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 ملكة سبأ
  منوذج حلكم املرأة يف القرآن الكرمي

  *منال حيىي
ـثري          ال شك أن عرضنا لنموذج ملكة سبأ ي
ـات            قضية خالفية يف فقـه املـرأة  ويف اتمع

الواليـة الـسياسية    "اإلسالمية  هـي قـضية       
، ويف عدد يدور حول املرأة يف القـرآن          1"للمرأة

 ما  كان ميكن أن يتم جتاهل مثل هذا النمـوذج          
 ".جدل"رغم ما قد يثريه من 

ـار قـراءة          ويأيت عرض هذا النموذج يف إط
ـا بـه مـن كنـوٍز            القرآن وحماولة اكتشاف م
ومفاتيح تعني على فهم الواقع  بـشكٍل جديـد          
وتساعد يف التعامل معه، وهي القراءة الواجـب        
ـا مـن التجـدد            القيام ا يف كل زمان انطالق

ـاحلًا   املستمر للقرآن الكرمي و الـذي جيعلـه         ص
لكل زمان ومكان،  فالقراءة املطلوبـة للقـرآن         
ليست فقط القراءة الفقهيـة بـل هـي أيـضا           

ـتص           يف (القراءة الثقافية أو قـراءة املـسلم املخ
ـنفس /االجتماع  /علم السياسة  ، وهـي   )إخل..ال

ـا تـسهم يف            قراءة ال تقدم أحكاما فقهيـة وإمن
طرح أفكار ورؤى جديدة وإلقاء الـضوء علـى         

ـاء لعـدم           نقاط م  ـا الفقه عينة قد ال ينتبـه إليه
ـيهم أخـذها يف         ـا يـصبح عل ختصصهم، وإمن
ـات           ـأدوات  وتقني ـا ب االعتبار مث التعامل معه
ـا املتخـصص، وحتديـد           الفقه الـيت ال ميلكه

احلكمي هلا من خـالل أدوات      /القالب الشرعي 
  . .التشريع املختلفة

ـاء الـضوء علـى           وتم هذه الورقـة بإلق
أة  قدمـه القـرآن الكـرمي  يف          منوذج حلكم املر  

هو منوذج ملكة سبأ وقصتها مـع       : سورة النمل 
نيب اهللا سليمان، وما حيمله هذا النمـوذج مـن          

 -عـز وجـل   -قيم ومعان وِعرب أراد الـشارع       
والغريـب أن   . نقلها لنا من خالل هذا النموذج     

هذا النموذج على أمهيتـه ودالالتـه مل يؤخـذ          
لـذين تكلمـوا يف      يف االعتبار من قبل الفقهاء ا     

قضية والية املرأة؛ األمر الذي يدفعنا إىل حماولـة         
جديدة لكشفه وإلقاء الـضوء عليـه إسـهاما         
ـيد         ـاعي يف ترش وإعماالً لدور البحث االجتم
.  اخلطاب واجلدل السياسي حول هذه القـضية      

ـاط            يف هذا اإلطار تنقسم الورقـة إىل عـدة نق
 :أساسية هي
ـاول     مقدمة مفاهيميـة ومنه    :أوال جيـة تتن

القصص القرآين طبيعته ومنهاجية التعامل معـه،       
ـتم       - قصة ملكة سبأ   :ثانيا  العربة والداللـة،  وي

السلطة واحلكـم يف القـرآن      : هنا إثارة  مسائل   
عامة، ومـسألة احلكـم والنـوع يف القـرآن          
ومقارنة بني منوذج ملكة سبأ ومنـوذج فرعـون         

ـ      خامتةمصر،مث   ة  حول خصائص املعاجلـة القرآني
 .النموذج/للقصة
 :  وظيفة القصص يف  القرآن -أوال

ـاِء       " َوكُلا َنقُص عَلَْيَك ِمـْن أَنَْب
ـاَءَك         الرسِل مَا نثَبت ِبِه فُـؤَاَدَك َوَج
ِفي َهِذِه الَْحق َوَمْوِعظَـةٌ َوِذكْـَرى       

 )120:هود" (لِلْمْؤمِِنَني

 .باحثة يف العلوم السياسية*
  .م2002أكتوبر-هـ1423، شعبان3مجعية دراسات املرأة واحلضارة، القاهرة ، عدد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 واحلضارةاملرأة     ملف املرأة يف القرآن

  

      
  

110 

ــْم " ــَصَص لََعلَّه ــصِص الْقَ فَاقْ
 )176:األعراف" (نَيََتفَكَّرو
لَقَْد كَانَ ِفي قََصـِصِهْم عِْبـَرةٌ       "

لِأُوِلي الْأَلْبَاِب مَا كَانَ َحدِيثًا يفَْتـَرى       
ـْيَن َيدَْيـِه         وَلَِكْن َتْصدِيَق الَّـِذي َب
وََتفْصِيلَ كُلِّ َشْيٍء َوهدى َوَرْحَمـةً      

 )111:يوسف ("ِلقَْوٍم يْؤمِنونَ
"    َو الْقَـَصصِإنَّ َهذَا لَه   الَْحـق 

َومَا ِمْن إِلٍَه إِلَّا اللَّـه وَِإنَّ اللَّـَه لَهـَو           
الَْحكِيم 62:آل عمران" (الَْعزِيز( 

"       هذَِلَك ِمْن أَنَْباِء الْقُـَرى َنقُـص
 ــصِيد ـاِئم َوَح ـا قَـ ــَك مِْنَهـ " َعلَْي

 )100:هود(
ـإن            ـات الـسابقة  ف كما يتضح من اآلي

ـأت ـرد القـص           أو  القصص يف القرآن مل ي
ـاع   (احلكي   ـاء واإلمت ـا تعـددت    ) اإلنب وإمن

أغراضه باعتبار أن القرآن كتاب دعوة ووحـي        
ـاريخ،         ـاب ت ومنهج حياة باألساس وليس كت
ـائل القـرآن          فالقصص القرآين هو أحـد وس
ـائل         وأدواته للدعوة، والقصص من خـري الوس
ـنفس           اليت تؤثر يف النفس البشرية فهو جيـذب ال

حلكايـة ويـؤثر يف     لالستماع وصوالً لنهايـة ا    
الوجدان ويرسخ العـربة يف الـذهن وبـذلك         

ومـع  ..حيقق األثر املرجو من خوف أو أمـل         
مـن القـصة    ) الغاية/ العربة(التأكيد على الغرض    

ـامالً           ـاع ك القرآنية فإا  حتقق جانـب اإلمت
ـالة         .. أيضا فهي إىل جانب ما تقدمه لنا من رس
ـ    . تكون جذابة ممتعة  ..معينة ـأليف ب ني فهناك ت

ـتخدام         الغرض الوظيفي واجلانب الفين بـل اس

ــرض   ــق الغ ــين كــثريا لتحقي ــب الف اجلان
ــة( ــدان  ).. الوظيف ـارة وج ــشويق وإثـ فالت

ـائل لوصـول          ـارئ هـي وس وانفعاالت الق
 .الرسالة اليت حتملها القصة

وتتعدد أغراض  القصص القـرآين حـىت         
ـات         ليصعب إحصاؤها  كما يتـضح مـن اآلي

ـات       إثب: السابقة، وأمهها    ات الوحي  مبعـىن إثب
ـار والعظـة           أن القرآن من عند اهللا، ومنها االعتب
ـنة اهللا          من أخبار األمم السابقة، وهناك تقرير س
يف اخللق من إهالك الكافرين ومثوبـة املـؤمنني         
ـا ينبـئ           وعاقبة اخلري والشر، أيضا التدليل على م
اهللا به مثل إثبات الوحدانية والقـدرة لـه عـز           

ـاىل       وجل، وإثبات ص   نَبـئْ  "فاته مثل قولـه تع
     حِيمالـر ي أَنَا الَْغفُورمث ) 49:احلجـر "(عِبَاِدي أَن

وأخـريا  . يتبع ذلك القصص ليثبت هذه احلقيقة     
هناك إثبات منهج اهللا الذي أنزله علـى حممـد           

           ـا أو ا أخالقيـلوكي ـان منـهجا س  سواء ك
تشريعيا يقر حدود احلـالل واحلـرام، فهـذه         

ـاىل       القصص َتـْصدِيَق  ".. كما قال سبحانه وتع
الَِّذي بَْيَن َيدَْيِه وََتفْصِيلَ كُـلِّ َشـْيٍء َوهـدى          

ـا  ) 111:يوسف" (َوَرْحَمةً العامـة  /فاألطر العلي
ـاب واحـدة            للدين كما هي ثابتـة يف أم الكت

  . 2للشرائع مجيعا 
وكان من أثـر هـذه الطبيعـة للقـصص          

ـا         ت الـيت   القرآين أن يعرض من  القـصة احللق
دون .. يقتــضيها الغــرض أو اهلــدف فقــط

