْالوَل
ْ،والتكفنيْ،والدَّفنْ،وَلْتشرتطْالعدالةْيفْوَليةْالقريبْعلىْاْلمواتْيفْالتجهيزْ،والتقصريْيفْالوَلية

والدعاءْْ،والتكفنيْ،ورمحتهْعلىْاملبالغةْيفْالغسلْ،والتقدُّمْيفْالصًلة؛ْْلنْفرطْشفقةْالقريبْ،واِلمل
وكذلكْانكسارهْابِلزنْعلىْالتضرُّعْيفْدعاءْالصًلة،ْفتكونْالعدالةْيفْهذاْالبابْمنْْ،يفْالصًَّلة

التتمات،ْوالتكمًلت،ْوكذلكْوَليةْالنكاحَْلْتشرتطْفيهاْالعدالةْعلىِْوٍل؛ْْلنْالعدالةْإمناْشرطتْ
ْموليته؛ْْلنهْْ،لنكاحْيزعهْعنْالتقصريوطبُعْالويلْيفْاْ،واخليانةْ،لتنتزعْالويلْعنْالتقصري واخليانةْيفْحقِ 

عليه ْكانْذلكْعاراْا ْووليتهْمنْْ،وطبعهْيزعهْعمَّاْيُدخلهْعلىْنفسهْ،وعليهاْ،لوْوضعهاْيفْغريْكفٍء
مستوراْاْ،والعارْ،اإلضرار علىْالعدالةْالظاهْ،وكذلكْلوْكانْالويلُّْ رةْصحَّْالنكاحْيفْظاهرْاِلكمْاعتماداْا
ْكثريٌةْيفْالشرعْكقبولْإِرارْالشخصْعلىْنفسْ.(4)الوازعمعِْوةْ ْكانْفْ،هولذلكْأمثلٌة أوْْْ،اسقاْاولو

 كافراا.
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 الرتبوية يف الدَّعوة إىل هللا: ز ـ من القواعد

ْبعضْالقواعدْالرتبويةْيفْالدَّعوةْْ واَللتزامْْ،اءْهبموجيبْاَلِتدْ،واليتْسارْعليهاْاْلنبياءْ،ذكرْالعزُّ
:ْاملوعظةْاِلْ،فمنْذلك:ْاملوعظةْاِلسنةْ،يفْالدَّعوةْفيها؛ْْلهناْاملنهجْاإلهلي سنةْأدعىْإىلْفيقولْالعزُّ

ْمنْاملوعظةْاملنفِ رة .ْومنْذلك؛ْ(1)علىْهللاْئوماْأغلظْاْلنبياُءْيفْمواعظهمْإَلْملعانٍدْجْرْ،ِبولْاِلقِ 
رمحهْهللاْتعاىلْ :ْلِلِ نيْمواطنَْلْيليقْهباْغريهفيقولْالعْ،الدَّعوةْابللِ ني،ْوعدمْالغلظة وللغلظةْمواطُنْْ،زُّْْ 

ْ،قلوب..ْوفيهْأتليٌفْللْ،فمنْاستعملْأحدْاْلمرينْيفْموضعْاَلخر؛ْفقدْأخطأْ،َلْيُناسبهاْسواه
اْلدلة(2)وُموِجٌبْلًلتفاقْعلىْمصاحلْالدارينْ،وتطييٌبْللنفوس العْز ويذكْر منْالقرانْالْ،ْ. ْكرميواْلمثلْة

:ْأنْالغضبَْلْيصحْمنْالداعيةْإَلْإذاْانتهكتْحرماتْهللا ل:ْالعاِلْفيقْوْ،ومقدساتُهْ،ويؤكدْالعزُّ
ْالغضبْهلل ْالتلطفْ،فيغضبْفيهاْ،يعرفْمظانَّ ْموسىْْ،فيتلطَّفْفيهاْ،ويعرفْمظانَّ أَلْترى:ْأنَّ

ْتَ زَكَّى﴾ْيفْأولْاْلمرْبفرعونْبقوله:ْْْتلطَّف َْلَكِْإىَلَْأن  َْهل  وله:ْْ[18: ]النازعات﴿فَ ُقل  ْ﴿ِو ِإين ِ
ْال َعاَلِمنيَْ َْربِ  ْ،فلمَّاْأصرَّْْ،بهْمنْالقولْاللني؛ْالذيْأُمرذلكْوغريْ [104]األعراف: ْ﴾َرُسوٌلِْمن 

تَ ي ْ ﴿ْوأظهرْالعنادْمعْتيقُّنهْصدقْموسىْلقوله: َهاْأَن  ُفسَُْوَجَحُدواْهِبَاَْواس  اَقنَ ت   ْ[14]النمل: ْ﴾ُهم ْظُل ما
ُحوراا﴿ْ:مثِْالْملوسى َْْلَظُنَُّكََْيُْموَسىَْمس  ْ،فأجابهْمباْيقتضيهْاِلالْيفْْاْ[101]اإلسراء: ْ﴾ِإين ِ
َْْلَظُنُّ﴿فقال:ْأي:ْ َر ِضَْبَصائَِرَْوِإين ِ ْالسََّماَواِتَْواْل  َْربُّ َتَْماْأَن  َزَلَْهُؤََلِءِْإَلَّ َْعِلم  َكََْيَْلَقد 

ْأي:ْمهلكاا.ْ [102]اإلسراء: ْ﴾ِفر َعو ُنَْمث  ُبوراا
ْاستقْر ْالرسلْإذا ْوكذلكْمجيع : ْالرفقْئمثْيقولْالعزُّ ْوجدتْفيه ْاإلرسال؛ ْيفَْبدء ْ،واللنيْ،أمرهم

ْوعاندوا؛ْأغلظواْهلمْحينئٍذ؛ْملاْركَّبْهللاْتعاىلْيفْرسلهْمنْالعقولْ،فإذاْأصرواْ،والشفقةْعلىِْومهم
َْحي ثُْ﴿خبًلفْواْلحًلمْالكاملةْْ،الوافرة فإنَّهْيلنيْيفْْ، [124 ]األنعام:ْ﴾َتهُْجَي َعُلْرَِسالَْْاَّللَُّْأَع َلُم

ْاللنيْ،مواطنْاإلغًلظ فنعوذْابهللْمنْْ،همولينْ،معتقداا:ْأنهْمقتٍدْابلرُّسلْيفْغلظتهمْ،ويغلظْيفْمظانِ 
ْ.(3)مرادهومنْحتريفْكًلمهْوتنزيلهْعلىْغريهْْ،اجلهلْمبظانِ ْخطابه

ْْ
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 ح ـ تغيري األحكام بتغري الزَّمان:

ْبهْيفْ،ميزجْالعزْ ْرمحهْهللاْتعاىلْ ْيفْاْلحكامْاليتْتؤديْإىلْالتطوُّر   تغيريْاْلحكامْبتغيريْْفإنَّهْيعتدُّ
ْاجتهاُدهْ،فيقول:ْفلوْحكمْاِلاكمْيفْحملٍ ْيسوغْفيهْاَلجتهادْ،اْلزمان حكمْمباْأدَّىْإليهْفْ،مثْتغريَّ

ْأوََّلْا ْبه ْحكم ْكانْذلكِْطعااْملا ْاثنياا؛ ْبلْينقطعْمنْحنيْ،وَلْيبطلْاْلوَّلْبذلكْ،اجتهاده ْتغريُّ
ْكانْعليهْ،اَلجتهاد ْيفْنفسْاجملتهد،ْويشملْالسابقة،ْ(1)ويبقىْاْلولْعلىْما .ْفاِلكمْالشَّرعيْيتغريَّ

لْْبهْاملفيت،ْأوْحكمْبهْالقاضي،ْبلْيبقىْاِلكمْاْلْوولكنَْلْيبطلْاِلكمْاْلولْإذاْأفىتْوالًلحقة،
تهْفقط،ْوللسائلْأوْاحملكومْعليهْبه؛ْْلنْاَلجتهادَْلْيُنقضْمبثله.ْوهذاْماِْرَّرهْعمرْبنْاخلطابْ ْ لِو

ْاجتهاده،ْوطلبْأصحابْالقضيةْاْلوىلْبنقضْ رضيْهللاْعنهْ  يفْمرياثْاملسألةْاملشرتكةْبعدماْتغريَّ

ابق،ْفأجاهبمْبقولهْاملشهور:ْ)تلكْعلىْماِْضينا،ْوهذهْعلىْماْنقضي(.ْوهذاْماِْررهْاجتهادهْالسَّْ
ْاَلجتهاد.ْ ْكانْمبنيااْعلىْاجتهاٍد،ْمثْتغريَّ الفقهاءْيفْاملذاهبْاْلربعةْبعدمْنقضْاِلكمْالسابقْإذا

ْ.(2)وهوْاملقرَّرْيفْمجيعْحماكمْالنقضْيفْالعامل
نًلحظْاملباد  العز ِْْئوهكذْا يفْفكْر اإلنسانيَّْ،وذهنهْ،الرتبويْة وكيفْيراعيْالفطرْة ويعتدُّْابلوازعْْ،ةوكتبهْ،

يفْمعظمْودوافعهْاخلفيَّة؛ْاليتْحتركْصْ،ولهْبواعثُهْالذاتيَّةْ،وأنَّهْأصيٌلْيفْاإلنسانْ،الفطري ِْ احبهاْتلقائياْا
ْاملطبوعْعليهْلذلكْخيفِ فْالشرعْمنْتوجيههْفيهاْمعترباا:ْأنْالوازعْ،اِلاَلت اإلنسانْداخلياْاْالفطريَّ

وغريهاْجمرَّدْْ،والشِ بعْ،والشرابْأِوىْمنْالوازعْالشَّرعي،ْلذلكْاعتربْالشَّرعْاِلكيمْتناولْالطعام،ْ
رعايتها،ْوهذاْْوْ،معْأهناْضروريٌةْللحياة؛ْْلنْالوازعْالفطريْكفيٌلْبتأمينهاْ،أوْمندوبةْ،أحكامْمباحة

ْ.(3)«املوافقات»يماْبعدْيفْكتابه:ْماْأكَّدهْالشاطيبُّْف
ْ
ْ
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 ط ـ إنسانية اإلنسان عند العزِ  بن عبد السالم:

