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 ..أرل نفسي تقف حائرة أماـ عظيم صنعك 
 ..كأرل مداد قلمي يعجز عن كصف فضلك 

 .. خّب ا٤بعْب .. ما فػتئتى منذ أف شببتي عن الطوؽ 
 .. كخّب األنيس 
 ..كخّب الصديق 

 ..كالدم 
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 ..يا صاحب القلب الكبّب 
 ..بأف أىديك باكورة إنتاجي العلمٌي .. ىنا أشريؼ 

 ..عٌلي أرٌد لك ُّا قطرة من ٕبارؾ الٍب جدتى ُّا علٌي 
 

 .. ابنتك 
 زلفى                                                                                            
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 شكر وتقدير

 
 لوالدٌم الكرٲبْب موصوؿه  إٛباـ ىذه الرسالة ، مث الشكري أشكر اهلل تعاىل على ما يٌسره يل من 

،  اللذاف مل يألوا جهدان يف توجيهي كتشجيعي على طلب العلم ، كالدعاء الدائم يل بالتوفيق كالسداد
 .يبارؾ يف عمرٮبا كيوفقهما إىل ما ٰبب كيرضى  أسأؿ اهلل العلي العظيم أف

، ككاف يل كقف إىل جانيب  الذمك  زبّب عبد ا٢بميد كيلدكتور الكرفيق دريب زكجي كالشكر ا١بزيل ل
 .خّب ا٤بعْب كا٤بشٌجع رغم كثرة األعماؿ كا٤بشاغل ا٤بنوطة بو 

امعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية الٍب أتاحت يل فرصة مواصلة الدراسات ج كما أشكر
 .العليا ٗبرحلة ا٤باجستّب

على رسالٍب  بن عبد اهلل ا٢ببس ا٤بشرؼً الدكتور سليماف فضيلة أخص بالشكر كالتقدير ك 
ـى  العلمي   الذم مل يبخل علٌي بتوجيهاتو ، كمنحِب من كقتو الثمْب الكثّب ، ككاف نًعم ا٤بشرؼي   أيا

، كقد استفدت الكثّب من علمو علمو كخلقو سفرم إىل ا٣بارج مع زكجي كبعد عوديت إىل ا٤بملكة 
كالشكر ١بميع مىن أعانِب با٢بصوؿ على بعض . ذه ا٤برحلة النبيل الكرَل يل طواؿ رحلٍب العلميةيف ى

 .ا٤براجع ، كعلى كل مساعدة قيٌدمت يل من أجل إخراج ىذه الدراسة على النحو ا٤بطلوب 
الدكتور سعد ا١بريد كالدكتور علي األٞبد على تكٌرمهما : كال يفوتِب أف أشكر األستاذين الفاضلْب

ة ، كبذ٥بما ا١بهد الكبّب ٣بدمة العلم كأىلو ، كال شك أنِب كموافقتهما على مناقشة ىذه الرسال
 .سأستفيد كثّبا من توجيهاهتما كإرشاداهتما الكرٲبة 

كأف ٯبعلنا ىداة  أسأؿ اهلل العلي العظيم أف يبارؾ عملي ىذا ، كٯبعلو خالصان لوجهو الكرَل ،
هلل على سيدنا ٧بمد كعلى آلو كصلى ا متدين غّب ضالْب كال ميضلْب إنو كيٌل ذلك كالقادر عليو ،

 .كصحبو كسلم
 

 



4 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 المقـدمـة
إف ا٢بمد هلل ٫بمده ، ك نستعينو ، كنستغفره ، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا ، كمن سيئات  

أف ال إلو إال اهلل كحده ال  أعمالنا ، من يهده اهلل فبل مضل لو ، كمن يضلل فبل ىادم لو ، كأشهد
 .شريك لو ، كأ شهد أف ٧بمدان عبديه ك رسوليو 

)) :قاؿ تعاىل                            ))(ُ) 

: )كقاؿ تعاىل                         

                                

    ) (ِ)     

: )كقاؿ جٌل كعزٌ                          

                               ) (ّ) 
 :أما بعد 

فقد خلق اهلل تعاىل عباده مفطورين على حب ا٣بّب ، مٌيالْب إىل سلوؾ الرشد، كلكن 
فأرسل اهلل . عليهم ، كاألىواء تىنازىعىٍتهم ، فضٌلوا طريق ا٢بق ، كتاىوا يف ظلمات ا١بهلاال٫براؼ طرأ 

 .رسلو مبشرين كمنذرين ، داعْب إىل صراط اهلل القوَل ، ميٍرًشدين العباد إىل ا٥بدل كالرشاد 
الة ، كأمتَّ كقد ختم اهلل الرساالًت السماكيةى برسالة اإلسبلـ ، فأكمل صلى اهلل عليو كسلم الرس    

كقد ٞبل لواء الدعوة من بعده رجاؿ أىٍكفاء ساركا . اهلل النعمة ، كرضي لنا ىذا الدين منهجان قوٲبان 

                                                

 .سورة آؿ عمراف -َُِاآلية (ُ)
  .سورة النساء -ُاآلية  (ِ)
 حزابسورة األ - ُٕ-َٕاآليات (ّ)
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على دربو ، كاقتفىوا أثره ، ففتحوا الببلد ، كنشركا الدين، كصٌححوا ا٤بعتقدات ، كاضعْب نيٍصبى 
 .ليعمَّ ا٣بّبي كالفضيلة أعينهم حقيقة ىامة كىي كجوب ٞبل مشعل ا٥بداية يف ىذه األمة 

كلقد كاف ألكلئك الرجاؿ األفذاذ عرب التاريخ مناىجهم الفريدة ، كأساليبهم ا٤بتميزة يف 
 .الدعوة إىل اهلل ، كالتصدٍّم ٤با يواجهونو من عقبات كمشكبلت يف ىذا الطريق 

كسىرٍبً ما مٌرت كال ٱبفى على أحد أٮبية دراسة مسّبة الدعوة إىل اهلل عرب التاريخ اإلسبلمي ، 
بو من ازدىار ، كما كاجهتو من عقبات كعوائق ، كالعناية ُّذه الدراسة ٙبٌقق رصيدان طيبان من ا٣بربة 

 . كسعة األفق ، كاإلفادًة من التجارب الٍب مٌرت برجاؿ الدعوة كاحملتسبْب 
عقبات ، كنىٍشًر كٯبدر بالدعاة اليـو أف يىطَّلعوا على ٘بارًب مىٍن سبقهم من الدعاة لتذليل ال

 .معامل الدعوة الٍب عزموا على إرسائها مع مدعٌويهم 
 

 :تعريف مصطلحات البحث 
 :يف ىذا البحث عدة مصطلحات ٙبتاج إىل إيضاح من أٮبها 

 الدكلة  –عهد  –اإلسبلـ  –الدعوة 
 

 الدعوة : أوالً 
 :التعريف اللغوي للدعوة -ٔ

الطلب : ك٥با معاف متعددة كلها تدكر حوؿ. دعا ، يدعو ، دعوة : مصدر للفعل الثبلثي 
  (ُ)كالسؤاؿ كالنداء كالتجمع كالدعاء كاالستمالة كاالستغاثة

 

 :التعريف االصطالحي للدعوة  -ٕ
 :للدعوة يف االصطبلح معنياف 

 اإلسبلـ الذم ىو موضوع الدعوة: ا٤بعُب األكؿ 
  (ِ)كا٣بلوص من الشرؾفالدعوة ىي االستسبلـ هلل بالتوحيد ، كاالنقياد لو بالطاعة ، 

                                                

  ِٕٓ/ ُْ -( دعا)مادة -ابن منظور  –لساف العرب (ُ)
 ٖ -اإلماـ ٧بمد بن عبد الوىاب -تهاثبلثة األصوؿ كأدل(ِ)
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 . عملية نىٍشًر اإلسبلـ كتبليغو للناس: ا٤بعُب الثاٍل 
نىٍشري اإلسبلـ كتبليغ أحكامو فهي تبليغ اإلسبلـ للناس ، كتعليمو إياىم ، كتطبيقو يف فالدعوة ىي 
 .(ُ)كاقع ا٢بياة

 .كا٤بعُب ا٤براد يف ىذا البحث ىو النشر كالببلغ 
 

 :اإلسالم : ثانياً 
 كًإظهار ا٣بضوع ظهارإ الشريعة من اإًلٍسبلـي ، ك  االنقياد: لغةن  كاالٍسًتٍسبلـ بلـي إًلسٍ ا -ُ

  (ِ)صلى اهلل عليو كسلم النيب بو أىتى ما كالتزاـ الشريعة
 :اإلسبلـ اصطبلحان  -ِ

ىو ٦بموع ما أنزلو اهلل تعاىل على رسولو ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم من أحكاـ العقيدة كاألخبلؽ 
 (ّ)كا٤بعامبلت يف القرآف كالسنة كقد أمره بتبليغها إىل الناسكالعبادات 

كقد جاء تعريف اإلسبلـ يف حديث جربيل عليو السبلـ ، فقد جاء ُّيئة أعرايب يسأؿ رسوؿى اهلل 
فأخربٍل عن : )جاء يف ا٢بديث . صلى اهلل عليو كسلم لييسمع ا٢باضرين ، كيتعلَّموا أمور دينهم 

بلـ أف تشهد أف ال إلو إال اهلل كأف ٧بمدان رسوؿ اهلل كتقيم الصبلة كتؤيت الزكاة اإلس: )فقاؿ( اإلسبلـ 
  (ْ)(كٙبج البيت إف استطعت إليو سبيبلن 

 
 :العهد : ثالثاً 
  (ٓ)زماهنا ككقتها الذم كانت فيو: الزماف ، كعهدي دكلًة كذا : العهد 

 
 

                                                

 ُٕ -أبو الفتح البيانوٍل/د – علم الدعوة ا٤بدخل إىل(ُ)
 ِٖٗ/ُِ -(سلم)مادة  -لساف العرب (ِ)
 ُُ-عبد الكرَل زيداف-أصوؿ الدعوة(ّ)
  ٗٓبرقم  ُّْ/ ُ – بياف اإلٲباف كاإلسبلـ كاإلحساف: ، باب اإلٲباف :يف كتابركاه مسلم (ْ)
  َِّ/ ُ -(عهد)مادة  -وس احمليط ، القام ُّٓ/  ّ -( عهد ) مادة  -لساف العرب (ٓ)
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 :الدولة : رابعاً 
  (ُ)معْب ا٢بدكد مستقلوف كفق نظاـ خاصىي ٝبع من الناس مستقركف يف إقليم 

كمن خبلؿ ما تقدـ يتبْب أنِب سأتناكؿ يف ٕبثي ما يتعلق ٔبذب الناس إىل اإلسبلـ كتقوَل سلوكهم 
 .كىٍفقى ىديو القوَل يف زماف الدكلة األيوبية

  
 :أىمية الموضوع

تعد  ا٤بٌدة الٍب عاشها ا٤بسلموف يف ظل الدكلة األيوبية مهمة ، عىزَّ فيها ا٤بسلم كدكلة اإلسبلـ     
يعجب  -رٞبو اهلل-كمن يطٌلع على حاؿ األمة قبل زمن صبلح الدين األيويب . كأعِب الدكلة األيوبية 

كمن ىنا فإٌف . ا٤ببتدعة  ٢با٥با كما أصاُّا من التمٌزؽ كا٥بواف كغلبة أىل الصليب عليها كىيمنة
الكشف عن جهود ىذا ا٤بلك الصاٌف كملوؾ ىذه الدكلة يف الدعوة إىل اهلل كاالحتفاًء ٗبذىب أىل 
السنة أمر ضركرم ، السيما أف الدارسْب القدماء كاحملدثْب قد أٝبعوا على أفَّ صبلح الدين األيويب 

الدكلة ا٤بسلمة ، كقىٍمع ا٤ببتدعة ، كالوقوؼ أماـ  ٍقلةن كبّبةن يف عزٍّ قد أحدث يف عصره نػي  -رٞبو اهلل–
 .الزحف الصلييب ، كرعاية العلم كأىلو كرفع شأهنم 

كالدراسة العلمية من جانب الدعوة كقضاياىا ستكشف عن أبعاد ما متَّ إحكامو كبناؤه يف ىذا     
 .العصر، كىو ما ستتٌم دراستو بإذف اهلل 

 
 : أسباب اختيار الموضوع 

 :كلعل من أىم ىذه األسباب ما يلي .تتعٌدد أسباب اختيار ىذا ا٤بوضوع     
أٮبية التعرؼ على تاريخ الدعوة ، ٤با تنضوم ٙبت ىذه ا٤بعرفة من استخبلص الدركس كالعرب  -ُ

 .الدعوية للحاضر 

 .ندرة تناكؿ الدراسات السابقة للجوانب الدعوية يف ىذا ا٤بوضوع  -ِ

                                                

 إشراؼ ابراىيم مصطفى كزمبلؤه ب: بإخراجو، قاـ  –الصادر عن ٦بمع اللغة العربية  ا٤بعجم الوسيط(ُ)
 . َّْ/ُ -ىاركفعبد السبلـ 
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ود الدعوية الٍب بذ٥با ا٤بلوؾ كالدعاة زمن العهد األيويب ، كتقوَل ىذه ا١بهود التعٌرؼ على ا١به -ّ
 .كفق ضوابط علم الدعوة

قد يواجو بعض الدعاة عددان من العقبات يف طريق الدعوة ، فيصاب با٤بلل كالكسل ، كيفَب عن  -ْ
أصحابو بفيضو من خدمة ىذا الدين ، فلعل ىذه الدراسة تقدـ أ٭بوذجان رائعان ١بيلو جادت نفوس 

ا١بهود الٍب عٌززت الدعوة اإلسبلمية كأعلت من شأهنا ، على الرغم من ا٤بصاعب ا١بٌمة الٍب 
يطٌلع على ذلك ستيشحذ ٮبتو ، كتنشط عزٲبتو ، بغيةى ٧باكاة . كاجهوىا يف سبيل ىذا الدين

كا٤ب
 .رجاالت ىذا العصر كاالقتداء ُّم

ن جانب ا٤بخالفْب يف العقيدة ، كبياف ماقاـ بو كالة بياف التحديات الٍب كاجهت الدعاة م -ٓ
 .األمور من نشرو ٤بذىب السنة 

 .التعرؼ على جهود أبرز  الدعاة كاحملتسبْب يف ىذا العصر  -ٔ 
 .الرد على الشبهات الٍب تيثار حوؿ رجاالت ىذا العصر -ٕ 
 

 :أىداف الموضوع 
 .اإلسبلمية يف الدكلة األيوبية التعرؼ على السمات كا٤براحل الٍب مٌرت ُّا الدعوة -ٔ

الوقوؼ على ٘بربة الدعاة كاحملتسبْب يف العصر األيويب كدكرىم يف مواجهة البدع  -ٕ
 .كا٤بنكرات، كنشر الدعوة ، كتقوَل جهودىم يف ضوء الكتاب كالسنة

 العصر ٣بدمة علـو السنة ا٤بتعددةؼ على ا١بهود العلمية كالدعوية ا٤ببذكلة يف ىذا التعر   -ٖ

 الداعية ا٤بعاصر ٗبرحلة تارٱبية مهمة من مراحل التاريخ اإلسبلمي ، ظهر فيها عٌز تبصّب -ٗ
 .ا٤بؤمنْب ، كٛبكنوا من قهر الطوائف ا٤بعادية ا٤بختلفة 
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 :تساؤالت البحث
 

ٌثل اإلجابة عن     ، ها أىداؼ الدراسةيسعى ىذا البحث إىل اإلجابة عن ٦بموعة من التساؤالت ، ٛبي
 :التساؤالت ىي كىذه 
 ما السمات كا٤براحل الٍب مرت ُّا الدعوة اإلسبلمية يف عهد الدكلة األيوبية؟ -ُ

 ما موضوعات الدعوة يف عهد الدكلة األيوبية ؟ -ِ

 ما أصناؼ الدعاة ، كما أصناؼ ا٤بدعوين يف عهد الدكلة األيوبية ؟ -ّ

 ما الوسائل كاألساليب كا٤بيادين الدعوية الٍب استيخدمت يف عهد الدكلة األيوبية ؟  -ْ

ما ا٤بعوقات الٍب كاجهت الدعوة كالدعاة يف ىذه ا٤بدة ، كما األساليب الٍب ات بعت للتغلب  -ٓ
 عليها ؟

يف  ما نتائج الدعوة اإلسبلمية يف الدكلة األيوبية؟ كما العوامل الٍب ساعدت يف ٪باح الدعوة -ٔ
 تلك الدكلة ؟

 ما أكجو االستفادة من الدعوة يف عهد الدكلة األيوبية يف العصر ا٢باضر؟ -ٕ

 
 :الدراسات السابقة 

 
-ْٔٓ)مل أقف على دراسة علمية ٚبصصت بدراسة ا١بانب الدعوم يف زمن الدكلة األيوبية     
 :، كما كقفتي عليو ىو( ىػ ْٖٔ

أو عن صالح الدين األيوبي ، ولكن من زاوية رسائل علمية تحدثت عن الدولة األيوبية ، 
 : محددة ، َعيَّنها الباحث تبعاً لتخصصو كما سيتضح معنا ، ومن ىذه الرسائل 

دكر الفقهاء كالعلماء ا٤بسلمْب يف الشرؽ األدٌل يف ا١بهاد ضد الصليبيْب خبلؿ ا٢بركة ) -أ    
   (ُ) (الصليبية

                                                

آسيا سليماف نقلي ، رسالة مقدمة للحصوؿ على درجة الدكتوراه يف قسم التاريخ ، كلية الَببية للبنات ، الرياض ، : الطالبة  (ُ)
 . ىػُُُْعاـ 
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كقد قٌسمت الطالبة ٕبثها تقسيمان زمنيان كموضوعيان معان مراعيةن فيو التسلسل الزمِب لؤلحداث     
كالوقائع ، مع إبراز دكر الفقهاء كالعلماء ٘باه كل حدثو من ىذه األحداث تبعان ٤بوقعو الزمِب يف 

 .التسلسل التارٱبي للبحث 
ا١بهاد اإلسبلمي : )، جاء عنواف الفصل األكؿ كٰبتوم البحث على مقدمة كأربعة فصوؿ كخاٛبة     

 لى أكضاع العامل اإلسبلمي كالنصراٍلكفيو ألقت الباحثة نظرة ع( ضد الصليبيْب إبٌاف ا٢بركة الصليبية
كموقف قبيل كصوؿ ا٢بملة الصليبية األكىل إىل الشرؽ ، مث تقد ـ ىذه ا٢بملة إىل ببلد الشاـ ، 

من ا١بهاد اإلسبلمي ضد الصليبيْب ، مث ألقت ا٤بزيد من الضوء على ية ا٣ببلفتْب العباسية كالعبيد
جهاد الركَّاد األكائل للوحدة اإلسبلمية منذ كصوؿ الصليبيْب الشاـ ، كحٌب هناية األسرة الزنكية ، مث 
استعرضت جهاد األيوبيْب ضد الصليبيْب ، مث انتقلت إىل ا١بهاد اإلسبلمي يف عهد سبلطْب 

 .ىػ َٗٔىػ حٌب سنة ْٖٔاية ا٢بركة الصليبية من سنة ا٤بماليك حٌب هن
دكر الفقهاء كالعلماء يف ا١بهاد ضد الصليبيْب منذ كصوؿ : ) أما الفصل الثاٍل فجاء عنوانو     

 كقد تناكلت الباحثة ( ا٢بملة الصليبية األكىل إىل الشاـ حٌب موقعة حطْب 
لييب ، كدكرىم يف إثارة ٞباسة ا٤بسلمْب للجهاد ، مث فيو استنكار العلماء كالفقهاء ا٤بسلمْب للغزك الص

موقفهم من ٙبالف بعض ا٢بكاـ ا٤بسلمْب مع الصليبيْب ، باإلضافة إىل مواقفهم من تعاطف بعض 
عماد الدين زنكي ك : ا٢بكاـ ا٤بسلمْب مع طائفة اإل٠باعيلية ، كدكرىم البارز يف زمن حكم كلو من 

 .يػويب نور الدين ٧بمود كصبلح الدين األ
جهود العلماء كالفقهاء يف ا١بهاد ضد الصليبيْب حٌب هناية : )أما الفصل الثالث فقد جاء عنوانو     

كقد ٙبدثت فيو عن اشَباؾ الفقهاء كالعلماء يف ا١بهاد ضد الصليبيْب ( ىػَٗٔا٢بركة الصليبية عاـ 
ْب ، مث دكرىم يف القضاء بعد معركة حطْب ، كدكرىم يف بيت ا٤بقدس بعد اسَبدادىا من الصليبي

على فتور حركة ا١بهاد بعد اسَبداد بيت ا٤بقدس، مث درست عبلقتهم بأبناء البيت األيويب بعد كفاة 
صبلح الدين ، مث ناقشت موقف ا٤بلك الكامل من ا٢بملة الصليبية السادسة ، كاستنكار العلماء 

ث عن جهود العلماء كالفقهاء يف كالفقهاء لتسليمو بيت ا٤بقدس للصليبيْب ، مث انتقلت للحدي
 .العصر ا٤بملوكي ضد الصليبيْب 

موازنة بْب دكر الفقهاء كالعلماء ا٤بسلمْب يف الشرؽ األدٌل : )أما الفصل الرابع فكاف بعنواف     
كقد فىصَّلت ( اإلسبلمي كرجاؿ الدين ا٤بسيحي يف الغرب األكركيب كببلد الشاـ أثناء ا٢بركب الصليبية
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 ا٤بسلمْب كموقف رجاؿ الدين النصراٍل ىذا الفصل عن موقف كلو من الفقهاء كالعلماء الباحثة يف
 من ا٢بمبلت الصليبية كتطور أحداثها

إبراز دكر العلماء كالفقهاء ا٤بسلمْب يف : كُّذا ٬بليص إىل أٌف الباحثة ىدفت من رسالتها إىل 
أثّب الكبّب كا٣بطّب يف ا٢بياة العامة يف لو الت فميادين ا١بهاد ضد الصليبيْب ، ذلك الدكر الذم كا

 .اَّتمع اإلسبلمي آنذاؾ ، إذ شاركوا مشاركةن إٯبابيةن فػىعَّالة يف ذلك ا١بهاد العظيم 
كمن  –تبعان لتخصصها–كلقد هنجت الباحثة يف ٝبىًٍعها للمعلومات كعىٍرًضها ٥با ا٤بنهج التارٱبي      

ي ، دكف تفصيل للمسػائل الدعوية من مناىج ككسائل زاكية ٧بددة كىي ميادين ا١بهاد اإلسبلم
من ىذه الرسالة  تدعليو يف علم الدعوة ، إال أنِب استفكأساليب كمعوقات ، كغّبىا ٩با ىو متفقه 

يف التمهيد التارٱبي لرسالٍب ، كيف إرشادم إىل ا٤بصادر التارٱبية الٍب نيًثرٍت يف بطوهنا قضايا الدعوة ؛ 
 .ها التوظيف الدعوم ا٤بناسب  ألستنبطها كأيكظٍّفى 

ختلف تناكيل لؤلحداث التارٱبية عن تناكؿ الباحثة اختبلفان جذريان ، فهي كبناءن على ىذا ا    
رسالٍب   تعا١بصارىا على قضايا ا١بهاد، بينما تػىنىاكلىٍتها من منظور تارٱبي ٕبت ، عبلكةن على اقت
استنباطية ُّدؼ إبراز كلٍّ ما  ةا٤بتتابعة معا١بةن ٙبليلي قضايا الدعوة ا٤بختلفة يف أزماف العهد األيويب

 . يتعلق ُّذا العلم كقضاياه الرئيسة 
 

    (ُ) (اإلقطاع ا٢بريب يف العصر األيويب ) -ب    
كقد قاـ الباحث بتقسيم رسالتو إىل أربعة فصوؿ ، ٙبدث يف الفصل األكؿ عن األصوؿ التارٱبية     

لنظاـ اإلقطاع ا٢بريب ، عرض فيو بدايةن ما عيرؼ يف اإلسبلـ من اإلقطاع يف عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل 
من مث اإلقطاع يف عليو كسلم ، مث يف عهد ا٣بلفاء الراشدين ، مث يف عهد األمويْب من بعدىم ، ك 

العصر العباسي ، مث انتقل يف ا٢بديث بعد ذلك عن اإلقطاع يف الدكيبلت الٍب قامت يف فَبة الحقة 
من عهد الدكلة العباسية كالٍب بدأت ببِب بويو ، مث السبلجقة من بعدىم ، كعرض من بعد ذلك 

                                                

الطالب طبلؿ العصيمي ، رسالة مقدمة لنيل درجة ا٤باجستّب يف ا٢بضارة اإلسبلمية ، جامعة أـ القرل ، مكة ا٤بكرمة ، عاـ   (ُ)
 .ىػ َُْْ
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دىٍفًعهم إىل القتاؿ كاالستبساؿ لئلقطاع الزنكي كنشأتو ، ككيف كاف لو أثره مهمه يف تشجيع ا١بند ، ك 
 .فيو ، مث بٌْب الباحث سياسة اإلقطاع ا٢بريب عند األيوبيْب 

أما الفصل الثاٍل فقد ٙبدث فيو الباحث عن الدكلة األيوبية كصلة صبلح الدين األيويب كأبيو     
نة بْب اإلقطاع األيويب كعمو بالدكلة الزنكية ، مث فىصَّل يف نظاـ اإلقطاع عند األيوبيْب ، مث أجرل مواز 

 .كاإلقطاع األكركيب يف العصور الوسطى
يٍقًطع يف العصر األيويب ، كبٌْب ما كاف ييؤٌدل     

أما الفصل الثالث فقد تناكؿ فيو الباحث حقوؽ ا٤ب
من ا٣براج ، كعرض أسباب تأث ر الضريبة ا٣براجية زمن صبلح الدين ، كٚبصيصو ديواف ا١بيش 

ية التصرؼ يف لئلنفاؽ على الشؤكف العسكرية ، كما بٌْب أنواع الضرائب ا٤بختلفة ، كما ناقش كيف
 .اإلقطاع بعد كفاة صاحبو ، كما قيل من آراء يف ىذا الشأف 

أما الفصل الرابع فقد كاف عن كيفية توزيع األراضي يف ظلٍّ النظاـ األيويب ، كالتنظيمات كاألسس     
ثىبٍّتو يف الٍب قاـ عليها اإلقطاع ا٢بريب األيويب ، كما عرض الفصل أنواع الوثائق الٍب تيسىجٍّل اإلقطاع كتػي 

نح التوقيعات  ديواف ا١بيش ، كللمراحل الٍب ٛبر ُّا ، كتناكؿ أيضان أساليب التوقيعات السلطانية الٍب ٛبي
، مث تناكؿ انتقاؿ اإلقطاع من وَل اإلقطاعات يف النظاـ األيويبٗبقتضاىا ، كانتقل بعد ذلك إىل تق

ىو ا٤بختص باإلقطاعات ، كما تناكؿ مقطعو آلخر، مث درس ديواف ا١بيش دراسة مفٌصلة ؛ إذ كاف 
األعماؿ ا٤بنوطة بديواف اإلقطاع ، كعرض يف هنايتو تنظيم ديواف ا٤بقطع يف اإلقطاع ، كبياف أىم 

 .الوظائف يف اإلقطاع 
كُّذا يتبٌْب لنا جلٌيان أف ىدؼ الباحث الرئيس من ىذه الرسالة ىو ا٢بديث بإسهابو تارٱبي عن     

يف العصر األيويب نظران لؤلٮبية البالغة ٥بذا النظاـ ؛ فقد كاف عامبلن رئيسان يف نظاـ اإلقطاع ا٢بريب 
كال نلمح يف ىذه الرسالة أم تطرؽو . حركة ا١بهاد اإلسبلمي ضد الغزك الصلييب للبلداف اإلسبلمية

انعكاسان لتبعيتها لقسم  –دعوم من الباحث من قريبو أك بعيد، بل كانت الرسالة تارٱبية ٧بضة 
 .منها يف التمهيد التارٱبي لبحثي  استفدتإال أنِب -٢بضارة كالنظم اإلسبلمية ا
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 :منهج البحث 
كانوا ، أك كىتىبىها رجاؿه   ا٤بادة العلمية من ا٤بظاف األصلية الٍب عاصرت الدكلة األيوبية تٝبع

 .أتوسع يف التفصيبلت التارٱبية البحتة  من مسؤكيل ىذه الدكلة ، كمل
 :ستخداـ ا٤بنهجْب التاليْبكقد مٌت ا

كىو عبارة عن النظر يف ا٤باضي بواسطة ٝبع األدلة كتقوٲبها ، كمن : ا٤بنهج التارٱبي -ُ
مٌث ٛبحيصها ، كأخّبا تأليفها ؛ ليتٌم عرض ا٢بقائق أكالن عرضان صحيحان يف مدلوالهتا 

ذات الرباىْب كيف تأليفها ، كحٌب يتٌم التوٌصل حينئذ إىل استنتاج ٦بموعة من النتائج 
لذا قمتي يف ىذا البحث بدراسة تاريخ العصر األيويب كما  .( )العلمية الواضحة

شهده من أحداثو دعوية ، كما رافقو من تقلبات كتطورات ، ٤بعرفة مدل تأثّبىا يف 
كاجتهدتي يف استقراء ا٤بادة العلمية استقراء تامان لكيبل . مسّبة الدعوة اإلسبلمية 

أٌف رجاؿ العصر ليسوا معصومْب ، : دكف جانب ، كالقاعدة العامة  أٙبٌيز إىل جانبو 
 . كينبغي ًذٍكري ما ٥بم كما عليهم

كىو الذم يقـو على التأمل يف أمور جزئية ثابتة الستنتاج أحكاـ : ا٤بنهج االستنباطي -ِ
، كاستفدتي منو يف التعامل مع القىٍدر الكبّب الذم حشده ا٤بؤرخوف كأصحاب ( )منها
جم كا٤بواقف من أحداث العصر ؛ للوقوؼ على ا١بهود الدعوية ا٤ببذكلة ، كىي الَبا

 . القضية الرئيسة الٍب عزمت على إجبلئها كسربىا يف ىذه الرسالة 

للوفاء بقائمة ا٤بوضوعات لرصد ما يتعلق بالدعوة يف  تي جتهدكيف مرحلة كتابة البحث ا
ابة ، لكيبل تسيطر على البحث العاطفة كا٤بنحى العصر األيويب ، معتمدة األسلوب العلمي يف الكت

ا يفاجتهدتي   اإلنشائي ، ك ، للتمييز بْب  ا٢بواشي كذلك يف توثيق ا٤بادة العلمية كعىٍزًكىا إىل مظاهنٍّ
 .(ّ) النقوؿ الٍب أقتبسها كاالستنباطات كالتحليبلت الٍب قمت ُّا

                                                

 ِِٖ -صاٌف بن ٞبد العساؼ / د –ا٤بدخل إىل البحث يف العلـو السلوكية (ُ)
 ُٖٕ/ ُ-د العزيز الربيعة عب -البحث العلمي (ِ)
 . ٖٔأكـر العمرم ، ص  /البحث كٙبقيق الَباث ، دمناىج : انظر  (ّ)
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 :من أىم األمور الٍب راعيتها يف ىذه الرسالةك 
اآليات إىل مواضعها يف ا٤بصحف الشريف بكتابة ، برقم اآلية كاسم السورة عزكتي  -ُ

 .سوبامعتمدةن الرسم العثماٌٍل كفق برنامج ا٢ب

العناية بتخريج نصوص األحاديث كاآلثار الٍب كردت يف البحث من مصادرىا   -ِ
األصلية ، كإف كاف ا٢بديث يف الصحيحْب اكتفيتي بعزكه إىل أحدٮبا ، متجاكزة 
ا٢بكم عليو ؛ إلٝباع العلماء على صحة ما فيهما من أحاديث ، أما إذا مل يكن يف 

ن كا٤بسانيد ، كحرصتي على بياف الصحيحْب فخٌرجتيو من مصٌنفات ا٢بديث كالسن
ا٢بكم على ا٢بديث ٩ٌبن خدمو كدرس رجالو ، كاستبعدتي األحاديث الضعيفة ؛ ألف 

كعينيت بضبط نص ا٢بديث ، كشرح غامضو ، . يل يف الصحيحة كا٢بسنة غينية 
 .كالتفصيل يف بياف توثيقو ؛ لتيسّب العودة إليو يف حاؿ اختبلؼ الطبعات

 .وص كالشواىد من مصادرىا ا٤بعتمدةعينيتي بتوثيق النص -ّ

عزكتي النصوص ا٤بقتبسة من غّب الكتاب كالسنة إىل مصادرىا يف ا٢باشية ، كإذا   -ْ
: كاف ىناؾ اختصار أك تصٌرؼ ، فيما ييعرؼ باالقتباس ا٤بعنوٌم كتبتي يف ا٢باشية

 .أماـ ا٤بصدر أك ا٤برجع" انظر"

ا٢بواشي ؛ نظران لكثرهتم ، كلكيبل  أغفلتي ترٝبة األعبلـ الذين ذيكركا يف البحث يف -ٓ
 .تطوؿ الرسالة ، كتيثقل با٢بواشي

 .شرحتي األلفاظ الغريبة أك ا٤بصطلحات الٍب ترٌد يف ثنايا البحث على ٫بوو موجز  -ٔ

عينيتي باستخبلص الدركس الدعوية من الوقائع التارٱبية كًسّبى ا٢بٌكاـ كالدعاة ؛  -ٕ
 .ائع كفق الكتاب كالسٌنةطابع التخٌصص ، كتوجيو ىذه الوق إلبراز

، كاجتهدتي يف الوفاء بكٌل  اَّالس العلمية با١بامعةا هتالتزمتي بالفقرات الٍب اعتمدى  -ٖ
 .تقسيماهتا

كأكٌد أف أيشّب يف بياف منهجي أنِب أكردتي أخباران عن مؤٌسس الدكلة صبلح الدين أكثر ٩بٌا 
أكردتيو عن باقي ا٤بلوؾ من إخوانو كأبنائو الذين تسٌلموا إدارة الدكلة من بعده ، كمل يأًت ىذا من طريقو 

أخبار العصر ، كحفلٍت ببياف  مباشرو ، كإ٭ٌبا أنا مرتبطةه ٗبا أيصادفو يف ا٤بصادر كا٤براجع الٍب رصدتٍ 
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ما جرل فيو ، كىذه ا٤بصادر كا٤براجع يف ا٢بقيقة ٙبرص على ملك الدكلة األكؿ أكثر من حرصها 
 .على ا٤بلوؾ اآلخرين

  

 :حدود الدراسة
 : للبحث  ا٢بدكد الزمانية-أ

نظران ألف البحث يهدؼ إىل ا٢بديث عن الدعوة اإلسبلمية يف عهد الدكلة األيوبية فإف 
 . ىػْٖٔ-ْٔٓ: ة الواقعة بْب عاميطار الزمِب للدراسة يتحدد با٤بداإل
 :ا٢بدكد ا٤بكانية للبحث -ب

الدكلة األيوبية يف مدة حكمها ، كٲبكن  حكممشلت الدراسة ا٤بناطق الٍب كانت كاقعة ٙبت 
 .الفراتيةكا١بزيرة  خبلط ،مصر ، ببلد الشاـ ، ا٢بجاز ، اليمن ، : ٙبديدىا با٤بناطق التالية

 :تقسيمات البحث  
 :المقدمة 

 أٮبية ا٤بوضوع: أكالن 
 ٙبديد مصطلحات البحث: ثانيان 
 أسباب اختيار ا٤بوضوع: ثالثان 
 أىداؼ ا٤بوضوع: رابعان 

 تساؤالت البحث: خامسان 
 الدراسات السابقة: سادسان 
 منهج البحث: سابعان 
 حدكد الدراسة: ثامنان 

 : تمهيد 
 ا٤بوقع ا١بغرايف : ا٤ببحث األكؿ 
 األحواؿ السائدة قبيل الدكلة األيوبية : ا٤ببحث الثاٍل 
 انشأة الدكلة األيوبية كاألحواؿ السائدة فيه: ا٤ببحث الثالث 
 :٠بات الدعوة اإلسبلمية كمراحلها يف عهد الدكلة األيوبية :  الفصل األول
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 عهد الدكلة األيوبية٠بات الدعوة اإلسبلمية يف : ا٤ببحث األكؿ 
 مراحل الدعوة اإلسبلمية يف عهد الدكلة األيوبية : ا٤ببحث الثاٍل 
 : يف عهد الدكلة األيوبية اإلسبلمية  موضوع الدعوة:  الفصل الثاني
 يف ٦باؿ العقيدة: ا٤ببحث األكؿ 
 يف ٦باؿ الشريعة: ا٤ببحث الثاٍل 
 يف ٦باؿ األخبلؽ: ا٤ببحث الثالث 
 :أصناؼ الدعاة كا٤بدعويْب يف عهد الدكلة األيوبية  : الفصل الثالث
 أصناؼ الدعاة يف عهد الدكلة األيوبية: ا٤ببحث األكؿ 
 أصناؼ ا٤بدعويْب يف عهد الدكلة األيوبية: ا٤ببحث الثاٍل 
 :كأساليبها كميادينها يف عهد الدكلة األيوبيةاإلسبلمية كسائل الدعوة :  الفصل الرابع

 يف عهد الدكلة األيوبيةاإلسبلمية كسائل الدعوة : ا٤ببحث األكؿ  
 يف عهد الدكلة األيوبيةاإلسبلمية أساليب الدعوة : ا٤ببحث الثاٍل 
 يف عهد الدكلة األيوبيةاإلسبلمية ميادين الدعوة : ا٤ببحث الثالث 

 :لتغلب عليها يف عهد الدكلة األيوبية كسبل ااإلسبلمية معوقات الدعوة :  الفصل الخامس
 عوائق داخلية: ا٤ببحث األكؿ 
 عوائق خارجية : ا٤ببحث الثاٍل 

 :كعوامل ٪باحها  يف عهد الدكلة األيوبيةاإلسبلمية نتائج الدعوة :  الفصل السادس 
 يف عهد الدكلة األيوبيةنتائج الدعوة اإلسبلمية : ا٤ببحث األكؿ 
 يف عهد الدكلة األيوبية اإلسبلمية عوامل ٪باح الدعوة: ا٤ببحث الثاٍل

 كفيها نتائج البحث كالتوصيات  :خاتمة 
 فهرس اآليات -أ: الفهارس 
 فهرس األحاديث -ب           
  فهرس األعبلـ-ج           
 فهرس ا٤بوضوعات    -د            
 قائمة ا٤بصادر كا٤براجع-ق           
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 المبحث األول

 الموقع الجغرافي
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 موقع الدولة األيوبية
امتٌد حكم األيوبيْب على رقعة كاسعة مشلت ببلد مصر من حدكدىا مع ليبيا ، ٗبا يف ذلك 

ىػ، كما ٖٓٔالوجو البحرم مع مصر ، كاستولوا على سواحل طرابلس كتونس حٌب مدينة قابس سنة 
النوبة كالسوداف ، كمشلت أيضان رقعة حكمهم ببلد الشاـ، كا١بزء ا١بنويب كصل نفوذىم إىل ببلد 

 .الشرقي من تركيا ، ككذلك ا١بزيرة الفراتية الواقعة اليـو بْب هنر الفرات غربان كدجلة شرقان مع ا٤بوصل
ككانت ا١بزيرة يف نظرىم مهمة ألسباب سياسية كاقتصادية ، إىل جانب موقعها ا١بغرايف بْب 

لشاـ كالعراؽ ، فنجحوا يف ضٌم بعض مدف ا١بزيرة كالٌرىا، كنصيبْب ، كسنجار كآمد ككيفا ببلد ا
، فقد كانت ا١بزيرة إبٌاف ا٢بكم األيويب مركزان إلعداد ا١بيوش ضٌد الصليبيْب فضبلن عن   (1)كميافارقْب

ثٍّل جسران بْب طرؽ ا٤بواصبلت البحرية يف جنويب آسيا م أيضان يف اإلقليم كامتٌد حكمه.  (2) كوهنا ٛبي
الغريب من ا١بزيرة العربية احملاذم للبحر األٞبر ٩بتٌدان حٌب اليمن جنوبان ، كما كصل حكمهم زمنان 

 .(3)٧بدكدان إىل ا١بزء ا١بنويب من ببلد القوقاز ، كىو ببلد أرمينٌية اليـو 
ذاف على ا٤بنابر من باب ٮب -لصبلح الدين-كقد خيطب لو : "قاؿ صاحب شفاء القلوب 

إىل الفرات ، كمن الفرات إىل حضرموت ، كمن الغرب إىل أفريقيا ، كفتح ستْب حصنان ، كفتح الببلد 
 .(4) "الفر٪بية ، كلو عاش لفتح الدنيا 

دانت لصبلح الدين الببلد من آخر حدكد النوبة جنوبان ، كبرقة : "كقاؿ صاحب األعبلـ 
 .(5) "يرة كا٤بوصل شرقان غربان ، إىل ببلد األرمن مشاالن ، كببلد ا١بز 

كقد اعَبؼ ا٣بليفة العباسي ٕبكم ىذه الدكلة ، فأرسل من بغداد إىل صبلح الدين ييقٌلده  
الببلد ا٤بصرية كالشامية كاليمنية ، كذلك يف خطاب ميطٌوؿ
(ٔ) 

 
 

                                                

 َُ -٧بمود ياسْب التكريٍب/د -يوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة األ(ُ)
 ُُ -ا٤بصدر السابق(ِ)
 ُُٗ،  ُٖٕ/  ٓ -أٞبد شليب/ د -التاريخ اإلسبلمي كا٢بضارة اإلسبلمية  :انظر (ّ)
 ُٕٖ - ناظم رشيد: ابراىيم ا٢بنبلي ، ٙبقيقأٞبد بن  - شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب (ْ)
 َِِ/  ٖ -خّب الدين الزركلي –األعبلـ  (ٓ)
 ٗ -السيوطي – يف تاريخ مصر كالقاىرة انظر نٌص ا٣بطاب يف حسن احملاضرة (ٔ)
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 المبحث الثاني
 األحوال السائدة قبيل نشأة الدولة األيوبية
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السائدة قبيل نشأة الدكلة األيوبية فوضى عارمة ، كحركبان دامية يف كثّب من شهدت األحواؿ  
 .جوانبها 

فقد حكمها العبيديوف ، كدعوهتم باطنٌية إ٠باعيلية ، كمنهم انتشر دعاة الباطنية ،  مصرأما 
ككانوا يينزلوف القرآف الكرَل على معافو موافقة لرأيهم ، كيصرفونو عن ظاىره
لفائهم ، ككاف آخرى خ(1)

ىػ، ٓٓٓأبو ٧بمد عبد اهلل العاضد باهلل ، كىو ا٣بليفة ا٢بادم عشر من بِب عبيد ، بويع با٣ببلفة سنة
، كتعٌددت (3)، ككانت ا٣ببلفات قد استبٌدت بْب الوزراء(2)ككانت مدة خبلفتو اثنٍب عشرة سنة

س على الوزارة يف أكاخر الثورات ، كتدٌخل نور الدين الزنكي كالفر٪بة يف شؤكف مصر، كتطٌور التناف
العهد العبيدم إىل االستعانة بأمراء الدكؿ اَّاكرة كاإلفر٪بة ، فاستعاف الوزير شاكر بنور الدين ٧بمود 

، عٌم صبلح (4)صاحب دمشق ليساعده على اإلفرنج كإلعادة نفوذه ، فأرسل إليو أسد الدين شّبكوه
 ، تصاٌف شاكر مع العاضد ، كتسٌلم صبلح الدين ، فلما دخل شّبكوه مصر كانتصر على الصليبيْب

الوزارة ، كطلب من شّبكوه العودة إىل ببلد الشاـ، كظهرت منو أمارات الغدر بو ، فلما مل يستجب 
 .شّبكوه لطلبو ، حالف شاكر الصليبيْب فحاصركا شّبكوه يف بلبيس ، فاضطر للعودة إىل ببلد الشاـ 

قاـ شّبكوه مدة عامْب بإعداد ٞبلة قوية ، كسار إىل مصر ٔبيش كبّب ، كٛبٌكن  الشامكيف 
من ىزٲبة ا٤بصريْب ، مث ىـز الصليبيْب يف عدة كقائع يف السنوات التالية حٌب ٛبٌكن من دخوؿ مصر 
  كاالستقرار فيها ، مث بدأ بالتفكّب يف التخلص من شاكر؛ ألنو أدرؾ أف األمور لن تستقر إال بذلك  

كاف سببان لدخوؿ اإلفرنج ، فكاف ييكاتبهم بالسٌر  ، فاستشار شّبكوه صبلح  فقد تبٌْب لو أف شاكر
 .(5)الدين ، ككاف ال يقطع أمران دكنو ، فأشار عليو بالقضاء على شاكر فأمر بشنقو 

                                                

 َِٔ/  ُ–ٝباؿ الدين الشٌياؿ: ٙبقيق -ٝباؿ الدين بن كاصل  -مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب  يف أخبار بِب أيوب (ُ)
٧بمد بن  -، بدائع الزىور يف كقائع الدىور ّّٓ/  ٓ – بردم ٝباؿ الدين بن تغرم -النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة (ِ)

 َِّ/  ُ – ٧بمد مصطفى :ٙبقيق -أٞبد بن إياس 
 ُُّ -٧بمد ٝباؿ الدين سركر/ د -الدكلة الفاطمية يف مصر  (ّ)
 َّّ/ٔ -٧بمود شاكر –، التاريخ اإلسبلمي  ٕٖٓ/  َِ-الذىيب–سّب أعبلـ النببلء  (ْ)
، النجـو الزاىرة يف  ّّٔ،  ِٖٗ/ ُُ-ابن األثّب-الكامل يف التاريخ : ، كانظر ِِّ/ُ –بدائع الزىور يف كقائع الدىور (ٓ)

 َّٔ-َّْ-، التاريخ اإلسبلمي ّْٖ/  ٓ –ملوؾ مصر كالقاىرة  
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ف ك٤با علم العبيديوف بقدـك جيش شّبكوه ٙبالفوا مع الفر٪بة لصٌده ، كانتصر شّبكوه ، كبدا أ
 .، إىل أف تسٌلمها صبلح الدين كما سيتبٌْب لنا (1)مصر ضعيفة مع ىذه االنقسامات

ككاف شّبكوه يعتقد أنو لن يستطيع ملك مصر ما بقي الوزير العبيدٌم شاكر فيها ، كلكنو  
ىػ ، كأصبحت الببلد ضعيفة ، كاستمر االختبلؼ كالتنافس بْب ْٔٓاستطاع القضاء عليو سنة 

توٌطدت أقداـ صبلح الدين يف مصر ، كاستوىل على القصر ، كبدأ بالدعاء للخليفة  الوزراء إىل أف
كبعد كفاة العاضد كتػىوىيلٍّ صبلح الدين ا٣ببلفة بدأ يسعى سعيان حثيثان . ا٤بستضيء باهلل  (2)العباسي

 .(3)إىل إضعاؼ ا٤بذىب الشيعٌي، كإعبلف مذىب السنة
حكمت الدكلة العبيدية مصر قرنْب كٜباٍل ككاف العاضد آخر خليفة عيبيدٌم بعد أف 

ىػ ، كانقسمت أمبلكو بْب أبنائو ، فتوىٌل نور الدين ُْٓمث قيتل عماد الدين زنكي سنة . (4)سنْب
٧بمود حلب ، كسار على سياسة أبيو يف جهاد الصليبيْب، كتوىٌل سيف الدين غازم ا٤بوصل كببلد 

 .شامية ليستطيع ٧باربة الصليبيْبا١بزيرة ، مث عمل ٧بمود على توحيد الببلد ال
كقد سعت الدكلة العبيدية يف ٝبع الضرائب من ا٢بٌجاج الذين يأتوف من ا٤بغرب ، كمىن عجز 

عن األداء حيبس ، كرٗبا فاتو الوقوؼ بعرفة
، كقد أثرل القائموف على أمور الدكلة العبيدية إثراءن  (5)

، (6)دت عند الوزير العبيدم بدر ا١بمايل بعد كفاتوكبّبان ، كقد ذكر ابن خٌلكاف أٌف ثركة ىائلة كيج
كاقتفى ا١بند آثار األمراء كالوزراء ، فكانوا إذا ما نشبت الفًب بْب األمراء كالسبلطْب انتهزكا الفرصة ، 
كهنبوا ا٤بدف كاحملبلت كالبيوت ، ككذلك تفٌنن التجار يف رفع األسعار، كالسيما خبلؿ نيدرة 

 .(7)األقوات

                                                

 ُُّ -الدكلة الفاطمية يف مصر: انظر (ُ)
 ُْٗ/  ُُ –الكامل يف التاريخ (ِ)
 ُِّ -رفيق التميمي -ا٢بركب الصليبية  : ، كانظر ّٖٓ/  ُ -ا٤بقريزم – واع  كاالعتبار يف ذكر ا٣بطط كاآلثار٤با (ّ)
 َّٕ/  ُُ –الكامل يف التاريخ (ْ)
ىكذا ظهر جيل  – ِٗٗ/ ُِ -عبداهلل الَبكي/ د: ٙبقيق -عمر بن كثّب عماد الدين ا٠باعيل بن  –البداية كالنهاية  (ٓ)

 ٕٔ - ٕٓ-ماجد عرساف الكيبلٍل/ د –كىكذا عادت القدس  صبلح الدين
  ُِٔ – َُٔ/  ِ -إحساف عباس/ د: ٙبقيق-أبو العباس أٞبد بن ٧بمد بن خٌلكاف  –كفيات األعياف  (ٔ)
 ٕٔ -ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس  (ٕ)
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عبيديوف باعتقاداهتم الباطلة ، فعملوا على لعن ا٣بلفاء الثبلثة أيب بكر كعمر كٛبٌسك ال
 (1)كعثماف ؛ ألهنم كانوا يف نظرىم أعداء لعلي ، ككاف ا٣بطباء يلعنوف الصحابة على منابر مصر كافة

ب ، كأيلـز ٝبيع ا٤بوظفْب اعتناؽ ا٤بذىب العبيدم ، كحيتٍّم على القضاء أف يكوف حكمو كىفق ا٤بذى
العبيدم ، ككانت العقوبة الصارمة تنػزؿ ٗبىن ٛبٌدح بذكر ا٣بلفاء الس نيْب ، كأبطل ا٣بليفة الفاطمي 
العزيز صبلة الَباكيح ، كعندما أنكر عليهم أبو القاسم الواسطي سجنوه ، كقطعوا لسانو كضربوه 

دكا عنده كتاب كيف عهد ىذا ا٣بليفة ضيرب رجله ، كًطيف بو ألنو كج. ٟبسمئة سوط مث صلبوه 
، كأمر بنقش سٌب الصحابة على ا١بدراف كا٤بقابر كا٢بوانيت ، كلٌوف ذلك بالذىب ، ككاف " ا٤بوطٌأ"

٥بذه السياسة أثر يف ٙبويل كثّب من السنيْب إىل ا٤بذىب العبيدم ، كقيبض يف القاىرة على رجاؿو 
ييصٌلوف الضحى ، ككاف العبيديوف ال يعَبفوف ُّا
ة ا٢باكم على إرساؿ مىن ينبيش قرب ، كعـز ا٣بليف(2)

أيب بكر كعمر با٤بدينة النبوية ، ككاف آخر ا٣بلفاء العبيديْب العاضد من غيبلهتم ، ككاف لو كلعه بلعن 
 .(3)الصحابة كقتل أىل السنة

فكانت ٙبت حكم الدكلة الزنكية ، كقد أظهر عماد الدين  الموصل والجزيرة والشامأما 
، كاستطاع أف يكسب رضا (4)شجاعة نادرة أماـ الزحف الصلييٌب ، كبذلوا جهودان كبّبة يف قتا٥بم

سبلطْب السبلجقة ، كأف ييسيطر على مساحةو كاسعةو يعٌمها األمن كاألماف
، ككاف ىذه الدكلة (5)

ك ٗبذىب السنة كا١بماعة ، فكاف نور الدين بن عماد الدين مثاالن منارة خّب تشٌع بالعدؿ كالتمسٌ 
كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية "كقدكة للحاكم ا٤بسلم ، كقد فٌصل صاحب كتاب 

 .أخبار ٩بلكة نور الدين ، كٙبٌدث عن جوانب ٛبٌسكو بالسنة كالعدؿ كالعناية بالرعية (6)"كالصبلحية 
 .بالرعية

 
 

                                                

 ُِٖ -حسن إبراىيم حسن/ د –الفاطميوف يف مصر  (ُ)
 َِِ -ا٤بصدر السابق (ِ)
 ِِْ -ا٤بصدر السابق  (ّ)
 َُٓ -ا٢بركب الصليبية   (ْ)
 َٕ/  ْ -تاريخ اإلسبلـ السياسي (ٓ)
   ُّٔ-ُُّ/ِ،  َْْ-ُٕٔ/ ُ-كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية: انظر (ٔ)
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فقد أرسل العبيديوف دعاهتم إليها ليقوموا بالدعوة إلمامهم أيب عبد اهلل بالد اليمن أما 

ا٤بهدم ، ككانت مقٌسمة إىل دكيبلت ٙبكمها أيسر ، كمل تشهد االستقرار قبيل زمن األيوبيْب ، كلقد  
، كالذم كتب إىل  (1)كاف للدعوة العبيدية نفوذ يف ببلد اليمن على يد علي بن ٧بمد الصليحي

ىػ حٌب كاف علي الصيليحي قد ملىك معظم ْٓٓعبيدٌم ميعلنان كالءه لو ، كمل تأًت سنة ا٣بليفة ال
 .(2)اليمن

كعندما تويف الصليحي ىذا تسٌلم ابنو ا٤بكـر ، كتابع الدعوة العبيدية يف اليمن، بل كأكصلها 
خلع عليو إىل ا٢بجاز ، كأعاد ا٣بطبة للخليفة العبيدم على منابرىا ، فأشاد ا٤بستنصر بفضلو ، ك 

لقب عمدة ا٣ببلفة ، كتابعت زكجتو أركل ا٢برة الصليحية من بعده سياسة الوالء للعبيديْب ، ككانت 
 .(3)ترسل دعاة ينشركف الدعوة يف الببلد

فكاف تابعان للخبلفة العبيدية ، كذلك ألف ا٢بجاز عادة كاف مرتبطان ٗبصر كاليمن  الحجازأما 
كقد تنافس العباسيوف كالعبيديوف على السيادة يف ببلد ا٢بجاز إىل . يْبالٌلتْب كاف الوالء فيهما للعبيد

ىػ ، كأصبح أمراء مكة كا٤بدينة ٰبرصوف على كسب ُٓٓأف رجحت الًكٌفة للعبيديْب سنة 
 .(4)رضاىم

كقد تابع الصليبيوف ىجماهتم على ببلد ا٤بسلمْب قبيل نشأة األيوبية ، كلكنهم كانوا 
طرؼ نور الدين الزنكي ، الذم قوم مركزه يف الشاـ باستيبلئو على  يواجهوف مقاكمة شرسة من

ىػ ، كاضطر الصليبيوف إىل التقهقر ، فاستوىل نور ْٓٓىػ ، مث حلب سنة ْٗٓدمشق أكالن سنة 
الدين على حصوهنم ، كىٌدد بيت ا٤بقدس ، مث انتقل مسرح القتاؿ إىل مصر بسبب ضعف الدكلة 

 .العبيدية
 
 
 

                                                

 ّْٓ/  ٕ -االسبلمي كا٢بضارة اإلسبلميةالتاريخ : انظر (ُ)
 ُِْ/  ْ -حسن إبراىيم حسن/ د -تاريخ اإلسبلـ السياسي (ِ)
 ِِْ/  ْ -ا٤بصدر السابق (ّ)
 ِٖ-عائشة عبد اهلل باقازم–ببلد ا٢بجاز يف العصر األيويب  (ْ)
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إهنم : إهنم من األكراد الركادية، كقيل: ، فقيل(1)اختلف ا٤بؤرخوف يف أصل األسرة األيوبية

 . (2)عرب نزلوا عند األكراد كتزٌكجوا منهم
األيويب، الذم كيلد سنة ٗبؤسٍّسها األكؿ صبلح الدين ( ىػْٖٔ-ٕٔٓ)كترتبط الدكلة األيوبية 

، كىي بلد بْب بغداد كا٤بوصل ، مث خرجت األسرة األيوبية من تكريت ليلة (3)ىػ بقلعة تكريتِّٓ
كالدة صبلح الدين ، ك٢بقت بعماد الدين ، فأحسن إىل ىذه األسرة ، كأىٍكالىا رعاية كاملة ، 

 ا٤بوصل ، فبعلبك ، كأصبح كاليان مث انتقل ٪بم الدين كالد صبلح الدين إىل. كأقطعها أراضي شاسعة 
. (6)، ككاف كثّب البذؿ ، حسن النية كالطويٌة(5)، فقد كاف من الرجاؿ ا٤بعركفْب بالعقل كا٣بربة(4)عليها
كيف بعلبك ترٌّب صبلح الدين يف خدمة كالده كٙبت ًحٍجره ، كارتضع ثدم ٧باسن . (6)كالطويٌة

 .(7)ح التقٌدـ كالسيادةاألخبلؽ ، حٌب بدت منو أمارات السعادة، كالحت عليو لوائ
ىػ غادر ببلد بعلبك إىل حلب ، ْٔٓعامان يف سنة ( ُْ)ك ٤با بلغ عمر صبلح الدين 

كدخل يف خدمة عمو أسد الدين شّبكوه ؛ الستكماؿ تربية أبناء األمراء من أمثالو من الناحية 
حسنان ، ككانت ىذه ىي العسكرية ا٤بيدانية ، كقٌدمو بْب يدم نور الدين ، فقًبلو ، كأقطعو إقطاعان 

 .(8)بداية خربتو العسكرية ، كاستقبللو ا٤بايل
كقد كىًثقى نور الدين بصبلح الدين ، فأ٢بقو ٖبواصٍّو ، فكاف ال يفارقو يف سفر كال حضر
(9). 

                                                

 ّ/  ُ -مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب : انظر (ُ)
 َِِ/  ٖ –األعبلـ : انظر (ِ)
 ٔ -ٝباؿ الدين الشيٌاؿ: ٙبقيق-يوسف بن رافع بن شدادُّاء الدين  -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية (ّ)
 ،   َِِ/  ٖ –األعبلـ : ، كانظر  ِْ –شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب : انظر (ْ)
 ٖ/ ٔ -النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة   
 ٖٗٓ/  َِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٓ)
 َِّ/  ُ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب   (ٔ)
 ٔ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   (ٕ)
 –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية : ، كانظر ِٓ-مصطفى ا٢بيارم/ د–القائد كعصره-صبلح الدين (ٖ)

 ْٖ - ّٖ/ُ-ابراىيم الزيبق : ٙبقيق - اعيل ا٤بقدسي ا٤بعركؼ بأيب شامةشهاب الدين عبد الرٞبن بن ا٠ب
 ّْ -القائد كعصره   -صبلح الدين (ٗ)
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كتعاقبت األحداث لصاٌف كالد صبلح الدين ٪بم الدين كأخيو أسد الدين شّبكوه ، فقد كيلٍّفا 
ـٌ عسكرية يف دمشق ؛ كذلك ألف نور الدين كاف يػىعيد ٮبا من أمراء من طرؼ نور الدين  زنكي ٗبها

 .الدكلة الزنكية ، كقادهتا العسكريْب
ككاف ا٢بكم يف مصر آنذاؾ للوزراء ، كحدث أف كصل كزير ا٣بليفة العبيدم العاضد ، كا٠بو 

أف يكوف شاكر ٙبت شاكر ، إىل دمشق كطلب النيصرىة من نور الدين على منافسو ضرغاـ ، على 
فاستجاب نور الدين ، كأرسل جيشان كبّبان بقيادة أسد الدين شّبكوه ، الذم . (1)أمر نور الدين كهنيو

، كصار يباشر األمور (2)الذم صار لو نفوذ كبّب ، كإىل جانبو ابن أخيو صبلح الدين الذم ٤بع صيتو
وه الوزارة ، إال أف ا٤بنٌية عاجلتو ، كتوىٌل أسد الدين شّبك(3)األمور بنفسو، مث قتل الوزير العبيدم شاكر

عاجلتو كتويف بعد ثبلثة أشهر من تػىوىلٍّيو الوزارة ، فتقٌلدىا ٔبدارة صبلح الدين بأمرو من العاضد ، فقد 
كاف قد كقع من العاضد ٗبوقع ، كأعجبو عقلو ، كسداد رأيو ، كشجاعتو ، كإقدامو على شاكر يف 

ث كال توٌقف ، فسارع إىل تقليده الوزارة ، كلٌقبو با٤بلك موكبو ، كأنو قتلو حْب جاءه أمره ، كمل يَبيٌ 
 .(4)الناصر ، كذلك يف سنة أربع كستْب كٟبسمئة

كٛبٌر األياـ ، كصبلح الدين يزداد نفوذه يف الديار ا٤بصرية ، كصار يتقٌرب إىل الناس ، مث إف 
ككاف . لخليفة العباسي، كابتداء ا٣بطبة ل(5)نور الدين زنكي كتب إليو يأمره بقطع خطبة العاضد

صبلح الدين قد اتٌبع سياسة ا٢بذر كا٤بداراة ، فبدأ بالدعاء للخليفتْب العيبيدم كالعباسي ، إىل أف 
، ككاف مبدأ انقطاع (6)اكتفى بالدعاء للخليفة العباسي ، كساعده على ذلك مرض ا٣بليفة العاضد

 َِٗ)، فكانت مٌدة االنقطاع ىػ ٕٔٓىػ ، كعادت إليو سنة ّٖٓا٣بطبة العباسية ٗبصر سنة 
 .(7)(سنوات

                                                

 ُّٖ/  ُ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب   (ُ)
 َُٓ/  ْ –تاريخ اإلسبلـ السياسي : انظر (ِ)
 ّّٖ/ٓ–ةالنجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىر : ، كانظر َِِ/ ٖ–األعبلـ : ، كانظر ّّٓ/ُُ –الكامل يف التاريخ (ّ)
، كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية  َِِ/  ٖ –، األعبلـ  ٔ/ٔ –النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة   (ْ)

 ُُٓ/  ِ –كالصبلحية  
 ََِ/  ُ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب   (ٓ)
 ّٖٔ/  ُُ -الكامل يف التاريخ : انظر (ٔ)
 ُّٕ/ ُُ –ا٤بصدر السابق(ٕ)
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كأحٌس صبلح الدين بنظرات نور الدين ا٤بفعمة بالريبة كا٣بوؼ من اتٍّساع نفوذه ، كنسياف 
، كمل يشأ (1)فضل البيت الزنكي عليو كعلى أبيو كعمو ، كلكن صبلح الدين ما يزاؿ مقرٌان ُّذا الفضل

قٌرر إرساؿ ٞبلة عسكرية إىل اليمن لتكوف لو عٌدة  أف يدخل مع نور الدين يف أم نزاع عسكرم ، مث
 .(2)كمبلذان كقوة

مث تويف نور الدين ، فتمٌلك بعده صبلح الدين ، كصفىت األمور لصا٢بو ، كاٌتسعت 
، كصار ٱبطٍّط ١بمع مشل األمة ، كإصبلح الببلد ، ك٧باربة الصليبيْب الذين حٌقق عليهم (3)ببلده

 .الحقان انتصارات مشهورة
كال تزاؿ مشس العبيديْب تنحو ٫بو الغركب ، فالعاضد ا٣بليفة يئٌن يف مرض ا٤بوت ، كأصبح 
للقائد األيويب اليد الطوىل ، حٌب إذا ما تويف العاضد ، كصار صبلح الدين على رأس الوزارة ، 

، مث بدأ ٱبٌطط (4)استحوذ على القصر ٗبا فيو ، ككجد فيو أشياء ال توصف من النفائس كالتحف
للقضاء الباٌت على البيت العبيدٌم ، ليحٌل مذىب الس نَّة مكانو ، كنشط يف إعمار ا٤بدارس السنٌية ، 
كتعيْب القضاة من الشافعية ، كأعاد ا٣بطبة للخليفة العباسي بعد أف قيطعت من مصر أكثر من مئٍب 

دبٌرىا ضٌده فلوؿ كاستطاع القضاء على ا٤بؤامرات الٍب . (5)سنة بسبب استيبلء العبيديْب عليو
، كمن ىذه الثورات ٛبٌرد الشاعر عمارة اليمِب ، كالذم استنجد بالصليبيْب ، (6)العبيديْب كبقاياىم

 .(7)كحركة العبيد السودانيْب
مث استدعى أمراءي دمشق صبلحى الدين بعد أف فشت ا٣ببلفات بينهم ، كعرضوا عليو 

احب األمر يف دمشق مث ٞبص مث ٞباة ، ، فصار ص(8)ىػَٕٓتسل مها، فاستوىل عليها سنة 
كاستعصت عليو يف ا٤برحلة األكىل حلب ، فعاد إىل مصر ، كتابع تنظيم أمورىا كىفق السياسة 

                                                

 ُّٕ/ ُُ –الكامل يف التاريخ (ُ)
 ُِٖ/  ُ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب   (ِ)
 ِٕٗ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء : انظر (ّ)
 ُٕٗ -فهيم شلتوت: بدر الدين العيِب ، ٙبقيق -يف سّبة ا٤بلك ا٤بؤيٌد السيف ا٤بهند  (ْ)
 ْٗ/  ّ-٧بمد السعيد زغلوؿ : ٙبقيق -الذىيب  –العرب يف خرب مىن عرب (ٓ)
 ّٖٔ/  ُُ -الكامل يف التاريخ: انظر (ٔ)
 ُْٕ/  ٓ-التاريخ اإلسبلمي كا٢بضارة اإلسبلمية  (ٕ)
 ُٖ-األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة: ، كانظر ِّْ/ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية :انظر (ٖ)
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ا١بديدة، كما شرع يف ٙبصينها ضٌد الصليبيْب كمؤامرات العبيديْب الذين كانوا ييدبٍّركف لو ا٤بكايد 
ىػ ، إذ تتابعت أمامو ٖٕٓصر بعد رحيلو عنها سنة إال أنو انقطع عن م. إلعادهتا إىل سابق عهدىا

 .(1)حوادث الغارات ، كصٌد االعتداءات الفر٪بية يف الديار الشامية ، فشغلتو بقية حياتو
، مث اٌ٘بو ٫بو (2)كبعد كفاة ا٤بلك الصاٌف ا٠باعيل بسط صبلح الدين سلطانو على حلب

كبذلك ملىك األراضي ا٤بمتٌدة بْب النيل  ىػ ، كدخل  يف طاعتو حٌكاـ ا١بزيرة ،ٕٗٓا٤بوصل سنة 
 .(3)كالفرات

مث كاف أعظم انتصار لو على الفرنج يف فلسطْب كالساحل الشامي يـو حٌطْب التارٱبي ، كفيو 
اهنـز الصليبيوف ، ككادت ىذه ا٤بعركة تقضي على النفوذ الصلييب بسوريا ، كمٌهدت لفتح بيت 

، كظٌل صبلح الدين (4)ىػّٖٓانت خاضعة ٥بم ، ككانت سنة ا٤بقدس ، كسائر الببلد السورية الٍب ك
كمضى ييرٌمم ما دٌمرتو . الدين يطارد حصوف الصليبيْب حٌب تسٌلم بيت ا٤بقدس يف تلك السنة 

 .  (5)ا٢بركب من مبانيها ، كأعاد تشييد ا٤بساجد كا٤بدارس ، كتثبيت مذىب أىل السنة
فأخذكا أكائل ا٤بغرب ، كخطبوا ُّا البن مث سٌّب عسكران البن أخيو تقيٍّ الدين بن عمر ، 

 .(6)العباس
ىػ على مدينة ًخبلط عاصمة أرمينية ، كأقاـ ا٤بلك العادؿ ابنو َْٔكاستوىل األيوبيوف سنة 

ك٤بػٌا مات العادؿ استقٌل األشرؼ ٕبكم ىذه الببلد ، . األكحد أمّبان عليها ، مث خلفو أخوه األشرؼ 
 . (7)د األكرادككٌسع رقعة ميلكو حٌب بلغت ببل

ىػ سقطت ىذه ا٤بملكة اإلسبلمية ، ككاف ٰبكمها ا٤بظٌفر غازم ، الذم ييعٌد ِْٔكيف سنة 
 .آخر ملوؾ األيوبيْب ، باستيبلء ىوالكو عليها

                                                

 َِِ/ ٖ –األعبلـ  (ُ)
 ، ُٔٓ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ِ)

  َُِ -، كاأليوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة   ْٔٗ/  ُُ –الكامل يف التاريخ: كانظر
األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ : ، كانظر َُْ/ُ-أٞبد سعيد سليماف –تاريخ الدكؿ اإلسبلمية كمعجم األسر ا٢باكمة : انظر (ّ)

 ٗ -زيرة كا١ب
 ُِٔ -ا٢بركب الصليبية   (ْ)
 ّْٓ/ُُ -، كالكامل يف التاريخ َْْ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية:انظر(ٓ)
 ُِٔ/  ُِ –الكامل يف التاريخ (ٔ)
 ُِٔ/  ُِ –ا٤بصدر السابق (ٕ)
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فقد دخلت ٙبت ا٢بكم األيويب ، ككاف فيها منازعات ، كتقل بات ، كما كانت  اليمنأما 
، الذين كتبوا إىل صبلح الدين يستنجدكف بو ، فأرسل أخاه توراف أقاليم موٌزعة بْب األمراء ا٤بختلفْب 

كييعٌد الفتح األيويب لليمن أعظم حدث يف تاريخ العرب الوسيط. ىػ ٗٔٓشاه إىل اليمن سنة 
(1) ،

فقد مٌت توحيد اليمن كمصر كسوريا كببلد ا١بزيرة ٙبت راية األيوبيْب ، كفتح توراف شاه زبيد كصنعاء 
، بدءان من ا٤بلك توراف ( ىػِٓٔ-ٗٔٓ)كالة األيوبيْب على ببلد اليمن نصف قرف كعدف ، كتواىل 

، إىل أف زاؿ ميلك األيوبيْب، كخلف بعدىم بنو  (2)شاة كانتهاء با٤بلك ا٤بسعود يوسف بن الكامل
 .(4)ىػ ِٔٔىػ إىل سنة ٗٔٓ، كقد حكم األيوبيوف اليمن من سنة  (3)ىػِٔٔرسوؿ سنة 

ٍب كاف كالء حكامها للخبلفة العبيدية ، فقد بدأت األمور تتغٌّب باستبلـ ال الحجازأما ببلد 
ىػ ، كعاد الدعاء ٕٔٓاأليوبيْب مقاليد ا٢بكم ، فقد جاء رسل صبلح الدين إىل ا٢بجاز سنة 

ككانت أسرة بِب ىاشم حاكمة ٤بكة كا٤بدينة، .(5)للخليفة العباسي ، كتطٌلع األيوبيوف ٢بكم ا٢بجاز
يوبيوف يف السياسة الداخلية ٢بٌكاـ ا٢برمْب ، فكاف حكمهم للحجاز على ٫بو غّب كمل يتدٌخل األ

، كقد حذؼ األيوبيوف ا١بمل الزائدة  (6)مباشر ، ككٌلما أحٌسوا بتمٌرد حاكم أرسلوا إليو ٞبلةن لتأديبو
 .(7) (حٌي على خّب العمل: )من األذاف الشرعي كىي

ىػ ، كذلك عندما جعل ا٤بلك  ُٓٔحٌب سنة كقد بقي السلطاف األيويب على ا٢بجاز 
ا٤بسعود مكة لنائبو ابن رسوؿ اليمِب ، ككاف األيوبيوف يف ا٢بجاز يٌتبعوف سياسة متوازنة بْب حٌكاـ 

ا٤بدينة كمكة ، كال ييريدكف أف يغلب أحدٮبا اآلخر
(8). 

                                                

 ُِْ/  ْ –تاريخ اإلسبلـ السياسي  (ُ)
 ِٗ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ِ)
 َُْ/  ُ –تاريخ الدكؿ اإلسبلمية  (ّ)
 ُِٖ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ْ)
 ّٕ -ببلد ا٢بجاز يف العصر األيويب (ٓ)
 َْ -ا٤بصدر السابق  (ٔ)
 ُٓ -سليماف عبد الغِب مالكي/ د –سقوط ا٣ببلفة العباسية  حٌببداية عهد األشراؼ ببلد ا٢بجاز منذ  (ٕ)
 َْ -ٝبيل حرب/ د –ا٢بجاز كاليمن يف العصر األيويب  (ٖ)
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( ُٗ)سنة ، كالشاـ (ِْ)، ككاف قد حكم مصر (1)ىػٖٗٓمث تويف صبلح الدين سنة 
، كلقد كانت كفاتو خسارة عظيمة َّد ميؤٌثل ، كتوفيقو كبّبو حظي بو التارخ اإلسبلمي يف ىذه (2)نةس

 .(3) ىذه ا٢بقبة
 :كبعد كفاتو قيسٍّمت ٩بلكتو إىل

 مصر للملك العزيز -ُ

 فلسطْب مع سوريا الوسطى للملك األفضل -ِ

 سوريا الشمالية للملك الظاىر -ّ

 .( )اليمن لتوراف شاه أخي صبلح الدين -ْ

بدأ يدٌب الشٍّقاؽ بْب أكالده كأحفاده ، كآلت ىذه الدكلة ا٤بَبامية األطراؼ إىل اال٫بسار، مث 
ىػ ، مث آؿ األمر إىل ا٤بماليك ، كما أف سلطاهنم ْٖٔكقد بقيت سلطة األيوبيْب يف مصر حٌب سنة

 .(5)ىػِٓٔىػ ، ككاف آخر األيوبيْب يف ا٢بجاز سنة ٖٓٔيف الشاـ ٙبٌوؿ إىل ا٤بماليك سنة 
كييقٌسم ا٤بؤٌرخوف
 :عهد صبلح الدين إىل ثبلثة أطوار (6)

كىو الطور الذم كاف فيو صبلح الدين مَببٍّعان على أرض مصر ، كقد كاجو : طور الدفاع-ُ
الصليبيْب كالعبيديْب ، ككاف حريصان يف ىذا الطىور على إرضاء نور الدين ، فلم ييٍظًهر التفٌردى با٢بكم، 

 .، كلكنو سعى إىل تقوية سلطانو السياسي كا٢بريبكقىٍطًع العبلقة معو 
كىذا بعد كفاة نور الدين ، إذ ظهر صبلح الدين على أنو أكرب : طور اإلعداد كالتأىب-ِ

 .حاكم إسبلمي ، كنشر نفوذه يف الشاـ كا١بزيرة ، كبدأ ييًعد  العٌدة ضٌد الصليبيْب
 .طور ا٥بجـو على الصليبيْب يف فلسطْب-ّ

                                                

 ٔٔ/  ِ –كفيات األعياف : انظر (ُ)
 َِٓ -ا٢بركب الصليبية  (ِ)
 َْٔ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  : انظر يف أحواؿ الدكلة بعد كفاتو  (ّ)
 ُِِ -الصليبية  ا٢بركب  (ْ)
 ُْٖ/  ٓ -التاريخ اإلسبلمي كا٢بضارة اإلسبلمية (ٓ)
 َُٕ/  ْ -تاريخ اإلسبلـ السياسي (ٔ)
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الدين استيؤنفت ا٤بعارؾ بْب ا٤بسلمْب كالصليبيْب يف عهد ا٤بلك العادؿ كابنو كبعد صبلح 
 .الكامل الذم حٌقق عليهم انتصاراتو ملحوظةو إىل أف عقد ا٥بدنة معهم

كقد حكم أبناء صبلح الدين كأحفاده ا٤بملكة األيوبية من بعده ، فحكم األفضلي دمشقى ، 
حلبى ، ككاف آخر ملوكهم على مصر ىو األشرؼ موسى ، كحكم العزيزي القاىرةى ، كحكم الظاىري 

ىػ ، كٖبلعو انقرض األيوبيوف َٓٔكىو من أحفاد الكامل ، ككاف صبٌيان ، فخلعو آيبك ا٤بملوكي سنة 
 . ، لتربز بعدىم دكلة ا٤بماليك البحرية (1)يف مصر

ىػ ، ِْٕسنة أيوبية ٞباة ، كقد حكموا حٌب : كمل ييعمَّر من شعب األيوبيْب إال شعبتاف
 .(2)ىػَّٗكأيوبية حصن كيفا يف أرض ا١بزيرة حٌب سنة 

  

                                                

أبو العباس أٞبد بن -صبح األعشى يف صناعة اإلنشا: ، كانظرُُْ/  ُ -تاريخ الدكؿ اإلسبلمية كمعجم  األسر ا٢باكمة (ُ)
 ْٖٗ/  ّ -٧بمد حسْب مشس الدين: ٙبقيق - علي القلقشندم

 ُُْ/  ُ -األسر ا٢باكمة  تاريخ الدكؿ اإلسبلمية كمعجم(ِ)

http://www.adabwafan.com/browse/entity.asp?id=13322
http://www.adabwafan.com/browse/entity.asp?id=13322
http://www.adabwafan.com/browse/entity.asp?id=13322
http://www.adabwafan.com/browse/entity.asp?id=13322
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البشرية ٝبعاء ، كإخراجها من ظلمات الكفر الدعوة اإلسبلمية رسالة ربانية ، جاءت ٥بداية 
ربانية ا٤بصدر كالعا٤بية : كقد اٌتصفت ىذه الدعوة بعدد من الصفات ، من مثل. إىل نور اإلٲباف 

كما أف ىذه الدعوة ٥با ٠بات . (ُ) كالشمولية كالوضوح كالتوازف ، إىل غّبىا من صفات الدعوة
 .بلمية خاصة اٌتسمت ُّا يف كٌل عصر من العصور اإلس

األثر، كى٠بىٍتي : كٰبسن يب يف ىذا ا٤بقاـ أف أبٌْب الفرؽ بْب السمة كالصفة ، فالسمة ىي
 . (ِ)العبلمة: الشيء كى٠ٍبان إذا أثٌرتى فيو بًسمةو ، كالسٍّمة أيضان 

رأيت فيو : فبلف موسوـه با٣بّب ، كتػىوى٠ٌبٍتي فيو خّبان أم: ا٤بتحٌلي بالسٍّمة ، كيقاؿ: كا٤بتوٌسم
عىرىٍفتي فيو عبلمتو: ان منو ، كمأخذه من الوسم أمأثر 

(ّ). 
ا٢بالة الٍب عليها الشيء ًمٍن نعتو : ذًٍكر الشيء ًٕبٍليتو كنعتو ، كالصفة ىي: أما الصفة فهي

 .(ْ)كحليتو
كيٌتضح ٩با سبق أف الفرؽ بْب السمة كالصفة كاضح ، فصفات الدعوة اإلسبلمية ىي حالتها 

أما السمات . ، مثل كوهنا خاٛبة الدعوات السماكية ، ككوهنا إىل الناس كاٌفة الٍب عليها ىذه الدعوة 
م عنها من آثار ٛبٌيزت ُّا  فهي العبلمات الٍب عيرفت ُّا الدعوة يف تلك ا٢بقبة من الزمن ، كما ٪بى

 .على ٫بو خاص
كاسان كقد اتسمت الدعوة اإلسبلمية يف عهد الدكلة األيوبية بعدد من السمات ، تكٌونت انع

 . لطبيعة العصر كالظركؼ احمليطة بالدعوة يف ذلك الوقت
 :كمن أىم ٠بات الدعوة اإلسبلمية يف عهد الدكلة األيوبية

 كجود ٭بوذج الداعية األمثل -
 الفتوحات-
 ا١بهاد ضد الصليبيْب-

                                                

خصائص الدعوة "للدكتور يوسف القرضاكم ، ككتاب " ا٣بصائص العامة لئلسبلـ"انظر تفصيبلن ٥بذه الصفات يف كتاب  (ُ)
" أصوؿ الدعوة" لعمر سليماف األشقر ، ككتاب " خصائص الشريعة اإلسبلمية"حسْب ، ككتاب حملمد أمْب " اإلسبلمية

 .للدكتور عبد الكرَل زيداف 
 ِْٓ -الراغب األصفهاٍل – مفردات ألفاظ القرآف (ِ)
 ّٔٔ/ ُِ –مادة كسم  –لساف العرب  (ّ)
 ِِٓ - مفردات ألفاظ القرآف (ْ)



37 

 

 النشاط العلمي  -
 دعوة غّب ا٤بسلمْب-
 

 وجود نموذج الداعية األمثل: المطلب األول
اإلسبلمية مهمة سامية كٌلف اهلل ُّا األنبياء عليهم السبلـ كأتباعهم ؛ لذا فإف على الدعوة  

: القائمْب ُّا من الدعاة يف كل زماف كمكاف أف يسعوا ليكونوا ٭بوذجان أمثل يف كل جوانب حياهتم
 .عبادهتم ، كعلمهم ، كمسؤكلياهتم، كجهادىم ، كتعامبلهتم ، إىل غّب ذلك 

ريخ عدده من الشخصيات اإلسبلمية الرائدة الٍب استطاعت بفضل اهلل تعاىل كقد كيجد يف التا 
التمٌيز يف جوانب حياهتا كافة ، فكانوا ٭باذج مثلى للدعاة من بعدىم يقتفوف أثرىم ، كيهتدكف 

 .ُّديهم ، كيىًسّبكف على خيطاىم يف أشرؼ مهمة ، كأعظم كظيفة 
كمن ٠بات الدعوة البارزة يف ىذا العصر كجود ٭بوذج أمثل للداعية ا٢بٌق ، ففي عهد الدكلة  

األيوبية رزؽ اهلل ا٤بسلمْب ىذا النموذج الفريد الذم مل يتكٌرر يف األجياؿ الٍب تلتو ، كقد ٛبٌثل يف 
ما ٰبتاج إليو  -رٞبو اهلل-شخصية مؤسٍّس الدكلة صبلح الدين األيويب ، إذ تىوافرىت يف شخصيتو 

 . الداعية من صفات أساسية كصفات الزمة 
يعد من أبرز العوامل ا٥بامة ا٤بؤثرة على ٪باح  ة من صفات ٞبيدةيعاإف ما يتصف بو الد

الدعوة ، كذلك ألف الصفات الٍب يتصف ُّا الدعاة تعكس للمدعوين ماىية تعاليم اإلسبلـ 
تقدـ الدعوة  يفأثر كبّب ى االٌتصاؼ ُّذه الصفات لو كإٌف ًحٍرص الداعية علكالتطبيق العملي ٥با ، 
 . كالتأثّب با٤بدعوين، اإلسبلمية كانتشارىا 

كسأحاكؿ إلقاء الضوء على ما ٛبٌيز بو ىذا السلطاف من صفات أٌىلتو ٥بذه ا٤بكانة ا٤برموقة يف 
 .التاريخ اإلسبلمي ، راجية أف أكفٌيو حقو يف الوصف كالتحليل
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 :(ُ)لداعية األساسية صفات ا -أوالً 
 : قوة الصلة باهلل  -ٔ

الداعية ا٢بق قوٌم الصلة باهلل تعاىل ، ٦بتهد يف العبادة ، ميكثر من الطاعات ؛ لتكوف دعوتو 
 .نابعة عن قولو كفعلو ، كليفوز برضا اهلل كسعادة الدارين

تذل بو يف ىذا اَّاؿ  ما ركم أنو   :كمن الشواىد على ذلك. كلقد كاف صبلح الدين مثاالن ٰبي
. كاف شديد ا٤بواظبة على الصبلة ٝباعة ، حٌب إنٌو ذىكىر يومان أٌف لو سنْب ما صٌلى إال يف ٝباعة 

ككاف ييواظب على . ككاف إذا مرض يستدعي اإلماـ كحده ، كييكلٍّف نفسىو القياـ ،  كييصٌلي ٝباعة 
كإال أتى ُّا قبل صبلة الصبح ، السنن الركاتب ، ككاف لو صلوات ييصليها إذا استيق  يف الليل ، 

ككاف إذا أدرىكىٍتو الصبلة كىو سائر نزؿ كصٌلى
(ِ)  . 

 
 :اإلخالص -ٕ

اإلخبلص ىو ٚبليص القلب من شائبة ما ييكٌدر توج هىو هلل ، فبل يطلب ا٤برءي شاىدان للعمل غّب 
 . (ّ)اهلل 

فبل يىٍأبىوي كال يلتفت ألم غرض كالداعية ا٤بخلص هلل تعاىل ال يريد بدعوتو إال كجو اهلل تعاىل ، 
آخر دنيوم ، لذا فهو متحمٍّس يف أداء مهٌمتو ىذه ، باذؿ يف سبيلها كل غاؿو كرخيصو من ماؿ 

   : )كجهد ككقت كًفكر كإمكانات ، مستجيبان ألمر اهلل تعاىل         

                         ) (ْ). 
كباالطبلع على رسائل صبلح الدين يٌتضح لنا جلٌيان حرصو رٞبو اهلل على إخبلص النية هلل 

إٌف : )تعاىل ، ك٠بٌو غايتو يف ا١بهاد ، كىاكم إحدل رسائلو للخليفة العباسي يف بغداد كالٍب جاء فيها
١بهاد يف سبيل اهلل ، ا: مراد ا٣بادـ من الببلد إذا فتحها ، كمغنمو من الدنيا إذا ميًنحها ثبلثة مقاصد

                                                

 .يف تفاصيل الصفات األساسية كالصفات البلزمة" الٌدعوة"أفدتي من كتاب الدعوة للدكتور ٞبد العمار  (ُ)
 ِٕٖ/  ُِ –، سّب أعبلـ النببلء   ٖ-ٕ-النوادرالسلطانية كاحملاسن اليوسفية  (ِ)
 ِٖ -إبراىيم األبيارم: ٙبقيق -ا١برجاٍل –التعريفات  (ّ)
 سورة البينة – ٓآية  (ْ)
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كالكٌف عن مظامل عباد اهلل ، كالطاعة ٣بليفة اهلل ، كاهلل العامل أنٌو ال ييقاتل لعيشو ألْب من عيش ، 
كال لغضب ٲبؤل العناف من نػىزىؽو كطيش ، كال يريد إال ىذه األمور الٍب قد توٌسم أهنا تلـز ، كال ينوم 

 (ُ)(لصحيفة كيرٌقمإال ىذه النية الٍب ىي خّب ما ييسٌطر يف ا

 
 :العلم -ٖ

الداعية ا٢بصيف دائم ا٢برص على تثقيف نفسو ، كالرقي ُّا يف ٦باؿ العلم ؛ كذلك ليدعو إىل 
  : )اهلل على علم كبصّبة كدراية ، استجابةن ألمر اهلل تعاىل              

               )(ِ) كطلبان للخّبية الٍب ذكرىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،
 .(ّ)(مىن ييرًد اهلل بو خّبان ييفٌقهو يف الدين: )يف قولو

كقد اىتم صبلح الدين بطلب العلم اىتمامان كاضحان مع كثرة أشغالو كمسؤكلياتو ، فقد ركم أنو 
كدرس على الشيخ قطب الدين النيسابورم  ،(ْ)دخولو إىل االسكندرية ثاٍل يـو" ا٤بوطأ"شرع يف قراءة 

كيؤثر ، شديد الرغبة يف ٠باع ا٢بديث  -رٞبو اهلل-ككاف . (ٓ)الذم كتب عقيدة اإلسبلـ لو كألكالده
كأ٠بع أكالده ، ك٠بع عليو ، ، فإذا ٠بع عن شيخ ركاية عالية استحضره (ٔ)٠باع األحاديث باألسانيد

، كقد ترٌدد إىل ا٢باف  األصفهاٍل باالسكندرية ، كركل  د ىو إليوكإف مل ٰبضر الشيخ تردٌ ك٩باليكو ، 
كقد ٠بع من القاضي ُّاء الدين بن شداد كاستحضره كأكرمو كسألو عن جزء . (ٕ)عنو أحاديث كثّبة

                                                

 ُٕٗ/  ّ  –يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية كتاب الركضتْب ( ُ)
 سورة الزمر – ٗجزء من آية ( ِ)
 ُٕ، برقم ّٗ/ُركاه البخارم يف كتاب الكسوؼ ، باب من يرد اهلل بو خّبا يفقهو يف الدين ، ( ّ)
 ٕٔ/  ُ -مصطفى زيادة ٧بمد: ٙبقيق-قي الدين أٞبد بن علي ا٤بقريزم ت –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  (ْ)
 ِٖٕ/  ُِ –، سّب أعبلـ النببلء  ٕ –النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  (ٓ)
 ِٕٖ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٔ)
 ٗ-ٖ –، النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  ِٔ –شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب   (ٕ)
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دان ٦بلٌ  ، مث ٝبع كتابان  فقرأه عليو بنفسو، حديث ليسمع منو ، فأخرج لو جزءان فيو أذكار من البخارم
ومى مو لو كالزى يف فضائل ا١بهاد كأحكامو كآدابو كقدٌ 

(ُ).  
للقاضي ابن شداد كٌلو يف ا٢بديث عن " النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية"كبا١بملة فإف كتاب 

مآثره كفضائلو ، كىو كتاب موثوؽ مهم يف ىذا اَّاؿ ؛ ألف مؤلٍّفو كاف ميعاصران لصبلح الدين ، إذ 
من تاريخ صبلح الدين ما أيسطٍّر إال ما شاىدتيو ، أك أخربٍل بو مىٍن أىًثقي بو خربان ييقارب ك : "يقوؿ
 .(ِ)"العياف
 

 :القدوة الحسنة -ٗ

كلقد دعا اإلسبلـ أتباعو إىل االقتداء باألنبياء  .(ّ)طلب موافقة الغّب يف فعلو: يىالقدكة 
: )كالصا٢بْب ، قاؿ تعاىل                )(ْ) . كعلى ىذا ينبغي

للداعية أال ٱبالف فعلو قولو ، فيتعٌدل ضرره إىل اَّتمع ، فيكوف قدكة سيئة ، فييفسد بدؿ أف 
 .ييصلح

كلقد اقتدل أصحاب صبلح الدين بو يف كثّبو من اَّاالت ، فكاف ٥بم خّب قدكة، يوٌجههم إىل 
أبرز مثاؿ على ك كشهد معاصرك صبلح الدين بذلك ، . ما فيو خّبىم كصبلحهم يف الدنيا كاآلخرة 

تطبيق صبلح الدين يف كصف  -م صبلح الدينعاصر مأحد  -ا٤بوفق عبد اللطيف ىذا ما كتبو
كان عظيمان، ٲبؤل القلوب لً فرأيتو مى ، رأيت صبلح الدين على القدس ": ؿاالقدكة ا٢بسنة فقألسلوب 

، ككاف رٞبو  كيتسابقوف إىل ا٤بعركؼ، كالعيوف ٧ببة ، سهبلن ك٧بببان ، كأصحابو يتشبهوف بو  ، ركعةن 
ببناء سور القدس كحفر  اهلل مهتٌمان يف التفٌقو يف كيفية بناء األسوار كحفر ا٣بنادؽ ، كلقد كاف يعتِب

 .(ٓ)"خندقو ، كيتوىٌل ذلك بنفسو ، كينقل ا٢بجارة على عاتقو ، كيتأٌسى بو ٝبيع األغنياء كالفقراء

                                                

يف أخبار ، كتاب الركضتْب  ٖٔ،  ْ- ّ –، النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  ّٖٓ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ُ)
 ٗ/  ْ –الدكلتْب النورية كالصبلحية 

 ٕٖ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  (ِ)
  ُّٕ/   ِ -٧بمد بن علي الشوكاٍل –فتح القدير ا١بامع بْب فِب الركاية كالدراية  (ّ)
 سورة األنعاـ – َٗآية  جزء من (ْ)
  ُُٓ -قاسم السامرائي: ٙبقيق –أسامة بن منقذ -كتاب االعتبار(ٓ)
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 :الرفق -٘
: )الرفق صفة الزمة للدعاة ، امتثاالن ألمر اهلل تعاىل     )(ُ) كتطبيقان ٢بديث ،

الرفق ال يكوف يف شيء إال زانو،  كال يينزع من شيء إال إف : )رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
، كاقتداءن باألنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ (ّ) (إف اهلل ٰبب الرفق يف األمر كلو: )، كحديث (ِ)(شانو

 .كالدعاة الصا٢بْب من السلف الصاٌف
كمن . مع كافة كلقد كاف صبلح الدين رفيقان لٌينان حريصان على التعامل ا٢بسن مع أفراد اَّت

، قلبو  رى بػى كجى ، م عليو بْب يديو يتيم إال كترحَّ  رى حضً فما أي : )ابن شداد ما ركاه الشواىد على ذلك
كإال أبقى لو من ا٣بّب ما ، ييعتمد عليو سٌلمو إياه  مصابو ، كإف كاف لو من أىلو كبّبه  رى بػى كجى ، كأعطاه 

، كيكفلو ، ككاف ال يرل شيخان إال كيرٌؽ لو كيعطيومو إىل من يعتِب بَببيتو لَّ يكفي حاجتو ، كسى 
سن إليو  .(ْ) (كٰبي

ككاف رٞبو اهلل ٰبَـب كلَّ مىن خدمو ، كيعاًمليهم معاملة ليٍّنة ، فإذا كقع من أحدىم ما ييسيئو       
كتىمو كمل ييظهره
(ٓ). 

ارب ساعات مث يسَبي ح ، أك أما جنده فكاف يتعٌهدىم بالعناية ، كيسمح للمحارب أف ٰبي
 . (ٔ)يذىب إىل ذكيو كما ىو ا٢باؿ يف أرقى ا١بيوش ا٢بديثة

 
 
 
 

 
 

                                                

 سورة البقرة -ّٖجزء آية  (ُ)
 ْٓٓٔ، برقم  ُِٓ/ُٔفضل الرفق ، : الرب كالصلة كاآلداب ، باب: ركاه مسلم يف كتاب (ِ)
 ٖٕٔٓ، برقم  ِِِْ/ٓركاه البخارم يف كتاب األذاف ، باب الرفق يف األمر كلو ،  (ّ)
 ّْ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   (ْ)
 ِِٕ -٧بمد رجب البيومي/ د –صبلح الدين األيويب قاىر العدكاف الصلييب  (ٓ)
 َِّ -ا٢بركب الصليبية   (ٔ)
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 : الصبر -ٙ

 .  (ُ) ترؾ الشكول لغّب اهلل من أمل البلول: الصرب ىو
 : )كلقد أمر اهلل عباده بالصرب كحٌثهم عليو مبشران أنو جٌل كعٌز مع الصابرين ، قاؿ تعاىل    

                    )(ِ)  كبٌْب الرسوؿ صلى اهلل ،
 . (ّ)(رالصبما أيعطي أحده عطاءن خّبان كأكسع من : )عليو كسلم منزلة الصرب كمكانتو فقاؿ

عْب ٥بم ، فالدعوة إىل 
ي
اهلل طريقها كالصرب صفة مبلزمة للدعاة إىل اهلل تعاىل ، كىي الزاد ا٤ب

كإذا كاف الصرب ضركريان لكل مسلم فهو بالنسبة للداعية أشٌد . صعبة كًعرة مليئة باألشواؾ كا٤بصاعب 
ميداف نفسو ٯباىدىا كٰبملها على الطاعة ، كٲبنعها : ضركرة ؛ كذلك ألف الداعية يعمل يف ميدانْب

 .(ْ)، كٙبىىم ل أذاىم من ا٤بعصية ، كميداف الدعوة الفسيح ك٨باطبًة الناس ، ك٨بالطتهم
 : كلقد ضرب لنا صبلح الدين أركع األمثلة يف الصرب كالتحٌمل يف سبيل الدعوة، من ذلك

٤با فتح صبلح الدين حلب أخذ ٰبتفل مع الناس بفتحها ، كبينما ىو على لٌذتو بالدعوة ، كاألخذ 
فصرب على مصيبتو كاحتسب ، كمل كالعطاء كاإلنعاـ إذ حضر إليو مىن ييعرٍّفو كفاة أخيو تاج ا٤بلوؾ ، 

يتغٌّب لذلك كال اضطرب ، كال انقطع عما كاف عليو من البشاشة كالفرح كاإلحساف ، كأمر بسىٍَب 
ذلك ، كتوٌعد عليو إف ظهر ، ككىظىم حزنو ، كمل ييرًد أف ييفسد على الناس فرحهم ، كمل يزؿ على 

، كتفٌرؽ الناس قاـ رٞبو اهلل ، كاسَبجع،  طبلقتو كبشاشتو إىل كقت العصر ، فلٌما انقضت الدعوة
ما أخذنا حلب : "كبكى على أخيو ، مث أيمر بو فغيسٍّل ككيفٍّن ، كصٌلى عليو كدىفػىنىو ، ككاف يقوؿ

 . (ٓ)"رخيصة ، أخذناىا بقتل تاج ا٤بلوؾ

                                                

 ُِٕ -التعريفات  (ُ)
 ة البقرةسور  – ُّٓآية  (ِ)
 ََُْ، برقم  ّْٓ/ِاالستعفاؼ عن ا٤بسألة ، : الزكاة ، باب: ركاه البخارم يف كتاب (ّ)
 ُِٔ -ٞبد بن ناصر العمار/ د –الدعوة  (ْ)
 ِِٗ/  ُ –، كفيات األعياف  ُٔٔ/  ّ – يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحيةكتاب الركضتْب   (ٓ)
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لديو  إٌف ىذا التصرٌب العظيم ، كالتجٌلد عند الصدمة األكىل لوقوع ا٤بصيبة ال يستطيعو إال مىنٍ 
 .(ُ) (الصرب عند الصدمة األكىل: )نفس عالية ، كذلك تطبيقان ٢بديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

كمثاؿ آخر يدٌؿ على صربه كٙبٌملو ، ما ركم أف صبلح الدين أرسل إىل ريتشارد كتابان عندما 
كأنا ما ييسىهٍّل : )ىٌدده باالستمرار يف ا٢برب حٌب هناية الشتاء القادـ ، كقد جاء يف ذلك الكتاب

علي أف أشٍب كأصيف ، كأشٍب كأصيف ، كأنا يف كسط ببلدم ، كأنا أعتقد أٌٍل يف أعظم العبادات 
 .(ِ) (، كال أزاؿ كذلك حٌب ييعطي اهلل النصر ٤بن يشاء( ا١بهاد)

 
 :صفات الداعية الالزمة -ثانياً 

 :التخطيط للدعوة -ٔ

قوَل ييعُب بو دعاة اليـو ، كما عيِب ُّا دعاة األمس ابتداءن ٙبتاج الدعوة إىل اهلل تعاىل  إىل ٚبطيط 
 .بالنيٌب صلى اهلل عليو كسلم كسلف ىذه األمة رضواف اهلل عليهم

إف ذلك التخطيط الواعي للدعوة ىو الذم ييوصل إىل النتائج ا٤بثمرة بأقصر الطرؽ بعد توفيق اهلل 
ا١بامد إىل ركح عصريٌة جديدة تيستخدـ فيها  تعاىل ، كىو الذم ينقل الدعوة من قالبها التقليدم

 .(ّ) أفضل الوسائل ، كأرقى األساليب لتصل إىل ىدفها ا٤بنشود
كالداعية يف ٚبطيطو لدعوتو مقتدو برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، كالذم كاف ال ييقدـ على 

كمو  مٌدة ثبلث سنوات ، فلٌما  كمن األمثلة على ذلك السريٌة التامة للدعوة. شيء إال بعد ٚبطيطو ٧بي
ثبتت جذكر ىذه الدعوة يف اَّتمع ا٤بكي أعلنها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم دعوةن إسبلميةن على 

 .ا٤بؤل ضمن خطة مدركسة متقنة
كلقد عيِب السلطاف صبلح الدين بعنصر التخطيط للدعوة عناية بالغة ، فلم يكن ٱببط خىٍبط 

كيلىها ، كأٜبرت نتائج طيبة ، كقد نقلت ا٤براجع الكثّب من الشواىد على عىٍشواء ، لذا آتت دعوتيو أي 
 .ٚبطيطو احملكم

                                                

 َُِْ،  برقم  ّْٖ/ُالصرب عند الصدمة األكىل ، : ا١بنائز ، باب: ركاه البخارم يف كتاب (ُ)
  ّّٗ –النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية ( ِ)
 ُِّ -الدعوة ( ّ)
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الدكلة  على لقضاءل بالتخطيطإحياء الس نة يف مصر  مشركعبدأ صبلح الدين أف من ذلك 
كإبطاؿ األذاف ، كعزؿ قضاهتم  عبيدم ،ج يف إلغاء ا٣بطبة للخليفة الد لذلك بالتدرٌ ، كمهٌ  يةعبيدال
كلقد ٪بح .  يْب العاضد لدين اهلللعبيدآخر ملوؾ ا ، كساعده على ذلك مرضي  على خّب العمل يَّ ٕبى 

تقن
ي
 .(ُ)صبلح الدين يف الوصوؿ إىل ىدفو ا٤بنشود بزمن قياسٌي بعوف اهلل مث بفضل ٚبطيطو ا٤ب

ىػ خرج ا١بيش اإلسبلمي بقيادة ٕٗٓيف سنة أنو : كمثاؿ آخر على حرصو على التخطيط
الدين إىل معسكر جسر ا٣بشب ، مث توٌجهوا إىل بيساف ، كقد احتار الصليبيوف يف ا١بهة الٍب  صبلح

سيوٌجو ا٤بسلموف ٞبلتهم إليها ، فقاموا بتحصْب ا٤بدف كالقبلع القريبة من ا٢بدكد ، كلكن قائد 
كتقٌدمت  ا١بيش صبلح الدين كاف يعرؼ إىل أين سيٌتجو ؛ ألف ا٤ببادرة يف التخطيط كالقتاؿ بيده ،

القوات اإلسبلمية إىل موقع الفٌوار القريب من هنر األردف ، كىناؾ تعٌبأ ا١بيش ليعرؼ كلٌّ مكانو أثناء 
كقوع القتاؿ ، فاألمر األساس يف القتاؿ عند ا٤بسلمْب ليس رىن الظرؼ نفسو أثناء القتاؿ ، كإ٭ٌبا ىو 

 .(ِ) ٚبطيط سابق مرًفه قابل للتعديل إذا اقتضى ا٢باؿ
 

 :انتهاز الفرص -ٕ

الداعية ا٢بصيف يتحٌْب الفيرص ، كال يىدىعيها تضيع منو ىدران ، بل ييوٌظفها ٤بصلحة الدعوة 
كالداعية يف ىذا اَّاؿ متأسٍّ بنيب اهلل . التوظيف ا٤بناسب الذم يوصلو إىل أىدافو الدعويٌة ا٤برجٌوة 

ألوه عن الرؤية الٍب رأكىا ، يوسف عليو السبلـ كموقفو مع صاحبيو يف السجن ، كذلك عندما س
فانتهز  يوسف عليو السبلـ الفرصة يف نشر الدعوة ، كبدأ يعرض عليهم توحيد اهلل سبحانو كتعاىل 

: )كضبلؿ اآل٥بة الٍب يعبدكىا ، مث فٌسر ٥بما الرؤية ، كذلك يف اآليات        

                             

                                 

                                         

                                                

 كما بعدىا ُْٖ/ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية : انظر( ُ)
 ِٔٓ -ِٓٓ –ر القائد كعص-انظر صبلح الدين ( ِ)
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                     )(ُ). 
أف صبلح الدين لػٌما : كلصبلح الدين قصب السٍبق يف انتهاز الفرص ، كمن األمثلة على ذلك

توىٌل الوزارة ٗبصر بعد كفاة عمو شّبكوه بدأ يعٌمر أسوارىا كأبراجها كييرٌتب أمورىا ، مث انتهز فرصة 
مرض العاضد ، فقبض على مىٍن بالقصور ، كسىلَّم القصور لقراقوش ا٣بادـ ، كعزؿ أمراء دكلة 

، كشرع يف ٛبهيد  (حٌي على خّب العمل)العاضد، كأمر بتغيّب شعار اإل٠باعيلية ، كقىطع من األذاف 
كلػٌما عىًلم العاضد بعزؿ صبلح الدين ألمراء دكلتو أرسل يسألو عن السبب ، . ا٣بطبة لبِب العٌباس 

فبعث إليو صبلح الدين بأٌف ىؤالء كانوا عيصاة ألمرؾ ، كا٤بصلحة بقتلهم ، كإقامة غّبىم ٩بن ٲبتثل 
 .(ِ)أمرؾ ، فسكت العاضد

دين للفرص أنو لػٌما فىشىت ا٣ببلفات بْب أمراء دمشق استدعى  كمن األمثلة على انتهاز صبلح ال
كبّبىىم مشس الدين بن ا٤بقٌدـ صبلحى الدين ، كعرض عليو تسل مها ، فانتهز صبلح الدين الفرصة 

 .(ّ)ىػَٕٓالٍب كاف ينتظرىا منذ زمن لتوحيد قواتو ضد الصليبيْب ، كسارع كاستوىل على دمشق سنة 
 

 :ترتيب األولويات -ٖ

                                                

 سورة يوسف – ُْ-ّٔاآليات  (ُ)
 ُْٖ/ِ –، ككتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ّٖٔ/ ُُ-الكامل يف التاريخ:انظر(ِ)
  ِّْ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  : انظر (ّ)
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بغي للداعية مراعاة األكلويات يف دعوتو ، فيبدأ باألىم مث األقل أٮبية ، كما يعتِب باألصوؿ قبل ين
الفركع ، كبالكٌليات قبل ا١بزئٌيات ، فَبتيب األكلويات يف اإلسبلـ لو عنايتو ، فالعبادات ا٤بفركضة 

ب إيل ٩با ما تقرب إيل عبدم بشيء أح: )مقدمة على السنن ، كيوٌضح ذلك ا٢بديث القدسي
 .(1) (افَبضتو عليو ، كال يزاؿ عبدم يتقرب إيلَّ بالنوافل حٌب أحبو

بن جبل كقد عٌلمنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ترتيب األكلويات ، كذلك يف كصيتو ٤بعاذ 
فليكن أكؿ ما  ، إنك تقدـ على قـو من أىل الكتاب: ) إىل اليمنعندما بعثو  رضي اهلل عنو

فإف عرفوا ذلك فأخربىم أف اهلل تعاىل فرض عليهم ٟبس صلوات ، تدعوىم إىل أف يوحدكا اهلل تعاىل 
فإذا صٌلوا فأخربىم أف اهلل افَبض عليهم زكاة أموا٥بم تؤخذ من غنيهم فَبد على ، يف يومهم كليلتهم 

 (2) ( فإذا أقٌركا بذلك فخذ منهم كتوؽَّ كرائم أمواؿ الناس، فقّبىم 
تذل بو يف ىذا اَّاؿ ،  كلقد راعى صبلح الدين األكلويات يف دعوتو كجهاده ، فكاف مثاالن ٰبي

أبرز رجاؿ الدكلة كقائد -لػٌما قٌرر تقي الدين عمر  فقد ريكم أنو : كا٤بثاؿ التايل يوٌضح ذلك ٔببلء
: يو صبلح الدين قائبلن لوالتوٌجو إىل ا٤بغرب ، كالسيطرة عليو كإقامة ملك فيو ، أرسل إل -العسكر

بيت ا٤بقدس أىم ، كالفائدة منو أمٌت ، كا٤بصلحة منو أخٌص  لىعمرم إف فتح ا٤بغرب مهم ، لكنَّ فػىٍتحى "
 .(ّ)" كأعٌم ، كإذا فتحنا القدس كالساحل طوينا إىل تلك ا٤بمالك ا٤براحل

كأستشهد ىنا بأقواؿ بعض معاصريو الٍب تؤٌكد استحقاؽ ىذا القائد ألف يكوف ٭بوذجان أمثل 
كمن حْب استتٌب لو األمر غشي الناس من : "يف كلٍّ جوانب حياتو ، فهذا أبو شامة يقوؿ عنو

 سحائب األفضاؿ كالًنعم ما مل يؤرَّخ غّب تلك األياـ ،كىو إىل جانب ذلك ميقىوٍّ ٤بذىب السٌنة،
غارس يف الببلد أىل العلم كالفقو كالدين ، كالناس ييهرعوف إليو من كلٍّ صىوب ، كيًفدكف عليو من  

يٍّب قاصدان ، كال يعدـ كافدان   . (ْ)" كلٍّ جانب  ، كىو رٞبو اهلل ال ٱبي

                                                

 .، كتاب ا١بماعة كاإلمامة ، باب التواضع  ُّٕٔ، برقم  ِّْٖ/ٓركاه البخارم يف صحيحو ،  (ُ)
 .ٖٗ، برقم ُِٕ/ُالدعاء إىل الشهادتْب كشرائع اإلسبلـ ، : اإلٲباف ، باب: ركاه مسلم يف كتاب (ِ)
  ِٕٓ – ِٔٓ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  (ّ)
 ٗٔ/  ِ –ا٤بصدر السابق  ( ْ)
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كاف صبلح الدين حسن الًعشرة ، طٌيب ا٣بلق ، : "فيقوؿ عنو" شفاء القلوب"أما صاحب
رب ، ال يلتفت للمنٌجمْب ، طاىر اللٍّساف كالقلم ، ما شتم أحدان ، كال كتب حافظان ألنساب الع

 .(ُ)"بيده أذل مسلم ، كال حضر عنده يتيمه إال أعطاه ، كقد يكفلو
كىجىدى الناس عليو شبيهان ٗبا ٯبدكنو على األنبياء ، : "كيصف الذىيب حيزف الناس ٤بوتو فيقوؿ

ٌبو الرٌب كالفاجر ، كا٤بسلم كالكافر كما رأيت مىًلكان حىزًف الناس ٤بوتو ٌببان، ٰبي  . (ِ)"سواه ، ألنو كاف ٧بي
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 ٔٔ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب ( ُ)
 ِّٖ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء ( ِ)
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 الفتوحات: المطلب الثاني
كاف فتح األيويبْب لعدد من الببلد ا٥بامة ٠بة بارزة من ٠بات الدعوة اإلسبلمية يف العصر 

ففىٍتحي األيوبيْب لتلك الببلد ، كضىم ها للدكلة األيوبية يػيوىسٍّع رقعة الدكلة ا٤بسلمة ، كيقٌويها . األيويب 
و ظركفان حربية خاٌصة ، كٙبٌديات ٤بواجهة أعدائها ، بزيادة مواردىا كإمكاناهتا ؛ ألف ىذه الدكلة تواج

 . صعبة من مناكئيها ، كما أسهم يف نشر اإلسبلـ يف ببلد مل يصلها من قبل
ىي أكؿ مدينة يفتحها األيوبيوف ، فقد استطاعوا القضاء على الدكلة العبيدية،  مصر كانت

ىػ ، كأحيىوا فيها الس نَّة، كاستقر كا فيها ، كرتٌبوا أمور ْٔٓكتسٌلم صبلح الدين زماـ األمور سنة 
دكلتهم ، كٙبىىوَّؿ الناس من بيئة رافضية إىل مناخ سيٌِب قوَل
(ُ). 

عن دفع ا١بزية ، كأغاركا على أسواف، النوبة لدكلة األيوبية امتنع أىل ك٤با استتٌبت األمور ل
فأراد األيوبيوف فػىٍتحى ببلد النوبة ٢بماية مصر من الناحية ا١بنوبية ، كلتأمْب طريق قوافل ا٢بجاج 

 .(ِ)ىػ ، ففتح إبرَل ، كسىب كغنمٖٔٓكالتجارة ، فذىب توراف شاه إىل ببلد النوبة عاـ 
، فديعي األيوبيوف بقيادة صبلح الدين  البالد الشاميةدين ، كبوفاتو اضطربت مث تويف نور ال

ىػ ، فاستقبلو أىلها ٕبفاكة ، كمىلىكها األيوبيوف من غّب َٕٓلضبطها ، كدخل إىل دمشق سنة 
ميدافع، مث انطلقوا بقيادة صبلح الدين يزحفوف على مدف الشاـ ، فتوٌجهوا إىل ٞبص ، كاستولوا 

ىػ ؛ ككاف صبلح الدين َٕٓمث توٌجو ا١بيش األيويب إىل حلب سنة . ( ّ)ٞباة كبعلبكعليها كعلى 
ميصرٌان على ضٌمها إىل أمبلكو بغرض توحيد القول اإلسبلمية ، كإمداد الثغور مع الصليبيْب بالعساكر 

، كقد كقعت عدد من ا٤بعارؾ كا٤بعاىدات ، انتهت بدخوؿ األيوبيْب إىل حلب سنة (ْ)كا٤بؤف

                                                

  ٗٔ-ٖٔ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  : انظر( ُ)
 ْٗ -٧بمد سهيل طقوش/د -تاريخ األيوبيْب يف مصر كببلد الشاـ كإقليم الشاـ:انظر( ِ)
 َِِ/  ٖ –، األعبلـ  ْٖ –، األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة   ُْْ -٢بركب الصليبية  ا( ّ)
 ُِّ - ُُْ –األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة  ( ْ)
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ػ، كضمٍّها إىل الدكلة األيوبية ، ٩با ترٌتب عليو تقوية ا١ببهة اإلسبلمية كٛباسكها ، كالتفرٌغ ىٕٗٓ
 .(ُ)بعدىا لقتاؿ الصليبيْب

، كدخلت  ِخالط ومّيفارقينىػ استطاع األيوبيوف فتح مدينٍب ُٖٓكيف ٝبادل األكىل سنة 
 .(ِ)ضمن أمبلؾ الدكلة األيوبية 

، كاستطاعوا بيت المقدسبلد الشامية ، مث جٌدكا يف فتح كتتابعت فتوحات األيوبيْب للب
تسٌلمو باألماف ، ككاف فتحان عظيمان شهده من أىل العلم خلق عظيم ٕبيث إنو مل يتخٌلف رجل 

 .(ّ)معركؼ عن ا٢بضور
دىًعيٌّ ا٠بو عبد النيب بن مهدم ، زاعمان  باليمن كيف أثناء فتوحات األيوبيْب لببلد الشاـ ظهر

ىػ إىل اليمن فوصل إىل ٗٔٓأنو ا٤بهدم ا٤بنتظر ، فوٌجو صبلح الدين أخاه األكرب توراف شاه يف سنة 
زبيد ، كملكها ، كقتل عبد النيب بن مهدم ، كأقاـ ا٣بطبة العباسية ، كما ضٌم بعض ببلد اليمن 

ككاف آخر عهد األيوبيْب باليمن . لك العزيز فملىك ٝبيع اليمن، مث كٌجو صبلح الدين أخاه ا٤ب(ْ)إليو
 .(ٓ)ىػِٓٔىو ا٤بلك ا٤بسعود سنة 

كقد فٌصلت يف أمر ىذه الفتوحات يف مكاف آخر من ىذه الرسالة ٙبت عنواف كسيلة 
 .(ٔ)ا١بهاد

 
 
 
 

                                                

 ٕٓ- ٗٓ –تاريخ األيوبيْب يف مصر كببلد الشاـ : انظر( ُ)
 ،  ُّٗ/ِ-٧بمود ديوب: ٙبقيق-أيوبا٤بؤيد بن -اء ا٤بسمى ا٤بختصر يف أخبار البشرتاريخ أيب الفد :انظر(ِ)
 ،  ّّٓ-َّّ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  : انظر( ّ)

  ُُٕ -ٖٖ -٧بمد ٧بمود صبح: العماد الكاتب األصفهاٍل ، ٙبقيق –الفتح القسي يف الفتح القدسي: كانظر
 ْٖ -تاريخ األيوبيْب يف مصر كببلد الشاـ :، انظر ْٔ –النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية ( ْ)
تاريخ أيب الفداء ،  ّّّ/ُِ –، سّب أعبلـ النببلء  ِْ-َْ-القاضي حسْب أٞبد القرشي -بلوغ ا٤براـ فيمن توىٌل اليمن (ٓ)

 ُّّ/  ِ – ا٤بسمى ا٤بختصر يف أخبار البشر
 ُِّ-َِٓص: انظر (ٔ)
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 الجهاد ضد الصليبيين: المطلب الثالث

من ٠بات الدعوة يف ىذا العصر ، فقد  كاف جهاد ا٤بسلمْب ضد الصليبيْب ٠بة كاضحة
بذلوا يف جهادىم ذلك جهودان حثيثة عظيمة حفظها التاريخ ٥بم ؛ لتأثّبىا البالغ يف مستقبل األمة 

 .(ُ) اإلسبلمية
كال سيما يف -كقد اٌتسمت الدعوة اإلسبلمية بقوة جهادىا ضٌد الصليبيْب يف عهد األيوبيْب 

ى تلك القوة ما شىًهد بو العدٌك الصلييب من قوة ا٤بسلمْب كشٌدة ، كأكرب دليل عل -عهد صبلح الدين
بأسهم ، بل كصل األمر ُّم إىل االستسبلـ كطىلىب األماف ؛ خوفان من بطش ا٤بسلمْب كبأسهم، 

 (.ا٢بق ما شهدت بو األعداء: )ككما قيل
 :كمن تلك الشهادات

دس ال ٲبكن حصارىا ماداـ مدينة الق:"قاؿ ملك الفرنج لػمىن معو من الفرنج الشاميْب-
 .(ِ)، كأشار ٥بم بالعودة إىل الرملة ، فعادكا خائبْب" صبلح الدين حٌيان ، ككلمة ا٤بسلمْب ٦بتمعة

ىذا السلطاف عظيم ، كما يف : "كاف من ٝبلة ما قالو ملك الفرنج عن صبلح الدين  -
شهرين،  يف يافا يأخذ أنو ظننت ما كاهلل إنو لعظيم ، كاهلل. األرض لئلسبلـ ملك أكرب كال أعظم منو

باهلل عليك أجب : "تيسلٍّم على السلطاف ، كتقوؿ لو: "مث قاؿ للرسوؿ" فكيف يأخذىا يف يومْب ؟
سؤايل يف الصلح ، فهذا أمره ال بٌد لو من آًخر، كقد ىلىكىٍت ببلدم كراء البحر ، كما دكاـ ىذا 

إنك كنتى طلبتى الصلح أكالن على قاعدة ، " :فأرسل السلطاف إليو يف ا١بواب". مصلحة لنا كال لكم
 .(ّ)"ككاف ا٢بديث يف يافا كعسقبلف ، كاآلف قد خرًبت ىذه يافا ، فيكوف لك من قيسارية إىل صور

كنتيجة للتطٌورات ا٤بتسارعة ، كالٌنجاحات ا٤بتكرٍّرة الٍب حٌققها األيوبيوف يف جهادىم ضٌد -
ٙبٌوؿ جذرٌم يف أفكارىم عن الدكلة األيوبية ، كقٌوهتا الصليبيْب بدأ يظهر يف ٩بلكة الصليبيْب 

                                                

 ِِٗ-ِِٔص : لبلطبلع على تفاصيل جهاد األيوبيْب ضد الصليبيْب " الوسائل"انظر مبحث  (ُ)
 ٕٓ/  ُِ -ابن األثّب –الكامل يف التاريخ (ِ)
 َِّ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية    (ّ)
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كسياستها ا٥بجومية ، كٛبٌثل ىذا التحٌوؿ ٖبوؼ كقلق متزايد من قوة قائد ىذه الدكلة الذم رٌكز كل 
جهوده العسكرية ضٌد الصليبيْب ، إضافة إىل ٛبٌكنو من توحيد الشاـ مع مصر يف جبهة متماسكة 

رئيس كاحد ، كىو استعادة األراضي ا٤بقٌدسة كقػىٍلبيها القدس من أيدم ٙبت قيادة كاحدة ، ٥با ىدؼ 
الصليبيْب ، ٧بقٍّقان نبوءة برناردم ببلبكفورت مقٌدـ ا١بيش يف رسالة بعث ُّا إىل البابا يف ركما قبل 

أف يتمٌكن أمّب مسلم : " إٌف أعظم ىمٍّ يشغلو ىو: تويٌل صبلح الدين كزارة مصر ، كقد قاؿ فيها
من توحيد اإلقليمىْب العظيمىْب مصر كالشاـ ، كبذلك سييقضى على اسم ا٤بسيحيْب يف الشرؽ  كاحد 
 .(ُ)"كلٌيان 
إٌف أقواؿ الصليبيْب السابقة تعطينا صورة كاضحة عن مدل القوة الٍب كصل إليها ا٤بسلموف يف  

كقلق كاضطراب  عهد الدكلة األيوبية ، كعن التأثّب البالغ الذم تركوه يف نفوس أعدائهم من خوؼ
إىل اٙباد الكلمة ككحدة الصف ٢بماية فما أحوجى األمةى اإلسبلمية اليـو . من تلك الدكلة كقائدىا 

، كما أحوجها أيضان إىل مىٍن ينهض ُّا ، كيوقد يف  ككيد الكائدين، ببلدىم من أطػماع الطامعْب
، ميهابة ؛ لتستطيع إعادة ٦بدىا كعزهتا عزيزةن ، قويةن : أبنائها جذكة ا١بهاد، فتعودي كما كاف أسبلفيها

 .ا٤بسلوبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 َِٓ -القائد كعصر -صبلح الدين  (ُ)
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 النشاط العلمي: المطلب الرابع

ازدىر النشاط العلمي يف العصر األيويب ازدىاران كاسعان ، ككاف ذلك النشاط ٠بة كاضحة ٥بذا 
فقهاء ، ك٧بٌدثْب ، من : العصر ، فقد ضٌم بْب جنبيو ٝبعان غفّبان من العلماء ا٤بتبٌحرين ا٤بتخٌصصْب

كأدباء ، كمؤٌرخْب ، كمفٌسرين ، كليغويْب ، كأطباء ، كانتشرت فيو ا٤بدارس كا٤بساجد كدكر العلم 
كا٤بكتبات ، كأيٌلفت فيو الكثّب من ا٤بؤٌلفات الضخمة يف شٌب العلـو ، أسهمت كثّبان يف رقٌي  تراث 

     .األمة اإلسبلمية ، كًحٍفظو لؤلجياؿ القادمة من الضياع
كمل يكن االىتماـ بالعلم من جانب العلماء فحسب ، بل ٦بَّد ا٤بلوؾ األيوبيوف العلم ،  

كاىتٌموا بو اىتمامان كبّبان ، كجعلوا ألىل العلم الرٍّيادة كالسيادة يف دكلتهم ، كدعموا العلماء كطبلب 
ركا ما ٰبتاج إليو العلماء العلم ، كشٌجعوا العلم كالتعليم ، كسٌخركا اإلمكانات البلزمة كافة ، ككفٌ 

كمل يتوقف دىكر ا٤بلوؾ عند ىذا فحسب ، بل كاف منهم . كطلبة العلم ، كالسيما ا٤بأكل كا٤بسكن 
كحرصوا أشد ا٢برص على نشر العلم كتعل مو ، عدد ال بأس بو ٩ٌبن طلبوا العلم كجالسوا العلماء ، 

لك ، 
ي
النخبة من العلماء ليكونوا  كاختار بعضهمفجمعوا بْب طلب العلم كقيامهم بتدبّب شؤكف ا٤ب
لك،
ي
فكانوا ٕبٌق ميثيبلن عيليا يف تقديس العلم كاالىتماـ  بطانة صا٢بة ٥بم الستشارهتم يف شؤكف ا٤ب
 .بالعلماء ، كصاركا بارزين يف ىذا اَّاؿ 

كمل يكن االىتماـ بالعلم مقتصران على الرجاؿ فحسب ، بل شاركت النساء يف ا٢بركة 
 . ة، ككانت ٥بٌن البىصىمات الواضحة يف ىذا اَّاؿالعلمي

يناخ العاـ يف العصر األيويب كاف ميهىيَّأن كمبلئمان للنهضة العلمية كازدىارىا 
 .كىكذا يتضح أف ا٤ب

كسأٙبٌدث بإذف اهلل بالتفصيل عن النشاط العلمي ، كاىتماـ الدكلة األيوبية بو ملوكان كعلماء يف ثنايا 
 .ان ، كيف مبحث كسائل ٪باح الدعوة خصوصان ىذه الرسالة عموم
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 دعوة غير المسلمين: المطلب الخامس
استطاع ا٤بسلموف يف عهد الدكلة األيوبية توسيع رقعة دكلتهم ، ككصلوا إىل ببلد ال ٙبكمها 

 .الشريعة اإلسبلمية ، كما ٛبٌكنوا من فتح بيت ا٤بقدس ، كفيو الكثّب من اإلفرنج الصليبيْب
يف ذلك العصر يف ٦باؿ دعوة غّب ا٤بسلمْب  -ملوكان كعلماء كعامة –ا٤بسلموف  كقد نشط

إىل اإلسبلـ ، فوٌجهوا الدعوة اإلسبلمية إىل غّب ا٤بسلمْب ، سواء كاف أكلئك ا٤بدعوكف من فئة 
الرؤساء أك من العامة ، كذلك ٗبخاطبتهم مباشرة بقبوؿ اإلسبلـ كاالنقياد لو ،  أك بشكل غّب مباشر 

 .لك ببذؿ جهود دعوية ٚبدـ اإلسبلـ كتدعو إىل اعتناقوكذ
 

 :توجيو الدعوة إلى الرؤساء -أوالً 
من أبرز ا٤بلوؾ األيوبيْب الذين حرصوا على دعوة غّب ا٤بسلمْب  السلطان صالح الدينكاف 

إىل اإلسبلـ ، كقد بذؿ رٞبو اهلل يف سبيل ذلك قصارل جهده ككقتو ، فكاف كلما كفد إليو أحد من 
رؤساء النصارل للزيارة أكاله غاية اإلكراـ كاإلحساف ؛ تأليفان لقلوُّم ، كرغبة يف أف يدخل يف قلوُّم 

 .  (ُ)ٲبافشيء من اإل
ككاف يستغٌل عبلقاتو ا٢بسنة مع بعض قادهتم من أجل التمكْب للدعوة ، كمن ذلك تفاٮبو 
مع صاحب طرابلس الصلييب بأف يوعز األخّب ألتباعو باعتناؽ اإلسبلـ ، لكن أدركتو ا٤بنية قبل إٛباـ 

 .(ِ)ذلك 
اإلفرنج ليغٌّبكا صورة  ككاف حيسن خلقو كنيبل مشائلو من أبرز األسباب الٍب دفعت كثّبان من
كمن الشواىد على . اإلسبلـ الٍب علقت يف أذىاهنم ، بل كليعتنق عدد كبّب منهم الدين اإلسبلمي

ذلك ما حدث بعد معركة حطْب ، كمٌنو على كثّب من أسرل الصليبيْب ، كرٞبتو بنسائهم كضعفائهم 

                                                

 َُُ-حسن إبراىيم حسن كآخرين/د: ترٝبة-توماس أرنولد -الدعوة إىل اإلسبلـ : كانظر،  ْٔٔ/ُٔ–البداية كالنهاية (ُ)
 ُُُ-الدعوة إىل اإلسبلـ : انظر (ِ)
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أعداد كبّبة منهم إىل معسكر ا٤بسلمْب ، بل كانضٌم  (ُ)٩با جعل أعدادان كبّبة منهم يعتنقوف اإلسبلـ
 .(ِ)بعد إسبلمهم ليقاتلوا معو ضد أقوامهم

كمن الشواىد على دعوة الرؤساء غّب ا٤بسلمْب إىل اإلسبلـ أنو ٤با كصل أمّب أنطاكية الصلييب 
ك٤با كصل صاحب صيدا السابق رينالد برسالة . (ّ)بوٮبند إىل بّبكت استقبلو صبلح الدين كاعتُب بو

معسكر ا٤بسلمْب ، اسستقبلو السلطاف صبلح الدين ٕبفاكة مناسبة ، كاحَبمو ، كنيصبت لو  إىل
خيمة خاصة ليسَبيح ، مث اجتمع بالسلطاف ، كأكل معو الطعاـ ، كعرض عليو اإلسبلـ ، فذكر لو 

 .(ْ)طرفان من ٧باسنو كحٌثو عليو 
صليب الصلبوت ، فلما رآىم نزؿ كقد ركم أنو جيء با٤بلوؾ األسرل إليو بعد حطْب كمعهم      

كقيل ماء ٩بزكج  –ك٤با رأل ملكهم أجلسو عن ٲبينو ، كأمر لو بقدح من ماء ثلج . كسجد شكران هلل 
 .(ٓ) لػٌما رآه يلهث عطشان  -بالورد
كىذا ترغيبان لو يف اإلسبلـ ، كمن باب مراعاة منزلة كبار القـو ، كإنزاؿ الناس مناز٥بم ، امتثاالن        

 . (أنزلوا الناس مناز٥بم: )للحكمة الشهّبة
ركم أنو كىزر لو أبو ، فقد  الملك العادلكمن ا٤بلوؾ الذين حرصوا على دعوة غّب ا٤بسلمْب 

مدة يسّبة ، ككاف نصرانيان ، فأسلم على يده بعد عودتو مع  سعيد بن أيب اليمن بن النحاؿ ،
 . (ٔ)األفضل علي بن صبلح الدين إىل مصر

كمن ا١بهود الٍب بذ٥با ا٤بلك العادؿ ٧بادثاتو كمراسبلتو كاجتماعاتو مع قادة الفرنج كرسلهم ، 
لقاءاتو ٗبلك : ككمن األمثلة على ذل. كقد نتج عن ىذه ا١بهود ما فيو مصلحة اإلسبلـ كا٤بسلمْب 

 . (ٕ)اإل٪بليز ، كالتفاكض معو للوصوؿ إىل الصلح كفق الشركط الٍب كضعها ا٤بسلموف

                                                

 َُٗ - َُٖ-ا٤بصدر السابق: انظر (ُ)
 َُٗ - َُٖ-ا٤بصدر السابق : انظر (ِ)
 ُْٕ -القائد كعصره  -صبلح الدين (ّ)
  ِّ – السلطانية كاحملاسن اليوسفية النوادر (ْ)
 ُْٗ/  ِ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب ،  ُُِ – القلوب يف مناقب بِب أيوبشفاء  (ٓ)
 ُِٗ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ( ٔ)
 ِْٕ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية ( ٕ)



55 

 

كقد أسفرت ىذه اللقاءات عن تنازؿ الصليبيْب عن القدس ، كعدـ مطالبتهم ُّا ، كاالكتفاء 
 .(ُ)بالزيارة كا٢بج إىل بعض األماكن ا٤بقٌدسة لديهم فيها

 
، فقد ركم أنو الملك الكامل بن العادل كمن ا٤بلوؾ الذين كانت ٥بم جهود يف ىذا اَّاؿ 

بعد أف انتصر على الفرنج يف دمياط كسيطر ا٤بسلموف عليها ، حضر ٦بموعة من قادة الفرنج عند 
مث قاـ  ا٤بلك الكامل الذم أعد ٥بم ٠ًباطان عظيمان ، فاجتمع عليو ا٤بؤمن كالكافر ، كالرٌب كالفاجر ،

و الكبلـ فيها إىل قادة الفرنج أحد شعراء ا٤بلك الكامل أثناء ذلك ، كىٌنأه بقصيدتو ، مث كج
 : ا٤بوجودين على سفرة ا٤بلك قائبلن 

أعيٌبادى عيسى إفَّ عيسى كًحٍزبىو         كموسى ٝبيعان ٱبىًٍدموف ٧بمدان 
(ِ) 

٧بمد صلى اهلل عليو كسلم ، كبطبلف كيف ىذا ا٤بوقف دعوة لقادة النصارل إىل اإلٲباف بنبوة 
اٚباذىم لعيسى عليو السبلـ إ٥بان ، كبياف ٥بم بأف موسى كعيسى عليهم السبلـ لو كانوا أحياء ما 

 . كسعهم إال اتباع الرسوؿ ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم
كللملك الكامل مراسبلت عديدة مع بعض قادة الفرنج يف شؤكف ٨بتلفة ، ككاف من أٮبها 

تو مع فريدريك الثاٍل ملك صقلية ، فقد أرسل ىذا ا٤بلك إىل ا٤بلك الكامل عدة أسئلة ، مراسبل
كما أكفد إليو ا٤بلك الكامل عدة سفارات منها ما . (ّ)فأجاب عنها أحد علمائو ، مث أيرسلت إليو
حيث دارت بْب ىذا العامًل كبْب ا٤بلك الصقلي عدة  (ْ)قاـ بو أحد علماء مصر يف ذلك الوقت

 .(ٓ)اكرات علمية٧ب
كقد ظهرت نتائج حسنة لدعوة ا٤بلك الكامل على ا٤بلك الصقٌلي ، فقد ركم أنو ٤با زار 

كاهلل إف : "القدس ، ك٘بٌوؿ باألماكن ا٤بقٌدسة اإلسبلمية أبدل إعجابو با٤بسلمْب ، ككاف من قولو
 .(ٔ) "أكرب غرضي يف ا٤ببيت بالقدس أف أ٠بع أذاف ا٤بسلمْب ، كتسبيحهم بالليل

                                                

 َِٗ-ا٤بصدر السابق ( ُ)
 َُٕ/ُٕ –البداية كالنهاية ( ِ)
 َِّ/ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ : انظر( ّ)
 .فخر الدين بن شيخ الشيوخ يوسف بن ٞبويو: العامًل ىو( ْ)
 ُِّ/ُ-السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ : انظر( ٓ)
 ُِّ/ُ –ا٤بصدر السابق :انظر( ٔ)
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،  الملك الظاىر: كمن ا٤بلوؾ الذين اشتهركا بدعوة غّب ا٤بسلمْب عن طريق ا٤بعاملة ا٢بسنة
فقد ركم أنو ٤با فيتح حصن بيرزية كانت صاحبة ا٢بصن أمّبة إفر٪بية، فسيبيت كأحضىركىا للظاىر، 

جها كعٌدة من فمٌن عليها باإلعتاؽ ، كحٌل عنها كعن زكجها قيد الوثاؽ ، كأحضر أيضان ابنة ٥بما كزك 
أصحاُّم ، كأدخلهم معهم يف اإلطبلؽ ، كأشبعهم كقد ٘بٌوعوا ، كسٌّب معهم إىل أنطاكية مىن 

 .(ُ)أكفدىم
كقد طٌبقت الدكلة األيوبية ا٢بكم الشرعٌي على مىٍن أيًسر من الصليبيْب ، فقاموا بقىٍتل من 

 . استحق القتل ، كلكنهم قبل ذلك حرصوا على عرض اإلسبلـ عليهم ،  فمىن أّب قتلوه 
يف األسر بعد  -أحد قادة الصليبيْب-( أرناط)لػٌما كقع كمن الشواىد على ذلك ما ركم أنو 

حضر بْب أي كيف إحدل ا٤بعارؾ  .(ِ)ْب ، قتلو صبلح الدين بعد أف عرض عليو اإلسبلـ فأّبمعركة حط
عرض اإلسبلـ  أف بْب يديو بعد فأمر بضرب عنقو، ر من القـو سً أفر٪بي قد أي  قائد ا٤بسلمْب يدم
 . (ّ)أّبعليو ك 

األرض  كما ركم أنو بعد فتح حطْب أمر صبلح الدين بقتل أسرل الكفار ٝبيعان ، كتطهّب
منهم ، كمن خيانتهم كغدرىم كرجسهم ، كلكنو ما قتل إال مىن عيرض عليو اإلسبلـ كأّب أف ييسلم ، 

كما أسلم إال آحاده حىسين إسبلمهم
(ْ). 

 
 :توجيو الدعوة إلى العامة-ثانياً 
كاف و  ما يذكره صاحب النوادر أنٌ كمن الشواىد على توجيو الدعوة إىل غّب ا٤بسلمْب من العامة      

، كقد كصلٍت إىل عىتىبىًتو امرأة منهم كانت  حركبو مع الفر٪بة يف بعض صبلح الدينإىل جانب 
، متواترة الدٌؽ على صدرىا ، كقد سألت ا٢بضور بْب يدم  ،كثّبة البكاء شديدة التخو ؼ

اللصوص ا٤بسلموف دخلوا : "سأ٥با عن قٌصتها فقالتيأف بالسلطاف، فأمر صبلح الدين الَبٝباف 
 :البارحة إىل خيمٍب كسرقوا ابنٍب ، كبت  البارحة أستغيث إىل بكرة النهار ، فقاؿ يل جند السلطاف

، فرٌؽ ٥با  "ك٬برجك إليو تطلبْب ابنتك ، فأخرجوٍل إليك كما أعرؼ ابنٍب إال منك ، ىو أرحم
                                                

 ِِٓ-ُِٓ–الفتح القسي يف الفتح القدسي (ُ)
  ٕٖ-ٕٔ–، كالفتح القسي يف الفتح القدسي ِٕٗ–ِٕٓ/ّ–كالصبلحية كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية:انظر(ِ)
 ِٓ-ِْ –النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية ( ّ)
 . ُِٗ-َِٗ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  (ْ)
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صغّبة مىن كأمر مىن ذىب إىل سوؽ العسكر يسأؿ عن ال،  صبلح الدين كدمعت عينو كحرٌكتو مركءتو
ضرىا ، فما مضت ساعة حٌب كصل الفارس كالصغّبة على كًتفو فما كاف ، اشَباىا كيدفع لو ٜبنها كٰبي

، إال أف كقع نظرىا عليها فخٌرت إىل األرض تعفير كجهها يف الَباب كىي ترفع كجهها إىل السماء 
كال نعلم ما تقوؿ ، فسيلٍّمت إليها ابنتها كأيعيدت إىل عسكر الفر٪بة
كمن ىنا فإف تعاملو ا٢بسن  .(ُ)

مع ىذه ا٤برأة اإلفر٪بيو ، كتقدَل ا٤بساعدة ٥با دعوة إىل اإلسبلـ بإظهار ٧باسنو ، كبياف لؤلخبلؽ 
 .اإلسبلمية السمحة

أنو كانت امرأة إبرنس أنطاكية عينان للسلطاف على العدك ، هتاديو كتناصحو : كمن ذلك أيضان      
فلما فتح السلطاف . طاف ييكرمها لذلك ، كينهدم ٥با أنفس ا٥بدايا كتيطلعو على أسرارىم ، كالسل

حصن بيرزية ، كحصل يف أسره ٝباعة ، خٌلصهم من األسر ، كأنعم عليهم ، كجٌهزىم ، كسٌّبىم إىل 
، كقد مٌن (ِ)أنطاكية ؛ ألجل امرأة اإلبرنس ، فشكرتو على ذلك، كداكمت موٌدهتا كنفعها للمسلمْب

 . (ّ) القلعة كأىلو ككانوا سبعة عشر نفسان  السلطاف على صاحب
كمن الشواىد أنو كاف قد استأمنو من الفرنج خلق عظيم أخرجهم ا١بوع إىل ا٤بسلمْب ، مث قالوا      
فأىًذفى . ٫بن ٬بوض البحر يف مركب ، كنكسب من العدك ، كيكوف الكسب بيننا كبْب ا٤بسلمْب: لو

وا  ككسبوا ، كأحضركا ما كسبوه من بضاعة كفضة ، فأعطاىم ٥بم السلطاف ، كأعطاىم ا٤بركب ، فركب
نًعمة، كأسلم منهم شطرىم ، 

ي
رٞبو اهلل كل ما غنموه، فلما أكرموا ُّذه ا٤بكرمة أثنوا على اليد ا٤ب

كإسبلمهم ىذا كاف بفضل اهلل مث بفضل ا٤بعاملة ا٢بسنة كاألخبلؽ الكرٲبة الٍب .(ْ) كأىدكه ىدايا ٜبينة
 .عوملوا ُّا

ىػ عيقدت ىدنة بْب ا٤بسلمْب كالفرنج مدهتا ثبلث سنْب كثبلثة عشر  ٖٖٓكقد ركم أنو يف سنة     
كمن شاء ،  أال إف الصلح قد انتظم ، فمىن شاء من ببلدىم أف يدخل ببلدنا فليفعل: شهران ، كنيودم
ف الفرح كالسركر ائفتفيو الطا عمٌ  مشهودان  ككاف يـو الصلح يومان   . يدخل ببلدىم فليفعلأف من ببلدنا 

كرحل ٝباعة من ا٤بسلمْب إىل ، فاختلط عسكر الفرنج بعسكر ا٤بسلمْب   . ٤با نا٥بم من طوؿ ا٢برب
بأمر من ف سلمو ا٤ب كدخل خلق عظيم من الفرنج إىل القدس بسبب الزيارة فأكرمهم، يافا للتجارة

                                                

 َْٖ -القدسي الفتح القسي يف الفتح : ، كانظر ّّ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية (ُ)
 ّٓ/  ْ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ِ)
 ّٕٔ - ّٔٔ –القائد كعصره  -صبلح الدين (ّ)
 ِّٔ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ْ)
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هلل مع مىن يىرًدي عليو ، ٲبٌد ٥بم ككاف ىذا دأبو رٞبو ا. (ُ)موى٥بم األطعمة كباسط كاكمدٌ السلطاف، 
الطعاـ كيكرمهم ، كيينعم عليهم ٗبا تطيب بو قلوُّم
(ِ) .  

كبعد ا٥بدنة كصل خلق عظيم من العدك إىل القدس للحج ، كفتح السلطاف ٥بم الباب يف ذلك،      
هم حقيقة ككاف غرض السلطاف بذلك أف ييري. كأرسل معهم ا٣بفراء ٰبفظوهنم حٌب يرٌدكىم إىل يافا 

 .اإلسبلـ كأخبلقو ، كيقضوا كطرىم من الزيارة ، كيرجعوا إىل ببلدىم ، فيأمن ا٤بسلموف شٌرىم 
كقد طلب ا٤بلك . كشرع ا٤بسلموف يف إكراـ مىن يرًد ، كمٌدكا ٥بم الطعاـ كباسطوىم كحادثوىم

منو ، إال أف  اإلفر٪بي من السلطاف مٍنع الزٌكار ، كاقَبح أال يؤذف ألحد إال بعد حضور عبلمة
 ا٤بكاف زيارة ىذا ٥بم كييسٍّر البعد ، ذلك من كصلوا قد قومان  إف: )السلطاف اعتذر إليو ، ككتب لو

 .(ّ)(مىنػٍعىهم أستحل   ال الشريف
كٰبرص ا٤بسلموف على إعطاء الفرنج صورة راقية عن اإلسبلـ ، كحسن تعاملو مع األعداء ،      

ترغيبان ٥بم يف الدخوؿ إىل اإلسبلـ ، كذلك أنو ٤با حاصر ا٤بسلموف القدس استقٌرت ا٤بفاكضات بينهم 
 ، كعن كل كبْب الفرنج على أهنم يدفعوف عن كلٍّ رجل عشرة دنانّب ، كعن كل امرأة ٟبسة دنانّب

يهلة أربعْب يومان ، كمىن عجز عن أداء ما عليو ضيرب عليو . صغّب أك صغّبة ديناراف 
ككانت ىذه ا٤ب

فكاف " . إهنم مل ٰبفظوا العهد: "كقد قيل للسلطاف بشأف ذلك . الرٍّؽ ٕبكم الشريعة اإلسبلمية 
 .(ْ)ـ٫بن ٪بزيهم على ظاىر األماف ، كنيغريهم ٗبحاسن اإلسبل: السلطاف يقوؿ

من ا٤بلوؾ الذين اشتهركا با٤بعاملة ا٢بسنة مع غّب ا٤بسلمْب ، فقد ركم أنو  والملك الكامل
ىػ اختلفت فرقة من النصارل على تنصيب أمّب عليهم ، فلم ييرًد الكامل أف يػىٍعظيم ُّٔيف سنة 

 .(ٓ)الشٍّقاؽ بينهم ، فأمر بتطييب قلوُّم
 

 
 

                                                

 َُُ/  ُ  -٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  السلوؾ (ُ)
 ُُِ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية    (ِ)
 ُّّ - َّّ/  ْ –ا٤بصدر السابق   (ّ)
 َُْ/  ّ  –ا٤بصدر السابق   (ْ)
 ُْٖ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  (ٓ)
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 :المسلمينجهود العلماء في دعوة غير -ثالثاً 
كمل يقتصر أمر دعوة غّب ا٤بسلمْب على ا٤بلوؾ األيوبيْب فحسب ، فقد بذؿ العلماء يف ذلك 

كمن العلماء البارزين يف دعوة النصارل من اإلفرنج إىل اإلسبلـ . العصر جهودان عظيمان يف ىذا اَّاؿ
د بعض عقائدىم ، عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد ا١بوزم ، فقد بذؿ جهده يف بياف ضبل٥بم ، كنقٍ 

 . (ُ) كالتحذير منها
، كيف (ِ) (كأسلم على يدٌم ٫بو مئتْب من أىل الذمة: )كقد قاؿ عن آثار دعوتو للنصارل 

 .(ّ) (كأسلم على يدم عشركف ألفان : )ركاية أخرل
كقد نشط العلماء يف مناظرة النصارل ، كتأليف الكتب يف الرٌد عليهم ، كبياف بطبلف 

لئك العلماء علي بن يوسف بن إبراىيم الشيباٍل القفطي ، الذم كلد ٗبصر ، مذىبهم ، كمن أك 
الرٌد : "، كلو كتاب(ْ) كسكن حلب ، كتوىٌل قضاءىا أياـ ا٤بلك الظاىر ، مث توىلَّ الوزارة للملك العزيز

 .(ٓ) "على النصارل
، (ٔ)١بعفرمكمن العلماء الذين كاف ٥بم جهد كاضح يف ىذا اَّاؿ الشيخ صاٌف بن ا٢بسْب ا

، كقد بٌْب أف ما دفعو لتأليف ىذا الكتاب ىو الرٌد " الرد على النصارل: كمن جهوده تأليفو لكتابو
كقفتي على مسائل ذيكر أف الفرنج : "... على أسئلة كردت من الفرنج ٲبتحنوف ُّا ا٤بسلمْب ، فيقوؿ

ائد الدينية، عاطلة عن ا٤بنافع بعثوا ُّا ٲبتحنوف أىل اإلسبلـ ، فنظرت فيها فإهنا خالية من الفو 
، كقد بٌْب فيو أف من أسباب " ٚبجيل مىٍن حىرَّؼ التوراة كاإل٪بيل"كللجعفرم كتاب. (ٕ) "الدنيوية

فعسى اهلل أف ييقٌدر ىداية بعضهم ، ك٫بن : "تأليفو ٥بذا الكتاب رجاء ىداية أىل الكتاب ، إذ يقوؿ

                                                

، كيد الشيطاف ِٗ-ُٗ-السيد ا١بميلي/د: دراسة كٙبقيق كتعليق -عبد الرٞبن بن علي بن ا١بوزم–تلبيس إبليس:انظر (ُ)
 ٖٖ -أيب األشباؿ الزىّبم: ٙبقيق -عبد الرٞبن بن علي ا١بوزم -لنفسو قبل خلق آدـ 

 ّٕ - أشرؼ بن عبد ا٤بقصود بن عبد الرحيم: ٙبقيق -عبد الرٞبن بن علي بن ا١بوزم  -لفتة الكبد إىل نصيحة الولد (ِ)
 ّٕ -ا٤بصدر السابق (ّ)
 ِِٕ/ِّ –سّب أعبلـ النببلء  (ْ)
 ُِٗ -٧بمود قدح/ د –علم دراسة األدياف عند ا٤بسلمْب : انظر (ٓ)
 ُُْ-َْٗ -سليماف الركمي/ د–دعوة ا٤بسلمْب للنصارل يف عصر ا٢بركب الصليبية : انظر (ٔ)
 ٔٓ -٧بمد ٧بمد حسانْب/ د: ٙبقيق -صاٌف بن ا٢بسْب ا١بعفرم  -الرد على النصارل (ٕ)
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، كما دفعو للتأليف تعليم ا٢بٌجة يف الرٌد " كا٤بوعظة ا٢بسنةمأموركف بدعائهم إىل سبيل ربنا با٢بكمة 
 .(ُ) "كىذا ٩با ييعْب على دعوهتم: "عليهم ، فيقوؿ

كمن جهود ا١بعفرم يف دعوة غّب ا٤بسلمْب مناظرة رىباف النصارل ، كقد دٌؿ على ذلك 
ييدعى بنانان يف  كلقد فاكضِب بعض الرىباف ٩بَّنٍ : "بعض اإلشارات يف كتبو ، كمن ذلك مثبلن قولو

: ، كقولو(ّ)..." لقد فاكضت بعض النصارل فيما يتعٌلق بألفاظ النبوة: "، كقولو (ِ) .... "البياف
 .(ْ) ...."قلت لنصراٍل من عقبلئهم"

كمن العلماء الذين كاف ٥بم جهود يف دعوة غّب ا٤بسلمْب الشيخ أٞبد بن إدريس بن عبد 
. ظر النصارل ، كرٌد على شبههم، كدعم ا٢باكم يف مواجهتهمالرٞبن الصنهاجي القرايف ، كالذم نا
اتفق يل مع كثّب منهم يف ا٤بناظرة أٍل أطالبو بتصوير : ".... ك٩با يدٌؿ على ذلك قولو يف أحد كتبو
يف الرٌد " األجوبة الفاخرة"كقد خٌصص بابان يف كتابو . (ٓ) "؟...مذىبو كيف ٲبكن إقامة الدليل عليو

الباب الثاٍل يف أسئلة ألىل الكتاب النصارل كاليهود عادهتم : "دىا ، فقاؿعلى شبههم كتفني
 .(ٔ) ..."يتوٌلعوف بإيرادىا ، كا١بواب عنها

أدلة الوحدانية يف "أما دعمو للحاكم يف مواجهتو للنصارل كدعوهتم فقد ركم أنو أٌلف كتاب 
هاده مع الصليبيْب ، كقد قاؿ ، كأىداه للملك الكامل الذم كاف يف خضٌم ج" الرد على النصرانية
فرأيت أف أؤٌلف ٤بوالنا السلطاف أعزَّه اهللي يف الرد عليهم كتابان أيٙبفو فيو بغريبو ، : "... القرايف يف ذلك

كأنفرد فيو بطريقة عجيبة ، أٝبع فيو مذاىبهم على جلٌيتها ، كأخاطبهم بفصوص نصوصهم ، 
 .(ٕ) "ى نقضها مبارزة الشجعافكأجاد٥بم ُّا ٦بادلة األقراف ، كأبارزىم عل

 
 

                                                

 َُّ/  ُ-٧بمود قدح / د: ٙبقيق -صاٌف بن ا٢بسْب ا١بعفرم  –ٚبجيل من حرَّؼ التوراة كاإل٪بيل  (ُ)
 َِٓ/  ُ – ا٤بصدر السابق(ِ)
 ِّّ/  ُ – ا٤بصدر السابق(ّ)
 ِّٓ/  ُ – ا٤بصدر السابق(ْ)
 ُُُ -أٞبد بن إدريس القرايف -األجوبة الفاخرة على األسئلة الفاجرة (ٓ)
 ّ -ا٤بصدر السابق  (ٔ)
 َِ -عبد الرٞبن دمشقية: أٞبد بن إدريس القرايف ، ٙبقيق -النصرانية  أدلة الوحدانية يف الرد على (ٕ)
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 :جهود العامة من المسلمين في دعوة غير المسلمين-رابعاً 
ما سول ا٢بكاـ كالعلماء ، كالذين ال يتمٌيزكف بسلطة أك علم، كٲبثٌلوف : ا٤بقصود بالعامَّة 

اعتناقهم السواد األعظم من اَّتمع ، كيتفاكتوف فيما بينهم يف النواحي ا٤بختلفة إال أهنم ٯبمعهم 
لذا فإف ىذه الطبقة من اَّتمع إف أحسن العلماء . للدين اإلسبلمي ، كالتزامهم بتعاليمو كتشريعاتو

 .توجيهها أثَّرت تأثّبان إٯبابيان يف اآلخرين على ٫بوو ملموس
كىذه الطبقة ال ييتصٌور منها أف تقـو بواجب الدعوة على الوجو الصحيح ا٤بطلوب ، ألف 

 .عطيو ، كالدعوة ٙبتاج إىل علم كبصّبة ، كىذا يف الغالب ٧بدكد يف العامة فاقد الشيء ال ي
لذلك فإف ا٤بقصود بقيامهم بدعوة غّب ا٤بسلمْب ىو تأثّبىم يف النصارل سواء بإسبلـ 

 . (ُ)بعضهم تأثٌران بالتعامل اإلسبلمي ، كاألخبلؽ القوٲبة ، أك بنقل اإلسبلـ ٥بم
ما ركم أف صبلح الدين بعد أف فتح حلب : واجب الدعوةكمن األمثلة على قياـ العامة ب

أراد صاحب حصن حاـر القريب منها مكاتبة الفرنج ضٌد صبلح الدين ، فقبض عليو عامة أىل 
 .(ِ)حاـر ، كنادكا بالبيعة لصبلح الدين

كيظهر دكر العامة أيضان يف دعوة النصارل عن طريق اَّاكرة ، كذلك باإلحساف إىل ا١بّباف  
كمن األمثلة على ذلك ما ذكره الشيخ عبد اهلل بن أيب . هار ٧باسن اإلسبلـ كتشريعاتو أمامهم كإظ

ىػ ، كالذم كاف نصرانيان فأسلم ، ككاف كالده من علماء َٓٔا٢بسن ا١بيٌبائٌي الطرابلسي ا٤بتوىف سنة 
ت حركب ، كنا نصارل فمات أيب ك٫بن صغار ، فقٌدر اهلل أف كقع: "النصارل، فقد قاؿ عن نفسو

فأسلمت : فخرجنا من القرية ، ككاف فيها ٝباعة مسلموف يقرؤكف القرآف فأبكي إذا ٠بعتهم ، قاؿ
 .(ّ) "كأنا عمرم إحدل عشرة سنة

كبٌْب توماس آرنولد أثر العامة يف ٙبٌوؿ الكثّب من النصارل إىل اإلسبلـ بسبب الضغط 
حية كثّبان كثرة نبلحظها يف سجبلت ككاف عدد ا٤برتٌدين عن ا٤بسي: "....االجتماعي ، فقاؿ

كقد ال يكوف من ا٤بمتع أف تعرؼ ....الصليبيْب القانونية الٍب ييطلق عليها ٦بالس قضاء بيت ا٤بقدس
 .(ْ)"مىن ىم ىؤالء ا٤بسلموف الذين توفركا على كسب ىؤالء الذين ٙبٌولوا إىل اإلسبلـ

                                                

 ِْٔ-ِْٓ/ ُ –دعوة ا٤بسلمْب للنصارل يف عصر ا٢بركب الصليبية : انظر (ُ)
 ُِٕ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ِ)
 ْٖٖ/ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ّ)
 َُُ -الدعوة إىل اإلسبلـ  (ْ)
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رٍتو بعض ا٤بصادر النصرانية من ٙبٌوؿ ك٩با يدؿ على أثر العامة يف دعوة غّب ا٤بسلمْب ما ذىكى 
أعداد كبّبة من نصارل الصليبيْب إىل اإلسبلـ يف مدف القاىرة كالشاـ ، فقد قىدَّرىتو بعض ا٤بصادر 

 .(ُ)بأكثر من ٟبسة كعشرين ألفان يف القاىرة كحدىا
ن ا٤بعلـو كبعد ىذا العرض لسمات الدعوة اإلسبلمية يف العصر األيويب ، أكٌد أف أيبٌْب بأٌف م

أٌف خّب الناس مىن عاش يف عصر قريب من ضياء النبوة ، مث يبتعد الناس عن ىذا الضياء شيئان فشيئان  
 خير: )كلما ازداد بيعدىم عن عصر النبوة ؛ ًلما ثبت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ

تسبق شهادهتم أٲباهنم ، : ، مث الذين يلوهنم ، مث الذين يلوهنم، مث ٯبيء من بعدىم قـو  قرني الناس
كيف الزمن الذم سبق العصر األيويب ٪بد أف الفًب كالضبلالت بدأت تعٌشش . (ِ)(كأٲباهنم شهادهتم

ا نفوذ جغرايف يف بلداف العامل اإلسبلمي ، فقد أصبح ٥با كياف متمثٍّله يف الدكلة العبيدية الٍب كاف ٥ب
كقد كرث . كاسع ، كما أف ىيبة ا٣ببلفة العباسية السٌنية ضعفت ، كتقٌطعت أكصا٥با إىل دكيبلت

األيوبيوف تىرًكة ميثقلة با٥بول ، كإعجاب كٌل ذم رأمو برأيو ، باإلضافة إىل هتديد سيادة الدكلة 
كقد ٪بح . ناطق ا٤بقٌدسة باالحتبلؿ الصلييب ، كأطماعو الواسعة يف حكم الشرؽ ، كاحتبلؿ ا٤ب

يف االعتداد ٕبكم الكتاب كالسنة ، كإعبلء شأهنما ،  –كالسيما يف أكائل حكمهم-األيوبيوف 
بىيد أف الطرؽ الصوفية الٍب ال تستند إىل . كتشجيع العلم كالعلماء ، كالوقوؼ أماـ الزحف الصلييب 

كلة األيوبية جعل التطبيق العملي ٤بعامل األدلة الشرعية ، كاالبتداع الذم ناء بكلكو على أصقاع الد
العقيدة كالشريعة كاألخبلؽ اإلسبلمية على غّب ما ييراـ ، كإف كاف ا٣بّب الذم حٌققتو ىذه الدكلة 
خّبان ٝبٌان ، كلكن اختلط ا٢بق بالباطل ، كمل نعد نلمس الصفاء ا٤بنشود يف الصلة العلمية بالكتاب 

 .رعيةكالسنة سواء عند ا٢باكم أك عند ال
كلكن كجود ٭بوذج أمثل للداعية ا٢بق يف ىذا العصر ، كتوٌسع رقعة الدكلة اإلسبلمية بفضل   

اهلل مث بفضل فتوحات األيوبيْب ، كجهادىم ضٌد الصليبيْب ، كالنشاط العلمي الواسع ، كا٢برص على 
ها ألف تكوف دكلة من أكابر توجيو الدعوة لغّب ا٤بسلمْب كانت معامل بارزة ٩بٌيزة للدكلة األيوبية ، أٌىلت

 .الدكؿ اإلسبلمية على مٌر التاريخ
 

                                                

 ُُّ -الدعوة إىل اإلسبلـ  (ُ)
 َِٗٓ، برقم  ّٖٗ/ّال يشهد على شهادة جور إذا شهد ، : الشهادات ، باب: ركاه البخارم يف كتاب (ِ)
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مٌرت الدعوة اإلسبلمية يف عهد الدكلة األيوبية بعدد من ا٤براحل نتيجة الظركؼ الدينية 
مل تلك ا٤براحل فيما اآليتكالسياسية الٍب كانت ٧بيطة ُّا يف ذلك   :الوقت ، كٲبكن أف ٪بي

 مرحلة ا٤بداراة -ُ
 مرحلة ا١بهر-ِ
 مرحلة االنكماش-ّ
 

 مرحلة المداراة: المطلب األول
ا٤بداراة تعِب مبلينة الناس كمبلطفتهم ، كالرفق ُّم ، كحسن صحبتهم ، كاحتما٥بم ؛ لئبل 

تػىٍلتىو حٌب تصيده احتػىٍلتى : ينفركا ، كأصلو من دىرىٍيتي الظىيٍب أم  .(ُ)عليو ، كخى
 .(ِ)الدفع برفق: أفَّ ا٤براد با٤بداراة -رٞبو اهلل  -كذكر ا٢باف  ابن حجر

باب )بابنا كامبلن يف كتاب األدب كأ٠باهي  -رٞبو اهلل  -كنظران ألٮبية ا٤بداراة بوَّب البخارم
 .(ّ) (ا٤بداراة مع الناس

: آؿ فرعوف على لساف مؤمن تعاىل قولوكالدليل على مشركعية ا٤بداراة من القرآف الكرَل 
(                             

                                        

                ) (ْ). 

                                                

مادة  –، لساف العرب ُِٗ –مادة درم -عبد الرحيم ٧بمود : ٙبقيق الز٨بشرم ،جار اهلل أبو القاسم  –أساس الببلغة  (ُ)
 ِٓٓ/  ُْ –درم 

 ٧بمد فؤاد : ا٢باف  أٞبد بن علي بن حجر العسقبلٍل ، عناية-فتح البارم بشرح صحيح البخارم  (ِ)
 ِٖٓ/َُ –عبد الباقي ك٧بب الدين ا٣بطيب 

 ُِِٕ/ٓ -٧بمد بن إ٠باعيل أبو عبد اهلل البخارم –صحيح البخارم  (ّ)
 سورة غافر – ِٖآية  (ْ)
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كىذا هني من اهلل تعاىل للمؤمنْب عن مواالة الكافرين باحملبة كالنيصرة : )قاؿ السعدم
أمور ا٤بسلمْب ، إال أف ٱباؼ ا٤بسلموف على أنفسهم ، فحينها ٰبٌل ٥بم كاالستعانة ُّم على أمر من 

 .(ُ) (أف يفعلوا ما يعصموف بو دماءىم من التقية باللساف ، كإظهار ما بو ٙبصل التقية
 ): اؿ جل كعزكق                      

                               

  ) (ِ). 
إف ا٤بؤمن إذا كاف قائمان بْب الكفار فلو أف يداريهم باللساف إذا كاف خائفا على نفسو : )قاؿ القرطيب
 .(ّ) (باإلٲبافكقلبو مطمئن 

أنو استأذف  -رضي اهلل عنها -أما من السنة النبوية الشريفة فالدليل عليها ما ركم عن عائشة
، (ائذنوا لو فبئس ابن العشّبة ػ أك بئس أخو العشّبة: )على النيب صلى اهلل عليو كسلم رجل فقاؿ

أىٍم : )أىلىٍنتى لو يف القوؿ ؛ فقاؿ يا رسوؿ اهلل قلتى ما قلتى مثَّ : فلما دخل أالفى لو الكبلـ ، فقلت لو
 .(ْ) (الناس اتقاءى فيٍحًشو -أك كدىعو  -إفَّ شرَّ الناًس منزلةن عند اهلل مىٍن تػىرىكىو : عائشة 

ا٤بداراة : قاؿ ابن بطاؿ: )على ىذا ا٢بديث بقولو -رٞبو اهلل  -كقد عٌلق ا٢باف  ابن حجر
، كًلٍْبي الكلمة ، كتػىٍرؾي اإلغبلظ ٥بم يف القوؿ ،  من أخبلؽ ا٤بؤمنْب ، كىي خفضي ا١بناًح للناسً 

 فعلو، عن النهي يف كبالفاسق التعليم يف با١باىل الرفق ىي كا٤بداراة كذلك من أقول أسباب األلفة ،
 إذا سيما كال كالفعل، القوؿ بلطف عليو كاإلنكار فيو، ىو ما يظهر ال حيث عليو اإلغبلظ كترؾ
 .(ٓ) (ذلك ك٫بو تألفو إىل احتيج

لعل ، ك  حشهملفي ءن قااتٌ ؛ اؽ كأىل الفحش سَّ كالبشاشة للفي ،  الكبلـ ٍْب لً  :فا٤بداراة كعلى ىذا
 .ترغيبان ٥بم ككسبان لقلوُّميف مداراهتم 

                                                

 ُِٖ - ُِٕ -عبد الرٞبن بن ناصر السعدم–ا٤بٌناف تيسّب الكرَل الرٞبن يف تفسّب كبلـ  (ُ)
 سورة آؿ عمراف – ِٖآية ( ِ)
 ٕٖ/ٓ -عبد اهلل الَبكي/د: ٙبقيق -٧بمد بن أٞبد القرطيب  -ا١بامع ألحكاـ القرآف( ّ)
 َٖٕٓ، برقم ُِِٕ/ٓا٤بداراة مع الناس ، : األدب ، باب: ركاه البخارم يف كتاب( ْ)
 ِٖٓ/َُ –البخارم فتح البارم بشرح صحيح ( ٓ)
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خّب ، كيصرب على أذاىم ، الذم ٱبالط الناس كمرحلة ا٤بدارة ىي مرحلة مهمة للداعية ، ف
،  رسولنا الكرَل صلى اهلل عليو كسلم كما أخرب،  كأمرىم كهنيهم ، تعليمهم  َبؾكي، من الذم يعتز٥بم 

، فلوال مداراة الرسوؿ صلى يوصل الدعوة إليهم ك ، ىم داريهم ليدفع شرٌ كالبد ٤بن ٱبالط الناس أف يي 
ر شٍ ن من نى ، كصربه على األعراب الغبلظ ا١بفاة ٤با ٛبكَّ  اهلل عليو كسلم لؤلعداء من اليهود كا٤بنافقْب

الصرب، الَبٌيث ك بأصحابو  أمركاف صلى اهلل عليو كسلم ي  ، ك٥بذا سيما يف بداية أمرهكال،  دعوتو
 .التهورالعجلة ك  رىم من االستعجاؿ، كينهاىم عنكٰبذٌ 

كقد كانت ا٤برحلة األكىل الٍب مٌرت ُّا الدكلة األيوبية عند بداية نشأهتا ىي مرحلة ا٤بداراة، 
ييعلن عن قياـ دكلتو صراحة منذ اليـو األكؿ من قيامها ، بل  فصبلح الدين مؤٌسس ىذه الدكلة مل

آثر العمل مع أصحابو يف ا٣بفاء ، كمداراة العبيديْب يف العلن خوفان من غضب الدكلة العبيدية كاٌتقاءن 
ك٤بداراة األيوبيْب للعبيديْب . لشٌرىا ، كلًيتمٌكن من إرساء قواعد دكلتو كتأسيسها على ٫بوو قوم 

 :ة لعل من أبرزىاشواىد عدٌ 
 
 :التقرب من الناس واإلحسان إليهم -أ

مل يعمل صبلح الدين بدايةن على تقوية مركزه يف مصر ، بل عىًمل على توطيده تدرٯبٌيان ، 
لكي يكسب قلوب ا٤بصريْب ، كال يفقد ثقتهم ، فعمل أكالن على اكتساب ثقة عامة الناس ، مث 

َـّ الدكلة إىل أنصاره ، كأض  .(ُ)عف نفوذ ا٣بليفةأسند مها
ىػ ، كلكنهم مع ذلك  ْٔٓكقد بدأت سلطة األيوبيْب تصفو ٥بم يف مصر ابتداءن من سنة 

كقد رفع . ظٌلوا يف مرحلة ا٤بداراة كالَبق ب ثبلث سنوات كاملة ، فكانوا خبل٥با ييظهركف الودَّ للناس 
ا٣بطوات العملية يف القضاء على ا٣ببلفة السلطاف صبلح الدين عن ا٤بصريْب ا٤بظامل ، كمل يتجٌرأ على 

 . (ِ)ىػ ، كبعدىا أمر القاضي الفاضل بإحراؽ الكتب الشيعية يف مكتبة القصرٕٔٓالعبيدية إال سنة 

                                                

 َّٖ -الفاطميوف يف مصر  (ُ)
 ُِٕ/  ٓ -التاريخ اإلسبلمي كا٢بضارة اإلسبلمية (ِ)
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: كقد أظهر صبلح الدين الوٌد كا٤بعاملة ا٢بسنة ١بميع ا٤بصريْب ٗبختلف دياناهتم، كمن ىؤالء
ضى حوائجهم ، كرفع عنهم ا٤بظامل ، ككاف األقباط ٰببونو األقباطي ، إذ فسح ٥بم ا٢برية الدينية ، كق
حٌبان ٝبان ، كييعٌلقوف صوره يف كنائسهم
(ُ). 

