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 ِمن ُنَكِت القرآن
(842) 

 أفتوني في أمري
 

 
( هدونِ يأمير ا تتيت َت ي قاطعي    ، ميا كنيتُ أل أفتوني فيي أميريها المَ يا أي  : قالت  )

 .  28سورة النمل 
 

  :قالت
 يإن يي. ب  بنبيي  يقييين  ن َسييِميي وجئتيي َ : )، بييدليل قولييا تعييالتأي بلقيييم ملكيي  سييب 

 . 82–88النمل ( همكُ ملِ تَ  امرأة   وجدتُ 
 

 : المأل
 . راف النام، فهم قادة الرأي، ال النام كلهمأ 
 

 : أفتوني
والوتييو  . فهييو اسييتطلر للييرأي، أو اسييتوتا  نشبييوي، ال  ييعبي. أ يييروا يلييي  

، طريق االستعارة مين الوتيي فيي السين  يلت  ، ا تقت  هي الجواب في التادث 
 . (84/494وسير الرازي ت)( المستتدث) أجيبوني في األمر الوتي  : أي
 

 : األمر
ذي جا هييا ميين سييليمان يليييا السييلم، للييديوة ، وهييو الكتيياب الييال ييي  المهييم
 .إلت اإليمان
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 : َت هدونِ 

 .تتضرون معي، أل اوركم
  

 : أمر ا قاطع    ما كنتُ 
ردة إليييهم يييادة مط يي هيياوهييذا يعنييي أن رجوي. أميير ا إال بم يياورتكم أي ال أبييت  

 بعقييولهم، واشتبييار   عان   لقلييوبهم، واسييت وفييي ذليي  تطييييب  . فييي األمييور المهميي 
ا لعلمهيييا بييي نهم إن ليييم يبيييذلو " اليييدشول فيييي التيييرب ، إذا ميييا قيييررتلمعنويييياتهم

توسيير ) "، ليم يكين لهيا طاقي  بمقاومي  ييدوهاأنوسهم وأميوالهم ودميا هم دونهيا
أي إذا كانيييت هيييذي ييييادتي : "2/823قيييال أبيييو تييييان (. 42/494القرطبيييي 

  الكبيير ، التييي هييي الشييرو  ميين أست يييركم فييي هييذي التادثيي ، فكيييف المعكييم
  ؟"المل ، واالنسل  في طاي  غيري، والصيرورة تبع ا

 
: ، بدالليي  هييذي اةييي مملكيي  قوييي  ذاتالمييرأة كانييت هييذي تييدل اةييي  يلييت أن 

ورة يسي( يظييم   ، ولهيا يير    يي    كيل  ن ِمي ، وأوتييت  همملكُ امرأة تَ  ي وجدتُ إن  )
سيورة النميل (  يديد   ، وأولو ب م  لو قوة  أو  نتنُ : قالوا): وهذي اةي  ،82النمل 
22 . 

 
 ن كيل  وأوتينيا ِمي: )ري اهلل ليا، فقيد قيال، لميا سيش  سيليمان كيان أقيو  منهياولكن 
( والطييرِ  واإلنيمِ  ن  الِجي نَ مِ  يُ جنودُ  مانَ لسلي رَ  ِ وتُ ) ،41سورة النمل (   ي   
، 21سيييييورة النميييييل ( لهيييييم بهيييييا لَ َبيييييال قِ  هم بجنيييييود  فلنييييي تين  )، 41ورة النميييييل سييييي
 . 24سورة األنبيا  ( جري ب مريِ تَ  ياصو    الريحَ  ولسليمانَ )
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 ش ييي  تييدمير، مييس سييليمان التييرب ب الييدشول فيييتجن يي كيي  سييب ملِ  وقييد آثييرت  
ذالل العباد  ةَ أفسدوها، وجعلوا أيز   إذا دشلوا قري    الملو َ  ن  إ: قالت: )البلد وا 

ليييم تكييين  ، ولكنهييياياقلييي هيييذي الملكييي  وكانيييت . 24سيييورة النميييل (    هيييا أذل يييأهلِ 
. 84سييورة النمييل ( اهللِ  ونِ ن دُ ِميي لل ييممِ  دونَ سييجُ هييا يَ وقومَ وجييدتُها ): مؤمنيي 

 ليمانَ ُسي ميسَ  أسيلمتُ ، و نوسيي متُ ي ظلإن   رب  : قالت)، ولكنها آمنت بعد ذل 
 . 44سورة النمل ( العالمينَ  رب   هللِ 

 
  بغييييير  ن ييييير ذي المملكيييييالتيييييرب يليييييت هييييي وليييييم يكييييين سيييييليمان يرييييييد  ييييين  

غييير  ن ييير بيييل ب ،فيهيييا ، ألن هيييذي الديمقراطيييي  كانيييت موجيييودةالديمقراطيييي 
 . اإليمان
 

 .أيليت منصيبتتيولت  كانيت فيي هيذي المجتمعيات الميرأةأن وتدل اةي  يلت 
نجييد أن أتييد ا ميين لييم لكيين . األصييل القييديم للنظييام الييديمقراطي ولعييل هييذا هييو

فيييييي هيييييذا النيييييور مييييين  رضييييي ، ربميييييا لعيييييدم وجيييييود المعاالميييييأل قيييييد يارضيييييها
الديمقراطيي ، وربميا لعيدم الرغبي  فيي المعارضي ، فيي مثيل هيذي المناسيب ، فقييد 

م وربمييا ليي .22النمييل  سييورة( ؟ري ميياذا تيي مرينَ ، فييانظُ إلييي ِ  واألمييرُ : )قييالوا لهييا
والتكومييي  قلميييا . يعارضيييوها ألنهيييم يمثليييون التكومييي ، وال يمثليييون المعارضييي 

يما فييي ضييو  الييديمقراطيات ، والسييتوافييقتعييار ، مثلمييا أن المعارضيي  قلمييا 
 . التديث 
 

الميرأة ( )...ي هيذا تبيدو سيم  الملكي  األريبي  وف: "3/8142قال في الظلل 
، ليني سيل  التيلي  والمُ ( ت يهر)، والتيي َتنضيي والتيدمير تكري التروبالتي 

     ."ل أن َتنضي سل  القوة والمشا ن قب
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، ياقلي  تكيمي  مست ييرة( هيذي الملكي )فكانيت : "49/818وقال ابن يا يور 

لكهيييا لمهييياوي أشطييييا    مُ ، وال تعييير   تشييياطر باالسيييتبداد بمصيييالح قومهييياال
 . "ينالمستبد  

 
 رفيق يونم المصري     هي44/2/4484جدة في 
 م48/3/8222        


