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 ملخصال

 ،االنسان حقوق تطبيق خالل من وذلك ،املماليك دولة يف السياسية احلقوق على البحث اشتمل
 .تطبيقها درجات اعلى اىل هبا والوصول جناحها وعوامل تطبيقها يف اتباعها الواجب والشروط

 الصحيحة االدلة وذكر، لتطبيقها احلكام واجب هو وما احلقوق هذه تطبيق كيفية  االسالم منهج ووضح
 --هللا رسول حديث صحيح ومن ،القران آايت من احلقوق هذه كفالة  على نصت اليت

 به قامت ما كل  ان حيث ،الدولة داخل للمواطنني احلقوق هذه تطبيق على املماليك سالطني حرص
 ،اجلوانب كافة  من حدودها داخل املسلم وغري للمسلم مجيعاً  احلقوق هذه خدمة يف يصب كان  الدولة

 .واملرأة للرجل احلقوق هذه وحفظت
 تطبيقها على واحلرص املواطنني لكافة احلقوق هذه توفري يف املمالك سالطني منهج عن البحث وحتدث

 من نيمرقب العلم واول فكان ،والنصح والتقومي للنقد العلماء امام اجملال وافساح ،الدولة ظروف احلك يف
 .وللمسلمني والهتم وعلى عليهم ويشريون ينصحوهنم الدولة سالطني

 من اً اساسي ءاً جز  هابعدو  ،احلقوق هذه كافة  مشلت بل النواحي من انحية على احلقوق تقتصر مل
 اسس ،بيربس الظاهر لسلطانا الفعلي اململوكية الدولة فمؤسس الرشيد احلكم اساسيات ومن ،االسالم

 العلماء واستمر ،وعامتهم املواطنني خلاصة بنفسه واتبعها وتطبيقها تفعيلها على وحرص ورعاها قاحلقو  هذه
 .ومحايتها احلقوق هذه كافة  على والوالة السالطني تذكري يف املخلصني اململوكية الدولة ورجاالت والفقهاء

 .املغول ،بيربس السلطان ،االيوبية ،املماليك: املفتاحية الكلمات

                                                        
 .املديرية العامة لرتبية كربالء -1
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Abstract  
The research contained the human political rights in the Mamalik state. 

by practicing human rights. it’s conditions and factors of success and reach 

it to the highest level. 

Clarifying it by Islam and what is obliged by the rulers to execute them. 

by Quran and the messenger of Allah quotes. 

The sultans of the Mamalik made sure to give these rights to their citizens. 

To Muslim and non-Muslim. Men and women. 

The research also discussed about the methods to supply these rights 

and to practice them in the darkest of time. Giving space to advisement and 

corrections by the scientists. 

These rights didn’t reflect one side but all sides. considering it one of the 

fundamentals of Al-sultan Al-Daher Bebos reign. he made sure to follow it 

and practice it for all citizens. the men of knowledge and scientists loyal to 

the state continued to give their advice on how to enforce and protect these 

rights. 

 المقدمة

 ،للكليات شامل ،واالحكام لقواعدا ويوصل ،والقلب العقل خياطب متني بدين عباده على هللا منَّ  لقد
 واهل ،والعظماء البسطاء مع التعامل اصول وقرر ،واآلداب ،والسلوك ،والعبادات ،اداتواالعتق ،واجلزئيات

 .واالغنياء والفقراء ،واالثرايء البطالة
 واموالكم دماءكم ان:"--قال ،عال وان فرد لكل االنسان حقوق :الدين هذا اسس ومن

 ".هذا بلدكم يف هذا شهركم يف هذا يومكم كحرمهّ   حرام بينكم واعراضكم
 الكتاب به جاء ما على للحاكم االنسان حقوق توضيح يف األقوم السبيل الصاحل السلف سلك وقد
 من اجملتمع هللا وحفظ ،املعاملة بينهم وحسنت ،العبادة يف قويت احلق على القلوب اجتمعت واذا ،والسنة
 .معهم هللا يد وكانت ،الشرور

 صفه وتوحيد ،واالنصار املهاجرين بني خاتهمؤا: املدينة قدم حني--النيب اعمال اوائل ومن
 .واستقرار امن يف اجلميع ويعيش املسلمني شوكة لتقوى

 على أمنوذجاً  االنسان حقوق مبادئ تطبيق من جتعل ان أتسيسها منذ االسالمية الدولة واستطاعت
 .الدولة يف احلياتية النواحي مجيع ومشلت االصعدة مجيع

 البحث حاجة واقتضت ،"املماليك دولة يف السياسية احلقوق" وسومامل للبحث اختياران جاء وهلذا
 النقطة اما احلكم يف املشاركة حق لدراسة االوىل النقطة خصصت: هي رئيسة نقاط اربعة على تقسيمه

 يف اما ،الشورى يف احلق الثالثة النقطة تناولت حني يف ،والنصح التعبري يف احلق على ركزت فقد الثانية
 وتتلوها ،مقدمة النقاط هذه تسبق املسلمني بني املساواة يف احلق على الضوء سلطنا فقد رابعةال النقطة
 .البحث اليها توصل اليت النتائج تتضمن خامتة
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 31: العدد

  الحكم في المشاركة حق :اوال   

 الدولة سالطني اخر (2) تورانشاه السلطان مقتل بعد وذلك االيوبية الدولة من احلكم املماليك ورث
 السلطة بتسليم واوصى بعده السلطة بتوليته االيويب الدين جنم الصاحل امللك ابوه رفض الذي ،يةااليوب

 على والده رابهم الذين املماليك شجع مما للشرعية فاقداً  احلكم اىل تورانشاه فجاء ،(3) العباسية للخالفة
 احلادثة تلك بعد الشام دوبال مصر حكم اىل املماليك فوصل ،(4) التوصية تلك على بناءً  منه التخلص

 امورهم وترتيب انفسهم تنظيم على املماليك حرص ،(5) الشرعية على للحصول وعلمائها اهلها اىل وتقربوا
 حق من وكان ،السلطنة داخل االدارية العملية تسهل خاصة هيكلية هلم فكان بينهم احلكم امور وتوزيع

 دولة يف الرتقية نظام وكان ،(6) العليا املناصب اىل والوصول ةالدول يف التدرج اململوكية الدولة يف مملوك اي
 التدرج طريق عن إما طرق ةبعد متر الدولة داخل الرتقيات وكانت حتكمه خاصة لقوانني اتبع غري املماليك
 مما ،(8)مشروعة غري بطرق العليا املناصب اىل الوصول طريق عن او ،(7) الدولة وظائف داخل الطبيعي

 عليه ينعم أبن نفسه السلطان طريق عن يرتقي أو انفسهم املماليك بني اشكاليات حدوث اىل يؤدي
 على الرتب يوزع قالوون بن حممد الناصر السلطان وكان ،(10) ألف إمارة أو (9)مائة أبمارة االمريي ابللقب
 .(12) وكياململ اجلندي كفاءة  حسب االحيان بعض ويف للجنود ومراقبته الشخصي رأيه حسب(11) جنوده

 املهمة املناصب اختياره سيتم الذي اجلندي مراقبة بعد مباشر سلطاين مبرسوم تصدر الرتقيات وكانت
 اعطت أيضاً  احلكم يف املشاركة حق الدولة يف للعسكر وكما ،(13)الثغور انئب او ،املقدم او ،النائب مثل

 سياسية وظائف العليا الدولة مناصب يف كبري  نصيب للعلماء فكان ،احلق هذا واالعيان للعلماء الدولة
 استقرار يف االساسية الركيزة وهنمدويع حكمهم يف عليهم يعتمدون املماليك سالطني فكان ،مهمة وعسكرية

                                                        
 ابوه وكان واالدارة احلكم يف السمعة سيء وكان ايوب الدين جنم امللك ابيه وفاة بعد احلكم توىل الذي السلطان هو :تورانشاه -2

 ،النبالء اعالم سري (،م1347/  هـ748ت) امحد بن حممد الدين مشس ،الذهيب ،ابيه مماليك يد على قتل ،السلطة توليته يف يرغب ال
 .151ص ،33ج، (م2006 ،احلديث دار :القاهرة،)1ط

 حممد حسنني :حتقيق ،ايوب بين اخبار يف الكروب مفرج (،م1298/  هـ697ت) سامل بن حممد الدين مجال ،واصل ابن -3
 . 376ص ،5ج ،(ت.د :مصر) ،ربيع

 :مصر) 1ط ،والقاهرة مصر ملوك يف الزاهرة النجوم، (م1470/  هـ874ت) هللا عبد بن تغري بن يوسف ،بردي تغري ابن -4
 .372ص ،6ج ،(ت.د،الثقافة وزارة

 احلافظ :حتقيق ،1ط ،فعيةالشا طبقات، (م1447/  هـ851ت) الدمشقي امحد بن بكر ايب الدين تقي،شهبة قاضي ابن -5
 .245ص ،8ج (،هـ1407 ،الكتب عامل :بريوت) ،خان العليم عبد

 ابخلطط املعروف واالاثر اخلطط بذكر واالعتبار املواعظ ،(م1442/  هـ845ت) القادر عبد بن علي بن امحد ،املقريزي -6
 .220ص ،2ج ،(م1997 ،ويلمدب مكتبة :القاهرة،)الشرقاوي ومدحية زينهم حممد :حتقيق ،1ط ،املقريزية
 ،(م1968 ،العريب الكتاب دار :القاهرة) ،الوسطى العصور يف االوسط الشرق يف االقطاعية النظم ،علي ابراهيم ،طرخان -7

 .163ص
 ،بال :القاهرة) ،1ط ،التاسع القرن ألهل الالمع الضوء ،(م1496/  هـ902ت) بكر ايب بن حممد بن الرمحن عبد ،السخاوي -8

 .286ص ،3ج (،ت.د
 االنشا صناعة يف االعشى صبح، (م1418/  هـ821ت) علي بن امحد ،القلقشندي .واكثر فارس مائة امارة وهي :مائة امارة -9

 .14ص ،4ج ،(ت. د ،املصرية الكتب دار: القاهرة)
 .361ص ،8ج ،الزاهرة النجوم ،بردي تغري ابن ،االلوف مقدم مسمي حتت فارس الف على االشراف وهو :الف امارة -10
 .286ص ،3ج ،الالمع الضوء ،السخاوي -11
حممد عبد املعيد  :حتقيق ،2ط ،الدرر الكامنة يف اعيان املائة الثامنة، م(1217هـ / 614حممد بن امحد )ت،ابن جبري -12

 .16ص ،2ج ،م(1972،دائرة املعارف :اهلند،)ضان
 .400ص ،11ج ،االعشى صبح ،القلقشندي -13
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 من خاص بقرار التعيني يتم وكان ،هبم الكبرية لثقتهم املناصب) توليتهم على السالطني وحرص ،احلكم
 ،اخلوانق ومشيخة ،(15) القضاة قاضي منصب مثل الدولة يف كبرية  مناصب وقلدوا ،(14) نفسه السلطان
 مع وتعاملها الوظائف تلك خطورة على بناءً  ،(16) الدولة يف الطب ورائسة الشيوخ ومشيخة ،واملدارس
 والفساد للرشوة يسمح وال الفاسدة العناصر إليها تصل اال السالطني حرص ،مباشر بشكل املواطنني
 هلم املشهود اال فيها يعني وال خاصة بعناية السالطني وخصها ،العليا املناصب هذه يف التغلغل االداري

 .(18)والفقهاء للعلماء العليا املناصب يسلمون املماليك سالطني وكان ،(17) والنزاهة والثقة ابلورع
 وكان ،كالوالية  كبرية  مبناصب للعلماء املماليك سالطني اوعز احلكم يف املشاركة حق منطلق ومن

 الضعيف وانصاف احلق واحقاق العدل إقامة ابب من فقط ويقبلوهنا املناصب تلك قبول يف يتورعون لماءالع
 اً شرعي اً واجب العلماء هاعدّ و  ،منهم الضعفاء حقوق ألخذ عليهم والضغط االقوايء وحتجيم امللهوف واغاثة
 (20)االعز بنت الوهاب دعب الدين اتج توىل م1261/  ه659 سنة ففي ،(19) منها يعتاشون وظيفة وليس

 ةعشر  مخس بيده وكان اجليش ونظر اجلامع وامامة الشيوخ ومشيخة الفقه بني مجع الدولة يف عدة وظائف
  (21)الوزارة وتقلد وظيفة

 .(22) مرة من اكثر

                                                        
  .4ص ،12ج ،نفسه املصدر -14
 عفيفاً  رجالً  يكون وأن،لذلك يزكيه وعمال نبيه وسنة هللا بكتاب العلم فيه يتوسم من املنصب هلذا خيتار كان  :القضاة قاضي -15

 نظام ،عطيه ،مشرفة .الدعاة داعي بعده وأييت ،للفاطميني ابلنسبة االوىل ابملرتبة أييت املنصب هذا الن الئم لومة احلق يف أتخذه ال تقياً 
 :القاهرة) 3ط ،مصر يف ورسومهم الفاطميني نظم ،ماجد ؛232ص(، ت.د ،الفكر دار :القاهرة) 2ط ،الفاطميني عصر يف مبصر كماحل

 . 153-141ص ،1ج (،م1985 ،املصرية االجنلو مكتبة
 ،(م1988 ،رتاثال (احياء دار :بريوت)،1ط ،التاريخ يف والنهاية البداية (،هـ774ت) الدمشقي عمر بن امساعيل ،كثري  ابن -16

 القادر عبد :حتقيق ،1ط ،ذهب من اخبار يف الذهب شذرات(، هـ1089ت) امحد بن احلميد عبد،العماد ابن ؛93ص ،13ج
 .274ص ،5ج ،(ت. د :دمشق) ،االرانؤوط وحممود االانؤوط
 .5ص ،12ج ،االعشى صبح ،القلقشندي -17
 .27 ،12ج ،الزاهرة النجوم ،بردي تغري ابن -18
 .69ص ،(م1983 ،العلمية الكتب دار :القاهرة،)1ط ،االسالمية العربية احلضارة من صور ،الناصر ياةح ،احلجي -19
/  هـ604 سنة ولد ،الشافعي العالئي االعز بنت بن الدين اتج القاضي هو :االعز بنت بن الوهاب عبد الدين اتج -20
 خليل الدين صالح ،الصفدي .عدة مناصب على وكان ،والشام مصر يف القاضي كان  ،احداً  حيايب وال دين على عفيفاً  كان  ،م1207

 ،الرتاث احياء دار :بريوت) ،مصطفى وتركي االرانؤطي امحد :حتقيق ،1ط ،ابلوفيات الوايف، (م1071/  هـ764ت) ايبك بن
 .413ص ،3ج ،(م2000

 الَوزرَ  من مأخوذ او ،أثقاله مفاعلة مع حيمل نهأل الثقل وهو الَوْزر من أو املعاونة وهي املؤازرة من مأخوذة كلمة  هي :الوزارة -21
: أنظر الوزارة عن أكثر للتفصيل .تنفيذ ووزارة تفويض وزارة :نوعني اىل تقسم والوزارة ،ومعونته وزيره اىل يلجأ امللك الن امللجأ وهو

 :عمان، )دية أبو سعد :حتقيق، 1ط،الوزراء حتفة(، م1038/  هـ429ت)=  = امساعيل بن حممد بن امللك عبد منصور أبو ،الثعاليب
 السلطانية األحكام (،م1058/  هـ450ت) حبيب بن حممد بن علي احلسن ابو ،املاوردي ؛21ص (،م1993 ،للطباعة البشر دار