ْ،هوْإنسانيةْاإلنسانْوْ،وهتذيبهْ،جنَّدْفقههْلرتبيتهْ،وضعْالشيخْعزْالدينْنصبْعينهْشيئااْواحداْا  
العزْ ْرمحهْهللاْتعاىلْ :ْ ونذكِ رْأيضااْبكتابْ،(1)وأخرياا..ْابجلمالْ،والتسرتْ،والرفقْ،فأحاطهاْابلرعاية

واَلستعدادْْ،منهْواخلوفْ،ومراِبةْهللاْتعاىلْ،والنفسْ،فهوْيفْالرتبيةْاإلسًلميةْللرُّوح«ْأحوالْالناس»
ابةاْداخليةْْ،وخطواهتاْحماسبةاْذاتيةْ،وحماسبةْالنفسْيفْأعماهلاْ،ملًلِاته ِسِهَْبِلْاإلِْ﴿وِر ن َساُنَْعَلىْنَ ف 

ويرتدعْْ،ويقدرْنتائجهْسلفاا؛ْليحتاطْعندْالتقصريْ،ليزنْأعمالهِْبلْأنْتوزنْ[14]القيامة: ْ﴾َبِصريٌَةْ*
ْفيه:ْماْمنْبر ٍْْ،عندْالندم ٍرْإَلْينظرْيفْوكافْ،ومؤمنٍْْ،وَلْفاجرٍْْ،ويزدادْيفْالعملْالطيب.ْويقولْالعزُّ

ْكانْمنْأهلْالنار؛ْفمنْأهلْالنارْ،الربزخْإىلْمنزلهْبكرةْا ْكانْمنْأهلْاجلنة؛ْفمنْْ،وعشيةا:ْإن وإن
واَلَلم،ْوأسباهبا،ْوأفراحهاْأفضلْاْلفراح،ْولذاهتاْأفضلْاللذاتْْ،.ْويقول:ْمنْالغموم(2)أهلْاجلنة

 .(3)وجوارهْ،واْلنسْبقربهْ،ومساعْكًلمهْ،والنظرْإليهْ،وأفضلْلذٍةْرضاْالرب

 :ـ التصوُّف عند العز بن عبد السالم 2

ْ،وأحوالهْ،فاتهوصْ،وحديثااْعلىْمعظمْأخبارْالعز ِْْ،واملصنِ فنيِْدمياْاْ،تابوالكْ،اتَّفقتْاراءْالعلماءْ
ْاختًلفااْواسعااْيفْوصفهْابلتصوف،ْأوْبراءتهْمنه،ْوتشعبْالقولْيفْذلك؛ْْ،وكتبه ولكنَّهمْاختلفوا

اختًلفْصورتهْيفْْوْ،َلختًلفْالناسْيفْحقيقةْالتصوُّف،ْومشروعيته،ْواتفاِهْمعْاإلسًلم،ْأوْخمالفته
 ووجودْاجلذورْاْلصليةْملعانيهْيفْالقران،ْوالسنةْمنْجهة،ْوخلطهْابملصطلحات،ْ،التاريخْاإلسًلمي

ْوراءهْمنْذويْالنواَيْاخلبيثةْ،الدخيلةْمنْجهةْاثنيةْئواملباد اِدينْمنْجهٍةْواِلْ،واملاكرينْ،والتسرتُّ
 وكتبه؟.ْ،ومواِفهْ،حياةْالعز ِْوهلْتَ تَّفقْهذهْاْلحوالْمعْْ،اثلثة

ْ،اتفاِهْمعْالكتابْوْ،وذهبْمعظمْاملؤرخنيْالُقدامى،ْوبعضْاملعاصرينْإىلْإثباتْنسبةْالتصوفْللعز ِْْْ
ْكثريةٍْْ،والسنة ْ،يبْاِلسنْالشاذيلكأْْ،أمهُّها:ْصلتهْبكبارْعلماءْالصُّوفيةْيفْزمانهْ،واستندواْإىلْأدلٍة

ْكتبْالصُّْوحضورْجمالسهمْ،والسَّهروردي راءة .ْونقلْابنْالسبكي:ْ(4)وممارستهْلبعضْأعماهلمْ،وفية،ِْو
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ةْالتصوفْمنْالشيخْالسَّهروردي ْالشيخْعزْالدينْلبسْخِر ْكانْيْ،وأخذْعنهْ،أنَّ قرأْبنيْوذكر:ْأنَّه
ْكانْللشيخْعزْالدينْاليدْالطوىلْيفْالتصوُّف«.ْرسالةْالقشريي»يديهْ د ْ،مثِْالْابنْالسبكي:ِْو

ْكانَْيضرْالسَّماع(1)وتصانيفهِْاضيةٌْبذلك الْالذهيب: الْابنْالعمادْاِلنبلي:ْولهْمكاشفاٌت.ِْو ْ،.ِْو
ْكثرية(2)ويِرص ْكراماٌت الْالسيوطي:ْوله ةْالتصوفْمنْالشهابْالسَّهرورديْ،.ِْو وكانْْ،ولبسْخِر

 .(3)ويعظِ ُمهْ،ويسمعْكًلمهْيفْاِلقيقةْ،َيضرْعندْالشيخْأيبْاِلسنْالشاذيل
ْبنوذهبْفريقْمنْاملعاصريْْ رمحهْهللاْتعاىل!ْوأنَّْالتصوفْْالسًلم،عبدْ نْإىلْنفيْالتصوُّفْعنْالعزِ 

تتعارضْمعْسريةْْوْالنصوص،القائمةْعلىْإعمالْالعقلْيفْْواَلجتهادية،ْالفكرية،يتناىفْمعْعقليةْالعزْ
عزْ ْومصنفاته.ْومماْيؤيِ دْأصحابْهذاْالرأيْماْصدرْعنْالْ،وكتبهْوفتاويه،ْومواِفه،ْاِلياة،العزْيفْ

:ِْدْيتشبهْفمثًلاِْولهْعنْبعضْالدُّخًلءْ،وصراحٍةْيفْبعضْأمورْالتصوُّفْ،رمحهْهللاْتعاىلْ ْمنْشدةٍْ
ْمنِْطَّاعْالطريق؛ْْلهنمْيقطعْ،وَلْيقارهبمْيفْشيءْمنْالصفاتْ،ابلقومْمنْليسْمنهم ونْوهمْشر 

ْكلماٍتِْبيحةْ،ىلْهللاْتعاىلطرقْالذاهبنيْإ دْاعتمدواْعلى ْبكثرٍيْمنْ(4)ِو ْرمحهْهللاْ  دْالعزْ  .ْويندِ 
فيقول:ْوهلمْْ،نهاوخيفىْابطْ،وُيشكلْظاهرهاْ،والرموزْاليتْيستعملهاْاملتصوِ فةْ،اصطًلحاتْالصُّوفية

.ْومنها:ْملشاهدةوكذلكْاْ،والعرفانْ،وهوْعبارةْعنْالعلمْ،منها:ْالتحلِ يْ،ألفاظْيستطعمهاْسامعها
عْالتعظيمْاْلحوال،وهوْعبارةْعنْوحداتْلذةْْ،الذوق واإلجًلل.ْومنها:ْاِلجاب،ْوهوْعبارةْْ،وِو

عنْاجلهل،ْوالغفلة،ْوالنسيان.ْومنها:ِْوهلم:ِْالْيلْريب،ْوإمناْذلكْعبارةْعنْالقولْبلسانْاِلالْدونْ
ْكماِْالتْالعرب:ْامتألْاِلوض.ْومنها:ِْوهلم:ْ تْالقلبْبيتْالرب،ْومعناه:ْالقلبْبيلسانْاملقال،

معرفةْالرب،ْشبهواْحلولْاملعارفْابلقلوبْحبلولْاْلشخاصْيفْالبيوت.ْومنها:ْالقرب،ْوهوْعبارةْ
اجملالسة ومنهاْ: لإلبعادْ. عنْلذةٍْْ،عنْاْلسبابْاملوجبْة سبحا وهوْعبارْة  ْْ الربُّ مبجالسخيلقهْا وتعاىلْْ  هْنْه

قيقةْوحْ،عنْاَلستغراقْببعضْهذهْاْلحوالْئ.ْويقول:ْالفناءْالناش(5)،ْومبجالسةْاْلكابرلِلذةْاْلنس
 .(6)وغيبةٌْْ،الفناءْغفلةٌْ
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ص،واَلستهجانْملاْيصدرْعنْاملتصوِ فةْمنْْ،ويصلْالعزِْمةْاإلنكار   ْفيقولْالرَِّ :ْوأماْوالسماع،
ص ْكذابأوْمتْ،،َْلْيفعلهاْإَلْراعنٌْورعونةٌْمشبهةٌْلرعونةْاإلانثْ،والتصفيق؛ْفخفةٌْْ،الرَِّ وكيفْْ،صنِ ٌع

صْاملتزنِْبوزانْالغناءْممَّنْطاشْلبُّه دِْالْْ،وذهبِْلبهْ،يتأتىْالرَِّ خريْالقرونْ:ْ»ملسو هيلع هللا ىلص()رسولْهللاِْو
ْ،منْذلكْوملْيكنْأحٌدْمنْهؤَلءْالذينْيقتدىْهبمْيفعلْشيئاْا«ْمثْالذينْيلوهنم!ْ،،ْمثْالذينْيلوهنمِرين

اْهوْمتعلٌقْابهللْ،وإمناْاستحوذْالشيطانْعلىِْوم ْطرهبمْعندْالسماعْإمنَّ ولقدْْ،عزْوجلْ،يظنُّون:ْأنَّ
منْتعظيمه؛ْملْيُتصوَّرْمنهِْرْ،وكذبواْفيماْادَّعوا...ْومنْهابْاإللهْ،مالواْفيماِْالوا ْ،صٌْوأدركْشيئاْا

