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أ

بسن اهلل الرمحن الرحين

[الممتحنة]6 :

ب

اإلهداء
 إىل رًح ًانديَّ انغبنٍني رمحيًب اهلل .
 إىل أرًاح قبدحنب املٍبيني؛ انشٍخ أمحد ٌبسنيً ،اندكخٌر عبد انعشٌش
انزَخٍسًً ،انشٍخ صالح شحبدةً ،غريىى ،انذٌٍ قدَّيٌا أرًاحيى رخٍصت يٍ
أجم رفعت ىذا اندًٌٍِّ ،عشة ىذه األيت.
 إىل قبدة دعٌحنب انغزاء ،انذٌٍ محهٌا انهٌاءً ،أكًهٌا املسريً ،يب بدَّنٌا حبدٌهًب.
 إىل اجلنٌد اجمليٌنني ،انذٌٍ بذنٌا ًٌبذنٌٌ أرًاحيى يف سبٍم اهلل ،
ينطهقني بكم قٌة ًعنفٌاٌ يٍ أجم حتزٌز فهسطني ،أًنئك انذٌٍ ٌُحزِّكيى
انٌاجب قبم أٌْ حيزِّكيى انخكهٍف.
 إىل كم يسهى غٌٍر عهى ىذا اندٌٍِّ ،حزٌص عهى ىذا انٌطٌٍ ،سًٌ بنفسوًٌ ،زحقً
مبجخًعو؛ نٍحقق أىدافوً ،طًٌحبحو.
ً أخريًا إىل سًجيت انغبنٍت انيت صربث يعًً ،حتًَّهج كثزة اَشغبالحًً ،بذنجْ أقصى
جيدىب يف حشجٍعً ًدعًً ؛إلكًبل ىذا انبحثً ،يٌاصهت انخحصٍم.

ج

شُكْرٌ وتَقْدِير
الحمد ﵀ رب العالميف الذم كفَّقني ،كأعانني عمى كتابة ىذا البحث ،كاخراجو بيذه

خالصا
أف يجعمو
الصكرة ،فأشكر ا﵀  عمى عظيـ فضمو ،كجميؿ إحسانو ،كأسأؿ ا﵀ ٍ 
ن
أف ينفع بو اإلسبلـ كالمسمميف.
لكجيو الكريـ ،ك ٍ
كبعد:

انطبلقنا مف قكلو تعالى :ﭽ ...ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭼ [لقماف.]12:

أتكجو بالشكر الجزيؿ ّْ
عمي في إتماـ ىذا البحث ،كفي مقدمتيـ
لكؿ مف كاف لو فضؿ َّ

أيستاذم الفاضؿ المشرؼ عمى البحث ،فضيمة الدكتكر :رياض محمود قاسم ،عمى تشجيعو لي

قت ىذا المكضكع ،كطفقت أكتب فيو ،كعمى ما بذلو مف يجيد ،كنصح ،كتكجيو ،كتذليؿ
منذ ى
ط ىر ي
لمعقبات التي كاجيتني أثناء البحث.
كما كأتكجو بالشكر كالتقدير لعضكم لجنة المناقشة؛ األيستاذيف الجميميف:

داخميا.
فضيمة الدكتكر  /عبد الكريم حمدي الدىشان (حفظه اهلل تعاىل) ،مناق نشا
ن
خارجيا.
حسان أبو عمرة (حفظه اهلل تعاىل) ،مناق نشا
كفضيمة الدكتكر  /فايز َّ
ن

عمى تشرفيما بقىبكؿ مناقشة ىذه الرسالة ،كاثرائيا بالفكائد ،كالنصائح القيّْمة.
كيبقى الشكر كالعرفاف مكصكنال لشيخي الفاضؿ :النائب في المجمس التشريعي ،فضيمة

عمي بنصح ،أك إرشاد ،أك تكجيو؛ فقد كاف
الدكتكر /يونس محيي الدِّين األسطل ،الذم لـ يبخؿ َّ
مف عممو ،كيسددني برأيو.
يقتطع مف كقت راحتو ،كأكقات انشغالو؛ ليفيدني ٍ
ت في كنفيا سنك و
كما كأتقدـ بالشكر كالتقدير ألساتذة كمية أصكؿ ّْ
ات
الديف؛ كقد ًع ٍش ي

طك ناال؛ أدرس كأتعمـ عمى أيدييـ ،فجزاىـ ا﵀  عني خير الجزاء.

كما كأتكجو بالشكر كالتقدير كالعرفاف لمجامعة اإلسبلمية بغزة ً
الع َّزة ،إدارةن ،كأساتذةن،
كمحاضريف ،كعامميف ،عمى ما ّْ
تقدمو مف خدمات ألبنائنا الطمبة ،في جميع المجاالت؛
األكاديمية ،كاالجتماعية ،كالتربكية ،كغيرىا.

كتابا ،أك أسدل لي دعكة
كفي الختاـ أتقدـ بالشكر كالتقدير لكؿ مف ساعدني؛ فأعارني ن
في ظير الغيب ،أك َّ
كدعما ،فميـ ّْ
مني كؿ الشكر كالتقدير ،كجزل ا﵀  الجميع
تشجيعا
قدـ
ن
ن
خير الجزاء.

د

المقدمة:

َّ
إف الحمد ﵀ ،نحمده كنستعينو كنستغفره ،كنعكذ با﵀ مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا،

ً
أف ال الو إال ا﵀ كحده ال
كليا
ن
مرشدا ،كأشيد ٍ
مف ييد ا﵀  فيك الميتد ،كمف يضمؿ فمف تجد لو ن
شريؾ لو ،كأشيد َّ
محمدا عبده كرسكلو.
أف
ن

أما بعد:

َّ
كشر األمكر محدثاتيا،
فإف أصدؽ الحديث كتاب ا﵀  ،كخير اليدل ىدل محمد َّ ،

َّ
ككؿ محدثة بدعة ،ككؿ بدعة ضبللة ،ككؿ ضبللة في النار.

َّ
إف األمة اإلسبلمية اليكـ بحاجة ماسة إلى ىم ٍف يقكدكنيا إلى الخير ،كيربكنيا عمى قيـ
اإلسبلـ الخالصة التي جاء بيا النبي محمد  ،كيعيدكف ليا أمجاد الماضي التميد.
"كالقيادة البد منيا لحياة بشرية جبًمىت عمى المشاركة ،فتحتاج إلى مف ي ىن ّْ
ظـ ليا ىذه
ي
ي
()1
ّْ
كيكضح الطريؽ ،كيكافييا بما يجب ليا ،كما يجب عمييا" .
المشاركة ،كيكثّْؽ العبلقة،
يقكؿ محمد السيد الككيؿ" :المسممكف اليكـ في حاجة إلى أف يعكدكا إلى اإلسبلـ

الصحيح الذم أكحاه ا﵀  إلى رسكلو ؛ ليستعيدكا مجدىـ ،كيككنكا أساتذة الدنيا ،كما أراد ا﵀

 ليـ ،كىذا الذم يتكؽ إليو المصمحكف ،كيتطمع إليو المخمصكف.

أف ييحقؽ المسممكف ذلؾ بدكف دكلة تي ىح ّْكـ فييـ كتاب ا﵀  ،كتقيـ بينيـ
كال يمكف ٍ
أطر"(.)1
شريعة اإلسبلـ ،ىكتىٍأطيير الناس عمى الحؽ نا
ً
كمف ال ييحسف ،كتربى أدعياؤىا عمى أيناس
مف يي ٍحسف ٍ
"كالقيادة في ىذا الزماف قد تقمدىا ٍ
()1
جنكد لـ يفيمكا دكرىـ الذم أراده اإلسبلـ
فتخ َّرج عمى أيدييـ
ه
ىـ بحاجة إلى أكلكيات التربية"  ،ى
ليـَّ ،
فأدل ذلؾ إلى ضعؼ األمة اليكـ ،كتسمط أعدائيا عمييا ،كتفككيا إلى دكيبلت صغيرة.

كجدت مف األىمية بمكاف البحث كالكتابة في مكضكع القيادة في ضوء اآليات
لذا
ي
القرآنية ،لمكقكؼ عمى صفات القائد الراشد ،كما كضحيا القرآف الكريـ ،كابراز تكجييات القرآف
أف ينفع بيذه الدراسة األمة
الكريـ لمقائد الراشد،
متككبل عمى ا﵀  ن
ن
سائبل إيَّاه العكف كالتكفيؽ ،ك ٍ
اإلسبلمية؛ إنَّو كلي ذلؾ كالقادر عميو.
_______________________
( )1القيادة العسكرية في ضكء القرآف الكريـ إعداد :المكاء المتقاعد :فيصؿ بف جعفر بالي(مدير الشؤكف الدينية
لمقكات المسمحة).109 :
( )2القيادة كالجندية في اإلسبلـ :لمحمد السيد الككيؿ.)10 :1( :
( )3صفات القائد الدعكم :لعقيؿ بف محمد المقطرم.4 :

ه

أوًال :أىمية البحث:

ترجع أىمية ىذا البحث إلى البنكد الخمسة التالية:
 -1تى ىعمُّؽ مكضكع البحث بالقرآف الكريـ المصدر األكؿ لمتشريع ،فشرؼ العمـ بشرؼ متعمّْقو .
 -2سمك التصكر القرآني عف القيادةُّ ،
كتميزه عمى سائر التصكرات البشرية األيخرل.
 -3عناية القرآف الكريـ بمكضكع القيادة ،ككثرة اآليات كالشكاىد القرآنية عميو.

 -4أىمية المادة العممية التي يحتكم عمييا ىذا المكضكع ،فيي مرتبطة بكثير مف العمكـ
كالفنكف المكزعة في المصادر كالمراجع المختمفة.

الضعؼ كاالنييار.
التأخر ك
التقدـ كالنيكض ،أك
حيث
 -5أىمية القيادة في حياة األمـ؛ مف ي
ي
ي
ي

ثانيا :أسباب اختيار البحث:
ً

تعكد أسباب اختيار ىذا البحث إلى األسباب الثبلثة التالية؛ زيادة عمى أىمية البحث:

 -1حاجة األمة اليكـ لمقائد الراشد الممتزـ بتكجييات القرآف الكريـ؛ لكي تيعيد األمة مكانتيا
كسيادتيا الضائعتيف منذ و
قرف غابر.
تشكىت رسالتو ،ككاجباتو
أف َّ
 -2التعرؼ عمى الصكرة الحقيقية المشرقة لمقائد الراشد ،بعد ٍ
في الكقت الحاضر.

 -3إشارة النبي  في مناسبات متعددة إلى أىمية القيادة ،كالحاجة إلييا ،كمف ذلؾ قكلو :
َح َد ُك ْم ،)3()..قد َّ
شدت انتباىي لمبحث في
سفَ ٍر فَأ ِّ
َم ُروا َعمَ ْي ُك ْم أ َ
(إ َذا ُك ْنتُ ْم ثَالَ ثَ ًة في َ
مكضكع القيادة ،كبياف أىميتيا.

ثالثًا :أىداف البحث وغاياتو:

تتمخص أىداؼ ىذا البحث في البنكد الستة التالية:

 -1تقديـ دراسة قرآنية ،كرؤية كاضحة في القيادة ،تيىبيّْف مقكمات نجاح القيادة؛ لتستفيد منيا
األمة في إعداد القادة ،كالمسؤكليف.
______________

ً
ىح ىد يى ٍـ( :ح ،2610 :ج ،2 :ص،)340 :
كف أ ى
كف يي ىؤ ّْم ير ى
( )1سنف أبي داككد :كتاب الجياد :باب في ا ٍلقى ٍكًـ يي ىساف ير ى
كالحديث صححو األلباني في حكمو عمى أحاديث سنف أبي داككد ،كصححو كذلؾ في السمسمة الصحيحة:
(ح ،1322 :ج ،3 :ص ،)396 :المعجـ الكبير :لمحافظ أبي القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني( :ح:

 ،8915ج ،9 :ص ،)208 :قاؿ شعيب األرنؤكط" :إسناده صحيح عمى شرط مسمـ ،كرجالو رجاؿ الشيخيف
غير أبي األحكص ػ ػ ػ كىك عكؼ بف مالؾ بف نضمة ػ ػ فمف رجاؿ مسمـ" .شرح مشكؿ اآلثار :لئلماـ أبي
َّ
مف نيي أك إباحة:
جعفر أحمد بف محمد الطحاكم :باب بياف مشكؿ ما ركم عف رسكؿ ا﵀  في النجكل ٍ
(ح ،1792 :ج ،5 :ص.)43 :

و

 -2إبراز التميُّز القرآني في طرح مكضكع القيادة ،كمعالجتو ،بصكرة فاقت كؿ األيطركحات
الحديثة لمقيادة ،كصفاتيا ،كأنماطيا.

ىصؿ لمنظريات الحديثة في القيادة.
 -3إيجاد دراسة قرآنية تيأ ّْ

 -4بياف أكجو القيادة في مجاالت متعددة منيا؛ التربكية ،كالدعكية ،كاالجتماعية ،كالسياسية،
كاالقتصادية ،كالعسكرية ،كاألمنية ،كالعممية.

اطمئنانا
 -5ربط العمكـ السمككية كاإلدارية بأدلتيا الشرعية؛ لتككف العقكؿ كالقمكب أكثر
ن
كقبكنال ليا.

 -6تى ىع ُّرؼ القائد الراشد عمى مكانتو اليامة في بناء األمة اإلسبلمية المتميزة.
 -7إبراز الصكرة الحقيقية لمقيادة الفاسدة كما يعرضيا القرآف الكريـ ،كبياف اآلثار الخطيرة

الناجمة عف سمككياتيا ،كممارساتيا ،كق ارراتيا عمى مصير األمة كمستقبميا في يكمنا

الحاضر.

ابعا :الدراسات السابقة:
ر ً

سائبل عف عنكاف
قاـ الباحث بمراسمة مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية ن
البحث ،كقد كاف ُّ
الرد بعدـ كجكد ىذا العنكاف في قاعدة الرسائؿ الجامعية.
كبعد التتبع كاالطبلع عمى ما كتب حكؿ مكضكع القيادة ،في المكتبات ،كالمكاقع
اإللكتركنية ،لـ ً
الباحث عمى رسالة عممية جامعية م َّ
حكمة في ىذا المكضكع تعالجو مف
يقؼ
ي
ي
ناحية قرآنية.

سم ما ُكتب في ىذا الموضوع إلى ثالثة أقسام:
أن أُقَ ِّ
ويمكن ْ

القسم األول :كتب تناولت موضوع القيادة بشكل عام:
.1

القيادة كالجندية في اإلسبلـ ،تأليؼ :محمد السيد الككيؿ ،طبعة :دار الكفاء -المنصكرة-

.2

فف القيادة في اإلسبلـ ،تأليؼ :المقدـ الركف أحمد عبد ربو مبارؾ بصبكص ،طبعة:

.3

مصر ،الطبعة الثالثة (1408ىػ1988-ـ).

مكتبة المنار-الزرقاء -األردف ،الطبعة األكلى(1408ىػ1988-ـ).

الرسكؿ القائد ،تأليؼ :المكاء الركف محمكد شيت خطاب ،طبعة :دار الفكر-بيركت

لبناف ،الطبعة الخامسة(1394ىػ1974-ـ).

.4

صفات القائد الدعكم ،تأليؼ :عقيؿ بف محمد المقطرم ،طبعة :دار ابف حزـ( يكتىيّْب).
دليؿ التدريب القيادم ،تأليؼ :د .ىشاـ الطالب ،المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي.

.6

القيادة بيف اإلسبلـ كالنظريات اإلدارية الكضعية ،الشيخ حجازم إبراىيـ(.بحث صغير).

.5

ز

القسم الثاني :كتابات تناولت موضوع القيادة من جانب السنة َّ
النبوية:
كفي ىذا المجاؿ يكتًبت رسالة ماجستير بعنكاف "القيادة والجندية في السنة النبوية"
لمباحث :طاىر حمد محمد َّ
النحاؿ ،تحت إشراؼ الدكتكر الفاضؿ :نعيـ أسعد الصفدم،
عاـ(1428ىػ )2007-الجامعة اإلسبلمية.

كقد جعؿ الباحث الدراسة في ثبلثة فصكؿ ،كخاتمة.

تناكؿ في الفصؿ األكؿ :القيادة كالجندية؛ مفيكميما ،كأىميتيما.

َّ
كتحدث في الفصؿ الثاني عف صفات القيادة كالجندية ،كحقكقيما ،ككاجباتيما.
كجعؿ الفصؿ الثالث بعنكاف العبلقة بيف القيادة كالجندية.

كقد تناكؿ الباحث في ىذه الرسالة مكضكع القيادة كالجندية مف الناحية الحديثية؛ مف
خبلؿ تخريج األحاديث كشرحيا ،كاستنباط عناكيف المباحث كالمطالب مف خبلؿ السنة النبكية

في الغالب.

َّ
قمت بو في جزء مف العنكاف؛ َّإال َّأنيا
إف تمؾ الدراسة كا ًف اتفقت مع البحث الذم ي
كبير مف حيث المضمكف؛ إ ٍذ مرتكز دراستي اآليات القرآنية.
تختمؼ اختبلفنا نا

القسم الثالث :كتابات تناولت موضوع القيادة من الجانب القرآني المتخصص:

 -3رسائل عممية:

النظريات العسكرية بيف اإلعداد كالتخطيط ،لمباحث :عبد اليادم األغا(رسالة عممية)،
الجامعة اإلسبلمية-غزة (1426ىػ2005-ـ) ،إشراؼ الدكتكر :جماؿ اليكبي.

حيث تناكؿ الباحث في الفصؿ الثاني مف الرسالة مكضكع القيادة كالجندية تحت عنكاف

(نظريات قرآنية في إعداد الجندي والقائد) ،كجعمو في أربعة ،مباحث كما يمي:

المبحث األول :تحدث فيو عف اإلعداد الشخصي كالنفسي لمجندم(اإليماني كالركحي ،السمككي

كاألخبلقي ،الدعكم كالحركي ،كالنفسي).

المبحث الثاني :تحدث فيو عف اإلعداد العسكرم لمجندم(اإلعداد العسكرم العاـ ،اإلعداد
العسكرم الخاص).

المبحث الثالث :في اإلعداد الشخصي كالنفسي لمقائد(أىمية القيادة كمفيكميا في اإلسبلـ،
صفات القائد كخصائصو).

المبحث الرابع :في الكاجبات كالحقكؽ بيف الجندية كالقيادة في ضكء القرآف الكريـ (كاجبات الجند
كحقكقيـ ،كاجبات القائد كحقكقو ،نمكذج لقائد كجندم قدميما القرآف الكريـ).
إف ىذه الدراسة قد َّ
َّ
ركزت في الغالب عمى إظيار الجكانب العسكرية في القائد كالجندم،

قمت بيا شاممة لكؿ جكانب القيادة كالجندية في جميع المجاالت ،كال تكتفي
كالدراسة التي
ي
بالحديث عف القيادة بمفيكميا المرتكز عمى رأس اليرـ ،بؿ شممت المكاقؼ القيادية كافة.
ح

 –1بحوث عممية م َّ
حكمة:
ُ

البحث األول :العسكرية في اإلسالم عمى ضوء ما ورد في القرآن الكريم ،بقمـ الفريؽ متقاعد:
عبد العزيز بف محمد ىنيدم.

تناكؿ الباحث فيو الخطك ً
ات التي قاـ بيا النبي  في اإلعداد لمعركة بدر ،كفي نياية

البحث تطرؽ لمحديث عف القائد المسمـ في العصر الحديث ،كأىـ صفاتو.

البحث الثاني :القيادة العسكرية في ضوء القرآن الكريم ،إعداد :المكاء المتقاعد :فيصؿ بف
جعفر بالي(مدير الشؤكف الدينية لمقكات المسمحة).

تناكؿ الباحث فيو بعض القضايا المتعمقة بالقيادة ،كىي؛ اختيار القائد ،مف صفات

القائد ،العبلقة بيف القائد كجنكده ،المحافظة عمى ىيبة القائد ،طرؽ معاممة القادة لمرؤكسييـ.

البحث الثالث :معالم القيادة والجندية الصالحة في القرآن الكريم (قصة سميمان ، وقصة

ذي القرنين) ،إعداد :الدكتكر محمد محمد أحمد عثماف.

تناكؿ فيو الباحث قصتي سميماف  ،كذم القرنيف ،كأبرز معالـ القيادة ،كالجندية

الصالحة فييما.

إف الم ىبل ًحظ لمبحكث الثبلثة السابقة يرل َّأنيا َّ
ركزت عمى الجكانب العسكرية لمقيادة،
َّ ي

قمت بيا شاممة لممجاالت المتعددة لمقيادة.
كالدراسة التي ي
البحث الرابع :خصائص القيادة اإلسالمية في ضوء الكتاب والسنة د .رمضاف إسحاؽ الزياف.
يتألؼ البحث مف مقدمة كثبلثة مباحث كالتالي:

مدخبل لدراسة مفيكـ القيادة.
المبحث األول :جعمو
ن

المبحث الثاني :تحدث فيو عف خصائص القائد المسمـ في ضكء الكتاب كالسنة.

المبحث الثالث :تحدث فيو عف مدل تكفر خصائص القيادة اإلسبلمية في قيادة الشيخ أحمد

ياسيف(رمحه اهلل) لمحركة اإلسبلمية في فمسطيف.
َّ
الم ىبل ىحظ في ىذا البحث ،التركيز عمى الحديث عف خصائص القائد المسمـ في
إف ي
قمت بيا.
الكتاب كالسنة ،فقد تحدث عف مطمب مف مطالب الدراسة التي ي

خامسا :المنيج المتبع في البحث:
ً

اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج االستقرائي في تتبع اآليات القرآنية ذات الصمة

بالمكضكع ،ثـ اتبع المنيج التحميمي االستنباطي في التقاط المطائؼ ،كالفكائد ،كاألحكاـ المتعمقة

بالمكضكع ،كقد اٍلتزـ بالخطكات التالية:

 .1جمع اآليات القرآنية المتعمقة بمكضكع البحث(القيادة) ،سكاء كاف التعمؽ بالمفظ أك بالمعنى.
 .2الرجكع إلى تفسير اآليات في أميات كتب التفسير.
ط

 .3تكزيع المادة التفسيرية عمى فصكؿ الخطة كمباحثيا.
 .4تسجيؿ المطائؼ كالفكائد المستنبطة مف اآلياتّّ ،
كؿ في مكانو.
 .5عزك اآليات القرآنية مكضكع البحث ،أك المستشيد بيا؛ بذكر السكرة ،كرقـ اآلية.

 .6المجكء إلى األحاديث النبكية بما يخدـ البحث ،كعزكىا إلى مظانيا حسب ضكابط التخريج
كأصكلو ،كنقؿ يحكـ العمماء عمييا ما أمكف.
 .7تكضيح معاني المفردات الغريبة في الحاشية.

 .8الترجمة لؤلعبلـ المغمكريف الكارديف في متف الرسالة.
 .9مراعاة األمانة العممية في النقؿ كالتكثيؽ.

 .10إثبات المراجع في الحاشية(اسـ الكتاب ،المؤلؼ ،الجزء كالصفحة) ،إذا كرد لممرة األكلى،
كعند كركده مرة أخرل أذكر فقط(اسـ الكتاب ،الجزء كالصفحة).

 .11كضع رقـ التكثيؽ قبؿ العبارات المنقكلة بتصرؼ عمى شكؿ نقاط.

 .12ثبت المراجع كالمصادر في مجمكعات حسب طبيعتيا ،كعمى ترتيب األحرؼ اليجائية.
 .13إعداد فيارس البحث العممية:
 فيرس اآليات القرآنية.

 فيرس األحاديث النبكية كاآلثار.
 فيرس األعبلـ المترجـ ليـ.
 فيرس المصادر كالمراجع.
 فيرس المكضكعات.

سادسا :خطة البحث.
ً

ينقسـ البحث إلى مقدمة ،كأربعة فصكؿ ،كخاتمة.

ست فقرات:
المقدمة :وقد اشتممت عمى ِّ

أوًال :أىمية البحث.

ثانيا :أسباب اختيار البحث.
ً
ثالثًا :أىداؼ البحث كغاياتو.

ابعا :الدراسات السابقة.
رً
خامسا :منيج البحث.
ً
سادسا :خطة الدراسة.
ً

ي

الفصل األول

القيادة ،أىميتيا ،وواجباتيا وحقوقيا في القرآن الكريم
وفيو ثالثة مباحث:

المبحث األول :القيادة؛ مفيوميا ،ونظائرىا في القرآن الكريم.

وفيو مطمبان:

اصطبلحا ،كالعبلقة بينيما.
المطمب األول :معنى القيادة لغةن ك
ن
المطمب الثاني :نظائر القيادة في السياؽ القرآني.

المبحث الثاني :أىمية القيادة في القرآن الكريم.

وفيو ثالثة مطالب:

المطمب األول :أىمية القيادة في التربية كالتكجيو.

المطمب الثاني:أىمية القيادة في إقامة شعائر الديف ،كتحقيؽ الشيادة عمى سائر األيمـ.
المطمب الثالث :أىمية القيادة في تحفيز الجنكد لتحقيؽ النصر.

المبحث الثالث :واجبات القيادة ،وحقوقيا في القرآن الكريم
وفيو مطمبان:

المطمب األول :كاجبات القيادة في القرآف الكريـ.

المطمب الثاني :حقكؽ القيادة في القرآف الكريـ.

الفصل الثاني
أنواع القيادة ،وسماتيا في القرآن الكريم

وفيو ثالثة مباحث:

المبحث األول :القيادة الراشدة في القرآن الكريم؛ مفيوميا ،ومستمزماتيا.

وفيو مطمبان:

المطمب األول :مفيكـ القيادة الراشدة في القرآف الكريـ.

المطمب الثاني :مستمزمات القيادة الراشدة في القرآف الكريـ.

المبحث الثاني :سمات القيادة الراشدة.
وفيو أربعة مطالب:

المطمب األول :السمات العقدية لمقيادة الراشدة في القرآف الكريـ.

المطمب الثاني :السمات األخبلقية لمقيادة الراشدة في القرآف الكريـ.
ك

المطمب الثالث :السمات الشخصية لمقيادة الراشدة في القرآف الكريـ.

المطمب الرابع :السمات اإلدارية لمقيادة الراشدة في القرآف الكريـ.

المبحث الثالث :القيادة الفاسدة ،مفيوميا ،وسماتيا في القرآن الكريم.

وفيو مطمبان:

المطمب األول :مفيكـ القيادة الفاسدة في القرآف الكريـ.

المطمب الثاني :سمات القيادة الفاسدة في القرآف الكريـ.

الفصل الثالث
النماذج الراشدة لمقيادة في القرآن الكريم

وفيو ستة مباحث:

المبحث األول :النماذج الراشدة لمقيادة العامة.

وفيو أربعة مطالب:

المطمب األول :ذك القرنيف .

المطمب الثاني :نبي ا﵀ داككد .

المطمب الثالث :نبي ا﵀ سميماف .
المطمب الرابع :بمقيس ممكة سبأ (رضي اهلل عنها).

المبحث الثاني :النماذج الراشدة لمقيادة الدعوية.
وفيو مطمبان:

المطمب األول :مؤمف آؿ يس .

المطمب الثاني :مؤمف آؿ فرعكف .

المبحث الثالث :النماذج الراشدة لمقيادة العممية.
وفيو مطمبان:

المطمب األول :العبد الصالح .

المطمب الثاني :نبي ا﵀ مكسى  كالرحمة في طمب العمـ.

المبحث الرابع  :النماذج الراشدة لمقيادة العسكرية(الحربية).

وفيو مطمبان:

المطمب األول :طالكت .

المطمب الثاني :النبي محمد .
ل

المبحث الخامس :النماذج الراشدة لمقيادة األمنية.
وفيو مطمبان:

المطمب األول :أصحاب الكيؼ.

المطمب الثاني :نبي ا﵀ يعقكب .

المبحث السادس :النماذج الراشدة لمقيادة االقتصادية.
وفيو مطمبان:

المطمب األول :نبي ا﵀ يكسؼ .

المطمب الثاني :نبي ا﵀ شعيب .

الفصل الرابع
النماذج الفاسدة لمقيادة في القرآن الكريم

وفيو ستة مباحث:

المبحث األول :النماذج الفاسدة لمقيادة العامة.

وفيو مطمبان:

المطمب األول :النمركذ.
المطمب الثاني :فرعكف.

المبحث الثاني :النماذج الفاسدة لمقيادة الدعوية.
وفيو مطمبان:

المطمب األول :السامرم.

المطمب الثاني :زعماء مشركي مكة.

المبحث الثالث :النماذج الفاسدة لمقيادة العممية.
وفيو مطمبان:

المطمب األول :عمماء السكء مف أىؿ الكتاب.

المطمب الثاني :الشياطيف يعممكف الناس السحر.

المبحث الرابع  :النماذج الفاسدة لمقيادة العسكرية(الحربية).
وفيو مطمبان:
المطمب األول :جالكت.

المطمب الثاني :عبد ا﵀ بف أيبي بف سمكؿ.
م

المبحث الخامس :النماذج الفاسدة لمقيادة األمنية.
وفيو مطمبان:

المطمب األول :رىط قكـ صالح .
المطمب الثاني :زعماء مشركي مكة.

المبحث السادس :النماذج الفاسدة لمقيادة االقتصادية.
وفيو مطمبان:

المطمب األول :قاركف.

المطمب الثاني :صاحب الجنتيف في سكرة الكيؼ.

الخاتمة :كاشتممت عمى أىـ النتائج كالتكصيات.

ن



انفصم األول

انمٍادج ،أهًٍتها ،وواجثاتها ،وحمىلها يف انمرآٌ
انكرٌى

كفيو ثبلثة مباحث:
 المبحث األول :القيادة؛ مفيوميا ،ونظائرىا في القرآن الكريم.

 المبحث الثاني :أىمية القيادة في القرآن الكريم.

 المبحث الثالث :واجبات القيادة وحقوقيا في القرآن الكريم.

1

ادلثحث األول
انمٍادج؛ يفهىيها ،وَظائرها يف انمرآٌ انكرٌى

كفيو مطمباف:

اصطالحا ،والعالقة بينيما.
 المـــطمب األول :القيادة لغ ًة ،و
ً

 المطمب الثانـي :نظائر القيادة في السياق القرآني.

2

ادلثحث األول

انمٍادج؛ يفهىيها ،وَظائرها يف انمرآٌ انكرٌى

ادلطهة األول :انمٍادج نغح ،واصطالحا ،وانؼاللح تٍُهًا:

أوًال :القيادة لغ ًة:
()1
المتىتىبّْع لمعاني القيادة في المغة ،يجدىا قد كردت لمداللة عمى سبعة و
َّ
معاف كما يمي:
إف ي

أسيا في السماء ،فقد أفاد ابف فارس
يفقيا عمى األرض ،أك ر ن
 .1االمتداد في الشيء :سكاء كاف أ ن
َّ
أف القاؼ كالكاك كالداؿ أصؿ صحيح ،يدؿ عمى امتداد في الشيء عمى كجو األرض أك في
اليكاء.

()2

المقيكد :فالقى ٍكيد نقيض الس ٍَّكؽ؛ َّ
ألف القى ٍكد مف األىماـ ،كالس ٍَّكؽ مف ال ىخٍمؼ.
 .2التقدـ عف الشيء ى
الم ٍقكيد ك ً
ً
ياد.
الق ي
 .3الحبؿ الذم ييقاد بو الشيء :كمنو ى
ً ً
ىم
 .4اإلسراع :كمنو ما كرد في حديث السَّقيفىة :فانطمؽ أىبك بكر كعمر ىيتىقاكداف حتى أىتى ٍك يىـ؛ أ ٍ
كؿ ك و
ىف َّ
ىي ٍذىباف يم ٍس ًرىعيف ،كأ َّ
لس ٍرىعتًو.
كد
احد منيما ىيقي ي
اآلخر ي
ى

استقاد لي إًذا أىعطاؾ ىمقادتىو ،كخضع لؾ.
فانقاد ك ى
ى
 .5الخضكع :فاالنقياد الخضكع؛ تقكؿ :قي ٍدتيوي
يد إًذا اتسع.
الغ ي
يث فيك يم ًق ه
ىقاد ى
 .6االتساع :كمنو أ ى
اإل ً
بؿ التي تىقى َّدـ ً
 .7األيلفة كالتأليؼ :فالقائدةي مف ً
اإلبً ىؿ كتىٍألىفييا.
ي
اصطالحا:
ثانيا :القيادة
ً
ً

تبعا لمجانب الذم يتناكلو الباحث ،كقد عرضت
تعددت التعاريؼ كالمفاىيـ لكممة القيادة ن
ستةن منيا ،ثـ اخترت التعريؼ الذم يتناسب مع طبيعة البحث ،كىي:

األول :الفف الذم تستطيع بكاسطتو التأثير عمى اآلخريف؛ لتكجيييـ إلى ىدؼ معيف ،بطريقة
تحصؿ بيا عمى ثقتيـ كاحتراميـ ،كطاعتيـ كتعاكنيـ المخمص.

()3

الثانـي :عممية تحريؾ الناس نحك اليدؼ الدنيكم ،كاأليخركم ،كفؽ قيـ اإلسبلـ كشريعتو.

()4

______________

( )1انظر :لساف العرب :لمحمد بف مكرـ بف منظكر األفريقي المصرم ،)370 :3(:القامكس المحيط :لمحمد
ابف يعقكب الفيركز آبادم ،)399 :1(:المحكـ كالمحيط األعظـ :ألبي الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده
المرسي ،)537-535:6( :المعجـ الكسيط :إلبراىيـ مصطفى ،أحمد الزيات ،حامد عبد القادر ،محمد
الرزاؽ الحسيني ،أبي
محمد بف عبد ٌ
محمد بف ٌ
النجار ،)765 :2(:تاج العركس مف جكاىر القامكس :ل ٌ
الفيض ،الممقٌب بمرتضى َّ
الزبيدم.)81-76 :9( :

( )2معجـ مقاييس المغة :ألبي الحسيف أحمد بف ً
فارس بف زىك ًرٌيا.)38: 5( :
( )3فف القيادة في اإلسبلـ :لممقدـ الركف :أحمد عبد ربو مبارؾ بصبكص.28 :
( )4صناعة القائد :لمدكتكر طارؽ السكيداف ،كاألستاذ فيصؿ باشراحيؿ.41 :
3

الثالث :عممية تحريؾ مجمكعة مف الناس باتجاه محدد ،كمخطط ،كذلؾ بتحفيزىـ عمى العمؿ
باختيارىـ.

()1

الرابع :القيادة ىي القدرة عمى التكجيو ،كالتنسيؽ ،كاالتصاؿ ،كاتخاذ الق اررات ،كالرقابة؛ بيدؼ
تحقيؽ غرض معيف ،كذلؾ باستخداـ التأثير كالنفكذ ،أك استعماؿ السمطة الرسمية عند
الضركرة.

()2

شيئا مف أمكر المسمميف العامة؛ كالخميفة كعمالو ،كقكاد الجيش
الخامس :القيادة كؿ مف يتكلى ن
()3
كالقضاة ،كرؤساء الشرطة ،كالكزراء ،كغيرىـ ممف يقكمكف بأعماؿ عامة في الدكلة اإلسبلمية.

قانكنا تجاه مف ىـ أقؿ منو
السادس :القيادة السمطة التي يتمتع بيا الفرد في الخدمة العسكرية
ن
بحكـ رتبتو ككظيفتو ..كتحمؿ في طىيَّاتيا المسئكلية عف كضع الخطط كالتنظيـ كالتدريب
ضمنا.
لمكصكؿ إلى اليدؼ المعيف صراحةن ،أك
ن

()4

التعريف المختار:

مف خبلؿ النظر في التعاريؼ السابقة أجد َّ
أف التعريؼ األكؿ الذم ذكره المقدـ الركف

أحمد عبد ربو بصبكص كىك َّ
أف القيادة ىي (الفف الذم تستطيع بكاسطتو التأثير عمى اآلخريف؛
لتكجيييـ إلى ىدؼ معيف ،بطريقة تحصؿ بيا عمى ثقتيـ ،كاحتراميـ ،كطاعتيـ ،كتعاكنيـ

المخمص) ،ىك المناسب لدراستنا لؤلسباب الثبلثة التالية:

 .1شمكؿ التعريؼ جكانب القيادة كافةن ،كجميع أفرادىا ،كمكاقفيا.

فف يجب أف يمتمكو القائد ،كليس مجرد تكميؼ ،أك تعييف.
 .2اإلشارة إلى أف القيادة ه
 .3بياف َّ
أف القيادة تكمف في احتراـ الناس ،كاكتساب ثقتيـ ،فيي ليست بالسمطة كال بالقكة.
إف َّ
الناظر في مصطمحات القيادة السابقة ،يستخمص َّ
َّ
أف لمقيادة خمسة عناصر:

 .1كجكد مجمكعة مف األفراد .

 .2االتفاؽ عمى أىداؼ لممجمكعة تسعى لمكصكؿ إلييا.
 .3كجكد و
قائد مف المجمكعة ذم فكر إدارم ،كقرار صائب ،كقدرة عمى التأثير اإليجابي في
سمكؾ المجمكعة.

()5

 .4كجكد مجمكعة مف األساليب ،كالكسائؿ المناسبة؛ لمكصكؿ إلى األىداؼ المنشكدة.
 .5كجكد منظكمة سميمة مف االتصاؿ كالتكاصؿ بيف القائد كالمجمكعة.
__________________

( )1دليؿ التدريب القيادم :د .ىشاـ الطالب.52 :

( )2أصكؿ اإلدارة العامة :د .أنكر أحمد رسبلف.273 :

( )3القيادة كالجندية في اإلسبلـ :لمحمد السيد الككيؿ.)115 :1( :
مزمؿ.18 :
( )4انظر :الكجيز في قانكف األحكاـ العسكرية :غندكر ٌ
( )5انظر :صناعة القائد :لمدكتكر طارؽ السكيداف ،كاألستاذ فيصؿ باشراحيؿ.40:
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ثالثًا :العالقة بين المعنى المغوي لمقيادة والمعنى االصطالحي:

َّ
اصطبلحا يظير لو األمكر السبعة التالية:
إف المتأمؿ لمعاني القيادة لغةن ك
ن
 .1القيادة امتداد في الشيء عمى كجو األرض ،ككذلؾ القيادة فيي امتداد لنفكذ القائد عمى جميع
أفراد المجتمع ،كامتداد سيادتو عمى تراب ببلده كافةن.

 .2القيادة التقدـ كالريادة؛ فالقائد رائد في التخطيط ،كالتكجيو ،كالتنظيـ ،كتحمؿ المسؤكليات؛
لتحقيؽ القيادة ،كاألستاذية لؤلمة اإلسبلمية عمى غيرىا مف األيمـ.

 .3القيادة السرعة؛ سرعة القائد في اتخاذ الق اررات المناسبة ،كسرعة البديية ،كسرعة الكصكؿ
إلى قمكب الناس ،كسرعة تكجيييـ ،كسرعة تحقيؽ األىداؼ.

 .4القيادة االتساع؛ أم اتساع أفؽ القائد كتفكيره ،كاتساع معرفتو بفنكف القيادة كأساليبيا ،كاتساع
صدره لتطمعات الناس كحاجاتيـ ،كاتساع خيره كنفعو؛ ليشمؿ المكافؽ كالمخالؼ ،كاتساع

مراقبتو كمتابعتو لعمالو كمكظفيو ،كاتساع تأثيره في قمكب الناس كنفكسيـ.

 .5القيادة التأليؼ؛ تأليؼ قمكب الناس عمى منيج ا﵀  كمصالح األمة ،كتأليؼ قمكب الناس

عمى المحبة ،كالمكدة ،كالتآخي ،كالتراحـ ،كالتسامح؛ لتحقيؽ األىداؼ التي تسعى األمة

لتحقيقيا؛ مف نشر اإلسبلـ ،كاقامة العدؿ ،كمحاربة الظمـ كالفساد.

منقاد لو ،متَّبًعه لكتاب ا﵀  ،كلسنة نبيو ،
 .6القيادة الخضكع؛ فالقائد خاضعه لمحؽ،
ه
خافض جناحو ألبناء شعبو ككطنو.
ه
 .7القيادة الحبؿ أك ً
الم ٍق ىكد؛ فالقائد يمتمؾ الميارات ،كاألساليب ،كالكسائؿ اإلدارية الرائدة التي
كرضا كمتابعة.
تيأىمو لقيادة األفراد ،كتكجيييـ نحك تحقيؽ األىداؼ بكؿ سيكلة كيسر،
ن

ادلطهة انثاًََ :ظائر انمٍادج يف انطٍاق انمرآًَ:

لـ ترد كممة القيادة في القرآف الكريـ بمفظيا ،أك مشتقاتيا ،أك عمى مستكل الجذر الثبلثي

لمادة القيادة (قى ىكىد) ،كلكنَّنا نجد َّ
أف ىناؾ خيطنا دقيقنا بيف مادة القيادة ،كبيف مادة القدكة (قى ىد ىك)؛
داللي ك و
احد ،حيث تشترؾ الكممتاف في معني التقدـ كالسبؽ ،كاالىتداء
لكقكعيما في حقؿ
و
كاالتباع.

المعتؿ أص هؿ صحيح ُّ
ّْ
يدؿ عمى
قاؿ ابف فارس في مادة (قى ىد ىك)" :القاؼ كالداؿ كالحرؼ
()1
اقتباس َّ
و
بالشيء كاىتداء".
فالقيادة ُّ
تقدـ القائد الناس ،كىدايتو ليـ ،كاتباعيـ لو ،كالقدكة ككنو سابقنا لمناس في الخير
مقتدم بو.
ؾ طريقىو،
كغيره متبعه لو ،سال ه
ه
أك الشر ،ي
___________________

( )1معجـ مقاييس المغة :البف فارس.)66 :5( :
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كقد كردت مشتقات مادة (قى ىدك) في القرآف الكريـ في مكضعيف َّ
يدالف عمى نكعي القدكة:
ى
األول :القدكة في الخير ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﴾[األنعاـ.]90 :

الثاني :القدكة في الشر ،قاؿ تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾[الزخرؼ.]23:

فائدة:

إف القيادة كالقدكة الفاسدتاف تصبلف بأتباعيما إلى اليبلؾ في الدنيا ،كدخكؿ َّ
َّ
جينـ في
اآلخرةَّ ،
مصكر حاؿ فرعكف كقكمو يكـ القيامة ،حيث يقكد
نا
دؿ عمى ذلؾ ما كرد في القرآف الكريـ
قكمو إلى دخكؿ النار؛ َّ
ألنيـ اتبعكا أمره ،كاقتدكا بو ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁ ﯘ

ﭑ ﭒ ﭓﭔﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾[ىكد.]98-97:

الحكـ ،كالخبلفة،
كقد استخدـ القرآف الكريـ عدة نظائر لكممة القيادة منيا؛ اإلمامة ،ك ي
اكتفيت بذكر مثاليف لكؿ نظير مف ىذه الكممات األربع إف تعددت
كالتمكيف ،كفي ىذا المقاـ
ي
اختصار ،كالكتماؿ الفائدة ،ككضكح المعنى بذكرىما ،مع بياف معنييما
نا
نظائره في القرآف الكريـ؛

عند المفسريف.

األول :اإلمامة (:)1
كردت اإلمامة في القرآف الكريـ عمى لفظتيف:
(إماما) :كمنيا قكلو تعالى ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲
األولى:
ً

﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺﴾[ البقرة.]124 :
كالمقصكد باإلمامة ىنا أحد معنييف:

()2

 .1إمامة ّْ
الديف مف النبكة كالرسالة؛ فيما أكمؿ أنكاع اإلمامة.
 .2إمامة القدكة لمصالحيف في أصكؿ الديف ،كمكارـ األخبلؽ.
الثانية( :أئمة) :كردت في غير مكضع ،نذكر منيا قكلو تعالى ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭﯮ ﯯ ﴾[القصص.]5:

_____________

إماما) في( :البقرة ،124:الفرقاف ،)74:ك(أئمة) في( :التكبة ،12:األنبياء ،73:القصص،41:
( )1كردت كممة ( ن
السجدة)24:
( )2انظر :التفسير المنير :دً .كىبة الزحيمي ،)303 :1( :التفسير الكسيط :لمشيخ محمد سيد طنطاكم:1( :
 ،)202مكسكعة الصحيح المسبكر مف التفسير بالمأثكر :أ .د .حكمت بف بشير بف ياسيف.)229 :1( :
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فاألئمة :قادة يممككف األرض كالسمطاف ،دعاة إلى الخير مقتدل بيـ في ّْ
الديف كالدنيا،
و
يقكدكف أمة حرةن مالكةن أمر نفسيا بشر و
عادلة ،كبقكة تدفع بيا أعداءىا ،كبحضارة كاممة تفكؽ
يعة

حضارة جيرتيا ،بحيث تصير قدكة لؤلمـ في شؤكف الكماؿ كطمب اليناء.

()1

تنبيو:

دلَّت الشكاىد القرآنية السابقة عمى إمامة الخير كالعدؿ كالرشاد ،كفي المقابؿ كرد لفظ

األئمة في القرآف الكريـ َّ
لمداللة عمى أمراء السكء ،كقادة الفساد ،كرؤساء الصد عف سبيؿ ا﵀ ،
كدعاة الباطؿ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﴾[التكبة ،]12:كقاؿ تعالى﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳

﮴﮵ ﴾[القصص]41:

كالخبلصة َّ
أف اإلمامة تعني :تقدـ الناس ،كامامتيـ ،كاقتداء الرعية بيا في جميع أحكاليا

الدينية ،كالدنيكية ،سكاء كاف ذلؾ في جانب الخير كالصبلح ،أك الشر كالفساد.

الحكم (:)2
الثانيُ :

لكنيا ُّ
الح ٍكًـ كمشتقاتيا في القرآف الكريـ في مكاطف َّ
عدةَّ ،
تدؿ بمجمكعيا
كردت كممة ي
عمى معنييف:

الحكـ :النبكة ،كحسف القضاء ،كالفصؿ في الخصكمات ،كالعمـ بطريؽ االجتياد ،كالفيـ
 .1ي
ً
يم ٍيف لؤلمكر ،عمى كفؽ منيج ا﵀  كتشريعاتو( ،)3قاؿ تعالى ﴿ :ﮦ
كاإلدراؾ السَّم ى
ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ[﴾...األنبياء.]79:

الحكـ :الفيـ لؤلحكاـ الشرعية ،كالعمؿ بمقتضاىا ،بكؿ ًجود كعزيمة ،مع اإلقباؿ عمى الخير،
 .2ي
كاإلكباب عميو ،كاالجتياد فيو؛ بما يمنع األقكاؿ كاألفعاؿ مف الخمؿ كالفساد ( ،)4قاؿ تعالى:
﴿ ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾[مريـ.]12:

_____________________

( )1انظر :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني :لمحمكد األلكسي أبي الفضؿ،)75 :15 ( :
تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد ،المشيكر بالتحرير كالتنكير :لمحمد
الطاىر بف عاشكر التكنسي ،)71: 20( :المنتخب :لجنة مف عمماء األزىر.)175:2( :
( )2كردت كممة الحكـ كمشتقاتيا في( :آؿ عمراف ،79:النساء ،65:المائدة ،95.47.45.44:األنعاـ،89:
يكسؼ ،22:األنبياء ،74:الشعراء ،83 .21:القصص ،14:الجاثية.)16:

( )3انظر :ركح المعاني :لؤللكسي ،)440-439 :12( :أضكاء البياف :لمحمد األميف الشنقيطي،)170 :4( :
التفسير المنير :لمدكتكر كىبة الزحيمي.)99 :17( :
( )4انظر :تفسير القرآف العظيـ :لمحافظ إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الشافعي الدمشقي،)216 :5( :
أضكاء البياف :لمحمد األميف الشنقيطي ،)378 :3( :التفسير الكسيط :لطنطاكم. )235 :9( :
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الثالث :الخميفة (:)1

الخالفة" :حمؿ الكافة عمى مقتضى النظر الشرعي في مصالحيـ األخركية ،كالدنيكية

الراجعة إلييا؛ إ ٍذ أحكاؿ الدنيا ترجع كميا عند الشارع إلى اعتبارىا بمصالح اآلخرة ،فيي في
()2
الحقيقة خبلفة الشرع في حراسة ّْ
الديف ،كسياسة الدنيا بو".
والخميفة" :اسـ لكؿ مف انتقؿ إليو تدبير أىؿ األرض كالنظر في مصالحيـ".

()3

كقد كرد في قكؿ مأثكر عف سمماف الفارسي  عندما يسئؿ عف أكصاؼ الخميفة ،قاؿ:
بالس ّْ
الرجؿ عمى أىمو،
كي ٍق ًسـ بينيـ َّ
كية ،كيشفؽ عمييـ شفقة َّ
"الخميفةي الذم ىي ٍعد يؿ في َّ
الرعية ،ى
()4
كالكالد عمى الكلد ،كيقضي بينيـ بكتاب ا﵀ ."
كقد دلَّت كممة الخميفة كمشتقاتيا في القرآف الكريـ عمى معنييف رئيسيف:
 .1االستخبلؼ في األرض ،كتكلّْي سياسة الناس ،كارشادىـ إلى الصراط المستقيـ ،كجمع
كممتيـ عمى التكحيد ،كردعيـ عف المحارـ كالمآثـ ،كتنفيذ أحكاـ الخبلفة فييـ عمى كفؽ
منيج ا﵀



كشريعتو بالحؽ كالعدؿ( ،)5قاؿ تعالى ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ ﰕ ﴾[ص.]26:

تنبيو:

تماما عمى مفيكـ القيادة؛ كذلؾ َّ
َّ
ألف الخبلفة بيذا
إف المعنى السابؽ لمخبلفة ال ينطبؽ ن
المعنى ال تككف َّإال بسيادة مطمقة عمى الببلد كالعباد ،بينما القيادة أشمؿ مف ذلؾ كأعـ؛ فتحتمؿ

المعنى السابؽ ،كغيره؛ فقد تيكجد قيادة َّ
كلكنيا ال تستطيع فرض سيادتيا الكاممة عمى أرضيا،
مثبل ،كليس أدؿ
كأفراد شعبيا ،كتحكيـ شرع ا﵀  فييـ؛ لكجكد مانع ليا مف ذلؾ كاالحتبلؿ ن
عمى ذلؾ مف كاقع المجتمع الفمسطيني ،فقد منحو ا﵀  قيادة حكيمةَّ ،
لكنيا ال تستطيع القياـ

الح ٍكـ؛ لكجكد االحتبلؿ الصييكني الغاشـ ،الذم يتحكـ في الببلد كالعباد،
بكافة مياـ الخبلفة ك ي
َّ
فإف غياب الخبلفة ال يعني غياب القيادة؛ حيث تتكلى قيادة الجماعة المسممة قيادة األمة.
_______________

( )1كردت كممة الخمفاء كمشتقاتيا في( :األعراؼ ، 74.69:يكنس ،14:النكر ،55:النمؿ.)62:
( )2مقدمة ابف خمدكف :لعبد الرحمف بف محمد بف خمدكف.179 :
( )3تفسير البحر المحيط :لمحمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي.)288 :1( :

( )4الطبقات الكبرل :البف سعد ،)306 :3( :انظر :ركح المعاني :لؤللكسي ،)410 :17( :تاريخ الخمفاء:
لمسيكطي ،140 :كلؤلثر أحاديث كثيرة تؤيد معناه.

( )5انظر :جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف :ألبي جعفر محمد بف جرير الطبرم ،)189 :1( :الجامع ألحكاـ
القرآف :لمقرطبي ،)302 :1( :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)55: 1( :
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 .2خبلفة و
يمة ،فقد ىج ىع ىؿ المؤمنيف خبلئؼ في األرض مف بعد القركف الذيف
أمة أل َّ
جيؿ لجيؿ ،ك َّ
لما ظممكا ،يخمفكنيـ في األرض ،كيككنكف فييا مف بعدىـ؛ لً ىي ٍنظي ىر ا﵀  في
أىمكيـ ا﵀ َّ 
أعماليـ ،كأيف ىي مف أعماؿ مف ىمؾ مف قبميـ مف األمـ بذنكبػ ػيـ ككفػ ػرىـ بربػ ػ ػيـ( ،)1قاؿ
تعالى﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾[يكنس.]14 :
إف آية سكرة يكنس  تشير إشارةن كاضحةن إلى َّ
َّ
أف الخبلفة منكطة باألعماؿ ال
باألشخاص؛ لكيبل يغتر الناس بما يحكزكنو في الدنيا؛ مف منصب كنسب كسمطاف ،كيعتقدكف

ٍمف مف مقتضى سنة ا﵀  في إىبلؾ الظالميف ،ك َّ
أف منجاة
َّأنو باؽ ليـ ،ك َّأنيـ سيككنكف ٌ
بمأ ى
()2
تكمف في عممو الصالح المكافؽ لمقرآف الكريـ ،ك َّ
السنة النبكية.
اإلنساف ي

الرابع :التمكين(:)3

و
التمكين" :بمكغ و
شيء مف السمطاف،
حاؿ مف النصر ،كامتبلؾ قى ٍدر مف القكة ،كحيازة
()4
كتأييد الجماىير كاألنصار كاألتباع ،كىك لكف مف ألكاف الترسيخ في األرض ،كعمك الشأف".
كقد أشار القرآف الكريـ إلى التمكيف في غير مكضع ،كسأذكر ىنا ما كرد في التمكيف

ليكسؼ  ،كلذم القرنيف :

أوًال :التمكين ليوسف :

إف الناظر في اآليات الكاردة في ّْ
َّ
حؽ التمكيف ليكسؼ  ،يجد َّأنيا أشارت إلى

نكعيف مف التمكيف ،كىما:

()5

 .1التمكيف ليكسؼ  في قمب العزيز؛ حيث كقكع محبتو كمكدتو في قمب العزيز ،كاالعتقاد
الصالح بو ،مما دفع العزيز لمعاممتو كابنو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

﴾[يكسؼ.]21:

قربو منو ،كأتاح لو أسباب
الممًؾ بو ،ك َّ
 .2التمكيف لو في يمٍمؾ مصر بعد ظيكر براءتو؛ فأيعجب ى
الم ٍك ىنة ،كمقكمػ ػات البركز التي تدعـ سمطانو في حكـ مصػ ػر ،فأصبػ ػح عزيػ ػز مص ػر،
القدرة ك ي
______________

()1
()2
()3
()4

انظر :جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف :لمطبرم.)38 :15( :
أيسر التفاسير :ألسعد حكمد.1379 :
كردت كممة التمكيف كمشتقاتيا في(:األعراؼ ،10:األنعاـ ،6:يكسؼ ،56،21،54:الحج،41:
القصص ،57:األحقاؼ.)26:
َّ
بي.17 :
تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف في القرآف الكريـ :لعمي محمد الصَّبل ٌ

( )5انظر :النكت كالعيكف :لمماكردم ،)20 :3( :نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر :لمبقاعي،)60 :4( :
البحر المحيط :ألبي حياف األندلسي ،)293 :5( :التفسير الحديث :لمحمد عزت دركزة.)16 :4( :
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كسار الناس بأمره كنييو ،قاؿ تعالى﴿:ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﯘ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﯘﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾[يكسؼ.]56-54:
ثانيا :التمكين لذي القرنين:
ً
َّ
عظيما ،ككىبو مف جميع ما ييؤتى الممكؾ مف
مكف ا﵀  لذم القرنيف؛ فقد آتاه يمٍم نكا
ن
المدعَّمة بآالت الحرب ،كسيَّؿ
المحاطة بالجنكد األقكياء ،ك ي
السمطة المطمقة ،القائمة عمى العمـ ،ك ي
حرؾ كاالنتقاؿ ،بحيث يصؿ إلى جميع أنحاء المممكة دكف مشقَّة ،كميَّد لو مف
لو أسباب التَّ َّ

األسباب كالكسائؿ التي تيعينو عمى السيطرة كبسط النفكذ ،أيف شاء كمتى شاء ككيؼ شاء ،فممىؾ

أقطار الدنيا ،كخضعت لو الببلد عربيا كعجميا( ،)1قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﯘﭜ ﭝ ﴾[الكيؼ.]85-84 :

ال ُخالصة:

َّ
إف المتأمؿ في معاني الكممات (اإلمامة ،الحكـ ،الخبلفة ،التمكيف) يجد ارتباطنا كثيقنا
بينيا كبيف مفيكـ القيادة ،كيمكف ترتيب ذلؾ في النقاط الخمس التالية:
 .1اإلمامة القدكة؛ كالقائد ييمثّْؿ القدكة الصالحة لمناس في دعكتو ،كصبلحو ،كايمانو ،كتقكاه،
ككرعو ،كأمانتو ،كشجاعتو ،كبذلو كتضحيتو ،كفي كافة مناحي الحياة.

قادر عمى
ذكيا ،نا
الح ٍكـ حسف القضاء ،كفيـ المكاقؼ كاألحداث؛ كالقائد ال بد أف يككف
حكيما ن
 .2ي
ن
معتمدا
إظيار الحؽ في المكاقؼ الدقيقة ،مدرنكا لمحقائؽ الثابتة ،كاشفنا لؤلكاذيب كالدسائس،
ن
في كؿ ذلؾ عمى المعرفة الكاسعة ،كالفيـ الدقيؽ لكتاب ا﵀  ،كسنة النبي .

الحكـ منع األقكاؿ كاألفعاؿ مف الخمؿ كالفساد؛ كما يك ًجد القائد إال لضبط أحكاؿ الناس في
 .3ي
يد َّ
ب في المجتمع،
أف ي
مف ٍ
مانعا الفساد كالخمؿ ٍ
كافة معامبلتيـ بضابط الصحة كاالعتداؿ ،ن
حكيما في تصرفاتو كأفعالو ،محققنا لمصالح أمتو في الدنيا كاآلخرة.
ن
 .4الخبلفة سياسة الناس كارشادىـ إلى الصراط المستقيـ عمى كفؽ شريعة ا﵀ ؛ ككظيفة

القائد تحكيـ شرع ا﵀  في الناس ،كسياسة أحكاليـ بما يحقؽ مصالحيـ ،كالحكـ بينيـ
بالعدؿ كاإلنصاؼ؛ لينجك مف عقاب ا﵀  الذم يصيب بو الظالميف.

 .5التمكيف حصكؿ المحبة كالمكدة في القمب ،كحصكؿ أسباب القكة كالمكنة كالظيكر؛ كالقائد ال

أف ييحقؽ أىدافو ،كانضباط الناس في ممكو ،كثقة رعيتو بو ،دكف حصكؿ المحبة لو
يمكف لو ٍ
في قمكب الناس ،كامتبلكو أسباب القكة كالقدرة التي تمكنو مف سياستيـ كقيادتيـ ،كتحقيؽ

السعادة كاليناء ليـ في حياتيـ كأيخراىـ.
_____________

( )1انظر :التفسير المنير :لمدكتكر كىبة الزحيمي.)24 :16( :
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ادلثحث انثاًَ

أهًٍح انمٍادج يف انمرآٌ انكرٌى

كفيو ثبلثة مطالب:

 المطمــب األول :أىمية القيادة في التربية والتوجيو.


المطمب الثاني :أىمية القيادة في إقامة شعائر الدين،
وتحقيق الشيادة عمى سائر

األُمم.