كمل يكتًف صبلح الدين ٗبداراة الناس كالتقٌرب إليهم ، بل دارل أيضان ا٣بليفة العاضد ، آخر 
ما رأيت : "د لو بقولوإشارتو ٗبعاكنة العاض: ا٣بلفاء العبيديْب ، كأحسن إليو ، كمن مداراتو للعاضد

أكرـى من العاضد ، أرسل إيٌل مدة مقاـ الفرنج على دمياط ألف ألف دينار ، سول ما أرسلو إيٌل من 
 . (ِ)"الثياب

اجتمع بأيب الفتوح بن  -أم أبا شامة-كمن اإلحساف إىل العاضد ما ذكره أبو شامة أنو
أباه العاضد استدعى صبلح الدين ، فلما  العاضد ، كىو ٧ببوس مقٌيد بقلعة ا١ببل ٗبصر ، فأخربه أفٌ 

 .(ّ)حضر أكصاه بأبنائو ، كىم ٝباعة صغار ، فالتـز صبلح الدين إكرامهم كاحَبامهم
ك٤با علم العاضد بعزؿ صبلح الدين ألمراء دكلتو أرسل يسألو عن السبب ، فبعث إليو 

ليهم ، كإقامة غّبىم ٩بن ٲبتثل أمرؾ،  صبلح الدين بأف ىؤالء كانوا عيصاة ألمرؾ ، كمن ا٤بصلحة قػىتػٍ
 .(ْ)فسكت العاضد

 
 :جلوس صالح الدين لعزاء العاضد-ب

كقد ندـ رٞبو اهلل على . (ٓ)ركم أنو بعد موت العاضد جلس صبلح الدين كبطانتو للعزاء
لو علمت أنو ٲبوت من ىذا ا٤برض يف ىذه : "االستعجاؿ بقطع خطبة العاضد كىو مريض ، كقاؿ

 .(ٔ)"اه برفع ا٠بو من ا٣بطبة ، كما قطعتيها إىل أف ٲبوتا١بمعة ، ما غصصن
 

 
                                                

 ُٖٔ/  ٓ - -التاريخ اإلسبلمي كا٢بضارة اإلسبلمية(ُ)
 ُّْ -الدكلة الفاطمية يف مصر  (ِ)
 ُِٗ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ّ)
 ُْٓ -القائد كعصره  -صبلح الدين  (ْ)
 ُِٗ/  ِ-تاريخ أيب الفداء ا٤بسمى ا٤بختصر يف أخبار البشر   (ٓ)
 ُِٗ/ ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ٔ)
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 :تأخير الخطبة للعباسيين -ج
مل يسارع صبلح الدين إىل إقامة ا٣بطبة للمستضيء بنور اهلل العباسي رغم ٛبٌكن صبلح  

الدين من أمور مصر كثبات قدمو فيها ، بل أعرض يف بادئ األمر عن تنفيذ رغبة نور الدين الذم 
ليو يأمره بإحبلؿ اسم ا٣بليفة العباسي يف ا٣بطبة ٧بل ا٣بليفة العبيدم ، كاعتذر بتخٌوفو من أف أرسل إ

ييثّب ىذا العمل غضب ا٤بصريْب ، غّب أف نور الدين أّب قبوؿ ىذا العذر ، كبعث إليو ييلزمو بذلك 
ة ، كالقضاء على ا٣ببلفة رغبة منو يف ٙبقيق ا٤بداراة ا٤بنشودة قبل الشركع يف مرحلة إعبلف الدكلة السٌني

العبيدية ، فرأل صبلح الدين أف ييشاكر أمراءه ، ككاف مَبدٍّدان خوفان من أف يؤدم ذلك إىل نتائج غّب 
ميرضية
مَبقٌبان الوقت  (ِ)، فاكتفى بأف أمر بذًٍكر اسم نور الدين يف ا٣بطبة بعد ا٣بليفة العبيدم(ُ)

 .ا٤بناسب إلعبلف الدكلة ا١بديدة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                

 ُّٔ - ُّٓ –الفاطميوف يف مصر  (ُ)
 ُّٕ/  ُ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب  : ، كانظر ُِّ –الدكلة الفاطمية يف مصر  (ِ)
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 مرحلة الجهر: المطلب الثاني
٤بٌا رأل صبلح الدين أف الوقت غدا مناسبان إلعبلف قياـ الدكلة ا٤بسلمة ، كا١بهر با٤بذىب 
يط نفسو بأىل بيتو ، فطلب من نور الدين أف  السٌِب بدأ يرٌتب نفسو لييقٌوم مركزه ، كرأل أف ٰبي

 .لدين كالد صبلح الدين كأىلو ، كأرسلهم إىل القاىرة ييرسل إليو أباه كأقاربو ، فجٌهز نوري الدين ٪بمى ا
كقد سلك صبلح الدين مع كالده من األدب ما ىو البلئق ٗبثلو ، فجمع إخوتو كالكبار من  

كقد أكرب ٪بم الدين ما . أسرتو ، كأخربىم أنو اعتـز أف يتنازؿ عن ا٢بكم لوالده فهو أدرل منو كأكىل 
أمارات الوفاء ، كدالئل اإلخبلص ما أثلج صدره ، كأُّج نفسو ، ٠بع من كلده ، فقد رأل فيو من 

يا كلدم ، ما اختارؾ اهلل تعاىل ٥بذا األمر إال كأنت أىله لو ، كال ينبغي : "كأّب ذلك العرض قائبلن لو
، كمل يزؿ عنده حٌب استقل " أف تيغّبٍّ موضع السعادة ، كأنا مستشارؾ األمْب كناصحك الودكد

 .(ُ)لببلدصبلح الدين با
ىػ ، ٕٔٓكبعد ذلك ٗبدة يسّبة هنض أحد ا٤بستشارين كىو الشيخ ا٣ببوشاٍل يف احملـر سنة 

كدعا لكٌل من ا٣بليفة العباسي مع ا٣بليفة العبيدم ، ككاف العاضد مريضان ، كيف ا١بمعة التالية أمر 
ا أيقن األيوبيوف أف كلػمٌ . (ِ)صبلح الدين ا٣بطباء بإسقاط اسم العاضد ، كًذٍكر ا٣بليفة العباسي

–، مث ٛبٌكن  (ّ)سلطتهم قد استقٌرت كٌجو صبلح الدين اىتمامو إىل القضاء على ا٤بذىب الشيعي
أحدٮبا : من فتح بعض من ببلد الشاـ ، كانصرؼ بعدىا إىل عملْب جديدين -كما سنرل الحقان 

 دفع غارات الصليبيْب ، اإلصبلح الداخلي يف مصر كالشاـ ، ٕبيث كاف يَبٌدد بْب القطرين ، كالثاٍل
 . (ْ)كمهاٝبة قبلعهم يف ببلد الشاـ

٢بماية الدكلة األيوبية ، كتوسيع (ٓ)كلتحقيق أىدافو ىذه سعى إىل تقوية ا١بيش اإلسبلمي
 . رقعتها ، كٙبقيق الوحدة اإلسبلمية ؛ استعدادان ٤بواجهة أعداء األمة اإلسبلمية كالسيما الصليبيْب

                                                

، صبلح الدين  ِِٕ/  ْ -ابن العماد ا٢بنبلي –، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب  ِٖٓ/  ُ –كفيات األعياف (ُ)
 ٖٖ-ٕٖ –األيويب قاىر العدكاف الصلييب  

 ُّٔ - ُّٓ –الفاطميوف يف مصر  (ِ)
 ُّٓ -الدكلة الفاطمية يف مصر  (ّ)
 َِِ/  ٖ –األعبلـ (ْ)
 ْٓٓ-َْٓانظر مبحث عوامل ٪باح الدعوة ص (ٓ)
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ىذه ا٤برحلة الكثّب من االنتصارات ضٌد أعدائهم ، كفتحوا العديد من كقد حقق األيوبيوف يف 
الببلد ، كانتقلوا من ٪باح إىل آخر بفضل اهلل تعاىل مث سياستهم ا٢بكيمة ، كٚبطيطهم ا٤بتقن كما 

 .سيتبٌْب لنا يف ثنايا ىذا البحث
 

 مرحلة االنكماش: المطلب الثالث
كاسَبداد بيت ا٤بقدس ، كإ٪باز بطوالت متمٌيزة سعى صبلح الدين يف توحيد سورية كمصر ، 

ىػ ، مث انقسمت الدكلة إىل دكيبلت يتآمر بعض أمرائها على بعض، فالعزيز ٖٗٓإىل أف تويف سنة 
على مصر ، كاألفضل على دمشق ، كالظاىر على حلب ، كطغتكْب على اليمن ، كالعادؿ على 

تو فكانت ٥بم مناطق ثانوية صغّبة يف أمبلؾ الكرؾ كالشوبك ، أما بقية أبناء صبلح الدين كإخو 
 .(ُ) الدكلة األيوبية

، كقد (ِ)كبعد كفاة صبلح الدين رٞبو اهلل تنازع أكالده كاختلفوا ، فكانوا فرقان كأحزابان متفرقْب
أثٌرت ىذه النزاعات كا٣ببلفات بْب أبناء البيت األيويب يف كحدة دكلتهم ، كأٌدل ُّا إىل االهنيار يف 

ىػ يف مصر ، كباهنيارىا ييسدؿ الستار عن مسرح حياة تلك الدكلة الٍب كاف َٓٔسنة ا٤بطاؼ  هناية
 .٥با أثر كبّب يف توحيد الدكلة اإلسبلمية كالوقوؼ يف كجو الصليبيْب 

كىكذا تتضح لنا ا٤براحل الٍب مٌرت ُّا الدعوة يف عهد الدكلة األيوبية ، فمن ا٤بداراة قبل 
كما ذاقت الدكلة . القوة كالتمكْب ، مث ختاما إىل االنكماش كاالهنيار كالغياب الدعوة ، إىل ا١بهر ك 

األيوبية ىذه النهاية السيئة إال لتهاكف أبنائها بأمور الدعوة اإلسبلمية كعدـ ٛبٌسكهم ُّا ، فالدعوة  
، كمل ييعًب كالبذرة إف مل ٘بد ٥با تربة صا٢بة خصبة ، أكمل تيٍسقى ٗباء صاؼ رقراؽ ، أك انشيغل عنها 

ييو من ٜبار ، كلن ٙبقق ما يينتظر ٙبقيقو من نتائج نػٍ  . ُّا فإهنا لن تثمر ما ييراد جى

 
 
 

                                                

كماؿ الدين  -، زبدة ا٢بلب من تاريخ حلب ّٔٔ -ِٗٔ – يف الفتح القدسي ، الفتح القسي ُٖٗ –السيف ا٤بهند  (ُ)
 ِِ-٧بمد الزحيلي/ د –، العز بن عبد السبلـ  ُِْ/ّ –سامي الدىاف: ٙبقيق-بن العدَل ا
  ُْٕ/  ُٕ –، البداية كالنهاية  ِّٖ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ِ)

 ّّٕ-َّٕمبحث معوقات الدعوة الداخلية صيف كا٣ببلفات سأٙبٌدث عن صور من ىذه النزاعات 
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 موضوع العقيدة 
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 تمهيد
ملوكها كعلماؤىا ٗبوضوع تبٌوأت الدعوة اإلسبلمية زمن الدكلة األيوبية مكانةن عظيمةن ، فاىتم 

أكؿ ما ينبغي للداعية االىتماـ ، كإف  اىتمامان كبّبان  -عقيدة كشريعة كأخبلقان  -ىذه الدعوة ا٤بباركة 
الناس إليها إلخراجهم ُّا من  ةدعو االىتماـ بمث  الدعوة إىل العقيدة اإلسبلمية، ىو بو كمعرفتو كفهمو
 )   : كما قاؿ تعاىل  ، الظلمات إىل النور                    

                             

                             

                            

   ) (ُ)   .  دعى إىل شيء قبلها من فبل يي  ، فالدعوة إىل ىذه العقيدة ىو األساس كا٤بنطلق
؛ ألهنا ىي األساس ا٤بصحح ١بميع  ، حٌب تقـو ىذه العقيدة كتتحقق فعل الواجبات كترؾ احملرمات

بناء ال  ، كمن ا٤بعلـو بداىة أف أمَّ  كال يثاب عليها لي بى قٍ ، كبدكهنا ال تصح األعماؿ كال تػي  األعماؿ
إليو الرسل  اأكؿ ما دع وة إىل العقيدة اإلسبلمية ىيكالدع . يقـو كال يستقيم إال بعد إقامة أساسو

)  : كما قاؿ تعاىل  ،كف بشيء قبلها ؤ فلم يكونوا يبد،  ٝبيعا          

                            

                       ) (ِ)  ككل رسوؿ يقوؿ ،

  )  : لقومو أكؿ ما يدعوىم                   )(ّ) . 
 بالدعوة إىل تصحيح ابتداءن ككاف النيب صلى اهلل عليو كسلم عندما يبعث الدعاة يوصيهم 

٤با بعث معاذا إىل  أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم   : فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما  : العقيدة
ـي  ًإنَّكى ) :اليمن قاؿ لو  فإذا كجل عز اللَّوً  ًعبىادىةي  إليو ٍدعيوىيمٍ تى  ما أىكَّؿى  فػىٍليىكينٍ  ًكتىابو  أىٍىلً  قػىٍوـو  على تػىٍقدى

                                                

 سورة البقرة   -ِٕٓ – ِٔٓآية (ُ)
 سورة النحل   -ّٔآية (ِ)
 سورة ا٤بؤمنوف -ِّجزء من آية (ّ)
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لىًتًهمٍ  يػىٍوًمًهمٍ  يف صىلىوىاتو  ٟبىٍسى  عليهم فػىرىضى  اللَّوى  أىفَّ  فىأىٍخربٍىيمٍ  اللَّوى  عىرىفيوا  اللَّوى  أىفَّ  فىأىٍخربٍىيمٍ  فػىعىليوا فإذا كىلىيػٍ
 كىرىاًئمى  كىتػىوىؽَّ  منهم فىخيذٍ  ُّا أىطىاعيوا فإذا فػيقىرىائًًهمٍ  على فػىتػيرىد   أىٍغًنيىائًًهمٍ  من تػيٍؤخىذي  زىكىاةن  عليهم فػىرىضى  قد

، كمن استقراء سّبة  ، كمن استقراء دعوة الرسل يف القرآف فمن ىذا ا٢بديث الشريف  . (ُ) (أىٍموىا٥بًًمٍ 
يؤخذ منهج الدعوة إىل اهلل، كأف أكؿ ما يدعى الناس إليو ىو العقيدة  ، الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم

كقد مكث النيب صلى اهلل عليو كسلم يف   . ا٤بتمثلة بعبادة اهلل كحده ال شريك لو كترؾ عبادة ما سواه
مكة ثبلث عشرة سنة بعد البعث يدعو الناس إىل تصحيح العقيدة بعبادة اهلل كحده كترؾ عبادة 

ل أف يأمر الناس بالصبلة كالزكاة كالصـو كا٢بج كا١بهاد كترؾ احملرمات من الربا كالزٌل األصناـ قب
  . كا٣بمر كا٤بيسر

قبلوا على ، كيي تركيزان ىادفان ٯبب على الدعاة إىل اهلل أف يركزكا على جانب العقيدة لذا 
قاؿ اهلل    . ُّا ا أك أخلَّ ، كيدعوا إليها من ا٫برؼ عنه موىا لغّبىم، مث يعلٌ  دراستها كتفهمها أكالن 

  : ) تعاىل لنبيو صلى اهلل عليو كسلم                      

            ) (ِ)  .   العقيدة اإلسبلمية فاآلية الكرٲبة تدؿ على أٮبية معرفة
أف أتباع الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ىم من اقتدل بو يف ذلك كاتصف بٌينت ، ك  كالدعوة إليها
سن الدعوةمن مل يتعلم أحكاـ العقيدة كيهتم ُّا ك ف،  كالدعوة إليها العلم بالعقيدة: بالصفتْب  إليها ٰبي

 . فليس من أتباع النيب صلى اهلل عليو كسلم على ا٢بقيقة 
مث الدعوة ، سبلمية كتصحيحها يف نفوسهم بداية  دعاة الدكلة األيوبية بالعقيدة اإلتُبعا كلقد

كيف ىذا ا٤ببحث سألقي الضوء بإذف اهلل على اىتماـ ا٤بلوؾ  .إليها كتصحيحها يف نفوس الناس
 .ضٌدىا كالعلماء األيوبيْب بعقيدة أىل السٌنة ، كالدعوة إىل تدريسها كتطبيقها ك٧باربة من يقف 

 
 
 
 

                                                

 ٖٗ، برقم  ُِٕ/ُالدعاء إىل الشهادتْب كشرائع اإلسبلـ ، : اإلٲباف ، باب: ركاه مسلم يف كتاب (ُ)
 سورة يوسف  -َُٖآية  (ِ)
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 المطلب األول
 محاربة الباطنيين

، كيذكر ( ُ)سنة ِِٕالببلد ا٤بصرية ٕبكم دكلة باطنية ىي الدكلة العيبيديٌة مدة  ابتليت  
قيل إف كالد عبيدو ىذا  . أٌف بِب عبيد يعود نسبهم إىل القداح ا٤بلحد اَّوسي" النجـو الزاىرة"صاحب 

 .  (ِ)ا٤بغرب كتسمى بعبيد اهلل كاٌدعى نسبان ليس بصحيحكاف يهوديان من أىل سلمية ، كدخل 

كتعاقب ملوؾ ىذه الدكلة الرافضة على حكم الببلد با٢بديد كالنار ، كنشركا عقائدىم 
، إىل أف استطاع صبلح ( حي على خّب العمل)الباطلة بْب الناس ، كأضافوا إىل شعّبة األذاف ٝبلة 

. كجىٍعلو صورةن من غّب أم نفوذ ٛبهيدان إلزالة ملكو  -اضدالع–الدين األيويب إزالة آخر ملوكهم 
ككاف شيعيان خبيثان لو أمكنو قتىل كٌل : )كالعاضد ىذا كاف ذا سّبة مذمومة ، فقد قاؿ عنو ابن كثّب

 .(ّ) (مىن قىًدر عليو من أىل الس نة

ف كاحد كبعد موت العاضد اعتقل صبلح الدين أقاربو ، فقبض على أكالده كحبسهم يف مكا
قاؿ . بالقصر ، كعٌفى آثارىم ، كقمع مواليهم كسائر نسائهم ، كفٌرؽ بْب رجا٥بم كنسائهم لينقرضوا 

ككانت ىذه الفعلة من أشرؼ أفعالو ، فلىًنعم ما فعل ؛ ألهنم كانوا زنادقةن : )صاحب النجـو الزاىرة 
 .(ْ) (دىعىوا إىل مذىب التناسخ كاعتقاد حلوؿ ا١بزء اإل٥بي يف أشباحهم

كيقينان كاف صبلح الدين عارفان ٖبباياىم ك٫ًبلتهم ، كما عاٌل منهم أىل السٌنة، ككيف أرادكا 
ٌولوا مصر إىل بيئةو غريبة عن عقيدة أىل السنة كا١بماعة   .أف ٰبي

كاستوىل صبلح الدين أيضان على قصر العاضد ، ككاف عنده من ا١بواىر ما ال ٲبلكو خلقه 
يف القصر ، فباع بعضو ، ككىب بعضو ، كأعتق مىن أعتق من عبيدهمثلو ، كأخرج ٝبيع ما 

، كأمر (ٓ)
، كشرع بتمهيد أسباب ا٣بطبة لبِب ( حي على خّب العمل)بتغيّب شعارىم ، كألغى من األذاف ٝبلة 

 .(ٔ)العباس 
                                                

  ٕٔ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب (ُ)
   َّْ/ٓ -النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة  (ِ)
 ُّْ/ٓ –ا٤بصدر السابق (ّ)
     ُْٓ/ُٔ -البداية كالنهاية  (ْ)
 ٕٔ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب   (ٓ)
 ُْٖ/ِ -يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  الركضتْبكتاب (ٔ)
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كقد بدأ علماء السٌنة ٯبَبئوف على التنديد بالعبيديْب من يـو بركز صبلح الدين األيويب يف 
ر ، كلكنهم كانوا يتهٌيبوف من إعبلف شيء حاسم ضٌدىم ؛ نظران الستحكاـ قٌوهتم السالفة ، مص

كمن ىؤالء الذين صٌرحوا بكراىٌيتهم . كطوؿ عهدىم با٢بكم ، كلكٌن ا١بميع كانوا على فوىة بركاف 
يشتم  ، كالذم عيرؼ با١برأة ، فكاف الشيخ ٪بم الدين ا٣ببوشاٍل: للدكلة العبيدية زمن نفوذىا 

، فوصل خربه إليهم ، فأرسلوا إليو أربعة آالؼ (ُ)العبيديْب ، كيعٌدد مساكئهم، كيسلب عنهم اإلٲباف
دينار رشوةن ٜبنان لسكوتو ، فرٌد الشيخ ا٤ببلغ بْب يديو ، كضرب الرسوؿ على رأسو، ككاف يقوؿ ٗبلء 

، كبعد أف انقضت (ِ)همأصعد إىل مصر كأيزيل ملك بِب عيبيد اليهودم ، كجعل تسبيحو سبٌ : فيو 
الدكلة العبيدية كٛبٌكن صبلح الدين من زماـ األمور، كقف ا٣ببوشاٍل بعصاه أماـ ا٤بنرب ، كطلب من 

 .(ّ)ا٣بطيب قطع ا٣بطبة للعاضد كٙبويلها للخليفة العباسي ا٤بستضيء

ة كقد حاكؿ نفر من رؤكس العبيدية إعادة الدكلة العبيدية ، فاتفقوا على مكاتبة الفر٪ب
كاستدعائهم ؛ ليتقٌوكا ُّم على صبلح الدين ك٩بلكتو السٌنية ، فعلم صبلح الدين بذلك كقىتلهم 

ك٩بٍَّن قتلهم يف ىذه الواقعة الشاعر . (ْ)ٝبيعان ، ككاف منهم رئيس القضاة زمن العبيديْب كا٠بو ا٤بفٌضل
     :عمارة اليمِب الذم قاؿ شعران كىو يتأٌسف على ذىاب الدكلة العبيدية

 يا عاذيل يف ىول أبناًء فاطػػمةو         لك ا٤ببلمةي إف قىصَّرتى يف عىػذىيل
 باهلل زيٍر ساحةى القصرىٍين كاٍبًك معي        عليهما ال على صٌفْب كا١بمػل              
 (ٓ)كقل ألىًلهما كاهلًل ما التحمػػٍت        فيكم قركحي كال جرحي ٗبيندمل   

لصبلح الدين فهي السعي إىل إصبلح القضاء ، كعٍزؿ القيضاة العبيديْب  أما ا٣بطوة الثانية
ربكف الناس على عقائدىم الباطلة كٰبكموف ُّا ، فتٌم لو ذلك يف عاـ  ، (ٔ)ىػٔٔٓالذين كانوا ٯبي

كاستبدؿ ُّم قيضاة أىل السٌنة على مذىب الشافعية ، كعٌْب الشيخ صدر الدين بن درباس الشافعي 

                                                

   ّّْ/ٓ  -، النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة   ُُُ/ّ -كفيات األعياف  (ُ)
 (ىػَٗٓ-ُٖٓ)كفيات سنة  ِٕٗ -عمر تدمرم: ٙبقيق -الذىيب  –تاريخ اإلسبلـ  (ِ)
 َِْ/ ُِ -سّب أعبلـ النببلء (ّ)
 ِْٕ/ ُٔ –البداية كالنهاية  (ْ)
 ْٕٗ/ ُٔ -، البداية كالنهاية   ٖٕ –شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب (ٓ)
 ِّّ/ُ -بدائع الزىور يف كقائع الدىور  (ٔ)
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مث مضى صبلح الدين يف ىدـ ا٤بعامل العبيدية الفكرية ، فأمر ٗبصادرة .  (ُ)قضاةٗبنصب رئيس ال
يودىع يف ا٤بكتبات ، كقرر إتبلؼ بعض ىذا الَباث كبيع بعضو

 .(ِ)تراثهم العلمي ا٤ب

ككصل ضرر العبيديْب إىل مكة ، فقد مضت مدة من الزمن كاف األذاف يف ا٢بـر ا٤بكي يَبٌدد 
، إىل أف دخل سيف اإلسبلـ أخو صبلح الدين إىل مكة ، كقضى على نفوذ (ّ)ٕبيَّ على خّب العمل

كمثل ىذا الصنيع كاف ٯبرم يف ا٤بدينة ا٤بنورة أياـ امتداد نفوذ الصليبيْب إىل ا٢برمْب، . العبيديْب فيها 
-ككاف ٰبكم ا٤بدينة آؿ مهنا ، كىم من الركافض ، كلكن صبلح الدين استطاع إقناع أمّب ا٤بدينة 

 .(ْ)من األذاف( حي على خّب العمل)ٕبذؼ عبارة  -٠بو القاسمكا
: كُّذا يتضح لنا أف من أبرز الطوائف الٍب حرص صبلح الدين رٞبو اهلل على ٧باربتها

كما . (ٓ)ىػِٕٓالباطنية ، إذ تذكر كتب التاريخ أنو حاصر ًقبلع الباطنية كضٌيق عليهم ، كذلك سنة 
 . مو بًعظىم خطرىم على األمة اإلسبلميةكما ذلك إال إلدراكو رٞبو اهلل كًعلٍ 

كتعود ا٢بركة الباطنية إىل القرف الرابع ا٥بجرم ، فقد ضٌمت بْب صفوفها ٝباعات ٨بتلفة 
ٌثل ىذه  ٯبمعها ىدؼ مشَبؾ ىو إفساد العقيدة اإلسبلمية ، كتدمّب ا٤بؤسسة ا٢بكومية الٍب ٛبي

اإلسبلمية قاموسان ييناسب التأكيبلت الٍب العقيدة، كلقد كضىعىٍت الباطنية للعبادات كالعقائد 
 .(ٔ)ابتدعوىا

كلقد انتشر دعاة الباطنية يف غرب العامل اإلسبلمي كشرقو ، كأخذكا يىٍدعوف إىل إسقاط 
ا٢بكومات الس ٌنية كعلى رأسها ا٣ببلفة العباسية ، كاستطاعوا من خبلؿ ذلك أف ييفسدكا عقائد 

مىضىوا يغتالوف الشخصٌيات ا٤بعارضة ٥بم ، فقتلوا مئات القادة من األمة، كييثّبكا الفًب كالقبلقل ، ك 
 . (ٕ)الوزراء كالعلماء كالسبلطْب

                                                

 ٕ -، حسن احملاضرة  ْْٖ/ ُٔ –، البداية كالنهاية  ْٕ –شفاء  القلوب يف مناقب بِب أيوب (ُ)
 ِِٓ -٧بمد مكي الرفاعي/ د–مكتبات ا٤بساجد  (ِ)
 َُّ/   ٔ –النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة   (ّ)
 ُّٖ/  ِ -عبد الباسط بدر/د –التاريخ الشامل للمدينة ا٤بنورة  (ْ)
 ُٖٓ/  ُ -صبح األعشى يف صناعة اإلنشا  (ٓ)
 ْٔ-ّٔ –ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس  (ٔ)
 ٓٔ -ا٤بصدر السابق (ٕ)
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ككما أعلن صبلح الدين ا٢برب على الدكلة العبيدية لكوهنا دكلة رافضية باطنية ، أعلن أيضان 
، ككانت حصوهنم يف سوريا ٧بصورةن ببيئة جبلية  (ُ)ا٢برب على فئة باطنية أخرل تيعرؼ باإل٠باعيلية

، كييعرؼ أمّبىم بأيب ا٢بسن سناف بن سلماف(ِ)يف مدينة ًمصياؼ
ككاف اإل٠باعيليوف ىؤالء من . (ّ)

أكثر الناس تشٌيعان آلؿ علٌي، كيعتقدكف أف اإلماـ إ٠باعيل بن جعفر الصادؽ ىو ا٤بهدم ا٤بنتظر 
عن األنظار ؛ ليمؤلىا عدالن كما مؤلىا غّبه جوران ، كاستطاع  الذم سيعود إىل األرض بعد اختفائو

ىؤالء إنشاء إمارةو إ٠باعيلية يف ا٤بغرب ، مث استطاعوا أف يستولوا على مصر بقيادة جوىر ، كنقلوا 
ىػ ، مث استولوا على ا٢بجاز كالشاـ ، كبقوا يف السلطة حٌب سنة  ِّٔمركز ا٣ببلفة إىل القاىرة سنة 

 .(ْ)ىػٕٔٓ

راشد الدين سناف ا٤بلٌقب بشيخ : لقد كاف من أمراء اإل٠باعيلية يف عهد صبلح الدين ك 
ا١ببل ، صاحب مدينة سلمية ، فأراىم ٚبييل أشخاص مىن مات منهم على طاعة أئمتهم أهنم يف 
جنات النعيم ، كأشخاص مىٍن مات منهم على عصياف أئمتهم أهنم يف النار ، فثبت عندىم ذلك ، 

 . (ٓ)قان كاعتقدكه ح
كقد ٙبدَّث الذىيب عن أيب ا٢بسن سناف راشد الدين بن سلماف ككصفو بأنَّو كبّب 
اإل٠باعيلية، كصاحب الدعوة النػىزىارية ، ككاف لو نظر يف علـو الفلسفة ، كفيو دىاءه كمكر كغىٍور، 

عه غىلىوا فيو ، كدعوتو ٠بَّيت بالنزارية نسبة إىل نزار بن ا٤بستنصر ا٣بليفة العبيدم، كأصبح لو أتبا 
، ككاف لو مطالعات يف الكتب ، كأحلَّ كطء (ٔ)كاعتقدكا فيو اإل٥بية ، كاستغواىم بسحرو كسيمياء

                                                

كأظهر موتو تقٌية ، كيؤمنوف باألئمة ، إنو مل ٲبت  :فرقة ميغالية تيثبت اإلمامة إل٠باعيل بن جعفر ، كيقولوف: اإل٠باعيلية (ُ)
 –انظر ا٤بلل كالنحل . ، كخلطوا كبلمهم بالفلسفةا٤بستورين الذين يسّبكف يف الببلد سرٌان ، كأشهر ألقاُّم الباطنية 

 ُٗٗ/ ُ –الشهرستاٍل 
 . مدينة حصينة اٚبذىا اإل٠باعيلية مقران ٥بم يف الساحل الشامي قرب طرابلس: مصياؼ (ِ)

 ُْْ/  ٓ -شهاب الدين ياقوت ا٢بموم–معجم البلداف 
 ُٔٓ/  ُٔ -، البداية كالنهاية  ِْٗ/ْ -شذرات الذىب يف أخبار مىن ذىب   (ّ)
 ُِٖ -ا٢بركب الصليبية (ْ)
 ِْٕ/  ُّ – يف صناعة اإلنشاصبح األعشى  (ٓ)
 ْٗٔ -انظر ا٤بعجم الوسيط  .السحر كحاصلو إحداث خياالت ال كجود ٥با يف ا٢بس : السيمياء (ٔ)
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األمهات كاألخوات كالبنات ، كأسقط عن أتباعو صـو رمضاف ، كداـ لو األمري نيفان كثبلثْب سنة ، 
  .(ُ)ىػ ٖٗٓكىلك سنة 

عة مصياؼ ، فأرسل سناف زعيمهم يطلب كحارب السلطاف ىؤالء اإل٠باعيلية كحاصر قل
 .(ِ)األماف

ك٤با حاكؿ ىؤالء اإل٠باعيلية الوثوب على صبلح الدين ، كأرادكا قػيٍتلو أكثر من مرٌة ، قصد 
ىػ ليقاتلهم ، فنهب بلدىم كخٌربو كأحرقو ، كحاصر قلعة  ِٕٓصبلح الدين ببلدىم يف احملـر سنة 

لى مىن ُّامصياؼ ، فنصب عليها اَّانيق ، كضٌيق ع
(ّ). 

كتكررت ا١بوالت بْب جيش صبلح الدين كفلوؿ اإل٠باعيلية ، كمل تنتًو إىل نتيجة حا٠بة نظران 
 . النشغاؿ صبلح الدين ٕبركب أخرل ، ككوف مناطقهم يف ٙبصينات جغرافية حصينة 

ىػ تويف داكد بن العاضد يف ٧ببسو ، ككانت اإل٠باعيلية تزعم أف العاضد عهد َْٔكيف سنة 
إليهم ، كأف منهم اإلماـ من بعده ، فاستأذف أصحابو من ا٤بلك الكامل أف ينوحوا عليو كيندبوه 
فأذف ٥بم ، فخرجت النساء حاسرات كالرجاؿ يف ثياب الصوؼ كالشعر ، كأخذكا يف ندبو كالنياحة 

ليهم من عليو ، كاجتمع معهم مىن كاف يف االستتار من دعاهتم ، فلٌما تكامل ٝبعهم أرسل الكامل إ
األجناد ، كقبضوا على ا٤بعركفْب منهم فمؤل ُّم السجوف ، كاستصفى أمواؿ ذكم اليسار منهم ، ففٌر 
مىن بقي ، كزاؿ من حينئذ أمر اإل٠باعيلية من ديار مصر ، كمل ٯبسر أحده بعدىا أف يتظاىر 

 . (ْ)ٗبذىبهم
 
 
 
 

                                                

 ُِٖ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ُ)
تاريخ أيب الفداء ا٤بسمى ا٤بختصر يف ،  ِٗ –، شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  ّْٔ/  ُُ –الكامل يف التاريخ  (ِ)

 ُّٗ/  ِ –أخبار البشر  
 ّْٔ/  ُُ –الكامل يف التاريخ (ّ)
 ُٗٔ/  ُ –٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾالسلوؾ  (ْ)



80 

 

 المطلب الثاني
 دعاة باطل

عيرفوا بالغلٌو كالعقائد الفاسدة ، ككاف ملوؾ األيوبيْب يواجهوف شىًهد العصر األيويب قياـ رجاؿ 
 :كمن ذلك. ىؤالء با٢بـز كا٢برب الشعواء 

ىػ ، فقد ظهر رجله من قرل دمشق كاٌدعى النبوة ، كقاـ بأعماؿ تنتمي إىل  َٕٓما حدث سنة  -ُ
ـٌ ، فتطلَّبو السلطاف ، فهرب  .(ُ)السحر ، فافتًب بو طوائف من العوا

ىػ ، حيث ظهر داعية فاسد يف دمشق زعم أنو عيسى ابن ٓٗٓمن ذلك أيضان ما حدث سنة ك  -ِ
صاـر -، فأمر صبلح الدين أمّبه على دمشق (ِ)مرَل ، كأضٌل طائفة من أتباعو ، كأفٌب العلماء بقتلو 

 .بالقبض عليو كصىٍلبو أماـ الناس  -الدين برغش
ىػ بلغ ٗٔٓبالدعوات الباطلة ، ففي سنة  ككاف كراء فتح صبلح الدين لليمن سبب يتصل -ّ

صبلح الدين أف يف اليمن رجبلن زنديقان من دعاة الباطنية يقاؿ لو عبد النيب بن مهدم دعا لنفسو يف 
ا٣بطبة بدعوات غالية ، كزعم أنو سيملك األرض كلها، ككاف سيٍّئ العقيدة كالسّبة ، ريكم أنو بُب 

كعمل أستار ا٢برير عليها كقناديل الذىب ، كأمر الناس با٢بج  على قرب أبيو قٌبةن عظيمةن كزخرفها،
إليها ، كأف ٰبمل كل أحد إليها ماالن ، ككاف ال يسمع عن أحدو يعارض ما دعا إليو إال قتلو، كما 

فما كاف من صبلح الدين إال أف . منعهم من حج بيت اهلل ، فتجٌمع لو من ذلك أمواؿه ال ٙبصى 
 .(ّ)دكلة توراف شاه فقتلو ، كامتلك زبيد كعدف كصنعاء كٌجو إليو أخاه مشس ال

قديد القٌفاص ، كفشت : كذكر صاحب الركضتْب أٌف داعيةن خبيثان ظهر يف اإلسكندرية يسمى  -ْ
دعوتو ككصلت إىل الشاـ كعمـو الديار ا٤بصرية ، ككاف أرباب ا٤بعايش ٰبملوف إليو جزءان من كسبهم، 

األمواؿ ، ككيجد يف منزلو باإلسكندرية عند القبض عليو كيتب فيها صريح ككانت النساء يبعثن إليو 
 .(ْ)الكفر ، كقد مٌت القضاء عليو

                                                

 ٔٓ/  ٕ -سعيد عبد الفتاح عاشور/د: ٙبقيق -دكادارم  -امع الغررز الدرر كجػ، كن َٕٓ/  ُٔ -البداية كالنهاية (ُ)
 (ىػ ٓٗٓ -ُٗٓ)كفيات سنة  ِٓ  –، تاريخ اإلسبلـ  ُُُ/  ّ -العرب يف خرب من عرب (ِ)
الركضتْب كتاب   ، َّٔ/  ُ -كفيات األعياف ، ِْٕ/ ُٔ -البداية كالنهاية  ، ّٓ/ُِ ، ِٖٓ /َِسّب أعبلـ النببلء  (ّ)

 ُِٕ/ ِ -يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية 
 َِٗ/  ِ –ار الدكلتْب النورية كالصبلحية كتاب الركضتْب يف أخب  (ْ)
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٧بيي الدين : كما عاش يف زمن األيوبيْب داعية الضبللة الكبّب إىل ٫ًبلة كحدة الوجود نزيل دمشق-ٓ
: أليوبيْب الذين عاصركه، كالعجب كل العجب من ا٤بلوؾ ا (1)ىػ ّٖٔبن العريب ، الذم تويف سنة 

ٌثل  كيف يدىعونو يدعو إىل ضبللو كإ٢باده ؟ مع أٌف علماء السٌنة أفتوا بضبللو ، كيقينان إٌف ىذا ٲبي
 .ضعف ىؤالء ا٤بلوؾ غفر اهلل ٥بم

كإف كاف األيوبيوف قد أخطؤكا حْب مل يتصرفوا ضٌد ابن العريب التصرؼ السليم كمل يقتلوه ، إال  -ٔ
النجـو "قضوا على القاضي عبد العزيز بن عبد الواحد ، فقد ذكر صاحب  أهنم أحسنوا حْب

ان بأمور ِْٔأنو يف سنة ": الزاىرة ىػ قيتل القاضي عبد العزيز بن عبد الواحد ألنو كاف دىريان ميٍستػىٍهَبى
 .(ِ)الشريعة ، ٱبرج إىل ا١بمعة سكراف ، ككانت داره حانة ، فقبض عليو الوايل كباع أمبلكو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 ِّّ/  ّ –العرب يف خرب من عرب (ُ)
 َّٓ/  ٔ -النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة   (ِ)
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 المطلب الثالث
 علوم المنطق واألوائل

ذىب بعض علماء العصر مذىبان جافيان بعيدان عن ا٤بناىل األصيلة الٍب هنل منها السلف الصاٌف ، 
 .فػىعىٌبوا من علـو العقل كالفلسفة كا٤بنطق متأثرين بعلـو اليوناف كا٤بعتزلة كأىل الكبلـ كغّبىم 

الفيلسوؼ يف مستول  -أتباع ابن سينا مؤسس ىذا اال٘باه-العصركقد كضع الفبلسفة يف ىذا 
النيب ، كجعلوه أعلى من العلماء الدينيْب كاَّتهدين الفقهاء ، كفتحوا الباب إىل استنتاج كجوب تىويلٍّ 

 .(ُ)الفبلسفة مركز اإلرشاد كالتوجيو يف اَّتمعات طا٤با أٌف النبوة انتهت كخيتمت بنيب اإلسبلـ
: كقد سيئل اإلماـ عثماف بن عبد الرٞبن الشهرزكرم عٌمن يشتغل با٤بنطق كالفلسفة فأجاب

الفلسفة أس  السفىو كاال٫ببلؿ ، كمادة ا٢بّبة كالضبلؿ ، كمثاؿ الزندقة كالزيغ ، كمىن تفلسف عىًميت "
رماف ، كاستحوذ عليو بصّبتو عن ٧باسن الشريعة ا٤بؤٌيدة بالرباىْب ، كمىن تلٌبس ُّا قارف ا٣بيذالف كا٢ب

الشيطاف ، كأظلم قلبو عن نػيبػيٌوة ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم ، كليس يف األحكاـ الشرعية افتقار إىل 
أعزٌه اهلل  –ا٤بنطق أصبلن ، كىو فقاقع قد أغُب اهلل عنها كٌل صحيح الذىن ، فالواجب على السلطاف 

رجه –  . (ِ)"م من ا٤بدارس كييبعدىمأف يدفع عن ا٤بسلمْب شٌر ىؤالء ا٤بشائيم ، كٱبي
كما ىذه ا٢بملة الشديدة الٍب شٌنها اإلماـ الشهرزكرم إال دليل على أٌف ىذه الفئة من الناس قد 

ا٤بدارس العلمية ، كمن أبرز : صار ٥بم مراكز يتقٌوكف ُّا كيبٌثوف فيها أفكارىم ، كيف طليعة ىذه ا٤براكز
 
ي
علٌي بن أيب علي : تكلٍّمْب كبرىعوا يف ا٤بنطق كالفلسفةالذين كانوا ييدٌرسوف ا١بيل على طريقة ا٤ب

ككاف أكالد العادؿ كل هم يكرىونو ؛ ًلما اشتهر عنو من االشتغاؿ با٤بنطق : "يقوؿ الذىيب. اآلمدم 
ما يقبلو : "، ككاف يدخل على العادؿ كاَّلس غاصٌّ بأىلو ، فبل يتحٌرؾ لو ، كيقوؿ(ّ)"كعلـو األكائل

      .    (ْ)"قليب
أما ا٤بلك األشرؼ فقد بلغو ًعظىم خطر ىذه الفئة كٛبك نها من ناصية كثّبو من ا٤بدارس فاضطر 

، ( نفيتيو -أمثاؿ اآلمدمٌ -مىٍن ذكر غّب التفسّب كالفقو أك تعٌرض لكبلـ الفبلسفة : )إىل أف يينادم 

                                                

 ٖٔ -ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس  (ُ)
 (ىػ َٓٔ-َْٔ) كفيات سنةُٕٖ–تاريخ اإلسبلـ  (ِ)
 ِٖٓ/  ٔ –، النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة    ّٓٔ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ّ)
 ّٓٔ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ْ)
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، كأيٟبد ذكره إىل أف  كقد نٌفذ األشرؼ هتديده ، فطيرد اآلمدٌم من التدريس يف مدرسة العزيزية
 .(ُ)مات

ىػ نادل مناديو ِٔٔكيذكر ابن كثّب أنَّو ٤بَّا ملك األشرؼ موسى بن ا٤بلك العادؿ دمشق سنة 
فيها أال يشتغل أحده من الفقهاء بشيءو من العلـو سول التفسّب كا٢بديث كالفقو ، كمىٍن اشتغل بعلـو 

األكائل نيفيى من البلد
(ِ).  
ثي أبو عمرك بن الصبلح شديد التنديد بعقائد الفلسفة ، كبْبَّ خطرىىا يف ككاف الشيخ احملدٍّ 

الفلسفة رأسي السفو كاإل٫ببلؿ كمادةي ا٢بّبة كالضبلؿ ، : )قاؿ يف فتاكيو. إفساد العقائد السليمة 
كمثاري الزيغ كالزندقة ، كأمَّا ا٤بنطقي فهو مدخل الفلسفة ، كمدخلي الشرٍّ شرٌّ ، كاستعماؿ 

نكرات ا٤بستبشعةاالصطبل
ي
     .(ّ)(حات ا٤بنطقيَّة يف مباحث األحكاـ الشرعية من ا٤ب

كذكر الشيخ ابن تيمية يف فتاكاه أفَّ الشيخ ابن الصبلح أمر بانتزاع مدرسة معركفة من اآلمدم 
 .(ْ)"أٍخذيىا من اآلمدم أفضلي من أخذ عكا: "ىذا ، كقاؿ مبٌينان خطر اآلمدم على الناس

الساحر فقد أشاع ٫ًبٍلتو الٍب تنٌص على التعطيل كاإل٢باد ، ككاف يعتمد مذىب  أما السهركردم
ا٢بكماء ا٤بتقدمْب ، كذاع شأنو يف حلب ، كناظر الفقهاء ، كحاكؿ أف يغلبهم ، كلقد خاؼ العلماء 
أف ييفسد اعتقاد ا٤بلك الظاىر بن صبلح الدين ، فبعثوا إىل السلطاف صبلح الدين ٧باضر بكفره ، 

فوه أف ييفسد الساحري اعتقادى كلده ، فكتب السلطاف إىل كلده ٖبٌط الفاضل يأمره بقتلو ؛ ألنو كخوٌ 
مٌتهمه باال٫ببلؿ كالتعطيل ، كما أف كيتيبو ليست من علـو اإلسبلـ
، فنٌفذ الظاىر أمر كالده كقتلو (ٓ)

                                                

، عبد القادر بن ٧بمد النعيمي –اريخ ا٤بدارس، الدارس يف ت ّٓٔ/ِِ–سّب أعبلـ النببلء ،  ِّّ/ُٕ –البداية كالنهاية(ُ)
  ِّٗ/  ُ -جعفر ا٢بسِب: ٙبقيق

 ُٖٓ/ ُّ –البداية كالنهاية  (ِ)
 َِٗ/ ُ – ٙبقيق عبد ا٤بعطي قلعجي - فتاكل ابن الصبلح (ّ)
 ٕ/  ٗ-ٝبع عبد الرٞبن قاسم  –فتاكل ابن تيمية ٦بموع  (ْ)
، سّب أعبلـ  ّٔ –شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب،  َُ –النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  كاحملاسن اليوسفية  (ٓ)

دارس يف ، ال ٔٗ/ ّ-العرب يف خرب من عرب ، ( ىػ َْٔ-َّٔ) كفيات سنة ْٕ -سبلـ، تاريخ اإل َِٖ/  ُِ –النببلء 
  َِٗ/ْ -شذرات الذىب يف أخبار مىن ذىب،  ِّٗ/ُ-تاريخ ا٤بدارس 
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صربان ، كأيحرقت جيثٌتو
ال مظهره لسبلمة عقيدتو، كما تىصىر ؼ صبلح الدين ىذا مع ذلك الساحر إ. (ُ)

 .(ِ)كبغضو الشديد لكتب الفبلسفة كا٤بنطق
كقد عيرؼ عن ا٤بلك الكامل ىذا اال٘باه نفسو ، فكاف ييعادم مىن يشتغل بعلـو األكائل 

 .(ّ)كالفلسفة
٧بمد بن : كمن العلماء الذين ييذكركف بالشٌدة على مىن يشتغل بكتب ا٤بنطق كا١بدؿ كالفلسفة 

توىٌف سنة  علٌي الزكي أبو
ي
 .(ْ)ىػٖٗٓالفضل القرشي الدمشقي الشافعي ا٤ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 ُِْ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ُ)
 ّٔ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب   (ِ)
 ِٖٓ/  ٔ –يف ملوؾ مصر كالقاىرة   ـ الزاىرةو النج (ّ)
 (ىػ ََٔ- ُٗٓ) كفيات سنة-ّٗٔ -تاريخ اإلسبلـ (ْ)
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 المطلب الرابع
 المنّجمون

تعٌلق كثّب من الناس يف ىذا العصر ٗبا يتنبأ بو ا٤بنجموف ، كتابعوا أخبارىم كتطٌلعاهتم بشغفو 
 .كاىتماـ ، كلقد كاف ٥بم بضاعةه رائجةه كتأثّبه كبّبه يف العقوؿ 

ىػ سيكوف فيو هناية للعامل ِٖٓا٤بنٌجمْب أٝبعوا على أٌف شهر ٝبادل اآلخرة سنة كمن ذلك أف 
، كأنو سوؼ ييصيبو ا٣براب كالدمار ، كسوؼ تقَبف الكواكب السيارة يف برج ا٤بيزاف ، فتؤثر تأثّبان 

رقةه ٙبمل رمبلن أٞبران ، بل إهن وـه ٧بي م عٌينوا يومان مباشران ييؤٌدم إىل اضمحبلؿ العامل ، كسوؼ هتىٌب ٠بى
ًلما أ٠بوه ريح عاد ، كشرعوا يف حفر مغاراتو يف التخـو ، كتعميق بيوتو يف األسراب كتوثيقها كسٌد 

فتأثر الناس من ذلك كثّبان ، كخافوا منو (ُ)منافذىا على الريح كنقلوا إليها ا٤باء كاألزكاد كانتقلوا إليها
 .خوفان عظيمان 

كفعبلن . لهم ، كقابل تنبيؤاهتم بالرفض ، كمل تؤثٌر تنبؤاهتم فيو كلكٌن صبلح الدين تربٌأ من أباطي
مٌرت السنة كل ها ىادئةن راسخةن ، كمل ٰبصل شيءه من كبلمهم
كقد شارفنا : "يقوؿ أبو شامة. (ِ)

ا٤بيعاد ك٫بن جلوس عند صبلح الدين يف فضاء كاسع ، كما ٙبرؾ نسيم ، كما رأينا مثلها يف ركودىا 
 .(ّ) "اكركوهنا كىدكئه

ٌذركنو من عاقبتها ، فعندما نزؿ  كقد يواجو ىؤالء ا٤بنجموف صبلح الدين يف ٙبركاتو ا٢بربية ، كٰبي
أنا أجيء : "ا٤بسلموف مدينة صور ككاتبهم ملك بيت ا٤بقدس يطلب األماف ، فقاؿ لو صبلح الدين 

، فأجاُّم ميصرٌان على " كإٌف ريؤيتنا تنٌص على أف تذىب عْبه كاحدة من: "فقاؿ لو ا٤بنٌجموف" إليكم
 . (ْ)"قد رضيت بأف أعمى كآخذ البلد: "موقفو الشجاع

كقد عرؼ احمليطوف بصبلح الدين أنو مل يكن ييصغي إىل ا٤بنجٍّمْب
كيف ىذه ا٤بناسبة قاؿ . (ٓ)

نٌجم ا٤بعركؼ بأيب الفضل
ي
 : الشاعر أبو الغنائم ٧بمد بن ا٤بعلم ، كىو ٱباطب ا٤ب

 

                                                

 ِّٔ/  ّ -، كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  َُُ/ٔ –ـ الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة النجو  (ُ)
 (ىػ َٗٓ-ُٖٓ) كفيات سنة َُ–تاريخ اإلسبلـ  (ِ)
 ِْٔ/  ّ –ار الدكلتْب النورية كالصبلحية كتاب الركضتْب يف أخب  (ّ)
 ُِٖ -قب بِب أيوب، شفاء القلوب يف منا ِٕٓ/ْ –، شذرات الذىب يف أخبار مىن ذىب ِّٗ/  ّ –ا٤بصدر السابق(ْ)
 ٗٓٔ -الفتح القٌسي يف الفتح القدسي  (ٓ)
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 معَبؼو    مضى ٝبادل كجاءنا رجب قل أليب الفضػل قوؿى 
 (ُ)كما جرت زعزع كما حكموا    كال بػدا كوكب لو ذىنىب

ـى جىٍدب ،  كعندما كصل السلطاف صبلح الدين إىل دمشق من بعلبك فأقاـ فيها ،كاف العاـ عا
ىذا العاـ ليس عاـ جهاد ، فإف استمنحوؾ السبلـ فامنحهم ، كإف جنحوا للسلم : "فقيل للسلطاف

إٌف اهلل أمر با١بهاد كتكٌفل بالرزؽ ، فأٍمريه كاجب االمتثاؿ ، ككعده : "، فقاؿ السلطاف" نح ٥بافاج
 (ِ) "ضامن الصدؽ ، فنأيت ٗبا كٌلفنا بو لنفوز ٗبا كفلو لنا ، كمىن أغفل أٍمره أغفلو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 َُُ/ٔ –النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة  ( ُ)
 ُٗ/  ّ –ار الدكلتْب النورية كالصبلحية اب الركضتْب يف أخبكت( ِ)
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 المطلب الخامس
 الوقوف أمام المنكرات العقدية

ثٍّل الوقوؼ أماـ ا٤بنكرات ك٧باربتها بشٌٌب الوسائل  ٛبٌر بنا يف عصر الدكلة األيوبية ٭باذج كثّبة ٛبي
ألهنا غريبة عن مذىب أىل السٌنة كا١بماعة ، كما أف سىرىياهنا يف أكساط اَّتمع ٯبلب ٥بذا اَّتمع 

 . يشوُّا  انقطاعو عن منهج الوحي الذم جاء بالعقيدة الصحيحة البعيدة عن كٌل ما
ما حدث مع ا٤بلك األ٦بد بعد كفاة اإلماـ اليونيِب ، فقد أخذتو ا٢بماسة ، كىىمَّ : كمن ذلك 

ببناء بنيافو على قربه ؛ ليشاىد الناس منو آية ، كلكٌن فئة من علماء عصره راجعوه يف ىذه الغفلة ، 
 .(ُ)ككصفوىا بأهٌنا ليست من السٌنة

ىىمَّ الكثّبكف من ا٤بشيٍّعْب ٕبىٍملو على أعناقهم ، تعبّبان عن حٌبهم ك٤بٌا تويف صبلح الدين األيويب 
 . (ِ)كىفىٍتو أدعيتكم الصا٢بة الٍب ىي يف ا٤بعاد جٌنتو: لو كإكبارىم ، فقاؿ ابنو األفضل 

يٍبتدعة مشهدان ٯبذب العامة كييثّب اىتمامهم ، كقد ٯبعلهم ينساقوف إىل ما معو 
كقد يػىٍعًرض أحد ا٤ب

طيل كالشبهات ، فقد نقل صاحب بدائع الزىور أٌف صبلح الدين قد نزؿ ا٤بيداف ، فجاءه من األبا
رجله أعجميٌّ كطلب من صبلح الدين أف ييريىو بعض العجائب ، كىي أف يصعد يف ا٥بواء ، كيينػزؿ 
جسمو قطعة قطعة ، فأثار إعجاب العاٌمة كأذىلهم ، فما كاف من أحد أمراء صبلح الدين ا٤بعركؼ 

ًمٍثل ىذا ال ييؤمىني أف : "نقر إال أف حنىق عليو ، كجٌرد سيفو ، كضرب عينيق ىذا ا٤بشعبذ كقاؿبس
، كما ىٌم سنقر أف يضرب عنق رفيقو إال أنو زعم أنو ال يعرؼ شيئان عن " يكوف جاسوسان للفرنج

 .(ّ)صاحبو ، فطلب منو ا١بند أف ٱبرج

ة الرغائب ، كصبلة النصف من شعباف ، كمن البدع الٍب كاف ٥با سوؽ رائجة ما ٠ٌبي بصبل
من ذلك  -كىو أحد العلماء الذين عاصركا الدكلة األيوبية  –فوقف اإلماـ العز بن عبد السبلـ 
إٌف صبلة الرغائب موضوعة على النيب صلى اهلل عليو كسلم : )موقفان شديدان ، فأفٌب ٗبنع ذلك كقاؿ

 .(ْ)(ككذبه عليو

                                                

 َُْ/  ُٕ -البداية كالنهاية  (ُ)
 ّٖٔ/  ْ -ار الدكلتْب النورية كالصبلحية كتاب الركضتْب يف أخب  (ِ)
 ِْٓ/  ُ -بدائع الزىور يف كقائع الدىور  (ّ)
 ُِٓ/  ٖ -عبد الوىاب السبكي - طبقات الشافعية الكربل (ْ)
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أنو ٤بٌا كيل خطابة دمشق : بن عبد السبلـ يف حرب مظاىر البدعكمن ا٤بواقف ا٤بشهورة للعز 
خطب خطبة بليغة خالية من البدع ، فقد كانت البدع تكتنف الببلد من كلٍّ جانب ، كأزاؿ األعبلـ 

يذىىَّبة ، كأقاـ عوضها أعبلمان سودان ببيض ، كمل يؤٌذف قٌدامو سول مؤٌذفو كاحدو 
 .(ُ)ا٤ب

كليس رٌد البدع كإبطا٥با من باب إثارة الفًب، فإف : "بٌيةن يف رٌد البدع فقاؿكقد صاغ العٌز قاعدةن ذى
مل تيعهد يف : "، كقاؿ أيضان (ِ)"اهلل أمر العلماء بذلك كأمرىم ببياف ما عىًلموه القياـ للمصحف بدعة ه

، مع أف اإلماـ النوكم كاف يستحب ذلك كيرل أف يف ىذا القياـ شيئان من " الصدر األكؿ 
، ككاف العٌز ييعرؼ بقامع البدعة (ّ)يمالتعظ

(ْ). 

: كمن العلماء الذين كقفوا أماـ مٌد االبتداع الذم عشش يف أككار كثّبو من البيئات يف ىذا العصر
اإلماـ الطرٌاز ، فقد أكصى أال ييقرأ على قربه كال ييبُب عليو ، ككاف ىذا اإلماـ ٩بن كضع اهلل لو كيٌدان يف 

اف ميعٌظمان عند ٝبيع الناسقلوب العباد ، كما ك
(ٓ). 

اإلماـ السٍٍّلفٌي ، فقد ذكر الذىيب أنٌو  : كمن األئمة الفضبلء الذين عيرفوا برفض البدعة كرٌدىا 
كاف آمران با٤بعركؼ كناىيان عن ا٤بنكر حٌب إنو أزاؿ من جواره منكرات كثّبة ، كقد رآه الذىيب يومان 

قرئْب باأل٢باف
ي
ىذه القراءة بدعةه بل : "، فأرادكا أف يقرؤكا ، فمنعهم كقاؿ كقد جاءه ٝباعةه من ا٤ب

 .(ٔ)، فقرؤكا كما أمرىم" اقرؤكا ترتيبلن 

 
 
 
 
 

                                                

 (ىػ  َْٔ-َّٔ) كفيات سنة ّٕ–تاريخ اإلسبلـ  (ُ)
 ِّٕ/ ٖ – طبقات الشافعية الكربل (ِ)
 ُُٓ –العٌز بن عبد السبلـ  (ّ)
 َُٕ -للحاف  أيب شامة ا٤بقدسي -ذيل الركضتْب  (ْ)
 َِٔ/  ِّ –سّب أعبلـ النببلء  (ٓ)
 ِٓ/  ُِ –ا٤بصدر السابق (ٔ)
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 المطلب السادس
 الحرص على العقيدة الصحيحة

كاف من بْب ملوؾ العصر األيويب رجاؿه عيرفوا ٕبسن االعتقاد كا٢برص على طلب العقيدة 
ة علمية تٌتسم با٢برص على كٍسبها ، كمن مٌث تطبيقها الصحيحة ، كاجتهدكا يف دراستها دراس

صبلح الدين ، فقد كصفو : كأكؿ ا٤بلوؾ الذين ييشار إليهم بالبناف يف حيٍسن االعتقاد. كتعليمها 
كاف حسن العقيدة كثّب الذكر ٥با ، أخذ عقيدتو على الدليل بواسطة البحث مع : "ا٤بؤرٍّخوف بأنو

 .  (ُ)"ان عن كىدىر التشبيو ، كبعيدان عن التعطيلمشايخ أىل العلم ، ككاف بعيد
كثّب التعظيم لشعائر الدين ، يقوؿ ببعث األجساـ كنشورىا ،   -رٞبو اهلل–كما كاف أيضان 

ك٦بازاة احملسن با١بنة كا٤بسيء بالنار ، ميصدٍّقان ٔبميع ما كرد بو الشرع ، مينشرحان بذلك صدره ، 
 . (ِ)عاند الشريعةمبغضان للميعىطٍّلة كلكلٍّ مىن يي 

كقد ٝبع لو الشيخ قطب الدين النيسابورم عقيدة ٘بمع ٝبيع ما ٰبتاج إليو يف ىذا الباب ، ككاف 
من شٌدة حرصو عليها ييعٌلمها الصغار من أكالده حٌب ترسخ يف أذىاهنم يف الًصغر
يقوؿ ابن . (ّ)

أٌف السلطاف  : "كما ذكر رٞبو اهلل ،  (ْ)"كرأيتيو كىو يأخذىا عليهم كىم يلقوهنا من حفظهم: "شٌداد 
كاف ييلٌم بكل ما يدكر يف ٦بلسو من أحاديث الفقو ، فيشارؾ فيها برأيو كيقوؿ قوالن حسنان ، كإف مل 

، كما أف أسامة بن (ٓ)"يكن بعبارة الفقهاء ، فتحصل لو من ذلك سبلمة عقيدتو من كدىر التشبيو
 .(ٔ) "ا٣بلفاء الراشدينأحيا سٌنة : "كاف يقوؿ عنو-أحد معاصريو-منقذ

اعتقادم يف األصوؿ ما سٌطره : "أما ا٤بلك ا٤بعظم بن العادؿ فذكر الذىيب أنو كاف يقوؿ
يل يف قضية دمياط ما : "، كأكصى أال ييبُب على قربه ، ك٤بٌا مىًرض مرىض ا٤بوت كاف يقوؿ" الطحاكم

د لو ، كييدفن يف الصحراء، كما أمر أف ييكٌفن يف البياض ، كأف يػيٍلح(ٕ) "أرجو بو الرٞبة
، كأمر أف (ُ)

                                                

 ِٔ -، شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب   ٕ –النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   (ُ)
 َُ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   (ِ)
 ِٔ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب ،  ِْ/  ُ –، السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   ُٔٗ-ُٓٗ/  ٓكفيات األعياف (ّ)
 ٕ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   (ْ)
 ٓ - ا٤بصدر السابق (ٓ)
 ُْٖ-االعتبار كتاب  (ٔ)
 َُِ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٕ)
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أف ييرٌتب لو مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل
كقد كيصف أبوه ا٤بلك العادؿ بأنو كاف حسن العقيدة ، . (ِ)

اف  على أداء الصلوات يف أكقاهتا ، كٰبرص على نشر السٌنة  .(ّ)ككاف ٰبي
، فقد كيصف بأنو كاف  ا٤بلك الصاٌف: كمن ا٤بلوؾ الذين كاف ٥بم نفس اال٘باه العقدم ا٢بسن

حسن العقيدة ، كثّب ا٤بيل إىل العلماء ، ككاف ال ييسمع منو شتيمة
(ْ). 

ككذلك ا٢باؿ بالنسبة للملك األشرؼ ، فقد قيل إنو كاف حسن العقيدة ، ٝبيل الطويٌة ، ٲبيل 
اغباه يف كما كيصف ا٤بلك الكامل بأنو كاف ميعظٍّماه للسنة ، ر . (ٓ)إىل أىل الدين كالصبلح كالعلم

 ، سامل العقيدة حسن كافكاألمّب مظفر الدين كوكوبرم أيضان منهم ، فقد  . (ٔ)نشرىا كالتمسك ُّا
،  كاحملدثْب الفقهاء سول شيئان  العلـو أرباب يعطي ال، كا١بماعة  السنة أىل إىل ا٤بيل ، شديد البطانة
 .(ٕ)تكٌلفان  إال شيئان  يعطيهم ال عداٮبا كمىنٍ 

العصر أئمة من أتباع منهج ا٥بدل كالصبلح ، حرصوا أشٌد ا٢برص على  ككاف يعيش يف ىذا
التمسك بالعقيدة النقية الصافية ، كالدعوة إليها كتعليمها ، كمن ىؤالء ا٢باف  العماد ا٤بقدسي ، قاؿ 

ٌر آيات الصفات من غّب تأكيل كال تشبيو كال تعطيل: "عنو الذىيب . (ٖ)"كاف داعية إىل السنة ، ٲبي
 . (ٗ)أيضا الشيخ ابن قدامة الذم كاف حسن االعتقاد ، على قانوف السلفكمنهم 

كمنهم أيضان الشيخ ميوٌفق الدين ا٤بقدسٌي ، فقد كصفو ا٢باف  ابن كثّب بأنو كاف ميٌتبعان لطريقة 
الشيخ ابراىيم بن عبد الواحد ، كالشيخ الطرٌاز فقد كصفو الذىيب : كمن ىؤالء . (َُ)السلف الصاٌف

                                                                                                                                                  

 َٖٓ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   (ُ)
 ُٕٔ/  ُٕ -البداية كالنهاية (ِ)
 ُْٗ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   (ّ)
 ُّٕ/  ٕ –ز الدرر كجامع الغرر ػكن (ْ)
 ِِٗ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب   (ٓ)
 ُِٗ-ُِٕ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٔ)
 ُُٗ/  ْ –كفيات األعياف  (ٕ)
 ُٓٔ،  ُٓ/ ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٖ)
 (ىػ َِٔ-َُٔ) كفيات سنة ُِٖ –تاريخ اإلسبلـ  (ٗ)
 ُُٔ/  ُٕ –البداية كالنهاية  (َُ)
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، أما خطيب دمشق الدَّكلعي فقد عيرؼ (ُ)"اف من أشٌد الناس بيغضان ألىل األىواء كالبدعك: "بأنو
 .(ِ)عنو أنو كاف شديدان على الرافضة

كعلى هنج ىؤالء األفاضل كاف ابن القابلة ا٢بنبلي ، فقد كاف شديدان على أىل البدع ، أٌماران 
كاف أٌماران : "الذم كصفو الذىيب بأنو كما سار على هنجهم أيضان الضياء ا٤بقدسي. (ّ)با٤بعركؼ

٧بمود بن ٮباـ الدمشقي الذم كيصف : ، كمن ا٤بربزين منهم  (ْ) "با٤بعركؼ ، ٦بتهدان يف نشر السنة
 .(ٓ)بأنو كاف ألىل السنة مناصران 

ا٢باف  عبد الغِب ، كالذم ابتيلي : ك٩بن كيصف أيضان أنٌو كاف أٌماران با٤بعركؼ داعية إىل السٌنة 
، كما (ٔ)ىػ ، فقد قاموا عليو كأفتوا بقتلو ، فأيخرج من دمشق طريدان ٓٗٓنة األشاعرة يف سنة بفت

كقد اهٌتمو بعض أىل العلم  –كعندما ريفع أمر ا٢باف  عبد الغِب ا٤بقدسي للملك الكامل . (ٕ)دارل
ؿ كذا أقو : "أمره أف يكتب اعتقاده الذم يعتقده ، فكتب ا٢باف  يقوؿ –باهتامات عقدية باطلة
حٌب فرغ من  " كذا:كذا ، كأقوؿ كذا ككذا لقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: ككذا لقوؿ اهلل تعاىل 

الفو فيها بعض أعدائو ، فلٌما اطٌلع ا٤بلك الكامل على ما كتبو ا٢باف  عبد الغِب  كلٍّ ا٤بسائل الٍب ٱبي
، كخٌلى سبيلو "  عليو كسلمأيش أقوؿ يف ىذا ، يقوؿ بقوؿ اهلل تعاىل كقوؿ رسولو صلى اهلل: "قاؿ
(ٖ). 

: كقد ذيكر أٌف ا٤بوٌفق ابن قدامة ٤بٌا بلغو عٌما ييشاع عن ا٢بنابلة يف موضوع التشبيو قاؿ
التشبيو مستحيل ألنو من شرط التشبيو أف نرل الشيء مث نيشٌبهو ، مىن الذم رأل اهلل مث شٌبهو "
 . (ٗ)"لنا

                                                

 َِٔ/  ِّ –سّب أعبلـ النببلء  (ُ)
 ِٓ/  ِّ – ا٤بصدر السابق (ِ)
 َِْ/  ْ -شذرات الذىب يف أخبار مىن ذىب   (ّ)
 ُِٔ/  ِّ –سّب أعبلـ النببلء  (ْ)
 (ىػ َْٔ-ُّٔ) كفيات سنة ٖٓ –اإلسبلـ تاريخ  (ٓ)
 ّْْ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء ،  ُّٗ/ْ-ب يف أخبار مىن ذىب، شذرات الذى َُُ/ ّ –العرب يف خرب من عرب(ٔ)
 ،  ّْٔ،  ْٓٓ/ ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٕ)

 .أم إنو مل ييداًر ، كمل يتهاكف يف الثبات على قولو   :دارلما  كمعُب
 (ىػ َُٔ-ََٔ)كفيات سنة  – ْٔٓ -تاريخ اإلسبلـ  (ٖ)
 (ىػ َِٔ-َُٔ) كفيات سنة -ِْٗ –ا٤بصدر السابق  (ٗ)
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عزمت على سؤاؿ : "٤با ٠بع ما ييقاؿ عن ا٢بنابلة قاؿ كقد ذكر الذىيٌب عن ا٢باف  اليونيِب أنو
 .(ُ) "التشبيو مستحيل: فقاؿ يل ، يت أشهران أريد أف أسألو الشيخ ا٤بوفق ، كبق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 ُٓٔ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ُ)
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 المطلب السابع
 مخالفات بعض ملوك الدولة األيوبية

كقوع جانب : العهد األيويٌب كأمرائو  ملوؾيلح  ا٤بتأٌمل يف النصوص التارٱبية الٍب تتحٌدث عن 
الف منهج السلف يف االعتقاد كالتطبيق ، كقد يكوف سبب ىذا عيمٍ   قى من ا٤بخالفات العقديٌة الٍب ٚبي

بل الدعوة ، ، كالذىاب إىل جوازىا كالسكوت عنها  ىذه ا٤بخالفات يف نفوس بعض األمراء كالعلماء
 . كضعف مىن ييعارضها، إىل إقامتها 

كطلوعهم إىل ، ركم أف صبلح الدين ىو أكؿ مىن اٌٚبذ قياـ ا٤بؤذنْب أكاخر الليل كمن ذلك ما 
 .(ُ)ا٤بآذف للتسبيح حٌب يطلع الفجر

كإذا ثبت ذلك ، فإف الكماؿ هلل ، كال ٯبوز أف نتقرب إىل اهلل ٗبا مل يشرعو ، ككل عمل مل يكن 
رم ما الذم جعل العلماء يف عصره يسكتوف عليو ا٥بدم النبوم فهو مردكد على أصحابو ، كال ند

 .على أمثاؿ ىذه الزيادات يف العبادات ، كىذا ما مل يعرفو السلف 
ولد النبومكوكبورم أٌف ا٤بلك ا٤بظٌفر  " ميفرٍّج الكركب"كقد ذكر ابن كاصل يف 

ى
، (ِ)قد أحيا بدعة ا٤ب

كييشعل الشموع، اٍل كيػىزيٌفها بالطبوؿ كا٤بغ ، ج ا٤بواشيًر ا٤بولد ٱبيٍ  يوـً يف ككاف 
(ّ). 

، ا٤بولد  أخبار دحية ابن ا٣بطاب أبو لو كٝبع، النبوم  با٤بولد احتفل من أكؿكقد ركم أنو 
 دينار ، قاؿ ألف ثبلٜبئة النبوم با٤بولد االحتفاؿ على سنة كلٍّ  يف ينفقككاف دينار ،  ألف فأعطاه
 اإلحاطة عن يقصر الوصف فإفَّ ، با٤بولد  احتفالو كأٌما": -ديوانو يف كالده كاف كقد- خلكاف ابن
 الفقهاء كالٌصوفية من خبلئق كغّبىا كسنجار كا١بزيرة ا٤بوصل كبغداد من يقصدكنو الناس كاف  ،بو

 ٫بو خشب قباب تنصب مثٌ ، األٌكؿ  ربيع أكائل إىل احملٌرـ من يتواصلوف يزالوف كال، كالشعراء  كالوٌعاظ
 أكؿ يف تزٌين ، مث طبقات أكٟبس أربع قبة ككلٌ ، دكلتو  ألعياف كالباقي لو كاحدة منها، العشرين 
ينزؿ   ككاف .للفرجة الناس معاش كيبطل، ا٣بىيىاؿ  كأرباب كا٤ببلىي ا٤بغاٍل جوؽ فيها كيقعد، صفر 
 يف كيبيت،  خياالهتم على كيتفرج،  غناءىم يسمع، قٌبة  قٌبة على كيقف، العصر  يف يـو كلٌ 

 يفعل ىكذا، الظهر  قبل القلعة إىل يرجع مث، يتصٌيد  الصبح عقيب كيركب، الٌسماع  يعمل ا٣بانقاه

                                                

 ِْٕ/  ُ –بدائع الزىور يف كقائع الدىور   (ُ)
 ُٓ/  ٓ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب  (ِ)
 ٓٓ/  ٓ -ا٤بصدر السابق (ّ)



94 

 

، منو لبلختبلؼ  عشرة ثاٍل يف كسنة الشهر ثامن يف سنة يعملو ككاف، ا٤بولد  ليلة إىل يـو كل
 تنحر مث، ا٤بيداف  كا٤بغاٍل إىل ترافقها الطبوؿ الوصف عن زائدان  شيئان  كالغنم كالبقر اإلبل من فيخرج
 الشموع من أربع أك مشعتاف ٝبلتها ، كيف الكبّبة الشموع يديو كبْب ينزؿ مثٌ ، ا٤بختلفة  األلواف كتطبخ
 صبيحة كاف كإذا. نزؿ ا٣بانقاه أتى إذا حٌب، رجل  يسندىا بغل على كاحدة كلٌ  ٙبمل الٍب ا٤بوكبية
 الرؤساء كٯبتمع كثّب ، شيء فينزؿ، البقج يف الصوفية أيدم على القلعة على ا٣بلع أنزؿ ا٤بولد يـو

-ا٤بيداف  كإىل الناس إىل شبابيك لو خشب برج لو كقد نصب، الوٌعاظ  كيتكلم، كغّبىم  كاألعياف
 العرض مدٌ  فرغ فإذا، تارة  الوعاظ كإىل تارةن  إليهم ينظر -فيو يومئذ ا١بند يعرض عظيم ميداف كىو

 ا٣بانقاه يف ثانيان  ٠باطان  كٲبدٌ ، يوصف  كال ٰبد   ال شيء الطعاـ من للصعاليك كفيو ا٤بيداف يف الٌسماط
 يبيت مث، العصر إىل ذلك كغّب ا٣بلع كلبس األكل يف يزالوف كال، الكرسي  عند اَّتمعْب للناس
 .(ُ)بكرة إىل الٌسماعات فيعمل، ىناؾ  الليلة تلك

يف ىذه السنة بالس م ، أما ا٤بلك الظاىر فقد كاف ميولعان بالنجـو ، فأيخرب أنو سيموت ملكه 
فوىجىمى لذلك
(ِ). 

كلعلنا نذكر ا٢برب الشعواء الٍب شٌنها أىل التأكيل على ا٢باف  عبد الغِب ا١بماعيلي ا٤بقدسي 
، (ّ)إىل درجة أهنم أباحوا دمو ، كقالوا فيو قوالن شديدان حٌب ٞبىلوه على ا٣بركج من دمشق إىل مصر

، فكتب " ييفسد عقائد الناس كيذكر التجسيم: "، كقالوا عنوكاهتمو فقهاء مصر بالتجسيم كالتشبيو 
كلكن الذىيب استبعد موضوع تكفّبه . الوزير بنفيو إىل ا٤بغرب ، فمات ا٢باف  قبل كصوؿ الكتاب 
كإباحة دمو ، كاهتم مىن يذكر ذلك عنو بقلة الورع فيما ييؤرٌخ 
(ْ). 

مستشاريو تصر فان سليمان ، مع أنٌو يف كقد يتصٌرؼ ا٤بلك بتصٌرؼو قد يراه ىو كمىن حولو من 
ما ذكركه عن ا٤بلك الكامل أنٌو عٌمر قٌبةن على ضريح : ميزاف العقيدة الصحيحة باطل ، كمن ذلك 

أما ا٤بلك األشرؼ فقد حدثت بينو كبْب العز بن عبد السبلـ كاقعةه انتصر فيها العز، . (ٓ)الشافعي
 .كأظهر اهللي ا٢بقَّ ، كخذؿ الباطل 
                                                

 ُُٕ/  ْ –كفيات األعياف (ُ)
 ّْٔ/  ٕ -٧بمد ٧بمد أمْب/ د: ٙبقيق -يوسف بن تغرم بردم  –ا٤بنهل الصايف  (ِ)
 َْٔ/  ُِ –، سّب أعبلـ النببلء   (ىػ ََٔ-ُٗٓ)كفيات سنة  – ّْْ -تاريخ اإلسبلـ (ّ)
 ّْٔ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ْ)
 ََِ -هٌند يف سّبة ا٤بلك ا٤بؤيٌد ، السيف ا٤ب(  ىػَْٔ-َّٔ)فيات سنة ك  ِْٓ -تاريخ اإلسبلـ (ٓ)
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كتتلخص ىذه الواقعة يف أف ٝباعة من ا٤ببتدعة أكغركا صدر ا٤بلك األشرؼ على الشيخ عز 
الدين بن عبد السبلـ ، كاستطاعوا أف ييقنعوه بأف العز مبتدع يتكلم يف مسائل عقدية كبلمية ، 

الف أىل السٌنة فيها سائل فما كاف من ا٤بلك األشرؼ إال أف أرسل إىل العز يسألو عن رأيو يف م. كٱبي
الكبلـ ، فقٌدـ الشيخ رٞبو اهلل للملك كتابان كتب فيو مذىبو كاعتقاده يف ىذه ا٤بسائل ، كالذم ىو 
ببل شك االعتقاد ا٤بوافق ٤بذىب أىل السٌنة ، فلم يقتنع ا٤بلك األشرؼ بكتاب العٌز ، كأمره بلزـك 

عاصركف للعز بإعداد منشور عندىا قاـ العلماء كالقضاة ا٤ب. بيتو كمنعو من الفتيا كاالجتماع بأحد 
بٌينوا فيو صحة ما ذىب إليو العٌز ، كموافقتو ٤بذىب أىل السٌنة ، كأٌف ما عداه بدعة كضبللة ، 
كقٌدموه للملك األشرؼ ، فاقتنع ا٤بلك ، كعاد إىل صوابو ، ككشف اهلل عن بصّبتو ، كأدرؾ الفتنة 

فاجتمع الشيخ عز الدين . لب ٧بالىلىتو الٍب حرٌكها ا٤ببتدعة ، كأرسل إىل الشيخ كاسَبضاه كط
كٛبنع أىل ا٢بٌق من األمر با٤بعركؼ ! تساكم بْب أىل ا٢بٌق كأىل الباطل؟: "باألشرؼ كعٌنفو قائبلن لو

ككاف الطريق أف ٛبيكٍّن أىل السٌنة أف يػىٍلحنوا ٕبيجًجهم ، كأف ييظهركا دين اهلل ، ! كالٌنهي عن ا٤بنكر؟
 .(ُ)"ن إرشاد ا٤بسلمْب ، كأف ييبيٍّنوا طريق ا٤بؤمنْبكأف ٛبيكٍّن ا٤بوحٍّدين م

كيف ا٤بقابل كقعت فتنةه بْب بعض علماء الشافعية كا٢بنابلة بسبب االختبلؼ يف العقائد ، 
يا عز الدين : "ككتب عز الدين بن عبد السبلـ إىل ا٤بلك األشرؼ يقع فيهم ، فكتب لو األشرؼ

  .(ِ)"الفتنةي ساكنة ، لعن اهلل مثّبىا

ك٩با تقٌدـ يتبٌْب لنا كثّبه من ا١بوانب ا٤بشرقة يف جانب العقيدة يف عهد الدكلة األيوبية ، فقد 
عٌزت عقيدة أىل السٌنة يف أرجاء ىذه الدكلة ا٤بباركة بعد أف قضى ملكهم الصاٌف صبلح الدين على 

عليها تنحسر عقائدىا  الدكلة العبيدية الباطنية الٍب عششت ما ييقارب من ثبلٜبئة سنة ، كيف القضاء
كما مٌر بنا أيضان مقاكمة الدكلة األيوبية لًنحىلو باطنية أخرل ،  . الٍب راموا أف يفًرضوىا على الشعب

كما شهد العصر األيويب جهود كثّبو من العلماء الذين عيرفوا بسبلمة العقيدة، فكانوا يأمركف 
 .با٤بعركؼ كينهوف عن ا٤بنكر 

ا العصر مظاىر سيئة للعقيدة غّب الصحيحة متمثلة بانتشار التنجيم كما أننا ال نيعدـ يف ىذ
كالكهانة كإحياء البدع ، كظهور االحتفاؿ ٗبظاىر ما أنزؿ اهلل ُّا من سلطاف ، كما أفَّ مظاىر سيئة 

                                                

 ِّٕ -ِّّ/  ٖ -طبقات الشافعية الكربل (ُ)
 ُِٔ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ِ)
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للتعٌصب ا٤بذىيب أسفرت عن كجهها كأدَّت إىل شحناء كبغضاء بْب أىل العلم ، كلكٌن العصر يف 
ب إىل سبلمة العقيدة ، ككاف حيٌكامو أقرب إىل مساندة أىل السٌنة كا١بماعة كدراستها ا١بملة كاف أقر 

م قضىٍوا على دكلة الركافض ،  كتطبيقها كتدريسها كالدعوة إليها ، كيكفي ملوؾي ىذه ا٤بدة فخران أهنَّ
 .كفساد عقائدىم بعد استحكامهم ردحان من الزماف
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 المبحث الثاني 
 موضوع الشريعة
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 تمهيد
كىو  الدعوة تبٌْب يف ا٤ببحث السابق االىتماـ الكبّب الذم أكلتو الدكلة األيوبية ٤بوضوع أساس

ك٩با يبلح  على ىذه  .كتوطيد ركائزىا  العقيدة على تثبيت دعائم ىذه الدكلة كحرص، العقيدة 
بالشريعة، كتعظيمها لركائز ىذا الدين  -ملوكان كعلماء-اىتمامها الدكلة يف باب موضوع الدعوة 

القوَل ، كسعيها ا٢بثيث إىل االلتزاـ بأكامره كاجتناب نواىيو ، كالدعوة إىل تطبيق أحكاـ الكتاب 
فتاكل كاألحكاـ ، كحرصيهم على ٦بالستهم كاالستماع كالسٌنة ، كاستفتاء العلماء كالرجوع إليهم يف ال

 . إليهم
ك٩با يدؿ على تعٌلقهم بالدين اختيارىم أل٠بائهم على ٫بو يتفق : )ماجد الكيبلٍل/ قوؿ دي

كما يدؿ على . مع ىذه النزعة ، فكانوا ٱبتاركف عماد الدين كسيف الدين كصبلح الدين كىكذا 
ذلك التعٌلق حرصيهم على ا١بهاد كاالستشهاد ، فإذا مل ييكتب ٥بم االستشهاد ، أكصوا بدفنهم يف 

 .(ُ)(مدافن ا٤بدينة ا٤بنورة ، كما فعل أسد الدين شّبكوه ، كأخوه ٪بم الدين أيوب كالد صبلح الدين
كمن يتتبع نشأة الدكلة األيوبية كقيامها على أنقاض الدكلة العبيدية الرافضية يلمس بوضوح 

لصاٌف نية ، فقد كاف مؤسسها الرجل ااألساس الشرعي الذم قامت على أساسو ىذه الدكلة الس  
صبلح الدين األيويب معنٌيان كل العناية بإقامة دكلة مسلمة قائمة على هنج الكتاب كالسنة ، ككاف 

، من ا١بهل ا٤بطبق  مّباثان عريضان معنٌيان طواؿ مدة حكمو بازدىار الشرع ا٢بنيف ، كال ننسى أنو كرث 
ويل من اإلصبلحات ا٤بتنوعة، أمامو طريق ط كالبعد الشاسع عن ينابيع الشريعة الصافية ، كلذلك كاف

كقد ساعده يف ذلك انتقاؤه للبطانة الصا٢بة من أمثاؿ القاضي الفاضل كطبقة العلماء الذين كاف 
 . يعتد ٗبشورهتم ، كيف الصفحات التالية سوؼ أبْبٍّ مظاىر عناية الدكلة األيوبية ٔبانب الشريعة

 
 
 
 
 

                                                

 ِٔٔ -ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس  (ُ)
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 المطلب األول
 تعظيم أوامر الشريعة اإلسالمية

 االىتمام بأصول الدين اإلسالمي وركائزه األساسية : أوالً 

اىتم األيوبيوف اىتمامان كبّبان بأصوؿ اإلسبلـ العظيمة من صبلة كصياـ كزكاة كحج ، كيذكر  
ككاف قاضيان لعسكر صبلح الدين كالزمو مبلزمةن تامةن ، كيركم سّبتو –" النوادر السلطانية"صاحب 

ح الدين كاف شديد ا٤بواظبة على الصبلة با١بماعة ، حٌب إنٌو ذكر أٌف صبل –عن مشاىدة مباشرة
ككاف إذا مرض يستدعي اإلماـ كحده ، كييكلٍّف نفسو . يومان أٌف لو سنْب ما صٌلى إال يف ٝباعة 

ككاف ييواظب على السنن الركاتب ، ككاف لو صلوات ييصىلٍّيها إذا استيق  يف . القياـ كييصلي ٝباعة 
كما ذكر أنو رآه ييصىٌلي يف مرضو الذم مات فيو قائمان ، . أتى ُّا قبل صبلة الصبح  الليل ، كإال

كما ترؾ الصبلة إال يف األياـ الثبلثة الٍب غاب فيها ذىنو ، ككاف إذا أدركتو الصبلة كىو سائر نزؿ 
فذكر أف صبلح الدين كاف شديد " السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ"أما صاحب كتاب.  (ُ)كصٌلى
 .(ِ)مسك بالشريعة ، كلو إماـ راتبالت

مداكمة على صلوات ا١بماعة ، كقياـ ليل ، كحرص أكيد : إٌف كيٌل أمر ا٤بسلمْب ىذا شأنو
على أداء النوافل ، كعدـ ترؾ الصبلة إال عند غياب الذىن ، كىو مقتدو برسوؿ صلى اهلل عليو 

 .ذا الركن العظيمكسلم، ميٍستىقو من توجيهاتو الكرٲبة حْب حض ا٤بسلمْب على ى
ككذلك األمر بالنسبة . (ّ)(ما فاتتِب صبلة قطٌ : )فكاف يقوؿ –رٞبو اهلل–أما ا٤بلك ا٤بعٌظم 

كاف قائمان بوظائف الصلوات يف : )فقد ذكر عنو ابن كاصل أنو –رٞبو اهلل–للملك ا٤بظٌفر 
كىكذا . (ٓ)يف كقتهاكمثلهم كاف شّبكوه أمّب ٞبص ، فقد ركم أنو كاف يبلـز الصبلة . (ْ)(أكقاهتا

نبلح  أف أكالد السلطاف كأقرباءه سائركف على منهجو من حيث االلتزاـ الكامل ُّذه الفريضة 
لك أف 

ي
العظيمة كىذا نتاج الَببية اإلسبلمية كاليقظة يف تطبيق أحكامها ، على الرغم من أٌف شأف ا٤ب

 .كاجبو ٘باه ربٍّو  تتفٌتح الدنيا ٗبباىجها على ا٢باكم ، ٩با ٯبعلو أحيانان ينسى
                                                

 ِٕٖ/  ُِ –، سّب أعبلـ النببلء   ٖ-ٕ-النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  (ُ)
 ُُّ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  يف معرفة ا٤بلوؾ  (ِ)
 ِٖٓ-شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  (ّ)
 ُٓ/  ٓ-مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب  (ْ)
 (ىػَْٔ – َّٔ)كفيات  ِّٖ –تاريخ اإلسبلـ ( ٓ)
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أما اىتماـ ملوؾ الدكلة بالزكاة فتذكر كتب التاريخ أٌف صبلح الدين كاف أٌكؿ مىٍن جباىا يف 
، (ُ)مصر ، فسرل نظامها إىل الشاـ كببلد ا١بزيرة ، كجرل توزيعها حسب الوجوه ا٤بقٌررة يف الشريعة

 .ٛبك ن ىذه الدكلة كىذا يعِب أف ىذه الفريضة كانت غائبة عن التطبيق العملي قبل
ىػ كرد إىل السلطاف طائفة من ٘بار عدف ، فطلب منهم ٕٕٓك٩با ييركل يف ذلك أنو يف سنة 

 .(ِ)زكاة أربع سنْب

 بو عليو ٘بب ما ٰبف  كمل أف صبلح الدين مات" النوادر السلطانية"كقد ذكر صاحب 
 يف ٱبيىلٍّف كمل ملك ما ملك ، فإنو األمواؿ من ملكو ما ٝبيع استغرقت فإهنا النفل صدقة الزكاة، كأما

 كال ملكان  ٱبٌلف ، كمل ذىبان  كاحدان  كجرامان  ناصرية درٮبان  كأربعْب سبعة إال كالفضة الذىب من خزانتو
 .(ّ) األمبلؾ أنواع من شيئان  كال مزرعة كال قرية كال بستانان  كال عقارا كال داران 

كاف السلطاف إذا دخل شهر : )فقاؿأما صـو رمضاف فقد ٙبدث عن حالو فيو أبو شامة 
 .(ْ)(رمضاف داـك قراءة القرآف كًحٍفظىو ، كاشتغل بالصياـ كالتقليل من الطعاـ

على قضاء ما فاتو من رمضاف مع ما بو  -رٞبو اهلل–كما ركل ابن شداد حرص السلطاف 
 يف عليو تواترت أمراض بسبب فوائت على صبلح الدين منو كاف: )من تعب كمرض فقاؿ

 تلك قضاء يف اهلل رٞبو ، كشرع األياـ تلك ثبت توىل قد الفاضل القاضي ، ككاف متعددة رمضانات
 عليو بقيت حٌب مدة الصـو على كاظب ، كقد فيها تويف الٍب السنة يف الشريف بالقدس الفوائت
،  مزاجو يوافق ال الصـو كوف ، كمع قضائها عن ا١بهاد كمبلزمة األمراض شغلتو رمضانْب فوائت
 الٍب األياـ أثبت ، كأنا يصـو ، فكاف الفوائت تلك من قضاه ما على كأىٍقدىره الصـو تعاىل اهلل أ٥بمو

 ، فكأنو يكوف ما أعلم ال كيقوؿ يسمع ال كىو يلـو الطبيب ، ككاف غائبان  كاف القاضي ألف يصومها
 يوافق ال الصـو كوف كمع: )مقصوده من قولو كلعل ،( ٓ)(تعاىل اهلل رٞبو بو يراد ما ملهمان  كاف
 القاىا ، ٘بعل الٍب الشدائد بعد العمر من ا٤برحلة ىذه يف ك٫بولو السلطاف جسم ضعف أفَّ (: مزاجو
 .كمصابرة كطاقة كبّبة جهد إىل منو ٰبتاج الصياـ

                                                

  َّٖ-األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة (ُ)
 ِٕ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   (ِ)
 ٖ -السلطانية كاحملاسن اليوسفية  النوادر (ّ)
 ِّٓ/ّ-الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  كتاب  (ْ)
 ٖ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   (ٓ)
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أما عن ا٢بج الركن ا٣بامس لشرع اهلل القوَل فبعد أف كٌقع صبلح الدين الصلح كا٥بدنة بْب 
أف طريق ا٢بج قد فيًتح من الشاـ، ككقع لو عـز ا٢بج يف ذلك  –رٞبو اهلل  -فرنج ، أشاع ا٤بسلمْب كال

 .(ُ)اَّلس ، كصمٌم على إبراء الذٌمة منو

مل لو يف ا٤براكب كٌل  –رٞبو اهلل  -كشرع  ييرٌتب األمور ألداء ىذا الركن العظيم ، فأمر أف ٰبي
ىذه الببلد إذا سافرت تركتها : )ما ٰبتاج إليو من األزكاد كالنفقات كالثياب كالًكسوات ، فقيل لو

دنة على ما ُّا من الشعث ، كىذه ا٤بعاقل الٍب يف الثغور ًحفظيها من أىم األمور ، كال تغٌَب بعقد ا٥ب
كنة كالغدر دأُّم

ي
 .(ِ)، كمازاؿ بو ا١بماعة حٌب حٌلوا عزمو على ا٢بج ( فإف القـو على ترٌقب ا٤ب

كىكذا كاف السلطاف قاب قوسْب أك أدٌل من أداء فريضة ا٢بج ىذا العاـ لوال أف مستشاريو ، كىم 
الفر٪بة ،  طائفة من علماء الشريعة كرجاؿ ا٢برب ، أثنوه عن عزمو بسبب ظركؼ ا٢بصار كصدٍّ 

   .كحالة التعبئة الٍب كانت الدكلة اإلسبلمية ٛبر ُّا
القاضي الفاضل على أداء ىذه الشعّبة ا٤بباركة ، فبعث : كلقد حرص قاضي السلطاف ا٣باص

إىل السلطاف يستأذنو يف السفر إىل مكة للحج ، فأًذف لو كبعث لو برقعة يف سطر البسملة ٖبط 
، (ّ)(على خّبة اهلل تعاىل ، ياليتِب كنت معكم فأفوز فوزان عظيمان : )رتوما صو  –رٞبو اهلل  –السلطاف 

كالسلطاف ىنا صادؽ يف حسرتو على فوات ا٢بج ، كعدـ ٢باقو برىٍكب إخوانو من ا٢بجاج إىل بيت 
فكيتيب التاريخ تذكر أف السلطاف حزًف كثّبان لعدـ إقامتو ٥بذا الركن العظيم من أركاف  اهلل العتيق ،

اإلسبلمي ، فقد اجتمع مع ا٢بيجَّاج بعد عودهتم من ا٢بج كبىكىى كتأٌسف لفوات ا٢بج الدين
(ْ) . 

 ا٢بج كأما: )كييوٌضح لنا القاضي ابن شداد السبب الذم منع السلطاف من أداء ا٢بج فيقوؿ
 ، كأمر عليو العـز صمم ، فإنو فيو تويف الذم العاـ يف سيٍّما لو كناكيان  عليو عازمان  يزؿ مل كاف فإنو

 اليد ، ، كخلو الوقت ضيق بسبب ذلك ، فعدؿ عن ا٤بسّب إال يبق ، كمل الرفادة كعملنا بالتأٌىب ،
 بو العلم يف اشَبؾ شيء ، كىذا قضى ما اهلل ، فقضى ا٤بستقبل العاـ إىل ، فأٌخر بأمثالو يليق عما

 (ٓ) (كالعاـ ا٣باص

                                                

 ُّّ-ِّٗ/ْ -الدكلتْب النورية كالصبلحية كتاب الركضتْب يف أخبار  (ُ)
 ّّٗ/ْ –ا٤بصدر السابق  (ِ)
 ِْ/ّ -ا٤بصدر السابق   (ّ)
 ُٕٗ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  (ْ)
 ٗ-ٖ-النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  (ٓ)
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 الحرص على استفتاء العلماء : ثانياً 
: األمور ا١بليلة ا٣بطّبة ، الٍب ٥با منػزلة عظيمة يف الدين ، قاؿ تعاىلإف الفتول من 

(                                 

                            

                        ) (ُ) ،

: )كقاؿ تعاىل                               

                                        

                                       

    ) (ِ) كالنيب صلى اهلل عليو كسلم كاف يتوىٌل ىذا األمر يف حياتو ، ككاف ذلك من ،

 : )مقتضى رسالتو ، ككٌلفو ربو بذلك قاؿ تعاىل               

     )(ّ)كقد كعى . ، كا٤بفٍب خليفة النيب صلى اهلل عليو كسلم يف أداء كظيفة البياف
دعاة العصر األيويب ىذا األمر جيدان ، فكانوا حريصْب على استفتاء العلماء ، كالرجوع إليهم فيما 

 . ييٍشكل عليهم يف أمورىم 
كبا٤بقابل كاف علماء الدكلة األيوبية حريصْب على إصدار الفتاكل عند ا٢باجة إليها كالعز ابن 

 :عبد السبلـ ، كمن األمثلة على فتاكيو 
ال خّب )، ك ( ال ٯبوز ترؾ السنة ٕبجة أف بعض ا٤ببتدعة يطٌبقوهنا ، إذ ال ييَبؾ ا٢بق ألجل الباطل)

 .(ْ) (يف كرع يؤدم إىل إسقاط فرائض اهلل
كمن أبرز ا٢بكَّاـ الذين حرصوا على استفتاء العلماء السلطاف صبلح الدين ، فقد ركم أنٌو 
٤بػٌا استوىل على الديار ا٤بصرية ، كعـز على قبض العاضد كأشياعو ، استفٌب الفقهاء يف ذلك فأفتوه 

                                                

 سورة النساء – ُِٕآية  (ُ)
  سورة النساء – ُٕٔآية  (ِ)
  سورة النحل -ْْآية  (ّ)
 ِْٗ -العز بن عبد السبلـ  (ْ)
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صحابة كاالشتهار ٔبوازه ًلما كاف عليو من ا٫ببلؿ العقيدة ، كفساد االعتقاد ، ككثرة الوقوع يف ال
قيم با٤بسجد ، الشيخ ٪بم الدين ا٣ببوشاٍل

ي
 . ( ُ)بذلك ، كقد كاف أكثرىم مبالغةن يف الفيتيا الصويٌف ا٤ب

إهناء حكم ىذه الدكلة الشيعية يف مصر ، كإقامة  –كما مٌر   -مث إف صبلح الدين استطاع
دكلة سينٌيةو مكاهنا ، فأٌدل ذلك إىل حقد أتباع العاضد على صبلح الدين ، كتآمرىم على قتلو 
كالقضاء عليو ، إال أٌف اهلل فىضىحهم ككىشىفى مؤامرهتم ، كاستطاع السلطاف أف يقبض عليهم ليتصٌرؼ 

استفٌب صبلح الدين العلماء يف أمر ىؤالء ا٤بتآمرين ، فأفتىوا بقتلهم كلقد . إزاءىم التصٌرؼ ا٤بناسب 
، كعندما ترٌدد صبلح الدين يف التنفيذ طالىب أىلي التقول كا٤بشورة باإلسراع يف التنفيذ ، فصدىر 
األمر بقتلهم كصىٍلبهم ، كشينًقوا على أبواب قصورىم ، كصيلبوا على ا١بذكع ا٤بواجهة لدكرىم ؛ 

 .( ِ)ربة لغّبىمليكونوا ع
ك٩بن حرص على استفتاء العلماء كمشورهتم ا٤بلك العادؿ ، فقد ريكم أنو ٤بٌا تويف ا٤بلك العزيز 
، خٌلف بنْب صغاران  ، ككاف كلده البكر ناصر الدين ٧بمد قد أنافت سنوه على العشر ، فاجتمع 

لعادؿ ٝباعةن من الفقهاء فأحضر ا٤بلك ا. األمراء الصبلحية كعقدكا األىٲباف لولده ناصر الدين
ىذا ميوىٌل عليو فبل : )ىل تىًصح  كالية الصغّب ؟ فقالوا: كالقضاة ، كقاؿ ٥بم قوؿ ا٤بستفٍب ا٤بستشّب

فهل ٯبوز للموىل الكبّب : فقاؿ ا٤بلك العادؿ( . يلي ، كغىيابات ا٢بوادث بنظره ال تنجاب كال تنجلي
إذا كانت الوالية غّب صحيحة : )النيابة كييدبٌر؟ فقالوا أف ينوب عنو إىل أف يكرب كيرٌتب األمور ٕبكم

فبل تصح النيابة ، كمىن رآه صوابان أخطأ بو اإلصابة ، ال سٌيما يف السلطنة الٍب ىي خبلفة ا٣بليفة ، 
فلما عرىؼ ا٤بلك العادؿ رأم الشارع ا٢بكيم ، ( . فبل حٌق فيو إال للكبّب الذم ييعْبَّ على ا٢بقيقة

كالتمس منهم السمع كالطاعة ، كخاطبهم يف اليمْب لو كا٤بيثاؽ ، كألزمهم فأبىوا ،  أحضر األمراء
قد علمتم ما ىو الواجب يف التظافر على : )فخاطبىهم ٗبا راعىهم ، كمؤل بالتقريع أ٠باعهم ، مث قاؿ

وا كأطاعوا، ، فأذعن( ًحف  ثغور اإلسبلـ ، كتدبّب ا٤بمالك ٗبصر كالشاـ ، كما ىذا أمره ييناط بالًصبياف
فلما قدـ ا٤بلك العادؿ إىل مصر أمر ا٣بطيبْب ٔبامعي مصر . كحصل االئتبلؼ ، كريًفع ا٣ببلؼ 

                                                

  ّّْ/  ٓ –النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة  (ُ)
  ُّٕ-ُِٕ –القائد كعصره   –صبلح الدين  (ِ)
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كالقاىرة با٣بطبة لو كلولده الكامل من بعده ، كليس بعد دعاء ا٣بليفة إال الدعاء ٥بما ، كانقطعت 
 .( ُ)ا٣بطبة البن العزيز

 
 الحرص على إزالة المنكر : ثالثاً 

رز القضايا الٍب حرص الدعاة يف عصر الدكلة األيوبية على الَبكيز عليها إزالة كاف من أب
ا٤بنكرات ا٤بنتشرة يف اَّتمع ، كالٍب كانت إما نتيجة االحتبلؿ الصلييب لبيت ا٤بقدس أك بسبب 

 .القوانْب الٍب كضعها حكماء الدكلة العبيدية 
 
 :إنكار منكرات تتعّلق بالجانب االقتصادي-أ

: أىم ىذه ا٤بنكرات تلك ا٤بتعلقة با١بانب االقتصادم ، كمن أبرز مىن اعتُب بذلك ككاف من
صبلح الدين األيويب ، كظهر ىذا االىتماـ قبل توليو مسؤكليات ا٢بكم كا٣ببلفة ، فقد ريكم أنو يف 

ىػ ٤با توىٌل أسد الدين شّبكوه دمشق عٌْب على إشراؼ ديواف أموا٥با أبو سامل بن ٮباـ َٓٓعاـ 
٢بليب ، كما عٌْب توراف شاه على الشحنكية ، مث إف أسد الدين غاب إىل حلب فعزؿ ٪بم الدين ابنو ا

كبعد أياـو قبلئل من كاليتو اصطدـ صبلح الدين مع . توراف شاه ، ككىٌل مؤقتان صبلح الدين مكانو 
دين كأسد الدين أيب سامل بسبب خيانات مالية كسوء إدارة ، كتوٌجو مباشرة إىل حلب إلعبلـ نور ال

بذلك ، فقاـ نور الدين بعزؿ أيب سامل ، كعاقبو عقابان شديدان ، كنفاه إىل حلب، كعٌْب صبلح الدين 
إال أنو (ِ) على الشحنكٌية أصالةن على الرغم من صغر سنو ، فقد كاف عمره مل يتجاكز العشرين عامان 

 . عٌينو بسبب ملىكاتو ا٣باصة ، ك٢بٍرًصو الشديد على اإلنكار
كبعد تويٌل صبلح الدين أمور ا٢بكم أكىل ا٢بياة االقتصادية عنايةن فائقةن اقتداءن بسابقو نور 

ككاف ٥بذه السياسة أثرىا يف تشجيع النمو . الدين ، فأزاؿ الضرائب كا٤بكوس عن الببلد كافة
قرأت نسخة : )يقوؿ صاحب الركضتْب. (ّ)الناس على اإلسهاـ يف العمل كالبناء االقتصادم كإقباؿ

                                                

 ُِٓ/  ُ –، السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   ُْٔ-َْٔ/  ْ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  (ُ)
 ّْ - ّّ -القائد كعصره   –صبلح الدين  (ِ)
 ِٖٓ -ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس  (ّ)
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سجل بإسقاط ا٤بكوس ٗبصر قيرئ على ا٤بنرب بالقاىرة يـو ا١بمعة بعد الصبلة ، عن السلطاف ا٤بلك 
 .(ُ) (الناصر يف أياـ نور الدين

بلح الدين لؤلمة كلقد كاف إسقاط الضرائب عن ا٢بيجَّاج من أبرز ا٣بدمات الٍب قٌدمها ص
اإلسبلمية ، فقد كاف ا٢بجاج يدفعوهنا زمن العبيديْب ، ككانوا يبلقوف بسببها ضغوطان كثّبةن إىل حٌد 

كما أبطل ما يزيد على مئة ألف دينار تيرٌد . الضرب كالتعذيب بأليم العذاب كا٢ببس كفوات عىرىفىة 
قمح سول إقطاعات بصعيد مصر كباليمن ، كألف إردٌب  ،كعٌوض أمّبىا بألفي دينار، (ِ)إىل ا٣بزائن

 .(ّ)كقٌرر للمجاكرين غبلت كصبلت
،كما أبطل ا٤بكوس الٍب (ْ)ىػ رفع رٞبو اهلل ٝبيع ا٤بكوس بديار مصر كأبطلهأٔٓكيف سنة 

ىػ  ، ككانت سبعة ِٕٓكانت تؤخذ من ا٢بٌجاج يف البحر إىل مكة عن طريق عيذاب يف سنة  
إنساف ، كعوض صاحب مكة عنها يف كل سنة ٜبانية آالؼ إردٌب دنانّب مصرية كنصفان على كل 

مل إليو يف البحر ، كقٌرر للمجاكرين غبٌلت ، كأقاـ للحجاج أماكن يأككف إليها خبلؿ  قمح ٙبي
إقامتهم ، كيػيقىدَّـ ٥بم فيها الغذاء
(ٓ). 

ة كما أبطل صبلح الدين أيضان ما ييؤخذ من حجاج ا٤بغاربة من ا٤بكوس كعٌوض أمّب مك
 .(ٕ)كيف حلب كشف صبلح الدين ا٤بظامل كأزاؿ ا٤بكوس. (ٔ)عنها أشياء كثّبة

ا٤بلك ا٤بعظم ، إذ تركم كتب التاريخ : كمن ا٤بلوؾ الذين اىتٌموا برفع ا٤بكوس عن ا٢بجاج 
 (ٖ).أنو لػٌما كىيل أبطل ا٤بكوس ، كرٌد ا٤بظامل ، ككسر اإلفرنج غّب مرة

                                                

 ِِّ/  ِ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ُ)
 ِّٖ/  ُ –يف كقائع الدىور  بدائع الزىور (ِ)
 ْٔ/  ُ –، السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ    ِٖٓ،  ْٓٗ/ ُٔ –البداية كالنهاية (ّ)
  ُُِ-َُِ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ْ)
، َِ-حسن احملاضرة  ، ُُِ-َُِ/ ِ –، كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  َّ–رحلة ابن جبّب(ٓ)

 :ٙبقيق -بن فهد بن ٧بمد لنجم عمر ا –، إٙباؼ الورل بأخبار أـ القرل ٖٕ/ ٔ –النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة 
  ُّٖ/ِ – ، التاريخ الشامل للمدينة ا٤بنورة ّٗٓ-ّٖٓ/ ِ -فهيم ٧بمد شلتوت

 ِْٗ/  ُ –الزىور يف كقائع الدىور  بدائع (ٔ)
  ُْٕ/  ِ –، مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب  ْٕ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ٕ)
 ُِٖ -القلوب يف مناقب بِب أيوب شفاء  (ٖ)
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كمن ا٤بلوؾ ( ُ).الظاىر ، فأسقط ٕبلب كثّبان من ا٤بكوسكعلى ىذا النهج القوَل سار ا٤بلك 
ا٤بلكة الصا٢بة ضيفة خاتوف بنت ا٤بلك العادؿ فقد ريكم أهنا أزالت ا٤بكوس كا٤بظامل : ا٤بهتمْب بذلك

 .(ِ)يف حلب
كُّذا يتضح لنا جلٌيان اىتماـ ملوؾ بِب أيوب بإجراء إصبلحات يف نظاـ ضرائبهم ، ٩با يدٌؿ 

كذلك على الرغم من أف الدكلة كانت ٛبر بظركؼ حربية ، (ّ)هم ٗبصلحة شعوُّمعلى مدل اىتمام
 .صعبة ، ككانت حاجتها إىل األمواؿ كالدعم ا٤بادم ا٤بتنوع حاجة شديدة

كلقد سار على هنج ا٤بلوؾ األيوبيْب أمّب مكة ميكثر بن عيسى ا٥بامشي ، الذم رفع ا٤بكوس 
من ( حي على خّب العمل)يو صبلح الدين ، كما ألغى عبارة عن ا٢بجاج لقاء ا٤ببالغ الٍب أرسلها إل

 . (ْ)األذاف يف مكة
 

 :إنكار منكرات تتعّلق بالمساجد-ب
بعد أف فتح صبلح الدين بيت ا٤بقدس كانت أكثر األمور إ٢باحان بالنسبة لو ىو إعادة 

كثّبة يف منطقة   الطابع اإلسبلمي إليها كا٢برص على إزالة ما أحدثو الصليبيوف من رسـو كمنكرات
لذا طلب رٞبو اهلل من أمرائو كرجالو إزالة كل اإلضافات العمرانية الٍب أدخلها فرساف . ا٢بـر الشريف 

، كأزاؿ (ٓ)الفرنج يف ا٤بسجد األقصى ، كرىباف الكنيسة يف قبة الصخرة خبلؿ مدة السيطرة الصليبية
، كخطب أحد القضاة عن صبلح الدين ، آثار الشرؾ ببيت ا٤بقدس ، كأمر بإقامة شعائر الدين فيو 

 .(ٔ)رٞبو اهلل فاٙبان لو ثانيان بعد عمر بن ا٣بطاب فكاف

                                                

 ِّٗ/  ّ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب  (ُ)
 ُِّ/  ٓ -األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة (ِ)
 ِّٖ -ا٤بصدر السابق : انظر  (ّ)
 ُٓٗ/  ِ –للمدينة ا٤بنورة  التاريخ الشامل (ْ)
 ّّٓ -القائد كعصره   –صبلح الدين  (ٓ)
 ُِٕ/  ِ –ار بِب أيوب مفرج الكركب يف أخب (ٔ)
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كقد أشهدى رٞبو اهلل الفتحى للقدس أىل العلم ، كارتفعت األصوات بالدعاء كالتهليل ، كدخل 
ص السلطاف الصخرة كىو يبكي ، ك٧با الصور منها ، ككسر الصلباف ، كعٌمر ا٤بسجد األقصى، كخلٌ 

 .(ُ)األسرل ، ككاف على رأس قبة الصخرة صليب عظيم من الذىب ، فتسٌلق ا٤بسلموف كقلعوه
كإفَّ بكاء ا٤بلك اَّاىد صبلح الدين يف ىذا ا٤بوقف ا١بليل دليل ساطع على صدقو كشكره 

غركر ٣بالقو على ما أنعم بو كتفضل ُّذا النصر ا٤بؤزر، كيف ا٤بقابل كاف ٜبة فاٙبوف ال يشغلهم سول ال
 .كالتكرب كٝبع الغنائم ، كشتاف شتاف بْب ىؤالء كىؤالء

كمل يكن اىتماـ ا٤بلوؾ األيوبيْب منصٌبان على إزالة ا٤بنكرات من ا٤بسجد األقصى فحسب ، 
بل حرصوا على إزالة ا٤بنكرات األخرل من ا٤بناطق الٍب فتحوىا كانتصركا فيها على الصليبْب ، كمن 

كما حٌوؿ كنيسة . (ِ)إىل مسجد -كىو بػىٍيعة نصرانية -يت األحزافٙبويل صبلح الدين لب: ذلك 
صندحٌنة إىل مدرسةو للفقهاء الشافعية ككقف عليها كقوفان جليلةن كعٌْب دار البطرؾ رباطان 

كما سار رٞبو اهلل إىل عٌكا ، كاستنقذ ما فيها من األسرل ، ككانوا أربعة آالؼ ، كجعل .(ّ)للفقهاء
 .(ْ)الكنيسة جامعان 

كيف دمشق كاف خاف ابن الز٪بارم ييعمل فيو الفسوؽ ، فبلغ خربه ا٤بلك األشرؼ فاشَباه 
 .(ٓ)كىدمو كبناه جامعان ك٠بٌاه جامع التوبة ، ككاٌله ا١بماؿ السبٍب الذم عيرؼ بالصبلح

ك٤بٌا سٌّب صبلح الدين حساـ الدين بن الجْب ٫بو نابلس كببلدىا ، استوىل يف طريقو على 
كيف  .(ٕ)، كحٌوؿ مشهد زكريا فيها إىل مسجد بعدما حٌولو الصليبيوف من قبل إىل كنيسة (ٔ)سبسطٌية

كيف ركاية أف ا٤بلك األشرؼ ىو مىن ىدمو كبُب موضعو مسجدان 
(ٖ) . 

                                                

 ُِٗ -يف مناقب بِب أيوب  شفاء القلوب (ُ)
 ٔٗ -ا٤بصدر السابق (ِ)
  َِّ/  ِ -أيوب مفرج الكركب يف أخبار بِب  (ّ)
 ُِِ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  (ْ)
  ِْٔ/  ُ –، بدائع الزىور يف كقائع الدىور  ِٔٗ –ا٤بصدر السابق (ٓ)
 ُْٖ/ّ-معجم البلداف : انظر. نواحي فلسطْب ، من أعماؿ نابلس  بلدة من: سىبىٍسطية (ٔ)
 َّْ -القائد كعصره   –صبلح الدين ( ٕ)
 ُّْ/  ٓ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب  (ٖ)
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كمن ا٤بساجد الٍب اىتم ُّا صبلح الدين رٞبو اهلل ا٤بسجد النبوم ، فعمل جاىدان على إزالة 
، توٌجو ٝباعة من  (ُ)أنو ٤با كاف صبلح الدين على حرٌاف ما فيو من منكرات ، كمن ذلك ما ركم

فرنج الكرؾ لينبشوا ا٢بجرة النبوية كينقلوه إليهم ، كيأخذكا من ا٤بسلمْب جيعبلن على زيارتو ، فقاـ 
صبلح الدين لذلك كقعد ، كمل ٲبكنو أف يتزحزح من مكانو ، ككاف على حرٌاف ، فأرسل إىل نائبو 

ا٢باجب ، فتدارىكىهم كأكقفهم ، كسىلَّموا أنفسهم ، فصىفَّدىم كقًدـ ُّم القاىرة ، ٗبصر أف جىهٍّز لؤلؤ 
لىهم الفقهاء  .(ِ)كتوىٌل قػىتػٍ

 
 :إنكار منكرات تتعّلق بجوانب متفرقة -ج 

ريكم أف صبلح الدين أبطل ا٣بمور كا٤بكوس كنفى ا٤بغاٍل عن الببلد
–، كما ذكر العماد (ّ)

بٌلةن بفضة فأنكر عليو ًحيازهتا كقاؿ أنو رأل  -كزير صبلح الدين ىذا حراـ، فقاؿ : معو يومان دكاةن ٧بي
 .(ْ)(يف جوازه كجو ذكره أبو ٧بمد ا١بويِب ، كمل أعد أكتب بتلك الدكاة: )العماد 

اىدان ديٌنان آمران با٤بعركؼ ناىيان عن ا٤بنكر،  أما ا٤بلك العادؿ بن أيوب فقد ريكم عنو أنو كاف ٦بي
كما ركم أنو أبطل ضماف ا٣بمر . (ٓ)من الفساد كا٣بمور كا٤بكوس كا٤بظامل كالفواحشطٌهر كاليتو 
 .(ٔ)ىػُٓٔىػ ، كظل األمر إىل كفاتو سنة ُُٔٝبادل اآلخرة سنة  ِْكالقياف يف 

كمن ا٤بلوؾ الذين اعتنوا بإزالة ا٤بنكر أمّب ٞبص شّبكوه بن ٧بمد ، كالذم كاف شجاعان يباشر 
  ا٤بسلمْب من الفرنج ، كببلده طاىرة من ا٣بمر كا٣بواطئ كا٤بكوس ، كىو ا٢برب بنفسو ، كقد حف

 .(ٕ)دٌين عاقل يعاشر العلماء ، كمنع النساء أف ٱبرجن من باب ٞبص مدة كاليتو حفظان ٥بن

                                                

 ِّٓ/ِ-معجم البلداف : انظر. مدينة عامرة قدٲبة با١بزيرة على حدكد العراؽ: حىرٌاف (ُ)
 (ىػ ََٔ – ُٗٓ)كفيات  ّْٔ –تاريخ اإلسبلـ  (ِ)
 َّْ/  ٔ –النجـو الزاىرة  يف ملوؾ مصر كالقاىرة  (ّ)
، ِٕٖ/ُِ–، سّب أعبلـ النببلء ِْٗ/  ِ –، مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب  ٗٓٔ-الفتح القٌسي يف الفتح القدسي(ْ)

 ُُّ/ُ–، السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  ِٔ-شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب
 (ىػ َِٔ-َُٔ)كفيات  ِٗٔ –، تاريخ اإلسبلـ  ُُٔ/  ِِ-سّب أعبلـ النببلء  (ٓ)
 .  َِّ-، األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة  ٕٖ-ذيل الركضتْب  (ٔ)
 (ىػ َْٔ- َّٔ)كفيات  ِّٖ –، تاريخ اإلسبلـ ِِّ –شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب ( ٕ)
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كمنهم ا٤بلك العزيز الذم شرع يف نسخ مصحف بيده ، كأزاؿ ا٤بنكرات ، ككاف كثّب ا٣بّب ، 
كاهلل ال بعت دماء ا٤بسلمْب كأموا٥بم : "عرض عليو ماالن ليولٌيو الصعيد فقاؿ ركم أنو جاء إليو رجله ك 

فقد ريكم أنو أبطل ا٣بمور كا٤بكوس كنفى ا٤بغاٍل عن  -رٞبو اهلل -كمثلو ا٤بلك ا١بواد. (ُ)"ٗبلك الدنيا
 .(ِ)الببلد

٢بديث يف أنو ٤بٌا أمر ببناء دار ا" بدائع الزىور"أما الكامل ناصر الدين فقد ركل صاحب 
القاىرة حيفر أساسها فويجد فيو صنمه كبّب من الذىب ، فأمر ا٤بلك الكامل أف ييسبك دنانّب كييصرؼ 

على بناء ا٤بدرسة فبينيت من حبلؿ
(ّ)  . 

٩با تقدـ ٬بلص إىل أف العصر األيويب شهد جوانب من عٌز اإلسبلـ كهنضتو يف كثّب من أصقاعو      
 .مان أضاء بنور عميم على الرغم ٩با أحيط بو من ظلماتكأزمنتو ، ككاف ىذا العهد ٪ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 َِْ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب (ُ)
 ِّٕ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  (ِ)
 ِٖٓ/  ُ –بدائع الزىور يف كقائع الدىور  (ّ)
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 المطلب الثاني
 تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية

 
 الحرص على تنفيذ األوامر الشرعية والدعوة إليها : أوالً 

فرض اهلل تعاىل علينا يف الكتاب كالسنة أكامر شرعية فيها صبلح ديننا كدنيانا، كأمىرىنا 
 .كالدعوة إليها ، ككعد مىن التـز بتطبيقها با١بناف كما توعَّد مىن خالفها بالنّبافبتطبيقها 

كانطبلقان من ىذا االعتقاد حرص كرباء الدكلة األيوبية ملوكان كعلماء على تنفيذ أكامر الشرع 
 . اإلسبلمي كالدعوة إليها 

كاف )الدين أنو كمن أبرز األمثلة على ذلك ما تذكره كتب التاريخ عن السلطاف صبلح 
 .(ُ)(يتلقى األمور الشرعية بأحسن انقياد

: )كىذا ييعطينا أ٭بوذجان ٤با ينبغي أف يكوف عليو ا٤بسلم ا٢بٌق مصداقان لقولو تعاىل     

                                   

    )(ِ).  فهي تيٍظًهر انشراح صدره للحكم الشرعي ، "أحسن انقياد"كلنبلح  ٝبلة ،
افى ًلميٍؤًمنو ) :كما تظهر ارتياحو لو ، كحرصو على تنفيذه ، كىذا قبس من دركس قولو تعاىل كىمىا كى
كىمىٍن يػىٍعًص اللَّوى  ۗ  كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍمرنا أىٍف يىكيوفى ٥بىيمي ا٣ٍبًيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىٍم 

الن ميًبيننا  . (ّ) (كىرىسيولىوي فػىقىٍد ضىلَّ ضىبلى
يصف لنا حاؿ صبلح الدين يف " كتاب الركضتْب"صاحب  –رٞبو اهلل–كىذا أبو شامة 

عيٍدنا من اإلسكندرية يف شهر : "فيقوؿشهر رمضاف ، كحرصو على تنفيذ ما أمر بو الشارع ا٢بكيم 
رمضاف ، فصمنا بقية الشهر بالقاىرة ، كالسلطاف متوفٍّر يف ليلو كهناره على نشر العدؿ كانتشاره ، 

اء شعار الشرع كإظهاره ، كإبقاء ا٤بعركؼ على قراره ، كإعداـ أعبلـ كإفاضة ا١بود كإعزازه ، كإبد

                                                

 (ىػَٗٓ-ُٖٓ)كفيات  ّٖ –، تاريخ اإلسبلـ  ُِٕ-النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية (ُ)
 سورة النور -ُٓآية  (ِ)
 سورة األحزاب-ّٔآية  (ّ)
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، فويل  أمر ا٤بسلمْب مرتبط بإقامة الشرع ليلىو كهناره ، حريص على إقامة أعبلمو ، ( ُ) "الباطل كإنكاره
 .كىو مباشر لذلك بنفسو

غيرىماءه ،  كما ذكر ابن كاصل أنو رٞبو اهلل تأخر يف بعض أسفاره كذكر دىٍينان ، فأحضر
، كما ذاؾ إال ٢برصو غفر اهلل لو على إيصاؿ ا٢بق ألصحابو كإبراء ذمتو منو ،  (ِ)كتفاىم معهم

 : ):انقيادان ألكامر الشرع كتعاليمو ، قاؿ تعاىل                     

                                  

 )(ّ)  ، صلى اهلل عليو كسلم ؛ فقد قاؿ رسوؿ اهلل يف الشريعة ٧بفوظه  ماؿ ا٤بسلم ٧بَبـه كألف :
السابق كيف نٌبو ، كقد مٌر معنا يف ا٤ببحث (ْ)(، كعرضو دمو، كمالو: كل ا٤بسلم على ا٤بسلم حراـ)

ابن ٪بية على الفقيو عمارة اليمِب كأصحابو ٗبا كانوا عزموا عليو من إثارة الفتنة كإعادة الباطنية 
 .(ٓ)العبيدية ، ككيف طٌبق صبلح الدين حكم  الشرع عليهم كقاـ بشنقهم

عصمة الدين بنت معْب الدين : كعلى هنج السلطاف صبلح الدين سارت زكجتو الفاضلة 
فقد كانت من أعٌف النساء كأعصمهن كأجٌلهن يف الصيانة كأحزمهن، متمٌسكة من الدين أنر ، 

بالعركة الويثقى ، ك٥با معركؼه كصدقاته كركاتب للفقراء
، كملتزمة بشرع اهلل ، كقد كاف ىذا ىو ما (ٔ)

 . دفع صبلح الدين إىل الزكاج منها بعد أف تويف زكجها السابق نور الدين ٧بمود

ؼ باالستقامة يف ىذا العصر ا٤بلك الصاٌف ا٠باعيل بن نور الدين ، فقد ركم أنو ٤با ك٩بَّن عيرً 
ال أفعل حٌب استفٍب الفقهاء ، : اشتٌد بو ا٤برض كصف لو األطباء شرب ا٣بمر تداكيان ُّا ، فقاؿ 

ل ييؤخٍّره إف كاف اهلل قد قػىرَّب أىجىلي فه: )فأفتاه أحد العلماء ٔبواز شرُّا ، فقاؿ لو ا٤بلك الصاٌف
 .(ٕ)(كاهلل ال لقيت اهلل تعاىل كقد استعملتي ما حىرَّمو عليٌ : فقاؿ. ال كاهلل : قاؿ( شيٍربي ا٣بمر؟

                                                

 َْٓ/  ِ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ُ)
 ِْٕ/  ِ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب  (ِ)
 سورة النساء – ٖٓآية  (ّ)
ٍذلًوً  اٍلميٍسًلمً  ظيٍلمً  ٙبىًٍرَلً  :بىاب،  دابالرب كالصلة كاآل :ركاه مسلم يف كتاب (ْ) ،  َُّ/ُٔ،  كىمىاًلوً  كىًعٍرًضوً  كىدىًموً  كىاٍحًتقىارًهً  كىخى

 ّْٗٔبرقم 
  ّْٗ/ ُِ –،سّب أعبلـ النببلء ِْٖ -ِِٖ/ِ–كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية(ٓ)
 ِّْ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ٔ)
 ٕٔ/  ّ –ا٤بصدر السابق (ٕ)
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كمعركؼ عند أىل العلم حرمة التداكم با٣بمر لوركد أحاديث صحيحة عن الرسوؿ صلى 
 كىرًهى  أىكٍ  فػىنػىهىاهي ، ا٣بٍىٍمًر؟ عىنً  النَّيبَّ  سىأىؿى  ا١بعفي سويد بن طارؽ أفاهلل عليو كسلم ٙبٌرـ ذلك ، منها 

ا ًإ٭بَّىا: فػىقىاؿى . يىٍصنػىعىهىا أىفٍ  (دىاءه  كىلًكنَّوي  ًبدىكىاءو ، لىٍيسى  ًإنَّوي : )فقاؿ. لًلدَّكىاءً  أىٍصنػىعيهى
 (ُ) . 

بتنفيذ األكامر الشرعية ، بل سارعوا إىل  –من ملوؾ كدعاة  –مل يكتف دعاة ىذا العصر
يرسل إىل أحد كالتو بقلم القاضي الفاضل  –رٞبو اهلل  –فهذا صبلح الدين  .دعوة الناس إليها 
اىد : )رسالة جاء فيها الببلد لك فيها عدة سنْب ، كأنت فيها مؤٛبنه على ماؿ اهلل ، فأٌده إىل مىٍن ٯبي

بو أعداء اهلل ، كييقيم كلمة اهلل ، كٰبف  بو البػىٍيضة، كيذٌب فيو عن ا٤بٌلة ، كييقاتل بو أعداء القبلة ، 
إلسبلـ ، كما نطلب منك الباطل الذم ال ٯبوز لنا أف نطلبو كال لك أف تدفعو، كيضرب بْب الكفر كا

 .(ِ)(كال نريد إال ا٢بق الذم ال ٰبٌل لنا أف نَبكو كال لك أف ٛبنعو
ألخيو سيف اإلسبلـ باليمن ييبٌشره بفتح ا٤بوصل ، كيركم لو كيف  –رٞبو اهلل -كما كتب 

كنزؿ لنا صاحب ا٤بوصل عن ٝبيع الببلد : )قوؿ يف رسالتو مٌت تطبيق شرع اهلل على أىل ا٤بوصل ، في
كالًقبلع ، كا٢بصوف كالًضياع ، كقٌررنا عليو ا٤بوصل كأعما٥با على أف يكوف ٕبكمنا ، كينفذ عسكره 

كقد حصل لنا . إىل خدمتنا ، كتكوف ا٣بطبة كالسٌكة با٠بنا ، كأف ييطلق ا٤بظامل ، كال يرتكب ا٤بآمث
ة كا٣بطبة ، كعٌمت ا٥بيبة كالرىبة كالعزائم إىل ا١بهاد يف سبيل اهلل ، كقد زالت منهم الطاعة كالسكٌ 

 .(ّ)(العوائق ، كارتفعت ا٤بوانع
أما العلماء فقد صدعوا بالدعوة إىل دين اهلل ، كتنفيذ أكامره ، كمن أبرز من قاـ ُّذه ا٤بهمة 

نبيلة يعتز ُّا كل مسلم غيور حريص سلطاف العلماء العز بن عبد السبلـ ، ككاف لو مواقف : ا١بليلة 
كالشرع ميزافه يوزف بو الرجاؿ ، كبو : )ك٩با قالو يف ىذا اَّاؿ . على إعزاز كلمة اهلل كشرعو يف األرض

يتبٌْب الربح كا٣بسراف، فمىن ربح يف ميزاف الشرع كاف من أكلياء اهلل ، كإف رأيت إنسانان يطّب يف ا٥بواء 
رب الف الشرع بارتكاب احملٌرمات بغّب سببو كيَبؾ أك ٲبشي على ا٤باء أك ٱبي  عن ا٤بغيبات مٌث ٱبي

الواجبات بغّب سببو ، فاعلٍم أنٌو شيطافه نصىبىو اهلل فتنةن للجهلة ، كليس ذلك ببعيد من األسباب 

                                                

اًكم ٙبىًٍرَلً  :، باب األشربة :كتابركاه مسلم يف   (ُ)  َٕٗٓ، برقم  ُِٖ/ُّ، بًا٣بٍىٍمرً  التَّدى
 ٖٗ-ٕٗ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ِ)
 ِّٔ/  ّ –ا٤بصدر السابق  (ّ)
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فلنقف كقفة تأٌمل مع ىذا االلتزاـ الدقيق بشرع اهلل الذم ال تستهويو . (ُ)(الٍب كضىعىها اهلل للٌضبلؿ
 .٤بظاىر الشيطانية الٍب تشجع على اال٫براؼ كالضبلؿ ، كىٍلنأخذ من ذلك التأمل أبلغ ا٤بواع  كالعربا

 

 االبتعاد عما نهى الشارع الحكيم عنو والدعوة إلى ذلك: ثانياً  
كما فرض علينا الشارع ا٢بكيم كاجبات أمرنا بااللتزاـ ُّا ، هنانا عن أشياء كأمرنا باالبتعاد 

كبالقىدىر الذم اىتٌم بو األيوبيوف بتنفيذ . لك إال ٢بكىم عظيمةو علمناىا أك جهلناىا عنها ، كما ذ
 .األكامر ، كاف اىتمامهم باالبتعاد عن النواىي كالدعوة إىل اجتناُّا

بعد أف ىداه اهلل بفضل التوجيو  (ِ)يتوب عن ا٣بمر –رٞبو اهلل  -فهذا صبلح الدين األيويب
  . لدين ، كاٚبذ موقفو صرٰبان من االرتباط بأحكاـ الشرع القوَلاإلسبلمي من ًقبىًل نور ا

كيصف ابن شداد ىذا التحو ؿ يف حياة صبلح الدين كاستقراره على النهج اإلسبلمي بعد 
كفػيوٍّض األمر بعده إىل السلطاف ، كاستقٌرت : )كفاة عمو أسد الدين شّبكوه كتوليو أمر مصر 

اب عن ا٣بمر، كأعرض عن أسباب اللهو ، كتػىقىمَّصى بًلباس ا١بٌد القواعد، كاستتٌبت األحواؿ ، فت
كييؤكٍّد الذىيب ٙبو ؿ . (ّ)(كاالجتهاد ، كما عاد عنو كال ازداد إال جٌدان إىل أف توفٌاه اهلل إىل رٞبتو

، كيشهد على ذلك (4)(منذ تىسىٍلطىنى طلَّق ا٣بمر كاللذات: )صبلح الدين إىل ا٤بنهج اإلسبلمي فيقوؿ
كاف صبلح الدين يف مبتداه قليل ا٤باؿ كالرجاؿ ، صاحب أكل كشيٍرب كطىرىب ، : )بقولو الدكادارم

 .(5)(فلما فتح اهلل عليو با٤بلك تاب عن ٝبيع ذلك
كقد رٌّب صبلح الدين أبناءه على االستقامة كاالبتعاد عما هنى اهلل عنو ، فهذا ا٤بلك اَّاىد 

كي عنو ابن كاصل أنو مل يشرب ا٣بمر، كمل ييقبل على اللهو ، بل ٰب –رٞبو اهلل  –ابن صبلح الدين 
ظٌفر. (ٔ)أكقاتو كلها مصركفة إىل ا١بند كالنظر يف ا٤بصاٌف

ي
فقد   –رٞبو اهلل  -كعلى ًغراره كاف ا٤بلك ا٤ب

                                                

 ُِٔ -العز بن عبد السبلـ  (ُ)
 ِِٖ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ِ)
  ّٗ –النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  (ّ)
 ِٕٗ/  ُِ -أعبلـ النببلء سّب (ْ)
يف تاريخ ، الدارس ُّٗ/ ِ–تاريخ أيب الفداء ا٤بسمى ا٤بختصر يف أخبار البشر:، كانظر ّٓ/ٕ-كنػز الدرر كجامع الغرر(ٓ)

 .َُٖ/ِ –ا٤بدارس
 ِْٓ/  ٓ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب  (ٔ)
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كمثلو شّبكوه أمّب ٞبص فقد كانت ببلده طاىرة . (ُ)كاف ال ٲبيكٍّن أحدان من إدخاؿ ا٣بمر إىل بلده
 .(ِ)مر كا٤بكوسمن ا٣ب

رٞبهم   -كمل يكتف السلطاف صبلح الدين كأبناؤه باالبتعاد عن ا٤بناىي فحسب ، بل قاموا 
بدعوة الناس إىل ذلك ، فقد ريكم أٌف صبلح الدين  ٤بٌا حاصر مدينة آمد كفتىحىها، كىبىها إىل  -اهلل

سامعان مطيعان للسلطاف على صاحب حصن كيفا ، كاستحلفو أف ييظهر العدؿ كيقمع ا١بور ، كيكوف 
كما ألغى السلطاف . (ّ)معاداة أعدائو ، كمواالة أكليائو ، كأنٌو مٌب استمٌده لقتاؿ الفرنج سارع إليو

يف كلٍّ الببلد الٍب خضعت لسلطتو مباشرة أك غّب ( الضرائب غّب الشرعية)صبلح الدين ا٤بكوس 
ا٣براج : تصر منها على ما ييبيحو الشرع كىومباشرة ، فهذا ىو دأب السلطاف يف ٝبيع الببلد ، يق

 . (ٓ)ىػ ضماف ا٣بمر كالقيافُِٔ، كما ركم أف ا٤بلك العادؿ رٞبو اهلل أبطل سنة ( ْ)كاألجور كالزرع
 . (ٓ)كالقياف

كيركم ابن كاصل أٌف رجبلن اشتكى من سوء عشرة زكج ابنتو البنتو كحبسو ٥با ، كأثبت 
الٍب فيها الزكجة احملبوسة، كراـ فتح باب الدار الٍب للحاكم ضرره ، فمضى القاضي بنفسو إىل الدار 

ىي فيو فلم يقدر ، فأحضر شهودان كنػيٌقابان ، كنقب جانب الدار ، كاستخرج ا٤برأة ، كسيلٍّمت إىل 
فما كاف من زكج ا٤برأة إال أف قدَّـ للعزيز ٟبسة آالؼ دينار . أبيها ، مث أحضر بنَّاءن فسٌد النقب 

تاجان للماؿ ، كلكٌنو سأؿ عن جهة لييوىٌل قضاء االسكن درية ًنكايةن بالقاضي األكؿ ، ككاف العزيز ٧بي
إيٌاؾ كالعىود إىل مثلها ، فإنِب : أًعد ا٤باؿ إىل صاحبو كقل لو : )ا٤باؿ ، فلٌما عىرىؼ القٌصة قاؿ لوزيره

 .(ٔ)(إذا قبلتي ا٤باؿ أكوف قد بعتي أىل االسكندرية ، كىذا ال أفعلو أبدان 

ىدو على حرص السلطاف على االبتعاد عن ا٤بناىي ، ذلك الكتاب الذم خٌطو يىراع كخّب شا
القاضي الفاضل ، لصيق السلطاف كمبلزمو يف غالب ًحٌلو كترحالو ، فقد جاء فيو كصف السلطاف 

ىل ييعرؼ راية ييقاتل ٙبتها إال رايتو؟ ىل ييعرؼ ماؿ يينفق يف سبيل اهلل إال مالو؟ ىل : )صبلح الدين

                                                

 ٓٓ/  ٓ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب (ُ)
 (ىػَْٔ – َّٔ)كفيات  ِّٖ –تاريخ اإلسبلـ ( ِ)
 ُٕٗ -القائد كعصره   –صبلح الدين  (ّ)
  ِِٓ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ْ)
  ُِٖ-ُُٖ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   (ٓ)
 ِْْ -، شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  ْٖ/  ّ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب  (ٔ)
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ستمع يف ٦بلسو إال كتاب اهلل ييتلى ، كسٌنة رسولو تيقرأ؟ أك ييرل بو إال ا٣بيل تيعرض كالسبلح ييقٌلب؟ يي 
 .(ُ)( ال أقداح الشاربْب ، كال أصوات ا٤بغٌنْب ، كال رقائع الكٌذابْب ، كال سعايات النٌمامْب

عهد الدكلة كلقد سار كثّب من العلماء األفاضل على ىذا ا٤بنهج اإلسبلمي ا٤ببارؾ يف 
اإلماـ اليونيِب الذم ييركل عنو أنو : األيوبية ، فحٌضوا على االبتعاد عن ا٤بناىي ، كمن ىؤالء األفاضل

مل يػىقيٍم ألحدو تعظيمان لو ، ك٤با أظهر العادؿ قراطيس سودان لغاية يف نفس يعقوب ، قاؿ الشيخ 
، فبلغ العادؿ ذلك " ناس معامبلهتميا مسلموف ، انظركا إىل ىذا الفاعل ييفسد على ال: "اليونيِب
 .(ِ) فأبطلها

 
 تطبيق أحكام السنة النبوية الشريفة : ثالثاً 

عيِب ملوؾ الدكلة األيوبية كعلماؤىا عناية كبّبة با٤بصدر التشريعي الثاٍل كىو السنة النبوية، 
فقد كانت السٌنة كحرصوا على إحيائها كتطبيقها كالدعوة إليها يف دكلتهم العامرة ، كال سيما مصر، 

غامرة ميٍّتةن فيها بسبب الدكلة العيبيدية الٍب أحيت البدعة كقمعت السٌنة ، فلما ٛبٌكن صبلح الدين 
–كتركم لنا كتب التاريخ ٭باذج من حرص صبلح الدين . (ّ)من القضاء على دكلتهم ، أظهر السٌنة

كاف ال يلبس إال ما ٰبٌل لبسو    على تطبيق السنة كأحكامها يف حياتو ، كمن ذلك أنٌو -رٞبو اهلل
كالكٌتاف كالقطن ، ككانت ٦بالسو مينىػزَّىة من ا٥بزىؿ ، ك٧بافلو آىلة بالفضبلء
(ْ) . 

كما ذكر ابن شداد يف النوادر أف صبلح الدين بُب مستشفى بالقاىرة كمدرسة بالقدس 
بالفضل العظيم  -اهللرٞبو –كجٌدد أماكن كجامع عمرك ، إال أنو مل ينسب ذلك لنفسو إدراكان منو 

عىةه : )، كذلك لقولو صلى اهلل عليو كسلم(ٓ)كاألجر ا١بزيل لصدقة السرٌ  بػٍ  يف اٍلًقيىامىةً  يـو اهلل ييًظل هيمٍ  سى

                                                

 ُِٓ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ُ)
 (ىػَِٔ-ُُٔ)كفيات  ِّْ –تاريخ اإلسبلـ  (ِ)
 (ىػَْٔ-َّٔ)كفيات سنة  َُْ-ا٤بصدر السابق  (ّ)
 ِٕٖ/  ِ-سّب أعبلـ النببلء  (ْ)
 َُٗ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  (ٓ)
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قىةو  تىصىدَّؽى  كىرىجيله :ًظل وي ، كذكر منهم  إال ًظلَّ  الى  يـو ًظلٍّوً   صىنػىعىتٍ  ما مًشىاليوي  تػىٍعلىمى  الى  حٌب فىأىٍخفىاىىا ًبصىدى
ًينيوي   .(ُ)(ٲبى

رزؽ اهلل موالنا ذريةن توٌد لو قٌدمت : )كما ذكر أبو شامة ٭بوذجان رائعان ٥بذا التطبيق فقاؿ
، كما قاؿ  أنفسها بْب يديو ، كلو اكتحلت أجفاهنا بغبار قدميو ، ك٥بم أكالد مٌد ا٤بوىل ٥بم اآلماؿ

ًلديكا كعلٌي ٘بهيز : )، لطا٤با قاؿ ٥بم ا٤بوىل(ِ)(تناكحوا تناسلوا فإٍل ميكاثر بكم األمم: )موىل األمة ٥با
 .(ّ)(اإلناث ، كًغُب الذكور

كلقد سار أبناء السلطاف على هنج أبيهم يف إحياء السٌنة كتطبيقها ، كمنهم ا٤بلك ا٤بظٌفر 
الذم ريكم عنو أنو كاف شديد ا٤بيل إىل السٌنة
، كمثلو ا٤بلك األفضل كالذم كاف حريصان على حث (ْ)

على الدعاء لوالده بعد كفاتو ليغفر لو تعاىل ذنوبو ، كلتزيد تلك األدعية من رصيد حسناتو ، العلماء 
فقد ركم أنو بعد كفاة صبلح الدين أراد العلماء ٞبىٍلو على أعناقهم ، فمنعهم ابنو ا٤بلك األفضل ، 

فت انتباىهم إىل ما ، ككأنٌو بذلك يل(ٓ)(يكفيو أدعيتكم الصا٢بة الٍب ىي يف ا٤بعاد جٌنتو: )كقاؿ ٥بم
الدعاء الشرعي ينفع ا٤بيت بإٝباع أىل فىو خّبه كأنفع لوالده ا٤بتوىف ، كالذم ىو الدعاء لو با٤بغفرة ، 

): ، لقولو تعاىل السنة كا١بماعة                    

                               

)(ٔ) لسبلـ على أىل الديار من ا٤بؤمنْبا): لقولو صلى اهلل عليو كسلم إذا زار ا٤بقابر، ك 

كحذا حذكىم . (ٕ)(الحقوفكا٤بسلمْب، كيرحم اهلل ا٤بستقدمْب منا كا٤بستأخرين، كإنا إف شاء اهلل بكم 
حذكىم ا٤بلك الكامل فقد كيصف بأنو كاف ميعىظٍّمان للسنة كأىلها ، راغبان يف نشرىا كالتمس ك ُّا
(ٖ). 

                                                

،    ِّْ/ ُمىن جلس يف ا٤بسجد ينتظر الصبلة كفضل ا٤بساجد  ، : ا١بماعة كاإلمامة ، باب: ركاه البخارم يف كتاب (ُ)
   ِٗٔبرقم
 ".ىذا حديث صحيح اإلسناد: "كقاؿ ا٢باكم-كتاب النكاح– ِِٕٕبرقم  ُٕٓ/ ِ-ا٤بستدرؾ على الصحيحْب  (ِ)
 ُِٔ/  ّ -ب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية كتا(ّ)
 ٓٓ/  ٓ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب (ْ)
 ِّْ/  ِ –ا٤بصدر السابق (ٓ)
 سورة ا٢بشر -َُآية  (ٔ)
  َِِٖ، برقم  ّٔ/ٕما يقاؿ عند دخوؿ القبور كالدعاء ألىلها ، : ا١بنائز ، باب: ركاه مسلم يف كتاب (ٕ)
 ُِٗ - ُِٕ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء ( ٖ)
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األمّب عز الدين موسك : كمن كرباء القـو الذين اىتموا بسٌنة ا٤بصطفى صلى اهلل عليو كسلم
، فقد كاف للقرآف حافظان ، كعلى ا٥بذباٍل ، كىو من أقارب السلطاف صبلح الدين كمقٌدمي كتائبو 

اقتداءن برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،(ُ)اإلحساف ٧بافظان ، كلقضاء حقوؽ الناس مبلحظان 
ا٤بسلم أخو ا٤بسلم ، ال يظلمو كال ييٍسلمو ، كمن  ) : كصحابتو الكراـ ، فقد جاء يف ا٢بديث الشريف

عن مسلم كربة فرج اهلل عنو كربة من كربات يـو  كاف اهلل يف حاجتو ، كمن فػىرَّج  أخيو حاجةكاف يف 
 .(ِ)(القيامة ، كمن سَب مسلما سَبه اهلل يـو القيامة 

كمل يكن أمر إحياء السٌنة كتطبيقها مقصوران على ا٤بلوؾ كاألمراء فحسب ، بل أسهم العلماء 
، أحيا السٌنة  يف ذلك إسهامان كبّبان ، من ذلك ما ريكم عن ا٢باف  العماد أنو كاف جوىرة عصره

بببلد الشاـ ، كٝبع بْب العلم كالعمل ، ككاف صاحب ليل كاجتهاد ، ككاف يتأٌلف الناس ، كمن 
إكرامو ألصحابو يظٌن كل أحد أف ما عنده مثلو من كثرة ما ييكرمو
كيف ىذا ا٤بوقف من ىذا . (ّ)

قباؿ عليو ، كاالحتفاء بو، العامل ا١بليل تنبيو ىاـ للداعية ، كدرس عظيم يف االىتماـ با٤بدعو باإل
ٗبعلمنا صلى اهلل عليو كسلم ، كالذم كصفو خادمو أنس بن مالك اقتداءن كحسن ا٣بلق معو ؛ كذلك 

 . (ْ)(خيليقان  النَّاسً  أىٍحسىنى  الٌلوً  رىسيوؿي  كىافى : )بقولو
 كأبو عمر ا٤بقدسي ا١بماعيلي ٩بن حرص على تطبيق السنة ، فكاف رٞبو اهلل ال يسمع دعاءن 

 .(ٓ) إال كٰبفظو يف الغالب ، كيدعو بو ، كال حديثان إال كعمل بو ، كال صبلة إال صبلىا

 
 التطبيق العملي ألحكام الشريعة اإلسالمية : رابعاً 

مل تكن الشريعة اإلسبلمية يف أٌم حقبة من حقب التاريخ ٦بٌرد مثاليات يتشٌدؽ ُّا أبناؤىا، 
لسعادة اإلنسانية شريطة تطبيقهم ٥بذا النظاـ كسّبىم عليو يف بل ىي نظاـ كمنهج كضعو اهلل تعاىل 

كلقد كانت الدكلة األيوبية من الديكؿ الٍب جعلىت الشريعة اإلسبلمية دستورىا األساس . حياهتم 
 .الذم يينٌظم أمور حياهتا ، كطٌبقتو تطبيقان عمليان يف شؤكهنا كقضاياىا كاٌفة

                                                

 َُٖ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ُ)
 َُِّ، برقم  ِٖٔ/ِال يظلم ا٤بسلم ا٤بسلم كال يسلمو ، : ا٤بظامل ، باب: ركاه البخارم يف كتاب (ِ)
 (ىػَِٔ-ُُٔ)كفيات  ُٕٖ-تاريخ اإلسبلـ  (ّ)
 َٕٗٓ، برقم  َٔ/ُٓكاف رسوؿ اهلل أحسن خلقان ، : الفضائل ، باب :ركاه مسلم يف كتاب( ْ)
 ٓ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء ( ٓ)
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ألحكاـ الشارع ا٢بكيم يف العهد األيويٌب ًحرصي القضاة ككاف من أبرز مظاىر التطبيق العملي 
على ا٢بكم ٗبوجب أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ، بل كاإلشراؼ ا٤بباشر على تطبيق ىذه األحكاـ ، 

فًمٌما ييبلحظو ا٤بؤرخوف احتفاظ القضاء بنػزاىتو كمكانتو يف ىذا العهد
(ُ ). 

اإلماـ أبو ٧بمد شيخ ا١ببل مشس الدين  أما يف دمشق فقد كاف أكؿ مىن كيل قضاء ا٢بنابلة
ابن أيب عمر ، كلقد كاف رٞبة للمسلمْب ، كلوال اهلل عز كجل مث ىذا القاضي لراحت أمبلؾ الناس 
إذ قاـ فيها خّب قياـ ، كعاداه ٝباعة من ا٢بكاـ كٙبٌدثوا فيو ٗبا ال يليق ، كقد نصره اهلل ٕبيٍسن 

 .(ِ)نٌيتو
لعدؿ كالصرامة كاتباع طريقة السلف الشيخ عبد الصمد بن ٧بمد كمن القضاة الذين عيرفوا با

بن ا٢برستاٍل ، فقد ريكم أنو ثبت عنده حٌق المرأة على بيت ا٤باؿ ، فأحضر ككيل بيت ا٤باؿ ا١بىماؿ 
يف غدو أيسٌلمو إليها : ا٤بصرم ، كأمره أف ييسلٍّم ٥با ما ثبىت ٥با ، ككاف بيستانان ، فاعتذر با٤بساء ، كقاؿ 

 .(ّ)، فما برح حٌب تسٌلمت حقها( رٗبا أموت أنا إىل الغد كيتعٌوؽ حقها: )قاؿف
الف بعض أحكاـ  ربيىم على ا٢بيكم ٗبا ٱبي كقد يتعٌرض بعض القيضاة إىل ضغوط خارجية ٘بي

 كمن ذلك ما ريكم أف. الشريعة إال إهٌنم ييبدكف ثباتان كٛبس كان بكلمة ا٢بٌق كالقضاء ٗبا شرع اهلل كأمىر بو
رئيس القضاة مشس الدين بن عطاء ٤بٌا كقعت ا٢بوطة على أمبلؾ الناس أراد السلطاف منو أف ٰبكم 

ىذه األمبلؾ بأيدم أرباُّا كما ٰبٌل ٤بسلم أف يتعٌرض : )ٗبا يقتضي مذىبو ، فغضب من ذلك كقاؿ
،  ، مث هنض من اَّلس كذىب ، فغضب السلطاف من ذلك غضبان شديدان ، مث سىكىن غضبو( ٥با

 .( ْ)(ال تيثبتوا كتابان إال عنده: )فكاف ييثِب عليو بعد ذلك كٲبدحو كيقوؿ

كمن الشواىد على ذلك أيضان ما تذكيره كتيب التاريخ عن القاضي عبد الصمد ا٢برستاٍل كاف 
الشرع ما يكوف فيو كصية ال : )كيقوؿ( أنا ما أحكم إال بالشرع ، كإال فأىٍبًصٍر غّبم: )يقوؿ للعادؿ

، كقد ركم أٌف ا٤بلك العادؿ كتب إليو يوصيو يف حكومتو ، فقاؿ  (بْب السلطاف كغّبه يف ا٢بقفرؽ 
صىدىؽ ، كتاب اهلل : )، فبلغ العادؿى قوليو فقاؿ( كتاب اهلل قد حكم على ىذا الكتاب: )القاضي

                                                

 ُّْ-األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة   (ُ)
 ّّ/ِ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ِ)
 (ىػَِٔ-َُٔ)كفيات  َِٔ –تاريخ اإلسبلـ  (ّ)
  َّٓ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس  (ْ)
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لعزة باإلمث ، أرأيت إىل ىذا ا٤بوقف النبيل من ىذا ا٤بلك ا١بليل ، فهو مل تأخذه ا.(ُ)(أكىل من كتايب
كمل ينتصر لنفسو مع أفَّ اَّاؿ مفتوح للمنافقْب كا٤بتزٌلفْب لكي ييسىوٍّلوا لو ألف باب كباب على أف 

 .ينحرؼ أك يطيش

أٮبية الثبات على ا٢بق ، : كىاتاف ا٢بادثتاف تيعطياف الداعية درسْب مهمْب جدان كٮبا 
فثبات كبل القاضيْب على ا٢بق ، كإصرارٮبا على كالرجوع عن ا٣بطأ عندما يتبٌْب ىذا ا٣بطأ كيٌتضح ، 

 .العمل ٗبقتضاه ، كاف ٗبنزلة ا٤بنٌبو للسلطاف من الوقوع يف ا٣بطأ كاحملٌذر لو منو
كمن أبرز ا٤بواقف الٍب تعكس لنا صورةن مشرقةن عن إصرار الداعية على تطبيق شرع اهلل القوَل 

اره على بيعهم لصاٌف بيت ا٤باؿ ، كذلك أف موقف الشيخ العز بن عبد السبلـ من ا٤بماليك كإصر 
ا٤بلك ٪بم الدين أيوب اشَبل ا٤بماليك األتراؾ لتقوية جيشو ، كىم يف حيكم الرًٌؽ لبيت ا٤باؿ ، 

، فانزعجوا كساكموا الشيخ ، كلكنو أصٌر على (ِ)ككانوا أمراء ، فواليتهم ال ٘بوز ، فتعطٌلت مصا٢بهم
قوف لييصبحوا أمراءن ، فرفضوا، فتدٌخل ٪بم الدين، فقٌرر الشيخ عز بيعهم لصاٌف بيت ا٤باؿ ، مث ييعتى 

أىٍدرًؾ ملكك، : الدين الرحيل عن القاىرة ، كٞبىل أغراضو على ٞبار ، فلحقو الناس ، فقيل للسلطاف
كإال ذىب بذىاب الشيخ ، فاسَبضاه السلطاف ، ككقف العٌز ينادم على أمراء الدكلة ، كرفع 

 .( ّ)م الدين من مالو ، مث أيعتقوا ، كقبض ٜبنهم لصاٌف بيت ا٤باؿسعرىم ، كاشَباىم ٪ب
كللعز موقف قوٌم آخر يف اإلصرار على ا٢بكم ٗبقتضى الشريعة اإلسبلمية ، كىو موقفو يف 

أرسل إليهم مىن يقوؿ : "رفض كالية شجرة الدٌر على ا٤بسلمْب ، فقد قاؿ للخليفة ا٤بستعصم باهلل
ا بقي عندكم يف مصر من الرجاؿ مىن يصلح للسلطنة فنحن نرسل إليكم مىن أعلمونا إف كاف م: )٥بم

  كسلم عليو اهلل صلى  النيب بػىلىغى  لىمَّا) :يصلح ٥با ، أما ٠بعتم حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
فلٌما ٠بعت . ، كأنكر عليهم ( ْ)(ةن اٍمرىأى  أىٍمرىىيمٍ  كىلٍَّوا قػىٍوـه  يػيٍفًلحى  لىنٍ  قاؿ ًكٍسرىل ابٍػنىةى  مىلَّكيوا فىارًسنا أىفَّ 

شجرة الدٌر بذلك ٝبعت األمراء كالقضاة ، كخلعت نفسها من السلطنة برضاىا ، ككانت مٌدهتا 
 .(ٓ) ثبلثة أشهر إال أيامان 

                                                

 (ىػَِٔ-ُُٔ)كفيات  َِٕ -تاريخ اإلسبلـ  (ُ)
  ُِٔ/  ٖ –طبقات الشافعية الكربل  (ِ)
 ُِٕ/ ٖ –ا٤بصدر السابق  (ّ)
 ٖٔٔٔ، برقم  ََِٔ/ٔ،  البحر كموج ٛبوج الٍب الفتنة :باب،  الفًب :كتابركاه البخارم يف   (ْ)
 ِٖٔ/  ُ –بدائع الزىور يف كقائع الدىور  (ٓ)
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كمواقف العز بن عبد السبلـ ىذه تيعطي درسان عظيمان يف ضركرة ثبات الداعية على ما ييؤمن 
بو من أسسو كمبادئ كقيمو شريطة أف تكوف مستقاة من ينبوع الشريعة كأحكامها مهما تعٌرض 

و يف هناية الطريق ألف اهلل معو كآخذه بيده ًمصداقان لقول -بإذف اهلل–٤بصاعب ك٧ًبن فهو ا٤بنتصر 
: )تعاىل                )(ُ). 

كمل يكن التطبيق العملي ألحكاـ الشرع ًحكران على العلماء كالقيضاة فحسب، بل كاف ا٤بلوؾ 
ربزين يف ذلك ا٤بسارعْب إىل حيازة ىذا الفضل العظيم 

ي
من ذلك ما ييركل أٌف صبلح .كالوالة من ا٤ب

ف ، كاستشاط ٤بٌا افتتح صيدا كجبيل كبّبكت صدحت ا٤بنابر ، كظهر عيب الًبيىع ، كقيرًئ القرآالدين 
 . ( ِ)الشيطاف ، كخرست الفوانيس ، كرفع ا٤بسلموف رؤكسهم

كُّذا يتضح لنا جلٌيان الدكر العظيم الذم قاـ بو ىذا السلطاف يف إعادة العٌز كالسؤدد للدين 
كما ظهر ذلك جليا يف إقامة ا١بهاد اإلسبلمي العظيم بتطبيق أحكامو كتنفيذىا على أرض الواقع ،  

 .تعاىل الذم ىو ذركة سناـ اإلسبلـيف سبيل اهلل 
ك٩با يؤكد حرص صبلح الدين على تنفيذ أكامر الشارع ما يركيو لنا أبو شامة أف السلطاف         

األخ األجل ا٤بلك العادؿ : )كتب إىل ا٤بلك العادؿ يف شأف الوقف ا٣باص بوالدىم ٪بم الدين فقاؿ
أكقفو الوالد ٪بم الدين على الشيخ الفقيو ابن  أداـ اهلل دكلتو ، غّب خاؼو عنك قضية الوقف الذم

الصابوٍل ، كأنو ٤با جرل لو من ا٤بخاصمة مع الشيخ الفقيو ا٣ببوشاٍل ما جرل اقتضت ا٤بصلحة 
انتقالو ٤بوضع آخر لقطع الكبلـ ، كتسكْب الفتنة كا٣بصومة بينهم ، مع بقاء الوقف يف تصٌرفو 

جٌل العادؿ يتقٌدـ ٗبراعاة كحف  جانبو كٛبكينو من كاألخ األ. كتصٌرؼ مىن عنده من الفقهاء 
التصرؼ يف الوقف ا٤بشار إليو ، كمنع ما يعَبضو فيو بوجوو من كجوه التأكيبلت ، كحىٍسم مادة 

 .(ّ)(الشكول منو ٩بن يتعٌدل عليو إف شاء اهلل تعاىل
لطريق الذم سار فيو، كاقتدل إخوة صبلح الدين بو فاىتموا بتطبيق أحكاـ الشرع كساركا يف ا       

فهذا ا٤بلك العزيز سيف اإلسبلـ طغتكْب بن أيوب صاحب اليمن يقدـ يف رمضاف إىل مكة، 

                                                

 سورة النحل  – ُِٖآية  (ُ)
  ِّْ-ِّّ/ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ِ)
  َِٓ/  ّ – بدائع الزىور يف كقائع الدىور (ّ)
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كيستويل عليها ، كٱبطب ألخيو صبلح الدين ، كيقتل ٝباعة من العبيد كانوا يؤذكف الناس ، كقد 
 .(ُ)لعملشرط على العبيد أال يؤذكا ا٢باج ، كمنع من األذاف يف ا٢بـر ٕبي على خّب ا

ا٤بلك : كمن ا٤بلوؾ الذين يىٍشهد ٥بم التاريخ بالشٌدة كالصرامة يف تطبيق األحكاـ الشرعية       
فقد ريكم أف اإلنساف كاف يف عهده ٲبٌر بالصحراء كمعو األٞباؿ من البضائع فبل ٱباؼ الكامل ، 

رب الذين ٰبرسوف الطريق سارقان كال قاطع طريق ، كقد سيرؽ يف الصحراء الرملية بساط ، فأحضر الع
، فبذلوا يف عوضو ( أريد البساط بعينو كأريد سارقو كإال أذىبت نفوسكم كهنبت أموالكم: )كقاؿ

 .(ِ) (الكثّب ، فأّب إال إحضار البساط نفسو
كمن الوالة الذين اىتموا ُّذه القضية اىتمامان كبّبان صاحب سنجار عماد الدين زنكي صهر         

قد ريكم أٌف عدلو عٌم الببلد كغىمىر العباد ، كأيريقت ا٣بمور، كحيدَّ شارُّا ، كما كانت نور الدين ، ف
 .(ّ)صدقاتو تصل إىل أقاصي الببلد

كمن أبرز ا٢بوادث الٍب حدثت يف عهد الدكلة األيوبية كالٍب تيظًهر على ٫بو جلٌي غّبة 
حادثة أرناط : و اهلل تعاىلالسلطاف صبلح الدين على حرمات اهلل ، كاىتمامو بتطبيق ما شرع

كملخص ما حدث أٌف السلطاف كاف كٌقع على ىدنة بينو كبْب أرناط، . صاحب الكرؾ كالشوبك 
فقد أخذ ىذا األخّب األماف لبلده كأىلو كقومو كركحو ، كبقي ملتزمان با٥بدنة حٌب الحت لو فرصة يف 

قولوا حملمدكم : ) عليو كسلم ، كقاؿالغدر، فقطع الطريق كأخاؼ السبيل ، كاستخٌف بالنيب صلى اهلل
اه ًفعالو ، فأّب إال اإلصرار كاإلضرار ، فحمل السلطاف الدٍّين ( ٱبٌلصكم ، فأرسل إليو السلطاف مذ٩بٍّ

ك٤بٌا انتصر صبلح الدين . (ْ)كا٢بمٌية ، كغضب غضبان شديدان ، كأقسم كنذىر ليقتلٌنو بيده إف ظفر بو
، مث أمر برأسو فقيًطع ( ٓ)، كتلٌقاه بالسيف ، فحٌل عاتقو بالنيمجاه يف حطْب كىٌف بنذره ، كقاـ إليو

كجيٌر برجلو قيٌداـ ا٤بلك كريمي على باب ا٣بيمة ، فارتاع ا٤بلك كانزعج كما شٌك يف أٌف صبلح الدين 
ار  مل ٘بًر عادة ا٤بلوؾ أف تيقتل ا٤بلوؾ ، كلكن ذاؾ غدٌ : )سييثِبٍّ بو ، فأٌمنو السلطاف كطمأنو كقاؿ لو

                                                

 ّٓٓ/ِ –إٙباؼ الورل بأخبار أـ القرل  (ُ)
  ُٔٓ/ٓ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب (ِ)
  ُْٖ-ُْٕ/ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ّ)
 ُُٗ - َُٗ/  ِ –للمدينة ا٤بنورة التاريخ الشامل  (ْ)
 ليست ألهنا اللغة كتب من كليس فيو مشركحة كىي نفسو التارٱبي ا٤بصدر من التوثيق -خنجر مقوس يشبو السيف القصّب  (ٓ)

 .عربية
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كذاب جاكز حٌده  فأردتو رداءتو ، كىغىٍدرىتو كما تراه غادرٍتو ، كقد ىلىك ًبغيٍّو كبػىٍغيو كجرل لو ما 
 . (ُ)(جرل

كقد كقعت كاقعة مشاُّة ٥بذه مع ا٤بلك الكامل ، كذلك عندما انتصر على الصليبيْب يف 
النيب صلى اهلل عليو كسلم  ىػ ، فقد عًلم ا٤بلك أٌف أحد الصليبيْب كاف يسب  ُٔٔمعركة دمياط سنة 

جهاران هناران ، فلٌما أيسر ىذا الصلييب يف ا٤بعركة أمر الكامل بإرسالو إىل أمّب ا٤بدينة كي ييقتل فيها ، 
يا رسوؿ اهلل : )فلٌما كصل األسّب إىل ا٤بدينة أيقيم قريبان من قرب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسٌلم ، فقيل

 .( ِ)أيدم الناس ضربان بالسيوؼفتهادتو ( ىذا عدك  اهلل كعدكؾ
كمن األحكاـ الٍب طٌبق فيها األيوبيوف حكم الشريعة اإلسبلمية أحكاـ أسرل ا٢برب كأىل 
الذٌمة ، فبعد فتح حطْب طلب صبلح الدين األسرل من الكفار ، كأمر بقتلهم ٝبيعان ، كتطهّب 

عيرض عليو اإلسبلـ كأّب أف األرض منهم كمن خيانتهم كغدرىم كرجسهم ، كلكنو ما قتل إال مىن 
ييسلم ، كما أسلم إال آحاده حىسينى إسبلمهم ، كتأٌكد بالدين غرامهم ، ككاف ٕبضرتو ٝباعة من 
ا٤بتطوٍّعة ا٤بتورٍّعة كا٤بتصوٍّفة كا٤بتعٌممة ، كمىن ٌٛبت لو ا٤بعرفة بالزىد ، فسأؿ كلَّ كاحد منهم يف قتل 

 .(ّ)الس ككجهو باشر كالكفر عابسكاحد ، فسٌل كحسر عن ساعده ، كالسلطاف ج
كما ذكر أبو شامة أنو أغارت طائفة من الفرنج على بلدة ٞباة ، فخرج إليها عسكر ٞباة، 
قٌدمْب ، كسفك بسيفو دـ الباقْب ، كجاء باألسرل إىل السلطاف صبلح الدين بظاىر 

ي
فأسر ا٤ب

كالدين من ا٢باضرين ، فتقدـ ٞبص، فأمر السلطاف بضرب أعناقهم ، كأف يتوىل ذلك أىل التيقى 
اإلماـ الضياء الطربم ، كضرب عنق بعضهم ، كتبله الشيخ سليماف ا٤بغريب مث األمّب أيطغاف بن 

 .( ْ)ياركؽ

كمثل ذلك حدث أيضان عندما كصلت مراكب صليبية إىل عيذاب ، كاستولوا على أمواؿ 
نائب -كيف ىذه األثناء جٌهز العادؿ  بعض التجار ، مث توٌجهت إىل رابغ بقصد التوٌجو إىل ا٢بجاز ،

ا٤براكب ، كنقلها إىل خليج السويس ، فساركا كراء ا٤براكب الصليبية ،  –صبلح الدين يف مصر
                                                

 –، سّب أعبلـ النببلء  َُِ –، شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  ّّ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  (ُ)
  ِٕٗ-ِٔٗ، ِٖٗ-ِٖٖ،  ِْٕ/ّ -، كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ِٖٓ/ُِ

 ُٗ/ٓ – نقبل عن كفيات األعياف  َِٕ-َِٔ/ِ –التاريخ الشامل للمدينة ا٤بنورة (ِ)
  ُِٗ-َِٗ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ّ)
  ُٓ/  ّ –ا٤بصدر السابق  (ْ)
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كاستولوا عليها ، كأسركا مىن فيها ، كالحقوا مىٍن ىىرىبى إىل الرٌب ، فقتلوا بعضهم كأسركا بعضهم اآلخر، 
–، فصدر األمر السلطاٍل إىل العادؿ بقتلهم ٝبيعان ؛ ألهنم ككاف عدد ا٤بأسورين مئة كسبعْب رجبلن 

ظهركا على عورة اإلسبلـ ككشفوىا كتطٌرقوا ببلد القبلة كتطٌوفوىا ، : )-كما يقوؿ القاضي الفاضل
كلو جرل يف ذلك سببه لضاقت األعذار إىل اهلل كا٣بلق ، كانطلقت األلسن با٤بذٌمة يف الشرؽ 

ربه  كالغرب ، كال بٌد من تطهّب األرض من أرجاسهم ، كا٥بواء من أنفاسهم ، ٕبيث ال يعود منهم ٨بي
 .(ُ) (يدٌؿ الكفار على عورات ا٤بسلمْب

أما تطبيقهم ألحكاـ أىل الذمة فقد ذكرت كتب التاريخ أف السلطاف صبلح الدين ٤با فتح 
كاَّانْب كالشيوخ بيت ا٤بقدس أخذ ا١بزية من أىل الذٌمة البالغْب دكف النساء كالرىباف كالعبيد 

كالفقراء كحسب قدرة الشخص ، فالشخص من الطبقة العليا يدفع أربعة دنانّب ، كالذم من الطبقة 
الويسطى يدفع دينارين ، أما مىن كاف يف الطبقة السفلى فيدفع ديناران كاحدان 
كقد فيرضت عليهم . ( ِ)

رجو   .(ّ)ا ، فأقٌركا بوساطة الفقيو عيسى ا٥بكارمىذه ا١بزية على أف يسكنوا كال ييزعجوا كييؤٌمنوا كال ٱبي

كبعد ، فإف القارئ لتاريخ الدكلة األيوبية ، كا٤بتأٌمل فيو يدرؾ ا٤بكانة الكبّبة ، كا٤بنزلة الرفيعة 
فأٌدل ذلك التعظيم . الٍب أىٍكلىٍتها ىذه الدكلة ٤بوضوع الشريعة ، تعظيمان ألكامرىا ، كتطبيقان ألحكامها 

 .هلل تعاىل إىل استمرار مسّبة الدعوة اإلسبلمية ا٤بباركة ، ك٪باحها ، كتقٌدمهاكالتطبيق بفضل ا
 

 

 

 

 

  

                                                

  ِٓٓ -القائد كعصره   –صبلح الدين (ُ)
  ّٖٕ -األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة  (ِ)
  َِْ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ّ)
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،  اجهااعوجفاسدىا ، كتقوَل ح مصبل؛ إل للحياة شاملٗبنهج  يةشريعة اإلسبلمالجاءت 
ىذا  اعتُبا٢بياة ا٤بهمة الٍب  نواحيكإف من . كذلك بالداللة على ٧باسنها ، كالتحذير من مساكئها 

فلقد صرٌح الرسوؿ صلى اهلل عليو األخبلؽ ، ُّا ، كاىتٌم بَببية أبنائو عليها ، موضوعى الدين العظيم 
 .(ُ) (إ٭با بعثت ألٛبم صاٌف األخبلؽ: )كسلم با٥بدؼ األساس ٥بذا الدين فقاؿ

فقد  ، الدالة على أٮبية األخبلؽ من الشواىدحفل القرآف الكرَل كالسنة النبوية بالكثّب كلقد 
): كجل ؿ عزبأخبلقو ا٢بسنة فقا صلى اهلل عليو كسلم ٧بمدان مدح اهلل نبيَّو      

 )(ِ) ، ، كينٌبو تعاىل نبيو صلى اهلل عليو كسلم على أٮبية التعامل مع ا٤بدعويْب با٣بلق ا٢بسن

): تبارؾ كتعاىلاؿ فق                        

                   )(ّ). 

كاف : عائشة رضي اهلل عنهما عن خلق رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قالت تلئسي  ك٤با
  .(ْ)خلقو القرآف
األخبلؽ اإلسبلمية ا٤بنبثقة من الكتاب كالسنة كتطبيقاهتما تؤلف مىٍعلىمان كبّبان من ك 

كذلك ألف طائفة كبّبة من أعبلـ ىذه الدكلة عيرفوا بالتمٌسك  ؛موضوعات الدعوة يف العهد األيويب 
ككاف ىؤالء األعبلـ دعاة إىل اهلل عزكجل . با٣بلق اإلسبلمي يف تعاملهم مع أنفسهم كمع اآلخرين 

كلعٌلهم ُّذا ينتهجوف منهج النيب صلى اهلل عليو كسلم الذم كىصىفٍتو . ُّذه األخبلؽ الٍب عيرًفوا ُّا 
و قرآف ٲبشي على األرض ؛ كذلك ألنو بأخبلقو العملٌية أعطى لؤلجياؿ من بعده درسان يف اآلثار بأنٌ 

، مل ييفد ٩با قٌرره ىذا الدين  لدى ىذه األخبلؽ يفيد بأف ا٤بسلم بدكف تطبيق عملي لًما ٠بعو من ا٥بي 
ق ٝباىّب كالفارؽ بْب العصرين النبوم كاأليويب أٌف غيثاءن كبّبان كفسادان عر . من خبلؿ نصوصو  يضان ٢بًى

كلكن كأيٍلفىةي االبتداع ، كٛبك ن الغفلة من القلوب كالسّب مع ا٥بول ، ، األٌمة من خبلؿ تتابع القركف 

                                                

 ْٓ، برقمُُِ/ ُ، السلسلة الصحيحة، كصححو األلباٍل يف  ِٖٓٗ،برقمُّٓ/ُْيف ا٤بسند،  أٞبد ركاه (ُ)
 سورة القلم - ْآية  (ِ)
 سورة آؿ عمراف - ُٗٓجزء من آية  (ّ)
 "إسناده صحيح على شرط الشيخْب: "، قاؿ الشيخ شعيب األرنؤكط َِِّٓ، برقم  ُّٖ/ِْيف ا٤بسند ،  أٞبد ركاه (ْ)



126 

 

ٖبّب  ئتبقى النماذج ا٢بٌية الٍب نلقاىا يف ىذا العصر األيويب متمثٌلة بالعلماء كالدعاة ٭باذج سامية تينب
  :ذه األخبلؽ اإلسبلمية الٍب تستوقف ا٤بتأمٍّل يف ىذا العصركمن ى .كٛبس كو بالينبوع الصايف السالف

 خلق العدؿ  -ُ

 خلق التواضع  -ِ
 خلق الكـر -ّ
 خلق ا٢بلم -ْ

 خلق الوفاء -ٓ

 خلق الورع -ٔ
 أخبلؽ منوعة -ٕ

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 

 

  دلخلق الع: ولالمطلب األ
كالصدؽ كا٤بركءة  العدؿ ىو أ٠بى األخبلؽ كأعظمها ؛ كذلك ألنو ٯبمع بْب اإلنصاؼ

 ): اهلل تعاىل قاؿ كحف  العهد كأداء األمانة ، كالنبل                 

                                

          (  
(ُ). 

): ؿ كالقسط فقاؿ جل كعزٌ دٍ و بالعى كأمر اهلل تعاىل نبيَّ              

          )(ِ) كقولو ،: (                   

                                  

  )(ّ). 
كإف من أشنع األخبلؽ كأرذ٥با الظلم الذم ىو نقيض العدؿ ؛ كذلك ألف العدؿ ميزاف 

أما الظلم فهو يهدـ كل ىذه ا٤بعاٍل الفاضلة،  اَّتمع ، أ٠بى ا٤بعاٍل  يف يضبط حياة الناس ، كٰبقق
كمن شدة شناعة الظلم كبشاعتو أف حٌرمو اهلل على . كٰبدث ىوة سحيقة بْب أفراد اَّتمع االسبلمي 

 ٧برمان  ٍل حرمت الظلم على نفسي كجعلتو بينكمإيا عبادم ): نفسو فقد جاء يف ا٢بديث القدسي
 .(ْ)(فبل تظا٤بوا

 :كمنها -علمائها كملوكها-عند دعاة الدكلة األيوبية متعددةك٣بلق العدؿ شواىد 
 : مظاىر من عدل صالح الدين-ٔ

عيرؼ رأس ملوؾ ىذه الدكلة صبلح الدين بالعدؿ ، فقد كاف يعيش يف عصر سادت فيو 
إحقاؽ ا٢بق ، كللغالب أف يتصرؼ با٤بغلوب كيف يشاء ، كمع كل  ـا١بور كعدمن  ظا٤بةأساليب 

كقد ذكر صاحب . (ٓ)و معاملة قٌلما جاد ٗبثلها الزمافخصومى  لى ذلك مل تأخذه أيٌُّة الظفر ، كعامى 
                                                

 سورة ا٤بائدة -ٖ آية(ُ)
 سورة ا٤بائدة   -ِْجزء من آية (ِ)
 سورة النساء   -ٖٓآية (ّ)
  ِْٓٔ، برقم  ُُِ/ُٔ،  ٙبرَل الظلم: باب، الرب الصلة كاآلداب  :كتابركاه مسلم يف   (ْ)
 َِِ -ا٢بركب الصليبية   (ٓ)
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كما كصفو . (ُ)موصٍ عنو أنو كاف يسوٍّم يف احملاكمة بْب أكرب الناس كخى  "السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ"
مواقفو  اظو حى فبل، ٦بالسو كقاصديو من الرعية  ان عاصركه ككانوا قريبْب منو ، كشهدك ا٤بؤرخوف الذي

كاف رٞبو اهلل عادالن رؤكفان رحيمان ناصران : )"النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية"يقوؿ صاحب . فيها 
ء للضعيف على القوم ، ككاف ٯبلس للعدؿ كل يـو اثنْب كٟبيس يف ٦بلس عاـ ٰبضره الفقها
كالقضاة كالعلماء ، كيفتح الباب للمتحاكمْب حٌب يصل إليو كل أحد من كبّب كصغّب كعجوز ىرمة 

ران كحضران، على أنو كاف يف ٝبيع زمانو قاببلن ١بميع ما ييعرض عليو فى كشيخ كبّب ، ككاف يفعل ذلك سى 
 .(ِ)(كمل يرٌد قاصدان ، ، كيفتح باب العدؿ  من القصص يف كلٍّ يـو

، رٞبو اهلل بدمشق بعد فتح بيت ا٤بقدس ابتدأ با١بلوس يف دار العدؿ نو ٤با استقرَّ كم أكقد ري 
 .(ّ)كٕبضرتو القضاة كالعلماء من أىل الفضل

، كما كاف  السفر كا٢بضر لعمـو الرعية يف فهم من ذلك ٚبصيص ىذا ا٤بلك الصاٌف يومْبيي ك 
فيقبل بعضها كيرٌد بعضها ، كذلك خلقه نبوٌم كرَل طا٤با ، ال يعرؼ التمييز بْب أصناؼ الرعية 

 .تؤكٍّده لترٌددت اآلثار كالنصوص 
أف رجبلن يقاؿ لو ابن زىّب الدمشقي استغاث بصبلح الدين  "شفاء القلوب"كيذكر صاحب 

أف لمةو اقَبفها ابن أخي السلطاف كا٠بو ا٤بظٌفر ، فلٌما بلغو نبأ ىذه ا٤بظلمة مل يَبدد ظٍ من أجل مى 
الناس عند  يطلب من ابن أخيو أف ٰبضر معو ٦بلس الشرع ، على الرغم من أف ا٤بظٌفر كاف من أعزٌ 

كىذا ييذكٍّرنا با٣بلق اإلسبلمي يف إنصاؼ . (ْ)و على ا٢بقابً ا٤بلك صبلح الدين ، كلكنو مل ٰبي 
، ككوف الرعٌية سواسية أماـ القاضي ا٤بسلم   .ا٤بظلـو

ح الدين فيما ييعرؼ بدار العدؿ استمٌرت طواؿ مدة حكمو كيذكر ا٤بؤرخوف أف جلسة صبل
، كمل ييقًعده عنها إال مرضو األخّب الذم تويٌف فيو طويبلن  زمنان الٍب تيعٌد 

(ٓ) . 

كما يذكركف أٌف ىمَّ مظامل الناس كدعاكيهم كاف ييشًغليو أثناء فتوحاتو ا٤بتتابعة، فهو مثبلن 
ها بالَبحاب ، كعرضوا عليو الظلم الذم كانوا يلقونو من عندما أراد أف يفتح نابلس استقبلو أىل

                                                

 ُُّ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ (ُ)
  َُ/  ٔ -، النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة   ُّ –وسفية  النوادر السلطانية كاحملاسن الي(ِ)
 ُُ/ ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ّ)
 َُْ -، النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   ّٔ – شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب (ْ)
 ْٕٔ -القائد كعصره  -صبلح الدين: انظر  (ٓ)
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ٍشف مظا٤بها ، كإسقاط كاليها ، فبدأ بصبلة ا١بمعة يف ىذا البلد ، مث شرع ييصًلح أمور الرعٌية ، ككى 
ىػ توٌجو إىل قلعتها كاستقٌر ٖٖٓكعندما فتح السلطاف دمشق يـو األربعاء سنة . (ُ)رسومها ا١بائرة

التايل جلس يف ٦بلس ا٤بظامل ، كعٌم ذلك اَّلس العاـ كا٣باص ، كأقاـ ينشر جناح فيها ، كيف اليـو 
كيكشف مظامل الرعايا يف األكقات ا٤بعتادة ، كعيًرؼ عنو أنو حٌدد لذلك يومي االثنْب  ، عدلو

كقد أشاد معاصركه ٔبانب عدلو كإشفاقو على . (ِ)كا٣بميس، فكاف يستقبل رعاياه يف ىذين اليومْب
أقضي زماٍل : )و ، كأف كثّبان منهم أنصفهم ككشف عنهم ظلم ا٤بظامل ، يقوؿ أسامة بن منقذرعٌيت

كأقاـ عمود ، كأحيا سنة ا٣بلفاء الراشدين ، كالرٞبة الٍب تدارؾ ُّا العباد ، بالدعاء لو هناره كليلو 
يوفو يف ٞبىن ، فبلزالت األمة من س الدكلة كالدين ، كالبحر الذم ال ينضب لكثرة الواردين ماءه

 .(ّ) (منيع، كمن عدلو يف أنوارو تكشف عنهم ظلم ا٤بظامل
فتحرٌكت نوازع الطمع لدل فريق  ، كحدث عند حصار عكا أف ىيزًـ ا٤بسلموف أكؿ األمر

فقاموا بنهب أمواؿ عظيمة من ا٣بياـ ، كمنها األقمشة الٍب كانت من ، طائش من غلماف السلطاف 
فأمر ٔبمع األقمشة من أكفٍّ الغلماف ،  أيخرب السلطاف صبلح الدين ُّذاأمواؿ الناس ك٩بتلكاهتم ، ك 

ذلك مشٌقة عظيمة ،  يفالذين هنبوىا ، كأعادىا إىل أصحاُّا بنفسو احتسابان هلل تعاىل ، كقد لىًقي 
مل يير  ، فرأيت سوقان للعدؿ قائمة ، كلقد حضرت يـو تفرقة األقمشة على أرباُّا: )يقوؿ ابن شٌداد

 .(ْ)(لدنيا أعظم منهايف ا
،  أيضان إنصاؼ ا٤بلك صبلح الدين لدعول تاجر ييدعى عمر ا٣ببلطيابن شداد كيذكر 

كاألمر البلفت للنظر إصرار صبلح . (ٓ)كذلك يف ٦بلس ا٢بكم الذم كاف يعقده بالقدس الشريف
كتعٌدد ا٤بهمات  ، ة فتوحاتوعى الدين على مباشرة ىذا اَّلس بنفسو على الرغم من كثرة أشغالو ، كسى 

ا١بليلة الٍب كاف عليها ، كما ذاؾ إال ألف إنصاؼ ا٤بظلومْب أمره من مهاـ الدكلة اإلسبلمية ٗبا تتخذه 
كالغرض من نصب القضاة إنصاؼ ا٤بظلومْب من : "بن عبد السبلـامن أنظمة إدارية ، قاؿ العز 

                                                

 ْٗٔ -القائد كعصره  -صبلح الدين: انظر  (ُ)
  ُِْ -، النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   ّْْ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية    (ِ)
 ُْٖ -االعتبار كتاب  (ّ)
 ُٗ  -لسلطانية كاحملاسن اليوسفية النوادر ا (ْ)
 ُٔ -ا٤بصدر السابق  (ٓ)
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 ب الطرؽ يف القضاء كاجبان علىالظا٤بْب ، كتوفّب ا٢بقوؽ على ا٤بستحقْب ، فلذلك كاف سلوؾ أقر 
 . (ُ)"٤با فيو من إيصاؿ ا٢بقوؽ إىل ا٤بستحقْب ، كدرء ا٤بفسدة عن الظا٤بْب؛ الفور 

 

 :مظاىر من عدل الملك الكامل-ٕ
، فكاف ال يتجاسر أحده أف (ِ)بالعدؿ ا٤بلك الكامل اكمن ملوؾ الدكلة األيوبية الذين عيرفو 

إنو حكم بالتعزير بالشنق على أجنادو لو اغتصبوا شعّبان بأرض  :يظلم أحدان يف دائرة ٩بلكتو ، قيل
. كما ركم أنو كاف يف حاؿ إقامتو كسفره ال يقدر أحد أف يأخذ من فبلحو ًعبلفة ًتٍْب . (ّ)آمد

 .(ْ)كلعدلو البالغ كانت الطرؽ يف أيامو آمنة ٕبيث يسّب الراكب كحده ببل عٌدة
، حد العماؿ استخدمو أستاذه ستة أشهر ببل راتب أف أ (الكامل)كيذكر الذىيب يف ترٝبة 

 . (ٓ)فاشتكى إىل الكامل فأمر بإنصافو طواؿ ا٤بٌدة

 
 :مظاىر من عدل الملك العزيز-ٖ

ا٤بلك العزيز ، فقد ريكم أنو عندما استقٌر لو األمر بدمشق يف : كمن ا٤بلوؾ األيوبيْب العادلْب 
كما ييذكر عنو أيضان أنو ناؿ . (ٔ)كأبطل عدة مكوسىػ أظهر العدؿ ِٗٓالرابع عشر من شعباف سنة
 . (ٖ)ركم أنو كاف ٯبلس للمظامل يف يومي االثنْب كا٣بميس اكم.(ٕ)٧ببة الرعية كعيرؼ بعدلو

، فقد ركم أف كماؿ الدين  كٜبٌة حادثة حدثت معو تؤكد لنا اىتماـ ىذا ا٤بلك ٖبلق العدؿ
كمل يلتفت إليو ، كرأل أٌف ذلك يكوف ذريعة إىل ، ه العجمي طلب القضاء ٕبلب ، كبذؿ األمواؿ فردٌ 

                                                

  ّْ/  ِ -عز الدين بن عبد السبلـ – يف مصاٌف األناـ حكاـقواعد األ (ُ)
 ُِٕ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ِ)
 ُِٗ -، سّب أعبلـ النببلء( ىػَْٔ-ُّٔ)كفيات ِٕٓ–، تاريخ اإلسبلـ  ََِ-يف ا٤بهند يف سّبة ا٤بلك ا٤بؤيدالس (ّ)
 ََّ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  (ْ)
 ُِٕ/  ِِ –أعبلـ النببلء  سّب (ٓ)
 ُّٓ/ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   (ٔ)
 ُْْ/  ُ –السابق ا٤بصدر   (ٕ)
 ُّٔ/  ُ –السابق ا٤بصدر ( ٖ)
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، كعٌْب بدلو القاضي ابن شداد ا٤بعركؼ  ا١بىور ، فمىن يدفع ماالن ليصّب قاضيان ال يكوف مأمونان 
 .(ُ)زاىةبالنى 

 :مظاىر من عدل القضاة األيوبيين-ٗ

عد عن احملاباة ، كقد ٤بع يف الدكلة األيوبية بعض القضاة الذين ٛبٌيزت سّبهتم بالعدؿ كالبي 
فكاف القاضي ابن الشّبازم الدمشقي يتصف بذلك ، كيستوم عنده ا٣بصماف يف النظر كاإلقباؿ 

كمنهم ٝباؿ الدين بن ا٢برستاٍل ، فقد ذيكر عنو أنو كاف عادالن يف كاليتو . (ِ)عليهم بالتساكم
كٜبة حادثة كقعت معو تؤٌكد حرصو البالغ  .(ّ)صارمان، ككاف عدَل االلتفات إىل شفاعة األكابر عنده

على العدؿ ، فقد ركم أف ا٤بلك العادؿ كتب لبعض خواصٍّو يوصيو بو يف خصومة بينو كبْب آخر ، 
: كصية يب، قاؿ: أم  شيء فيو؟ قاؿ: ع إليو الكتاب ، فقاؿفى فجاء إىل ٝباؿ الدين بن ا٢برستاٍل كدى 

يفتحو ، كاٌدعى على الرجل ، فظهر ا٢بق لغرٲبو كالكتاب بيده مل ، أحضر خصمك ، فأحضره 
كتاب اهلل تعاىل قد قضى : "٢باملو ، كقاؿ كرمى الكتابى ، كقرأه ، فقضى عليو ، مث فتح الكتاب 

كأخربه ٗبا قاؿ ، فقاؿ ، ، فمضى الرجل إىل العادؿ ، فبكى بْب يديو " كحكم على ىذا الكتاب
 . (ْ)"ايبىل من كتكٍ اهلل أى  صدىؽ ، كتابي : "العادؿ

زيو من ٠بوو كرفعة يف خلقو كىذه القصة يف ا٢بقيقة مصداؽ حي ٤با كصل إليو ىذا القاضي النى 
اإلسبلمي الذم صاغتو التوجيهات النبوية الٍب سرت يف كيانو ، كما أشدَّ حاجتنا يف كل عصر إىل 

كجيو أك مسؤكؿ أيان  كال يلتفتوف إىل شفاعة حاكم أك ، مثل ىؤالء القضاة الذين يقضوف بقضاء اهلل 
ساد العدؿ بْب الرعية ، كناؿ كل ذم حقٍّ حقو ، كذلك ٗبقولة ىذا القاضي الذم لكاف ، إذف كاهلل 

 ". كتاب اهلل تعاىل قد قضى كحكم: " شفع ٣بصمو ا٤بلك نفسو ، كلكنو أجاب
 

 :مظاىر من عدل النساء في العصر األيوبي-٘

فقد اتصفت بو نساء كرٲبات ، كمل يكن ىذا ا٣بلق النبيل مقصوران على الرجاؿ فقط 
ليات، كمن ىؤالء النساء الصاحبة ضيفة خاتوف بنت ا٤بلك العادؿ كزكجة ا٤بلك الظاىر ، فقد  ضٍ في 

                                                

 ُُٔ/  ٓ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب   (ُ)
 (َْٔ-ُّٔ)كفيات  ِِٔ –تاريخ اإلسبلـ  (ِ)
 ّٖٗ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس  ( ّ)
 ُّٗ/  ُ –  ا٤بصدر السابق(ْ)
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أزالت ا٤بظامل ك ، ة بعدؿو كشفق: كتنهض با٤بلك أمٌت هنوض، ؼ تصر ؼ السبلطْب رَّ صى تى كانت تػى 
 .(ُ)س يف ببلد حلب كآثرت الفقراء كالعلماءكا٤بكو 

 
 خلق التواضع:ثانيالمطلب ال

كيستثّب  ابة ، كشيمة عظيمة ، يستهوم القلوبية جذَّ لٍ كحً  التواضع خلق نبوم كرَل ، 
كرغَّب فيو كأمر اهلل تعاىل نبيو صلى اهلل عليو كسلم بو  اإلعجاب كالتقدير ، كقد حثى عليو اإلسبلـ

): فقاؿ تعاىل             )(ِ) . 
نا أف نعلم أنو السبب يف طرد إبليس من بي سٍ ة مذمومة ، كحى  ، كىو خلَّ رٍب الكً  كضد التواضعً 

حٌل  ، فكانت النتيجة أف ا١بنة ، كذلك عندما رفض السجود آلدـ عليو السبلـ ، تكربان كاستعبلءن 
 ): عليو الغضب اإل٥بي                       

   )(ّ)  قاؿ جل كعزف٤بتكربين عذاب النار يـو القيامة ، اد اهلل تعاىل عٌ تو ، كلقد :(   

          )(ْ) 
كلقد ٛبٌثل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم خلق التواضع ، كاٚبذه منهجان عمليان يف حياتو ، 

،  كسلم مع علو قدره ، كرفعة منصبو أشد الناس تواضعان  فقد كاف صلى اهلل عليو كمع صحابتو ،
 . (ٓ)(و اهللأحد هلل إال رفع تواضعما : )كقد ركم عنو أنو قاؿ صلى اهلل عليو كسلم، كألينهم جانبان 

كالتواضع من األخبلؽ اإلسبلمية الٍب ٪بد لتطبيقاهتا أمثلة عند دعاة الدكلة األيوبية، كمن 
 : ذلك

 :مظاىر من تواضع صالح الدين-ٔ
فقد ركم أنو ٤با توىٌل  .(ُ)العظيم حٌب إنٌو اشتهر بو ؼ عن صبلح الدين ىذا ا٣بلقي كقد عيرً  

أمور ا٤بلك كشرع يف ترتيب األمور ، أحٌبو مىن كاف ٙبت ألويتو كراياتو ، كما زالت ٧ببتو غالبة على 
                                                

 (ىػَْٔ - َّٔ)كفيات ّْٕ –تاريخ اإلسبلـ  (ُ)
 سورة الشعراء   -ُِٓآية (ِ)
 سورة األعراؼ -ُّآية (ّ)
 سورة الزمر   -َٔآية (ْ)
 ْْٓٔ، برقم  َُِ/ُٔاستحباب العفو كالتواضع ، : الرب كالصلة كاآلداب ، باب: ركاه مسلم يف كتاب (ٓ)
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يلك ترف عان ، كما أفاده إال تأص بلن يف 
مهابتو ، كىو يبالغ يف تقريبهم كأهنم ذكك قرابتو ، كما زاده ا٤ب

 . (ِ)السماح كتفر عان 
ه ٩ٌبن كانوا قريبْب منو يف السفر كا٢بضر ركايات كثّبة تيؤٌكد أنٌو كاف قريبان كركل عنو معاصرك 
 إذكمن ىؤالء الذين ذكركا كثّبان من األمثلة عن خلق التواضع ابن شٌداد . من الناس كثّب االحتماؿ 

كذكر . (ّ)(لقد كانت طرٌاحتو تيداس عند التزحاـ عليو لعرض القصص كىو ال يتأثر بذلك: )يقوؿ
كلقد دخلتي : )فما كاف منو إال أف تبٌسم ، كيقوؿ أيضان ، و حٌب آ٤بو ذلك كى ًر نو أيضان أنو زاحم كى ع

ل ، فنضحت البغلة عليو من الطْب حٍ بْب يديو يف يـو ريحو مطّبو إىل القدس الشريف كىو كثّب الوى 
أية سعة  .(ْ)(ِبحٌب أتلفت ٝبيع ما كاف عليو كىو يبتسم ، كأردت التأخر عنو بسبب ذلك فما ترك

جعلتو يستوعب خطأ صديقو غّب ا٤بقصود يف كقتو لقد  ؟اتَّسم ُّا صبلح الدينالٍب صدرو ىذه 
ا تبسم على الرغم ٩با جرَّ عليو من بأسو كإتبلؼ عزيز ، إنَّو كاهلل خيلقه شبيو  ، فلم ييعاتب كإ٭بَّ

 .بأخبلؽ الصا٢بْب من عباد اهلل
ككاف يعيب على ا٤بلوؾ ، كيذكر الذىيب أف صبلح الدين مل يتكرب على أحدو من أصحابو 

فبل ، فإذا قاـ أحدىم ييؤدم أمران بْب يديو قاـ صبلح الدين ، ا٤بتكرٌبين ، ككاف ٰبضر عنده الفقراء 
 .(ٓ)يقعد حٌب يفرغ

، كلكننا  ّبَّ يف ٧براب اإلسبلـإفَّ تصر ؼ صبلح الدين مع الفقّب ييعد  أمران طبيعيان عند مىٍن تر 
يف ا٢بقيقة نعًدـ ىذا ا٣بيلق عند الكثّب من ملوؾ التاريخ الذين يأنفوف أف يكونوا بقرب الفقّب 

 .، ناىيك عن تقدَل العوف ٥بما مباشرة كا٤بسكْب
أنا كاحد منكم ، ككاف يف الشتاء يعطي العساكر : ككاف رٞبو اهلل يدكر على ا١بيش كيقوؿ

 .(ٔ)نفر يسّب مع يقيم ىوإجازة ، ك 

                                                                                                                                                  

 ُُّ/  ُ -السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  (ُ)
 ّٕ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ِ)
 ِٗ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   (ّ)
 ِٗ -السابق  ا٤بصدر  (ْ)
  ٕٗ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء ، ٕٗ/  ُِ –الكامل يف التاريخ (ٓ)
 ٓٔ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  (ٔ)



134 

 

ىػ ،  مشى بنفسو إىل دار َٕٓدخل دمشق سنة ٤با أنو  مك كمن تواضع صبلح الدين ، ما ري 
فأسرع القاضي لتلٌقيو ، كلكن السلطاف دخل البيت كباسىطو ، القاضي كماؿ الدين بن الشهرزكرم 

 .  (ُ)طب نفسان فاألمر أمرؾ كالبلد بلدؾ: قائبلن 

ا٢بجارة ، كعندما  ٝبىٍعى أف بناء أسوار بيت ا٤بقدس اقتضت  "الكامل"يف كما ذكر ابن األثّب 
فيقتدم بو ، كينقل ا٢بجارة بنفسو على دابٌتو من األمكنة البعيدة ، قٌلٍت كاف صبلح الدين يركب 

 . (ِ)ا١بند ، كقد ٝبع يف اليـو الواحد ما ٯبمعو اآلخركف عادة يف عٌدة أياـ
 عالصاٌف ما يذكرنا ٗبشاركة نبينا ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم يف ٝبىٍ أليس يف تصرؼ ىذا ا٤بلك 

٤با كاف يـو األحزاب، كخندؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : )، فقد ركم عن الرباء بن عازب ا٢بجارة
، ككاف كثّب الشعر ،  ، حٌب كارل عِب الغبار جلدة بطنو ا٣بندؽ ترابكسلم ، رأيتو ينقل من 

 : يقوؿ  َبابت ابن ركاحة ، كىو ينقل من الفسمعتو ير٘بز بكلما
 ينالَّ نا كال صى قٍ دَّ صى كال تى      نا يٍ دى لوال أنت ما اىتى  اللهمَّ                          

 نايٍ القػى  األقداـ إفٍ  تً بٍّ كثػى      علينا  ينةن ػن سكػٍ لى زً نٍ أى فى  
 نايٍ بػى أى  تنةن ػكإف أرادكا ف       وا عليناغى ػىل قد بى األي  إفَّ  

 . (ّ)(اصوتو بآخرى دٌ مث ٲبىي : قاؿ
م قدكة ١بندىم كأصحاُّم، ككأٍلٍّ ،  النفوس ىذا عظماء كال يعيب كالذين يشعركف أهنَّ

 .كيقتفي أثره، بصبلح الدين بذلك ا٤بوقف يتابع منهج النبوة 
و أف صبلح الدين كاف يلْب ًلمىن جالسو ، فبل يعلم جليسي  "شفاء القلوب"كيذكر صاحب 

ككثرة االحتماؿ ٥بم ، كصفة القرب من الناس  .(ْ)كيظٌن أنو مع أخو من اإلخواف، أنو مع سلطاف 
 . (ٓ)صفة بارزة من صفات صبلح الدين

كمنها التواضع ، بذكر عدد من ٧باسنو  -أحد معاصريو-كلقد مدحو ا٤بوفق عبد اللطيف
أتيت كصبلح الدين بالقدس ، فرأيت ملكان ٲبؤل العيوف ركعة كالقلوب ٧ببة ، قريبان بعيدان، : )قاؿ عنوف

                                                

 ٕٓ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ُ)
 ِِٖ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء : ، انظر  ْٕ/  ُِ –الكامل يف التاريخ  (ِ)
 ِْٔٔ ، برقم ُِْْ/ٔكما كنا لنهتدم لوال أف ىدانا اهلل ، : ، باب القدر :كتابركاه البخارم يف   (ّ)
 ِٔ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب (ْ)
 َُٗ - السابقا٤بصدر  (ٓ)
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): يتسابقوف إىل ا٤بعركؼ ، كما قاؿ اهلل تعاىل، ك سهبلن ٧بٌببان ، كأصحابو يتشٌبهوف بو       

              )(ُ()ِ). 

