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ملخص: 
ي�سّلط هذ� �لبحث �ل�سوء على مفهوم �ملالأ يف �لقر�آن، من حيث ورود م�سطلحه، وُيظهر 
�نح�سار هذ� �مل�سطلح يف مفهومني بح�سب �لبيئة و�ملرحلة �لزمنية؛ كما يتطرق �إىل �لفرق 
بينه وبني مفهوم �لبطانة؛ ليزيل بع�ض �خللط بني �ملفهومني عند بع�ض �لنا�ض. ويبني �أي�سًا 
�أثر �ملالأ ب�سفاته و�أخالقه يف ت�سكيل عقيدة �ملجتمع وقيمه �لأخالقية من موقع مكانته، 
هذ�  �لقر�آن  عالج  وكيف  جمتمعاته،  يف  و�أخالقي  عقدي  ف�ساد  من  �ل�سوء  مالأ  �أنتجه  وما 

�لف�ساد. وكيفية �ل�ستفادة من ذلك يف �إ�سالح �لأمة و�إنها�سها من كبوتها. 
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Chiefs in the Quran and Their Role in the Corruption 
and Righteousness of Societies and Quran›s Method 

in Reforming Corruption

Abstract: 

This research sheds light on the concept of chiefs in the Qur’an in terms 
of using it, which shows that this term is related to the environment and time. 
The paper shows the difference between this term and entourage to remove 
confusion that may occur. It also presents the impact of the chiefs’ qualities 
and morals on the formation of corrupted doctrines and moral values in their 
community, and how the Glorious Quran treated such a problem. 
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مقدمة: 
�أنف�سنا ومن �سيئات  �إن �حلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ونعوذ باهلل من �رشور 
�أعمالنا، من يهده �هلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له. و�أ�سلي و�أ�سلم على خري �لربية 
و�أنزل عليه  ونذير�ً،  �هلل هاديًا ومب�رش�ً  �أر�سله  �لذي  و�سلم-  �هلل عليه  �سيدنا حممد- �سلى 
ورودها  بح�سب  يق�سدها  دللت  من  حتمله  ومبا  �ألفاظه؛  من  لفظة  كل  يف  معجز�ً  كتابًا 

ومكان ��ستخد�مها. وبعد؛؛؛  
يخلط كثري من �لنا�ض بني مفهومي �ملالأ و�لبطانة يف �لقر�آن، ويوحدون �لأدو�ر بينهما 
دون �لنظر يف �لدقة �لبالغة �لتي للمفاهيم و�مل�سطلحات يف �لقر�آن، وي�ست�سهدون بالآيات 
�لقر�آنية يف مو��سع لي�ست يف حمل مالئم لال�ست�سهاد بها، ولعله قد خفي عليهم �أن م�سطلح 
�ملالأ قد �أطلقه �لقر�آن �إطالقات متعددة، يف فرت�ت زمنية خمتلفة، ويف مو�قف متعددة، بينما 
�لقر�آن؛ وق�سد به معنًى و�حد�ً؛ وهو  �إل يف مو�سع و�حد من  �لبطانة  مل ي�ستعمل م�سطلح 
لعونهم على �رش�ئرهم،  حتذير �مل�سلمني من« �تخاذ �ملنافقني �أولياء و�أ�سدقاء لأنف�سهم، ُيطنْ
وما ي�سمرونه لأعد�ئهم من دون �أهل دينهم وملَّتهم«، )1( وقد ��ستوقفني هذ� �خللط خالل 
ترٍد  �إليه من  �لأمة، وما و�سلت  تتناول هموم  �لتي  �لبحوث و�ملقالت  قر�ء�تي يف بع�ض 
�ملنطلق كان  �هلل، ومن هذ�  لأعد�ء  �سائغة  لقمة  لتكون  �أو�سلها  �هلل  لالأحو�ل، وخذلن من 
�لقر�آن، و�أثره  هذ� �لبحث لإز�لة هذ� �خللط، ولتو�سيح �ملفهوم �حلقيقي مل�سطلح �ملالأ يف 
�ل�سوء.  �أنتجه مالأ  �لذي  �لف�ساد  �لقر�آن هذ�  على ف�ساد �ملجتمعات و�سالحها، وكيف عالج 

ولتحقيق ذلك �عتمدت يف �لدر��سة على �ملنهج �ل�ستقر�ئي �لتحليلي. 

األحباث والدراسات السابقة: 
لقد حاولت تتبع ما ُكتب حول مو�سوع بحثي هذ� بقدر ��ستطاعتي؛ فلم �أجد بحثًا �أو 
در��سة تناولت هذ� �ملو�سوع ب�سكل م�ستقل، وكل ما وجدته هو ب�سع �سفحات يف ر�سالة 
ماج�ستري بعنو�ن: �سخ�سية فرعون يف �لقر�آن، للباحث قا�سم خ�رش؛ عرَّج من خاللها على 
مفهوم �ملالأ و�سفاته ودوره يف �حلياة �ل�سيا�سية يف عهد فرعون مو�سى، وبتتبع ما ُكتب 
حول مو�سوع �لبحث يف كتب �لتف�سري؛ مل �أجد �إل بع�ض كتب �لتف�سري قد تناول جانبًا من 
مو�سوع �لدر��سة، متناثر�ً من خالل �لتف�سري لالآيات �لتي ورد فيها م�سطلح �ملالأ؛ ككتاب يف 

ظالل �لقر�آن ل�سيد قطب، �أما �أغلب كتب �لتف�سري فقد ركزت على بيان مفهوم �ملالأ. 
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خطة البحث: 

يتكون هذا البحث من ثالثة مباحث، وخامتة كاالآتي: 
�ملبحث �لأول: مفهوم �ملالأ يف �لقر�آن، و�لفرق بينه وبني مفهوم �لبطانة.  ●
�لعقدي  ● �ملجتمع  توجه  يف  ودورهم  و�أخالقهم،  �ملالأ  �سفات  �لثاين:  �ملبحث 

و�لأخالقي. 
�ملبحث �لثالث: منهج �لقر�آن يف �إ�سالح �لف�ساد.  ●
�خلامتة: حتتوي على �أهم �لنتائج �لتي تو�سل �إليها �لبحث.  ●

املبحث األول- مفهوم املأل يف القرآن والفرق بينه وبني مفهوم البطانة. 

ورود مصطلح املأل يف القرآن: 

�لبقرة  �سور:  �سورة، يف  �ثنتي ع�رشة  �لقر�آن ثالثني مرة يف  )�ملالأ( يف  ورد م�سطلح 
و�ل�سافات و�ض  و�لق�س�ض  و�لنمل  و�ل�سعر�ء  و�لأعر�ف ويون�ض وهود ويو�سف و�ملوؤمنون 
�لتعريف:  باأل  معرفًا  كالتايل:  �لعثماين  �لر�سم  بح�سب  �مل�سطلح  جاء هذ�  وقد  و�لزخرف، 
�ملالأ: 22 مرة، م�سافًا:  مالأه:  مرة و�حدة. ملئه: 6 مر�ت. ملئهم: مرة و�حدة. �أما �حلديث عن 

�ملالأ �لأعلى يف �سورتي )�ض( و�ل�سافات؛ فلي�ض جمال هذ� �لبحث. 

ورود مصطلح البطانة يف القرآن: 

�آل عمر�ن يف قوله  لقد ورد م�سطلح �لبطانة يف �لقر�آن يف مو�سع و�حد ويف �سورة 
َما  واْ  َودُّ َياأُْلوَنُكْم َخَباالً  ن ُدوِنُكْم الَ  ِبَطاَنًة مِّ ِخُذواْ  َتتَّ الَ  اآَمُنواْ  ِذيَن  الَّ َها  اأَيُّ {َيا  تعاىل: 
ا َلُكُم االآَياِت اإِن  نَّ ْكرَبُ َقْد َبيَّ ْم َقْد َبَدِت اْلَبْغ�َشاء ِمْن اأَْفَواِهِهْم َوَما ُتْخِفي �ُشُدوُرُهْم اأَ َعِنتُّ

ُكنُتْم َتْعِقلُوَن} )�آل عمر�ن: 118( ، يف معر�ض حديثه عن منافقي �أهل �لكتاب. 

تعريف البطانة: 

هارته،  ظمِ خالُف  �لثوب  طانُة  وبمِ هارة،  �لظِّ خالُف  و�لبمِطانُة  ر،  هنْ �لظَّ خالف  ُن  �لَبطنْ
َخَذه  �تَّ َطَنه  ُته، و�أَبنْ طانُة �لرجل خا�سَّ و�لبطانة يف �لأ�سل د�خل �لثوب، وجمعها بطائن، وبمِ
ُطُن به  َيبنْ ه،  رمِ �أَمنْ َدَخَل يف  َبَطَن به:  )2( وقيَل:  ك.  َجَعلنَْته من َخو��سِّ �إذ�  �لرجَل  ُت  َطننْ و�أَبنْ طانًة  بمِ
ُره يف �أَحو�له )4( .  �أَمره �لذي ُي�ساومِ لُة  ِّه ود�خمِ طانُة �لرجل �ساحُب �رشمِ ُبطونًا وبطاَنًة. )3( وبمِ
 ُ همِ َو�َسلََّم- ، َقاَل: »َما َبَعَث �هللَّ لَّى �هلُل َعَلينْ - �سَ بمِيِّ ، َعنمِ �لنَّ يِّ رمِ يٍد �خُلدنْ ي �َسعمِ ويف �حلديث َعننْ �أَبمِ
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ُه  �سُّ ُروفمِ َوحَتُ عنْ َ املنْ َتاأنُْمُرُه بمِ َطاَنٌة  بمِ  : َطاَنَتانمِ بمِ َلُه  �إمِلَّ َكاَنتنْ  َخلمِيَفٍة،  ننْ  َلَف ممِ َتخنْ ��سنْ َوَل   ، يٍّ َنبمِ ننْ  ممِ
ُ َتَعاىَل« )5(  َم �هللَّ وُم َمننْ َع�سَ �سُ عنْ َ ، َفاملنْ همِ ُه َعَلينْ �سُّ ِّ َوحَتُ ال�رشَّ َطاَنٌة َتاأنُْمُرُه بمِ ، َوبمِ همِ َعَلينْ

تعريف املأل: 

املالأ: ��سم للجمع كالقوم و�لرهط. وجمعه �أمالء. وهم �جلماعة �لذين �أمرهم و�حد  ●
بالأحالم  لأنهم مالأى  �أو  ويو�فقه،  يعاونه  �أي  بع�سًا،  بع�سهم  لأنهم مياىلء  و�حد  ور�أيهم 
و�لآر�ء �ل�سائبة. )6( �أو لأنهم ميلوؤون �لعيون بهجة و�لقلوب هيبة. )7( و�ملالأ عند �أكرث �أهل 
�لقوم  ُوُجوه  وقيل:   )9( �لر�أي.  وذوو  �لوجوه  هم  �ملالأ:  �لزجاج:  وقال   )8( �لأ�رش�ف.  �للغة 
وؤَ�ساُء  و�أ�رش�فهم. )10( و��ستقاقه من مالأت �ل�سيء، وفالن مليء �إذ� كان متكرث�ً. )11( و�مَلالأُ �لرُّ
�ُف �لقوم  الٌء مبا ُيحتاج �إليه، و�مَلالأُ مهموز مق�سور: �جلماعة. وقيل �أَ�رشنْ و� بذلك لأَنهم ممِ �ُسمُّ
م َذُوو  �إمِمنا هم �لَقونْ �إمِىل قولهم، وكذلك �مَلالأُ  َجع  ووُجوُههم وروؤَ�ساوؤهم وُمَقدَُّموهم �لذين ُيرنْ
ء. َوُيَقال: فاَلن َملمِيء، �إمِذ� َكاَن مكرث�ً.  ينْ ع لالإمِد�رة. )12( و��ستقاقه من َماَلأت �ل�سَّ �ل�سارة و�لتََّجمُّ
)13( و�سمو� بذلك لأنهم ملئو� مبا ُيحتج �إليه من كفايات �لأمور، وتدبريها، من قولهم »ملوؤ 

�إذ� كان مطيقًا له، لأنهم يتمالوؤن �أي يتظاهرون ويت�ساندون. )14(  �لرجل مالءة فهو ملوؤ« 
�رشتهم و�أَخالقهم؛ )15( ومنه  و�ملالأ �أي�سًا: ح�سن �خُلُلق، يقال: ما �أَح�سن َمالأَ بنى فالن �أَى عمِ
وهم  �مَلالأ،  �سجايا  من  �خُلُلق  فح�سن   )17( �سريوى”.  فكلكم  �ملالأ  �أح�سنو�   ”  :  )16( �حلديث 

و� بالذكر لأنه �إذ� �آمن �لأ�رش�ف �آمن �لأتباع. )19(  ر�م. )18( و�إمنا ُخ�سُّ �ف �لكمِ �ل�رشِّ
�أن مفهوم �لبطانة مفهوم خا�ض  ومن هذه �ملعاين و�لتعريفات جميعًا ميكن �عتبار 
�أو  �سخ�سًا  ذلك  يكون  وقد  �أ�رش�ره،  �أخ�ض  على  ويطلع  �حلاكم،  �أو  بال�سخ�ض،  يحيط  ملن 
�أو  �أنف�سهم،  �لقوم  �أو �سوئه، وقد يكون من  �أ�سخا�سًا عدة، وقد يكون م�سهور�ً بح�سن �خللق 
�ملالأ  مفهوم  �أما   .  )20( �لبطانة  ذكرت  �لتي  �لقر�آنية  �لآية  عليه  دلت  كما  �آخرين،  قوم  من 
بح�سب  مفهومني؛  ينح�رش يف  �ملالأ  فمفهوم  �لأحو�ل،  بع�ض  �لبطانة، وغريها يف  في�سمل 

�لبيئة و�ملرحلة �لزمنية؛ وما ميكن ا�شتنتاجه من خالل الق�ش�س القراآين: 
فاملفهوم االأول للمالأ: هم �أ�رش�ف �لنا�ض ووجوههم كما يف �لأمم �لهالكة؛ كمالأ  ♦

