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 نساين يف ضوء القرآن الكرميجماالت الطغيان اإل

 ملخص البحث

. موضوع الطغيان وجماالته من خالل آايت القرآن الكرميعلى دراسة هذا البحث  يقوم
والطغيان  ،العقديوهي الطغيان  ،لطغيانعن عدة جماالت لالقرآن الكرمي دث قد حتو 

 االجتماعي.، والطغيان املايلالطغيان و  ،السياسي
وقد ظهر من خالل هذا البحث أن الطغيان مرض خطري، وله عواقب وخيمة على 

إىل  وحذر منه، وكشف قبحه وسوأته، ودعا ،اإلنسانية مجعاء، وقد حاربه القرآن الكرمي
من تلويث للحياة ومواجهته بكل السبل املشروعة، نظراً ملا ينتج عن وجوده  ،االبتعاد عنه

 وقتل لألحياء.
 ، اإلنسانالطغيان، التفسريالقرآن،  : الكلمات الدالة

 

Aspects of human tyranny in the Holy Quran 

 Abstract 

 This research is based on the study of the subject of tyranny through the verses 

of the holy Qur’an. Qur'an has pointed out numerous aspects and kinds of 

tyranny, such as the religious tyranny, political tyranny, financial tyranny, and 

social tyranny. It has emerged through this research that the tyranny is a serious 

issue, which has terrible consequences on the humanity as a whole; Qur’an has 

warned and fought against the tyranny, , revealing its cruelty and brutality, and 

asked to exterminate and confront it with all legitimate means as well, due to the 

dreadful effect tyranny conveys to human kind and humanity in general. 
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 مقدمة

على دربه واهتدى هبديه احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني، ومن سار 

 واسنّت بسنته إىل يوم الدين، أما بعد:

فإّن كّل موضوعات القرآن الكرمي ابلغة األمهية, ومن بني هذه املوضوعات القرآنية اجلليلة موضوع 

ن الطغيان مرض خطري، وله عواقب وخيمة مهية هذا املوضوع، سيما وأجماالت الطغيان اإلنساين(, وال ريب يف أ)

نسانية مجعاء، وقد حاربه هللا سبحانه وتعاىل من خالل آايت القرآن الكرمي اليت حذرت منه، وكشفت على اإل

صورة ل هويشتمن ه انتشار قبحه وسوأته، ودعت إىل االبتعاد عنه ومواجهته بكل السبل املشروعة، نظراً ملا ينتج عن 

 .، مبا ميثله من تعدي على اآلخرين وسلب حلقوقهمحلياةا

نزل و  ،هانر  فأصاهبا هليبمرارته وسطوته، لطغيان عانت كثري من األمم، وذاقت أمتنا خصوصًا من وبسبب ا

 اخلراب والدمار. أبرجائها

جماالته املتعددة, العقدي منها  تسليط الضوء علىوأييت هذا البحث للحديث عن حقيقة الطغيان, و 

والسياسي واالجتماعي واملايل, ليتسىن الوقوف على جوهر هذا الطغيان كما بينته آايت الرمحن، فيكون املسلم 

 على بصرية منه، حيذره ويبتعد عنه، ويسعى جاهداً ملقاومته.

, فما كان فيه من املعصوم  وبعد؛ فهذا عمٌل بشريٌّ عرضة ألْن يعرتيه النقص, وقد ُدفنت العصمُة مبوت

منه وأتوب إليه, وأساله  , وما كان من خطأ فِمن نفسي والشيطان, وأستغفر هللا صواٍب فمن فْضل هللا 

 .أْن يكون عملي هذا حجَّة يل ال علّي, ِإنه مسيٌع قريٌب جميب 

 الدراسات السابقة

هذا  مبوضوع عالقةال ذاتبعد البحث والتدقيق والتحّرِي يف الدراسات القرآنية, وجدُت بعض الدراسات      

 :البحث، ومن أمهها
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 مفهوم الطغيان والطغاة يف القرآن الكرمي/ عمار يوسف ميكائيل -1

 الطغيان السياسي وسبل تغيريه/ عبد الرمحن عمر اسبينداري-2

 الكرمي/  هالل حزام سندالطغيان يف القرآن  -3

 طغيان احلكام وخفة الشعوب/ عاطف اللحام  -4

 الطغاة والطغيان يف القرآن/ خالد رمضان عثمان -5   

، وهو ما أفاد منه الباحث يف ا تتناول موضوع الطغيان بشكل عامابلنظر يف هذه الدراسات يتبني أهنو 

هذا البحث يز يان ودالالته يف السياق القرآين. بينما متعند احلديث عن معىن الطغ القسم األول من هذا البحث،

 هبدف تبيينها والتحذير منها وبيان سبل مواجهتها. جماالت الطغيانالقتصار على دراسة اب

 مشكلة الدراسة

 حياول هذا البحث اإلجابة على التساؤالت اآلتية:

 ؟ املقصود ابلطغيانما  -1
 ؟يف بيان اسباب ودوافع الطغيان القرآن الكرميما املنهجية اليت سلكها ما  -2
 القرآن الكرمي؟ هي أبرز جماالت الطغيان اليت حتدث عنهاما  -3
 ؟ملواجهة الطغيان القرآن الكرمي ما هي أبرز أساليب -4

 أهداف الدراسة

 إىل حتقيق األهداف اآلتية: بحثالهذا سعى ي
 منه. بيان حقيقة الطغيان، وأسبابه ودوافعه وجماالته وآاثره، وطرق الوقاية -1
 ابلطغيان، وحثهم على جتنبه واالبتعاد عنه ومواجهته. تبصري املسلمني -2
 توعية الناس مجيعاً أبن الطغيان عواقبه وخيمة، ونتائجه كارثية على اجلميع. -3

 منهجية الدراسة



5 

 

ليت تكلمت عن اقرآنية ايت الاملنهج االستقرائي التحليلي، وذلك ابستقراء وتتبع اآلوفق البحث  سار هذا

 دافملراجع اليت ألكتب وامن ا الطغيان, مث حتليلها ودراستها واالستدالل عليها من كتب التفسري خاصة، وغريها

 .يف معاجلة هذه القضية الباحث اهنم

لبحث ف هذا اال يهد، و القرآن الكرميمن خالل  جماالت الطغيانويدور هذا البحث يف نطاق موضوع 

 لوبة.ئج املطالنتا بدراسة مناذج خمتارة، يتم من خالهلا التوصل إىلإىل االستقصاء، وسُيكتفى فيه 

 : وقد قسمنا هذا البحث إىل مقدمة ومتهيد وأربعة مباحث وخامتة على النحو اآليت

 متهيد: معىن الطغيان ودالالته يف السياق القرآين

 املبحث األول: الطغيان العقدي

 املبحث الثاين: الطغيان السياسي

 الثالث: الطغيان االجتماعياملبحث 

 املبحث الرابع: الطغيان املايل

 .ملرجوة.   الفائدة افيه  وهللا تعاىل نسأل أن يكون هذا البحث يف ميزان حسناتنا يوم نلقاه, وأن يكون

 : معىن الطغيان ودالالته يف السياق القرآينمتهيد

 لتها يف السياقودالن( الطغيالفظة ) بد من حتديد معىن القبل احلديث عن جماالت الطغيان يف القرآن الكرمي 

 القرآين.

وقال  .1قال ابن فارس: "الطاء والغني واحلرف املعتل أصٌل صحيٌح منقاس، وهو: جماوزة احلد يف العصيان" 

ية ويذكر النحاس أن الطاغ 2"وأصل الطغيان جماوزة احلد يف كل شيء، وغلب يف تزايد العصيانالسمني احلليب: "

                                                 
ه،  1399السالم هارون، دار الفكر، ط/، حتقيق: عبد معجم مقاييس اللغةهـ(، 395أبو احلسني أمحد، )ت:، ابن فارس1
، لبنان–تب العلمية بريوت دار الك ،التعريفات، هـ(816علي بن حممد بن علي الشريف )ت: ، اجلرجاين وانظر: (.3/412)

 .141، صم1983-هـ 1403 ،1ط
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"جتاوز اإلنسان حده وقدره، وحد  وعرف عبد الكرمي زيدان الطغيان أبنه:. 3والطاغوت مشتقان من الطغيان

اإلنسان هو ما حده هللا له من حدود ال جيوز أن يتجاوزها وقدر اإلنسان هو ما قدره ابعتباره عبدًا هلل تعاىل 

 .4فتلزمه طاعة سيده ومواله وبقاؤه يف نظام العبودية له"

ا َطَغى اْلَماُء مَحَْلَناُكْم يف اجْلَارِيَةِ : ))الطغيان قد يكون يف األمور املادية، كما يف قوله تعاىلو  ، [11احلاقة:]((إانَّ َلمَّ

اْذَهَبا )) تعاىل:يف األمور املعنوية، كما يف قوله . وقد يكون 5يقول الطربي: "إان ملا كثر املاء فتجاوز حّده املعروف"

 .6قال السعدي: "جاوز احلد، يف كفره وطغيانه، وظلمه وعدوانه" [43طه:]((َن ِإنَُّه َطَغىِإىَل ِفْرَعوْ 

فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن ََتَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوا ِإنَُّه مبَا )) ومن األمثلة على معىن الطغيان يف الشرع قوله تعاىل:

ْنَساَن )) . وقوله تعاىل:7"وال خترجوا عن حدود هللا" قال الزخمشري: .[112 هود:]((تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ  َكالَّ ِإنَّ اإْلِ

 .8"ليتجاوز حّده ويستكرب على ربّه" . قال النيسابوري:[6العلق:]((لََيْطَغى

 آليت:وابلنظر يف السياقات القرآنية اليت وردت فيها لفظة الطغيان، ميكن مالحظة ا

                                                                                                                                                         

ق: حممد ابسل يق، حتعمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ ،هـ(756: أمحد بن يوسف بن عبد الدائم )ت ،السمني احلليب 2
 (.2/406)، م1996 -هـ  1417، 1ط، بريوت، دار الكتب العلمية، عيون السود

، حتقيق: حممد علي معاين القرآن الكرميهـ(، 338أبو جعفر، )ت: أمحد بن حممد بن إمساعيل املرادي املصريالنحاس،  3
 (.  1/269هـ(، )1/1409جامعة ام القرى، )ط-الصابوين،  مكة املكرمة 

بريوت(، -، )مؤسسة الرسالة السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واألفراد يف الشريعة اإلسالميةزيدان، عبد الكرمي،  4
 .190-189هـ(، ص1/1413)ط

 ، حتقيق:جامع البيان يف أتويل القرآنه(، 310غالب اآلملي، أبو جعفر، )ت:الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن  5
 (.23/577)ه(، 1/1420أمحد حممد شاكر،  مؤسسة الرسالة، )ط

، حتقيق: عبد الرمحن بن معال تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانه (، 1376السعدي، عبد الرمحن بن انصر، )ت: 6
 (.1/506ه(، )1/1420، )طاللوحيق،  مؤسسة الرسالة

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه هـ(،  538الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمر اخلوارزمي،  )ت: 7
 .(2/407، )بريوت، )د.ط(، )د.ن( –، حتقيق: عبد الرزاق املهدي،  دار إحياء الرتاث العريب التأويل

، حتقيق: اإلمام أيب حممد بن الكشف والبيانه(، 437النيسابوري، أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب، )ت:  8
 (.10/246م(، ) 2002 -هـ  1422 /1لبنان، )ط -بريوت  -عاشور، دار إحياء الرتاث العريب 
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 رين سورة.بٍع وعشسة، يف القرآن الكرمي تسعاً وثالثني مرة، يف تسع وثالثني آيوردت مادة )طغى( يف  -1

املدين تسع   العهديفددها ععدد اآلايت اليت حتدثت عن الطغيان يف العهد املكي ثالثون آية، فيما بلغ  -2

وان الشرك له شىت أت تسودذلك يعود إىل طبيعة العهد املكي الذي كانآايت فقط، ويرى الباحث أن السبب يف 

 . والعبودية لغري هللا تعاىل، واليت يعترب الطغيان أحد إفرازاهتا املباشرة

، أربعة منها مكية واخلامسة مدنية، والسبب يف ذلك كما يراه 9جاء الطغيان مقرتاًن ابلعمه يف مخس آايت -3

العهد املكي أكثر منها يف الباحث، يعود إىل أن حالة الرتدد والتحري يف الكفر الباعثة على الطغيان كانت يف 

 .10العهد املدين؛ ألن العمه يعين: "احلرية والرتدد يف الكفر"

، وهذا األمر كما يراه الباحث متعلق بطبيعة 11ورد احلديث عن الطغيان مقرتاًن ابليهود يف مخس آايت -4

العلو يف األرض،  وحبق وجبلة اليهود، الذين ما انفكت سريهتم على مدار التاريخ على ممارسة الطغيان والتجرب و 

 وحاهلم يف هذه األايم خري شاهد على ذلك. الشعوب الضعيفة.