رأيت : )فقد ريكم أف أحد الرسل قاؿ، كقد شًهد األعداء أيضان على تواضع صبلح الدين 
كىو ، كبْب يديو مصحف ، صبلح الدين يف خيمة صغّبة على بساط لطيف ، كٙبتو سجادة 

كجعبتو معٌلقة يف عمود ا٣بيمة ، كلقد فارقت األمراء كىم على ، مستقبل القبلة ، كإىل جانبو سيفو 
كالطبوؿ تيقرع ، كليس يف خيامهم خيمة إال كفيها أنواع احملرمات ، ، كا٣بمور تيراؽ ، طنافس ا٢برير 

 .(ّ)(، كيف كل خيمة إماـ فضٌج العساكر بصوت األذاف، فأٌديت إليو الرسالة ، كجاء كقت الظهر 

ا٤بشهد األكؿ فيها ملوؾ عليهم سيماء البطر كاألشر :  أماـ موازنة كاردةكأكد أف أقف قليبلن 
ة رفيعة، كحشود مزدٞبة ٙبرص على راحتو، كيف ا٤بشهد الثاٍل ملكه ٰبمل رَّ سً كالبذخ كالَبؼ، يف أى 

كيفَبش سجادتو يف خيمة متواضعة، كىذا ىو الفرؽ بْب مىٍن ىم أحرصي الناس على ، مصحفو
 . على رٞبة ربوالناس ىم أحرص حياة،كبْب مىٍن 

كذكر الذىيب أٌف ًبطانة السلطاف كانوا على شاكلتو يف التواضع ، فكاف القاضي الفاضل 
، كأمراؤه كأجناده  كيشاركهم يف ذلك أكالده. (ْ)كالعماد ٰبملوف ا٢بجارة لبناء سور بيت ا٤بقدس

كعيادتو ، الركايات الٍب تؤكد تواضعو من  كيذكركف عن القاضي الفاضل كثّبان . كمعهم القضاة كالوالة 
صبلحو ،  ظهركخّبه كبّبه لؤلمة إذا كانت بطانة السلطاف تي  . (ٓ)كاإلحساف إىل الفقراء، للمرضى 

 .كتساعده على ٙبقيق مصاٌف رعيتو 
 
 
 
 

                                                

 سورة ا٢بجر -ْٕآية  (ُ)
 ِِٖ/ ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ِ)
 ُْْ -ا٢بركب الصليبية    (ّ)
  ِِٖ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ْ)
 ِِٔ -ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس  (ٓ)
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 :من مظاىر تواضع الملك األشرف-ٕ
، فقد ريكم أنو كاف ييبالغ يف ا٤بلك األشرؼ : كمن ملوؾ الدكلة األيوبية الذين عيرًفوا بالتواضع 

 فقد كيرككف عنو قصة ٙبكي تواضعو ، .(ُ)ا٣بضوع للفقراء ، كيزكرىم كيبعث يف رمضاف با٢بلول ٥بم
كاهلل ما قٌشرت منو ": كمل ييطعم أحدان منو ، فتعٌجبوا منو فقاؿ، فقٌشره كأكلو  ،يارو جاءه رجله ٖبً 

ا ميٌرةن  لئبل أكسر قلب الذم ؛ كأف أرمي منو كاحدةن ، ذكر ذلك فما أمكنِب أف أ، كاحدةن إال كجدهتي
 .(ِ)"ها حٌب أتيت على ا١بميعلى كٍ جاء بو ، فكنت كيٌلما تطعمت بواحدةو التزمتي أى 

 
 :من مظاىر تواضع الملك المعّظم-ٖ

و قليل التكٌلف ، ككاف يركب يف بعض ىيبت، فقد كاف مع (ّ)كمنهم أيضان ا٤بلك ا٤بعٌظم
، ك٤بٌا زار القدس كاف الرجاؿ كالصبياف ييزاٞبونو كال يرٌدىم (ْ)مث يلحقو بعض غلمانو، األحياف كحده 

أحده عنو ، ك٤بٌا كثير ذلك منو ضيًرب بو ا٤بثل ، فكاف اإلنساف إذا فعل فعبلن ال تكل ف فيو يقولوف 
فعبلن ميعٌظمٌيان 
(ٓ).  

 . (ٔ)صافو بالتواضعا٤بلوؾ ا٤بتواضعْب ا٤بلك احملسن ، فقد مدحو ا٤بؤرخوف التٍّ كمن 
 

 :من مظاىر تواضع العلماء-ٗ
القاضي الفاضل ، فقد كاف متقٌلبلن يف مطعمو الذين عاصركا الدكلة األيوبية ا٤بتواضعْب  من األعبلـ-

 . (ٕ)كمنكحو كلباسو ، كال يبلغ ٝبيع ما عليو من ثياب دينارين ، كيركب كمعو غبلـ كرًكايبٌ 
الشيخ عماد الدين ا٤بقدسي ا١بماعيلي ، كقد أقاـ بدمشق ييعلٍّم الفقراء كييقرًئهم كييطعمهم  كمنهم-

 . (ُ)كيتواضع ٥بم ، ككاف من أكثر الناس تواضعان كاحتقاران لنفسو كخوفان من اهلل 

                                                

 ُِِ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ُ)
  َُْ/  ٓ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  (ِ)
 ِٖٔ/  ٔ –النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة   (ّ)
 َٖٓ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ْ)
 ِٖٓ/  ُ –، الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   ِِٖ –شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  (ٓ)
 َِّ/  ِّ –سّب أعبلـ النببلء  (ٔ)
 ِٗ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ٕ)
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 فبل ييكلٍّفهم، كمن ىؤالء األعبلـ ا٤بوٌفق بن قدامة ، فقد عيرؼ بالتواضع الشديد مع أىل بيتو -
 . (ِ)بشيء من غسيل أك طعاـ ، فإف جاؤكا بشيء أكل كإال سكت

، ميطَّرح  ركل أنو كاف حسن األخبلؽ ، قليل التصن عيي ك كمنهم القطب النيسابورم الشافعي ، -
 . (ّ)التكل ف

، فطلبو  كىو مل يأت بعد،  ابن العدَل ا٢بنفي ، فقد ركم أف ا٤بلك الظاىر حضر :كمنهم أيضان -
فقاـ كلهم كمل يقم ىو ألحد ، مث ، حٌب يينهي ًكرد الضحى ، مث جاء كقد تكامل الناس : فقيل لو

 
ى
 . (ْ)ومَّ كال كٌسع كي ، كمل ييغّبٍّ زيٌو  ، بً صً نٍ كيل قضاء دمشق كمل يعبأ با٤ب

و كمعيشتو ، ك٩بن اشتهر بالتواضع ٝباؿ الدين بن ا٢برستاٍل ، فقد ذيكر عنو أنو كاف مقتصدان يف ثياب-
 .(ٓ)أحدان من غلماف القضاة ٲبشي معو عٍ دى كمل يى 

): إف تواضع ىؤالء الدعاة يذٌكرنا بوصف اهلل تعاىل لعباده ا٤بؤمنْب يف قولو      

                        )(ٔ)  فلقد طبق ،
كيظهر أٌف ىؤالء األفاضل ىذه اآلية الكرٲبة ، كٛبثٌلوا ىذا ا٣بلق العظيم يف تعاملهم مع الناس ، 

بينهم كبْب ا٤بدعوين من حواجز، فصار تبليغهم  أزاؿ التواضع ما فقد ؛كبّب   أثردعوهتم كاف ٥با 
 .للرسالة أبلغ كأيسر

 
 

 خلق الكرم: ثالثالمطلب ال
الكـر كالسخاء خلق نبوم كرَل ، كفضيلة قوٲبة ، تنبئ عن ٠بو صاحبها ، كنبل أصلو ؛ 
كذلك بَبفعو عن الزائد من حطاـ الدنيا كأموا٥با ، ببذ٥با بطيب نفس لغّبه من ا٤بسلمْب ، كلقد 

                                                                                                                                                  

 ْٗ/  ِِ – سّب أعبلـ النببلء (ُ)
 (َِٔ-ُُٔ)كفيات  ُْٗ –تاريخ اإلسبلـ  (ِ)
 ُٔٗ/  ٓ –، كفيات األعياف   ِّٔ/  ِ –شذرات الذىب يف أخبار مىن ذىب   (ّ)
 َِّ/  ٕ –ا٤بنهل الصايف  (ْ)
 ُّٗ/ ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس  (ٓ)
 سورة الفرقاف   -ّٔآية   (ٔ)
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كرمهم، عطاء ، فكاف يستضيف الضيفاف دائمان كيي اشتهر نيب اهلل ابراىيم عليو السبلـ بالكـر كاليد ا٤بً 
 ) :قاؿ تعاىل عنو            )(ُ) . 

و زكجتو خدٯبة تٍ حى دى كلقد رٌّب اهلل تعاىل نبيو ٧بمدان صلى اهلل على ىذا ا٣بيليق العظيم ، كمى  
معونة اهلل لو ، كُّا استحق  ت تلك الصفة من ا٣ببلؿ الٍب ٛبٌيز ُّاعىدَّ رضي اهلل عنها بو ،  ك 

، فواهلل إنك لتصل الرحم ،  زيك اهلل أبدان أبشر ، فواهلل ال ٱبي ): كإكرامو، كقد جاء يف الصحيح
 .(ِ)(عْب على نوائب ا٢بقرم الضيف ، كتي قٍ ، كتكسب ا٤بعدـك ، كتػى  كتصدؽ ا٢بديث ، كٙبمل الكلٌ 

، : الٍب اتصفوا ُّا كنلح  يف سّبة أعبلـ الدكلة األيوبية أف من أبرز األخبلؽ اإلسبلمية الكـر
ء ا٣بزائن الشخصية بالغنائم أك حبسها على لٍ بات الكثّبة على العباد ، كالبيعد عن مى كتوزيع ا٥بً 

 : النفقات ا٣باصة بالقصور ، كمن الشواىد على ذلك
 :من مظاىر كرم صالح الدين-ٔ

و أف ٯبمع من فقد كاف يف ميكنت ، كمن أبرز مىن اشتهر بذلك ا٣بلق القوَل صبلح الدين
نظران لكثرة فتوحاتو كغنائمو كاتساع موارد الدكلة ؛ تنوء بالعصبة أكيل القوة الكنوز ما إٌف مفاٙبو لى 

رجو ، كيكفي دليبلن على كرمو كاف كثّب البذؿ ال يقف يف شيء ٱبيٍ " :-كما يقوؿ ابن األثّب-كلكنو
كأربعْب درٮبان ناصريٌة ، كبلغِب أنو أخرج يف ف يف خزائنو غّب دينار كاحد صورٌم لٍّ  ٱبيى ت ملأنو ٤با ما

، كأما العْب كالثياب فإنو ال يدخل ٙبت  مدة مقامو على عكا قبالة الفرنج ٜبانية عشر ألف دابة
ا٢بصر ، ك٤با انقرضت الدكلة العبيدية ٗبصر أخذ من ذخائرىم من سائر األنواع ما يفوت اإلحصاء 

 .(ّ) "ففٌرقو ٝبيعو
ىو كلما استوىل على خزانة من ا٤باؿ كىبها ، ككلما فيتح لو خزائن ": وؿكىذا ابن شداد يق

 .(ْ)"كال ييبقي لنفسو شيئان ، ملك أهنبها 

                                                

 سورة الذاريات – ِْآية  (ُ)
  َْٕٔ، برقم  ُْٖٗ/ْتفسّب سورة اقرأ ، : التفسّب ، باب: تابكركاه البخارم يف   (ِ)
 ٕٗ/  ُِ –الكامل يف التاريخ  (ّ)
 ِِْ/ِ - كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية:، كانظر ْٓ –لطانية كاحملاسن اليوسفية  النوادر الس (ْ)
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كالسيما مع  بقي لنفسو ما يريده من حرٍّ ا٤باؿ كصفوتو،كما كاف أسهل على ىذا ا٤بلك أف يي 
ة ما يفوؽ ا٢بصر، كلكنو كما كاف أسهل عليو أف يكوف لو من الثركات العيني سعة موارد الدكلة ،
 . كآثر توزيع ىذه الثركات على مستحقيها، أعرض عن ىذا 

لٍّف ميلكان كال عقاران  كذكر الذىيب أف صبلح الدين مل ٱبي
، كأف أكثر ما يصل عطاؤه إىل (ُ)

كالذين ييظهركف شجاعة يف ا٤بعارؾ ، كمل يكن يصل ميبطبلن أك ، كأرباب البيوت ، العلماء 
ا ريكم أنو كاف ييكاـر الناس مكارمةن عظيمةن كم.(ِ)مزٌاحان 

كمل يكن من عادة ىذا ا٤بلك الصاٌف أف . (ّ)
يستأثر بالغنائم الٍب يصل إليها يف حركبو ، فقد ذكر ا٤بؤٌرخوف أف صبلح الدين عندما استوىل على 

-ط بالغكعندما فتح دميا. (ْ)دمشق مل يأخذ لنفسو شيئان من خزانتها بل كزٌع ما كجد على األىايل
،كما ييؤكٍّد رٞبو اهلل أف صبلح الدين كاف إذا (ٓ)يف ا٥بدايا كالعطايا كا٥ببات -كما يقوؿ أبو شامة

عرؼ يف خزانتو شيئان ال يستطيب لو تلك الليلة ا٤بقاـ حٌب ييفرٍّقو جودان 
(ٔ). 

الذم حث على ىذه ا٣بٌلة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  قف ٗبوقفكما أشبو ىذا ا٤بو 
، كما كصفو (ٕ)(ًسفسافها كيكره األخبلؽ معايل كٰبب الكـر ٰبب كرَل اهلل إف: )العظيمة يف قولو
كىذا صبلح الدين ٩بن ترّبَّ  .(ٖ)(اٍلميٍرسىلىةً  الرٍّيحً  ًمنى  بًا٣بٍىٍّبً  أىٍجوىدى  الٌلوً  رىسيوؿي  كىافى : )ابن عباس قائبلن 

 ". يلة ا٤بقاـ حٌب يفرٍّقو جودان ال يستطيب لو تلك الل:  "على ىذه ا٤بدرسة النبوية
كمن ا٤بواقف الرائعة يف حياة السلطاف صبلح الدين كالٍب ٙبكي كرمو كجوده ما حصل أثناء 

كخرجت نساؤىم سىحىران ، حصاره آلمد ، حيث ريكم أنو مل يزؿ ا٢بصار عليها حٌب استسلم أىلها 
ف ٱبرجن بعد ثبلث ، كٰبملن ما يقدركف إىل ا٤بخٌيم الفاضلي يطلْب األماف ، فأٌمنهم السلطاف على أ

                                                

 َُٗ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب : انظر (ُ)
 ِٖٖ/  ُِ -سّب أعبلـ النببلء (ِ)
 َِّ/  ّ – كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية(ّ)
 ِِٕ -صبلح الدين األيويب قاىر العدكاف الصلييب  (ْ)
 ُُْ/  ِ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ٓ)
 ِٗٔ/  ّ – السابقا٤بصدر  (ٔ)
 . ىذا حديث صحيح اإلسناد: كقاؿ ا٢باكم  -اإلٲبافكتاب  -ُُٓ، برقم  ُُُ/ُ –ا٤بستدرؾ على الصحيحْب  (ٕ)
  ِٔٗٓ، برقم  ٖٓ/ُٓ -كاف النيب أجود الناس با٣بّب : باب -كتاب الفضائل –ركاه مسلم يف صحيحو (ٖ)
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كالرجاؿ ، فلٌما انقضت  على نقل األمواؿ بالدكابٌ  عليو من ا٤باؿ كاألثاث ، كقد أعاهنم السلطاف
كسٌلمها إىل نور الدين بن قرا أرسبلف كأعما٥با كمىن فيها، مٌدة األماف تسٌلمها السلطاف 

(ُ) . 
صاحب ا٤بوصل كىو عبلء الدين خٌرـ شاه بن عز  كمن مواقفو الكرٲبة أيضان أنو ٤با كصل ابن

الدين مسعود نائبان عن أبيو ، فرح بو السلطاف فرحان عظيمان ، كتلٌقاه عن بعيد ىو كأىلو ، كأنزلو عنده 
يو األفضل  يف ا٣بيمة ، ككارمو مكارمة عظيمة ، كقٌدـ لو ٙبفان حسنةن ، كأمر بضرب خيمتو بْب كىلىدى

 .كالظاىر
 

 :رم الملوك األيوبيينك من مظاىر-ٕ
كمن ملوؾ ىذه ا٤بدة الذين يصفهم ا٤بؤرخوف بالكـر ككثرة ا٣بّب كالبذؿ كالعطاء أسد الدين 

 .(ٔ)، كتوراف شاه بن أيوب(ٓ)، كا٤بلك الناصر(ْ)، كا٤بلك العادؿ(ّ)، كا٤بلك ا٤بعظم(ِ)شّبكوه
تبق لو خزانة إال كأنفق ما كمنهم أيضان ا٤بلك العزيز الذم قيل عنو أنو بلغ من كرمو أنو مل 

 . (ٖ)، كما ركم أنو كاف يعطي العشرة آالؼ دينار ، كيعمل ٠باطان عظيمان ٯبمع الناس ألكلو(ٕ)فيها
أما ا٤بظفر فيذكركف عنو أنو مل يكن شيء أحب إليو من الصدقة ، كاف لو كل يـو قناطّب 

كيدفع لكل ، دخلهم إليو فيي ، بابو  ؽ على احملاكيج ، كٯبتمع خلق كثّب عندمقنطرة من ا٣ببز تيفرَّ 
 . (ٗ)كاحد منهم كسوة على حسب الفصل من الشتاء أك الصيف

عطيهم ، كيبعث با٢ببلكات ٥بم يي كاف يزكر الفقراء ك ف،  كا٤بلك األشرؼ أيضان عيرؼ عنو الكرـي 
 .(ِ)للتجار ، كما ريكم أنو مل يكن يف خزائنو ماؿه مع اتساع ملكو ، كال تزاؿ عليو ديوف(ُ)يف رمضاف

 .(ِ)للتجار

                                                

 ُْٗ-ُْٖ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية : نظرا (ُ)
 ُُْ/ ِ – السابقا٤بصدر  (ِ)
 َُِ/ ِِ -سّب أعبلـ النببلء (ّ)
 ُٕٔ/ ٔ –النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة   (ْ)
 َِْ/ ِّ –سّب أعبلـ النببلء  (ٓ)
 ّٓ/  ُِ – السابقا٤بصدر  (ٔ)
 ِّٗ -ُِٗ/ُِ –السابق ا٤بصدر  (ٕ)
 ُْْ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   (ٖ)
 ْٓ/ٓ –النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة   (ٗ)
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كى  كيذكر ا٤بؤرخوف عن ا٤بلك عز الدين بن فٌرخشاه أنو كاف من أكـر الناس يدان  ، ك٩با ٰبي
فأمر لو بثياب كركوب كبألف دينار ، كأجرل لو راتبان ، عن كرمو أنو رأل رجبلن قد افتقر بعد غُب 

 .  (ّ)عشرين ديناران كل شهر
 .  (ْ)الدين ا٥بكارم بن ا٤بشطوب عماد: كمن أمراء الدكلة ا٤بشهود ٥بم بالكـر 

 :من مظاىر كرم العلماء-ٖ
أكثر ما كجدت من أمثلة الكـر كانت عند ا٤بلوؾ ، كمل أقف على الكثّب من عند العلماء، 

ر األمواؿ عند ا٤بلوؾ أكثر منها عند العلماء ، إضافة إىل اشتهار كأعتقد أف سبب ذلك ىو توف  
 . االلتفات إىل ٝبع األمواؿكعدـ ، العلماء بالزىد كالقناعة 

بن عبد اكـر ا٢باف  : كمن الشواىد الٍب حصلت عليها عن كـر العلماء يف ىذا العصر
)   :الغِب، فقد ركم أف أىدم إىل بيتو مشمش ففرقو قائبلن          

               )(ٓ) ، كقد فتح لو بكثّب من الذىب كغّبه ،
، على ا١بوعفما كاف يَبؾ شيئان ، كلقد كاف ا٢باف  يف الغبلء ٗبصر ثبلث لياؿ يؤثر بعشائو كيطوم 

أكـر من  ما رأيت أحدان : كعبلنية ، قاؿ بدر بن ٧بمد ا١بزرم ككاف ا٢باف  يؤثر ٗبا تصل يده إليو سران 
فلما هتيأ ،  درٮبان  أستدين يعِب ألطعم بو الفقراء ، فبقي لرجل عندم ٜبانية كتسعوفا٢باف  ، كنت 

كيف قد أي : من أكفاه ؟ قاؿ :ت، قل! ما يل عندؾ شيء: كم لك ؟ قاؿ : الوفاء أتيت الرجل فقلت
 . (ٔ)عنك ، فكاف كفٌاه ا٢باف  كأمره أف يكتم عليو

 
 
 

                                                                                                                                                  

 ُِِ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ُ)
 ِٖٗ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  (ِ)
 ُِٕ/  ّ - كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية(ّ)
 َُٖ/ ُ -كفيات األعياف (ْ)
 سورة آؿ عمراف   -ِٗآية (ٓ)
 ْٕٓ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٔ)
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 خلق الحلم: رابعالمطلب ال
والترفع عن ،  ومقابلة السيئة بالحسنة ، والبعد عن الغضب، م الغيظ ظْ كَ  م ىولْ الحِ 

: تعالىقال  تعالى على ما يليق بو جلَّ وعّز ، صفة من صفات اهلل، وىو  همسبّ اس و شتم الن
(         )(ُ).  

ولقد مدح اهلل نبييو إبراىيم وإسماعيل عليهما السالم التصافهما بهذه الصفة العظيمة ، 
) :قال تعالى       )(ِ) عليو السالم سماعيلا، وقال عن :(       

 )(ّ).  

ال يضيق صدره بما كان ، ف أحلم الناسمن كان الرسول صلى اهلل عليو وسلم لقد  و 
 .وكظم الغيظهم الحلم كان يعلمكما أنو  ،   من أخطاءأصحابو  يصدر عن بعض
التصافو -أشج عبد قيس-أحد الصحابةعلى صلى اهلل عليو وسلم رسول اهلل كلقد أثُب 

، وبّين رسول اهلل صلى (ْ)(الحلم واألناة: إن فيك خصلتين يحبهما اهلل: )بالحلم حيث قال لو
جاء في  ، فقد مو في انفعاالتووتحكّ صاحبو ،  قوة إرادة يُظهر الحلماهلل عليو وسلم أن 

 .(ٓ)(بالصُّرَعة ، إنما الشديد الذي يملك نفسو عند الغضب ليس الشديدُ ): الحديث
الٍب من األخبلؽ السامية ،  ة الصدر كالتغافل عن ىفوات اآلخرين كإعذارىمعى كسى ا٢بلم ك 

 :، كمن الشواىد على ذلك ا٣بلق الكرَل اشتهر ُّا دعاة ىذا العصر
 

 :من مظاىر حلم صالح الدين-ٔ
كاف صبلح الدين رٞبو اهلل من أبرز مىن ٛبٌيز با٢بلم ، كتزخر كتب ا٤بؤرٍّخْب بكثّب من 

، فقد ذيكر  كىذا ا٣بلق خلقه نبوم أصيل استقى منو ىذا ا٤بلك الصاٌف.  د ذلكالركايات الٍب تؤكٍّ 

                                                

 سورة البقرة -ِّٓجزء من آية (ُ)
 سورة التوبة   -ُُْجزء من آية (ِ)
 سورة الصافات -َُُجزء من آية (ّ)
 ّٖ،برقم ُْٔ/ُاألمر باإلٲباف باهلل تعاىل كرسولو كشرائع الدين ، : اإلٲباف ، باب: ركاه مسلم يف كتاب (ْ)
 ّٕٔٓ، برقم  ِِٕٔ/ٓا٢بذر من الغضب ، : اآلداب ، باب: ركاه البخارم يف كتاب (ٓ)
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ككاف رٞبو  .(ُ)يسمع ما يكره فبل يتغٌّب على صاحبو، عنو أنو كاف كثّب التغافل عن ذنوب أصحابو 
اهلل ٰبَـب كل مىن خدمهم ، كيعاملهم معاملة ليٍّنة ، فإذا كقع من أحدىم ما ييسيئو كىتىمىو كمل 

ييٍظهره
مات ألطماع شخصية مل ييقابًٍلو كما ريكم أف صبلح الدين ٤با كاجهو ا٤بلك الصاٌف باالهتا.(ِ)

 . (ّ)إال بالٌلْب كالرفق كالتبٌسم
نفرت بغلٍب : )ما يدٌؿ على حلم صبلح الدين فقاؿ القاضي شهاب الدين د حكىكق
ككاف يومان جالسان كإىل جانبو بعض الغلماف  .(ْ)(و ، فما كاف منو إال التبٌسمو كأكجعتي كى ًر فزٞبت كى 

فالتفت صبلح الدين إىل ، ككقعت بالقرب من السلطاف ، فأخطأتو  ،يلعبوف ، فرمى أحدىم ٕبذاء 
كيتحدث عنو ابن شداد الذم كاف جليسو يف . (ٓ)ككأنٌو تغافل عنها كعن صاحبها، ا١بهة األخرل 

، كال يرل اإلساءة إىل أصحابو كإف أفرط يف (ٔ)قليل الغضب،  كاف متجاكزان : )ا٢بضر كالسفر فيقوؿ
فما عمل با٤بسؤكلْب شيئان ، ، كلقد أيبدؿ يف خزائنو كيساف من ذىب بكيسْب من الدراىم  يف ا٣بيانة

 .(ٕ) (سول أف صىرىفهم من عملهم
كيف حالة ضيق نفسي، فتقٌدـ ، كيذكر عنو ابن شداد أيضان أنٌو مٌر بو كقته كاف فيو ميتضٌجران 

، " ، أخٍّر معركضك بعض الوقت أنا اآلف ضىًجره : "إليو أحد ٩باليكو ٗبعركضو فقاؿ صبلح الدين
كلكٌن ا٤بملوؾ أصٌر كتقٌدـ إليو با٤بعركض من طريقو آخرو ، فوقف صبلح الدين على ا٤بعركض فعرفو 

، كلكٌنو امتٌد على يده اليسرل ، ككانت الديكاة الٍب سييوٌقع ُّا بعيدة عنو ، " رجل مستحقٌ : "فقاؿ
، يقوؿ " قضينا حاجتو كحصل الثواب، ما ضٌرنا شيئان ": فأحضرىا ككٌقع ُّا كقاؿ، كمٌد يده اليمُب 

اطب كلو كقعت ىذه ا٤بواقعة آلحاد الناس كأفرادىم لى : "ابن شٌداد  قاـ كقعد ، كمىن الذم يقدر أف ٱبي
كيذكر أبو شامة أنو كاف لصبلح . (ٖ)"أحدان ىو ٙبت حكمو ٗبثل ذلك؟ كىذا غاية اإلحساف كا٢بلم

                                                

 ِٖٖ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء : ، كانظر ُِٗ –شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  (ُ)
 ِِٕ -صبلح الدين األيويب قاىر العدكاف الصلييب  (ِ)
  ُِ/  ِ – مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب (ّ)
 ُِٗ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  (ْ)
 ُِٗ- السابقا٤بصدر  (ٓ)
 ِٖ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   (ٔ)
 ِِٕ -العدكاف الصلييب ، كانظر صبلح الدين األيويب قاىر  ّّ -السابق ا٤بصدر  (ٕ)
، مفرج الكركب يف أخبار بِب  ُُٗ –، شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  ِٖ –النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   (ٖ)

 ّْٕ/  ِ -أيوب 
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كزٌكر ، يكتب لو مثل خٌطو ، فاستغٌل اإلماـ ثقة صبلح الدين كىو ، لصبلح الدين إماـ يصلي بو 
ألصدقائو أكامر سلطانية ٗبنحهم أمواالن ، ككاف صاحب الديواف كميتويٌل ا٣بزائن يشٌك يف أٌف التوقيع 

كجلىس أيمراء السلطاف ، صحيح ، كداـ ىذا األمر سنْب طويلةن ، مٌث انكشف أمره لدل السلطاف 
، كنٌفس من ًخناًقو كأمر " نعم: "، فقاؿ" هتبو للقرآف: "لو مستشاره العماد سرٌان ، فقاؿ  ييغركنو بو
 . (ُ)بإطبلًقو

أٌف مدينة حلب استسلمت : لمو رٞبو اهلل ، ما ذكر أبو شامة ة على حً كمن ا٤بواقف الدالَّ 
فعرؼ أىلها أٌف العقوبة أليمة كالعاقبة كخيمة ، فدخلوا من باب ، لصبلح الدين بعد حصارو طويلو 

ككٌف ،  ىكطلبوا الصلح ، فأجاُّم صبلح الدين ، كعفا كعٌف ككف، يف التفض ل  هكخاطبو ، التذل ل 
 . (ِ)كاستقرل كٌل عثرةو ٥بم كأقا٥با

دة كطلب ماءن، كيف مرضو األخّب الذم مات بعده ٗبدةو قليلةو ، جلس ميسًندان ظهره إىل كسا
شديد الربكدة ، فلم  فطلب تعديلو، فعيرض لو ماءه ، فوجده شديد ا٢برارة ، فاتر  فأيحضر لو ماءه 

 ". سبحاف اهلل ، ال ٲبكن ألحدو تعديل ا٤باء؟: "كمل يقل سول ىذه الكلمات، يغضب 
اء، كقد اشتٌد مٌنا البك، فخرجت أنا كالقاضي الفاضل من عنده : "يقوؿ القاضي ابن شداد

ىذه األخبلؽ الٍب أشرؼ ا٤بسلموف على ميفارقتها ، كاهلل لو أٌف  رٍ صً بٍ أى : كالقاضي الفاضل يقوؿ يل
 . (ّ)"ىذا صدر من بعض الناس كاف قد ضرب بالقدح رأس مىن أحضره

كيذكر ا٤بؤرٍّخوف أف صبلح الدين ارٙبل مع بعض إخوتو كأمرائو إىل الشيخ أيب الطاىر 
فزىبػىرىٮبا الشيخ ، يف أثناء أحد الدركس كاف صبلح الدين يتحٌدث مع أخو لو السلفي لطلب العلم ، ك 

فلم يبدي من صبلح الدين أم  ، ( ٫بن نقرأ ا٢بديث كأنتما تتحٌدثاف؟: )ميعَبضان على حديثهما قائبلن 
 . (ْ)جفاء كإ٭ٌبا قابلو ًٕبلم

                                                

 ٖٗ/  ّ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ُ)
 ِِْ/  ِ-السابق ا٤بصدر (ِ)
 ُْٕ/ِ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب: كانظر،  َّٔ/ْ –خبار الدكلتْب النورية كالصبلحيةأكتاب الركضتْب يف (ّ)
 ِٓ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ْ)
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مو أسقط سهوان كعاء ا٤باء فوقع ا٤ب ككاف ، اء ٝبيعو عليو كيذكر ابن األثّب أف بعض من خدى
، فاعتذر " إف كنت تريد قتلي فعرٍّفِب: "كالسلطاف يف مرضو ، فلم يزد على أف قاؿ للغبلـ، ا٤باء باردان 

كقد حىكىم ىذا ا٤بؤرخ على صبلح الدين بكثرة العفو كالصفح. (ُ)فسكت عنو، إليو 
(ِ). 

ضر لو أحد شيئان ، كريكم أنو طلب مرٌة ا٤باء  كعاكد الطلب يف ٦بلس كاحد ٟبس ، فلم ٰبي
، كمل يينكر على خىدىمىتو التمٌهل يف " يا أصحايب كاهلل قد قتلِب العطش: "فلم ٰبضر ، فقاؿ، مرات 

 .  (ّ)إحضار ا٤باء
، كمقابلة اإلساءة بالغفراف كالصفح ،كالبيعد عن ح ٍّ النفس كالغدر، لمو كسعة صدره كمن حً 

ؿ الدين بن الشهرزكرم كاف يف أياـ نور الدين الزنكي ىو ا٢باكم ما ذكره أبو شامة أٌف القاضي كما
ا٤بتحكٍّم كصبلح الدين إذ ذاؾ يتوىٌل ما يسٌمى بالشحنكية بدمشق ، كالقاضي الشهرزكرم كاف 

، ككاف يف نفس صبلح الدين على القاضي الشيء الكثّب ، إىل أف نقلو اهلل  ييعارضو ٗبخالفة أغراضو
لك كصار القا

ي
ضي أحد قضاة ٩بالكو ، كلكٌن صبلح الدين أجراه على حكمو ، كمل يؤاخذه إىل ا٤ب

ؤرٌخ إىل أٌف صبلح . (ْ)كخاطبو بإحساف ، كمل يزؿ يستفتيو كيأخذ برأيو كيعتد  بفتواه
ي
كييشّب ىذا ا٤ب

الدين كاف يبلغو عن بعض رجاالت نور الدين زنكي أشياء تؤ٤بو، فكاف يواجهها بصدرو رىًحبو كخيليقو 
 .  (ٓ)بو ، كما قدر أحده أف يوقع بينهماعذ

كمن أعبلـ الدكلة األيوبية الذين ييذكركف با٢بلم ا٤بلك : من مظاىر حلم ا٤بلك األفضل-ِ
ٛبٌيز با٢بلم كمل يكن : )، كما قاؿ عنو الذىيب(ٔ)على ذنب فقد كيصف بأنو قٌل أف ييعاقبى ، األفضل 

 . (ٕ) (يف ا٤بلوؾ مثلو
فقد ريكم أنو كاف حليمان فيو  ، كمنهم أيضان ا٤بلك العادؿ: العادؿمن مظاىر حلم ا٤بلك -ّ
 .(ِ)عن العادؿ أنو كاف فيو حلم كأناة "النجـو"، كما يذكر صاحب (ُ)صفح كإيثار

                                                

 ٔٗ/ ُِ –الكامل يف التاريخ  (ُ)
 ِّ/  ُِ –السابق ا٤بصدر  (ِ)
 ٔٗ/ُِ-الكامل يف التاريخ (ّ)
 ِْٔ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  : نظرا (ْ)
  ُُٗ-ُُٖ/  ِ -السابق ا٤بصدر : نظرا (ٓ)
 ُٓٓ/  ْ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب   (ٔ)
 ِٔٗ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٕ)
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من ا٤بلوؾ الذين اتصفوا با٢بلم ، ركم أف بعض الشعراء : من مظاىر حلم ا٤بلك الكامل -ْ
 .   (ّ)، فلم يلتفت إليو ىجاه

كاف ، ك (ْ)مل يقع لو حاؿى غضبو قط كلمة ىىٍجركم أنو ري : مظاىر حلم ا٤بلك الصاٌفمن -ٓ
ع منو مى اهلل ، ما كاف األمر كذا ككذا ، ككاف ال ييسٍ  يا سبحافى : إذا غضب على أحد غلمانو يقوؿ

 .(ٓ)شتيمة
 

 :م العلماءلْ من مظاىر حِ  -ٙ
، (ٔ)حليمان متحمبلن ١بفاء الغرباء اشتهر با٢بلم الشيخ أيب طاىر السلفي ، فقد ركم أنو كاف

فقد ركم أنو ٤با حدثت فتنة يف دمشق بْب ا٢بنابلة كالشافعية ، ، كمنهم أيضان ا٢باف  عبد الغِب 
إف اشتهيت جئنا معك : كمضى إىل بعلبك ، فأقاـ ُّا مدة ، فقاؿ لو أىلها ، ضاؽ صدره رٞبو اهلل 

 . (ٕ)إىل مصرو ال، كتوجَّ : دمشق نؤذم من آذاؾ ، فقاؿ  إىل
كمن العلماء الذين عيرفوا با٢بلم كالتعامل ا٢بسن مع الناس ، كإف كانوا من ا٤بفسدين ، العز 
بن عبد السبلـ ، فقد ركم أنو قصده ٝباعة من ا٤بفسدين كىو يف بيتو، فخاؼ أىلو ، فنزؿ العز 

ككاف مهيبان ، فهابوه ، أىبل بضيوفنا ، كأجلسهم يف مقعدو حسنو ، : إليهم ، كفتح ٥بم الباب ، كقاؿ
 .(ٖ)كتناكلوا الضيافة ، كطلبوا منو الدعاء ، كعصمو اهلل منهم

 
 خلق الوفاء: المطلب الخامس

                                                                                                                                                  

 ُُٔ/  ِِ –السابق ا٤بصدر (ُ)
 ُٕٔ/  ٔ –النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة   (ِ)
 ََِ -السيف ا٤بهند يف سّبة ا٤بلك ا٤بؤيد (ّ)
 ُّٖ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب ( ْ)
 ُّٕ/  ٕ –ز الدرر كجامع الغررػكن  (ٓ)
 ِٓ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٔ)
 َْٔ/  ُِ –السابق ا٤بصدر  (ٕ)
 ِّٓ/  ٖ – الكربل طبقات الشافعية (ٖ)
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): الوفاء خلق عظيم أمرنا اهلل تعاىل بو فقاؿ جل كعز            

        ) (ُ). 

كلقد امتثل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أمر ربو تعاىل ، كٚبٌلق ٖبلق الوفاء، كمىن ييطالع 
السّبة النبوية ٯبد الكثّب من ٭باذج كفائو مع زكجاتو كأقربائو كأصحابو ، كخّب مثاؿ على كفاء الرسوؿ 

 ما: )قالت عنها اهلل يرض عىاًئشىةى  عن كفاؤه ٣بدٯبة رضي اهلل عنها ، فقد ركم: صلى اهلل عليو كسلم
ثً  يػىتػىزىكَّجىًِب  أىفٍ  قبل ىىلىكىتٍ  كىلىقىدٍ - خىًدٯبىةى  على ًغٍرتي  ما اٍمرىأىةو  على ًغٍرتي   كنت ًلمىا -ًسًنْبى  بًثىبلى
 يػيٍهًدم مثيَّ  الشَّاةى  لىيىٍذبىحي  كاف ، كىًإفٍ  قىصىبو  من ا١بٍىنَّةً  يف بًبػىٍيتو  يػيبىشٍّرىىىا أىفٍ  رىب وي  أىمىرىهي  ، كىلىقىدٍ  يىٍذكيريىىا أى٠ٍبىعيوي 
 .(ِ)(منها خيلًَّتهىا يف

مىن يتمٌثل ُّا على جوىر صاحبو  بئكالوفاء كاإلنصاؼ من األخبلؽ اإلسبلمية الراقية الٍب تين
كنفاسة معدنو ، كذلك ألنو يتحقق فيها اإلقرار الدائم بالفضل ، فا٤برء الويٌف معَبؼه غّب جاحد ، 

 . إىل أرباب ا٢بقوؽ حقوقهمأف ييسدم كاإلنصاؼ يقتضي منو 
كلقد قٌلبت ا٤براجع الٍب اعتمدت عليها يف ىذه الرسالة فوجدت شواىد كثّبة لوفاء صبلح 
الدين رٞبو اهلل جديرة بالذكر كالتطبيق ، كلكنِب مل أجد شواىد تدؿ على كفاء بقية ا٤بلوؾ كالعلماء ، 

 .لذا اقتصرت على ذكر ما كجدت
إف بْب أيدينا أمكنة نريد : )ين على الوفاء بالعهد فقد ريكم عنو قولوفقد حرص صبلح الد
زؿ العطاء  ، أخذىا ، كمٌب مل نًف ٗبا نىًعد  .(ّ)(مل يثق بنا أحد، ك٪بي

كيف ىذا الصدد يذكر أبو شامة أف نور الدين زنكي أنشأ ًمنربان عظيمان أبدع يف تزيينو كتركيبو ، 
ٌهز ىذا ا٤بنرب لنى كقد عرىؼ بنور فراستو أٌف فتح بي و يـو الفتح ، كقد بً صٍ ت ا٤بقدس أمره قادـه فكاف ٯبي

كنقل ا٤بنرب إىل موضعو يف  ر نور الدينبقي ىذا ا٤بنرب غّب منصوب حٌب أمر صبلح الدين بالوفاء بنذ
كاف يتشٌوؽ لفتح بيت ا٤بقدس ،   بسّبة ٦باىدو  كىذا ا٣بلق من صبلح الدين كفاءن . (ْ)بيت ا٤بقدس
ر لو ذلك ، فجاء صبلح الدين كحقق النذر النورٌم ، كىذا التحقيق من جانب  مل ييقدٍّ كلكن اهلل

                                                

 سورة األنعاـ   -ُِٓجزء من آية  (ُ)
 ٖٓٔٓ  ، برقم ِِّٕ/  ٓٲباف ، حسن العهد من اإل: األدب ، باب: بكتاركاه البخارم يف   (ِ)
 ُّٕ/  ّ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ّ)
 ُِٗ -، شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  ّْٗ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية    (ْ)
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كىكذا كاف صبلح الدين دائمان حريصان على الوفاء لنور . صبلح الدين ييعٌد اعَبافان منو ألىل الفضل
ظيم حسدان كمل ٱبطر ببالو أف يطمس أثره الع، كاف ييقٌدره كيَبٌحم عليو ف،  الدين زنكي أٲٌبا ًحرص

م رٞبو اهلل باإلساءة لنور الدين  .، كإ٭ٌبا أظهر أمامو كل اعَباؼ بفضلو السابق  كاستعبلءن  كعندما اهت 
، لئلسبلـ كأىلو إال ما ٝبع مشلهم ، كأٌلف كلمتهم  إنا ال نؤثر: "كدكلتو بعد كفاة نور الدين قاؿ

ف بعد الوفاة ، كاحملٌبة إ٭با تظهر آثارىا حف  أصلو كفرعو، فالوفاء إ٭با يكو  كللبيت األتابكي إال ما
كالظانوف يب ظن السوء يف كاد ، كلنا يف الصبلح ، عند تكاثر أطماع العيداة ، كبا١بملة أنا يف كاد 

نك إ، ك٤بن ألقى السبلح  نك قادحإمراد ، ك٤بن ييبعدنا عنو مراد ، كال يقاؿ ٤بن طلب الصلح 
 .(ُ)"جارح

فلما ، كيذكر ا٤بؤرخوف أٌف السلطاف صبلح الدين حاصر قلعة أعزاز ، فقاـك أىلها عٌدة أياـ 
بابنة نور الدين  ئًبل السلطاف ما عرضوا عليو من الًسلم ، كفوجيئس أىلها منها تراسلوا بالصلح ، فقى 

يحاصىرين كىي يف سٌن العاشرة –زنكي تتقٌدـ إليو 
دين با٢بباء فتلٌقاىا صبلح ال -ككانت من ا٤ب

إف أىل أعزاز : "فقالت، ، كسأ٥با عما تريد  ، كمنحها الذىب كا٤باؿ كاإلكراـ نظران ٤بكانة أبيها
، " ٥بم فامنحيها، كىبت البلدة لك أنت : "، فابتسم السلطاف كقاؿ "يريدكهنا دكف سلطاف عليهم

على أف ييرافقها بنفسو ، فأصٌر " أحب أف أذىب إىل حلب جوار أسريت: "فقالت، كسأ٥با عما تريد 
كعاًف ، كإكرامان البنة نور الدين أمر بفك األسرل ٝبيعان . إىل أسوار ا٤بدينة إكرامان لذكرل أبيها 

حاىم ، كفيهم أناس من علٌية القـو ، فانقلبوا يهتفوف ٗبركءتو كذكره ، مث أغدؽ عليهم من ا٥بدايا رٍ جى 
 . (ِ)مل يكونوا يتوقعونو ما

كمن كفائو بنور الدين أف ابن أخي نور الدين كزكج ابنتو كصل إىل حيث مكاف إقامة صبلح 
كصنع لو طعامان ، كأنزلو عنده ، الدين ، فلقيو السلطاف باالحَباـ كالتعظيم ، كاجتمع بو يف خيمتو 

، ة إىل جانبو كطرح لو طرٌاحة مستقلٌ ، ال يقدر عليو غّبه اكقٌدـ لو من من التحف كا٥بدايا م، الئقان 
 . (ّ)عند دخولو وبان أطلسى ثكبسط لو 

                                                

 ُٖٓ -القائد كعصره  -صبلح الدين (ُ)
 َُٕ -صبلح الدين األيويب قاىر العدكاف الصلييب   (ِ)
 ُِّ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية    (ّ)
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كييركل أف السلطاف صبلح الدين ٚبٌلى عن شرقٌي الفرات آلؿ زنكي على الرغم من حقو 
 . (ُ)منو بالبيت النورم ان اعَبافيعٌد الشرعي فيها بتفويض ا٣بليفة العباسي ، كذلك 

ٌب مع أعدائو الذين اختلف كقد أظهر صبلح الدين من خلق الوفاء كاإلنصاؼ الكثّب ح
كاستبدؿ بو دكلةن ألىل السنة ، ، معهم ، فمن ا٤بعركؼ أنو ىو الذم قٌوض العرش العبيدم يف مصر

كيعَبؼ بأيديهم عليو ، يقوؿ رٞبو ، صفهم نٍ فيػي ، كلكنو كاف ييًقٌر بشيء من الفضل ألعدائو العبيديْب 
جٌهز يل يف حصار الفرنج لدمياط  -العبيديْبكىو آخر ا٣بلفاء  –ما رأيت أكـر من العاضد : "اهلل

كتوىٌل ، كمشى يف جنازتو ، كقد جلس رٞبو اهلل يف عزائو  .(ِ)"ألف ألف دينار سول الثياب كغّبىا
 .(ّ)ككٌدعو إىل قربه، كدفنو عند أىلو ، كتكفينو ، و لى سٍ غى 

 
 خلق الورع: المطلب السادس

كدعانا  ، اإلسبلـ عليوخلق نبوم حثنا ، كىو  كترؾ كل ما فيو شبهة ،أخذ ا٢ببلؿ ىو الورع        
نػىهيمىا : )الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم إليو ، قاؿ صلى اهلل عليو كسلم ه كىبػىيػٍ ـى بػىْبٍّ ه كىًإفَّ ا٢بٍىرىا ا٢ٍببلؿى بػىْبٍّ

رىأى ًلًديًنًو كىًعٍرًضًو فىمىٍن اتػَّقىى الش بػيهى  ، كىًثّبه ًمٍن النَّاسً ا  يػىٍعلىميهي  ميٍشتىًبهىاته ال كىمىٍن كىقىعى يف ، اًت اٍستىبػٍ
النيب صلى ، كقد ركم أف (ْ)(الش بػيهىاًت كىقىعى يف ا٢بٍىرىاـً كىالرَّاًعي يػىٍرعىى حىٍوؿى ا٢بًٍمىى ييوًشكي أىٍف يػىٍرتىعى ًفيوً 

 .(ٓ)(ة ألكلتهالوال أٍل أخاؼ أف تكوف من الصدق): ، قاؿ بتمرة يف الطريق اهلل عليو كسلم مرَّ 

 يف كثّب من ا٤بواقف ا١بليلة عند أعبلـ ىذا العصر ملوكان كأمراءى  ىذا ا٣بلق العظيم ك٪بد
  :، كمن ذلك كعلماءى 

 :من مظاىر ورع صالح الدين-ٔ
ن كرع صبلح الدين رٞبو اهلل ، كمن ذلك أنو ٤با سافر لفتح بيت عتذكر كتب التاريخ الكثّب 

، فبُب  كبقيت معو ا٣بزانة، ككاف معو الصفٌي بن قابض ، ا٤بقدس كىٌل دمشق بدر الدين مودكد 
                                                

 ُُٗ-القائد كعصره -صبلح الدين (ُ)
  ٕ/ٔ –ؾ مصر كالقاىرة  النجـو الزاىرة يف ملو  (ِ)
   ّّٔ/ٓ-ا٤بصدر السابق  (ّ)
  ِٓ، برقم  ِٖ/ُ،  لًًديًنوً  اٍستىبػٍرىأى  من فىٍضلً : ، باب ٲبافاإل: كتابيف  ركاه البخارم  (ْ)
بػيهىاتً  من يػيتػىنػىزَّهي  ما: ، باب كتاب البيوعركاه البخارم يف   (ٓ)  َُٓٗ، برقم ِٕٓ/ِ،  الش 
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ظٌنان منو أهنا ستقع من السلطاف ؛ كبالغ يف ٙببّبىا ، كأنفق عليها أمواالن كثّبة ، الصفي للسلطاف داران 
بل كاف ىذا التصر ؼ من ، كما استحسنها ، ما أعارىا طرفان  صبلح الدين عندما عادن لكٗبكاف ، ك 

: كلقد كاف تعليق صبلح الدين على ىذه الدار. و عن الديواف لى زٍ ٝبلة ذنوب الصفيٍّ الٍب أكجبت عى 
دمشق  انا إال للعبادة كالسعي للسعادة ، كما جئنقٍ ما يصنع بالدار مىن يتوقَّع ا٤بوت ، كما خيلً "

 . (ُ)"لنقيم
كاهلل ما  : فأرسل إليو ا٥بدايا فقاؿ، كأرسل صبلح الدين إىل نور الدين البشارة بالفتوحات 

 .(ِ) كاف بنا حاجة إىل ىذا
 

 :من مظاىر ورع الملك العزيز-ٕ

و أنو كاف عفيفان عن األمواؿ ، كقد احتاج يف بعض حركبو عً رى أما ا٤بلك العزيز فمن مظاىر كى 
: ، كلقد قاؿ عنو الذىيب(ّ)فامتنع من أخذ ماؿ الرعية ، كاقَبض ماالن من القاضي الفاضلإىل ا٤باؿ 

 .(ْ) "و عن ا٤باؿ ، فبل أقدر أف أصف حكاياتو يف ذلكتي فَّ كأما عً "

 
 :من مظاىر ورع الملك األشرف-ٖ

، ككاف من أعف الناس كأحسنهم سّبة كمن ا٤بلوؾ الذين اشتهركا بالورع ا٤بلك األشرؼ 
كم أنو كاف ٰبضر ٦بالس الوع  فقد ري ،  ، عفيفان عن احملاـركسريرة ، ال يعرؼ غّب نسائو كسراريو 
 .(ٓ)"ما مددت عيِب إىل حرَل أحد قط، ال أنثى كال ذكر": كيبكي ، ككاف يعتز بورعو ىذا كيقوؿ

،  ىواهنتو أف يصل إىل شهوات نفسو ك مككاف يف كر ٥بذا ا٤بلك الذم يف  ذٍ كشيء نفيس يي 
ده على ىول النفس كشطحاهتا ، كذلك يف كما توعٌ ، كليس ٜبة صارؼ أمامو ، كلكنو موقن باهلل 

اجب مدينة خبلط أنو أخذ حيركل أف عجوزان جاءتو تشتكي من  إذقصة مشهورة ٙبكي كرعو ، 
                                                

-، صبلح الدين ُِٔ–، الفتح القسي يف الفتح القدسي ُُ/ْ –الدكلتْب النورية كالصبلحية باركتاب الركضتْب يف أخ  (ُ)
 ّْٓ-ّّٓ -القائد كعصره 

 ٕٗ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  (ِ)
 ِّٗ/  ُِ –، سّب أعبلـ النببلء  ّٖ/  ّ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب   (ّ)
 ِّٗ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ْ)
 َِٗ -، شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  ُِِ/  ِِ –السابق ا٤بصدر (ٓ)
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، كجاءت ُّا متميٍّزة ٕبسن القواـ كالشكلشابة تريد أف تقابلو ، ال تها، كذكرت أف ابن ابنتها ضيعة
مات أيب كاستوىل على ا٤بدينة : "، فقالت" استَبم: "سفرت عن كجهها ، فقاؿ ٥با األشرؼأك 

كأمر برٌد حقوقها ، ، ، فتأثر األشرؼ بقصتها " ا٢باجب ضيعٍب ذلك بكتمر ، مث أخذا٢باجب 
كأف مدينة خبلط ، ع يف قليب تغّب  الزماف فوق: فقاؿ األشرؼ ؟أال ٙبظى الليلة بك: "فقالت العجوز 
، فقامت " معاذ اهلل ما ىذا من شيمٍب: "، فقلت كٙبتاج ابنٍب أف تقعد ىذه القعدة، ٲبلكها غّبم 

 .(ُ)"صاف اهلل عواقبك: "الشابة باكية تقوؿ
كاف يل : )كٜبة حادثة أخرل ٙبكي كرعو كتغٌلبو على شهوات نفسو ما حكاه عن نفسو فقاؿ

أعز عندم من الولد ، كعمره عشركف عامان قتل غبلمان ، فاستغاث أكلياء ا٤بقتوؿ ، كطلبوا  ٩بلوؾ
، فأبوا ، فسٌلمتو إليهم ، فقتلوه ، ( نعطيكم عشر ديات: )الثأر، فاجتمع عليهم ٩باليكي ، كقالوا

كلو طلبوا ميلكي ًدية دفعتو إليهم ، كلكن خفت اهلل أف أمنعهم حٌقهم لغرض نفسي
(ِ). 

 
 :من مظاىر ورع الملك العادل-ٗ

فقد ركم أنو كاف عفيف الفرج ال ييعرؼ لو نظره إىل غّب ، ك٩بن ٛبٌيز بالورع ا٤بلك العادؿ  
 .(ّ)البلوغ كال ييدخل يف داره غبلـ إال دكفى ، حبلئلو 

كمنهم أيضان ا٤بلك عماد الدين أبو الفتوح عثماف فقد ركم أف رجبلن جاءه يطلب قضاء 
، مع أف " كاهلل ال بعت دماء ا٤بسلمْب كأموا٥بم ٗبلك األرض: "ماؿ ، فامتنع كقاؿ الصعيد مقابل

 .(ْ)خزانتو مل يبق فيها درىم يف ذلك الوقت
 

 :من مظاىر ورع العلماء-٘
 :ورع الحفاظ المقادسة-أ

                                                

، (ىػَْٔ-َّٔ)كفيات   ِٗٔ –، تاريخ اإلسبلـ  ُِْ/ ِِ –، سّب أعبلـ النببلء  ِِّ/  ُٕ-البداية كالنهاية : انظر(ُ)
 ِِٗ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب 

 ِِٗ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  (ِ)
كفيات  ِِٕ-،  تاريخ اإلسبلـ ُٕٔ/  ٔ –،النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة   ُُٔ/  ِِ –عبلـ النببلء سّب أ (ّ)

 (ىػَِٔ – َُٔ)
 ِِ -حسن احملاضرة (ْ)
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كيف أسرة ا٢بيفَّاظ ا٤بقادسة ٭باذج مضيئة عظيمة للورع كالزىد كالعفة ، كيف سّبة كلٍّ كاحد 
 . لة كثّبةأمث
منهم الضياء ا٤بقدسي ٧بمد بن ٧بمد بن عبد العظيم ، فقد ركم أنو راـ بعض الكبار مساعدتو -

 .(ُ)"ال حاجة لنا يف مالو: "ببناء مصنع للماء ، فأّب كقاؿ
عن كرعو أنو حفر مكانا بالصا٢بية لبعض  ىك، ك٩با ٰبي  كمنهم مشس الدين بن كماؿ ا٤بقدسي-

ىذا فتنة ك٥بذا مستحٌقوف لعلنا ": ة ذىبان ، ككانت زكجتو تعينو ، فقاؿ لزكجتوشأنو، فوجد جٌرة ٩بلوء
 .(ِ)و كطٌماه كتركاهتٍ قى ، فوافػى  "ال نعرفهم

فما أعلم أنو أدخل نفسو يف شيء من : )قاؿ عنو الذىيب فقد،  كمنهم أيضان عماد الدين ا٤بقدسي-
 .(ّ)(علمت أنو دخل إىل سلطاف كال كاؿض ٥با ، كال نافس فيها ، كما أمر الدنيا ، كال تعرَّ 

 :ورع ابن عساكر-ب
أبو ا٤بنصور بن عساكر شيخ الشافعية بالشاـ، ا٢باف  كمن األعبلـ الورعْب يف العصر األيويب 

ككقف يصلي كيتضرع كيبكي إىل ، فأّب كرجع إىل بيتو ، أرسل إليو ا٤بلك ا٤بعٌظم ليوليو القضاء 
لئبل يأٜبوا ؛ ز أىلو للسفر ، ككاف يتورع عن ا٤بركر يف ركاؽ ا٢بنابلة هَّ الفجر، كأصٌر على االمتناع كجى 
 .(ْ)هم يبغضوف بِب عساكر الشافعيةبالوقيعة فيو ، كذلك ألف عوامَّ 

كلقد اجتهد خالو القاضي أبو ا٤بعايل ٧بمد بن ٰبٓب القرشي أف ينوب عنو يف ا٢بكم ، 
 . (ٓ)فأّب

طًَّلع أٍل ما ٞبلِب على ، ٤با عزمت على التحديث ": فقاؿ عن نفسوكقد حكى يومان 
ي
كاهلل ا٤ب

كأم  فائدة يف كوٍل أخلفو  ؟مٌب أركم كل ما ٠بعت: "بل قلت، ذلك حب الرئاسة كالتقدـ 
فشرعت يف " مىن أحق  ُّذا منك؟: "فقالوا ، كاستأذنت أعياف شيوخي، فاستخرت اهلل " صحائف؟

 .(ٔ)ذلك
                                                

 (ىػَٓٔ – َْٔ)كفيات  ُِْ –تاريخ اإلسبلـ  (ُ)
 َٓ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس  ( ِ)
 ْٗ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ّ)
 ُٖٖ/  ِ -، سّب أعبلـ النببلء( ىػ َِٔ -َُٔكفيات عاـ )  ََٓ –تاريخ اإلسبلـ  (ْ)
 ْٔٗ/  َِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٓ)
 ٕٔٓ/  َِ –السابق ا٤بصدر  (ٔ)
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أنو كاف إذا أفٌب يف مسألة احَبز فيها احَبازا  ابراىيم بن عبد الواحدالعماد كيذكر الذىيب عن -ج
كما أدخل نفسو يف شيء من أمر ، كال تعٌرؼ بأحد ، ، كما دخل إىل عند سلطاف ككاؿو  شديدان 
 .(ُ)الدنيا

 :ورع القاضي الفاضل-د
زٌه أياـ ا٤بلك العزيز كمن الورعْب البارزين يف ىذا العصر القاضي الفاضل ، فقد ريكم أنو تنػى 

ًلما رأل من اختبلؿ األحواؿ  ا٤بناصب الرفيعة الٍب كاف يتقلَّدىا كاعتزؿ، عن مبلبسة الدكلة ك٨بالطتو 
 .(ِ)برأيو

 :ورع العز بن عبد السالم-ىـ
أما العز بن عبد السبلـ فهو علىمه كبّبه من أعبلـ العصر األيويب الورًعْب ، كيذكركف أف ا٤بلك 

، (ّ) "ىذه اجتماعةه هلل ال أيكدٍّرىا بشيء من الدنيا: "فردَّىا عليو كقاؿ، ق لو ألف دينار األشرؼ أطل
 . (ْ)ٞبار كاحد لى ك٤با أراد ا٣بركج من القاىرة كاف كل متاعو ًٞبٍ 

كلقد اختلف العٌز مع ا٤بلك األشرؼ يف مسألة من مسائل التوحيد ، كأصٌر كل من الشيخ 
و ، فأراد ا٤بلك األشرؼ معاقبة العز ، فأرسل برسالة مع مندكبو للشيخ العز كا٤بلك األشرؼ على رأي

من سعاديت لزكمي لبيٍب ، كتفرغي لعبادة ريب ، كالسعيد من : العز تتضٌمن عزلو عن اإلفتاء ، فقاؿ لو
لـز بيتو ، كبكى على خطيئتو ، كاشتغل بطاعة اهلل تعاىل ، كىذا ىدية من اهلل تعاىل إيل ، أجراىا 

يد السلطاف كىو غضباف ، كأنا ُّا فرحاف ، كاهلل لو كانت عندم خلعة تصلح لك على ىذه على 
الرسالة ا٤بتضمنة ٥بذه البشارة ٣بلعت عليك ، خذ ىذه السجادة صىلٍّ عليها ، فقىًبلها كقٌبلها ، ككدعو 

بو ، ىذا  قولوا يل ما أفعل: فقاؿ ٤بن حضره. كانصرؼ إىل السلطاف ، كذكر لو ما جرل بينو كبينو
 . (ٓ)رجل يرل العقوبة نعمة ، اتركوه ، بيننا كبينو اهلل

 

 :ورع جمال الدين الريغي-و
                                                

 (ىػَِٔ-ُُٔ)كفيات سنة  ُٖٔ –تاريخ اإلسبلـ  (ُ)
 ُِٕ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   (ِ)
 َِْ/  ٖ –طبقات الشافعية الكربل  (ّ)
 ِّٔ/  ٖ –  السابقا٤بصدر  (ْ)
 ِّٔ/  ٖ –السابق ا٤بصدر  (ٓ)
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كمن الورًعْب البارزين قاضي االسكندرية كخطيبها ٝباؿ الدين ٧بمد عبد اهلل بن إبراىيم بن 
دىرو عزؿ  ، مث بعد الريغي ، فقد ركم أنو كيل ا٣بطابة كالقضاء من غّب طلب سعيد ا٤بغريب ا٤بالكي

 (ُ)، كقد بقي يف القضاء أربعْب سنة" دعوٍل أخدـ ريب: "نفسو من ا٣بطابة ، مث ترؾ القضاء كقاؿ
 :الحنبليسيف الدين ورع -ز

فرأيت من : )كمن أعبلـ العصر عبد اهلل بن عمر سيف الدين ا٢بنبلي ، قاؿ مىن سافر معو
 . (ِ) (كرعو كحسن خلقو ما تعجبت منو

 
 :ورع الخبوشاني-ح

الشيخ ا٣ببوشاٍل فقد كصفو أصحابو بأنو كاف كثّب الورع ، سليم الباطن،  الورعْب كمن ىؤالء
 . (ّ)كال أكل من كقف مدرسةو ليقمةن ، قليل ا٤بعرفة بأحواؿ الدنيا ، مل يأخذ درٮبان من ماؿ ا٤بلوؾ 

 
 :ورع النووي-ط

أك طعامان، كال يقبل من  ، ركم أنو كاف ال يتناكؿ من جهة ماالن النوكم من العلماء الورعْب 
 .(ْ)أحد شيئا

 
 : ورع الفقيو الحنبلي محاسن الدين بن عبد الملك الحموي -ي

كاف زاىدان كرعان ، ما نافس يف منصب قط كال دنيا ، كال أكل من كقف ، كال تنٌعم يف 
 .(ٓ)ملبس كال مأكل ، كال زاد على ثوب كعمامة

 
 
 

                                                

 ِّٕ/  ِّ –سّب أعبلـ النببلء  (ُ)
 (ىػَْٔ-ُّٔ)كفيات  َِْ –تاريخ اإلسبلـ  (ِ)
 َِْ/  ْ –كفيات األعياف  (ّ)
 ّٕٗ/  ٖ –شذرات الذىب يف أخبار مىن ذىب   (ْ)
 ٗٗ/  ِ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ٓ)
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 أخالق منوعة: المطلب السابع
 يف الصفحات السابقة لكٌل خلقو أمثلتو من بعض أعبلـ الدكلة ، فإف تقد أفرد تكإذا كن

كعيرفوا ٔبوامع ىذه األخبلؽ العالية ، فكانت ، ا٤بؤرخْب خٌصوا رجاالن ٩بن عاصركا الدكلة األيوبية 
 :ءكمن ىؤال. أخبلقهم نبوية متكاملة ٝبعوا فيها صنوفان عجيبة من ريقي ا٤بسلم ككماالتو

كاف من ٧باسن الدنيا ، مل يكن يف ا٤بلوؾ مثلو،  : )ألفضل ، فقد قاؿ عنو ابن األثّبا٤بلك ا-
 .(ُ)(كاف خٌّبان عادالن فاضبلن كرٲبان 

ا٤بلك العزيز صاحب مصر ، كاف ملكان كرٲبان عادالن رحيمان حسن األخبلؽ شجاعان سريع -
 .(ِ) االنقياد مفرط السخاء ، ككانت الرعية ٙببو كثّبان 

ما أعتقد أف شخصان ٩بن حصل لو من الكماؿ يف : )بن قدامة ا٤بقدسي ، قاؿ عنو اليونيِبا٤بوفق -
العلـو كالصفات ا٢بميدة الٍب ٰبصل ُّا الكماؿ سواه ، كقد رأيت من كـر أخبلقو كحيسن عشرتو 

نيا كعيزكؼ نفسو عن الد ، كنور حلمو ككثرة علمو كغزير فطنتو ككماؿ مركءتو ككثرة حيائو كدكاـ ًبشره
عليو  ئكأىلها كا٤بناصب كأرباُّا ما قد عجز عنو كبار األكلياء ، ككاف ال ييرم ألحدو ضجران ، كرٗبا قيرً 

كىو يتعشى ، ال يكاد يراه أحده إال أحٌبو ، صًحبناه يف الغزاة فما رأينا أكـر منو كال أحسن صحبةن ،  
ىذا الشيخ يقتل خصمو  :كاف ال ييناظر أحدان إال كىو يتبٌسم فسمعت بعض الناس يقوؿ 

كاف نبيبلن ، غزير الفضل ، كرعان، عابدان، عليو النور كالوقار، : )، كما قاؿ عنو الذىيب(ّ)(بتبس مو
 .(ْ)(متواضعان، ذك أناة كحلم ككقار

لذم يعد  موضوعان من موضوعات الدعوة يف العصر اكىكذا ندلف إىل هناية ىذا ا٤ببحث ، 
ٜبارىا ، كقد ٭بت ىذه األخبلؽ يف بيئة حسنة تشجع عليها كتستكثر من األيويب ، كٜبرة يانعة من 

مظاىرىا ، كما ذكرتو غيض من فيض ، كذلك ليس ٗبستغربو من دكلة مَبامية األطراؼ قامت على 
 .إحياء السنة ، كحرصت على تطبيق مفرداهتا ، على الرغم من الظركؼ العصيبة الٍب كانت ٛبر ُّا

  

                                                

 ِٔٗ/  ُِ –بلء ّب أعبلـ النبس (ُ)
 ُْْ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   (ِ)
 ىػ ِٖٔ -َُٔكفيات سنة  ْْٖ –تاريخ اإلسبلـ  (ّ)
 ُٓٔ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ْ)
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 الفصل الثالث

 أصناف الدعاة والمدعويين 
 في عهد الدولة األيوبية
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 تمهيد

بذؿ الدعاة يف عهد الدكلة األيوبية جهودان حثيثة يف ٞبل مشعل الدعوة اإلسبلمية كتقدٲبو 
مشرقان للمدعوين ، غّب عابئْب ٗبا قد يصيبهم من ٨باطر كعقبات يف سبيل نشر ىذه الدعوة ا٤بباركة، 

 . قدكهتم يف ذلك خّب دعاة البشرية رسولنا ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم 
الدعاة يف ىذا العصر ، فلم يقتصر أمر الدعوة على مىن ٞبل العلم  كقد تنوعت أصناؼ

بل مشل ا٤بلوؾ كاألمراء كالوزراء كا٤بستشارين  -كما ىو ا٤بفهـو السائد بْب عامة الناس–الشرعي 
 . كما تنوعت أصناؼ ا٤بدعوين كذلك ، فويجٍّهت الدعوة إىل ا٤بلوؾ كالعامة كاإلفرنج. أيضان 

ألبرز أصناؼ الدعاة الذين كاف ٥بم جهد كاضح يف ٦باؿ الدعوة،   كيف ىذا الفصل سأعرض
 .كما سأعرض ألبرز أصناؼ ا٤بدعوين الذين كيٌجهت ٥بم الدعوة يف العصر األيويب
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 المبحث األول

 أصناف الدعاة في عهد الدولة األيوبية
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 :ثبلثة تصنيفات ىيٲبكننا أف نصنف الدعاة يف ىذا العصر إىل 

 ا٤بلوؾ - أ
 األمراء كالوزراء كا٤بستشاركف - ب

 العلماء     - ت

 

 الملوك: المطلب األول
كاف معظم ملوؾ الدكلة األيوبية يف طليعة الدعاة الذين ضربوا أركع األمثلة يف االلتزاـ بشعائر 

رة العبادات الدين قوالن كعمبلن ، فكانوا القدكة ا٤بثلى الٍب ضربت أركع األمثلة ، فويصفوا بكث
كالطاعات ، كاليد السخٌية ا٤بعطاء يف كجوه ا٣بّب كالرب ، كا٢برص على طلب العلم ، كالنهل من 
موارده األصيلة ، كتشجيع الناس على ذلك ، كالعمل الدؤكب على تطهّب الببلد من كل رجس 

كتوفّب كدنس كخطيئة ، كاإلحساف إىل الرعية ، كالسهر على راحتهم ، كالقياـ ٗبصا٢بهم ، 
كمن أىم ا٤بلوؾ الذين عيرفوا . احتياجاهتم ، كالتطلع لنشر الدعوة ، كتوحيد األمة ، كحرب أعدائها 

 .صبلح الدين ، كالعادؿ ، كالكامل، كا٤بظفر ، كا٤بعظم ، كشّبكوه كغّبىم: بذلك
كقد ٙبٌدثت بالتفصيل عن صور من دعوة ا٤بلوؾ األيوبيْب يف ثنايا ىذا البحث ، كبٌينت 

 . هود ا٢بثيثة الٍب بذلوىا يف كافة ٦باالت الدعوةا١ب
 

 األمراء والوزراء والمستشارون: المطلب الثاني
ٛبٌيز كثّبه من أمراء الدكلة األيوبية ، ككزرائها كمستشارم ا٤بلوؾ األيوبيْب بالصبلح  

ا٤بلك ٰبتاج كاالستقامة، كتقدَل النصح الطيب ألكيل األمر ، كيف ىذا سنده عظيم للملوؾ ؛ ألف 
 .عادةن إىل مىن ييعينو على إدارة شؤكف ميٍلكو ، كما أف لو بطانة قد تقوده إىل ا٣بّب أك إىل الشر 

، فقد كاف إىل جانب جهاده كثّب الصدقات  األمير لؤلؤكمن أبرز األمراء يف الدكلة األيوبية 
 . (ُ)كالنفقات

                                                

 ِٗٔ -ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس( ُ)
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كىن زكجات ا٤بلوؾ كاألمراء كأخواهتم،  ، الخواتينكمن الشخصيات البارزة يف الدكلة األيوبية 
كمن ذكات األقدار يف الدكلة : )كيصف ابن جبّب مشاركتهن يف األمور الدعوية يف الدكلة فيقوؿ

 .(ُ) (األيوبية ا٣بواتْب اللوايت يأمرف ببناء ا٤بساجد كاألربطة كا٤بدارس ، كتيعٌْب ٥با من ما٥با األكقاؼ
من أبرز مستشاريو ، فكاف  بنت معين الدين أنر عصمة الدينككانت زكجة صبلح الدين 

رٞبو اهلل يرجع إليها ، كيستشّبىا يف ما يعرض عليو من ملٌمات األمور ، سواء يف إقامتو أك يف سفره 
، فقد ركم أنو مًرض يف أحد معاركو ، فكاف يستدعي مىن يكتب ٥با يف كل يـو ، فيكتب إليها  

تلك األكقات العصيبة ، فييبعد ما أصابو من ا٢بمل الثقيل ٗبا كتابان طويبلن ، كذلك بسبب ضعفو يف 
 .(ِ) تعطيو تلك الكتابة من راحة يف نفسو

الذم كاف داعيةن ناجحان ميوٌفقان  القاضي الفاضلكمن ا٤بستشارين البارزين يف القصر األيويب 
ة للخّب كالصبلح، كقد بكلٍّ معُب الكلمة ، كٌجو إمكاناتو الواسعة كسلطاتو ا٤بتاحة كأموالو الكثّب 

، يقوؿ عنو (ّ)ٛبٌكن من العلـو الشرعية على يد أبرز مشايخ عصره كالسلفي كابن عساكر كابن فرج
كمل ييبًق عمبلن صا٢بان إال قىدَّمو ، كال عىٍقدى برٍّ إال أبرمو ، فإف صنائعو يف الرٍّقاب، كأكقافو : )الذىيب

سرل ، كأعاف ا٤بالكية كالشافعية يف مدارسهم ، كاأليتاـ متجاكزة ا٢بساب ، كالسيما أكقافو لفكاؾ األ
بالكٌتاب ، كما افتتح السلطاف األقاليم إال بآرائو السديدة ، ككاف مواظبان على أكراد الليل كالصياـ 
كالتبلكة ، دائم التهٌجد ، كييكثر تشييع ا١بنائز ، كعيادة ا٤برضى ، كلو معركؼ يف السر كالعبلنية ، 

، كال ريب أف مستشاران للملك ُّذا الوزف من العمل الصاٌف سيكوف (ْ)(ككىتىب ختمتو حف  القرآف ،
لو بإذف اهلل ثقل كبّب كتأثّب عظيم يف خّب اَّتمع ؛ ألنو من البطانة الصا٢بة الرشيدة الٍب يػيٍنًعم اهلل 

 .ُّا على مىٍن يصطفيو من عباده من ا٤بلوؾ
صليبْب ، كاف من نتائجها كقوع األسرل يف أيدم كعندما اشتٌدت ا٢بركب بْب ا٤بسلمْب كال

. (ٓ)العدك ، فما كاف من القاضي الفاضل إال أف أكقف ريع أراضيو على ٚبليص أسرل ا٤بسلمْب

                                                

 ِٗٔ -ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس (ُ)
 َٗٓ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   :انظر( ِ)
 ّّٗ -سّب أعبلـ النببلء ( ّ)
 ِٗ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس  : ، كنظر ّّٖ/  ُِ –ا٤بصدر السابق ( ْ)
 ِٗٔ -ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس( ٓ)
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ككاف رٞبو اهلل دائم القياـ بواجب الدعوة ، حريصان أشد ا٢برص على األمر با٤بعركؼ كالنهي عن 
صىا٤بنكر ، كالشواىد على ذلك أكثر من أف   .ٙبي

، ككانت لو مكانة  عيسى الهكاريكمن ا٤بستشارين البارزين يف عهد الدكلة األيوبية الفقيو 
عظيمة عند ا٤بلوؾ ، كالسيما صبلح الدين ، كقد اشتيهر بقضاء ا٢بوائج ، فكاف ال يدخل على 

ىذا القائد  ا٤بلوؾ إال كمعو يف يده كعمامتو أكراؽ معامبلت الناس ليعرضها عليو لقضائها ، كقد ٝبع
 .(ُ) بْب العلم كالشجاعة

 
 العلماء: المطلب الثالث

من توفيق اهلل عز كجل أف شىًهد العصر األيويب توافػيرى طائفة من العلماء الدعاة العاملْب الذين  
كاف ٥بم أثره كبّب يف ازدىار شأف الدعوة اإلسبلمية يف ىذا العصر ، كبرز نشاطهم ىذا يف األمر 

كٙبفل كتب ا٤بؤٌرخْب . عن ا٤بنكر ، كالنصح كالتوجيو ، كرعاية علـو الكتاب كالسنة با٤بعركؼ كالنهي 
 .كالَباجم ٗبئات من ىؤالء األعبلـ أصحاب السّبة الطيبة 

، الذم تيركل عنو الكثّب من األخبار يف أمره  الحافظ عبدالغني المقدسي: كمن ىؤالء 
: قلوب ا٤بلوؾ ، حٌب إف ا٤بلك العادؿ كاف يقوؿ عنوبا٤بعركؼ ، كهنيو عن ا٤بنكر ، ككاف لو ىيبة يف 

ٌيل إيٌل أنو سبع"  .(ِ) "ما ًخٍفتي من أحدو كخويف من ىذا ، كإذا دخل علٌي ٱبي
، كقد عاصر ملوؾ أكاخر الدكلة األيوبية ، ككاف يواجههم النووي كمن العلماء البارزين 

إىل مىن كقع يف ا٤بنكر باإلنكار ، كإذا عجز عن ا٤بواجهة كتب الرسائل ، كأرسلها
(ّ). 

عمر محمد بن أحمد بن كمن ىؤالء العلماء العاملْب الذين عاشوا يف ىذا العصر أبو 
الذم عيرؼ بقضاء حوائج الناس ، كال يسمع ٔبهاد إال خرج فيو، كال  قدامة المقدسي الحنبلي
 .(ْ)يسمع حديثان إال كعمل بو

                                                

 (ىػَٗٓ-ُٖٓ)كفيات  ِِٓ –، تاريخ اإلسبلـ  ْٖٗ/  ّ –كفيات األعياف ( ُ)
 كما بعدىا ْْٓ/ ُِ –سّب أعبلـ النببلء :للمزيد من أخبار ا٢باف  انظر  (ِ)
  ُِّ-عبد الغِب الدقر -اإلماـ النوكم : انظر( ّ)
 ٓ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء ( ْ)
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 األشرؼ ا٤بلك زمن ا٤بنكر عن كالنهي با٤بعركؼ ألمركا با٢بق با١بهر عيرفوا الذين العلماء كمن 

 بعض عن يَباجع السلطاف ككاف  ، الحصيري الدين وجمال ، الحاجب بن عمرو أبو :موسى

  .(ُ) كهنيهما ألمرٮبا استجابةن  مواقفو
 كعظو ٦بالس خبلؿ من كذلك ، الجوزي ابن دعوية جهود ٥بم كانت الذين العلماء كمن

 عشرة من أكثر حويل فرأيت يومان  جلست كلقد" :نفسو عن قاؿ كقد ، كاحتسابو كتصانيفو كدركسو

 من أكثر ٦بالسي يف تاب كلقد" :أيضان  كقاؿ  ،(ِ)"عيناه دمعت أك ، قلبو رؽٌ  كقد إال منهم ما ، آالؼ
 .(ّ) "ألف مئة

 ، ٦بلدة ألفي كتبت ىاتْب بأصبعي) :يقوؿ دمج ٠بعت" :ا٤بظفر أبو سبطو عنو قاؿ كقد
 يف بعيد كصيت ، عظيم ح  ذا كاف".... :عنو فقاؿ الذىيب ككصفو ،(ْ)(ألف مئة يدم على كتاب
 .(ٓ) ....."كالكرباء كاألئمة ا٣بلفاء كبعض كالوزراء ا٤بلوؾ ٦بالسو ٰبضر ، الوع 

 كاف فقد ،الحنفي ابراىيم بن اسماعيل الدين شرف القاضي سار األفاضل ىؤالء هنج كعلى

 التمر، نبيذ إباحة منو طلب ا٤بعظم ا٤بلك أف "الدارس" صاحب لرك  فقد ، لو ٠بةن  حق من يراه ٗبا ا١بهر

 ىؤالء أمثاؿ عند فالفتول .(ٔ) شيئان  منو ذلك غٌّب  فما ، التدريس عن ا٤بعظم فعزلو فأّب، ، الرماف كماء
 كاجو مهما بو ٙبتف  الذم كقارىا ٥با ، النبوة نور ىي كإ٭با كشهواهتا، الدنيا متاع إىل طريقان  ليست
  .عنها للتخٌلي دعوة من الفتول صاحب

 ركم فقد ، عساكر ابن ا٢باف  كغّبه مىًلك من ىيبة دكف با٢بق الصادعْب العلماء أكلئك كمن 

، فقد ركم  ابن الحرستانيكمثلو . (ٕ)تصٌرفاتو بعض عليو أنكر ألنو كظائفو منو أخذ ا٤بعٌظم ا٤بلك أف
أنا ما أحكم إال بالشرع ، كإال فأنا ما سألتك القضاء ، فإف شئت : " أنو كاف يقوؿ للملك العادؿ

                                                

 ُِٖ/  ٖ –طبقات الشافعية الكربل ( ُ)
 َْْ -دعوة ا٤بسلمْب للنصارل ( ِ)
 ّٕ -لفتة الكبد إىل نصيحة الولد ( ّ)
 ّٕ -صدر السابق ا٤ب( ْ)
 ّْٖ-ّٓٔ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء : انظر( ٓ)
 َْٓ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس  (  ٔ)
 ُٖٖ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء (  ٕ)
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، ككاف ال يقبل كصية أحد يف أمور الشرع ، حٌب كإف كانت الوصية من عند " فىأىٍبًصٍر غّبم
 . (ُ)طافالسل
، فكاف يأمر كينهى كييغٌّب ما يرل من منكرات  العز بن عبد السالمك٩ٌبن برز يف ىذا اَّاؿ  

بيده دكف خوؼ أك كىجىل
 لومة اهلل سبيل يف يبالوف كال كبذؿ، كعمل جيهد ىؤالء أمثاؿ عند فالدين؛ (ِ)

 .الئم
 ىؤالء كمن ، بارؾا٤ب ا١بهاد صفوؼ من األكؿ الصف يف العصر ىذا علماء من كثّب ككاف

 ٰبمل ككاف ، غزاة فاتتو فما ، كثّبان  يغزك كاف) :بقولو الذىيب عنو ٙبٌدث الذم ، اليونيني الحافظ

 فقد ، المقدسي عمر بن أحمد الحافظ اَّاىدين األفاضل العلماء كمن .(ّ)(بنفسو كالسبلح القوس

 .(ْ)منهم عددان  كقػىتىل ، الفر٪بة قتاؿ يف اشَبؾ
 ما كأدركوا ، هممن العلماء الدعاة على تيسّب أمور الناس يف ٦بتمعهم كمعاشكحرص كثّب 

 الشهود ٗبراكز ييعرؼ ما ينٌظم الخويي الدين شمس القاضي فهذا ، معامبلهتم يف إليو الناس ٰبتاج
 .(ٓ) منهم الشهادة ألخذ العدكؿ بيوت إىل ذىاُّم من الكثّب يعانوف قبلو الناس ككاف ، بالبلد

لتزاـ با٥بدم النبوم كالسمت الصاٌف أعظم كسيلة لبعض دعاة العصر األيويب يف ككاف اال
خدمة دعوهتم ، فكاف الدين عندىم سلوكان حٌيان يتمٌثل يف كياهنم كٌلو ، فكاف ىؤالء قدكة صا٢بة 

الموفق بن َّتمعهم يف تطبيق الدعوة اإلسبلمية يف جوانب ا٢بياة كافة، قاؿ ا٢باف  اليونيِب عن 
ما أعتقد أف شخصان ٩بن رأيتو حصل لو من الكماؿ يف العلـو كالصفات ا٢بميدة : "مة المقدسيقدا

 .(ٔ) "الٍب ٰبصل ُّا الكماؿ سواه ، ٩با قد يعجز عنو كبار األكلياء
 
 

                                                

 َٖ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء (  ُ)
 ُِْ-ُُِ/  ٖ –طبقات الشافعية الكربل (  ِ)
 َُُ/  ِِ -سّب أعبلـ النببلء(  ّ)
 (ىػ َْٔ–ُّٔ)كفيات  ُّٗ –بلـ تاريخ اإلس(  ْ)
 ُِٔ/ِ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ(  ٓ)
 (ىػِٖٔ –َُٔ)كفيات  ْْٖ –تاريخ اإلسبلـ (  ٔ)



164 

 

٩با سبق تظهر لنا صورة مشرقة لدعاة العصر األيويب ، ملوكان كأمراء كمستشارين كعلماء، 
دعوة أبناء ٦بتمعهم ، كمسارعتهم يف تقدَل ما ٲبكنهم من خدمات صورة تعكس مسابقتهم يف 
فكاف نتاج جهودىم ا٢بثيثة صحوة أبناء األمة من غفلتهم ، كتقٌدمان . جليلة يف ىذا اَّاؿ النبوم 

 .ملحوظان ٥بذه األمة يف كافة اَّاالت 
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 المبحث الثاني

 أصناف المدعوين في عهد الدولة األيوبية
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 :ٲبكننا أف نصنف ا٤بدعوين يف ىذا العصر إىل ثبلثة تصنيفات ىي
 ا٤بلوؾ كاألمراء ا٤بسلموف        - أ

 العامة - ب

 أىل الذمة كالصليبيوف - ت

 
 الملوك واألمراء: المطلب األول

سبق أف أشرت إىل ا١بهد الكبّب الذم بذلو ا٤بلوؾ األيوبيوف يف الدعوة إىل اهلل، كمباشرهتم ٥با  
كلقد كاف ىؤالء ا٤بلوؾ أيضان يف صٌف ا٤بدعوين الذين تباشرىم مواع  العلماء كالدعاة ، . بأنفسهم 

يو ، فهم مدعوكف فيستمعوف إليهم ، كيتأثٌركف ُّم يف ٙبسْب سّبهتم، كالعمل ٗبوجب ما يستمعوف إل
لؤلخذ بأىداب الدين ، كالتحٌلي بأخبلقو ، كلطا٤با ذكر ا٤بؤٌرخوف أ٠باء ىؤالء ا٤بلوؾ كاألمراء ، كىم 
بْب يدٌم دعاة العصر ككٌعاظو ، يتأثٌركف ٗبا ٠بعوه ، كيطبقوهنا يف حياهتم خّب تطبيق ،  فكانت 

 . سّبهتم على كفق توجيهاًت مىن كٌجههم 
ذلك ما ذكره ابن ا١بوزم أف صبلح الدين كأكالده كانوا ٰبضركف ٦بلس كمن األمثلة على 

ككاف الظاىر صاحب حلب يستمع يف قصره إىل القاضي ُّاء الدين بن شداد، . (1)ابن ٪با يف الوع 
: ككاف ا٤بلك األ٦بد ٯبلس بْب يدم ا٢باف  اليونيِب ، فيقوؿ لو األ٦بد. (2)كالشريف النيسابورم

 .(3)، فيأمره اليونيِب كينهاه( فعلتي كذا ككذا)
ككاف العلماء يف العصر األيويب ال ييقٌصركف يف دعوة ا٤بلوؾ كاألمراء عندما يبلحظوف كقوعهم  

يف منكر ما ، ككثّبان ما كاف ىؤالء يستجيبوف لدعوة العلماء ، كمن ذلك ما ركم أٌف ا٢باف  اليونيِب 
لك ، كا٣بمور دائرة يف ميلكك كأنت  كيف أدعو: )قاؿ لصاحب دمشق الذم طلب الدعاء منو

،   كما ركم أف ا٤بلك ا٤بعٌظم استمع من احملٌدث شرؼ الدين بن  (4) (تأخذ ا٤بكوس من الفقراء

                                                

 ُٓٓ -سبط ابن ا١بوزم -مرآة الزماف  (ُ)
 ِّٓ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب   (ِ)
 َُّ/  ُٕ –البداية كالنهاية  (ّ)
 (ىػَِٔ-ُُٔ)كفيات  ّّٖ –تاريخ اإلسبلـ  (ْ)
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كما استمع األشرؼ من العٌز ابن عبد السبلـ ، . (1)عركة، فقد كاف من خواص أصحابو يف القصر
 .(2)كطلب منو أف يقرأ عليو تصانيفو 

ٌوين أبناء ا٤بلوؾ الذين كاف آباؤىم ٰبرصوف على تنشئتهم تنشئة سليمة من كمن أصناؼ ا٤بدع
ا٤بعايب ، بريئة من السوء ، فكانوا يفسحوف للمرٌبْب كالعلماء أف يكوف ألبنائهم منهم ح ٌّ من 

كمن ذلك ما ذكره ا٤بقريزم أف صبلح الدين سٌلم ابنو العزيز إىل ا٢باف  صدر الدين . التوجيو كالَببية 
ككاف صبلح الدين إذا ٠بع حديثان من شيخ ذم ركاية عالية أ٠بعها  .(3)اَّاكر ليكوف ميعىلٍّمان لو بن

، كيف ذلك تنبيو منو ألبنائو (ْ)أكالده ك٩باليكو ، ككاف يأمرىم با١بلوس عند ٠باع ا٢بديث إجبلالن لو
الفقيو أيب ا٤بعايل  كقد طلب صبلح الدين من.  الحَباـ ىذا الًعٍلم الرفيع كاإلعبلء من شأنو 

النيسابورم بأف ٯبمع لو عقيدةن فيها كل ما ٰبتاج إليو يف أمور دينو ، كحٌفظها أكالده الصغار حٌب 
 .كال بٌد أف يكوف ما صنعو الفقيو مناسبان ٤برحلة الطفولة .(ٓ)تَبٌسخ يف أذىاهنم من الصغر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 ِٖ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ُ)
 ِّٖ/  ٖ –طبقات الشافعية الكربل  (ِ)
 َٕ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  (ّ)
 ٗ/  ٔ –، النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة   ٖ –النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  (ْ)
 ُٔٗ،  ُٓٗ/  ٓ  -كفيات األعياف  (ٓ)
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 العاّمة: المطلب الثاني
ككاف . طبقاهتم كمناز٥بم ٗبتابعة علماء العصر ، كحضركا ٦بالسهم  اىتٌم العامة على ٨بتلف 

من ٧باسن ىذا العصر إقباؿ العامة على العلماء يتزٌكدكف منهم ، كيستمعوف إىل توجيههم ، فشهد 
ىذا العصر ازدىاران كبّبان يف ٦بالس الوع  كالعلم ، كذلك ناشئ من شيوع ىذه اَّالس ، كاالرتقاء 

كمن تلك اَّالس ٦بلس ا٢باف  عبد الغِب ا٤بقدسي ، فقد  . صص أىل الدعوة كالعلم ُّا ، كتنوٌع ٚب
كاف ٯبتمع حولو خلقه كثّبه ، ككاف ييبكي العاٌمة الذين كانوا يتأثركف بتوجيهاتو ، كمىن حضر عنده 

 . (ُ)مرٌة ال يكاد يَبكو
بو ؛ نتيجة شيوع الركح ك٭با لدل عامة ا١بند ا٤بسلمْب شعور بإنكار ا٤بنكر الذم يتسامعوف 

اإلسبلمية ، يف صفوؼ ىؤالء ا١بند الذين كانوا يَبٌبوف يف ثكناهتم تربية سليمة ، فقد ركل العماد 
امرأة إفر٪بية شابة من أجل أف يزٍل ُّن ا١بند ، كتسامع ( ََّ)الكاتب أف مراكب اإلفرنج دفعت 

كذكر الذىيب . (ِ)بَبؾ النخوة كا٢بمية؟جند ا٤بسلمْب بذلك ، كعجبوا كيف يتعٌبد ىؤالء الصليبيوف 
، كقد كيًصف ٩باليكو (ّ)أف عامة جند صبلح الدين كانوا يتشٌبهوف بو ، كيتسابقوف إىل ا٤بعركؼ

 . (ْ)كأجناده بأهنم أعٌف من الزٌىاد كالعٌباد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 ّْْ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ُ)
 ّْٕ -الفتح القسي يف الفتح القدسي (ِ)
 ِِٖ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ّ)
 ٗٓٔ -يف الفتح القدسي  الفتح القٌسي (ْ)
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 أىل الذّمة والصليبيون: المطلب الثالث
معاملة حسنة ، فأحسنوا إليهم ، كرفقوا ُّم ، ناؿ أىل الذمة يف العصر األيويب من ا٤بلوؾ  

كىم بذلك ينطلقوف من توجيهات الدين ا٢بنيف الذم أكصى باحَباـ العهود كا٤بواثيق ، كمن األمثلة 
على تلك ا٤بعاملة ما ركم أف صبلح الدين أخذ ا١بزية من البالغْب منهم دكف النساء كالرىباف كالعبيد 

إهنم مل : )ك٤بٌا قيل للسلطاف. (ُ)ككانت تيدفع حسب قدرة األشخاص كاَّانْب كالشيوخ كالفقراء ، 
فا٤بسألة . (ِ) (٫بن ٪بزيهم على ظاىر األماف ، كنيغريهم ٗبحاسن اإلسبلـ: )أجاُّم( ٰبفظوا العهد

ليست جباية األمواؿ من ىذه الفئات ، كإ٭با ىي دعوة إىل الدخوؿ يف اإلسبلـ ، كُّذه ا٤بعاملة 
 .كي الببلد منهم أف يتشجعوا على اعتناؽ اإلسبلـ ا٢بسنة يأمل مىلً 

كقد قىًبل السلطاف كساطة الفقيو عيسى ا٥بكارم بالنسبة للنصارل الساكنْب بالقدس ، كذلك 
رىجوا ٤بٌا بذلوا ا١بزية ليسكنوا كال ييزعجوا ، كييؤٌمنوا كال ٱبي
، فاستجاب السلطاف لطلب الفقيو كحقق (ّ) 

 .ا٤بقدسيوفما يطلبو ىؤالء النصارل 
كلىًقي أحبار الفر٪بة من األيوبيْب العدؿ كالتسامح ، على الرغم من أف ىؤالء قد يكونوف من  

الذين شٌجعوا ا١بند الصليبْب على ٧باربة ا٤بسلمْب ، فقد ركم أف صبلح الدين ٠بح للبطريرؾ أف 
ة السلطاف أف يأخذ من ٱبرج من ا٤بناطق الٍب حررىا ا٤بسلموف كمعو أموالو ، ك٤بٌا اقَبح بعض حاشي

كتلك .(ْ)، كمل يأخذ منو إال عشرة دنانّب كسائر األفراد( ال أغدر بو: )البطريرؾ أموالو رفض قائبلن 
أف يستويل  -كىو يف موقع القوة–أخبلؽ الداعية الذم ىو القدكة يف كل تصرفاتو ، ككاف يف ميٍكنًتو 

صاٌفو مثل صبلح الدين أف يغًدر بأحدو ، كائنان  على أموالو ، كلكن الغُب غُب النفس ، كما كاف ٤بلكو 
 .من كاف

كتتجٌلى رٞبة السلطاف األيويب باألسرل من فئة كبار السن عندما رأل من بْب أسرل ا٢برب  
، فرٌؽ لو ، (خرجتي ألظفر با٢بج إىل كنيسة القيامة: )شيخان ىرًمان ، فسألو عن سبب خركجو ، فقاؿ

  .(ٓ)كأعاده إىل ببلده على فرس
                                                

 ّٖٕ -األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة   (ُ)
 َُْ/  ّ –نورية كالصبلحية  كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب ال  (ِ)
 َِْ/  ّ –ا٤بصدر السابق   (ّ)
 ُٗٔ -ا٢بركب الصليبية   (ْ)
 َْٕ -الفتح القٌسي يف الفتح القدسي (ٓ)
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كأما احملاربوف من الصليبيْب الذين يقعوف يف أسر ا٤بسلمْب فكاف السلطاف يعرض عليهم  
اإلسبلـ ، ككاف من نتيجة ذلك أف أسلم منهم آحاده حسين إسبلمهم ، كتأٌكد للناس التزامهم
(ُ). 

كيبدك أف عناصر من اإلفرنج كانوا يدخلوف يف اإلسبلـ ، كلكنهم ال يتجٌرؤكف على إعبلف  
؛ خوفان من بطش قومهم ، فكانوا يكتموف إٲباهنم ، حٌب إذا سنحت ٥بم الفرصة كانوا يهربوف  ذلك

إىل صٌف ا٤بسلمْب ، كقد ذكر العماد الكاتب طرفان من ذلك ، كذكر أف السلطاف كاف ييكـر 
 .(ِ)ًكفادهتم

الصليبيْب  كلقد كاف من نتائج تأليف القلوب كا٤بعاملة ا٢بسنة الٍب أظهرىا األيوبيوف لطوائف
أف دخل بعضهم يف اإلسبلـ ، ك٩با ييركل يف ذلك ما ذكره أبو شامة أف خلقان عظيمان من اإلفرنج 
استأمنوا ا٤بسلمْب ، كاتفقوا معهم على خوض البحر يف مراكب يستعّبكهنا من ا٤بسلمْب ، كما 

بوه من بضاعة كفضة فلٌما غنموا أحضركا ما كس. يغنمونو من ٝباعتهم ييقٌسم بينهم كبْب ا٤بسلمْب 
فلٌما أيكرموا ُّذه . بْب يدم السلطاف ؛ ليقٌسمها حسب االتفاؽ ، فأعطاىم السلطاف كٌل ما غنموه 

ا٤بكريمة أثنوا عليو ، كأسلم شطر منهم ، كذلك بفضل اهلل مث بفضل ا٤بعاملة ا٢بسنة الٍب عاملهم ُّا 
 .(ّ)السلطاف

دات الصليبيْب ، حرص ا٤بلوؾ األيوبيوف على ككاف من ا٤بدعوين إىل اإلسبلـ طائفة من قيا
كمن األمثلة على ذلك . عرض اإلسبلـ عليهم ، كميداراهتم ، كتأليف قلوُّم ؛ ترغيبان ٥بم يف اإلسبلـ 

أف صبلح الدين استقبل القائد الصلييب صاحب صيدا بالناصرة كاحَبمو كأكرمو ، كأكل معو الطعاـ، 
 .(ْ)اعتناقو ، كذكر لو طرفان من ٧باسن الدين مث عرىض عليو اإلسبلـ ، كحٌثو على

كما ركم أف صبلح الدين كاف كلما كفد عليو أحد من رؤساء النصارل للزيارة يف القدس يف  
ىػ أكاله غاية اإلكراـ كاإلحساف ، كأراه صفحان ٝبيبلن ؛ تأليفان لو ، كرغبةن يف أف ٖٖٓرمضاف سنة 

 .(ٓ)يدخل يف قلبو شيء من اإلٲباف

                                                

 َِٗ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية    (ُ)
 ّْٗ -الفتح القٌسي يف الفتح القدسي (ِ)
 ِّٔ/ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية    (ّ)
 ِّ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  (ْ)
 ْٔٔ/  ُٔ –البداية كالنهاية  (ٓ)
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عامل ا٤بلوؾ األيوبيوف األسرل من فئة ا٤بلوؾ معاملة حسنة كأكرموىم ، فقد ركم أنو كلقد 
جيء با٤بلوؾ الصليبيْب األسرل بعد معركة حٌطْب إىل السلطاف ، كمعهم الصليب ، فرٌحب السلطاف 

. (ُ)ُّم ، كاختار كبّبىم ، كأجلسو عن ٲبينو ، ك٤بٌا رآه يلهث عطشان أمر لو بقدح من ماء ثلج فشربو
كمن ىذا الباب ما كتبو صبلح الدين إىل ملك بيت ا٤بقدس الصلييب يعٌزيو بوفاة كالده ، كقد يكوف 
من أىدافو البعيدة تأليف قلبو ، كقد يكوف رغبة منو أف ٰبَـب ىذا ا٤بلك ما بينو كبْب ا٤بسلمْب من 

 . (ِ)مواثيق
٠بع عن اختبلؼ بْب ًفرؽ ىػ حدث أف ُّٔك٩ٌبن عيِب ُّذا ا١بانب ا٤بلك الكامل ففي سنة 

 .(ّ)الصليبيْب من أجل تنصيب أمّب عليهم ، فأمر بتطييب قلوُّم
كىكذا فإف ىاجس تأليف قلوب الصليبيْب ، كإظهار ٧باسن اإلٲباف كاف ىاجسان دائمان لدل 

 .ا٤بلوؾ األيوبيْب طمعان يف جذُّم إىل اإلسبلـ
اف قد بىدىر منو ما ييسيء لئلسبلـ كلكن السلطاف كاف يستثِب من ا٤بعاملة ا٢بسنة مىن ك

كا٤بسلمْب إساءة شديدة ، كما حدث مع صاحب الكرؾ الصلييب أرناط ، فقد ريكم أنٌو غدر العهد 
، كتعٌرض للحٌجاج كآذاىم ، كاستخٌف بالنيب صلى اهلل عليو كسلم ، كجهر بالعداكة لئلسبلـ ، 

كقع باألسر إثر معركة حطْب، فعىرىض عليو  فتعٌهد صبلح الدين بقتلو إف كقع بْب يديو ، كحىدىث أف
ككاف إىل جانب أرناط ىذا . (ْ)صبلح الدين اإلسبلـ ، فأّب، فأمر بقتلو بعد أف عٌدد عليو ذنوبو

أحد ملوؾ اإلفرنج، كقد شىًهد مصرع زميلو ، كمل يشك أف السلطاف سييثٌِب بو، كلكٌن السلطاف 
. (ٓ) (دة ا٤بلوؾ أف يقتلوا ا٤بلوؾ ، أٌما ىذا فقد جاكز حٌدهمل ٍ٘بًر عا: )استحضره ، كطٌيب قلبو ، كقاؿ

فبل تزًر كازرة ًكزر أخرل عند ىذا ا٤بلك الصاٌف ، فقد نٌفذ الًقصاص يف ا٤بلك األكؿ نتيجة غدره . (ٓ)
غدره كاستخفافو بالنيٌب صلى اهلل عليو كسلم ، أما ا٤بلك الثاٍل فلم يػىٍثبيت عند صبلح الدين أنو فعل 

 .جو بشيء شيئان ، فلم ييزع
 

                                                

 ُُِ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب   (ُ)
 ُِٓ -صبلح الدين األيويب قاىر العدكاف الصلييب   (ِ)
 ُْٖ/  ُ –ؾالسلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلو  (ّ)
 َُِ-،شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوبِٔٗ/ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية(ْ)
 ِٕٗ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية    (ٓ)
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كُّذا يتبٌْب لنا ٔببلء ما بذلو دعاة ىذه الدكلة ا٤بباركة من جهد عظيم يف تقدَل الدعوة 
اإلسبلمية للمدعوين ، سواء كانوا من فئة ا٤بلوؾ ، أك من عامة الناس ، أك من أىل الذمة 

٤با يتلٌقونو من  كالصليبيْب، كما يتبْب لنا تفاعل أصناؼ ا٤بدعوين مع ىؤالء الدعاة ، كمدل ٛبثٌلهم
 .توجيهات كنصائح
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 الفصل الرابع
وسائل الدعوة وأساليبها وميادينها 

 في عهد الدولة األيوبية
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 المبحث األول
 وسائل الدعوة في عهد الدولة األيوبية
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 تمهيد
ٗببادئها ، كحٌثهم على اتباعها؛ ٙبتاج الدعوة اإلسبلمية إىل كسائل لتبليغها للناس ، كتعريفهم 

لذا فإف الداعية ا٢بريص على ٪باح دعوتو ٰبرص على استخداـ أفضل الوسائل كأنسبها كينوعها ، 
 .سواء ا٤بادية منها أك ا٤بعنوية

كالوسائل ا٤بعنوية ىي ٝبيع ما ييعْب الداعية على دعوتو من أمور قلبية أك فكرية ، كذلك        
كالصفات ا٢بميدة كاألخبلؽ الكرٲبة كالتخطيط ، كما إىل ذلك من أمور الٙبيىٌس كال تيلمس ، كإ٭با 

أك ملموسة ، كذلك  أما الوسائل ا٤بادية فهي ٝبيع ما ييعْب الداعية من أمور ٧بسوسة  .تيعرؼ بآثارىا
 .(ُ)كالقوؿ كا٢بركة كاألدكات كاألعماؿ

كرسوؿي اهلل صلى اهلل عليو كسلم أمثلي قيٍدكة ييقتدل ُّا يف اَّاالت الدعوية كافة ، كمن أبرزىا 
استخدامو للوسائل ا٤بعنوية ، فقد كاف عليو الصبلة كالسبلـ قٌمة يف عظيم ا٤بكاـر ك٠بٌو األخبلؽ ، 

: )ذلك مىٍدح اهلل تعاىل لو يف قولوكأعظم شهادة على        )(ِ). 
كمن أبرز األمثلة على ذلك . كما حرص عليو الصبلة كالسبلـ على استخداـ الوسائل ا٤بادية

 اآليىةي  ىذه نػىزىلىتٍ  لىمَّا: )قاؿ عنو اهلل رضي عىًلىٍّ  استخدامو كسيلة الدعوة إىل الطعاـ ، فقد ركم عن
،  ثىبلىثيوفى  ، فىاٍجتىمىعى  بػىٍيًتوً  أىٍىلً  من  كسلم عليو اهلل صلى النيب ، ٝبىىعى (ّ)(األىقٍػرىًبْبى  عىًشّبىتىكى  كىأىٍنًذرٍ )

 من خليفٍب كىيىكيوفي  ا١بٍىنَّةً  يف معي كىيىكيوفي  كمواعيدم ديِب عِب يىٍضمىني  من :٥بم كىشىرًبيوا ، فقاؿ فىأىكىليوا
ري  قاؿ مثيَّ  قاؿ ُّذا يػىقيوـي  من ٕبىٍران  كيٍنتى  أنت اللَّوً  رىسيوؿى  يا:-سىمًٍّو الراكميي  مل- رىجيله  فقاؿ أىلي  اآلخى
أنا ، فجمع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : عنو اهلل رضي علي فقاؿ بػىٍيًتوً  أىٍىلً  على ذلك فػىعىرىضى  قاؿ

كمن . (ْ)(اإلسبلميكسلم أىل بيتو ، فاجتمع ثبلثوف ، فأكلوا كشربوا ، مث عرض عليهم الدين 
، إىل غّب ذلك من كسائل (ٓ)األمثلة أيضان استخدامو لوسيلة زيارة الناس يف أسواقهم ، كيف أياـ ا٢بج

 .دعوية نبوية

                                                

 ِّٖ -ا٤بدخل إىل علم الدعوة (ُ)
 سورة القلم – ْآية  (ِ)
 سورة الشعراء – ُِْآية  (ّ)
 . إسناده حسن: ، قاؿ الشيخ أٞبد شاكر َُّٗٓ، برقم   ُٓٔ/ِ –ركاه أٞبد يف مسنده  (ْ)
 ُِْ-مهدم رزؽ اهلل أٞبد –يف ضوء ا٤بصادر األصلية  سّبة النبويةال: انظر (ٓ)
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كيف العصر األيويب استخدـ الدعاة عددان من الوسائل يف الدعوة إىل اهلل ، كاف ٥با أثر طيب 
 .الدعوة يف الدكلة اإلسبلميةيف ا٤بدعوين ، ككاف ٥با نتائج باىرة على مسّبة 

كقبل التحدث عن كسائل الدعوة يف العصر األيويب سأتطرؽ إىل تعريف العلماء للوسيلة يف 
 .اللغة كاالصطبلح

 
 :تعريف الوسائل في اللغة واالصطالح

 .ٝبع كسيلة : الوسائل لغةن 
اهلل كسيلةن إذا عىًملى عمبلن تقٌرب الوسيلة ىي ا٤بنزلة كالدرجة كالقربة ، كٌسل فبلف إىل : قاؿ ابن منظور

كٌسل فبلف إىل ربو كسيلة، كتوٌسل : الوسيلة ما ييتقٌرب بو إىل الغّب ، يقاؿ: كقاؿ ا١بوىرم. (ُ) بو إليو
 .(ِ)إليو بوسيلة ، أم تقٌرب إليو بعمل

 :اصطبلحان  الوسيلة
 :القوالف ىذاف قواؿاأل ىذه أبرز كلعل ، اصطبلحان  الوسيلة معُب يف الباحثْب أقواؿ تعٌددت 

 .(ّ) "مثمر نافع ٫بو على اهلل اىل الدعوة تبليغ على الداعي بو يستعْب ما  ىي"
 ( ْ)" مادية أك معنوية أمور من  الدعوة مناىج تطبيق إىل الداعية بو يتوٌصل ما ىي" :كقيل

 :كيف ىذا ا٤ببحث سأٙبٌدث عن تلك الوسائل من خبلؿ الفقرات التالية
 

 الرسائل كالرسل  -ُ

 ا٤بناظرة -ِ

 ا٣بطابة -ّ

 ا١بهاد -ْ

 
                                                

 ِْٕ/  ُُ  -" كسل"مادة  –لساف العرب  (ُ)
 ُُْٖ/  ٓ –" كسل"مادة  -أٞبد عبد الغفور عطار  :ٙبقيق -ا١بوىرم  –الصحاح  (ِ)
 ْْٕ -أصوؿ الدعوة  (ّ)
 ِِٖ -ا٤بدخل إىل علم الدعوة  (ْ)
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 الرسائل والرسل:المطلب األول
 

الرسائل من الوسائل ا٥بامة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل ؛ لذا استخدمها بعض دعاة الدكلة 
 :كسأٙبدث عن ىذه الوسيلة من خبلؿ العناصر التالية. األيوبية 
 أٮبية كسيلة الرسائل كالرسل -ُ

 رسائل ا٢بٌكاـ -ِ

 رسائل العلماء -ّ

 الرسل -ْ

 

   أىمية وسيلة الرسائل والرسل: أوالً 
تعٌد كسيلة إرساؿ الرسل كالرسائل من الوسائل ا٥بامة يف ٦باؿ الدعوة إىل اهلل تعاىل ، كأبرز 

يف دعوتو عليو الصبلة كالسبلـ  دليل على ذلك استعماؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ٥با ، فالناظر
كتابتها إحدل الوسائل األساسية لدعوتو ، كال سيما للملوؾ البعيدين ، بغرض ٯبد أنو جعل الرسالة ك 

 .دعوهتم إىل دين اهلل كإببلغهم شرعو القوَل
كا٤بتأمل يف رسائل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الدعوية يستنبط منها ا٤بنهج األصيل 

أٮبية استخداـ ىذه الوسيلة يف  للرسائل الدعوية ، كيستقي منها العرب البليغة ، ٩با يعكس للداعية
 .الدعوة إىل اهلل تعاىل

ككتب السّبة النبوية تضمنت طائفة كبّبة من الرسائل الٍب بعث ُّا النيب صلى اهلل عليو 
كسلم إىل ا٤بلوؾ مع رسلو من الصحابة الكراـ رضواف اهلل عليهم، كذلك ُّدؼ دعوهتم إىل دين اهلل 

: )اهلل تعاىلكتبليغهم رسالتو ، استجابة ألمر                    

                           

    )(ُ). 

                                                

 سورة ا٤بائدة   - ٕٔآية (ُ)
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إرساؿ الرسل إىل مىن عـز على تبليغو ، ككاف كقد شرع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يف 
كاختار ،   كتب إىل ا٤بلوؾ يدعوىم إىل اإلسبلـىؤالء ٰبملوف الرسائل منو صلى اهلل عليو كسلم ، ف

 .ةرسبلن من أصحابو ٥بم معرفة كخرب ٥بذه ا٤بهٌمة ا١بليلة 
 اهلل صلىبعث رسوؿ اللًَّو ): -كما يقوؿ ٧بققو–كيف مصنف ابن أيب شيبة بإسناد حسن 

رجبلن إىل كسرل ، كرجبلن إىل قيصر ، كرجبلن إىل ا٤بقوقس، : كسلم أربعة نفر إىل أربعة كجوه عليو
كبعث عمرك بن أمية إىل النجاشي ، فأصبح كٌل رجل منهم يتكلم بلساف القـو الذين بيعث 

 .(ُ)(إليهم
رضي اهلل عنو  ما ركم عن أنس: ك٩با جاء يف كتب السنة عن رسائلو صلى اهلل عليو كسلم

 يىٍدعيوىيمٍ  جىبَّارو  كىًإىلى كل النَّجىاًشيٍّ  كىًإىلى  قػىٍيصىرى  كىًإىلى  ًكٍسرىل إىل كسلم كىتىبى  عليو اهلل اللًَّو صلى نىيبَّ  أىفَّ 
 .(ِ) (كسلم عليو اهلل صلى النيب عليو صلى الذم بًالنَّجىاًشيٍّ  كىلىٍيسى  تػىعىاىلى  اللَّوً  إىل

الدكلة األيوبية ىذه الوسيلة ألغراض ٨بتلفة ، لكنها كانت ٚبدـ كقد استخدـ بعض دعاة 
فكرةن كاحدةن ، كىي دعوة الناس إىل اإلسبلـ ، كٛبيز عدد منهم بالببلغة كالفصاحة ، كنتج عن 

 .إرساؿ الرسل ، كبعث الرسائل نتائج دعوية طيبة
 

  :رسائل الحّكام: ثانياً 
ر ا٤بلوؾ األيويْب اىتمامان بإرساؿ الرسائل ، ككاف كاف السلطاف صبلح الدين رٞبو اهلل من أكث

 :يهدؼ من رسائلو أغراضان دعويةن ٨بتلفةن ، ٲبكن إٝبا٥با يف ما يلي
 :رسائلو في الحث على الجهاد -ٔ

من ا٤بعركؼ أف السلطاف صبلح الدين كاف زمن حكمو مشغوالن با١بهاد ، كما يستلزمو من النفّب     
 .كا٢بث عليو ، فتأيت كسيلة الرسالة خّب تعبّب عن مقصوده 

إٌف اهلل ٤بٌا مٌكن لنا يف األرض ، ككٌفقنا يف إعزاز : )كقد جاء يف أحد كتبو لواؿ من كالتو
فنيوضٍّح سبيلو ، كنيقبل على ا٢بق، كإظهاره ألداء الفرض ، رأينا أف نقٌدـ فرض ا١بهاد يف سبيل اهلل ، 

                                                

 ّّٖٕٕ، برقم  ِْٖ/َِ،  ُِمصنف ابن أيب شيبة ، كتاب ا٤بغازم ، باب  (ُ)
 ، ىل ملوؾ الكفار يدعوىمكتب النيب صلى اهلل عليو كسلم إ: باب، ا١بهاد كالسّب  :كتابركاه مسلم يف   (ِ)
  ْْٔٓ، برقم   َٗ/ُِ 
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دائو ، ك٪بمع كلمتهم يف أعداء الدين ، كننصر قبيلو ، كندعو أكلياء اهلل من ببلد اإلسبلـ إىل غزك أع
رفع كلمتو العليا يف أرضو على استنػزاؿ نصره من ٠بائو ، فمن ساعدنا على أداء ىذه الفريضة ، 
ح الوسيلة ، كمن أخلد إىل  كاقتناء ىذه الفضيلة ٰبظى من عوارفنا ا١بزيلة ٕبيسن الصنيعة ، ك٪بي

دنياه ، فإف تاب كرجع قبلناه ، كإف األرض، كاتٌبع ىواه ، كأعرض عن حق دينو باإلقباؿ على باطل 
 .(ُ)(أصر على غوايتو أزلنا يده كعزلناه

كال يسٌرنا أف ينقضي العمير يف قتاؿ غّب : )كيف كتاب آخر للسلطاف أرسلو ألخيو يف اليمن
الكافر ، كنزاؿ غّب الكفء ا٤بناظر ، فإ٭با ىي سفرة قاصدة ، كزجرة كاحدة ، فإذا ىو قد بٌيض 

 .(ِ)(كالذًكر الصحيفة كالوجو

كقد دعا السلطاف صبلح الدين أخاه سيف اإلسبلـ باليمن ليشاركو يف ا١بهاد ضٌد 
الصليبيْب، لكنو لؤلسف اعتذر ، فأرسل إليو صبلح الدين رسالة كٌدية ، بأسلوب بليغ راؽو ، يلتمس 

غّب مباشر إىل فيها العذر لو لعدـ ا٢بضور ، كييطمئنو فيها على مكانتو عنده ، مٌلمحان لو بأسلوب 
ا٤بوىل على حسب اختياره ، كإف : )أٮبية ا١بهاد ، كالدعوة إىل ا٣بركج لو ، كقد جاء يف تلك الرسالة

سار فمثلو مىن سار كسٌر ، كقاد ا١بيش ، كجٌر ، كنفع الويٌل ، كضٌر العدك الذم أضٌر ، كإف أقاـ 
رأم الذم رٌدده، فبل يكن يف فالعذر الذم أقعده ، كإشفاؽ السلطاف الذم رٌده عن كجهو ، كال

صدره من األمرين حىرىج  ، فمكانو مكانو من القلب ، ككيٌده كيٌده ، كلو من اللساف ٞبده ، كىو 
سيف اإلسبلـ إف ضربو ٕبٌده أك ًصْب يف ًغمده ، كال زاؿ ا٤بوىل مينوٍّىان با٠بو، كميرفٍّهان يف جسمو ، 

ٌردان سيف عزمو ، كسعيدان ٕبكم التوفيق   .(ّ)(، فبل خرج التوفيق عن حكموك٦بي
كاستمر صبلح الدين بإرساؿ الرسائل ألخيو سيف اإلسبلـ يف اليمن لتشجيعو ضمنيان على 

كأما : )ا١بهاد يف سبيل اهلل تعاىل ، فأرسل لو رسالة يػيبىشٍّره فيها بفتح كوكب كصفد ، كقد جاء فيو
أف ييثبٍّت قلوبنا إذ كانت تزيغ قلوب فريق ، ٫بن فباهلل ندفع ما نطيق كما ال نطيق ، كإليو نرغب يف 

ك٫بن اآلف نستجذب أخانا ، كندعوه إىل مىالىو ديعينا ، كنػيؤىمٍّل من اهلل أف ينصرنا دنيا كدينا، كأف ٲبٌدنا 
بنفسو سريعان ، كبعسكره ٝبيعان ، كبذيخره الذم كاف ٤بثلو ٦بموعان ، كأف يلبٍّها دعوة ، إما أف ييطيع ُّا 

                                                

 ِِِ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ُ)
 ٕٓ/  ْ –ا٤بصدر السابق ( ِ)
 ٕٓ/  ْ –ا٤بصدر السابق (ّ)
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ا دعوتو ، كإمَّا أف ينصر ُّا نبٌيو فإهنا شريعتو ، كإما أف ييعْب ُّا أخاه ، فإهنا شٌدة اإلسبلـ ال ربٌو ألهن
 . (ُ)(شٌدتو

 
 :رسائلو في الحث على اإلخالص وبيان أنو القصد األساس من الجهاد -ِ

كمل كاف رٞبو اهلل حريصان أشٌد ا٢برص على أف تكوف نيتو يف الدعوة كا١بهاد خالصة هلل تعاىل ، 
تيسّبٍّ ا٤بصلحة الشخصية أك ا٢بكم أك ا١باه نٌياتو ، كقد شًهد لو ا٤بؤرٌخ أبو شامة بذلك فقد قاؿ عنو 

 .  (2) "كقد أخلص هلل سرٌه كجهاره"
ككاف رٞبو اهلل كثّبان ما ٰبث أصحابو على اإلخبلص ، كييبٌْب ٥بم أف نصرة دين اهلل تعاىل ىو 

إٌف : )د جاء يف إحدل رسائلو للخليفة العباسي يف بغدادالقصد األساس من دعوتو كجهاده ، فق
ا١بهاد يف سبيل اهلل ، : مراد ا٣بادـ من الببلد إذا فتحها ، كمغنمو من الدنيا إذا ميًنحها ثبلثة مقاصد

كالكٌف عن مظامل عباد اهلل ، كالطاعة ٣بليفة اهلل ، كاهلل العامل أنٌو ال ييقاتل لعيش ألْب من عيش ، 
ٲبؤل العناف من نزؽو كطيش ، كال يريد إال ىذه األمور الٍب قد تىوسَّم أهنا تلـز ، كال ينوم كال لغضب 

 . (ّ)(إال ىذه النية الٍب ىي خّب ما ييسٌطر يف الصحيفة كيرقم
لك ، كقد جاء 

ي
كيف رسالة أخرل للخليفة العباسي بقلم القاضي الفاضل بٌْب فيها ىدفو من ا٤ب

كٌل ما ييقوٍّم الدكلة ، كييؤٌكد الدعوة ، كٯبمع األمة، كٰبف  األلفة ، كيضمن : كا٤براد اآلف ىو: )فيها
 .(ْ)(الرأفة ، كيفتح بقية الببلد

كيف رسالة للملك الصاٌف بن نور الدين بٌْب السلطاف ىدفو األساس من ا١بهاد كإخبلصو النية هلل 
 .(ٓ) (ى الفرنجكما قصدم إال ٝبىٍعي كلمة اإلسبلـ عل: )عز كجل ، ك٩با جاء فيها

كما أرسل رٞبو اهلل رسوالن إىل ا٣بليفة ييبْبٍّ فيو قصده من حصار ا٤بوصل ، كقد كاف ٩با أمر 
إنو ما جاء طمعان يف استضافة ميلك ، كال استزادة سلك ، كال قلع بيت قدَل ، : )الرسوؿ أف يقولو

م إىل طاعة اإلماـ ، كنصرة كال قطع أصلو كرَل ، كإ٭با مقصوده األصلي ، كمطلوبو الكٌلي ، رٌدى
                                                

 ٔٓ/  ْ-كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ُ)
 ُِْ/  ِ  –ا٤بصدر السابق(ِ)
 ُٕٗ/  ّ  –ا٤بصدر السابق (ّ)
  ّٔٔ – ّٓٔ/  ِ –ا٤بصدر السابق (ْ)
 ْٖ -، األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة   ِّٖ/  ٖ –مرآة الزماف ( ٓ)
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اإلسبلـ ، ككشف ما اعتادكه ، كاعتوركه من الظلم كالظبلـ ، كفطمهم عن استحبلؿ ا٢براـ ، 
 .(ُ)(كقطعهم عن مواصلة األعجاـ ، كإلزاـ ٗبا ٯبب عليهم من حف  ا١بار كصلة األرحاـ
هلل يف ا١بهاد ، كذلك كييصٌور لنا القاضي الفاضل جانبان من شخصية صبلح الدين كنٌيتو ا٤بخلصة 

ككاف ا٣بادـ : )يف كتاب أرسلو إىل الديواف العباسي ٤بػٌا مٌت لؤليوبيْب فتح بيت ا٤بقدس، ك٩با جاء فيو
صبلح الدين ال يسعى سعيو إال ٥بذه ا٤بنقبة العظمى ، كال ييقاسي البؤسى إال رجاء ىذه النيعمى ، 

ارب مىن يستظلمو إال لتكوف كلمة اهلل ىي ا لعليا ، كليفوز ٔبوىر اآلخرة ال بالعرض األدٌل من كال ٰبي
 .(ِ) (الدنيا
 

 :رسالة في بيان عدم التنازل عن القدس -ٖ

أف الفرنج كا٤بسلمْب قد ىلكوا ، كخربت الببلد ، كتًلفت : )أرسل قائد اإلفرنج إىل السلطاف
يب كالببلد ، األمواؿ كاألركاح ، كقد أخذ ىذا األمر حقو ، كليس ىناؾ حديث سول القدس كالصل

كالقدس ميتعٌبدنا ، ما ننػزؿ عنو كلو مل يبق منا كاحد ، كأما الببلد فييعاد إلينا ما ىو قاطع األردف ، 
كأما الصليب فهو خشبة عندكم ال مقدار لو ، كىو عندنا عظيم ، فيىمٌن السلطاف بو علينا ، 

 (. كنسَبيح من ىذا العناء الدائم

القدس لنا كما ىو لكم ، كىو عندنا أعظم ٩با ىو عندكم ، فإنو ): فأرسل السلطاف يف جوابو
مسرل نبٌينا ، ك٦بتمع ا٤ببلئكة ، فبل يتصٌور أف ننػزؿ عنو ، كال نقدر أف نتلٌف  بذلك بْب ا٤بسلمْب ، 
كأما الببلد فهي لنا أيضان يف األصل ، كاستيبلؤكم كاف طارئان ؛ لضعف مىن كاف ُّا من ا٤بسلمْب يف 

قت ، كأما الصليب فهبلكو عندنا قربة عظيمة ، ال ٯبوز أف نيفٌرط فيو إال ٤بصلحة راجعة إىل ذلك الو 
كالسلطاف ُّذا ا٣بطاب مىٍعِبٌّ ببياف العقيدة ، كإجبلء ا٢بجة ، كذلك يف . (ّ)(اإلسبلـ أكىف منها
 .مواجهة خصمو

 
 

                                                

 ِِٖ/  ّ  –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية( ُ)
  ُُُ/  ِ -ا٤بصدر السابق (ِ)
 ِٕٖ - ِٖٔ/  ْ  –ا٤بصدر السابق (ّ)
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 :رسالة في إبطال المكوس -ٗ

الضرائب عن ا٢بجاج ، كحىًرص أشد ا٢برص على إرساؿ اىتٌم صبلح الدين اىتمامان كبّبان بإلغاء 
ىػ  ٕٕٓاألكامر بذلك إىل كالتو يف ٨بتلف أ٫باء الدكلة األيوبية ، كمن األمثلة على ذلك أنو يف سنة 

 . (ُ)كتب إىل قوص بإبطاؿ ا٤بكوس الٍب تيؤخذ من ا٢بجاج ك٘بار اليمن
 

 :ىبرسالة في النهي عن التعّصب المذىبي والخالف بين المذا -٘

كقع يف الدكلة األيوبية الكثّب من ا٣ببلؼ بْب أصحاب ا٤بذاىب ، فكاف أصحاب كٌل مذىب 
يتعٌصب ٤بذىبو ، كنشأ عن ذلك عدد من ا٤بشاكل ، كحاكؿ ملوؾ الدكلة األيوبية الوقوؼ بوجو ىذا 

الوسائل التعٌصب ا٤بذىيب ، كا٢بٌد منو بشٌٌب الوسائل الدعوية ، فكاف إرساؿ الرسائل من أبرز تلك 
الٍب استيخدمت ، ك٩با يدٌؿ على ذلك تلك الرسالة الٍب أرسلها صبلح الدين إىل العادؿ كىو ٗبصر ، 

انتهى إلينا أف بالديار ا٤بصرية ، كبا٢بضرة العالية ، ٝباعةن من الفقهاء اعتضدكا : )كقد جاء فيها
شؤكا من العصبية ما أطاعوا ٔبماعة من أرباب السيوؼ ، كبسطوا ألسنتهم بالقوؿ غّب ا٤بعركؼ ، كأن

: )بو القول الغضبية ، كأحيوا ُّا ما أماتو اهلل من أىل ٞبٌية ا١باىلية ، كاهلل تعاىل يقوؿ      

                                   

                                

          )
، كمل يزؿ التعٌصب للمذاىب ٲبؤل القلوب بالشحناء كيشحنها ، (ِ)

أحسنيها ، كما علمنا أٌف : عن اَّادلة ألىل ا٣ببلؼ ، فكيف ألىل الوفاؽ؟ إال أف يقاؿ كقد هنى اهلل
يف ذلك نٌية تينجد ، كال مصلحة توجد ، كال ىداية تعتقد بدراسة تيعقد ، كقٌلما أٜبرت ا٤بشاجرة إال 

ه كأيزعج ، كليسع خبلفان، فاَّلس يوعز بكٌف األلسنة ا٣بائضة ، كمىن عاد بعد الٌزجر أيبًعد عن مستقرٌ 
ا٣بلف ما كسع السلف من األدب ، كليعلم العبد أنو يكتب كتابان إىل ربو ، فليفٌكر فيما كتب ، كإىل 

فالسلطاف ُّذا ا٣بطاب ينحو منحى ا٢بث على بياف أٮبية اإلخبلص هلل عز كجل يف . (ّ)(مىن يكتب

                                                

 ْٕ/  ُ – السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ ( ُ)
 سورة آؿ عمراف  -َُّآية ( ِ)
 ِِْ - ِِّ/  ْ  –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية( ّ)
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 تزكية ا٣بصومة ، كتوسيع مقاصد ا٣ببلؼ ، كإبعاد حٌ  النفس الٍب قد يكوف ٥با دكر كبّب يف
 .مداخلها

 
 : رسالة في النهي عن الظلم -ٙ

كاف إحقاؽ العدؿ كرفع الظلم من أىداؼ الدكلة األيوبية الرئيسة ؛ لذا كاف ملوكها يرٌغبوف 
كالهتم على األمصار يف العدؿ ، كينهوهنم عن الظلم ، ك٩با يدٌؿ على ىذا ا٤بعُب السامي رسالةه 

بسم اهلل ، اعلم أيها األمّب الشريف ، أنو ما : )األمّب ميكثر ، كنص الرسالة أرسلها صبلح الدين إىل
أزاؿ نعمة عن مكاهنا ، كأبرز ا٥ًبمىم عن مكامنها ، كأثار سهم النوائب عن كنائنها ، كالظلم الذم ال 

لك ا٢بـر الشريف يعفو اهلل عن فاعلو ، كا١بور الذم ال ييفٌرؽ يف اإلمث بْب قائلو كقابلو ، فإٌما رىًىٍبتى ذ
نيف ، كإال قٌوينا العزائم ، كأطلقنا الشكائم

ي
قاـ ا٤ب

ي
، ككاف ا١بواب ما تراه ال ما (ُ)، كأجللت ذلك ا٤ب

تقرؤه ، كغّب ذلك ؛ فإنٌا هنضنا إىل ثغر مكة احملركسة يف شهر ٝبادل األكىل طالبْب األكىل كاألخرل 
لرياح فلم يتسلسل بْب األسىل، يف جيش قد مؤل السهل كا١ببل ، ككظم على أنفاس ا

، كذلك  (ِ)
 .(ّ)(لكثرة ا١بيوش ، كسعادة ا١بموع ، كقد صارت عوامل الرياح تعطي يف ٕبر الدر

أشقى األمراء مىن ٠ٌبن كيسو ، كأىزؿ ا٣بلقى ، : )ك٤با فتح السلطاف الرٌقة جاء يف منشور ألىلها
، كمىن ترؾ شيئان عٌوضو اهلل ، كمىن أقرض  كأبعديىم من ا٢بق مىن أخذ الباطل من الناس ، ك٠ٌبع ا٢بق

اهلل قرضان حسنان ، كفٌاه ما أقرضو ، ك٤بٌا انتهى أمرنا إىل فتح الرٌقة ، أشرفنا منها على سيحتو ييؤكل ، 
كظلمو ٩با أمر اهلل بو أف ييقطع ، كأمر الظا٤بوف أف ييوصل ، فأكجبنا على أنفسنا ، ككاٌفة الويالة من ًقبىلنا 

ىذه الرسـو بأسرىا ، كيلقىوا الرعايا من بشائر أياـ ميلكنا بأسرىا ، كنيعتق بلد الرقة من أف يضعوا 
رٌقها، كنيثبت أحكاـ ا٤بعدلة فيها ، ٗبحو ىذه الرسـو ك٧بقها ، كقد أمرنا بأف تيسٌد ىذه األبواب ، 

الدكاكين ، كتيعٌطل ، كتستمطر سحائب ا٣ًبصب بالعدؿ ، كتستنزؿ ، كييعفى خرب ىذه الضرائب من 
 .(ْ) (كيسامح ُّا ٝبيعها ٝبيع األغنياء كا٤بساكْب ، ماضية األحكاـ ، مستمرة األياـ ، دائمة ا٣بلود

                                  
                                                

 مادة شكم –اللساف  – القوة كاإلباء: ٝبع شكيمة كىي: الشكائم( ُ)
 اللساف مادة أسل –الرماح : األسل( ِ)
 ٖٔٓ - ٕٔٓ/  ِ –بأخبار أـ القرل إٙباؼ الورل ( ّ)
 ُٕٔ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ْ)
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 :رسائل العلماء: ثالثاً 
اىتم علماء الدكلة األيوبية بوسيلة الرسالة ، كعىد كىا من الوسائل الدعوية ا٥بامة للتعبّب عن 

 .الفكرة كالرأم ، كمن أبرز العلماء الدعاة الذين اشتهركا باستخداـ ىذه الوسيلة القاضي الفاضل 
ككانت رسائلو رٞبو اهلل تعاًف موضوعات منٌوعة ، كٚبدـ أغراضان كغايات ٨بتلفة، كٲبكن إٝباؿ 

 :موضوعات رسائلو كأىدافها ٙبت العناكين التالية
 

 :بيل اهللالحث على الجهاد والمصابرة في س  -ٔ
ركم أف القاضي الفاضل كاف بالديار ا٤بصرية أثناء حصار الصليبيْب لعٌكا ، كذلك لَبتٌيب أمور 
صبلح الدين ، من ٘بهيز العساكر ، كتعمّب األسطوؿ ، كٞبل ا٤باؿ ، كنقل ا٤بؤف إىل عٌكا ، ككاف 

كمسٌليان كباحثان عن  السلطاف يكاتبو يف مهماتو ، كترجع أجوبتو بأحسن عباراتو ، مشّبان كناصحان 
حقائق اإلسبلـ ، ككانت مكاتبات القاضي مستمرٌة ، مليئة بالعبارات الصادقة بكٌل مشاعر ا٢بب ، 
للتخفيف عنو ، ك٢بٌثو على مواصلة ا١بهاد كالصرب كالتقول كعدـ اليأس كالقنوط من رٞبة اهلل ، كقد 

بتبلء ُّذا العدٌك ، فثوابو يطوؿ ، كحسناتو كال يكره ا٤بوىل أف تطوؿ مٌدة اال: )جاء يف كتاب الفاضل
 )تزيد ، كأثره يف اإلسبلـ يبقى ، كفتوحاتو ٗبشيئة اهلل يػىٍعظيم موقعيها ، كالعاقبة للتقول ، 

              )(ُ) ، كاهلل تعاىل يشكر ٤بوالنا جهاده بيده ، كبرأيو ،
 . (ِ)(كٖباٌصتو ، كبعامة جندهكبولده ، 
كسيوفنا قد صارت مفاتح األمصار ، نفتحها بنصر اهلل ، ال : )كما ركم أنو جاء يف أحد كتبو        

 .(ّ)(ٕبٌدىا كال بقطعها
ما : )ك٤بٌا الحت للسلطاف أمارات النصر يف ببلد الفرنج ، كتب إىل القاضي الفاضل يقوؿ

إننا ٬باؼ أف "فأما قوؿ موالنا : )، فكتب إليو القاضي(  ُّاأخاؼ إال من ذنوبنا أف يأخذنا اهلل
يىٍت ، كاآلثاـ كانت مكتوبة ، مٌث عيفي " نؤخذ بذنوبنا فالذنوب كانت مثبتة قبل ىذا ا٤بقاـ ، كفيو ٧بًي

عنها ُّذه الساعات كعيفٍّيت ، فيكفي مستغفران لساف السيف األٞبر يف ا١بهاد ، كيكفي قارعان 
                                                

 سورة ا٢بج -َْجزء من آية ( ُ)
 ُٕٓ - ُّٕ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ِ)
 ُٕٓ/ ّ –ا٤بصدر السابق ( ّ)
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وت مقارعة األضداد ، كبعْب اهلل موقفك ، كبسبيل اهلل مقامك كمنصرفك، كطوّب ألبواب ا١بنة ص
لقدـو سىعىت يف منهاجك ، كطوّب لنفس بْب يديك قىتلت كقيًتلت ، كإٌف ا٣بواطر تشكر اهلل فيك ، 

 .(ُ)(كعن شكرىا لك قد شيًغلت
مة عذر التأخر كىذه رسالة من القاضي الفاضل رٞبو اهلل إىل السلطاف صبلح الدين يف إقا

كأما تأس ف ا٤بوىل عن أكقات عاطلة من الفريضة الٍب خرج من بيتو ألجلها ، ك٘بٌدد : ) عن ا١بهاد
العوائق الٍب ال يوصل إىل آخر حبلها ، فللموىل نٌية رشده ، كأليس اهلل العامل بعبده ، كىو سبحانو ال 

النية ألهنا ٧بل تكليف الطاعة ، كعن  يسأؿ الفاعل عن ٛباـ فعلو ، ألنو غّب مقدكر لو ، كلكن عن
مقدكر صاحبها من الفعل ٕبسب االستطاعة ، كإذا كاف ا٤بوىل آخذان يف أسباب ا١بهاد ، كتنظيًف 
الطرؽ إىل ا٤براد ، فهو يف طاعة قد امًٌب اهلل عليو بطوؿ أمدىا ، كىو منو على أملو يف ٪بيٍح موعدىا، 

ا٢بٌج ألجل جهده كبػيٍعد مشقتو ، كلو أٌف ا٤بوىل فتح الفتوح  كالثواب على قدر مشقتو ، كإ٭ٌبا عىظيم
العظاـ يف أقٌل األياـ ، كفىصىل القضٌية بْب أىل اإلسبلـ كأعداء اإلسبلـ لكانت تكاليف ا١بهاد قد 

 .(ِ)(قيضيت ، كصحائف الربٍّ ا٤بكتسبة با٤برابطة كاالنتظار قد طيويت
ػ ، كتب القاضي الفاضل من مصر إىل ا٤بلك ىّٗٓكعندما سيطر الصليبيوف على بّبكت سنة 

انظركا إىل أٌنكم اإلسبلـ كٌلو ، كأٌنكم ظٌل اهلل ، فإف صٌححتم : )العادؿ يف دمشق رسالة جاء فيها
تلك النسبة ، فإف اهلل ال ناسخ لظٌلو ، كاصربكا إف اهلل مع الصابرين ، كال هتًنوا كإف ذىىب النصر ، 

كتنقضي ، كليلة كتصبح ، ك٘بارة  (ْ)كتنجلي ، كىىٍيعة (ّ)ىي إال غمرةفإف اهلل خّب الناصرين ، فما 
 . (ٓ)(كتربح

مث إنو عاد ككتب لو رسالة أخرل ٰبٌثو فيها على ا٤برابطة كالصرب كا١بلىد كعدـ ا٤بلل أماـ العدك، 
أـ فبل يس: )مع تبشّبه با١بزاء العظيم للجهاد كاإلنفاؽ يف سبيل اهلل ، كقد جاء يف ىذه الرسالة

كٞبلها ، فهو إذا صرؼ كجهو إىل كجو كاحد صرؼ  (ٔ)موالنا نٌية الرباط ، كفعلها ، ك٘بش م الكيلىفً 

                                                

 َُٗ - ُٖٗ/  ْ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ُ)
  ٕ – ٔ/  ّ –ا٤بصدر السابق( ِ)
 ِٕٕ/  ِ -مادة غمر –الصحاح . شٌدة : غمرة( ّ)
 َُّٗ/  ّ –مادة ىىيىع  -الصحاح . صوت الصارخ للفزع : ىيعة( ْ)
 ّْٖ - ّْٕ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية(ٓ)
 ُِْْ/  ّ –مادة كلف  –الصحاح . ما تكلفتو على مشقة : الكيلىف( ٔ)
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: )اهلل إليو الوجوه كٌلها                     )(ُ))(ِ). 
 

 :النصيحة بتعليق الحّج  -ٕ
٤بٌا بلغ القاضي الفاضل عـز السلطاف على ا٢بج أرسل لو رسالة ييشّب إليو بتأجيلو، ٩با يدٌؿ على 
عمق فهم ىذا القاضي ٗبقاصد الشريعة ، كما ييبْبٍّ أٮبية كجود العلماء الربانيْب ٔبانب القادة 

من الشاـ ، كال سىلوا  إٌف الفرنج مل ٱبرجوا بػىٍعدي : )، كقد جاء يف تلك الرسالة السياسيْب كالعسكريْب
عن القدس ، كال كيثق بعهدىم يف الصلح ، فبل يؤمن مع بقاء الفرنج على حا٥بم ، كافَباؽ عسكرنا، 
كسفر سلطاننا سفران  مقٌدران معلومان مدة الغيبة فيو ، أف يسّبكا ليلة ، فيصبٍّحوا القدس على غفلة ، 

سبلـ ، كيصّب ا٢بج كبّبة من الكبائر الٍب ال تيغفر ، فيدخلوا إليو ، كالعياذ باهلل ، كيىفريط من يد اإل
يا موالنا مظامل ا٣بىٍلًق كٍشفيها أىٌم من كل ما ييتقٌرب بو إىل اهلل ، كما ىي . كمن العثرات الٍب ال تيقاؿ 

يف أعماؿ دمشق من ا٤بظامل من الفبلحْب ما يستغرب معو كقوع القطر ، كللمسلمْب ثغور بواحدة ، 
 .(ّ)(كالذخّبة تريد التحصْب

 

 رسالة في التعزية  -ٖ
: ك٤با تويف صبلح الدين كتب القاضي الفاضل إىل صاحب حلب تعزية لو يف كفاة أبيو ، فقاؿ

(                                  

 )(ْ) ،(                     )(ٓ) كتبتي إىل  ،
موالنا ا٤بلك الظاىر أحسن اهلل عزاءه ، كجىربى مصابو ، كجعل فيو ا٣بىلىف من السلف يف الساعة 

كبلغت القلوب ا٢بناجر،  ا٤بذكورة ، كقد زلزؿ ا٤بسلموف زلزاالن شديدان ، كقد حضرت الدموع احملاجر ،
كقد كٌدعت أباؾ ك٨بدكمي كداعان ال تبلقي بعده ، كقٌبلت كجهو عِب كعنك ، كأسلمتو إىل اهلل 

                                                

 سورة العنكبوت  - ٗٔآية (ُ)
 ٕٔٔ/  ُٔ –، البداية كالنهاية  ّْٗ – ّْٖ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية( ِ)
  ّّْ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ّ)
 سورة األحزاب  -ُِآية ( ْ)
 سورة ا٢بج  -ُآية ( ٓ)
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كبالباب من . كحده، مغلوب ا٢بيلة ، ضعيف القوة ، راضيان عن اهلل ، كال حوؿ كال قوة إال باهلل 
ال ما يرٌد القضاء ، تدمع العْب، كٱبشع ا١بنود اٌَّندة ، كاألسلحة ا٤بعٌمدة ما مل يدفع الببلء ، ك 

كأما الوصايا فما ٙبتاج إليها . القلب ، كال نقوؿ إال ما يرضي الرب ، كإنا بك يا يوسف حملزكنوف 
كاآلراء ، فقد شغلِب ا٤بصاب عنها ، كأما الئح األمر ، فإنو إف كقع اٌتفاؽ ، فما عدمتم إال شخصو 

 .(ُ) (ب ا٤بستقبلة أىوهنا موتوالكرَل ، كإف كاف غّب ذلك ، فا٤بصائ
 

 : مناصحة وتذكير -ٗ
كأما ا٤بأمور بو يف معُب ا٤بنكرات الظاىرة ، كإزالة : )جاء يف رسالة القاضي الفاضل لصبلح الدين

أسباُّا ، كإغبلؽ أبواُّا ، فاهلل ييثيب ا٤بوىل ثواب مىن غًضب لّبضيو بغضبو ، كٞبىىل ا٣بٍلق على 
 .(ِ)(منهاج شرعو كأدبو

ال : )كجاء يف رسالة أخرل لصبلح الدين أيضان ٰبثو فيها على الصرب ، كالرضا بقضاء اهلل كقدره
بد أف تنٌفذ مشيئة اهلل يف خلقو ، كال راٌد ٢بكمو ، فبل يتسٌخط موالنا بشيء من قدره ، فؤلف ٯبرم 

ىل اهلل شكا القضاء كىو راضو مأجور ، خّب من أف ٯبرم كىو ساخط موزكر ، كمن شكا بثو كحزنو إ
إىل مشتكى ، كاستغاث بقادر ، كمن دعا ربو خفيان استجاب لو استجابة ظاىرة ، فلتكن شكول 
موالنا إىل اهلل خفية عنا ، كال يقطع الظهور الٍب ال تشد إال بو ، كال ييضٌيق صدكران ال تنفرج إال منو ، 

بَّر الدىر إال برب الدىر ، عليو تركيح النفس كإعفاؤىا من الفكر ، فقد علم موالنا با٤بباشر  ة أنو ال ييدى
 .(ّ)(كال ينفذ األمر إال بصاحب األمر ، كأنو ال يقٌل ا٥بم إف كثر الفكر

: كيف كتاب فاضلي آخر للسلطاف يوصيو فيو بعدـ تغٌّب نفسيتو نتيجة احملن كالشدائد، فيقوؿ
ة ، كال لساف عن حسنة ، كال كيريد ا٤بملوؾ أال يتغٌّب ٤بوالنا كجوه عن بشاشة ، كال صدر عن سع)

تيرل منو ضجرة ، كال تيسمع لو هنرة ، فالشدة تذىب ، كيبقى ذكرىا ، كاألزمة تنفرج ، كيبقى أجريىا، 
دث لو ساعات االمتحاف ضجران  دث استمرار النعم ٤بوالنا بطران ، فبل ٙبي  .(ْ)(ككما ال ٰبي

                                                

 َِٗ - ِٖٗ/  ُِ –أعبلـ النببلء سّب ( ُ)
  ٗ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية( ِ)
 ُٕٖ - ُٖٔ/  ْ –ا٤بصدر السابق (ّ)
 ُْٖ/   ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ْ)
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فاشكركا اهلل على ىذه : )لى النعمكيف رسالة أخرل لو يوصيو بالصرب على الببلء ، كالشكر ع
الفتوحات ا١بليلة ، كاعلم أف مثوبة الصرب فوؽ مثوبة الشكر ، كمن ربط جأش عمر بن ا٣بطاب 

فليصرب ، فإ٭با خيلق ( لو كاف الصرب كالشكر بعّبين ما باليت أيهما أركب: )رضي اهلل عنو قولو
أنت ا٤بعاىف، : شكر ، كليقل ٤بن ابتليللصرب، بل ليشكر ، فالشكر يف موضع الصرب أعلى درجات ال

 . (ُ)(كلّبض عن اهلل ، فإف الرضٌي عند اهلل ىو ا٤بسلم الراضي
كلنػػا ذنػػوب قػػد : )كسػػٌطر لػػو يف كتػػاب فاضػػلي آخػػر يوصػػيو باالسػػتغفار كاإلكثػػار مػػن الػػدعاء

ال : نقػوؿسٌدت طريػق دعائنػا ، فػنحن أكىل بػأف نلػـو أنفسػنا ، كهلل قػدر ال سػبلح لنػا يف دفعػو إال أف 
  )حػػػػوؿ كال قػػػػوة إال بػػػػاهلل ، كقػػػػد أشػػػػرفنا علػػػػى أىػػػػواؿ              

   )(ِ) حسػػػبنا اهلل كنًٍعػػػم الوكيػػػل ، متنجػػػزين : اخشػػػوه ، فقلنػػػا: ، كقػػػد ٝبػػػع العػػػدك لنػػػا كقيػػػل لنػػػا
بػػػذلك موعػػػود االنقػػػػبلب بنعمػػػة مػػػػن اهلل كفضػػػل ، فمػػػا نرجػػػػو إال ذلػػػك الفضػػػػل العظػػػيم ، كلػػػػيس إال 
ع االستعانة باهلل ، فما دلٌنا اهلل يف الشدائد إال على الػدعاء لػو ، كعلػى طػركؽ بػاب كرمػو كعلػى التضػر 

)إليػػو ،                    )(ّ) . كنعػػػوذ بػػاهلل مػػػن القسػػوة ، كمػػػن
القنػػوط مػػن الرٞبػػة ، كمػػن اليػػأس مػػن الفػػرج ، فإنػػو ال ييػػئس منػػو إال مسػػلوب الرشػػد، مطػػركد عػػن اهلل 

 .(ْ)(مقطوع ا٢ب  منو
ىذه األكقات : )كقد أرسل القاضي الفاضل رسالة للعادؿ يذٌكره فيها بأٮبية اغتناـ األكقات

الٍب أنتم فيها عرائس األعمار ، كىذه النفقات الٍب ٘برم على أيديكم مهور ا٢بور يف دار القرار ، 
ن طلبو ككصل كما أسعد مىن أكدع يىد اهلل ما يف يديو ، فتلك نعم اهلل عليو كتوفيقو الذم ما كٌل مى 

إليو، كسواد العجاج يف ىذه ا٤بواقف بياض ما سٌودتو الذنوب من الصحائف ، فما أسعد تلك 
 .(ٓ)(الوقفات ، كما أعود بالطمأنينة تلك الرجعات

                                                

                    ُٖٗ – ُٖٖ/  ْ –ا٤بصدر السابق (ُ)
 ورة األنعاـس – ْٔآية ( ِ)
 سورة األنعاـ – ّْآية (ّ)
 ُٖٔ - ُٖٓ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية(ْ)
 ّْٗ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية(ٓ)
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كمن العلماء الذين استخدموا كسيلة الرسالة عز الدين بن عبد السبلـ ، كىو من أبرز الدعاة 
. ٌيز يف رسائلو بالصراحة كا١برأة يف مقولة ا٢بق كمواجهة اآلخرين ُّا إىل اهلل يف ىذا العصر ، كقد ٛب

 -عز كجل -فإنٌا نزعم أنا من ٝبلة حزب اهلل: )كمن أمثلة رسائلو ما كتبو للملك األشرؼ جاء فيها
 .(ُ)(إذا مل ٱباطر بنفسو فليس ٔبندم كأنصار دينو كجنده ، كا١بندم

الوسيلة اإلماـ القرايف ، فقد ركم أنو أرسل إليو أحد النصارل كمن العلماء الذين اىتموا ُّذه 
رسالة ٰبتٌج فيها بصحة دينو ، فأرسل إليو القرايف برسالة أثبت فيها صحة نبوة ٧بمد صلى اهلل عليو 

كقد ٠ٌبى . كسلم ، كفٌند فيها مفَبيات ذلك النصراٌٍل ، كأبطل حججو مستدالن لذلك من كتبهم 
 .(ِ) "جوبة الفاخرة على األسئلة الفاجرةاأل"ىذه الرسالة بػ

كمثل ىذه الرسالة ما كتبو بعض طلبة العلم يف مصر من رسائل إىل بعض رؤساء الفرنج ، 
 .  (ّ) كذلك بطلب من ا٤بلك الكامل رٌدان على رسائل فيها بعض األسئلة بعثوا ُّا إىل ا٤بسلمْب

 
 وسيلة الرسل: رابعاً 
سيلة الرسل يف عصر الدكلة األيوبية ، كذلك يف مراسبلهتم مع اعتمد ا٤بسلموف كثّبان على ك  

الصليبيْب ، فبواسطة ىؤالء الرسل استطاع ا٤بسلموف ٙبقيق الكثّب من ا٤بصاٌف كتبادؿ كجهات النظر 
 .كا٤بفاكضة كاحملاكرة ، كما ساعد أكلئك الرسل على ٚبفيف حٌدة التوتر كالعداء بْب الطرفْب

اـ الرسل يف عهد الدكلة األيوبية ما قاـ بو صبلح الدين من إرساؿ كمن الشواىد على استخد 
الرسل احملٌملْب بالرسائل إىل قادة الفرنج بغرض ا١بهاد كالفتوحات ، ك٤بناقشة أمور تتعٌلق با٤بصاٌف 

 .ا٤بشَبكة بْب الطرفْب 
ببلده، كمن ذلك إرسالو رسوالن إىل ملك القسطنطينية إلببلغو بشأف إقامة صبلة ا١بمعة يف 

إىل الباب  -أم ملك القسطنطينية-ككاف كصل منو : "..... كقد ذكر ذلك ابن شداد فقاؿ
السلطاٍل يف جواب رسوؿ كاف أنفذه السلطاف رٞبو اهلل إليو بعد تقرير القواعد كإقامة قانوف ا٣بطبة 

 .(ْ)"يف جامع القسطنطينية
                                                

 ِّْ/  ٖ –طبقات الشافعية الكربل (ُ)
 .كما بعدىا ُِّ -٧بمد شامة/د: أٞبد بن عبد الصمد ا٣بزرجي ، ٙبقيق –مقامع الصلباف كمراتع أىل اإلٲباف : انظر (ِ)
 ُٓ -الرد على النصارل : انظر (ّ)
 َِِ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية ( ْ)



190 

 

صور ُّدايا سنٌية ، كًطيب كثّب ،  كما أرسل أيضان رسوالن إىل ملك الفرنسيس ، سار إليو إىل
 .؛ كذلك بغرض كسبو ضٌد بقية ا٤بلوؾ الصليبيْب الذين تكالبوا على ا٤بسلمْب(ُ)كثياب ٝبيلة

ككذلك إرسالو رسالة لطيفة لٌينة مع رسولو إىل ا٤بركيس صاحب صور ، كقد بٌْب ابن شداد 
النقطاع ا٤بركيس عن الفرنج ، فإنو  ككاف يف ذلك مصلحة للمسلمْب : "الغرض من تلك الرسالة فقاؿ

 .(ِ) .."كاف من أشٌدىم بأسان ، كأعظمهم للحرب مراسان، كأثبتهم يف التدبّب أساسان 
كمن أىم ا٤براسبلت الٍب حٌققت للمسلمْب مصاٌف عظيمة تلك الٍب قاـ ُّا ا٤بلك العادؿ 

ه ا٤براسبلت عقد ا٥بدنة مرسبلن من طرؼ صبلح الدين إىل ملك االنكتار الصلييب ، كقد نتج عن ىذ
 .(ّ)بْب الطرفْب ، كتنازؿ الصليبيْب عن القدس ، كحصر نفوذىم يف منطقة ضيقة من الساحل

ككاف ا٤بلوؾ ٰبرصوف على أف يكوف حامل الرسالة يف بعض األحياف من العلماء ، كال سيما 
دين ، كال شك أف ٥بذا إذا كاف موضوع الرسالة مناقشة علمية ، أك إجابة عن أسئلة تتعٌلق بأمور ال

تأثّبه الكبّب يف مستقبلي الرسالة ، كذلك عن طريق تصحيح صورة اإلسبلـ ا٤بشٌوىة لديهم ، أك 
 .عرض حملاسن اإلسبلـ كعلومو ، أك بياف لبطبلف عقيدهتم 

كمن أىم ا٤براسبلت الٍب قاـ ُّا العلماء إرساؿ ا٤بلك الكامل لفخر الدين يوسف بن ٞبويو 
كقد قاـ الشيخ بإيصاؿ رسالة الكامل إىل ا٤بلك ،  . إىل ملك صقلية  -صر البارزينأحد علماء م-

 . (ْ)كما دار بينو كبْب ا٤بلك الصقلي مناقشات علمية
كلقد كاف ىذا ا٤بلك من ا٤بعجبْب باإلسبلـ كتشريعاتو ، كقد دٌؿ على ىذا مقولتو الشهّبة 

كاهلل إنو كاف أكرب غرضي يف : "....ل ، إذ قاؿالٍب قا٥با عندما زار بيت ا٤بقدس أياـ ا٤بلك الكام
 . (ٓ) ..."ا٤ببيت بالقدس أف أ٠بع أذاف ا٤بسلمْب كتسبيحهم

كمن رسل ا٤بلك الكامل إىل فريدريك الثاٍل أيضان ٝباؿ الدين بن منقذ ، فقد بعثو ُّدية قٌيمة 
ف اليمن كالعراؽ كالشاـ كمصر  .  (ٔ)فيها من ٙبي

                                                

 ِّٕ -ا٤بصدر السابق (ُ)
 ِٖٗ -ا٤بصدر السابق (ِ)
 ِّٗك  ِِٗك  َِٗ –ا٤بصدر السابق : انظر( ّ)
 َِّ/ُ –وؾ السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بل( ْ)
 ُِّ/ُ –ا٤بصدر السابق (ٓ)
 ِِّ/ُ-ا٤بصدر السابق ( ٔ)
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قاضي سراج الدين األرموم ، كالذم أرسلو ا٤بلك الصاٌف ٪بم كمن الرسل أيضان الشيخ ال
الدين أيوب بن ا٤بلك الكامل إىل ملك صقٌلية ، كقد مكث ىذا القاضي يف صقٌلية مٌدة من الزمن 

  .(ُ)أٌلف فيها بعض كتبو
كىكذا ظهر لنا ٔببلء كيف استفاد ا٤بسلموف يف عهد الدكلة األيوبية من كسيلة إرساؿ الرسل 

 . عظيمة ، فقد حققت للمسلمْب مكاسب كبّبة على الصعيدين الديِب كالدنيومفوائد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المناظرة                                         : المطلب الثاني

                                                

 ِْٕ/ْ -مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب( ُ)
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ا٤بناظرة من الوسائل الدعوية ا٥بامة ؛ لذا استخدمها بعض دعاة الدكلة األيوبية، كاشتهر عدد 
، ككاف ىدؼ أكلئك الدعاة من مناظراهتم بياف ا٢بق كالدعوة إليو ، ككاف ٥بذه منهم يف ىذا اَّاؿ 

 .الوسيلة ٕبمد اهلل آثار كنتائج طيبة 
 :كيف ىذا ا٤ببحث سأٙبٌدث بإذف اهلل عن النقاط التالية

 .تعريف ا٤بناظرة -ُ

 .أٮبية كسيلة ا٤بناظرة -ِ
 .ا٤بلوؾ الذين استخدموا كسيلة ا٤بناظرة -ّ

 .موا كسيلة ا٤بناظرةالعلماء الذين استخد -ْ

 
 تعريف المناظرة: أوالً 
 .قبل ا٢بديث عن أٮبية كسيلة ا٤بناظرة أكٌد بياف تعريفها يف اللغة كاالصطبلح     

يناظىرىةي : قاؿ ابن منظور: ا٤بناظرة لغة
ا فيو معان كيف تٍأتيانو: كا٤ب أىف تيناًظرى أىخاؾ يف أىمر إذا نىظىٍرٛبي

(ُ) . 

تقليب البصر كالبصّبة إلدراؾ الشيء كرؤيتو ، كقد يراد بو التأمل : النظر: تكقاؿ الراغب يف ا٤بفردا
 .(ِ)كالفحص ، كقد يراد بو ا٤بعرفة ا٢باصلة بعد الفحص كىو الركية 

البحث، : ا٤بباحثة ، كا٤بباراة يف النظر ، كاستحضار كل ما يراه ببصّبتو ، كالنظر: كا٤بناظرة : )كقاؿ
 .(ّ)(ل قياس نظر كليس كل نظر قياسان كىو أعم من القياس ؛ ألف ك

ىي تردد الكبلـ بْب شخصْب يقصد كل منهما تصحيح قولو ، كإبطاؿ قوؿ : كا٤بناظرة اصطبلحان 
 .(ْ)صاحبو ، مع رغبة كل منهما يف ظهور ا٢بق

 :أىمية وسيلة المناظرة: ثانياً 

                                                

 ُِٓ/  ٓ  -لساف العرب ( ُ)
 ُِٖ -مفردات ألفاظ القرآف ( ِ)
 ُِٖ  -ا٤بصدر السابق(ّ)
 ِٓ -زاىر األ٤بعي/ د –مناىج ا١بدؿ يف القرآف الكرَل ( ْ)
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اهلل سبحانو كتعاىل رسولو  تعٌد كسيلة ا٤بناظرة من الوسائل ا٥بامة يف الدعوة إىل اهلل ، كقد أمر
  : )الكرَل أف يستخدمها يف اَّاؿ الدعوم ، فقاؿ تعاىل              

           )(ُ). 
األنبياء كأقوامهم، ٩با ييظهرأٮبية كقد ذكراهلل سبحانو كتعاىل يف كتابو عددان من ا٤بناظرات بْب 

 .ىذه الوسيلة ، كييرٌغب الدعاة يف استخدامها 
مناظرة إبراىيم عليو السبلـ مع قومو يف عبادهتم كمن ا٤بناظرات الٍب ذيكرت يف القرآف الكرَل  

سور ما ال ٲبلك ٥بم نفعا كال ضرًّا ، فقد بٌْب ٥بم با٢بجج كالرباىْب بطبلف ما ىم عليو ، كذلك يف 
ا١بٌبار  عديدة من القرآف الكرَل ، كما حكى اهلل جل كعز عن مناظرتو عليو السبلـ أيضا مع ا٤بلك

، ككانت ىذه ا٤بناظرة كسيلة إلظهار كذب ىذا (ِ)الذم اٌدعى األلوىية يف سورة البقرة( النمركد)
 . ا٤بلك ، كبياف ما ىو عليو من الضبلؿ

ا٤بناظرة يف تبليغ شرع اهلل ، كإظهار ا٢بق موسى عليو كمن الرسل الذين استخدموا كسيلة 
السبلـ ، كذلك عندما ناظر فرعوف ، كبٌْب بطبلف ما ىو عليو من باطل أماـ ملئو كقومو يف عدد من 

 .سور القرآف الكرَل
كُّذا تتبٌْب أٮبية ا٤بناظرات كمشركعيتها إذا احتيج إليها ، يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو 

كعٌظم رٞبو اهلل شأف . (ّ)(كأما جنس ا٤بناظرة با٢بق فقد تكوف كاجبة تارة ، كمستحبة أخرل): اهلل
كٌل من مل يناظر أىل اإل٢باد كالبدع مناظرة تقطع دابرىم : )مناظرة ا٤بخالفْب كدحض شبهاهتم فقاؿ

صدكر مل يكن أعطى اإلسبلـ حقو ، كال كىٌف ٗبوجب العلم كاإلٲباف ، كال حصل بكبلمو شفاء ال
 . (ْ)(كطمأنينة النفوس

كتاريخ اإلسبلـ حافل بأنواع ا٤بناظرات ، من ذلك ما قاـ بو ابن عباس رضي اهلل عنهما   
 .(ٓ)عندما ناظر الكثّب من ا٣بوارج فرجع الكثّب منهم

                                                

 سورة النحل – ُِٓآية ( ُ)
 سورة البقرة –ِٖٓآية ( ِ)
 ُْٕ/  ٕ -عبد اللطيف عبد الرٞبن: ٙبقيق -ابن تيمية  –درء التعارض ( ّ)
  ّٕٓ/ُ - السابقا٤بصدر (ْ)
 .ُٕٗ/ ٗ -البداية كالنهاية ( ٓ)
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 من الملوك الذين استخدموا وسيلة المناظرة:ثاثاً 

ناظرة ، كاىتمامهم ُّا ، كعقدىم اشتهر عدد من ا٤بلوؾ األيوبيْب باستخدامهم لوسيلة ا٤ب
، كما ذاؾ إال إلدراكهم ألٮبية ىذه الوسيلة يف (ُ)اَّالس للعلماء ، كحضورىم ٤بناظرات العلماء

 .التأثّب يف ا٤بدعوين ، كإقناعهم با٢بق الذم يدعو الداعية لو
شقيف ، ، فقد ركم أنو ٤با حاصر ال صالح الدينكمن ا٤بلوؾ ا٤بهتٌمْب با٤بناظرة السلطاف 

تيٌػٌقن صاحبو عدـ السبلمة ، فنػزؿ بنفسو ، كاستأذف يف الدخوؿ على السلطاف ، فأذف لو كاحَبمو 
كأكرمو ، ككاف يعرؼ العربية ، كعنده اٌطبلع على شيء من التواريخ كاألحاديث ، كقد ذيكر أنو كاف 

كييسٌلم لو ا٤بكاف بشرط عنده مسلمه يقرأ لو كييفٌهمو ، فأكل مع السلطاف ، كذكر أنو ٙبت طاعتو ، 
أنو ييعطى سكنان بدمشق ، كاشَبط شركطان أخرل ، فأيجيب إليها كٌلها ، كأقاـ يَبٌدد إىل خدمة 
السلطاف يف كل كقت ، كيناظر يف دينو كييناظره السلطاف يف بطبلنو ، ككاف حىسىن احملاكرة ، متأدٍّبان يف 

 .(ِ)كبلمو ، حٌب ظهر غدره ، كباف مكره
، فقد ركم أنو كاف يبحث  العادلكمن ا٤بلوؾ الذين كاف ٥بم اىتماـ ُّذه الوسيلة ا٤بلك 

كييناظر
 .كىذه إشارة صرٰبة إىل اٌتصاؼ ىذا ا٤بلك بكونو يستخدـ ىذه ا٤بناظرة يف ٦بالسو. (ّ)

 
 :من العلماء الذين استخدموا وسيلة المناظرة: رابعاً 

ستخداـ كسيلة ا٤بناظرة ، كاىتٌموا باستخدامها يف اشتهر عدد من علماء الدكلة األيوبية با
 :الدعوة إىل اهلل ، كمن أشهر أكلئك العلماء الدعاة

ا٢باف  عبد الغِب ، من العلماء األفاضل ، ناظر مىن اهٌتمو بالتجسيم كالتشبيو-
، فدفع عن نفسو (ْ)

 .ىذه التهمة ببياف عقيدة السلف كسّبه على ضوئها
جة ، ينتفع الرجل برؤيتو قبل أف يسمع كبلمو ، عيرؼ با٤بناظرة ، كاف ال ابن قدامة ، كاف ثقة ح-

ييناظر أحدان إال كىو يبتسم ، كقد بقي زمانان بعد ا١بمعة للمناظرة ، ككاف ٯبتمع إليو الفقهاء
(ُ). 

                                                

 ُْٓ -األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة  (ُ)
 ٕٔ/  ْ –كالصبلحيةكتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية ( ِ)
 َُِ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء ( ّ)
 ّْٔ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء ( ْ)
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 .(ِ)(شاىدتو يناظر غّب مرة: )عماد الدين ا٤بقدسي ا١بماعيلي ، يقوؿ عنو الذىيب-
ن ٧بمود الزاىدم ، من كبار فقهاء ا٢بنفية كأعياهنم ، رحل إىل بغداد ،، كناظر ٪بم الدين ٨بتار ب-

العلماء كاألئمة ، مث توٌطن ببلد الرـك مٌدة ، كدارس الفقهاء ، لو دراية با٣ببلؼ كالفقو كالكبلـ 
 .(ّ) كا١بدؿ كا٤بناظرة

 بعض ا٤بسائل يف( مناظرة)العز بن عبد السبلـ كابن الصبلح ، كقد كقعت بينهما مساجلة -
 .(ْ)العلمية

الشيخ أٞبد بن إدريس القرايف ، كالذم كاف من أبرز ا٤بناظرين للنصارل يف مصر ، فقد أشار إىل  -
 .(ٓ) كثرة كقوع ذلك منو معهم

ىػ تدؿ على اىتماـ أكلئك العلماء بوسيلة ا٤بناظرة، كمدل تأثّبىا  ٓٗٓكٜبة حادثة كقعت سنة  -
كإبطاؿ الباطل ، فقد ركم أنو عظمت الفتنة يف تلك السنة يف عسكر  يف الدعوة ، كإحقاؽ ا٢بق ،

غياث الدين ٧بمد بن ُّاء الدين ساـ ملك الغورية ، كسببها أف اإلماـ فخر الدين ٧بمد بن عمر 
الرازم الفقيو الشافعي ا٤بشهور كاف قد بالغ غياث الدين يف إكرامو ، كبُب لو مدرسة بقرب جامع 

فأٝبعوا على مناظرتو ، ك٘بٌمعوا عند غياث الدين معو ، ككبّبىم   . (ٔ)كرامية  ىراة ، كمعظم أىلها
فتكلم اإلماـ فخر الدين مع ابن القدكة ،  ،   القاضي ٦بد الدين عبد اَّيد بن عمر بن القدكة

ال يفعل موالنا ، ال آخذؾ اهلل ، "  : كاستطاؿ عليو ، كبالغ يف شتمو ، كىو ال يزيد على أف يقوؿ
، فغضب ا٤بلك ضياء الدين لو ، كنسب اإلماـ الرازم إىل الزندقة كمذىب الفبلسفة ، "  غفر اهللاست

) :  كقاـ من الغد ابن عمر بن القدكة با١بامع ، كقاؿ يف خطبتو            

                                                                                                                                                  

 ُٓٔ/  ِِ – السابقا٤بصدر (ُ)
 ُٓ - ْٗ/  ِِ – السابقا٤بصدر (ِ)
 ُٗٗ –ا٢بياة العلمية يف القرنْب السابع كالثامن ا٥بجرم ( ّ)
 ِْٔ - ِْٕ/  ٖ  -الدين بن شرؼ النوكم٧بيي  –، اَّموع  ُِٓ/  ٖ –طبقات الشافعية الكربل ( ْ)
 ُُُ -األجوبة الفاخرة على األسئلة الفاجرة: انظر (ٓ)
إف اإلٲباف ىو القوؿ باللساف دكف ا٤بعرفة بالقلب ، : )ىػ ، قالوآِٓأصحاب ٧بمد بن كرٌاـ ، ا٤بتوىف سنة : مذىب الكرامية ( ٔ)

٧بمد عبداهلل : ٙبقيق -أبو ٧بمد اليمِب  -عقائد الثبلث كالسبعْب فرقة: انظر. ، كىم من ًفرىؽ ا٤برجئة( كا٤بنافقوف مؤمنوف
 .ِٕٓ/  ُ -الغامدم
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          )  (ُ) أيها الناس إنا ال نقوؿ إال ما صح عندنا عن رسوؿ ،
،   اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، كأما علم أرسطو ، ككفريات ابن سينا ، كفلسفة الفارايب فبل نعلمها

كأبكى ، كبكى   . فؤلم حاؿ يشتم باألمس شيخ من شيوخ اإلسبلـ ، يذٌب عن دين اهلل كسنة نبيو
فثار الناس من كل جانب ، كامتؤلت البلد فتنة ، فسٌكتهم السلطاف غياث الدين ، كتقدـ إىل اإلماـ 
فخر الدين بالعود إىل ىراة ، فخرج إليها ، مث فارؽ غياث الدين ملك الغورية مذىب الكرامية ، 

   .(ِ) كتقٌلد مذىب الشافعي رٞبو اهلل
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وسيلة الخطابة: المطلب الثالث
                                                

 سورة آؿ عمراف – ّٓآية ( ُ)
 ُْٓ - ُْْ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  ( ِ)
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تعٌد ا٣بطابة من الوسائل الدعوية ا٥بامة لعظم تأثّبىا على ا٤بدعوين ، كقد استخدمها الدعاة إىل اهلل 
 .تعاىل قدٲبان كحديثان 

 :كسأٙبدث عن كسيلة ا٣بطابة من خبلؿ الفقرات التالية
 تعريف ا٣بطابة -ُ

 أٮبية كسيلة ا٣بطابة -ِ

 استخدامها يف العصر األيويب -ّ
 

 تعريف الخطابة: أوالً 
 ا٣ًبطابي : ا٣بطابة لغة
يخاطىبىة

ا يىتخاطىبافً : كا٤ب اطىبىةن كًخطابان، كٮبي ، كقد خاطىبىو بالكىبلـً ٨بي  .ميراجىعىة الكىبلـً
ىٍنثيوري الػميسىجَّع، ك٫بويه: كا٣بيٍطبىة عندى العىرىب

 . الكبلـي ا٤ب

ن ا٣بيٍطبىة ، كٝبىٍع ا٣بىًطيب خيطىباءحىسى : كرىجيله خىًطيبه 
(ُ) . 

٦بموع قوانْب تػيعىرٍّؼ الدارس طرؽ التأثّب بالكبلـ ، كحسن اإلقناع با٣بطاب: ا٣بطابة اصطبلحان 
(ِ). 