�لتعريف مالأ قري�ض؛ حيث مل يكن  قوم نوح وهود و�سالح و�سعيب، وكذلك يدخل يف هذ� 
�لعظيمتني،  للدولتني  �أغلبهم كانو� تبعًا  و�إمنا  �لعرب دولة، ول �سلطان؛  للعرب يف جزيرة 
وهما �لروم و�لفر�ض يف ذلك �لوقت، �أما �لأمم �لهالكة فقد وجدو� يف حقبة زمنية لي�ض فيها 
ملك �أو �سلطان يحكم بالدهم، فكانت �حلياة �ل�سيا�سية يف ذلك �لوقت يف يد �أ�رش�ف �لقوم 
ووجوههم، لذلك مل يذكر �لقر�آن �ملالأ يف قوم لوط؛ وذلك لتمكن �لفاح�سة من جميعهم، فلي�ض 
فيهم �رشيف، بل كلهم على جانب و�حد من �لو�ساعة. وبذلك يخرج مفهوم �لبطانة من هنا؛ 
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لأنه ل مكان له. وقد متثَّل دور �ملالأ يف �لأقو�م �لهالكة: بالتكذيب، و�ل�ستهز�ء، و�ل�سحك، 
و�ل�سخرية من �لر�سل، وتوجيه �ستى �أنو�ع �لتهامات �إليهم من: جنون و�سحر وكذب و�إف�ساد 

يف �لأر�ض، كما ذكرت �لآيات �لقر�آنية. 
اأما املفهوم الثاين للمالأ: فتمثل يف عهد �لدولة و�ل�سلطان، كمالأ �سليمان وبلقي�ض،  ♦

ومالأ ملك م�رش يف عهد يو�سف، ومالأ فرعون م�رش يف عهد مو�سى؛ وهوؤلء �ملالأ كانو� ممن 
�ملمالك  �لكهنة يف  �جلند، وحتى  وقادة  و�لوزر�ء،  �لقوم،  �أ�رش�ف  من  بال�سلطان؛  يحيطون 
�لكافرة. وهوؤلء �ختلف �أمرهم عن �سابقيهم؛ فمالأ بلقي�ض كان جمرد جمل�ض �سورى؛  ل يتخذ 
�أي قر�ر منفرد؛ و�إمنا مرجع �لأمر يف �لنهاية �إىل �مللكة، وتنح�رش مهمتهم يف �لتنفيذ، ولعل 
ذلك يرجع �إىل ما ُعرف عن بلقي�ض من �حلكمة، و�حلنكة �ل�سيا�سية، بحيث مل يبلغ �أحد يف 
قومها ما بلغته يف ذلك ليكون م�سري�ً عليها، وعلى �لرغم من ذلك كانت ت�سعى لت�ساركهم 
�مل�سورة؛ وذلك ل�سعة حكمتها يف �سيا�سة �مللك، ويظهر هذ� جليًا يف ق�ستها مع �سليمان كما 
جاء يف �لقر�آن حينما دعاها لالإ�سالم و�لدخول حتت طاعته، فجمعت �ملالأ، وكان يتكون من 
َها امَلاَلأُ اأَْفُتويِن  �أ�رش�ف �لبلد وقادة �جلند، وعر�ست عليهم �لأمر؛ قال تعاىل: {َقاَلْت َيا اأَيُّ
اأَْمراً َحتَّى َت�ْشَهُدوِن} )�لنمل: 32( ، فما كان من �ملالأ �إل �أنه  اأَْمِري َما ُكنُت َقاِطَعًة  يِف 
َنْحُن  {َقاُلوا  تعاىل:  قال  �ل�سيا�سية،  وحنكتها  عقلها،  برجاحة  لثقته  �إليها؛  �لأمر  فو�ض 
ُمِريَن} )�لنمل: 33( ، �أما �ملالأ  َلْيِك َفانُظِري َماَذا َتاأْ ْمرُ اإِ ٍة َواأُوُلوا َباأْ�ٍس �َشِديٍد َوااْلأَ اأُْوُلوا ُقوَّ
يف عهد �سليمان- عليه �ل�سالم- فلم يكن كغريه من �لأمالء؛ ف�سليمان- عليه �ل�سالم- نبي، 
وقد �سخر �هلل له �لإن�ض و�جلن، وبذلك يكون ملوؤه خادمًا مطيعًا له، ول دخل له يف �مل�سورة؛ 
�أمرها على  فلم يعر�ض  بلقي�ض؛  �لتنفيذ فقط، وهذ� يظهر من خالل ق�سته مع  و�إمنا عمله 
ُكْم َياأِْتيِني  َها امَلاَلأُ اأَيُّ ملئه لل�سورى، و�إمنا طلب منهم �لتنفيذ فقط؛ قال تعاىل: {َقاَل َيا اأَيُّ
ِبَعْر�ِشَها َقْبَل اأَن َياأُْتويِن ُم�ْشِلِمَي} )�لنمل: 38( ، ولي�ض يف �سرية �سليمان- عليه �ل�سالم- 

ما يدل على ��ست�سارة �ملالأ يف �أي �أمر كما كانت تفعل بلقي�ض. 
وكذلك كان �ملالأ يف زمن يو�سف- عليه �ل�سالم- �أهل م�سورة، ولعل ذلك لأن حكام 
م�رش يف ذلك �لوقت كانو� من �لهك�سو�ض، ومل يكونو� من �لفر�عنة �أهل �لبالد، كما دلت عليه 
�لآيات يف ق�سة يو�سف من م�ساورة ملك م�رش مللئه يف ق�سية �لروؤيا �لتي ر�آها، قال تعاىل: 
ُكلُُهنَّ �َشْبٌع ِعَجاٌف َو�َشْبَع �ُشنُبالٍَت ُخ�رْشٍ  {َوَقاَل امْلَِلُك اإِينِّ اأََرى �َشْبَع َبَقَراٍت �ِشَماٍن َياأْ
َها امْلَالأُ اأَْفُتويِن يِف ُروؤَْياَي اإِن ُكنُتْم ِللرُّوؤَْيا َتْعرُبُوَن} )يو�سف: 43( .  َواأَُخَر َياِب�َشاٍت َيا اأَيُّ
�أما يف عهد �لفر�عنة، وبخا�سة يف عهد فرعون مو�سى، فكان �لأمر يختلف كثري�ً؛ فمالأ 
فرعون كانو� �أهل �سطوة و�سورى، وتنفذ يف �حلكم؛ فقد دلت �لآيات �لقر�آنية �أن �ملالأ يف عهد 
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�لفر�عنة وبخا�سة فرعون مو�سى كان يتمثل بوجوه �لقوم و�سادتهم من وزر�ء وقادة للجند 
ان؛ وكانو� »ي�ساركون عمليًا يف ت�رشيف �سوؤون  �لكهَّ و�أ�سحاب مال و�سلطان، وحتى من 
�حلكم و�لدولة، ويحافظون على �لنظام، حتى �إّن �لّن�ض �لقر�آين يف �أول �إ�سارة منه �إىل طبيعة 
ْن اأَْق�َشى امْلَِديَنِة َي�ْشَعى  م�ساركتهم- مل يذكر معهم فرعون، قال تعاىل: {َوَجاء َرُجٌل مِّ
ِحَي} )�لق�س�ض:  ا�شِ رُوَن ِبَك ِلَيْقُتلُوَك َفاْخرُْج اإِينِّ َلَك ِمَن النَّ اَلأَ َياأْمَتِ َقاَل َيا ُمو�َشى اإِنَّ امْلَ
20( ، فكاأّن ما قامو� به من موؤ�مرة على مو�سى- عليه �ل�سالم- يقع �سمن �سالحياتهم، �أو 
�أّنهم بادرو� من تلقاء �أنف�سهم حلماية �حلكومة للتدليل على مدى �إخال�سهم لفرعون، وكان 
فق�سى  قومه  بني  من  مظلوم  عن  دفاعًا  �لقبطي  �ل�سالم-  عليه  مو�سى-  وكز  عندما  ذلك 
�إىل �لوزير �لأول يف ذلك �لوقت وهو هامان؛ فقد خ�سه �هلل بالذكر  عليه«. )21( بالإ�سافة 
ِفْرَعْوَن  ِبٍي}23{اإِىَل  مُّ َو�ُشْلَطاٍن  ِباآَياِتَنا  ُمو�َشى  اأَْر�َشْلَنا  {َوَلَقْد  تعاىل:  قال  لتنفذه؛ 
قِّ ِمْن ِعنِدَنا َقاُلوا اْقُتلُوا  ا َجاءُهم ِباحْلَ َوَهاَماَن َوَقاُروَن َفَقاُلوا �َشاِحرٌ َكذَّاٌب}24{َفَلمَّ
اَلٍل} )غافر:  اإِالَّ يِف �شَ اْلَكاِفِريَن  َكْيُد  َوَما  ِن�َشاءُهْم  َوا�ْشَتْحُيوا  َمَعُه  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَْبَناء 
َناِت  ِباْلَبيِّ و�َشى  مُّ َجاءُهم  َوَلَقْد  َوَهاَماَن  َوِفْرَعْوَن  {َوَقاُروَن  ، وقال تعاىل:   )25 –  23
{اإِنَّ  تعاىل:  قوله  ففي   ، )�لعنكبوت: 39(  �َشاِبِقَي}  َكاُنوا  َوَما  ااْلأَْر�ِس  يِف  َفا�ْشَتْكرَبُوا 
ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما َكاُنوا َخاِطِئَي} )�لق�س�ض: 8( ، دللة على �أن �لظامل �لطاغية 
�لظلم،  �إل مبعونة ومظاهرة من وزير يعينه على  �لنا�ض، و�لت�سلط عليهم  �إىل ظلم  ل ي�سل 
ويزين له �لباطل، كما فعل هامان وزير فرعون، »قال وهب بن منبه: قال مو�سى- عليه 
�ل�سالم- لفرعون: �آمن ولك �جلنة، ولك ملكك. قال: ل حتى �أ�ساور هامان. ف�ساوره يف ذلك 
فقال: بينما �أنت �إله ُتعبد �إذ �رشت َتعبد! فاأنف و��ستكرب، وكان من �أمره ما كان. وعلى هذ� 
�لنمط كان وزير �حلجاج يزيد بن �أبي م�سلم ل ياألوه خباًل »)22( . وهذ� حال �لطغاة يف كل 

زمان ومكان، فلو وجد �لظامل من ين�سحه، ويرده �إىل �ل�سو�ب ملا طغى وجترب. 
مِ – �سلى �هلل عليه و�سلم- : »�إمَِذ�  : َقاَل َر�ُسوُل �هللَّ �َسَة –ر�سي �هلل عنها- ، َقاَلتنْ َعننْ َعائمِ
 َ همِ َغرينْ ُ بمِ َرُه، َو�إمِننْ َذَكَر �أََعاَنُه، َو�إمَِذ� �أََر�َد �هللَّ َي َذكَّ ٍق، �إمِننْ َن�سمِ دنْ يَر �سمِ � َجَعَل َلُه َوزمِ ً ريمِ َخرينْ أَممِ النْ ُ بمِ �أََر�َد �هللَّ
ُه« )23( . وقال �هلل تعاىل يف ق�سة  ننْ ننْ َذَكَر مَلنْ ُيعمِ ُه، َو�إمِ رنْ َي مَلنْ ُيَذكِّ يَر �ُسوٍء، �إمِننْ َن�سمِ َك َجَعَل َلُه َوزمِ َذلمِ
اأَْهِلي} )طه: 29( . »فلو كان �ل�سلطان  ْن  مِّ َوِزيراً  {َواْجَعل لِّ  مو�سى- عليه �ل�سالم- : 
ي�ستغني عن �لوزر�ء لكان �أحق �لنا�ض بذلك كليم �هلل مو�سى بن عمر�ن. ثم ذكر حكمة �لوزر�ء 
ْمِري} )طه: 31 – 32( . دلت هذه �لآية على  فقال: {ا�ْشُدْد ِبِه اأَْزِري}31{َواأَ�رْشِْكُه يِف اأَ
�أن مو�سع �لوزير �أن ي�سد قو�عد �ململكة و�أن يف�سي �إليه �ل�سلطان بعجز ونحوه �إذ� ��ستكملت 
فيه �خل�سال �ملحمودة. ثم قال تعاىل: {َكْي ُن�َشبَِّحَك َكِثرياً}33{َوَنْذُكَرَك َكِثرياً} )طه: 
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�أن ب�سحبة �لعلماء و�ل�ساحلني و�أهل �خلربة و�ملعرفة  . دلت هذه �لكلمة على   )34 –  33
تنتظم �أمور �لدنيا و�لآخرة »)24( . 

ل  �أنه  يف  يتفقان  �أنهما  �إىل  نخل�ض  و�ملالأ  �لبطانة  ملفهومي  �ل�ستعر��ض  هذ�  وبعد 
غنى لنبي، ول ملك، ول حاكم، عمن يكون من خا�سته �ملقربة، وكامتًا لأ�رش�ره كونهما 

�أهل م�سورة، ويختلفان يف: 
�أن م�سطلح �لبطانة قد يطلق على �سخ�ض �أو �أ�سخا�ض عدة، �أما م�سطلح �ملالأ فال . 1

يطلق �إل على جماعة. 
�أنه ل يطلق لفظ �لبطانة يف عهد ما قبل �مللك و�ل�سلطان على �ملالأ؛ لأن �ملالأ هم . 2

�أهل �سلطة  �أو  �أهل م�سورة فقط،  �أما يف عهد �مللك و�ل�سلطان فاملالأ قد يكون  �ل�سلطة،  �أهل 
وم�سورة معًا، �أما �لبطانة فهم �أهل م�سورة فقط. 

�لقوم . 3 من  تكون  وقد  دونه.  تكون من  وقد  �أنف�سهم  �ملالأ  تكون من  قد  �لبطانة  �أن 
�أنف�سهم �أو من غريهم، �أما �ملالأ فال بد �أن يكونو� من �لقوم �أنف�سهم. 