ُصْإَلْمنْغيبٍ ْجاهلٍْْ،وَلْيصدرْالتَّصفيقُْْ،وَلْتصفيقٌْ  .(1)وَلْيصدرانْمنْعاِلْفاضلْ،والِر
صْبدعةٌْْوالِرص،ْوالتواجد،ْاإلنشاد،وملاْسئلْالعزْعنْ   ْانِصْ،َْلْيتعاطاهْإَلوالسماع؛ْأجاب:ْالرَِّ

؛ْفًلِْبسْبه،ْرةابْلخإَلْللنساء.ْوأمَّاْمساعْاإلنسانْاحملر ِكْلألحوالْالسَِّنيَّةْمباْيتعلَّقْ وَلْيصلحْ،العقل
بلْيندبْإليهْعندْالفتور،ْوسامةْالقلوب.ْوهذاْشبيهٌْمباْيعرفْيفْيومناْهذاْابْلانشيدْاإلسًلميَّة؛ْْلنَّْ

ْكلُّهاْيفْاتباعْالرسولْ شهدْهلمْْواِتفاءْأصحابهْالذينْ)ملسو هيلع هللا ىلص(الوسائلْإىلْاملندوبْمندوبٌة،ْوالسعادة
ْ وىاْخبيث،ْفإنْالسَّماعَْيركْماْيفْالقلوبْمنْهِبهنمْخريْالقرون،ْوَلَْيضرْالسماعْمنِْلبهْهوىا

 .(2)وهمْأِسامْ،واملسموعْمنهمْ،مكروه،ْأوْحمبوٍب.ْوالسَّماعْخيتلفْابختًلفْالسامعني
ْكبارْالصحابة،ْوسادةْالتابعنيْ   ْبنْعبدْالسًلمْامتداٌدْملدارسْالتزكيةْالسنيةْاليتْسبقهْإليها ْالعزَّ إنَّ

ْأمثالْاِلسنْالبصري،ْوم ْإىلْواستمرتْمدرسةْالتصوفْالسُّينِ ْْ،وأيوبْالسختياينْ،الكْبنْدينارِمن 
ْابلورعفهيْهتْ،يومناْهذا دَّةْوالزهد،ْوالثقةْابهلل،ْواَلعتمادْعليه،ْودوامْالصلةْبه،ْوشْوالتقوى،ْ،تمُّ

،ْوالعلن،ْوَلْيقصدْإَلْمرضاتهْيفْكلِ ْماْيصدر نه.ْولقدْعْمراِبةْالعبدْلربهْيفْاخللوة،ْواجللوة،ْوالسرِ 
ْبنْعبدْالسًلمْيفْعصرهْأروعْاْلمثلةْهلذهْاملعاينْاإلسًلميةْالثابتةْيفْ واليتْطبَّقهاْْلقران،اضربْالعزُّ

يفْحياته،ْوعبادته،ْوتربيته،ْوسارْعليهاْمعظمْالسَّلفْالصاحل،ْوأولياءْهللا،ْوعبَّادهْْ)ملسو هيلع هللا ىلص(رسولْهللاْ
ْكلُّْمسلمْيزدادْيفْهذاْ ااْْوالْاجملال،ْوازدادْيفْهذاْاجملالْتعلقاا،اْلتقياء،ْويوافقْعليها راب،ْوشِو تزاما،ِْو

ْفيه ،ْ،ْوأيقنْمصريهْإىلْلقاءْهللاْوحسابهاكلماْتقدمتْبنْالسن،ْوعرفْحقيقةْاِلياة،ْوجربْما
ْوجنتهْورضوانه.ْ
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ْكلْعاملْعامل،ْومسلمْصادق،ْوداعيةْ وهذهْاملعاينْاإلسًلميةْالثابتة،ْواملهمة،ْواجلليلةْيدعوْغليها
ْكتبه،ْاليتْوصفتْمنْغريه،ْوصنفْبعنوان:ْ"كتبْالتصوف".ْْ خملص.ْويفْهذاْاإلطارْصنفْالعز

ْكتبه:ْيفْالتفسريْوالعقيدة،ْوالفقه،ْوأصولْالفقه،ْوال ْكثرتْهذهْاملعاينْيفْسائر بية،ْوفضائلْرْتكما
اْلعمال،ْويفْاَلخًلق،ْواْلدب؛ْْلهناْانعكاسْعنْسريرته،ْوماْيكنهْيفِْلبه،ْوماْيلتزمهْيفْحياته،ْ
ْكماْأنْاملسلمْالصادقْيقدرْمنْيتصفْهبذهْاملعاينْاإلسًلميةْالسامية،ْوَيرتمْأشخاصهمْ وسلوكه،

ْويتقربْمنهم،ْويثينْعليهم.ْ
ْكالسهروردي،ْوالشاذيل،ْوأيبْالعباسْومنْهذاْاملنطقْنعللْاحرتامْالعزْمل عاصريهْمنْعلماءْالتصوف،

ْالرتبوية،ْ ْاجلوانب ْبعض ْيف ْومشاركتهم ْجمالسهم، ْوحضور ْمعهم، ْوالتقاءه ْهلم، ْوصداِته املرسي،
والسلوكية،ْبلْحىتْيفِْبولْالشاراتْالشكليةْاليتْيتعلقونْهبا،ْماْدامتَْلْختالفْالكتاب،ْوالسنة،ْ

ْكانْيقرأْ"رسالةْالقشريي"ْيفْومنْهذاْاملنطلقْنق بلْمجعْماْذكرهْمرتمجوْالعزْابعتبارهْمتصوفاا،ْوأنه
ْمعناهْ ْابلتصوف ْاريد ْوإن ْبذلك، ِْاضية ْوتصانيفه ْالتصوف ْيف ْالطوىل ْاليد ْله ْوأن التصوف،

ْكمذهب،ْوطريقةْحبسبْالسائد،ْواملعروفْ نستطيعْأنْفْ،واملألوفْيفْالعصورْاملتأخرةاَلصطًلحي،
أنَّْ يكنْمتصوفاْاجنزْم مْل علىْاإلطًلقْ،الشيخْالعْز ْكثْ،وَلْصوفياْا ْ،وواضحةْ،ريةٍْونستدلْعلىْذلكِْبموٍر

ْاليتْتسربتْابسمْ ْالباطلة ْعلىْاملفاهيم ْللردِ  ْإما ْابلتصوُّفْهيْبذاهتا ْاملوسومة ْكتبْالعز ْأنَّ منها:
ْإىلْالدين،ْواإلسًلم ْوجودها،ْونسبتها ْالعزُّ ،ْوإماْكالقطب،ْواْلبدالْْ،الصوفيةْإىلْاإلسًلم،ْفهدم

ْكتابهْ،والعملْابلشرعْ،واإلميانْالسليمْ،لتقريبْاملتصوفةْإىلْالطريقْالصحيح «ْمسائلْالطريقة:ْ»مثل
ِوم،ْواملنهجْوَيرتمهمْ ْإىلْالطريقْاْلْ،فلعلَّهْأرادْأنْأيخذْبيدهمْ ْوهوَْيبُّهمْ،إنْصحتْنسبتهْإليه

ْوالسنَّة ْابلكتاب، ْواَللتزام ْالصاحلْ،سريةوالْ،السديد، ْالسَّلف ْغْ،وأعمال ْمن ْللتخفيف لواءْوإما
مقاصدْ»لبيانْاملعىنْالصحيحْللمصطلحاتْالشَّرعية؛ْاليتْعرضهاْاِلارثْاحملاسيبْيفْكتابه:ْْ،املتصوفة
 .(1)«الرعاية

حسبِْواعدْالشرعْْْ ْكانْصوفياْا نرىْأنَّْالعزَّ إننْا الفكريةْ،واخلًلصةْ: ْ،والروحيةْ،قلبيةوالْ،ومنْالناحيْة
ْماْجاءْيفْوأنهْملتزمْبْ،وحبسبْاملعىنْالعامْالواردْيفْالشَّرعْعنْهذاْاجلانبْالرتبويْيفْاإلسًلم كلِ 

ابملعىنْ،والقلبيةْ،والسنَّةْمنْالرتبيةْالروحيةْ،القران اَلصطًلحي،ْْوالتهذيبْالنفسي،ْوملْيكنْمتصوِ فاْا
واعدهاْ،حاهتاومصطلْ،والعريف،ْوملْيلتزمْبطريقٍةْيلتزمْطقوسها اهاتْالغامضةْاليتْوملْيدخلْيفْاملتْ،ِو
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،ْومسني،ْ،والباطنْ،حتتملْالظاهر ْطيِ ٌب،ْوخبيث،ْوغث  ْركاٌم ْ،بساطةٌْْوْوالصَّحيح،ْوالفاسد،ْوفيها
ْكانْمعناهاْ،وطعنٌْْ،وارتيابْ،وحقيقةٌْْ،وشكْ،وغموض ماْْومهْ،أوْسوءْظنٍ ْإبطًلقْالكلماتْمهما

ين،ْوالنصوصكانْاملرادْمنها...ْإخلْفا ْمعْالشرع،ْوالدِ  له؛ْفماْأجازهْالشَّرع؛ِْالْحبْ،واْلحكامْ،لعزُّ

ْكانْمساعاْا فْبشكٍلْصلٍبْيفْوجهْالبدعْ،وماْحرَّمهْالشرع؛ِْالْمبنعهْ،ولو ويفْوجهْْ،راتواملنكْ،وِو
ْ.ْ(1)واملغاَلةْاليتْتسرَّبتْإىلْاملسلمنيْبصوٍرْعديدةْ،التطرُّف

ْعندْالشيخْْْ ْصفتْسريرتُه،ْوانرتْبصريتُه،ْوعلتْمهَّتفالصُّويفُّ َْمن  ْ،هعزْالدينْبنْعبدْالسًلم:
كونْمتَّصفاْاوطلبهْمنْهللاَْلْمنْغريه.ْوأنْيْ،وعلَّمهْ،وتعلَّمْالعلمْ،وارتفعتْرتبُتهْ،ونطقتْحكمُته

وإِالةْْ،راتركْاملنكوتْ،والتَّحقيق،ْوفعلْاخلرياتْ،واهلدىْ،ومراعاةْالرفيقْ،والسريْيفْالطريقْ،ابلر ِضا
يفْالعملْالصاحلْاملرفوعْ،العثرات معْشيخه،ْوإخوانه،ْحافْ،وأنْيكونْجمتهداْا  ظاا،وأنْيكونْمتأدابْا