ـثري مـن            إخالل باجلانب الفين لذا قد جند يف ك
القصص القرآين حلقات غائبة ال نعـرف عنـها         
ـا            شيئًا؛ ذلك أا الم أو ال فائدة مـن ذكره
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ـاءت القـصة           يف حتقيق الوظيفة أو العربة اليت ج
إلثباا، وقد ترد القصة كاملة يف موضـع وتـرد     

ـات        منها ح  لقات معينة يف موضع آخـر وحلق
أخرى يف موضع ثالث كـل ذلـك حـسب          
الغرض الديين والعربة الـيت حتملـها القـصة يف          

ـات        . كل موضع  أيضا جند أن العـرب والتوجيه
ـأيت           قد تأيت سابقة للقصص يف أول السورة مث ي
ـأيت يف عاقبـة            ـا، أو ت القصص ليـدلل عليه

ـا تـأ           ـثريا م يت القصص أو يف ثنايا القصة وك
   .موزعة بني املواضع الثالثة

هذه السمات للقصص القرآين تفـرض منـهجا        
 :من أهم شروط هذا املنهج.. خاصا يف التعامل معه

 دون أن نتجاوزه لنفـرض      التزام النص القرآين  -1
عليه نوازع وأهواء شخصية هـي يف احلقيقـة         

والوقـوف عنـد    . غريبة عليه و ال متت له بصلة      
ـ    / دالالت اللغويـة أللفاظـه     أو االعتماد على ال

ـا    3 ومفاهيمه ـات أكثـر مم ، دون حتميل الكلم
 . حتتمل وتطويعها لتالئم اهلوى

ـا القـرآن      -2  دون الـسعي    االكتفاء مبا قص علين
الستكمال القصة من أخبار األمـم الـسابقة أو         
ـان هـذا           غريها من املصادر غري املؤكدة، إذ ك
ـات           أهم األبواب الـيت دخلـت منـها اخلراف

. اطري واإلسرائيليات إىل معظـم التفاسـري      واألس
فمن اخلطأ أن ينـشغل املتعامـل مـع القـصة           
القرآنية باحللقات الغائبة  من القـصة فيبحـث         
ـارج          ـتكماهلا مـن خ فيها بدأب ويسعى الس
القرآن والسنة الصحيحة، وقـد يـصرفه هـذا         
ويأخذ منه أكثر مما يأخذ البحـث والتعمـق يف          

ليت حتملـها وينتـهي     العربة من القصة والرسالة ا    

ـا،           ـثرية يف القـصة ومعانيه به إىل تشوهات ك
فلماذا ننشغل بالبحث ونضيع الوقـت واجلهـد        
يف أمر سكت اهللا عز وجل عنـه؟ وقـد حثنـا          
القرآن على ذلك يف أكثر مـن موضـع  منـها            

سََيقُولُونَ ثَلَاثَـةٌ   "مثال ما جاء يف سورة الكهف       
َخْمـَسةٌ سَاِدسـهْم    رَاِبعهْم كَلْبهْم وََيقُولُـونَ     

ـامِنهْم         ـْبَعةٌ وَثَ كَلْبهْم َرْجما بِالْغَْيِب وََيقُولُونَ َس
ـا            ـا َيْعلَمهـْم إِلَّ كَلْبهْم قُلْ رَبي أَْعلَم ِبِعدِتِهْم َم
ـا َتـسَْتفِْت            قَلِيلٌ فَلَا تمَاِر فِيِهْم إِلَّا ِمرَاًء ظَاِهرا وَلَ

 ففـي اآليـة   )22:الكهف( "..فِيِهْم مِْنهْم أََحدا
الكرمية حث على تـرك الـرجم بالغيـب يف          
ـاب           قصص األولني، و ترك ـج أهـل الكت
وحماوالم استدراج املسلمني ملا وقعوا فيه مـن        
ـيل أفقـدت القـصص         حكي واعتناء بالتفاص
الديين وظيفته وأخفت عربته وجعلت احلكايـة        
واألحداث والشخوص غاية يف ذاا تغـين عـن        

 .امدلوهل
 :العربة والداللة..  قصة ملكة سبأ-ثانيا

تشري قصة ملكة سبأ من منظـور التحليـل         
السياسي الذي يأيت يف إطاره هـذا البحـث إىل          

 :قضيتني مهمتني
 قضية املُلك واحلكم  مـن املنظـور         :األوىل 

 .القـرآين
احلكـم  " موقف القرآن من مـسألة       :الثانية 
 . سبأجمسدا يف طرحه لنموذج ملكة" والنوع
 :قضية املُلك واحلكم  من املنظور القرآين) 1(

  يصنف العالمة ابن خلـدون يف مقدمتـه  
ـًا إىل ثالثة أنواع  :امللك تارخيي
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 وهو ملك القهـر والتغلـب،       :ملك طبيعي ) أ
اــرد مــن أي ضــابط غــري إرادة املَلــك، 

حتمل الكافـة علـى مقتـضى الغـرض         "وفيه
ـتم    مبعىن أن التفاعالت يف ا    " والشهوة تمـع ت

وهـو  . ألجل حتقيق شهوة وأغـراض امللـك      
 .مذموم ملا فيه من ظلم واستعباد

 وهو ملك  يقـوم علـى        :ملك سياسي ) ب
أسس السياسة وأحكامها، حيث القـوانني الـيت      
ـاء         حتكم اتمع مفروضة من العقـالء واحلكم

حتمل الكافـة علـى مقتـضى       "يف الدولة، وفيه    
الدنيويـة ودفـع    النظر العقلي يف جلب املصاحل      

ـتم         " املضار ـاعالت يف اتمـع ت مبعىن أن التف
ـيد         على أساس من النظر العقلي واحلساب الرش
ـاس          للصاحل والطاحل معرفًا الـصالح علـى أس
ـاس الدنيويـة فقـط وحتقيـق           إقامة مصاحل الن

ورغـم الـصالح    . منافعهم ودفع الضرر عنهم   
النسيب والتارخيي هلذا النوع فإنـه مـن املنظـور          

ديين غري مكتمل األبعاد أو هو مـذموم أيـضا          ال
ألنه نظر بغـري نـور اهللا، واهللا أعلـم مبـصاحل          
ـا          الكافة ومصاحلهم ال تقتصر على الـدنيا وإمن

 .هي يف الدنيا واآلخرة
  وهو حكم قائم علـى أسـس         :اخلالفة) ج

الدين حيث القـوانني الـيت حتكـم اتمـع          
مستنبطة من أحكام اهللا عـز وجـل وحتقـق          

حتمـل  " العباد يف الدنيا واآلخـرة، وفيـه         صاحل
الكافــة علــى مقتــضى النظــر الــشرعي يف 

ـا       ". مصاحلهم األخروية والدنيوية الراجعـة إليه
ـاء          وكان هذا احلكم ألهل الشريعة وهـم األنبي

 4.مث من قام مقامهم فيه وهم اخللفاء

ـبأ         إن قراءة السياق السياسي لقصة ملكة س
ـاذج     -يف القرآن    امللـك واحلكـم    ممثالً يف من

الواردة يف القصص القرآين عامـة ويف سـورة         
 تؤكـد   -النمل اليت وردت ا القـصة خاصـة       

فاعلية هذا التصنيف البن خلدون املنطلـق مـن         
  ، فملكة سبأ وإن كانـت        .دينية-نظرة سياسية 

ـاذج امللـوك يف القـرآن           امللكة الوحيدة فإن من
ـالوت امللـك            تتعدد، فيخرب القرآن الكرمي عن ط

ـالُوَت          " َوقَالَ لَهْم نَبِيهْم ِإنَّ اللََّه قَْد َبَعثَ لَكُْم طَ
          ـا وََنْحـن مَِلكًا قَالُوا أَنى َيكُونُ لَه الْملْـك َعلَيَْن
ـاِل            أََحق بِالْملِْك مِْنه وَلَْم يْؤَت َسـَعةً ِمـَن الَْم

ةً ِفـي   قَالَ ِإنَّ اللََّه اْصطَفَاه َعلَْيكُْم َوزَاَده َبـْسطَ       
          َمْن َيـشَاُء وَاللَّـه لْكَهؤِْتي مي الِْعلِْم وَالِْجْسِم وَاللَّه

 عَلِيم 247:البقرة" (وَاِسع( 
ـاج إبـراهيم          وحتدث عن امللك الـذي ح

"           ـاه أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذي حَاج إِْبرَاهِيَم ِفي رَبِه أَنْ ءَاَت
    لَْك ِإذْ قَالَ إِْبرَاهِيمالْم حِْيـي       اللَّهـَي الَّـِذي يرَب 