املبحث الثاني- صفات املأل ودورهم يف توجه اجملتمع العقدي واألخالقي: 
بينا �سابقًا �أن �ملالأ يف ع�رش �لدولة و�ل�سلطان هم �أ�رش�ف �ملجتمع و�سادته؛ من علماء 
لنَْيةمِ �لقوم، �أما يف عهود  وم�ست�سارين، ووزر�ء، وقادة للجي�ض، ورجال دين، وغري ذلك من عمِ
ما قبل �لدولة و�ل�سلطان؛ فهم �أ�رش�ف �لقوم و�سادتهم، ولهم �ليد �لطوىل يف توجه �ملجتمع 
يَّز بها عن غريه،  �لعقدي و�لأخالقي؛ لذلك كان لكل من �لفريقني �سمات، و�سفات، و�أخالق، مَتَ
و�إن ��سرتكو� يف �أخالق و�سفات؛ كان لها �أثٌر بعيٌد يف توجه �ملجتمع �لعقدي و�لأخالقي. 
وبينا �أي�سًا �أن �لأ�سل يف �سادة �لقوم و�أ�رش�فهم �أن يت�سفو� بح�سن �خللق؛ فهم �سفوة �لقوم، 
ولكن من خالل ��ستقر�ء �سفات �ملالأ يف �لقر�آن؛ تبني �أن جميع �لكفار من �ملالأ قد ��سرتكو� 

يف �سفات عدة، و�أخالق ذكرها �لقر�آن يف معر�ض نعيه عليهم، �أهمها: 

العلو واالستكبار: 

ا�ْشَتْكرَبُواْ  ِذيَن  الَّ امْلَالأُ  {َقاَل  ر�سالته:  من  وموقفهم  �سعيب  مالأ  و��سفًا  تعاىل  قال 
ِتَنا  ِملَّ يِف  َلَتُعوُدنَّ  اأَْو  َقْرَيِتَنا  ِمن  َمَعَك  اآَمُنواْ  ِذيَن  َوالَّ �ُشَعْيُب  َيا  َك  َلُنْخِرَجنَّ َقْوِمِه  ِمن 
ِمن  َكَفرُواْ  ِذيَن  الَّ امْلَالأُ  {َوَقاَل  �أي�سًا:  وقال   ،  )88 )�لأعر�ف:  َكاِرِهَي}  ا  ُكنَّ اأََوَلْو  َقاَل 
ا�رِشُوَن} )�لأعر�ف: 90( ، وقال تعاىل و��سفًا مالأ  َ ُكْم اإِذاً خلَّ َبْعُتْم �ُشَعْيباً اإِنَّ َقْوِمِه َلِئِن اتَّ
ِفْرَعْوَن  ِبٍي}45{اإِىَل  َو�ُشْلَطاٍن مُّ ِباآَياِتَنا  َهاُروَن  َواأََخاُه  ُمو�َشى  اأَْر�َشْلَنا  {ثمَّ  فرعون: 
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على  ��ستكربو�  فقد   ،  )46  –  45 )�ملوؤمنون:  َعاِلَي}  َقْوماً  َوَكاُنوا  َفا�ْشَتْكرَبُوا  َوَمَلِئِه 
مو�سى-  به  جاء  مبا  �لإميان  بعدم  �خلالق  ��ستكبارهم على  ويتجلى  و�خلالق،  �خللق 
َنْحُن  َفَما  ِبَها  َت�ْشَحَرَنا  لِّ اآَيٍة  ِمن  ِبِه  َتاأِْتَنا  {َمْهَما  قولهم:  يف  كما  ؛  �ل�سالم-  عليه 
ِمُن  {اأَُنوؤْ بقولهم:  فجاء  �خللق  على  ��ستكبارهم  �أما   ،  )132 )�لأعر�ف:  مِبُوؤِْمِنَي}  َلَك 
وملوؤه  فرعون  ��ستذل  »فقد   ،  )47 )�ملوؤمنون:  َعاِبُدوَن}  َلَنا  َوَقْوُمُهَما  ِمْثِلَنا  ِلَب�رَشَْيِن 
�خللق  على  فا�ستكبارهم  وعبَّدوهم،  ن�ساءهم،  و��ستحيو�  �أبناءهم،  وذبحو�  �إ�رش�ئيل  بني 
كان مبباركة فرعون؛ فقد كان فرعون يف ع�رشه طاغية �لدنيا، وكان ملوؤه حكام م�رش 
يحكمون بطغيانه، وي�سولون له كل ما يفعل، وي�سوغون له ما به يعلو وي�رشف، وبا�سمه 
عتو� عن �أمر �لعقل و�ملنطق و�حلق، بعث �هلل تعاىل مو�سى وهارون- عليهما �ل�سالم- �إىل 
َل  �لوقائع،  منطق  من  فكانو�  بعزته،  ي�ستفتحون  وكانو�  فرعون،  بعزة  يعتز  وكٌل  هوؤلء، 
عن  مرتفعني  وكانو�  ��ستكربو�  �لطغو�ء  هذه  فب�سبب  م�ستكربين؛  و�لعقل  �حلق  منطق  من 

�لنا�ض، َل يف ذ�ت �أنف�سهم، بل بحكم و�قع �حلكم ». )25( 
َقْوِمِه  ِمن  ا�ْشَتْكرَبُواْ  ِذيَن  الَّ امْلَالأُ  {َقاَل  �سالح:  قوم  من  �ملالأ  و��سفًا  تعاىل  وقال 
ا اأُْر�ِشَل  ا مِبَ ِه َقاُلواْ اإِنَّ بِّ ن رَّ ْر�َشٌل مِّ احِلاً مُّ نَّ �شَ ِللَِّذيَن ا�ْشُت�ْشِعُفواْ مِلَْن اآَمَن ِمْنُهْم اأََتْعَلُموَن اأَ
ِذَي اآَمنُتْم ِبِه َكاِفرُوَن} )�لأعر�ف: 75 –  ا ِبالَّ ِذيَن ا�ْشَتْكرَبُواْ اإِنَّ ِبِه ُموؤِْمُنوَن}75{َقاَل الَّ
76( ، وجتلى ��ستكبارهم �أي�سًا بقولهم ل�سالح- عليه �ل�سالم- : {اْئِتَنا مِبَا َتِعُدَنا اإِن ُكنَت 

ِمَن امْلُْر�َشِلَي} )�لأعر�ف: 77( . 

اإلجرام والفسوق: 

{ُثمَّ  تعاىل:  فقال  بالإجر�م،  �أي�سًا  و�سفهم  و�لعلو،  بال�ستكبار  �لقر�آن  و�سفهم  كما 
َقْوماً  َوَكاُنواْ  اإِىَل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه ِباآَياِتَنا َفا�ْشَتْكرَبُواْ  و�َشى َوَهاُروَن  َبَعْثَنا ِمن َبْعِدِهم مُّ
ِرِمَي} )يون�ض: 75( ، وجملة: )وكانو� قومًا جمرمني( يف مو�سع �حلال، �أي وقد كان  ْ جمُّ
�إجر�مهم.  �لإجر�م د�أبهم وخلقهم فكان ��ستكبارهم على مو�سى- عليه �ل�سالم- من جملة 
فيهم  �حلق  دعوة  تكن  فلم  فيه،  ��ستمر�رهم  على  يدل  نَي(  ممِ رمِ )جُمنْ بالإجر�م  و�لو�سف   )26(

َك  بِّ م�ستجابة. )27( �أما و�سفهم بالف�سوق؛ فقد جاء يف قوله تعاىل: {َفَذاِنَك ُبْرَهاَناِن ِمن رَّ
ُهْم َكاُنوا َقْوماً َفا�ِشِقَي} )�لق�س�ض: 32( .  اإِىَل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه اإِنَّ

ترف املأل ودورهم يف اإلضالل: 

لقد �أنعم �هلل على خلقه بنعم ل تعد ول حت�سى فمنهم من �سكرها، ومنهم من كفرها، وقد 
ذكر لنا �لقر�آن يف معر�ض حديثه عن �لأمم �ل�سالفة �أنها مل حتفظ هذه �لنعم ومل ت�سَع ل�سكرها 
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عليهم  �هلل  نعم  كفرو�  فقد  �ملالأ؛  �أي:  و�أ�رش�فهم  �لقوم  �سادة  �لأمم  هذه  طبقات  من  وخ�ضَّ 
�إنهم ��ستغلو� هذه �لنعم بالدعوة �إىل �ل�ساللة  و�أعظمها نعمة �لإ�سالم هلل رب �لعاملني، بل 
َنا  وحماربة دين �هلل، ويظهر هذ� جليًا يف موقف مالأ فرعون؛ قال تعاىل: {َوَقاَل ُمو�َشى َربَّ
َنا  لُّواْ َعن �َشِبيِلَك َربَّ َنا ِلُي�شِ ْنَيا َربَّ َياِة الدُّ ْمَواالً يِف احْلَ َك اآَتْيَت ِفْرَعْوَن َوَمالأُه ِزيَنًة َواأَ اإِنَّ
اْطِم�ْس َعَلى اأَْمَواِلِهْم َوا�ْشُدْد َعَلى ُقلُوِبِهْم َفالَ ُيوؤِْمُنواْ َحتَّى َيَرُواْ اْلَعَذاَب االأَِليَم} )يون�ض: 
88( ، »فقد كانت �لنعمة مغرية لهم بالطغيان فقد كان للفر�عنة من �سعة �لرزق ورفاهية 
�لعي�ض ما �سار ذكره يف �لآفاق. وظهرت مثل منه يف �أهر�مهم ونو�وي�سهم. فاألهتهم �لزينة 
عن �تباع �ملو�عظ ف�سلو�، و�لأمو�ل ��ستخدموها لت�سخري �لرعية لطاعتهم، و�سعو� يف ت�سليل 
�لنا�ض و�سدهم عن دين �هلل، فالزينة �سبب �ساللهم، و�لأمو�ل �سبب �إ�سالل �لنا�ض«. )28( �أما 
مالأ ثمود فقد حكى لنا �لقر�آن عنهم: �أن �لرتف �لذي كانو� يعي�سونه كان �سببًا يف �ساللهم، 
ُبوا ِبِلَقاء ااْلآِخَرِة  ِذيَن َكَفرُوا َوَكذَّ اَلأُ ِمن َقْوِمِه الَّ و�إ�ساللهم لغريهم، قال تعاىل: {َوَقاَل امْلَ
ا  ا َتاأُْكلُوَن ِمْنُه َوَي�رْشَُب ِمَّ ْثلُُكْم َياأُْكُل ِمَّ ْنَيا َما َهَذا اإِالَّ َب�رَشٌ مِّ َياِة الدُّ َواأَْتَرْفَناُهْم يِف احْلَ
اإَِذا  ُكْم  اأَنَّ ا�رِشُوَن}34{اأََيِعُدُكْم  َ خلَّ اإِذاً  ُكْم  اإِنَّ ِمْثَلُكْم  َب�رَشاً  اأََطْعُتم  َت�رْشَُبوَن}33{َوَلِئْن 
َرُجوَن}35{َهْيَهاَت َهْيَهاَت مِلَا ُتوَعُدوَن}36{اإِْن  ْ ُكم خمُّ ْم َوُكنُتْم ُتَراباً َوِعَظاماً اأَنَّ ِمتُّ
ْبُعوِثَي}37{اإِْن ُهَو اإِالَّ َرُجٌل اْفرَتَى  ْنَيا مَنُوُت َوَنْحَيا َوَما َنْحُن مِبَ ِهَي اإِالَّ َحَياُتَنا الدُّ
ِ َكِذباً َوَما َنْحُن َلُه مِبُوؤِْمِنَي} )�ملوؤمنون: 33 – 38( ، »فقد كانت �لنعمة �سببًا  َعَلى اهللَّ
يف �إ�ساللهم؛ فالرتف يف�سد �لفطرة، ويغلظ �مل�ساعر فال تتاأثر ول ت�ستجيب للحق؛ فرثوتهم 
 � �لنعمة وَعتونْ ُرو�  �أن يكونو� �سادة ل تبعًا، فَبطمِ �ألفو�  �إذ  �أغرتهم بالكرب، و�ل�سلف؛  ونعمتهم 
لتوهمهم  ب�رشيته؛  بدعوى  بر�سولهم  �لإميان  ربهم، وكفرو�، وحاولو� �سد قومهم عن  على 
�أمره، وتوهينه  �لأخذ يف تهوين  �أن يكون �ساحبها ر�سوًل من �هلل، مع  �لب�رشية تنايف  �أن 
�لرتف،  �لإ�سالم  )29( ومن هنا يحارب  �ل�سالم-«.  لدعوة �سالح- عليه  َمننْ لَن  لينفر منه 
ويقيم نظمه �لجتماعية على �أ�سا�ض ل ي�سمح للمرتفني بالوجود يف �جلماعة �مل�سلمة، لأنهم 

كالعفن يف�سد ما حوله. )30( 

الصد عن دين اهلل: 

�لتحري�ض على دعاة  �لأول:  �مل�سلك  م�شلكي:  اهلل  دين  ال�شد عن  املالأ يف  ي�شلك 
�حلق، �أما �مل�سلك �لثاين: فيكون باملحاربة �ملبا�رشة للدعاة. 