علىْشيطانه  .(2)غالباْا

 بن عبد السالم يف النقاط االتية:وملخَّص القول يف تصوُّف العزِ  

ْكثرْيلةْ ْدرسْالشيخْعزْالدينْالتصوُّفْكعلمْمنْعلومْالشريعةْيفْمرح  اا.الطَّلب،ْواستفادْمنه
هْالشرعْمنْاملفاهيمْاملومهة،ْوجعلْمقياسْ ِْامْالعزْحبركةْإصًلحْيفْالتصوُّفْعموماا،ْوصحَّحْالكثري

 سًلميْيفِْبولْمفرداتْالتصوُّف.اإل
ص ْرفضْالشيخْعزْالدينْبعضْالسلوكيات؛ْاليتْميارسهاْبعضْمدَّعيْالتص ْكالرَِّ ،ْوغريهاْمنْوف،

 اْلمور.
ْالذيْمارسهْاِلسنْالبصري،ْومالكْْ  ْبنْعبدْالسًلمْامتدادااْللتصوُّفْالسُّينِ  نْبيعتربْتصوُّفْالعزِ 

ْكثري.  دينار،ْوغريهم
ْكتابه:ْْْ دِْامْاْلستاذْحممدْحسنْعبدْهللاْبدراسٍةْمجيلةْعنْعزْالدينْبنْعبدْالسًلمْيف عزْ»ِو

ْبنْعبدْالسًلمْملْينتسبْإىلْوانتهىْإىلْالقول«ْالدينْبنْعبدْالسًلمْابئعْامللوك طريقٍةِْْبنْالعزَّ
ةْالصُّوفيةْمنْالسَّهروردي،ْومل ْكانْصديقاْاْيبايعْالشاذصوفيٍَّةْمماْشاعْيفْعصره،ْوملْيلبسْخِر يلْوإن

ص،ْوالتواجدْله، عنْالرَِّ ْكانْمتصوِ فااْعلىْطريقةْالسَّلفْيفْالتصوُّف،ْوكانْبعيداْا والتصفيق؛ْْ،وإمنا
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ْمنْطهارةْ ْابلتصوفْالسُّينِ  ْكفاٍحْونضاٍل،ْوكانْيهتمُّ ْرجَل ْكانْالعزُّ ْلقد ْذلكْخفٌة،ْورعونٌة. ْلنَّ
 .(1)بذكرهْوحتليتهْ،وختليةْالذكرْمنْغريْهللاْ،وخلوصْالنيةْهللْتعاىلْ،وصفاءْالنفسْ،القلب

 ـ جهاد العز بن عبد السالم: 3

ائلْفْاجلهاد،ْوكانْيدعوْإليه،ْويكتبهْيفْكتبه،ْورسائله،ْوهوْالقانلْالشيخْالعزْبنْعبدْالسًلمْشْرْ
دْأمرانْوضربْابلسَّيفْوالسِ نان..ْولكنِْْ،والبيانْضرٌبْابجلدلْ،يفْرسالةْاَلعتقاد:ْاجلهادْضرابن

أنَّْسًلحْامللكْسيفه،ْْوْْ،ولسانهْ،إَلْأنَّْسًلحْالعاملْعلُمهْ،هللاْابجلهادْيفْنصرةْدينه اْسنانه،ْفكمكمْا
ْ،غنيَلْجيوزْللعلماءْإغمادْأسلحتهمْعنْالزائْ،َلْجيوزْللملوكْإغمادْأسلحتهمْعنْامللحدينْواملشركني

أنَْيرسهْهللاْبعينهْاليتَْلْتنام،ْويُْْ،فمنْانضلْعنْهللاْ،واملبتدعني ْكانْجديراْا عزَّهْبعز ِهْوأظهرْدينْهللا؛
 وَيفظهْمنْمجيعْاْلانم.ْ،يُرامْوَيوطهْبركنهْالذيَْلْ،الذيَْلُْيضام

ْاِلقُّْْْْ وأنْجيعلْْ،وأُحيدْالصوابْأنْيبذلُْجهدهْيفْنصرمهاْ،وعلىْاجلملةْينبغيْلكلِ ْعاملْإذاْأُذلَّ
وزْللبطلْولذلكْجيْ،واخلمولْأوىلْمنهما...ْواملخاطرةْابلنفوسْمشروعٌةْيفْإعزازْالدينْ،نفسهْابلذل

ْ،نْاملنكروالنهيْعْ،كذلكْاملخاطرةْابْلمرْابملعروفمنْاملسلمنيْأنْينغمرْيفْصفوفْاملشركني،ْْو
امْالعزْجبهادْالعلم،ْواْلمرْ(2)ونصرةِْواعدْالدينْابِلججْوالرباهنيْمشروعة ابملعروف،ْوالنهيْعنْْ.ِْو

ْمعناْ ْوُعزلْبسببْذلكواْلهوالْالعجيبةْ،خاطرْالشديدةاملنكر،ْوعرَّضْنفسهْللم ْكماْمرَّ وكانْْ،،

جريئاْا ِوَيْاومْ،جماهداْا عنْدينْهللاْ،ناظراْا صلباْا حديثْرسولْهللاْ،وشرعهْ،ومدافعاْا :ْالذيْ)ملسو هيلع هللا ىلص(ْمطبِ قاْا
،ْوالطَّاعةْيفْعلىْالسَّمعْ)ملسو هيلع هللا ىلص(يعناْرسولْهللاْرواهْأبوْالوليدْعبادةْبنْالصامتْرضيْهللاْعنهِْال:ْاب

ْكفْرْ،وأَلْننازعْاْلمرْأهلهْ،وعلىْأثرٍةْعليناْ،واملكرهْ،واملنشطْ،واليسرْ،الُعسر بواحاْاإَلْأنْتروا عندكمْْاْا
ْكناْ،منْهللاْتعاىلْفيهْبرهان ْأينما  .(3)َلْخنافْيفْهللاْلومةَْلئمْ،وعلىْأنْنقولْاِلقَّ

ِفْيفْوجهْوْوْ،وحاربْالبدعْ،ودينهْ،واجملتمعْإلِامةْشرعْهللاْ،وجاهدْالشيخْعزْالدينْيفْاِلياةْْ
ْ،حْأئمَّةْاملسلمنيونصْ،وهنىْعنْاملنكرْ،،ْوأمرْابملعروفوالعقائدْالضالَّةْ،الباطلةْواآلراءْ،الفرقْاملنحرفة

مرَّْمعناْْ،وعامَّتهم ينْ،والطغاةْ،وجاهدْأمامْالظلمةْ،كمْا ِْ،واملستبدِ  ملْا وامتثاَلْاْ،الوخاطرْبنفسهْتطبيقاْا

                                                           
 .65إلى  63عز الدين بن عبد السالم ، عبد الرحمن مراد ص (1)

 دها.( وما بع226 ،8/223طبقات الشافعية الكبرى ) (2)

 (.6/2588كتاب الفتن ) البخاري،  (3)
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عنْالنيبْ رضيْهللاْعنهْْ  محزةْبنْعبدْْهداءسيِ ُدْالشُّْ»ِال:ْْ)ملسو هيلع هللا ىلص(للحديثْالشريف؛ْالذيْرواهْجابرْْ 
دِْامْالشيخْالعزْبنْعبدْالسًلمْهبذاْ(1)«ورجٌلِْامْإىلْإماٍمْجائٍر،ْفأمرهْوهناه،ْفقتلهْ،املطلب .ِْو

ملْيطلبْالعصيانْْوْ،وملْيعلنْالثورةْعليهمْ،اجلهاد،ْوالنصحْللحكامْابْلمرْابملعروف،ْوالنهيْعنْاملنكر
 .(2)أوْاَلحنرافْ،قونْاإلسًلمْمعْاخلطأويطبْ،يقيمونْالصًلةْ،ضدَّهمْماْدامواْمسلمني

ْبعلمهْْْ لمهْ،وبيانهْ،ويطولْبناْاِلديثْعنْجهادْالعزِ  ْملْ،ولسانه،ِْو ْ ْرمحهْهللاْ  ْيتأخَّرْعنْفالعزُّ
ْإىلْاجلهاد ْاملسلمنيْ،الدَّعوة ْالعدوْبًلد د ْيهدِ  ْعندما ْله ْيفْاإلعداد ْ،أنفسهمْوْ،وأرضهمْ،واملشاركة

ْدعوةْ،ودينهمْ،وأمواهلم دْرأيناهْلَّبَّ ودعوةْْ،لتتارللمشاورةْيفْلقاءْاْ،وهوْيفْالثماننيْمنْعمرهْ،ِطزِْو
ْوكانْاَلعتمادْيفْاَلجتماعْعلىْفتوىْالعزْ ْرمحهْهللاْتعاىلْ ْ،وبيانْاِلكمْالشرعيْ،املسلمنيْلذلك

ْملبنيْيفْعنيْجالوتْعلىْالتتار.اليتْحتقَّقْأثرهاْابلنصرْا
ْكانتْمهَّةْال ْأِوىوملَّا يفْاجلهادْ،وجسمهْأصلبْ،عزِ  ومًلِاةْْ،والقتالْ،وسنُّهْأِلْبقليل؛ْشاركْعملياْا

ْإىلْاملنصورة ْبعدْأنْوصلوا ْمصر َْلحتًللْدمياطْوسائر ْالذينْاجتهوا ْعلىْواستْ،الصليبيني؛ ظهروا
ْ،العسكر.ِْالْابنْالسبكي:ْوكانْالشيخْمعْ(3)فهبْاجليشْاملسلمْيفْمصرْملواجهةْالغزاةْ،املسلمني

ويتْالريح بيدهْإىلْالريحْ،ِو ْخزيهمَيْريحْْ،فلمَّاْرأىْالشيخْحالْاملسلمنيْاندىِْبعلىْصوتهْمشرياْا
وصرخْمنْْ،وغرقْأكثرْالفرنجْ،وكانْالفتحْ،فكسرهتاْ،فعادتْالريحْعلىْمراكبْالفرنجْ،عدَّةْمرات

.وكانْالنَّصرْ(4)اسخَّرْلهْالريحْلرجْ)ملسو هيلع هللا ىلص(بنيْيديْاملسلمنيْصارخ:ْاِلمدْهللْالذيْأراانْيفْأمَّةْحممدْ
 املبنيْللمسلمني.