ـِإنَّ           وَيمِيت قَالَ أَنَا أُحِْيي وَأُمِيت قَالَ إِْبـرَاهِيم فَ
ـا ِمـَن           اللََّه َيأِْتي بِالشْمِس ِمَن الَْمْشِرِق فَأِْت ِبَه

 )258:البقرة.." (الَْمْغِرِب فَبِهَت الَِّذي كَفََر 
وحتدث عن امللك يف قصة يوسـف عليـه         

الَْمِلك ائْتـوِني ِبـِه أَسَْتْخِلـْصه       وَقَالَ  "السالم  
          َك الَْيْوَم لَـدَيَْنا َمِكـنيقَالَ إِن ا كَلََّمهلَِنفِْسي فَلَم

وأشــار إىل امللــك )54:يوســف" (أَِمــني ،
ـانَ  " الغاصب يف قصة موسى مـع اخلـضر   َوكَ

" َورَاَءهْم َمِلك َيأْخـذُ كُـلَّ َسـفِيَنٍة غَـصْبا         
 )79:الكهف(

 عـن فرعـون موسـى يف        كما حتـدث  
ـالَ       "مواضع كثرية      وَنَاَدى ِفْرَعْونُ ِفي قَْوِمـِه قَ
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           ـار يَاقَْوِم أَلَْيَس ِلي ملْـك ِمـْصَر َوَهـِذِه الْأَْنَه
ــِصرونَ   ـا تْب ــي أَفَلَـ ــْن َتحِْت ــِري ِم " َتْج

 )51:الزخرف(
كما أخرب القرآن عن املُلك الذي يهبـه اهللا         

 : لعباده من األنبياء واملرسلني
ـاىل      - ـالَ َرب  "فعن دعاء سليمان جاء قوله تع قَ

اغِْفْر ِلي َوَهْب ِلي ملْكًا لَا يَنَْبِغـي ِلأََحـٍد ِمـْن            
ابَك أَْنَت الَْوه35:ص" (َبْعِدي إِن( 

ـالُوَت         "- فََهَزموهْم بِِإذِْن اللَّـِه َوقََتـلَ دَاود َج
ـا    َوءَاتَاه اللَّه الْملْـَك وَالِْحكَْمـةَ َوعَلَّ       ِمم َمـه

ـال      ) 251:البقرة.." (َيشَاُء وعن داود أيـضا ق
ـاه الِْحكَْمـةَ وَفَـْصلَ         " َوَشَددْنَا ملْكَـه َوءَاتَيَْن

 )20:ص" (الِْخطَاِب 
ـاَب وَالِْحكَْمـةَ        "..- فَقَْد ءَاتَيْنَا ءَالَ إِْبرَاهِيَم الْكَِت

 )54:النساء" (َوءَاتَيْنَاهْم ملْكًا َعظِيما
َرب قَـْد ءَاتَيْتَِنـي     "يوسف يقول   وعلى لسان   -

.." ِمَن الْملِْك َوعَلَّمْتَِني ِمْن تَأْوِيـِل الْأَحَادِيـثِ       
 )101:يوسف(

يف هذه النماذج جند ما يشبه تـصنيف بـن          
ـثالً    للحكم الكامل املستهدي بنـور اهللا     خلدون     مم

ـالوت          ـليمان وط يف امللوك األنبياء مثل داود وس
ـالعلم     وذي القرنني حيث القوة ا     لذاتية  املقترنة ب

ـا جيـسد         والصالح واخلضوع الكامل هللا، وم
 ممثالً يف املَلك يف قـصة يوسـف         احلكم السياسي 

ـان لـشعوب          عليه السالم وملكة سبأ فهما ينتمي
وثنية ومع ذلك عكس القرآن صـورة إجيابيـة         

ـيد      تبـدت  .. حلكمهما كحكم سياسـي رش
حكمة صاحب يوسف يف إحـساسه بأمهيـة        

يا اليت رآها، مث إدراكه لعلـم يوسـف         داللة الرؤ 

فَلَما كَلََّمه قَالَ إِنَك الَْيـْوَم لَـدَيَْنا        "بعد أن كلمه    
 أَِمني ـبأ يف         "َمِكني ، وتبدت حكمـة ملكـة س

موقفها البعيد عن االستبداد بالرأي، وامليل حنـو        
الكـرب  "داعي احلق، والتحـرر مـن صـفات         

اليت تطبـع أصـحاب الـسلطة يف        " واجلحود
ـاذج      . األغلب ـأيت من  احلكـم الطبيعـي   وأخريا ت

ــون    ــرود وفرع ــة يف النم ــسدة خاص جم
كنموذجني للملك املستبد الظامل املـستند علـى        
قوة غامشة، وميثل فرعـون موسـى النمـوذج         

 .األكثر بروزا يف هذا اإلطار
ـا  القـرآن             هذه مناذج للملـوك أورده

الكرمي يف مواضع متفرقة، وجتيء سـورة النمـل         
ـبأ لتؤكـد علـى           اليت  وردت ا قصة ملكة س

تلك النماذج الثالثة للـسلطة واحلكـم فتبـدأ         
باإلشارة إىل فرعون وقومـه الـذين تـصفهم         

ـا   . كَانوا قَْوما فَاِسِقَني" بأم ـاءَْتهْم ءَايَاتَن فَلَما َج
     ـِبني م ْبِصَرةً قَالُوا َهذَا ِسْحرـا    . م َوَجَحـدوا ِبَه

ـاْنظُْر كَْيـَف       وَاسْتَْيقَنَْتهَا   أَْنفُسهْم ظُلْما َوعلُوا فَ
) 14-12:النمـل " (كَانَ عَاقَِبـةُ الْمفْـِسدِينَ    

ـات إىل        كنموذج للحكم الطبيعي    ، مث تـشري اآلي
ـليمان  ـا    " حكم كل من داود وس وَلَقَـْد ءَاتَيَْن

دَاوَد َوسلَْيمَانَ عِلْما وَقَالَا الَْحْمـد ِللَّـِه الَّـِذي          
ــضلََن ـاِدِه    فَ ــْن عَِبـ ـِثٍري ِم ــى كَـ ا عَلَ
احلكم املهتـدي بنـور     وميثل  ) 15:النمل"(الْمْؤمِِنَني

إِني َوَجـْدت  "  مث تشري إىل حكم ملكة سبأ،اهللا
ـا           اْمرَأَةً َتمِْلكُهْم وَأُوتَِيْت ِمْن كُـلِّ َشـْيٍء وَلََه

 َعظِيم ونَ      . َعْرشدـا َيـْسج َوَجـدْتهَا َوقَْوَمَه
ْن دوِن اللَِّه َوزَيـَن لَهـم الـشْيطَانُ         ِللشْمِس مِ 

ـا َيهَْتـدونَ         " أَْعمَالَهْم فََصدهْم َعِن السبِيِل فَهْم لَ
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ـا أشـرنا يف    .)24-23:النمل(  وهو يقع كم
، الـذي يفتـرض العقـل       "امللك الـسياسي  "فئة  

ـاكم، حـىت وإن مل           واحلكمة والعـدل يف احل
 .5يستند للدين

 أشار إليـه القـرآن يف       ومفهوم الُملك كما  
غري موضع مل يقتصر على مناذج امللوك كـرأس         

ـاول امللـك          ـام "احلكم وجتسيد له بل تن " كنظ
العقيـدة، أو القـوة     (ينطوي على أسس للحكم     

العدل والـشورى، أو    (وطريقة للحكم   ) الغامشة
، وعالقات الـسلطة بـني      )االستبداد والطغيان 

ـ       : أطرافها ـام والرعيـة وبينـهم النخب . ةاحلك
فاحلكم من املنظور القرآين ليس ملكًا فحـسب        
ـائم ومـصاحل            بل هو نظام يرتكـز علـى دع
تسانده خنبة حاكمة هي من أهم عناصر امللـك         
ـاريخ اإلنـساين،         ومشاهد احلكم على مدى الت
ـيم بقولـه           هذه النخبة اليت عرب عنها الذكر احلك

 يف اخلطاب القـرآين هـم عـادة         واملأل. املأل
 ووجوه القوم، وهـم ميثلـون       السادة والرؤساء 

بالنسبة للمَلك ما قد نسميه بالبطانـة أو اهليئـة          
 .االستشارية

 املـذكور يف    املـأل وعندما نتتبع مفهـوم     
ـان منـها       30القرآن، جنده يتكرر      مـرة، اثنت

ـارت املواضـع     6قُصد ما املأل األعلـى     ، وأش
ـاء ،           الباقية إىل رؤساء القوم الذين نزل فيهم أنبي

ـاحل  8 وهـود  7حوهم قوم نو    10 وشـعيب  9 وص
 والنيب الذي مل يـسمه القـرآن الـذي      11وحممد

