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Abstrak 
 

Kajian ini mengulas mengenai "Peranan ulama Syariah dan hubungan mereka dengan 
politik: Izzu al-Din bin Abd al-Sallam sebagi contoh " pembincangan mengenai ulama 
syariah dalam politik  serta peranan mereka dalam kuasa dan unsur-unsurnya. Kajian 
ini juga menjelaskan bahawa tidak ada larangan kepada ulama syariah untuk ikut serta 
dalam politik dengan membentuk dan menjadi ahli parti politik dan badan 
perundangan. Kajian juga menjelaskan konsep munculnya pemikiran politik dan 
perkembangannya dalam Islam, bahawa Nabi S.A.W. dan Khulafa’ al-Rashidin telah 
mengamalkan politik dari pelbagai aspek. Kemudian kajian berpindah dengan 
menjelaskan pandangan syariah dan peranan bersejarah derta hubungan ulama 
Syariah dalam bidang politik dan bagaimana hubungan ini dapat menolak dakwaan 
sekularisme dan modenisme, kemudian mereka beranggapan untuk tidak berpolitik 
dalam agama dan tidak ada agama dalam politik. Kajian ini juga menjelaskan 
dakwaan mereka serta menjelaskan jawaban ke atasa dawaan tersebut, dengan 
memberikan contoh-contoh daripada sejarah terhadap peranan ulama Syariah dalam 
bidang politik, begitu juga memaparkan hubungan mesra antara ulama Syariah dan 
penguasa. Kemudian kajian menjelaskan mengenai biografi Imam Izzu al-Din bin 
Abd al-Sallam, dengan mengulas kehidup beliau, serta pengembaraan beliau dalam 
menuntut ilmu  dan pujian ulama kepada beliau, dalam pengembaraan beliau untuk 
menuntut ilmu dengan menjelaskan guru-guru beliau, murid-murid dan karya-karya 
beliau, dan di akhiri dengan menjelaskan sifat dan akhlak beliau. Pada penutup kajian 
ini membincangkan mengenai hubungan imam Izzu al-Din bin Abd al-Sallam dengan 
politik kerajaan pada masa beliau dan sikap politik beliau dengan kerajaan. Pengkaji 
khususnya bahagian akhir dalam kajian mengenai analisis terhadap sikap Imam Izzu 
al-Din bin Abd al-Sallam, dengan mengambil kesimpulan dan iktibar dari sikap 
politik beliau kemudian pengkaji menyimpulkan kajiannya dengan meyenaraikan 
hasil kajian dan cadangan. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahawa pengeluaran 
ulama Syariah daripada bidang politik tidak mempunyai sembarang alasan hokum dan 
undang-undang yang kukuh, kerana syariah Islam mencakupi segala aspek kehidupan 
sosial, ekonomi, politik, dan bahawa masyarakat pada masa sekarang sangatlah 
memerlukan ulama yang alim bagi mengarahkan kepada politik yang bersih serta 
menyelamatkan umat dari keterbelakangan dan kerosakan yang mengotori tubuh umat 
Islam dan kepimpinannya, dengan berpandukan petunjuk Allah untuk mengangkat 
dan mengembalikan kejayaannya. 
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Abstract 
 

In his thesis, "Shariah  Scholars  And  Their  Relationship  With  Politics :A 
Case Study oِf Al-'Iz Ibn 'Abd Al-Salam", the researcher reviewed the involvement of 
Shariah scholars in politics and their role in power and its elements, and concluded 
that there is nothing to prevent the Shariah scholars from practicing politics, forming 
and joining political parties and legislative councils. 

 
The researcher explained the concept of politics, and the emergence of 

political thought and its development in Islam, where Prophet Mohammad-peace be 
upon him- and his successors explicitly exercised political work. Then, the researcher 
demonstrated the legal and historical foundation of the involvement of Shariah 
scholars in politics, and how this involvement was interrupted due to the call of the 
secularists and modernists who have called for and promoted the separation between 
religion and politics. Here, the researcher discussed their unsound views by presenting 
historical examples of the role of Shariah scholars in politics, and the types of 
relationship that existed between Shariah scholars and Muslim rulers.  

 
Next, the researcher reviewed the biography of Imam Al-'Iz Ibn 'Abd Al-Salam 

including his upbringing, life, virtues and education .The researcher also reviewed his 
educational journey, his teachers (shjyookh), followers, writings, qualities and noble 
ethics. After that, the researcher pointed out the involvement of Imam Al-'Iz Ibn 'Abd 
Al-Salam in politics and governance in his time as well his stands and views 
concerning these issues. The last part of the research was allocated for the analyses of 
Imam Al-'Iz Ibn 'Abd Al-Salam political views and the lessons taken from them. And 
the researcher ended his research with a list of the most important conclusions and 
recommendations. 

 
The results of this research indicate that the withdrawal of Shariah scholars 

from the field of politics does not have any legitimate reason. Islamic Shariah 
encompasses all the life aspects:  social, economic and political. Today the societies 
are in dire need for religious and dedicated scholars to save them from backwardness 
and corruption, and lead them towards dignity and development according to the 
commands of Allah SWT. 
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  ملخص الرسالة

 عبد السالمالعز بن : علماء الشريعة وعالقتهم بالسياسة" استعرض الباحث يف حبثه 
موضوع اشتغال علماء الشريعة بالعمل السياسي ودورهم يف السلطة وأركاا، وبني "  منوذجاً

أنه ال يوجد ما مينع من اشتغال علماء الشريعة بالسياسة وتشكيل األحزاب السياسية أو 
  .االنضمام إليها وإىل االس التشريعية

إلسالم وأن النيب فقد بني الباحث مفهوم السياسة ونشأة الفكر السياسي وتطوره يف ا
مث انتقل لبيان التأصيل . صلى اهللا عليه وسلم وخلفاءه مارسوا العمل السياسي من أوسع أبوابه

الشرعي والتارخيي لعالقة علماء الشريعة بالعمل السياسي وكيف أن هذه العالقة انفصلت 
يف السياسة، مث بدعوة من العلمانيني واحلداثيني الذين روجوا أن ال سياسة يف الدين وال دين 

عرض شبهات دعوم ورد عليها، مع عرض أمثلة وصور من التاريخ على دور علماء الشريعة 
يف العمل السياسي، وعرض كذلك أشكال العالقة اليت كانت سائدة بني علماء الشريعة 

ه ، ذاكراً حياته ونشأته وطلبعبد السالممث عرض الباحث سرية ومناقب اإلمام العز بن . واحلكام
للعلم والثناء عليه، ومستعرضاً أيضا مسريته العلمية معرجاً على شيوخه وتالميذه ومؤلفاته، 

ويف اخلتام جاء احلديث عن عالقة . رض باحلديث عن صفاته النبيلة وأخالقه اجلليلةعمتوجاً ال
ص وقد خص. اإلمام العز بن عبد السالم بالسياسة واحلكم يف زمانه ومواقفه منها ومن واحلكم

والنتائج والعرب من  عبد السالمالباحث املبحث األخري من الرسالة بتحليل مواقف اإلمام العز بن 
  .مث اختتم رسالته بقائمة عرض فيها أهم النتائج والتوصيات. هذه املواقف

وقد جاءت نتائج هذا البحث لتدل على أن انسحاب أو تراجع علماء الشريعة من 
د له أي مسوغ شرعي، فقد جاءت الشريعة شاملة جلميع شؤون ميدان العمل السياسي ال يوج

احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، كما أن اتمعات اليوم باتت يف أمس احلاجة إىل 
علماء ربانيني ميسكون زمام أمورها إلنقاذها من براثن التخلف والتأخر والفساد الذي استشرى 

 . ا ورفعتهاشأا والنهوض بأمرها لتحقيق عز  إلعالءيف جسدها، وقيادا وفق أمر اهللا



  د 

  
  شكر وتقدير

  

أتقدم خبالص الشكر وعظيم االمتنان والتقدير جلامعة املاليا ممثلةً بأكادميية 
الدراسات اإلسالمية، ملا حتمله من عبء أمانة العلم وإيصال رسالته للعاملني 

املاليزي واألمة اإلسالمية من خالل رفده ودورها االجيايب الفعال يف دعم اتمع 
بكوكبة متميزة من طلبة العلم الشرعي الذين ينريون للناس طريقهم ويهدوم 

مشريف الفاضل الدكتور حبر الدين جئ با بالشكر اجلزيل  صسبلَ السالم، كما أخ
والعرفان جلهوده الطيبة ودعمه املتواصل وسعة صدره وفيض عطائه ونبل أخالقه 
وذلك لتوجيهه أياي إلجناز هذه الرسالة كي تصبح حقيقة ماثلة يف أرض الواقع 

ين من بعد أن كانت فكرة تداعب خميليت، كما أشكر كل من ساعد وساهم وساند
الدكتور ناصر الكسواين  ينالعزيز وينزمالئي الكرام وأخص بذلك األخ

، كما أتقدم جبزيل سعيد دويكات على تقدميهم يل النصح  واملشورة والدكتور
الشكر لإلخوة رفقاء درب العلم إبراهيم الزيود وسحبان املشوح على ما قدموه 

  .من العون واملساعدة وأسأل اهللا أن ينفع م مجيعاً
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 اإلهداء

  

  ...أهدي هذا العمل 

  

  

  إىل مشسي وقمري والدي ووالديت

  وخطيبيتاين وأخوايت إخو وجنوم حيايت

  .حفظهم اهللا 

                                 **********  

  .جمده العظيم رجعن يغري واقعه ويستإىل الشباب املسلم الذي قرر أ
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  مم اهللا الرمحن الرحيبس
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  ٥٠: املائدة 

  

نولِ وعسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسقَالَ و:  

"نقَضنى لَيرلَامِ عةً الْإِسورةً عورا عفَكُلَّم تقَضتةٌ انورثَ عبشت اسي النا بِالَّتيهلت 
نلُهأَوا وقْضن كْمالْح نهرآخلَاةُ والص."  

  مسند اإلمام أمحد من حديث أيب أمامة الباهلي
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  الفصل األول
  التمهيــد

  
  املقدمة

  أسئلة البحث
  أمهية البحث

  منهجية البحث
  الدراسات السابقة
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  الفصل األول
  التمهيـد

  املقــدمة
صراطه املستقيم،  بإتباعاحلمد هللا الذي أعزنا بدينه وشرعه القومي، وجعل رفعتنا   

واحلمد هللا الذي أنزل علينا خري كتبه وأرسل إلينا خري خلقه، والصالة والسالم على سيدنا 
  . حممد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوة اإلسالم إىل يوم الدين

  :أما بعد
تعرف اليوم بأا من أهم العبارات، وهي علماء فهناك ثالثة مصطلحات باتت 

الشريعة، السياسة، احلكام، وتبدوا أمهيتها عندما حيصل التقارب والتوافق والتمازج بينها، 
وبعبارة أخرى أن يعود احلكم والسياسة للشرع والدين على أيدي علماء ربانيني عاملني 

  .ألفاضلخملصني هللا ولدينه على ج سلفهم من علماء األمة ا
على هذه املصطلحات يقوم هذا البحث، وهذه الكلمات مل يكن بينها يف املاضي أي 

حجاب يفصلها عن بعضها البعض عندما كان الناس ال يأكلون وال يشربون وال يتنفسون 

£��¤��¥��¦��§��¨��©����m�X�W��ªإال لإلسالم وباسم اإلسالم، 

��¸�����¶��µ��´��³��²��±°��¯��®��¬��«l ١ 

عندما كان العلم واحلكم جمتمعان يف شخص واحد حيكم عن علم فيسوس أمور 
الناس الدينية والدنيوية فكان حقاً عصر رشد وخري، عصراً كان الناس خيتارون فيه من 

  . حيكمهم وكان من لوازم هذا االختيار أن يكون املختار عاملاً تقياً
حد فكان األول يستنبط أحكام والعامل واحلاكم عندما كانا ينسجان على منوال وا

عاشت األمة خري عصورها فازدهرت واتسعت وحيرسها الشرع وكان الثاين يطبقها 

                                                           
  .١٦٣ – ١٦٢سورة األنعام آية  ١



٤ 

رقعتها، ودخل الناس يف دين اهللا أفواجاً، وكانت مهابة اجلانب قوية البنيان راسخة 
  .األركان قائمة لتعلي شريعة الرمحن

وجه احلنيف فسلط اهللا  وسرعان ما تبدل احلال حني ابتعد الناس عن اإلسالم
عليهم من أنفسهم بعضاً من احلكام يذلون األمة، وعلماء أشبه ما يكون بعضهم بأبواق 

  .ينفخ ا باسم الدين هلدم الدين من حيث يدرون أو ال يدرون
والباحث يدعو من خالل هذا البحث إىل أن يعود علماء األمة ألخذ مكانتهم 

عادة جمد اشتقنا إليه ورفعة بتنا حنلم ا وعزٍ كنا نرفل يف العالية الرفيعة ليسامهوا يف إ
أثوابه، ألن كل األنظار تصبو إليهم وتنتظر دورهم، وما كان هللا دام ونفع وما كان لغريه 

  .انفصل وانقطع، وهلم بسرية أسالفهم العلماء كل العرب والعظة
السماء واألرض، إذ إم  فالعلماء قادة األمة ومصلحوها وهم الصلة الباقية بني      

ورثة األنبياء، ومصابيح الدجى، وأئمة اهلدى، وحجة اهللا يف أرضه، وم متحق الضاللة 
  . وتنقشع غيوم الشك عن عقول الناس فتشرق قلوم ونفوسهم باإلميان وحمبة اهللا وطاعته
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���è��çlو ٢ �m�X�W����»���µ´��³��²��±��°��¯l٣  
 السماِء في النجومِ كَمثَلِ الْأَرضِ في الْعلَماِء مثَلَ إِنَّ" :وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي وقَالَ

رواه ٤"الْهداةُ تضلَّ أَنْ أَوشك النجوم انطَمست فَإِذَا والْبحرِ الْبر ظُلُمات في بِها يهتدى
 عابِد أَحدهما رجلَان "وسلَّم  علَيه اللَّه صلَّى اللَّه لرسولِ ذُكراإلمام امحد يف مسنده  و

رالْآخو مالولُ فَقَالَ عسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسلُ ومِ فَضاللَى الْعع ابِدي الْعللَى كَفَضع 

                                                           
  .١١سورة اادلة آية  ٢ 
  .٢٨سورة فاطر آية   ٣
  .٤٠٤، ص١٩٩٨مؤسسة عامل الكتب، : ، بريوت١٢٦٢٧، حديث رقم ٤،ج مسند اإلمام امحد بن حنبل  ٤



٥ 

اكُمنأَد ولُ قَالَ ثُمسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسإِنَّ :و اللَّه هكَتلَائملَ وأَهو اتومالس 
نيضالْأَرى وتلَةَ حمي النا فرِهحى جتحو وتلُّونَ الْحصلَى لَيلِّمِ ععاسِ مر الني٥"َالْخ  

واحلديث عن فضل العلماء ومناقبهم يطول، لكثرة اآليات واألحاديث اليت         
والناس من غري علماء الشريعة تراهم يتخبطون يف األرض بغري هدى وال ، تذكر  فضلهم

كتاب منري، تتخطفهم شياطني اإلنس واجلن، من كل حدب وصوب، وتعصف م 
  .الضالالت واألهواء من كل جانب

جاءت هذه الرسالة لتعاجل دور العلماء؛ ذلك الدور الذي كان علماء السلف وقد   
يقومون به إال أنه فُقد يف هذا العصر أو يكاد وهو ممارسة العامل الشرعي للعمل السياسي، 
فجاءت لتوضح هذا الدور وتأصله وتبني أركانه ومفاصله، سائالً املوىل القدير أن ينفع مبا 

زان حسنايت ومن آزرين يوم القيامة، فإن أحسنت وأجدت فمن اهللا كتبت وأن جيعله يف مي
  .وحده وإذا أخطأت وعثرت فمن الشيطان مث من نفسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
دار : ، بريوت٢٨٢٥، حديث رقم ٧العلم، جأبو العال حممد عبدالرمحن ابن عبد الرحيم املباركفوري، حتفة اآلحوذي بشرح جامع الترمذي، باب فضل   ٥

  . ٣٧٩م،  ص٢٠٠١الكتب العلمية، 



٦ 

  املدخل
حفلت الدولة اإلسالمية، عرب تارخيها الطويل مبآثر جليلة سجلها العلماء يف 

اتسمت بالصدق مواقفهم اخلالدة والفذة مع احلكام واحملكومني، تلك املواقف اليت 
واجلرأة، واإلخالص هللا ولدينه احلنيف، فكانوا جنوماً وضاءة يهتدي ا احلكام واحملكومون 

  .يف كافة مناحي احلياة
رسالة شاملة وقد  واإلسالم نظام شامل يهتم جبميع جوانب احلياة اليومية، فهو       

وجتزئته، وهناك من ولكن هناك من يسعون إىل تفكيك اإلسالم . يعرب عنه بنظام شامل
فرييدونه سالماً بال جهاد، زواجاً بال "يريد أن حيذف من اإلسالم الكثري من تعاليمه، 

طالق، عقيدةً بال شريعة، عبادةً بال معاملة، حقاً بال قوة، مصحفاً بال سيف، يريدون أن 
ه اهللا تبارك يأخذوا من اإلسالم ما حيلو هلم وحيذفوا منه ما ال يروق هلم واإلسالم كما أراد

وتعاىل وكما أنزله اهللا يف كتابه وكما دعا إليه رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم وكما 
فهمه الصحابة وتابعوهم بإحسان يف خري قرون هذه األمة رسالة جتمع بني الدنيا واآلخرة، 

مع واألمة بني الروحانية واملادية، بني املثالية والواقعية، تشمل شؤون الفرد و األسرة و ات

�m�X�Wهذه رسالة اإلسالم ولذلك . والدولة والعالقات الدولية ���`� �_

��i��h��g��f���e��d��c��b��alتبياناً لكل شيء  ٦
من رب كل شيء، فاإلسالم ليس رسالة الهوتية روحانية حمصورة يف ضمري الفرد أو 

  .٧"احلياة جوانبحمصورة يف املسجد فقط، بل هو رسالة يف احلياة كلها تشمل كل 
ومن خالل فكرة الشمول هذه علم علماء الشريعة وفهموا أن مهمتهم ليست 

، بل هم معنيون فقط إصالح أمور الناس يف اآلخرة عرب توجيههم إىل عبادة اهللا وطاعته
قبل ذلك بإدارة شؤون الناس يف الدنيا وإصالح أوضاعهم، ذلك أن الدين الذي حيملون 

                                                           
  .٨٩سورة النحل آية   ٦
  . يوسف القرضاوي دكتورهذه الفكرة مذكورة يف معظم كتب ال ٧



٧ 

ما هو إال برناجماً للنجاح يف اآلخرة ونظام إلسعاد الناس يف الدنيا،  –أي العلماء  -رسالته

�m�X�W��I��H������G��F��E��D��C��B��A

��_�� � � LK��Jlويعين هذا أن على علماء الشريعة االهتمام مبختلف شؤون  ٨
اتمع، وأن يوجهوا عنايتهم جلميع حقول احلياة ومن ضمن هذه احلقول حقل السياسة 

  .ألمةوقيادة ا

  أسئلة البحث
تطرح يف سياق العمل السياسي جاء هذا البحث ليجيب على عدة تساؤالت  

اإلسالمي حول مشاركة علماء الشريعة يف احلياة السياسية وتقلد املناصب فيها، ومن هذه 
ملن توكل مهام العمل السياسي وقيادة اتمعات يف الدولة اإلسالمية هل هي : األسئلة
الشريعة أم لغريهم؟ وما هو دور علماء الشريعة هل يقتصر فقط على التعليم لعلماء 

والنصح واإلرشاد وبيان األحكام الفقهية أم يتعداه إىل الدخول يف متاهات العمل 
السياسي؟ ومن الذي خيضع لقرار األخر هل هو العامل الشرعي للسياسي أم السياسي 

ع للمرونة إذا مارس العامل الشرعي أعمال للعامل الشرعي؟ وما هو املقدار الذي خيض
لشرعي يف ميدان العمل السياسة؟ وهل هناك جوانب ميكن أن يسهم فيها العامل ا

  السياسي؟

  أمهية البحث
مما ال شك فيه أن األمة اإلسالمية متر يف هذه األيام بظروف حرجة على مجيع 

لخروج من هذه الظروف األصعدة السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية، ول
واألزمات كان البد من العودة إىل املنبع الصايف واملنهل العذب الذي منه ترتشف األمة 

وحىت . اإلسالمية حلوالً ملشكالا، والقرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة مها هذا النبع
                                                           

  .٢٥سورة احلديد آية   ٨



٨ 

فإنه حباجة  يفهم املسلم ويدرك ويستنبط األحكام اليت وردت من هذين املصدرين اإلهليني
ألشخاص متخصصني يغوصون يف أعماقهما املتأللئة فيستخرجون دررها املنثورة يف 

  .أرجائهما، فكان البد من علماء الشريعة هلذا األمر ألم هم األقدر واألصلح
وملا كان تراثنا العريب اإلسالمي قد حفل مبآثر جليلة لعلماء الشريعة فكانوا جنوما 

ن واجبا عليهم أن حيملوا على عاتقهم مسؤولية إصالح األمة من وضاءة يهتدى م، كا
مجيع جوانبها، ولقد خصص الباحث هذه الدراسة لتسليط الضوء على دور علماء الشريعة 

وتكمن أمهية هذا البحث يف بيان دور العلماء يف احلياة السياسية . يف احلياة السياسية لألمة
ي اإلجيابية للدور الذي كانوا يقومون به عندما كانوا عرب التاريخ اإلسالمي، وبيان النواح

ميثلون احملور األساسي يف قيادة األمة، وهو أيضا حماولة لوضع اليد على نقاط الضعف اليت 
مرت ا األمة سابقاً وإبرازها يف دراسة تفصيلية تعيني على حل إشكالية التطبيق، وتكمن 

صة اليت تناولت هذا املوضوع من مجيع جوانبه أمهيته أيضا يف قلة عدد الدراسات املتخص
وتفصيالته ومالحمه، وهذا البحث ما هو إال حماولة بسيطة يف معرفة هذه اجلوانب ليكون 
خطوة صغرية يف طريق استعادة علماء الشريعة لدورهم الغائب أو املغيب يف قيادة وريادة 

  .احلياة السياسية

  منهجية البحث
على عدة مناهج حبثية، فقد استخدم املنهج القائم على اعتمد الباحث يف حبثه    

االستقراء، وذلك من خالل استقراء النصوص التارخيية ومجعها وإحصائها مدعومة باألدلة 
الصحيحة، كما اعتمد على استقصاء جزئيات املوضوع وتفاصيله من املصادر األصلية، 

واحلديثة، واحلديث من كتب  والبدء بالقرآن الكرمي وعدداً من كتب التفسري القدمية
السنن، والكتب الفقهية املعتمدة للمذاهب املشهورة، وكتب التاريخ والسري، واعتمد أيضا 
على املنهج التحليلي الذي يركز على حتليل تلك املعلومات اليت مجعها الباحث ونقدها 

ليت حكمت واستنباط أدوار علماء الشريعة عرب التاريخ اإلسالمي واستخالص املنهجية ا



٩ 

العالقة بني السلطة والعلم، كما توقف الباحث عند حقيقة املصطلحات يف هذا املوضوع 
  . من حيث اللغة واالصطالح  والتعريف الشرعي هلا

  الدراسات السابقة

هناك عدد من املؤلفات والدراسات القيمة يف هذا املوضوع واليت يشهد فيها ملؤلفيها 
واليت كان هلا دور بارز يف جتلية بعض معامل دور علماء حسن اإلعداد وعمق اجلهد، 

الشريعة يف احلياة السياسية  وعالقتهم باحلكام وميكن اإلشارة إىل بعضها على سبيل 
  .التمثيل ال احلصر

، ملؤلفه الدكتور حممد العلماء عند املسلمني مكانتهم ودورهم يف اتمع نبدأ بكتاب
عن دور العلماء يف اتمع من خالل عالقتهم بعامة الناس سعد الدين، وقد حتدث فيه منري 

وعالقتهم بأقرام العلماء وعالقتهم أيضا بالسلطة وأصحاا وتعرض إىل دراسة املستوى 
اخلُلُقي واملعيشي واملايل للعلماء، كما تطرق إىل ألقام ومالبسهم، إال أن الكتاب مل 

م من خالل املشاركة الفعلية للعلماء بأدوار يتطرق إىل عالقة العلماء بالسياسة واحلك
 .وأركان احلكم وبيان اآلراء الشرعية يف ذلك

، وهو عبارة عن جمموعة من األحباث لعدة باحثني، وقد اإلسالم واألنظمة السياسية
تطرقت هذه األحباث إىل احلديث عن الدين والسياسة، وعلم السياسة عند العرب، 

وحاجة القانون إىل الدين وكيف تتطور مفهوم الفكر  ومفهوم الدولة يف اإلسالم،
السياسي لدى علماء املسلمني و كيف تأثروا باألفكار اليونانية، إال أن هذه األحباث 
مجيعها مل تتناول قضية دور علماء الشريعة على وجه اخلصوص يف احلياة السياسية أو 

ؤون األمة وسياسة رعاياها يف املشاركة يف احلكم من منطلق دورهم التارخيي يف قيادة ش
 .أمور الدين والدنيا



١٠ 

فصالًَ  -رمجه اهللا-، وقد أفرد مؤلف الكتاب الشيخ حممد الغزايلكيف نفهم اإلسالم
كامالًَ حول االنفصال التارخيي الذي حصل بني العلم واحلكم وأثر هذا االنفصال على 

وكيف أن هذا االنفصال أثر على  تقدم األمة اإلسالمية يف مسرية العطاء والتميز واخلريية،
األمة اإلسالمية وأضعفها وجعلها يف مصاف األمم املتأخرة، مشرياً أن هذا االنفصال كان 
بإبعاد العلماء عن احلكم وعدم إشراكهم فيه، وتفرد احلاكم بالوالية املطلقة، وهذا 

اء العلمانية االنفصال مازال له أتباع إىل اليوم حيملون شعاره ويدافعون عنه حتت لو
 .بدعوى أن على الدين أال يتدخل بالسياسة

باملذهب  ، ويدين كاتبه حسن موسى الصفارعلماء الدين قراءة يف األدوار واملهام
دور العامل يف احلياة : وقد حتدث عن دور العامل يف أمته وعرض عدة أدوار منها الشيعي

بني العامل والشأن السياسي، الثقافية، ودوره يف الشأن االجتماعي، وتعرض للعالقة 
وأخالقيات اخلالف العلمي، ودور العامل يف وحدة األمة، كما بني التجربة الشيعية يف 
احلكم من خالل مبدأ والية الفقيه، إال أا كانت جتربة خاصة باملذهب الشيعي فلم 

تابه يتطرق ألنظمة احلكم اليت تدين باملذهب السين، فظهر النقص واضحاً وجلياً يف ك
 .القتصاره على جتربة علماء الشريعة يف احلكم بناءاً على املذهب الشيعي

عرض احلالة ، لعبد اهللا الوهييب العز بن عبد السالم حياته وآثاره ومنهجه يف التفسري،
كما ذكر نسبه ومولده، واجتاهاته ، السياسية اليت كانت تسود  عصر العز بن عبد السالم

وركز على منهج العز يف التفسري، فقارن تفسري العز ، ات الشيخالفكرية، وعرج على مؤلف
بتفسري املاوردي، إال أن هذا الكتاب مل يتناول عالقة اإلمام العز بن عبد السالم بالسلطة 

 .واحلكم وآراءه يف الشأن السياسي

، للدكتور حممد الزحيلي، وقد بدأ العز بن عبد السالم سلطان العلماء وبائع امللوك
يث فيه عن العلماء وفضلهم مث انتقل يف احلديث إىل اإلمام العز بن عبد السالم عارضاً احلد



١١ 

سريته وحياته وقصة طلبه للعلم  وذكر شيوخه وتلميذه ومناصبه  وصفاته ومواقفه 
املشهورة، وقد تناول بعض اجلوانب من عالقة اإلمام العز بن عبد السالم بقضايا احلكم 

فصل يف هذه العالقة مكتفياً مبجرد ذكرها مع التعليق البسيط عليها والسياسة، إال أنه مل ي
  .أحياناً

-، للشيخ علي الندوي ، وقد قدم له الدكتور مصطفى السباعي العز بن عبد السالم
، وذكر سرية وحياة الشيخ العز وأثره العلمي ومكانته العلمية وأثره يف عصره، -رمجه اهللا

املماليك، وخيانة سلطان دمشق السياسية، وموقفه من فتنة واستعرض قصة بيعه أمراء دولة 
احلنابلة، إال أنه مل يذكر العرب والنتائج من هذه األحداث أو إسقاطها على وقعنا، وكيف 

 .يف التعامل مع حكام عصره عبد السالمأنه جيب على علماؤنا إتباع خطى اإلمام العز بن 

الوصول إليها مع العرفان بكل جهد هذه هي أهم الدراسات اليت استطاع الباحث 
   .طيب ألصحاا يف السبق لتجلية بعض اجلوانب يف هذا اال

  :هيكلية البحث

جاء هذا البحث يف مخسة فصول حمتوية على مباحث خمتتمة بالنتائج والتوصيات،   
  :على النحو اآليت

  .التمهيد: الفصل األول

  .السياسي وتطوره يف اإلسالمتعريف السياسة ونشأة الفكر : الفصل الثاين
  .تعريف السياسة لغةً واصطالحاً وشرعاً: املبحث األول
  .نشأة الفكر السياسي عند العرب: املبحث الثاين
  .تطور الفكر السياسي يف اإلسالم: املبحث الثالث
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  .علماء الشريعة عالقتهم بالسياسة واحلكم: الفصل الثالث
  .والسياسةعلماء الشريعة : املبحث األول
  .علماء الشريعة وعالقتهم باحلكام: املبحث الثاين

  .العز بن عبد السالم نشأته وحياته: الفصل الرابع
  .سريته وحياته: املبحث األول
  .مسريته العلمية : املبحث الثاين
  .صفاته وأخالقه: املبحث الثالث

  .عالقته بالسياسة واحلكم عبد السالمالعز بن : الفصل اخلامس

  .احلياة السياسية يف عصره: املبحث األول        
  .مواقفه السياسية من احلكم واحلكام: املبحث الثاين  
  .حتليل مواقف اإلمام العز بن عبد السالم سياسياً: املبحث الثالث  

  .اخلامتة والنتائج والتوصيات
    



١٣ 

  
  
  
  

  .تعريف السياسة ونشأة الفكر السياسي وتطوره يف اإلسالم: الفصل الثاين
  املقدمـة

  :تعريف السياسة: املبحث األول
  .السياسة لغةً:املطلب األول
  .السياسة اصطالحاً: املطلب الثاين

  .السياسة شرعاً: املطلب الثالث
  

  :نشأة الفكر السياسي عند العرب: املبحث الثاين
  .نشأة مصطلح السياسة عند العرب: املطلب األول
  .الدولة العربية: املطلب الثاين

  .القبيلة: الثالثاملطلب 
  

نشأة الفكر السياسي يف عهد النيب صلى اهللا : املبحث الثالث
  .عليه وسلم

  .بناء املسجد: املطلب األول
  .املؤاخاة: املطلب الثاين

  .الصحيفة: املطلب الثالث
  



١٤ 

  الفصل الثاين
  الفكر السياسي وتطوره يف اإلسالممفهوم السياسة ونشأة 

  املقدمـة

نعيش يف عصر تتصارع فيه التيارات السياسية املختلفة، وما يتبعها من نزعات 
ومنذ . أخالقية أو ال أخالقية، حىت أصبح عصرنا يتسم بعصر القلق واخلوف والتناحر

حروب دامية،  عرف اإلنسان أن له تارخياً، عرف أيضا أنظمة حكم خمتلفة ومتنوعة ختللتها
جعلت الذهن البشري يتفتق عن حلول ليدعم االستقرار والسالم يف أحناء املعمورة، وتبعا 
لذلك ظهرت الفلسفات اليت تدعو إىل أفضل النظم من خالل التربية واألخالق السليمة 

  .اليت فطر اهللا اإلنسان عليها

 ا اإلسالم وأنشأ ا نظاماً وجمتمعاً مل يشهد ومن أفضل النظم السياسية تلك اليت جاء
عن غريه من األنظمة، فكانت  ظام مساته وأهدافه ومقاصده خمتلفله مثيل، ألن هذا الن

عز – بل من وضع خالقهم ؛وقواعده ليست من وضع البشر أُسسهنظام رباين  أنه مساته
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نظام عقائدي اإلنسان، وهو يقوم على الفضيلة واحترام حقوق  أخالقينظام  أنه كما
نظام العدالة  مل، وهو أيضانظام كامل شا ، وهوعقيدة التوحيد أساسيقوم على 

 وحتقيق الدين هللا إقامةه أهداف .لكل زمان ومكان ومصلح نظام عاملي صاحل، وواملساواة
الدنيا  ، وإصالحالعدل ودفع الظلم عن الناس ، وإقامةالعبودية اخلالصة لرب العاملني

  .األرضوعمارة 
                                                           

  .١٤سورة امللك اآلية   ١
  .٥٠سورة املائدة اآلية   ٢



١٥ 

ثالثة مقاصد مهمة  إىلجيده يهدف  اإلسالميواملتأمل ملقاصد قواعد النظام السياسي  
 ،الشورى هقواعدو. األخالقواحلث على مكارم  ،وجلب املصاحل ،درء املفاسد: وهي

  .واحلرية ،والعدل ،والطاعة

الكتاب  أصولسياسة شرعية قائمة على  -كمسلمني– تكون سياستنا أنولذا جيب 
نبيح  ال أنن نضع القوانني املالئمة لزماننا ومقتضيات واقعنا احلايل شريطة أوالسنة و
سن قوانني تتعارض مع الشريعة أو مقاصدها، وذلك لتحقيق الغاية واهلدف  ألنفسنا
  .اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة إلعادةاتمع املسلم  ى وهو إقامةاألمس

 

  .تعريف السياسة: املبحث األول

  :السياسة لغةً: املطلب األول
السياسة يف لغة العرب حممل بكثري من الدالالت واإلرشادات واملضامني،  لفظ

والتأديب والتهذيب فهي إصالح واستصالح، بوسائل متعددة من اإلرشاد والتوجيه 
وما جاء يف معاجم . واألمر والنهي، تنطلق من خالل قدرة تعتمد على الوالية أو الرئاسة

مصدر ساس، يسوس، : "فقد جاء يف لسان العرب أن السياسة اللغة يدل على ما تقدم،
: فهو سائس، فهي كلمة عربية و يف لسان العرب فإن السوس هي الرياسة، ويقال

  .سوسوه وأساسوه، وساس األمر سياسة قام به: وإذا رأسوه قيل ساسوهم سوساً،
هي القيام على األمر مبا يصلحه واألمر هنا هو أمر الناس أو احلكم : والسياسة

والدولة، والسياسة فعل السائس يقال هو يسوس الدواب إذ قام عليها وراضها، والوايل 
  .٣"يسوس رعيته

                                                           
  .٤٣٠- ٤٢٩دار إحياء التراث العريب ، ص : ، بريوت٣، ط٦، ج لسان العربن املنظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ب  ٣



١٦ 

سست الرعية سياسةً أي أمرم ويتهم  :ومن ااز: "وقال صاحب تاج العروس
  .٤"وساس األمر سياسةً قام به والسياسة القيام على الشيء مبا يصلحه

سست الرعية سياسةً وسوس : "ويف معجم الصحاح قال صاحبه حتت املادة سوس
  .٥"الرجل أمور الناس، على ما مل يسم فاعله، أي ملك أمرهم

ساس يسوس، وساس "عىن السياسة حتت الفعل أما املعجم الوسيط فقد ذكر م
الناس سياسةً توىل رياستهم وقيادم، وساس الدواب راضها وأدا، وساس األمور دبرها 

  .٦"وقام بإصالحها
والظاهر أن ما ذكرته كل هذه املعاجم يتفق على معىن واحد وهو أن السياسة 

ىن يعطي بعداً إجيابياً للكلمة؛ ألا حتمل يقصد منها إصالح األمور والقيام عليها، وهذا املع
فكرة اإلصالح والصالح للراعي والرعية وقيادة األمة ملا فيه عزها وعظمتها، وهذا املعىن 

  .هز الذي سيكون حمور هذا البحث

  :السياسة يف اصطالح علماء السياسية: املطلب الثاين
: عديدة خمتلفة، فقيلالسياسة يف االصطالح عند أهل االختصاص هلا تعريفات 

  .٧"هي تدبري أمور الدولة وقيل هي علم أو فن حكم الدول"
، وعرفها معجم كامل "فن إدارة اتمعات اإلنسانية"وعرفها معجم روبري بأا 

، وتبعاً ملعجم العلوم االجتماعية "السياسة تتعلق باحلكم واإلدارة يف اتمع املدين"بأن 
البشر اليت تتصل بنشوب الصراع أو حسمه حول الصاحل العام أفعال "تشري السياسة إىل 

  .٨"والذي يتضمن دائماً استخدام القوة أو النضال يف سبيلها

                                                           
  .١٦٩ص . هـ،١٣٠٦نسخة مصورة ال حتتوي دار النشر، : ، مصر١، ط٤، ج تاج العروس من جواهر القاموسحممد بن حممد الزبيدي،    ٤
  .٧٩٣، ص ١٩٩٩تراث العريب، دار إحياء ال: ، لبنان١، ط٢، ج الصحاحأيب نصر إمساعيل اجلوهري،   ٥
  .٤٦٢املكتبة اإلسالمية، ب س، ص : ، ب ط، اسطنبولمعجم الوسيطأمحد حسن الزيات وآخرون،   ٦
  .٢٦٧، ص ١٩٩٠مكتبة رياض الريس للكتب، : ، لندن١،  طقاموس املصطلحات السياسيةسامي الذبيان،    ٧
  .١٠٢، ص ١٩٩٤الوطن، دار : ، الكويتموسوعة العلوم السياسيةجامعة الكويت،   ٨



١٧ 

السلوك املتعلق "هلا تعريفات عدة، فهي عند البعض تشري إىل إذن السياسة ف
ة مبؤسسات وعمليات احلكم، فيما يعتربها آخرون العملية اليت تتعامل مبقتضاها اجلماع

البشرية مع مشكالا وصوالً إىل أهدافها، ويذهب فريق ثالث إىل القول بأن السياسة هي 
تفاعالت إنسانية حمملة باستخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة، وأما الفريق الرابع 

  .  ٩"فيذهب إىل اعتبار السياسة كل ما يتصل بتوزيع املوارد
علم وفن، فهي علم ملا هلا من مبادئ "سة وذكر األستاذ سامي الذبيان أن السيا

والقول أن السياسة فن يراد التأكد بأا " علم السياسة"وقوانني خاصة تشكل يف جمموعها 
يف ممارستها امللموسة ال ميكن أن تنحصر يف جمرد تطبيق القوانني النظرية، وال يف املمارسة 

بالتجربة، ومبعرفة قواعد ملموسة التجريبية للقوى، بل إا تستلزم براعة معينة تكتسب 
  .١٠"معينة

  :السياسة يف اصطالح علماء الشريعة: املطلب الثالث
مل يرد لفظ السياسة وال شيء من مادته يف كتاب اهللا سبحانه وتعاىل، وإن جاء 
احلديث فيه عن الصالح واإلصالح واألمر والنهي واحلكم وغري ذلك من املعاين اليت 

  .اسةاشتمل عليها لفظ السي
 بنو كَانت :"قَالَ وسلَّم أنه علَيه اللَّه صلَّى النبِي عنالسنة فقد جاء  أما يفو 
 خلَفَاُء وسيكُونُ بعدي نبِي لَا وإِنه نبِي خلَفَه نبِي هلَك كُلَّما الْأَنبِياُء تسوسهم إِسرائيلَ
 سائلُهم اللَّه فَإِنَّ حقَّهم أَعطُوهم فَالْأَولِ الْأَولِ بِبيعة ١١فُوا قَالَ تأْمرنا فَما قَالُوا فَيكْثُرونَ

  . ١٢"استرعاهم عما
 فساد فيهم ظهر إذا كانوا أم أي" ) األنبياء تسوسهم: ( وشرح ابن حجر قوله

 أنه إىل إشارة وفيه ،١٣"التوراة أحكام من غريوا ما ويزيل أمرهم يقيم هلم نبيا هلم اهللا بعث

                                                           
  .املرجع السابق موسوعة العلوم السياسية،جامعة الكويت،  ٩ 
  .املرجع السابق قاموس املصطلحات السياسية،سامي الذبيان،   ١٠
  .يفي: أمر من وىف  ١١
  .١٣٥، ص١٩٨٤ة، مكتبة النهضة احلديث: ، مكة املكرمة٢، ط٤، ج صحيح البخارياإلمام حممد بن إمساعيل بن إبراهيم، البخاري،   ١٢
  شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين،  ١٣