، ويف هذا التكرار داللة واضحة على جتاوزه وعلوه 12آايت تكرر وصف فرعون أبنه طغى يف ثالث -5

قَاَل آَمْنُت )) حىت عندما غشيه الغرق يف حلظاته األخريةا الوصف له يف مجيع مراحل حياته، وجربوته، ومالزمة هذ

 ومل يقل آمنت برب العاملني أو ابهلل مثاًل.  ،[90يونس:]  ((أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه بـَُنو ِإْسرَائِيلَ 

م ومن َتب معه من املؤمنني، يف سالال، موجهًا إىل النيب عليه 13جاء التحذير من الطغيان يف آية واحدة -6

 وأن الطغيان قضية ينبغي على املؤمن احلذر منها.  الطغيان ليست مقتصرة على فئة بعينها،إشارة إىل أن ممارسة 

، أو األصنام، أو كل ما عبد 15يف اآلايت السابقة ويراد هبا الشيطان 14وردت كلمة الطاغوت مثاين مرات -7

 .18، أو كل من حكم بغري شرع هللا17، أو كعب بن األشرف وُحيي بن أخطب16من دون هللا

                                                 
 . 75، المؤمنون:11، يونس:186، األعراف:110، األنعام:15البقرة: 9

 (.9/58)هـ، 1405مؤسسة سجل العرب، )د.ط(، ، املوسوعة القرآنية، هـ(1414األبياري، إبراهيم بن إمساعيل )ت:   10
 (.  68، 64، 60(، المائدة:)51،61النساء:) 11
 .17(، النازعات:43، 24طه:) 12
 . 112هود: 13
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 خرة. وهذا واضح  يف قوله تعاىل:اآلايت أن عاقبة الطغيان وخيمة على صاحبها يف الدنيا واآل بينت -8

"فأنزل  َأيْ  .[1113الفجر:]((َفَصبَّ َعَلْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعَذابٍ  *فََأْكثـَُروا ِفيَها اْلَفَساَد  *الَِّذيَن طََغْوا يف اْلِباَلِد ))

فكان هذا العذاب جزاًء هلم على  .19عليهم رجزًا من السماء وأحل هبم عقوبة، ال يردها عن القوم اجملرِمنَي"

َوقـَْوَم نُوٍح ))ا يف قوله تعاىل: طغياهنم وفسادهم. وكذلك العقاب الذي حّل آبل نوح نتيجة طغياهنم وكفرهم، كم

ُْم َكانُوا ُهْم َأْظَلمَ  بل عاد ومثود، إهنم كانوا هم أشّد ظلماً أي "أهلك قوم نوح من ق [52النجم:]((َوَأْطَغى ِمْن قـَْبُل ِإهنَّ

ألنفسهم، وأعظم كفرًا برهبم، وأشّد طغيااًن ومتّردًا على هللا من الذين أهلكهم من بعد من األمم، وكان طغياهنم 

 .20"الذي وصفهم هللا به، وأهنم كانوا بذلك أكثر طغياانً من غريهم من األمم

 يف سياق احلديث عن طغيان وجترب فرعون، بينما  وردت كلمة )طغا( أبلف مقصورة وردت كلمة )طغى( -9

يف سياق احلديث عن جتاوز وارتفاع املاء، ويف ذلك إشارة إىل أن طغيان البشر كما هو يف حالة  أبلف ممدودة

فرعون، خيتلف عن طغيان املادة كما هو احلال يف املاء. وقد ذكر الفريوز آابدي أن الفرق اللغوي بينهما يكمن يف 

 .21 الثانية )طغا( فأصل األلف فيها واوففي األوىل )طغى أو طَِغَي( أصل األلف فيها ايء، أما يفأصل األلف، 

                                                                                                                                                         
 . 17، الزمر:36، النحل:60(، المائدة:76، 60، 51(، النساء)257، 256البقرة) 14

 (.2/309ه(، )10/1413بريوت، )ط-، دار اجليل اجلديدالتفسري الواضحه(، 1432حجازى، حممد حممود، )ت:15
حتقيق:  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويله(، 685، )ت:انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازيالبيضاوي، 16

 (.1/155، )ه(1418، 1بريوت، )ط –دار إحياء الرتاث العريب ، حممد عبد الرمحن املرعشلي
حتقيق:  الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزهـ(، 468الواحدي، أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي، الشافعي، )ت:  17

 (.1/184ه(، )1/1415دمشق، بريوت، )ط -صفوان عدانن داوودي، دار القلم, الدار الشامية 
 (.1/184، )تفسري كالم املنانتيسري الكرمي الرمحن يف السعدي،  18
، حتقيق: حممد تفسري القرآن العظيمهـ(، 774، أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي البصري مث الدمشقي، )ت: ابن كثري 19

 (.8/387ه(، )1/1419بريوت،)ط –حسني مشس الدين، دار الكتب العلمية، منشورات حممد علي بيضون 
 (.22/553، )جامع البيانالطربي،  20
 (.1/1307ه(، )8/1426لبنان،)ط -، دار الرسالة، بريوتالقاموس احمليطالفريوز آابدي،  21
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  جماليف طغيانمعىن ال تلتقي معهي و عىن الطغيان، ذات صلة مبلفاظ أخرى أيف القرآن الكرمي  توقد ورد

 :هذه األلفاظ أهمو  أخرى ألنه ال ترادف يف القرآن، يف جماالت وختالفه

، دلت يف مجيعها على التجاوز يف احلد أو 22وقد وردت كلمة العتو يف القرآن الكرمي يف مثاين آايت: العتو -1

 .[21الفرقان:]((َلَقِد اْسَتْكرَبُوا يف أَنـُْفِسِهْم َوَعتَـْوا ُعتـُوًّا َكِبريًا)) القدر، ومنها قوله تعاىل يف سورة الفرقان:

على حيث ارتبطت صفة العلو ابلطغاة  .23وقد ورد لفظ العلو ومشتقاته يف القرآن الكرمي سبعني مرة. العلو -2

ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل يف ))اىل فرعون هبذه الصفة، قال تعاىل: مر العصور، فقد وسم هللا سبحانه وتع

،  24م وبغى يف أرض مملكته، فقد طغى وجاوز احلّد يف الظلمأي: استكرب وجترب وتعظ [4القصص:]((اأْلَْرضِ 

َنا ِإىَل َبيِن )) : األرض، قال تعاىلسرائيل، فإن فسادهم وعلوهم مستمر يفإكما وسم هللا تعاىل هبا بين  َوَقَضيـْ

أي: متّكربين قاهرين غريهم  [4اإلسراء:]((ِإْسرَائِيَل يف اْلِكَتاِب لَتـُْفِسُدنَّ يف اأْلَْرِض َمرََّتنْيِ َولَتَـْعُلنَّ ُعُلوًّا َكِبريًا

 .25ابلظلم

وجتاوز  27وجاء مبعىن جتاوز احلد يف الشر، 26وقد ورد العدوان يف القرآن الكرمي يف مائة وست آايت العدوان. -3

وقد جاء العدوان عند عدد من  .30وجَتَاُوُز احلَْدِّ يف َغرْيِ َما جيب29وجتاوز احلد من احلق إىل الباطل 28العدالة

                                                 
 بريوت، )د.ط(،-، دار إحياء الرتاث العريباملعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرميهـ(، 1388عبد الباقي، حممد فؤاد، )ت:  22
(1/445-446.) 

 (.481-1/482، )الكرمياملعجم املفهرس أللفاظ القرآن عبد الباقي،  23
مفاتيح هـ(،  604(. الرازي، فخر الدين حممد بن عمر التميمي الشافعي، )ت:3/396، )الكشافالزخمشري، انظر:  24

 (.1/3479هـ(، )1/1421بريوت، )ط –، دار الكتب العلمية الغيب
لباب (، هـ725)ت:  براهيم البغداديإ(. اخلازن، عالء الدين علي بن حممد بن 7/48، )الكشف والبيانانظر: النيسابوري،  25

 (.5/38)هـ، )د.ط(، 1399 -بريوت/ لبنان   -،  دار الفكر التأويل يف معاين التنزيل
 (.449-1/450، )املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرميعبد الباقي،  26
، دار الكتاب اآلايت والسورنظم الدرر يف تناسب هـ(، 885البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي، )ت:  27

 (.14/82القاهرة، )د.ط(، )د.ن(، ) -اإلسالمي
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فـََيُسبُّوا اَّللََّ َعْدًوا َواَل َتُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ))كما يف قوله تعاىل: ,  31املفسرين مبعىن جماوزة احلد

 .[108األنعام:]((ا يـَْعَمُلونَ بَِغرْيِ ِعْلٍم َكَذِلَك َزيَـّنَّا ِلُكلِّ أُمٍَّة َعَمَلُهْم مُثَّ ِإىَل َرهبِِّْم َمْرِجُعُهْم فـَيـُنَـبِّئـُُهْم مبَا َكانُو 

عىن جماوزة احلد، كما يف ، وجاء مب32( مرة يف القرآن الكرمي115وقد وردت كلمة البغي ومشتقاهتا ). البغي -4

َتَة َوالدََّم َوحلََْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ بِِه لَِغرْيِ اَّللَِّ َفَمِن اْضطُرَّ غَ ))قوله تعاىل:  َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَميـْ رْيَ اَبٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإمنَّ

وجماوزة احلد يف ذلك   أي: "الظلم والكرب واإلستطالة على الناس [173البقرة:]((ِإمْثَ َعَلْيِه ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

 .33كله"

( مرة منها كانت  26لكن يف )  ،( مرة يف القرآن الكرمي315وقد وردت لفظة الظلم ومشتقاهتا )الظلم.  -5

أَْظَلُم ممَِّن اْفرَتَى َوَمْن )) كما يف قوله تعاىل:  ،وجاءت مبعىن الزايدة والتجاوز .34لمة وليس الظلم املرادالظُ  مبعىن

عن الشرك، يف صورة  "والظلم هنا كناية .[21األنعام:]((َعَلى اَّللَِّ َكِذاًب أَْو َكذََّب آِباَيتِِه ِإنَُّه اَل يـُْفِلُح الظَّاِلُمونَ 

. وذلك حني يريد أن يبشع الشرك وينفر منه. ذلك أن الشرك ظلم للحق، وظلم .. التفظيع له والتقبيح

يف أن يوحد ويعبد بال شريك. واعتداء على  -سبحانه -للنفس، وظلم للناس. هو اعتداء على حق هللا

                                                                                                                                                         
د. حممد عبد العزيز بسيوين، كلية  :حتقيق ودراسة، تفسري الراغبهـ(، 502األصفهاىن، أبو القاسم احلسني بن حممد، )ت:  28

 (.3/1206هـ(، )1/1420جامعة طنطا، )ط -اآلداب 
 (.5/151، )1دار هنضة مصر، القاهرة، ط، التفسري الوسيط للقرآن الكرميهـ(، 1430طنطاوي، حممد سيد، )ت: 29
 -، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب فتح القديرهـ(، 1250الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمين، )ت:  30

 (.4/196هـ(،  )1/1414دمشق، بريوت، )ط
، حتقيق: اللباب يف علوم الكتابهـ(، 775انظر: ابن عادل احلنبلي، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي النعماين، )ت:  31

طيب حممد صديق خان البخاري، الِقنَّوجي، أبو ال. (3/321بريوت، ) -عادل عبد املوجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية 
كتبة  ،فتُح البيان يف مقاصد القرآنهـ(، 1307)ت: 

َ
 ه،1412، )د.ط(، ، َبريوتلعصريَّةاحتقيق: َعبد هللا األنَصاري، امل

 (.10/398، )التفسري الوسيط للقرآن الكرميطنطاوي،  (.1/344)
 (.131-1/133، )املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرميعبد الباقي،  32
 (.196 /2، )لباب التأويل يف معاين التنزيل، اخلازن 33
 (.434-1/439، )املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرميعبد الباقي،  34
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حكام حياهتم ابأل النفس إبيرادها موارد اخلسارة والبوار. واعتداء على الناس بتعبيدهم لغري رهبم احلق، وإفساد

 .35"واألوضاع اليت تقوم على أساس هذا االعتداء

ا اشتملت على احث أهنى البومن خالل النظر يف اآلايت القرآنية اليت حتدثت عن الطغيان بشىت معانيه، ير 

هذا  ويف لى الطغاة.علسلبية هتا اعدة جماالت، وأهنا تدور يف دوائر خمتلفة، لكل واحدة منها انعكاساهتا وأتثريا

 ليتواجملاالت ا مساهتا.و املها سيتم التطرق إىل أهم هذه اجملاالت؛ بغرض تسليط الضوء عليها، ومعرفة معالبحث 

 سيتم تناوهلا يف هذا البحث هي:

 الطغيان العقدي .1

 الطغيان السياسي .2

 الطغيان االجتماعي  .3

 الطغيان املايل .4

 األول حثاملب

 الطغيان العقدي

صية فرعون, ت يف شخ جتلخطورة الطغيان العقدي, وأبرز مالحمه اليت حثهذا املب يتناول الباحث من خالل

  من خالل املطالب اآلتية: وذلك

 : خطورة الطغيان العقدي وآاثره السلبية عرب التاريخ املطلب األول

يظهر من خالل آايت القرآن الكرمي أن الطغيان العقدي كان حاضرًا يف كثرٍي من املواضع القرآنية،  سواء ما  

ُهْم ِإالَّ أَْن يـُْؤِمُنوا اِبَّللَِّ اْلَعزِيِز ))قوله تعاىل: كان منه متعلق ابألقوام أم األفراد، ففي  َوَما نـََقُموا ِمنـْ

                                                 
 (.2/500هـ(، )17/4121، دار الشروق، القاهرة، )طيف ظالل القرآنهـ(، 1385، )ت:قطب، سيد إبراهيم حسني 35
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اليت ستقع على هذه الفئة من الناس، كانت  يظهر من خالل اآلية أن التعذيب والنقمة ،[8الربوج:]((احْلَِميدِ 

التعذيب إمنا كان مرتتبًا على اإلميان يف  ألن [8الربوج:]((ِإالَّ َأْن يـُْؤِمُنوا))لالحق، بدليل قوله: بسبب إمياهنا ا

 . 36ولو كفروا يف املستقبل مل يعذبوا على ما مضى املستقبل،

فمنذ بزوغ دعوة اإلميان وأصحاهبا يُقّتلون ويُعذبون ويُطاردون من قبل الطغاة العصاة، فها هو إبراهيم عليه 

الصالة والسالم يُلقى يف النار ويعذب فيها؛ بسبب إميانه ابهلل ودعوته لقومه؛ ليخرجهم من الظلمات إىل النور، 

هم من األمم لعلهم يتذكرون أو يعتربون، ولكنه احلقد ويُذكرهم بنعم هللا عليهم، وما أحّل من عقاب مبن سبق

قَاُلوا ))والكرب والعناد يصدهم ومينعهم من االستجابة والتسليم لنداء الفطرة ونداء اإلميان، فما كان منهم إال أن 

ُتْم فَاِعِلنيَ  لذي أذاقه وقصة بالل بن رابح مع الطاغية أمية بن خلف ا .[68األنبياء:]((َحرُِّقوُه َواْنُصُروا آهِلََتُكْم ِإْن ُكنـْ

من العذاب ما ال حُيتمل، حيث طرحه على الرمال امللتهبة يف وقت الظهرية، ومن مث كان أيمر رجاله بوضع صخرة  

 معلناً متسكه بدينه وعقيدته. 37كبرية على صدره لرده عن دينه وإميانه، فريفض ذلك مردداً )أحٌد أحد(