 
 أىمية وسيلة الخطابة: ثانياً 

ا٣بطابة إحدل كسائل الدعوة إىل اهلل عز كجل ، كىي من كسائل الَببية كالتأثّب ، لذا استخدمها 
ألنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ يف دعوة أقوامهم إىل توحيد اهلل عز كجل كطاعتو ، كٙبذيرىم من ا

 . غضبو كعقابو ، لينتهوا عٌما ىم عليو من ضبلؿ كفساد عقدم، كخلقي ، كاجتماعي
كلقد اعتُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُّذه الوسيلة ، فقد كاف أفصح الناس كأبلغهم 

 .كخيطىبو عليو الصبلة كالسبلـ ٧بفوظة يف كتب السّبة النبويةكأخطبهم ، 
ك٩با يبْب اىتماـ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بوسيلة ا٣بطابة ، كىٍضعيو ٤بنربو ٱبطب عليو يـو 

كاف جذع يقـو إليو النيب : )ا١بمعة ؛ ليكوف أكثر تأثّبان يف ا٤بدعوين ، فعن جابر رضي اهلل عنو قاؿ

                                                

 "خطب"مادة  - ُّٔ/  ُ  –لساف العرب ( ُ)
 ٗ -٧بمد أبو زىرة–ا٣بطابة ( ِ)
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سلم ، فلما كيضع لو ا٤بنرب ، ٠بعنا للًجذٍع مثل أصوات الًعشارصلى اهلل عليو ك 
، حٌب نزؿ صلى اهلل (ُ)

 .(ِ)(عليو كسلم فوضع يده عليو
كلقد خٌوؼ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من ا٤بنافق العليم باللساف ؛ كما ذاؾ إال بسبب 

رسوؿ اهلل صلى اهلل  قد قاؿف. ليو شدة أثره السيئ يف الناس ، ٢بسن إلقائو كتنميق عباراتو كتلبيسو ع
 .(ّ)(إف أخوؼ ما أخاؼ عليكم بعدم ،كل منافق عليم اللساف: )عليو كسلم

كلقد بلغت ا٣بطابة زمن ا٣بلفاء الراشدين ا٤بكانة ا٤برموقة كالبلئقة ُّا ، فكاف للخلفاء خطباء 
 .كيوجهوف القادةٱبطبوف الناس يف ا١بمع كاألعياد كا٤بناسبات ، كٱبطبوف يف ا١بيوش ، 

كما زالت ا٣بطابة كسيلة ناجحة من الوسائل الٍب يلجأ إليها العلماء كالدعاة كالقادة يف كل 
العصور ؛ لتحريك العقوؿ ، كبعث الثقة يف النفوس ؛ دفاعان عن فكرة معينة أك دعوة إىل غاية 

 .٧بٌددة
 قد الناس من ١بمع عادة وفكتك ، للتبليغ جيدة كسيلة كا٣بطابة: )عبد الكرَل زيداف/ يقوؿ د

 أك معُب الداعي لدل يكوف أف الناجحة للخطبة كيشَبط . فقط بعضهم يعرؼ أك الداعي يعرفهم ال
 يف عبلقة لو ٩با ا٣بطبة موضوع يكوف أف ا٤بستحسن كمن .إليها األنظار كلىٍفت بياهنا يريد معينة معاف
 .(ْ) (اإلسبلمية العقيدة ٗبعاٍل ذلك ربط مع ، الناس أحواؿ

 
 استخدامها في العصر األيوبي: ثالثاً 

كيف العصر األيويب استهدفت ىذه الوسيلة ٝباىّب ا٤بسلمْب ، ككانت الغاية منها تقوَل 
األخبلؽ كالقيم كالعقيدة كغّبىا ، كلقد كاف ٥بذه الوسيلة دكر عظيم يف هتذيب ا١بماىّب 

 .(ٓ)اإلسبلمية
ػ ، فقد استفتح صبلح الدين تلك السنة بإقامة ىٕٔٓكأكؿ خطبة كانت للدكلة السٌنية سنة 

ا٣بطبة يف ا١بمعة األكىل منها ٗبصر لبِب العباس ، كيف ا١بمعة الثانية خطبهم بالقاىرة ، كانقطع ذكر 
                                                

 ِٕٓ/  ُْ -مادة عشر –لساف العرب  –تى عليها عشرة أشهر ىي الٍب أ: العشار من اإلبل( ُ)
 ٕٖٔ، برقم  ُُّ/ُا٣بطبة على ا٤بنرب ، : ا١بمعة ، باب: ركاه البخارم يف كتاب( ِ)
 ُِّ، برقم ُْٔ/ُكالَبىيب ، صحيح الَبغيب يف صححو األلباٍل  ،  ُّْ ، ، برقم ِٖٗ/ُيف مسنده  أٞبد ركاه( ّ)
 ْْٕ -أصوؿ الدعوة ( ْ)
 ِٗٓ -ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس : انظر( ٓ)
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كقد اشتهر عدد من الدعاة يف الدكلة األيوبية با٣بطابة ، كاستخدموىا .(ُ)خلفاء مصر من العبيديْب
فصدحوا بكلمة ا٢بٌق من فوؽ منابرىم ، كدعوا ا١بماىّب إىل خّبم الدنيا يف الدعوة إىل اهلل تعاىل ، 

 .كاآلخرة ، كحٌذركىم ٩بٌا يعود عليهم بالسوء كالويل يف الٌدارين
، فقد ركم أنٌو  محيي الدين بن زكي الشافعيكمن الدعاة الذين اشتهركا با٣بطبة القاضي 

لػٌما تسامع ا٤بسلموف بفتح بيت ا٤بقدس أتوه رجاالن كركبانان من كلٍّ جهة لزيارتو ، حٌب كاف من ا١بمع 
ما ال ينحصر ، فأيقيمت فيو ا١بمعة يـو الرابع من شعباف، كخطب القاضي ابن زكي خطبة بليغة 

 : )بدأىا بقولو                  ) (ِ) كا٢بمد هلل ميعٌز ،
، مث راح ( اإلسبلـ بنصره ، كميذٌؿ الشرؾ بقهره ، كميصٌرؼ األمور بأمره ، كميستدرج الكفر ٗبكره

ٗبا يٌسره اهلل على أيديهم من فتح بيت ا٤بقدس الذم من شأنو كذا ككذا، فذكر من : )ييهٌنئ ا٢باضرين
كإليو احملشر كا٤بنشر يـو ... كمآثره ، كأنٌو أيكىل القبلتْب ، كثاٍل ا٤بسجدين ، كثالث ا٢برمْب  فضائلو

، كدعا للخليفة العباسي ، كللسلطاف صبلح الدين ...( التبلؽ ، كىو مقٌر األنبياء ، كمقصد األكلياء
لمْب على مواصلة ا١بهاد صاحب الفتح ، كٞبد اهلل كثّبان على ىذا ا٤بٌن العظيم ، كما أخذ ٰبٌث ا٤بس

 .(ّ)يف سبيل اهلل
العامل ا٤بفٍب خطيب دمشق ، كالذم ٠بع  الخطيب الدولعيكمن خطباء الدكلة األيوبية 

، كتفٌقو " سنن الَبمذم"، ك٠بع من اليزيدم كتاب " جامع الَبمذم"ببغداد من الكركخي كتاب 
 .(ْ) ببغداد ، ككيل خطابة دمشق دىران 

، كأًنس رٞبو اهلل  العز بن عبد السالمكمن ا٣بطباء الذين أحيوا رسالة ا٤بنرب يف ىذا العصر 
من ا١بماىّب اإلصغاء ، كأزاؿ ما ٢ًبق بالدين من ا٣بطباء كاألئمة من بدع ، كدٌؽ السيف على ا٤بنرب، 

تنب الثناء على كلٍبًس السواد ، كسجع ا٣بطب ، فلم يلبس السواد يف ا٣بطبة ، كال سجع فيها ، كاج
 .(ٓ)ا٤بلوؾ ، كلكنو كاف يدعو ٥بم إف كانوا صا٢بْب

                                                

 ُٖٗ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ُ)
 سورة األنعاـ – ْٓآية ( ِ)
 َٗٓ/ُٔ–، البداية كالنهاية  ّّٖ – ّٕٗ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية(ّ)

  ٕٗ/  ُ –ؿ ا٤بلوؾ  السلوؾ ٤بعرفة دك 
 َّٓ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء ( ْ)
 ٖٔ -العز بن عبد السبلـ ( ٓ)
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كلقد كاف خطباء الدكلة األيوبية يتخٌّبكف موضوعات خطبهم تبعان ألكضاع األمة اإلسبلمية ،   
كما ٛبٌر بو من أزمات كمشكبلت ، كأكثركا من حٌث الناس على ٞباية ٧باـر اإلسبلـ، كا١بهاد ضٌد 

 .نظران لظركؼ العامل اإلسبلمي العسكرية يف ذلك الوقت، كمواجهتهم للصليبيْبالصليبيْب ؛ كذلك 

ك٩بٌا يؤٌكد ذلك ما حدث يف إحدل السنوات بعد كالية ا٤بلك العادؿ ، فقد ركم أنو نقص 
إٌف ىذا : هنر النيل نقصان كبّبان ، فقنط الناس ، كغبل السعر ، كيئس الفبلحوف من الفبلح ، كقيل

د من عهد الصحابة ، فشرع الناس يف االستغفار كاإلنابة ، كصاـ الناس ثبلثة أياـ قبل النقص مل ييعه
يـو الَبكية ، ككأ٭با أصابتهم مصيبة ، مث استسقوا اهلل ثبلثة أياـ إىل العيد ، كأفاض ا٣بطيب يف ذكر 

 . (ُ)الوعيد ، كضٌجت باألدعية كالضراعات األلسنة
يبيْب أصاب ا٤بسلموف حالة من الفوضى كاالضطراب، ك٤با سقط برج السلسلة يف أيدم الصل

ىػ ، فطلب السلطاف الكامل من ٩ُٔٔبا ساعد على كقوع مدينة دمياط يف أيدم الصليبيْب عاـ 
أخيو ا٤بعٌظم صاحب دمشق التوٌجو إىل الشاـ ليشغل الفرنج ، كليستجلب العساكر من ا٤بشرؽ ، 

كاف بدمشق يطلب منو حٌث الناس على ا١بهاد ،   فكتب ا٤بلك ا٤بعٌظم إىل سبط ابن ا١بوزم الذم
كا٣بركج مع ا٤بقاتلْب للقائو يف نابلس ، كقد نٌفذ السبط أكامر ا٤بعٌظم ، فخطب يف الناس ، كحٌثهم 
على ا١بهاد ، كقرأ كتاب ا٤بعٌظم عليهم ، فتجٌهزكا للقتاؿ ، كأٜبرت جهودىم عن فتح قيسارية عينوة ، 

 .(ِ)دمشق منتصرينكفتح الثغر ، مث عادكا إىل 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 ّْٔ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ُ)
 ُُٕ - ُُٔ –ذيل الركضتْب : انظر( ِ)
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 وسيلة الجهاد: المطلب الرابع
ييعٌد ا١بهاد يف سبيل اهلل تعاىل إلعبلء كلمتو ، كنشر دينو كسيلة من كسائل الدعوة الرئيسة، 

 .كقد استخدمها الدعاة يف العصر األيويب ، فجاىدكا أعداء اإلسبلـ داخل الدكلة كخارجها
 :ا١بهاد من خبلؿ النقاط التاليةكسأٙبٌدث يف ىذا ا٤بطلب عن كسيلة 

 تعريف ا١بهاد -ُ

 أىداؼ ا١بهاد كغاياتو  -ِ

 فتوحات األيوبيْب -ّ

 أبرز ٦باىدم العصر -ْ

 ا١بهاد ضد الصليبيْب -ٓ

 آداب ا١بهاد -ٔ

 

 تعريف الجهاد: أوالً 
 : الجهاد لغة

 .(ُ) "الوسعا١بىٍهدي بالفتح ا٤بشقة، كا١بيهد : الطاقة كا٤بشقة ، كقيل: ا١بىهد كا١بيهد: " قاؿ الراغب
 :الجهاد في الشرع
، (ِ)"يف حصوؿ ٧ببوب ا٢بق –كىو القدرة–كا١بهاد ىو بىٍذؿي الويٍسع : "قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

كذلك أف ا١بهاد حقيقتو االجتهاد يف حصوؿ ما ٰببو اهلل من اإلٲباف كالعمل : "كقاؿ يف موضع آخر
 .(ّ)" كالعصياف الصاٌف ، كمن دفع ما يبغضو اهلل من الكفر كالفسوؽ

كقد قصد اإلسبلـ بتشريعو للجهاد إقامة دين اهلل يف األرض ، كإخراج العباد من عبادة العباد 
إىل عبادة رب العباد ، كمل يقصد أبدان االعتداء على غّب ا٤بسلمْب ، كقتلهم كما يٌدعي أعداء 

                                                

 َِٖ  -مفردات ألفاظ القرآف  ( ُ)
 ُِٗ/ َُ -مصطفى عاشور: ٙبقيق -فتاكل سلطاف العلماء العز بن عبد السبلـ  (ِ)
 ّٖٓ/ ِ -ا٤بصدر السابق( ّ)
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: )اإلسبلـ ، كقد بػىْبَّ اهلل ذلك يف كتابو العزيز ، فقاؿ جٌل كعزٌ            

                     ) (ُ). 
ذكر تعاىل ا٤بقصود من القتاؿ يف : "قاؿ الشيخ عبد الرٞبن السعدم يف تفسّب ىذه اآلية  

كأخذ أموا٥بم ، كلكن ا٤بقصود بو أف يكوف الدين  سبيلو ، كأنو ليس ا٤بقصود بو سفك دماء الكفار
هلل تعاىل ، فيظهر دين اهلل على سائر األدياف ، كيدفع كل ما يعارضو من الشرؾ كغّبه ، كىو ا٤براد 

 .(ِ) "بالفتنة ، فإذا حصل ا٤بقصود فبل قتل كال قتاؿ
مي ، كإقامة الدكلة كبناءن على ذلك فالغاية األساسية من ا١بهاد ىي إقامة اَّتمع اإلسبل  

 . اإلسبلمية ا٤ببنٌية على الكتاب كالسٌنة
: )كقد أمر اهلل سبحانو كتعاىل نبيو با١بهاد فقاؿ               

                   )(ّ). 
األمر للنيب صلى اهلل عليو كسلم ُّذا ا١بهاد أمر : "الشوكاٍل يف تفسّبه ٥بذه اآليةيقوؿ اإلماـ 

ألمتو من بعده ، كجهاد الكفار يكوف ٗبقاتلتهم حٌب يسلموا ، كجهاد ا٤بنافقْب يكوف بإقامة ا٢بجة 
 .(ْ) "عليهم حٌب ٱبرجوا عنو كيؤمنوا باهلل

: )كقاؿ تعاىل مؤٌكدان ىذا األمر               

 )(ٓ). 
كمل يكن األمر با١بهاد مقتصران على النيب صلى اهلل عليو كسلم ، بل أمر سبحانو ا٤بؤمنْب 

: )أيضان با١بهاد فقاؿ تعاىل       ) (ٔ) ككعد سبحانو اَّاىدين بالرٞبة ،

                                                

 سورة البقرة -ُّٗآية ( ُ)
 ٖٗ –تيسّب الكرَل الرٞبن يف تفسّب كبلـ ا٤بٌناف  ( ِ)
 سورة التوبة  -ّٕآية ( ّ)
 ِّٖ/ ِ -فتح القدير ( ْ)
 سورة الفرقاف  -ِٓآية (ٓ)
 سورة ا٢بج  - ٖٕآية (ٔ)
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: )فقاؿ جل كعز                        

       )(ُ) . 
رأس األمر : )كا١بهاد يف سبيل اهلل ذركة سناـ اإلسبلـ ، ففي ا٢بديث النبوم الشريف

 .(ِ)(سنامو ا١بهاداإلسبلـ، كعموده الصبلة ، كذركة 
كاَّاىدكف يف سبيل اهلل ىم خّب خلق اهلل كأفضل عباده ، قـو دعاىم اهلل إلعبلء كلمتو 
فاستجابوا ، كأمرىم بالدعوة إليو إلخراج الناس من الظلمات إىل النور، فسارعوا للقياـ بذلك ، 

فلما كقف األعداء يف طريقهم، كانربكا لتعليم الناس تعاليم دينهم ، كإرشادىم إىل الصراط ا٤بستقيم ، 
كمنعوىم من أداء مهمتهم ، ٙبٌولوا معهم إىل ا١بهاد بالسيف ؛ لصٌد الطغاة كقتا٥بم ، إىل أف 

إهنم قـو باعوا أنفسهم هلل ، كرغبوا يف لقائو ؛ . يستجيبوا ٥بم ، كيدخلوا يف الدين اإلسبلمي ا٢بنيف 
قد بذلوا أنفسهم كأموا٥بم يف سبيل ىذا الدين ؛ إليصالو ل. لينالوا األجر كا٤بثوبة عند اهلل يف اآلخرة 

 .للناس ، كلينالوا بذلك رضواف اهلل يف الدنيا كاآلخرة
 

 أىداف الجهاد وغاياتو: ثانياً 
نشر الدين اإلسبلمي ، كإعبلء كلمة اهلل ، كذلك بدعوة الناس إىل عبادة اهلل كحده ، كترؾ  -ُ     

: )عبادة ما سواه ، قاؿ تعاىل                          

      )(ّ) نشر الدين اإلسبلمي، فإف : ، كعلى ىذا فا٥بدؼ األساس من ا١بهاد
فيو األمر : )ٙبٌقق ا٥بدؼ بالًسلم كاألماف ، فبل حاجة إىل القتاؿ كا١بهاد حينها ، قاؿ الشوكاٍل

ٗبقاتلة ا٤بشركْب إىل غاية ىي أال تكوف فتنة ، كأف يكوف الدين هلل ، كىو الدخوؿ يف اإلسبلـ ، 
 . (ْ)(ر األدياف ا٤بخالفة لو ، فمن دخل يف اإلسبلـ ، كأقلع عن الشرؾ مل ٰبل قتالوكا٣بركج عن سائ

                                                

 سورة البقرة  -ُِٖآية (ُ)
 " .صحيح بطرقو كشواىده: "، قاؿ الشيخ شعيب يف ٙبقيقو للمسند َُِِٔ، برقم  ّْْ/ّٔركاه أٞبد يف مسنده ، ( ِ)
 سورة البقرة  -ُّٗآية ( ّ)
 ُُٗ/  ُ –فتح القدير ( ْ)
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أيمرتي أف : )كقد ركم عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
،  أقاتل الناس حٌب يشهدكا أف ال إلو إال اهلل كأف ٧بمدان رسوؿ اهلل ، كيقيموا الصبلة ، كيؤتوا الزكاة

 . (ُ)(فإذا فعلوا ذلك عصموا مِب دمائهم كأموا٥بم إال ٕبق اإلسبلـ ، كحساُّم على اهلل
 : )نصرة ا٤بظلومْب كالوقوؼ ٔبانبهم ضد أعدائهم ، كتوفّب األمن كالسبلـ ٥بم ، قاؿ تعاىل -ِ

                                

                              

   ) (ِ) . 
لعباده ا٤بؤمنْب ، كهتييج ٥بم ىذا حٌث من اهلل : )قاؿ الشيخ السعدم يف تفسّب ىذه اآلية

كىمىا : )على القتاؿ يف سبيلو ، كأف ذلك قد تعْب عليهم ، كتوجو اللـو العظيم عليهم بَبكو ، فقاؿ
ًبيًل اللًَّو  جهادكم صار على ىذا الوجو من باب القتاؿ : ، فاهلل تعاىل يقوؿ( لىكيٍم ال تػيقىاتًليوفى يف سى

كيبلـ . مكم ، ال من باب ا١بهاد الذم ىو الطمع يف الكفار كالذب عن عيبلتكم كأكالدكم ك٧بار 
ا٤بتخلف عنو أعظم اللـو ، فا١بهاد الذم فيو استنقاذ ا٤بستضعفْب منكم أعظم أجرنا كأكرب فائدة ، 

 .(ّ)(ٕبيث يكوف من باب دفع األعداء
: ، قاؿ تعاىلالذٌب عن حياض الدكلة اإلسبلمية كالدفاع عنها ، كذلك برٌد ا٤بعتدين كقتا٥بم  -ّ
(                           )(ْ). 
ٚبويف الكفار كإرىاُّم كإغاظتهم كإذال٥بم ، كذلك باالستعداد للجهاد ، كتقوية األمة  -ْ

: )اإلسبلمية ، قاؿ تعاىل                      

                        ) (ٓ) كعن أـ مالك ،
يا رسوؿ اهلل من : فقلتذكر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فتنة ، ) :البهزية رضي اهلل عنها قالت

                                                

 ِٓقم ، بر  ُٕ/ُفإف تابوا كأقاموا الصبلة كآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم  ، : اإلٲباف ، باب: ركاه البخارم يف كتاب( ُ)
 سورة النساء  -ٕٓآية (ِ)
 ُٕٖ -تيسّب الكرَل الرٞبن يف تفسّب كبلـ ا٤بٌناف  ( ّ)
 البقرة  -َُٗآية ( ْ)
 سورة األنفاؿ  - َٔآية ( ٓ)
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رجل يف ماشيتو يؤدم حقها كيعبد ربو ، كرجل آخذ برأس فرسو ٱبيف العدك : )خّب الناس فيها؟ قاؿ
 .(ُ)(كٱبوفونو

القضاء على الكفار بعد عرض الدعوة عليهم كإبائهم الدخوؿ يف دين اهلل تعاىل الذم ارتضاه -ٓ
: )٥بم، قاؿ تعاىل                          

   ) (ِ). 
تربية ا٤بؤمنْب على الصرب كا١بلىد كالثبات كبذؿ النفس ابتغاء ٤برضاة اهلل ، كيف سبيل نشر الشريعة -ٔ

 .اإلسبلمية كتبليغها للناس كافة
 

 فتوحات األيوبيين: ثالثاً 
 : )رسالة عا٤بية ، جاءت با٣بّب للبشرية كافة ، قاؿ تعاىلاإلسبلـ      

            )(ّ) فمن ىذا ا٤بنطلق كجب على كل ،
األرض ، كليعٌم ا٣بّب للناس  مسلم بذؿ جهده ككسعو يف الدعوة إىل اإلسبلـ ، لينتشر ىذا الدين يف

كقد كضع الدعاة األيوبيوف ىذا ا٥بدؼ نيصب أعينهم ، فحرصوا على تبليغ رسالة اإلسبلـ ، . أٝبع 
الفتوحات اإلسبلمية : كمن أبرز تلك ا١بهود. كبذلوا جهودان كاسعةن يف نشرىا ، كإيصا٥با ًلمىن ٯبهلها

دفهم األساس من فتحها ىو تبليغ الدعوة ألىل تلك الٍب قاموا ُّا لعددو من الببلد ، كالٍب كاف ى
الببلد ، أك القضاء على منكرات شرعية ظهرت عندىم ، باإلضافة إىل أىداؼ أخرل لتقوية ا١ببهة 

 .اإلسبلمية ،كتوسيع الدكلة ، كتوفّب ا٢بماية ٥با من أعدائها اَّاكرين
ر عهود الدكلة األيوبية يف ككاف عهد صبلح الدين األيويب مؤسس الدكلة األيوبية من أزى

الفتوحات اإلسبلمية ، فقد افتتح رٞبو اهلل  ما مل يفتتحو مىًلكه ، كطار صيتو يف الدنيا ، كىابتو 
 .(ْ)ا٤بلوؾ

                                                

، قاؿ  ٖٗٔ، برقم  ُُّ/ِ، صححو األلباٍل يف السلسلة الصحيحة ،  ِّّٕٓ، برقم  ِّْ/ْٓركاه أٞبد يف مسنده ، ( ُ)
 ".صحيح لغّبه" :الشيخ شعيب األرنؤكط

 سورة التوبة  - ّٔجزء من آية ( ِ)
 سورة سبأ  -ِٖآية ( ّ)
 ِٖٓ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء ( ْ)
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 :بداية الفتوحات
كقد كاف استيبلء األيوبيْب على مصر ىو بداية فتوحاهتم ، فبعد استفتاء الفقهاء ، استوىل 

دم ، كأرسل البشرل للخليفة العباسي ا٤بستضيء باهلل ، كُّذا مٌت صبلح الدين على القصر العبي
، كبعد ذلك شرع األيوبيوف يف تكوين دكلة الوحدة من مشاؿ  (ُ)القضاء على النفوذ الشيعي يف مصر

 . (ِ)العراؽ إىل الشاـ كمصر ، ككاف ٙبر كهم العسكرم يتٌم ضمن ىذا ا٥بدؼ
 

 :الفتوحات الشامية
دؼ األيوبيْب يف فتوحاهتم ، كأٌف غرضهم األساس منها ىو نشر اإلسبلـ ك٩با يؤٌكد ٠بٌو ى

كالقضاء على مىن ٱبالفو ، أٌف قائدىم صبلح الدين ٤بٌا قضى على العبيديْب يف مصر بأمر من نور 
اف  على ا١ببهة اإلسبلمية ا٤بتحدة الٍب  الدين زنكي ، أثبت إخبلصو للبيت النورم ، كأراد أف ٰبي

لدين ، كلكٌن اصطراع أمراء دمشق بعد كفاة نور الدين ، كمكاتبتهم لو جعلت األيوبيْب أقامها نور ا
 .(ّ)بقيادة صبلح الدين يزحفوف على مدف الشاـ ، كسقطت ٥بم كاحدةن كاحدةن 

ىػ اضطربت الببلد الشامية بوفاة نور الدين ، كديعي األيوبيوف بقيادة صبلح ٗٔٓففي سنة 
ىػ يـو االثنْب أكؿ شهر ربيع اآلخر ، فاستقبلو أىلها َٕٓدمشق سنة الدين لضبطها ، كدخل إىل 

ٕبفاكة ، كمىلىكها األيوبيوف من غّب ميدافع ، كأنفق صبلح الدين يف الناس ماالن جزيبلن ، كأمر فنودم 
بإطابة النفوس ، كإزالة ا٤بكوس ، كإبطاؿ ما أيحدث بعد نور الدين ٧بمود من القبائح كا٤بنكرات 

كأنو ينوب عنو ، كييدبٌر  -ككاف صغّبان –، كأظهر أنو إ٭با جاء لَببية الصاٌف بن نور الدين  كالضرائب
 .(ْ)دكلتو ، كتسٌلم قلعة دمشق بعد امتناع ، كبعث بالبشارة إىل القاىرة ، ككاتب األطراؼ بذلك

 إف تعبّب الدمشقيْب عن فرحهم ، كإجابة صبلح الدين ٥بم ييعربٍّ عن مدل حاجة األمة إىل
قيادة ٨بلصة تتحٌمل قيادة ا١بماىّب ، كتتخٌلص من قيادة ضعيفة ، فكاف صبلح الدين يسعى 

                                                

 ُِٔ -ا٢بركب الصليبية   : انظر( ُ)
 ٕٖ -األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة  ( ِ)
 ُْْ -ا٢بركب الصليبية   ( ّ)
 َِِ/  ٖ – ، األعبلـ ٖٓ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  ( ْ)
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لتحقيق الوحدة للمدف اإلسبلمية ، تشمل الشاـ كمصر كا١بزيرة ؛ لبلستفادة من إمكاناهتا ضٌد 
 .(ُ)الصليبيْب ، كٙبرير القدس

الشاـ ، كبعد أف انتهى من  ككانت دمشق أكؿ مدينة تسقط بيده من أمبلؾ الدكلة النورية يف
 . (ِ)دمشق انصرؼ إىل ما كراءىا ، فتوٌجو إىل ٞبص ، كاستوىل عليها كعلى ٞباة كبعلبك

 
 :فتح حلب

بعد كفاة نور الدين توىل ابنو ا٤بلك الصاٌف ا٠باعيل ا٢بكم يف حلب ، ككاف كجوده على رأس 
٢بكم ، فتمٌكن أعوانو من التبلعب بأمور السلطة ا٠بيان فقط ؛ ألنو كاف صغّبان ال يفقو تدبّب شؤكف ا

 .الدكلة 
ككاف كمشتكْب ىو الوصٌي على ا٤بلك الصاٌف ، كا٤بتفرٍّد ٕبكم مدينة حلب ، فبدأ سياسة 
خاصة ، كخٌطط فيها بإبعاد صبلح الدين عن حلب بكل الوسائل ، كأرسل إليو رسالة يٌتهمو فيها 

، ككاف صبلح الدين (ّ)لدين ٧بمود كابنو ا٤بلك الصاٌفٕببو للغزك ، كالسيطرة على أمبلؾ سيده نور ا
يعلم نيات كمشتكْب كغاياتو ، فكاف يراسل ا٤بلك لتوضيح األمر لو ، كإبداء النصح ، منعان لَبٌدم 

 .(ْ) العبلقات بينهما
كيبدك أف ا٤بلك الصاٌف مل يكن راضيان عن تصرفات أمرائو ، إال أنو كاف ضعيفان ال يستطيع 

 .(ٓ)حولو ، كما أنو كاف سريع التأثر ُّم نظران لصغر سنو إبعادىم من
ىػ ؛ ككاف ميًصرٌان على ضىمٍّها إىل أمبلكو بغرض َٕٓتوٌجو صبلح الدين إىل حلب سنة 

، كلكن كمشتكْب أغلق (ٔ)توحيد القول اإلسبلمية ، كإمداد الثغور مع الصليبيْب بالعساكر كا٤بؤف
حلب يف كجهو ، فشرع يف حصارىا ، ككاف أىلها ٲبيلوف إىل اإلذعاف لصبلح الدين باستثناء 

 : كناشد ا٤بلك الصاٌف الشيعةى أف يؤازركه ، فاشَبطوا لذلك. الشيعة
                                                

 ّٖ -األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة  ( ُ)
 َِِ/  ٖ –، األعبلـ  ْٖ –ا٤بصدر السابق(ِ)
 ِّٕ/  ٖ –مرآة الزماف ( ّ)
 ِّٕ/  ٖ –ا٤بصدر السابق   (ْ)
 ٕٓ -تاريخ األيوبيْب يف مصر كببلد الشاـ ( ٓ)
 ُِّ - ُُْ –األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة  ( ٔ)
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 .أف ٱبصٍّص ا١بانب الشرقي من ا١بامع ٥بم -
 ( .حي على خّب العمل)ييعاد األذاف بػ -
 .ء األئمة االثِب عشر بْب يدم ا١بنائز ييذكر أ٠با-
 .يكربٍّ على ا١بنازة ٟبسان -
 .تكوف عقود نكاحهم إىل أيب طاىر ا٢بسيِب -

مث إف كمشتكْب كقع يف خطأ فادح . (ُ)ككافق الصاٌف إ٠باعيل على طلبهم بتأثّب من كمشتكْب
عن أسوار حلب ، كقد  آخر، فقد ١بأ إىل االستعانة با٢بشيشية كالصليبيْب ؛ إلبعاد صبلح الدين

استجاب زعيم ا٢بشيشية ًسناف ، كبعث ٔبماعة من الفدائيْب لقتل صبلح الدين متنكرين بزم 
األجناد ، كٛبٌكن بعضهم من التسٌلل إىل خيمتو ، كأكشكوا على تنفيذ مؤامرهتم ، لكٌن أمرىم 

 . (ِ)انكشف ، ك٪با صبلح الدين من ٧باكلة االغتياؿ
تكاب ا٤بزيد من األخطاء يف سبيل ٞباية حلب من األيوبيْب ، كاستمر كمشتكْب يف ار 

فأرسل إىل رٲبوند الثالث أمّب طرابلس ، كالوصيٍّ على عرش ٩بلكة بيت ا٤بقدس يطلب منو العىوف، 
فسارع رٲبوند ٗبٌد يد العوف لكمشتكْب ؛ كذلك إلدراكو أٌف بقاء حلب يف يٌد البيت الزنكي ىو 

كحدة إسبلمية ٛبتٌد من النيل إىل الفرات ، كقد توافقت مصا٢بهم مع الضماف الوحيد ٤بنع قياـ 
 .(ّ)مصاٌف الزنكيْب يف ىذا الشأف

كاستمرت ٧باكالت األيوبيْب يف فتح حلب ، كضٌمها للدكلة األيوبية ، كما استمر دفاع 
الزنكيْب عنها ، كاالستعانة بأطراؼ خارجية ٤بساعدهتم يف ذلك ، كخبلؿ ذلك كقعت عدد من 

ىػ ، كضمٍّها إىل الدكلة األيوبية ، ٕٗٓا٤بعارؾ كا٤بعاىدات ، انتهت بدخوؿ األيوبيْب إىل حلب سنة 
 .(ْ)٩با ترٌتب عليو تقوية ا١ببهة اإلسبلمية كٛباسكها ، كالتفرٌغ بعدىا لقتاؿ الصليبيْب

٤با كنظران ألٮبية مدينة حلب اختار صبلح الدين كلده ا٤بلك الظاىر كعٌينو عليها ؛ كذلك 
لك ، 

ي
يتمٌتع بو من صفات تؤٌىلو لبلىتماـ ٗبسؤكلياهتا كٞبايتها ، كبٌْب لو أف حلب ىي أصل ا٤ب

كجرثومتو ، كقاعدتو ، ك٥بذا دأب يف طلبها ذلك الدأب ، ك٤با حصلت أعرض عىمَّا عداىا من ببلد 
                                                

 َِٓ/  ُٔ –كالنهاية البداية ( ُ)
 ٖٓ -تاريخ األيوبيْب يف مصر كببلد الشاـ ( ِ)
  ٖٓ –ا٤بصدر السابق (ّ)
 ٕٓ- ٗٓ –تاريخ األيوبيْب يف مصر كببلد الشاـ : انظر( ْ)
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منو ٕبذاقتو ، كحزمو،  ا٤بشرؽ ، كقنع منهم بالطاعة ، كا٤بعونة على ا١بهاد ، كلقد سٌلمها إليو ؛ لعلمو
 . (ُ)كثباتو ، كعلو ٮبتو

 
 :فتح ِخالط

لٍّف كلدان كال ذا قرابة ُٖٓيف سنة  ىػ كصل خرب كفاة شاه أرمن صاحب خبلط ، كمل ٱبي
يكوف خلفان لو ، ككردت كتب من أىلها إىل السلطاف ٱبطبونو ٥با ، كىم خائفوف من العجم أف 

، كحاصرىا ، كاستطاع فتحها ، كفٍتح مٌيافارقْب ، كضٌمهما إىل  يتول وىا ، فوٌجو السلطاف إليها جيشو
 .(2)أمبلكو

 
 : معركة حطين ثم فتح بيت المقدس

، كنزلوا فيها منتظرين اجتماع ( كىرىؾ)ىػ سار ا٤بسلموف بقيادة صبلح الدين إىل ّٖٓيف سنة 
كلػٌما اجتمع العسكر انطلقوا قاصدين ببلد العدك يف كسط هنار يـو . العساكر ا٤بصرية كالشامية 

إلسبلمي ، سار ا١بيش ا. ا١بمعة ، تربٌكان بدعاء ا٣بطباء على ا٤بنابر ، فرٗبا كانت أقرب لئلجابة 
كنزلوا على ٕبّبة طربية ، كىاٝبوىا ، كأخذكىا يف ساعة من هنار ، كامتٌدت األيدم إليها بالنهب 

فلما ٠بع الفرنج بذلك قصدكا طربية للٌدفع عنها ، فأخربت الطبلئع . كاألسر ، كا٢بريق كالقتل
قلعتها ، كبادركا بلقاء ا١بيش اإلسبلمية األمراء ا٤بسلمْب ٕبركة الفرنج ، فَبكوا على طربيٌة مىن ٰبف  

اإلفر٪بي قبل كصولو إىل طربية ، فالتقى ا١بيشاف على سطح جبل طربية ، كتصادما إىل الليل ، كقد 
 . توقف القتاؿ بسبب الظبلـ 

ك عٌمن تقٌدـ ، كاستطاع ا١بيش  كيف اليـو التايل جرت كقائع عظيمة ، كأمور جسيمة مل ٙبي
ج بعد قتاؿ شديد ، ككثير القتل كاألسر يف العدٌك ، كييعلٍّق عماد الدين اإلسبلمي االنتصار على اإلفرن

ما ىناؾ أسّب ، كمىن عاين األسرل : فمىن شاىد القتلى ذلك اليـو قاؿ: )الكاتب على ذلك فيقوؿ
ككاف ٩بن كقع يف . ، كقد كقع يف األسر ميقىدَّمو اإلفرنج ، كقيتل الباقوف كأيسركا( ما ىناؾ قتيل: قاؿ

                                                

 َِٔ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية( ُ)
، ككتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية  ُّٗ/  ِ –تاريخ أيب الفداء ا٤بسمى ا٤بختصر يف أخبار البشر  : انظر (ِ)

 ِّْ - ُِّ/ ّ –كالصبلحية 
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الذم غدر با٤بسلمْب ، كقتلهم ، كاستخٌف بالنيب صلى اهلل عليو كسلم ، فقاـ صبلح ( أرناط)سر األ
كلقد بات الناس تلك الليلة . الدين بقتلو بيده بعد أف عرض عليو اإلسبلـ كأّب ، كذلك انتقامان منو 

 . (ُ) (على أمتٍّ سركر ، كأكمل حبور ، شاكرين اهلل تعاىل على ما أنعم بو من النصر
تتابعت فتوحات األيوبيْب للببلد الشامية بعد معركة حطْب ، ففتحوا عكا كنابلس كتبنْب 

كبعد ذلك مشٌر ا٤بسلموف عن ساؽ ا١بٌد كاالجتهاد يف . كصيدا كبّبكت مث عسقبلف كغزة كالدارـك 
وا نزلوا يف قصد بيت ا٤بقدس ، فساركا ٫بوه معتمدين على اهلل ، ميفوٍّضْب أمرىم إىل اهلل ، فلما كصل

ا١بانب الشمايل منو ، كبدؤكا بنصب ا٤بنجنيقات ، كا٤بضايقة بالٌزحف كالقتاؿ ككثرة الر ماة ، فلما 
كلكن صبلح الدين ،  وهكاستعطفرأل أعداء اهلل ما نزؿ ُّم استكانوا ، كأخلدكا إىل طلب األماف ، 

ال أمن لكم كال أماف ، : "تو الشهّبة، كأّب أخذىا إال بالقتاؿ قائبلن مقول هممل يعطف عليمل ٯببهم ك 
كما آخذ القدس إال كما أخذكه من ا٤بسلمْب منذ إحدل كتسعْب سنة ، فإهٌنم استباحوا القتل ، فأنا 

علم اأيها السلطاف : "قاؿ لو ومنرسوؿ الفرنج ، فلما أيس " أيفِب رجا٥بم قتبلن ، كأحوم نساءىم سبيان 
منهم أنك  كف عن القتاؿ رجاء األماف ظنان كإ٭با يفَبي ، ال يعلمو إال اهلل  ان كثّب   ان يف ىذه ا٤بدينة خلق أفٌ 

، ، فإذا رأينا ا٤بوت البد منو  كىم يكرىوف ا٤بوت كيرغبوف يف ا٢بياة، ٘بيبهم إليو كما أجبت غّبىم 
، كال  دان كاح ا ديناران ، كال نَبككم تغنموف منٌ  ، ك٫برؽ أموالنا كأمتعتنا فواهلل لنقتلن أبناءنا كنساءنا
بنا الصخرة كا٤بسجد األقصى كغّبىا من ، فإذا فرغنا من ذلك خرٌ  كال امرأة تسبوف كال تأسركف رجبلن 

، كال نَبؾ دابة كال  كىم ٟبسة آالؼ أسّب، ، مث نقتل من عندنا من أسارل ا٤بسلمْب  ا٤بواضع
 ".مو كنفسوفنقاتلكم قتاؿ من يريد أف ٰبمي د، ، مث ٬برج إليكم  إال قتلناه حيوانان 

؛ فأجاب صبلح الدين  فأٝبعوا على إجابتهم إىل األماف، فاستشار صبلح الدين أصحابو 
فتسٌلمو ا٤بسلموف يـو ا١بمعة السابع كالعشرين من رجب ، ككاف  ، حينئذ إىل بذؿ األماف للفرنج

رتفعت فتحان عظيمان شهده من أىل العلم خلق عظيم ٕبيث أنو مل يتخٌلف معركؼ عن ا٢بضور ، كا
األصوات بالٌضجيج كالتهليل كالتكبّب كالدعاء ، كخيطب فيو ، كصيلٍّيت فيو ا١بمعة يـو فتحو ، كحٌط 

ككاف قاعدة الص لح أهنم قطعوا على أنفسهم عن كلٍّ رجل عشرة دنانّب ، كعن كل امرأة . الصليب

                                                

 –، الفتح القسي يف الفتح القدسي  ِٕٗ – ِٕٓ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية: انظر( ُ)
 ُّٗ/  ِ –كركب يف أخبار بِب أيوب  ،  مفرج ال ٕٖ-ٕٔ
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أيخذ أسّبان، كفرٌج اهلل عٌمن  ٟبسة دنانّب ، كعن كل صغّب ديناران كاحدان ، فمىن دفع سىًلم بنفسو كإال 
 .(ُ)كاف فيو من أسرل ا٤بسلمْب ، ككانوا زيىاء ثبلثة آالؼ أسّب

 
 :فتح اليمن

كيف أثناء فتوحات األيوبيْب لببلد الشاـ ظهر باليمن دعيٌّ ا٠بو عبد النيب بن مهدم ، زاعمان 
كتسمَّى باإلماـ ، كبُب على قرب أنو ا٤بهدم ا٤بنتظر ، كخطب لنفسو بعد أف قطع ا٣بطبة للعباسيْب ، 

أبيو قٌبة عظيمة ، كأمر أىل اليمن با٢بج إليها ، كمنعهم من ا٢بج إىل مكة ؛ لذا كٌجو صبلح الدين 
ىػ إىل اليمن فوصل إىل زبيد ، كملكها ، كقتل عبد النيب بن ٗٔٓأخاه األكرب توراف شاه يف سنة 

كأقاـ ا٣بطبة العباسية ، كما ضٌم بعض ببلد اليمن مهدم ، كىدـ القبة الٍب أقامها على قرب أبيو ، 
، كبعد عامْب رجع إىل دمشق ، كاستناب عنو ، مث ذىب سيف اإلسبلـ (ِ)إليو كصنعاء كعدف كتعز

طغتكْب بن أيوب بن شاذم إىل اليمن سنة ٟبسمئة كتسع كسبعْب ، فتملك اليمن كلو ، كحارب 
  .(ّ)الزيدية 

 
 :فتح بالد النوبة
كة نصرانية ، تقع يف أعايل النيل ، كتربطها ٗبصر ركابط متينة ، كتدين بالطاعة النوبة ٩بل

 .لسلطاف مصر ، كتؤٌدم لو ا١بزية السنوية
ك٤با قامت الدكلة األيوبية امتنع أىل النوبة عن دفع ا١بزية ، كأغاركا على أسواف ، فأراد 

، كلتأمْب طريق قوافل ا٢بجاج كالتجارة، األيوبيوف فتح ببلد النوبة ٢بماية مصر من الناحية ا١بنوبية 
ة على البحر األٞبر ،  كالٍب صارت تتجو جنوبان عن طريق النيل إىل قوص ، كمنها إىل عيذاب كجدَّ
متجنٍّبة طريق السويس كالعقبة يف سيناء ، الذم أضحى ٧بفوفان با٤بخاطر ؛ نظران للوجود الصلييب على 

 .سواحل ببلد الشاـ

                                                

 –الفتح القسي يف الفتح القدسي: ، كانظر ّّٓ-َّّ/ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية: انظر( ُ)
ٖٖ- ُُٕ  

 ْٖ -تاريخ األيوبيْب يف مصر كببلد الشاـ :، انظر ْٔ –النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  ( ِ)
 ّّّ/  ُِ –ـ النببلء سّب أعبل( ّ)



212 

 

ىػ إىل ببلد النوبة ، ففتح إبرَل ، كسىب كغنم ، مث عاد إىل قوص ، ٖٔٓ ذىب توراف شاه عاـ
 .(ُ) كدخل اإلسبلـ إىل أماكن مل يطرقها ا٤بسلموف من قبل ، كعٌْب ابراىيم الكردم كاليان عليها

 
 :القضاء على الدولة الخوارزمية

اىم كاشتد فسادىم ، ا٣بوارزمية، فقد كثير أذ: كمن الطوائف الٍب أعلن األيوبيوف ا٢برب عليها
حٌب إهنم ارتكبوا من الفواحش أكثر ٩با ارتكبو الٌتَب ، فأرسل إليهم صبلح الدين عسكران عليو ابنو 

 .(ِ)ا٤بعظم فاهنزموا
 - ْٓٗ)كىم من أتباع الدكلة ا٣بوارزمية الٍب قامت يف إقليم خيوارـز فيما كراء النهر 

ككاف ملوكها مسلمْب إال أهنم غلب عليهم الرغبة يف التوٌسع كالبطش ، كقد عاصر السلطاف ( ىػْْٔ
حكمهم  خوارـز شاه عبلء الدين الدكلةى األيوبية ، كانشغلوا يف حرب ا٤بغوؿ ، مث عينوا بتوسيع رقعة

على حساب ملك بِب أيوب ، كحاكلوا انتزاع ٩بلكة ًخبلط من األيوبيْب ، ك٪بحوا يف ذلك سنة 
 . ىػ ، ككانوا شرًسْب يف حركتهم ، يعيثوف يف األرض فسادان ِٕٔ

كقد ظٌلت ا٢بركب بْب ا٣بوارزمية كاأليوبيْب سجاالن ، فكانوا أحيانان أعداءن ، كما كانوا أحيانان 
 . ن ضٌد أعداء الدكلة األيوبية من الصليبيْب كغّبىمحلفاء مناصري

كلكنهم ٛبادىكا يف الٌسلب كالٌنهب كاإلغارة على ببلد األيوبيْب كحلب كدمشق، مث بدأ 
 .(ّ)ىػْْٔمركزىم يضعيف حٌب انتهىوا ٛبامان بعد انكسارىم يف معركة ٕبّبة ٞبص سنة 

كاف من   -كىو عهد صبلح الدين -ىا كُّذا يٌتضح أف ميلك الدكلة األيوبية يف أزىر عهود
 .(ْ)مصر إىل الفرات ، كمن مصر إىل ا٤بغرب ، باإلضافة إىل ا٢بجاز كاليمن

كتأكيدان للهدؼ الدعوم الذم يسعى ألجلو األيوبيوف ، كتب صبلح الدين إىل بغداد ييعٌدد 
بلد كثّبة من أطراؼ فتوحاتو كجهاده ضد الفرنج ، كإعادتو ا٣بطبة العباسية ٗبصر ، كاستيبلءه على ب

                                                

 ْٗ -تاريخ األيوبيْب يف مصر كببلد الشاـ : انظر( ُ)
 ِٖٗ -األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة  (ِ)
 ُُْ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب (ّ)
 ِْٗ/  ُ –بدائع الزىور يف كقائع الدىور( ْ)
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، كلو كاف ىدفهم الثركة ، كامتبلؾ الببلد ٤با اىتٌموا بالكتابة (ُ) ا٤بغرب ، كعلى ببلد اليمن كلها
 .للدكلة العباسية ، كالحتفظوا بذلك ألنفسهم

 
 :أفكار جديدة لتحقيق مقاصد الجهاد

قيق مقاصد ابتكر األيوبيوف عددان من األفكار يف جهادىم ضٌد الصليبيْب ؛ كذلك لتح
 .  ا١بهاد كغايتو كالوصوؿ إىل أفضل النتائج

من ذلك أنو كاف رجل من ا٤بسلمْب بعكا ييعرؼ بعلي بن عريف النحاسْب ، ككاف مولعان 
ٔبمع آالت كعقاقّب الزرٌاقْب ، كاخَبع شيئان يزيد يف النار ا٤بوقدة على الفرنج احملاصرين ، فقاـ 

ٝبيعان ، فتٌم للمسلمْب النصر ، ككاف يومان مشهودان مل يير مثلو ،  بتصويب ا٤بنجنيق لؤلبراج ، فأحرقها
كا٤بسلموف ينظركف كيفرحوف ، كقد أسفرت كجوىهم بعد الكآبة فرحان بالنصر ، كخبلص ا٤بسلمْب 

ل ذلك الرجل إىل . من القتل ؛ ألهنم ليس فيهم أحد إال كلو يف البلد إما نسيب كإما صديق  كٞبي
إ٭با عملتو هلل : "لو األمواؿ ا١بزيلة ، كاإلقطاع الكثّب ، فلم يقبل منو ، كقاؿصبلح الدين ، فبذؿ 

 .(2)"تعاىل، كال أيريد ا١بزاء إال منو
كمن ذلك أيضان فكرة العٌوامْب ، فقد ركم أنو يف الغزكات البحرية كاف السلطاف يندب العيٌواـ 
اطركف بأنفسهم مع احتياطهم ،  للسباحة ، فصاركا ٰبملوف نفقات األجناد على أكساطهم ، كٱبي

نهم مىن كٰبملوف كتبان كطيوران ، كيعودكف بكتب كطيور، كلقد غرؽ عواموف ، فما ارتدع الباقوف ، كم
سًلم مراران من القـو ، فاجَبأ ، كأًنسى بالعـو 
(3) . 

كمن ٝبلة ا٤بعارؾ الٍب استيخدـ فيها العٌواموف معركة عكا ، فقد ركم أنو نتيجة لبعض 
التطورات قيطع االتصاؿ بْب مدينة عكا كا٤بعسكر األيويب من الرٌب كالبحر إال من سابح مغامر ٰبمل  

كقد كصل من البلد عٌواـ يف صبيحة أحد األياـ ، كمعو كتب تذكر أنو قد . (4) كتابان أك رسالة شفوية

                                                

 َٔ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  ( ُ)
  ْٕ/ُِ –، الكامل يف التاريخ ُِٔ-ُِٓ/ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ِ)
 ُُٗ-ُُٖ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ّ)
 َِْ -القائد كعصره  -صبلح الدين (ْ)



214 

 

طٌم العدٌك بعض ا٣بندؽ ، كقد قوم عٍزـ العدك على منازلة البلد كمضايقتو ، فجٌدد السلطاف الكتب 
 .(1)إىل العساكر با٢بث على الوصوؿ

عيسى ، كاف : قاؿ لوأف عوامان مسلمان كاف يي : كمن النوادر الٍب جرت يف القتاؿ على عكا
بالكتب كالنفقات على كسطو ليبلن على غرٌة من العدك ، ككاف يغوص ، كٱبرج ( عكا)يدخل البلد 

ككاف ذات ليلة قد شٌد على كسطو ثبلثة أكياس فيها ألف . من ا١بانب اآلخر من مراكب العدك
خربه عن ا٤بسلمْب، فلما   دينار ، ككيتبه للعسكر ، كعاـ يف البحر ، فجرل عليو أمره أىلكو ، كأبطأ

كاف بعد أياـ بينما الناس على طرؼ البحر ، كإذا البحر قد قذؼ إليهم ميتان غريقان، فافتقدكه ، 
فوجوده عيسى العٌواـ ، ككجدكا على كسطو الذىب ، كمشٌمع الكتب ، ككاف الذىب نفقة 

و أداءىا بعد كفاتو إال ىذا للمجاىدين ، فما ريئي مىن أٌدل األمانة يف حاؿ حياتو ، كقٌدر اهلل ل
لػٌما مل يظهر لعيسى أثر ظيٌنت بو الظنوف ، ككانت لو ال شٌك عند اهلل منػزلة ، : "قاؿ العماد. الرجل

فلم ييرًد أف تبقى حالو ، كىي ٧بتملة ، فويجد يف عكا مٌيتان ، كقد رماه البحر إىل الساحل ، كبٌرأه اهلل 
 .(2)٩با قالوا 

، فقد ركم أنو كاف يف  الحمام تيخدمت لتحقيق مقاصد ا١بهاد كغاياتوكمن األمور الٍب اس
العسكر مىن اٌٚبذ ٞبامان يطوؼ على خيمتو ، كينزؿ يف منزلتو ، كعىًمل ٥با برجان من خشب ، 

حٌب إذا ! ما ٥بذا الولع ٗبا ال ينفع: كنا نقوؿ: "كييدٌرجها على الطّباف من البيعد ، يقوؿ العماد
نفعت كأتت بالكتب سارحة شارحة ، ككنا نطلب منو مع الليل كالنهار ، حٌب  جاءت نوبة عكا ،

، ككاف بعضهم يكتب على أجنحتها بالَبٝبة ا٤بصطلح (3)قٌل كجوديىا عنده ؛ لكثرة اإلرساؿ
 . (4)عليها

لقد كانت الكتب متواصلة : "كييؤٌكد أبو شامة استخداـ األيوبيْب ٥بذه الطرؽ ا١بديدة فيقوؿ
مْب يف عكا كالسلطاف كىو خارجها على أجنحة الطيور كأيدم الس بَّاح ، كا٤براكب اللٍّطاؼ بْب ا٤بسل

 .(5)" ٚبرج ليبلن ، كتدخل سرقةن من العدك
                                                

 ُُِ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية    (ُ)
 ُُٔ-َُٔ/  ْ –ا٤بصدر السابق   (ِ)
 ُُٗ/  ْ –ا٤بصدر السابق (ّ)
 ُُٗ-ُُٖ/  ْ –ا٤بصدر السابق   (ْ)
 ُْٗ/  ْ –ا٤بصدر السابق  (ٓ)
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 أبرز مجاىدي العصر: رابعاً 
اشتهر عدد من ا٤بلوؾ كالعلماء باالىتماـ بوسيلة ا١بهاد ، كمسارعتهم لتلبية نداء ا٢بق 

 :كمن أشهر ا٤بلوؾ كاألمراء اَّاىدين. تعاىلكا١بهاد يف سبيل اهلل 
صبلح الدين األيويب مؤٌسس الدكلة األيوبية ، ككتيب التاريخ ٙبفل بفتوحاتو كجهاده ضٌد -ُ

٧باسنو ٌٝبة ، السٌيما ا١بهاد ، : )أعداء اإلسبلـ ، كحرصو الشديد على ا١بهاد ، يقوؿ عنو الذىيب
ثٌمنة ١بنده ، كلو عقل جٌيد كفهم كحـز كعـزفلو فيو اليد البيضاء ببذؿ األمواؿ كا٣ب

ي
، كيصف (ُ)(يل ا٤ب

كاف رٞبو : )حٌب صبلح الدين للجهاد بوصفو شاؼو كاؼو ، فيقوؿ" النوادر السلطانية"صاحب 
اهلل من عظماء الشجعاف ، قوم النفس ، شديد البأس ، عظيم الثبات ، ال يهولو أمر ، كلقد رأيتو 

، كلقد كاف رٞبو (ِ)اء ، كيبقى يف ًشرذمة يسّبة يف مقابلة عددىم الكثّبيعطي دستوران يف أكائل الشت
اهلل شديد ا٤بواظبة عليو ، عظيم االىتماـ بو ، كلو حلف حالف أنو ما أنفق بعد خركجو إىل ا١بهاد 
 ديناران كال درٮبان إال يف ا١بهاد أك يف األرفاد لصدؽ كبٌر يف ٲبينو ، كلقد كاف حبو للجهاد كالشغف بو
قد استوىل على قلبو كسائر جوا٫بو استيبلءن عظيمان ، ٕبيث ما كاف لو حديث إال فيو ، كال نظر إال 

، كلقد ىجر يف ٧ببة   يف آلتو ، كال كاف لو اىتماـ إال برجالو ، كال ميل إال إىل مىن يذكره كٰبٌث عليو
ن الدنيا بالسكوف يف ظل ا١بهاد يف سبيل اهلل أىلو كأكالده ككطنو كسكنو كسائر ببلده ، كقنع م

، كلقد كقعت عليو ا٣بيمة يف ليلة رٰبٌية على مرج عكا ، فلو مل   خيمة هتب ُّا الرياح ميمنة كميسرة
، ككاف الرجل إذا أراد أف يتقرب إليو  يكن يف الربج لقتلتو ، كال يزيده ذلك إال رغبة كمصابرة كاىتمامان 

ابان ٝبعت فيو آدابو ، ككل آية كردت فيو ، ككل حديث ٰبثو على ا١بهاد ، كأنا ٩بن ٝبع لو فيو كت
، ككاف رٞبو اهلل كثّبان ما يطالعو ، حٌب أخذه منو كلده ا٤بلك   ركم يف فضلو ، كشرحت غريبها

 .(ّ)(األفضل

يا : ككاف صبلح الدين رٞبو اهلل يف غزكاتو أكؿ راكب ، فكاف يركب كينادم مناديو
، كٲبٌر يف الصفوؼ كليس معو إال صيٌب كاحد ، كٱبرؽ (ُ)قتاؿ بنفسو، كيف ا٢برب يباشر ال (ْ)لئلسبلـ

                                                

 ِٕٖ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء ( ُ)
 ُٗ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  ( ِ)
 ْ -ا٤بصدر السابق ( ّ)
 ُِٗ -،  النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   ُِْ/  ْ –أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية كتاب الركضتْب يف ( ْ)
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كٱبرؽ العساكر من ا٤بيمنة إىل ا٤بيسرة ، كيرٌتب األطبلب ، كيأمرىم بالتقٌدـ كالوقوؼ يف مواضع يراىا 
 . (ِ)، ككاف يشارؼ العدك كٯباكره

اقفو كلها خدـ أخاه صبلح الدين ، ككاف كثّب ا١بهاد ، حضر مع أخيو مو : ا٤بلك العادؿ-ِ 
أك أكثرىا يف مقاتلة الفرنج ، كمن جهوده يف ىذا اَّاؿ حف  الببلد بعد كفاة أخيو كاضطراُّا كطمع 
اإلفرنج فيها ، فقد زحف على ٩بلكة أخيو ، كقضى على تناحر أبنائو ، ٧بافظان بذلك على كحدة 

 .(ّ) الببلد ، كقوهتا ، كٛباسكها يف مواجهة النصارل ا٤بَببٍّصْب ُّا
ركم أنو كاف يف أياـ الفتح ييرٌتب النّباف على ا١بباؿ من : ا٤بلك ا٤بعٌظم عيسى بن العادؿ-ّ

: ، يعِب(كاقعة دمياط اٌدخرىا عند اهلل تعاىل، كأرجو أف يرٞبِب ُّا: )، ككاف يقوؿ(ْ) نابلس إىل عكا 
ع لو بْب الشجاعة كالربا  .(ٓ)عة كالعلم ك٧ببة أىلوأنو أبلى ُّا ببلءن حسنان رٞبو اهلل تعاىل ، كقد ٝبي

من اَّاىدين البارزين ، فقد ركم أنو شهد معظم غزكات : ا٤بلك الظاىر صاحب حلب-ْ
 .(ٔ) كالده

أكؿ ما تكاملت ٢بيتو أمره أبوه : ا٤بلك ا٤بظفر صاحب ٞباه ابن أخي صبلح الدين-ٓ
، كاف شجاعان (ٕ) ىػّٕٓبا٢بملة على الفرنج ، فحمل كقاتل ، فقيتل شهيدان يف كقعة الرملة سنة 
 .(ٖ) مقدامان ، منصوران يف ا٢بركب ، مؤٌيدان يف الوقائع ، كمواقفو مشهورة مع الفرنج

كافح الفرنج برٌان كٕبران ، كمل يزؿ حٌب أعٌز اهلل اإلسبلـ ، كخذؿ الكفر ، كلو :ا٤بلك الكامل-ٔ
 .(ٗ) ا٤بواقف ا٤بشهورة يف ا١بهاد بدمياط ا٤بدة الطويلة 

                                                                                                                                                  

 ٔٗ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب ( ُ)
 ُُّ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   ، ُٗ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  (ِ)
 ُُٕ-ُُٓ/ ُِ –سّب أعبلـ النببلء : انظر (ّ)
 َِٖ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  (ْ)
 َٖٓ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس  ( ٓ)
 ِّٓ -، شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  ِٖٗ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء ( ٔ)
 ّّٕ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب ( ٕ)
 ْٔٓ/  ّ –كفيات األعياف ( ٖ)
 ُِٗ - ُِٕ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء ( ٗ)
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ركم أنو أغار على األعراب يف الصعيد ، : دين توراف شاه أخو صبلح الدينمشس ال-ٕ
 .(ُ)ككانوا قد أفسدكا يف الببلد ، كمٌدكا أيديهم ، فكٌفوا عما كانوا يفعلونو

طيغتكْب بن أيوب أخو صبلح الدين ، من اَّاىدين البارزين ، سٌّبه صبلح الدين إىل -ٖ
ـ إليها ، كصىفت لو من زبيد إىل حضرموت ، كمٌت لو قمع ىػ ، مث سٌّب سيف اإلسبلٖٕٓاليمن سنة 
 .(ِ) ا٣بوارج

 :أما العلماء فقد اشتهر عدده منهم ٔبهادىم ، كبذ٥بم أنفسهم يف سبيل اهلل ، كمن ىؤالء
كاف شجاعان ، كثّب الغزك ، ما فاتتو غزاة يف الشاـ ، ككاف : عبد اهلل بن عثماف اليونيِب-ُ

، ككاف يتمُب   ال ينقطع عن غزكة ، كيرمي عن قوس زًنػىتيو ٜبانوف رطبلن ، ك  ٰبمل القوس كالسبلح
الشهادة ، كييلقي نفسو يف ا٤بهالك ، كال ييبايل بالرجاؿ ، قػىل وا أك كثركا
 (ّ). 

أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ ، كاف يف شبيبتو شهمان شجاعان فاتكان ، قتل األسد -ِ
                                                                               .                (ْ)مواجهة كحده 

من اَّاىدين البارزين يف الدكلة األيوبية ، كلقد حكى العماد : حساـ الدين لؤلؤ-ّ
كىذا لؤلؤ قد اشتهرت بالكفر فتىكاتيو ، كشيًكرت يف العدك نكاياتو، : )األصفهاٍل عن جهاده ، فقاؿ

د بغزكاتو مل ييشاركو فيها أحد ، كىو الذم رٌد الفرنج عن ٕبر ا٢بجاز ، ككقف ٥بم على طرؽ كقد تفرٌ 
اَّاز ، كمل يَبؾ منهم عينان تىطرؼ ، كمل ييبق ٥بم دليبلن ييعرؼ ، كغزكاتو مشهورة ، كفػىتىكاتو مذكورة ، 

 .(ٓ)(كأموالو مبذكلة ، كأكياسو لعقد اإلنفاؽ يف سبيل اهلل ٧بلولة

بن عبد السبلـ ، اشتهر ٔبهاده ضد الفرنج ، كلو كراماته ساعد ُّا ا١بيش  العز-ْ
اإلسبلمي ، كمن مواقفو ا٤بشهورة أنو كاف مرة يف عسكر ا٤بسلمْب الذين يقاتلوف الفر٪بة ، ككانت 

يا : )النصرة أكالن للفرنج ، كقويت الريح على ا٤بسلمْب ، فقاؿ الشيخ بأعلى صوتو مشّبان إىل الريح
عٌدة مرات ، فعادت الريح على مراكب الفرنج فكسىرهتا( خيذيهمريح 

 (ٔ). 

                                                

 ّٔٔ/  ُُ –الكامل يف التاريخ ( ُ)
 ُٖٗ  -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب ( ِ)
 َُّ/  ُٕ –، البداية كالنهاية ( ىػَْٔ – ُّٔ)كفيات   ّّٖ –، تاريخ اإلسبلـ  َُُ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء (ّ)
 ّٖٓ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس  ( ْ)

 َُّ/  ْ –رية كالصبلحية كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النو ( ٓ)

 ّٓ -حسن احملاضرة ( ٔ)
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٧بمد بن أيب القاسم بدر الدين عيسى ا٥بكارم ، كاف يف مقٌدمة ا٤بتطٌوعْب ا٤بشاركْب يف -ٓ
، (ُ)ا١بهاد ، كٞبل السبلح ، ككاف يلبس زٌم األجناد ، كيعتٌم بعمائم الفقهاء ، فيجمع بْب اللٍّباسْب

وبيوف حملاربة الصليبيْب يف عسقبلف ، كاف الفقيو عيسى من احملاربْب كا٤بشاركْب يف ك٤با خرج األي
ا١بهاد معو ، كيذكر ابن األثّب أف الفقيو عيسى كاف من أشٌد الناس قتاالن ذلك اليـو ، ككاف قد ٝبع 

ه صبلح بْب العلم كالشجاعة ، كقد أيسر ىو كأخوه ظهّب الدين ، كبقوا يف األسر سنْب ، حٌب افتدا
ما أيحٌس كقع سيوؼ الكٌفار على كجهي : )، ككاف يقوؿ أثناء ا٤بعركة(ِ)الدين بستْب ألف دينار

ركم أنو ٤بٌا استيشهد أخوه ظهّب الدين يف حصار عكا ،كاف . (ّ) ، كقد مات شهيدان ( كأنفي
ككاف قد كقع من  ،( ىذا يـو ا٥بناء ال يـو العزاء: )يضحك كالناس ييعز كنو ، كىو يينكر عليهم كيقوؿ

 . (ْ)على فرسو رٞبو اهلل

دعا ا٤بسلمْب إىل ا١بهاد أثناء الغزك الصلييب ، كأٌلف كتابان عن ا١بهاد يف : ابن عساكر-ٔ
 .(ٓ)اثِب عشر جزءان ، كبٌْب فيو ا٣بطر الصلييب

أٞبد بن عمر ٝباؿ الدين ا٤بقدسي ا٢بنبلي ، اشَبؾ يف غزكات الفرنج، كقتل كاحدان -ٕ
 .(ٔ)ابو األجنادمنهم، فه

كمن أشهر ا٤بعارؾ الٍب اشَبؾ فيها عدد كبّب من الفقهاء كالعلماء معركة عكا، ٩با جعل 
، فكاف الفقيو عيسى ا٥بكارم يتوىل " الوقعة الكربل"أك " ا٤بصاؼ األعظم"ا٤بؤرخْب يطلقوف عليها 

عماد األصفهاٍل مقدمة القلب يف ا١بيش ، كما كاف القاضي ُّاء الدين بن شداد ، كالفقيو ال
مشاركىْب أيضان يف ىذه ا٤بعركة ، كقاما بوصفها كصفان دقيقان ، كشاىدىم عياف ، كلقد كاف النصر 

كقد استيشهد يف . حليف ا٤بسلمْب يف هناية ا٤بعركة ، كتكٌبد الصليبيوف خسائر فادحة يف األركاح 

                                                

 ْٖٗ/  ّ –كفيات األعياف ( ُ)

 ْْٕ/  ُُ –الكامل يف التاريخ ( ِ)

 (ىػَِٔ – َُٔ)كفيات  َِِ –تاريخ اإلسبلـ ( ّ)
 90/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ْ)

 ّٗٓ -٧بمد مطيع ا٢باف / د –ا٢باف  ابن عساكر ( ٓ)

 (ىػَْٔ -َّٔ)كفيات  ُّٗ –تاريخ اإلسبلـ ( ٔ)
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كاليان على بيت ا٤بقدس ، كقد ٝبع ىذه ا٤بعركة الفقيو ظهّب الدين أخو الفقيو عيسى ا٥بكارم ، ككاف 
 .(ُ)بْب الشجاعة كالعلم كالدين

كقد مضى ا٤بسلموف يف عهد األيوبيْب ينازلوف الصليبيْب يف مواقع متعددة ، حٌب إذا حاف 
الوقت راحوا يزحفوف ٫بو القدس ، كيضٌم جيشهم األمراء كالعلماء كالفقهاء ٗبختلف مذاىبهم 

 .  (ِ)كٚبصصاهتم
 

 الجهاد ضد الصليبيين: خامساً 
بذؿ األيوبيوف قصارل جهدىم يف قتاؿ الصليبيْب ، كتطهّب األرض منهم ، كمل تكن غايتهم 
من ذلك ا١بهاد ا٢بصوؿ على ثركة أك امتبلؾ أرض ، بل كانت غايتهم أ٠بى من ذلك كأنبل ، إهنا 

يطر عليو الصليبيوف نشر الدعوة اإلسبلمية يف أرجاء األرض ، كاسَبجاع القدس الشريف ، كالذم س
 .قبل فتح األيوبيْب لو( سنة ُٗ)مدة 

عسقبلف الرملة ك  على كاأغار  فقد( ىػٔٔٓ)اـ لصليبيْب يف عاأليوبيوف جهادىم مع ابدأ كقد 
ككانت أيلة قلعة يف البحر قد حٌصنها أىل الكفر ، فعٌمر السلطاف  مث عادكا إىل القاىرة ، ، كغزة

، كرٌكبها الصيٌناع ىناؾ ، كشحنها بالٌرجاؿ ،  على ا١بماؿ إىل ساحلها لهاكٞبى األيويب ٥با مراكب ،  
كاستباح بالقتل كاألسر أىلها ، كمؤلىا  ، كاستحٌلها ، يف العشر األكؿ من ربيع اآلخركفػىتىح القلعة 
بالعيدد كالعىدد
(ّ). 
كىو مكوف من مئٍب ، ٕبرينا من صقلية لغزك مصر  الفرنج أسطوالن رسل أ( ىػٗٔٓ)ة كيف سن
، باإلضافة إىل ست  ٙبمل ا٣بيل سفينة كثبلثْب ان ، كستراجبلن يف كل سفينة ( َُٓ)سفينة ٙبمل 

من   ألفان ْبكأربعْب مركبا ٙبمل األزكاد، ككاف عدد ا٤بقاتلْب ٟبس، كبار ٙبمل آلة ا٢برب   سفن
فواجههم ،  حْب غفلة من أىلها، فوصلوا إىل اإلسكندرية على  كٟبسمئة من الفرساف ان كألف، الةالرجٌ 

  .كقاتلوىم أىل اإلسكندرية 

                                                

  ََُ- ٖٔ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية : انظر( ُ)
 َّٓ -ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس  ىكذا( ِ)
 ُِٖ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  ( ّ)
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ك٤با كرد ا٣برب لصبلح الدين استنهض العساكر ، كسارع إلنقاذ اإلسكندرية ، كتقاتلوا مع 
اإلفرنج قتاالن شديدان ، كصدقوا اهلل عند القتاؿ ، كأنزؿ اهلل على ا٤بسلمْب النصر ، كعلى الكٌفار 

ر القتل ككثي ، موىا ٗبا فيها من األسلحة الكثّبة فغنً ،  ا٤بسلموف خيامهم ىاجما٣ًبذالف كالقهر ، مث 
بحر، كغاص بعض ا٤بسلمْب يف ال ، كغرؽ بعضهم، فهرب كثّب منهم إىل البحر  ة ،يف رجالة الفر٪ب

على  ة، كاحتمى ثبلٜبئة من فرساف الفر٪بوٌلت بقٌية ا٤براكب ىاربة ، ف مراكب الفرنج فغرقتكأتلفوا 
فأيخذت خيو٥بم ، مث قيتلوا كأيسركا ، كأيخذ من ا٤بتاع كاآلالت كاألسلحة ما ال ٲبلك  ، رأس تل
 .(ُ)مثلو

فاجتمع لديو اثنا طلب صبلح الدين اجتماع ا١بيوش لغزك الصليبيْب ، ( ىػّٖٓ)كيف سنة 
، فسار ا٤بسلموف بقيادة صبلح  عشر ألف فارس من ا١بند الذين يتقاضوف الركاتب سول ا٤بتطوعة

، كاستطاعوا بعد قتاؿ شديد االنتصار عليهم يف معركة ( طربية)الدين كالتقوا با١بيش الصلييب عند 
، كعدد األسرل  كقد بلغ عدد القتلى ثبلثْب ألفان حطْب التارٱبية ، ككثير القتل كاألسر يف العدٌك ، 

ككاف ٩بن كقع يف األسر . ا، كقد كقع يف األسر ميقىٌدمو اإلفرنج ، كقيتل الباقوف كأيسرك  ثبلثْب ألفان 
الذم غدر با٤بسلمْب كقتلهم ، كاستخٌف بالنيب صلى اهلل عليو كسلم ، فقاـ صبلح الدين ( أرناط)

مث كٌجو السلطاف جيوشو حملاربة  .(ِ)بقتلو بيده بعد أف عرض عليو اإلسبلـ كأّب ، انتقامان منو لوقاحتو
من فتح عكا كالناصرة كصفورية كقيسارية كنابلس كتبنْب  الفر٪بة ، كفػىتىح بقية ا٤بدف الشامية ، فتمٌكنوا

، ككاف ُّا ٝبع  لفتحها  توجػَّو السلطاف صبلح الدين ٔبيشو ٫بو بيت ا٤بقدسمث  .(ّ)كصيدا كبّبكت
 .من النصارل بّبك

فنزلوا يف ا١بانب الشمايل منو ، كبدؤكا ، ( ىػّٖٓ)سنة كصل جيش ا٤بسلمْب إىل القدس 
كا٤بضايقة بالٌزحف كالقتاؿ ككثرة الر ماة ، فلما رأل أعداء اهلل ما نزؿ ُّم بنصب ا٤بنجنيقات ، 

،  هممل يعطف عليكلكن صبلح الدين مل ٯببهم ، ك ،  وهكاستعطفاستكانوا كأخلدكا إىل طلب األماف 
،  أسارل ا٤بسلمْب كىم ٟبسة آالؼ أسّبفلما كثر إ٢باحهم كىٌددكه بتخريبو ، كقتل مىن فيو من 

                                                

 -، كالفتح القسي يف الفتح القدسي ُِٗ -ِٕٓ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  : انظر(ُ)
ٕٔ-ٖٕ 

 ّّٕ - ّّْ/  ِ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ِ)
 – ، الفتح القسي يف الفتح القدسي َّّ- ُّْ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  :انظر( ّ)

ٖٖ- ُُُ 
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فأجاب صبلح الدين حينئذ  ، فأٝبعوا على إجابتهم إىل األماف، فاستشار صبلح الدين أصحابو 
فتسٌلمو ا٤بسلموف ، ككاف فتحان عظيمان شهده من أىل العلم خلق عظيم ،  ،ة إىل بذؿ األماف للفر٪ب

 .(ُ)كفرٌج اهلل عٌمن كاف فيو من أسرل ا٤بسلمْب ، ككانوا زيىاء ثبلثة آالؼ أسّب
فعت األعبلـ اإلسبلمية ، كدخل صبلح الدين ا٤بسجد ري األيوبيوف بيت ا٤بقدس ، ك دخل ك 
، كأتى ٗبنرب نور الدين  فأمر بتطهّب ا٤بسجد كالصخرة من األقذار كاأل٪باس ففعل ذلك، األقصى 

ك٤با تطهر بيت ا٤بقدس ٩با كاف فيو من الصلباف  .، كنصب بالقدس ٧بمود فحػيًمل من حلب
، كامتؤل ا١بامع، كعػيًبد اهلل الواحد ،  ، كقرئ القرآف األذافكريفع ،  أىل اإلٲباف دخل، كالنواقيس 

ف ا٤بؤذنوف للصبلة قبل الزكاؿ كادت القلوب تطّب من الفرح يف ، ك٤با أذٌ  كسالت لرقة القلوب ا٤بدامع
فذكر شرؼ بيت ا٤بقدس ، ككع  " ٧بي الدين بن الزكي"، كخطب ا٣بطيب القاضي  ذلك ا٢باؿ

 .(ِ)ره اهلل على أيديهم من فتح بيت ا٤بقدسالناس ٗبا يسٌ نئة على هت ناس ٗبوعظة مشتملةن ال
مث مث استوىل على عدد من ا٢بصوف ، ،  ةيفتح صبلح الدين قلعة برز  (ىػْٖٓ) كيف سنة
انتهت بعقد ىدنة  (ّ)، كحدثت لو مع الفر٪بة عدد من الوقائع ، كلكنو مل يفتحها توجو إىل صور

ككانت ا٥بدنة  ، (ىػٖٖٓ) سنة ، كذلك يفبعد عٌدة مفاكضات  ثبلث سنْب كٜبانية أشهر ةدٌ معهم م
 خفٌ يالقادموف ف ة؛ لّبحل الفر٪ب ليو با٤بوافقةإكأشار أمراء صبلح الدين ، بطلب من ملك إ٪بلَبا 

 .(ْ)على ا٤بسلمْبوضع ال
بيقها ، فكاف كقد راعى األيوبيوف يف جهادىم اآلداب الٍب دعا اإلسبلـ جنده إىل تط
 .جهادىم ضد الصليبيْب أ٭بوذجان للجهاد اإلسبلمي ، كمثاالن ييقتدل بو على مٌر العصور 

 
 

                                                

يف الفتح القدسي  الفتح القسي: ، كانظر ّّٓ-َّّ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  : انظر( ُ)
– ٖٖ- ُُٕ  

يف الفتح  الفتح القسي: ، كانظر ُّٔ – ّّٓ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  : انظر( ِ)
  َُْ -ُّٕ –القدسي 

يف الفتح القدسي  الفتح القسي: ، كانظر َِٕ - ِّ/ ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  : انظر( ّ)
 كما بعدىا ِْٖ –

 ِّٓ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  : انظر( ْ)
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 آداب الجهاد: سادساً 
 :من أىم تلك اآلداب

 التخطيط واالستعداد للجهاد -أ
اىتم األيوبيوف باالستعداد ا١بيد لكٌل ما يتعٌلق ٗبجاؿ دعوهتم إىل اهلل تعاىل ، كمن أىم 

الٍب أدركوا أٮبية االستعداد لو ىو ا١بهاد ، فبذلوا جهدىم يف ذلك ، كمل ٱببطوا خبط عشواء،  األمور
بل خططوا لكل حركة يقوموف ُّا ، ليضمنوا أفضل النتائج ا٤بوصلة ٥بدفهم األساسي الكامن يف نشر 

 .اإلسبلـ ، كالقضاء على أعدائو
 
 :كمن أىم استعداداهتم للجهاد   
 :المكّثف التدريب العسكري-ُ

: )كذلك استجابة ألمر اهلل تعاىل              

                           

   )(ُ) العسكرم تفوؽ الوصف يف عهدىم ، حٌب إف القادة ، فكانت العناية بالتدريب
كاألمراء، كعلى رأسهم مؤسس الدكلة صبلح الدين كانوا يناموف الليل متدٌرعْب بأسلحتهم ، 

 .(ِ) كيعيشوف يف خيمهم كبقية ا١بند ، كمل يكن لصبلح الدين بيت غّبىا
الصبلحية ، كمٌت رفع كلقد أينشئت يف ىذا العصر ًفرىؽ عسكرية جديدة عيرفت باسم الفرؽ 

ككاف ىناؾ . مستول ا٤بهارات القتالية إىل درجة جعلت ا١بيش اإلسبلمي آنذاؾ على أرفع مستول 
جيشه دائمه ، كًفرىؽه مساعدةه ٗبنزلة جندو غّب نظاميْب ، ال يقل وف عن ا١بند النظاميْب ٞباسة كرغبة يف 

 .(ّ)ا١بهاد
واجهة الصليبيْب ، كحشدكا اإلمكانات الشعبية كُّذا امتلك األيوبيوف قدرة عسكرية على م
 .(ْ)معهم ، كما استفادكا من تأييد ا٣بليفة العباسي ٥بم

                                                

 سورة األنفاؿ  - َٔآية  (ُ)
 ِٖٗ -ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس ( ِ)
 ِٖٗ -ا٤بصدر السابق   (ّ)
 ِّٓ -األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة  ( ْ)
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 : التحصينات العسكرية-ٕ
كمن القوة الٍب أعٌدىا األيوبيوف ٤بواجهة أعدائهم استجابة لبارئهم بناءي كثّب من التحصينات 

القاىرة كاالسكندرية كدمياط ، كما : ىي العسكرية ، فأنشؤكا دكران لصناعة السفن يف ثبلث مدف
، (ُ)أيقيمت ا٤بصانع ا٢بربية الٍب تزكٍّد ا١بيش كاألسطوؿ بكلٍّ أنواع األسلحة كالذخائر ا٤بستعملة آنذاؾ

ككاف ٤بوارد مصر كالشاـ كا١بزيرة أثر يف تغذية عساكر األيوبيْب با٤بؤف كاألسلحة إىل جانب تنظيم 
 .(ِ)ا١بيش العسكرم

بلح الدين األسطوؿ ، كقد أيخلقت سفنو ، كتغّبت آالتو ، فأمر بتعمّب كقد رأل ص
األسطوؿ ، كٝبع لو من األخشاب كالصٌناع الشيء الكثّب ، ك٤با مٌت عمل ا٤براكب أمر ٕبمل اآلالت، 
فنقل من السبلح كالعيدد ما ٰبتاج األسطوؿ إليو ، كشحنو بالرجاؿ ، ككىٌل فيو أحد أصحابو ، كأفرد 

القوؿ قوؿ صاحب األسطوؿ ، : )ان ٨بصوصان ، كديوانان مفردان، ككتب إىل سائر الببلد يقوؿلو إقطاع
نع من أىٍخًذ رجالو ، كما ٰبتاج إليو ، كأمر صاحب األسطوؿ أال يػيبىارىحى البحر ، كيغزك إىل  كأال ٲبي

 .(ّ)(جزائر البحر
 
 :توحيد القوى العسكرية-ّ

ْب كفتح أكركبا عمله ٰبتاج إىل تضافر ٝبيع القول رأل األيوبيوف أٌف ا١بهاد ضد الصليبي
اإلسبلمية ، كحشد كافة الطاقات يف شرؽ الببلد اإلسبلمية كغرُّا ، أك على األقل تعاكف الدكلتْب 

دكلتهم يف الشرؽ ، كدكلة ا٤بوحدين يف الغرب ؛ : اللتْب قامتا على أسس العقيدة اإلسبلمية ، كٮبا
ف ا٤بوٌحدين يف ا٤بغرب كفدان برئاسة عبد الرٞبن بن منقذ ، كٞبٌلوه رسالة لذا أرسل األيوبيوف إىل سلطا

ميطٌولة ، كىدية سنٌية ، كاقَبحوا يف الرسالة ٙباليف القول اإلسبلمية يف الشرؽ كالغرب حملاربة ا٤براكب 
 .(ْ)الفر٪بية 

                                                

 ِْٗ -ىكذا ظهر صبلح الدين كىكذا عادت القدس ( ُ)
 ِْٖ -األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة  ( ِ)
 ْْٗ/  ِ –أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية كتاب الركضتْب يف ( ّ)
  َّٕ – َّٔ –ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس ( ْ)
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بلد اإلسبلمية ككاف األيوبيوف يشعركف أٌف لديهم القوة الكافية لردع الصليبيْب ، كتطهّب الب
منهم ؛ لذا قٌرركا بقيادة مؤسسهم مواصلة دكر نور الدين يف توحيد األرض العربية للجهاد ضٌد 

 .(ُ)الصليبيْب
 

 :مواقف تدّل على استعداد األيوبيين وتخطيطهم للجهاد-ْ
كاف األيوبيوف ٰبرصوف أشد ا٢برص على االستعداد كالتأٌىب كاألخذ بأسباب القوة ؛ كذلك  

الة على ذلك االستعداد . قوية ا١بيش اإلسبلمي ٤بواجهة العدك الصلييب ُّدؼ ت كمن ا٤بواقف الدَّ
 :كالتأٌىب 
قاـ األيوبيوف بَبحيل بعض قبائل البدك إىل مناطق أخرل ؛ ألهنم كانوا يقوموف بإرشاد قوات -     

 .(ِ)الصليبيْب على الطرؽ الٍب تسلكها قوات ا٤بسلمْب ، كالقوافل بْب الشاـ كمصر
أقاـ األيوبيوف بقيادة صبلح الدين يف إحدل عملياهتم العسكرية على تٌل القاضي كنصبوا -    

ا٣بياـ فيو ، كاستغٌل األيوبيوف ىذا الوقت للقياـ بغارات متتالية على ببلد الصليبيْب ، ككاف ا٥بدؼ 
ينها ، إضافة إىل من ىذه الغارات االستيبلء على احملاصيل الٍب كانت يف أكاف حصادىا قبل ٚبز 

استكشاؼ ٙبصينات الصليبيْب ، كمعاينتها ، حٌب ٰبضٍّركا ما سيحتاجوف من اآلالت كا٤بعٌدات 
كالص ٌناع للحصار ، ككاف صبلح الدين يركب كل يـو من ا٤بخٌيم بتل القاضي ، كمعو خواص جنده ، 

كييظهر للبقٌية أنو يريد الصيد ، مث يسّب
ىذا ما يدٌؿ على حنكة كيف تصٌرؼ صبلح الدين . (ّ)

عسكرية عالية، كٚبطيط جيد ، كاستعداد كامل للجهاد ، كما أنو بسرٍّيَّتو ىذه ٲبتثل ا٥بدم النبوم 
 .(ْ)(استعينوا على إ٪باح ا٢بوائج بالكتماف ؛ فإف كٌل ذم نعمة ٧بسود) :الكرَل
زلة معسكر جسر ىػ خرج ا١بيش اإلسبلمي بقيادة صبلح الدين من دمشق إىل منٕٗٓيف سنة -    

ا٣بشب ، مث توٌجهوا إىل بيساف ، كقد احتار الصليبيوف يف ا١بهة الٍب سيوٌجو ا٤بسلموف ٞبلتهم إليها، 
فقاموا بتحصْب ا٤بدف كالقبلع القريبة من ا٢بدكد، كلكن قائد ا١بيش صبلح الدين كاف يعرؼ إىل 

القوات اإلسبلمية إىل موقع الفٌوار أين سيٌتجو ؛ ألف ا٤ببادرة يف التخطيط كالقتاؿ بيده ، فتقٌدمت 
                                                

 ٖٓ -األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة  ( ُ)
 ُْٔ -القائد كعصره  -صبلح الدين( ِ)
 ُِِ -ا٤بصدر السابق ( ّ)
 ُّْٓ، برقم  ّْٔ/ّ -٧بمد ناصر الدين األلباٍل –،سلسلة األحاديث الصحيحة ِْٕٔ، برقمِِٔ/ّ-ا٤بعجم الكبّب( ْ)
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القريب من هنر األردف ، كىناؾ تعٌبأت ا١بيوش ليعرؼ كلٌّ مكانو أثناء كقوع القتاؿ، فاألمر األساس 
يف القتاؿ عند ا٤بسلمْب ليس رىن الظرؼ أثناء القتاؿ ، كإ٭ٌبا ىو ٚبطيط سابق مرًفه قابل للتعديل إذا 

 .(ُ) اقتضى ا٢باؿ
قبل معركة حطْب أمضى صبلح الدين الليلة ساىران حٌب عٌْب ا١باليشية من كٌل طيلب ، كمؤل -     

ٌملة  جعاُّا ككنائنها بالنباؿ ، ككاف ما فٌرقو من النٍّشاب أربعمئة ًٞبٍل ، ككقف سبعْب ناقة سريعة ٧بي
بالنٍّشاب ، يأخذ منها مىن خلت ًجعابو كفرغ ًنشابو
 غزكاتو ساىران للمسلمْب يف ، ككاف رٞبو اهلل يف(ِ)

 .  (ّ)ليلهم ، قائمان بأمرىم يف هنارىم ، ككاف من شدة حرصو ككفور ٮبٌتو كالوالدة الثكلى
كىو بذلك يقتدم ٖبّب األناـ ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم ، فقد كاف عليو الصبلة كالسبلـ 

، تأخر يا فبلف ، ككاف يستحب  تقدـ يا فبلف: ييرٌتب الصفوؼ ، كييعبئهم عند القتاؿ بيده ، كيقوؿ
 .(ْ)أف يقاتل الرجل ٙبت راية قومو

كاف الفرنج جّبافه للملك اَّاىد ، فقاـ ببناء األبراج بينو كبينهم ، ككاف إذا أتاه ا٣برب -      
 .(ٓ)ٕبركتهم إىل طرؼ من أطرافو أدركهم قبل أف يصلوا إىل ذلك الطرؼ كقاتلهم

عدادىم ١بهادىم درسان عظيمان ألكلئك النَّفر ا٤بتحٌمس ا٤بندفع ، إف يف ٚبطيط األيوبيْب كاست  
الذين يؤمنوف بأف ا١بهاد كاجب عليهم ، كأف النصر بيد اهلل ، فبل ييلقوف باالن لتنظيم أك ٚبطيط أك 

: )ترتيب ، كقد نسي ىؤالء قوؿ اهلل تعاىل                

                           

   )(ٔ) كغاب عنهم استعداد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو ٤بعاركهم ، كٚبطيطهم ،
إلٲباهنم أف نصراهلل ال يتنػٌزؿ على الكساىل لكل حركة فيها ، كأخذىم بأسباب النصر ، كما ذاؾ إال 

 .ا٣باملْب ا٤بندفعْب ، بل ال بد لو من استعداد كٚبطيط كجٌد كاجتهاد

                                                

 ِٔٓ -ِٓٓ –القائد كعصره  -انظر صبلح الدين( ُ)
  ٖٕ - ٕٕ –الفتح القسي يف الفتح القدسي : انظر( ِ)
  ُٖ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ّ)
 ".ىذا حديث صحيح اإلسناد: "كقاؿ ا٢باكم -كتاب ا١بهاد   – ِْٖٓبرقم  ُُٓ/ِ-ا٤بستدرؾ على الصحيحْب (ْ)
 ِْٓ/  ٓ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب  ( ٓ)
 سورة األنفاؿ  - َٔآية ( ٔ)
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 الصبر -ب
من اآلداب الٍب ٯبب للمسلمْب مراعاهتا يف جهادىم الصرب على قتاؿ األعداء ، كٙبٌمل 

: )الشدائد يف سبيل ذلك ، كيف ىذا استجابة ألمر اهلل تعاىل            

            )(ُ). 
حبس النفس على ما يقتضيو العقل كالشرع ، أك عما يقتضياف حبسها : "كالصرب ىو 

 . (ِ)"عنػو
فريقْب ، أك اثنْب فصاعدان، ا٤بعركؼ من كبلـ العرب يف ا٤بفاعلة أف تكوف من : قاؿ الطربم

فإذ كاف ذلك كذلك ، فإ٭با أىمىر ا٤بؤمنْب أف . كال تكوف من كاحدو إال قليبلن يف أحرؼ معدكدة 
يصابركا غّبىم من أعدائهم ، حٌب يظٌفرىم اهلل ُّم ، كييعلي كلمتهم ، كٱبزم أعداءىم ، كأال يكوف 

 .عدكىم أصرب منهم
أمرىم أف يصربكا على : نو ٠بعو يقوؿ يف ىذه اآليةأ: عن ا٤ببارؾ بن فضالة عن ا٢بسن

دينهم، كال يدعوه لشٌدة كال رخاء كال سرٌاء كال ضرٌاء ، كأمىرىىم أف يصابركا الكفار ، كأف ييرابطوا 
  .ا٤بشركْب 

أم اصربكا على طاعة اهلل ،كصابركا أىل الضبللة ، كرابطوا يف سبيل اهلل، : كعن قتادة قاؿ
 .(ّ)تفلحوف كاتقوا اهلل لعلكم

كقد ٙبٌلى األيوبيوف يف جهادىم بالصرب ، كٙبٌملوا الكثّب من الشدائد يف سبيل إعبلء كلمة 
اهلل ، ككاف قائدىم كمؤسٍّس دكلتهم صبلح الدين من أكثرىم صربان ، فمع كونو شديد الشغف 

بلن مٌر العيش كالشفقة بأكالده الصٍّغار إال أنو كاف صابران على مفارقتهم راضو ببيعدىم ، متحمٍّ 
 .(ْ)كخشونتو ، مع القدرة التامة على غّب ذلك احتسابان هلل تعاىل

                                                

 سورة آؿ عمراف  -ََِآية ( ُ)
 ، مادة صرب ِّٕ  –مفردات ألفاظ القرآف ( ِ)
 ِّّ/ ٔ - سن الَبكي كرفاقوعبد اهلل عبد احمل/ د: ٙبقيق -٧بمد بن جرير الطربم  -م القرآف تأكيل آ جامع البياف عن(ّ)
 ِٕ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  ( ْ)
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كتذكر الكتب الٍب أٌرخت لتلك ا٤برحلة العديد من الشواىد الداٌلة على صربىم كٙبٌملهم 
للكثّب يف سبيل اهلل تعاىل ، فهذا عيسى ا٥بكارم عندما عًلم بنبأ باستشهاد أخيو صربى كاحتسب ، 

 .(ُ) (ىذا يـو ا٥بناء ال يـو العزاء: )زاء الناس لو قائبلن كأنكر ع
كىذا صبلح الدين ييعطي أعظم دليل على صربه كٙبٌملو كذلك يف الكتاب الذم أرسلو إىل 
: ريتشارد عندما ىٌدده باالستمرار يف ا٢برب حٌب هناية الشتاء القادـ ، كقد جاء يف ذلك الكتاب

كأصيف ، كأشٍب كأصيف ، كأنا يف كسط ببلدم ، كأنا أعتقد أٍل يف كأنا ما يسهٍّل علي أف أشٍب )
 .(ِ) (، كال أزاؿ كذلك حٌب ييعطي اهلل النصر ٤بن يشاء( ا١بهاد)أعظم العبادات 

فيو داللة كاضحة على ًعظم صرب " النوادر السلطانية"كٜبة موقف ٰبكيو صاحب كتاب 
ككاف قد تأخر ، ك٫بن على ا٣برنوبة صبلح الدين مرض " :ا٤بسلمْب يف قتا٥بم مع الصليبيْب ، فيقوؿ

 ، فخرجوا طمعان يف أف ينالوا شيئان من ا٤بسلمْب، اإلفرنج ذلك فبلغ ، بسبب مرضو ل عن تل ا٢بج
فأذف لو أف ، ضان أيضان ككاف عماد الدين صاحب سنجار متمرٍّ   .  حٌب يتجهز ا١بيشفأمر رٞبو اهلل 

للقاء  ب العسكركرتٌ ،  فركب، مث رحل العدك يف اليـو الثاٍل بطلبنا  ، كأقاـ ىو، الثقل  يتأخر مع
كجعل كلده ا٤بلك الظاىر ن ، كطرؼ ا٤بيسرة تقي الدي، كجعل طرؼ ا٤بيمنة ا٤بلك العادؿ ، القـو 

كأكؿ ما نزؿ من التل أحضر بْب يديو ، يطلبهم  كنزؿ ىو كراء القـو، كا٤بلك األفضل يف القلب 
ككلما ، بْب يديو بعد عرض اإلسبلـ عليو كإبائو عنو  فأمر بضرب عنقو، القـو  أفر٪بي قد أسر من

كىو ، مستديران إىل كرائهم حٌب يقطع بينهم كبْب خيامهم  سار العدك يطلب رأس النهر سار ىو
كال ينصب لو ، كيتظلل ٗبنديل على رأسو من شدة كقع الشمس ،  مث ينزؿ يسَبيح، يسّب ساعة 

كنزؿ ىو قبالتهم ، كمل يزؿ كذلك حٌب نزؿ العدك برأس النهر ،  ضعفان منو العدك  خيمة حٌب ال يرل
مث أمر العساكر ا٤بنصورة إف عادت إىل ٧بل ا٤بصابرة أف ، دخل الليل  عليهم إىل أف مطلٍّ  على تلٍّ 

كبتنا ، ربت لو خيمة لطيفة فضي  ،  كتأخر ىو ك٫بن يف خدمتو إىل قمة ا١ببل،  يبيتوا ٙبت السبلح
، حٌب الح الصباح ، كىو يناـ تارة كيستيق  أخرل ، شاغلو ضو كني رٌ أنا كالطبيب ٭بي  تلك الليلة أٝبع

كرحل العدك عائدان إىل خيامهم  ، كأحدقت بالعدك، كركب ىو كركبت العساكر ،  رب البوؽمث ضي 
 .كضايقهم ا٤بسلموف يف ذلك اليـو مضايقة شنيعة  ، الغريب من النهر من ا١بانب

                                                

 َٗ/ ْ-، كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  َّٗ –الفتح القٌسي يف الفتح القدسي ( ُ)
  ّّٗ -سفية نية كاحملاسن اليو النوادر السلطا( ِ)
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ن كمل يزؿ يبعث مى ، أكالده بْب يديو احتسابان كٝبيع من حضر منهم  ـذلك اليـو قدَّ كيف  
، إال أنا كالطبيب كعارض ا١بيش كالغلماف بأيديهم األعبلـ كالبيارؽ ال غّب حٌب مل يبق عنده، عنده 

 تلككلما قي  ، همكمل يزؿ العدك سائران كالقتل يعمل في، ٙبتها خلقان عظيمان  د أفٌ عٍ ٥با عن بػي  فيظن الرائي

 كىم، ن يعلم قتلو كجرحو رح منهم رجل ٞبلوه حٌب ال يبقى بعدىم مى ككلما جي ، منهم شخص دفنوه 

إىل األرض  ككاف اإلفرنج مٌب نزلوا،  زلوا عند ا١بسرنك ،  ُّم األمر سائركف ك٫بن نشاىدىم حٌب اشتدٌ 
كبقي رٞبو اهلل ة ، ؿ ٝباعة عظيمألهنم ٯبتمعوف يف حالة النزك ؛ آيس ا٤بسلموف من بلوغ غرض منهم 

أمرىم أف يبيتوا على مثل  مث ، بالة العدك إىل آخر النهارالعساكر على ظهور ا٣بيل قً مع يف موضعو 
كعاد العسكر يف الصباح إىل ما كاف عليو ة ، كعدنا إىل منزلنا يف الليلة ا٤باضي، ما باتوا عليو بارحتهم 

        . (ُ)رحل العدك، حٌب ما مضى من القتل كالقتاؿ  كسار على، باألمس من مضايقة العدك 
 

 :صبرىم في حصار مدينة صور-ٔ
حاصر ا٤بسلموف مدينة صور ، كبفضل من اهلل حٌققوا انتصاران على الصليبيْب يف اليـو األكؿ 
للمعركة ، كبدالن من أف ييشٌجع ىذا النصر األمراء على االستمرار يف القتاؿ طالبوا باالنسحاب ، 

ضىًجر كثّب من أمراء ا٤بسلمْب من طوؿ ا٢بصار ؛ ألهنم رأكا ما مل : "كييعٌلق العماد على ذلك قائبلن 
يألفوه من تعٌسر الفتح ، فأشاركا على السلطاف صبلح الدين بالرحيل لئبل يفُب الرجاؿ ، كتقٌل 

صربكا كرأكا الثبات إىل ، كلكن السلطاف كاألتقياء من األمراء (ِ)األمواؿ ، ككاف الربد قد اشتٌد عليهم
قد ىدمنا السور ، كقاربنا : "كقاؿ السلطاف. الفتح ؛ لئبل يضيع ما تقٌدـ من األعماؿ كإنفاؽ األمواؿ
، فأظهركا ا٤بوافقة كيف أنفسهم ما فيها ، كمل "األمور ، فاصربكا تفلحوا ، كصابركا تفتحوا ، كال تعجلوا

حى ،  كعلف ا٣بيل قد قٌلت ، عند ذلك كجد السلطاف أف يىٍصدقوا القتاؿ ، كتعٌللوا بأٌف الرجاؿ جر 
 . (ّ)ال بد من الَباجع عن ا٢بصار بعد أف كاد ٰبقق النصر

 
 

                                                

 ِٓ-ِْ –النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  ( ُ)
 ُٗٓ - ُٖٓ -الفتح القسي يف الفتح القدسي: انظر( ِ)
 ّْٖ - ّْٕ –القائد كعصره  -صبلح الدين:  انظر(ّ)
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 : صبرىم أثناء حصار مدينة صفد-ٕ
سار جيش الدكلة األيوبية بقيادة صبلح الدين يف أكائل رمضاف من دمشق يريد مدينة صفد، 
دكف االلتفات إىل مفارقة األىل كاألكالد كالوطن يف ىذا الشهر الذم ٰبرص فيو اإلنساف على 

كلقد كصلوا إىل صفد فوجدكىا قلعة منيعة ، كقد تقاطعت حو٥با . حضور شهر الصياـ مع أىلو 
ن سائر جوانبها ، فأحدؽ العسكر ُّا ، كنيصبت عليها اَّانيق ، ككانت األمطار شديدة ، أكدية م

 .(ُ)كالوحوؿ عظيمة ، كلكٌن ذلك مل ٲبنع ا١بيش عن ًجٌده 
كلقد  : "كقد كصف ابن شداد صرب ا١بيش كقائدىم إحدل ليايل حصارىم لصفد ، فقاؿ

ما نناـ حٌب : )٦بانيق حٌب تينصب ، كقاؿكنت ليلةن يف خدمة السلطاف ، كقد عٌْب مواضع ٟبسة 
تتواتر إليهم يعرٍّفوهنم كيف يصنعوف ، حٌب ، كسٌلم كٌل منجنيق إىل قـو ، كريسيلو ( ننصب ا٣بمسة

تركيب خنازيرىا فيها ، فركيت لو ا٢بديث  أظٌلو الصبح ، كقد فرغت ا٤بنجنيقات ، كمل يبق إال
: عيناف ال ٛبسهما النار)  : صٌلى اهلل عليو كسٌلم قولو ا٤بشهور يف الصحاح ، كبٌشرتو ٗبقتضاه ، كىو

متواصبلن  كمل يزؿ القتاؿ على صفد.  (ِ)(عْب بكت من خشية اهلل ، كعْب باتت ٙبرس يف سبيل اهلل
بالن وب مع الصـو ، حٌب سيلٍّمت باألماف يف رابع عشر شواؿ
(ّ) .  

ي ، فلٌما ٙبٌلى ا١بيش بالصرب يف كىكذا ظهر جلٌيان عاقبة الصرب كفائدتو للجيش اإلسبلم
حصاره لصفد ، كٙبٌمل الشدائد ظفر يف النهاية كذاؽ لٌذة النصر ، كبا٤بقابل ٤بٌا ترؾ الصرب ، كمل 
لص يف القتاؿ فشل يف حصار صور ، كعاد خاسران خائبان بعد أف كاف قاب قوسْب أك أدٌل من  ٱبي

ٌداء الصابركف ا٤بخلصوف للقتاؿ يف سبيل اهلل ، فقد الفوز ، كلكنو نصر اهلل الذم ال يستحٌقو إال األش
: )كعد اهلل تعاىل أف يكوف يف معية من ٙبٌمل كصرب ألجلو تعاىل حيث قاؿ جل كعز     

    )(ْ). 
 
 

                                                

 ْٗ/  ْ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية : انظر( ُ)
 .حديث حسن غريب ال نعرفو إال من حديث شعيب بن رزيق: كقاؿ ُّٗٔ، برقم  ُٕٓ/ْيف سننو ،  الَبمذم ركاه( ِ)
 ُِٓ -، النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   ْٗ/  ْ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ّ)
 سورة األنفاؿ  - ْٔآية ( ْ)
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 : صبرىم عند فتح مدينة كوكب-ٖ
٤بٌا انتهى ا١بيش اإلسبلمي من فتح صفد ، سار يريد كوكب ، فنزؿ على سطح ا١ببل ،  
كأحدؽ ا١بند بالقلعة ، كضايقوىا بالكلٌية ، ٕبيث اٌٚبذكا ٥بم موضعان يتجاكزه نٌشاب العدك ، كبنىوا 
حائطان من حجارة كطْب يستَبكف كراءه ، كال يقدر أحده أف يقف على باب خيمتو إال أف يكوف 
البسان درعو ، ككانت األمطار متواترة كالوحوؿ ، ٕبيث ٛبنع ا٤باشي كالراكب إال ٗبشقة عظيمة ، كلقد 
عانوا شدائد كأىواالن من شٌدة الرياح كتراكم األمطار ، ككوف العدك متسلٍّطان عليهم بعلٌو مكانو ، 

 .(ُ)من سورىا كجيرح كقيتل ٝباعة ، كمل يزؿ ا١بيش راكبان مركب ا١بٌد حٌب ٛبٌكن النقب 
 

 :صبرىم في حصار مدينة عكا عندما أخذىا العدو قسراً من المسلمين-ٗ
٤با كاف شهر ٝبادل األكىل من سنة سبع كٜبانْب كٟبسمئة اشتٌد حصار الفرنج لعكا ، 

فانطلق ا١بيش اإلسبلمي ٤بساعدة أىل عكا، كثبت ا٤بسلموف أماـ كٛبالؤكا عليها من كل فج عميق ، 
من أماكنهم ، كالتحم القتاؿ من ا١بانبْب ، كاشتٌد الٌضرب من  ثبوتان عظيمان ، كمل يتحركواالصليبيْب 

، إال أف ا٢بصار اشتٌد ، كأهنك التعب كالسهر أىل البلد لقٌلة   الكراـ الطائفتْب ، كصربكا صرب
 كال هناران ، عددىم ككثرة األعماؿ عليهم ، حٌب إف ٝباعة منهم بػىقىوا ليايل عٌدة ال يناموف ال ليبلن 

كالعدٌك عدده كثّب يتناكبوف على قتا٥بم ، كاشتٌد ذلك عليهم ، فاضطركا لبلستسبلـ بعد صرب عظيم 
 .كٙبٌملو بالغو للشدائد

ككاف مدة مقاـ ا١بيش اإلسبلمي على عكا صابران مصابران مرابطان سبعة كثبلثْب شهران ، كٝبلة 
 .(ِ) من قتل من الفرنج ٟبسْب ألفان 

صل للفرنج مدد إىل عكا ، كا٤بسلموف ٧باصركف لعكا ، ككاف لقدكمو كقع عظيم كلقد ك 
عندىم ، كقد كصل خرب كصو٥بم للسلطاف كىو ثابت ا١بأش ، راسخ القدـ ، ال يزعزعو ذلك عن 
حراسة عكا ، كا٢بماية لو ، كمراصدة العسكر النازؿ ُّا، كشٌن الغارات كا٥بجـو عليهم يف كل كقت 

ه إىل اهلل ، معتمدان عليو ، منبسط الوجو لقضاء حوائج الناس ، مواصبلن بربٌه الفقراء ، مفوٍّضان أمر 
كلقد كنت إذا بلغِب ىذا ا٣برب تأثٌرتي ، حٌب إذا : "كالفقهاء كا٤بشايخ كاألدباء ، يقوؿ ابن شداد

                                                

 ِٓ/  ْ -دكلتْب النورية كالصبلحية كتاب الركضتْب يف أخبار ال( ُ)
  ِٗٓ -، النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية ّّٔ/  ُٔ –كالنهاية البداية :  انظر( ِ)
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 دخلت عليو أجد من قٌوة النفس ، كشٌدة البأس ما يشرح صدرم ، كأتيٌقن معو نيصرة اإلسبلـ
 .(ُ)"كأىلو

كلقد اهنـز ا٤بسلموف يف : "كيصٌور ابن شداد صعوبة موقف ا٤بسلمْب يف ذلك اليـو فيقوؿ 
ا١ببل ، حٌب نصر اهلل عسكر ا٤بسلمْب  يـو ا٤بصاؼ األكرب ٗبرج عكا ، كثبت نفر يسّب ا٫بازكا إىل

يزالو مصابرين  على العدك يف ذلك اليـو ، كقتل منهم زىاء سبعة آالؼ ما بْب راجل كفارس ، كمل
٥بم ، كىم يف العٌدة الوافرة إىل أف ظهر ضعف ا٤بسلمْب ، فصا٢بوا العدك ، فالضعف كا٥ببلؾ كاف يف 
 أىل عكا أكثر ، ككانت ا٤بصلحة يف الصلح ، كظهر ذلك ٤با أبدت األقضية اإل٥بية كاألقدار ما يف

   . (ِ)" مكنوهنا
م بالعوف كالقوة من عنده ، كذلك جزاءن منو كقد ساعد اهلل الفئة الٍب صربت كثبتت ، كمٌدى
كمن العجب أف الذين ثبتوا مٌنا مل يبلغوا : "تعاىل ٥بم على صربىم كثباهتم ، يقوؿ العماد مبيٍّنان ذلك

قتلت من ا٤بثلْب ثبلثْب : )ألفان ، فرٌدكا مئة ألف ، كآتاىم اهلل قوة من بعد ضعف ، ككاف الواحد يقوؿ
: ، كال شك أف اهلل أنزؿ مبلئكتو ا٤بسوٍّمْب ، كقد حكى بعضهم( ٌرعْبأك أربعْب ، كتركتهم مص

كنت منهزمان من فارسو مدٌججو قد لزَّ بقريب حصانو ، فأيست من البقاء ، مث أبطأٍت عليَّ طعنتو ، )
 .(ّ)(فالتفت  فإذا ىو كحصانو كبلٮبا ملقى ، كما بالقرب أحده ، فعرفت أنو نصر إ٥بي كصنعه ربٌاٍل

ابن شداد صرب صبلح الدين يف ىذه الواقعة ، كشٌدة حزنو على سقوط عكا ، كيصف 
كثرة دماميل كانت  كلقد رأيتو رٞبو اهلل ٗبرج عكا ، كىو على غاية من مرض اعَباه بسبب: "فيقوؿ

مينكٌبان على جانبو إف كاف  ظهرت عليو من كسطو إىل ركبتيو ، ٕبيث ال يستطيع ا١بلوس ، كإ٭با يكوف
، كامتنع من مٌد الطعاـ بْب يديو لعجزه عن ا١بلوس ، ككاف يأمر أف يفٌرؽ على الناس ، ككاف با٣بيمة 

رتب الناس ميمنة كميسرة كقلبان تعبئة القتاؿ ،  مع ذلك قد نزؿ ٖبيمة ا٢برب قريبان من العدك ، كقد
لى شدة إىل صبلة ا٤بغرب يطوؼ على األطبلب صابران ع ككاف مع ذلك كلو يركب من بكرة النهار

أتعجب من ذلك ، فيقوؿ إذا ركبت يزكؿ عِب أ٤بها حٌب أنزؿ ،  األمل ، كقوة ضرباف الدمامل ، كأنا
 . (ْ) " كىذه عناية ربانية

                                                

 ُّٓ -ُِٓ/ ْ  –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ُ)
 َِ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  ( ِ)
 ٔٗ/  ْ –ار الدكلتْب النورية كالصبلحيةكتاب الركضتْب يف أخب( ّ)
 ِْ -السلطانية كاحملاسن اليوسفية  النوادر ( ْ)
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 مىثيلت يف خدمة السلطاف ، كىو أشدٌ : "أما عن شدة حزف السلطاف على سقوط عكا فيقوؿ

الفكر فيما يستقبلو من األمر  ة ، كأذكرتيو يفحالة من الوالدة الثكلى ، فسٌليتو ٗبا تيٌسر يل من التسلي
يف ذلك ، كإعماؿ الفكر يف خبلص  يف معُب الببلد الساحلية ، كالقدس الشريف، ككيفية ا٢باؿ

 .(ُ) "ا٤بسلمْب ا٤بأسورين يف البلد
 

 :صبر المسلمين عند تخريب عسقالن-٘
خشيى أف يستولوا عليها ، عندما عًلم صبلح الدين أٌف الصليبيْب يف طريقهم إىل عسقبلف 

فعقد ٦بلسان للشورل للتباحث يف ىذا األمر ، فأٝبع ا٢باضركف على ضركرة ٚبريب أسوار مدينة 
عسقبلف ؛ ألنو ال قدرة للمسلمًْب على حفظها ، كحٌب ال يستفيد الصليبيوف منها ، كيٌتخذكىا 

ح الدين الشديد على ىذا كرغم اعَباض صبل. قاعدة للوصوؿ إىل القدس ، كيقطعوا ُّا طريق مصر
القرار إال أنو صرب كاحتسب ، كرضخ لقرار ا١بماعة عٌلو يكوف يف صاٌف ا٤بسلمْب ، كلكٌنو كاف يف 

كاهلل ألف أفقد : "قرارة نفسو حزينان جدان ٣براب عسقبلف حٌب إنو أسٌر لقاضيو ٗبكنوف نفسو قائبلن 
ن إذا قضى اهلل بذلك ، كعٌينو ٢بف  أكالدم أحب إيٌل من أف أىدـ منها حجران كاحدان ، كلك

مث استخار اهلل تعاىل ، فأكقع يف نفسو أف ا٤بصلحة يف " مصلحة ا٤بسلمْب طريقان ، فكيف أصنع؟
 .(ِ)خراُّا ، فاستحضر الوايل ، كأمره بذلك يف تاسع عشر شعباف

 
 اإلصرار على الجهاد -ث

م ألعدائهم اإلصرار على القتاؿ من اآلداب الٍب دعا اإلسبلـ جنوده للتحلي ُّا عند قتا٥ب
 .كعدـ اليأس كالَباجع ، كلذلك األدب العظيم شواىد عديدة يف التاريخ األيويب 

من ذلك أف السلطاف ٤با كقف على ٕبر البلذقية بعساكره ، طلب مقدـ الفرنج أمانو ليصعد 
: " كقاؿ ما معناه كيشاىد سلطانو ، فأعطاه األماف ، فصعد كعٌفر ككٌفر ، كترٌكل ساعة كتفٌكر ،

أنت سلطاف عظيم ، كملك رحيم ، كقد شاع عدلك ، كذاع فضلك ، كقهر سلطانك ، كظهر 

                                                

 ِٖٓ  -السلطانية كاحملاسن اليوسفية  النوادر (ُ)

 َٓٓ -، الفتح القٌسي يف الفتح القدسي ِٕٗ – ِٖٕ/ ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ِ)



233 

 

إحسانك ، فلو مننت على ىذه الطائفة الساحلية ا٣بائفة ، ٤بلىكت قيادىا إذا أعدت إليها ببلدىا ، 
عدد األمواج أفواج بعد كصاركا لك عبيدان ، كأطاعوؾ قريبان كبعيدان ، كإال جاءؾ من كراء البحار يف 

أفواج، كسار إليك ملوؾ ذكم األقانيم من سائر ا٤بمالك كاألقاليم ، كىؤالء أىوف منهم ، فاتركهم 
قد أمرنا اهلل بتمهيد األرض ، ك٫بن قائموف يف طاعتو بالفرض ، : "فقاؿ لو السلطاف". كاصفح عنهم

لببلد ، كلو اجتمع أىل األرض ذات الطوؿ كعلينا االجتهاد يف ا١بهاد ، كىو الذم يقٌدرنا على فتح ا
، فصٌلب مقدـ الفرنج كجهو ، كركب " كالعرض لتوكلنا على اهلل يف اللقاء ، كمل نباؿ بأعداد األعداء

بكربتو ، كمل ييغًن خطابو عن خطبو
(ُ). 

ك٩با يبٌْب فائدة اإلصرار ما حدث مع ا٤بسلمْب عند حصار عكا ، فقد أصركا على متابعة 
ىل أف تسٌلموىا باألماف ، كاستولوا على ما فيها من األمواؿ كالبضائع ، كأطلقوا مىن كاف ُّا حصارىا إ

من ا٤بسلمْب مأسوران ، ككانوا أربعة آالؼ نفس ، كرٌتب السلطاف يف كنيستها العظمى منربان ، كأيقيم 
 .(ِ)فيها ا١بمعة

َّاىدكف إىل دمشق قبل كمن أمثلة اإلصرار على ا١بهاد ما ركم أنو ٤با كصل ا٤بسلموف ا
إف القدىر غّب مأموف ، كالعمر غّب : "رمضاف نيصح قائدىم صبلح الدين بأف ييريح عسكره ، فقاؿ

مضموف ، كللفرص أكقات ، كللدىر آفات ، كقد بقيىت مع الكفر حصوف ، كإف مل نيبادٍرىا اختٌل 
سبلمية ُّما كاىية الٌسدد ، فنخرج أمرينا ا٤بصوف ، السٌيما صفد ككوكب فإهنما للعدٌك ، كالثغور اإل

فما لًبث السلطاف كال " . كنشتو عندٮبا ، فإذا فتحناٮبا خىلىصت ىذه الببلد ، كصىفىت األكراد
ال نيبطل ىذه الغزكة ، كال نيعطٍّل ىذه : "مكث، كال نقض عهد عزمو على الغزاة كال نكث ، كقاؿ

 .(ّ) "الشٍّتوة
لمْب يف العهد األيويب على ا١بهاد أنو ٤با حاصر السلطاف كمن الشواىد أيضان على إصرار ا٤بس

القدس ، كرأل الفرنج أهنم ىالكوف ال ٧بالة ، كاستيقنوا من دخوؿ ا٤بسلمْب عليهم ، أرسلوا إىل 
ا٤بسلمْب كرباءىم ليؤخذ ٥بم األماف ، فأّب ا١بيش اإلسبلمي إال قتا٥بم كاستئصا٥بم ، كعرٌب قائدىم 

ما نأخذ القدس إال كما أخذكه من ا٤بسلمْب منذ إحدل كتسعْب : " قائبلصبلح الدين عن رأيهم 

                                                

 ِٓ - ِْ/  ْ –أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   كتاب الركضتْب يف( ُ)
 ْٗ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  ( ِ)
 ْٔ/  ْ  –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ّ)



234 

 

، ك٤با طلب أحدىم " سنة ، فإهنم استباحوا القتل ، فنحن سنفِب رجا٥بم قتبلن ، ك٫بوم نساءىم سبيان 
ال أمن كال أماف ، كما ىوانا إال أف : "منو األماف ٦بٌددان ، ٛبٌنع السلطاف كتسامى يف سومو ، كقاؿ

لكم ا٥بواف ، كغدان ٭بلككم قسران كأسران ، كنوسعكم قتبلن كأسران ، كنسفك من الرجاؿ الدماء ،  نيدَل
 .(ُ)"كنسٌلط على الذرية كالنساء السٍّباء

كييبدم ا٤بلك العادؿ إصراران عظيمان على ا١بهاد ، كذلك حينما طلب ملك الفرنج ريتشارد 
لييب بالصلح ، ككاف حاصل كبلمو أنو قد طاؿ بيننا االجتماع بو خلوة ، فاجتمعا ، فأشار ا٤بلك الص

فقاؿ . القتاؿ ، ك٫بن جئنا يف نصرة إفرنج الساحل ، فاصطىًلحوا أنتم كىم ، ككلٌّ مٌنا يرجع إىل مكانو
على أف ييسلَّم إىل أىل الساحل ما أيخذ منهم من الببلد ، : "على ماذا يكوف الصلح؟ قاؿ: العادؿ

، فأّب ا٤بلك العادؿ ، " كلها إلينا ٫بن الصليبيْب ، كتنصرفوا إىل ببلدكم  فالقاعدة أف تعود الببلد
 .(ِ)كأخشن يف ا١بواب ، كأخربه أٌف دكف ذلك قتل كٌل فارس كراجل ، فرجع مغضبان 

كا٤بسلموف يف إصرارىم على ا١بهاد يف ذلك العصر يقتفوف أثر سلفهم الصاٌف، كلذلك 
في غزكة األحزاب ٤با  عليو كسلم كأصحابو رضي اهلل عنهم ، فشواىد عديدة يف تاريخ النيب صلى اهلل

اشتد على الناس الببلء من ٘بم ع األحزاب عليهم من كل صوب ، كمن مث ٚبٌلي ا٤بنافقْب عن 
كٙبقيػقان ٥بػػذا ا٥بػدؼ أراد . الوقوؼ معهم ، كاف البد من إقداـ حاسم ، ييفضي إىل ٚباذؿ األحزاب 

لى اهلل عليو كسلم عييينىة بن حصن كا٢بارث بن عوؼ رئيسي غطفاف على أف يصالػح رسوؿ اهلل ص
ثلث ٜبار ا٤بدينة ، حٌب ينصرفا بقومهما عن قتاؿ ا٤بسلمْب ، كيتفرٌغ ا٤بسلموف إل٢باؽ ا٥بزٲبة الساحقة 
العاجلة بقريش الٍب اختربكا مدل قوهتا كبأسها مراران ، كجرت ا٤براكدة على ذلك ، فاستشار الٌسعدين 

يا رسوؿ اهلل ، أىكىٍحيه من السماء فالتسليم "  : يف ذلك ، فقاال -سعد بن معاذ كسعد بن عبادة–
لرأم اهلل ، أك عن رأيك أك ىواؾ؟ فرأينا تبع ىواؾ كرأيك، فإف كنت إ٭با تريد اإلبقاء علينا ، فواهلل 

ال كاهلل ما : "اية أهنما قاال لوكيف رك ". لقد رأيتنا كإياىم على سواء ما ينالوف منا ٜبرةن إال شراء أك قرل
، فقطع رسوؿ اهلل ا٤بفاكضة " أعطينا الدنٌية من أنفسنا يف ا١باىلية ، فكيف كقد جاء اهلل باإلسبلـ

   (ّ)مع األعراب
                                                

 َّْ/  ّ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ُ)
  ِٕٓ -ِْٕ/  ْ –ا٤بصدر السابق ( ِ)
 –، السّبة النبوية يف ضوء ا٤بصادر األصلية  ِِّ/ْ-ّ -مصطفى السقا كرفاقو: ٙبقيق -ابن ىشاـ –السّبة النبوية ( ّ)

 ".ركاه البزار كالطرباٍل بإسنادين كبلٮبا حسن: "، قاؿ الشيخ مهدم رزؽ اهلل يف حكمو على ىذا ا٢بديثَْٓ
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 تشجيع الجيش على القتال -ث
كمن اآلداب الٍب حرص عليها األيوبيوف أثناء معاركهم تشجيع ا٤بقاتلْب ، كذلك ٕبٌثهم على 

  .د ، كبياف ما كعدىم اهلل بو من األجر ا١بزيلا١بها
 .(ُ)"أنا كاحده منكم: "كاف يدكر على أفراد جيشو قائبلن من ذلك ما ركم أف صبلح الدين  

يا لئلسبلـ كعساكر : )كما ركم أنو أثناء حصار عكا أمر مناديان ينادم يف الناس
 .(ِ) ، فركب الناس كقد باعوا أنفسهم للجنة(ا٤بوٌحدين

ركم أف صبلح الدين كاف يركب مع ا١بيوش ، كىو كالوالدة الثكلى على كلدىا ، كما 
يا لىئلسبلـ ، يا لىدين : )كيسّب بْب العساكر ، كٰبٌثهم على القتاؿ ، كيًعدىم الوعود ا١بميلة ، كيينادم

ٌث ، كلقد كانت تلك عادتو يف غزكاتو ٰب(ّ)، كعيناه تذرفاف بالدموع( ٧بمد عليو الصبلة كالسبلـ 
العساكر على القتاؿ ، كيدعوىم إىل الًنزاؿ ، كييرٌغبهم يف نصرة دين اهلل
، ككاف يذكٍّر الناس دائمان (ْ)

 .(ٓ) يف حف  الببلد من الفرنج
ككاف رٞبو اهلل يف غزكاتو ٲبضي بنفسو على الصفوؼ كٰبض هم ، كيعدىم من اهلل بنصره 

 . (ٔ)ا٤بألوؼ
، فركب الناس بأٝبعهم ، ( يا لئلسبلـ: )اإلسبلمية كيف فتح عكا صاح السلطاف بالعساكر

م شيخىهم ، كٞبلوا ٞبلة الرجل الواحد على العدك ا٤بخذكؿ ، فعاد  ككافق فارسيهم راجلىهم ، كشاُّ 
 .(ٕ)ناكصان على عقبيو ، كالسيف يعمل فيهم

فوؼ، كيف حصار عكا عبأ السلطاف ميمنتو كميسرتو ، كطلب من اهلل نصرتو ، كىو ٲبٌر بالص
 . (ٖ)كيأمر بالوقوؼ ، كٰبض على ح  األبد ، كٰبث على ا١ببلد كا١بلد

                                                

 ٓٔ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب (ُ)
  ٖٔ/ْ –،كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحيةُِٗ-سلطانية كاحملاسن اليوسفيةالنوادر ال( ِ)
 َُٔ/  ٕ –،كنػز الدرر كجامع الغرر  ٖٗ/ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ّ)
 ٕٖ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ْ)
 ٖٖ -األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة  ( ٓ)
 ِٖٓ –القائد كعصره  -صبلح الدين( ٔ)
 َُٕ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  ( ٕ)
 ٓٗ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية( ٖ)
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كرأيت السلطاف كىو يسّب بنفسو بْب النٌشاب : "كيقوؿ ابن شداد يف كصف إحدل ا٤بعارؾ
كالعسكر ، كليس معو إال صبياف ، كىو يسّب من طيلبو إىل طيلب ، ٰبٌثهم على التقٌدـ ، كيأمرىم 

 .(ُ)"ياح بالتهليل ، كالتكبّب يرتفعٗبضايقة القـو ، كالص
كاأليوبيوف بذلك التشجيع يقتدكف برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كصحابتو رضواف اهلل       

 السيفمن يأخذ ىذا : )عليهم، ففي غزكة أحد نادل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يف جنوده
أنا : )، فقاـ إليو رجاؿ ، فأمسكو عنهم ، حٌب قاـ إليو أبو دجانة ٠باؾ بن خرشة ، كقاؿ (ٕبقو؟

 .(ِ)، ففلق بو ىاـ ا٤بشركْب( ٕبقوآخذه يا رسوؿ اهلل 
بػىقيوا كىأىٍصحىابيوي ، حىٌبَّ  الٌلوً  رىسيوؿي  اٍنطىلىقى : قىاؿى  ، مىاًلكو  ٍبنً  أىنىسً  كركم عىنٍ   إىلى  اٍلميٍشرًًكْبى  سى

مىنَّ  الى ): كسلم عليو اهلل صلى الٌلوً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى . اٍلميٍشرًكيوفى  كىجىاءى . بىٍدرو   حىٌبَّ  شىٍيءو  ًإىلى  ًمٍنكيمٍ  أىحىده  يػيقىدٍّ
نىا( ديكنىوي  أىنىا أىكيوفى   عىٍرضيهىا جىنَّةو  إىلى  قيوميوا): كسلم عليو اهلل صلى الٌلوً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى . اٍلميٍشرًكيوفى  ، فىدى

ري  يػىقيوؿي : ، قىاؿى  (كىاألىٍرضي  السَّمىاكىاتي  يػٍ  السَّمىاكىاتي  عىٍرضيهىا جىنَّةه  الٌلوً  رىسيوؿى  يىا: األىٍنصىارًم   ا٢بٍيمىاـً  ٍبني  عيمى
؟  قػىٍوًلكى  عىلىى ٰبىًٍمليكى  مىا): كسلم عليو اهلل صلى الٌلوً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى . بىخٍ  بىخٍ : قىاؿى  (نػىعىمٍ ): قىاؿى  كىاألىٍرضي

 ،( أىٍىًلهىا ًمنٍ  فىإنَّكى ): قىاؿى . أىٍىًلهىا ًمنٍ  أىكيوفى  أىفٍ  رىجىاءىةى  إالَّ  الٌلوً  رىسيوؿى  يىا كىالٌلوً . الى : قىاؿى  ،(بىخٍ  بىخٍ 
ػًذًه ، ٛبىىرىايت  آكيلى  حىٌبَّ  حىًييتي  أىنىا لىًئنٍ ): قىاؿى  مثيَّ . ًمنػٍهينَّ  يىٍأكيلي  فىجىعىلى . قػىرىنًوً  ًمنٍ  ٛبىىرىاتو  فىأىٍخرىجى  ا ىى  إنػَّهى
قيًتلى  حىٌبَّ  قىاتػىلىهيمٍ  مثيَّ . التٍَّمرً  ًمنى  مىعىوي  كىافى  ٗبىا فػىرىمىى قىاؿى . (طىًويلىةه  ٢بىىيىاةه 

(ّ). 
كاقتدل الصحابة برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فكانوا يشٌجعوف بعضهم البعض يف 

 النٍَّضرً  بني  أنسي  عىمٍّي غابى : قاؿ عنو اهللي  رضيى  أنىسو  جهادىم ، كمن األمثلة على ذلك ما ركم عن
 قتاؿى  أشهىدىٍل اهللي  لئن ا٤بشرًكْبى ، قاتلتى  قتاؿو  أكؿً  عن ًغبتي  اهلل ، رسوؿى  يا: فقاؿ: بىٍدرو  ًقتاؿً  عن

 ٩با إليكى  أعتىًذري  إٍل اللهمَّ : قاؿ ا٤بسلموفى  كانكشىفى  أحيدو  كافى يوـي  فلما. أصنىعي  ما اهللي  لىّبىيىنَّ  ا٤بشرًكْبى 
ـى  مثَّ . ا٤بشركْبى  يعِب ىؤالء ، صىنعى  ٩با إليكى  كأبرىأ أصحابوي ، يىعِب ىؤالء ، صىنعى   بني  سعدي  فاستقبلىوي  تقدَّ
 فما: سعده  قاؿ. أحيدو  ديكفً  ًمن ًرٰبىها أًجدي  ًإٍل النٍَّضًر ، كربَّ  ا١بنَّةى  ميعاذ ، بنى  سعدي  يا: فقاؿ ميعاذو ،

                                                

 ِّٕ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ُ)
، البداية  َّٔٔ، برقم ِِ/ُٔفضائل الصحابة ، باب من فضائل أيب دجانة ٠باؾ بن خرشة ، : سلم يف كتابركاه م( ِ)

 ّْٓ/  ٓ –كالنهاية 
 ُْٕٖ، برقم  ّٗ/ُّثبوت ا١بنة للشهيد ، : اإلمارة ، باب: ركاه مسلم يف صحيحو ، كتاب( ّ)
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 أك بريمح طىعنةن  أك بالسيفً  ضىربةن  كٜبانْبى  بضعان  بوً  فوىجىٍدنا: أنس قاؿ. صىنعى  ما اهللً  رسوؿ يا استطىٍعتي 
ٍدنىاهي  بسىهم ، رىميةن   .(ُ)ببنانوً  أختيوي  إال أحىده  عرفىوي  فما ا٤بشركوف ، بوً  مىثَّلى  كقد قيًتلى  قد ككجى

القتاؿ ، كٗبثل ىذا التشجيع عادت إىل جنود ا٤بسلمْب ركحهم ا٤بعنوية ، فتشٌجعوا على 
 .كٙبٌمسوا لو ، كعدلوا عن فكرة االستسبلـ للكفار

 
 المعاملة الحسنة مع األسرى-ج

من اآلداب اإلسبلمية الٍب ينبغي للمجاىدين مراعاهتا يف جهادىم ا٤بعاملة ا٢بسنة مع 
مر اهلل ، كامتثاالن أل األسرل ، كما ذاؾ إال تطبيقان لؤلخبلؽ القوٲبة الٍب دعت إليها الشريعة اإلسبلمية

: )تعاىل                  )
(ِ)

كاقتداءن بالرسوؿ صلى اهلل ،  
 .عليو كسلم كصحابتو الكراـ الذين أحسنوا لؤلسرل من باب الدعوة إىل الدين اإلسبلمي

جيء بو أسّبان ، فريبط بسارية ا٤بسجد ،  –سيد بِب حنيفة  –أف ٜبامة بن أثاؿ فقد ركم  
عندم يا ٧بمد خّب ، إف : ماذا عندؾ يا ٜبامة ؟ قاؿ : فجاء إليو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ 

كإف تينعم تينعم على شاكر ، كإف كنت -أم أستحق القتل ألٍل قتلت من ا٤بسلمْب–تقتل تقتل ذا دـ
د ا٤باؿ فسل تيعط منو ما شئت ، فَبكو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلم ثبلثة أياـ ، كيف تري

كل يـو يأيت إليو ، فيسألو مثل ىذه األسئلة ، كٯبيبو ٜبامة ٗبثل إجابتو تلك ، كبعد اليـو الثالث أمر 
صلى اهلل عليو كسلم  بفك أساره ، فانطلق إىل ٬بلو قريب من ا٤بسجد ، فاغتسل مث جاء إىل النيب

رسوؿ اهلل ، كاهلل ما    يا: أشهد أف ال إلو إال اهلل ، كأشهد أف ٧بمدان عبد اهلل كرسولو ، مث قاؿ: فقاؿ
كاف على األرض أبغض إيٌل من كجهك ، فقد أصبح كجهك أحب الوجوه كلها إيلَّ ، كاهلل ما كاف 

إيلَّ ، كاهلل ما كاف من بلد أبغض إيلَّ  من دين أبغض إيلَّ من دينك ، فأصبح دينك أحب الدين كلو
من بلدؾ ، فأصبح بلدؾ أحب إيلَّ ، كإف خٌيالتك أخذتِب كأنا أريد العمرة فماذا ترل؟ فبشره رسوؿ 

: صىبػىٍوت ؟ فقاؿ: اهلل صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلم ، كأمره أف يعتمر ، فلما قدـ مكة قاؿ لو قائل 

                                                

رح من :باب ، ا١بهاد :كتابركاه البخارم يف  ( ُ)  ُِٓٔ ، برقم َُِّ/ ّ،  اهلل سبيل يف ٯبي
 سورة اإلنساف  – ٖآية ( ِ)
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حنطة لى اهلل عليو كسلم ، كال كاهلل ال يأتينكم من اليمامة حبة ال، كلكِب أسلمت مع رسوؿ اهلل ص
 . (ُ)حٌب يأذف فيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلم 

فلنتأمػػل ىػػذه القصػػة ، ككيػػف أثػػرت ا٤بعاملػػة ا٢بسػػنة يف ٜبامػػة إىل أف قادتػػو إىل اإلسػػبلـ ، كمػػا  
  .الٍب لقيها ٜبامة كاف ذلك ليحصل لوال توفيق اهلل مث ا٤بعاملة ا٢بسنة 

كلقد راعى األيوبيوف ىذا األدب اإلسبلمي القوَل يف جهادىم ، فقػد ركم أهنػم عػاملوا أسػرل   
ك٤بػػػا انتصػػػركا كفتحػػػوا بيػػػت ا٤بقػػػدس أعطػػػوا أىلػػػو مػػػن الفر٪بػػػة . الفر٪بػػػة معاملػػػة حسػػػنة ، كرأفػػػوا ٕبػػػا٥بم 

وا ٝبيع مىن كػاف فيػو مػن ا٤بسػلمْب األماف، على عكس الفرنج الذين ٤با ملكوا القدس من ا٤بسلمْب قتل
 . (ِ)ىػ ، ك٫بركا أكالدىم كنساءىمُْٗسنة 

أنػػو كصػػػل إىل السػػلطاف مػػن بػػػّبكت ٟبسػػة كأربعػػوف أسػػػّبان يف ىػػذا اَّػػػاؿ ، مػػا ركم كػػر ذي ك٩بػػا 
ككاف فيهم شيخ ىـر ، فتعٌجب السلطاف من ٦بيئو من الببلد الشاسعة، كمل يبق يف فمو ضرس كمل يبػق 

كبيػػِب ، للحػػج إىل كنيسػػة القيامػػة ": مقػػدار مػػا يتحػػٌرؾ بػػو ، فسػػألو عػػن سػػبب ٦بيئػػو فقػػاؿفيػػو قػػوة إال 
لػو كال تٍ كمل يػر قػى ، كأعػاده إىل اإلفػرنج علػى فػرسو خػاصو  كأطلقػو، ، فػرٌؽ لػو  "كبْب ببلدم مسّبة أشهر

 . (ّ)رهسٍ أى 

بػػة متعبػػدة ، كػػة ركميٌػػة مَبىٌ لً كمػػن ىػػذا القبيػػل أنػػو كػػاف مػػن ضػػمن األسػػرل يف معركػػة القػػدس مى 
 . (ْ) فمٌن عليها صبلح الدين باإلخراج مع حشىًمها كأٌمنها

، فبكى  د إليو ٝبهرة من النساء الفر٪بة يبكْبكفكيف جانب ا٤بعاملة ا٢بسنة لؤلسرل أنو 
، كمىن قيًتل  كطلْب منو البحث عن رجا٥بن من األسرل ، فرٌد النساء إىل الرجاؿ األسرل، معهن 

 . (ٓ)، ك٠بح ٥با بالتوج و إىل مكاف البلجئْب من الفر٪بة يف صورزكجها منحها ماالن 

                                                

شى معٌرتو ، : ا٣بصومات ، باب: ركاه البخارم  يف كتاب (ُ)  َِِٗ، برقم  ّٖٓ/ ِالتوثق ٩بن ٚبي
 ٖٔ/  ٕ -كنػز الدرر كجامع الغرر (ِ)
 ِْْ/  ْ -كالصبلحية،كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية َْٕ -الفتح القسي يف الفتح القدسي (ّ)
 ُِٖ -يف الفتح القدسي  الفتح القسي (ْ)
 ُُٕ -ا٢بركب الصليبية  (ٓ)
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ًمها ، فاستأذنت ، كخرجت زكجة ا٤بلك األسّب لوزيفياف  ككانت مقيمة بالقدس مع خىدى
 .(ُ)فأذف السلطاف ٥با كأقامت عنده، بااللتحاؽ بزكجها الذم كاف معتقبلن يف قلعة نابلس 

فر٪بي أف ٱبرج كمعو أموالو ، كقد اقَبح بعض ا٢باشية كما ركم أف السلطاف ٠بح للبطريرؾ ال
كمل يأخذ منو إال عشرة دنانّب كسائر ،  "ال أغدر بو": أف يأخذ منو ا٤باؿ فقاؿ السلطاف على
 . (ِ)األفراد

النفائس  كأبقى عليها، ككاف يف القدس ملكة ركمية متعبدة استعاذت بالسلطاف فأعاذىا 
 .(ّ) صلباف الذىبية الٍب معهاكال

ك٤با حاصر ا٤بسلموف صفد كقع رجبلف من قادة ا١بيش الفر٪بي يف األسر ، فأيحضرا عند 
ما نظن أننا بعدما : "السلطاف للمنٌية ، فأنطقهما اهلل ٗبا فيو حياهتما ، فقد قاال عند دخو٥بما

كت منو فماؿ السلطاف إىل مقا٥بما ، كأمر باعتقا٥بما ، فإف تلك الكلمة حٌر ". شافهناؾ يلحقنا سوء
 .(ْ) الكـر ، كحقنت منهما الدـ

كحدث مرٌة أف ىرب إليو من الفرنج خادماف ، ذكرا أهنما ألخت ملك الفرنج ، كأهنما كانا  
يكتماف إٲباهنما ، فقىًبلهيما السلطاف ، كأكـر ًكفادهتما 
(ٓ) . 
ٌدالة على ذلك ، كمن ا٤بواقف الالعادؿ  لكا٤ب كمن ا٤بلوؾ األيوبيْب الذين أحسنوا إىل األسرل

كأشبعهم كرٌكاىم ، مث أحضر ٥بم  ، كأطعمهم فاكهة ، كحاكرىم مشافهة ، ماريكم أنو ٝبع األسرل 
كا ك ا٣باصة ،  أشياءهكألبس كبّب األسرل  ، كسوة ككساىم كاف الوقت شتاءن ، كأذف ٥بم أف ييسّبٍّ

مث نقلهم إىل دمشق ن يريدكف من معارفهم ، كإلعبلـ مى ، غلماهنم إلحضار ما يريدكف إحضاره 
 .(ٔ)الستكماؿ إجراءات اعتقا٥بم

 
 

                                                

  َٓٓ/  ُُ –، الكامل يف التاريخ  ُِٖ –يف الفتح القدسي  الفتح القسي(ُ)
 ُٗٔ -ا٢بركب الصليبية  (ِ)
  ُِٖ –الفتح القسي يف الفتح القدسي  (ّ)
 ُٓ/  ْ – ورية كالصبلحيةكتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب الن (ْ)
 ّْٗ -يف الفتح القدسي  ، الفتح القسي َِٓ/  ْ –ا٤بصدر السابق (ٓ)
 ْْٗ -يف الفتح القدسي  الفتح القسي (ٔ)
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 التسامح ومنح األمان في الوقت المناسب -ح
من اآلداب العظيمة الٍب التزمها األيوبيوف التسامح مع األعداء يف الوقت ا٤بناسب ، كمٍنح 

طيلب منو األماف ٤بن طلبو ، كعقد ا٥بدنة عند الضركرة ، فقد حكى أبو شامة أف صبلح الدين مٌب 
 .(ُ)األماف ال يبخل بو

كما ركم أنو يف حصار القدس قٌرر الفر٪بة طلب األماف ، فوافق ا١بيش اإلسبلمي على أف 
يدفعوا ا١بزية ، ككاف باستطاعة ا٤بسلمْب أف ينتقموا منهم كما صنع النصارل يـو استولوا عليها، 

 .(ِ)يف ٠باحة اإلسبلـ كلكنهم أرادكا ٗبنحهم األماف أف يلقوا على الصليبيْب درسان 
كفتحها ، كاف ُّا زكج  -حصن بالسواحل الشامية–ك٤بٌا سار ا١بيش اإلسبلمي إىل بٍرزية 

أخت حاكم أنطاكية ، فأسركه كنساءه ، مث أطلقوىم كأحسنوا إليهم ، كبعثوا مىن أكصلهم إىل 
 .(ّ) أنطاكية

حسن ٢باؿ ا١بند ، فقد كا٤بسلموف يفٌضلوف الصلح عندما يركف أف ذلك ىو األنسب كاأل
ركم أنو ٤با عـز ا٤بسلموف على قصد أنطاكية ، كانت ٮًبىم األجناد كالسيما الغرباء قد ضعيفت ، 

ت ، كتشٌوقوا إىل ببلدىم ، كالراحة من جهادىم  ككاف صاحب أنطاكية . كنٌياهتم يف ا١بهاد قد فَبي
٤بسلمْب رسوالن يتذٌلل إليهم ، قد أشرؼ على ا٥ببلؾ ، كعلم أنو إف قيصد غيلب ، فأرسل إىل ا

كيطلب ا٥بدنة على أنو ييطلق مىن عنده من أسرل ا٤بسلمْب ، كىم ٝبعه كثّب ، فعقدىا ا٤بسلموف معو 
مٌدة يسّبة ٕبيث يكوف انقضاء ا٥بدنة قبل إدراؾ الغٌلة أكاف حصادىا ، فيسَبيح األجناد ، كيعودكف 

 .(ْ)بعدىا إىل فرض ا١بهاد ، فتٌمت كتابة ا٥بدنة
كلقد اقتبس الدعاة األيوبيوف ىذا األدب العظيم يف جهادىم من تعاليم دينهم ا٢بنيف ، 

: )فاإلسبلـ دعا جنده إىل ا١بنوح للسبلـ إذا طلبو أعداؤىم قاؿ تعاىل        

               )(ٓ). 

                                                

 ُِ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية( ُ)
 ُٖٔ -ا٢بركب الصليبية ( ِ)
 ُٔٓ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب ( ّ)
 ّْ/  ْ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ْ)
 سورة األنفاؿ  -ُٔآية ( ٓ)
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إف كاف للمسلمْب مصلحة يف الصلح ، لنفع ٯبتلبونو ، : )قاؿ القرطيب يف تفسّب ىذه اآلية
كقد صاٌف رسوؿ اهلل صلى اهلل . أك ضرر يدفعونو ، فبل بأس أف يبتدئ ا٤بسلموف بو إذا احتاجوا إليو

عليو كسلم أىل خيرب على شركط نقضوىا فنقض صلحهم ، كقد صاٌف الضمرم كأكيدر دكمة كأىل 
راف ، كقد ىادف قريشان لعشرة أعواـ حٌب نقضوا عهده ، كما زالت ا٣بلفاء كالصحابة على ىذه ٪ب

 .(ُ) (السبيل
يقوؿ تعاىل ذكره لنبيو ٧بمد صلى اهلل : )أما اإلماـ الطربم فقد قاؿ معٌلقان على ىذه اآلية

هنم با٢برب ، كإف جنحوا كإما ٚبافٌن من قـو خيانة كغدران ، فانبذ إليهم على سواء ، كآذ: عليو كسلم
للسلم فاجنح ٥با ، كإف مالوا إىل مسا٤بتك كمتاركتك ا٢برب ، إما بالدخوؿ يف اإلسبلـ ، كإما 

فمل إليها ، : بإعطاء ا١بزية ، كإما ٗبوادعة ، ك٫بو ذلك من أسباب السلم كالصلح ، فاجنح ٥با ، أم
 .(ِ) (كابذؿ ٥بم ما مالوا إليو من ذلك كسألوكو

ىنا يقصد بو السبلـ العادؿ الذم ٰبف  للمسلمْب عٌزهتم ككرامتهم ، كيضمن ٥بم كالسلم 
 حقوقهم ، فهو سبلـ األقوياء األعزٌة ذكم الكرامة ، كليس سبلـ الضعفاء األذالء ، فاإلسبلـ ال

 : )يرضى ألتباعو إال القوة كالعزة كالكرامة ، قاؿ تعاىل               

     )(ّ)كقاؿ جل كعز ،( :                    

        )(ْ) . 
 
 

 عزة الجندي المسلم -خ
من آداب ا١بهاد العزة ، فاألمة اإلسبلمية أمة ا٢بق كالعدؿ كالسبلـ ، أمةه تستحٌق أف ييدافع 
ا٤بسلموف عنها ، كيبذلوا ٥با الغايل كالنفيس ، كذلك لتبقى عزيزة ٧بفوظة من كلٍّ عدكٍّ حاقد أثيم، 

لتحقيقها ، قاؿ عز  كىذا يف ا٢بقيقة أحد أىداؼ ا١بهاد السامية الٍب شرع اهلل تبارؾ كتعاىل ا١بهاد
                                                

 ْٔ/  َُ –تفسّب القرطيب ( ُ)
 ِّٖ/  ُُ –تفسّب الطربم ( ِ)
 سورة آؿ عمراف  -ُّٗآية ( ّ)
 سورة ٧بمد   - ّٓآية ( ْ)
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: )كجل                                    

                                   

             ) (ُ) . 

فا٤بسلم ا٢بق يأّب أف يرل أعراض ا٤بسلمْب كمقدساهتم ييعتدل عليها ، مث يقف مكتوؼ 
كالقعود عن اليدين ؛ ألف اهلل تبارؾ كتعاىل أمره بالدفاع عنها ، كالذكد عن ٞباىا ، كهناه عن ا١بْب 

: )نزاؿ األعداء ، كما أف عٌزتو ككرامتو تأّب عليو ذلك ، قاؿ عز كجل        

                      )(ِ). 

: )كقاؿ تعاىل                             

                                

 )(ّ). 

اهلل ، كضركرتو لتظٌل األمة اإلسبلمية كرٲبة كقد أدرؾ ا٤بسلموف األكائل أٮبية ا١بهاد يف سبيل 
عزيزة ، فبذلوا يف سبيل اهلل أموا٥بم كأنفسهم ، كتسابقوا لبلستشهاد، فاستطاعوا ٙبقيق أعظم 
االنتصارات ، كمؤلت ىيبتهم قلوبى أعدائهم ، فسٌطر التاريخ أ٦بادىم كبطوالهتم ، ليؤٌكد لؤلجياؿ 

 .ال با١بهاد الذم شرعو اهلل تعاىلأٌف ىذه األمة لن تكوف عزيزة شا٨بة إ

كيف العصر األيويب أجد شواىد عديدة لعزٌة ا٤بسلم ، كحرصو على كرامة األمة اإلسبلمية، 
ىػ دخل ا١بيش اإلسبلمي ببلد األرمن لقلع ملكهم ابن الكف ؛ ألنو كاف ٕٔٓفقد ركم أنو يف سنة 

باألماف ، مٌث صٌبحهم بغدره ، كحصلوا قد استماؿ قومان من الَبكماف حٌب يرعىوا يف مراعي ببلده 
 .فدخل ا١بيش اإلسبلمي ببلده كأذٌؿ أعوانو ، كنصر اهلل ا٤بسلمْب . بأسرىم يف أسره 

                                                

 سورة ا٤بائدة  – ْٓآية ( ُ)
 سورة التوبة - ُْآية ( ِ)
 سورة التوبة - ّٖآية ( ّ)
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كقد بذؿ العدك للجيش اإلسبلمي ٝبلة من ا٤باؿ ، كما كعدىم أنو ييطلق مىن عنده من 
مئة أسّب من ببلد الفرنج كييعتقهم، األسرل ، فلم يرضى ا٤بسلموف ٗبا بذلو ، فزاد يف ا٤باؿ كأنو يشَبم 

 .(ُ)فوافق ا٤بسلموف ، كأخذكا منو رىينة على ذلك
 

كمن ا٢بوادث الٍب تيعطي صورة جلٌية عن عزة ا٤بسلم كغّبتو على ٧باـر اإلسبلـ حادثة أرناط 
كنقضو العهد مع ا٤بسلمْب ، فقد ركم أف أرناط فٌكر يف غزك ا٢بجاز ، فجٌهز ٞبلة كبّبة عاـ 

، ككصل إىل مشارؼ تيماء ، ففزع ا٤بسلموف لذلك ، ككاف صبلح الدين يف الشماؿ  ىػٕٕٓ
مشغوالن بَبتيب أمور حلب كا٤بوصل ، فلما بلغو ا٣برب أرسل إىل نائبو يف دمشق فركخ شاه ، كالذم 
جٌهز ٞبلة سريعة ، كسار ُّا إىل الكرؾ عاصمة أرناط ، فرجع أرناط مسرعان إىل عاصمتو ، كترؾ غزك 

دينة ، كلكن فركخ شاه مل يَبؾ الكرؾ إال بعد أف كٌقع معاىدة مع أرناط بعدـ التعٌرض لقوافل ا٤ب
 .(ِ)ا٤بسلمْب كطريقهم

 
كلكن أرناط الحت لو فرصة يف الغدر فقطع الطريق ، كأخاؼ السبيل ، ككقع يف قافلة 

اعة من األجناد ، مصرية بالشوبك ثقيلة ، معها نًعىمه جليلة ، فأخذىا بأسرىا ، ككاف معها ٝب
فأكقعهم يف الشرىؾ ، كأخذ خيلهم كعتادىم كعٌذُّم ، فناشدكه اهلل كالصلح الذم بينو كبْب 

، فأرسل إليو ( قولوا حملمدكم ٱبٌلصكم: )ا٤بسلمْب، فاستخٌف بالنيب صلى اهلل عليو كسلم كقاؿ
اه ًفعالو ، فأّب إال اإلصرار كاإلضرار ، فحمل السلطاف ا لدٍّين كا٢بمٌية كنذىر إف ظفر بو السلطاف مذ٩بٍّ

 .قتلو 
  

كبعدىا مل يعيد صبلح الدين يأمن منو على ا٢بجاز ، فبعث عيونو لَباقب ٙبر كات أرناط، 
 .(ّ)كأرسل ا١بنود ٤برافقة قافلة ا٢بجاج ، كخرج بنفسو يف العاـ التايل ٤بصاحبتهم يف بداية الطريق

                                                

 ٔٓ-ٓٓ/  ّ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ُ)
 ُْٖ/  ِ –التاريخ الشامل للمدينة ا٤بنورة  ( ِ)
 ُُٗ - َُٗ/  ِ –ا٤بصدر السابق  ( ّ)
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يف األسر ، فأجلس ( أرناط)كالربنس ( جفرم) ك٤بٌا انتصر صبلح الدين يف حطْب كقع ا٤بلك
كم ٙبلف كٙبنث : )صبلح الدين الربنس ٔبانب ا٤بلك ، كقٌرعو على غدره ، كذٌكره بذنبو كقاؿ لو

قد جرت : )فقاؿ الَبٝباف عنو ( كتعهد كتنكث كتيرـب ا٤بيثاؽ كتنقض كتيقبل على الًوفاؽ مث تيعرض
، ككاف ا٤بلك يلهث ظمأن، كٲبيل من سكرة ( ا٤بسلوؾ بذلك عادة ا٤بلوؾ ، كما سلكتي غّب السنن

الريعب ، فآنسو السلطاف ، كحاكره حٌب سٌكن لو ريعبو كأٌمن قلبو ، كأمر لو ٗباء مثلوج ، فشربو مث 
مل تأخذ يف سقيو إذنان ، فبل ييوجب ذلك لو مِب : )ناكؿ ا٤بلك اإلبرنس القدح ، فقاؿ لو السلطاف

أنت الذم سقيتو ، كأما أنا فبل أسقيو من شرايب كال أطعمو : قل للملك: ) ، كما قاؿ للَبٝباف( أمنان 
، ككاف قصده رٞبو اهلل أٌف مىن أكل من طعامي فا٤بركءة تقتضي أال أؤذيو ، مث إنو ركب ( من طعامي

كخبٌلٮبا ، كبنار الفزع أصبلٮبا ، مث عاد إليهما بعد مدة كاستحضر اإلبرنس ، كعرىض عليو اإلسبلـ 
أنا أنتصر حملمد منك ، فوىٌف بنذره ، كقاـ إليو ، كتلٌقاه بالسيف ، فحٌل عاتقو : يفعل ، فقاؿ لوفلم 

، مث أمر برأسو فقيًطع ، كجيٌر برجلو قيٌداـ ا٤بلك ، كريمي على باب ا٣بيمة ، فارتاع ا٤بلك ( ُ)بالنيمجاه
مل ٘بًر عادة : )كطمأنو ، كقاؿ لوكانزعج ، كما شٌك يف أٌف صبلح الدين سييثِبٍّ بو ، فأٌمنو السلطاف 

ا٤بلوؾ أف تيقتل ا٤بلوؾ ، كلكن ذاؾ غٌدار كذاب جاكز حٌده ، فأٍردىٍتو رداءتو ، كغدرتو كما تراه 
 . (ِ) (غادرٍتو، كقد ىلىك ًبغيٍّو كبػىٍغيو كجرل لو ما جرل

 
ىػ مضى الفرنج إىل ا٢بجاز ٖٕٓكمن حوادث العزة يف ىذا العصر ما ركم أنو يف سنة 

يريدكف ا٤بدينة النبوية ، فجٌهز ٥بم ا٤بلك العادؿ ا٢باجب حساـ الدين لؤلؤ، كظفر ٗبراكب للفرنج، 
فأحرقها كأسر مىن فيها ، كتىًبع مراكب الفرنج ، فوقع ُّا بعد أياـ ، كاستوىل عليها ، كأطلق مىن فيها 

ل العرب ، حٌب أدرؾ مىن فٌر من التجار ا٤بأسورين ، كرٌد عليهم ما أيخذ منهم ، كصعد الرٌب موًكب خي
من الفرنج كأخذىم ، كساؽ منهم اثنْب إىل مُب ، ك٫برٮبا كما تينحر البدف ، كعاد إىل القاىرة 

 .(ّ)باألسرل يف ذم ا٢بجة ، فضيربت أعناقهم كٌلهم
                                                

ب اللغة ألهنا من كت تالتوثيق من ا٤بصدر التارٱبي نفسو كىي مشركحة فيو كليس -مقوس يشبو السيف القصّب خنجر ( ُ)
 .ليست عربية

، كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب  َُِ–، شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوبّّ-النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية (ِ)
  ِٖٓ/ُِ –، سّب أعبلـ النببلء ِٕٗ-ِٔٗ، ِٖٗ-ِٖٖ،  ِْٕ/ّ -النورية كالصبلحية

 ٕٗ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  ( ّ)
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كٜبٌة حادثة طريفة تعكس عزة ا١بندم ا٤بسلم ، كما كصل إليو العدٌك من الذؿ كا٥بواف ، يقوؿ 
بلغِب أف بعض فقراء العسكر كقع بيده أسّبه ، ككاف ٧بتاجان إىل نعل ، فباعو ُّا، فقيل لو : "أبو شامة

بلغ من ىواف أسرل الفرنج ، ككثرهتم أف بيع كاحد : أردت أف ييذكر ذلك ، كيقاؿ: يف ذلك ، فقاؿ
 .(ُ)منهم بنعل ، كهلل ا٢بمد

م بفضل اهلل على نشر دعوة كبعد فإف الدعاة األيوبيْب استخدموا كسائل دعوية أعانته
اإلسبلـ كتقدٲبو صافيان رقراقان لئلنسانية ، فأرسلوا الرسائل الناصحة ، كناظركا دفاعان عن دينهم ا٢بق 

 .كبيانان لو ، كألقوا ا٣بطب البليغة ا٤بؤثرة ، كجاىدكا يف اهلل حق جهاده 
ّبة عند اهلل كالناس، فما أكـر نفوس ىؤالء الدعاة الٍب كانت صغّبة يف عيوف أنفسها ، كب

كما أجٌل التاريخ الذم سٌطر لنا دعوة ىؤالء األفذاذ ، فجزاىم اهلل خّب ا١بزاء ، كجعل جنات ا٣بلد 
 .مثواىم ؛ فقد قٌوكا ا٤بسلمْب ، كخٌلصوىم من ألٌد أعدائهم ، مبتغْب بذلك مرضاة اهلل كرسولو

 

 

 

 

 

 

  

                                                

 ِٗٗ/  ّ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ُ)
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قاصد جذب ا٤بدعوين إىل اإلسبلـ ، كتعريفهم ٗب ىواإلسبلمية  لدعوةاألساس لدؼ ا٥بإف 
دعوتو ؛ فذلك ل مناسبان  أسلوبان نبغي للداعية أف يستخدـ ا٥بدؼ يلتحقيق ىذا ك  .كغاياتو اإلسبلـ 

 . بطريقة مشركعةكغاياتو ٙبقيق أىداؼ اإلسبلـ إىل طريق يوصل  فضلأ
، كما أنو من الضركرم  من استعماؿ األسلوب ا٤بناسب يف الوقت ا٤بناسب للداعية البدك 

 .مكتباين ثقافاهت، اختبلؼ مداركهم يراعي الذم ك ،  للمدعوينا٤بناسب ار األسلوب الدعوم يختا
ليوصلوا دعوهتم ؛ استخدـ الدعاة إىل اهلل تعاىل يف كل زماف كمكاف األساليب الدعوية كقد 
 .         كليبلغوىم من خبل٥با تعاليم دينهم  ،إىل الناس 
الدكلة األيوبية ملوكان  الذين استخدموا أساليب ٩بٌيزة لنشر دعوهتم دعاة دعاةمن أبرز الك 
 .كعلماء 

كقبل البدء يف ا٢بديث عن أساليب الدعوة يف العصر األيويب سأتطرؽ إىل تعريف األسلوب 
 .يف اللغة كاالصطبلح 

 
 :في اللغة واالصطالحتعريف األسلوب  

سىلىٍكتي أسلوبى : كاألسلوب ىو الطريق كا٤بذىب كالفىٌن ، يقاؿ. ٝبع أسلوب: األساليب لغة
أخذ فبلف : ييقاؿ طريقتو يف الكتابة ، كما : ، كأسلوبي الكاتب فبلف يف كذا ، أم طريقتو كمذىبو

  .(ُ)منو يف أساليب القوؿ ، أم أفانْبى 
طريقتو كمذىبو ، كطريقة الكاتب يف  : سلكت أسلوب فبلف فػي كػذا : كييقاؿ الطريق ، : األسلوب 
 .(ِ)كتابتو

 :األساليب اصطبلحان 
ىي الطرؽ : تعددت أقواؿ أىل الدعوة يف تعريف األساليب اصطبلحان ، فقاؿ فريق منهم

 بْب ا١بمع نكٲبك .(ْ)التبليغ مباشرة كيفية: كقاؿ فريق آخر ىي. (ّ)الٍب يسلكها الداعي يف دعوتو
 .دعوتو تبليغ مباشرة أجل من الداعي يسلكها الٍب الطرؽ ىي :فنقوؿ التعريفْب ىذين

                                                

 ِْٕ/  ُ –" سلب"مادة  –لساف العرب  (ُ)
 ّْْ -" سلب" مادة  –ا٤بعجم الوسيط  (ِ)
 ْٔ -ا٤بدخل إىل علم الدعوة  (ّ)
 ُُْ -أصوؿ الدعوة  (ْ)
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 :يب كىيلكيف ىذا ا٤ببحث سأٙبدث عن أىم تلك األسا
 أسلوب القدكة ا٢بسنة -ُ

 أسلوب ا٤بوعظة ا٢بسنة -ِ

 أسلوب ا٢بكمة -ّ

 التعليمك أسلوب الَببية  -ْ
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 القدوة الحسنةأسلوب : ولالمطلب األ
 

أسلوب القدكة ا٢بسنة من األساليب ا٥بامة يف ٦باؿ الدعوة ، كذلك ألف ا٤بدعو كثّبان ما يتأثر 
 .                 بالتطبيق العملي أكثر من األقواؿ فقط

، فا٤بطٌلع على الشواىد التارٱبية  طٌبقوه يف دعوهتمكلقد كعى ذلك دعاة الدكلة األيوبية ك 
كثّب من أفراد   ، كتأث رً  من أمثلة الدعوة بأسلوب القدكة ا٢بسنة الكثّبللدعاة يف ىذا العصر سيجد 

 .اَّتمع ُّذا األسلوب بفضل اهلل تعاىل 
 : كيف ىذا ا٤ببحث سأٙبدث بإذف اهلل تعاىل عن أسلوب القدكة ا٢بسنة من خبلؿ النقاط التالية

 ية أسلوب القدكة ا٢بسنة يف الدعوة إىل اهلل تعاىلأٮب -ُ

 القدكة يف اإلكثارمن العبادة -ِ

 القدكة يف اإلنفاؽ يف سبيل اهلل -ّ

 كالرجوع إليو قوؿ ا٢بق علىالقدكة يف ا١برأة  -ْ

 القدكة يف ا٢برص على مصاٌف الناس -ٓ
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 أىمية أسلوب القدوة الحسنة: أوالً 
 .القدكة ا٢بسنة يف اللغة كاالصطبلح أكٌد أف ايبٌْب باختصار تعريف 

 : القدكة يف اللغة
ًقٍدكةه كقيٍدكةه ٤با : أىصل البناء الذم يػىتىشىعَّبي منو تصريف االقتداء ، يقاؿ: القىٍدكي : قاؿ ابن منظور

نػٍَّنتى بو: قاؿ ابن سيده. يػيٍقتىدل بو القيٍدكة كالًقٍدكة ما تىسى
(ُ). 

لزمت سنن الطريق ، كتقٌدل : بو ، كتقٌدت بو دابتو تى كاقتديٍ  تى نٍ نػَّ سى دكة ما تى القي : بادماكقاؿ الفّبكز 
 .(ِ) ىو عليها

 : القدكة يف االصطبلح
 .(ّ)طلب موافقة الغّب يف فعلو يى: قاؿ اإلماـ الشوكاٍل

 .(ْ)قيدكة يل يف فبلف: كالقدكة ىو اٌلذم يىعمل غّبيه مثل عملو ، يقاؿ: ابن عاشورالشيخ كقاؿ 
باع الغّب على ا٢بالة الٍب يكوف عليها حسنة أك ، كىي اتٌ  األسوة كالقدكة: الشنقيطيكقاؿ الشيخ 

 .(ٓ) قبيحة
كالصفات ، أف ا٤بقصود بالقدكة ا٢بسنة ىو أف يتمٌثل الداعية األخبلؽ اإلسبلمية  كُّذا يتبٌْب 

 . ٕبيث تيطابق أفعالو أقوالو كفق ما جاء بو الشارع ا٢بكيم، ا٢بسنة يف حياتو كلها 
كأبرز شاىد على أٮبية القدكة ا٢بسنة يف الدعوة إىل اهلل ما حصل مع رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 رسوؿ قاؿ اٍلًكتىابً  قىًضيَّةً  من فػىرىغى  فلما:  ، فقد ركم عن عمر أنو قاؿعليو كسلم بعد صلح ا٢بديبية 
اًبوً   كسلم عليو اهلل صلى  اللَّوً   قاؿ حٌب رىجيله  منهم قاـ ما فػىوىاللَّوً  قاؿ اٍحًلقيوا مثيَّ  فىا٫ٍبىريكا قيوميوا أًلىٍصحى
ثى  ذلك  أيـ   فقالت الناس من لىًقيى  ما ٥با فذكر سىلىمىةى  أيٍـّ  على دخل أىحىده  منهم يػىقيمٍ  مل فلما مىرَّاتو  ثىبلى
ب   اللَّوً  نىيبَّ  يا سىلىمىةى  ا تيكىلٍّمٍ  الى  اٍخريجٍ  ذلك أىٙبًي الًقىكى  كىتىٍدعيوى  بيٍدنىكى  تػىٍنحىرى  حٌب كىًلمىةن  منهم أىحىدن  حى

                                                

 ُُٕ/  ُٓ –" قدا"مادة  –لساف العرب  (ُ)
 ّٖٕ/  ْ -باب الواك –فصل القاؼ  -بادم ايعقوب الفيوز  ٧بمد بن –القاموس احمليط  (ِ)
  ُّٕ/   ِ –فتح القدير  (ّ)
 ّٔٓ/  ٕ -٧بمد بن الطاىر بن عاشور –التحرير كالتنوير  (ْ)
 ٖٓ/  ٖ -٧بمد األمْب الشنقيطي–يف إيضاح القرآف بالقرآف أضواء البياف  (ٓ)
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ا ييكىلٍّمٍ  فلم فىخىرىجى  فػىيىٍحًلقىكى   ذلك رىأىٍكا فلما فىحىلىقىوي  حىالًقىوي  كىدىعىا بيٍدنىوي  ٫بىىرى  ذلك فػىعىلى  حٌب منهم أىحىدن
 .(ُ)(غىمًّا ابػىٍعضن  يػىٍقتيلي  بػىٍعضيهيمٍ  كىادى  حٌب بػىٍعضنا ٰبىًٍلقي  بػىٍعضيهيمٍ  كىجىعىلى  فػىنىحىريكا قىاميوا

مل رضي اهلل عنهم ف الصحابة إفهذا ا٢بديث فيو داللة كاضحة على أٮبية القدكة ، حيث 
بسبب ما ىم فيو من غٌم كىٌم ٤بنع قريش  -ٲبتثلوا ألمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يف بداية األمر

فلما شاىدكا مطابقة فعل رسوؿ اهلل عليو الصبلة كالسبلـ لقولو اقتنعوا بوجوب  -٥بم عن العمرة
 .كأنو ال مفٌر منو، تنفيذ األمر 

 :ةيف النقاط التاليكٲبكن إٝباؿ أٮبية أسلوب القدكة ا٢بسنة 
: ؿ تعاىلاق. كقد أمرنا اهلل باالقتداء ُّم ، ف ٝبيع األنبياء كا٤برسلْب كانوا قدكة حسنة ألقوامهم إ-ُ
(                                     

  ) (ِ)جل كعزؿ ا، كق( :                    

                 ) (ّ). 

، فالداعية عندما يتمٌثل  ف اإلسبلـ انتشر يف كثّب من أصقاع األرض عن طريق القدكة ا٢بسنةإ-ِ
اآلداب كاألخبلؽ اإلسبلمية عمليان سيكوف ىذا االمتثاؿ أبلغ رسالة يوجهها الداعية للمدعو عن 

  .اإلسبلـ كتعاليمو الربانية 
 يف ىي الطيبة بسّبتو الداعي ٰبققها الٍب ا٢بسنة فالقدكة: "قاؿ الدكتور عبد الكرَل زيداف

 سيما الك  ، اهلل عند من كأنو ، سبلـاإل ةيٌ أحقٌ  على ا٤بسلم غّب ُّا يستدؿ لبلسبلـ عملية دعوة ا٢بقيقة
 .(ْ) "العقل سليم الفطرة سليم كاف إذا

بإمكاف تطبيق ىذه التعاليم  ف تطبيق الداعية لتعاليم اإلسبلـ كأخبلقو ييعطي ا٤بدعو قناعةن إ-ّ
 .فيسارع إىل التحلي كاالمتثاؿ ُّا، كاألخبلؽ على أرض الواقع 

                                                

،  ٕٗٗ -ْٕٗ/ ِ،  الش ريكطً  كىًكتىابىةً  ا٢بٍىٍربً  أىٍىلً  مع كىاٍلميصىا٢بىىةً  ا١بًٍهىادً  يف الش ريكطً  بىاب،  الشركط :كتابركاه البخارم يف   (ُ)
  ُِٖٓبرقم 
 ا٤بمتحنة  سورة – ٔآية  (ِ)
 سورة األنعاـ – َٗآية (ّ)
 ْٖٓ -أصوؿ الدعوة  (ْ)
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، لذا فإف التطبيق العملي  ف ا٤بدعوين يتفاكتوف يف مستويات الفهم ، كلكنهم يتساككف يف الرؤيةإ-ْ
 .                                            يف ىذه ا٢بالة أسهل يف إيصاؿ التعاليم كاألفكار الٍب يوٌد الداعية إيصا٥با للمدعو

 يف جدان  ا٤بهمة الوسائل من": فّبل أنو عبد الكرَل زيداف أٮبية ىذا األسلوب دكتورال بٌْب يك 
 كصفاتو ، ا٢بميدة كأفعالو  ، للداعي الطيبة السّبة :اإلسبلـ ىلإ الناس كجذب ، اهلل اىل الدعوة تبليغ
 فيو يقرأ فتوحا٤ب كالكتاب ُّا كيكوف ، لغّبه حسنة كأسوة طيبة قدكة ٯبعلو ٩با الزاكية كأخبلقو ، العالية
 من كأكثر أبلغ كالسلوؾ باألفعاؿ التأثر ألف ؛ إليها كينجذبوف ، عليها قبلوففيي  ، اإلسبلـ معاٍل الناس
 .(ُ)"فقط بالكبلـ التأثر

نفسو مثاالن ي لكلقد طٌبق الدعاة األيوبيوف ىذا األسلوب يف دعوهتم ، فكاف الداعية يصطف  
كيتطٌلع للوصوؿ إىل ما لديو من الكماالت كاألخبلؽ ٰبتذم حذكه يف اآلداب كالفضائل ، 

 .اإلسبلمية
مثاالن يقتدم بو يف  -ا٤بلقب با٤بلك العادؿ-فهذا صبلح الدين يٌتخذ من نور الدين رٞبو اهلل 

القيادة كا٢بكم كإدارة ا٢برب كالسبلـ ، كيف اختيار الرجاؿ األمناء األقوياء للجيش كالقضاء 
 . (ِ)كاإلدارة

كال جالسان يف  بلح الدين كاف أحد خواصٍّ نور الدين ال ييفارقو راكبان يف ميدانوكركم أف ص
كالده من جيبٌلسو ، كقد اقتدل بو يف ٝبيع ما اٌتصف بو من الٌتقى كاف إيوانو ، يقف على رأسو ، ك 

لك كأحكاـ السلطنة، فتلٌقن منو مبادئ ا٣بربات ،
ي
اكز ُّا يف مث ج كالعٌفة كالٌنزاىة كالٌنباىة كآداب ا٤ب

 . (ّ)أيامها إىل الغايات
ما ٥بذا  اهلل أدرؾ رٞبو، كنتيجة لؤلثر الكبّب الذم تركو ىذا االقتداء يف نفس صبلح الدين 

كقد كصف . كدفعهم لبلمتثاؿ إىل ما يدعوىم إليو، ا٤بدعوين  يفاألسلوب من دكر عظيم يف التأثّب 
ق صبلح الدين ألسلوب القدكة ا٢بسنة تطبي -م صبلح الدينعاصر مأحد  -ا٤بوفق عبد اللطيف

فرأيتو ملكان عظيمان ، ٲبؤل القلوب ركعة كالعيوف ٧ببة ، ، رأيت صبلح الدين على القدس": فيقوؿ
، ككاف رٞبو اهلل مهتٌمان يف التفٌقو يف   كيتسابقوف إىل ا٤بعركؼ، سهبلن ك٧بببان ، كأصحابو يتشبهوف بو 

                                                

   ّْٕ-أصوؿ الدعوة  (ُ)
 ْٔ -القائد كعصره  -صبلح الدين  (ِ)
 ٔٓ -فتحية النرباكم: الفتح بن علي بن ٧بمد البندارم ، ٙبقيق –سنا الربؽ الشامي  (ّ)
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كلقد كاف يعتُب ببناء سور القدس كحفر خندقو ، كيتوىٌل ذلك حفر ا٣بنادؽ ، ك كيفية بناء األسوار 
 . (ُ)" بنفسو ، كينقل ا٢بجارة على عاتقو ، كيتأٌسى بو ٝبيع األغنياء كالفقراء

كقد قٌسم سور البلد على ، ككاف السلطاف مقيمان بالقدس ": كما يصف ذلك العماد فيقوؿ
على  كينقل الصخر،  ككاف يركب كلَّ يـو، د أكالده كأخيو كأجناده ، فشرعوا يف إنشاء سور جدي

سرجو ، فيسًب  األكابر كاألمراء يف نقل ا٢بجارة بنهجو ، كلو رأيتو كىو ٰبمل حجران يف (ِ)قربوس
ًحجره ، لعلمت أٌف لو قلبان كم ٞبل جببلن يف فكره ، كلقد جٌد يف ٞباية الصخرة ا٤بقٌدسة حٌب ٞبل 

 . (ّ) "ها إىل صدره٥با الصخور ، كانشرح صدره النضمام
 

 من العبادة القدوة في اإلكثار: أوال
بو يف مقاـ الدعوة ىو العناية بنفسو من حيث ٘بديد اإلٲباف  ءإف أكؿ ما ينبغي للداعية البد

يف قلبو كشحنو ٗبا يرتقي بو ، لذا فهو ٕباجة ماٌسة إىل اإلكثار من العبادات كالنوافل الٍب تصقل 
ليك ، قلبو  كتشحنو بالزاد الذم يعينو على ا٤بصاعب كالشدائد الٍب قد تواجهو يف  ، شخصيتو ٘بي

 . طريق الدعوة
: )كلقد دعا اهلل تعاىل عباده ا٤بؤمنْب لذلك فقاؿ جٌل كعزٌ            

     )(ْ) . فقد ص رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على النوافل كالسنن كاإلكثار منها رً كحى ،
هي  تػىفىطَّرى  حٌب قاـ صلى إذا كسلم عليو اهلل صلى اللَّو رسوؿ كاف :قالت عىاًئشىةى  ريكم عن ،  رًٍجبلى
ـى  ما لك غيًفرى  كقد ىذا أىتىٍصنىعي  اللَّوً  رىسيوؿى  يا :عىاًئشىةي  فقالت ةي  يا :فقاؿ تىأىخَّرى  كما ذىٍنًبكى  من تػىقىدَّ  عىاًئشى
ا أىكيوفي  أىفىبلى  كىذا ابن تيمية رٞبو اهلل أحد كبار الدعاة على مٌر التاريخ ، مع كثرة  .(ٓ)( شىكيورنا عىٍبدن

ا١بلوس بعد الفجر الذكر بعد الصبلة ، كما كاف ييداـك على مشاغلو كجهاده كتعليمو ٰباف  على 

                                                

 َْٕ -القائد كعصره  -، صبلح الدين ِٔٔ –ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس  (ُ)
مادة  َّٕ –الوسيطا٤بعجم ك  ،( قربس)مادة  ِّٗ/  ِ –احمليطقاموس ال: انظر.  ا٢بًٍنو كييسمَّى الرحل عود: القربوس (ِ)

 (قربس)
 ِٕٗ - ِٔٗ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  (ّ)
 سورة األحزاب  – ُْآية  (ْ)
اؿً  ًإٍكثىارً  بىابصفة القيامة كا١بنة كالنار ، كتاب ركاه مسلم يف   (ٓ)  َّٕٕ، برقم ُّٔ/ُٕ،  اٍلًعبىادىةً  يف كىااًلٍجًتهىادً  اأٍلىٍعمى



254 

 

ىذه غدكيت ، كلو مل أتغد الغداء ) :الشمس يصلي ركعتْب كيقوؿإىل طلوع الشمس ، كبعد ارتفاع 
 .(ِ)(إف يف الدنيا جنة من مل يدخلها مل يدخل جنة اآلخرة: )، ككاف يقوؿ(ُ)(سقطت قويت

، فذخرت   ىذا األمر ا١بلل ككعوه جيدان  -ملوكان كعلماء-كلقد أدرؾ دعاة الدكلة األيوبية 
 التقرب إىل اهلل بشٌب أنواع النوافل كالعبادات الٍب تسموكتب التاريخ بركائع من حرصهم على 

 .كترتقي بقلوُّم يف سٌلم الكماالت، بركحهم 
صبلح الدين األيويب ، فقد كاف رٞبو اهلل خاشع القلب : ككاف يف مقدمة ا٤بلوؾ العابدين

ٰبب ٠باع كاف ، ك ه يف معظم أكقاتو اعين تكدمع، رقيقو ، غزير الدمعة ، إذا ٠بع القرآف خشع قلبو 
كيشَبط أف يكوف عا٤بان بعلم القرآف العظيم متقنان ٢بفظو ، ككاف ، كيستجيد إمامو ، القرآف الكرَل 

ين كالثبلثة كاألربعة كىو يسمع ، ككاف يستقرئ كىو أيستقرئ مىن ٰبرسو يف الليل كىو يف برجو ا١بز 
ى ذلك ، ككاف رٞبو اهلل شديد الرغبة يف ٦بلسو العاـ مىن جرت عادتو بذلك اآلية كالعشرين كالزائد عل

كقد اقتدل صبلح الدين . (ّ)يف ٠باع ا٢بديث ، ككاف يأمر با١بلوس عند ٠باع ا٢بديث إجبلالن لو
كاف كثّب الصبلة كالصياـ كالصدقة ، كرَل   و رٞبو اهللرٞبو اهلل يف ذلك بوالده ٪بم الدين ، فقد ركم أن

 . (ْ) النفس جوادان 
كقد . دين زكجتو ، فكانت من الصا٢بات ، تكثر من قياـ الليل كقد اقتدت بصبلح ال

نامت ليلةن عن ًكٍرًدىا فأصبحت كىي غضىب ، فأمرت بضرب طبلخانات يف القلعة كقت السىحىر 
 .(ٓ)إليقاظ النائم لقياـ الليل

ة كمن ا٤بلوؾ الذين اشتهركا باالجتهاد يف العبادة ا٤بلك العادؿ فقد ذيكر أنو كاف كثّب الصبل
 . (ٔ)كيصـو ا٣بميس ، كلو صدقات يف كثّب من األكقات

كمل ،  كمنهم أيضان ا٤بلك الكامل ٧بمد بن غازم ، فقد ركم أنو كاف كثّب التعب د كا٣بشوع
يكن يف بيتو مىن يضاىيو يف الدين
(ُ) . 