١٨ 

 من املظلوم وينصف احلسنة الطريق على حيملهاو بأمورها يقوم شخص من للرعية البد
  .الظامل

والسياسة من املنظور الشرعي هي رعاية شؤون األمة يف الداخل واخلارج مبا ال    
  .١٤خيالف الشريعة اإلسالمية

السياسة الشريعة يف ضوء الشريعة "يوسف القرضاوي يف كتابه وقد ذكر الدكتور 
بأن : حول السياسة الشرعية فقال ابن عقيل) هت (تعريفاً البن عقيل احلنبلي " ومقاصدها

السياسة ما كان من األفعال، حبيث يكون الناس معه أقرب إىل الصالح، وأبعد عن 
  .١٥وال نزل به وحيالفساد، وإن مل يشرعه الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

أن السياسة الشرعية : الذي قال) هت (كما ذكر تعريفاً آخر البن جنيم احلنفي 
  .١٦فعل شئ من احلاكم ملصلحة يراها، وإن مل يرد بذلك الفعل دليل جزئي

ومن أجل استيضاح هذه املعاين للسياسة الشرعية من املناسب ذكر ما أورده اإلمام 
وقال ): "هت (عن ابن عقيل احلنبلي فيقول ابن القيم " حلكميةالطرق ا"ابن القيم يف كتابه 
. أنه هو احلزم: جرى يف جواز العمل يف السلطنة بالسياسة الشرعية: ابن عقيل يف الفنون

: فقال ابن عقيل. ال سياسة إال ما وافق الشرع: فقال الشافعي. وال خيلو من القول به إمام
س أقرب إىل الصالح، وأبعد عن الفساد، وإن مل السياسة ما كان فعالً يكون معه النا

أي مل خيالف )  إال ما وافق الشرع: (يضعه الرسول، وال نزل به وحي، فإن أردت بقولك
فغلط، وتغليط : ال سياسة إال ما نطق به الشرع: فصحيح، وإن أردت: ما نطق به الشرع

أفهام، وهو مقام ضنك، وهذا موضع مزلة أقدام، ومضلُة _ مث يكمل قائالً _للصحابة 
ومعترك صعب فرط فيه طائفة، فعطلوا احلدود، وضيعوا احلقوق، وجرؤا أهل الفجور على 

  .الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة ال تقوم مبصاحل العباد، حمتاجة إىل غريها

                                                           
  .١٠، ص ٢٠٠٤دار املنهاج، : ،ب ط، القاهرةفقه السياسة الشرعيةخالد بن علي العنربي،   ١٤
  . ٩-٨، ص ١٩٩٨مكتبة وهبة، : ،القاهرةالسياسة الشرعية يف ضوء الشريعة ومقاصدهايوسف القرضاوي،   ١٥
  .، املرجع السابقالسياسة الشرعية يف ضوء الشريعة ومقاصدهايوسف القرضاوي،   ١٦



١٩ 

وسدوا على نفوسهم طرقاً صحيحة من طرق معرفة احلق والتنفيذ له، وعطلوها، 
. أا حق مطابق للواقع، ظناً منهم منافاا لقواعد الشرع: قطعاً مع علمهم وعلم غريهم

ولعمر اهللا إا مل تناف ما جاء به الرسول، وإن نفت ما فهموه هم من شريعته 
باجتهادهم، والذي أوجب هلم ذلك نوع تقصري يف معرفة الشريعة وتقصري يف معرفة 

طائفة أخرى قابلت هذه  وأفرطت_ ويكمل _ الواقع، وترتيل أحدمها على اآلخر 
الطائفة فسوغت من ذلك ما ينايف حكم اهللا ورسوله، وكال الطائفتني أُتيت من تقصريها 

فإن اهللا سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه . يف معرفة ما بعث اهللا به رسوله، وأنزل به كتابه
مارات ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به األرض والسموات، فإن ظهرت أ

إن السياسة العادلة خمالفة : العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان، فَثَم شرع اهللا، فال يقال
ملا نطق به الشرع؛ بل هي موافقة ملا جاء به؛ بل هي جزء من أجزائه، وحنن نسميها 

  .١٧"سياسة تبعاً ملصطلحكم، وإمنا هي عدل اهللا ورسوله
  :وهي تعين. تقدم أن السياسة يف الشريعة استخدمت مبعناها اللغوي مماويتبني 

القيام على شأن الرعية من قبل والم مبا يصلحهم من األمر والنهي واإلرشاد والتهذيب، 

وما حيتاج إليه ذلك من وضع تنظيمات أو ترتيبات إدارية تؤدي إىل حتقيق مصاحل الرعية 

   .يةمة، ودفع املضار والشرور أو األمور املنافجبلب املنافع أو األمور املالئ

وهذا التعريف يربز اجلانب العملي للسياسة، فالسياسة هنا إجراءات وأعمال 
سياسة الرعية تتطلب القدرة على القيادة احلكيمة  وتصرفات لإلصالح، وعلى ذلك فإنَّ

يراد فعله أو تركه،  اليت تتمكن من حتقيق الصالح عن طريق إتقان التدبري وحسن التأيت ملا
وهذا بدوره حيتاج إىل معرفة تامة مبا تتطلبه القيادة والرئاسة من خربة وحنكة، وقدرة على 

  .استعمال واستغالل اإلمكانات املتاحة على الوجه األمثل الذي يتحقق املراد املطلوب

                                                           
  .١٣، ص ١٩٥٣دار الكتب العلمية، : ، بريوتالطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكرابن قيم اجلوزية    ١٧



٢٠ 

والسياسة فيما تقدم جماهلا رحب فسيح، فهي ليست مقصورة على شيء أو 
مبا حيمله لفظ الشيء من العموم  -لقيام على الشيء اشيء؛ إذ هي  حمجوزة عن

   .ا كل صاحب والية يف تدبري أمر واليتهمبا يصلحه، فيعمل  - والشمول
  

  .نشأة الفكر السياسي عند العرب: املبحث الثاين
  .نشأة مصطلح السياسة عند العرب: املطلب األول

 يعود مصطلح السياسة عند العرب إىل العصر اجلاهلي وتعترب الشاعرة العربية اخلنساء     
هي أقدم العرب الذين استعملوا كلمة السياسة يف التعبري السياسي  - حسب ما وصلنا-

  :١٨فقد جاء يف بيت تصف فيه قومها قائلةً

دماً حماشدق ةكني وساساصمٍ للهالع١٩وم  

شرح ديوان اخلنساء، وجدناها قد قالت البيت املذكور ضمن  وإذا رجعنا إىل
قصيدة تصف فيها معركة اشتركت فيها قبيلة اخلنساء وأخوها صخر، فقالت اخلنساء تلك 
األبيات قاصدة أم سليلو أجداد دفعوا البؤس وساسوا قومهم داية وحنكة، ومنعوا 

اء من هم حباجة إليهم، والواقع أن عنهم الضيم بعد أن أصبحوا حشوداً مدافعني ملبني ند
، فتكون السياسة مبفهومها "املدافعني: "اخلنساء تعين بالساسة هنا يف البيت املذكور

- واختفت الكلمة عقب ذلك فترة من الزمن، ومل يستعملها القرآن. اجلاهلي مبعىن الدفاع
تعملت فيه اس -صلى اهللا عليه وسلم -وإن نسب احلديث إىل الرسول -كما ذكر من قبل

                                                           
  .٣٣-٣٢، ص١٩٦٦: ، ب ط، بغدادمبادئ علم السياسةلؤي حبري،   ١٨
  .٣٦ص  - ٢٠٠٤دار املعرفة، : ، بريوت٢، طديوان اخلنساءدو طماس، مح  ١٩



٢١ 

وهي مبعىن . احلديث"٢٠...كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء " تلك الكلمة، وهو 
  .  ٢١احلكم واإلدارة أو تويل األمور

ال ينفى عن العرب أم يف اجلاهلية : "يقول حممود عكاشة موضحاً ما سبق
وقد –له  استعملوا مصطلح السياسة، وقطع بأن اخلنساء، استعملته وهي أقدمهم استخداماَ

واستخدام . وليس ذلك نافياَ وجوده ولكن مل نصل إليه أو مل نقع عليه -أدركت اإلسالم
دليل على أن العرب كانت تستخدمه  -صلى اهللا عليه وسلم -احلديث الذي ذكره النيب
حيدثهم بألفاظ ال يعرفوا وال يوضح هلم  -صلى اهللا عليه وسلم - وتفهم معناه، فكيف به

  ٢٢!؟" مغزاها

  :منشداً ينشد - رضي اهللا عنه - كما مسع سيدنا عمر بن اخلطاب

  ما ساسنا مثلُك يابن اخلَطاب     أَبر باألقصى وباَألصحاب

  بعد النيب صاحب الكتاب

  .٢٣ويلك -رضي اهللا عنه-أين أبو بكر : وقال - رضي اهللا عنه–فنسخه عمر 

 ٢٤العوام شعراً لألعلم اهلذيلحتت صعوبة سياسة " احليوان"وذكر اجلاحظ يف كتابه 
  :يقول فيه

  وإن سيِاسةَ األقوام فاعلَم       هلا صعداُء مطَلُبها طويل

                                                           
  .٣سبق خترجيه ص  ٢٠
  .، املرجع السابقمبادئ علم السياسةلؤي حبري،   ٢١
  .٤٨، ص ٢٠٠٢مؤسسة املختار، : ، القاهرة١، ط تاريخ احلكم يف اإلسالم دراسة يف مفهوم احلكم وتطورهحممود عكاشة،   ٢٢
  .١٠٣منشورات دار مكتبة احلياة، ص: ، ٣، حتقيق امحد أمني وأمحد زين، جاإلمتاع واملؤانسةأبو حيان التوحيدي،   ٢٣
  .٩٥، ص١٩٦٥مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ،: ، القاهرة٢، ط٢هارون،ج عبد السالم، حتقيق احليوانأيب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ،   ٢٤



٢٢ 

والشواهد الشعرية يف الشعر اجلاهلي وصدر اإلسالم، ذُكر فيها لفظ السياسة هذا جبانب 
لسياسة الكتابات املتقدمة لعلماء املسلمني حتمل كتبهم أمساء سياسية، كما جاء موضوع ا

باباً يف كثري من كتب األدب والفقه، ومل يذكر يف كتب اللغة أن كلمة السياسة معربة أو 
  .٢٥واخلالصة أن لفظ السياسة عريب حبت دخيلة،

  .الدولة العربية: املطلب الثاين

من أجل فهم النظام السياسي الذي كان حيكم به العرب البد أوالً من معرفة ما إذا       
  . كانت للعرب دولة، فمن ميلك الدولة ميلك النظام السياسي الذي يدير به دولته

" نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي"يذكر الدكتور ظافر القامسي يف كتابه 
سي يف اإلسالم فال بد من استعراض األنظمة السياسية يف الفترة اليت أنه ملعرفة النظام السيا

ذلك أن التحول العميق الذي وقع أوالً . سبقته وجاءت قبله، واليت عرفت بالعصر اجلاهلي
يف اتمع العريب، مث امتد يف الشرق والغرب، نتيجة ظهور اإلسالم، مل يكن وليد تطور 

إىل  -عز وجل -ين اإلسالمي، الذي أوحى به اهللاطبيعي سابق، وإمنا كان وليد الد
  .٢٦وأمره بتبليغه للناس كافة - صلى اهللا عليه وسلم -الرسول

وال بد ملعرفة املستوى احلضاري الذي جاء به اإلسالم يف مجيع مرافق احلياة العامة 
باه واخلاصة، من معرفة ما كان عليه العرب قبيل اإلسالم؛ حىت تصح املقارنة، وتتبني األش

  .٢٧والنظائر، ويتضح األصيل من الدخيل، ونرى الصورتني متقابلتني

يستنتج من كالم الدكتور القامسي أنه مل يكن هناك دولة عربية قبل ظهور اإلسالم،        
  .وأنه مل يكن هناك حىت حماوالت إلنشاء الدولة العربية  فهو مل يذكر ذلك يف كتابه

                                                           
  .٤٩املرجع السابق، ص احلكم يف اإلسالم دراسة يف مفهوم احلكم وتطورهتاريخ عكاشة،    ٢٥
  .٧، ص١٩٩٠دار النفائس، : ،بريوت٦، طنظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي الكتاب األول احلياة الدستوريةظافر القاسم،    ٢٦

  .املرجع السابق ،احلياة الدستورية نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي الكتاب األولظافر القاسم،   ٢٧  



٢٣ 

له " قريش من القبيلة إىل الدولة املركزية " ابإال أن خليل عبد الكرمي صاحب كت
رأي خمالف لرأي الدكتور القامسي فقد ذكر أن الدولة اإلسالمية نشأت على قواعد 

برسالة اإلسالم، وأن  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأسس مت بناؤها قبل إرسال سيدنا حممد
واعد أمثال قصي بن هم الذين بنو هذه األسس وهذه الق - صلى اهللا عليه وسلم–أجداده 

إذا كان قصي بن : "فيقول خليل عبد الكرمي يف كتابه. كالب وهاشم بن عبد مناف
فإن هامشاً هو الذي أوضح ) دولة قريش(كالب هو الذي أرسى حجر األساس لـ 

صلى اهللا -معاملها وأبرز قسماا، وظل دوره فاعالً حىت إنشائها على يد حفيده حممد 
  .  ٢٨-عليه وسلم

و أن هذا ما استدل به خليل عبد الكرمي يف كتابه على أنه كانت هناك دولة ويبد
برسالة اإلسالم  -عليه الصالة والسالم -أو شبه دولة جاهزة قبل ابتعاث سيدنا حممد 

  .والدين احلنيف

هذه حملات سريعة عن اجلهود اليت بذهلا هاشم يف رفع بنيان دولة : حيث يقول
من بعده ابنه عبد املطلب، حىت يكتمل على يد حفيده حممد قريش، وسوف يواصل تعليته 

  .٢٩عليه الصالة و السالم

مكة "أما الدكتور أمحد إبراهيم الشريف فقد كان رأيه وسطاً حمايداً يف كتابه 
مل تكن بالد العرب قبل ظهور اإلسالم دولة : "فيقول"  واملدينة يف اجلاهلية وعهد الرسول

اآلن من الدولة، فإن الدولة من حيث هي نظام منفصل عن  عربية باملعىن الذي نفهمه
ومن حيث أن هلذا النظام سلطاناً  خيضع له الناس، مل ، اجلماعة ومستقل عنها يف وظيفته

مل تكن ، يكن موجوداً يف بالد العرب، وإمنا كانت الدولة عندهم هي اجلماعة يف مجلتها

                                                           
كيف أنشأ  انظر، ٥٢، ص١٩٩٧مؤسسة االنتشار العريب،  : سينا للنشر ، بريوت: ، القاهرة٢، طقريش من القبيلة إىل الدولة املركزيةخليل عبد الكرمي،    ٢٨

  .أجداد النيب دولة قريش
  .٦٣ملرجع السابق، ص، اقريش من القبيلة إىل الدولة املركزيةخليل عبد الكرمي،    ٢٩



٢٤ 

فليس هناك موظفون يديرون شؤون ، ةهيئة هلا نظامها اخلاص وال كانت هلا أرض حمدد
بل كان هناك كيان اجتماعي طبيعي بلغ درة النماء ، اجلماعة باملعىن الذي نعرفه يف الدولة

  .٣٠"يقوم فيه رؤساء العشائر والبطون برعاية شؤون اجلماعة) القبيلة(عرف باسم 

حالة  ومل يكن لعرب احلجاز يف اجلاهلية بصر بالعلوم املدونة؛ لكنهم كانوا يف
وكانوا ذوي نظام . اجتماعية متقدمة، وحالة فكرية راقية، يشهد ا رقي اللغة العربية

سياسي حمكم يوافق حيام نصف املتبدية، وكان أشرافهم يتغنون يف أشعارهم حبسن 
  .٣١الرأي وتدبري األمور وسيادة العشرية

  ٣٢:٣٣فقال األفوه األودي

   سراة إذا جهاهلم سادواال يصلح الناس فوضى ال سراة هلم     وال

تلفى األمور بأهل الرأي ما صلحت     فإن تولوا فباألشرار تنقاد  

وقد اختلف الباحثون يف وجود الدولة العربية من عدمه، وقد عرض الباحث  
وجهات النظر اليت يستدل ا الفريقان، مرجحاً أنه مل تكن للعرب دولة ذات سيادة كاملة 

ليت تبىن عليها الدول، وأن النظام الذي كان سائداً يف ذلك احة مبنية وفق األسس الصحي
  .الزمن هو نظام القبيلة

فلم يكن للعرب نوع من احلكومات املعروفة اآلن، ومل يكن هلم قضاء حيتكمون 
إليه، أو جيش يدرأ عنهم األخطار اخلارجية، ومل يكلفوا بدفع الضرائب لعدم وجود 

                                                           
  .٣٤دار الفكر العريب، ، ص: ، القاهرةمكة واملدينة يف اجلاهلية وعهد الرسولأمحد إبراهيم الشريف،   ٣٠
دار الكتاب العريب، : ، البحث األول علم السياسة عند العرب لفخري أبو السعود، الرياضاإلسالم واألنظمة السياسيةبأقالم عشرة من علماء املسلمني،   ٣١

  .٧، ص١٩٩٢وزيع مكتبة الشواف، ت
  .١٠، ص٢٠٠٦دار الكتب العلمية، : ، بريوتالطرائف األدبية، ديوان األفوه األوديحتقيق عبد العزيز امليمين،   ٣٢
احلكماء والشعراء يف وهو من ، واألفواه األودي هو صالءة بن عمرو من بين أود، شاعر ميين جاهلي لقب باألفواه ألنه كان غليظ الشفتني ظاهر األسنان ٣٣

  .ه.ق ٥٠عصره، تويف سنة 



٢٥ 

التنفيذية، وتضرب على أيدي املعتدي وتوقع عليه حكومة تقبض على زمام السلطة 
  .٣٤العقاب املتناسب مع جرمه

ويشري حممد مجال الدين سرور أنه مل يكن يف بالد العرب قبل اإلسالم دولة عربية؛ 
  .٣٥بل كان ا وحدات سياسية مستقلة تعرف بالقبائل

، فقد قامت مع العلم أنه قد وجد نظام حضري تام يف أطراف اجلزيرة العربية     
ممالك اليمن يف اجلنوب، كما قامت مملكة احلرية يف الشمال الشرقي، ومملكة غسان يف 
الشمال الغريب؛ لكن القبيلة كانت وحدة النظام السياسي واالجتماعي يف هذه املمالك، 
فلم تنصهر اجلماعة فيها يف شعب واحد كالشعب املصري أو الشعب الروماين مثالً، وإمنا 

  .٣٦ائل وحدات قائمة متمسكة بكيااظلت القب

  .القبيلة: املطلب الثالث

  .جتمع على قبائل، ومسيت قبيلة لتقابل األنساب فيها ٣٧مجاعة من أب واحد: القبيلة لغة

نت تؤمن بوجود رابطة جتمعهم تقوم على اوالقبيلة هي جمموعة من الناس ك
  . ٣٨أساسيني من وحدة الدم ووحدة اجلماعة

الوحدة السياسية عند العرب يف اجلاهلية، ألن القبيلة هي مجاعة من وتعترب القبيلة 
الناس ينتمون إىل أصل واحد مشترك جتمعهم وحدة اجلماعة وتربطهم رابطة العصبية 
لألهل والعشرية، ورابطة العصبية هي شعور التماسك والتضامن واالندماج بني من 

                                                           
  .٥٢- ٥١، ص١٩٨٥دار النهضة املصرية، :  ، القاهرة١٠، ط١،جتاريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف واالجتماعيحسن إبراهيم،   ٣٤
  .١١، ص١٩٧٧دار الفكر العريب، : ة، القاهرقيام الدولة العربية اإلسالمية يف حياة حممد صلى اهللا عليه وسلمحممد مجال الدين سرور،   ٣٥
  .٣٥،املرجع السابق، ص  مكة واملدينةالشريف،   ٣٦
  ).قبل ( ،حتت مادة  ٢٢، ص١١، مرجع سابق، جلسان العربوابن املنظور، ). قبل(، حتت مادة  ٧٣، ص٨، مرجع سابق، جتاج العروسالزبيدي،   ٣٧
  .٣٥الشريف، مكة واملدينة، املرجع السابق، ص  ٣٨



٢٦ 

ة السياسية والدفاعية اليت تربط بني تربطهم رابطة الدم، وهي على هذا النحو مصدر القو
  .٣٩أفراد القبيلة

وكانت  ٤٠وقد جعل علماء السياسة القبيلة هي الوحدة السياسية عند العرب
الروح الدميقراطية تسود اتمع القبلي، فكان لكل قبيلة رئيس يقال له السيد أو شيخ 

نفور طباع العرب من والواجب أن يكون شيخ القبيلة من صريح نسب القبيلة، ل ٤١القبيلة
وكانت تراعى يف اختياره عدة اعتبارات أدبية مثل  ٤٢أن حيكم يف القبيلة أحد من غريها

الشجاعة والغرية واجلود وسعة الثروة وسداد الرأي وكمال التجربة مع كرب السن، وكل 
ل فرد من أفراد القبيلة قادر على قيادا وتسلم رياستها إذا كان له من شرف النفس، وطو

  .٤٣الباع، وحكمة األيام

واحلكومة يف القبيلة خمتزلة يف شيخ القبيلة، وميكن أن نصف هذه احلكومة بأا 
دميقراطية، ومل يكن الرأي الواحد هو النظرية السائدة يف عرف القبيلة بالرغم من أن 
شيخها واحد؛ لكن هناك جملس شيوخ القبيلة، وكان هلم وحدهم الفصل يف األمور املهمة 

  .٤٤كإعالن احلرب أو إقرار السلم أو تقرير الشؤون اليت متس نظام القبيلة

وقومية القبيلة قومية ضيقة، وجنسيتها جنسية النسب، من انتمى إليها بنسب كان 
منها، ومن مل ميت إىل نسبها عد غريباً عنها، فال تشمله العصبية، والعصبية يف الفطرة 

عصور احلديثة، وهذه الروح هي روح التضامن الشديد اليت مبرتلة القومية أو الوطنية يف ال
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  .٣٦،املرجع السابق، صمكة واملدينةالشريف،   ٤١
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، املرجع واملدينةمكة الشريف،  انظرو. ٩، ص١٩٦٤، مصر، إصدار الس األعلى لشؤون اإلسالمية، اإلسالم نظام إنساينمصطفى صادق الرافعي،   ٤٣

  .السابق
  .١٠- ٩مرجع سابق، ص  اإلسالم نظام إنساين الرافعي،  ٤٤



٢٧ 

يعتز ا اتمع القبلي، ولقد كانت قوية جداً يف القبائل العربية على خالف املعروف يف 
  .٤٥اتمعات احلضرية

كان اتمع العريب يف اجلاهلية جمتمعاً مفتتاً من الناحية السياسية إىل وحدات 
ا، متثلها القبائل املختلفة، إذ أن العصبية فيه قضت على فكرة سياسية متعددة، قائمة بذا

  .٤٦الترابط السياسي

وهكذا تغلبت العصبية على القوة املادية، وفشلت مجيع حماوالت الوحدة العربية 
قبل اإلسالم، حىت جاء اإلسالم، ومل يكن هناك ملك ثابت األساس يف اجلزيرة، وسبب 

  .٤٧دخول حتت حكم غريهم، واكتفوا بالقبيلة وطناًذلك أن العرب كانوا يأنفون ال

وبقي العرب يف اجلاهلية على نظامهم القبلي العصيب حىت أشرقت األرض بنور 
فجاء اإلسالم  وشرع أنظمة جديدة  -صلى اهللا عليه وسلم-اهلداية على يد النيب حممد

  .بدلت أحوال العرب وغريت جمرى حيام وتارخيهم السياسي

  

  .نشأة الفكر السياسي يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم: الثالثاملبحث 

ما جاء اإلسالم خطا العرب يف نضجهم السياسي خطوة فسيحة؛ إذ كانت سرية د عب     
كما تضمن القرآن . النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحابته وخلفائه مثالً عليا يف احلكم

وسع أفق العقلية العربية، وحث على الكرمي من روائع األحكام وجوامع الكلم ما 
  . ٤٨استصالح أمور الرعية

                                                           
  .٦٢، املرجع السابق، صمكة واملدينةالشريف،   ٤٥
  .١٠، املرجع السابق، صالتاريخ السياسي واحلضاريسامل،   ٤٦
  .٦٣، املرجع السابق، صتاريخ احلكم يف اإلسالمعكاشة،   ٤٧
  .٧ية بأقالم عشرة من علماء املسلمني، مرجع سابق،ص اإلسالم واألنظمة السياس  ٤٨



٢٨ 

وفهم املسلمون السياسة مبعان كثرية، فاحلكم هو مناط السياسة عند الفقهاء الذين شغلهم 
موضوع اإلمامة، وملا توطد مركز اخلالفة واتسعت الدولة اإلسالمية، جتاوزت السياسة 

اليت قصد ا تدبري شؤون ) السياسة الشرعية( جمال اجلدل حول اإلمامة وظهر ما مسي بـ
  .٤٩الراعي والرعية مبا يتفق وأحكام الشرع

وملعرفة كيف نشأ وتطور الفكر السياسي يف اإلسالم كان ال بد من دراسة 
األوضاع السياسة يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملعرفة كيف نشأ هذا الفكر مع قيام 

  .الدولة اإلسالمية

إلسالم يف اجلزيرة العربية، وهي مقطعة األوصال، مفككة األواصر، لقد ظهر ا
قبائلها متناحرة، ال جيمعها جامع، وال يربطها رابط، أكلتها احلروب، ومزقتها الثارات، 

يرتكز موروثها الفكري على العادات والتقاليد القبلية اليت تنتقل من . وضيعتها العصبيات
ل الوحدة السياسية يف النظام االجتماعي، وبناءاً على هذا جيل إىل جيل، فكانت القبيلة متث

مل تستطع اجلزيرة العربية قبل اإلسالم أن تقييم نظاماً سياسياً يضم بقاعها املختلفة 
  .٥٠ويوحدها مجيعاً

فلما أطل اإلسالم بنوره على اجلزيرة العربية، كان من أوىل املهمات امللقاة على 
 ٥١سلم نشر الدعوة اإلسالمية بني الناس كما أمره اهللا تعاىلعاتق الرسول صلى اهللا عليه و

  .�m����S��R���Q��P��O��Nl��٥٢: قال تعاىل

وأنه محل . واإلمجاع منعقد على أن اإلسالم قد محل إىل العامل عقيدة روحية
كذلك تنظيماً لشؤون الدنيا، غري أن اخلالف قد يكون على ما إذا كان الرسول قد أسس 

                                                           
  .١٠٣جامعة الكويت، موسوعة العلوم السياسية ، مرجع سابق، ص  ٤٩  
  . ٦٧، ص ١٩٧٠األهلية للنشر والتوزيع، : بغداد،الفكر السياسي العريب اإلسالمي بني ماضيه وحاضره، فاضل زكي حممد  ٥٠
  . ٣٦، ص ٢٠٠٥دار الكتب العلمية، : ، بريوتسياسية يف اإلسالم والنظم العامليةحقوق اإلنسان الساجر ناصر اجلبوري،   ٥١
  .٩٤سورة احلجر آية   ٥٢



٢٩ 

اإلسالمية يف عصره أم أنه وضع نواا، فمن الثابت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم الدولة 
نه قد وضع أركاا يف الشؤون أفكر يف تأسيس الدولة اإلسالمية منذ تباشري الوحي، و

  .٥٣الداخلية واخلارجية والعسكرية

 صحيحإىل ت لقد كانت مهمة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بداية دعوته عند البعثة متوجهة
عقيدة العرب وبث اإلميان يف نفوسهم، ونشر الدعوة بني الناس للدين اجلديد، وملا اتسع 
نفوذ الدين وكثر أتباعه عقب هجرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة وانتظم 
 - املسلمون يف شبه دولة سياسية، ونشأت بينهم روابط قانونية متنوعة جلئوا إىل النيب 

لتحديد هذه الروابط إما بإبقائها على تقاليد اجلاهلية وإما  - عليه وسلمصلى اهللا
بإخضاعها ألحكام جديدة، فرتلت اآليات املدنية باملبادئ الواجب إتباعها يف اتمع 

  .٥٤اإلسالمي

كانت البيعة الثانية مع سابقتها البيعة األوىل مبثابة حجر الزاوية يف بناء الدولة ف 
كان تدبرياً عملياً من جانب املسلمني يف سبيل الدفاع عن أنفسهم وعن اإلسالمية، كما 

  .٥٥دينهم

انتشر اإلسالم يف املدينة بعد بيعة العقبة الثانية اليت تعترب حبق معاهدة دينية وسياسية 
وعسكرية بني صاحب الدعوة اجلديدة وبني أنصاره من األوس واخلزرج، حيث تضمنت 

املشتركة بني احلاكم واحملكوم مبعىن أن هذه البيعة كانت املقدمة هذه البيعة مبدأ املسئولية 
األساسية بل امليثاق الفعلي لقيام دولة املدينة، ومن مث فإن قيام هذه الدولة على هذه 

يف التاريخ حيث اتفق  ٥٦الصورة تعترب النموذج األول لقيام الدولة التعاهدية الثيوقراطية

                                                           
  . ٢٦، ص ١٩٩٠دار النفائس،: ، بريوت ٦، طنظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالميطارق القامسي،   ٥٣
  .١٤ -١٣، ص  ١٩٩٠دار النهضة العربية، : ، بريوت٢، طنشأة الفكر السياسي وتطوره يف اإلسالمحممد جالل شرف،   ٥٤
    .١٧املرجع السابق نفسه، ص   ٥٥
٥٦   



٣٠ 

قيامها على أساس عقد سياسي واجتماعي وعسكري أطرافها طواعية وبدون قهر على 
  .٥٧واقتصادي قبل أن يعرف العامل نظام الدولة التعاهدية

بعد ذلك جاءت اهلجرة إىل املدينة املنورة وقد هاجر املؤمنون فرادى ومجاعات إىل 
ومعه الصديق أبو بكر  –صلى اهللا وعليه وسلم  -املدينة سراً، ومل يبق منهم إال الرسول

  –صلى اهللا وعليه وسلم  -، مث هاجر الرسول-رضي اهللا عنهما-بن أيب طالب وعلي 

`����m:وليس أدل على ذلك من قوله تعاىل ٥٨ومن معه عندما اشتد تآمر قريش عليه
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����ql٥٩.  

إىل املدينة املنورة شرع يف بناء الدولة  –صلى اهللا وعليه وسلم  -وعند وصول النيب
اإلسالمية وفق نظام مل يشهد التاريخ له مثيالً مباضيه ومستقبله ألا قامت على أساس 

مبعيةً وحفظ من اهللا تبارك  –صلى اهللا وعليه وسلم  -عقائدي اجتماعي برئاسة النيب
  .وتعاىل

م من وصوله إىل املدينة قد بدأ من أول يو –صلى اهللا وعليه وسلم  -كان النيب
بتجهيز قواعد الدولة اإلسالمية، ويستعرض الباحث أسس هذا البناء مع عدم التفصيل فيها 
مكتفياً فقط باإلشارة إىل املعاين املستوحاة منها فيما يتعلق مبوضوع هذه الرسالة  مركزاً 

  .على الزوايا السياسية ومسلطاً الضوء عليها

  

  
                                                           

  .١٥٢مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب، ب س ، ص: ، القاهرةدولة الرسول يف املدينةحممد ممدوح العريب،    ٥٧
  .١٥٣املرجع السابق نفسه، ص  ٥٨
  .٣٠سورة األنفال آية   ٥٩



٣١ 

  .املسجدبناء : املطلب األول

مركزاً لصالة املسلمني، وحمل  –صلى اهللا وعليه وسلم  -كان مسجد الرسول
مع  –صلى اهللا وعليه وسلم  - اجتماع هلم يف نفس الوقت، ففيه كان يتشاور النيب

أصحابه يف شؤون مجاعة املسلمني وعالقتهم بقريش، وما يتصل بذلك من سلم أو حرب، 
املسلمني عند  يةوألمة إىل املدينة، وكما كانت تعقد وفيه كانت تستقبل وفود العرب القاد

وكان املسجد باإلضافة إىل ذلك مركزاً علمياً وثقافياً . خروجهم إما لالستطالع أو للغزو
فكان الصحابة رضوان اهللا عليهم يتولون تعليم القرآن والسنة ملن أراد أن يتعلمها من وفود 

  .  ٦٠العرب القادمة إىل املدينة

مبا  -صلى اهللا عليه وسلم - إىل أنه كان حمكمة للقضاء يفصل فيها النيب باإلضافة
أنزله اهللا بني املتخاصمني أو من ينيبه عنه يف ذلك، وكان ديواناً يدون فيه القرآن وتكتب 

  .٦١فيه الرسائل واملعاهدات

بنفسه يف بنائه مع صحبه من األنصار  -صلى اهللا عليه وسلم -واشترك الرسول
، فكان قدوة للجميع وملن بعده يف احترام ٦٢، لريغب املسلمني يف العمل فيهواملهاجرين

العمل وتقديره؛ كما كان ميارس عمله ويدير دولته من املسجد الذي ميثل السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية يف عصرنا هذا مع مالحظة أن املسجد ال ميثل : الثالث

  . ٦٣لسلطات الثالث وقتئذالسلطات ولكنه ملتقى ملمارسة هذه ا

إذن فاملسجد هو مقر احلكم يف دولة الرسول يف املدينة، وذا كان أول حجر يف 
  .بناء الدولة قد وضع

                                                           
  .  ٣٢٨ -٣٢١ - ٣١٦ - ٣١٤ -٢٩٤، ص ١٩٧٨دار بريوت للطباعة والنشر، : ، بريوت١، جالطبقات الكربىأبو عبداهللا حممد بن سعد،   ٦٠
  .١٦٥، املرجع السابق ، ص دولة الرسولحممد ممدوح العريب،   ٦١
  .١٢١،  ص١٩٨٦مؤسسة الرسالة، : ، بريوت١٥، ط ذيب سرية ابن هشامهارون،  عبد السالم  ٦٢
  .١٦٥، ١٦٤املرجع السابق، ص   ٦٣



٣٢ 

إنَّ املسجد هو عنوان هذه األمة، وهو رمز انتصاراا، فقد أمضى املسلمون يف 
رهم، مكة ثالث عشرة سنة يعبدون اهللا على خوف ووجل، ويضطهدون إن أعلنوا شعائ

يؤذون إن صلوا أو جهروا بصالم وقرآم، وكان أول ركن ظاهر تقوم دولة اإلسالم 

���m��y��x��w:قال تعاىل ٦٤عليه ومن أجله هو الصالة �v�� � � � � � �u� �t
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el٦٥.   

وحيد يف وكان مبثابة إعالن الت -صلى اهللا عليه وسلم -كان ذلك أول عمل قام به النيب   
 .املدينة املنورة، وهو إعالن قيام دولة اإلسالم وهلذا دالالته السياسية

  .٦٦املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار: املطلب الثاين

إن جتانس شعب أي دولة من الدول من عامل مهم يف االستقرار السياسي للدولة، 
�:املسلمني، فقال اهللا تعاىلوكان منة من اهللا تعاىل على رسوله الكرمي أن ألف بني قلوب 
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وكانت املؤاخاة جتسيداً عملياً هلذه األلفة خطوة متقدمة يف بناء اتمع اإلسالمي 
وبني  بني مهاجر ومهاجر،: بعد بناء املسجد، وقد متت عملية التآخي على مراحل ثالث

  .أنصاري وأنصاري، وبني مهاجر وأنصاري

                                                           
  ٢٠٠٩\١٢\ ٢١يرجع الكتاب للمكتبة يف . ،١٩٩٧، دار الوفاء، ١، طفقه السرية النبويةمنري الغضبان،   ٦٤
  .٤١سورة احلج آية   ٦٥
  .، املرجع السابقذيب سرية ابن هشامتفاصيل املؤاخاة يف  انظر  ٦٦
  .٦٣سورة األنفال آية   ٦٧



٣٣ 

واملؤاخاة  -صلى اهللا عليه وسلم -وعملية التآخي هذه تدل على حسن تدبري النيب
  .٦٨تسمية إسالمية للنظام العريب القدمي وهو نظام احللف

: ويف بيان حكمة املؤاخاة يقول السهيلي ٦٩وتوثقت وحدة املسلمني يف املدينة
بني أصحابه حيث نزلوا املدينة ليذهب عنهم  - اهللا عليه وسلم صلى -آخى رسول اهللا(

  .٧٠)وحشة الغربة، ويؤنسهم من مفارقة األهل والعشرية ويشد أزر بعضهم ببعض

وكان جتانس شعب الدولة واالستقرار الداخلي السياسي هو الداللة السياسية من 
يعاً، وجتلت صورا يف عملية املؤاخاة؛ كما أا تأكيد على املساواة بني املسلمني مج
  .٧١التآخي بني بعض أفراد من القبائل الكبرية  وبعض املوايل والعبيد

  .)الدستور ( الصحيفة : املطلب الثالث

املصدر األول الذي يرجع إليه املسلمون يف شؤوم غري أنه إىل  هو كان القرآن الكرمي     
مل يكن نزوله قد اكتمل، كما أن إىل املدينة  -صلى اهللا عليه وسلم - وقت وصول النيب

هنالك طائفة مستقلة تعيش يف املدينة مل تعتنق الدين اجلديد، وهي اليهود، لذلك وضعت 
الصحيفة فكانت مبثابة أول دستور وضع يف اإلسالم ، يعيش يف ظله املسلمون وأهل 

  .٧٢الكتاب على سواء

وهم  -وبني اليهود أول معاهدة بني املسلمني -صلى اهللا عليه وسلم -عقد النيب
صلى  - والناظر إىل هذه املعاهدة جيد فيها براعة وحنكة النيب. يف املدينة -أصحاب كتاب
يف رسم سياسته وتدبريه لألمور، فتراه يبسط املودة واألخوة لليهود،  -اهللا عليه وسلم

                                                           
  .٦٨، ص  ١٩٦٥دار القلم، : ، القاهرةدولة اإلسالمية األوىلالأمحد إبراهيم شريف،   ٦٨
  .٩٤مرجع سابق، صقيام الدولة العربية اإلسالمية يف حياة النيب،سرور،   ٦٩
  .٢٥٢دار الفكر ، ص: ، بريوت ٢،ج الروض األنف، )ه٥٨١-٥٠٨(الفقيه احملدث أيب القاسم ابن عبداهللا اخلثعمي السهيلي   ٧٠
  .١٦٦، املرجع السابق، ص الرسولدولة العريب،   ٧١
  .٣١، مرجع سابق، ص نظام احلكم يف اإلسالم ظافر القامسي،  ٧٢



٣٤ 

 ويتفق معهم على التضامن والتعاون حىت تكون املدينة كلها صفاً واحداً وقوة واحدة 
  .٧٣وحىت ال يطمع يف املدينة طامع وينال منها عدو

وقد متت هذه املعاهدة قبل واقعة بدر، وقبل أن ينصرم العام األول من اهلجرة، 
وعرفت هذه املعاهدة بالصحيفة، وقد تضمنت تنظيماً للحياة االجتماعية يف املدينة 

  .٧٤وحتديداً للعالقات بني أهل املدينة من املسلمني وبني يهودها

ومنع البغي وتدبري األمن ووفاء  ٧٥وكانت األمة واملواطنة واملساواة وحترمي املدينة
  .  ٧٦بعض العناوين العامة اليت ذكرا الصحيفة هي الدين عن الغارمني ومرجع اخلالف

لو استعرضنا العناوين اليت تضمنتها الصحيفة، لوجدنا أا من املبادئ السياسية 
الدول احلديثة، وأا قد كانت وما زالت أصالً من األصول اليت األصلية اليت تقوم عليها 

  .يرجع إليها يف التشريع والتنظيم

لقد كانت الصحيفة من أهم اإلجراءات اليت اختذها الرسول صلى اهللا عليه وسلم  
إلجراء عملية التحويل، وكانت الغاية من إصدارها بيان اإلجراءات واألساليب اليت يرى 

من قبل ساكين املدينة، فهي بذلك بيان سجل للتنظيمات اليت يريد إتباعها  وجوب إتباعها
  .٧٧للناس

فقد قامت الدولة اإلسالمية يف املدينة بتنظيم الدفاع، ومحاية األمن وإعداد العدة 
للتنفيذ العدل بني الناس، ونشر العلم وجباية املال وعقد املعاهدات وإيفاد السفارات، 

                                                           
  .١٦٠، ص١٩٩٢دار اللواء للنشر والتوزيع، : ، الرياض٣طالقول املبني يف سرية سيد املرسلني، حممد الطيب النجار،   ٧٣
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رئيساً هلذه الدولة، كما كان يف نفس الوقت رائداً  –عليه وسلم  صلى اهللا - وكان النيب
  .٧٨للدين ومبشراً ورسوالً