 (،م1065/  هـ458ت) احلسني بن حممد ،يعلى أبو ؛24ص (،م1966 ،احلليب البايب مصطفى مطبعة :مصر) 1ط ،الدينية والوالايت
 شهاب ،االبشيهي ؛30-29ص ،(م1983 ،العلمية الكتب دار :بريوت) ،الفقي حامد حممد :تصحيح ،1ط السلطانية ماالحكا

 (،م2004 ،للطباعة الندى دار :بريوت) 1ط ،مستظرف فن كل  يف املستطرف ،(اهلجري التاسع القرن اعالم من) أمحد بن حممد الدين
 ،املصرية االجنلو مكتبة :القاهرة) 1ط ،الوسطى العصور يف االسالمية ارةاحلض اتريخ ،املنعم عبد،ماجد ؛137-136صص ،1مج

 .32ص (،م1963
 برقوق السلطان ،(م1451/  هـ855ت) موسى بن امحد بن حممد ،العيين ؛259ص ،13ج ،والنهاية البداية ،كثري  ابن -22

 اميان شكري :حتقيق (،م1382/  هـ784 ت) الزمان اهل اتريخ يف اجلمان عقد خمطوط خالل من اجلراكسة املماليك دولة مؤسس
 .113ص ،1ج ،(م2002 ،مدبويل مكتبة :بال) ،عمر
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 ودرس ،واملارستان واالوقاف القضاة قاضي منصب م1282/  ه681 سنة يف (23) خلكان ابن وتوىل 
 ،(27) والبادرئية والبهنسية واالقبالية والركنية (26)والنجيبية (25)والناصرية (24) العادلية :وهي مدارس سبع يف

 سالطني عهد يف املمنوحة الوظائف وتعددت ،للجميع احلكم يف املشاركة حق املماليك سالطني ومنح
 وقضاء كرالعس وقضاء ،القضاة الفرتة هذه خالل شغلت اليت املناصب فمن ،كبري  بشكل للجميع املماليك
 وعني ،الكربى ابجلوامع (29)واالمامة ،املال بيت ووكالة ،(28) واحلسبة العدل دار وافتاء االربعة املذاهب

                                                        
 ابو ،االربلي الربمكي خلكان ابن بكر ايب بن ابراهيم بن حممد بن امحد( م1282-1211/  هـ681-608) خلكان ابن -23

 ضبطاً  احسنها ومن الرتاجم كتب  اشهر وهو( لزمانا ابناء وانباء االعيان وفيات) صاحب ،املاهر االديب ،احلجة املؤرخ :العباس
 وعزل .الشام قضاء الظاهر امللك فواله ،دمشق اىل سافر .قضاهتا نيابة وتلى ،مدة فيها واقام مصر اىل وانتقل اربل يف ولد .واحكاماً 

 ،دمشق مدارس من كثري  يف التدريس وويل .مدة بعد عنه عزل مث ،الشام قضاء اىل ورد ،سنني سبع فأقام مصر اىل فعاد .سنني عشر بعد
 .308ص ،7ج ،ابلوفيات الوايف ،الصفدي .الربامكة اىل نسبه يتصل .فاسنيون سفح يف فدفن فيها وتويف

/  هـ922 سنة يف القاهرة يف وكانت ابي طومان الدين سيف العادل امللك السلطان عهد يف بنيت مدرسة وهي :العادلية -24
 .27ص ،8ج ،لذهبا شذرات ،العماد ابن .م1516

 ،(م1570/  هـ978ت) حممد بن القادر عبد ،النعيمي .م1443/  هـ847 سنة تويف ،طوخان االمري بناها :الناصرية -25
 .199ص ،2ج (،هـ1410 ،العلمية الكتب دار :بريوت،،)الدين مشس ابراهيم :حتقيق ،1ط ،املدارس اتريخ يف الدارس

 سنة تويف ،اجملديل الدين عالء جماهد بن علي مشيختها يف اشتغل ،النجمي صاحليال اقوش الدين مجال بناها :النجيبية -26
 ،التاريخ يف العمر أببناء الغمر انباء ،(م1448/  هـ852ت) علي بن امحد الدين شهاب،العسقالين حجر ابن. م1393/  هـ794

 .74ص ،5ج ،(م1986 ،العلمية الكتب دار :بريوت،)2ط
 .312ص ،13ج ،هايةوالن البداية ،كثري  ابن -27
 وظيفة وهي ،االسالمية اخلالفة يف احلياة ظروف تضخم نتيجة ؛القاضي وظيفة جانب اىل احلسبة وظيفة نشأت:احلسبة -28

 فرضه فيتعني ،له اهالً  يراه من لذلك يعني ،املسلمني ابمور القائم على فرض هو الذي ،املنكر عن والنهي ابملعروف االمر ابب من دينية
 والنهي ابملعروف االمر يف الديين املعىن هذا احلسبة تعدت فقد تطورها ويف ،الكفاية فروض من غريه على كان  وان ،الوالية محبك عليه
 النظافة على احملافظة مثل ؛متعددة اجتماعية اموراً  تناولت فقد للمسلمني العامة املصاحل مع تتفق مادية عملية واجبات اىل املنكر عن
 عمل وكان .واخالقه ابجملتمع يتعلق ما كل  عامة وبعبارة .وغريها الصحة ورعاية،يطيق ماال حيمل ال ابن ابحليوان ةوالرأف ،الطرق يف

 عبد،خلدون ؛ابن.ونسبها وصحتها واملكاييل املوازين على االشراف وخباصة ،واملعامالت الصناعة يف الغش منع االساسي احملتسب
 ،(م1984 ،القلم دار :بريوت،)5ط ،خلدون ابن بتاريخ املعروف واخلرب املبتدأ وديوان عربال ،(م1405/  هـ808ت) حممد بن الرمحن

 .225ص ،1ج
 ،(124) رقم أية ،البقرة سورة ِإَماًما لِلنَّاسِ  َجاِعُلكَ  ِإيّنِ  :تعاىل قوله يف وذلك الكرمي القران يف اإلمام لفظة وردت :االمامة -29

 َوَرمْحَةً  ِإَماًما ُموَسى ِكَتابُ   قـَْبِلهِ  َوِمنْ  :تعاىل وقوله (12) رقم أية ،االحقاف سورة َوَرمْحَةً  ِإَماًما ُموَسى َتابُ كِ   قـَْبِلهِ  َوِمنْ  :تعاىل وقوله
 ءالشي أصل :لغة واإلمامة .اإلمام خبصوص الكرمي القران يف وردت اليت اآلايت من وغريها (17) رقم أية ،هود سورةِبهِ  يـُْؤِمُنونَ  أُولَِئكَ 

/  هـ666ت) القادر عبد بن بكر ايب بن حممد ،الرازي. واملتبع به نقتدي الذي وهو اإلمام لفظة أييت ومنها ونبيهم وللقوم وعماده
 مادة) 77-76ص ،4ج ،احمليط القاموس ،أابدي الفريوز ؛26ص(، ت.د ،النهضة دار :بغداد) 1ط ،الصحاح خمتار ،(م1267

 يسمي أن هبم للصالة القوم تقدم من أستحق وبذلك ،واملتبوعة والرايسة القيادة يف قومه على تقدمامل على فتطلق اصطالحا أما .(أمام
 وعند ،عام بشكل الشيعة عند متيزاً  العقائد أكثر من االمامة وتعد.29ص ،الصحاح خمتار ،الرازي. يتقدمهم أي يؤمهم ألنه إماماً 

 ملن عندهم دين فال فرقهم أختالف على الشيعة عقائد عليه تدور الذي وراحمل بل االسالم دعائم أحدى فهي خاص بشكل الفاطميني
 طاعتهم مثل ويطيعهم بواليتهم ويؤمن يعتقد مل ان مسلم عمل هللا يقبل وال البيت أهل من عليهم املنصوص األئمة إبمامة يعتقد ال

 اّللََّ  َأِطيُعوا َآَمُنوا الَِّذينَ  أَيـ َها ايَ  بقوله الكرمي ابهكت  يف تعاىل هللا أمر ،متصلة مقرونة طاعات ثالث فهذه، --الكرمي  للرسول
 والدنيا أمور الدين يف عامة رائسة هي االمامة ان ذكر النعمان فالقاضي (59) رقم اية النساء سورة  ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوأُويل  الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا

 كامل  حممد :حتقيق ،األئمة أتباع أداب يف اهلمة، أمحد بن حممد النعمان ةحنيف أبو -- نيبال عن نيابة االشخاص من لشخص
 تدور واليت واساسه الدين قطب هي االمامة ان"  :قائالً  فيذكر النيسابوري الداعي أما ،19ص (،ت.د ،الفكر دار :القاهرة) ،حسني
 اىل يصل وهبا املعاد دار يف اجلزاء وقبول ،البالد وعمارة لعبادا أمور هلا وينظم ،واالوىل اآلخرة وصالح ،والدنيا الدين امور مجيع عليها
 تويف) أبراهيم بن أمحد ." الرسالة أثبات االمامة أثبات الن ،وبياهنا الشريعة معرفة اىل والداللة ،والربهان ابحلجة والرسالة التوحيد معرفة

 بني وللمقارنة .27ص (،م1996 ،االندلس دار :بريوت) ،غالب مصطفى :حتقيق ،1ط ،االمامة أثبات(، اهلجري اخلامس القرن يف
 الدكتور مكتبة يف مصورة خطية نسخة( خمطوط،)اآلاثر خمتصر ،النعمان القاضي :أنظر اإلمامة عقيدة حول االمساعيلية دعاة كتبه  ما

 :بريوت) ،اتمر عارف :حتقيق ،1ط ،اليقني شجرة (،اهلجري الثالث القرن يف تويف) القرمطي عبدان الداعي ؛13 ورقة الكربالئي حيدر
 مصطفى :حتقيق ،االمامة أثبات يف املصابيح (،م1020/  هـ411ت) الدين محيد أمحد ،الكرماين ؛101ص ،(م1982 ،االفاق دار

 ،حميو دار :بريوت) ،غالب مصطفى :حتقيق ،1ط ،الذهبية االقوال ،الكرماين ؛12ص (،م1996 ،املنتظر دار :بريوت) ،غالب
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 مجيع يف النظر إليه وأوكل الفرات اىل العريش من خلكان ابن الشام بالد حكم يف بيربس الظاهر السلطان
 بلغوا حيث املعاونني من الكثري خلكان ابن ونةمعا يف وكان ،(30) واالفتاء التدريس عن فضالً  الشام اوقاف

 يف عنه انئباً  ليكون العسقالين حجر ابن السلطان وفوض ،معاون وعشرين واحد اىل تاالوقا بعض يف
 (31)اليمن

 املعينني بعض ان حيث احلكم يف للمشاركة كبرية  حقوقاً  املماليك سالطني واعطى ،(32) أبسرها
 السلطان ولكن السلطان يعفيهم حىت للغاية صعبة شروطاً  السلطان على يشرتطون كانوا  العليا للمناصب

 املماليك سالطني حرص ومع ،(33) االعز الوهاب عبد بن الدين اتج القاضي فعل مثلما بشروطهم يقبل
 من بعض على السالطني سخط الوشاة يثري كان  االحيان بعض يف انه اال احلكم يف املشاركة حق على

 أبن إليه الوشاية متت عندما حممد الناصر السلطان مع حدث مثلما السلطان فيقلقون مايديه حتت يعملون
 ملكك أبن: "تيمية ابن عليه فرد ،يسأله إليه فأرسل عليه احلكم نظام قلب يريد تيمية ابن االسالم شيخ

 .(34)"  السلطان فأطمأن فلسني عندي يساوي ال
 ادى ما ،امرهتم حتت هو من بعض نفوذ توسع ما بعد حكمهم على املماليك سالطني بعض وخاف

 مبوت بيربس الظاهر ابلراحة شعر مثلما ،موهتم بعد منهم والراحة امالكهم ومصادرة احلكم عن ابعادهم اىل
 بني التنافس يوجد احلكم يف املشاركة حق وكان ،(35)" يل احلكم استقر االن" :وقال السالم عبد بن العز

 مثلما ،السالطني امام صورهم وتشويه مبنافسيهم لإليقاع الفرص يتحينون علهمجي ما واالداريني االمراء
 اموال اعطاءه الدين شرف منه طلب عندما (36) املالكي االفتائي بكر ايب بن حممد القاضي مع حدث

                                                        
 مصطفى :حتقيق ،1ط ،الكرماين رسائل جمموعة كتاب  ضمن نشرت ،والبشارات املباسم رسالة ،الكرماين ؛بعدها وما 26ص (،م1977
 رسالة (،م1101/  هـ495ت) زهرة بن عمران بن حامت ،املعايل ابو الداعي ؛55ص (،م1983 ،اجلامعية املؤسسة :بريوت، )غالب

 121ص ،(م1956 ،االنصاف دار :سلمية) 1ط ،اتمر عارف :حتقيق ،امساعيلية رسائل مخس كتاب  ضمن نشر ،واالحكام االصول
 ،1ط ،املناضل وحتف الباطل دامغ (،م1215/  هـ612ت) العبشمي األنف الوليد بن حممد بن علي ،الوليد أبن الداعي ؛بعدها وما

 ومعدن العقائد اتج ،الوليد أبن الداعي ؛بعدها وما 39ص ،1ج(،م1982 ،الدين عز مؤسسة :بريوت) ،غالب مصطفى :حتقيق
 وزبدة العقول جالل ،الوليد ابن الداعي ؛بعدها وما 65ص (،م1967، الكاثوليكية املطبعة :بريوت، )اتمر عارف :حتقيق ،الفوائد

 ؛93ص ،(م1958 ،السورية اجلامعة مطبعة :بريوت) ،العوا عادل :حتقيق ،1ط ،إمساعيلية منتخبات كتاب  ضمن نشر ،احملصول
 ،" االمساعيليني عقائد يف"  العقائد معرفة يف احلقائق مسط ،(م1229/  هـ626 ت) سامل أيب بن حنظلة بن علي ،الوداعي داعيال

 .66-62ص (،م1953 ،الفرنسي املعهد :دمشق، )العزاوي عباس :حتقيق
 ،1ج ،(م1997 ،العلمية الكتب دار :بريوت)،عطا القادر عبد حممد :حتقيق ،1ط ،امللوك دول ملعرفة السلوك ،املقريزي -30

 .539 ص-538ص
 الرمل من تالل االن وهي االحقاف وهبا وزروعها أشجارها لكثرة اخلضراء تسمى ،جنران اىل عمان من واسعة بالد :اليمن -31

 كراً ذ  عشر ثالثة خروج بعد أقبل نوح بن سام بن أرفخشد بن شاخل بن عابر بن يقطن الن اليمن مسيت وقيل وحضرموت عدن بني
 بن أمحد بكر أبو ،اهلمداين الفقيه ابن .=الكعبة ميني= عن ألهنا بيمن مسيت وقيل ،يقطن بنو تيمن العرب فقالت اليمن موضع فنزل
 بن زكراي ،القزويين ؛36ص (،م1988 ،العريب الرتاث دار أحياء :بريوت) 1ط ،البلدان كتاب  خمتصر ،(م975/  هـ635ت) حممد
 .66-65ص (،ت. د ،صادر دار: بريوت) 1ط، العباد وأخبار البالد أاثر(،م1283/  هـ682 ت) حممود بن حممد

 .172ص ،(م1984 ،اقرأ دار :بال،)1ط ،حجر البن التارخيي واملنهج التاريخ ،كمال  حممد،الدين عز -32
 .236ص ،2ج،السلوك ،املقريزي -33
 .72ص (،هـ1399 ،االسالمي املكتب :وتبري ) ،تيمية ابن مناقب يف العلية االعالم ،علي بن عمر ،البزار -34
 احللو الفتاح عبد :حتقيق ،الكربى الشافعية طبقات ،(م1369/  هـ771ت) الوهاي عبد نصر ايب الدين اتج ،السبكي -35