 المطمب الثالث :أىمية القيادة في تحفيز الجنود لتحقيق
النصر والتمكين.
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المبحث الثاني
أىمية القيادة في القرآن الكريم

تمييد:

َّ
حاؿ
كي ى
قاـ العدؿ ،ي
كي ىك َّس ىد األمر إلى أىمو ،ي
تب الحياة ،ي
إف القيادة ال بد منيا حتى تتر ى
كي ى
دكف أف يأكؿ القكم الضعيؼ ،كتيىنظَّ ىـ طاقات العامميف كجيكدىـ؛ لتنصب في إطار يخطط
()3
المنظَّ ً
مة(المؤسسة) بما يحقؽ األىداؼ المستقبمية ليا ،كيضمف نجاحيا.
ي
كقد أشار ابف خمدكف إلى ىذا المعنى في مقدمتو حيث قاؿ " :إف االجتماع إذا حصؿ
كتـ عمراف العالـ بيـ ،فبلبد مف كازع يدفع بعضيـ عف بعض؛ لما في طباعيـ مف
لمبشرَّ ،
و
شيء
العدكاف كالظمـ ،كال يكفي قكة السبلح مف أجؿ دفع ىذا العدكاف كالظمـ بينيـ ،إ نذا فبلبد مف
آخر يدفع عدكاف بعضيـ عف بعض ،كال يككف مف غيرىـ لقصكر جميع المخمكقات األخرل عف

احدا منيـ ،يككف لو الغمبة كالسمطاف كاليد القاىرة ".
مداركيـ كالياماتيـ ،فيككف ىذا الكازع ك ن
كتكمف أىمية القيادة في َّأنيا ضركرة لبناء أمة إسبلمية قكية ،تحكـ العالـ ،كتنظـ شأنو

()1

عمى كفؽ منيج ا﵀  ،كسنة النبي  ،كارجاع األمة اإلسبلمية إلى مكانتيا كدكرىا ،كالتمكيف

ليا في األرض.

َّ
يمة اإلسبلمية اليكـ غياب القيادة الرَّبانية؛ فالقيادة ىي
مف أخطر عكائؽ التمكيف لؤل َّ
إف ٍ
عصب حياة األيمة؛ ليذا نجد أعداء األيمة يحرصكف كؿ الحرص عمى إقصاء القيادات المخمصة

الحكـ في الببلد اإلسبلمية؛ حتى ال يصؿ
الحكـ ،حيث أىكصكٍا بالعمؿ عمى إفساد نظاـ ي
عف سدة ي
()1
إلى القيادة حاكـ صالح.

" َّ
أف يتكلى أمكر الدعكة ،كقيادة المسمميف ،قيادة رَّبانية ،قد
إف مف أىـ أسباب التمكيف ٍ
جرل اإليماف في قمبيا كعركقيا ،كانعكست ثماره عمى جكارحيا ،كتفجرت صفات التقكل في

أعماليا كسكناتيا كأحكاليا".

()4

وتكمن أىمية وجود القيادة الراشدة في النقاط الست التالية:

()5

َّ .1أنيا حمقة الكصؿ بيف العامميف كبيف خطط المؤسسة كتصكراتيا المستقبمية .
 .2تدعيـ القكل االيجابية في المؤسسة كتقميص الجكانب السمبية قدر اإلمكاف .
_________________
ناجحا :أمير بف محمد المدرم.3:
قائدا
( )1انظر :ثبلثكف كصية ككصية لتككف ن
ن
( )2مقدمة ابف خمدكف :لعبد الرحمف بف خمدكف.43 :
( )3انظر :قادة الغرب يقكلكف دمركا اإلسبلـ أبيدكا أىمو :لجبلؿ العالـ.63:
( )4تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف في القرآف الكريـ :لمص َّ
َّبلبي.254 :

( )5انظر :صناعة القائد :لمدكتكر طارؽ السكيداف ،كاألستاذ فيصؿ باشراحيؿ.42 :
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 .3السيطرة عمى مشكبلت العمؿ كحميا ،كحسـ الخبلفات كالترجيح بيف اآلراء .

 .4تنمية األفراد كتدريبيـ كرعايتيـ؛ باعتبارىـ أىـ مكرد لممؤسسة ،كما َّ
أف األفراد يتخذكف مف
القائد قدكة ليـ .

تغكؿ
 .5تنظيـ حياة الجماعة؛ بما يحقؽ مصالحيا ،كيضمف العدؿ بيف أفرادىا ،كالحيمكلة دكف ُّ
القكم عمى الضعيؼ.

 .6كضع الخطط كاالستراتيجيات الراشدة؛ لتحريؾ األفراد ،كالكصكؿ إلى اليدؼ المنشكد ،في
أسرع كقت ،كأقؿ جيد.

عف أىمية القيادة في القرآف الكريـ في المطالب الثبلث
كقد تحدث ي
ت في ىذا المبحث ٍ
التالية ،كىي:

ادلطهة األول :أهًٍح انمٍادج يف انرتتٍح وانتىجٍه

إف عممية التربية كالتكجيو عممية دقيقة ،تحتاج إلى ىق ٍد ور و
َّ
كبير مف العمـ كالدراية كالخبرة؛ حتى
ظا مف
ظا بإنسانيتو ،محفك ن
يمكف لئلنساف أف يحقؽ األىداؼ التي يخمًؽ مف أجميا" ،كليظؿ محتف ن
كليتعرؼ عمى األساليب
منسجما مع القكانيف التي في ًطر عمييا،
خطر السقكط إلى الحيكانية ،كليبقى
َّ
ن
الصالحة لمتعامؿ مع خالقو ،كمع العكامؿ المحيطة"( ،)3كىنا يظير دكر القيادة الربانية القادرة عمى
التربية كالتكجيو ،المستنيرة باآليات القرآنية كاألحاديث النبكية ،الممتزمة بما تدعك إليو؛ "فبل تربية

خير مف و
مرب يخالؼ حاليو مقاىلو"(.)1
نتأم ىؿ نا
أف َّ
دكف قدكة كأسكة ،كال يمكف ٍ
كمف ىنا كانت ضركرة التعرؼ عمى أىمية القيادة القرآنية في التربية كالتكجيو مف خبلؿ

الفرعيف التالييف:

الفرع األول :لقمان  يعظ ابنو:

َّ
امتف ا﵀  عمى عبده الصالح لقماف  بالحكمة؛ "كىي العمـ بالحؽ عمى كجيو

كحكمتو ،فيي العمـ باألحكاـ ،كمعرفة ما فييا مف األسرار كاإلحكاـ"( ،)1كقد استعمميا في التربية
كالتكجيو لمناس؛ حيث كانكا يستفتكنو في أمكرىـ ،فيجيبيـ بما تىقىُّر بو أعينيـ.
جانبا مف قياـ لقماف  بدكره في تكجيو ابنو ،كغرس
كقد حكى لنا القرآف الكريـ
ن

األخبلؽ الفاضمة في قمبو ،ليمتزميا االبف في سمككو ،بمساف المحب المشفؽ الحاني ،الحريص

و
بأسمكب ىي ًر ُّ
ؽ لو القمب ،كيستجيب بو اإلنساف ُّ
لمنصح.
عمى النفع،
كقد اشتممت كصايا لقماف الحكيـ النافعة البنو عمى ثبلثة جكانب؛ أخبل ً
ؽ كماؿ ال يستقيـ

و
ً
كآداب متعمقة بذات اإلنساف.
كآداب معاممة الناس،
حاؿ اإلنساف إال بالتزاميا،
________________

( )1تطكر مفيكـ النظرية التربكية اإلسبلمية :د .ماجد عرساف الكيبلني.28 :

( )2أساليب التربية كالدعكة كالتكجيو مف خبلؿ سكرة إبراىيـ :د .كسيـ فتح ا﵀.73 :

( )3تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :لعبد الرحمف بف ناصر السعدم.648 :
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الجانب األول :أخالق كمال يجب االلتزام بيا ،وىي أربع ٌة موضحة كما يمي:

 -3توحيد اهلل  وعدم الشرك:

كانت أكؿ تكجييات لقماف الحكيـ البنو بترؾ الشرؾ كالتزاـ التكحيد ،قاؿ تعالى﴿ :ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾[لقماف.]13 :
عرضة لمتزكية
الم َّ
فابتدأ لقماف مكعظة ابنو بطمب إقبلعو عف الشرؾ با﵀؛ "ألف النفس ي
أف يي َّ
عف مبادئ الفساد كالضبلؿَّ ،
فإف إصبلح االعتقاد
قدـ ليا قبؿ ذلؾ تخميتيا ٍ
كالكماؿ يجب ٍ

أصؿ إلصبلح العمؿ".

()3

كنتأمؿ جماؿ االبتداء بيذه الكصية األىـ ،التي يترتب عمييا قىبكؿ جميع الكصايا
تكحيده ىك يممت استجابتو ،كانقاد كأذعف لمحؽ كاٍلتىىزـ بو.
األخرل ،فمف ىح يس ىف
ي
أف ييصحّْح لو مفيكمو في الكجكد ،كىي يش َّد انتباىو
كىذه قمة العقائد؛ لذلؾ بدأ بيا؛ ألنو يريد ٍ
إلى أف األشياء التي نعـ بيا آباؤه كأجداده مف التكحيد ،ال تزاؿ تيعطى في الككف ،كعمى العاقؿ

كيؤمف بمقتضاىا.
أف يمتزـ بيا ،ي
 -1التَّفَكر في مظاىر عمم اهلل  ،وكمال قدرتو:
()1

أراد لقماف الحكيـ بيذه الكصية أف يغرس الييبة كالخشية كالمراقبة ﵀  في نفس ابنو
كقمبو ،فا﵀  ال يخفى عميو شيء في ىذا الككف ،ميما ىد َّ
ؽ كٌق َّؿ كتى ىخفَّى في أعماؽ األرض

كالسماء( ،)1فقاؿ سبحانو عمى لساف لقماف ﴿:ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﴾[لقماف.]16:

و
" َّ
خردؿ تائية في كسط صخػ ػ ػ ػ ػ ػرة،
كزف حبة
إف الخصمةى مف اإلحساف أك االساءة ٍ
إف تى يك ٍف ى
ً
يف
أك في السمكات ،أك في األرض ،يأت بيا ا﵀  ،ي
كيحضرىا يكـ القيامة حيف يضع المكاز ى

القسط؛ فا﵀  لطيؼ يصؿ عممو إلى كؿ خفي ،خبير يعمـ ظكاىر األمكر كبكاطنيا".

()4

 -1األمر بإقام الصالة:

َّ
منطقيا في تكجيو النُّصح كاإلرشاد ،فبعدما أمر ابنو
انتقاال
إف لقماف الحكيـ انتقؿ
ن
ن
بالتكحيد ،الذم ىك أكؿ الكاجبات عمى المكمَّؼ ،في إطار النيي العاـ عف ّْ
الشرؾ ،ىنبَّيو إلى
ي

تكميبل
إحاطة عمـ ا﵀  بكؿ شيء ،ككماؿ قدرتو  ،أمره بالصبلة التي ىي أكمؿ العبادات؛
ن
___________________

( )1التحرير كالتنكير :لمطاىر بف عاشكر.)155 :21( :

( )2انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشيخ محمد متكلي الشعراكم.)11636 :19( :
( )3انظر :التفسير الكسيط :لمزحيمي.)121 :11( :
( )4تيسير التفسير :إلبراىيـ القطاف.)89 :3( :
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مستميبل لو ،متمطفنا بو( ﴿ :)3ﯤ ﯥ
لو مف حيث العمؿ ،بعد تكميمو مف حيث االعتقاد ،فقاؿ
ن

ﯦ [﴾...لقماف.]17:

أىميا الصبلة؛ َّ
ألنيا استدامة إعبلف الكالء ﵀ 
فقد بدأ لقماف الحكيـ بأفضؿ األعماؿ ك ّْ

أف تنشغؿ بمخمكؽ عف
خمس مرات في اليكـ كالميمة ،فحيف يناديؾ ربؾ ( ا﵀ أكبر ) ال ينبغي ٍ
نداء الخالؽ ،فالصبلة ىي الركف األكؿ بعد الشيادتيف ،كألىميتيا كمكانتيا في اإلسبلـ؛ في ًرضت

بالكحي المباشر مف ا﵀  ،ليمة المعراج ،كما َّأنيا تجب عمى المؤمف في جميع أحكالو ،ال

تسقط عنو بحاؿ؛ بخبلؼ األركاف األخرل التي تسقط عف المؤمف لسبب أك آلخر ،كالصكـ

كالزكاة كالحج  ،فإذا سقطت عنؾ ىذه األركاف لـ ىي ٍبؽ معؾ إال الشيادتاف كالصبلة؛ لذلؾ جعميا
()1
النبي  عماد الديف.

 -4األمر بالمعروف والنيي عن المنكر والصبر عمى ذلك:

كخ َّكفىو بعمـ ا﵀  كقدرتو؛ أمره بما يٍمزمو مف
َّ
لما منع لقماف الحكيـ ابنو مف الشرؾ ،ى
كمؿ نفس ابنو؛ كبما َّ
أف
التكحيد ،كىك الصبلة (كىي العبادة الخالصة لكجو ا﵀  ،)كبذلؾ َّ
كماؿ اإلنساف في نفسو ،ال ُّ
يرد عنو الفتنة ،استتبع ذلؾ بكصية فييا كماؿ غيره كىي األمر

بالمعركؼ كالنيي عف المنكر( ،)1قاؿ تعالى ...﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾[ لقماف.]17:

َّ
كلما ىعمً ىـ لقماف الحكيـَّ ،
يي عف المنكر ،يستجمًب غضب
َّ
أف األ ى
مر بالمعركؼ ،كالن ى
كي ّْ
ألف اآلمر بالمعركؼ ،ك َّ
الناس؛ َّ
حدثيـ بما يكرىكف؛
الناىي عف المنكر ،ييخالؼ معظـ الناس ،ي
فيرمكنو عف قكس كاحدة؛ فيناليوي بذلؾ الضرر كاألذل ،أمره بالصبر عمى ما ييصيبو في سبيؿ

ذلؾ.

()4

فائدة:

َّ
إف األمر بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر ،يككف بالقكؿ؛ فيأمر المؤمف بالمعركؼ ،كينيى

عف المنكر ،بما كىبو ا﵀  مف العمـ ،كيككف بالسمكؾ كالعمؿ ،كىك أبمغ في تحقيؽ اليدؼ مف

األكؿ؛ َّ
يأمر بو ،أكقع في نفس المخاطبيف؛
فإف امتناع اإلنساف َّ
عما ينيى عنو ،كاتصافو بما ي
()5
َّ
ألف مف ال يستطيع يحكـ نفسو ،ال يينفّْذ حكمو عمى غيره.
___________________

( )1انظر :ركح المعاني :لؤللكسي.)442 :15( :

( )2انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشيخ محمد متكلي الشعراكم.)11655-11654 :19( :

( )3انظر :مفاتيح الغيب مف القرآف الكريـ (التفسير الكبير) :لئلماـ فخر ّْ
الديف الرازم.)122 :25( :

( )4انظر :تفسير القرآف العظيـ :البف كثير ،)338 :6( :نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر :لمبقاعي.)20 :6 ( :
سمى لطائؼ اإلشارات :ألبي القاسـ القشيرم.)193 :6( :
الم َّ
( )5انظر :تفسير القشيرم ،ي
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الجانب الثاني :آداب معاممة الناس:
انتقؿ لقماف بابنو إلى اآلداب في معاممة الناس ،فنياه عف احتقار الناس ،كعف التفخر

أم ىرهي بإظيار مساكاتو مع الناسّْ ،
كعد نفسو ككاحد منيـ.
عمييـ ،كىذا يقتضي ٍ
كلما كاف مف آفات العبادة اإلعجاب بالنفس ،كآفة األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر
َّ
()3

معبر عف الكبر كاإلعجاب ببلزمو ،كىي الرذائؿ التي نياه عف
نا
محذر مف ذلؾ
نا
الكبر ،قاؿ
اقترافيا ،كىذه األمكر اثنتاف كما يمي:
ص ِعير الخد(:)1
 -3تَ ْ
يس الرذائؿ كمّْيا كىك الكبر؛ الذم يككف
بدأ لقماف الحكيـ بنيي ابنو عف أقبح يخميؽ ،كأ ّْ

بالمنزلة التي يتبكأىا الرجؿ ،فقاؿ لو ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ  [﴾...لقماف ،]18:أم" :ال تي ٍع ًرض

متيمبل مف
مستبشر
نا
استعبلء ،كلكف أقبؿ عمييـ بكجيؾ كمو إذا كممتيـ،
كبر ك
بكجيؾ عف الناس نا
ن
ن
غير كبر كال يعتيك"(.)1

كالكبر يككف مف قمب قد امتؤل بالجيؿ كالظمـ ،كانعدمت فيو العبكدية ﵀  ،كنزؿ عميو
فنظرهي إلى الناس ىش ىزهر ،كمعاممتو ليـ معاممة االستئثار ال اإليثار ،ذاىب بنفسو تًيينا ،ال
المقت؛ ي
ينطمؽ ليـ كجيو ،كال يسعيـ خمقو ،كال يرل و
ألحد عميو حقنا ،كيرل حقكقو عمى الناس ،كال يرل

ضا(.)4
ص ىغ نا
فضميـ عميو ،ال يزداد مف ا﵀  إال ن
ار أك يب ٍغ ن
بعدا ،كمف الناس إال ى
مرحا:
 -1المشي في األرض ً

الم ىريح ىك االختياؿ كالتبختر ،فا﵀  ال يمنع اإلنساف مف المشي في األرضَّ ،
حرـ
لكنو يي ّْ
ى
ً
حاكيا عمى لساف لقماف الحكيـ يعظ
عميو الم ٍش ىية المتعالية المختالة عمى الناس ،قاؿ ا﵀  ن

ابنو ...﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﴾[ لقماف ،]18:فالمشي في األرض

و
بييئة متكاضعة سكية معتدلة.
مطمكب ،كلكف

()5

َّ
المختاؿ المتكبَّر،
إف اإلعجاب بالنفس ،كالتعالي عمى الناس ،ب
ّْ
المشي في األرض بييئة ي
ُّ
كي ً
كيصده عف الفضائؿ
كسخطيـ،
كيكسبو َّ
برز مساكءه ،ي
ييخفي محاسف اإلنساف ،ي
ذـ الناس ي
()6
كالطاعات.
____________________

( )1انظر :التحرير كالتنكير :لمطاىر بف عاشكر.)166 :21( :
ً
النظى ًر إًلى ٌ ً
الخ ّْد عف َّ
مع ًرض .انظر :تاج العركس مف جكاىر
ص ًع يير :إً ىمالىةي ى
ياكننا مف ك ٍب ور كأىنو ٍ
( )2التَّ ٍ
الناس تى ي
القامكس.)316 :12( :
( )3أيسر التفاسير :ألسعد حكمد(.3368 :الشاممة).

( )4انظر :الركح :لمحمد بف أبي بكر ،المعركؼ بابف قيـ الجكزية.235 :
( )5انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشيخ محمد متكلي الشعراكم.)11675-11674 :19( :
( )6انظر :أدب الدنيا كالديف :البف أبي الدنيا.292 :
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فائدة(:)3
مكم نبل لغيره باألمر
َّ
كامبل في نفسو بإقاـ الصبلةّْ ،
لما أمر لقماف الحكيـ ابنو بأف يككف ن

بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر ،كاف يخشى عميو بعدىا مف أمريف :
كامبل في نفسو.
األول :اإلعجاب بالنفس؛ لككنو ن
الثاني :الكبر؛ َّ
كم يؿ غيره.
ألنو يي ّْ

الجانب الثالث :آداب متعمقة بذاتو الخاصة:

لما ىبَّيف لقماف الحكيـ البنو آداب حسف المعاممة مع الناس ،أتبعيا باآلداب الحسنة
َّ
المتعمقة بذاتو الخاصة؛ حيث أكصاه بأدبيف؛ كىما القصد في المشي ،كغض الصكت عند
الكبلـ ،كىما أظير ما يمكح عمى المرء مف آدابو.

()1

 -3القصد في المشي:

مرحا) حثَّو عمى اٍلتزاـ
َّ
لما نيى لقماف الحكيـ ابنو عف الخمؽ الذميـ (المشي في األرض ن
الخمؽ الكريـ ،الذم ينبغي أف يتخمَّؽ بو ،مف القصد في المشي( ،)1قاؿ تعالى ﴿ :ﰉ ﰊ

ﰋ[﴾...لقماف ،]19:أم" :تكاضع في مشيؾ إذا مشيت ،كال تستكبر ،كال تستعجؿ ،كلكف اتَّئً ٍد".

()4

 -1الغض من الصوت:

َّ
إف غض الصكت أفضؿ لممتكمـ ،كأ ٍب ىي يف لنفس السامع كفيمو؛ لذلؾ أكصى لقماف الحكيـ

ابنو بخفض الصكت عند الكبلـ ﴿...ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﴾[لقماف،]19:

أم :ال تتكمَّؼ رفع الصكت ،كارفعو فقط كما يتناسب مع حاجة السامع ،فالجير أكثر مف الحاجة
()5
تكمُّؼ يؤذم.

الخالصة:

َّ
إف المتأمؿ كالناظر في كصايا لقماف الحكيـ البنو ،يخرج بالفكائد األربع التالية:

ً
حاجات
 .1المكجو الناجح تكجيياتو شاممة ،عالـ بفقو األكلكيات ،فيبدأ باألىـ فالميـ ،كيراعي
الم ىكجَّييف كمتطمباتيـ ،فيعطي كؿ إنساف كما يتناسب مع حالو.
ي
___________________
( )1انظر :المباب في عمكـ الكتاب :ألبي حفص عمر بف عمي الدمشقي الحنبمي. )450 -449:15( :
( )2انظر :التحرير كالتنكير :لمطاىر بف عاشكر.)168 :21( :

( )3انظر :المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز :ألبي محمد عبد الحؽ بف عطية األندلسي.)406 :4( :
( )4اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره ،كأحكامو ،كجمؿ مف فنكف عمكمو :ألبي محمد مكي
ابف أبي طالب األندلسي)5731 :9( :

( )5انظر :الجامع ألحكاـ القرآف :لمقرطبي ،)71 :14 ( :البحر المحيط :ألبي حياف األندلسي.)184 :7( :
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َّ .2
إف اإلخبلص في تكجي ػ ػ ػو النصائ ػ ػ ػح لترؾ األخ ػ ػبلؽ الذميػ ػمة ،اقتريانػػيا بال ػ ػػداللة عمى طريػ ػػؽ
األخبلؽ الفاضمة التي ينب ػ ػ ػغي عمى اإلنسػ ػ ػاف أف يسػ ػ ػمكيا ،كلػ ػذلؾ قيؿ :ليػ ػس اإلخ ػ ػبلص أف
تقكؿ لممخطئ أنت مخطئ ،كلكف اإلخبلص أف تأخذ بيده إلى الصكاب.

ّْ
الم ىكجَّييف.
.3
المكجو البد ٍ
أف ييظير الشفقة كالرحمة كالميف كالعطؼ عمى ي

 .4قكلو تعالى ﴿:ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ﴾[لقماف ،]14:اعتراض في كبلـ لقماف الحكيـ عف الكالديف ُّ
يدؿ عمى ثبلثة
آداب معيما:
أ .كجكب االستماع لكعظ الكالديف الصالحيف كتكجيياتيما.

ب.كجكب الطاعة ليما في المعركؼ.

ج .اإلحساف في معاممتيما ،كلك كانا كافريف.

وجو أخاه ىارون :
الفرع الثاني :موسى ُ ي ِّ

ير لمكسى  بسؤالو رَّبو ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭣ ﯯ ﯰ ﭣ ﯲ
كاف ىاركف  كز نا

ﯳ ﯴ ﭣﯶ ﯷ ﯸ﴾[طو ،]32-29:ككانت الرئاسة في بني إسرائيؿ لمكسى .

()3

إف نبي ا﵀ مكسى  يعمـ ًعٍمـ اليقيف َّ
َّ
أف ىاركف  نبي مرسؿ مف ربو ،كمع ذلؾ

َّ
ألف المسمـ لممسمـ ناصح ،كالنصيحة حؽ ككاجب لممسمـ عمى المسمـ ،ثـ َّ
قدـ لو النصيحة؛ َّ
إف
حمميا لياركف  ،فيك العميـ بطبيعة قكم ػ ػ ػ ػو
مكسى  ييقى ّْد ير ًعظى ىـ التكميؼ ،كثً ىق ىؿ التَّبًعة التي َّ
بني إسرائيؿ ،كفي المقابؿ تىمىقَّى ىاركف  النصيحة بنفس راضية ،لـ تثقؿ عمى نفسو؛ َّ
ألف
الص ىغار ،الذيف يحسكف
النصيحة ال تثق يؿ َّإال عمى نفكس األشرار ،كتثقؿ عمى نفكس المتكبريف َّ
نقاصا مف قدرىـ كمكانتيـ .
في النصيحة إ ن
كيمكف تقسيـ مكقؼ استخبلؼ مكسى  ألخيو ىاركف  إلى النقاط األربع التالية:
ي
()1

 .1كصايا مكسى  ألخيو ىاركف  عند استخبلفو لو.
 .2اإلصبلح قد يختمؼ تقديره مف م ً
صًمح.
لم ٍ
ي ٍ
صمح ي
 .3متابعة مكسى ألخيو ىاركف. 
 .4ىاركف  يقكـ بدكره في خبلفة مكسى.
__________________

( )1انظر :التفسير المنير :لمدكتكر كىبة الزحيمي ،)84 :9( :تفسير القرآف الحكيـ المعركؼ بتفسير المنار:
لمحمد رشيد رضا.)108 :9( :
( )2انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب.)1368 :3( :
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أوًال :وصايا موسى  ألخيو ىارون عند استخالفو لو:
جمع مكسى في كصيتو ًم ىبل ىؾ السياسة ،كقمة التكجيو؛ فقد أكصى أخاه ىاركف

أم نظاـ في ىذا العالـ ،حيث حكى القرآف الكريـ عنو ذلؾ ﴿ ...ﮢ
بأىـ أمريف يقكـ عمييا ُّ

ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﴾[األعراؼ ]142 :؛ كاألمراف ىما:
 -3اإلصالح:

َّ
إف سياسة األمة اإلسبلمية في مجمميا تدكر حكؿ محكر اإلصبلح ،الذم يجعؿ الشيء
صمً نحا لغيره ،فيجب عمى القيادة أف تككف جميع تصرفاتيا صالحة
ن
كم ٍ
صالحا في نفسو ،ي
الرعية؛ َّ
ألف
كمصمحة ،تعكد بالنفع كالخير كالصبلح عمى القيادة السالكة ليا ،كعمى جميع أفراد َّ
ي
رجكع نفع الصبلح عمى القيادة نفسيا ،كبضده عمى غيرىا ال يي ُّ
صبلحا ،بؿ ىك الفساد
عد
ن
()3
بعينو.

 -1عدم اتباع سبيل المفسدين:

أف يي ّْ
كجو أتباعو إلى ترؾ سبيؿ المفسديف؛ كيشمؿ ذلؾ االمتناع عف
يجب عمى القائد ٍ
مشاركتيـ في أعماليـ ،كمساعدتيـ عمييا ،كمعاشرتيـ كاإلقامة معيـ في حاؿ اقترافيا ،كلك بعد

العجز عف إرجاعيـ عنيا.

()1

ثانيا :اإلصالح قد يختمف تقديره من م ِ
صمِح:
ً
لم ْ
ُ ْ
صمح ُ
رأل مكسى َّ 
ظير مف مظاىر
أف ى
ترؾ ىاركف  لعبدة العجؿ مف بني إسرائيؿ ىم ه
الفسادً ،
كترؾ اإلصبلح؛ حيث حكى لنا القرآف الكريـ ىذا الفيـ عمى لسانو ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ [﴾...األعراؼ.]150:

بينما َّ
عد ىاركف  ما فعمو ىك اإلصبلح ،فكاف تقديره كاجتياده في ىذه القضية حسب
رؤيتو لممكقؼَّ ،أال ىي ٍد يخؿ مع ىؤالء المفسديف في معركة؛ َّ
انتيت بالقضاء عمى جذكة
ألنيا ربما
ٍ
ىصمً ٍح).
اإليماف في بني إسرائيؿ ،حيث اجتيد في إطار ( ىكأ ٍ

كقد عمَّ ىؿ ىاركف  مكقفو ،بالخشية عمى قكمو مف الفيرقة ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾[طو  ،]94:يقصد قى ٍكؿ
أخيو مكسى ...﴿:ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ﴾[األعراؼَّ ،]142:
فذكره بالتفكيض

َّ
الحؽ في القضاء في
مف مكسى  ييعطي ىاركف 
الذم أعطاه إياه ،فكاف ىذا التفكيض ٍ
_______________
( )1انظر :التحرير كالتنكير :لمطاىر بف عاشكر.)88-87 :9(:
( )2تفسير المنار :لمحمد رشيد رضا.)107 :9( :
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أف يي ّْ
قدر المصمحة كما يرل ،كقد ىشفىع ىذا التفكيض لياركف  أماـ
القكـ بما يراه
مناسبا ،ك ٍ
ن
()3
أخيو بعد ذلؾ.
ثالثًا :متابعة موسى  ألخيو ىارون :

رجع مكسى  إلى قكمو بعد مناجاتو رَّبو  غضباف عمى أخيو ىاركف ؛ لعدـ

ؼ في سياستو
ض يع ى
قيامو بكاجبو في استخبلؼ بني إسرائيؿ ،كالقياـ باإلصبلح بينيـ" ،إ ٍذ رأل َّأنو ى
( )1
كز ٍج ًرىـ عف عبادة العجؿ ،كحز نينا عمى قكمو ًل ىما
ليـ ،كلـ يكف ذا عزيمة في خبلفتو فييـ"  ،ى
كقع منيـ مف عبادة العجؿ ،كتشربيـ محبتو في قمكبيـ ،كعدـ التفاتيـ إلى ما عيد ليـ بو مف
تكحيد ا﵀  ،كاخبلص العبادة لو ،كالسير عمى شريعتو( ،)1فقاؿ يم ىعّْنفنا الجميع ...﴿ :ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜﭝ [ ﴾...األعراؼ.]150:

إف الخطاب ال َّ
َّ
أف يككف
مكجوه مف مكسى  في اآلية السابقة يحتمؿ معنييف؛ َّ
فإما ٍ
مكجَّينا لعبدة العجؿ ،أك ألخيو ىاركف  كمف معو مف المؤمنيف ،فيككف بيذا قد اصطاد
()4
بحجر ك و
و
احد كما يمي:
عصفكريف

تكبيخ لمذيف عبدكا العجؿ مف قكمو عمى ما فعمكا في غيبتو؛ فقد عبدكا العجؿ بعدما
األول :إنَّو
ه
أر ٍىكا تكحيد ا﵀  ،كنفى الشركاء عنو  ،كاخبلص العبادة لو جؿ جبللو.
تأنيب لياركف  كمف معو مف المؤمنيف؛ حيث لـ يراعكا العيد الذم أ ً
يخ ىذ عمييـ،
الثانيَّ :إنو
ه
ي
ط يمحػػت نحكه
عما فعمكا بعدما رأكه من ػػيـً ،مف حمميـ عمى التكحي ػػد ،ك ىكفّْيـ َّ
كلـ يكفُّػ ػكا العبدة َّ
عمػػا ى
أبصارىـ ،كتمنَّتو قمكبيـ ،مف عبادة البقر حيف قالكا ...﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﴾[األعراؼ.]138 :

كقد تابع مكسى  أخاه ىاركف َّ 
حؽ المتابعة؛ فنجده عند عكدتو مف لقاء ربّْو ،

يسأؿ ىاركف  عف فعمو بالتفكيض الذم أعطاه إياه ...﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ﴾[األعراؼ ،]142:حيث حكى القرآف الكريـ لنا ىذا السؤاؿ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﭣﮏﮐﮑ ﮒ ﮓ ﴾[طو.]93-92:
____________________

( )1انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشيخ محمد متكلي الشعراكم ،)9366-9363 :15( :البحر المديد:

ألحمد بف محمد اإلدريسي (.)310 :4
( )2تفسير المنار :لمحمد رشيد رضا.)178 :9( :
( )3انظر :التفسير الكسيط :الطنطاكم.)381 :5( :
( )4انظر :ركح المعاني :لؤللكسي.)369 :6( :
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ب مكسى  أخاه ىاركف ؛ َّ
ألنو رأل كقكع ىاركف  في مخالفتيف ،كىما:
لقد َّأن ى
األولى :تركو  عبدةى العجؿ عمى ما ىـ عميو دكف إبطاؿ عبادتيـ.

()3

الثانية :عدـ التزامو



بنصيحة مكسى



باإلصبلح كعدـ اتباع المفسديف.

ابعا :ىارون  يقوم بدوره في خالفة موسى :
رً
لما رآىـ متيافتيف عمى النار بعبادتيـ
كعظ ىاركف  قكمو عمى قدر استطاعتو؛ َّ

ّْ
عدـ مباالتيـ بكعظو ،كاكتفى بالكعظ
العجؿ ،كقد صدح
بالحؽ بكؿ قكة ،مع كثرتيـ ،كاعتقاده ى
شفقة منو عمى قكمو ،فقاؿ ...﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾[طو،]90:
أح ىسف الكجكه؛ فزجرىـ أكنال عف الباطؿ بقكلو(:إَّن ىما فيتًنتي ٍـ بً ًو) ،ثـ دعاىـ
حيث سمؾ في ىذا الكعظ ٍ
الر ٍح ىم يف) ،ثـ دعاىـ إلى االعتراؼ بنبكتو كاتباعو ثالثنا
(كًا َّف ىرَّب يك يـ َّ
إلى معرفة ا﵀  ن
ثانيا بقكلو :ى
بقكلو(:فىاتَّبًعكنًي) ،ثـ دعاىـ إلى أىـ مستمزمات االتباع ،كىي الطاعة ،بقكلوً :
يعكا أ ٍىم ًرم)،
(كأىط ي
ي
ى
الب ٍد ًء،
كىذا قمة الترتيب الفعَّاؿ؛ فإماطة العثرات مف الطريؽ ،ككشؼ الشبيات لمناس ،ىك نقطة ى
عرفيـ با﵀  ،كىك أصؿ التكحيد (التخمية تسبؽ التحمية) ،ثـ النبكة ،ثـ الشريعة ،فثبت
ثـ َّ

َّ
أف ىذا الترتيب أحسف الكجكه.

()2

لقد شيد ا﵀  في القرآف الكريـَّ ،
أف ىاركف  كعظ قكمو؛ فنياىـ كزجرىـ عف

عبادة العجؿ( ،)3كأمرىـ بالطاعة كاإلنابةَّ ،
كلكنيـ رفضكا نصحو كتكجييو قائميف ...﴿ :ﭾ ﭿ
ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾[طو.]91:
الفوائد المجنيَّة من استخالف موسى ألخيو ىارون (عليهما السالم):
بعد النظر كالتأمؿ في مكقؼ استخبلؼ مكسى  ألخيو ىاركف  ،ييمكف استنباط
الفكائد الثمانية التالية:
متكقعا لً ىما يصدر
متفرسا
عالما بأخبلؽ مف يقكدىـ كطباعيـ،
 .1يجب عمى القائد ٍ
ن
ن
أف يككف ن
عنيـ.
إف تكجيو النصيحة غير مقتصر عمى الجاىؿ دكف العالـ؛ فمع َّ
َّ .2
نبي كريـ ال
أف ىاركف ّّ 
يككف منو إال الصبلح ،نرل كصية مكسى  لو باإلصبلح ،كعدـ اتباع سبيؿ المفسديف.
إف كانكا أبناء شعبو ،كالحرص عمى
 .3يجب عمى القائد الرأفة بجنكده ،كالرفؽ بيـ ،كخاصة ٍ
مصالحيـ ،كعدـ إظيار الفي ٍرقىة فيما بينيـ؛ حيث خشي ىاركف  عند معاممتو لقكمو بالقكة
ؽ جماعتيـ.
أف ييفىّْر ى
ٍ
___________

( )1انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب.)2348 :4( :

( )2انظر :المباب في عمكـ الكتاب :ألبي حفص الحنبمي ،)360:13( :ركح البياف :إلسماعيؿ حقي.)412 :5( :
( )3انظر :قصص القرآف :الحافظ إسماعيؿ بف كثير :ص .237
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َّ .4
بالء
كمتَّبً ًعييـ محفكؼ بالفتنة كالببلء ،كما قاؿ النبي( :أشد الناس
ً
إف طريؽ األنبياء ي
َّ
اشتد
صمبا
األنبياء ،ثم األمثل فاألمثلُ ،ي ْبتَمى الرجل عمى حسب دينو ،فإن كان دينو
ً
َّ
يبرح البالء بالعبد حتى يتركو
بالؤه ،وان كان في دينو ِرق ٌة ابتمي عمى حسب دينو ،فما ُ
()1
يمشي عمى األرض ما عميو خطيئة).
إف مكان ػة األيـ كبي ػرة في نفكس المؤمني ػف؛ حيػث نػجد َّ
َّ .5
أف ىاركف  استعطػؼ مكسى 

بتذكيره أنيما ابنا أـ كاحدة ،فقاؿ مستعطفنا لو ﴿:ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧ

﴾[طو:

فخص األـ ّْ
بالذكر استعطافنا لحقّْيا،
،]94
َّ

كترقيقنا لقمبو.
َّ .6
زـ كجكد القائد األكؿ ،كليس نائبو.
إف الق اررات المصيرية تىستٍم ي
َّ .7
فسادا.
نسبي؛ مرتبط بطبيعة المكقؼ ،كبتقدير اإلنساف لككف الفعؿ
إف الصبلح
صبلحا أك ن
ن
ٌ
()2

َّ .8
إف القائد الناجح يتابع مكظفيو بالمراقبة كالمحاسبة الدائمتيف.

ادلطهة انثاًَ :أهًٍح انمٍادج يف إلايح شؼائر انذٌٍ ،وحتمٍك انشهادج ػهى ضائر األيى:

إف حقائؽ الكحي كحقائؽ التاريخ لتؤكد َّ
َّ
بأف السبيؿ ليذه األمة إلى الخركج مف ىذا التيو

الذم نتجرع م اررتو ،كنكتكم بنيرانوَّ ،إنما يبدأ بإصبلح ما ٍان ىد ىر ىس مف عبلقتيا بربيا ،كتجديد ما
ٍان ىدرس مف شعائر دينيا كشرائعو ،فإظيار شعائر ا﵀  ،كتطبيؽ شرائعو ،ييظير قكة المسمميف

َّ
كعزتيـ ،كيغيظ المنافقيف؛ برؤيتيـ عزة اإلسبلـ كقكة أىمو ،كتيكًقع الخكؼ في نفكس أعداء األمة
()1
المتربصيف بيا لمنيؿ مف عزتيا ككرامتيا كأرضيا.
َّ
إف ىذا التجديد َّإنما يككف بإحياء كثير مف السنف ،كاماتة كثير مف البدع ،كازالة الغربة

عف كثير مما ىجر الناس مف شعائر اإلسبلـ كشرائعو.

()4

______________

( )1سنف الترمذم في كتاب الزىد ،باب ما جاء في الصبر عمى الببلء ،ح )64 :2( ،2400 :كقاؿ :حديث
حسف صحيح ،قاؿ األلباني :حديث صحيح :سمسة األحاديث الصحيحة :لؤللباني( :ح ،143 :ج ،1 :ص:
الن ً
 ،)274كأصؿ معنى الحديث في صحيح البخارم فقد بكب البخارم(ىباب أى ىش ُّد َّ
اء ثيَّـ ٍاأل ٍىمثى يؿ
اس ىب ىبل نء ٍاأل ٍىنبًىي ي
فى ٍاأل ٍىمثى يؿ)( ،)115: 7كركل حديثنا في معنى الحديث السابؽ.

( )2انظر الفكائد( : )5-1مفاتيح الغيب :لئلماـ الرازم ،)91:22 ،352:14( :تفسير السراج المنير :لمحمد بف
أحمد الشربيني ،)528 :2( :ركح البياف :إلسماعيؿ حقي ،)412:5( :التفسير القرآني لمقرآف :د .عبد
الكريـ الخطيب ،)5 :476( :البحر المديد :ألحمد بف محمد اإلدريسي.)301 :4( :

( )3انظر :زاد المعاد :لمحمد بف أبي بكر المعركؼ بابف قيـ الجكزية ،)449 :1( :مجمة البياف :العدد،54 :
ص.78 :
( )4انظر :مجمة البياف :العدد ،67 :ص.111 :
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َّ
إف التجديد المطمكب بحاجة إلى قكاعد ميمة ،أيلخصيا في األربع التالية:

()3

كمثيمو ،كشرائعو كشعائره.
 .1التربية العممية ألبناء ىذه األمة عمى قيـ اإلسبلـ ي
بخمؽ القرآف الكريـ في المنشط كالمكره.
أف يتخمَّؽ كؿ العامميف في إطار التجديد المنشكد ،ي
ٍ .2

 .3التزاـ األمة بتطبيؽ ما تتعممو؛ مف أحكاـ ّْ
أمينا في حياتيـ،
الديف ،كآدابو ،كقيمو ،تطبيقنا ن
كاغنائو بالكفاء كاألمانة ،كااللتزاـ كالصدؽ.
 .4كجكد القيادة القكية؛ التي تحمي التجديد ،كتنيض بو بعزيمة ماضية ،كتحمي أىمو ،كتنصر
جنده.

َّ
إف الشيادة ليذه األمة عمى الناس ال تتحقؽ إال بتطبيؽ الشعائر كالشرائع اإلسبلمية؛

لذلؾ كاف الربط بيف إقامة الشعائر كبيف الشيادة عمى الناس.
كقد عرض الباحث ىذا المطمب مف خبلؿ نقطتيف:

األولى :أمانة التمكيف تقتضي إقامة شعائر الديف.

الثانية :الشيادة عمى الناس منكطة باٍلتزاـ المسمميف إقامة شعائر الديف.
النقطة األولى :أمانة التمكين تقتضي إقامة شعائر الدين:

أف األرض يي ً
إف مف سنف ا﵀  التمكيف لعباده المؤمنيف في األرض ،ك َّ
َّ
عباده
كرثييا
ى

الصالحيف ،قاؿ تعالى ﴿:ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ﴾[األنبياء ،]105:كما كعد المؤمنيف بالنصر كاالستخبلؼ في األرض ،كالتمكيف في
ّْ
إف ىـ قامكا بحؽ االستخبلؼ؛ مف العمؿ الصالح ،كالعبادة الخالصة
الديف ،كاألمف كاالستقرارٍ ،

﵀  ،قاؿ تعالى ﴿:ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﴾[النكر.]55:
إف تصدير اآلية الكريمة بقكلو  (:ﭬ ﭭ ) بشارة عظيمة لعباد ا﵀ المؤمنيف ،بتىحقُّ ً
َّ
ؽ

ً
ألف ك ٍع يد ا﵀ ّّ 
حؽ ال
ىك ٍعده ؛ مف االستخبلؼ ،كالتمكيف ،كحصكؿ األمف كاالستقرار؛ َّ ى
يتخمؼ( ،)1كما قاؿ تعالى﴿ :ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾[الركـ.]6:
__________________

( )1انظر :مجمة الجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنكرة :العدد ،13:مشكبلت الدعكة كالدعاة في العصر الحديث،
ككيفية التغمب عمييا؟ لمدكتكر محمد حسيف الذىبي األستاذ بجامعة األزىر ص ،343 :دكر المنياج الرباني
في الدعكة اإلسبلمية :لمدكتكر عدناف عمي رضا َّ
النحكم.13 :

( )2انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)146 :10( :
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كقد َّ
امتف ا﵀  عمى المؤمنيف باالستخبلؼ في األرض؛ حيث جعميـ أئمة الناس،
كالكالة عمييـ ،الكارثيف لحكميـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭣ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﴾[القصص.]6-5:
َّ
إف ىك ٍع يد ا﵀  لممؤمنيف بالتمكيف كالنصر ،منكطه بالنيكض بتكاليؼ العقيدة ،كتحقيؽ
النيج اإلليي في حياة الجماعة( ،)3كالقياـ بكاجبات القيادة كمستمزمات التمكيف؛ كىي التي ذكرتيا
اآلية التي تمت اآلية التي أشارت إلى كعد ا﵀  بالتمكيف ﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾[النكر ،]56:كقكلو تعالى﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎ ﮏ ﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾[الحج.]41:
َّ
أف ينطمؽ عمييا شعائر الديف؛ مف إقامة الصبلة ،كايتاء
إف ىذه المستمزمات ييمكف ٍ
الزكاة ،كاألمر بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر ،كطاعة النبي. 
كقد أشار الباحث إلى و
كؿ مف ىذه المستمزمات األربعة إشارة سريعة يتضح مف خبلليا
المعنى المراد ،كاألثر الذم يضمف استم اررية التمكيف عند القياـ بيذه الشعائر كالعبادات.

 -3إقامة الصالة:

َّ
ركف مف أركاف اإلسبلـ ،يعني اإلسبلـ بيا في كتاب ا﵀  كسنة النبي ؛
إف الصبلة ه
األنبياء أتباعيـ بإقاـ الصبلة،
أم ىر
ي
أم ىر ا﵀  بيا األنبياء ،ك ى
فيي عمكد الديف ،كمفتاح الجنة ،ى

كىي مف صفات المتقيف ،كقد َّ
اإلسبلـ المحافظةى عمييا في الحضر كالسفر ،كاألمف كالخكؼ،
أكد
ي
كالسمـ كالحرب ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭣ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﴾[البقرة،]239 ،238:
كجعميا النبي  الدليؿ األكؿ عمى اٍلتً ىزاـ عقد اإلسبلـ ،كالقضية الفاصمة بيف الكفر كاإليماف(،)1
ِ
فم ْن تََرَك َيا فَقَ ْد َكفَر)(.)1
وب ْي َنيم َّ
فيقكؿ (:ا ْل َع ْي ُد الَّذي َب ْي َن َنا َ
الصالةَ ،
_________________
( )1انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب.)2428 :4( :

( )2انظر :العبادة في اإلسبلـ :لمدكتكر يكسؼ القرضاكم.212 -210 :
( )3سنف الترمذم ،كتاب الصبلة ،باب ما جاء في ترؾ الصبلة( ،ح ،2621 :ج ،5:ص ،)13:كقاؿ :حديث
حسف صحيح غريب ،كمسند اإلماـ أحمد( ،ح ،22937 :ج ،38:ص ،)20:قاؿ الشيخ األلباني :حديث
صحيح ،انظر :الترغيب كالترىيب :لمحافظ المنذرم( :ح ،777 :ج ،1:ص.)255 :
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َّ
نمي اإليماف ،كتقكم الثقة بالمٌو ،
إف الصبلة تيَّكثّْؽ يعرل اإليماف ،كتيعمي اليمة ،كتي ّْ
كتي ّْنزه النفس عف الفكاحش ما ظير منيا كما بطف ،كتكسبيا القكة في الحؽ ،فتككف جديرة
()3
بالنصر.
َّ
إف لمصبلة دكرىا الكبير في إيجاد العبلقات االجتماعية بيف الناس ،كالتأليؼ بيف قمكب

المؤمنيف؛ كيظير ذلؾ بكضكح في المقصد مف صبلة الجماعة؛ حيث يجتمع الناس في المسجد
راغبيف كراىبيف ،مسمميف كجكىيـ ﵀  ،فتنزؿ السكينة ،كتغشاىـ الرحمة ،فيحدث التعاكف
()1

كالتعارؼ ،كالكحدة كاالجتماع عمى الخير.
 -1إيتاء الزكاة:

فرض ا﵀  الزكاة رحمة منو بالمساكيف ،كطيرة لؤلغنياء ،ىذا مع ما في أداء الزكاة

مف تمريف النفس عمى السماحة المحمكدة ،كمجانبة الشح المذمكـ؛ َّ
ألف السماحة تبعث عمى أداء
أيضا مف تزكية النفس كتطييرىا ،كاشاعة المحبة في
ص ُّد عنيا ،كلً ىما في أدائيا ن
الحقكؽ،كالشح ىي ي
المجتمع ،فتتداخؿ صبلة الناس بمشاعر األيلفة كالتراحـ كالتماسؾ( ،)1كالى ىذا يشير قكلو تعالى:

﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾[التكبة.]103:
 -1األمر بالمعروف ،والنيي عن المنكر:

َّ
إف األمر بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر ،مف أىـ العبادات اإلسبلمية التي لـ تدخؿ

في نطاؽ العبادة بتحديد المكاقيت كالكيفيات ،فيي فريضة قد َّ
تميزت األمة اإلسبلمية بيا( ،)4قاؿ
تعالى ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ...ﭪ﴾[آؿ عمراف.]110:

أف ا﵀ َّ 
إف المتأمؿ لآلية السابقة ييبلحظ َّ
َّ
قدـ األمر بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر،
عمى اإليماف با﵀ ؛ ليدؿ داللة كاضحة عمى تى ىميُّز األمة اإلسبلمية باألمر بالمعركؼ ،كالنيي

عف المنكر ،كقد أشار إلى ىذا المعنى اإلماـ البيضاكم في تفسيره.

()5

إف األمر بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر ،يضمف لؤلمة بقاءىا ككيانيا ككجكدىا؛ َّ
َّ
ألف

ترؾ ىذه الفريضة العظيمة ،كاالمتناع عف أدائيا ،سبب رئيس في ىبلؾ األمة ،كحصكؿ المعنة

________________

( )1انظر :تفسير المراغي :لمشيخ أحمد مصطفى المراغي.)191 :1( :

( )2انظر :تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف في القرآف الكريـ :لمص َّ
َّبلبي.207 :

( )3انظر :أدب الدنيا كالديف ،107 :تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف في القرآف الكريـ :لمص َّ
َّبلبي.207 :
( )4انظر :العبادة في اإلسبلـ :لمدكتكر يكسؼ القرضاكم.203 :
( )5انظر :تفسير البيضاكم :لناصر ّْ
الديف الشيرازم.)74 :1( :
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ليا ،قاؿ ا﵀  في ّْ
حؽ أصحاب السبت ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾[األعراؼ ،]165:كقاؿ تعالى ﴿ :ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭣ

ﭼ ﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅﮆ﴾[المائدة.]79-78:
تفرؽ األمة كتمزقيا ،قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ :ﮖ ﮗ
كما يترتب عمى غياب ىذه الفريضة ُّ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣﮤ ﭣﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﴾[آؿ عمراف.]105-104:
َّ
إف المتأمؿ في اآليتيف السابقتيف يرل الترتيب العجيب بيف معناىما؛ حيث جاءت اإلشارة

تفرؽ األمة اإلسبلمية كاختبلفيا ،بعد اآلية التي أفادت إيجاب األمر
في اآلية الثانية إلى ُّ

بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر ،عمى األمة اإلسبلمية" ،كىذا الترتيب العجيب يشير إلى َّ
أف ترؾ

األمر بالمعركؼ ،ك َّ
التفرؽ كاالختبلؼ إذ تكثر النزعات كالنزغات
النيي عف المنكر ،يفضي إلى ٌ
شديدا"(.)3
األمة بذلؾ انشقاقنا
كتنشؽ َّ
ٌ
ن
قاؿ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب ُّ  ": أييا الناس َّإنما ىمؾ مف ىمؾ قبمكـ،

برككبيـ المعاصي ،كلـ ىي ٍنيىييـ الربانيكف كاألحبار ،فمما تمادكا في المعاصي ،كلـ يمنعيـ
أف ينزؿ بكـ ًم ٍث يؿ
الربانيكف كاألحبار؛ أخذتيـ العقكبات ،فى يم يركا بالمعركؼ ،ك ٍانيى ٍكا عف المنكر ،قبؿ ٍ
الذم نزؿ بيـ ،كاعممكا َّ
أف األمر بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر ،ال يقطع رزقنا ،كال يقرب

جبل"(.)1
أ ن

 -4طاعة النبي :

َّ
عما نيى ،مف أكجب الكاجبات عمى كؿ مسمـ،
إف طاعة النبي  فيما أمر ،كاالنتياء َّ

استجابة ألمر ا﵀  في القرآف الكريـ حيث يقكؿ ...﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾[الحشر ،]7:كقاؿ تعالى ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ﴾[النساء.]59:
_________________

( )1التحرير كالتنكير :لمطاىر بف عاشكر.)42 :4( :

مسندا عف رسكؿ ا﵀  كالصحابة كالتابعيف)( :ح،6571 :
( )2أخرجو ابف أبي حاتـ في تفسيره (تفسير القرآف العظيـ
ن
الديف عمي بف حساـ ّْ
ج ،4:ص ،)1166 :كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ :لعبلء ّْ
الديف البرىاف فكرم :مسند

عمي بف أبي طالب ( :ح ،44232 :ج ،16 :ص ،)207 :قاؿ أحمد شاكر" :إسناده صحيح ،كلكف في سماع
يحيى بف يعمر مف عمي  كبلـ" .عمدة التفسير عف الحافظ ابف كثيرَّ :
لمعبلمة أحمد شاكر.)705 :1( :
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َّ
مف طاعة ا﵀ ؛ فالنبي  مبمغ عف ربو  ،قاؿ تعالى:
إف طاعة النبي ٍ ،

﴿...ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭣ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ﴾[النساء.]80 -79:
َّ
إف لطاعة النبي  مدلكالت عظيمة في حياة الفرد كاألمة؛ أذكر منيا ىذه األربعة:
أَّ  .
إف طاعة النَّبي مف اإليماف ،كداللة عمى رشاد اإلنساف ،قاؿ تعالى﴿:ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋ ﮌ ﮍﮎ﴾[الحجرات.]7:
إف طاعة َّ
بَّ .
النبي سبب مف أسباب الرحمة التي تصيب المؤمنيف ،قاؿ تعالى ﴿:ﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀ﴾[آؿ عمراف.]132:
إف طاعة َّ
جَّ  .
النبي سبب لقبكؿ العمؿ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﴾[ محمد.]33:
دَّ  .
إف طاعة النَّبي سبب لحصكؿ محبة ا﵀  لئلنساف ،كمغفرة الذنكب ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾[آؿ عمراف.]31:

النبي  تككف باالستجابة ألمره في حياتو ،كاتباع سنتو بعد مماتو ،حيث َّ
إف طاعة َّ
َّ
عد

سببا لنفي اإليماف عف اإلنساف ،قاؿ
القرآف الكريـ مخالفة النبي  ،كالخركج عف حكمو  ،ن

تعالى﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ

عمف لـ يتحاكـ إلى النبي  في
ﯬ ﯭ ﯮ﴾[النساء ،]65:فقد نفى ا﵀  اإليماف َّ
كعمف لـ يتحاكـ إلى شريعتو كسنتو بعد كفاتو.
حياتوَّ ،

النقطة الثانية :الشيادة عمى الناس منوطة بالتزام المسممين إقامة شعائر الدين:

عف أىمية كجكد القيادة إلقامة شعائر ّْ
الديف ،كاظياره في
تحدثت في النقطة السابقة ٍ
األرض ،إ ٍذ مف مستمزمات التمكيف القياـ بيذا األمر ،كالسبب في ضـ إقامة الشعائر ،كالشيادة
عمى الناس ،في مطمب كاحد ،ىك إشارة القرآف الكريـ إلى ىذا األمر إشارة كاضحة ،كىذا ما

جميا في قكلو تعالى ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ظير ن

ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ 
             ﴾[الحج.]78:
بأف جعميـ أمة كسطنا عدكنال،
تشير اآلية السابقة إلى نعمة ا﵀  عمى المسمميفٍ ،
جميعا يعترفكف بفضؿ المسمميف في ذلؾ اليكـ،
يشيدكف عمى الناس يكـ القيامة؛ فالناس
ن
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كيقبمكف شيادتيـ عمييـ ،في قياـ الرسؿ بإببلغيـ رسالة ربيـ ،كليذا يجب عمى المسمميف أف

يقابمكا ىذه النعمة العظيمة بالقياـ بشكر ا﵀  عمييا ،بأداء حؽ ا﵀  فيما فرضو عمييـ ،مف

إقامة الصبلة ،كأدائيا حؽ األداء ،كاخراج الزكاة المفركضة ،كاالعتصاـ با﵀  ،كاالستعانة بو،
كالتككؿ عميو ،فا﵀  مكلى المؤمنيف ،كحافظيـ ،كناصرىـ ،كىك نعـ المكلى ،كنعـ الناصر

عمى األعداء(.)3

َّ
إف الشيادة عمى الناس ال تتحقؽ َّإال بتى ىميُّز المسمـ عف اآلخريف في عباداتو ،كشعائره،
مستفاد مف مجيء اآلية التي تدؿ عمى شيادة األمة اإلسبلمية عمى الناس في
كىذا المعنى
ه
سياؽ الحديث عف ً
القٍبمى ًة ،كتحكيميا مف المسجد األقصى إلى المسجد الحراـ ،قاؿ تعالى:

﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭣ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭣ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ
ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵
﮶﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂

﴾[ البقرة.]144 -142:

َّ
بأف يستقبؿ المسجد الحراـ في الصبلة ،قبمةى إبراىيـ ،
إف ا﵀  قد أمر النبي ٍ 
كاختارىا لممسمميف؛ ليجعميـ خيار األمـ ،فميَّزىـ في الدنيا ً
بالقٍبمىة ،كميَّزىـ في اآلخرة بالشيادة

كلما كانكا األمةى الكسطى ىخصَّيـ ا﵀ 
عمى األمـ ،حيث يعترؼ الجميع بفضميـ كمكانتيـَّ ،

بأكمؿ الشرائع ،كأقكـ المناىج ،كأكضح المذاىب( ،)1قاؿ تعالى ...﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
﯁ ﯂    [﴾...الحج .]78:
كيرل الشيخ الشعراكم َّ
أف شيادة األمة عمى الناس غير مقتصرة عمى اآلخرة فقط ،كاَّنما
تككف في الدنيا كذلؾ؛ كذلؾ بتى ىحا يكـ الناس لشريعة اإلسبلـ في المستقبؿ القريب؛ فالعالـ بأطيافو
المختمفة سيضطر إلى الرجكع إلى ما تقرره شريعتنا اإلسبلمية ،لً ىما أعطاىا ا﵀  مف الخيرية،
َّ
فكأف ا﵀  أخبرنا َّأنو ستحدث في الككف معركة لف يفصؿ فييا إال شيادة ىذه األمة ،فكؿ
األفكار الكضعية عمى خطأ ،كمنيج ا﵀  العدؿ ،فيك الصكاب ،كشيادة األمة لف تككف َّإال
باٍلتزامنا َّ
بسنة النبي  ،كسيادة شيادة الحؽ كالعدؿ فييا.
_________________

()1

( )1انظر :أيسر التفاسير :ألسعد حكمد.)2553(:

( )2انظر :تفسير القرآف العظيـ :البف كثير.)454 :1( :
( )3انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشيخ محمد متكلي الشعراكم.)373 :1( :
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ادلطهة انثانث :أهًٍح انمٍادج يف حتفٍس اجلُىد نتحمٍك انُصر وانتًكني:

َّ
مف أىـ األسباب المؤدية إلى تحقيؽ النصر كالتمكيف
إف كجكد القيادة الربانية المؤمنة ٍ
لؤلمة اإلسبلمية اليكـ ،كغياب القيادة الربانية ىك مف أكبر ما يعانيو المسممكف اليكـ.

