بسم هللا الرحمن الرحيم
العز بن عبد السالم
حينما يشعر اإلنسان باإلحباط يتجه إلى الماضي ليعوض ما فقده في الحاضر:
أيها األخوة الكرام ،ال أعتقد أن هناك مصيبة تصيب األمة كأن يهتز المثل األعلى فيها،
اإلمام أبو حنيفة ـ رضي هللا عنه ـ رأى غالما ً صغيراً أمامه حفرة ،فقال له :إياك ياا غاالم أن تطاق  ،فقاال
ت َطق ُ
هذا الغالم :بل إياك يا إمام أن تطق  ،إني إن طق ُ
ت وحدي ،وإنك إن طق َ
ت طق َ معك العالم.
أيها األخوة الكرام ،حينما يشعر اإلنطان باإلحبا  ،وحينما يفقد المثل األعلاى ،يتجاه إلاى الماضاي ليعاو
ما فقده في الحاضر ،حدثنا عن عالم جليل مان علمااا الطالي كياي تعامال ماا القضاايا العاماة ،إناه العاز بان عباد
الطالم .
هذا اإلمام كان في غاية الب ولاة ،وهاذه الموافاي التاي وففهاا لاوال أنهاا مطا رة فاي الكتاب ،وتاواتر نقلهاا،
لقلنا :إنها من نطخ الخيال ،لكنها مكتوبة ومتواترة ،والذين كتبوهاا علمااا أجاالا ،عاصاروه ،وعاشاروه ،وعاشاوا
معه.

موقف العز بن عبد السالم من إنسان تعاون مع العدو ليمنع عن أخوته المؤمنين ما يمنع:
عندما كان العز بن عبد الطالم في دمشق ،وكان الحاكم رجاالً يقاال لاه :الملاك الصاالإ إطاماعيل ،مان بناي
أيوب ،فاولى العاز بان عباد الطاالم َخ اباة الجااما األماوي ،وبعاد هاذه الفتارة فاام هاذا الملاك بالتحاالي ماا أعاداا
المطلمين ،فحالفهم ،وطلم لهم بعا

الحصاون ،كقلعاة الشاقيي وصافد ،وبعا

المادن ،مان أجال أن يطاتعين بهام

على فتال الملك الصالإ أيوب في مصر،
تعاون ما أعداا المطلمين ليقوى بهم فينتصر على المطلمين ،إنه مطلم يطتعين بغير مطلم على فتال مطلم!
أرأياات إلااى التاااريخ كيااي يعيااد نفطااه ،فلمااا رأى العااز باان عبااد الطااالم هااذا الموفااي المااوالي ألعااداا المطاالمين لاام
ً
صريحة ،وف ا الدعاا ،وختم الخ بة بقوله:
يصبر ،فصعد المنبر ،وتكلم ،وأنكر ،وفالها
اللهم أبرم لهذه األمة أمراً رشداً ،تعز به وليك ،وتذل فيه عدوك ،ويؤمر فيه بالمعروف ،وينهى فيه عن
المنكر
ثم نزل ،وعري األمير الملك الصالإ أنه يريده ،فغضب عليه غضابا ً شاديداً ،وأمار بابعااده عان الخ اباة،
وطجنه ،وبعدما حصل الهرج والمرج ،واض رب أمر الناس أخرجه من الطجن ،ومنعه من الخ بة.
وخرج العز بن عبد الطاالم مان دمشاق مغضابا ً إلاى جهاة بيات المقادس ،وصاادي أن خارج الملاك الصاالإ
إطماعيل إلى تلك الجهة أيضا ً ،والتقى بأمراا األعداا من بيت المقدس ،فأرطل رجالً من ب انته،

