
 قصه تصوف سلطان العلماء العز بن عبد السالم

 

 
 

يعد احلدث األهم يف حياة سيدان العز بن عبد السالم هو تصوفه، أي انتقاله من العامل قاضي 
إىل العامل قاضي القضاة الفقيه الصويف العارف احملقق. وتصوفه هذا حقيقة حتمية  القضاة الفقيه

وإن شكك هبا كثري من الناس، عوامهم وعلماءهم، وهو انجم عن إميان وإخالص وصدق، فكل 
صادق البد أن يسلك طريق التصوف، طال به الزمان أم قُصر، كما حدث مع سيدان احلارث 

 ، ويريهم. احملاسيب، وسيدان الغزايل
 

واملفارقة اليت تعرتينا هي إنكار سيدان العز بن عبد السالم لطريق التصوف ابدئ أمره شأنه شأن 
يريه من املنكرين، لكن التاريخ يذكر لنا أن سيدان ابن عبد السالم تتلمذ على يد الشيخ 

كانت فرتة السهروردي وهو شيخ من مشايخ الطريقة النقشبندية، ويعتقد أن فرتة سلوكه هذه  
وال أعتقد أهنا تكللت ابلفتح وإال مل يكن لينكر على املتصوف  –هتذيب وجماهدة وصقل للنفس 

إال أن هناك دافعًا كبريًا يدفع العز بن عبد السالم لسلوك طريق احلقيقة بعدما أصبح  –بعدها 
يري الكتاب  إمامًا يف طريق الشريعة ومع ذلك يعرتيه شك مقلق دافعًا به للقول هل لنا طريق

والسنة وما التصوف إال الكتاب والسنة حىت حصل اجتماعه لسيدان أيب احلسن الشاذيل قدس هللا 
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 سره.
 
حيث أنه مسع بقدمه من تونس فظنه أحد املشعوذين أو الدجالني. وكان عندها سيدان بن عبد  

لشاذيل. وعندما السالم قاض للقضاة. فجمع ُشَرطَة وأخذ القيد وعزم على القبض على سيدان ا
قصد بيته صادفه شخص فقال له: "إين عازم على القبض عليه"، فقال له ذلك الشخص: "أمسعته 

وهكذا تبدل  –حىت تتبني صدقه من كذبه"، فقال العز: "ال، صدقت"، فجعل القيد يف خصره 
ليه وأبقى عسسه فتوجه إىل منزل سيدي الشاذيل ودخل ع –موقف اإلنكار إىل موقف احلياد 

 خارجاً.
 
وشرع يسأله عن أسئلة دقيقة يف علم التوحيد فيشري سيدي الشاذيل قدس سره إىل أصغر تالمذته  

ليجيبوه، وهكذا حىت سأل العز عن مسألة فتكلم سيدي الشاذيل ابملعارف واألذواق فأذعن 
هللا لقد تبت اي سيدي ابن عبد السالم وجلس بني يدي سيدي الشاذيل متأدابً. وقال له: "و

سيدي"، وأنكب على يديه يقبلهما. فقال له سيدي الشاذيل: "أين القيد، وهللا إال قيدتين" 
فعندها قام سيدي ابن عبد السالم متعجباً. وقال سيدي الشاذيل قوله املشهور: أولياء هللا عرائس، 

 وال يرى العرائس اجملرمون". 
 

على جملس سيدي الشاذيل، متخفيًا بزي إعرايب مرة، وهكذا أصبح سيدي ابن عبد السالم يرتدد 
وبزي مزارع مرة أخرى، حىت حضر جملساً له، وكان سيدي العز بن عبد السالم ملثماً: فتكلم سيد 
الشاذيل مرة بشرح به الرسالة القشريية، فعندها قام سيدي العز بن عبد السالم وكشف لثامه 

 وا هذا الكالم الغريب العجيب القريب العهد من هللا".وأصبح جيري يف صحن اجلامع قائاًل: "امسع
 
ومن ذلك الوقت سلك سيدي ابن عبد السالم الطريق على يد سيدي الشاذيل، وحضر جمالسه،  

سواًء يف املساجد أو يف خيمة احلرب اليت عقدت إابن الغزو الصلييب يف واقعة املنصورة. حىت فتح 
فحاز بذلك رتبيت العلمني الظاهر والباطن. ويشهد بذلك   عليه. وأصبح إمامًا يف طريق التصوف،

كتابة: "زيد خالصة التصوف". الذي نقد فيه منكري التصوف وفسر إشارات أهل الطريق وألف 
أحلى العبارات وأرق األشعار اليت تدل على علو مقامه يف طريق التصوف. كيف ال وهو تلميذ 
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 سيدي أيب احلسن قدس هللا سره. 
 

 مقدمه كتابه زبد خالصة التصوف، طريق القوم قائاًل: "اما يدلك على شرف طريق وقد مدح يف
القوم وأهنم قعدوا على قواعد الشريعة ويريهم قعد على الرسوم اما يقع على أيديهم من الكرامات 

 واخلوارق وال يقع شيء من ذلك على يد فقيه ولو بلغ يف العلم ما بلغ حىت يسلك طريقهم".
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