                                                

 ّٔ  -رٞبن عوض٧بمد عبد ال: مشس الدين الزرعي الدمشقي ، ٙبقيق – من الكًلم الطيبالوابل الصيٍّب  (ُ)
 ّٔ  – ا٤بصدر السابق (ِ)
 ٗ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   (ّ)
 ْٖٔ/  ُٔ –البداية كالنهاية  (ْ)
 َُٓ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ٓ)
 ُُٔ/  ِِ –، سّب أعبلـ النببلء ( ىػَِٔ – َُٔ)كفيات   ِِٕ –تاريخ اإلسبلـ  (ٔ)
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 :ف من العبادة من العلماء فمن أشهرىمك أما ا٤بكثر 
ككاف ٱبتم القرآف اهلل كثّب الصدقات كالصـو كالصبلة ،  والقاضي الفاضل فقد كاف رٞب -

كييكثر ، ، ككاف مواظبان على أكراده ، كدائم التهٌجد ، ككاف لو العفاؼ كالدين كالتقى ختمات عديدة
كزيارة القبور، كلو معركؼ يف السرٍّ كالعبلنية ، كمل يكن لو انتقاـ من ، كعيادة ا٤برضى ، ا١بنائز تشييع 

 . (ِ) باإلحساف إليهم كاإلعراض عنهم ، ككاف لو معاملة حسنة مع اهلل تعاىل كهتٌجد بالليل أعدائو إال

، فقد كاف كثّب النوافل كاألذكار ، ٰباسب نفسو  كمن العيٌباد أيضان فخر الدين بن عساكر-
ن النظر و ال ٱبلو من ذكر اهلل ، ككاف الناظر ال ٲبٌل مان، ك لس(ّ)تذىب يف غّب طاعة٢بظة على كلٍّ 

 . (ْ)إليو ٢بسن ٠بتو كنور كجهو
كاف  ): كمن العلماء اَّتهدين يف التعٌبد ٧بمد بن قدامة ، فقد قاؿ عنو الذىيب يف سّبه-

ر مثل نفسو، كثّب العبادة ، دائم التهجد ، ال يَبؾ قياـ الليل من كقت شبوبيتو ، مل نر مثلو ، كمل يي 
صبلة إال صبلىا ، ككاف يصلي ٖبشوع ، كال يكاد يصلٍّي ككاف ال يسمع حديثان إال عمل بو ، كال 

 . (ٓ)( سنة الفجر كالعشاءين إال يف بيتو
كعماد الدين ا٤بقدسي ا١بماعيلي من العلماء الذين تفرغوا للعبادة كالعلم ، فقد ركم أنو  -

لم ، فإذا كاف ٯبلس يف جامع البلد من الفجر إىل العشاء ، ال ٱبرج إال ٢باجة ، ييقرئ القرآف كالع
، ككاف رٞبو اهلل كثّب الدعاء كالسؤاؿ هلل تعاىل ، ييطيل السجود كالركوع، مل يير (ٔ)فرغوا اشتغل بالصبلة

كاف يسٌبح عشران يتأٌٌل فيها ، كرٌٗبا قضى : أحد أحسن صبلة منو كال أمٌت ، يف خشوع كخضوع ، قيل
ان ، ككاف إذا أفٌب يف مسألة ٰبَبز فيها يف اليـو كالليلة صلوات عٌدة ، ككاف يصـو يومان كيفطر يوم

 .(ٕ) احَبازان كثّبان ، ما عيرؼ أنو عصى اهلل معصية

                                                                                                                                                  

 َّْ/  ُ -قطب الدين اليونيِب –ذيل مرآة الزماف  (ُ)
  ٗٗٔ/  ُٔ -، البداية كالنهاية  ِٗ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس  ( ِ)
 ٕٔٓ/  َِ –سّب أعبلـ النببلء  (ّ)
 ْٖ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ْ)
 ُٓٔ،  ٓ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٓ)
 ُٓ-ْٗ/  ِِ – ا٤بصدر السابق(ٔ)
  ُٓ – ْٗ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء (ٕ)
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أيضان ، فقد اتفق أىل دمشق على أنو ما فاتتو صبلة ٔبامع  العٌباد كابن ا٢برستاٍل من-
 . (ُ) دمشق يف ٝباعة إال إذا كاف مريضان 

كم أنو كاف غزير الدمعة عند قراءة كمنهم عز الدين ٧بمد بن ا٢باف  عبد الغِب  فقد ر -
 . (ِ)القرآف

ابراىيم بن عبد الواحد أيضان ، فقد كاف كثّب الدعاء بالليل كالنهار ، كإذا دعا العماد ك -
 . (ّ)شهد القلب بإجابتو من كثرة ابتهالو كإخبلصو

، إف ىذه الصور ا٤بشرقة الىتماـ الدعاة األيوبيْب بالعبادة كاالكثار منها ، ٙبٌفز الداعية 
كابتغاءن ١بنتو ، طمعان يف مرضاتو سبحانو ؛ كتشحذ ٮبتو إىل االقتداء ُّم كُّديهم يف التعٌبد هلل تعاىل 

 .جل كعز ُّاكٌلفو اجتباه اهلل ٥با ، ك كطلبان لتوفيقو يف مهمتو الدعوية الٍب ، تعاىل 
 

 القدوة في اإلنفاق في سبيل اهلل: ثانياً 
سبحانو ، قاؿ  الصدقة كاإلنفاؽ يف سبيل اهلل من أفضل األعماؿ كأحبها إىل اهلل عز كجل     
 ) :تعاىلك                             

                        )(ْ). 
 تىصىدَّؽى  من: )كسلم عليو اهلل اللًَّو صلى رسوؿ قاؿ :قاؿ عنو اهلل رضي ىيرىيٍػرىةى  أيب كركم عن  

ٍرىةو  ًبعىٍدؿً   كما لصاحبها يػيرىبٍّيهىا مثيَّ  بًيىًميًنوً  يػىتػىقىبػَّليهىا اللَّوى  كىًإفَّ  الطَّيٍّبى  إال اهلل يػىٍقبىلي  كال طىيٍّبو  كىٍسبو  من ٛبى
 عليو اهلل صلى  النيب أىفَّ  عنو اهلل رضي ىيرىيٍػرىةى  أيب كعن. (ٓ)(ا١بٍىبىلً  ًمٍثلى  تىكيوفى  فػىليوَّهي حٌب أحدكم يػيرىيبٍّ 

                                                

 (ىػَِٔ-ُُٔ)كفيات  َِٕ –، تاريخ اإلسبلـ  ُّٗ/  ُ –، الدارس يف تاريخ ا٤بدارس َٖ/ِِ – ا٤بصدر السابق (ُ)
 (ىػَِٔ -ُُٔكفيات ) ُٓٔ –تاريخ اإلسبلـ  (ِ)
 (ىػَِٔ-ُُٔ)كفيات سنة  ُٖٔ –ا٤بصدر السابق  (ّ)
 سورة البقرة  -ُِٔآية  (ْ)
قىةً  يف الرٍّيىاءً  :، باب لزكاةا: ركاه البخارم يف كتاب (ٓ) قىاًتكيمٍ  تػيٍبًطليوا الى  آمىنيوا الًَّذينى  أىيػ هىا يا لًقىٍوًلوً  الصَّدى  قػىٍولًوً  إىل كىاأٍلىذىل بًاٍلمىنٍّ  صىدى

ا عنهما اهلل رضي عىبَّاسو  بن كقاؿ اٍلكىاًفرًينى  ،  ُُٓ/ِ،  النَّدىل كىالطَّل   شىًديده  مىطىره  كىاًبله  ًعٍكرًمىةي  كقاؿ شىٍيءه  عليو ليس صىٍلدن
    ُّْْبرقم
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فً  مىلىكىافً  إال فيو اٍلًعبىادي  ييٍصًبحي  يػىٍوـو  من ما) :قاؿ كسلم  خىلىفنا ميٍنًفقنا أىٍعطً  اللهم أىحىديٮبيىا فيقوؿ يػىٍنزالى
 .(ُ)(تػىلىفنا ٩بيًٍسكنا أىٍعطً  اللهم اآٍلخىري  كىيػىقيوؿي 

بأجزؿ الثواب كأعظمو، ، كما كعدىم كقد كعد اهلل عباده ا٤بتصٌدقْب ٖبّبم الدنيا كاآلخرة 
، فهو دليل على صدؽ اإلٲباف . ة من فوائد جليٌ ككثرة ما فيو ، ألٮبية ىذا اإلنفاؽ  كما ذلك إال

لقلب من تطهّب للذنوب كا٣بطايا ، ك ل تكفّبمن الكركب كالببليا ، ك  ىو كقايةكحسن الظن باهلل ، ك 
كالنجاة من النار ، كلذلك كلو شواىد بيٍّنة ، لماؿ كالرزؽ ، كباب لدخوؿ ا١بنة مباركة لالرذائل ، ك 

ليكوف ؛ رص على اإلنفاؽ يف سبيل مرضاة اهلل تعاىل أف ٰبللداعية  لذا ينبغي. من القرآف كالسنة 
كىذا ما كجدتو جلٌيان يف عصر الدكلة األيوبية . ة تدعو الناس إىل ذلك العمل الصاٌف القوَلقدكة عمليٌ 

 . ا قٌلبت كتب التاريخ للبحث عن شواىد تؤٌكد حرصهم على الصدقة كاإلنفاؽ يف سبيل اهلل تعاىل٤ب
 
 :صالح الدين إنفاق-ُ

السلطاف يف سبيل مرضاة اهلل تعاىل كمن أبرز الدعاة الذين حرصوا على الصدقة كاإلنفاؽ 
كأما صدقة النفل فإهنا  .ف  ما ٘بب عليو بو الزكاة ، فقد مات كمل ٰبي  صبلح الدين رٞبو اهلل

، درٮبان ناصريان  ٌلف يف خزانتو من الذىب كالفضة إال سبعة كأربعْباستغرقت ٝبيع ما ملك ، كمل ٱبي 
لكان كال عقاران كال بستانان كال قرية كال مزرعة كال شيئان من أنواع مل ٱبٌلف مي كما رمان كاحدان ذىبان ،  كجي 

 . (ِ)األمبلؾ
كقد شهد لو أصحابو ا٤بقربوف بتلك اليد السخٌية ا٤بًٍعطاء ، كسٌجل التاريخ تلك الشهادات 

فتكوف حافزان ٥بم على االقتداء بذلك السخٌي الكرَل الذم  ، ليطٌلع الناس عليها على مٌر األجياؿ 
يقوؿ عنو القاضي ُّاء الدين بن .  كينفق بسخاء ككـر قٌلما يوجد ٥بما نظّب، كاف دائمان ينفق 

فوف اب خزائنو ٱبي وٌ عطي يف كقت الضيق كما يعطي يف حاؿ السعة ، ككاف نػي كاف رٞبو اهلل يي ": شداد
م بو أخرجو ، كلقد ٠بعتو يقوؿ يف معرض حديث لً لعلمهم أنو مٌب عى  ؛عنو شيئا من ا٤باؿ حذران 

فكأنو بذلك أراد نفسو ،  " ن ينظر إىل ا٤باؿ كما ينظر إىل الَبابٲبكن أف يكوف يف الناس مى : "جرل
                                                

نػييىسٍّريهي  بًا٢بٍيٍسُبى  كىصىدَّؽى  كىاتػَّقىى أىٍعطىى من فىأىمَّا تػىعىاىلى  اللَّوً  قػىٍوؿً : بىاب،  الزكاة :كتاب،   البخارم ركاه (ُ) لى  من كىأىمَّا لًٍلييٍسرىل فىسى  ٖبًى
نػييىسٍّريهي  بًا٢بٍيٍسُبى  كىكىذَّبى  كىاٍستػىٍغُبى   ُّْٕ، برقم  ِِٓ/ِ،  خىلىفنا مىاؿو  ميٍنًفقى  أىٍعطً  اللهم لًٍلعيٍسرىل فىسى

  ِْٕ/  ُ –، بدائع الزىور يف كقائع الدىور   ٖ –النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   (ِ)
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ينا لفبلف ، ككاف يعطي أعطى  :ل الطالب ، فما ٠بعتو قط يقوؿعطي فوؽ ما يؤمٌ رٞبو اهلل، ككاف يي 
  ، الكثّب

ى
كـر أكثر ٩با ييعطىى ، عطي كيي ن مل يعطو شيئان ، ككاف يي ًلمى بسطو ك ن ييعطيوكيبسط كجهو ٤ب
قد زدت مراران فكم  :فكانوا يستزيدكنو يف كل كقت ، كما ٠بعتو يومان يقوؿ، ككاف قد عرفو الناس 

بوف ، كال أزيد ، كأكثر الرسائل تكوف يف ذلك على لساٍل كيدم ، ككنت أخجل منو من كثرة ما يطل
أخجل منو من كثرة ما أطلبو ٥بم لعلمي بعدـ مؤاخذتو يف ذلك ، كما خدمو أحد إال كأغناه عن 

 . (ُ)(سؤاؿ غّبه
كىو يتحدث عن ، قاؿ مرة يف أثناء حديثو ، فكقد شهد لو أخوه ا٤بلك العادؿ بذلك أيضان 

لو سبعْب ألف دينار ،  إٍل توليت استيفاء قطيعة القدس ، فأنفذت": إفراط السلطاف يف أياديو
، ( نريد اليـو ما ٬برجو يف اإلنفاؽ ، فما عندنا ٩با كاف باألمس باؽ: )فجاءٍل خازنو بكرة كقاؿ

 . (ِ)" فنفذت لو ثبلثْب ألف دينار أخرل يف ا٢باؿ ، ففٌرقها على رجاؿو رجاء يد النواؿ
، الدين البالغعن سخاء صبلح  كتب القاضي الفاضل شهادة بليغة فصيحة عرٌبت بصدؽو ك 

ككرمو يف اإلنفاؽ ، كذلك ضمن كتاب فاضلي أرسلو رٞبو اهلل إىل السلطاف ، كقد جاء يف ذلك 
لقد أنفق ا٤بوىل ماؿ مصر يف فتح الشاـ ، كأنفق ماؿ الشاـ يف فتح ا١بزيرة ، كأنفق ماؿ : )الكتاب

بلؤه كى ية ، كا٤بلوؾ كلهم كي ا١بميع يف فتح الساحل ، كينفق إف شاء اهلل ماؿ القسطنطينية يف فتح ركم
ناؤه على خزائنهم إىل أف يسلٍّموىا إليو ، فيشكره اهلل على ما أخرجو يف سبيل اهلل منها ، كٲبقتهم مى كأي 

زكه من ذىبها كفضتها ، فبل يكن يف صدر ا٤بوىل حرج كال يف خيليقو، فإف اهلل ال ييضيٍّق ػعلى ما كن
 .                                         (ّ) (أجرل عليو أرزاؽ خلقوال سيما قد ك رزقان على يده الكرٲبة ، 

، السيما يف حالة ا٤برضك ككاف صبلح الدين رٞبو اهلل كثّب اإلنفاؽ يف سبيل اهلل يف كلٍّ أكقاتو 
: ، قاؿ للعماد كعند شكر اهلل على نعمو ، فقد ركم أنو ٤بٌا مرض كعرض لو من األمل ما عرض

، فلم يبق يف " ة كالنواب بالديار ا٤بصرية كالشامية أف يتصٌدقوا على الفقراء كا٤بساكْباكتب إىل الوال"
كرفع للصدؽ الوالء ، كمن ٝبلة تلك ، فدفع بالصدقة الببلء ،  ا٤بمالك إال مىن كصل إليو نصيب

                                                

 ُٖ - ُٕ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   (ُ)
 َّْ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية    (ِ)
 ُِٗ/  ْ – ا٤بصدر السابق (ّ)
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ما : الصدقات أنو أمر العماد أف يكتب إىل نائبو بدمشق أف يتصدؽ ٖبمسة آالؼ صورية ، فقيل
 .  (ُ)يتصدؽ ُّا مصرية ٟبسة آالؼ لنفوز من الثواب بأضعاؼ: نده غّب دنانّب مصرية ، فقاؿع

ك٤با ريزؽ بولده ا٤بلك األفضل ليلة عيد الفطر فرح بو فرحان عظيمان ، كخلع كأعطى كتصٌدؽ ٗبا 
 . ، شكران هلل على نعمة الولد(ِ)ُّر بو العقوؿ

طب يف يـو عرفة ، كخي  أىل ا٤بوصلصلح بينو كبْب ىػ نزؿ ٕبراف ، فتقرر فيها الُٖٓكيف سنة 
ة ، كضربت السكٌ  لو ٔبميع ببلد ا٤بوصل ، كقيطعت خطبة السلجوقية ، كخيطب لو يف ديار بكر

ىػ من غّب مدافع َٕٓك٤بٌا دخل رٞبو اهلل إىل دمشق سنة. (ّ)با٠بو، كأمر بالصدقات يف ٝبيع ٩بالكو
شكران هلل على ما أنعم بو من ؛  (ْ)ابة النفوس ، كإزالة ا٤بكوسأنفق يف الناس ماالن جزيبلن ، كأمر بإط

 .نًعم جليلة كنعمة الصلح كالفتح
ر ٝبيع ٩بالكو بوافر العطايا كغمٍ ، كقد حرص صبلح الدين على تعميم ببلده بالصدقات 

ٔبىٍلبىتىْب كة غبلء ، ففرٌج اهلل على الناس يف مىػ كاف ٕٔٓكالنفقات ، كمن ذلك ما ركم أنو يف سنة 
، كما ركم أنو كاف يرسل  (ٓ)وسف بن أيوبيبٍّ ، صدقة من السلطاف صبلح الدين مشحونتْب با٢بى 
 . (ٔ)غبلالن إىل مكة

ك٤با أًذف صبلح الدين للقاضي الفاضل يف ا٢بج اشَبط عليو أف يتصدؽ بثبلثة آالؼ دينار 
 .(ٕ) على أىل مكة كا٤بدينة

تو رٞبو اهلل ، فقد ركم أنو ٤با فتح بيت ا٤بقدس فرٌج اهلل كلبيت ا٤بقدس نصيب كفّب من نفقا 
كيفرٍّقها ، ، كأقاـ ٯبمع األمواؿ  عٌمن كاف فيو من أسرل ا٤بسلمْب ، ككانوا زىاء ثبلثة آالؼ أسّب

                                                

 ُِْ - َِْ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  (ُ)
 ُّٓ/  ِ – ا٤بصدر السابق (ِ)
 َٗ - ٖٗ/  ُ –فة دكؿ ا٤بلوؾ  السلوؾ ٤بعر (ّ)
 ٖٓ/  ُ –  ا٤بصدر السابق (ْ)
 ّّٓ/  ِ –إٙباؼ الورل بأخبار أـ القرل  (ٓ)
 ُُْ/  ٕ –صبح األعشى يف صناعة اإلنشا  (ٔ)
 ِٓ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية    (ٕ)
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على األمراء كالعلماء ، كقد رحل رٞبو اهلل عن بيت ا٤بقدس كمل يبق معو من ا٤باؿ شيء ، ككاف مئٍب 
 .(ُ) ن ألفان ألف دينار كعشري

أنٌو كاف يهدؼ منو  بىيدككاف ىدؼ صبلح الدين الرئيس من اإلنفاؽ ىو ابتغاء مرضاة اهلل ، 
بعد كمن ذلك أنو أكثر رٞبو اهلل يف بعض األحياف تقوية الدكلة اإلسبلمية ، كاستمالة قلوب الناس ، 

ن يف فَبة قصّبة من كسب من تفرقة األمواؿ ؛ الستمالة الناس ٫بوه ، فتمكٌ توليو الوزارة يف مصر 
ساعده كثّبان على ما ، كىذا  إليها قاـ بإرساؿ األمواؿ كا٤بؤف إىل مىن ٰبتاج قلوب الناس ٫بوه  ، كما

 . مواجهة التحدٍّيات ا٣بارجية الٍب كاجهتو
كبعد أف استنفد رٞبو اهلل خزائن عمو طلب ا٤باؿ من ا٣بليفة العاضد ، فأرسل إليو الكثّب من 

  . (ِ)الذم أنفقو على الذين تضٌرركا من ا٢بصار كا٢بريق كالنهب كالٌسلب الذم حٌل ٗبصرا٤باؿ ، ك 
م أمور الدكلة ٕبسن تدبّبه ، كرٌكل بفسيح كرمو ك٤با استقرت قدمو يف الوزارة كالسياسة ، نظٌ 

مىن بػىعيد منو كقػىريب من أىل الفضل ، كأفاض على الناس من كرمو كجوده
(ّ) . 

تشجيعان كترغيبان ٥بم على ا١بهاد كا٤برابطة ؛ كلقد كاف رٞبو اهلل مغرمان باإلنفاؽ على اَّاىدين 
يف تارٱبو  -سبط ابن ا١بوزم-شهد بذلك العبلمة أبوا٤بظفر يوسف بن قزأكغليقد يف سبيل اهلل ، ك 

مغرمان باإلنفاؽ يف  كاف السلطاف شجاعان شهمان ٦باىدان يف سبيل اهلل ، ككاف": قاؿ، ف "مرآة الزماف"
،  سب ما أطلقو ككىبو مٌدة مقامو على عكا مرابطان للفرنج إىل يـو انفصالو عنهاحي قد سبيل اهلل ، ك 

فكاف اثِب عشر ألف رأس من ا٣بيل العراب كا١بياد للحاضرين معو للجهاد ، غّب ما أطلقو من 
س ببذؿ األمواؿ ، فماؿ إليو الناس كما ركم أنو اىتٌم رٞبو اهلل باستمالة قلوب النا.(ْ)" األمواؿ
 .(ٓ)كأحبوه

ك٤با انتهت مرحلة ا٢بركب الصليبية الٍب امتٌدت أكثر من سنتْب ، بقي صبلح الدين صابران 
 ، ٕبيث ييذكر أنو اشَبل اثِب مرابطان بالرغم من كلٍّ ما مٌر بو من ظركؼ صعبة كمؤف على العساكر

                                                

 ِّّ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ُ)
 َُّ - ُِّ –القائد كعصره   -صبلح الدين (ِ)
 ُُٕ - ُُٔ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  (ّ)
 ٖ/  ٔ –النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة   (ْ)
  ُٓٓ/  ٕ –كفيات األعياف ،  ِٕ/  ِ –النورية كالصبلحية   كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب(ٓ)
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فلم يبخل ٗبا لديو ، كٖبل العامل اإلسبلمي كملوكو عليو  عشر ألف رأس من ا٣بيل أثناء ىذه ا٤بدة ،
 .(ُ)بكل شيء
 

  :إنفاق بقية الملوك األيوبيين-ٕ
سار بقية ا٤بلوؾ كاألمراء على هنج مؤسس الدكلة األيوبية يف ا٢برص على اإلنفاؽ كاإلكثار 

  .(ِ)منو ، فقد ركم أف ا٤بلك العادؿ كاف ٱبرج بفسو يف الليل كيفٌرؽ ا٤باؿ
فقد  بن أخي صبلح الدين ، اكعلى مثل سّبتو كاف ا٤بلك ا٤بظفر تقي الدين صاحب ٞباة ، 

، (ّ)حسنة ، كما كاف كثّب اإلحساف إىل العلماء كالفقراء كأرباب ا٣بّب كاف لو يف أبواب الرب كلَّ 
ككاف ييعُب بدفع األمواؿ لفٌك األسرل من الكفار ، كإذا كصل إليو األسرل أعطاىم
كم أنو كقد ر ، (ْ)

مل يكن شيء أحب إليو من الصدقة ، ككاف لو يف كل يـو قناطّب مقنطرة من ا٣ببز تفٌرؽ على 
كيدفع لكل كاحد منهم كسوة على حسب ، دخلهم إليو احملاكيج ، كٯبتمع خلق كثّب عند بابو فيي 

 . (ٓ)الفصل من شتاء أك صيف
لم يبق يف فاهلل يف كجوه ا٣بّب ، كمثلو ا٤بلك عماد الدين أبو الفتح عثماف ، فقد أنفق رٞبو 

 . (ٔ)ا٣بزانة درىم
كمن األمراء الذين عيرفوا باإلنفاؽ يف سبيل اهلل األمّب بكر ٧بمد بن األمّب ٪بم الدين أيوب، 

ؽ بذىب كثّب يف قحط مصر ، ككاف ييكثر الصدقة عند نزكؿ اآلفاتدٌ فقد ركم أنو تص
(ٕ) . 

افر يف ا٢برص على اإلنفاؽ يف سبيل اهلل ، فقد كلقد كاف لنساء الدكلة األيوبية نصيب ك 
 ذكرت كتب التاريخ عن ست الشاـ خاتوف أخت ا٤بلك العادؿ أهنا كانت كثّبة ا٤بعركؼ كالرب

 . (ُ)رٍّقو على الناساف ييعمل يف دارىا يف السنة ٗببلغ عظيم أشربة كعقاقّب كتػيفى ككالصدقات ، ك 

                                                

 َْٔ -القائد كعصره   -صبلح الدين (ُ)
 ( ىػَِٔ – َُٔ) كفيات ِٔٗ –تاريخ اإلسبلـ  ، ُٔٔ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء   (ِ)
 ْٔٓ/  ّ –كفيات األعياف  (ّ)
 ٓٓ/  ٓ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب   (ْ)
 ْٓ/  ٓ –  ا٤بصدر السابق  (ٓ)
 ِِ -حسن احملاضرة  (ٔ)
 ُُٔ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٕ)
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عصمة الدين بنت معْب الدين زكجة صبلح الدين، كمن النساء ا٤بشهورات باإلنفاؽ خاتوف 
  .(ِ)فقد ذيكر عنها أهنا كانت من أحسن النساء كأعٌفهن كأكثرىن صدقة

كمن : )كصف الرٌحالة ابن جبّب تلك ا٤بشاركة النسائية يف اإلنفاؽ يف سبيل اهلل ، فقاؿقد ك 
سة ، كتنفق فيها األمواؿ النساء ا٣بواتْب ذكات األقدار مىن تأمر ببناء مسجد أك رباط أك مدر 

 . (ّ)(الواسعة
 :إنفاق بطانة صالح الدين-ّ

كاف لبطانة صبلح الدين ا٤بقٌربْب مشاركة كاضحة يف طرؽ أبواب ا٣بّب كا٤بساٮبة يف اإلنفاؽ 
، فقد كاف متويٌل  ابتغاء مرضاة اهلل ، كمن ىؤالء البطانة الصا٢بة األمّب صاـر الدين قاٲباز النجمي

لدين يف ٨بٌيمو كبيوتو ، يعمل عمل أستاذ الدار ، كإذا فتح بلدان سٌلمو إليو كاستأمنو أسباب صبلح ا
كمن ديار مصر عند موت العاضد أمواؿ عظيمة ، ، عليو ، كقد حصل لو من بلد آمد عند فتحو 

فتصٌدؽ يف يـو كاحد بسبعة آالؼ دينار مصرية ، كىو بالعيرؼ معركؼ ، كبا٣بّب موصوؼ ، ٰبب 
 . (ْ)ناطر كالٌربط ، كلو مدرسة ٦باكرة لدارهبناء الق

كمٌت ، أنو ٤با حٌط القحط رحلو : كمنهم أيضان ا٢باجب لؤلؤ ، كمن مواقفو كمربٌاتو الظاىرة
 كعٌم الببلء ، ابتكر ىذا ا٢باجب مكرمة مل ييسبق إليها ، كذلك أنو كاف ٱببز كل ليلة اثِب، الغبلء 

عشر ألف رغيف ، فإذا أصبح جلس على باب ا٤بوضع الذم فيو حيشر الفقراء ، مث يفتح من الباب 
ما ٱبرج كاحد بعد كاحد ، كيعلم أنو غّب عائد، فيتناكؿ كل منهم قرصو ، كما يزاؿ قاعدان حٌب ييفٌرؽ 

استغرقت األلوؼ على األلوؼ ، ككاف ىذا دأبو حٌب عاد الٌرخاء ، فحينئذ تنٌوعت صدقاتو ، ك 
 . (ٓ)بالٌصبلت أكقاتو

 
 
 

                                                                                                                                                  

 (ىػَِٔ – َُٔ)كفيات  َِٗ –، تاريخ اإلسبلـ  ِْْ/ ّ –بار الدكلتْب النورية كالصبلحيةكتاب الركضتْب يف أخ  (ُ)
 ّٕٓ/  ُٔ –البداية كالنهاية  (ِ)
  ِْٖ -٧بمد بن أٞبد بن جبّب –رحلة ابن جبّب  (ّ)
 ْْٔ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية    (ْ)
  ْٕٔ/  ْ –  ا٤بصدر السابق (ٓ)
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   :إنفاق العلماء-ْ
ككما كاف ملوؾ الدكلة األيوبية مغرمْب باإلكثار من اإلنفاؽ ، كاف علماؤىا أيضان أمثاؿ 

 . القاضي الفاضل كا٢باف  عبد الغِب كالعز بن عبد السبلـ كغّبىم كثّب 
الصدقات كالصبلت ، ىذا يف  أما القاضي الفاضل فقد كاف رٞبو اهلل مع كثرة أموالو كثّب

 . (ُ)الوقت الذم كاف لباسو ال يساكم دينارين
الدقيق إىل بيوت الفقراء متنكٍّران يف  أكياسكىذا ا٢باف  عبد الغِب كاف ٱبرج يف الليل ب
فييعطي الناس كثوبو مرٌقعه ، كلقد بعث إليو ، الظلمة، فيعطيهم كال ييعرؼ ، ككاف ييفتح عليو بالثياب 

، كقد ييويفٍّ ا٤باؿ عن بعض الغرماء من غّب  ففٌرقو كلو ، بن صبلح الدين بنفقة كقمح كثّباألفضل 
ؤثر ، ي ثبلث لياؿو ر شاىدت ا٢باف  عبد الغِب يف الغبلء ٗبص: أف ييعلمهم ، كقاؿ أحد معاصريو

 .(ِ)، كقد فيتح لو ٗبصر بأشياء كثّبة من الذىب كغّب ذلك فما كاف يَبؾ شيئان  بعشائو كيطوم
خّب قدكة للمسلمْب على مٌر بذلك كمن العلماء ا٤بشهورين باإلنفاؽ يف سبيل اهلل فكاف 

التاريخ العز بن عبد السبلـ ، فقد كاف مع فقره كثّب الصدقات ، كرٗبا قطع من عمامتو كأعطى فقّبان 
، غان ٥باو مص ، فأعطتو زكجتو ك٤با كاف العز بدمشق كقع غبلء كبّب. يسألو إذا مل ٯبد معو غّب عمامتو

نعم : يا سيدم اشَبيت لنا؟ قاؿ: ، فقالت اشَب لنا بستانان نىًصيف بو ، فباعو كتصٌدؽ بثمنو: كقالت
 . (ّ)ًن  جزاؾ اهلل خّبا: ، فقالت ، بستانان يف ا١بنة ، إٍل كجدت الناس يف شٌدة فتصٌدقت بثمنو

ليل كاضح على د، على إنفاؽ زكجها  كرضاىا، عدـ اعَباض ىذه الزكجة الصا٢بة إف 
 .ثواب اهلل كطلبان ٤برضاتو ل كسّبىا على هنجو القوَل ابتغاءن ، ها بو يف ذلك اإلنفاؽ السخٌي ئاقتدا

 . كيف ذلك برىاف بْبٍّ على أٮبية ىذا األسلوب كقوة تأثّبة يف ٦باؿ الدعوة
منو  كمنهم أيضان يوسف بن رافع بن عناب ، فقد ركم أف ا٤بلك الظاىر أقطعو إقطاعان ٰبصل

ىػ ، مث عٌمر يف جوارىا دار َُٔماؿ كثّب ، فعٌمر منو مدرسة سنة منو  جٌمعٝبلة كثّبة ، فت
 .(ْ)حديث

                                                

 ِٗٔ -ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس  (ُ)
 (ىػََٔ-ُٗٓ)كفيات  ُْٓ –، تاريخ اإلسبلـ  ْٕٓ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء   (ِ)
 ُِْ/  ٖ –ات الشافعية الكربل طبق  (ّ)
 (ىػ َْٔ – َّٔ)كفيات  ُّٓ –تاريخ اإلسبلـ   (ْ)



264 

 

كمن العلماء الزاىدين ا٤بكثرين من اإلنفاؽ يف سبيل اهلل أبو عمر ا٤بقدسٌي ، فقد ركم أنو  
وف قد تصٌدؽ كاف يلبس يف الشتاء جٌبة من غّب أف يلبس ما يسٌمى بالتحتاٍل ؛ كذلك ألنو يك

كىو بصدقتو ىذه يؤثر غّبه على نفسو ، متحٌمبلن شٌدة الربد ، كخشونة اللبس طلبان لرضا اهلل ،  .(ُ)بو
 . كرٞبة بالعباد الفقراء

قد مشلت أكقاؼ ا٤بسلمْب كمن أكجو اإلنفاؽ الٍب اشتهر ُّا األيوبيوف كاعتنوا ُّا الوقف ، ف
ما ك ،  ٙبصىال منافع عندىم كاف للوقف ا٤بختلفة ، ف ا٢بياةجوانب كثّبة من مرافق يف العهد األيويب 

 .حاجة من حاجات األمة إال كحبسوا ٥با أمواالن  واترك
كقبل ا٢بديث عن اىتماـ األيوبيْب بالوقف أكٌد ا٢بديث عن تعريفو ، كأدلتو الشرعية ، 

 .كمكانتو يف اإلسبلـ
 

 :تعريف الوقف لغًة واصطالحاً 
 

حٌبستيها ، ككقف الدار على ا٤بساكْب : و كقفان ، ككقفتي الٌدار كقفتي الشيء أًقفي : لغة
 .كللمساكْب إذا حٌبسها

 .(ِ)أكقف الدار ، كىي لغة رديئة ، كٝبع الوقف أكقاؼ: كال ييقاؿ
حىٍبس العْب عن التمليك مع التصٌدؽ ٗبنفعتها ، فتكوف العْب زائلة إىل ميٍلك اهلل : اصطالحاً 

 .(ّ)تعاىل
 :اإلسالممكانتو في 

إف الدعوة إىل اهلل تعاىل ٯبب أف تكوف شاملة لكل جوانب ا٢بياة ، راعية ٤بصاٌف اَّتمع  
كغّبىا من ٦باالت ا٢بياة ....كافة ، فهي ٚبدـ ا١بوانب الثقافية كاالجتماعية كالعلمية كاالقتصادية

 .ا٤بختلفة 

                                                

 (ىػَُٔ – َُٔ)كفيات  ِٔٔ –تاريخ اإلسبلـ   (ُ)
: ٙبقيق-الزبيدم -، تاج العركس  ّْْ -أٞبد بن ٧بمد الفيومي–، ا٤بصباح ا٤بنّب  ّٖٓ/ٗ-مادة كقف –لساف العرب  (ِ)

 ِٖٓ/  ُِ –عمر التدمرم
  َُِٖ/  ِ -علي دحركج: ٙبقيق-التهانوٍل  ٧بمد –، كشاؼ اصطبلحات الفنوف  ِّٖ -التعريفات  (ّ)
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لوقف ؛ فهو يوٌفر ٥با موارد كمن أىم ما ٱبدـ األمة اإلسبلمية من الناحية االقتصادية نظاـ ا
مالية ٛبٌكنها من الوفاء بنفقات الكثّب من ا٤بشركعات الدعوية كا٤بؤسسات ا٣بّبية ، باإلضافة إىل 

 .الثواب ا١بزيل الذم يلحق الواقف يف حياتو كبعد ٩باتو
كلقد حٌث الشارع ا٢بكيم على استخداـ نظاـ الوقف ، كىو بابه من أكسع أبواب اإلنفاؽ، 

 : )عاىلقاؿ ت                        

 ) (ُ) كسلم عليو اهلل صلى  اللَّوً  رىسيوؿى  أىفَّ  ىيرىيٍػرىةى  أيب عن: )، كما جاء يف ا٢بديث الشريف  
ٍنسىافي  مىاتى  إذا :قاؿ ثىةو  من إال عىمىليوي  عنو انٍػقىطىعى  اإٍلً قىةو  من إال ثىبلى  كىلىدو  أك ًبوً  يػيٍنتػىفىعي  ًعٍلمو  أك جىارًيىةو  صىدى

 .(ِ) (لو يىٍدعيو صىاًلحو 
كفيو دليل لصحة أصل الوقف كعظيم "  :قاؿ النوكم رٞبو اهلل يف شرح ىذا ا٢بديث

 .(ّ)"ثوابو
 فإف ًبوىٍعًدهً  كىتىٍصًديقنا بًاللَّوً  ًإٲبىاننا اللَّوً  سىًبيلً  يف فػىرىسنا اٍحتىبىسى  من) :كسلم قاؿ صلى اهلل عليوك 
 .(ْ)( اٍلًقيىامىةً  يـو ًميزىانًوً  يف كىبػىٍولىوي  كىرىٍكثىوي  كىرًيَّوي  ًشبػىعىوي 

يف حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كبعد كفاتو  من الصحابة رضي اهلل عنهم كثّب  كقد أكقف
 فأتى ٖبىيبػىرى ، أرضان  أصابى  ا٣بىطٌابً  بنى  عمرى  أفَّ ) :عنهما اهللي  رضيى  عمر ابن عن، فقد ركم  أيضان 
 ماالن  أيًصبٍ  مل ٖبىيبػىرى  أرضان  أصىٍبتي  إٍلٍّ  اهلًل ، رسوؿى  يا: فقاؿ فيها يىٍستىأمريهي  كسٌلم عليو اهلل صلى النيبَّ 
 ُّا فىتصدَّؽى : قاؿ. ُّا كتىصىدَّقتى  أصلىها حىبىٍستى  شئتى  إف: قاؿ بًو؟ تأمري  فما منوي ، عندم أنٍػفىسى  قىط  
 اهللً  سبيلً  كيف الرٍّقابً  كيف القيٍرّب كيف الفيقراءً  يف ُّا كتصدَّؽى  ييورىث ، كال يوىىبي  كال ييباعي  ال أنَّوي  عمري 
 . (ٓ)(ميتموٍّؿو  غّبى  كييٍطًعمى  با٤بعركؼ ، منها يأكيلى  أف كىلًيىها مىن على جيناحى  كال كالضَّيًف ، السَّبيلً  كابنً 

                                                

 سورةآؿ عمراف  – ِٗآية  (ُ)
ٍنسىافى  يػىٍلحىقي  ما اب، بى  الوصية :كتابركاه مسلم يف   (ِ)  ُْٕٕ، برقم  ُٕ/ُُ،  كىفىاًتوً  بػىٍعدى  الثػَّوىابً  من اإٍلً
 ٖٓ/  ُُ –صحيح مسلم بشرح النوكم  (ّ)
 ِٖٗٔ، برقم  َُْٖ/ّ،  ا٣بٍىٍيلً  رًبىاطً  كىًمنٍ  تػىعىاىلى  ًلقىٍولًوً  فػىرىسنا اٍحتىبىسى  من بىابا١بهاد كالسّب ،  :يف كتاب ه البخارمركا (ْ)
 ِٖٔٓ، برقم  ِٖٗ/ِالشركط يف الوقف ، : الشركط ، باب: ركاه البخارم يف كتاب (ٓ)
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قرب أينبغي ٤بن أراد أف يوقف أف ينظر إىل ما ىو ) :رٞبو اهلل ابن تيميو قاؿ شيخ اإلسبلـ
 .(ُ) (نفعأكعوائده أعم ك ، كأف يتحرل ما نتائجو أكثر ، اهلل ك٧ببتو كأنفع لعباده ا إىل رض

كلكنو   كلقد استخدـ الدعاة األيوبيوف نظاـ الوقف على ٫بو كاسع ، فأكقف ا٤بلوؾ كالعلماء ،
كلقد أشار ابن جبّب إىل ا٤بوارد الٍب . كاف يف ا٤بلوؾ أكثر ؛ لتوٌفر ا٤باؿ عندىم أكثر من غّبىم 

عٌينتها الدكلة يف عهد الدكلة األيوبية لئلنفاؽ على ا٤بشركعات ا٣بّبية كا٤بؤسسات التعليمية ، كعرٌب 
قاؼ معٌينة من بساتْب، كأرض كلكٌل مشهد من ىذه ا٤بشاىد أك : )عن كثرهتا كسعة انتشارىا ، فقاؿ

بيضاء ، كرباع ، حٌب أف البلد تكاد األكقاؼ تستغرؽ ٝبيع ما فيها ، ككٌل مسجد ييستحدث بناؤه 
كا٤بقصود . (ِ)(أك مدرسة أك خانقاه ييعْبٍّ ٥با السلطاف األيويب أكقافان تقـو ُّا كبساكنيها كا٤بلتزمْب ُّا

 . (ّ)يف عهد الدكلة األيوبية با٣بانقاه كقف على الصوفية ، كقد انتشرت

 أوقاف الملوك -أ

 :أكقاؼ صبلح الدين-

٤با ملك صبلح الدين مل يكن ٗبصر شيء من ا٤بدارس ، فعٌمر منها الكثّب ، كرٌتب ٥با 
 . (ٓ)، كما أمر باٚباذ دارو يف القصر بيمارستانان للمرضى ، ككقف عليو كقوفان كثّبة  (ْ)األكقاؼ

من أعماؿ قوص بناحية الصعيد األعلى ، كثلث ناحية ( نقادة)ة كقد كقف رٞبو اهلل ناحي
 .(ٔ) سندبيس من القيلوبية على أربعة كعشرين خادمان للخدمة يف ا٤بسجد النبوم الشريف

كمن أكقافو أيضان قرية حـز باللول من حوراف ، كقفها على ا١بماعة الذين يشتغلوف بعلم 
لى مىن ٰبضر لسماع الدركس بالزاكية الغربية من جامع دمشق الشريعة أك بعلم ٰبتاج إليو الفقيو ، كع

                                                

 ّٕٖ/  ُّ-ابن تيمية –٦بموع الفتاكل  (ُ)
 ِْٖ -نقبل عن رحلة ابن جبّب  ِٖٗ – ِٖٖ –ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس  (ِ)
 َِٔ -حسن احملاضرة  (ّ)
 َِٕ/  ٕ –كفيات األعياف  (ْ)
 ُٗٓ/  ُٔ –، البداية كالنهاية  ْْٖ – ْْٕ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  : انظر (ٓ)
  ٕٓ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   (ٔ)
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ا٤بعركفة بالفقيو الزاىد نصر ا٤بقدسي ، كعلى مىن ىو مدرٍّسهم ُّذا ا٤بوضع من أصحاب اإلماـ 
كرأيت كتاب الوقف : "يقوؿ أبو شامة. الشافعي ، كجعل النظر لقطب الدين النيسابورم رٞبو اهلل 

 .(ُ) "ا٢بمد هلل ، كبو توفيقي: مة السلطاف رٞبو اهللعلى ىذه الصورة ، كعليو عبل

ك٤با كصل السلطاف إىل عكا قاـ ببعض الَبتيبات ا١بديدة ، فوقف نصف دار اإلستبارية على 
الفقهاء ، كالنصف الثاٍل على الصوفية ، ككقف دار األسقف بيمارستانان ، كسٌلم األكقاؼ ٝبيعان إىل 

 .(ِ) أحد القضاة ليكوف الناظر فيها

فوقف بعض عمائر حي : ك٤با فتح بيت ا٤بقدس قاـ أثناء إقامتو بوقف عدد من األكقاؼ
البطريرؾ على كجوه ا٣بّب كا٤بصاٌف العامة ، كما أكقف بعد استشارة العلماء كالفقهاء قصر بطريرؾ 

كثّبة ، كما الصليبيْب القريب من الكنيسة رباطان للصوفية ، ككقف عليو كقفان كبّبان للقياـ ٗبصا٢بو ال
حٌوؿ كنيسة يف ٦بٌمع االستبارية الكبّب إىل مارستاف ، كجٌهزه بكل ما ٰبتاج إليو ، ككقف عليو أكقافان 

 .(ّ)تفي ٗبصاريفو ، كأحضر إليو األدكية كالعقاقّب النادرة من ٨بتلف حواضر ببلده

كلقد ":فيقوؿ عنو أكقافو كقد عرٌب ا٤بؤرخ ابن خلكاف عن إعجابو بسخاء صبلح الدين يف
إنو سعيد يف الدنيا كاآلخرة، فإنو فعل يف الدنيا ىذه : فكرت يف نفسي يف أمور ىذا الرجل ، كقلت

 يءكليس فيها ش، األفعاؿ ا٤بشهورة من الفتوحات الكبّبة كغّبىا ، كرٌتب ىذه األكقاؼ العظيمة 
 . (ْ)" منسوب إليو يف الظاىر ، كىذه صدقة السرٍّ على ا٢بقيقة

ن ا٤بلوؾ الذين كقفوا ا٤بلك الكامل ، فقد ركم أنو كقف الوقوؼ على أنواع الرٌب ، كأنفق كم
 .(ٓ)األمواؿ

                                                

 َّْ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية    (ُ)
 ُّٓ -القائد كعصره  -صبلح الدين (ِ)
 َّْ - ا٤بصدر السابق (ّ)
 ّْٔ -القائد كعصره  -، صبلح الدين َِٕ/  ٕ –كفيات األعياف  (ْ)
 ُِٕ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٓ)
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كمنهم ا٤بلك ا٤بنصور صاحب ٞباة ، فقد ركم أنو كرد إىل بابو سيف الدين أبو ا٢بسن علي 
 .(ُ) اآلمدم ، فبُب لو ا٤بنصور مدرسة ، كأجرل لو األكقاؼ ، ككاظب على حضور ٦بلسو

ا األمّب عز الدين عثماف بن الز٪بيلي ، فقد ركم أف لو أكقافان كثّبة كصدقات ٗبكة كاليمن أم
كدمشق ، كإليو تينسب ا٤بدرسة كالرباط ا٤بتقاببلف بباب العمرة ٗبكة ، كا٤بدرسة الٍب خارج باب توما 

 .(ِ) بدمشق

 أوقاف النساء -ب

فقد أكقفت مدارس، ككقفت من النساء البليت حرصن على الوقف ست الشاـ خاتوف ، 
 .(ّ)عليها أكقافان كثّبة ، ك٥با بٌر كصدقات

كمنهن ربيعة خاتوف ، فقد كقفت مدرسة للحنابلة ، كجعلت عليها األكقاؼ ، ك٥با تآليف 
 .(ْ) ك٦بموعات

كمن النساء الفاضبلت البليت اشتهرف بالوقف ، الست خاتوف عصمة الدين بنت معْب 
بلح الدين ، كانت من أحسن النساء كأعٌفهن كأكثرىن خدمة ، كىي الدين نائب دمشق ، زكجة ص

كاقفة ا٤بدرسة ا٣باتونية ا١بوانية ، كخانقاه خاتوف ، ك٥با أكقاؼ كثّبة غّب ذلك ، ك٥با صدقات كثّبة 
 . (ٓ) كبرٌّ عظيم

 أوقاف العلماء -ج

فو كانت على من أشهر العلماء الذين اىتموا بالوقف القاضي الفاضل ، فقد ركم أٌف أكقا
سبيل ا٣بّبات متجاكزة عن ا٢بساب ، كال سيما أكقافو يف ًفكاؾ أسارل ا٤بسلمْب من أيدم 

                                                

 ٖٕ/  ْ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب   (ُ)
 ٕٗ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية    (ِ)
 ٖٕ/  ِِ –، سّب أعبلـ النببلء ( ىػ َِٔ – َُٔ)كفيات  – َِٗ –تاريخ اإلسبلـ  (ّ)
 َِّ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  (ْ)
 َٕٓ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ٓ)
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كانت لو أرض كاسعة يف مصر يؤجٍّرىا ٗببالغ كثّبة ، فلما بدأت حركة ا١بهاد ضد النصارل، فقد  
لشافعية كقد أعاف طلبة العلم ا. الصليبيْب ، أكقف ىذه األراضي على ٚبليص أسرل ا٤بسلمْب 

 .(ُ)كا٤بالكية عند داره با٤بدرسة ، كاأليتاـ بالكٌتاب كا٣بّبات الٌدارٌة على األياـ

 

 والرجوع إليو القدوة في الجرأة على قول الحق: ثالثاً 

كال  ؛ مقدامان ال ٱباؼ يف اهلل لومة الئم، ال بد للداعية ا٢بق أف يكوف جريئان يف قوؿ ا٢بق 
يكوف من القـو الذين ٰببهم اهلل تبٌْب لو أنو كاف على خبلفو ؛ كذلك ليهاب العودة إىل ا٢بق إذا 

): كالذين مدحهم جل كعز يف قولو ، تعاىل                   

                                        

                          )(ِ)  . 
كإف سخط الناس ٝبيعان عليو ، كال يهاب أحدان ما داـ ،  ق شرع اهلل قوالن كعمبلن طبٍّ فالداعية يي 

كأعمالو موزكنة ٗبيزاف الكتاب كالسنة ، رائده يف ذلك حديث ، موقنان أنو على الطريق ا٤بستقيم ا٢بق 
، كقولو عليو (ّ)(أفضل ا١بهاد كلمة حق عند سلطاف جائر: )رسوؿ اهلل عليو الصبلة كالسبلـ يف قولو

رضى اهلل بسخط الناس كفاه اهلل الناس ، كمىن أسخط اهلل برضى الناس ككلو من أ: )الصبلة كالسبلـ
 .(ْ) (اهلل إىل الناس

بالرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كبالسلف الصاٌف من الصحابة  ىذا مقتدو كلٍّ كالداعية يف  
، كيقفوف يف  كف ا٢بق حٌب يف السنن ا٤بستحبة كا٤بندكبات، فقد كانوا دائمان يتحرٌ  رضواف اهلل عليهم

كيعودكف إىل الصواب إذا نػيٌبهوا أهنم كانوا على ،  كجو مىن خالف ا٢بق مهما كاف مركزه كسلطانو
 .ٍل ال أخاؼ يف اهلل لومة الئم إ: كشعارىم يف ذلكخبلفو ، 

                                                

 ٗٗٔ/  ُٔ –، البداية كالنهاية  ّْٕ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية    (ُ)
 سورة ا٤بائدة  - ْٓآية   (ِ)
 ََُُ، برقم  ِْٖ/ُ -األلباٍل –صحيح ا١بامع الصغّب  -ُُُّْ، برقم  ِِٕ/ُٕ –مسند اإلماـ أٞبد   (ّ)
 َٕٗٔ، برقم  َُِٓ/ِ -صححو األلباٍل يف ا١بامع الصغّب  - ُِْْ، برقم َٗٔ/ْ -ركاه الَبمذم  (ْ)
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لكن ، كالنسياف من طبائعو  ا٣بطأ ، فهو بشر كا٣بطأ ال يقع يفليس ا٤بطلوب من العبد أف
: متعاىل ، ليكوف ٩بن قاؿ اهلل فيه بة إىل اهللتو الك العودة إىل ا٢بق ان يف سريعا٤بطلوب أف يكوف 

(                              

                 ) (ُ).  
ٯبدىم  لنالسلف الصا٢بْب رضي اهلل عنهم الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ك سّب تأٌمل يف كا٤ب

سارعوا إىل التوبة كالرجوع إىل ا٢بق ، ك ، ت أخطاؤىم لكنو سيجدىم ٩بن قلٌ ، متميزين بالعصمة 
 : )ليكونوا ٩بن قاؿ اهلل عنهم                  

     ) (ِ). 
ك٩بن ضرب أركع األمثلة يف الرجوع إىل ا٢بق الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فكاف خّب قدكة 

 ًبقىٍوـو  مىرَّ  النَّيبَّ  أىفَّ  أىنىسو  عىنٍ كمن األمثلة على رجوعو إىل ا٢بق ما ركم . ألمتو على مٌر التاريخ 
 قػيٍلتى : لًنىٍخًلكيٍم؟ قىاليوا مىا: فػىقىاؿى  ًًُّمٍ  فىمىرَّ . ًشيصان  فىخىرىجى : قىاؿى  (لىصىليحى  تػىٍفعىليوا ملىٍ  لىوٍ ): فػىقىاؿى . يػيلىقٍّحيوفى 
ا ا كىذى  .(ّ) (دينٍػيىاكيمٍ  بًأىٍمرً  أىٍعلىمي  أىنٍػتيمٍ ) :قىاؿى . كىكىذى

يف الرجوع إىل ا٢بق عندما يينٌبو  كسٌلم عليو اهلل رسوؿ اهلل صلىكمثاؿ آخر بليغ يضربو لنا 
، صىبليتى  ًإحدىل كسٌلم عليو اهلل صلى اللَّوً  رسوؿي  بنا صلَّى) :قاؿ ىيريرةى  أيب إليو، فقد ركم عن  العىًشيٍّ

ـى  سىٌلمى ، مثَّ  رىكعتىْبً  بنا فصٌلى  ككىضىعى  غىٍضبافي  كأىنَّوي  عليها ، فاتَّكىأى  ا٤بسجدً  يف مىعركضةو  خىشىبىةو  ًإىل فقا
هي  ككىضعى  أصابعًو ، بْبى  كشىبَّكى  الييٍسرًل ، عىلىى الييمُب يدىهي   الييسرىل ، كفٍّوً  ظىهرً  عىلىى األٲبنى  خدَّ

 أفٍ  ، فهابا كعمري  بكرو  أبو القوـً  كيف. الصبلةي  قىصيرىتً : ، فقالوا ا٤بسجدً  أبوابً  ًمن السَّرىعافي  كخىرىجىتً 
يوً  يف رجيله  القىوـً  ييكلٍّماهي ، كيف ينً  ذك لو ييقاؿي  طيوؿه  يدى  قىصيرىتً  أـ أىنىًسيتى  اللَّوً  رسوؿى  يا: قاؿ اليىدى

ـى . نعم: فقالوا اليىدىين؟ ذك يقوؿي  أىكما: قاؿ. تػيٍقصىرٍ  كمل أنسى  مل: قاؿ الصبلةي؟  ترؾى  ما ، فصلَّى فتقدَّ

                                                

 آؿ عمراف – ُّٓآية  (ُ)
 سورة األعراؼ – َُِآية  (ِ)
 سبيل الدنيا على معايش ذكره من ما شرعان دكف قالو ما امتثاؿ كجوب :الفضائل ، باب: ركاه مسلم يف صحيحو ، كتاب (ّ)

 َُٖٔ ، برقم ََُ/ُٓالرأم ، 
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 أك سيجوًدهً  مثلى  كسجدى  كبػَّرى  مثَّ  ككبػَّرى ، رأسىوي  رفعى  مثَّ  أىٍطوىؿى  أىك سيجوًدهً  ًمثلى  كسىجدى  كبػَّرى  مثَّ  سىلَّمى  مثَّ 
 .(ُ) (سٌلمى  ككربى، مثَّ  رأسىوي  رفعى  مثَّ  أٍطوؿى ،

يف سرعة الفيئة حْب علم أف مسطح  رفيعان  مثبلن لنا اهلل عنو ضرب  كأبو بكر الصديق رضي
كاف قد شارؾ يف اهتاـ ابنتو السيدة عائشة ٕبديث اإلفك،   -أيب بكر الذم يأكل من نفقة-بن أثاثة 

 : )نزؿ قولو تعاىلف،  ينفق عليو فأقسم أبو بكر أال          

                                    

            ) (ِ) بلى كاهلل : "حأف ٠بع أبو بكر خاٛبة اآلية حٌب صا  ، فما
رجع إىل أفة ، كتغٌلب على عواطفو الٍب تدعوه للثأر لًعٍرض ابنتو الربيئ، " أف يغفر اهلل يل إٍل ألحب

 .(ّ)" ان كاهلل ال أنزعها منو أبد": ، كقاؿ  كاف ينفق عليو الٍبمسطح النفقة 
فهذا أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو من أكمل الصحابة معرفة ، كأرفعهم مكانة ، يتبْب لو 

 إليو ، كلعل يف ذلك دليبلن كاضحان لئبل يستكرب مسلم بعده عن الرجوع إىل ا٢بق مٌب الصواب فّبجع

 .ظهر لو
طاب رضي اهلل عنو لويالتو على األمصار قاعدة عظيمة يف القضاء كيضع عمر بن ا٣ب

إىل أيب موسى ، كذلك يف الكتاب البليغ الذم أرسلو ( الرجوع إىل ا٢بق: )اإلسبلمي كىي قاعدة
عقلك،  فيو اليـو فراجعت أمس قضيتو قضاء ٲبنعك كال: )األشعرم ٤بٌا كاله الكوفة ، كقد جاء فيو

يف  التمادم من خّب ا٢بق كمراجعة قدَل ا٢بق فإف ا٢بق إىل ترجع أف لرشدؾ ، فيو كىديت
 .(ْ)(الباطل

كلقد برز يف عهد الدكلة األيوبية عدد من الدعاة األقوياء الذين كانوا يقفوف يف كجو السلطاف 
قوؿ ا٢بق  أحدىم  كجل أكخوؼ من عاقبة جرأهتم ، فهمٌ  ا٤بخطئ ، قائلْب كلمتهم دكف ىيبة أك

 . الرجوع إليوإىل ا٤بخالف كدعوة

                                                

 ْٕٔ ، برقم ُِٖ/ُتشبيك األصابع يف ا٤بسجد كغّبه ،  :الصبلة ، باب: ركاه مسلم يف صحيحو ، كتاب (ُ)
 سورة النور – ِِآية  (ِ)
 َِْٓ، برقم  ُُٕٓ/ْحديث اإلفك ،  :بىابا٤بغازم ، : كتابركاه مسلم يف   (ّ)
  ِِِ/ُ -عبد الرٞبن بن ٧بمد بن خلدكف  –الكتاب األكؿ  –مقدمة ابن خلدكف  (ْ)
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 :جرأة الملك الكامل-ٔ

حكى لنا التاريخ عن ا٤بلك الكامل رٞبو اهلل أنو كاف شديد البأس ، قوم النفس ، مل ينقهر 
، ككلموه أف يسلم  للتتار ٕبيث إهنم أخذكا أكالده من حصنهم ، كأتوه ُّم إىل ٙبت سور ميَّافارقْب

نوه ، كأتوا بو إىل ك٤با دخل التتار دار الكامل كأمٌ  .ما لكم عندم إال السيف : فقاؿ، البلد باألماف 
ىذا حراـ ، فقاؿ  :فأّب ، كقاؿ فناكؿ الكامل كأسان  فإذا ىو يشرب ا٣بمر ،، ىوالكو بالرىا 

يف كجو ىوالكو ، فاستشاط  -فيما قيل -كشتم كبصق  فأّب ، فناكلتو ، ناكليو أنتً : المرأتو
 . (ُ)، فصار ا٠بو بعد ذلك الشهيد غضبان كقتلوىوالكو 

 :جرأة العلماء-ٕ

جرأة العلماء يف قوؿ ا٢بق ، كبرز عدد من العلماء الذين كقفوا على كثرت الشواىد التارٱبية 
 :كدعوىم إىل الرجوع إىل شرع اهلل القوَل ، كمن ىؤالء العلماء األفاضل ، يف كجو السبلطْب 

فقد كاف رٞبو اهلل ال يرل منكران إال غٌّبه بيده أك بلسانو ، : المقدسيالحافظ عبد الغني -أ     
فلم ٱبف كأخذه ، فجبذ صاحبو السيف ، كال تأخذه يف اهلل لومة الئم ، كلقد شيوىد مرة يريق ٟبران 

كأرقنا ، كاف ال يصرب عن إنكار ا٤بنكر إذا رآه ، ككنا مرة أنكرنا على قـو : )قاؿ ا٤بوفق عنو .من يده 
ٟبرىم كتضاربنا ، فسمع خايل أبو عمر فضاؽ صدره كخاصمنا ، فلما جئنا إىل ا٢باف  طٌيب قلوبنا 

) :قولو تعاىل كصٌوب فعلنا كتبل                     

              )(ِ))(ّ). 

ركم أف بعض أكالد صبلح الدين عيملت لو طنابّب ، ككانوا يف بستاف يشربوف ، فلقي ك 
  .(ْ)ا٢باف  الطنابّب فكسره

                                                

 َِِ/  ِّ –سّب أعبلـ النببلء  (ُ)
 سورة لقماف  -ُٕآية (ِ)
 ْْٓ/  ُِ –، سّب أعبلـ النببلء ( ىػ َُٔ - ََٔ)كفيات  ْْٗ –تاريخ اإلسبلـ  (ّ)
 ْْٓ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ْ)
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: ما خفت من أحد ما خفت من ىذا الرجل، فقيل لو :كلقد دخل يومان على العادؿ فقاؿ
 . (ُ)أنو سبع٤با دخل ما خيل إيل إال : أيها ا٤بلك ىذا رجل فقيو ، فقاؿ

جعلوىا عند الدرج ، فجاء ا٢باف  فكسر شيئان كثّبان ، مث صعد  بلهو ككاف يف دكلة األفضل مى 
ذاؾ عندم  : يقرأ ا٢بديث ، فجاء رسوؿ القاضي يأمره با٤بشي إليو ليناظره يف الدؼ كالشبابة فقاؿ

 . (ِ)حراـ كال أمشي إليو ، مث قرأ ا٢بديث

أحاديث النزكؿ كالصفات ، فقاموا عليو كرموه بالتجسيم، فما كقاـ ا٢باف  عبد الغِب بنشر 
  .(ّ)دارل

أقوؿ كذا لقوؿ اهلل كذا ، كأقوؿ كذا لقوؿ : كلقد ريكم أنو أيمر أف يكتب اعتقاده ، فكتب
الفوف فيها، فلما رآىا الكامل قاؿ : النيب صلى اهلل عليو كسلم كذا ، حٌب فرغ من ا٤بسائل الٍب ٱبي

 . (ْ)يقوؿ بقوؿ اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم ؟ أيش أقوؿ يف ىذا

،  كالتمسك با٤ببادئ اإلسبلمية، إف ثبات ا٢باف  عبد الغِب على موقفو الشرعي الصحيح 
كىو جدير ٕبٌق أف ييقتدل بو يف ىذا  ، يعطي للداعية أ٭بوذجان تطبيقيان قويان يف ا١برأة على قوؿ ا٢بق

 .  اَّاؿ

يف كتب التاريخ أجد مواقف لدعاة آخرين ال تقٌل ركعة  نظركٗبزيد من ال :اليونيني الحافظ-ب     
من ك ،  ، كا١برأة يف قوؿ ا٢بق كاَّاىرة بوعن مواقف ا٢باف  عبد الغِب من حيث قوة الشخصية 

أحدان،  ، ال يهاب ، فقد كاف أٌماران با٤بعركؼ هنٌاءن عن ا٤بنكر عبد اهلل بن عثماف اليونيِبا٢باف  ىؤالء 
 . شجاعان ٦بٌدان مهيبان ، ال تأخذه يف اهلل لومة الئم

كيف : ف العادؿ أتى كالشيخ يتوضأ ، فجعل ٙبت سجادتو دنانّب ، فرٌدىا كقاؿكقد حكي أ
 . (ُ)فأبطل العادؿ ذلك ؟أدعو لك كا٣بمور دائرة يف دمشق
                                                

 ْْٓ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ُ)
  ْٔٓ/  ُِ –، سّب أعبلـ النببلء  َْٓ –تاريخ اإلسبلـ  (ِ)
 ْٓٓ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ّ)
 ّْٔ/  ُِ –ا٤بصدر السابق (ْ)
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، كيأمره ٗبا يأمره ،  (كذا ككذا  فعلتى : )ككاف األ٦بد إذا دخل عليو جلس بْب يديو فيقوؿ لو
 . (ِ)كينهاه عما ينهاه

     

 : النووياإلمام  -ج 

كقد عاصر ملوؾ أكاخر الدكلة األيوبية ، ككاف مواجهان من الدعاة البارزين يف قوؿ ا٢بق ، 
  .(ّ)للملوؾ كا١ببابرة باإلنكار

السنة يف ضيق إف أىل الشاـ يف ىذه : )كعندما أراد ا٤بلك الظاىر فرض الضرائب أرسل إليو
، فرٌد  (كضعف بسبب قلة األمطار كغبلء األسعار، ك٘بب الشفقة على الرعية، كالدين النصيحة

 . (ْ)(أنا أفزع منو: )الظاىر رداٌ عنيفان ، كرٌد النوكم ردان أعنف ، حٌب كاف الظاىر يقوؿ

 

 :ابن عساكرالحافظ  -د     

فقد كاف قد عاىد نفسو على ، ساكر ابن ع اف كعلى هنج ىؤالء األفاضل كاف العامل ا٢ب
ا٤بلك ا٤بعظم ٤با قد ركم أف ، ك (ٓ)األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ، ال تأخذه يف اهلل لومة الئم

ا٤بدرسة تدريس كما أنكر تضمْب ا٣بمر كا٤بكس ، فأخذ منو ،أعاد ا٣بمور أنكر عليو رٞبو اهلل 
 . (ٔ)العادليةكصبلحية القدس ، كمل ييولٍّو تدريس ، التقوية 

 
                                                                                                                                                  

 (ىػَِٔ-ُُٔ)كفيات  ّّٖ –، تاريخ اإلسبلـ  َُُ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ُ)
 َُّ/  ُٕ –البداية كالنهاية  (ِ)
 ُِّ -اإلماـ النوكم  (ّ)
 ّْ -العز بن عبد السبلـ  (ْ)
 ٔٓٓ/  َِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٓ)
 ُِِ/  ُٕ –، البداية كالنهاية  ُٖٖ/  ِ  - ا٤بصدر السابق (ٔ)
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 : ابن الحرستاني  -ـى     

كلو مواقف مشهورة يف ا١برأة كاإلصرار على تطبيق ا٢بق كعدـ احملاباة ،  فقد ركم أنو أييت يومان        
: ، فبلغ العادؿ قولو فقاؿ( كتاب اهلل قد حكم على ىذا الكتاب: )بكتاب ، فرمى بو كقاؿ

أنا ما أحكم إال بالشرع ، كإال ما سألتك : )كاف يقوؿ للعادؿ، ك ( ؽ، كتاب اهلل أكىل من كتايبدى صى )
السلطاف يسلٍّم عليك كيوصي بفبلف فإف لو : كقد قيل لو مرة. (القضاء ، فإف شئت فأبصر غّبم

 .(ُ)الشرع ما يكوف فيو كصية: فغضب كقاؿ ،٧باكمة 

 

 : العز بن عبد السالم اإلمام-و     

جليل اشتهر با١برأة كالشدة ، كركيت عنو مواقف كثّبة يف كلقد برز يف العصر األيويب عامل 
كيدفعو إىل االقتداء ، تطبيق تلك ا١برأة يف مواضعها  ذلك ، كىذا يعطي الداعية درسان يف إمكاف

 .، ىذا العامل ىو سلطاف العلماء العز بن عبد السبلـ  مءٗبثل ىذا العامل ا١بر 

 . (ِ)"عن ا٤بنكر ، ال ٱباؼ يف اهلل لومة الئم با٤بعركؼ هنٌاءن كاف أٌماران ": قاؿ عنو الكتيب         

كألحكاـ الشرع عند العز مكانة عظيمة ، فهو ال يرضى بانتهاكها أبدان حٌب كلو كاف 
 .السلطاف نفسو ، كىو ال يهاب حاكمان كال غّبه إف انتيهكت ٧باـر الدين

أك البعد عنهم ، كإ٭با برفع راية العلم  ككاف رٞبو اهلل متعاليان على ا٢بكاـ ال بالتكرٌب عليهم
كجرأة عز الدين ىذه مل تكن على  ،(ّ)فوؽ رؤكسهم ، كىو قد يضحي بنفسو كمنصبو يف سبيل ذلك

ضعاؼ النفوس أك على شرع اهلل كما كاف ٰبصل من أنصاؼ العلماء ، كإ٭با كانت يف مواطنها 
بلنو لشرعو ، دكف أف يكوف لو مطمع شخصٌي ا٤بطلوبة ، كلقد كاف يستمد  جرأتو من ثقتو باهلل كإع

                                                

 ِٖ- َٖ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ُ)
 ٓٗٓ/  ُ -إحساف عباس / د: ٙبقيق -٧بمد بن شاكر الكتيب  –فوات الوفيات  (ِ)
 ْْ -العز بن عبد السبلـ  (ّ)
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كقد سألو الكامل يومان عن ما يصدر من أخيو ا٤بلك ا٠باعيل من ىواية رمي . (ُ)أك خوؼ على نفسو
بل ٰبـر عليو ذلك ، فإف رسوؿ اهلل : )قاؿك فلم يتهٌيب العز من بياف ا٢بق ؟ كىل ٯبوز ذلك، البندؽ 

 . (ِ) (صلى اهلل عليو كسلم هنى عنو

 :كللعز بن عبد السبلـ مواقف مشهورة مع عدد من ا٤بلوؾ األيوبيْب، من ذلك

  :موقفو مع األشرف-ٔ     

بن عبد السبلـ ار العزَّ ناصى ف .فقد ركم أنو اختلف مع األشرؼ الذم قاؿ فيو كبلمان شديدان 
: ٤بلك كقاؿ، فَباجع ا ، كأنكرا على ا٤بلك األشرؼ الدين ا٢بصّبم أبو عمرك بن ا٢باجب كٝباؿي 

، مث إنو طلب االجتماع بالعز بن عبد (ّ)(كاهلل ألجعلٌنو أغُب العلماء ، ٫بن نستغفر اهلل ٩باجرل)
، كٛبنع أىل ا٢بق من األمر  تساكم بْب أىل ا٢بق كالباطل: )فعٌنف العز ا٤بلك قائبلن لو، السبلـ 

اف الطريق أف ٛبكٍّن أىل السنة من كأف يكتموا ما أنػزؿ اهلل إليهم؟ كك، با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر 
دين من إرشاد ا٤بسلمْب كأف يبينوا ٥بم ن ا٤بوحٍّ كٍّ ظهركا دين اهلل ، كأف ٛبيى أف يلحنوا ٕبججهم كأف يي 

 . (ْ)(طريق ا٤بؤمنْب

 

 :    موقفو مع الملك الصالح اسماعيل-ٕ     

ا٠باعيل يف دمشق،  ا٤بلك الصاٌف: كمن ا٤بلوؾ الذين كاف للعز بن عبد السبلـ موقف معهم
ا١بامع كىٌل العز بن عبد السبلـ خطابة  حكم دمشق٤بٌا يب األيو  الصاٌف إ٠باعيلك ا٤بلأف م كً فقد ري 
الصاٌف ٪بم الدين قاـ ا٤بلك الصاٌف إ٠باعيل بقتاؿ ابن أخيو  مدةالكبّب بدمشق ، كبعد  األموم
قيف ، شكال صن الصفدحنتزاع السلطو من يده ، فواىل الصليبْب كأعطاىم الحاكم مصر  أيوب

                                                

 ُُّ -العز بن عبد السبلـ  (ُ)
 ُِْ/  ٖ –طبقات الشافعية الكربل  (ِ)
 ُِٖ/  ٖ –ا٤بصدر السابق (ّ)
 ِّٕ/  ٖ - ا٤بصدر السابق (ْ)

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B5%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AF&action=edit&redlink=1
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، كصعد ا٤بنرب ، العز  بى ضً ك٠بح ٥بم بدخوؿ دمشق لشراء السبلح كالطعاـ ، فمقتو ا٤بسلموف ، كغى 
ألهنم  ؛كحيرمة الصلح معهم ، كأفٌب ٕبيرمة بيع السبلح للفر٪بة ، الناس خطبة عصماء يف كخطب 

كزيادة يف تفوؽ األعداء ، أعداء لئلسبلـ كا٤بسلمْب ، كيف بيع السبلح ٥بم إضعاؼ لقوة ا٤بسلمْب 
كيذؿ فيو أىل ، هم أبـر أمر رشد ٥بذه األمة يعز فيو أىل طاعتك اللٌ ": عليهم ، كقاؿ يف آخر خطبتو

بو عمرك بن ا٢باجب شيخ كما أنكر عليو أ  .مث نزؿ  "مر با٤بعركؼ كينهى فيو عن ا٤بنكرؤ معصيتك كي
شديدان كسجنهما ، كأمر  ا٤بالكية ، فلما علم ا٤بلك الصاٌف إ٠باعيل بذلك ، غضب عليهما غضبان 

كألزمهما مناز٥بما ، فخرج الشيخاف من دمشق، ، بإبعاد العز عن ا٣بطابة ، مث أخرجهما من السجن 
ا٤بصرية ، فتلقاه صاحبها الصاٌف  داكد يف الكرؾ ، كدخل عز الدين الديار فقصد أبو عمرك الناصرى 

 .(ُ)أيوب باالحَباـ كاإلكراـ ، ككاٌله خطابة القاىرة كقضاء مصر

 :قفو مع الملك الصالح نجم الدين بن أيوب في مصرامو  -ٖ     

،  ا٤بلك الصاٌف ٪بم الدينفرحب بو ،  ىػّٗٔفوصلها سنة  مصر ، العز بعدىا إىل انتقل
ا٤بملوكْب للدكلة  ا٤بماليكقياـ األمراء  يو القضاءى ، ككاف أكؿ ما الحظو بعد تولٍّ  كالٌه ا٣بطابة كالقضاءك 

، ف و م يف األصل ٩بلوكإهنإذ ، ، كىو ما يتعارض مع الشرع  اإلسبلمية بالبيع كالشراء كقبض األٜباف
، حٌب  ضي ٥بم بيعان كال شراء، فكاف ال ٲبيٍ  ٥بم البيع كالشراء كالزكاج من حرائر نساء مصر ال ٰبق  

الشيخ يسألو  إىل، فذىب  ه إىل ا٤بلك الصاٌف الذم مل تعجبو فتول الشيخ العزكشكو ، تكالبوا عليو 
، فطلب منو الشيخ أال يتدخل يف القضاء فليس ىذا للسلطاف، فإف تدخل  ن فتواهعأف يعدؿ 

نعقد لكم ٦بلسان : "، فقاؿ الشيخ فاجتمع أمراء الدكلة من األتراؾ ك أرسلوا اليو. فالشيخ يقيل نفسو
، ك كاف من  فاستشاط نائب السلطنة غضبان ". لبيت ماؿ ا٤بسلمْب( بالبيع)ليكم ك ننادم ع
طرؽ ك مع ٝباعة من األمراء عز الدين   الشيخذىب إىل، ك  الشيخ بسيفو ، كأقسم ليقتلنَّ  ا٤بماليك

، كالغضب  ، فراعو منظر نائب السلطنة إذ رأل سيفو مسلوالن  ، ففتح الباب ابنو عبداللطيف بابو
أبوؾ أقل من : عليو الشيخ بقولو فردٌ  ، بنفسك إنو القتل انجي : فدخل على كالده كقاؿ، يعلو كجهو 

                                                

 –، العرب يف خرب مىن عرب  ِٖٔ/  ُ –،  ا٤بنهل الصايف  ُُٕ- َُٕ –، ذيل الركضتْب  ُِٓ/  ُٕ –البداية كالنهاية  (ُ)
 ِّْ - ِِْ/  ٖ –الشافعية الكربل ، طبقات ( ىػَْٔ-ُّٔ)كفيات  َْ –، تاريخ اإلسبلـ  ِِّ/  ّ

http://ar.wikipedia.org/wiki/639%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
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،  سقط السيف من يد النائب كارتعد النائب ىه علري صى كحْب كقع بى ، مث خرج  ، أف ييقتل يف سبيل اهلل
 .نادم عليكم كأبيعكمأ: يا سيدم ماذا ستفعل؟ قاؿ :، كقاؿ كسأؿ الشيخ أف يدعو لو، فبكى 

صرار الشيخ إ، ك بعد  ليوإف ، فأرسل اليو من يتلطٌ  ال أف السلطاف مل يذعن ٢بكم الشيخإ
، ك ىو فوؽ قضاء  ، ك أمر السلطاف كاجب أخربه الرسوؿ أف السلطاف لن يسمح ببيع األمراء

األمراء ال تتعلق كف ؤ فش ، أية حاؿ فليس للشيخ أف يدخل يف أمور الدكلة ىكعل،  الشيخ عز الدين
 .بل بالسلطاف كحده ، بو

ككضع  ، ٞبار ىككضعها عل، كقاـ فجمع أمتعتو ، فأنكر الشيخ تدخل السلطاف يف القضاء 
أمل تكن أرض اهلل : قاؿ ؟ أين ياشيخ ىلإ: ك٤با سئل . ٞبّب أخرل ، ك ساؽ ا٢بمّب ماشيان  ىأىلو عل

 ؟فيها على القضاء لكييعتدى  ةفيها أىل الشريعفيم ا٤بقاـ بأرض ييستضعف ف كاسعة فتهاجركا فيها؟
كالتجار كالنساء كالصبياف ، حٌب كادت مصر  ا٢بوفكتبعو العلماء كالص، ع الناس كراءه تجمٌ ف

ك٢بق بالعز كأدركو يف الطريق كترٌضاه ، كطلب منو ، خرج ا٤بلك الصاٌف مسرعان ف ، ٚبلو من سكاهنا
 .(ُ)كاشتهر العز بعدىا بأنو بائع ا٤بلوؾ ، ذ حكم اهلل ، فتم لو ذلكأف يعود كينفٌ 

أراد الظاىر بيربس أف يستلم السلطة ، استدعى العلماء ٤ببايعتو ، ككاف بينهم العز الذم ٤با ك 
فما كاف من  -أم ال تصح بيعتو-يا ركن الدين أنا أعرفك ٩بلوؾ البندقدار : فاجأ بيربس بقولو

البندقدار قد كىبو للملك الصاٌف أيوب الذم أعتقو ، كىنا الظاىر بيربس إال أف أحضر ما يثبت أف 
 
ي
لك ، ككاف ىذا ا٤بلك من أعظم ا٤بلوؾ الذين حاربوا الصليبيْب تقدَّـ الشيخ فبايع بيربس على ا٤ب

 .(ِ)كالتتار

قد كاف للعز رٞبو اهلل مواقف جريئة مع ا٤بلك الصاٌف ٪بم الدين بن أيوب ، كاجهو فيها لك 
 . بالرجوع عنها كالتوبة إىل اهلل تعاىلكأمره ، بأخطائو 

إىل القلعة ،  عيدو  من ذلك ما ركم أف الشيخ عز الدين طلع ذات مرة إىل السلطاف يف يوـً 
، كرأل  لوف األرض أماـ السلطاف ، كشاىد ا١بند صفوفنا أماموفشاىد األمراء كا٣بدـ كا٢بشم يقبٌ 

                                                

 ُِٕ/  ٖ –، طبقات الشافعية الكربل  ّْ –حسن احملاضرة  (ُ)
 ُُْ -العز بن عبد السبلـ  (ِ)
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يا : الشيخ إىل السلطاف، كناداه با٠بو ٦بردنا قائبلن  بو من كل جانب ، فتقدـ افيطة كالعظمة ٙبي َُّّ األي 
، مث تبيح ا٣بمور؟ فقاؿ السلطاف ٪بم  ئ لك مصرأمل أبوٍّ : أيوب ما حجتك عند اهلل إذا قاؿ لك

نعم تباع ا٣بمور يف ا٢بانات كغّبىا من ا٤بنكرات ، كأنت : ؟ قاؿ الشيخ ىل جرل ىذا: الدين أيوب
كالعساكر كاقفوف ، فقاؿ ، أخذ الشيخ يناديو بأعلى صوتو تتقلب يف نعمة ىذه ا٤بملكة ، ك 

: أنت من الذين يقولوف: ، فقاؿ الشيخ ، ىذا من زماف أيب لتومً يا سيدم ىذا أنا ما عى : السلطاف
(                      )(ُ)  ، السلطاف فأصدر

تلك ا٤بفاسد ، كشاع ا٣برب بْب ٝبهور ا٤بسلمْب كأىل القاىرة،  عً نٍ أكامره بإغبلؽ تلك ا٢بانات ، كمى 
فسأؿ أحد تبلميذ الشيخ عن السبب الذم جعلو ينصح السلطاف أماـ خدمو كعساكره يف مثل ىذا 

لئبل تكرب ؛ ره أف أذكٌ  ، فأردتي  يا بِب ، رأيتي السلطاف يف تلك العظمة: اليـو الكرَل؟ فقاؿ الشيخ
كاهلل يا بِب استحضرتي ىيبة اهلل تعاىل : ؟ قاؿ عز الدين أما خفتو: عليو نفسو فتؤذيو ، قاؿ التلميذ

 .(ِ)فصار قٌدامي كالقطٌ 

إف أستاذ الدار عند : فقالوا، كمن مواقفو أيضان أف بعض تبلمذتو أتوه يف يـو من األياـ 
 -كالفسادى أم مكاف ٨بصص للغناء كالرقص كا٤بوسيق-لخانة السلطاف بُب فوؽ مسجد بالقاىرة طب

القضاة ، ُّدمها بنفسو  رئيسفلما تأكد العز بن عبد السبلـ من صحة ىذا ا٣برب أصدر أمره ، كىو 
كأخذ الفأس ، ك بدأ  مع أكالده كبعض تبلمذتو ، ك ذىب إىل ا٤بكاف الذم يسمونو الطبلخانة ، كقاـ

كه باألرض ، مث عزؿ نفسو عن القضاء ، فأدرؾ السلطاف ٪بم الدين وَّ يف ىدـ ىذا ا٤بكاف حٌب سى 
 .(ّ)أٮبية الشيخ فاسَبضاه

 

 

 

                                                

 سورة الزخرؼ  -ِِآية (ُ)
  ُُ/  ٖ –طبقات الشافعية الكربل  (ِ)

 ٖٕ -، العز بن عبد السبلـ  ُُِ/  ٖ –  ا٤بصدر السابق (ّ)
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 :نماذج متنوعة من الدعاة المتصفين بالجرأة على قول الحق

زيل ملك بِب عبيد ألأصعد إىل مصر : )٧بمد بن ا٤بوفق ا٣ببوشاٍل ، كاف يقوؿ ٗبلء فيو -
هم ، كرفض ا٤باؿ الذم أرسلوه إليو ، كرمى الدنانّب ، كضرب بَّ ، كجعل تسبيحو سى ( اليهودم

 .(ُ)يعباسلخليفة الكبعد موت ا٣بليفة العاضد أمر ا٣بطيب أف ٱبطب ل .رسو٥بم على رأسو 

اليد ألرباب األمبلؾ ، : "عبد اهلل األذرعي ، أغل  للسلطاف يف خطابو ، إذ قاؿ بدار العدؿ -
، فغضب السلطاف " ، كمن استحل ما حـر اهلل فقد كفركالٰبل ألحد أف ينازعهم يف أمبلكهم 

أنا أكفر؟ انظركا لكم سلطانان غّبم ، كانفٌض اَّلس على : غضبان شديدان كتغٌّب لونو ، كقاؿ
فلما كاف الليل أرسل السلطاف يف طلب القاضي ، فلما دخل عليو قاـ لو . كحشةو من السلطاف 

 .(ِ) عٌظمان ، كعٌظمو ، كخلع عليو ، كنزؿ ٦ببوران م
 سواء كافكٌلم مىن حضره با٢بق ٧بمود بن ٮبٌاـ الدمشقي ، ما كاف ييداىن أحدان يف ا٢بق ، كيي  -

 .(ّ) ، كألىل السنة كاف ناصران  ان أك فقيه يان أك قاض ان أمّب 

ال تأخذه يف اهلل لومة  ، قاضي اإلسكندرية كخطيبها ا٤بفٍب ٝباؿ الدين الريغي ، كاف تقيان كرعان  -
 .(ْ)الئم

كإليو فتياىا كتدريسها ، ككم كاجو ا٤بلوؾ ، شهاب الدين الطوسي ، أكرب أئمة الشافعية كرئيسها  -
 .(ٓ)كيعرفونو من ا٤بنكر، با٢بق ا٤بٌر ، كأنكر عليهم ما ينكركنو من العرؼ 

ا٢باف  العماد ، كاف كثّب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ، ال يرل أحدان يسيء صبلتو إال  -
ٌلمو ، كقد خرج مرة إىل فٌساؽ فكسر ما معهم ، فضربوه حٌب غيشي عليو ، فأراد قاؿ لو كع

 .(ُ)(إف تابوا كلزموا الصبلة فبل تؤذكىم ، كىم يف حلٌ : )الوايل ضرُّم ، فقاؿ

                                                

 (ىػَٗٓ-ُٖٓ)كفيات  َِٖ –تاريخ اإلسبلـ  (ُ)
 ّْْ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ِ)
 (ىػ َْٔ –ُّٔ)كفيات سنة  ٖٓ –تاريخ اإلسبلـ  (ّ)
 ِّٕ/  ِّ –سّب أعبلـ النببلء  (ْ)
 ْٖٔ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية    (ٓ)
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أبو عمر ٧بمد بن أٞبد ا٤بقدسي ، كاف إذا ٠بع ٗبنكر اجتهد يف إزالتو كيكتب فيو إىل ا٤بلك ،  -
 .(ِ)ىذا شريكي يف ملكي: ؾ أنو قاؿحٌب ٠بعنا عن بعض ا٤بلو 

 .(ّ)عبد الرٞبن ا٤بقدسي ُّاء الدين ، كاف قٌواالن با٢بق ، ال ٱباؼ يف اهلل لومة الئم -

ران على أرباب الدكؿ ، كتأيت ا٤بلوؾ كأرباب الدكلة إليو زائرين كً نٍ سبط ابن ا١بوزم ، كاف عا٤بان مي  -
 .(ْ) كقاصدين

كاف أمّبان كبّبان ، كافر ا٢برمة عند ا٤بلوؾ ، ككاف شجاعان عماد الدين بن ا٤بشطوب ا٥بكارم ،   -
 .(ٓ) هتابو ا٤بلوؾ

 :رجوع الدعاة إلى الحق-ٖ
كاف من أبرز مواقف الدعاة األيوبيْب الٌدالة على أٮبية الرجوع إىل ا٢بق كضركرة ذلك يف 

كإف كاف على موقف عظيم للعز يدؿ على جرأتو العظيمة ، ككقوفو إىل جانب ا٢بق ، ٦باؿ الدعوة 
حساب نفسو ك٠بعتو ، فقد ركم أنو أعلن بكل جرأة عدكلو عن فتول أفٌب ُّا ، إذ ظهر لو أنو 

مىن أفٌب لو ابن عبد السبلـ بكذا : )أخطأ يف تلك الفتول ، فينادم رٞبو اهلل يف القاىرة على نفسو
 .(ٔ)(فبل يعمل بو فإنو خطأ

ا صػدر مػن األشػرؼ عنػدما نػدـ علػى مػا بػدر كمثاؿ بارز آخر على رجوع الداعيػة إىل ا٢بػق مػ
منو ٘باه العز بن عبد السبلـ عندما أخطأ يف حقو، كاهٌتمو باهتامػات باطلػة، فصػرٌح ٖبجلػو مػن الشػيخ 

، كصار يَبٌضاه، كيعمػل بفتاكيػو ، كيطلػب أف يقػرأ عليػو "لقد غلطنا يف حق العز غلطة عظيمة: "كقاؿ
 .(ٕ)تصانيفو

                                                                                                                                                  

 (ىػَِٔ-ُُٔ)كفيات  ُٖٔ –تاريخ اإلسبلـ  (ُ)
  ٖ/  ِ –سّب أعبلـ النببلء  (ِ)
 (ىػ َّٔ – َِٔ)كفيات  ُّٗ –تاريخ اإلسبلـ  (ّ)
 ْٕٕ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ْ)
 َُٖ/  ُ –كفيات األعياف  (ٓ)
 ُِْ/  ٖ –طبقات الشافعية الكربل  (ٔ)
 ِّٖ/  ٖ –  ا٤بصدر السابق (ٕ)
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، كا١برأة علػى  يتضح لنا جلٌيان أٮبية اتصاؼ الداعية بقوة الشخصيةكمن ىذه النماذج ا٤بضيئة 
كا٢بػػرص علػػى العػػودة إىل  ببيػػاف خطئػػو، ك٧باكلػػة رٌده عػػن ذلػػك ا٣بطػػأ، ئقػػوؿ ا٢بػػق ، كمواجهػػة ا٤بخطػػ

 .مع ٙبٌف  على شٌدة بعضهم يف التعامل مع ا٣بطأا٢بق إذا اٌتضح أنو كاف على خبلفو ، 
 

 لى مصالح الناسالقدوة في الحرص ع: رابعاً 

يهتم بعضهم بأمر بعض، ،  كاحد أهنم أمة كاحدة كجسد رٌّب اإلسبلـ أبناءه على استشعار
 : )قاؿ تعاىل                              )(ُ) ،

): كقاؿ جل كعز                  )(ِ) . كلقد مدح اهلل

 ) :األنصار رضي اهلل عنهم الىتمامهم بأمر ا٤بهاجرين كرعايتهم ٤بصا٢بهم ، فقاؿ تعاىل  

                                

                              

          )(ّ) . 

 لًٍلميٍؤًمنً  اٍلميٍؤًمنى  ًإفَّ : )د عليو حْب قاؿكرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أٌكد ىذا ا٤بعُب كشدٌ 
يىافً  ًهمٍ  تػىوىادًٍّىمٍ  يف اٍلميٍؤًمًنْبى  مىثىلي : )، كقاؿ (ْ)(أىصىاًبعىوي  كىشىبَّكى  بػىٍعضنا بػىٍعضيوي  يىشيد   كىاٍلبػينػٍ  كىتػىرىاٞبًي
اعىى عيٍضوه  منو اٍشتىكىى إذا ا١بٍىسىدً  مىثىلي  كىتػىعىاطيًفًهمٍ  ، كما قاؿ  (ٓ)(٢بٍيمَّىكىا بًالسَّهىرً  ا١بٍىسىدً  سىائًري  لو تىدى

بَّ  حٌب أحدكم يػيٍؤًمني  الى : )أيضان  ب   ما ١بًىارًهً  قاؿ أك أًلىًخيوً  ٰبًي   .(ٔ)( لًنػىٍفًسوً  ٰبًي

                                                

  سورة ا٢بجرات  -َُآية (ُ)
 سورة األنبياء  -ِٗآية  (ِ)
 سورة ا٢بشر  - ٗآية  (ّ)
 ْٕٔ، برقم  ُِٖ/ُ،  كىغىٍّبًهً  اٍلمىٍسًجدً  يف اأٍلىصىاًبعً  تىٍشًبيكً  بىاب،  الصبلة :كتاب،   البخارمركاه  (ْ)
 ّٖٓٔ، برقم  ُُٗ/ُٔ،  ا٤بؤمنْب كتعاطفهم  كتعاضدىم تراحم: باب، الرب كالصلة كاالداب  :كتابركاه مسلم يف   (ٓ)
لًيلً  بىاب ، االٲباف :كتابركاه مسلم يف   (ٔ) بَّ  أىفٍ  اإٍلًٲبىافً  ًخصىاؿً  من أىفَّ  على الدَّ ب   ما اٍلميٍسًلمً  أًلىًخيوً  ٰبًي ، ا٣بٍىٍّبً  من لًنػىٍفًسوً  ٰبًي

 ُّّ، برقم  ُٓ/ِ
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مصاٌف : لذا كاف من األمور ا٥بامة الٍب ينبغي للداعية االىتماـ ُّا كا٢برص على متابعتها
ال سيما إذا كاف ٥بذا الداعية مركز مهم يف الدكلة اإلسبلمية ، فهو ك الناس كشؤكف حياهتم الضركرية ، 

، كيكوف خّب قدكة عملية ٥بم يف تقدَل  ككٌدىم، بذلك االىتماـ كا٤بتابعة سيكسب قلوب الناس 
هنا تنٌمي فيو خلق إا٣بدمة ٤بن ٰبتاجها ، كالنصيحة ٤بن ٯبهلها ، بل كينفع الداعية ُّا ذاتو أيضان ، إذ 

على كل ما يعود عليهم  عمليان  ك٘بعل اَّتمع يرل فيو حرصان  ، ، كتعمٌق فيو معاٍل ا٣بّب التواضع
  .ضررنا بنفع، أك يدفع عنهم

إىل كثّب من يسعى بكل جهده لنفع الناس ، كلكننا لؤلسف نفتقر  كاألصل يف الداعية أنو
نفوس أصحاُّا غّب  ٨ببوءة يف، فنرل كثّبا من جوانب من ا٣بّب  ىذا يف ٦بتمعنا اإلسبلمي ا٤بعاصر
 برفقة أمٌي ، كعابدان  بصحبة جاىل، كقارئان  ٧بزنان حْب ٘بد فقيهان  متعدية إىل اآلخرين ، ككم يكوف

 .نفع أم كاحد منهم إىل صاحبو لٔبوار فاسق ، دكف أف يتعد

 -كعلماءملوكان  -الة على حرص دعاة الدكلة األيوبيةعلى عدد من األمثلة الدٌ  لعتي قد اطٌ لك      
 .كفيما يلي أمثلة ٥با  على االىتماـ ٗبصاٌف الناس كمتابعتها

من ذلك ما ركم عن ا٤بوفق عبد اللطيف أحد معاصرم صبلح الدين أٌف صبلح الدين كاف 
ككاف صبلح الدين يدأب : )كما كصفو العماد بقولو. (ُ)يصرؼ أكثر الليل يف تدبّب ما يعملو هناران 

، ساىران ٥بم يف ليلهم، قائمان   الزيادة على أمسو ، نائبان عن أعواف ا٤بسلمْبيف يومو لغده ، ٦بتهدان يف
 .(ِ)(بأمرىم

رأيتو بالقدس ، الرجاؿ كالنساء يزاٞبونو فبل : "كمنهم ا٤بلك العادؿ ، فقد قاؿ عنو ابن كاصل
يبِب يف كلٍّ كما ركم أنو أحسن إىل ا٢بيجَّاج ، كعـز على تسهيل طريق ا٢بجاج ، كأف . (ّ) "يرد ىم

 .(ْ) منػزلة مكانان 

                                                

 ِٔٔ -ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس  (ُ)
 َّّ -الفتح القسي يف الفتح القدسي  (ِ)
 ٖٓٓ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ّ)
 ّٖٓ/  ُ –  ا٤بصدر السابق (ْ)
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فقد ركم أنو كاف ٧بسنان  أيضان ، ا٤بلك الكامل ٧بمد بن الغازم من ا٤بهتٌمْب بأمور الرعيةك 
كمثلو شّبكوه أمّب ٞبص ، فقد كاف ٮٌبو يف مصاٌف ميلكو. (ُ)٥بم

، فقد ركم  كمنهم ا٤بلك الظاىر .(ِ)
 . (ّ)ىمكيزكر الصا٢بْب كيتفقد ، أنو كاف ٧بسنان للرعية

باُّا كاف ملجأ  كمن النساء اللوايت اشتهرف بقضاء ا٢بوائج سٌت الشاـ خاتوف ، فقد ركم أف 
 .(ْ) كل قاصدو يف حاجة إىل الدكلة

 :ف بأمور الرعية فمن أشهرىمو ا٤بهتم وفأما العلماء األيوبي       

إىل ا٣بّبات كإىل كاف يسارع أنو  : )ا٢باف  ٧بمد بن عبد الغِب ، فقد ذكر عنو أحد معاصريو -
 .(ٓ)(على التزكيج قاـ يف ذلك ، كما أحوجِب إىل تكٌلف شيء مصاٌف ا١بماعة ، ك٤بٌا عزمتي 

عيسى ا٥بكارم الفقيو ، اشتهر بقضاء ا٢بوائج ، فكاف ال يدخل على صبلح الدين إال كمعو  -
 .(ٔ) أكراؽ يف يده كيف عمامتو ، فيكتب لو عليها

كاف   ، نهر كالسقايةلكاف يتفقد األشياء النافعة كا اعيلي ،ا٤بقدسي ا١بم بن قدامة أبو عمر -
قاضيان ٢بوائج الناس ، كمن سافر من ا١بماعة يتفٌقد أىاليهم ، ككاف الناس يأتونو يف القضايا 

فييصلح بينهم
(ٕ). 

 .(ٖ)أبو حامد ٧بمد بن كماؿ الدين ، كاف يؤدم عن الغرماء -

                                                

 َّْ/  ُ –ذيل مرآة الزماف  (ُ)
 (ىػ  َْٔ - َّٔ)كفيات  ِّٖ –تاريخ اإلسبلـ  (ِ)
 ِٖٗ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ّ)
 (ىػ َِٔ – َُٔ)كفيات  – َِٗ –تاريخ اإلسبلـ  (ْ)
 (ىػ  َِٔ - َُٔ)كفيات  ُٖٔ –  ا٤بصدر السابق(ٓ)
 (ىػَٗٓ-ُٖٓ)كفيات  ِِٓ –ا٤بصدر السابق (ٔ)
 (ىػَُٔ – َُٔ)كفيات  ِٔٔ –، تاريخ اإلسبلـ  ٓ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء (ٕ)
 ُٔ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٖ)



285 

 

لناس كمتابعتها ، كما ذلك إال لقناعتهم كُّذا يتضح حرص أكلئك الدعاة على مصاٌف ا  
بأٮبية ىذا األمر يف الدعوة إىل اهلل تعاىل ، فاىتماـ الداعية ٗبصاٌف ا٤بدعو يعكس اىتمامو با٤بدعو 

كاالىتماـ بتوجيهاتو ، كالٍب من ، ذاتو ، فيشعر ا٤بدعو بأٮبيتو عند الداعية ، فيسارع إىل االستماع لو 
ف بذلك و الدعاة األيوبيك . كيقٌوـ مساره، يصٌحح ما عنده من أخطاء خبل٥با يستطيع الداعية أف 

، فكانوا خّب قدكة للدعاة ا٤بعاصرين ٥بم كمىن تبعهم على مٌر  ا٢برص أثبتوا أٮبية ىذا األسلوب القوَل
 . العصور
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  أسلوب الموعظة الحسنة: ثانيالمطلب ال
 

ا٥بامة يف ٦باؿ الدعوة ، فهو أسلوب نبوم استخدمو أسلوب ا٤بوعظة ا٢بسنة من األساليب 
 .األنبياء كالدعاة على مرٍّ األزماف كالعصور ؛ نظران لتأثّبه القوم يف النفوس

كاستخدموه يف دعوهتم ، كلذلك شواىد  تم الدعاة األيوبيوف بأسلوب ا٤بوعظة ا٢بسنة ، ىاك   
 .لة ا٤بباركةكثّبة ٲبكن الرجوع إليها باالطبلع على تاريخ ىذه الدك 
 :ة ا٢بسنة من خبلؿ النقاط التاليةعظو كيف ىذا ا٤ببحث سأٙبدث بإذف اهلل تعاىل عن أسلوب ا٤ب

 تعريف ا٤بوعظة ا٢بسنة -ُ

 أٮبية أسلوب ا٤بوعظة ا٢بسنة -ِ

 أشهر الوعاظ األيوبيْب -ّ

 ٭باذج من مواع  الدعاة األيوبيْب -ْ
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 تعريف الموعظة الحسنة:أوالً 
 .النصح كالتذكّب بالعواقب: لغةيف الكالوع   كالًعظةا٤بوعظة 
  "ْبى قلبو من ثواب كعقابلى ىو تذكّبؾ لئلنساف ٗبا يػي : "قاؿ ابن سيده
) :كيف التنزيل،  عوض من الواك احملذكفة" ظةعً "كا٥باء يف                 

            )(ُ) . 
فمن جاءه : كأنو قاؿ  ، أك ألف ا٤بوعظة ٗبعُب الوع ، ألنو غّب حقيقي  مل ٯبئ بعبلمة التأنيث ؛ك 

 . كع  من ربو
ًبلى ا٤بوعظة حْب ييذكر ا٣بربع  قى كاتَّ  ، و يىًعظيوظى عى كقد كى  

(ِ).  
العرب ا١بميلة : ا٢بسنةكا٤بوعظة : "فقاؿ -رٞبو اهلل -قد عٌرفها الطربمكأما ا٤بوعظة اصطبلحان ف

 .(ّ)"الٍب جعلها اهلل حجة عليهم يف كتابو ، كذٌكرىم ُّا يف تنػزيلو

ما ييعرؼ بو سبب االنزجار عن ا٤بنهيات ، كتطبيق ا٤بأمورات ، كالغرض منو ا٢بث على  ىي: "كقيل
 .(ْ)"تكميل النفوس بالعلم كالعمل

القاسية ، كتدمع العيوف ا١بامدة ، كتيصلح األعماؿ ا٤بوعظة ىي الٍب تلْبٍّ القلوب : "كقاؿ ا١برجاٍل
 .(ٓ)"الفاسدة
  : )قاؿ تعاىل                  )(ٔ) . 

كا١بزاء  ،ـ من الَبغيب كالَبىيب كاألحكاـ كا٢بدكد يوع  بو أىل اإلٲباف باهللأم ذلك الذم تقدٌ 
 .(ٕ) على األعماؿ يف اآلخرة

 

                                                

 سورة البقرة  -ِٕٓجزء من آية  (ُ)
  ْْٔ/  ٕ –العربلساف ،  ُُُٖ/  ّ –صحاح ال(: كع )انظر مادة  (ِ)
 ََْ/  ُْ -جامع البياف عن تأكيل آم القرآف  (ّ)
 ُٓٓ/  ِ -أٞبد مصطفى طاش كربم زيادة  –كمصباح السيادة مفتاح السعادة  (ْ)
  َّٓ -التعريفات    (ٓ)
 سورة البقرة  -ِِّجزء من آية  (ٔ)
  ِِٓ -عبد الرٞبن النحبلكم – أصوؿ الَببية اإلسبلمية ، ِْْ/ ُ - فتح القدير: انظر(ٕ)



288 

 

 أىمية أسلوب الموعظة الحسنة: ثانياً 
استخدـ األنبياء عليهم السبلـ ىذا األسلوب يف دعوهتم ألقوامهم ، فهذا نوح عليو لقد 

 : )السبلـ يع  قومو قائبلن                         

                                      

    )(ُ)كىذا شعيب يقوؿ لقومو ،( :               

                                   

                        

                      

                         

                             

                          

   )(ِ) ٥بم بلن ئ، كابراىيم عليو السبلـ كع  قومو أيضان قا( :             

                                

                            

                               

                        

                                                

 سورة نوح  - ْ-ِاآليات  (ُ)
 سورة األعراؼ  َٗ – ٖٓاآليات (ِ)
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           )(ُ). 
، فقاؿ  لقومو صلى اهلل عليو كسلم باستخداـ ا٤بوعظة ا٢بسنة يف دعوتو ان كأمر اهلل نبيو ٧بمد

):  :جل كعز                             

      )(ِ) كقاؿ ،( :                     

                                )(ّ) كما ،

: )فقاؿ جل كعز ، مدح تعاىل موعظتو ا٢بسنة كأسلوبو الرحيم يف التعامل مع ا٤بدعويْب      

                              

                             )(ْ ).  

شهدت  :ع  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ما ركاه جابر بن عبد اهلل قاؿامن مو  رى ك٩با ذيكً 
بغّب أذاف كال إقامة،  مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الصبلة يـو العيد ، فبدأ بالصبلة قبل ا٣بطبة

 الناس كذٌكرىم ، مث مضى كع على ببلؿ ، فأمر بتقول اهلل ، كحث على طاعتو ، ك  ئان مث قاـ متوكٌ 
فقامت امرأة ، " حطب جهنم  قن، فإف أكثركنَّ تصدَّ " :هن كذكرىن ، فقاؿوعظحٌب أتى النساء ، ف

فرف كٍ كاة ، كتى رف الشَّ ثً كٍ ألنكن تي " :؟ قاؿ يا رسوؿ اهلل مًلى : من كسط النساء سفعاء ا٣بدين ، فقالت
هن تطافجعلن يتصدقن من حليهن ، يلقْب يف ثوب ببلؿ من أقر : الراكم قاؿ" (ٓ)العشّب

 .(ٔ)كخواٛبهن

                                                

 سورة مرَل - ْٕ – ُْاآليات  (ُ)
 سورة النساء  -ّٔآية  (ِ)
 سورة النحل  -ُِٓآية (ّ)
 سورة آؿ عمراف  -ُٗٓآية  (ْ)
 الزكج: العشّب (ٓ)
 ُٖٗٗ، برقم  ُْٔ/ٔ، ( مل يذكر اسم للباب: )صبلة العيدين ، باب: ركاه مسلم يف كتاب (ٔ)
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 موعظتو ، فكاف ٰبرص على اختيار الوقت كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حكيمان يفك  
كاف : )قاؿرضي اهلل عنو ئبل ييثقل على صحابتو ، فعن عبد اهلل بن مسعود كذلك ل،  اا٤بناسب ٥ب

 .(ُ) (ة يف األياـ كراىة السآمة عليناوعظلنا با٤بالنيب صلى اهلل عليو كسلم يتخوٌ 

 :كٲبكن إٝباؿ أٮبية أسلوب ا٤بوعظة ا٢بسنة يف اآليت

ا٢بسنة أسلوب يتفق مع طبيعة اإلنساف ، ألف الداعية إذا رٌغب ا٤بدعو كشٌوقو  ا٤بوعظة -ُ
إىل شيء ما ، أحٌس ا٤بدعو بأٮبية ذلك الشيء ، فاشتاؽ إليو كطٌبقو يف حياتو ،  
 .كبا٤بقابل إف خٌوفو من شيء ما كنٌفره منو ، جعل قلبو يهابو كيكرىو ، كبالتايل يبتعد عنو

تلك الدكافع إىل  حٌب تتحوؿ،  كإرشاد ٙبتاج إىل توجيوكامنة ، دكافع فطرية   يف النفس -ِ
 .ؿ نافعةأفعاأخبلؽ طيبة ، ك 

حٌب ، لدنيا احب تيزٌىد من ك ،  قسوتو لْبٍّ تي ك  قوقٌ ، فَبي القلب ا٢بسنة تؤثر يف  ةوعظا٤ب -ّ
 .القوٱبضع كيرجع ٣بيتأثٌر بالواع  ، ك 

، كنفسيان ، خلقيان ك ، إٲبانيان يف ا٤بدعو ٤بؤثرة ة ادعو ال أساليب من أىما٤بوعظة ا٢بسنة  -ْ
ٙبثٍّو ك ، األمور  عايلالتطل ع ٤بىل إدفعو تك يان ، كتيوعٍّيو بتعاليم اإلسبلـ كمبادئو ، كاجتماع
 .ٗبكاـر األخبلؽ يتحلٌ على ال

اقتدل الدعاة األيوبيوف برسوؿ اهلل عليو الصبلة كالسبلـ كصحابتو الكراـ رضواف اهلل قد ك   
القتناعهم بأٮبية  عليهم ، فحرصوا على استخداـ أسلوب ا٤بوعظة ا٢بسنة يف دعوهتم ، كما ذاؾ إال

يهم بالكلمة الطيبة ٗبا ٱبشع القلوب كيهٌذب فكالتأثّب ، ىذا األسلوب يف تليْب قلوب ا٤بدعويْب 
، كقوة التأثّب كقد ظهر عدد من الوعاظ يف الدكلة األيوبية الذين اشتهركا ٕبسن األسلوب  . النفوس

 .ٗبواعظهم تلك يف الكثّب من العامة كا٣باصة  -كال يزالوف-يف الوع  ، فأثٌركا 

 
                                                

ٍوًعظىةً  يػىتىخىو٥َّبييمٍ   كسلم عليو اهلل صلى  النيب كاف ما :بىاب،  العلم: يف كتاب البخارمركاه  (ُ) ،  يػىٍنًفريكا الى  كىيٍ  كىاٍلًعٍلمً  بًاٍلمى
 ٖٔ، برقم ّٖ/ُ
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 :ومن أشهر الوعاظ األيوبيين

الواع  ابن ا١بوزم ، فقد ركم أنو كاف إذا كع  اختلس القلوب ، كشققت النفوس، -ُ
 .(ُ)ىػ ٕٗٓدكف ا١بيوب ، كقد تويف رٞبو اهلل عاـ 

، كاف حسن الصورة ، طيب الصوت ، حسن كمنهم الواع  الفقيو سبط ابن ا١بوزم -ِ
يف عشرين ٦بٌلدان ، كىو من أحسن " مرآة الزماف"الوع  ، كثّب الفضائل كا٤بصٌنفات ، كلو كتاب 

ىػ ، كاٌٚبذ من جامع دمشق مكانان للوع  ، كحظي عند ملوؾ  ََٔقًدـ من بغداد عاـ . التواريخ 
، كقٌدموه كأحسنوا إليو ، ككاف لو ٦بلس كع و كل يـو سبت بكرة النهار ، ككاف الناس بِب أيوب 

يتزاٞبوف على ٦بالسو لبلستفادة منها ، ككانوا يبيتوف ليلة السبت با١بامع ، كيَبكوف البساتْب يف 
ـ الصيف حٌب يسمعوا ميعاده ، مث يسرعوف إىل بساتينهم ، فيتذٌكركف ما قالو من الفوائد كالكبل

 .(ِ)ا٢بسن
ؽ كاف يطلع على ا٤بنرب يف بعض األياـ كٰبدٌ ف ،لو قبوؿه عظيم ، ك كاع  الزماف رٞبو اهلل كاف ك 

ككاف ٯبلس الثبلثة األشهر رجب كشعباف كرمضاف  ، كينتحب كيبكي كيبكى الناس معو، الناس إليو 
 .(ّ)كالناس يتأىبوف ٢بضور ٦بلسو قبل السبت بثبلثة أياـ، يف كل سبت 
من الوٌعاظ ا٤بفٌوىْب الذين عاصركا الدكلة األيوبية كخالطوىا ، الفقيو الواع  ا٤بفسٍّر ابن ك -ّ

كيذكر سبط ابن . (ْ)٪با ، فقد كاف مليح الوع  ، لطيف الطبع ، كثّب ا٤بعاٍل ، متديٍّنا ، ٞبيد السّبة
ضركف ٦بلسو ا١بوزم أف ابن ٪با نشط يف الوع  كالتحٌدث ، كأف صبلح الدين كأكالده كانوا ٰب

كلقد كاف صبلح الدين يقٌدر ابن ٪با ، . (ٓ)كيسمعوف مواعظو ، ككاف لو ا١باه العظيم كا٢برمة الزائدة
كٱبتاره للوع  دائمان ، ك٤با فتح رٞبو اهلل ا٤بسجد األقصى ، طلب من ابن ٪با أف يع  ا٤بسلمْب بعد 

ف ا٤بؤرخ أبو شامة تلك ا٤بوعظة صبلة ا١بمعة األكىل ، كجلس السلطاف أمامو يستمع لوعظو ، كيص
ككاف صبلح الدين قد نصب للوع  ٘باه القبلة سريران ، فجلس عليو زين الدين ابن ٪با ، : "فيقوؿ

                                                

 (ىػََٔ – ُٗٓ)كفيات  ِٔٗ –تاريخ اإلسبلـ  (ُ)
 ُّّ/  ُ –، السيف ا٤بهند يف سّبة ا٤بلك ا٤بؤيٌد   ْٖٕ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ِ)
 ِّٗ/  ٖ –طبقات الشافعية الكربل  (ّ)
 ّْٗ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ْ)
 ِِٖ -، ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس ُٓٓ –مرآة الزماف  (ٓ)
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فذٌكر مىن خاؼ كمىن رجا ، كأتى بكلٍّ موعظة للراقدين ميوقظة ، كألعداء اهلل ميغلظة ، كضٌج 
لكركب ، كيف ا١بمعة الثانية طلب صبلح ا٤بتباكوف ، كعٌج ا٤بتشاكوف ، كرٌقت القلوب ، كخٌفت ا
ككانت : "، كقاؿ أيضان رٞبو اهلل عن ابن ٪با" الدين إىل ابن ٪با أف ييكرٍّر الوع  يف ا٤بسجد ، ففعل

عباراتو حلوة مؤثرة ، أبكت ا٤بسلمْب ، حيث كعظهم بكل موعظة تينجيهم يف الدنيا كاآلخرة، 
 .(ُ)"ضائلوكحٌثهم على مواصلة ا١بهاد بعد كصفو كبياف ف

ـ الزى دم ، كالذم شهاب الدين أبو حفص عمر بن ٧بمد بن عبد اهلل السهركر كمنهم -ْ
فعقد ٦بلس الوع  ، سنو أف يظهر للناس كيتكلم  ا٣بلوة كالذكر كالصـو إىل أف خطر لو عند علوٍّ 

كظهر لو القبوؿ ،  كٰبضر عنده خلق عظيم ، كاف يتكلم بكبلـ مفيد من غّب تزكيقك  ، ٗبدرسة عمو
كظهرت بركات أنفاسو على خلق من ، صد من األقطار كقي  ، كاشتهر ا٠بو، من ا٣باص كالعاـ 

 .(ِ) كصار أصحابو كالنجـو ،العصاة فتابوا 
كقد القى الشيخ تكرٲبان كتبجيبلن من ملوؾ الدكلة األيوبية ، فقد ركم أٌف ا٣بليفة الناصر لدين 

حلب ، فلما قارُّا خرج ا٤بلك الظاىر بعساكره إىل لقائو ، كأكـر اهلل أرسل الشيخى أبا حفص إىل 
كيف ثالث يـو من قدكمو أمر بكرسي الوع  فنيصب لو ، كجلس عليو للوع  ، كجلس ا٤بلك . نػيزيلو 

 .(ّ)الظاىر كمعو األعياف ، فصدع بالوع  حٌب كًجلت القلوب ، كدمعت العيوف
 

 

 

 

 

 
                                                

  ّّٖ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية    (ُ)
 ّٕٓ/  ِِ  -سّب أعبلـ النببلء  (ِ)
 ُٕٔ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   (ّ)
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 :العصر األيوبي  دعاةنماذج من أسلوب الوعظ لدى 

 :ابن الجوزي مواعظ-ٔ    
فإف الداخلْب على  ، اؾ أف تقف مع صورة العلم دكف العمل بوكإيٌ : )يقوؿ ابن ا١بوزم

كإياؾ أف  ، نعوا الربكة كالنفعفمي ،  عن العلم بالعملا األمراء كا٤بقبلْب على أىل الدنيا قد أعرضو 
ا٤بتزىدين كا٤بتصوفة ضل وا طريق ا٥بدل إذ عملوا بغّب فإف خلقان من ، د من غّب علم تتشاغل بالتعبٌ 

كال بْب ا٤بتزىدين ،  شهرانك بْب أىل الدنيا برفعتهماكاسَب نفسك بثوبْب ٝبيلْب ال يي ،  علمو 
كعلى قدر  ، فإنك مسؤكؿ عن ذلك، كحاسب نفسك عند كل كلمة كنظرة كخطوة  ا ،همتً عى بضى 

ت موعظتو عن القلوب كما يزؿ زلٌ  ، مل يعمل الواع  بعلموكمٌب  ، انتفاعك بالعلم ينتفع السامعوف
كمع مطالعات أخبلؽ السلف ينكشف  ، إال بنية كال تأكلٍ  ،إال بنٌية   ٍ عً فبل تى ،  ا٤باء عن ا٢بجر

  .(ُ)(لك األمر
اإلخبلص ٲبنع  فقدافأف إذ  ؛ ينبغي لطالب العلم أف يصحح قصده): ابن ا١بوزم كقاؿ
فهو ٰبصلو لينتفع بو كينفع ، اد اهلل بو خّبان رزقو حسن القصد يف طلب العلمفمن أر  ، قبوؿ األعماؿ

كيقنع ، كٰبذر ٨بالطة العواـ ، فَباه يتجاىف أرباب الدنيا  ، كال يبايل بعمل ٩با يدلو عليو العلم ، بو
 . (ِ) (...من ا٤بخاطرة يف الدنيا يف ٙبصيل الكثّب بالقليل خوفان 
فإٌف الَباب ٤بٌا ذؿ ألٟبص القدـ صار طهوران  ، تواضع يف الطلبأيها الطالب ): أيضا قاؿك 
ليل يف صابر ك  ،فالرمل مع الزماف يستحجر، كال تيأس مع مداكمة ا٣بّب أف يقول ضعفك  ، للوجو
أال ترل إىل الشوؾ يف جوار  ، درؾ منصب ببل نصبما يي ك  ،فعْب الصرب ترل فجر األجر ، الببلء 
فمداراة ا١باىل صعبة تنقل من درج الرخص إىل سطوح  ،  ف بنفسكطٌ تل أيها ا٤ببتدئ،  الورد

فالطفل  ، ديـ على حضور اَّلس. فأكؿ الغيث قطرة مث ينسكب، كال تيأس من نيل ا٤براد  ،العزائم 
على أف ا٤باء إذا كىثػيرى صدمو  ، فإذا صار رجبلن صرب على الفطاـ،  ٰبتاج كل ساعة إىل الرضاع

 . (ّ)(رللحجر أثٌ 

                                                

 . ّٗ -عمر عبد ا٤بنعم: ٙبقيق –ابن ا١بوزم  –رسالة إىل كلدم (ُ)
  ِْْ -عبد الرٞبن الرب/ د: ٙبقيق -عبد الرٞبن بن علي بن ا١بوزم  –صيد ا٣باطر  (ِ)
 ٖٕ-ٕٕ -٧بمد ابراىيم سنبل : ابن ا١بوزم ، ٙبقيق -يف الوع   اللطائف (ّ)
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ال تسمع ٩ٌبن يقوؿ ا١بوىر كالًعرض كاالسم كا٤بسٌمى ؛ ألنو شيء ال ٙبيط : )كيقوؿ رٞبو اهلل 
 .(ُ) (بو أكىاـ العواـ ، بل قل آمنت ٗبا جاء من عند اهلل كرسولو

اذكر عند القدرة عدؿ اهلل فيك ، كعند العقوبة قدرة اهلل : )ككع  رٞبو اهلل بعض الوالة فقاؿ 
 .(ِ) (غيظك بسقىم دينك عليك ، كإياؾ أف تشفي

 
 :من مواعظ العز بن عبد السالم-ٕ

ربح يف  فمن،  كبو يتبْب الربح كا٣بسراف ، كالشرع ميزاف يوزف بو الرجاؿ): رٞبو اهلل يقوؿ -
كتتفاكت ،  فأكلئك أىل ا٣بسراف، كمن نقص يف ميزاف الشرع ،  ميزاف الشرع كاف من أكلياء اهلل

مث ،  أك ٱبرب عن ا٤بغيبات،  إنسانا يطّب يف ا٥بواء أك ٲبشي على ا٤باء فإف رأيت.  خفتهم يف ا٤بيزاف
فاعلم أنو شيطاف ،  كيَبؾ الواجبات بغّب سبب ٦بٌوز،  ٱبالف الشرع بارتكاب احملرمات بغّب سبب

 . (ّ)(كليس ذلك ببعيد من األسباب الٍب كضعها اهلل للضبلؿ،  نصبو اهلل فتنة للجهلة
 ، كال يصلح إال للنساء ، ال يتعاطاه إال ناقص العقل ، لرقص بدعةا) :رٞبو اهلل كيقوؿ -

،  بل ييندب إليو عند الفتور، فبل بأس بو ، كأما ٠باع اإلنشاد احملرؾ لؤلحواؿ السيئة ٗبا يتعلق باآلخرة
باع الرسوؿ صلى اهلل عليو كالسعادة كلها يف اتٌ ،  ألف الوسائل إىل ا٤بندكب مندكبة ، كسآمة القلوب

كال ٰبضر السماع مىٍن يف قلبو ىول  ،كاقتفاء أصحابو الذين شهد ٥بم بأهنم خّب القركف ، لم كس
 .(ْ)(فإف السماع ٰبرؾ ما يف القلوب من ىول مكركه أك ٧ببوب ،خبيث 

أىمىرىنا اهلل با١بهاد يف نصرة دينو ، إال أف سبلح العامًل علميو كلسانو،  : )كمن مواعظو أيضان  -
لك سيفو كسنانو ، فكما ال ٯبوز للملوؾ إغماد أسلحتهم عن ا٤بلحدين كا٤بشركْب، كما أف سبلح ا٤ب

ٯبوز للعلماء إغماد ألسنتهم عن الزائفْب كا٤ببتدعْب ، فمىن ناضل عن اهلل ، كأظهر دين اهلل كاف  ال
يراـ ،  الذم الجديران أف ٰبرسو اهلل بعينو الٍب ال تناـ ، كييعٌزه بعزٌه الذم ال ييضاـ ، كٰبوطو بركنو 

كٰبفظو من ٝبيع األناـ ، كينبغي لكٌل عامل إذا أيذٌؿ ا٢بق ، كأيٟبد الصواب ، أف يبذؿ جهده يف 
نصرٮبا، كأف ٯبعل نفسو بالذٌؿ كا٣بموؿ أكىل منهما ، كا٤بخاطرة بالنفوس مشركعة يف إعزاز الدين ، 

                                                

 (ىػََٔ – ُٗٓ)كفيات  – ِّٗ –تاريخ اإلسبلـ  (ُ)
 (ىػََٔ – ُٗٓ)كفيات  -ِِٗ –ا٤بصدر السابق(ِ)
 ِِٖ/  ِ –قواعد األحكاـ  (ّ)
 َُٕ -فتاكل سلطاف العلماء (ْ)
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عد الدين با٢بجج كالرباىْب ككذلك ا٤بخاطرة باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ، كنصرة قوا
 .(ُ)(مشركعة
: ككاف األشرؼ قد كقع بينو كبْب أخيو الكامل جفوة ، فوعظو العز بن  عبد السبلـ قائبلن  -

 .(ِ)، كأمره بصلة أخيو كالتعاكف معو ضٌد التتار( أخوؾ الكبّب كرٞبك)
 

 
  :النووي للسلطان الظاىر موعظة اإلمام-ٖ 

) :قاؿ اهلل تعاىل،  ا٢بمد هلل رب العا٤بْب،  بسم اهلل الرٞبن الرحيم        

   )(ّ) ، كقاؿ تعاىل: (                     

                           )(ْ)  قاؿ ، ك

) :تعاىل                    )(ٓ)  ، كقد
ففي ا٢بديث  ، كنصيحة عامة ا٤بسلمْب ،أكجب اهلل على ا٤بكلفْب نصيحة السلطاف أعز اهلل أنصاره 

كأئمة ا٤بسلمْب  ، هلل كلكتابو كرسولو: الدين النصيحة): الصحيح عن رسوؿ اهلل أنو قاؿ
حكاـ إذا أف ينهى إليو األ -ه بكرامتوكتوال كفقو اهلل لطاعتو-  كمن نصيحة السلطاف ،(ٔ)(كعامتهم

 ، كأكجب اهلل تعاىل الشفقة على الرعية كاالىتماـ بالٌضعفة ، جرت على خبلؼ قواعد اإلسبلـ
) :قاؿ تعاىل،كإزالة الضرر عنهم              )(ٕ)  ، كيف

كقاؿ ، (ٖ)(رزقوف بضعفائكمنصركف كتي إ٭با تي ): ا٢بديث الصحيح قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

                                                

 ِِّ/  ٖ –طبقات الشافعية الكربل  (ُ)
 َِْ/  ٖ – ا٤بصدر السابق(ِ)
  سورة الذاريات -ٓٓآية (ّ)
 سورة آؿ عمراف  – ُٕٖآية  (ْ)
 سورة ا٤بائدة  -ِجزء من آية  (ٓ)
 ُٗٓ، برقم   ِّ/ ِبياف أف الدين النصيحة ، : اإلٲباف ، باب: ركاه مسلم يف كتاب (ٔ)
 سورة ا٢بجر  - ٖٖآية (ٕ)
  ِّٕٗ، برقم َُُٔ/ّ،  ا٢بٍىٍربً  يف كىالصَّا٢ًبًْبى  بًالض عىفىاءً  اٍستػىعىافى  من :بىابا١بهاد كالسّب ، : كتابيف   البخارمركاه  (ٖ)
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 اهلل كاف أىًخيوً  حىاجىةً  يف كاف كىمىنٍ  ييٍسًلميوي  كال يىٍظًلميوي  الى  اٍلميٍسًلمً  أىخيو اٍلميٍسًلمي ) :صلى اهلل عليو كسلم
تػىرى  كىمىنٍ  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـً  كيريبىاتً  من كيٍربىةن  عنو اهلل فػىرَّجى  كيٍربىةن  ميٍسًلمو  عن فػىرَّجى  كىمىنٍ  حىاجىًتوً  يف ا سى  ميٍسًلمن

تػىرىهي   عليهم فىشىقَّ  شيئا أيمًٍَّب  أىٍمرً  من كىيلى  مىنٍ  اللهمَّ ) :عليو الصبلة كالسبلـكقاؿ  ،(ُ)(اٍلًقيىامىةً  يـو اهلل سى
 كيل كيمٍ ) :عليو الصبلة كالسبلـ كقاؿ، (ِ)(ًبوً  فىاٍرفيقٍ  ًًُّمٍ  فػىرىفىقى  شيئا أيمًٍَّب  أىٍمرً  من كىيلى  كىمىنٍ  عليو فىاٍشقيقٍ 
ـي  رىًعيًَّتوً  عن مسؤكؿ كىكيل كيمٍ  رىاعو  مىا  عن مسؤكؿ كىو أىٍىًلوً  يف رىاعو  كىالرَّجيلي  رىًعيًَّتوً  عن كمسؤكؿ رىاعو  اإٍلً
ا بػىٍيتً  يف رىاًعيىةه  كىاٍلمىٍرأىةي  رىًعيًَّتوً  ـي  رىًعيًَّتهىا عن كمسؤكلة زىٍكًجهى  رىًعيًَّتوً  عن كمسؤكؿ سىيًٍّدهً  مىاؿً  يف رىاعو  كىا٣بٍىاًد
 عن كمسؤكؿه  رىاعو  ، كىكيل كيمٍ  رىًعيًَّتوً  عن كمسؤكؿه  أبيو مىاؿً  يف رىاعو  كىالرَّجيلي  قاؿ قد أىفٍ  كىحىًسٍبتي  قاؿ
ْبً  عن نيورو  من مىنىاًبرى  على اللَّوً  ًعٍندى  اٍلميٍقًسًطْبى  ًإفَّ ) :صلى اهلل عليو كسلم كقاؿ، (ّ)(رىًعيًَّتوً   الرٞبن ٲبًى
ٍيوً  كىًكٍلتىا كجل عز ْبه  يىدى (كىليوا كما كىأىٍىًليًهمٍ  حيٍكًمًهمٍ  يف يػىٍعًدليوفى  الًَّذينى  ٲبًى

كقد أنعم اهلل علينا كعلى . (ْ)
 ، كالذبٍّ عن ا٤بسلمْب،  فقد أقامو اهلل لنصرة الدين -أعز اهلل أنصاره-سائر ا٤بسلمْب بالسلطاف 
كأكقع الرعب ،  كفتح عيو الفتوحات ا٤بشهورة يف ا٤بدة اليسّبة،  ع الطوائفكأذؿَّ لو األعداء من ٝبي
 كقمع بسببو أىل الزيع كالفساد،  د لو الببلد كالعبادكمهٌ ،  كسائر ا٤بارقْب ، منو يف قلوب أعداء الدين

،  فللو ا٢بمد على ىذه النعم ا٤بتظاىرة كا٣بّبات ا٤بتكاثرة،  كأمده باإلعانة كاللطف كالسعادة، 
 .(ٓ)(كزيادهتا يف خّب كعافية آمْب،  كنسأؿ اهلل الكرَل دكامها لو كللمسلمْب

كلقد استيعمل ىذا األسلوب يف زمن صبلح الدين للتنبيو على أٮبية صبلة ا١بمعة ، فقد -ٓ
، (ٔ)أيعلن أال يتأخر أحده عن ا١بمعة كحضورىا ، كمن عيثر عومل با٢ببس كالتقييد ، كالٌلـو كالتفنيد

ذاؾ إال الىتمامهم البالغ ُّذه الشعّبة العظيمة ، حيث استخدموا أسلوب الوع  بالَبىيب  كما
 .كالتخويف بالعقاب ٤بن تأخر عنها أك مل ٰبضرىا

                                                

  َُِّ ، برقم ِٖٔ/ّ،  ييٍسًلميوي  كال اٍلميٍسًلمى  اٍلميٍسًلمي  يىظًٍلمي  الى  بىاب،  ا٤بظامل :كتابيف   البخارم ركاه (ُ)
 اٍلمىشىقَّةً  ًإٍدخىاؿً  عن كىالنػٍَّهيً  بًالرًَّعيَّةً  الرٍٍّفقً  على كىا٢بٍىثٍّ  ا١بٍىائًرً  كىعيقيوبىةً  اٍلعىاًدؿً  اإٍلًمىاـً  فىًضيلىةً  بىاب ، مارةاإل: كتابركاه مسلم يف   (ِ)

 ْٖٕٔ، برقم  ُٕٔ/ُِ،  عليهم
 ّٖٓ، برقم  َّْ/ُ،  كىاٍلميديفً  اٍلقيرىل يف ا١بٍيميعىةً  بىاب ، ا١بمعة :كتابيف   البخارمركاه  (ّ)
 ًإٍدخىاؿً  عن كىالنػٍَّهيً  بًالرًَّعيَّةً  الرٍٍّفقً  على كىا٢بٍىثٍّ  ا١بٍىائًرً  كىعيقيوبىةً  اٍلعىاًدؿً  اإٍلًمىاـً  فىًضيلىةً  :بىاب ، مارةاإل: ركاه مسلم يف كتاب (ْ)

 ْٕٕٔ، برقم  ُٔٔ/ُِ،  عليهم اٍلمىشىقَّةً 
 َُٗ –اإلماـ النوكم  (ٓ)
 ْٕ/  ُ–السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  (ٔ)
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كُّذا يٌتضح لنا ٔببلء ضركرة استخداـ ا٤بوعظة ا٢بسنة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل كما ذاؾ إال 
يستطيع من خبلؿ ىذا األسلوب أف ييوصل للمدعو ما  لتأثّبىا العظيم يف ا٤بدعو ، إذ إف الداعية

يريد من أفكار كتوجيهات ، كبقدر ما يعتِب الداعية ٗبوعظتو كتنسيقها ، ٯبِب ٜباران يانعة ، كنتائج 
 .طيبة بإذف اهلل
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 أسلوب الحكمة: المطلب الثالث
 

الدعوة إىل اهلل ؛ كذلك ألف الداعية أثناء أسلوب ا٢بكمة من األساليب ا٥بامة ا٤بؤثرة يف ٦باؿ 
قيامو بواجب الدعوة يتعرض للكثّب من ا٤بواقف الٍب ٙبتاج منو إىل ا٢بكمة القولية أك الفعلية ، 

 .كبدكهنا قد تفقد الدعوة أٮبيتها كتأثّبىا
كباالطبلع على تاريخ الدكلة األيوبية ، أجد الكثّب من الدالالت على ما ٛبٌتع بو بعض 

 .عاة من حكمة عظيمة ، كاف ٥با أبلغ األثر يف ٦باؿ الدعوة إىل اهلل تعاىلالد
 :كيف ىذا ا٤ببحث سأٙبٌدث عن أسلوب ا٢بكمة من خبلؿ النقاط التالية   
 تعريف ا٢بكمة -ُ

 أٮبية أسلوب ا٢بكمة يف الدعوة إىل اهلل -ِ

 ٭باذج من حكمة دعاة الدكلة األيوبية -ّ
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 تعريف الحكمة: أوالً 
 .كا٢بكيم ا٤بتقن يف األمور ، أحكمت الشيء صار ٧بكما  :الحكمة لغة

 .كحكم الرجل إذا بلغ النهاية يف معناه 
 .(ُ)كاستحكم الرجل إذا تناىى عما يضره يف دينو كدنياه

فهي معرفة أسرار الشرع كفوائده كًحكىمو ، كحسن الدعوة كالتعليم ، كمراعاة : أما الحكمة اصطالحاً 
 .(ِ)ى الوجو الذم ينبغيما ينبغي عل

 .(ّ)ىي اإلصابة يف األقواؿ كاألفعاؿ ، ككضع الشيء يف موضعو: وعرفها علماء الدعوة
 

 أىمية أسلوب الحكمة في الدعوة إلى  اهلل: ثانياً 
كعلى الداعية أف يكوف حريصان على إف أسلوب ا٢بكمة من األساليب ا٥بامة يف الدعوة ، 

ـٌ كثّبة ، فقد نذر نفسو للنهوض بأعباء الدعوة ، ىذا األسلوب ؛ كذلك ألنو  مىٍعِبٌّ بواجبات كمىها
كىي كثّبة ، فإذا عـز على ذلك نٌفذ صور ا٢بكمة تنفيذان دقيقان ، فانتهى بتوفيق اهلل إىل نتائج جيدة 

كعلى العكس من ذلك إذا كانت ا٤برحلة الٍب تصدل ٥با الداعية  .(ْ)تدؿ على ٪باحو كثاقب رأيو
منو أسلوبان معينان ، فاختار غّبه ، كخالف ا٢بكمة ، فإنو مع مركر األياـ سيجد نفسو يراكح  تقتضي

   .مكانو ، أك تراه موضع نقد اآلخرين
: )نبيو داكد عليو السبلـ فقاؿ جل كعزبو كصف ك٩با يدؿ على أٮبيتو أٌف اهلل    

               )(ٓ)  
سلوب يف دعوة الناس إىل دين ىذا األصلى اهلل عليو كسلم باستخداـ  ان أمر تعاىل نبيو ٧بمدك 

  ): اإلسبلـ فقاؿ                         

                                                

 ُّْ/  ُِ –لساف العرب  (ُ)
 ِْٖ – تيسّب الكرَل الرٞبن يف تفسّب كبلـ ا٤بٌناف  (ِ)
 ِٕ -سعيد بن علي بن كىف القحطاٍل  -ا٢بكمة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل (ّ)
 ُٕٓ  -عبد اهلل عياد ا١بهِب –التدرج يف األساليب الدعوية : انظر (ْ)
 البقرة سورة  - ُِٓآية  (ٓ)
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                             )(ُ)  كىذا ا٣بطاب ،
من اهلل عز كجل ليس موٌجهان لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فحسب ، بل ىو لكٌل مىن يؤدم 

الدنيا مهمة ٩باثلة ٤بهٌمتو عليو الصبلة كالسبلـ يف إرشاد الناس كتوجيههم ٤با فيو فبلحهم ك٪باهتم يف 
 .كاآلخرة
أثُب تعاىل على مىن على مىن يشاء من عباده ، ك ذه ا٢بكمة لقد تفٌضل اهلل تعاىل ُّك 

استخدمها يف حياتو كتعامبلتو ، كالشك أف الدعوة إىل اهلل من أبرز كأىم ما ينبغي أف يستخدـ فيو 
: )قاؿ تعاىل بليغىذا األسلوب ال                   

              )(ِ) 
كلقد دعا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم البن عباس بأف يرزقو اهلل ا٢بكمة ، ٩با يعطينا داللة  

بن عباس اعن عبد اهلل كبّبة على أٮبية ىذا األسلوب ، كحاجة العلماء كالدعاة إليو ، فقد ركم 
 .(ّ)(اللهم علمو ا٢بكمة: )كقاؿ ، ِب النيب صلى اهلل عليو كسلم إىل صدرهضمٌ : قاؿ

كما عٌدىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من األمور ا٤بمٌيزة الٍب ييغبط عليها مىن امتلكها، 
ًتوً  على فىسيلٍّطى  مىاالن  اهلل آتىاهي  رىجيله  اثٍػنىتػىٍْبً  يف إال حىسىدى  الى : )فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ  ا٢بٍىقٍّ  يف ىىلىكى

 .( ْ) (كىيػيعىلٍّميهىا ُّا يػىٍقًضي فػىهيوى  ا٢بًٍٍكمىةى  اهلل آتىاهي  كىرىجيله 
 :نماذج من حكمة دعاة الدولة األيوبية

 :٪بد عند دعاة الدكلة األيوبية ٭باذج الستخداـ ا٢بكمة يف الدعوة إىل اهلل كذلك يف الصور التالية
 التدرج          - أ

 مراعاة األكلويات - ب
 مراعاة اختبلؼ الظركؼ - ت

 استخداـ ا٤بنهج ا٤بناسب - ث

                                                

 النحلسورة  -ُِٓآية (ُ)
 البقرة سورة  - ِٗٔآية  (ِ)
 ّْٔٓ، برقم  ُُّٕ/ّذًكر ابن عباس رضي اهلل عنهما ، : فضائل الصحابة ، باب: ركاه البخارم يف كتاب (ّ)
 ّٕ، برقم  ّٗ/ُ، تيسىوَّديكا أىفٍ  قبل تػىفىقَّهيوا عيمىري  كقاؿ كىا٢بًٍٍكمىةً  اٍلًعٍلمً  يف ااًلٍغًتبىاطً  :بىاب،  العلم :كتابيف   البخارمركاه  (ْ)
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 التدرج: أوالً 
أدناه منو على : دىرَّجو إىل كذا تدرٯبان ، كاستدرجو: مأخوذ ًمٍن دىرىجى يدريج ، يقاؿ: لغةن التدر ج 

 .(ُ)التدريج
دىرٍَّجتي العليلى تدرٯبان إذا أطعمتو شيئان قليبلن ، كذلك إذا نىًقو حٌب يتدرج إىل غاية : جاء يف اللساف 

 . (ِ)أكلو ، كما كاف قبل العلة ، درجة درجة 
البدء بتقدَل األمور ا٤بهمة يف الدعوة إىل اهلل ، مث االنتقاؿ إىل غّبىا : يف االصطبلح كالتدر ج 

 .(ّ)شيئان فشيئا ؛ بغية الوصوؿ إىل الغاية ا٤بنشودة بطرؽ مشركعة حٌب يعتاد ا٤بدعو التكاليف
عندما تألف ، فالنفس البشرية  الفطرة الٍب فطر اهلل الناس عليهامع تتوافق ة كوني  ةه نَّ ج سي كالتدر  

 .  ٝبلة كاحدةعادات كتتبلءـ معها يصعب عليها تركها ، كاإلتياف بغّبىا 
من أجل ذلك ك شيئنا فشيئنا ،  إىل عباده التشريػععل نزكؿ تعاىل أف ٯب حكمة اهللكقد اقتضت 

) :نزؿ القرآف منجمنا ، قاؿ تعاىل                         

 )(ْ) . 
 إ٭با): تقوؿإذ رضي اهلل عنها عائشة ن أشار إىل ا٢بكمة من التدرج يف التشريع أـ ا٤بؤمنْب ك٩ب

ـً  إىل الناس ثىابى  إذا حٌب كىالنَّارً  ا١بٍىنَّةً  ًذٍكري  فيها اٍلميفىصَّلً  من سيورىةه  منو نػىزىؿى  ما أىكَّؿى  نػىزىؿى  ٍسبلى  نػىزىؿى  اإٍلً
ؿي  ـي  ا٢بٍىبلى ا ا٣بٍىٍمرى  نىدىعي  الى  لىقىاليوا ا٣بٍىٍمرى  تىٍشرىبيوا الى  شىٍيءو  أىكَّؿى  نػىزىؿى  كىلىوٍ  كىا٢بٍىرىا  الى  لىقىاليوا تػىٍزنيوا الى  نػىزىؿى  كىلىوٍ  أىبىدن
ا الزٍّنىا نىدىعي   .  (ٓ) (أىبىدن

التشريع ، كالحظوا أنو أدعى إىل قبوؿ الناس لؤلحكاـ ٖببلؼ أدرؾ العلماء سر التدرج يف ك 
نزؿ التشريع دفعة كاحدة ، فإنو كاف ينفر من قبولو كثّب من الناس لنزكؿ الفرائض كالنواىي ٝبلة و ما ل

 .(ٔ)يثقل على النفس ٞبلهافكاحدة ، 

                                                

 (درج)مادة  – ُّْ/  ُ –الصحاح  (ُ)
 (درج)مادة  – َِٕ/  ِ –لساف العرب  (ِ)
  ُْ -التدرج يف األساليب الدعوية كأثره يف الدعوة إىل اهلل (ّ)
 اإلسراء سورة  - َُٔآية  (ْ)
 َْٕٕ ، برقم َُُٗ/ْ،   اٍلقيٍرآفً  تىٍألًيفً  :بىاب، فضائل القراف  :كتابيف   البخارمركاه (ٓ)
 ُّٔ -صبحي الصاٌف/ د –معامل الشريعة اإلسبلمية  (ٔ)
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ّبه الكبّب يف كاستخدـ دعاة الدكلة األيوبية ىذا األسلوب يف دعوهتم ، كذلك لشعورىم بتأث
ا٤بدعوين ، إذ إف إصدار األمر أك ا٢بكم دفعة كاحدة قد يؤدم إىل نفور ا٤بدعو ، كإحجامو عن 
االستجابة ، بينما تدرٌج الداعية يف الدعوة قد يؤثٍّر يف ا٤بدعو ، كيعطيو كقتان كافيان للتفكّب ، كمن مث 

 .االقتناع ٗبا دعاه إليو الداعية
 

 :العصر األيوبيومن أمثلة التدرّج في 
ىػ دخل أسد الدين شّبكوه إىل مصر ، فملكها كمعو صبلح الدين كالعساكر ْٔٓيف سنة   

النورية ، كاستطاع القضاء على شاكر كجنده ، إال أنو تويف رٞبو اهلل يف العاـ نفسو ، ككانت مدة 
لع عليو ، ككاله فأرسل العاضد إىل صبلح الدين ، كأحضره عنده ، كخ كاليتو شهرين كٟبسة أياـ ،

 .(ُ)الوزارة بعد عمو
ككتب نور الدين إىل صبلح الدين بعد أف توىٌل الوزارة ، يطلب منو إلغاء ا٣ببلفة الفاطمية 
لتصّب مصر سينٌػٌية بعد أف كانت شيعية ، كلكن صبلح الدين كاف يعلم أف انتقاؿ الشعب من 

ييهٌيئوف األذىاف بتدرٌجو لذلك االنتقاؿ مذىب إىل مذىب يصعب يف يـو كليلة ، إذ ال بٌد من دعاةو 
ا٤برتقب ، فرأل أف يبِب مدارس تيذيع فقو أىل السٌنة ، كأف ينشر كتبان تؤيٍّد مذىب اإلماـ الشافعي؛ 

 . (ِ)لذا كتب إىل نور الدين داعيان لو إىل التمٌهل حٌب ٯبيء موعد القطاؼ
ة ا٣بطبة ٗبصر للعباسيْب ، كأنفد كلكن نور الدين كاف دائم اإل٢باح على صبلح الدين إلقام

إليو أباه ٪بم الدين ألجل ذلك ، كقد أفضى بو األمر إىل أف اهٌتم صبلح الدين ، كشٌنع عليو، كأكثر 
القوؿ يف ذلك ، ككاف صبلح الدين يعتذر با٣بوؼ من كثوب أىل مصر ، كامتناعهم عن اإلجابة 

 تستقٌر بعد ، كأموره مضطربة ، كأعداؤه كثّبكف ، إىل ذلك ، ٤بيلهم إىل العلويْب ، كما أٌف أحوالو مل
كأف ىذا األمر إف مل يؤخذ بالتدريج ستفسد األحواؿ ، إال أف نور الدين مل ييصغ إىل قولو ، كأرسل 

 .(ّ)إليو بذلك إلزامان ال فسحة فيو

                                                

 ّّٓ/  ُُ –الكامل يف التاريخ انظر  (ُ)
 ْٖ -صبلح الدين األيويب قاىر العدكاف الصلييب : انظر (ِ)
  َُٗ/ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ّ)
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دين ككانت بداية صبلح الدين بالتمهيد للدكلة السنية بأف أمر باالكتفاء بذكر ا٣بلفاء الراش
 . (ُ)ىػٓٔٓأيب بكر كعمر كعثماف مث علي يف خطبة ا١بمعة سنة 

ىػ كثير ٗبصر عسكر صبلح الدين كأقاربو كأصحابو ، كتوقف أمراء ا٤بصريْب ٔٔٓكيف سنة 
عن التصٌرؼ ، كمينعوا من كل شيء ، فلما رأل صبلح الدين أٌف أمره قد قًوم ، كأكتاد دكلتو قد 

فيو ، كقرر القبض على مىن تبٌقى من أمراء الدكلة العبيدية ، ٛبٌكنت من الببلد ، عـز على إ ظهار ما ٱبي
فقاـ باعتقاؿ األمراء ا٤بصريْب ، كاستوىل على دكرىم ، فآؿ أمرىم إىل أف صار األمّب بٌوابان على الدار 
الٍب يسكنها ، كصار آخري سائسى فرس كاف يركبها ، كصار آخري ككيلى القبض يف بلد كانت إقطاعان 

 .(ِ)لو ، ك٫بو ذلك من أنواع ا٥بواف
ك٤با انتهى صبلح الدين من القبض على ٝبيع الببلد بيده ، كخٌلى مصر من ا٤بعاندين 

ٌم ٗبذىبهم ، كاالنتساب ( حي على خّب العمل)كا٤بنابذين ، أبطل من األذاف عبارة  ، كأنكر مىن يػىتىسى
 .(ّ)با٣بطبة لبِب العباس إليهم ، مث شرع يف التفكّب بعد ذلك يف كيفية االبتداء

مث عقد صبلح الدين ٦بلس شورل الستشارة األمراء يف كيفية االبتداء با٣بطبة العباسية ، 
فمنهم مىن أقدـ على ا٤بساعدة ، كأشار ُّا ، كمنهم مىن خاؼ ذلك ، إال أنٌو مل ٲبكنو رٞبو اهلل إال 

 . امتثاؿ أمر نور الدين
ا٣بطيبى با١بامع بقطع ا٣بطبة للعاضد قائبلن  -صبلح الدين كالد -فأمر ٪بمي الدين رٞبو اهلل 

، فلما صعد ا٤بنرب كخطب ككصل إىل ذكر العاضد " إٍف ذىكىٍرتى ىذا ا٤بقيمى بالقصر ضربتي عنقك: "لو
مل يذكر أحدان ، لكنو دعا لؤلئمة ا٤بهديْب ، كللسلطاف ا٤بلك الناصر ، كنزؿ ، فقيل لو يف ذلك 

ا٤بستضيء كال نعوتو ، كال تقٌرر معي يف ذلك شيء قبل ا١بمعة ، كيف  ما علمتي اسم: " فقاؿ
ا١بمعة الثانية أفعل إف شاء اهلل ما ٯبب فعلو يف ٙبرير االسم كاأللقاب على جارم العادة يف مثل 

 .(ْ)"ذلك
ككاف قد دخل إىل مصر إنساف أعجمي ييعرؼ باألمّب العامًل  ، فلٌما رأل ما ىم فيو من 

فلما كاف يـو ا١بمعة صعد ا٤بنرب قبل ا٣بطيب كدعا للمستضيء بأمر . أنا أبتدئ ُّا  :اإلحجاـ قاؿ
                                                

  ُّٕ/ ِ–كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية(ُ)
 ُْٓ -ُْْ –القائد كعصره  -صبلح الدين (ِ)
 ُْٖ -ا٤بصدر السابق (ّ)
 ُٗٗ-َُٗ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ْ)
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اهلل ، فلم ينكر أحد ذلك عليو ، فلٌما كاف ا١بمعة الثانية أمر صبلح الدين ا٣بطباء ٗبصر كالقاىرة 
 .(ُ)بقطع خطبة العاضد ، كإقامة ا٣بطبة للمستضيء بأمر اهلل ، ففعلوا ذلك

 
 األولوياتمراعاة : ثانياً 

األكلويات ىي األمور الذم يستحق أف ييبدأ ُّا أكالن قبل غّبىا ، فهي الفهم الدقيق كاإلدراؾ 
لَبتيب األمور ، كتقدَل ما حقو التقدَل ، كتأخّب ما حقو التأخّب ، ٗبا يتناسب مع طبيعة ا٤بوضوع ، 

  .(ِ)كفقو األكلويات ٜبرة للموازنات الدعوية
ىػ استقٌرت ٕٔٓكمن األمثلة على ىذا األسلوب ا٢بكيم يف العهد األيويب أنو يف سنة 

بعد أف كٌقع الصلح كا٥بدنة بْب األحواؿ يف ببلد الشاـ ، فعاد صبلح الدين إىل مصر لتفٌقد أحوا٥با ، 
،  اىدة أعدائوكفٌكر با٢بج يف تلك السنة ، كاستخار اهلل يف أدائو ، مث يعود إىل ٦با٤بسلمْب كالفرنج ، 

فأشاع رٞبو اهلل أف طريق ا٢بج قد فيتح من الشاـ ، ككقع لو عـز ا٢بج يف ذلك اَّلس ، كصمٌم على 
 .إبراء الذٌمة منو

ىذه الببلد إذا : )فقيل لو ، ييرٌتب األمور ألداء ىذا الركن العظيم  –رٞبو اهلل  -كشرع 
الٍب يف الثغور ًحفظيها من أىم األمور ، كال سافرتى تركتها على ما ُّا من الشعث ، كىذه ا٤بعاقل 

، فمازاؿ بو ا١بماعة حٌب حٌلوا عزمو ( تغٌَب بعقد ا٥بدنة فإف القـو على ترٌقب ا٤بػيكنة ، كالغدر دأُّم
كىكذا كاف السلطاف قاب قوسْب أك أدٌل من أداء فريضة ا٢بج ىذا العاـ لوال أف  .(ّ)على ا٢بج

الشريعة ، أثنوه عن عزمو بسبب ظركؼ ا٢بصار كا٢برب كحالة  مستشاريو ، كىم طائفة من علماء
التعبئة الٍب كانت الدكلة اإلسبلمية ٛبر ُّا ، كبٌينوا لو أف ا١بهاد أىم من ا٢بج ، يف تلك الظركؼ ، 

 .(ْ)مل يتمٌكن من ذلك بسبب التطٌورات يف ببلد األرمن على حدكد ببلده الشمالية كُّذا
ىو ا١بهاد كٞباية ببلد ا٤بسلمْب من العدك ، فبدأ  في تلك الظروف فقٌدر رٞبو اهلل أف األىم

 . باألىم كىو ا١بهاد ، قبل ا٤بهم كىو أداء فريضة ا٢بج

                                                

 ُٗٗ-َُٗ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  (ُ)
 َّ –معاذ البيانوٍل / د –فقو ا٤بوازنات الدعوية  (ِ)
 ّّٗ - ِّٗ/ْ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية : انظر (ّ)
 ُّٗ -القائد كعصره  -صبلح الدين (ْ)
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كحادثة أخرل تؤٌكد اىتماـ الدعاة بأسلوب مراعاة األكلويات كفقههم لو ، فقد قٌرر تقي 
، كالسيطرة عليو ، كإقامة ملك التوٌجو إىل ا٤بغرب  -أبرز رجاؿ الدكلة كقائد العسكر -الدين عمر

لىعمرم إف فتح ا٤بغرب مهم ، لكن فتح بيت ا٤بقدس أىم، : "فيو، فأرسل إليو صبلح الدين قائبلن لو
كالفائدة منو أمٌت ، كا٤بصلحة منو أخٌص كأعٌم ، كإذا فتحنا القدس كالساحل طىوىٍينا إىل تلك ا٤بمالك 

 .(ُ)"ا٤براحل
 

 :مراعاة اختالف الظروف:ثالثاً 
ينبغي للداعية أف يكوف حكيمان متوازنان ، يستطيع استخداـ األسلوب ا٤بناسب يف الوقت 
ا٤بناسب ، فيختار أسلوب دعوتو حسب الظركؼ ا٤بواجهة لو ، كذلك ليكوف لدعوتو كقعه أقول يف 

من  نفس ا٤بدعو ، كليكوف ٥با أثر أعمق يف قلبو ، فتؤدم ٗبشيئة اهلل إىل ا٥بدؼ الذم ينشده الداعية
 .دعوتو

أنو ٤بٌا مرض ريتشارد يف يافا ، : ك٥بذا النوع من ا٢بكمة أمثلة يف العصر األيويب ، من ذلك
. رأل السلطاف صبلح الدين ٦باملتىو ، فأرسل مىن يسأؿ عن صٌحتو كيقٌدـ لو الدكاء كالفاكهة كالثلج 

اؽ ، فانعقد الصلح النهائي كلقد استفاد ا٤بسلموف من ىذه اللفتة اإلنسانية ، فقد مٌهدت طريق الوف
دان سيطرة الصليبْب على ا٤بنطقة الساحلية من صور إىل يافا ، كُّذا كصل صبلح الدين إىل (ِ)٧بدٍّ

 .نتيجة ميٍرضية ٢بكمتو ، كأصاب عندما اختار أسلوبان مناسبان ٤بواجهة ذلك الظرؼ
سيما يف التعامل كال-كمن أكلئك الدعاة ا٢بكماء العز بن عبد السبلـ ، فقد كانت حكمتو

من ا٤بزايا الكثّبة الٍب ٛبٌيز ُّا رٞبو اهلل ، فساعدتو على ا٤بضٌي يف طريق الدعوة ، ككٌللتها  -مع ا٢بٌكاـ
كما يظٌن –بالنجاح كالتوفيق ، فالعز بن عبد السبلـ مل يكن ضٌد ا٢بٌكاـ أك ىو ٦بٌرد معارض 

الصاٌف ، كاقفان معو ، ٯبمع لو ا١بموع،  بل كاف مع ا٢بق حيث سار ، فكاف مؤٌيدان للحاكم -بعضهم
 . (ّ)كعندما ا٫برؼ ا٢باكم قاكمو كناصحو ككاجهو با٢بق الواجب االمتثاؿ

                                                

  ِٕٓ – ِٔٓ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  (ُ)
 ِِْ -الدين األيويب قاىر العدكاف الصلييب  صبلح  (ِ)
 ُُّ -العز بن عبد السبلـ : انظر (ّ)
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ركم  :ك٩با يؤٌكد أٮبية مراعاة اختبلؼ الظركؼ مقولة العز بن عبد السبلـ يف ا٢بادثة التالية
ذىب إىل ابن عبد السبلـ ا" :اؿ ألكرب أصحابوقمرض مرضة ا٤بوت أف موسى بن ا٤بلك العادؿ ٤با 

، كتدعو لو ،  كيسألك أف تعوده، ٧ببك موسى ابن ا٤بلك العادؿ أيب بكر يسلم عليك  :كقل لو
نعم إف ىذه العيادة " :فلما كصل الرسوؿ إليو ُّذه الرسالة قاؿ، " عند اهلل كتوصيو ٗبا ينتفع بو غدان 

 رٌ فسي ، م عليوكسلٌ ، و إليو فتوجٌ ، "أفضل العبادات ٤با فيها من النفع ا٤بتعدم إف شاء اهلل تعاىل ًمنلى 
كأكصِب  ، كادع اهلل يل ، يا عز الدين اجعلِب يف حلٌ " :ل يده كقاؿكقبٌ ،  عظيمان  برؤيتو سركران 
،  عند أحد مظلمة كأبيت كليس يل، حالل ا٣بلق أما ٧باللتك فإٍل كل ليلة أي " :فقاؿ لو،  "كانصحِب

: )بقولو تعاىل عمبلن ، كال يكوف على الناس ، كأرل أف يكوف أجرم على اهلل         

                          )(ُ)   ، كأف يكوف أجرم
كأما دعائي للسلطاف فإٍل أدعو لو يف كثّب من األحياف ، ، على اهلل كال يكوف على خلقو أحب إيل 

ض بو كجهو عنده بيٌ ر السلطاف فيما يي كاهلل تعاىل يبصٌ ًلمىا يف صبلحو من صبلح ا٤بسلمْب كاإلسبلـ ، 
 . (ِ)"قبولو كتقاضيو، كأما كصٌيٍب كنصيحٍب للسلطاف فقد كجبت كتعٌينت ل يـو يلقاه

كإجابة العز ىذه تعطي الداعية درسان كافيان يف أٮبية ا٢بكمة يف مراعاة اختبلؼ الظركؼ ، 
فالعز راعى الوضع الذم كاف فيو ا٤بلك موسى ، كاستخدـ حكمتو يف بٌث ما أراده من توجيهات 

 .ره ، كسداد رأيوكأفكار ، بطريقة لًبقة تنٌم عن سعة إدراؾ ىذا العامل ا١بليل ، كبيعد نظ
 

 استخدام المنهج المناسب: رابعاً 
ذكاء الداعية كفطنتو يف اختيار منهج مناسب لدعوتو من األمور ا٢بكيمة الٍب تساعد على 

فالداعية الناجح يستطيع تبليغ . ٪باح الدعوة ، كتييٌسر للداعية جِب ٜبارىا يانعة طيبة بإذف اهلل 
، فهو ذكي ميتوازف يبتكر ما يلزمو من أساليب دعوية ، دعوتو للمدعو يف أم ظرؼ من الظركؼ 

كيستخدـ مع كل مدعو ما يناسبو ، ٕبكمة كحسن تقدير لؤلمور ، قدكتو يف ذلك رسوؿ اهلل صلى 
 .اهلل عليو كسلم كالسلف الصاٌف 

                                                

 الشورل  - َْآية  (ُ)
 َِْ/  ٖ –طبقات الشافعية الكربل  (ِ)
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إف فطنة الداعية ٘بعلو ٱبتار ا٤بنهج ا٤بناسب للموقف الذم ىو فيو ، كذلك أدعى إىل ٪باحو 
كمن ىنا فإف ا٤بركنة كابتكار ما يناسب ا٤بواقف ، كاستخداـ ما يناسب . تو كقطفو ٜباران يانعة يف دعو 

 . ا٤بدعو ٕبكمة كحسن تقدير لؤلمور ، كٌل ذلك مطلوب من الداعية ا٢بريص على ٪باح دعوتو
 فػىٌبن  إف :قاؿ أيمىامىةى  أيب كلنتأمل يف ىذا ا٤بوقف الَببوم الذم يتعلم منو الدعاةي الكثّب ، فعن

 فػىزىجىريكهي  عليو اٍلقىٍوـي  فىأىقٍػبىلى  بًالزٌٍّلى  يل اٍئذىفٍ  اللَّوً  رىسيوؿى  يا فقاؿ  كسلم عليو اهلل صلى  النيب أتى شىابًّا
نىا أدنو فقاؿ مىوٍ  مىوٍ  كىقىاليوا ب وي  قاؿ فىجىلىسى  قاؿ قىرًيبان  منو فىدى  قاؿ فداءؾ اهلل جعلِب كاهلل الى  قاؿ أليمٍّكى  أىٙبًي
ب ونىوي  الناس كىالى   كىالى  قاؿ فداءؾ اهلل جعلِب اللَّوً  رىسيوؿى  يا كاهلل الى  قاؿ اًلبٍػنىًتكى  أىفػىتيًحب وي  قاؿ أليمَّهىاهًتًمٍ  ٰبًي

ب ونىوي  الناس ب ونىوي  الناس كىالى  قاؿ فداءؾ اهلل جعلِب كاهلل الى  قاؿ أليٍخًتكى  أىفػىتيًحب وي  قاؿ لًبػىنىاهًتًمٍ  ٰبًي  ألىخىوىاهًتًمٍ  ٰبًي
ب ونىوي  الناس كىالى  قاؿ فداءؾ اهلل جعلِب كاهلل الى  قاؿ لًعىمًَّتكى  أىفػىتيًحب وي  قاؿ  ٣ًبىالىًتكى  أىفػىتيًحب وي  قاؿ لًعىمَّاهًتًمٍ  ٰبًي
ب ونىوي  الناس كىالى  قاؿ فداءؾ اهلل جعلِب كاهلل الى  قاؿ  اٍغًفرٍ  للهما كقاؿ عليو يىدىهي  فػىوىضىعى  قاؿ ٣ًبىاالىهًتًمٍ  ٰبًي
 .(ُ) شيء إىل يػىٍلتىًفتي  اٍلفىٌبى  ذلك بػىٍعدي  يىكينٍ  فلم فػىٍرجىوي  كىحىصٍّنٍ  قػىٍلبىوي  كىطىهٍّرٍ  ذىنٍػبىوي 

فلو أف ىذا ا٤بوقف حصل مع داعية غّب بصّب ، لسىبَّ ىذا الشاب كطرده أك فضحو على 
الذم يسَب عوراهتم ، كيربز رؤكس األشهاد ، بينما اإلسبلـ يدعوؾ أف تقدـ للناس لباس التقول 

٧باسنهم ، كرسالة الداعية رسالة تربية يف ا٤بقاـ األكؿ ، كجوىر رسالة اإلسبلـ خلق كإحساف ، 
 .(ِ)ككسيلتها القدكة ا٢بسنة ، كأكؿ ميادينها النفس كالقلب

كُّذ استطاع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بذكائو كفطنتو أف ٰبقق ىدفو الذم خطط 
 .يو ، كاستفاد من حكمتو تلك أعظم فائدة للوصوؿ إل

كمثاؿ آخر نلمسو يف سّبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عندما كاف يصلي يف الكعبة يف 
جوؼ الليل ، كاألصناـ تطل عليو بعيوهنا ا١بامدة البغيضة ، فلم يرفع إليها يدان ، كمل ٰبرؾ ٫بوىا 

سبلـ بأصناـ قومو ٤با رآه أحد ، كلكن ماذا ستكوف ساكنان ، كلو أنو صنع ما صنع إبراىيم عليو ال
العاقبة؟ ستعود األصناـ ٤با كانت ، بل الٍب أحسن ٩با كانت ، كييعاجىل رسوؿ اهلل باألذل كما 
عوجل مىٍن سبقو ، كلكنو صلى اهلل عليو كسلم علم أفَّ سبيل العبلج شيء غّب ىذا ، إنٌو الصرب 

نصار ، كتعبئة القيول ، فلما أتى اهلل باليـو ا٤بوعود كاف صلى اهلل كاالستمرار على الدعوة ، ك٘بميع األ

                                                

 .إسناده صحيح كرجالو ثقات: ، قاؿ الشيخ شعيب األرنؤكط ُُِِِ، برقم  ْٓٓ/ّٔركاه أٞبد يف مسنده ،  (ُ)
  ُِِ-ٝبعة أمْب عبد العزيز/ د -قواعد كأصوؿ: الدعوة (ِ)
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، " جاء ا٢بق كزىق الباطل إف الباطل كاف زىوقا: "عليو كسلم يشّب إىل الصنم بقضيب يف يده قائبلن 
فينكفئ على كجهو إىل حيث الرجعة ، كإنا لنعلم أف شباب الدعوة احملمدية األكلْب كانوا كثّبا ما 

لى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف يثوركا بأسلحتهم ، كأف يهٌبوا يف كجوه أعدائهم ، يعرضوف ع
كلكنو صلى اهلل عليو كسلم كاف يسٌكن ثورهتم ، كيطلب إليهم أف ينتظركا ، كمل يعجل بعجلة ىؤالء 

لصبلة الشباب ، كمل ٱبٌف ٣بٌفتهم بل كاف يطلب إليهم أف يكٌفوا أيديهم اآلف ، كيكتفوا بإقامة ا
كإيتاء الزكاة حٌب تكتمل القيول ، كتنضج الثمرة ، كتطلع األقدار بأياـ اهلل ، ك٫بن نأمث إذا نصحنا 
الداعية أف ينهج بغّب ا٤بنهج الذم سٌنو اهلل لرسولو ، كالتزمو صلى اهلل عليو كسلم يف حكمة كأناة 

 .(ُ)كقوة
ٕبكمتهم كذكائهم يف استخداـ  كلقد ٤بع يف العهد األيويب عدد من ا٤بلوؾ الذين اشتهركا

 .ا٤بنهج ا٤بناسب للظركؼ ا٤بواجهة ٥بم ، فانتفع ا٤بسلموف بذلك ، كاستفادكا كثّبان 
، فقد استطاع  صالح الدينفمن ا٤بلوؾ األيوبيْب الذين عيرفوا بالذكاء كالسياسة ا٢بكيمة 

أخرل ، كبالعمل العسكرم يف بعض رٞبو اهلل با٤ببلينة كا٤بسايرة أحيانان ، كبالتهديد كالَبىيب أحيانان 
األكقات ، من ٙبقيق كحدة مصر كببلد الشاـ كالقسم األكرب من ببلد شرؽ الفرات ، ٙبت سياستو 

 .(ِ)كقيادتو ، كإلزاـ بقية القول حٌب حدكد ببلد العجم با٤بشاركة يف ا١بهاد ضٌد الصليبيْب
، كيدؿ على  الملك المعّظمكمن ا٤بلوؾ الذين عيرفوا با٢بكمة كاستخداـ ا٤بنهج ا٤بناسب 

ذلك كيؤٌكده حادثتاف ٧بكٌيتاف عنو ، إحداٮبا ما ركم أنو كاف بالغور سارؽ يقطع الطريق ، كمعو مئة 
عظم ، فارس ، فلما قيبض عليو طلب من ا٤بلك ا٤بعٌظم أال يشنقو كذلك ليجاىد الكفار ، فوافق ا٤ب

 .(ّ)كجاىد ذلك السارؽ جهادان عظيمان حٌب استيشهد
كنت كاليان : "، فقاؿ( قرية قرب دمشق)أما ا٢بادثة الثانية فقد حكاىا كايل خوالف 

بالشوبك، ككاف ُّا راىب متفٌرده ببعض ا١بباؿ ، فجاءٍل كتاب من ا٤بلك ا٤بعظم بنفيو فنفيتو ، فغاب 
إىل مكانو كتوٌص بو ، فبحثت عن القصة فإذا بو قد بعثو يكشف مٌدة ، مث جاء كتاب منو أف أًعده 

أخبار عدٌكه ، كنفاه لئبل يػيٌتهم
(ْ). 

                                                

 ُّٔ - ٝبعة أمْب عبد العزيز/ د -قواعد كأصوؿ: الدعوة (ُ)
 َِّ -القائد كعصره  -صبلح الدين (ِ)
 ِِٖ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  (ّ)
 َِٖ -  ا٤بصدر السابق (ْ)
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كاف مهيبان ، : "، فقد مدحو سبط ابن ا١بوزم فقاؿ عنو الملك الظاىركمن أكلئك ا٤بلوؾ 
لقد  ، ك (ُ)"طسائسان ، فطنان ، دكلتو معمورة بالعلماء ، ككاف يزكر الصا٢بْب كيتفقدىم ، كلو ذكاء مفر 

، كمن دىائو كحكمتو أنو كاف يصادؽ ملوؾ  عقل كغور كدىاء كفكر صائبرٞبو اهلل لو  كاف
األطراؼ ، كيباطنهم ، كيوٮبهم أنو لواله لقصدىم عمو العادؿ ، كيوىم عمو أنو لواله لتحامل عليو 

 .(ِ) ملوؾ األطراؼ ، كلشٌقوا عصا الطاعة
 

يض من الشواىد على استخداـ الدعاة األيوبيْب كبعد فإف األمثلة السابقة غيض من ف
ألسلوب ا٢بكمة ، كما ذكرتيو كاف على سبيل التمثيل ال ا٢بصر ٤بواقف لدعاة حكماء كاف ٢بكمتهم 
أثر بليغ يف ٦باؿ الدعوة ، كىذا حرٌم بدعاة كٌل زماف أف يقتفوا أثرىم ، كيتصرٌفوا مع ا٤بدعويْب 

 .غاير من حيث ال يشعركفٕبكمة لئبل يؤثٌركا فيهم على ٫بو م
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 ِٖٗ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ُ)
 ِٕٗ/  ُِ – ا٤بصدر السابق (ِ)
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 أسلوب التربية والتعليم : المطلب الرابع
 

أسلوب الَببية كالتعليم من األساليب ا٤بهمة يف ٦باؿ الدعوة ، فتعليم ا٤بدعو كتربيتو ٮبا 
يف ا٣بطوة التالية الٍب ينبغي للداعية البدء ُّا مع مىن قىًبلى الدعوة ، كاستجاب للتوجيهات ، كقدكتنا 

ذلك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، فقد حرص عليو الصبلة كالسبلـ على تعليم أصحابو ، 
 .كتربيتهم الَببية القوٲبة بغرس تعاليم اإلسبلـ كأخبلقو كتوجيهاتو

كيف العصر األيويب استخدـ الدعاة ىذا األسلوب القوَل ، فحرصوا على تعليم الناس تعاليم 
م على أخبلقو كآدابو ، كذلك ليبلمس شغاؼ قلوُّم ، كليكوف منهجان الدين اإلسبلمي ، كتربيته

 .يهديهم ، كييسعدىم يف دنياىم كآخرهتم
 :كيف ىذا ا٤ببحث سأٙبٌدث عن أسلوب التعليم كالَببية من خبلؿ الفقرات التالية

 أٮبية أسلوب التعليم كالَببية -ُ

 جهود الدكلة األيوبية لدعم مسّب العلم كالَببية -ِ

 الدعاة ا٤بعلٍّمْب ٭باذج من -ّ

 العناية بتعليم األطفاؿ كتدريسهم -ْ

 االىتماـ بالَبفيو -ٓ
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 أىمية أسلوب التعليم والتربية: أوالً 
أسلوب التعليم كالَببية من األساليب ا٥بامة الٍب ال غُب للداعية عنها ، ألف الدعوة بدكف     

التعليم كالَببية تبقى كلمات مثالية توجيهية ، لن يستفيد ا٤بدعو منها إال بتطبيقها يف كاقع حياتو 
قة الصحيحة ا٤بشركعة، العمليو ، كىذا ىو دكر الداعية ، كالذم يكمن يف تعليم ا٤بدعو كتربيتو بالطري

.كبذلك ٯبتمع عنده كٌل من العلم كالعمل

  

 : )كقد دعا اهلل عباده للعلم كحثهم على طلبو ، فقاؿ جل كعز        

                              

     )(ُ).

  

: )كلقد رفع اهلل مكانة أىل العلم على غّبىم ، فقاؿ تعاىل           

         ) (ِ).

  

معُب اآلية أنو يرفع اهلل الذين آمنوا على من مل يؤمنوا درجات ، كيرفع : )قاؿ اإلماـ الشوكاٍل       
الذين أكتوا العلم على الذين آمنوا درجات ، فمن ٝبع بْب اإلٲباف كالعلم رفعو اهلل بإٲبانو درجات ، 

 .(ّ) (مث رفعو بعلمو درجات
مثل ما بعثِب اهلل بو : )لم فضل من عًلم كعٌلم فقاؿكلقد بػىْبَّ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كس

الكثّب أصاب أرضان ، فكاف منها نقية ، قبلت ا٤باء ، فأنبتت الكؤل  الغيث كمثلمن ا٥بدل كالعلم ، 
كالعشب الكثّب ، ككانت منها أجادب ، أمسكت ا٤باء ، فنفع اهلل ُّا الناس ، فشربوا كسقوا كزرعوا، 
كأصابت منها طائفة أخرل ، إ٭با ىي قيعاف ال ٛبسك ماء ، كال تنبت كؤل ، فذلك مثل من فىًقو يف 

كنفعو ما بعثِب اهلل بو فعلم كعلم ، كمثل من مل يرفع بذلك رأسا، كمل يقبل ىدم اهلل الذم دين اهلل ، 
 .(ْ) (أرسلت بو

                                                

 سورة التوبة  - ُِِآية  (ُ)
 سورة اَّادلة  -ُُجزء من آية  (ِ)
 ُٖٗ/  ٓ –فتح القدير  (ّ)
 ٕٗ، برقم  ِْ/ُفضل من علم كعٌلم ، : العلم ، باب: ركاه البخارم يف كتاب (ْ)
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كحث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على طلب العلم ، كبٌْب األجر كالثواب الذم ٰبصل 
طرؽ ا١بنة ، من سلك طريقان يطلب فيو علما ، سلك اهلل بو طريقان من : )عليو طالب العلم ، فقاؿ

كإف ا٤ببلئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ، كإف العامل ليستغفر لو من يف السموات كمن يف 
األرض ، كا٢بيتاف يف جوؼ ا٤باء ، كإف فضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 

كال درٮبان ، ككرثوا العلم فمن أخذه  الكواكب ، كإف العلماء كرثة األنبياء ، كإف األنبياء مل يورثوا ديناران 
 .(ُ) (أخذ ٕب  كافر

كلقد كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم ٰبرص على تعليم الناس ، كتفقيههم يف أمور دينهم ،   
.كيبعث ا٤بعلمْب من صحابتو إىل الناس ليعٌلموىم كيفٌقهوىم

  

عٌلمنا سينن ا٥بدل ، كإف من  كسلمصلى اهلل عليو  إف رسوؿ اهلل: )عبد اهلل قاؿفقد ركم عن       
 .(ِ) (سنن ا٥بدل الصبلة يف ا٤بسجد الذم يؤذَّف فيو

كٰبىًٍرصي عليو الصبلة كالسبلـ على اإلتقاف كاإلخبلص يف التعليم ، فيينٌبو بذلك الدعاة إىل أٮبية   
  كسلم عليو اهلل صلى  اللَّوً  رسوؿ كاف قاؿ عنهما اهلل عىبَّاسو رضي بن ىذا األمر ، فقد ركم عن

.(ّ) (اٍلقيٍرآفً  من الس ورىةى  يػيعىلٍّمينىا كما التَّشىه دى  يػيعىلٍّمينىا

  

 يػيعىلٍّمينىا  كسلم عليو اهلل صلى  اللَّوً  رسوؿ كاف) :قاؿ عنهما اهلل كعن جابر بن عبد اهلل رضي      
   .(ْ)(اٍلقيٍرآفً  من الس ورىةى  يػيعىلٍّمينىا كما اأٍليميورً  يف ااًلٍسًتخىارىةى 
كلقد كاف للنساء نصيب من تعليم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، فقد ركم أنو جاءت        

 من لنا فىاٍجعىلٍ  ًٕبىًديًثكى  الرٍّجىاؿي  ذىىىبى  اللَّوً  رىسيوؿى  يا: امرأة إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقالت 
ا يػىٍوـً  يف اٍجتىًمٍعنى  فقاؿ اهلل عىلَّمىكى  ٩بَّا نىاتػيعىلٍّمي  فيو نىٍأتًيكى  يػىٍومنا نػىٍفًسكى  ا كىذى ا مىكىافً  يف كىكىذى ا كىذى  كىكىذى
 اٍمرىأىةه  ًمٍنكينَّ  ما: )قاؿ مثيَّ  اهلل عىلَّمىوي  ٩بَّا فػىعىلَّمىهينَّ   كسلم عليو اهلل صلى  اللَّوً  رسوؿ فىأىتىاىينَّ  فىاٍجتىمىٍعنى 

                                                

  َٕ، برقم ُّٖ/ُ -صححو األلباٍل يف صحيح الَبغيب كالَبىيب، ِِّ، برقم   ُٖ/ُ ماجو ابن سنن(ُ)
 ُّْٕ،    برقم ُِٖ/ٓصبلة ا١بماعة من سنن ا٥بدل ، : ا٤بساجد كمواضع الصبلة ، باب: ركاه مسلم يف كتاب (ِ)
  ّٖٓ، برقم  ٗٗ/ْ،  ةالتشهد يف الصبل :باب ، الصبلة :كتابيف   مسلمركاه  (ّ)
 َُُٗ، برقم  ُّٗ/ُ،  مىثٍػُبى  مىثػٍُبى  التَّطىو عً  يف جاء ما :بىابالتهجد ، : يف كتاب البخارم صحيح (ْ)
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ـي  يٍػهىا بْب تػيقىدٍّ ثىةن  كىلىًدىىا من يىدى  اللَّوً  رىسيوؿى  يا ًمنػٍهينَّ  اٍمرىأىةه  فقالت ،( النَّارً  من ًحجىابنا ٥با كاف إال ثىبلى
 .(ُ) (كىاثٍػنػىٍْبً  كىاثٍػنػىٍْبً  كىاثٍػنػىٍْبً  قاؿ مثيَّ  مىرَّتػىٍْبً  فىأىعىادىتٍػهىا قاؿ اثٍػنػىٍْبً 
كقد بعث رسوؿ اهلل دعاة من صحابتو إىل الناس لييعلٍّموىم تعاليم كتوجيهات الدين    

أكؿي مىٍن قدـ علينا من أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم : )قاؿ الرباء بن عازبفعن اإلسبلمي، 
.(ِ)(مصعب بن عمّب كابن أـ مكتـو ، ككانوا يػيٍقرئوف الناس

  

 ابٍػعىثٍ  فػىقىاليوا  كسلم عليو اهلل صلى  اللَّوً  رسوؿ على قىًدميوا يىمىنً الٍ  أىٍىلى  أىفَّ  أىنىسو  كركم عن
ـى  الس نَّةى  يػيعىلٍٍّمنىا رىجيبلن  مىعىنىا ٍسبلى  .(ّ) (اأٍليمَّةً  ىذه أىًمْبي  ىذا فقاؿ عيبػىٍيدىةى  أيب بًيىدً  فىأىخىذى  قاؿ كىاإٍلً

 كقىًبل ، االستجابة حصلت فإذا: "يقوؿ الدكتور عبد الكرَل زيداف مبٌينان أٮبية ىذا األسلوب    
 لو يكفل ٗبا يتعٌهده أف الداعي على كجب ، لئلسبلـ صدره كشرح ، اهلل كىداه ، اهلل إىل الدعوة ا٤بدعو
 كمعانيو اإلسبلـ معامل بتعليمو ككذل ، عليو كييثٌبتو ، الدين ٗبعامل كييبٌصره ، القدَل الداء ضد ا٤بناعة
 ًعداد من كصاركا اإلسبلـ قىًبلوا أهنم ٗبجرد كشأهنم ا٤بستجٌدين يَبؾ أف للداعي ٯبوز فبل ، كأفكاره
 إىل ييعٌرضهم ٩با ، بأنواعو الشرؾ :القدَل دائهم من قليلة أك كثّبة بقايا فيهم تبقى فقد ، ا٤بسلمْب

 .(ْ)"مهتدكف أهنم كٰبسبوف ، ىدل غّب على السّب أك ، اإلسبلـ عن كالرجوع االنتكاس

  

 كال ، اهلل ٕبدكد كيعرٌفوىم ، اإلسبلـ أحكاـ الناس يػيعىلٍّموا أف اهلل إىل الدعاة فعلى" :أيضان  كقاؿ         
 كمكاف، زماف لكل صاٌف اإلسبلـ كأف ، ا٢بقة الكلمات بعض كترديد ، الطيبة بالعاطفة منهم يكتفوا

 .(ٓ)"ا٤بستطاع القدرب اإلسبلـ تفصيل معرفة من بد ال بل ، تكفي ال العمومات ىذه فإف
كيف العصر األيويب استخدـ الدعاة أسلوب التعليم كالَببية ، ك٤بع كثّب من الدعاة ا٢بريصْب 
على نشر تعاليم اإلسبلـ السمحة ، كتعليمها للناس ، كتربيتهم ُّا ، ٩با أدَّل إىل صّبكرًة الدٍّين 

 .ُّديو كأخبلقو اإلسبلمي منهجان يسّب عليو الناس يف شؤكف حياهتم ، كيهتدكف
 

                                                

 ٩بَّا كىالنٍّسىاءً  الرٍّجىاؿً  من أيمَّتىوي   كسلم عليو اهلل صلى  النيب تػىٍعًليمً  :بىاب ، االعتصاـ بالكتاب كالسنة :كتابيف   البخارم ركاه (ُ)
ًٍثيلو  كال ًبرىٍأمو  ليس اهلل عىلَّمىوي     َٖٖٔ، برقم  ِٔٔٔ/ٔ،  ٛبى
 َُّٕ، برقم  ُِْٖ/ّمقدـ النيب صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو ، : األنصار ، بابمناقب : ركاه البخارم يف كتاب (ِ)
ةى  أيب فىضىاًئلً  بىاب ، فضائل الصحابة :كتابيف   مسلم ركاه (ّ)  َِٔٔ،برقم َُٔ/ُٓ، عنو تػىعىاىلى  اهلل رضي ا١بٍىرَّاحً  بن عيبػىٍيدى
 ِْْ -أصوؿ الدعوة  (ْ)
 ّْْ - ا٤بصدر السابق (ٓ)
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 جهود الدولة األيوبية لدعم مسيرة التعليم والتربية: ثانياً 
اىتمت الدكلة األيوبية بنشر العلم بْب الناس ، كتعليمهم الدين اإلسبلمي ، فعمدت إىل بناء       

ككاف ىدؼ الدكلة األساس . ا٤بدارس ، كدكر القرآف ، كدكر ا٢بديث ، كاستقدمت مشاىّب العلماء
 .(ُ)لتعليم ىو إعادة صياغة ا١بماىّب اإلسبلمية ٗبا يٌتفق كأىداؼ اإلسبلـ كا٢باجات القائمةمن ا

 :كانقسمت دكر التعليم ككسائلو إىل قسمْب يف ىذا العصر        
ا٤بدارس كدكر القرآف كا٢بديث ، كىدفها إخراج جيل جديد من الناشئة الذين تصفو  -ُ

 .الٍب ٯبب أف ٰبتٌلها ا٤بسلم عقيدهتم ، كتعلو مقدرهتم إىل ا٤برتبة

مراكز تعليمية رٌكزت على بثٍّ الركح  –إىل جانب العبادة–ا٤بساجد ، فقد كانت  -ِ
اإلسبلمية من جديد ، كالَبكيز على ٘بفيف التعاليم ، كا٤بذاىب اإل٠باعيلية كالفلسفية 

 .( )يةالٍب تركت آثاران عميقة يف عقائد السكاف كعاداهتم كمواقفهم السياسية كالعسكر 

كقد بذؿ مؤسس الدكلة األيوبية صبلح الدين جهودان عظيمة لدعم التعليم ، منها قيامو        
بتعمّب ا٤بدارس ، فهو رٞبو اهلل ٤بٌا ملك الديار ا٤بصرية مل يكن ُّا شيء من ا٤بدارس السينػٍّيَّة ، فعمَّر 

حىوَّؿ األزىر إىل جامعةو سينيَّة ، ، كما (ّ)مدارس للحنفية ، كمدارس للشافعية ، كأخرل للمالكية
كنشر دكر القرآف كا٢بديث يف ٝبيع أرجاء دكلتو، كرٌتب يف ىذه ا٤بؤسسات ا٤بدٌرسْب كالطلبة ، 

 . (ْ)كأجرل للجميع ركاتب شهرية ، كأكقف عليها األكقاؼ الكثّبة للصرؼ عليها
بن ا٤بلك الكامل،  أيوب٪بم الدين كمن ا٤بلوؾ الذين اىتموا بأسلوب التعليم كشٌجعوا عليو 

 .(ٓ)أمر بتدريس الفقو على ا٤بذاىب األربعةفقد 
 
 
 

                                                

 ِٕٓ -ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس  (ُ)
 ِٖٓ،  ِٕٓ -ا٤بصدر السابق (ِ)
  ْٓ/  ٔ - ملوؾ مصر كالقاىرة  النجـو الزاىرة يف(ّ)
 ُِٗ -ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس  (ْ)
 ِِ -العز بن عبد السبلـ  (ٓ)
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 نماذج من الدعاة الُمَعلِّمين: ثالثاً 
ظهر يف العصر األيويب عدد من الدعاة ا٤بخلصْب الذين حرصوا على نشر العلم، كتعليم 

 :الناس يف ا٤بدارس كا٤بساجد ، كمن  أكلئك الدعاة
با٤بدرسة الصبلحية ببيت ا٤بقدس ، مث دٌرس بالركاحية كاألشرفية كالشامية ابن الصبلح ، كقد دٌرس -

 .(ُ)الصغرل
مشس الدين بن كماؿ ا٤بقدسي ا٢بنبلي ، كقد كىيلى مشيخة األشرفية الٍب با١ببل ، كدٌرس -

 .(ِ)بالضيائية
٤با كصل شهاب الدين الطوسي ، كىو أكرب أئمة الشافعية كرئيسها ، كإليو فتياىا كتدريسها ، ك -

مصر كاف تقي الدين عمر متولٌيها ، فأعجبو ٠بت الطوسي ، فواله مدرستو ٗبصر ، كىي ا٤بعركفة 
 .(ّ)ٗبنازؿ العز

أبو ا٤بعايل مسعود بن ٧بمد النيسابورم ، الفقيو الشافعي ، دٌرس با٤بدرسة النظامية بنيسابور نيابة -
ية ، مث بالزاكية الغربية من جامع دمشق ، مث عن ا١بويِب ، مث قىًدـ دمشق ، كدٌرس با٤بدرسة اَّاىد

خرج إىل حلب ، كتوىل التدريس يف مدرستْب فيها ، مث رجع إىل دمشق ، كدٌرس بالزاكية الغرية، 
 .(ْ)كحٌدث ، كتفٌرد برئاسة أصحاب الشافعي

شرؼ الدين بن عصركف ، كقد أنشأ مدرسة بدمشق قبالة داره ، كديفن فيها ٤با تويف، ككاف شيخ -
 .(ٓ)ا٤بذىب

موفق الدين عبد اهلل بن قدامة ، كاف علىمان من أعبلـ الفقو ا٢بنبلي ، ٰبرص الكٌل على التفقو على -
 .(ٔ)يديو ، كعلى دراسة كيتبو

أبو طاىر السلفي ، كاف حاف  اإلسكندرية ، كىفىد عليو أىل العلم يأخذكف عنو ، كىو أستاذ -
 .(ُ)صبلح الدين

                                                

 َُْ/  ِّ –سّب أعبلـ النببلء  (ُ)
 َٓ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ِ)
 ْٖٔ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية    (ّ)
 ُٔٗ،  ُٓٗ/  ٓ –كفيات األعياف  (ْ)
 َُٗ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية    (ٓ)
 ِٖٕ -ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس  (ٔ)
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العماد ا٤بقدسي ، أخو ا٢باف  عبد الغِب ، كاف ٯبلس يف جامع دمشق من ابراىيم بن عبد الواحد -
الفجر إىل العشاء ، ييقرئ الناس العلم ، فإذا مل يٌتفق لو مىن يشتغل عليو اشتغل بالصبلة ، أقاـ 

بدمشق ييعٌلم الفقراء كييطعمهم
(ِ). 