ممف يؤيد نظرية
إ َّف التنبيو عمى أىمية كجكد القائد الفذ ،كخطكرة غيابو ،ال يعني َّأننا ٍ
الفرد الكاحد ،أك ينتظركف البطؿ المنقذ ،كلكف نشير ىنا إلى ضركرة سعي األمة اإلسبلميػػة اليكـ

تحمؿ األعباء كالتكاليؼ كالميمات الصعبة( ،)3كالقادرة
سعيا
حقيقيا إليجاد القيادة القادرة عمى ُّ
ن
ن
عمى التأثير في جنكدىا ،كتحفيزىـ لتحقيؽ النصر كالتمكيف.
فائدة:

أف تتبنى نظرية إعداد جيؿ مف القيادات القادرة
يجب عمى قيادة األمة اإلسبلمية اليكـ ٍ
عمى تحمؿ المسؤكليات ،كالقياـ بالكاجبات ،كالسير باألمة نحك التقدـ كالنيكض متى طيًمب منيا

سير عمى منيج النبي  في إعداد جيؿ مف القادة،
ذلؾ ،كعدـ الرككف إلى نظرية القائد الكاحد ،نا
يبرز ىذا المعنى بكضكح في صنيع النبي  في غزكة مؤتة فيما يتعمَّؽ بقيادة الجيش()1؛ حيث
فإف قيتؿ تكلَّى القيادة جعفر بف أبي طالب  ،فإف قيتؿ
جعؿ القيادة أكنال لزيد بف حارثة ٍ ،
فإف قيتؿ جعؿ اختيار القيادة فيمف يصطمح عميو المسممكف.
تكلَّى القيادة عبد ا﵀ بف ركاحة ٍ ،
َّ
قببل غير يم ٍدبًر،
إف مف أىـ األمكر التي تجعؿ الجندم المسمـ يندفع لقتاؿ األعداء ،يم ن
يكجييوي ،كيحثُّو عمى القتاؿ( ،)1كنجد َّ
كجكد القائد معو في المعركةّْ ،
أف ىذا المعنى قد أشار القرآف
الكريـ إليو في آيات كثيرة ،دلَّت عمى أىمية كجكد القائد المحفّْز كالمكجّْو لتحقيؽ النصر عمى

ت في ىذا المقاـ باإلشارة إلى آيتيف فقط ،مف باب التخفيؼ كاالختصار ،كىما:
األعداء ،كاكتفي ي
اآلية األولى:
كىي التي تشير إلى تبشير النبي  لممؤمنيف بإمداد ا﵀  ليـ بالمبلئكة في غزكة

بدر الكبرل ،كىك ما أعطى المؤمنيف القكة ،كحفَّزىـ عمى الدخكؿ في القتاؿ ،مع قمة عددىـ

كعتادىـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭣ ﭹﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

﴾[آؿ

عمراف.]125،124:
____________

( )1انظر :أىمية القيادة كالحاجة إلييا :لمدكتكر محمد العبدة (مقاؿ) :مكقع المسمـ.
( )2انظر :الجمع بيف الصحيحيفالبخارم كمسمـ :لمحمد بف فتكح الحميدم( :ح ،1660 :ج ،2 :ص.)286 :
( )3أسمكب القرآف الكريـ في تحفيز الجندم المسمـ لقتاؿ األعداء :لمدكتكر صالح يحيى صكاب.19 :
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َّ
إف النبي  ييطمئف الجنكد ،كيرفع مف معنكياتيـ بيذه البشرل العظيمة؛ إمداد ا﵀ 
()3
ليـ بالمبلئكة ،فاإلمداد بالمبلئكة لو غايتاف:
 .1تبشير المؤمنيف بالنصر عمى الكافريف ،كادخاؿ الفرح كالسركر عمى قمكبيـ.

 .2بث الطمأنينة في قمكب المؤمنيف؛ فا﵀  معيـ ،كىك ناصرىـ عمى أعدائيـ؛ فبل ىي ٍجيبينكف
عف القتاؿ ،كالمكاجية.

اآلية الثانية:

كىي التي تشير إلى حث نبي ا﵀ مكسى  لقكمو عمى دخكؿ األرض المقدسة ،قاؿ
تعالى:

﴿ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲﮳﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸﴾[المائدة،]21:

كفي اآلية إشارة كاضحةإلى أىمية ىذا التكجيو؛ حيث أكضح ليـ َّ
أف النصر كالفكز حميفيـ؛ فا﵀
خبر
معقب لحكمو" ،فأخبرىـ نا
مانع لو ،كال
 قد كتب ليـ أف يدخمكىا ،كأى ٍم ير ا﵀  نافذ ال
ى
ى
إف كانكا مؤمنيف مصدقيف بخبر ا﵀  ،ك َّأنو قد كتب ا﵀  ليـ دخكليا،
تطمئف بو أنفسيـٍ ،
كانتصارىـ عمى عدكىـ"(.)1

________________

( )1انظر :التفسير المنير :لمدكتكر كىبة الزحيمي.)74 :4( :
( )2تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :لمسعدم.227 :
31

الخالصة:
بعد الكقكؼ عند تمؾ اآليات القرآنية التي أشارت إلى أىمية القيادة في القرآف الكريـ،

كالنظر في أقكاؿ المفسريف المتعمقة بيا يمكف استخبلص بعض النتائج النافعة في ىذا المجاؿ،

كىي ُّ
ست نتائج كما يمي:

َّ .1
إف مف أىـ األسباب التي تيعيف القائد عمى القياـ بأعمالو عمى أكمؿ كجو ،اإليماف با﵀ ،
كالعمؿ الصالح ،كالتقكل؛ َّ
ألف ا﵀  يحب أىؿ التقكل كاإليماف ،كىذه المحبة مف أعظـ
ّْ
الم ّْ
سددة لفعمو( ،)3قاؿ تعالى ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
المكفقة لمعبد ،ك ي
األسباب ي

ﯫ﴾[آؿ عمراف.]76:

 .2أىمية إيجاد المربي الرباني ،الصادؽ في نصحو ،المتقف في تكجييو ،العالـ بأحكاؿ الناس
كما ييصمحيـ ،المدرؾ لمقاصد التشريع كفقو األكلكيات ،المشفؽ عمى المتربيف المتمطؼ
معيـ ،الحريص عمى تحقيؽ أىدافو عمى أكمؿ كجو.

َّ .3
تب عمى كجكد القائد الكاعي ،كالناصح المكجو ،المتابع لبطانتو التي
إف نجاح العمؿ متر ه
تيسيّْر أعمالو في غيابو ،المستشرؼ لطباع جنكده ،كالمحاسب لممخطئ ميما كانت مكانتو.
َّ .4
كعميّْك شأنيـ بيف
إف إقامة شعائر اإلسبلـ ،كااللتزاـ بشريعة ا﵀  ،دليؿ عمى قكة المسمميف ،ي
األمـ؛ حيث يصبحكف مؤىميف لمشيادة عمى الناس في الدنيا كاآلخرة.

َّ .5
إف مف أبرز أسباب النصر كالتمكيف أف يتكلى قيادة األمة قادة أتقياء أمناء ،يدرككف
الكاجبات المنكطة بيـ مف تكاصميـ بأبناء أمتيـ ،كبثيـ لمركح المعنكية فييـ ،لتعكد لؤلمة

اإلسبلمية مكانتيا كمجدىا كقيادتيا لمعالـ.

َّ .6
إف أكلكيات الدعكة اإلسبلمية بعد ترسيخ العقيدة في قمكب الناس ،ىي إقامة شعائر اإلسبلـ؛
مف إقامة الصبلة ،كايتاء الزكاة ،كاألمر بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر.

أم لحظة تتعرض
 .7أىمية العمؿ عمى إعداد جيؿ مف القادة القادريف عمى قيادة المسير في َّ
مستكل مف القيادة كالميارة كالتَّميُّز ال يقؿ عف
فييا القيادة لممكت ،أك االغتياؿ ،يككنكف عمى
ن
مستكل القائد األكؿ ،كخاصة في كاقع المجتمع الفمسطيني الذم تتعرض قياداتو بيف الفينة

كاأليخرل لبلغتياؿ عمى يد العدك الصييكني.

________________

( )1انظر :الجياد في سبيؿ ا﵀  :لسعيد القحطاني.34:
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ادلثحث انثانث
واجثاخ انمٍادج ،وحمىلها يف انمرآٌ انكرٌى
كفيو مطمباف:

 المطمب األول :واجبات القيادة في القرآن الكريم.
 المطمب الثاني :حقوق القيادة في القرآن الكريم.
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تني ٌذي ادلثحث:

اعتنى اإلسبلـ في جميع مراحؿ الدعكة كالتَّمكيف ،بقضية القيادة؛ سكاء عظيمت

صغرت؛ إ ٍذ َّ
أكد عمى كاجباتيا تجاه رعيتيا ،فعف عبد ا﵀ بف عمر (رضً اهلل عنيًب)
مسؤكلياتياٍ ،أـ ي
ِ ِِ ِ
س ُئو ٌل
ام َر ٍ
قاؿ :سمعت رسكؿ ا﵀  يقكؿُ ( :كم ُك ْم َر ٍ
اعَ ،و َم ْ
اعَ ،و ُكم ُك ْم َم ْ
س ُئو ٌل َع ْن َرعيَّتو؛ ْاإل َم ُ
َىمِ ِو ،و ُىو مس ُئو ٌل ع ْن رِعي َِّت ِو ،وا ْلم أرَةُ ر ِ
اع َي ٌة ِفي َب ْي ِت َز ْو ِج َيا،
الر ُج ُل َر ٍ
َع ْن َرِعي َِّت ِوَ ،و َّ
اع ِفي أ ْ
َ َ َ ْ
َ َْ َ
َ َ
ال ِ ِ
ومس ُئولَ ٌة ع ْن رِعي َِّتيا ،وا ْل َخ ِادم ر ٍ ِ
َن قَ ْد
س ُئو ٌل َع ْن َرِعي َِّت ِو ،قَ َ
ت أْ
الَ :و َح ِس ْب ُ
س ِّيدهَ ،و َم ْ
ََ ْ
اع في َم ِ َ
َ َ َ َ
ُ َ
ِ ِ ِ ()1
ِ
ِ
ِ
ِ
اع في م ِ
س ُئو ٌل َع ْن َرعيَّتو).
س ُئو ٌل َع ْن َرِعيَّتوَ ،و ُكم ُك ْم َر ٍ
الر ُج ُل َر ٍ
الَ :و َّ
قَ َ
اعَ ،و َم ْ
ال أَِبيوَ ،و َم ْ
َ
كقد أكجب اإلسبلـ عمييا القياـ بالكاجبات المنكطة بيا ،كعدـ التفريط في شيء منيا؛ بما
منحيا مف سمطة عمى العباد ،كبما حازتو مف ثقة الرعية بيا.
ككما فرض اإلسبلـ عمى القيادة ك و
اجبات ،جعؿ ليا في المقابؿ حقكقنا عمى رعيتيا؛
()2

فأكجب عمى الرعية كاجبات تجاه قيادتيـ؛ جزاء ما قدمت مف أعماؿ في خدمة الرعية ،كبما

تحممت مف أعباء كتكاليؼ ،كجزاء ما بذلت كتبذؿ مف جيد لبلرتقاء بالرعية في جميع مجاالت
َّ

الحياة المختمفة.

()3

َّ
إف العبلقة بيف حقكؽ الرعية عمى القيادة ،كبيف حقكقيا عمى رعيتيا ،عبلقة تكاممية؛ ففي
مقابؿ كجكب اٍلتًزاـ القيادة بالقياـ بكاجباتيا ،تٍمتىًزـ الرعية بالقياـ بحقكؽ القيادة ،دكف عجز أك
ً
الم ّْ
كي ً
كسؿ؛ َّ
ؤدم إلى الضياع،
فإف اضطراب ىذه العبلقة ييخ ُّؿ بمكازيف الدكلة ،ي
عرضيا لمضعؼ ي
أف يقكـ بالدكر المنكط بو،
كاليكاف ،كلكي تنعـ أمتنا بالعزة كالكرامة؛ البد لكؿ فرد مف أفرادىا ٍ

مرؤكسا.
ئيساٍ ،أـ
ن
سكاء أكاف ر ن
ت في حقكؽ القيادة ككاجباتيا؛ بإفراد مطمب مستقؿ و
لكؿ منيما ،يم ّْ
قد نما الحديث
كقد تحدث ي
عف كاجبات القيادة؛ َّ
ثـ يتكقع مف اآلخريف
بأف يؤدم ما عميو مف كاجباتَّ ،
ألف اإلنساف يم ه
طالب ٍ
()4

أف ييكفيكه حقو ،كقد أشار إلى ىذا المعني الحديث الذم ركاه ٍاب ًف م ٍس يع و
كد  ،ىع ٍف َّ
اؿ:
النبً ّْي  قى ى
ٍ
ى
ون أَثَرةٌ وأُمور تُْن ِكروَنيا ،قَالُوا :يا رس َ ِ
ون ا ْل َح َّ
ق الَِّذي َعمَ ْي ُك ْم،
ْم ُرَنا؟ قَ َ
ال :تُ َؤد َ
ستَ ُك ُ َ َ ُ ٌ ُ َ
َ َ ُ
(َ
ول اهلل ،فَ َما تَأ ُ
ون المَّ َو الَِّذي لَ ُك ْم)( ،)5فالقيادة يمطالبةه أكنال بالقياـ بكاجباتيا تجاه رعيتيا ،ثـ تيطالبيـ بعد
سأَلُ َ
َوتَ ْ
ذلؾ بحقكقيا تجاىيـ.
_________________

( )1صحيح البخارم :كتاب الجمعة ،ىباب ا ٍل يج يم ىع ًة ًفي ا ٍلقيىرل ىكا ٍل يم يد ًف( :ح ،893 :ج ،2 :ص.)5 :
( )2انظر :القيادة كالجندية في اإلسبلـ :لمحمد السيد الككيؿ.)115 :1( :
( )3انظر :فف القيادة في اإلسبلـ :ألحمد عبد ربو بصبكص.227 :

( )4انظر :القيادة كالجندية في اإلسبلـ :لمحمد السيد الككيؿ.)115 :1( :
( )5صحيح البخارم :كتاب المناقب ،باب ع ىبلم ً
النيب َّكًة ًفي ًٍ
ات ُّ
اإل ٍس ىبلًـ( :ح ،3603 :ج ،4 :ص.)199 :
ى
ى ى
33

ادلطهة األول :واجثاخ انمٍادج يف انمرآٌ انكرٌى:

ّّ
َّ
مستمد مف القرآف الكريـ ،كالسنة النبكية؛ كليذا يجب
إف ما تيكمَّؼ بو القيادة مف كاجبات
عمى القيادة التَّقىيُّد بيا ،كعدـ الخركج عنيا ،أك التخمّْي عف بعضيا؛ َّإال بما ييحقؽ المصمحة
المشركعة ليا كلرعيتيا ،كقد اجتيدت في اعتماد الكاجبات التسعة التالية:

الواجب األول :إقامة شعائر اإلسالم في األرض:

َّ
حمؿ الرعية عمى االلتزاـ بالعبادات التي شرعيا اإلسبلـ؛
إف مف أخص كاجبات القيادة
ى
مف صبلة ،كزكاة ،كصياـ ،كحج ،كجياد في سبيؿ ا﵀  ،كأمر بالمعركؼ ،كنيي عف المنكر،

قاؿ تعالى﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾[الحج.]41:

إف حرص القيادة عمى إقامة شعائر ّْ
َّ
الديف ىك مف باب شكر ا﵀  عمى نعمة السمطاف

شرد مف ّْ
الديار ،كترؾ األىؿ كاألحباب؛ فقد جاءت ىذه
كالتَّمكيف ،كالنصر عمى األعداء ،بعد التَّ ُّ

المطالبة لمقيادة بإقامة شعائر اإلسبلـ بعد قكلو تعالى ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
اآلية ي
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾[الحج]40:؛ َّ
فإف أعظـ ما يحفظ
كيد أعدائيا ،كأىميتيا لنزكؿ نصر ا﵀  عمييا؛ ىك اٍلتزاميا بشعائر
لؤليمة أكطانيا ،كيدفع عنيا ى
دينيا ،كالمحافظة عمييا.
إف شعائر اإلسبلـ ّّ
َّ
أم فرد مف أفراد رعيتيا ،أف
كؿ ال يتجزأ؛ فبل يجكز لمقيادة القىبكؿ مف ّْ

أم ظرؼ ،ميما كانت حجتو ،فقد حارب أبك بكر الص ّْ
ّْديؽ
شيئا مف أركاف اإلسبلـ ،تحت ّْ
يترؾ ن
فرؽ بينيما في
 المرتديف مف مانعي الزكاة ،كما حارب المرتديف عف اإلسبلـ بكميتو ،كلـ يي ّْ
شيء.

()3

إف إقامة شعائر اإلسبلـ مف أىـ كاجبات القيادة الراشدة؛ َّ
َّ
ألف إقامتيا أساس الصبلح في

المجتمع ،كالميزاف الذم ىي ٍسعد بو الجميع ،كالركف الميـ لبقاء األمة اإلسبلمية قكية متماسكة،
محققةن معنى العبكدية الخالصة ﵀ ؛ َّ
"فإف مف أسباب ضياع األمة ،كضعفيا ،كانيزاميا أماـ
أعدائيا ،فى ٍق ىدىا لشرط ميـ مف شركط التمكيف ،أال كىك تحقيؽ العبكدية بمفيكميا الشامؿ
الصحيح"(.)1
___________________

( )1انظر :القيادة كالجندية في اإلسبلـ :لمحمد السيد الككيؿ.)116 :1( :
( )2تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف في القرآف الكريـ :لمص َّ
َّبلبي.203 :
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الواجب الثاني :تحكيم شريعة اهلل



في األرض:

ميمة القيادة بعد إقامة شعائر َّ
َّ
الديف ،تنفيذ أحكاـ الشريعة ،كتطبيؽ يحكـ ا﵀  في
إف َّ
كمييمنا عمييا؛ كليذا كاف
األرض؛ فقد جاء القرآف الكريـ مصدقنا لمكتب السماكية السابقة،
ن
الكاجب عمى القيادة المسممة تحكيمو بيف الناس ،كعدـ االلتفات إلى غيره ،أك استبدالو بالقكانيف
الكضعية ،أك التياكف في تطبيؽ أحكامو ،كىذا ييبيّْف لنا السّْر في مجيء اآلية التي تأمر بتحكيـ
شرع ا﵀  ،بعد اآلية التي تشيد لمقرآف الكريـ بالظيكر عمى غيره مف الكتب السماكية ،قاؿ
تعالى﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﯘ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ﴾[المائدة.]49-48:
كينبغي عمى القيادة المسممة أف تراعي العدؿ في يحكميا كقضائيا؛ فبل تيفىّْرؽ بيف مؤيدييا

كمخالفييا ،أك بيف مسمـ ككافر ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾[النساء ،]58:كقاؿ تعالى ﴿ :ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴﯵ ﴾[النساء.]105:

َّ
األم ىف لمناس عمى أركاحيـ ،كممتمكاتيـ،
إف تحكيـ الشريعة ،كتنفيذ الحدكد؛ ييحقّْ ي
ؽ ٍ
فكر
عمميا في كاقع األمة( ،)1ال نا
أف يككف ىذا األمر تطبيقنا
كتجاراتيـ ،كجميع أعماليـ ،كينبغي ٍ
ن
نظريا ،تينظّْر لو القيادة عمى المنابر ،أك في الصحؼ ك َّ
المجبلت ،أك في المناظرات كالمقاءات ،أك
ن

تتنسـ الرعية أنسامو الرقيقة ،كتعيش فصكلو الجميمة.
أف َّ
فمسفات تمككيا األلسنة ،بؿ البد ٍ
الخ ْمق:
الواجب الثالث :نشر الدَّعوة ،وىداية َ

الحرص عمى ىداية الناس
يجب عمى القيادة الراشدة العم يؿ عمى نشر الدعكة اإلسبلمية ،ك
ي
جميعا؛ فالقائد المسمـ صالح في نفسو؛ كذلؾ باٍلتزامو بشعائر اإلسبلـ ،كتحكيمو لشرائعو،
ن
ّْ
فإف كانكا مسمميف؛ أمرىـ
كمصمح لغيره مف الناس؛ كذلؾ بدعكتيـ إلى
الحؽ ،كالصكابٍ ،
ي
بالمعركؼ ،كنياىـ عف المنكر ،كا ٍف كانكا غير مسمميف؛ فبدعكتيـ إلى الدخكؿ في اإلسبلـ.

كقد أكجب ا﵀  نشر الدعكة عمى القيادة المسممة ،فقاؿ تعالى ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺﮻ ﮼ ﮽
___________________

( )1انظر :القيادة كالجندية في اإلسبلـ :لمحمد السيد الككيؿ.)119 :1( :
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﮾ ﴾[النحؿ ،]125:حيث كجَّو األمر لمنبي  بدعكة الناس إلى اإلسبلـ ،كما أشار القرآف
الكريـ إلى َّ
أف ميمة النبي  ىداية الخمؽ إلى صراط ا﵀  المستقيـ ،الطريؽ الكاضح القكيـ،

الذم ال اعكجاج فيو ،كال اٍلتًكاء ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﯘ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﴾[الشكرل.]53-52:

إف َّ
َّ
أحؽ المسمميف بعد النبي  بتحمؿ ىذه المسؤكلية ،كالقياـ بأمر الدعكة ،كالتصدم

القائد المسمـ؛ َّ
ألنو خميفة النبي  ،كالسائر عمى نيجو ،كالمقتفي ألثره .
الخٍمؽ
ي
ليداية ى
كما يجب عمى القيادة الراشدة السعي الحثيث ،كالعمؿ عمى ظيكر شريعة اإلسبلـ عمى
عمميا لقكلو تعالى﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
اما منيا ،كتطبيقنا
ن
غيرىا مف الشرائع السابقة ،اٍلتز ن

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ﴾[التكبة.]33:
الواجب الرابع :الوقوف في وجو الطغاة ،والقضاء عمييم:

كتذليؿ الصعاب
تبميغ الحؽ إلى الناس،
أكجب اإلسبلـ عمى القيادة اإلسبلمية الراشدة
ى
ى
أماـ الناس؛ كي يي ّْ
و
اختيار يحر،
أم مؤثر خارجي ،في ظؿ
فكركا في ىذا الحؽ ،كيقتنعكا بو ،دكف ّْ
كظركؼ مناسبة ،كىذا ما عرفناه في النقطة السابقة ،كال شؾ َّ
أف الطغاة عقبة كؤكد في كجو
تكفير األجكاء المناسبة لممدعكيف؛ مف حرية التفكير كاالختيار ،كالتعبير عف آرائيـ بكؿ صراحة

أف تيعمف الحرب عمييـ ،كالقضاء عمى شككتيـ()1؛ َّ
ألنيـ
ككضكح؛ ليذا كجب عمى القيادة الراشدة ٍ

يصدكف عف سبيؿ ا﵀  ،كيمنعكف الناس مف االستجابة لدعكة التكحيد ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
﮹ ﴾[التكبة ،]12:كقاؿ تعالى ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﴾[البقرة.]193:
فائدة:

صنا في مطالب سابقة إلى َّ
أف القيادة أعـ كأشمؿ مف الخبلفة ،لذلؾ كجب عمى
قد خمي ٍ
قيادات العمؿ اإلسبلمي اليكـ كا ٍف لـ تكف في سدة الحكـ الكقكؼ في كجو الطغاة؛ الذيف حكمكا
األمة اإلسبلمية بالحديد كالنار ،كالعمؿ بكؿ قكة عمى تغييرىـ ميما كانت التضحيات التي تقدميا

قيادة الجماعة الراشدة ،كمستندنا في ذلؾ حديث الذم ركاه جابر بف عبد ا﵀ (رضً اهلل عنيًب) عف
______________

( )1انظر :القيادة كالجندية في اإلسبلـ :لمحمد السيد الككيؿ.)132-131 :1( :
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ِ
اء حم َزة ُ ِ
ِ
َّ
ام إِلَى إِ َم ٍام َجائ ٍر فَأَ َم َرهُ
النبي  حيث قاؿَ ( :
س ِّي ُد الش َي َد َ ْ
بن َع ْبد ا ْل ُمطمبَ ،
ور ُج ٌل قَ َ
()1
وَن َياهُ فَقَتَمَ ُو).

الواجب الخامس :الشورى:

َّ
إف مشاكرة أىؿ الرأم مف الرعية ،كالرجكع إلى أىؿ الحزـ ،كاألخذ بتكصيات أىؿ

االختصاص ،مف أىـ كاجبات القيادة المسممة؛ َّ
ألف الشكرل مف القكاعد األساسية لمحكـ في
اإلسبلـ ،كقد امتدح ا﵀  في كتابو العزيز المؤمنيف؛ ألخذىـ بمبدأ الشكرل فيما بينيـ،
كالتزاميـ بو في كاقع حياتيـ( ،)2قاؿ تعالى ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﴾[الشكرل.]38:
أف يستشير الصحابة في أمكر الحرب ،كالسّْمـ ،كجاء ىذا
كقد أمر ا﵀  نبيو
ن
محمدا ٍ ،
ً
مف لـ ييشارؾ في غزكة بدر مف
يحد ،م ٍف أخذ النبي  برأم ٍ
األمر بعدما حدث في غزكة أ ي

المسمميف ،كالخركج لقتاؿ قريش خارج المدينة المنكرة( ،)1كنزكؿ اليزيمة بالمسمميف ،كحصكؿ

األذل لمنبي  ،فقاؿ تعالى﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
ﭩ ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﴾[آؿ عمراف.]159:
َّ
مفتكحا أماـ الصحابة  ،عمى الرغـ مف
إف اآلية تكجّْو النبي  إلى إبقاء باب الشكرل
ن
مجاال
تعرض ليا المسممكف نتيجة تمؾ المشكرة ،فمعركة أيحد كانت
النتيجة القاسية التي َّ
ن

كب ٍغضيا ،بؿ الكاجب
لمتيذيب ،كمعركة لمتأديب ،كمكقفنا لمتمحيص ،ال يترتب عميو ترؾ المشكرة ،ي
()4
ثـ لؾ الخيار في األخذ بالمشكرة ،أك ّْ
ردىا.
دائماَّ ،
يمشاكرتيـ ن

َّ
المصدؽ مف ربو  بالكحي ،كصاحب الحكمة،
األمر في حؽ النبي ،
ٍ
فإف كاف ٍ
كالفطنة ،كالذكاء ،عمى ىذا َّ
أف تمتزـ بو قيادات المسمميف اليكـ؛ َّ
ألف العقؿ
الن ٍحك ،فمف باب أ ٍىكلى ٍ
البشرم ميما كصؿ إلى سعة الفيـ كاإلدراؾ ،كالحكمة كالبصيرة ،فيك بحاجة إلى االستفادة مف

خبرات اآلخريف ،كاالستماع آلرائيـ؛ لتتبلقى األفكار ،كتتبلقح اآلراء؛ فتخرج القيادة بأفضؿ
اآلراء ،كأحسنيا ،فيما يعكد عمى األمة بالخير كالنفع.
_________________

( )1المستدرؾ عمى الصحيحيف :كتاب معرفة الصحابة :مف قاـ إلى إماـ جائر لمحؽ فقتمو فيك شييد( :ح:
 ،4884ج ،3 :ص ،)195 :قاؿ الحاكـ :صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه.
( )2انظر :فف القيادة في اإلسبلـ :ألحمد عبد ربو بصبكص.236 :
( )3انظر :السيرة النبكية :البف ىشاـ.)9 :4( :

( )4انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشيخ محمد متكلي الشعراكم.)1839 :3( :
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إن قيام القيادة المسممة بالتشاور مع أفراد رعيتيا ،يحقق ليا فائدتين:
َّ

()1

أف تى ٍش يعر الرعية بمكانتيا ،كأىميتيا؛ فتثؽ بنفسيا ،كترتفع معنكياتيا ،كتشعر بتحمميا
األولىٍ :
كرضا؛
المسؤكلية مع قيادتيا؛ فتنطمؽ في تنفيذ ما ييككؿ إلييا ،بكؿ قكة كعزيمة كحماسة
ن
العتقادىا َّأنيا جزء مف الخطة ،كمشاركة في ك ٍ ً
أف يككف النجاح حميفىيا.
ضعيىا؛ فتعمؿ عمى ٍ
ى
الثانيةَّ :
ىخذ القيادة بمبدأ الشكرل ،ىك جزء أصيؿ في تدريب مف ترل فييـ النجابة كالحكمة؛
إف أ ٍ
أىبل لقيادة األمة في مرحمة قادمة؛
كيشارككا في كضع الخطط؛ ليككنكا ن
ليتحممكا مسؤكلياتيـ ،ي

لف تعيش إلى األبد.
فالقيادة ٍ
الواجب السادس :االستماع إلى الرعية:

االستماع إلى رعيتيا؛ كيتحقؽ ىذا َّ
بأال تجعؿ بينيا
أكجب اإلسبلـ عمى القيادة الراشدة
ى
الحجَّاب ،كأف تفتػ ػػح ليـ القم ػػكب قبؿ األبػ ػكاب ،كأف تستم ػ ػ ػػع لكبلميػ ػـ دكف
كبيف رعيتيا الكسائط ك ي

التَّىك ُّعػػد ليـ بالمحاسبة كالعقاب؛ َّ
ألف مدارؾ الناس متفاكتة ،كاحاطتيـ باألشياء ضعيفة ،فيتكممكف
ً
اما عمى القيادة الراشدة االستماع كالتكضيح ،مع الصبر عمى
بما يركف كيفيمكف ،كلذلؾ كاف لز ن
َّ
ثـ عمييا بعد
شدة أسمكب الرعية ،كقسكة عباراتيا في بعض األحياف ،فالكاجب عمييا االستماعَّ ،
ذلؾ التمحيص ،كالتَّحقُّؽ مما تقكلو الرعية.

كقد كاف االستماع إلى الرعية مف األمكر التي عابيا المنافقكف عمى النبي ؛ حيث

اتيمكه بكثرة االستماع لمناس ،كتصديؽ ما يسمعُّ ،
كعدكا ذلؾ مف قبيؿ الغ اررة ،كسرعة االنخداع،

َّ
الخٍمؽ جمي نعا ،المعاممة
لكف النبي  كاف ييعامؿ المنافقيف بأخبلؽ اإلسبلـ التي ييعامؿ بيا ى
القائمة عمى الظاىر ،كليس عمى ما تيخفيو السرائر ،فكاف النبي  يقبؿ الحؽ ،كيرفض الباطؿ،

كخميقو( ،)1قاؿ تعالى ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
بأدب اإلسبلـ ،ي

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ[﴾ ...التكبة.]61:

كيتحتـ عمى القيادة الراشدة االستماع لرعيتيا في الحاالت األربع التالية:

الحالة األولى :االستماع لشكوى الناس:

َّ
النزكؿ إلى الشارع ،ك
إف مف شأف القيادة الراشدة
ى
التعرؼ عمى أحكاؿ الرعية ،كاالستماعى
ى
لمطالبيـ ،كشكاكييـ ،فيذا النبي  يستمع لشككل إحدل الصحابيات( )1في زكجيا ،بؿ كتيجادؿ
_________________

( )1انظر :القيادة العسكرية في ضكء القرآف الكريـ :لمّْكاء المتقاعد :فيصؿ بف جعفر بالي.)23-22( :
( )2انظر :تفسير المنار :لمحمد رشيد رضا.)446 :10( :

( )3اختمؼ المفسركف في اسميا ،كاألشير َّأنيا خكلة ابنة ثعمبة ،كزكجيا أكس بف الصامت  ،انظر :تفسير
الطبرم.)227-219 :23( :
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النبي  في أمرىا ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾[المجادلة.]1:
وحججيا:
الحالة الثانية :االستماع ألعذار الرعيةُ ،

لح ىجج
يجب عمى القيادة الراشدة قبؿ إصدار األحكاـ ،كتنفيذ العقكبات ،االستماع ي
المعاقىبيف ،كالنظر في أعذارىـ ،كتىفىيًُّـ أحكاليـ ،كىذا ما قصَّو القرآف الكريـ لنا ،مف استماع نبي
ي
ا﵀ سميماف  لعذر اليدىد في سبب غيابو ،كالنظر فيو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮﯯﯰ ﯱﯘ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﯘ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﯘﭝ ﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﯘﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﯘ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﯘﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﴾[النمؿ.]27-21:
الحالة الثالثة :االستماع إلى نصح الرعية:

تتميَّز القيادة الراشدة بً يح ٍس ًف االستماع إلى ُّ
النصح الصادؽ مف أفراد رعيتيا ،كاألخذ بما
و
كيحقؽ المصمحة لمجميع ،في الدنيا
يعكد عمى القيادة ك َّ
األمة عمى حد سكاء بالخير كالنفع ،ي
كاآلخرة ،كليذا نجد نبي ا﵀ مكسى  ػ ػ قبؿ النبكة بعشر سنيف

()1

ػ ػ ػ يأخذ بنصيحة الرجؿ

الساعي مف أقصى المدينة ،فيخرج ،كيغادر أرض مصر عمى الفكر ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﯘ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ﴾[القصص.]21-20:
________________

(َّ )1
إف تحديد المدة بعشر سنكات مستفاد مف قكلو تعالى ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

اؿ :ىسأىلىنًي
ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ [﴾ ....القصص ،]27 :ف ىع ٍف ىس ًع ًيد ٍب ًف يجىب ٍي ور(رمحه اهلل) قى ى
ىى ًؿ ا ٍل ًح ىيرًة أ َّ
ىيييكًد ّّ
م ًم ٍف أ ٍ
كسى ؟ قي ٍم ي
ىسأىلىوي
ىجمىٍي ًف قى ى
ىم ٍاأل ى
ت :ىال أ ٍىد ًرم ىحتَّى أى ٍق ىد ىـ ىعمىى ىح ٍب ًر ا ٍل ىع ىر ًب فىأ ٍ
ضى يم ى
ت ٍاب ىف ىعب و
طىيىبيي ىما ،إً َّف ىر يسك ىؿ المَّ ًو  إً ىذا قىا ىؿ فى ىع ىؿ .صحيح
ضى أى ٍكثىىريى ىما ىكأى ٍ
ت فى ىسأىٍل ي
فىقىًد ٍم ي
َّاس  فىقىا ىؿ :قى ى
ىم ىر بًًإ ٍن ىج ًاز ا ٍل ىك ٍع ًد ىكفى ىعمىوي ا ٍل ىح ىس يف( :...ح ،2684 :ج ،3 :ص،)181 :
البخارم :كتاب الشيادات :باب ىم ٍف أ ى
َّ
ثـ َّ
فدؿ ذلؾ عمى َّ
تكجو إلى مصر بعد انتياء ىذه
أف نبي ا﵀ مكسى  قضى في مديف عشر سنكاتَّ ،
المدة ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ....
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﴾[القصص.]29 :

الحالة الرابعة :االستماع القتراحات الرعية بما ُيحقق مصالحيا:
َّ
أف تيشارؾ في رسـ مستقبميا،
مف أعظـ ما ييحقؽ لمرعية اليدكء كالطمأنينة كالرضاٍ ،
إف ٍ
ً
أف
المقترحات التي تتناسب مع طمكحاتيا ،كأىدافيا ،كىذا ما يجب عمى القيادة الراشدة ٍ
كٍ
أف تضع ي
تتفيمو ،فتيطبقو ،ليذا نجد ذا القرنيف أعظـ ممكؾ الدنيا ،يستمع لشككل الناس مف فساد يأجكج
كمأجكج ،عمى الرغـ مف اختبلؼ لغتيـ عف لغتو ،فيأخذ باقتراحيـ في ّْ
حؿ مشكمتيـ ،فيبني ليـ
ردما ،يقييـ مف فساد يأجكج كمأجكج ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ن

ﯠﯡ ﯢ ﯘﯤﯥﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴﯵ
ﯶ ﯘﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾[الكيؼ.]95-93:

الواجب السابع :التَّعفف عن أموال الرعية:
أف تى ًع َّ
سبيبلَّ ،إال إذا
ؼ عف أمكاؿ رعيتيا ما استطاعت إلى ذلؾ ن
يجب عمى القيادة الراشدة ٍ
يبؽ أماميا مسمؾ آخر ،كذلؾ بعد استفراغ
الممحَّة ،كانعدـ الماؿ في يدييا ،كلـ ى
دعت الحاجة ي
الجيد ،كسمكؾ كؿ المسالؾ ،كفشؿ كؿ األساليب لمحيمكلة دكف االقتراب مف أمكاؿ الرعية؛ فيجكز

أف تأخذ منو بالعدؿ ،كما ييحقؽ المصمحة المرجكة ،دكف زيادة كلك كانت بسيطة ،كالشاىد
ليا ٍ
أف يأخذ منيـ
عمى ذلؾ مكقؼ ذم القرنيف مع القكـ الَّذيف ال يكادكف يفقيكف قكنال ،حيث رفض ٍ

مف يأجكج كمأجكج( ،)3قاؿ تعالى ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
شينئا مقابؿ بناء السد لحمايتيـ ٍ

ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯘﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ
ﰂ ﰃ ﴾[الكيؼ.]95-94:
المتميزة:
الواجب الثامن :بناء األمة اإلسالمية القوية ،و ِّ

يجب عمى القيادة الراشدة العمل عمى بناء األمة اإلسالمية القوية؛ وال يتأتَّى ليا ذلك َّإال

إذا حققت القيادة األمور الخمسة التالية:

األول :العمل عمى الترابط األخوي المتين بين أفراد الرعية:

َّ
رص الصفكؼ ،كجمع الكممة ،كتدعيـ الترابط االجتماعي،
عمؿ القيادة الراشدة عمى ّْ
إف ى
أمر ضركرم لبناء أمة قكية متماسكة.
كمنع أسباب الفرقة كاالختبلؼ ،ه

إف ميمة القيادة الراشدة منع التنازع بيف المؤمنيف؛ َّ
َّ
ألف التنازع يييدر طاقة أفراد األمة،
حكؿ المجتمع إلى مجتمع خائر القي ىكل ،ضعيؼ اإلرادة ،ال يقكل عمى الكصكؿ إلى ىدفو
كي ّْ
ي
)
1
(
أف يقكـ بالمياـ الجسيمة الممقاة عمى عاتقو  ،كال يقع التنازع َّإال في كجكد
المنشكد ،كال يستطيع ٍ
_______________

( )1انظر :مف معالـ القيادة كالجندية الصالحة في القرآف الكريـ :لمدكتكر عرفات محمد عثماف.21 :
( )2انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشيخ محمد متكلي الشعراكم.)2724-2723 :8( :
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قيادة ضعيفة ،ال تقكل عمى السيطرة ،كفرض النفكذ ،كالنظاـ ،عندىا تتعدد جيات القيادة،
كتتضارب مرجعيات التكجيو ،كيسكد المجتمع حالة مف اتباع اليكل ،كتقديـ المصالح الشخصية

عمى الحؽ( ،)3قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ﴾[األنفاؿ.]46:
الثاني :الحفاظ عمى المال العام لمدولة:
المحافظة عمى يمقدرات الدكلة ،كممتمكاتيا ،كمكاردىا ،كثركاتيا،
يجب عمى القيادة الراشدة ي
تخص بو فئة مف أفراد الرعية عمى
كال تستأثر بشيء منيا لًييضاؼ إلى خزينتيا الخاصة ،أك
ُّ
فإف ذلؾ كمَّو يي ُّ
حساب فئات أخرل؛ محاباة ،أك لقرابة ،أك لمكافقة المذىب كالحزب؛ َّ
عد مف قبيؿ
السرقة كالغمكؿ ،كاذا انتشر في األمةَّ ،أدل بيا إلى التعادم كالتباغض؛ مما يؤدم إلى ضعؼ
األمة ،كتفككيا ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾[آؿ عمراف ،]161:كقاؿ تعالى ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾[البقرة.]188:
الثالث :وضع الرجل المناسب في المكان المناسب:

َّ
األشخاص الضعفاء لمقياـ
إف مف أىـ أسباب ضعؼ األمـ ،كانييارىا ،ىك اختيار القيادة
ى
بأعباء الدكلة ،كتسيير شؤكنيا ،أك كضع الشخص صاحب الكفاءة في غير مكضعو ،فالكاجب
عمى القيادة بذؿ الجيد في البحث عف أصحاب الكفاءات ،مف أىؿ القكة كالتقكل كالصبلح،

يانا لصرح األمة
إنتاجا ،كأجكد يب ٍن ن
فتضع كؿ شخص منيـ في المكاف الذم يناسبو؛ ليككف أعظـ ن
العظيـ ،لذلؾ نجد نبي ا﵀ سميماف  ،يبحث عف الشخص األكثر كفاءةن؛ ليأتيو بعرش بمقيس،

قاؿ تعالى ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﯘ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﯘ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ...ﮛ﴾[النمؿ.]40-38:
الرابع :توحيد الرؤية لدى أفراد المجتمع:

يجب عمى القيادة الراشدة العمؿ عمى تكحيد رؤية األمة نحك تحقيؽ اليدؼ؛ َّ
لف
ألف األ َّ
يمة ٍ
تستطيع الكصكؿ إلى ما تريد ،كقد تعددت رؤيتيا ،كتضاربت مفاىيميا ،كاختمفت تكجياتيا ،فعمى

فيحققكا
أف تقكـ بمسؤكلياتياَّ ،
القيادة ٍ
كتكحد الرؤية ،كالمفاىيـ ،كالتكجيات؛ لينطمؽ الجميع ،ي
أىدافيـ كالبنياف المرصكص ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

﮷ ﮸ ﴾[الصؼ.]4:
____________

( )1انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب.)1528 :3( :
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َّ
إف اآلية الكريمة السابقة ،كا ٍف كاف ظاىرىا يفيد االصطفاؼ لمجياد في سبيؿ ا﵀ َّ ،إال
َّ
أف القرآف الكريـ أنزلو ا﵀ ؛ ليبني أي َّمة ،تقكـ عمى منيجية كاضحة محددة؛ كىي أمانة الحفاظ
قائماَّ ،إال
عمى الديف ،كنشر منيجو في الحياة ،كتطبيؽ نظامو في الناس ،كال يتصكر اإلسبلـ ن
في إطار جماعة منظَّمة؛ ذات ارتباط كاحد ،كنظاـ كاحد ،كرؤية كاحدة ،كىدؼ جماعي يسعى
الجميع إلى تحقيقو ،يعيش كيتحرؾ كفؽ منيج ا﵀ .

()1

الخامس :بناء الجيش القوي:

يي ُّ
الحصف الذم تدفع بو أعداءىا ،كالقكة الضاربة في كجو كؿ مف
عد الجيش في كؿ دكلة
ى
الركيف لفرض ىيبة األمة ،كايقاع الرىبة في قمكب األعداء ،كايصاؿ
الركف َّ
يعتدم عمييا ،ك ُّ
منيجيا القكيـ إلى الناس( ،)2كحفظ الصؼ الداخمي مف التمزؽ ،كاالضطراب ،كالخركج عف

سمطة القانكف ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸﯹ﴾[األنفاؿ.]60:
إف كجكد الجيش القكم يي ٍبير الناس ،كيدفعيـ إلى االستجابة لمحؽ ،كاالنقياد لو؛ َّ
َّ
ألف فريقنا
مف الناس ال يتبع الحؽ لكضكحو ،أك لقكة يحجتو ،بؿ يتبعو لقكة أىمو ،كتمكنيـ في األرض؛ في

أمكر الدنيا ك ّْ
الديف ،كلطيب عيشيـ ،كسطكة سمطانيـ ،كىذا ما دفع بمقيس إلى الخضكع لنبي ا﵀
سميماف  ،كاإليماف معو( ،)3قاؿ تعالى ﴿ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ
ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜﰝ ﰞﰟ ﰠ ﰡ ﰢ﴾[النمؿ.]44:
الواجب التاسع :إقامة العدل:

َّ
"إف إقامة العدؿ بيف الناس؛ أفرواد ،كجماعات ،كمجتمعات ،كدكؿ ،ليست مف األمكر

التطكعية التي تيترؾ لمزاج الحاكـ ،أك األمير كىكاه"( ،)4بؿ ىي مف أعظـ كاجبات القيادة الراشدة

عمى اإلطبلؽ؛ َّ
ألنيا مأمكرة بو بنص القرآف الكريـ ،كالسنة النبكية ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ﴾[النساء.]58:
_________________

( )1انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب.)3552 :6( :
( )2انظر :القيادة كالجندية في اإلسبلـ :لمحمد السيد الككيؿ.)133 :1( :
( )3انظر :مف معالـ القيادة كالجندية الصالحة في القرآف الكريـ :لمدكتكر عرفات محمد عثماف.13 :
( )4النظاـ السياسي في اإلسبلـ :لمدكتكر محمد أبك فارس.46:
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إف اآلية السابقة تيشير بكؿ كضكح إلى َّ
َّ
أف الحكـ بيف الناس بالعدؿ ،داللة عمى أمانة
الحاكـ؛ َّ
قائما
لف ييقيـ العدؿ َّإال مف اتصؼ باألمانة ،كفييا تكجيو لمحاكـ ٍ
فإنو ٍ
أف يجعؿ حكمو ن
ألنو بيما أقاـ ا﵀  لو يمٍمكو ،كحفظو مف َّ
عمى العدؿ كالحؽ؛ َّ
الزكاؿ ،ك َّ
ألف الحكـ إذا صاحبو
ظمـ ،أك جكر ،أدل إلى شقاء أىمو ،كىبلكيـ في الدنيا ،كالعذاب األليـ في اآلخرة( ،)3قاؿ تعالى:

﴿ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﯘ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛ﴾[النمؿ.]53-52:
محمدا  بالعدؿ ،فقاؿ تعالى ﴿ :ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ
كقد أمر ا﵀  نبيو
ن

ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ [﴾...الشكرل ،]15:فإذا كاف
مأمكر بالعدؿَّ ،
فإف كجكب العدؿ عمى غيره مف الحكاـ آكد.
نا
النبي 
فائدة:

أكجب ا﵀  عمى القيادة أف تقيـ العدؿ بيف أفراد رعيتيا ،دكف النظر إلى لغاتيـ ،أك

أكطانيـ ،أك أجناسيـ ،أك دياناتيـ ،أك أحكاليـ االجتماعية؛ فالقيادة الراشدة تحكـ بالعدؿ بيف
فقير ،رؤساء،
غنيا ،أك نا
المتخاصميف ،سكاء أكاف المحككـ لو ن
عدكا ،أك صديقنا ،ن
بعيدا ،أك قر نيبا ،ن
أك مرؤكسيف( ،)1قاؿ تعالى ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﴾[النساء ،]135:كقاؿ تعالى ﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂
 ﴾[المائدة.]8:

______________

( )1انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)189 :3( :
( )2انظر :النظاـ السياسي في اإلسبلـ :لمدكتكر محمد أبك فارس.51:
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ادلطهة انثاًَ :حمىق انمٍادج يف انمرآٌ انكرٌى:

تعرفنا في المطمب األكؿ عمى كاجبات القيادة في القرآف الكريـ ،كمقابؿ قياميا بكاجباتيا،

أكجب القرآف الكريـ ليا حقكقنا ،جزاء ما بذلت مف الجيد ،كالكقت ،كالفكر ،في خدمة اإلسبلـ

كأىمو ،كما َّ
عد القرآف الكريـ اإلىماؿ في حقكؽ القيادة ،كالتقصير في أدائيا ،مخالفةن شرعية،

تيكقع صاحبيا في اإلثـ كالذنب ،كالعقكبة في الدنيا كاآلخرة ،كأيلخص حقكؽ القيادة في النقاط
األربع التالية:
النقطة األولى :السمع والطاعة:

َّ
إف الطاعة مف أىـ قكاعد الحكـ في اإلسبلـ ،كاإلنساف العاقؿ ال يتصكر كجكد دكلة قكية

مستقرة ،انعدمت فييا طاعةي الرعية لمقيادة ،كعد يؿ القيادة مع الرعية ،كشكرل حقيقية بيف القيادة
ً
المنكطة بيا ،كجب عمى الرعية السمع كالطاعة ،أما إذا لـ
كالرعية ،فإذا ما قامت القيادة بميمتيا
أف
أف تنتظر مف الرعية
السمع كالطاعة؛ بؿ عمييا ٍ
تىقيًـ القيادة باٍلتزاماتيا تجاه رعيتيا ،فميس ليا ٍ
ى
()1
تتنحى عف مركزىا لمف ىك أقدر منيا عمى حمؿ األمانة.
َّ
إف سمع الرعية كطاعتيا لمقيادة ،ليست مف أجؿ كجاىتيا ،أك نسبيا ،أك ماليا ،أك الخشية

حبا في نفعيا ،بؿ َّ
ألنيا أمر كاجب عمى الرعية ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ
مف فتكيا ،أك ن

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ[﴾...النساء.]59:

إف قضية السمع كالطاعة لمقيادة ليست مطمقةَّ ،
َّ
كلكنيا مقيدة بثبلثة قيكد ،كىي كالتالي:

()2

أف تككف القيادة يمطىّْبقةن لشرع ا﵀ ؛ كىذا القيد مستفاد مف قكلو تعالى ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ
أٍ  .
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ﴾[النساء.]59:
ص يؿ المسألة بالرجكع
فقد أفادت اآلية الكريمة َّأنو في حاؿ االختبلؼ ،كالتنازع ،يككف فى ٍ
فإف لـ ترجع القيادة إلى حكـ ا﵀  ،يحرمت ًم ٍف حقيا في
إلى كتاب ا﵀  ،كالى سنة النبي ٍ ،

السمع كالطاعة.

أف تحكـ بالعدؿ بيف الناس ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
بٍ .
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ [﴾....النساء.]58:

________________

( )1انظر :التشريع الجنائي اإلسبلمي :لعبد القادر عكدة ،)51 :1( :النظاـ السياسي في اإلسبلـ :لمدكتكر
محمد أبك فارس.67 :

( )2انظر :النظاـ السياسي في اإلسبلـ :لمدكتكر محمد أبك فارس.75-71 :
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الن ِبي  فَبايع َناه فَقَ َ ِ
بف الصامت  قاؿَ ( :د َعا َنا َّ
جَّ  .أال تأمر بمعصية ،فعف يعبادةى ً
يما
َ َْ ُ
ال :ف َ
السم ِع والطَّاع ِةِ ،في م ْن َ ِ
س ِرَنا،
أَ
َخ َذ َعمَ ْي َنا؛ أ ْ
َ
س ِرَناَ ،وُي ْ
شط َناَ ،و َم ْك َرِى َناَ ،و ُع ْ
َن َب َاي َع َنا َعمَى َّ ْ َ
َ
()1
()3
اهلل ِف ِ
َن تَروا ُك ْف ار بواحا ِع ْن َد ُكم ِم ْن ِ
َن َال ُن َن ِ
ان).
ع ْاأل َْم َر أ ْ
َوأَثََرٍة َعمَ ْي َناَ ،وأ ْ
از َ
يو ُب ْرَى ٌ
َىمَ ُو ،إَِّال أ ْ َ ْ ً َ َ ً
ْ
النقطة الثانية :المناصرة ،والتأييد:

أف تيناصر القيادة ،كتيؤّْيدىا؛ ما قامت القيادة بكاجباتيا؛ فمناصرة القيادة
يجب عمى الرعية ٍ
الراشدة ،التي تدعك إلى الخير ،كتأمر بالمعركؼ ،كتنيى عف المنكر ،كتيجاىد في سبيؿ ا﵀ ،
ىك ينصرة لمحؽ كأىمو ،كقد َّ
حض القرآف الكريـ الصحابة  عمى مؤازرة النبي  ،في دعكتو،

فإف لـ ينصركه ،فقد نصره ا﵀  يكـ اليجرة ،كىك في
كفي صدعو بالحؽ بيف أظير المشركيفٍ ،
ّْ
أشد حاؿ ،كأصعبو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿
﯀ ﯁ ﯂         
     ﴾[التكبة.]40:

ّْ
لمحؽ ،الحاميف لو ،الناصريف ألىمو ،بالفبلح ،قاؿ
كقد كصؼ القرآف الكريـ المؤيّْديف

تعالى ...﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ﴾[األعراؼ.]157:
كمناصرة القيادة الراشدة ،كتأييدىا ،أيجمميا في الصكر الثبلث التالية:

()1

أ .المناصرة بالمسان:

َّ
أف
أف تيناصرىا بمسانيا؛ فتذب عف عرضيا ،ك ٍ
إف أقؿ ما تقدمو الرعية لمقيادة الراشدةٍ ،
تيبيّْف الحؽ الذم تتبناه ،كتدعك إليو ،كتيدافع عف القيادة ،كتحمييا مف بطش الطغاة المجرميف،
ِّ
محاجا عف مكسى
ائعا ليذه الصكرة مف المناصرة؛ إ ٍذ كقؼ
كقد ضرب مؤمف آؿ فرعكف ن
مثبل ر ن

كمدافعا عنو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
،
ن

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾[غافر.]28:
_________________

أف يستأثر بخيرات األمة لنفسو ،كيمنعيا عف بـ رعيتو .انظر:
( )1األىثىرة :تفضيؿ اإلنساف نفسو عمى غيره ،ك ٍ
المعجـ الكسيط :مجمع المغة العربية.5 :
ً
ً َّ
النبً ّْي َّ َّ
( )2صحيح البخارم :كتاب الفتف ،ىباب قى ٍك ًؿ َّ
كنيىا( :ح:
يم نا
كر تيٍن ًك ير ى
ى
صمى الموي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ىستىىرٍك ىف ىب ٍعدم أ ي
 ،7055ج ،9 :ص.)47 :
( )3انظر :القيادة كالجندية في اإلسبلـ :لمحمد السيد الككيؿ.185-175 :
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ب .المناصرة بالسالح:
إف تيسر ليا ذلؾ ،كا ٍف لـ
أكجب القرآف الكريـ عمى الرعية مناصرة القيادة الراشدة بالسبلح ٍ
تفعؿ أثمت ،كقد امتدح ا﵀  المؤمنيف الصادقيف ،الذيف نصركا أنبياءىـ بالسبلح ،كثبتكا معيـ
في قتاؿ أعدائيـ ،كصبركا عمى ما أصابيـ في سبيؿ ا﵀  ،فقاؿ تعالى ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ﯘ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯘﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾[آؿ عمراف.]148-146:
فائدة :المناصرة بالسالح تكون في ثالثة مواطن وىي:
األكؿ :قتاؿ األعداء؛ سكاء كاف ذلؾ في جياد الدفع ،أك الطمب.
الثاني :قتاؿ البغاة ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ [﴾....الحجرات.]9:
الثالث :قتاؿ قطَّاع الطرؽ.
ج .المناصرة بالمال:

أف تيناصر القيادة الراشدة بالماؿ ،متى احتاجت القيادة إليو؛ َّ
ألف
يجب عمى الرعية ٍ
المناصرة بالكممة ،أك الركح ،دكف التضحية بالماؿ ،كبذلو في سبيؿ ا﵀  ،منقصة عظيمة في

إيماف المسمـ ،حيث امتدح ا﵀  المؤمنيف الصادقيف ،كجعميـ في أعمى الدرجات ،بما قدمكا
مف أمكاليـ في سبيؿ ا﵀  ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾﯿ ﴾[التكبة.]20:
النقطة الثالثة :النصح ،والتسديد:

إف تقديـ الرعية ُّ
َّ
الرشدة ،مف أكجب حقكؽ القيادة عمى الرعية ،يقكؿ النبي
النصح لمقيادة ا
ِ ِ
هلل  ،ولِ ِكتَا ِب ِو ،ولِر ِ
الِ :
ِّين َّ ِ
ين،
يح ُةُ ،ق ْمنا :لِ َم ْن؟ قَ َ
سمِ ِم َ
( :الد ُ
النص َ
سولِوَ ،وِألَئ َّمة ا ْل ُم ْ
ََ ُ
َ
()1
ام ِت ِي ْم).
َو َع َّ
كقد امتدح ا﵀  األمة اإلسبلمية بأمرىا بالمعركؼ ،كنيييا عف المنكر ،كىما مف أبكاب
النصيحة ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩﭪ [﴾...آؿ عمراف.]110:
___________

الديف َّ ً
باب بياف َّ
يحة( :ح ،55 :ج ،1 :ص.)74 :
النص ى
( )1صحيح مسمـ :كتاب اإليماف ،ي
أف ّْ ى
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وقد اشترط العمماء في َّ
طا ثالثة ،وىي:
الناصح شرو ً

()1

أ .أن يختار الناصح األسموب األمثل في النصيحة:

أف يككف ىينّْنا ،لينّْنا ،في تقديـ ُّ
البد َّ
اعيا مناسبة المكاف ،كالزماف،
لمناصح ٍ
النصح؛ يمر ن
َّ
أم ىر ىنبًي ٍَّيو مكسى كىاركف ػ ػ عمييما السبلـ ػ ػ
كاأللفاظ ،كاال انقمبت النصيحة إلى ضدىا ،فا﵀  ى
بأف يدعكا فرعكف بالقكؿ الميّْف ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﯘﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﴾[طو ،]44-43:كقاؿ تعالى ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ﮲ [﴾ ...النحؿ.]125:
أن يكون عال ًما بما ينصح:
بْ .
َّ
العمـ بما يقكؿ؛ فمنيج النبي  الدعكة عمى بصيرة ،كعمـ ،قاؿ
إف مف شركط الناصح ى

تعالى ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ﴾[يكسؼ.]108:
عامال بما ينصح:
أن يكون
ً
جْ .
ثـ ال يٍمتزمكف بما يدعكف إليو ،قاؿ
عاب القرآف الكريـ عمى الذيف يأمركف الناس بالخيرَّ ،

تعالى ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﴾[البقرة ،]44:كما َّ
عد
ُّ
أمر يمقتو ا﵀  ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ؽ بالكبلـ الصالح دكف فعمو ،نا
التشد ى

ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﴾[الصؼ.]3-2:
النقطة الرابعة :المحافظة عمى ىيبة القائد ،وشخصيتو:

أف
حفظ اإلسبلـ لمقائد ىيبتو ،كاعترؼ لو بفضمو كمكانتو ،فبل يجكز لمرعية بحاؿ ٍ
تتطاكؿ عمى القيادة ،أك تينقص مف قدرىا ،أك تي ً
أمر دكف الرجكع إلييا ،أك تتناحر كتتخاصـ
حدث نا

يدم الرسكؿ  ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮎ
أف ييقى ّْد يمكا بيف ً
بيف يدييا ،ليذا فقد نيى ا﵀  المؤمنيف ٍ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾[الحجرات.]1:

َّ
حيث
إف اإلنقاص مف قدر القيادة كىيبتيا منيج المجرميف المفسديف عمى طكؿ التاريخ ،ي
قص عمينا القرآف الكريـ استيزاء قكـ
استيزؤكا بًيرسميـ ،كبالدعاة المخمصيف مف أقكاميـ ،فقد َّ

سيدنا نكح  بو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﴾[ىكد،]27:
كىكذا المجرمكف إلى زماننا ىذا؛ ىدفيـ إحراج القيادة ،كافقادىا ىيبتيا ،ك َّ
مف شخصيتيا.
النٍيؿ ٍ
___________
( )1انظر :فقو الدعكة في إنكار المنكر :لعبد الحميد الببللي.55-34 :
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انفصم انثاًَ

أَىاع انمٍادج ،ومساتها يف انمرآٌ انكرٌى
كفيو ثبلثة مباحث:
 المبحث األول :القيادة الراشدة في القرآن الكريم؛
مفيوميا ،ومستمزماتيا.