وفااال لااه :اذهببإ إلببى العببز بببن عبببد السببالم ،والطفببه ،والينببه بببالكالم الحسببن ،واطلببإ منببه أن يببيتي إلببي،
ويعتذر مني ،ويعود إلى ما كان عليه ،فذهب الرجل إلى العز بن عبد الطالم
وفال له :ليس بينك وبين أن تعود إلى الخطابة وأعمالك وزيادة على ذلك ،إال أن تيتـي وتقبل يد السلطان
ال غير ،فضحك العز بن عبد الطالم ،
وفال :يا مسكين ،وهللا ما أرضى أن يقبل الملك يدي فضالً عن أن أقبل يده ،يا قوم أنا في واد ،وأنتم فبي
واد آخر ،الحمد هلل الذي عافاني مما ابتالكم به .هذا موفي،
فال له :إذاً نطجنك؟
فال :افعلوا ما بدا لكم ،فأخذوه ،وطجنوه في خيمة ،فكان يقرأ فيها القرآن ويتعبد،
هذا موفي وففه العز بن عبد الطالم من إنطان تعاون ما العدو ليمنا عن أخوته المؤمنين ما يمنا.
خروج العز بن عبد السالم إلى مصر بعد اإلفراج عنه:
أيهااا األخااوة ،وكااان الملااك الصااالإ إطااماعيل فااد عقااد اجتماع اا ً مااا بع ا

زعماااا أعااداا المطاالمين ،وكااان

اجتماعهم فريبا ً من العز بن عبد الطالم ،حيث يطمعون فرااته للقرآن،
فقال :هل تطمعون هذا الذي يقرأ؟
فالوا :نعم،
فقال متفاخراً :هذا هو أكبر علماا المطلمين طجناه ألنه اعتر

علينا في محالفتنا لكم ،وتطليمنا لكم بع

الحصون ،والقالع ،واتفافنا معكم على فتال المصريين،
فقال له ملوك األعداا :لو كان عندنا رجل بهذا اإلخالص لألمة ،وبهذه القوة ،وبهاذه الشاجاعة ،لكناا نغطال
رجليه ،ولشربنا الماا الذي غطلنا به رجليه،
فأصيب الملك بالخيبة والذل ،وكانت بداية هزيمته وفشله ،وجاات جند المصريين ،وانتصروا علياه وعلاى
من كانوا متحالفين معه ،وأُفرج عن اإلمام العز بن عبد الطالم ،وذهب إلى مصر.
خرج العز بان عباد الطاالم إلاى مصار ،واطاتقبله نجام الادين أياوب ،وأحطان اطاتقباله ،وجعلاه فاي مناصاب
ومطؤوليات كبيرة في الدولة،
وكان المتوفا أن يقول العز بن عبد الطالم :هاذه مناصاب توليتهاا ،ومان المصالحة أن أحاافل عليهاا حفالاا ً
ً
خاصة أن أيوب الملك الصالإ ماا أناه رجال عفياي
على مصالإ المطلمين ،وأال أعكر ما بيني وبين هذا الحاكم،
وشريي إال أنه كان جباراً شديد الهيبة ،حتى إنه ما كاان أحاد يطات يا أن ياتكلم فاي حضارته ،وال أن يشافا ألحاد
عنده ،وال يتكلم أمامه إال جوابا ً لطؤال ،حتى إن بع

األماراا فاي مجلطاه يقولاون :وهللا إنناا دامماا ً نقاول :ونحان

في مجلس الملك الصالإ لن نخارج مان هاذا المجلاس إال إلاى الطاجن ،فهاو رجال جباار مهياب ،وإذا طاجن إنطاانا ً

نطيه ،وال يطت يا أحد أن يكلمه فيه ،أو يذكره به ،وكان له علمة وأبهة ،وخوي وذعر في نفوس النااس ،طاواا
الخاصة منهم والعامة ،فماذا كان موفي العز بن عبد الطالم؟
فااي يااوم العيااد خاارج موكااب الطاال ان يجااوب شااوارع القاااهرة ،والناااس مصا فون علااى جوانااب ال ريااق،
والطيوي مطل ة ،واألمراا يقبلون األر