.ْوالكرامةْيفْمعتقدْأهلْالسنةْتظهرْعلىْ(5)رمحهْهللاْ،واعتربْاملؤرخونْهذهْالصيحةْمنْكراماتْالعزْْ
ْواإلخًلصْ ْالصادق، ْاإلميان ْهو ْالكرامة ْومصدر ْهللاْالصاِلنيْتكرميااْمنْهللاْتعاىلْهلم. ْأولياء يد

وكثرةْالتقربْإليه.ْْ،واَللتزامْبشرعْهللاْتعاىلْ،اِلقيقيْعلىْهللاْتعاىلْواَلعتمادْ،ةْالتامةالكامل،ْوالعبودي
ََْي َزنُونَْ﴿ِالْهللاْتعاىل:ْ َْوََلُْهم  ََْلَْخو ٌفَْعَلي ِهم  ْاَّللَِّ لَِياَء َْأو  ِْإنَّ ْوََكانُواَْْْأََل ْآَمُنوا الَِّذيَن

ِخرَِةََْْلْتَ ب دِْْْيَ ت َُّقونَْ ن  َياَْويفْاآل  ََياِةْالدُّ َرىْيفْاِل  َْْذِلَكُْهَوْال َفو ُزْيهَلُُمْال ُبش  َلِْلَكِلَماِتْاَّللَِّ
يفْاِلديثْالقدسيْعنْربْالعزَّةْفيماْْ)ملسو هيلع هللا ىلص(.ْوهذاْماْأكَّدهْرسولْهللاْ ْ[46-62]يونس: ْ﴾ال َعِظيمُْ

دْإنْهللاْتعاىلِْال:ْمنْعادىْيلْولياا؛ْفق:ْ»)ملسو هيلع هللا ىلص(رواهْالبخاريْعنْأيبْهريرة؛ِْال:ِْالْرسولْهللاْ
                                                           

 (.3/195صحيح اإلسناد ) المستدرك،  (1)
 .123العز بن عبد السالم للزحيلي ص  (2)
 .124العز بن عبد السالم للزحيلي ص  (3)
 .124( العز بن عبد السالم للزحيلي ص2/35حسن المحاضرة )  (4)
 .124العز بن عبد السالم للزحيلي ص  (5)
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ْافرتضتهْعليه ْممَّا ْأحبْإيلَّ ْعبديْبشيٍء ْتقربْإيلَّ ْيزالْْ،اذنتهْابِلرب:ْوما بديْيتقرَّبْإيلَّْعوما
ْكنتْمسعهْالذيْيسمعْبهْ،ابلنوافلْحىتْأحبَّه ويدهْاليتْيبطشْْ،وبصرهْالذيْيبصرْبهْ،فإذاْأحببته؛

 .(1)«َلْعيذنه،ْولئنْاستعاذين؛ْينهولئنْسألين؛ْْلعطْ،ورجلهْاليتْميشيْهباْ،هبا
ْكذلك؛ْوَلْنزك ِْتعاىلْ ْْوكانْالعزْبنْعبدْالسًلمْ ْرمحهْهللاْ َْلْيبغيْإَلْرضاءْهللا يْعلىْهللاْحنسبه

وَلْخيافْإَلْمنه  ْ انْهللاْعنهْوكانْهللاْلهْحافظاا،ْومعيناا،ْوكْ،فكانْهللاْمعهْ،وَلْيتوكَّلْإَلْعليهْ،أحداْا
منْأذىْاملعتدين،ْوتسلطْالظاملني ْ﴾لَِّذيَنْآَمُنواِإنَّْاَّللََّْيَُداِفُعَْعِنْا﴿واْلمراءْْ،وسطوةْاِلكامْ،مدافعاْا

ْ[38]الحج:  ْهَّم ْهللا ْوكفاه ْواَلخرةالدنيا. ،ْ﴿*ْ ْوَِكيًلا ْاِبَّللَِّ ْ﴿ْ[81]النساء: ﴾وََكَفى ْاِبَّللَِّ وََكَفى
ْ.]39 ]األحزاب:﴾*َحِسيباا

علىْتطبيقْشرعْهللاْْ ْحريصاْا نْينظرْبنورْهللا،ْ،ْفكاوتنفيذْماْأمرْبْوالسريْعلىْجادتهْ،وكانْالعزُّ
كماْْْ،وعلىْبركةْهللاْ،يلْهللا،ْوميشيْيفْسبويبطشْبيدْهللاْ،وجربوتهْ،هللاقوَّةْويتكلمْبْ،ويبصرْببصرْهللا

ةْللعادة ْمعنْ،جاءْيفْاِلديثْالقدسيْالسَّابق.ْومنْهناْأكرمهْهللاْتعاىلِْبموٍرْخاِر اِْصتهْمعْمرَّ
صَّتهْيفْتغيريْاجتاهْالر ِيحْبسببْدعائهْيفْمعركةْدمياطْضدَّْالفرنْ،اللُّصوصْيفْالبستان صَّتهْمعْْ،جِو ِو

ْوهوْشاهرْالسيف؛ْليقتله عْبصرهْعلىْالنائب؛ْيبْ،انئبْالسَّلطنةْالذيْجاءْالعزَّ ستْيدْفحنيِْو
 .(2)وسألْالشيخْأنْيدعَوْلهْ،فبكىْ،وأرعدتْفرائصهْ،وسقطْالسيفْمنهاْ،النائب

ْكانْيفْالر ِيفْشخصٌْْ،نقلهاْابنْالسبكيْ،وطريفةْاْ،ِصةْجديدةْاونضيفْهناْْْ يقالْله:ْعبدْْ،فقال:
دىْإلْ،وكانتْبينهْوبنيْالشيخْعزْالدينْصداِةٌْْ،هللاْالبلتاجيْمنْأولياءْهللا ْ،يهْيفْكلِ ْعاموكانْيُ ه 
ٌْْ،فأرسلْإليهْمرَّةاْمجلْهدية لقاهرة؛ْانكسرْذلكْاببْافلمَّاْوصلْالرسولْإىلْْ،ومنْمجلتهْوعاءٌْفيهُْجنب 

اْهوْخريْمنه!ْفقالْله:ْملْتتأمل؟ْعنديْمْ،فراهْشخٌصْذميْ ْ،فتأملَّْالرسولْلذلكْ،وتبدَّدْماْفيهْ،الوعاء
ْكانْإَلْأنْوصلتْْ،وجئتْ،هِالْالرسول:ْفاشرتيتْمنهَْبَدل ،ْوَلْمباْإىلْاببْالشيخ،ْوملْيعلمْيبفما

فجرىْيلْغريْهللاْتعاىل،ْوإذاْبشخٍصْنزلْ ال:ْاصعدْمباْجئتْبه،ْفناولتهْشيئاْا إىلْمنْالشيخ،ِْو شيئاْا
،افقال:ْأخذْاجلميعْإَلْْأنْسلَّمتهْذلكْاجلنب،ْفطلع،ْمثْنزل،ْفقلت:ْأعطيتهْللشيخ؟ ْووعاءه،ْجلنب 

اليتَْحَلبتْْتفعلْهذا؟ْإنَّْاملرأةْليسِالْيل:َْيْوليدْْأان،فلماْطلعتْْالباب،فإنهِْالْيل:ْضعهْعلىْ
ال:ْسلِ مْعلىْأخيْ،اجلنبْكانتْيُدهاْمتنجِ سةْابخلنزير!ْوردَّهلنبْهذاْ  .(3)ِو

                                                           
 ( ، كتاب الرقاق ، باب التواضع.5/2384صحيح البخاري )  (1)

 (.8/217وطبقات الشافعية ) 127العز بن عبد السالم، للزحيلي ص  (2)

 .128( والعز بن عبد السالم ص8/213طبقات الشافعية الكبرى )  (3)
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 ـ وفاته: 4

يفْاجلهادْيفْسبيلْهللا،ْونصرةْاإلسًلم،ْونشرْدعوتهْتويفْْ بعدْعمٍرْمديٍدْانهزْالثالثةْوالثماننيْعاماْا
د660ْالعزْبنْعبدْالسًلمْيفْالعاشرْمنْمجادىْاْلوىلْسنةْستنيْوستمئةْهجريةْ ذكرْابنْه .ِْو

ْالشيخْعبدْاللطيف:ْأنْوفاةْوالدهْيفْالتاسعْمنْمجادىْاْلوىلْ ه ْوذكر660ْالسبكيْعنْابنْالعزِ 
اْيفْ ْ(1)ه 660مجادى10ْْيفْروايٍةْأخرى:ْأهنَّ .ْوهوْماْعليهْعامَّةْاملؤرخني.ْوهناكْروايٌةْلتلميذْالعزِ 

ْيومْ ودفنْمنْالغد660ْمجادىْاْلوىل9ْْالسبتْالدمياطيْتوفِ قْبنيْالروايتني،ْوهيِْوله:ْتويفْالعزُّ هْ 
نُوُرْ﴿وكانْدرسهْاْلخريْالذيْألقاهْعلىْالناسْتفسريِْولْهللا:ْْ،حضرُتْذلكْ،يفْسفحْاملقطَّم اَّللَُّْ

أوْْ،ِالْأبوْشامةْ ْوهوْتلميذْالعزْأيضاا،ْومؤر ِخْحياتهْ :ْيومْاْلحدْعاشرْمجادى(2)ْ﴾..تِْالسََّماَوا
ومْوعملْعزاؤهْيفْجامعْالعقيبةْيْ،تويفْالعزْبنْعبدْالسًلمْيفْمصرْْحاديْعشرْمجادىْاْلوىل.