كما أعطت الصحيفة صفة اجلماعة اإلسالمية فقد قررت أن املؤمنني واملسلمني 
من مكة واملدينة ومن تبعهم فلحق م وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس، وكلمة 

اعة العربية القدمية اليت تربطها رابطة النسب، بل هي تدل على األمة هنا ليست امساً للجم
  . ٧٩احلدود القبلية -صلى اهللا عليه وسلم-اجلماعة باملعىن املطلق، وذا التقرير ألغى النيب

وذه القواعد الثالث املسجد واملؤاخاة والصحيفة بدأت الدولة اإلسالمية نشاطها 
فقد وجد الشعب اإلسالمي إقليماً يستقر عليه، باملدينة، بعد أن اكتملت أركاا، 

اتمع  -ووجدت السلطة احلكومية اليت تتوىل شؤونه، وبدأ هذا اتمع السياسي
حياته الفعلية وأخذ يؤدي وظائفه، وحيول املبادئ النظرية إىل  -اإلسالمي يف املدينة

صلى اهللا  -ة برئاسة النيبوقامت الدولة اإلسالمي. أعمال، بعد أن استقر يف موطنه اجلديد
ملدة عشر سنوات، وضع فيها النيب األسس والدعائم للدولة اإلسالمية  - عليه وسلم

الكربى وأوجد الروح اليت تسيطر على احلياة السياسية، وأقام النموذج القدوة والقيادة، 
  .٨٠فكانت فترة النبوة يف نظر التاريخ اإلسالمي مرحلة التأسيس

الدولة  -صلى اهللا عليه وسلم -عرض موجز ألركان دولة النيبوختام هذا املطلب 
  .اإلسالمية اليت أسسها يف املدينة املنورة، واليت كانت مناراً يف نشر دعوته اخلالدة

اتفقت معظم مصادر العلوم السياسية على أن الدولة هي جمموعة من الناس 
  .حتكمهم سلطة سياسية ويعيشون يف إقليم حمدد

                                                           
  .٤٦، املرجع السابق، ص ي وتطوره يف اإلسالمنشأة الفكر السياسحممد جالل شرف،    ٧٨
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ة املنورة من األنصار واملهاجرين وغريهم هم جمموعة الناس اليت فسكان املدين
وردت يف التعريف، وكان النيب مبا ميثله من زعامة دينية ودنيوية  ومن خالل القرآن الكرمي 
وسنته العطرة اللذان شرعا ونظما حياة الناس مبثابة السلطة السياسية، وكانت أرض املدينة 

   . املنورة هي اإلقليم احملدد

وهكذا نرى أن أركان التعريف قد انطبقت بشكل كامل على الدولة اإلسالمية يف 
  .املدينة املنورة، مما يثبت أا كانت دولة مبفهوم الدولة املتكاملة

وإضافة على هذا فقد أورد الباحث التقسيمات الداخلية للدولة واليت تعد من مظاهر 
مبهام قيادة الدولة ورئاستها، ودستور هذه  وجودها فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقوم

الدولة وقوانينها مستمدة من القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، وكان صحابته رضوان 
اهللا عليهم ميثلون جملس الشورى، واملسلم يقوم بواجباته املطلوبة منه الدينية منها 

اقب بإقامة احلد أو التعزير، والدنيوية، وإن ارتكب أي حمظور ومل يكن مضطرا لذلك فيع
وتنفيذها من واجبات السلطة التنفيذية، وكانت هلذه الدولة اإلمارات واألقاليم التابعة هلا 
يرأسها أمراء و والة تعينهم الدولة، واعتربت الزكاة واجلزية مبثابة الضرائب اليت جتمعها 

يش حيميها ويدافع عن الدولة إلقامة املشاريع اليت ختدم اجلميع، كما كان للدولة ج
مكتسباا املعنوية واملادية، ومارست هذه الدولة العملية السياسية بشكل مطلق بعقد 
املعاهدات وإنفاذ السفارات ومراسلة الدول ااورة هلا، وكما أن لكل دولة عاصمة 
 سياسية كانت املدينة املنورة هي العاصمة الدينية والسياسية لدولة النيب عليه الصالة

  .والسالم



٣٧ 

، العليا اليت مل تعرفها )السلطة العامة(وهكذا أوجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
العرب من قبل، وأنشأ الدولة اليت جتمع يف حضنها املسلمني وغري املسلمني، وتضمن هلم 

  . ٨١حرية العقيدة، وكرامة احلياة، وحرمة اجلوار، وحق األخوة والتناصر

ى اهللا عليه وسلم قد أسس دولة وحكومة وفق نظام سياسي وذا يتبني أن الرسول صل
  .معترب وحمدد املعامل

  

                                                           
  .٣٥، ص  ١٩٨٥دار النفائس ، : ، بريوتعبقرية اإلسالم يف أصول احلكممنري العجالين،   ٨١
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  .علماء الشريعة عالقتهم بالسياسة واحلكم: الثالثالفصل 
  

  .علماء الشريعة و السياسة: املبحث األول
   .التأصيل الشرعي لعالقة علماء الشريعة بالسياسة: ألولاملطلب ا
  ؟كيف انفصلت العالقة بني علماء الشريعة والسياسة: الثايناملطلب 
  .من دور علماء الشريعة يف السياسة مناذج: الثالثاملطلب 
  .شبهات حول دور علماء الشريعة يف السياسة: الرابعاملطلب 

  
  .علماء الشريعة وعالقتهم باحلكام: املبحث الثاين
  .وظائف السلطة: املطلب األول

  .رفض أعطيات السلطة: ثايناملطلب ال
  .عدم السماح للحكام بالتدخل بشؤون العلماء: املطلب الثالث
  .عدم دخول العلماء على احلكام: املطلب الرابع
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  الفصل الثالث
  الشريعة عالقتهم بالسياسة واحلكمعلماء 

  .علماء الشريعة و السياسة: املبحث األول

  .١علماء الشريعة بالسياسة مطلقاً التأصيل الشرعي لعالقة: األولاملطلب 

نصوص كثرية تدل على أن السياسة جزء ال يتجزأ على لشريعة اإلسالمية ا شتملتا
تشري  كثرية هي األدلة اليتو وأن العلماء هلم دور كبري يف سياسة حياة الناس، من اإلسالم،
  :منها املعىن هذا صراحة إىل
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مبيناً داللة هذه اآلية على ما  - رمحه اهللا-الرازي  يقولف يبني مضمواتفسري اآلية 

:  ذكرمت ما سوى أخرى وجوهاً "��Ï���Î " يف ذكروا املفسرون:  قيل فإن": ذهبنا إليه
 قال ، السرايا أمراء املراد:  والثاين ، الراشدون اخللفاء األمر أويل من املراد أن:  أحدها
 عليه اهللا صلى النيب بعثه إذ السهمي حذافة بن عبداهللا يف اآلية هذه نزلت:  جبري بن سعيد
 اهللا صلى النيب بعثه الوليد بن خالد يف نزلت أا عباس ابن وعن.  سرية على أمرياً وسلم
 فرتلت ، شيء يف اختالف بينهما فجرى ،ياسر بن عمار وفيها سرية على أمرياً وسلم عليه
 الشرعية األحكام يف يفتون الذين العلماء املراد:  وثالثها.األمر أويل بطاعة وأمر اآلية هذه

  .والضحاك وجماهد احلسن وقول عباس ابن عن الثعليب رواية وهذا  دينهم الناس ويعلمون

                                                           
 .مشاركة علماء الشريعة بالسياسة حكماً ومعارضةً ومتابعةً ١

  .٥٩سورة النساء آية  ٢



٤٠ 

الوجوه واملسائل اليت ذكرها يف تفسري اآلية موضحاً اجلواب وجييب الرازي على 
 محلوا والتابعني الصحابة من مجاعة أن نزاع ال أنه :واجلواب :الشايف والكايف هلا فيقول

  .العلماء على" ��ÑÐ��Ï���Î" :  قوله

 أهل طاعة أن وعندنا ،قطعاً واجبة رسوله وطاعة اهللا طاعة نإ :ويف موضع آخر يقول
 األكثر بل قطعا، واجبة فغري والسالطني األمراء طاعة وأما ،قطعاً واجبة )العلماء(اإلمجاع 

 موقوفة والسالطني األمراء أعمال أن: ويقول.بالظلم إال يأمرون ال ألم حمرمة تكون أا
 األمر أويل لفظ محل فكان األمراء، أمراء احلقيقة يف والعلماء العلماء، فتاوى على

  .٣"أوىل عليهم

من هذه اآلية الكرمية أن العلماء هم أعلى مرتلة من األمراء ألن  يستدل الباحث
من ميلك هذه وطاعتهم واجبة مثل طاعة اهللا تعاىل وطاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، 

املرتلة واملكانة هلو األحق بأن يسوس الناس وحيكمهم ويرعى شؤوم، فال مجاعة بدون 
  .كما يقول الرازي رمحه اهللا بدون طاعة والعلماء أمراء األمراءإمارة وال إمارة 

ن إ" :يف معىن هذه اآلية الكرميةفيقول  - رمحه اهللا-ابن تيمية شيخ اإلسالم أما اإلمام 
 ، وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس، فعلى كل منهمالعلماءأولو األمر صنفان األمراء و
  .٤"أن يتحرى ما يقوله وما يفعله

إذا كان معىن أولو األمر صنفان هم األمراء والعلماء وهلم حق  الباحث أنه يرىو
صنفاً واحداً فيكون العلماء أمراء يف  كوناالطاعة، فمن باب أوىل أن يتمازج الصنفان لي

تفسري عكرمة موىل ابن عباس رضي بل الباحث على ما ذهب إليه، ستدنفس الوقت، وي

                                                           
من سورة  ٥٩لتفسري اآلية  انظر، ١٩٩٥دار إحياء التراث العريب،: ، بريوت٤، جالتفسري الكبري ومفاتيح الغيباإلمام حممد بن عمر بن احلسن البكري الرازي،  ٣
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  .١٨٨، ص١٩٩٣دار اجليل، : ، بريوتالسياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعيةبن تيمية،  عبد السالمليم بن أمحد بن عبداحل ٤



٤١ 

بأم أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما بقصد التشبيه  اهللا عنهما عندما فسر أولو األمر
هذا مثال ألويل األمر،  ر،أبو بكر وعم: راد عكرمة أن ميثل يقولأ" :والتمثيل كما أورد ابن تيمية

، فأشار عكرمة إليهما ألما حققا العلم مع اإلمارة، فوجبت " وليس املراد احلصر
  .٥طاعتهما

��Ê"   إن املقصود من: "فيقول هذه اآلية -اهللارمحه -لعز بن عبد السالم ويفسر ا

��� �Ë" يه أمره يفو   "Í��Ì " سنته بإتباع أو ، حياته يف   "Ð��Ï���Î " 
 عليه اهللا صلى-  الرسول بعثه - رضي اهللا عنه– حذافة بن اهللا عبد بسبب األمراء يف نزلت
 عليه اهللا صلى- الرسول بعثه -رضي اهللا عنه -ياسر بن عمار يف أو سرية يف -وسلم
 وعمر بكر أيب يف أو ، الصحابة يف أو ،والفقهاء العلماء يف نزلت أو ، سرية يف -وسلم
  .٦"املعروف يف الوالة طاعة وإمنا عنهما اهللا رضي

رمحهم اهللا  عبد السالمبعد هذا العرض نالحظ أن اإلمام الرازي وابن تيمية وابن 
  .بأويل األمر ولو بشكل جزئي هم العلماءأن املقصود على  اتفقت كلمتهممجيعاً قد 

�قولهومن اآليات اليت يستدل ا على عالقة علماء الشريعة بالسياسة  - ٢ �:  تعاىل�
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  .١٨٨، مرجع سابق، صالسياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعيةابن تيمية،  ٥
  .٣٣١-٣٣٠،ص١٩٩٦دار ابن حزم،: ،بريوت)اختصار النكت للماوردي ( تفسري القرآن العز بن عبد السالم،  ٦
 .١١٠سورة آل عمران آية  ٧
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، فوجه الداللة هنا السياسيالعمل ب اشتغال عامل الشريعةب وجوعلى آخر  دليل فاآلية
 وأوسعباملعروف والنهي عن املنكر  األمرآليات وظيفة  أوضحمن  أن العمل السياسي هو

ن الفرد العامل يستطيع من خالل موقعه أل ؛جوبه من وجواالقنوات للقيام ا فو
وحل  ألمةوقضاء حوائج ا ،الكثري من الفساد واالحنراف إصالح اإلداريوالسياسي 

 شمويلتحقق مبعناه اليال هذا و ،العدل يف الرعية وإقامة ،أهلهاورد احلقوق إىل  امشكال
  .األمةشؤون  لسياسةمن خالل التصدي  إال

 .العلم شرط من شروط اإلمامة - ٣

 العمل فيهامور الرعية ورئاسة الدولة وقيادة ملن أراد أن يتوىل أ نياشترط علماء املسلم
، وجيب عليها يف جيب مراعاا يف احلال اليت تكون صفة االختيار متوفرة لألمة فيها شروطاً

هذه احلال أن ال تويل أمورها إال من حتققت فيه هذه الشروط وذكروا من هذه الشروط 
  .شرط العلم

أن يكون لديه حصيلة علمية كافية ) رئيس الدولة والقائم بأمورها(فمن شروط اإلمام 
وقد أشار القرآن الكرمي يف قصة طالوت إىل هذا ، ٨ر على وجهها األكمللتدبري األمو

|���{��~��_��`���m�X�W��b��aالشرط، واعتربه أحق بامللك دون غريه 
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  .٢٤٧، صه١٤٠٩دار طيبة للنشر والتوزيع، : ، الرياض٢، طاإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعةعبداهللا بن عمر الدميجي،  ٨
  .٢٤٧سورة البقرة آية  ٩



٤٣ 

����mb��a: عليه السالم داودعن  � � � �`��_��^��]��lوقال  ١٠

����ml��k:عن يوسف عليه السالم � �j�� ih��g���f��e���dlوقد  ١١

��m��Ç��Æ :فضل اهللا الذين يعلمون على الذين ال يعلمون يف آيات كثرية منها �Å� � Ä

��Ò��Ñ��Ð�������Ï����Î��ÍÌ���Ë���Ê��É��Èl١٢   

ومبا أن العمل السياسي هو عمل عام خيتص بشؤون األمة والرعية ويقوم مقام 
   .١٣أن يقوم به أهل العلم فضلاأل األمر كانوالية 

يزاولون  رضوان اهللا عليهم خللفاء من بعدهوا عليه وسلم  اهللاصلى  النيبقد كان و
وصفحات تارخيهم املشرق ، األمة قدمياً، وكذلك كان شأن علماء ١٤بأنفسهم السياسة

  .احلكم مورأ معاجلتهملسياسة واتنبئ عن بيام املسائل 

وهذا يعين أن كل حماولة لفصل الدين عن السياسة هي من قبيل فصل العبادة عن 
والعلماء على أخذ زمام السياسة بأيديهم ما  خللفاءوقد كان دأب األنبياء وا ،اإلسالم
  .قدروا

والعلماء يف التصدي ملرجعية األمة واخذ زمام  كاموقد وقع اخلصام بني احل
هو الذي  الشرعيأن العامل  يشيعونأعداء األمة  ئفت و ما، السياسة منذ وفاة الرسول

  .يشتغل بالعبادة واإلرشاد وال يتدخل يف شؤون السياسة

  

                                                           
  .٢٠سورة ص آية  ١٠
  .٥٥سورة يوسف آية  ١١
  .٩سورة الزمر آية  ١٢
  .٢٥١-٢٤٨، مرجع سابق، ص العظمى عند أهل السنة واجلماعةاإلمامة الدميجي،  انظر ١٣
املؤمتر العاملي للبحوث يف القانون اإلسالمي ( ، حبث مشارك يف مؤمتر عاملي  حتت عنوان تطور الفكر السياسي يف العهد النبويبراء بركات الغرايبة،  انظر ١٤

 .٢٠٠٩كواالملبور،جامعة املاليا، ) حتديات وتطلعات القرن احلادي والعشرين



٤٤ 

العمل ب عالقة علماء الشريعة بعد هذا االستعراض آليات القرآن الكرمي جند أنو  
األمة ملا فيها خريها  يقودوا حىت ،الواجب الشرعي إىل ما تكون أقرب اسيالسي

من الظلمات  تهمأمور املسلمني وهداي ةالسياسي يتوقف عليه إدار وألن العمل وصالحها،
  .قدر على ذلكوالعلماء هم األ إىل النور

والسياسة اليت يريدها  .كما أراد اهللا ايسريون و، مقاليد األمور العلماء يقبضف
ن كالمها حياة اإلسالم للناس والشعوب واألمم هي السياسة اليت تعىن بالدنيا واآلخرة، أل

  .قدر الناس على حتقيقهاأوالعلماء  بالنسبة لإلنسان

والفئوية  واألنانية األمة أموالواختالس  اإلدارينتقد وجود الفساد يوكثرياً ما 
ويتناسى  ،والطائفية وعدم االكتراث مبطالب الشعب ومعاملتهم بالقسوة والبطش والظلم

إىل  أدتاليت  األسبابحد أ العلماء أم بزهدهم يف السياسة وبعدهم عن احلكم كانوا
فهذا تقصري غري مغتفر  وخرياا األمةالعابثني مبقدرات  ألولئكوترك الساحة  ،هذه النتيجة

  .اليوم كما ال عذر لهيف الزمان املاضي  له ذرع وال

تشريعاً  اإلسالم إطارمن الواجبات هو ما كان يف  اعتربفالعمل السياسي الذي 
و املناسب اليوم هو تشكيل التنظيمات  ،قد ختتلف آلياته حبسب الفرص املتاحةو وتطبيقاً،

احلزبية  األنانيةدين ال لتعيش احلزبية والنقابية والشعبية واالجتماعية ومؤسسات اتمع امل
بل لتكون قنوات للعمل وواجهات وكيانات تدافع عن الفرد وتعرب  ؛والعصبية املقيتة هلا

  .جله العملية السياسيةأعن مطالبه وختوض بامسه ومن 

 أنال يعين علماء الشريعة، ن وجوب العمل السياسي على ح، أيوضالت هنا وجيدر
وحاجات اتمع  ،ما يناسبه إنسانبالسياسة فلكل يشتغلوا و مأعماهل يترك مجيع العلماء

من علماء  يتحقق هذا الوجوب بتصدي النخبة املؤهلة إمناو ،متنوعة وكلها ضرورية حلياته



٤٥ 

 مويكون هل كافياً وعياً سياسياً واتلكمي أن علماء الشريعةعلى وهذا العمل،  ألداء الشريعة
  .أمتهم حضور فاعل يف قضايا

  .كيف انفصلت العالقة بني علماء الشريعة والسياسة: الثايناملطلب 

من الناس أن العمل السياسي يعتريه كثري من الشبهات اليت جتعله بعيداً  العديديعتقد      
؛ وأن السياسة بشكلها احلايل وأنه يعتمد على الكذب والنفاق ،كل البعد عن األخالق

 أن الغاية تربر الوسيلة،  وأن الذي ميارسها العلى ترسخ ملبدأ السياسة امليكافيللية القائم 
كثرياً منها؛  بد أن يتصف ذه الصفات، وهذه نظرة سطحية عامة وإن كان الواقع يؤكد

األصل يف مفهوم السياسة أنه إدارة شؤون احلياة ورعاية مصاحل الناس يف أمور دنياهم  ألنَّ
وم وتبدل إىل االعتقاد العام السائد كما وآخرم، إال أنه يف هذا العصر تغري هذا املفه

منها  من قبل أعداء هذا الدين لتحقيق غايات معينة يف األصل أشرنا، وجاء هذا التغيري
وا أن السياسة أشاعصرف أهل الرأي من علماء املسلمني عن تعلم السياسة وعلومها، ف
السياسة ليست  أنَّكذب ونفاق حىت يأباها ويأنفها أصحاب الضمائر والدين، كما نشروا 

من الدين حماولني صرف علماء األمة عن ميدان العمل السياسي مرددين مقولة الدين هللا 
والوطن للجميع، وهذا حىت يستطيع أهل األهواء والنفاق الوصول إىل مراكز السلطة 
وصنع القرار مستغلني جهل الناس فيشرعون ما يناسب أهوائهم وغايام الشخصية بعيداً 

  . لحة أمتهم أو مصلحة شعومعن مص

والذي كان تأكيداً  ،١٥وم الذي حصل بني احلكم والعلممث جاء الفصل املذموم واملشؤ     
العلم مبعناه التجريدي النقي  القطيعة بنيفبدأت  ،ملقولة ما لقيصر لقيصر وما هللا هللا

واألشخاص الذين حيملونه ويعملون به وبني احلكام الذين ميلكون القدرة على تطبيق ذلك 

                                                           
  . ٥٨، ص ٢٠٠٥دار ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، : ، القاهرة٣، االنفصال التارخيي بني العلم واحلكم، طكيف نفهم اإلسالمحممد الغزايل،  انظر ١٥



٤٦ 

على تثبيت النظرة اليت ترى أن الدين وعلماؤه  هذاساعد  .كنهم مل يفعلوا وخالفوهلالعلم 
  .  ليس هلم عالقة يف السياسة وميادينها

عاد الذايت من قبل علماء الشريعة تاركني هذا امليدان لغريهم بعد هذا كله جاء االبت     
عدم  وثانيها اخلوف والرهبة من السلطان، أوهلا وكان هذا االنسحاب نتيجة لعدة أسباب

يف  ركة العلماء لبعض األدواردينية على ممارسة احلاكم الظامل وذلك مبشا صبغةإضفاء أي 
جعفر املنصور  حنيفة النعمان إبان حكم أيبظل هذا احلاكم، كما حصل مع اإلمام أيب 

الذي عرض عليه والية القضاء والفتيا فرفض وجلد على ذلك وكان من أسباب هذا 
تشريع هذه املمارسات بقبوله  اإلمام أي حنيفة الرفض ممارسات اخلليفة الظاملة فلم يرد

  .١٦ذلك املنصب

الصاحل إمساعيل امللقب وكما حدث مع اإلمام العز بن عبد السالم يف زمن امللك 
امللك باإلفرنج وسلمهم مدينة صيدا وقلعة الشقيف ومسح  هذا بأيب اخليش عندما استعان

هلم بشراء السالح من دمشق حىت يتفرغ لقتال امللك الصاحل جنم الدين أيوب بن الكامل 
حىت مجيع مناصبه  لى عنترك الدعاء له يف اخلطبة وختوملك مصر فأنكر الشيخ هذا الفعل 

عزل نفسه من منصب القضاء عندما ثبت له أن فخر الدين عثمان بن ودمشق  غادرنه أ
) طبلخانة(شيخ الشيوخ أستاذ دار امللك جنم الدين شيد بالقرب من املسجد بناءاً للطبل 

  .١٧فأمر دمها وأسقط شهادة فخر الدين

فخلق  ،دون قصد التوريث من العلماء إىل تالميذهم اًأصبح هذا االبتعاد متوارثو     
وممارستها  ياسةفابتعدوا عن الس ،بني العامل واحلاكم اًهناك فرق لديهم ولدى الناس أنَّ

تناقلت هذه الفكرة أجيال عن أجيال حىت وصلت و، الشرعية وانشغلوا بتحصيل العلوم

                                                           
  .٣٧٤ -٣٧٢دار الفكر العريب، ب س، ص: اهرة، القيف السياسة والعقائد وتاريخ املذاهب الفقهية تاريخ املذاهب اإلسالميةاإلمام حممد أبو زهرة،  انظر ١٦
فيصل عيسى  -دار إحياء الكتب العربية: ، القاهرة٨، حتقيق حممود حممد الطناحي وعبد الفتاح حممد احللو، جطبقات الشافعية الكربىتاج الدين السبكي،  ١٧

  .٢١٠البايب احلليب ، ص



٤٧ 

  يق هذا االنفصال على أنفسهم دوننا يف هذا العصر فأخذوا بتطبئإلينا وتلقتها عقول علما
  

 ه على األمة من ويالتأن يعلموا ما جر  .  

ولقد أثر ابتعاد علماء الشريعة عن السياسة وبشكل واضح على أداء األمة داخلياً 
حت مفككة األواصر متناحرة بعد أن كانت شوكتها، فأضوخارجياً فأضعفها، وأوهن 

  .دياجري ظالمه ملحضارة تنري للعا

يف كل درأ كثرياً من املفاسد تيف العمل السياسي  مشاركة علماء الشريعةإن ا فولذ
يقدمون منوذجاً للقدوة اليت حتول دون انطالق الشباب املسلم املتمسك ف،  مناحي احلياة

أو السلوكي مبا جيره ذلك ائدي بدينه حنو الغلو املمقوت، أو اجنرافه يف تيار االحنراف العق
  .١٨ها من ويالت، ويوقعها فيه من عثرات بل طاماتكله على األمة كل

العمل فنفسك إن مل تشغلها بالطاعة شغلتك باملعصية،  القائل بدأاملووفق  
واملعرفة إن مل يشتغل به األتقياء األنقياء أصحاب العلم  شأنه شأن غريه من العلوم السياسي

  .يكيدون لإلسالم وأهله اشتغل به أصحاب السوء الذين

  .من دور علماء الشريعة يف السياسة مناذج :الثالثاملطلب 

�m�X�W��qp��o��n���� � �m��l���k��j��i���h��g��f
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  .١٣١، ص ١٩٨٩دار الشروق، : القاهرة ،يف النظام السياسي للدولة اإلسالميةحممد سليم العوا،  ١٨
 .١٠٤سورة آل عمران آية  ١٩



٤٨ 
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عن املنكر، أو  نّوباملعروف، ولتنه لتأمرنّ:" يقول النيب صلى اهللا عليه وسلمو
٢٣"اهللا عليكم شراركم، مث يدعو خياركم فال يستجاب هلم ليسلطن.  

من رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل : " اهللا عليه وسلم فقالوأمر النيب صلى 
  .٢٤"يستطيع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان

 األمر إن": )إحياء علوم الدين(يف  - رمحه اهللا-لغزايليقول اإلمام أبو حامد ا
 له اهللا ابتعث الذي املهم وهو الدين، يف األعظم القطب هو املنكر عن والنهي باملعروف

 الديانة واضمحلت النبوة لتعطلت وعمله علمه وأمهل بساطه طوى ولو أمجعني، النبيني

                                                           
 .١١٠سورة آل عمران آية  ٢٠

 .٧١سورة التوبة آية  ٢١

 .٧٩ -٧٨سورة املائدة آية  ٢٢

  .١٢٢دار الكتب العلمية، ص : ، بريوت٢،ج من أحاديث البشري النذير اجلامع الصغريجالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي،  ٢٣
  . ٤٩، ومسلم  ٥٤\٣واه اإلمام أمحد ر ٢٤



٤٩ 

 وخربت اخلرق واتسع الفساد واستشرى اجلهالة وشاعت الضاللة وفشت الفترة وعمت
  .٢٥"التناد يوم إال باهلالك يشعروا ومل العباد، وهلك البالد،

فمن حق كل ": )اخلالفة وامللك(يف كتابه  -اهللا رمحه-ويقول أبو األعلى املودودي
فرد يف اتمع اإلسالمي، بل وفرض عليه، أن يقول كلمة احلق، ويأمر باملعروف، وحيمي 
اخلري، ويذب عنه، وأن يبذل ما يف وسعه وقدر استطاعته ملنع املنكر والنهي عنه، والضرب 

  .٢٦"على يد الباطل

إال  الس التشريعيةواشاركتهم باألحزاب وما جاءت معارضة علماء الشريعة وم
، وإذا تغريت نيام فقد وهي األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،لتحقيق الغاية العظمى

  .ضلوا عن سواء السبيل واتبعوا سبل الشيطان فتفرقت م

حدد الباحث ثالثة صور تدل بوضوح على عالقة علماء الشريعة باحلياة وقد 
مشاركتهم  :ثانياًو، الظاملة للسلطة معارضة علماء الشريعة :أوالً السياسية فكانت

  . الس التشريعيةمشاركتهم با :ثالثاًوباألحزاب السياسية، 

  .الظاملة معارضة علماء الشريعة للسلطة: أوالً

نأَبِي ع يدعس رِيدولُ قَالَ: قَالَ الْخسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسلُ" : وأَفْض 

ادةُ الْجِهملٍ كَلدع دنع لْطَانرٍ سائج ريٍ أَورٍ أَمائ٢٧"ج.  
وكلمة احلق عند السلطان اجلائر ما هي إال معارضة على فعل ذلك السلطان، 

  .وتوضيح للحق وإظهاره

                                                           
  .١١٨٦دار الشعب، ب س، ص : ، القاهرة٧، ج، إحياء علوم الدينأبو حامد حممد بن الغزايل ٢٥
  .٤٦، ص١٩٧٨دار القلم ، : ، تعريب أمحد إدريس، الكويتاخلالفة وامللكأبو األعلى املودودي،  ٢٦
 ١٩٥٠املكتبة التجارية الكربى،: ، القاهرة٣٧٨١، رقم احلديث ١١يب داود، باب األمر والنهي، جأبو داود سليمان بن األشعث السجستاين اإلزدي، سنن أ ٢٧
 .٤١٩ص 



٥٠ 

 رسله أرسل اهللا فإن" :)لعاملنيإعالم املوقعني عن رب ا(يقول ابن القيم يف كتابه 
 فإذا ،واألرض السموات به قامت الذي العدل وهو ،بالقسط الناس ليقوم كتبه وأنزل
 اهللا شرع مثَفَ كان؛ طريق بأي صبحه وأسفر العقل، أدلة وقامت احلق، أمارات ظهرت
 وأبطل واحد نوع يف وأماراته وأدلته العدل طرق حيصر مل تعاىل واهللا وأمره، ورضاه ودينه
 مقصوده أن الطرق من شرعه مبا بني بل ؛وأظهر وأدل منه أقوى هي اليت الطرق من غريه
 وجب العدل ومعرفة احلق ا استخرج طريق فأي بالقسط، الناس وقيام والعدل احلق إقامة
 اليت غاياا املراد وإمنا لذاا، تراد ال ووسائل أسباب ومقتضاها والطرق مبوجبها احلكم
  .٢٨"املقاصد هي

تعمل ما ال تعمل  - وهم غضاب- وألسنة العلماء" :حممد أبو زهرة شيخيقول ال
  .٢٩"السيوف العضاب، فتكون ضربام أحد وأشد

فهي طريقة مشروعة ألن  إلقامة احلق والعدل تستخدممبعىن أن أي طريقة شرعية 
  .من باقي الطرق غريه دون إقامة احلق والعدل ليست متحققة يف طريق واحد فقططرق 

املعارضة يف أي زمان ومكان ما هي إال نتيجة طبيعية حلرية الرأي والعدل حرية و
وبالتايل إذا استقامت حرية الرأي يف أمة من األمم أو سادت حرية الكلمة،  واملساواة

فالبد أن يتبع ذلك نوع من املعارضة، ما دامت حرية الرأي والعدالة واملساواة متثل قواعد 
  .٣٠البد إذن أن توجد املعارضة وحتترماإلسالمي، ف ومبادئ أساسية لنظام احلكم

                                                           
 .٣٧٣، ص ١٩٨٠دار اجليل، : ، بريوت٤، جإعالم املوقعني عن رب العاملنيابن القيم اجلوزية مشس الدين أبو عبداهللا حممد بن أيب بكر،  ٢٨

 .٣٦٩مرجع سابق، ص  ، تاريخ املذاهب اإلسالميةأبو زهرة،  ٢٩

  .٢١٩، ص ١٩٩٤منشورات جامعة مؤتة، : ، عماناألحزاب السياسية ودورها يف أنظمة احلكم املعاصرةنعمان أمحد اخلطيب،  ٣٠



٥١ 

يستخدم  لفظ أصبح ،واملعارضة هي اللفظ الشائع أو االصطالح السياسي املعاصر
أرسته الشريعة اإلسالمية من مبادئ تتعلق أساساً  ماليعرب ع ،يف إطار الفكر السياسي

  .٣١بالشورى واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

بأا املراقبة األمينة وهي حق املواطنني على الدولة يف : يف اإلسالموتعرف املعارضة 
ا، نقداً نزيهاً بناءاً ال يقصد به التشهري اإلشراف على نشاطها ومراقبة أعماهلا ونقد تصرفا

والتجريح، واإلسالم يدعوا إىل ذلك وجيعله حقاً من حقوق املسلم على الدولة وعلى 
، واملعارضة من ٣٢وعلى مجيع املسلمني واجب القيام ا األفراد، وهي واجب شرعاً،

ومن أنفسهم  الناحية اإلسالمية هي النصيحة لألئمة وتعين إرشادهم وحتذيرهم من عدوهم
، ونصرم ظاهراً وباطناً، وتعليمهم ما جهلوا، ومن املنافقني وتبصريهم بعواقب األمور

   .٣٣وسد خلتهم عند احلاجة، ونصرم يف مجع الكلمة

  :٣٤الفرق بني املعارضة الغربية واملعارضة اإلسالمية

 :املعارضة يف النظام الغريب •

املعارضة يف الغرب تطلق على جمموعة من املواطنني يؤمنون بأهداف سياسية وفكرية 
بالسبل اليت يروا حمققة هلذه  ؛وينظمون أنفسهم بغية أهدافهم وبراجمهم ،مشتركة
  .٣٥مبا فيها الوصول إىل السلطة يف اتمع الذي يعيشون فيه ؛األهداف

 :املعارضة يف النظام اإلسالمي •

                                                           
  .٢٨، ص ١٩٨٥مكتبة امللك فيصل اإلسالمية، : ، القاهرةاملعارضة يف الفكر السياسي اإلسالمينيفني عبد اخلالق مصطفى،  ٣١
  .١١٠، ص ١٩٩٩دار السالم للطباعة والنشر،  : ، القاهرةالنظام السياسي يف اإلسالم والنظرية السياسية يف احلكماخلياط، عبد العزيز عزت  ٣٢
  .٢٨٢، ص ٢٠٠٠دار املنار للنشر والتوزيع، : ، عماناحلقوق واحلريات السياسية يف الشريعة اإلسالميةارحيل حممد الغرايبة،  انظر ٣٣
: ، يف موقع لواء الشريعة، حسب الرابط التايل٢٠٠٨\٧\٢٩، مقال نشر بتاريخ عارضة السياسية بني الشريعة والقانوناملعصام  زيدان،  انظر ٣٤
/www.shareah.com/index.php?/records/view/ac�on/view/id/1286/  

 .١٥٦، ص ١٩٩٧دار الرشاد، : ،القاهرةاإلسالم والتعددية االختالف والتنوع يف إطار واحدحممد عمارة، . د ٣٥



٥٢ 

يقوم ا فرد دون اشتراط انتمائه أو عضويته يف تنظيم معني، وال تقوم على حق 
، ولكن من مستمد من اإلرادة الشعبية اليت أوصلت شخصاً ما أو حزباً ما إىل احلكم

ال يعنيها الوصول إىل  مومن ثَ ،املنكر ناألمر باملعروف والنهي عواجب التكليف الديين 
السلطة بقدر ما يعنيها تصحيح اخلطأ ووقف املنكر الذي قامت لتعارضه، فهي مرتبطة 

  .٣٦بالشرع وتستمد مشروعيتها من أن يكون صوت الشريعة معها

اوزاً من قبل بأن هناك جت نوحمور املعارضة عند علماء الشريعة يكون عندما يشعرو
مظاهر املعارضة عندهم  وتتراوح، السلطة على احلقوق واملبادئ اليت جاءت ا الشريعة

بني انتقاد السلطة وعدم تنفيذ أوامرها إىل التخطيط من أجل إسقاطها وإعالن الثورة 
  .٣٧عليها

أو ، كان الفقهاء أشد املعارضني السياسيني إذا ما شعروا جبور السلطة على الرعية
بالتنكيل والتعذيب، أو رأوا إسراف السلطة يف  سوا شدة من السلطة حنو املعارضنيمل

أو إذا مالت السلطة عن احلق وطاش ميزان  ،بغري حقاإلنفاق وتبذير أموال الرعية 
كما حدث مع القاضي عبد الرمحن بن  ،القضاء وأحكامه، أو تدخلت يف جمريات عدالتها

لداخل لصاحل أحد خواصه يف قضية اطريف اليخصيب عندما تدخل األمري عبد الرمحن 
أيها األمري ما الذي محلك على أن تتحامل  ":كانت أمام القاضي عبد الرمحن فقال القاضي

  .فأنكر القاضي على األمري فعلته ،٣٨"لبعض رعيتك على بعض

                                                           
 .٣٦مرجع سابق، ص  املعارضة يف الفكر السياسي اإلسالمي،نيفني عبد اخلالق مصطفى،،  ٣٦

، ص ٢٠٠٤دار البشائر اإلسالمية، : ، بريوتدور الفقهاء يف احلياة السياسية واالجتماعية باألندلس عصري اخلالفة واإلمارةخليل إبراهيم الكبيسي،  انظر ٣٧
١٣٤.  
 .٦٦، ص ١٩٨٢دار الكتاب اللبناين،: دار الكتاب املصري و بريوت: ، حتقيق إبراهيم االبياري، القاهرةاة قرطبةقضاخلشين القروي،  ٣٨



٥٣ 

ال الفقهاء متفاوتة يف التعبري عن استيائهم وانتقادهم ومعارضتهم وكانت ردود أفع   
لسلوك السلطة، فإما أن تكون باملوعظة والنصيحة احلسنة، وإما بطلب اإلعفاء من 

  .٤٠أفعاهلمإنكار و، وإما باخلروج وإثارة الرعية عليهم ٣٩مناصبهم

التعاون  كما ميكن اعتبار رفض بعض الفقهاء تويل منصب القضاء من قبيل عدم
كانوا يعارضون أوامر  -الفقهاء- أي أم  ٤١مع السلطة ومن مث عدم تنفيذ أوامرها

  .احلاكم، وكان هذا الرفض يف أغلب األحيان ألسباب تتعلق باحلاكم نفسه

فقد رفض املصعب بن عمران أن يتوىل القضاء يف عهد األمري عبد الرمحن الداخل 
، وعندما توىل األمري هشام استدعى مصعب بن رغم موقف األمري املتصلب إزاء توليته

لقد علمت أنه إمنا منعك من قبول القضاء من أيب ألخالق كانت له، : عمران وقال له
وقد عرفت أخالقي فتول القضاء، فأىب عليه، فعزم عله هشام عزماً شديداً حىت ويل 

  .٤٢القضاء

  :صور من معارضة علماء الشريعة للسلطة احلاكمة يف زمام

 .معارضة اإلمام أيب حنيفة

حنيفة من املضايقات والتعذيب والزج بالسجن، ومنعه من احلديث  ومل يسلم اإلمام أب
واجللوس إىل الناس، أو اخلروج من مرتله، وكانت تلك حالته حىت تويف رمحه اهللا وسبب 
ذلك معارضته لتويل منصب القضاء ليصبح قاضي القضاة وحىت ال يشرع ألفعال احلاكم 

  .الظامل يف زمانه

                                                           
  ١٤٠، مرجع سابق، ص دور الفقهاء يف احلياة السياسية الكبيسي، انظر ٣٩
السالم مع الصاحل إمساعيل عندما استعان األخري بالفرنج حادثة اإلمام العز بن عبد : ٢١٠، ص ٨، مرجع سابق، جطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  انظر ٤٠

 .ومسح هلم بشراء السالح من أسواق دمشق وكيف ألب اإلمام العز أهل دمشق على احلاكم وكيف عارضه وحرم بيع السالح للفرنج

  ١٤٠، مرجع سابق، ص  دور الفقهاء يف احلياة السياسية الكبيسي، ٤١
  ٦٩ملرجع السابق، ص ، اقضاة قرطبةاخلشين القروي،  ٤٢



٥٤ 

 .معارضة اإلمام مالك بن أنس

اإلمام مالك بن أنس املعارضة عملياً فتعرض للضرب واجللد بالسوط ومنع من  سمار
وخاف احلاكم من إشاعة هذا احلديث، ملا ) ليس على املستكره طالق( التحدث حبديث 

أحكام رفض كتم لك اإلمام ما نيترتب عليه من تأويالت وقياس البيعة على الطالق، إال أ
وضرب سبعني سوطاً،  اإلسالم إرضاءاً هلوى احلكام أو خوفاً من بطشهم وجربوم،

، ٤٣جعفر املنصور زمن أيب يف وانتهكت حرمته وقيد باألغالل ومل يفك عنه هذا الظلم إال
ومل يتردد بالتحدث حبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشعر أن معارضة احلاكم يف 

األصول واجب شرعاً وأكثر وجوباً على العلماء ومن هذا املنطلق عارض احلاكم أصل من 
  .٤٤بكل شجاعة بالرغم من الضرب والتهديد و الوعد والوعيد الذي مورس ضده

   

                                                           
 مطبعة مصطفى البايب احلليب: ، القاهرة١٩١، ص ٢، ج٣٨٥، ص١،ج  اإلمامة والسياسةأيب حممد عبداهللا بن قتبة الدينوري،  انظر ٤٣