 .215ص ،8ج ،(ت. د ،عيسى مطبعة :بال) 1ط ،الطناجي وحممود
 بسبب للعزل وتعرض ،والشام مصر يف املالكية قاضي انوك وفضله بعلمه عرف :املالكي االفنائي بكر ايب بن حممد القاضي -36

 .67ص ،3ج ،الدرر ،جبري ابن .للباطل وانكاره اجلريئة مواقفه
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 31: العدد

 االموال بسرقة واهتامه واملساءلة التهديد اىل عرضه ما السلطان اىل به فوشى إايها هءاعطا فرفض االيتام 
 ابراهيم الدين نور فعزلوا رغباهتم تلبية يف خيالفهم من يعزلون االحيان بعض يف االمراء وكان ،(37)

 احلكم يف املشاركة حق املماليك سالطني واستغل ،(39) الزكاة اموال تسليمهم رفض عندما ،(38)االنسائي
 احلكم يف شارك سلطان تعيني اىل جلأ (40) السلطنة ايبك الدين عز السلطان توىل فعندما سلطاهتم لتثبيت

 امللك فعني له احلكم يستتب حىت ،ستار له يكون ان العمل هذا من يريد ايبك وكان ،(41) االيوبيني من
 فكانت ،له وااليوبيني املماليك والء يضمن حىت له شريكاً  عمره من السادسة يف صيب وهو موسى االشرف
 ووافق ،(42) ايبك يد يف االمور مجيع احلقيقة يف ولكن واملعز االشرف االمسني حتمل خترج السلطانية املراسيم

 االمري على ويسيطروا ابحلكم يستفردوا حىت واحلكم السلطة يف االزدواجية على آليبك ينؤ املناو  املماليك
 على تنطلِ  مل احليلة ولكن (43) االيوبيني وإسكات رهبمآم تنفيذ يف طيعة اداة يدهم يف ويكون الصغري

 .(44) للمماليك يسلموا ومل االيوبيني
 قالوون بن حممد الناصر السلطان عهد ففي ،احلكم اىل يصل ملن النزاع على الدولة يف احلال وبقي

 حىت م1293/  ه692 سنة) من واحدة سنة اال متتد مل االوىل وسلطته السن صغري وهو البالد ادارة توىل
 متحكمني االقوايء االمراء بعض فكان ،ومهية وسلطة جداً  قصرية سلطته وكانت (،م1294/  ه693 سنة

 وعني منصبه من حممد الناصر السلطان وأقال ،(45) كتبغا  الدين زين السلطان انئب امههم االمور مبقاليد
 بن حممد الناصر للسلطان الثانية الوالية فرتة ويف ،(46)له املناوئني االمراء اقصى ان بعد سلطاانً  نفسه كتبغا

 االمراء فعلم اهليمنة هذه من للخروج االمراء بعض مع وتواصل عليه االمراء تضييق من صدره ضاق قالوون
 الناصر لصاحل العامة تدخل ولوال ،(47) صالحياته مجيع ونزعوا عليه فقبضوا املراسالت هبذه به احمليطون

                                                        
 .393ص ،2ج ،السلوك ،املقريزي -37
 سنة واعتزاله القضاة وتوىل الفقه درس ،الشافعي االسنائي احلميدي هللا هبة بن ابراهيم هو :االسنائي ابراهيم الدين نور -38

 .76ص ،1ج ،الدرر ،جبري ابن .م1321/  هـ721
 ،املعارج سورة. َواْلَمْحُرومِ  ّلِلسَّاِئلِ مَّْعُلوم   َحقٌّ  أَْمَواهِلِمْ  يف  َوالَِّذينَ : تعاىل قال الكرمي، القرآن يف الزكاة مصطلح ورد :الزكاة -39

 اسم الشرع يف الزكاة ومعىن.55 االية ،مرمي سورةَمْرِضيًّا رَبِّهِ  ِعندَ  وََكانَ  لزََّكاةِ َوا اِبلصَّاَلةِ  َأْهَلهُ  أَيُْمرُ  وََكانَ : تعاىل وقوله .25-24 االية
 قوله املعىن هذا إىل ويومئ املطهرين، الطاهرين من ويصري وتعاىل، سبحانه هللا عند بفعلها يزكو فاعلها ألن املال من الواجبة" للصدقة"

ُرُهمْ  َصَدَقةً  أَْمَواهِلِمْ  ِمنْ  ُخذْ :تعاىل  ومعىن املاوردي، فسرها وقد القرآن، حبكم واجبة والزكاة .104 االية ،التوبة سورة هِبَا َوتـُزَكِّيِهم ُتَطهِّ
 أَْمَواهِلِمْ  يف  َوالَِّذينَ : قائالً  عباده، على تعاىل هللا فرضه فرض وهي. أعماهلم وتزكي ذنوهبم، تطهر أي هبا وتزكيهم تطهرهم سبحانه قوله
-- نبيه وتعاىل سبحانه هللا أمر وقد والقادرين، األغنياء على فرضت إسالمية ضريبة أول وتعد. َواْلَمْحُرومِ  مَّْعُلوم  ّلِلسَّاِئلِ  َحقٌّ 

ُرُهمْ  َصَدَقةً  أَْمَواهِلِمْ  ِمنْ  ُخذْ :تعاىل قوله مبقتضى الفقراء على لريدها األغنياء أموال من الزكاة أيخذ أن ،  االحكام .هِبَا يِهمَوتـُزَكِّ  ُتَطهِّ
 .295ص ،3ج ،االعشى صبح ،القلقشندي ؛101-98صص ،السلطانية
 .اململوكية الدولة سالطني اول 9 1257 عام ابلقاهرة تويف) النجمي الصاحلي الرتكماين اجلاشنكري ايبك الدين عز املعز امللك -40

 الصاحل االيويب السلطان وارملة مصر الدر سلطانة شجر لعرشا عن له وتنازلت تزوجته ان بعد 1250 عام يف مصر على سلطاانً  نصب
 .463ص ،1ج ،السلوك ،املقريزي ؛76ص ،1ج ،الدرر ،جبري ابن .اجلبل بقلعة اغتيل ان اىل سلطاانً  وبقي ،ايوب

 .5ص ،7ج ،الزاهرة النجوم ،بردي تغري ابن -41
 . 369ص ،1ج ،السلوك ،املقريزي -42
 .5ص ،7ج ،اهرةالز  النجوم ،بردي تغري ابن -43
 .370ص ،1ج ،السلوك ،املقريزي -44
  .793ص ،نفسه املصدر -45
 .801ص ،نفسه املصدر -46
 .149ص ،8ج ،الزاهرة النجوم ،بردي تغري ابن -47
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 ،(48)صالحيات وند القلعة يف إببقائه واكتفوا احلكم عن ابعاده عن التوقف على املماليك اجرب الذي حممد
 اىل ذهب الطريق ويف ،الفعل هذا عليه احداً  ينكر ال كي  احلج اىل ابخلروج حممد الناصر السلطان دفع ما

 ،(49)م1308/  هـ707 سنة احلكم من استقالته القاهرة قلعة يف املوجودين االمراء اىل وكتب الكرك قلعة
 بن حممد الناصر بدل سلطاانً  نفسه اجلاشنكري بيربس االمري وعني نفسه قالوون بن حممد السلطان وعزل

 .(50)قالوون
 وهم سلطنتهم يقومون الذين الضعاف السالطني من االقوايء لألمراء السلطة اغتصاب مسلسل واستمر

 ،الشخصية خمططاهتم تنفيذ يف السلطان سن صغر من واالستفادة البالد شؤون ادارة عليهم يسهل كي  صغار
 ومن القوة وصاحب النفوذ لصاحب احلكم قانون ساد حيث ،احلكم يف شاركةامل حق غياب اىل ادى ما

 الناصر السلطان عصاها شق حىت ذلك على االمور واستمرت ،االخر االمري من اكثر ورجال مال لديه
 ادارة يف احلق واعطي ،مستمرة عاماً  وثالثني واحد مدة حكمها اليت الثالثة واليته فرتة يف قالوون بن حممد
 .(51) السلطنة سالمة لضمان احلاجة وقت يف اال التدخل دون للوالة الوالايت نشؤو 

 احلكم بتوريث بيربس الظاهر السلطان فعل مثلما وراثياً  احلكم جيعلوا ان املماليك سالطني بعض وحاول
 أتمر ىلا ادت الطائشة افعاله ولكن ،والدهِ  وفاة بعد سلطاانً  تعينه مث ومن حياته يف سلطنته ففرض البنه

 من لذريته السلطة بتوريث بيربس الظاهر من رغبة اقل حممد الناصر للسلطان يكن ومل وقتلوه عليه املماليك
 السلطان امال حطم املوت ولكن ذلك على االمراء ووافق ،االنوك الدين انصر االمري ابنه تعيني وحاول بعده

 وحىت حممد الناصر السلطان وفاة وبعد ،(53) قبله (52) انوك الدين انصر ابنه فتوىف قالوون بن حممد الناصر
 بسبب االقوايء االمراء أبيدي املدة هذه يف احلكم بقي م1382/  هـ784 سنة الربجية املماليك حكم بداية
 السلطنة تشهد فلم االقوايء االمراء يد يف ألعوبة وكانوا قالوون بن حممد الناصر السلطان احفاد سن صغر

 احلكم يف املشاركة طريق عن وليس ابلقوة االمر زمام واخذ االنقالابت كثرة  بسبب راراً استق الوقت ذلك يف
(54). 

 وشارك املماليك سلطة داخل اصيل حق هو احلكم يف املشاركة حق ان الباحثة ترى املصادر خالل ومن
 يف االمراء بعض طمع ولكن سنداً  وكانوا احلكم يف والتجار والعلماء االمراء من الكثري املماليك سالطني
 فوضى حدوث اىل ادى مما ،ابلقوة احلكم عن واالمراء السالطني من الكثريين اقصاء اىل ادى السلطة
 يف السلطان يعني كان  االوقات بعض ويف يقال حىت سلطان يعني ان يلبث فما السلطان حكم مدة وقصر

 .املساء يف منه بدالً  ويعني يقال مث الصباح
                                                        

 .173ص ،نفسه املصدر -48
 .180-179ص ،نفسه املصدر -49
 .46ص ،2ج ،السلوك ،املقريزي -50
 ،3ج ،(ت. د ،للكتاب املصرية اهليئة :القاهرة) ،امني حممد :حتقيق ،الوايف دبع واملستويف الصايف املنهل ،بردي تغري ابن -51

 .250ص
 .والده انئب منصب يشغل وكان والده عند االبناء اعز كان  قالوون بن حممد الناصر السلطان ابن االنوك الدين انصر االمري -52
 ،1ج ،(م1979 ،الكتب احياء دار :مصر،)1ط ،براهيما الفضل ابو :حتقيق ،والقاهرة مصر اتريخ يف احملاضرة حسن ،السخاوي

 .232ص
 .343ص ،2ج ،السلوك ،املقريزي -53
 .697ص ،1ج ،نفسه املصدر -54
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 31: العدد

  والنصح عبيرالت في الحق ثانيا : 

 لطبيعة وكان للعلماء وجمالسي علم اهل السالطني وكان ،والعلماء العلم اهل املماليك دولة يف ساد
 احياء على للحرص للسالطني دافعاً  ،قدوة الرسول ومن اً دستور  الكرمي القران من االخذة الدينية الدولة
- الرسول وكان ال كيف  ،والنصح ريالتعب حق االسالمي الدين اساس ومن ،مملكتهم ارجاء يف الدين

 النصائح تلك من -- الرسول واستفاد ،له ونصحهم مواقفهم عن ابلتعبري ألصحابه يسمح -
 يف املسلمني خلف بدرٍ  بئر يكون ان بدر معركة يف -- للرسول ورأيه (55)املنذر بن احلباب فنصيحة

 برأيهم واالخذ العلم اهل شرف -- لنيبا واظهر ،املعركة يف مهم دور ونصيحته لرأيه فكان املعركة
 ورثوا بل ديناراً  وال درمهاً  يورثوا مل االنبياء وان االنبياء ورثة العلماء ان" :-- فقال لنصيحتهم والسماع

 ،للعلماء والتعبري النصح حق تدعيم على املماليك سالطني وعمل ،(56)"وافر حبظ اخذ اخذه ومن العلم
 قوله من انطالقاً  للحكام النصح واسداء املنكر عن والنهي ابملعروف االمر عاتقهم على العلماء فحمل
 املفلحون هم واولئك املنكر عن وينهون ابملعروف وأيمرون اخلري اىل يدعون امة منكم ولتكن :تعاىل

 وول ابهلل وتؤمنون املنكر عن وتنهون ابملعروف أتمرون للناس اخرجت امةٍ  خري كنتم :تعاىل وقوله ،(57)
 (58) الفاسقون واكثرهم املؤمنون ومنهم هلم خرياً  لكان الكتاب اهل أمن

 واجب ذلك الن ،ملل أو كلل  دون الدوام على االسالمية االمة مسرية يصوب والنصح التعبري وحق
 ،القلب امراض من للنفوس عالج وهو ،دولته يف العلم اهل من النصح يسمع ان احلاكم فعلى شرعي

 احلاكم من منةً  ليس والنصح التعبري حق اعطاء وان ،(59) والثغرات الزالت من للحاكم ايةومح لالمة واهناض
 التحلل من وحفظها االمة حلماية العلماء على عني وفرض عليه شرعي واجب هو بل والعلماء الرعية على

 اجملتمع لصالح اعطوه امنا واالمراء والعامة للعلماء التعبري حق املماليك سالطني اعطى وعندما (60) والفساد
 من والرعية احلاكم ومحاية الشوائب من وتنظيفه االخالق وسوء اآلفات من اجملتمع وتنقية حكمهم وصالح

 السالطني قرب املقابل يف ،جلية بكل موقفهم عن والتعبري احلكام نصح يف ابرز دور للعلماء وكان ،الزلل
 السلطان وجه يف يقفون العلماء فكان فيه وقع اذا طأاخل وتصويب احلق احقاق على حلرصهم العلماء هؤالء
 .(61) واحلاكم الشعب من احرتام موضع فأصبحوا الظامل

                                                        
 بن حق بنت الشموس وامه عمرو ايب ويكىن كعب  بن حرام بن زيد بن اجلموح بن املنذر بن احلباب هو املنذر بن احلباب -55

 ،سلمة بن عبيد = = بين من خنساء بن صخر بن صيفي بنت زينب وامهما مجيل امو  خشرم الولد من حلباب وكان حرام بن امة
 ،ليموت اعنق -- هللا رسول له وقال ،معونة بئر يوم قتل الذي وهو ،النقباء احد الساعدي عمرو بن املنذر خال هو واحلباب

 .567ص ،3ج ،(ت.د ،صادر دار :بريوت) ،الكربى الطبقات ،(هــ230ت) منيع بن حممد ،سعد ابن :انظر .بدراً  احلباب وشهد
 ،السيد وعادل العاس عبيد عزت :عليه وعلق اعده ،داوود ايب سنن (هـ275ت) االزدي االشعث بن سليمان ،داود ابو -56

 :حتقيق ،1ط ،حبان ابن صحيح (،هـ345ت) امحد بن حبان بن حممد،حبان ابن ؛354ص ،3ج ،(م1974 ،احلديث دار :محص)
 .289ص ،1ج ،(م1988،بال :بريوت)،االرنؤوط شعيب