 12نزل على بين إسـرائيل مـن بعـد موسـى          
فضالً عن مـأل امللـوك      ) عليهم مجيعاً السالم  (،

ـبأ      13شامالً مأل سليمان   ، مث  14 ومـأل ملكـة س

مأل فرعون األكثر تكرارا ، حيـث ورد ذكـره          
 15.يف ثالثة عشر موضعا من الثالثني

 ذكر املأل دوما بـصفات الـسلب،        واقترن
ـانوا هـم           فوجوه األقوام اليت نزل فيها األنبياء ك
أكرب من يكذب وينكـر ويـؤذي، وتجمـل         

ـاه عـدد مـن    األعراف سورة  مواقف هؤالء جت
 : األنبياء

ـا لََنـرَاَك   " ، نوح فتجاه قَالَ الْمَلَأُ ِمْن قَْوِمِه إِن
ـ  "هود ، وجتاه)60" (ِفي َضلَاٍل مِبٍني الَ الَْملَـأُ  قَ

ـا           ا لََنرَاَك ِفي َسفَاَهٍة وَإِنوا ِمْن قَْوِمِه إِنالَّذِيَن كَفَر
ـاذِِبنيَ  ـاحل    ، وعـن )66" (لََنظُنَك ِمَن الْكَ  ص

قَالَ الَْملَأُ الَّذِيَن اسَْتكَْبروا ِمـْن قَْوِمـِه ِللَّـذِيَن          "
ـاِلحا   اسْتْضِعفُوا ِلَمْن ءَاَمَن مِْنهْم أََتْعلَمونَ أَ      نَّ َص

" مْرَسلٌ ِمْن رَبِه قَالُوا إِنا ِبمَا أُْرِسلَ ِبـِه مْؤمِنـونَ          
)75( 

ـَتكَْبروا     "شعيب وجتاه قَالَ الَْملَـأُ الَّـذِيَن اْس
ِمْن قَْوِمِه لَنْخِرجَنَك يَاشـعَْيب وَالَّـذِيَن ءَامَنـوا         

ـالَ أَوَلَـْو     َمَعَك ِمْن قَرْيَتِنَا أَْو لََتعودنَّ ِفي ِملَّ       تِنَا قَ
 )88" (كُنا كَاِرِهَني

ـار،         ومجع مأل فرعون بني الكفـر واإلنك
وبني مداهنة امللك ومـشاركته يف غّيـه بـل          
ـات          تشجيعه عليه، وهو أمر تسجله كثري من آي
ـا تـضمنته سـورة            القرآن الكـرمي ومنـها م

وكأا شهادة جامعة علـى املوقـف    األعراف أيضا 
ـاريخ للنخبـة ذات القـوة يف         الثابت واملمتد عرب    الت

قَالَ الْمَلَأُ ِمْن قَـْوِم ِفْرَعـْونَ ِإنَّ َهـذَا           ":اتمع
 عَلِيم وَقَالَ الْمَلَأُ ِمـْن قَـْوِم      "،  )109" (لَسَاِحر

ِفْرَعْونَ أََتذَر موَسـى وَقَْوَمـه لِيفْـِسدوا ِفـي          
ـنقَتلُ أَ       ـاَءهْم  الْأَْرِض وََيذََرَك َوءَاِلهََتَك قَالَ َس بَْن
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ـاِهرونَ         ـا فَـوْقَهْم قَ ْم وَإِنوََنسَْتحِْيي ِنـسَاَءه "
)127( 

ـاالً           إن املوقف الذي تثبته سـورة األعـراف إمج
هلؤالء املأل عرب التاريخ هـو دعـم الـسلطة الفرديـة            

ـاة الـذين        والرتعة االستعالئية  ـناعة الطغ للحكام وص
ـتبدادهم          ـا مـن اس  تستفيد هذه النخب الفاسدة غالب

ـيري    .وطغيام    ويرتبط ذلك بطبيعة احلال بـرفض التغ
ـا يترتـب            واإلصالح املتمثل يف الـدعوة اجلديـدة مل
عليها من تغري يف موازين القوى االجتماعيـة ووجهـة          

 .املصاحل واملغامن
ـبأ مل            إن موقف املأل يف بـالط ملكـة س
ـاقي            خيتلف كثريا عـن مواقـف املـأل يف ب

واحلـث علـى    / واملواضع، من حيث التوجيه حن    
قَالَْت يَاأَيهَا الَْملَأُ أَفْتـوِني ِفـي       "استخدام القوة   

. أَْمِري مَا كُْنت قَاِطَعةً أَْمـرا حَتـى َتـْشَهدونِ         
          ـأَْمر قَالُوا َنْحن أُولُو قُوٍة وَأُولُو َبأٍْس َشـدِيٍد وَالْ

ـاذَا َتـأْمرِينَ      -32:النمـل " (إِلَْيِك فَاْنظُِري َم
يد فعالً كان موقف امللكـة ، الـيت         اجلد). 33

. قاومت هذا االجتاه، ومالت إىل صوت العقـل       
إنه موقف يتضح كثريا باملقارنـة مـع موقـف          
ـيس بغريـب أن تبـدأ            فرعون جتاه ملئـه، ول
ـارة إىل          اآليات املبكرة يف سورة النمـل باإلش
قصة فرعون وجحوده هـو وقومـه، كمقابـل       

 بينتـه   للموقف الذي اختذته ملكة سبأ والـذي      
 .اآليات
 :احلكم والنوع يف القرآن) 2 (

من الـسمات الواضـحة يف املعاجلـة القرآنيـة          
من خـالل قـصة     -لقضية السلطة يف القصص القرآين      

 حتييد مسألة النوع والتركيز علـى البعـد         -سبأ وغريها 

ـثريا        ؛  الوظيفي يف القضية   ـيالً أو ك فلم يقف القرآن قل
ـبأ        ـارة   بـل    "..امـرأة "عند كون ملكـة س اإلش

الوحيدة العارضة للموضوع والـيت تـرد علـى         
ـا  " إين وجدت امرأة متلكهـم    "لسان اهلدهد    إمن

تعرب عن  الدهشة النابعة مـن الثقافـة التارخييـة           
ـا    أو غـري   السائدة اليت تعد هـذا األمـر غريب 

مألوف؛ و هي إثـارة مـن اهلدهـد النتبـاه           
ـاجل القـرآن      .. سليمان عليه السالم   ـا يع وكم

ـاذج         منوذج ح  كم املرأة حمايدا فإنـه يعامـل من
حكم الرجل باحلياديـة نفـسها حمـررا مـن          
ـا إىل فكـرة ومبـدأ            هاجس النوع ليـصل بن

أن النسق املعياري للحكم علـى األنظمـة        ..عام
واألمناط والسلوكيات إمنا يستمد مـن أسـس        

ـان والتقـوى والعلـم     : أخرى هـي   ِإنَّ ("  اإلمي
ـيم       أَكَْرَمكُْم عِْنـَد اللَّـِه أَ      ـاكُْم ِإنَّ اللَّـَه عَِل ْتقَ

ـوا     "،  )13:احلجرات"(خَِبريالَّذِيَن ءَامَن َيرْفَِع اللَّه
ـاٍت   ــَم َدَرَجـ ــوا الِْعلْ ــذِيَن أُوت ـْنكُْم وَالَّ ِمـ

من جانب، والكفـاءة الوظيفيـة       ")11:اادلة(
ـايب           ـاس للتقـدير  اإلجي من جانب آخر كأس

   .الدنيوي واألخروي
 :قارنة بنموذج فرعون مصر  منوذج ملكة سبأ م

ـاد واملوضـوعية          على هذا النحو من احلي
ـا          ـبأ ولغريه تأيت معاجلة القرآن لقصة ملكـة س
من مناذج احلكـم الـذكوري اخلارجـة عـن       

وكان أوضح مناذج احلكـم الـيت       . نطاق اإلميان 
تناوهلا القرآن تفصيال منوذجني؛ حكـم ملكـة        

ـار منـهج     . سبأ، و حكم فرعون مصر       ويف إط
ـامني  الع  رض القرآين األمني احملايد لكـال النظ
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ـامني             ميكن إجراء نوع من املقارنة  بـني هـذين النظ
 :للحكم حسب ثالثة معايري

 طبيعة السلطة ومنهج اختاذ القرار 0-
 وضعية القوة املادية كمكون للسلطة -
ـاهيم احلـق، والعلـم،         - املوقف من مف

 واهلدى
 :طبيعة السلطة ومنهج اختاذ القرار ) أ(

ن نظام حكم فرعـون هـو صـورة         جند أ 
لنظام احلكم الفردي املطلق حيلل القرآن منـشأه        

ـاعوه إِنهـْم      "يف قوله تعاىل     فَاسَْتَخف قَْوَمه فَأَطَ
فهـو  ) 54:الزخـرف "(كَانوا قَْوما فَاِسـِقنيَ   