ا٢باف  عبد الغِب   كلقد كاف ألكلئك العلماء ثأثّب كبّب يف ا٤بدعوين ، من ذلك ما ركم أف
كاف يقرأ ا٢بديث يـو ا١بمعة ٔبامع دمشق كليلة ا٣بميس ، فيجتمع لو ا٣بلق ، ككاف يقرأ كيبكي، 

كيبكي الناس كثّبان ، حٌب إف مىن حضره مرٌة ال يكاد يَبكو ، ككاف جامعان للعلم كالعمل
(ّ). 

عدـ أخذ أجرو على كلًعظم أجر العلماء ، كرًفعة قدرىم عند اهلل حرص الكثّب منهم على 
كمن أبرز أكلئك العلماء اإلماـ كماؿ الدين . تعليمهم ، كما ذلك إال احتسابان لؤلجر عند اهلل تعاىل 

أبو الربكات األنبارم النحوم ، فقد ركم أف بابو كاف مفتوحان لطاليب العلم ، يػيعىلٍّمهم لوجو اهلل 
 .(ْ)تعاىل، ككاف ال يقبل من أحدو شيئان 

تبْبٍّ اىتماـ العلماء ٔبمع الكتب ُّدؼ االستفادة منها ، كتعليمها العامة كنشر كٜبٌة ركاية 
مافيها من معلومات مفيدة ، كاحَباـ الناس ألكلئك العلماء كعدـ االعَباض على تصرفاهتم مهما  

 :كاف ا٤بوقف
-فقد ركم أف صبلح الدين عندما دخل مدينة حلب أًذف لتاج الدين ٧بمد ا٤بسعودم      

بأف يقـو بفحص كتب إحدل ا٤بكتبات ، كأخذ ما يرغب من كتبها ،  –معلٍّم أحد أبنائو  كىو
بأف ا٤بسعودم قاـ باختيار عددو كبّبو من  –كا٠بو أبو الربكات ا٥بامشي  -كيركم أحد شهود العياف 
 .(ٔ)دكف أف يعَبض أحد (ٓ)الكتب ، حشاىا يف ًعٍدؿو 

                                                                                                                                                  

 َِٖ/  ٓ –٧بب الدين العمركم :ٙبقيق -ا٢باف  ابن عساكر  -تاريخ مدينة دمشق  (ُ)
 (ىػ َِٔ- َُٔ)كفيات  ُِٖ –تاريخ اإلسبلـ  (ِ)
 ّْْ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ّ)
 ََُ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية    (ْ)
 . ا١بيوالق كالًغرارة ، كعاء من ا٣بيش ك٫بوه ، يوضع فيو القمح ك٫بوه : الًعدؿ (ٓ)

 ْٓٔ -ا٤بعجم الوسيط  –مادة عىدىؿ ، غرر : انظر 
 ِّٓ -مكتبات ا٤بساجد  (ٔ)
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ا بو ، كمن أبرز األمثلة على الدعاة ا٤بتميٌزين يف كقد اعتُب أكلئك الدعاة بالتدريس كاىتمو 
يلىح كالنوادر كاألشعار يف 

ذلك العز بن عبد السبلـ ، فقد كاف رٞبو اهلل ميتفٌننان بالتدريس ، كإيراد ا٤ب
 .(ُ) "كاف مع شٌدتو فيو حيسن احملاضرة بالنوادر كاألشعار: "دركسو ، قاؿ عنو اليونيِب

و اهلل ، ركم أنو كاف لو أسلوب فريد يف التعليم ، كقد ذكر أحد كمثلو الشيخ ابن قدامة رٞب
 .(ِ)طبلبو أنو كاف ٰبب أف ٲبازحهم كيباسطهم يف القراءة 

كشاركت النساء الرجاؿ يف التعليم ، فهذه الشيخة بنت سعد ا٣بّب ، ا٤بسندة، أجاز ٥با خلق  
 .(ّ)كثّب ، كحٌدثت بدمشق كمصر ، كتزكجها ابن ٪بية

 
 العناية بتربية األطفال وتعليمهم: رابعاً 

األطفاؿ من الشرائح ا٤بهمة يف اَّتمع اإلسبلمي ، كحٌرم بالدعاة االىتماـ بتدريسهم ، 
كالعناية بَببيتهم ، إذ إهنم جيل ا٤بستقبل ا٤بنتظر ، فاالىتماـ بَببيتهم ، كتدريسهم ، كتنشئتهم على 

لوُّم ، كيزٌكدىم ٗبا يلزمهم من معارؼ كعلـو ، هنج اإلسبلـ القوَل يشحنهم ٗبا يقٌوم إٲباهنم كق
فيتهيأ ٥بم مستقبل زاىر بإذف اهلل تعاىل ، كيتقٌول ُّم اَّتمع اإلسبلمي ضد التحٌديات الٍب قد 

 .تواجههم 
كلؤللعاب كالَبكيح أٮبية خاصة يف حياة الطفل ؛ إذ يتعرؼ الطفل عن طريق ٥بوه بالعامل 

كالفرح ، كينٌمي عنده اإل٤باـ بكثّب من جوانب ا٢بياة ، كبذلك يكوف  احمليط بو ، ٩با ٲبنحو السعادة
كاللعب ضركرم . للعب كالَبكيح قيمة تربوية يف إذكاء مواىب الطفل ، كتنميتو على ٫بو طبيعي

لتنمية مهارات االكتشاؼ كىو كسيلة للتعرؼ على ما ٰبيط بو ، كيساعده على التكيف ، كباللعب 
  .(ْ)ان، كما أنو يربز مواىب الطفل كقدراتويتفاعل الطفل اجتماعي

بعد االنصراؼ  -لصيبلأم - كينبغي أف يؤذف لو: "كيؤكٍّد الغزايل أٮبية لىًعًب األطفاؿ فيقوؿ
منع  ، فإفٌ  يسَبيح إليو من تعب الكتب ٕبيث ال يتعب يف اللعب، من الكيٌتاب أف يلعب لعبان ٝبيبلن 

                                                

 َِّ/  ٓ -، شذرات الذىب يف أخبار مىن ذىب   ُّٔ/  ُ –حسن احملاضرة  (ُ)
 ٗ/  ٔ –، النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة    ٖ – النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  (ِ)
 ََُ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية    (ّ)
 ِِْ -سهاـ مهدم جبار –الطفل يف الشريعة اإلسبلمية كمنهج الَببية النبوية  (ْ)
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، كينٌغص عليو العيش حٌب  ، كييبطل ذكاءه ، ٲبيت قلبو دائمان التعلم ب كإرىاقو، الصيب من اللعب 
 .(ُ)" يطلب ا٢بيلة يف ا٣ببلص منو رأسان 

كلقد اىتٌم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بَببية األكالد ، كاإلحساف إليهم كالرٞبة ُّم ، 
بلـ ُّذه الشرٰبة ا٥بامة كالسنة النبوية تزخر بالعديد من األمثلة الٌدالة على عنايتو عليو الصبلة كالس

من اَّتمع ، كلعل ا٤بثاؿ اآليت يعطينا صورة كاضحة لذلك التعامل الرحيم مع األطفاؿ ، فقد ركم 
. ٢بًىاجىةو  يػىٍومان  فىأىٍرسىلىًِب . خيليقان  النَّاسً  أىٍحسىنً  ًمنٍ  الٌلوً  رىسيوؿي  كىافى : أىنىسه رضي اهلل عنو أنو قاؿ عن

يىافو  عىلىى أىميرَّ  حىٌبَّ  فىخىرىٍجتي .  الٌلوً  نىيب   ًبوً  أىمىرىٍل  ًلمىا أىٍذىىبى  أىفٍ  نػىٍفًسي كىيف . ٍذىىبي أى  الى  كىالٌلوً : فػىقيٍلتي   ًصبػٍ
. يىٍضحىكي  كىىيوى  ًإلىٍيوً  فػىنىظىٍرتي : قىاؿى . كىرىاًئي ًمنٍ  ًبقىفىامى  قػىبىضى  قىدٍ  الٌلوً  رىسيوؿي  فىًإذىا. الس وؽً  يف  يػىٍلعىبيوفى  كىىيمٍ 
؟ حىٍيثي  أىذىىىٍبتى  أينػىٍيسي  يىا»: فػىقىاؿى  ، أىنىا. نػىعىمٍ : قػيٍلتي : قىاؿى  «أىمىٍرتيكى  .(ِ)الٌلوً  رىسيوؿى  يىا أىٍذىىبي
كقد كجدتي يف ا٤براجع الٍب أٌرخت للدكلة األيوبية ٭باذج من اىتماـ الدعاة بَببية األطفاؿ   

، كضركرهتا للنشء، ما قاـ بو ٪بم الدين أيوب كتعليمهم ، كأبرز ما ييعطينا داللة على أٮبية الَببية 
كالد صبلح الدين من تربية كتدريب لولده منذ طفولتو ، حيث ترّب يف ديواف كالده أثناء طفولتو 
كمراىقتو يف مدينة بعلبك كقلعتها كسهل البقاع ، كقد ساىم يف تلك الَببية بعض علماء بعلبك 

مث تدٌرب . يب ا٤بضاء ، كالذم كاف كزير كالده ، كغّبىم الذين كانوا يعيشوف فيها مثل احملسن بن أ
عسكريان بارتباطو مع عمو أسد الدين شّبكوه يف حلب ، إذ كاف استقبللو ا٤بايل بإقطاعو الصغّب 

كلقد نتج عن ىذه الَببية . (ّ)الذم منحو إياه نور الدين ، كىو ال يزاؿ يف الرابعة عشرة من عمره
لوؾ الذم ذكرهتم اإلنسانية ، كسٌطر التاريخ أ٦بادىم بْب ثناياه، كافتخر كالتدريب ملك من أعظم ا٤ب

 .بإ٪بازاهتم
كسار صبلح الدين على هنج كالده يف االىتماـ بَببية بأبنائو ، فمن حرصو رٞبو اهلل على 
تربيتهم ، كتعليمهم أف سٌلمهم لشيوخ أفاضل ليعلٍّموىم ، كيػيرىب وىم أمثل تربية ، فقد ريكم أف 

سلطاف ٤بٌا ريزؽ بابنو ا٤بلك العزيز عثماف ختنو ، كسٌلمو إىل صدر الدين بن اَّاكر معٌلمان لوال
(ْ) . 

                                                

 ُّّ/  ٖ  -الغزايل –إحياء علـو الدين  (ُ)
 ٖٔٗٓ، برقم  َٔ/ُٓكاف رسوؿ اهلل أحسن خلقان ، : الفضائل ، باب :ركاه مسلم يف كتاب( ِ)
 ْٓ -القائد كعصره  -صبلح الدين (ّ)
 َٕ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   (ْ)
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كمن صور تربيتو كتعليمو ألبنائو أنو كاف إذا ٠بع حديثان من شيخ ذم ركاية عالية أ٠بعها 
لفقيو أبا ا٤بعايل ، كقد أمر ا(ُ)أكالده ك٩باليكو ، ككاف يأمرىم با١بلوس عند ٠باع ا٢بديث إجبلال لو

النيسابورم بأف ٯبمع لو عقيدةن فيها كل ما ٰبتاج إليو يف أمور دينو ، كحٌفظها أكالده الصغار حٌب 
 .(ِ)تَبٌسخ يف أذىاهنم من الصغر

ككاف رٞبو اهلل يهتٌم كثّبان بتشجيع األطفاؿ على حف  القرآف كتبلكتو ، فقد ركم أنو اجتاز 
أبيو ، كىو يقرأ القرآف ، فاستحسن قراءتو ، فقٌربو ، كجعل لو حظٌان يومان على صيٌب صغّب بْب يدم 

 .(ّ)من خاص طعامو ، ككقف عليو كعلى أبيو مزرعة
كما كاف رٞبو اهلل ييريبٍّ أكالده على تعاليم الدين اإلسبلمي ا٢بنيف ، كمن ذلك حرمة دـ 

يأذف ٥بم يف قػىٍتل أسّب ، ك٘بريب ا٤بسلم ، ك٩بٌا يدؿ  على ذلك أف بعض أكالده كخدمو طلبوا منو أف 
لئبل : )ألم سبب منعتهم من ثواب ا١بهاد؟ فقاؿ: "سيوفهم ٔبرح األسرل فلم يأذف ٥بم ، فقيل لو

 .(ْ)(يعتادكا من الصغر على سفك الدماء ، كىم اآلف ال ييفرٌقوف بْب ا٤بسلم كالكافر
، الشيخ ابن قدامة ،  فقد قاؿ  كمن الدعاة العلماء الذين اىتٌموا بتعليم األطفاؿ ، كتربيتهم

ربٌانا أخي ، كعٌلمنا ، كحرص علينا ، كاف للجماعة كالوالد ، ٰبرص : "عنو أخوه الشيخ ا٤بوفق
 . (ٓ)" عليهم ، كيقـو ٗبصا٢بهم

ككاف رٞبو اهلل متفٌهمان لطبيعة األطفاؿ ، كحاجتهم إىل اللعب ، ك٩با يدٌؿ على ذلك أف 
ىم صبياف ، كالبد ٥بم من : "يشتغلوف عليو أهنم يلعبوف يف درسو ، فقاؿطبلبو كٌلموه يف صبياف 
 .(ٔ)"اللعب ، كأنتم كنتم مثلهم

 
 
 

                                                

 ٗ/  ٔ –، النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة    ٖ –النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   (ُ)
 ُٔٗ،  ُٓٗ/  ٓ  -كفيات األعياف  (ِ)
 ٗ/  ٔ –، النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة    ٗ –النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   (ّ)
 ُْٖ -، الفتح القسي يف الفتح القدسي ِِْ/ ْ –بار الدكلتْب النورية كالصبلحيةكتاب الركضتْب يف أخ(ْ)
 ٓ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٓ)
 ُٓٔ/  ِِ –ا٤بصدر السابق  (ٔ)
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 االىتمام بالترفيو: خامساً 
، يع احتياجات النفس البشرية  ٝبىٌب كل،  يع جوانب ا٢بياةعلى ٝبمل الدين اإلسبلمي تشا

يف قصة كلقد جاء ، ا٤بباح ُّدؼ التقٌوم على الطاعات كالعبادات  الَبفيو كاللهولذا دعا ا٤بسلمى إىل 
: )يوسف عليو السبلـ على لساف إخوتو قولو تعاىل              

   )(ُ)،كما ذكر تعاىل مسابقتهم فقاؿ جل كعز( :               

                            )(ِ) . 
 عليو اهلل صلى  النيب مع كنت :قاؿ عنهما اهلل رضي اللَّوً  عبد بن جىاًبرً  عنكيف الصحيح 

نعم،  :، فقلت جىاًبر :فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى النيب عىلىيَّ  فىأىتىى كىأىٍعيىا ٝبىىًلي يب  فىأىٍبطىأى  غىزىاةو  يف  كسلم
؟ ما :قاؿ ٍأنيكى ًنًو ، ٰبىٍجينيوي  فػىنػىزىؿى  فػىتىخىلٍَّفتي  كىأىٍعيىا ٝبىىًلي عىلىيَّ  أىٍبطىأى  :قلت شى  ، فػىرىًكٍبتي  ارٍكىبٍ  قاؿ مثيَّ  ٗبًٍحجى
؟ :، قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اللَّوً  رسوؿ عن أىكيف وي  رىأىيٍػتيوي  فػىلىقىدٍ   ثػىيٍّبنا؟ أىـٍ  ًبٍكرنا :قاؿ نعم :قلت تػىزىكٍَّجتى
ًعبيكى  جىارًيىةن  أىفىبلى  :قاؿ ثػىيٍّبنا بىلٍ  :قلت ًعبػيهىا كىتيبلى  اٍمرىأىةن  أىتػىزىكَّجى  أىفٍ  فىأىٍحبىٍبتي  أىخىوىاتو  يل ًإفَّ  :قلت .تيبلى

 .(ّ) (عىلىٍيًهنَّ  قيوـي كىتػى  كىٛبىٍشيطيهينَّ  ٘بىٍمىعيهينَّ 
كاهلل لقد رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقـو على باب حجريت : )عائشة قالتكعن  

ٕبراُّم يف مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، كيسَبٍل بردائو لكي أنظر إىل  كا٢ببشة يلعبوف
ريصة ، ا٢با١بارية ا٢بديثة السن  رى دٍ ، فاقدركا قى  ، مث يقـو من أجلي حٌب أكوف أنا الٍب أنصرؼ لعبهم

 اليهود لًتػىٍعلىمى  : )كسلم عليو اهلل صلى  اللَّوً  رسوؿ قاؿ :قالت عىاًئشىةى  كقد ريًكم عن،  (ْ)(على اللهو
ا٤بباح  د ثبتت يف السنة ألواف من الَبفيو كاللهو ، كق(ٓ)(٠بىٍحىةو  ًٕبىًنيًفيَّةو  أيٍرًسٍلتي  ، إٍل فيٍسحىةن  ًديًننىا يف أف

 . كا٤بسابقة باألقداـ كا٣بيوؿ كا٤بصارعة كالرمي بالسهاـ كا٤بداعبة كا٤بمازحة ك٫بو ذلك ٩با ىو معلـو

                                                

 سورة يوسف - ُِآية  (ُ)
 سورة يوسف  -ُٕآية  (ِ)
 قبل قػىٍبضنا ذلك يىكيوفي  ىل عليو كىو ٝبىىبلن  أك دىابَّةن  اٍشتػىرىل كإذا كا٢بمّب الدَّكىابٍّ  ًشرىاءً  :بىاب ، البيوع :كتابيف   البخارم ركاه (ّ)
 ُُٗٗ،برقم ّٕٗ/ِ، صىٍعبنا ٝبىىبلن  يػىٍعًِب  ًبٍعًنيوً  لًعيمىرى  كسلم عليو اهلل صلى النيب قاؿ عنهما اهلل رضي عيمىرى  بن كقاؿ يػىٍنزًؿى  أىفٍ 
ينبغي أف : كمعُب ا٢بديث. ِْٕٓ، برقم  َُّٔ/ّ،  كى٫بىٍوًىىا بًا٢ٍبًرىابً  اللٍَّهوً  :بىاب،  ا١بهاد كالسّب :كتابيف   البخارم ركاه (ْ)

 .ييراعي ا٤بريبٍّ شأف البنت الصغّبة السنٍّ ، كييلبٍّيب حاجتها إىل الٌلهو كالٌلعب
 ْٗ/ُ –كحٌسن ا٢باف  ابن حجر إسناده يف الفتح  ِِٔٗٓ، برقم ُُٓ/ّْ –ركاه أٞبد يف مسنده  (ٓ)
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قد ف، التوازف يف جوانب ا٢بياة كلها أبا الدرداء رضي اهلل عنهما قاعدة  سلمافكلقد عٌلم 
ٍردىاءً  أيب كىبػىٍْبى  سىٍلمىافى  آخىى بْب كسلم عليو اهلل اللًَّو صلى ركم أف رسوؿ ٍردىاءً  أىبىا سىٍلمىافي  فػىزىارى  الدَّ  الدَّ

ٍردىاءً  أيَـّ  فػىرىأىل لىةن  الدَّ لىةن  شىٍأنيكً  ما فقاؿ ميتىبىذٍّ ٍردىاءً  أىبىا أىخىاؾى  ًإفَّ  قالت ميتىبىذٍّ ةه  لو ليس الدَّ نٍػيىا يف حىاجى  الد 
ٍردىاءً  أبو جاء فلما قاؿ  قاؿ تىٍأكيلى  حٌب ًبآًكلو  أنا ما قاؿ صىاًئمه  فىًإٍلٍّ  كيلٍ  فقاؿ طىعىامنا إليو قػىرَّبى  الدَّ
ٍردىاءً  أبو ذىىىبى  اللٍَّيلي  كاف فلما فىأىكىلى  ـى  ًلىٍ  سىٍلمىافي  لو فقاؿ لًيػىقيوـى  الدَّ ـى  ًلىٍ  لو فقاؿ يػىقيوـي  ذىىىبى  مثيَّ  فػىنىا  فػىنىا
 كىلًرىبٍّكى  حىقًّا عىلىٍيكى  لًنػىٍفًسكى  ًإفَّ  فقاؿ فىصىلَّيىا فػىقىامىا اآٍلفى  قيمٍ  سىٍلمىافي  لو قاؿ الص ٍبحً  ًعٍندى  كاف فلما
 صلى  النيب فىأىتػىيىا حىقَّوي  حىقٍّ  ًذم كيلَّ  فىأىٍعطً  حىقًّا عىلىٍيكى  أًلىٍىًلكى  كىًإفَّ  حىقًّا عىلىٍيكى  كىًلضىٍيًفكى  حىقًّا عىلىٍيكى 
 .(ُ)(صىدىؽى سىٍلمىافي  لو فقاؿ ذلك فىذىكىرىا  كسلم عليو اهلل

، فقد أشار  علماء ا٤بسلمْب على أٮبية جانب الَبكيح ا٤بباح كفائدتو يف الَببية كقد نصَّ 
تركيح النفس باَّالسة كالنظر كا٤ببلعبة إراحةه للقلب ، كتقوية لو على : "الغزايل إىل ذلك بقولو

لٍّفت ا٤بداكمة العبادة، فإفَّ النفسى ملوؿ ، كىي عن ا٢بق نفور ؛ ألنو على خبلًؼ طىٍبًعها ، فلو كي 
باإلكراه على ما ٱبالفها ٝبحت ، كإذا ريكٍّحت باللذات يف بعض األكقات قىًويت كنشطت ، كينبغي 

كتركيح القلب الغرض منو هتييج دكاعي النشاط يف . أف يكوف لنفوس ا٤بتقْب اسَباحات با٤بباحات 
إف النفس ال تألف ا٢بق على العبادة ، فإف القلوب إذا أكرىت عميت ، كىذا أمر ال يستغُب عنو ، ف
قاؿ علي رضي اهلل عنو قد ك الدكاـ ما مل ترٌكح ، كيف تكليفها الدَّكاـ كا٤ببلزمة ما يدعو للفتور ، 

  .(ِ)" (فإهنا إذا أكرىت عميت، حوا القلوب ساعة كٍّ رى )
ع شيء كلقد اىتٌم الدعاة األيوبيوف بعنصر الَبفيو ، فكانت حياهتم متوازنة بْب العمل ا١باٌد م

 .من الَبفيو ا٤بباح الذم ٯبٌدد ٥بم نشاطهم ، كيػيقىوٍّيهم على طاعة اهلل 
من ذلك ما ريًكم أنو كاف خارج دمشق ميداناف شديدا ا٣بضرة على هنر بردل ، ككانا من 
أبدع ا٤بناظر ، ككاف ٱبرج إليهما صبلح الدين ، كمن قبلو نور الدين ك٪بم الدين ، ككانوا يلعبوف فيو 

ككانوا يسابقوف بْب ا٣بيل فيهما ، كيف كل ليلة ٱبرج  -لعب الكرة من على ظهور ا٣بيل -١بةبالصوا
 .(ّ)أبناء السلطاف إليهما للرماية كا٤بسابقة كاللعب بالصوا١بة

                                                

 أقسم على أخيو ليفطر يف التطوع كمل ير عليو قضاء إذا كاف أكفق لو ،من : الصـو ، باب: كتابركاه البخارم يف   (ُ)
 ُٕٖٔ، برقم  ْٗٔ/ ِ 
  ِّٗ/  ِ –إحياء علـو الدين  (ِ)
 ّٔ -القائد كعصره  -صبلح الدين (ّ)
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ىػ خٌيم السلطاف صبلح الدين يف بركة ا١بب للصيد كلعب ٕٕٓكما ركم أنو يف سنة
 .(ِ)زةىػ ركب للصيد با١بيَٗٓ، كيف سنة (ُ)األكرة

كقبل مىرىًض السلطاف األخّب الذم تويف فيو أخذ رٞبو اهلل إجازة أمضاىا شرؽ دمشق يف 
 .(ّ)الصيد

كىكذا تبٌْب من خبلؿ عرض ما ظهر يل من استخداـ الدعاة ألساليب الدعوة يف العصر 
 .يف ذلك  األيويب ًحرصهم البالغ على دفع مسّبة الدعوة إىل األماـ ، كجىٍِب ٜبار ا١بهود ا٤ببذكلة

كمن أىم األساليب الٍب استخدمها دعاة العصر األيويب أسلوب القدكة كالتمٌسك بأىداب   
ا٣بلق اإلسبلمي كتطبيقاتو ٛبٌسكان مىبنٌيان على الكتاب كالسنة ، حٌب إننا لنحسب أنفسنا جٌد قريبْب 

 . الٍب كاف الزماف يعٌج ُّا من التطبيق العملي لتوجيهات الس نة كآداُّا ، على الرغم من كثرة الصوارؼ
أسلوب ا٤بوعظة ا٢بسنة ، فقد اجتهد الواعظوف يف ىذا العصر يف تصحيح كثّب : كمنها أيضان 

من ا٤بنكرات الشائعة ، كيف هتيئة القلوب لقبوؿ النصح كاإلرشاد ، ٩با أدل إىل تػىقىب ل الكثّبين 
 .لتوجيهات الشريعة ، كرجوعهم عن ا٤بنكرات 

دعاة أسلوب ا٤بوعظة ا٢بسنة ، كعرضتي ٭باذج ميستٌلةه من نصوص الوع  يف كما استخدـ ال
ذلك العصر ، كأحسنوا باستخداـ كجوه متنوعة ألسلوب ا٢بكمة ، فأثٌركا يف ا٤بدعٌوين أعظم تأثّب 

 .كأبلغو
كقد شهد ىذا العصر هنضة كبّبة يف الَببية كالتعليم ؛ نظران لدعم ا٢بٌكاـ لو ، كحرصهم على 

مسّبة العلم كالعلماء ، كال سيما بعد أف كاجهوا إرثان سقيمان يتمٌثل يف نشر مذىب الرافضة  متابعة
أياـ الدكلة العبيدية ، فكاف ا٤بلوؾ كالوالة كالعلماء ٦بتهدين يف نشر علـو السنة النبوية ، كمذاىبها 

 .الفقهية ، كتصحيح ما ىيمن على الببلد طواؿ قركف مضت
ى الدعاة يف كل زماف كمكاف أف ٯبتهدكا دكمان يف استخداـ األسلوب ك٩با سبق يتبٌْب أف عل

ا٤بناسب يف الوقت ا٤بناسب ، فأصناؼ ا٤بدعوين ٨بتلفة ، كاألسلوب الذم قد يؤثٌر يف بعض 
 .ا٤بدعوين قد ال يؤثر يف بعضهم اآلخر

  

                                                

 ِٕ - ُٕ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   (ُ)
 َُِ/  ُ –  ا٤بصدر السابق (ِ)
 ْٕٔ -القائد كعصره  -صبلح الدين (ّ)
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الشارع ا٢بكيم بالدعوة إىل سبيل اهلل ، كاإلصبلح بْب الناس ، كاألمر با٤بعركؼ كالنهي أمر 
منتمْب  ينبغي للبلف. عن ا٤بنكر يف كل مكاف كزماف ، كرٌغب عباده ا٤بؤمنْب يف ذلك أعظم الَبغيب 

وا لي كٱبىٍ  ، الناس أف يعتزلواا ، كبياهنالدعوة ، كٖباصة من آتاىم اهلل علمان كقدرة على تبليغ  ٥بذا الدين
كيتخلوا عن دكرىم يف ،  كيبتعدكا عن إصبلح اَّتمعات ، أك يعتكفوا يف دكر عبادهتم،  بأنفسهم

ف ، بل ىي أك ٧بدكدة ٗبكا ، ليست ٧بصورة بزمافإىل الدين اإلسبلمي الدعوة ؛ ف تعليم دين اهلل
 .ميادين ا٢بياة كجوانبهامصاحبة للداعية ، مقَبنة بو أينما ذىب ، كحيثما ارٙبل يف ٨بتلف 

ىو رسولنا صلى اهلل عليو كسلم ، فقد كاف يدعو إىل اهلل تبارؾ كخّب قدكة لنا يف ذلك 
ىو عليو أفضل الصبلة كالسبلـ يطوؼ على  هاكتعاىل يف كل مكاف حٌب يف السوؽ أكيف الطريق ، ف

وىم إىل ما جاء بو من ليدع؛  كجودىمكيأيت إليهم يف مناز٥بم كأسواقهم كأماكن ، قبائل العرب 
غّب مباؿ ٗبا  ،ما أيمر بو غ ، كيعرض عليهم نفسو يف بداية بعثتو لنصرتو كٞبايتو حٌب يبلٍّ  ا٥بدل كالنور

 .زاءيلقاه منهم من أذل كاسته
 يػىٍومنا  كسلم عليو اهلل صلى  اللَّوً  رسوؿ خىٍلفى  كنت :قاؿ عىبَّاسو  ابن كمن ذلك ما ركم عن

ـي  يا: )فقاؿ ٍدهي  اللَّوى  اٍحفى ٍ  ٰبىٍفىٍظكى  اللَّوى  اٍحفى ٍ  كىًلمىاتو  أيعىلٍّميكى  إٍل غيبلى  فىاٍسأىؿٍ  سىأىٍلتى  إذا ٘بيىاىىكى  ٘بًى
 إال يػىنػٍفىعيوؾى  مل ًبشىٍيءو  يػىنػٍفىعيوؾى  أىفٍ  على اٍجتىمىعىتٍ  لو اأٍليمَّةى  أىفَّ  كىاٍعلىمٍ  بًاللَّوً  فىاٍستىًعنٍ  اٍستػىعىٍنتى  كإذا اللَّوى 

 عىلىٍيكى  اهلل كىتىبىوي  قد ًبشىٍيءو  إال يىضير كؾى  مل ًبشىٍيءو  يىضير كؾى  أىفٍ  على اٍجتىمىعيوا كىلىوٍ  لك اهلل كىتىبىوي  قد ًبشىٍيءو 
ـي  ريًفعىتٍ   .(ُ) (الص حيفي  كىجىفَّتٍ  اأٍلىٍقبلى

ما حدث لو  معاذكمن ذلك أيضان توجيهو ٤بعاذ ، ككاف معو يف أحد الطرقات ، كٰبكي لنا 
نىا: )فيقوؿ نىوي  بػىٍيًِب  ليس  كسلم عليو اهلل صلى  النيب رىًديفي  أنا بػىيػٍ  ميعىاذي  يا فقاؿ الرٍَّحلً  آخرة إال كىبػىيػٍ
 مثيَّ  كىسىٍعدىٍيكى  اللَّوً  رىسيوؿى  لىبػٍَّيكى  قلت ميعىاذي  يا قاؿ مثيَّ  سىاعىةن  سىارى  مثيَّ  كىسىٍعدىٍيكى  اللَّوً  رىسيوؿى  لىبػٍَّيكى  قلت
 ًعبىاًدهً  على اللَّوً  حىق   ما تىٍدًرم ىل قاؿ كىسىٍعدىٍيكى  اللَّوً  رىسيوؿى  لىبػٍَّيكى  قلت ميعىاذي  يا قاؿ مثيَّ  سىاعىةن  سىارى 
 يا قاؿ مثيَّ  سىاعىةن  سىارى  مثيَّ  شيئا بًوً  ييٍشرًكيوا كال يػىٍعبيديكهي  أىفٍ  ًعبىاًدهً  على اللَّوً  حىق   قاؿ أىٍعلىمي  كىرىسيوليوي  اهلل قلت
 فػىعىليوهي  إذا اللَّوً  على اٍلًعبىادً  حىق   ما تىٍدرًم ىل فقاؿ كىسىٍعدىٍيكى  اللَّوً  رىسيوؿى  لىبػٍَّيكى  قلت جىبىلو  بن ميعىاذي 
بػىهيمٍ  الى  أىفٍ  اللَّوً  على اٍلًعبىادً  حىق   قاؿ أىٍعلىمي  كىرىسيوليوي  اهلل قلت   .(ِ)(يػيعىذٍّ

                                                

 .حديث حسن صحيح: ، كقاؿ ُِٔٓ، برقم  ٕٔٔ/ْ،  الَبمذم سنن (ُ)
  ُّٓٔ، برقم  ِّْٖ/ٓا١بماعة كاإلمامة ، باب من جاىد نفسو يف طاعة اهلل ، : يف كتاب البخارمركاه  (ِ)

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000016&spid=771
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كقد كعى ذلك دعاة الدكلة األيوبية ، فنجد حرصهم على الدعوة اإلسبلمية يف شٌب األماكن 
 :كمن أىم ا٤بيادين الٍب اجتهد فيها الدعاة إىل اهلل كاعتنوا فيها . يف ٨بتلف ا٤بيادين 

 ميداف ا٤بدراس -ُ

 ميداف ا٤بعارؾ -ِ

 القصورميداف  -ّ

 ميداف ا٤بسجد -ْ
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 ميدان المدارس :المطلب األول 
     

اىتم بنو أيوب بإنشاء ا٤بدارس كدكر التعليم ، كىم أكؿ مىن أحدث ا٤بدارس بالفسطاط
(ُ)  ،

كىذا ييظهر لنا مدل احَبامهم للعلم ، كما كصلت إليو دكلتهم من الرقيٌ 
 (ِ) . 

القوؿ بأف ا٤بدارس يف ىذا العصر إ٭با نشأت كزاد االىتماـ ُّا كقد ذىب بعض ا٤بؤرخْب إىل 
٤بواجهة الفكر الشيعي الذم انتشر أياـ العبيديْب يف مساجد مصر كدكر العلم كدكر ا٢بكمة ك٦بالس 

إال أف ىذا مل يكن ا٥بدؼ الرئيس الذم من أجلو توٌسع ا٤بسلموف يف إقامة مدارسهم ، بل . القصر
ىل إعداد رجاؿ يستطيعوف العمل يف ٦باؿ الدعوة للتصدٍّم لؤلفكار ا٣بارجة ىدفوا من كراء ذلك إ

على الدين ، كما ىدفوا إىل نشر العلم الشرعي ، كذلك بتدريس القرآف كا٢بديث كالسنة كالفقو ، 
 .باإلضافة إىل فركع العلـو األخرل التجريبية كالنظرية

كانت يف الوقت نفسو مساجد تؤٌدل يف   كمل يقتصر دكر تلك ا٤بدارس على التعليم فحسب ، بل
 .(ّ) معظمها صبلة ا١بمعة

ككاف من أبرز ٠بات التعليم يف العصر األيويب اال٘باه إىل العناية بالقرآف الكرَل حفظان كدراسة 
كيتحٌدث النعيمي عن سبع دكر أنشئت ٥بذا الغرض يف  . كتدريسان ، كإنشاء الدكر ا٣باصة بذلك 

 : (ْ)، كمن ىذه الدكر يف الشاـ" يخ ا٤بدارسالدارس يف تار : "كتابو
 .دار القرآف الكرَل السنجارية الٍب كقفها عبلء الدين على بن ا٠باعيل السنجارم -ُ

 .دار القرآف الكرَل الوجيهية الٍب كقفها كجيو الدين بن ا٤بنجا ٧بمد بن عثماف  -ِ

بن ا١بزرم ك٠بىَّاىا دار  دار القرآف الكرَل ا١بزرية ، عٌمرىا ٧بمد بن ٧بمد ا٤بقرم مشس الدين -ّ
 . القرآف ، كأقرأ الناس ُّا

. كاعتيِب با٢بديث الشريف أيضان يف ىذا العهد ، دراسة كتدريسان ، كأينشئت الدكر ا٣باصة بو 
كييؤرٌخ النعيمي لست عشرة داران خاصة با٢بديث الح  نشاطها يف عهده
(ٓ). 

                                                

 َُُٓ/  ّ –فسط  –الصحاح . مدينة مصر القدٲبة : الفسطاط (ُ)
 ُْْ -، األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة   َّٗ/  ّ –صبح األعشى يف صناعة اإلنشا (ِ)
 ِْٕ -فتحية النرباكم/ د –تاريخ النظم كا٢بضارة اإلسبلمية  (ّ)
 ُٖ-ّ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس  : انظر (ْ)
 ُِِ-ُٗ/  ُ -ا٤بصدر السابق: انظر (ٓ)
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 :كسأتناكؿ يف ىذا ا٤بطلب األمور التالية

 ا٤بلوؾ األيوبيْب ٗبيداف ا٤بدارساىتماـ  -ُ

 اىتماـ األمراء األيوبيْب ٗبيداف ا٤بدارس -ِ

 اىتماـ نساء بِب أيوب ٗبيداف ا٤بدارس  -ّ

 اىتماـ علماء بِب أيوب ٗبيداف ا٤بدارس -ْ

 اىتماـ الدعاة بتغيّب أماكن ا٤بنكر إىل مدارس -ٓ
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 اىتمام الملوك األيوبيين بميدان المدارس: أوالً 
اىتم ملوؾ بِب أيوب ٗبيداف ا٤بدارس اىتمامان كبّبان ، كأىٍكلىٍوه عناية بالغة ، ك٩با يدؿ على ذلك 

إف الناظر يف سجل دار الكتب : "ما جاء يف سجل دار الكتب با٤بسجد األقصى ، كالذم قيل عنو
 .(ُ)" با٤بسجد األقصى ٯبد أف مصاحف ، ككتبان كثّبة قد كقفت عليها منذ العصر األيويب

 :كمن أىم ا٤بلوؾ الذين اىتموا ُّذا ا٤بيداف
صبلح الدين األيويب ، مؤسس الدكلة األيوبية ، فقد ريًكم أنو ٤با توحدت مصر مع ببلد الشاـ  -

كانت قد خٌربتها القيادة العبيدية ، فجٌد يف تعمّبىا يف ٝبيع اَّاالت ، كيركم أبو شامة جانبان من 
الدين ا٤بدرسة اَّاكرة لقبة اإلماـ الشافعي بالقرافة ، كالٍب دٌرس  عٌمر السلطاف صبلح: "ذلك فيقوؿ

 .(ِ)"فيها ا٣ببوشاٍل ، كما عٌمر مدرسة ٦باكرة ٤بشهد ا٢بسْب ، كمدارس للحنفية ، كأخرل للشافعية
كمنها أيضان مدرسة قريبة من . (ّ)كمن ا٤بدارس الٍب أنشأىا رٞبو اهلل ا٤بدرسة الناصرية ا١بوانية

كيف الفسطاط كاف صبلح الدين أكؿ من أحدث ا٤بدراس فعٌمر . (ْ)اف شاه باالسكندريةضريح تور 
كا ؤ مث تبعو أفراد أسرتو كرجاؿ دكلتو، فأنشفيها مدرسة للمالكية كمدرسة ابن زين التجار للشافعية ، 

 .(ٓ)مدارس أخرل لتدريس ا٤بذىب السِب
للحنفية ، كالقمحية للمالكية ، كغّبىا  ا٤بدرسة السويفية: كمن ا٤بدارس الٍب بناىا رٞبو اهلل 

 .(ٔ)من ا٤بدارس
أسد الدين شّبكوه ، أنشأ ا٤بدرسة األسدية لطبلب ا٤بذىبْب الشافعية كا٢بنفية بالشرؼ -

 .(ٕ)القبلي ظاىر دمشق ، كىي ا٤بطٌلة على ا٤بيداف األخضر

                                                

 ُُِ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس  (ُ)
،  ُٖٖ،ّٗ –، شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب ْْٖ–ْْٕ/ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ِ)

 ٖٕ/ ٔ –، النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة ّٔ/ُ–السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ
 ْٖٓ/  ُ-ا٤بصدر السابق  (ّ)
 ٕٔ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   (ْ)
 َّٗ/  ّ –األعشى يف صناعة اإلنشاصبح  (ٓ)
 ِّْ/ ُ –بدائع الزىور يف كقائع الدىور (ٔ)
 ُِٓ/  ُ–، الدارس يف تاريخ ا٤بدارس ُُْ/ِ–كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ٕ)
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ناىا بناءن ٧بكمان متقنان، أنشأ ا٤بدرسة العادلية الكربل كالٍب فيها تربتو ، كقد ب: ا٤بلك العادؿ-
كتاب الركضتْب "، كما أٌلف أبو شامة كتابو(ُ)"الدارس يف تاريخ ا٤بدارس"كفيها قٌدر اهلل ٝبع كتاب 

كفيات "يف مكتبة ا٤بدرسة العادلية ، كصٌنف ابن خلكاف كتابو " يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية
ىذه ا٤بدرسة العظيمة ، كأهنا كانت تضٌم بْب  كذلك يدؿ على قيمة. يف ىذه ا٤بدرسة " األعياف

جنباهتا ٦بموعة ضخمة من الكتب يف شٌب فركع ا٤بعرفة ٕبيث أصبحت تكفي مراجع لتأليف 
 .(ِ)ا٤بوسوعات الكبّبة

أف أكؿ مىن ألقى الدرس فيها الفقيو ٝباؿ  -الذم كاف طالبان فيها–كقد ذكر أبو شامة  
كالقضاة كالفقهاء ، كما حضر ا٤بلك ا٤بعظم ، كدارت الدين ا٤بصرم ، كحضر أعياف الشيوخ 

 .ا٤بناقشات حوؿ الدرس مع العلماء بإيواف ا٤بدرسة
ٌهد ببعض  ككاف الفقيو ٝباؿ الدين ا٤بصرم يدٌرس الفقو ُّا ، ككاف قبل بدء درس الفقو ٲبي

ٌسر القرآف بكاملو اآليات القرآنية ، كيفٌسرىا كيناقشها مع طلبتو ، كظٌل يسّب على ىذا ا٤بنواؿ حٌب ف
 .(ّ) ىػ كىي السنة الٍب تويف ُّا ِّٔسنة 

أنشأ دار ا٢بديث األشرفية ا٢بنفية يف دمشق ، كبُب سكنان للشيخ ا٤بٌدرس : ا٤بلك األشرؼ-
كما أنشأ دار ا٢بديث .(ْ)ُّا ، ك٠بع ُّا صحيح البخارم على الزبيدم ، كدٌرس فيها ابن الصبلح

بناىا للحاف  ٝباؿ الدين ا٤بقدسي ، كدٌرس فيها مشس الدين بن قدامة ، األشرفية البػىرَّانية ، كقد 
 .(ٓ)ككيل مشيختها مشس الدين بن الكماؿ

، كعند افتتاحها عمل الظاىر (ٔ)ا٤بلك الظاىر ، أنشأ ا٤بدرسة الظاىرية الربانية يف حلب-
ا كنظارهتا إىل دعوة عظيمة لفقهاء حلب كأعياهنا ، كحضر بنفسو أكؿ درس ُّا ، كفٌوض إدارهت

                                                

 ُّٔ/ُ–الدارس يف تاريخ ا٤بدارس ، ِْٔ/ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ُ)
 ِٗ –ا٢بياة العلمية يف القرنْب السابع كالثامن ا٥بجرم  (ِ)
 ٖٓ –ا٤بصدر السابق  (ّ)
، مفرج الكركب يف أخبار  ٖٕ –، ا٢بياة العلمية يف القرنْب السابع كالثامن ا٥بجرم  ِِ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ْ)

 ُّْ/  ٓ –بِب أيوب  
  ْٕ / ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ٓ)
 ُِْ -ٰبٓب عبارة: ٙبقيق -٧بمد بن علي بن شداد  -، األعبلؽ ا٣بطّبة  َّْ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ٔ)



330 

 

القاضي ابن شداد ، كأكؿ من افتتح التدريس ُّا ضياء الدين ٧بمد بن ا٢بسن العجمي ، كظٌلت 
 .(ُ)ىذه ا٤بدرسة يف رعاية العلماء من أسرة بِب العجمي حٌب سقوط حلب بيد ا٤بغوؿ

بُب على شرؼ ا٤بيداف ظاىر دمشق مدرسة ، ككقفها على أصحاب أيب : ا٤بلك الكامل-
 .(ِ)كىي من أحسن ا٤بدارس كأنضرىا حنيفة ،
ا٤بلك ا٤بعظم عيسى بن العادؿ ، أنشأ ا٤بدرسة ا٤بعظمية ، كأكؿ مىن ذكر ُّا الدرس ٦بد -

. الدين قاضي الطور ، كقد عٌْب ىذا ا٤بلك ابنو ا٤بلك القاىر ُّاء الدين عبد ا٤بلك ناظران ٥بذه ا٤بدرسة
الفقو ا٢بنفي تدٌرس ا٢بديث كالتفسّب كالقراءات ككانت ىذه ا٤بدرسة إىل جانب اىتمامها بتدريس 

ا١بامع "كتاب: كمن أىم الكتب الٍب درٍّست ُّذه ا٤بدرسة. كالنحو كا٤بعاٍل كالبديع كاألصوؿ 
، كأمهات كتب ا٢بديث كالكشاؼ يف التفسّب " كنػز الدقائق"، ككتاب" ا٥بداية"، ككتاب"الكبّب

 .(ّ)كالكافية يف النحو كغّبىا من الكتب
ا أنشأ ا٤بلك ا٤بعظم أيضان ا٤بدرسة النحوية يف بيت ا٤بقدس ، ككقف عليها كقوفان حسنة، كم

كخٌصصها لبلشتغاؿ بالعربية ، كرتب ٥با إمامان يصٌلي الصلوات ا٣بمس، كرٌتب ٥با طلبة النحو كشيخان 
قرف السابع ٥بم ، كقد استمرت ىذه ا٤بدرسة تؤدم دكرىا يف ا٢بركة الفكرية منذ إنشائها يف أكائل ال

كجٌدد ا٤بلك ا٤بعظم رٞبو اهلل الزاكية النصرية إلقراء . (ْ)ا٥بجرم ، كحٌب هناية القرف التاسع ا٥بجرم
 .(ٓ)القرآف الكرَل كاالشتغاؿ بالنحو

ا٤بلك القاىر عز الدين مسعود بن نور الدين أرسبلف شاه ، بُب ا٤بدرسة القاىرية با٤بوصل،  -
 .(ٔ)كديفن ُّا 
صبلح الدين يوسف بن ا٤بلك العزيز ٧بمد بن ا٤بلك الظاىر ، أنشأ دار  ا٤بلك الناصر-

ا٢بديث الناصرية بسفح قاسيوف ، كباشر مشيختها الشيخ كماؿ الدين الشريشي كابنو ٝباؿ الدين 
 .(ُ)٧بمد

                                                

 ََُ - ٗٗ –ا٢بياة العلمية يف القرنْب السابع كالثامن ا٥بجرم  (ُ)
 ُٔ/  ُ –ذيل مرآة الزماف  (ِ)
 َُٕ،  ِٖ –ا٢بياة العلمية يف القرنْب السابع كالثامن ا٥بجرم  (ّ)
 َُُ –ا٤بصدر السابق  (ْ)
 ُُِ –ا٤بصدر السابق  (ٓ)
 ٕٔ -ا٤بصدر السابق  (ٔ)
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ا٤بلك ا٤بظفر تقي الدين أبو سعيد عمر بن شاىنشاه بن أيوب ، كىو ابن أخي السلطاف -
، كبُب ا٤بدرسة التػَّقىوية الشافعية ، كلو ٗبصر (ِ)درسة للشافعية كأخرل للحنفيةصبلح الدين ، بُب م

ا٤بدرسة ا٤بعركفة ٗبنازؿ العز ، بناىا للعبلمة شهاب الدين أيب الفتح ٧بمد بن ٧بمود الطوسي 
كلو يف الفيـو . إهنا كانت دار سكنو ، فوقف عليها كقفان كثّبان ، كجعلها مدرسة: الشافعي، يقاؿ

 .(ّ)شافعية كمالكية ، كعليها كقف جيد أيضان ، كبُب ٗبدينة الرىا مدرسة: ستافمدر 
ا٤بلك مظفر الدين كوكبورم ، بُب دار ا٢بديث ا٤بظفرية ، ك٩بن توىل مشيخة ىذه الدار أبو -

 . (ْ)٧بمد عبد القادر الرىاكم ، كأبو عبد اهلل ٧بمد بن عمر ا٤بقدسي
 

 بميدان المدارس اىتمام األمراء األيوبيين: ثانياً 
سار أمراء بِب أيوب على هنج ملوكهم يف االىتماـ ٗبيداف ا٤بدارس ميدركْب أٮبيتو البالغة يف 

 :الدعوة إىل اهلل تعاىل ، كمن أىم أكلئك األمراء
األمّب سيف الدين فارس الدكادار ، كقف ا٤بدرسة الفارسية ، كقٌرر فيها لكل أمّب يف كل -

يف كل موسم كعيد لكل كاحد ٟبسة عشر درٮبان ، ككاف يصرؼ لكل شهر ٟبسة عشر درٮبان ، ك 
 .(ٓ) مدرس ٜبانوف درٮبان ، كلكل مقرئ ٟبسة عشر درٮبان 

األمّب ناصر الدين ا٢بسْب بن علي ، أنشأ ا٤بدرسة القيمرية ، ككقفها على القاضي مشس  -
 .(ٔ)الدين علي الشهرزكرم ، ك٩بن كليها عبد اهلل األذرعي

الدين منكورس ، أنشأ ا٤بدرسة الركنية الربانية ، كأكقف عليها أكقافان كثّبة، ككاف  األمّب ركن-
من خيار األمراء ، ينزؿ كل ليلة كقت السحر إىل ا١بامع كحده، كيواظب على حضور الصلوات فيو 

 . (ٕ)مع ا١بماعة ، ككاف قليل الكبلـ ، كثّب الصدقات

                                                                                                                                                  

 ُُٓ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ُ)
 ٓٓ/  ٓ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب   (ِ)
  ُِٕ/ُ –، الدارس يف تاريخ ا٤بدارس ّٔٔ/ ُُ، الكامل يف التاريخ ،  ْٔٓ/  ّ –كفيات األعياف (ّ)
 ُٕ - َٕ-ا٢بياة العلمية يف القرنْب السابع كالثامن ا٥بجرم  (ْ)
 ِْٖ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ٓ)
 ّْْ/  ُ –ا٤بصدر السابق  (ٔ)
  ُٗٓ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس  (ٕ)
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كقد درس ُّا أبو ا٤بظفر ٧بمد بن علواف بن األمّب أبو الفضائل بدر الدين بن لؤلؤ ، -
 .(ُ) مهاجر ا٤بوصلي ، كدرس كماؿ الدين موسى بن منعة

األمّب سيف الدين علي بن جندر ، أٌسس مدرسة لتدريس مذىب اإلماـ مالك ، كمذىب -
 .(ِ)اإلماـ أٞبد
، أنشأ األمّب سيف الدين أيازكوج ، ٩بلوؾ أسد الدين شّبكوه ، كأحد أمراء صبلح الدين -

 .(ّ)ا٤بدرسة األزكشية ، كجعلها كقفان لفقهاء األحناؼ
األمّب فخر الدين عثماف الياركقي ، كاف يشغل منصب أستادار ا٤بلك الكامل، بُب ا٤بدرسة -
 .(ْ)الفخرية 
 

  اىتمام علماء بني أيوب بميدان المدارس: ثالثاً 
العلماء البارزين الذين عينوا بذلك ُّاء كقد عيِب العلماء بإنشاء ا٤بدارس كالتدريس فيها ، كمن 

الدين بن شداد ، فقد كانت حلب يف ذلك الزماف قليلة ا٤بدارس ، كليس فيها من العلماء إال نفر 
ك٤با . يسّب ، فاعتُب ابن شداد بَبتيب أمورىا ، كٝبع الفقهاء ُّا ، كعيٌمرت يف أيامو ا٤بدارس الكثّبة

فقهاء من الببلد ، كحصل ُّا االشتغاؿ كاالستفادة ، ككثير صارت حلب على ىذه الصورة قصدىا ال
كمن أىم ا٤بدارس الٍب أنشأىا رٞبو اهلل على عهد ا٤بلك الظاىر غازم ا٤بدرسة . (ٓ)ا١بمع ُّا

 .(ٔ)الصاحبية على ا٤بذىب الشافعي
 : كمن أىم ا٤بدارس الٍب أنشأىا العلماء

                                                

 ٖٔ -ا٢بياة العلمية يف القرنْب السابع كالثامن ا٥بجرم  (ُ)
 ُُّ/  ُ –األعبلؽ ا٣بطّبة (ِ)
 َِٓ -تاريخ النظم كا٢بضارة اإلسبلمية  (ّ)
 ُِٓ -ا٤بصدر السابق   (ْ)
 ُِّ/  ّ –، زبدة ا٢بلب يف تاريخ حلب  َٗ-ٖٗ/  ٕ –كفيات األعياف  (ٓ)
 َُِ/  ُ –األعبلؽ ا٣بطّبة  (ٔ)
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ّبازم الفقيو الواع  شيخ ا٢بنابلة بالشاـ ،  ا٤بدرسة ا٢بنبلية الشريفية بدمشق ، كاقفها الش-
كاف إمامان عارفان با٤بذىب كالفقو كاألصوؿ ، صاحب عبادة ، اشتغل عليو ٝباعة كثّبكف ، ككاف 

 .(ُ)فقيهان بارعان ، ككاعظان فصيحان 
كاف رجبلن : "ا٤بدرسة الضيائية احملاسنية ، بناىا ضياء الدين ٧باسن ، يقوؿ عنو ابن شداد-
، كفقيهان عارفان با٤بذىب ، كزاىدان ، ما نافس يف منصب قط كال دنيا ، كال آذل مسلمان ، كال صا٢بان 

 .(ِ)تنٌعم يف ملبس كال مأكل كال زاد على ثوب كعمامة
ا٤بدرسة الركاحية ، بانيها أبو القاسم التاجر ا٤بعركؼ بابن ركاحة ، ككقفها على الشافعية، -

تقي الدين بن الصبلح الشهرزكرم ، كلو يف حلب الشهباء كفٌوض تدريسها كنظرىا إىل الشيخ 
 .(ّ) مدرسة أخرل مثلها

ا٤بدرسة ا١باركخية ، بناىا جاركخ برسم ا٤بدٌرس أيب القاسم ٧بمود بن ا٤ببارؾ ، أحد العلماء -
األذكياء ، كاحملرٍّرين يف ا٤بذىب ، تفٌقو با٤بدرسة النظامية ، ك٠بع ا٢بديث من ٝباعة ، ككاف ذكيان 

 .(ْ)فصيحان بليغان 
ا٤بدرسة البدرية ، أنشأىا بدر الدين ا٥بكارم ، ككقفها على فقهاء الشافعية يف عهد ا٤بلك -

 .(ٓ)ا٤بعظم عيسى ، ككقف عليها األكقاؼ الكثّبة 
دار ا٢بديث ا٤بهاجرية ، أنشأىا أبو القاسم علي بن مهاجر ا٤بوصلي ، ككقف عليها -

 .(ٔ) الوقوؼ ا٢بسنة ، كالكتب النفيسة
دار ا٢بديث العركية ، با١بانب الشرقي من صحن ا١بامع األموم ، أكؿ من فتحو شرؼ -

 .(ٕ)الدين ٧بمد بن عركة ، كبُب فيو الربكة ، ككقف على ا٢بديث دركسان ، ككقف خزائن كتبو فيو

                                                

 ٕٓ/  ِ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ُ)
 ٗٗ/  ِ –ا٤بصدر السابق    (ِ)
 ِٓٔ/  ُ –ا٤بصدر السابق   (ّ)
 َِِ/ ُ –ا٤بصدر السابق  (ْ)
 َُٕ  -ا٢بياة العلمية يف القرنْب السابع كالثامن ا٥بجرم  (ٓ)
 ِٕ -َٕ –ا٤بصدر السابق  (ٔ)
 ِٖ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ٕ)
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مدرسة الشيخ الفقيو ٪بم الدين ا٣ببوشاٍل ، فقد بناىا ٔبوار تربة الشافعي ، كأكقف على -
 .(ُ) ا٤بدرسة أكقافان ، كأعطاىا يف بنائها ألوفان  تلك

دار ا٢بديث الضيائية ، أنشأىا ا٢باف  ضياء الدين ا٤بقدسي ، كأعانو عليها أىل ا٣بّب ، -
كقد ٭بت كتب ىذه (. كثّبة عظيمة)كجعلها دار حديث ، ككقف عليها كتبو الٍب كيصفت بأهنا

ابن ا٢باجب كابن سبلـ كابن ىائل كا٢باف  : ان منهما٤بكتبة إذ أكقف عليها ٦بموعة من العلماء كتب
كقد ٘بٌمع يف مكتبة ىذه ا٤بدرسة من الكتب الوقفية ما دفع ٔبماؿ . عبد الغِب كالشيخ علي ا٤بوصلي 

، ككاف فيها مذاىب ( كتب الدنيا كاألجزاء ا٢بديثية)الدين بن عبد ا٥بادم إىل القوؿ بأنو كاف ُّا 
 .(ِ)ة كاإل٪بيلاألئمة األربعة ، كالتورا

كٯبدر التنويو ىنا ٕبكم قراءة كتب أىل الكتاب ، كٲبكن استنباط ىذا من الدليل اآليت ، 
 مىرىٍرتي  إٍل اللَّوً  رىسيوؿى  يا :فقاؿ ، كسلم عليو اهلل النيب صلى إىل ا٣بٍىطَّابً  بن عيمىري  فقد ركم أنو جاء

؟ قاؿ أىٍعًرضيهىا ، أىالى  التػٍَّورىاةً  ًمنى  جىوىاًمعى  يل فىكىتىبى  قػيرىٍيظىةى  من يل بًأىخو  اللًَّو  رسوؿ كىٍجوي  فػىتػىغىيػَّرى  عىلىٍيكى
 ، كسلم عليو اهلل صلى  اللَّوً  رسوؿ ًبوىٍجوً  ما تػىرىل أال لو ، فقلت اللَّوً  عبد قاؿ  كسلم عليو اهلل صلى
 النيب عىنً  فىسيرٍّلى  قاؿ رىسيوالن  كسلم عليو اهلل صلى كىٗبيحىمَّدو  ًدينان  كىبًاإًلٍسبلىـً  رىبًّا بًاللَّوً  رىًضينىا عيمىري  فقاؿ
 كتركتموٍل اتػَّبػىٍعتيميوهي  مثيَّ  ميوسىى ًفيكيمٍ  أىٍصبىحى  لو بيده نفسي كالذم قاؿ ، مثيَّ  كسلم عليو اهلل صلى
 .  (ّ) النًَّبيٍّْبى  ًمنى  حىظ كيمٍ  كأنا األيمىمً  ًمنى  حٌظي ًإنَّكيمٍ  لىضىلىٍلتيمٍ 

 من بنسخةو  كسٌلم عليو اهلل صلى اللَّوً  رسوؿى  أتى ا٣بطابً  ٍبنى  عيمىرى  أفَّ  ، جابرو  كركم عىنٍ 
، اللَّوً  رسوؿً  ككجوي  يقرأي  فجعلى  فسكتى ، التوراًة ، من نسخةه  ىذه اللَّوً  رسوؿى  يا: فقاؿ التوراةً   يتغيػَّري
 كٍجوً  إىل عيمىري  فػىنىظىرى  كسٌلم ، عليو اهلل صلى اللَّوً  رسوؿً  ًبوىٍجوً  ترل ما الثواًكلي  ثىًكلىٍتكى  :بكرو  أبو فقاؿ
 باللَّوً  ، رضينا رسولًوً  غىضىبً  كمن اللًَّو ، غىضىبً  ًمنٍ  باللَّوً  أعوذي : فقاؿى  كسٌلم عليو اهلل صلى اللَّوً  رسوؿً 
 لوٍ  بًيىًدهً  ٧بمدو  نفسي  كالذم): كسٌلم عليو اهلل صلى اللَّوً  رسوؿي  فقاؿ نبيان ، كٗبحمدو  دينان  كباإلسبلـً  ربَّان 
أى   نػيبػيوَّيت كأدرىؾى  حيان  كافى  كلىوٍ  السبيًل ، سواءً  عن لىضىلىٍلتيمٍ  كترٍكتيميوٍل  فاتػَّبػىٍعتيميوهي  ميوسىى لكيمٍ  بىدى

 .  (ْ)"التَّبعىًِب 
                                                

 ِْٗ – ِّٗ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  (ُ)
 ٕٗ - ٔٗ –كالثامن ا٥بجرم ا٢بياة العلمية يف القرنْب السابع  (ِ)
 حسن لغّبه:كقاؿ ِٖٔ/ٕ-،  صححو األلباٍل يف السلسلة الصحيحة  َُّٗٓ برقم  -َْٕ/ّ -يف مسنده  أٞبد ركاه (ّ)
 .ا٢بديث حسن: ،  كقاؿ َّْ/ُ –حسن األسد : ٙبقيق -الدارمي يف سننو  ركاه (ْ)
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كالذم يظهر كراىية ذلك للتنػزيو ال للتحرَل ، كاألىكىل يف ىذه ا٤بسألة التفرقة : "قاؿ ابن حجر
يتمٌكن من العلم كيصبح من الراسخْب يف اإلٲباف ، فهذا ال ٯبوز لو النظر يف شيء من بْب مىن مل 

كيدٌؿ على ذلك . ذلك ، ٖببلؼ الراسخ فيجوز ، كال سٌيما عند االحتياج إىل الرٌد على ا٤بخالف 
ٗبا  نقل األئٌمة قدٲبان كحديثان من التوراة ، كإلزامهم اليهود بالتصديق ٗبحمد صلى اهلل عليو كسلم

يستخرجونو من كتاُّم ، كلوال اعتقادىم ٔبواز النظر فيو ٤با فعلوه كتواردكا عليو ، كأٌما غضب الرسوؿ 
 .(ُ)"صلى اهلل عليو كسلم فهو من ًفٍعل ما ىو ًخبلؼي األىكىلى إذا صدر ٩بن ال يليق منو ذلك

عية كا٤بالكية ، مدرسة القاضي الفاضل بالقاىرة للشاف: كمن ا٤بدارس الٍب أنشأىا العلماء-
. ككاف فيها قاعة لئلقراء ، كقد قرأ ُّا اإلماـ الشاطيب ناظم الشاطبية ، مث تلميذه أبو عبد اهلل القرطيب
كقد بلغ من عناية القاضي الفاضل ُّذه ا٤بدرسة أف أكقف عليها خزانة كتب نفيسة ضٌمت أمهات 

 . (ِ)الكتب األصوؿ
كقد استفتح التدريس ُّا يـو السبت مستهل احملـر كما بُب بالقاىرة مدرسة بدرب ملوخية ، 

 .(ّ)من سنة ٜبانْب كٟبسمئة
ا٤بدرسة ا١بوزية ، أنشأىا ٧بيي الدين عبد الرٞبن بن ا١بوزم يف أياـ ا٤بلك الصاٌف عماد -

 .(ْ)الدين
ا٤بدرسة الدخوارية ، ككاقفها ىو الطبيب ا٤بشهور عبد الرحيم بن علي بن حامد الدمشقي -
لدخوار ، كالذم انتهت إليو معرفة الطب ، ككاف بارعان يف ذلك اَّاؿ ، كصنف فيو ا٤بلقب با

التصانيف ، كقد أكقف داره على األطباء بدمشق ، كأكقف عليها عددان من الضياع ، كأماكن أخرل 
تدر  دىٍخبلن كفّبان للصرؼ منو على األطباء كالطبلب ، ككانت تلك ا٤بدرسة أشبو بكلية الطب ، 

 .(ٓ) ت تقـو بدكرىا يف تدريس الطب زمنان طويبلن كظلٌ 
 
 

                                                

 ِٔٓ/  ُّ –فتح البارم بشرح صحيح البخارم  (ُ)
 َِٓ -، تاريخ النظم كا٢بضارة اإلسبلمية  ِٗ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ِ)
 ُِٔ/  ّ –كفيات األعياف  (ّ)
 َّ/  ِ -الدارس يف تاريخ ا٤بدارس  (ْ)
 ٖٗ -، ا٢بياة العلمية يف القرنْب السابع كالثامن ا٥بجرم  ُِٕ/  ِ -ا٤بصدر السابق (ٓ)
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 اىتمام نساء بني أيوب بميدان المدارس: رابعاً 
مل يكن االىتماـ ٗبيداف ا٤بدراس مقصوران على رجاؿ الدكلة األيوبية ، بل اىتمت النساء 

 . األيوبيات ُّذا ا٤بيداف العظيم ، كذ٤بك إلدراكهن ألٮبية دكره البالغ يف ٦باؿ الدعوة إىل اهلل
 :كمن أبرز النسوة البليت اعتنْب ُّذا ا٤بيداف

، أخت السلطاف صبلح الدين ، كانت كثّبة الرب ا٣باتوف ست الشاـ ابنة ٪بم الدين أيوب -
كاإلحساف كالصبلة كباُّا ملجأ للقاصدين ، أنشأت ا٤بدرسة الشامية الربانية ، كىي من أكرب ا٤بدارس 

 .(ُ)كأعظمها كأكثرىا فقهاء كأكقافان ، دٌرس فيها تقي الدين بن الصبلح
الشيخ تقي الدين بن الصبلح ،  كأنشأت أيضان ا٤بدرسة الشامية ا١بوانية ، كقد دٌرس فيها

 .(ِ)كتاج الدين بن أيب عصركف
ربيعة خاتوف بنت ٪بم الدين أيوب ، أخت السلطاف صبلح الدين ، زكجة مظفر الدين، -

قدمت إىل دمشق ، كيف خدمتها العا٤بة أىمىةي اللطيف بنت الناصح ا٢بنبلي، فأحبتها ، كحصل ٥با من 
اء ا٤بدرسة الصاحبة بسفح قاسيوف ، فبنتها ككقفتها على حبها أمواؿ عظيمة ، كنصحىٍتها ببن

 .(ّ)ا٢بنابلة
الصاحبة ضيفة خاتوف بنت ا٤بلك العادؿ ، كزكجة ا٤بلك الظاىر صاحب حلب ، أنشأت -

مدرسة الفردكس ، كأ٢بقت ُّا رباطان ، كجعلت فيها ٦بموعة من الفقهاء كالطلبة ، ككقفت عليها 
درسة من أكرب مدارس حلب ، كتعاقب على التدريس فيها ٝباعة من أكقافا كثّبة ، كتيعٌد ىذه ا٤ب

 .(ْ)الفقهاء كالعلماء
الست ا٣باتوف عذراء بنت شاىنشاه بن أيوب ، بنت أخي صبلح الدين ، كأخت -

 .(ٓ)فركخشاه ، أنشأت ا٤بدرسة العذراكية ٗبدينة دمشق ، كىي كقف على الشافعية كا٢بنفية
الدين صاحب ماردين ، كزكجة السلطاف ا٤بلك ا٤بعظم ، عزيزة خاتوف بنت ا٤بلك قطب -

 .(ُ)أنشأت ا٤بدرسة ا٤باردانية ، ككقفتها ، كجعلت شرط كقفها أال يكوف مدرسها مدرسان لغّبىا
                                                

  ِٕٕ/  ُ -، الدارس يف تاريخ ا٤بدارس  ِِٗ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب (ُ)
 َُّ/  ُ -، الدارس يف تاريخ ا٤بدارس  ِِٗ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب (ِ)
 ُُِ،  ٕٗ/  ِ -، الدارس يف تاريخ ا٤بدارس  (ىػَٓٔ – َْٔكفيات ) ُِٔ –تاريخ اإلسبلـ (ّ)
 ََُ -، ا٢بياة العلمية يف القرنْب السابع كالثامن ا٥بجرم  ُِْ –األعبلؽ ا٣بطّبة  (ْ)
  ّّٕ/  ُ -، الدارس يف تاريخ ا٤بدارس  ّْٓ/  ِ –كفيات األعياف (ٓ)
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بنت ا٤بلك ا٤بعظم شرؼ الدين عيسى بن ا٤بلك العادؿ ، أنشأت ا٤بدرسة ا٤برشيدية ، ككاف -
 .(ِ)هاب الدين علي الكاشيأكؿ من دىرَّس فيها صدر الدين أٞبد بن ش

خاتوف بنت ا٤بلك عز الدين مسعود بن قطب الدين مودكد بن أتابك زنكي، امرأة ا٤بلك -
األشرؼ ، أنشأت ا٤بدرسة األتابكية كأكقفتها ، ك٤با تػيويفػٍّيىت ديفنت ُّا
(ّ). 

لي زمرد خاتوف ، أنشأت ا٤بدرسة ا٣باتونية الربانية ، كقد ٠بعت ا٢بديث من أيب ا٢بسن ع-
بن قبيس ، كاستنسخت الكتب ، كحفظت القرآف الكرَل ، كبػىنىت ا٤بسجد الكبّب بصنعاء ، ككقفت 

 .(ْ)مدرسة للحنفية كبّبة ، كجاكرت ا٤بدينة ا٤بنورة ، فماتت ، كديفنت ىناؾ بالبقيع
كالدة ا٤بلك الصاٌف ا٠باعيل ، أنشأت ا٤بدرسة الشامية الربانية ، كدٌرس فيها تقي الدين بن -

 . (ٓ)صبلحال
السيدة عاشوراء زكجة األمّب أيازكوج األسدم ، كإليها تنسب ا٤بدرسة العاشورية ، كقد -

 .(ٔ)أكقفتها على فقهاء ا٢بنفية
 
 

 اىتمام الدعاة بتحويل بعض األبنية إلى مدارس:خامساً 
حرص األيوبيوف على إنكار ما ٯبدكنو من منكرات يف دكلتهم ، كٙبويل بعضها إىل مدارس 

 . لتدريس العلم الشرعي 
بس فيها ( دار معونة)من ذلك أنو بعد سقوط دكلة العبيديْب كاف ٗبصر دار سجن تيسمَّى  ٰبي
، كبناىا مدرسة للشافعية، مىن ييراد حىٍبسيو ، فأمر صبلح الدين ُّدمها، كأزاؿ ما كاف فيها من الظلم 

 .(ٕ)ىػٔٔٓككاف ذلك يف سنة 

                                                                                                                                                  

 ِٗٓ/  ُ -الدارس يف تاريخ ا٤بدارس  (ُ)
 ٕٔٓ/  ُ -ا٤بصدر السابق   (ِ)
 ُِٗ/  ُ -ا٤بصدر السابق  (ّ)
 َِٓ/  ُ -ا٤بصدر السابق  (ْ)
 ِٕٕ/  ُ -ا٤بصدر السابق   (ٓ)
 ُِٓ -تاريخ النظم كا٢بضارة اإلسبلمية  (ٔ)
  ّٔٔ/ُُ –، الكامل يف التاريخ  َُٖ/ِ  –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية    (ٕ)
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كبعد فتح بيت ا٤بقدس قاـ صبلح الدين بتحويل كنيسة القٌديس حنَّا إىل مدرسة للشافعية، 
كعٌْب الفقيو ٦بد الدين طاىر الكبليب ا٢بليب أكؿ مدرس ٥با ، كقد عيرفت فيما بعد با٤بدرسة 

 .(ُ)الصبلحية
أٌف ا٤بلك األشرؼ مظفر الدين موسى بن العادؿ قاـ بشراء دارو  كمن األمثلة على ذلك أيضان 

لؤلمّب صاـر الدين قاٲباز النجمي ، ككاف ُّا ٞبٌاـ ، فحٌوؿ تلك الدار إىل دار حديث ، كىدـ 
ا٢بٌماـ ، كبناه سكنان للشيخ ا٤بدرس ُّا ، كجعل شيخها الشيخ تقي الدين بن الصبلح الذم أملى 

 .(ِ)ُّا ا٢بديث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 َّْ-ّّٗ –القائد كعصره  –صبلح الدين  (ُ)
 ِِ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ِ)
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 ميدان المعارك: المطلب الثاني
 

استغٌل الدعاة األيوبيوف أرض ا٤بعركة ميدانان خصبان للدعوة إىل اهلل تعاىل ؛ كذلك إلدراكهم 
حاجة ا١بند كقادهتم للتوجيو كالتذكّب بفضل ا١بهاد ، كأٮبية إخبلص النية فيو هلل تعاىل، ك٘بديد التوبة 

 .اللحظات األخّبة بالنسبة ٥بمفقد تكوف تلك اللحظات ىي 
كمن أبرز األمثلة على ذلك أف العلماء كالفقهاء يف حصار عكا كانوا يطوفوف داخل ا٤بعسكر 
اإلسبلمي بْب ا١بند ، كيبٌثوف الشجاعة يف نفوسهم ، كييذٌكركهنم ٗبا أعٌده اهلل تعاىل للشهداء يف ا١بنة 

حاديث النبوية ؛ لّبفعوا من ركحهم ا٤بعنوية ، من جزاء عظيم ، كيستشهدكف باآليات القرآنية كاأل
ٌذركف ا١بند من الفرار  .(ُ)كيزيدكا من مصابرهتم يف ا١بهاد ،  ككاف القرٌاء يقرؤكف القرآف ، كٰبي

قد أىمىرىنا اهلل بتمهيد : "كيوٌجو قائد ا١بيش صبلح الدين جنده بعد فتح البلذقية فيقوؿ ٥بم
يف ا١بهاد ، كامتثاؿ أمره فيو باالنقياد،  بالفرض ، كعلينا االجتهاداألرض ، ك٫بن قائموف يف طاعتو 

كىو الذم يقٌدرنا على فتح الببلد ، كلو اجتمع أىل األرض ذات الطوؿ كالعرض لتوٌكلنا على اهلل يف 
 .(ِ) "اللقاء ، كمل نباؿ بأعداد األعداء

ا٢بد الشرعي ، فقد ركم أنو ككاف الدعاة يىٍدعيوف األسرل إىل اإلسبلـ قبل أف يقيموا عليهم 
بعد عرض اإلسبلـ ( الداكيٌة كاالستبارية)قيًتل كل  مىٍن أيًسر يف معركة حطْب من جنود ًملىًل الصليبيْب 

عليهم أكالن كرىٍفًضهم
(ّ). 

كٜبة موقف حدث بعد غارة من الغارات ييبْبٍّ مدل حرص الدعاة على التوجيو كالنصح يف  
أغار عسكر حلب على عسكرنا يف مدة مقامنا على : "أبو شامة كل كقت ، ككل ميداف ، يقوؿ

عزاز ، فأخذكا على حْب غرة كغفلة ما تعٌجلوه كعادكا ، فركب أصحابنا يف طلبهم ، فما أدركوا إال 
ٛبىٌهٍل ساعة : "فقلت للمأمور كذلك ٗبسمع من السلطاف. فارسان كاحدان ، فأمر السلطاف بقطع يده 

كما زلت أكٌرر  " . ىذا ال ٰبٌل ، كقدرؾ بل دينك عن ىذه ٯبلٌ : "مث قلت". اعةلعلَّو يػىٍقبل مِب شف
 .عليو ا٢بديث حٌب تبٌسم ، كعادت إليو عاطفىتيو كرىًحمى ، كأمر ٕببسو ، كسٌرٍل سبلمة نفسو

                                                

 ِّّ - َّّ –الفتح القسي يف الفتح القدسي  (ُ)
 َِْ –ا٤بصدر السابق  (ِ)
 َِٗ - القائد كعصره-صبلح الدين (ّ)
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كالوٌل ، كإف سكت م أنتم ، فما  الفشل ىذا ما" :مث دخل ناصر الدين بن أسد الدين كقاؿ
، فوعظو !" مًلى ال ييقتل ىذا الرجل ، ك٤باذا اعتيقل: "ـ كز٦بر ، كغضب كزأر ، كقاؿ، كدمد"أسكت أنا

، كأطلق (ُ) (كىال تىزًري كىازًرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل  : )السلطاف كاستعطفو ، كسٌكن غيظو كتعٌطفو ، كتبل عليو
 .(ِ)سراحو ، كمٌت يف ٪باتو ٪باحو

إىل اهلل يف كل ميداف ييطلعنا التاريخ األيويب على كتأكيدان ٥بذا األمر العظيم ، أىٍمًر الدعوة 
 :ا٢بادثة التالية 

ىػ ىادف السلطاف صبلح الدين الفرنج ، كتوٌجو إىل بلد الرـك ، فأصلح بْب ٕٔٓففي سنة 
نور الدين ٧بمد قرا أرسبلف كبْب زكج ابنتو السلطاف عز الدين قليج أرسبلف بن سعود ، كاجتمعوا 

 .(ّ)، ككثرت مثىَّ ا٥بدايا كالدعوات كاألفراح كا٥ببات(سو كوؾ)على هنر يقاؿ لو 
كىكذا فإف على الدعاة اليـو أف يهتموا ٗبيداف ا٤بعركة كيولوه عناية كبّبة ، فذلك ببل ريب 

 .سيؤدم إىل نتائج دعوية عظيمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                

 سورة األنعاـ -ُْٔجزء من آية  (ُ)
 َْٗ -َْٖ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  (ِ)
 ٓٓ/  ّ –ا٤بصدر السابق   (ّ)



341 

 

 ميدان القصر: المطلب الثالث
 

الدعوة فيها القصر ، كأشهر الدعاة الذين  من أبرز ا٤بيادين الٍب حرص الدعاة األيوبيوف على
ييذكركف يف ىذا اَّاؿ صبلح الدين األيويب كأكالده ككزراؤه ، كٜبة مواقف كثّبة تؤكٍّد ذلك ، كقد 

 :ٚبٌّبت منها اآليت
لقد كاف من أبرز ٦باالت الدعوة يف القصر األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، فقد حرص 

تشاريو ، كمدل ٛبٌسكهم بالصبلح كا٤بعركؼ ، كقد ذكر الذىيب يف صبلح الدين على مبلحظة مس
أف صبلح الدين كجد مرة يف مكتب مستشاره العماد دكاة حرب ٧ببٌلة بالفضة ، " سّب أعبلـ النببلء"

فما كاف من صبلح الدين إال أنكر عليو ىذا االستعماؿ ، كبٌْب لو عدـ جواز ذلك ، فأجابو العماد 
 .(ُ)جهان ذكره أبو ٧بمد ا١بويِبأٌف يف جواز ذلك ك 

كذكر ا٤بؤرخوف أف ٦بالس صبلح الدين يف القصر ما كانت تعرؼ الباطل كا٤بزح الفارغ، قاؿ 
 . (ِ) (كمل يكن ًلميٍبًطلو ، كال ًلمىزَّاح عنده نصيب: )الذىيب

سن  ككانت ٦بالسو يف قصره حافلة بأىل العلم يتذاكركف يف نصوصو كآفاقو ، كىو ٰبي
 . (ّ)ع كا٤بشاركةاالستما 

كيذكر ا٤بؤرخوف أف ا٤بلك الكامل بن صبلح الدين كاف عا٤بان من علماء ا٢بديث ، حريصان 
على علمو كنقلو ، كللعلم عنده مكانة عظيمة ، كذكر الذىيب أف الشيخ ابن الصفراكم خرٌج لو 

أما . (ْ)بالعلماء أربعْب حديثان ، ككاف ٰبرص على نيل إجازات العلم من ا٤بشايخ ، كعلى االجتماع
 .(ٓ)ا٤بلك األ٦بد فقد عيرؼ بأنو كاف شاعران ، كلو نظم رائق ، كديواف

كقد شهدت ىذه القصور األيوبية التخطيط البعيد ١بهاد الدكلة مع الصليبيْب ، كما شهدت 
استقباؿ أىل العلم ، كما شهدت ىذه القصور احتضاف الوزراء الصا٢بْب كالقاضي الفاضل ، الذم 

 .عنو البىٍذؿ كالكـر كحب العلم ، كتقدَل العلم ا٣بالص للملك صبلح الدين عيًرؼى 
                                                

 ِٕٖ/ ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ُ)
 ِٖٖ/ ُِ –ا٤بصدر السابق  (ِ)
 ِِٖ/ ُِ –ا٤بصدر السابق  (ّ)
 ُِٖ/ ُِ –ا٤بصدر السابق  (ْ)
 ّْٓ/  ِ -كفيات األعياف  (ٓ)
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كتقع يف القصر عدد من ا٢بوادث الٌدالة على سعة صدر السلطاف ، كتغاضيو عن ىفوات ، 
كأخطاء غلمانو كأتباعو ، تربية لو منهم على األخبلؽ الكرٲبة ، كتنبيهان ألىل القصر على ما ينبغي 

 .لداعية ا٢بقٌ أف يكوف عليو ا
كإىل جانبو بعض الغلماف يلعبوف ، ، كاف يومان جالسان فقد ريًكم أف السلطاف صبلح الدين  

فالتفت صبلح الدين إىل ا١بهة ، ككقعت بالقرب من السلطاف ، فأخطأتو ، فرمى أحدىم ٕبذاء 
إمكانو أف  كال ٱبفى على أحد أف السلطاف كاف يف .(ُ)ككأنٌو تغافل عنها كعن صاحبها، األخرل 

 .ينتقم لنفسو من ىؤالء العابثْب ، كلكنو تغافل عن ح ٍّ نفسو ، ككأف شيئان مل يكن
كعاكد الطلب يف ٦بلس كاحد ٟبس مرات ، لو أحد شيئان  رٍ ضً م أنو طلب مرٌة ا٤باء فلم ٰبيٍ كريكً 

لتمٌهل يف إحضار ، كمل يينكر على خىدىمىتو ا" ِب العطشلى تػى يا أصحايب كاهلل قد قػى : "فلم ٰبضر ، فقاؿ
 .(ِ)ا٤باء

ـه  كىو يكتب لو مثل خٌطو ، فاستغٌل ، ي بو لٍّ صى يي  كيذكر أبو شامة أنو كاف لصبلح الدين إما
اإلماـ ثقة صبلح الدين كزٌكر ألصدقائو أكامر سلطانية ٗبنحهم أمواالن ، ككاف صاحب الديواف كميتويٌل 

، ، كداـ ىذا األمر سنْب طويلةن ، مٌث انكشف أمره لدل السلطاف صحيحه  ا٣بزائن يشٌك يف أٌف التوقيعى 
، " نعم: "، فقاؿ" هتبو للقرآف: "، فقاؿ لو مستشاره العماد سرٌان  السلطاف ييغركنو بو كجلىس أيمراءي 

كالسلطاف يف ذلك ييقيل عثرة ذكم ا٥بيئات ، ككاف يستطيع أف . (ّ)كأمر بإطبلًقو، س من ًخناًقو فَّ كنػى 
 .بو أشٌد الفتك ، كلكنو هنج منهج العفو ٦بتهدان يف ذلكيفتك 

كيف مرضو األخّب الذم مات بعده ٗبدةو قليلةو ، جلس ميسًندان ظهره إىل كسادة كطلب ماءن، 
يغضب  فأيحضر لو ماء فاتر فوجده شديد ا٢برارة فطلب تعديلو ، فعيرض لو ماء شديد الربكدة ، فلم

 يقوؿ القاضي ابن شداد". ف اهلل ، ال ٲبكن ألحدو تعديل ا٤باء؟سبحا: "كمل يقل سول ىذه الكلمات
فخرجت أنا كالقاضي الفاضل من عنده كقد اشتٌد مٌنا البكاء ، : "كالذم حضر ذلك ا٤بوقف
ر ىذه األخبلؽ الٍب أشرؼ ا٤بسلموف على ميفارقتها ، كاهلل لو أٌف بصً أى : كالقاضي الفاضل يقوؿ يل
 .(ْ)(مىن أحضره رأسى  حً دى بالقى  رىبى د ضى كاف ق ىذا صدر من بعض الناس

                                                

 ُِٗ-شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب القلوب  (ُ)
 ٔٗ/ُِ-الكامل يف التاريخ  (ِ)
 ٖٗ/  ّ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  (ّ)
 ُْٕ/  ِ –، مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب    َّٔ/  ْ –ا٤بصدر السابق   (ْ)
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كلقد اقتدل ا٤بلك العادؿ بأخيو صبلح الدين يف االىتماـ ُّذا ا٤بيداف فنجده يهتم بدعوة 
فقد ركم أنو كزر للملك العادؿ أبو . كزيره النصراٍل إىل اإلسبلـ ، كٰبرص على ذلك حٌب أسلم 

نصرانيان ، فأسلم على يده بعد عوده مع األفضل سعيد بن أيب اليمن بن النحاؿ ، مدة يسّبة ، ككاف 
 . (ُ)علي بن صبلح الدين إىل مصر

 
 
 

 ميدان المسجد: المطلب الرابع
 

للمسجد مكانة خاصة يف اإلسبلـ ، فهو ميداف للدعوة با٤بوعظة ا٢بسنة ، كجذب العامة 
لعبادة  مكاف رحبىو ، ك إىل آداب اإلسبلـ كأخبلقو ، كحٌل ا٤بشكبلت الٍب تواجههم يف معاشهم 

اهلل تعاىل كطاعتو كالتقٌرب إليو كطلب رضوانو ، كىو ا٤بكاف ا٤بقدس الذم انطلقت منو الدعوة 
اإلسبلمية ، كسطع منو نور اإلٲباف ، كفيو تآخت قلوب ا٤بسلمْب ، كاٌٙبدت رايات ا١بهاد إلعبلء  

كأضافو لنفسو ، ى مكانتو كلمة ا٢بق تبارؾ كتعاىل؛ لذلك حبا اهلل ا٤بسجد فضبلن عظيمان ، كأعل
: )فقاؿ تعاىلسبحانو،                ) (ِ). 

أراد : "كا٤براد البيوت الٍب تبنيها أىل ا٤بلل للعبادة ، كقاؿ سعيد بن ا٤بسيب: "قاؿ القرطيب
اهلل ُّا عليك ، فبل تسجد لغّبه با٤بساجد األعضاء الٍب يسجد عليها العبد ، فهذه األعضاء أنعم 

كالقوؿ األكؿ أظهر ىذه : ، قاؿ القرطيب" ا٤بساجد ىنا مكة الٍب ىي القبلة: "، كقاؿ ابن عباس"ُّا
 ".(ّ)األقواؿ

،  بو تزكو نفوسيهمفهو ا٤بكاف الذم ،  ا٤بسلمْب قلوب يف مةيةن عظمنزل٤بسجد لذا تبٌوأ ا
م بْب  ْبمتذلل ْب، خاشع ٯبتمعوف فيو بقلوبو عامرةو باإلٲباف ،م ، كتتآلف أركاحه كتطمئن قلوُّي

يدٌم ا٣بالق ا٤بٌناف ، كىو ا٤بيداف الرحب الذم يدعوف فيو لشرع اهلل القوَل ، آمرين با٤بعركؼ ، ناىْب 

                                                

 ُِٗ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  ( ُ)
 سورة ا١بن –ُٖآية  (ِ)
 ِٕٗ/  ُِ -ا١بامع ألحكاـ القرآف: انظر (ّ)
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. عن ا٤بنكر ، كاعظْب ، معٌلمْب ، مرشدين اإلنسانية إىل ما فيو ا٣بّب كالصبلح كالفوز يف الدارين
،  نشر القيم اإلسبلمية، هتدؼ إىل ٦باالتو ٨بتلفة شمل ، ت رسالة ا٤بسجد متنوعةف إفكعلى ىذا 

 .  حياة ا٤بسلم كتصحيح ما اعوٌج من سلوكو كتقوَل ، ةميدكغرس اآلداب كاألخبلؽ ا٢ب
كلقد تبٌوأت ا٤بساجد مكانة عظيمة يف عهد األيوبيْب ، ككردت الكثّب من األخبار الدالٌة 

ُّا ؛ كما ذاؾ إال لفهمهم العميق لكوهنا ميدانان عظيمان للدعوة إىل اهلل تعاىل ، على عظيم عنايتهم 
كإعبلء رايتو ، كنشر تعاليمو ، كإرشاد ا٣بلق إىل ما فيو صبلحهم يف حا٥بم كمآ٥بم ، كما أنو ميداف 

لمْب ، فهم دعوم عظيم لغّب ا٤بسلمْب ، فهو مىٍعلىمه بارز للمدف اإلسبلمية يلفت نظر الزٌكار غّب ا٤بس
مل يألفوه من قبل يف ببلدىم ، فتدكر يف خلدىم أسئلة عن كينو ىذا الشيء ككظيفتو ، فيدفعهم ذلك 

كما أف ٠باعهم   .إىل البحث كالسؤاؿ ، كالذم قد يؤدم إىل االقتناع بالدين اإلسبلمي كاعتناقو
مد صلى اهلل عليو كسلم ، ألف لؤلذاف ا٤برفوع من ا٤بساجد فيو دعوة ٥بم إىل التوحيد كاإلٲباف بنبوة ٧ب

األذاف فيو تصريح بوحدانية اهلل تعاىل ، كنبوة ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم ، كنقض لعقيدة التثليث 
 .الباطلة الٍب يعتقدىا النصارل 

كمن الشواىد على ذلك أنو ٤با استأذف ملك صقلية من ا٤بلك الكامل يف الدخوؿ إىل القدس 
كاهلل إف أكرب غرضي يف ا٤ببيت " :ىدافو أف يسمع األذاف ، فقد قاؿكا٤ببيت فيها ذكر أف أىم أ

 .(ُ)"بالقدس أف أ٠بع أذاف ا٤بسلمْب ، كتسبيحهم بالليل
مسجدان يف (  َٔٔ)كمن أبرز الشواىد على اىتماـ األيوبيْب با٤بساجد ما ذكركه عن كجود 

 .(ِ)دمشق 
كمن أىم ا٤بساجد الٍب اعتُب ُّا األيوبيوف ا٤بسجد األقصى ، كقد ريكم الكثّب من أخبار 

من ذلك أف صبلح الدين أمر بتعمّب ٧براب لو كترخيمو كتكميل حسنو . اىتماـ األيوبيْب بو 
كاحتيج بعد ذلك إىل منرب حسن رائق . كتتميمو ، ككضع منربان ر٠بٌيان يف أكؿ يـو قضى بو الفرض

نو الئق كٔبمالو شائق ، فذكر السلطاف ا٤بنرب الذم أنشأه ا٤بلك نور الدين ٧بمود بن زنكي لبيت ٕبس

                                                

 ُِّ/ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ : انظر( ُ)
 ٕٕ-عبد الرٞبن ا٤بزيِب/ د – السابع كالثامن ا٥بجرمياة العلمية يف القرنْب ا٢ب(ِ)



345 

 

ا٤بقدس قبل فتحو بنيٍّف كعشرين سنة ، فأمر أف يكتب إىل حلب كييطلب ، فحيمل كعيمل على ما 
 . (ُ)أمر بو كامتثل

للجمعة يف الساحة  كقد أمر السلطاف بتنظيف ما حوؿ احملراب من أفنية ٕبيث ٯبتمع الناس
ا٤بٌتسعة ، كفيرشت البسيطة بالبيسط ، كتيلي التنزيل ، كعيزؿ اإل٪بيل ، كصيٌفت السجادات ، كصىفىت 
العبادات ، كأيقيمت الصلوات ، كنطق األذاف ، كخىًرس الناقوس ، كعاد اإلٲباف الغريب إىل موطنو ، 

ح ا٤بنرب ، كأبكى الوٌعاظ ، كتذاكر العلماء ، كاجتمع الزٌىاد كالعٌباد ، كتوافد الرٌكع كالسٌجد ، كصد 
 .(ِ)كتناظر الفقهاء

كركم أنو رٌتب لقبة الصخرة إمامان ، كٞبل إليها مصاحف كختمات ، كرٌتب قائمْب بأمرىا 
كما أمر بإزالة ما يف ا٤بسجد األقصى من آثار النصرانية ، كغيسلت الصخرة بعدة . لرعاية مصا٢بها 

كٖبيٌرت كفيرشت ، كريٌتب يف ا٤بسجد مىن يقـو بوظائفو ، كجيعلت بو مدرسة أٞباؿ من ماء الورد ، 
للفقهاء الشافعية ، كأيغلقت كنيسة قمامة ، مث فيتحت ، كقػيٌرر على مىن يىرًد إليها من الفرنج قطيعة 

 .(ّ)يؤٌدكهنا 
ع ٥بم كٌد كلقد تنافس بنو أيوب فيما يػيٍؤثًركنو يف بيت ا٤بقدس من اآلثار ا٢بسنة ، كفيما ٯبم

فييحكى أف ا٤بلك ا٤بظفر تقي الدين عمر حضر يومان إىل قبة الصخرة . القلوب ، كشكر األلسنة 
كمعو ماء الورد كماؿ الصدقة ، فتوىٌل بيده كىٍنسى تلك الساحات ، مث غسلها مراران ، مث أتبع ا٤باء ٗباء 

يب كٌٖبرىا ، مث فٌرؽ ذلك ا٤باؿ الورد ، ككذلك طٌهر حيطاهنا ، كغسل جدراهنا ، مث أتى ٗبجامر الط
أما ا٤بلك األفضل فقد فرش فيها الفرش الرفيعة ، كاعتمد بناء أسوار القدس . على ذكم االستحاؽ

 .(ْ)كحفر خنادقو
كمن ا٤بساجد الٍب اعتيِب ُّا يف ىذا العصر ا٤بسجد النبوم الشريف ، فقد كرد يف األخبار أف 

٣بدمة ا٢بـر النبوم ، كجعل عليهم شيخان ا٠بو بدر الدين خادمان خصٌيان ( ِْ)صبلح الدين أرسل 
األسدم ، ككاف ىؤالء بداية فئة األغوات الٍب توالت على خدمة ا٤بسجد النبوم يف األجياؿ التالية ، 

                                                

 ِّٗ/  ّ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ُ)
 ِّٖ - ّٕٕ/  ّ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ِ)
 ٕٗ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   (ّ)
 ُُْ -، الفتح القسي يف الفتح القدسي  ّٗٗ/  ّ -النورية كالصبلحية كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب (ْ)
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كارتبط ا٠بها با٠بو ، كأكقف ٥بم صبلح الدين قريٍب ًقبالة كنقادة يف صعيد مصر؛ ليكوف دخلهما 
 .(ُ)ٱبلفهم ركاتب دائمة ٥بم كًلمىن

كمن األعياف الذين اىتٌموا ُّذه الوسيلة الوزير ابن شكر فقد ركم أنو عٌمر جامع ا٤بزة ، 
كجامع حرستا ، كأنفق على أرضو ماالن كثّبان لتجهيز الببلط ا٤بناسب لساحاتو مث التفت إىل الفٌوارة ، 

 .(ِ)ا٤بصلى نفسو كىي ٦بمع ا٤بياه ؛ لتكوف بْب أيدم ا٤بصلْب  ، كبعد ذلك تفرغ لبناء 
كنظران الىتماـ القادة ا٤بسلمْب با٤بساجد اىتم ُّا بعض القادة من النصارل ، كاعتربكىا 

كمن ذلك مسجد القسطنطينية الذم دارت بشأنو . كسيلة لكسب ا٤بسلمْب ا٣باضعْب لسيطرهتم 
ُّذا ا٤بسجد،  العديد من السفارات بْب صبلح الدين كإمرباطور الرـك ، كالذم كاف ييبدم اىتمامو

كلقد كاف لدخوؿ اإلماـ . (ّ)كقد أرسل صبلح الدين من أجل ذلك إمامان كخطيبان للمسجد
ككاف : "..... كا٣بطيب إىل القسطنطينية أثر يف إظهار اإلسبلـ ، كقد كصف ذلك ابن شداد فقاؿ

التجار ،  يومان عظيمان من أياـ اإلسبلـ شاىده ٝبع كثّب من -أم اإلماـ كا٣بطيب–يـو دخو٥بم 
 .(ْ) "كرقى ا٣بطيب ا٤بنرب ، كاجتمع إليو ا٤بسلموف ا٤بقيموف ُّا كالتجار ، كأقاـ الدعوة اإلسبلمية

كىكذا استطاع ا٤بسلموف لفت انتباه السلطة الركمية إىل أٮبية ا٤بسجد يف اإلسبلـ ، كمكانتو 
ليل ا٤بصاعب، كٛبهيد يف قلوب ا٤بسلمْب  ، فحاز على اىتمامها كعنايتها ، فساعد بذلك على تذ

 .الطرؽ أماـ الدعوة اإلسبلمية لنشر تعاليمها يف ذلك اَّتمع 
كنظران لكوف ا٤بسجد ميداف دعوم مهم يف الدكلة اإلسبلمية فإف أىم دكر يقـو بو ىو تقدَل 
الوع  كاإلرشاد كالنصح عن طريق ا٣بطب كالدركس كا٤بواع  ، كالٍب تكوف موجهة للمسلمْب 

اشتهر يف ىذا العصر الكثّب من ا٣بطباء كالوعاظ ، كنشطوا كثّبان يف إلقاء ما عندىم كقد . كغّبىم 
 . (ٓ)يف مساجد ىذا العصر

كبعد فهذه بعض األمثلة عن عناية األيوبيْب ُّذا ا٤بيداف العظيم ، كدكره العظيم يف ٦باؿ 
 .الدعوة إىل اهلل ، كإرشاد ا٤بدعوين إىل طريق ا٣بّب كالرشاد

                                                

 ُّٖ/  ِ –التاريخ الشامل للمدينة ا٤بنورة   (ُ)
 ِٓٗ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ِ)
 َِِ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  (ّ)
 َِِ -ا٤بصدر السابق   (ْ)
 َِٔ-َِْص: انظر أشهر الوعاظ كا٣بطباء  (ٓ)



347 

 

 
 
 

كاٚبذكا  بدت صورة اىتماـ األيوبيْب ٗبيادين الدعوة كاضحة للعياف ، فبنىو ا٤بساجد العظيمة ،كىكذا 
من ا٤بدارس ، كالقصور ، كأرض ا٤بعركة ميادين لنشر تعاليم الشريعة الكرٲبة ، كأخبلؽ اإلسبلـ الغرٌاء، 

، أرشدهتم إىل ما فيو  فكانت تلك ا٤بيادين ٕبٌق ٧بضنان مناسبان للحائرين ، كمشاعل منّبة للسائرين
فحرٌم بكل مىن نذر نفسو للدعوة إىل . صبلح الدارين ، كأضاءت ٥بم دركب ا٥بداية يف ىذه ا٢بياة

اهلل أف يقتدم ُّؤالء الدعاة األفاضل ، كأف يدعو إىل اهلل يف كٌل مكاف يراه مناسبان إلرشاد ا٣بلق 
ال تعود ثانية ، فيندـ الداعية على  كإصبلحهم منتهزان الفرص ا٤بواتية ، فالفرصة إف ضاعت قد

 . تفويتها، كالت ساعة مندـ 
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اعَبض مسار الدعوة اإلسبلمية يف العهد األيويب معوقات كاف ٥با بعض األثر يف نشاط 
كلعل ىذا أمر طبيعي يف تاريخ كل دعوة صا٢بة إىل سواء الصراط ، كمل ٚبىٍلي . مظاىر الدعوة كتعثرىا

ا٤بسٌدد منها الدعوة يف العهد النبوم نفسو ، مع كوهنا معٌززة بالنيب ا٤بعصـو صلى اهلل عليو كسلم 
 . بالوحي

كمعظم ىذه ا٤بعوقات يف العصر األيويب ناشئة من ضخامة ا٤بوركثات السيئة الٍب كرثتها من 
 .جراء ا٫برافات قدٲبة متجذرة 

كسوؼ أعرض يف ىذا الفصل ما أعتقد أهنا من أبرز ىذه ا٤بعوقات ، ككيف اجتهد ملوؾ 
 . لدعوةىذه الدكلة يف التغلب عليها ، كتثبيت ا٤بسار الصحيح ل

 
 :كلقد كاف من أبرز العوائق الٍب اعَبضت مسّبة الدكلة األيوبية

 اإل٠باعيلية  -العبيدية : الفرؽ الضالة -ُ

 التعصب ا٤بذىيب  -ِ

 الضعف الديِب كمظاىره -ّ

 ا٣بلط بْب السنة كالبدعة -ْ

 التنافس بْب األمراء األيوبيْب كموقف العلماء منو -ٓ

 الَبؼ -ٔ

 ا١بوائح -ٕ
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 .ن ا٤بعوقات سأذكر تعريف العلماء للعائققبل البدء با٢بديث ع
منعو منو ، : ًمٍن عاؽ عن الشيًء كعىوَّقو عنو ، أم: ٝبع عائق ، كالعائق: ا٤بعوقات لغة 

 . (ُ)كشغلو عنو
أفَّ العائق ىو كل سبب من األسباب الٍب تقف أماـ حركة انتشار : كما أعنيو يف االصطبلح

الذم نصَّ عليو الكتاب كالسنة ، كتصبح ىذه الدعوة ُّذه  الدعوة ، أك تيشىوٍّه معناىا كمضموهنا
 . العوائق جسمان ببل ركح ، كمل تػىعيٍد ٙبيىقٍّق أغراضها الٍب أرادىا اهلل عز كجل

 
 

 الِفرق الضالة: المطلب األول
 

كاف لظهور عدد من الفرؽ الضالة يف عصر الدكلة األيوبية أثر كبّب يف إعاقة الدعوة اإلسبلمية، 
كلقد كاجو الدعاة يف ىذا العصر ىذه الفرؽ ، ككقفوا منهم موقفان حا٠ًبان ، . كإضبلؿ كثّب من الناس 

 :كمن أبرز ىذه الًفرؽ. فحاربوىم ، كبذلوا جهدىم يف القضاء عليهم
 
 :العبيدية-ٔ
من الفرؽ الضالة الٍب آذت الدعاة يف ىذا العصر كأضٌلت الناس ، ككانت من أبرز العوائق     

العبيدية ، كالٍب كاف مذىبها شيعيان رافضيان ، كقد ركت كتب التاريخ ما : لدعوية أماـ الدكلة األيوبيةا
 .سٌببتو ىذه الفرقة من مصائب عظيمة لؤلمة اإلسبلمية 

من ذلك على سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر ما يركيو الذىيب عن الشيعة الرافضة ، كما عملوه يف مأمت    
 .(ِ) سٌب الصحابة رضواف اهلل عليهمعاشوراء كمبالغتهم يف

ليسوا عيبػىٍيديْب ، كإ٭با ىم أدعياء يينسبوف إىل عيبػىٍيد ، ككاف ا٠بو  كأكلئك العبيديوف ىم يف ا٢بقيقة     
سعيدان ، ككاف يهوديان حٌدادان ببلدة سىلىمية ، كذيكرت أشياء كثّبة يف قبائحهم ، كما كانوا ٯبهركف بو 

 . (ُ)كفر كأشكالويف بعض األحياف من ال

                                                

 ّٕٔ -مادة عوؽ  –ا٤بعجم الوسيط ( ُ)
 ُْٔ/  َِ –سّب أعبلـ النببلء ( ِ)
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كقد استطاعت الدكلة العبيدية منذ القرف الرابع ا٥بجرم أف توطٍّد نفوذىا يف مصر كجنوب 
ا١بزيرة العربية ، كمضت يف سياستها الرامية إىل تقويض ا٣ببلفة العباسية ، كنشر الفكر الشيعٌي ، 

كومة العٌباسية ، كييبشٍّركف كأرسلوا دعاهتم يف شرؽ العامل اإلسبلمي كغربو يىٍدعوف إىل إسقاط ا٢ب
كاستمٌر ىذا . بالعدؿ كالرخاء يف ظٌل ا٢بكم العبيدم ، كاستطاعوا التأثّب يف صفوؼ العامة كا١بيش 

ا٢باؿ حٌب قدـك السبلجقة الذين أنقذكا ا٣ببلفة العباسية ، كعقيدة أىل السنة ، كلكن العبيديْب 
 . (ِ)يب عامة ا٤بسلمْب ، كإثارة الفًب كتنفيذ االغتياالتٙبالفوا مع اإل٠باعيلية الباطنية ، كمضوا يف تأل

كقد حرص األيوبيوف على القضاء على ىذه الدكلة ؛ ألفَّ ٥بم انتماءن مذىبيان ضاالن يف ظلٍّ 
دكلة عاشت مئات السنْب تركٍّج ٤ببادئها ، ككاف قضاء صبلح الدين عليهم ٗبنزلة توفيق من اهلل أتاح 

، كأراح العامل  اال٫بسار ، كما أتاح ٤بذىب أىل السنة كا١بماعة االنتشار٥بذه ا٤ببادئ الضالة 
 .كمكايدىم اإلسبلمي من شٌرىم

 
ىػ، كيف ىذه السنة  ٕٔٓىػ ، كعادت سنة ّٖٓكقد انقطعت ا٣بطبة العباسية ٗبصر سنة 

 . (ّ)استقرت قدـ بِب أيوب يف مصر
ح الدين على ا٣ببلفة العبيدية ، فقد كيف اليمن أصبح النفوذ العبيدم مهٌددان منذ قضاء صبل

أرسل رٞبو اهلل أخاه مشس الدكلة توراف شاه على رأس ٞبلة عسكرية إىل اليمن للقضاء على دكلة بِب 
 .(ْ)مهدم بزبيد ، كالٍب كانت تناصر العبيديْب

كقاـ العبيديوف بعد أف أسقط صبلح الدين ملكهم بعٌدة ٧باكالت ُّدؼ استعادة ملكهم ، 
ىػ قامت ٝباعة من الشيعة يف مصر ٗبؤامرة هتدؼ إىل إعادة ا٣ببلفة العبيدية ٗبصر ،  ٗٔٓ ففي سنة

مع الصليبيْب ٤بساعدهتم يف القضاء على صبلح الدين كدكلتو ، كذلك  كقد خٌططوا لذلك بالتحالف
ن باستدعائهم ليهاٝبوا مصر من الشاـ ، فينشغل ُّم صبلح الدين ، كبذلك يتيسر ألكلئك ا٤بتآمري

ككاف على رأس ىؤالء ا٤بتآمرين الشاعر عمارة اليميِب كعبد الصمد الكاتب . تنفيذ ما يريدكف 
 . (ٓ)كالقاضي ىبة اهلل العويرس كغّبىم من جند ا٤بصريْب

                                                                                                                                                  

 ْٖٓ/  ُٔ –البداية كالنهاية ( ُ)
  ٖٔ -ٖٓ –ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس ( ِ)
  ُِِ/  ُ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  ( ّ)
 ٕٗ-٧بمد ٝباؿ الدين سركر / د -، النفوذ الفاطمي يف جزيرة العرب ٗٔ/ ٔ –كالقاىرة النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر ( ْ)
 ِّٖ-ِِٖ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  : انظر( ٓ)
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كلعل ٩با ييثّب الدىشة من أمر ىذه ا٤بؤامرة أف يكوف بعض قادهتا من الفقهاء الذين تناسوا 
صليبيْب ، كانساقوا كراء ا٥بول الذم ال طائل من كرائو سول ٛبٌزؽ دكرىم الرئيسي يف ا١بهاد ضٌد ال

 . كحدة ا٤بسلمْب يف ىذه ا٤بدة العصيبة الٍب ٛبٌر ُّا األمة اإلسبلمية 
كقد مٌت الكشف عن ىذه ا٤بؤامرة بأمر اهلل عن طريق أحد الفقهاء ا٤بخلصْب لصبلح الدين، 

لفقيو الواع  زين الدين بن ٪با ، فقد كثقوا بو ، كا٢بريصْب على مصلحة الدكلة اإلسبلمية ، كىو ا
كأطلعوه على نٌياهتم ، ككاف ييناجيهم يف ما زييٍّن ٥بم من سوء أعما٥بم ، كييداخلهم يف عـز خركجهم 

، فلما شعر ابن ٪با ٖبطورة أمرىم قاـ بإخبار صبلح الدين بتفاصيل ا٤بؤامرة ، فأمره (ُ)على الدكلة
يتجٌدد من عزائمهم ، ففعل ذلك ، كصار ٱبربه بكٌل ما رغبوا فيو ، مث إف  ٗبخالطتهم ، كإخباره ٗبا

صبلح الدين أمر بالقبض عليهم ٤بٌا تأكد من صحة ما نقلو لو الفقيو ابن ٪با كأمر بصلبهم ، 
 .كالقضاء عليهم ، كبذلك سكنت الفتنة 

كيركقو تدبّبه ، كٲبيل كقد قػىرَّب السلطاف زين الدين بن ٪با ، كأحسن إليو ، ككاف يستشّبه ، 
 . (ِ)إليو لقدَل معرفتو ، ككرَل سجاياه

كبعد أف انتهى صبلح الدين من أمر ا٤بتآمرين اعتقل أىل القصر بداية ، مث نيقلوا إىل أماكن 
٨بتلفة ، كأعطى القصر ألخيو العادؿ ، ذلك ألفَّ صبلح الدين رأل أهنم مهما بقيوا فيو فهم مادة ال 

 .(ّ)ا ، فإف القصر حبالة للضبلؿ منصوب للبدع كا٤بؤامراتتنحسر األطماع عنه
كبالرغم من قضاء صبلح الدين على ا٣ببلفة العبيدية إال أنو كاف ال يزاؿ يػىعيد  جند مصر 
كأىل القصر العبيدم أعداءن لدكلتو ، كيتوقع منهم القياـ بعمل ضده لذا كاف متحٌرزان منهم ، فوضع 

  . ثوقْب مىن يراقبهم باستمرار عليهم من عيونو كرجالو ا٤بو 
ك٩با يدٌؿ على شدة حذره من ىؤالء األعداء أنو أمر بإدخاؿ العيوف عليهم من ٝباعتهم ، 

فدسسنا إليهم من طائفتهم مىن داخلهم، فصار ينقل إلينا أخبارىم، : )يقوؿ ا٤بؤرخ أبو شامة رٞبو اهلل
 .(ْ) (كيرفع إلينا أحوا٥بم

                                                

 ِّٖ/  ِ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ُ)
 ، ْٗٓ/َِ-، سّب أعبلـ النببلء ْٓ -ّٓ/َُ–مل يف التاريخ ، الكا ِْٖ-ِِٖ/ِ-ا٤بصدر السابق: انظر(ِ)

 ّٓ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  
  ّٓ/ُ–السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ:، كانظر ُِِ/ُ–كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية(ّ)
  ُِِ/  ُ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ْ)
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سٌريان ٗبختلف الوسائل الٍب كانت متاحة ، فكاف ال ٲبٌر عليهم شهره كمع ذلك استمٌر عملهم 
كال سنةه إال كىم ييدبٍّركف ا٤بكايد ، كيعقدكف االجتماعات ، كيبعثوف الرسل إىل الصليبيْب ؛ ليينٌسقوا 

 .(ُ)معهم ما يعتمل يف أنفسهم من تآمرو ككيد
يْب أكثر من مرة يف ٧باكلة إلعادة كبالرغم من كل ىذه ا٢بيطة فقد ثار الشيعة أشياع العبيد

ا٣ببلفة العبيدية ٢بكم مصر ، فقد ريكم أنٌو ثار بالقاىرة ٝباعة من الشيعة ، عٌدهتم اثنا عشر رجبلن 
يا آؿ علي ، كسلكوا الدركب ينادكف ، ظٌنان منهم أف رعية البلد ييلٌبوف، : ليبلن ، كنادكا بشعار العلويْب

. ده منهم إليهم ، كال أعارىم ٠بعو ، فلما رأكا ذلك تفٌرقوا خائفْب كٲبلكوف البلد ، فلم يلتفت أح
فكيتب بذلك إىل صبلح الدين ، فأٮٌبو أمرىم كأزعجو ، فدخل عليو القاضي الفاضل ، فأخربه ا٣برب 

ينبغي أف تفرح بذلك كال ٙبزف كال هتتٌم ، حيث علمت من بواطن رعيتك احملبة لك : "فقاؿ لو
ل إىل عدٌكؾ ، كلو كضعت ٝباعة يفعلوف مثل ىذه ا٢بالة لتعلم بواطن أصحابك كالنصح ، كترؾ ا٤بي

 .(ِ)"كرعٌيتك ، كخسرت األمواؿ ا١بليلة عليهم ، لكاف قليبلن ، فسيٌرم عنو
نزح إىل ( الكنػز)كيف ٧باكلةو أخرل إلعادة الدكلة ا٤بصرية للحكم ريكم أف إنسانان ييقاؿ لو 

يٍّل إليهم أنو ٲبلك الببلد، كييعيد أسواف ، فأقاـ فيها ، كمل يزؿ  ييدبٌر أمره ، كٯبمع السوداف عليو ، كٱبي
الدكلة ا٤بصرية ، فاجتمع عليو خىٍلقه كثّبه كٝبعه كافره من السوداف ، كقصد قوص ، فانتهى خربه إىل 
صبلح الدين ، فجٌرد عسكران عظيمان ، كجعل مقٌدمو أخاه العادؿ ، فلقيهم ٗبصاؼ ، فكسرىم ، 

ىػ َٕٓل منهم خلقان عظيمان ، كاستأصل شأفتهم ، كأٟبد ثائرهتم ، كذلك يف صفر سنة كقت
 .(ّ)كاستقرت لو قواعد ا٤بلك 

كاستمر رجاؿ صبلح الدين يتتٌبعوف من لو ميل يف الدكلة العبيدية ، فقتلوا منهم كثّبان ، 
 . (ْ)كأسركا كثّبان 

ن أكالد حسن ابن ا٣بليفة العبيدم ىػ على رجل ا٠بو عبد األحد م ٖٖٓكقد عثركا يف سنة 
نعم ، : أنت تٌدعي أنك ا٣بليفة؟ قاؿ: ا٢باف  لدين اهلل ، كأيحضر إىل ا٤بلك العزيز بالقاىرة ، فقيل لو

أين كنت يف ىذه ا٤بدة؟ فذكر أف أمو أخرجتو من القصر فتاه ، ككصل إىل طنبذة ، فاختفى : فقيل لو
                                                

 ُٗٔ -القائد كعصره -صبلح الدين( ُ)
  ِْ/  ُِ –، الكامل يف التاريخ  َٔ/  ْ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ِ)
 ُٓٔ/  ٕ –، كفيات األعياف  ّّٖ/  ِ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ّ)
 ْٓ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  ( ْ)
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رع يتحٌدث لو يف ا٣ببلفة ، كأنٌو كقع بعٌدة ببلد ، كأقطع ُّا ، مث خرج إىل مصر ، فآكاه رجل ، كش
كما عثركا على بعض أقارب الوزير شاكر ، كقد ثار بالقاىرة ، فسيًجنى . أناسان ٩بن بايعو ، فسيجن 

 .  (ُ)ىو كٝباعتو
كمل تكن مواجهة أكلئك الباطنية من جانب ا٤بلوؾ فحسب ، بل كاف للعلماء دكر كبّبه يف 

 . فىٍضًحهم ، كبياف فساد عقائدىم مواجهتهم ، ك 
كمن أكلئك العلماء ابن ا١بوزم الذم ٙبٌدث عن فرقهم كعقائدىم ، كبٌْب كفرىم كباطل 

مث إهنم تفلسفوا ، كمل يزالوا : "...مذىبهم، كخركجهم عن الدين كلٌية ، ك٩با قالو يف ىذا اَّاؿ
نوا با٢بصوف ، ككثرت شوكتهم ، كأظهركا مستهزئْب بالنواميس الدينية ، كاألكامر الشرعية ، كٙبىىصَّ 

إسقاط التكاليف ، كإباحة احملرمات ، كصاركا كا٢بيوانات العجماكات ببل ضابط ديِب ، كال كاضع 
 . (ِ)"شرعي

كمن العلماء الذين اجتهدكا يف مواجهة الباطنية ، كالتحذير منها ، ككشف ضبل٥با أبو شامة عبد 
د أفرد للحديث عنهم فصبلن كامبلن ، ٙبىىدَّث فيو عن تارٱبهم الرٞبن بن إ٠باعيل ا٤بقدسي ، فق

ـى نسبتهم إىل السيدة فاطمة رضي اهلل عنها، ككاف ٩با  كدعوهتم ، كفىضىحى مذىبهم ا٣ببيث ، كأىكَّدى عىدى
كذكر ٝباعة من العلماء أهنم مل يكونوا أىبلن لنسبتهم إىل فاطمة رضي اهلل عنها ، كال : "قالو عنهم
ليها صحيح ، بل ا٤بعركؼ أهنم بنو عبيد ، كالذم كاف كالده من نسل القداح ا٤بلحد نسبهم إ

اَّوسي ، ككاف زنديقان خبيثان عدكان لئلسبلـ ، حريصان على إزالة ا٤بلة اإلسبلمية ، قتل من الفقهاء 
ن إفساد كاحملدثْب ٝباعة كثّبة ، ككاف قصده إعدامهم من الوجود ليبقى العامل كالبهائم ، فيتمكن م

 . (ّ)"عقائدىم كضبل٥بم
الدكلة الفاطمية ، كالدكلة العلوية ، كإ٭با : كاشتهر ٥بم ذلك بْب العواـ ، فصاركا يقولوف: "كقاؿ

 .(ْ)"ىي الدكلة اَّوسية أك اليهودية الباطنية ا٤بلحدة
 كعرض بعد ذلك ٝبلة من مساكئهم كضبلالهتم ُّدؼ التنبيو عليها ، كٙبذير الناس منها حيث

ا٥بم ، كمل يعلم : "قاؿ كلكن ال بٌد من ذكر شيء من ذلك تنفّبان ٤بن يعتقد إمامتهم ، كخًفي عنو ٧بي
                                                

 ُُُ/ ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  ( ُ)
 َُٗ -كيد الشيطاف لنفسو قبل خلق آدـ ( ِ)
 ُِٓ-ُِْ/ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ّ)
 ُِٔ/ِ –ا٤بصدر السابق ( ْ)
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مكابرهتم ، كلييعذر مىن أزاؿ دكلتهم ، كأمات بدعتهم ، كقٌلل ًعٌدهتم ، كأفُب أيٌمتهم ، كأطفأ 
 .(ُ)"ٝبرهتم

وة اإلسبلمية يف عهد بِب كىكذا يٌتضح كيف أف العبيديْب كانوا عائقان كبّبان يف كجو الدع
أيوب ، كلكن كقوؼ الدعاة بقوة بوجو ىذا العائق ساعد كثّبان بفضل اهلل تعاىل على التخفيف من 

 .٨باطره ، بل كالقضاء على الكثّب من أشياعو كأتباعو كإضعافو بشكل كبّب
 

 :اإلسماعيلية الباطنية-ٕ
الدين على أنٌو العدك ا٤بباشر ٥بم ، كىي من أبرز ىذه الفرؽ كأشٌدىا ، كقد نظركا إىل صبلح 

 . (ِ)لدكره البارز يف إلغاء ا٣ببلفة العبيدية ، كٙبالفوا مع أعدائو الصليبيْب ، ككاف مقر ىم ٗبصياؼ
، كما شيرٍّدكا (ّ)ىػِٕٓكقد حاصر صبلح الدين رٞبو اهلل قبلع الباطنية ، كضٌيق عليهم يف عاـ 

، فقد ريكم  تباع ىذه الًفرقة عليو ، كحاكلوا اغتيالو أكثر من مرة؛ لذا حىقىدى أ(ْ)من ببلد مصر كنػيفيوا
 .  (ٓ)ىػ، كجرحوهِٕٓأهنم كثبوا على صبلح الدين سنة 

لىو ، فجرحو برقبتو ،  كما حكى ابن األثّب أنو رٞبو اهلل ٤بٌا كاف ٗبنبج كثب عليو باطٌِب يريد قػىتػٍ
 .(ٔ)٪ٌباه اهلل منهم فأسرع حراسو ، كدفعوا الباطِب ، كجاء ثاف كثالث حٌب

كيف ببلد الشاـ استمٌر مؤيٍّدك الباطنية ببثٍّ الرعب ، كإحاكة مؤامرات االغتياؿ ، كعندما احتلَّ 
الصليبيوف فلسطْب ، كالسواحل السورية راح الباطنيوف يستعينوف بالصليبيْب ، كيعقدكف معهم 

 . (ٕ)ْب الغتياؿ السلطاف صبلح الديناحملالفات ضدَّ ا٤بملكة الس نية ، كقاموا فيما بعد ٗبحاكلت
ك٩بن سار على ىدم ىؤالء الطوائف يف إضبلؿ الناس كفتنتهم عن دينهم رجله ظهر بدمشق 

لو ، كعٌلقوا رأسو مع كلبْب ميٍّتْب ًً ميدَّعيان أنو عيسى بن مرَل كأضٌل طائفة ، فأفٌب العلماء بقىٍت
(ُ) . 

                                                

 ُِٖ/ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ُ)
 ُِِ -كا١بزيرة األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ ( ِ)
 ُٖٓ/  ُ –صبح األعشى ( ّ)
 ُّٕ -القائد كعصره  -صبلح الدين( ْ)
 َِٖ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء ( ٓ)
 َّْ/  ُُ -الكامل يف التاريخ: انظر( ٔ)
 ٕٖ -ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس ( ٕ)
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ر بالوقوؼ بوجو الفرؽ الضالة الٍب تيعيق تقٌدـ كُّذا يتضح لنا جلٌيان اىتماـ دعاة ىذا العص
 . الدعوة، كحرصهم البالغ على نقاء ا٢بياة اإلسبلمية ، كٞباية ا٤بسلمْب من أفكار تلك الفرؽ ا٥بٌدامة

 
 التعّصب المذىبي: المطلب الثاني

 
ا٤بخلصْب على الرغم من أف اَّتمع اإلسبلمي يف عصر الدكلة األيوبية مل ٱبىٍلي من الدعاة 

العاملْب ، كأنو كاف ىناؾ نشاط دعوم يعمل بدأب كنشاط ، إال أف ىذا النشاط أعاقو التعٌصب 
ا٤بذىيب كاالنقساـ ، ككاف ىذا التعٌصب ا٤بذىيب من العوائق الدعوية البارزة يف ىذا العصر ، فقد 

ل قوة كصرامة ، كإف انقسم الناس إىل عدد من ا٤بذاىب ، كتعصَّب كلٌّ ٤بذىبو،  كدافع عن رأيو بك
كقد استنفذ ىذا الصراع جهود ا١بميع ، كقٌسم األمة إىل . أٌدل األمر إىل االقتتاؿ أك ا٤بعاداة ك٫بوىا 

 .ًفرؽو متناحرة متنافرة
كمن أبرز ا٤بذاىب الٍب تعٌصب أصحاُّا كتناحركا فيما بينهم ا٢بنابلة كالشافعية، ككاف 

أهنم كقعوا يف أخطاء منهجية كبّبة ، أثٌرت سلبيان يف أداء ألصحاب ىذين ا٤بذىبْب دكر عظيم ، إال 
 .الدعوة اإلسبلمية ، كأعاقت تقد مها ، كبٌددت بعض جهود أبنائها 

كلقد ترٌكزت أخطاء ىذه ا٤بذاىب يف أٌف كالء أصحاُّا كاف النتماءاهتا ا٤بذىبية أكثر من 
يها ، كما أف كٌل ٝباعة منها كانت تعٌد كالئها لؤلصوؿ الشرعية الصافية ، أك لؤلمة الٍب تنتسب إل
 . (ِ)نفسها صاحبة ا٢بق الوحيد يف الٌساحة بسبب تارٱبها العريق

فقد ريكم أف ا٢بنابلة ثاركا على الربىاف البلخي ألنو ناؿ منهم
، كما ركم أف ابن عساكر (ّ)

العامة منهم يبغضوف بِب  كاف يتورٌع من ا٤بركر يف زقاؽ ا٢بنابلة لئبل يأٜبوا بالوقيعة فيو ، كذلك ألف
 . (ْ)عساكر لكوهنم أشاعرة

                                                                                                                                                  

 (ىػ ََٔ-ُٗٓ)كفيات سنة  ِٓ -تاريخ اإلسبلـ( ُ)
 َْ- ّٗ –ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس ىكذا : انظر( ِ)
  ِٕٔ/  َِ-سّب أعبلـ النببلء ( ّ)
 ُٖٖ/  ِ –ا٤بصدر السابق( ْ)
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ىػ أنكر ا٢بنابلة على الشهاب الطوسي تىكل مو يف مسألة من مسائل الكبلـ َٖٓكيف سنة 
يف ٦بلس كعظو ، كترافعوا إىل ا٤بلك ا٤بظٌفر ٗبخيمو ، فأصدر أمران برفع كراسي كع  الفريقْب ، كقد 

 . (ُ)خرأطلق كلٌّ من الفريقْب لسانو يف اآل
ىػ قاـ ا٣ببوشاٍل بنبش قرب أيب الكيزاف الظاىرم ؛ ألنو ديفن إىل جانب قرب ٖٕٓأما يف سنة 

، فثار ا٢بنابلة عليو كصار بينهم ( ال يكوف صٌديق كزنديق يف موضع كاحد: )الشافعي كقاؿ
 . (ِ)ٞببلت

مدل تفاقم ا٤بشاكل كأكضح مثاؿ يبْبٍّ ًعظىم الفتنة بْب ا٢بنابلة كالشافعية يف ىذا العصر ، ك 
ىػ ، ككاف أٌماراه ٓٗٓالفتنة الٍب جرت بْب ا٢باف  عبد الغِب كاألشعرية الشافعية يف سنة : بْب الطرفْب

، كما (ّ)با٤بعركؼ داعيةه إىل السنة ، فقاـ عليو األشاعرة ، كأفتوا بقتلو ، فأيخرج من الشاـ طريدان 
 . ، بل ٮٌبوا بقتلو ( ْ)اف  عبد الغِببلغت شٌدة تعٌصب ىؤالء إىل أهنم قالوا بتكفّب ا٢ب

 
 :موقف الملوك األيوبيين من التعصب المذىبي

 
، فقد  الملك العادلكقد كقف ملوؾ بِب أيوب إىل جانب ا٢باف  عبد الغِب ، كمن أبرزىم 

استدعاه كأكرمو ، مث إف العادؿ سافر إىل دمشق ، كبقي ا٢باف  ٗبصر ، كىم ينالوف منو ، حٌب عـز 
ال يصل إليو : )الكامل على إخراجو مث تراجع ، كسأؿ صفوة العلماء عنو، فأثنوا عليو ، فقاؿ

 . (ٓ)(مكركه

                                                

 ٖٖ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  ( ُ)
 (ىػَٗٓ-ُٖٓ)كفيات سنة  َِٖ –، تاريخ اإلسبلـ  ٓٗ/  ّ –العرب يف خرب من عرب ( ِ)
، شذرات الذىب يف أخبار مىن ( ىػ ََٔ-ُٗٓ)كفيات سنة  ِّ –تاريخ اإلسبلـ ،  َُُ/  ّ -العرب يف خرب من عرب( ّ)

  ُّٗ/  ْ –ذىب  
 (ىػََٔ-ُٗٓ)كفيات سنة  ْٓٓ –تاريخ اإلسبلـ ( ْ)
 ُْٔ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء ( ٓ)
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م أنو خرج إىل الصيد ، ، فقد ريك  الملك العزيزك٩بن دافع عن ا٢باف  عبد الغِب كا٢بنابلة 
إذا رجعنا من ىذه السفرة أخرجنا : )فجاءتو كتبه يف أذية ا٢بنابلة كفتنة ا٢باف  ابن عبد الغِب ، فقاؿ

 . (ُ)، فاٌتفق أنو عدا بو الفرس ، فشٌب بو ، فسقط ، فمات( من ببلدنا مىن يقوؿ ُّذه ا٤بقالة
اىب ، ك٩با يؤكد ذلك أنو ٤بٌا كقعت فقد ريكم عنو كرىو للعصبية يف ا٤بذ الملك األشرفأما 

الفتنة بْب ا٢بنابلة كالشافعية تعٌصب الشيخ عز الدين بن عبد السبلـ على ا٢بنابلة ، ككتب إىل 
 .(ِ)(يا عز الدين الفتنة ساكنة لعن اهلل مثّبىا: )األشرؼ يقع فيهم ، فأجابو األشرؼ

ناؿ الصوفية كأتباعهم يف ىذا  كمل يقتصر التعصب كالتناحر بْب أتباع ا٤بذاىب فحسب ، بل
العصر ، حيث استقٌل كل شيخ من مشايخ الصوفية بأتباعو يف رباط خاص ٩با يبنيو ا٣بلفاء 
كالسبلطْب كالوزراء يف ا٢بضر كالريف كالبادية ، كذلك قامت ا٣بصومات بْب الفقهاء كا٤بتصٌوفة إىل 

عن منابع العلم الشرعي ، كأصبحت  كالبعيدين، كانتشرت طوائف ا١بهلة (ّ)جانب الفًب ا٤بذىبية
 . القضية ذات دالالتو مستقاةو من ح ٍّ النفس ، كمل تعد مرتبطة باإلخبلص هلل كالسعي لرضاه 

كمن ىنا فإفَّ االنتصار ا٢بقيقي ينبغي أف يكوف لشعائر اهلل الٍب نٌصت عليها أصوؿ الشريعة، 
ر ببعض الصوفية أف خرجوا عن تعاليم كقد كصل األم. كليس للعادات كاألعراؼ الٍب تصطدـ ُّا

الشريعة ، كاستباحوا احملٌرمات ، كذىبوا إىل أف ا٤براد خلوص القلب إىل اهلل ، أما التقي د بالشرع فهو 
 . (ْ)رتبة القاصرين عن الفهم كا٤بقلٍّدين

 
 آثار التعصب المذىبي 

السياسية كاالجتماعية كالفكرية : كاف لذلك التعصب ا٤بذىيب آثاره سلبٌيةه يف ا٢بياة اإلسبلمية
 .  كالَببوية كالتعليمية

أٌدل التعٌصب ا٤بذىيب إىل تنافس زعماء ا٤بذاىب يف التقٌرب من الناحية السياسية فمن -ُ     
ستئثار دكنو ٗبناصب الدكلة ككظائفها السبلطْب كالقادة ، كمىٍكر كلٍّ مذىب لئليقاع باآلخر ، كلبل

                                                

 ُْٔ،  ِِٗ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء ( ُ)
 –، سّب أعبلـ النببلء  ُُْ/ٓ–لكركب يف أخبار بِب أيوب، مفرج ا( ىػ َْٔ-َّٔ)كفيات سنة ِِٕ –تاريخ اإلسبلـ( ِ)

ِِ  /ُِٔ 
 ِٔ -ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس ( ّ)
    ٗٓ-ٕٓ –ا٤بصدر السابق( ْ)
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ٙبت حجة الغّبة على الدين ، كقد كجىد بعضهم يف االنتساب للمذاىب كسيلةن لتحقيق مطامعهم ، 
 . فصار بعضهم يتنٌقلوف بْب ىذه ا٤بذاىب حسب نفوذىا يف الدكلة 

تتشٌكل  كنتيجة ٥بذا التعٌصب أصبحت العبلقات بْب ا٤بذاىب اإلسبلمية كا٢بكومات القائمة
حسب مواقف ىذه ا٢بكومات من تلك ا٤بذاىب ، كحسب استجابتها أك رفضها ألطماع ىذه 

 . ا٤بذاىب 
كنتيجة ٥بذا التنافس بْب ا٤بذاىب على حطاـ الدنيا ٙبت شعار ا٢برص على الدين استخٌف 

م ، كيينزلوف ُّم األمراء كا٢بٌكاـ با٤بشايخ كالوٌعاظ ، كصاركا ييعيٍّنوف القضاة كا٤بدرٍّسْب أك يعزلوهن
 .(ُ)العقاب ، كيتدخلوف يف كضع ا٤بناىج الدراسية ، كتعيْب ا٤بذىب الر٠بي للدكلة 

فقد أثٌر التعصب ا٤بذىيب يف اَّتمع ، فأشاع التفٌكك  الناحية االجتماعيةأما من -ِ   
ـ الذين كاالضطراب، فقد صار ا٤بذىب الواحد يضٌم أخبلطان من ا٤بشايخ كالطلبة كالتجار كالعوا

يريدكف ا٤بذىب كسيلة ٤بنافعهم ا٣باصة ، ككانت تربط ىؤالء ٝبيعان ركابط ىٌشة تقـو على ا٤بظهر 
أكثر من ا١بوىر ، إذ يكفي الفرد أف ينتمي للمذىب انتماءن ا٠بيان دكف فهم أك تطبيق ، كأف يصحب 

الذين ٱبالفوف تعاليم أما . أفراد ىذا ا٤بذىب يف اجتماعاهتم ليناؿ نصرهتم ، كيشاركهم مكاسبهم 
ا٤بذىب أك ينفصلوف عنو يصبحوف ىدفان لئليذاء ، كعيرضةن للطعن يف الدين كا٣بلق مهما كانت 

 . منزلتهم من الفهم كاإلٲباف كاالستقامة 
كنتيجة لذلك انقسم الناس على بعضهم ، كانصرفوا عن التحديات الٍب هتٌددىم من الداخل 

كأٌدل ذلك كلو إىل ضعف . (ِ) ا٣بصومات كا٤بصادمات ا٤بذىبيةكا٣بارج ، كاستنػزفوا طاقاهتم يف
 .(ّ)مفهـو األمة اإلسبلمية ، كحٌلت ٧بٌلو مفاىيم العصبية العشائرية كاإلقليمية كا٤بذىبية 

٥بذا اَّتمع ،  الناحية الفكريةككما أثٌر التعصب يف ترابط اَّتمع اإلسبلمي ، أثٌر أيضا يف -ّ  
انقطاع أتباع ا٤بذىب عن االتصاؿ ا٤بباشر بالقرآف كالسنة ، كالتوٌجو : ه اآلثاركلقد كاف من أخطر ىذ

إىل مؤلفات رجاؿ ىذا ا٤بذىب على اعتبار أهنا الفهم الصحيح للقرآف كالسنة ، كأسبغوا على كيٌتاُّم 
 .  (ْ)كمفٌكريهم ألقابان ، كجعلوىم فوؽ النقد كا٤بناقشة ، كعادكا كٌل ٨بالف

                                                

 ّٓ-ِٓ –ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس : انظر( ُ)
 ْٗ-ْٖ –ا٤بصدر السابق :انظر( ِ)
        ُٖ -ا٤بصدر السابق : انظر( ّ)
  ْْ -ّْ -ا٤بصدر السابق : انظر( ْ)
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اإلسبلمي عن اإلبداع كاالجتهاد ، فصارت ا٤بؤلفات إما تكراران ألفكار  كما تعٌطل الفكر
السابقْب من رجاؿ ا٤بذىب ، أك إطراءن كإشادة بتضحياهتم كأعما٥بم ، كيف كل ىذه األعماؿ الفكرية 
مل تنل ا٤بشكبلت ا٤بعاصرة لؤلمة اإلسبلمية آنذاؾ سول إشارات ىامشٌية ، كمىن ٱبرج على تقاليد 

االنغبلؽ كالتعٌصب كينفتحوف على اآلخرين يصبحوف ىدفان لبلهتاـ بالنفاؽ كعدـ  ا٤بذىب يف
ككاف أصحابنا ا٢بنابلة يريدكف مِب ىجراف ٝباعة من العلماء ، : )االلتزاـ، ريكم عن ابن عقيل قولو
جوا إال ، كجٌفت أفهاـ الذين تعٌصبوا ٤بذاىبهم ، كمل ٲبلكوا أف يينت( ُ)(ككاف ذلك ٰبرمِب علمان نافعان 
 .(ِ)الشركح كا٤بختصرات كا٢بواشي

كُّذا ٪بد أنفسنا أماـ كاقعو فػىرىض نفسو ، كىو ٙبٌوؿ مؤسسات الفكر اإلسبلمي عن رسالتها 
الرئيسية يف ترشيد اَّتمع ، كتوجيهو إىل مؤسسات مهنية أكادٲبية اٌتسمت با٤بذىبية كاالنقساـ 

 .(ّ)كاالبتعاد عن أصوؿ الكتاب كالسنة 
خطّبة أيضان ، فقد تسٌرب شيوخ ا٤بذاىب  تعليمية وتربويةكلقد كاف للتعصب ا٤بذىيب آثار -ْ   

إىل ا٤بدارس ، كانتشركا فيها ، كأثٌركا يف مناىجها كأىدافها كا٘باىاهتا، كما شاع ا٣ببلؼ كالتعصب 
حات ا٤بدارس إىل كالصراع بْب ا٤بوجٍّهْب كا٤برشدين كالويٌعاظ كالطلبة ، فتحٌولت ٦بالس الدرس كسا

ميادين ٤بناصرة آراء ا٤بذاىب ، كتفنيد آراء ا٤بخالفْب كمهاٝبتهم ، كما كقع االنشقاؽ بْب الدراسات 
اإلسبلمية كبْب العلـو الطبيعية كالطب كالفلك ، كذلك بسبب تأثّب الفقهاء يف السلطات الٍب كقفت 

 . لتشجيع من العلـو الطبيعية موقفان سلبيان يقـو على الريبة كعدـ ا
كىذا مثاؿه ييوضٍّح ا٢بالة السيئة الذم كصل إليو اَّتمع نتيجة التعصب ا٤بذىيب، فقد قاـ   

كىو يف مسجده ، فدافع  -شيخ ا٢بنابلة–ٝباعة من أنصار الشافعية ٗبهاٝبة أيب جعفر بن موسى 
السلطة ، كٝبع عنو أنصار ا٢بنابلة ، كاقتتل الناس بسبب ذلك ، كحْب تفاقمت األمور تدٌخلت 

. ا٣بليفة بْب شيوخ ا٤بذىبْب ، كسيوٍّم األمر، كمينع الوعاظ من التدريس حٌب ال يتعرضوا آلثار الفتنة
كلكن الفتنة اشتعلت يف  العاـ التايل ، كاشتبك طلبة النظامية من ا٢بنابلة كالشافعية ، كانتصر لكلٍّ 

 . (ْ)آخركف فريقو أنصاره من العواـ ، كقيتل عشركف تقريبان كجيرح
                                                

 ّْْ/  ُٗ –، سّب أعبلـ النببلء  ُِِ/  ٗ -عبد الرٞبن ابن جوزم –ا٤بنتظم يف تاريخ ا٤بلوؾ كاألمم ( ُ)
 ْْ-ِْ –ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس ( ِ)
 ٗٔ -ا٤بصدر السابق ( ّ)
 ُُٕ-ُُْ/  ُِ –كالنهاية البداية ( ْ)
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 الضعف الديني    : المطلب الرابع
 

مٌرت األمة اإلسبلمية يف بعض سنوات العهد األيويب يف مرحلة من الضعف الديِب ، كعدـ 
التزاـ ا٢بٌكاـ بتعاليم الشرع ا٢بكيم ، فأٌدل ذلك إىل انتشار ا٤بنكرات ، كفساد ا٢بياة االجتماعية ، 

 . ركؼ ، أك هنيهم عن اقَباؼ ا٤بنكركعدـ االكَباث بتوجيو الناس إىل ا٤بع
كعلى الرغم من ا٣بطر الصلييب الذم كاف يهٌدد الببلد اإلسبلمية إال أننا نلح  بوضوح 
ضعف اَّتمع اإلسبلمي ، كانتشار الفساد فيو يف ٨بتلف ا٤بيادين ، كما نلح  أيضان سوء كضع 

 . رؤسائهم ، كانتهائهم إىل حالة من التفكك كالصراع 
أف يسيطركا على أراض كاسعة ، فلم يقم بعض -دكف مقاكمة تيذكر-طاع الصليبيوفلذا است

السبلطْب إزاء ذلك الزحف بأم عمل يوقفو ، كظٌلت ٝباعات األمة مشغولة بقضايا ليست ذات 
 .(ُ)شأف يتنافسوف فيها 

 
 :كمن مظاىر الضعف الديِب يف ىذا العصر

فاء ، كأثٌر بشكل كاضح يف سّب الدعوة ، كجعلها من أٮٌبها خطأ فادح كقع فيو بعض ا٣بل-ُ     
، كعدـ انتقاء  توسيد األمر إلى غير أىلوتواجو إشكاالت كبّبة ، ككاف ذلك ا٣بطأ يكمن يف 

الشخص ا٤بناسب للمكاف ا٤بناسب لو ، فتسٌبب ذلك يف إ٢باؽ الظلم بالفرد كاَّتمع ، كانتشار 
 . الفساد كا٤بنكرات يف الرعٌية

السبلطْب كالوالة الكثّب من كٌعاظ ا٤بذاىب الذين كانوا يعظوف الناس بأسلوب ، فقد قٌلد 
كيعيشوف يف بيوهتم بأسلوب آخر ، كٜبٌة ٭باذج من شيوخ ا٤بذاىب ، حينما تقلدكا مناصب القضاء 

 .(ِ)كاألكقاؼ أخذكا الرشاكم ، كاقتنوا ا١بوارم ، كآالت ا٤بوسيقى ، كفرش ا٢برير

٤بلك الظاىر أٌمر آيبك بن عبد اهلل على ٞبص ، ككاف عنده تىشىي ع من ذلك ما ريكل أف ا
كجىٍوره على الرعٌية
(ّ) . 

                                                

 كما بعدىا ٖٗ –ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس : انظر(ُ)
 ٖٕ -ا٤بصدر السابق ( ِ)
 ّْٕ/  ِ –ذيل مرآة الزماف ( ّ)
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كمن أكلئك الذين توٌلوا كىم ال يصلحوف للوالية الوزير عبد اهلل بن علي ابن شكر حيث 
م اجتنحو ، ييركل أنٌو كاف ال يأكل من الدكلة كال فلسان ، كييظهر أمانةن ميفرطةن ، فإذا الح لو ماؿ عظي

ككاف لو يف كلٍّ بلد ضيعة أك أكثر يف مصر كالشاـ ، كما ريكم أنو كاف ٯبتمع إليو بعض ا٤بنافقْب 
مثل ا١بماؿ ا٤بصرم كابن كسا البلبيسي كاَّد البهنسي ، ككانوا يوٮبونو أنٌو أكتب من القاضي 

من ا٤بتنيب، كٰبلفوف  الفاضل بل كمن ابن العميد ، كيف الفقو أفضل من مالك ، كيف الشعر أكمل
 .(ُ)على ذلك بالطبلؽ كأغل  األٲباف

كمن ىؤالء أيضان رئيس قضاة دمشق عبد العزيز ا١بيلي ، كقد كاله القضاء ا٤بلك ا٠باعيل ، 
متفلسفان فاسد العقيدة دىريٌان مستهَبان بأمور الشريعة ، ٯبيء إىل صبلة ا١بمعة سكراف  كالذم كاف

ل أنو كاف عنده شهود زكر، فكاف الرجل ٰبضر إىل ٦بلسو ، كييٌدعى عليو ، ، كييرك (ِ)كداره مثل ا٢بانة
فيينكر ، فتحضر الشهود ، فييلزمو القاضي ، كٰبكم عليو ، فيصاٌف غرٲبو على النصف ، فاستيبيحت 

 .(ّ)أمواؿ الناس
كقد أًذف ذلك القاضي للنساء يف دخوؿ جامع دمشق ، فدخلنو ، كامتؤل ا٤بسجد بالنساء 

 .(ْ)اؿ ليلة النصف ، كتأٌذل الناس بذلككالرج
كمنهم أيضا ابن صىٍعرل مسند الشاـ ، إذ ييركل أنو كاف فيو شيٌح بالتسميع إال بعرض من 

 . (ٓ)الدنيا ، فكاف يأخذ من آحاد األغنياء على التسميع
 كمن أكلئك أيضان أبو ا٢بسن السامرم كزير ا٤بلك الصاٌف عماد الدين ا٠باعيل، كاف يبالغ يف

 .(ٔ)ىدـ الدين ، كعند موتو ظهر لو من األمواؿ ما ال يوصف

خريدة "كلقد طاؿ ذلك الفساد كالضعف الديِب بعضان من مؤلفات ىذا العصر ، ككتاب 
ييعطينا ٭بوذجان كاضحان على ذلك الفساد ، فيحفل ذلك الكتاب بأشعارو يف بياف ٝباؿ " القصر

                                                

 (ىػ َّٔ-َِٔ)كفيات  ُُُتاريخ اإلسبلـ (ُ)
 (ىػ َٓٔ-َْٔ)كفيات  ُِٔ –ا٤بصدر السابق (ِ)
 (ىػ َٓٔ-َْٔ)كفيات  ُِٓ –يخ اإلسبلـ ، تار  ِِٖ/  ٕ –ا٤بنهل الصايف( ّ)
 (ىػ َٓٔ-َْٔ)كفيات  ُِٔ –تاريخ اإلسبلـ ( ْ)
 ِّٖ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء ( ٓ)
 (ىػ َٓٔ-َْٔ)كفيات  ّٖٓ –تاريخ اإلسبلـ ( ٔ)
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ـو نعجب من سّبكرة ىذا الضرب من الشعر ، كاستحبلؿ الغلماف ، كتعل ق الرجاؿ ُّم ، ك٫بن الي
 : ىؤالء الشعراء ٥بذا الفن ، يقوؿ فتياف الشاغورم أحد شعراء ىذا العصر

مه على كضم ًلمىا         عايػىٍنتي من برح كمن برحاء                  أنا يف ا٥بول ٢بٍى
 ٗبشمػر عن معصػميو ميػزىنَّر             يهػتز بْب التػيو كا٣بيبلء                   
ظيب لواحظو أشػٌد مىػواقعػان             من شفرة بيديو يف األحشاء                   

(ُ) 

 

م ، كارتكاُّ فساد بعض الملوككمن مظاىر الضعف الديِب يف العصر األيويب ما ظهر من -ِ     
٤بنكرات عظيمة ، فأعاؽ ذلك تقدـ الدعوة اإلسبلمية ، ككقف حائبلن دكف ٛبٌسك الناس بتعاليمها، 
ألهنم عندما يىركف فساد قدكهتم ا٤بتمثٍّلة يف ملوكهم ، فإٌف ٛبٌسكهم بدينهم سيضعف كيضمحٌل مع 

 .مركر األياـ 
حب اليمن، كييلٌقب ا٤بلك أقسيس بن الكامل صا: كمن ا٤بلوؾ الذين عيرفوا بسوء السّبة

با٤بسعود ، فقد ذكرت كتب التاريخ أنو كاف شابان جباران فاتكان ، قتل باليمن ٫بو ٜبا٭بئة شريف ، ككاف 
من أفجر ا٤بلوؾ ، كأكثرىم فسقان ، كأقلٍّهم حياء ، كقد ذيكر عنو ما تقشعر  منو األبداف ، كتنكره 

 .(ِ)القلوب
التجار يف اليمن ، كقد رحل منها يطلب الشاـ ، ككاف كما ريكم أنٌو هنب أمواالن كثّبة من   
ركم عن كجود ٟبسمئة  ََُخادـ ، كََُٕمركب ، ك ََٓمعو  قنطار عنرب ، باإلضافة إىل ما ي

حيرَّة من بنات الناس يطؤىن حرامان يف قصره
، كما ذيكر أنو كاف يرتكب ا٤بعاصي ، كيعسف (ّ)

كيرمي الطيور بالبندؽ يف كسط ا٢بـر الشريف  بالتجار دكف أف يهاب ، بل كاف يشرب ا٣بمر ،
إف أباه سيٌر ٗبوتو: ٗبكة، كقيل

(ْ) . 

                                                

 ِٖٓ/  ُ-شكرم فيصل / د: ٙبقيق -العماد األصفهاٍل  –خريدة القصر كجريدة العصر( ُ)
 ُُِ/  ٔ –، النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة   ّْ/  ُٕ –البداية كالنهاية ( ِ)
 ِْٔ/  ٕ –كنػز الدر كجامع الغرر( ّ)
 ،  ُّّ/  ِِ –، سّب أعبلـ النببلء ( ىػ َّٔ – َِٔ)كفيات  ِْٕ –تاريخ اإلسبلـ ( ْ)

 ِٖٗ -ِٕٗ/  ٕ –كنػز الدر كجامع الغرر
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أنو كاف يسكر ، كيناـ بدار على ا٤بسعى ، فيخرج أعوانو " النجـو الزاىرة"كقد ذكر صاحب 
ال ترفعوا أصواتكم ! األمّب سكراف نائم: )ٲبنعوف الناس من الصياح كالضجيج يف ا٤بسعى ، كيقولوف

 .(ُ)، كقد قػىتىل خلقان كثّبان من األكابر كالعظماء ( كالتلبية بالذكر
كعلى الرغم من اشتهار ا٤بلك العادؿ بالسّبة ا٢بسنة ، كا٣بلق القوَل ، إال أنو كاف رٗبا ترؾ 

 .(ِ)ا١بهاد ، كقاتل على الدنيا 
الدين كمن ا٤بلوؾ الذين اشتهر عنهم سوء السّبة توراف شاه ، كالذم كاف أكرب من صبلح 

يف السن ، كلقد كاف يرل يف نفسو أنو أحق منو با٤بلك ، ككانت تبدك منو كلمات يف سكره يف حق 
صبلح الدين ، فلما بلغ ذلك صبلح الدين أبعده بأف بعثو إىل اليمن ، فسفك الدماء ، كقتل 

ب لو اليمن ، األمثاؿ ، كأخذ األمواؿ ، كاهنمك على الفساد مع الغلماف ، كقٌدـ األراذؿ ، كمل يىطً 
فعاد إىل الشاـ على مضض من صبلح الدين ، فأعطاه بعلبك ، كلكن بلغو عنو أشياء ، فأبعده إىل 
اإلسكندرية ، فتوجو إليها ، كأقاـ ُّا معتكفان على اللهو ، كمل ٰبضر أم حركب أك غزكات مع أخيو 

 .  (ّ)صبلح الدين ، كمات باإلسكندرية
مع كجود بعض السوء فيها الصاٌف ا٠باعيل، فقد ريكم أنو  كمن ا٤بلوؾ الذين صليحت سّبهتم

عزؿ الشيخ عز الدين بن عبد السبلـ عن ا٣بطابة عندما نٌدد الشيخ بو، كأجربه على مبلزمة داره كأال 
كىنا غادر الشيخ الشاـ إىل مصر ، فأراد ا٠باعيل مساكمة العز للرجوع مقابل إعادة مناصبو . ييفٍب 

يا مسكْب ما أرضاه أف ييقبٍّل يدم فضبلن عن : "طاف ، فقاؿ العز ٤بندكب السلطافلو بتقبيلو يد السل
، فأمر الصاٌف " أف أقبٍّل يده ، يا قـو أنتم يف كاد كأنا يف كاد ، كا٢بمد هلل الذم عافاٍل ٩با ابتبلكم بو

يخ مسّبه إىل ا٠باعيل باعتقالو ،  كلقد جاءت عساكر مصر فيما بعد ، كاهنـز الصليبيوف ، كتابع الش
 .مصر

: كقد أراد ا٤بلك ا٠باعيل أف يتبٌجح أماـ الصليبيْب ٗبا فعل مع الشيخ ، فسخركا منو ، كقالوا
 . (ْ) (لو كاف ىذا قٌسيسنا لغسلنا رجليو ، كشربنا مىرىقىها)

                                                

  ُُِ/ ٔ –ـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة، النج( ىػ َِٔ - ُُٔ)كفيات  ٗٓ –تاريخ اإلسبلـ (ُ)
 ِِٓ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء ( ِ)
 (ىػ َٓٔ-َْٔ)كفيات  ّٖٖ –، تاريخ اإلسبلـ  ٕٖ/  ٔ –النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة( ّ)
 ِْْ -ِّْ/  ٖ –طبقات الشافعية الكربل ( ْ)
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، كاستحبلؿ الكثّب لشربو ،  انتشار الخمر بين الناسكمن مظاىر الضعف الديِب السيئة -ّ     
ىػ غبل سعر األعناب لكثرة العصّب منها ، كتظاىر بو أربابو ِٗٓـ اإلنكار عليهم ، ففي سنة كانعدا

لتحكّب تضمينو السلطاٍل ، كاستيفاء ر٠بو بأيدم مستخدميو ، كبلغ ضمانو سبعة عشر ألف دينار ، 
ل إىل العزيز ، فصنع منو آالت الشرب  ىػ ،  ْٗٓكمثل ذلك حدث يف سنة . كحصل منو شيء ٞبي

 .  (ُ)قد كثر التظاىر بعصّب العنب ، كاستباحة ا٢برماف ، كعدـ ا٤بنكر ٥بذا األمرف
كإف استباحة الناس للخمر تعطينا تصو ران كاضحان عن مدل الفساد الذم فشا يف تلك ا٤بٌدة، 
كعن ضعف تدي ن بعض حكاـ الدكلة األيوبية ، كهتاكهنم يف بعض أحكاـ اإلسبلـ ، ٩با أدل إىل 

 . الدعاة تغدك أصعب إلضافة ا٤بزيد من العوائق يف طريق سّبىا الشائك  جعل مهمة
ىػ القياف ُٓٔك٩با تركيو كتب التاريخ عن ذلك ما ذيكر أف ا٤بلك ا٤بعٌظم أعاد يف سنة 

كا٣بمور كغّب ذلك من الفواحش كا٤بنكرات الٍب كاف أبوه قد أبطلها، ٕبيث أنو مل يكن أحد يتجاسر 
مشق إال با٢بيلة ا٣بفٌية ، كاعتذر ا٤بعظم يف صنعو ىذا ا٤بنكر بقٌلة األمواؿ على أف ينقل ٟبران إىل د

ا١بند ، كما استشعر أف ىذا ييديل عليهم األعداء
(ِ) . 