 .1104 ،اية ،عمران ال سورة -57
 .110 ،اية ،عمران ال سورة -58
 .18ص ،1ج ،السلطانية االحكام ،املاوردي -59
 .20ص ،1ج ،نفسه املصدر -60
 .57ص ،(م1996 ،العلم دار :بال)،1ط،التارخيية احلركة ،زكي نعيم ،فرغلي -61
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 خرج عندما السالم عبد بن العز بنصيحة فأخذ العلماء من يسمع (62) قطز املظفر السلطان فكان
 وان امواهلم من االمراء بتجريد السالم عبد بن العز عليه فأشار العامة من الضريبة اخذ واراد املغول ملواجهة

 العباسيني اخللفاء من احداً  يبايع ال بيربس الظاهر السلطان فكان ،(63) العامة من أتخذ امواهلم تكفِ  مل
 .(64) بنصيحته واخذ قبله السالم عبد بن العز استشار اال

 على واضح أتثري هلم وكان االحيان من كثري  يف بنصائحهم واخذوا العلماء املماليك سالطني فأستشار
 بل الئم لومة هللا يف أتخذهم ومل املماليك سالطني حضرة يف مسموعاً  رأيهم وكان ،(65)الشعب عامة

 م1279/  هـ678 سنة ويف ،(66) نفسه السلطان رأي رأيهم عارض لو حىت خوف دون برأيهم يصرحون
 هلم فأستجاب الدين واقامة كراملن ازالة اىل بنصحه العلماء قام حيث قالوون املنصور السلطان عهد يف

 وعاقب واغلقها الفواحش بيوت وحاصر ،وابئعيها اخلمور مروجي فحارب ،بنصيحتهم ومسع برأيهم واخذ
 عليا مناصب الرأي اهل إبعطاء وذلك والنصح التعبري حق تعزيز يف املماليك سالطني وساهم ،(67)مراتديها

 ملن العليا املناصب هذه فأسندت الدولة يف العامة االمور يف مآبرائه ويستنريوا مهل سنداً  ليكونوا الدولة يف
 السالطني فوافق ،(68) احملتسب ومنصب ،القضاة قاضي كمنصب  والنصيحة التعبري حبسن له مشهود هو

 يف مهلنصائح السلطان فيستجيب الوالايت بعض يف االمراء سلوك ينتقدوا فكانوا جمالسهم يف آرائهم على
 واالمر طاعته ولزوم هللا تقوى على السالطني والفقهاء العلماء حث وقد ،ادانته تثبت من فيقيل الوالة بعض

 فقام ،احلق إلحقاق املماليك سالطني نصح يف مهم دور للعلماء وكان ،(69)املنكر عن والنهي ابملعروف
 وكان ،هبا نيقومو  خمالفة كل  عن ينهاهم وكان للحكام النصح بتقدمي ،(70)القونوي يوسف بن حممد الشيخ

 اً مطلب له يردون ال واالمراء السالطني وكان واالمراء السالطني امام عنه والتعبري رأيه ابداء يف خيشى ال
 على املسلمني حرص ةشد ومن ،(71)املسلمني على حرصه لشدة يهابونه وكانوا ورأيه بنصيحته وأيخذون

                                                        
 استاذه ابن خلع بعد تسلطن ،املصرية ابلداير الرتك ملوك من الثالث املعزي هللا عبد بن قطز ،الدين سيف :قطز املظفر -62

 االراجيف عظمت ان بعد وذلك ؛هـ657 سنة القعدة ذي عشر سابع السبت يوم يف الرتكماين ايبك املعز امللك بن علي املنصور امللك
 وملا ،البالد عن التتار بدفع ليقوم ؛قطز فتسلطن ؛االمور تدبري ييدر  ال صغرياً  كان  كونه:  املنصور امللك خلع وسبب ،التتار بقدوم

 السلطنة ويل من يف اللطافة مورد ،احملاسن ابو ؛225ص ،13ج ،والنهاية البداية ،كثري  ابن .التتار لقتال امره جتهيز يف اخذ تسلطن
 .30ص ،2ج ،(ت.د ،املصرية الكتب دار :القاهرة) ،امحد نبيل: حتقيق ،واخلالفة

 ،مصطفى حممد :حتقيق ،الدهور وقائع الزهوريف بدائع (م1523/  هـ930ت) امحد بن حممد الربكات ابو ،اايس ابن -63
 .317ص ،1ج ،(م1975 ،املصرية اهليئة :القاهرة)

 .318ص ،1ج ،نفسه املصدر -64
 .58-57ص ،احلركة ،فرغلي -65
 ،املصرية اهليئة :القاهرة) 1ط ،احملمودي قاتيباي النصر ابو الدين سيف قاتيباي االشرف ،حممود الرمحن عبد ،التواب عبد -66
 .118ص( م1978

 .940ص ،13ج ،والنهاية البداية ،كثري  ابن -67
 .940ص ،1ج ،السلوك ،املقريزي -68
 .201ص ،8ج ،الغمر ابناء ،حجر ابن -69
علي  بن حممد الدين عز ،شداد ابن :انظر .بقون ولد الشافعي الدين عالء هو :القونوي يوسف بن حممد الشيخ -70

 .419ص ،1ج ،(ت.د ،املعرفة دار :بريوت) ،السابع القرن بعد من مبحاسن الطالع البدر ،(م1250/ه684ت)
 .179ص ،8ج ،نفسه املصدر -71
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 31: العدد

 عن اعرضوا حال يف ويسرتضوهنم تاجونهحي ما كل  هلم يقدمون كانوا  العلماء من والنصح التعبري اهل 
 .(72) جمالسهم وعن السالطني
 ألنه منه السلطان وغضب الغوري قنصوه السلطان يف رأيه عن (73) الدروطي الدين مشس الشيخ وعرب

 واصبحت ابلعصيان تقابله وانت عليك هللا انعم" :السلطان وقال ،اجلهاد لرتكه السلطان على العامة حرض
 الشيخ وعارض ،(74)"حقهم املسلمني وأعطي هلل النية فأخلص مملوكاً  عبداً  كنت  ان بعد منيللمسل سلطاانً 

 بناه مسجد من واملقتنيات االاثر بعض اراد عندما الغوري قنصوه السلطان (75) االقصرائي الدين امري
 روطش حسب النقل يكون ان اال الشيخ فرفض ،اجلديد موقعه اىل قالوون بن حممد الناصر السلطان

 انئب على (77) املغريب الدين شرف القضاة قاضي اعرتض م1450 /هـ854 سنة ويف ،(76) نفسه الواقف
 واراد الفالحني من جمموعة يف االعدام حكم تنفيذ اراد عندما (78) اململوكي شاه مبارك القدس يف السلطان

 وان فيهم االعدام حكم فيذتن على موافقاً  لست انين" :ذلك على معرتضاً  القضاة قاضي له فقال ،قتلهم
 الشيخ وابدى ،القضاة قاضي اوامر اىل الوايل فأنصاع (79)" جبانبهم وألعلقنك معهم ألقتلنك بذلك قمت
 الفتوى هذه إعطاء فرفض احلروب يف الستخدامها الرعية من املال اخذ فتوى يف رأيه (80) العيد دقيق

 .(81)ذلك  قبل قطز املظفر للسلطان هاءطاعا رفض الذي السالم عبد بن العز فتوى اىل مستنداً 
 ابن فقام ،السالطني قبل من وبنصائحهم برأيهم يؤخذ ال عندما انفسهم عزل اىل يلجأون العلماء وكان

 يثنيه ومل ،(83)ونصائحه كالمه  اىل دقمق الظاهر السلطان يسمع مل عندما نفسه بعزل (82) العسقالين حجر
 قيتباي السلطان واستمع ،(84) موقفه على وأصر وامواله اوالده مبصادرة له السلطان ووعيد هتديد قراره عن

 اجليش على لألنفاق االسالمية االوقاف اموال مصادرة جواز بعدم االقصرائي الشيخ رأي اىل احملمودي

                                                        
 اجمليد عبد يونس عدانن :حتقيق ،واخلليل القدس بتاريخ اجلليل االنس ،(م1520/  هـ927ت) العليمي الدين جمري ،احلنبلي -72

 .107ص ،2ج ،(م1999 ،دنيس مكتبة :عمان) ،اتهنب
 عفيفاً  ،السلطان مع ابجلرأة معروفاً  وكان ،االزهر ابجلامع يعمل كان  ،مصر من زاهد واعظ :الدروطي الدين مشس الشيخ -73

 ؛288ص ،7ج ،الذهب = شذرات =،العماد ابن .الغوري قانصوه السلطان عهد يف وذلك م1515/  هـ921 سنة تويف ،قوي وواعظ
 .176ص ،3ج ،(م2002 ،العلم دار ،بال،)15ط ،االعالم ،حممود بن الدين خري ،الزركلي

 . 30ص ،1ج ،السلطانية االحكام ،املاوردي -74
 ،13ج ،سري ،الذهيب .مصر يف وتويف ولد ،االصل تركي وهو ،احلنفية شيوخ من ،االقصرائي ابراهيم بن حممد بن حيىي هو -75

 .168ص ،8ج ،االعالم ،الزركلي ؛253ص
 .385ص ،1ج ،الزهور بدائع ،اايس ابن -76
 زمن القدس مدينة يف القضاة منصب يف يعمل كان  ،املغريب عيسى الدين شرف القضاة قاضي هو :املغريب الدين شرف -77
 .234ص ،3ج ،سري ،الذهيب .وورعاً  فاضالً  عاملاً  كان  انه عنه وقيل ،جقمق السلطان
 (م1451/  هـ850) سنة ،جقمق الظاهر السلطان زمن وتوالها القدس مدينة على السلطان ئبان هو :اململوكي شاه مبارك -78

 .277ص ،2ج ،اجلليل االنس ،احلنبلي .هلم ويسمع العلماء جيل وكان
 .248ص ،2ج ،نفسه املصدر -79
 يف وشيخاً  عاملاً  وكان ،رملص قاضياً  يعمل كان  القشريي الفتوح ابو الدين هللا تقي االسالم شيخ هو :العيد دقيق الشيخ -80

 .273ص ،13ج ،سري ،الذهيب (.م1301/  هـ702) سنة وتويف ،(م1219/  هـ625) سنة ولد ،عصره
 .242 ،10ج ،الالمع الضوء ،السخاوي -81
 عالمة وهو( م1373/  هـ773) سنة ولد ،حجر اببن املعروف العسقالين الكناين علي بن امحد هو :العسقالين حجر ابن -82
 .229 ،3ج ،سري ،الذهيب .العلوم يف طويل ابع هول املماليك زمن والشام مصر فقيه وكان وحمدث

 .345ص ،4ج ،الزاهرة النجوم ،بردي تغري ابن -83
 .242ص ،10ج ،الالمع الضوء ،السخاوي -84
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 قيتباي السلطان وكان ،الطلب بذلك السلطان فأجابه نسائهم وحلي االمراء اموال اخذ على وحثهم ،(85)
 سالطني واهتم ،(86) هبا ويعمل ابلنصائح وأيخذ الرأي عن التعبري حقوق ويوفر ابلنصيحة أيخذ ياحملمود

 وملا الشرع ألوامر واالمتثال هللا شرع تطبيق على يعينوهم كي  منهم وقربوهم النصح أبهل وامراؤهم املماليك
 حيب بيربس الظاهر السلطان فكان للمشكالت احللول اجياد يف كبرية  وقدرة وعلم فقه من النصح اهل ميثله

 ،(87)عليه فيشريون ويستشريهم جمالستهم ويلزم نصائحهم يسمع ان وحيب والنصح الرأي اهل جمالسة
 مرموقة مكانة هلم وكان بل والنصح التعبري أبهل السالطني واستعان والنصح التعبري يف احلق الدولة واعطت

 امهية املماليك سالطني وادرك ،(88)االمان بر اىل لدولةاب الوصول يف والسالطني هم وتعاونوا ،الدولة يف
 يف ومؤازرهتم قلوهبم وجلب الرعية والء حلفظ ضمان وفيه للدولة فوائدٍ  من فيه ملا والنصح ابلرأي االخذ
 ادى ما والنصح التعبري حق املماليك سالطني بعض جتاهل ،االحيان بعض يف (89) والشدائد احملن وقت

 (90) تيمية ابن الشيخ ونصح اراء الدولة جتاهلت عندما حصل مثلما الدولة داخل اشكاالت حدوث اىل
 م1293 /ه693 سنة عليه شعبية ثورة وخروج السلطان على مجاهريية اعرتاضات حدوث اىل ادى ما

 .(91) كبري  شغب حدوث اىل وادى
 (92) (م1451/  هـ855ت) البايريت الدين مشس العالمة فالقاضي احلق هذا املماليك سالطني ورعى

 الرعية حقوق وحفظ الدولة امن على احلفاظ يف ابرز دور وله ،واوامره نصائحه ونفذ له السلطان مسع
 عالية مكانة والتعبري والنصح الرأي اصحاب الدولة يف وتبوأ ،(93) املخالفني التجار وضبط االسعار وتثبيت

 أبرائهم وتصدوا احلاجة واصحاب واملساكني والفقراء االيتام من االمة حقوق على وحافظوا الدولة يف
 وكرم ،(95) العامة املصاحل وحفظوا كثرية  شرور من الناس ومحوا ،(94) واملنتفعني والسيئني للفاسدين ونصحهم
 اجلميع خرج العسقالين حجر ابن تويف فعندما ،مماهتم ويف حياهتم يف والنصح التعبري اهل املماليك سالطني

 أبنفسهم بدفنه وقاموا واالمراء السلطان وتقدمهم بكرهتا عن البالد وبكته الذمة لاه فيهم مبن وداعه يف
 حىت االهتمام جل واعطوه احلفظ حق املماليك سالطني حفظه والنصح التعبري حق ان الواضح ومن ،(96)

 اجملتمع بني االساسي الرابط وهم االسالمية للمدن امان وصمام االسالمي اجملتمع يف حمورية قوة اهله اصبح

                                                        
 .253ص ،13ج ،سري ،الذهيب -85
 .50ص ،قتباي ،التواب عبد -86
 .309ص ،13ج ،والنهاية البداية ،كثري  ابن -87
 .220-219ص، (م1984 ،العلمية الكتب دار :بريوت)،5ط،خلدون ابن مقدمة ،خلدون ابن -88
  .221-220ص ،نفسه املصدر -89
 املذهب ائمة وكان من ،احلراين النمريي تيمية ابن احلليم عبد الدين شهاب امحد العباس ابو الدين تقي هو :تيمية ابن الشيخ -90

 .269ص ،13ج ،والنهاية البداية ،كثري  ابن .آلرائه وعذب سجن وقد ،واالفتاء ريسابلتد وعمل دمشق اىل ذهب ،احلنبلي
 .396ص ،نفسه املصدر -91
 صاحب احلجة قوي وكان( م1451/  هـ855) سنة تويف البايريت الدين مشس العالمة القاضي هو :البايريت الدين مشس -92

 .242ص ،2ج ،االنس ،احلنبلي .هيبة
 .242ص ،نفسه املصدر -93
 .443ص ،2ج ،السلوك ،املقريزي -94
 .117ص ،احلضارة من صور ،احلجي -95
 ،صادر دار :بريوت)،عشر احلادي القرن اعيان يف االثر خالصة ،(م1699/  هـ1111ت) هللا فضل بن امني حممد ،احمليب -96