و�َشى ِباآَياِتَنا اإِىَل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه َفَظَلُمواْ ِبَها  قال تعاىل: {ُثمَّ َبَعْثَنا ِمن َبْعِدِهم مُّ
َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة امْلُْف�ِشِديَن} )�لأعر�ف: 103( ، »فالظلم: �لعتد�ء على حق �لغري، 
فيجوز �أن يكون فظلمو� هنا على �أ�سل و�سعه، وتكون �لباء لل�سببية، وحذف مفعول )ظلمو�( 
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أ. آمال خميس عبد القادر حماد
أ.د. نصار نصار

املأل في القرآن ودوره في فساد اجملتمعات وصالحها ومنهج القرآن 
في إصالح هذا الفساد

لق�سد �لعموم، و�ملعنى: فظلمو� كل من له حق يف �لنتفاع بالآيات، �أي منعو� �لنا�ض من 
�لت�سديق بها، و�آذو� �لذين �آمنو� مبو�سى- عليه �ل�سالم- ملا ر�أو� �آياته، و�لكفر �أعظم �لف�ساد؛ 
�لذين  �لنهج نهجه مالأ قري�ض مع  ، وهذ�   )31( �لأعمال«  ف�ساد  ين�ساأ عنه  �لقلب؛  ف�ساد  لأنه 
�إىل  �لنا�ض عن �ل�ستماع  ؛ فقد حاولو� �سد  – �سلى �هلل عليه و�سلم-  �آمنو� بر�سالة حممد 
دعوة �لر�سول- �سلى �هلل عليه و�سلم- ، و�آذو� �ملوؤمنني لعلهم يرجعون عن �لإميان، لكنهم 

�أخفقو� وما ��ستطاعو�. 
امل�شلك االأول- التحري�س على دعاة احلق:  ♦

على  بالتحري�ض  يبد�أون  و�لف�سيلة  �خلري  على  �لق�ساء  يف  �ل�رش  �أعو�ن  يفل�ض  عندما 
�ملالأ يف كل زمان  به �رش  يقوم  �لهالكة، وما  �لأمم  �ملالأ يف  به  قام  ما  دعاة �حلق، وهذ� 
�حلكم  �سلب  من  �حلق؛  دعاة  يعلنها  �لتي  �حلقيقة  مدلول  فهم  يخطئون  ل  فهم  ومكان، 
كيل  �إىل  دللتها  عن  �لأنظار  يحوِّلون  لذلك  �لب�رش؛  خالق  �إىل  وردها  �لب�رش  من  و�ل�سيطرة 
اإِنَّ  ِفْرَعْوَن  َقْوِم  امْلَالأُ ِمن  �لتهامات �ملنفرة، و�لتحري�ض على �لدعاة، قال تعاىل: {َقاَل 
)�لأعر�ف:  َتاأُْمرُوَن}  َفَماَذا  ُكْم  اأَْر�شِ ْن  مِّ ُيْخِرَجُكم  اأَن  َعِليٌم}109{ُيِريُد  َل�َشاِحرٌ  َهـَذا 
�أو  �لق�ساء على دعوة �حلق،  ، وعندما يرى �ملحر�سون تر�خي �حلاكم يف   )110 –  109
و�إ�سعار  ذهنه،  لإيقاظ  �لتحري�ض  من  مزيد  �إىل  يعمدون  و�لت�سلط؛  للجربوت  �ملعار�سني 
حميته، فياأتون بكالم يثري غ�سب �حلاكم ليزد�د بط�سًا وت�سلطًا؛ ليحفظو� لأنف�سهم ما و�سلو� 
�إليه من قوة و�سلطان ولو على ح�ساب �ملقهورين. قال تعاىل: {َوَقاَل امْلَالأُ ِمن َقْوِم ِفْرَعوَن 
ْبَناءُهْم َوَن�ْشَتْحِيـي  ُل اأَ اأََتَذُر ُمو�َشى َوَقْوَمُه ِلُيْف�ِشُدواْ يِف االأَْر�ِس َوَيَذَرَك َواآِلَهَتَك َقاَل �َشُنَقتِّ

ا َفْوَقُهْم َقاِهرُوَن} )�لأعر�ف: 127( .  نَّ ِن�َشاءُهْم َواإِ
امل�شلك الثاين- املحاربة املبا�رشة:  ♦

من �عتاد �أن يكون �سيد�ً مرتفًا م�سخر�ً غريه خلدمته ي�ستحيل �أن يتنازل عن موقعه، و�إن 
تيقن له �حلق؛ لذلك لبد �أن يعمد �إىل حماربة دعاة �حلق؛ ففي نظره �أن من يدعو �إىل �حلق 
لبد �أن ي�سلبه �جلاه و�ل�سلطان، لذلك ملا دعا نوح قومه لالإميان وترك عبادة �لأوثان ت�سدى 
الٍَل  ا َلَنَاَك يِف �شَ له �ملالأ من قومه و�تهموه بال�سالل، قال تعاىل: {َقاَل امْلَالأُ ِمن َقْوِمِه اإِنَّ
ِبٍي} )�لأعر�ف: 60( ، وهكذ� يبلغ �ل�سال من �ل�سالل �أن يح�سب من يدعوه �إىل �لهدى هو  مُّ
�ل�سال! بل يبلغ �لتبجح �لوقح مبالأ قوم عاد �أن يتهمو� نبيهم بال�سفاهة و�لكذب، قال تعاىل: 
اْلَكاِذِبَي}  ِمَن  َك  َلَنُظنُّ ا  ِواإِنَّ َلَنَاَك يِف �َشَفاَهٍة  ا  اإِنَّ َقْوِمِه  ِمن  َكَفرُواْ  ِذيَن  الَّ امْلَالأُ  {َقاَل 
�أ�سد �لعقوبات �إيالمًا للنف�ض وهي �لإخر�ج من �لأوطان،  )�لأعر�ف: 66( ، وقد ي�ستخدمون 
فقد جاءت �آيات يف كتاب �هلل ت�سف تهديد �ملالأ لر�سلهم بالإخر�ج، »وكان �إخر�ج �ملغ�سوب 
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�لقبيلة على ذلك بتحري�ض من  �أجمعت  �إذ�  �لعرب  قبيلته عقوبة متبعة يف  ديار  عليه من 
�ملالأ، وي�سمى هذ� �لإخر�ج عند �لعرب باخللع، و�ملخرج ي�سمى خليعًا« )32( . كما يف قوله 
ِذيَن  َك َيا �ُشَعْيُب َوالَّ ِذيَن ا�ْشَتْكرَبُواْ ِمن َقْوِمِه َلُنْخِرَجنَّ تعاىل عن مالأ �سعيب: {َقاَل امْلَالأُ الَّ
ا َكاِرِهَي} )�لأعر�ف: 88( ،  اأََوَلْو ُكنَّ ِتَنا َقاَل  َلَتُعوُدنَّ يِف ِملَّ اأَْو  َقْرَيِتَنا  َمَعَك ِمن  اآَمُنواْ 
َل َمرٍَّة} )�لتوبة:  واْ ِباإِْخَراِج الرَّ�ُشوِل َوُهم َبَدوؤُوُكْم اأَوَّ وقوله تعاىل عن مالأ قري�ض: {َوَهمُّ
13( ، »فمالأ مكة من �لكفار همو� باإخر�جه – �سلى �هلل عليه و�سلم- من مكة، ولكنه �رشح 
يف مو��سع �أخر باأنهم �أخرجوه بالفعل، كقوله تعاىل: {ُيْخِرُجوَن الرَّ�ُشوَل} )�ملمتحنة: 1( 
ِتي اأَْخَرَجْتَك} )حممد: 13(  ن َقْرَيِتَك الَّ ًة مِّ ن َقْرَيٍة ِهَي اأَ�َشدُّ ُقوَّ ن مِّ ، وقوله تعاىل: {َوَكاأَيِّ
ِذيَن َكَفرُواْ َثايِنَ اْثَنْيِ اإِْذ ُهَما  ُ اإِْذ اأَْخَرَجُه الَّ ، وقوله تعاىل: {اإِالَّ َتن�رُشُوُه َفَقْد َن�رَشَُه اهللرّ
َدُه ِبُجُنوٍد  ُ �َشِكيَنَتُه َعَلْيِه َواأَيَّ َ َمَعَنا َفاأَنَزَل اهللرّ َزْن اإِنَّ اهللرّ يِف اْلَغاِر اإِْذ َيُقوُل ِل�َشاِحِبِه الَ حَتْ
ُ َعِزيزٌ َحِكيٌم}  ِ ِهَي اْلُعْلَيا َواهللرّ ْفَلى َوَكِلَمُة اهللرّ ِذيَن َكَفرُواْ ال�شُّ ْ َتَرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة الَّ لَّ
�أن يخرجوه، كقوله تعاىل:  �أخر: حماولتهم لإخر�جه قبل  )�لتوبة: 40( ، وذكر يف مو��سع 
 ُ ُ َواهللرّ ُكرُ اهللرّ ُكرُوَن َومَيْ ِذيَن َكَفرُواْ ِلُيْثِبُتوَك اأَْو َيْقُتلُوَك اأَْو ُيْخِرُجوَك َومَيْ ُكرُ ِبَك الَّ {َواإِْذ مَيْ
َخرْيُ امْلَاِكِريَن} )�لأنفال: 30(« )33( . ولي�ض ببعيد عنا ق�سية �لإخر�ج للدعاة و�مل�سلحني 
عن طريق �لبعثات �خلارجية؛ فاملالأ يف دول �لظلم و�جلور حينما يرون مظاهر �لعودة �إىل 
دين �هلل بد�أت تنت�رش على يد بع�ض �لدعاة و�مل�سلحني، ل يجدون منا�سًا من �لتخل�ض منهم 
بطرق خمتلفة، ومن هذه �لطرق �لقدمية �حلديثة: �لإخر�ج؛ ويكون ذلك باأ�سلوب حديث؛ وهو 
باأن ير�سلوه للخارج لبعثة در��سية، �أو لتمثيل بلده يف موؤمتر، �أو دورة، �أو متثيل دبلوما�سي، 
�أو لأي غر�ض من �لأغر��ض، ويتفقون هناك مع بع�ض من يقوم باإغر�ئه ب�ستى �ملغريات، 
من  له  ير�سلون  �أو  عليها،  تربى  �لتي  �جلادة  ويبعده عن  له،  فتنة  بذ�ته  �جلو  يكون  هناك 
يخل�سهم منه هناك بحادث �سد جمهول، بعيد�ً عن غ�سبة جمهوره يف بلده )34( . و�إن كان 
�أو  حمدودة،  ملدة  �ملوؤقت  �لإبعاد  طريق  عن  �لإخر�ج  يكون  كفل�سطني  حمتل  بلد  يف  �لأمر 

�لإبعاد �لد�ئم. 

التعالي على شعوبهم: 

�ل�ستكبار عن �حلق لبد �أن يتبعه �لتعاىل على �لنا�ض؛ فمالأ نوح ردو� دعوته بدعوى 
�أن  نظرهم  لأنه يف  �لدعوة؛  لها، وهذ� مي�ض يف م�سد�قية  �لقوم  �ل�سفلى من  �لطبقة  �تباع 
�أما �ل�سعاف فال حق لهم يف  لية �لقوم،  �لدعوة �حلقة يجب �أن تكون �ل�ستجابة لها من عمِ
�خلري، فهو �إذن �زدر�ء ل�سعاف �لنا�ض، فال حق لهم يف �حلياة �لكرمية، ول حتى يف �لهدى 
ْثَلَنا َوَما  ِذيَن َكَفرُواْ ِمن ِقْوِمِه َما َنَراَك اإِالَّ َب�رَشاً مِّ يف نظر �ملالأ. قال تعاىل: {َفَقاَل امْلَالأُ الَّ
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ُكْم  اأِْي َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْيَنا ِمن َف�ْشٍل َبْل َنُظنُّ ِذيَن ُهْم اأََراِذُلَنا َباِدَي الرَّ َبَعَك اإِالَّ الَّ َنَراَك اتَّ
َكاِذِبَي} )هود: 27( . 

يقول �بن كثري: ” هذ� �عرت��ض �لكافرين على نوح- عليه �ل�سالم- ، و�أتباعه، وذلك 
دليل على جهلهم، وقلة علمهم وعقلهم، فاإنه لي�ض بعار على �حلق َرَذ�لة من �تبعه، فاإن �حلق 
يف نف�سه �سحيح، و�سو�ء �تبعه �لأ�رش�ف �أو �لأر�ذل، بل �حلق �لذي ل �سك فيه �أن �أتباع �حلق 
هم �لأ�رش�ف، ولو كانو� فقر�ء، و�لذين ياأبونه هم �لأر�ذل، ولو كانو� �أغنياء. ثم �لو�قع غالبًا 
�أن من يتبع �حلق �سعفاء �لنا�ض، و�لغالب على �لأ�رش�ف و�لكرب�ء خمالفته، كما قال تعاىل: 
ا َوَجْدَنا اآَباءَنا َعَلى  ِذيٍر اإِالَّ َقاَل ُمرْتَُفوَها اإِنَّ ن نَّ {َوَكَذِلَك َما اأَْر�َشْلَنا ِمن َقْبِلَك يِف َقْرَيٍة مِّ
ْقَتُدوَن} )�لزخرف: 23( ، وملا �ساأل هرقل ملك �لروم �أبا �سفيان  ا َعَلى اآَثاِرِهم مُّ ٍة َواإِنَّ اأُمَّ
�سخر بن حرب عن �سفات �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- ، قال له فيما قال: �أ�رش�ف �لنا�ض 

�تبعوه �أو �سعفاوؤهم؟ قال: بل �سعفاوؤهم. فقال هرقل: هم �أتباع �لر�سل« )35( 
�أما مالأ بني �إ�رش�ئيل فلم يختلفو� عن غريهم من �لأمالء �ل�سابقني يف �زدر�ء �لنا�ض، 
و�لتعايل عليهم؛ فحينما تفرق بنو �إ�رش�ئيل، وت�سلط عليهم �أعد�وؤهم بعد مو�سى؛ ر�أى �ملالأ 
منهم �أن يعيدو� جتمعهم مرة �أخرى، ويقاومو� عدوهم؛ لذلك �أتو� �إىل نبي لهم، وطلبو� منه 
�أن يعنيِّ لهم ملكًا ليجمع تفرقهم، ويقاوم بهم عدوهم، وقال لهم نبيهم باأن �هلل قد بعث لهم 
طالوت ملكًا، فكان ردهم على ذلك قولهم: كيف يكون ملكًا وهو دوننا يف �ل�رشف و�لن�سب، 
َ َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َمِلكاً  ُهْم اإِنَّ اهللرّ ونحن �أحق بامللك منه، قال تعاىل: {َوَقاَل َلُهْم َنِبيُّ
َن امْلَاِل َقاَل  ى َيُكوُن َلُه امْلُْلُك َعَلْيَنا َوَنْحُن اأََحقُّ ِبامْلُْلِك ِمْنُه َوَلْ ُيوؤَْت �َشَعًة مِّ َقاُلَواْ اأَنَّ
 ُ ُ ُيوؤِْتي ُمْلَكُه َمن َي�َشاُء َواهللرّ �ْشِم َواهللرّ َطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َب�ْشَطًة يِف اْلِعْلِم َواجْلِ َ ا�شْ اإِنَّ اهللرّ
َوا�ِشٌع َعِليٌم} )�لبقرة: 247( ، فالتعايل على �لنا�ض �سمة �ملالأ يف كل زمان ومكان �إل من 

رحم ربي، وقليل هم. 