ُقْل ))احلق واإلميان؛ بسبب إمياهنم ابهلل تعاىل، قال تعاىل:  غاة اليهود قدميًا وحديثًا يبطشون أبهلوها هم ط

َنا َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبلُ  ، [59املائدة:](( َوَأنَّ َأْكثـَرَُكْم فَاِسُقونَ اَيأَْهَل اْلِكَتاِب َهْل تـَْنِقُموَن ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا اِبَّللَِّ َوَما أُْنزَِل إِلَيـْ

عليه الصالة والسالم أبن يسأل أهل الكتاب عن سبب استهزائهم بدين هللا فجاء التوجيه من هللا تعاىل لنبيه 

تعاىل، وعن جلوئهم إىل اهلمز واللعب عند مناداة املسلمني للصالة، هل هو انشئ عن إقراران ابهلل تعاىل وتوحيدان 

الكتاب، وما أُنزل على أنبياء هللا من الكتب؟ ولكن أكثرهم خمالفون أمر هللا، إايه، ومبا جاءان من عند هللا من 

 .38خارجون عن طاعته، يكذبون عليه

                                                 
 (.31/112، )مفاتيح الغيبانظر: الرازي،  36
، السرية النبوية البن هشامه(، 213انظر: ابن هشام، عبد امللك بن أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد مجال الدين، )ت: 37

 (. 3/180ه، )1411بريوت، )د.ط(، –حتقيق: طه عيد الرؤوف سعد، دار اجليل 
 (.10/433، )جامع البيانانظر:الطربي،  38
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ومل تكن صورة الطغيان هذه مقتصرة على فرعون فحسب، بل ما من طاغية ومتجرب يف األرض إال وادعى 

رعيته، ويسهل عليه قيادهتا، وفرض لنفسه صفة من صفات األلوهية، حىت تستقيم له األمور، وميسك بزمام 

وقد أشار احلق سبحانه وتعاىل إىل وجود  سيطرته وعلوه عليهم، ومن مث التصرف يف أحواهلم وفق هواه ومشتهاه،

َتِنُبوا َوَلَقْد بـََعثْـَنا يف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسواًل َأِن اْعُبُدوا اَّللََّ َواجْ )) يف كل أمة بعث فيها رسول، قال تعاىل:هؤالء الطغاة 

يسرتهبون الّناس ابلّتعايل الّشخصي والّتشامخ احلّسي، ويُذلِّلوهنم ابلقهر "، فهؤالء الطغاة [36النحل:]((الطَّاُغوتَ 

م نوع من األنعام اليت  والقّوة وسلِب األموال حىتَّ جيعلوهنم خاضعني هلم، عاملني ألجلهم، يتمتَّعون هبم كأهنَّ

 .39حلومها، ويركبون ظهورها، وهبا يتفاخرون"يشربون ألباهنا، وأيكلون 

ة عقل، وال قيم له وال  رأيالاي هلا من وقاحة، وإهدار لكرامة اإلنسان، وسلب حلريته، حىت يصبح كاحليوان 

كل   ن، وجتردوا عنن كل ديعلخوا له وال اعتبار يف احلياة، فكم جىن الطغاة املتكربون على كرامة اإلنسان، وانس

 . خلق وعفة وشرف

طاع 
ُ
ويستمر الطغاة يف قهرهم لشعوهبم، "إىل نقطة أْن يلتبس عليهم الفرق بني اإلله املعبود حبّق وبني املستبّد امل

ابلقهر، فيختلطان يف مضايق أذهاهنم من حيث التَّشابه يف استحقاق مزيد التَّعظيم، والرِّفعة عن الّسؤال وعدم 

نفسهم حّقًا يف مراقبة املستبّد النتفاء الّنسبة بني عظمته ودانءهتم؛ املؤاخذة على األفعال؛ بناًء عليه؛ ال يرون أل

فات، وهم ليس من  وبعبارة أخرى: جيد العوام معبودهم وجبَّارهم مشرتكنْيِ يف كثرٍي من احلاالت واألمساء والصِّ

يفعل( وغري مسؤول، وبني... شأهنم أْن يُفرِّقوا مثاًل بني )الفعَّال املطلق(، واحلاكم أبمره، وبني )ال ُيسأل عّما 

)املنعم( وويّل النعم، وبني )جلَّ شأنه( وجليل الشَّأن. بناًء عليه؛ يُعظِّمون اجلبابرة تعظيمهم هلل، ويزيدون تعظيمهم 

ل كما يقا  -على التَّعظيم هلل؛ ألنَّه حليٌم كرمي، وألنَّ عذابه آجٌل غائٌب، وأمَّا انتقام اجلبَّار فعاجٌل حاضر. والعوام 

شاَهد، حىتَّ يصّح أْن يُقال فيهم: لوال رجاؤهم ابهلل،  -
ُ
عقوهلم يف عيوهنم، يكاد ال يتجاوز فعلهم احملسوس امل

                                                 
 (.1/28حلب، ) –، املطبعة العصرية طبائع االستبداد ومصارع االستعبادهـ(، 0132يب، عبد الرمحن بن أمحد، )ت:الَكَواكِ  39
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وهذه احلال؛ هي اليت سهَّلت يف األمم الغابرة  وخوفهم منه فيما يتعلَّق حبياهتم الّدنيا، ملا صّلوا وال صاموا...

على مراتب خمتلفة، حسب استعداد أذهان الرَّعية، حىتَّ يُقال: إنَّه ما من املنحطَّة دعوى بعض املستبدِّين األلوهية 

مستبدٍّ سياسّي إىل اآلن إال ويتَّخذ له صفة قدسّية يشارك هبا هللا، أو تعطيه مقاَم ذي عالقة مع هللا. وال أقلَّ من 

 . 40أْن يتَّخذ بطانة من َخَدَمِة الدِّين"

الطغيان العقدي أيضاً، ما ورد يف احلديث الصحيح من قصة الغالم ومن األمثلة اليت تظهر فيها حالة 

، واليت يظهر من خالهلا ادعاء امللك للربوبية ومعاقبة كل من ينكر عليه ذلك، معاقبة ال يتصورها 41والساحر

عاقل، وال يتخيلها بشر، وتفوق يف بشاعتها وعظم شؤمها كل حساب. وهذا هو ديدن الطغاة يف كل زمان 

فرتاهم يلجأون إىل معاقبة خمالفيهم وانقديهم ومعارضيهم أببشع صور التعذيب والتنكيل. قتل وتشريد  ومكان،

وترويع، وسجن واضطهاد وتعذيب، ومصادرة للحقوق ومنع للحرايت، إال أن كلمة الفصل تقول: "قد ينسى 

أس الرجوع إىل هللا تعاىل، الطواغيت املستبدون أو يتناسون أهنم ال بد سيشربون من الكأس: كأس املنية. ك

يتناسون ذلك فيتجربون ويطغون ويبطشون ويعذبون، والزمن عجلته تسري مبشيئة الواحد القهار، وبتعاقب الليل 

فـََلْواَل ِإَذا بـََلَغِت ))والنهار، وتولد أجيال وتنقضي أعمار، وتبلى أجساد وتنزع أرواح انتزاعًا فال يستطاع ردها. 

ُتْم َغرْيَ َمِديِننَي  *َوََنُْن أَقْـَرُب إِلَْيِه ِمْنُكْم َوَلِكْن اَل تـُْبِصُروَن  *َوأَنـُْتْم ِحيَنِئٍذ تـَْنظُُروَن  *احْلُْلُقوَم  تـَْرِجُعوهَنَا  *فـََلْواَل ِإْن ُكنـْ

ُتْم َصاِدِقنيَ   .42"[8783الواقعة:]((ِإْن ُكنـْ

                                                 
 (.1/29املرجع السابق، ) 40
، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار احياء صحيح مسلمه(، 261مسلم، أبو احلسني بن احلجاج القشريي النيسابوري، )ت: 41

هب ألخدود والساحر والراا(، كتاب الزهد والرقائق، ابب قصة أصحاب 2299 /4)بريوت، )د.ط(، )د.ن(، –الرتاث العريب 
 (. 3005والغالم، حديث رقم:)

 (.1/100م، )9199مصر، )د.ط(، -، دار النشر والتوزيع اإلسالميةأايم من حيايتهـ(، 1426الغزايل، زينب حممد، )ت: 42
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طغاة على سرية ال مسة ابرزة يف قوال،القداسة على األفعال واألوهبذا يتبني أن ادعاء األلوهية والربوبية، وإضفاء 

جتاوز و  وقمة التعدي لديهم، لعقديامدار التاريخ، وأهنم ال ينفكون عنها أبداً، وميثل هذا االدعاء ذروة الطغيان 

 احلدود.

 : أبرز مالمح الطغيان العقدي عند فرعون املطلب الثاين

 :ة صورل معاملها يف شخصية فرعون وذلك من خالل عدوقد جتلت صورة الطغيان العقدي بك

 ادعاؤه الربوبيةأواًل: 

لكم  أي ال رب، [24النازعات:]((فـََقاَل َأاَن َربُُّكُم اأْلَْعَلى)) اّدعى فرعون الربوبية، وهذا ما جاء يف قوله تعاىل:

ويبني سيد قطب السبب  .43فوقي، مع وجود األصنام اليت كانوا يعبدوهنا. وهذا الذنب العظيم مل يقل به أحد قبله

يف كالمه هذا، وقبول اجلماهري لقوله أبنه: "قاهلا الطاغية خمدوعًا بغفلة مجاهريه، وإذعاهنا وانقيادها. فما خيدع 

وطاعتها وانقيادها. وما الطاغية إال فرد ال ميلك يف احلقيقة قوة وال  الطغاة شيء ما ختدعهم غفلة اجلماهري وذلتها

سلطاانً. إمنا هي اجلماهري الغافلة الذلول، متطي له ظهرها فريكب! ومتد له أعناقها فَيُجر! وحتين له رؤوسها 

وخائفة من جهة فيستعلي! وتتنازل له عن حقها يف العزة والكرامة فيطغى! واجلماهري تفعل هذا خمدوعة من جهة 

أخرى. وهذا اخلوف ال ينبعث إال من الوهم. فالطاغية وهو فرد ال ميكن أن يكون أقوى من األلوف واملاليني، لو 

أهنا شعرت إبنسانيتها وكرامتها وعزهتا وحريتها. وكل فرد فيها هو كفء للطاغية من انحية القوة، ولكن الطاغية 

ا ميكن أن يطغى فرد يف أمة كرمية أبداً. وما ميكن أن يطغى فرد يف أمة خيدعها فيومهها أنه ميلك هلا شيئاً! وم

رشيدة أبداً. وما ميكن أن يطغى فرد يف أمة تعرف رهبا وتؤمن به وأتىب أن تتعبد لواحد من خلقه ال ميلك هلا ضراً 

                                                 
البحر املديد يف تفسري القرآن هـ(، 1224، )ت: احلسين األجنريبن املهدي  ، أبو العباس أمحد بن حممدانظر: ابن عجيبة 43

 (.230 /7)ه، 1419ط: القاهرة، –، حتقيق: أمحد عبد هللا القرشي رسالن، الناشر: الدكتور حسن عباس زكي اجمليد
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ا جرؤ به على قول هذه وال رشداً! فأما فرعون فوجد يف قومه من الغفلة ومن الذلة ومن خواء القلب من اإلميان، م

  . 44الكلمة الكافرة الفاجرة"

 ادعاؤه األلوهية  اثنياً:

َوقَاَل ِفْرَعْوُن اَيأَيُـَّها اْلَمأَلُ َما )) فهو هبذا االدعاء الباطل ميثل طغيااًن مل يسبقه إليه أحد من البشر، قال تعاىل:

على سبيل اخلداع  أمام قومه من األشراف واألتباع أي وزعم فرعون ،[38القصص:]غريي(( َعِلْمُت َلُكْم ِمْن إَِلهٍ 

والكذب والفجور. أين ما علمت لكم من إله سواي. وهذا انبع من حالة الطغيان والغرور اليت بلغها، فكأنه يقول 

 .45زاعماً: إين مل أعلم أبن هناك إهلاً لكم سواي، وماال أعلمه فال وجود له

ال إله غريه، وجلأ إلثبات  الذيفر عندما أعلن بصريح العبارة أنه اإلله فقد بلغ فرعون ما بلغ من الطغيان والك

زعمه هذا طالباً من مساعده األمين هامان أن يقيم له صرحاً شاخماً، يثبت للرعية من خالله أنه اإلله، فقال خماطباً 

َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيِي فََأْوِقْد يل اَيَهاَماُن َعَلى َوقَاَل ِفْرَعْوُن اَيأَيُـَّها اْلَمأَلُ )) قومه كما بني القرآن الكرمي بقوله:

أي "اي أيها املأل ما ، [38القصص:]((الطِّنِي فَاْجَعْل يل َصْرًحا َلَعلِّي أَطَِّلُع ِإىَل إَِلِه ُموَسى َوِإيّنِ أَلَظُنُُّه ِمَن اْلَكاِذِبنيَ 

، يتلقاها املأل ابإلقرار والتسليم. ويعتمد فيها فرعون على األساطري ى.. كلمة فاجرة كافرةعلمت لكم من إله غري 

اليت كانت سائدة يف مصر من نسب امللوك لآلهلة. مث على القهر، الذي ال يدع لرأس أن يفكر، وال للسان أن 

  .46قيب! "يعرب. وهم يرونه بشرا مثلهم حييا وميوت، ولكنه يقول هلم هذه الكلمة فيسمعوهنا دون اعرتاض وال تع

 ادعاؤه االستئثار مبعرفة اخلري واهلداية  اثلثاً:

مل يقتصر طغيانه على ادعاء األلوهية والربوبية فحسب، بل متادى يف طغيانه وجتربه مدعيًا لنفسه وحدها معرفة 

قَاَل ِفْرَعْوُن َما أُرِيُكْم ِإالَّ َما أََرى َوَما َأْهِديُكْم ِإالَّ )) آلية الكرمية يف قوله تعاىل:اخلري واهلداية، وهذا ما أشارت إليه ا