 المبحث الثاني :سمات القيادة الراشدة في القرآن
الكريم.
 المبحث الثالث :القيادة الفاسدة ،مفيوميا ،وسماتيا
في القرآن الكريم.
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ادلثحث األول

انمٍادج انراشذج يف انمرآٌ انكرٌى؛ يفهىيها،
ويطتهسياتها

كفيو مطمباف:

 المطمب األول :مفيوم القيادة الراشدة.
 المطمب الثاني :مستمزمات القيادة الراشدة.
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المبحث األول
تمييد:

القيادة الراشدة في القرآن الكريم؛ مفيوميا ،ومستمزماتيا
َّ
إف المتدبّْر آليات القرآف الكريـ ،المتعمقة بمكضكع القيادة ،يجد َّأنيا تدكر حكؿ نكعيف

مت بتحديد مفيكـ كؿ مف القيادة الراشدة،
مف القيادة؛ القيادة الراشدة ،كالقيادة الفاسدة ،كقد ق ي
مستندا إلى اآليات القرآنية ،كالى أقكاؿ المفسريف،
كالقيادة الفاسدة ،كبياف صفات كؿ منيما،
ن
كالكتب ذات العبلقة بالمكضكع.

الراشدة.

َّ
سأتحدث عف النكع األكؿ مف القيادة في القرآف الكريـ ،كىك القيادة
كفي ىذا المبحث

تتأكد الحاجة إلى القيادة الراشدة في المراحؿ الصعبة ،كاألحكاؿ القاسية ،كالظركؼ

المظممة التي تمر باألمة اإلسبلمية ،تمؾ القيادة الربانية الراشدة التي تقكد الناس كفؽ منيج

ا﵀  ،كتسكس أمكرىـ بما يحقؽ ليـ السعادة كاليناء في الدنيا كاآلخرة ،كتخرجيـ مف ظممات
الشرؾ ،كالظمـ ،كالجيؿ ،إلى نكر اإلسبلـ ،كالعدؿ ،كالمعرفة( ،)1فما ىي القيادة الراشدة ،كما ىي
مستمزماتيا؟ ،لذلؾ كقع ىذا المبحث في مطمبيف عمى النحك التالي:
ادلطهة األول :يفهىو انمٍادج انراشذج:

َّ
ت في المبحث
إف مصطمح القيادة الراشدة يم َّ
كك هف مف كممتيف؛ القيادة ،كالراشدة ،كلقد ىبي ٍَّن ي
()2
ّْف ىنا معنى الكممة الثانية كىي (الراشدة).
األكؿ معنى القيادة لغةن ك
ن
اصطبلحا  ،كأ ىيبي ي

أوًال :الرشاد لغ ًة:

(ر ىش ىد) ،يقكؿ ابف فارس" :الراء كالشيف
األصؿ المغكم لكممة الراشدة مأخكذ مف مادة ى
ً
احد ُّ
استقامة الطريؽ"(.)3
يدؿ عمى
كالداؿ أص هؿ ك ه

َّ
الغي كالضبلؿ ،كىك إصابة الصكاب ،ككضكح
بالضـ الصبلح ،كىك خبلؼ
الر ٍش يد
ك ُّ
ّْ
فالر ً
المستقيـ عمى طريؽ
اشد :ىك
األمر في اليدل كاالستقامة ،كارشاد الناس إلى مصالحيـَّ ،
ي
الرشيد :الذم حسف تى ٍقديره فيما قى َّدر ،كالمر ً
اش يد
صمُّ وب فيو ،كمنو الخمفاء الراشدكف ،ك َّ
ى يى
يي
الحؽ مع تى ى
ى
()4
ً
يؽ األ ٍىر ىشد نحك األىقصد.
مقاص يد الطرؽ ،كالطر ي
_________________
( )1مجمة البياف :العدد :235:أحاديث القرآف ك َّ
السنة عف القادة :ألنكر قاسـ الخضرم.4 :
( )2انظر :المبحث األكؿ.3 :

( )3معجـ مقاييس المغة :البف فارس.)398 :2( :
( )4انظر :لساف العرب :البف منظكر ،)175 :3( :تاج العركس :لمرتضى الزبيدم ،)96-95 :8( :المعجـ
الكسيط :مجمع المغة العربية ،)346 :1( :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:ألبي العباس أحمد بف

محمد المقرم الفيكمي ،)227 :1( :النياية في غريب األثر :البف األثير.)543 :2 ،117 :2( :
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اصطالحا:
الرشاد
ثانياَّ :
ً
ً
ىك إصابة الطريؽ السكم المستقيـ ،كالثبات عميو ،كالتمسؾ بو في كؿ األحكاؿ ،كارشاد
الناس إلى مصالحيـ في دينػػيـ كدنيػ ػ ػػاىـ ،مع يح ٍسف التصػ ػػرؼ في األمػ ػػكر الحسي ػ ػػة كالمعنػكي ػ ػػة،
()1
الدينية كالدنيكية ،كسبيؿ تحقيؽ ذلؾ العمـ الصحيح ،كالعمؿ الخالص ﵀ .

اصطالحا ،نخمص إلى التعريف
بعد التعرف عمى معنى كممتي القيادة الراشدة لغ ًة و
ً
االصطالحي التالي:
القيادة الراشدة ىي :القيادة الربانية القدكة ،السائرة عمى نيج األنبياء كالمرسميف ،القادرة

عمى ابتكار الرؤية الكاضحة المستقيمة السديدة الدائمة؛ إلرشاد اآلخريف لمحؽ كالصكاب،

المستنيضة ليمـ الرعية ،المتحصمة عمى ثقة الرعية ،كاحتراميا ،كتعاكنيا المخمص؛ لتجعؿ منيا
جماعة منتجة َّ
خبلقة؛ لتحقيؽ األىداؼ المرسكمة مف القياـ بكظيفة األنبياء ،كتحقيؽ العدؿ،
كىي الحكيمة في إدارة األمكر الطارئة ،المتسمحة بالعمـ النافع مف عمكـ الديف كالدنيا ،بما يحقؽ

مصالح الرعية في الدنيا كاآلخرة.

()2

ادلطهة انثاًَ :يطتهسياخ انمٍادج انراشذج:

إف المتأمؿ لمتعريؼ السابؽ ىي ىتبيَّف لو َّ
َّ
أف لمقيادة الراشدة ثبلثة مستمزمات كىي:
 .1إخراج الناس مف ظممات الجيؿ إلى نكر اإليماف كالعمـ ،كمف ىج ٍكر األدياف إلى عدؿ
اإلسبلـ ،كمف تسمط النظـ كالفمسفات المادية إلى آفاؽ الحرية الحقة في رحاب اإلسبلـ.

()3

" .2تكقع االحتماالت ،إعادة ترتيب األكلكيات ،تغيير الخطة ،كضع الحمكؿ البديمة ،تكسيع دائرة
الكسائؿ ،تقدير المخاطر ،اختيار الصؼ القيادم الثاني ،كغير ذلؾ مف القضايا ،كفي ذلؾ
تكظيؼ لطاقاتيـ الكبيرة ،كاستغبلؿ لمكاىبيـ المتعددة"(.)4

 .3قيادة الجماىير نحك تحقيؽ األىداؼ العميا لؤلمة اإلسبلمية ،مف خبلؿ تكجيييا إلى األفعاؿ
اإليجابية التي تي ّْ
مكف الجماىير مف استغبلؿ إمكاناتيا ،كتكظيؼ طاقاتيا ،كضبط إيقاع
الجماىير بما يضمف تحقيؽ األىداؼ.

()5

__________________

( )1انظر :التحرير كالتنكير :لمطاىر بف عاشكر ،)237 :26 ،267 :15( :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ

المناف :لمسعدم ،800 :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشيخ محمد متكلي الشعراكم ،)8848 :14( :التفسير الكسيط:

لطنطاكم ،)307 :13( :تفسير المنتخب :لجنة مف عمماء األزىر ،)403 :2( :التعاريؼ :لمحمد الميناكم.365

( )2انظر :المؤلفات في اليامش رقـ ( )1الصفحة السابقة باإلضافة إلى :دليؿ التدريب القيادم :ليشاـ الطالب،52 :
فنكف القيادة المتميزة :لمحمد ديماس.13 :

( )3انظر :مجمة البياف :العدد :235:أحاديث القرآف كالسنة عف القادة :ألنكر قاسـ الخضرم.4 :
( )4الجكانب اإلعبلمية في يخطب النبي :لسعيد بف عمي ثابت.)33 :1( :
( )5ببلغ عاـ إلى الشارع اإلسبلمي :لعبلء سعد حسف ( .مقاؿ).
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ادلثحث انثاًَ

مساخ انمٍادج انراشذج يف انمرآٌ انكرٌى
كفيو أربعة مطالب:
 المطمب األول :السمات العقدية لمقيادة الراشدة في القرآن الكريم.
 المطمب الثاني :السمات األخالقية لمقيادة الراشدة في القرآن الكريم.
 المطمب الثالث :السمات الشخصية لمقيادة الراشدة في القرآن الكريم.
 المطمب الرابع :السمات اإلدارية لمقيادة الراشدة في القرآن الكريم.
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المبحث الثاني
سمات القيادة الراشدة في القرآن الكريم

أف أذكر
يحسف في ىذا المقاـ ،كقبؿ البدء ببياف سمات القيادة الراشدة في القرآف الكريـٍ ،
المقصكد بالسمات القيادية؛ كىي" :المكاىب الشخصية التي كىبيا ا﵀  لعباده ،كقد تككف

مكتسبا "(.)1
مكركثة ،كقد يككف بعضيا
ن
َّ
إف قيادة الناس أمانة كبيرة في عنؽ القيادة ،كىي ميمة صعبة؛ الختبلؼ الناس في

عاداتيـ كتقاليدىـ كظركفيـ المحيطة بيـ ،كمف أجؿ ىذا كغيره فبلبد لمقيادة َّ
أف تتمتع بصفات

تؤىميا لممكانة العظيمة التي تىىب َّكأىتٍيا مف سياسة أمكر الناس ،كقيادتيـ لمكصكؿ إلى األىداؼ
()2
المنشكدة.
إف الصفات التي تتصؼ بيا القيادة اإلسبلمية الراشدة تميزىا عف أم قيادة أخرل؛ َّ
َّ
ألف

أف تىٍن ىعـ ىي
ىذه الصفات تنبع مف ككنيا قيادة مؤمنة با﵀  ، ممتزمة بتطبيؽ شريعتو ،ىدفيا ٍ
كرعيتيا بالسعادة في الدنيا كاآلخرة .
كقد تناكؿ الباحث سمات القيادة الراشدة في القرآف الكريـ مف أربعة محاكر:

 -1السمات العقدية.

 -2السمات األخبلقية.

 -3السمات الشخصية.
 -4السمات اإلدارية.

كفيما يمي بيانيا بالتفصيؿ في المطالب األربعة التالية:

ادلطهة األول :انطًاخ انؼمذٌح نهمٍادج انراشذج:

َّ
إف العقيدة الصحيحة الراسخة ليا أثر كبير في شخصية القائد ،فيي تمثؿ النبض
كالشعاع و
كعطاء ،فمف أجؿ كممة التكحيد(ال إلو إال ا﵀ محمد رسكؿ ا﵀)
شامخ يتقد ىمة
لقائد
و
ن
()3
يضحي؛ فيي منيج حياتو ،كىدفو ،كضابطو في كؿ مجاالت الحياة.
كتحت ىذا المحكر يمكف رصد السمات السبع التالية:

السمة األولى :اإليمان باهلل :

َّ
إف اإليماف با﵀  ىك المَّبنة األساسية لبناء قيادة إسبلمية راشدة ،فيك القضية األكلى

في حياة كؿ مسمـ ،كىك الحقيقة الكبرل في ىذا الككف التي ال تستقيـ الحقائؽ الككنية بدكنيا،

________________

( )1القيادة العسكرية في ضكء القرآف الكريـ :لمّْكاء المتقاعد :فيصؿ بف جعفر بالي.7 :
ناجحا :ألمير بف محمد المدرم.7 :
قائدا
( )2انظر :ثبلثكف كصيةككصية لتككف ن
ن
( )3انظر :تنمية كتفعيؿ الشخصية القيادية في السنة كالسيرة النبكية :ليداية ا﵀ أحمد الشاش.18:
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كىك الفطرة التي فطر ا﵀  الناس عمييا ،كمف أجميا بعث ا﵀  الرسؿ مبشريف كمنذريف.

()1

كتظير ىذه السمة في كثير مف آيات القرآف الكريـ ،سأكتفي بذكر شاىديف مف القرآف

الكريـ؛ لبلختصار ،كلظيكر المعنى بيما.

الشاىد األول:

تحدث فيو القرآف الكريـ عف النبي  ،كعف المؤمنيف ،في معرض مدحيـ باإلخبار عف

صفات الخيرية فييـ ،كىي سبب شرفيـ ،كعمك شأنيـ كقدرىـ عند ا﵀  ،حيث مدحيـ
بالتصديؽ بأركاف اإليماف جميعيا ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﴾ [البقرة.]285:

كح َّ
"أف رسكؿ َّ 
كالمعنىَّ :
ؽ لو أف ييكقف،
صدؽ كأيقف بما أيكحي إليو مف ربو ،ي
ص َّدقكا كعممكا بالقرآف العظيـ ،كؿ منيـ َّ
صدؽ با﵀  رنبا كالينا متصفنا بصفات
كالمؤمنكف كذلؾ ى
رسبل نؤمف بيـ
كتبا ،كأرسؿ إلى خمقو ن
اما ،كأنو أنزؿ ن
الجبلؿ كالكماؿ ،كأف ﵀  مبلئكة كر ن
جميعا"( ،)2ك َّ
جميعا مصيرىـ إلى ا﵀  في يكـ القيامة ،ك َّأنو سيحاسب كؿ إنساف
أف الناس
ن
ن
عادال في ىذا اليكـ.
حسابا ن
ن
الشاىد الثاني:

َّ
إف عيسى  أعمف لبني إسرائيؿ ق ارره الحاسـ باإليماف با﵀  ،فقاؿ  عمى لسانو:

﴿ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﴾آؿ عمراف ،]51:كمف ثىَّـ إعبلف الحكارييف اإليماف
با﵀  دلي هؿ عمى صدؽ انتمائيـ لئلسبلـ ،كتصديقيـ بعيسى ،قاؿ تعالى ...﴿:ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀﭣ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ﴾[آؿ عمراف.]53 ،52:

فقد ىعمَّ ىؿ الحكاريكف نصرتيـ لعيسى  بإيمانيـ با﵀ ؛ حيث طمبكا مف عيسى
شاىدا عمى إيمانيـ كاسبلميـ ،كما تكجيكا ﵀  بإعبلف إيمانيـ ،كبياف دليؿ صدقيـ
أف يككف
ن
أف يكتبيـ مع الشاىديف؛ الذيف
في أقكاليـ بمتابعة النبي عيسى ، كأتٍىبعكا ذلؾ بالدعاء ﵀ ٍ 
يشيدكف لو  بالكحدانية ،العامميف بشريعتو كأحكامو ،المتجنبيف لنكاىيو كحدكده.
كقد أحسف الحكاريكف في ترتيب إعبلنيـ باإليماف با﵀  كمقتضياتو؛ مف االلتزاـ

بالعمؿ الصالح ،كاتباع الرسؿ ،كىذا يدؿ عمى حسف األدب في الطرح كالتكجو إلى ا﵀ ؛ حيث

َّ
ثـ أعمنكا اإليماف با﵀  ،كالتصديػ ػ ػؽ بمػ ػ ػا
م ضراعتيـ االعتراؼ ﵀  بالربكبيةَّ ،
قدمكا بيف ى
يد ٌ
______________
( )1انظر :أضكاء عمى طريؽ النجاة :لمدكتكر عدناف النحكم.)45 -40(:

( )2التفسير الميسر :لمجمكعة مف أساتذة التفسير تحت إشراؼ الشيخ صالح بف عبد العزيز آؿ الشيخ.49:
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أف يجعميـ مف عباده
أنزؿ عمى رسمو ،كااللتزاـ بنيج النبي كاألخذ بسنتوَّ ،
ثـ تضرعكا لو ٍ 
()1
المتقيف الراشديف.
َّ
فضبل
يتبيَّف لو كجكب اتصاؼ الفرد المسمـ باإليماف
ن
إف الناظر في آيات القرآف الكريـ ى
عف القائد؛ َّ
ألف اإليماف با﵀  ىك أصؿ كؿ عمؿ ،فيك نقطة البدء في حياة المسمميف نحك

تحقيؽ أىدافيـ المنشكدة في الدنيا ،كدخكؿ الجنة ،كالبعد عف النار في اآلخرة ،كينبغي عمى
َّ
ص ّْد ىر لقيادتيا َّإال القائد المؤمف با﵀  ،المستتبع ذلؾ بما يصدؽ إيمانو مف العمؿ
األمة أال تي ى
الصالح.
السمة الثانية :الثقة باهلل :

َّ
إف مف أىـ سمات القيادة الراشدة الثقة با﵀ ؛ فيي صفة األكلياء ،كسبب نجاة العبد

مف اليبلؾ ،كنيمو أفضؿ العطايا كالمكافآت في الدنيا كاآلخرة ،كالدليؿ عمى قكة اإليماف،

كالدعامة القكية لمقياـ بأداء األمانة ،كتكاليؼ اإلسبلـ ،كأىـ أسباب النصر كالتمكيف عمى األعداء
الكافريف ،فيي تيكجد القكة في قمكب المؤمنيف ،كعدـ المباالة باألعداء.
كال تغيب الثقة با﵀ َّ إال مف قمب ضعيؼ اإليماف ،شاؾ بقدرة ا﵀  ،امتؤل بالنفاؽ،
()2

كسيطرت عميو الظنكف الفاسدة.

كمكاقؼ الثقة با﵀  التي ذكرىا القرآف الكريـ متعددة؛ أذكر منيا ىذه الخمسة:

و
أرض ال ماء فييا كال أنيس ،قاؿ تعالى﴿:ﮃ ﮄ ﮅ
ىس ىك ىف زكجو ككلده في
 .1إبراىيـ  أ ٍ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛﮜ ﴾[إبراىيـ.]37:

ت بكعد ا﵀ ؛ بإرجاع كلدىا إلييا ،فألقتو في اليـ كىك رضيع صغير،
 .2أـ مكسى  ىكثًقى ٍ
قاؿ تعالى﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ﴾[القصص.]7:
 .3مكسى  كثؽ بنصر ا﵀  ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭣ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭣ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﴾[الشعراء.]63-61:
_______________

( )1انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)120 :2( :
( )2انظر :حقائؽ التفسير :لمحمد بف الحسيف السممي ،)453 :1( :تفسير النسفي :لعبد ا﵀ بف أحمد النسفي
( ،)271 :3مفاتيح الغيب :لئلماـ الرازم ،)340 :1( :ركح المعاني ،)67 :4( :بياف المعاني :لمشيخ
العبلمة عبد القادر مبلحكيش.)324 :5( :
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 .4الفئة المؤمنة القميمة مع طالكت كثقت بنصر ا﵀  ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾

[البقرة.]250:
 .5النبي محمد  كثؽ با﵀  كىك في الغار مع صاحبو أبي بكر الصديؽ ،قاؿ تعالى﴿ :ﮥ
ﮦﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  
          

﴾[التكبة.]40:
السمة الثالثة :التوكل عمى اهلل :

َّ
إف القيادة الراشدة مع أخذىا باألسباب البشرية؛ مف تخطيط كاعداد ،كتكزيع المياـ ،كمتابعة

األعماؿ ،كتمتعيا بالكفاءة اإلدارية إلنجاح األعماؿ المككمة بيا ،إال َّأنيا مع كؿ ذلؾ ال تعتمد عمى
دائما مف ا﵀  الذم بيده كؿ شيء ،شعارىا
قدراتيا كقكتيا كذكائيا ،فيي تطمب العكف كالتكفيؽ ن
قكلو تعالى...﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﴾[ىكد.]88:
َّ
إف التككؿ عمى ا﵀  ىك ثقة العبد بربو في جميع األحكاؿ كالظركؼ ،كاستسبلمو لقضاء

و
ماض ،فيأخذ باألسباب التي أمر ا﵀  بيا ،كيتبع النبي 
ا﵀  كقدره ،كاإليقاف بأف قضاءه 
في السعي فيما البد منو مف األسباب ،فقاؿ تعالى ...﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ

ﭰﭱ [ ﴾...البقرة .]197:
أف ىيٍم ىق ٍكا عدكىـ
أمر ا﵀  المؤمنيف بالتزكد في أسفارىـَّ ،
كحرـ اإلسبلـ عمى المسمميف ٍ
تككبل؛ فقد أخذ النبي بكؿ األسباب المادية في اليجرة ،كما
بغير سبلح كال يع َّد وة ،كيجعمكا ذلؾ
ن
()1
لبس في الحرب درعو ،ككضع الخطط  ،كأخذ بالمشكرة في معاركو كغزكاتو الحربية.
َّ
"إف سر التككؿ كحقيقتو؛ ىك اعتماد القمب عمى ا﵀  كحده؛ فبل يضره مباشرةي األسباب
مع خمك القمب مف االعتماد عمييا ،كالرككف إلييا ،كما ال ينفعو قكلو :تككمت عمى ا﵀  مع

اعتماده عمى غيره ،كرككنو إليو ،كثقتو بو ،فتك يك يؿ المساف شيء ،كتككؿ القمب شيء".
السمة الرابعة :االعتصام باهلل :

()2

َّ
إف القيادة الراشدة معتصمة با﵀  ،مكقنة بمعيتو  ليا في السّْمـ كالحرب ،كاليسر
كالعسر؛ َّ
ألنيا تعمـ َّ
أف األمر كمَّو بيد ا﵀  ،ال ر َّاد لقضائ ػ ػو ،كال معقّْب لحكمو ،صاحب العػ ػ ػ ػزة
____________

( )1انظر :الجامع ألحكاـ القرآف الكريـ :لمقرطبي ،)189 :4( :اليداية إلى بمكغ النياية :لمكي بف أبي طالب:4( :
.)2728

( )2الفكائد :البف قيـ الجكزيَّة.87 :
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التي ال تيغمب ،كالقدرة التي ال تيقير؛ كلذلؾ فيي ال تستسمـ لميأس ،أك الخكؼ ،أك الحزف ،كقد
عرض لنا القرآف الكريـ نماذج مشرقة لمقيادة المسممة الراشدة في اعتصاميا با﵀  ،تيظير قكة
رسكخ العقيدة الصحيحة في قمبيا كسمككيا ،منيا النمكذجاف التالياف:

النموذج األول :اعتصام النبي  ،وصحابتو الكرام باهلل  في غزوة حمراء األسد(:)1
فقد أبدل بعض المشركيف النصيحة لممؤمنيف ،تحمؿ في طيَّاتيا التخكيؼ ليـ بعدـ

إف أعداد المشركيف كبيرة ال طاقة لممسمميف بياَّ ،
الخركج لقتاؿ المشركيف؛ حيث َّ
لكف ىذا

ت في عضد المسمميف؛ َّ
التخكيؼ لـ ىيفي َّ
ألنيـ يعممكف َّ
أف القكة كالخير ،كالنجاح كالفبلح ،كالسبلمة

مف السكء في االعتصاـ با﵀  ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ

ﰀﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅﰆ ﭣ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ
ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾[آؿ عمراف.]174 -173:
كيقينا كتصديقنا بكعد ا﵀  ليـ بالنصر ،كلـ
إيمانا
فقد زاد ىذا التخكيؼ المؤمنيف
ن
ن
ً
عف عزميـ ،فساركا إلى حيث شاء ا﵀  ،كقالكا (:ىح ٍسيب ىنا
ض ًع ٍ
يي ٍ
ؼ مف ثقتيـ بأنفسيـ ،كلـ ىيثٍنيـ ٍ
المَّوي ىكنً ٍع ىـ اٍل ىك ًكي يؿ) ،فا﵀  حسبنا ككافينا ،فيك نًعـ المكلى كنًعـ النصير كالككيؿ( ،)2كىذا نظير
قكلو تعالى ﴿:ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ ﰓ ﴾[األحزاب.]22 :
النموذج الثاني :لجوء مؤمن آل فرعون إلى اهلل :

ص ٍد ًعو بإيمانو با﵀  ،كنصحو
َّ
قص القرآف الكريـ المكقؼ الرائع لمؤمف آؿ فرعكف في ى
لقكمو باتباع مكسى  ،أك ترؾ مكسى  كدعكتو ،كتحذيرىـ مف عاقبة الكفر كالطغياف ،ثـ
اختتـ نصحو كتحذيره ليـ بخاتمة بميغة تدؿ عمى أمريف:

األول :إشفاقو الشديد عمى قكمو لعدـ استجابتيـ لمحؽ ،قاؿ تعالى﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ
[﴾...غافر.]44 :

الثاني :تفكيض أمره إلى ا﵀  ،كاعتصامو بو  فيما يتكقع مف مكر قكمو بو؛ ليمحقكا بو
األذل كالضرر جزاء نصحو كخكفو عمييـ ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﴾[غافر.]44 :
__________________

( )1كقعت غزكة حمراء األسد في اليكـ التالي لغزكة أيحد ،في يكـ األحد الثامف مف شير شكاؿ مف السنة الثالثة
المنكرة ثمانية أمياؿ ،كعسكر فيو النبي  ثبلثة أياـ ،ثيَّـ عاد
لميجرة ،كحمراء األسد
مكاف يبعد عف المدينة َّ
ه
إلى المدينة المنكرة ،كىي غزكة لـ يحدث فييا قتاؿ ،كتيعد متممة لغزكة أيحد ،كليست بغزكة مستقمة .انظر:
الرحيؽ المختكـ :لصفي الرحمف المباركفكرم.255-253 :

( )2انظر :لمجمكعة مف أساتذة التفسير تحت إشراؼ الشيخ صالح بف عبد العزيز آؿ الشيخ.72 :
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ظ مف ا﵀ 
فقد كانت عاقبة اإليماف ،كالجير بالحؽ ،كاالعتصاـ با﵀  ،ىي الحف ى

كنجَّاه مف شركرىـ ،كأنزؿ بأعدائو الظالميف (فرعكف
لو؛ حيث كقاه ا﵀  مف سكء مكرىـ ،ى

كجنده) أشد العذاب( ،)1قاؿ تعالى ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾

[غافر.]45:

فائدة:

َّ
إف المؤمف الذم يقكـ بكاجبو تجاه الديف الحؽ يتحصؿ عمى حفظ ا﵀  ،كنصرتو

كيرُّد ا﵀  عنو كيد األعداء الكافريف ،كالمنافقيف الحاقديف.
كمعيتو سبحانو ،ي
السمة الخامسة :االستجابة ألمر اهلل :

َّ
إف االستجابة ألمر ا﵀  مف أىـ مقتضيات العقيدة الصحيحة السميمة ،كىك ما يجب

أف تتصؼ بو القيادة الراشدة؛ مف االنقياد إلى أمر ا﵀  ،كااللتزاـ بو ،كالدعكة إليو ،قاؿ تعالى:
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﴾[األحزاب.]36 :

فبل ينبغي كال يميؽ بمف يتصؼ باإليمافَّ ،إال اإلسراعي في االستجابة ألمر ا﵀ ؛
لمحصكؿ عمى مرضاة ا﵀  ،كمرضاة رسكلو  ،كاليرب مف سخط ا﵀  ،كسخط رسكلو

()2
اضحا في مكاقؼ القيادة الراشدة في
 ،كامتثاؿ األكامر ،كاجتناب النكاىي  ،كىذا ما يظير ك ن
القرآف الكريـ ،حيث االستجابة المطمقة ،كاالنقياد التاـ لحكـ ا﵀  ،كقد اخترت مكقفنا يشتمؿ

عمى جميع معاني االستجابة ،كاالستسبلـ ألمر ا﵀  ،كىك:
إبراىيم وابنو إسماعيل(عهٍيًب انسالو) يستجيبان ألمر َّ
الذبح:

إف قصة الذبيح إسماعيؿ ُّ 
َّ
تدؿ عمى أعمى مراتب االستجابة ألمر ا﵀  ،كاالنقياد
لو؛ فمع شدة األمر عمى كؿ منيما ،كاف االمتثاؿ الصادؽ مف الطرفيف:
أوًال :امتثاؿ إبراىيـ  ألمر ا﵀  ،كالشركع في أمر الذبح ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭣﭖ ﭗﭘ ﭣﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﴾[الصافات.]105-103 :
ثانيا :امتثاؿ إسماعيؿ  ألمر ا﵀  ،حيث َّ
مكف أباه منو ،قاؿ تعالى ﴿:ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ً

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ ﴾[الصافات.]102 :
_____________
( )1انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)295 :12( :
( )2انظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :لمسعدم.665 :
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َّ
إف الخير العميـ ،كالجزاء العظيـ في االنقياد ألمر ا﵀  ،رغـ اشتمالو في الظاىر

عمى الشدة ،كالمشقة عمى النفس اإلنسانية ،مع التضحية البالغة؛ فقد استحقا الثناء الكبير مف ا﵀
 ،كالتكريـ ،كالرعاية( ،)1قاؿ تعالى ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭣ ﭖ ﭗ ﭘ ﭣ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭣ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭣ ﭩ ﭪ ﭫ ﭣ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭣﭲ ﭳ ﭴ ﭣﭶ ﭷﭸ ﭣ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﴾[الصافات.]111-103:
السمة السادسة :االستسالم لقضاء اهلل  وقدره:

َّ
إف اإليماف بالقضاء كالقدر ىك أحد أركاف اإليماف الستة ،فمف لـ يؤمف بيذه العقيدة ال

مؤمنا ،فاإليماف بالقضاء كالقدر مف صميـ العقيدة اإلسبلمية ،ففي حديث عمر بف
يككف
ن
لما يسئؿ النبي  عف اإليماف قاؿ ( :اإليمان أن تؤمن باهلل ،ومالئكتو ،وكتبو،
الخطاب َّ ،
ورسمو ،واليوم اآلخر ،وتؤمن بالقدر خيره وشره)(.)2

ّْ
الحاؿ بيا مف و
َّ
خير أك
إف القيادة الراشدة مؤمنة با﵀  ،مستسممة لقضائو  كقدره

شر ،كذلؾ بعد أخذىا باألسباب المشركعة حسب الطاقة كالكسع ،سبيميا قكؿ ا﵀  ﴿:ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﮔ ﴾[التكبة.]51:

َّإنو لف يصيب المؤمنيف إال ما كتبو ا﵀  ،كأكجبو عمييـ بكعده في كتابو ،كما َّ
قدره

لنظاـ سننو في خمقو؛ كلذلؾ فالقيادة الراشدة منيجيا في سياستيا ألمكر الناس عدـ اليأس عند

الشدة ،كعدـ البطر عند النعمة؛ ألنيا تعمـ َّ
أف ما أصابيا مف خير أك شر َّإنما ىك بتقدير ا﵀ 

لمصمحة المسمميف في ذلؾ ،كاَّنما ىي سبب لجمب الخير أك دفع الشر( ،)3مكقنة بقكؿ ا﵀ تعالى:

﴿ ﮫ ﮬ ﮭﮮﮯﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﭣ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ﴾[آؿ عمراف.]140-139:

إف إيماف القيادة بالقضاء كالقدر ي ً
َّ
كسيبيا قكة الشكيمة ،كمضاء العزيمة ،كشجاعة القمب،
ي
()4
كرشاد العقؿ؛ َّ
ألنيا اطمأنت إلى َّ
أف ما أصابيا لـ يكف ليخطئيا ،كما أخطأىا لـ يكف ليصيبيا.

______________

( )1انظر :التفسير الحديث :لمحمد عزت دركزة.)223 :4( :

( )2صحيح مسمـ :كتاب اإليماف ،باب اإليماف كاإلسبلـ كاإلحساف ككجكب اإليماف بإثبات قدر ا﵀ ( ،ح،8 :
ج ،1:ص.)36:
( )3انظر :تفسير المنار :لمحمد رشيد رضا ،)557 -556 :10( :التحرير كالتنكير :لمطاىر بف عاشكر:
(.)223 :10

( )4انظر :الياقكت كالمرجاف في عقيدة أىؿ اإليماف :لمدكتكر عبد المطيؼ بف خالد آؿ مكسى.471 :
59

السمة السابعة :الوالء والبراء:

َّ
إف عقيدة الكالء كالبراء أصؿ مف أصكؿ اإلسبلـ ،فيي الصكرة الفعمية لمتطبيؽ الكاقعي

العممي لمعقيدة اإلسبلمية ،كالكالء كالبراء مظيراف مف مظاىر إخبلص المحبة ﵀  ،ثـ ألنبيائو
كلممؤمنيف " ،كلف تتحقؽ كممة التكحيد في األرض إال بتحقيؽ الكالء لمف يستحؽ الكالء كالبراء
"فإنو ال يمكف أف يستقر في قمب ك و
ممف يستحؽ البراء"()1؛ َّ
احد اإلقرار بالتكحيد ،ك َّأنو ديف ا﵀ 
ُّ
ثـ يعاديو ،كيعرؼ َّ
كيذب عنو كعف أىمو بالمساف كالماؿ كالسناف؛
أف الشرؾ ىك الكفر ،ثـ يكاليو،

فيذا الفعؿ مف أعظـ الذنكب ،كأكبر اآلثاـ"(.)2

َّ
إف القيادة الراشدة كالؤىا األكؿ ﵀  ،ثـ لرسكلو  ،كلممؤمنيف ،كمف ىذا الكالء ينبثؽ

أم كالء آخر ،كأم عيد ،كأم محبة ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭣﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾[المائدة.]56-55:
َّ
ؾ َّإال باإليماف كالتقكل ،قاؿ تعالى ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
إف كالية ا﵀  ال تي ٍد ىر ي

ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭣﭜ ﭝﭞﭟ ﴾[يكنس.]63-62:

إف َّ
َّ
كليا ﵀  فيك كلي لرسكلو  ،كعبلمة
كؿ مؤمف تقي فيك ﵀  كلي ،كمف كاف ن
كباطنا،
ظاىر
نا
مف تكَّالىما؛ كىـ المؤمنكف حقنا ،الذيف آمنكا
ن
مكاالة ا﵀  ،كمكالة نبيو  تكلّْي ٍ

سر كعبلنية ،كأخمصكا العبادة ﵀  ،فالتزمكا أمره ،كاجتنبكا نييو ،كأحسنكا إلى ىخٍمقو.
نا

()3

ادلطهة انثاًَ :انطًاخ األخاللٍح نهمٍادج انراشذج:

لقد اعتنى اإلسبلـ باألخبلؽ ،كبالدعكة إلييا ،عنايةن كبيرةن ،كامتدح القرآف الكريـ صاحب

مادحا النبي  ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾[القمـ ،]4:كقد قاؿ رسكؿ
األخبلؽ الحميدة ،فقاؿ ا﵀ 
ن
ت ألُتَ ِّم َم َم َك ِ
َخالَ ِ
ق)(.)4
ارَم األ ْ
ا﵀ ( :إِ َّن َما ُب ِعثْ ُ
كتظير أىمية اتصاؼ القيادة الراشدة بأخبلؽ اإلسبلـ؛ مف حيث َّإنيا تيمثّْؿ القدكة
لرعيتيا ،كمحط أنظار الجميع ،كرعيتيا تبعه ليا ،كما َّ
أف اتصافيا باألخبلؽ الحميدة أدعى
الستجابة الرعية ألكامرىا كأحكاميا.
__________________

( )1الكالء كالبراء في اإلسبلـ :لمحمد بف سعيد القحطاني.13 :
( )2الدرر السَّنية في األجكبة النجدية :مجمكعة رسائؿ ،كمسائؿ لعمماء نجد األعبلـ.)96 :1( :
( )3انظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :لمسعدم.236 :

( )4السنف الكبرل :لمبييقي ،كفي ذيمو الجكىر النقي :لعالء الدين علي بن عثمان المارديني  ،باب بياف مكارـ
األخبلؽ كمعالييا ( :...ح ،21301 :ج ،10:ص ،)191 :كالحديث صحيح ،كاسناده قكم ،رجالو رجاؿ
الصحيح غير محمد بف عجبلف ،فقد ركل لو مسمـ متابعة ،كىك قكم الحديث .انظر :مسند اإلماـ أحمد:
بتحقيؽ شعيب األرنؤكط كآخركف( :ح ،8952 :ج ،14 :ص.)513 :
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فحؽ عمى ذم اإلمرة كالسمطاف أف ييتـ بمراعاة أخبلقو ،كاصبلح
يقكؿ الماكردم":
ه
يس إمرتو"(.)1
شيمو؛ ألنيا آلة سمطانو ،كأ ُّ
كتتحصؿ القيادة الراشدة عمى األخبلؽ الحميدة بإٍل ىزاـ نفسيا برياضة النفس ،رياضة تقكيـ
كتيذيب ،كتدريج كتأديب.
كتحت ىذا المحكر يمكف رصد السمات العشر التالية:

السمة األولى :العدل:

َّ
ىم ىر بو في القرآف الكريـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ
إف العدؿ مف صفات ا﵀  ،كقد أ ى

ﭾ ﭿ [﴾ ...النحؿ ،]90:كىك مف أىـ صفات القيادة الراشدة؛ لممحافظة عمى استمرار

حكميا كقيادتيا لمناس ،كتحقيؽ األمف كاالستقرار لممجتمع ،كإلصبلح ح ػػاؿ الرعية ،كإليصاؿ
المٍمؾ كركنو.
الحقكؽ إلى أصحابيا كاممة غير منقكصة ،فيػػك أسػ ػ ػ ػػاس ي
َّ
كؿ مف َّ
فيجب عمى ّْ
يس
أف يجعؿ
العدؿ أ َّ
ى
حكمو ا﵀  في الناس ،كممكو بالسمطة رقابيـٍ ،
يمٍمكو؛ لًما فيو مف مصمحة لمعباد ،كعمارة لمببلد ،كبالعدؿ يشكر القائد ا﵀  عمى نعمة الحكـ

كالسمطاف.

()2

كينبغي عمى القيادة الراشدة مراعاة العدؿ في جميع أحكاليا كمكاقفيا؛ أيلخصيا في البنكد

الستة التالية:

 .1العدل في الحكم والقضاء بين الناس:

أف يحكـ فييا بالعدؿ كالقسط؛ َّ
ألف العدؿ مف العبلمات
أمر ا﵀  كؿ مف يتكلى قضية ٍ

َّ
الدالة عمى أمانة الحاكـ ،أك القاضي ،قاؿ تعالى﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾[النساء.]58:
 .2العدل في القول:

أكجب ا﵀  عمى ّْ
عدال ،مع مف
أف يقكؿ ن
كؿ مف يشيد شيادة ،أك يحكـ يح ٍك نما بيف الناسٍ ،
ييحب ،كمع مف يكرهَّ ،
ألف العدؿ كاجب في األقكاؿ ،كما ىك كاجب في األفعاؿ ،قاؿ تعالى...﴿ :

ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ [﴾...األنعاـ.]152:

ككما َّ
أف العدؿ مطمكب في الحديث عف أىؿ الصبلح ،فيك مطمكب في الحديث عف أىؿ

عطي كؿ ذم حؽ حقو(،)3
المعاصي كالبدع؛ فاإلسبلـ يأمر المسمـ بقكؿ كممة الحؽ كالعدؿ ،كأف يي ى
قاؿ تعالى﴿ :ﰏﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﴾[الشعراء.]183:
_______________

( )1انظر :تحرير األحكاـ في تدبير أىؿ اإلسبلـ :لشيخ االسبلـ محمد بف إبراىيـ بف جماعة.69 :

( )2انظر :تفسير المنار :لمحمد رشيد رضا ،)192 :8( :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب ،)1233 :3( :تيسير الكريـ
الرحمف في تفسير كبلـ المناف :لمسعدم.280 :

( )3تسييؿ النظر كتعجيؿ الظفر في أخبلؽ الممؾ :ألبي الحسف الماكردم.4 :
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 .3العدل مع األعداء:
قكاميف ﵀  ،شيداء
أف يككنكا في أخبلقيـ ،كصفاتيـَّ ،
أمر القرآف الكريـ المؤمنيف ٍ
قرره الشرع في
بالعدؿ في أكليائيـ ،كأعدائيـ ،ك َّأال يجكركا في أحكاميـ ،كأفعاليـ ،فيتجاكزكا ما َّ
أعدائيـ؛ لعداكتيـ إيَّاىـ( ،)1قاؿ تعالى ﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂  
﴾[المائدة .]8:
 .4العدل مع المخالفين ،وأصحاب المعاصي من المسممين:

َّ
إف آية سكرة المائدة السابقة تيشير إلى ىذا المعنى بقكة ،ككضكح؛ حيث نيى ا﵀ 
أف تعدؿ
أف يحمميـ
بغضيـ لممشركيف عمى عدـ العدؿ معيـ ،فمف باب أ ٍىكلى ٍ
المؤمنيف عف ٍ
ي

القيادة الراشدة في أقكاليا ،كأفعاليا ،مع أىؿ المعاصي كالفسكؽ ،كالمبتدعيف المتأكليف مف أىؿ
()2
َّ
بغضيا إيَّاىـ عمى ظمميـ ،كالجكر عمييـ.
اإليماف ،كأال يحمميا ي
 .5العدل مع الناس في المعامالت واألموال ،واعطائيم كامل حقوقيم:
يجب عمى القيادة الراشدة معاممة الرعية بالعدؿ في المعامبلت ً
الخ ٍد ًميَّة ،كاألمكاؿ ،فقد
عاب ا﵀



المطففيف الذيف يبخسكف الناس أشياءىـ عند العطاء ،كيستكفكف مف الناس عند

األخذ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯖﯗ ﭣ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﭣ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾
[المطففيف.]3-1:

كيفيـ مف اآلية َّ
أف القيادة الراشدة كما تيحب مف الرعية أف تؤدم ما عمييا مف التزامات
ي
ً
أف تعطييـ كامؿ
تجاه قيادتيا؛ مف السمع كالطاعة ،كاٍلتزاـ القانكف كالنظاـ ،فيجب عمييا ٍ
حقكقيـ ،كمتطمباتيـ في المعامبلت ً
الخ ٍد ًميَّة كالمالية كافةن.

 .6قَبول الحق من قائمو؛ ميما كانت مكانتو ،أو ديانتو:

َّ
إف القيادة الراشدة تقبؿ الحؽ مف المسمـ الصادؽ ،كمف المسمـ المتأكؿ أك المبتدع،

كحتى مف الكافر ،كيمكف االستدالؿ عمى ىذا المعنى بقكلو تعالى ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ﴾[يكنس.]35:
َّ
إف اآلية ،كا ٍف كانت في سياؽ الحديث عف ىداية ا﵀
مقابمةن بما يككف مف معبكدات المشركيف مف عدـ القدرة عمى التمييز بيف الحؽ كالباطؿ ،ك َّ
أف


____________________

( )1جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف :لمطبرم.)95 :10( :
( )2انظر :االستقامة :البف تيمية.38 :
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الناس إلى الحؽ كالرشاد،

مف الذم ال يستطيػػع ىداية نفس ػ ػػوَّ ،
فإنيا تش ػ ػ ػػير إلى
اليادم إلى سكاء السبيؿ ىك األحؽ باالتباع ى
ضركرة االستجابة لمحؽ ،ك َّ
أف الحؽ يجب عمى المؤمف الصادؽ قىبكلو ،بً ىغ ّْ
ض النظر عف قائمو.
يقكؿ ابف تيمية " :كا﵀  قد أمرنا َّأال نقكؿ عميو َّإال الحؽ ،ك َّأال نقكؿ عميو َّإال بعمـ،

فضبل عف الرافضي ،قكنال فيو
كأمرنا بالعدؿ كالقسط ،فبل يجكز لنا إذا قاؿ ييكدم ،أك نصراني،
ن
أف نتركو أك نرده كمو ،بؿ ال ُّ
ىح ّّ
نرد إال ما فيو مف الباطؿ دكف ما فيو مف الحؽ"(.)1
ؽ ٍ
السمة الثانية :الصدق:

َّ
االتصاؼ بيا ،فالصدؽ
إف الصدؽ مف أىـ األخبلؽ التي يجب عمى القيادة الراشدة
ي
عبلمة المؤمف الحقيقي المخمص ،كدليؿ عمى رسكخ اإليماف في القمب ،كااللتزاـ بالحؽ ،كىك

خصمة محمكدة ،كسجية ممدكحة ،تي ُّ
أصبل لبعض األخبلؽ الحميدة.
عد ن

يقكؿ الحارث المحاسبي(" :)2كاعمـ (رمحك اهلل) َّ
أف الصدؽ كاإلخبلص أصؿ كؿ حاؿ،

فمف الصدؽ يتشعب الصبر ،كالقناعة ،كالزىد ،كالرضى ،كاألنس"(.)3
كقد أمر ا﵀  المؤمنيف بالصدؽ في جميع أحكاليـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﴾[التكبة .]119:
عما نيى ا﵀ عنو  ،كككنكا بذلؾ
أم :اتبعكا ما أمر ا﵀  بو بقدر استطاعتكـ ،كانتيكا َّ

مف جماعة الصادقيف المعتصميف بالصدؽ في جيادىـ ،ككعكدىـ ،كعيكدىـ ،كأقكاليـ ،كتكبتيـ،
كال تككنكا مف المنافقيف الذيف يبرركف معاصييـ كذنكبيـ بالحمؼ الكاذب.

()4

إن صدق القيادة الراشدة لو وجوه متعددة أُجمميا في األربعة التالية:
َّ
األول :موافقة أقواليا ألفعاليا:

بأف تككف أفعاليـ مطابقة ألقكاليـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮛ ﮜ
أمر ا﵀  عباده المؤمنيف ٍ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﭣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﴾[الصؼ ،]3،2 :كقد عاب

القرآف الكريـ في المقابؿ عمى المنافقيف مخالفة أفعاليـ ألقكاليـ؛ قاؿ تعالى ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ
______________________

( )1منياج السنة النبكية :البف تيمية.)342 :2( :
ً
ث بف و
ً
بي البصرم ،ك يك ٍنيتيو أبك عبد ا﵀ ،مف عمماء مشايخ القى ٍكـ بعمكـ الظاىر ،كعمكـ
أسد
( )2ىك
المحاس ُّ
الحار ي ي
عامبلت كاإلشارات (الباطف) ،ككاف مف أىؿ الزىد ،كلمحارث كتب كثيرة في الزىد ،كفي أصكؿ الديانات
الم ى
ي
كالرد عمى المخالفيف مف المعتزلة كالرافضة كغيرىما ،ككتبو كثيرة الفكائد جمة المناف ػ ػ ػ ػ ػػع ،كىك أستا يذ ً
أكثر
البغدادييف؛ مات ببغداد ،سنة (243ق) ،اختمؼ َّ
الناس فيو ما بيف ماد وح ،كقادح .انظر :طبقات الصكفية:
لمحمد بف الحسيف السُّممي ،58 :تاريخ بغداد :لمخطيب البغدادم.)110-104 :9( :

( )3رسالة المسترشديف :لمحارث المحاسبي.170 :
( )4انظر :تفسير المنار :لمحمد رشيد رضا.)72 :11( :
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ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭣﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾[البقرة.]205 ،204 :

َّ
قركف باإليماف في العبلنية ،كيبطنكف الكفر كالجحكد ،كا﵀  مطَّمع عمى
إف المنافقيف يي ُّ
ما في قمكبيـ ،فأفعاليـ تيظير ما يبطنكف ،حيث َّإنيـ إذا فارقكا المؤمنيف ىس ىع ٍكا في األرض
ّْ
ليفسدكىا بإىبلؾ الحرث كالنسؿ؛ فيقتمكف دك َّ
كيقطعكف األرحاـ.
اب الناس ،كيحرقكف زرعيـ،
قاؿ الكمبي(" :)1نزلت في األخنس بف شريؽ الثقفي( ،)2ككاف شديد الخصاـ؛ فأما إىبلكو

ليبل فأىمؾ مكاشييـ ،كأحرؽ
الحرث كالنسؿ فيعني قطع الرحـ الذم كاف بينو كبيف ثقيؼ؛ ىفبيَّتيـ ن
حرثيـ ،ككاف حسف العبلنية ،سيئ السريرة"(.)3
الثاني :موافقة الظاىر لمباطن:

َّ
باطنيا ،بؿ البد أف يككف سرىا أفضؿ مف
ظاىرىا
إف القيادة الراشدة يجب أف يكافؽ
ى
ي
ً
باطنيا؛ َّ
ألف
عبلنيتيا ،في كافة أحكاليا كمكاقفيا ،كما يجب عمييا أف تحذر مف مخالفة
ظاىرىا ى
ىذه الحاؿ ىي حاؿ المنافقيف في كؿ زماف كمكاف ،أف تخالؼ ظكاىرىـ بكاطنيـ ،فيظيركف

خبلؼ م ا يبطنكف؛ حيث يعمنكف االلتزاـ كالطاعة المطمقة أماـ المؤمنيف ،مع إضمارىـ في
أنفسيـ المخالفة كالعصياف ،فإذا خبل بعضيـ إلى بعض أظيركا كيدىـ عمى اإلسبلـ كالمسمميف،

قاؿ تعالى ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ﴾[البقرة.]14 :
كنظير اآلية السابقة قكلو تعالى ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

﴾[النساء:

.]81

_________________

َّ
أسا في
( )1الكمبي :العبلمة اإلخبارم ،أبك النضر محمد بف السائب بف بشر الكمبي المفسر ،ككاف أيضا ر ن
األنسابَّ ،إال أنو شيعي متركؾ الحديث ،تكفي سنة146:ق .سير أعبلـ النببلء :لمذىبي (.)249-248 :6
( )2ىك األخنس بف يشريؽ بف عمرك الثقفي ،أبك ثعمبة حميؼ بني زىرة اسمو أيبي ،كاَّنما ليقّْب األخنس؛ ألنو رجع
ببني زىرة مف بدر لما جاءىـ الخبر َّ
أف أبا سفياف نجا بالعير ،فقيؿ :خنس األخنس ببني زىرة ،ثـ أسمـ
حنينا ،كمات في أكؿ خبلفة عمر  ،كركم َّ
أف األخنس جاء إلى
األخنس فكاف مف المؤلفة ،كشيد
ن
النبي ،فأظير اإلسبلـ ،كقاؿ :ا﵀  يعمـ ّْأني صادؽ ،ثـ ىرب بعد ذلؾ كارتد ،فمر بقكـ مف المسمميف،

مرة أيخرل ،كقيؿ :لـ يثبت لو إسبلـ،
فحرؽ ليـ زرنعا ،كقتؿ نا
حمر ،فنزلت اآلية ،كقد يككف رجع إلى اإلسبلـ َّ
كا﵀  أعمـ .انظر :اإلصابة في تمييز الصحابة :البف حجر العسقبلني.)38 :1( :

( )3أخرجو ابف جرير الطبرم في تفسيره بسنده( :ح ،3961 :ج ،4 :ص ،)299 :كاسناده حسف،تفسير القرآف
المرم.)213 :1( :
العزيز :ألبي عبد ا﵀ محمد بف أبي زمنيف ّْ
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الثالث :تصديق كل ما من شأنو التصديق من الحق:
أخبر القرآف الكريـ عف إبراىيـ  ،كادريس  ،بأنيما اتصفا مع صدؽ القكؿ
كالفعؿ ،بالتصديؽ بالحؽ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾[مريـ ،]41 :كقاؿ
تعالى ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾[مريـ.]56 :
الص ْدق في الوعد:
الرابعِّ :

امتدح ا﵀  إسماعيؿ  بسجية الصدؽ في الكعد ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾[مريـ .]54:
السمة الثالثة :األمانة:

إن يخميؽ األمانة ىك الركف الرئيس في حياة القيادة الراشدة؛ َّ
ألف ثقة الرعية بالقيادة تيبنى
َّ
عميو ،ك َّ
ألنو ىي ٍح ًم يؿ بيف ثناياه معنى التكميؼ لمقيادة الراشدة تجاه رعيتيا ،كىك ييظ ًير مدل قكة
اما منيا بأمر ا﵀  ليا
اإليماف لدل القيادة الراشدة ،كمدل قياميا بكاجبيا تجاه الرعية؛ التز ن
بأداء األمانة التي حممتيا؛ مف سياسة أمكر الناس ،كالسير عمى مصالحيـ ،كالقياـ بحقكقيـ،

قاؿ تعالى ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ [﴾...النساء.]58:
كقد َّ
رجح اإلماـ الطبرم َّأنيا في كالة األمر؛ حيث قاؿ" :كأ ٍىكلى ىذه األقكاؿ بالصكاب في
ذلؾ عندم ،قك يؿ مف قاؿ :ىك خطاب مف ا﵀  كالةى أمكر المسمميف بأداء األمانة إلى مف ىكليكا

أمره في فيئيـ كحقكقيـ ،كما ائتمنكا عميو مف أمكرىـ ،بالعدؿ بينيـ في القضية ،كالقى ٍسـ بينيـ

بالسكية؛ يدؿ عمى ذلؾ ما ىكعظ بو الرعية في قكلو تعالى ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
الراعي بالرعية ،كأكصى الرعية
ﯼ ﯽ ﯾﯿ [﴾...النساء ،]59:فأمرىـ بطاعتيـ ،كأكصى ٌ
بالطاعة"(.)1

إن األمانات التي يجب عمى القيادة الراشدة أداؤىا متعددة ،أُلخصيا في الثماني التالية:
َّ

األولى :القيام بأمانة الدين؛ بإقامة أركانو ،كشعائره؛ مف صبلة ،كصياـ ،كزكاة ،كحج ،ك و
أمر
كنيي عف المنكر ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
بالمعركؼ،
و
ﮌﮍﮎ ﮏ ﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾[الحج.]41:
الثانية :أداء حقوق الرعية ورعاية مصالح العباد؛ مف قسمة أمكاؿ الفيء كالغنائـ بينيـ بالحؽ،
كرد المظالـ ألصحابيا ،كالعدؿ بينيـ في القضاء كالحكـ.

()2

__________________

( )1جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف :لمطبرم.)492 :8( :
( )2انظر :المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز :البف عطية األندلسي.)71 :2( :
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الثالثة :الشيادة بالحق وعدم كتمان الحقائق عن الرعية ،والبعد عن الكذب والخيانة في

القول؛ حيث َّ
تقدـ في سكرة النساء ذكر خيانة أىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل ،كشيادتيـ َّ
بأف

سبيبل مف ديف النبي محمد ( اإلسبلـ) ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯵ ﯶ
عبدة األصناـ مف قريش أىدل ن
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
الحكـ ،المقتضى شيادة
ﰆ ﰇ ﰈ ﴾[النساء ،]51:ذكر َّأنو  آتى ىذه األمة أمانة الممؾ ك ي
()1
قادتيا بالحؽ ،كعدـ كتماف الحقائؽ في حؽ األصدقاء كاألعداء.
الرابعة :اختيار الموظفين األمناء األتقياء من أىل الصالح والكفاءة ،ووضع الرجل المناسب

قياما
في المكان المناسب؛ فاألمانة تقتضي مف القيادة الراشدة أف تختار لؤلعماؿ أحسف الناس ن
بيا ،كعدـ العدكؿ عنيـ إلى غيرىـ ليكل أك رشكوة أك قر و
ابة ،كا َّال تى يك ٍف قد ارتكبت بتكلية العاجز
ن
كالعدكؿ عف القادر خيانة لؤلمة( ،)2ففي الحديث الذم يركيو ابف عباس  عف النبي قاؿ:
ضى ِ
ِ
ِ
(م ِن استَعم َل رج ًال ِم ْن ِع ٍ
اهلل
هلل ِ م ْن ُو ،فَقَ ْد َخ َ
ص َاب ِة ِم ْن ُى َو أ َْر َ
ْ َْ َ ُ
ص َابةَ ،وِفي ت ْم َك ا ْلع َ
َ
ان َ
َ
()3
ِ
ِ
ين. ).
يع ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
سولَ ُو َ ،و َخ َ
َ ،و َخ َ
ان َجم َ
ان َر ُ
َّ
إف تكلية الضعيؼ خيانة لؤلمانة التي حممتيا القيادة؛ "ألف الكالية تفيد قكة بعد ضعؼ،
كقدرة بعد عجز ،تتخذىا النفس المجبكلة عمى الشر كسيمة إلى االنتقاـ مف العدك ،كالنظر

لمصديؽ ،كتتبع األغراض الفاسدة ،كال يكثؽ بحسف عاقبتيا"( ،)4كبذلؾ تفسد مصالح المسمميف
كي ٍيمؿ أصحاب الكفاءة ،كتضيع حقكؽ الرعية ،كىذا
كأحكاليـ ،كتنتشر الكاسطة في المجتمع ،ي
أعظـ الخيانة.