دور املأل يف توجه اجملتمع العقدي واألخالقي: 

اأوالً- دور املالأ يف التوجه العقدي للمجتمع:  ♦
�ملجتمع  �سادة  �أنهم  باب  من  �ملجتمع  يف  �لتاأثري  يف  �ملالأ  قدرة  مدى  �سابقًا  بينا 
و�أ�رش�فه، ولهم مكانة �ل�سمع و�لطاعة يف جمتمعاتهم، لذلك كان لهم �لأثر �لو��سح يف توجه 
�ملجتمع �لعقدي؛ فمالأ نوح حينما حارب دعوة نوح- عليه �ل�سالم- خوفًا منهم �أن ت�سلبهم 
�إىل تنفري قومهم من �لدعوة؛ »فقد  �أقو�مهم؛ عمدو�  �لدعوة ما كانو� عليه من �سلطان على 
�أوهموهم �أن �مل�ساو�ة يف �لب�رشية مانعة من �لو�ساطة بني �هلل وبني خلقه، وهذ� من �لأوهام 
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�لتي �أ�سلت �أممًا كثرية. وعمدو� �إىل ت�سغري �أمره وحتقريه لدى عامتهم؛ كيال يتقبلو� قوله، 
ِذيَن َكَفرُوا ِمن  اَلأُ الَّ وذلك بالإ�سارة �إليه دون �لت�رشيح با�سمه« )36( قال تعاىل: {َفَقاَل امْلَ
ا  مَّ َماَلِئَكًة  اَلأَنَزَل   ُ اهللَّ �َشاء  َوَلْو  َعَلْيُكْم  َل  َيَتَف�شَّ اأَن  ُيِريُد  ْثلُُكْم  مِّ َب�رَشٌ  اإِالَّ  َهَذا  َما  َقْوِمِه 
�لقر�آن عن مالأ �سعيب-  ، كما حدثنا  ِلَي} )�ملوؤمنون: 24(  وَّ ااْلأَ اآَباِئَنا  يِف  ِبَهَذا  �َشِمْعَنا 
ُكْم  َبْعُتْم �ُشَعْيباً اإِنَّ ِذيَن َكَفرُواْ ِمن َقْوِمِه َلِئِن اتَّ عليه �ل�سالم- ؛ قال تعاىل: {َوَقاَل امْلَالأُ الَّ
�لذين  �لنا�ض  لتّباعهم و�سائر  ، »فهذه �ملقالة قالها �ملالأ  )�لأعر�ف: 90(  ا�رِشُوَن}  َ خلَّ اإِذاً 
يقلدونهم« )37( ، بعدما �ساهدو� �سالبَة �سعيٍب- عليه �ل�سالم- ومننْ مَعُه من �ملوؤمنني يف 
�لإميان، وخافو� �أن ي�ستتبو� قوَمهم تثبيطًا لهم عن �لإميان به وتنفري�ً لهم عنه على طريقة 
كم، قال  َبْعُتْم �ُشَعْيباً}، ودخلتم يف دينه وتركتم دين �آبائمِ �لتوكيدمِ �لق�َسمي و�هلل: {َلِئِن اتَّ
�لدنيا  يف  �أو  بهد�كم،  �ل�ساللَة  ل�سرت�ئكم  �لدين  يف  �أي:  ا�رِشُوَن}،  َ خلَّ اإِذاً  ُكْم  {اإِنَّ تعاىل: 
�أ�سلوب  ��ستخدمو�  �أيديهم؛  �أُ�سقط يف  فاإن   .  )38( و�لتطفيف  بالبخ�ض  لكم  ل  يح�سُ ما  لفو�ت 
ِذيَن ا�ْشَتْكرَبُواْ  ت�سكيك �ملوؤمنني يف عقيدتهم؛ قال تعاىل حكاية عن مالأ ثمود: {َقاَل امْلَالأُ الَّ
ِه َقاُلواْ  بِّ ن رَّ ْر�َشٌل مِّ مُّ احِلاً  نَّ �شَ اأَ اأََتْعَلُموَن  اآَمَن ِمْنُهْم  مِلَْن  ِللَِّذيَن ا�ْشُت�ْشِعُفواْ  ِمن َقْوِمِه 
ِمُنوَن} )�لأعر�ف: 75( ، »فقد عدل �ملالأ �لذين ��ستكربو� عن جمادلة  ا اأُْر�ِشَل ِبِه ُموؤْ ا مِبَ اإِنَّ
�سالح- عليه �ل�سالم- �إىل �ختبار ت�سلب �لذين �آمنو� به يف �إميانهم، وحماولة �إلقاء �ل�سك 
يف نفو�سهم، و�ل�ستفهام يف )�أتعلمون؟( للت�سكيك و�لإنكار، �أي: ما نظنكم �آمنتم ب�سالح- 
عليه �ل�سالم- عن علم ب�سدقه، ولكنكم �تبعتموه عن عمى و�سالل غري موقنني، كما قال 
ِذيَن ُهْم اأََراِذُلَنا  َبَعَك اإِالَّ الَّ ْثَلَنا َوَما َنَراَك اتَّ قوم نوح- عليه �ل�سالم- : {َما َنَراَك اإِالَّ َب�رَشاً مِّ

اأِْي} )هود: 27( ، ويف ذلك �سوب من �ل�ستهز�ء”. )39(  َباِدَي الرَّ
يقول �سيد قطب: »و�ملالأ هم �آخر من يوؤمن بدعوة جتردهم من �ل�سلطان يف �لأر�ض، 
�أن يحاولو� فتنة �ملوؤمنني �لذين خلعو� ربقة  �إله و�حد هو رب �لعاملني! ول بد  �إىل  وترده 
�لطاغوت من �أعناقهم بعبوديتهم هلل وحده، وحتررو� بذلك من �لعبودية للعبيد! وهكذ� نرى 
�ملالأ �مل�ستكربين من قوم �سالح- عليه �ل�سالم- يتجهون �إىل من �آمن من �ل�سعفاء بالفتنة 

و�لتهديد«. )40( 
�سلى   – �هلل  ر�سول  �إليه  �أر�سل  ملا  �إذ  ملوؤه؛  لول  ي�سلم  �لروم  عظيم  قي�رش  كاد  ولقد 
عظماء  فجمع  قلبه،  يف  �حلق  وقر  �لإ�سالم،  بدعاية  يدعوه  �لكلبي  دحية  و�سلم-  عليه  �هلل 
�أظهرو� كر�هيتهم لالإ�سالم، مما جعله يرتد عن �لأمر،  �أنهم  �إل  �لروم ليعر�ض عليهم �لأمر، 
، َهلنْ َلُكمنْ  وممِ �رَشَ �لرُّ وممِ َفَجَمَعُهمنْ يفمِ َد�ٍر َلُه، َفَقاَل: َيا َمعنْ ُل ُعَظَماَء �لرُّ َرقنْ : َفَدَعا همِ يُّ رمِ هنْ َقاَل �لزُّ
�ضمِ �إمِىَل  َة ُحُمرمِ �لَوحنْ و� َحينْ�سَ ، َقاَل: َفَحا�سُ ُبَت َلُكمنْ ُملنُْكُكمنْ ، َو�أَننْ َيثنْ َر �لأََبدمِ �َسدمِ �آخمِ يفمِ �لَفاَلحمِ َو�لرَّ
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َتُكمنْ َعَلى  دَّ ُت �سمِ َترَبنْ ا �خنْ َ منْ َفَقاَل: �إمِينِّ �إمِمنَّ همِ ، َفَدَعا بمِ منْ همِ ، َفَقاَل: َعَليَّ بمِ ، َفَوَجُدوَها َقدنْ ُغلَِّقتنْ َو�بمِ �لأَبنْ
ُه. )41( فلول نفور �ملالأ من �لإ�سالم  و� َعننْ ُت َف�َسَجُدو� َلُه َوَر�سُ َببنْ ُكُم �لَّذمِي �أَحنْ ننْ ُت ممِ ، َفَقدنْ َر�أَينْ ُكمنْ ينمِ دمِ
لتم �لأمر لهرقل باإ�سالمه؛ لأنه كان على يقني بنبوة حممد – �سلى �هلل عليه و�سلم- ، فكان 
هذ� �ملوقف منهم �ساد�ً لهرقل، وبالتايل �ساد�ً للرومان باأكملهم عن �لإ�سالم؛ لأن �ل�سعوب 

تبع مللوكها كما دلت عليه �حلقائق �لتاريخية. 
دور املالأ يف توجه املجتمع االأخالقي:  ♦

معروف �أن عامة �ل�سعوب تتاأثر ب�سفوتها فكريًا وخلقيًا؛ لذلك كان للمالأ تاأثري مبا�رش 
ف�سدت  �لعقيدة  ف�سدت  فاإذ�  �لعقائد،  �لأخالق هي  ومنبع  �لأخالقي،  �ملجتمعات  م�سلك  يف 
�لأخالق؛ وبنظرة �إىل �لأمم �لهالكة جند �أن عقيدتها �لقائمة على �ل�رشك باهلل كانت م�سدر 
و�حتقار  بالتعاظم  �ت�سفو�  عاد  فقوم  �ملجتمعات؛  تلك  يف  �ساد  �لذي  �خللقي  �لنحر�ف 
�لنا�ض، فقد �غرتو� بقوة �أج�سامهم، وعزة �أمتهم، و�دعو� �أنهم ل يغلبهم �أحد، و��ستخفو� مبن 
ا  اأَ�َشدُّ ِمنَّ قِّ َوَقاُلوا َمْن  ااْلأَْر�ِس ِبَغرْيِ احْلَ ا َعاٌد َفا�ْشَتْكرَبُوا يِف  عد�هم، قال تعاىل: {َفاأَمَّ
عليه  �سالح-  قول  بدليل  �لأر�ض،  يف  بالف�ساد  ثمود  قوم  و��ستهر   ،  )15 )ف�سلت:  ُقوًَّة} 
يِف  ُكْم  اأَ َوَبوَّ َعاٍد  َبْعِد  ِمن  ُخَلَفاء  َجَعَلُكْم  اإِْذ  {َواْذُكرُواْ  �إياهم:  لهم عند وعظه  �ل�سالم- 
ِ َوالَ َتْعَثْوا  َباَل ُبُيوتاً َفاْذُكرُواْ اآالء اهللرّ ِخُذوَن ِمن �ُشُهوِلَها ُق�ُشوراً َوَتْنِحُتوَن اجْلِ االأَْر�ِس َتتَّ
يِف االأَْر�ِس ُمْف�ِشِديَن} )�لأعر�ف: 74( ، وقوم �سعيب- عليه �ل�سالم- �ت�سفو� بالتطفيف يف 
�لطريق على �مل�سافرين، و�سلبهم و�لعتد�ء عليهم، قال تعاىل:  �ملكاييل و�ملو�زين، وقطع 
ْن اإَِلـٍه َغرْيُُه َقْد َجاءْتُكم  َ َما َلُكم مِّ {َواإِىَل َمْدَيَن اأََخاُهْم �ُشَعْيباً َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدواْ اهللرّ
يِف  ُتْف�ِشُدواْ  َوالَ  اأَ�ْشَياءُهْم  ا�َس  النَّ َتْبَخ�ُشواْ  َوالَ  يَزاَن  َوامْلِ اْلَكْيَل  َفاأَْوُفواْ  ُكْم  بِّ رَّ ن  مِّ َنٌة  َبيِّ
َاٍط  ِبُكلِّ �رشِ َتْقُعُدواْ  وؤِْمِنَي}85{َوالَ  اإِن ُكنُتم مُّ ُكْم  لَّ الَِحَها َذِلُكْم َخرْيٌ  اإِ�شْ االأَْر�ِس َبْعَد 
اإِْذ ُكنُتْم َقِليالً  َواْذُكرُواْ  ِ َمْن اآَمَن ِبِه َوَتْبُغوَنَها ِعَوجاً  ُتوِعُدوَن َوَت�ُشدُّوَن َعن �َشِبيِل اهللرّ
َُكْم َوانُظرُواْ َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة امْلُْف�ِشِديَن} )�لأعر�ف: 85 – 86( ، فهوؤلء لي�ض عندهم  َفَكرثَّ
و�زع ديني يردعهم عن ذلك، فال مر�قبة هلل تردعهم، ول قانون ياأخذ على �أيديهم؛ وذلك لأن 
�سفوة �لقوم منهم هم �لقائمون على هذه �ملفا�سد؛ لأن �ل�رشك باهلل �سوغ لهم هذه �لأخالق 
و�لقيم �ملنحرفة، فالإميان �لقائم على توحيد �هلل هو مناط تكوين �لقيم �خللقية، وهو �أي�سًا 
يف  و�ملتحكم  و�سهو�ته،  �لإن�سان  غر�ئز  كل  على  �مل�سيطر  هو  لأنه  �خللقي،  �لإلز�م  م�سدر 
�لنووي �لذي يدور  �لقاعدة �لأ�سا�سية، و�ملد�ر، و�لعن�رش  �أحا�سي�سه ودو�فعه. »فالإلز�م هو 
حوله كل �لنظام �لأخالقي، و�لذي يوؤدي فقده �إىل �سحق جوهر �حلكمة �لعملية ذ�ته؛ وفناء 
ماهيتها؛ ذلك �أنه �إذ� مل يعد هناك �إلز�م فلن تكون هناك م�سئولية، و�إذ� عدمت �مل�سئولية، 
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�أن تعود �لعد�لة؛ وحينئذ تتف�سى �لفو�سى، ويف�سد �لنظام، وتعم �لهمجية، ل يف  فال ميكن 
ا، وطبًقا ملا ي�سمى باملبد�أ �لأخالقي« )42( .  جمال �لو�قع فح�سب، بل يف جمال �لقانون �أي�سً
يقول �بن تيمية- رحمه �هلّل تعاىل- ما خال�سته:« �لإميان �لذي يف �لقلب لبد فيه 
من �سيئني: �لأول ت�سديق بالقلب، و�إقر�ره ومعرفته، وهذ� هو �لتوحيد، و�لآخر عمل �لقلب؛ 
وهو �لتوكل، و�لتوكل: ل بد فيه من قول �لقلب وعمله، ثم قول �لبدن وعمله، ول بد فيه من 
عمل �لقلب، مثل حب �هلل ور�سوله، وخ�سية �هلل وحب ما يحبه �هلل ور�سوله، وبغ�ض ما يبغ�سه 
�هلل ور�سوله، و�إخال�ض �لعمل هلل وحده، وتوكل �لقلب على �هلل وحده، وغري ذلك من �أعمال 
�لقلوب �لتي �أوجبها �هلل ور�سوله، وجعلها من �لإميان. وبذلك تكون �لأخالق �لكرمية د�خلة 
�لقلب معرفة  �إذ� كان يف  �لقلب؛ لأنه  �أن يتخلى عن مر�د  �لبدن فال ميكن  �أي�سًا، و�أما  فيه 
و�إر�دة �رشى ذلك �إىل �لبدن بال�رشورة، ولهذ� قال �لنبي – �سلى �هلل عليه و�سلم- : »�أل و�إن 
يف �جل�سد م�سغة �إذ� �سلحت �سلح �جل�سد كله، و�إذ� ف�سدت ف�سد �جل�سد كله، �أل وهي �لقلب« 
)43( ، وقال �أبو هريرة- ر�سي �هلل عنه- : »�لقلب ملك، و�لأع�ساء جنوده، فاإذ� طاب �مللك 

�لأخالق. وما د�مت  �أن تنحرف  �نحرفت فال بد  �لعقيدة قد  )44( فما د�مت  طابت جنوده«. 
�لأخالق قد �نف�سلت عن �لعقيدة، فال بد �أن متوت، كما �أن �لأخالق لي�ست �سيئًا منف�ساًل عن 

�لو�قع. فالف�ساد يف �لأخالق معناه ف�ساد يف و�قع �حلياة. )45( 

املبحث الثالث - منهج القرآن يف إصالح الفساد: 
معينًا  م�سلكًا  �سلك  قد  �لقر�آن  �أن  يرى  �ملالأ  عن  حتدثت  �لتي  �لقر�آن  �آيات  يف  �لناظر 
يف �لإ�سالح؛ �أوًل: باإر�ساله �لر�سل للعامة و�خلا�سة على �ل�سو�ء، ودعوتهم �إىل ترك عبادة 
�ل�ستجابة  تتم  فاإن مل  ثانيًا:  �لأخالق.  ومكارم  �لإ�سالم  مبادىء  �إىل  وتوجيههم  �لأوثان، 

تكون �لعقوبة من �هلل للمف�سدين. 