ً
ً
وأبهة ،وهنا وفي العز بن عبد الطالم،
هيبة
بين يدي الطل ان

وفال :يا أيوب ،هكذا باطمه مجارداً مان أي لقاب ،فالتفات أياوب الحااكم الجباار القاوي ليارى مان هاذا الاذي
يخا به باطمه الصريإ ،وبال مقدمات ،وبال ألقاب،
ثم فال له العز بن عبد الطالم :ما حجتك عند هللا عز وجل غداً إذا فال لك :ألم أبوماك ملاك مصار ،فأبحات
الخمور؟
فقال الطل ان :أو يحدث هذا في مصر؟
فال :نعم ،في مكان كذا وكذا حانة يبااع فيهاا الخمار ،وغيرهاا مان المنكارات ،وأنات تتقلاب فاي نعماة هاذه
المملكة،
فقال :يا طيدي أنا ما فعلت ،إنما هو من عهد أبي،
فهز العز بن عبد الطالم رأطه ،وفال :إذاً أنت من الذين يقولون :إنا وجدنا آباءنا على أمة،
فقال :ال ،أعوذ باهلل ،وأصدر أمراً باب الها فوراً ،ومنا بيا الخمور في مصر.
أحد البه طأله :يا طيدي ماذا فعلت ما الطل ان وهو في أبهته وعلمته؟
فقال :رأيته في أبهة وعلمة فخشيت أن تكبر عليه نفطه فتؤذيه ،أردت أن أعرفه فدرها،
وطأله آخر :كيي واجهت الطل ان؟
أر أمامي أحداً.
فال :يا بني اطتحضرت علمة هللا عز وجل وهيبته فلم َ

من أهم جوانإ قوة العز بن عبد السالم أنه كان أكبر من المنصإ ومن األلقاإ:
هذا الموفي ،موفي آخر يعد من أعجب مواففه رحمه هللا ،فقد كان المماليك هام الاذين يحكماون مصار فاي
عصر العز بن عبد الطالم ،فالحكومة الحقيقية كانات فاي أياديهم ،فقاد كاان ناماب الطال نة مملوكياا ً ،وكاذلك أماراا
الجيش ،والمطؤولون كلهم مماليك في األصل ،وفيهم من لم يثبات تحارره مان الارق ،وكاان العاز بان عباد الطاالم
كبير القضاة في مصر ،فكان كلما جااته رفعة فيهاا بياا ،أو شاراا ،أو نكاا  ،أو شايا آخار مان هاؤالا الممالياك
الذين لم يحرروا بعد ،أب لها،
وفال :هذا عبد مملوك ولو كان أميراً وكبيراً ،إذ البد أن يباع ،ويحرر ،بعد ذلك يصاحإ بايعهم وشاراؤهم،
أما اآلن فهم عبيد،
فغضب المماليك من هذا اإلمام ،وجاؤوا إليه ،وفالوا :ما تصنا بنا؟
فال :رددنا بيعكم،

فغضبوا أشد الغضب ،ورفعوا أمره إلى الطل ان ،فقال :هذا أمر ال يعنيه،
فلما طما العز بن عبد الطالم هذه الكلمة فام ،وعزل نفطه من القضاا.
لقد كان من أهم جوانب فوة العز بن عبد الطالم أنه كان أكبر من المنصب ،وأكبر من الوليفة ،وأكبر مان
األطماا ،وأكبر من األلقاب ،لذلك ما كان يت لا إليها ،أو يطتمد فوته منها ،إنما يطتمد فوته من إيماناه بااهلل ،ومان
وففته إلى جانب األمر بالمعروي والنهي عن المنكر ،والصدع بكلمة الحق ،ثم من األمة من أع ته ثقتها.
من هاإ هللا هابه كل شيء ومن لم يهإ هللا أهابه هللا من كل شيء:
لذلك أصبإ العز بن عبد الطالم في حياتهم وفي فلوبهم ،هو تاج الزمان ،ودرته ،وأصابإ هاو أعلام عاالم
وداعية وإمام في العالم اإلطاالمي فاي وفتاه ،فلاذلك عازل نفطاه عان القضااا ،إذ كال أماور المطالمين تادخل تحات
تصري القاضي ،وهو ال يحكم فيها إال بحكم هللا ورطوله،
ثم فام العز بتصري آخر مشابه ،وهو أناه جماا متاعاه ،وأثااث بيتاه ،واشاترى دابتاين ،وضاا متاعاه علاى
واحدة ،وأركب زوجته و فلاه علاى واحادة ،ومشاى بهاذا الموكاب البطاي المتواضاا يرياد أن يخارج مان مصار،
ويرجا إلى بلده الشام ،ولكن األمة كلها خرجت وراا العز بن عبد الطالم ،حتى ذكر المؤرخون أنه خارج ورااه
العلماا والصالحون والعبّاد والرجال والنطااا واأل فاال ،حتاى الاذين ال يؤباه لهام ،هكاذا تقاول الرواياة ،أي عاماة
الناس خرجوا وراا العز بن عبد الطالم في موكب مهيب رهيب ،ثم ذهب بع