                                                 
 (.7/445، )يف ظالل القرآنقطب،  44
 (.10/408، )التفسري الوسيطانظر: طنطاوي، 45
 (.5/2694)، يف ظالل القرآنقطب،  46
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وهذه طبيعة الطغاة دوماً، فإهنم يدعون ألنفسهم ماال يشاركهم فيه أحد، وليس هذا  ،[29غافر:]((َسِبيَل الرََّشادِ 

لحتهم فيقول: إنين جند فرعون يتحدث عن نفسه حديث املخلص لقومه الساعي ملص األمر بغريب عنهم، وهنا"

ال أقول لكم إال ما أراه صوااًب وأعتقده انفًعا، وهل يرى الطغاة أفعاهلم إال أهنا اخلري والرشاد؟ فاخلري والرشاد يف 

مفهوم أولئك اجملرمني، أن ينالوا شهواهتم وملذاهتم كاملة دون نقص، ولو فنيت األمة كلها، أما لو كانوا يسعون يف 

ون، لسمحوا لألمة أن تقول هلم أنتم خمطئون، وأنتم غري صاحلني للقيادة فتنحوا عنها، مصلحة األمة كما يدع

وأعطوا القوس ابريها، ولكن احلاصل من الطغاة من فرعون الغابر إىل فراعنة العصر احلاضر، أهنم ال يسمحون 

ذا الوصف ملا كانوا طغاة ألحد أن يرى رأاي خيالف رأيهم، أو أن يقول كالمًا خيالف قصدهم، ولو مل يكونوا هب

 . 47مستبدين وفراعنة جمرمني "

 الثاين حثاملب

 الطغيان السياسي

ليوم، وذلك البشرية اهبا  يعّد احلديث عن الطغيان السياسي حديثًا هاماً، خاصة يف ظل الظروف اليت متر

لها، كمناحي األرض   ليت تغطيااسي بسبب املعاانة املتفاقمة، واآلالم املتواصلة، الناجتة عن ظاهرة الطغيان السي

ات وإجراءات ن ممارساجم عفلم يعد هناك قطر من أقطار الدنيا إال ويتلظى حبمم هذا الطغيان الالهب، والن

 ويتصرفون يف لقرار والرأي،فيها ا تكرونالقادة والزعماء واملسؤولني، الذين يشغلون املواقع السياسية يف بلداهنم، وحي

 ارجية دون حسيب وال رقيب.شؤوهنا الداخلية واخل

 : الطغيان السياسي ظاهرة قدمية املطلب األول

ال تعد هذه الظاهرة حادثة على عاملنا املعاصر، بل هي ضاربة جذورها عرب َتريخ األمم، وقد حتدث القرآن 

م. الكرمي يف كثري من اآلايت عن هذه الظاهرة، دون التعرض ألمساء وشخوص هؤالء الطغاة وأماكن تواجده

                                                 
 (.1/232ه(، )1/7140دار اليقني، )طاملواالة واملعاداة يف الشريعة اإلسالمية، ، لعود، حمماس بن عبد هللااجل 47
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فالطغاة هم أنفسهم يف جربوهتم وعلوهم وإجرامهم، وهم عبارة عن عملة واحدة بوجوه متنوعة، وهذا ما أشار إليه 

، وما أمجل ما قاله [53الذارايت:]((أَتـََواَصْوا بِِه َبْل ُهْم قـَْوٌم طَاُغونَ ))املوىل سبحانه وتعاىل يف وصفه هلؤالء الطغاة: 

الواقع: "فكلما قضى فرعون تقمص آبخر، وكلما انقرضت عائلة فرعونية ادعت إرثها األفغاين، وهو يصف هذا 

عائلة، وجاءت ولو من وراء البحار، والتصقت ابلنسب الفرعوين ولو أبقل مشاهبة من خلق الغطرسة والتأله على 

اغوت الالحق ، وهذا يدل على وجود خطط وحيل لدى الطغاة، يتواصون هبا فيما بينهم، فيمضي الط48الّناس"

على خطى الطاغوت السابق، وكأهنم بذلك ينهلون هبا من معينها األول فرعون، فيتواصون مبا حيقق هلم غاايهتم 

ومصاحلهم، من خالل استخفافهم أبقوامهم وشعوهبم، بعد زيغهم عن منهج هللا تعاىل، وخروجهم عن طاعته، 

 .وبلوغهم درجة الفسوق

 السياسي على الفرد واجملتمع: أثر الطغيان املطلب الثاين

ينتج عن شيوع حالة الطغيان السياسي يف أي جمتمع كان آاثراً سيئة تصيب الفرد واجملتمع على حد سواء، وقد 

بني القرآن الكرمي بعض تلك اآلاثر من خالل حديثه عن طغيان فرعون السياسي، نظرًا ملا كان ميثله من موقع 

))ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل يف ة اليت كان يقف على رأس هرمها حينئذ، قال تعاىل: سياسي متقدم داخل املؤسسة احلاكم

ُهْم يَُذبُِّح أَبـَْناَءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم ِإنَّهُ   َكاَن ِمَن اأْلَْرِض َوَجَعَل أَْهَلَها ِشيَـًعا َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة ِمنـْ

الطغيان أو االستبداد الذي هو صورة من صور الطغيان كما ود وج، فال شك يف أن [٤القصص:]اْلُمْفِسِديَن((

خماطر مجًّة ومفاسد عظيمًة على الفرد واجملتمع،  كما بني ذلك الدكتور يوسف يرتتب عليه ، 49يسميه البعض

القرضاوي موضحًا أن "من أعظم مهوم الوطن العريب واإلسالمي هو االستبداد، واالستبداد السياسي، خاصة 

ضع، وإذالهلا استبداد فئة معينة ابحلكم والسلطان، برغم أنوف شعوهبم، فال هم هلم إال قهر هذه الشعوب حىت خت

                                                 
 (.89-1/90، )خاطرات مجال الدين األفغاينه (، 1348املخزومي، حممد ابشا، )ت: 48
اإلسالم هـ(، 1614حممد أمحد السقا، )ت: (. الغزايل،1/16، )طبائع االستبداد ومصارع االستعبادانظر: الكواكيب،  49

 (.1/39، دار الكتاب العريب، )د.ن(، )واالستبداد السياسي
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حىت يسلس قيادها، وتقريب الباحثني ابلباطل، وإبعاد الناصحني ابحلق. هذا االستبداد خطر على األمة يف فكرها 

يف يد  –إن مل يكن كلها  –ويف عن طريق املؤسسات التعليمية واإلعالمية والتثقيفية والرتفيهية والتشريعية، وجلها 

أول شيء يصيبه األذى والضرر البالغ من جراء االستبداد والطغيان.  الدولة. ولكن الذي أؤكده أن اإلسالم

أخالقها، ويف قدرهتا على اإلبداع واالبتكار، وإن كان االستبداد اليوم أشد خطراً من قبل؛ ملا أصبح يف يد السلطة 

واملعاصر ينطق أبن من إمكاانت هائلة تستطيع هبا أن تؤثر على أفكار الناس وأذواقهم وميوهلم، وَترخينا احلديث 

اإلسالم ال ينتعش ويزدهر، ويدخل إىل العقول والقلوب، ويؤثر يف األفراد واجلماعات، إال يف ظل احلرية اليت 

يستطيع الناس فيها أن يعربوا عن أنفسهم، وأن يقولوا: )ال( و )نعم( إذا أرادوا وملن أرادوا، دون أن ميسهم أذى أو 

يخ احلديث واملعاصر أن الدعوة إىل اإلسالم إمنا تضمر وتنكمش حني يطغى يناهلم اضطهاد. كما أثبت التار 

 .50االستبداد، أو يستبد الطغيان"

 : دور أعوان الطغاة )املأل( يف الطغيان السياسياملطلب الثالث

ال تصور لوجود الطغاة دون أعواهنم، من رجال السياسة والدين واالجتماع واالقتصاد واإلعالم وغريهم، وقد 

حتدث القرآن الكرمي عن هذه الفئة، واليت غالبًا ما يعرب عنها بلفظ املأل، وهم "َعنْي األعيان وأصحاب السلطة 

ي على مكانتهم، ويقف يف وجه طغياهنم وسيطرهتم والنفوذ يف القوم، والذين يضايقهم املنهج اإلمياين، ويقض

َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى قَاَل اَيُموَسى ِإنَّ )). ومن هذه اآلايت قوله تعاىل: 51واستضعافهم للخلق"

 بطانتني دوماً، أتمر إحداها، كما أشار النيب عليه الصالة والسالم إىل وجود [20القصص:]((اْلَمأَلَ أَيْمتَُِروَن ِبكَ 

ابملعروف وحتض عليه، وأخرى أتمر ابلشر وحتض عليه، قال عليه السالم: "ما بعث هللا من نيب وال استخلف من 

خليفة إال كانت له بطانتان؛ بطانة أتمره ابملعروف، وحتضه عليه، وبطانة أتمره ابلشر، وحتضه عليه، فاملعصوم من 

                                                 
، املوقع الرمسي هل صحيح أن االستبداد السياسي من عالمات الساعةالقرضاوي، يوسف عبدهللا، من مقال بعنوان:  50

 fatawa/5191-http://www.qardawi.net/new/all-2011-08-10-17-42-32لسماحة العالمة يوسف القرضاوي، انظر: 
 (.61/10028م، )1997، مطابع أخبار اليوم، تفسري الشعراويهـ(، 1418الشعراوي، حممد متويل، )ت: 51

http://www.qardawi.net/new/all-fatawa/5191-2011-08-10-17-42-32
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يف بعض اآلايت اليت حتدثت عن فرعون، وجود ارتباط وثيق بينه وبني هؤالء املأل من ، فيالحظ 52عصم هللا تعاىل"

حوله، ويف هذا داللة واضحة على أمهية وجودهم، ودورهم الفعال يف قيام أنظمة الطغيان. فانظر إىل الطغاة عرب 

الدور املناط هبم من قبل  التاريخ، ويف واقعنا املعاصر، هل كان هلم وجود دون بطانة السوء من حوهلم، وما هو

 .هؤالء السادة؟

ىء ابألمر الطار  ض، ليستاألر  ومن هنا فإن حالة الطغيان السياسي اليت تعاين منها األمة اليوم، وسائر أهل

ممهم رسلني حتذير أاجب املو ان من فما من أمة أرسل فيها رسول إال وكوالوليد، بل هي ظاهرة متكررة عرب التاريخ، 

ِنُبوا ِن اْعُبُدوا اَّللََّ َواْجتَ ٍة َرُسواًل أَ  أُمَّ  ُكلِّ َوَلَقْد بـََعثْـَنا يف )) رورة اجتناهبم، قال تعاىل:ودعوهتم إىل ضمن الطغاة، 

 حداًث عنم، قال تعاىل متويف هذا داللة واضحة على وجود الطغيان لدى مجيع األم [٣٦:النحل]((الطَّاُغوتَ 

ُمْ  َوقـَْوَم نُوٍح ِمْن قـَْبلُ )) :قوم نوح وعن طغيان، [43طه:] ((ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغىاْذَهَبا ِإىَل )) طغيان فرعون:   َكانُوا ُهمْ ِإهنَّ

نفس  وشخوص متنوعة، هلاميات ومس  ويتجدد الطغيان السياسي يف كل أمة بصور ، [52النجم:]((أَْظَلَم َوَأْطَغى

عاىل ة هللا تنمتضي فيهم س ،لفسادالنتائج من القتل والتشريد واالصفات من العلو والتجرب واالستكبار، وهلا نفس 

ُلَها يف اْلِباَلِد *  * الَّيِت ملَْ خُيَْلْق ِمثْـ اِت اْلِعَمادِ َرَم ذَ * إِ  ))أملَْ تـََر َكْيَف فـََعَل َربَُّك ِبَعادٍ  من العذاب والعقاب، قال تعاىل:

وا ِفيَها اْلَفَساَد * َفَصبَّ ا يف اْلِباَلِد * َفَأْكثـَرُ ِذيَن َطَغوْ ِد * الَّ ْوَتَ اِد * َوِفْرَعْوَن ِذي اأْلَ َومَثُوَد الَِّذيَن َجابُوا الصَّْخَر اِبْلوَ 

 .[١٤-٦ر: الفج]َعَلْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب * ِإنَّ َربََّك لَِباْلِمْرَصاِد((

 الثالث حثاملب

 الطغيان االجتماعي

حرص اإلسالم منذ بزوغ فجر الدعوة، على ترسيخ مبادىء العدل والقيم واملساواة بني أفراد اجملتمع، اليت حتفظ 

اجملتمع وحتفظ أبناءه من كل ما يهدد وجودهم، ويعمل على تشتيتهم ونشر اخلالف والفرقة فيما بينهم، ويف الوقت 
                                                 

، دار حممـد زهـري بـن انصـر الناصـر، حتقيق: صحيح البخاريهـ(، 256، )ت: أبو عبدهللا اجلعفي حممد بن إمساعيلالبخاري،  52
 (.9/77، )7198كتاب األحكام، ابب بطانة اإلمام وأهل مشورته. رقم احلديث: طوق النجاة،  
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دف إنشاء جمتمٍع مسلٍم متميٍز عن اجملتمعات نفسه هنى عن كل سلوك يقود إىل الظلم والطغيان، وذلك هب

األخرى؛ لكي يقوم بتأدية رسالته اليت أنيطت به على أمت وجه، ومن مث حيقق مفهوم اخلالفة يف األرض اليت كلفه 

ُتمْ ))هللا تعاىل هبا، قال تعاىل:  َهوْ  ُكنـْ َن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن َخرْيَ أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

 . 53وأنفع الناس للناس، وأكثرهم حسناً وإحساانً  أي أهنم خري األمم وأفضلها، [110آل عمران:]((اِبَّللَِّ 

يان, تُعّد ر اجلور والطغمجيع صو اد، و إن متانة اجملتمع وقوة الرابطة بني أبنائه, وخلوه من كل مظاهر الفنت والفس

عض عرتضه بتجملتمع قد الكي يتمكن اجملتمع من القيام بتأدية رسالته وواجباته. إال أن  مطالب أساسية 

لمخاطر عرضة ل جتعلهاألحداث، وتسوده بعض السلوكيات، اليت تؤثر يف متاسكه ووحدته، وهتدد سالمته و 

اهرة الطغيان ظها قيقتحل يف واملهالك، ويرى الباحث أن تلك األحداث والسلوكيات اليت تقع يف اجملتمعات متث

 االجتماعي اليت جيب اجتناهبا والوقاية منها.