  .٤٩٩، مرجع سابق، ص تاريخ املذاهب اإلسالميةأبو زهرة،  ٤٤



٥٥ 

  .معارضة اإلمام الشافعي

تعرض اإلمام الشافعي ملضايقات السلطة ملعارضته للحاكم يف خالف مع وايل جنران 
بسبب مكايدات سياسية حبجة أم يناصرون العلويني،  العلماءن الذي كبله مع تسعة م

  .٤٥وبسبب ذلك سيق الشافعي مكبالً باحلديد إىل بغداد ليمثل أمام الرشيد

 .معارضة اإلمام أمحد بن حنبل

مل يسلم اإلمام أمحد بن حنبل من التهديد والوعيد والضرب بالسياط والسجن، أثناء 
العلماء يف ذلك الوقت وقد مشل ذلك كل من رفض أن يقول معارضته للحاكم كغريه من 

يف مجيع الواليات، وعندما استيأسوا منه فكوا قيده وهو مثخن ) بدعة املعتزلة(خبلق القرآن 
  .٤٦باجلراح ال يقوى على السري فلما جاء املتوكل رفع احملنة وقرب الفقهاء واحملدثني

  .معارضة اإلمام العز بن عبد السالم

مام العز بن عبد السالم السلطة يف زمانه بل أنه حتداها واسقط عدل عارض اإل
رجاهلا باحلادثة املشهورة مع فخر الدين بن شيخ الشيوخ أستاذ دار السلطان امللك الصاحل 
جنم الدين أيوب بن الكامل الذي بىن طبلخانة بالقرب من املسجد، وجتلت جرأته عندما 

ن لقبه وبني حاشيته يف حادثة احلانة اليت تبيع عارض امللك أيوب وناداه بامسه دو
  .٤٧اخلمور

   

                                                           
  .٣٨٥املرجع السابق، ص  اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة، ٤٥
 .٤٤٢ابق نفسه، ص املرجع الس ٤٦

  .٢١٢ -٢١١ - ٢١٠، ص٨، املرجع السابق، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  انظر ٤٧



٥٦ 

  .ألحزاب السياسية وتشكيلهاامشاركة علماء الشريعة يف :ثانياً

مل يعد لفظ األحزاب يف الفكر السياسي يدل على نفس املعىن الذي ورد يف القرآن      
مشركني لب على حرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم من واصفاً كل من تآالكرمي، 

  ٤٨.ويهود يف غزوة اخلندق، وإمنا أصبح ميثل مدلوالً هاماً وأداة ضرورية يعتمد عليها

به  تعاىل واحلزب السياسي يف اإلسالم هو جمموعة منظمة اجتمعت على ما أمر اهللا     
سياسية، دف إقامة احلق والعدل، ، للمشاركة يف احلياة الصلى اهللا عليه وسلم ورسوله
  .٤٩مصاحل األمةورعاية 

العمل اإلسالمي يف غيبة الدولة اإلسالمية اليت ال حتكم مبا أنزل اهللا، جيب أن يكون و    
، وليس وعظياً يتعايش مع الواقع، حنو األفضل ريياً، أي تغيري الواقع باإلسالميهدفه تغ

نظمه ألفكاره ومعتقداته، ل يكون ويصبح جزءاً منه، والتغيري اإلسالمي للواقع اجلاهلي
رتيب إال من خالل التنظيم والت التغيري ال ميكن أن يتحققووتشريعاته، لسلوكه وعاداته، 

  .٥٠الدقيق والعمل

وال  ود عمل منظم خيضع ألنظمة وقوانني،مبعىن آخر ال يكون التغيري إال بوج   
  .أو ما يسمى يف أيامنا باألحزاب جموعة من الناس تعمل لتحقيقهيكون هذا إال مب

إال أن احلزبية السياسية يف الفكر السياسي اإلسالمي هلا من يؤيدها ومن يعارضها،      
علماء الشريعة يف األحزاب  انتسابوجاء هذا املطلب لبيان وتوضيح حكم اشتغال و

  السياسية، وهل يستطيعون تشكيل أحزاب سياسية وقيادا؟

                                                           
 .٢١٩مرجع سابق، ص  األحزاب السياسية ودورها يف أنظمة احلكم املعاصر، اخلطيب، ٤٨

  .١٢١، ص ٢٠٠٦دار الكلمة للنشر والتوزيع، : ، القاهرةمعاصرةاملشاركة باحلياة السياسية يف ظل أنظمة احلكم املعاصرة رؤية فقهية  -مشري عمر املصري ٤٩
  .٢١- ٢٠، ص١٩٩٦مؤسسة الرسالة، : ، بريوتأجبديات التصور احلركي للعمل اإلسالميفتحي يكن،  ٥٠



٥٧ 

، ٥١بية السياسية وعلى أدلتهااحلز يةتعددالبعد االطالع على اآلراء اليت ال جتيز 
الطالع أيضا على الرأي األخر الذي جييز التعددية احلزبية السياسية واألدلة اليت لو

الباحث الرأي الثاين لقوة أدلته وواقعيتها للوضع الراهن الذي تعيشه  أيدقد و، ٥٢حبوزته
  .األمة اإلسالمية

عرض أدلة املانعني وايزين والرد على  يرى الباحث أن املقام ليس مقامو
فقط وأشرنا  اآلراء الباحث وردلذا أ استفاضة؛املقام هنا مقام إشارة ال مقام  ألنَّ ؛الفريقني

  .إليها يف بعض الكتب اليت اختصت ذا املوضوع
القول بأن علماء الشريعة مبقدورهم االنتساب إىل األحزاب السياسية  ميكنومن هنا 

، على أن تكون يف إطار األصول الثابتة من القرآن الكرمي والسنة لها وقيادابل وتشكي
املطهرة ألن الفقه اإلسالمي ال يقر بالتعددية احلزبية السياسية املطلقة، وتكون هذه 

أبو فارس حممد ذكرها بعض العلماء منهم الدكتور  ضمن ضوابط وشروطاملشاركة 
  :منهاديها و جتاوزها وجيب عدم تع ٥٣والدكتور صالح الصاوي 

                                                           
  : انظروذهب إىل هذا القول بعض العلماء  ٥١

  .٥٨، ص ١٩٨٥الدار السعودية للنشر والتوزيع،: ، الرياضتدوين الدستور اإلسالمياإلمام أبو األعلى املودودي يف كتابه،  - ١
 . ١٩٨٧دار الصحوة، : ، القاهرةاألحزاب السياسية يف اإلسالمصفي الرمحن املباركفوري يف كتابه،  - ٢

 .١٤٩، ص١٩٩٣دار الشروق، : ، القاهرة١٧، ط معامل يف الطريقاألستاذ سيد قطب يف كتابه،  - ٣

 .٢٨٤، ص١٩٦٥، الدار القومية للطباعة والنشر،"مشكالت احلكم والتوجيه"مع املعاصر الفكر اإلسالمي واتحممد البهي يف كتابه،  - ٤

 .ه١٤١٠، بدون مكان النشر، مطابع الدرعية،حكم االنتماء إىل الفرق واألحزاب واجلماعات اإلسالميةبكر بن عبداهللا أبو زيد يف كتابه،  - ٥

 .٢١- ٢٠، مرجع سابق، صأجبديات التصور احلركي للعمل اإلسالميفتحي يكن يف كتابه،  - ٦

 .٤٥، ص ١٩٩٢درا النفائس، : ، بريوتاإلسالم والعصر احلديثوحيد الدين خان يف كتابه،  - ٧

  .١٤٦، ص١٩٨٨مؤسسة الرسالة، : ، بريوت١٤، طاملنطلقحول شرعية التجمع والتحزب، حممد أمحد الراشد،  انظر - ٨
  :انظروذهب إىل هذا القول بعض العلماء  ٥٢

 .٢٣١، ص١٩٨٠املختار اإلسالمي للنشر، : ، القاهرةاحلكومة اإلسالميةملودودي يف كتابه، اإلمام أبو األعلى ا - ١

 .١٤٧، ص ٢٠٠١دار الشروق، : ، القاهرة٣، ط من فقه الدولة يف اإلسالميوسف القرضاوي يف كتابه،  - ٢

 .٢٩، ص ١٩٩٤ؤسسة الريان، م: ، بريوتالتعددية السياسية يف ظل الدولة اإلسالميةحممد عبد القادر أبو فارس يف كتابه،  - ٣

 .١٩٨٢مجعية عمال املطابع التعاونية،: ، عمانالدعوة اإلسالمية فريضة شرعية وضرورة بشريةصادق أمني  يف كتابه،  - ٤

 .٥٠، ص ١٩٩٣األفاق الدولية لإلعالم، : ، القاهرة مدى شرعية االنتماءصالح الصاوي يف كتابه،  - ٥

  .٧٢، ص ١٩٩٢دار النفائس، : عمان وإقامة األحزاب السياسية يف اإلسالم،حكم املعارضة أمحد العوضي يف كتابه،  - ٦

 .٢٤٩، ص ١٩٩٣مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بريوتاحلريات العامة يف الدولة اإلسالميةراشد الغنوشي يف كتابه،  - ٧

  . ٦٠ - ٥٧مرجع سابق، ص التعددية السياسية يف ظل الدولة اإلسالمية،أبو فارس،  انظر ٥٣
  .٣٩، مرجع سابق، ص مدى شرعية االنتماءالصاوي،  انظرو  
  .٢٣- ٢١، ص ه١٤١٠مؤسسة اجلريسي، : ، الرياضعشرة ضوابط للصحوة اإلسالميةعائض بن عبداهللا القرين،  انظرو 



٥٨ 

 إمياناً التأكد من أن هذه األحزاب مبنية ومؤمنة بعدعلماء الشريعة مشاركة أن تكون 
�اإلسالمية، ومنبثقة عن الشريعة اإلسالميةبالعقيدة  تاماً � ���اليت هي املصدر الرئيسي للتشريع�

m�����k��j��i��h��g��f��e��d��c����b��a��`��_l  ٥٤
   

أو  تتحزب على أصل بدعي خيالف أصول السنة واجلماعة، أو بدع جزئيةفال يسمح أن 
تكون الغاية من املشاركة حتقيق احلق والعدل واألمر و .٥٥على أي مصدر أخر للتشريع

باملعروف والنهي عن املنكر، وااللتزام مبصاحل األمة العامة واحلفاظ عليها وعلى مقدراا، 
ضيقة، فاألصل باملشاركة احلزبية أا وسيلة لتحقيق واقع دون النظر إىل املصاحل احلزبية ال

هي فقط جمرد االنتماء للحزب فتتحول املشاركة إىل عصبية  غايةالأفضل وال تكون 
 كَالْبعريِ فَهو الْحق غَيرِ علَى قَومه نصر من" :قال صلى اهللا عليه وسلم ،جاهلية مقيتة

وذكر الشيخ القرضاوي مجلة من الوصايا اليت تبعد عن  .٥٦"بِذَنبِه ينزع فَهو ردي الَّذي
لنقد  تكون لديه الشجاعة وأنأن ينظر إىل القول ال إىل قائله، : "التعصب للحزب، فقال

الذات، واالعتراف باخلطأ، والترحيب بالنقد من اآلخرين، وطلب النصح منهم، 
وحكمة، والثناء على املخالف فيما أحسن فيه، واالستفادة مما عند اآلخرين من علم 

 .٥٧"والدفاع عنه إذا أم بالباطل أو تطاول عليه أحد بغري حق

املشارك يف األحزاب  ما ذكره الشيخ يوسف القرضاوي أنَّ على علىيضيف الباحث و
أن تتم احملافظة على و. و إلبعاد اإلسالم عن واقع احلياةبصفة عامة أن حيارب كل من يدع

التقيد بالقيم و .استمرار تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية سواء كان يف احلكم أو خارجه
جتنب املهاترات الكالمية، و .األخالقية اإلسالمية عند االختالف مع غريه من األحزاب

                                                           
  .٨٥سورة آل عمران آية  ٥٤
 .٢٣٢، ص ٢٠٠٥املكتب اجلامعي احلديث، : ية، اإلسكندرالنظام احلزيب يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالميةصباح مصطفى املصري،  انظر ٥٥

  .٣٣١دار الفكر، ص : ، بريوت٥١١٧، حديث رقم ٤، ج سنن أيب داودأبو داود سليمان بن األشعث  السجستاين األزدي،  ٥٦
  .٢٢١، ص ١٩٩٢دار الصحوة، : ، القاهرة٤، طالصحوة اإلسالمية بني االختالف املشروع والتفرق املذموميوسف القرضاوي،  ٥٧



٥٩ 

 خاصة وأن يسلك الوسائل املشروعة يف الدعاية حلزبه، وتوخي االقتصاد يف النفقات
عدم اإلنكار على غريه من األحزاب السياسية اإلسالمية و .التبذير موعد منها االنتخابية

أن تنتهج األحزاب السياسية واملشاركني فيها و .ختلف معها يف األمور االجتهاديةإذا ا
  .و تفريطأأسلوب الوسطية يف أقواهلا وأعماهلا وأحواهلا، دون إفراط 

  

  .االس التشريعية مشاركة علماء الشريعة يف: ثالثاً

تقف يف  اليت من أكرب املعضالت واحدةعالقة علماء الشريعة بالسلطة السياسية 
تفرض عليهم  هذه العالقة ألن ؛طريق حتقيق غايام وأهدافهم من إقامة احلق والعدل

هو واجب إصالح السلطة الفاسدة كوا نقطة هامة يف و :أمرين متناقضني األمر األول
  .حلني تغريها بدافع املصلحة العامة هو ضرورة التعايش معهارحلة التغيري، واألمر الثاين 

ألن يف املواجهة تستخدم القوة غالباً فيكون القتل  فمواجهة السلطة مفسدة   
واالعتقال والتضييق يف الرزق وكبت احلريات وانعدام األمن والنظام العام، وهذا كله 

حلق والعدل مفسدة أيضا، ، والتعاون معها على غري أساس يقوم على قواعد امفسدة
فالترجيح يستلزم فقهاً خاصاً مبنياً على إدراك مقاصد الشرع ومناط املصلحة، وفكراً 

  .٥٨استراتيجياً حيسن املوازنة يف ظروف مرنة ومتغرية

ومن الوسائل املتاحة لتحقيق مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر وحتقيق احلق 
  .التشريعية االساملشاركة يف والعدل هي 

والسلطة التشريعية هي جملس الشورى الذي يكون له سلطة للنظر فيما يعرض 
للمسلمني من وقائع وأحداث، ليبحث عن األحكام اليت ينبغي أن تعطى له وفق تعاليم 

                                                           
  .٢٠٢- ٢٠١، مرجع سابق، ص املشاركة يف احلياة السياسية يف ظل أنظمة احلكم املعاصرةمشري عمر املصري،  ٥٨



٦٠ 

اإلسالم، واألحكام الصادرة عنه ملزمة، وليس له أن خيالف األحكام اليت جاء ا القرآن 
  .٥٩النبوية الشريفة، واألحكام اليت اتفق عليها إمجاع األمةالكرمي والسنة 

نظام احلكم (خصائص التشريع اإلسالمي كما أمجلها األستاذ حممد حلمي يف كتابه و
املصدر األصلي للتشريع اإلسالمي هو وحي أن " :هي )اإلسالمي مقارناً بالنظم املعاصرة

أن و .ضافة إىل اجتهاد الفقهاء املقيد مااهللا، متمثل بالقرآن الكرمي والسنة النبوية، باإل
التشريع اإلسالمي نزعته مجاعية، كما يف أحكام العبادات واملعامالت، يهدف إىل ذيب 

 .روح االعتدال، ونبذ التطرف، والتوسط بني األطرافإفشاء  .الفرد، وهو ذو صبغة عاملية
م احلياة اخلاصة والعامة، ويعىن غاية التشريع اإلسالمي يهدف إىل إسعاد البشر، وتنظيوأن 

                                                   . ٦٠"بالناحيتني املادية والروحية معاً، ويسعى لصالح الفرد واجلماعة يف الدنيا واآلخرة

على  طارئةهي من مستجدات العصر وتعترب وقضية املشاركة يف االس التشريعية 
  :خضعت ألقول العلماء املعاصرين  فكان الرأي فيها على قولنيوقد  اإلسالميالفقه 

 إن املشاركة: القول الثاين، و٦١إن املشاركة يف االس التشريعية غري جائزة :القول األول
ي جييز املشاركة يف االس الذ الباحث القول الثاين يؤيدو، ٦٢جائزة يف االس التشريعية

                                                           
  .٢٠٩، املرجع السابق، ص املشاركة يف احلياة السياسية يف ظل أنظمة احلكم املعاصرةمشري عمر املصري،  ٥٩
 .٢٣٧-٢٣٢، ص ١٩٨١ ، ٦، طنظام احلكم اإلسالمي مقارناً بالنظم املعاصرةحممد حلمي،  ٦٠

  :انظرذهب إىل هذا الرأي بعض العلماء املعاصرين  ٦١
 .٤٦٣، ص ١٩٨٨مؤسسة املدينة للصحافة والطباعة والنشر، : ،الرياض٢، طواقعنا املعاصرحممد قطب،  - ١

 .٣٤، ص ٢٠٠١مكتبة الفرقان، : ،عجمانتنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات االنتخاباتالشيخ أبو النصر اإلمام،  - ٢

  .٤٦٧-٤٦٦،ص ٢٠٠٧مكتبة مدبويل،: ،القاهرةاإلسالميون وسراب الدميقراطية دراسة أصولية ملشاركة اإلسالميون يف االس النيابيةعبداهللا الدالل،  - ٣
  :انظرذهب إىل هذا الرأي بعض العلماء املعاصرين  ٦٢

 .١٠٨، ص ١٩٩٢دار النفائس، : عمان ،حكم املشاركة يف الوزارة واالس النيابيةعمر سليمان األشقر،  - ١

 .٣٢٢، ص ١٩٩٢دار الطباعة والنشر اإلسالمية، : ، القاهرةجمموعة الرسائلاإلمام حسن البنا،  - ٢

سؤال لإلمام حممد أبو زهرة .  ٣٢-٢٤، ص ١٩٩١دار التوزيع والنشر اإلسالمية، : ،القاهرةاإلخوان املسلمون حتت قبة الربملانحمسن راضي،  - ٣
 .ة يف االس النيابيةحول املشارك

، مكتبة اإلمام الذهيب: ، الكويتمشروعية الدخول إىل االس التشريعية وقبول الواليات العامة يف ظل األنظمة املعاصرةعبدالرمحن عبداخلالق،  - ٤
 .٢٨-٢٧ص

 .١٦٦، ص١٩٩١مكتبة وهبة، : ، القاهرةمقومات تطبيق الشريعة اإلسالميةمناع القطان،  - ٥

األوقاف ووكيل وزارة  اإلسالميةرئيس قسم العقيدة جبامعة غزة  ،الدكتور صاحل الرقب  :النيابية كتبهماء املعاصرين يف دخول االس آراء العل انظر - ٦
  www.alrabita.info/forum/showthread.php?t=19393على الرابط التايل، 



٦١ 

 ،إشارة ال مقام إفاضة هنا مقام قاماملألن  ؛وأدلة القولني دون اخلوض يف تفاصيل التشريعية
العلماء  أقوال مشرياً فقط إىل بعض لقوة األدلة وواقعيتها اليت تناسب هذا الزمان،

  .وفتاويهمبام ااملعاصرين يف حكم املشاركة يف االس التشريعية من خالل كت

من هنا ال يكون هناك ما مينع من مشاركة علماء الشريعة يف االس التشريعية 
م هم األقدر واألصلح على هذا العمل من غريهم مبا ميلكوه من ألوالعمل حتت قبتها، 

حمصلة يف  واألخالق احلميدة اليت تتصف ا نفوسهم وهذا الغزير والنافعالشرعي العلم 
   .احل األمةلص سيكون األمر

ويرى الدكتور مصطفى السباعي صحة موقف بعض الفقهاء يف اشتغاهلم يف 
هذا صحيح واإلسالم ال مينعهم من ذلك، وهم يسلكون يف عملهم ": ليقو السياسة حيث

من تنظيم حزيب، وبرامج حزبية، ووصول : السياسي الطرق اليت يسلكها رجال السياسة
عن طريق انتخاب الشعب وثقته، وحني يصلون إىل ندوة  )االس التشريعية(إىل الربملان 

الربملان خيضعون لكل األنظمة الربملانية، ويسامهون يف سن القوانني واألنظمة كما يساهم 
فأي ضرر يف هذا؟ وما وجه الغرابة فيه؟ وملاذا كان ينبغي أن حيرم هؤالء .. فيها كل نائب

لكل أنظمة الدولة  مع خضوعهم. تادمن حق العمل السياسي عن طريق السياسة املع
م فقهاء يزيدون على إخوام من السياسيني يف معرفة اإلسالم، والوقوف وقوانينها؟ أ أل

 -عند حدود اهللا يف أمره ويه؟إن هذا فضل وضمانة الستقامة ضمائرهم ونظافة أيديهم
م واستقامة فهل يكون الفضل وزيادة العل - وما أحوج املشتغلني بالسياسة إىل ذلك

الضمري، سبباً يف عقوبة املتصفني بذلك، ليمنعوا من العمل السياسي؟ ومىت كان الكمال 
  .٦٣؟"سبباً للحرمان

                                                           
 .١١٨-١١٧، ص ١٩٩٨دار الوراق للنشر والتوزيع، : ، بريوتالدين والدولةمصطفى السباعي،  ٦٣



٦٢ 

بل حتدها حدود وتضبطها  ؛على مصراعيها مشرعةً إال أن هذه املشاركة ال تكون
أن تكون املشاركة يف حدود اإلطار الشرعي، فال يترتب عليها إقرار  ،٦٤ضوابط وهي

للكفر، أو عمل به، باالعتقاد أنه من حقه أو من حق أي أحد أن يشرع من دون اهللا 

�X�W��mتعاىل، فحق التشريع هللا عز وجل، وليس ألحد أن ينازعه فيه  ���z����y�����x

� � � |{l٦٥
أن ال تكون املشاركة غاية يف ذاا على حساب املبادئ، أو على حساب و 

األمة، فهي ليست بديالً عن منهج اإلسالم يف إقامة دولته وإرساء معامله، وإمنا هي وسيلة 
املقصد األساسي كما أن  .جلب املصاحل ودرء املفاسدإىل يسعى من خالهلا املشاركون 

مني، فال يترتب عليها مفاسد أعظم من املصاحل املرجو من املشاركة خدمة اإلسالم واملسل
شاركة منضبطة ومدروسة دراسة وافية، وأن تتحدد املصاحل املأن تكون و .حتقيقها

واالعتبارات للمشاركة بدقة، حبيث تكون ظاهرة متحققة ال خفية أو موهومة، حىت ينجح 
ال وأن  .غايام املثلىالدعاة يف سياستهم، وطرح منهجهم، فيكونوا أقرب إىل حتقيق 

يدخل هذا املدخل إال من تتحقق بدخوهلم املصلحة، وتندفع املفسدة قدر اإلمكان، فال 
يكون هو برنامج الدعوة ومنطلق التربية، وال يلج فيه الضعفاء املعرضون للفنت، وال 

ي له وجماالته وآفاقه ما هو أنفع وأبقى، وإمنا ينرب اخلريخيوض غماره من جيدون من فرص 
يمها بني احلني يإخضاع جتربة املشاركة لالختبار، وتقوجيب  .أفراد تنطبق عليهم الشروط

تقييم التجربة واآلخر ملعرفة مدى حتقق األهداف اليت بنيت على أساسها املشاركة، أو 
 .وإعادة النظر فيها

  .شبهات حول دور علماء الشريعة يف السياسة: الرابعاملطلب 

دأ نفوس املشككني بقدرة اإلسالم على إقامة جوانب احلياة مجيعها  مل
فهم ينكرون فكرة الشمول  ،والثقافية وغريها االقتصادية واالجتماعية والسياسية

                                                           
 .٢٣٩ - ٢٣٨، مرجع سابق، ص ، حكم املشاركة يف احلياة السياسية يف ظل أنظمة احلكم املعاصرةلقد أورد هذه الضوابط  األستاذ مشري املصري يف كتابه ٦٤

 .٤٠سورة يوسف آية  ٦٥
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؛ ورعصال سائر والتكامل يف اإلسالم، الذي تبناه كل الدعاة واملُصلحني اإلسالميني يف
يريدونه عقيدة بال شريعة، وعبادة بال معاملة، ودينا بال دنيا، ودعوة  -املشككني–ألم 

فبدءوا يبثون مسوم أفكارهم بأن اإلسالم عاجز أن يصلح  .٦٦بال دولة، وحقا بال قوة
اإلسالم عن  تبعدحتاول أن لذا ظهرت سرائرهم وأفكارهم اليت  ،لكل زمان ومكان

ال دين يف وعلى مبدأ  قيصر وما هللا هللا ما لقيصر ل طريقةمظاهر احلياة العامة، على 
   .جاءت دعوام بفصل الدين عن السياسة ومن هنا ،السياسة وال سياسة يف الدين

تأصيل ورد  الدين والسياسة( يف كتابة  ييوسف القرضاو دكتوريقول ال
عرفنا إذا " :العالقة بني الدين والسياسة عند اإلسالميني والعلمانينييف توضيح  )الشبهات

هل هي عالقة . أمكننا أن نفهم عالقة كل منهما باآلخر: ين والسياسةمفهوم كل من الد
أو هي عالقة تواصل وتالحم،  تضاد وتصادم، حبيث إذا وجد أحدمها انتفى اآلخر؟

أو هي عالقة تعايش وتفاهم،  .حبيث ال يستغين أحدمها عن اآلخر، وال ينفصل عن اآلخر
على عمل مشترك  - دينا أو مذهبا أو عرقا أو وطنا-ختلفانكما يتفاهم الشخصان امل

  على التعايش السلمي املشترك؟ اًأيديولوجيبينهما، أو كما تتفاهم الدول املختلفة 

ين والسياسة إال نيون، فال يرون العالقة بني الداحلداثيون واملاركسيون والعلما أما
فمصدرمها خمتلف، . ال يلتقيان خصمانين والسياسة عالقة التضاد والتصادم، وأن الد

ين نقاء والد. هللا، والسياسة من اإلنسانين من افالد. خمتلفةوطبيعتهما خمتلفة، وغايتهما 
تها والدين غايته اآلخرة، والسياسة غاي. واستقامة وطهر، والسياسة خبث والتواء وغدر

  .٦٧"ين ألهله، وتترك السياسة ألهلهافينبغي أن يترك الد. الدنيا

 يف احلياة علماء الشريعة عن املشاركة بعادإل السعي حول هناالباحث حدث يتس
على ممارسة  أم غري قادرين، وشبهة السياسييف اال احلزيب  شبهة عملهمو ،السياسية

                                                           
 .٢٠٠٧دار الشروق، : ، القاهرةالدين والسياسة تأصيل ورد شبهاتيوسف القرضاوي،  انظر ٦٦

  . ، املرجع السابقالدين والسياسة تأصيل ورد شبهاتيوسف القرضاوي،  ٦٧
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فصل الدين عن  ات أثرت على العامة وغرست لديهم شبهةالسياسة، وكل هذه الشبه
  .السياسة 

ذه الدعوة اخلبيثة والرد عليها مستشهداً بأقوال لذا سيطرح الباحث مرتكزات ه
  .العلماء األجالء رمحهم اهللا

  .الدين التدخل يف الشأن السياسي وظائفليس من  :الشبهة األوىل

هي صياغة الواقع الروحي  للدينالوظيفة األساسية  نيقول أصحاب هذه الدعوة أ
الفرد حتصني العمل على و األخالقي،واحملافظة على السلوك  ،الفردية من الناحيةلإلنسان 

 الناشطة يف اتمع االجتماعية واالقتصادية والسياسية النواحيأما  ،وتطهريه ذاتياً وروحياً
فإنه ال الدين  وظيفة ذا الفهم يف حتديد مناسلّإذا ، ففهي متروكة لصياغات العقل البشري

  .يف املسائل االجتماعية واالقتصادية والسياسية ائهدخل علمأي جمال لت يبقى للدين

، وال توجد لدينا لوظيفةنطلق من فهم خاطئ ت الدعوة ههذ أن جداً من الواضح
وإن دلت هذه الدعوة على شئ فإا تدل على عظم اجلهل  ، أية صعوبة إلثبات خطئها

لتشريع قراءة سريعة يف أي مصدر من مصادر اإذ أن جمرد بأبسط أسس هذا الدين، 
اإلسالمي تدل وبكل وضوح على سذاجة هذا الفهم، فاإلسالم دين شامل ينظم مجيع 
شؤون احلياة الفردية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والروحية واملادية بشكل مطلق، 
وتدل أيضا على تشويه صورة اإلسالم مبصادرة دوره وإبعاده عن شؤون احلياة املختلفة 

لسياسية واالقتصادية واالجتماعية، وذلك لغاية الختفى على أحد وهي الثقافية منها وا
الشريعة لصياغتها حسب رؤية مناهضة لتوجيهات والسياسات التفرد مبواقع صنع القرار 

   .اإلسالمية
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  .علماء الشريعة ال ميلكون القدرة على ممارسة العمل السياسي :الشبهة الثانية

نهم يطبيعة تكوأن  حيث هذا امليدانيف ربة اخل تلكونال مياحلجة يف ذلك أم و 
  .فقط وقضايا الفقه شرعيةمي هو التعاطي مع املسائل الالذهين والثقايف والعل

 وجودالسياسي يفترض  ألنّ العمل جلية،واضحة  الكالم فيه مغالطة هذاو
هذه املؤهالت  اجتمعتمىت ، يف الشخص املمارس هلذا العمل مؤهالت وقدرات سياسية

مل جيز غابت تلك املؤهالت  إنو ،السياسي هدورأن ميارس  الشخصدرات جاز هلذا والق
الواقع  انأولو استقر ،اأو غريه الشريعة اً يفعامل سواء كان ذلك الدور أن ميارس أحد ألي

احلاصلني على أعلى الدرجات  يف هذا العصر هم من األكادمييني شريعةعلماء ال أنلوجدنا 
حىت ولو كانوا  للجميعسمح ملاذا ي ، والسؤال هناالدينية ختصصام إىلباإلضافة  العلمية
حبجة  شريعةعلماء ال ومينعلمي أن ميارسوا العمل السياسي ال حيملون أي مؤهل ع بسطاء
 هلاأم أن املسألة  وحليته يف عمامة العاملل العقدة ه ، للعمل السياسينيغري مؤهل أم

؟خرىاأل احسابا.  

هذه و ،أالعيب وأكاذيب ودجل ونفاق حيتوي علىالعمل السياسي : الشبهة الثالثة
  .شريعةالعناوين ال تتناسب واملكانة الروحية اليت يتمتع ا علماء ال

كون  ، إال أنه كلمة حق يراد ا باطليبدو وجيهاً عند البعضقد  سوغهذا امل
وجود رغبة ، مع السياسة يف واقعها الفعلي يطغى عليها الكذب والزيف والدجل والنفاق

شريعةلعلماء ال كانة الروحيةيف احلفاظ على امل تمعحقيقية عند ا. 

واخلوف على صورة علماء  وإن كان يف ظاهرها النقاء سوغاتلكن هذه امل
السياسية يف األطر  مسؤوليامعن ممارسة  هميقصيأن تسوغ ألحد ال  إال أا الشريعة
 غري مقبول لسياسة يف شكلها الزائف أمرن اأ مع اعترافنا ،ة ووفق املعايري الشرعيةالنظيف

 للعملية السياسية ونقيةكما أننا مازلنا ندعوا إىل ممارسة نظيفة  ا،ح االعتراف صال يو
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الذين  األشخاصهذه النظافة أن يتصدى للعمل السياسي  إلنتاجولعل من أهم الوسائل 
  .واألخالق ونظافة السلوك النقي الضمريالفكر النقي وحيملون 

   .تشكيل األحزاب واالنتساب إليها: الشبهة الرابعة

ين ومما يتصل بقضية الد" :٦٨قائالًالدكتور يوسف القرضاوي هذه الشبهة  يفندو
األنظمة احلاكمة وحرض عليه العلمانيون، أو رحبوا به، من ما انتهجته بعض : والسياسة

حرمان االجتاهات اإلسالمية من تأسيس حزب سياسي، وحترمي ذلك عليهم حترميا مطلقا، 
  .متذرعني حبجج ليست يف الواقع إال شبهات واهية أوهن من بيت العنكبوت

نشاء ذا ال جيوز إقالوا إن الدين أطهر وأنقى وأعلى من أن يتدنس بالسياسة، هلف
إن هذا احلزب لو مسح له أن ينشأ، سيزعم أنه  وقالواحزب سياسي على أساس الدين، 

يعارضه، وإال كان كافرا حيكم باحلق اإلهلي، وباسم السماء، فال جيوز ألحد أن ينقده أو 
: وقالوا إننا لو مسحنا لإلسالميني بتكوين حزب إسالمي، ال بد يف بلد كمصرأو فاسقا، 

الطائفية، اليت  وهذا سيكون مدعاة إلثارة الفنت ن تسمح لألقباط بتكوين حزب مسيحي،أ
إن احلزب اإلسالمي سيستخدم املساجد للدعاية السياسية، يف  اوقالوال تؤمن عواقبها، 

  .حني ال يستخدمها غريه

 .وهذه كلها مردود عليها، وال تثبت على حمك النقد

أساس له من الدين اعتقاد ال : فاعتقاد أن السياسة دنس ورجس من عمل الشيطان .١
لق مبا يصلحهم ياسة عمل العقل يف تدبري شؤون اخلوإذا كانت السوال من العلم، 

كل عمل يكون الناس معه : ويرقى م يف ضوء الشريعة، أو كما عرفها بعضهم
ذاا دنسا وال رذيلة وال حراما أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد، فليست يف 

                                                           
 .، مرجع سابقالدين والسياسةيوسف القرضاوي،  ٦٨
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وال رجسا، إمنا الدنس يف نفوس الذين يستغلون السياسة لإلثراء احلرام، واإلفساد 
وكم رأينا من الساسة والقادة من أقام العدل،  األرض، والطغيان على عباد اهللا، يف

  .وأيد احلق، ودعا إىل اخلري، وأحيا اهللا به البالد، وأصلح به العباد

: أن احلزب اإلسالمي سيزعم أنه حيكم باحلق اإلهلي، ويتكلم باسم السماءودعوى  .٢
واحلزب اإلسالمي ال يرخص له بتكوين حزبه إال  ،دعوى غري صحيحة وال صادقة

بعد أن يقدم برناجمه، وحيدد فيه رؤيته ورسالته، ويبني أهدافه ووسائله، ومناهجه يف 
ة واجتماعية وثقافية وتربوية وسياسية اقتصادي(إصالح اتمع من نواحيه املختلفة 

 لربنامج دعوى احلكم باحلق اإلهلي رفض طلبه،فإذا كان يف هذا ا وغريهاوأخالقية 
وإن كان شأنه شأن غريه من األحزاب يعمل يف ظل الدستور، ويستمد مرجعيته 

، املرتبط بفقه املقاصد السمحة، مقرونة باالجتهاد والتجديدمن الشريعة اإلسالمية 
واملوازنات واألولويات، فليس من حقنا أن نقوله ما مل يقل، ونرميه بتهمة ليس 

 .عليها دليل وال برهان

 يفتح الباب ملطالبة األقباط ن إعطاء اإلسالميني حق تكوين حزبودعوى أ .٣
 حزبط ة أيضا، فما املانع أن يكون لألقبادعوى مرفوض حبزب هلموغريهم 

سياسي يعمل يف وضح النهار، بدل أن يتهمهم من يتهمهم بأم يعملون بالسياسة 
 .من خالل الكنيسة، بدون حزب مرخص

ليس مسلما،  السياسيةوادعاء أن احلزب اإلسالمي سيستخدم املساجد للدعاية  .٤
وجيب أن  هم، إمنا هو مسجد املسلمني مجيعا،فاملسجد ليس لإلسالميني وحد

  .لدعاية لألشخاص، واملهاترات احلزبية والشخصيةيتجنب املسجد ا
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لكن ال نستطيع أن مننع املساجد وخطباءه أن يؤيد من يتبىن الشريعة اإلسالمية، 
فهذا من باب النصيحة يف الدين، واألمر  ا من رفضها، دون حتديد وال تعيني،وأن يرفضو

 .باملعروف والنهي عن املنكر، الذي متيزت به هذه األمة

دد من البالد فيها هذه الدعاوى قد سقطت من الناحية العملية، فهناك ع على أن
، ويف تركيا، ويف طنيس، ويف املغرب، ويف اليمن، ويف فليف األردن أحزاب إسالمية

، ويف غريها، وقد خاضت االنتخابات، وحصلت على نسبة كبرية اماليزيا، ويف إندونيسي
قوها جزافا باحلزب ذه االامات اليت ألصن من وقوع همن املقاعد، ومل يشتك الشاكو

  .بل كان العكس هو الصحيح" السياسي اإلسالمي

  .يف االس التشريعية علماء الشريعة شاركةم: اخلامسةالشبهة 

بقيت " :يقولف ٦٩ - رمحه اهللا– يرد على هذه الشبهة الدكتور مصطفى السباعي 
 هذه املشكلة ال نومع أ ،الدولةعندنا قضية إقصاء رجال الدين عن التدخل يف شؤون 

ة اإلسالم فإا أيضاً ليست مشكلة قائمة يف الوطن وجود هلا يف ظل اإلسالم ويف دول
العريب، فليس يف مصر أو العراق أو سوريا أو األردن رجال دين يتحكمون يف مصائر 
 الشعب ومقدراته، بل احلكم فيها شورى دستوري يتواله نواب الشعب وحكوماته، حىت

مل اإلسالمي بفقهاء اإلسالم من علماء األزهر، ال تشعر بوجود امصر وهي اليت تغذي الع
هذه املشكلة وال تعاين منها شيئاً، ففيم إذاً هذه الدعوة يف بالد ال توجد فيها املشكلة؟ إال 

آلراء غريبة عنا، ونقالً ملشكلة وجدت يف بيئة غري بيئتنا، وعن دين خيتلف  أن تكون تقليداً
  . عن ديننا يف نظرته إىل رجال دينه

إن يف سوريا ويف مصر ويف غريمها من البالد العربية من يشتغل بالسياسة : وقد يقال
، إال أن هؤالء ال خيوضون املعارك السياسية، إال على أم من الفقهاء وهذا صحيح

                                                           
 .١١٨ -١١٥، مرجع سابق، ص الدين والدولةمصطفى السباعي،  ٦٩
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ذلك، واإلسالم ال مينعهم من  مواطنون من حقهم أن يشتغلوا بالسياسة ككل مواطن،
من تنظيم حزيب، : وهم يسلكون يف عملهم السياسي الطرق اليت يسلكها رجال السياسة

وبرامج حزبية، ووصول إىل الربملان  عن طريق انتخاب الشعب وثقته، وحني يصلون إىل 
ندوة الربملان خيضعون لكل األنظمة الربملانية، ويسامهون يف سن القوانني واألنظمة كما 

فأي ضرر يف هذا؟ وما وجه الغرابة فيه؟ وملاذا كان ينبغي أن .. بيساهم فيها كل نائ
مع خضوعهم لكل أنظمة . حيرم هؤالء من حق العمل السياسي عن طريق السياسة املعتاد

م فقهاء يزيدون على إخوام من السياسيني يف معرفة اإلسالم، أل الدولة وقوانينها؟ أ
ويه؟إن هذا فضل وضمانة الستقامة ضمائرهم ونظافة والوقوف عند حدود اهللا يف أمره 

فهل يكون الفضل وزيادة العلم  -وما أحوج املشتغلني بالسياسة إىل ذلك -أيديهم
واستقامة الضمري، سبباً يف عقوبة املتصفني بذلك، ليمنعوا من العمل السياسي؟ ومىت كان 

يس الكنيسة الربوتستانتية عضواً جيب أن يكون رئ مثالً يف انكلترا الكمال سبباً للحرمان؟
يف بالدنا العربية مل يصل عامل وفقيه إىل الندوة النيابية عن طريق بينما يف الس النيايب، 

التمثيل للفقهاء أو علماء الشريعة، بل عن طريق التمثيل للشعب يف خمتلف فئاته، مسلميه 
بل إىل أي فكرة  ؛ة احلديثةومسيحييه على السواء، فأي الطريقني أقرب إىل مفهوم الدول

   .فصل الدين عن الدولة طريقتنا حنن أم طريقة اإلجنليز؟

أصحاب هذه الشبهات إىل الواقع الذي حنياه بأنه ال يساعد على أن  دعيي: وأخرياً
انبها وبأن هذا الطموح لن يتقلد علماء الشريعة زمام احلياة السياسية واملشاركة جبميع جو

  .لواقع ولكنه يبقى كطرح مثايلظل هذا ايتحقق حتت 

إذا كانوا يفهمون الواقعية بأا التسليم ملا يفرضه  ؟اقعيةال أدري ماذا يقصد هؤالء بالو
ألن من ، بعيد كل البعد عن الصواب وإن كان هذا الواقع خطأ فهذا مفهومحىت الواقع 