وصلىْعليهْالظاهرْبيربسْْ،والعامُّْْ،اخلاصُّْْه ،ْوحضرْجنازته660مجادىْاْلوىلْسنة25ْْاإلثننيْ
الربكةْ،ابلقرافة يليْاجلبلْمنْانحيْة ممْا القرافْة صْ،ودفنْيفْاخْر اوُصلِ َيْعليْه ْ،لغائبْيفْجامعْدمشقًلْة

ةْواندىْالنَّصريْاملؤذنْبعدْالفراغْمنْصًلْ،وغريهاْمنْاجلوامعْابلشَّامْيومْاجلمعةْاخرْمجادىْاْلوىل
الْابنْكثري:ْتويفْيفْالعشرْمنْمجادىْاْلوىل(3)اجلمعة:ْالصًَّلةْعلىْعزْالدينْبنْعبدْالسًلم ْ،.ِْو

دْنيَّفْعلىْ  .(4)املقطَّمودفنْيفْالغدْبسفحْْ،سنة80ِْو
الْالذهيب:ْتويفْمبصرْيفْمجادىْاْلوىلْسنةْ والعامُّ:ْالسلطانْفمنْْ،ه ْوحضرْجنازتهْاخلاص660ُِّْو

ْملكيْإَلْالساعة؛ْْلنَّهْلْ،ودفنْابلقرافةْيفْاخرهاْ،دونه وْوملاْبلغْالسلطانْخربْموته؛ِْال:ْملْيستقرَّ
ْ.ْ(5)أمرْالناسْيفَّْماْأراد؛ْلبادرواْإىلْامتثالْأمره

الْالسبكيْنقًلاْعنْولدهْالشيخْعبدْاللطيف:ْوكانتْوفاةْالشيخْيفْاتسعْمجادىْاْلوىلْيفْسنةْ ِو
حىتِْال:َْلْإلهْإَلْهللاْماْاتفقتْوفاةْالشيخْإَلْيفْدوليت!ْ ْكثرياْا ستنيْوستمئةْفحزنْعليهْ ْالظاهرْ 

 .(6)وحضرْدفنهْ،ومحلْنعشهْ،وأجنادهْبتشييعْجنازتهْ،وخاصتهْ،وأمرْأمراءه
                                                           

 .154( وفتاوى الشيخ عز الدين بن عبد السالم ص 8/248طبقات السبكي )  (1)

 .179عبد السالم ، سلطان العلماء ص  العز بن  (2)

 .154وفتاوى شيخ اإلسالم العز ص 216الذيل على الروضتين ص  (3)

 (.13/442البداية والنهاية )  (4)

 (.5/260العبر )  (5)

 .155( وفتاوى شيخ اإلسالم ص8/245طبقات الشافعية )  (6)
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ْعمرهْاثنتانْْ دْاخُتلفْيفْعمرهْعلىْروايتني:ْإحدامها:ْأنَّ ثْوْثانونْواْلخرى:ْثًلْ،وْثانونْسنةِْو
83ْه ْجعلْعمره577ْفمنِْال:ْإنَّهْولدْسنةْْ،وهذاْاَلختًلفْراجٌعْإىلْاخلًلفْيفْوَلدتهْ،سنة
ْعمرهْاثنتانْسنة.ْوأماْماْذكرهْاملقريْز82ْه ْجعلْعمره578ْومنِْال:ْإنهْولدْسنةْْ،سنة يْمنْأنَّ

وهللاْْ،طأْمنهمأوْخْ،ولعلَّهْحتريفْمنْالنسَّاخْ،وستون؛ْفهوْخطأ؛ْْلنهْخمالفْملاْذكرهْعامَّةْاملؤرخني
ْ أعلم!ْوابجلمعْبنيْهذهْالرواَيتْأرى:ْأنَّْأِرهباْللصحَّة،ْوالصَّوابْماْذكرهْالسبكيْمنْأنَّْعمرْالعزِ 

 .ْوهللاْأعلم!.(1)ثًلٌثْوْثانونْسنة

 : ـ أقوال العلماء فيه 5

ْاملقامْ،والرَيسةْ،لقدْشهدْالعلماءِْبلْالعامةْللعزِ ْبنْعبدْالسًلمْابإلمامة علىْذلكْمواِفهْْيدلُّْْ،وعلوِ 
منها دْشهدْللشْ،وتًلمذتهْالذينْطبقتْشهرهتمْاَلفاقْ،ومؤلفاتهْ،اليتْذكرانْطرفاْا ْ،يخْعلماءْعصرهِو

 :(2)اهريْالرجال.ْوهذهْنبذةْمنْأِواهلمومشْ،ومنْجاءْبعدهمْمنْجهابذةْالعلم

 أ ـ ثناء املعاصرين له:

عبدْالسًلمْْوالر ِحلةْعنْالعز:ْابنْ،ورفيقهْيفْالسَّفرْ،ومعاصرهْ، ِْالْالعًلمةْابنْاِلاجبْصديقْالعز
 .(3)أفقهْمنْالغزايل

ِالْالعًلمة سلطانْدمشقْعنْالعز:637ْمجالْالدينْاِلصري:ْ)تْ،ْ  ه (ْشيخْاِلنفيةْيفْزمانهْخماطباْا
ْكان ْكانْينبغيْللسُّلطانْأنْيسعىْيفُْحلولهْيفْبًلدهْ،يفْاهلندْهذاْرجلْلو لتتمْْ،أوْيفْأِصىْالدنيا؛

 .(4)ويفتخرْبهْعلىْسائرْامللوكْ،وعلىْبًلدهْ،بركُتهْعليه
الْالشيخْأبوْاِلسنْالش ِو ه (ْمعاصرْالعزْميدحْجملسهْيفْالفقه:ْماْعلىْوجهْاْلرض656ْاذيل:ْ)تْ 

 .(5)جملٌسْيفْالفقهْأهبىْمنْجملسْعزْالدينْبنْعبدْالسًلم

                                                           
 .155( وفتاوى شيخ اإلسالم ص8/245طبقات الشافعية ) (1)

 .156فتاوى شيخ اإلسالم ص (2)

 (.1/315( وحسن المحاضرة )8/214طبقات الشافعية الكبرى ) (3)

 .195( والعز بن عبد السالم للزحيلي ص8/237المصدر نفسه ) (4)

 .195( والعز بن عبد السالم للزحيلي ص1/315حسن المحاضرة )  (5)
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الْاِلافظْزكيْالدينْاملنذري:ْ)تْ ِْو ْكناْنفيتِْبل656ْ  ه (ْمفيتْالشافعيةْمبصر،ْومعاصرْالعز:
ْفيه.حضورْالشيخْعزْالدين،ْوأماْبعدْحضوره؛ْفمنصبْالفتي  اْمتعنيِ 

 :  ب ـ ثناء بعض التالميذ على العزِ 

ممَّنْْ،ه (ْتلميذْالعزْعنْشيخه:ْأحُدْفقهاءْهذاْاملذهب663ِالْأبوْبكرْبنْمسديْاْلندلسي:ْ)
 .(1)ورأسْفقهاءْبلدهْ،وهذَّبْ،فرَّعْعلىْأصوله

( ِالْالشيخْشهابْالدينْأبوْشامْة وكانْأحقَّْالناس665ْْ  الشيخْ: أحدْتًلمذْة واإلمامة،ْه ْ( ابخلطابةْ،
ْالسيفْعلىْاملنرب، منْالبدع؛ْاليتْكانْاخلطباءُْيفعلوهنا،ْمنَْدقِ  وأبطلْصًلَيْْ،ذلكْوغريْوأزالْكثرياْا

 ومنعْمنهما.ْ،ونصفْشعبانْ،الرَّغائب
كانْْْ،ه (:ْتلميذْالعزْعنْشيخه702 ِْالْالقاضيْالفقيهْاْلصويلْاْلديبْاِلافظْابنْدِيقْالعيدْ)

 .(2)ابنْعبدْالسًلمْأحدْسًلطنيْالعلماء
دةٍْ لفنونْمتعدِ  ْكانْعاملَْعصرهْيفْالعلمْجامعاْا مضافاْاْ، ِْالْعزْالدينْاِلسيينْتلميذْالعزْعنْشيخه:

ينْإىلْماْهوْعليهْمنْترك  .(3)ه،ْوشهرتهْتغينْعنْاإلطنابْيفْوصفالتكلُّفْمعْالصًلبةْيفْالدِ 

: ج ـ ثناء العلماء واملنصفني  على العزِ 

ِالْالذهيبْ)ت :ْ.ْبلغْرتبةْاَلجتهاد748ْ  ْ،والورعْ،وانتهتْإليهْرئسةْاملذهبْمعْالزُّهدْ،ه (ْعنْالعزِ 
 .(4)والصًَّلبةْيفْالدينْ،والنهيْعنْاملنكرْ،واْلمرْابملعروف

الْفخرْالدينْبنْشاكرْالكتيبْ)ت :ْشيخْاإلسًلم،ْوبقيةْاْلعًلم،ْالشيخْعز764ْ ِْو ه (ْعنْالعزِ 
صْ،وبلغْرتبةْاَلجتهادْ،وبرعْيفْاملذهبْ،وأفىتْ،الدين...ْمسع..ْوتفقه..ْودرَّس ْ،دهْالطلبةْمنْالبًلدِو

َلْخيافْْ،رابملعروف،ْهناءاْعنْاملنكْوأمَّاراْاْ،ورعاْاْ،وكانْانسكاْاْ،ولهْالفتاوىْالسَّديدةْ،وخترَّجْبهْأئمة
 .(5)يفْهللاْلومةَْلئم

                                                           
 .195والعز بن عبد السالم للزحيلي ص 105تاريخ علماء بغداد ص  (1)

 .195( والعز بن عبد السالم للزحيلي ص1/315حسن المحاضرة )  (2)

 .196شذرات الذهب نقالً عن العز بن عبد السالم للزحيلي ص  (3)

 .196( العز بن عبد السالم ص5/260العبر في أخبار من غبر )  (4)

 .197( العز بن عبد السالم ص595ـ  1/594فوات الوفيات )  (5)
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الْاليافعيْاليمينْ)ت ِْو :ْسلطانْالعلماء،ْوفحلْالنجباء764  املقدَّمْيفْعصرهْعلىْْ،ه (ْعنْالعزِ 
واإليقان...ْْ،فانوالعْرْ،واإلتقانْ،،ْذوْالتحقيقواملعظَّمْيفْالبلدانْ،واملعارفحبرْالعلومْْ،سائرْاْلِران