الناس إلى الطل ان ،وفالوا له:

من بقي لك تحكمه إذا خرج العز بن عبد الطالم؟
وخرجت األمة كلها ورااه وما بقي لك أحد؟ متى را هؤالا ذهب ملكك،
فأطرع الملك الصالإ أيوب للعاز ،وركا

يادرك هاذا الموكاب ،ويطترضايه ،ويقاول لاه :ارجاا ،و لاك ماا

تريد،
فال :ال أرجا أبداً إال إذا وافقتني على ما لبت من بيا هؤالا المماليك،
فال :لك ما تريد ،افعل ما تشاا.
رجا العز بن عبد الطالم ،وبدأ المماليك يحاولون اطترضااه إذ كيي يباعون بالمزاد العلني ،وهم أماراا،
فأرطل إليه نامب الطل نة ،وكان من المماليك فاطتجلبه بالمال فة فلم يجد معه هذا األطلوب ،فافتر بعضاهم فتال
العز بن عبد الطالم ،فذهب نامبه ،ومعه مجموعة من األمراا ،ثم رق باب العز بن عبد الطالم ،وكانت طايوفهم
مطل ًة يريدون أن يقتلوه ،فخرج ولد العز بن عبد الطالم  ،واطمه عباد الل ياي ،فارأى موففاا ً مخيفااً ،فرجاا إلاى
والده،
وفال :يا والدي ان ُج بنفطك ،الموت الموت،
فال :ما الخبر؟
فال :كيت وكيت،

فقال العز بن عبد الطالم لولده :يا ولدي وهللا إن أباك ألحقر وأفل من أن يقتل في طبيل هللا،
أي هل تصإ لي هذه؟ أتمنى،
ثاام خاارج مطاارعا ً إلااى نامااب الطاال نة ،فلمااا رآه نامااب الطاال نة يبطاات أ رافااه ،وتجمااد ،وأصااابته حالااة ماان
الذعر والرعب ،وأصبإ يض رب ،وطق الطيي من يده ،واصفر وجهه ،وطكت فليالً ،ثم بكى،
فال :يا طيدي ماذا تفعل؟
فقال العز :أنادي عليكم ،وأبيعكم في المزاد،
فال :تقب

الثمن؟

فال :نعم،
فال :أين تضعه؟
فال :في مصالإ المطلمين العامة،
ف لب منه الدعاا ،وبكى بين يديه ،وانصري ،وفعالً فعلها العز بن عبد الطالم رحمه هللا ،وجماا هاؤالا،
وأعلن عنهم ،وبدأ يبيعهم ،وكان ال يبيا الواحد منهم إال بعدما يوصله إلى أعلاى األطاعار ،إنماا يرياد أن يزيال ماا
في نفوطهم من كبرياا ،فكان ينادي على الواحاد باالمزاد العلناي ،وفاد حكام مجموعاة مان العلمااا والماؤرخين أن
هذه الوافعة لم يحدث لها مثيل في تاريخ البشرية.
من هاب هللا هابه كل شيا ،ومن لم يهب هللا أهابه هللا من كل شيا.
طاعة هللا عز وجل والزهد في الدنيا أساس الفالح و النجاح:
من مواففه أيضا ً أن بع

تالمذته أتوه في يوم من األيام فقالوا :إنه في مكان كذا فام فالن ـ أمير كبيار فاي

دولة المماليك يدعى فخر الدين ـ ببناا بلخاناة ،أي مكاان للغنااا ،والارفص ،والموطايقا ،كاان هاذا المكاان بقارب
أحد المطاجد ،و عندما تأكد العز بن عبد الطالم من صاحة هاذا الخبار جماا أوالده وبعا

تالمذتاه ،و ذهاب إلاى

المكان وفعل ما فعل.
أيها األخوة الكرام ،على كل القضية تاريخياة محضاة ،وأناا نقلاتكم إلاى التااريخ كماا نقلاتكم مارة إلاى طايدنا
عمر ،وكما نقلتكم إلى طيدنا صال الدين األيوبي الذي فتإ القادس ،وكياي صاعد الخ ياب المنبار ،وفاال الخ باة
الشهيرة التي تهتاز لهاا الرماال الباي