كما َّ
أف تكسيد األمر لغير أىمو مف عبلمات قياـ الساعة ،فعف أبي ىريرة  ،قاؿ :قاؿ
ول ِ
ال إِ َذا
َما َن ُة فَا ْنتَ ِظ ْر َّ
اهلل؟ قَ َ
س َ
اع َة ،قَ َ
الَ :ك ْي َ
ف إِ َ
رسكؿ ا﵀ ( :إِ َذا ُ
ض َ
الس َ
اعتُ َيا َيا َر ُ
ض ِّي َع ْت ْاأل َ
اع َة)(.)5
َىمِ ِو ،فَا ْنتَ ِظ ْر َّ
ُس ِن َد ْاأل َْم ُر إِلَى َغ ْي ِر أ ْ
الس َ
أْ
_________________

( )1انظر :نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر :لمبقاعي.)270 :2( :
( )2انظر :خمؽ المسمـ :لمشيخ محمد الغزالي.47 :
( )3المستدرؾ عمى الصحيحيف :لمحاكـ :كتاب األحكاـ( ،ح ،7023:ج ،4:ص ،)93-92 :كقاؿ :صحيح
اإلسناد ،كفي سنده حسيف بف قيس المعركؼ بحنش ،مختمؼ فيو؛ فضعَّفو جماعة؛ كالذىبي ،كالمنذرم،
يضر في المتابعات ،كحديثنا لـ
كابف حجر ،ككثَّقو ابف ينمير ،كحسَّف لو الترمذم ،كصحَّح لو الحاكـ ،كال
ُّ
ينفرد بو حسيف بف قيس ،فقد تابعو يزيد بف أبي حبيب .انظر :فيض القدير شرح الجامع الصغير :لممناكم:

( ،)74: 6إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة:ألحمد بف أبي بكر البكصيرم.)389 :5( :
( )4سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ :لمحمد بف إسماعيؿ الصنعاني.)117 :4( :
الرقاؽ ،باب رفع األمانة( ،ح ،6496 :ج ،8 :ص.)104 :
( )5صحيح البخارم :كتاب ّْ
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الخامسة :قيام القيادة الراشدة بجميع األعمال الموكمة بيا (عظيميا وحقيرىا) عمى أكمل وجو؛
مع السير الدائـ عمى حقكؽ الرعية ،كاستنفاذ الكسع كالطاقة في سبيؿ الكصكؿ إلى اإلحساف في

العمؿ ،كالحفاظ عمى مصالح الرعية" ،فميس أعظـ خيانة ،كال أسكأ عاقبة ،مف رجؿ تكلى أمكر
الناس فناـ عنيا حتى أضاعيا"(.)1
السادسة :الحفاظ عمى أسرار المسممين وعدم إفشائيا لؤلعداء الكافرين ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭ ﭮ ﭯ ﴾[األنفاؿ.]27:
فقد كانت خيانة المنافقيف ﵀  ،كلرسكلو ؛ بإظيار اإليماف باإلسبلـ ،كاٍلتزاـ شعائره
في الظاىر ،كاسداء ُّ
النصح الكاذب ،كىـ في الحقيقة ىي ٍستى ًس ُّركف الكفر ،كالغش ،كالخداع ،كيدلُّكف
()2
كيخبركنيـ بما خفي عمييـ مف أخبارىـ.
المشركيف عمى عكرات المسمميف ،ي

السابعة :عدم اتخاذ األعداء الكافرين أولياء ونصراء وبطانة من دون المؤمنين ،قاؿ تعالى:

﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸﯹ ﴾[آؿ عمراف.]28:
نيى اإلسبلـ عف اتخاذ األعداء الكافريف أكلياء مف دكف المؤمنيف؛ َّ
ألف الكافريف ييدفكف
مف إظيار المكدة لممؤمنيف استنامة المؤمنيف ،كالدخكؿ إلييـ بمطؼ كدقة ،ليطمئف المؤمنكف

ليـ ،فينالكا مف اإلسبلـ كأىمو ،فالكافركف ليسكا صادقيف في مكدتيـ كنصرتيـ؛ َّ
ألنو ليس ىناؾ

التقاء في األصؿ بيف اإليماف كالكفر( ،)3قاؿ تعالى﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ [﴾...آؿ عمراف.]118:
إف مف يتخذ األعداء الكافريف أكلياء يي ٍح ىرـ مف نصرة ا﵀ ؛ العتقاده َّ
َّ
بأف أىؿ الكفر
قادركف عمى تحقيؽ مصالح شعبو كأمتو ،كدفع الضرر كالمصائب عنيـ ،يقكؿ ا﵀  في حؽ
ىؤالء الذيف اغتركا بقكة الكافريف ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﴾[المائدة.]52:
الثامنة :النصح الصادق المخمص لمرعية ،والحرص عمى قَبوليم النصح:

أف تسمؾ كافة السبؿ ،مع استفراغ الجيد كالطاقة؛ إليصاؿ
يجب عمى القيادة الراشدة ٍ
النصيحة الصادقة إلى الرعية؛ لتحقيؽ مصالحيـ في الدنيا كاآلخرة ،كلقطع الحجَّة عمييـ يكـ
___________________

( )1خمؽ المسمـ :لمغزالي.48 :

( )2جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف :لمطبرم.)480 :13( :
( )3انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشيخ محمد متكلي الشعراكم.)1411 :3( :
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قص القرآف الكريـ حرص النبي محمد  في إببلغ رسالة التكحيد إلى قكمو ،كبذلو
القيامة ،كلقد َّ
أقصى جيده كقكتو في سبيميا ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ﴾[الكيؼ.]6:
السمة الرابعة :الحكمة:

َّ
إف الحكمة ىي أساس المعرفة السميمة النافعة ،المكافقة لمحؽ ،القائدةي إلى الفقو في الديف
كمعرفة أسرار تشريعاتو ً
ّْ
المكجية نحك عمؿ الخير ،المانعة مف عمؿ الشر ،ييصيب بيا
كحكميا،

كي ٍن ًزؿ األمكر منازليا في نفسو كغيره ،تضبط سير اإلنساف نحك
اإلنساف الحؽ في القكؿ كالفعؿ ،ي
الكماؿ كاالستقامة ،بتكفي و
ؽ مف ا﵀  كرحمتو كفضمو ،فيناؿ الخير العميـ ،كيفكز بسعادة
الداريف كينجك مف شقاكتيما ( ،)1قاؿ تعالى ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴﯵ ﴾[البقرة.]269 :

كتب يع ىم ير ٍبف الخطاب ً إلىى أبي مكسى " :إف الحكمة ليست ىعف كبر السف،
َّ
كلكنو عطاء ا﵀ يعطيو مف يشاء ،فإياؾ كدناءة األمكر ،كمداني األخبلؽ"( ،)2فالحكمة ًعٍم هـ،
كفقوه ،كعمؿ ،بتكفيؽ مف ا﵀  ،ال عبلقة ليا بنسب ،كال ًك ىب ًر سف ،كال منصب.
َّ
إف الحكمة ال تي ٍد ىرؾ بكثرة المطالعة ،كالعمـ بالثقافات المختمفة ،كاَّنما البد ليا مف العمؿ
مع العمـ كالثقافة ،كليذا قيؿ " :تتضاءؿ المعمكمات عندما تكبر الحكمة؛ حيث تبتمع المبادئ

الكثير مف التفاصيؿَّ ،
إف التفاصيؿ تأتيؾ بطريقة عممية أثناء ممارسة الحياة"(.)3

إف ا﵀ َّ 
َّ
امتف عمى األنبياء بصفة الحكمة ،فقاؿ سبحانو في حؽ داككد  ﴿:ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾[ص ،]20 :كفي حؽ لقماف  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾[لقماف ،]12 :كفي حؽ إبراىيـ
 ...﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭹ ﭺ ﭻ﴾[النساء.]54 :
َّ
بخمؽ الحكمة؛ ألنَّو لكف مف ألكاف الذكاء
إف القيادة الراشدة
الخٍمؽ باالتصاؼ ي
أحؽ ى
ي
الخمؽ الفاضؿ لو مظاىر
كالفطنة التي تأخذ بيدىا إلى الرأم الرشيد ،كالقكؿ السديد ،كىذا ي
متعددة ،تظير في تصرفات القيادة الراشدة ،منيا ىذه التسعة:

األول :مخافة ا﵀  في السر كالعمف ،فيي رأس الحكمة.
_______________________

( )1انظر :تفسير القرآف العظيـ :البف كثير ،)700 :1( :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :لمسعدم:
 ،115التفسير الكسيط :لطنطاكم.)619 :1( :
ً
م.)185 :1( :
ّْي ى
الب ٍغ ىداد ٌ
( )2أخبار القضاة :لمقاضي أبي بكر الضَّب ٌ
( )3إدارة األكلكيات :لستيفف ككفي ،كآخركف.100 :
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الثاني :استعماؿ أسمكب الميف كالتمطؼ عند التعامؿ مع الرعية ،فقد قص عمينا القرآف الكريـ
تمطؼ إبراىيـ  مع أبيو في دعكتو ،فقاؿ تعالى﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭣ ﭱ
ﭲﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿ ﭣ ﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭣ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭣ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾[مريـ ،]45 -41 :كفي ىذه اآليات يظير مدل التمطؼ

كالتَّ ىحُّنف الذم أبداه إبراىيـ  ألبيو مف خبلؿ مناداتو لو (يا أبت).
الثالث :استخداـ أسمكب الشدة كالقير مع الخارجيف عف النظاـ؛ حتى ال يتج أر اآلخركف عمى
العبث بالنظاـ العاـ ،فقد قاؿ تعالى﴿ :ﮒ ﮓ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙﮚ ﮛ﴾

الم ٍستى ًخفّْيف بقكة الدكلة اإلسبلمية في الداخؿ أك
[األنفاؿ ،]57 :أم :البد مف التعامؿ بكؿ صرامة مع ي
الخارج؛ ليككنكا عبرة لغيرىـ؛ فبل ييقدمكف عمى الكيد لئلسبلـ كأىمو.

لمم ىخالىفىة الشرعية أك القانكنية عمى مف كقع منو الخطأ مف أبناء
الرابع :إنزاؿ العقكبة المناسبة ي
األمة ،مع كقكعيا في الكقت المناسب ،دكف تأخيرىا عف كقتيا؛ لتكسب القيادة الراشدة ثقة الرعية
كاحتراميا ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧﯨ [﴾...النحؿ.]126 :
()1
أف
كىنا نأخذ الكصية مف سابكر  ،كقد جمع أكالده يكصييـ ن
قائبل " :يا بني إذا أعجزكـ ٍ
بأف تحمؿ العقكبة عمى مف ال يستحقيا،
تممؤكا قمكب الرعية
حياء فاممؤكىا خكفنا ،كليس ذلؾ ٍ
ن

لمف يستحقيا".
كلكف تعجيميا ٍ
ٍ

()2

الخامس :طيب الكبلـ ،كطبلقة الكجو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛ ﯜ ﯝ ﴾[الفرقاف.]63 :
السادس :اإلعراض عف الجاىميف ،فقد أخبر القرآف الكريـ عف أىؿ اإليماف َّ
أف مف أخبلقيـ
األصيمة اإلعراض عف الجاىميف ،فقاؿ تعالى ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﴾[القصص.]55 :
___________

( )1ىك سابكر بف ىرمز بف نرسي بف بيراـ بف بيراـ بف ىرمز بف سابكر بف أردشير بف بابؾ ،قيؿ ممؾ بكصية
عاما ،قاد الجند
جنينا في بطف أمو ،يع ًرؼ بنجابتو منذ صغرهَّ ،
أبيو لو ،حيث كاف ن
كلما بمغ ستة عشر ن
ليعاقب كؿ مف اعتدل عمى دكلتو في صغره ،ككاف ينزع أكتاؼ زعماء مف يقاتميـ؛ فسمكه سابكر ذا

األكتاؼ ،كاستمر سابكر عمى ممكو حتى بعد اثنتيف كسبعيف سنة ،كىي مدة ممكو ،كمدة عمره ،فيككف مكت

سابكر لمضي سبعة أشير مف سنة خمس كسبعيف كستمائة ل ً
ئلسكندر ،كىك باني اإليكاف بالمدائف .انظر:
المعارؼ :البف قتيبة ،)659-656( :الكامؿ في التاريخ :البف األثير ،)302-301 :1( :المختصر في

أخبار البشر :ألبي الفدا.)70-69 :1( :
( )2سراج الممكؾ :لمطرطكشي.62 :
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َّ
إف القيادة الراشدة ال تتعامؿ مع الناس بمقتضى جيميـ كسفييـ ،كاَّنما تتعامؿ بأخبلقيا

اإلسبلمية الحميدة.

فشيئا ،مستبصرة
شيئا ن
السابع :التدرج في طمب التكاليؼ كالكاجبات مف الرعية ،كالزاـ األمة بيا ن
في ىذا بمنيج القرآف الكريـ في فرضو األحكاـ الشرعية عمى الناس بالتدريج ،كفي الدعكة إلى
ا﵀  ،كىي أعظـ كاجب عمى المسمـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ[﴾...النحؿ.]126 :
الثامن :العمؿ عمى جمع كممة األمة في فيـ أمكر دينيا ،كأحكاـ شريعتيا ،كالحذر مف
االختبلؼ المذمكـ الذم يؤدم إلى الفرقة كالتشرذـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡﮢ ﴾[الشكرل.]13 :
جميعا بإقامة ديف التكحيد ،كحفظو كحمايتو مف األفياـ
فقد أكصى ا﵀  األنبياء
ن
الخاطئة ،كالقمكب المريضة ،كبأف يككنكا عمى قكؿ كاحد في أصكؿ الشريعة كمبادئيا(.)1
الم ٍش ًكمىة ،أك إصدار األحكاـ فييا ،عندما تككف القيادة الراشدة ال
التاسع :عدـ البث في األمكر ي
خبرة ليا بيا ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ

﴾[اإلسراء:

 ،]36مع كجكب الرجكع إلى أىؿ الخبرة كاالختصاص ،يليقىّْريركا الحكـ المناسب،

قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾[النحؿ.]43:
السمة الخامسة :الوفاء:

ؽ الكفاء قيمة إنسانية عظيمة؛ فيك ييرسي دعائـ الثّْقة بيف األفرادّْ ،
َّ
كيؤكد أكاصر
إف يخمي ى
الخمؽ الكريـ فىقىد اإلنسانية ،فاإلنساف
التَّعاكف في المجتمع ،يختص باإلنساف ،فمف فىقىد ىذا ي
بطبعو اجتماعي متعاكف ،فبل تصح أحكالو ،كال تنضبط معايشوَّ ،إال بمراعاة العيد كالكفاء بو،
كا َّال انعدـ التعايش كالتعاكف بيف أفراد المجتمع.

()2

َّ
الخمؽ الفاضؿ؛ ليككف ليا شرؼ االنتساب
إف القيادة الراشدة ىي أ ٍىكلى الناس باٍلتزاـ ىذا ي
إلى القميؿ القادر عمى الكفاء بدافع مف التقكل كاإليماف ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ

متعاكنا مترابطنا ،تسكده المكدة
مجتمعا
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴾[األعراؼ]102:؛ كلتبني
ن
ن
________________________
( )1انظر :أيسر التفاسير :ألسعد حكمد.4164:

( )2انظر :نضرة النعيـ في مكارـ أخبلؽ الرسكؿ الكريـ  : لعدد مف المختصيف بإشراؼ الشيخ :صالح ابف
عبد ا﵀ بف حميد.)3639 :8( :
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بعيدا عف الغدر كالخيانة ،كتىرصً
كالمحبة ،كالتعايش الصادؽ َّ
بعضا؛
بعضيـ
ُّد أفراده
البناء ،ن
ن
ي
ى
إلشباع شيكة الحقد كاالنتقاـ.
الخمؽ العظيـ باجتماع أمريف ىاميف ،ذكرىما ا﵀ 
كتتحصَّؿ القيادة الراشدة عمى ىذا ي

لما أكؿ مف الشجرة ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
في الحديث عف آدـ َّ 

ﭭ ﭮ ﭯ ﴾[طو ،]115:فمعنى اآلية يفيد َّ
بأف يخمؽ الكفاء يحتاج إلى أمريف ىاميف ،كىما:
األول :قكة الذاكرة التي تي ّْ
ذكر صاحبيا بكجكب الكفاء في كؿ أمر قطعو عمى نفسو؛ "فالذكر
َّ
أف يفي بو؟ لذلؾ ختمت آية العيد
المط ًرد اليقظ ضركرة الزمة لمكفاء ،فمف أيف لناسي العيد ٍ
ي

بعنصر التذكير"( ،)1قاؿ تعالى ...﴿ :ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾

[األنعاـ.]152:

الثاني :قكة العزيمة التي تعيف صاحبيا عمى مكاجية الصعاب كالتحديات في سبيؿ الكفاء بما
أٍل ىزـ بو نفسو.
فائدة:

و
َّ
اضحة ظاىرة،
بدالئؿ ك
إف القيادة الراشدة إذا تكقعت غدر المعاىديف ليا مف األعداء،
ى
و
ً
حينئذ متساكية
المكثَّؽ بينيـ ،فتككف القيادة الراشدة
فيجب عمييا أف تي ٍعمـ األعداء بانتياء العيد ي
()2
في العمـ بنقض العيد كأعدائيا ،فا﵀  يكره الخيانة كلك كانت في حؽ الكفار.
فقد رتَّب ا﵀  نبذ العيد مع األعداء عمى خكؼ الخيانة دكف كقكعيا؛ َّ
ألف الشأف في

المعامبلت السياسية كالحربية عمى التكقعات كقرائف األحكاؿ ،فبل تنتظر القيادة الراشدة كقكع

عرض األمة لمخطر مف التكرط في غفمة أك الضياع لمصمحة ،كاذا ضاعت
ألنيا بيذا تي ّْ
األمر؛ ٌ
مصالح األمة َّ
تمكف منيا عدكىا( ،)3قاؿ تعالى ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾[األنفاؿ.]58:
السمة السادسة :التواضع:

َّ
إف يخميؽ التكاضع ىك يخميؽ عباد ا﵀ المؤمنيف الصادقيف ،فقد أخبر ا﵀  عنيـ في

القرآف الكريـ ،فقاؿ تعالى ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

[﴾...الفرقاف ،]63:أم:

كلمخٍمؽ ،فالمؤمنكف ىـ أىؿ الكقار كالسكينة كالتكاضع ﵀ كلعباده(.)4
ساكنيف متكاضعيف ﵀  ى
__________________________

( )1خمؽ المسمـ :لمشيخ محمد الغزالي.56 :
( )2انظر :التفسير المنير :لمدكتكر كىبة الزحيمي.)44 :10( :
( )3انظر :التحرير كالتنكير :لمطاىر بف عاشكر.)52 :10( :

( )4انظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :لمسعدم.586 :
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كقد كصؼ ا﵀  بو عباده الذيف ىداىـ لئليماف كثبتكا عميو ،فقاؿ سبحانو ﴿ :ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ[﴾...المائدة.]54 :

كقد عمَّ ىؿ المفسركف استعماؿ القرآف الكريـ حرؼ الجر (عمى) في قكلو تعالى( :أًىذلَّ وة ىعمىى
ً
يف) عمى معنييف(:)1
اٍل يم ٍؤ ًمن ى

كتذلبل.
اضعا
ن
األول :يتضمف معنى العطؼ كالحنك؛ فيـ يعطفكف عمى المؤمنيف تك ن
الثاني :يتضمف معنى عمك المنزلة ،كرفعة المقاـ؛ فيـ عمى الرغـ مف فضميـ كمكانتيـ كعزتيـ،
يتكاضعكف كيخضعكف لمف ىـ أقؿ منزلة كمكانة منيـ.

َّ
إف التكاضع يخميؽ أمر ا﵀  بو النبي  في التعامؿ مع المؤمنيف ،فقاؿ تعالى:

﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾[الشعراء.]215 :

َّ
إف اآلية فييا خطاب لمنبي  كألمتو مف بعده ،كعمى جية الخصكص لمقادة كالرؤساء
كالزعماء الذيف ممككا أمكر العامة ،كتى ىسمَّطيكا عمى رقابيـ.
 ويظير تواضع القيادة الراشدة في األمور الثمانية التالية:

األول :االنقياد ألحكاـ القرآف الكريـ ك َّ
السنة النبكية ،كاالستسبلـ ليما ،فبل ترل لحكميا ،أك رأييا
مكانا في التقدـ عمييما ،أك مخالفتيما ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ
ن

ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾[الحجرات.]1:

الثاني :االعتراؼ ألصحاب الفضؿ بفضميـ ،كتقدير أعماليـ ،كجيكدىـ؛ العظيمة منيا،
كالحقيرة ،ما دامت في خدمة األمة ،قاؿ تعالى ﴿ :ﰋ ﰌ ﰍ ﭣ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﴾[الشعراء.]183-182 :
الثالث :عدـ اإلعجاب بالنفس ،أك االعتداد بالرأم ،فيي ال تنسب لذاتيا زكاء العمؿ ،مف زيادة

فعؿ الخير كالطاعات ،كال تعتقد صكاب رأييا ،بؿ تعتقد َّ
أف ما عممتو مف العمؿ الصالح َّإنما ىك
بتكفيؽ ا﵀  كتأييده( ،)2قاؿ تعالى ...﴿ :ﯙ ﯚﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾[النجـ.]32 :

الرابع :عدـ التميُّز عف الرعية في الممبس ،كالمأكؿ ،كالمشرب ،كالمسكف ،فمقد عاب القرآف الكريـ
عمى قاركف خركجو عمى قكمو بزينتو كبيرجتو ،قاؿ ا﵀  في سياؽ اإلخبار عف استعبلء

_______________

( )1انظر :البحر المحيط :ألبي حياف األندلسي.)524 :3( :
( )2انظر :الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ :لمزمخشرم.)646 :5( :
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قاركف ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭣ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾[القصص.]79-78 :
َّ
إف القيادة الراشدة تساكم نفسيا برعيتيا ،فبل تتفاخر بزينة الحياة الدنيا كمظاىرىا
الخداعة ،مف سيارات فارىة ،كمكاكب ضخمة ،كعقارات ،كخدـ ،كحرس ،فبل تصيب مف ذلؾ َّإال
بقدر ما يعينيا عمى تحقيؽ مصالح العباد كالببلد.

كممف تبغض ،فالقيادة الراشدة تقبؿ الحؽ مف عدكىا ،كما
ممف تيحبَّ ،
الخامس :قىبكؿ الحؽ َّ
تقبمو مف كليّْيا ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ

﴾[يكنس:

 ،]35فالقيادة الراشدة تقبؿ الحؽ؛ َّ
ألنيا تقصد رضى ا﵀  ،فمف كاف ىذا

قصده ىاف عميو االنقياد لمحؽ.

()1

السادس :قىبكؿ عذر المعتذر ،كالنظر إليو بعيف الرحمة ،كالشفقة ،ال بالتسمط كالقير كاالستعباد،
جميا في مكقؼ يكسؼ  مع إخكتو؛ حيث قبؿ عذرىـ ،كعفا عنيـ ،رغـ
كيظير ىذا المعنى ن

قسكة ما فعمكه بو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﭣ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹﮺ ﴾[يكسؼ.]92-91:
السابع :اإلقباؿ عمى الرعية بالكجو الطَّمؽ ،كالمشي بسكينة ككقار ،قاؿ  عمى لساف لقماف
 يكصي ابنو بعدـ الكبر كالتفاخر ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﴾[لقماف ،]18 :كفي المقابؿ كصؼ عباد الرحمف بالمشي الييف ،فقاؿ تعالى ﴿ :ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ [﴾...الفرقاف ،]63:أم :سير اإلنساف عمى سجيتو دكف افتعاؿ
مستعميا بعقيدتو.
معتز بدينو،
لمعظمة أك الكبر ،كدكف ذلة كانكسار ،يسير نا
ن
الثامن :مخالطة الرعية ،ك ُّ
نيار؛ فيي
ليبل أك نا
الن يزكؿ إلى شكارعيا ،كأسكاقيا ،كأماكف عمميا ،ن
بكقار مف غير و
و
كبر كال بطر ،كال تتطاكؿ عمى الرعية؛ فيي ال تتكبر ،كال تتجبر،
تيخالط الناس
()2

فسادا.
عمكا في األرض ،كال ن
كال تيريد ن
___________________

() 3

الحاشدم.137 :
( )1انظر :األخبلؽ بيف الطبع كالتطبع :لفيصؿ بف عبده قائد
ٌ
( )2انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشيخ محمد متكلي الشعراكم.)10502 :17( :
( )3التفسير الكاضح :لمحمد حجازم.)735 :2( :
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ييفيـ ىذا المعنى مف قكلو  عمى لساف كفار مكة ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

تصكركا َّ
أف صاحب الزعامة ،كالمكانة ،كالنبكة ،ذك
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ [﴾ ...الفرقاف]7:؛ حيث َّ

طبيعة تختمؼ عف الناس ،كيجب عميو َّأال يأكؿ الطعاـ ،أك عمى األقؿ ال يمشي في األسكاؽ؛

لكسب عيشو ،كرزقو ،لذلؾ نجدىـ يطمبكف أكصافنا لمقائد المناسب مف كجية نظرىـ ،كىي الكاردة

في قكلو تعالى ...﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﭣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭣ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾[الفرقاف ،]9-7:فيذه المعاني ىي التي عاشتيا القيادات الفاسدة عمى
مر التاريخ.
ّْ

السمة السابعةِ :
الح ْمم:
"إف ً
َّ
الخميؽ ،كعنكاف عمك اليمة ،فيك مف أشرؼ األخبلؽ ،كأحقّْيا بذكم
الحٍم ىـ آيةي يح ٍسف ي
األلباب؛ لًما جعؿ ا﵀  فيو مف الطمأنينة ،كالسكينة ،كالحبلكة ،كسبلمة ً
العرض ،كراحة
ى

الجسد ،كاجتبلب الحمد ،كرفعة النفس عف تشفييا باالنتقاـ ،فبل ينبؿ الرجؿ حتى يككف متخمقنا
بيذا الخمؽ العظيـ"(.)1
َّ
مف يضبط َّ
الجيَّاؿ كالسفياء
كالحميـ ٍ
النفس كالطبع عند شدة الغضب ،كيترؾ االنتقاـ مف ي
مع القدرة عمييـ( ،)2متن ىخمّْقنا بما اتصؼ ا﵀  بو مف ً
الحٍمـ ،كما في قكلو تعالى﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ
ي

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ[﴾...النحؿ.]61:

إف ً
الحٍمـ مف األخبلؽ الميمة لمقيادة الراشدة في مسيرتيا القيادية؛ َّ
َّ
ألنيا تتعامؿ مع رعية

تختمؼ طبائع أفرادىا ،كأىكاؤىـ ،كأمزجتيـ ،كمشاربيـ ،فيـ ما بيف ناصح مخمص ،كناقد ىادـ،
كعالـ خبيث النفس يحمي يك المساف لئيـ ،إلى
كصاحب مصمحة متسمّْؽ ،كجاىؿ فاقد المباقة كالمياقة،
ه
غير ذلؾ.
ولِ ِح ْمم القيادة الراشدة صور متعددة منيا ىذه األربع:
األولى :اإلعراض عف الجاىميف ،قاؿ تعالى﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﴾[الفرقاف.]63:
_________________

( )1األخبلؽ بيف الطبع كالتطبع :لفيصؿ الحاشدم.138 :
( )2انظر :المفردات في غريب القرآف :لمراغب األصفياني ،129 :تيذيب األخبلؽ :لمجاحظ.23 :
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َّ
إف القيادة الراشدة إذا اعترض طريقيا السفياء ،كتكجيكا إلييا بالسّْباب كالمعاف ،كآذكىا
بفحش الكبلـ ،أعرضت عنيـ كلـ تقابميـ بمثؿ كبلميـ ،بؿ تعفك كتصفح ،فيي أىؿ ً
لمحٍمـ
كالصفح ،فميس سبيميا الجيالة كالسفاىة.

()1

كنظير ىذه اآلية قكلو تعالى ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾[القصص ،]55:كقكلو تعالى ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ﴾[األعراؼ.]199:

إف اشتد السفياء في سفاىتيـ ،كتجاكزكا َّ
أما ً
الحد في مقالتيـ ،كتجبركا كطغكا في فعميـ،
َّ
الرد ضعفنا ،كاف البد مف ّْ
معتقديف عدـ ّْ
الرد الحاسـ بقكة كغمظة؛ لً ىي ىريكا الفرؽ بيف الضعؼ ،ككرـ
()2
الخمؽ.
ي

الثانية :مقابمة اإلساءة باإلحساف ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾[فصمت.]34:
َّ
إف اآلية فييا ترغيب كبير في الحسنات ،كالصبر عمى أذل األعداء مف المسمميف

كالكافريف عمى حد سكاء ،كمقابمة إساءتيـ باإلحساف إلييـ؛ َّ
ألنو ال تستكم الحسنة كال السيئة في

كحسف العاقبة ،ف َّ
إف ترؾ االنتقاـ منيـ كعدـ االلتفات إلى سفاىتيـ ،يستكجب المكانة
الجزاء ي
()3
الرفيعة في الدنيا ،كالثكاب العظيـ في اآلخرة.
الثالثة :كظـ الغيظ ،كالعفك عف المسيء مع القدرة عميو ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﴾[آؿ عمراف.]134:

إف العفك عف المسيء عند المقدرة ىك مف شيـ الكراـ ،كليس فيو ما يدؿ عمى ُّ
َّ
الذؿ
()4
أحد لنفسو َّإال ىذؿ.
كالميانة ،بؿ ىك عيف العزة كالرفعة كالمكانة ،فما انتقـ ه

الرابعة :إكراـ المسيء رغـ إساءتو ،طاعة ﵀ رب العالميف ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾[النكر.]22:
_________________
( )1انظر :تفسير القطاف :إلبراىيـ القطاف.)17 :3( :

( )2انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)10504 :17( :
( )3ركح البياف :إلسماعيؿ حقي.)13 :13( :
( )4انظر :األخبلؽ بيف الطبع كالتطبع :لفيصؿ الحاشدم.147 :
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نزلت ىذه اآلية في أبي بكر الصديؽ  ،فبعد حديث اإلفؾ ،كبراءة أـ المؤمنيف عائشة
(رضً اهلل عنيب) مما ينسب إليياَّ  ،
أال يينفؽ عمى مسطح()1؛ لخكضو في عرض عائشة (رضً اهلل

أبدا بعد الذم قاؿ لعائشة ما قاؿ" ،فأنزؿ ا﵀ تعالى:
عنيب)؛ حيث قاؿ " :كا﵀ ال أنفؽ عميو ن
شيئا ن
ض ًؿ ًم ٍن يكـ كالس ً
صفى يحكا أ ىىال
( ىكىال ىيأٍتى ًؿ أيكليك اٍلفى ٍ
َّعة أ ٍ
ىف يي ٍؤتيكا أيكلًي اٍلقي ٍرىبى) إلى قكلو تعالى (:ىكٍل ىي ٍعفيكا ىكٍل ىي ٍ
ٍ ى ى
ً
ً
أف يغفر ا﵀  لي" ،فرجع إلى
ىف ىي ٍغف ىر المَّوي لى يك ٍـ) ،فقاؿ أبك بكر " :كا﵀ إني أحب ٍ
ُّكف أ ٍ
تيحب ى
أبدا".
مسطح النفقة التي كانت عميو كقاؿ" :ال أنزعيا منو ن

()2

السمة الثامنة :الصبر:

َّ
يم ُّر بقنطرة مف
"الصبر سيد األخبلؽ ،كبو ترتبط مقامات الديف ،فما مف يخمؽ فاضؿ إال ي
الصبر ،كاف تحكؿ إلى اسـ آخر"( ،)3كىك الطريؽ إلى القيادة كاإلمامة في الديف.
يقكؿ ابف القيـ " :سمعت شيخ اإلسبلـ ابف تيمية يقكؿ :بالصبر كاليقيف تيناؿ اإلمامة في

الديف"( ،)4ثـ تبل قكلو تعالى﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ﴾[السجدة.]24:

إف اآلية ُّ
تدؿ عمى َّ
َّ
أف التَّحصُّؿ عمى القيادة كاإلمامة مرتبط بالصبر عمى أكامر ا﵀ 

كعمى ترؾ نكاىيو كزكاجره ،كتصديؽ رسمو كاتباعيـ ،كالصبر في اليداية إلى الحؽ ،كالدعكة إلى
الخير ،كاألمر بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر.

()5

 مظاىر صبر القيادة الراشدة:

جدا لمقيادة الراشدة؛ َّ
َّ
ألنيا تتعامؿ مع مجتمع قد تباينت درجاتو،
إف يخميؽ الصبر ىاـ ن
كأفيامو ،كمصالحو؛ كمف مظاىر صبر القيادة الراشدة عمى رعيتيا الستة التالية:
األول :الصبر عمى األتباع ،كالمعاكنيف ،كأصحاب الميمات ،حيث نجد َّ
أف مكسى  صبر

______________

بدر ،كىك
( )1ىك عكؼ بف أثاثة بف عبَّاد بف المطمب بف عبد مناؼ ،كمسطح لقبو ،كنيتو أبك عبادة ،ممف شيد نا
ممف خاض في حديث اإلفؾ ،تكفى بالمدينة سنة أربع كثبلثيف لميجرة ،كقيؿ :سبع كثبلثيف ،كىك ابف ست
كخمسيف سنة .انظر :مشاىير عمماء األمصار :البف حباف ،19 :اإلصابة في تمييز الصحابة.)93 :6( :
( )2صحيح مسمـ :كتاب التكبة :باب في حديث اإلفؾ كقبكؿ تكبة القاذؼ ،حديث( ،)2770ص-1112 :
 ،1115انظر :أسباب النزكؿ :لمكاحدم.217 :

( )3عدة الصابريف :البف قيـ الجكزية.27 :
( )4مدارج السالكيف :البف قيـ الجكزية.)554: 1( :
( )5انظر :تفسير القرآف العظيـ :البف كثير.)106 :11( :
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()1
نسي أف يي ٍعمًمو بأمر نزكؿ الحكت الماء،
ّْخو َّ
عمى تمميذه يكشع بف نكف  ،فمـ يي ىعّْن ٍفو ،أك يي ىكب ٍ
لما ى
ككاف ُّ
رده َّ
أف ىذا ما كانا يبغيانو ،كاستم ار في السير بحثنا عف العبد الصالح ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭣ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﴾[الكيؼ.]64-63:
الثاني :الصبر عمى مجالسة المؤمنيف الصادقيف المخمصيف مف الضعفاء كالفقراء ،قاؿ تعالى:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾[الكيؼ.]28:
َّ
بأف تحبس نفسيا مع المؤمنيف الصادقيف ،العابديف ﵀ 
إف القيادة الراشدة مأمكرة ٍ
كحده؛ لنيؿ رضكانو كجنتو ،كعدـ إىماليـ ،كمجاكزتيـ إلى غيرىـ مف األغنياء ،حتى كلك كاف

اليدؼ الطمع في إسبلـ الكافريف ،أك ىداية الفاسقيف العاصيف.

الثالث :الصبر عمى متطمبات القيادة؛ كالصبر عمى االتيامات المختمفة ،كاالفتراءات المتعددة
مف ًقىبؿ أفراد المجتمع عمييا ،فقد اتيـ النبي محمد  بأبشع التيـ كاالفتراءات ،في نفسو ،كأىؿ

امتثاال لقكلو تعالى ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
بيتو ،كاتباعو ،فصبر
ن

ﮆ ﮇ ﮈ ﴾[ ؽ.]39:

الرابع :الصبر عمى تىمُّكف األحكاؿ مف خكؼ ،كفقر ،كحرب ،كحصار ،كتآمر ،كخديعةً ،
كقتؿ
األعكاف كاألنصار ،كاخراج مف الكطف كاألىؿ ،فقد أخبر ا﵀  عف كيد كفار مكة لمنبي ،
فقاؿ تعالى ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﴾[األنفاؿ.]30:
فائدة:

إف المجتمع الفمسطيني كخاصة في قطاع غزة َّ
َّ
تمكنت
اقعا قد َّ
العزة يعيش في ىذه األياـ ك ن
حصار خانقنا قد شارؾ فيو العدك كالصديؽ ،كما َّ
أف قيادتو
نا
فيو المصائب كالصعاب؛ فيك يعيش
و
محاط بالتآمر كالكيد ليا؛ لحمميا عمى التنازؿ عف حقكؽ أمتيا كأبناء شعبيا ،كما
تعيش في جك
َّ
أف العدك الصييكني يعمؿ ليؿ نيار عمى تتبع رمكز ىذا الشعب كقياداتو باالغتياالت كالقتؿ،

اما عمى قيادة الشعب
كما يخرج أسرانا البكاسؿ مف ديارىـ بغير حؽ ،كمف أجؿ ىذا كغيره كاف لز ن
الفمسطيني في قطاع غزة الصبر عمى ىذا الحاؿ سكاء بسك و
اء مع أبناء شعبيا.
ن
___________________

( )1ىك يكشع بف نكف بف أفرائيـ بف يكسؼ بف يعقكب بف إسحؽ بف إبراىيـ الخميؿ ػ ػ عمييـ السبلـ ػ ػ كقد ذكره
مصرح باسمو في قصة الخضر ،كىك مف حبس ا﵀  لو الشمس .انظر:
ا﵀  في القرآف الكريـ غير
ّْ
البداية كالنياية :البف كثير.)137 :3 ،372 :1( :
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الخامس :الصبر في ساحة القتاؿ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲﯳ

﴾[آؿ

مخبر عف الفئة القميمة المؤمنة مع
نا
عمراف ،]200:كقاؿ سبحانو

طالكت﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ﴾[البقرة.]250:

فقد تكجيت الفئة المؤمنة مف قكـ طالكت إلى ا﵀  يدعكنو "بأف يي ٍف ًرغ عمى قمكبيـ
الصبر ،كيثبت أقداميـ في مكاقع القتاؿ بثبات قمكبيـ كاطمئنانيا باإليماف كالثقة بو ،كينصرىـ
عمى القكـ الكافريف عبدة األكثاف ،الذيف تعمقت قمكبيـ باألكىاـ"(.)1

قص عمينا القرآف الكريـ قصة يعقكب
السادس :الصبر عمى خذالف األنصار كاألعكاف ،حيث َّ
لما أضاعكا يكسؼ  ،فقاؿ تعالى ...﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
 ،ككيؼ صبر عمى أبنائو َّ
لما فىقى ىد ابنو الثاني بنياميف،
ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾[يكسؼ ،]18:كقاليا َّ

قاؿ تعالى ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺

﮻ ﴾[يكسؼ.]83:
السمة التاسعة :العفَّة:

إف مف أعظـ أسباب َّ
َّ
النجاح في التعامبلت مع الناس ،بؿ ىك أعظميا عمى اإلطبلؽ،

طمبا لثكابو
ٍ
أف تبني أعمالؾ ،كتينشئ تصرفاتؾ كميا معيـ ،عمى أساس مف ابتغاء كجو ا﵀  ،ن
كمرضاتو ،كىذه المعاني كغيرىا ىي مرتكز يخميؽ العفة؛ مف القياـ باألمكر عمى كفؽ الشرع،
تيذيبا كتربية لمنفس ،ابتغاء ما
كمكارـ األخبلؽ ،مف الرضا بالقميؿ ،كعدـ اإلفراط في الشيء،
ن
عند ا﵀  مف األجر كالثكاب ،ال ما عند الناس.
َّ
إف نجاح القيادة الراشدة في قيادتيا الناس ،كاستقامة أحكاليا ،كتحقيؽ محبة الرعية ليا،

بخميؽ العفة ،الذم يبعث الطمأنينة في قمكب الرعية عمى مصالحيا كمقدراتيا،
منكط باتصافيا ي
كمف مظاىر ذلؾ البنكد الستة التالية:
عما في أيدي الناس:
األول :العفَّة َّ
َّ
عما في أيدم الناس باب عظيـ لجمب محبة الناس ،كرفع الشأف عندىـ،
إف التعفؼ َّ

فعف أبي العباس سيؿ بف سعد الساعدم  قاؿ :جاء رجؿ إلى النبي  فقاؿ :يا رسكؿ ا﵀
يدلَّني عمى عمؿ إذا عممتو أحبني ا﵀  ،كأحبني الناس ،فقاؿ ْ ( :ازَى ْد في الد ْن َيا ُي ِح ّبك اهللُ،
______________
( )1تفسير المنار :لمحمد رشيد رضا.)389 :2( :
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()1
اس ُي ِح ّبك َّ
َو ْازَى ْد ِفيما ِع ْن َد َّ
الن ِ
سبب الزدراء
اس) ؛ فالتَّ ى
طمُّع الدائـ إلى ما في أيدييـ مف خير؛ ه
الن ُ
َ
الناس القيادة ،كاحتقارىـ ليا ،فالناس يحبكف مف يعطييـ ،كال يطمب منيـ.

يقكؿ أيكب السختياني(" :)2ال ينبؿ الرجؿ حتى يككف فيو خصمتاف العفة عما في أيدم
الناس كالتجاكز عما يككف منيـ"(.)3
كعما يحققكف بو أرزاقيـ كمعاشيـ،
فيجب عمى القيادة الراشدة االبتعاد عف أمكاؿ الناسَّ ،

أف تقتصد في فرض التكاليؼ المالية عمييـ؛ كذلؾ فيما يتعمؽ بأعماليـ ،كمصالحيـ اليكمية،
كٍ
كا َّال حظيت ببغضيـ ،كسخريتيـ مف مبادئيا ،كقيميا التي تدعك إلييا.
الثاني :التعفف عن المظاىر البراقة ،والزينة الكاذبة:

رسـ القرآف الكريـ لمقيادة الراشدة أفض ػ ػػؿ الطػ ػػرؽ كأحػػكميػا ،حتػػى تحيا حيػػاة فاضمػػة

ُّ
كتعؼ عف المظاىر الخداعة،
كريمة ،حياة تعتز فييا بالمعاني الحقيقية الشريفة الباقية،
كالزخارؼ الكاذبة الزائمة( ،)4قاؿ تعالى ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾[طو.]131:
َّ
إف القيادة الراشدة ال تنظر نظرة إعجاب كاستحساف إلى أحكاؿ الدنيا كالمتمتعيف بيا

بأنكاع المتع المتعددة؛ مف المآكؿ كالمشارب المذيذة ،كالمبلبس الفاخرة ،كالبيكت المزخرفة،
كالسيارات الفارىة ،فيي تعمـ َّ
حؽ العمـ َّ
أف نعيـ الدنيا َّإنما ىك اختبار كفتنة؛ لً ىي ٍعمى ىـ ا﵀ 
المؤمنيف الصادقيف الذيف عممكا حقيقة الدنيا ،مف َّ
المدعيف الكاذبيف الذيف اغتركا بالدنيا
كزينتيا( ،)5قاؿ تعالى ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭣ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ﴾[الكيؼ.]8 ،7:
__________________

( )1المستدرؾ :لمحاكـ :كتاب الرقاؽ( :ح ،7873:ج ،4 :ص ،)313 :كقاؿ الحاكـ :حديث صحيح اإلسناد
كلـ يخرجاه ،سنف ابف ماجو )37( :كتاب الزىد )1( :باب الزىد في الدنيا ( :ح ،4102 :ج :2 :ص:
 ،)1373صححو األلباني في (صحيح الجامع.)922 :
( )2ىك أيكب بف أبي تميمة ،كاسمو كيساف السختياني أبك بكر البصرم ،فقيوّْ ،
محدث ،قاؿ عنو الحسف
البصرم :أيكب سيد شباب أىؿ البصرة ،كقاؿ شعبة :كاف أيكب سيد الفقياء131 – 68( ،ق) .انظر:

تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿً :
لممّْزم.)463-457 :3( :

( )3مشيخة ابف البخارم :لجماؿ الديف أحمد بف محمد بف عبد ا﵀ الظاىرم الحنفي ،)1299 :2( :معجـ ابف
المقرئ :ألبي بكر محمد بف إبراىيـ األصبياني ابف المقرئ( :ح ،508 :ج ،2 :ص ،)10 :مكارـ
األخبلؽ :البف أبي الدنيا ،28 :كالحديث متصؿ السند إلى أيكب.
( )4انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)169 :9( :
( )5انظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :لمسعدم.517 -516 :
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الثالث :العفة عن المال الحرام:

َّ
إف مف أخص سمات القيادة الراشدة التعفؼ عف االستفادة مف أمكاؿ األمة بغير كجو

حؽ مشركع ،مثؿ الصكر األربع التالية:

 .1أخذ الماؿ بدكف مقابؿ؛ كقىبكؿ الرشكة مف الضعيؼ ليأخذ مكاف القكم ،كفرض اإلتاكة عمى
الغني القادر ،كعمى التاجر الماىر؛ لتسييؿ أمكره ،كتسخير الناس لمعمؿ بدكف مقابؿ ،أك
اإلنقاص مف أجكرىـ(.)1

 .2ابتزاز الناس في بعض المعامبلت ً
الخ ٍد ًميَّة؛ لحمميـ عف التنازؿ عف جزء مف حقكقيـ مقابؿ
إتماـ ىذه المعامبلت.
 .3استغبلؿ مكارد الدكلة ،كمؤسساتيا ،كمكظفييا ،كأدكاتيا لتحقيؽ المنافع الشخصية.

المحرمة مقابؿ السماح ألصحابيا بالعمؿ ضمف حماية
 .4فرض الضرائب عمى األعماؿ
َّ
القانكف؛ كالترخيص لمبنكؾ الربكية ،كمحاؿ الخمكر ،كأماكف الميك كالفجكر؛ مف كازينكىات،

كمراقص ،كبيكت دعارة ،كغيرىا.
َّ
إف ىذه المعاني كغيرىا يتضمنيا قكلو تعالى ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾[البقرة.]188:
الرابع :عفة البصر (عدم تتبع عورات المسممين):
نيى اإلسبلـ عف تتبع عكرات المسمميف ،فقاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
أف ىيتىتىبَّع
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ [﴾...الحجرات ،]12:قاؿ ابف عباس " :نيى ا﵀  المؤمف ٍ
عكر ً
ات المؤمف"( ،)2ىفي ٍح يرـ عمى القيادة الراشدة البحث عف عكرات المسمميف كمعايبيـ ،كاذاعة
كؿ ً
ت
ت ىر يس ى
أسرارىـ كمثالبيـ ،كفي الحديث عف يم ىع ًاكىيةى  قى ى
ا﵀  ىيقيك يؿ( :إِ َّن َك إِ ِن اتََّب ْع َ
اؿ :ىس ًم ٍع ي
عور ِ
ات َّ
الن ِ
َن تُ ْف ِس َد ُى ْم)(.)3
ت أْ
ْس ْدتَ ُي ْم أ َْو ِك ْد َ
اس أَف َ
َْ َ
تنبيو:

أف تىتىتىبع مف ا ٍشتي ًير بالفساد ،كالتخريب؛ لتعمؿ عمى إزالة شره،
يجكز لمجيات المختصة ٍ
كمنع فساده ،كفقنا لمضكابط الشرعية المباحة؛ َّ
ألف ا﵀  ال يحب الفساد.
_______________

( )1انظر :التفسير المنير :لمدكتكر كىبة الزحيمي.)164 :2( :

( )2جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف :لمطبرم ،)304 :22( :شعب اإليماف :ألبي بكر البييقي( :ح،6330 :
ج ،9 :ص ،)107 :كالحديث صحيح اإلسناد.

( )3سنف أبي داككد :كتاب األدب :باب في النيي عف التجسس( ،ح ،4888 :ص ،)530 :كالحديث صححو
األلباني ،قاؿ شعيب األرنؤكط" :إسناده صحيح ،كرجالو ثقات رجاؿ الصحيح ،غير راشد بف سعد فقد ركل
لو أصحاب السنف ،كىك ثقة" .صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف :لؤلمير عبلء ّْ
الديف بف بمباف( :ح:

 ،5760ج ،13 :ص.)73-72 :
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الخامس :العفة في المسان:

َّ
إف القيادة الراشدة لسانيا مصكف عف الحراـ بشتى صكره؛ كمف ذلؾ الصكر السبع التالية:
 .1عفة المساف عف السخرية كاالستيزاء بالناس" ،كالسخرية ال تصدر َّإال مف إنساف ممتمئ
بمساكئ األخبلؽ ،متصؼ بكؿ يخميؽ ذميـ"( ،)1كلقد نيى القرآف الكريـ عنيا ،فقاؿ تعالى:

﴿ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ
[ ﴾...الحجرات ،]11:فقى ٍد ير الناس ليس عمى حسب المظير كالمكانة كالكظيفة ،كاَّنما بقى ٍدر قكة
كحسف العمؿ( ،)2قاؿ تعالى ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
اإليماف ي

ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾[الحجرات.]13:

أف تذكر عيكب
 .2عفة المساف عف اليمز كالممز كالتنابز باأللقاب؛ فبل يجكز لمقيادة الراشدة ٍ
المسمميف ،بيمزىـ ،أك لمزىـ ،أك مناداتيـ بألقاب مذمكمة يكرىكنيا؛ بقصد التقميؿ مف
شأنيـ ،كتحقيرىـ ،قاؿ تعالى ..﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄﰅ [﴾...الحجرات.]11:
حرـ اإلسبلـ أف ننيش أعراض إخكاننا المسمميف ،كنمؤل أجكافنا
 .3عفة المساف عف الغيبة؛ فقد َّ
مف لحكميـ ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾[الحجرات ،]12:فقد شبيت اآلية حاؿ مف يغتاب أخاه المسمـ
مستمتعا بذلؾ ،كىذا لمتحذير مف الغيبة ،كالتنفير منيا.
بحاؿ مف يأكؿ لحـ أخيو كىك ميّْت
ن
ً
أف َّ
فإف لـ
يردىا كيزجر قائمياٍ ،
يقكؿ النككم (رمحه اهلل)  " :ينبغي لمف سمع غيب ىة مسمـ ٍ

فإف سمع غيبة
ينزجر بالكبلـ زجره بيده ،فإف لـ يستطع باليد كال بالمساف ،فارؽ ذلؾ المجمس؛ ٍ
شيخو ،أك غيره ممف لو عميو حؽ ،أك كاف مف أىؿ الفضؿ كالصبلح ،كاف االعتناء بما ذكرناه

أكثر"(.)3
فائدة:

إف يخميؽ الغيبة قبيح ذميـ في حؽ العامةَّ ،
َّ
قبحا ،كذمامة.
كلكنو في حؽ القيادة أكثر ن
حرميا اإلسبلـ أشد التحريـ،
 .4عفة المساف عف النميمة؛ فالنميمة مف أخطر آفات المساف ،كقد َّ
شر مف
قاؿ تعالى ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭣ ﯢ ﯣ ﯤ ﴾[القمـ ،]11-10:كىي أشد نا
السحر ،ليذا ييقاؿ" :عم يؿ َّ
النماـ أضر مف عمؿ الشيطاف؛ َّ
ألف عمؿ الشيطاف بالخياؿ

النماـ بالمكاجية كالمعاينة"(.)4
كالكسكسة ،كعمؿ َّ
______________

( )1األخبلؽ بيف الطبع كالتطبع :لفيصؿ الحاشدم.315 :
( )2انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)311 :13( :
( )3األذكار النككية :لمنككم.416 :

( )4تنبيو الغافميف بأحاديث سيد األنبياء كالمرسميف :لمسمرقندم.107 :
81

الخميؽ الذميـ ،فبل يكجد لدييا
فينبغي عمى القيادة الراشدة أف تككف أبعد الناس عف ىذا ي

كقت حتى تييدره لئليقاع بيف الناس ،كالتحريش بينيـ ،بؿ ىدفيا ىج ٍمعي الناس ،كايجاد المحبة
كالمكدة بينيـ.

أف تستمع لمنميمة ،فقد
أيضا ٍ
ككما َّأنو ال يجكز لمقيادة الراشدة النميمة ،فبل يجكز ليا ن
شيئا ،فقاؿ لو
م عف عمر بف عبد العزيز (رمحه اهلل) َّأنو دخؿ عميو رج هؿ ،فذكر لو عف رجؿ ن
يرًك ى
كاذبا فأنت مف أىؿ ىذه اآلية ...﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
عمر :إف شئت نظرنا في أمرؾٍ ،
فإف كنت ن

ﭦ [﴾...الحجرات ،]6:كا ٍف كنت صادقنا فأنت مف أىؿ ىذه اآلية ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ﴾[القمـ،]11:
()1
أبدا.
كا ٍف شئت عفكنا عنؾ؟ فقاؿ :العفك يا أمير المؤمنيف ،ال أعكد إليو ن
 .5عفة المساف عف البذاءة كالتفحش في القكؿ؛ فالقيادة الراشدة تيىنّْزه لسانيا عف الكبلـ البذمء،
كالقكؿ الفاحش؛ مف سب ،كشتـ ،كقكؿ الخنا ،كغيرىا ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷[﴾...األنعاـ.]108:
جائز في األصؿ؛ كىك سب آلية
ينيى ا﵀  في اآلية الكريمة المؤمنيف عف أمر كاف نا
المشركيف؛ لما يترتب عميو مف سب المشركيف ﵀ رب العالميف ،لكجكب تنزيو ا﵀  عف كؿ

()2
أصبل.
عيب كسب  ،فكيؼ باألمر غير المشركع ن

تنبيو:

أباح اإلسبلـ لمف يقع عميو ظمـ كعدكاف أف يرد اإلساءة كالظمـ الذم يقع عميو ،معاممة
طالبا لمنصرة كاإلنصاؼ مف
لمظالـ بالمثؿ ،بأف يدعك عمى ظالمو ،أك يشكك ظالمو لمقاضي ن
القاضي ،أك يفضح أمر ظالمو بيف الناس كيذكره بما فيو مف السكء؛ ّْ
ليحذ ىر الناس مف شره
ككيده( ،)3قاؿ تعالى ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾[النساء.]148:
أف تى ٍحفىظ لسانيا عف تزكير
 .6عفة المساف عف شيادة الزكر ،كقكؿ الزكر؛ فعمى القيادة الراشدة ٍ
الحقائؽ ،كقمب المكاقؼ؛ لتضميؿ الرعية؛ لما يترتب عمى شيادة الزكر مف تخميص المجرـ
أىبل لمتزكية ،كلما يترتب عمييا مف قطع ركابط الحب بيف
مف العقاب ،كتزكية أليناس ليسكا ن
الناس ،كايقاع العداكة كالبغضاء بينيـ ،فقد كصؼ ا﵀  المؤمنيف الصادقيف َّ
بأنيـ ال
يشيدكف الزكر ،قاؿ تعالى﴿ :ﮎ ﮏﮐ ﮑﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ﴾[الفرقاف.]72:
______________

( )1انظر :إحياء عمكـ الديف :لئلماـ الغزالي.)166 :3( :
( )2انظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :لمسعدم.269 ،268 :
( )3انظر :إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ  :لمحمد بف محمد العمادم أبك السعكد.)248 :2( :
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أف تطرح القيادة الراشدة
 .7عفة المساف عف إفشاء األسرار ،فبل يجكز بأم حاؿ مف األحكاؿ ٍ
أسرار األمة عمى مف تعرؼ كمف ال تعرؼ؛ َّ
ألف ىذا درب مف دركب الخيانة ،كعفة المساف
كسقىطى كبلمو.. ،فمف
عف األسرار أمر صعب؛ "ألف اإلنساف قد ييًذيع َّ
سر نفسو ببادرة لسانو ،ى
تعذر ،ك َّ
أجؿ ذلؾ كاف أمناء األسرار َّ
كجكدا مف أمناء األمكاؿ"(.)1
أقؿ
أشد نا
ن

السادس :العفة في السمع:

إف القيادة الراشدة ُّ
َّ
عما ال يجكز ليا سماعو ،كمف ذلؾ الصكرتاف التاليتاف:
تعؼ سمعيا َّ

 .1العفة عف سماع المحرمات ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﴾[القصص ،]55:فيذه صفة مف صفات عباد الرحمف المؤمنيف
الصادقيفَّ ،أنيـ إذا سمعكا الكبلـ التافو الذم ال فائدة منو ،ترككه كلـ يمتفتكا لو.

()2

تتسمػػع لكبلـ قكـ يكرى ػػكف استماعيا لو ،كأف
أف َّ
 .2العفة عف سماع المبػاح ،فبل ينبغػػي لمقي ػػادة ٍ
َّ
تطمع عميو ،ففي الحديث الذم ركاه ابف عباس  عف النبي  قاؿَ ( :م ْن تَ َحمَّ َم ِب ُح ْمٍم لَ ْم َي َرهُ
ش ِعيرتَ ْي ِن ولَ ْن ي ْفع َل ،وم ْن استَمع إِلَى ح ِد ِ
ف أْ ِ
يث قَ ْوٍم َو ُى ْم لَ ُو َك ِ
ون ،أ َْو
ُكمِّ َ
ارُى َ
َ
ْ ََ
َن َي ْعق َد َب ْي َن َ َ
َ َ َ ََ
ِ
ِِ
ون ِم ْن ُو ،ص َّ ِ
ام ِة.)3()...
َي ِفر َ
ُ
ب في أُ ُذنو ْاآل ُن ُك َي ْوَم ا ْلق َي َ

السمة العاشرة :العفو:

َّ
السٌيئات ،كيتجاكز عف المعاصي،
إف
"العفك صفة مف صفات ا﵀  ،كىك الٌذم يمحك ٌ
ى
فإف الغفراف يي ٍنبًئ عف السَّتر ،كالعفك يي ٍنبًئ عف المحك،
كىك قريب مف الغفكرٌ ،
كلكنو أبمغ منو ٌ
كالمحك أبمغ مف السَّتر ،كحظُّ العبد مف ذلؾ ال يخفى ،كىك أف يعفك عف ّْ
كؿ مف ظممو؛ بؿ
ى
و
الدنيا إلى العصاة كالكفرة ،غير معاجؿ ليـ بالعقكبة ،بؿ
يحسف إليو كما يرل ا﵀ 
محسنا في ٌ
ن
ي

سيئاتيـ؛ ًإذ التَّائب مف َّ
الذنب كمف ال
رٌبما يعفك عنيـ بأف يتكب عمييـ ،كاذا تاب عمييـ محا ٌ
ذنب لو ،كىذا غاية المحك لمجناية"(.)4
َّ
بأف يككف العفك ىك يخميقيـ في التعامؿ مع
إف ا﵀  أمر النبي  ،كأمتو مف بعده ٍ

الناس ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ﴾[األعراؼ.]199:
ويندرج تحت مفيوم العفو أمور متعددة ،منيا ىذه األربعة:

األول :التعامؿ مع الرعية بالرفؽ كالمسامحة ،كترؾ الغمظة كالفظاظة مع المؤمنيف؛ حيث أمر
إف كقعكا في الخطأ كالزلؿ ،قاؿ تعالى:
ا﵀  النبي  بالمعاممة المينة لممؤمنيف ،كالعفك عنيـ ٍ
_________________
( )1أدب الدنيا كالديف :البف أبي الدنيا.388 :
( )2انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)10962 :18( :
ب ًفي يحمي ًم ًو( ،ح ،7042:ج ،9:ص.)42 :
( )3صحيح البخارم :كتاب التعبير ،باب ىم ٍف ىك ىذ ى
( )4المقصد األسنى في شرح معاني ا﵀ الحسنى :ألبي حامد الغزالي.140 :
83

﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ [﴾...آؿ عمراف.]159:
س ُروا َوَب ِّ
ش ُروا َوَال
س ُروا َوَال تُ َع ِّ
كفي الحديث عف أنس بف مالؾ  عف النبي  قاؿَ ( :ي ِّ
تَُنفُِّروا)(.)1

الثاني :الدعكة إلى ا﵀  بالرفؽ كالميف ،كالمجادلة بالتي ىي أحسف ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼
﮽﮾ ﴾[النحؿ.]125:
الثالث :استيفاء الحقكؽ مف الرعية بالطرؽ األكفؽ كاألرفؽ بيا ،كعدـ التشدد معيا كخاصة فيما
يتعمؽ بالحقكؽ المادية.
الرابع :العفك عف المذنبيف ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁
﯂     ﴾[المائدة.]13:

إف ً
َّ
ظاى ىر اآلية السابقة يفيد األمر لمنبي  ،كألمتو مف بعده بالعفك كالصفح عف
المخالفيف في الديف؛ إذا كقع منيـ السكء في حؽ المسمميف ،فمف باب أكلى العفك عف المذنبيف

عرض أفراد المجتمع لمخطر.
مف المسمميف ،كالصفح عنيـ ،كالتجاكز عف سيئاتيـ ،بما ال يي ّْ

ادلطهة انثانث :انطًاخ انشخصٍح نهمٍادج انراشذج:

الشخصية ىي" :حاصؿ جمع كؿ االستعدادات كالميكؿ كالغرائز كالدكافع كالقكل

البيكلكجية الفطرية المكركثة ،ككذلؾ الصفات كاالستعدادات كالميكؿ المكتسبة مف الخبرة"(.)2

َّ
إف نجاح القيادة الراشدة في قيادة األمة نحك الصبلح كاإلصبلح ،منكط بما تمتمكو مف

سمات شخصية كاضحة ،باإلضافة إلى ما تمتمكو مف أخبلؽ فاضمة ،كمعارؼ ،كخبرات ،كميارات،

تعطييا القدرة عمى ممارسة دكرىا بفاعمية كاتقاف.

كفي ىذا المحكر ذكرت جممة مف السمات الشخصية لمقيادة الراشدة ،كالتي يظير ليا

األثر الكبير في نجاح القيادة الراشدة ،كىي إحدل عشرة كالتالي:

السمة األولى :القوة:

إف مف أىـ صفات القيادة الراشدة القكة؛ كال نعني بيا َّ
َّ
الحدة كالشدة كالعنؼ ،كاَّنما المراد

بالقكة الكفاءة ،كالذكاء ،كالقدرة عمى أداء الميمة( ،)3كتكظيؼ القائػ ػ ػد الناج ػح المكقؼ المناسب في
_______________

اف َّ
ظ ًة ىكا ٍل ًع ٍمًـ ىك ٍي
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىيتى ىخ َّكلييي ٍـ بًا ٍل ىم ٍك ًع ى
( )1صحيح البخارم :كتاب العمـ ،باب :ىباب ىما ىك ى
النبً ُّي ى
ىال ىي ٍنًف يركا( ،ح ،69 :ج ،1 :ص.)25 :
( )2معالـ شخصية المسمـ :يحيى ىاشـ حسف فرغؿ :ص.7

( )3انظر :صناعة القائد :لمدكتكر طارؽ محمد السكيداف ،كاألستاذ فيصؿ عمر باشراحيؿ.52 :
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الكقت المناسب ،سكاء أكاف المكقؼ يستمزـ الشدة ك َّ
الحدة ،أـ الميف كالمسامحة كالمداىنة كالمداراة،
فميس القكم بشدتو كتعنيفو ،كليس الضعيؼ بمينو كرفقو كعفكه ،فالقكة المطمكبة تختمؼ باختبلؼ

طبيعة الميمة.