ومرتبتهْيفْْ،َلْمنْالذينْعبارهتمْدونْدرايتهمْ،نْالذينِْيلْفيهم:ْعلمهمْأكثرْمنْتصانيفهموهوْم
 .(1)العلومْالظاهرةْمعْالسابقنيْيفْالرَّعيلْاْلول
الْالعًلمةْاتجْالدينْابنْالسبكيْ)ت :ْشيخْاإلسًلمه 771 ِْو أحدْْوْ،،ْواملسلمني(ْيفْترمجتهْللعزِ 

نكرْيفْوالنهيْعنْاملْ،القائمْابْلمرْابملعروفْ،إمامْعصرهْبًلْمدافعةْ،سلطانْالعلماءْ،اْلئمةْاْلعًلم
َلْرأىْمنْراهْْوْ،ملْيرْمثلْنفسهْ،العارفْمبقاصدهاْ،وغوامضهاْ،املطَّلعْعلىْحقائقْالشريعةْ،زمانه
اْاْ،مثله يفْاِلق ِْْ،ِعلم  ياماْا وةْجنانْ،وشجاعةْاْ،ِو  .(2)وسًلطةْلَسانْ،ِو

الْالعًلمةْالفقيهْال :ْالشيخْعز772ْشيخْمجالْالدينْعبدْالرحيمْاإلسنوي:ْ)ت ِْو ه (ْيفْترمجةْالعزِ 
ْكانْرمحهْهللاْشيخ ابملعروفامْرْ،وتًلميذْوتصانيف،ْ،،ْوزهداْاوورعاْاْ،اإلسًلمْعلماا،ْوعمًلْاْالدين... ْ،اْا

عنْاملنكر ْ،وادروكانْفيهْمعْذلكْحسنْحماضرةْابلنْويغلظْالقولْ..ْ،فمنْدوهنمْ،يهنيْامللوكْ،انهياْا
 .(3)واْلشعار

:ْعزْالدين:ْشيخْاإلسًلم.ْاإلمامْالعًلمة الْاملؤرخْالفقيهْاْلديبْالعمادْاِلنبليْعنْالعزِ  وحيدْْ، ِْو
مجعْبنيْفنونْْوْ،واْلضرابْ،وفاقْاْلِرانْ،والعربيةْ،واْلصولْ،وبرعْيفْالفقهْ،سلطانْالعلماءْ،عصره

ورحلْإليهْالطلبةْْ،وبلغْرتبةْاَلجتهادْ،ومأخذهمْ،واختًلفْالناسْ،واِلديث،ْوالفقهْ،ريالعلمْمنْالتفس
 .(4)وصنَّفْالتصانيفْاملفيدةْ،منْسائرْالبًلد

 ناء بعض املتأخرين على العز:د ـ ث

 الشيخْعبدْهللاْمصطفىْعليْالعز:ْأْ 
إمامْعصرهْبًلْْوْ،اإلسًلمْواملسلمنيْشيخْْاملعروفْبسلطانْالعلماءْ،امللقَّبْبعزْالدينْالعزيز.عبدْْْ

منْاْلعًلمْْ،وفريدْزمانهْبًلْمنازعْ،مدافع يفْاِلق ِْْ،كانْابنْعبدْالسًلمْعلماْا ابملعروفامْ،شجاعاْا ْ،راْا

                                                           
 .197( العز بن عبد السالم ص4/153الجنان ) مرأة  (1)

 .197( العز بن عبد السالم ص8/209طبقات الشافعية الكبرى )  (2)

 .197( العز بن عبد السالم ص2/84طبقات الشافعية لإلسنوي )  (3)

 .199شذرات الذهب نقالً عن العز بن عبد السالم للزحيلي ص  (4)
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يقْاِلاشية،ْحاْ،أديباْاْ،واعظاْاْ،حمدِ اثا،ْخطيباْاْ،فقيهااْأصولياْاْ،انهيااْعنْاملنكر ْ،ضرْالنادرةشاعراا،ِْر

وراْاْ،حمرتماْا  .(1)وسلطانهْ،ختشىْالسًَّلطنيْواْلمراءْصولتهْ،ِو
،ْوسكوتْأكثرْالعلماءْعنْ الْالعًلمةْمصطفىْالسباعي:ْبعدْأنْعرضْالعصرْالذيْسبقْالعزَّ  ِْو

ْالعاملْْ،اجلهرْابِلق،ْأوْمسايرةْاِلكام ْالوسطْاملضطربْنشأ ْالعامَّة؛ِْال:ْيفْهذا أوْاعتزالْاِلياة
ْعلىْْ،عزْالدينْبنْعبدْالسًلم«ْسلطانْالعلماء»العظيمْ فكانْوجودهْنسمةْمنْنسماتْالرجاءْهتبُّ

النورْْوومضةاْمنْومضاتْ،تنبعثْيفْأوساطْاملتخاذلنيْ،وعزمةاْمنْعزماتْاإلميانْ،ِلوبْاليائسني
ْالطريقْل ْاملتكرْبْ،لمدجلنيْيفْدَيجريْالظًلمتضيء ْظهور ْيلهبْهللاْبه ْ،ينوسوطااْمنْسياطْاِلقِ 

ااثرهمْوسريهتمْْ،واملتجربين الذينْهتزينْدراسْة اإلسًلْم منْأعظمْعلماْء بنْعبدْالسًلْم والظاملني.ْإنَّْالعْز

عنيفاْا  .(2)هزَّاْا
الْاْلستاذْرضوانْعليْالندوي:ْ...ْوهناكْجانٌبْلشخصيتهْاخ ْرْمشرق.ْوهوْملكتهْاْلصيلةْيف ِْو

بعضْاَلبتكار،ْوهوْمنْ راسخاا،ْشامًلا،ْعقلياا،ْدِيقاا،ْمبتكراْا فهمْالشريعة،ْوروحها،ْومقاصدهاْفهماْا
اْمنْيفْالفقهْاإلسًلميْوتطويرهْ.ْإىلْأنِْالْيفْاخلاَة:ْانتهين«ْالتقعيد»السابقنيْاْلولْيفْحركةْ

جليًلْاْ،لعزْبنْعبدْالسًلمالبحثْيفْحياةْسلطانْالعلماءْالشيخْا عاملاْا ْ،ويفيتْ،ويؤلِ فْ،يدرسْ،فرأيناْه
اضيااْعدَلاَْيكم ْعاملااْجماهدااْيوجِ هْ،ويقضيْ،ِو ْ،واْلمراءْ،كويعرتضْوينتقدْامللْوْ،ويرشدْ،وعرفناه
يتحمَّلْاْلذىْ،والعامةْعلىْالسَّواء وَلْْ،فًلْيبايلْ،واَلضطهادْ،ويتعرَّضْللخطرْ،واملشقَّةْ،وهوْيفْهذْا

ِضى...ْْوَياولْإِامتهْيفْاجملتمعْحىتْ،ويقيمْعلىْاِلق ِْْ،ويدأبْعلىْالعملْ،ويواصلْالنشاطْ،يقف
دوةْملنْبعدْ،وموجِ هْزمانهْ،وكانْبذلكْرجلْعصره  .(3)ِو

الْحممدْحسنْعبدْهللاْيفْختامْحبثهْعنْعبدْالعزيزْبنْعبدْالسًلمْابئعْامللوك:ْبعدْمعرفتناْهبذاْْ  ِْو
ْحياةْعاشهاْهذاْالرجل؛ْالذيْزلزلِْواعدْالظلمْيفْزمانهْكلِ هْندرك ميةْوجدَّدْحياةْاِلركةْالعلْ،أيَّ

ماءْاِلارةْاِلرَّةْإىلْشرايينها،ْفأعادْإليناْذكرْاملصطفنيْاْلخيارْمنْعلماءْصدرْ اإلسًلميَّة،ْوأعادْالدِ 
ادتهْاَلجتماعينيْ،اإلسًلم  .(4)ومتصوفتهْالعارفنيْ،ِو

                                                           
 (.2/73) الفتح المبين في طبقات األصوليين  (1)

 .6ـ  5العز بن عبد السالم للندوي ، تقديم مصطفى السباعي ص  (2)

 .178،  177المصدر نفسه ص  (3)

 .197من بائع الملوك ص   (4)
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 ه: ْالعزْيعرفْنفس
بلْكلِ ْهذاْالثناءْمنْاَلخرينْْ ْالعاملْ،ِو والعارفْملاْأعطاهْْ،الواثقْبربهْ،وبعدْهذاْالثناءْأيَيْثقةْالعزِ 

ْ،اجرْمنْدمشقولذلكْملاْهْ،وحرٍصْعلىْنشرهْبنيْالناسْابتغاءْمرضاةْهللاْتعاىلْ،وفقهٍْْ،هللاْمنْعلمٍْ
،ْدهْعندهمماراهتم؛ْلكيَْيظواْبوجْوورحلْيفْطريقهْإىلْمصر؛ْهرعْإليهْأمراءْاملدنَْلستضافتهْيفْإ

فجاءْْ،وهيِْلعٌةِْوية،ْومدينٌةْصغريةْ،ويفخرواْبه؛ْومنْبنيْهؤَلءْصاحبْالكركْ،ويسابقواْغريهم
ْعندهْ،سلطاهنا ْاإلِامة ْالعزَّ ْالرجالْ،وسأل ْبصراحة ْبلدكْْ،فأجابه ْثقة: ْ،لىْعلميعْصغريٌْوبكلِ 

صديْنشره  وعاصمةْاْليوبينيْيفْالقاهرة.ْ،واتبعْسريهْإىلْأرضْالكنانةْ،ِو
 وصدقْالشاعرْعندماِْال:

ْيُقاَلِْلَمنهمْالر ِْ ْمبعاينَْوص ِفهم َْرُجلُْْْْْْْْْْْجاُلَْوَعي ٌبْأن   (1)ملْيتَّصف 
  ْماِْيلْفيهْمنْشعر:

 ِالْفيهْتلميذهْابنْالطبَّاخ:
ْامرؤْجملُسكمْحبرٌْ اْْْْْْْْْْْْْْْْْوإين ِ  َلْأحسُنْالَعو َمْفأخشىْالغِر