 .34ص ،3ج ،(ت.د
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 31: العدد

 الناس هؤالء اجملتمع عرف حيث املماليك جمتمع يف ظاهرة اصبح ان اىل االمر وتعدى بل ،(97)احلاكم وبني 
 عند حظوة اصحاب واهنم ،احلقوق عندهم يضيع ال وانه والزهد والتقوى احلق اصحاب من واهنم ،وقوهتم

 احلكم معامل وارساء املظامل عضب عنهم ورفع للسلطان مشاكلهم إليصال العامة منهم فتقرب السلطان
 .(98) ابلدولة اخلاصة امليادين كافة  يف وبروزهم ،الرشيد االسالمي

 وضد اخلاص السلطان لناظر (99)البلبيسي الدين عماد القاضي تصدى م1337/  ه738 سنة ويف
 سالطني ةمسامه ذكر االنصاف ومن ،(100) والعامة االيتام اموال على التعدي من ومنعهم املسؤولني كبار

 الرأي اصحاب فشجعوا حكمهم سنوات طول وعلى االوقات اغلب يف والنصح التعبري حق حبفظ املماليك
 يف العليا املناصب واعطوهم منهم قربوهم بل ،بنصيحتهم وعملوا النصيحة ألصحاب ومسعوا أبرائهم واخذوا
 من وغضب اضطهاد االوقات بعض وجود مع الرعية وبني بينهم وصل وحلقة هلم سنداً  ليكونوا الدولة

 بعض من فردية حوادث هذه وكانت ،الشخصي هلواه ملخالفتهم والنصح الرأي اصحاب على السلطان
 احلكام هلؤالء املظلم اجلانب ميثل وهذا ،فعلوا ما اال الصواب يرون وال لرأيهم يتعصبون كانوا  الذين السالطني

 .نصحوال الرأي إلصحاب ابضطهاد فرتاهتم انتهت الذين
  الشورى في الحق ثالثا :

 خالل من يكون والذي ،االسالمية الشريعة يف راسخ مبدأ عن نتحدث فإننا الشورى عن احلديث عند
 اقرب اىل للوصول وذلك الشريعة يف االسالمية القيم على حتث اليت الرأي وتبادل واحلوارات املناقشات

 ليس االسالمي اجملتمع يف والشورى ،االسالمية الدولة يف اساساً  الدين وضعه الذي واحلق العدل من درجة
 عن مسؤول وكلكم راعٍ  كلكم" :--الرسول قول بند حتت هي امنا ،سياسياً  جملساً  هلا يراد كما
 قرار اىل الوصول هبدف والسداد الرأي اهل من جمموعة مشاورة هو الشورى ومبدأ ،(101) عليه متفق" رعيته
 من بتقرهبم السالطني وتفاخر ،والعلم الشورى اهل منهم وقربوا الشورى حبقكام احل وعين ،وصواابً  دقة اكثر
 :(102) الدؤيل االسود ابو قال وكما .هلم ومشاورهتم العلم اهل

 املماليك سالطني قرب ذلك اجل ومن (103)"امللوك على حكماء والعلماء الناس على ملوك احلكام"
 فاجتمعت ،والعباد البالد امر إلصالح معهم وتعاونوا ائمنيالد جمالسهم رواد من وجعلوهم إليهم العلماء

                                                        
 .173ص ،(م1985 ،احسان دار :شقدم) ،زكار سهيل: ترمجة ،1ط ،اململوكي العصر يف الشام مدن ،ايرا ،البدوس -97
 رسالة( م1098/  هـ1291 – م491/  هـ690 الصلييب الصراع مرحلة يف فلسطني يف العلمية احلياة،عمر رشاد ،املدين -98
 .192ص ،(م2005 ،االداب كلية  :االسالمية اجلامعة) ،منشورة غري ماجستري
 حمباً  وكان ،وعز القضاء ويل ،العلم ودرس ،فقيه عامل ،البليسي مرتضى حممد بن اسحاق بن حممد هو :البلبيسي الدين عماد -99

 .473ص ،3ج ،الدرر ،جبري ابن .الطاعون بداء .(م1348/  هـ749) سنة مات ،عنهم مدافعاً  للفقراء
 .114ص ،احلضارة من صور ،احلجي -100
 ،كثري  ابن دار :بريوت،)بغاال ديب :حتقيق ،3ط ،البخاري صحيح ،(م869/  هـ256ت) امساعيل بن حممد ،البخاري -101

 .853ص ،(م1987
--طالب  ايب بن علي صحب ،واعياهنم التابعني سادات من كان  ،سفيان بن عمرو بن ظامل هو :الدؤيل االسود ابو -102

 ،الكلمة مبداد وجعله ،الكلمات اواخر على التشكيل وضع الذي وهو ابلصرة النحو يف تكلم من اول وهو ،حطني واقعة معه وشهد ،
 الكبار القراء معرفة ،(م1538/  هـ945ت) =علي بن= حممد الدين مشس ،الداودي .(م688/  هـ69) سنة تويف الدئل قبيلة من وهو
 .(م1988 ،الرسالة مؤسسة :بريوت،)االرانؤؤط وشعيب ومعروف ،عواد بشار :حتقيق ،2ط ،واالعصار الطبقات على

 .10ص، (ت. د ،العلمية الكتب دار :بريوت) ،واملتعلم العامل ادب يف تكلموامل السامع تذكرة ،الدين بدر ،مجاعة ابن -103
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 حفظ اىل ويؤدي قوايً  سياسياً  نظاماً  ينتج مما احلكام يف املوجودة احلكم وقوة العلماء يف املوجودة العلم قوة
 وفريت ال الذي االمر ،جرياهنا على وهيبتها قوهتا تفرض اجلانب مرهوبة قوية القيادة وتكون ،املواطنني حقوق

 ،(104) وكبرية صغرية كل  يف هلم منهجاً  مشورهتم من أيخذون اقوايء دولة ورجال صاحلني علماء بوجود اال
 مثلما ،دولتهم امور يف ويشاوروهنم صاحلة بطانة هلم ليكونوا املخلصني أبمرائهم املماليك سالطني واستعان
 ،(105)الدولة امور يف واستشارهم وقرهبم املخلصني امرائه من مبجموعة قالوون بن الناصر السلطان استعان

 رجال كبار  ابستشارة كثرية  احوال يف يستعينون السالطني كان  نفوذهم واتساع املماليك دولة اتساع ومع
 السلطان وعني ،(106) قالوون املنصور السلطان يفعل كان  مثلما املهمة واالمور املسائل من الكثري يف الدولة

 وادارة احلكم شؤون ادارة يف السلطان مساعدة على مهمتهم اقتصرت ستشارينامل من الكثري قالوون املنصور
 .(107) البالد

 حلهم ويف ،اسفارهم يف واحلنبلي واملالكي واحلنفي الشافعي املذهب ائمة املماليك سالطني بعض وقرب
 يف وشاوروهم املماليك سالطني ابحرتام القضاة وحظي ،(108)الدولة امور يف يستشريوهنم وكانوا ،وترحاهلم

 اسرتضائهم على وحرصوا ،تقدير افضل وقدروهم السالطني جمالس يف مسموعة كلمتهم  وكانت السلطنة امور
 هبم عالقتهم فوثقوا الدولة سياسة يف أتثريهم ومدى القضاة قوة املماليك سالطني وعرف ،(109)واستشارهتم

 املماليك سالطني واستشار ،(110)نصائحهمب السالطني واخذ املهمة القضااي يف وافتائهم مشورهتم وطلبوا
 على الدالة واالحاديث اآلايت يف واستشاروهم العسكرية محالهتم وتوجيه اجلهاد امر يف والفقهاء العلماء
 والدعاء املعارك ساحات يف اجليوش وتثبيت اجلنود تقوية يف منه واستفادوا (111)ابلشريعة والتمسك اجلهاد

( م1259/  ه657) سنة قطز املظفر السلطان واستشار ،(112)التمكنيو  ابلنصر املنابر على للجيوش
 .(113)املغول مواجهة امر يف واالعيان والفقهاء العلماء

 كرب  من ابألمة متر اليت احلوادث يف رأيهم واختاذ مشورهتم يف والعلماء للفقهاء املماليك سالطني وجلأ
 نفاذ بعد والتجار االغنياء من االموال مجع وضوعمب السالم عبد بن العز قطز السلطان استشار فقد ،أمل او

 وكان واملشايخ والعلماء الفقهاء مشاورة اىل قالوون املنصور السلطان وعمد ،(114)املغول حملاربة الدولة اموال

                                                        
 .193ص، 1ج ،(م1993 ،العلمية الكتب دار :بريوت،)1ط ،الشريفة املدينة اتريخ يف اللطيفة التحفة ،السخاوي -104
  .327-326ص ،9ج ،الزاهرة النجوم ،بردي تغري ابن -105
 .بعدها وما348ص ،(م1976 ،العربية النهضة دار :القاهرة ،والشام مصر يف املماليكي العصر ،سعيد ،عاشور -106
 .312-308ص ،(ت. د ،املصرية النهضة مكتبة ،بال) ،البحرية املماليك اتريخ ،ابراهيم علي ،حسن -107
 .37ص ،4ج ،االعشى صبح ،القلقشندي -108
 .95-94ص ،صور ،احلجي -109
 .155ص ،نفسه املصدر -110
 .153ص ،7ج ،االعشى صبح ،القلقشندي -111
 .244ص ،13ج ،والنهاية البداية ،كثري  بنا -112
 واملغول فالتتار، وافخاذها بطوهنا عظمم تفرق ومنهم الرتكية االمة من كبري  شعب هم والتتار ،التتار من طائفة هم :املغول -113

 واخلزر ،والقفجاق ،واملغول تتاروال واخلوارزمية السالجقة منها شىت قبائل منه تشعب الذي الرتك جنس وهو واحد جنس من والرتك
 بعض فيها تنعدم واسعة ارض وهي ،جريب صحراء مشايل منغوليا هضبة ابسم املعروفة اهلضبة يف املغول نشأ ،الشعوب من وغريهم

 واالقتصادية ةوالديني السياسية وااثره االسالمي للعامل خان جنكيز غزو)واملغول  اخلوارزمية الدولة ،امحد حافظ ،محدي .احلياة مقومات
 .127-126ص ،(ت.د ،العريب الفكر دار :بال،)1ط (والثقافية

 .269ص ،2ج ،الزاهرة النجوم ،بردي تغري ابن -114
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 31: العدد

 (115) قايتباي االشرف السلطان وعقد ،ومشورهتم رأيهم ليأخذوا اجتماعهم عليها يعقدوا ربوةٍ  على جيمعهم 
 نقدهم يتقبل وكان الدولة امور كل  يف رأيهم أيخذ وكان الفقهاء من غالبيتهم وكان عهده يف الشورى جمالس

 جمالس واستشار تكرب او صلف دون االخر الرأي وحيرتم للعلماء يتواضع وكان ،(116)وصرب ثقة بكل لرأيه
 املظامل ورفع هللا اىل ةالتوب إبعالن العلماء عليه فأشار حكمه فرتة يف السلطنة الطاعون اصاب عندما العلماء

 .(117) اهلها اىل احلقوق ورد الناس عن
 االمة تصيب ومصيبة منزلة كل  يف املشورة واهل العلماء برأي لألخذ واالمراء السالطني وهرع
 فيقوموا واحلل العقد اهل مع هبا يتشاورون وال القرارات أبخذ املماليك سالطني تفرد وعند ،(118)والسلطنة

 زين االشرف السلطان فطلبه ،الفساد رأى حينما (119) مجاعة ابن القاضي مع حصل كما  اماكنهم ابعتزال
 ضمان اعدت لقد" :له فقال ،اعتزاله عن وسؤاله السرتضائه( م1277/  هـ676 ت) املعايل ابو الدين
 قلم ذلكب له علم ال أبنه السلطان عليه فرد ،"الدعارة مهنة من جبايته يتم مال عن عبارة وهو (120) املغاين
 مجيع يف املرسوم اذاعة ومت ،الضمان ذلك إبلغاء سلطاين مرسوم إبصدار اال العودة على مجاعة ابن يوافق

 ،هبم واالجتماع الفقهاء استشارة بعد الفساد حماربة يف املماليك سالطني واسهم ،(121)السلطنة نواحي
 جتارة من اجملموعة والضرائب فاسدامل خطورة من العلماء عليه اشار ما قايتباي االشرف السلطان وفعل

 اىل العلماء اشار االحيان بعض ويف ،(122)الفور على أببطاهلا فقام املنكرات من وغريها واخلمر احلشيش
 املمارسات تلك أببطال السالطني فيقوم الفساد يف ويشاركون يرتحبون الدولة رجال بعض ألن السالطني
 عدم من حالة يف البالد وضع كان  ومصر الشام بالد غولامل هاجم وحني ،(123)ومراقبتهم وحماسبتهم
 ،(124)بنفسه االخطار هذه مواجهه على يقدر ال السن صغري صيب سلطان مصر عرش يتوىل وكان االستقرار

 الن الرتدي يف البالد وضع واستمر ،قطز االسالم سيف االمري الوقت ذلك يف االمراء كبار  من وكان

                                                        
 اسواق اهم من كانت  وهي االن روسيا يف الفوجلا هنر اقاليم من بالد وهي القفجاق بالد يف 1421 سنة ولد :قايتباي -115

 وأرسله مملوكاً  واصبح برسباي االشرف امللك حينها مصر سلطان واشرتاه ،العباسية الدولة يف اليكمم يكونوا مث ومن يباعون الذين العبيد
 اصبح مث خاصكى مث مجدار وعني الشراء طريق عن جقمق الظاهر وصل برسباي االشرف وفاة وبعد ،املماليك ابقي مع ويتدرب ليتعلم
 يف عينه الذي متربغا السلطان عهد يف اجليش قائد - ااتبك وصل ان اىل لرتقيا يف واخذ اجليش يف وتركه اعتقه االمر اخر ويف دوادار

 .90ص ،2ج ،الزهور بدائع ،اايس ابن ،مصر سلطان تنصيبه بعد املنصب هذا
 .262ص ،مفاكهة ،طالون ابن -116
 .201ص ،4ج ،الدرر ،جبري ابن -117
 .201ص ،4ج ،نفسه املصدر -118
/  هـ694) سنة ولد املسلمني قاضي الدين عز ،مجاعة بن هللا سعد بن ابراهيم بن حممد بن العزيز عبد هو :مجاعة ابن -119

 قوي كان  ،احلديث رواية يف متبحراً  كان  ،والفقه احلديث ودرس املشايخ كبار  له واجاز والقراءة والدروس العلم طلب من اكثر( م1295
 عن نفسه عزل ،والفضل للعلم حمباً  النية سلني ،اضرةاحمل حسن كان  ،1338/  هـ738 سنة مصر قضاة ويل، االخالق حسن ،احلجة

 .490ص ،الدرر ،جبري ابن .م1366/  هـ767 سنة تويف ،هـ766 سنة هناية القضاة
 ،السلوك ،املقريزي، وغريها اخلتان مثل سعيدة مبناسبة حيتفل او عرساً  يقيم من كل  يدفعها ضريبة وهي: املغاين ضمان -120

 .266ص ،3ج
 .354ص ،14ج ،(م1987 ،العريب الكتاب دار :بريوت،)تدمري السالم عبد عمر :حتقيق ،1ط ،االسالم ريخات ،الذهيب -121
 .5ص ،5ج ،السلوك ،املقريزي -122
 .291ص ،11ج ،الزاهرة النجوم ،بردي تغري بنا -123
 . 254ص ،13ج ،والنهاية البداية ،كثري  ابن -124
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 وركوب واللهو اللعب يف االوقات يقضي وكان االمور توجيه على يقدر مل (125) علي الدين نور السلطان
 .(126) احلمام يف واللعب احلمري