أوالً - اإلصالح بإرسال الرسل: 

�أوًل  �لبتد�ء  م�سلك  �لف�ساد،  من  �لأمم  �إنقاذ  ، يف  �ل�سالم-  عليهم  �لأنبياء-  �سلك  لقد 
بفكِّ �لعقول من تعظيم غري �هلل و�لإذعان له؛ ثمَّ جهدو� يف تنوير �لعقول مببادئ �حلكمة، 
ل�سو�ه،  و�لتعليم  بالرتبية  ثم غر�سو� فيه ح�سن �خللق  �إر�دته؛  �لإن�سان كيف ميلك  وتعريف 
اأَْر�َشْلَنا  {َوَما  تعاىل:  قال  �إن�سان،  كلِّ  وجد�ن  عليه  �ملفطور  �لإميان  ح�سن  بتقوية  وذلك 
اأََنا َفاْعُبُدوِن} )�لأنبياء: 25( )46( ،  اإِالَّ  اإَِلَه  ُه اَل  اأَنَّ اإَِلْيِه  اإِالَّ ُنوِحي  �ُشوٍل  َقْبِلَك ِمن رَّ ِمن 
فحينما بعث �هلل �سعيبًا- عليه �ل�سالم- �إىل مدين دعاهم �إىل توحيد �هلل، ثم دعاهم �إىل ترك 
�ملفا�سد �لأخالقية �لتي �ت�سفو� بها؛ قال تعاىل: {َواإِىَل َمْدَيَن اأََخاُهْم �ُشَعْيباً َقاَل َيا َقْوِم 
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املأل في القرآن ودوره في فساد اجملتمعات وصالحها ومنهج القرآن 
في إصالح هذا الفساد

يَزاَن َوالَ  ُكْم َفاأَْوُفواْ اْلَكْيَل َوامْلِ بِّ ن رَّ َنٌة مِّ ْن اإَِلـٍه َغرْيُُه َقْد َجاءْتُكم َبيِّ َ َما َلُكم مِّ اْعُبُدواْ اهللرّ
ن ُكنُتم  ُكْم اإِ الَِحَها َذِلُكْم َخرْيٌ لَّ ا�َس اأَ�ْشَياءُهْم َوالَ ُتْف�ِشُدواْ يِف االأَْر�ِس َبْعَد اإِ�شْ َتْبَخ�ُشواْ النَّ
ِبِه  اآَمَن  َمْن   ِ اهللرّ �َشِبيِل  َعن  َوَت�ُشدُّوَن  ُتوِعُدوَن  َاٍط  ِبُكلِّ �رشِ َتْقُعُدواْ  وؤِْمِنَي}85{َوالَ  مُّ
َُكْم َوانُظرُواْ َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة امْلُْف�ِشِديَن}  َوَتْبُغوَنَها ِعَوجاً َواْذُكرُواْ اإِْذ ُكنُتْم َقِليالً َفَكرثَّ
)�لأعر�ف: 85 – 86( ، وكان قد �أمرهم بالتوحيد بادىء ذي بدء، ملا فيه من �سالح �لقلب، 
كنتم  )�إن  �لآتي:  قوله  عليه  دل  كما  �لإميان،  بعد  �لأعمال  بال�رش�ئع من  ياأمرهم  ثم �رشع 
موؤمنني( فتلك دعوة ملن �آمن من قومه باأن يكملو� �إميانهم بالتز�م �ل�رش�ئع �لفرعية، و�إبالغ 
ملن مل يوؤمن مبا يلزمهم بعد �لإميان باهلل وحده. ويف دعوة �سعيب- عليه �ل�سالم- قومه 
�إىل �لأعمال �لفرعية بعد �أن ��ستقرت �لدعوة �إىل �لتوحيد؛ ما يوؤذن باأن �لب�رش يف ذلك �لع�رش 
قد تطورت نفو�سهم، تطور�ً هياأهم لقبول �ل�رش�ئع �لفرعية، فاإن دعوة �سعيب- عليه �ل�سالم- 
كانت �أو�سع من دعوة �لر�سل من قبله: هود و�سالح- عليهما �ل�سالم- �إذ كان فيها ت�رشيع 
�أحكام فرعية، وقد كان ع�رش �سعيب- عليه �ل�سالم- قد �أظل ع�رش مو�سى- عليه �ل�سالم- 
�لذي جاء ب�رشيعة عظيمة، ما�سة نو�حي �حلياة كلها. )47( وحينما �أر�سل �هلل مو�سى- عليه 
�ل�سالم- �إىل فرعون وملئه؛ دعاهم �إىل �إطالق �رش�ح بني �إ�رش�ئيل من �لعبودية؛ لأن عبودية 
ِفْرَعْوَن  {اإِنَّ  �إ�رش�ئيل كانت نتيجة مبا�رشة لف�ساد عقيدة فرعون وملئه؛ قال تعاىل:  بني 
ُح اأَْبَناءُهْم َوَي�ْشَتْحِيي  ْنُهْم ُيَذبِّ َعاَل يِف ااْلأَْر�ِس َوَجَعَل اأَْهَلَها �ِشَيعاً َي�ْشَت�ْشِعُف َطاِئَفًة مِّ
امْلُْف�ِشِديَن} )�لق�س�ض: 4( ، )48( فهذ� �لإ�سالح ي�سمل �إ�سالح مالأ  ُه َكاَن ِمَن  اإِنَّ ِن�َشاءُهْم 
�ملجتمع؛  �أفر�د  باقي  ي�سلح  �ملالأ  ب�سالح  لأنه  �لقوم؛  عامة  �إ�سالح  ي�سمل  كما  قوم،  كل 
بيانه،«  �سبق  و�لطاعة، وتوجيه �ملجتمع كما  �لأمر  لأنهم �سفوته، و�ملتنفذون فيه، ولهم 
فاأقوى �لأ�سباب يف �سالح �لرعية �إ�سالح �ملالأ، وذوي �لأحالم �لر�جحة، و�ملرو�آت �لقائمة، 
و�لأذيال �لطاهرة، فمتى كان ر�أ�ض �لعامة �رش�تهم فهو �لطريق �إىل حفظ �أديانهم ومرو�آتهم، 
ومتا�سكهم عن �لنهماك يف �ملحظور�ت ومالب�سة �ملحرمات« )49( . كما ي�سمل �إ�سالح كل 
ل  �أ�سح:  بعبارة  �أو  وتوجهاتهم؛  �ملالأ  �أمور  تتحول  ب�سالحهم  لأنه  �لرعية؛  �أفر�د  من  فرد 
يكون لهم �ل�سمع و�لطاعة، و�خل�سوع من باقي �أفر�د �ملجتمع، وبذلك يتم �لتحول يف �أحو�ل 
�ملالأ، بال�سلم �أو بالقوة، بح�سب مقت�سيات �ملرحلة �لزمانية و�ملكانية، لذلك عمد �لقر�آن يف 

توجيه �لإر�ساد �إىل كل فرد دون متييز. 
يقول �أبو �لأعلى �ملودودي يف كتاب »�لأ�س�ض �لأخالقية للحركة �لإ�سالمية«... وكل من 
�أن �مل�ساألة- �لتي تتوقف عليها  �أدنى ب�سرية مب�سائل �حلياة �لإن�سانية، ل يخفى عليه  له 
�لب�رشية، ومن  �ل�سوؤون  �إمنا هي م�ساألة زعامة  �لب�رشية وف�سادها-  �ل�سوؤون  ق�سية �سالح 
بيده زمام �أمرها.... ومن �لظاهر �لبني �أن �لإن�سانية مبجموعها ل ت�ستطيع بحال من �لأحو�ل 
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و�أ�سبابها  �لأر�ض  و�سائل  باأيديهم  �لذين  لهم  ر�سمها  �لتي  �خلطة  تلك  �ل�سري على  تاأبى  �أن 
�سوؤون  تدبري  �ملطلقة يف  �ل�سلطة  وبيدهم  �لأمر،  �أزمة  �لهيمنة على  �لهيمنة كل  ولهم  طر�ً، 
�لإن�سانية، وتتعلق باأذيالهم نفو�ض �جلماهري و�آمالهم، وهم ميلكون �أدو�ت تكوين �لأفكار 
و�لنظريات، و�سوغها يف قو�لب يحبونها، و�إليهم �ملرجع يف تن�سئة �لطباع �لفردية، و�إن�ساء 
�لنظام �جلماعي، وحتديد �لقيم �خللقية. فاإذ� كان هوؤلء �لزعماء و�لقو�د ممن يوؤمنون باهلل 
ويرجون ح�سابه.. فال بد لنظام �حلياة باأ�رشه �أن ي�سري على طريق من �خلري و�لر�سد و�ل�سالح، 
و�أن يعود �خلبثاء �لأ�رش�ر �إىل كنف �لدين وي�سلحو� �سوؤونهم، .... و�أما �إذ� كانت هذه �ل�سلطة- 
�سلطة �لزعامة و�لقيادة و�لإمامة- باأيدي رجال �نحرفو� عن �هلل ور�سوله، و�تبعو� �ل�سهو�ت، 
على  وق�سي�سه  بق�سه  �حلياة  نظام  ي�سري  �أن  حمالة  فال  و�لطغيان،  �لفجور  يف  و�نغم�سو� 
�لبغي و�لعدو�ن و�لفح�ساء، ويدب دبيب �لف�ساد و�لفو�سى يف �لأفكار، و�لنظريات، و�لعلوم، 
و�لآد�ب، و�ل�سيا�سة، و�ملدنية، و�لثقافة، و�لعمر�ن، و�لأخالق و�ملعامالت، و�لعد�لة و�لقانون 

برمتها، وتنمو �ل�سيئات. وي�ستفحل �أمرها... »)50( 
ثانياً- بعقوبة املف�شدين:  ♦

للعامة  �لر�سل  دعوة  طريق  عن  و�لأخالقي؛  �لعقدي  �لف�ساد  باإ�سالح  �لقر�آن  بد�أ  لقد 
و�خلا�سة باحلكمة و�ملوعظة �حل�سنة، �إل �أن �لأمالء جميعًا قد قابلو� هذه �لدعوة بالتكذيب 
�لتي ح�سلو� عليها،  �لإميان بها، ليحافظو� على مكت�سباتهم  �لعامة عن  و�ملحاربة، و�سد 
لعلمهم �أن �إميان بع�ض �خلا�سة �أو �لعامة قد يحرمهم من هذه �ملكت�سبات، لذلك كان لبد 
كانت  لذلك  �ملالأ؛  تعنت  ب�سبب  �إ�سالحه  لميكن  �لذي  �لف�ساد  هذ�  من  �لأر�ض  تطهري  من 
�لعقوبات �لإلهية �لتي ق�ست على �لف�ساد و�ملف�سدين على مر �لع�سور �لغابرة؛ قال تعاىل: 
{َوَما اأَْهَلْكَنا ِمن َقْرَيٍة اإِالَّ َلَها ُمنِذُروَن} )�ل�سعر�ء: 208( ، وقال تعاىل: {َوَلَقْد اأَْهَلْكَنا 
َكَذِلَك  ِلُيوؤِْمُنواْ  َكاُنواْ  َوَما  َناِت  ِباْلَبيِّ ُر�ُشلُُهم  َوَجاءْتُهْم  َظَلُمواْ  ا  مَلَّ َقْبِلُكْم  ِمن  اْلُقرُوَن 
ِزي اْلَقْوَم امْلُْجِرِمَي} )يون�ض: 13( . فقد �أهلك قوم نوح و�سالح وهود و�سعيب وفرعون،  جَنْ
�أمالءهم و�سعفاءهم �لذين مل يوؤمنو�، �أما من �آمن فقليل جد�ً من �ل�سعفاء يف بع�ض �لأقو�م، 
�أما مالأ قري�ض فمنهم من �آمن ومنهم من كفر، فاأما �لكفار منهم فقد �أهلكهم �هلل يف غزوة 
بدر كما تروي �سرية �لر�سول – �سلى �هلل عليه و�سلم- فقد دعا عليهم �لر�سول فا�ستجاب �هلل 
�أََبا  َك  �ٍض، �للَُّهمَّ َعَلينْ ننْ ُقَرينْ َك �مَلالأ ممِ يُّ – �سلى �هلل عليه و�سلم- : »�للَُّهمَّ َعَلينْ بمِ دعاءه؛ َقاَل �لنَّ
َن َخَلٍف،  َة بنْ ٍط، َو�أَُميَّ ي ُمَعينْ بمِ َن �أَ َبَة بنْ يَعَة، َوُعقنْ َن َربمِ َبَة بنْ يَعَة، َو�َسينْ َن َربمِ َبَة بنْ �َساٍم، َوُعتنْ َن همِ لمِ بنْ َجهنْ
 ، َة، �أَونْ �أَُبيٍّ َ �أَُميَّ ٍر َغرينْ ئنْ ٍر، َفاأُلنُْقو� يفمِ بمِ َم َبدنْ ُلو� َيونْ ُتُهمنْ ُقتمِ َن َخَلٍف«، قال عبد �هلل:« َفَلَقدنْ َر�أَينْ �أَونْ �أَُبيَّ بنْ