 بارة عن  صورةيت هي ع، والويرى الباحث أن هناك العديد من مشاهد الطغيان االجتماعي اليت تسود اجملتمع

 يفلظلم الناشئة امن صور ن ، و من صور الظلم املنهي عنه، وذلك ألن الظلم يعد من األلفاظ ذات الصلة  ابلطغيا

 اجملتمع واحلاملة على الطغيان االجتماعي ما يلي:

 : ظلم األفراداملطلب األول

د بعض، ألهنا تععضهم الاه بهنى القرآن الكرمي عن مجيع حاالت الظلم النامجة عن تصرفات أفراد اجملتمع جت

 :ي عنهالتصرفات املنهتلك ا نع, ومطريقاً ابعثاً على الطغيان االجتماعي؛ نتيجة التجاوز واخلروج عن احلد املشرو 

 العدوان أواًل:

َواَل تـَْعَتُدوا ))هنى هللا سبحانه وتعاىل يف كثري من اآلايت عباده املسلمني عن مجيع صور العدوان، قال تعاىل: 

ومصادرة  ، وذلك ألن االعتداء على الناس وظلمهم وأكل حقوقهم،[190البقرة:]((ِإنَّ اَّللََّ اَل حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ 
                                                 

الرايض، -القلم ، مكتبة دار زايدة اإلميان ونقصانه وحكم االستثناء فيهالبدر، عبد الرزاق بن عبد احملسن،  53
 (.1/203ه(، )1/1416)ط
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ممتلكاهتم وحرايهتم، أمر ال حيبه هللا تعاىل وال يرضاه، حىت يف حالة االعتداء على املسلمني فإن املشروع هلم رد 

َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل َما اْعَتَدى ))العدوان ابملثل وعدم التجاوز يف ذلك، قال تعاىل: 

 ، كما هنى رسول هللا عليه الصالة والسالم عن مجيع أشكال العدوان، كما جاء يف احلديث[194البقرة:]((َعَلْيُكمْ 

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا، » :النبوي

أوصى النيب عليه الصالة ومنعًا للعدوان وسدًا لكل منافذ شيوعه يف اجملتمع، فقد ، 54«فليبلغ الشاهد الغائب

والسالم بضرورة االبتعاد عنه واجتناب كل ما يفضي إىل وقوعه، حىت وإن كان أمراً يسرياً ال يلتفت إليه، قال عليه 

ال يشري أحدكم إىل أخيه ابلسالح، فإنه ال يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع يف يده فيقع يف » الصالة والسالم:

ت النصوص القرآنية والنبوية يف هذا الشأن، والغاية من ذلك أن يكون اجملتمع ، وقد تكاثر 55«حفرة من النار

والصف املسلم طاهرًا نظيفًا وآمنًا من كل مظاهر الفنت وأشكال العدوان املختلفة؛ ألن شيوع الفنت وظهور 

لطغيان والتكرب ال العدوان خُيرج من أبناء اجملتمع من يطغى ويتكرب ويتجرب على الضعفاء والفقراء منهم، وهذا ا

 يقبله اإلسالم وال يهادنه، بل يقاومه وحياربه ويقضي على كل مظاهره، ويعمل على جتفيف منابعه.

 السخرية والتنابز ابأللقاب اثنياً:

حىت تستقيم حياة املسلمني وتسودها أجواء من السكينة والطمأنينة، هنى الشارع احلكيم املسلمني عن مجيع 

مظاهر السخرية واالستهزاء والتنابز ابأللقاب فيما بينهم؛ ملا يرتتب على شيوع هذه األخالق الفاسدة من خماطر 

اَيأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر قـَْوٌم ِمْن قـَْوٍم َعَسى أَْن )): هتدد بنيان اجملتمع، وتضر بسْلم أفراده وترابطهم، قال تعاىل

ُهنَّ َواَل تـَْلِمُزوا أَنـُْفَسُكْم َواَل  ُهْم َواَل ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخرْيًا ِمنـْ  تـََنابـَُزوا اِبأْلَْلَقاِب بِْئَس َيُكونُوا َخرْيًا ِمنـْ

ميَاِن َوَمْن ملَْ يـَُتْب فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ ااِلْسُم اْلُفُسو  الفاضل الذي  أي أن"اجملتمع ،[11احلجرات:]((ُق بـَْعَد اإْلِ
                                                 

كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والدايت، ابب تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال، حديث ،  صحيح مسلممسلم،  54
 (.3/1306، )1679رقم: 

، 1726قم: حديث ر  كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب النهي عن اإلشارة ابلسالح إىل املسلم،،  صحيح مسلممسلم،  55
(4/2020.) 
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يقيمه اإلسالم هبدى القرآن، جمتمع له أدب رفيع، ولكل فرد فيه كرامته اليت ال متس، وهي من كرامة اجملموع. وملز 

كلها وحدة، كرامتها واحدة...وقد يسخر الرجل الغين من الرجل   أي فرد هو ملز لذات النفس؛ ألن اجلماعة

الفقري، والرجل القوي من الرجل الضعيف... ولكن هذه وأمثاهلا من قيم األرض ليست هي املقياس، فميزان هللا 

 .56يرفع وخيفض بغري هذه املوازين!"

كرب كبريهم ض، ويستلى بععيتعاىل إن شيوع هذه األخالق الذميمة بني أفراد اجملتمع املسلم، جيعل بعضهم 

قات تستعلي ة عن طبعبار  على صغريهم، وقويهم على ضعيفهم، وغنيهم على فقريهم، وابلتايل َيْضحى اجملتمع

 جملتمع، ومن مثان يف االطغيإحداها على األخرى، وتبطش هبا وتتسلط عليها، ويف هذا السلوك يتجسد التجاوز و 

 ليهم.وتسلب كرامتهم وحريتهم، من قبل من طغى وتكرب عيفقد الناس األمن واالستقرار، 

 التجسس والظن والغيبة اثلثاً:

أوصى اإلسالم املسلمني بضرورة االبتعاد عن التجسس، واجتناب الظن والغيبة فيما بينهم، وقاية هلم من  

العذاب، وحفاظًا على نسيج جمتمعهم وكياهنم؛ ألن شيوع هذه األمراض القاتلة يف اجملتمع تؤدي إىل تفككه 

اَيأَيُـَّها الَِّذيَن )) ألخالق السيئة وضرورة اجتناهبا:وضعفه، واإلضرار أبهله، قال تعاىل حمذراً عباده املؤمنني من هذه ا

وكذلك  ،[12احلجرات:]((آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإمْثٌ َواَل جَتَسَُّسوا َواَل يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضا

إايكم والظن، » األخالق وهناهم عنها، فقال: حذر رسول هللا عليه الصالة والسالم املسلمني من مساوىء هذه

فإن الظن أكذب احلديث، وال حتسسوا، وال جتسسوا، وال تنافسوا، وال حتاسدوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وكونوا 

، واألصل يف عالقة املسلم أبخيه املسلم أن تكون قائمة على احملبة واأللفة، وأن تتحقق فيها 57«عباد هللا إخواان

ال حتاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وال يبع » هات النيب عليه الصالة والسالم القائل:توجي

                                                 
 (.6/3344، )يف ظالل القرآنقطب،  56
، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي الظن، والتجسس، والتنافس، والتناجش وَنوها، حديث صحيح مسلممسلم،  57

 (.4/1985، )2563رقم:
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بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد هللا إخواان املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال خيذله، وال حيقره التقوى هاهنا_ 

أخاه املسلم، كل املسلم على املسلم حرام، دمه، ويشري إىل صدره ثالث مرات_ حبسب امرئ من الشر أن حيقر 

 .58«وماله، وعرضه

لة وضيعة، فإن حايئة والالدن فإذا خال اجملتمع املسلم من األخالق احلسنة والكرمية، وحلت مكاهنا األخالق

 عزيز:ال يف كتابه ىلكما قال تعا  الظلم والضنك والطغيان تغشاهم، وابلتايل يصبح عرضة للهالك واخلسران والدمار،

  .[52مل:الن]((َلُمونَ ٍم يـَعْ َقوْ لِ فَِتْلَك بـُُيوهُتُْم َخاِويًَة مبَا ظََلُموا ِإنَّ يف َذِلَك آَليًَة ))

 : ظلم األسرةاملطلب الثاين

ة من لبنات نة صاحلون لبجاء اإلسالم بقواعد وضوابط تنظم العالقة بني أفراد األسرة الواحدة؛ حىت تك

ألسرة اتعامل أفراد  امجة عنات الناستقراره وقوته، وتعني على أداء رسالته، إال أن بعض التصرفاجملتمع، تسهم يف 

 :تمع منهاا وتطهري اجملربتهاالم حملفيما بينهم، تؤثر يف سالمة اجملتمع وترابطه، ومن تلك التصرفات اليت جاء اإلس

 ظلم األبناء  أواًل:

وحبسن رعايتهم، واعتربهم أمانًة يف أعناق اآلابء، يتوجب عليهم القيام كّرم اإلسالم األبناء وأوصى اآلابء هبم 

ووقايتهم مما يكون سبباً لدخوهلم النار يوم القيامة،  بواجبهم جتاههم وعدم إمهاهلم، وحفظهم ورعايتهم حق الرعاية،

َها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل  اَيأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوَأْهِليُكْم اَنًرا)) قال تعاىل: َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة َعَليـْ

، وطالبهم أبمر أبنائهم ابلصالة واإلصطبار عليها، قال [6التحرمي:]((يـَْعُصوَن اَّللََّ َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرون

َهاَوْأُمْر َأْهَلَك اِبلصَّاَلِة َواْصَطربْ )) تعاىل: على هذه والسالم  وقد أكد الرسول عليه الصالة ،[132طه:]((َعَليـْ

أال كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فاألمري الذي على الناس راع، وهو مسئول عن رعيته، »: املعاين بقوله 

، والعبد راع والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، واملرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسئولة عنهم
                                                 

ودمه، وعرضه، وماله، حديث  ، كتاب الرب والصة واآلداب، ابب حترمي ظلم املسلم، وخذله، واحتقارهصحيح مسلممسلم،  58
 (.4/1486، )2564رقم: 
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، إال أن بعض اآلابء قد يقصر يف 59«على مال سيده وهو مسئول عنه، أال فكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته

حفظ األمانة ويظلم أبناءه، وجيور عليهم ويتعسف هبم، ومن صور هذا الظلم الذي ميارسه اآلابء حبق أبنائهم ما 

  يلي:

 : عدم الرتبية السليمةالصورة األوىل

عليهم جتاه  اجبهم املفروضقيام بو عدم التقصري اآلابء القيام برتبية أبنائهم الرتبية السليمة اليت أمروا هبا، و إن 

عاليم ن اإللتزام بتيس له مب، ولأبنائهم يكون مدعاة لنشوء جياًل يف اجملتمع ليس له من األخالق اإلسالمية نصي

لبغي والفجور ابلية له القاإلَنالل وسوء األخالق، ولديالشريعة حظ، فلينتج عنه جيل يرضى بشيوع الفساد و 

 .والعدوان، ومجيعها أخالق تؤدي يف هناية األمر إىل طغيان وفسوق أصحاهبا

صاحلني  هم أبناءناليت جتعل م سليمة،يتحمل اآلابء املسؤولية الكربى يف تربية وتنشئة األبناء التنشئة المن هنا 

ة من اخلارجي تلكن املؤثرا ليها،بناء يولدون على الفطرة اليت فطر هللا الناس عيف أنفسهم مصلحني لغريهم، فاأل

 آابء وجمتمع وغريها قد تؤثر يف تنشئة األبناء بشكل سليب. 

وأول أمر ينبغي تعليمه لألبناء وحثهم عليه، بعد إمياهنم ابهلل تعاىل يتمثل يف إقامة الصالة، واتباع شرعه وهنجه، 

َها)) يه احلسنة، قال تعاىل:واالقتداء بسنة نب َلَقْد )) وقال تعاىل:، [132طه:]((َوْأُمْر أَْهَلَك اِبلصَّاَلِة َواْصَطربْ َعَليـْ

سنة، حىت يكونوا منارات ومن مث تربيتهم على األخالق احل، [23األحزاب:]((َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اَّللَِّ أُْسَوٌة َحَسَنةٌ 

يها، ولنا يف لقمان عليه الناس إل إليه، وتقدم القدوة احلسنة وتدعومضيئة يف جمتمعهم، تنشر اخلري وحتبب الناس 

السالم القدوة واألسوة احلسنة يف تربية األبناء، وتوجيههم َنو ما يعود عليهم ابخلري يف الدنيا، والفالح يف اآلخرة، 

 *ْزِم اأْلُُموِر ُبيَنَّ أَِقِم الصَّاَلَة َوْأُمْر اِبْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصربْ َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن عَ ايَ )) قال تعاىل:

                                                 
كتاب اإلمارة، ابب فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة اجلائر، واحلث على الرفق ابلرعية، والنهي عن  ،صحيح مسلممسلم،  59

 (.3/1459، )1829، حديث رقم:إدخال املشقة عليهم
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َواْقِصْد يف َمْشِيَك َواْغُضْض  *َواَل ُتَصعِّْر َخدََّك لِلنَّاِس َواَل مَتِْش يف اأْلَْرِض َمَرًحا ِإنَّ اَّللََّ اَل حيُِبُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخوٍر 

 .[1719لقمان]((ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ أَْنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت احلَِْمريِ 

حيفظ و نيا واآلخرة، يف الد لعظيماابخلري  يعود عليهم وعلى األسرة األبناء؛ فإن ذلكفإذا أحسن الوالدان تربية 

 قيم. اجملتمع من كل عناصر اهلدم والسوء، ويبقيه جمتمعاً صاحلاً حترسه األخالق وال

 الصورة الثانية: التمييز بني األبناء

أسودهم وأبيضهم، وجعل التقوى معيار ساوى اإلسالم بني الناس مجيعاً، ذكرهم وأنثاهم، كبريهم وصغريهم، 

اَيأَيُـَّها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ )) التفاضل بينهم، قال تعاىل:

الناس والتمييز بينهم دون وجه حق ومسوغ مشروع،  لذا فإن التفضيل بني، [3احلجرات:]((َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْـَقاُكمْ 

 وعدم املساواة بينهم يرتتب عليه مساوئ ومفاسد تصيب اجملتمع يف مقتل، ومن صور التفضيل التمييز بني األبناء

ينتج عنه مشاكل كثرية، تعود ابلضرر على األسرة أواًل، وعلى عموم اجملتمع اثنياً؛ لذا أوصى نيب الرمحة عليه  مما

ضرورة العدل بني األبناء، ففي احلديث عن النعمان بن بشري رضي هللا عنهما أنه قال وهو بالصالة والسالم اآلابء 

احة: ال أرضى حىت تشهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، على املنرب: "أعطاين أيب عطية، فقالت عمرة بنت رو 

فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: إين أعطيت ابين من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتين أن أشهدك اي 

، قال: فرجع «فاتقوا هللا واعدلوا بني أوالدكم»، قال: ال، قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟»رسول هللا، قال: 

 .60رد عطيته"ف

واملتأمل يف أحوال الكثري من اآلابء يف هذه األايم، جيدهم يفضلون بعض األبناء على بعض يف اهلبات واملنح 

تصبح املفاضلة بني األبناء يف فوغريها؛ مما يؤدي إىل زرع بذور اخلالف بينهم، فيحقد أحدهم على اآلخر، 

وعدم طاعتهم واإلحسان إليهم، إضافًة إىل ذلك فإهنا تكون سبباً هم لعقوق والديهم، األعطيات وغريها سبباً يدفع

                                                 
 (.158 /3)، 2587ابب اإلشهاد يف اهلبة، حديث رقم ، كتاب الصالة،صحيح البخاريالبخاري،  60
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ألن يتعاىل األخ على أخيه، ويتكرب ويطغى عليه بسبب ما انل من أعطيات وهبات، وكفى هبذا التمييز فرقًة 

 وشقاًء يف الدنيا، وإمثاً وعذاابً يف اآلخرة.