 االمري فعقد ،الداهم اخلطر هذا من والرعية الدولة حلماية املناسب االجراء اخذ من قطز لألمري بد وال
 الدين بدر القضاة وقاضي المالس عبد بن العز امثال من والقضاة الفقهاء من املكون الشورى جملس قطز

 ،احلرب على افاقهنال الرعية من االموال اخذ يف قطز الدين سيف االمري واستشارهم ،(127)سنجاري حسن
 من القادمة احلرب وادارة البالد ادارة على يقدر وال صيب انه السلطان موضوع يف ايضاً  واستشارهم

 وامللك ،العدو هذا قهر على يقدر وقاهر قادر انسلط على اال تستقيم ال البالد ان وقال ،(128)املغول
 وانئب قادر رجل ألنه توليته على للمجلس احلاضرون واتفق ،(129) امللك تدبري يعرف وال صغري الصيب

 وقام ،(131)تعيينه على اجلميع ووافق املظفر ابلسلطان ولقبوه ،(130)(م1259 /ه657) سنة يف السلطان
 وشاورهم االمراء فجمع ،ابلتسليم له هوالكو رسالة على للرد حريب ىشور  جملس بعمل قطز املظفر السلطان

 ليس املغول الن العدوان هذا مواجهه من البد انه االمراء عليه فأشار عليهم هاأقر  ان بعد الرسالة امر يف
 اذا املعركة اىل موحدين والتوجه الرسل بقتل يقوم ان بيربس الظاهر االمري عليه وأشار عهد وال امان هلم

 عليه ووافق اخلطة هذه على احلرب الشورى جملس وامجع ،معذورين نكون احلالتني تلك يف هزمنا او انتصران
 واعطائها قرارهتم لتمرير ،فقط الشورى جمالس يستخدمون املماليك سالطني بعض وكان ،(132)قطز السلطان

 الذين العباسيني اخللفاء من اصةوخ كبرية  فائدة الناحية هذه من السالطني واستفاد فقط الشرعي الطابع
 جمالس يف اخلليفة مهمة فكانت فعلية تكون ان من اكثر رمزية اخلليفة مهمة وكانت ،السلطان يعينهم كان

 جديدة ضرائب فرض او صلح وعقد حرب شن مثل يريده امر اي يف السلطان رأي على املوافقة الشورى
 .(133) الناس على

 هـ872 سنة قايتباي االشرف عقده الذي الشورى جملس اعضاء احد (134) ابهلل املستنجد اخلليفة فكان
 اجليش لتجهيز منها جزء على االستيالء وحماولة املساجد على املوجودة االوقاف اموال يف للنظر م1467 /

                                                        
/  هـ655) سنة االول ربيع يف عشر اخلامسة سن يف وهو سلطاانً  بهتنصي مت ايبك املعز السلطان ابن: علي الدين نور -125

 ،سري ،الذهيب .السلطنة داخل اضطراابت اىل ادى مما الصيب ابلسلطان االعرتاف املماليك ورفض ،علي املنصور امللك ولقبوه (م1257
 .200ص ،23ج

 ،(م1998 ،القلم دار :دمشق)،1ط ،لوتجا عني معركة بطل قطز الدين سيف املظفر السلطان ،قاسم ،عبده ،قاسم -126
 .83ص

 ،حمتشماً  صدراً  كان  ،الزرزاري ،الشافعي ،السنجاري احملاسن ابو ،الدين بدر القضاة قاضي: سنجاري حسن الدين بدر -127
 يف نواب له انوك ،والزيداين وبغلبك البقاع قضاء ويل دمشق متلك فلما ،االشرف امللك عند البالد وتلك بسنجار تقدم .ممدحاً  وجواداً 
 .162ص ،49ج ،االسالم اتريخ ،الذهيب .القضاة قاضي سجالته يف له وكتبوا بعضها

 .88ص ،نفسه املصدر -128
 .55ص ،7ج ،الزاهرة النجوم ،بردي تغري ابن -129
 .417ص ،1ج ،السلوك ،املقريزي -130
 .90ص ،السلطان املظفر ،قاسم -131
 .84ص ،(م2014 ،كثري  دار :بال،)2ط ،اترخيية دراسات، الدين عماد ،خليل -132
 من الثامن اجلزء) الرتكية الدولة اخبار يف الزكية الدرة ،(م1335/  هـ736ت) ايبك بن هللا عبد بن بكر ابو،الداوداري -133

 .79ص ،9ج ،(م1971 ،االملاين املعهد :القاهرة)،هارمان اولرخ :حتقيق ،الغرر وجامع الدرر كنز  كتاب
 ،والثالثني الثالث العباسي اخلليفة كان  ،(م1170-1124/  هـ566-518) حممد بن يوسف فرابواملظ :ابهلل املستنجد -134

 كان  حيث. ابلعدل وصف ،ابهلل املقتفى له السابق اخلليفة ابن كان  ،(م1170-1160/  هـ566-550) عامي بني بغداد حكم
 .137ص ،1ج ،الوفيات فوات ،فديالص :انظر للتفصيل .ابلفلك معرفة وله ذكياً  كان  كما  .املفسدين على شديداً 
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 31: العدد

 السلطان واستخدم ،(135)للقرار شرعية إلعطاء السلطان لرأي اً موافق اخلليفة رأي وكان ،إليه حيتاجون مبا 
 هـ842 سنة برسباي االشرف امللك بن يوسف العزيز السلطان االربعة والقضاة اخلليفة (136) جقمق اهرالظ

 االمر مرجعني السلطة على لالستيالء شرعية املوضوع إلعطاء فقط صورايً  شورى جملس وعمل م1438 /
 .(137) االمة لمةك  لتوحيد جقمق الكبري االمري بتولية اال تصلح ال االمور وان ،السلطان سن صغر اىل

 ،احد اىل الرجوع دون يريدون ما ويقرون ابلرأي يستبدون املماليك سالطني كان  الظروف بعض ويف
 السلطان طلب ألنه،(138)ابهلل املستكفي اخلليفة على غضب ملا قالوون بن حممد الناصر السلطان فعل كما
 دون جمللس يذهب ان الدولة يف الناهي اآلمر وهو السلطان على ذلك فشق الشريف الشرع جملس اىل

 لعزل االربعة املذاهب قضاة من فقط شكلية ومهية شورى جمالس املماليك سالطني وشكل ،(139) علمه
 بعض وكان ،(140) االربعة الفقهية للمذاهب والقضاة السلطان مببايعة حيظى ان البد تعيينه الن اخلليفة
 الناصر السلطان فعل كما  ،الشورى جمالس على ابلقوة يردون ما لفرض نفوذهم قوة يستخدمون االمراء
 .(142)الناصري شيخون االمري فعل وكما ،(141) م1339/  هـ740 سنة ابهلل املستكفي اخلليفة مع حممد

 ابخلالفة الحد يعهد ان دون( م1353/  هـ754)سنة املستكفي بن امحد هللا أبمر احلاكم توىف عندما
 القضاة من وجمموعة حممد الناصر بن الصاحل لسلطانا حبضور كان  للتشاور جملس فعقد ،(143) بعده

 االمري اراده ما وهو سليمان الربيع ايب ابهلل املستكفي بن بكر ايب اخلليفة يتوىل ان ختيارالا ومت ،واالمراء
 السلطان مع وقع ما مثل ،صاحله يف تسري ال االمور ان السلطان اىل يصل كان  حني ويف ،(144) شيخون

 من فطلب االمر يف ليشاورهم اً جملس عقد قالوون بن حممد االمري اىل االمراء انظم حيث اجلاشنكر بيربس
 فوافق ،البالد اىل االستقرار إلعادة جديدة بيعة املستكفي اخلليفة يبايع ان املنعقد اجمللس ومبوافقة اخلليفة

                                                        
 .14ص ،3ج ،الزهور بدائع ،اايس ابن -135
 .39ص ،9ج ،الغمر انباء ،حجر ابن -136
 .145-141ص ،2ج ،الدرر ،جبري ابن -137
 ،هـ333 سنة صفر من بقني لعشر له بويع ،غصني امسها ولد ام وامه املكتفي بن هللا عبد القاسم ابو: ابهلل املستكفي -138

 ؛222ص ،11ج ،والنهاية البداية ،كثري  ابن :انظر للتفصيل .اشهر واربعة سنة خالفته فكانت هـ334 سنة يف ناهعي ومسلت وخلع
 .302 ،1ج ،االانفة مأثر ،القلقشندي
 الدين حمي حممد :حتقيق ،1ط ،اخللفاء اتريخ (،م1505/  هـ911ت) الرمحن عبد الدين جالل احلافظ االمام ،السيوطي -139

 .773-772ص (،هـ1371 ،السعادة مطبعة :مصر،)احلميد عبد
 امحد :حتقيق ،1ط ،الناصر امللك سرية يف الناظر نزهة ،(م1358/  هـ759ت) حيىي بن حممد بن موسى ،اليوسفي -140

 .87ص ،(م1986 ،الكتب عامل :بريوت،)حطيط
 . 350ص ،15ج ،الوايف ،الصفدي -141
 ،الدرر ،جبري ابن (.م1357/  هـ758)سنة تويف ،حسن الناصر دعه يف شأهنم عظم الذين االمراء من :الناصري شيخون -142

 .197-196ص ،2ج
 ،الدين كمال  حممد :حتقيق ،والسالطني امللوك سري يف الثمني اجلواهر ،(م1406/  هـ809ت) الدين برهان ،دقمان ابن -143

 .190ص ،(م1985 ،الكتب عامل :بريوت)
 ،(م2006 ،الثقافية الدار :القاهرة،)عزب وحممد زينهم حممد :حتقيق ،1ط ،لوكوامل اخللفاء امر يف السلوك جواهر ،اايس ابن -144

 .410ص



  

 م(1517-1250هع/ 922-648احلقوق السياسية يف دولة املمالي  ) 

437 

 (146) بزلغي االمري اىل (145)رهباد االمري مع البيعة كتاب  أبرسال السلطان وقام الطلب على املنعقد اجمللس
 .(147) جدوى دون لكن صاحله اىل الشام جنود يستميل حىت

 كي  حكمهم فرتات كافة  يف الشورى يف احلق استخدموا املماليك سالطني ان القول ميكن وبذلك
 من وشرط االسالمي الدين علية حيث شرعي كواجب  احلق تفضيل ويف احلق نصرة يف إما يستخدموه

 يكون ومهية شورى جمالس عقد خالل من يريده ما لتنفيذ غطاء ليكون استخدمه من منهمو  ،احلكم شروط
 السلطان يريده ما ةشرعن فقط مهمتها هلا قيمة ال جمالس وتكون واالخري االول القرار صاحب فيها هو

 .غري ال فقط
 .المسلمين بين المساواة في الحق رابعا :

 اىل ادى ما والتفكك الضعف يسودها وكان ،االيوبية الدولة ةهناي يف احلكم اىل املماليك دولة وصلت
 االوضاع تلك حتسني على املماليك سالطني فعمل ،ضعيفهم قويهم وأكل ،املسلمني بني املساواة حق ضياع

 قالوون املنصور السلطان وكان ،املسلمني بني واملساواة العدل اقامة على قادر قضائي جهاز خالل من
 حل على السلطان وعمل (148) املظامل من العديد فأبطل عنها والتخفيف الرعية صافوإن ابلعدل يقوم

 حوائج لقضاء املراسيم بكتب يقوم (149) السر كاتب  وكان ،مشاكلهم كل  يف بينهم واملساواة الرعية مشاكل
 ،بعينه جنس اىل مييل يكن مل انه املماليك شراء يف حىت قالوون املنصور للسلطان ويسجل ،(150) املواطنني

 االربعة املذاهب بني قالوون املنصور السلطان وازن وقد (151) ،غريه عن ميزه ما النجباء االقوايء خيتار وكان
 حيسن وان الطالب بني واملساواة ابإلنصاف املدرسني طالب ،(152) الفقه لتدريس مدارس هلا واوقف

 منهم خذأف املسلمني جتار من ؤخذت اليت الضرائب يف السلطان وساوى ،(153) وااليناس الطلب عم التلطف
 داخل مترد يقع ال كي  االمراء بني املساواة على برقوق السلطان وحرص ،(154) فقط السلطانية احلقوق
 احلرص شديد كان  برقوق السلطان لكن بركة االمري على حيرض (155)اليوسفي اينال االمري وكان اململكة

 دولة عهد يف قوايً  القضاء وكان ،(156) بركة لألمري فياليوس االمري كره  عن انجتة الوشاية تكون ال كي

                                                        
 .477-476ص ،1ج ،الدرر ،جبري ابن (،م1338/  هـ739) سنة تويف :الرتكماين عبدهللا هبادر -145
 .476ص ،1ج ،الدرر ،جبري ابن (.م1311/  هـ711) سنة تويف ،قالوون بن خليل االشرف مماليك من هو :بزلغي -146
 .7ص ،9ج ،الزاهرة النجوم ،بردي تغري ابن -147
 .664ص ،3ق ،1ج ،السلوك ،املقريزي -148
 من يصدر وهو هبا يكاتب الذي اسراره على واالطالع السلطان عن التوقيع وظيفته الدولة يف موظف هو :السر كاتب  -149

 ،القلقشندي .ابلعدل فيها وحيكم رأيه فيها السلطان ليضع له وشرحها السلطان على القصص عرض واجبه ومن ،والعزل الوالايت كتب
 .30ص ،4ج ،االعشى صبح

 .925ص ،الزهور بدائع ،اايس ابن -150
 .327ص ،7ج ،الزاهرة النجوم ،بردي تغري ابن -151
 .380ص ،2ج ،املواعظ ،املقريزي -152
 املنصور امللك سرية يف والعصور االايم تشريف (،م1292/  هـ692 ت)هللا عبد الفضل ابو الدين حمي ،الظاهر عبد ابن -153

 .227-226ص (،م1961 ،العربية الشركة :القاهرة) ،كامل  مراد :حتقيق ،قالوون
 .286ص ،املماليكي العصر ،عاشور -154
 ويف حلب نيابة مث طرابلس نيابة ذلك قبل وويل االشرف ابن حاجي الصاحل دولة يف العساكر ااتبك استقر اليوسفي اينال -155

 .516ص ،1ج ،الدرر ،جبري ابن .وحلب والشام مصر من العساكر جردت حلب على واليته
 .243-242ص ،1ج ،الزهور بدائع ،اايس ابن -156
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 والتعديل اجلرح قانون عليهم ويطبق اخلرية اهل منهم واخذ للشهود يستمع ان القاضي حق ومن املماليك 
 .(157)هبم يثق ال كي

 والنزاهة والعدالة االمانة شروط توفر ووجوب ،اخلصوم بني واملساواة والشفافية النزاهة مبدأ ليتحقق
 ،شهادة منه يقبل وال القاضي جيرحه الشروط هذه توفر عدم حال ويف ،ابحلق والشهادة الصدق حتريو 

/  هـ661) سنة (158) العدل دار بيربس الظاهر السلطان وأنشأ الرعية افراد بني املماليك سالطني وساوى
 مجيع وحل اال عدلال دار يغادر وال به حييطون والقضاة ،املظامل يف للنظر بنفسه جيلس وكان( م1262

 العادي القضاء يعجز اليت القضااي او العامة القضااي العدل دار يف وتناقش ،(159) املستعصية املشكالت
 اىل فتحال عليه احلكم تنفيذ القضاء يستطيع فال واجلاه النفوذ اصحاب من املعتدي ويكون حلها عن