عيدوا يوأن  إىل واقع أفضل وا الواقع الفاسدأن يغري مسؤولية أصحاب املشاريع اإلصالحية
فإذا كانت مسؤولية حركات  !؟للواقعية السليم صياغته من جديد أليس هذا هو فهم



٧٠ 

من السذاجة اإلصالح السياسي هو إنقاذ الواقع السياسي من مجيع صياغاته الفاسدة ف
   .د الواقع السياسي مربراً إلقصاء الناس األتقياء املخلصنيار فساعتبا

  
  .علماء الشريعة وعالقتهم باحلكام: املبحث الثاين
  .وظائف السلطة: املطلب األول

فقد عرض على  ،انقسم العلماء بني الرفض والقبول للمشاركة يف وظائف السلطة
بعض العلماء وظائف متعددة كالتدريس، والوالية، والقضاء، فكانوا يرفضوا رفضاً باتاً، 
ومنهم من كان يقبلها على مضض، ومنهم من إذا قبلها رفض أخذ العطاء عليها، 

  . عند قبوهلا وآخرون لقوا التعنيف واملقاطعة من زمالئهم

على الرغم من امليزات لماء، وظيفة القضاء، العوكانت أكثر الوظائف رفضاً، من قبل 
يعترب ، وبالرغم من أن القضاء ملنصب القاضياملادية واملعنوية الكثرية واملغريات املتوفرة 

، العلماءكل هذه امليزات واملغريات فقد عزف عنه كثري  أشرف املناصب يف الدولة، رغم
عليهم، فهم سوف يسألون أمام اهللا رمبا ألم اعتربوا وظيفة القاضي تشكل عبئاً كبرياً 

�W حسب ظنهم العقاب واحلساب طائلةتناهلم  أنالناس مهما عدلوا ألنه البد  وأمام
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فقد  ،حنيفة، تويل منصب القضاء وانطالقاً من هذا رفض العلماء الفقهاء، أمثال أيب
يا : مررت مع أيب بالكناسة فبكى فقلت له: ث إمساعيل بن محاد بن أيب حنيفة قالدح

                                                           
 .٨سورة املائدة آية  ٧٠



٧١ 

يا بين يف هذا املوضع ضرب ابن أيب هبرية عشرة أيام يف كل يوم : أبت ما يبكيك؟ قال
  .٧١عشرة أسواط على أن يلي القضاء فلم يفعل

أن امللك  )ه٦٢٠ت ( فخر الدين بن عساكر هدالورع الزا ويف سرية الشيخ العامل
العادل عرض عليه منصب القضاء بدمشق باستعطاف له وإحلاح عليه، ولكنه أىب، وعزم 
أن يهرب إىل حلب بعيداً عن السلطان ومنصبه، فأعفاه السلطان، كما أنه عرضت عليه 

بدمشق  )التقوية(مناصب واليات دينية فأباها، إال أنه كان يف منصب التدريس يف مدرسة 
، لكن عندما أنكر على امللك عيسى ابن امللك العادل تضمني ٧٢بالقدس )الصالحية(و

  .٧٣املكوس واخلمور، غضب عليه وسلب منه منصب التدريس

: يقول )ه١٩٥( وقد قبل بعضهم منصب القضاء للحاجة، فهذا حفص بن غياث
  .٧٤"لوال غلبة الدين والعيال ما وليت"

بن قاضي جنم الدين ولكنه رفض أخذ العطاء عليه فهذا الوقبل بعضهم القضاء 
  .٧٥مل يأخذ على القضاء رزقاً) ه٦٨٣(البارزي 

أما منصب الوالية فكان جماالً للرفض وإن قبله البعض فضمن شروط معينة، كما 
كان يكره الوالية  ففرض عليه ) ه١٨٤ت(حدث مع عبداهللا بن مصعب الزبريي األسدي 

أن يليها، وألزمه ذلك أمري املؤمنني  وأىبأمري املؤمنني هارون الرشيد والية املدينة فكرهها، 
أغد علي : الرشيد، فأم بذلك ثالث ليال يلزمه يأىب عليه قبوهلا، مث قال يف الليلة الثالثة

: ناة وعمامة، فعقد اللواء بيده مث قالاملؤمنني بق أمريبالغداة إن شاء اهللا، فغدا عليه فدعا 

                                                           
  .٣٢٧املكتبة السلفية، ص : ، املدينة املنورة١٣،ج متاريخ بغداد أو مدينة السالاحلافظ أيب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي،  ٧١
لتدريس باملدرسة درس يف دمشق باملدرسة اجلاروخية، ويف القدس باملدرسة الناصرية، وكان يقيم بدمشق أشهراً وبالقدس أشهراً، مث واله العادل ابن أيوب ا ٧٢

  ".نظامية الشام" التقوية اليت كانت تسمى
  .٦٦، مرجع سابق، ص ٥، جالكربى طبقات الشافعيةالسبكي،  ٧٣
 .١٨٩، املرجع السابق، ص٨، جتاريخ بغداداخلطيب البغدادي،  ٧٤

  .٣٠٦دار صادر ، ص: ، بريوت ٢فوات الوفيات والذيل عليها، ج، ) ه٧٦٤(حممد بن شاكر الكتيب  ٧٥



٧٢ 

أما إذا : فخذ هذا اللواء، فأخذه، وقال له: ، قالاملؤمنني أمرينعم يا : عليك طاعة؟ قال
فاشترط لنفسك، : ابتليتين يا أمري املؤمنني بعد العافية فالبد يل من اشترط لنفسي، قال له

سه ومل يكله إىل أحد من خلقه، منها أن مال الصدقات مال قسمه اهللا بنف فاشترط خالالً
ي ورزق املرتزقة من فلست أستجيز أن أرتزق منه، وال أن ارزق املرتزقة، فامحل معي رزق

  .٧٦فوافق اخلليفة عليها مجيعاً ...اخلراج

وكانت وظائف التدريس مثار الرفض كذلك، ورمبا كان ذلك نتيجة التعفف 
انت تدفع للعلماء مقابل قيامهم بالعمل والورع، أو بسبب املعاليم، أو الرواتب، اليت ك

التعليمي، ألم كانوا يرون أن أخذ املعلوم على التعليم ينقص من قيمة املعلم وحيط من 
  .٧٧قدره

فقيهاً فاضالً ) ه٧٢٧ت (لقد كان الشيخ أبو التقي صاحل بن عبداهللا األسدي الكويف 
  .٧٨فامتنع )املستنصرية(زاهداً ورعاً، طلب للتدريس يف 

ل هذا الرفض يدل على أن العلماء مل يكونوا مستعدين للسماح ألحد أن يفرض لع
يضفوا عليهم إرادته يف حتديد ما يدرسون، أو خيضعوا العلم لالعتبارات املادية وأن 

نائني بأنفسهم عن أن يكونوا عوناً  خاصة الظاملني منهم الشرعية على تصرفات احلكام
  .٧٩السالمة يف اآلخرة قبل سالمة الدنيا، ملتمسني للظامل على ظلمه

  
   

                                                           
  .١٧٥، مرجع سابق، ص ١٠، جتاريخ بغداداخلطيب البغدادي،  ٧٦
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٧٣ 

  .رفض أعطيات السلطة: املطلب الثاين
يف إضفاء الشرعية عليه، ألن الناس احلاكم، وللعلماء دور كبري يف استقرار احلكم و

املهمة، و إن قالوا أصغت الغالبية  األحداثهم يف اموم، و ينتظرون مواقفهم و فتاوحيتر
فهم خري  ،من أجل ذلك، فإن احلكام منذ القدم يسعون لكسب ودهم و حبهم .لقوهلم

  .للسالطني من أسطول إعالمي ضخم

و لكن  .الترغيب و الترهيب: مع العلماء يف ذلك، مها وسيلتان وقد استخدم احلكام
 :يقول سفيان الثوري رمحه اهللا. من سياسة الترهيب سياسة الترغيب أفضل و أعظم نفعاً

  ."اف من إهانتهم يل إمنا أخاف من إكرامهم فيميل قليب إليهمما أخ"

اخللفاء واحلكام،يف العامل اإلسالمي، كانوا يعضدون نفوذهم بسلطتني مها سلطة  غالبية
العلماء وسلطة اجلند، ومن أجل هذا كانوا يغدقون على هؤالء وأولئك بسخاء ليطول هلم 

  .اء مع مصاحل احلكامالعلمبعض وأحياناً تلتقي مصاحل  .٨٠السلطان

ود  لكسبال جيد الباحث مسألة األعطيات إال يف باب الترغيب من قبل احلكام 
إذا انطلت على العامل فإن شرها عظيم على نفسه وعلى أمته،  احليلةالعلماء وقرم، وهذه 

غدقها احلكام على العلماء، ياليت  ،القصوراألموال والنعم و بإعطاء تكون سياسة الترغيبف
  .هللا عبيد للسلطان بعدما كانوا عبيداًه، ونهؤالء أسرى ملا ميتلكو يمسفي

بعدم جواز أخذ أعطيات الظاملني كان حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل يفيت  لقد
ملاذا كان الصحابة والتابعني يأخذون : لفني سألوهلكن بعض املخاو. وقبول واليتهم

إن الظلمة يف  ":فقال ول اجلميل يف الرد عليهمجوائز الظاملني؟ فكان له هذا القأعطيات و
ن ظلمهم العصر األول لقرب عهدهم بزمان اخللفاء الراشدين كانوا مستشعرين م

ى قبوهلم عطاياهم حريصني عللتابعني واشوفني إىل استمال قلوب الصحابة ومتو

                                                           
  .٢٣٩- ٢٣٦، ص١٩٨٧مكتبة النهضة املصرية، : ، القاهرة٨، طالتربية والتعليم يف الفكر اإلسالمي جوانب التاريخ والنظم والفلسفةامحد شليب،  انظر ٨٠



٧٤ 

ن ال يطيعويأخذون منهم ويفرقون و - التابعنيأي الصحابة و - وكانوا .. وجوائزهم 
 حيبون لقاءهم بل اليف أغراضهم وال يغشون جمالسهم وال يكثرون مجعهم والسالطني 

ينكرون املنكرات منهم عليهم، فما كان حيذر أن قون اللسان فيهم ويطليدعون عليهم و
 يكن بأخذهم بأس، فأما اآلن فال تسمح وملينهم بقدر ما أصابوا من دنياهم يصيبوا من د

لتكثر م واالستعانة م على اعوا يف استخدامهم ومإال ملن طنفوس السالطني بعطية 
التجمل بغشيان جمالسهم وتكليفهم املواظبة على الدعاء والثناء يف حضورهم أغراضهم و

الدعاء ، وبالثناء وبالتردد باخلدمة ثانياً، ومغيبهم، فلو مل يذل اآلخذ نفسه بالسؤال أوالًو
، وبإظهار موكبه خامساً، وبتكثري مجعه يف جملسه ورابعاً باملساعدة له على أغراضه، وثالثاً

مساوئ أعماله ، وبالستر على ظلمه ومقاحبه واملناصرة على أعدائه سادساًاحلب واملواالة و
ال جيوز أن يؤخذ منهم يف هذا الزمان ما يعلم  فإذاً.. ، مل ينعم عليه بدرهم واحد سابعاً

ك فيه؟ فمن استجرأ على يف ما يعلم أنه حرام أو يشأنه حالل إلفضائه إىل هذه املعاين فك
، ففي أخذ األموال التابعني فقد قاس املالئكة باحلدادينأمواهلم وشبه نفسه بالصحابة و

منهم حاجة إىل خمالطتهم ومراعام وخدمة عماهلم واحتمال الذل منهم والثناء عليهم 
 .٨١"والتردد إىل أبوام، وكل ذلك معصية

م وتذكريهم بيوم احلشر وامليعاد ووعظهم، هتوجيهاء للحكام ون نصح العلمإ
فالنصح أصل عظيم من أصول . إيضاح األحكام واجب شرعيوتبليغهم مبظامل الرعية و

فقد ال يفي بوعد، ، و، ال يقبل نصحاًكذاباً مفسداً أما إذا كان السلطان ظاملاً. اإلسالم
  .رفض أعطياتهوردت اآلثار باعتزال جملسه و

. لقد كان بعض علماء السلف الذين قبلوا املناصب، من أمثال العز بن عبد السالمو
كانوا يترددون يف إنكار املنكر أو بيان  اليبيعوا دينهم بدنياهم، ولما كانوا  ؛ولكن

                                                           
  .١٣٩املكتبة التجارية الكربى، ص : ، القاهرة٢، جإحياء علوم الديناإلمام الغزايل،  ٨١



٧٥ 

، وسيأيت ذكر مواقف العز بن عبد السالم وحتليلها األحكام الشرعية عند احلاجة إليها
  . إن شاء اهللاه الرسالة منها يف الفصل الرابع من هذواستخالص العرب والعظات 

 إبراهيمويروي اخلطيب البغدادي أنه جاء رجل من أصحاب اخلليفة املعتضد إىل 
 تفرقة املؤمننيأمري  أمرعن  بعشرة آالف درهم من عند املعتضد يسأله) ه٢٨٥ت (احلريب 

يسألك أن تفرقها جريانك، إن أمري املؤمنني : فقال فانصرف الرسول مث عاد، ذلك، فرده
عافاك اهللا، هذا ما مل نشغل أنفسنا جبمعه فال نشغلها بتفريقه، قل ألمري املؤمنني إن : فقال

  .٨٢تركتنا وإال حتولنا من جوارك

  .خاصة هامليد العلماء املناصب وتكليفهم مبتق: املطلب الثالث
واخلطابة، واإلمامة يف لقد سعى احلكام إىل تقليد العلماء املناصب منها القضاء، 

  .املساجد، وإمارة احلج، والوالية على األقاليم، والوزارة، والسفارة، والتدريس، والفتيا

إذا استلم أحد العلماء وظيفة من الوظائف العامة فإنه حياول أن ال تشغله الوظيفة حىت 
من رجال عن القيام مبهمة التدريس، لذلك كنا نرى مثالً الوزير أو القاضي أو غريه 

املناصب العليا ميارسون مهنة التعليم، بل ميكن القول بأن أكثر من شغلوا وظائف الدولة 
  .٨٣كان هلم دورهم يف التعليم

، فهذا الشيخ مشس الدين أبو املظفر علي بن لقد رفض بعض العلماء منصب الوزارة
ومن  .٨٤"الوزارة فأىب ملا تويف الوزير ابن الناقد خاطبه الناصر لدين اهللا يف تقليد"النيار 

ه٥٩٥ت(باخللفاء، مثل طرخان بن ماضي الفقيه  العلماء من توىل اإلمامة وأم (أم 
  ليفةكان يؤم يف شهر رمضان باخل) ه٤٨٦ت(بالسلطان نور الدين، وعامر بن موسى 
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  .٢٨٤، ص ١٩٩٧، الغرب العريب



٧٦ 

  .٨٥ىملقتدا

أعمال إدارية كما حصل مع الشيخ مشس الدين أيب املظفر علي  إليهومنهم من أنيطت 
  .٨٦ه٦٤٣سنة  ضت إليه مشيخة الشيوخ ببغدادوبن النيار الذي فُ

وقد تعددت املهام اليت كلف ا العلماء وشاركوا فيها من مهام اإلصالح بني رجال 
األجنبية، أو يف استقبال السلطة املتخاصمني، أو يف مهام التقليد، أو السفارات يف البلدان 

  .٨٧السفراء األجانب الذين يفدون إىل الدولة اإلسالمية

وذكر ابن األثري يف الكامل أن اخلليفة املتقي ألمر اهللا سري املظفر بن اردشري العبادي 
الواعظ يف رسالة إىل امللك حممد بن سلطان حممود السلجوقي ليصلح بينه وبني بدر 

  . ٨٨اجلوائزي

السفري ) هـ٦٥٥ت (جنم الدين بن عبداهللا بن حممد البادرائي البغدادي وكان الشيخ 
، فقد كان رسول اخلالفة إىل ملوك اآلفاق يف األمر املهمة وإصالح األحوال املدهلمة، العام

  .٨٩وقد كان فاضالً بارعاً رئيساً متواضعاً

اليت كان يتمتع ا  إن هذه املهام اليت كانت تناط بالعلماء تشري إىل تلك املكانة الرفيعة
العلماء جلهة املكانة العلمية أو االجتماعية،ألن مثل هذه املهام يتطلب خربة وثقافة 

  .٩٠ومواصفات خلقية معينة، وإن استقراء أمساء من كانوا يكلفون ذه املهام يؤكد ذلك

  

                                                           
توزيع مكتبة التوعية اإلسالمية حلياء التراث اإلسالمي، املطبعة اجلمالية،     : ، القاهرةنكت اهلميان يف نكت العميانصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي،  ٨٥
  .١٧٥ - ١٧٤ص 
  .٢٨٥مرجع سابق، ص  احلوادث اجلامع،ابن الفوطي،  ٨٦
  .                      ١١٩، مرجع سابق، ص املسلمني العلماء عندحممد منري سعد الدين،  ٨٧
  .٣٠، ص١٩٧٨دار الفكر، : ، بريوت ٩، جالكامل يف التاريخ، )هـ٦٣٠ت(أيب احلسن علي بن أيب الكرم املعروف بابن األثري  ٨٨
ين وجدت الكتاب يف مكتبة اجلامعة العاملية اإلسالمية ، مل أعثر على الناشر إال أ ١، جالدارس يف تاريخ املدارس، )هـ٩٢٧ت(عبد القادر بن حممد النعيمي  ٨٩

  .٢٠٦، ص  ١٩٨٨ماليزيا، 
  .١٢١،املرجع السابق، ص  العلماء عند املسلمنيحممد منري سعدا لدين،  ٩٠



٧٧ 

  .عدم دخول العلماء على احلكام: املطلب الرابع
الدخول على السالطني واإلكثار منه هو يف حد ذاته بالء وابتالء، وهنا يأيت  نَّمعلوم أ

وهنا ينبغي أن يتأمل العامل واحملتسب  ،وهنا تتمحص النوايا، واملفاسد دور املصاحل 
ت (النصوص واآلثار املرهبة يف الدخول على السالطني، وكل ما ساقه اإلمام السيوطي 

  .يعترب من هذا الباب" اطني يف عدم ايء إىل السالطنيما رواه األس" يف كتابه) ه٩١١

صلى اهللا  –قال رسول اهللا : قال –رضي اهللا عنه  –فمن ذلك ما رواه أبو هريرة 
من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السالطني افتنت، وما " :-عليه وسلم 

   .٩١"ازداد أحد من السلطان قرباً إال ازداد من اهللا بعداً

إما موت يذهب علمه، : من خبل بالعلم ابتلي بثالث: " -رمحه اهللا  –قال ابن املبارك 
  .  ٩٢"وإما ينسى، وإما يلزم السلطان فيذهب علمه 

إن خري األمراء من أحب العلماء، وأن شر العلماء ): " سلمة بن دينار(وقال أبو حازم 
   ".من أحب األمراء

يف هذا املعىن من التحذير والترهيب أم أن املراد بذلك  دخلي طانلكن هل كل السل
هو السلطان اجلائر الظامل الذي استباح بيضة املسلمني واستحل دمائهم ومل تعصم عنده 

   ؟أمواهلم

مبيناً هذا املعىن وجميباً هلذا التساؤل بعد أن أورد  –رمحه اهللا  -يقول ابن عبد الرب
معىن هذا كله يف السلطان : " ي عن ايء إىل السالطنياألحاديث واآلثار الواردة يف النه

اجلائر الفاسق، وأما العدل منهم الفاضل فمداخلته وعونه على الصالح من أفضل أعمال 
   .٩٣"الرب، أال ترى أن عمر بن عبد العزيز إمنا كان يصحبه جلّة العلماء

                                                           
  .٢٧٦ص  ،٣ج ،١٢٧٢: برقم ،األحاديث الصحيحةكتابه أخرجه أمحد والبيهقي بسند صحيح، وذكره األلباين يف  ٩١

  .٣٥٣ -٣٥٢ مؤسسة الرسالة،: ،بريوت ٨ج ،سري أعالم النبالء بن أمحد بن عثمان الذهيب،مشس الدين حممد ٩٢
  .٢٢٧ ، ص٢٠٠٠دار الكتب العلمية، : ، بريوت١، ججامع بيان العلم وفضل ،)هـ٤٦٣ت(اإلمام أيب عمر يوسف بن عبد الرب القرطيب  ٩٣



٧٨ 

وإن ): " العلوم مراتب(وقال عالمة األندلس ابن حزم وهو ينصح العامل يف رسالته 
ابتلي بصحبة سلطان فقد ابتلي بعظيم الباليا، وعرض للخطر الشنيع يف ذهاب دينه 

وهذا كالم عامل من أفقه الناس  ،٩٤"...وذهاب نفسه، وشغل باله، وترادف مهومه
  .بأخالق امللوك وصفام

منقبضاً عن الناس ال يطلب اجلاه والدخول على ) "ه٤٢٠ت (كان أبو بطر الطوسي 
  .٩٥"السالطني

كان فاضالً عاملاً ظريفاً منقطعاً، )" ه٦٥٤ت (أما مشس الدين سبط بن اجلوزي 
يأيت امللوك وأرباب الدولة إليه  ...لدول ما هم عليه من املنكراتمنكراً على أرباب ا

  .٩٦"زائرين قاصدين

  ...أخرياً

السلطان قائم على تشريف العلم والعمل به، والعلم قائم على السلطان يصحح 
مسريته ويقيل عثرته ويعظه وينصحه، العلم والسلطان صنوان إلعمار الدنيا وإقامة الدين، 
وإن فقد أحدمها أو زاغ عن احلق فسدت الدنيا وانتقص من االلتزام بالدين، إن اتمع 

للعامل الشرعي احلقيقي مكانته يف السلطة، ألنه أدرى الناس يف املثايل هو الذي يكون فيه 
 واألمريهو قرن النيب العامل  اإلسالموسائل اإلصالح وطرائق العدل، لذلك فإن خري قرون 

   .٩٧حممد عليه الصالة والسالم

عن  -أو رجاله - استبعاد علماء الدين خطورة علىومن الواجب أيضا أن ننبه 
اسية أو املشاركة يف العمل السياسي، مبا يف ذلك املشاركة يف تويل ممارسة احلقوق السي

                                                           
  .٧٦،ص١٩٨٣املؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ،بريوت١، ط٤عباس، ج، حتقيق إحسان يرسائل ابن حزم األندلسابن حزم األندلسي،  ٩٤
  .١٣٦، ص ١٩٨٢دار األفاق اجلديدة، : ، بريوت٣،ططبقات الشافعيةأبو بكر بن هداية اهللا احلسين،  ٩٥
  .٤٧٩، ص١٩٥٢مطبعة السعادة، : ، القاهرةتاريخ اخللفاءجالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي،  ٩٦
  .٥٦، ص ٢٠٠٨دار الكتب العلمية، : ، بريوتالعلماء منارات احلكامقاسم شهاب صباح،  ٩٧



٧٩ 

مناصب احلكم كلها، حبجة اخلوف من أن يسيطر هؤالء على دفة احلكومة اإلسالمية 
، وملا يف ذلك من ٩٨ألم يف البدء واملنتهى، مواطنون جيب كفالة كافة حقوق املواطنة هلم

  .شؤون حياااملفاسد اليت تلحق باتمعات يف كافة 

  

                                                           
  .١٣١، مرجع سابق، ص يف النظام السياسي للدولة اإلسالميةالعوا،  ٩٨



٨٠ 
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  .هيبته وجرأته وإزالته للبدع: املطلب الثاين

   



٨١ 

  الفصل الرابع
  العز بن عبد السالم سريته وحياته

  .سريته: املبحث األول

  .امسه ونسبه ولقبه: املطلب األول

عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن حسن بن حممد بن : امسه :أوالً
مهذب السلمي، شيخ اإلسالم واملسلمني، واحد األئمة األعالم، سلطان العلماء، إمام 
عصره بال مدافعة، القائم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، املطلع على حقيقة الشريعة 

مل ير مثل نفسه ، وال رأى من رآه مثله، علما وورعا  ومغامضها، العارف مبقاصدها،
وقياما يف احلق وشجاعة وقوة جنان وسالطة لسان، ولد سنة سبع أو سنة مثان وسبعني 

   ١.ومخسمائة للهجرة

فهو السلمي بضم . السلمي، املغريب، الدمشقي، املصري، الشافعي: نسبه :ثانياً
أي : املغريب األصل. ٢ملشهورة من قبائل مضرالسني منسوب إىل بين سليم إحدى القبائل ا

: الدمشقي. يعود إىل بالد املغرب العريب ولعل أحد أجداده جاء من املغرب وسكن الشام
نسبه إىل دمشق ألن العز ولد ا، وترعرع فيها، وطلب العلم، وتوىل فيها املناصب 

ر اليت انتقل إليها، نسبة إىل مص: املصري. واألعمال املختلفة، وقضى فيها معظم حياته
املغريب أصالً، الدمشقي مولداً، : ( لذلك قال اإلسنوي. واستقر ا، ومات ودفن فيها

نسبة إىل مذهب اإلمام حممد بن إدريس الشافعي يف : الشافعي. ٣)املصري داراً و وفاةً
 الفقه اإلسالمي، وينسب إىل العز ألنه تفقه على هذا املذهب ودرسه، وأفىت به، وتوىل

                                                           
 .٣٥٤، ص١٩٩٩دار الكتب العلمية، : ، بريوت٤، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، جطبقات الشافعيةتاج الدين أيب نصر عبد الوهاب السبكي،   ١

 .١٣٨ص ١٩٩١دار الكتب العلمية، : ، بريوت١، جلب األلباب يف حترير األنسابجالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي،  ٢

 . ٨٤، ص٢٠٠١دار الكتب العلمية ، : ، بريوت٢، حتقيق كمال يوسف احلوت، جطبقات الشافعيةمجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي،  ٣



٨٢ 

القضاء للحكم بأحكامه وصنف الكتب الفقهية يف املذهب الشافعي حىت بلغ رتبة 
   .٤االجتهاد يف املذهب

يكىن اإلمام عز الدين بأيب حممد ولقبه عز الدين جريا على عادة عصره : لقبه :ثالثاً
الذي انتشرت فيه هذه األلقاب املنسوبة إىل الدين لسلطان الدين يف نفوس الناس وعنايتهم 
به، ولقب به امللوك واألمراء والعلماء، وخيتصر لقبه بالعز وهي التسمية الشائعة يف 

ولقب أيضا بسلطان العلماء . ٥االستعمال عند الناس، ويف كتب التاريخ والتراجم والفقه
ولعل وجه ذلك أنه أنكر على السالطني املنكر  ٦.ولقبه بذلك تلميذه ابن دقيق العيد

  .موقارعهم باحلجة فغلبه

اتفقت املصادر اليت ترمجت للعز بن عبد السالم انه ولد بدمشق، : مولده: ًرابعا
ومبا انه ٧وترددت يف حتديد تاريخ مولده بني سنة سبع وسبعني ومخسمائة أو مثان وسبعني

ال يترتب أية فائدة على معرفة سنة الوالدة بالتحديد واليت من خالهلا ال ميكن تقدير عمره 
وفاته إال أن الباحث سوف يعرض آراء الباحثني و الدارسني يف هذه بشكل صحيح عند 

  .املسألة

إذا صحت رواية السبكي اليت نص على : فقال: ( يقول الكاتب رضوان الندوي
انه عاش ثالث ومثانني سنة واليت أيدها ابن تغري بردى صاحب كتاب النجوم الزاهرة 

  . ٨)مائة يف حويل ربيع اآلخر منهاجاز لنا أن نقول انه ولد سنة سبع وسبعني ومخس

ويتفق الشيخ حممد الزحيلي مع هذا الرأي حيث يرى أن والدة الشيخ عز الدين 
مستدالً بأن القول الراجح عند أكثر املؤلفني والباحثني أنه تويف سنة ه ٥٧٧كانت سنة 

                                                           
 .٤١-٤٠، ص١٩٩٢دار القلم، : ، دمشق١، طز بن عبد السالم سلطان العلماء وبائع امللوكالعحممد الزحيلي، ٤

 .٤١، املرجع السابق، صالعز بن عبد السالم سلطان العلماء وبائع امللوكحممد الزحيلي،  ٥

 .٣٥٤، مرجع سابق، ص٤، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ٦

 .٢٧، ص١٩٧٩املكتبة السلفية، : ، الرياضعبد السالم حياته وآثاره ومنهجه يف التفسري العز بنعبد اهللا بن إبراهيم الوهييب،  ٧

 .٣٥- ٣٤، ص١٩٦٠دار الفكر، : ، ب ط، دمشقالعز بن عبد السالم رضوان بن علي الندوي، ٨



٨٣ 

تابه سنة، اعتماداً على حكاية نقلها ابن السبكي يف ك ٨٣، وأن عمره يف الراجح ه٦٦٠
وتابعهم يف هذا الرأي . ٩طبقات الشافعية الكربى، وهو أقرب املؤرخني حلياته وسريته

  . ١٠الباحث حممد حسن عبد اهللا

وحكى أن شخصاً جاء إليه : (ورواية ابن السبكي اليت أشار اجلميع إليها هي قوله
  :رايتك يف النوم تنشد: أي إىل العز بن عبد السالم وقال له

  ورجل رمى فيها الزمان فشلت    رجل صحيحةوكنت كذى رجلني 

أعيش من العمر ثالثا ومثانني سنة، فإن هذا الشعر : مث قال –أي العز  –فسكت ساعة 
لكثير عزة، وال نسبة بيين وبينه غري السن، أنا سين وهو شيعي و أنا لست بقصري وهو 

. هذا القدر قصري، ولست بشاعر وهو شاعر، و أنا سلّمي وليس هو بسلّمي، لكنه عاش
  .١١)كان األمر كما قال رمحه اهللا –أي السبكي  –فقلت 

وبالرجوع إىل طبقات : ولقد تعقب الباحث عبد العظيم فودة هذه اآلراء فقال
رضوان  –السبكي واىل كتاب النجوم الزاهرة، تبني لنا مدى اخلطأ الذي وقع فيه الباحثان 

ريه من املترمجني يف حتديد سنة والدة فالسبكي تردد كغ –الندوي، حممد حسن عبد اهللا 
عز الدين بني سبع أو مثان وسبعني ومخسمائة، كما هو واضح يف النص السابق، وهذا 
التردد يضعف إىل حد كبري ما ذكره بعد ذلك من حتديد عمره بثالثة ومثانني عاما بناء 

) تغري بردى(وكذلك ابن . على رؤية منامية رآها احد الناس للعز، وفسرها العز بذلك
يف كتابه النجوم الزاهرة تردد كغريه من املترمجني يف حتديد سنة والدة العز حيث ذكر أن 

فالترجيح الذي ذهب إليه الندوي وتابعه فيه . مولده سنة سبع أو مثان وسبعني ومخسمائة

                                                           
 .٤٥، مرجع سابق، صالعز بن عبد السالمالزحيلي،   ٩

 .٥٠، صامللوك عز الدين بن عبد السالم بائعحممد حسن عبد اهللا،   ١٠

 .٣٧٩، مرجع سابق، ص٤، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ١١



٨٤ 

حممد حسن عبد اهللا ترجح ال أساس له، ألنه مبين على رواية ضعيفة، أو على نقل خاطئ 
  .١٢ذين املصدرين السابقنيمن ه

وقد قام الباحث بالرجوع إىل املصدرين املشار إليهما وتأكد من صحة ما ذهب 
إليه الباحث عبد العظيم فودة، وأنه هو الصواب ألن كال املصدرين مل يوضحا بشكل 
: دقيق يف تعيني مولده والرواية اليت ذكرها السبكي كانت بصيغة التضعيف ألنه قال

، ويؤكد الباحث مرة أخرى على أن اخلالف يف تاريخ ...)صا جاء إليهوحكى أن شخ(
  .ميالد الشيخ عز الدين ال يترتب عليه أية فائدة علمية أو عملية

  .نشأة اإلمام العز وطلبه للعلم: املطلب الثاين

، وكانت دمشق حاضرة ١٣وترىب يف دمشق حىت ترعرع عبد السالمنشأ العز بن 
ا العلماء من كآفة الفنون، وجيتمع فيها أئمة العلم البارعون، العلم والعلماء، ويقطنه

، وكانت نشأته يف أسرة فقرية مغمورة مل يكن هلا ١٤ويقصدها الطلبة من كافة األصقاع
ومل ينشأ نشأة ذوي الغىن واليسار وال نشأة املقضي هلم . ١٥جمد أو سلطان أو علم

وقد فتح . ١٦ن فقرياً يف غاية الفقرحاجام من مطالب احلياة، وضرورات العيش، فقد كا
عيناه على حياة احلرمان، فكان أبوه فقرياً جهد الفقر، وحني شب الطفل صحبه أبوه 
ليساعده يف بعض األعمال الشاقة كإصالح الطرق ومحل األمتعة وتنظيف ما أمام حمالت 

دين يف كان الشيخ عز ال: (ودل على فقره ما رواه السبكي يف الطبقات فقال. ١٧التجار
  .١٨)أول أمره فقرياً جداً وكان يبيت يف الكالسة

                                                           
 .٦٢، صرسالة ماجستري عز الدين بن عبد السالم وآثره يف الفقه واألصولعبد العظيم فودة،   ١٢

 .٣٥، مرجع سابق، صالعز بن عبد السالمالندوي،   ١٣

 .٤٦، مرجع سابق، صالعز بن عبد السالمالزحيلي،   ١٤

 .٥٠، مرجع سابق، صالعز بن عبد السالمالوهييب،   ١٥

-٣٨، ص١٩٧١مكتبة االجنلو املصرية،: ، القاهرةمع القائد الروحي للشعب سلطان العلماء اإلمام العز بن عبد السالمعلي اجلمبالطي و امحد حممد حسن،   ١٦
٣٩. 

 .٩٨، ص١٩٩٣لكتب العلمية، دار ا: ، بريوتالعز بن عبد السالم سلطان العلماءفاروق عبد املعطي،   ١٧

  .٣٥٦، مرجع سابق، ص٤، جطبقات الشافعية الكربىالسبكي، . هي زاوية الباب الشمايل للجامع األموي يف دمشق: الكالسة   ١٨



٨٥ 

ولعل هذه البيئة الفقرية اليت عاش فيها اإلمام كانت التربة الصاحلة للنبوغ والتفوق 
  .يف حياته كما سوف نرى

ولقد كان مع فقره الشديد ذا نفس قوية، أبية، وكأمنا الفقر الذي من شأنه أن 
يصنع يف نفس العز إال كما تصنع النار يف الذهب إذ أن حيرق النفوس فيحوهلا رماداً مل 

العز بن عبد السالم وأمثاله من العاملني املخلصني الفقراء، قد اعتزوا بالعلم الذي كان له 
  . ١٩مبثابة املال عند غريه

، فكان عزيزاً يف فقره ٢٠وقد نشأ صاحلاً متديناً شديد التدين يف جو صاحل تقي
  .٢١مع عوزه وفاقته، فصار رجالً كبرياً وشيخاً مهيباً كرمياً مع حاجته، قوياً

أمجعت املصادر على أن العز بن عبد السالم طلب العلم يف الكرب، وهذا ال مينع أنه 
كان الشيخ عز :" تلقى بعض العلوم يف مرحلة صباه فقد الذكر السبكي يف الطبقات فقال

وسبب ذلك انه كان ) أي بالعلم(  الدين يف أول أمره فقريا جدا ، ومل يشتغل إال على كرب
يبيت يف الكالسة من جامع دمشق، فبات ا ليلة ذات برد شديد، فاحتلم فقام مسرعا 
ونزل يف بركة الكالسة ، فحصل له امل شديد من الربد وعاد فنام فاحتلم ثانيا فعاد إىل 

من شدة الربد،  الربكة ، الن أبواب اجلامع مغلقة وهو ال ميكنه اخلروج فطلع فأغمي عليه
حيكي إن هذا اتفق له ثالثة  - والد السبكي –هل كان الشيخ اإلمام " السبكي"أنا اشك 

يا ابن عبد السالم، أتريد : مرات تلك الليلة أو مرتني فقط، مث مسع النداء يف املرة األخرية
 فأصبح واخذ. العلم؛ ألنه يهدي إىل العمل : العلم أم العمل؟ فقال الشيخ عز الدين

فحفظه يف مدة يسرية، واقبل على العلم، فكان اعلم أهل زمانه، ومن اعبد خلق ) التنبيه(
  .٢٢"اهللا تعاىل

                                                           
 .٣٩، مرجع سابق، صمع القائد الروحي للشعباجلمبالطي،  ١٩

 .٣٥، مرجع سابق، صالعز بن عبد السالمالندوي،   ٢٠

 .٤٠، مرجع سابق، صالقائد الروحي للشعبمع اجلمبالطي،   ٢١

 .٢١٣-٢١٢، مرجع سابق، ص٨، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،   ٢٢



٨٦ 

  : وهلذه الرواية دالالت كثرية ومعان عظيمة سيقوم الباحث بالوقوف عليها وبياا  

مل "هذه الرواية ال متنع عن العز بن عبد السالم عدم تلقيه العلم منذ صغره، وان لفظ : أوالً
مفادها انه مل ينصرف كليا إىل العلم إال على كرب، وانه يف صباه " يشتغل إال على كرب

إال أن اجتاهه إىل العم قبل ذلك، واتصاله بالعلماء مل يأخذ . وشبابه كان يتعلم ويعمل معا
صورة اجلد اليت أخذها بعد استقرار رأيه على اختيار هذا الطريق فانه حينئذ وهب نفسه 

بة تامة ، وعول على أن ال يفكر يف شيء غري هذا العلم الذي هيأ نفسه له وامجع للعلم ه
  .٢٣أمره عليه

وكان على صلة دائمة بدروس العلم، وحلقات العلماء، ولكنه مل يكن متفرغا لذلك وال  
ويرى أيضا الباحث حممد حسن عبد اهللا أن هذه احلادثة دليل على أن . ٢٤منقطعا للدراسة
والذي أريد أن أؤكده أن العز مل يشتغل : "جه ذلك بقولهوما قبل ذلك ويالعز كان متعل

بالعلم بطريقة فجائية، ومل تنبت أشجاره يف ارض جرداء، وإمنا هو وإن مل ينقط للعلم قبل 
هذا النداء الداخلي قد شغل به كثريا، وفكر فيه طويال، وأدرك منه أطرافا، ووعى من 

لك هذا النص نفسه، والذي يتخذ وسيلة إلثبات عكس مسائله أشياء وأشياء يدل على ذ
ما نراه، فالشاب الذي يتحرج من اإلسالم إىل دفء الفراش يف ليلة قارصة ال شك يعرف 

إن مبادرته إىل التطهر عقب اكتشاف األثر لدليل على وعي عميق . قيمة عمله هذا
 .٢٥وإدراك سليم ملعىن الصلة باهللا

ذهب إليه الدكتور عبد اهللا إبراهيم الوهييب؛ حيث إال أن هناك رأي أخر وهو ما 
والصواب ما ذهب إليه ابن السبكي، الن الذي يغتسل باملاء البارد يف ليلة شديدة :" قال

الربودة قد عرض نفسه للهالك والشارع ال يأمر بذلك بل رخص له يف التيمم وقد روى 

                                                           
 .٤٤، مرجع سابق، صمع القائد الروحي للشعباجلنبالطي،   ٢٣

 .٤٨، مرجع سابق، صالعز بن عبد السالمالزحيلي،  ٢٤

 .٥٣،مرجع السابق، صالعز بن عبد السالم بائع امللوكحممد حسن عبد اهللا ،   ٢٥



٨٧ 

إن اهللا : هللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول ا: اإلمام امحد عن ابن عمر رضي اهللا عنهم قال
فلو كان العز متعلماً قبل ذلك ملا أقدم " حيب أن تأتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته

  . ٢٦على ذلك كما يف تلك احلادثة

إال أننا نستطيع اجلزم بأنه :  ( وشاركه يف هذا الرأي الباحث رضوان الندوي فقال
  .٢٧)ذه الفترة من عمرهمل تتيسر له أسباب التعلم والدراسة يف ه

ويرجح الباحث الرأي األول لقوة األدلة اليت ساقوها، وألن اخلطاب كان بصيغة 
التخيري أي أنَّ الشيخ العز بن عبد السالم كان يعمل ويتعلم فجاءه اخلطاب خمرياً بني العلم 

ر بن والعمل فاختار العلم وتفرغ له كما أورد الدكتور فاروق عبد املعطي إن الشيخ الفخ
عساكر اخذ العز بن عبد السالم إىل مكتب ملحق باملسجد وأوصى أن يتعلم القراءة 

  .٢٨والكتابة واخلط وان حيفظ القران وتعهد الشيخ بنفقة الصيب

حصافة العز، ورجاحة عقله وأدبه، فهو مل خيتر العلم رد العلم مع انه نور، : ًثانيا
وهذا اهلدف احلقيقي للعلم والثمرة النافعة  لكن اختار إىل العلم الذي يهدي إىل العمل
  .٢٩واملناط املرتبط به اإلخالص واألجر والثواب