أما األفضل فقد ريكم أنو أقبل بدمشق على اللعب ليلو كهناره ، كتظاىر بلذاتو، كتشاغل عن 
حاب ، مث ترؾ ذلك من غّب سبب ، كتاب، كجٌد أمور الناس بإدماف الشراب مع مىن حولو من األص

يف الذكر كالزىد ، كأناب ، كأزاؿ ا٤بنكرات كأراؽ ا٣بمور ، كأقبل على العبادة ، كلبس ا٣بشن من 
الثياب ، كشرع يف نىٍسًخ مصحف ٖبطو ، كاٚبذ لنفسو مسجدان ٱبلو فيو بعبادة ربو ، ككاظب على 

 .(ّ)شف ، حٌب صار يصـو النهار كيقـو الليلالصياـ ، كجالس الفقراء ، كبالغ يف التق

كمن ا٤بلوؾ الذين استباحوا بعض ا٤بنكرات كا٣بمر ا٤بلك القاىر ، فقد ريكم أنو سكر فقتلو 
كمنهم أيضان ا٤بلك الناصر صاحب ٞباة الذم كاف مذمـو السّبة ، يأخذ السىكىر منو . (ْ)ا٣بمر

ٌقق لو  .(ٓ)فيطلب أشياء عجيبة كٙبي

                                                

 ُِْ-ُّٔ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  : انظر( ُ)
 ٕٔ/  ُٕ –البداية كالنهاية ( ِ)
  ُُٗ/ُ–، السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ ِْْ/  ْ–كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية(ّ)
 (ىػَٗٓ-ُٖٓ)كفيات ُِِ –تاريخ اإلسبلـ ( ْ)
 ِْٗ/  ٓ –ا٤بنهل الصايف( ٓ)
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زيز كثر اجتماع النساء كالرجاؿ على ا٣بليج كعلى ساحل مصر ، كتلٌوث النيل كيف أياـ الع
 . (ُ)با٤بعاصي القبيحة

العصر األيويب ، كاقتصرت ا٤بمارسات  كعلى ٫بوو عاـ فسد كثّب من جوانب بعض أزمنة
كصار  الدينية على أداء الشعائر كالعبادات ، كاختفت آثار التوجيو الديِب يف العبلقات كا٤بعامبلت ،

يثيل العليا كالقضايا العامة إما كسيلة ثقافية يتكٌسب ُّا ا٣بطباء كالوٌعاظ كا٤بدٌرسوف ، 
ا٢بديث عن ا٤ب

أك مثاليات كخياالت يستخٌف ُّا الكثّبكف كال ييعّبكهنا اىتمامان ، كقد كصىف أبو شامة ٦بتمع تلك 
، كتطفح   (ِ)(معركفان كال يينكر منكران  كانوا كا١باىلية ٮبة أحدىم بطنو كفرجو ، ال يعرؼ: )ا٤بدة فقاؿ

 . كتب التاريخ الٍب أٌرخت لتلك ا٤بدة بشواىد على ذلك الفساد كمظاىره
 
كمل يقتصر األمر على ذلك فحسب ، بل رافق ىذا الفساد مضاعفات يف اللهو ، فقد -ْ     

ىي كا١بوارم شاعت ألعاب مصارعة ا٢بماـ ، كما شاع الزٍّنا ، كشرب ا٣بمر ، كانتشرت ا٤ببل
 .(ّ)كا٤بغنيات إىل درجة ارتفعت من أجلها الشكاكم

أنو يف " السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ "كمن الشواىد على ذلك الفساد ما ذكره صاحب كتاب 
ىػ كثرت ا٤بنكرات ، ك٘باىر عامة الناس بكل قبيح كمنكر من غّب نكّب عليهم ، فَبٌقب َٗٓسنة 

 .(ْ)أىل الدين حلوؿ الببلء
 

ىػ كثير ِٗٓكمن ا٤بنكرات الٍب ظهرت يف حقبةو من ىذا العصر القتل ، فقد ذيكر أنو يف سنة -ٓ     
نكر ُّا ، فلم تنسلخ ليلة إال عن جراح كقتل بْب 

ي
القتل بالقاىرة بأيدم السكارل ، كأيعلن ا٤ب

نكرات ، ا٤بعربدين، ككثر ذلك حٌب خيطفت األمتعة كا٤بآكل من السوؽ ، كأفحش الناس يف إظهار ا٤ب
كفيها كثر كثوب السكارل على مىن يلقونو ليبلن ، كضرُّم إياىم بالسكاكْب ، فبل . كمل ينههم أحد 

ٚبلو ليلة من قتيل أك قتيلْب ، كمل يؤخذ ألحد بثأر ، كال كقع كىٍشفه عن مقتوؿ منهم ، كمل يتمٌكن 

                                                

 ُّٔ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ ( ُ)
 ٕ/  ُ –أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  كتاب الركضتْب يف (  ِ)
 ّٖ-ِٖ –ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس : انظر( ّ)
 ُُٗ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  : انظر( ْ)
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ْب ، فلم ييسأؿ عنهم ، كال كقع إنكار كايل القاىرة ًمٍن مىٍنًعًهم ، ككيجد يف ا٣بليج ستة نفر قتلى مرٌبط
 .(ُ)ألمرىم

ملخصان عن الفساد الذم حدث يف سنة " السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ"كما ييعطي صاحب 
ىػ ، حيث استيبيح فيها ما كاف ٧بظوران من فتح أبواب التأكيبلت ، كأٍخذ ما بأيدم الناس ْٗٓ

 .(ِ)ت من غّب نكّببا٤بصادرات ، كتظاىر الناس يف ىذه األياـ با٤بنكرا
ىػ  ْٗٔإنو يف سنة : شيئان من ذلك الفساد ، فقاؿ" النجـو الزاىرة"كما ذكر صاحب كتاب 

كىثير الظلم بالديار ا٤بصرية ، كعظيم ا١بور كا٤بصادرات لكل أحد ، حٌب أخذكا ماؿ األكقاؼ ، كماؿ 
 .(ّ)األيتاـ على نية القرض ، كمن أرباب الصنائع كاألطباء كالشهود

 
 الخلط بين السنة والبدعة: مطلب الخامسال

 
استطاع األيوبيوف بفضل اهلل تعاىل القضاء على الدكلة العبيدية الرافضية يف مصر بعد أف 

 . (ْ)حكمتها قرنْب كٜباٍل سنْب ، ككاف العاضد آخر خليفة عيبيدمٌ 
ا٤بذىب  كبعد كفاتو تػىوىىلَّ صبلح الدين ا٣ببلفة ، كبدأ يسعى سعيان حثيثان إىل إضعاؼ

، مث نشىط يف إعمار ا٤بدارس السنٌية ، كتعيْب القضاة من الشافعية، (ٓ)الشيعٌي، كإعبلف مذىب السنة
 .(ٔ)كأعاد ا٣بطبة للخليفة العباسي

كبالٌرغم من اىتماـ األيوبيْب بالسٌنة كإحيائها كنشرىا بْب أفراد اَّتمع إال أنو كيًجد يف ىذا 
خالفة للسٌنة ، كالٍب انتشرت بْب بعض الناس ، كالقت قبوالن لديهم، العصر بعض ا٤بظاىر الًبٍدعية ا٤ب

كسوؼ أضرب بعض األمثلة . كبالتايل ٪بد أف العصر األيويب خلىطى بْب السٌنة كبعض مظاىر البدعة 
 .  على ذلك ، كليس على سبيل ا٢بصر، كمنها ظهور ما ييسٌمى با٣بوانق كالزكايا

                                                

 ُّٖ-ُّٕ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  (ُ)
 ُِْ/  ُ –ا٤بصدر السابق (ِ)
 ِّ/  ٕ –النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة( ّ)
 َّٕ/  ُُ –الكامل يف التاريخ( ْ)
 ُِّ -، كانظر ا٢بركب الصليبية   ّٖٓ/  ُ –ا٣بطط ( ٓ)
 ْٗ/  ّ –العرب يف خرب مىن عرب( ٔ)



369 

 

الدارس يف أخبار "انقاه ، ٗبعُب دار الصوفية ، ككتاب كا٣بوانق كلمة أعجمية كاحدىا خ
للنعيمي حافله بأ٠باء ا٣بوانق ، كمنها ما أنشأه ا٤بلوؾ أنفسهم مثل ا٣بانقاه األسدية الٍب " ا٤بدارس

، كا٣بانقاه النجمية أنشأىا ٪بم الدين أيوب كالد صبلح (ُ)أنشأىا أسد الدين شّبكوه الكبّب
، كمنها أيضان ا٣بانقاه (ّ)رية الٍب أنشأىا صبلح الدين ٔببل قاسيوف، كا٣بانقاه الناص(ِ)الدين

كمل أقف على . (ْ)ا٢بسامية، منسوبة ألـ حساـ الدين بنت أيوب ست الشاـ أخت صبلح الدين
 .حقيقة ما كاف ٯبرم يف ىذه الدكر من مظاىر ٨بالفةو للشرع

يذكر النعيمي عن الزاكية كما انتشرت يف ىذا العصر الزكايا ، ككاف فيها الطاٌمات ، ك 
ا٢بريرية، الٍب كاف عليها الشيخ علي ا٢بريرم ، أبو ٧بمد أيب ا٢بسن علي ابن مسعود الدمشقي 
الفقّب، الذم نشأ بدمشق ، مث ٛبفقر ، كعظيم أمره ، ككثير أتباعو، كأقبل على الٌسماعات كا٤بداح، 

، فقد بدت منو أفعاؿ أنكرىا عليو الفقهاء   كبالغ يف ذلك ، كمىٍن خىربى أٍمرىه رمىاه بالكفر كالضبلؿ
كتًبعو الفقراء ا٤بعركفوف . كالشيخ عز الدين بن عبد السبلـ ، كالشيخ تقي الدين بن الصبلح 

با٢بريرية أصحاب الزٌم ا٤بنايف للشريعة اإلسبلمية ، كباطنهم شرٌّ من ظاىرىم ، ككاف عند ىذا 
هاكف ُّا من إظهار شارة أىل الفسوؽ كالعصياف ، الشيء ا٢بريرم من االستهزاء بأمور الشريعة ، كالت

ككاف ٯبمع ٦بلسو بْب الغناء الدائم كالرقص كترؾ اإلنكار على ذلك ، كترؾ الصلوات ، كقد . الكثّب 
 .(ٓ)أضٌل خلقان كثّبان 

كمن تلك الزكايا الزاكية اليونسية ، نسبة للشيخ يونس بن يوسف الشيباٍل ، من أكيل 
كىم شٌر طوائف الفقراء، ك٥بم أعماؿ تدٌؿ على : )ىػ ، يقوؿ عنهم النعيميُٗٔىف سنة الشطح، ا٤بتو 

االستهتار كاال٫ببلؿ قوالن كفعبلن ، أستحي من اهلل كمن الناس التفٌوه ُّا ، كال يغٌَب ا٤بسلم بكشف كال 
 .(ٔ)(ٕباؿ

                                                

 ُّٗ/  ِ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس  ( ُ)
 ُْٕ/  ِ –ا٤بصدر السابق  ( ِ)
 ُٖٕ/  ِ –ا٤بصدر السابق  ( ّ)
 ُّْ/  ِ –ا٤بصدر السابق  ( ْ)
 ُٕٗ/  ِ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس  ( ٓ)
 ُِٓ/  ِ –ا٤بصدر السابق  ( ٔ)
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كغّبىا فىصَّلتي  كقد ظهرت عدد من البدع األخرل كبدعة ا٤بولد النبوم ، كتصديق ا٤بنٌجمْب، 
 .ا٢بديث عنها يف مبحث العقيدة

 
 التنافس بين األمراء األيوبيين: المطلب السادس

 
سعى صبلح الدين يف توحيد سورية كمصر ، كاسَبٌد بيت ا٤بقدس ، كأ٪بز العديد من 

ىػ ، مث انقسمت الدكلة إىل دكيبلت يتآمر بعضهم على بعض ، ٖٗٓاإل٪بازات إىل أف تويف سنة 
فالعزيز على مصر ، كاألفضل على دمشق ، كالظاىر على حلب ، كطغتكْب على اليمن ، كالعادؿ 

 .(ُ)على الكرؾ كالشوبك
ككانت قضية الوراثة ا٤بتجدٍّدة باستمرار يف تلك ا٤بدة عامل ضعف يف قدرة القيادة على 

لدين تدرٯبيان ، مواجهة التحديات يف األكقات ا٢برجة ، كيف تفٌكك الوحدة الٍب حققها صبلح ا
كإضافة لذلك فإف الطموح الشخصي لبعض أفراد األسرة األيوبية ، كالصراعات الداخلية فيما بينهم  

ككاف السلطاف صبلح الدين يشعر بأف كحدة األمة اإلسبلمية . (ِ)كاف ٥بما دكر يف ىذا التفٌكك
األيويب ، كالصراعات الداخلية الٍب بذؿ قصارل جهده يف ٙبقيقها ستتأثٌر كثّبان بتنازع أبناء البيت 

فقد ركل القاضي ابن شداد ا٢بوار الذم دار بينو كبْب السلطاف يف أحد األياـ ، كالذم ييستشٌف .
قاؿ يل السلطاف يف بعض ٧باكراتو يف : منو خوؼ صبلح من ا٣ببلفات كآثارىا ، يقوؿ ابن شداد

ىذا العدك ، كقد بقيت ٥بم ببلد ،  أخاؼ أف أصاٌف كما أدرم ما يكوف مِب ، فيقول: "عقد الصلح
قد قعد   -يعِب أخاه كأبناءه –فيخرجوف الستعادة ما يف أيدم ا٤بسلمْب ، كترل كل كاحد من ىؤالء 

فكاف كاهلل كما : "، قاؿ ابن شداد" ، كيهلك ا٤بسلموف( ال أنزؿ: )كيقوؿ -قلعتو –كلٌّ يف رأس تلٍّو 
 .(ّ)"كاف الصلح مصلحةن قاؿ ، اختلفوا كاشتغل كل كاحد بناحيتو ، ف

كمن ا٣ببلؼ الذم حدث قبل كفاة صبلح الدين ، ما ركم أنو ٤با تويف ا٤بلك ا٤بعٌظم مشس 
الدكلة أشفق السلطاف من نوابو باليمن ، كذكر ما بْب كالهتا من اإلحن ، فقد كصل لو ا٣برب ٗبا 

                                                

 ِِ -العز بن عبد السبلـ ( ُ)
 ِْٕ-القائد كعصره -صبلح الدين: انظر( ِ)
 ِٖٗ/  ُِ -سّب أعبلـ النببلء( ّ)
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ء ، من ٝبلتهم صاـر الدين ٯبرم فيها من الفًب ، فندب إىل زبيد سيف اإلسبلـ كمعو عدة من األمرا
خيطليبا ، كظهّب الدين طغتكْب بن أيوب ، كقد أمره أف يقطع ما ُّا من الفًب ، كٰبف  الببلد ، 
شى عليها من الفساد ، كأف يويٌل كيعزؿ كيعدؿ ، فأجرل األمور ُّا على  كيصلح األمور الٍب ٱبي

 .(ُ)أحسن نظاـ
كدٌب ا٣ببلؼ بْب أبناء البيت ده كاختلفوا ، كبعد كفاة صبلح الدين رٞبو اهلل تنازع أكال

، كلكن من لطف اهلل (ِ)فكانوا فرقان كأحزابان متفرقْباأليويب ، كصاركا يتقاتلوف على حكم الببلد ، 
 .(ّ)ُّم أهنم ٤با تنازعوا كاختلفوا يٌسر اهلل نقص ٮٌبة األعداء ، كزالت الشهامة منهم

بسبب تنازعهم ، كتأثٌرت بذلك األمة اإلسبلمية ، ٩با كقد تأثٌرت كحدة البيت األيويب كثّبان 
 .أعاؽ الدعاة كالعلماء من القياـ بواجب الدعوة ا٤بنوط ُّم

كلقد فٌصلٍت كتب التاريخ يف ا٢بديث عن تلك ا٤بنازعات كا٣ببلفات ، كأنا ىنا لست بصدد 
يئ الذم أحدثتو يف العامل سردىا كإحصائها ، كإ٭با أيريد إعطاء أمثلة عنها لبياف مدل التأثّب السَّ 

 .اإلسبلمي يف تلك ا٤بدة 
من ذلك ما ركم عن النزاع الكبّب كالقتاؿ الذم حدث بْب العادؿ كاألفضل ابن صبلح 

كمنو أيضان ما كقع بْب الظاىر عبد اهلل صاحب اليمن ، كاَّاىد من نزاع على ا٤بلك ، فقد . (ْ)الدين
 .(ٓ)بقلعة تعز ، مث خنقو ، كأظهر أنو مات حتف أنفو أمسك ا٤بلك اَّاىد ا٤بلك الظاىر كحبسو

كما جرل بْب األفضل كالعزيز فًب كحركب ، مث اتفق العزيز مع العادؿ على األفضل ، 
ك٤بٌا طلب األشرؼ من الكامل . (ٔ)كقصدا دمشق ، كحاصراه ، كأخذاىا منو ، فالتجأ إىل صرخد

ا فرٌدىا ، فغضب الكامل ، كتنٌمر األشرؼ ، ككقع الرقة ، امتنع كأرسل إليو عشرة آالؼ دينار عوضه
 . (ٕ)الشقاؽ بْب األخوين بسبب ذلك

                                                

 ٓٗ - ْٗ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ُ)
 ُْٕ/  ُٕ –، البداية كالنهاية  ِّٖ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء ( ِ)
 ِٖٗ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء ( ّ)
  ّٔ-ِٔ/   ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  ( ْ)
 ُٖ/  ٕ –ا٤بنهل الصايف ( ٓ)
 (ىػ َّٔ - َِٔ)كفيات  ُِّ –تاريخ اإلسبلـ ( ٔ)
 (ىػ َْٔ-َّٔ)كفيات  ُٗ -ا٤بصدر السابق ( ٕ)
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كمن ذلك أف ا٤بلك الكامل سار ليأخذ دمشق من ابن أخيو الناصر داكد ، كأغاثو أسد 
ىػ قويت ا٣ببلفات بْب ّْٔكيف سنة  .(ُ)الدين صاحب ٞبص ، فاستنجد الناصر بعمو األشرؼ

 .(ِ)الكامل كأخيو األشرؼ
عن ا٤بواجهات الٍب حدثت بْب ا٤بلك الصاٌف كا٤بلك " تاريخ اإلسبلـ"كما حكى صاحب 

كركم أنو ٤با بلغ الكامل كفاة األشرؼ ، سار لدمشق كقد ٛبٌلكها الصاٌف ، فحاصره ، . (ّ)الناصر
كما ريكم أنو ٤با بلغ السلطاف ا٤بسعود موت عمو ا٤بعظم ، ٘بٌهز ليأخذ . (ْ)كأخذىا منو كملكها

 .(ٓ)الشاـ ، ككاف ثقلو يف ٟبسمئة مركب ، كمعو ألف خادـ
كمن ذلك عصياف ا٤بظفر غازم بن ا٤بلك العادؿ على أخيو ا٤بلك األشرؼ يف حكم ًخبلط 

كجرل التقاتل على دمشق ، . ىػ ، كاستوىل األشرؼ على خبلط ، كأخذىا من أخيو غازمُِٔسنة
 .(ٔ)كاستوىل ا٤بلك الكامل عليها من أخيو األشرؼ

كمن صور تلك النزاعات أيضان أنو ٤با أخذ الصاٌف ا٠باعيل دمشق ، اعتقل عمر ابن الصاٌف 
٪بم الدين أيوب يف قلعة دمشق ، مث تويف ، فتأمل أبوه ٤بوتو ، كاهتم عمو بأنو سقاه ، ك٘بٌهز لو 

 .(ٕ)كحاربو

ضد بعضو البعض ، كقد بلغ من شٌدة النػزاع بْب األمراء األيوبيْب أف استعاف بعضهم بالفرنج 
فقد ركم أف ا٠باعيل بن العادؿ صاحب دمشق استعاف بالفرنج على حرب أخيو ، كأطلق ٥بم 

 .(ٖ)حصن الشقيف ، ككانت جناياتو على ا٤بسلمْب عظيمة
كما كصلت شٌدة ا٣ببلؼ بْب األمراء إىل حٌد االختبلؼ ، كاالقتتاؿ يف أياـ ا٢بج ، كعدـ 

ىػ حٌج الظاىر خضر بن صبلح الدين من حلب ، فلما  َُٔي سنة احَباـ ىذا ا٤بوسم العظيم ، فف

                                                

 ُِٖ/  ُ –، ذيل مرآة الزماف  ُْٗ/  ّ –العرب يف خرب من عرب ( ُ)
 ُِْ/  ِ-تاريخ أيب الفداء ا٤بسمى ا٤بختصر يف أخبار البشر  ( ِ)
 (ىػ َْٔ – ّٔٔ)كفيات  ُّ –تاريخ اإلسبلـ ( ّ)
 (ىػ َْٔ - َّٔ)كفيات  ِٕٓ –ا٤بصدر السابق  (ْ)
 (ىػ َّٔ – َِٔ)كفيات   ِْٕ –ا٤بصدر السابق  (ٓ)
 ِّٓ/  ِ –مى ا٤بختصر يف أخبار البشر  تاريخ أيب الفداء ا٤بس( ٔ)
 ( ىػَٓٔ – َْٔ)كفيات  ُّّ –تاريخ اإلسبلـ ( ٕ)
 (ىػ َٓٔ - َْٔكفيات  ّّٖ –ا٤بصدر السابق( ٖ)
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إ٭با جئت ألخذ ببلد : )قارب مكة صٌده قيصَّاد ا٤بلك الكامل ٧بمد بن العادؿ عن ا٢بج ، كقالوا
ليس معنا : )، فقالوا( يا قـو قيٍّدكٍل كدعوٍل أقضي مناسك ا٢بج: )، فقاؿ الظاىر خضر( اليمن

 .(ُ)إىل الشاـ من غّب أف ٰبج ، فتأمٌل الناس لذلك، فريد ( مرسـو إال بردٍّؾ
كما ريكم أف األمّب مشس الدين بن ا٤بقٌدـ ٧بمد بن عبد ا٤بلك ٤با توٌجو إىل ا٢بج ، رفع علم 

، ( ال ييرفع ىنا إال علم ا٣بليفة: )صبلح الدين ، فأنكر عليو أمّب الركب العراقي طاشكتْب ، كقاؿ
 . (ِ)٤بقدـ ، فتويف من جراحوفتقاتل الفريقاف ، كجيرح ابن ا

ك٤با حج ا٤بلك ا٤بسعود ابن ا٤بلك الكامل من اليمن يف عسكر عظيم ، مىنىعى عىلىمى ا٣بليفة أف 
إف أصعدكا علم ا٣بليفة فاكسركه ، : )يصعد ا١ببل ، كأصعد علم أبيو كلبس السبلح ، كقاؿ ١بنده

 .(ّ) (كاهنبوا البغاددة
األمراء بل تعٌدل إىل العلماء ، فعلى سيبل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر كمل يقتصر الصراع كا٣ببلؼ على 

ما حدث بْب مشس الدين العماد ا٤بقدسي كالتقٌي شبيب ا٢براٍل من شىنىآف ، نتيجة عزؿ أخو لشبيب  
كاف يعمل مع مشس الدين ، فحمل شبيبان تعٌصبو ألخيو ككتب رقعة إىل ا٤بلك الظاىر يٌتهم فيها 

، كأنو يقدح يف الدكلة ، ككتب ٧بضران ، فحيبس الشمس ، مث أيطلق  الشمس بسلب كدائع للتجار
سراحو ، كحيبس شبيب لتحاملو
(ْ). 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                

  ُٖٕ - ُٕٕ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  ( ُ)
 ٗٗٓ/  ُٔ –البداية كالنهاية ( ِ)
 (  ىػ َِٔ – ُُٔ)كفيات  ٖٓ –تاريخ اإلسبلـ ( ّ)
 َْٕ/  ِ –ذيل مرآة الزماف ( ْ)
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 :موقف العلماء والدعاة من النزاع بين أبناء البيت األيوبي
 

كمل يقف كلٌّ من العلماء كالدعاة أماـ تلك ا٣ببلفات كالنزاعات مكتويف األيدم ، بل بذلوا 
كمن أبرز العلماء الذين  . التوفيق بْب األمراء ك٧باكلة إزالة ا٣ببلؼ كالشقاؽ فيما بينهمجهدىم يف 

 :كاف ٥بم دىكر يف ذلك
 

 :الفقيو عيسى الهكاري -ٔ     
بعد أف توىٌل صبلح الدين الوزارة بتقليد من ا٣بليفة العاضد ، اعَبض بعض األمراء النورية، 

فتنة ، لوال لطف اهلل مث الدكر الذم قاـ بو الفقيو عيسى  كرفضوا طاعة صبلح الدين ، ككادت ٙبدث
ا٥بكارم ، فقد أخذ يسعى جاىدان بْب ىؤالء األمراء ، إىل أف استطاع أف ييقنعهم ، كٯبمعهم 

كُّذا يتضح لنا الدكر العظيم البارز الذم قاـ بو الفقيو عيسى ا٥بكارم يف . (ُ)بالَبغيب كالَبىيب
بية ، فقد استطاع بعد توفيق اهلل لو مث بقوة شخصيتو كذكائو أف ييوٌطد تثبيت دعائم الدكلة األيو 

 .األمور لصبلح الدين حٌب ييتيح لو التفرٌغ للجهاد ضٌد الصليبيْب 
 

 :القاضي بهاء الدين بن شداد-ٕ     

قاـ القاضي ُّاء الدين بن شداد بالتوفيق بْب أبناء البيت األيويب بعد كفاة صبلح الدين ، 
، كما كاف لو دكر  (ِ)جو إىل حلب ١بمع كلمة أبناء صبلح الدين ، كٙبليف بعضهم لبعضفقد تو 

بارز يف هتدئة األمور ، كفٌض كثّب من ا٤بنازعات بْب ا٤بلك العزيز عثماف صاحب مصر ، كا٤بلك 
 . (ّ)العادؿ من جانب ، كا٤بلك األفضل من جانب آخر

 
 
 

                                                

 –، كفيات األعياف ُٕ– َٕ/ِ–،كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ُٕ/ُ–الكامل يف التاريخ: انظر(ُ)
ٕ/ُّٓ -ُٓٓ 

 ٖٖ/  ٕ –كفيات  األعياف ( ِ)
 ُّٓ/  ّ –زبدة ا٢بلب يف تاريخ حلب ( ّ)
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 :القاضي الفاضل -ٖ     
أما القاضي الفاضل فقد كاف مقيمان بدمشق عند ا٤بلك األفضل بعد كفاة صبلح الدين ، 
كقد رأل من تصرفات ا٤بلك األفضل ما استنكره ، مثل كضع كلٍّ ثقتو يف كزيره ا١بديد القاضي 
الضياء بن األثّب ، الذم حسَّن لؤلفضل إبعاد أمراء أبيو ، كأكابر أصحابو ، كقد نصحو القاضي 

ل كلكن مل يستجب لنصحو ، فعـز عندئذ الفاضل على ترؾ دمشق ، كالتوج و إىل الديار الفاض
ا٤بصرية عند ا٤بلك العزيز ، الذم كاف على العكس من األفضل ، فقد كاف يقرٍّب أصحاب أبيو 

 . كيكرمهم ، فعظيم بذلك شأنو 
احَبامان كتقديرا  كقد أحسن العزيز استقباؿ القاضي الفاضل ، كجعلو عنده يف ٧بلٍّ كالده

كاستطاع القاضي الفاضل بعد ذلك ٗبا لو من مكانة كخربة كىيبة كحكمة أف ييوفٍّق بْب . (ُ)لو
ا٤بلك العزيز عثماف كا٤بلك األفضل ، كتقٌرر الصلح بينهما على يديو على أف ييقيم العادؿ : األخوين

 .(ِ)ق ، كتعاىد ا١بميع على ذلكٗبصر عند العزيز ليقٌرر قواعد ملكو ، كأف يرجع األفضل إىل دمش
كلقد كاف القاضي الفاضل ميستاءان كثّبان من ا٣ببلؼ بْب أبناء البيت األيويب ، ك٩با يؤكٍّد 

أما ىذا البيت فإف اآلباء منو اتفقوا فملكوا ، كإف : )استياءه ، ذلك الكتاب الفاضلي الذم جاء فيو
٢بيلة تشريقو ، كإذا بدأ خريق ثوبو فما يليو إال ٛبزيقو، األبناء اختلفوا فهلكوا ، كإذا غرب ٪بمه ما يف ا

كىيهات أف يىسيٌد على قىدىرو طريقو ، كقد قيدٍّر طركقو ، كإذا كاف اهلل مع خصم على خصم ، فمىن  
 .(ّ)(كاف اهلل معو فمن يطيقو

 
 :سبط ابن الجوزي-ٗ     

ا٣ببلؼ بْب ا٤بعظم كاألشرؼ ،  كىذا سبط ابن ا١بوزم رٞبو اهلل يسهم إسهامان كبّبان يف إزالة
كاٙباد كلمة األيوبيْب ، ككقوفهم ضد الصليبيْب ا٤بوجودين يف مصر ، ٩با ساعد على انسحاُّم من 

ىػ، كقد حكى سبط ابن ا١بوزم ما قاـ بو للتوفيق بْب ُٖٔدمياط ، كاسَبداد ا٤بسلمْب ٥با يف سنة 
غزاة ، فاجتمع با٤بعظم يف ٞبص ، األخوين ، فقد ذكر أنو خرج من دمشق إىل ٞبص لطلب ال

                                                

 َِْ - ُْٗ/  ْ –نورية كالصبلحية  كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب ال: انظر( ُ)
 ُّٓ - ُّْ/  ّ –زبدة ا٢بلب يف تاريخ حلب( ِ)
 ّْْ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  ( ّ)
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فخرج سبط ابن ا١بوزم . فأرسلو إىل أخيو األشرؼ بكتاب من ٜبانْب سطران ليعاتبو على تأخ ره عليو 
ككصل إىل األشرؼ الذم استقبلو ، فطلب سبط ابن ا١بوزم منو االجتماع مع ا٤بعظم للوقوؼ يف 

ا أخذ الفرنج الديار ا٤بصرية ، كملكوا إىل ا٤بسلموف يف ضائقة ، فإذ: )كجو الصليبيْب قائبلن لو
فاقتنع األشرؼ (. حضرموت ، كعفوا إىل مكة كا٤بدينة كالشاـ ، كأنت تلعب؟ قم الساعة كارٙبل

بكبلـ السبط ، كأمر بالرحيل إىل ا٤بعظم ، ككصل ا١بيش إىل مصر ، ككقفوا بوجو الصليبيْب ، كٛبكنوا 
كالعلماء عظيمة بعودة دمياط ، فأخذكا يتباركف بإنشاء ككانت فرحة الفقهاء . من استعادة دمياط

 . (ُ)قصائد التهنئة ُّذا النصر العظيم
 
 
 :القاضي محيي الدين بن الجوزي-٘     

ك٩بن قاموا باإلصبلح أيضان القاضي ٧بيي الدين يوسف بن الشيخ أيب الفرج بن ا١بوزم ، 
الكامل إىل دمشق كمعو أخوه الناصر داكد فقد ركم أنو ٤با تويف ا٤بلك األشرؼ ، توٌجو ا٤بلك 

صاحب الكرؾ كنابلس كالقدس ، كحاصركا دمشق حصاران شديدان، حٌب سٌلم الصاٌف ا٠باعيل دمشق 
إىل أخيو الكامل على أف لو بعلبك كبصرل ، كسكن األمر ، ككاف الصلح بينهما على يد ذلك 

 .(ِ)القاضي من جهة ا٣بليفة يف بغداد
 
 

 :القاضي كمال الدين بن العديم-ٙ     
ىػ توجو القاضي كماؿ الدين بن العدَل رسوالن من حلب ؛ للتوفيق بْب ا٤بلك  ّٓٔكيف عاـ 

كقد بذؿ ابن العدَل يف سفارتو ىذه . اَّاىد شّبكوه صاحب ٞبص ، كا٤بلك ا٤بظفر صاحب ٞباة 
منهما أف ٯبيب صاحبو إىل ما يريد ،  أقصى جهوده ليوفق بْب ا٤بلكْب ا٤بتنازعْب، كلكن أّب كلٌ 

 .(ّ)فاضطر ابن العدَل للرجوع إىل حلب

                                                

 َُّ -ُِٖ –الذيل على الركضتْب( ُ)
 ِّٓ -ِّْ/  ُٕ –البداية كالنهاية ( ِ)
 ِّٓ/  ّ-زبدة ا٢بلب يف تاريخ حلب ( ّ)
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كُّذا ٬بليص إىل نتيجة كاضحة بيٍّنة ، كىي أٮبية اٙباد كلمة الدعاة ، كخطورة كقوع 
االختبلؼ بينهم ، كقد حذر اهلل تعاىل من االختبلؼ بْب الدعاة ، كبٌْب نتائجو الوخيمة على األمة 

: )د قاؿ تعاىلاإلسبلمية ، فق             

              )(ُ) 

 
 الترف : المطلب السابع

 
فغنموا من ذلك أًذف اهلل سبحانو كتعاىل بفتح الكثّب من الببلد على يد أبناء الدكلة األيوبية ، 

مغاًل عظيمة ، ك٘بٌمع لدل الكثّب منهم ثورات كأمواؿ طائلة ، كقد أٌدل ذلك إىل شيوع الَبؼ 
كالبذخ كالتبذير يف صرؼ األمواؿ ، كال شك أف ذلك أ٥بى الناس ، كأشغلهم بأمور الدنيا كملذاهتا 

 .عن القياـ بواجب الدعوة 
ما ذكره صاحب  -سبيل التمثيل ال ا٢بصر على-كمن صور الَبؼ الٍب ركهتا كتب التاريخ 

أف دار ا٤بلك الظاىر بالقلعة كانت ميزيٌنة بأكاٍل الذىب الكثّبة" تاريخ اإلسبلـ"
، كما ريكم أنو ٤با (ِ)

زيفَّت إليو بنت العادؿ صفية خاتوف ، تزٌكجها على ٟبسْب ألف دينار ، كٞبل جهازىا على ثبلث 
لى مئة ٝبل ، منهن مئة مغنية يلعْب بأنواع ا٤بلهى ، كمئة جارية مئة ٝبل ، كٟبسْب بغبلن ، كجوارو ع

يعملن أنواع الصنائع البديعة ، ككاف دخو٥با ٢بلب يومان عظيمان ، كخلع عليها الزكج جواىر بثبلث 
مئة ألف درىم ، منها ٟبسة عقود جوىر ٗبئة كٟبسْب ألف درىم ، كعصابة جوىر ال نظّب ٥با ، 

، كٟبس قبلئد بغّب ذىب ، كمئة كسبعوف قطعة من ذىب كفضة ،  كعشر قبلئد عنرب مذىب
 . (ّ)كعشركف ٚبتان من ثياب ، كعشركف جارية ، كعشرة خدـ

ىػ كلدت صفية البن عمها الظاىر مولودان ٠باه ٧بمدان ، كلقبو با٤بلك العزيز  َُٔكيف سنة 
فصيغ لو من الذىب كالفضة  غياث الدين ، فزيٍّنت حلب ، كاحتفل الظاىر احتفاالن زائدان ، كأمر

                                                

 سورة األنفاؿ - ْٔآية ( ُ)
 (ىػَِٔ-ُُٔ)كفيات سنة  ُٗٓ –تاريخ اإلسبلـ ( ِ)
 ُٕٔ/  ُ –، السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   ِِٗ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء ( ّ)
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ٝبيع الصور كاألشكاؿ ما كزف بالقناطّب ، كصاغ لو عشرة مهود من ذىب كفضة ، سول ما عمل لو 
من األبنوس كالصندؿ كالعود كغّبه، كنسج للصيب ثبلث فرجيات من لؤلؤ ، يف كل فرجية أربعوف 

كثبلثة سركج ٦بوىرة ، يف كل حبة ياقوت كزمٌرد ، كدرعاف كخوذتاف كبركستواف ، كل ذلك من لؤلؤ 
سرج عدة قطع من جوىر رائع كياقوت كزمرد ، كثبلث سيوؼ عبلئقها كقبضاهتا من ذىب مرٌصع 

 .(ُ)كعدة رماح من ذىب أسنتها جوىر ، بأنواع ا١بواىر
 

 الجوائح: المطلب الثامن
 

وع كغبلء ، نزؿ بالناس يف عهد الدكلة األيوبية عدده من ا١بوائح ا٣بطّبة من كباء كفقر كج
أٌدت إىل انشغػاؿ الناس عن أمور الدعوة ، بل كارتكبوا احملرمات كا٤بعاصي يف سبيل مواجهة تلك 

ذكر ا٢بوادث الغريبة ٗبصر من غبلء )فصبلن بعنواف " حسن احملاضرة"كقد عقد السيوطي يف . ا١بوائح 
 .(ِ)(ككباء كزالزؿ 

مات ثبلثة : ٤بفرط ، فلو قاؿ قائلىػ جرت أمور تتجاكز الوصف يف ا١بوع إٗٓففي سنة 
كما كىثير الفقراء ٗبصر يف تلك السنة ، كخلت .(ّ)أرباع أىل اإلقليم ٤با أيبعد ، كأيكلت ٢بـو اآلدميْب

 .(ْ)األرياؼ ، كاشتٌد بالناس ا١بوع ، كأكل بعضهم بعضان ، كأكلوا ا٤بيتة
ؿ ، كييركل أنو حدث يف ككانت أشد أزمنة القحط يف السنة األكىل من سلطنة ا٤بلك العاد

عهده قحط أدل إىل ٦باعات رىيبة يف الببلد أٌدت إىل أف يتصٌرؼ الناس فيها تصرفات غّب 
 .(ٓ)الئقة

، (ٔ)الكثّب من األخبار عن غبلء فاحش أصاب الببلد" تاريخ اإلسبلـ"كما يركم صاحب 
كبسبب ذلك الغبلء الفاحش كثير ٞبل الغٌلة من البحّبة إىل ببلد ا٤بغرب ، ككثيرت بْب األمراء إشاعة 

                                                

  ُٕٕ/  ُ –، السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   ِٕٗ - ِٔٗ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء (ُ)
 ِْٕ -حسن احملاضرة ( ِ)
 ِّٖ/  ْ –أخبار مىن ذىب  شذرات الذىب يف ( ّ)
 ُْٖ/  ٕ –كنػز الدرر كجامع الغرر( ْ)
 ُّٕ/  ٔ -، النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة  ِّٓ/  ُ -بدائع الزىور يف كقائع الدىور: انظر( ٓ)
 (ىػ ََٔ-ُٗٓ)كفيات سنة  ُّ –تاريخ اإلسبلـ ( ٔ)
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أٌف إقطاعاهتم ستؤخذ منهم ، فقٌصركا يف عمارة الببلد ، كارتفع السعر باإلسكندرية ، كبلغ القمح كٌل 
 .(ُ)إردبٍّ بدينار ، كأخذ يف الزيادة ، كتعٌذر كجود ا٣ببز ، كضٌج الناس

كما عٌمت البلول بتحصيل الضرائب ، كخرجت يف التزٌيد عن ا٢بٌد ، كدخلت الشبهة يف 
أحواؿ الكثّب من الناس بسببها ، ككاف صبلح الدين رفعها ك٧با آثارىا ، كعٌوضو اهلل عنها ٗبا حازه 

 .(ِ)يف الفتوحات

. (ّ)ف ألف إنسافىػ كاف الوباء العظيم ٗبصر ، فقد مات يف شهر نيٍّف كثبلثو ِّٔكيف سنة 
كقد كصل ا١بوع ببعض جهَّاؿ ا٤بسلمْب أهنم كانوا ييزكٍّدكف الفرنج بالغبٌلت مقابل ا٤باؿ، كلوال ذلك 

 . (ْ)٥بلكوا جوعان يف بعض األزمات الٍب تصيبهم

إف ىذه الصورة ا٤بختصرة لوضع ا٢بياة االقتصادية يف تلك ا٤بدة تعطينا صورة عن إٮباؿ 
ة ، إذ مل تنل تلك ا٤بصاٌف شيئان من اإلنفاؽ ، فأيٮبلت العناية بالرمٍّ كالزراعة ، الدكلة للمصاٌف العام

كالطرؽ ، كشؤكف األمن ، كعاٌل ٝباىّب ا٤بسلمْب من ضركب ا١بوع ، فعٌم الفقر ، ككثيرت ا٤بصائب، 
 كاألمراض سنة بعد سنة ، كأصبحت ٠بة مٌيزت اَّتمعات اإلسبلمية ، كأسهمت إسهامان بالغان يف

  .(ٓ)إضعافها أماـ األخطار ا٣بارجية ، كالوقوؼ بوجو الدعوة اإلسبلمية ، كإعاقة تقدمها 

للمعوقات الٍب كجدتي أهنا كاجهت مسار الدعوة اإلسبلمية يف عهد  كبعد ، فهذا عرض
كال شك أٌف كل ظلم ك عسف كجور سيكوف . الدكلة األيوبية ، ككانت حجر عثرةو أماـ تقدمو 

من اهلل سبحانو كتعاىل ؛ ألف اهلل عز كجل ال يظلم الناس مثقاؿ ذرة ، كلكن الناس قد مقابلو عقوبة 
ظلموا أنفسهم ، كما كقفوا أماـ اجتياح ا٤بنكرات ، كلو أهنم آمنوا كاتقوا لنزلت عليهم من السماء 

لباطل ، كالواقع أف ىذا العصر مليء بشواىد تدؿ على ا٣بّب كالشر ، كعلى ا٢بق كا. الربكة العميمة 
 .كعلى ا٤بنكر كا٤بعركؼ

                                                

 ُُٗ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  ( ُ)
 ّٖٓ/  ّ –األعشى يف صناعة اإلنشا صبح ( ِ)
 ِٕٖ/  ٔ –النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة ( ّ)
 (ىػَٗٓ – ُٖٓ)كفيات سنة  ٖٔ –تاريخ اإلسبلـ ( ْ)
 َٖ -ٖٕ –ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس : انظر( ٓ)
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ككم كنت أكد  من األسرة األيوبية ٗبجموعها كامتداد حكمها أف تكوف قد تابعت سّبة ا٤بلك 
الصاٌف صبلح الدين ، إذف الستمر عز  الدكلة كبقيت صلتها باهلل صلةن قوية متينة ، كألثٌر ذلك ببل 

 .األصعدة كاَّاالتريب يف ٪باح الدعوة اإلسبلمية كتقٌدمها على ٨بتلف 
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ة ا٢بكم يف مصر كالشاـ فاٙبة خّب عميم على كاقع األمة  كاف كصوؿ األيوبيْب إىل سدَّ
اإلسبلمية بعد عصور طويلة من الفوضى كالضعف كالتشرذـ كالتأخر ا٢باد يف مسّبة الدعوة 
اإلسبلمية ؛ إذ استسلم الناس للبدع كالتفر ؽ ، كضىعيفت الشخصية ا٤بسلمة بعد تفوَّؽ الصليبيْب ، 

 . ك نهم من ناصية الببلدكٛب
كجاء األيوبيوف كقد عصفت بالدعوة رياح عاتية ٙبدَّثتي عن مظاىر معوٍّقاهتا الداخلية قببلن، 
كأكٌد اآلف أف أيشّب إىل معوقاهتا ا٣بارجية ؛ إذ يشاء اهلل كىو ا٢بكيم ا٣ببّب أف تواجو الدكلة األيوبية 

كيقينان لو أف ىذا الزحف الرىيب قد ٛبٌكن . لصلييب أكرب ٙبدٍّ يواجو األمة بأسرىا ، كىو ا٣بطر ا
كحقق أغراضو لعاث يف الدعوة اإلسبلمية فسادان ؛ كذلك ألفَّ منطلق قادة ىذا العدكاف منطلق ديِب 
ٕبت ، باإلضافة إىل األطماع ا٤بادية ، كىذا ما أكضحو خطاب البابا يف ا١بنود الذاىبة للحرب يف 

الربابرة ، اذىبوا كخٌلصوا الببلد ا٤بقدسة من أيدم الكفار ، ىب وا اليـو ، اذىبوا كأىٍزًعجوا :"ا٤بشرؽ
كقٌدموا قواكم ، كسواعدكم ٜبنان إلٲبانكم ، كتسٌلحوا بسبلح الدين كالتقول ، فأنتم بذلك تنالوف 

إنكم إف انتصرمت على عدكٌكم كانت لكم ٩بالك الشرؽ مّباثان ، كأنتم إذا خذلتم ، . النعيم الدائم 
ياقـو إذا دعاكم . فستموتوف حيث مات يسوع ، فبل ينساكم الرب من رٞبتو ، فييحٌلكم ٧بل أكليائو 

الرب  يسوع إىل مساعدتو فبل تتواركا يف بيوتكم قاعدين ، كال تفٌكركا يف شيء إال فيما كقع فيو 
تو ، كاذكركا جيدان ما إخوانكم ا٤بسيحيوف من الذؿ كا٥بواف كا٤بسكنة ، كال تسمعوا إال إىل القدس كزفرا

 .  (ُ)"الذم يَبؾ بيتو ككطنو كزكجو كأكالده حبان يفَّ كمن أجلي ، فسيخلد يف النعيم: "قالو ا٤بسيح
مث أخذ بطرس الناسك ٯبوب أرجاء أكركبا راكبان ٞباران أعجف ، مرتديان مبلبس رثة حايف 

متشٌنج ، كىو ٰبكي آالـ ا٤بسيحيْب القدمْب ، ٰبمل على صدره صليبان كبّبان ، كيعلو صوتو يف بكاء 
 .(ِ) "يف ا٤بشرؽ ، ككيف باؿى العريب  ا٥بمجي على قرب ا٤بسيح

 
كقد بذؿ الصليبيوف جهدىم يف تشويو صورة ا٤بسلمْب يف نظر شعوُّم ؛ لييشٌجعوىم على 
قتاؿ ا٤بسلمْب ، فصٌوركا صورة ا٤بسيح كصورة عريب يضربو ، فإذا سألوىم مىن ىذا الذم يضرب 

 .(ُ)، فينزعجوف كٱبرجوف لنيصرتو( ىذا من بِب العرب يضربو ، كقد جرحو كمات: )ا٤بسيح؟ قالوا

                                                

 َِ-ُٖ –صبلح الدين األيويب قاىر العدكاف الصلييب  ( ُ)
 َِ-ُٖ –ابق ا٤بصدر الس(ِ)
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قاؿ العماد يف الفتح . كمل يكن الصليبيوف ٱبىٍرجوف رجاالن فقط ، بل خرجت نساؤىم أيضان 
 . (ِ) "كيف الفرنج نساء فوارس ٥بن دركع كقوانس يف زمٍّ الرجاؿ، كٰباربن عبادة: "القسي

ككصلت يف مركب فيو ثبلٜبئة امرأة فر٪بية مستحسنة اجتمعت من : "ل عنو أبو شامة قولوكنق
جزر البحر ، كانتدبن للجرائر ، كاغَببن إلسعاؼ الغرباء ، كقصدف ٖبركجهن تسبيل أنفسهن 
لؤلشقياء ، كأهنن ال ٲبتنعن عن العزباف ، كرأين أهنٌن ال يتقربن بأفضل من ىذا القيرباف ، كزعمن أف 

 .(ّ) "ىذه قربة ، ما فوقها قربة ، كال سيما فيمن اجتمعت فيو غربة كعزكبة
ك٤با بلغ الفر٪بة نية ا٤بسلمْب بفتح بيت ا٤بقدس ، حشدكا ، ك٘بٌمعوا من كل فج عميق ، 

ا٤بوت عليكم ُّذه األرض ا٤بقٌدسة أخّب لكم : "كسٌّب البطريرؾ يستصرخ ملوؾ الفر٪بة ، كيقوؿ ٥بم
نعم نأخذه منهم ٕبوؿ اهلل : "كبلغ السلطاف صبلح الدين ذلك فقاؿ" . معبودكم٩با تسلموف بيت 

كقدرتو ، ك٬برب بيوهتم ، كانكسر الىوهتم ، كهندـ الًقمامة ، الٍب يٌدعوف أهنا القيامة ٧بل 
 . (ْ)"صبلهتم

كقد أثار انتصار ا٤بسلمْب يف حطْب ، كعودة بيت ا٤بقدس إىل ا٢بكم اإلسبلمي حقد الفر٪بة 
 .(ٓ)لوؾ أكركبا كم

ككانت ىذه ا٢بركب الصليبية أكرب معٌوؽ خارجي ٤بسّبة الدعوة اإلسبلمية يف عهد الدكلة 
ككانت . األيوبية الٍب انشغلت انشغاالن تامان ال يهدأ ٗبواجهة خطرىا ، كالوقوؼ أماـ زحفها ا٥بادر

من ا٤باؿ الذم كاف ٲبكن  ا٢برب بْب الطرفْب سجاالن ، كيكمن خطرىا يف أهنا كلَّفت خزينة الدكلة
إنفاقو على اإلصبلحات الداخلية الٍب تلـز الزدىار الدعوة كتقد مها ، باإلضافة إىل إزىاؽ األركاح ، 

 . كٚبريب الببلد ، كانشغاؿ الباؿ ٗبا ينتج عنها
 

                                                                                                                                                  

 ُِٔ/  ُٔ –البداية كالنهاية ( ُ)
 ّْٗ -الفتح القسي يف الفتح القدسي ( ِ)
 َُٓ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ّ)
 ْٖ/  ٕ –كنػز الدرر كجامع الغرر ( ْ)
 ِْٓ -األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة ( ٓ)
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كعلى كل حاؿ فقد أفردت يف مبحث كسائل الدعوة حديثان عن جهاد ا٤بسلمْب كا٢بركب 
ر ا٤بلوؾ األيوبيْب فيها ، كمل تعرؼ الدعوة يف عهد الدكلة األيوبية معوقان خارجيان ذا الصليبية ، كدك 

 .شأف غّب ىذه ا٢بركب
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إٌف مىن يطٌلع على أحواؿ كثّب من بلداف العامل اإلسبلمي قبيل زمن الدكلة األيوبية تستوقفو 
 . مظاىر الفوضى ، كالفساد ، كتأٌخر مسّبة الدعوة اإلسبلمية ا٤ببنٌية على الكتاب كالسٌنة 

لى كمن ىنا كاف العتبلء ىذه الدكلة مقاليد ا٢بكم ٜبار يانعة ، كخّب عميم ، كنتائج باىرة ع
 .أحواؿ العامل اإلسبلمي ، كالدعوة اإلسبلمية

 :كٲبكن أف أكجز نتائج الدعوة يف عهد الدكلة األيوبية فيما يلي 
 تصحيح ا٤بسار العقدم -ُ

 دخوؿ الكثّب من غّب ا٤بسلمْب يف اإلسبلـ -ِ

 تغٌّب نظرة بعض النصارل لئلسبلـ كا٤بسلمْب كتأثرىم بعادات ا٤بسلمْب كأخبلقهم -ّ

 بلميكحدة العامل اإلس -ْ

 ا٫بسار ا٤بٌد الصلييب -ٓ

 رعاية شؤكف ا٢برمْب -ٔ

 ازدىار ا٢بركة العلمية -ٕ
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 تصحيح المسار العقدي: المطلب األول
 

تبٌْب من خبلؿ البحث أف الدكلة العبيديٌة كبعض ا٤بذاىب الباطنية كانت تعيث فسادان يف 
مصر كاليمن كا٢بجاز كبعض القبلع كا٢بصوف يف ببلد الشاـ ، كقد صاحب ىذا ركاج العقائد 

 . الباطلة الٍب سبق أف فٌصلتي فيها القوؿ 
د ، كعادت ٤بذىب أىل السنة كبوصوؿ األيوبيْب إىل ا٢بكم مٌت القضاء على ىذه العقائ

سيادتو ، ففيتحت ا٤بدارس الٍب تيدٌرس ا٤بذاىب األربعة ، كنشط العلماء الذين حاربوا ما كاف قد 
 .(1)انتشر من البدع ، كا٫بسر أنصار العبيدية كالباطنية

ف العقيدة اإلسبلمية الصحيحة ىي كقد حرص األيوبيوف على تصحيح ا٤بسار العقدم ؛ أل
كالعلماء كالدعاة خاصة ،  حيد للخبلص من التفرؽ ، كتوحيد صفوؼ ا٤بسلمْب عامة ،السبيل الو 

فهي من كحي الٌلو تعاىل ، كىدم نبيٍّو صلى الٌلو عليو كسلم ، كما كاف عليو الرَّعيل األىكؿ من 
 مصّبه التفرؽ ، كالتنازع ، كاإلخفاؽ ، قاؿ الٌلو تبارؾ الصحابة الكراـ ، كأىٌم ٘بمع على غّبىا

 : )كتعاىل                           

             ) (2) . 
العلماء ، ك٦بالس العلم، كا٢بقيقة أف تصحيح ا٤بسار العقدم مرتبط بازدىار العلم ، ككثرة 

كإ٭با ٱبشى اهللى من عباده العلماءي ، كييٍذكىري لؤليوبيْب عنايتهم الكبّبة يف ىذا ا١بانب ، فأنشؤكا 
 .(3)ا٤بدارس الس نية ، كاحَبموا العلماء ، كأىٍكلىٍوىم الرعاية ، كاستشاركىم يف أعما٥بم

من بدعو كانت عائقان أماـ تثبيت على أنِب أشرتي يف دراسٍب ىذه إىل ما كاف يف العصر 
 .(4)العقيدة الصحيحة

 
 

                                                

 ٕٗ-ٕٓانظر جهود األيوبيْب يف القضاء على ا٤بذاىب الباطلة  ص  (ُ)
 سورة النساء – ُُٓآية  (ِ)
 مبحث عوامل ٪باح الدعوة: انظر (ّ)
 مبحث العوائق الداخلية: انظر (ْ)
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 دخول الكثير من غير المسلمين في اإلسالم: المطلب الثاني
كاف من أعظم نتائج الدعوة اإلسبلمية يف عهد الدكلة األيوبية إعجاب عدد كبّب من 

 .النصارل باإلسبلـ ، مث اعتناقو كالدخوؿ فيو بنفس راضية
إسبلـ كثّب من ا١بنود الصليبيْب ، كاالنضماـ ١بيش صبلح الدين  كمن الشواىد على ذلك

( ركبرت أكؼ سانت ألبانس)كمن ذلك أيضان إسبلـ فارس صلييب ييدعى . (ُ)ضد قومهم
( رانيود)، كفارس آخر صلييب مشهور ييدعى (ِ) ىػ، كتزكج بإحدل حفيدات صبلح الدينَٖٓسنة

بل إف إبِبى أخت ا٤بلك اإل٪بليزم ريتشارد قلب . (ّ)أسلم ، كانضم بفرقتو العسكرية إىل ا٤بسلمْب
ىػ ، كالتحقا ٔبيش ا٤بسلمْب ، كقد أكرمهما السلطاف ٕٖٓاألسد ىربا من ا٤بعسكر الصلييب سنة 

 .(ْ) صبلح الدين ، كأحسن إليهما
كقد حكى القاضي ٝباؿ الدين يعقوب ا٢باكم أنو شاىد مرة الشيخ عبد اهلل اليونيِب كىو 

مٌر نصراٍل ، كمعو ًٞبلي بغل ، فعثرت الٌدابة ، فسقط ا٢ًبمل ، فرآه الشيخ ، كقد فرغ من يتوضأ إذ 
كضوئو ، فأعانو على رفع ا٢ًبمل ، فأيعجب النصراٍل ٕبسن معاملة الشيخ اليونيِب لو ، كأسلم على 

 . (ٓ)يديو
من أىل  كأسلم على يدٌم ٫بو مئتْب: )كقد حكى ابن ا١بوزم عن آثار دعوتو للنصارل فقاؿ

 .(ٕ) (كأسلم على يدم عشركف ألفان : )، كيف ركاية أخرل(ٔ) (الذمة
كلقد كانت دماثة أخبلؽ صبلح الدين ، كحسن تعاملو مع النصارل ٘بذُّم إىل اعتناؽ 

حٌب إف نفران من الفرساف ا٤بسيحيْب بلغ : "..... الدين اإلسبلمي ، كقد كصف ذلك آرنولد فقاؿ
 .(ٖ) "ىجركا ديانتهم ا٤بسيحيةمن قوة ا٪بذاُّم إليو أف 

                                                

 ُُُ -الدعوة إىل اإلسبلـ : انظر (ُ)
 ُُُ -ا٤بصدر السابق  (ِ)
 َُٖ -ا٤بصدر السابق (ّ)
 ِْٖ -انية كاحملاسن اليوسفية النوادر السلط: انظر (ْ)
 َُّ/ ُٕ –البداية كالنهاية  (ٓ)
 ّٕ -لفتة الكبد إىل نصيحة الولد  (ٔ)
 ّٕ -ا٤بصدر السابق (ٕ)
 ُُُ -الدعوة إىل اإلسبلـ  (ٖ)
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كمن الذين اعتنقوا الدين اإلسبلمي يف ذلك العصر رجاؿ الدين النصارل ، كمن األمثلة على 
، كإسبلـ عبد الواحد الصويف الذم كاف قٌسان راىبان بكنيسة (ُ)أسقف خابور( دانياؿ)إسبلـ : ذلك

 .(ِ)مرَل سبعْب سنة ،كقد أسلم قبل موتو بأياـ
نولد نقبلن عن ا٤بصادر البلتينية إىل خلٌو كثّب من األسقفيات القبطية يف مصر كقد أشار آر 
يف دير مكاريوس كحده مل يبق غّب أربعة قساكسة بعد أف كاف عددىم يتجاكز : من األساقفة ، فمثبلن 

بلـ كما ذكر آرنولد نقبلن عن بعض ا٤بصادر الغربية كثرة اعتناؽ القساكسة الصليبيْب اإلس. (ّ)الثمانْب
 .(ْ)بلـ يف ىذا العصراإلس
كقد عٌلق . (ٓ)ك٢بسن معاملة األيوبيْب ألقباط مصر ٙبٌولت أعداد كبّبة منهم إىل اإلسبلـ 

كلكثرة عدد األقباط الذين كانوا يعتنقوف اإلسبلـ من حْب إىل : "آرنولد على إسبلـ األقباط قائبلن 
 .(ٔ) "ي من أم طائفة أخرلحْب أخذ أتباع النيب يعتربكهنم أشد ميبلن لقبوؿ الدين اإلسبلم

كال ريب أفَّ ما ذيكر يف ا٤بصادر التارٱبية عن إعجاب غّب ا٤بسلمْب باإلسبلـ ، كٙبٌو٥بم إليو  
ال يعدك أف تكوف ٭باذج كأمثلة بسيطة ؛ كذلك ألف تلك ا٤بصادر مل هتتٌم بإحصاء عدد مىن اعتنق 

اث العسكرية ، أك كتابة سّب العلماء اإلسبلـ ، بل كاف جٌل اىتمامها منصٌبان على تأريخ األحد
 . كالقادة ك٫بو ذلك

 
 
 
 
 
 

                                                

 َُٕ -الدعوة إىل اإلسبلـ  (ُ)
 ِٕٓ/  ُٕ –البداية كالنهاية  (ِ)
 ِٗٔ -الدعوة إىل اإلسبلـ  (ّ)
 ُُِ -ا٤بصدر السابق  (ْ)
 َُّ -الدعوة إىل اإلسبلـ  (ٓ)
 ُِٕ-ُِٔ –ا٤بصدر السابق  (ٔ)
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تغّير نظرة بعض النصارى لإلسالم والمسلمين وتأثرىم بعادات المسلمين : المطلب الثالث
 وأخالقهم

كاف من النتائج البارزة للدعوة اإلسبلمية يف عهد الدكلة األيوبية تغٌّب نظرة بعض النصارل 
كتأثٌر بعضهم بعادات ا٤بسلمْب كأخبلقهم ، فأٌدل ذلك إىل ٙبٌوؿ مشاعر الكره لئلسبلـ كا٤بسلمْب ، 

 .كالبغضاء يف نفوسهم ٘باه ا٤بسلمْب إىل صداقة ، ككيدٍّ ، كحسن تعامل معهم
فبعد ٪باح ا٤بسلمْب يف فتح بيت ا٤بقدس ، كنتيجة ٤بخالطة الكثّب منهم للنصارل ، بدأ   

سلمْب ، كيأخذكف منها الشيء الكثّب كإطبلؽ اللحى ، كبعض أكلئك النصارل يتأثركف بعادات ا٤ب
أنواع اللباس ، كالطهارة ، كعدـ أكل ٢بم ا٣بنزير ، كا٢بجاب ، بل كحسن التعامل ، كدماثة 

 .(ُ)األخبلؽ
كمن الشواىد على ذلك ما حكاه أسامة بن منقذ من استغراُّم الىتماـ ا٤بسلمْب بالنظافة 

 .(ِ)د ا٤بسلمْب يف ذلك ، كترٌددىم على ا٢بمامات ٥بذا الغرضالشخصية ، ك٧باكلتهم تقلي
كمن األخبلؽ اإلسبلمية ا٢بسنة الٍب اكتسبوىا من معاشرهتم للمسلمْب الغّبة على النساء، 
فقد كانت مفقودة عندىم ، كقد الح  أسامة بن منقذ ذلك من مشاىدتو ٢بياهتم ، كمعاشرتو ٥بم، 

لنخوة كالغّبة ، يكوف الرجل منهم ٲبشي مع امرأتو ، فيلقاه كليس عندىم من ا: )كيقوؿ عن ذلك
رجل آخر فيأخذ ا٤برأة ، كيتحدث معها ، كالزكج كاقف ينتظر ، فإذا طٌولت عليو تػىرىكىها مع 

كقد أشار بعض الباحثْب إىل أف تلك العادة القبيحة بدأت تتغّب نسبيان يف . (ّ)(ا٤بتحدث، كمضى
 .(ْ)ا٤بسلمْبا١بيل الثاٍل بعد اختبلطهم ب

كمن األمور ا٢بسنة الٍب تغٌّبت عند بعضهم ترؾ أكل ٢بم ا٣بنزير ، ك٩با يدؿ على ذلك أف 
صديقان ألسامة دعاه إىل مرافقتو لزيارة أحد الفر٪بة يف بيتو ، فلما دخلوا عليو دعاىم إىل مائدة 

منقذ متوقفان عن األكل  حسنة ، كطعاـ يف غاية النظافة كا١بودة ، فلما رأل ذلك اإلفر٪بي أسامة بن

                                                

 ِٕٔ/ِ –دعوة ا٤بسلمْب للنصارل يف عصر ا٢بركب الصليبية  (ُ)
 ُٓٓ -كتاب االعتبار: انظر (ِ)
 ُْٓ -ا٤بصدر السابق: انظر (ّ)
 ِٕٓ/ِ –دعوة ا٤بسلمْب للنصارل يف عصر ا٢بركب الصليبية  (ْ)



392 

 

كل طيب النفس ، فأنا ما آكل من طعاـ اإلفرنج ، كيل طباخات مصريات ما آكل إال : "قاؿ لو
 .(ُ) "من طبيخهن ، كال يدخل دارم ٢بم خنزير

كمن األمور ا٥بامة الٍب اكتسبها الفرنج من ٨بالطتهم با٤بسلمْب لْب الطباع كحسن التعامل، 
كمن اإلفرنج قـو عاشركا ا٤بسلمْب ، ففارقوا سوء طبعهم، : )نقذ فقاؿكقد الح  ذلك أسامة بن م

 .(ِ)( فهم أصلح من قريبػي العهد بببلدىم
كنظران ٤بخالطة ا٤بسلمْب للنصارل بدأ بينهم نوع من الصداقة كاأللفة ، كمن الشواىد على 

ة يف ا٤بسجد ذلك ما ركم أف أسامة بن منقذ كاف لو أصدقاء من النصارل ٲبٌكنونو من الصبل
. (ّ)األقصى ، كٲبنعوف أحدان من إزعاجو ، كذلك عندما كاف ا٤بسجد األقصى ٙبت سيطرة النصارل

 . (ْ) كقد جرت مسابقات كألعاب بْب ا٤بسلمْب كالفرنج يف بعض األحياف على سبيل الَبفيو
كغّب  كاإلسبلـ ال ٲبنع من كقوع مثل ىذا الربٍّ كالتبلطف كالتعامل ا٢بسن بْب ا٤بسلمْب

 : )ا٤بسلمْب ، كقد جاء التصريح بإباحة ذلك يف القرآف الكرَل يف قولو تعاىل     

                                       

    )(ٓ). 
من ٝبيع -ال ينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين : )قاؿ الطربم يف تفسّب ىذه اآلية

أف تربكىم ، كتىًصلوىم ، كتيقسطوا إليهم ، فاهلل ٰبب ا٤بنصفْب الذين  -أصناؼ ا٤بلل كاألدياف
كٰبسنوف إىل من أحسن يينصفوف الناس ، كيعطوهنم ا٢بق كالعدؿ من أنفسهم ، فيربٌكف مىن بٌرىم ، 

 .(ٔ) (إليهم

                                                

 َُٔ -ُٗٓ -كتاب االعتبار : ظران (ُ)
 ُٗٓ -ا٤بصدر السابق: انظر (ِ)
 ُْٓ -ُّٓ -ا٤بصدر السابق: انظر (ّ)
 َُٕ-ُٗٔ –النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية : انظر (ْ)
 سورة ا٤بمتحنة –ٖآية  (ٓ)
 ّٕٓ/ِِ -تفسّب الطربم (ٔ)
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إف اهلل سبحانو ال ينهى عن بٌر أىل العهد من الكفار الذين عاىدكا : )كقاؿ الشوكاٍل
 .(ُ) (ا٤بؤمنْب على ترؾ القتاؿ ، كال ينهى عن معاملتهم بالعدؿ

،  كاستطاع ا٤بسلموف أف يغٌّبكا نظرة غّب ا٤بسلمْب ا٢باقدة كالعدائية إىل اإلسبلـ كا٤بسلمْب
كأف يستبدلوا ُّا نظرة إعجاب كاحَباـ كتقدير لتعاليم الدين اإلسبلمي كعدؿ ا٤بسلمْب كتسا٧بهم 

 .كأخبلقهم الرفيعة ، بل كدفعت عددان كبّبان منهم إىل تفضيل ا٢بياة يف ظل ا٢بكم اإلسبلمي
كمن : )..كيؤكد ذلك ما نقلو توماس آرنولد عن بعض الكٌتاب الغربيْب ، كقوؿ أحدىم

 .(ِ) ...(ؤٌكد أف ا٤بسيحيْب من أىايل ىذه الببلد قد آثركا حكم ا٤بسلمْب على حكم الصليبيْبا٤ب
كيظهر أف أىايل فلسطْب من ا٤بسيحيْب ٤با كقع بيت ا٤بقدس يف أيدم : )... كقوؿ آخر

 .(ّ) (ا٤بسلمْب رٌحبوا بالٌسادة ا١بدد ، كاطمأنوا إليهم ، كرضوا ٕبكمهم
ىم الذين تغٌّبت نظرهتم لئلسبلـ كا٤بسلمْب فحسب، بل تغٌّبت كمل يكن عامة الصليبيْب 

نظرة علماء البلىوت ا٤بسيحي أيضان ، كذلك نتيجة اختبلطهم با٤بسلمْب ، فكٌونوا رأيان أكثر إنصافان 
 .(ْ)عن اإلسبلـ

إف تغٌّب نظرة الصليبيْب إىل ا٤بسلمْب كإعجاُّم ُّم كتقديرىم ٥بم ما ىو إال نتيجة ا١بهود 
 .وية العظيمة الٍب بذ٥با الدعاة يف العصر األيويب الدع

 
 
 
 
 
 

 

                                                

 ُِِ/ٖ –فتح القدير  (ُ)
 ُُٔ –الدعوة إىل اإلسبلـ  (ِ)
 ُُٔ –ا٤بصدر السابق  (ّ)
 َُُ –ا٤بصدر السابق (ْ)
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 وحدة العالم اإلسالمي: المطلب الرابع
 

أف ما شهده العامل اإلسبلمي قبيل زمن الدكلة األيوبية أمره الفته للنظر بالنسبة إىل  ال ريب
تفٌرقو دكالن كأشتاتان ، كمن ىنا فإف األيوبيْب سىعوا إىل إٯباد كحدة حقيقة ألرجاء كاسعة من العامل 

ء مظاىر الضعف اإلسبلمي ؛ إدراكان ألٮبية ىذه الوحدة يف تقوية الدكلة ، كما بذلوا جهدىم يف إلغا
 .الٍب كانت تعصف بأجزائها 

امتٌد حكم األيوبيْب بفضل اهلل تعاىل ليشمل مصر ، كالنوبة ، كالسوداف ، كببلد الشاـ ، كقد 
، كقد فٌصلت (1)كبعض مدف ا١بزيرة الفراتية كالٌرىا ، كنصيبْب ، كسنجار ، كآمد ، ككيفا كميافارقْب

 .يف ا٢بديث عن ذلك يف التمهيد
الوحدة الٍب شهدىا العامل اإلسبلمي كقت ا٢بكم األيويب كحدة ٛبٌيزت يف تاريخ األمة إف 

اإلسبلمية ، كقد استثمر ا٤بلوؾ األيوبيوف ىذه الوحدة يف نشر مذىب أىل السنة ، كالوقوؼ أماـ 
 الغزك الصلييب ، كإشاعة جٌو من األمن يف ربوعو ، كما كاف ٥بذه الوحدة أثر كبّب يف التخفيف من

 .الفًب كالثورات الٍب كانت معهودة يف العصور السابقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 َِص: ، كانظر َُ -األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة   (ُ)
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 انحسار المّد الصليبي:المطلب الخامس
 

انتهزت القول الصليبية ا٤بدعومة من أكركبا حاؿ العامل اإلسبلمي ا٤بتفكٍّك ، فأرسلت 
أف يشهدىا ا٢بمبلت تلو ا٢بمبلت للسيطرة على األماكن ا٤بقٌدسة ، كالقضاء على أية صحوة ٲبكن 
 . ا٤بسلموف ، ككاف ٜبة تقهقر كاضح يف الصف اإلسبلمي ٤بواجهة الزحف الصلييب العاـر

كلكن األيوبيْب استطاعوا فعليان الوقوؼ ا٤بباشر أماـ ٧باكالت الصليبيْب ، كشهد عصرىم 
 عصر صراعان طويبلن بْب ا١بانبْب ، سواء يف العصر الذىيب الذم كاف يعيش فيو صبلح الدين ، أك يف

أبنائو من بعده ، كإف ا٣بسائر الكبّبة الٍب ميِب ُّا الصليبيوف يف العهد األيويب كانت ٘بعلهم ييعيدكف 
كقد تكٌلفوا كثّبان من األركاح كالعٌدة ، . حساباهتم يف استيبلئهم على األماكن ا٤بقٌدسة كغّبىا 

كقد سبق يل . ح الدين كأبنائوفشعركا أهنم أماـ خصم شديد البأس ما كانوا يشهدكنو قبل ٦بيء صبل
 .(1)التفصيل يف مظاىر ىذا ا١بهاد ا٤ببارؾ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 مطلب كسيلة ا١بهاد يف كسائل الدعوة: انظر (ُ)
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 رعاية شؤون الحرمين:المطلب السادس
 

كاف ا٢برماف الشريفاف قبيل زمن الدكلة األيوبية يف أيدم العبيديْب كأنصارىم، كما كانت 
الطرؽ إىل ا٢برمْب غّب آمنة ، فكثير النهب كالسلب للحجاج كا٤بعتمرين ، ككانت ا٤بكوس الباىظة 

 . تيرىقهم 
٤بعاشية ، كعندما تسٌلم األيوبيوف مقاليد ا٢برمْب أصلحوا شأهنما با٣بدمات ا٤بعمارية كا

،  (1) (كانتشر األمن يف الطرؽ ا٤بؤٌدية إليهما: )، يقوؿ القاضي الفاضل كأبطلوا ا٤بكوس على القادمْب
 .(2)كما تبٌْب يف ثنايا ىذا البحث

كقد عاشت ا٤بدينة ا٤بنورة فَبة انتعاش يف عهد صبلح الدين ، كمعظم العهد األيويب بعده، ال 
 .(3)ىػ ٕٕٓالٍب ىٌددهتا سنة ييقلقها شيء سول ا٢بملة الصليبية 

كقد أبطل صبلح الدين ما يؤخذ من ا٢باج ٔبٌدة ، ٩با يأيت إليها عن طريق البحر ، كيف 
مل لفقراء ا٢برمْب مثلها( َََٖ)ا٤بقابل عٌوض صاحب مكة كٌل سنة  ،  (4)إردب قمحان ، كأمر أف ٰبي

للقبائل ا٤بقيمة على طريق ا٢برمْب ؛ لكي ال كما عيِب بإصبلح ا٤برافق ، كحفر اآلبار ، كأرسل أمواالن 
، كألغى ا١بملة الٍب كاف ا٤بؤذنوف يف ا٢برمْب يضيفوهنا إىل األذاف الشرعي ، كىي  (5) يتعٌرضوا للحجاج

 .(6)( حي على خّب العمل)
كاىتم العادؿ با٢برمْب كاىتماـ صبلح الدين ، فواصل إرساؿ األمواؿ كاألعطيات ، كٖباصة 

كقد ركم أف ا٤بلك ا٤بعظم . (7)ع ملكو ليشمل ٝبيع الببلد الٍب كاف ٰبكمها صبلح الدينبعد أف اٌتس
 . (8) بُب يف طريق ا٢بجاز آثاران حسنة
                                                

، بدائع الزىور يف كقائع  َِ -، حسن احملاضرة  ُُِ-َُِ/  ِ – يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحيةكتاب الركضتْب   (ُ)
  ِْٗ/  ُ –الدىور 

 ّْٗ-ّْٖص : انظر (ِ)
 ُّٖ/  ِ –التاريخ الشامل للمدينة ا٤بنورة (ّ)
 ّٗ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب   (ْ)
 ُِٖ/  ِ  –التاريخ الشامل للمدينة ا٤بنورة  (ٓ)
  ُٓٗ/  ِ –ا٤بصدر السابق  (ٔ)
 ُْٗ/  ِ –ا٤بصدر السابق  (ٕ)
 ِْ/  ُٕ –البداية كالنهاية  (ٖ)
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من البشائر الٍب ال : "كقد أشار القاضي الفاضل إىل تلك اإلصبلحات يف أحد كتبو فقاؿ
انقطاع : ا٢بصوؿ على فخرىا كأجرىاعهد ٢باٌج ديار مصر ٗبثلها ، كال عهد ٤بلك من ا٤بلوؾ ا٤بصرية ب

، كأشار إىل أف ا٢برمْب الشريفْب كانا مهجورىين من " عن جدة كعن بقية السواحل (1) ا٤بٌكاسْب
 .(2) (كاحملرـك مىن قىدر فيهما على خّب ، فأضاع فرصتو بَبؾ الًبدار: )إسعاؼ أىل االقتدار ، كقاؿ

يئة سيٌنية تزخر بالعلماء ، كبذلك يكوف  األيوبيوف كٙبٌولت مكة كا٤بدينة يف العهد األيويب إىل ب
 .قد عٌززكا حسناهتم ، كآثارىم الطيبة برعاية شؤكف ا٢برمْب ، كما يٌتصل ُّما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 .آخذك الضرائب: ا٤بٌكاسوف(ُ)
 َُ/  ّ –يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية كتاب الركضتْب   (ِ)
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 ازدىار الحركة العلمية:المطلب السابع
 

إقامة شهد ىذا العصر ازدىاران ملحوظان للحركة العلمية يف إنشاء ا٤بدارس ، كما صاحبها من 
، كما شهد كفرة يف تأليف ا٤بصٌنفات ، (1)األكقاؼ الغنية الٍب تدعم ا٤بسّبة العلمية ٥بذه ا٤بدارس
 .كا٤بوسوعات العلمية ؛ كذلك لكثرة علماء ىذا العصر

ككاف لتقريب العلماء من ا٢بٌكاـ أثر كبّب يف ىذا االزدىار ، فأكلوىم الكثّب من العناية 
 . كاالىتماـ 

ا٢بكاـ إىل جانب ذلك مهتٌمْب بالعلم ، فكانوا من طلبة العلم كمن ا٤بؤلفْب، ككاف أكلئك 
فقد شهدكا بأنفسهم ٦بالس العلم ، كتركوا لنا مؤلفات قٌيمة ، ككاف ٥بم مشاركات يف أحداث 
عصرىم العلمية ، كلعل من أشهر علماء العصر أسرة ا٤بقادسة الذين عاشوا يف ىذا العصر ، فقد 

عات علمية مهمة ، كمن أشهر العلماء من ا٤بلوؾ صبلح الدين كأبناؤه كا٤بعظم تركوا فيو موسو 
 .(2)كاألفضل كالظاىر كغّبىم

. كمىن أرٌخ للحياة العلمية ٥بذا العصر خرج بنتائج تؤٌكد كثرة العلماء ، كتعٌدد ا٤بصنفات 
قٌدمْب قد ضاعت كمل كبذلك حف  لنا ىذا العصر جهود ا٤بتقٌدمْب ؛ ألف كثّبان من كيتيب ىؤالء ا٤بت

تصلنا ، كمل نتعرؼ عليها إال من خبلؿ موسوعات علماء الدكلة األيوبية يف كثّب من العلـو 
 .(3)كالتخصصات

كىكذا أٜبرت ا١بهود الدعوية للدكلة األيوبية ٜباران يانعة ، فقد قٌدمت لؤلمة اإلسبلمية 
ايب يف ا٤بسار العقدم ، فقد خدمات عظيمة ، كاستطاعت خبلؿ مٌدة حكمها أف تؤثٌر بشكل إٯب

بذلت جهودان مضنيةن يف تصحيحو ، ك٤بلمت شتات أمة اإلسبلـ بتوحيدىا ألرجائها ، ككقفت يف 
كجو الزحف اإلفر٪بي الصلييب ، كحفظت للحرمْب الشريفْب قداستهما ، فاعتنت ُّما عناية خاصة، 

 .العلم كأىلو كأنزلت العلم كالعلماء منزلة كرٲبة ، كمل تأؿ جهدان يف خدمة
 

  

                                                

 ّّٖ-ِّٔص : انظر (ُ)
 َِْ-ُْْص : انظر (ِ)
  يف القرنْب السابع كالثامن ا٥بجرما٢بياة العلمية : انظر (ّ)
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 المبحث الثاني
 عوامل نجاح الدعوة في عهد الدولة األيوبية
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ٙبتاج الدعوة اإلسبلمية لتصل إىل ا٥بدؼ ا٤بنشود منها إىل عدد من العوامل الٍب تساعدىا على 
التأثّب التقدـ ، كٛبنح الدعاة القدرة على  النجاح إىل حد بعيد يف ٦باالهتا ا٤بختلفة ، كٙبقق ٥با
  .كل كسط ، كعلى كل صعيد كالتفاعل ، كتعينهم على عرض مبادئهم كأفكارىم يف

كباالطبلع على أحداث عصر الدكلة األيوبية تبٌْب يل أف أىٌم العوامل الٍب ساٮبت يف ٪باح 
 :الدعوة يف عهد الدكلة األيوبية بعد توفيق اهلل تعاىل تَبٌكز يف األمور التالية

 كشكره على الفتحكاإلخبلص لو هلل تعاىل صدؽ اللجوء إىل ا -ُ
 بالعلما٤بلوؾ كالعلماء اىتماـ  -ِ
 اإلصبلحات -ّ
 تعيْب الوالة  -ْ
 على األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكرا٤بلوؾ كالعلماء حرص   -ٓ
 صبلح البطانة -ٔ
 األخذ بأسباب القوة كا٢بنكة العسكرية -ٕ

 الشورل  -ٖ
 علو ٮبة الداعية -ٗ

 .يف ا٤ببحث التايلكسأٙبٌدث عن ىذه العوامل بالتفصيل 
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 صدق اللجوء إلى اهلل تعالى وشكره على الفتح: لو المطلب األ

كشكره تعاىل على نعمو من أىم ما ينبغي ، كالتوكل عليو سبحانو ، إف االستعانة باهلل تعاىل 
العبادات كعدـ إغفالو ، كماذاؾ إال لؤلسرار العظيمة الٍب تكمن يف ىذه ، للداعية الَبكيز عليو 

كال يشكره ، كال يلجأ إليو يف ا٤بلٌمات كالشدائد ، ، فيا٣بسارة مىن ال يستعْب بربو سبحانو  العظيمة
  ؟كينتظر الفرج، أين يستلهم النصر  نٍ تعاىل على عطاياه كىباتو ، فمثل ىذا مً 

تدو بالرسوؿ صلى كالداعية يف استعانتو باهلل تعاىل ك١بوئو الدائم لو ٩بتثل ألكامر اهلل تعاىل ، مق
: )اهلل عليو كسلم ، قاؿ تعاىل                             

                               

                                ) (ُ) . 

٤با كاف يـو بدر نظر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : )كعن عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو قاؿ
، ، فجعل يدعو  ، فاستقبل القبلة ٜبئة، كنظر إىل أصحابو نٌيفان على ثبل كعٌدهتمكسلم إىل ا٤بشركْب 

، اللهٌم إف هتلك ىذه العصابة من أىل اإلسبلـ ال تعبد يف األرض،  اللهٌم أ٪بز يل ما كعدتِب: كيقوؿ
، مث  فوضع رداءه عليو، ، كأخذه أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو  فلم يزؿ كذلك حٌب سقط رداؤه

،  (، فإنو سينجز لك ما كعدؾ كفاؾ يا نيب اهلل بأيب كأمي مناشدتك ربك: التزمو من كراءه مث قاؿ
 ) :فأنزؿ اهلل                            

 )) (ِ). 

 ،كاللجوء إليو يف الشدائد كاحملن ، األمثلة يف االستعانة باهللكلقد ضرب الدعاة األيوبيوف أركع 
 .كشكره تعاىل على مامٌن عليهم من نصر كفتح

 
                                                

 سورة آؿ عمراف – ُْٕ – ُْٔاآليات (ُ)
اإلمداد با٤ببلئكة يف غزكة بدر كإباحة الغنائم، : ا١بهاد كالسّب ، باب: ركاه مسلم يف كتاب سورة األنفاؿ ، كا٢بديث -ٗآية  (ِ)

 ِْْٓ، برقم  ٖٔ/ُِ
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 :أمثلة على االستعانة باهلل واللجوء إليو في الملّمات والشدائد-ُ
؛ السيما أكقات صبلة ا١بمعة ك ين يقصد دائمان بوقعاتو ا١بيمىع ، الدٍّ  كاف السلطاف صبلحي 

 .(ُ)فرٗبا كانت أقرب إىل اإلجابة، ا٣بطباء على ا٤بنابر  ر كان بدعاءً بػى تػى 
كالسلطاف رٞبو اهلل قد : )كيصف ا٤بؤرٍّخ أبو شامة السلطاف صبلح الدين يف معركة حطْب

كٰبض هم كيعدىم من اهلل بنصره ا٤بألوؼ ، ، فهو ٲبضي بنفسو على الصفوؼ ، كًثق بنصر اهلل 
 . (ِ)(د كفري كف العدك كيػى د  صي كيى ، ، كىم ٗبشاىدتو إيٌاىم ٯبيدكف كٯبد كف  رم ا٤بئْب باأللوؼكيػيغٍ 

كىذا مكثره للتكبّب كمنتظره للتبكّب، : )ذلك ا٤بشهد يف كتابو الربؽ الشامي في صً ا العماد فيى أمَّ 
فسو فهو ٲبضي بن، كىذا راجو للشهادة ، كالسلطاف رٞبو اهلل قد كًثق بنصر اهلل ،  كىذا ناجو للسعادة
  .(ّ)( كٰبٌضهم كيعدىم من اهلل بنصره ا٤بألوؼ، على الصفوؼ 

كيف حصار عكا عىٌبأ السلطاف ميمنتو كميسرتو ، كطلب من اهلل نيصرتو ، كىو ٲبٌر بالصفوؼ، 
كيأمر بالوقوؼ ، كٰبض  على ح ٍّ األبد ، كٰبث على ا١ًببلد كا١بىلىد
(ْ). 

 .كيشغلو ما  كعز عندما ٰبزبو أمره  كيستخّبه جلَّ ، طاف رٞبو اهلل يلجأ إىل اهلل لككاف الس
فانتهوا إىل أف ، كمن ذلك ما حدث لو عندما تشاكر مع أصحابو قبل الوصوؿ إىل عسقبلف 

، فيقتلوا مىن ُّا من ا٤بسلمْب ، ا٤بصلحة يف خراُّا خشية أف يستويل عليها اإلفرنج كىي عامرة 
 زى جٍ عى  مى لً كعى ، يق مصر ، كخشي السلطاف من ذلك كيقطعوا ُّا طر ، كيأخذكا ُّا القدس الشريف 

فبات ىناؾ مهمومان  ، منها ، فلما أتى أرض عسقبلف كقد ضربت خيمتو بعيدان  ا٤بسلمْب عن حفظها
، سحران  وكلقد دعاٍل يف خدمت): "السلطانية النوادر"يقوؿ صاحب   .كما ناـ ااٌل قليبلن ، بسبب ا٣براب

كبدأ ا٢بديث يف معُب خراُّا ، كأحضر ، فحضرت ، الليل ككنت فارقت خدمتو بعد مضي نصف 
ى "  : كلقد قاؿ يل  . كطاؿ ا٢بديث يف ا٤بعُب، كشاكره يف ذلك ، فضل كلده ا٤بلك األ أفقد  فٍ كاهلل ألى

٢بف  كعٌينو كلكن إذا قضى اهلل ذلك ، أكالدم بأسرىم أحب إيٌل من أف أىدـ منها حجران كاحدان 

                                                

 ِّٗ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ُ)
 ِِٖ/  ّ –ا٤بصدر السابق  (ِ)
 ِِٖ - ُِٖ/  ّ –ا٤بصدر السابق  (ّ)
 ٓٗ/  ْ –ا٤بصدر السابق (  ْ)
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فأكقع اهلل يف نفسو أف ا٤بصلحة يف خراُّا  ، مث استخار اهلل تعاىل "أصنع؟يف مصلحة ا٤بسلمْب ك
 .(ُ)لعجز ا٤بسلمْب عن حفظها

ييظهر لنا ٔببلء استعانة صبلح الدين باهلل  "نوادره"كيو لنا ابن شداد يف ٰبىٍ  عظيمه  كٜبٌة موقفه 
٥بم ذى خى -كاف الفرنج  :ابن شدادكتتكاثر ا٥بمـو ، يقوؿ ، ك١بوءه إليو عندما تد٥بم  الشدائد ، دائمان 
 رى يػَّ كقد سى ، ككاف السلطاف صبلح الدين بالقدس ، من القدس الشريف  قريبو  نازلْب ٗبوضعو  -اهلل

، ك٧باصرتو ، فتواصلت األخبار بقوة عزمهم على الصعود إىل القدس ،  ا١بواسيس على العدك
ا وٍ تػى فاستحضر األمراء كشاكرىم ، فأى فاشتدت ٨بافة ا٤بسلمْب بسبب ذلك ، ، كتركيب القنابل عليو 

فإهنا ٨باطرة ، على أنو ال مصلحة يف إقامتو بنفسو ا١بميعي  كأصرَّ ، باطنها غّب ظاىرىا  ٗبجاملةو 
مّبهتم  كٱبرج ىو بطائفة من العسكر يكوف حوؿ العدك ٲبنعي ، ، كذكركا أهنم يقصدكهنم  باإلسبلـ

، كالدفع عنها ، كانفصل ٦بلس ا٤بشورة على ذلك،   البلد فٍ حً  دً ، كيكونوف ىم بصدى  كييضيٍّق عليهم
مل يقم مل يقم أحد ، فلما انصرؼ األمراء إىل بيوهتم  رٌّ على أف يبقى بنفسو علمان منو إفصً كىو مي 

حٌب يكوف ىو ، جاء منهم خرب أهنم ال يقيموف إال أف ييقيم أخوه ا٤بلك العادؿ أك أحد أكالده 
كتقٌسم فكره ، كلقد ، فضاؽ صدره، ىذا إشارة منهم إىل عدـ اإلقامة ا٢باكم عليهم ، فعلم أف 

ككاف ، ككانت ليلة ا١بمعة من أكؿ الليل إىل أف قارب الصبح ، يف خدمتو يف تلك الليلة  جلستي 
فشفعت إليو حٌب يأخذ  ،ٍل اإلشفاؽ عليوذى خى أى فى  ، كليس معنا ثالث إال اهلل تعاىل، الزماف شتاءن 

كطلع الصبح،  ، كأخذت لبعض شأٍل إال كأٌذف ا٤بؤذف، ـ ساعة ، فما كصلت لبيٍب مضجعو لعلو ينا
ما أخذٍل النـو أصبلن ، مث اشتغلنا : ، فقاؿ كىو ٲبر  ا٤باء على أطرافو، فدخلت على السلطاف 

كما ىو؟ : كأظنو مفيدان إف شاء اهلل تعاىل ، فقاؿ، قد كقع يل كاقع : كجلسنا فقلت لو، بالصبلة 
ككيف نصنع؟ : فقاؿ. كاالعتماد يف كشف الغمة عليو، كاإلنابة إليو ، اإلخبلد إىل اهلل تعاىل  :قلت
 التصدؽ ، كيقدـ ا٤بوىٌل  ي على العادة باألقصىلٍّ صى كيي ، اليـو ٝبعة ، يغتسل ا٤بوىل عند الركاح : فقلت

، كيدعو اهلل يف سجوده ، كيصلي ركعتْب بْب األذاف كاإلقامة ، بشيء خفية على يد من يثق بو 
 كمل يبق إال اإلخبلد إليك، إ٥بي قد انقطعت أسبايب األرضية يف نصرة دينك : )كتقوؿ يف باطنك
فإف اهلل أكـر من أف ٱبٌيب ،  (كاالعتماد على فضلك أنت حسيب كنعم الوكيل، كاالعتصاـ ٕببلك 

، كرأيتو ساجدان ، الركعتْب كصلى  ، إىل جانبو على العادة يتي لَّ ففعل ذلك كلو ، كصى . قصدؾ 

                                                

 ِٕٗ-ِٖٕ/ْ-،كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحيةُٕٖ-ُٖٔ-النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية(ُ)
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كال أ٠بع ما يقوؿ ، فما انقضى ذلك اليـو حٌب ، مث على سجادتو ، كدموعو تتقاطر على شبيبتو 
كقد ركب اليـو عسكرىم بأسره ، كصلت رقعة من عز الدين جرديك ٱبرب فيها أف الفرنج متخٌبطوف 

م رحلوا ، مث جاءت رقعة ثانية ٚبرب أهنَّ  ككقفوا إىل قائم الظهّبة مث عادكا إىل خيامهم، إىل الصحراء 
 .(ُ)عائدين إىل الرملة، فهذا ما شهدتو من آثار إخبلده إىل اهلل تعاىل

كمن ا٤بواقف الٍب ٙبكي صدؽ ١بوء السلطاف إىل ربو سبحانو كتعاىل ما قاـ بو عندما اشتٌد 
من نػىٍبوة ىذه النوبة ، كأعفاه أنو إف خٌلصو اهلل : بو ا٤برض طواؿ شهر رمضاف كشواؿ ، فنذر رٞبو اهلل

من كدر ىذه ا٤برضة كمررارهتا بالعافية ، اشتغل بفتح بيت ا٤بقدس ، كلو ببذؿ األمواؿ كاألنفس ، 
كأنو ال يصرؼ بقية عمره إال يف قتاؿ أعداء اهلل كا١بهاد يف سبيلو ، كإ٪باد أىل اإلسبلـ، كأال يَبؾ 

 .(ِ)قود كاحملافظة على العهود كإ٪باز ا٤بوعودشيمة ا١بود كالسماحة با٤بوجود كالوفاء بالع
كاقتدل ٝبوع ا٤بسلمْب بسلطاهنم يف صدؽ اللجوء إىل اهلل ، كطلب العوف منو ، فيصف لنا 

كأما ا٤بسلموف فقد طمعوا : )ابن األثّب معنويات ا٤بسلمْب يف ا٤بعسكر الصبلحي أثناء إحدل ا٤بعارؾ
 .(ّ)(رٍّض بعضهم بعضان ، فأكثركا من التهليل كالتكبّبفيهم ، ككانوا قبل ٱبافوهنم ، فباتوا ٰبي 

ىػ أياـ ا٤بلك العادؿ ، كصل الفرنج إىل الناس ، ففزعوا ، كابتهلوا إىل اهلل ، ككثر ُْٔكيف سنة 
 .(ْ)ضجيجهم با١بامع

كجاء يف أحد كتب القاضي الفاضل ما يدٌؿ على أٮبية االستعانة باهلل ، كالٌلجوء إليو يف كٌل 
إ٭با أيتينا من ًقبل نفسنا ، كلو صدقناه لعٌجل لنا عواقب صدقنا ، كلو أطعناه ٤با عاقبنا : "قاؿحاؿ ، 

بعدٌكنا ، فبل يستخصم أحده إال عملو ، كال يػىليم إال نفسو ، كال يرجي إال ربو ، كال ينتظر العساكر أف 
ف الذم ينتظر أنو ييشّب، تكثر ، كال األمواؿ أف ٙبضر ، كال فبلف الذم يعتقد أف ييقاتل ، كال فبل

فكل  ىذه مشاغل عن اهلل ، ليس النصر ُّا ، فالنصر باهلل ، كاللطف منو ، كالعادة ا١بميلة لو، 
كنستغفر اهلل من ذنوبنا ، فلوال أهنا تسٌد طريق دعائنا ، لكاف جواب دعائنا قد نزؿ ، كفيض دموع 

 .(ٓ) "ا٣باشعْب قد غسل، كلكن يف الطريق عائق
                                                

 َُّ-َّٗ/ْ–، كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ُِٕ، ُِ–النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية(ُ)
  ٓٔ/ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ِ)
  ّْٓ/  ُُ –الكامل يف التاريخ ( ّ)
  ُٖٔ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   (ْ)
 َُٖ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ٓ)
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  :على شكر اهلل تعالى على ما أنعم بو أمثلة-ٕ

ع كىو  كصعد إىل قلعتها، من ذلك أف السلطاف صبلح الدين رٞبو اهلل ٤با فتح حلب ركب  ٠بي
  : )صاعد يقرأ                          

                     )(1) كاهلل ما سررت : ، كقاؿ
كعلمت أف ملكي قد ، بفتح مدينة كسركرم بفتح ىذه ا٤بدينة ، كاآلف كقد تبٌينت أنِب أملك الببلد 

  . (2)استقٌر كثبت
: )قولو تعاىلكما قرأ رٞبو اهلل أيضان يف ىذا ا٤بقاـ                

                )(3) فصلى ركعتْب أطاؿ ، ، مث صار إىل ا٤بقاـ
، كأطلق ا٤بكوس كالضرائب ، مث عاد إىل ا٤بخٌيم ، مث خرج كدار يف ٝبيع القلعة ،  فيهما السجود

   .(4)كسامح بأمواؿ عظيمة

كيذكر ابن األثّب اللحظات األخّبة من معركة حطْب عمن حكى لو عن األمّب الشاب األفضل 
كنت إىل جانب أيب يف ذلك ا٤بصاؼ ، كىو : )الذم كاف إىل جانب كالده يرقب التطورات ، قاؿ
التٌل يف تلك ا١بماعة ٞبلوا ٞبلة منكرة على مىن أكؿ مصاؼ شاىدتيو ، فلما صار ملك الفرنج على 
فنظرت إليو كقد علتو كآبة كاربٌد لونو كأمسك : بإزائهم من ا٤بسلمْب حٌب أ٢بقوىم بوالدم، قاؿ

كذب الشيطاف ، فعاد ا٤بسلموف على الفرنج ، فرجعوا فصٌدكا التٌل ، فلما : ٢بيتو، كتقٌدـ كىو يصيح
ىزمناىم ، فعاد الفرنج فحملوا ٞبلة : يتبعوهنم صحت من فرحي رأيت الفرنج قد عادكا كا٤بسلموف

ىزمناىم ، فالتفت إيل : ثانية مثل األكىل كعطف ا٤بسلموف عليهم ، فأ٢بقوىم بالتٌل ، فصحت أيضان 
فهو يقوؿ يل ذلك سقطت ا٣بيمة ، : اسكت ما هنزمهم حٌب تسقط تلك ا٣بيمة، قاؿ: كالدم كقاؿ

                                                

 سورة آؿ عمراف  -ِٔآية  (ُ)
 ُٖٔ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ِ)
 سورة األحزاب   -ِٕآية (ّ)
 ُٖٔ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ْ)
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كجٌدد االستبشار ٗبا ى ، كسجد شكران هلل تعاىل، كبكى من الفرحة ، فنزؿ السلطاف مباشرة ، كصلٌ 
 .(ُ)كجد

ليلتهم على أمٌت سركر كأكمل حبور ، ترتفع  كباتوا،  بالنصر يف معركة حطْب كفرح الناس كثّبان 
       . (ِ)أصواهتم با٢بمد كالشكر هلل كالتكبّب كالتهليل حٌب طلع الصبح

ب رسالة إىل السلطاف يصف فيها تى فلما بلغتو كى ، القاضي الفاضل غائبان عن كقعة حطْب  ككاف
ا٤بوىل أف  نً هٍ ليػى ): ةرسالكقد جاء يف تلك الكشكرىم العظيم هلل تعاىل ، ، مدل فرحة الناس بالنصر 

ملك : كأكرثو ا٤بلكْب الظاىرة كالباطنة ،: اهلل قد أقاـ بو الدين القيٍّم ، كأنو قد أسبغ عليو النعمتْب
كالدموع مل ، الدنيا كاآلخرة ، كتب ا٤بملوؾ ىذه الرسالة كالرؤكس إىل اآلف مل تيرفع من سجودىا 

إف : ٛبيسح من خدكدىا ، ككٌلما فٌكر ا٤بملوؾ أف الًبيىع تعود كىي مساجد ، كا٤بكاف الذم يقاؿ فيو
كتارة يفيض ، تارة يفيض من لسانو  شكران ، جٌدد هلل ، إنو كاحد: اهلل ثالث ثبلثة ، يقاؿ اليـو فيو

           .(ّ)(من جفنو
كنٌظفوه من ٩با ، ك٤با فتح صبلح الدين بيت ا٤بقدس توٌجهت ٝبوع اَّاىدين إىل األقصى احملٌرر 

كسالت لرقة ، ، كيف أكؿ ٝبعة أيقيمت فيو امتؤل ا١بامع   تراكم فيو من أكساخ احملتٌلْب كقاذكراهتم
    .(ْ)دامعالقلوب ا٤ب

، ذلك أنو ٤با  فتح السلطاف لبيت ا٤بقدس فتحان عظيمان شهده من أىل العلم خلق كثّب كلقد كاف
فقصده العلماء من  ، شاع قصده للقدس فتوح الساحل بلغ الناس ما مٌن اهلل بو على السلطاف من

اء كالتهليل مل يتخٌلف معركؼ عن ا٢بضور كارتفعت األصوات بالضجيج كالدع ٕبيث مصر كالشاـ
، كحيٌط الصليب الذم كاف على قٌبة الصخرة، كصليت فيو ا١بمعة يـو فتحو ، كخيطب فيو ،  كالتكبّب

     .(ٓ)كنصر اهلل ا٤بسلمْب نصران عظيمان 
 

                                                

،  ُّٗ/  ِ –، مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب  ِٕٖ/ ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية(ُ)
  ّٔٓ/  ُُ –الكامل يف التاريخ 

 ِٕٗ/  ّ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  (ِ)
 ََّ/  ّ –ا٤بصدر السابق   (ّ)
 َّٓ -ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس  (ْ)
 ِّّ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ٓ)



407 

 

 االىتمام بالعلم: المطلب الثاني 
 

 ؛كشغلت بو األكقات ، كعمرت بو القلوب ، العلم الشرعي ىو أفضل ما اكتسبتو النفوس 
): كيضع آخرين قاؿ اهلل تعاىل، فبو يرفع اهلل أقوامان               

            )(ُ) . 
الرجاؿ ، كىو ا٤بيزاف الذم توزف بو  كشفاء الصدكر، كنور البصائر ، إنو حياة القلوب 

  . كبو يتمكن العبد من ٙبقيق العبودية هلل تعاىل،  كاألقواؿ كاألعماؿ
كدراستو ، كبذلو صدقة ، كطلبو قربة ، كالبحث عنو جهاد ،  تسبيح ة العلم الشرعيمذاكر إٌف 

 . فبل غُب للعبد عنو طرفة عْب ، فا٢باجة إليو فوؽ كل حاجة  ، تعدؿ الصياـ كالقياـ
، كهنيو ، ا٤بؤمنوف رُّم ، كأ٠باءه ، كصفاتو ، كأفعالو ، كبو يعرفوف أمره بالعلم الشرعي يعرؼك 
: )كشرعو ، كُّذا كلو يتحقق ٥بم خشية اهلل سبحانو كتعاىل قاؿ جل ذكره ، كحدكده   

                )(ِ)  . 
؛ أم إ٭با ٱبشاه حق خشيتو العلماء العارفوف بو): قاؿ ابن كثّب رٞبو اهلل يف تفسّب ىذه اآلية

 . (ّ)(كالعلم بو أكمل كانت ا٣بشية أعظم كأكثر، ألنو كلما كانت ا٤بعرفة لو أمت 
رج اهلل الناس من الظلمات  قاؿ  عظم ا٤بنازؿكأ، أكمل السعادات على كٰبصلوف ، كبالعلم ٱبي

 : )ىلاهلل تعا                            

                      )(ْ). 
ىذه األٮبية الكبّبة للعلم ، كذلك الفضل  –كعلماء ملوكان  –كقد أدرؾ دعاة بِب أيوب 

العظيم ألىلو ، فحرصوا أشد ا٢برص على طلبو كتعٌلمو كاالستزادة منو دكف كللو أك ملل ، ُّمة 
 . كنفسو تٌواقة ٤با ىو أ٠بى كأعلى ، كصدر رحب ، عالية

                                                

 سورة اَّادلة   -ُُجزء من آية (ُ)
 سورة فاطر -ِٖجزء من آية  (ِ)
  ِْٕ/  ّ –تفسّب ابن كثّب  (ّ)
 سورة األنعاـ   -ُِِآية (ْ)
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ئ يلمس فيها القار كٙبفل كتب التاريخ الٍب أٌرخت للدكلة األيوبية بالكثّب من األمثلة الٍب 
كتطٌلعهم الدائم لتحصيلو ، فكاف ذلك من أىم  ، بالعلم كل من ا٤بلوؾ كالعلماء  ٔببلء اىتماـ

 .كتقٌدمها بشكل ملحوظ  الدعوة اإلسبلمية يف عصرىمرعاية العوامل الٍب ساعدت على 
 

 اىتمام ملوك بني أيوب بالعلم:أوالً 
 
 اىتمام صالح الدين بالعلم-ُ

كجعلو من أكىل ،  اعتُب بالعلم عناية بالغة فقدكمن أبرز ىؤالء ا٤بلوؾ صبلح الدين ، 
 . (1)، ككاف عنده رٞبو اهلل علم كمعرفة ، ك٠بع ا٢بديث كأ٠بعو اىتماماتو

ريكم أنو ٠بع من أيب الطاىر السلفي ، كالفقيو علي بن بنت أيب سعدكقد 
كا٠باعيل بن ، (ِ)

سمع ، ف( أيب طاىر بن عوؼ الزىرمنغتنم حياة الشيخ : )سكندرية قاؿك٤با سار إىل اال، (ّ)مكي
، كجاء يف بعض الركايات أنو شرع يف قراءة ا٤بوطأ ثاٍل يـو دخولو إىل (ْ)عليوا٤بوطأ ىو كأكالده 
كدرس على الشيخ قطب الدين النيسابورم الذم كتب عقيدة اإلسبلـ لو  ،(ٓ)االسكندرية
، فإذا (ٕ)كيؤثر ٠باع األحاديث باألسانيد، ككاف رٞبو اهلل شديد الرغبة يف ٠باع ا٢بديث . (ٔ)كألكالده

كأ٠بع أكالده ك٩باليكو ، كإف مل ٰبضر الشيخ ، ك٠بع عليو ، فإذا ٠بع عن شيخ ركاية عالية استحضره 
خ ٩بن ، ككاف يأمر الناس با١بلوس عند ٠باع ا٢بديث إجبلالن لو ، كإف كاف ذلك الشي تردد ىو إليو

ال يطرؽ أبواب السبلطْب ، كيتجاىف عن ا٢بضور يف ٦بالسهم سعى إليو ك٠بع عليو ، كقد ترٌدد إىل 
 . (ٖ)ا٢باف  األصفهاٍل باالسكندرية ، كركل عنو أحاديث كثّبة

                                                

 ٕٗ/  ُِ –الكامل يف التاريخ  (ُ)
 ِٖٕ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ِ)
 (ىػَٗٓ – ُٖٓ)كفيات  َُِ –اإلسبلـ تاريخ  (ّ)
، كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب  ِٖٔ/  ْ –، شذرات الذىب يف أخبار مىن ذىب   ُٓٓ/  ُٔ –البداية كالنهاية  (ْ)

 ٖٗ -، شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب ٖٗ/  ّ –النورية كالصبلحية  
 ٕٔ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  (ٓ)
 ِٖٕ/  ُِ –، سّب أعبلـ النببلء  ٕ –النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   (ٔ)
 ِٕٖ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٕ)
  ِٔ –، شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب ٗ-ٖ–النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  (ٖ)
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كقد ٠بع من القاضي ُّاء الدين بن شداد كاستحضره كأكرمو كسألو عن جزء حديث ليسمع 
، مث ٝبع كتابان ٦بلدان يف فضائل  فقرأه عليو بنفسو ، ذكار من البخارممنو ، فأخرج لو جزءان فيو أ
 . (ُ)مو لو كالزموا١بهاد كأحكامو كآدابو كقدٌ 

رىة رىؽَّ قلبيو كدمعت ك  كاف رٞبو اهلل ٰبب أف يقرأ ا٢بديث ، فإذا مٌر ٕبديث فيو ًعبػٍ
، كذلك  (ّ) يف ا٤بعركةكاظب رٞبو اهلل على ٠باع ا٢بديث الشريف حٌب بْب الصفْب،كما (ِ)عيناه

ع ا٢بديث يف مواطن كثّبة ، كمل يينقل أنو : )استجابة لنصيحة القاضي ابن شداد فقد قاؿ لو قد ٠بي
ع بْب الصٌفْب ، فإف رأل ا٤بوىل أف ييؤثر عنو ذلك كاف حسنان  ، فأًذف السلطاف يف ذلك ، فأحضر ( ٠بي

على ظهور الدكاب بْب الصفْب ٲبشوف تارة  جزأه ، كما أحضر مىن لو بو ٠باع ، فقرأ عليو كالعسكر
بقراءة اإلماـ تاج الدين البندىي  –لسماع األحاديث النبوية رٞبو اهلل عٌْب قد ك  .(ْ)كيقفوف تارة
حٌدث عنو يونس ، ك (ٔ)كيظٌن أف كل فقيو ٰبفظها، ، ككاف ٰبف  ا٢بماسة (ٓ)ميقاتان  –ا٤بسعودم 

 .(ٕ)ٮباالفاركقي كالقاضي عماد الدين الكاتب كغّب 
، كقد شهد بذلك ا٤بوفق عبد (ٖ)أما ٦بالسو رٞبو اهلل فكانت حافلة بأىل العلم كالفضل

سن أكؿ ليلة حضرتو كجدت ٦بلسو حفبلن بأىل العلم يتذاكركف ، كىو ٰبي : )قاؿف اللطيف رٞبو اهلل
 . (ٗ)(كيأيت بكٌل معُب بديع ، االستماع كا٤بشاركة

بكل ما يدكر يف ٦بلسو من أحاديث  م  اهلل كاف ييلً كقد ذكر ابن شداد أف السلطاف رٞبو 
 .(َُ)كإف مل يكن بعبارة الفقهاء، كيشارؾ فيها برأيو ، كيقوؿ قوالن حسنان ، الفقو

                                                

، كتاب الركضتْب يف أخبار  ٖٔ،  ْ- ّ –، النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   ّٖٓ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ُ)
 ٗ/  ْ –الدكلتْب النورية كالصبلحية  

 َُ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   (ِ)
 ُِ -حسن احملاضرة  (ّ)
 ُٗ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   (ْ)
 ّٕ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ٓ)
 َِِ/  ٖ –، األعبلـ  ِِٖ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٔ)
  ِٕٖ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٕ)
  (ىػَٗٓ-َٖٓ)كفيات  ّٓٓ –، تاريخ اإلسبلـ  ٖ/  ٔ –النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة   (ٖ)
 ِِٖ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٗ)
 ٓ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   (َُ)
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كلقد بلغ من اىتماـ السلطاف صبلح الدين بالعلم أف اىتٌم بو حٌب يف مرضو ، فقد ريكم أنو 
نباىة كنيبل ، يتجاذبوف ٕبضرتو أطرؼ مرض مرٌة ، فكاف ٦بلسو ال ٱبلو من أكيل فضل كذكم 

الفوائد، فتارة أحكاـ شرعية كمسائل فقهية ، كآكنة يف صناعات شعرية كألفاظ عربية كمعافو أدبية ، 
كمرٌة يف أحاديث األجواد كشيم األجواد، كدفعة يف ذكر فضائل ا١بهاد كفرائض التأىب 

 .(ُ)كاالستعداد
 
 :اىتمام المعظم بالعلم-ِ

كتفقو يف الكرَل،  حف  القرآف فقدكمن ا٤بلوؾ الذين اىتموا بطلب العلم ا٤بلك ا٤بعظم ، 
كانفرد عن بِب أيوب كبرع فيو ، ، مذىب اإلماـ أيب حنيفة على الشيخ ٝباؿ الدين ا٢بصّبم 

، الـز التاج الكندم مدة با٤بذىب ا٢بنفي ، فإنو مل يكن فيهم حنفي غّبه بل كلهم شافعية، كما 
كشرحو ، ف ينزؿ إىل داره بدرب العجم من القلعة كالكتاب ٙبت إبطو ، فيأخذ عنو كتاب سيبويو ككا

كا٢بماسة كغّب ذلك من الكتب  ، للسّبايف ، كأخذ عنو ا٢بجة يف القراءات أليب علي الفارسي
ابن  كقرأ سّبة ابن ىشاـ علىقرأ مسند اإلماـ أٞبد على حنبل بن عبد اهلل الرصايف ، ك ا٤بطٌولة ، 

كاعتُب بشرح ا١بامع الكبّب يف عدة ٦بلدات ٗبعاكنة احمللي القاضي أيب ٧بمد عبد اهلل بن ٧بمد ، 
، ك٤با كقع على تاريخ بغداد  كطالعو مرٌات، غّبه، كلو كتاب يف العىركض ، ككاف ٰبب كتاب سيبويو 
 ".  الرٌد على ا٣بطيبالسهم ا٤بصيب يف: "كجد فيو مطاعن على أيب حنيفة ، فرٌد عليو يف كتاب ٠بٌاه

كقد شٌجع رٞبو اهلل العامة على طلب العلم حيث جعل ٤بن ٰبف  اإليضاح ثبلثْب ديناران 
، كقد  ك٤بن ٰبف  ا٤بفٌصل للز٨بشرم مئة دينار، سول ا٣بلع ، ك٤بن ٰبف  ا١بامع الكبّب مئٍب دينار 

اف يتكٌلم مع العلماء كيناظر ك. ركم أف ٝباعة كبّبة حفظوا كتابْب ، فوىٌف ا٤بلك ا٤بعظم بوعده 
 ب لو مسند اإلماـ أٞبد ،كيبحث ، ككاف عا٤بان بعٌدة علـو فاضبلن فيها ، كقد أمر رٞبو اهلل أف ييرتَّ 

ككاف ٰبب  كقد يفوتو الوزف العركضي يف كتاباتو ، مع أف لو تصنيفان يف العىركض ، كلو ديواف شعر ،
كال يقطع االشتغاؿ بالقرآف كا١بامع الكبّب ككتاب  ، العلماء كيكرمهم كٯبتهد يف متابعة ا٣بّب

                                                

 ِّٗ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  (ُ)
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كقد ريكم أنو كاف لو كلعه يف الكتب ، كأٌسس مكتبة نادرة .(ُ)سيبويو
ككاف رٞبو اهلل قدكة لطلبة . (ِ)

إف أكرب : العلم ، فقد أهنى ًحٍف ى كتابو يف الفقو من عشرة ٦بلدات ، فعجب الناس منو ، كقالوا لو
اسألوٍل عن ٝبيع : ذا ا٤بًب مع تفٌرغو ، كأنت مع شغلك ٙبفظو؟ فأجابمدٌرس يف الشاـ ٰبف  ى

 .(ّ)مسائلها ، فإف قٌصرتي كاف الصواب معكم، كإال فسٌلموا يل
كالداعية عندما ييعُب ٗبتابعة العلـو الشرعية يصبح لو ٠بته كىدمه خاص مصبوغ بالتوجيهات 

 . الشرعية ، كىذه ٜبرة يانعة من ٜبار الدعوة كمكتسباهتا
 

 :اىتمام الكامل بالعلم-ّ
ٌبان للحديث كأىلو ، حريصان على حً  و ظً فٍ كمن ا٤بلوؾ احملٌبْب للعلم ا٤بلك الكامل حيث كاف ٧بي

.  بن الصفراكم أربعْب حديثان اخرٌج لو أبو القاسم .  لو ، كللعلم عنده سوؽ قائمة على سوؽقٍ كنػى 
راغبان يف نشرىا كالتمس ك ُّا ، ميؤثران لبلجتماع مع العلماء، مان للسنة كاف معظٌ 

، كعنده مسائل (ْ)
ية ، كقد تقٌدـ عنده غريبة يف الفقو كالنحو يسأؿ عنها العلماء ، ككاف مغرمان بسماع األحاديث النبو 

بسببها الشيخ عمر ابن دحية ، كبُب لو دار ا٢بديث ، ككاف يبيت عنده أكثر الليايل مع ٝباعة من 
 . (ٓ)أىل الفضل

أجاب  كاف الكامل عنده مسائل الفقو كالنحو يوردىا ، فمىن) :يقوؿ عنو الذىيب يف ًسٌّبه
حديث كأىلو ، حريصان على حفظو كنقلو ، مؤثران لبلجتماع بالعلماء لفيها حًظي عنده ، كاف ٧بٌبان ل

 .(ٔ)( كالكبلـ معهم حضران كسفران ، يبحث كيفهم

                                                

-ُُٔكفيات ) ُْٓ، ( ىػَِٔ–َُٔكفيات ) ُٕٔ، ( ىػ َّٔ-َِٔكفيات سنة )  َِّ –تاريخ اإلسبلـ  :انظر  (ُ)
  َِٖ -ِٕٔ -، شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب ِٖٓ -َٖٓ/ُ –ا٤بدارس ، الدارس يف تاريخ( َِٔ

 َِٕ/  ِ –معجم البلداف  (ِ)
 ِٕٕ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب(ّ)
 ( ىػ  َْٔ – َّٔكفيات )  ِٓٓ –تاريخ اإلسبلـ  (ْ)
 ََّ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب (ٓ)
 ُِٗ -ُِٕ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٔ)
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–٤با دخلت مصر طلبِب السلطاف : )عن اىتماـ الكامل بالعلم فيقوؿر كٰبكي لنا ابن النجا
اس ، كأمرٍل ٗببلزمة فحضرت عنده ، ككاف يسألِب عن أشياء من ا٢بديث ، كأياـ الن –يعِب الكامل

 .(ُ)( ، فكنت أحضر فيها كل يـو القلعة
 

 :اىتمام األفضل بالعلم-ْ
ك٩بن اىتم بالعلم أيضا من ا٤بلوؾ األفضل ، فقد ركم أنو كاف ذا فضيلة كمعرفة ككتابة 

ىر ٠بع رٞبو اهلل من أيب الطا. (ّ)، كقد اىتٌم بتجويد ا٣بطٍّ كاألدب ك٠باع األحاديث النبوية(ِ)كنباىة
 . (ْ)بن عوؼ كعبد اهلل بن برٍّم النحوم كالفضل بن البانياسي ، كأجاز لو ٝباعة ، كحدَّث

 
 :اىتمام المظفر بالعلم-ٓ

ًى عى ضرب من العلـو الفلكية كمن ا٤بهتمْب ب ريكم أنو  فقد ، ا٤بلك ا٤بظٌفر ىو ـ من ا٤بلوؾلى
كطاحونان على ، ، ككاف مهندسان يف العلـو ، فبُب لو أبراجان ٕبماة  استخدـ الشيخ علم الدين قيصر

رسم فيها ٝبيع الكواكب ا٤برصدة ، ككاف ا٤بظفر  كعمل لو كرة من ا٣بشب مدىونة ، العاصيهنر 
  .(ٓ)كيسأؿ عن مواضع دقيقة منها، ٰبضر كىو ير٠بها 

 
 :اىتمام المحسن بالعلم-ٔ

، (ٔ)تاريخ بغداد من ا٢باف  عز الدين ٧بمد بن عبد الغِب أما ا٤بلك احملسن فقد ريكم أنو ٠بع
ك٠بع ا٢بديث بدمشق من صدقة ا٢برٌاٍل كحنبل كابن طربزد ، كٗبصر من البوصّبم ، كٗبكة ، (ٔ)الغِب

 .(ُ) كركل عن ٰبٓب الثقفي كابن صدقة ، ككتىبى الكثّب كقرأ، (ٕ)من ا٢بصرم ، كببغداد من الداىرم

                                                

 ُّّ/  ِّ –سّب أعبلـ النببلء  (ُ)
 َِْ/  ّ –كفيات األعياف  (ِ)
 ِٓٓ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ّ)
 ( َّٔ – َِٔكفيات )  ُِّ –، تاريخ اإلسبلـ  ِٕٗ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ْ)
 َْٔ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب (ٓ)
 (ىػ َِٔ – َُٔكفيات ) ُٕٔ-تاريخ اإلسبلـ  (ٔ)
 ِٖٔ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب( ٕ)
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 :اىتمام الظاىر بالعلم-ٕ
٠بع من الفقيو أيب الطاىر بن عوؼ يف أيضان ، فقدكا٤بلك الظاىر من ا٤بهتمْب بالعلم 

، (ِ)االسكندرية ، كمن ابن بٌرم النحوم يف مصر ، كمن الفضل البانياسي يف دمشق، كحٌدث ٕبلب
  .(ّ)للبلخي" صورة األقاليم"كقد ركم أنو اشَبل كتاب

 
 :اىتمام المنصور بالعلم-ٖ

، فقد كاف يف خدمتو مئتا ا٤بلك ا٤بنصور ن اعتنوا بالعلم ، كأكلىوه عناية بالغة كمن ا٤بلوؾ الذي
مضمار "، ككتاب " طبقات الشعراء"ف تارٱبان كبّبان يف ٦بلدات ، كأٌلف ألٌ فقيو ك٫بوم كمهندس ، ك 

، كٝبع يف خزانتو من الكتب ما ال مزيد عليو ، ككاف كثّب البحث  ٫بو عشرين ٦بلدة" ا٢بقائق
، كلو ديواف شعر ، كلقد كرد عليو أبو ا٢بسن علي بن اآلمدم فبُب لو مدرسة ، ككاظب  العةكا٤بط

 .(ْ)على حضور ٦بلسو
 

 :اىتمام المؤيد بالعلم-ٗ
متنوٍّعة من فقو كطٌب  ان علوم لديوعن ا٤بلك األيويب ا٤بؤٌيد أٌف  "القلوب شفاء"يذكر صاحب 
فأجاده ، " ا٢بادم"، كنظم كتاب " ا٤بختصر يف أخبار البشر"ك " تقوَل البلداف"كأدب ، كلو كتاب 

 . (ٓ)كلو موٌشحات

 
 :اىتمام األعز بالعلم-َُ

٠بع من ابن بٌرم ، كأجاز لو  فقدكمن ا٤بهتمْب بالعلم ا٤بلك األعٌز بن صبلح الدين ، 
  .(ٔ)قٝباعة، كحٌدث بعرفة كدمش

                                                                                                                                                  

 ُٖ/  ِّ –سّب أعبلـ النببلء  (ُ)
 ِٕٗ - ِٔٗ/  ُِ –، سّب أعبلـ النببلء (  َِٔ -ُُٔكفيات )  ُٖٓ –تاريخ اإلسبلـ  (ِ)
 ُْْ -، األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة   ُْٔ/  ٔ –معجم البلداف ( ّ)
 ٖٕ/  ْ –، مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب   ُْٔ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ْ)
 ِْٔ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب (ٓ)
 ( َّٔ – َِٔكفيات ) ََّ –تاريخ اإلسبلـ  (ٔ)
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 :اىتمام العزيز بالعلم-ُُ
كذكر أنو حٌدث عن أيب طاىر السلفي كابن ، ه ّبى كٙبٌدث الذىيب عن ا٤بلك العزيز يف سً 

 .(ُ)عوؼ
 

 :اىتمام توران شاه بالعلم-ُِ
كمن ا٤بهتمْب بالعلم األمّب توراف شاه بن الناصر صبلح الدين ، فقد ٠بع ا٢بديث بدمشق 

 .(ِ)كأجازه ابن الربٌم ، كانتقى لو الدمياطيمن ٧بيي الدين بن الثقفي ، 
 

 :اىتمام المعظم بن العادل بالعلم-ٖٔ
كمن ا٤بربزين يف ىذا اَّاؿ ا٤بلك ا٤بعظم ابن ا٤بلك العادؿ ، فقد قصده الفقهاء فأكرمهم 

كأعطاىم ، كمل ييسمع منو كلمة نزقة ، كترٌدد مٌدة يف الفقو إىل ا٢بصّبم حٌب تأٌىل للفتيا
 (ّ). 

 
 

 علم بالالعلماء اىتمام  :ثانياً 
مل يقتصر االىتماـ بالعلم كطلب االستزادة منو يف عهد الدكلة األيوبية على ا٤بلوؾ فحسب، 

، كمن أبرز العلماء بل كاف ىذ ا٤بطلب السامي من أبرز ما تطلع إليو علماء ىذا العصر كطلبة العلم 
 :الذين اىتموا بتعزيز ا٤بسّبة العلمية يف ىذا العصر

 
 :القاضي الفاضل-ُ

بالكتابة كٙبصيل الكتب، كلع حيث كاف لو ، فمن أبرز علماء ىذا العصر القاضي الفاضل 
لكن لو دربة قوية توجب قٌلة اللحن ، كتب يف اإلنشاء ما مل يكتبو أحد ، نيقل ، ككاف قليل النحو 

                                                

 ِِٗ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ُ)
 ِٗٔ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب( ِ)
 َُِ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء  (ّ)
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إذا اجتمعت ما تقصر عن مئة إف مسوٌدات رسائلو يف اٌَّلدات كالتعليقات يف األكراؽ : )عنو أنو قاؿ
 . (ُ)لو نظم كثّبك إف كتبو الٍب ملكها تكوف مئة ألف ٦بلدة ،  :، قيل( ٦بلدة

ريكم أنو كاف مثابران على ٠باع  فقد ، هكى ذٍ كلقد حذا ابنو القاضي األشرؼ ُّاء الدين أٞبد حى 
 .(ِ)ا٢بديث كٙبصيل الكتب

 
 :اإلمام النووي-ِ

  بى أما اإلماـ النوكم فقد ضيرً 
ى
كىٍجره النـو ، على طلب العلم ليبلن كهناران  انكبابويف  لي ثى بو ا٤ب

، كضبط أكقاتو بلزـك الدرس أك الكتابة أك الَبٌدد على شيوخ ، حٌب إنو كاف يف ذىابو  إال عن غلبة
 .(ّ)كإيابو يف الطريق يشتغل يف تكرار ٧بفوظو

 
 :التاج الكندي -ّ

كمن العلماء ا٤بهتمْب بطلب العلم التاج الكندم ا٤بقرئ النحوم األديب ، كاف أكحد عصره 
، كعلوٍّ اآلداب ، كشهرتو تغِب عن اإلطناب يف كصفو ، ككاف قد لقي جلة ا٤بشايخ، يف فنوف اآلداب 

، ق كاقتُب من كتب خزائنها كل نفيس ، كعاد إىل دمش، سافر إىل الديار ا٤بصرية ك ،  كأخذ عنهم
 . (ْ)كأخذكا عنو ، كلو كتاب مشيخة على حركؼ ا٤بعجم، كقصده الناس ، كاستوطنها 

 
 :الحوراني -ْ

ك٠بع ، قرأ بالركايات  ،التاجر ئكمن العلماء البارزين ا٢بسن بن مسمار ا٥ببليل ا٢بوراٍل ا٤بقر 
ع دمشق ٕبلقة ك٠بع ُّا من أيب القاسم بن حصْب ، ككاف يصٌلي ٔبام، كرحل إىل بغداد ، ا٢بديث 

كيرٌدد ا٢برؼ ا٤بختلف فيو، فأينكر ذلك ، كيقرأ فيها بعٌدة ركايات ٱبلطها ، ا٢بنابلة صبلة الَباكيح 
 .(ٓ)ىذا مذىب ترتيب النظم يف القرآف الكرَل: كقالوا ، عليو 

                                                

 ِٗ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس (ُ)
 ُّٔ/  ّ –كفيات األعياف  (ِ)
 َّ –اَّموع  (ّ)
 َّْ - ّّٗ/  ّ –كفيات األعياف  (ْ)
 ُُْ/  ِ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ٓ)
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  :ابن عساكر -ٓ
ذكر صاحب كابن عساكر من العلماء البارزين الذين ٥بم باع طويل يف االىتماـ بالعلم ، فقد 

السّب أنو مل يشتغل منذ أربعْب سنة إال با١بمع كالتصنيف ، حٌب يف نزىو كخلواتو ، ككاف ٰباسب 
 .(ُ) نفسو على كل ٢بظة تذىب يف غّب طاعة

 
 :القاسم بهاء الدين  -ٔ

عمل كتاب ا١بهاد ، ك٠بعو منو  الذم كمن العلماء أيضان القاسم ُّاء الدين أبو ٧بمد ،
 . (ِ)ىػٕٔٓالسلطاف صبلح الدين سنة 

 
  :الجماعيلي -ٕ

كمن الفضبلء ا٤بهتمْب بالعلم أيضان عماد الدين ا٤بقدسي ا١بماعيلي، الذم حف  القرآف ، 
الفركؽ يف ا٤بسائل "ككاف عا٤بان بالقراءات كالنحو كالفرائض ، كقرأ بالركايات كأقرأ ُّا ، كصٌنف

، ككتابان يف األحكاـ لكنو مل يتٌمو ، حيث مل يكن يتفرغ للتصنيف من كثرة اشتغالو "هيةالفق
 . (ّ)كإشغالو

 
 :المزيد من العلماء-ٖ

كمنهم أيضا سبط ابن ا١بوزم فقد ركم أنو كاف رٞبو اهلل مواظبان على ا٤بطالعة كاالشتغاؿ 
 . (ْ)ىل ا٣بزية كا١بهلكا١بمع كالتصنيف ، مصٌنفان ألىل العلم كالفضل ، مباينان أل

أما صدر الدين ٧بمد بن عٌباد . (ٓ)كاف من علماء الدكلة  الذمككذلك ابن أيب عصركف 
كدرس با٤بدرسة السيوفية، ،  فقد كاف إمامان عا٤بان بالفقو ، تفٌقو على ٝباؿ الدين ا٢بصّبم، ا٣ببلطي 

                                                

 ٔٓٓ/  َِ –سّب أعبلـ النببلء ( ُ)
 ُُْ/  ُِ –ا٤بصدر السابق  (ِ)
 ُٓ - ْٗ/  ِِ –سّب أعبلـ النببلء( ّ)
 ْٕٕ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس  ( ْ)
 ُِٓ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٓ)
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كمنهم حساـ الدين ٧بمد اإلخسيكثي ، كاف إمامان . (ُ)تلخيص ا١بامع الكبّب يف الفقو: من مؤلفاتو
ا٤بنتخب ": يف الفركع كاألصوؿ ، تفٌقو على ٧بمد بن ٧بمد العيدم كىو أستاذه ، لو مؤلفات منها

  .(ِ)كىو ٨بتصر مشهور يف أصوؿ الفقو،  "ا٢بسامي
اف يتوٌقد ذكاءن ، كمن علماء ىذا العصر العامل القدكة سٌيد القرٌاء القاسم الٌرعييِب الشاطيب ، ك

كلو الباع الطويل يف فٌن القراءات كالٌرسم كالنحو كالفقو كا٢بديث، كلو النظم الرائق ، ٠بع من 
الٌسلفي، ككاف نزيل القاضي الفاضل ، فرتٌبو ٗبدرستو إلقراء القرآف ، كإلقراء النحو كاللغة ، كقد 

ىذه إال ينفعو اهلل ُّا ؛ ألنِب نظمتها  ال يقرأ قصيديت: "انتهت إليو رياسة اإلقراء ، كقد جاء عنو
، ييصحٍّح النسخ من حفظو ، ككاف يتجٌنب ( الصحيحاف)، ك" ا٤بوطأ"، ككاف إذا قرئ عليو "هلل

 .(ّ)فىضوؿ الكبلـ ، كال ينطق إال لضركرة ، كال ٯبلس لئلقراء إال على طهارة

كىو ترتيب مسند اإلماـ ، كيف العصر األيويب قاـ عدد من العلماء ٗبشركعو علميٍّ ضخم 
ر كقرٌ ، ىػ أحضر البكرم  احملتسبي ا١بماؿى بن ا٢باف  كالشرؼ اإلربلي كالربازيلئِّأٞبد ، ففي سنة 

ر للجماؿ يف الشهر ٟبسْب درٮبان ، كلآلخرين ستْب معهم أف يرتٍّبوا مسند أٞبد على األبواب ، كقرٌ 
 .(ْ)كأجرة النٌساخ ، درٮبان ، كبذؿ ٥بم الورؽ

 
 تمام العلماء بالمذاىب األربعةاى

كلقد ٛبيز عهد الدكلة األيوبية باىتماـ العلماء با٤بذاىب الفقهية األربعة ، فنجد بركز كثّب من 
 .العلماء يف كلو منها 

 
 
 
 
 

                                                

 ُٖٗ -ا٢بياة العلمية يف القرنْب السابع كالثامن ا٥بجرم  (ُ)
 ُٖٗ -ا٤بصدر السابق (ِ)
 ِْٔ-ُِٔ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء ( ّ)
 (ىػَّٔ – َِٔكفيات ) ِّ –تاريخ اإلسبلـ  (ْ)
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 :من علماء المذىب الحنفي  -ٔ

كمن ، كاف من الفقهاء ا٤بتقدٍّمْب يف عصره  فقد٦بد الدين ٧بمد بن ٧بمود األسَبكشِب ، 
جامع أحكاـ : "، درس على أبيو كعلى ابن الشهيد السمرقندم ، لو مؤلفات منها اَّتهدين
 . (ُ)"الفصوؿ"ك " الصغار

كمنهم أيضان ٝباؿ الدين ٧بمود بن أٞبد ا٢بصّبم ، انتهت إليو رئاسة ا٢بنفية يف زمانو ، كلد يف 
درس با٤بدرسة النورية ك كتفٌقو فيها على ا٢بسن بن منصور قاضيخاف ، عاش بالشاـ  ، ٖبارل
: كتفٌقو عليو ا٤بلك ا٤بعٌظم عيسى كيوسف سبط ابن ا١بوزم ، من مؤلفاتو، كتوىٌل اإلفتاء ، بدمشق

 .(ِ)"الوجيز يف فقو ا٢بنفية"ك " التحرير يف شرح ا١بامع الكبّب"
 

 :من علماء المذىب المالكي -ٕ

العلماء بالعربية ، درس بزاكية ٝباؿ الدين بن ا٢باجب عثماف بن عمر ، فقيو مالكي من كبار 
كاف ابن : )كذاع صيتو ُّا حٌب قاؿ عنو شهاب الدين بن أيب شامة ، ا٤بالكية يف جامع دمشق

تقنان ٤بذىب اإلماـ مي ، بارعان يف العلـو األصولية ، ا٢باجب ركنان من أركاف الدين يف العلم كالعمل 
منتهى السوؿ يف علمٌي : "من مؤلفاتو، ( ران لوناش، مالك بن أنس ، ثقة حجة ، مصٌنفان للعلم كأىلو

، كقد القت كتبو القبوؿ التاـ ١بزالتها " ٨بتصر منتهى السوؿ كاألمل"ك ،  "األصوؿ كا١بدؿ
 . (ّ)كحسنها

كمنهم أيضان ٪بم الدين عبد اهلل بن ٧بمد بن شاس ا١بذامي السعدم ، عمدة ٧بقق أخذ عن 
نذرم ، درس با٤بدينة اَّاكرة للجامع العتيق ٗبصر ، من أئمة ، كحدث عنو ا٢باف  زكي الدين ا٤ب

 .(ْ) "ا١بواىر الثمينة يف مذىب عامل ا٤بدينة: "مؤلفاتو
 
 
 

                                                

 ُٕٗ -ا٢بياة العلمية يف القرنْب السابع كالثامن ا٥بجرم  (ُ)
 ُٖٗ -ُٕٗ -ا٤بصدر السابق  (ِ)
 ُِٔ - ُِٓ –ا٤بصدر السابق  (ّ)
 ُِٓ-ا٤بصدر السابق  (ْ)
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 :من علماء المذىب الشافعي -ٖ

ككيل القضاء با٤بوصل ، ، كتفقو ببغداد ، عماد الدين ٧بمد بن يونس ا٤بوصلي ، نشأ با٤بوصل 
كاف يستشّبه كيستفتيو ، ك ككاف لو صلة كبّبة يف دكلة األمّب نور الدين أرسبلف شاه صاحب ا٤بوصل 

كصنف لو رسالة يف علم الكبلـ ، كمل يزؿ معو حٌب انتقل من مذىب أيب حنيفة إىل مذىب 
طابة يف ا١بامع اَّاىدم مع الشافعي، كمل يكن يف بيت ا٤بلك أمّب شافعي سواه، كقد أككلت إليو ا٣ب

كانتهت إليو ، التدريس يف ا٤بدرسة النورية كالعزية كالزينبية كالبقشية كالعبلنية ، كقد كاف إماـ عصره 
اختصار احملصوؿ يف أصوؿ : "، من مؤلفاتو رئاسة مذىب الشافعي ، ككاف كرعان نظاران أصوليان فقيهان 

 .(ُ) "الفقو
دين علي بن أٞبد اآلمدم الفقيو األصويل ا٢بنبلي مث الشافعي، كمن علماء ىذا ا٤بذىب سيف ال

مل : )تفٌنن يف علـو النظر كالكبلـ كا٢بكمة كأصوؿ الفقو كأصوؿ الدين ، قاؿ عنو سبط ابن ا١بوزم
اريو يف األصلْب كعلم الكبلـ كقد تنٌقل بْب آمد كبغداد كالديار ا٤بصرية ، ( يكن يف زمانو مىن ٯبي

 .(ِ)"منتهى السوؿ يف علم األصوؿ: "اتوكالشاـ ، من مؤلف
و على كالده كغّبه من تفقٌ الذم ِب ، يكمن العلماء أيضان عبد الكرَل بن ٧بمد الرافعي القزك 

العلماء حٌب صار إمامان يف الفقو كالتفسّب كا٢بديث كاألصوؿ كسائر العلـو النقلية كالعقلية ، كاف 
 .(ّ)"احملمود يف الفقو"ك" ح ا٤بسند لئلماـ الشافعيشر : "طاىر اللساف كثّب األدب ، من مؤلفاتو

، كيل  كمن علماء ا٤بذىب الشافعي البارزين شهاب الدين أبو شامة ، مؤرخ ٧بدث باحث
بلغ شهاب الدين درجة االجتهاد ، : )مشيخة دار ا٢بديث األشرفية بدمشق ، قاؿ عنو الغزارم

كتاب الركضتْب : "، من مؤلفاتو( كعٌفة ، ككاف متواضعان  يكن يف كقتو مثلو مكانة كديانة مل أنو كا٢بقٌ 
 .(ْ) "شرح الشاطبية"ك" ةيف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحي

 
 
 

                                                

 ُِّ-ا٢بياة العلمية يف القرنْب السابع كالثامن ا٥بجرم  (ُ)
 ِِّ -ا٤بصدر السابق  (ِ)
 ِِّ- ُِّ –ا٤بصدر السابق (ّ)
 ِّْ -ا٤بصدر السابق   (ْ)
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 :من علماء المذىب الحنبلي -ْ

كأعما٥با  ءنصّب الدين ٧بمد بن عبد اهلل السامرم ، برع يف الفقو كالفرائض ، ككيل القضاء بسامرا
الفركؽ يف "ك " البستاف يف الفرائض: "يف بغداد ، من مؤلفاتو مث كيل القضاء كا٢بسبة، مدة 
 .(ُ)"الفقو

كمن علماء ىذا ا٤بذىب البارزين موفق الدين ٧بمد بن قدامة ا٤بقدسي ، فقيو من أكابر ا٢بنابلة ، 
ك٦بلسو معمور بالفقهاء  حجة يف ا٤بذىب ا٢بنبلي ، برع كتبٌحر يف فنوف كثّبة ،ثقة كاف ،٦بتهد 
 "ا٤بقنع"، ك" ا٤بغِب"، ك "الوسواس ذـٌ "ك، "الركضة يف أصوؿ الفقو: "من مؤلفاتو . كاحملٌدثْب
 . (ِ)كغّبىا

كمن العلماء أيضان ٦بد الدين عبد السبلـ بن عبد اهلل ابن تيمية ا٢برٌاٍل ، فقيو أصويل ٧بٌدث 
األحكاـ الكربل ": ككاف أعرؼ أىل زمانو با٤بذىب ا٢بنبلي ، من مؤلفاتو، مفٌسر ، صٌنف كدٌرس 

 .(ّ)كغّبىا" ا٤بنتقى يف أحاديث األحكاـ"ك " يف الفقو
 

 اىتمام النساء بالعلم:ثالثاً 
ران على الرجاؿ فحسب ، بل طلبت ا٤برأة مقصو كمل يكن طلب العلم يف عهد الدكلة األيوبية 

 : ا٢بصر من ذلك على سبيل ا٤بثاؿ ال. ت من العا٤بات الفقيهات يف عصرىا دى كغى ، العلم أيضان 
الشيخة أـ عبد الكرَل فاطمة بنت سعد ا٣بّب األنصارم ، درست على يد كثّب من -

. العلماء، كتزكجت الداعية ا٤بشهور زين الدين علي بن ٪با الواع  ا٤بوصوؼ بالدىاء ، كحنكة الرأم 
كلقد شاركت الشيخة فاطمة زكجها يف مسّبتو الدعوية ، كتنقلت معو يف كل من دمشق كمصر ، 
فقد ألقت الدركس كا٤بواع  ، كحٌدث عنها عدد كبّب من العلماء ، كأجازت ا٢باف  ا٤بنذرم ، كأٞبد 

 .(ْ)بن ا٣بّب سبلمة شيخ الذىيب

                                                

 ِٗٓ -ا٢بياة العلمية يف القرنْب السابع كالثامن ا٥بجرم  (ُ)
 َِٔ -ا٤بصدر السابق  (ِ)
 ُِٔ- ا٤بصدر السابق (ّ)
  ُّْ -ُِْ –سّب أعبلـ النببلء  (ْ)
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كمثلها الشيخة الصا٢بة ا٤بسندة عفيفة بنت أٞبد الفارفانية ، درست على ٝباعة كبّبة من -
كصل عدد الشيوخ الذين درست  العلماء ، كحصلت على إجازات عالية من أصبهاف كبغداد حٌب

 .(ُ)عليهم أكثر من ٟبسمئة شيخ ، مث جلست للتدريس، كخٌرجت كبار العلماء
كمنهن الشيخة عائشة بنت ا٢باف  معمر بن الفاخر القرشية الٍب درست على كثّب من -

العلماء ، كحْب أكملت دراستها جلست للتدريس ، كدرس عليها الكثّب من مشاىّب العلماء 
 .(ِ)هتمكأجاز 

كرٲبة بنت احملٌدث العدؿ أيب ٧بمد عبد الوىاب بن علٌي بن ا٣بضر أـ الفضل كمنهن  -
القرشية األسدية ، شيخة صا٢بة مسندة الشاـ ، ٠بعت من عدد من العلماء ، كانت امرأة صا٢بة 

 . (ّ)جليلة طويلة الركح على الطلبة ال ٛبٌل الركاية
العبلمة موفق الدين بن قدامة أـ ٧بمد ا٤بقدسية  كمنهن أيضان عائشة بنت اَّد عيسى بن-

 .(ْ)ىا كغّبهالصا٢بة العفيفة ، ٠بعت من جدٍّ 
 

  اىتمام الملوك بالعلماء: رابعاً 
: كاإلسهاـ يف كصو٥با إىل ا٥بدؼ ا٤بنشود منها،  كمن أىم العوامل ا٤بساعدة على ٪باح الدعوة     

يؤٌدم إىل سف ذلك ؛ أل ككضعهم يف ا٤بكاف البلئق ُّم ،كاحَبامهم كتقديرىم اىتماـ ا٤بلوؾ بالعلماء 
كبالتايل ، اىتماـ العامة ُّؤالء العلماء ، فينشأ أبناء األمة اإلسبلمية على احَبامهم كتقديرىم 

، فيحقق الداعية ما يصبو إليو كتطبيق ما يدعوف إليو من أحكاـ كآداب شرعية ، االىتماـ باتباعهم 
 .ج مرضية ، كيؤثٌر بشكل مباشر يف تقٌدـ األمة اإلسبلمية يف اَّاالت كافةبإذف اهلل تعاىل من نتائ

كمنحوىم كل تقدير ، كاىتموا بالعلماء اىتمامان بالغان ، كقد أدرؾ ملوؾ بِب أيوب ذلك 
 . كاحَباـ كتوقّب

                                                

 ُِّ -ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس  (ُ)
  ََٓ – ْٗٗ –سّب أعبلـ النببلء  (ِ)
 ِٖٕ -ا٢بياة العلمية يف القرنْب السابع كالثامن ا٥بجرم  (ّ)
  ِٕٗ - ِٖٕ – ا٤بصدر السابق (ْ)
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فقد ريكم أف سبط ابن ا١بوزم حىًظي عند ملوؾ بِب أيوب ، كقٌدموه ، كأحسنوا إليو
، كما  (ُ)

ركم أف ا٤بلوؾ كأرباب الدكلة كانوا يأتوف إليو زائرين كقاصدين ، كقد رييبٍّ رٞبو اهلل يف طوؿ زمانو يف 
 .  (ِ)جاهو عريض عند ا٤بلوؾ كالعواـ ٫بو ٟبسْب سنة

ما ريكم عن صبلح الدين أنو كاف ينتقي أماثل العلماء ليكوف قريبان منهم ، كقد أٌٌف على ك
كاف   ، كما يذكر صاحب السّب أف صبلح الدين(ّ)ليكوف معو -ىو ابن ا٤بوصلك -القاضي ابن شداد

كمن شدة اىتمامو . (ٓ)كاف ٰبَـب ابن الزكي قاضي دمشق، ك (ْ)٧ببان للفقهاء كأىل ا٣بّب ٧بسنان ٥بم
رٞبو اهلل بالعلماء كاف ٰبمل معو يف الغزك الفقهاء ، كقد أيسر الفقيو عيسى ا٥بكارم كأخوه الظهّب يف 

 .  (ٔ)عة الرملة ، كافتداه السلطاف بعد سنتْب بستْب ألف ديناركق

ككاف ابن ٪بٌية معٌظمان عند صبلح الدين ، ككاف صبلح الدين يكاتبو ، كٰبضر ٦بالسو ، 
كما كاف ابن الصبلح أيضان ميعٌظمان عند السلطاف. (ٕ)ككذلك كلده العزيز من بعده

(ٖ). 

، كأنز٥بم ا٤بنزلة البلئقة ُّم ، من ذلك ما ركم عن أما ا٤بلك العادؿ فقد اعتُب بالعلماء 
عنايتو البالغة بالشيخ ٝباؿ الدين بن ا٢برستاٍل ٕبيث جٌهز لو ما ييفرش ٙبتو ، كما يستند عليو يف 

 .(َُ)أما ا٤بلك األفضل فقد ركم أنو كاف ٰبٌب العلماء كيعظٍّم حرمتهم. (ٗ)٦بلس ا٢بكم لضعفو ككربه
 .(َُ)حرمتهم

                                                

 ُّّ/  ُ –السيف ا٤بهند يف سّبة ا٤بلك ا٤بؤيد  (ُ)
 ْٕٕ/ ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس  ( ِ)
 ْ -النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   (ّ)
  ُُّ/  ُ-السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ  (ْ)
 ّٖٓ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٓ)
 ْٗ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب( ٔ)
 ّْٗ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٕ)
 َُْ/ ِّ –ا٤بصدر السابق  (ٖ)
 ّٖٗ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ٗ)
 َِْ/  ّ –كفيات األعياف  (َُ)



423 

 

، ككانت دكلتو معمورة بالعلماء ، (ُ)إنو كاف ٧بٌبان للعلماءفيو قيل  مالذكمثلو ا٤بلك الظاىر 
 . (ِ)أحسن إىل طلبة ا٢بديث كثّبان ككاف يزكر الصا٢بْب كيتفقدىم ، كما 

ذكر الذىيب عنو أنو كاف ٧بٌبان للعلماء،  ، فقدكمن ا٤بلوؾ الذين اىتموا بالعلماء ا٤بلك ا٤بنصور 
يقرٍُّّم كييعطيهم ، ككاف يف خدمتو ما يناىز مئٍب معٌمم من الفقهاء كاألدباء كالنحاة كالكىتىبة
(ّ) . 

كل أنو كاف ٰبب أىل العلـو يركل أنو كاف ك ، كمثلو ا٤بلك الكامل ، (ْ)أما ا٤بلك ا٤بظفر فّبي
امو ألىل العلم أنٌو كاف يينزؿ العلماء مناز٥بم ، فقد ريكم أٌف ، كمن اىتمامو كاحَب  (ٓ)ٰبب العلماء

، كما كاف رٞبو اهلل يفتخر ٖبطيب (ٔ)أكالد الشيخ صدر الدين بن ٞبويو كانوا أكابر دكلتو
 . (ٕ)االسكندرية كقاضيها ، كيعتقد بركتو

 

 اىتمام الدولة األيوبية باألطباء:خامساً 

كاألطباء ، كمن أشهر األطباء الذين اعتنت ُّم الدكلة األيوبية اىتمت الدكلة األيوبية بالطب 
يوسف الرحيب ، كالذم أقبل على معا١بة ا٤برضى ، كقرر لو ا٤بلك صبلح الدين ثبلثْب ديناران على 

القلعة كالبيمارستاف ، كمل يزؿ ميبٌجبلن يف الدكلة
(ٖ). 

، كالذم   غساٍل األندلسي ا١بلياٍلال حكيم الزماف عبد ا٤بنعم بن عمركمن األطباء البارزين  
يف األدب  بارعان ، كصناعة الكيمياء  ، كاف عبلمة زمانو يف صناعة الطب كالكحل كأعما٥بما

، كفاتو  كأقاـ بدمشق إىل حْب، أتى من األندلس إىل الشاـ ، كعمل ا٤بدٰبات ، كصناعة الشعر 
ككاف لو منو اإلحساف ، ن ٰبَبمو صبلح الدي فككا، ادين لصناعة الطب ككانت لو دكاف يف اللبٌ 

                                                

 ٔ/  ْ –كفيات األعياف  (ُ)
 ُٖ/ ِّ،  ِٕٗ-ِٔٗ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ِ)
 ّّٖ -، شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب ُْٔ/  ِِ –ا٤بصدر السابق  (ّ)
 َْٔ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب (ْ)
 ََّ -ا٤بصدر السابق  (ٓ)
 َُّ -ا٤بصدر السابق  (ٔ)
 ِّٕ/  ِّ –سّب أعبلـ النببلء  (ٕ)
           ُّٕ/  ِِ -ا٤بصدر السابق  (ٖ)
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ف كلده عبد خلٌ قد ك  .كتبان  كصنف لو، كلو يف صبلح الدين مدائح كثّبة ، الكثّب كاإلنعاـ الوافر 
خدـ بصناعة الكحل قد ك ، كيعمل مدٰبات ، كيشعر أيضان ، االن ككاف كحٌ ، ا٤بنعم  ا٤بؤمن بن عبد

   . (ُ)بكر بن أيوب الفتح موسى بن ا٤بلك العادؿ أيب ا٤بلك األشرؼ أبا

أ كلد كنش، الذم مهذب الدين بن النقاش كمن األطباء الذين اعتِب ُّم يف ظل ىذه الدكلة 
٤بلك الناصر اخدـ بصناعة الطب قد ك ،  ةالفارسي بعلم العربية كاألدب كيتكلم ان عا٤ب، ككاف ببغداد 

 .(ِ)كحظي عنده، يوسف بن أيوب ٤با ملك دمشق  صبلح الدين

 ،كالعلماء ا٤بذكورين، الفضبلء ا٤بشهورين  من، أبو زكريا ٰبٓب األندلسي البياسي كمنهم أيضان 
كأقاـ بالقاىرة ، كصل من ا٤بغرب إىل ديار مصركقد  ، الرياضية كٛبيز يف العلـو، أتقن الصناعة الطبية 

ككتب ٖبطو   ،زمو كال،  بن النقاش كقرأ على مهذب الدينا ، كقطن ُّ، مث توجو إىل دمشق ، مدة 
،  كعمل البن النقاش آالت كثّبة تتعلق با٥بندسة، ككاف يعرؼ النجارة ، كتبان كثّبة يف الطب كغّبه 

كطلب ،  مث استعفى من ذلك ، كبقي معو مدةب خدـ ا٤بلك الناصر صبلح الدين بصناعة الطقد ك 
إىل أف تويف  يفيد منهاكبقي مقيمان يف دمشق كىو ،  أعطيات فأطلق لو ا٤بلك الناصر، ا٤بقاـ بدمشق 

  .(ّ)رٞبو الٌلو

كاف أكحد ،  أٞبد بن ا٣بليل  مشس الدين قاضيكمن األطباء ا٤بشهورين يف ىذا العصر ال
 ٧ببان لفعل ،الطب كغّبه  عارفان بأصوؿ ، مة كقتو يف األمور الشرعيةكعبٌل ، زمانو يف العلـو ا٢بكمية 

أياـ السلطاف  ك٤با كرد إىل الشاـ يف، ٌلو مبلزمان للصبلة كالصياـ كقراءة القرآفككاف رٞبو ال ، ا٣بّب
زمانو يف سائر  فوجده أفضل أىل، ك٠بع كبلمو ، ا٤بلك ا٤بعظم عيسى بن ا٤بلك العادؿ استحضره 

كأطلق لو ، كأكرمو، عنده  فحسن موقعو، ككاف ا٤بلك ا٤بعظم عا٤بان باألمور الشرعية كالفقو  ، العلـو
، كاله ا٤بلك ا٤بعظم القضاء كقد  . مث جعلو مقيمان بدمشق، كبقي معو يف الصحبة ، كجراية  عطاء

                                                

ا٤بعركؼ بابن أيب  ٞبد بن القاسم بن خليفة بن يونس ا٣بزرجي موفق الدين أبو العباسأ –طبقات األطباء عيوف األنباء يف  (ُ)
 ُٕٓ/  ِ - أيصىٍيًبعىة

 ُِٔ/  ِ – ا٤بصدر السابق (ِ)
 ُّٔ/  ِ-طبقات األطباء عيوف األنباء يف  (ّ)

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewauthor.asp?AuthorID=66
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewauthor.asp?AuthorID=66
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewauthor.asp?AuthorID=66
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، ككاف ساكنان يف ا٤بدرسة العادلية ، ا١بودة  كلو تصانيف ال مزيد عليها يف، كجعلو قاضي دمشق 
 .(ُ)   و كىو يف سن الشبابا٢باؿ إىل أف تويف رٞبو اللٌ  كمل يزؿ على ىذه، كيلقي ُّا الدرس للفقهاء 

كمل يكن اىتماـ الدكلة األيوبية باألطباء ا٤بسلمْب فحسب ، بل مشل غّب ا٤بسلمْب أيضان 
يف التاريخ  ىذا أمر شائع كمعركؼترغيبان ٥بم يف اإلسبلـ ، كرغبة فيما عندىم من العلـو النافعة ، ك 

لفرس األجنبية كاقول لالسيطرة فيو للد يف زمن كانت كي  عليو الصبلة كالسبلـ فالرسوؿ اإلسبلمي
ىا ا٥بم ا٤بهرة ا٤بتخصصْب يف الصناعة ا٢بربية كغّب بنقدىم كعمٌ صلى اهلل عليو كسلم  استعافف ، كالرـك

من  غّبىم ارؼعماستفادكا من رضي اهلل عنهم ككذلك الصحابة  من العلـو كالصناعات ا٤بفيدة ،
من طرؽ تنظيم الدكاكين كا٢بسابات كتنظيم بيت  استفاد بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو كعمراألمم ، 

كذلك  ، طويلة نسبيان  كمل تستقل الدكلة اإلسبلمية بعلومها إال بعد فَبة،  ا٤باؿ من علـو غّب ا٤بسلمْب
تغنت عن العمبلت سكا، ك عملتها ا٣باصة ص بإكماؿ مظاىر السيادة ، كمنها عندما قامت

 .على أسس جديدة يم أمور التجارة كالربيد كا٤بواصبلتتنظقامت بك ،  الفارسية كالركمية األخرل

كا٣ببلصة أف ا٤بسلمْب استفادكا من علـو كخربات غّبىم حٌب أنشؤكا كياهنم ا٣بػاص ، كبػدؤكا 
بعػػد مػػٌدة بتصػػدير العلػػـو كا٣بػػربات ٤بػػن حػػو٥بم ، كىػػذا ىػػو ا٤بنطػػق كالعقػػل ، فا٢بكمػػة ضػػالة ا٤بػػؤمن ، 

ن اهلل ، كا٤بػػػؤمن ىػػو أىكىل بػػػالعلم ، فػػنحن أمػػػة أقػػرأ ، ككمػػػا قػػػاؿ كأينمػػا كجػػػدىا التقطهػػا ، فهػػػي نػػور مػػػ
 .، كبالفرح بنجاتو كسّبتو كا٪بازاتو(ِ)الرسوؿ ألصحابو ٫بن أكىل ٗبوسى منهم

كمن أبرز األمثلة من السّبة النبوية على االستعانة بغّب ا٤بسلمْب استعانة رسوؿ اهلل صلى اهلل 
أهنا  عنها اهللي  رضيى  عائشةى  دينة يف رحلة ا٥بجرة ، فقد ركم عنعليو كسلم ٗبرشد يد٥ٌبم على طريق ا٤ب

 عىًدمٌ  بنً  عبدً  بِب من مث الديل بِب من رجيبلن  بكرو  كأبو كسٌلم عليو اهلل صلى النيب   كاستأجىرى ): قالت
 راحلىتىيهما ، ًإليو فدفىعا فأًمناهي ، قيريشو ؛ كٌفارً  ًدينً  على كىو -با٥بدايةً  ا٤باىري : ا٣بٍّريت- ًخرٍّيتان  ىاديان 
ا ليىاؿو ، ثبلثً  بعدى  ثورو  غارى  ككاعداه  معىهما كانطىلىقى  فاٍرٙبىىبل ، ثبلثو  لياؿو  صىًبيحةى  براًحلىتيًهما فأتاٮبي
ليلي  فيهّبةى  بني  عاًمري  يلي   كالدَّ  .(ّ)(الساحل طريقي  كىوى  مكةى  أسفلى  ُّم فأخىذى  الدٍّ

                                                

 ُُٕ/  ِ –طبقات األطباء عيوف األنباء يف  (ُ)
 َِٗٔ، برقم  ٗ/ٖصـو يـو عاشوراء ، : الصياـ ، باب: ركاه مسلم يف صحيحو ، كتاب (ِ)
 ُِْْ ، برقم َٕٓ/ِ،  استئجار ا٤بشركْب عند الضركرة :، باباإلجارة  :كتابركاه البخارم يف   (ّ)
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االستعانة بغّب ا٤بسلم ما ركم أنو كاف فكاؾ بعض أسرل معركة كمثاؿ نبوم آخر عظيم يف 
، تعليم أطفاؿ الصحابة القراءة كالكتابة ، فقد ركم ( كمن احملاربْب  أيضا)بدر ، كىم من الكفار 

 اهلل صلى اهلل رسوؿ فجعل فداء ، ٥بم يكن مل بدر يـو األسرل من ناس كاف): قاؿ عباس ابن عن
 . (ُ) (الكتابة األنصار أكالد يعلموا أف فداءىم كسٌلم عليو

عفيف بن عبد القاىر سكرة كيف العصر األيويب كاف من األطباء غّب مسلمْب البارزين 
، كجودة النظر فيها لو ، مشهور بأعما٥با ب ، عارؼ بصناعة الط، من أىل حلب ، يهودم ال
مقالة يف القولنج ألفها  كلعفيف،  ٗبدينة حلب كمقامهم، مشتغلوف بصناعة الطب أكالده  أكثرك 

 .(ِ)   الدين يوسف بن أيوب للملك الناصر صبلح

كىكذا ٬بلص إىل أف االىتماـ بالعلم كأىلو عامل ىاـ من عوامل ٪باح الدعوة اإلسبلمية يف 
ىذا العصر ، كىذا ييثبت للدعاة مكانة العلم كأىلو ، كأنو أساس كل تٌقدـ ك٭بٌو ، كمشعل كل 

 .حضارة كرقٌي 

 

 اإلصالحات: لثثالب الالمط

ا٤بؤرخوف إىل حسنات يذكركهنا عن تاريخ ا٤بلوؾ األيوبيْب ، تتعلق با١بهود الكبّبة الٍب  يشّب
وف باالستقرار ك٘بعلهم ٰبسٌ ، ر للناس معيشتهم يسٍّ بذلوىا يف سبيل اإلصبلحات ا٤بادية الٍب تي 

 . كاألماف
ينشغل ٗبرافقو كمصا٢بو ف ،  أمر ٥بم كيلٌ  كا٢بقيقة أف ٜبة فارقان كبّبان بْب ملك اٚبذه الناس

و مٌ هتفيبيتوف كىم قلقوف يف معاشهم كمواصبلهتم ، كبْب ملك ، كراحة بطانتو كال يعنيو أمر الرعية 
 . كييذلٍّل مصاعبها كمشكبلهتا ، مصاٌف الناس فيسهر عليها 
ٲباف ، كذلك شعبة من شعب اإل -مثبلن - اطة األذل عن الطريقػريعة إمػأمل ٘بعل نصوص الش

ٲبىافي  " :يف ا٢بديث الشريف بػٍعيوفى  ًبٍضعه  اإٍلً  اهلل إال ًإلىوى  الى  قػىٍوؿي  فىأىٍفضىليهىا شيٍعبىةن  كىًست وفى  ًبٍضعه  أك كىسى
                                                

 حديث حسن: ، قاؿ الشيخ شعيب األرنؤكط ُِِٔ ، برقم ِٗ/ْ –ركاه أٞبد يف مسنده  (ُ)
 ُّٔ/  ِ –عيوف األنباء يف طبقات األطباء  (ِ)
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ٲبىافً  من شيٍعبىةه  كىا٢بٍىيىاءي  الطَّرًيقً  عن اأٍلىذىل ًإمىاطىةي  كىأىٍدنىاىىا ،  (1)"كأدناىا إماطة األذل عن الطريق"  اإٍلً
 عية ٲبوت حْب ٲبوت كىو غاشٌ ر ال يسَبعي اهلل عبدان :" كلنتأمل قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم 

أرأيت إىل غش أكرب من أف يتغافل كيل األمر عمَّا يستطيعو من ، ( 2) "٥با إال حرَّـ اهلل عليو ا١بنة
ا٤بسلمْب مث ال ٯبىٍتىهد ما من أمّب يلي أمر : " كلنقرأ ا٢بديث اآلخر. إصبلح شؤكف معاش مىٍن يليهم 

أرأيت إىل تباطئو كانشغالو عن رعيتو بشؤكف نفسو ، إف ، (3)"٥بم كينصح إال مل يدخل معهم ا١بنة
 . النار أكىل بو : ىذا الوايل كما يف ا٢بديث

كمن ىنا ٬برج إىل أف عناية كيٌل األمر ٗبثل ىذه اإلصبلحات ا٤بادية لو فيها مثوبة كبّبة عند 
فينصرؼ الواحد منهم إىل ، ، كللناس فيها فوائد كبّبة يف ٚبفيف كطأة ا٤بعيشة عليهم ربو من ناحية

 . ال ينشغل عنها بصوارؼ ٨بتلفةك عبادة ربٍّو بكثّب من االطمئناف، 
بياف بعض ىذه ا١بهود ا٢بثيثة الٍب بذ٥با ا٤بلوؾ األيوبيوف إلصبلح شأف يف شرع اآلف ي أكلعل

فى على أحدو ما ٥بذه اإلصبلحات من دكر يف هتيئة األجواء ا٤بناسبة كال ٱب. ا٤بمالك الٍب يلوهنا 
 .ليقوموا بشأف الدعوة يف مناخ مناسب؛ للدعاة 

 

 إصالحات صالح الدين: أوالً 
فقد ركم أنو ٝبع أطباؽ الذىب  ، كلقد كاف لصبلح الدين قصب السىٍبق يف ىذا اَّاؿ
ٌيد بأٜباهنا الوفّبة مدارس كمبلجئ كسيوؼ الزينة الٍب أيخذت من القصر الفاطمي ، كش

 . (ْ)كمستشفيات
كالفنادؽ على طرؽ القوافل بْب ا٤بدف كا٤بقاطعات ، كأيجرم  أيقيمت يف عهده ا٣بانات كلقد

كازدىرت الصناعات ا٤بختلفة كالزراعة الواسعة حٌب ، فيها ا٤باء كالصهاريج ، كبينيت األسواؽ التجارية 
كتزخر باحملاصيل كالصناعات، كما اعتُب ، أصبح كلٌّ من مصر كالشاـ ٛبوج بالبساتْب كا٤بركج 

                                                

،  ٔ/ِ،  اإٍلًٲبىافً  من كىكىٍونًوً  ا٢بٍىيىاءً  كىفىًضيلىةً  كىأىٍدنىاىىا كىأىٍفضىًلهىا اإٍلًٲبىافً  شيعىبً  عىدىدً  بػىيىافً  :بىاب،  االٲباف :كتابيف   مسلم ركاه (ُ)
 ُُٕبرقم
 َِّ، برقم  ُّٔ/ِاستحقاؽ الوايل الغاش لرعيتو النار ، : اإلٲباف ، باب: ركاه مسلم يف كتاب (ِ)
 ِِّ، برقم  ُّٕ/ ِ استحقاؽ الوايل الغاش لرعيتو النار ،: اإلٲباف ، باب: ركاه مسلم يف كتاب (ّ)
 ٖٔ -صبلح الدين األيويب قاىر العدكاف الصلييب   (ْ)
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كأسند اإلشراؼ على ىذه ا٤بهٌمة ٣بّبة قٌواده كىو األمّب ُّاء الدين ، بالتجارة كبناء القناطر كا١بسور
 . (ُ)قراقوش

ٞبو اهلل أنشأ البيمارستاف كزٌكده بأشهر األطباء ، كأنفق عن سعة يف بنائو كما ريكم أنو ر 
، كجٌهز أيضان السيبيل للحجاج(ِ)كإحضار أدكات العبلج

(ّ). 
ىػ شرع يف عمارة ا٣بليج ، كنقل فوىتو إىل ٕٕٓكما ركم أنو ٤با دخل االسكندرية سنة 

 . (ْ)مكاف آخر
ص كخصٌ ، ك٩با قاـ بو السلطاف أيضان يف ٦باؿ اإلصبلحات أف أنشأ ديوانان خاصان باألسطوؿ 

فضبلن عن حصالة النطركف ، ، كإيراد ديواف الزكاة ، متحصبلت إقليم الفيـو :  لو موارد ىامة منها
، قسم ٢بماية سواحل مصر كقسم ٢بماية سواحل الشاـ : كقد قٌسم السلطاف األسطوؿ إىل قسمْب 

 . (ٓ)ىػ أصبح األسطوؿ قوة ضاربةٕٓٓكمنذ عاـ 
كمن ذلك أيضان أمره بإبطاؿ النقود الٍب كقع االختبلؼ فيها كتضٌرر ُّا العامة، كما أمر أف 
يكوف ما ييضرب من الدنانّب ذىبان مصريان ، كمن الدراىم الفضة ا٣بالصة ، كأبطل الدراىم السود 

  . (ٔ)س بذلكالستثقاؿ الناس ا٤بيزاف ، فسيرَّ النا
 

  :إصالحات المعظم-ِ
أما يف . ىػ ، كجٌدد ا٤بصانع كالربؾ ، كأحسن إىل ا٢بٌجاج كثّبان ُُٔحج ا٤بلك ا٤بعظم سنة 

الشاـ فقد بُب سور دمشق ، كبُب بالقدس مدرسة ، كبُب ٔبانب جعفر الطيار مسجدان ، كبُب ٗبعاف 
 .(ٕ) ا٢بجاج ، كأف يبِب يف كلٍّ منزلة مكانان دار مضيف ، كٞبٌامْب ، ككاف قد عـز على تسهيل طريق 

(ٕ). 

                                                

 ِٕٖ - ِٖٔ –ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس  (ُ)
  ٕٔ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   ، ُْٕ/  ّ –صبح األعشى  (ِ)
 ٗٓٓ/  ِ – بأخبار أـ القرل إٙباؼ الورل (ّ)
 ٕٔ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   (ْ)
  ِٖٗ –ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس  (ٓ)
 ٕٗ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   (ٔ)
 ِٖٓ/  ُ –الدارس يف تاريخ ا٤بدارس   (ٕ)
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 :إصالحات الكامل-ٖ

كتوفّب عوامل السبلمة فيها ا٤بلك الكامل فقد ، كمن ا٤بلوؾ الذين اىتموا بإصبلح الطرؽ 
ريكم أف الطرؽ كانت آمنة يف زمانو رٞبو اهلل
، كما يركل أنو كاف يف زيادة النيل ٱبرج بنفسو. (ُ)

، كأم  جسرو اضطرب  حها ، كييرٌتب على كلٍّ جسرو من األمراء مىن يتواٌلهكينظر يف ا١بسور كإصبل
 .(ِ)ت يف أيامو ديار مصررى مً عي ك لٍّيو ، وى تػى عاقب مي 
 

 :إصالحات المنصور-ْ
كمن ا٤بلوؾ ا٤بهتمْب بالرعية ، كإصبلح شؤكف الببلد ا٤بلك ا٤بنصور ، حيث ركم أنو كاف 

 .(ّ)الليل ، كما كاف مؤثران لعمارة بلده ، كبُب القلعةيقضي يف أمور الرعية من الصبح إىل 
 
 

 :إصالحات األمير مظفر الدين كوكبري-ٓ

أما األمّب مظفر الدين كوكبورم بن علي ، أمّب صبلح الدين على الرىا كحراف ، فقد نقل 
ح الدين ، فقد عيًِب ىذا األمّب ٖبدمة صبل ككجوه ا٣بّب، عجيبة من اإلصبلحات  موران ا٤بؤرخوف عنو أ
ن منو ، كزكَّجو صبلح الدين أختو الست ربيعة خاتوف بنت أيوب ، كقد أباف مظفر األيويب كٛبكٌ 

 .(ْ)الدين عن ٪بدة كعزٲبة كقوة نفس ، ككاف يف كقعة حطْب نعم النصّب لصبلح الدين

،  كقد بُب أربع مساكن للٌزمُب كالعمياف ، كمؤلىا ُّم ، ككاف يأتيهم بنفسو كل ٟبيس كاثنْب
كينتقل إىل اآلخر حٌب يدكر ، كيتفقده بشيء ، كيسألو عن حالو ، كيدخل إىل كلٍّ كاحد يف بيتو 

 .(ٓ)طهم كٲبزح معهمسي اً بى على ٝبيعهم ، كىو يػي 

                                                

 (ىػَْٔ-ُّٔ)كفيات ِٔٓ –تاريخ اإلسبلـ  (ُ)
 ُٕٓ/  ٓ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب   (ِ)
 ٖٕ/  ْ – ا٤بصدر السابق (ّ)
 ُُٓ/  ْ –كفيات األعياف  (ْ)
 ُُٔ/  ْ –، كفيات األعياف  ْٓ/  ٓ –مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب   (ٓ)
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ب ُّا ٝباعة من للمبلقيط رتٌ  كداران  ،للضعفاء األيتاـ  كداران  ، للنساء األرامل كبُب داران 
 . (ِ)كيسألو عن حالو ، كيقف على كل مريض،  ككاف يدخل البيمارستاف، (ُ)ا٤براضع

فيأكل فيها الغداء كالعشاء ، كإذا ، ديـ إليها كل  قادـ من فقّب أك فقيوو قٍ ككاف لو دار ضيافة يػى 
 . (ّ)عـز على السفر أعطوه ما يليق بو

 ، فإذا كصلوا إليو أعطى كلٌ  ككاف يبعث أمناءه يف العاـ مرتْب ٗببلغ يطلق بو سراح األسرل
 . (ْ) ان كاحد شيئ

كىو أكؿ ،  ، كيبعث يف العاـ ٖبمسة آالؼ دينار للمجاكرين للحجٌ  كيقيم يف كل سنة سبيبلن 
 .     (ٓ)كبُب لو ىناؾ تربة،  كعمل آباران با٢بجاز،  رل ا٤باء إىل عرفاتجٍ أى  نٍ مى 

ا٤بضيف كعلى دار ،  ككاف مظفر الدين كوكبورم ينفق يف كلٍّ سنة على ا٣بانقاه مئٍب ألف
 . (ٔ)كيف ا٢برمْب كالسبيل ثبلثْب ألف دينار ر، كعلى األسارل مئٍب ألف دينا،  مئة ألف

كمن ا٤بعلـو أٌف كجوه ا٣بّب الٍب يػيؤىٌديها كيل األمر للرعية ٥با أثر كبّب يف الراحة، كاالستقرار 
 .النفسي ، كتيوفٍّر ا١بو ا٤بناسب ٤بمارسة األنشطة الدعوية

 
 :تي حِظيت باىتمام األيوبيينمن أىم البالد ال

 
كاىتٌم ا٤بلوؾ األيوبيْب رٞبهم اهلل با٤بناطق الٍب كانت تقع ٙبت حكم الدكلة األيوبية ، كتنقل 

كمن أبرز . كمدل التطوير الذم أدخلوه على تلك الببلد ، لنا كتب التاريخ مظاىر ىذا االىتماـ 
 :الببلد الٍب اىتم ُّا ملوؾ بِب أيوب 

، كىي أكؿ بلدة سار إليها صبلح الدين يف أياـ سلطانو ، حيث مٌر عليها :االسكندرية-ُ
كبعد مٌدة مٌر عليها السلطاف مرة . (ُ)كأمر بعمارة أسوارىا كأبراجها كأبداهنا، كعٌم أىلها باإلحساف 

                                                

 ُُٔ/  ْ –كفيات األعياف (ُ)
  ُُٔ/  ْ - ا٤بصدر السابق(ِ)
  ُُٔ/  ْ – ا٤بصدر السابق(ّ)
 ُُٔ/  ْ – ا٤بصدر السابق(ْ)
  ُُٔ/  ْ – ا٤بصدر السابق(ٓ)
 ُُٕ/  ْ –كفيات األعياف  (ٔ)
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كأمر باإلٛباـ ، كالعمارات الٍب مٌهدىا ، كشاىد األسوار الٍب جٌددىا  ، كخٌيم عند السوارم، أخرل 
 . (ِ)كاالىتماـ

كتفٌقدىا بْب حْب ، كىذا يعطي الدعاة درسان يف ضركرة متابعة ما أي٪بز من أعماؿ كمراجعتها 
 .كا٤بساٮبة يف إ٪باحها، لبلطمئناف على سّب الدعوة ؛  كآخر

، كإىل  كىي من أىم الببلد الٍب القت االىتماـ كالعناية من ا٤بلوؾ األيوبيْب :القاىرة -ِ
يف جعلها مأكل للعامة كا٣باصة من أبناء الببلد ، ألٌف  بعد اهلل عز كجلصبلح الدين يرجع الفضل 

، فبل يسمحوف  و من ا٢بٌكاـ كانوا يبنوف ديارىم يف حٌيزو مستقلٍّ عيرؼ بالقطائع أكالعسكرقى بػى سى  مىنٍ 
 . (ّ)لغّب ا٢براس من ا١بند أف يقيموا يف ىذه العواصم ا٤بستحدثة

كشهدت عصران زاىران من العمراف كالبناء يف عهد صبلح ، القاىرة أعظم اتساع ٥با كقد بلغت 
 . (ْ)الدين ، كآثاره فيها تنطق ٗبدل اىتمامو بالعاصمة ا٤بصرية

كالٍب كانت ، السٌد العظيم كقلعة ا١ببل  :األيوبيوف يف القاىرة كمن أعظم اآلثار الٍب خٌلفها
أهنا ٙبمي الببلد كتقيها غزكات  كارأ ، كقد ىممٌيزت عصر  نشاءات العسكرية ا٥بامة الٍبمن اإل
 . (ٓ)الصليبيْب

ألنو كاف قد ؛ أيضان بناء السور ا١بديد احمليط بالقاىرة كمصر  لؤليوبيْب ةهمٌ كمن اآلثار ا٤ب
صى ، ك  واأنفققد ك ، كصار طريقان ال يرد  داخبلن كال خارجان ، هتٌدـ أكثره  ذا ُّ كيلٍّفعليو أمواالن ال ٙبي

لّبل ا٤بشركع كامبلن ، فلم  صبلح الدينا٤بشركع الضخم ُّاء الدين قراقوش ، إال أٌف األجل مل ٲبتٌد ب
ىذا باإلضافة إىل إنشاء كثّب من ا٤بدارس الٍب . (ٔ)يتٌم البناء إال يف عهد ابن أخيو ا٤بلك الكامل
لقاىرة كالفسطاط كالعسكر ، كقد امتٌد العمراف ليشمل ا ساعدت بشكلو ملحوظو على عمراف القاىرة

 .(ٕ)كالقطائع

                                                                                                                                                  

 ُِٖ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ُ)
 ٖٗ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  (ِ)
 َّٓ -، تاريخ النظم كا٢بضارة اإلسبلمية   ُُٗ –، صبلح الدين األيويب قاىر العدكاف الصلييب   ّْٔ/  ُ -ا٣بطط (ّ)
 َّٓ -تاريخ النظم كا٢بضارة اإلسبلمية  (ْ)
 َّٓ - ا٤بصدر السابق (ٓ)
  ُْٖ/ ِ–، كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   ُٔ/  ّ –، العرب ِٕٗ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٔ)
 َّٔ -تاريخ النظم كا٢بضارة اإلسبلمية  (ٕ)
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  :بالد الشام -ّ

منها  انطلقصبلح الدين زار حلب ك  اعتُب األيوبيوف بببلد الشاـ عناية كبّبة ، فقد ريكم أفَّ 
 . (ُ)كأسقط ا٤بكوس منها، فرٌتب أمورىا ، إىل ٞبص 

، كما ريكم أنو ٤با عاد من عسقبلف عن طريق الساحل إىل دمشق ، تفٌقد يف طريقو ا٤بدف 
وًدعيها كيي ، كٲبٌر على الببلد يتفٌقد أحوا٥با : )"السلطانية النوادر"كا٢بصوف الٍب مٌر ُّا ، يقوؿ صاحب 

 . (ِ)( الرجاؿ كالعيدىد حٌب أتى عٌكا
، كما ركم (ّ)عٌمر أسوار حلب ، الذمظاىر غازم كمن ا٤بلوؾ ا٤بهتمْب بببلد الشاـ ا٤بلك ال

كغـر على ذلك أمواالن كثّبة ، كبقي البلد ٯبرم ا٤باء ،  ركم أنو أجرل ا٤باء من جيبلف إىل حلب
 .(ْ)فيو

  :بالد الحرمين -ْ
 ، بعده من كمعظم عهد األيوبيْب، عاشت ا٤بدينة ا٤بنورة فَبة انتعاش يف عهد صبلح الدين 

 . (ٓ)ىػٕٕٓقلق ا٢بملة الصليبية الٍب ىٌددهتا عاـ ال يقلقها شيء سول 
إلصبلح ؛ كمن أبرز ما قٌدمو صبلح الدين للمدينة ا٤بنورة إرسالو األمواؿ الكثّبة إليها 

كحفر اآلبار فيها ، كما أرسل رٞبو اهلل أمواالن للقبائل ا٤بقيمة على ، كتأمْب الطرؽ إليها ، مرافقها 
كاىتم ا٤بلك العادؿ با٢برمْب كاىتماـ صبلح . (ٔ)للحجاج كا٤بسافرينكيبل يتعٌرضوا لطريق ا٢برمْب 

كمشل الببلد الٍب كاف ، الدين ، فواصل إرساؿ األمواؿ كاألعطيات كٖباصة بعد أف اتسع ملكو 
 . (ٕ)ٰبكمها صبلح الدين

                                                

 ُٗ/  ُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   (ُ)
  ٔٗ –النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   (ِ)
 ِٖٗ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ّ)
 ِْٓ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب (ْ)
 ُّٖ/  ِ –التاريخ الشامل للمدينة ا٤بنورة   (ٓ)
 ُّٖ -ُِٖ/  ِ –ا٤بصدر السابق  (ٔ)
 ُْٗ/  ِ –ا٤بصدر السابق  (ٕ)
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كم أنو كاف يدعم ركب ري ك  ، ا٤بلك ا٤بظفر: كمن ا٤بلوؾ الذين ذكر التاريخ اىتمامهم با٢برمْب 
، كلو ٗبكة آثار ، كىو أكؿ من أجرل ا٤باء إىل  تاجْبمحللبا٢برمْب األمواؿ ا٢بجاج ، كيدفع 

 . (ُ)ر با١ببل مصانع للماءمَّ عرفات، كعى 
كبُب يف طريق ا٢بجاز آثاران ، ىػ ُٔٔيركل أنو حٌج يف سنة ، ك كمنهم أيضان ا٤بلك ا٤بعٌظم 

 .(ِ)حسنة
 
 :بيت المقدس -ٓ
كضع الفرنج فيو  إذ ف ا٤بسجد األقصى قبل فتح صبلح الدين لو يف حالة ييرثى ٥با ،كا

فبادر ا٤بسلموف إىل تنظيفو كتطهّبه ، كبسطوا فيو ،  د كا احملرابا٣بنازير كا٣ببث كا٤براحيض كسى 
يف ىذا  بن ا٣بطاباهلل ثانيان بعد عمر  ىٌيأهالبسط، كعيلٍّقت القناديل ، كفرح صبلح الدين بالفتح إذ 

 . (ّ)الفتح
أٌف بيت ا٤بقدس مل  "الركضتْب"ذكر صاحب ، كقد كاعتُب السلطاف ببيت ا٤بقدس عناية كبّبة 

، كمن أبرز إصبلحاتو رٞبو اهلل يف بيت (ْ)كالتحصْب يف عهد السلطاف، يزؿ ملحوظان بالعمارة 
،  كتشييد أسواره كٙبسينها، (ٓ)ا٤بقدس بعد ىذا الفتح العظيم قيامو بتحصْب ا٤بدينة كترتيب أمورىا

ككاف رٞبو اهلل ذا خربة يف شؤكف البناء كاإلصبلحات ، كمن كتوثيق طرائقو ، ، كتعميق خنادقو 
: ا٤بواقف الٍب حدثت معو يف بيت ا٤بقدس أنو عند بناء أسوار بيت ا٤بقدس كخنادقو قاؿ لو الصانع

ذا تكوف ا٢بجارة الٍب تلي القرار ك: "، فقاؿ" ىذه ا٢بجارة الٍب تيقطع من أسفل ا٣بندؽ رخوة"
 .(ٔ)"كالنداكة ، فإذا ضربتها الشمس صلبت

                                                

 ٓٓ/  ٓ  -مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب   (ُ)
 ِْ/  ُٕ –البداية كالنهاية  (ِ)
 (ىػَٗٓ-ُٖٓ)كفيات  ِٔ –تاريخ اإلسبلـ  (ّ)
 ّّْ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ْ)
  ِّٗ –النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   (ٓ)
 ِِٖ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء  (ٔ)
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، ككذلك عٌْب الكنيسة  يف كقف ا٤بدرسة سوقان بدكاكينها كأرضان ببساتينهارٞبو اهلل زاد كما 
، كما أزاؿ ما حوؿ قٌبة الصخرة من (ُ)كنقل إليو العقاقّب كاألدكية، الٍب يف شارع قمامة للبيمارستاف 

، كمل ينصرؼ من بيت ا٤بقدس إىل (ّ) ، ككقف عليها داران كأرضان كبستانان (ِ)نكرات كالصور كالصلبافا٤ب
احملاسن با٤بقاـ بالقدس  ا، كقد أمر رٞبو اهلل القاضي أب(ْ)دمشق حٌب بُب فيها مدارس كمستشفيات

 . (ٓ)زالة ا٤بظامل عن نابلسكإدارة ا٤بدرسة الٍب أنشأىا فيو ، مث انطلق إل، لعمارة بيمارستاف أنشأه فيو 
ريكم أنو صنع شبابيك من  فقدك٩بن اىتم ببيت ا٤بقدس من العلماء الفقيو عيسى ا٥بكارم ،   

لصيانتها من أم عبثو ، كذلك بعد أف أزاؿ صبلح الدين ما أقامو ؛ حديد حوؿ الصخرة العظيمة 
 .(ٔ) الصليبيوف من منكرات كصور كصلباف حو٥با

يْب من أعظم إ٪بازاتو يف ٦باؿ اإلصبلحات عبيدقضاء صبلح الدين على ال نػىعيدَّ أف كٲبكننا 
ٌم ، ككٌكل ُّا عبيدكل أنو رٞبو اهلل ضبط ٧بتويات قصر ا٣بليفة الري فقد الٍب قٌدمها لؤلمة اإلسبلمية ، 

 ، كما(ٕ)ُّاء الدين قراقوش ، فما كاف يدخل إىل القصر شيء كال ٱبرج منو شيء إال ٗبرأل منو
جعلو بر٠بهم  ، العاضد كأكالده يف موضع خارج القصرا٤بلك العبيدم احتاط رٞبو اهلل على أىل 

، كقٌرر ٥بم ما يكفيهم ، كجعل أمرىم إىل قراقوش ا٣بادـ ، كفٌرؽ بْب النساء كالرجاؿ  نفرادعلى اال
العديد ، فأطلق بالقصر من ا١بوارم كالعبيد ، كالعٌدة ك  نٍ ليكوف أسرع إىل انقراضهم ، كاستعرض مى 

كأعتق مىن رأل إعتاقو ، ككىب مىن أراد ىبتو ، كفٌرؽ على األمراء كاألصحاب من ، مىن كاف حرٌان 
 .(ٖ)نفائس القصر كذخائره شيئان كثّبان 

 
 

                                                

 ِّّ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ُ)
 ْٗٓ/  ُٔ –البداية كالنهاية  (ِ)
 ّٖٗ/ ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ّ)
 َِِ/  ٖ –األعبلـ  (ْ)
 ّّْ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  ( ٓ)
 ّٖٗ/  ّ – ا٤بصدر السابق (ٔ)
 ُْٖ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  (ٕ)
 َُِ،   ُّٗ -ُُٗ/ ِ -ا٤بصدر السابق  (ٖ)
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 تعيين الوالة: المطلب الرابع
 

يهتموف بتعيْب  -أكثرىم فتحان للبلداف وصفوكالسيما صبلح الدين ب-كاف ا٤بلوؾ األيوبيوف 
ذ العهد عليهم بالسّب على منهاج كإمدادىم بالوصايا ا٤بفيدة ، كأخٍ ، الوالة على ا٤بناطق ا١بديدة 

كالتزامهم بشرع اهلل ، تلكم ا٤بناطق األمور يف ليطمئنوا على سّب  ؛اهلل، كمتابعتهم من حْب آلخر 
 ا٤بعارؾ كالفتوحات دكف تزكيد تلك الببلد ا٤بفتوحة بالوالة القوَل ، إذ ال فائدة من االستمرار يف

تسّب حياة اَّتمع ا١بديد  لكيك ، الدينية كالدنيوية  ةا٤بسؤكلْب عن إدارهتا كقيادهتا إىل ما فيو السعاد
 .كسأذكر يف السطور التالية أمثلة على تعيْب ا٤بلوؾ للوالة كالوصايا الٍب زٌكدكىم ُّا. بأمن كنظاـ

كجلس يف دار اإلمارة ، حٌلف نور  ، كم أف السلطاف صبلح الدين ٤با دخل مدينة آمدفقد ري 
كيكوف سامعان مطيعان للسلطاف ، مع  ، الدين بن قرا أرسبلف على أف ييظهر ُّا العدؿ كيقمع ا١بور

ده كمصافاة ا٣ببلف يف كل كقت كزماف ، كأنو مٌب استمٌده من آمد لقتاؿ الفرنج كج، معاداة األعداء 
 . (ُ)لذلك يقظاف كإليو عطشاف

ك٤با تسٌلم رٞبو اهلل جىبىلة سٌلمها إىل سابق الدين عثماف صاحب شيزر ، كٌٔبل قاضي جىبىلة 
كحٌكمو يف كالية حيكمو ، كصٌرفو يف أمبلؾ آبائو ، ككٌقفو ، كحبس عليو مٍلكان نفيسان ، كشٌرفو 
 . (ِ)كقضائو

كرٌتب ُّا ا٤بنرب كالقبلة ، مث كىٌل ، ك٤با فيتحت عٌكا حضر القاضي الفاضل إىل الكنيسة 
فقد ككاله مناصب الشريعة ، السلطاف الفقيو ٝباؿ الدين عبد اللطيف السهركردم ا٣بطابة كاإلمامة 

 . (ّ)توىٌل ا٣بطابة كالقضاء كا٢بسبة كالوقف
كفٌوض القضاء كا٢بكم كا٣بطابة ، بلف كمن الببلد الٍب فتحها صبلح الدين أيضا عسق

ك٤با فتح . (ْ)كا٢بسبة كٝبيع األمور الدينية فيها إىل ٝباؿ الدين أيب ٧بمد عبد اهلل بن عمر الدمشقي
بعد أف قاـ القاضي ، ى مع األمراء ا١بمعة األكىل يف الكنيسة العظمى السلطاف بيت ا٤بقدس صلٌ 

                                                

 ُٔٓ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  (ُ)
 َِ/  ْ –ا٤بصدر السابق ( ِ)

 ُِّ/  ّ –ا٤بصدر السابق ( ّ)

  ِّٗ/ّ - ا٤بصدر السابق( ْ)
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، ٝباؿ الدين عبد اللطيف السهركردم  :طيب كاإلماـ كالفقيوالفاضل بَبتيب ا٤بنرب كالقبلة ، ككاف ا٣ب
 . (ُ)الذم كاله السلطاف مناصب ا٣بطابة كالقضاء كا٢بسبة كالوقف

كقد عٌْب رٞبو اهلل على ا٤بسجد األقصى النظٌار كاألئمة كا٣بطباء كغّبىم من العاملْب الذين 
تاج إليهم لئلشراؼ على ىذا ا٤بسجد الشريف  األخرل الٍب أيعيد ٘بديدىا بعد مٌدة كا٤بساجد ، ٰبي
فعٌْب الفقيو ضياء الدين عيسى ا٥بكارم كاليان ، طويلة من اإلٮباؿ ، كما قاـ بَبتيب إدارة ا٤بدينة 

كفٌوض القضاء إىل القاضي ُّاء الدين بن . (ّ)، كرٌتب أيضان يف قبة الصخرة إمامان حسنان (ِ)عليها
قاؼ الٍب أيكقفت كزيدت على ا٤بسجد األقصى كقبة الصخرة ، كما أككل إليو النظر يف األك (ْ)شداد

 .(ٓ)كا٣بانقاه كا٤بدرسة الشافعية كالبيمارستاف الذم أنشأه يف كنيسة داخل ٦بٌمع االستبارية السابق
رٌتب لو إمامان إذ ٧براب داكد ، : ك٩با اىتم بو صبلح الدين يف بيت ا٤بقدس بعد فتحو لو

 .(ٔ)ارة ٝبيع ا٤بساجدكمؤذنْب كقوَّامان ، كأمر بعم

أما ا٤بلك العادؿ فقد ريكم أنو ٤با دخل حلب يف رمضاف ، خلع على ا٤بقٌدمْب كاألعياف 
، ككىٌل القلعة صاـر الدين بزغش ، ككىٌل الديواف كاإلقطاعات شجاع الدين بن البيضاكم ، العطاءات 

ككاف نصرانيان كأسلم على يد ، ككىٌل اإلنشاء كما يتعٌلق بأمور ا٤بسلمْب للصنيعة ابن النٌحاؿ 
 .(ٕ)العادؿ

إف اىتماـ ا٤بلوؾ األيوبيْب بانتقاء أفضل الوالة ، كتعيينهم على الببلد ا٤بفتوحة ، أسهم على 
٫بو كبّب يف هتيئة البيئة ا٤بناسبة للبذرة الدعوية ؛ لتنمو كيشتٌد سوقها بعوف من اهلل مث رعاية الوالة 

 .كالدعاة الصا٢بْب 
 
 

                                                

  َُّ -القائد كعصره  -صبلح الدين( ُ)
 ّّٗ -ا٤بصدر السابق ( ِ)
 ْٗٓ/ُٔ –، البداية كالنهاية  ّٖٗ/  ّ –الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  كتاب ( ّ)
 ّّٖ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  ( ْ)
  ِّٗ –النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  ( ٓ)
 ََْ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  ( ٔ)
 ُْٗ/  ّ –ا٤بصدر السابق ( ٕ)
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 الحرص على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: خامسالمطلب ال
 

كىي خصيصة من األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر من أبرز ما ٲبٌيز األمة اإلسبلمية ، 
 ) :قاؿ تعاىلخصائصها ،                   

                               

      )(ُ)،  ك٥بذه الشعّبة منزلة عظيمة يف اإلسبلـ ؛ كذلك ٤با ٥با من أٮبية
كفضل، فهي مهمة األنبياء كالرسل ، كاَّتمعات ا٤بسلمة يف حاجة ماٌسة إليها ، كال ٱبفى على أحد 

كتعلو أحكامو ، ، تظهر شعائر الدين أهنا عبادة من أجٌل العبادات كأكـر الطاعات ، كُّذه الشعّبة 
ف  حرما كييذٌؿ أىل العصياف، كيتم  استقرار ، ت ا٤بسلمْب من الشركر كالفًب ، كييعٌز أىل اإلٲباف كٙبي

 . (ِ)اَّتمع كشيوع األمن فيو
ا٢برص على دعوة الناس من كلتحقق الدعوة اإلسبلمية النجاح يف مسّبىا كاف البد ألبنائها 

 . ات الٍب أمرنا الشارع بَبكها كاالبتعاد عنهاإىل تطبيق األكامر الٍب أمرنا الشارع ُّا ، كالنهي عن ا٤بنكر 
كحرصوا على تطبيقو ك٩بارستو يف ، ذا األمر كالنهي ُّ ء الدعاة األيوبيوف ملوكان كعلمااىتٌم ك 

، كسأذكر بعضها على سبيل كالتطبيقات ذا االىتماـ كذلك ا٢برص الكثّب من األمثلة ك٥ب،  ٦بتمعهم
 .التمثيل ال ا٢بصر

  
 :الملوك باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر اىتمام: أوالً 

كاف ك  رٞبو اهلل للشاعر ابن عنْب من دمشق بسبب كقوعو يف الناس ، صبلح الدين من ذلك نفي
كثلب أعراض الناس ، كلو قصيدة طويلة ٝبع فيها من رؤساء دمشق ، ذلك الشاعر مولعان با٥بجاء 

  .(ّ) "مقراض األعراض: "اىاك٠بىَّ 

                                                

 آؿ عمراف سورة  – َُُآية  (ُ)
عبد الرحيم بن /د  – األصوؿ العلمية لؤلمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر: انظر يف منزلة األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر  (ِ)

 ََُ -٧بمد ا٤بغذكم
 ُْ/  ٓ –كفيات األعياف  (ّ)



438 

 

ػ ركب السلطاف للصيد با١بيزة ، كمٌر بباب زكيلة ، فأنكر بركز مصاطب ىَٗٓكيف سنة 
ا٢بوانيت يف األسواؽ ، كأمر ُّدمها ، فهيدمت ٗبباشرة ٧بتسب القاىرة ، كمٌر بصناعة العمائر ، 

فرسم بسٌد طلقات الدكر اَّاكرة للنيل ، فسيٌدت
(ُ) . 