 واملعتدي املعتدي بني املساواة فيتم املعتدي هو نفسه الوايل يكون وقد ،املعني الثغر يف انئبه او السلطان
 الكثري املماليك دولة وشهدت ،(160) نهأش كان  مهما الظامل ويعاقب املظلوم وينصف السلطان امام عليه
 ما بعد املسلمني بني ومساواة وامان امن ارض الدولة وصارت االخرى االسالمية الدول من اهلجرات من

 هرابً  بغداد ومن العريب املغرب واهل االندلس اهل من العديد مصر اىل اجرفه واهللع والفزع الرعب ساد
 فيها املواطنون ونعم االسالم بالد شىت من املسلمني من الكثري مصر اىل وسار ،(161) املغول وحشية من

/  ـه906) سنة يف املماليك عهد يف الدولة يف توفرت اليت واملساواة والعدل واالمان االمن ظل يف ابلرخاء
 ،(162) املماليك دولة ارض اىل غرانطة اهل من الكثري هاجر غرانطة على الفرنج استوىل عندما .(م1500
 اىل الدولة رجال كبار  من حىت املظامل ورد ،اصحاهبا اىل احلقوق ارجاء على املماليك سالطني وعكف

 ،االمراء احد على رجل فاشتكى ،انونالق فوق احد يوجد ال وانه .املواطنني بني املساواة ملبدأ إحقاقاً  ،الناس
 يف سجنه مث واهانه الوايل فضربه املال منه ليخلص القاهرة وايل اىل وسلم ابملقارع يضرب ان السلطان فامر

 السلطان انئب املارديين افيغا ابعتقال السلطان وامر ،(163)( م1391/  هـ793) سنة مشائل خزانة سجن
 .(164) الناس حقوق منه لصخت حىت وضرب ،مبصر القبلي الوجه يف

 العدل اساس ألهنا الرعية يف املساواة على احلرص شديد (165) قالوون بن حممد الناصر السلطان وكان
 عليهم االمراء وتسلط ،الظلم كاهلهم  عن ورفع الناس وامن وحاكمهم الظاملني وواجه ،االمور له تستقيم وهبا

                                                        
 .264ص ،املقدمة ،خلدون ابن -157
 على اشار والذي العزيزي غدي ايد الدين مجال واالمري بيربس الظاهر السلطان فيه اجتمع الذي الدار هو :العدل دار -158

 اجتماع عقد ومت ذلك اىل فأجابه ،مذهبه مبقتضلى حيكم مستقالً  قاضياً  االربعة املذاهب من مذهب كل  من يويل ابن رالظاه السلطان
 املذاهب من مذهب لكل = قضاة = قاضي تعيني السلطان اقتضى حيث ،هـ662 سنة احلجة ذي 22 االثنني يوم الدار هذه يف

 .248-245ص ،13ج ،والنهاية البداية ،كثري  ابن .للشافعية الرائسة بقاء مع ،االربعة
 .10ص ،السامع تذكرة ،مجاعة ابن -159
 .122ص ،(م1991 ،الرشيد مطابع: املنورة املدينة) ،1ط،االسالمية احلضارة يف دراسات ،علي عائد مجيل ،اجلبوري -160
 .282ص ،5ج ،الالمع الضوء ،السخاوي -161
 .128ص ،6ج ،نفسه املصدر -162
  .21ص ،12ج ،الزاهرة ومالنج ،بردي تغري ابن -163
 .19ص ،12ج ،نفسه املصدر -164
 السلطان ابناء اصغر ،م1341/  هـ741 يف ابلقاهرة تويف -م1285/  هـ684 سنة ابلقاهرة ولد: قالوون بن حممد الناصر -165

 ديسمرب يف خليل رفاالش السلطان اغتيال بعد ابلقاهرة اجلبل بقلعة ولد .خليل االشرف للسلطان االصغر واالخ ،قالوون املنصور
 .الفتح وأبيب ،املعايل أبيب لقب .البحرية املماليك سالطني اتسع ،حممد الدين انصر الصغري اخيه تنصيب على االمراء اتفق ،م1293
 .388ص ،1ج ،الوفيات ،املعايل ابو .مرات ثالث السلطنة عرش على جلس
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 املواطنني يرعى فكان املتسلط او ابلظامل يوصف ان هيكر  وكان ،املواطنني ارضاء على احلرص كل  وحرص
 افراد بني املساواة من جو وساد الرشوة وازال والعناء الظلم من الكثري املواطنني عن وازال ،(166) ويرضيهم

 حتويل اىل وسعى ،(168) والشوارع املدن يف يراهم ان حيب وكان ،له الرعية كره  عدم وحترى ،(167) الرعية
 من عامل ابنه السلطان تيمية ابن الشيخ وصف ،(169) رخاء اىل شقاء ومن عدل عن ظلم من الرعية حياة
 اليت القرارات بعض السلطان وابطل ،له السلطان حبس من الرغم على واملسلمني االسالم مصلحة اجل
 القدس يف السلطان وانئب الرعية بني املغريب الدين شرف القضاة قاضي وساوى ،(170) ابلضرر الرعية متس
 على النائب فأصر القاضي اىل الرجوع ودون احكام دون الفالحني بعض يف االعدام حكم تنفيذ اراد حني

 جيرأ ومل ،"جانبهم اىل والعلقنك السلطان بلباس وانت ألقتلنك عدمتهم لو وهللا" :القاضي له فقال موقفه
 . (171) اعدامهم على السلطان انئب

 املماليك جمتمع ان حقيقة ينكر ال هذا ان اال املسلمني بني اواةاملس يف املماليك دولة حماسن ذكر ومع
 واالقطاعيني املالك وكبار واالمراء السالطني من املكونة احلاكمة الطبقة من فتكون ،موزعاً  طبقياً  جمتمعاً  كان

 يف الطويل اليد اصحاب وكانوا الدولة داخل االمتيازات جبميع الفئة تلك ومتتعت ،الدول يف واتباعهم
 ،املختلفة الشعب طوائف على واعتدوا ابملفاسد انغمس من ومنهم البالد شؤون على وهيمنوا ،(172)البالد

 بتعاليمه وعارفة واموره الدين يف متفقهة كانت  الشعب من مميزة طائفة وهم الدين رجال طبقة الثانية والطبقة
 العامة الوظائف بعض وليتّ  فئة همومن ،االحيان اغلب يف احلاكمة الطبقة من قريبة فكانت ،واحكامه

 تفرغ وبعضهم ،واخلطابة ابلتدريس اكتفت اخرى وفئة ،االنشاء وديوان والقضاة السر كأمانة  للحكام التابعة
 تعاليم عن احلاكمة الطبقة خلروج احلاكمة الطبقة مع الطبقة هذه تتعارض االحيان بعض ويف ،فقط للعلم
 .(173) العامة املصلحة وجتاوز الدين

 وجل او منه خوف دون السلطان امام ابحلق وينطقون ،الئم لومة هللا يف خيشون ال الطبقة هذه ورجال
 مجع على يوافقه مل حينما بيربس الظاهر السلطان مع (175) النووي الدين حمي الشيخ فعل مثلما ،(174)

 هذه وسامهت ،(176)جملسه من بطرده وقام منه السلطان اغضب ما للقتال للخروج الناس من االموال
                                                        

 .29ص ،الناصر السلطان ،احلجي -166
 .35ص ،ثمنيال اجلواهر ،دقماق ابن -167
 .228ص ،2ج ،السلوك ،املقريزي -168
 .98ص ،9ج ،الدرر كنز  ،الدوادري -169
 .98ص ،9ج ،نفسه املصدر -170
 عبد يونس عدانن :حتقيق ،واخلليل القدس بتاريخ اجلليل االنس ،(م1520/  هـ927ت) العليمي الدين جمري ،احلنبلي -171

 .248ص ،2ج ،م1999 ،دنيس مكتبة :عمان، نباته اجمليد
 .67ص ،6ج ،الصايف املنهل ،بردي تغري بن -172
 .366ص ،1ج ،الوفيات فوات ،الكتيب -173
 .225ص ،2ج ،املختصر تتمة ،الوردي ابن -174
 شيخ زكراي ابو الدين حميي العالمة الشيخ النووي مجعة بن حزام بن حسني بن حسن بن مري بن شرف بن حيىي :النووي -175

 يبال مل وزاهداً  ،النفس على وليثاً  سيداً  هللا رمحه حيىي كان  السالفني سبيل اىل والداعي الالحقني لىع هللا وحجة املتأخرين استاذ االسالم
 يصرف ال ،اخلري انواع على واملصابرة واجلماعة السنة اهل من السالفني ومتابعة والقناعة الزهد له معموراً  ريعا دينه صري اذا الدنيا خبراب
 طبقات ،السبكي .ذلك وغري وتصوفاً  ولغة رجال وامساء واحاديث ومتون فقهاً  العلوم اصناف يف ننالتف مع هذا طاعة غري يف ساعة

 .395ص ،8ج ،الكربى الشافعية
 .105ص ،2ج ،احملاضرة حسن ،السيوطي -176
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 يف وكانوا ،للحكام ارضائها من اكثر االمة مصاحل على حريصة وكانت جليلة خدمات االمة خبدمة الطائفة 
 من املختلفة الشعب طوائف من االخرى والطوائف ،(177) اعماهلم مقابل اجراً  يتقاضون ال االحيان اغلب

 طبقة ونديع الهنم واحدة معاملة ملماليكا دولة ظل يف تعامل فكانت ،والعوام والصناع والتجار الفالحني
 هذه من االكرب العدد الفالحون ويشكل ،(178) احلاكمة الطبقة من ازدراء نظرة إليها ينظر اجملتمع يف دونية

 وليس فقط للعمل انه على للفالح ينظر فكان املساواة وانعدام سوء من الفالحون يعاين وكان ،الطوائف
 ،فالح اي له يقول االخر يشتم ان يريد احدهم كان  اذا للشتيمة اً مصطلح الفالح عدوي اخرى حقوق اي له

 امري وهو حر الفالح ان وتناسوا الظروف كافة  يف ابلعمل وإلزامهم عنوة العمل على يقهرون كانوا  اهنم وغري
 فال احلرية ومبادئ احلقوق أببسط ابلتمتع هلم يسمح نو الفالح يكن مل ،(179) ،نفسه سيد وهو نفسه

 وكانت ابلكامل حقوقهم فهضمت فرساً  يركب وال شاء كما  يلبس وال ،يشاء كيفما  يتحرك ان تطيعيس
 الفالحني من بقليل افضل االخرى احلرف اصحاب حال وكان ،(180) السلطانية املخازن اىل الغالل تؤخذ
 .(181) االحيان بعض يف حقوقهم عن تدافع تاباقن هلم فكان

 منعزلة وكانت ،املراعي عن تفتش وكانت ،احلياة يف اخلاص منطها هلا مستقلة فئة االعراب فئة وكانت
 ان ذلك اىل السبب ويرجع ،الرعية بني ابملساواة املماليك عصر متيز ،(182) اجملتمع عن الشيء بعض

 القتالية قدراهتم واهلتهم ،االيوبيون واشرتاهم عبيداً  إليها واؤ جا بل البالد هذه سكان من ليسوا املماليك
 الرعية افراد بني املساواة على احلرص كل  حيرصون فكانوا السلطان منصب اىل الوصول لىع اعتهموشج

 اجلندي تفوق حسب االقطاعات فيها توزع اقطاعية طبقة عن عبارة وكانوا ،حكمهم استمرار لضمان
 طوائف وبني بينهم حواجز تكون اىل الوقت مرور مع ادى ما ،السلطان اىل يؤديها اليت واخلدمات وشجاعته

 الطبقة وتسلط املساواة انعدام سبب ما ،االحيان بعض يف الطوائف لتلك واستبدادهم االخرى الشعب
  (183)الطبقات ابقي على احلاكمة

 الخاتمة

 :يةتاآل النتائج اىل توصلنا البحث هذا خالل من
 نرى هنا ومن ،لياالع املناصب اىل والوصول ،الدولة يف التدرج يف احلق هلم كان  املماليك ان  -1

 .املماليك سلطة داخل اصيل حق هو احلكم يف املشاركة حق ان
 العلماء فحمل ،واالمراء والعامة للعلماء والتعبري النصح تدعيم على املماليك سالطني عمل -2

 يصوب والنصح التعبري حق الن ،للحكام النصح واسداء ،املنكر عن والنهي ابملعروف االمر عاتقهم على

                                                        
 .325ص ،2ج ،الصايف املنهل ،بردي تغري ابن -177
 .367ص ،1ج ،الوفيات فوات ،الكتيب -178
 .34ص (،م1986 ،الثقافية الكتب مؤسسة :بريوت) ،1ط ،النغم ومبيد النعم معيد ،السبكي -179
 .44ص ،نفسه املصدر -180
 الثقافة مكتبة :مصر) ،حيت فيليب :حترير ،االعتبار (هـ584) مرشد بن اسامة الدين جمد هللا مؤيد املظفر ابو ،منقذ ابن -181

 .179ص ،(ت. د،الدينية
 .54ص ،النعم معيد ،السبكي -182
 .55ص ،نفسه املصدر -183
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 اعطوه امنا ،والعامة للعلماء التعبري حق املماليك سالطني اعطى وعندما ،الدوام على االسالمية االمة مسرية
  االخالق وسوء ،اآلفات من اجملتمع وتنقية ،حكمهم وصالح اجملتمع لصالح
 وهبدف ،والسداد الرأي اهل من جمموعة مشاورة على قائم مبدأ هو الشورى مبدأ ان منطلق من -3

 والعلماء الناس على ملوك احلكام" الدؤيل االسود يبأ قول اىل واستناداً  ،وصواابً  دقة اكثر قرار اىل الوصول
 وتعاونوا الدائمني جمالسهم رواد من وجعلوهم إليهم العلماء املماليك سالطني قرب ،"امللوك على حكماء

 امور يف ويشاورهنم صاحلة بطانة هلم اليكونو  املخلصني أبمرائهم واستعانوا ،والعباد البالد امر إلصالح معهم
 .حكمهم فرتات كافة  يف الشورى يف احلق مبدأ استخدموا املماليك الطنيس ان القول ميكن لذلك .دولتهم
 والعدالة االمانة شروط توفر ووجوب ،الناس بني واملساواة والشفافية النزاهة مبدأ ليتحقق -4

 اقامة على قادر قضائي نظام وضع على املماليك سالطني لعم ،ابحلق والشهادة الصدق وحتري ،والنزاهة
 املظامل ورد ،اصحاهبا اىل احلقوق ارجاع على املماليك سالطني عكف حيث ،الناس بني واملساواة العدل
 .القانون فوق احد يوجد ال وانه ،املواطنني بني املساواة ملبدأ إحقاقاً  ،الناس اىل الدولة رجال كبار  من حىت

 والمراجع مصادرال قائمة

  الكرمي القران -
  االولية املصادر: اواًل

 :املخطوطات -1
 .م(973/  هـ363ت) املغريب منصور بن حممد بن النعمان حنيفة أبو ،النعمان القاضي-
 .الكربالئي حيدر الدكتور مكتبة يف مصورة خطية نسخة ،االاثر خمتصر -1
  العامة االولية املصادر -2

 .اهلجري( التاسع القرن اعالم من) أمحد بن حممد ينالد شهاب ،االبشيهي -
 .(م2004 ،للطباعة الندى دار :بريوت) 1ط ،مستظرف فن كل  يف املستطرف -2

 (.م1523/  هـ930ت) امحد بن حممد الربكات ابو ،اايس ابن -
 م(.1975 ،املصرية اهليئة :القاهرة) ،مصطفى حممد :حتقيق ،الدهور وقائع الزهوريف بدائع -3