دلت هذه الرواية على ورع اإلمام عز الدين وتقواه ، وصرامته وحتمله : ًثالثا
للشدائد وقوة شكيمته وإرادته على نفسه يف سبيل مرضاة اهللا تعاىل وهذه الصفات 

ة أدت مفعوهلا وحققت مثاره يف واقف العز، وسلوكه يف احلياة اجلسمية والنفسية والروحي
  .٣٠وتوليه املنصب

                                                           
 .٥١، مرجع سابق، صحياته وآثاره عبد السالمالعز بن الوهييب،   ٢٦

 .٣٥، مرجع سابق، صعبد السالمالعز بن الندوي،   ٢٧

 .١٠٠، مرجع سابق، صسلطان العلماء عبد السالمالعز بن فاروق عبد املعطي،   ٢٨

 .٤٩، مرجع سابق، صالعز بن عبد السالمالزحيلي،   ٢٩

 .٤٨، مرجع سابق، صالعز بن عبد السالمي، الزحيل  ٣٠



٨٨ 

إىل طلب العلم جبد واجتهاد، وم ومهة عالية، يساعده يف  -رمحه اهللا-توجه العز 
ذلك ذكاؤه اخلارق، وملكاته الفطرية، ومواهبه اإلهلية، وجد واجتهاد يف حفظ املتون 

شيوخ عصره واجللوس يف حلقام ينهل من علومهم  ودراسة الكتب والتردد على كبار
حىت حفظ التنبيه يف مدة قصرية واجتاز العلوم مبدة يسرية ودرس العلوم العربية والدينية 

ما : روي عنه انه كان يقول. مبختلف فنوا من حنو وبالغة، وحديث وفقه وأصول
عليه، وما توسطته على احتجت يف علم من العلوم إال أن أكمله على الشيخ الذي اقرأ 

قد استغنيت عين فاشتغل مع : شيخ من املشايخ الذين كنت اقرأ عليهم إال وقال يل الشيخ
. ٣١نفسك، ومل أقنع بذلك، بل ال أبرح حىت أكمل الكتاب الذي اقرأه يف ذلك العلم

مضت يل ثالثون سنة ال أنام حىت أُمر أبواب األحكام على : (وكان يقول أيضا
لقد اخذ العلم بالتلقي عن الشيوخ والتلقي عن الكتب واستخدم املناظرة ، ٣٢)خاطري

  .٣٣واجلدل لتمحيص املسائل وتوثيق الفهم

وكان األخذ عن العلماء واملشايخ والقراءة يف الكتب هي الطريقة الطبيعية يف تلقي 
حىت العلوم يف عصره، واتصل الشيخ العز بن عبد السالم بالشيوخ والعلماء واخذ منهم، 

ومل يكتف بدمشق بل سافر إىل غريها . كان هلم اثر يف صقل مواهبه وتوجهاته وسلوكه
طالباً ملزيد من العلم وكان للعز رحالت ثالث عن دمشق ، اكتسب يف كل منها لونا من 
املعارف واخلربات وازداد فيها علما وخربة وثقافة فرحلته األوىل إىل بغداد والثانية إىل 

حىت برع يف الفقه واألصول والعربية ، وفاق األقران . ٣٤ىل احلجازمصر والثالثة إ
واألضراب ومجع بني فنون العلم من التفسري واحلديث والفقه واختالف أقوال الناس 

  .٣٥ومآخذهم، وبلغ رتبة االجتهاد

                                                           
 .٣١٣، ص١٩٩٤مكتبة وهبة، : ،القاهرة٢، ط١، حتقيق علي حممد عمر، جطبقات املفسرين، )ه٩٤٥(احلافظ مشس الدين حممد بن علي بن أمحد الداودي  ٣١

 .٣٥٠، ١٩٦١، ٢، جرفع اإلصر عن قضاة مصرشهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين،  ٣٢

 .٤٢، مرجع سابق، صالقائد الروحي للشعب مع اجلنبالطي، ٣٣

 .٥١، مرجع سابق، صعبد السالمالعز بن الزحيلي،  ٣٤

 .٣٠٢، ص١٩٧٠دار إحياء التراث العريب، : ، بريوت٥، جشذرات الذهب يف أخبار من ذهبأيب الفالح عبد احلي بن العماد احلنبلي،  ٣٥



٨٩ 

  .رمحه اهللا الثناء عليه ووفاته: املطلب الثالث

التعرض لثناء العلماء عليه، فمن  ملعرفة مقدار الشيخ العز ومكانته كان من الواجب
  .خالل شهادة هؤالء العلماء يتبني عظمة الشيخ ومكانته

وقرأ األصول والعربية، وبرع يف املذهب، وبلغ رتبة : "قال شيخ اإلسالم الذهيب  - ١
 .٣٦"االجتهاد، وقصده الطالب من اآلفاق، وخترج عليه أئمة

 .٣٧"وانتهت إليه رئاسة الشافعية، وقُصد بالفتاوى من اآلفاق: "قال ابن كثري  - ٢

أحد فقهاء هذا املذهب، ممن فَرع على : "قال احلافظ أبو بكر بن مسدي األندلسي  - ٣
 .٣٨"أصوله وهذَّب، ورأس على فقهاء بلده

 وكان علم: "ونقل صاحب تاريخ علماء بغداد عن الشريف عز الدين احلسيين فيه  - ٤
 .٣٩"وشهرته تغين عن اإلطناب يف ذكره واإلسهاب يف أمره... عصره يف العلم 

 .٤٠"كان ابن عبد السالم أحد سالطني العلماء: "قال شيخ اإلسالم ابن دقيق العيد  - ٥

ابن عبد السالم أفقه من : "وقال العالمة ابن احلاجب احلنبلي وهو صاحبه قائال  - ٦
 .٤١"الغزايل

وبرع يف الفقه، واألصول والعربية وفاق األقران ": وقال ابن العماد احلنبلي  - ٧
واألضراب، مجع بني فنون العلم من التفسري واحلديث والفقه واختالف أقوال الناس 

 .٤٢"ومآخذهم، بلغ رتبة االجتهاد، ورحل إليه الطلبة من سائر البالد

                                                           
وزارة الثقافة واإلرشاد القومي : ، القاهرة٧، جالنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،)ه٨٧٤ت(وسف بن تغري بردي األتباكي مجال الدين أيب احملاسن ي٣٦

  .٢٠٨املؤسسة املصرية العامة للتأليف والترمجة والطباعة والنشر ، ص 
  .٢٣٥، ص١٩٨٣مكتبة املعارف، : ، بريوت١٣ج البداية والنهاية،إمساعيل بن عمر بن كثري،  ٣٧
  .١٠٥، ص١٩٧٨وزارة األوقاف والشؤون الدينية، : ، بغداد، تاريخ علماء بغداديونس السامرائي ٣٨
  .١٠٦تاريخ علماء بغداد، مرجع سابق، ص  ٣٩
  .٨١، مرجع سابق ، ص٥، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ٤٠
 ٨١، ص٥املرجع نفسه، ج ٤١

  . ٣٠١ص ،، مرجع سابق٥جشذرات الذهب، ابن رجب،  ٤٢



٩٠ 

) شيخ احلنفية يف الشام(ونقل السبكي من كالم العالمة مجال الدين احلصريي   - ٨
هذا الرجل لو كان يف اهلند : "وجها إىل السلطان األشرف بدمشق، قال احلصرييم

أو يف أقصى الدنيا كان ينبغي للسلطان أن يسعى يف حلوله يف بلده، لتتم بركته 
 .٤٣"عليه، وعلى بالده، ويفتخر به على سائر امللوك

سلطان : "قائالواصفا الشيخ بكالم رائع ) مرآة اجلنان(وما ذكره اليافعي اليمين يف   - ٩
العلماء، وفحل النجباء، املقدم يف عصره على سائر األقران، حبر العلوم واملعارف، 

وهو من : مث قال... املعظم يف البلدان، ذو التحقيق واإلتقان والعرفان واإليقان 
الذين قيل فيهم علمهم أكثر من تصانيفهم، ال من الذين عبارم دون درايتهم، 

 .٤٤"الظاهرة مع السابقني يف الرعيل األول ومرتبته يف العلوم

شيخ اإلسالم واملسلمني، أحد األئمة : "افتتح السبكي ترمجته مبدحه وإطرائه قائال -١٠
األعالم، سلطان العلماء، إمام عصره بال مدافعة، املطلع على حقائق الشريعة 

 .٤٥"وغوامضها، العارف مبقاصدها، مل ير مثل نفسه، وال رأى من رآه مثله علما

درس وصنف ... شيخ اإلسالم وبقية األعالم، الشيخ عز الدين : "وقال عنه الكتيب  -١١
وأفىت، وبرع يف املذهب، وبلغ رتبة االجتهاد، قصده الطلبة من البالد، وخترج عليه 
أئمة، وله الفتاوى السديدة، وكان ناسكا ورعا، أماراً باملعروف، اءاً عن املنكر، 

 .٤٦"ئمال خياف يف اهللا لومة ال

هذا غيض من فيض فيما قيل يف الشيخ عز الدين يف علمه وفضله، ونبوغه ومسوه 
ممن سلكوا مسلكه يف الفقه،  - كما هو ظاهر-يف املكانة العلمية، وليس القائلون كلهم 

  أو متذهبوا مبذهبه يف العقيدة الكالمية، إذ منهم من خيالفه يف عقيدته األشعرية كالذهيب،
  

                                                           
 .٩٥، مرجع سابق، ص٥، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ٤٣

  .١٥٣، ص١٩٨٤مؤسسة الرسالة، : ، بريوت٤، جاليقظان يف معرفة حوادث الزمان وعدة ، مرآة اجلنانعفيف الدين عبداهللا بن أسعد اليافعي اليمين ٤٤
  .٢٠٩، مرجع سابق، ص٨ج، الطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ٤٥
  .٥٩٥-٥٩٤، مرجع سابق، ص ١، جفوات الوفيات، )ه٧٦٤ت(حممد بن شاكر الكتيب  ٤٦



٩١ 

  .٤٧ مذهبه الفقهي كابن احلاجب احلنبلي، ومجال الدين احلصرييأو خيتلف معه يف

ومل تكن مرتلة الشيخ فقط بني العلماء؛ بل تعدت ذلك إىل عامة الناس وبلغت امللوك 
  .والسالطني واألمراء

بعد عمر مديد، وحياة حافلة باألجماد والتضحيات، واجلهاد يف سبيل نصرة اإلسالم 
كر السبكي أن وفاة الشيخ العز كانت عاشر مجادى األوىل ذ. توىف العز بن عبد السالم

وهذا باتفاق مجيع املؤرخني . ٤٨سنة ستني وستمائة بالقاهرة، ودفن بالقرافة الكربى
وأصحاب التراجم وقد بلغ عمره ثالثاً ومثانني سنة؛ إال أم اختلفوا يف حتديد يوم الوفاة، 

تاسع مجادى األوىل يف سنة ستني  وفاة الشيخ يف" فنقل السبكي عن ولد العز أن 
، إال أن السبكي بعدها قال أن وفاة الشيخ كانت يف العاشر من مجادى ٤٩"وستمائة
  . وهو خالف ال أثر له ٥٠األوىل

إن وفاته كانت يوم األحد :" وشك صاحب الذيل على الروضتني أبو شامة فقال
):    العز بن عبد السالم(يقول الندوي يف كتابه  ٥١.عاشر مجادى األوىل أو احلادي عشر

أنه اختلف يف يوم وفاته دون الشهر والسنة وهو اختالف جد : ولنكون أدق، فنقول" 
أن وفاته كانت يوم األحد عاشر مجادى األوىل أو احلادي : فشك أبو شامة قائالً. يسري

كانت وفاته يف تاسع مجادى األوىل، وكرر : عشر، واضطرب السبكي فيما رواه فقال مرة
أخرى أنه تويف يف العاشر من مجادى األوىل ولو دققنا النظر لرأينا أما ليستا روايتني من 

بل روايتني من شخصني خمتلفني، فاألوىل رواية شرف الدين  - السبكي-شخص واحد

                                                           
  .٥٨، مرجع سابق ص عبد السالمالعز بن الندوي،  ٤٧
 الزاهرةالنجوم ،  ١/٥٩٤ فوات الوفيات،  ٥/٣٠٢ شذرات الذهب،  ١٣/٢٣٦ البداية والنهاية،  ٢/٨٥ طبقات اإلسنوي،  ٨/٢٤٨طبقات السبكي ٤٨
٧/٢٠٨. 

  .٢٤٥، ص٨، مرجع سابق، ج الطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ٤٩
  .٢٤٨، ص٨، مرجع سابق، ج الطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ٥٠
  .٢١٦مرجع سابق، ص  ١٩٧٤دار اجليل، : بريوت ، الذيل على الروضتني،شهاب الدين أيب حممد عبدالرمحن بن إمساعيل امللقب بأيب شامة املقدسي ٥١



٩٢ 

ولد الشيخ يف رسالته ونقلها السبكي، والثانية رواية السبكي وهي ما عليها عامة 
  .املؤرخني

–ثالثة فهي عن ابن رافع السالمي الذي قال نقالً عن احلافظ الدمياطي وأما الرواية ال
ودفن من الغد بسفح ) ه٦٦٠(تويف يوم السبت تاسع مجادى األوىل : "- تلميذ الشيخ

  . ٥٢"املقطم، حضرت ذلك

وهي أدق الروايات واضبطها وأوثقها، إذ توافق رواية والد الشيخ من جهة مث تفوقها 
أيب شامة فوردت بصيغة الشك فال يعتد ا، واشتهر اليوم العاشر  بالتفصيل، وأما رواية

  .٥٣"ألنه يوم دفن، وهو مشهود، وقد خيفى وقت الوفاة بالضبط على عامة الناس

لقد شهد جنازته ملك مصر والشام الظاهر بيربس وأجناده، وقد شار يف الصالة عليه 
الظاهر بيربس ملا رأى كثرم  ومحل نعشه ودفنه،كما شهدها خلق كثري من الناس حىت أن

ما استقر ملكي إال اآلن ألن الشيخ لو كان يقول للناس اخرجوا : "قال لبعض خواصه
ال إله  إال اهللا ما اتفقت وفاة : "، كما أنه حزن عليه كثرياً وقال٥٤"عليه النتزع امللك مين

ويدعون له فقد  وحزن أهل دمشق كثرياً  وهرعوا ،يترمحون عليه،. ٥٥"الشيخ إال يف دوليت
رمحه اهللا . ٥٦كان شيخهم ومفتيهم،كما أم صلوا عليه صالة الغائب يف دمشق ومصر

  .رمحة واسعة، واسكنه فسيح جنانه، ومجعنا به يف دار مستقره وكرامته إنه على ذلك قدير

   

                                                           
 .١٠٧، مرجع سابق، ص تاريخ علماء بغداد ٥٢

 .٥١، مرجع سابق، ص عبد السالمالعز بن الندوي،  ٥٣

  .٢١٥، مرجع سابق، ص٨، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ٥٤
  ١٠٢، ص٥، مرجع سابق، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ٥٥
 .٥٣، مرجع سابق، صعبد السالمعز بن الالندوي،  انظر ٥٦



٩٣ 

  .شيوخه وتالميذه ومؤلفاته: املبحث الثاين

  .شيوخه: املطلب األول

تلقى الشيخ عز الدين علومه ومعارفه على أيدي شيوخ عظام كان هلم أكرب األثر يف  
إن الشيخ قد تفقه على الشيخ فخر الدين ابن : (نفسه وشخصيته، وقد ذكر السبكي قائالً

عساكر وقرأ األصول على الشيخ سيف الدين اآلمدي وغريه ومسع احلديث من احلافظ 
لكبري أيب القاسم ابن عساكر، وشيخ الشيوخ عبد اللطيف أيب حممد القاسم ابن احلافظ ا

بن إمساعيل ابن أيب سعد البغدادي وعمر بن حممد بن طربزد، وحنبل بن عبد اهللا الرصايف، 
والقاضي عبد الصمد بن حممد احلرستاين وغريهم، وحضر على بركات بن إبراهيم 

  . ٥٧اخلشوعي

وعلى أيدي غريهم ممن مل يذكرهم خترج شيخنا على أيدي هؤالء العلماء األجالء 
صاحب الطبقات، وكان يواصل العلم والدرس واالستفادة من كل ذي فضل، حىت بعد 

أن صار شيخاً كبرياً، ورجالً عظيماً، فقد كان حيضر جملس الشيخ زكي الدين         
  .٥٨عبد العظيم املنذري يف احلديث بعد جميئه إىل مصر

املشايخ والعلماء، يعرض الباحث نبذة خمتصرة عن  وللوقوف على مكانة وعلم هؤالء
  .هؤالء العلماء األجالء

 فخر الدين بن عساكر .١

هو أبو منصور عبد الرمحن بن حممد بن احلسن بن هبة اهللا الدمشقي، امللقب فخر 
الدين ، املعروف بابن عساكر، شيخ الشافعية بالشام، وفقيه زمانه، كان حمدثاً صاحلاً 

هجد حسن اخللق واخللق ، كثري األدب والذكر منقطعا للعلم والعبادة، زاهدا كثري الت
                                                           

 .٢٠٩، مرجع سابق، ص٨، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،   ٥٧

 .٤٦- ٤٥، مرجع سابق، صمع القائد الروحي للشعباجلنبالطي،  ٥٨



٩٤ 

مجع بني العلم والعلم، كان قويا يف احلق، ال يهاب سطوة ظامل، وال يسكت عن منكر 
طُلب للقضاء فامتنع وعرضت عليه املناصب ) ه٦٢٠(أو خمالفة للشرع، تويف سنة 

فقه واحلديث وتأثر به يف علمه وأخالقه الدينية فأباها، الزمه العز كثرياً واخذ منه ال
 .٥٩وسلوكه

 مجال الدين بن احلرستاين .٢

الشيخ اإلمام العامل املفيت املعمر قاضي القضاة مجال الدين أبو القاسم عبد الصمد 
بن حممد بن أيب الفضل بن علي بن عبد الواحد األنصاري الدمشقي الشافعي ابن 

:     ، مجع احلديث، مساه الذهيب٦٠هللا عنهاحلرستاين، من ذرية سعد بن عبادة رضي ا
وكان إماما فقيها عارفا باملذهب ورعا صاحلا ، حممود ) مسند الشام وشيخ اإلسالم(

األحكام، حسن السرية، كبري القدر، ويل القضاء بدمشق نيابة مث ويل قضاء القضاة 
ز بن عبد ، كان من اعدل القضاة وأقواهم باحلق ،مسع الع) ه٦١٢(استقالال يف سنة 

ما رأيت أحدا أفقه من ابن :  -أي العز–السالم منه احلديث واخذ عنه الفقه، وقال 
الشيخ فخر الدين بن : أيهما أفقه -أي العز - وسألته: احلرستاين، قال أبو شامة

أنه كان حيفظ : -أي العز–وقال .عساكر أو ابن احلرستاين؟ فرجح ابن احلرستاين
القضاء على فخر الدين بن عساكر رفض وأشار بتولية وعندما عرض ٦١الوسيط للغزايل
  .سنة ٩٥وعمره ) ه٦١٤(لقوته وعلمه، تويف سنة ٦٢ابن احلرستاين

  

  

                                                           
شذرات . ٢٩٠-٢٨٩\٢،فوات الوفيات. ١٧٨-١٧٧\٨، طبقات الشافعية للسبكي. ٢٥٦\٦، النجوم الزاهرة. ١٣٥\٣، وفيات األعيانابن خلكان،   ٥٩

 .٩٧\٢، طبقات الشافعية لالسنوي، ٩٣-٩٢\٥، الذهب

 .٨٢-٨٠، ص٢٢، جسري أعالم النبالء  ٦٠

 .٨٢-٨٠\٢٢، سري أعالم النبالء. ٢١٣\١، طبقات الشافعية اإلسنوي. ١٩٦\٨، طبقات الشافعية الكربى  ٦١

 .٩٣، ص٥، جشذرات الذهب  ٦٢



٩٥ 

 سيف الدين اآلمدي .٣

هو علي بن أيب علي بن حممد بن سامل التغليب أبو احلسن الفقيه الشافعي 
ذهب الشافعي األصويل املتكلم تفقه يف بغداد على املذهب احلنبلي، مث انتقل إىل امل

وتعلم يف الشام والقاهرة وتوىل التدريس فيهما، وكان متقنا لعلم اخلالف، والنظر 
وأصول الفقه وأصول الدين والفلسفة وكان حسن األخالق فصيح اللسان بارع 

أصوال : انه حفظ الوسيط ومحل عنه األذكياء العلم:( البيان؛ قال ابن السبكي
  .٦٣)وكالما وخالفا

ما مسعت أحداً يلقي الدرس أحسن من : "خ ابن عبد السالموقال عنه الشي
: وقال" ما علمنا قواعد البحث إال من السيف اآلمدي: اآلمدي كأنه خيطب وقال

لو ورد على اإلسالم متزندق يشكك، ما تعني ملناظرته غري اآلمدي، الجتماع "
تويف سنة تتلمذ عليه الشيخ العز واعترف بفضله وأثىن عليه . ٦٤"أهلية ذلك فيه

  .٦٥)ه٦٣١(
 القاسم بن عساكر .٤

هو القاسم بن علي بن احلسن بن هبة اهللا ، وهو احلافظ أبو حممد بن احلافظ أيب 
، وهو ) مرتني(القاسم بن عساكر اء الدين كتب الكثري حىت إنه كتب تاريخ والده 

وفضل ) املسجد األقصى(وفضل ) فضل املدينة(من أسرة عليمة ، وله كتاب 
توىل مشيخة دار احلديث النورية بعد والده، ومل يأخذ أجراً على ذلك؛ بل ). اجلهاد(

كان يدفعه للطلبة، وكان ناصر السنة جمداً يف إماتة البدعة ، مسع العز منه احلديث 
  وانتفع به يف منهجه وسلوكه وكان حمدثاً فَهِماً كثري املعرفة شديد الورع، صاحب

  

                                                           
 .٣٠٧مرجع سابق، ص ،٨، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،   ٦٣

 .١٨١دار الكتب احلديثة ، ص: ، القاهرة٢، حتقيق كامل بكر، عبد الوهاب أبو النور ، جمفتاح السعادةطاش كربى زادة،   ٦٤

، الطبقات لالسنوي. ٢٩٣،٢٩٤\٣، وفيات األعيان. ١٤٠،١٤١\١٣، البداية والنهاية. ١٤٤،١٤٥\٥، شذرات الذهب. ٣٠٦\٨، طبقات السبكي  ٦٥
، ١٩٦٨دار إحياء الكتب العربية ،: ، القاهرة١، ط١حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة، جاحلافظ جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،  انظرو.٧٣\١
 .٥٤١ص



٩٦ 

 .٦٦)ه ٦٠٠(مزاح وفكاهة تويف يف دمشق سنة 

 اخلشوعي .٥

هو بركات بن إبراهيم بن طاهر اخلشوعي، شارك ابن عساكر يف كثري من 
، ٦٧مشيخته، وطالت حياته بعد وفاته بسبع وعشرين سنة فاحلق فيها األحفاد باألجداد

ونقل يوسف بن تغري بردي يف كتابه النجوم الزاهرة أن وفاته كانت سنة 
  .٦٨)ه٥٩٨(

 عبد اللطيف البغدادي .٦

اللطيف بن إمساعيل بن أيب سعد الصويف، أبو احلسن املعروف بابن شيخ  هو عبد
الشيوخ، ولقبه ضياء الدين، وهو أحد شيوخ صدر الدين بن إمساعيل، الذي قدم 
رسوالً على صالح الدين من بغداد مراراً، مسع عبد اللطيف احلديث من والده أيب 

ر إىل مصر، مث إىل القدس، مث الربكات إمساعيل وغريه، وكان صاحلا ثقة، وحج وساف
 .٦٩)ه٦٠٩(قدم دمشق، وتويف فيها سنة 

 عمر بن طربزد .٧

هو عمر بن حممد بن معمر بن حيىي املعروف بأيب حفص بن طربزد البغدادي 
شيخ احلديث، : "، مسع الكثري وأمسع؛ يقول عنه ابن كثري)ه٥١٥(الدراقزي، ولد سنة 

قي باملسند الكبري ومسع العز منه وكان مؤدبا معروفا حصل األصول وحفظها، ول
 .٧٠)"ه٦٠٧(احلديث تويف سنة 

                                                           
 .١٨٦\٦، النجوم الزاهرة، ٣٥٢\٨، الطبقات للسبكي، ٣٨\١٣، البداية والنهاية. ٣٤٧\٤،شذرات الذهب ٦٦

 .٣٢، ص١٣، البداية والنهاية ٦٧

 .١٨١، مرجع سابق، ص٦، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي،  ٦٨

 .٦١\١٣، البداية والنهاية، ٢٠١\٦، النجوم الزاهرة. ٢٠٩\٨، الطبقات للسبكي ٦٩

 .٢٠٩\٨، الطبقات الكربى للسبكي، ٢٠١\٦،  النجوم الزاهرة، ٦١\١٣ البداية والنهاية ٧٠



٩٧ 

 حنبل الرصايف .٨

هو حنبل بن عبد اهللا بن الفرج بن سعادة الرصايف احلنبلي املكرب جبامع املهدي، 
سنة، وخرج من بغداد واستقدمه ملوك دمشق إليها فسمع  ٩٠راوي مسند أمحد، عمر

، وأخذ العز احلديث )ه٦٠٤(وتويف سنة ) ه٥١٠(الناس ا عليه املسند ، ولد سنة 
  ٧١.عنه

  .تالميذه: املطلب الثاين

 إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد السالم .١

أبو إسحاق بن شيخ اإلسالم السلمي الدمشقي الشافعي كان خيطب جبامع 
العقيبة، ويلبس ثيابا قصرية إذا خطب بكى، وكان يتعاىن الوعظ، فتأمل أبوه لذلك 

يتكلم بكالم مسجوع مثل سجع الكهان، ويزعم انه ملقى إليه من فتركه، وكان 
 . ٧٢)ه٦٨٦(وتويف سنة ) ه٦١١(اجلن، وكان فيه سالمة باطن ولد سنة 

 عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد السالم .٢

وطلب احلديث بنفسه، ومتيز بالفقه واألصول، تفقه على ) ه٦٢٨(ولد سنة 
 .٧٣)ه٦٩٥(القاهرة سنة والده، وكان يعرف تصانيفه، تويف يف 

 ابن دقيق العيد .٣

هو حممد بن علي بن وهب بن مطيع بن أيب الطاعة القشريي املنفلوطي 
شيخ : "املصري املالكي الشافعي أبو الفتح تقي الدين، يقول عنه السبكي يف طبقاته

                                                           
 .٢٠٩\٨ للسبكي لطبقاتا، ١٩٥ \٦، النجوم الزاهرة، ٥٠\١٣ البداية والنهاية ٧١

مطبعة دار الكتب : ، القاهرة١، حتقيق امحد يوسف جنايت، جاملنهل الصايف واملستوىف بعد الوايفمجال الدين أيب احملاسن يوسف بن تغري بردي األتباكي،  ٧٢
 .٩٣، ص ١٩٥٦ملصرية، 

 .٣١٢\٨، للسبكي الطبقات، ٤٢٠\١، حسن احملاضرةإىل  انظرو. ٨٥، ص٢، جطبقات الشافعيةاإلسنوي،  ٧٣



٩٨ 

اإلسالم احلافظ الزاهد الورع الناسك، اتهد املطلق، ذو اخلربة التامة بعلوم 
، اجلامع بني العلم والدين، كان مقدما يف معرفة علل احلديث على أقرانه، الشريعة

منفردا ذا الفن النفيس يف زمانه، مسع العلم يف مصر والشام واحلجاز ، ومل ندرك 
أحدا من مشاخينا خيتلف يف أن ابن دقيق العيد هو العامل املبعوث على رأس 

على والده وكان والده مالكياً  السبعمائة املشار إليه يف احلديث تفقه بقوص
املذهب، مث تفقه على شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم فحقق املذهبني، وهو 
الذي لقب الشيخ عز الدين بسلطان العلماء، قل أن ترى العيون مثله، كان مسحا 

شرح عمد األحكام، وله ديوان خطب وشعر : له تصانيف كثرية منها. جوادا
رياسة العلم يف زمانه، وويل قضاء الديار املصرية، ودرس  حسن، انتهت إليه

ما تكلمت بكلمة وال فعلت : بالشافعية، ودار احلديث الكمالية، ومن ورعه يقول
يقول عنه شيخنا العز بن عبد . فعال إال أعددت له جوابا بني يدي اهللا تعاىل

درية، وابن دقيق ديار مصر تفتخر برجلني يف طرفيها ابن املنري باإلسكن: "السالم
  .٧٤"وحضر جنازته نائب السلطنة واألمراء) ه٧٠٢(، تويف سنة "العيد بقوص

 تاج الدين ابن بنت األعز .٤

هو عبد الوهاب بن خلف بن بدر العالين امللقب بتاج الدين الشهري بابن بنت 
األعز، كان عاملا فاضال صاحلا نزها قائما يف احلق، توىل قضاء القضاة بالدار 

، بتعيني الشيخ عز الدين بن عبد السالم، والوزارة ونظر الدواوين، املصرية
وتدريس الشافعي والصاحلية ومشيخة الشيوخ واخلطابة ومل جتتمع هذه املناصب 
ألحد قبله، قرأ على الشيخ زكي الدين سنن أيب داوود وكان ال تأخذه يف اهللا 

لو تفرغ ابن بنت : "حقه لومة الئم، وال يقبل شفاعة أحد، قال ابن دقيق العيد يف

                                                           
 .٢٧\١٤، البداية والنهاية. ٥\٦، شذرات الذهب. ٤٤٤\٣، فوات الوفيات. ٣١٧\١، حسن احملاضرة. ٢٠٧\٩، الطبقات للسبكي ٧٤



٩٩ 

وكان يقال إنه آخر قضاة العدل، ولد سنة " األعز للعلم لفاق ابن عبد السالم
، ويف كتاب النجوم الزاهرة ذكر أن مولده كان )ه٦٦٥(وتويف سنة ) ه٦٠٤(

، وهي رواية شاذة عن باقي كتب التراجم اليت ترمجت لإلمام تاج ه٦١٤سنة 
  .٧٥الدين بن بنت األعز

 أبو شامة .٥

هو عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم بن عثمان، شهاب الدين املقدسي 
برع يف فنون العلم، . الدمشقي لقب بأيب شامة لشامه كبرية فوق حاجبة األيسر

كتاب الروضتني يف أخبار الدولتني النورية (وقيل بلغ رتبة االجتهاد، صنف 
الشيخ اإلمام : ( اية والنهايةيقول عنه ابن كثري يف البد) أرجوزة( وله ) والصالحية

العلم احلافظ احملدث الفقيه املؤرخ املعروف بايب شامة شيخ دار احلديث األشرفية، 
له اختصار تاريخ دمشق يف جملدات كثرية وله شرح الشاطبية ) ومدرس الركنية

تفقه على الفخر بن عساكر وابن عبد السالم والسيف اآلمدي ختم القرآن وله 
أتقن فن القراءة على السخاوي، وله ست عشرة سنة، ومسع  دون عشر سنني

الكثري حىت عد يف احلفاظ، كان من كثرة فضائله متواضعاً مطرِحاً للتكلف، ولد 
  .٧٦بعد حمنة حصلت معه) ه٦٦٥(وتويف سنة ) ه٥٩٦(سنة 

 الفركاح .٦

هو عبد الرمحن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع الغزايل تاج الدين املعروف 
بالفركاح فقيه أهل الشام، كان إماماً مدققاً، نظَّارا تفقه على شيخ اإلسالم عز 

                                                           
شذرات ، ٢٢٢\٧، النجوم الزاهرة، ٢٤٩\١٣، البداية والنهاية، ٤١٥\١، حسن احملاضرة، ٧٧\١، الطبقات لالسنوي، ٣١٨\٨، الطبقات للسبكي ٧٥

 .٣٢٠\٥ ،الذهب

، األعالم، ٢٢٤\٧، النجوم الزاهرة، ٢٦٩\٢، فوات الوفيات، ٣١٨\٥، شذرات الذهب، ٢٥٠\١٣، البداية والنهاية، ١٦٥\٨، الطبقات للسبكي ٧٦
٢٩٩\٣. 



١٠٠ 

الدين بن عبد السالم، وروى البخاري على ابن الزبيدي، ومسع من ابن الليث 
كان فقيها أصوليا مفسرا وابن الصالح ومسي بالفركاح العوجاج يف رجله، 
ومل ينهه، وشرح ) التنبيه(حمدثا، درس وأفىت وهو ابن ثالثني سنة، شرح على 

الورقات إلمام احلرمني، وكان شيخ الشافعية يف زمانه، وهو شيخ اإلمام حمي 
الدين النووي، كان كرمه مفرط، حسن العشرة، كثري الصرب واالحتمال ، ومساه 

وذكر يف ) ه٦٢٤(لسالم الدويك حلسن حبثه، ولد سنة الشيخ عز الدين بن عبد ا
، وشيعه خلق كثري )ه٦٩٠(، تويف سنة )ه٦٣٠(البداية والنهاية أن مولده كان 

  . ٧٧وتأسفوا عليه

 القرايف .٧

هو أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي البهنسي املصري املعروف 
يف عصر، وبرع يف الفقه  بشهاب الدين أحد اإلعالم انتهت إليه رياسة املالكية

وأصوله، والعلوم العقلية، الزم الشيخ عز الدين بن عبد السالم، وأخذ عنه أكثر 
فنونه، وألف التصانيف الشهرية، كالذخرية والقواعد وشرح احملصول، وقال 

أمجع املالكية والشافعية على أن أفضل عصرنا : "القاضي تقي الدين بن شكر
  .٧٨"لقرايف، ناصر الدين ابن املنري، ابن دقيق العيدا: بالديار املصرية ثالثة
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 .٦٢، ص٢٠٠٢مكتبة الثقافة الدينية، : القاهرة



١٠١ 

 .عبد الوهاب بن احلسني .٨

وهو عبد الوهاب بن احلسن بن عبد الوهاب املهليب البهلسي القاضي 
وجيه الدين كان فقيها أصوليا حنوياً متدينا متعبدا درس بالزاوية النجدية 

 قضاء القضاة بعد موت باجلامع العتيق مبصر، وكان إماماً كبرياً يف الفقه توىل
القاضي تقي الدين بن رزين وأخذ العلم عن العز بن عبد السالم كان عايل 

  .٧٩)ه٦٨٥(الكالم يف املناظرة تويف سنة 

  .مؤلفاته: املطلب الثالث

برع العز يف أكثر من علم، لكنه ختصص بعلوم الشريعة وعلوم العربية ، حىت 
ولقد ورثت األمة عن العز إرثاً عظيماً من املصنفات أجادها مجيعاً حفظاًَ وفهماً ودرايةً، 

وله مصنفات : " واملؤلفات والكتب القيمة والرسائل والفتاوى واملناظرات، يقول ابن كثري
  .٨٠..."حسان

له مصنفات :" ، وقال أبو الفداء٨١"وله التصانيف املفيدة: " وذكر الذهيب قائالً 
غاية الكمال والنفع، ومقارنة مع غريه من ، حىت كانت مصنفاته يف ٨٢"جليلة يف املذهب

العلماء فإن هذا اإلنتاج ال يتناسب مع مكانة العز وعلمه وحتصيله، هلذا قال فيه اليافعي 
علمهم أكثر من تصانيفهم، ال من الذين عبارم دون : وهو من الذين قيل فيهم: "اليمين

  .٨٣"درايتهم
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١٠٢ 

وقت والتفرغ، أما الشيخ العز بن فإن الذي يشتغل بالتأليف جيب أن يتوفر له ال
عبد السالم فلم تتوفر له النشغاله مبناصبه ووظائفه، وأمره للمعروف ويه عن املنكر ليس 

  .للعامة فقط بل للسلطان وحاشيته

فقد ألف العز يف التفسري واحلديث والعقيدة والفقه واألصول والفتاوى والسرية 
اغلبها رسائل قصرية ال تتعدى بعض  والتصوف وفضائل األعمال، وهذه التصانيف

  . الورقات  ومنها ما هو كتاب كبري يقع بعدة جملدات

  :وسيعرض الباحث عناوين مؤلفات العز دون اخلوض يف تفصيالا

  .التفسري وعلوم القرآن: أوالً

 .خمتصر تفسري النكت والعيون للماوردي - ١

 .تفسري القرآن العظيم - ٢

 .أنواع اازاإلشارة إىل اإلجياز يف بعض  - ٣

 .أمايل العز بن عبد السالم  - ٤

  .احلديث والسرية واألخبار: ثانياً

 .شرح حديث ال ضرر وال ضرار - ١

 .شرح حديث أم زرع - ٢

 .خمتصر صحيح مسلم - ٣

 .بداية السول يف تفضيل الرسول - ٤

 . قصة وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم - ٥

 .ترغيب أهل اإلسالم يف سكىن بالد الشام - ٦

 .جملس ذم احلشيشة - ٧



١٠٣ 

  .اإلميان والعقيدة والتوحيد: ثالثاً

 .رسالة يف علم التوحيد - ١

 .امللحة يف االعتقاد - ٢

 .الفرق بني اإلسالم واإلميان - ٣

 .نبذة مفيدة يف الرد على القائل خبلق القرآن - ٤

 .وصية الشيخ عز الدين - ٥

 .أحوال الناس يوم القيامة وذكر اخلاسرين والراحبني منهم - ٦

  .الفقه والفتاوى: رابعاً

 . اختصار النهايةالغالية يف - ١

 .اجلمع بني احلاوي والنهاية - ٢

 .أحكام اجلهاد وفضله - ٣

 .مقاصد الصالة - ٤

 .مقاصد الصوم - ٥

 .مناسك احلج - ٦

 .صالة الرغائب - ٧

 .الفتاوى املوصولية - ٨

 .الفتاوى املصرية - ٩

  .أصول الفقه: خامساً

 .قواعد األحكام يف مصاحل األنام - ١

 .القواعد الصغرى - ٢



١٠٤ 

 .اإلمام يف بيان أدلة األحكام - ٣

 .منتهى السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدلشرح  - ٤

  .الزهد والتصوف والتربية  واألخالق وفضائل األعمال: سادساً

 .شجرة املعارف واألحوال وصاحل األقوال واألعمال - ١

 .خمتصر رعاية احملاسيب - ٢

 .مسائل الطريقة يف علم احلقيقة - ٣

 .رسالة يف القطب واألبدال األربعني - ٤

 .فوائد البلوى واحملن - ٥

 .ة الرغبة يف أدب الصحبةاي - ٦

  وأغلب هذه املؤلفات هي رسائل صغرية يف موضوعات معينة

  

  .صفاته وأخالقه: املبحث الثالث

  .ورعه وزهده وتواضعه: املطلب األول

كان اإلمام العز بن عبد السالم ورعاً تقياً؛ بل كان شديد الورع بااللتزام باحلالل 
احلميدة كثرياً من املواقف واألحداث اليت والبعد عن احلرام، ودل على هذه الصفة 

حصلت مع اإلمام رمحه اهللا فقد ذكر السبكي يف الطبقات قصة اغتسال العز يف ليلة 
واحده ثالث مرات مباء بارد؛ حىت إنه أغمي، عليه وما كان هذا الفعل من الشيخ إال دليل 

  .٨٤سجدعلى ورعه بأن حيافظ على الطهارة، وأن يصلي الفجر مجاعة يف امل

                                                           
  .، مرجع سابق، ص٨، جالطبقات الكربىللسبكي،  انظر ٨٤



١٠٥ 

ولقد ذكرت كتب التراجم قصة للعز تدل أيضاً على عمق صفة الورع لديه؛ إذ 
عني مناصبك ملن : "إنه ملا  مرض مرض املوت أرسل إليه امللك الظاهر بيربس، وقال له

ما فيهم من يصلح، وهذه املدرسة الصاحلية تصلح للقاضي : "، فقال العز"تريد من أوالدك
  .٨٥"ففوضت إليه -أحد تالميذه -تاج الدين بن بنت األعز

واحلقيقة أنَّ ولد العز الشيخ عبد اللطيف كان عاملاً فقيهاً، ويصلح للتدريس، 
  . ٨٦ولكن ورع العز منعه من جعل منصب التدريس وراثة ألوالده

كما أنه عزل نفسه من القضاء أكثر من مرة خوفاً من محلها الثقيل، وتبعاا 
مث مترمجوه على ورعه رمحه اهللا كما دلت سريته ومعيشته، العظيمة ولقد اتفق معاصروه 

  .٨٧"وكان ناسكاً ورعاً:" فقال الكتيب

  .٨٨"هذا مع الزهد والورع: "... وقال ابن عماد احلنبلي يف وصف الشيخ العز 

وكان كل أحد يضرب به املثل : "وقال الداودي صاحب كتاب طبقات املفسرين 
، والبذل صفة تؤكد صفة الزهد فيه رمحه اهللا، "والبذليف الزهد والعلم والكرم والسخاء 