 ،علاى كال هاؤالا مثال علياا ،هكاذا كاان الادين عليماا ً وكاان رجالاه أشاداا

وكانت لهم الكلمة األولى ،واألخيرة ،والب ولة يمكن أن تكون في كل زمان.
أيها األخوة ،األصل اعة هللا عز وجل والزهد في الدنيا،
فلما طمل اإلمام الحطن البصري:ب َم نلت هذا المقام؟ فال:
باستغنائي عن دنيا الناس ،و حاجتهم إلى علمي،

فكيي إذا كان العكس إذا اطتغنى الناس عن علم العالم ،و احتاج العالم إلى دنياهم ،عندمذ طاق ت مكانتاه و
هيبته ،و أصبإ بوفا ً ينفخ فيه كما يشاا الذي ينفخ.
هااذه نبااذة عاان موافااي هااذا العااالم الجلياال ،حاادثت حالااة فااي دمشااق أن أطااعار البطاااتين انخفضاات انخفاضاا ً
شديداً ،حتى أصبحت هذه البطاتين تباع بأطعار زهيدة ،فجاات زوجة العز له ،و فد جمعت مصاغا ً لها ،وأع تاه
لزوجها ،وفالت له :اشتر لنا بطتانا ً نص اي فياه ،فأخاذ العاز الحلاي والمصاا  ،وباعاه ،ثام وجاد النااس محتااجين
فتصدق به ،ثم رجا إلى البيت
فقالت له زوجته :هل اشتريت لنا بطتانا ً؟
فال :نعم اشتريت لك بطتانا ً ،ولكن في الجنة ،فقد رأيت الناس محتاجين،
تصور اآلن زوجة تع ي زوجها ماالً ليشتري لهاا بيتاا ً فاي المصايي ،ثام يدفعاه صادفة ويناام مرتاا الباال
ليلتها؟
فالت له :جزاك هللا خيراً،
هكذا كانت امرأته.

امتثال الناس ألوامر العز بن عبد السالم لهيبته و دفاعه عن دينه:
لما أراد حاكم مصر أن يقاتل التتار رأى أن أموال خزينته ال تكفي ،ورأى أن يأخذ أمواالً من الناس فجماا
العلماا ،و فال لهام :ماا رأيكام نرياد أن نأخاذ مان النااس أماواالً نطاتعين بهاا فاي تجهياز الجايش و الطاال  ،و دفاا
رواتب الجند ،و ما أشبه ذلك من المصالإ التي البد منها ،ونحن نواجه عدواً اجتا بالد العراق والشام ،ووصال
إلينا ،وال يوجد في الخزينة ما يكفي،
فقال له العز بن عبد الطالم :إذا أحضرت ما عندك وعند حريماك ،وأحضار األماراا ماا عنادهم مان الحلاي
الحرام وضربته طكة ونقداً ،وفرفته في الجيش ،و لم يقم بكفايتهم في ذلك عندمذ ن لب القر

من الناس،

وكان الشيخ له علمة عندهم وهيبة حيث ال يطت يعون مخالفته ،وامتثلوا أمره ،وانتصروا.
في التاريخ اإلطالمي ،أيها األخوة ،مثل عليا فال أفل مان أن نترطام خ اهاا ،وفاد يكاون هاذا فاي كال مكاان
وزمان ،ومن فضل هلل عز وجل أنه ال بد في األمة من علماا صادفين مخلصين ،علماا ربانيين ،هؤالا يادافعون
عن هذا الدين.
أيها األخوة ،غضب عليه بع

الحكام فعزله ،وكان مفتي مصر هو اإلمام عبد العليم المنذري ،فلما جااا

العز بن عبد الطالم فال اإلمام المنذري :كنت أفتي ،ولم يكن اإلماام العاز موجاوداً ،أماا اآلن فاان منصاب اإلفتااا
له ،وال أتمطك به،
ير أن هذا اإلنطان نافطه ،وخ ي األضواا منه ،و لم يكن هناك عداوة حرفة بينهم ،بال كاان التعااون
و لم َ
كبيراً.

أيها األخوة الكارام ،الحاديث عان هاذا العاالم الجليال يبادو غريباا ً لكان هللا طابحانه وتعاالى يؤياد بنصاره مان
يشاا.
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