 ظلم الزوجة -2

أرسى اإلسالم جمموعة من األحكام والتشريعات، اليت حتفظ حقوق الزوجة وتصوهنا من كل ما من شأنه أن 

َها )) واإلجحاف، قال تعاىل:يعود عليها ابلضرر  اَيأَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

هُ  من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر، »، وقال عليه الصالة والسالم: [1:النساء]((َما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساءً َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ

فإذا شهد أمرا فليتكلم خبري أو ليسكت، واستوصوا ابلنساء، فإن املرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء يف 

، فالزوجة حتتل مكانة 61«استوصوا ابلنساء خرياالضلع أعاله، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته مل يزل أعوج، 

رفيعة يف األسرة واجملتمع، لذا تعددت النصوص اليت حتض على رعايتها وصوهنا ومنحها كامل حقوقها، وعدم 

 ظلمها وإحلاق الضرر هبا يف أي صورة كانت. 

وخيدش كرامتها وجيرح ولكن هناك من يطغى فيظلم الزوجة ويعتدي عليها، ومينعها حقوقها ويسيء إليها، 

مشاعرها، فال ميتنع بعض األزواج  ولألسف  من االعتداء على زوجاهتم، وضرهبن بشكل عنيف، يلحق هبّن 

الضرر، فتجده يقوم بضرهبا بصورة مستهجنة، يؤذي اجلسد، وميزق الشعر، ويسيل الدم، وكأنه يف ساحة مواجهة 

وقال عليه ، [19النساء:]((َوَعاِشُروُهنَّ اِبْلَمْعُروفِ )) عاىل:مع خصم لدود، وقد هنى اإلسالم عن كل ذلك، قال ت

ال جيلد أحدكم امرأته جلد العبد، مث جيامعها يف »الصالة والسالم انهيًا املسلمني عن ضرب املرأة بطريق مؤملة: 

، فمن فعل ذلك فقد خالف هدي النيب عليه الصالة والسالم يف معاملته ألهله، فقد وصفت 62«آخر اليوم

ما ضرب رسول هللا صلى هللا عليه »عائشة رضي هللا عنها حال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع أهله قائلة: 

                                                 
 (.1091 /2)، 1468كتاب الرضاع، ابب الوصية ابلنساء، حديث رقم:،  صحيح مسلممسلم،  61
 (.7/32) ،5204كتاب فضائل القرآن، ابب ما يكره من ضرب النساء، حديث رقم:  ،صحيح البخاريالبخاري،  62
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منه شيء قط، فينتقم من صاحبه، وسلم شيئا قط بيده، وال امرأة، وال خادما، إال أن جياهد يف سبيل هللا، وما نيل 

 .63«إال أن ينتهك شيء من حمارم هللا، فينتقم هلل عز وجل

 كل ذلك يعدّ   بعضها, ها أوفعدم اإلحسان للزوجة واللطف يف معاملتها ومعاشرهتا، وحرماهنا من كافة حقوق

 من الطغيان ملا فيه من جتاوز حلدود الشرع. 

 اثلثاً: ظلم اجملتمع

 : ذه احلاالتهع, ومن تماجمل سيئة تصيب عموم أفراد االت الظلم اليت ينتج عنها آاثرح تسود اجملتمع بعض

 عدم الوفاء ابلعهود واملواثيق -1

أوصى اإلسالم املسلمني بضرورة الوفاء ابلعهود واملواثيق وعدم نقضها أو اإلخالل هبا، وشّدد على أمهية 

َوأَْوُفوا اِبْلَعْهِد ِإنَّ ))وقال تعاىل:  ،[1املائدة:]((الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا اِبْلُعُقودِ اَيأَيُـَّها )) حفظها وإنفاذها، قال تعاىل:

ألنه  ، وهنا خياطب هللا تعاىل املسلمني ابلوفاء ابلعقود اليت بينهم وبني الناس،[34اإلسراء:]((اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئواًل 

تعاىل سائلهم عن نقض العهود، فال جيوز هلم نقض العهود اجلائزة بينهم، وبني من عاهدوهم من الناس، وال جيوز 

 .64هلم أن يغدروا أحداً من الناس بينهم وبينه أاّيً من العقود

ل هو صفة فالعهود واملواثيق واجب على املسلمني إنفاذها؛ ألن نقضها والرتاجع عنها يتناقض مع اإلميان، ب

َوَما َوَجْداَن أِلَْكَثرِِهْم ِمْن َعْهٍد َوِإْن َوَجْداَن َأْكثـََرُهْم ))  من صفات الفاسقني، كما بنّي ذلك احلق سبحانه وتعاىل:

والسالم حمذراً: "ما  ، كما أن نقضها يؤدي إىل القتل وسفك الدماء، قال عليه الصالة[102األعراف:]((َلَفاِسِقنيَ 

نقض قوم العهد قط إال كان القتل بينهم, وال ظهرت الفاحشة يف قوم قط إال سلط هللا عليهم املوت, وال منع قوم 

                                                 
مباعدته صلى هللا عليه وسلم لآلاثم واختياره من املباح، أسهله وانتقامه هلل عند ابب ، كتاب الفضائل، صحيح مسلممسلم،  63

 (.4/1418، )2328انتهاك حرماته، حديث رقم:
 (.17-444، )جامع البيانانظر:الطربي،   64
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، فإذا ترتب على نقض العهود وعدم الوفاء ابلعقود، تفشي القتل واستباحة 65الزكاة إال حبس هللا عنهم القطر"

القتل من فساد وبغي وطغيان، يشقى اجملتمع ويتلّظى بلهبه احلارق، ويتجرع مرارته الّدم يف اجملتمع، فماذا بعد هذا 

 القاتلة، ويذوق حسرته األليمة.

 أكل أموال الناس ابلباطل -2

َواَل ))هنى اإلسالم عن أكل أموال الناس ابلباطل، والتعّدي عليها وغصبها من أهلها عنوًة وقسراً، قال تعاىل: 

َنُكْم اِبْلَباِطلِ أَتُْكُلوا أَْمَوالَ  الصالة  ، فمن اعتدى على أموال الناس فقد ارتكب احلرام، قال عليه[188البقرة:]((ُكْم بـَيـْ

ال حتاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وال يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد هللا »والسالم: 

حبسب »ويشري إىل صدره ثالث مرات « إخواان املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال خيذله، وال حيقره التقوى هاهنا

. ويعّد املال من 66«م على املسلم حرام، دمه، وماله، وعرضهامرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم، كل املسل

الضرورايت اخلمس اليت جاء الشرع حلفظها ومحايتها من أي اعتداء وانتهاك، وقد عاقب هللا تعاىل بعض عباده 

ِمَن  فَِبظُْلمٍ ))ممن اعتدوا على أموال الناس وأكلوها ابلباطل، حبرماهنم من الطيبات اليت أحلت هلم، قال تعاىل: 

َوَأْخِذِهُم الّراَِب َوَقْد هُنُوا َعْنُه َوَأْكِلِهْم  *الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت ُأِحلَّْت هَلُْم َوِبَصدِِّهْم َعْن َسِبيِل اَّللَِّ َكِثريًا 

ُهْم َعَذااًب أَلِيًما  .[160161النساء:]((أَْمَواَل النَّاِس اِبْلَباِطِل َوأَْعَتْداَن لِْلَكاِفرِيَن ِمنـْ

فيه  ه والتصرفاستغاللبه، و ومن صور التعدي على املال وأكله بغري حق مشروع، التعدي على مال اليتيم وهن

َا أَيُْكُلوَن يف بُ َتاَمى ظُْلمً َل اْليَـ ْمَواِإنَّ الَِّذيَن أَيُْكُلوَن أَ )) بعيدًا عن مصلحة ورعاية اليتيم، قال تعاىل: طُوهِنِْم اَنرًا ا ِإمنَّ

 .[10النساء:]((َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا

                                                 
حممد عبد ، حتقيق: السنن الكربى، هـ(458البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، )ت:  65

ابه سلسلة األحاديث (. ذكره الشيخ األلباين يف كت9/386ه، )1424، 3بريوت، ط-، دار الكتب العلميةالقادر عطا
  ال ريب".حيح بالصحيحة بعد أن ذكر الشواهد وانقشها حيث قال:"وابجلملة فاحلديث هبذه الطرق والشواهد ص

داب، ابب حترمي ظلم املسلم وخذله، واحتقاره، ودمه، وعرضه، وماله، حديث ، كتاب الرب والصلة واآلصحيح مسلممسلم،  66
 (.4/1986، )2564رقم:
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املسلم أن  وجب علىنه يتعفاالعتداء على أموال الناس عموماً، وعلى أموال اليتامى خصوصاً، أمر منهّي 

للفرقة  ، ويكون سبباً  الناسات بنييتجنبه وأن يبتعد عنه؛ ألن شيوع مثل هذه املخالفة يف اجملتمع، ينتج عنه عداو 

 عالء. االستو والطغيان، والبغي  والنزاع، وحيمل بعضهم على بعض، وكّلها أسباب تقود للعدوان

 الغش وتطفيف الكيل وامليزان-3

يل ش، وتطفيف الكعن الغ هناهمأمر هللا سبحانه وتعاىل عباده املسلمني ابلعدل واإلنصاف يف سائر األمور، و 

ْيَل َواَل ْوُفوا اْلكَ أَ )) قال تعاىل: وامليزان؛ ملا يف ذلك من آاثر سيئة وانعكاسات سلبية، تصيب األفراد واجملتمع،

 اأْلَْرِض يف ْشَياَءُهْم َواَل تـَْعثـَْوا وا النَّاَس أَ ْبَخسُ اَل تَـ وَ  *َوزِنُوا اِبْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم  *َتُكونُوا ِمَن اْلُمْخِسرِيَن 

 .[181183الشعراء:]((ُمْفِسِدينَ 

يبتعد كل البعد عن مجيع صور الغش وتطفيف  فواجب املسلم أن يكون صادقًا عاداًل يف مجيع معامالته، وأن

امليزان؛ ألن ذلك الفعل من صفات املنافقني؛ وألن الغش فيه خداع وغرر، وهذا قريب من الكذب، واملسلم 

صادق ال يكذب وال يرضاه لغريه من املسلمني. كما أن املسلم أمني يف تعامله مع غريه من املسلمني، ال يظلمهم 

حقوقهم وال يعتدي عليها، وحيفظ األماانت ويؤديها إىل أهلها على أكمل وأمّت وجه، قال  وال يغشهم، وال أيكل

، لذا [58النساء:]((ْلَعْدلِ ِإنَّ اَّللََّ أَيُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اأْلََمااَنِت ِإىَل أَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن حَتُْكُموا ابِ ))تعاىل: 

قال تعاىل حمذراً عباده من طغيان  .وعدم األمانة يف الكيل وامليزان، يعّد من األسباب املؤدية إىل الطغيانفإن الغش 

أي لكي ال تعتدوا  ،[8الرمحن:]((َأالَّ َتْطَغْوا يف اْلِميزَانِ )) امليزان، واإلخالل يف املكيال، وجتاوز العدل واإلنصاف:

وتتجاوزوا ما ينبغي أن يكون عليه احلال من العدل واإلنصاف، وأن جتري األمور وفق ما شرع هللا تعاىل وسن من 

 .67املوازين، وبذلك ترتقي شؤونكم، وتنتظم سائر أعمالكم وأخالقكم وأحوالكم

 الرابع حثاملب
                                                 

هـ(، 1/1365مصر، )ط -بعة مصطفى الباىب احلليبمط، تفسري املراغيه(، 1371املراغي، أمحد بن مصطفى، )ت: 67
(27/107.) 
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 الطغيان املايل

لة، واألموال ت اهلائلثروااوالدول من قبل الشخصيات اليت متلك  ينتج الطغيان املايل عادة يف اجملتمعات

مثة على صدور ها اجلاسياستالضخمة اليت ال تعد وال حتصى، وتتحكم يف مقدرات الدول انطالقًا من مكانتها و 

واملال،  واجلاه لسلطةاالناس، وتسعى جاهدًة  لفرض سيطرهتا وأجندهتا على الشعوب من خالل ما متلك من 