الَْيىيْبنْعبدْالعظيمْاجلزَّارْمبدحْالشيخ،ْذكْ  رْابنْالسبكيْبيتنيْمنْذلك،ْمها:ِو

ْملَْيِسر هْسوىْابُنْعبدْالعزيزْْْْْْْْْْساَرْعبُدْالعزيزْيفْاِلكِمْسرياْا
 للورىْولفٍظْوجيزْملٍْشاْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْعم ناْحكمهْبفضٍلْبسيط

الِْاضيْأسوانْعمْ  رْبنْعبدْالعزيزْميدحهْيفْجملسه:ِو
ْبَكْالُعًلموَل ينْعزَّ ْالدِ  َامُْْْْْْْْْْْيِْعزَّ فدونِْحَذاكْمنهْاهل   فخراْا

ملَْيُكنْ  َامُْْْْْْْْْْْْْْْْملَّاْرأيناْمنكْعلماْا  يفْالدَّرسُِْلناْإنَّهِْإهل 
ْملْ ِْلَفض لَكْيفْالورىْالنَّظَّامْْنظماْاْْْْْْْْيُِطقجاوزَتْحدَّْاملدحْحىتَّ

واسعةا،ْوأعلىْذكرهْيفْاملصلحني،ْوأسكنهْْ.ْرمحهْهللاْرمحةْا(2)وهذاْفيضْمنْغيضْمماْذكرهْالعلماءْفيه
يقني،ْوالشهداء،ْوالصَّاِلني.  فسيحْجناته،ْومجعناْبهْيفْدارْاخللودْمعْاْلنبياء،ْوالصدِ 

ْوأتوُبْإليك.ْواخرْدعواان:ْْدْأنَْلْإلهْإَلْأنت،ْأستغفرَك،سبحانكْاللهمْوحبمدك،ْوأشه
ْالعاملني ْأنْاِلمدْهللْربِ 

                                                           
 .203العز بن عبد السالم، للزحيلي ص   (1)
 .158فتاوى شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم ص  (2)
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 كتب صدرت للمؤلف

ائعْوحتليلْأحداث.1ْ   ْالسريةْالنبوية:ْعرضِْو
  ْسريةْاخلليفةْاْلولْأبوْبكرْالصديقْرضيْهللاْعنه:ْشخصيتهْوعصره.2ْ
 املؤمننيْعمرْبنْاخلطابْرضيْهللاْعنه:ْشخصيتهْوعصره. ْسريةْأمري3ْْ
  ْسريةْأمريْاملؤمننيْعثمانْبنْعفانْرضيْهللاْعنه:ْشخصيتهْوعصره.4ْ
  ْسريةْأمريْاملؤمننيْعليْبنْأيبْطالبْرضيْهللاْعنه:ْشخصيتهْوعصره.5ْ
  ْسريةْأمريْاملؤمننيْاِلسنْبنْعليْبنْأيبْطالب:ْشخصيتهْوعصره.6ْ
 العثمانية:ْعواملْالنهوضْوالسقوط.ْ ْالدولة7ْ
  ْفقهْالنصرْوالتمكنيْيفْالقرانْالكرمي.8ْ
  ْاتريخْاِلركةْالسنوسيةْيفْإفريقيا.9ْ

  ْاتريخْدوليتْاملرابطنيْواملوحدينْيفْالشمالْاإلفريقي.10ْ
  ْعقيدةْاملسلمنيْيفْصفاتْربْالعاملني.11ْ
  ْالوسطيةْيفْالقرانْالكرمي.12ْ
 موية،ْعواملْاَلزدهارْوتداعياتْاَلهنيار. ْالدولةْاْل13ْ
  ْمعاويةْبنْأيبْسفيان،ْشخصيتهْوعصره.14ْ
  ْعمرْبنْعبدْالعزيز،ْشخصيتهْوعصره.15ْ
  ْخًلفةْعبدْهللاْبنْالزبري.16ْ
  ْعصرْالدولةْالزنكية.17ْ
  ْعمادْالدينْزنكي.18ْ
  ْنورْالدينْزنكي.19ْ
  ْدولةْالسًلجقة.20ْ
 الغزايلْوجهودهْيفْاإلصًلحْوالتجديد. ْاإلمام21ْْ
  ْالشيخْعبدْالقادرْاجليًلين.22ْ
  ْالشيخْعمرْاملختار.23ْ
  ْعبدْامللكْبنْمروانْوبنوه.24ْ
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  ْفكرْاخلوارجْوالشيعةْيفْميزانْأهلْالسنةْواجلماعة.25ْ
  ْحقيقةْاخلًلفْبنيْالصحابة.26ْ
  ْوسطيةْالقرانْيفْالعقائد.27ْ
 ان. ْفتنةْمقتلْعثم28ْ
  ْالسلطانْعبدْاِلميدْالثاين.29ْ
  ْدولةْاملرابطني.30ْ
  ْدولةْاملوحدين.31ْ
  ْعصرْالدولتنيْاْلمويةْوالعباسيةْوظهورْفكرْاخلوارج.32ْ
  ْالدولةْالفاطمية.33ْ
  ْحركةْالفتحْاإلسًلميْيفْالشمالْاْلفريقي.34ْ
 ميةْوحتريرْالبيتْاملقدس. ْصًلحْالدينْاْليويبْوجهودهْيفْالقضاءْعلىْالدولةْالفاط35ْ
 ،ْدروسْمستفادةْمنْاِلروبْالصليبية.)ملسو هيلع هللا ىلص( ْاسرتاتيجيةْشاملةْملناصرةْالرسول36ْْ
  ْالشيخْعزْالدينْبنْعبدْالسًلمْسلطانْالعلماء.37ْ
  ْاِلمًلتْالصليبيةْ)الرابعةْواخلامسةْوالسادسةْوالسابعة(ْواْليوبيونْبعدْصًلحْالدين.38ْ
 عواملْاَلنتشارْوتداعياتْاَلنكسار. ْاملشروعْاملغويل39ْْ
  ْسيفْالدينِْطزْومعركةْعنيْجالوتْيفْعهدْاملماليك.40ْ
  ْالشورىْيفْاإلسًلم.41ْ
  ْاإلميانْابهللْجلْجًلله.42ْ
  ْاإلميانْابليومْاآلخر.43ْ
  ْاإلميانْابلقدر.44ْ
  ْاإلميانْابلرسلْوالرساَلت.45ْ
  ْاإلميانْابملًلئكة.46ْ
 ابلقرانْوالكتبْالسماوية. ْاإلميان47ْْ
  ْالسلطانْحممدْالفاتح.48ْ
  ْاملعجزةْاخلالدة.49ْ
  ْالدولةْاِلديثةْاملسلمة،ْدعائمهاْووظائفها.50ْ
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  ْالربملانْيفْالدولةْاِلديثةْاملسلمة.51ْ
  ْالتداولْعلىْالسلطةْالتنفيذية.52ْ
  ْالشورىْفريضةْإسًلمية.53ْ
 يةْالتفكري،ْوحريةْالتعبري،ْواَلعتقادْواِلرَيتْالشخصية. ْاِلرَيتْمنْالقرانْالكرمي،ْحْر54ْ
  ْالعدالةْواملصاِلةْالوطنيةْضرورةْدينيةْوإنسانية.55ْ
  ْاملواطنةْوالوطنْيفْالدولةْاِلديثة.56ْ
  ْالعدلْيفْالتصورْاإلسًلمي.57ْ
ْكفاحْالشعبْاجلزائريْضدْاَلحتًللْالفرنسي.58ْ   
  اجلزائري. ْاْلمريْعبدْالقادر59ْْ
ْكفاحْالشعبْاجلزائريْضدْاَلحتًللْالفرنسي،ْسريةْالزعيمْعبدْاِلميدْبنْابديس60ْ  جلزءْالثاين.ا،ْ 
ْ ُْسنةْهللاْيفْاْلخذْابْلسباب.61ْ
ْكفاحْالشعبْاجلزائريْضدْاَلحتًللْالفرنسي،ْوسريةْاإلمامْحممدْالبشريْاإلبراهيمي.62ْ  ْ
ْزاء"..ْْأعًلمْالتصوفْالُسينْ"ْثانيةْأج63
ْمدرسةْإسًلميةْبعيدةْعنْاخلوارج.ْ:.ْاإلابضية64

 
ْ
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 مفكرْومؤرخْوفقيه   

ْْ
ْم1963ه /1383ْْولدْيفْمدينةْبنغازيْبليبياْعامْْْ-
انلْدرجةْاإلجازةْالعامليةْ)الليسانس(ْمنْكليةْالدعوةْوأصولْالدينْمنْْ-

ْم،ْوابلرتتيبْاْلول.1993ْْجامعةْاملدينةْاملنورةْعامْ
حصلْعلىْدرجةْاملاجستريْمنْكليةْأصولْالدينْيفْجامعةْأمْدرمانْْ-

ْم.1996ْاإلسًلميةْعامْ
ْالقرآنْفقهْالتمكنيْيفْانلْدرجةْالدكتوراهْيفْالدراساتْاإلسًلميةِْبطروحتهْ-

ْم.1999ْالكرميْمنْجامعةْأمْدرمانْاإلسًلميةْابلسودانْعامْ
اشتهرْمبؤلفاتهْواهتماماتهْيفْعلومْالقرآنْالكرميْوالفقهْوالتاريخْوالفكرْْ-

ْاإلسًلمي.ْ
ْزادتْمؤلفاتْالدكتورْالصًليبْعنْستنيْمؤلفااْأبرزها:ْْْ-

 ْائعْوحتليلْأحداث ْالسريةْالنبويةْعرضِْو
 ْْسريْاخللفاءْالراشدين
 ْالدولةْاِلديثةْاملسلمة
 .ْوسطيةْالقرآنْالكرميْيفْالعقائد
 .ةْمنْالتاريخْاإلسًلمي ْصفحاتْمشِر
 ْاتريخْكفاحْالشعبْاجلزائري
 ْْالعدالةْواملصاِلةْالوطنية

 وآخرْمؤلفاتهْ"اإلابضية.ْمدرسةْإسًلميةْبعيدةْعنْاخلوارج".
 