ا٣بمر بإبطاؿ أمر رٞبو اهلل  ؿ الذمكمن ا٤بلوؾ الذين حرصوا على إنكار ا٤بنكر ا٤بلك العاد
 . (ِ)كالقياف

كتوٌعد مىن يعصرىا بالقتل ، فأيريق  ، أمر بإراقة ا٣بمور يف سائر ببلده الذمكمثلو ا٤بلك الظاىر 
صى  . (ّ)منها ما ال ٰبي

مات ٩بلوؾ من : )، فقد حكى عن نفسو قائبلن كمنهم أيضان ا٤بلك األشرؼ موسى بن العادؿ 
كلدان ليس يكوف يف الناس بتلك الببلد أحسن شبابان كال أحلى شكبلن منو ، فأحببتو ٩باليكي ، كترؾ 

كقٌربتو ، ككاف مىن ال يفهم أمرم يتهمِب بو ، فاتفق أنو عدا عليو إنساف ، فضربو حٌب قتلو ، 
دكا أثًبتوا أنو قتلو ، فأثبىتوا ذلك ، فدافع عنو ٩باليكي كأرا: فاشتكى عليو أكلياء ا٤بقتوؿ ، فقلت

خذكه، : قد أثبتنا أنو قتلو ، فقلت: إرضاءىم بعشر ديات فلم يقبلوا ، ككقفوا يل يف الطريق ، كقالوا
فتسلموه فقتلوه ، كلو طلبوا مِب ملكي فداء لو لدفعتو إليهم ، كلكن استحييت من اهلل أف أعارض 

 .(ْ)(شرعو ٕب  نفسي
ك اَّاىد شّبكوه بن ناصر الدين ٧بمد، للمنكر ا٤بل مكمن ا٤بلوؾ الذين أشاد التاريخ بإنكارى

فمكث فيها سبعة كٟبسْب سنة ، ككاف من أحسن ، كاله صبلح الدين ٞبص بعد كفاة كالده  كقد
 .(ٓ)طٌهر ببلده من ا٣بمور كا٤بكوس كا٤بنكرات ، ككانت يف غاية األمن كالعدؿك  ا٤بلوؾ سّبة ،
 
 
 
 

                                                

 َُِ/  َُ –السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ   (ُ)
 ْٓ/  ُٕ –البداية كالنهاية ( ِ)
 ْْٓ/  ِ –ذيل مرآة الزماف ( ّ)
 ِّّ/  ُٕ –البداية كالنهاية ( ْ)
 ِْٗ/  ُٕ –ا٤بصدر السابق ( ٓ)
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 :عن المنكراىتمام العلماء باألمر بالمعروف والنهي : ثانياً 
اشتهر  كقد،  من أبرز العلماء ا٤بهتمْب ُّذا األمر "تاريخ دمشق"كاف ابن عساكر صاحب 

 .(ُ)كقلة االلتفات إىل األمراء، كالنهي عن ا٤بنكر ، بكثرة األمر با٤بعركؼ 
كمنهم القاضي الفاضل ، فقد ركم أنو هنى ا٤بلك العزيز عن التساىل يف إقامة الشعائر 

 . (ِ)اإلسبلمية
أبو عمر ا٤بقدسي ا١بماعيلي، فقد ريكم أنو  أسرة ا٤بقادسة ، كمنهم كمن ا٤بهتمْب أيضان بذلك 

ىذا : كاف إذا ٠بع ٗبنكر اجتهد يف إزالتو ، كيكتب فيو إىل ا٤بلك ، حٌب إف بعض ا٤بلوؾ كاف يقوؿ
 . (ْ)با٤بعركؼ، كمنهم الضياء ا٤بقدسي فقد كصفو الذىيب أنو كاف أٌماران (ّ)الشيخ شريكي يف ا٤بلك

كالقائم باألمر با٤بعركؼ كالنهي ، كمنهم أيضان العز بن عبد السبلـ كالذم كاف إماـ عصره 
عن ا٤بنكر يف زمانو ، كمل يير مثلو علمان ككرعان كقيامان يف ا٢بق كشجاعة كقوة جناف كسبلطة لساف، 

،  (ٔ)(ا٤بعركؼ هنٌاءن عن ا٤بنكركاف أٌماران ب: )قاؿ عنو الكتيب، (ٓ)ككاف يف ا٢بق ال ٱبشى لومة الئم
ا٤بلك الصاٌف ٪بم الدين ، ب بو رحٌ مصر إىل  رٞبو اهلل انتقلأنو ٤با  كمن أشهر مواقفو يف ىذا اَّاؿ

ا٤بملوكْب للدكلة ا٤بماليك  كالٌه ا٣بطابة كالقضاء، ككاف أكؿ ما الحظو بعد توليو القضاء قياـ األمراءك 
ال  وفهنم يف األصل ٩بلوكإإذ ؛ ، كىو ما يتعارض مع الشرع  ٜبافاإلسبلمية بالبيع كالشراء كقبض األ

، حٌب  ، فكاف ال ٲبضي ٥بم بيعان كال شراء ٰبق ٥بم البيع كالشراء ك الزكاج من حرائر نساء مصر
الشيخ يسألو  إىل، فذىب  كشكوه إىل ا٤بلك الصاٌف الذم مل تعجبو فتول الشيخ العز، تكالبوا عليو 

 .مهبيعيم ك هادم علي، كلكن الشيخ أصٌر أف ين فتواهؿ من دٍّ عى أف يػي 

ى أمتعتو ككضعها علالشيخ  ، فجمععز بن عبد السبلـ أف السلطاف مل يذعن ٢بكم الإال 
، حٌب كادت  كراءه كتبعو العلماء كالصلحاء كالتجار كالنساء كالصبياف وا٘بمعٞبار ، كلكن الناس 

                                                

  ِّٗ/  ِ –شذرات الذىب يف أخبار مىن ذىب  ،  ٔٓٓ/  َِ –سّب أعبلـ النببلء  (ُ)

 َِٓ/  ُ –بدائع الزىور  (ِ)
 ٓ/  ِِ –النببلء سّب أعبلـ  (ّ)
 ُِٔ/  ِّ – ا٤بصدر السابق (ْ)
 ُِٔ -الذيل على الركضتْب  (ٓ)
 ٓٗٓ/  ُ –فوات الوفيات  (ٔ)
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،  كأدركو يف الطريق كترٌضاه، ك٢بق بالعز ، سرعان خرج ا٤بلك الصاٌف مف ، مصر ٚبلو من سكاهنا
 . (ُ)ك، فتم لو ذل كينفذ حكم اهلل، كطلب منو أف يعود 

كىكذا يتبٌْب كيف كاف األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر عامبلن قويان من عوامل ٪باح الدعوة 
فتقٌدمت األمة  يف ىذا العصر ، فبحرص الدعاة على ذلك صىليح كالهتم ، كصليحت ٦بتمعاهتم ،

 .اإلسبلمية كارتفعت على ٨بتلف ا٤بستويات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 ِٗٔ/  ُ –، بدائع الزىور يف كقائع الدىور  ُِٔ/  ٖ –طبقات الشافعية الكربل  (ُ)
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 صالح البطانة: سادسالمطلب ال
إف اعتماد الدعاة على الرجاؿ الثقات يف كٌل ما ٲبٌت للدعوة بصلة ، من األمور ا٥بامة 

يف مهمتو الربانية ، كٲبٌدكنو  الداعيةى  يساعد أكلئك الرجاؿي إذ لتحقيق النجاح ٥بذه الدعوة ا٤بباركة ، 
 .كاآلراء السديدة ، دائمان بالنصائح القوٲبة 

كا٤بعضبلت الٍب  ،  كا٤بلوؾ الدعاة من أحوج الناس لبطانة صا٢بة ، كذلك لكثرة ا٤بشاكل
سن اإلدالء برأم سديد إىل ٛبٌر ُّم يف تسيّب دكلتهم ، فيحتاجوف حينها  ، حكيمو بعيد النظر ٰبي

 .كنصيحة قوٲبة
الرأم ا٢بكيم ليكونوا  مكقد حرص صبلح الدين رٞبو اهلل على اختيار الصا٢بْب الثقات ذك 

فقد ركم  .بطانتو ا٤بقربْب إليو ، يعتمد على آرائهم كتوجيهاهتم يف كل ما يعرض لو من مشكبلت
 .(1)أف ٩باليكو كخواصو ، بل كأمراؤه كأجناده كانوا أعٌف من الزىاد كالعٌباد

كماؿ الدين الشهرزكرم ، كشرؼ الدين بن أيب عصركف، : أبرز قضاتو كما ركم أف من
: كأبا حامد بن أيب عصركف ، ك٧بيي الدين بن الزكي ، أما كزيره فالصفي بن القابض ، ككاتبيو

 . (ِ)القاضي الفاضل ، كالعماد الكاتب
 شٌكل األكراد ا٥بكارية أمراء جيش صبلح الدين كقادتو ، كمن أشهرىم سيف الدينك 

ا٤بشطوب ا٥بكارم الذم مل يكن من أمراء الدكلة مىن ييضاىيو يف ا٤بنزلة ، ككانوا يسم ونو األمّب 
، كالدىر قاضو ما عليو لـو: )الكبّب، ككصف القاضي الفاضل موتو بأنو ،  (ّ)(هتٌدـ بو بنياف قـو
كاف ك ة ، يوبيألكاف من أكرب أمراء ا١بيش يف الدكلة االذم  كذلك كاف ضياء الدين عيسى ا٥بكارم ، 

كا٢باف  ابن ، ك٠بع من ا٢باف  أيب الطاىر السلفي ، فقيهان تفقو على اإلماـ أيب القاسم بن البزرم 
فخٌلصو صبلح الدين  ، أيسر كقد ركم أنو كحنكة عسكرية ،، عساكر ، ككاف يتمتع بشجاعة فائقة 

،  ى بفدائو باألمواؿ فحسبكمل يكتف صبلح الدين يف فٌك الفقيو عيس، (ْ)ٗببلغ ستْب ألف دينار

                                                

 ٗٓٔ -الفتح القٌسي يف الفتح القدسي  (ُ)
  ُٔٗ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب (ِ)
  ُّٖ - ُِٖ/  ُٕ –كفيات األعياف  (ّ)
 ِٕٗ-ِّٔ –ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس : انظر (ْ)
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ٝباعة من الكفار ٩بن كانوا عنده يف األسر ، كىذا دليل على ًعظم قدر الفقيو لدل ألجلو بل أطلق 
 .(ُ)صبلح الدين

كلقد كاف أحد أسباب تلك العبلقة ا٢بميمة بْب السلطاف كالفقيو عيسى رأم حكيم نفع اهلل 
 .لسلطاف كالتاريخ فحفظو لو ا، بو األمة اإلسبلمية نفعان عظيمان 

فقد ريكم أنو ٤با تويف أسد الدين شّبكوه اتفق الفقيو عيسى كُّاء الدين قراقوش على ترتيب 
، فلما توىٌل  السلطاف صبلح الدين موضعو يف الوزارة ، كدٌققا ا٢بيلة يف ذلك حٌب بلغا ا٤بقصود

ف كثّب اإلدالؿ عليو ٱباطبو ، ككا كمل يكن ٱبرج عن رأيو، كاعتمد عليو ، صبلح الدين رأل لو ذلك 
 .(ِ)ٗبا ال يقدر عليو  غّبه من الكبلـ ، ككاف كاسطة خّب للناس ، نفع ٔباىو خلقان كثّبان 

لتؤٌكد أٮبية كمكانة الفقيو عيسى ، كذلك عندما أراد صبلح الدين يف عاـ  كتتواىل األحداث
كيضٌمها إىل ا١ببهة  ، كيستعيدىا من صاحبها عز الدين مسعود، ىػ أف ٰباصر ا٤بوصل ٖٕٓ

كأرسل صدر الدين شيخ  ، العباسي األمامية، كلكن بعد مناكشات عديدة بْب الطرفْب تدٌخل ا٣بليفة
الشيوخ مندكبان عنو للتوٌسط يف الصلح بْب الطرفْب ، فأرسل صدر الدين إىل صبلح الدين يطلب منو 

السلطاف إىل الفقيو عيسى ا٥بكارم إنفاذ بعض ثقاتو ٢بضور مباحثات الصلح بْب الطرفْب ، فتقٌدـ 
كإىل القاضي الفاضل أف ٰبضرا ، فمضيا كحضرا عند شيخ الشيوخ ، كقاـ كلٌّ من القاضي الفاضل 
، كالفقيو عيسى بالتباحث مع شيخ الشيوخ نيابة عن صبلح الدين حٌب استقٌر الصلح بْب الطرفْب 

كحيقنت بذلك دماء ا٤بسلمْب
(ّ) . 

كبذلك يتضح لنا اعتماد صبلح الدين على الثقات من رجاؿ الدين يف دكلتو يف ا٤بهاـ 
كذلك لثقتو يف بيعد نظرىم كحكمتهم كرأيهم ؛ كالتحدث يف األمور ا٥بامة نيابة عنو ، الدبلوماسية 

 . القوَل
ور الدكلة كأثر ذلك يف سّب أم، كما يٌتضح لنا أيضان ضركرة استعانة الداعية بالبطانة الصا٢بة 

 .على خّب ما ييراد

                                                

 ٖٔ/  ُ –، الكامل يف التاريخ  ْْٔ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ُ)
 ْٕٗ/  ّ –كفيات األعياف  (ِ)
 –، مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب ُِٓ-ُُٔ/  ّ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية : انظر (ّ)

  ُُٓ-ُُْ/  َُ –، الكامل يف التاريخ  ُِّ-ُُٖ/ِ
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القاضي الفاضل ، كمل ٱبَبه السلطاف إال ٤بعرفتو : كمن خّبة بطانة صبلح الدين كمبلزميو
مبلـز ، دائم التهجد ، كصفاتو ا٢بسنة ، فقد ريكم أنو كاف كثّب ا٢بسنات،  ةبلقو الرفيعخالتامة بأ
يساكم دينارين ، كال يصحبو سول غبلـ لو، قليل اللذات ، ككاف لباسو ال ،  عفيفان  ىان زً نى ، القرآف 

كاستخلصو السلطاف  كييكثر زيارة القبور ، كييشيٍّع ا١بنائز ، كيعود ا٤برضى ، ككاف لو صدقات ،
 . (ُ)لنفسو

كقد خٌص السلطاف نفسو بزين الدين بن ابراىيم بن ٪با الواع  األنصارم الدمشقي ، كجعلو 
ككاف السلطاف يستشّبه ، : )العبلقة بْب االثنْب فيقوؿ من مستشاريو ، كيصٌور أبو شامة طبيعة

 .(ِ)(كيركقو تدبّبه ، كٲبيل إليو لقدَل معرفتو ككرَل سجٌيتو

كمعاكنية يف بعض األحياف القاسم بن مهنا ، ك٩بن ذكرىم التاريخ من أصدقاء صبلح الدين 
ىػ ، ككاف عاقبلن تقيان ٧ببوبان كثّب األسفار ، اتصل برجاؿ ّٔٓالذم تسٌلم إمارة ا٤بدينة ا٤بنورة سنة 

كأٌكد كالءه للعباسيْب ، كسافر إىل ، كأقاـ معهم عبلقات كطيدة ، فقد سافر إىل بغداد ، عصره 
كقامت بينهما عبلقات كطيدة ، كاصطحبو ، صبلح الدين فأحبو ، كاتصل بصبلح الدين ، مصر 

 .(ّ)كيستبشر بالنصر، ، ككاف يتفاءؿ بوجوده معو  معو يف بعض معاركو
كٌرس ،كمن خّبة قٌواد صبلح الدين كمعاكنيو األمّب ُّاء الدين قراقوش ، ككاف عا٤بان فقيهان 

، كقد ساعد ذلك  حكيمة كحازمة نفسو للخدمة العسكرية كاإلدارية ، ككانت سياستو يف القاىرة
ناؽ على بقاياىم ، لذلك مل ٯبدكا سبيبلن حملاربتو إال كتضييق ا٣ب، يْب عبيدعلى إزالة آثار ال

 . (ْ)باإلشاعات كتشويو السمعة
كمل تقتصر خدمة ىذا األمّب للسلطاف صبلح الدين فحسب ، بل كاف من خّبة بطانة ا٤بلك 

 .(ٓ)راقوش ىو القائم بأمور دكلتو ، فساس الناس أحسن سياسةا٤بنصور ٧بمد بن عثماف ، ككاف ق
 
 

                                                

 ِّٓ/  ْ –شذرات الذىب يف أخبار مىن ذىب   (ُ)
  ٖٓ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ِ)
 ُِٖ/  ِ –التاريخ الشامل للمدينة ا٤بنورة   (ّ)
 ِْٔ -ِّٔ –ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس  (ْ)
 ِِٓ/  ُ –بدائع الزىور يف كقائع الدىور  (ٓ)
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 األخذ بأسباب القوة والحنكة العسكرية : المطلب السابع
 

أف يعدكا ما استطاعوا من القوة كا٢بذر كاحتياطات األمن لنشر أمر اهلل عٌز كجٌل ا٤بسلمْب ب
: )، قاؿ تعاىل الدعوة كٞباية منجزاهتا                

                               

                        )(ُ) ، 
ر ، ك  كغيبوبة الوعي، األمة ا٤بسلمة من الغفلة تعاىل  حٌذرك  ًى ـى ىا أف تبقى يقظة حذرة من أ

: )جٌل كعزٌ فقاؿ ،  د عدكىايمكا                    

  ) (ِ). 

كا٢بنكة العسكرية ، فتىًبعات الدعوة إىل اهلل   كا٢بكمةٲبتاز بقدر من الذكاء كينبغي الداعية أف 
، كلكي يتحقق ٥با النجاح ، كتصل إىل أىدافها ا٤بنشودة ينبغي أف  بةعٍ ا٤بهمات الصَّ كثّبة ، كىي من 

طط الداعية ٥با جيدان ، كيأخذ بأسباب النجاح ، كيفكر ٕبنكة كذكاء كحكمة يف كل الطرؽ الٍب  ٱبي
التصٌرؼ تصرؼ يستطيع أف يلكذلك ،  ل تبعات الدعوةم  ٙبىى كتساعده على  ،قد تؤدم إىل ٪باحها 

خبلؿ ك ، أ أثناء قيامو بأمر الدعوة فوتصادقد كا٤بواقف ا٢برجة الٍب ، اف الظركؼ الصعبة السليم إبٌ 
 .تعاملو مع أصناؼ متباينة من ا٤بدعوين

على األقل ال ٰبقق  إف أم عمل يسّب بعشوائية دكف ٚبطيط سابق سينتهي بفشل ذريع ، أك
إال جزءان يسّبان من األىداؼ ا٤برجوة ، كالداعية إىل طريق اهلل تعاىل يسّب دائمان على ىدل كنور ، 
كٱبطط لدعوتو ، كيأخذ بأسباب القوة ، مث يتوكل على اهلل تعاىل متيقنان النجاح كالفبلح لدعوتو يف 

 .الدنيا كاآلخرة 
تعْب بقدر كبّب من الدىاء كا٢بنكة العسكرية ، حريصْب  كلقد كاف ملوؾ الدكلة األيوبية متم

صبلح الدين، لذا سأقتصر : كثّبان على األخذ بأسباب القوة ، ككاف األ٭بوذج األمثل للذكاء كا٢بنكة 
يف ىذه الفقرة يف ذكر أمثلة عن حنكتو كذكائو كسياستو رٞبو اهلل يف التعامل مع األحداث ا٥بامة يف 

                                                

 سورة األنفاؿ  - َٔآية (ُ)
 سورة النساء  -ُٕآية (ِ)
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ٌلق ببقية ا٤بلوؾ األيوبيْب ، حيث أف ذكر ما يتعلق بسياسة صبلح الدين عصره دكف ذكر ما يتع
 .كذكائو يغِب عن ذكر مىن سواه من ا٤بلوؾ 

لقد كصف ا٤بؤرخوف صبلح الدين بأنو كاف رجل سياسة كحرب ، عايل ا٥بمة ، بعيد النظر 
ٌس ٕب كلقد  . (ُ)ب لو ٩بزكج ُّيبةمتواضعان مع جنده ، كأمراء جيشو ، ال يستطيع ا٤بتقرٍّب منو إال أف ٰبي

كاف رٞبو اهلل كثّب العناية ٔبسمو ، مهتٌمان بتقويتو دائماه ، ال يغفل يومان عن ٛبرين جسمو بالرياضة 
 . (ِ)البدنية ، كذلك ليستعْب بذلك على ٙبٌمل الشدائد

كٜبٌة حادثة كقعت مع صبلح الدين قبل تولٌيو ا٢بكم دٌلت على حنكتو العسكريٌة ، كعظيم 
دىائو ، فقد ركم أف شاكر كاف يركب يف األٌُّة العظيمة ، كالعٌدة ا٢بسنة ، كاآللة ا١بميلة على 
عادهتم األكىل ، ككاف من ٝبلة قواعدىم أف الوزير إذا ركب ٞبل يف موكبو الطبل كالبوؽ ، ككاف شاكر 

كأف شاكر دخل قليل الركوب ، فجعل األمراء يَبٌصدكنو ، كرأل أسد الدين قبل قبض شاكر بليلة  
 . داره ، كناكلو سيفو كعمامتو ؛ فتأٌكلو أسد الدين بالقبض عليو ، كأخذ منصبو

مث إف شاكر ركب يومان يف أُّتو كجبللو ، فلما عاينو األمراء ىابوه ، كأحجموا عنو ، ككاف 
ح يومان عظيم الضباب ، ككاف خركج شاكر من باب القنطرة للسبلـ على صبلح الدين ، فتقٌدـ صبل

ك٤بٌا رأل . الدين فسٌلم عليو كدخل موكبو ، مث سايره ، مث مٌد يده إىل تبلبيبو ، كصاح عليو ، فرٌجلو 
ذلك عسكر شاكر هنبوا ما كاف مع رجالو ، كقتلوا منهم ٝباعة ، كٞبل ا٤بلك الناصر شاكران راجبلن إىل 

ا٢باؿ كرد على أسد الدين توقيع كيف . خيمة لطيفة ، كأراد قتلو ، فلم ٲبكنو دكف مشاكرة أسد الدين 
من العاضد على يد خادـ يأمره فيو بقتل شاكر ، ، فأنفذ التوقيع إىل صبلح الدين ، فقتلو يف ا٢باؿ، 
كأنفذ رأسو إىل القصر ، ك٤با بلغ الكامل بن شاكر قتل أبيو ىرب إىل القصر ، كخلع العاضد على 

 . (ّ)ضة رأس الكامل بن شاكر كرؤكس أكالده كإخوتوأسد الدين ، كقٌلده الوزارة ، كأنفذ إليو طبق ف
كبعد أف قاـ صبلح الدين بإزالة العوائق الٍب ٲبكن أف تقف أمامو ، قاـ بإعبلف ا٣بطبة العباسية، 

 :كقد مٌت ذلك على مراحل بعد استشارة أمرائو كعادتو
 .األتراؾ أمر قراقوش بتشديد السيطرة على القصر ٕبيث صار العاضد معتقبلن يف أيدم  -ُ

                                                

 َِِ/  ٖ –األعبلـ  (ُ)
 َُٓ -ا٢بركب الصليبية    (ِ)
 ُْْ/ ِ –، كفيات األعياف  ُُُ،  ّٔ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ّ)
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يف يـو ا١بمعة أيمر ا٣بطيب بالدعوة لئلماـ أيب ٧بمد ، فتخالو العامة العاضد ، كىو يريد أبا  -ِ
 .٧بمد ا٤بستضيء العباسي ، كقد عرؼ العاضد بذلك ، ككاف مريضان 

كيف ا١بمعة التالية خيطب للخليفة ا٤بستضيء ، كىو الذم قٌلد صبلح الدين ببلد الشاـ بعد  -ّ
كتويف العاضد بعدىا بثبلثة أياـ أك أربعة ، كبذلك اٌٙبدت مصر كالشاـ  كفاة نور الدين ،
 .(ُ) ٙبت قيادة كاحدة

الدقيقة ، كالٍب كاف يهدؼ من خبل٥با  كقاـ صبلح الدين رٞبو اهلل بعد ذلك ببعض التحركات
 ىػ توٌجو الواع  الدمشقي زين الدين إىل بغداد ،ْٔٓتقوية دكلتو ، كتثبيت أسسها ، ففي سنة 

إلطبلع ا٣بليفة ( ٗبوافقة نور الدين)حيث كاف مكٌلفان ٗبهٌمة خاصة غّب ر٠بية كٌلفو ُّا صبلح الدين 
ا٤بستنجد كالوزير ا١بديد على ما حصل يف مصر حقيقة ، كدكف ضجة تيثّب انتباه العاـ كا٣باص من 

نت عنده يلبسها يف الناس ، فاستيقبل يف ديواف ا٣ببلفة ، كخىلىع ا٣بليفة عليو أيىبة سوداء ، فكا
 .(ِ)األعياد

لك، 
ي
ك٤با ٚبو ؼ نور الدين من اٌتساع نفوذ صبلح الدين ، ساسو صبلح الدين ، كاعَبؼ لو با٤ب

كيف ىذه األثناء سٌّب جيوشو إىل اليمن فامتلكها ، مث تويف نور الدين ، فزالت الفجوة بْب صبلح 
 .(ّ)الدين كالزنكيْب

أبدل مقدرةن فائقةن على تصريف األمور ، فاستماؿ قلوب الناس  كعندما توىل رٞبو اهلل القيادة
، كاسَبضى األمراء الناقمْب عليو ، فاستتٌب األمر لو ببل منازع، كمل يبق للخليفة العبيدم العاضد إال 
االسم ، كالح لنور الدين صاحب الشاـ أف يقطع ا٣بطبة العبيدية ، كأف يقيم ا٣بطبة العباسية ٗبصر، 

صبلح الدين بذلك ، فنٌفذ ذلك ، ككاف العاضد مريضان مث مات دكف أف ييعلمو بذلك فأرسل إىل
(ْ) . 

كمع أنو ٛبٌكن رٞبو اهلل من القضاء عليهم إال أنو كاف دائم اليقظة كالتحر ز من حركاهتم 
ىل كمل يزؿ رٞبو اهلل يتوٌسم من جند مصر ، كمن أ: )كأخطارىم ، ٱبربنا بذلك ا٤بؤرخ أبو شامة فيقوؿ

القصر بعد ما أزاؿ من بدعتهم ، كنػىقىضى ًمٍن عيرا دكلتهم، أهنم أعداء كإف تعٌدت ُّم األياـ ، 
ككاف ال ٰبتقر منهم حقّبان ، كال يستبعد منهم شران كبّبان ، . كأضداد كإف كقعت عليهم كلمة اإلسبلـ 

                                                

 ُْٔ-ُْٓ –القائد كعصره  -صبلح الدين( ُ)
 ُُٓ-َُٓ –ا٤بصدر السابق  (ِ)
 ُّٓ -ا٢بركب الصليبية   ( ّ)
 ُِٔ -ا٤بصدر السابق  (ْ)
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سنة ٛبر  كال شهر يكر  من كعيونو ٤بقاصدىم موكولة ، كخطراتو يف التحر ز منهم مستعملة ، ال ٚبلو 
ككاف أكثر ما . مكر ٯبتمعوف عليو ، كفساد يتسٌرعوف إليو ، كحيلة ييربموهنا ، كمكيدة يتمموهنا

يتعٌللوف بو ، كيسَبٰبوف إليو ا٤بكاتبات ا٤بتواترة إىل الفرنج خذ٥بم اهلل ، كالٍب يوسٍّعوف ٥بم فيها سبل 
لفظائع ، كيد الفرنج ٕبمد اهلل قصّبة عن إجابتهم ، إال ا٤بطامع ، كٰبملوهنم فيها على العظائم كا

ككاف ملك الفرنج كلما سٌولت لو نفسو االستتار يف . أهنم ال يقطعوف حبل طمعهم على عادهتم 
كاتبو رسوالن إلينا ظاىران كإليهم باطنان ، عارضان علينا ( جرج)مراسلتهم ، كالتحي ل يف مفاكضتهم سٌّب 

 . (ُ)(و قط أنفسنا ، كعاقدان معهم القبيح الذم يشمل عليو يف كقتو علمناا١بميل الذم ما قبلت
كبعد اشتداد ساعد الدكلة األيوبية بقيادة صبلح الدين ، كاستقرار الشاـ كمصر أمنيان ، ٙبٌوؿ 

ككاف ىذا نتيجة ضعف القدرة –( أم الدفاع)تدرٯبيان من سياسة ا٤بهادنة ا٤بتجدٍّدة مع الصليبْب 
إىل سياسة ا٥بجـو يف العمق داخل ا٤بناطق الٍب كاف الصليبيوف  -السياسية كالعسكرية يف السابق

يسيطركف عليها ، كقد اٌتسمت سياستو ىذه با٤بركنة كالصرب كا٤بركنة ، كُّذا ٛبٌكن من ٙبقيق الوحدة 
 .(ِ)الضركرية الٍب أرادىا 

عسكريان جينده إعدادان كمن باب إعداد ا١بيش اإلسبلمي كاف صبلح الدين يهتٌم بإعداد 
ارب ساعات مث يسَبيح ، أك يذىب إىل  جٌيدان، فكاف يتعٌهدىم بالعناية ، كيسمح للمحارب أف ٰبي

كيف الشتاء كاف ييعطي العساكر إجازةن ، (ّ)ذكيو كما ىو ا٢باؿ يف أرقى ا١بيوش ا٢بديثة
 (ْ). 

 :ة أحداث عظيمة كقعت مع صبلح الدين دٌلت على ذكائو كحنكتوكٜبٌ 
من ذلك ما ركم أف السلطاف كاف رافضان رفضان قاطعان للصلح مع الصليبيْب ، كقد نقل ابن -     

مٌب صا٢بناىم مل تيؤمن غائلتهم ، فإٍل لو حدث يل حادث ا٤بوت ما تكاد ٘بتمع : )شداد عنو قولو
نج ، كا٤بصلحة أال نػىزىاؿ على ا١بهاد حٌب ٬برجهم من الساحل أك يأتينا ىذه العساكر ، كيقول الفر 

 .(5)(ا٤بوت

                                                

   ِٕٖ -ِٖٔ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية   (ُ)
 ُٖٔ -القائد كعصره  -صبلح الدين: انظر (ِ)
 َِّ -ا٢بركب الصليبية  (ّ)
 ٓٔ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب  (ْ)
   َِّ-َِِ –النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية   (ٓ)
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كتاب "كتتجٌلى سياسية صبلح الدين بوضوح يف ذلك ا٤بوقف الذم حكاه صاحب-     
، فقد ذكر أنو ٤با اتصل ٗبن يف حلب حصوؿ دمشق للملك الناصر، كميل الناس إليو ، " الركضتْب

خافوا كأشفقوا كأٝبعوا على مراسلتو ، فحٌملوا قطب الدين يناؿ بن حساف رسالة أرعدكا فيها كأبرقوا، 
ىذه السيوؼ الٍب مٌلكتك مصر بأيدينا، كالرماح الٍب حويت ُّا قصور ا٤بصريْب على : )وا لوكقال

أكتافنا ، كالرجاؿ الٍب رٌدت عنك تلك العساكر ىي ترٌدؾ ، كعٌما تصديت لو تصٌدؾ ؛ كأنت قد 
(. تعٌديت طورؾ ، ك٘باكزت حٌدؾ ، كأنت أحد غلماف نور الدين ، ك٩بن ٯبب عليو حفظو يف كلده

لما بلغ السلطاف كركد ابن حساف عليو رسوالن تلٌقاه ٗبوكبو كبنفسو ، كبالغ يف إكرامو ، كاإلحساف ف
إليو ، مث أحضره بعد ثالثة لسماع الرسالة منو ، فلما فاه ابن حساف بتلك الشقاشق الباطلة ، كقعقع 

ال رٌد عليو خفضان كال رفعان ، بتلك التمويهات العاطلة ، مل ييعره السلطاف رٞبو اهلل طرفان كال ٠بعان ، ك 
بل ضرب عنو صفحان كتغاضيان ، كترؾ جوابو إحسانان ك٘بافيان ، كجرل يف ميداف أرٰبٌيتو ، كاسًٌب يف 

يا ىذا اعلم أنِب كصلت إىل الشاـ ١بمع  : )سنن مركءتو ، كخاطبو بكبلـ لطيف رقيق ، كقاؿ لو
كسٌد الثغور ، كتربية كلد نور الدين ، ككفٍّ كلمة اإلسبلـ ، كهتذيب األمور ، كحياطة ا١بمهور ، 

 .(ُ)(عادية ا٤بعتدين

كمن ا٢بوادث الداٌلة على حكمتو ، كحنكتو العسكرية ما ركم أنو أرسل كتاب تعزية حاران إىل -     
ملك بيت ا٤بقدس الصلييب يتأٌسف فيو على فقد كالد ا٤بلك الراحل ، كيدعو ا٤بلك ا١بديد إىل احَباـ 

 . هما من مواثيقما كاف بين
كقد أخذ الناقدكف ذلك على صبلح الدين ، كلكن ىذه حنكة سياسية ٙبسب لصبلح 
الدين ، كال ٙبسب عليو ؛ ألنو أٌدرل بظركفو ا٢بربية ، فهو يعرؼ أف ا٤بعركة إذا سىبىقت ميعادىا 

سوٍّؿ لو نفسو ا٤بناسب قد تكوف نتيجتها كخيمة بالنسبة لو ، كيف ا٤بلك ا١بديد شباب مندفع ، كقد تي 
أف ينقض ا٥بدنة ، فيضطر البطل إىل النزاؿ دكف استعداد كاؼو ، فمن ا٢بكمة كٌل ا٢بكمة أف يكتب 

لقد كانت . إليو معزٍّيان ، كأف ييذكٍّره ٗبعاىدتو مع كالده ، كأف ييعلن ٛبس كو الشريف ٗبا كاف من تعاىد 
، كإذا تركت لصبلح الدين أف يفرغ إىل رسالة التعزية ىذه مصدرى ىدكء نفسي للمتعاىدىين معان 

 . (ِ)إعداد خٌطة منتظرة ؛ فقد أكسبتو كقتان طيبان كاف يف حاجة إليو

                                                

 ّْٔ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية  (ُ)
 ُِٔ - ُِٓ –صبلح الدين األيويب قاىر العدكاف الصلييب : انظر  (ِ)
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كبعد ، فهذا غيض من فيض عن أخذ ىذا السلطاف بأسباب القوة كحنكتة كدىائو ، ٩با كاف 
 .يوبية لو أكرب األثر يف تقٌدـ الدعوة يف عهده ، كعىٍهًد مىٍن تًبعو من ملوؾ الدكلة األ

 
 الشورى: المطلب الثامن

 
الشورل مبدأ عظيم من مبادئ اإلسبلـ ، حث اهلل سبحانو كتعاىل عباده عليو يف عدد من 

 .اآليات القرآنية ، كأكَّدىٍتو شواىد من السنة النبوية

كيدؿ على مكانة الشورل يف اإلسبلـ تسمية اهلل سبحانو كتعاىل لسورة كاملة يف القرآف 
نبيهان ألٮبيتها ، كعظيم مكانتها ، كما أف اهلل تعاىل ذكر من أكصاؼ ا٤بؤمنْب بالشورل ؛ ت

: )ا٤بستجيبْب ألمر اهلل تعاىل تشاكرىم فيما بينهم يف أمورىم، فقاؿ جٌل كعزٌ      

                         ) (ُ) . 

كما أمر اهلل سبحانو كتعاىل نبٌيو صلى اهلل عليو كسلم ٗبشاكرة أصحابو ، مع عدـ حاجتو 
آلرائهم ، ألف اهلل تكٌفل بإرشاده كتوجيهو ، كلكٌن ا٥بدؼ من ذلك إرشاد األمة اإلسبلمية إىل أٮبية 

: )الشورل ، كأثرىا العظيم ، قاؿ تعاىل                    

                           

                  )(ِ) . 

كاستجاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ألمر اهلل ، كتيؤٌكد ذلك السنة العملية ، فقد كاف 
عليو الصبلة كالسبلـ أكثر الناس مشورة ألصحابو يف أحوالو كٌلها، يف السلم كا٢برب ، يف ا٢بياة 

                                                

 سورة الشورل  -ّٖآية ( ُ)
 سورة آؿ عمراف - ُٗٓجزء من آية ( ِ)
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أشّبكا ): مرا٣باصة كالعامة ، ككانت عبارتو عليو الصبلة كالسبلـ إذا أراد استشارة أصحابو يف أم أ
 .، طالبان من أصحابو مشورهتم  (ُ)(علي

على استشارة أصحابو ما  صلى اهلل عليو كسلمكمن أبرز األمثلة على حرص رسوؿ اهلل 
. سيٍفيىافى  أىيب  إقٍػبىاؿي  بػىلىغىوي  ًحْبى  ، شىاكىرى  الٌلوً  رىسيوؿى  أىفَّ  ، أىنىسو  عىنٍ حدث قبل غزكة بدر ، فقد ركم 

ـى  عىٍنوي، فىأىٍعرىضى  عيمىري  تىكىلَّمى  مثيَّ  عىٍنوي ، فىأىٍعرىضى  بىٍكرو  أىبيو فػىتىكىلَّمى : قىاؿى   إيَّانىا: فػىقىاؿى  عيبىادىةى  ٍبني  سىٍعدي  فػىقىا
يضىهىا أىفٍ  أىمىٍرتػىنىا لىوٍ  بًيىًدهً  نػىٍفًسي كىالًَّذم! الٌلوً  رىسيوؿى  يىا تيرًيدي   نىٍضًربى  أىفٍ  أىمىٍرتػىنىا كىلىوٍ  ألىخىٍضنىاىىا ، اٍلبىٍحرى  ٬بًي

 .(ِ)(لىفىعىٍلنىا اٍلًغمىادً  بػىٍرؾً  إىلى  أىٍكبىادىىىا

 ، ٤با ككاف صلى اهلل عليو كسلم يستشّب النساء أيضان فقد ركم أنو بعد أف مٌت صلح ا٢بديبية
 قاؿ. اٍحًلقوا مثَّ  فا٫بريكا قوموا: ألصحابوً  قاؿ الكتاب قضيةً  من كسٌلم عليو اهلل صلى اهللً  رسوؿي  فػىرىغى 

ـى  ما فوىاهللً : الراكم  على دىخلى  أحده  منهم يػىقيمٍ  مل فلٌما مىرٌاتو ، ثبلثى  ذلكى  قاؿ حٌب رجيله، منهم قا
ب   اهللً  نيبَّ  يا: سىلمةى  أيـ   فقالت الناًس، منى  لقيى  ما ٥با ، فذىكرى  سىلمةى  أيٍـّ   ال مثَّ  اخريٍج ، ؟ ذلك أٙبًي

 منهم أحدان  ييكلٍّمٍ  فلم فخرىجى . فيىٍحًلقىكى  حالًقىكى  كتىٍدعو بيٍدنىك ، تػىٍنحىرى  حٌب كلمةن  منهم أحدان  تيكلٍّمٍ 
ًلقي  بعضيهم كجىعلى  فػىنىحركا ، قاموا ذلكى  رأىكا فلما. فحلىقىو حالًقىوي  كدىعا بيٍدنىوي ، ٫برى : ذلك فعل حٌب  ٰبى

 .(ّ) (غىٌمان  بعضان  يىقتيلي  بعضيهم كادى  حٌب بعضان ،

األيوبية بالتشاكر فيما بينهم ، ككاف ٛبسكهم ُّذا ا٤ببدأ العظيم من كلقد اعتُب دعاة الدكلة 
، ككاف أكثر  عوامل ٪باحهم يف الدعوة إىل اهلل ، كيؤٌكد ىذا األمر شواىد عديدة من تارٱبهم

قبل  -ملوكهم ٛبس كان ُّذا ا٤ببدأ العظيم مؤسس الدكلة صبلح الدين األيويب ، فقد كاف رٞبو اهلل 
ال ٱبرج عن أمر نور الدين ، كيعمل لو عمل القوم األمْب ، كيرجع يف  -األيوبيةتأسيس الدكلة 

                                                

 ُٕٗٔ، برقم  ٔٗ/ُٕ،  اٍلقىاًذؼً  تػىٍوبىةً  كىقػىبيوؿً  اإٍلًٍفكً  حديث يف بىاب،  التوبة :كتابركاه مسلم يف   (ُ)
 ْٕٔٓ، برقم  ٗٗ/ ُِ،  غزكة بدر بىابا١بهاد كالسّب ، : كتابركاه مسلم يف   (ِ)
 ُِٖٓ ، برقم ِٕٗ/ِالشركط يف ا١بهاد كا٤بصا٢بة مع أىل ا٢برب: الشركط ، باب: كتابركاه البخارم يف   (ّ)
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، كبعد أف أٌسس الدكلة األيوبية عيرؼ عنو أنو كاف كثّب الشورل (ُ)ٝبيع مصا٢بو إىل رأيو ا٤بتْب
 .، كلقد اقتدل بو إخوانو كأبناؤه من بعده(ِ)ألصحابو

 :دأ الشورل من خبلؿ النقاط التاليةكسأٙبدث عن اىتماـ دعاة الدكلة األيوبية ٗبب
 أبرز ا٤بستشارين يف الدكلة األيوبية -ُ

 ٦بالس الشورل يف ا٢برب -ِ

 
 أبرز المستشارين في الدولة األيوبية: أوالً 

عيرؼ عدد من الدعاة يف عهد الدكلة األيوبية با٢بكمة كا٢بنكة كالفقو كسداد الرأم ، ٩با 
 .كيلجؤكف إليهم فيما يعرض عليهم من قضايا كمشكبلتجعل ا٢بٌكاـ كالناس يأخذكف رأيهم ، 

 :كمن ىؤالء الدعاة 
 

 :الملك العادل -ٔ

كاف أمراء الدكلة األيوبية ٰبَبموف ا٤بلك العادؿ ، فقد ركم أف صبلح الدين كاف ييعظٍّمو ، 
 كيعمل برأيو يف ٝبيع أموره ، كيتيٌمن ٗبشورتو ، كال ييعلم بأف العادؿ أشار على السلطاف بأمر
ع رأيو ، كإف مل يكن حاضران   فخالفو، ككاف األمراء إذا اجتمعوا للمشورة ككاف ا٤بلك العادؿ حاضران ٠بي

 .(ّ)كيتب لو كأخذ برأيو
كىذا يف داللة كاضحة على حيسن رأم العادؿ كحنكتو ، كما يدٌؿ على اىتماـ األمراء بالشورل، 

 .كٛبٌسكهم ُّذا ا٤ببدأ العظيم
 
 
 

 

                                                

 َِٓ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ُ)
 َٓ/  ُِ –الكامل يف التاريخ ( ِ)
  ُِٗ - ُُٗ/  ّ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ّ)
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 :القاضي الفاضل -ٕ

كاف السلطاف صبلح الدين شديد الوثوؽ ٗبكاف القاضي الفاضل ، دائم االعتماد ، كاالستناد 
إىل إحسانو ، فإف استقدمو خاؼ على مىن كراءه من ا٤بهاـ ، كإف تركو ناؿ كحشة التفٌرد بالقضايا 

كاألحكاـ ، ككاف ييكاتبو دائمان بشرح األحواؿ رغبة يف استشارتو
(ُ). 

ما يعـز على ا٣بركج للغزاة يبدأ بزيارة القاضي الفاضل ، ليستضيء برأيو فيما ككاف رٞبو اهلل عند
، كلقد صرٌح رٞبو اهلل بسداد رأم القاضي الفاضل (ِ)يريد أف يفعلو ، ككاف ال يأيت أمران إال من بابو

ؤسسهم كقد اقتدل ملوؾ الدكلة األيوبية ٗب. (ّ)(مل أفتح الببلد بسيفي كإ٭با برأم الفاضل: )فقاؿ عنو
 .فكانوا ييقٌدركف القاضي الفاضل كيعملوف برأيو

 
 :زين الدين بن نجا -ٖ

خٌص صبلح الدين نفسو بزين الدين علي بن ابراىيم بن ٪با الواع  األنصارم الدمشقي ، 
كجعلو من مستشاريو ، ككاف يعمل برأيو ؛ لسداد رأيو ، كسعة حيلتو ، ككاف يسميو عمرك بن 

ككاف السلطاف يستشّبه ، كيركقو تدبّبه، : )طبيعة العبلقة بْب االثنْب فيقوؿالعاص، كيصٌور أبو شامة 
، ككذلك كاف كثّب من أرباب الدكلة ، كأىل السنة يف (ْ)(كٲبيل إليو ، لقدَل معرفتو ، ككرَل سجٌيتو

مصر ، فقد كانوا ال ٱبرجوف عٌما يراه ٥بم ابن ٪با ، كقد ركم أف ا٤بلك العزيز عثماف بن صبلح 
 .(ٓ)(إذا رأيت مصلحة يف شيء فاكتبو إيل ُّا ، ما أعمل إال برأيك: )ين قاؿ لوالد
 

 :القاضي ابن شداد -ٗ

، كماذاؾ إال لعظم (ٔ)كاف أفراد البيت األيويب يعودكف دائمان إىل القاضي ابن شداد كيستشّبكنو
لدين تبٌْب قدره ، كسداد رأيو كحنكتو يف حٌل ا٤بشكبلت ، كٜبة حادثة كقعت بينو كبْب صبلح ا

                                                

  ِّٖ/  ْ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية (ُ)
  ِٓٓ/  ِ –   أيوبيف أخبار بِب مفرج الكركب( ِ)
  ُٕٓ/  ٔ –النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة  ( ّ)
 ٖٓ/  ِ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ْ)
  ّْٖ – ّْٕ/  ُ-عبد الرٞبن بن رجب -ا٢بنابلة طبقاتذيل ( ٓ)
 ٓ - النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية ( ٔ)
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ذلك، كتؤٌكد على ثقة صبلح الدين برأيو ، كذلك ٗبسارعتو بتطبيق ما أشار بو عليو ، فقد ركم أف 
قد كقع يل كاقع كأظٌنو : صبلح الدين عرض لو ما يهٌمو ، فاستشار القاضي ابن شداد ، فقاؿ لو

، كاالعتماد يف كشف الغٌمة  مفيدان إف شاء اهلل ، كما ىو إال اإلخبلد إىل اهلل تعاىل ، كاإلنابة إليو
اليـو ا١بمعة يغتسل ا٤بوىل عند الركاح ، كيصٌلي على : ككيف نصنع؟ فقاؿ ابن شداد: عليو ، فقاؿ

العادة باألقصى، موضع مسرل النيب صلى اهلل عليو كسلم ، كييقٌدـ ا٤بوىل التصٌدؽ بشيء خفية على 
كيدعو اهلل يف سجوده ، فقد كرد فيو حديث  يد مىن يثق بو ، كيصلي ركعتْب بْب األذاف كاإلقامة ،

إ٥بي قد انقطعت أسبايب األرضية يف نصرة دينك ، كمل يبق يل إال : )صحيح ، كتقوؿ يف باطنك
، فإف اهلل ( اإلخبلد إليك ، كاالعتصاـ ٕببلك ، كاالعتماد على فضلك ، أنت حسيب كنًعم الوكيل

كلو ، كصٌلى ابن شٌداد إىل جانبو على العادة، أكـر من أف ٱبٌيب قصدؾ ، ففعل صبلح الدين ذلك  
كصلى ركعتْب بْب األذاف كاإلقامة ، كرآه ساجدان ، كدموعو تتقاطىري على شبيبتو ، مث على سجادتو ، 

 .(ُ)حٌب جاء الفرج
 
 مجالس الشورى في الحرب: ثانياً 

ابتداء أم حرص الدعاة اَّاىدكف يف ىذا العصر على عقد ٦بلس للشورل قبل اإلقداـ على 
خطوة يف معركة من ا٤بعارؾ ، فقد كاف القائد ييبادر باستشارة جنده، كاالستنارة برأيهم ، كما أف 

  .ا١بند كانوا يسارعوف بإبداء رأيهم ككجهة نظرىم فيما يعود على ا١بيش اإلسبلمي با٣بّب كالفبلح

ا يعطي القادة كا١بند كتؤكد الشواىد التارٱبية ٥بذا العصر على ذلك االىتماـ بالشورل ، ٩ب
درسان يف ا٢بث على األخذ ُّذا ا٤ببدأ العظيم ، كالتطبيق العملي لو يف كل جوانب ا٢بياة ، كال سيما 

 .الشؤكف العسكرية
 

 :     ومن أبرز الشواىد التاريخية على الشورى في الحرب في العهد األيوبي التالي
د القدس أحضر األمراء ليلة عنده ، ٤با بلغ السلطاف صبلح الدين عـز الفرنج على قص-ُ

فلما اجتمعوا أمر القاضي ابن شداد أف يكٌلمهم ليحٌثهم على ا١بهاد ، فذكر ما يٌسر اهلل من ذلك، 
إف النيب صلى اهلل عليو كسلم ٤با اشتٌد بو األمر بايعو الصحابة على ا٤بوت يف لقاء : )ككاف ٩بٌا قالو

                                                

 ُِ - النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية (ُ)
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٤بصلحة االجتماع عند الصخرة ، كالٌتحالف على ا٤بوت ، فلعٌل العدك ، ك٫بن أىكىل مىن تأٌسى بو ، كا
 .(ُ)، فاستحسن ا١بماعة ذلك ، ككافقوا عليو( بربكة ىذه النٌية يندفع ىذا العدكٌ 

ا٢بمد هلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل ، : )فقاؿ صبلح الدين بعد أف سكت زمانان 
لموف أف دماء ا٤بسلمْب كأموا٥بم كذراريهم معٌلقة يف إعلموا أنكم جند اإلسبلـ كمىنػىعىتيو ، كأنتم تع

ذ٩بكم ، كأف ىذا العدك ليس لو من ا٤بسلمْب مىن يلقاه إال أنتم ، فإف لىويٍػتيم أىًعنَّتكم طول الببلد  
كطٌي السجٌل للكتاب ، ككاف ذلك يف ذمتكم ، فإنكم أنتم الذين تصٌديتم ٥بذا كلو ، كأكلتم ماؿ 

، فانتيًدب ١بوابو سيف الدين ( موف يف سائر الببلد متعٌلقوف بكم ، كالسبلـبيت ا٤بسلمْب ، فا٤بسل
يا موالنا ٫بن ٩باليكك كعبيدؾ ، كأنت الذم أنعمت علينا ، ككرٌبتنا ، كعٌظمتنا ، : )ا٤بشطوب كقاؿ

إىل كأعطيتنا ، كأغنيتنا ، كليس لنا إال رقابنا ، كىي بْب يديك ، كاهلل ما يرجع أحده مٌنا عن نيصرتك 
 . (ِ)، فقاؿ ا١بماعة مثل ما قاؿ ، كانبسطت نفس السلطاف بذلك اَّلس ، كطاب قلبو( أف ٲبوت

طلب الصليبيوف من ا٤بسلمْب عقد صلح بينهم كبْب ا٤بسلمْب ، بشرط أف تعود ٥بم -ِ
القدس كسوريا ، مع شركط أخرل ذكركىا ، فعقد ا٤بسلموف ٦بلسان للتشاكر، كإبداء رأيهم يف ىذه 

القدس لنا كما ىو لكم ، كىو عندنا : )كط ، كبعد مداكالت مٌت االتفاؽ على ا١بواب التايلالشر 
كال نقدر على ، ، فبل يتصور أف ننزؿ عنو  ك٦بتمع ا٤ببلئكة، ، فإنو مسرل نبينا ٩با ىو عندكمأعظم 

عليها  طارئان ، كاستيبلؤكم كاف  التلف  بذلك بْب ا٤بسلمْب، كأما الببلد فهي أيضا لنا يف األصل
، كما أقدركم اهلل على عمارة حجر منها ما داـ  ن كاف ُّا من ا٤بسلمْب يف ذلك الوقتلضعف مى 

، كأما الصليب فهبلكو عندنا  كننتفع بوو ، ، كما يف أيدينا ٫بن منها نأكل ٕبمد اهلل مغل ا٢برب قائمان 
 .(ّ)(بلـ ىي أكىف منها، كال ٯبوز أف نفرط فيها إال ٤بصلحة راجعة إىل اإلس قربة عظيمة
٤بٌا انتهى ا٤بسلموف من فتح بيت ا٤بقدس قرركا أف يتوٌجهوا إىل صور ليفتحوىا ، فرحلوا -ّ
ىػ ، فوجدكىا مدينة حصينة قد بالغ الصليبيوف يف ٙبصينها ، كحفركا حو٥با خندقان،  ّٖٓإليها سنة 

ؿ حصارىم عليها، كأصاب الضجر كشحنوىا باألسلحة كالعيدد كا٤بقاتلة ، فحاصرىا ا٤بسلموف ، كطا
كا٤بلل الكثّبين من أمراء ا٤بسلمْب ، فأشاركا على قائدىم صبلح الدين بالرحيل حٌب ال تفُب الرجاؿ، 

                                                

 َّٔ/  ْ –كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ( ُ)
 َّٕ/  ْ –ا٤بصدر السابق  (ِ)
  ُْٗ –النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  ( ّ)
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كتقٌل األمواؿ ، كال سيما بعد أف اشتٌد الربد عليهم ، كعندئذ استشار صبلح الدين الفقهاء كالعلماء 
ارم ، فأشاركا عليو با٤بصابرة كاالجتهاد كالثبات إىل الذين كانوا معو ، كيف مقٌدمتهم عيسى ا٥بك

الفتح ، لئبل يضيع ما تقٌدـ من األعماؿ كإنفاؽ األمواؿ ، كقد أخذ صبلح الدين برأم العلماء 
كالفقهاء ، كطلب من جنده الصرب كالثبات كعدـ تعٌجل األمور حٌب تتٌم ا٤بهٌمة بنجاح ، فوافقوه 

لصوا النية لو ، كمل يىٍصديقوا القتاؿ ، كلذلك اضطر ا٤بسلموف للرحيل عن صور ، كتوجهوا  دكف أف ٱبي
 .(ُ)إىل عكا ، تاركْب أمر حصار ىذه ا٤بدينة لوقت الحق

حضره كقد ،  لعقد ٦بلس الشورلعكا  دعا السلطاف صبلح الدين بعد انتهاء معركة-ْ
، كذلك للبحث يف  الكاتب، كأمثاؿ القاضي ابن شداد كالعماد األصفهاٍل  أرباب ا٤بشورة كاألمراء

سم اهلل الرٞبن الرحيم ، ا٢بمد هلل ب: )ا، قاؿ فيه ، كقاـ صبلح الدين بإلقاء خطبة عليهم أمر عكا
كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل ، اعلموا أف ىذا عدك اهلل كعدكنا ، قد نزؿ يف بلدنا ، كقد كطئ 

، تعاىل ، كقد بقي يف ىذا ا١بمع اليسّب  أرض اإلسبلـ ، كقد الحت لوائح النصر عليو إف شاء اهلل
كأنتم تعلموف أف ىذه عساكرنا ليس كراءنا  ، ، كاهلل قد أكجب علينا ذلك كال بد من االىتماـ بقلعو

،  ، كىذا العدك إف بقي كطاؿ أمره إىل أف يفتح البحر كىو كاصل ، ٪بدة ننتظرىا سول ا٤بلك العادؿ
 .(ِ)(ك، فلينجزف كل منكم ما عنده يف ذل دم مناجزهتم، كالرأم كل الرأم عن جاءه مدد عظيم

د الفريق األكؿ فقد أيٌ  ، كثّبة انقسم أعضاء اَّلس إىل فريقْب كبعد مشاكرات كمناقشات
كاف رأم الفريق الثاٍل ، بينما   القتاؿ قبل أف ٯبمع العدك مشلو كيسعفو البحر باإلمداد يف ستمراراال

كاضطر صبلح الدين أف ينزؿ عند تقٌوكا على القتاؿ فيما بعد ، حٌب يا٣بركبة االستجماـ كالراحة يف 
كىناؾ أصيب الفقيو عيسى ا٥بكارم ٗبرض أدل إىل ، كانتقل العسكر إىل ا٣بركبة  ا٤بعارضْب ، رأم
كقد جاء  ، مستعدان كعادتو لتلبية نداء ا١بهاد يف سبيل اهلل، كىو يف ركاب صبلح الدين ، كفاتو 

،  كأحكموا حصارىم حوؿ عكا، رحيل السلطاف كعساكره عن عكا فرصة كبّبة للصليبيْب انتهزكىا 
، كقد نتج عن ىذا األيوبيْب ، كاٚبذكا كل االحتياطات البلزمة ٢بماية أنفسهم من  نوا أنفسهمكحصٌ 

 .(ّ)ضياع عكا يف النهاية بعد حصار داـ عامْب كاملْب

                                                

 ُّْ - ُُْ/  ّ -كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية : انظر( ُ)
 ِِّ -الفتح القٌسي يف الفتح القدسي ( ِ)
  ّٓٓ –ا٤بصدر السابق  (ّ)
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عند رأم ا٤بعارضْب اقتداء برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عندما  كلقد كاف نزكؿ السلطاف
شاكر جنده من شباب الصحابة قبل غزكة أحد ، فلما أشاركا عليو برأيهم عمل بو ، مع عدـ اقتناعو 

 .(ُ)بذلك الرأم
قبل فتح بيت ا٤بقدس قرر كبار قادة الصليبيْب مفاكضة ا٤بسلمْب لتسليم ا٤بدينة مقابل -ٓ
بشركط مناسبة ، كخرج كفد من الكرباء كالوجهاء للتفاكض مع ا٤بسلمْب ، لكن قائد  عهد أماف

ال آخذ القدس إال كما أخذكه من ا٤بسلمْب منذ : )ا٤بسلمْب صبلح الدين رفض العرض بشدة كقاؿ
، كعاد الوفد دكف ا٢بصوؿ على األماف ، ( إحدل كتسعْب سنة ىجرية ، فإهنم استباحوا القتل

، كترٌددت الرس ل بْب ا١بانبْب يف ا٤بفاكضات مدة ٟبسة أياـ ، أصٌر ا٤بسلموف فيها على رأيهم ا٢باـز
مث إف قائد الصليبيْب ىٌدد ا٤بسلمْب بتخريب الدكر كقبة الصخرة ، كقتل األسرل ا٤بوجودين بالقدس ، 

م ا٤بدينة كإتبلؼ األمواؿ الٍب عندىم ، عندىا عقد ا٤بسلموف ٦بلسان للشورل ، انتهى إىل قبوؿ تسلي
 .(ِ)باألماف حسب الشركط الٍب سيحٌددىا ا١بانب اإلسبلمي

ىػ ٤بٌا كاف ا٤بسلموف ٧باصرين لقلعة شقيف أرنوف ، قرر الصليبيوف يف صور ٖٓٓيف سنة -ٔ
اذ قرار فيما ٯبب أف يفعلوه إزاء اقَباب  فرض ا٢بصار عليها ، فقٌرر ا٤بسلموف عقد ٦بلس شورل الٚبٍّ

ككاف ىذا اَّلس ينعقد كٌلما دعت ا٢باجة إليو ، كيتكٌوف من صبلح الدين  ىذا ا٣بطر الصلييب ،
كإخوانو كأكالده كاألتباع ، ككزيره القاضي الفاضل ، كالعماد األصفهاٍل ، كُّاء الدين بن شداد ، 
كلقد كاف رأم قائدىم صبلح الدين اإلسراع ٗبهاٝبة الصليبيْب قبل كصو٥بم إىل عٌكا ، بينما كاف 

لس الشورل تٍرؾ الصليبيْب حٌب يصلوا إىل عكا ، عندئذ يزحف ا١بيش اإلسبلمي عليهم رأم ٦ب
فيحاصركهنم ، فاضطر صبلح الدين للنزكؿ عند رأم اَّلس ، كيذكر العماد األصفهاٍل يف ىذا 

 .(ّ) (كتبٌْب لنا بالعاقبة أٌف الرأم السلطاٍل كاف أصوب ، فإف نزا٥بم بعد نزك٥بم كاف أصعب: )الصدد
، كحاصىرىهٍتا ٝبيع ا١بيوش الصليبية ،  ىػٖٓٓىاجم الصليبيوف من صور مدينة عكا ٤با  -ٕ  

، بعد صراع دموم حاد ، كمصابرة عظيمة من ا٤بسلمْب ، ىػ ٕٖٓسنة سقطت بأيدم الفرنج يف 
بعقد صلح الرملة بْب ريتشارد ٢برب كناؿ كل طرؼ من اآلخر، كانتهت ا، الصراع  طرفافكتداكؿ ال

                                                

قاؿ الشيخ مهدم رزؽ اهلل يف حكمو على  ُّٖ –، السّبة النبوية يف ضوء ا٤بصادر األصلية  ّٔ/  ْ-ّ –السّبة النبوية (  ُ)
 ".ركاه الطربم بإسناد حسن ، كصححو ا٢باكم ، كصححو األلباٍل ٗبجموع طرقو: "ىذا ا٢بديث

 َّّ - ِّٖ –القائد كعصره  -صبلح الدين( ِ)
  ِٖٗ – ِٕٗ –الفتح القٌسي يف الفتح القدسي ( ّ)
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ىا عقد كعند،  يكن صبلح الدين ٲبيل إىل عقد الصلح ، كمل ىػٖٖٓسنة يف  ْباأليوبيك قلب األسد 
كتب قد  ك  ،(ُ)عدـ قبوؿ ا٥بدنة صبلح الدين كاف رأم، كقد   ا٤بسلموف ٦بلسان للتشاكر يف أمر ا٥بدنة

، كقد  مرجوة ، كيف ترقب نصرة ٫بن ٕبمد اهلل يف قوة: )العماد األصفهاٍل بأسلوبو رأم صبلح الدين
، رأيي  كما لنا شغل كال مغزل إال الغزك، ، كالفطاـ عن ا٤بألوؼ صعب ، كألفنا بو ا٤براد ألفنا ا١بهاد

اهلل من األمر  ، كيل بتأييد ، كأقدـ بتقدَل ا١بهاد اعتزازم كإليو اعتزائي أف أخٌلف رأم ا٥بدنة كرائي
 .(ِ)(أجزمو كأحزمو

جرت معركة قوية بْب األيوبيْب كالصليبيْب أيًسر فيها عدد كبّب من قوات ا٤بملكة الصليبية، -ٖ       
فعقد ا٤بسلموف بعد ىذا النصر ٦بلس مشورة بقيادة صبلح الدين ، كقد ضٌم كبار أمراء جنده كأىل 

اف الذم أنشأه حاشيتو ، كتبادلوا فيها اآلراء حوؿ ٨بتلف ا١بوانب ا٤بتعلٍّقة ٕبصن بيت األحز 
كاستقٌر الرأم يف هناية . الصليبيوف ، ككاف سببان لكثّب من ا٤بعارؾ كالقحط كالغبلء يف ببلد الشاـ 

النقاش على إبقاء قطعة من ا١بيش بقيادة عز الدين فرخشاه يف بانياس للحراسة ، كعودة صبلح 
ٛبكٍّنو من ٙبقيق ا٥بدؼ  الدين كاألمراء كا١بند إىل دمشق ؛ لبلستعداد كالتجهيز ٢بملة كاملة

 .(ّ) األساسي، كىو االستيبلء على حصن بيت األحزاف

كُّذا يتبٌْب لنا أٮبية الشورل يف اإلسبلـ ، كالفوائد العظيمة الٍب ٯبنيها الداعية عند استشارتو 
 .ألصحابو 

 
 :علو ىمة الداعية:المطلب التاسع

 
ل البدء با٢بديث عن ذلك سأتطرؽ إىل من أبرز عوامل ٪باح الدعوة علٌو ٮبة الداعية ، كقب

 .معُب ا٥بمة يف اللغة كاالصطبلح 
ٌان كمىهىمَّةن كأىٮبىَّو فاٍىتىمَّ  :ا٥بمة لغة اـً يل. كاٍىتىمَّ بو، ٮبىَّو األىمري ٮبى  (.مبنيا على الكسر) كال ٮبى

يًهمَّاتي من األيمور،  كاحدةي ا٥ًبمىمً  :كا٥ًبمَّةي 
يٍحرًقةي دالش: كا٤ب

 . ائدي ا٤ب
                                                

 ُٖٖ - ُْٖ –تاريخ األيوبيْب يف مصر كببلد الشاـ كإقليم ا١بزيرة : انظر( ُ)
 َّٔ -الفتح القسي يف الفتح القدسي ( ِ)
 ِِْ -القائد كعصره  -صبلح الدين (ّ)
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ٌان   .(ُ) كأىرادىه كعزىـ عليو، نواه : كىىمَّ بالشيءى يهم  ٮبى
فهي توج و القلب كقىٍصده ٔبميع قيواه إىل جانب ا٢بٌق؛ ٢بصوؿ : أما ا٥بٌمة يف االصطبلح

 .(ِ) الكماؿ لو أك لغّبه
 علو ا٥بمة أال تقف النفس دكف اهلل ، كال تتعٌوض: "كقد كصف ابن القٌيم ا٥بمة العالية فقاؿ

عنو بشيء سواه ، كال ترضى بغّبه بدالن منو ، كال تبيع حٌظها من اهلل كقربو كاألنس بو كالفرح كالسركر 
كاالبتهاج بو بشيء من ا٢بظوظ ا٣بسيسة الفانية ، فا٥بمة العالية على ا٥بمم كالطائر العايل على 

٥بمة كلما علت بعدت الطيور ال يرضى ٗبساقطهم ، كال تصل إليو اآلفات الٍب تصل إليهم ، فإف ا
 .(ّ) "عن كصوؿ اآلفات إليها ، ككلما نزلت قصدهتا اآلفات من كل مكاف

إف اٌتصاؼ الداعية بعلو ا٥بمة من أبرز العوامل ا٤بؤٌدية إىل ٪باح دعوتو ، كٞبايتها من ا٣بذالف 
ٌطت فهو يرضى فذك ا٥بمة العالية ال يرضى من األشياء إال أعبلىا ، أما مىن دنت ٮبٌتو كا٫ب. كالزلل 

كمن أعظم ما يهتم بو الداعية ىداية الناس ، فيبذؿ جهده . بأف يكوف يف الصٌف ا٤بتقاعس ا٤بتأخر
 . يف نصحهم كتوجيههم 

كلو تأٌملنا سّبة عظماء رجاالت اإلسبلـ من الرعيل األكؿ كمىن بعدىم لرأينا أٌف أىم سبب 
فقد كقفوا حياهتم ٢براسة ا٤بٌلة ، كخدمة األمة، ىو علو ٮبتهم ،  -بعد توفيق اهلل ٥بم–لنجاح دعوهتم 

كلو مل يتحٌلوا بعلو ا٥بمة ٤با انتشرت ىذه الدعوة يف أقاصي ا٤بعمورة ، ك٤با جعل اهلل ٥بم لساف صدؽ 
 . يف اآلخرين 

ككاف أسوة أكلئك ا٥بمامْب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، الذم ٞبل ىٌم ىذه الدعوة 
 .ه يف ىداية البشرية إىل الدين ا٢بق القوَل على عاتقيو ، كبذؿ جهد

كُّذا يتضح لنا جليان أف لعلو ا٥بمة يف الدعوة إىل اهلل شأنان عظيمان ، كىي صفة الزمة لكلٍّ  
 . داعية يريد أف تيكٌلل دعوتو بالنجاح 

 كلو سربنا أغوار التاريخ كأحواؿ الدعاة على مٌر الزماف كالعصور لوجدنا أف القاسم ا٤بشَبؾ
 . بينهم ٝبيعان ىو علٌو ٮبتهم يف دعوة ا٣بلق إىل طريق ا٢بق كىدايتهم إىل الصبلح كالفبلح

                                                

 ُٗٔ/  ُِ –مادة ٮبم  –لساف العرب ( ُ)
 َِّ -التعريفات ( ِ)
 ُُٕ/  ّ  -ابن قيم ا١بوزية–مدارج السالكْب ( ّ)
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كيف الدكلة األيوبية ٛبٌيز عدد من ملوكها كعلمائها ُّمم عالية ، كاستطاعوا ُّممهم تلك  
لمائهم  كاألمثلة على علو ٮبة ملوؾ الدكلة األيوبية كع. الٌرقي بعباداهتم كعلمهم كدعوهتم كجهادىم 

 .كثّبة ، كسأكتفي ىنا بذكر بعضها
من ذلك ما صٌرحت بو بعض ا٤براجع التارٱبية بعلو ٮبة بعض منهم ، كذكرٍت شواىد لذلك، 

 :كمن األمثلة على ذلك
٤با حٌذر القاضي ابن شداد صبلح الدين من ا٤بخاطرة بنفسو مبٌينان لو أنو سور اإلسبلـ 

ا٤بوت يف سبيل اهلل ، : ستفتيك ما أشرؼ ا٤بًيتتْب؟ قاؿ القاضيأنا أ: كمىنىعتو ، قاؿ لو صبلح الدين
، مث أخربه أنو يرغب يف أف يركب البحر ، كيغزك ( غاية ما يف الباب أف أموت أشرؼ ا٤بيتتْب: )فقاؿ

فانظر إىل ىذه الطويًَّة : "مواطن الفر٪بة يف أكركبا لنشر اإلسبلـ ، كييعلٍّق ابن شداد على ذلك فيقوؿ
 . (ُ) "ىا ، كإىل ىذه النفس ما أشجعها كأجرأىا رٞبة اهلل عليوما أطهرى 

أحكي لك شيئان من نفسي ، إنو مٌب : "كيف ركاية أخرل أف صبلح الدين قاؿ البن شٌداد 
، كركبتي ىذا البحر إىل جزائره،  يٌسر اهلل تعاىل فتح بقية الساحل قٌسمتي الببلد ، كأكصيتي ، ككٌدعتي

 .(ِ) "حٌب ال أيبقي على كجو األرض مىن يكفر باهلل أك أموت (أم الكفار)كأتبعتيهم 
فصبلح الدين يرنو إىل ما كراء البحار لنشر الدعوة اإلسبلمية غّب ىٌياب با٤بخاطر الٍب 
تعتوره، كذاؾ شأف الداعية ا١بىسور الذم يضع ىٌم الدعوة ، كىداية الناس نيصب عينيو كفق مركزه ، 

لو ، كمثل صبلح الدين جدير ٗبثل ىذه ا٤بطامح العالية ، كمن ىنا دخل  كإمكاناتو الٍب ىٌيأىا اهلل
 .الرجل التاريخ من أكسع أبوابو

كاف مهيبان شجاعان  : "كقد شًهد ا٤بؤٌرخوف لصبلح الدين ُّذه ا٥بٌمة العالية ، قاؿ الذىيب عنو
ع ٗبثلها ألحدو يف كثّب الغزك عايل ا٥بٌمة ، ككانت لو ٮٌبة يف إقامة ا١بهاد ، كإبادة األضداد  ما ٠بي

كلو عاش لفتح الدنيا شرقان كغربان ، كبيعدان كقيربان ، كمل يبلغ : "كقاؿ صاحب شذرات الذىب. (ّ) "دىر
 . (ْ)"ستْب سنة

                                                

  ِّ -ِِ-النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية  ( ُ)
 ٔ -صبلح الدين األيويب قاىر العدكاف الصلييب  ( ِ)
 ُِٖ-ِٕٗ/  ُِ –سّب أعبلـ النببلء ( ّ)
 ِٗٗ/  ْ-شذرات الذىب يف أخبار مىن ذىب  ( ْ)
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كاف : "كمن ا٤بلوؾ الذين كيصفوا بعلٌو ا٥بٌمة ا٤بلك الصاٌف ، فقد قاؿ عنو صاحب الشفاء
 .(ُ)"كالذيل ، كثّب الصمتعايل ا٥بٌمة ، عفيفان ، طاىر اللساف 

كمن األمراء الذين ذكرىم التاريخ بعلٌو ٮبٌتهم العالية ُّاء الدين قراقوش ، كزير صبلح الدين، 
أنو كاف صاحب ٮبة عالية ، حسن النية ، لذا كثق صبلح : "فقد كصفو صاحب كفيات األعياف

 .(ِ)"الدين ٗبعرفتو ككفايتو ، كاعتمد يف أحواؿ ا٤بملكة عليو
ف علٌو ٮبة ىؤالء األفاضل ، كسعة طموحهم يعطياف الداعية درسان مهمان يف أٮبية اتصاؼ إ  

الداعية ُّذه الصفات العظيمة ، فشىٍحن الداعية نفسو بعلٌو ا٥بمة ، كالطموح البعيد يساعده على 
 . التخطيط ا١بيد لدعوتو ، كيسٌهل عليو الوصوؿ إىل ىدفو الدعوم ا٤بنشود

يف فصوؿ ىذه الرسالة الكثّب من ا٤بواقف ٤بلوؾ ىذه الدكلة كعلمائها يف  كقد مٌر بنا سابقان 
العديد من اَّاالت كالعبادة كطلب العلم كالدعوة كا١بهاد دٌلت داللة كاضحة على علو ٮبتهم ، 
كلوال اهلل عزكجل مث كجود ىذه ا٥بٌمة لديهم ٤با ٪بحوا يف إرشاد اَّتمع إىل طريق ا٢بق ، ك٤با استطاعوا 

 . أف يفتحوا ما فتحوه من ببلد ، كيوصلوا الدعوة إليها 
إٌف الدعاة األقوياء مذ تيقظوا ما ناموا ، كمذ سلكوا طريق الدعوة ما كقفوا ، فهٌمهم الصعود 
كاالرتقاء بالنفس ، باذلْب جهدىم ا٢بثيث يف إيصاؿ الدعوة اإلسبلمية إىل البشرية ٝبعاء، ميضحٍّْب 

: )، متطلعْب إىل ىداية اهلل ا٤بوعودةيف ذلك الغايل كالرخيص            

          )
(ّ)

 
(ْ)      . 

٩با تقدـ يتبْب لنا خصوبة أجواء الدعوة اإلسبلمية ، كازدىارىا يف العصر األيويب ، كذلك ٗبا 
ىيأه اهلل سبحانو من ملوؾ حريصْب على ىذه الدعوة مهتمْب ُّا راعْب ٤با يصلح شأهنا ، فبذلوا 

دفع ُّذه الدعوة األمواؿ كاألكقات كاإلمكانات ا٤بتاحة ٥بم ، كما أف توافر العلماء كالرجاؿ ا٤بخلصْب 
 . أشواطان متقدمةن ٩با كاف لو أثر كبّب يف ٙبقيق ٪باح متميز للدعوة كقضاياىا يف ىذا العصر

                                                

 ُّٖ -شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب ( ُ)
  ِٗ-ُٗ/  ْ –كفيات األعياف ( ِ)
 سورة العنكبوت - ٗٔة اآلي( ّ)
 ِٗٗ/  ْ-شذرات الذىب يف أخبار مىن ذىب  ( ْ)
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كينبغي أف نستذكر الَبكة الثقيلة الٍب كرثها ىذا العصر عن العصور السالفة قبلو ، فقد كاف 
لناس ٩با أخَّر سّب يف تلك العصور ، كعلى طوؿ الببلد كعرضها جهل كضعف يف البنية العلمية ل

 . الدعوة

كعلى كل حاؿ فينبغي االعَباؼ بأفَّ ٙبقيق الدعوة اإلسبلمية للنجاح يف ىذا العصر أمر ال 
 . يقاس بطبيعة ا٢باؿ بالعهود الزاىرة األكىل ، كلكنو يعد  ٪باحان إذا ما قيس بعهود األمة قبلو كبعده

 سيما كقت حكم صبلح الدين عصران كمن ىنا فإننا كبكل يقْب نعد  العصر األيويب كال
 . متميزان فريدان لو مكانتو يف تاريخ حكم أىل السنة كا١بماعة

فرٞبة اهلل على ىذا القائد ا٤بظفر كعلى الدعاة ا٤بصلحْب يف ىذا العصر ، كجزاىم اهلل عن 
 .اإلسبلـ كا٤بسلمْب كل خّب
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 الخـاتـمـة

مية الٍب تناكلت حقبة من تارٱبنا اَّيد، كالصبلة ا٢بمد هلل الذم أعانِب يف ىذه الدراسة العل
 . كالسبلـ على ا٤ببعوث رٞبة للعا٤بْب كعلى آلو كصحبو كسلم

لقد خرجتي من ىذه الدراسة إىل أف الوضع الديِب كاالقتصادم السائد قبيل قياـ الدكلة 
مركز الدكلة العبيدية األيوبية كيف بداية نشأهتا كاف كضعان سيئان إىل حٌد بعيد ، كالسيما يف مصر 

كبقضاء الدكلة األيوبية على الدكلة العبيدية ، كاستيبلئها على مصر كالشاـ كاليمن كغّبىا . الرافضية
ٙبٌسنت الكثّب من األكضاع ، كعاد للمذىب السٌِب ىيبتو ، ك بدأ ا٣بّب كاالستقرار يعٌماف أرجاء 

 .الببلد الٍب حكمها األيوبيوف
راسة أيضان أىم ٠بات الدعوة اإلسبلمية ٥بذا العصر ، كقد كيجد يف ىذا كقد تبٌْب من ىذه الدٍّ 

العصر بفضل اهلل ٭بوذج أمثل للداعية ا٢بٌق ، ٛبٌثل يف شخصية مؤسٍّس الدكلة صبلح الدين األيويب ، 
كأظهرٍت . إذ توافرت يف شخصيتو رٞبو اهلل ما ٰبتاج إليو الداعية من صفات أساسية كصفات الزمة

أٌف تعٌدد الفتوحات اإلسبلمية ، كجهاد ا٤بسلمْب ضد الصليبيْب كاف من السمات الدعوية الدراسة 
ا٥بامة أيضان ٥بذا العصر ، باإلضافة إىل النشاط العلمي ا٤بمٌيز ، كا٢برص على توجيو الدعوة إىل غّب 

 . ا٤بسلمْب
راحل ، كفق كتبٌْب من خبلؿ البحث أف الدعوة اإلسبلمية يف ىذا العصر مٌرت بعدد من ا٤ب

الظركؼ احمليطة ُّا ، فبدأت ٗبرحلة ا٤بداراة مث انتقلت إىل مرحلة ا١بهر مث انتهت إىل مرحلة 
 .االنكماش التدرٯبي حٌب سقوط الدكلة األيوبية كزكا٥با

كىي العقيدة : مث بٌينٍت الدراسة أٌف دعاة الدكلة األيوبية اعتنىوا ٗبوضوعات الدعوة الرئيسة
ؽ ، فكاف نشر عقيدة السنة كالقضاء على ما ٱبالفها ىو شغلهم الشاغل ، ككاف كالشريعة كاألخبل

لتعظيم أكامر الشريعة اإلسبلمية ، كلتطبيق أحكامها مكانة كبّبة يف نفوسهم ، كما كاف التخٌلق 
 .باألخبلؽ النبويٌة الٌسامية ٩با ٰبرص عليو دعاة تلك الدكلة
الدعاة كا٤بدعوين يف ذلك العصر، فممارسة  كقد توٌصلت ىذه الدراسة إىل تنوٌع أصناؼ

كاجب الدعوة مل يكن ًحكران على العلماء كالوٌعاظ كا٣بطباء بل مشلت ا٤بلوؾ كاألمراء كا٤بستشارين 
كالوزراء ، كما كيٌجهت الدعوة لكٌل مىن ٰبتاج إليها سواء أكاف ملكان أـ أمّبان أـ من عامة الناس ، أـ 

 .من أىل الذمة كالصليبيْب
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ككشفت الدراسة عن أبرز الوسائل كاألساليب الدعوية الٍب استخدمها الدعاة كعينوا ُّا يف 
كما بٌينٍت اىتماـ الدعاة . ذلك العصر ، ككيف كاف ٥با الدكر الكبّب يف إيصاؿ الرسالة إىل ا٤بدعوين 

لوسائل من بتنويع تلك الوسائل ، كاألساليب كاختيار ما يناسب ا٤بدعو تبعان لوضعو ، فتعدٌدت ا
رسائل كمناظرة كخطابة كجهاد ، كما تعدٌدت األساليب من قدكة كموعظة كحكمة كتعليم كتربية ، 

كما تطرٌقت إىل أبرز ا٤بيادين . كاستخداـ ذلك كٌلو من أجل إيصاؿ ا٢بق للمدعوين كإقناعهم بو
 .جدالدعوية الٍب أٌدل ُّا الدعاة رسالتهم الدعوية ، من مدارس كمعارؾ كقصور كمسا

كما كشفت ىذه الدراسة عن أىم ا٤بعوقات الداخلية كا٣بارجية الٍب كاجهت الدعوة يف 
كمن ىذه ا٤بعوقات الفرؽ الضالة كالٍب  . العصر األيويب ، ككيف كاف ٥با األثر الكبّب يف تأٌخر الدعوة 

يف كجهها  كانت تؤٌلف خطران داخليان كبّبان كعائقان يف مسّب الدعوة، كلكن كقوؼ الدكلة الدائم
 .خٌفف من حٌدة خطرىا

كمن عقبات الدعوة البارزة الٍب أظهرهتا الرسالة التعٌصب ا٤بذىيب فبٌينت آثاره السيئة كموقف 
كما كاف الضعف الديِب .بعض ا٤بلوؾ منو ، ككاف ٥بذا ا٤بوقف الدكر الكبّب يف التخفيف من مظاىره 

كمن أىم ا٤بعوقات . ماـ تقٌدـ الدعوة كسّبىا الصحيح كا٣بلط بْب السنة كالبدعة يؤٌلفاف عائقان كبّبان أ
الٍب ٘بٌلت يف ىذه الٌدراسة التنافس بْب األمراء األيوبيْب ، كما ترٌتب على ذلك من ضعف األمة عن 

كما كاف للَبؼ الذم ابتيلي بو بعض ا٢بكاـ ، كا١بوائح الٍب أصابت األمة أثره يف . مواجهة أعدائها
 .َّاؿ الدعوة يف تلك ا٢بقبة من التاريخ اإلسبلميتقليل فرص النجاح يف ا

كلقد كاف الصليبيوف عائقان كبّبان أماـ ا٤بسلمْب يف ذلك العصر ، كقد أشغل التجهيز للجهاد 
أمامهم ، كاالستعداد لو ا٤بسلمْب كثّبان عن كاجبهم الدعوم ا٤بنوط ُّم ، كأهنكهم من الناحيتْب 

 . ا١بسدية كالفكرية
راسة النتائج الدعوية ١بهود الدعاة يف ىذا العصر ، ككاف من أبرزىا تصحيح مت بٌينٍت الد

مسار العقيدة كتصفيتها من الشوائب الٍب أصابتها بسبب العقائد الباطلة الٍب ىيمنت على بعض 
 .الببلد يف ذلك العصر ، ككاف من أبرزىا العقيدة الرافضية 
سلمْب كدخوؿ طوائف منهم يف الدين ككاف تغٌّب نظرة كثّب من النصارل لئلسبلـ كا٤ب

اإلسبلمي من أبرز النتائج العظيمة للدعوة يف ىذا العصر ، كالٍب كاف ٥با أثر كبّب يف اَّتمع 
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كما أف ٧باكلة ٙبقيق كحدة العامل اإلسبلمي كالوقوؼ يف كجو ا٤بٌد الصلييب كانا .اإلسبلمي كشرائحو 
 .ا٤ببارؾ نتيجتْب عظيمتْب ١بهود الدعاة يف ىذا العصر 

كقد نتج عن ا١بهود الدعوية ا٤ببذكلة يف ذلك العهد أف ازدىرت ا٢بركة العلمية ، فويًجد الكثّب 
من العلماء يف شٌٌب التخٌصصات ، كأٌلفوا فيها مصٌنفات علمية موسوعٌية ، كحيفظت مكانة ا٢برمْب 

 .الشريفْب كبيذلت ا١بهود لرعايتهما أحسن الرعاية
دراسة عن أىم العوامل الٍب ساعدت على تقٌدـ الدعوة ك٪باحها يف كمٌت الكشف يف ىذه ال

العصر األيويب، فبٌينت أف من أبرز تلك العوامل كاف االىتماـ بالعلم من ًقبىل ا٤بلوؾ كالعلماء كالنساء، 
باإلضافة إىل اإلصبلحات الٍب قامت ُّا الدكلة لتيسّب أمور الناس كمعاشهم ، كانتقاء أفضل الوالة 

لْب ، مع ا٢برص على األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ، كاللجوء إىل اهلل تعاىل يف ا٤بلٌمات ا٤بؤىٌ 
كشكره تعاىل على ما يٌسره من الفتح ، كٌل ذلك كاف من العوامل ا٥باٌمة الٍب أثرت يف الدعوة ، 

 .كساعدت يف إ٪باحها
القوة كا٢بنكة العسكرية ، ككاف حرص ا٤بلوؾ على انتقاء البطانة الصا٢بة ، كأخذىم بأسباب 

كٛبٌسكهم ٗببدأ الشورل النبوم ، مع علو ٮبٌتهم كتطٌلعهم دكمان إىل معايل األمور كترفعهم عن 
 .سفاسفها ، ساعد ذلك كٌلو على توفّب ا١بٌو ا٤بناسب ،  كالَببة ا٣بصبة ١بِب ٜبار الدعوة اليانعة 

 .يها ، كبعض التوصيات يف ضوئهاكيف ختاـ ىذه الرسالة أعرض أىم النتائج الٍب كصلت إل
 :أما بالنسبة ٤با توٌصلتي إليو من نتائج فهي كالتايل

برز من خبلؿ ىذه الدراسة أف ما اٌتسمت بو الدعوة اإلسبلمية يف عهد الدكلة األيوبية من  -ُ
توفّب بيئة مناسبة للدعوة اإلسبلمية يف ظبلؿ ىذه الدكلة ، كساعد إىل  ٠بات ٩بيزة ساعد يف

 . يف تقٌدـ الدعوة اإلسبلمية يف أرجائهاحٌد كبّب
كما ظهر أنو ال بد للداعية من كضع خطة مرحلية ٧بكمة قبل البدء يف دعوتو، كذلك  -ِ

ليضمن أفضل النتائج ا٤برجوة من دعوتو ، كما أظهرت أف انكماش الدكلة كهنايتها ىو نتيجة 
 . حتمية للتنازع كاالختبلؼ 
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وضوعات الدعوة من عقيدة كشريعة كأخبلؽ يسهم إىل حٌد كمن نتائج الدراسة أف العناية ٗب -ّ
بعيد يف ٙبقيق أىداؼ الدعوة اإلسبلمية ، كالوصوؿ إىل ما ينشده الداعية من ٪باحات 

 .كإصبلحات

كما بٌينت الدراسة أف اإلسهاـ يف اَّاؿ الدعوم ليس حكران على العلماء كطلبة العلم ، فقد  -ْ
زراء بدلوه ، كأسهموا يف تقدـ الدعوة يف زماهنم إسهامان أدىل كٌل من ا٤بلوؾ كاألمراء كالو 

 .فٌعاالن 

تبٌْب من ىذه الدراسة أنو ينبغي للدعاة يف كل زماف كمكاف أف ٰبرصوا على أف تكوف  -ٓ
دعوهتم موجهة لكل أصناؼ اَّتمع كطبقاهتم ، فبل يكوف الَبكيز على صنف من ا٤بدعوين 

 .ؿ رسالة اإلسبلـ لودكف اآلخر ، فلكلٍّ منهم ا٢بق  يف إيصا

ظهر من خبلؿ ىذه الدراسة عظيم الفائدة باإلطبلع على أىم ما استيخدـ يف ىذا العصر  -ٔ
من كسائل كأساليب كميادين دعوية ، كتبٌْب أنو ال بد للداعية من استخداـ كافة الوسائل 

حرص على كاألساليب الدعوية ا٤بتوافرة لديو ، مع التنويع فيها على ما يقتضيو ا٢باؿ ، كلي
 .تنويع ميداف دعوتو فبل يقتصر على ميداف دكف آخر

كما أكضحت أف أم دعوة إصبلحية ال بد أف يقف يف كجهها عوائق داخلية أك خارجية ،  -ٕ
تيعيق ٪باحها كٙبٌد من تقٌدمها ، كالداعية ا٢بصيف ٰباكؿ جهده مقاكمتها كالقضاء عليها 

 .ليستطيع إ٪باح دعوتو كإيصا٥با إىل ا٤بدعوين 

أكضحت الدراسة نتائج الدعوة اإلسبلمية يف ىذا العصر ، كالعوامل الٍب أسهمت يف  -ٖ
٪باحها، كىذا يعطي الداعية ا٢بق الذم يرـك جِب ٜبار دعوتو درسان مهمان يف الَبكيز على 

 . العوامل الٍب تساعد دعوتو على الوصوؿ إىل النجاح

الٍب أراىا مناسبة بعد أف عشت مٌدة  كأكٌد يف ختاـ ىذه الدراسة أف أيقٌدـ بعض التوصيات
 :زمنية كاسعة مع أبواُّا كفصو٥با كمباحثها
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أكصي بأف تيعُب أقساـ الدعوة يف ا١بامعات اإلسبلمية بدراسة مراحل التاريخ اإلسبلمي ،  -ُ
كاستنباط الدركس منها ، كالتعر ؼ على مسّبة الدعوة اإلسبلمية فيها ؛ كذلك ألف يف التاريخ 

يفيد ا٢باضر الذم نعيشو ٗبا ٰبملو ىذا التاريخ من ٘بارب ثرٌة للدعاة  ضوءان كاشفان 
 .كاحملتسبْب

كما أكصي بالتعاكف العلمي مع األقساـ ا٤بختلفة يف ا١بامعات لئلفادة من الرسائل العلمية  -ِ
يف التخٌصصات ا٤بختلفة كالتاريخ كالَببية كا٢بضارة ؛ كذلك ألف يف ىذا التعاكف خّبان 

عٌمقة ، كما أف فيها توفّبان للوقت كا١بهد على الباحثْب ؛ لكيبل تتكٌرر ا١بهود للدراسات ا٤ب
 .يف اَّاؿ الواحد

كأكصي أخّبان بدراسة ىذا الفيض الكبّب من علماء العصر األيويب كدعاتو ، ٩بن ٥بم جهود يف  -ّ
عه للمزيد خدمة مذىب أىل السٌنة كا١بماعة ؛ ليكوف يف ىؤالء إثارة ٥بمم دعاة عصرنا ، كدىفٍ 

 .من ا١بهود يف سبيل الدعوة

كما أكصي بإعطاء كل ذم حق من رجاالت التاريخ اإلسبلمي حقو ، فننصفو إف استحٌق  -ْ
اإلنصاؼ ، كنذكر ًىناتو كأخطاءه إف كقع لو شيء من ذلك ، كال ننسى أبدان أٌف كٌل إنساف 

 . يؤخذ من كبلمو كييرٌد إال نبينا صلى اهلل عليو كسلم

كيف ختاـ ىذه الرسالة ، أسأؿ اهلل تعاىل أف يبارؾ يف عملي ىذا كينفع بو اإلسبلـ 
كا٤بسلمْب، كأف ٯبعلو خالصان لوجهو الكرَل ، كا٢بمد هلل رب العا٤بْب كالصبلة كالسبلـ على سيدنا 

 . ٧بمد كعلى آلو كصحبو أٝبعْب
 

 
  



467 

 

 
 الفهارس

 :كتتضٌمن 
 فهرس اآليات القرآنية -ُ

 األحػاديػث النبويةفهػرس  -ِ

 فهرس األعبلـ -ّ

 فهرس ا٤بصادر كا٤براجع -ْ

 فهرس ا٤بوضوعات -ٓ

 

 
 
 

 
 

  



468 

 

 فهرس اآليات القرآنية-ُ

 الصفحة رقم اآلية اآلية
 سورة البقرة

(     ) ّٖ ُْ 

(                       

  )  
ُّٓ ِْ 

(                        

    ) 

َُٗ َِْ 

(                         

      )   
ُّٗ َِِ 

(                  

              ) 

ُِٖ َِّ 

(                   ) ِِّ ِٖٕ 

(            ) ِّٓ ُِْ 

(                    ) ُِٓ ِٗٗ 

(                          

                     

                

                  

ِٓٔ-
ِٕٓ 

ّٕ 
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       )  

(                       

                           

   ) 

ُِٔ ِٓٔ 

(                     

            ) 

ِٔٗ ََّ 

(                           

) 

ِٕٓ ِٖٕ 

 سورة آؿ عمراف
(                      

                       

   )       

ِٔ َْٓ 

(                      

                   

              )        

ِٖ ٔٓ 

 (                 

    )       

ّٓ 
 
 
 

ُٗٔ 
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(                    

      )      

ِٗ ُُْ-
ِٔٓ 

(                      

   )   
 

َُِ ْ 

(                        

                             

                     

          )
    

َُّ ُِٖ 

(                     

                     

                  )    

َُُ ّْٕ 

(                       

                  

        ) 

ُّٓ َِٕ 

(                     )   ُّٗ ُِْ 

(                             

                    

                         

                   )   

ُْٔ-
ُْٕ 

َُْ 
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(                     

                     

                         ) 

ُٓٗ ُِٓ-
ِٖٗ-
ْْٗ 

(                   

                          

  ) 

ُٖٕ ِٗٓ 

(                    

    )    

ََِ ِِٔ 

 سورة النساء
(                       

                    

                   )  
 

ُ ْ 

(                           

                          

   ) 

ٖٓ ُُُ-
ُِٕ 

(                       

           ) 

ّٔ ِٖٗ 

(                     

  )  

ُٕ ْْْ 
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(                      

                          

                 

  ) 

ٕٓ َِْ 

(                       

                      )   

ُُٓ ّٖٖ 

(                   

                          

                   

                    

   ) 

ُِٕ َُِ 

(                         

                             

                             

                            

    )  

ُٕٔ َُِ 

 سورة ا٤بائدة

(                 ِ ِٗٓ 
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       )  

(                 

                 

                  

 ( 
 

ٖ ُِٕ 

(                

  ) 

ِْ ُِٕ 

(                 

                     

                

                    )  

ْٓ ِِْ-
ِٔٗ 

(                 

                  

       ) 

ٕٔ ُٕٕ 

 سورة األنعاـ

(                 ) ّْ ُٖٖ 
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(                 )  ْٓ 
 
 

ُٗٗ 
 
 

(                 ) ْٔ ُٖٖ 

(                   

               )  

َٗ َْ-ُِٓ 

(                  

                

          ) 

 

ُِِ َْٕ 

(                 

  )  

 

ُِٓ ُْٔ 

(         ) ُْٔ َّْ 

 سورة األعراؼ

(               

      )  

ُّ ُِّ 

(               

                    

ٖٓ-َٗ ِٖٖ 
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         ) 

(                  

         )  

َُِ َِٕ 

 سورة األنفاؿ

(               

             ) 

ٗ َُْ 

(          )  ْٔ ِِٗ-
ّٕٕ 

(              
َٔ َِْ-

ِِِ-
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   ) 

ِِٓ-
ْْْ 

(                

       ) 

ُٔ َِْ 

 سورة التوبة

(            

          ) 

ُْ ِِْ 

(                

               )  

ّٔ َِٓ 

(                

                   

                      

       ) 

ّٖ ِِْ 
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(                      

             ) 

ّٕ َِِ 

(     ) ُُْ ُِْ 

(                  

                      

                   

) 

ُِِ ُُّ 

 سورة يوسف

(                  ) ُِ َِّ 

(                 

                

      )  

ُٕ َِّ 

(                   

                  

                      

ّٔ-ُْ ْٓ 
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      ................) 

(               

                 )  

َُٖ ْٕ 

 سورة ا٢بجر

(                  

  ) 

ْٕ ُّٓ 

(               ) ٖٖ ِٗٓ 

 سورة النحل

(                

                  

                 

           )  

ّٔ ّٕ 

(                        

       ) 

ْْ َُِ 

(                 
ُِٓ ُّٗ-

ََّ-
ِٖٗ 
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            ) 

(             ) ُِٖ َُِ 

 سورة اإلسراء

(                    

   ) 

َُٔ َُّ 

 سورة مرَل

(                    

                     

         ).......... 

ُْ-ْٕ ِٖٗ 

 سورة األنبياء

(              

  ) 

ِٗ ِِٖ 

 سورة ا٢بج

(                  

    ) 

ُ ُٖٔ 
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(              

 ) 

َْ ُْٖ 

(          ) ٕٖ َِِ 

 سورة ا٤بؤمنوف

(                    ) ِّ ّٕ 

 سورة النور

(                   

                      

                       

        ) 

ِِ ُِٕ 

(               

                     

     ) 

ُٓ َُُ 

 سورة الفرقاف

(                
ِٓ َِِ 
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  ) 

(              

                ) 

ّٔ ُّٕ 

 سورة الشعراء
(         ) ُِْ ُٕٓ 

(               )  ُِٓ ُِّ 

 العنكبوتسورة 

(                  

   ) 

ٔٗ ُٖٔ-
َْٔ 

 سورة لقماف

(                       

                ) 

ُٕ ِِٕ 

 سورة األحزاب
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(                

             ) 

ُِ ُٖٔ 

(               

             ) 

ِٕ َْٓ 

كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى اللَّوي كىرىسيوليوي )
كىمىٍن يػىٍعًص  ۗ  أىٍمرنا أىٍف يىكيوفى ٥بىيمي ا٣ٍبًيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىٍم 
الن ميًبيننا  (اللَّوى كىرىسيولىوي فػىقىٍد ضىلَّ ضىبلى

ّٔ َُُ 

(                   ) ُْ ِّٓ 

(                   

            

           )  

َٕ-ُٕ ْ 

 سورة سبأ

(                 

          ) 

 

ِٖ َِٓ 

 سورة فاطر
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(                 

  ) 

ِٖ َْٕ 

 سورة الصافات

(        ) َُُ ُِْ 

 سورة الزمر

(                     

         ) 

ٗ ّٗ 

(         ) َٔ ُِّ 

 سورة غافر

(              

               )... 

ِٖ ْٔ 

 سورة الشورل

(                    

        )  

ّٖ ْْٗ 

(                       
َْ َّٔ 
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                ) 

 سورة الزخرؼ

(                 

      ) 

ِِ ِٕٗ 

 سورة ٧بمد

(                 

        ) 

ّٓ ُِْ 

 سورة ا٢بجرات

(                

          ) 

َُ ِِٖ 

 سورة الذاريات

(            )  ِْ ُّٖ 

(         ) ٓٓ ِٗٓ 

 سورة اَّادلة

(                  
ُُ ُُّ-

َْٕ 
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  )  

 سورة ا٢بشر

(                    

                  

   )...... 

ٗ ِِٖ 

(                 

              )... 

َُ ُُٔ 

 سورة ا٤بمتحنة

(               

        )  

ٔ ُِٓ 

(                   

               

         ) 

ٖ ِّٗ 

 سورة القلم

(      ) ْ ُِٓ-
ُٕٓ 



486 

 

 سورة نوح

(             

              )...... 

 

ِ-ْ ِٖٖ 

 سورة ا١بن

(             ) ُٖ ّّْ 

 سورة اإلنساف

(               

  ) 

ٖ ِّٕ 

 سورة البينة

(                     

         )  

ٓ ّٖ 
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 فهػرس األحػاديػث النبوية-ِ

 الصفحة ا٢بديث

 ٓٔ .......(ائذنوا لو فبئس ابن العشّبة ػ أك بئس أخو العشّبة)-

 ُّٖ ....(أبشر ، فواهلل ال ٱبزيك اهلل أبدا ، فواهلل إنك لتصل الرحم ، كتصدؽ ا٢بديث)-

ٍردىاًء فػىزىارى آخىى رسوؿ اللًَّو صلى )- بػىٍْبى أيب الدَّ  ُِّ .....(اهلل عليو كسلم بْب سىٍلمىافى كى

قىةو جىارًيىةو أك ًعٍلمو )- ثىةو إال من صىدى ٍنسىافي انٍػقىطىعى عنو عىمىليوي إال من ثىبلى  ِٓٔ ...(إذا مىاتى اإٍلً

 ِِْ ...(    استعينوا على إ٪باح ا٢بوائج بالكتماف ) -
 َْٓ ( أشّبكا علي)-

، فأتى النيبَّ صلى اهلل عليو كسٌلم يىٍستىأمريهي )-  ِٓٔ ...(أصابى عمرى بنى ا٣بىطٌاًب أرضان ٖبىيبػىرى

 ِٗٔ (أفضل ا١بهاد كلمة حق عند سلطاف جائر)-

 َِْ ....(أيمرتي أف أقاتل الناس حٌب يشهدكا أف ال إلو إال اهلل كأف ٧بمدان رسوؿ اهلل )-

 ُٖٗ (،كل منافق عليم اللساف إف أخوؼ ما أخاؼ عليكم بعدم)-

 ُْ (إف الرفق ال يكوف يف شيء إال زانو كال يينزع من شيء إال شانو)-

 ُّٗ ( إف اهلل كرَل ٰبب الكـر كٰبب معايل األخبلؽ كيكره سفسافها)-

 ُْ (إف اهلل ٰبب الرفق يف األمر كلو)-

يىاًف يىشيد  )-  ِِٖ (بػىٍعضيوي بػىٍعضنا كىشىبَّكى أىصىاًبعىوي ًإفَّ اٍلميٍؤًمنى لًٍلميٍؤًمًن كىاٍلبػينػٍ

ًْب الرٞبن عز كجل )-  ِٔٗ ....(ًإفَّ اٍلميٍقًسًطْبى ًعٍندى اللًَّو على مىنىاًبرى من نيورو عن ٲبًى

 ُِّ ....(عٌلمنا سينن ا٥بدل ، كإف من سنن ا٥بدل صلى اهلل عليو كسلم إف رسوؿ اهلل)-

 َّٕ ...(اهلل عليو كسلم  فقاؿ يا رىسيوؿى اللًَّو اٍئذىٍف يل بًالزٍّنىا إف فػىٌبن شىابًّا أتى النيب  صلى)-

 ُِْ  (ا٢بلم كاألناة: إف فيك خصلتْب ٰببهما اهلل)-

بػىقيوا اٍلميٍشرًًكْبى إىلى بىٍدرو )-  ِّٔ ...(كىجىاءى اٍلميٍشرًكيوفى . اٍنطىلىقى رىسيوؿي الٌلًو كىأىٍصحىابيوي ، حىٌبَّ سى
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 ّٕ-ْٔ ...( إنك تقدـ على قـو من أىل الكتاب ، فليكن أكؿ ما تدعوىم إىل أف يوحدكا)-

 ُِٓ  (إ٭با بعثت ألٛبم صاٌف األخبلؽ)-

 ِٓٗ (إ٭با تينصركف كتيرزقوف بضعفائكم)-

 َُّ ...(  إ٭با نػىزىؿى أىكَّؿى ما نػىزىؿى منو سيورىةه من اٍلميفىصًَّل فيها ًذٍكري ا١بٍىنًَّة كىالنَّار )-

 ُُِ  (ًإنَّوي لىٍيسى ًبدىكىاءو ، كىلًكنَّوي دىاءه )-

 ُّّ ...(أكؿ من قدـ علينا من أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم مصعب بن عمّب)-

بػٍعيوفى أك ًبٍضعه كىًست وفى شيٍعبىةن فىأىٍفضىليهىا قػىٍوؿي الى ًإلىوى إال اهلل)-  ِْٕ ...(اإًلٲبىافي ًبٍضعه كىسى

نىوي إال آخرة الرٍَّحًل فقاؿ)- نىا أنا رىًديفي النيب  صلى اهلل عليو كسلم  ليس بػىٍيًِب كىبػىيػٍ  ِّْ ..( بػىيػٍ

 ِٖٗ ....(، فقامت امرأة من كسط النساء ( تصدقن، فإف أكثركن حطب جهنم )-

 ُُٔ (     تناكحوا تناسلوا فإٍل مكاثر بكم األمم)-
 ِّٕ .....(أسّبان ، فريبط بسارية ا٤بسجد–حنيفة سيد بِب  –جئ بثمامة بن أثاؿ )-

نػىهيمىا ميٍشتىًبهىاته ال يػىٍعلىميهيا كىًثّبه ًمٍن النَّاًس )- ه كىبػىيػٍ ـى بػىْبٍّ ه كىًإفَّ ا٢بٍىرىا  ُْٗ ...(ا٢ببلؿى بػىْبٍّ

 ِٔ ..(، مث الذين يلوهنم ، مث الذين يلوهنم ، مث ٯبيء من بعدىم قـو قرٍل الناس خّب)-

 ِٓٗ (  هلل كلكتابو كرسولو ، كأئمة ا٤بسلمْب كعامتهم: ن النصيحةالدي)-

 َِْ ....(يا رسوؿ اهلل من خّب: فقلتذكر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فتنة )-

 َِّ (رأس األمر اإلسبلـ، كعموده الصبلة ، كذركة سنامو ا١بهاد)-

عىةه ييًظل هيٍم اهلل يـو اٍلًقيىامىًة يف ًظلٍّوً )- بػٍ  ُُٓ ..(يـو الى ًظلَّ إال ًظل وي ، كذكر منهم سى

 ُُٔ ....(كا٤بسلمْب، كيرحم اهلل  السبلـ على أىل الديار من ا٤بؤمنْب)-

 ْٔٓ ...(شاكر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم جنده من شباب الصحابة)-

 ِْ  (الصرب عند الصدمة األكىل)-

 َِٕ ....(كسٌلم ًإحدىل صىبليتى العىًشيٍّ صلَّى بنا رسوؿي اللًَّو صلى اهلل عليو )-

 ِِٗ (عْب بكت من خشية اهلل ، كعْب باتت ٙبرس يف سبيل اهلل: عيناف ال ٛبسهما النار)-
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 ِّٔ ...(يا رسوؿى اهلل ، ًغبتي عن: فقاؿ: غابى عىمٍّي أنسي بني النٍَّضًر عن ًقتاًؿ بىٍدرو )-

 ِّٔ ..(من يأخذ ىذا: )عليو كسلم يف جنودهيف غزكة أحد نادل رسوؿ اهلل صلى اهلل )-

نىا)-  َِٗ (كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم يػىتىخىوَّلينىا بًاٍلمىٍوًعظىًة يف اأٍلىيَّاـً كىرىاىىةى السَّآمىًة عىلىيػٍ

 ُٕٗ ....(كاف جذع يقـو إليو النيب صلى اهلل عليو كسلم، فلما كضع لو ا٤بنرب، ٠بعنا)-

 ُِٓ (كاف خلقو القرآف)-

 ِِٓ ...(    كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يرتب الصفوؼ كييعبئهم عند القتاؿ بيده) -
 ُِّ ...(كاف رسوؿ اللًَّو  صلى اهلل عليو كسلم  يػيعىلٍّمينىا التَّشىه دى كما يػيعىلٍّمينىا الس ورىةى )-

 ُِّ ...(ااًلٍسًتخىارىةى يف اأٍليميوًر كاف رسوؿ اللًَّو  صلى اهلل عليو كسلم يػيعىلٍّمينىا )-

 ُّٗ (كىافى رىسيوؿي الٌلًو أىٍجوىدى بًا٣بٍىٍّبً ًمنى الرٍّيًح اٍلميٍرسىلىةً )-

-ُُٕ (كىافى رىسيوؿي الٌلًو أىٍحسىنى النَّاًس خيليقان )-
ُّٖ 

 ِْٔ  ...(كاف ناس من األسرل يـو بدر مل يكن ٥بم فداء ، فجعل )-

 ُٖٕ ....(اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم إىل ًكٍسرىل كىًإىلى قػىٍيصىرى كىًإىلى النَّجىاًشيٍّ كىتىبى نىيبَّ )-

 ُُُ (دمو، كمالو ، كعرضو: كل ا٤بسلم على ا٤بسلم حراـ)-

ـي رىاعو كمسؤكؿ عن رىًعيًَّتًو كىالرَّجيلي )- مىا  ِٔٗ ...(كيل كيٍم رىاعو كىكيل كيٍم مسؤكؿ عن رىًعيًَّتًو اإٍلً

 َِّ ..(كنت مع النيب  صلى اهلل عليو كسلم  يف غىزىاةو فىأىٍبطىأى يب ٝبىىًلي كىأىٍعيىا فىأىتىى عىلىيَّ )-

ًتًو يف ا٢بٍىقٍّ )-  ََّ ....(الى حىسىدى إال يف اثٍػنىتػىٍْبً رىجيله آتىاهي اهلل مىاالن فىسيلٍّطى على ىىلىكى

 ِّْ ....(ا١باىلية ، فكيف كقد جاء اهلل ال كاهلل ما أعطينا الدنية من أنفسنا يف )-

ب  لًنػىٍفًسًو )- بَّ أًلىًخيًو أك قاؿ ١بًىارًًه ما ٰبًي  ِِٖ  (الى يػيٍؤًمني أحدكم حٌب ٰبًي

 ِْٕ (ال يسَبعي اهلل عبدان رعية ٲبوت حْب ٲبوت كىو غاٌش ٥با إال حرَّـ اهلل عليو ا١بنة)-

 َِّ (فيٍسحىةن اٌل أيٍرًسٍلتي ًٕبىًنيًفيَّةو ٠بىٍحىةو لًتػىٍعلىمى اليهود اف يف ًديًننىا )-

-َِٓ  .......(٤با فػىرىغى رسوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسٌلم من قضيًة الكتاب قاؿ ألصحابوً )-
َْٓ 
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 ُٕٓ ....(ٝبىىعى : ، قاؿ  (كىأىٍنًذٍر عىًشّبىتىكى األىقٍػرىًبْبى )لىمَّا نػىزىلىٍت ىذه اآليىةي )-

 َُْ .......(ما كعدتِب ، اللهٌم إف هتلك ىذه العصابة من أىل اإلسبلـ اللهم أ٪بز يل)-

 ََّ (اللهم عٌلمو ا٢بكمة)-

 ُّْ .....(اللهم لوال أنت ما اىتدينا    كال تصدقنا كال صلينا)-

 ِٔٗ ..(اللهم من كىيلى من أىٍمًر أيمًٍَّب شيئا فىشىقَّ عليهم فىاٍشقيٍق عليو كىمىٍن كىيلى من أىٍمرً )-

 ُُٗ (      لن يفلح قـو كٌلوا أمرىم امرأة)-
 ُْٗ (لوال أٍل أخاؼ أف تكوف من الصدقة ألكلتها)-

 ُِْ  (ليس الشديد بالص ٍرعىة ، إ٭با الشديد الذم ٲبلك نفسو عند الغضب)-

 ِْ (الصربما أيعطي أحده عطاءن خّبان كأكسع من )-

 ْٔ  ...(افَبضتو عليو ، كال يزاؿ عبدم ما تقرب إيل عبدم بشيء أحب إيل ٩با )-

 ُِّ  (أحد هلل إال رفعو اهلل تواضعما )-

 ُْٕ (...ما ًغٍرتي على اٍمرىأىةو ما ًغٍرتي على خىًدٯبىةى ، كىلىقىٍد ىىلىكىٍت قبل أىٍف يػىتػىزىكَّجىًِب )-

 ِْٕ (ا١بنةما من أمّب يلي أمر ا٤بسلمْب مث ال ٯبىٍتىهد ٥بم كينصح إال مل يدخل معهم )-

ًف فيقوؿ أىحىديٮبيىا اللهم أىٍعطً )-  ِٕٓ .....(ما من يػىٍوـو ييٍصًبحي اٍلًعبىادي فيو إال مىلىكىاًف يػىٍنزالى

ثىةن إال كاف ٥با ًحجىابنا من النَّارً )- يٍػهىا من كىلىًدىىا ثىبلى ـي بْب يىدى  ُِّ ( ما ًمٍنكينَّ اٍمرىأىةه تػيقىدٍّ

ًهٍم كىتػىعىاطيًفًهٍم مىثىلي ا١بٍىسىًد إذا اٍشتىكىى منومىثىلي اٍلميٍؤًمًنْبى )-  ِِٖ ...(يف تػىوىادًٍّىٍم كىتػىرىاٞبًي

 ُُّ ....(الكثّب أصاب أرضا  الغيث كمثلمثل ما بعثِب اهلل بو من ا٥بدل كالعلم ،  )-

 َِٕ ...(فىمىرَّ . فىخىرىجى ًشيصان : قىاؿى ( لىٍو ملٍى تػىٍفعىليوا لىصىليحى : )فػىقىاؿى . مىرَّ النَّيبَّ ًبقىٍوـو يػيلىقٍّحيوفى )-

يٍسًلمي أىخيو اٍلميٍسًلًم الى يىٍظًلميوي كال ييٍسًلميوي كىمىٍن كاف يف حىاجىًة أىًخيًو كاف اهلل)-
-ُُٕ ...(ا٤ب

ِٗٔ 

ًبيًل اللًَّو ًإٲبىاننا بًاللًَّو كىتىٍصًديقنا ًبوىٍعًدًه فإف ًشبػىعىوي كىرً )-  ِٓٔ ...(يَّوي من اٍحتىبىسى فػىرىسنا يف سى

 ِٗٔ ....(من أرضى اهلل بسخط الناس كفاه اهلل الناس ، كمىن أسخط اهلل برضى الناس)-

ٍرىةو من كىٍسبو طىيٍّبو كال يػىٍقبىلي اهلل إال الطَّيٍّبى )-  ِٔٓ .....(من تىصىدَّؽى ًبعىٍدًؿ ٛبى

 ُِّ ....(من سلك طريقان يطلب فيو علما ، سلك اهلل بو طريقان من طرؽ ا١بنة )-

 ّٗ (مىن ييرًد اهلل بو خّبان ييفٌقهو يف الدين)-
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 ِْٓ (٫بن أكىل ٗبوسى منهم)-

 ُّّ (ىذا أمْب ىذه األمة)-

 ِْٓ  .......(كاستأجىرى النيب  صلى اهلل عليو كسٌلم كأبو بكرو رجيبلن من بِب الديل )-

أى لكيٍم ميوسىى فاتػَّبػىٍعتيميوهي كترٍكتيميوٍل لىضىلىٍلتيٍم عن)-  ّّْ ...( كالذم نفسي ٧بمدو بًيىًدًه لٍو بىدى

 ّّْ ...(كالذم نفسي بيده لو أىٍصبىحى ًفيكيٍم ميوسىى مثيَّ اتػَّبػىٍعتيميوهي كتركتموٍل لىضىلىٍلتيٍم ًإنَّكيم)-

يضىهىا اٍلبىٍحرى ألىخىٍضنىاىىا ، كىلىٍو أىمىٍرتػىنىا أىفٍ كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىٍو )-  َْٓ ....(أىمىٍرتػىنىا أىٍف ٬بًي

 ُِٕ  ( كاهلل ال أنزعها منو أبدان )-

 َِّ ...(كاهلل لقد رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقـو على باب حجريت )-

ا شىكيورنا)-  ِّٓ (يا عىاًئشىةي أىفىبلى أىكيوفي عىٍبدن

 ُِٕ (٧برما فبل تظا٤بوا يا عبادم اٍل حرمت الظلم على نفسي كجعلتو بينكم)-

 ِّْ .....(    يا غبلـ إٍل أعلمك كلمات احف  اهلل ٰبفظك) -
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فهرس األعالم-ٖ  

 ُّٔ-ُِٓ-َٗ-إبراىيم بن عبد الواحد العماد ا٤بقدسي
 َْٓ-َْْ-ّٕٓ-ّٔٓ-ُِٖ-ُٓٓ-ُْْ-ُّٖ-ُّْ-َٓ-ِِ-األثّبابن 

 ُٓٗ-ُٖٗ-َٔ-أٞبد بن إدريس الصنهاجي القرايف
 ُْٓ-أٞبد بن القاضي الفاضل

 ُّٔ-ا٤بقدسي عمر بن أٞبد
 ِْْ-ِّْ-َِِ-َُِ-ُُٕ-ُُِ-ٔٓ-أرناط

  ِٓ -أركل ا٢برة الصليحية
 ِّٗ-ُّٗ-ُِٕ-ُِٗ-ٖٗ-أسامة بن منقذ

-ُٕٔ-ُِٔ-ُّٓ-َُٓ-َُْ-ُّٔ-َُٕ-َٗ-ّٖ-ِٖ-ّّ-َّ-األشرؼ بن العادؿ
ُٖٗ-ِٕٔ-ُِٖ-ِٗٓ-ّّٕ-ّّٖ-ّٓٗ-ُّٕ-ِّٕ-ّٕٓ-ّٕٔ-ُْٓ-ِْْ-
ّْٖ 

 ْٕٓ-ْٔٓ-ْٓٓ-َْٖ-ّْٔ-ُِٖ-ُِٕ-ْٗ-ّٗ-ّٔ-األصفهاٍل
-ِِٕ-ُِٓ-ُٓٓ-ُْٓ-َُْ-ُُٔ-ٕٖ-َٕ-ّّ-ِّ-األفضل بن صبلح الدين 

ِٓٗ-ِّٔ-ِّٕ-ّّْ-ّْٓ-ّٔٔ-َّٕ-ُّٕ-ّْٕ-ّٕٓ-ّٖٗ-َِْ-ُِْ-
ِِْ 

 ّْٔ –أقسيس بن الكامل 
 ّّٔ-أىمىةي اللطيف بنت الناصح ا٢بنبلي

 ُّْ-ِْٕ-ُٔٔ-ٕٖاأل٦بد بن صبلح الدين 
 َّ-األكحد بن العادؿ
 ّّ-آيبك ا٤بملوكي

 ِّٔ - آيبك بن عبد اهلل
 ُِِ-أيطغاف بن ياركؽ
 ِّ –بدر ا١بمايل 

 ّْٓ-بدر الدين األسدم
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 ّّٔ-بدر الدين لؤلؤ
 ّّّ-بدر الدين ا٥بكارم

 َِْ-الربازيلي

 ُّٗ-أبو الربكات ا٥بامشي

 ُٓ -برناردم ببلبكفورت
 َّٔ-الربىاف البلخي

 ُْٕ-ابن الربٌم
 ّٖٔ -بطرس 

 ُِٓ-بكتمر
 ِّٔ -بكر ٧بمد بن األمّب ٪بم الدين أيوب

 ّْٓ-َْْ-ِْٖ-ّّٕ-ِّٕ-ِِٕ-أبو بكر الصديق
 َِْ-البكرم  

 َّْ-بنت ا٤بلك ا٤بعظم شرؼ الدين عيسى بن ا٤بلك العادؿ 
-ُّْ-ُّٖ-ُّّ-ُُّ-ُِٗ-ُُٓ-ُُّ-َُُ-ََُ-ّٗ-ُّاء الدين بن شداد

ُْْ-ُٔٔ-ُٖٗ-ُِٖ-ِِٗ-َِّ-ُِّ-ِّٔ-ِٕٓ-ُّّ-ّّّ-ّّْ-ّّْ-
ّْٕ-ُّٕ-ّٕٓ-َْْ-َُْ-ِّْ-ّْٕ-ْْٖ-ّْٓ-ْْٓ-ْٓٔ-ْٕٓ-َْٔ 

 ّّّ-ُّاء الدين عبد ا٤بلك بن القاىر
 ّْٔ-ْْٗ-ْْٕ-ْْٓ-ّْٕ-ّْٓ-ُّْ-ْٓ-ُّاء الدين قراقوش

 ُْٓ-البوصّبم
 ْٓ-بوٮبند

 ُّٗ-تاج الدين ا٤بسعودم
 ُْٖ-ُّْ-التاج الكندم
 ِْ-تاج ا٤بلوؾ

 ِّٕ-َّْ-ّّٗ-ّّٔ-تقي الدين بن الصبلح
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 -ّٓٓ-َّّ-ُِٖ-ُِّ-ُِِ-ُُْ-َُْ-َٖ-ْٗ-ْٖ-ِّ-ُّ-توراف شاه 
ّٖٔ-ُْٕ 

 ّٓٗ-ُٔ-ّٓ-توماس آرنولد
 ِّٖ-ٜبامة بن أثاؿ

 ّّٓ-جاركخ 
 ّّٔ-أبو جعفر بن موسى

 ِْٓ-مجفر 
 ّْٕ-ٝباؿ الدين أيب ٧بمد عبد اهلل بن عمر الدمشقي

 َِْ-ُْٖ-ُْٔ-ُِْ-ِٕٕ-ُّٔ -ٝباؿ الدين ا٢بصّبم
 ُِٖ-ُْٓ-ٝباؿ الدين الريغي
 ُّّ-ٝباؿ الدين ا٤بصرم
 ُّّ-ُِٗ-ٝباؿ الدين ا٤بقدسي

 َِْ-ٝباؿ الدين بن ا٢باجب عثماف بن عمر

 ُِٗ-ٝباؿ الدين بن منقذ
 ِّّ-كماؿ الدين الشريشيٝباؿ الدين ٧بمد بن  

 ُّٗ-ٝباؿ الدين يعقوب ا٢باكم  
 َُٕ-ا١بماؿ السبٍب

 ُْٗ-ا١بماؿ بن ا٢باف 
 َُٗ- ا١بواد

  ُّٗ-ّٕٓ-ّّٕ-ِْٗ-ِِٗ-ُٕٔ-ُّٔ-ابن ا١بوزم

 ِٖٓ –أبو حامد ٧بمد بن كماؿ الدين 

 ِّْ-ِٕٓ-ِٔٓ-ُِٔ-ُّٕ-ُُّ-ُُٖ-ا٢برستاٍل
 َُٕ-حساـ الدين بن الجْب

 ِِٔ-ِْْ-ُِٕ-لؤلؤحساـ الدين 
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 ُْٖ -حساـ الدين ٧بمد اإلخسيكثي
 ّْٔ-أبو ا٢بسن السامرم 

 ّّٖ-أبو ا٢بسن علي بن قبيس 

 ُْٔ-ا٢بسن بن مسمار ا٥ببليل ا٢بوراٍل

 ُْٗ-ا٢بسن بن منصور قاضيخاف
 ُّْ-ا٢بصرم

 ُُْ- حنبل بن عبد اهلل الرصايف
  َِْ-ُُْ-ُّّ-أبو حنيفة 

 ّّٖ-بن قطب الدين  خاتوف بنت ا٤بلك عز الدين مسعود
 َّّ-ِٕٔ-ّٗ-ِّ-ابن خلكاف
 ُّٗ-دانياؿ 
 ُّْ-الداىرم

 ّّٔ-الدخوار عبد الرحيم بن علي بن حامد الدمشقي 
 ُْٓ- الدمياطي
 ُٗٗ-ُٗ-الدكلعي
-ُّٓ-ُّّ-َُّ-ُُّ-ْٗ-ِٗ-ُٗ-َٗ-ٖٗ-ٖٖ-ِٖ-ٖٕ-ْٕ-ِِ-الذىيب
ُّٗ-ُْٓ-َُٓ-ُِٓ-ُٓٓ-َُٔ-ُِٔ-ُّٔ-ُٖٔ-ُٗٓ-ُِٓ-ِّٗ-ِٓٓ-
ِّْ-ِّٓ-ُِْ-ُْٓ-ُِْ-ِْْ-َْْ-َْٔ 

 َِٖ-ٕٗ-ٖٕ -راشد الدين سناف بن سلماف
 َّٗ -رانيود 

     َّْ-َّْ-ُِٕ-ربيعة خاتوف بنت ٪بم الدين أيوب
 ُّ-ابن رسوؿ اليمِب

 ِّّ-منكورسركن الدين 
 َّٗ-ركبرت أكؼ سانت ألبانس 

 ْٕٓ-َّٗ-َّٓ-ِّْ-ِِٕ-ّْ-ريتشارد قلب األسد
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 ُِْ-ُْٗ – زكي الدين ا٤بنذرم
 ُُْ-ْٔ-الز٨بشرم

 ّّٖ-زمرد خاتوف 
 ُِٖ-ابن زىّب الدمشقي
 ّْٓ -سابق الدين عثماف

  َُْ-أبو سامل بن ٮباـ ا٢بليب 
 ِْْ-ُِْ-َِْ-ُْٖ-ّٖٕ-ّٕٕ-َُّ-ِِٗ-ِِٖ-ُِٔ-َُِ-ا١بوزمسبط ابن 

 ّٗٔ-ّّٕ-ِْٖ-ِٖٔ-ُِٔ-ست الشاـ ابنة ٪بم الدين أيوب
 ُُٗ-سراج الدين األرموم 

 ّْٔ-ّّْ-ْٓ-أبو سعيد بن أيب اليمن بن النحاؿ
 ّّٓ-ابن سبلـ
 ُْْ-ُْْ-َْٖ-ُّٔ-َُٔ-ُْٔ-ُْْ-ٖٖ-السلفي

 ُِِ-سليماف ا٤بغريب
 ٕٖ-سنقر

 ّٖ-لساحرا السهركردم
 ُُْ-َُْ-سيبويو

 َُْ-السّبايف 
 ُّٕ-َّٕ-ُُُِِٕ-َُِ-َٕ- طغتكْب بن أيوبسيف اإلسبلـ 

 ّّٖ-ّّّ-سيف الدين أيازكوج 
 ُٔٓ-سيف الدين عبد اهلل بن عمر ا٢بنبلي

 ّّّ-سيف الدين علي بن جندر
 ِّ-سيف الدين غازم 

 ِّّ-سيف الدين فارس الدكادار
 َِٗ-شاه أرمن

 ْْٓ-ُْْ-ا٥بكارم سيف الدين ا٤بشطوب



497 

 

 ْْٓ-ّٓٓ-َِّ-ِٔ-ِّ-ِِ-شاكر
 ّّٕ-شبيب ا٢براٍل

 ْٔٔ-شجاع الدين بن البيضاكم 
 ُُٗ-شجرة الدرٌ 

 ُْٕ-الشرؼ اإلربلي
 ُْْ-ّّٕ-ُْٔ- ُّٔ-شرؼ الدين أبو حامد بن أيب عصركف

 ُِٔ-ابراىيم بن ا٠باعيل الدين شرؼ
 ّّْ-ُِٔ-شرؼ الدين ٧بمد بن عركة

 ِْْ-ا٣بليلأٞبد بن  مشس الدين
 ُّٔ -ا٣بويي الدين مشس

 ُُٖ-مشس الدين بن أيب عمر 
 ُُٖ-مشس الدين بن عطاء
 َّّ-مشس الدين بن الكماؿ

 ّّٕ-ْٓ -مشس الدين بن ا٤بقٌدـ ٧بمد بن عبد ا٤بلك 
 ُّٓ-ُِٓ- مشس الدين بن كماؿ ا٤بقدسي

 ِّّ-ُّٓ-َِٖ-الطوسي

 ٓٗ -الشافعي
 ُْٖ-رقندم مابن الشهيد الس
 ُْْ-ّّْ-ِّّ-ُّْ-ِٖ-الشهرزكرم 

 َِْ-ُّٕ-الشيخة بنت سعد ا٣بّب

 ّّْ-ُُّ -بن الشّبازم الدمشقيا
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 ّْٗ-ِّٖ-ِٕٖ-ُُٔ-ُُْ-َُٖ-ٗٗ-شّبكوه بن ٧بمد
-ُِّ-َّٓ-ُُْ-ُُّ-َُْ-ٖٗ-ْٓ-ِٖ-ِٕ-ِّ-ِِ-أسد الدين شّبكوه الكبّب

ّّّ-ّّٔ-ّْٕ-َْٓ 
 َُِ-ابن الصابوٍل

 ّْٔ-َٖ-صاـر الدين بزغش
 ُّٕ -خيطليبا صاـر الدين 

 ّّٗ-ِِٔ-صاـر الدين قاٲباز النجمي
 ِٕٔ-َِٖ-َِٕ-ُُُ-َّ-الصاٌف ا٠باعيل بن نور الدين
 ٗٓ-صاٌف بن ا٢بسْب ا١بعفرم

 ُّٓ-ُُٗ-الصاٌف ٪بم الدين أيوب بن الكامل
 ّّٖ-صدر الدين أٞبد بن شهاب الدين علي الكاشي

 ِْْ-صدر الدين بن ٞبويو

 ٕٔ-صدر الدين بن درباس الشافعي
 ّْْ-ٓٓ -صدر الدين شيخ الشيوخ
 ُّٗ-ُٕٔ-صدر الدين بن اَّاكر

 ُْٕ-ُِٗ-صدر الدين ٧بمد بن عٌباد ا٣ببلطي

 ُّْ-صدقة ا٢براٍل
 ُّْ-ابن صدقة
 ّْٔ -ابن صىٍعرل

 ُِْ-ِّْ-ابن الصفراكم
 ِْْ-الصفٌي بن قابض
 ّٖٕ –صفية خاتوف 

 ِٖ-ضرغاـ
 ّٕٔ-الضياء بن األثّب

 َّْ-ضياء الدين ٧باسن
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 ُّّ-َُّ-ضياء الدين ٧بمد بن ا٢بسن العجمي
 َْْ-ّّٓ -ُُٓ-ُٗ -ضياء الدين ا٤بقدسي

 ُِِ-الضياء الطربم 
 ّّٕ-ُُّ-َُٔ-ضيفة خاتوف بنت ا٤بلك العادؿ

 ّْٕ -طاشكتْب
 َْٗ-طاىر بن عوؼ الزىرمو أب

 ُّْ-ابن طربزد
 ٖٗ-الطحاكم
 َٗ-ٖٖ-الطرٌاز
-ُٖٗ-ُٖٔ-ُُْ-ُّٖ-ُِّ-َُٔ-ْٗ-ْٖ-ّٖ-َٕ-ٗٓ-ٓٓ-ّّ-ِّ -الظاىر
َُِ-ُِٖ-ِِٗ-ِٕٔ-ِٕٕ-ِٖٕ-ِٗٓ-ِٖٗ-ُِّ-ّّْ-ّّٓ-ّّٔ-َّْ-
ّٕٔ-ّٕٔ-ّٕٕ-ّٕٗ-ّْٖ-َْْ-ُّْ-ِّْ-ِّْ-ّْٗ 

 ِٖٕ-الظاىر بيربس
 ّّٕ -الظاىر خضر بن صبلح الدين

 ِِْ –عائشة بنت ا٢باف  معمر بن الفاخر 
 ِِْ – عائشة بنت اَّد عيسى

-ُُّ-ُِّ-َُِ-ُُٗ-ُُٓ-ُُْ-َُْ-َُّ-َٗ-ِٖ-َٕ-ْٓ-ّّ-َّدؿالعا
ُِّ-ُُْ-ُْٔ-ُّٓ-ُُٔ-ُّٔ-ُْٔ-ُْٖ-ُٖٕ-ُِٗ-ُٗٔ-َِِ-ُِٖ-
ِِٗ-ِّٔ-ِِْ-ِْٕ-ِٓٓ-ِٕٓ-ُِٔ-ِْٔ-ِٕٔ-ِٕٕ-ِٕٖ-ُِّ-ّّّ-
ّْٕ-ّٕٓ-ّٖٓ-ّّٔ-َّٕ-ّٕٔ-ّٕٕ-َّٖ-ُّٖ-ّٖٓ-َِْ-ِّْ-ّّْ-
ّْٕ-ّْٗ-ْْْ-ْْٓ-َْٔ-ْْٔ 

 ّّٖ-كوج األسدمعاشوراء زكجة األمّب أياز 
-َُّ-َُِ-ٕٗ-ٕٓ-ٗٔ-ٕٔ-ْٓ-ْْ-ِٗ-ِٖ-ِْ-ِّ-ِِ-العاضد الفاطمي

ُْٖ-َِٔ-ِِٔ-َِٖ-َِّ-َّّ-َّّْٔٗ-ّٕٓ-ّْٓ-ْْٔ-ْْٕ 
 ّٓٓ –عبد األحد بن حسن بن ا٢باف  لدين اهلل 
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 ِِّ -عبد الرٞبن بن منقذ
 ّّٓ -عبد الصمد الكاتب 

 ُٖ -عبد العزيز بن عبد الواحد
 ِِٕ-ُٖٔ-ُٗ-عبد الغِب ا٤بقدسي
 ّْٔ –عبدالعزيز ا١بيلي 

 َِْ-ِبيعبد الكرَل بن ٧بمد الرافعي القزك 

 ّْٕ-ّْٔ-عبد اللطيف السهركردم
 ِّّ-َِٖ-عبد اهلل األذرعي

 ُّْ-عبد اهلل بن برٍّم النحوم
 ُٔ-عبد اهلل بن أيب ا٢بسن ا١بيٌبائٌي الطرابلسي

 ّّٔ-أبو عبد اهلل القرطيب 
 ِٓ-أبو عبد اهلل ا٤بهدم 

 َّٗ-ُّٕ-ِّٕ-ُِٕ-ُٔٔ-ُّٔ-ُٓٓ-ُُٓ -ِٗ-ٕٖ-اهلل اليونيِبعبد 
 ّْٔ-ّْٕ-عبد اهلل بن علي بن شكر 

 ِّّ-أبو عبد اهلل ٧بمد بن عمر ا٤بقدسي
 ُٔٗ-ُٓٗ-عبد اَّيد بن عمر بن القدكة

 ِْْ-الغساٍل األندلسي ا١بلياٍل عبد ا٤بنعم بن عمر

 ُُِ-َٖ-ْٗ-عبد النيب بن مهدم
 ُّٗ-عبد الواحد الصويف 

 ِٖ -عثماف بن عبد الرٞبن الشهرزكرم
 َّّ -ِْ-عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو

 ّٕٕ-ُّٕ-ا٢بنفيابن العدَل 
 ّّٕ-عذراء بنت شاىنشاه بن أيوب 

 ْٖٓ-ُُْ-عز الدين بن فٌرخشاه
 ّٔٔ-َّٔ-َّٔ-ِٖٕ-ِٕٕ-ِٖٔ-ُٖٗ-ُُٗ-ٓٗ-عز الدين بن عبد السبلـ
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 ِٖٔ-عز الدين عثماف بن الز٪بيلي
 ُّْ-ج أرسبلف بن سعودعز الدين قلي

 ُّْ-ِٔٓ-عز الدين ٧بمد بن عبد الغِب

 ُّّ-عز الدين مسعود بن نور الدين أرسبلف شاه
 ُُٕ-عز الدين موسك ا٥بذباٍل

-ُْٓ-ُِٓ-ُُْ-ُُّ-ُُْ-َُٗ-َُْ-َُّ-َٕ-ٗٓ-ْٗ-ّّ-ِّالعزيز 
ُٕٓ-ُٔٗ-ُِّ-ّّٓ-ّٓٗ-ّّٔ-ُّٕ-ِّٕ-ّٕٔ-ّٕٕ-َّٖ-ُّٖ-ّْٖ-
ُْْ-ِّْ-َْْ-ُْٔ 
 ِْ-الفاطميالعزيز 

 ّّٕ-عزيزة خاتوف بنت ا٤بلك قطب الدين
 َْْ-ُْٕ-ّٖٓ-ِْٕ-َِٔ-ِٓٓ-ُِٖ-ُِٔ-َُٔ-ُِٓ-ابن عساكر

 ِٖٔ-ِِٔ-َُٔ-ُُُ-عصمة الدين بنت معْب الدين أنر
 ِْٕ-يهودمالعفيف بن عبد القاىر سكرة 
 ِِْ-عفيفة بنت أٞبد الفارفانية

 ِّٔ -ابن عقيل
 َُْ-سعودعبلء الدين خٌرـ شاه بن عز الدين م

 ُّْ-علم الدين قيصر
 َِْ-ُْْ-ِٖٔ-ّٖ-ِٖ-علي اآلمدم
 َّٕ -علي ا٢بريرم

 ُُْ-علي الفارسي وأب
 ّّٓ-علي ا٤بوصلي

 َّّ-ِْ-علي بن أيب طالب 
 َْٗ-علي بن بنت أيب سعد

 ُِّ-علي بن عريف النحاسْب 
 ِٓ-علي بن ٧بمد الصليحي
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 ٗٓ-علي بن يوسف بن إبراىيم الشيباٍل القفطي
-ِِٖ-ُِٖ-ُِٕ-ُِْ-َُٕ-ُٖٔ-ُْْ-ُّٓ-ُُٕ-َُٖ-األصفهاٍلالعماد 
ُِّ-ِّٓ-ِٓٗ-ِّٖ-ِّْ-ّّْ-ّْٖ-ْٓٔ-ْٕٓ-ْٖٓ-ْٕٔ 

 ُُٓ-أبو عماد الدين الفتوح عثماف
 ُُِ-ٖٗ-ِٕ-ِْ-ِّ-عماد الدين زنكي

 ُُِ-عماد الدين صاحب سنجار
 ُِٖ -ُُْ-عماد الدين بن ا٤بشطوب ا٥بكارم

 ّٔٓ-ُُُ-ٕٔ-عمارة اليمِب
 ّٖٕ -صاٌف ٪بم الدين أيوب عمر بن ال

 َُّ-عمر ا٣ببلطي
 ْٖٔ-ّْٔ-ْْٓ-ّْٔ-ِٓٗ-ِٖٖ-َِْ-ُُُ -َّٔ-ِْٕ-عمر بن ا٣بطاب
 ُُْ-عمر بن دحية

 ِٓٗ-دمعمر بن ٧بمد بن عبد اهلل السهركر 
 ُْٖ -َِٖ-ِٕٗ-ُْٔ-أبو عمرك بن ا٢باجب
  ِّْ-ُّٖ-ُٕٗ-ّٖ-أبو عمرك بن الصبلح

 ّْٖ-بن عنْبا
 ُّٔ-َٖ-ٓٓ-(السبلـعليو )عيسى 

 ُِٔ-عيسى العواـ
-ّْٕ-ّْْ-ِِْ-َّٖ-ِٕٖ-ِِٗ-ُِِ-َِِ-ُُٕ-ُّٔ-ُِّ-عيسى ا٥بكارم

ْْٗ-َْٓ-ّْٔ-ْْٔ 
 ٖٔ-أبو الغنائم ٧بمد بن ا٤بعلم 

 ُٕٗ-غياث الدين ٧بمد بن ُّاء الدين ساـ
 ُِْ -فاطمة بنت سعد ا٣بّب األنصارم

 ٕٔ-أبو الفتوح بن العاضد
 ّّٔ-الياركقيفخر الدين عثماف 
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 ُٕٗ-فخر الدين ٧بمد بن عمر الرازم
      ُّٗ-ٓٓ-فخر الدين يوسف بن ٞبويو

 ُِٔ-ابن فرج
 ُّٗ-ٓٓ-فريدريك الثاٍل

 ُّْ-ُِْ-الفضل بن البانياسي
 ُٗ -ابن القابلة ا٢بنبلي

 ْْٗ –القاسم بن البزرم أبو 

 ُْٔ- القاسم ُّاء الدين أبو ٧بمد
 ُْٔ –القاسم بن حصْب و أب

 ُْٕ-ّّٗ-م الر عيِب الشاطيبالقاس

  ّّٕ-أبو القاسم بن ركاحة 
     ُُْ- ّْٓ-أبو القاسم بن الصفراكم

  ّّٕ-أبو القاسم ٧بمود بن ا٤ببارؾ
 ُْٓ-القاسم بن مهنا

 ِْ-أبو القاسم الواسطي
-ُْٓ-ُّٕ-ُّٔ-ُِّ-ُُْ-ُُِ-َُُ-ََُ-ٖٗ-ّٖ-ٔٔ-الفاضلالقاضي 
ُِٓ-ُْٓ-ُِٔ-ُِٖ-ُّٖ-ُٖٔ-ُٖٕ-ُٖٖ-ُٖٗ-ُُٗ-ِٖٓ-ُِٔ-ِّٔ-
ِٔٔ-ِِٕ-ّّٗ-ّْٓ-ّْٔ-ّٖٓ-ّٖٔ-َّٖ-ُّٖ-َِْ-َّْ-ُْٓ-ُْٕ-
ّْٔ-ّْٕ-َْْ-ْْٓ-ْْٕ-ْْٗ-َْٓ-ُْٓ-َْٔ-ْٔٓ 

 ُْْ-القاضي شهاب الدين
 ّّْ -شاهالقاىر عز الدين مسعود بن نور الدين أرسبلف 

 َٖ-قديد القٌفاص
 ْٔٓ-قطب الدين يناؿ بن حساف

 َْٖ-َِٕ-ُّٖ-ٖٗ-ّٗ-مالقطب النيسابور 
  ْٕٔ -ابن قيم ا١بوزية
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-ُُٕ-َُٗ-َُْ-ْٗ-ُٗ-َٗ-ْٖ-ٕٗ-َٔ-ٖٓ-ٓٓ-ّّ-ُّ-الكامل بن العادؿ
ُُِ-ُِِ-َُّ-ُّٓ-ُْٕ-ُُٔ-ُّٕ-ُُٗ-ُّٗ-َِِ-ُِٖ-ُِٕ-ِٕٓ-
ِٕٔ-ِٕٗ-ِٖٗ-ُّٕ-ّّٔ-ّٔٗ-ّٕٕ-ّٕٖ-ّٕٗ-ِّٖ-ُُْ-ُِْ-ِّْ-
ِْٗ-ِّْ 

 ّْٓ-الكامل بن شاكر
 ِٕٖ-ِٖٓ-الكامل ٧بمد بن غازم

 َْْ-ِٖٕ –الكتيب
 َٗ-ّٖ-ٕٓ-ِّ-ابن كثّب ا٤بؤرخ
 َْٕ-ابن كثّب ا٤بفسر

 ُِْ-كرٲبة بنت عبد الوىاب بن علٌي 
 ّٖٔ-ابن كسا البلبيسي

 ّّٓ-كماؿ الدين الشريشي 
 ْْٗ-كماؿ الدين بن الشهرزكرم

 ّّٔ-موسى بن منعةكماؿ الدين 
 َُِ-َِٗ-كمشتكْب

 ّٖٓ-الكنػز
  ّّٔ-أبو الكيزاف الظاىرم

 ُِْ- لوزيفياف
 ّٖٔ-ا٤بتنيب

 ِّٖ-ّٕٕ-ِِٕ-ُُّ-اَّاىد بن صبلح الدين
 ّٖٔ-اَّد البهنسي

 ِّْ-٦بد الدين طاىر الكبليب ا٢بليب
 َِْ-ِٔٓ-ُٓٗ-ّٖ-٦بد الدين عبد السبلـ بن عبد اهلل بن تيمية ا٢برٌاٍل

 ّّْ-لدين قاضي الطور٦بد ا
 ُْٖ-٦بد الدين ٧بمد بن ٧بمود األسَبكشِب
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 ُٔٓ-٧باسن الدين بن عبد ا٤بلك ا٢بموم

 ُِّ-احملسن بن أيب ا٤بضاء

 ُِْ-ُّٕ-احملسن
 َُْ-ابن احمللي القاضي أبو ٧بمد عبد اهلل 
-ُّٖ-ِٕٖ-ِٖٓ-ُٕٗ-ُٓٔ-ُّٔ-ُٕٓ-ُٗ-َٗ-٧بمد بن أٞبد بن قدامة ا٤بقدسي

َِّ-ِِّ-َِْ-ُِْ 
 ّّٔ-٧بمد بن علواف بن مهاجر ا٤بوصلي 

 ْٖ-٧بمد بن علٌي الزكي
 ُْٕ-٧بمد بن ٧بمد العيدم 

 ُْٗ-٧بمد بن يونس ا٤بوصلي 
 ّّٓ-أبو ٧بمد عبد القادر الرىاكم 

 ِّٖ-ُٗ-٧بمود بن ٮباـ الدمشقي
 ّٓٗ-ّّٗ-٧بيي الدين بن ا١بوزم
 ُْْ-٧بيي الدين بن الثقفي
 ُٖ-٧بيي الدين بن العريب

 َُِ-الدين بن زكي الشافعي٧بيي 
 ُٕٗ-٨بتار بن ٧بمود الزاىدم

 ْْٓ-َِٖ-َِٔ-ٕٔ-ِّ-ا٤بستضيء بنور اهلل العباسي
 ِٓ-ا٤بستنصر العبيدم
 ِْٕ-مسطح بن أثاثة

 ّٕٗ-ّٖٕ-ّٗٔ-ْٗ-ُّ-مسعود يوسف بن الكامل

 َّْ-ّّٓ-ّٗ-مظفر الدين كوكبورم
-َّٖ-ِِٗ-ُِٖ-ُُٔ-ُُْ-ُِٖ-ُُٔ-ُُّ-ٗٗ-ْٔ-ا٤بظفر تقي الدين بن عمر

ُّٖ-ّّٓ-ُّْ-ِّٔ-ّْٔ-ِّٖ-ُِْ-ِّْ-ّّْ 
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 ّٖٕ-َّ-ا٤بظفر غازم بن العادؿ 
 ّّٔ -أبو ا٤بظفر ٧بمد بن علواف ا٤بوصلي

 ِّٗ-ْٔ-معاذ بن جبل
 ُْٓ- أبو ا٤بعايل ٧بمد بن ٰبٓب القرشي

 ِِّ -ُّٖ أبو ا٤بعايل مسعود بن ٧بمد النيسابورم
-ُِٖ-ُِْ-َِِ-ُٖٔ-ُْٔ-ُُٔ-ُّٕ-ُْٓ-ُُْ-َُٔ-ٗٗ-ٖٗ-ا٤بعظم
ِٕٖ-ُُّ-ّّّ-َّْ-ُّْ-َِْ-َْْ-َُْ-ُْْ-ُْٖ-ِْٗ-ّّْ 

 ّٕٔ-معٌظم مشس الدكلة 
 ِْٓ-ّّٕ-ّّْ-ُّٖ -ا٤بعظم عيسى بن العادؿ
 َُٔ-ميكثر بن عيسى ا٥بامشي

 ِٓ-ا٤بكـر الصليحي
 ّّْ-ُّٕ-ا٤بلك القاىر

 ُْٓ-ِْٗ-ِّْ-ُّْ-ا٤بنصور
 ِْْ-الدين بن النقاشمهذب 

 ِْٕ-أبو موسى األشعرم
 ِْٔ-ّّٖ-ُٓٗ-ٓٓ-موسى عليو السبلـ
 َْٗ-ِٖٔ-ِٕٓ-ِٓٓ-ُّٓ-َْ-ا٤بوفق عبد اللطيف

 ُّٕ -( صاحب ٞباة)الناصر 
 ّّٓ-ناصر الدين ا٢بسْب بن علي 

 َُّ-بن العزيز ناصر الدين ٧بمد
 ِّٖ-ّٖٕ -الناصر داكد

 ّّٓ-الناصر صبلح الدين بن العزيز
 ُِْ-رالنجاابن 

     ّّٔ-ّّٖ-ِّّ-ِّٖ-ُٔٓ-َُِ-َُّ-ٕٔ-ٗٔ-٪بم الدين ا٣ببوشاٍل
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-ِّٖ-ِِٖ-َِٖ-ِٓٔ-ِٕٓ-َُِ-َُْ-ٖٗ-ٗٔ-ِٖ-ِٕ-٪بم الدين بن أيوب 
َّٓ-َّٔ-ُِّ-ِّْ-ِّٓ-َّْ-ّْٕ 

 ُْٗ-٪بم الدين عبد اهلل بن ٧بمد بن شاس ا١بذامي السعدم 
 ُٕٗ-٪بم الدين ٨بتار بن ٧بمود الزاىدم

  ِّْ-َِّ-ُُُ-ابن ٪بية
 ِٓ-نزار بن ا٤بستنصر

 َِْ-نصّب الدين ٧بمد بن عبد اهلل السامرم 
 ُْٗ-نور الدين أرسبلف شاه 
-َُٓ-َُْ-ٗٔ-ٖٔ-ْٖ-ِّ-ِٗ-ِٖ-ِٕ-ِٓ-ِْ-ِّ-ِِ-نور الدين ٧بمود زنكي

ُُُ-ُُّ-ُُِ-ُْٔ-ُْٖ-ُْٗ-ُُٓ-ُِٖ-َِٖ-َِٗ-ِِّ-ِِٔ-ِٓٓ-
َّٓ-ُِّ-ِّْ-ّْٖ-ْْٓ-ْٓٔ-ْٓٗ 
 ُْٓ-ِٖٔ-ِٗٗ-ِٖٗ-ِٕٕ-ُّٔ-ُٔٓ-ٖٖ-النوكم

 َْٖ-ُّٗ-ُّٓ-ِٕٔ-ُٕٔ-ُٔٔ-ُّٕ-ٖٗ-ّٗ-النيسابورم
 ّّٖ-ابن ىائل

 ّٔٓ -ىبة اهلل العويرس
 ِٕٓ-َّ-ىوالكو

 ِْْ-ٰبٓب األندلسي البياسي

 ُّْ-ٰبٓب الثقفي
 ِْْ-يوسف الرحيب

 ِّّ-ْٓ-يوسف عليو السبلـ
 َْٗ-يونس الفاركقي

 ّٕٓ -يونس بن يوسف الشيباٍل
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 المصادر والمراجعفهرس -ٗ
مكتبة ا٣با٪بي ، مصر ،  ُفهيم ٧بمد شلتوت ، ط: إٙباؼ الورل بأخبار أـ القرل ، النجم عمر بن فهد بن ٧بمد ، ٙبقيق-

 .ـُّٖٗالقاىرة ، 
 .ـُٖٔٗىػ ، َُْٔدار الكتب العلمية ، بّبكت ،  ُاألجوبة الفاخرة على األسئلة الفاجرة ، أٞبد بن إدريس القرايف ، ط-
 .إحياء علـو الدين ، الغزايل ، ط دار الكتب ، بّبكت -
 ُٖٖٗىػ ، َُْٖ،  ُعبد الرٞبن دمشقية ، ط: ، أٞبد بن إدريس القرايف ، ٙبقيق يف الرد على النصرانية أدلة الوحدانية-
 . عبد الرحيم ٧بمود ، ط دار ا٤بعرفة ، بّبكت: أساس الببلغة ، جار اهلل أيب القاسم الز٨بشرم ، ٙبقبق-
 .ـُّٗٗدار الفكر ، دمشق ،  ُأصوؿ الَببية اإلسبلمية ، عبد الرٞبن النحبلكم ، ط-
 .ـُّٗٗ/ ىػُُْْمؤسسة الرسالة ،  ّأصوؿ الدعوة ، عبد الكرَل زيداف ، ط-
دينة ا٤بنورة، ، ط األمانة العاـ ١بائزة ا٤ب عبد الرحيم بن ٧بمد ا٤بغذكم/ األصوؿ العلمية لؤلمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ، د-

 .ىػ ُُِْ
/ ىػ ُُْٓأضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف ، ٧بمد األمْب الشنقيطي ، ط دار الفكر للطباعة كالنشر، بّبكت ، لبناف ، -

 .ـُٓٗٗ
 .األطلس التارٱبي ، عدناف عطار ، دمشق-
 ـُٰٖٕٗبٓب عبارة ، دمشق ، : يقاألعبلؽ ا٣بطّبة يف ذكر أمراء الشاـ كا١بزيرة ، ٧بمد بن علي بن شداد ، ٙبق-
 .ـ ُْٖٗدار العلم للمبليْب ، بّبكت ، لبناف ،  ٔاألعبلـ ، خّب الدين الزركلي ، ط-
 .ـُْٗٗ/ىػُُْٓدار القلم ، دمشق ،  ْ، ط اإلماـ النوكم ، عبد الغِب الدقر-
 .ـُُٖٗالعراقية ، بغداد ،  ٧بمود ياسْب التكريٍب ، ط كزارة الثقافة/األيوبيوف يف مشاؿ الشاـ كا١بزيرة ، د-
 ىػ ُِْْالبحث العلمي ، عبد العزيز الربيعة ، الطبعة الثالثة ، الرياض ، -
 .ُِٖٗ/ىػ َُِْ، مصر، ٧ِبمد مصطفى ، ط:بدائع الزىور يف كقائع الدىور ، ٧بمد بن أٞبد بن إياس ، ٙبقيق-
ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع ، مصر  ُعبداهلل الَبكي ، ط/ د: البداية كالنهاية ، عماد الدين ا٠باعيل بن عمر بن كثّب ، ٙبقيق-
 .ـُٖٗٗ/ ىػ ُُْٗ، 
 .ـَُٖٗ/ ىػََُْدار مكة ، مكة ا٤بكرمة ،  ُببلد ا٢بجاز يف العصر األيويب ، عائشة عبد اهلل با قازم ، ط-
/ ىػَُّْالغِب مالكي، الرياض ، سليماف عبد / ببلد ا٢بجاز منذ بداية عهد األشراؼ حٌب سقوط ا٣ببلفة العباسية ، د-

 .ـُّٖٗ
 .ـُّٗٗبلوغ ا٤براـ فيمن توىٌل ملك اليمن من ملك كإماـ ، القاضي حسْب أٞبد القرشي ، مصر ، -
 .ـُْٗٗىػ ، ُُْْعلي شّبم ، بّبكت ، : تاج العركس ، الزبيدم ، ٙبقيق-
٧بمود ديوب ، ط دار الكتب العلمية ، : أيوب ، ٙبقيق تاريخ أيب الفداء ا٤بسمى ا٤بختصر يف أخبار البشر ، ا٤بلك ا٤بؤيد بن-

 .ـُٕٗٗ/ ىػُُْٕبّبكت ، لبناف ، 
 .ـُٔٗٗ/ ىػ ُُْٕدار الكتاب العريب ، بّبكت ، لبناف ،  ُعمر تدمرم ، ط: تاريخ اإلسبلـ ، الذىيب ، ٙبقيق-
 .ـُٕٔٗمكتبة النهضة ، مصر ،  ُحسن ابراىيم حسن ، ط/ تاريخ اإلسبلـ السياسي ، د-
 .ـُُٗٗ/ىػُُُْا٤بكتب اإلسبلمي ، بّبكت ، لبناف ،  ٓالتاريخ اإلسبلمي ، ٧بمود شاكر ، ط-
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 .ـُٕٕٗ، مصر ،  ّأٞبد شليب ، ط/ التاريخ اإلسبلمي كا٢بضارة اإلسبلمية ، د-
اف ، دار النفائس ، بّبكت لبن ٧ُبمد سهيل طقوش ، ط/تاريخ األيوبيْب يف مصر كببلد الشاـ كإقليم ا١بزيرة ، د-

 .ـُٗٗٗ/ىػَُِْ
 .ـُٗٔٗ/ ىػ ُّٖٗ، أٞبد سعيد سليماف ، ط دار ا٤بعارؼ ، مصر ،  تاريخ الدكؿ اإلسبلمية كمعجم األسر ا٢باكمة-
 .ـُّٗٗ،  ُعبد الباسط بدر ، ط/التاريخ الشامل للمدينة ا٤بنورة ، د-
 .ـُْٗٗيب ، القاىرة ، مصر ، دار الفكر العر  ٕفتحية النرباكم ، ط/تاريخ النظم كا٢بضارة اإلسبلمية ، د-
 .ـ ُٓٗٗ/ ىػ ٧ُُْٓبب الدين العمركم ، ط دار الفكر ، :تاريخ مدينة دمشق ، ا٢باف  ابن عساكر ، ٙبقيق-
 .ـُٕٗٗالتحرير كالتنوير ، ٧بمد بن الطاىر بن عاشور ، ط دار سحنوف للنشر كالتوزيع ، تونس ، -
مكتبة العبيكاف ، الرياض ،  ٧ُبمود قدح ، ط/ د: ٢بسْب ا١بعفرم ، ٙبقيقٚبجيل من حٌرؼ التوراة كاإل٪بيل ، صاٌف بن ا-

 .ـُٖٗٗىػ ، ُُْٗ
التدرج يف األساليب الدعوية كأثره يف الدعوة إىل اهلل ، عبد اهلل عياد ا١بهِب ، ا٤بدينة ا٤بنورة رسالة ماجستّب كلية الدعوة ، -

 .ىػُُْْ، ُُّْ
 .ـُٔٗٗ/ ىػُُْٕدار الكتاب العريب ، بّبكت ،  ّم األبيارم ، طابراىي: التعريفات ، ا١برجاٍل ، ٙبقيق-
دار الكتاب العريب ،  ٖالسيد ا١بميلي ، ط/ د: تلبيس إبليس ، عبد الرٞبن بن علي بن ا١بوزم ، دراسة كٙبقيق كتعليق-

 .ـُٗٗٗ/ىػ ُُْٗ
مكتبة العبيكاف ، الرياض ،  ّ، عبد الرٞبن بن ناصر السعدم ، ط تيسّب الكرَل الرٞبن يف تفسّب كبلـ ا٤بٌناف-

 .ـََِٔ/ىػُِْٕ
 .ثبلثة األصوؿ كأدلتها ، اإلماـ اَّدد ٧بمد بن عبد الوىاب ، الرياض ، مؤسسة النور-
دار ىجر،  ُط عبد اهلل عبد احملسن الَبكي كرفاقو ،/ د: جامع البياف عن تأكيل آم القرآف ، ٧بمد بن جرير الطربم ، ٙبقيق-

 ـََُِ/ ىػ ُِِْالقاىرة ، 
/ ىػُِْٕعبد اهلل الَبكي ، ط مؤسسة الرسالة ، بّبكت ، لبناف ، /د: جامع ألحكاـ القرآف ، ٧بمد بن أٞبد القرطيب ، ٙبقيق-

 .ـََِٔ
 .ـََِّ/ ىػ ٧ُِْْبمد مطيع ا٢باف  ، ط دار القلم ، دمشق ، / ا٢باف  ابن عساكر ، د-
 .ـُٖٓٗىػ ، َُْٓ، جدة ،  ُٝبيل حرب ، ط/ العصر األيويب ، دا٢بجاز كاليمن يف -
 .ـ ُْٓٗ/ىػ ُّْٔمطبعة اللواء ، القدس ،  ُا٢بركب الصليبية ، رفيق التميمي ، ط-
حسن أبو الفضل ابراىيم ، ط دار إحياء الكتب العربية ، : حسن احملاضرة يف تاريخ مصر كالقاىرة ، السيوطي ، ٙبقيق-

 .ـُٖٔٗ/ ىػ ُّٕٖ

 .ـُٕٗٗ/ ىػُُْٕ، مؤسسة الرسالة، بّبكت ، ّا٢بكمة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل ، سعيد بن علي بن كىف القحطاٍل ، ط-
عبد الرٞبن سليماف ا٤بزيِب ، ط مؤسسة ا٤بدينة للصحافة ، جدة ، ا٤بملكة /ا٢بياة العلمية يف القرنْب السابع كالثامن ا٥بجرم ، د-

 .ىػ ُِْْالعربية السعودية ، 
شكرم فيصل ، ط ٦بمع اللغة العربية ، دمشق ، / د: خريدة القصر كجريدة العصر ، العماد األصفهاٍل ، ٙبقيق-

 .ـُٗٓٗ/ىػُّٖٕ
 .ـَُٖٗ، دار الفكر العريب ، مصر ،  ِا٣بطابة ، ٧بمد أبو زىرة ، ط-
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 .، ا٤بقريزم ( انظر ا٤بواع  كاالعتبار) ا٣بطط -
/ ىػ ُّٕٔجعفر ا٢بسِب ، ط ٦بمع اللغة العربية ، دمشق ، : قادر بن ٧بمد النعيمي ، ٙبقيقالدارس يف تاريخ ا٤بدارس ، عبد ال-

 .ـُْٖٗ
 .ىػ ُُْٕعبد اللطيف عبد الرٞبن ، ط دار الكتب العلمية ، بّبكت ، : درء االعَباض ، ابن تيمية ، ٙبقيق-
 .ـ ََِْ/ ىػُِْٓكنوز إشبيليا ، الرياض ،  ُ الدعوة ، ٞبد بن ناصر العمار ، ط-
 .ـ ََِٕ/ىػ ُِْٖمكتبة الرشد ، الرياض ،  ُدعوة ا٤بسلمْب للنصارل ، سليماف بن عبد اهلل الركمي ، ط-
 .ـَُٕٗمكتبة النهضة ا٤بصرية ، القاىرة ،  ّحسن إبراىيم حسن كآخرين ، ط/د: الدعوة إىل اإلسبلـ ، توماس أرنولد ، ترٝبة-
 .زيز ، ط دار الدعوة ، القاىرة ٝبعة أمْب عبد الع/قواعد كأصوؿ ، د-الدعوة-
 .ـُٔٔٗ، ٧ُٗٔٓبمد ٝباؿ الدين سركر ، / الدكلة الفاطمية يف مصر ، د-
 .ـُْٕٗدار ا١بيل ، بّبكت ،  ِالذيل الركضتْب ، للحاف  أيب شامة ا٤بقدسي ، ط-
 .ـُِٓٗ/ىػُِّٕذيل طبقات ا٢بنابلة ، زين الدين عبد الرٞبن بن رجب ، -
 .ـُِٗٗ/ ىػ ُُّْطب الدين اليونيِب ، ط دار الكتاب اإلسبلمي ، القاىرة ، مصر ، ذيل مرآة الزماف ، ق-
 .ـُٔٓٗ/ ىػ ُّٕٗرحلة ابن جبّب ، ٧بمد بن أٞبد بن جبّب ، ط دار صادر ، بّبكت ، -
ىػ، َُْٗمكتبة كىبة ، القاىرة ،  ٧ُبمد ٧بمد حسانْب ، ط/ د: الرد على النصارل ، صاٌف بن ا٢بسْب ا١بعفرم ، ٙبقيق-

 .ـُٖٖٗ
 .ـُُٗٗعمر عبد ا٤بنعم ، ط دار السبلـ ، مصر ، : رسالة إىل كلدم ، ابن ا١بوزم ، ٙبقيق-
 .ـَُٕٗ/ ىػَُّٗطو عبد الرؤكؼ طو ، مصر ، : زاد ا٤بعاد يف ىدم خّب العباد ، ابن القيم ، ٙبقيق-
، ط منشورات ا٤بعهد الفرنسي ، دمشق ، سامي الدىاف : زبدة ا٢بًلب من تاريخ حلب ، كماؿ الدين بن العدَل ، ٙبقيق-

 .ـُٖٔٗ/ـُُٓٗ
 .سلسلة األحاديث الصحيحة ، ٧بمد ناصر الدين األلباٍل ، ط مكتبة ا٤بعارؼ ، الرياض-
 .ـُٔٓٗ/ىػ٧ُّٕٔبمد مصطفى زيادة ، مصر ، : السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ ، تقي الدين أٞبد بن علي ا٤بقريزم ، ٙبقيق-
 .ـُٕٗٗفتحية النرباكم ، ط مكتبة ا٣با٪بي ، القاىرة ، : لفتح بن علي بن ٧بمد البندارم ، ٙبقيقسنا الربؽ الشامي ، ا-
 أٞبد شاكر ، دار إحياء الَباث العريب: سنن الَبمذم ، ٙبقيق-
 .ـَََِ/ىػ ُُِْدار ا٤بغِب ، الرياض ،  ُحسن األسد ، ط: سنن الدارمي ، اإلماـ الدارمي ، ٙبقيق-
/ ىػَُْٓمؤسسة الرسالة ، بّبكت ، لبناف ،  ُء ، اإلماـ مشس الدين ٧بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيب ، طسّب أعبلـ النببل-

 .ـُٖٓٗ
 .مصطفى السقا كرفاقو ، ط مؤسسة علـو القرآف ، جدة: السّبة النبوية ، ابن ىشاـ ، ٙبقيق-
مركز ا٤بلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية ،  مطبعة ُ، مهدم رزؽ اهلل أٞبد ، طيف ضوء ا٤بصادر األصلية  سّبة النبويةال-

 .ـُِٗٗ/ ىػ ُُِْالرياض ، 
/ ىػُّٕٖفهيم شلتوت ، ط دار الكتاب العريب ، مصر ، : سيف ا٤بهند يف سّبة ا٤بلك ا٤بؤيٌد ، بدر الدين العيِب ، ٙبقيق-

 .ـُٕٔٗ
 .كتشذرات الذىب يف أخبار مىن ذىب ، ابن العماد ا٢بنبلي ، دار الفكر ، بّب -

 .ـُٖٕٗناظم رشيد ، ط كزارة الثقافة ، بغداد ، : شفاء القلوب يف مناقب بِب أيوب ، أٞبد بن ابراىيم ا٢بنبلي ، ٙبقيق-
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٧بمد حسْب مشس الدين ، ط دار الفكر ، : ، ٙبقيق أبو العباس أٞبد بن علي القلقشندمصبح األعشى يف صناعة اإلنشا ، -
 .بّبكت 

 .ـُِٖٗ/ ىػ َُِْأٞبد عبد الغفور عطار ، : الصحاح ، ا١بوىرم ، ٙبقيق-
دار ابن كثّب ، بّبكت ،  ّمصطفى ديب البغا ، ط/ د: صحيح البخارم ، ٧بمد بن إ٠باعيل أبو عبد اهلل البخارم ، ٙبقيق-

 .ـُٕٖٗ/ ىػ َُْٕ
 .ـََِ/ىػُُِْدار ا٤بعارؼ ، الرياض ،  ُيب كالَبىيب ، ٧بمد ناصر الدين األلباٍل ، طصحيح الَبغ-
 . ـُٖٖٗ/ ىػ َُْٖا٤بكتب  اإلسبلمي ، بّبكت ،  ّصحيح ا١بامع الصغّب ، ٧بمد ناصر الدين األلباٍل ، ط-
 .ـُِٗٗصحيح مسلم ، مسلم بن ا٢بجاج ، دار الكتب العلمية ، -
 .ـُٖٗٗ/ ىػ ُُْٖدار القلم ، دمشق ،  ٧ُبمد رجب البيومي ، ط/ ر العدكاف الصلييب ، دصبلح الدين األيويب قاى-
 .ـُِٗٗ/ ىػ ُُْٓدار الغرب اإلسبلمي ، بّبكت ، لبناف ،  ُمصطفى ا٢بيارم ، ط/ القائد كعصره ، د-صبلح الدين-
 .ىػ ُُّْدار اليقْب ، ا٤بنصورة ، عبد الرٞبن الرب ، ط / د: صيد ا٣باطر ، عبد الرٞبن بن علي بن ا١بوزم ، ٙبقيق-
مطبعة عيسى البايب ا٢بليب ، القاىرة ،  ُطبقات الشافعية الكربل ، عبد الوىاب السبكي ، ط عيسى ا٢بليب ، القاىرة ، ط-

 .ـُْٔٗ/ ىػ ُّّٖ
 .ـُٕٗٗ الطفل يف الشريعة اإلسبلمية كمنهج الَببية النبوية ، سهاـ مهدم جبار ، ط ا٤بكتبة العصرية ، بّبكت ،-
 .ىػُٖٓٗ/ ىػ٧َُْٓبمد السعيد زغلوؿ ، ط دار الكتب العلمية ، بّبكت ، لبناف ، : العرب يف خرب مىن عرب ، الذىيب ، ٙبقيق-
 .ـُِٗٗ/ ىػ ُُِْدار القلم ، دمشق،  ٧ُبمد الزحيلي ، ط/ ، د( ّٗ-سلسلة أعبلـ ا٤بسلمْب)عز بن عبد السبلـ -
٧بمد عبداهلل الغامدم ، ط مكتبة العلـو كا٢بكم ، ا٤بدينة ا٤بنورة ، : ٧بمد اليمِب ، ٙبقيق عقائد الثبلث كالسبعْب فرقة ، أبو-

 .ىػُُْْ
 .٧بمود قدح ، نشر دار البخارم ، ا٤بدينة ا٤بنورة/، د علم دراسة األدياف عند ا٤بسلمْب-

ا٤بعركؼ بابن أيب  ٞبد بن القاسم بن خليفة بن يونس ا٣بزرجي موفق الدين أبو العباس، أعيوف األنباء يف طبقات األطباء -
 .ـُِٖٖ/ىػُِٗٗ، مصر ،  أيصىٍيًبعىة

 .ـُِّٗحسن ابراىيم حسن ، مصر ، / الفاطميوف يف مصر ، د-
 .ـُٖٔٗىػ ، َُْٔبّبكت ،  دار ا٤بعرفة ، ُفتاكل ابن الصبلح ، ٙبقيق عبد ا٤بعطي قلعجي ، ط-
 .ـُٕٖٗ/ ىػَُْٕمصطفى عاشور ، ط مكتبة القرآف ، القاىرة ، : فتاكل سلطاف العلماء العز بن عبد السبلـ ، ٙبقيق-
٧بمد فؤاد عبد الباقي ك٧بب الدين : فتح البارم بشرح صحيح البخارم ، ا٢باف  أٞبد بن علي بن حجر العسقبلٍل ، عناية-

 .را٣بطيب ، دار الفك
 .فتح القدير ا١بامع بْب فِب الركاية كالدراية من علم التفسّب ، ٧بمد بن علي الشوكاٍل ، ط دار إحياء الثراث العريب، بّبكت-
٧بمد ٧بمود صبح ، ط الشركة الدكلية للطباعة ، مصر ، : فتح القٌسي يف الفتح القدسي ، العماد الكاتب األصفهاٍل ، ٙبقيق-

ََِّ. 
 .ـََِٓ/ىػُِْٔمعاذ ٧بمد البيانوٍل ، دار اإلبداع ، الكويت ، / لدعوية ، دفقو ا٤بوازنات ا-
 .ـُّٕٗإحساف عباس ، ط دار صادر ، بّبكت ، / د: فوات الوفيات ، ٧بمد بن شاكر الكتيب ، ٙبقيق-
 . القاموس احمليط ، ٧بمد بن يعقوب الفيوزبادم ، ط مؤسسة ا٢بليب كشركاه للنشر كالتوزيع -

http://www.adabwafan.com/browse/entity.asp?id=13322
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewauthor.asp?AuthorID=66
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewauthor.asp?AuthorID=66
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewauthor.asp?AuthorID=66
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 .ىػُُْٓسعيد صيِب ، ط مؤسسة الرسالة ، بّبكت ، / أساسية يف البحث العلمي ، دقواعد ال-
 .القواعد األحكاـ يف مصاٌف األناـ ، عز الدين بن عبد السبلـ ، مصر-
 .ـُٔٔٗ/ ىػ ُّٖٔالكامل يف التاريخ ، ابن األثّب ، ط دار صادر ، بّبكت ، لبناف ، -
 .ـُٕٖٗ/ىػَُْٖقاسم السامرائي ، ط دار األصالة ، الرياض ، : كتاب االعتبار ، أسامة بن منقذ ، ٙبقيق-
كتاب الركضتْب يف أخبار الدكلتْب النورية كالصبلحية ، شهاب الدين عبد الرٞبن بن ا٠باعيل ا٤بقدسي ا٤بعركؼ بأيب شامة ، -

 .ـُٕٗٗ/ ىػ ُُْٖمؤسسة الرسالة ، بّبكت ، لبناف ،  ُابراىيم الزيبق ، ط: ٙبقيق
 .ـُٔٗٗمكتبة لبناف ،  ُعلي دحركج ، ط: بلحات الظنوف ، ٧بمد التهانوٍل ، ٙبقيقكشاؼ اصط-
 .ـُٖٗٗ/ىػُُّٗسعيد عبد الفتاح عاشور ، مصر ، /د: كنػز الدرر كجامع الغرر ، دكادارم ، ٙبقيق-
مكتبة ابن تيمية ،  ُأيب األشباؿ الزىّبم ، ط: كيد الشيطاف لنفسو قبل خلق آدـ ، عبد الرٞبن بن علي ا١بوزم ، ٙبقيق-

 .ىػَُِْالقاىرة ، 
 .اللساف العرب ، ابن منظور ، دار صادر ، بّبكت-
 .ـَُٗٗ/ىػ٧َُُْبمد ابراىيم سنبل ، ط دار الصحابة ، طنطا ، : اللطائف يف الوع  ، ابن ا١بوزم ، ٙبقيق-
مكتبة  ُد ا٤بقصود بن عبد الرحيم ، طأشرؼ بن عب: لفتة الكبد إىل نصيحة الولد ، عبد الرٞبن بن علي بن ا١بوزم ، ٙبقيق-

 .ىػُُِْاإلماـ البخارم ، مصر ، 
 .اَّموع شرح ا٤بهذب ، اإلماـ ٧بيي الدين بن شرؼ النوكم ، ط مطبعة اإلماـ ، القاىرة-
 .ـُٓٗٗىػ ، ُُْٔتيمية ، ٝبع عبد الرٞبن قاسم ، ٦بمع ا٤بلك فهد ،  ابن فتاكل ٦بموع-
 .ـ ُِٕٗ، ط دار الكتب العلمية  ، مدارج السالكْب ، ابن القيم -
 .ـََِّ/ىػُِْْمكتبة العبيكاف ، الرياض ،  ّصاٌف بن ٞبد العساؼ ، ط/ د –ا٤بدخل إىل البحث يف العلـو السلوكية -

 .ـُّٗٗ/ىػ ُُْْمؤسسة الرسالة ، بّبكت ،  ِأبو الفتح البيانوٍل ، ط/ مدخل إىل علم الدعوة ، د-
 .زم ، ط دائرة ا٤بعارؼ العثمانية ، الدكن ، حيدر آباد ، ا٥بند مرآة الزماف ، سبط ابن ا١بو -
 .ـَُٗٗا٤بستدرؾ على الصحيحْب ، ٧بمد بن عبد اهلل ا٢باكم النيسابورم ، ط دار الكتب العلمية ، بّبكت ، -
 .ـََُِىػ ، ُُِْمؤسسة الرسالة ، بّبكت ،  ُعبد اهلل الَبكي ، ط/مسند أٞبد ، بإشراؼ د-
 أٞبد ٧بمد شاكر ، مكتبة الَباث ، مصر: ٙبقيقمسند أٞبد ، -
 .ـُٔٗٗ/ىػُُْٕا٤بكتبة العصرية ، بّبكت ،  ُمصباح ا٤بنّب ، أٞبد بن ٧بمد الفيومي ، ط-
 . ـََِٔ/ ىػ ُِْٕشركة دار القبلة ، جدة ،  ٧ُبمد عوامة ، ط: ا٤بصنف ، اإلماـ أيب بكر بن أيب شيبة ، ٙبقيق-
 .ـ ُِٖٗدار العلم للمبليْب ،  ْصبحي الصاٌف ، ط/ معامل الشريعة اإلسبلمية ، د-
 .معجم البلداف ، شهاب الدين ياقوت ا٢بىمىوم ، دار إحياء الَباث العريب ، بّبكت -
 .دار إحياء الَباث العريب ِٞبدم السلفي ، ط: معجم الكبّب ، للحاف  الطرباٍل ، ٙبقيق-
ابراىيم مصطفى كزمبلؤه ، إشراؼ عبد السبلـ ىاركف ، ٦بمع : بإخراجومعجم الوسيط الصادر عن ٦بمع اللغة العربية ، قاـ -

 .اللغة العربية ، مصر
 .ـُٖٓٗ/ىػَُْٓمفتاح السعادة كمصباح السيادة ، أٞبد مصطفى طاش كربم زادة ، ط دار الكتب العلمية ، بّبكت ، -
 .الدين الشٌياؿ ، مصر، بدكف تاريخ ٝباؿ : مفرج الكركب يف أخبار بِب أيوب ، ٝباؿ الدين بن كاصل ، ٙبقيق-
 .ـُِٗٗ/ىػُُِْمفردات ألفاظ القرآف ، الراغب األصفهاٍل ، ط دار القلم ، دمشق ، -
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بْب اإلسبلـ :٧بمد شامة ، ٙبت عنواف/د: مقامع الصلباف كمراتع أىل اإلٲباف ، أٞبد بن عبد الصمد ا٣بزرجي ، ٙبقيق-
 .ـُٕٓٗ/ىػُّٓٗمكتبة كىبة ، مصر ،  ِكا٤بسيحية ، ط

 .ـََِّمقدمة ابن خلدكف ، عبد الرٞبن بن ٧بمد بن خلدكف ، ط دار إحياء الَباث العريب ، -
 .ـََِٔ/ىػُِْٕمركز ا٤بلك فيصل ، الرياض ، ُمكي الرفاعي ، ط/مكتبات ا٤بساجد ، د-
دار الكتب العلمية ، بّبكت ،  ِأٞبد فهمي أٞبد ، ط: ا٤بلل كالنحل ، أبو الفتح ٧بمد بن عبد الكرَل الشهرستاٍل ، ٙبقيق-

 .ـُِٗٗ/ ىػ ُُّْلبناف ، 
 .أكـر العمرم ، ط مكتبة العلـو كا٢بكم ، ا٤بدينة ا٤بنورة/ مناىج البحث كٙبقيق الَباث ، د-
 .ىػ ََُْ، الرياض ،  ِزاىر األ٤بعي ، ط/ مناىج ا١بدؿ يف القرآف الكرَل ، د-
 .ـُّٓٗدائرة ا٤بعارؼ العثمانية ، الدكن ، حيدر آباد ،  ُبن علي بن ا١بوزم ، طا٤بنتظم يف تاريخ ا٤بلوؾ كاألمم ،عبد الرٞبن -
 .ـ٧ُّٗٗبمد ٧بمد أمْب ، مصر ، / د: ا٤بنهل الصايف ، يوسف بن تعزم بردم ، ٙبقيق-
 .ا٤بواع  كاالعتبار يف ذكر ا٣بطط كاآلثار، ا٤بقريزم ، بّبكت -
/ ىػُّّٓالدين بن تعزم بردم ، ط دار الكتب ا٤بصرية ، القاىرة ، مصر ، النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة ، ٝباؿ -

 .ـ ُّٓٗ
 .ـَُٓٗ/ ىػُّٗٔدار الفكر العريب ،  ٧ُبمد ٝباؿ الدين سركر ، ط/النفوذ الفاطمي يف جزيرة العرب ، د-
، مصر ،  ُلدين الشٌياؿ ، طٝباؿ ا: النوادر السلطانية كاحملاسن اليوسفية ، ُّاء الدين يوسف بن رافع بن شداد ، ٙبقيق-

 .ـُْٔٗ/ىػُّْٖ
دار القلم، ديب ، اإلمارات ،  ّماجد عرساف الكيبلٍل ، ط/ىكذا ظهر جيل صبلح الدين كىكذا عادت القدس ، د-

 .ـ ََِِ/ ىػُِّْ
ب العريب، دار الكتا ٧ُبمد عبد الرٞبن عوض ، ط: الوابل الصٌيب من الكًلم الطيب ، مشس الدين الزرعي الدمشقي ، ٙبقيق-

 .ـُٖٓٗ/ ىػَُْٓبّبكت ، 
 .ـُِٕٗإحساف عباس ، دار صادر ، بّبكت ،  / د: كفيات األعياف ، أبو العباس أٞبد بن ٧بمد بن خٌلكاف ، ٙبقيق-
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 ُُّ................................................... التعليم كالَببيةأٮبية أسلوب : أكالن 
 ُّْ...................................جهود الدكلة األيوبية لدعم مسّب العلم كالَببية: ثانيان 
 ُّٓ..................................................... ٭باذج من الدعاة ا٤بعلٍّمْب :ثالثان 
 ُّٕ............................................. العناية بتعليم األطفاؿ كتدريسهم: رابعان 

 َِّ...........................................................االىتماـ بالَبفيو: خامسان 
 ٖٕٖ............................الدعوة في عهد الدولة األيوبية ميادين :المبحث الثالث
 ٕٖٙ.................................................ميدان المدارس :المطلب األول 

 ِّٖ..........................................اىتماـ ا٤بلوؾ األيوبيْب ٗبيداف ا٤بدارس: أكالن 
 ُّّ.........................................اىتماـ األمراء األيوبيْب ٗبيداف ا٤بدارس: ثانيان 
 ِّّ........................................اىتماـ علماء بِب أيوب ٗبيداف ا٤بدارس  :ثالثان 
 ّّٔ.........................................اىتماـ نساء بِب أيوب ٗبيداف ا٤بدارس: رابعان 

 ّّٖ...............................إىل مدارس ألبنيةبتحويل بعض ااىتماـ الدعاة : خامسان 
 ٜٖٖ...................................................ميدان المعارك: المطلب الثاني

 ٖٔٗ....................................................ميدان القصر: المطلب الثالث    
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 ٖٖٗ...............................................المسجدميدان : الرابعالمطلب 

 معوقات الدعوة في عهد الدولة األيوبية: الفصل الخامس
 ٜٖٗ.....................................................معوقات داخلية: المبحث األول
 ٖٔ٘........................................................الِفرق الضالة: المطلب األول

 ُّٓ...........................................................................العبيدية-ُ

 ّٔٓ.................................................................اال٠باعيلية الباطنية-ِ
 ٖٚ٘...................................................لتعّصب المذىبيا: المطلب الثاني

 ّٖٓ..............................................لوؾ األيوبيْب من التعصب ا٤بذىيبموقف ا٤ب
 ّٗٓ..................................................................آثار التعصب ا٤بذىيب

 ٕٖٙ.....................................................الضعف الديني : رابعالمطلب ال
 ٖٛٙ.........................................الخلط بين السنة والبدعة: المطلب الخامس
 ٖٓٚ......................................التنافس بين األمراء األيوبيين: المطلب السادس

 ّْٕ...................................العلماء كالدعاة من النزاع بْب أبناء البيت األيويبموقف 
 ٖٚٚ.............................................................الترف : المطلب السابع
 ٖٛٚ............................................................الجوائح: المطلب الثامن
 ٖٔٛ.....................................................معوقات خارجية: المبحث الثاني

 نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة األيوبية: الفصل السادس
 ٖٙٛ.................................نتائج الدعوة في عهد الدولة األيوبية: المبحث األول

 ٖٛٛ..............................................تصحيح المسار العقدي:األولالمطلب 
 ٜٖٛ..........................دخول الكثير من غير المسلمين في اإلسالم: المطلب الثاني

تغّير نظرة بعض النصارى لإلسالم والمسلمين وتأثرىم بعادات المسلمين : المطلب الثالث
 ٜٖٔ...........................................................................وأخالقهم

 ٜٖٗ...............................................وحدة العالم اإلسالمي: المطلب الرابع
 ٜٖ٘..............................................انحسار المّد الصليبي:المطلب الخامس
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 ٜٖٙ...............................................رعاية شؤون الحرمين:السادسالمطلب 
 ٜٖٛ...............................................ازدىار الحركة العلمية:المطلب السابع
 ٜٜٖ..........................عوامل نجاح الدعوة في عهد الدولة األيوبية: المبحث الثاني

 ٔٓٗ........................صدق اللجوء إلى اهلل تعالى وشكره على الفتح: ولالمطلب األ
 َِْ....................أمثلة على االستعانة باهلل كاللجوء إليو يف ا٤بلٌمات كالشدائد: أكالن 
 َْٓ...................................أمثلة على شكر اهلل تعاىل على ما أنعم بو: ثانيان 

 ٚٓٗ......................................................االىتمام بالعلم :ثانيال المطلب
 َْٖ..................................................اىتماـ ملوؾ بِب أيوب بالعلم: أكالن 

 ُْْ.......................................................اىتماـ العلماء بالعلم  : ثانيان 
 ُْٕ.....................................................اىتماـ العلماء با٤بذاىب األربعة

 ُْٖ...................................................علماء ا٤بذىب ا٢بنفي     - أ

 ُْٖ.................................................ا٤بالكي علماء ا٤بذىب  - ب

 ُْٗ................................................علماء ا٤بذىب الشافعي  - ت

 َِْ...................................................علماء ا٤بذىب ا٢بنبلي - ث

 َِْ..........................................................اىتماـ النساء بالعلم: ثالثان 

 ُِْ........................................................لوؾ بالعلماءاىتماـ ا٤ب: رابعان 
 ِّْ...............................................اىتماـ الدكلة األيوبية باألطباء:خامسان 

 ٕٙٗ.......................................................إلصالحاتا: المطلب الثالث
 ٖٓٗ.............................................األيوبيوفأىم الببلد الٍب حًظيت باىتماـ    

 ٖ٘ٗ..........................................................تعيين الوالة: رابعالمطلب ال
 ٖٚٗ....................الحرص على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: خامسالمطلب ال
 ّْٕ..............................اىتماـ ا٤بلوؾ باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر: أكالن 

 ّْٗ............................اىتماـ العلماء باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر: ثانيان 
 ٔٗٗ...................................................صالح البطانة: سادسالمطلب ال
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 ٗٗٗ.............................األخذ بأسباب القوة والحنكة العسكرية: المطلب السابع
 ٜٗٗ.............................................................الشورى: المطلب الثامن
 ُْٓ...........................................أبرز ا٤بستشارين يف الدكلة األيوبية: أكالن 
 ّْٓ..................................................٦بالس الشورل يف ا٢برب: ثانيان 

 ّْٓ.................ا٢برب يف العهد األيويب التايل أبرز الشواىد التارٱبية على الشورل يف
 ٚ٘ٗ....................................................الداعيةعلو ىمة : المطلب التاسع

 ِْٔ.........................................كفيها نتائج البحث كالتوصيات  :خاتمة 
 ْٖٔ....................................................فهرس اآليات -أ: الفهارس 

 ْٕٖ.......................................................فهرس األحاديث -ب           
 ِْٗ..........................................................فهرس األعبلـ -ج           
 َٖٓ...................................................فهرس ا٤بصادر كا٤براجع-د   
 ُْٓ......................................................فهرس ا٤بوضوعات -ىػ   

 

 