 (.م869/  هـ256ت) امساعيل بن حممد ،خاريالب -
 (.م1987 ،كثري  ابن دار :بريوت،)البغا ديب :حتقيق ،3ط ،البخاري صحيح -4

 (.م1470/  هـ874ت) هللا عبد بن تغري بن يوسف بردي تغري ابن -
 (.ت.د،الثقافة وزارة :مصر) 1ط ،والقاهرة مصر ملوك يف الزاهرة النجوم -5
 (.ت. د ،للكتاب املصرية اهليئة :القاهرة) ،امني حممد :حتقيق ،الوايف بعد ويفواملست الصايف املنهل -6

 .م(1038/  هـ429ت) امساعيل بن حممد بن امللك عبد منصور أبو ،الثعاليب -
 .(م1993 ،للطباعة البشر دار :عمان) ،دية أبو سعد :حتقيق ،1ط ،الوزراء حتفة -7

  .م(1217/  هـ614ت) امحد بن حممد جبري ابن -
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 دائرة :اهلند،)ضان املعيد عبد حممد :حتقيق ،2ط ،الثامنة املائة اعيان يف الكامنة الدرر -8 
 (.م1972،املعارف

  الدين بدر ،مجاعة ابن -
 (.ت. د ،العلمية الكتب دار :بريوت) ،واملتعلم العامل ادب يف واملتكلم السامع تذكرة -9

  .(هـ345ت) امحد بن حبان بن حممد ،حبان ابن -
 (.م1988،بال :بريوت،)االرنؤوط شعيب :حتقيق ،1ط ،حبان ابن حيحص -10

 .م(1448/  هـ852ت) علي بن امحد الدين شهاب،العسقالين حجر ابن -
 .م(1986 ،العلمية الكتب دار :بريوت،)2ط ،التاريخ يف العمر أببناء الغمر انباء -11

 .م(1520/  هـ927ت) العليمي الدين جمري ،احلنبلي -
 مكتبة :عمان) ،نباته اجمليد عبد يونس عدانن :حتقيق ،واخلليل القدس بتاريخ ليلاجل االنس -12

 .م(1999 ،دنيس
 م(.1405/  هـ808ت) حممد بن الرمحن عبد،خلدون ابن -

 م(.1984 ،القلم دار :بريوت،)5ط ،خلدون ابن بتاريخ املعروف واخلرب املبتدأ وديوان العرب -13
 م(.1984 ،العلمية الكتب ارد :بريوت)،5ط،خلدون ابن مقدمة -14

 م(.1215/  هـ612ت) العبشمي األنف الوليد بن حممد بن علي ،الوليد ابن الداعي -
 ،الدين عز مؤسسة :بريوت) ،غالب مصطفى :حتقيق ،1ط ،املناضل وحتف الباطل دامغ -15
 م(.1982
 م(.1967، يكيةالكاثول املطبعة :بريوت) ،اتمر عارف :حتقيق ،الفوائد ومعدن العقائد اتج -16
 عادل :حتقيق ،1ط ،إمساعيلية منتخبات كتاب  ضمن نشر ،احملصول وزبدة العقول جالل -17

 م(.1958 ،السورية اجلامعة مطبعة: بريوت)،العوا
 .اهلجري( الثالث القرن يف تويف) القرمطي عبدان الداعي -

 م(.1982 ،االفاق دار :بريوت) ،اتمر عارف: حتقيق،1ط ،اليقني شجرة -18
 م(.1229/  هـ626 ت) سامل أيب بن حنظلة بن علي ،الوداعي الداعي -

 املعهد :دمشق) ،العزاوي عباس :حتقيق ،"االمساعيليني عقائد يف" العقائد معرفة يف احلقائق مسط -19
 م(.1953 ،الفرنسي

 .(هـ275ت) االزدي االشعث بن سليمان ،داود ابو -
 ،احلديث دار :محص) ،السيد وعادل العاس دعبي عزت :عليه وعلق اعده ،داوود ايب سنن -20
 م(.1974

 .م(1335/  هـ736ت) ايبك بن هللا عبد بن بكر ابو،الداوداري -
 اولرخ :حتقيق ،الغرر وجامع الدرر كنز  كتاب  من الثامن اجلزء) الرتكية الدولة اخبار يف الزكية الدرة -21
 (.م1971 ،االملاين املعهد :القاهرة)،هارمان

 .م(1406/  هـ809ت) الدين رهانب ،دقماق ابن -
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 ،الكتب عامل :بريوت) ،الدين كمال  حممد :حتقيق ،والسالطني امللوك سري يف الثمني اجلواهر -22
 (.م1985

 .م(1347/  هـ748ت) امحد بن حممد الدين مشس ،الذهيب -
 (.م2006 ،احلديث دار :القاهرة،)1ط ،النبالء اعالم سري -23
 (.م1987 ،العريب الكتاب دار :بريوت،)تدمري السالم عبد عمر :يقحتق ،1ط ،االسالم اتريخ -24

 (.م1267/  هـ666ت) القادر عبد بن بكر ايب بن حممد ،الرازي -
 .(ت.د ،النهضة دار :بغداد) 1ط ،الصحاح خمتار -25

 . م(1369/  هـ771ت) الوهاي عبد نصر ايب الدين اتج ،السبكي -
 ،عيسى مطبعة :بال) ،الطناجي وحممود احللو الفتاح عبد :حتقيق ،1ط ،الكربى الشافعية طبقات -26

 (.ت. د
 .(م1986 ،الثقافية الكتب مؤسسة :بريوت) ،1ط ،النغم ومبيد النعم عيد -27

 .م(1496/  هـ902ت) بكر ايب بن حممد بن الرمحن عبد السخاوي -
 .(ت.د ،بال :القاهرة،)1ط ،التاسع القرن ألهل الالمع الضوء -28
 احياء دار :مصر) ،ابراهيم الفضل ابو :حتقيق،1ط ،والقاهرة مصر اتريخ يف اضرةاحمل حسن -29
 (.م1979 ،الكتب

 (.م1993 ،العلمية الكتب دار :بريوت،)1ط ،الشريفة املدينة اتريخ يف اللطيفة التحفة -30
 (.هـ230ت) منيع بن حممد ،سعد ابن -

 .ت(.د ،صادر دار :بريوت) ،الكربى الطبقات -31
 .م(1505/  هـ911ت) الرمحن عبد الدين جالل احلافظ االمام ،السيوطي -

 .(هـ1371 ،السعادة مطبعة :مصر)،1ط ،احلميد عبد الدين حمي حممد:حتقيق ،اخللفاء اتريخ -32
 م(.1250/ه684ت)علي بن حممد الدين عز ،شداد ابن -

 (.ت.د ،املعرفة دار :بريوت) ،السابع القرن بعد من مبحاسن الطالع البدر -33
 .م(1071/  هـ764ت) ايبك بن خليل الدين صالح ،الصفدي -

 (.م2000 ،الرتاث احياء دار :بريوت) ،مصطفى وتركي االرانؤطي امحد :حتقيق ،ابلوفيات الوايف -34
  .(م1292/  هـ692 ت)هللا عبد الفضل ابو الدين حمي ،الظاهر عبد ابن -

 الشركة :القاهرة) ،كامل  مراد :حتقيق ،نقالوو  املنصور امللك سرية يف والعصور االايم تشريف -35
 .(م1961 ،العربية

 .(هـ1089ت) امحد بن احلميد عبد،العماد ابن -
 وحممود االانؤوط القادر عبد :حتقيق ،1ط ،ذهب من اخبار يف الذهب شذرات -36

 (.ت. د :دمشق)،االرانؤوط
  .م(1451/  هـ855ت) موسى بن امحد بن حممد ،العيين -
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 اهل اتريخ يف اجلمان عقد خمطوط خالل من اجلراكسة املماليك دولة مؤسس برقوق السلطان -37 
 .م(2002 ،مدبويل مكتبة :بال) ،عمر اميان شكري :حتقيق (،م1382/  هـ784 ت) الزمان

 (.م975/  هـ635ت) حممد بن أمحد بكر أبو ،اهلمداين الفقيه ابن -
 .(م1988 ،لعريبا الرتاث أحياء دار: بريوت) 1ط ،البلدان كتاب  خمتصر -38

 .(م1283/  هـ682 ت) حممود بن حممد بن زكراي ،القزويين -
 .(ت. د ،صادر دار: بريوت) 1ط، العباد وأخبار البالد أاثر -39

 .م(1447/  هـ851ت) الدمشقي امحد بن بكر ايب الدين تقي ،شهبه قاضي ابن -
 .(هـ1407 ،الكتب عامل:بريوت) ،خان العليم عبد احلافظ :حتقيق 1ط ،الشافعية طبقات -40

 .(م973/  هـ363ت) املغريب منصور بن حممد بن النعمان حنيفة أبو ،النعمان القاضي -
 .(ت.د ،الفكر دار :القاهرة) ،حسني كامل  حممد :حتقيق ،األئمة أتباع أداب يف اهلمة -41

 .م(1418/  هـ821ت) علي بن امحد ،القلقشندي -
 (.ت. د ،املصرية الكتب دار: القاهرة) االنشا صناعة يف االعشى صبح -42

 .(هـ774ت) الدمشقي عمر بن امساعيل ،كثري  ابن -
 (.م1988 ،الرتاث احياء دار :بريوت)،1ط ،التاريخ يف والنهاية البداية -43

 .(م1020/  هـ411ت) الدين محيد أمحد ،الكرماين -
 .م(1996 ،املنتظر دار :بريوت) ،غالب مصطفى :حتقيق ،االمامة أثبات يف املصابيح -44
 .(م1977 ،حميو دار :بريوت) ،غالب مصطفى :حتقيق ،1ط ،الذهبية االقوال -45
 مصطفى :حتقيق ،1ط ،الكرماين رسائل جمموعة كتاب  ضمن نشرت ،والبشارات املباسم رسالة -46

 .(م1983 ،اجلامعية املؤسسة :بريوت) ،غالب
 .(م1101/  هـ495ت) زهرة بن عمران بن حامت ،املعايل ابو -

 1ط ،اتمر عارف :حتقيق ،امساعيلية رسائل مخس كتاب  ضمن نشر ،واالحكام االصول رسالة -47
 (.م1956 ،االنصاف دار :سلمية)
 .(هـ584) مرشد بن اسامة الدين جمد هللا مؤيد املظفر ابو ،منقذ ابن -

 (.ت. د،الدينية الثقافة مكتبة :مصر) ،حيت فيليب :حترير ،االعتبار -48
  .(م1298/  هـ697ت) سامل بن حممد لدينا مجال ،واصل ابن -

 (.ت.د :مصر) ،ربيع حممد حسنني :حتقيق ،ايوب بين اخبار يف الكروب مفرج -49
  .(م1065/  هـ458ت) احلسني بن حممد ،يعلى ابو -

 ،العلمية الكتب دار :بريوت، )الفقي حامد حممد :تصحيح ،1ط ،السلطانية االحكام -50
 (.م1983

 .(م1058/  هـ450ت) حبيب بن حممد بن علي ناحلس ابو ،املاوردي -
 .م(1966 ،احلليب البايب مصطفى مطبعة: مصر)1ط ،الدينية والوالايت السلطانية األحكام -51

 .م(1442/  هـ845ت) القادر عبد بن علي بن امحد ،املقريزي -
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 زينهم حممد :حتقيق ،1ط ،املقريزية ابخلطط املعروف واالاثر اخلطط بذكر واالعتبار املواعظ -52
 (.م1997 ،مدبويل مكتبة :القاهرة،)الشرقاوي ومدحية

 ،العلمية الكتب دار :بريوت،)عطا القادر عبد حممد :حتقيق ،1ط ،امللوك دول ملعرفة السلوك -53
 (.م1997

 .م(1570/  هـ978ت) حممد بن القادر عبد ،النعيمي -
 ،العلمية الكتب دار :بريوت،)ينالد مشس ابراهيم :حتقيق ،1ط ،املدارس اتريخ يف الدارس -54
 .(هـ1410

 .(اهلجري اخلامس القرن يف تويف) أبراهيم بن أمحد ،النيسابوري -
 .(م1996 ،االندلس دار :بريوت) ،غالب مصطفى :حتقيق ،1ط ،االمامة أثبات -55

 .م(1358/  هـ759ت) حيىي بن حممد بن موسى ،اليوسفي -
 م(.1986 ،الكتب عامل :بريوت،)حطيط امحد :حتقيق ،1ط ،الناصر امللك سرية يف الناظر نزهة -56

  العامة املراجع :ثانيًا
 علي بن عمر ،البزار -

 .(هـ1399 ،االسالمي املكتب :بريوت) ،تيمية ابن مناقب يف العلية االعالم -57
 علي عائد مجيل ،اجلبوري -

 .م(1991 ،الرشيد مطابع :املنورة املدينة) ،1ط،االسالمية احلضارة يف دراسات -58
 الناصر حياة ،احلجي -

 .م(1983 ،العلمية الكتب دار :القاهرة،)1ط ،االسالمية العربية احلضارة من صور -59
 ابراهيم علي ،حسن -

 (.ت. د ،املصرية النهضة مكتبة ،بال) ،البحرية املماليك اتريخ -60
 امحد حافظ ،محدي -

 واالقتصادية والدينية السياسية وااثره مياالسال للعامل خان جنكيز غزو)واملغول اخلوارزمية الدولة -61
 .ت(.د ،العريب الفكر دار :بال،)1ط (والثقافية

 حممود بن الدين خري ،الزركلي -
 (.م2002 ،العلم دار ،بال،)15ط ،االعالم -62

 علي ابراهيم ،طرخان -
 ،العريب الكتاب دار :القاهرة) ،الوسطى العصور يف االوسط الشرق يف االقطاعية النظم -63
 .م(1968

 سعيد ،عاشور -
 (.م1976 ،العربية النهضة دار :القاهرة ،والشام مصر يف املماليكي العصر -64

 حممود الرمحن عبد ،التواب عبد -
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 ،املصرية اهليئة :القاهرة) 1ط ،احملمودي قاتيباي النصر ابو الدين سيف قاتيباي االشرف -65 
 (.م1978

 كمال  حممد،الدين عز -
 (.م1984 ،اقرأ دار :بال،)1ط ،حجر البن لتارخييا واملنهج التاريخ -66

 زكي نعيم ،فرغلي -
 .م(1996 ،العلم دار :بال،)1ط،التارخيية احلركة -67

  ايرا ،البدوس -
 (.م1985 ،احسان دار :دمشق،)زكار سهيل: ترمجة ،1ط ،اململوكي العصر يف الشام مدن -68

 املنعم عبد ،ماجد -
 (.م1963 ،املصرية االجنلو مكتبة :القاهرة) 1ط ،الوسطى ورالعص يف االسالمية احلضارة اتريخ -69
 .(م1985 ،املصرية االجنلو مكتبة :القاهرة) 3ط ،مصر يف ورسومهم الفاطميني نظم -70

 .م(1699/  هـ1111ت) هللا فضل بن امني حممد ،احمليب -
 (.ت.د ،صادر دار :بريوت)،عشر احلادي القرن اعيان يف االثر خالصة -71

  طيهع ،مشرفة -
 .(ت.د ،الفكر دار :القاهرة) 2ط ،الفاطميني عصر يف مبصر احلكم نظام -72

 الجامعية الرسائل :ثالثًا
  عمر رشاد ،املدين -

( م1098/  هـ1291 -م491/  هـ690 الصلييب الصراع مرحلة يف فلسطني يف العلمية احلياة -73
 م(.2005 ،االداب كلية  :االسالمية اجلامعة) ،منشورة غري ماجستري رسالة
 