استخف بالرعية واستذهلم من جانـب، وهـم        
من جانب آخر أطاعوه وخـضعوا لـه، و قـد           

ون مـن جانـب الرعيـة إىل        أدى ذلك التـها   
ـاىل يف           ـا يقـول تع ـتبداد كم الطغيان واالس

وَِإنَّ " . وصف سياسـة فرعـون جتـاه رعيتـه      
ِفْرَعــْونَ لََعــاٍل ِفــي الْــأَْرِض وَإِنــه لَِمــَن 

اذَْهـْب إِلَـى    "، وقوله   )83:يونس"(الْمْسرِِفَني
ويقول جـل وعـال     ) 24:طه"(ِفْرَعْونَ إِنه طََغى  

ـَيعا        ِإنَّ ِفْرَعوْ "" نَ َعلَا ِفي الْأَْرِض َوَجَعلَ أَهْلَهَا ِش
ــْضِعف طَاِئفَــةً ِمــْنهْم يــذَبح أَبَْنــاَءهْم  َيسَْت
ــَن    ـانَ ِم ــه كَـ ْم إِنــسَاَءه ــسَْتحِْيي ِن وََي

ـالطبع كانـت    ) 4:القـصص "(الْمفِْسدِيَن وب
ـان           نتيجة هذه الـسياسة القائمـة علـى الطغي

كـذا فقـد أدت     وه. واالستبداد انتشار الفساد  
ـان إىل          ـان وأدى الطغي السلطة املطلقة إىل الطغي

 .الفساد
وبناء على هذا الوصـف القـرآين حلكـم         
فرعون جند أنه يندرج يف فئـة امللـك الطبيعـي     

محل العامة علـى    "اليت حتدث عنها ابن خلدون      
  16"..مقتضى الشهوة

ـبأ    ويف املقابل جند     ـان    نظام حكـم س  وإن ك
فات إجيابيـة، فهـو ال      ملكيا مل يوصف إال بص    

يوصف باالستبداد أو الظلم بل يوضـح القـرآن         
أنه نظام قائم على الـشورى، وتوسـم ملكتـه          
ـادة         باحلكمة والعقل وحـسن التـدبري والرش
ــل   ــصح وحتم ـتماع للن ــع واالسـ والتواض

ـات يف سـورة         ..املسئولية كما يتضح مـن اآلي
تـوِني  قَالَْت يَاأَيهَا الَْملَـأُ أَفْ    "النمل؛ يقول تعاىل    

" ِفي أَْمِري مَا كُْنت قَاِطَعةً أَْمرا حَتى َتـْشَهدونِ        
ـاب        ). 32:النمل( ـا إن تـسلمت كت فهي م

سليمان وعلمت ما به حىت عرضته علـى املـأل          
ـا فيـه           من قومها وهم أهل مشورا فأخربم مب
وسألتهم الرأي، ويف اآلية إشارة ألن الـشورى        

ل أمـر مـن     أمر معتاد هلا فهي تستشريهم يف ك      
ـائم علـى       أمور احلكم، فهو إذن      ـيد ق حكم رش

ـات العالقـة        . الـشورى  كذلك يبدو مـن اآلي
اجليدة بينها وبني املأل فنحن نشعر مـن احلـوار          
مبشاورة حقيقية جتري بني الطرفني كـل يقـول         

ـالُوا  "رأيه ويربهن عليه ويصغي للرأي اآلخـر         قَ
ـأَْمر إِلَْيـِك     َنْحن أُولُو قُوٍة وَأُولُو بَأٍْس َشدِيدٍ       وَالْ

قَالَـْت ِإنَّ الْملُـوَك ِإذَا      . فَاْنظُِري مَاذَا َتـأْمرِيَن     
ـا أَذِلَّـةً          َدَخلُوا قَرَْيةً أَفَْسدوهَا َوَجَعلُوا أَِعزةَ أَهِْلَه

ـْيِهْم ِبَهدِيـٍة      . َوكَذَِلَك َيفَْعلُونَ    وَإِني مْرسِلَةٌ إِلَ
الْم 35-33:النمل"(ْرسَلُونَفَنَاِظَرةٌ ِبَم َيْرِجع(  

ـأس            فهم يؤكدون هلا ما هلم من قـوة وب
وهـذا  ..يف إشارة لقدرم واستعدادهم للحرب    

رأيهم مث جيعلون الرأي األخري هلا ثقـة منـهم يف           
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رأيها وحسن تدبريها ، وهـي بعـد إصـغائها          
ـا          لرأيهم وبعد تفويضهم األمر إليها تعلـل رأيه

 بـذكر   فهي ال تكتفـي   -بعدم احلرب لتقنعهم    
ـا        -رأيها أو قرارها   وفيه احترام هلم خاصـة أ 

إن "قــدمت التعليــل علــى الــرأي فقالــت 
 .."..وإين مرسلة"قبل " …امللوك

ـا         األخـذ   أما عالقتها بالرعية فيبـدو فيه
باملصلحة العامـة واحلـرص علـى سـالمة شـعبها           

 ويتجلـى   وتقديرها ملسؤليتها كقائدة هلذا الـشعب؛     
 الْملُـوَك ِإذَا َدَخلُـوا قَرَْيـةً    ِإنَّ .." ذلك يف قوهلا

ـا أَذِلَّـةًَ       حيـث  "…أَفَْسدوهَا َوَجَعلُوا أَِعزةَ أَهِْلَه
ـا الـذل           يتضح من العبارة خشيتها علـى قومه
ـا           وعلى بالدها الفساد، فهـي تـدرك أن رده
على سليمان فيه حتديد ملصري قومها مـن خـري          
ـاذ قـرار             أو شر  لذا تتروى وال تتـسرع باخت

بل ترسل هدية أوالً لتتبني حقيقة األمـر        احلرب  
وعلى أساسه يأيت التصرف بعد ذلـك، وهـذه         
مسة قائد حكيم يقدر أن وراءه شعبا قد يـورده          

ـا    .  مورد اهلالك إن مل يتحل باحلكمة      ومـن هن
حق أن يندرج حكم ملكة سبأ يف فئـة احلكـم           

ـا بعـد    ..السياسي اليت ذكرها ابن خلـدون      أم
ـنمط الثالـث أو      إسالمها فإنه يتحـول إىل      ال

 .احلكم مبقتضى الدين
وضعية القوة املاديـة كمكـون للـسلطة        ) ب (

منهج إدارة األزمـة بـني القـوة املاديـة والعمـل            (
 ) :السياسي

ـا مـن          ا جاحما قويتظهر اآليات القرآنية نزوع
جانب فرعون إىل الصدام واستخدام القوة وهو ما        

 حكمـه؛  السياسي يف ميثل تراجعا يف احلس والنهج

فهو جينح مباشرة إىل رفض االستماع ملوسى وإىل        
رفض مطالبه يف خروج قومه وإىل حتديه بـسحرة         

 اململكة مث إىل مطاردته جبيشه اجلـرار
ـا هـو            أما ملكة سبأ فإن ما يـسم حكمه

اللجـوء إىل    اهلادئ الذي يفـضل      الطابع السياسي 
ـيلة  - كاملـشاورة  أدوات العمل الـسياسي    كوس

ـام عـن بـديل       -ليـة لإلدارة الداخ   واإلحج
ـات          املواجهة واحلـرب، وإبـداء حـسن الني

ـاض مكـون       . كخيار أول بداية   مبا يعـين اخنف
ـات     . القوة يف منهجها للحكم    ويتضح مـن اآلي

أن هذا النهج مللكة سبأ مل يكن اضـطراريا بـل           
ـباب القـوة   خيار سياسي واٍع    هو  فهي متلك أس

 كـل   وأوتيت مـن  "..املادية كما أخرب اهلدهد     
كما أا متلك الدعم والتأييـد الـسياسي        " شيء

للحرب كما اتضح من رأي املـأل وهـي مـع           
ـارات الـسياسية          ذلك تتـروى وتعمـل اخلي

وكان من املمكن أن تنـدفع بدايـة حنـو          .أوال
يـدل علـى    . حرب تسوقها وقومها إىل اهلالك    

ذلك أيضا أا مل تسلم مباشرة عنـدما ذهبـت          
 أن تـسمع منـه أوالً       إىل سليمان وكأمنا أرادت   

ـا آيـة العـرش مث آيـة          بل أسلمت بعدما أراه
ـا   17الصرح ـلمت    ويف هذا دليل علـى أ أس

ـا          اقتناعا وليس هزمية، يتضح ذلك أيضا يف قوهل
ـليمان    " " فهـي مل تقـل      " وأسلمت مـع س