 )51( .» رمِ ئنْ َل �أَننْ ُيلنَْقى يفمِ �لبمِ اُلُه َقبنْ �سَ َعتنْ �أَونْ وُه َتَقطَّ ا َجرُّ ًما، َفَلمَّ خنْ ُه َكاَن َرُجاًل �سَ َفاإمِنَّ
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واأخرياً- اإ�شالح الف�شاد يف هذا الع�رش )52( :  ♦
ومكان؛  زمان  لكل  ي�سلح  و�لإ�سالح  �لتعامل  يف  �لقر�آن  منهج  فاإن  معلوم  هو  كما 
لأنه منهج منزل من رب �لعاملني، �لذي يعلم ما ُي�سلح �لب�رشية، ويقوِّم �عوجاجها يف كل 
�لأزمنة و�لأمكنة؛ لذلك كان لبد للم�سلمني �لآن وهم يعي�سون حمنهم �لكثرية من �لرجوع 
و�أخالقهم،  عقائدهم،  يف  ف�ساد  من  بهم  �أمل  ما  لإ�سالح  به  لي�سرت�سدو�  �لقر�آن،  منهج  �إىل 
نتيجة ف�ساد �لقائمني عليهم، ومن �لطبيعي �أن ُنَعرِّج بنقاط �رشيعة على ما يجب على �لأمة 

فعله، ��سرت�ساد�ً مبنهج �لقر�آن �لكرمي لإ�سالح ما �أ�سابها من �رشر، ومن خذلن. 
اأوالً- حماولة اإ�شالح احلاكم:  ●
دعوته �إىل �إ�سالح ذ�ته باحلكمة و�ملوعظة �حل�سنة يدعوه بها �أهل �ل�سالح و�لر�أي، . 1

ُخوَك  وقدوتنا يف ذلك قوله تعاىل ملو�سى حينما �أر�سله �إىل فرعون وملئه: {اْذَهْب اأَنَت َواأَ
ناً  يِّ ُه َطَغى}43{ َفُقواَل َلُه َقْوالً لَّ ِباآَياِتي َواَل َتِنَيا يِف ِذْكِري}42{اْذَهَبا اإِىَل ِفْرَعْوَن اإِنَّ

رُ اأَْو َيْخ�َشى} )طه: 42 – 44( .  ُه َيَتَذكَّ َعلَّ لَّ
�لبالد من . 2 �إد�رة  و�أهل م�سورته، و�لقائمني على  �إىل ح�سن �ختيار بطانته،  دعوته 

م�سريه،  ف�سد  من  �سلح  ول  وزيره،  جار  من  عدل  »ما  منهم.  �ل�سالح  �أهل  وتقريب  وزر�ء، 
ملكه،  قو�م  وزيره  فاإن  وكاتبه، وحاجبه؛  وندميه،  وزيره،  يتفقد  �أن  ملك  وحقيق على كل 
ن حزم:«  وندميه بيان عقله، وكاتبه دليل معرفته، وحاجبه برهان �سيا�سته«. )53( وَقاَل �بنْ
ُعَلَماء، و�لق�ساة، و�لأمر�ء قومًا َذوي �آر�ء �سديدة، وكتمان لل�رش؛  ويتخذ من ُوُجوه �لنْكتاب، َو�لنْ
يع َما َقّلدُه �هلل َتَعاىَل من  ري جَلممِ بمِ دنْ لمِ�سه، يالزمونه يفمِ �لتَّ �رُشون جَمنْ فيجعلهم وزر�ءه �لَّذين يحنْ

�أُُمور عباده ». )54( 
تب�سريه بو�قع �لأمة، وحثه على �إ�سالح �لف�ساد. . 3
�لإميانية . 4 �لبيئة  وتهيئة  و�أمته،  �سعبه  جتاه  وو�جباته  بحقوقه  تب�سريه 

له.  �ل�سحيحة 
تب�سريه باأعد�ء �لأمة، وك�سف خمططاتهم. . 5
حثه على �إقامة �لعدل و�حلكم مبا �أوجبه �هلل عليه. “ فمن تعزز باهلل مل يذله �ل�سلطان، . 6

ومن توكل عليه مل ي�رشه �إن�سان، ومن ��ستغنى باهلل عن �لنا�ض �أمن عو�ر�ض �لإفال�ض، ومن 
�سح دينه �سح يقينه”. )55( فاإن مل ي�ستجب لدعو�ت �لإ�سالح فعلى علماء �لأمة �ملخل�سني 
�إىل ما يجب عليهم فعله جتاهه للتخل�ض منه، مبا ي�سمن �حلفاظ على  دعوة عامة �لأمة 

وحدة �لأمة وحقوقها وحقن دمائهم بقدر �مل�ستطاع. 
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ثانياً- اإ�شالح مالأ االأمة:  ●
ودعاة  ومفكرين  وحكماء،  علماء  من  �لأمة  يف  و�لنفوذ  �لر�أي  �أ�سحاب  بهم  ونق�سد 
ي�سلح  وب�سالحهم  و�لبطانة،  و�لوزر�ء  �مل�ست�سارون  فمنهم  و�سيا�سيني،  و�قت�ساديني، 
�حلاكم وبف�سادهم يف�سد �حلكم و�حلاكم، كما �أنَّ لهم تنفذ�ً يف �لعامة وتاأثري�ً؛ لكونهم �سفوة 
وتوجهاته،  �ملجتمع  فكر  يت�سكل  وباأفكارهم  و�خلا�سة؛  �لعامة  ي�سرت�سد  وبهم  �ملجتمع؛ 
�إليه، ون�سحهم برتك �ملفا�سد  �إ�سالح �ملف�سدين منهم بتب�سريهم باحلق ودعوتهم  ويكون 
وم�سلحني،  علماء  من  �لدعوة  على  �لقائمني  وظيفة  وهذه  �أنف�سهم،  �إ�سالح  على  وحثهم 
و�ل�سو�هد  و�ل�سنة،  �لكتاب  �إىل  ت�ستند  �لتي  و�ملناظر�ت  �ملحاور�ت  �إ�سالحهم  و�سائل  ومن 

�لتاريخية، و�إقناعهم مبا يجب عليهم جتاه �سعبهم و�أمتهم. 
ثالثاً- اإ�شالح عموم االأمة:  ●

�لقاعدة �لرئي�سة يف �إ�سالح عموم �لأمة هي: �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر؛ قال 
امْلُنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِبامْلَْعرُوِف  َوَياأُْمرُوَن  رْيِ  اخْلَ اإِىَل  َيْدُعوَن  ٌة  اأُمَّ نُكْم  {َوْلَتُكن مِّ تعاىل: 
ا�ِس  ٍة اأُْخِرَجْت ِللنَّ َواأُْوَلـِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن} )�آل عمر�ن: 104( ، قال تعاىل: {ُكنُتْم َخرْيَ اأُمَّ
ِ} )�آل عمر�ن: 110( ، فهذه وظيفة  َتاأُْمرُوَن ِبامْلَْعرُوِف َوَتْنَهْوَن َعِن امْلُنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهللرّ
كل �إن�سان جتاه غريه ب�سفة عامة، ووظيفة �لدعاة و�مل�سلحني ب�سفة خا�سة، ويكون حمور 

�لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر �لآتي: 
�حلقيقي . 1 باملفهوم  وتب�سريهم  �إميانهم  وتقوية  �لفكر،  باإ�سالح  �لعامة:  عقيدة 

لالإميان باهلل، وما دخل يف �عتقادهم وعبادتهم من �أمور لي�ست من �لإميان �أو من �ل�رشع، 
وحثهم على تركها، وت�سحيح �إميانهم باحلكمة، و�ملوعظة �حل�سنة دون تنفري. 

2 . – �لر�سول  ب�سنة  �لعامة  وتب�سري  �حل�سنة،  بالقدوة  �ل�سلوك  �إ�سالح  �لعامة:  �سلوك 
�سلى �هلل عليه و�سلم- و�سريته. 

تب�سري �لعامة بحقوقهم وو�جباتهم جتاه �أنف�سهم وجتاه غريهم. . 3
تربية كل فرد من �لأمة على �لعتز�ز بدينه، و�أل يكون �إمعة؛ �إن �أح�سن �لنا�ض �أح�سن، . 4

و�إن �أ�ساءو� �أ�ساء، بل ينظر يف �لأقو�ل و�لأفعال، ويعر�سها على �ل�سنة و�ل�رشع، وي�سلك م�سلك 
�حلق؛ لينه�ض، وينقذ نف�سه، و�أمته، من �لف�ساد و�خلذلن. 



344

أ. آمال خميس عبد القادر حماد
أ.د. نصار نصار

املأل في القرآن ودوره في فساد اجملتمعات وصالحها ومنهج القرآن 
في إصالح هذا الفساد

خامتة البحث: 

بعد هذا اال�شتعرا�س للمباحث الثالثة نخل�س اإىل نتائج منها: 
�أن مفهوم �لبطانة غري مفهوم �ملالأ؛ فمفهوم �لبطانة خا�ض مبن يحيط بال�سخ�ض . 1

�أو �حلاكم، ويكون يف موقع ��ست�سارته وتكوين �أفكاره، ويطلع على �أخ�ض �أ�رش�ره، وقد يكون 
�سخ�سًا �أو �أ�سخا�سًا عدة، وقد يكون م�سهور�ً بح�سن �خللق �أو �سوئه، وقد يكون من قومه ومن 
غريه، �أما �ملالأ يف مفهوم �لقر�آن: فيطلق على �سادة �لقوم و�أ�رش�فهم ووجهائهم يف مرحلة 
لية �لقوم من:  ما قبل �مللك و�ل�سلطان، ويت�سع معناه يف عهد �مللك و�ل�سلطان فيطلق على عمِ

�أ�رش�ف، و�سادة ووزر�ء، و�سيا�سيني، وحتى قادة �جلند ورجال �لدين يدخلون يف ذلك. 
�أغلب من �أطلق عليه م�سطلح �ملالأ يف �لقر�آن كانو� ممن نا�سبو� �لعد�ء هلل ور�سله. . 2
من �ملالأ من كان له �سطوة وتنفذ، وتاأثري يف توجه �ملجتمع �لعقدي و�لأخالقي، . 3

ومنهم من كان يف مو�سع �مل�سورة فقط، ومنهم من كان يف مقام �لتنفيذ و�خل�سوع فقط. 
من خالل ��ستقر�ء �سفات �ملالأ يف �لقر�آن تبني �أن جميع �لكفار من �ملالأ قد ��سرتكو� . 4

يف �سفات عدة، و�أخالق كانت �نعكا�سًا ملا كانو� عليه من ترف وكفر؛ فقد �ت�سفو� بالعلو 
�لإ�سالل  بارز يف  لهم دور  �سعوبهم، وكان  و�لتعايل على  و�لإجر�م،  و�لف�سوق  و�ل�ستكبار 

وحماربة دعوة �حلق. 
عامة �ل�سعوب تتاأثر ب�سفوتها فكريًا وخلقيًا؛ لذلك كان ملعظم �ملالأ تاأثري مبا�رش . 5

يف م�سلك �ملجتمعات �لعقدي و�لأخالقي. 
منهج �لقر�آن يف �إ�سالح �لف�ساد �لذي �أحدثه �ملالأ يف �ملجتمعات �لبائدة متثل: �أوًل: . 6

باإنز�ل عقوبته باملف�سدين عندما مل جتد حماولة  للدعوة و�لإر�ساد. ثانيًا:  �لر�سل  باإر�سال 
��إ�سالح. 

ل ميكن �إ�سالح �لف�ساد �لذي �رشب �لأمة �إل باإ�سالح �لر�عي و�لرعية ومالأ �لأمة، . 7
وفق منهج �لقر�آن �لقائم على مبد�أ �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر. 
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�لني�سابوري، غر�ئب �لقر�آن ورغائب �لفرقان )1/ 665( / ينظر: �سهاب �لدين �لألو�سي، . 14

�لكتب  د�ر  �ملثاين، حتقيق: علي عطية،  و�ل�سبع  �لعظيم  �لقر�آن  تف�سري  �ملعاين يف  روح 
�لعلمية، بريوت، ط/ 1، 1415 هـ )4/ 389( . 

�لفريوز�آبادي، ب�سائر ذوى �لتمييز فى لطائف �لكتاب �لعزيز، حتقيق: حممد علي �لنجار . 15
)�ض: 1425( . 

اءمِ . 16 َق�سَ َباُب  �ل�سالة،  ومو��سع  �مل�ساجد  كتاب  م�سلم،  �سحيح  يف  بطوله  �حلديث  �نظر 
َها )1/ 472 ح681( .  ائمِ يلمِ َق�سَ جمِ َبابمِ َتعنْ حنْ تمِ ، َو��سنْ َتةمِ َفائمِ اَلةمِ �لنْ �ل�سَّ

�أبو عبد �هلل �لقرطبي، �جلامع لأحكام �لقر�آن، حتقيق: �أحمد �لربدوين و�إبر�هيم �أطفي�ض، . 17
د�ر �لكتب �مل�رشية، �لقاهرة، ط/ 2، 1384هـ، 1964 م )3/ 243( . 

ط: . 18 �لفكر،  د�ر  هارون،  حممد  �ل�سالم  عبد  حتقيق:  �للغة،  مقايي�ض  معجم  فار�ض،  �بن 
1399هـ، 1979م )5/ 346( . 

�خلازن، لباب �لتاأويل يف معاين �لتنزيل، ت�سحيح حممد علي �ساهني، د�ر �لكتب �لعلمية، . 19
بريوت، ط/ 1، 1415 هـ )2/ 232( . ويف هذ� �ملعنى �إ�سارة �إىل �أن �لأ�سل يف �سفات 

�ملالأ ح�سن �خللق. 
�رجع �إىل تف�سري �لآية يف كتب �لتف�سري )�آل عمر�ن: 118( . . 20
�لدكتور: حم�سن . 21 �إ�رش�ف  ر�سالة ماج�ستري،  �لقر�آن،  �سخ�سية فرعون يف  قا�سم خ�رش،   .