 .غلًة حاجة الناس هلم وعوزهم ملا يف أيديهم من كنوز وأموال وخرياتمست

 : حقيقة املالاملطلب األول

، ونعمة [33النور:]((َوآتُوُهْم ِمْن َماِل اَّللَِّ الَِّذي آََتُكمْ )) يعدُّ املال يف حقيقته األوىل مال هللا تعاىل، لقوله تعاىل:

َوأَْنِفُقوا ممَّا ))مينت هبا هللا على من يشاء من عباده، وجيعلهم مستخلفني يف هذا املال، مؤمتنني عليه، قال تعاىل: 

وال غاية، بل ال  ، فال يعقل أن يرزق اإلنسان من املال والنعيم، دون هدف،[7احلديد:]((َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفنَي ِفيهِ 

يقوم هبا من خالل ما رزق يف هذه احلياة الدنيا، فقد أنيطت به خالفة األرض وعمارهتا بد من رسالة يؤديها و 

دون سائر املخلوقات، نظرًا ملا أكرمه هللا به من عقل وإرادة دون غريه من املخلوقات. إال أن سعة الرزق اليت 

َكالَّ ))استغنائهم، قال تعاىل:  م إىل االستعالء والطغيان بسببيتفضل هبا هللا تعاىل على بعض عباده، قد تقوده

ْنَساَن لََيْطَغى  ، خيرب هللا تعاىل أن اإلنسان ذو فرح وبطر وعلو وطغيان، إذا [67العلق:]((َأْن َرآُه اْستَـْغىَن  *ِإنَّ اإْلِ

 . 68حاز املال والرزق الكبري، ووجدت نفسه االستغناء مبا لديها من نعمة وسعة من هللا تعاىل

يوسع هللا سبحانه وتعاىل على بعض عباده ابلرزق، فيغدق عليهم من نعمه وفضله، فال ينسى ويف مقابل ذلك 

ألنه  يقرت،، وحيمد هللا ويثين عليه، وينفق ويتصدق وال هذا العبد حق هللا يف هذا املال والفضل، فيشكر وال يبطر

                                                 
 (.8/422، )تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري، 68
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عليه من غري استحقاق منه، أما إذا رآى نفسه تستحق هذا  ء هو مّنة من هللا تعاىل أغدق بهؤمن أن هذا العطاي

 .69العطاء، وأعجب به وطغى بسببه واستطال على غريه من خالله، فلم يكن له من هذه املنح إال الفرح والبطر

 الناس واملالاملطلب الثاين: 

َوآتُوُهْم ِمْن َماِل اَّللَِّ )) جعل اإلسالم للمال مكانة متميزة من خالل نسبته إىل هللا تعاىل، كما يف قوله: 

هللا تعاىل يف هذا املال  إال أن الناس يف نظرهتم للمال على قسمني، منهم من يؤدي حق، [33النور:]((الَِّذي آََتُكمْ 

طغى واستكرب بعد  وقسم آخر، [7احلديد:]((َوأَْنِفُقوا ممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفنَي ِفيهِ )) تلبية ألمره عز وجل، قال تعاىل:

ْنَساَن لََيْطَغى )) أن أغناه هللا هبذا املال، قال تعاىل: ، وقد حتدث سيد [٧ – ٦ العلق:]((َأْن َرآُه اْستَـْغىَن  *َكالَّ ِإنَّ اإْلِ

أحدمها تستهويه زينة الدنيا ومتاعها الزائل، وآخر متصل ابهلل تعاىل ال قطب عن هذين الصنفني من الناس أبن 

"ويف كل زمان ومكان تستهوي زينة األرض بعض القلوب، تفتنه وال تغريه األموال مهما بلغت وكثرت، فيقول: 

اشرتى صاحب وتبهر الذين يريدون احلياة الدنيا، وال يتطلعون إىل ما هو أعلى وأكرم منها فال يسألون أبي مثن 

الزينة زينته؟ وال أبي الوسائل انل ما انل من عرض احلياة؟ من مال أو منصب أو جاه. ومن مث تتهافت نفوسهم 

وتتهاوى، كما يتهافت الذابب على احللوى ويتهاوى! ويسيل لعاهبم على ما يف أيدي احملظوظني من متاع، غري 

 يق الدنس الذي خاضوه، وال إىل الوسيلة اخلسيسة اليت اختذوها.انظرين إىل الثمن الباهظ الذي أدوه، وال إىل الطر 

فأما املتصلون ابهلل فلهم ميزان آخر يقيم احلياة، ويف نفوسهم قيم أخرى غري قيم املال والزينة واملتاع، وهم أعلى 

صم من التخاذل نفسا، وأكرب قلبا من أن يتهاووا ويتصاغروا أمام قيم األرض مجيعا. وهلم من استعالئهم ابهلل عا

 . 70أمام جاه العباد"

 الطغيان املايل بشرية على: مناذج املطلب الثالث

                                                 
ه(، 1/1415السعودية، )ط -، مكتبة الرشدمباحث العقيدة يف سورة الزمرالشيخ، انصر بن علي عايض حسن، انظر: 69
(1/199.) 

 (.5/2713، )يف ظالل القرآنقطب،  70
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 قارون  أواًل:

وقصة قارون ابختصار أنه كان"من قوم موسى، فهو إسرائيلي وليس قبطياً، وأرسل هللا موسى إليه مثل ما أرسله 

وافرة، متأل خزائن عديدة. ويثقل محل هذه الكنوز إىل فرعون وهامان. وقد أعطى هللا قارون أموااًل عظيمة، وكنوزاً 

واخلزائن، حبيث تنوء حبملها الُعصبة من الرجال األقوايء األشداء. وقد استخدم قارون هذه األموال يف البغي 

  .71والظلم والعدوان، ويف التكرب والبطر واخليالء. وكان فتنة للفقراء الضعفاء من بين إسرائيل"

فقد كان قارون من قوم موسى عليه السالم، وكان عليه أن يؤمن ويصدق مبا جاء به النيب موسى عليه السالم، 

إال أنه بغى وطغى مبا أوتيه من مال وكنوز؛ ألن املال يهوي بصاحبه إىل الطغيان إذا خال قلبه من اإلميان، وهذا 

، أي أنه كان [76القصص:]((ْن قـَْوِم ُموَسى فـَبَـَغى َعَلْيِهمْ َكاَن مِ )) ينطبق على قارون الذي وصفه هللا تعاىل أبنه:

منهم، عاش معهم وسكن بينهم، إال أنه مل حيفظ تلك الصلة والعالقة، ومل يصنها على الوجه الذي ينبغي أن تكون 

 البغي. ومل يفصل القرآن صورة 72عليه، فما كان منه إال أن طغى وتكرب وبغى عليهم، بعد أن مجع املال الكثري

كما يصنع طغاة املال يف    -"ليدعه جمهال يشمل شىت الصور. فرمبا بغى عليهم بظلمهم وغصبهم أرضهم وأشياءهم

ورمبا بغى عليهم حبرماهنم حقهم يف ذلك املال. حق الفقراء يف أموال األغنياء، كي ال يكون  -كثري من األحيان

نه، فتفسد القلوب، وتفسد احلياة. ورمبا بغى عليهم هبذه دولة بني األغنياء وحدهم ومن حوهلم حماويج إىل شيء م

 . 73وبغريها من األسباب"

إنه قارون الذي ميثل الطغيان املايل يف زمن موسى عليه السالم، والذي تتكرر مناذجه عرب التاريخ يف صورة 

سد حالة الطغيان أشخاٍص أو شركاٍت إقتصادية أو دوٍل رأمسالية أو غري ذلك من الصور واملسميات، واليت جت

املايل الذي يقوض اجملتمعات، ويفسد احلياة، وجيعل الناس طبقات متصارعة، ويغري بعضهم قتال بعض، وتنشب 

                                                 
 (.1/571ه(، )5/8142دمشق، )ط -، دار القلممع قصص السابقني يف القرآناخلالدي، صالح عبد الفتاح،  71
 (.2/848، )الواضحالتفسري حجازى، انظر:  72
 (.5/2711، )يف ظالل القرآنقطب،  73
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بينهم الصراعات واحلروب، هبدف االستيالء على اخلريات، وهنب منابع الثروات، ووضع اليد على مقدرات 

طغاة اللئام. فما من انحية من نواحي األرض إال ويثري فيها الضعفاء من الناس، ليجعل منهم أيتامًا على موائد ال

الطغاة العصاة احلروب واخلصومات، سعيًا منهم للحفاظ على كراسيهم، وحتصينًا لعروشهم اليت شّيدت على 

حساب املال العام، وعلى حساب الشعوب املستضعفة واملقهورة، وحتقيقًا للمغامن واملطامع واملكاسب، سواء كان 

من خالل الشركات اخلاضعة لنفوذهم وسيطرهتم، كشركات السالح أو النفط وغريها، أو من خالل إضعاف ذلك 

 الدول الفقرية أصالً لتبقى تدور يف فلكها، وحىت ال تقوى وخترج عن طوعها وأمرها وسيادهتا.

وهذا واقع مشاهد للناس مجيعاً، فما من دولة وال جمتمع إال ويوجد فيه من القارونني الذين يطغون مباهلم، 

ويفسدون بكنوزهم، وينشرون الفساد بغناهم، وهم الذين بسبب طغياهنم وترفهم وفسوقهم هُتلك القرى أبمر هللا 

َها اْلَقْوُل َفَدمَّْراَنَها َتْدِمريًاَوِإَذا أََرْداَن َأْن هُنِْلَك قـَْريًَة أََمْرانَ ))تعاىل:  ، أي [16اإلسراء:](( ُمرْتَِفيَها فـََفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَليـْ

أن املرتفني"يف كل أمة هم طبقة الكرباء الناعمني الذين جيدون املال وجيدون اخلدم وجيدون الراحة، فينعمون ابلدعة 

ن، وترتع يف الفسق واجملانة، وتستهرت ابلقيم واملقدسات والكرامات، وابلراحة وابلسيادة، حىت ترتهل نفوسهم وأتس

وتلغ يف األعراض واحلرمات، وهم إذا مل جيدوا من يضرب على أيديهم عاثوا يف األرض فسادا، ونشروا الفاحشة يف 

وتسرتخي، وتفقد األمة وأشاعوها، وأرخصوا القيم العليا اليت ال تعيش الشعوب إال هبا وهلا. ومن مث تتحلل األمة 

 .  74حيويتها وعناصر قوهتا وأسباب بقائها، فتهلك وتطوى صفحتها"

 صاحب اجلنتنياثنياً:

 ، قصة الرجل الذي آَته هللا جنتني من أعناب وزروع ومثار، قال تعاىل:القرآن الكرميومن القصص اليت سطرها 

نَـُهَما َزْرًعا َواْضِرْب هَلُْم َمَثاًل َرُجَلنْيِ َجَعْلَنا أِلََحِدمِهَا)) ، [32الكهف:]((َجنـََّتنْيِ ِمْن أَْعَناٍب َوَحَفْفَنامُهَا بَِنْخٍل َوَجَعْلَنا بـَيـْ

حيث تتجلى يف هذه القصة ظاهرة الطغيان املايل بشكل واضح، كما جتلت من قبل يف قصة قارون، قال تعاىل: 

                                                 
 (.2217 /4، )يف ظالل القرآنقطب،  74



35 

 

الكافر ، فيعظ الرجل املؤمن [34الكهف:]((أاََن َأْكثـَُر ِمْنَك َمااًل َوأََعزُّ نـََفرًاوََكاَن َلُه مَثٌَر فـََقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو حُيَاِورُُه ))

قَاَل َلُه َصاِحُبُه )) أبن يشكر نعمة هللا تعاىل، وما أفاء عليه من خرٍي عظيم، وأن يتربأ من قوته وحوله، قال تعاىل:

إاّل أنّه رفض واستكرب،  [37الكهف:]((اٍب مُثَّ ِمْن نُْطَفٍة مُثَّ َسوَّاَك َرُجاًل َوُهَو حُيَاِورُُه َأَكَفْرَت اِبلَِّذي َخَلَقَك ِمْن تـُرَ 

ع والثمار، واستبعد زوال جنتيه وقيام الساعة، كما اغرت قارون مبا بني يديه من كنوز، و واغرت مبا بني يديه من الزر 

َا )) ومل يتربأ أيضًا من قوته وحوله، بل قال مدعياً: الطغاة وهذا حال ، [78القصص:]((أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِديِإمنَّ

 دوماً، ملا يروْا ما بني أيديهم من نعٍم كثرية، وهذا ما حكاه القرآن الكرمي على لسان فرعون عندما أعلن قائاًل:

، [51الزخرف:]((اأْلَهْنَاُر جَتْرِي ِمْن حَتْيِت أََفاَل تـُْبِصُرونَ َواَنَدى ِفْرَعْوُن يف قـَْوِمِه قَاَل اَيقـَْوِم أَلَْيَس يل ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه ))

وََكاَن َلُه مَثٌَر )) قال تعاىل:،  تعاىل من أوالد وعشريةاجلنتني اغرت مبا أويت من أموال، وما وهبه هللا إال أّن صاحب

جهل وغباء منه، ألن أي افتخار ، وهذا [34الكهف:]((َوأََعزُّ نـََفرًافـََقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو حُيَاِورُُه َأاَن َأْكثـَُر ِمْنَك َمااًل 

أبمر خارجي ليس فيه فضيلة وحسنة نفسية، وال صفة معنوية حتمل يف جوهرها نشوة اإلعتزاز، فإمنا هو سراب، ال 

 . 75قيمة له وال اعتبار

ل كرب كودخل جنته ب ؤمن،امل وهبذا فقد بلغ صاحب اجلنتني ما بلغ من الكفر والطغيان، عندما ترك صاحبه

ُه َوُهَو ظَاملٌ َدَخَل َجنـَّتَ وَ )) ىل:ال تعوخيالء وهو ظامل لنفسه؛ بسبب حالة الكفر واجلحود والغرور اليت كان عليها، قا

 خسران؟و دى من طغيان لر ، فهل بعد ظلم اإلنسان لنفسه، والورود هبا إىل مهاوي ا[53الكهف:]((لِنَـْفِسهِ 

أن هناك آاثراً سيئة للطغيان دنيوايً وأخروايً، منها إضالل هللا تعاىل للطغاة عقوبة هلم على  ومما سبق يتبني 