  ".أسلمت لسليمان
ويفسر سيد قطب منـهج امللكـة هـذا          

 املهادنـة   مشريا إىل أن املرأة بطبيعتـها متيـل إىل        
ـتخدام         واملالينة أكثر من ميلها للحـروب واس

وهنا تظهر املـرأة مـن خلـف        " ..القوة فيقول 
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امللكة، املرأة اليت تكره احلرب والتـدمري والـيت         
تنضي سالح احليلة واملالينة قبل سـالح القـوة         
واملخاشنة واليت تتـهيأ يف صـميمها ملواجهـة         

ـا هـو   18" الرجل بغري العـداء واخلـصام      وكم
ـإن هـذا التفـسري النـوعي وإن رآه           واض ح ف

البعض مثلبـة إال أنـه يف معـرض احلكمـة           
ـياق املوقـف املثـار          ومصلحة الشعوب ويف س

 .حتديدا ميثل ميزة كربى
 :املوقف من مفاهيم احلق واهلدى والعلم ) ج(

موقف امللكني عنـد تلقـي دعـوة احلـق مـن          
ـال للرويـة والعقـل،          :الرسل دون تدبر أو إعم

الــدعوة بدايــة باالســتنكار تلقــى فرعــون 
ـان أن سـد          والتكذيب، والتكرب والعلـو؛ فك
طريق العقل والتفكر منذ البداية واـم موسـى         

 بالكـذب والـسحر واجلنـون       -عليه السالم -
وراح يؤكد أنه اإلله األوحـد ملـصر، تأمـل          

ـْيكُْم   " : اآليات قَالَ ِإنَّ َرسولَكُم الَِّذي أُْرِسـلَ إِلَ
ـِئِن اتَخـذَْت   "  "،)27:راءالشع"(لََمجْنونٌ قَالَ لَ

ــَن   ــَك ِمـ ــِري لَأَْجَعلَنـ ـا غَْيـ إِلَهــ
قَــالَ "، وقــال )29:الــشعراء"(الَْمــْسجوِنَني

ــِسْحِرَك   ــْن أَْرِضــنَا ِب أَجِئْتََنــا لِتْخِرجََنــا ِم
ـأَرَاه الْآَيـةَ   : "، وأيـضا  )57:طه"(يَاموَسى فَ
ـ   . فَكَذََّب َوَعَصى . الْكُْبَرى . َر َيـْسَعى  ثُـم أَدَْب

ـاَدى  ــَشَر فََنـ ــم  . فََح ـا رَبكُ ـالَ أََنـ فَقَـ
ـات "(الْأَعْلَى ـا    ) 24-20:النازع ـا مجيع وفيه

دالالت واضحة على الغـرور والتكـرب الـذي         
طغى على العقل واحلكمة وأجهض أي فرصـة        

 . للتفكري السليم

على العكس من ذلك كان موقـف ملكـة         
ـليمان عليـه           ـاب س سبأ حينما ألقي إليها كت

ـات           -السالم     ـاً مـن اآلي  -وهي وإن مل تر أي
بعكس فرعون الذي عرض عليه موسـى آيـة         

ـيدا    -العصا واليد منذ البداية    سلكت سلوكًا رش
ـاع           يتمثل يف أخذ األمر باجلديـة الكافيـة واتب
ـائب جتـاه          النهج السليم الرشيد الختاذ قرار ص
هذه الدعوة فدعت قومها ملـشاورم يف األمـر         

ـارات الـسياسية       مث قررت اللجوء    أوالً إىل اخلي
اليت تنطوي على اختبـار لـصاحب الـدعوة         
ـا          فكان إرسال اهلدية لسليمان لتتبني مـن خالهل

وَإِنـي   "أمره وهل هو أمر دين حقًا أو أمر دنيـا  
           ـاِظَرةٌ ِبـَم َيْرِجـع ـْيِهْم ِبَهدِيـٍة فََن مْرسِلَةٌ إِلَ

ـار     "الْمْرَسلُونَ هـذا  . ة، مث كانت مبادرا بالزي
ويتضح من اختالف استجابة كل مـن فرعـون    

 :وامللكة للدعوة
اختالف الشخـصية بـني فرعـون    : أوالً  

ـبأ الـيت          املتسرع الطائش املتكرب املغتر وملكة س
ـا  اتسمت بالعقل واهلـدوء والتـروي، و   ثاني :

حكمة وحسن تـدبري كـل منـهم كقائـد؛          
ففرعون يسيطر عليه غرور العظمـة والرعونـة        

بينمـا جنـد    .  يف أثر أفعاله على شعبه     وال يفكر 
ملكة سبأ تتروى وتفكر حبكمة لتـرى كيـف         
ـا          يكون التصرف األمثل الذي تسلم بـه بالده

 .وقومها
وقد وصف فرعـون صـراحة يف القـرآن         

ـاىل          ـاتَبعوا  ""بأنه غري رشيد وذلك يف قوله تع فَ
 )97:هـود "(أَْمَر ِفْرَعْونَ َومَا أَْمر ِفْرَعْونَ ِبَرشِيدٍ     

يف حني محلت مالمـح شخـصية امللكـة يف          
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القصة القرآنية كل إجيايب من صـفات امللـك،         
ـبق أن         ـا س وعلى رأسها احلكمة والرشـد كم

 .أوضحنا
ـيقن مـن احلـق            - - موقف كل منهما عندما ت

ـاىل يف وصـف       :االحتكام ملرجعية ـال اهللا تع ق
فرعون وقومه بعدما تبينت هلم آيات اهللا وهـي         

ـا مْبـِصَرةً      فَ"تسع آيات بينات     لَما جَاءَْتهْم ءَايَاتَن
   ِبنيم ـتَْيقَنَْتهَا    . قَالُوا َهذَا ِسْحر َوَجَحدوا ِبهَا وَاْس
فقـد  ) 14-13:النمـل " (أَْنفُسهْم ظُلْما َوعلُوا  

ـأن            ـا  ب أصر فرعون على تكذيبه مع علمه يقين
ما يقوله موسى هو احلق وما يأيت به هـو مـن            

. ستكبارا منـه علـى احلـق        عند اهللا وذلك ا   
وفوق ما يشري إليه هذا من كفـر فهـو يـشري            

فهو مع علمـه أن موسـى       . حلماقة وسوء تدبري  
على حق كان ينبغي أن يدرك أنه مبحاربتـه لـه           

ـان األسـلم    . يسوق نفسه وقومه إىل اهلالك     وك
 أن يتـرك موسـى    -وإن مل يـؤمن   -له ولقومه   

 .رخيرج ببين إسرائيل من مص) عليه السالم(
بينما جند ملكة سبأ يف املقابل حني تبينـت         
هلا اآليات اعترفت بذنبها يف حـق اهللا وتابـت          
ـليمان، ومل         وأسلمت هللا وحده وآمنت بنبيه س
تعل أو تستكرب على احلق حني علمتـه، يقـول          

قَالَـْت َرب إِنـي     "تعاىل على لسان ملكة سبأ      
 لِلَّـِه َرب    ظَلَْمت َنفِْسي وَأَسْلَْمت َمَع سـلَْيمَانَ     

  ).44:النمل" (الْعَالَِمَني
ـا  فامللكـة   مرجعيـة الطـرفني    وتتضح هن

مرجعيتها احلق، فهي حتتكم إىل العلـم والعقـل         
ـا،          فإذا قاداها إىل حقيقة فهي تلتزم باخلضوع هل
ـبني حقيقـة           ولذا فهي تبعث لـسليمان أوالً لتت

ـا      ـبني هل األمر مث تذهب إليه مث تسلم عنـدما تت
وتتيقن أن ما جاء به سليمان هو احلـق         . اآليات

 )وذلك بعد رؤيتها آلية الصرح(من عند اهللا 
وعلى اجلانـب اآلخـر جنـد فرعـون ال          
حيتكم ألي مرجعية سوى ذاته وشـهواته، لـذا         
فهو يكذب ويستكرب من البداية وحـىت بعـدما         
ـا            ـأن م يرى اآليات بينات ويوقن يف نفـسه ب
 جاء به موسى هو احلـق يظـل علـى عنـاده           

ره  .وتكـب
ونتيجة لكل ما سبق كيف كانـت عاقبـة         

 يف الـدنيا  هلـك    فرعون وقومه إذ اتبعوا رأيه؟
ـا وأورث اهللا املـؤمنني           فرعون ومن اتبعـه غرقً

ـاىل      ـْنهْم    : "أرض مصر، يقـول تع ـا ِم فَانَْتقَمَْن
ـانوا          ـا َوكَ فَأَغْرَقْنَاهْم ِفي الَْيم ِبأَنهْم كَذَّبوا ِبآيَاتَِن