َّ
إف القكة التي يريدىا اإلسبلـ؛ ىي القكة المضبكطة باألمانة ،فبل خير في قكة ال أمانة

لصاحبيا ،ييستنبط ىذا المعنى مف تعميؿ ابنة نبي ا﵀ شعيب  استئجار نبي ا﵀ مكسى 

ليعمؿ عند كالدىا ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲

﮳﴾[القصص]26:؛ فقد جمع مكسى  مع صفة القكة صفة األمانة؛ فبل تيطمب القكة فيمف
()1
كبيرَّ ،إال كاألمانة مقترنة بيا.
صغير كاف أـ نا
نا
عمبل،
يتكلى ن
المراد تحققيا في القيادة الراشدة ليا مظاىر متعددة ،منيا ىذه الخمسة:
َّ
إن سمة القوة ُ
 .1القوة اإليمانية:

كىي ما تتمتع بو القيادة الراشدة مف طاقة إيمانية عظيمة؛ مف رسكخ اإليماف في القمب،

كصدؽ التككؿ عمى ا﵀  ،كالثقة بنصر ا﵀  لعباده المؤمنيف كمعيتو ليـ.

ثمار عظيمة في حياة القيادة الراشدة ،أُلخصيا في الخمس التالية:
َّ
إن القوة اإليمانية ليا ٌ
أوًال :يرزقيا ا﵀  الثبات في األمر ،كالعزيمة عمى الرشد ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾[األحزاب.]23:

برضى كتسميـ،
كتجتنب نييو،
تجعؿ القكة اإليمانية القيادة الراشدة تى ٍمتىثًؿ أمر ا﵀ ٍ ،
ن
كصبر كتضحية ،فتندفع إلى التضحية بالنفس كالنفيس؛ لرفعة اإلسبلـ كأىمو ،كلمدفاع عف خيرات

ذليبل (.)2
األمة كمقدراتيا ،كلمتصدم لمباطؿ كأىمو؛ يلي ىرَّد العدك
خاسئا ن
ن
ُّ
يدؿ عمى ذلؾ الحديث الذم ركاه أبك ىريرة  عف النبي  قاؿ( :ا ْل ُم ْؤ ِم ُن ا ْلقَ ِوي َخ ْيٌر
()3
َّع ِ
اهلل ِم َن ا ْلم ْؤ ِم ِن الض ِ
وأَحب إلَى ِ
يف َوِفي ُكل َخ ْيٌر.)...
َ َ
ُ
دفاعا
ثانيا :تيعيف القيادة الراشدة عمى مخالطة الناس ،كالصبر عمييـ ،كمجادلتيـ بالتي ىي أحسف؛ ن
ً
عف الحؽ ،كنصرةن ألىمو ،كىك ما أشار إليو النبي  بقكلو( :ا ْلم ْؤ ِم ُن الَِّذي ُي َخ ِالطُ َّ
ص ِب ُر
اس َوَي ْ
الن َ
ُ
()4
ِ
ظم أ ْ ِ ِ
اى ْم) .
ص ِب ُر َعمَى أَ َذ ُ
َع َمى أَ َذ ُ
اى ْم أ ْ
َجًار م ِن الَّذي ال ُي َخالطُ ُي ْم َوال َي ْ
َع َ ُ
_____________
( )1انظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :لمسعدم.614 :

( )2انظر :القكة اإليمانية كدكرىا في حسـ الصراع بيف الحؽ كالباطؿ(دراسة قرآنية) :لمدكتكر عبد السبلـ المكح،
كاألستاذ ضيائي نعماف السكسي.6 :

( )3صحيح مسمـ :كتاب القدر ،باب في األمر بالقكة كترؾ العجز كاالستعانة با﵀  ،كتفكيض المقادير ﵀ ،
(ح ،2664 :ص.)1069 :

( )4مسند أحمد بف حنبؿ :يم ٍسىن يد ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف يع ىم ىر ( رَضًَِ انهَّوُ حَعَبنَى عَنْيًَُب)( ،ح ،5022:ج ،9:ص ،)64:كصحيح
األدب المفرد لمبخارم :لؤللباني :باب الذم يصبر عمى أذل الناس( :ح ،388 /300:ص.)154-153 :
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ثالثًا :تدفع قكة اإليماف القيادة الراشدة إلى الصبر في مكاجية أصعب التحديات كالمكاقؼ؛
ً
كجنكده ،قاؿ تعالى:
جالكت
فاإليماف ىك الذم دفع الفئة المؤمنة مع طالكت إلى الصبر رغـ قكة
ى

﴿ ...ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ
ت بنصره ،فاستيانت بعدكىا،
ككثًقى ٍ
ﮐ﴾ [البقرة ،]249:فالفئة المؤمنة تككمت عمى ربيا ،ى
كانطمقت بقكة في القضاء عمى عدكىا ،كالنيؿ منو ،كقد تحقؽ ليا ما أرادت.

ابعا :تمنح القيادة الراشدة قكة معنكية عالية؛ حيث تنبع القكة المعنكية مف االعتصاـ با﵀ ،
رً
كالتمسؾ بدينو ،كالسير عمى نيج النبي  ،مع العمـ بمكانة المؤمف الرفيعة عند ا﵀  ،كأَّنو ال
مف شأنيا ،قاؿ
يجكز لممسمـ
ي
كي ٍعمي ٍ
الضعؼ كال الخكر؛ فيحافظ عمى مكانة أمتو بيف األمـ ،ي

تعالى ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﴾[آؿ عمراف.]139:

خامسا :تمنح القيادة قكة القمب؛ مف الثبات عمى الحؽ ،كالصَّبلبة فيو؛ كذلؾ بثقتيا بربيا ،
ً

كقكة إيمانيا ،فبل تتأثر بالخياالت كاألكىاـ( ،)1قاؿ تعالى﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﴾[الكيؼ.]14:

َّ
إف قكة القمب تيكلّْ يد عند القيادة الراشدة رباطة الجأش ،كطمأنينة النفس؛ فتخاطب الرعية
مما ييأىميا لقيادة األمة نحك النصر
بكؿ ثبات كيقيف ،فبل تضعؼ أك تى ٍجيبف في مكاجية الحقائؽ؛ َّ
كالتمكيف ،تتحرؾ بيف الناس بعزيمة قكية ،كمكقؼ ثابت كاضح ،ال تتأثر بإرجاؼ المرجفيف ،كال

تضعؼ أماـ تيديد األعداء الكافريف.

 .2قوة الشخصية:

كىي مف أبرز صفات القائد؛ حيث تمتمؾ القيادة الراشدة مجمكعة مف السمات كالقيـ

المثمى ،كالميارات العالية؛ تجذب بيا لي َّ
ب اآلخريف ،كتكسب طابع التأثير فييـ.

()2

إن قوة الشخصية تمنح القيادة الراشدة أربع ميزات ىامة ،وىي:
َّ

األولى :الثقة بالنفس:

نجد ىذا المعنى في شخصية الخضر  ،مف خبلؿ إمبلئو لمشركط عمى مكسى 
لمقىبكؿ بتعميمو ،قاؿ تعالى عمى لسانو ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ﴾[الكيؼ]70:؛ حيث كقؼ مكقؼ المعمـ المربّْي ،شديد الثقة بنفسو في عرضو لمحقائؽ
الغيبية( ،)3قاؿ تعالى ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾[الكيؼ.]78:
_______________

( )1انظر :الكسائؿ المفيدة لمحياة السعيدة :لمسعدم.9 :
ناجحا :ألمير بف محمد المدرم.27 :
قائدا
( )2انظر :ثبلثكف كصية ككصية لتككف ن
ن
( )3انظر :مباحث في التفسير المكضكعي :لمدكتكر مصطفى مسمـ.272-271:
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الثانية :قوة اإلرادة والتصميم:
كىي مضاء القيادة الراشدة في تحقيؽ أىدافيا بثبات ،كعزيمة ،كتصميـ ،ال تعرؼ الفتكر

أك االستسبلـ ،كيظير ىذا المعنى في مقالة نبي ا﵀ مكسى  لتمميذه يكشع بف نكف  في
معرض بحثو عف العبد الصالح ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾[الكيؼ.]60:
مسافر كاف طالت عميو الشقة ،كلحقت بو المشقة ،حتى يحقؽ ىدفو
نا
فقد أخبر َّأنو اليزاؿ
()1
الذم خرج ألجمو ،كىك الكصكؿ إلى مجمع البحريف كالعثكر عمى العبد الصالح.

الثالثة :قَبول التحدَّي:

إف ضعيؼ ّْ
َّ
يمكنو دعكة الناس إلى أفكاره كمبادئو ،كال تى ىح ّْدم المعارضيف
الشخصية ال ي
أف يي ًح َّ
باطبل؛ َّ
ألف ىذا األمر يحتاج إلى شخصية قكية ،كاثقة
أف ييبطؿ
ن
ؽ حقنا ،أك ٍ
لمنيجو ،كال ٍ
بربيا ،مطمئنة إلى إمكانياتيا ،كالى صدؽ منيجيا ،ال ترل لمباطؿ كا ًف انتفخ كتعاظـ قيمة؛
فالنصر حميفيا؛ َّ
ألنيا تعتمد عمى ربيا  القكم العزيز.

()2

كقد ظير ىذا المعنى في مكقؼ التحدم الكبير بيف مكسى  ، كبيف فرعكف ،قاؿ

تعالى ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭣ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭣ

ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﭣ ﮥﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾[طو.]59-56:

يي ٍب ًرز ىذا المعنى األيستاذ سيد قطب فيقكؿ" :كقىبً ىؿ مكسى  تحدم فرعكف لو ،كاختار
المكعد يكـ عيد مف األعياد الجامعة ،يأخذ فيو الناس في مصر زينتيـ ،كيتجمعكف في المياديف
كاألمكنة المكشكفة (ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) ،كطمب أف يجمع الناس ضحى،
ضاحيا ،فقابؿ التحدم بمثمو ،كزاد عميو اختيار الكقت في أكضح
ليككف المكاف مكشكفنا ،كالكقت
ن
تجمعا في يكـ العيد ،ال في الصباح الباكر حيث ال يككف الجميع قد
فترة مف النيار ،كأشدىا
ن
غادركا البيكت ،كال في الظييرة؛ فقد يعكقيـ الحر ،كال في المساء؛ حيث يمنعيـ الظبلـ مف

التجمع ،أك مف كضكح الرؤية"(.)1
_________________

( )1انظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :لمسعدم.481 :
( )2انظر :اإلبداع العممي :لمدكتكر أحمد بف عمي القرني.84 :
( )3في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب.)2340 :4( :
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الرابعة :الشجاعة:

َّ
إف الشجاعة يخمؽ فاضؿ ،كصفة كريمة ،تثبت ألىؿ اإليماف كالعمـ ،كتككف في القمب
كالعقؿ ،فشجاعة القمب اإلقداـ لدفع المضار بقكة كحػ ػ ػزـ ،كشج ػ ػ ػ ػاعة العقػ ػ ػ ػؿ المضػ ػ ػاء في الػ ػ ػرأم
الصائب القائـ عمى الحؽ كالعدؿ(" ،)1كأفضؿ الشجاعة الصراحة في الحؽ ،ككتماف السر،

كاالعتراؼ بالخطأ ،كاإلنصاؼ مف النفس ،كممكيا عند الغضب"

()2

َّ
إف الشجاعة مف أبرز ثمار صاحب الشخصية القكية ،سكاء كانت شجاعة القمب ،أك

شجاعة العقؿ؛ َّ
ألنيا تيعطي القيادة القدرة عمى مجابية المكاقؼ كاألحداث ،كالثبات عمى الحؽ
كالجياد في سبيمو ،كما َّأنيا تيشعر الرعية باألمف كاألماف ،كالثقة بقيادتيا ،كاالنطبلؽ نحك تحقيؽ
األىداؼ بعزيمة قكية ،دكف تردد أك خكؼ.

َّ
منفردا،
جابوى قكمو
ن
إف القيادة الراشدة ليا األسكة الحسنة في نبي ا﵀ إبراىيـ  ،حيث ى
يدعكىـ إلى عبادة ا﵀  كحده ،كترؾ عبادة األصناـ التي ال تنفع كال تضر ،ثـ تكعد أصناميـ

بالكيد كالتنكيؿ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭣ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭣ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭣ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﭣ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭣ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﯷ ﭣ ﯹﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭣ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗﭘ ﴾[األنبياء.]58-51:
 .3القوة في البيان:

عما في النفس ،مع قكة التأثير في المستمع ،كقكة الطرح مف غير
كىي يح ٍس يف التَّعبير َّ
مؤثر ،سبيمو في ذلؾ اإلحاطة
نا
عذبا
سيبل
خكؼ أك خشية ،بحيث يككف الكبلـ
ن
فصيحا ن
ن
بالمكضكع مناط الكبلـ؛ ليرتب أفكاره ككمماتو ،فتككف الكممة المناسبة في المكقؼ كالزمف

المثالييف(.)3

كقد ذكر لنا القرآف الكريـ في معرض حديثو عف نبي ا﵀ مكسى َّ ،أنو سأؿ رَّبو 

أف يعطيو حسف البياف ،قاؿ تعالى﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭣ ﯦ ﯧ ﴾ [طو ،]28-27:كما عمَّ ىؿ
ٍ
بأف َّ
يشد أزره بأخيو ىاركف  ،بما يتمتع بو مف فصاحة كبياف ،قاؿ تعالى:
طمبو مف ا﵀ ٍ 

﴿ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﴾[القصص.]34:
_______________

( )1انظر :رسكؿ اإلسبلـ محمد  خاتـ األنبياء كالمرسميف :إلسبلـ محمكد دربالة.102 :
( )2مجمكعة رسائؿ الشييد حسف البنا.278 :
( )3انظر :كيؼ تككف قكم الشخصية؟ :مكقع األلككة :رقـ المقالة.1607 :
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سر دكف فضحيـ؛ َّ
ألف ىذا يككف أدعى لكقكع
كمف يح ٍس ًف البياف تقديـ النُّصح لمناس ِّا
و
شيء مف الحياء في نفكسيـ ،كأفضؿ في استمالة قمكبيـ ،كأجمؿ في إظيار الرحمة بيـ ،كأبعد
بميغا،
لكقكع العناد في أحكاليـ( ،)1كليذا فقد كجَّو ا﵀  النبي  إلى ىذا األمرَّ ،
كسماه قكنال ن

فقاؿ تعالى ﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﴾[النساء.]63:
أف تتمتع ببياف حسف قكم؛ لتأسر بو قمكب الناس ،كليككف
فيجب عمى القيادة الراشدة ٍ
ىذا أدعى إلقناعيـ كالتأثير فييـ؛ لتتبنى الرعية ق ارراتيا كخططيا اإلصبلحية.
"جاء في معجـ كامبردج عند حديثو عف تاريخ األدب األمريكي َّ
أف الرئيس " لنككلف "

صاحب الشعبية الكاسعة لـ يفز بمكقع الرئاسة في حزبو عاـ 1860ـ بسبب سياساتو ،أك

أعمالو ،كاَّنما بأسمكبو المؤثر في التخاطب كالتعبير ،كىكذا الحاؿ في كؿ الحركات التغييرية؛
فإف األقدر عمى قكة التعبير كالخطاب ىـ األقدر عمى القيادة"(. )2

 .4القوة البدنية:

تتمثؿ القكة البدنية في قكة البدف ،كسبلمة الحكاس ،كالخمك مف األمراض كالعاىات ،مع

القدرة عمى أخذ النفس كالبدف بأسباب القكة ،كالبعد عف أسباب الضعؼ كالخكر.

()3

َّ
إف القكة البدنية مف أىـ المؤىبلت المطمكبة لمقيادة الراشدة ،كيظير ذلؾ في تعميؿ القرآف الكريـ
لمنح قيادة الجيش لطالكت ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹﮺ ﴾[البقرة.]247:
َّ
إف القكة البدنية مطمكبة؛ لتبذؿ القيادة الراشدة ما تستطيعو في تحقيؽ مصالح العباد،

كدفع المفاسد عنيـ ،فترجع الحقكؽ إلى أصحابيا ،كترفع الظمـ عف المظمكميف.
ِ ِ
الع َممِيَّة:
 .5القوة الع ْمميَّة ،و َ
َّ
إف القكة العممية ىي القكة المعرفية لمقيادة الراشدة ،كتتحقؽ بأمريف:

()4

األول :العمـ باألحكاـ الشرعية الصحيحة المستفادة مف الكتاب كالسنة النبكية ،بفيـ السمؼ
الصالح ،مع األخذ باالجتيادات الصحيحة لعمماء األمة المجتيديف في العصر الحاضر.

_____________

( )1انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)2369 :4( :

( )2دليؿ التدريب القيادم :لمدكتكر ىشاـ الطالب.65 :
( )3انظر :فقو النصر كالتمكيف في القرآف الكريـ :لمص َّ
َّبلبي.421 :
( )4انظر :اإلحساف؛ حقيقتو ،فضمو ،طرقو :لعبد المحسف بف حمد العباد البدر.5 :
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الثاني :العمـ بكاجبات القيادة كحقكقيا ،كأنماطيا في التعامؿ مع الرعية ،كأساليبيا في التعامؿ مع
المكاقؼ كاألزمات ،ككسائميا في تحقيؽ أىدافيا كغاياتيا ،مع االستفادة مف العمكـ الحديثة في

عمـ القيادة كاإلدارة.

َّ
إف القكة العممية تعني التزاـ القيادة الراشدة بما ىعمً ىمت في كاقع حياتيا ،كالعمؿ بو ،قاؿ
تعالى﴿:ﯺﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾[األعراؼ.]170:

َّ
إف اآلية تيمثّْؿ صكرة حية لبللتزاـ بأحكاـ اإلسبلـَّ ،إنيا صكرة القبض عمى الكتاب بقكة
يـ بيا ،مف غير
أف يأخذ ي
كف) ،الصكرة التي يحب ا﵀ ٍ 
كجدة كصرامة ي
عبادهي القر ى
(ي ىم ّْس يك ى
آف الكر ى
تشدد أك تنطُّع ،فالقكة ك ً
الي ٍسر ،كسعة األيفؽ ،كمراعاة أحكاؿ الكاقعَّ ،
كلكنيا تينافي
الج ُّد ال تينافي ي
()1
المقى َّدـ عمى الكتاب كالسنة.
التميع ،كاالستيتار ،كتينافي أف يككف الكاقع ىك ي
َّ
إف القيادة الراشدة البد ليا مف الجمع بيف القكة العممية ،كالقكة العممية؛ لتحقيؽ أمريف:

أ .المكازنة بيف المصالح كالمفاسد ،كعدـ ترؾ ىذا األمر لرغبات الرعية ،كأىكائيا ،أك تكجياتيا
()2
الحزبية؛ إ ٍذ لك فيتًح المجاؿ أماميا لى ىغي ىَّرت أحكاـ التشريع اإلسبلمي.
ب .المعرفة بطبيعة المكقع القيادم كمكانتو ،كفقو الطريؽ الذم يسمكو؛ الجتناب المكانع كتحدل

العكائؽ ،كالسَّير باألمة إلى تحقيؽ أىدافيا.

()3

السمة الثانية :اإلحساس اليقظ:

َّ
إف يقظة اإلحساس مف السمات اليامة التي يجب عمى القيادة الراشدة التمتع بيا؛

تمر عمييا األشياء بشكؿ عادم ،بؿ تحس بيا بعمؽ ،كتستشؼ منيا المعاني
فالقيادة الراشدة ال ُّ
بدقة ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿﰀ﴾[آؿ عمراف.]52:
ظ الحس؛ َّ
إف اآلية تدؿ عمى َّ
َّ
ألنو
أف صاحب الفكرة ،كالميمة ،كاليدؼ ،البد أف يككف يق ى
ً
إف يس ًعد بمكاقفو أقكاـَّ ،
ب آخريف ،فالقيادة الراشدة يجب عمييا االلتفات إلى
ٍ
فإنو في المقابؿ ييغض ي
المشاعر كاألحاسيس الخفية عند أفراد رعيتيا؛ الختيار أفضؿ الكسائؿ كالسبؿ لمتعامؿ الصحيح
مع كؿ أفراد الرعية ،فيي تي ً
عمؿ َّ
كؿ حكاسيا لتميّْز بيف المستجيب الصادؽ ،كالمنافؽ الغشاش،
فالقائد الراشد مطالب بدقة الحس مع يقظتو؛ ليحمي مجتمعو كأمتو.

()4

______________________

( )1انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب.)1388 :3( :
اعيةي ً
( )2انظرً َّ :
منيجو ،في ضكء الكتاب ،ك َّ
السنة الصحيحة ،كأقكاؿ عمماء سمؼ
البصير أخبلقيوي ،ىكصفاتيوي ،ىك ي
الد ى ى
األمة :لمدكتكر عمي بف عبد ا﵀ الصيَّاح.15 :
( )3انظر :مسافر في طريؽ الدعكة :لمدكتكر عادؿ عبد ا﵀ الشكيخ.57:
( )4انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)1488-1487 :3( :
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َّ
إف القيادة الراشدة تعتني بقضايا المسمميف ،كتتفاعؿ معيا بقكة ،فيي متحمسة تجاه ما

يصيب المسمميف في بقاع األرض ،مف تسمط العدك ،كالقير ،كاالضطياد ،كالككارث ،ال تكتفي

بسبلمة نفسيا ،بؿ تسعى لسبلمة المسمميف في جميع أماكف تكاجدىـ ()1؛ قاؿ رسكؿ ا﵀ ( : إِ َّن
الر ِ ِ
َى ِل ِْ
َى ِل ِْ
يم ِ
يم ِ
س ُد ِل َما
ان ِب َم ْن ِزَل ِة َّأ
س ِد َيأَْل ُم ا ْل ُم ْؤ ِم ُن ِأل ْ
ا ْل ُم ْؤ ِم َن ِم ْن أ ْ
ان َك َما َيأْلَ ُم ا ْل َج َ
ْس م َن ا ْل َج َ
اإل َ
اإل َ
()2
الر ِ
ْس).
ِفي َّأ

السمة الثالثة :المروءة:

َّ
إف المركءة يخمؽ عظيـ يدفع إلى مراعاة كؿ األحكاؿ ،بحيث تككف عمى أفضميا ،فبل
()3
يظير منيا القبيح عف قصد ،كال يتكجو إلييا الذـ باستحقاؽ.

معاني متعددة ،أذكر منيا ىذيف المعنييف:
كقد ذكر العمماء لممركءة
ى
األول :إغاثة المميوف ،ومساعدة الضعيف:

كيظير ىذا المعنى في فعؿ نبي ا﵀ مكسى  مع ابنتي شعيب  ،قاؿ تعالى:
﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭣ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾[القصصص.]24-23:
فنرل ىنا صاحب اليمة العالية ،كالمركءة السامية ،كالنفس الكثابة نحك مساعدة المحتاج،

كاغاثة المميكؼ ،فقد سأليما بتعجب عف سبب كجكدىما في ىذا المكاف ،كعف الدافع عف تأخرىما

عف السقي ،فأخبرتاه بحاليما ،فانطمؽ مسرنعا إلى معاكنتيما ،فسقى ليما ،كىذه ىي طبيعة النفكس
()4
الكبيرة ،كالفطرة السميمة.

الثاني :التغافل عن زلة اإلخوان ،وتسديدىم إلى الصواب برفق ولين ،وترك عتابيم:

كنجد ىذا المعنى في مكقؼ نبي ا﵀ يكسؼ  مع إخكتو ،بعد كؿ األمكر السيئة التي
فعمكىا بو ،فقد تجاكز عف أخطائيـ ،كدعا بالمغفرة لذنكبيـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭣ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹

﮺﴾[يكسؼ.]92-91:
______________

( )1انظر :مف ركائع المنجد :لمحمد بف صالح المنجد.318 :

( )2انظر :مسند أحمد( :ح ،22877 :ج ،37 :ص ،)517 :كالحديث صححو األلباني في صحيح الجامع( :ح:
 ،11605ج ،1 :ص .)1161 :قاؿ الحافظ الزيف العراقي في شرح الترمذم" :رجالو رجاؿ الصحيح" ،كقاؿ

الييثمي" :رجالو رجاؿ الصحيح غير عبد ا﵀ بف مصعب بف ثابت ،كىك ثقة" .فيض القدير :لممناكم( :ح:

 ،9151ج ،6 :ص.)255 :

( )3انظر :أدب الدنيا كالديف :البف أبي الدنيا.238 :

( )4انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)394-393 :10( :
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فقد اعترؼ إخكة يكسؼ لو بمكارـ األخبلؽ ،كمحاسف الشيـ ،كما اعترفكا بجرميـ
الحاصؿ منيـ عميو  ،فقابؿ إساءتيـ بالتَّرفُّع عف لكميـ ،كمسامحتيـ عمى ما صدر منيـ ،دكف
أف يي ىعيّْرىـ بذنكبيـ السابقة ،كدعا ليـ بالمغفرة كالرحمة ،كىذا الفعؿ غاية في اإلحساف( ،)1كىذا ما
يجب عمى القيادة الراشدة سمككو كالسير عميو.

السمة الرابعة :الحيطة والحذر:

َّ
إف أٌ ٍخذ الحيطة كالحذر مف الصفات البلزمة لمقيادة الراشدة ،فالحيطة كالحذر مطمكباف
عند التعامؿ مع األعداء ،كممف ييخشى كقكع الشر منيـ ،كىك مف باب األخذ باألسباب ،كالكقاية

مف الشركر قبؿ كقكعيا( ،)2كقد أمر ا﵀  بو المؤمنيف ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾[النساء.]71:
َّ
إف القيادة الراشدة في أخذىا بالحيطة كالحذر متكازنة ،فبل إفراط كال تفريط ،كمف اآليات
التي يظير فييا التكازف في األخذ بالحيطة كالحذر قكلو تعالى في صبلة الخكؼ ﴿ :ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﴾ [النساء.]102:
السمة الخامسة :المبادرة:

َّ
إف المبادرة ىي اغتناـ الفرص في كقتيا ،كعدـ تركيا حتى إذا فاتت عمؿ عمى إدراكيا

كطمبيا ،فالقيادة الراشدة ال تطمب األمكر في إدبارىا ،كال قبؿ كقكعيا ،بؿ إذا حضر كقتيا بادرت
إلييا ،بقكة كعزيمة كمضاء ،كمف يبادر إلى قطؼ الثمرة كقت كماؿ نضجيا ،كا َّال فسدت
كسقطت.

()3

كقد أمر ا﵀  المؤمنيف بالمبادرة ،كاغتناـ الفرص قبؿ ضياعيا ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸﮹﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂ 
 ﴾[المنافقكف.]10:
______________

( )1انظر :انظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :لمسعدم.404 :
( )2انظر :ككذلؾ جعمناكـ أمة كسطنا :لمشيخ عبدالعزيز بف ناصر الجميؿ.115 :
( )3انظر :كتاب الركح :البف قيـ الجكزية.348 :
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أف
كي ٍب يرز معنى المبادرة فيما قاـ بو العبد الصالح ،حيث بادر إلى بناء الجدار دكف ٍ
ى
أحد منو ذلؾ ،كبدكف مقابؿ ،أك أجر؛ ليحفظ لميتيميف كنزىما ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ
يطمب ه

ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﴾[الكيؼ.]77:
سن الظن باهلل  ،والثقة بوعده):
السمة السادسة :التفاؤل ُ
(ح ْ
َّ
مف أبرز السمات المطمكبة في القيادة الراشدة التفاؤؿ؛ لما فيو مف حسف الظف با﵀
إف ٍ

 كالثقة بنصره ،كتحقؽ كعده لممؤمنيف ،فالشخصية المتفائمة صاحبة ىمة عالية ،مقبمة عمى

العمؿ بقكة كعزيمة ً
بعيدا عف الكسؿ كالخكر؛ َّ
دائما في نياية األمر (ميما كاف
كج ٌد ،ن
ألنيا ترل ن
نكر ييضيء ليا الطريؽ ،كيبعث فييا األمؿ نحك تحقيؽ مرادىا ،كما َّأنيا تتحمؿ
كمظمما) نا
شديدا
ن
ن
مسؤكلياتًيا ،كال تيضيع كقتيا بإلقاء تبعات الفشؿ عمى اآلخريف ،بؿ تجتيد في كضع الحمكؿ

إيمانا منيا َّ
بأف المستقبؿ لئلسبلـ ،كأف أمة اإلسبلـ مرشحة لقيادة
لممشكبلت التي تكاجييا؛
ن
العالـ ،كريادة البشرية ،كما َّأنيا تصبغ رعيتيا بصبغة اإليجابية كالعمؿ ،فالصفات ال تقتصر
عمى القيادة كحدىا ،بؿ تتعداىا إلى المجتمع بأسره ،فالناس عمى ديف ممككيـ.

()1

َّإننا نجد ركح التفاؤؿ ظاىرة كبقكة عند نبي ا﵀ يعقكب  ،كذلؾ عند فقده ابنو الثاني

جميعا ،كىك في ىذا الظرؼ الصعب ،قاؿ تعالى:
بنياميف ،فمـ يفقد األمؿ مف االجتماع بأبنائو
ن
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﴾[يكسؼ.]87:
َّ
ب برجائو في
الغـ ك َّ
إف َّ
اليـ لـ ييضعؼ ثقة نبي ا﵀ يعقكب  في ا﵀  ،كلـ ىي ٍذ ىى ٍ
عكدة ابنيو إليو ،فالتفاؤؿ قد أحيا األمؿ في نفسو ،كألقى في ركعو أنيما مف األحياء ،كأف مكعد

اٍلتقائو بيما قد حاف ،فطمب مف أبنائو الرجكع إلى مصر ،كالبحث عف يكسؼ  كأخيو ،كأف
يطمبكا أخبارىما في رفؽ كىدكء ال ييٍم ًفت أنظار الناس ،كأكصاىـ بعدـ اليأس أك القنكط مف رحمة
()2
ا﵀  في العثكر عمييما كرجكعيما؛ ألف القنكط ىك سمة الكافريف الجاحديف.
________________

( )1انظر :االعتصاـ بحبؿ ا﵀ بيف الكاقع كالمبشرات :لمدكتكر محمكد عنبر.23:
( )2انظر :تفسير المنتخب :لجنة مف عمماء األزىر.396 :
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السمة السابعة :االعتراف بالخطأ ،وعدم التمادي فيو:

َّ
َّ
ين
إف مف طبيعة البشر الكقكع في الخطأ ،يقكؿ النبي ُ ( :كل ْاب ِن َ
اء َو َخ ْي ُر ا ْل َخطَّ ِائ َ
آد َم َخط ٌ
()1
ون).
التََّّو ُاب َ
" َّ
إف األكابر ال ىيأٍنفكف مف االعتراؼ بالخطأ إذا أخطأكا ،كال ىيت َّمبثيكف في الرجكع إلى الحؽ،
أف يككف رجكعيـ عف
كلك عظمت مناصبيـ ،كعمت أقدارىـ ،كالراسخكف في الفضيمة ال يبالكف ٍ

الخطأ أماـ مف خالفو كحده ،أك بمحضر جمع كبير"(.)2

إف االعتراؼ بالخطأ ،كالرجكع إلى الحؽ ،مف السمات اليامة لمقيادة الراشدة؛ َّ
َّ
ألنو ييعبر عف
صدقيا مع رعيتيا ،كثقتيا بنفسيا ،كالتزاميا بالحؽ ميما كاف قائمو ،كما َّأنو يقكم ثقة الرعية بالقيادة

في جميع األحكاؿ كالمكاقؼ ،كيزيد مف ىق ٍد ًر القيادة كمكانتيا عند رعيتيا.
أف تثؽ َّ
أف االعتراؼ بالخطأ ليس فيو تنقيص لشأنيا ،بؿ ىك رفعة
كالبد لمقيادة الراشدة ٍ

ليا ،كدليؿ عمى شجاعتيا كقكتيا ،كبرىاف عمى تحرييا الصكاب في جميع أفعاليا.

()3

ككتب عمر بف الخطاب ً إلىى أبي مكسى األشعرم في القضاء ..." :ال يمنعؾ قضاء
كىديت ًف ٍي ًو لرشدؾ ،فإف مراجعة الحؽ خير مف التمادم في
قضيتو باألمس ،راجعت فيو نفسؾ ،ي

الباطؿ"(.)4

نماذج رائع ًة العتراف أىل الفضل والقوة بأخطائيم ،منيا
قص عمينا القرآن الكريم
وقد َّ
َ
ىذه الثالثة:

أوًال :امرأة العزير تعترؼ بذنبيا ،كتبرء يكسؼ  مما رمتو بو ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﭣ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ﴾[يكسؼ.]52-51:
ثانيا :إخكة يكسؼ  يقركف بخطئيـ ،كيطمبكف المغفرة لذنكبيـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ
ً

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾[يكسؼ ،]91:قاؿ تعالى ﴿:ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﴾[يكسؼ.]97:
_______________
( )1سنف الترمذم :كتاب صفة القيامة :باب (( :)49ح ،2499 :ج ،4 :ص ،)659 :قاؿ الترمذم :ىذا حديث غريب
ال نعرفو َّإال مف حديث عمي بف مسعدة عف قتادة ،قاؿ الشيخ األلباني  :حسف ،انظر :صحيح الترغيب كالترىيب:
لمحافظ المنذرم( :ح،3139 :ج ،3 :ص.)121:

( )2رسائؿ اإلصبلح :لمحمد الخضر حسيف.)45 :1( :
( )3انظر :المعمـ األكؿ  :لفؤاد الشميكب.37 :

( )4أخبار القضاة :لمقاضي أبي بكر محمد بف خمؼ البغدادم ،الممقب بككيع ،)55 :1( :وسنف الدار قطني :لمحافظ
عمي بف عمر الدار قطني( :ح ،4471 :ج ،5 :ص ،)367 :كرد في تعميؽ المحققيف عمى الحديث َّ
أف الحديث في

إسناده يعبيد ا﵀ بف يحميد كىك ضعيؼ.
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ثالثًا :نبي ا﵀ مكسى  يطمب المغفرة مف ا﵀  بعد قتمو لمقبطي ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭣ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾[القصص.]16-15:
السمة الثامنة :الطموح:

َّ
إف الطمكح ميزة إنسانية ،كطبيعة بشرية ،فاإلنساف مفطكر عمى السعي كالنشاط ،كعدـ

االكتفاء بما بيف يديو ،كاَّنما يبحث عف المزيد ،كىذا ما يي ٍع ىرؼ بالطمكح.
َّ
يمنا حكاء إلى األكؿ مف الشجرة ،قاؿ تعالى:
إف الطمكح ىك الذم دفع أبانا آدـ  ،كأ َّ
﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭣ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﴾[طو.]121-120:
َّ
إف اتصاؼ القيادة الراشدة بسمة الطمكح ،يدفعيا لبذؿ أقصى الجيد ،كاالستفادة مف كؿ
كيانا ،كتجعؿ ليا كممة مؤثرة مسمكعة،
الطاقات كالقدرات؛ لتبني ألمتيا حضارة ،كتصنع ليا ن
كتضع أمتيا في قيادة األمـ كالشعكب.
َّ
ض ىبط باألخبلؽ كالقيـ اإلسبلمية ،فمـ ىي ىع ًب القرآف الكريـ عمى
أمر محمكد إذا ٍان ى
إف الطمكح ه

نبي ا﵀ سميماف  دعاءه بأف ييبو مم نكا ال ينبغي و
ألحد مف بعده ،قاؿ تعالى :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﴾[ص.]35:
كفيما ،قاؿ تعالى ﴿:ﰃ ﰄ ﰅ
أف ييبو ًعٍم نما ،كحكمةن،
اىيـ  ا﵀ى ٍ 
ن
كما دعا إبر ي
ﰆﰇﰈ﴾[الشعراء.]83:
السمة التاسعة :قَبول النصح:

َّ
إف قىبكؿ النصح اليادؼ ،كالنقد البناء ،سمة ىامة لمقيادة الراشدة؛ لً ىما يترتب عمييا مف
آثار عظيمة نافعة لمقيادة كالرعية عمى و
حد سكاء ،منيا ىذه السبعة التالية(:)1

 .1تيعيف القيادة عمى اكتساب األخبلؽ الفاضمة ،كالتخمي عف األخبلؽ اليابطة.
 .2تقي القيادة مف الكقكع في الخطأ ،كمف التعرض لممراجعات كالمساءالت.

 .3تيرشدىا إلى قيادة الرعية بأفضؿ األساليب ،كتحقيؽ األىداؼ بأيسر الطرؽ.
 .4تحقؽ ليا كماؿ السيادة ،كتماـ المركءة ،كمنتيى الفضؿ.
 .5تبعث القيادة عمى التنزه مف العيكب ،كالتطير مف النقائص.

 .6تيعينيا عمى اختيار البطانة الصالحة التقية؛ لتتفقد عيكبيا كنقائصيا.
 .7تىٍمقى مف ييسدم ليا النصح بالبشر كالقىبكؿ ،كمجازاة الناصح أكثر مف مجازاتيا لممادح.
___________
( )1انظر :األسباب المفيدة في اكتساب األخبلؽ السعيدة :لمحمد بف إبراىيـ الحمد.12:
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َّ
إف قىبكؿ النُّصح سمة األنبياء كالمرسميف ،فنبي ا﵀ مكسى  استجاب لنصح الرجؿ

الذم جاء يسعى مف أقصى المدينة ،كغادر مصر بعد قتمو القبطي ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﭣ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﴾[القصص.]21-20:
السمة العاشرة :الحزم:

َّ
إف الحزـ مف صفات القيادة الراشدة الناجحة؛ إ ٍذ بو تظير فعاليتيا كأثرىا في المجتمع،
كتستطيع الحفاظ عمى تماسؾ األفراد ،كترابطيـ ،كصبلحيـ ،كحفظ المجتمع مف التَّفمُّت كالفشؿ

كالفساد.

()1

َّ
إف ىح ٍزىـ القيادة الراشدة يظير في أمكر متعددة ،أيلخصيا في النقاط الثماني التالية:
 .1الحزـ في اتباع األحكاـ الشرعية ،كعدـ االستحياء مف الحؽ ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
﮼﮽ [﴾...األحزاب .]53:
 .2المبادرة إلى استغبلؿ كؿ دقيقة مف كقتيا في أداء الكاجبات المككمة بيا لخدمة الرعية.
 .3أخذ المشكرة مف أىؿ االختصاص كالخبرة ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﴾[آؿ عمراف.]159:

ً
أف ًم ىف الحزـ ّْ
"اعمىـ َّ
عزما ٌإال
لكؿ ذم لبَّ ،أال يي ٍب ًرـ نا
قاؿ
الماكردمٍ :
ٌ
أمر ،كال يي ٍمضي ن
الرأم َّ
الراجح"(.)2
الناصح ،كمطالعة ذم العقؿ َّ
بمشكرة ذم َّ

 .4معاجمة أمر الخارجيف عف النظاـ بما يتناسب مع حاليـ ،كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية،

كيحفظ لممجتمع أمنو كنظامو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌ ﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾[المائدة.]33:
 .5الكقكؼ في كجو التَّفىُّرؽ كاالنقساـ ،قاؿ تعالى﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾[البقرة.]193:

_________________
( )1انظر :صفات القائد الدعكم :لعقيؿ بف محمد المقطرم.54-53 :
( )2أدب الدنيا كالديف :البف أبي الدنيا.308 :
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 .6مجالسة أىؿ التقكل كاإليماف كالمركءة كمكارـ األخبلؽ؛ لما يتحقؽ ليا مف النفع في أمر
دينيا كدنياىا ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﴾[الكيؼ.]28:
 .7التعرؼ عمى أحكاؿ الرعية ،كالكقكؼ عمى مكاطف القكة كتعزيزىا ،كمكاطف الفساد كبياف
أسبابيا؛ الستئصاليا ،كحسـ مكادىا ،لقكلو تعالى ...﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﴾[األعراؼ.]142:
 .8انتياز الفرص السانحة ثابتة النتيجة ،كعدـ االنشغاؿ عنيا باألمكر ظنية النتائج؛ كيمكف

استخبلص ىذا المعنى مف معاتبة ا﵀  لمنبي  في تركو لعبدا﵀ بف أـ مكتكـ 

(الراغب في اإلسبلـ) كاالنشغاؿ عنو بمكعظة بعض سادة قريش الذيف يتكقع إسبلميـ.

السمة الحادية عشرة :الفطنة والذكاء:

يعا ،مع
تتميَّز القيادة الراشدة بالفطنة كالذكاء ،تيدرؾ ما يدكر حكليا مف األمكر إد ار نكا سر ن
يحسف التصرؼ كالتدبير في المكاقؼ الصعبة كالحرجة ،كتفادم المباغتات الطارئة كفؽ ما
يقتضيو العقؿ السميـ الحكيـ.
َّ
إف فطنة القيادة ،كذكاءىا ،لو مظاىر متعددة ،منيا الخمسة التالية:

سن التَّدبير والتخطيط:
ُ .1ح ْ
ُّ
يدؿ عمى ىذا المعنى ما فعمو نبي ا﵀ يكسؼ  ،لكي يستخمص أخاه مف إخكتو ،قاؿ
تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭣ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭣ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭣ

ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾﭿ ﭣ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﭣ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭣ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
ﮰﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﴾ [يكسؼ.]76-70:

لما أراد أف يأخذ أخاه في كنفو ،ىدبَّر إلخكتو مكقفنا يي ّْ
َّ
مكنو مف
إف نبي ا﵀ يكسؼ َّ 
ى
أخذ أخيو بنياميف ،كىذا التدبير كاف باالتفاؽ مع بنياميف ،بدليؿ قكلو تعالى﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﴾[يكسؼ ،]69:فأمر بعض

أعكانو بكضع الكعاء في متاع أخيو ،ثـ قاـ ىؤالء األعكاف باإلعبلف عف فى ٍقًد صكاع الممؾ ،ك َّ
أف
أف يستنطقيـ الحكـ بأنفسيـ
إخكة يكسؼ  ىـ السارقكف ،فأنكركا قياميـ بالسرقة ،ثـ استطاع ٍ
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عمى الفاعؿ (ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ) ،كىكذا أعانكا ىـ
يكسؼ  لتحقيؽ ىم ٍأربو ببقاء شقيقو معو ،كمف كماؿ الفطنة كالذكاء َّأنو بدأ بتفتيش أكعيتيـ
قبؿ كعاء أخيو (ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ)،
ص ىكاع الممؾ مف كعاء أخيو؛ يليطبّْؽ عميو قانكف شريعة آؿ يعقكب؛ كيبقي شقيقو
ثـ استخرج ي
()1
معو ،كىذا دليؿ عمى الذكاء الحكيـ.
 .2قوة الفراسة:

و
بدليؿ يظير ليا ،أك
كىي ما تتكسمو القيادة الراشدة مف أفراد رعيتيا مف األخبلؽ؛

عبلمة تدؿ عميو ،أك شاىد يبدك منو ،مع خفائو عمى غيػ ػ ػ ػ ػرىا( ،)2سبي ػ ػ ػ ػميا إلى ذلؾ التأم ػ ػ ػؿ فػ ػ ػي

األسباب كعكاقبيا ،كفي المقدمات كنتائجيا ،فالفراسة إدراؾ بكاطف األمكر مف خبلؿ النظر في
ظكاىرىا( ،)3قاؿ تعالى ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﴾[الحجر.]75:
إف المتأمؿ آليات القرآف الكريـ يجد َّ
َّ
المتفرس ثبلثة:
أف كسائؿ
ّْ
األولى :العيف؛ قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕﭖ [﴾...محمد.]30:
الثانية :األذف (السمع) ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾[محمد.]30:
الثالثة :القمب ،قاؿ تعالى﴿ :ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ﴾[ؽ.]37:
 .3القدرة عمى المحاورة واإلقناع:
تمتمؾ القيادة الراشدة القدرة عمى اإلقناع ،مف خبلؿ التأثير في الرعية بصدؽ انتمائيا

لمبادئيا ،كنقاء سريرتيا ،كجماؿ قيميا ،كقكة شخصيتيا ،كحسف بيانيا ،كاتّْزاف سمككيا كمكاقفيا،
كاستخداميا الحجج كالبراىيف الكاضحة البيّْنة في محاكرة المخالفيف المعانديف.

كمف مكاقؼ اإلقناع في القرآف الكريـ ،ما حكاه ا﵀  عف نبيو إبراىيـ  في حكاره

لقكمو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭣ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂﮃ ﭣ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭣ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﭣ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭣ ﮣ
ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﴾[األنبياء.]67-62:
______________
( )1انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)7027-7021 :11( :
( )2انظر :قكت القمكب في معاممة المحبكب :ألبي طالب المكي.)371 :2( :

( )3انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم ،)7745 :13( :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)68 :8( :
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قكمو إلى االعتراؼ
فقد ظيرت مقدرة نبي ا﵀ إبراىيـ  في اإلقناع مف خبلؿ سكقو ى
بعدـ جدكل عبادة األصناـ؛ فقد ترؾ الصنـ الكبير ،ىفمى ٍـ يحطمو ،ثـ أرشد قكمو إلى سؤاؿ كبير

إف أرادكا معرفة الفاعؿ ،فقادىـ إلى اإلقرار َّ
لما باف
بأف األصناـ ال تنطؽ كال تتكمـ ،ثـ َّ
األصناـٍ ،
كد ىحضت حجتيـ ،فاجأىـ باليجكـ عمى عبادتيـ الفاسدة ،ك َّأنيـ ال عقؿ ليـ بإصرارىـ
عجزىـ ،ى
كلما ظير الحؽ ،كزىؽ باطميـ ،اتجيكا إلى استعماؿ قكة الممؾ
عمى تمؾ العبادة الباطمةَّ ،

كالسمطاف( ،)1قاؿ تعالى﴿ :ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲﮳ ﮴ ﴾[األنبياء.]68:
 .4القدرة عمى استشراف المستقبل ،ومعرفة طبائع الرعية وأخالقيا:

َّ
إف امتبلؾ القيادة الراشدة لممكة معرفة طبائع الناس؛ الستشراؼ ما يصدر عنيـ مف

مف عكاقب األمكر ،كتصؿ بيا إلى ّْبر األماف.
أمر البد منو؛ لتقي رعيتيا ٍ
األفعاؿ ،ه
َّ
مف أىـ المكاقؼ الدالة عمى ىذا المعنى ،كصيةى نبي ا﵀ يعقكب  البنو يكسؼ
إف ٍ

قص عميو رؤياه ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ
 عندما َّ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾[يكسؼ.]5:

فقد تكجَّو البنو يكسؼ بشفقة كرحمة؛ َّ
بأال يخبر إخكتو بما رأل في منامو ،كىذا يدؿ

عمى أمريف:

األول :استشراؼ يعقكب  مف الرؤيا َّ
عطاء
أف ا﵀  سيعطي يكسؼ  مف فضمو
ن
عظيما.
ن

الثاني :معرفة يعقكب األكيدة بطبائع أبنائو ،ك َّ
أف مف شأنيـ الحسد ليكسؼ  ،كالكيد إليقاع

األذل بو ،مع ظيكر عداكتيـ لو ()2؛ لغيرتيـ مف يكسؼ ؛ الستئثاره في ّْ
ظنيـ عمى محبة

أبيو دكنيـ.

 .5سرعة البديية (النباىة):

َّ
إف سرعة البديية مطمكبة لمقيادة الراشدة؛ لتخمصيا مف المكاقؼ الصعبة كالمباغتة التي

تكاجييا ،كلتبقى القيادة في مكقؼ القكة ،قادرة عمى مباغتة المخالفي ػػف بالحجة كالدليؿ في

أم لحظة؛ َّ
ألنيا ال تدرم طبائع الناس الذيف تكاجييـ ،كالمكقؼ ال ينتظر التفكير الطكيؿ ،بؿ
اإلجابة السريعة الدقيقة ،كىذه الصفة ترجع إلى مدل حدة ذكاء القيادة الراشدة ،كشدة انتباىيا،
كطكؿ تجربتيا ،كثقتيا بنفسيا ،كقدرتيا عمى السيطرة عمى المكقؼ دكنما ضعؼ أك خكؼ.

()3

___________________

( )1انظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :لمسعدم.526-525 :
( )2انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)318 :7( :
( )3انظر :البياف الزاىر إلى فرساف المنابر :لعبد الرحمف األحمد.18:

99

ائعا لنبي ا﵀ إبراىيـ  ،كىك يحاكر النمركذ ،تبرز
كقد َّ
قص عمينا القرآف الكريـ مكقفنا ر ن
فيو سرعة البديية لدل نبي ا﵀ إبراىيـ ؛ حيث استطاع إفحاـ الخصكـ ،كابطاؿ حججيـ ،قاؿ
تعالى ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﴾[البقرة.]258:
فقد ابتدأ إبراىيـ  المناظرة بذكر صفة اإلحياء كاإلماتة التي تفرد ا﵀  بيا ،كال

يمكف ألحد أف يزعمياَّ ،
قادر عمى اإلحياء كاإلماتة (قىا ىؿ
لكف النمركذ الجاحد زعـ أنَّو بنفاذ أمره ه
يحيًي كأ ً
يت)َّ ،
لكف إبراىيـ  لـ يسترسؿ في الجدؿ حكؿ معنى اإلحياء كاإلماتة ،كخاصة
يم ي
أ ىىنا أ ٍ ى

مع مف يي ىمارم في أكضح الحقائؽ ،بؿ انتقؿ إلى سنة ككنية ظاىرة مرئية ،كعدؿ عف طريؽ
العرض المجرد ،إلى طريقة التحدم (ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ظاىر لمعالـ كالجاىؿ ،كىي شاىد يخاطب الفطرة،
ﮐ ) ،فطمكع الشمس مف المشرؽ أمر
ه

كىي تتحدث بمساف الكاقع الذم ال يقبؿ الجدؿ ،كال مجاؿ لسكء الفيـ ،فكانت النتيجة (ﮑ ﮒ

ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) ،فمـ يستطع الكقكؼ أماـ دالئؿ الحؽ ،كظيرت عميو الحيرة
كالدىشة ،كمع كؿ ىذا بقي عمى كفره كعناده؛ َّ
ألف ا﵀  ال ييدم مف لـ يتممس اليداية ،كلـ

يرغب في الحؽ ،كلـ يمتزـ القصد كالعدؿ.

()1

املطلب الرابع :السماث اإلداريت للقيادة الراشدة:

و
و
َّ
ؽ إلى اختيار أفضؿ
متطمبات،
إف لمقيادة الراشدة
كمؤىبلت إداريةن البد مف تكافرىا؛ لًتيىكفَّ ى
الكسائؿ كاألساليب المشركعة ،في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا كغاياتيا المشركعة ,كتكلّْد لدييا القدرة
عمى التمييز بيف المصالح كالمفاسد ،كتدبير شئكف األمة ،كقيادتيا نحك التقدـ كالنيكض ،كتتأقمـ

مع المتغيرات الطارئة لتقاكـ كتستمر ،كتؤدم ميمتيا عمى أجكد ما يككف ،متخذة مف اإلسبلـ

كمنيجا ،كسمك نكا.
فكر ،كغاية،
نا
ن
َّ
إف السمات اإلدارية يمكف أف نطمؽ عمييا :مجمكعة الميارات ،كالمعارؼ ،كالقيـ اإلدارية
التي تعيف القيادة الراشدة عمى تنفيذ المياـ المطمكبة منيا عمى اختبلؼ أنكاعيا ،كعمى جميع

مستكيات األفراد ،كمسئكلياتيـ في الدكلة اإلسبلمية؛ كفقنا لما تقتضيو السياسة الشرعية.

_________________

( )1انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب.)298 :1( :
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أن تتمتع بيا القيادة
وقد ذكر القرآن الكريم جممة من السمات اإلدارية التي يجب ْ
الراشدة ،أُجمميا في السبع عشرة التالية:

السمة األولى :الشورى:

َّ
الرأم مف غيره فيما يعرض لو مف مشكبلت األمكر ،كيككف
إف الشكرل؛ استنباط المرء َّ
ذلؾ في األمكر الجزئيَّة الَّتي َّ
يترد يد المرء فييا بيف فعميا كتركيا ،فتأتي الشكرل لمترجيح بيف
األمريف(.)1

كالشكرل مف أىـ الكظائؼ اإلدارية لمقيادة الراشدة ،فمقد أمر ا﵀  نبيو محمد 

بالشكرل ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﴾[آؿ عمراف.]159:

يعفك عف
فقد أمر ا﵀  نبيو  بيذه األكامر التي ىي بًتى ُّ
دروج بميغ؛ فأمره أكنال بأف ى
كلما تحصمكا عمى ىذه الدرجة أمره أف يستغفر ليـ فيما يتعمؽ بذات
المؤمنيف فيما يتعمؽ بذاتوَّ ،

أىبل لبلستشارة في األمكر ،كاآلية تدؿ عمى َّ
أف
ا﵀  ،فإذا صاركا في ىذه الدرجة صاركا ن
الشكرل مف قكاعد الشريعة ،كعزائـ األحكاـ ،ك َّ
مف ال يستشير أىؿ العمـ كالديف فعزلو
أف ٍ
كاجب( ،)2ك َّ
أف يككنكا ممف يستحقكف العفك ،كالدعاء ليـ بالمغفرة.
أف أىؿ المشكرة البد ٍ

َّ
إف ا﵀  امتدح المؤمنيف بصفة الشكرل ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾[الشكرل.]38:
"أم يتشاكركف فيما بينيـ في األمكر الخاصة كالعامة ،كال ينفردكف برأم في كؿ أمر مف
العامة؛ كتكلي الحكـ ،كشؤكف تدبير الدكلة ،كالتخطيط لمصالحيا ،كاعبلف الحرب،
القضايا
َّ
كتكلية الكالة كالحكاـ كالقضاة كغيرىـ"(.)3

كقد سمؾ الصحابة الكراـ طريؽ النبي  في الشكرل ،كالتزمكا منيجو ،فيذا أبك بكر

الصديؽ " إذا كرد عميو أمر ،نظر في كتاب ا﵀  ،فإف كجد فيو ما يقضي بو قضى بينيـ،
كاف عممو مف سنة رسكؿ ً
ا﵀  قضى بو ،كاف لـ يعمـ خرج فسأؿ المسمميف عف السٌُّنة ،فإف
ٌ
()4
أعياه ذلؾ دعا رؤكس المسمميف كعمماءىـ كاستشارىـ" .
________________

( )1انظر :الذريعة إلى مكارـ الشريعة :لمراغب األصفياني.192 :

( )2انظر :المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز :البف عطية األندلسي.)534،535 :1( :
( )3التفسير المنير :لمدكتكر كىبة الزحيمي.)81 :25( :
( )4فتح البارم بشرح صحيح البخارم :البف حجر العسقبلني.)354 :13( :
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َّ
إف التزاـ القيادة الراشدة بمبدأ الشكرل يعكد عمييا بفكائد عظيمة في أمكر دينيا كدنياىا،

منيا الفكائد الخمس التالية(:)1

َّ .1
إف الشكرل مف العبادات التي ييتقرب بيا إلى ا﵀ .
َّ .2
كتسميح لخكاطرىـ.
كتأليؼ لقمكبيـ،
إف الشكرل فييا تطييب لنفكس الناس،
ه
ه
 .3بذؿ الرعية غاية جيدىا كقدرتيا؛ لطاعة القيادة الراشدة ،كاسداء المشكرة الصادقة ليا.
 .4تعمؿ الشكرل عمى تنكير عقكؿ القيادة كالرعية عمى حد سكاء؛ بسبب إعماليا فيما كضعت
لو.

 .5الكصكؿ إلى الرأم المصيب ،فإف المشاكر ال يكاد يخطئ في فعمو.

يقكؿ ابف العربي" :الشكرل أيٍلفىة لمجماعة ،كمسبار لمعقكؿ ،كسبب إلى الصكاب ،كما
تشاكر قكـ إال يىدكا"(.)2

السمة الثانية :االستفادة من ذوي الخبرة واالختصاص:

َّ
إف القيادة الراشدة في كؿ مراحؿ حكميا تحتاج إلى أىؿ الخبرة كالعمـ في المسائؿ

المختمفة التي تكاجييا ،كيجب عمييا االعتراؼ بذلؾ ،كعدـ المكابرة كاالعتزاز برأييا؛ حتى
تصؿ إلى أحسف النتائج كأفضميا ،فأىؿ الخبرة يكجّْيكف القيادة إلى ما فيو الخير ليا كلرعيتيا.

كقد كجَّو القرآف الكريـ المؤمنيف إلى سؤاؿ أىؿ العمـ كالخبرة عند عدـ إدراكيـ ألمر ما،

قاؿ تعالى ...﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [النحؿ[ ،]43:ألنبياء.]7 :
فإذا غابت عف القيادة الراشدة قضية مف القضايا ،كخفيت عمييا مسألة مف المسائؿ،

كجب عمييا البحث عف أىؿ الخبرة؛ لتضع الحمكؿ ،كتستخمص النتائج ،كتصؿ بالرعية إلى ّْبر

أىبل ليا.
ممف كاف ن
األماف ،فالحكمة محط أنظار أىؿ العقؿ كالرشاد ،يأخذكنيا ٍ
الممً ًؾ في عصر نبي ا﵀ يكسؼ
كمف المكاقؼ التي يظير فييا ىذا المعنى بقكة ىب ٍح ي
ث ى

عمف يي ىؤّْكؿ لو منامو مف أىؿ الخبرة باألحبلـ ،حيث أباف ىذا المكقؼ عف ثبلثة أصناؼ
َّ 
()3
مف الناس:

سبيبل في الحكـ عمى يحمـ الممؾ ،كجزمكا َّأنيا ليست رؤيا كاَّنما ىي
األول :أخذ مف المكابرة
ن
أضغاث أحبلـ ،ك َّأنيـ ال خبرة ليـ بتأكيؿ األحبلـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﴾[يكسؼ ،]44:كىذا ىج ٍزهـ منيـ بما ال يعممكف ،فجمعكا بيف الجيؿ كالجزـ ،فمـ يقكلكا :ال
نعمـ تأكيميا ،كىذا مف األمكر التي ال تنبغي ألىؿ الديف كالرأم.
_________________

( )1انظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :لمسعدم.154 :
( )2أحكاـ القرآف الكريـ :البف العربي.)1656 :4( :
( )3انظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :لمسعدم.339 :
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الثاني :ساقي الممؾ الذم تكجَّو إلى أىؿ الخبرة (نبي ا﵀ يكسؼ  )بما عمًـ مف صدقو في
التأكيؿ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭣ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﴾[يكسؼ.]46-45:

الممًؾ يي ّْ
قدر أىؿ الخبرة كالصدؽ؛ فيتخذ مف يكسؼ  مسؤكنال عف إدارة األزمة
الثالث :ى
االقتصادية ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ﴾[يكسؼ.]54:
السمة الثالثة :االستفادة من الوقت ،وعدم تضييعو:

َّ
ِ
ام ِت
اعتنى اإلسبلـ بالكقت عناية كبيرة ،كحث عمى االستفادة منو ،يقكؿ النبي ( :إ ْن قَ َ
ِ
الساع ُة وِبي ِد أ ِ
َن َال َيقُوم َحتَّى َي ْغ ِرسيا َف ْم َي ْفع ْل)( ،)1كىذا ُّ
يدؿ عمى
اع أ ْ
استَطَ َ
َّ َ َ َ َ
َحد ُك ْم فَسيمَ ٌة ،فَِإ ِن ْ
ََ
َ
َ
كجكب الحفاظ عمى الكقت ،كعدـ إىداره في أعماؿ تى ٍح ًرفينا عف الطريؽ ،كتبتعد بنا عف تحقيؽ

اليدؼ.