  .٩٠ ٨٩فقد كان باسط اليد فيما ميلك، وجيود مباله على قلته طمعاً يف األجر والثواب

زاهداً حق الزهد عاملاً أن الدنيا ما هي إال مزرعة  - رمحه اهللا-كان الشيخ  وقد
 بأمواهلا وال متاعها ومل يتقرب لآلخرة، وأا ممر وليست مقر، فلم يتعلق قلبه بالدنيا وال

إىل السالطني طامعاً باهلدايا واألعطيات الثمينة، وما سيذكره الباحث لدليل واضح على 
غالة (فلقد ذكر السبكي حادثة وقعت بني اإلمام العز واحلشوية . زهد هذا العامل الرباين

                                                           
 .٥٩٥ص  ،، مرجع سابق١، جفوات الوفياتالكتيب،  ٨٥

 .١٦٧، مرجع سابق، صعبد السالمالعز بن الندوي،  ٨٦

 .٥٩٥، مرجع سابق، ص١، جفوات الوفياتالكتيب،  ٨٧

  .٣٠٢ص ،، مرجع سابق٥جشذرات الذهب،  ٨٨
 ، مرجع سابق،  طبقات املفسرينالداوودي،  ٨٩

  )قصة بيع مصاغ زوجته.  (٢١٤، ص ٨، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  انظر ٩٠



١٠٦ 

وصحة عقيدة اإلمام فلما انتهت هذه الفتنة وتبني للملك األشرف موقف وحجة ) احلنابلة
نستغفر اهللا مما جرى، ونستدرك الفارط يف حقه واهللا ألجعلنه أغىن العلماء، : العز قال

وأرسل إىل الشيخ واسترضاه، وطلب حماللته و خماللته أي أن يساحمه ويصاحبه، فلم يكن 
من العز أنه مل يقبل أعطيات امللك ومل يأخذ حىت درمهاً واحداً، ورفض لقاء امللك 

  .٩١ألشرف ومل جيلس إليها

وذكر السبكي قصة أخرى على زهد الشيخ وتعلق نفسه باآلخرة ال بالدنيا، 
فنذكرها خمتصرة، أنه ملا مرض امللك األشرف مرض املوت، طلب االجتماع بالشيخ العز 

نعم ، إن هذه العبادة : "ليدعو له، ويقدم له النصيحة، اعترب العز ذلك قربة هللا تعاىل، وقال
وذهب ودعا للسلطان " أفضل العبادات، ملا فيها من النفع املتعدي إن شاء اهللا  تعاىلملن 
، وأمره بإزالة املنكرات، وطلب منه امللك العفو )ملا يف صالحه صالح املسلمني واإلسالم(

:" فقال الشيخ العز..." يا عز الدين اجعلين يف حل: "والصفح عما جرى يف احملنة، قائالً
فإين يف كل ليلة أحالل اخللق، وأبيت وليس يل عند أحد مظلمة، وأرى أن أما حماللتك 

ويف اية هذا اللقاء أطلق له السلطان ألف دينار مصرية، فردها " يكون أجري على اهللا
  .٩٢هذه اجتماعة هللا، ال أكدرها بشيء من الدنيا: عليه وقال

 تنفذ يف بيع األمراء ويف سريته أنه ملا أراد مغادرة مصر إىل الشام ألن فتواه مل
، وهو صاحب اجلاه وقاضي القضاة ٩٣املماليك محل متاعه على محار وأهله على محار آخر

  .ومفيت الديار املصرية فلم حيمل شيئاً من حطام الدنيا الزائل

كثرية وعظيمة، نكتفي مبا عرض ففيه وقع  - رمحه اهللا-واملواقف الدالة على زهده 
  .املثال والغرض

                                                           
 .٢٣٧، املرجع السابق، ص٨، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ٩١

  .٢٤١-٢٤٠جع سابق، ص، مر٨، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ٩٢
 .٢١٦، املرجع السابق، ص٨، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ٩٣



١٠٧ 

مع علمه وفضله ومكانته وجاللة شأنه لدى  -رمحه اهللا-لشيخ كما كان ا
أبوك أقل من ! يا ولدي: "السالطني، متواضعاً مع الناس، متواضعاً مع اهللا وهو الذي قال

  .٩٤"أن يقتل يف سبيل اهللا

كان متواضعاً يف مظهره بعيداً عن التكلف؛ حىت إنه مل يتقيد بلبس العمامة على 
وكان حيضر املواكب ) طاقية الصوف(والفقهاء، بل رمبا لبس قبعة لباد عادة العلماء 
، وقال السبكي مبناسبة الكالم على إعطائه قطعة من عمامته تصدقاً ٩٥السلطانية ا

  .٩٦"فكأنه كان يلبس تارة هذا وتارة هذا حسب ما يتفق من غري تكلف:" للفقري

مضافاً إىل ما جبل : "... لهوذكر ابن العماد احلنبلي على بعده من التكلف بقو
  .٩٧"عليه من ترك التكلف

وهذا التواضع مل جيعله ضعيفاً متخاذالً أمام أقوياء امللوك، وأشداء األمراء، كان 
دافعه يف تواضعه هذا تقواه وبساطته الطبيعية، فعاش متواضعاً يف غري ضعف، ومترفعاً يف 

  .٩٨غري كربياء

  .ه للبدعهيبته وجرأته وإزالت: املطلب الثاين

كانت بني جنبات الشيخ نفس ذات هيبة عظيمة امتلكها من قوة حجته وبيانه، 
ووقوفه إىل جانب احلق دون مواربة أو إذعان ملن كان، سواء السلطان أو األمراء، فقد 
أوردت كتب التراجم املواقف العظيمة للشيخ اليت تدل على هذه اهليبه وأثره وقوته يف 

واقف ما ذكره السبكي يف كتابه حول حادثة بيع األمراء وكيف نفوس غريه، ومن هذه امل
أن نائب السلطنة اململوك انزعج من الرأي القائل بأن ينادي عليهم يف األسواق ويباعوا ، 

                                                           
 .٢١٧، املرجع السابق، ص٨، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ٩٤

  .٢١٤، املرجع السابق، ص٨، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ٩٥
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١٠٨ 

كيف ينادي علينا هذا : فانزعج النائب وقال: "فقرر قتل اإلمام العز ابن عبد السالم قائال
فركب بنفسه يف مجاعته . اهللا ألضربنه بسيفي هذاالشيخ ويبيعنا وحنن ملوك األرض؟ و

وجاء إىل بيت الشيخ، والسيف مسلول يف يده، فطرق الباب فخرج ولد الشيخ، أظنه عبد 
اللطيف، فرأى من نائب السلطنة ما رأى، فعاد إىل أبيه وشرح له احلال، فما اكترث 

مث خرج كأنه قضاء . هللايا ولدي أبوك أقل من أن يقتل يف سبيل ا: لذلك وال تغري، وقال
اهللا قد نزل على نائب السلطنة ، فحني وقع بصره على النائب يبست يد النائب وسقط 

  .٩٩"السيف منها ، وأرعدت مفاصله، فبكى وسأل الشيخ أن يدعو له

وكثرية هي املواقف اليت تدل على هيبته يف النفوس وعظمته يف القلوب فقد أورد 
فقت له فيه أعجوبة وهو أن مجاعة من املفسدين قصدوه يف وات: "السبكي موقفا آخر فقال

عال، ودخلوا البستان واحتاطوا باجلوسق، فخاف أهله  ١٠٠ليلة مقمرة وهو يف جوسق
أهال بضيوفنا وأجلسهم يف : خوفا شديدا، فعند ذلك نزل إليهم وفتح باب اجلوسق، وقال

له، وأخرج هلم من مقعد حسن، وكان مهيبا مقبول الصورة، فهابوه وسخرهم اهللا 
اجلوسق ضيافة حسنة، فتناولوها وطلبوا منه الدعاء، وعصم اهللا أهله ومجاعته منهم، 

  .١٠١"بصدق نيته وكرم طويته، وانصرفوا عنه

ويرى الباحث أن هذه اهليبة العظيمة اليت اتصف ا الشيخ ما هي إال دليل على 
فمن آثر : "قال يف رسالة االعتقادصدق إخالصه هللا تعاىل مستدال بقول لإلمام العز نفسه ف

اهللا على نفسه آثره اهللا، ومن طلب رضا اهللا مبا يسخط الناس، رضي اهللا عنه وأرضى عنه 
الناس، ومن طلب رضا الناس مبا يسخط اهللا سخط اهللا عليه وأسخط عليه الناس، ويف 

  .١٠٢"رضا اهللا كفاية عن رضا كل أحد

                                                           
  .٢١٤، مرجع سابق، ص٨، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ٩٩

  .قصر صغري وهي كلمة فارسية معربة: اجلوسق ١٠٠
 .٢٣٦- ٢٣٥، املرجع السابق، ص٨، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ١٠١

  .٢٢٨، املرجع السابق، ص٨، جالطبقات الشافعية الكربىسبكي، ال ١٠٢



١٠٩ 

فائدة أن يؤتى الشخص علماً؛ لكنه ال يؤتى لقد متيز الشيخ باجلرأة يف احلق، فما 
اجلرأة يف احلق يف إيصال وإيضاح ما تعلم؟ وكيف للعامل أن ال يتصف باجلرأة اليت تعينه 
باألمر باملعروف والنهي عن املنكر؟ إذ إن العامل اخلاضع واخلانع مثل اخلري الذي ال يتعدى 

إهالكاً باتمعات املسلمة، هلذا  إىل غريه فيصبح علما بدون عمل وهذا من أكثر األمور
كان الشيخ العز قدوة لعلماء عصره وملن جاءوا من بعده جبرأته يف الصدح باحلق واألمر 

  . باملعروف واخلوف يف اهللا من جور السلطان أو ظلم ملك، فال خيشى يف اهللا لومة الئم

عندما انتقل قد ذكر السبكي مواقف كثرية ومتعددة تبني جرأة اإلمام العز، منها 
مسعت : يقول -رمحه اهللا- مسعت الشيخ اإلمام : "العز من دمشق إىل مصر فيقول السبكي

طلع شيخنا عز الدين مرة إىل السلطان يف يوم عيد إىل القلعة، : شيخنا الباجي يقول
فشاهد العساكر مصطفني بني يديه وجملس اململكة، وما السلطان فيه يوم العيد من األة، 

على قومه يف زينته على عادة سالطني الديار املصرية، وأخذت األمراء تقبل وقد خرج 
يا أيوب، ما حجتك عند : األرض بني يدي السلطان، فالتفت الشيخ إىل السلطان وناداه

: هل جرى هذا ؟ فقال: أمل أبوئ لك ملك مصر مث تبيح اخلمور؟ فقال: اهللا إذا قال لك
. اخلمور وغريها من املنكرات، وأنت تتقلب يف هذه اململكةنعم ، احلانة الفالنية يباع فيها 

يا سيدي هذا أنا ما عملته هذا من : يناديه كذلك بأعلى صوته والعساكر واقفون، فقال

��m��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ìأنت من الذين يقولون: زمان أيب، فقال

���×��Ö��Õl١٠٤"فرسم السلطان بإبطال تلك احلانة ١٠٣.  

ينادي على السلطان بامسه بني حاشيته وعسكره ويرفع صوته عليه ويأمره 
نعم . باملعروف و حياججه بالربهان، فيذعن السلطان ويأمر بإبطال ما كان من املنكرات

                                                           
 .٢٢سورة الزخرف آية  ١٠٣

 .٢١٢-٢١١، مرجع سابق، ص٨، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ١٠٤



١١٠ 

هذه هي اجلرأة املطلوبة من العلماء بأال يهابوا وال خيافوا إال اهللا عز وجل فإم على ثغرة 
يؤتني من قبلهم، فصالح الناس واتمعات من صالحهم  عظيمة من ثغر اإلسالم فال

  .وجرأم على رفع املنكر واألمر باملعروف

يا بين رأيته : كيف احلال؟ فقال) العز بن عبد السالم(يا سيدي : وسأل الباجي
يا سيدي أما خفت؟ : فقلت. على تلك العظمة فأردت أن أهينه لئال تكرب نفسه فتؤذيه

  .١٠٥استحضرت هيبة اهللا تعاىل فصار السلطان قدامي كالقط واهللا يا بين: فقال

كثرية هي املواقف اجلليلة اليت توضح جرأة العز وهيبته، منها ما حدث معه 
وكيف أنه أسقط شهادة ) غالة احلنابلة(بدمشق، وما حدث معه من حماججة احلشوية 

دالة اليقبل أستاذ دار السلطان فخر الدين عثمان بن شيخ الشيوخ فأصبح ساقط الع
  .١٠٦منه

كان رمحه اهللا، ال يبايل أن خياطر بنفسه، تنفيذا  ملا يعتقد من جهة، وملا كتبه يف 
، مث قال يف ١٠٧"واملخاطرة بالنفوس مشروعة يف إعزاز الدين) "ملحة االعتقاد(رسالته 

وبعد هذا، فإننا نزعم أننا من مجلة حزب اهللا، وأنصار دينه : "رسالته للملك األشرف
  .١٠٨"ه، وكل جندي ال خياطر بنفسه فليس جبنديوجند

وكان رمحه اهللا يتكلم باحلق، ويصدع : "وقال طاش كربى زاده يف وصف العز 
  .١٠٩"به، وال تأخذه يف احلق لومة الئم

  ناصر السنة، وقامع: "وقد وصف صاحب ذيل الروضتني الشيخ العز بقوله
  

                                                           
  .٢١٢، مرجع سابق، ص٨، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ١٠٥
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١١١ 

فلقد كان الشيخ رمحه اهللا ملتزماً بدين اهللا وشرعه وأحكامه، ومتبعاً للسنة  ١١٠"البدعة
فهو  ١١١.النبوية، وسرية السلف الصاحل متقفياً عبادات النيب صلى اهللا عليه وسلم وأفعاله

وليس رد البدع وإبطاهلا من باب إثارة الفنت، فإن اهللا سبحانه أمر العلماء بذلك : "القائل
  .١١٢"علموهوأمرهم ببيان ما 

، كما أنه أزال كثرياً من البدع اليت كان اخلطباء ١١٣فأفىت مبنع صالة الرغائب
يفعلوا، من دق السيف على املنرب، ولبس السواد والسجع يف اخلطبة، وصالة نصف 

القيام للمصحف بدعة مل تعهد يف الصدر األول، بينما قال النووي، : "وقال أن ١١٤.شعبان
  .١١٥"لتعظيم وعدم التهاونيستحب القيام ملا فيه ا

البدعة فعل ما مل يعهد : "ذكر فصالً عن البدع فقال) قواعد األحكام(ويف كتابه 
  .١١٦"يف عصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم
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١١٢ 

  
  

  .العز بن عبد السالم وعالقته بالسياسة واحلكم:الفصل اخلامس
  

  .احلياة السياسية يف عصره: املبحث األول
  .احلالة السياسية يف دولة األيوبيني: املطلب األول
  .احلالة السياسية يف دولة املماليك: املطلب الثاين

  
  .مواقفه السياسية من احلكام: املبحث الثاين
  .موقفه من تسليم املدن للصليبني: املطلب األول
  .موقفه من تقبيل يد الصاحل إمساعيل: املطلب الثاين
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  الفصل اخلامس
  .العز بن عبد السالم وعالقته بالسياسة واحلكم

  .احلياة السياسية يف عصره: املبحث األول

عاش اإلمام العز بن عبد السالم يف اية القرن السادس اهلجري، وأكثر النصف   
يف دمشق، وباقي ) ه٦٣٩(قضى من بداية عمره إىل سنة األول للقرن السابع اهلجري، 

، فعاصر اإلمام الدولة األيوبية وبدايات الدولة ١أيامه يف القاهرة حىت تويف رمحه اهللا
، وكان )ه٦٦٠(إىل سنة وفاته يف ) ه٥٧٧(اململوكية، من سنة مولده اليت كانت يف 

  .أواخر احلكم العباسي هلاتان الدولتان النفوذ األكرب يف ذلك الوقت وكانتا يف

ونستعرض يف هذا املبحث احلياة واحلالة السياسية اليت كانت سائدة يف عصره يف   
  .مطلبني مها احلالة السياسية يف الدولة األيوبية  واحلالة السياسية يف الدولة اململوكية

  .)ه٦٤٨ - ه ٥٦٧(احلالة السياسية يف الدولة األيوبية : املطلب األول

عاضد آخر اخللفاء الفاطميني، أخذ الفرنج بالتقدم حنو القاهرة، فاستعان يف أيام ال  
العاضد بنور الدين زنكي صاحب دمشق وحلب، فأرسل إليه أسد الدين شريكوه ومعه 

، واستوزر العاضد أسد الدين، ٢ابن أخيه صالح الدين، فرجع الفرنج ملا علموا بقدومهما
، فاستوزر العاضد صالح )ه٥٦٤( يف سنة فبقي يف الوزارة أكثر من شهرين مث تويف

استقل صالح الدين حبكم ) ه٥٦٧(فلما تويف العاضد سنة . الدين، ولقبه بامللك الناصر
مصر نيابة عن نور الدين فأخذ بإصالح البالد، ورفع الظلم عن العباد، فأبطل املكوس 

  ٣.وأظهر العدل فأحبه الناس وضجوا له بالدعاء

                                                           
  .٢٧، مرجع سابق، صعبد السالمالعز بن الندوي،  ١
  .١٢- ١١، مرجع سابق، ص مع القائد الروحي للشعب سلطان العلماء اإلمام العز بن عبد السالماجلنبالطي ،  ٢
  ).  ٥٦- ٥٤) (٧- ٦(، مرجع سابق، ص ٦، جالنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرةبن تغري بردي األتابكي،  انظر ٣
  ٥،٤، ، ص ٢، مرجع سابق، ج تاريخ مصر والقاهرةحسن احملاضرة يفالسيوطي،  انظرو
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، وكان يتبع اخلالفة ٤انفرد صالح الدين حبكم مصر والشام وملا تويف نور الدين
العباسية امساً فقط، ونظم شئون الدولة بعد أن وحدها وعظم أمرها، وأخذ يقضي على 
املذهب الشيعي يف مصر، وحيل حمله املذهب السين معتمداً على العلم وبناء املدارس 

فظ القرآن وكتاب التنبيه أليب وإجراء األرزاق على العلماء، وكان ورعاً زاهداً، وحي
، وهو نفس الكتاب الذي حفظه اإلمام العز عند ٥إسحاق الشريازي يف املذهب الشافعي

  .بداية تلقي تعليمه

واصل صالح الدين الفتوحات اليت بدأها نور الدين زنكي، فانتصر على الصليبيني 
يف معارك كثرية، ، كما انتصر عليهم )ه٥٨٣(انتصاراً عظيماً يف معركة حطني سنة 

واسترد منهم بيت املقدس بعد أن بقي يف أيديهم نيفاً وتسعني سنة، كما استرد منهم مدن 
  .، وكان اإلمام عز الدين يف ذلك الوقت فىت مل يبلغ السادسة من عمره ٦وقالع كثرية

بعد هذه الفتوحات واالنتصارات اخلالدة اليت أعادت لإلسالم عزه ورفعته 
، وكان )ه٥٨٩(تهم، تويف امللك الناصر صالح الدين وكانت وفاته سنة وللمسلمني كرام

بعد وفاته آلت البالد إىل أبناءه، وانفرد كل . عمر اإلمام العز يف ذلك احلني اثنا عشرة سنة
  .واحد من أبنائه وإخوانه حبكم البالد اليت كان والياً عليها

ألفضل، وحلب للظاهر فكانت مصر من نصيب ابنه عبد العزيز، ودمشق البنه ا
غازي، والكرك والشوبك والبالد الشرقية ألخيه العادل، واليمن ألخيه سيف اإلسالم 

                                                           
  .٢٧٣، ص١٩٦٠دار إحياء الكتب العربية،: ، القاهرة٢، ط٢، جبدائع الزهور يف وقائع الدهورحممد بن أمحد بن إياس احلنفي،  ٤
 .١٣، مرجع سابق، ص مع القائد الروحي للشعباجلنبالطي ،  ٥

دار الكتب العلمية، : ، بريوت١، ط١، جالسلوك ملعرفة دول امللوك، )ه٨٤٥ت(هبد القادر العبيدي املقريزي  تقي الدين أيب العباس أمحد بن علي بن انظر ٦
  .٢١٠، ص  ١٩٩٧
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وهنا عادت الفرقة إىل الدولة اإلسالمية، وأخذ كل حاكم يتربص باآلخر  ٧.طغتكني
  .ليسقطه ويأخذ بالده

سديد دانت هذه الدويالت بعد ذلك للملك العادل، وكان قوياً مستقيماً صبوراً 
الرأي، فاستطاع أن يبسط نفوذه على مصر والشام، وبعد أن استقرت ألمره، قسمها بني 

  . ٨أوالده، فأعطى عيسى دمشق، وأعطى األشرف الشرق، وأعطى الكامل حممد مصر

بعد وفاة امللك العادل دب الرتاع بني أوالده على امللك فتحاربوا مما أطمع فيهم 
ر، حىت بلغ األمر أن بعضهم حتالف مع الصليبيني ليستعني م أعداءهم من الصليبيني والتتا

كي ) ه٦٢٦(على آخر، كما فعل امللك الكامل إذ أعطى ملك الفرنج القدس صلحاً سنة 
  .٩جيد فرصة لينتزع دمشق من ابن أخيه امللك داود املعظم عيسى

ين كان الناس يكتوون بنريان هذه البلبلة والفنت، فريوي املؤرخون عن حصار
وما ابتلي فيهما أهل دمشق ) ه٦٣٥ -ه ٦٢٦(لدمشق يف فترة أقل من عشر سنوات بني 

  .١٠من شدة وغالء يف املعيشة، وفقر وقلة طعام، حىت أكل بعض الناس اجليفة والكالب

كان الصليبيون يف ذلك الوقت متربصني باملسلمني، واالحتكاك مستمر بينهم وبني 
ل الشام، وأخرى على حدود مصر من ناحية النيل الدولة اإلسالمية، تارة يف سواح

  .١١بدمياط

هجم الصليبيني على دمياط واستولوا عليها بدون قتال وهرب أهلها، فغضب 
السلطان جنم الدين أيوب  فخاف اجلند من سطوته فاندفعوا للقتال، وكان مريضاً وتويف 

                                                           
  .٨٧دار املعرفة، ص : ، بريوت٣،جاملختصر يف أخبار البشرعماد الدين إمساعيل أيب الفدا،  انظر ٧
 .٢٢٧ص ، مرجع سابق، ٦، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي،  انظر ٨

  .   ٣٥٤-٣٥٣، مرجع سابق، ص ١، جالسلوك ملعرفة دول امللوك املقريزي، انظر ٩
 .٢٧١، مرجع سابق، ص ٦، جالنجوم الزاهرةابن تغري ،  انظرو 

  .٢١٦، مرجع سابق، ص الذيل على الروضتنيأيب شامة املقدسي،   انظر ١٠
  .٢٨، مرجع سابق، ص عبد السالمالندوي، العز بن  ١١
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توران شاه، فلما وأخفت زوجته شجرة الدر موته، واستدعت ولده املعظم ) ه٦٤٧(سنة 
وصل واستوىل على احلكم كانت احلرب قائمة فخاض غمارها وقاتل ببسالة، وأبلى بالًء 

  .١٢)ه٦٤٨(حسناً يف قتال الفرنج وانتصر عليهم وذلك يف بداية سنة 

وبعد أن استتب له األمر أخذ يقرب مجاعة ممن حضروا معه ويوليهم املناصب، 
ت له بامللك وأبعد مماليك أبيه، فكان ذلك سبباً يف وأساء معاملة زوجة أبيه اليت احتفظ

وبذلك ) ه٦٤٨(اتفاقهم مع زوجة أبيه على قتله، فقتل يف الثامن والعشرين من حمرم سنة 
  .بعد أن دامت دولتهم قرابة الثمانني سنة ١٣انتهت دولة بين أيوب

وكان اإلمام  عز الدين يرى هذا وذاك، وهو عامل عامل يتحرق للنشاط 
تماعي والعمل ادي لألمة ويتأمل ويتحسر على سوء األحوال وفوضى احلكم االج

واحنراف امللوك وانسداد باب الدعوة إىل احلق بعد هذا كله يترك دمشق إىل القاهرة إثر 
، يائساً من صالح احلال ما دام مثل هؤالء اخلونة )ه٦٣٨(خيانة الصاحل إمساعيل يف سنة 

  .١٤املغرضون حيكمون البالد

هكذا بدأت الدولة على يد الناصر صالح الدين بالتدين وحب لإلسالم والدفاع و
عنه، مث طوى التاريخ صفحتها على يد املماليك، وكان اإلمام عز الدين يف ذلك احلني يف 

  .مصر يراقب األحداث عن كثب

وبعد هذه األحداث برز للعامل دولة جديدة على أنقاض الدولة األيوبية وهي دولة 
  .ليكاملما

  

                                                           
  .٩،مرجع سابق، صالعز بن عبد السالم سلطان العلماءفاروق عبد املعطي،  ١٢
  .٢٧٧مرجع سابق، ص ٢، جبدائع الزهور يف وقائع الدهورابن إياس،  ١٣
 .٢٩، مرجع سابق، ص عبد السالمالعز بن الندوي،  ١٤
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  .احلالة السياسية يف دولة املماليك: املطلب الثاين

عاصر اإلمام عز الدين أواسط عهد األيوبيني و أواخره مث بداية دولة املماليك   
فعاصر بعض حكام هذه الدولة منهم عز الدين أيبك، وقطز، و الظاهر بيربس الذي يف 

ت الدولة يف حينها عهده كانت وفاة اإلمام بعد مضي سنة ونصف على حكمه وكان
  .مستقرة قوية واستتب ملؤسسها األمر

اتفق املماليك على تولية شجرة الدر احلكم وعلى اشتراك األمري أيبك التركماين 
فلما وقع االتفاق على سلطنتها حضر القاضي تاج : معها يف إدارة احلكم قال ابن إياس

  .هالدين ابن بنت األعز، وبايعها على السلطنة على كره من

ملا تولت شجرة الدر على الديار املصرية، : "قال الشيخ عز الدين بن عبد السالم 
عملت يف ذلك مقامة، وذكرت فيها مباذا ابتلى اهللا به املسلمني بوالية امرأة عليهم، 

، وقد عارض القاضي تاج الدين واإلمام )ه٦٤٨(وكانت سلطنتها يف الثاين من صفر سنة 
لية شجرة الدر أمر املسلمني، وأنكر اخلليفة العباسي املستعصم باهللا العز بن عبد السالم تو

ذلك األمر غاية اإلنكار، فلما بلغ إليها ذلك خلعت نفسها، وتوىل احلكم مكاا األمري 
فتوىل احلكم من بعده ابنه علي وتلقب ) ه٦٥٥(أيبك التركماين، وتزوج ا، مث قتل سنة 

  .١٥ بامللك املنصور

  .مث االنتصار... ار التتار والدم

وقتل اخلليفة العباسي املستعصم باهللا، ) ه٦٥٦(استوىل هوالكو على بغداد سنة   
فسقطت اخلالفة العباسية، وعاث هوالكو يف بغداد فساداً فسفك دماء آالف الناس، 
وأتلف الكتب الكثرية اليت كانت متأل مكتبات بغداد، وخرب البالد، مث زحف على الشام 

  .يها وعاث فيها فساداً مث أخذ يهدد مصرواستوىل عل
                                                           

  .٢٧٩، مرجع سابق، ص٢، جبدائع الزهور يف وقائع الدهورابن إياس،  ١٥
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مجع نائب السلطنة قطز العلماء والقضاة فاستشارهم يف أخذ أموال من الشعب   
فكان االعتماد على ما يقوله ابن عبد : "ليستعني ا على جهاد التتار، قال ابن تغري بردي

لى العامل قتاهلم، إنه إذا طرق العدو بالد اإلسالم وجب ع: "وخالصة ما أفىت به" السالم
وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم، بشرط أال يبقى يف بيت 
املال شئ، وتبيعوا ما لكم من احلوائص املذهبة واآلالت النفيسة، ويقتصر كل اجلند على 

ند مركوبه وسالحه ويتساووا هم والعامة، أما أخذ األموال من العامة مع بقايا يف أيد اجل
، فإذا مل يكف ذلك جاز أخذ أموال من الشعب ١٦" من األموال واآلالت الفاخرة فال

  .بقدر احلاجة

خلع امللك املنصور علي، ألنه ال يستطيع إدارة احلكم يف هذه الظروف احلرجة   
، فوقع االتفاق على تولية األمري قطز احلكم، فبايعوه وكان ذلك ١٧اليت تتطلب حاكماً قوياً

ولقب بامللك املظفر، وأخذ يعد العدة حلرب التتار، فجمع ما ) ه٦٥٧(القعدة سنة يف ذي 
عند األمراء من لذهب واآلالت النفيسة كما أشار عليه شيخنا العز، واستعان ا على 
شراء السالح وتدريب اجلنود، واستعان بالعلماء يف إهلاب محاس اجلند وحثهم على اجلهاد 

بدور كبري يف ذلك، فكون قطز جيشاً قوياً روحياً ومادياً مث التقى  يف سبيل اهللا، وقام العز
بالتتار يف عني جالوت فقاتلهم ببسالة وأبلى بالًء حسناً، فانتصر عليهم انتصاراً عظيماً يف 

، مث قتل الظاهر بيربس املظفر قطز ألن األخري مل يويف بوعده بتوليته )ه٦٥٨(رمضان سنة 
وهكذا استوىل بيربس على احلكم، وتلقب .  ء الدين بن لؤلؤعلى حلب، ووىل مكانه عال

بالظاهر، إال أن إمامنا العز بن عبد السالم مل يبايعه، حىت جاء من شهد بعتقه، ألن الشيخ 
  .١٨كان يعرف أنه مملوك للبندقداري

                                                           
.  ٧٣-٧٢، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب، ص ٧،جالنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرةحملاسن يوسف ابن تغري بردي األتباكي، جالل الدين أيب ا ١٦
  .٢٧٥، مرجع سابق، ص٢، جبدائع الزهور يف وقائع الدهورابن إياس،  انظرو

 .٢٠٣- ٢٠٢، مرجع سابق، ص ٣، جفوات الوفياتالكتيب ،  ١٧

  .٢٣٧، املرجع سابق، ص ١،جتفوات الوفياالكتيب ،  ١٨
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يف عهده استقر حكم املماليك، واكتسب الصبغة الشرعية مببايعة الظاهر بيربس   
سي املستنصر باهللا، وفوض إليه شؤون مصر والشام وما سيفتح على يديه من اخلليفة العبا

لقد أثر اإلمام العز بن عبد السالم يف هذه األحداث باألمر باملعروف والنهي عن  ١٩.البالد
املنكر، وتغريه، ويتجلى ذلك من مواقفه من احلكام وسنأيت لذكرها وحتليلها يف املباحث 

أثره يف األحداث السياسية كلمة الظاهر بيربس ملا تويف العز، ومر املتقدمة، ومما يدل على 
اليوم استقر أمري ألن هذا : " به من حتت القلعة ورأى اجلموع الغفرية حول نعشه قال

  .٢٠"الشيخ لو كان يقول للناس اخرجوا عليه خلرجوا

هذا وهناك مواقف أخرى سيأيت تفصيلها وكلها تدل على مكانة العز يف عصره، 
هيبة احلكام و تقديرهم له، وتنفيذهم ألقوله يف إبطال املنكر ورفع الظلم عن الشعب، و

ينبغي لكل :" ألنه رجل آثر آخرته على دنياه، وهانت عليه نفسه يف سبيل اهللا فكان يقول
عامل إذا أذل احلق وأمخل الصواب أن يبذل جهده يف نصرمها وأن جيعل نفسه بالذل 

عز احلق وظهر الصواب أن يستظل بظلهما وأن يكتفي باليسري  واخلمول وىل منهما، وإن
  .٢١"من رشاش غريمها

  

  .مواقفه من احلكام ومواقفهم منه: املبحث الثاين 

يجد لعلماء اإلسالم صفحات مشرقة ناصعة سملتصفح يف تارخينا اإلسالمي إن ا
قبل خطبهم وكتبهم سطرها هؤالء العلماء مبواقفهم وأفعاهلم ، يقف املتأمل أمامها طويالً

، فقد قاموا بتعليم األمة أمور دينها، يف نواحي شيت وجوانب خمتلفة من حياة األمة
وحثها علي ، واحلفاظ علي هويتها وثقافتها ،ما فيه اخلري هلا يف شئون دنياها ىلوتوجيهها إ

                                                           
  .٥٣٠- ٥٢٩، مرجع سابق، ص السلوك ملعرفة دول امللوكاملقريزي،  ١٩
 .٢٨١، مرجع سابق، ص٢، جبدائع الزهور يف وقائع الدهورابن إياس، .   ٨٥، مرجع سابق، ص٢، جطبقات الشافعيةاإلسنوي،  ٢٠

  .٢٢٨،مرجع سابق، ص ٨، جطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ٢١
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ية وواصلوا مسرية الدعوة اإلسالم ،الثبات والصمود يف مواجهة أعدائها ومن يكيدون هلا
وعلي  .محال لألمانة وتأدية للرسالة اليت محلهم إياها نبينا الكرمي حممد صلي اهللا عليه وسلم

 ،والفوز يف اآلخرة، مدار تارخينا اإلسالمي جند العلماء يف طليعة األمة يبغون رضا اهللا تعاىل
 داةاهل منهم، ألخطاراويقومون مبواجهة التحديات و، أمتهمويعملون للرقي والنهوض ب

  .ددينازعماء والصلحني واملقادة والرشدين واملو

الذي عاصر أحداثا ، ومن هؤالء األعالم يف تاريخ أمتنا اإلمام العز بن عبد السالم
ا يف تاريخ ا بارزلمعفكانت له مواقفه احلامسة اليت تعترب م، وخطوبا وشدائد عظام، جسام
اصر اإلمام العز بن عبد السالم ملوك لقد ع .ا أهل العلم يحيتذ حسنة وأسوة، أمتنا

وسالطني كثر، ذلك ألن الفترة اليت عاش ا كانت غري مستقرة سياسياً فكثرية هي 
االغتياالت  واالنقالبات واحملن واهلزائم والنكبات، كان عصر جيمعه التناقضات من 

 فقد عاصر الصاحل  . صالح وفساد ووحدة ومتزق وتضحية وجنب واستشهاد واستخذال
إمساعيل يف دمشق وجنم الدين أيوب يف القاهرة وشجرة الدر وطوران شاه ابن جنم الدين 
أيوب واألمري أيبك وامللك الصغري علي واألمري قطز والسلطان بيربس، وقد أفرز هذا العدد 
الكبري من السالطني مناخ غري مستقر كما أشرنا، وكان لإلمام العز بن عبد السالم 

  .اقف شجاعة مع هؤالءصوالت وجوالت ومو

سنعرض يف هذا املبحث تلك املواقف مث نعلق عليها وحنللها لنستنبط منها العضات 
والعرب ونرى كيف أن للعلماء دورهم يف احلياة السياسية وأم كانوا صمام أمان يف 

  .جمتمعام
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  .موقفه من تسليم املدن للصليبني: املطلب األول

الشافعية الكربى حادثة وقعت بني الصاحل إمساعيل ذكر السبكي يف كتابه طبقات 
مفادها، أن الصاحل إمساعيل ) ه٦٣٨(سلطان دمشق واإلمام العز بن عبد السالم يف سنة 

أقدم على خيانة سياسية عظيمة، بأن سلم للفرنج مدينة صيدا وقلعة الشقيف، حىت 
شق لشراء السالح يستعني م على قتال ابن أخيه جنم الدين أيوب، ودخل الفرنج دم

ويعلن يف صراحة ووضوح أن  ليقاتلوا به عباد اهللا املؤمنني فأنكر عليه الشيخ عز الدين،
الصاحل إمساعيل ال ميلك املدن اإلسالمية ملكاً شخصياً حىت يتنازل عنها للصليبيني، كما 

ا يشترون أنه ال جيوز بيع السالح للصليبيني، وخاصة أن املسلمني على يقني أن الصليبيني م
وهكذا قال سلطان العلماء كلمة احلق عند السلطان . السالح إال لضرب إخوام املسلمني

اللهم أبرم هلذه األمة "وترك الدعاء له يف اخلطبة حىت انه كان يدعو  اجلائر الصاحل إمساعيل
، "أمراً رشداً تعز فيه وليك وتذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك

وساعده فقط عامل واحد وهو الشيخ أبو عمرو ابن احلاجب املالكي، وعلى اثر هذا 
  .٢٢املوقف خرج اإلمام من دمشق متجهاً حنو الديار املصرية

مواجهة عظيمة من إمام عظيم، لقد كان اإلمام يف تلك الفترة يتقلد مناصب عليا 
األموي، ومفتيا للبالد الشامية،  ، وخطيباً وإماماً للمسجد)الغزالية(كان مدرساً بالزاوية 

وكانت مكانته رفيعة عند الصاحل إمساعيل الذي كان حيترمه جداً ويكرمه كثرياً، إال أن 
هذا كله مل حيول بينه وبني قول احلق واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وإنكار ما قام به 

احلق ، لقد ضحى بكل  الصاحل إمساعيل، فلم تكن الدنيا بقلبه وال منعته من قول كلمة
شئ حىت يظهر احلق ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر، ضحى مبواقعه ومناصبه 

                                                           
  .٢٤٣و  ٢١٠، مرجع سابق، ص ٨، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ٢٢
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واالمتيازات اليت كانت له فعزل، ألنه مل يرض أن تدنس قدسية منرب اجلامع اليت أرساها 
  .رسول اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم باملداهنة والسكوت عن احلق

لذين حيملون على عاتقهم هم اإلصالح، فلم تأسره هكذا هم العلماء الربانيون ا
الدنيا بفتنها بل كان حرا عالياً عليها كانت بيده ال بقلبه، لقد كانت تلك الفترة مليئة 

  .بالعلماء األجالء إال أن العز متيز عنهم فصدح بكلمة احلق فتخلد ذكره إىل يومنا

  .موقفه من تقبيل يد الصاحل إمساعيل: املطلب الثاين

حل اإلمام اجلليل من دمشق إىل بيت املقدس ر وهو استكماالً للموقف األول،  
ليجد فرصة ليعلم الناس هناك بدالً من السكوت يف دمشق، وأقام ا مدة، ولكنه فوجئ 
بالصاحل إمساعيل يأيت إىل بيت املقدس ومعه ملوك الصليبيني وجيوشهم وهم يقصدون 

ل أحد أتباعه إىل الشيخ العز بن عبد السالم رمحه مصر الحتالهلا، وأرسل الصاحل إمساعي
اهللا، وكان متلطفاً له غاية التلطف، بل ووعده بالعودة إىل كل مناصبه بشرط أن يترضى 

 .الصاحل إمساعيل، ويعتذر له، وبشرط أال يتكلم يف أمور السياسة، وإال اعتقله

بينك :" وقال لهوذهب رسول الصاحل إمساعيل إىل العز بن عبد السالم رمحه اهللا
وبني أن تعود إىل مناصبك وما كنت عليه، وزيادة، أن تنكسر للسلطان، وتقبل يده ال 

واهللا يا :"فقالالعلماء فرد عليه العز بن عبد السالم رمحه اهللا يف كربياء وعزة . غري
واد، أنتم يف واد، وأنا يف  :مسكني، ما أرضاه أن يقبل يدي، فضالً أن أقبل يده، يا قوم

 "واحلمد هللا الذي عافاين مما ابتالكم به

  . ، ها هي عزة العلماء وعظمتهم ورفعتهم وعلو قدرهمهؤالء هم العلماء حبق

وكان رد الصاحل إمساعيل متوقعاً، فقد أمر باعتقال الشيخ الكبري يف بيت املقدس، 
لقرآن، والسلطان ووضعه يف خيمة جماورة خليمته، وكان الشيخ عز الدين رمحه اهللا يقرأ ا
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الصاحل إمساعيل يسمعه، ويف ذات يوم كان الصاحل إمساعيل يتحدث مع ملوك الصليبيني 
: والشيخ يقرأ القرآن، فقال الصاحل إمساعيل مللوك الصليبيني وهو حياول استرضاءهم

هذا أكرب علماء املسلمني، وقد : نعم، قال: تسمعون هذا الشيخ الذي يقرأ القرآن؟ قالوا"
ه إلنكاره علي تسليمي حصون املسلمني، وعزلته عن اخلطابة بدمشق، وعن حبست

يقول الصاحل ". مناصبه، مث أخرجته فجاء إىل القدس، وقد جددت حبسه واعتقاله ألجلكم
لو : "له وقد سقط متاماً من أعينهم واإمساعيل هذا الكالم ليسترضي ملوك النصارى، فقال