ُهْم َمْن َهَدى اَّللَُّ )) طغياهنم، قال تعاىل: ُهْم َوَلَقْد بـََعثْـَنا يف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسواًل َأِن اْعُبُدوا اَّللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َفِمنـْ َوِمنـْ

َفَما )) ، ومنها ظلم الطاغية لنفسه حبرماهنا من اهلداية واإلميان، قال تعاىل:[36النحل:]((ْت َعَلْيِه الضَّاَلَلةُ َمْن َحقَّ 

من حل ابلطغاة املكذبني  ومنها نيلهم العقاب كما، [70التوبة:] ((َكاَن اَّللَُّ لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُمونَ 

                                                 
 (.1/476، )تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانانظر: السعدي،  75
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الَّيِت ملَْ خُيَْلْق ِمثْـُلَها يف  *ِإَرَم َذاِت اْلِعَماِد  *أملَْ تـََر َكْيَف فـََعَل َربَُّك بَِعاٍد )) عاد ومثود وفرعون، قال تعاىل:أمثال قوم 

 *فََأْكثـَُروا ِفيَها اْلَفَساَد  *ْلِباَلِد الَِّذيَن طََغْوا يف ا *َوِفْرَعْوَن ِذي اأْلَْوََتِد  *َومَثُوَد الَِّذيَن َجابُوا الصَّْخَر اِبْلَواِد  *اْلِباَلِد 

َوَضَرَب اَّللَُّ َمَثاًل ))، ومنها كره العباد هلم والتربؤ منهم، قال تعاىل: [13الفجر:ـ] ((َفَصبَّ َعَلْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعَذابٍ 

يِن ِمَن اْلَقْوِم لِلَِّذيَن آَمُنوا اْمرََأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ قَاَلْت َربِّ اْبِن يل ِعْنَدَك  يِن ِمْن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوجنَِّ ًتا يف اجْلَنَِّة َوجنَِّ بـَيـْ

َولََيْحِمُلنَّ أَثـَْقاهَلُْم )) ومنها محل الطغاة يوم القيامة أوزار من أضلوهم يف الدنيا، قال تعاىل: ،[11التحرمي:]((الظَّاِلِمني

 .[13العنكبوت:]((َولَُيْسأَُلنَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعمَّا َكانُوا يـَْفرَتُونَوأَثـَْقااًل َمَع أَثـَْقاهِلِْم 

أما إذا خال اجملتمع من الطغاة ونشأ أبناؤه على الطهارة والصالح، فإنه حيىي بذلك حياة طيبة ما دام  

َمِئنًَّة أَيْتِيَها رِْزقـَُها َرَغًدا ِمْن ُكلِّ َوَضَرَب اَّللَُّ َمَثاًل قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمطْ )) اإلميان حاضراً، قال تعاىل:

الَِّذيَن آَمُنوا َوملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَاهَنُْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك )) ، وحييط هبم األمان من كل جانب، قال تعاىل:[112النحل:]((َمَكان

يسوده الطغيان، وآخر يسوده الصالح واإلميان، ، وهبذا ال يستوي جمتمع [٨٢ األنعام:]((هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ 

اُهْم َومَمَاهُتُْم أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجرَتَُحوا السَّيَِّئاِت َأْن جَنَْعَلُهْم َكالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َسَواًء حَمْيَ )) قال تعاىل:

 .[21اجلاثية:]((َساَء َما حَيُْكُمونَ 

 اخلامتة

احلمد هلل رب العاملني، الذي بفضله تتم الطاعات وتغفر الزالت، َنمده سبحانه وتعاىل محد الشاكرين املقرين 

بنعمه وآالئه؛ على ما يسر وسهل وأعان على إمتام هذه الرسالة، والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني، 

 وعلى آله وصحبه اخليار الكرام، وبعد: 

فإنه من املفيد يف ختام هذا املبحث، وبعد التطواف والبحث يف آفاق كتب التفسري، وكتب احلديث، فيما 

 يتعلق مبوضوع املبحث، أن يورد الباحث أهم النتائج اليت مت التوصل إليها: 
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 يكون يف األمور املادية،وقد الطغيان يف االصطالح، ال خيرج عن معناه يف اللغة وهو جماوزة احلد،  -1

 األمور املعنوية.و 

اآلايت اليت حتدثت عن الطغيان يف العهد املكي أكثر منها يف العهد املدين، والسبب يعود إىل كثرة  -2

 انتشار الشرك الناتج عن الطغيان يف العهد املكي، وحتذير املسلمني من عواقب الطغيان والوقوع فيه. 

 واالجتماعي واملايل. تعددت جماالت الطغيان لتشمل الطغيان العقدي والسياسي  -3

عرفة برز الطغيان العقدي بشكل واضح لدى فرعون من خالل ادعائه األلوهية والربوبية، واستئثاره مب -4

 اخلري واهلداية لنفسه فقط.

يتجلى الطغيان السياسي يف أايمنا هذه من خالل الكثري من املسؤولني الذين يتولون مناصب متقدمة  -5

 لذي يرتتب عليه آاثر سيئة على األفراد واجملتمع. األمر ا، يف دوهلم وجمتمعاهتم

 يؤدي أعوان الطغاة ) املأل ( دوراً مهماً يف وجود وانتشار الطغيان السياسي.  -6

الطغيان االجتماعي يؤدي إىل نشر الفرقة واخلالف بني أبناء اجملتمع، ويهدد وحدهتم، ويضعف قوهتم،  -7

 ويفرق كلمتهم، ويشتت مجعهم.

يتولد لدى األفراد واجملتمعات نتيجة كثرة الغىن واألمالك، وقد جتسد هذا الطغيان بصورة الطغيان املايل  -8

 جلية لدى قارون الذي حاز من املال الشيء الكثري.

 قائمة املراجع

مؤسسة سجل العرب، )د.ط(، ، املوسوعة القرآنية، هـ(1414األبياري، إبراهيم بن إمساعيل )ت:  -1
 هـ.1405

د. حممد بسيوين، كلية  :حتقيق، تفسري الراغبهـ(، 502األصفهاىن، أبو القاسم احلسني بن حممد، )ت:  -2
 هـ(.1/1420جامعة طنطا، )ط -اآلداب 
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حممد زهري بن ، حتقيق: صحيح البخاريهـ(، 256، )ت: حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا اجلعفيالبخاري،  -3
 ، دار طوق النجاة.انصر الناصر

الرايض، -، مكتبة دار القلم زايدة اإلميان ونقصانه وحكم االستثناء فيهالرزاق بن عبد احملسن،  البدر، عبد -4
 ه(.1/1416)ط

نظم الدرر يف تناسب اآلايت هـ(، 885البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي، )ت:  -5
 القاهرة، )د.ط(، )د.ن(. -، دار الكتاب اإلسالميوالسور

حتقيق:  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويله(، 685، )ت:الدين أبو سعيد عبد هللا الشريازيانصر البيضاوي،  -6
 .ه(1418، 1بريوت، )ط –دار إحياء الرتاث العريب ، حممد عبد الرمحن املرعشلي

حممد ، حتقيق: السنن الكربى، هـ(458البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، )ت:  -7
 ه.1424، 3بريوت، ط-، دار الكتب العلميةالقادر عطاعبد 

، لبنان–دار الكتب العلمية بريوت ، التعريفات، هـ(816علي بن حممد بن علي الشريف )ت: ، اجلرجاين -8
 .م1983-هـ 1403 ،1ط

 ه(.1/1407دار اليقني، )طاملواالة واملعاداة يف الشريعة اإلسالمية، اجللعود، حمماس بن عبد هللا،  -9
بريوت، -، دار اجليل اجلديدالتفسري الواضحه(، 1432حجازى، حممد حممود، )ت: -10

 ه(.10/1413)ط
،  لباب التأويل يف معاين التنزيلهـ (، 725اخلازن، عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم البغدادي)ت:  -11

 .هـ، )د.ط(1399 -بريوت/ لبنان   -دار الفكر 
 ه(.5/1428دمشق، )ط -، دار القلمسابقني يف القرآنمع قصص الاخلالدي، صالح عبد الفتاح،  -12
، دار الكتب العلمية مفاتيح الغيبهـ(،  604الرازي، فخر الدين حممد بن عمر التميمي الشافعي، )ت: -13

 هـ(.1/1421بريوت، )ط –
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون هـ(، 538الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمر اخلوارزمي، )ت:  -14

 .بريوت، )د.ط(، )د.ن(–، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، دار إحياء الرتاث العريبيف وجوه التأويلاألقاويل 
، )مؤسسة السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واألفراد يف الشريعة اإلسالميةزيدان، عبد الكرمي،  -15

 هـ(.1/1413بريوت(، )ط-الرسالة 
، الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري ه (، 1376السعدي، عبد الرمحن بن انصر، )ت:  -16

 ه(.1/1420حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق،  مؤسسة الرسالة، )ط
عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف  ،هـ(756أمحد بن يوسف بن عبد الدائم )ت:  ،السمني احلليب -17

 .م1996 -هـ  1417، 1ط، بريوت، دار الكتب العلمية، ق: حممد ابسل عيون السوديق، حتاأللفاظ
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 م.1997، مطابع أخبار اليوم، تفسري الشعراويهـ(، 1418الشعراوي، حممد متويل، )ت: -18
، دار ابن كثري، دار فتح القديرهـ(، 1250الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمين، )ت:  -19

 هـ(.1/1414دمشق، بريوت، )ط -الكلم الطيب 
السعودية،  -، مكتبة الرشديدة يف سورة الزمرمباحث العقالشيخ، انصر بن علي عايض حسن،  -20

 ه(.1/1415)ط
جامع البيان يف ه(، 310الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر، )ت: -21

 .ه(1/1420، حتقيق: أمحد حممد شاكر،  مؤسسة الرسالة، )طأتويل القرآن
، دار هنضة مصر، القاهرة، للقرآن الكرميالتفسري الوسيط هـ(، 1430طنطاوي، حممد سيد، )ت: -22

 ، )د.ن(.1ط
اللباب يف علوم هـ(، 775ابن عادل احلنبلي، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي النعماين، )ت:  -23

 بريوت. –، حتقيق: عادل عبد املوجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية الكتاب
، دار إحياء الرتاث أللفاظ القرآن الكرمياملعجم املفهرس هـ(، 1388عبد الباقي، حممد فؤاد، )ت:  -24

 .بريوت، )د.ط(-العريب
البحر هـ(، 1224، أبو العباس أمحد بن حممد بن املهدي احلسين األجنري الصويف، )ت: ابن عجيبة -25

 –، حتقيق: أمحد عبد هللا القرشي رسالن، الناشر: الدكتور حسن عباس زكي املديد يف تفسري القرآن اجمليد
 .ه1419القاهرة، ط:

مصر، )د.ط(، -، دار النشر والتوزيع اإلسالميةأايم من حيايتهـ(، 1426الغزايل، زينب حممد، )ت: -26
 م.1999

، دار الكتاب العريب، اإلسالم واالستبداد السياسيهـ(، 1416الغزايل، حممد أمحد السقا، )ت: -27
 )د.ن(.

حتقيق: عبد السالم حممد هارون، ، معجم مقاييس اللغةهـ(، 395أبو احلسني أمحد، )ت: ، ابن فارس -28
 ه.1399دار الفكر، ط/

 ه(.8/1426لبنان،)ط -، دار الرسالة، بريوتالقاموس احمليطالفريوز آابدي،  -29
هل صحيح أن االستبداد السياسي من عالمات القرضاوي، يوسف عبدهللا، من مقال بعنوان:  -30

، املوقع الرمسي لسماحة العالمة يوسف القرضاوي، انظر: الساعة
-42-17-10-08-2011-fatawa/5191-http://www.qardawi.net/new/all
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، دار الشروق، القاهرة، يف ظالل القرآنهـ(، 1385، )ت:قطب، سيد إبراهيم حسني الشاريب -31
 هـ(.17/1412)ط

، فتُح البيان يف مقاصد القرآنهـ(، 1307الِقنَّوجي، أبو الطيب حممد صديق خان البخاري، )ت:  -32
كتبة العصريَّة، َبريوت، )د.ط(، 

َ
 (.1/344ه، )1412حتقيق: َعبد هللا األنَصاري، امل

تفسري القرآن هـ(، 774، أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي البصري مث الدمشقي، )ت: ابن كثري -33
 ه(.1/1419، حتقيق: حممد حسني مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت،)طظيمالع

، طبائع االستبداد ومصارع االستعبادهـ(، 1320الَكَواِكيب، عبد الرمحن بن أمحد بن مسعود، )ت:  -34
 حلب. –املطبعة العصرية 

 .خاطرات مجال الدين األفغاينه (، 1348املخزومي، حممد ابشا، )ت: -35
-مطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالده ، تفسري املراغيه(، 1371بن مصطفى، )ت: املراغي، أمحد -36

 .هـ(1/1365مصر، )ط
، حتقيق: حممد فؤاد صحيح مسلمه(، 261مسلم، أبو احلسني بن احلجاج القشريي النيسابوري، )ت: -37

 .بريوت، )د.ط(، )د.ن(–عبد الباقي، دار احياء الرتاث العريب 
، معاين القرآن الكرميهـ(، 338أبو جعفر، )ت: إمساعيل املرادي املصري أمحد بن حممد بنالنحاس،  -38

 هـ(. 1/1409جامعة ام القرى، )ط-حتقيق: حممد علي الصابوين،  مكة املكرمة 
، حتقيق: أبو حممد الكشف والبيانه(، 437النيسابوري، أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم، )ت:  -39

 م(.2002 -هـ 1422 /1بريوت، )ط -يب بن عاشور، دار إحياء الرتاث العر 
، حتقيق: السرية النبوية البن هشامه(، 213ابن هشام، عبد امللك بن أيوب احلمريي املعافري، )ت: -40

 ه. 1411بريوت، )د.ط(، –طه عيد الرؤوف سعد، دار اجليل 
ب الوجيز يف تفسري الكتاهـ(، 468الواحدي، أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد الشافعي، )ت:  -41

 ه(.1/1415دمشق، بريوت، )ط -حتقيق: صفوان داوودي، دار القلم, الدار الشامية  العزيز