ـانوا        . ا غَاِفِلنيَ عَْنَه ـا الْقَـْوَم الَّـذِيَن كَ وَأَْورَثَْن
ـا الَِّتـي         ـأَْرِض َوَمغَارَِبَه يسَْتْضَعفُونَ َمشَاِرَق الْ
بَاَركْنَا فِيهَا وََتمْت كَِلَمةُ رَبَك الْحـسَْنى َعلَـى         
          ـانَ َيـصَْنع بَِني ِإْسرَائِيلَ ِبمَا صََبروا َوَدمرْنَا مَا كَ

ــْونُ َو ـانوا  ِفْرَعـ ـا كَــ ــه َوَمــ قَْومـ
  ).137-136:األعراف"(َيْعِرشونَ

ـْنهْم      "و يقول أيضا     ـا ِم فَلَما ءَاَسفُونَا انَْتقَمَْن
ـا      . فَأَغْرَقْنَاهْم أَْجَمِعنيَ  ـلَفًا َومَثَلً ـاهْم َس فََجعَلَْن

ويف اآلخـرة   ). 56-55:الزخـرف "(ِللْآِخرِيَن
ـا           ـار كم  يقود فرعون قومه يوم القيامـة إىل الن
ـاىل          : قادهم إىل الضالل يف الـدنيا، يقـول تع

ـيدٍ        ".. . فَاتَبعوا أَْمَر ِفْرَعْونَ َومَا أَْمر ِفْرَعـْونَ ِبَرِش
ـئَْس           ـاَر وَِب الن مَيْوَم الْقِيَاَمِة فَـأَْوَرَده قَْوَمه مَيقْد

  ودالَْمـْور وهكـذا  ) 98-97:هـود "(الِْوْرد
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 -يف الـدنيا واآلخـرة    -أهلك قـوم فرعـون      
 .اتباعهم لرأيه ألنه مل يكن رأيا رشيدا

ـبأ  ـا     ويف املقابل إالم قادت ملكة س  قومه
جند أن ملكة سبأ يف حسن تـصرفها    وبالدها؟

ـليمان عليـه الـسالم           وتدبريها جتاه دعـوة س
ــن   ـا أوالً إىل  األم ـا وبالدهـ ـادت قومهـ قـ
والسالمة يف الـدنيا، مث إىل الفـالح يف الـدنيا           

  . واآلخرة
ــذان من ــرآن ه ــدمهما الق -وذجــان  ق

ـاء    ( للحكم   -تفصيالً األول ) : من غـري األنبي
ـاد قومـه إىل اهلـالك          وإىل /مللك غري رشيد ق

ـادت          ـيدة ق النار، والثاين مللكة حكيمـة رش
قومها إىل الـسالمة يف الـدنيا وإىل اجلنـة يف           

 .اآلخرة
  : من خصائص املعاجلة القرآنية للقصة-خامتة

 :دون األشخاص التركيز على األدوار  -1
ـا           مل يذكر اسم ملكة سبأ يف القـصة مطلقً

ـا بـصفتها        ، "امـرأة متلكهـم   "بل جاء ذكره
كذلك مل يذكر اسم فرعون بل ذكـر بـصفته          

ـنكري يف      ) ملك(أيضا كفرعون  ملصر، وهـذا الت
ـاعي        األشخاص يهدف إلبراز الـدور االجتم
والسياسي والتأكيـد عليـه دون الـشخص،        

ـأي       فالدور يف القصة هو املهم      وهو قد يتعلـق ب
من البشر وال خيتص بالشخص الـذي يـروى         

فعدم ذكـر اسـم     . عنه يف القصة القرآنية بذاته    
امللكة يعين أن هذا النموذج قـد يتكـرر فهـو           
ليس خاصا بشخص هذه امللكة حتديـدا، وهـو         

ـا       وأمثلـة  . ليس معجزة ربانية مقـصورة عليه
ذلك يف القرآن كثرية منـها العبـد الـصاحل يف           

 سيدنا موسـى عليـه الـسالم ، وامـرأة           قصة
وال يذكر اسـم الشخـصية      . وغريها  ..فرعون

ـا    إال حينما تكون مقصودة بذاا ـيس دوره ول
فقط لكوا  حالة فريدة من نوعها خـصها اهللا          
ـا وذلـك مثـل            بأمر من عنده لن يتكرر لغريه
قصة مرمي بنة عمـران فهـي معجـزة ربانيـة           

اهللا عـز   خاصة مبرمي وحدها الـيت اصـطفاها        
 .وجل من بني نساء العاملني

 :التأكيد على العلم كمعيار للمفاضلة بني البشر -2
مل يرد ذكر مللكة سبأ إال يف سـورة النمـل           

وهي سورة املفهوم احملوري فيها هـو مفهـوم         . 
ـا إىل           العلم؛ فالعلم قيمة تربزها السورة مـن أوهل
آخرها وتنعكس يف كل حلقاا، فهـو العـربة         

ـأيت        الكربى ال  يت تظلل سياق السورة كلـه؛ في
ـاىل      وَإِنـَك لَتلَقَّـى    : "يف مقدمة السورة قوله تع

ـيمٍ      ـام   )" 6(الْقُْرءَانَ ِمْن لَدنْ َحكِيٍم َعِل ويف اخلت
قُلْ لَا َيْعلَم َمْن ِفي السَموَاِت وَالْـأَْرِض الْغَْيـَب          "

ـانَ يْبعَثُـونَ         ونَ أَيرَومَا َيـْشع 65..(إِلَّا اللَّه "(
ـاْنظُروا كَْيـَف        "وأيضا     قُلْ ِسريوا ِفي الْأَْرِض فَ

ــِرِمَني ــةُ الْمْج ــوة )" 69(كَــانَ عَاقَِب يف دع
وَقُِل الَْحْمـد   "لتحصيل العلم، ويف اية السورة      

ِللَِّه سَيرِيكُْم ءَايَاِتِه فََتْعرِفُوَنهَا َومَا رَبـَك ِبغَاِفـٍل         
يت التأكيد علـى    ، كذلك يأ  )"93(َعما َتْعَملُونَ 

قيمة العلـم يف قلـب الـسورة مـن خـالل            
ـاىل           ـأيت قولـه تع القصص؛ ففي قصة موسى ي

ـا         " ْم ظُلْمهـتَْيقَنَْتهَا أَْنفُـس ـا وَاْس َوَجَحدوا ِبَه
 .ليشري خلطورة التكرب والعناد بعد العلم" َوعلُوا

ويف قصة ملكة سبأ وسليمان جنـد تركيـزاً         
 وشـرفه وتقـدم     أكرب على العلم وإبراز فـضله     
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محلته وأهله على غريهم من البشر، بـدا ذلـك          
ـا       "يف قوله تعاىل     ـلَْيمَانَ ِعلْم َد َوسوَلَقَْد ءَاتَيَْنا دَاو

ـِثٍري ِمـْن            وَقَالَا الَْحْمد ِللَِّه الَِّذي فَضلَنَا َعلَـى كَ
ـالعلم هـو النعمـة      )" 15(عِبَاِدِه الْمـْؤمِِنَني     ف

ـا داود         ـليمان علـى    الكربى اليت فضل وس
مث جند سيدنا سليمان يف إعالنه لنعمـة        . العاملني

اهللا عليه يذكر العلم أوال وقبل نعمة امللك ألنـه          
ـليمان          أعظم وذلك يف قوله تعاىل على لسان س

ـا        " َوَوِرثَ سلَْيمَانُ دَاوَد وَقَالَ يَاأَيهَا الناس علِّمَْن
 َشْيٍء ِإنَّ َهـذَا لَهـَو       مَْنِطَق الطَّْيِر وَأُوتِيَنا ِمْن كُلِّ    

   ِبنيمث جنـد عـذر اهلدهـد        )"16(الْفَْضلُ الْم ،
ـا لَـْم     "..يف غيبته كان حتصيل العلم       أََحطت ِبَم

ـٍإ َيِقـنيٍ         ، )"22..(تِحطْ ِبِه َوجِئْتَك ِمْن سَبٍَإ بِنََب
ـيس اجلـين            ـبأ ل مث الذي يأيت بعرش ملكة س

ـا           ب القوي بل يأيت به الذي عنده علم مـن الكت
قَالَ الَِّذي عِْنَده ِعلْم ِمَن الْكِتَاِب أَنَا ءَاتِيـَك ِبـِه           "

مث قـول   )" 40..(قَْبلَ أَنْ َيرَْتد إِلَْيـَك طَرْفُـكَ      
سليمان عليه السالم يف ذكر فضله علـى ملكـة          

ـا          ""..سبأ   ـا َوكُن وَأُوتِيَنـا الْعِلْـَم ِمـْن قَْبِلَه
ـال   فهو مل يفضلها بقوة أ    )" 42..(مْسِلِمَني و م

ـا فـضلها     ..أو باتساع ملكه عن ملكها       إخل وإمن
 .بعلمه باهللا من قبلها وإسالمه له عز وجل