()2

َّ
إف مف أبرز السمات اإلدارية لمقيادة الراشدة ،عنايتىيا بالكقت ،كالتمكف مف إدارتو
بالمستكل المطمكب ،حيث تي ّْ
أف
سخر الكقت لتحقيؽ أىدافيا ،كتخضعو لسيطرتيا ،ن
مف ٍ
بدال ٍ

يفرض سيطرتو عمييا ،مع االستفادة القصكل مف الكقت في تحقيؽ األعماؿ المككمة بيا ،فيما

أيتيح ليا مف كقت عمى أكمؿ كجو ،كايجاد التكازف الفعَّاؿ في حياتيا بيف الكاجبات كالرغبات
كاألىداؼ ( ،)3كليا في األنبياء كالمرسميف القدكة الحسنة.

كمف أبرز المكاقؼ الدالة عمى حسف استغبلؿ الكقت ما كاف مف نبي ا﵀ سميماف 

لما أراد الحصكؿ عمى عرش بمقيس ،قاؿ تعالى عمى لسانو ﴿:ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
َّ
ﭸ ﭹ ﭣ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭣ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﴾...النمؿ.]40-38:
______________
( )1مسند اإلماـ أحمد :مسند أنس بف مالؾ( :ح ،12981 :ج ،20 :ص ،)296 :قاؿ األلباني" :كىذا سند
صحيح عمى شرط مسمـ" .سمسمة األحاديث الصحيحة :لؤللباني( :ح ،9 :ج ،1 :ص.)38 :

( )2انظر :الجامع في الرسائؿ الدعكية :لعمي بف نايؼ الشحكد.457 :

ناجحا :ألمير بف محمد المدرم.49 :
قائدا
( )3انظر :ثبلثكف كصية ككصية لتككف ن
ن
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إف نبي ا﵀ سميماف  يستشرؼ َّ
َّ
أف القكـ سيسارعكف إلى اإلسبلـ ،ليذا طمب مف
أف يأتكه بعرشياَّ ،
كحدد زمف اإلتياف بيذا العرش(ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) ،مع العمـ بصعكبة
جنكده ٍ
الميمة؛ لبعد المسافة ،كقمة اإلمكانيات المادية ،كليذا تصدل ليا عفريت مف الجف ،عمى أف

كعمَّ ىؿ تصدره ليا بقكلو (ﮈ ﮉ
يحضره قبؿ انتياء مقاـ سميماف  في القضاء بيف رعيتو ،ى

َّ
كلكف الكقت ميـ ،كالفترة غير محددة؛ ساعة أك ساعتاف ،فسميماف  يريد إنجاز
ﮊ ﮋ )،
الميمة في أقؿ مف ذلؾ ،فكاف التصدم ليا مف صاحب العمـ بالكتاب ،كىك إحضار العرش في
مستقر عنده.
نا
فترة إغماض الجفف ،أك أقؿ مف ذلؾ ،ككاف لو ما أراد ،حيث رأل العرش

()1

فائدة:

َّ
قكيا ،كاف الزمف
إف زمف انجاز المياـ يتناسب مع القكة
عكسيا ،فكمما كاف اإلنساف ن
ن
قميبل ،كالعكس صحيح.
المقدر إلنجاز المياـ ن
السمة الرابعة :اختيار البطانة الصالحة:

َّ
إف مف تكفيؽ ا﵀  لمقيادة الراشدة أف ييكفقيا في اختيار البطانة الصالحة ،كالمكظفيف
األمناء ،الذيف ىي يدلُّكنيا عمى الخير ،كيحثكنيا عميو ،كيحذركنيا مف الشر ،كيمنعكنيا منو ،لذلؾ
فإف مف أىـ سمات القيادة الراشدة يح ُّ
َّ
ض أىؿ
كب ٍغ ي
ب أىؿ الخير كالصبلح ،كالسعي إلى تقريبيـ ،ي

الشر كالفساد ،كالنفكر منيـ.
كقد َّ
حذر القرآف الكريـ المؤمنيف مف بطانة السكء ،مف الكافريف كالمنافقيف ،كالرككف
إلييـ ،كالمجكء إلييـ في مصالح المسمميف الدينية كالدنيكية ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄ ﮅﮆ ﮇﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎﮏ ﮐﮑ ﮒﮓ ﮔ
ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾[آؿ عمراف.]118:
ويظير حرص القيادة الراشدة عمى اتخاذ البطانة الصالحة في مواقف قرآنية متعددة ،منيا ىذه

األربع:

عكنا لو في دعكتو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯩ ﯪ
 .1اختيار مكسى  ألخيو ىاركف  ،ليككف ن
ﯫ ﯬ ﯭ ﭣ ﯯ ﯰ ﭣ ﯲ ﯳ ﯴ ﭣ ﯶ ﯷ ﯸ ﴾[طو.]32-29:

لما ذىب مكسى  لمبلقاة ربو
 .2استخبلؼ مكسى  ألخيو ىاركف  ،عمى قكمو َّ
سبحانو ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ﴾[األعراؼ.]142:
_____________

( )1انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)10785-10782 :17( :
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أنصار لدعكتو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
نا
 .3اتخاذ عيسى  الحكارييف
ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷﯸﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽﯾﯿﰀ﴾[آؿ عمراف.]52:

 .4النبي محمد  يتخذ مف الصحابة الكراـ أعك نانا كنصراء ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ [﴾...الفتح.]29:

إن المتأمل آليات القرآن الكريم يجد َّأنيا ذكرت ثالثة أنواع من البطانة وىي:
فائدةَّ :

أوًال :البطانة الصالحة (بطانة الخير) :كىي ما يذكر في األمثمة السابقة.

ثانيا :البطانة الفاسدة (بطانة الشر) :كىي التي تحث القائد عمى الشر كالفساد ،كتغريو بو،
ً

لمتنكيؿ بالحؽ كأىمو ،كياماف ،كقاركف بطانة فرعكف ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﭣ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﭣ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾
[غافر.]25-23:

ثالثًا :البطانة السمبية (التابعة) :كىي التي تؤيد القائد في كؿ شيء ،فرأييا رأم القائد ،كبطانة
بمقيس ممكة سبأ ،فيي في انتظار ما يقرره القائد ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭣ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾[النمؿ.]33-32:
السمة الخامسة :االستفادة من طاقات األتباع وتوظيفيا:
إف مف السمات اإلدارية لمقيادة الراشدة ،القدرة عمى االستفادة مف قدرات األعكاف،

كتكظيفيا التكظيؼ الصحيحَّ ،
فإف كيفية تحكيؿ تعاطؼ الناس كاندفاعيـ ،إلى بناء كعطاء ،مف
أكبر التحديات التي تكاجو القيادة الراشدة ،إذ مف كاجبيا تربية الناس ،كاالنتقاؿ بيـ مف مرحمة
الكبلـ كتكثير السكاد ،إلى مرحمة الكعي كاإلنتاج.

()1

وقد ذكر لنا القرآن الكريم نماذج رائعة لتوظيف القائد لطاقات أعوانو ،منيا ىذان النموذجان:

النموذج األول :ذك القرنيف مع ما أعطاه ا﵀  مف القكة كالماؿ كالجند ،يكظؼ الطاقة البشرية
لدل المستعينيف بو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭣ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭣ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﴾[الكيؼ.]96-94:
النموذج الثاني :سميماف  يكظؼ طاقات أتباعو ،في إحضار عرش بمقيس ،قاؿ تعالى﴿ :ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﴾[النمؿ.]38:
_________________

( )1انظر :المفصؿ في فقو الدعكة إلى ا﵀ تعالى :لعمي بف نايؼ الشحكد.)27 :5( :
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السمة السادسة :وضوح الرؤية واليدف لدى األتباع:

َّ
إف كجكد الرؤية الكاضحة ،في األفكار كالمبادئ كالمنطمقات كاألصكؿ ،مف أىـ مقكمات

أتباعيا مف منظار كاحد؛ لضماف المشاركة الفعالة مف
القيادة الراشدة ،فيي تنظر إلى المستقبؿ ،ك ي
الرعية في الكصكؿ إلى تحقيؽ أىدافيا ،فتحقيؽ األىداؼ منكط بما تبذلو الرعية مف الجيد
كالعمؿ لمكصكؿ إلى المراد ،فالقيادة الراشدة أفكارىا منطقية كمرتبة ،كمكضكعاتيا محددة ،كقكاعد

منيجيا دقيقة ،تتحرؾ عمى بصيرة مف أمرىا ،كفؽ ترتيب األكلكيات كالمصالح التي ينبغي البدء
بيا قبؿ غيرىا ،كىذا بدكره يقضي عمى الكثير مف االنحرافات في الفيـ كالسمكؾ عند األتباع

كالمؤيديف.

َّ
إف مف أبرز المكاقؼ التي تدؿ عمى كضكح الرؤية لؤلتباع ،كضكح الرؤية لدل جند

سميماف  ،كىي تحقيؽ التكحيد ﵀  في ىذا الككف ،حيث نجد اليدىد قد فيـ ىذا اليدؼ،
كسعى لتحقيقو ،فانطمؽ داعية إلى ا﵀  ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭣﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ
ﭣﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ
ﭣ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭣﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﴾[النمؿ.]26-22:
َّ
إف اليدىد عارؼ بقضية العقيدة كالتكحيد ،كالرؤية لديو كاضحة ،كاليدؼ الذم يسعى
سيده لتحقيقو ماث هؿ أمامو؛ ليذا أنكر عمى قكـ سبأ عدـ معرفتيـ بالمعبكد الحؽ (ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ )َّ ،إنيا مكعظة بميغة مف كاعظ م ّْ
تمكف ،يعمـ منيجو كيدعك إليو ،قد أثَّىر
ي
()1
في نفسو ألى نما انصراؼ العباد عف العبادة الخالصة ﵀ .
السمة السابعة :سياسة الباب المفتوح:

َّ
أف تفتح ىقٍمبيا قبؿ بابيا لمف ىـ تحت كاليتيا؛
إف مف أعظـ صفات القيادة الراشدة ٍ
()2
ليرفعكا تظمماتيـ كشكاكاىـ كاقتراحاتيـ ،كىذا ما ييسمى في عمـ اإلدارة (سياسة الباب المفتكح).
ِ
ون َذ ِوي ا ْلح ِ
س َك َن ِة
قاؿ رسكؿ ا﵀ َ ( :ما ِم ْن إِ َم ٍام أ َْو َو ٍال ُي ْغِم ُ
ق َب َاب ُو ُد َ
َ َ
اجة َوا ْل َخمَّة َوا ْل َم ْ
ِِ
ون ح ِ ِ
ق اهلل  أ َْبواب َّ ِ
س َك َن ِت ِو)(.)3
إَِّال أ ْ
الس َماء ُد َ َ َ
َ َ
اجتو َو َخمَّتو َو َم ْ
َغمَ َ ُ
_______________
( )1انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)10773 :17( :
( )2انظر :الرقابة اإلدارية :لعبد العزيز الدغيثر.27 :
( )3مسند اإلماـ أحمد :حديث عمرك بف يمَّرةى ا ٍل يجيىنً ّْي( :ح ،18033:ج ،29:ص ،)565:قاؿ الشيخ األلباني:
حديث صحيح .انظر :الترغيب كالترىيب :لمحافظ المنذرم( :ح ،2208/3208 :ج ،1 :ص.)855 :
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كنجد ىذا المعنى في استماع يكسؼ  لتظمّْـ إخكتو في شأف أخييـ بنياميف ،قاؿ
تعالى ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭣ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾[يكسؼ.]79-78:
سكء حاليـ ،كالرغبة عف بضاعتيـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭧ
كما استمع يكسؼ  لشككاىـ ى

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ ﴾[يكسؼ.]88:
السمة الثامنة :حسن اإلصغاء لمرعية:

َّ
إف القيادة الراشدة مطالبة بحسف االستماع لمرعية ،مع اإلصغاء الجيد كاالنتباه لما تقكؿ،

َّ
فإف ذلؾ مما يرفع الحكاجز بيف القيادة كالرعية ،كيحقؽ األمف االجتماعي ،كالطمأنينة النفسية

لمرعية ،مما يدفع الرعية إلى يحسف السمع كالطاعة؛ لشعكرىا بقرب القيادة منيا.
كقد عاب المنافقكف عمى رسكؿ ا﵀  أنو يستمع لكؿ أحد ،كلك كاف مف عامة الناس ،فأنزؿ ا﵀

 قكلو تعالى ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾[التكبة.]61:
َّ
إف رسكؿ ا﵀  كاف يستمع لكؿ أفراد الرعية ،الكبير كالصغير ،الرجؿ كالمرأة ،الحر

كالعبد ،ككؿ ما يسمعيـ منيـ يعرضو عمى منيج ا﵀  ،فإف كافؽ القرآف الكريـ أنفذه كأمضاه،

كاف تعارض مع المنيج ىرَّده كرفضو.
السمة التاسعة :مكافأة المحسن ،ومجازاة المسيء:
()1

َّ
أف
إف مف السمات اإلدارية اليامة لمقيادة الراشدةَّ ،أنيا تكافئ المحسف بإحسانو ،دكف ٍ
ؼ األتباع اإلحساف رغبة في المكافأة ،فيتربى المجتمع عمى اإلحساف،
تجعؿ لمكافأتو ىح ِّدا؛ ىفي ٍألى ي

أف تجعؿ لممجازاة صفة
كيصبح اإلحساف مف شيـ الرعية كأخبلقيا ،كتيجازم المسيء مف غير ٍ
معمكمة ،ال في عفك كال في عقكبة؛ ألف المسيء إذا عمًـ حصكؿ العفك اجترأ ،كا ٍف عمًـ حصكؿ
العقكبة قنط ،كالحكمة في عدـ إدراؾ ذلؾ؛ ىي بقاء المسيء بيف رجاء العفك ،كالخشية مف
العقكبة ،كىذا أبمغ في تأديبو.

()2

________________

( )1انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)5248 :9( :
( )2انظر :درر السمكؾ في سياسة الممكؾ :ألبي الحسف الماكردم.122 :
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وتبرز ىذه السمة في الموقفين التاليين:
األول :ذك القرنيف يكافئ المحسف ،كيجازم المسيء ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭣ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭣ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ﴾[الكيؼ.]88-86:
الثاني :يكسؼ  ييعمف َّ
أف مف أحضر صكاع الممؾ لو مكافأة كىي حمؿ بعير ،قاؿ تعالى:

﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾[يكسؼ.]72:
السمة العاشرة :القدرة عمى مواجية المشكالت ،وحمِّيا:

َّ
امتبلؾ ميارة حؿ المشكبلت ،كاتخاذ
إف مف السمات اإلدارية المتكقعة مف القيادة الراشدة
ى
القرار المناسب لكؿ مشكمة تكاجييا ،الداخمية منيا كالخارجية ،كىذا األمر منكط بما أنعـ ا﵀ 

بو عمى القيادة الراشدة مف العقؿ لمتفكر كالتدبرَّ ،
فإف أم مشكمة يتحقؽ حميا بكاسطة التفكير
بأنماطو المختمفة؛ الستخبلص أنسب الحمكؿ المتاحة ،كأنسب األدكات المبلئمة ،لمتعامؿ مع

المشكمة كالخركج منيا.

آنيا لمشكمة داخمية ،ككيفية التعامؿ معيا ،كىي ما كقع
كنذكر في ىذا المقاـ
نمكذجا قر ن
ن

بيف المؤمنيف مف الخبلؼ المؤدم لمقتاؿ ،أك بغي جماعة ما كخركجيا عف اتفاؽ األمة ،قاؿ
تعالى ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﭣ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾[الحجرات.]10-9:
إن الواجب عمى القيادة الراشدة التعامل مع المشكالت ،واتباع المنيج الصحيح في
َّ

ست عمى النحو التالي:
المتََّبعة لحل المشكمة ،وفق ترتيب األولويات ،وىي ٌ
الخطوات ُ
 .1يجب عمى القيادة الراشدة اإلصبلح بيف الفئات المتخاصمة مف رعيتيا ،لكضع نياية لمنزاع
()1

الداخمي ،كذلؾ بالدعكة إلى كتاب ا﵀ َّ ،
كسنة النبي  ،كبالنصح كاإلرشاد ،كالجمع
كالتكفيؽ بيف كجيات النظر.

إف َّ
تعدت إحدل الفئتيف كلـ تستجب إلى حكـ ا﵀  ،كااللتزاـ َّ
بسنة نبيو  ،كأفسدت في
ٍ .2
األرض ،كجب قتاليا باستعماؿ األخؼ فاألشد؛ حتى ترجع إلى حكـ ا﵀ .
____________________

( )1انظر :التفسير المنير :لمدكتكر كىبة الزحيمي.)245-240 :26( :
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 .3اعتقاد القيادة الراشدة إيماف الفئة الباغية ،فقد أثبت القرآف ليا ذلؾ (ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ) ،فالبغي ال يي ًزيؿ اسـ اإليماف ،فا﵀ي  ىس َّماىـ إخكة مؤمنيف ،مع ككنيـ باغيف.
 .4يجكز لئلماـ تأخير القصاص إذا ٌأدت إقامتو إلى إثارة الفتنة ،أك تشتيت الكممة.
 .5كجكب العدؿ عند التصدم لممشكمة لحمّْيا (ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ).

الديف ،كأخكة ّْ
أخكة النسب تنقطع بمخالفة ّْ
"أخكة ّْ
الديف أثبت مف أخكة النسبَّ ،
َّ .6
الديف ال
فإف َّ
إف َّ
تنقطع بمخالفة النسب"( ( ،)1ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ).

السمة الحادية عشرة :التثبت من األخبار:

َّ
التثبت مف المعمكمات كاألخبار التي تينقؿ إلييا؛ لتككف
إف مف سمات القيادة الراشدة
ى
األحكاـ التي تيصدرىا صحيحة سميمة ،كحتى ال تيعرض القيادة نفسيا لئلحراج أماـ الرعية،

مما يؤدم إلى ضعؼ ثقة الرعية في القيادة ،قاؿ تعالى﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾[الحجرات.]6:

أم و
َّ
أمر ترتبط بو حياة الرعيةَّ ،إال بعد التأكد
إف ا﵀  نيى المؤمنيف عف اإلعبلف عف ّْ

منو مف خبلؿ عرضو عمى المختصيف ،فقاؿ تعالى في معرض ذمو لممنافقيف في سرعة

إشاعتيـ لؤلخبار ،دكف التثبت مف صحتيا ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﴾[النساء.]83:

السمة الثانية عشرة :المعرفة الواسعة باألنماط اإلدارية المختمفة ،وأساليبيا:

َّ
إف اإلحاطة بأنماط اإلدارة ،كأساليبيا ،كجكانبيا المختمفة ،كالمستجدات التي تط أر

عمييا ،مف السمات اإلدارية المطمكبة في القيادة الراشدة؛ َّ
ألنيا تجعؿ القيادة أكثر دقة في
التعامؿ مع المكاقؼ التي تكاجييا؛ باختيار األساليب كالكسائؿ المناسبة لممكقؼ ،مما يعكد

عمى القيادة كالرعية بجكدة اإلنتاج ،كنجاعة العبلج ،مع تكفير الكقت كالجيد.

كقد أشار القرآف الكريـ إلى ىذه السمة إشارة خفية ،يمكف استنباطيا مف قكلو تعالى:

﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ [﴾ ...يكسؼ.]108:
_______________

( )1الجامع ألحكاـ القرآف :لمقرطبي.)323 :16( :
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إف اآلية ُّ
تدؿ عمى َّ
َّ
أف سبيؿ األنبياء في الدعكة إلى ا﵀  ،المعرفة الصادقة التي

تيظير معالـ الطريؽ المستقيـ لمناس ،كالحجة الكاضحة البيّْنة ،التي تيميّْز بيف جماؿ الحؽ ،كبيف
قيبح الباطؿ ،لتنجح في إخراج الناس مف الظممات إلى النكر( ،)1كىذا المعنى ييشير إلى َّ
أف تسمُّح
القيادة بمعرفة التكجيات اإلدارية المختمفة ،ييجمي ليا معالـ الطريؽ ،كتتحرؾ فييا ببصيرة
مستنيرة ،كمنيج سديد؛ لتتجاكز كؿ العقبات كالمعكقات التي تكاجييا.

كيظير ىذا المعنى بكضكح تاـ ،في قكؿ نبي ا﵀ يكسؼ  ،لممؾ مصر ،قاؿ تعالى:
﴿ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾[يكسؼ.]55:
السمة الثالثة عشرة :التفويض:

َّ
إف األعباء الممقاة عمى عاتؽ القيادة الراشدة كثيرة ،كالمياـ التي يجب عمييا القياـ بيا ال

تنتيي ،كطاقة القيادة محدكدة ،كقدراتيا تقصر عف إدراؾ كؿ القضايا؛ فيذا كغيره ييكجب عمييا
تفكض بعض األعماؿ كاألعباء التي يمكف أف يقكـ بيا غيرىا مف المسؤكليف الثقات األمناء،
أف ّْ
يدا مف الكقت؛ لتتعامؿ مع أعباء أكثر أىمية ،كيجعميا تتفرغ لمقياـ بكاجبيا
كىذا يمنحيا مز ن
الرئيس ،في كضع الخطط كاالستراتيجيات ،كمتابعة األعماؿ كالتكجيو ،كحسف تقييـ العمؿ ،بد نال

مف االنشغاؿ بصغائر األعماؿ التي يمكف تفكيضيا لمغير.

()2

كتفكيض القيادة الراشدة بعض األعماؿ لآلخريف ،ال يعني استغبلليـ ،بؿ لحفظ الكقت،

كتطكير ميارات األتباع في التعامؿ مع القضايا المختمفة.

كمف المكاقؼ القرآنية الدالة عمى التفكيض الناجح ،تفكيض سميماف  ألتباعو ميمة
اإلتياف بعرش بمقيس ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭣﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭣ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚﮛ [﴾...النمؿ.]40-38:
طبق مبادئ التفويض
إن المتأمل لآليات السابقة يجد َّ
َّ
أن نبي اهلل سميمان  قد َّ

الناجح من ثالثة وجوه:

 .1كضكح الميمة المفكضة (ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ).
 .2تحديد الزمف المتاح الستخداـ الصبلحيات ،كزمف انتياء الميمة (ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ).
 .3اختيار الشخص المناسب الذم سيتـ تفكيضو ،كالتأكد مف أنو أفضؿ مف يصمح لذلؾ (ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ).
_____________

( )1انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)423 :7( :
( )2انظر :فقو مكاجية الدعاة لضغكط العمؿ :المصدر. http://www.ala7rar.net:
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ومن خالل ما سبق نرصد ثالث فوائد:

()1

أوًالَّ :
إف التفكيض ال يككف في األمكر المصيرية ،كالتي تتعمؽ بقيـ األمة ،كمبادئيا ،كثكابتيا،

فيي مف اختصاص القيادة فقط ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ[﴾...ص.]26:

ثانياَّ :
إف التفكيض ال يككف َّإال لمف تثؽ القيادة الراشدة بدينو ،كخمقو ،كرأيو ،قاؿ تعالى:
ً

﴿...ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﴾[األعراؼ.]142:

ثالثًا :يجب عمى القيادة الراشدة عدـ المجكء إلى التفكيض َّإال عند الحاجة فقط ،مع الحذر الشديد
الميىاـ؛ حتى ال تيساىـ في تعدد مراكز القكل ،كتكاثر قيادات الظؿ()2؛ َّ
ألنيا ستيدخؿ
عند تفكيض ى
األمة في الصراعات كالخبلفات ،فتككف القيادة األكثر ًكٍزنار.
السمة الرابعة عشرة :التواصل واالتصال:

تيعد ميارة التكاصؿ كاالتصاؿ مف أىـ السمات اإلدارية لمقيادة الراشدة؛ َّ
ألنيا الكسيمة
األساسية في إ يصاؿ المعمكمات ،كتكضيح األفكار ،كفي اتجاىات مختمفة ،فالتكاصؿ كاالتصاؿ

ضركرة ممحَّة بيف القيادة كالرعية ،يتكقؼ عمييا جزء كبير مف فاعمية القيادة كتأثيرىا ،كنجاحيا

سميما ،كبفقدىا يقع الناس في
في أداء ميمتيا ،كايصاؿ الفكرة الصحيحة لمرعية؛ حتى تكلد ن
ناتجا ن
النزاع كالشجار كالخبلؼ ،نتيجة الفيـ الخاطئ لمراد القيادة مف الكبلـ ،كالتأكيؿ الفاسد أللفاظيا،
كالتكظيؼ السيء ألعماليا كمكاقفيا.

()3

كقد أباف القرآف الكريـ عف نماذج رائعة لمتكاصؿ كاالتصاؿ الفعَّاؿ ،استخدميا األنبياء في

دعكتيـ أقكاميـ إلى تكحيد ا﵀  ،باذليف في سبيؿ ذلؾ كؿ ما أنعـ ا﵀  بو عمييـ مف ميارات

كامكانات كمكاىب كقدرات ،كليس أدؿ عمى ذلؾ ما ذكره ا﵀  عف نبي ا﵀ نكح  في دعكتو
لقكمو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭣ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭣ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﭣ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭣ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭣ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭣ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭣﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭣ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭣ ﭧ ﭨ ﭩ ﭣﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ
ﭲ ﭣ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭣﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭣ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ
ﭣﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭣﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾[نكح.]20-5:

_______________

( )1انظر:األىمية الشرعية لمقيادة اإلسبلمية :لفتحي يكف.20 :
( )2قيادة الظؿ ىي القيادة الخفية التي تيسيّْر أمكر الدكلة عمى الحقيقة ،دكف الظيكر في حياة الناس ،كالقيادة
الظاىرة ىي مجرد منفّْذ لسياسات قيادة الظؿ.

( )3انظر :كيؼ تكصؿ فكرتؾ إلى اآلخريف؟ :لخالد الصادقي :المصدر. http://www.islamselect.com:
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إف اآليات السابقة دلَّت عمى َّ
َّ
نكحا  استخدـ أساليب متعددة ليتكاصؿ مع قكمو،
أف ن
كيكصؿ ليـ دعكة التكحيد ،بكؿ صدؽ كاخبلص ،كدكف ممؿ أك فتكر ،مع الحرص كالمكاظبة
عمى الدعكة ،كبياف ذلؾ في البنكد الستة التالية:
 .1حرص نكح  عمى دعكة قكمو في كؿ كقت يعتقد فيو كقكع النفع ليـ (ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ).
فيظير ليـ الشفقة كالرحمة ( ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ص عمى مغفرة ا﵀  لذنكبيـ ،ي
 .2ىح ًر ى
ﯤ ).

اجيا حصكؿ اليداية ليـ ( ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ).
 .3جير بدعكتو رغـ عنادىـ كرفضيـ ،ر ن
َّ .4
معمنا دعكتو
تكخى ما يعتقد َّأنو يؤدم إلى نجاح دعكتو ،كيراعي أحكاؿ قكمو؛ فيدعكىـ تارة ن
مسر بيا ،كتارة يجمع بيف السّْر كالعبلنية
في الجميع ،كتارة نا

()1

(ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ).

 .5استخدـ معيـ أسمكب الترغيب؛ لعميـ يستجيبكف لو (ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭣ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭣ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ).
 .6يختتـ نكح  المشيد الدعكم بإقامة األدلة عمى كجكد ا﵀  ،ك َّأنو كحده سبحانو ىك
المستحؽ لمعبادة كالتقديس (ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭣ ﭧ ﭨ ﭩ ﭣ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭣ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭣﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭣﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﭣ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭣ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ).
َّ
إف المتأمؿ لحاؿ نبي ا﵀ نكح  في دعكتو لقكمو يجد أنَّو بذؿ الجيد ،كاستفرغ

الطاقة ،حتى يصؿ إلى آذاف قكمو ،كعقكليـ ،كقمكبيـ ،بشتى الكسائؿ الحكيمة ،كالتكجييات
السديدة ،في صبر طكيؿ ،كارشاد مستمر.

()2

السمة الخامسة عشرة :اإلشراف المباشر عمى الرعية(:المتابعة والمراقبة):
يجب عمى القيادة الراشدة اإلشراؼ المباشر عمى أعماؿ الرعية كمراقبتيا ،كاليدؼ مف

ذلؾ المراجعة كالتصحيح" ،مراجعة لمعمؿ ذاتو ،مف حيث خطتو ،أك إجراءات تنظيمو ،أك
خطكات تنفيذه ،كمراجعة لمقائميف بالعمؿ؛ لبياف جكانب القصكر فييـ كما يحتاجكنو مف تعديؿ
____________

( )1انظر :مفاتيح الغيب :لئلماـ الرازم.)121 :30( :
( )2انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)121 :15( :
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لسمكؾ ،أك اكتساب لعمـ ،أك تنمية لخبرة بما يكفر أكقاتيـ؛ فتكرار الخطأ مرة بعد مرة يي ىع ُّد مف
أكثر العكامؿ التي تضيع الكقت"(.)1
كقد أشار إلى ىذا المعنى الدكتكر عبد الكريـ زيداف فقاؿ" :كال يكفي أف ييعيّْف الخميفة
ُّ
كيغش الصالح) كما
أيضا أف يراقبيـ في أعماليـ فقد (يخكف األميف،
األى ٍكفىاء األ ىيمناء ،بؿ عميو ن
يقكؿ الفقياء ،كحتى إذا استبعدنا خيانتنيـ َّ
كغشيـ ،فبل يمكننا استبعاد خطئيـ ،كظمـ الناس خطأ

عمدا مف جية لي يحكؽ الضرر بالمظمكـ ،ككرىو لمظمـ ،فبل بد مف المراقبة المستمرة،
كظمـ الناس ن
كالمحاسبة الدائمة لممكظفيف؛ حتى ال تقع خيانة كال غش ،كيقؿ الخطأ ،كيعرؼ الناس شدة
حرص الخميفة عمى العدؿ ،كمنع الظمـ ،كيخرج ىك مف عيدة الخبلفة ،كمسؤكلية الحكـ"( ،)2قاؿ
تعالى ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﴾[ص.]26:
مثاال لمتابعة القائد لرعيتو ،حيث كاف زكريا  ييتابع أحكاؿ
كقد ذكر القرآف الكريـ ن

مريـ( عليها السالم) ،فقاؿ تعالى ...﴿ :ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﴾[آؿ عمراف.]37:

السمة السادسة عشرة :التحمي بروح المسؤولية:

َّ
إف القيادة الراشدة تتصدر تحمؿ المسؤكليَّة عندما تكجب األمكر ذلؾ ،خاصة في

األكقات الصعبة ،كالمكاقؼ الشديدة ،فيي ال تتيرب مف مسؤكلياتيا ،كال تيمقي بتبعات اإلخفاؽ
في تحقيؽ األىداؼ عمى مف ىـ دكنيا مف المكظفيف كاألتباع ،بؿ تتحمؿ المسؤكليَّة بشجاعة،
كتبحث في الكقت ذاتو عف عكامؿ النجاح ،كمعالجة المكقؼ.

()3

تح َّمؿ مسؤكليتو في قتؿ القبطي أماـ فرعكف ،كلـ ييٍم ً
َّ
ؽ بالتبعة
إف نبي ا﵀ مكسى  قد ى
َّب حادثة القتؿ ىذه ،قاؿ ا﵀  عمى لساف نبيو مكسى  ر ِّادا عمى
عمى الييكدم الذم سب ى

فرعكف في اتيامو بالقتؿ ﴿:ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭣ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﭣ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭣﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ﴾[الشعراء.]21-18:
________________

( )1مجمة البياف :العدد ،128 :ص ،28 :مقاؿ بعنكاف :بيف إدارة الكقت كادارة الذات :لخالد أبك الفتكح.
( )2أصكؿ الدعكة :لمدكتكر عبد الكريـ زيداف.261 :

( )3انظر :السمكؾ الكظيفي في المنيج اإلسبلمي :لبكر الريحاف. 23 :
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السمة السابعة عشرة :قبول العذر:

َّ
بكؿ عذر المعتذر ،كعدـ االنصراؼ عنو،
إف مف السمات اإلدارية لمقيادة الراشدة قى ى
ار منيا عمى تكبيخ المخطئ كتأنيبو ،فيجب عمى القيادة الراشدة قىبكؿ العذر ممف تظف بو
إصرنا
عذر ،كال ييقيؿ عثرة،
مف ال يقبؿ نا
الصدؽ ،كعدـ التفتيش عف حقائؽ بكاطنيـ؛ فإف شرار الخمؽ ٍ
فقد أمر ا﵀  نبيو  بذلؾ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾
[األعراؼ.]199:

كقد أشار اإلماـ القرطبي إلى َّ
أف اآلية السابقة اشتممت عمى ثبلث كممات ،تضمنت

قكاعد الشريعة اإلسبلمية في المأمكرات ،كالمنييات؛ كقد كضَّح ذلؾ عمى النحك التالي:

(خ ٍذ اٍل ىع ٍف ىك) دخؿ فيو صمة القاطعيف ،كالعفك عف المذنبيف ،كالرفؽ بالمؤمنيف ،كغير
" .1فقكلو :ي
ذلؾ مف أخبلؽ المطيعيف.
 .2كدخؿ في قكلو ( :كأٍمر بًاٍلعر ً
ؼ) صمة األرحاـ ،كتقكل ا﵀  في الحبلؿ كالحراـ ،كغض
يٍ
ى يٍ
األبصار ،كاالستعداد لدار القرار.
ًً
ُّ
الحض عمى التعمؽ بالعمـ ،كاإلعراض عف أىؿ الظمـ،
يف)
ىع ًر ٍ
 .3كفي قكلو  (:ىكأ ٍ
ض ىع ٍف اٍل ىجاىم ى
كالتنزه عف منازعة السفياء ،كمساكاة الجيمة باألغبياء ،كغير ذلؾ مف األخبلؽ الحميدة
كاألفعاؿ الرشيدة"(.)1

عما فعمكه في يكسؼ  ،كأخيو ،قاؿ تعالى:
كقد قىبً ىؿ نبي ا﵀ يعقكب  عذر أبنائو ٌ
﴿ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭣ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ﴾[يكسؼ.]98-97:

__________________
( )1الجامع ألحكاـ القرآف :لمقرطبي.)301 :7( :
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ادلثحث انثانث

انمٍادج انفاضذج ،يفهىيها ،ومساتها يف انمرآٌ
كفيو مطمباف:

انكرٌى

 المطمب األول :مفيوم القيادة الفاسدة في القرآن الكريم.

 المطمب الثاني :سمات القيادة الفاسدة في القرآن الكريم.
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المبحث الثالث
القيادة الفاسدة ،مفيوميا ،وسماتيا في القرآن الكريم

تمر عمى البشرية بيف الفينة كاألخرل ،قيادات تستأثر بخيرات األمـ ،كتشيع الظمـ في
ُّ

الخمقي كاالجتماعي ،تستعبد
المجتمعات ،كتشجع الفكضى كاالضطراب ،كتساعد عمى االنحبلؿ ي
الناس ،كتستغؿ المنصب لتحقيؽ مصالحيا الشخصية ،كطمكحاتيا اآلنية ،كرغباتيا الدنيكية،
متناسية حؽ الرعية في عنقيا ،كاالستجابة ألمر ربيا ،كالسير عمى النيج الذم اختطو األنبياء
كالمرسمكف لحكميا ،فما ىي ىذه القيادة؟ كما ىي سماتيا؟
ادلطهة األول :يفهىو انمٍادج انفاضذج:

قبؿ التعرؼ عمى مفيكـ القيادة الفاسدة ،البد مف التعرؼ عمى معنى كممة الفاسدة لغةن

اصطبلحا.
ك
ن

أ -الفساد لغ ًة:

سكدا ،كىك ً
"الفاء كالسيف كالداؿ كممةه كاحدة ،فى ىس ىد َّ
فاس هد كفى ًسيد"(،)1
فسادا كفي ن
يء ىي ٍف يسد ن
الش ي
تداب يركا كقطعكا األىرحاـ ،كاستفسد
اس ىد
كالفساد نقيض الصبلح ،كمنو أ ٍ
القكـ ى
ظمما ،كتىفى ى
ىخ يذ الماؿ ن
ي
ً
السمطاف ى ً
الشيء إًذا
َّد
الم ٍف ىس ىدةي خبلؼ
المصمىحة ،كفىس ى
ي
ٍ
ى
قائده؛ إذا أىساء إليو؛ حتى استعصى عميو ،ك ى
أ ىىب ىاره ،كفى ىس ىد الشيء :ىبطىؿ كاضمحؿ.
اصطالحا:
ب -الفساد
ً

()2

جميعا اتفاقيـ عمى َّ
أف الفساد لو
تعددت أقكاؿ العمماء في بياف معنى الفساد ،كيجمعيا
ن
ركناف يتحقؽ بيما ،أك بأحدىما(:)3

األكؿ :خركج الشيء عف حالة االعتداؿ.

الثاني :انتفاء منفعة الشيء.

ج -مفيوم القيادة الفاسدة:
ىي القيادة الظالمة المستبدة ،المخالفة لشرع ا﵀  ،كالمحرفة ألحكامو ،الداعية إلى

القيـ الباطمة ،كاألخبلؽ الرذيمة ،المقاكمة لكؿ قيـ الصبلح كالحؽ كاالستقامة ،الصارفة لؤلمة عف

تحقيؽ أىدافيا؛ بإشاعة الخراب كالدمار ،كالفتف في األمة ،الساعية إلى تحقيؽ مصالحيا

الشخصية عمى حساب مصالح األمة َّ
كمقدراتيا.
________________

( )1معجـ مقاييس المغة :البف فارس.)503 :4( :

( )2انظر :لساف العرب :البف منظكر ،)335 :3( :تاج العركس مف جكاىر القامكس :لمرتضى الزبيدم-496 :8( :
.)498

( )3انظر :مفاتيح الغيب :لئلماـ الرازم ،)306 :3( :التعريفات :لئلماـ الجرجاني ،214 :المفردات في غريب القرآف
الكريـ :لمراغب األصفياني ،379 :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)58 :1( :
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ادلطهة انثاًَ :مساخ انمٍادج انفاضذج يف انمرآٌ انكرٌى:
التالية:

بع عشرةى
أباف القرآف الكريـ عف العديد ٍ
مف سمات القيادة الفاسدة ،أرصدىا في األر ى

السمة األولى :الكبر:

ينج منو العبَّاد ك ُّ
َّ
الزَّىاد
إف الكبر آفة عظيمة ىائمة ،ىمؾ بسببو خكاص الخمؽ ،كلـ ي
فضبل عف عكاـ الخمؽ ،ككيؼ ال تعظـ آفتو كقد قاؿ فيو َ( :ال َي ْد ُخ ُل ا ْل َج َّن َة َم ْن ِفي
كالعمماء
ن
َق ْم ِب ِو ِمثْقَا ُل حب ٍ
َّة ِم ْن ِك ْب ٍر ،)1()..فالكبر يحجب العبد عف الجنة؛ َّ
ألنو يحكؿ بينو كبيف أخبلؽ
َ

الجنة ،كالكبر يغمقيا.
المؤمنيف ،فاألخبلؽ الحميدة ىي أبكاب ٌ
كقد ذكر القرآف الكريـ و
آفات كثيرةن لمكبر ،منيا ىذه التسع:
()2

 .1الكبر سبب إلعراض القيادة عف الطاعة ،كرفض االنقياد لمحؽ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭣﮅﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﭣ

ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ﴾[األعراؼ-75:

.]77

َّ
جميعا ،حيث نجد القادة كالسادة يرفضكف دعكة
إف ىذا المكقؼ متكرر مع األنبياء
ن
()3
التكحيد؛ يحمميـ الكبر عمى عدـ االنقياد لمحؽ الذم انقاد لو الضعفاء مف الناس.
 .2نفي المؤمنيف ،كاخراجيـ مف أرضيـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾[األعراؼ.]88:

بأف يخرجكه مف أرضيـ،
كى َّد يدكه ٍ
"فقد استكبر المؤل مف قكـ شعيب  عف اإليماف بو ،ى
طا كمف آمف معو مف
بأف يخرجكا لك ن
مف سبقكىـ ،فقد نادل بعض قكـ لكط ٍ
كقالكا مثمما قاؿ ٍ

قريتيـ"( ،)4قاؿ تعالى  ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ﴾[النمؿ.]56 :

_______________

( )1صحيح مسمـ :كتاب اإليماف :باب تحريـ الكبر كبيانو( :ح ،91 :ص.)63 :
( )2انظر :إحياء عمكـ الديف :ألبي حامد الغزالي.)345 :3( :
( )3انظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :لمسعدم.295 :
( )4خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)56:54( :
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 .3عدـ االنتفاع بآيات ا﵀  كحججو ،بسبب الطبع عمى قمكبيـ لسكء استعدادىـ ،فبل يتفكركف
كال يتدبركف كال يعتبركف( ،)1قاؿ تعالى ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀﮁﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾[األعراؼ.]146:
َّ
إف القيادة المتكبرة محركمة مف اليداية إلى الحؽ ،كاإلرشاد إلى الخير؛ لفساد قمبيا ،كحسدىا
لغيرىا ،كتكبرىا عمى رعيتيا.

 .4االعتراض عمى حكـ ا﵀  ،كالجرأة عمى إرادتو كمشيئتو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾[الفرقاف،]21:
كنظيره قكلو تعالى ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶﴾[الزخرؼ.]31:
 .5االغترار بالقكة ،كظمـ العباد ،كالتجبر عمييـ ،كالتباىي كالتفاخر بغير حؽ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮊ
ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ
ﮢ ﮣﮤ ﴾[فصمت.]15:
 .6رفض االستماع لمحؽ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭣ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾[لقماف.]7-6:
 .7االستكبار في األرض عمى الخمؽ ،كعمى الحؽ ،كبيرجة الكبلـ كتزيينو؛ لخداع الناس

كالمكر بيـ ،فيظيركف َّأنيـ أىؿ الحؽ ،الحريصكف عمى طمبو ،فيغتر بو المغتركف ،كيمشي

خمفيـ المقتدكف( ،)2قاؿ تعالى في معرض حديثو عف الييكد ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﭣ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﴾[فاطر.]43-42:
 .8الجداؿ بالباطؿ دكف حجة أك دليؿ أك برىاف ،قاؿ تعالى﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ﴾[غافر.]35:
_____________________

( )1انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)76:76( :
( )2انظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :لمسعدم.691 :
118

كنظيره قكلو تعالى ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﴾ [غافر.]56:
 .9الصد عف سبيؿ ا﵀  ،كالدعكة إلى الكفر با﵀  ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾[سبأ.]33:
السمة الثانية :العناد ،والمكابرة ،بعد العمم بالحق:

َّ
إف العناد ىك اإلصرار عمى الرأم بدكف دليؿ ،أك بدليؿ ظير بطبلنو ،كالعناد مف

قص عمينا القرآف الكريـ مكاقؼ عديدة ،ظير فييا
صفات الجبابرة العتاة ،كالكفرة الطغاة ،حيث َّ
رفض القيادة الفاسدة لمحؽ ،كالمخالفة الصريحة لو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﴾[ىكد ،]59:كقاؿ تعالى ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ﴾[إبراىيـ ،]15:كما تحدث القرآف الكريـ عف أحد الجبابرة الذيف عاندكا النبي  ،كىك الكليد
ابف المغيرة المخزكمي( ،)1فقاؿ تعالى ﴿ :ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﴾[المدثر.]16:
َّ
قبحا بمقدار ظيكر
إف العناد مف أقبح الصفات التي تتصؼ بيا القيادة الفاسدة ،كيشتد ن
الحجة المردكدة ،فمتى كانت الحجة أظير كاف العناد أقبح؛ ألف العناد إذا استكلى عمى القمكب
كحسدا.
حقدا
زاد الجاىميف ن
ن
جيبل كحمقنا ،كزاد العالميف ن
السمة الثالثة :الغمظة في الخطاب:

َّ
إف القيادة الفاسدة تيغمظ في خطاب الناس ،كتجابييـ بالعنؼ ،كتكاجييـ بالشدة؛ لعجزىا
عف مكاجية المكاقؼ التي تجابييا بإقامة الحجج الدامغة ،كالبراىيف الكاضحة ،فنجدىا تيقابؿ

الحجة البيّْنة بالسباب كالشتاـ ،كىذا المعنى يظير في مخاطبة المشركيف لمنبي محمد ؛ حيث

لما أعيتيـ الحجة ،تكجَّيكا التياـ النبي  ،بالسحر كالكيانة كالجنكف ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯼ
إ َّنيـ َّ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾[الطكر ،]30:كقاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭣﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾[الذاريات.]53-52:
َّ
مسميا لو عف تكذيب المشركيف لمحؽ الذم يدعك إليو،
إف ا﵀  يقكؿ لنبيو 
ن
كاصراىـ عمى الشرؾ با﵀  ،المتيميف لمنبي  باألكصاؼ الشنيعة؛ َّ
إف ىذه األقكاؿ ىي دأب
مر الزماف ،فما أرسؿ ا﵀  مف رسكؿ ،إال رماه قكمو
كعادة المجرميف المكذبيف لمرسؿ عمى ّْ
بالسحر أك الجنكف.
_____________

()2

( )1انظر :جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف :لمطبرم.)19 :23( :

( )2انظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :لمسعدم.812 :
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السمة الرابعة :اإلصرار عمى الخطأ،واألنفة من الرجوع إلى الحق:

َّ
إف اإلصرار عمى الخطأ صفة مستقمة عف الكقكع في الخطأ ،كىي شيمة القادة الفاسديف

كظمما ألنفسيـ؛ فقد أعمى
عجز منيـ،
نا
المفسديف في األرض ،يرفضكف الرجكع إلى الحؽ،
ن
إف كاف ما جاء
الباطؿ بصيرتيـ قبؿ أبصارىـ ،فتجدىـ يدعكف عمى أنفسيـ بالعذاب كاليبلؾ؛ ٍ

بو المؤمنكف حقنا كصك نابا ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﴾[األنفاؿ.]32:

إف كاف
أف قالكاٍ :
كقد أبرز الشيخ الشعراكم ىذا المعنى فقاؿ" :كقد بمغ بيـ العجز إلى ٍ
ىذا القرآف ىك الحؽ القادـ مف عندؾ فأمطر عمينا حجارة ،أك ائتنا بعذاب أليـ ،أليس ىذا الكبلـ

يكف مف
ن
ألـ ٍ
دليبل عمى غباء قائميو؟ با﵀ لك كاف عندىـ عقؿ كمنطؽ كتفكير ،أكانكا يقكلكف ذلؾ؟ ٍ
()1
أف يقكلكا  :الميـ إف كاف ىذا ىك الحؽ مف عندؾ فاىدنا إليو ،أك فاجعمنا نقبمو؟ "
المناسب ٍ
السمة الخامسة :تزييف الحقائق(التدليس عمى الناس):

َّ
إف تزييؼ الحقائؽ مف أبرز سمات القيادة الفاسدة ،حيث تظير بمظير أىؿ الكرع،

أصحاب السرائر الطيبة ،تدلس عمى الناس الحقائؽ بحبلكة لسانيا ،كحسف مقاليا ،كحمفيا

الكاذب عمى صدؽ طكيتيا ،كسبلمة قمبياَّ ،
سيئا ،فكبلميا
حسنا ،كتفعؿ ن
لكنيا في الحقيقة تقكؿ ن

حمك الظاىر ،يم ُّر الباطف( ،)2قاؿ تعالى ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ[﴾ ...البقرة.]204:

السمة السادسة :المدد في الخصومة:
تيثًير القيادة الفاسدة إعجاب الناس بحسف بيانيا ،كتضمؿ الناس بحبلكة لسانيا ،كتجادؿ
و
ىميا أف تثبت آراءىا الفاسدة ،كتيمزـ
عف باطميا بقكوة
أبداُّ ،
كعنؼ كمغالبة ،ال تمتفت إلى الحؽ ن
الناس بمكاقفيا الخائرة ،كبرؤيتيا الباطمة ،كليذا فيي تسمؾ أسكأ الطرؽ؛ لتحقؽ ما تريد ،كتزكر

الحقائؽ ،كتكذب في المقاؿ ،كتفترم عمى الناس بغير الحؽ ،كتى ٍف يج ير في الخصكمة( ،)3قاؿ
تعالى ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ﴾[البقرة.]204:

ِ
ِ
كما جاء في الحديث الصحيح عف النبي ( :أَربع م ْن ُك َّن ِف ِ
صا،
يو َك َ
ان ُم َنافقًا َخال ً
َْ ٌ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
صمَ ٌة ِم ْن ِّ
النفَا ِ
انَ ،وِا َذا
ق َحتَّى َي َد َع َيا؛ إِ َذا ْ
اؤتُ ِم َن َخ َ
صمَ ٌة م ْن ُي َّن َكا َن ْت فيو َخ ْ
َو َم ْن َكا َن ْت فيو َخ ْ
_________________

( )1خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)4686-4685 :8( :
( )2انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)440 :1( :

( )3انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم ،)441 :1( :أصكؿ الدعكة :لمدكتكر عبد الكريـ زيداف.450 :
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اص َم فَ َج َر).
َحد َ
بَ ،وِا َذا َع َ
َّث َك َذ َ
اى َد َغ َد َرَ ،وِا َذا َخ َ
السابعة :اإلفساد في األرض:

()1

إف ا﵀  أراد لعباده أف يككنكا مف المصمحيف في األرض؛ َّ
َّ
ألف إفساد اإلنساف في

األرض يعكد عمى استخبلؼ ا﵀  لو في األرض بالنقصَّ ،
لكف قادة الفساد مف أىؿ الباطؿ ال
ترضى نفكسيـ بالصبلح كاإلصبلح ،فيجتيدكف في اإلفساد في األرض ،مسميف إفسادىـ
إصبلحا( ،)2قاؿ تعالى ﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭣ ﮝ ﮞ ﮟ
ن

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾[البقرة.]12-11:

َّ
إف القيادة الفاسدة إذا انصرفت إلى العمؿ ،كانت كجيتيا الشر كالفساد ،تتمثؿ في إىبلؾ
كؿ حي مف الزركع كالنبات كالثمار ،كالقضاء عمى النسؿ الذم ىك امتداد الحياة كاستمرار

البشرية ،كىذا دليؿ عمى الحقد الدفيف ،كالشر الكبير ،كالغدر المقصكد ،الذم يرتكز كينطبع في
نفس القيادة الفاسدة ،كاف كانت تخفيو بالتظاىر بالخير كالبر ،كالسماحة كالصبلح( ،)3قاؿ تعالى:
﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾[البقرة.]205:
َّ
إف القيادة الفاسدة تستغؿ مكانتيا ،كمنصبيا ،لمسيطرة عمى خيرات األرض ،كبركات
السماء ،كلنشر الظمـ كالفساد في األرض ،كاشاعة الرعب بيف اآلمنيف ،كاستعباد األحرار،
كاذالليـ ،كالتكبر عمييـ.

الثامنة :رفض النصيحة:

َّ
إف القيادة الفاسدة معجبة بنفسيا ،معتدة برأييا ،معطمة لقدرات رعيتيا؛ ليذا فيي ترفض

أم نصح ييسدل إلييا مف أىؿ التقكل كالصبلح ،بؿ تتكبر عمى سماع النصح ،كتشمخ بأنفيا،
َّ
تأخذىا عزة الجاىمية كحميتيا؛ َّ
فضبل ،لغيرىا عمييا ،فمادامت قد انتفخت
ألنيا ال ترل رنأيا ،كال
ن
كأيعجبت بنفسياَّ ،
فأنى ليا قىبكؿ النصيحة( ،)4قاؿ تعالى ﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ

ﮚ ﮛﮜ ﮝﮞ ﴾[البقرة.]206:

كقد ذىب األستاذ محمد عبده إلى َّ
أف اآليتيف ( )206 ،205مف سكرة البقرة ،المقصكد
جدا في تفسير التكلي بالكالية كالسمطة،
بيما الحاكـ الظالـ المستبد ،فيقكؿ " :ىذا الكصؼ ظاىر ن
أف ير ىش ىد إلى مصمحة ،أك ي َّ
َّ
أف
حذر مف مفسدة؛ ألنو يرل ٍ
ي
فإف الحاكـ الظالـ المستبد يكبر عميو ٍ ي ٍ
____________________
( )1صحيح البخارم :كتاب اإليماف ،باب عبلمة المنافؽ( :ح ،34 :ج ،1 :ص.)16 :
( )2انظر :السباؽ إلى العقكؿ :لمدكتكر عبد ا﵀ قادرم األىدؿ.)56 :2( :
( )3انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب.)205 :1( :
( )4انظر :فقو النصيحة :لمحمد أبك صعيميؾ.11 :
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عقبل ،بؿ الحاكـ المستبد الذم ال
ىذا المقاـ الذم ركبو كعبله يجعمو أعمى الناس رنأيا ،كأرجحيـ ن
أف يككف أىفى يف( )1رأيو
يخاؼ ا﵀  يرل نفسو فكؽ الحؽ ،كما أنو فكؽ أىمو في السمطة ،فيجب ٍ

خير مف جكدة آرائيـ ،كافساده ناف نذا مقبكنال دكف إصبلحيـ ،فكيؼ يجكز ألحد منيـ أف يقكؿ لو:
نا
()2
اتؽ ا﵀ في كذا ؟!"
السمة التاسعة :مواالة الكافرين والتربص بالمؤمنين:

َّ
إف مف سمات القيادة الفاسدة اتخا ىذ األعداء الكافريف أكلياء مف دكف المؤمنيف ،تكدىـ
كتقترب منيـ ،تستمد منيـ النصرة كالعزة ،كالمعكنة كالمؤانسة؛ َّ
ألنيا ال تممؾ عزة ذاتية ،لذا فقد

و
مساك ليا مف البشر ،تستقكم بيا عمى المؤمنيف( ،)3فيي تتمنى زكاؿ دكلة اإلسبلـ،
طمبتيا مف

كظيكر دكلة الكفار عمييـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﴾[النساء.]139:
َّ
إف اآلية السابقة تكشؼ عف طبيعة القيادة الفاسدة ،كىي كالية الكافريف مف دكف

المؤمنيف ،كما تكشؼ عف سكء إدراكيا لؤلمكر ،كسكء تصكرىا لمحقائؽ؛ العتقادىا َّ
أف العزة عند
الكفار ،ك َّ
أف النصرة بأيدييـ ،فتراىا تسارع في مناصرة أعداء اإلسبلـ ،منكرة عمى الثابتيف عمى
الحؽ مكقفيـ ،كرافضة لنصحيـ( ،)4قائمة ليـ :دعكنا كشأننا ،فنحف نكالي األعداء؛ ليقكنا نكائب
عكنا لنا في
الدىر ،مف األزمات المالية ،أك الضكائؽ االقتصادية ،أك المممات السياسية ،كليككنكا ن

تحقيؽ أىدافنا الخاصة ،كمصالحنا الشخصية ،قاؿ تعالى﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﴾[المائدة.]52:
السمة العاشرة :الكذب:

َّ
إف مف أبرز سمات القيادة الفاسدة الكذب ،كىك يخمؽ لئيـ ،ككصؼ ذميـ ،ييمحؽ بصاحبو
الفضيحة ،كال تكاد تسمك لمتعاطيو رتبة كال منزلة في الحقيقة ،كا ٍف حازىا بسمطانو كقيره ،ىك

سبب الحتقار الناس لصاحبو ،كاستصغارىـ لو ،كنفكرىـ منو؛ َّ
ؽ
ألنو ال يي ٍرىك يف إلى كعده ،كال ييكثى ي

بعيده ،كقد سمب ا﵀  عنو كصؼ اإليماف( ،)5فقاؿ تعالى ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷﭸﭹ ﭺﭻ ﴾[النحؿ.]105:
____________________

( )1األفىف :قمَّة العقؿ ،كرجؿ مأفكف ضعيؼ العقؿ .انظر :معجـ مقاييس المغة :البف فارس.)119 :1( :
( )2تفسير المنار :لمحمد رشيد رضا.)200 :2( :
( )3انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)2725-2724 :5( :
( )4انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب ،)780 :2( :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)191 :4( :
( )5انظر :المنيج المسمكؾ في سياسة الممكؾ :لعبد الرحمف بف نصر.391-390 :
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ك ىكًذب القيادة الفاسدة كما يككف في األقكاؿ ،يككف في األفعاؿ.
يقكؿ َّ
الشيخ الميداني" :ككما يككف الصّْدؽ كالكذب في األقكاؿ يككناف في األفعاؿ ،فقد
فعبل يكىـ بو حدكث شيء لـ يحدث ،أك يعبّْر بو عف كجكد شيء غير مكجكد،
يفعؿ اإلنساف ن
كذلؾ عمى سبيؿ المخادعة بالفعؿ ،مثمما تككف المخادعة بالقكؿ ،كرَّبما يككف الكذب في األفعاؿ

ُّ
تأثير مف الكذب في األقكاؿ ،كمف أمثمة ذلؾ ما حكاه ا﵀  لنا مف أقكاؿ
أشد خط نرا ،كأقكل نا
كذبا ػ ػ﴿ :ﭩ ﭪ
إخكة يكسؼ  كأفعاليـ؛ إذ جاءكا أباىـ
كاذبا ،كقالكا ػ ػ ن
بكاء ن
عشاء يبككف ن
ن
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾

[يكسؼ ،]17:كجاءكا عمى قميص يكسؼ و
بدـ كذب ،فجمعكا بيف كذب القكؿ ،ككذب الفعؿ"(.)1

كقد رأينا في زماننا كذب القيادة الفاسدة في أقكاليا؛ أرصدىا في صكر ثبلث لسمككيـ:

 .1تزكيرىا لمحقائؽ ،كخداع رعيتيا ،كعدـ إعطائيا الصكرة الحقيقية لمكاقع الذم تعيشو الرعية،
في شتى مجاالت حياتيا ،كاشاعتيا في المجتمع األكاذيب المتعمقة باألمف كالخكؼ ،كالسّْمـ
كالحرب؛ بيدؼ إضعاؼ الجبية الداخمية لممجتمع في مكاجية أعدائيا.

 .2إلصاقيا النقائص كالعيكب بأىؿ الصدؽ كالحؽ؛ مف أجؿ تشكيو صكرتيـ في المجتمع،

ض الناس عنيـ ،كاتياميـ َّ
كمحاكلة فى ّْ
ستار لتحقيؽ مصالحيـ
نا
بأنيـ يتخذكف مف الديف
الشخصية ،كاالستيبلء عمى السمطة ،كنرل ىذا األمر بكضكح في اتياـ فرعكف لمكسى 
َّ
بأنو يقصد مف دعكتو االستيبلء عمى الحكـ في األرض ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﭣﮖ ﮗ ﮘ [﴾...طو.]58-57:
"كىكذا يفيـ الطغاة َّ
أف دعكل أصحاب العقائد َّإنما تخفي كراءىا ىدفنا مف أىداؼ ىذه
لممٍمؾ ،كالحكـ"(.)2
األرض ،كأنيا ليست سكل ستار ي
 .3القياـ باألفعاؿ السيئة ،مف تخريب ،كتدمير ،كاعتداء ،كقتؿ ،كسمب ،كنيب ،كالصاؽ كؿ
ذلؾ بأىؿ الحؽ كالصبلح؛ َّ
فإف القيادة الفاسدة الطاغية حيف تنقطع بيا السبؿ ،تمجأ إلى
كسائؿ في الغش ،كالكذب ،كتضميؿ الناس بيدؼ إبعادىـ عف الحؽ ،كعف التمسؾ بو.