�خلالدي، جامعة �لنجاح �لوطنية، 1423هـ، 2003م )�ض: 162( ببع�ض �لت�رشف. 
�لطرطو�سي، �رش�ج �مللوك، م�رش، 1289هـ، 1872م )�ض70( . . 22
131ح2932( . 23  /3( �لوزير  �تخاذ  يف  باب:  و�لإمارة،  �خلر�ج  كتاب:  د�ود،  �أبي  �سنن 

 /10(  َّ �ل�رشَّ �أَومِ   َ رينْ َ �خلنْ همِ  بمِ  ُ �هللَّ يُد  ُيرمِ �لَّذمِي  �لنَْو�يلمِ  فمِ  َو�سنْ ُر  كنْ ذمِ باب:  حبان،  �بن  �سحيح   ،
346ح4494( . قال �لنووي يف ريا�ض �ل�ساحلني )�ض: 217( : رو�ه �أَُبو د�ود باإ�سناٍد 

جيٍد َعَلى �رشط م�سلم. 
�لطرطو�سي، �رش�ج �مللوك )�ض: 69- 70( . . 24
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�نظر: �أبو زهرة، زهرة �لتفا�سري )10/ 5078( . . 25
�بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير )11/ 247( . . 26
�أبو زهرة، زهرة �لتفا�سري )7/ 3620( . . 27
�نظر: �بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير )11/ 268- 270( . . 28
�نظر: تف�سري �لطربي )19/ 29( / تف�سري �أبي �ل�سعود )6/ 133( / نعمة �هلل بن حممود . 29

�لنخجو�ين، �لفو�حت �لإلهية و�ملفاحت �لغيبية �ملو�سحة للكلم �لقر�آنية و�حلكم �لفرقانية، 
�لغورية، م�رش، ط/ 1، 1419 هـ، 1999 م )1/ 569( / �لتحرير  د�ر ركابي للن�رش، 

و�لتنوير )18/ 52( . 
30 . /4( 1412هـ   ،17 ط/  �لقاهرة،  بريوت،  �ل�رشوق،  د�ر  �لقر�آن،  ظالل  يف  قطب،  �سيد 

 . )2467
�بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير )9/ 35- 37( باخت�سار. . 31
�نظر: �بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير )9/ 5( . . 32
�لفكر . 33 د�ر  بالقر�آن،  �لقر�آن  �إي�ساح  يف  �لبيان  �أ�سو�ء  �ل�سنقيطي،  �لأمني  حممد  �نظر: 

للطباعة و�لن�رش و�لتوزيع بريوت، لبنان، 1415هـ، 1995م )2/ 115( . 
�نظر: علي بن نايف �ل�سحود، �ملف�سل يف فقه �لدعوة )2/ 12( . . 34
للن�رش . 35 طيبة  د�ر  �سالمة،  حممد  بن  �سامي  حتقيق:  �لعظيم،  �لقر�آن  تف�سري  كثري،  �بن 

و�لتوزيع، ط/ 2، 1420هـ، 1999م، )4/ 316( . 
�نظر: �بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير )18/ 42( . . 36
�بن عطية، �ملحرر �لوجيز )2/ 429( . . 37
�لرت�ث . 38 �إحياء  د�ر  �لكرمي،  �لكتاب  مز�يا  �إىل  �ل�سليم  �لعقل  �إر�ساد  �لعمادي،  �ل�سعود  �أبو 

�لعربي، بريوت )3/ 251( / وينظر: �لتحرير و�لتنوير )9/ 12( . 
�بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير )8- ب/ 222- 223( باخت�سار. . 39
�سيد قطب، يف ظالل �لقر�آن )3/ 1313( . . 40
: َيا {اأَْهَل الِكَتاِب . 41 �نظر �خلرب بتمامه يف �سحيح �لبخاري، كتاب: تف�سري �لقر�آن، باب: ُقلنْ

َ} )6/ 36 ح 4553( .  َتَعاَلْوا اإِىَل َكِلَمٍة �َشَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم اأَْن الَ َنْعُبَد اإِالَّ اهللَّ
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حممد در�ز، د�ستور �لأخالق يف �لقر�آن، موؤ�س�سة �لر�سالة، ط/ 10، 1418هـ، 1998م . 42
)�ض: 21( . 

�سحيح �لبخاري، كتاب: �لإميان، باب ف�سل من ��سترب�أ لدينه )1/ 20ح52( ، و�سحيح . 43
م�سلم، كتاب: �مل�ساقاة، باب: �أخذ �حلالل وترك �ل�سبهات )3/ 1219ح1599( . 

44 . ،3 ط/  �لوفاء،  د�ر  �جلز�ر،  عامر  �لباز،  �أنور  حتقيق:  �لفتاوى،  جمموع  تيمية،  �بن 
1426هـ، 2005 م )7/ 186- 187( باخت�سار وت�رشف. 

�نظر: حممد قطب، جاهلية �لقرن �لع�رشين )�ض: 153- 173( باخت�سار. . 45
�نظر: عبد �لرحمن �لكو�كبي، طبائع �ل�ستبد�د وم�سارع �ل�ستعباد، �ملطبعة �لع�رشية، . 46

حلب )�ض: 107( باخت�سار وت�رشف. 
�بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير )8- ب/ 241- 242( . . 47
مما يجدر �لإ�سارة �إليه هنا �أن �هلل- جل جالله- حينما �أر�سل مو�سى – عليه �ل�سالم- . 48

�إىل فرعون وملئه، مل يبتدىء دعوته �إليهم كما �بتد�أ �لر�سل �لآخرون دعوتهم لأقو�مهم، 
�إ�رش�ئيل  بني  �رش�ح  �إطالق  �إىل  دعاهم  و�إمنا  �لأوثان،  عبادة  وترك  �هلل،  عبادة  من 
َربِّ  َر�ُشوُل  ا  اإِنَّ َفُقواَل  ِفْرَعْوَن  {َفاأِْتَيا  تعاىل:  قال  �لعاملني؛  رب  من  ر�سول  ب�سفته 
�أر�سل  لأنه   ،  )17 – )�ل�سعر�ء: 16  اإِ�رْشَاِئيَل}  َبِني  َمَعَنا  اأَْر�ِشْل  اْلَعامَلَِي}16{اأَْن 
�إىل بني �إ�رش�ئيل ومل ير�سل �إىل فرعون وملئه �بتد�ًء، فكان من �لطبيعي �أن تكون دعوته 
�إىل بني �إ�رش�ئيل مت�سمنة دعوة من ي�سيطرون عليهم، ويعبِّدونهم، حتى يتم حتريرهم، 
لفرعون  وحافز�ً  ر�سالته،  �سدق  على  برهانًا  لتكون  باملعجز�ت  مو�سى  �هلل  �أيد  وقد 
وملئه �أن يفعلو� ما �أمرو� به، وقد كانت حماجة بني فرعون ومو�سى كانت من خاللها 
اْلَعامَلَِي}23{َقاَل  َربُّ  َوَما  ِفْرَعْوُن  {َقاَل  تعاىل:  قال  لالإميان؛  فرعون  دعوة 
اأَاَل  َحْوَلُه  مِلَْن  وِقِنَي}24{َقاَل  مُّ ُكنُتم  اإن  َبْيَنُهَما  َوَما  َوااْلأَْر�ِس  َماَواِت  ال�شَّ َربُّ 
ِذي اأُْر�ِشَل  ِلَي}26{َقاَل اإِنَّ َر�ُشوَلُكُم الَّ ُكْم َوَربُّ اآَباِئُكُم ااْلأَوَّ َت�ْشَتِمُعوَن}25{َقاَل َربُّ
َتْعِقلُوَن}  ُكنُتْم  اإِن  َبْيَنُهَما  َوَما  َوامْلَْغِرِب  امْلَ�رْشِِق  َربُّ  مَلَْجُنوٌن}27{َقاَل  اإَِلْيُكْم 

)�ل�سعر�ء: 23 – 28( . 
�لطرطو�سي، �رش�ج �مللوك )�ض: 117( بت�رشف. . 49
�لر�سالة، . 50 موؤ�س�سة  �لإ�سالمية،  للحركة  �لأخالقية  �لأ�س�ض  �ملودودي،  �لأعلى  �أبو  �نظر: 

بريوت، 1400هـ، 1980م )�ض8- 9( 
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51 . ، رمِ ئنْ نَي يفمِ �لبمِ كمِ مِ َيفمِ �مُل�رشنْ �حلديث رو�ه �لبخاري يف �سحيحه، كتاب �جلزية، باب َطرنْحمِ جمِ
من  متعددة  مو��سع  يف  �لبخاري  رو�ه  وقد   . 104ح3185(   /4( َثَمٌن  َلهمنْ  ُيوؤنَْخُذ  َوَل 
�سحيحه، وم�سلم من طرق عن �بن �إ�سحاق به. و�ل�سو�ب �أمية بن خلف فاإنه �لذي قتل 

يوم بدر، و�أخوه �أبي �إمنا قتل يوم �أحد. �لبد�ية و�لنهاية ط �لفكر )3/ 44( . 
مما جتدر �لإ�سارة �إليه �أن هناك بحثًا قيمًا للدكتور ن�سار ن�سار ن�رش يف جملة دم�سق . 52

حتت عنو�ن: �إ�سالح �لأمة يف �سوء �لكتاب و�ل�سنة. فلريجع �إليه ففيه فائدة كثرية. 
َبينْتي، �لدرة �لغر�ء يف ن�سيحة �ل�سالطني و�لق�ساة . 53 حممود بن �إ�سماعيل بن �إبر�هيم �خَلرينْ

و�لأمر�ء، مكتبة نز�ر م�سطفى �لباز، �لريا�ض، 1417هـ، 1996م )�ض: 72( . 
�بن �لأزرق، بد�ئع �ل�سلك يف طبائع �مللك، حتقيق: د. علي �سامي �لن�سار، وز�رة �لإعالم . 54

�لعر�قية، ط/ 1 )1/ 351( . 
َبينْتي، �لدرة �لغر�ء يف ن�سيحة �ل�سالطني و�لق�ساة و�لأمر�ء )�ض: 72( . . 55 �خَلرينْ
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املصادر واملراجع: 

القراآن الكرمي. ●
�بن �لأثري، �ملبارك بن حممد بن حممد، �لنهاية يف غريب �حلديث و�لأثر، �ملكتبة �لعلمية، . 1

بريوت، 1399هـ- 1979م، حتقيق: طاهر �أحمد �لز�وى، حممود حممد �لطناحي. ج1
�بن �لأزرق، حممد بن علي بن حممد �لأ�سبحي �لأندل�سي، بد�ئع �ل�سلك يف طبائع �مللك، . 2

وز�رة �لإعالم، �لعر�ق، ط/ 1، حتقيق: د. علي �سامي �لن�سار. ج1
3 . ،r بن �حلجاج، م�سلم، �مل�سند �ل�سحيح �ملخت�رش بنقل �لعدل عن �لعدل �إىل ر�سول �هلل�

د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، حتقيق: حممد فوؤ�د عبد �لباقي. ج1، ج3
�بن تيمية، �أحمد بن عبد �حلليم �حلر�ين، جمموع �لفتاوى، د�ر �لوفاء، ط/ 3، 1426 هـ، . 4

2005 م، حتقيق: �أنور �لباز، عامر �جلز�ر. ج7
�بن حبان، حممد، �سحيح �بن حبان برتتيب �بن بلبان، موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت، ط/ 2، . 5

1414هـ، 1993م، حتقيق: �سعيب �لأرنوؤوط. ج10
�لفكر، . 6 د�ر  �ملحيط،  �لبحر  يو�سف،  بن  علي  بن  يو�سف  بن  حممد  �لأندل�سي،  حيان  �بو 

بريوت، ط: 1420 هـ، حتقيق: �سدقي حممد جميل. ج2
بريوت، . 7 �لعربي،  �لرت�ث  �إحياء  د�ر  �ملخ�س�ض،  �لنحوي،  �إ�سماعيل  بن  علي  �سيده،  �بن 

1417هـ، 1996م، ط/ 1، حتقيق: خليل �إبر�هم جفال. ج5
�لد�ر . 8 �لتحرير و�لتنوير،  �لطاهر، تف�سري  �لطاهر بن حممد بن حممد  �بن عا�سور، حممد 

�لتون�سية للن�رش، تون�ض، 1984 هـ. ج18+11+9+8
�بن عطية، �أبو حممد عبد �حلق بن غالب �بن عطية �لأندل�سي، �ملحرر �لوجيز يف تف�سري . 9

�لكتاب �لعزيز، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط/ 1، 1422 هـ، حتقيق: عبد �ل�سالم حممد. 
ج2

�بن فار�ض، �أبو �حل�سني �أحمد، معجم مقايي�ض �للغة، د�ر �لفكر، ط: 1399هـ، 1979م، . 10
حتقيق: عبد �ل�سالم حممد هارون. ج5

�بن كثري، �أبو �لفد�ء �إ�سماعيل بن عمر، �لبد�ية و�لنهاية، د�ر �لفكر، 1407هـ. ج3. 11
�بن كثري، �إ�سماعيل بن عمر بن كثري �لقر�سي �لدم�سقي، تف�سري �لقر�آن �لعظيم، د�ر طيبة . 12

للن�رش و�لتوزيع، ط/ 2، 1420هـ، 1999م، حتقيق: �سامي بن حممد �سالمة. ج2، ج4
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�بن منظور، ل�سان �لعرب، د�ر �سادر– بريوت، ط/ 1. ج1، ج13. 13
�أبو �ل�سعود �لعمادي، حممد بن حممد بن م�سطفى، �إر�ساد �لعقل �ل�سليم �إىل مز�يا �لكتاب . 14

�لكرمي، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت. ج3، ج6
�سيد�، . 15 �لع�رشية،  �ملكتبة  د�ود،  �أبي  �سنن  �لأ�سعث،  بن  �سليمان  تاين،  �سنْ جمِ �ل�سِّ د�ود  �أبو 

بريوت، حتقيق: حممد حميي �لدين عبد �حلميد. ج3
�أبو زهرة، حممد بن �أحمد بن م�سطفى، زهرة �لتفا�سري، د�ر �لفكر �لعربي. ج7، ج10. 16
�لألو�سي، �سهاب �لدين حممود بن عبد �هلل �حل�سيني، روح �ملعاين يف تف�سري �لقر�آن �لعظيم . 17

و�ل�سبع �ملثاين، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط/ 1، 1415 هـ، حتقيق: علي عطية. ج4
�أمور . 18 �أبو عبد�هلل، �جلامع �مل�سند �ل�سحيح �ملخت�رش من  �إ�سماعيل  �لبخاري، حممد بن 

ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم و�سننه و�أيامه، د�ر طوق �لنجاة، طبعة/ 1، 1422هـ، 
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