  .٢٣"امرقتهربنا كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه، وش

  .إسقاط شهادة فخر الدين ابن شيخ الشيوخ: املطلب الثالث

فخر الدين عثمان بن  -جنم الدين أيوب–فاتفق أن أستاذ داره : "يقول السبكي  
شيخ الشيوخ، وهو الذي كان إليه أمر اململكة عمد إىل مسجد مبصر فعمل على ظهره 
بناء للطبل خانات، وبقيت تضرب هنالك، فلما ثبت هذا عند الشيخ عز الدين حكم دم 

ذلك ذلك البناء، وأسقط فخر الدين ابن الشيخ، وعزل نفسه من القضاء، ومل تسقط ب
وظن فخر الدين وغريه أن هذا احلكم بإسقاط عدالته لن يتأثر مرتلة الشيخ عند السلطان، 

إىل اخلليفة رسوالً من عنده " امللك الصاحل"فاتفق أن جهز السلطان ، يف اخلارجبه 
فلما وصل الرسول إىل الديوان ووقف بني يدي اخلليفة وأدى الرسالة  ،املستعصم ببغداد

عن  محلنِيهاال، ولكن : ؟ قالالسلطانهل مسعت هذه الرسالة من  :إليه وسأله جخر
بن ا هإن املذكور أسقط: ، فقال اخلليفةالسلطان فخر الدين ابن شيخ الشيوخ أستاذ داره

حىت شافهه بالرسالة مث عاد  السلطان، فرجع الرسول إىل فنحن ال نقبل روايتهعبد السالم 
  .٢٤إىل بغداد وأداها

                                                           
 .٢٤٤ - ٢٤٣، مرجع سابق، ص ٨، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ٢٣

  ٢١١ - ٢١٠، مرجع سابق ، ص٨، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ٢٤
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  .أيوبجنم الدين  األمريموقفه مع : رابعاملطلب ال

ذكر السبكي يف طبقاته أن الشيخ عز الدين طلع مرة إىل السلطان يف يوم عيد إىل 
القلعة، فشاهد العساكر مصطفني بني يديه وجملس اململكة وما السلطان فيه يوم عيد من 

األمراء  األة، وقد خرج على قومه يف زينته على عادة سالطني الديار املصرية، وأخذت
يا أيوب، ما حجتك : تقبل األرض بني يدي السلطان، فالتفت الشيخ إىل السلطان وناداه

أمل أبوئ لك ملك مصر مث تبيح اخلمور؟ فقال هل جرى هذا؟ قال : عند اهللا إذا قال لك
نعم احلانة الفالنية يباع فيها اخلمور وغريها من املنكرات، وأنت تتقلب يف نعمة هذه 

  .اململكة

يا سيدي، هذا أنا ما عملته، : اديه كذلك بأعلى صوته والعساكر واقفون، فقالين

��m��Ñ: أنت من الذين يقولون: هذا من زمان أيب، فقال �Ð��Ï��Î� � �Í��Ì

���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Òlفرسم السلطان بإبطال تلك احلانة ٢٥.�  

ئال تكرب لقد قصد اإلمام العز بن عبد السالم من هذه املواجهة إهانة السلطان ل
  نفسه فتؤذيه، وعندما سئل أما خفته؟ أجاب استحضرت هيبة اهللا تعاىل، فصار السلطان 

  .٢٦قدامي كالقط

هذا األمر على الناس؛ ألنه يريد أن يريب اإلمام العز بن عبد السالم  أعلن 
 ،اخلمراحلانة اليت يباع فيها : املنكر األول السلطان، ويقصد إنكار منكَرين يف وقت واحد

هو هذا الغرور، وهذه األة، والطغيان الذي بدأ يكرب يف نفس احلاكم، : واملنكر الثاين
  ".لئالّ تكرب عليه نفسه فتؤذيه: "فأراد أن يقتلعه، ويزيله من نفسه لذا قال العز

                                                           
 .٢٢سورة الزخرف آية  ٢٥

  .٢١٢سابق، ص ، مرجع ٨، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  انظر ٢٦
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  .موقفه من األمراء املماليك وبيعهم: املطلب اخلامس

الصاحل أيوب نفسه، أنه ملا عاش  مواقفه الشهرية واليت اصطدم فيها معوهي من 
يف مصر اكتشف أن الواليات العامة واإلمارة واملناصب الكربى كلها للمماليك الذين 
اشتراهم جنم الدين أيوب قبل ذلك، ولذلك فهم يف حكم الرقيق والعبيد، وال جيوز هلم 

بيد، واشتعلت الوالية على األحرار، فأصدر مباشرة فتواه بعدم جواز واليتهم ألم من الع
مصر بغضب األمراء الذين يتحكمون يف كل املناصب الرفيعة، حىت كان نائب السلطان 
مباشرة من املماليك، وجاءوا إىل الشيخ العز بن عبد السالم، وحاولوا إقناعه بالتخلي عن 
هذه الفتوى، مث حاولوا ديده، ولكنه رفض كل هذا مع إنه قد جاء مصر بعد اضطهاد 

مشق، ولكنه ال جيد يف حياته بديالً عن كلمة احلق، فرفع األمر إىل الصاحل شديد يف د
أيوب، فاستغرب من كالم الشيخ، ورفضه، وقال إن هذا األمر ليس من الشئون املسموح 
بالكالم فيها، فهنا وجد الشيخ العز بن عبد السالم أن كالمه ال يسمع، فخلع نفسه من 

يكون صورة مفيت، وهو يعلم أن اهللا عز وجل سائله  منصبه يف القضاء، فهو ال يرضى أن
عن سكوته كما سيسأله عن كالمه، ومن هنا قرر العامل الورع أن يعزل نفسه من املنصب 

 .وباملال وباألمان بل وبكل الدنيا االجتماعيالرفيع، ومضحياً بالوضع 

وببساطة وركب الشيخ العز بن عبد السالم محاره، وأخذ أهله على محار آخر، 
قرر اخلروج من القاهرة بالكلية، واالجتاه إىل إحدى القرى لينعزل فيها إذا كان ال يسمع 

  . لفتواه، ولكن شعب مصر املقدر لقيمة العلماء رفض ذلك األمر

خرج خلف الشيخ العامل اآلالف من علماء مصر ومن صاحليها وجتارها ورجاهلا، ف
 .أييداً له، وإنكاراً على خمالفيهبل خرج النساء والصبيان خلف الشيخ ت



١٢٦ 

ووصلت األخبار إىل امللك الصاحل جنم الدين أيوب فأسرع بنفسه خلف الشيخ 
العز بن عبد السالم واسترضاه، فما قبل إال أن تنفذ فتواه، وقال له إن أردت أن يتوىل 

كان مثن هؤالء األمراء مناصبهم فالبد أن يباعوا أوالً، مث يعتقهم الذي يشتريهم، وملا 
هؤالء األمراء قد دفع قبل ذلك من بيت مال املسلمني فالبد أن يرد الثمن إىل بيت مال 
املسلمني، ووافق امللك الصاحل أيوب، وتوىل الشيخ العز بن عبد السالم بنفسه عملية بيع 
األمراء حىت ال حيدث نوع من التالعب، وبدأ يعرض األمراء واحداً بعد اآلخر يف مزاد، 

 يف مثنهم، ودخل الشعب يف املزاد، حىت إذا ارتفع السعر جداً، دفعه امللك الصاحل ويغايل
جنم الدين أيوب من ماله اخلاص واشترى األمري، مث يعتقه بعد ذلك، ووضع املال يف بيت 
مال املسلمني، وهكذا بيع كل األمراء الذين يتولون أمور الوزارة واإلمارة واجليش 

  ".ببائع األمراء"شيخ العز بن عبد السالم يعرف وغريها، ومن يومها وال

  .موقفه مع األمري املظفر قطز: املطلب السادس

ومن ذلك أن السلطان املظفر قطز وعساكره عندما دمهت التتار البالد عقب            
اخرجوا وأنا أضمن لكم على اهللا النصر، فقال : وقعة بغداد، استشاروا الشيخ فقال

: ل يف خزانيت قليل وأنا أريد أن أقترض من التجار، فقال الشيخ عز الدينإن املا: السلطان
إذا أحضرت ما عندك وعند حرميك، وأحضر األمراء ما عندهم من احللي احلرام وضربته 
سكة ونقدا، وفرقته يف اجليش، ومل يقم بكفايتهم ذلك الوقت اطلب القرض، وأما قبل 

     .٢٧ذلك فال

وكان يف جملس السلطان كبار العلماء والفقهاء والقضاة، فكان الرأي ما ذهب إليه       
إنه إذا طرق العدو بالد اإلسالم وجب على اإلمام قتاهلم، : (ابن عبد السالم حيث قال

وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم بشرط أال يبقى يف بيت 

                                                           
  .٢١٥، مرجع سابق، ص ٨، جالطبقات الشافعية الكربىالسبكي،  ٢٧



١٢٧ 

ن احلوائص املذهبة، واآلالت النفيسة، ويقتصر كل اجلند على املال شيء، وتبيعوا مالكم م
مركوب وسالحه ويتساووا هم والعامة، وأما أخذ األموال من العامة مع بقائه يف أيدي 

  .٢٨اجلند من األموال واآلالت الفاخرة فال

وكانت النتيجة باهرة، حيث نفذ امللك واألمراء واجلند فتوى العز وامتثلوا أمره،    
حضر األمراء كافة ما ميلكون من مال وحلي نسائهم، وأقسم كل واحد منهم أنه ال فقد أ

ميلك شيئًا يف الباطن، وملا مجعت هذه األموال وضربت سكة ونقدا وأنفقت يف جتهيز 
اجليش، ومل تكف هذه األموال نفقة اجليش أخذ السلطان قطز دينارا واحدا من كل رجل 

سلوب الفريد املال احلالل الذي ال ظلم وال عدوان فيه، قادر يف مصر، فجمع بذلك األ
ومع االستعداد النفسي الذي قام به العز وإخوانه من العلماء ترتَّل نصر اهللا على عباده 

 . ٢٩)ه٦٥٨(املؤمنني، وهزم اهللا التتار يف عني جالوت سنة 

 ومن أسباب النصر شعور الناس بقيمة العدل اليت سامهت يف جعل روح جديدة 
تسري يف كيان الشعب املسلم حتت قيادة السلطان قطز، من خالل الفتاوى الفذة اليت أفىت 

من حكام  عبد السالما الشيخ العز بن عبد السالم، وهكذا كانت مواقف العز بن 
عصره، يف حياته املديدة كلها آمرا باملعروف، ناهيا عن املنكر، صادعا باحلق، حربا على 

  .الباطل وأهله

  

   

                                                           
  .٧٣-٧٢، مرجع سابق، ص ٧، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي،  ٢٨
  .١٢٠، ص ١٩٩٦مؤسسة الرسالة، : ، حتقيق حممد مجعة الكردي، بريوتفتاوى شيخ اإلسالم العز بن عبد السالم ، عبد السالمالعز بن  ٢٩



١٢٨ 

  .حتليل مواقف العز بن عبد السالم سياسياً: املبحث الثالث 

  .حتليل مواقفه مع احلكام :املطلب األول

كم هي كثرية تلك النماذج اليت تشبه الصاحل إمساعيل يف زماننا هذا، فهم  :أوالً
اليوم يتعاونون مع أعداء األمة اإلسالمية، ضد بعضهم ويستعينون باجليوش األجنبية 
للوقوف يف وجه أبناء املسلمني، بل وفتح الباب أمام القواعد العسكرية األجنبية لتقام على 

  .أراضيهم

ال خيانة دينية وسياسية لألمة ومصاحلها وجيب الوقوف أمامها وتعترب هذه األفع
وصدها، وكشف أبعادها اخلبيثة، لذا وجب يف مثل هذا احلال وجود من يقول كلمة احلق 

ينبِهه ويذكره باهللا ويأمره باملعروف وينهاه  ،اخلائن املوايل ألعداء اهللاوأمام السلطان اجلائر 
هذا الفعل هو خيانة هللا ولرسوله ولإلسالم، وأجدر من يقوم ذا عن املنكر مبيناً له أن 

العمل هم العلماء األتقياء األنقياء، مبا أتوا من علم وحكمة، يقدمون على هذا العمل بال 
خوف وال وجل وال رهبة من السلطان مستذكرين حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم 

بكلمة احلق . ٣٠"ق عند سلطان جائركلمة ح"عندما سئل عن أي اجلهاد أفضل فأجاب 
  .هذه يكون جهاد العلماء ودفاعهم عن بالد املسلمني ومقدراا

عزة العلماء وأنفتهم، فهم ال يتطلعون إىل مناصب الدنيا أو إىل زخرفها،  :ثانياً
وإذا عرضت عليهم الدنيا ولوا منها فرارا ومليئوا منها رعبا، نعم االنشغال بالدنيا عند 
العلماء رعب ما بعده رعب، إال إذا قدروا من خالل مناصبهم أن يغريوا األحوال ويبدلوا 

فاستطاعوا بذلك تغري املنكر وإقامة شرع اهللا وعدله وإحقاق احلق  األمور إىل ما أمر اهللا
  .ونشره، ناصحني ألمتهم، وجب عليهم فعل ذلك

                                                           
  .١٢١، ص١٣سائي ، باب فضل من تكلم باحلق عند إمام جائر، جسنن الن ٣٠



١٢٩ 

أكرب من املناصب، وأكرب من الوظائف، وأكرب  مأ العلماءمن أهم جوانب قوة  إن
 مقو ونمنها، إمنا يستمد مقو ونإليها أو يستمد ونيتطلع وامن األمساء؛ ولذلك ما كان

إىل جانب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، والصدع  وفهمومن وق تعاىل،باهللا  ممن إميا
  .ثقتها مبكلمة احلق، مث من األمة اليت أعطته

أما إذا أيقن العامل أنه ال يستطيع فعل ذلك ولن ميكّن من األمر باملعروف والنهي  
ض ذلك، ويبتعد عنه ألنه سوف يصبح عن املنكر وأنه سيصبح أسرياً ملنصبه فعليه أن يرف

جزًء هاماً يف تشريع  وجتميل أعمال احلكام اليت يف غالبها ال تكون يف صاحل األمة فيكون 
هو كاملشرع ألفعاهلم يضفي عليها الصبغة الدينية والشرعية، وهؤالء العلماء كثر يف أيامنا 

ختدير وتفتري لألمة من خالل  ما ال تفعله اكرب األبواق اإلعالمية من ةهذه يفعلون باألم
  .فتاويهم اليت يلوون ا عنق الشريعة

أما من ناحية السياسة املالية فيجب الدفاع عن أموال الشعب ومقدراته  :ثالثاً
ومحاية مصاحله، فال جيوز أخذ أموال الرعية إال إذا أنفقت الدولة ما متلكه من الثروات 

هناك فرق ومتيز بني فئة دون فئة يف أخذ الضرائب ، فال يكون مويتساوى احلاكم واحملكو
مثالً فهذا يولد االحتقان يف النفس بني تلك الفئات مما يفتت من قوة التالحم بني أفراد 

والرتاعات الداخلية مما  تالشعب الواحد فتفقَد العدالة االجتماعية فتكون االضطرابا
ركاا، فتصبح فريسةً سهلةً يضعف الدولة، ويشتت قوا ويفرق كلمتها، ويضعف أ

  .ألعدائها

أما على صعيد السياسة الداخلية وحىت تقوم الدولة مبهامها وواجباا على  :رابعاً
أكمل وجه، فال بد لألمة أن تتحمل جزء املراقبة واملتابعة ألداء احلاكم وأركان دولته، 

  .إذا اقتضى األمر وتبقي العلماء على اطالع كامل مبا جيري حىت يستطيعوا عمل أالزم



١٣٠ 

أما يف السياسة اخلارجية فمن الشروط احلاكم أن يكون حراً حىت ال : خامساً
خيضع لقرارات سيده إن كان عبداً، وألنه ميلك حق التصرف يف كل شئ والعبد ال ميلك 
هذا احلق، فال ميلى عليه مباذا يفعل وكيف يدير الدولة فتكون هناك جهات أجنبية 

شئون البالد من خالله، لذا جيب على حكامنا التحرر من العبودية  خارجية تتحكم يف
للغرب، واالستقالل بإرادة األمة، وعدم اخلضوع واخلنوع لإلمالءات اخلارجية اليت 

  .تتحكم يف أفعالنا وعالقاتنا وتفرض علينا ما نفعله حسب مصاحلها

  .النتائج والعرب من هذه املواقف: املطلب الثاين 

تائج الشيخ الدكتور سلمان العودة من خالل حبثه عن سلطان العلماء ذكر هذه الن
  :العز بن عبد السالم، فيقول الدكتور

اإلنكار العملي على السالطني واألمراء، وكان  عبد السالماإلمام العز بن جدد 
  .مينكر عليهم أحياناً علنا وأمام العامة السيما املنكر العلين، وال خياف يف اهللا لومة الئ

هذا اهلدي والسمت الذي كان معروفًا عند  عبد السالم بن العزاإلمام  جدد 
الصحابة والتابعني واألئمة املهديني، فكان ينكر على هؤالء العلْية من القوم وعلى 
السالطني وغريهم عالنية، ومل يكن يعتقد أن يف هذا ضررا وال فتنة، كان يدرك أن يف 

 .اإلنكار العلين، وقول كلمة احلق، والصدع ا، فوائد عديدة

  :اإلنكار العلين، والصدع بكلمة احلق له فوائد كثرية وعظيمة، لعلّ من أمهها إن

أن يعذر العامل، فيعرف الناس أنه قال وتكلم وأمر وى فلم يطَع فيعذر، وال يكون : أوالً
داهن ونافَق وسكت عن احلق، وال يعرفون أنه قال بِملِْء  :جماالً حلديث الناس، أن يقولوا

لهفيه فلم ي بجتس.  



١٣١ 

  .إذن العامل إذا قاهلا صرحية واضحة فإن ذلك يكون عذرا له عند الناس

التفاف العامة حول هذا العامل، فالناس إذا رأوا العامل يقول كلمة احلق بقوة : ثانيا
 ،وشجاعة، ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر التفوا حوله، وأحاطوا به، وأخلصوا له الود

م سيعرفون حينئذ أنه عامل يريد وجه اهللا والدار اآلخرة، ليس له مطامع ووقفوا معه؛ أل
  .تعاىل وال مقاصد، وأنه بذل نفسه يف سبيل اهللا

فمن أجل ذلك حييطون به، ويلتفون حوله، ويف هذا حفظ هلم وصيانة 
الجتماعهم، خبالف إذا مل يكونوا يعلمون مبا يقول ويفعل؛ فإم قد يتهمونه، ويسوء 

  .م به، فيبقى العامل منفردا، ال يستجيب له أحد، وال ينتفع بعلمه أحدظنه

إذا سكت العامل فغريه : تشجيع اآلخرين على اإلنكار؛ فإن كثريا من الناس يقولون: ثالثًا
يسكت،  ، وكذلك إذا سكت طالب العلم فغريه من باب أوىليسكت من باب أوىل
دع ا عالية مدوية، ويف مأل من الناس؛ ليفتح يص عبد السالماإلمام العز بن ولذلك كان 

الطريق لآلخرين ويقودهم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وال خياف يف اهللا لومة 
  .مالئ

قبول احلق، فإنّ احلق إذا قيل علنا، وأُمر باملعروف، ونهي عن املنكر من قبل عامل : رابعا
د احلياة الدنيا وال زينتها، وال يبغي علوا يف موثوق معروف بصدق وإخالص، وأنه ال يري

  .األرض وال فسادا، كان إعالنه بذلك سببا يف قبول احلق الذي قال به، واإلذعان له

رفع مستوى األمة، وعدم حجب احلقائق عنها، مبعىن أن العامل إذا جهر باحلق : خامسا
أنتم احلَكَم بيين وبني خصمي، : وأمر باملعروف وى عن املنكر، كأنه يقول لألمة كلها

فأنا أقول احلق وأنتم تسمعون وحتكمون، فاألمة يرتفع مستواها حينئذ، وتصبح أمة مؤثِّرة 
منها له قيمته، ومكانته، وله رأيه، وكلمته، وليسوا جمرد أتباع، يؤمنون، قوية كل فرد 



١٣٢ 

ويؤيدون، وال يعرفون هذا من ذاك، وال يستطيعون أن يشاركوا بالرأي واملشورة، 
وألصبحت األمة قوية هلا ثقل، وهلا مكان، وهذا ال يكون إال إذا أشركها العلماء يف 

م باحلق، وجعلوا األمة تشارك معهم يف هذا العمل، أمورهم، وأَمرهم ونهيهم، وصدعه
  .فال حيجبون احلقائق عن األمة حبجة أن الناس رعاع، والناس مهج، والناس فيهم وفيهم

إنّ كثريا من العلماء كانوا يعلنون احلقيقة كاملة للناس، وجيعلون الناس يتبنون 
  .الدفاع عن احلق مبجرد أن قاله العامل ونطق به

من العلماء الذين يسلكون هذا املنهج وال يرون  عبد السالم بن العزاإلمام وكان 
    .مانعا شرعيا منه

كان ينطلق من مبدأ صريح، وموقف واضح عبر عنه  عبد السالم بن العزاإلمام 
، وأنصار دينه - عز وجل  -فإنا نزعم أنا من مجلة حزب اهللا : "يف كالم له حيث قال

  . "إذا مل خياطر بنفسه فليس جبنديوجنده، واجلندي 

جماهد  - عز وجل  -إذًا ليس صحيحا أن يدعي اإلنسان أنه جندي من جنود اهللا 
ولو مرة -يف سبيل اهللا، آمر باملعروف، ناه عن املنكر، مث ال خياطر بنفسه يف هذه السبيل 

لبس لباس اجلندية، هذا ال يكون أبدا، فالذي يريد السالمة ال يكون جنديا وال ي -واحدة
  .٣١وإمنا جيلس يف بيته، ويؤثر سالمة نفسه وبدنه

  :ومن هذه النتائج

التعامل بيعاً وشراًء مع أهل الكتاب ليس حمرماً شرعاً، إال أن العز بن عبد السالم  - ١
ومن منطلق السياسة الشرعية واحلفاظ على الدم املسلم حرم بيع السالح للفرنج 

 . ستخدم حملاربة املسلمنيعندما تيقن لديه أنه سوف ي

                                                           
، منشور على شبكة االنترنت يف موقع حبث بعنوان سلطان العلماء العز بن عبد السالمسلمان بن فهد العودة،  ٣١

h%p://al7ewar.net/forum/showthread.php?t=1457.  



١٣٣ 

لذا حيرم على كل مسلم بيع أي سلعة ألعدائنا من املمكن أن يستفيدوا منها ضد 
 .املسلمني

تغري البلد واملكان إذا مل تستطع أن تأمر فيه باملعروف وتنهى فيه عن املنكر وتقول  - ٢
 .كلمة احلق

العلماء هم قادة هذه األمة يشرفون عليها وحيافظون على مصاحلها وهم املدافعني  - ٣
 . عنها وعن رعاياها أما احلاكم الظامل

   



١٣٤ 

  النتائج والتوصيات

يف ختام هذه البحث يرى الباحث أن أهم النتائج والتوصيات اليت توصل إليها يف 
  :حبثه هي

منهم العمل السياسي إقتداًء بالنهج  ال ضري يف أن ميارس علماء الشريعة أو جزء .١
النبوي، فلقد مارس النيب صلى اهللا عليه وسلم السياسة واحلكم وانشأ دولة إسالمية 

 .كاملة املعامل متتلك زمام أمرها السياسي

ال حرج أن يتدخل الدين بالسياسة، خاصة بعد دحض شبهات دعوى الفصل  .٢
بينهما والرد عليها، وأن السياسة والعمل ا إمنا هو جزء من النظام اإلسالمي 
الشامل، وإن مل يتدخل الدين بالسياسة يف بعض األديان فهذا ال ينعكس على الدين 

 . اإلسالمي

عمل احلزيب بالشروط اليت أوردناها، فالعمل ال حرج من اشتعال علماء الشريعة بال .٣
احلزيب له من يؤيده ومن يعارضه وال ميلك أحد الطرفني احلجر على رأي األخر 
فالكل يعمل على حسب فهمه لألدلة والنصوص، فال يعيب املعارض على املؤيد وال 

 .العكس

الس ال يوجد ما مينع من دخول العلماء للمجالس التشريعية، واملشاركة يف ا .٤
التشريعية أيضا هلا من يؤيدها ومن يعارضها وذلك وفقاً لفهم النصوص، وال يعيب 

 .طرف على آخر مهما كان رأيه

العلم واحلكم إذا ما اقترنا شكال تكامالً يكون فيه الصالح للعباد والبالد، فيتفق  .٥
 .سلطان العلم مع سلطان القوة فيكون أثرمها أوضح وأبلغ



١٣٥ 

يف وظائف السلطة يكون حسب احلاجة دون السعي هلا ودون عمل علماء الشريعة  .٦
االنشغال ا فال تأسره الوظيفة ومتنعه من أداء ما هو أهم مثل قول كلمة احلق 

 .واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

ميكن للعامل أن يعارض ويل األمر الذي ظهر ظلمه فأصاب العباد والبالد جبميع  .٧
عليه، ألن أنظار األمة كلها تصبوا إليه تنتظر أن  أشكال املعارضة دون اخلروج

 .تسمع وتشاهد ما سيفعله

حيق للعامل إذا رأى منكراً أن يعارضه علناً، وللمعارضة العلنية فوائد مجة قد أوردا  .٨
 .يف املبحث األخري من هذه الرسالة

يرد فيه ما األصل يف األشياء اإلباحة إال إذا ورد دليل بتحرميها، والعمل السياسي مل  .٩
حيرمه، والسياسة هي حلفظ مصاحل األمة، وأفضل من حيفظ لألمة مصاحلها هم 

 .العلماء األنقياء حلرصهم على حتقيق العدل واملساواة

نوصي علمائنا العظماء بالعودة لقيادة األمة واإلمساك بزمامها وتصحيح خطواا  .١٠
 .على هذه املهمة العظيمةوتعديل دفتها لتسري وفق ما خلقت ألجله، وال أقدر منهم 

ملا فيه من املواقف والعرب اجللية  عبد السالمنوصي بقراءة سرية وتراث اإلمام العز بن  .١١
 .يف كيفية تعامل علماء الشريعة مع احلكام

نوصي بعمل دراسات وأحباث علمية بشكل معمق وواسع خبصوص عالقة العلماء  .١٢
دولية وشؤون احلكم املعاصر وأرائهم والفقهاء وواجبام اجتاه العملية السياسية ال

  .ا

 وأخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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  قائمة املصادر واملراجع
  

حسن إبراهيم، تاريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف واالجتماعي، : إبراهيم •
 . ١٩٨٥، ١٠القاهرة، دار النهضة، ط

أيب احلسن علي بن أيب الكرم املعروف بابن األثري ، الكامل يف التاريخ، : ابن األثري •
 . ١٩٧٨بريوت، دار الفكر، 

عز الدين أيب احلسن علي بن حممد اجلزري، أسد الغابة يف معرفة : ابن األثري •
 . ١٩٩٦الصحابة، بريوت، دار إحياء التراث العريب، 

أبو عبداهللا حممد بن أيب بكر اجلوزية، إعالم املوقعني عن رب العاملني، : ابن القيم •
 . ١٩٨٠بريوت، دار اجليل، 

أيب عبداهللا حممد بن أيب بكر اجلوزية، الطرق احلكمية يف السياسة : ابن القيم •
 .١٩٥٣الشرعية، بريوت، دار الكتب العلمية، 

بن مكرم بن املنظور، لسان العرب،  أبو الفضل مجال الدين حممد: ابن املنظور •
 . ، بدون سنة٣بريوت، دار إحياء التراث العريب، ط

ع الدهور، القاهرة، دار ئحممد بن أمحد بن إياس، بدائع الزهور يف وقا: ابن إياس •
  .١٩٦٠، ٢إحياء الكتب العلمية، ط

إصالح  يف السياسة الشرعية أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم بن تيمية،: ابن تيمية •
  .١٩٩٣، ١الراعي والرعية، بريوت دار اجليل، ط

، شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين: ابن حجر •
 ،رفع اإلصر عن قضاة مصر

جمموعة رسائل ابن حزم علي حممد علي بن حزم األندلسي الظاهري، : ابن حزم •
  .١٩٨٣ر،، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشاألندلسي
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، وفيات األعيانأمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر بن خلكان، : ابن خلكان •
  .١٩٦٩بريوت، دار الثقافة، 

يف أخبار من  احلي بن العماد احلنبلي، شذرات الذهب أبو الفالح عبد: ابن رجب •
 .١٩٧٠ذهب، بريوت، دار إحياء التراث العريب، 

الطبقات الكربى، بريوت، دار بريوت أبو عبداهللا حممد بن سعد، : ابن سعد •
 .١٩٧٨للطباعة والتوزيع، 

وذكر اخلاسرين والراحبني أحوال الناس العز بن عبدالسالم، : ابن عبد السالم •
  .١٩٩٠منهم، طنطا، دار الصحابة، 

 فتاوى شيخ اإلسالم العز بن عبد السالم العز بن عبدالسالم، : ابن عبدالسالم •

دالسالم، تفسري القرآن اختصار النكت للماوردي، العز بن عب: ابن عبدالسالم •
  .١٩٩٦بريوت، دار ابن حزم، 

يف مصاحل األنام، بريوت، دار قواعد األحكام العز بن عبدالسالم، : ابن عبدالسالم •
 .١٩٩٩الكتب العلمية، 

الديباج املذهب برهان الدين إبراهيم بن علي بن حممد بن فرحون، : ابن فرحون •
  .٢٠٠٢القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، املذهب،  ماءعل يف معرفة أعيان

، بريوت، مكتبة املعارف، البداية والنهايةإمساعيل بن عمرو بن كثري، : ابن كثري •
١٩٨٣.  

فخري أبو السعود، علم السياسة عند العرب، الرياض، دار الكتب : أبو السعود •
 .١٩٩٢العريب، توزيع مكتبة الشواف، 

إمساعيل أيب الفدا، املختصر يف أخبار البشر، بريوت، دار  عماد الدين: أبو الفدا •
  .املعرفة

، بريوت، دار املعرفة، خمتصر تاريخ البشرعماد الدين إمساعيل أيب الفدا، : أبو الفدا •
١٩٨٠.  
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ائد وتاريخ حممد أبو زهرة، تاريخ املذاهب اإلسالمية يف السياسة والعق :أبو زهرة •
  .القاهرة، دار الفكر العريب املذاهب الفقهية،

بكر بن عبداهللا أبو زيد ، حكم االنتماء إىل الفرق واألحزاب واجلماعات : أبو زيد •
 .هـ١٤١٠الطابع الردعية، اإلسالمية،

حممد عبد القادر أبو فارس ، التعددية السياسية يف ظل الدولة : أبو فارس •
 .١٩٩٤اإلسالمية، بريوت، مؤسسة الريان، 

النجوم  ال الدين أيب احملاسن يوسف بن تغري بردي األتابكي ،مج: األتابكي •
وزارة الثقافة واإلرشاد القومي املؤسسة  ،الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، القاهرة

  .املصرية العامة للتأليف والترمجة والطباعة والنشر
 مجال الدين أيب احملاسن يوسف بن تغري بردي األتباكي، املنهل الصايف: األتابكي •

واملستوىف بعد الوايف، حتقيق امحد يوسف جنايت، القاهرة، مطبعة دار الكتب 
  .١٩٥٦ملصرية، 

أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين اإلزدي، سنن أيب داود، : اإلزدي •
 .١٩٥٠القاهرة، املكتبة التجارية الكربى، 

مال مجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي، طبقات الشافعية، حتقيق ك: اإلسنوي •
  . ٢٠٠١، يوسف احلوت ، بريوت، دار الكتب العلمية

عمان،  ،عمر سليمان األشقر، حكم املشاركة يف الوزارة واالس النيابية: األشقر •
 .١٩٩٢دار النفائس، 

 أبو النصر اإلمام، تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات االنتخابات،: اإلمام •
  .٢٠٠١عجمان، مكتبة الفرقان، 

، عمان، ، الدعوة اإلسالمية فريضة شرعية وضرورة بشرية نيأم صادق: أمني •
 . ١٩٨٢مجعية عمال املطابع التعاونية، 

صالءة بن عمرو األودي، ديوان األفوه األودي، حتقيق عبد العزيز : األودي •
 .٢٠٠٦امليمين، بريوت، دار الكتب العلمية، 



١٣٩ 

 .١٩٦٦لؤي حبري، مبادئ علم السياسة، بغداد، : حبري •

حممد بن علي إمساعيل إبراهيم البخاري، صحيح البخاري،مكة  :البخاري •
 .١٩٨٤، ٢املكرمة،مكتبة النهضة احلديثة، ط

احلافظ أيب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد أو مدينة : البغدادي •
   .السالم، املدينة املنورة،املكتبة السلفية

اهرة، دار الطباعة والنشر اإلسالمية، اإلمام حسن البنا، جمموعة الرسائل، الق: البنا •
١٩٩٢. 

مشكالت احلكم "، الفكر اإلسالمي واتمع املعاصر حممد البهي: البهي •
 .١٩٦٥، الدار القومية للطباعة والنشر،"والتوجيه

 .أبو حيان التوحيدي، اإلمتاع واملؤانسة، منشورات دار مكتبة احلياة: التوحيدي •

اجلاحظ، احليوان، القاهرة، مكتبة ومطبعة  أبو عثمان عمرو بن حبر: اجلاحظ •
 .١٩٦٥، ٢مصطفى البايب احلليب ،ط

 .١٩٩٤موسوعة العلوم السياسية، الكويت، دار الوطن، : جامعة الكويت •

ساجر ناهض اجلبوري، حقوق اإلنسان السياسية يف اإلسالم والنظم : اجلبوري •
 .٢٠٠٥العاملية، بريوت، دار الكتب العلمية، 

لي اجلمبالطي و امحد حممد حسن، مع القائد الروحي للشعب ع: اجلمبالطي •
 .١٩٧١القاهرة، مكتبة االجنلو املصرية، لعلماء اإلمام العز بن عبد السالمسلطان ا

أيب نصر إمساعيل اجلوهري، الصحاح، بريوت، دار إحياء التراث : اجلوهري •
 .١٩٩٩، ١العريب، ط

، بريوت، دار اآلفاق الشافعية، طبقات أبو بكر هداية اهللا احلسيين: احلسين •
  .١٩٨٢اجلديدة،

،   ٦حممد حلمي، نظام احلكم اإلسالمي مقارناً بالنظم املعاصرة، ط: حلمي •
١٩٨١.  
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 .١٩٩٢اإلسالم والعصر احلديث، بريوت، درا النفائس، ، وحيد الدين خان: خان •

نعمان أمحد اخلطيب، األحزاب السياسية ودورها يف أنظمة احلكم : اخلطيب •
 .١٩٩٤اصرة، األردن ، منشورات جامعة مؤتة، املع

عبد العزيز عزت اخلياط، النظام السياسي يف اإلسالم والنظرية السياسية يف : اخلياط •
 .١٩٩٩احلكم، القاهرة، دار السالم للطباعة والنشر،  

، ، طبقات املفسرينمشس الدين حممد بن علي بن أمحد الداودي: الداوودي •
 .١٩٩٤، ٢القاهرة، مكتبة وهبة،ط

عبداهللا الدالل، اإلسالميون وسراب الدميقراطية دراسة أصولية ملشاركة : الدالل •
  .٢٠٠٧ القاهرة، مكتبة مدبويل، اإلسالميون يف االس النيابية،

 اجلماعة،عبداهللا بن عمر الدميجي، اإلمامة العظمى عند أهل السنة و :الدميجي •
   .ه٢،١٤٠٩ط الرياض، دار طيبة للنشر والتوزيع،

أيب حممد عبداهللا بن قتبة الدينوري، اإلمامة والسياسة ، القاهرة ، مطبعة : الدينوري •
 .مصطفى البايب احلليب

سامي الذبيان، قاموس املصطلحات السياسية، لندن، مكتبة رياض الريس : الذبيان •
 .١٩٩٠، ١للكتب، ط

، بريوت، الم النبالءسري أع الذهيب،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان : الذهيب •
  .١٩٩١مؤسسة الرسالة، 

حممد بن عمر بن احلسن البكري الرازي، تفسري الكبري ومفاتيح الغيب، : الرازي •
  .١٩٩٥بريوت، دار إحياء التراث العريب، 

حمسن راضي، اإلخوان املسلمون حتت قبة الربملان،القاهرة، دار التوزيع : راضي •
 .١٩٩١والنشر اإلسالمية، 

مصطفى صادق الرافعي، اإلسالم نظام إنساين، القاهرة، الس األعلى : الرافعي •
 .١٩٦٤للشؤون اإلسالمية، 



١٤١ 

طاش كربى زادة، مفتاح السعادة، حتقيق كامل بكر، عبد الوهاب أبو النور : زاده •
 .، القاهرة، دار الكتب احلديثة 

هرة، حممد بن حممد الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، القا: الزبيدي •
 .ه١٣٠٦، ١نسخة مصورة ال حتتوي دار النشر، ط

، دمشق، م سلطان العلماء وبائع امللوكحممد الزحيلي، العز بن عبد السال: الزحيلي •
 .١٩٩٢ ،١طدار القلم،

  .١٩٨٦خري الدين الزركلي، األعالم، بريوت، دار علم املاليني، : الزركلي •
 .اسطنبول، املكتبة اإلسالميةأمحد حسن الزيات، معجم الوسيط، : الزيات •

اليد عبد العزيز سامل، التاريخ اإلسالمي واحلضاري للدولة العربية، القاهرة، : سامل •
 .١٩٨٨دار املعرفة اجلامعية، 

اليد عبد العزيز سامل، تاريخ الدولة العربية، بريوت، دار النهضة العربية، : سامل •
١٩٨٦. 

، بغداد، وزارة األوقاف والشؤون بغداد تاريخ علماءيونس السامرائي، : السامرائي •
  .١٩٧٨الدينية،

بريوت، دار الوراق للنشر والتوزيع،  مصطفى السباعي، الدين والدولة،: السباعي •
١٩٩٨.  

تاج الدين أيب نصر عبد الوهاب السبكي، طبقات الشافعية، حتقيق : السبكي •
 .١٩٩٩مصطفى عبد القادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية، 

تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكربى، حتقيق حممود حممد  :السبكي •
فيصل  -القاهرة، دار إحياء الكتب العربية وعبد الفتاح حممد احللو،الطناحي 

  .عيسى البايب احلليب 
حممد مجال الدين سرور، قيام الدولة العربية اإلسالمية يف حياة حممد صلى : سرور •

 .١٩٧٧، دار الفكر العريب، اهللا عليه وسلم، القاهرة
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حممد منري سعد الدين، العلماء عند املسلمني مكانتهم ودورهم يف : سعد الدين •
  .١٩٩٢اتمع، بريوت، دار املناهل، 

أبو القاسم ابن عبداهللا اخلثعمي السهيلي، الروض األنف، بريوت، دار : السهيلي •
 .الفكر

ي، حسن احملاضرة يف تاريخ احلافظ جالل الدين عبد الرمحن السيوط: السيوطي •
 .١٩٦٨مصر والقاهرة، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية ،

امع الصغري من ، اجلجالل الدين بن عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي: السيوطي •
  .بريوت، دار الكتب العلمية حديث البشري النذير،

يف حترير  جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي ، لب األلباب: السيوطي •
 .١٩٩١، ١، بريوت، دار الكتب العلمية، طاألنساب

جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي، بغية الوعاة يف طبقات : السيوطي •
 .٢٠٠٣اللغويني والنحاة، بريوت، املكتبة العصرية، 

، ةرالقاهجالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي، تاريخ اخللفاء، : السيوطي •
  .١٩٥٢سعادة، مطبعة ال

حممد جالل شرف، نشأة الفكر السياسي وتطوره يف اإلسالم، بريوت، : شرف •
 .١٩٩٠، ٢دار النهضة العربية، ط

محد إبراهيم الشريف، مكة واملدينة يف اجلاهلية وعهد الرسول، القاهرة، أ: الشريف •
 .دار الفكر العريب

هرة، دار القلم، أمحد إبراهيم شريف، الدولة اإلسالمية األوىل، القا: شريف •
١٩٦٥. 

امحد شليب، التربية والتعليم يف الفكر اإلسالمي جوانب التاريخ والنظم : شليب •
  .١٩٨٧، ٨والفلسفة، القاهرة، مكتبة النهضة املصرية، ط

، املسند، بريوت، مؤسسة عامل الكتب، الشيباين حنبل حممد بن أمحد بن: الشيباين •
 .١٩٩٨، ١ط
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شرعية االنتماء ، القاهرة، األفاق الدولية صالح الصاوي ، مدى : الصاوي •
 .١٩٩٣لإلعالم، 

قاسم شهاب صباح، العلماء منارات احلكام، بريوت، دار الكتب العلمية، : صباح •
٢٠٠٨.  

صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، نكت اهلميان يف نكت العميان، : الصفدي •
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