وهذا احلـديث عـن فـضل العلـم         
وارتفاع قدر محلته واملتواضعني له، وإبـراز       
ـالعلم          ـا بينـهم ب أن البشر يتفاضلون فيم

ـالقوة أو    ) العلم الذي يورث التقـوى    ( ال ب
تأكيـد علـى    امللك أو املال أو النوع فيـه        

املساواة اإلنسانية، وفيه صاحل املـرأة؛ ذلـك        
ـالقوة لكنـهما          أن الرجل قد يفضل املرأة ب

يف العلم والتقوى ينطلقان من نقطـة بدايـة         
مـن هـذا    .  واحدة وكل حسب اجتهاده   

ـبأ  علـى كـل           املنطلق فضلت ملكة س
امللوك يف  القـصص الـوارد يف الـسورة          

ـا  )  فرعون، مثود ، قوم لوط    (  نقـول   بل رمب
ـاء     (كل  مناذج امللـوك       ) مـن غـري األنبي

ـا الوحيـدة          الواردة يف القرآن من حيث إ
اليت عندما علمـت احلـق خـضعت لـه          
ـادت          وأسلمت ومل تتكـرب أو تعانـد وق

  .قومها بذلك إىل الفالح
حتييد بعد النوع والنظر إىل احلكم كوظيفـة تـؤدى         -3

 :على شروطها 
ة من قراءتنا لقصة ملكة سبأ وكـذلك قـص        

ـاذج          ـا كنم فرعون جند أن القرآن تعامل معهم
للحكم بشكل حمايد؛ فالـصورة الـيت قـدمها         

فلـم  .القرآن للملكة يغيب منها متاما بعد النـوع       
يف بدايـة   ) نبـأ (يأت ذكر لكوا امرأة إال كخرب     

ـاس لطبيعتـها           ـأي انعك اآليات مث مل نشعر ب
ـا          ـا أورده كامرأة على تصرفاا كملكـة كم

ـا        القرآن، فهو مل   ـا كـسيدة وإمن  يتعامل معه
وملك صاحل حيث محلها مـن محيـد        .. كملك

كـذلك  . الصفات كل ما يوسم به ملك صاحل      
يف تناول القرآن لنموذج فرعون جند أنه تعامـل         

ـامل .. معه كملك فاسد  واتـضح  . طاغيـة .. ظ
ـتالف يف مـسار            ـاول أن االخ من ذلـك التن
ـتالك القائـد         النموذجني وعاقبتهما جاء من ام

حتملـه  / أخـذه بالـشورى   / ة أو عدمه  للحكم
ـا   . إخل..حرصه على قومـه  / للمسئولية مـن هن

يظهر أن القرآن تعامل مـع احلكـم كوظيفـة          
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تؤدى على شـروطها مـن علـم، عـدل ،           
ـا يعـين     … شورى، إصالح يف األرض    وهو م

أن التفاضل بني امللوك يكون بتـوافر الـصفات         
 .اليت تؤهل أحدهم للملك 

 قـرآين يف التعامـل      وحتييد النوع هو منهج   
مع األدوار اإلنسانية واالجتماعية بـصفة عامـة        

فقـط، فقـد    ) احلكـم (وليس يف هذه املسألة     
ضرب اهللا مثالً للذين آمنـوا امـرأة فرعـون،          
وضرب مثالً للذين كفروا امرأة نـوح وامـرأة         

 . 19لوط
ـاع          -4 ـايري االجتم منهجية القـرآن يف وضـع مع

ـاين  :اإلنس
ـا أن      من قراءتنا السابقة لل    قصص اتـضح لن

القرآن يقدم معايري للتفاعل اإلنـساين لكنـه ال         
ـام           يضع نظماً جامدة بل يترك اال واسـعا أم
التفاعل اإلنساين املتطور بطبيعته، فالقرآن يـضع       
ـايري           ـال كأحـد املع ـبيل املث الشورى على س
للحكم لكنه ال حيدد كيـف تطبـق الـشورى          
ـان         ويترك ذلك للمجتمع يطوره حـسب الزم

وذلك على عكس املنـهج البـشري       .. املكانو
ـنظم            يف التشريع الـذي جيتهـد يف وضـع ال
اجلامدة ألمناط التفاعل ويسعى لقولبـة البـشر        
واتمعات على أساسها مما يؤدي لنـوع مـن         
إحكام اخلناق على تطـور اتمـع وحركـة         
اإلنسان، ويعوق النمو واإلبـداع املفتـرض يف        

 بوضوح علـى    وينعكس هذا . الوجود اإلنساين 
قضية دور املرأة يف اتمع، حيث يضع القـرآن         

حلركـة املـرأة يف اتمـع       ) ثابتة(معايري معينة   
ويترك اال بعدها واسـعا حلركتـها يف ظـل          

يف حـني   .. هذه املعايري وباعتبار الزمان واملكان    
جند التشريعات والتـأويالت البـشرية تـضع        

ـا     قوالب ثابتة لألدوار اليت على املرأ       ـام ة القي
ـيقًا         ـارا ض يف اتمع وهي بـذلك ترسـم إط

ـا تغـري      .. حتبس املرأة داخله     وال تتجاوزه مهم
    ..الزمان واملكان

 
                                                            

تناول الكثري من العلماء والفقهاء قضية الوالية السياسية للمرأة يف   1 
كتابات متعددة واختلفت آراؤهم حوهلا ومل حتسم املسألة حـىت          

سية مهدي مشس الدين الوالية الـسيا     : اآلن، انظر على سبيل املثال    
، )1990املؤسسة الدولية للدراسات والنـشر،      :بريوت(للمرأة  

دار الـسالم   : القاهرة(مصطفى السباعي، املرأة بني الفقه والقانون     
 )1998للطباعة والنشر، 

دار الـشروق،  : القاهرة( سيد قطب، التصوير الفين يف القرآن  2
،  حممد قطب عبد العال، نظـرات يف         150:143ص)1989

رابطة العامل اإلسـالمي، أكتـوبر      : مكة املكرمة (قصص القرآن   
  50:49ص ) 1986

 عبد الكـرمي اخلطيـب، القـصص القـرآين  يف منطوقـه       3
  349:352ص ) 1974دار الفكر العريب،: القاهرة(ومفهومه

 171: 169ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون،  ،ص   4 
ـاوردي       هذا هو5  ـار إليـه امل -364(النمط نفسه الذي أش

أي قاعدة " (التأسيس"يف تصنيفه ألمناط احلكم حسب ) ـه450
أي ملـك   (، فقد ميز بني تأسيس دين       ) السلطة ومصدر الشرعية  

ـيس        ) مؤسس على دين   هو األثبت قاعدة من وجهة نظره، وتأس
مال وثروة ويعتربه حكما وشيك الزوال، وتأسيس قوة، ومييز هنا          

ية فيكون ملكه ملك    بني حالتني ، أن يسري احلاكم بالعدل مع الرع        
تفويض يتمتع باالستقرار، أو يكون احلاكم ظاملاً فتكون قاعـدة          

املاوردي ، أبـو   .حبسب تعبريه" يبيدها الظلم"احلكم غري مستقرة 
احلسن علي ابن حممد بن حبيب، تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف           
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دار : بـريوت (أخالق امللك وسياسة امللك، حتقيق رضوان السيد        

 )1987لعربية للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، أبريل العلوم ا
 69:، ص37: الصافات 6
 24: ، املؤمنون27،38: ، هود60: األعراف 7
 66: األعراف8
 75: األعراف 9

 88،90: األعراف 10
 6: ص 11
 246: البقرة 12
 38: النمل13
 29،32:  النمل 14

 -46:املؤمنـون -97:هود-103،109،127: األعراف 15
 - 34: الـــــشعراء- 20،32،38:القـــــصص

  .46:الزخرف-75،83،88:يونس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                   
  
  
  
  
 

 171  ابن خلدون، مرجع سابق، ص  16
قيل هلا ادخلي الصرح فلما رأته حسبته جلة  وكشفت " يقول تعاىل    17

عن ساقيها قال هذا صرح ممرد من قوارير  قالت رب إين ظلمت نفـسي     
 ) 44: النمل(" وأسلمت مع سليمان هللا رب العاملني

 212سيد قطب، مرجع سابق، ص   18 

ـا   ضرب اهللا مثال للذين  "19  كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت
حتت عبدين من عبادنا صاحلني فخانتامها فلم يغنيا عنهما مـن اهللا            

وضرب اهللا مثال للذين آمنوا     . شيئا وقيل ادخال النار مع الداخلني       
ندك  بيتا يف اجلنة وجنين مـن        امرأة فرعون إذ قالت رب ابن يل ع       
 )11:10التحرمي " (فرعون وعمله وجنين من القوم الظاملني