السمة الحادية عشرة :المكر:

َّ
إف المكر يسَّنة مف سنف االجتماع البشرم ،كىك صفة مف صفات القيادة الفاسدة
المجرمة ،التي عبَّدت الناس لمشيكة كاليكل ،كابتعدت عف منيج ا﵀  ،كىك طريقة خبيثة في
مكاجية الحؽ ،يتخذىا أىؿ الفساد كالكفر كاإلجراـ؛ الغتياؿ الحؽ ،كالتخمص مف رمكزه ،تسمؾ

___________________

( )1األخبلؽ اإلسبلمية كأسسيا :لعبد الرحمف حسف حبنكو الميداني.)529 :1( :
( )2في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب.)2340 :4( :
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ّْ
كتسخر كؿ إمكانياتيا؛ لمتسمط عمى المجتمعات ،كاساءة تكجيييا
القيادة الفاسدة الطرؽ الخفية،

َّ
دل ،كذلؾ عند إقصاء القيادة
بعيدا عف منيج الحؽ كالصبلح،
ن
كلكف جيد المجرميف سيذىب يس ن
الفاسدة الماكرة عف سدة التكجيو كالقيادة( ،)1قاؿ تعالى﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾[األنعاـ.]123:
ىي ٍب يريز المعنى السابؽ فيما قصَّو عمينا القرآف الكريـ مف مكقؼ مؤمف آؿ فرعكف؛ حيث
نصره ا﵀  ،كلحؽ اليبلؾ كالدمار بآؿ فرعكف ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭣ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫ﴾[غافر.]46-45:
السمة الثانية عشرة :معاداة أىل الحق واإلصالح ،والوقوف في طريق دعوتيم:

َّ
إف السمة الغالبة لمقيادة الفاسدة معاداة الدعكة إلى ا﵀  ،حيث تتكلى ًك ىبر المقاكمة

اآلثمة لمدعكة ،كتقكد حممة االفتراء كالتضميؿ ضد المصمحيف ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﮔ ﭣ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝ﴾[سبأ.]35-34:

َّ
إف أيكلًي القكة كالثركة كالترؼ ،كقادة الناس في الشر ،يعمنكف كفرىـ بدعكة التكحيد ،بكؿ

جرأة ككقاحة؛ فقد أخبر القرآف الكريـ عف المؤل مف قكـ نكح  ،الذيف تصدكا لمدعكة إلى ا﵀

 ،كنسبكا نبيَّيـ إلى الضبلؿ ،فيذا منطؽ القيادة الفاسدة مف كؿ أمة؛ إذ يصفكف الحؽ
بالضبلؿ( ،)2قاؿ تعالى ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭣ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾[األعراؼ.]60-59:
السمة الثالثة عشرة :نقض العيد:
نقض العيد ىك" :عدـ الكفاء بما أعمف اإلنساف االلتزاـ بو ،أك قىطى ىعو عمى نفسو مف عيد
الناس"(.)3
أك ميثاؽ ،سكاء فيما بينو كبيف ا﵀  ،أك فيما بينو كبيف ٌ
َّ
اؼ الفطرة ،فبل تستقيـ عمى عيد ،كال تستمسؾ بعركة،
إف مف طبيعة القيادة الفاسدة انحر ى
فنقض العيكد مرككز في فطرتيا الفاسدة ،ديدنيا الفسؽ كالخركج عف أكامر ا﵀  ،قاؿ تعالى:

﴿ ...ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭣ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵﮶﮷﮸ ﮹﮺ ﴾[البقرة.]27-26 :
____________

( )1انظر :منيجية البحث في التفسير المكضكعي لمقرآف الكريـ :لمدكتكر زياد خميؿ َّ
الدغاميف.55-54 :
( )2انظر :أصكؿ الدعكة :لمدكتكر عبد الكريـ زيداف.429 :

( )3نضرة النعيـ في مكارـ أخبلؽ الرسكؿ الكريـ  : لعدد مف المختصيف.)5632 :11( :
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َّ
إف ىذا النمط مف الناس كاجو النبي  في المدينة المنكرة ،في صكرة الييكد كالنصارل

مكجكدا إلى يكمنا الحاضر ،كاف اختمفت األسماء ،كتغيَّرت
كالمشركيف ،كما زاؿ ىذا النمط
ن

الصكر ،كتعددت العناكيف ،فيـ شرار المخمكقات عمى اإلطبلؽ( ،)1قاؿ تعالى ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃ ﭣ ﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﴾[األنفاؿ.]56-55:
"شر ما َّ
إف اآليتيف السابقتيف قد أفادتا َّ
َّ
دب عمى كجو األرض ىـ الذيف كفركا ،فيـ ال
أف َّ

عيدا نقضكه ،ككمما أكدكه باأليماف نكثكه ،كىـ ال يخافكف مف ا﵀ 
يؤمنكف ،الذيف كمما عاىدكا ن
في شيء ارتكبكه مف اآلثاـ"(" ،)2كىـ قد فعمكا ذلؾ؛ َّ
ألنيـ ترككا منيج ا﵀  ،كخافكا مف رسكؿ
أف يخدعكه بنقض المعاىدات"(.)3
ا﵀  ،فحاكلكا ٍ
السمة الرابعة عشرة :التخمي عن تحمل المسؤولية:

َّ
إف القيادة الفاسدة في األكقات العصيبة تتخمى عف أتباعيا ،كتتنصؿ مف مسؤكلياتيا،

كتضرب عرض الحائط بالعيكد كالمكاثيؽ التي ألزمت بيا نفسيا في خدمة رعيتيا ،كالدفاع عف
شعبيا ،كالحفاظ عمى مقدرات أمتيا كخيراتيا ،كالنيكض بمجتمعيا.

كقد أبانت آيات القرآف الكريـ َّ
كعف أتباعيا في
عف مسؤكلياتياٍ ،
أف القيادة الفاسدة تتخمى ٍ
الدنيا كاآلخرة؛ كبياف ذلؾ في البنديف التالييف:

أوًال :التخمي عن مسؤولياتيا في الدنيا:
َّ
إف المنافقيف زمف النبي  أخذكا المكاثيؽ المغمظة عمى أنفسيـ لنصرة إخكانيـ الييكد،
كالدفاع عنيـ ،كالكقكؼ في كجو أم عدكاف عمييـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﴾[الحشر.]11:

إف الكذب ىك ديدف المنافقيف ،كالتخمي عف أتباعيـ طريقيـ؛ َّ
َّ
ألف الجبف ىيتى ىممَّؾ قمكبيـ،
كالحفاظ عمى حياتيـ مقدـ عمى حياة غيرىـ؛ فإذا نزلت الشدائد كانكا أكؿ الخاذليف ألتباعيـ

كمناصرييـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾[الحشر.]12 :
_______________________
( )1انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب.)51 :1( :
( )2تفسير القرآف العظيـ :البف كثير.)78 :4( :

( )3خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)4767 :6( :

125

إف اآلية السابقة أبانت عف حاؿ المنافقيف ،فأخبرت َّ
َّ
بأف الييكد لك طي ًريدكا مف ديارىـ ،أك
قاتميـ المؤمنكف ،فسيتخمى عنيـ المنافقكف ،كلك نصركىـ كعاكنكىـ فسيكلي المنافقكف األدبار
ىاربيف منيزميف.

()1

كنظير المكقؼ السابؽ ما حدث مع المشركيف في غزكة بدر الكبرل؛ حيث كعد
الشيطاف المشركيف َّ
فار ىارنبا،
كلما بدأ القتاؿ كلَّى نا
بأنو مناصر ليـ ،كعكف ليـ عمى المسمميفَّ ،
خاذال ليـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
متخميا عف أتباعو المشركيف،
ن
ن

ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘﮙ ﴾[األنفاؿ.]48:

لف
فقد زيَّف الشيطاف لكفار قريش أعماليـ ،كأكىميـ بقرب نصرىـ عمى المؤمنيف ،كأنَّو ٍ
يستطيع غمبتيـ أحد ،ك َّأنيـ لف يؤتكا مف خمفيـ ،فيك جار ليـ و
كحاـ ألىميـ كذكييـَّ ،
لما
كلكنو َّ
ص ىعمىى ىع ًق ىب ٍي ًو) كتخمى عف كعكده ،كعف
التقى الجمعاف كرأل المبلئكة ،كلَّى ىارنبا ى
(ن ىك ى
مسؤكلياتو تجاه مف غرر بيـ مف أتباعو.

ثانيا :التخمي عن مسؤولياتيا في اآلخرة:
ً
أيضا؛ َّ
َّ
أىبل لتحمؿ
إف القيادة الفاسدة تتخمى عف أتباعيا في اآلخرة
ألنا ليست ن
ن
قص عمينا القرآف الكريـ حاؿ األتباع كالمتبكعيف يكـ القيامة ،مف تخمي القادة
المسؤكلية ،حيث َّ

الفاسديف عف أتباعيـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﭣ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁﯂   ﴾[البقرة.]167-166:

__________________
( )1انظر :التفسير المنير :لمدكتكر كىبة الزحيمي.)100 :28( :
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انفصم انثانث

انًُارج انراشذج نهمٍادج يف انمرآٌ انكرٌى
كفيو ستة مباحث:

 المبحث األول :النماذج الراشدة لمقيادة العامة.
 المبحث الثاني :النماذج الراشدة لمقيادة الدعوية.
 المبحث الثالث :النماذج الراشدة لمقيادة العممية.
 المبحث الرابع  :النماذج الراشدة لمقيادة العسكرية(الحربية).
 المبحث الخامس :النماذج الراشدة لمقيادة األمنية.
 المبحث السادس :النماذج الراشدة لمقيادة االقتصادية.
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الفصل الثالث

النماذج الراشدة لمقيادة في القرآن الكريم
متهٍذ:

إف مما يجب اإلشارة إليوَّ ،
َّ
أف القرآف الكريـ مميء بالكثير مف المعاني اإلدارية ،كفنكف

القيادة الراشدة ،في كافة المجاالت القيادية ،كالتي غفؿ عنيا كثير مف قادة المسمميف اليكـ ،كالتي

خير
يجب عمييـ أف يتدبركىا ،كيمعنكا النظر فييا ،كيأخذكا بتكجييات القرآف الكريـ المتعمقة بيا ،ه
قياديا ،أك إدارنيا ،ال ييناسب بيئة
عمما
ن
ليـ مف التكجو إلى الغرب أك الشرؽ؛ ليستجدكا منو ن
المسمميف ،كال يتفؽ مع مبادئ دينيـ في األغمب.
كقد عرض القرآف الكريـ نماذج قيادية راشدة ،ينبغي عمى قيادات المسمميف اليكـ،

َّكم كالسميـ.
كمسؤكلييـ ،االقتداء بيا ،كنماذج راشدة لمسمكؾ
القيادم الس ّْ
ّْ

كفي ىذا الفصؿ ذكر الباحث النماذج القيادية الراشدة ،مع بياف معالـ كؿ منيا في

المجاالت المختمفة التي ذكرىا القرآف الكريـ.
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ادلثحث األول

انًُارج انراشذج نهمٍادج انؼايح
كفيو أربعة مطالب:
 المطمب األول :ذو القرنين .
 المطمب الثاني :داوود .
 المطمب الثالث :سميمان .
 المطمب الرابع :بمقيس ممكة سبأ )رضً اهلل عنيب).
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المبحث األول
بين يدي المبحث األول:

النماذج الراشدة لمقيادة العامة

َّ
إف المقصكد ىنا بالقيادة العامة؛ الكالية العظمى ،كاإلمارة ،كالخبلفة ،كاإلمامة.
َّ
"إف يمصطمح القيادة ( )Leadershipفي ًعمـ اإلدارة ييقابؿ مصطمح اإلمارة في التراث
اإلسبلمي ،التي أكالىا القرآف الكريـ كالسُّنَّة المطيَّرة كالسيرة العطرة كؿ اىتماـ"(.)1

أىمية وجود القيادة العامة:

إف القيادة العامة أك اإلمارة ،ليا أىمية كبيرة في اإلسبلـ؛ َّ
َّ
ألنيا تي ٍخمىؼ بيا النبكة،
كتجتمع بيا الكممة عمى رأم كاحد متبكع ،كتنتظـ بيا مصالح األمة ،كتيفكض ليا السياسة؛
()2
ليصدر التدبير عف ًد ٍي وف مشركع ،كتترتب بيا أحكاـ العباد عمى نسؽ كاحد متماثؿ.
ى
()3
َّ
البارة الراشدة ،أك الفاجرة الفاسدة ؛ تيستكفى
إف أم أمة بحاجة ماسة لمقيادة العامةَّ ،
بيا الحقكؽ ،كتيقاـ بيا الحدكد ،فحياة الناس منذ األزؿ قائمة عمى ىذيف األمريف؛ الحقكؽ
كالحدكد ،كالقيادة ىي القادرة في المجتمع عمى إعادة الحقكؽ إلى أصحابيا ،كاقامة العقكبة عمى

تسكؿ لو نفسو الخركج عف النظاـ كالقانكف.
كؿ مف ّْ

كيركل عف عمي بف أبى طالب " :البد لمناس مف إمارةَّ ،برةن كانت أك فاجرةن ،فقيؿ يا
ي
ىمف السيُّبؿ،
أمير المؤمنيف ىذه َّ
البرة قد عرفناىا فما باؿ الفاجرة؟ فقاؿ :تقاـ بيا الحدكد ،كتيأ َّ
َّـ بيا الفيء"(.)4
كيي ى
جاىد بيا العدك ،ي
كيقس ي

_____________________

( )1المنيج النبكم في قيادة التغيير :لبكر الريحاف.3 :
( )2انظر :األحكاـ السمطانية ،كالكاليات الدينية :ألبي الحسف الماكردم.2-1 :

كر َّ
أحيانا ،ففجكرىا يعكد
المعبَّر عنو بالفسؽ
ض يع ى
ن
( )3المقصكد باإلمارة الفاجرة؛ ىي التي ى
ؼ ا ٍلتزاميا ،ى
ؽ إيمانيا ،ي
عمى ذاتيا فقط ،كفي المقابؿ َّ
يمة مف كجكه؛ إقامة األمف ،كتنفيذ أحكاـ الشرع ،كاقامة الجياد،
فإنيا نافعة لؤل َّ
كغير ذلؾ مف األمكر النافعة .انظر :عصر الخبلفة الراشدة :لمدكتكر أكرـ ضياء العمرم.142 :

( )4مفيكـ أىؿ السنة كالجماعة بيف شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ،كأىؿ اإلفراط كالتفريط :لعادؿ الشميرم.298 :
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ادلطهة األول :رو انمرَني :

اختمؼ المفسركف في اسـ ذم القرنيف كنسبو كزماف كجكده كسبب تمقيبو بذم القرنيف،

الرٍيحاف البيركني( )1في كتابو
نقبل عف أبي َّ
كأقرب األقكاؿ إلى الصكاب ما أشار إليو األلكسي ن
أف ذا القرنيف ىك أبك كريب الحميرم؛ َّ
المسمى "باآلثار الباقية عف القركف الخالية"َّ ،
ألف ممكؾ
َّ
اليمف كانكا ييمىقَّبكف بكممة ذم ،كذم نكاس ،كذم يزف.
أف ذا القرنيف ليس ً
إف الراجح كالمقطكع بو َّ
َّ
اإلسكندر المقدكني الممقب بذم القرنيف؛
()2

َّ
مؤمنا با﵀ ،
كثنيا ،كذك القرنيف الذم تحدث عنو القرآف الكريـ كاف
ن
مكحدا ،ن
ألف اإلسكندر كاف ن
()3
معتقدا باليكـ اآلخر ،كالبعث كالحساب.
ن
يؼامل انمٍادج انراشذج ػُذ ري انمرَني :

َّ
ائعا لمسمكؾ الحضارم لمقائد الراشد،
إف ا﵀  جعؿ في سيرة ذم القرنيف ن
مثاال ر ن
السمكؾ المنبثؽ عف المنيج الرباني؛ القائـ عمى تحكيـ شرع ا﵀  في حياة القيادة الراشدة،

الم ّْ
سخرة لكافة إمكانات الدكلة؛ مف جنكد ،كأتباع ،كعمكـ ،ككسائؿ ،لتثبيت شرع ا﵀  ،كتمكيف
ي

دينو في األرض ،كخدمة األمة لتحقيؽ أىدافيا كمصالحيا ،كقد برز في حكمو َّ
عدة معالـ راشدة،

أيلخصيا في التسعة التالية:

 .1اإلرادة القوية ،والعزيمة الماضية:
الم ٍعمىـ في بمكغ ذم القرنيف مشارؽ األرض كمغاربيا ،لتحقيؽ ىدفو ،كعدـ
يظير ىذا ى

اجعا في سيره نحك تحقيؽ ىدفو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
إظياره ضعفنا أك تر ن

ﭣ[﴾...الكيؼ ،]86:كقاؿ تعالى ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ [﴾...الكيؼ ،]90:كقاؿ تعالى﴿ :ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ [﴾...الكيؼ.]93:
 .2معاقبة المسيء في الدنيا ،وتخويفو من عذاب اهلل  في اآلخرة:

َّ
أمة مف الناس ،دعاىـ إلى التكحيد،
لما بمغ مغرب الشمس ،ككجد عندىا َّ
إف ذا القرنيف َّ

كاإليماف با﵀  ،فكاف منيـ المستجيب ،ككاف منيـ الجاحد ،فأكقع عمى الجاحد منيـ ،الرافض

إما بالقتػ ػ ػؿ ،أك الحب ػ ػس ،أك التعذي ػب؛ َّ
ألف
المص ػ ػ ّْػر عمى الكف ػ ػر ،العق ػ ػ ػاب في الدنيػ ػ ػا؛ َّ
لمحؽ ،ي
___________________

( )1ىك محمد بف أحمد ،أبك الريحاف البيركني الخكارزمي؛ فيمسكؼ رياضي مؤرخ ،مف أىؿ خكارزـ ،أقاـ في
اليند بضع سنيف ،كمات في بمده ،اطمع عمى فمسفة اليكنانييف كالينكد ،كعمت شيرتو ،كارتفعت منزلتو عند
ممكؾ عصره ،لو مصنفات كثيرة متقنة منيا " اآلثار الباقية عف القركف الخالية " ،تيرجـ إلى االنجميزية،
( 440 - 362ىػ =  1047 - 973ـ) .انظر :األعبلـ :لمزركمي.)314 :5( :
( )2انظر :ركح المعاني :لؤللكسي.)386 :11( :

( )3انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)570 :8( :
131

العقاب الدنيكم يحفظ التكازف في المجتمع ،كيردع كؿ مف ال تنفع معو المكعظة ،كخكفو مف
العذاب األليـ الفظيع المنكر في اآلخرة( ،)1قاؿ تعالى ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ﴾[الكيؼ.]87:
 .3مجازاة المحسن ،وتبشيره بثواب اهلل  لو في اآلخرة:
َّ
إف ًم ٍف منيج ذم القرنيف في التعامؿ مع الرعية إثابة المحسف كمكافأىتىو في الدنيا ،مع
الرتب
ربط اإلثابة الدنيكية باآلخرة؛ حتى ال ترتبط أذىاف المحسنيف بالماؿ كالركاتب ،ك ُّ

اإلخبلص ﵀  في العمؿ ،كاف كانكا
كالمناصب ،كالترقيات كالعبلكات؛ ليبقى شعار األتباع ىك
ى
يبتغكف بالعمؿ الماؿ كالرزؽ ،فاألصؿ في العمؿ ابتغاء مرضاة ا﵀  ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾[الكيؼ.]88:
 .4فعل الخير ،ورفع الظمم ،ونصرة المستضعفين ،ومحاربة الفساد:

َّ
إف مف معالـ القيادة الراشدة عند ذم القرنيف ،رفع الظمـ عف المستضعفيف في األرض،

كنصرتيـ ،كدفع الفساد الكاقع عمييـ ،كمحاربة أىمو؛ فنجده قد تقبَّؿ استغاثة القكـ الذيف ال

أف يدفع عنيـ فساد يأجكج كمأجكج؛ الذيف أفسدكا في األرض
يكادكف يفقيكف قكنال َّ
لما طمبكا منو ٍ

بشتى أنكاع الفساد ،قاؿ تعالى﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾[الكيؼ]94:؛ َّ
ألنيـ تكسمكا فيو القكة ،كالصبلح ،فتكجيكا إليو ،كفى َّكضكا األمر
إليو؛ لثقتيـ بو؛ حيث قىبًؿ عكنيـ دكف مقابؿ؛ َّ
فرد عمييـ عرضيـ الذم عرضكه مف الماؿ؛ لقكة

إيمانو ،كحرصو عمى إحقاؽ الحؽ ،كابطاؿ الباطؿ ،كمحاربة الفساد كأىمو( ،)2قاؿ تعالى ﴿ :ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾[الكيؼ.]95:
ومما سبق في المعالم الثالثة اآلنفة ،يمكن الخروج بالفوائد الثالث التالية:

األولىَّ :
إف القيادة الراشدة تربط أعماؿ الرعية ،ككظائفيا الدنيكية ،باآلخرة كنعيميا ،كتكجيييا
كتنأل عف ربطيا بالدنيا كمبلذىا ،كمتعيا الفانية.
نحك اإليماف بالثكاب كالعقاب األيخركمٍ ،
إف القيادة الراشدة تي ّْ
الثانيةَّ :
سخر قكتيا ،كسٍمطانيا ،في "خدمة شرع ا﵀  في األرض ،كاقامة
العدؿ بيف العباد ،كتيسير األمر عمى المؤمنيف المحسنيف ،كتضييؽ الخناؽ عمى الظالميف

المعتديف ،كمنع الفساد كالظمـ ،كحماية الضعفاء مف بطش المفسديف".

()3

الثالثةَّ :
إف اضطراب ميزاف الحكـ عند القيادة؛ الذم يدفعيا إلى إبعاد المصمحيف ،كتقريب
_________________

( )1انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم ،)8984 :14( :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)571 :8( :
( )2انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب ،)2292 :4( :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)573 :8( :
( )3مباحث في التفسير المكضكعي :لمصطفى مسمـ.322 :
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مما يؤدم إلى
حكؿ السمطة في يد القيادة إلى سكط عذاب ،كأداة إفساد في األرض؛ َّ
المفسديف ،يي ّْ
مف منيج التعمير
اختبلؿ نظاـ الجماعة ،كترسيخ منيج الفكضى كالفساد في المجتمع ،ن
بدال ٍ
()1
كالبناء كاإلصبلح.
فائدة:

َّ
إف الناظر في أحكاؿ قادة األمة اإلسبلمية اليكـ ليجد َّأنيا قد تخمَّت عف تقريب مف

ييعيف عمى محاربة الفساد ،كنصرة المظمكميف ،كاستبدلتيـ بمف ال يراعكف في تعامميـ مع أبناء
شعبيـ قرابة ،كال صمة رحـ ،كال صمة ديف ،فتسمطكا عمى رقاب األمة بالقير كالتعذيب ،كأقامكا

ليـ سجكف الذلة كالميانة ،كتفننكا في إلحاؽ األذل بأبناء أمتيـ ،فكانكا سكط عذاب في يد

األعداء؛ يضربكف بو الفئة المؤمنة الساعية لرفعة ىذه األمة ،كبناء كيانيا ،كاعادة مجدىا.

 .5القيام بخدمة الرعية ،والعفة والتنزه عن أمواليا:

سدا
يظير ىذا المعنى في رفض ذم القرنيف عرض القكـ مف الماؿ ليجعؿ ليـ ن

إيمانا منو بكجكب خدمة الرعية بكؿ طاقتو كقكتو ،دكف
يحمييـ مف ىجمات يأجكج كمأجكج،
ن

االلتفات إلى أمكاليـ ،كمقدراتيـ ،قاؿ تعالى ﴿:ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ [﴾..الكيؼ.]96:

إف الذم َّ
َّ
عمؿ السد العظيـ ،ليحمي القكـ المستضعفيف مف شر
مكف لذم القرنيف 
ى
كقكاه عمى بنائو ،ىك ا﵀  ،فقد منحو مف األسباب ،كالقكة ،كاألجر ،ما
المفسديف في األرضَّ ،

يج ىرة التي يعرضكنيا عميو لبناء ذلؾ السد ،كأكثر كأطيب.
خير مف األ ٍ
ىك ه
فائدة:
قاؿ القرطبي" :في ىذه اآلية دلي هؿ عمى َّ
يقكـ بحماية الخمؽ؛
الممً ىؾ ه
فرض عميو ٍ
أف ى
أف ى
كس ّْد فرجتيـ ،كاصبلح ثغكرىـ ،مف أمكاليـ التي تفيء عمييـ ،كحقكقيـ التي
في حفظ بيضتيـ ،ى
()2

المؤف ،لكاف عمييـ ىج ٍب ير ذلؾ
تجمعيا خزانتيـ ،تحت يده كنظره ،حتى لك أكمتيا الحقكؽ كأنفذتيا ي
مف أمكاليـ ،كعميو يح ٍس يف النظر ليـ ،كذلؾ بثبلثة شركط :
األكؿ  :أال يستأثر عمييـ بشيء.

الثاني  :أف يبدأ بأىؿ الحاجة فىيي ًع ٍي ىنيـ.

سكم في العطاء بينيـ عمى قدر منازليـ".
الثالث  :أف يي ّْ
__________________

()3

( )1انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب.)2291 :4( :

( )2انظر :جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف :لمطبرم.)1212 :18( :
( )3الجامع ألحكاـ القرآف :لمقرطبي.)58 :11( :
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ً
الم ىم َّكنة في األرض ،المالكة لؤلمر كالنيي ،المسمطة عمى
إ َّف معكنة القيادة الراشدة ي
الناس بكجكب الطاعة كاالنقياد ،يجب أف تككف ًحسبة ﵀  ،دكف انتظار مقابؿ مف الرعية؛
ألف الكاجبات تكاليؼ ربانية ،كال ً
معنكيا()1؛ َّ
يح ُّؿ أخذ األيجرة عمى الكاجبات ،إ ٍذ
ماديا كاف أـ
ن
ن
ييطمب فييا األجر كالثكاب مف ا﵀  كحده.
 .6التواضع واالعتراف بفضل اهلل  عميو:

ً
َّ
كلـ يتفاخر عمييـ
إف ذا القرنيف ٍلـ َّ
كلـ يستعؿ عمى الرعية بجنده كأتباعوٍ ،
يغتر بقكتوٍ ،
بامتبلكو أسباب البناء كالتعمير كالنيكض ،بؿ َّ
رد األمر ﵀  ،كاعترؼ بنعمة ا﵀ عميو ،حيث
آتاه األسباب التي حكـ بيا الخمؽ ،فدانت لو الرقاب ،كخضعت لممكو األمـ ،قاؿ تعالى﴿ :ﯸ ﯹ

كلما انتيى مف بناء الجدار قاؿ ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ [﴾...الكيؼَّ ،]95:
ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ([﴾ )2الكيؼ.]98 :
 .7العناية بمشاركة الرعية:

َّ
عف مساعدة
غنيا ٍ
إف ا﵀  آتى ذا القرنيف مف أسباب القكة كالتمكيف ،ما جعمو ن
الرعية ،كعكنيا ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾[الكيؼَّ ،]84:
لما
كلكنو َّ

غني
استنصر بو القكـ الذيف ال يكادكف يفقيكف قكنال ،طمب منيـ أف يعينكه بالقكة البشرية ،كىك ه
أف يشارككا في تدبير أمكرىـ،
عنيا؛ ليزرع في نفكسيـ حب العمؿ ،كاإليجابية في الحياة ،ك ٍ

كالدفاع عف أنفسيـ بأنفسيـ ،ك َّأال يككنكا عالة عمى غيرىـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭣ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ
ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﴾[الكيؼ.]96-95:

"إف ىذا بداية النجاح في العمؿَّ ،
َّ
أحد ،كلترككه
خرجا ،لـ يي ًع ٍنوي ه
فإف القكـ لك جمعكا لو ن
يبني ،فكاف عكنيـ أسرع في إنجاز العمؿ ،كانجاح المشركع"(.)3
____________________

( )1انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم)8990 :14( :

.

( )2الظاىر َّ
أف المقصكد بكعد ا﵀  في اآلية ىك يكـ خركجيـ كانتشارىـ في األرض ،فإذا كاف األمر كذلؾ
َّ
فإف ىذه اآلية الكريمة ،كآية األنبياء﴿ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭣ ﮎ
ﮏ ﮐ[﴾ ...األنبياءَّ ]97-96:
تدالف عمى َّ
أف السد الذم شيَّده ذك القرنيف؛ ليمنع يأجكج كمأجكج مف

اإلفساد في األرضَّ ،إنما يجعمو ا﵀  د نكا عند مجيء الكقت المكعكد بذلؾ فيو ،ك َّأنو يككف بقرب يكـ
القيامة؛ َّ
ألنو قاؿ ىنا ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾[الكيؼ .]99-98:انظر :أضكاء البياف :لمحمد األميف الشنقيطي.)342-341 :3( :
( )3التفسير المنير :لمدكتكر كىبة الزحيمي.)32 :16( :
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 .8المتابعة والتوجيو والتعميم ،مع االستفادة من خبرات أصحاب الشأن ،وعدم التفرد بالرأي:
َّ
إف ذا القرنيف لـ يي ٍغ ًفؿ التكجيو الفعَّاؿ ،كالمتابعة الدقيقة لسير العمؿ ،في جميع مراحؿ
تنفيذ بناء الجدار ،مع حرصو عمى االستفادة مف خبرات أىؿ المنطقة؛ ليخرج الجدار في أحسف
كتحصينا؛ َّ
ألن ػ ػيػـ أعمـ بأحكاؿ بمدتيػػـ كظػػركفيا ،كطبيعتي ػػا الجغرافية،
صكرة كأقكاىا ،جكدةن
ن

كمناخيا ،قاؿ ا﵀  عمى لسانو ... ﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭣ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ

ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﴾[الكيؼ.]96-95:

َّ
إف القائد الراشد ينفع الرعية ،كيعمّْـ أفرادىا ،كيأخذ بأيدييـ؛ حتى يكصميـ إلى مرتبة

االعتماد عمى أنفسيـ ،كاالستفادةى مف طاقاتيـ كقدراتيـ المادية كالمعنكية.
يستطيعكف فييا
ى
فائدة:
أف تيعمّْـ الناس ،كتدربيـ عمى العمؿ بأيدييـ ،كال تيحكجيـ إلى
يجب عمى القيادة الراشدة ٍ

تعميما كتدر نيبا ،يي ٍغنييـ عف الحاجة إلى المعكنة فيما بعد،
ظ ٍرؼ ككقت،
طمب العكف في كؿ ى
ن
()1
فيعتمدكف عمى أنفسيـ كجيدىـ.
 .9العمم بطبائع المعادن ،وفنون الصناعة:

إف َّ
َّ
مبني بأرقى طرائؽ البناء ،كأتقف كسائؿ التصميـ،
السد( )2الذم شيَّده ذك القرنيف،
ه
كأقكل معادف الصناعة ،حيث مؤل الفجكة بيف الجبميف بقطع الحديد ،ثـ أمر بنفخ الحديد بالنار،

____________________

( )1انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)8990 :14( :
(َّ )2
إف المتأمؿ لقكلو تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾[الكيؼ ،]98:كقكلو تعالى:
﴿ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭣ ﮎ ﮏ ﮐ[﴾ ...األنبياء،]97-96:
أف زعـ مف قاؿ َّ
باقيا إلى يكمنا الحاضر ،ك َّ
كأقكاؿ المفسريف يظير لو َّ
بأف
أف السد الذم شيَّده ذك القرنيف  ن
السَّد فيتًح منذ زماف طكيؿ باطؿ؛ َّ
ألف حديث النكاس بف سمعاف  الذم أخرجو مسمـ في صحيحو (ح:

أف ا﵀  يكحي إلى سيدنا عيسى  بخركج يأجكج كمأجكج بعد قتمو َّ
يح في َّ
الدجاؿ؛ فمف
 ،)2937صر ه
أف السد قد َّ
َّ
يدعي َّ
اندؾ منذ زمف فقد خالؼ ما أخبر بو النبي  ،كما كًى ىـ مف قاؿ أَّنو سد مأٍرب ،أك سكر
الصيف العظيـ؛ َّ
مككف مف الحجارة كالتراب ،كاآلخر ممتد فكؽ السيكؿ كالكدياف كالتبلؿ
ألف األكؿ
ه

مسافة( 2400كـ)ُّ ،
إذف فالقكؿ األقرب
كسد ذم القرنيف بيف جبميف ،كمصنكع مف الحديد كالنحاس المذاب؛ ٍ
إلى الصحة َّ
مقاـ عمى مضيؽ داريا ؿ في جباؿ القكقاز ،إ ٍذ يكجد ضمف سمسة جبمية ممتدة إلى
أف السد ه

حكالي ( 1200كـ) ،كال يزيد عرضو عف ( 100و
متر تقر نيبا) ،كفي ىذا المضيؽ حاجز حديدم تنطبؽ عميو
جميع أكصاؼ سد ذم القرنيف ،كىك يقع اآلف في جميكرية جكرجيا السكفيتية .انظر :أضكاء البياف :لمحمد

األميف الشنقيطي ،)345-343 :3( :مباحث في التفسير المكضكعي :لمصطفى مسمـ ،315-312 :كما
أشار إلى مكقع السد اإلماـ القرطبي في تفسيره ،فقاؿ " :كىما جببلف مف ًقىبؿ أرمينية كأذربيجاف" .الجامع
ألحكاـ القرآف :لمقرطبي.)55 :11( :
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َّ
فصب عمييا كىي في تمؾ الحالة النحاس المذاب(،)1
حتى جعؿ قطع الحديد حمراء متكىجة،

فاستحكـ البناء أيَّما استحكاـ ،كقكم كؿ قكة ،كأصبح غاية في الصبلبة ،كالمبلسة ،قاؿ تعالى:
﴿ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﴾[الكيؼ ،]97:حيث بقى السد رغـ تعاقب األزماف
صامدا إلى يكمنا الحاضر ،كحتى يأذف ا﵀  بخركج يأجكج كمأجكج ،كىذا دليؿ
كالمناخ عميو،
ن
()2
عمى ارتقاء عمـ الصناعة كالعمراف عند ذم القرنيف.

ادلطهة انثاًََ :ثً اهلل داوود :

ىك داككد بف إيشي ،ينتيي نسبو إلى نبي ا﵀ يعقكب  ،ككاف مف جند طالكت ،فقتؿ

المٍمؾ كالنبكة ،كلـ تكف ألحد قبمو في بني إسرائيؿ ،فجمع
جالكت بمقبلعو؛ فجمع ا﵀  لو بيف ي
بيف خيرم الدنيا كاآلخرة ،ككلي الممؾ بعد قتمو لجالكت ،كقيؿ غير ذلؾ ،كبمغ ممؾ بني إسرائيؿ
في عيده مكانة عظيمة في القكة كالبأس ،كآتاه ا﵀  الزبكر ،فيو حكمة كعظة ،فاستكمؿ بو

التكراة التي كانت شريعة ،فحاز يممؾ داككد  العمـ بالشريعة ،كالحكمة ،كرقائؽ الكبلـ.
يؼامل انمٍادج انراشذج ػُذ َثً اهلل داوود:

()3

إف قيادة نبي ا﵀ داكد  تميَّزت بمعالـ راشدة عديدةَّ ،
َّ
لخصتيا في السبعة التالية:

 .1الشجاعة:

َّ
إف نبي ا﵀ داككد  ،باشر قتؿ جالكت بيديو العاريتيف مف السبلحَّ ،إال ما كاف معو

مف مقبلع كأحجار ،في حيف أف أقكياء بني إسرائيؿ تييبكا مف مبارزة جالكت ،كخشكا فتكو بيـ،

فمـ يخرج أحد لممبارزة سكل نبي ا﵀ داككد  ،كىذا دليؿ عمى شجاعتو ،قاؿ تعالى:
﴿ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ [﴾...البقرة.]251:
فائدة:

َّ
إف األمكر ال تجرم عمى ظكاىرىاَّ ،إنما تجرم بحقائقيا التي ال يعمميا َّإال ا﵀  ،فقد
القائد المياب ،فعمى المؤمف الصادؽ
الصغير،
داككد  ىذا الفتى
قتؿ
المًم ىؾ القكم ،ك ى
ي
ى
ي
جالكت ى
قكم القمب ،ينيض بكاجبو ،كيفي بعيده ،كيؤدم أمانتو التي حمميا ،ال يخشى مم نكا
أف يككف َّ
()4
جبار غشكما ،فيؤالء الظممة ً
ضعاؼ ،ميانكف ،جبناء ،يغمبيـ الفتية الصغار.
ظالما ،كال نا
ن
ن
__________________

أف أفضؿ طريقة لتقكية الحديد ىي إضافة النحاس المذاب إليو؛ َّ
( )1تكصؿ العمـ الحديث إلى َّ
فإف سبيكتي
الحديد كالنحاس مف أقكل السبائؾ المعركفة في الصَّبلبة ،كالنعكمة ،كالمممس .انظر( :تفسير اآليات الككنية

في القرآف الكريـ :لمدكتكر زغمكؿ النجار.)49 :2( :
( )2انظر:عكامؿ النصر كالتمكيف في دعكات المرسميف :ألحمد بف حمداف بف محمد الشيرم.157-156 :
( )3انظر :قصص األنبياء :البف كثير ،421 :التحرير كالتنكير :لمطاىر بف عاشكر.)115 :17( :
( )4انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب.)270 :1( :
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 .2العمم باألحكام الشرعية ،والفقو في الدين:
آتى ا﵀  نبيو داككد  العمـ بالشريعة ،كالفقو في الديف ،كاإلدراؾ السميـ لؤلمكر،
كممىكة االجتياد في المسائؿ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ
كحسف الفصؿ في الخصكمات ،ى

ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﴾[النمؿ ،]15:كقاؿ تعالى﴿ :ﮦ
ﮧﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ [﴾...األنبياء.]79:

قد آتى ا﵀  نبيو داككد  نً ىع نما كثيرةَّ ،
لكف أعظـ نعمة بعد نعمة النبكة أيكتييا ،ىي
نعمة العمـ؛ َّ
أف يفرح بيا المؤمف ،فالماؿ ،كالممؾ ،كالدنيا ،ليست
ألنو النعمة الحقيقية التي يجب ٍ
بشيء أماـ نعمة العمـ؛ َّ
الخٍمؽ.
ألنو النعمة التي ال يستغني عنيا ى

()1

 .3قَبول المخالفة في الرأي ،والحكم:

َّ
قص عمينا مكقفنا قضى فيو داككد  بقضاء ،فجاء سميماف 
إف القرآف الكريـ َّ

فاجتيد فقضى بقضاء آخر ،قاؿ تعالى﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤ ﭣ

ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ [﴾...األنبياء ،]79-78:فسياؽ اآليات يفيد َّ
أف نبي ا﵀ داككد  ،قىبًؿ
حكـ سميماف  ،دكف الشعكر بالكراىة ،أك الغضاضة؛ َّ
ألف ىدؼ القائد الراشد الكصكؿ إلى
أصكب األحكاـ ،دكف النظر إلى مصدرىا.

الح ٍكـ ىذه " :فيذه القضية التي تضمنتػ ػػيا
يقكؿ الطاىر بف عاشكر معمقنا عمى قصة ي
كمٍبمغ تدقيؽ فقو القضاء ،كالجمع بيف المصالح كالتفاضؿ ،بيف
اآلية مظير مف مظاىر العدؿ ،ى

حاصبل لممحؽ ،فمضمكنيا َّأنيا
مراتب االجتياد ،كاختبلؼ طرؽ القضاء بالحؽ ،مع ككف الحؽ
ن
الفقو في الديف الذم جاء بو المرسمكف مف قبؿ"(.)2
فائدة:

َّ
الحكـ الذم ىحكـ بو سميماف  مخالفنا بو يحكـ داككد  ،ال يقدح في عمـ نبي
إف ي
ا﵀ داككد  ،أك يطعف في حكمو؛ كبياف ذلؾ في الكاقع الذم نعيش َّ
أف حكـ داككد  يمثّْؿ
الحكـ الصادر عف محكمة البداية ،كحكـ سميماف  يمثّْؿ الحكـ الصادر عف محكمة
أحد َّ َّ
كـ محكمة البدايةَّ ،أنيا تطعف فييا،
االستئناؼ ،كال يعتقد ه
أف رد محكمة االستئناؼ يح ى
()3
فالمسألة مجرد اجتياد في األدلة كالبراىيف ،كحجج كؿ مف الطرفيف.
__________________

( )1انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)10752 :17( :
( )2التحرير كالتنكير :لمطاىر بف عاشكر.)115 :17( :
( )3انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)9602 :15( :
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 .4العمم بفنون الصناعة (صناعة الدروع) ،واإلتقان في ذلك:

ىم َّف ا﵀  عمى نبيو داككد  ،بتعميمو صناعة الدركع ،كنسجيا عمى صكرة يمتٍقنة،
يم ٍحكمة؛ لتقي الجنكد مف بأس السبلح ،فالدركع تقي الجندم مف ضرب السيؼ ،كرمي الرمح

كالسيـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ﴾[األنبياء ،]80:كقاؿ تعالى ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮃ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾[سبأ.]11-10:
فقد أمر ا﵀  نبيو داككد  أف يصنع الدركع المحكمة ،البالغة الجكدة كاإلتقاف ،مع
حسف التفكير في عمميا ،كتييئتيا بما يحقؽ كظيفتيا ،مف حماية المقاتؿ كعدـ إثقالو بالحديد،
بحيث تككف في أكمؿ صكرة ،كأقكل ىيئة.

()1

فائدة:

إف تعمـ أىؿ الفضؿ كالقيادة الصنائع ك ً
َّ
شيئا،
الحرؼ ،ال يينقص مف قدرىـ أك مناصبيـ ن
بؿ َّ
مما يزيد في فضميـ ،كمكانتيـ بيف رعيتيـ ،كظيكر فضائميـ عمى غيرىـ ،لما يتحقؽ
إف ذلؾ َّ

ليـ مف الفكائد العظيمة التي تعكد بالنفع عمييـ؛ مف الحصكؿ عمى يخمؽ التكاضع الذم ييحبب
الرعية فييـ ،كاالستغناء بأنفسيـ عف غيرىـ ،ككسب الماؿ الحبلؿ الخالي عف امتناف أحد

عمييـ ،كاتيامو في ذمميـ ،كظيكر عفتيـ عف أمكاؿ رعيتيـ.
بف ىم ٍعًد ً
اما
ب  قاؿَ ( :ما أَ َك َل أ َ
يكر ى
ككرد في الحديث الصحيح الذم ركاه المقداد ي
َح ٌد طَ َع ً
ِ ِ ِ ()3
َن يأْ ُك َل ِم ْن عم ِل ي ِد ِه ،وِا َّن َن ِب َّي ِ
ِ
ان َيأْ ُك ُل ِم ْن َع َمل َيده).
اهلل َد ُاوَد َ ك َ
قَط َخ ْي ًار م ْن أ ْ َ
ََ َ َ
 .5القوة:
()2

َّ
امتف ا﵀  عمى نبيو داككد  بالقكة البدنية؛ فاستطاع أف ييزـ بيا جالكت بفضؿ

ا﵀  ،كقكة في العمـ كالعبادة ،كالطاعة كالعمؿ؛ فقد كاف يقكـ ثمث الميؿ ،كيصكـ نصؼ
الدىر ،كقكة في الممؾ كالسمطاف( ،)4قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ
القكة كالبطش الشديد في ذات ا﵀  ،كالصبر عمى طاعتو"(.)5
[﴾...ص ،]17:أم" :ذا ٌ
___________________
( )1انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)274 :11( :

( )2انظر :الجامع ألحكاـ القرآف :لمقرطبي.)234 :14( :
الر يج ًؿ ىك ىع ىممً ًو بًىي ًد ًه :ح( ،2072 :ج ،3 :ص.)57 :
( )3صحيح البخارم :كتاب البيكع ،باب ىك ٍسب َّ
( )4انظر :تفسير القرآف العظيـ :البف كثير.)57 :7( :
( )5جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف :لمطبرم.)166 :21( :
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 .6كمال العبودية هلل :
َّ
إف ا﵀  كصؼ نبيو داككد  بالعبكدية ،فقاؿ تعالى ...﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﴾...
[ص ،]17:كالكصؼ بالعبكدية ﵀  غاية التشريؼ ،كىذا دليؿ عمى َّ
أف داككد  قد حقؽ معنى

العبكدية ﵀  ،كذلؾ بسبب اجتياده في طاعة ا﵀  ،كاالعتصاـ بو ،كااللتجاء إليو.

()1

 .7االعتراف بالذنب ،والرجوع إلى اهلل :

َّ
كثير
إف نبي ا﵀ داككد  كاف كثير اإلنابة كالرجكع إلى ا﵀  ،في جميع أمكره كأحكالو ،ى
التضرع كالدعاء ،يعكد إلى ا﵀  عند كقكعو في بعض الخمؿ ،يعكد باإلقبلع ،كالتكبة النصكح (،)2

قاؿ تعالى...﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﴾[ص.]17:
كمما يدؿ عمى ذلؾ قصة الحكـ بيف الخصميف في قكلو تعالى ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﮃ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮃﮗ ﮘﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣ ﮤ
ﮥ ﮃ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺
﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂     ﴾[ص.]24-21:
فقد ذىب بعض المفسريف إلى َّ
حكما بتعدم صاحب التسع كتسعيف
أف داككد  قد أصدر ن
أف يسمع حجة الخصـ اآلخر؛ َّ
ألنو لك سمعيا فقد ىيتى ىغي يَّر
نعجة عمى صاحبو ،كظممو لو ،دكف ٍ
الحكـ ،فالقضاء الحؽ عدـ األخذ بظاىر أقكاؿ الخصكـ ،كالتأثر بالعاطفة ،بؿ عميو منح الخصكـ
()3
عف ىكل كانفعاؿ.
الفرصة في الدفاع عف أنفسيـ ،ك َّأال ييصدر األحكاـ ٍ

إف داككد  أدرؾ بعد انصراؼ الخصميفَّ ،
َّ
أف ا﵀  قد اختبره كابتبله كفتنو،

خاشعا ،قاؿ تعالى ...﴿ :﯀ ﯁ ﯂    
خاضعا،
تائبا،
فاستغفر ربو ،كعاد ن
ن
ن

  ﮃ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾[ص.]25-24:

َّ
إف التعقيب القرآني الذم جاء بعد القصة يكشؼ كذلؾ عف طبيعة الفتنة؛ كأنَّيا متعمقة
بالحكـ كالقضاء بيف الناس الذم كَّاله ا﵀  لنبيو داككد  ،)4(كليس ما ذىب إليو البعض مف
االعتماد عمى اإلسرائيميات في شأف المرأة ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ

ﰕ﴾[ص.]26:
________________

( )1انظر :التفسير المنير :لمدكتكر كىبة الزحيمي.)284 :23( :

( )2انظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :لمسعدم.711 :
( )3انظر :أيسر التفاسير :ألسعد حكمد.3873 :

( )4انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب.)3018 :5( :
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املطلب الثالث :وبي اهلل سليمان :

ىك نبي ا﵀ سميماف بف داككد (عهٍيًب انسالو) مف سبط ييكذا بف يعقكب بف إسحاؽ،

ثبلث عشرةى سنة ،ككاف
أكصى لو أبكه سيدنا داكد  بالممؾ ،ككرث سميماف  الممؾ كعمره
ى
و
ً
كحسف التدبير كالسياسة ،لو بصيرة قكية في الحكـ كالقضاء ،بنى بيت المقدس
فطنة،
صاحب
ُّكر حكؿ مدينة
بعد أربع سنيف مف تكليو الممؾ ،كانتيى مف بنائو بعد سبع سنيف ،كأقاـ الس ى
القدس( ،)1كقد أنعـ ا﵀  عميو بنعـ كثيرة؛ فسخر لو الريح ،كالجف ،كمردة الشياطيف ،كغيرىا،
عظيما قكامو اإلنس كالجف كالطير ،تكفي  فمـ تعمـ اإلنس كال الجف بمكتو ،حتى
كممؾ جي نشا
ن
أكمت األرضة عصاه ،فخر عمى األرض ،كتحقؽ الناس مف مكتوَّ ،
دؿ عمى ىذا قكلو تعالى:
﴿ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﴾[سبأ.]14:
معامل القيادة الراشدة عىد وبي اهلل سليمان :

أحدا مف
المٍمؾ كالسمطاف ،مالـ يي ٍع ًطو ن
آتى ا﵀  نبيو داككد  مف كؿ أسباب ي
العالميف ،كمع ّْ
كؿ ىذا فقد كاف نً ٍعـ القائد الراشد ،كالذم برزت معالـ الرشاد في قيادتو في

جكانب متعددة ،أجممتيا في السبعة عشر التالية:

الم ْعمم األول :العمم:
َ

امتف ا﵀  عمى نبيو سميماف بالعمـ ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬﮭ [﴾...األنبياء ،]78:العمـ المتعمؽ بعمكـ الديف كعمكـ الدنيا.
الم ْعمَم الثاني :القدرة عمى االجتياد:
َ
َّ
إف ا﵀  منح سميماف  األسباب المعينة عمى االجتياد الصحيح ،كادراؾ بكاطف

بناء عمى الفقو في الديف ،كاإلحاطة بأحكامو،
األمكر ،كالفصؿ في الخصكمات بيف الناس ،ن
كتشريعاتو ،كمقاصده ،كغاياتو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭣ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﴾[األنبياء ،]79-78:فكاف يحكـ نبي ا﵀ سميماف  ىك
ً
بالمتخاص ىم ٍيف في ىذه المسألة ،كما يتضح مف المعمـ التالي.
األنسب ،كاألكفؽ كاألرفؽ
__________________

( )1انظر :قصص األنبياء :البف كثير.433 :
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الم ْعمَم الثالث :العناية بالبناء والتعمير:
َ
ىج ىم ىع يحكـ نبي ا﵀ سميماف  في ترسيخو لدعائـ الدكلة ،بيف العدؿ ،كبيف البناء
دافعا إلى البناء ،كالعمؿ كاإلنتاج ،كىذا ىك العدؿ اإليجابي
كالتعمير؛ فقد جعؿ العدؿ في القضاء ن
َّ
كيسخر طاقاتو في اإلصبلح كالتعمير(.)1
البناء ،الذم يدفع المجتمع نحك اإلنتاج ،ي

أف نبي ا﵀ داككد  قضى في غنـ رعت زرنعا لرجؿ فأفسدتوَّ ،
كبياف ذلؾ َّ
أف الغنـ
قضاء يظير فيو تكجيو الناس نحك
عدال ،كقد قضى سميماف 
لصاحب الزرع ،ككاف ىذا ن
ن
أف تي ٍدفع الغنـ إلى صاحب الزرع ،فينتفع بألبانيا كأصكافيا كلحكميا ،بينما
البناء ،حيث قضى ٍ
يقكـ صاحب الغنـ باستصبلح الزرع ،حتى يعكد إلى حالتو كقت دخكؿ الغنـ عميو ،فتيىرد الغنـ

كي ىرد الزرع إلى صاحب الزرع.
إلى صاحب الغنـ ،ي
الم ْعمَم الرابع :اليقظة مع المتابعة والمراقبة الدقيقتين لمرعية:
َ
()2

َّ
إف نبي ا﵀ سميماف



كاف يتميَّز باليقظة اإليجابية ،كالمتابعة الدقيقة ألتباعو ،كجنكده،

فنجده يقؼ عمى غياب اليدىد ،ذلؾ الطير الصغير ،مف بيف اآلالؼ مف جنكده ،مف المخمكقات
المختمفة ،كىذا ُّ
يدؿ عمى مدل معرفة سميماف  بجنكده ،كمدل عممو كمتابعتو لكؿ كبيرة

كصغيرة في مممكتو ،كدقة ترتيبو كتقسيمو لجنكده قاؿ تعالى ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾ [النمؿ.]20:
فائدة:

أف يمٍمكو يم َّ
مف متابعة رعيتو كمكظفيو ،فسميماف  مع َّ
َّ
سخر
إف القائد الراشد البد لو ٍ
()3
كمنقىاد ألمره بأمر ا﵀ َّ ،إال َّأنو ٍلـ يتركو دكف متابعة كمراقبة.
لو ،ي

الم ْعمَم الخامس :التأكد من المعمومات:
َ
َّ
اسعا ،كمع ىذا العمـ الكاسع ،نجد َّأنو ٍلـ
عمما ك ن
إف ا﵀  قد آتى نبيو سميماف  ن
أف تككف قد خدعتو بداية ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﯞ ﯟ
يحكـ مباشرة بغياب اليدىد ،بؿ اتيـ حكاسو ٍ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾[النمؿ ،]20:كلـ يقؿَّ :
(إف اليدىد غائب) ،فعدـ رؤيتو

لميدىد ال تعني غياب اليدىد ،فكاف ىنا كجكب التأكد مف كجكد اليدىد مف عدمو ،فمما ظير
لسميماف  غياب اليدىد ،تكعده بالعقاب الشديد.
______________

( )1انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب.)2389 :4( :

( )2انظر :جامع البياف عف تأكيؿ القرآف :لمطبرم.)479 :18( :
( )3انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)10765 :17( :
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فائدة:

َّ
إف القيادة الراشدة إذا التمست حقيقة مف الحقائؽ ،فمـ تجدىا بيف أيدييا ،تشككت في

أسمكب تفكيرىا ،كطريقة بحثيا ،كقكة حكاسيا ،التي لـ تصؿ بيا إلى الحقيقة ،ثـ أعادت البحث

كالنظر كالتدقيؽ حتى تصؿ إلى مطمكبيا كغايتيا؛ َّ
ألف غياب الحقيقة عف القيادة ال يعني عدـ
كجكدىا ،كال يككف ذلؾ مدعاة إلى إنكارىا ،فميس ذلؾ مف أخبلؽ القيادة الراشدة ،كال مف طرؽ

تحصيميا لمعمـ.

()1

الم ْعمَم السادس :معاقبة المتخمفين بغير إذن:
َ
َّ
إف المنيج السميـ يقتضي مف القيادة الراشدة معاقبة المتخمؼ المسيء ،ليككف عبرة
لغيره ،كليرتدع الذيف يفكركف في الخركج عف طاعة القيادة أك مخالفتيا ،فكاف ىذا المكقؼ

الحاسـ الصارـ مف سميماف  تجاه اليدىد عندما شعر بتغيبو دكف إعبلـ القيادة بذلؾ ،قاؿ
تعالى ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ [﴾...النمؿ.]21:
فائدة:

َّ
إف غضب القيادة مف جنكدىا عند تغيبيـ ،أك تصرفيـ في األمكر المتعمقة بحياة األمة

كمستقبميا عمى حسب أىكائيـ ،دكف الرجكع إلييا ،أمر مشركع؛ َّ
ألف الجيكش تييزـ ،كاألمـ تنيار
دمر ،عند مخالفة أكامر القيادة ،أك التصرؼ انطبلقنا مف األىكاء كالشيكات.
كتي َّ

الم ْعمَم السابع :االستماع لحجج المذنبين قبل إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات(:العدل):
َ
قد أصدر نبي ا﵀ سميماف  الحكـ عمى اليدىد بسبب غيابو بدكف إذف؛ بالعذاب

الشديد المؤلـ ،أك الذبح ،أك يدفع اليدىد عف نفسو العقاب بحجة قكية يكضّْح فييا سبب غيابو،
كيقنع فييا سميماف  بالعفك عنو ،كالتجاكز عف خطئو ،كاسقاط العقكبة عنو ،فالمبلحظ َّ
أف

سميماف  النبي الحكيـ قيَّد تعذيب اليدىد ،أك ذبحو ،بعجز اليدىد عف اإلتياف بالعذر
المقبكؿ( ،)2قاؿ تعالى ...﴿ :ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﴾[النمؿ.]21:
َّ
قضاء
إف نبي ا﵀ سميماف  الممؾ العادؿ ،ال ينبغي لو أف يقضي في أمر اليدىد
ن
نيائيا دكف أف يستمع إلى حجتو ،كيتبيف عذره ،ففي ىذه المكاقؼ تبرز سمة العدؿ عند القيادة
ن
()3
الراشدة.
_________________

( )1انظر :التفسير القرآني لمقرآف :لمدكتكر عبد الكريـ الخطيب.)233 :10( :
( )2انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)317 :10( :

( )3انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب.)2638 :5( :
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الم ْعمَم الثامن :غرس احترام القيادة في قموب الرعية دون خوف أو ذل أو ميانة:
َ
خاطب اليدىد نبي ا﵀ سميماف  أعظـ ممكؾ األرض ،بكؿ قكة كعزة ،فمـ ييبلحظ مف

أم نبرة لمذلة ،أك الميانة ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
كبلـ اليدىد ُّ

أف ييعامؿ أتباعو بيذه الركح ،التي
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾[النمؿ ،]22:فيجب عمى القائد الراشد ٍ
تزرع في األتباع حب القيادة كاحتراميا ،دكف خكؼ أك ذؿ.
َّ
إف ا﵀  ييعمّْـ القيادة الراشدة في كؿ عصر َّأال تكتـ مكاىب التابعيف ،كأف تمنحيـ
الفرصة ،كتفسح ليـ المجاؿ لمتعبير عف آرائيـ ،كاظيار مكاىبيـ ،كالحديث عف أعماليـ ،فقكة
األتباع ىي قكة لمقيادة ،كدعـ ليا.

()1

الم ْعمَم التاسع :وضوح ىدف القيادة لؤلتباع( :وضوح الرؤية):
َ
َّ
إف كضكح اليدؼ الذم يسعى سميماف  إلى تحقيقو عند األتباع ،ىسيَّؿ عمييـ تحديد
األدكار التي تناسبيـ؛ فيدفو  نشر ديف ا﵀  في األرض ،كاعبلء كممة التكحيد ،كانياء كؿ
عبادة لغير ا﵀ ؛ كىذا ما دفع اليدىد إلى البحث عف قكـ ال يعبدكف ا﵀ ؛ يليعمًـ نبي ا﵀
كيقيـ الحجة عمييـ؛ كىذا ما جعؿ اليدىد يتكمـ بكؿ قكة
سميماف  بيـ؛ ليدعكىـ إلى التكحيد ،ي
كثقة في إخبار سميماف  بقصة ممكة سبأ؛ َّ
ألف عممو ىذا يتفؽ مع اليدؼ الذم يسعى

سميماف  إلى تحقيقو.

()2

الم ْعمَم العاشر :التثبت من األخبار ،مع عدم االنبيار بقوتيا وفصاحتيا:
َ
َّ
إف نبي ا﵀ سميماف  لـ يتسرع في تصديؽ اليدىد أك تكذيبو ،كىذا ىك شأف القائد
الراشد العقؿ الحكيـَّ ،
فإف األنباء العظيمة ال تيخرج القيادة الراشدة عف اتزانيا ،كحكمتيا ،ككقارىا،
فتندفع إلى تصديؽ األخبار ،أك تكذيبيا ،دكف التثبت مف صحتيا ،فنجد سميماف  يبني حكمو
عمى ما سيظيره تحقيقو ،مف صدؽ الخبر ،أك كذبو( ،)3كذلؾ بعد امتحانو كاختباره ،قاؿ تعالى:

﴿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ﴾[النمؿ.]27:
لطيفة:

ت) كلـ يقؿ سننظر في أمرؾ؛ َّ
صرح
ألف اليدىد لما َّ
ىص ىد ٍق ى
(س ىننظيير أ ى
قاؿ القرطبي " :قاؿ ى
صرح لو سميماف  بقكلو :سننظر أصدقت أـ
ط بً ًو)َّ ،
طت بً ىما لى ٍـ تي ًح ٍ
ىح ي
بفخر العمـ في قكلو( :أ ى

كذبت ،فكاف ذلؾ كفاء لما قالو"(.)4
_________________

( )1انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)10771 :17( :
( )2انظر :درس قرآني في القيادة( :مقاؿ) ،المصدر.http://forum.alrabita.net/showthread.php :
( )3انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب ،)2639 :5( :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)320 :10( :
( )4الجامع ألحكاـ القرآف :لمقرطبي.)170 :13( :

143

الم ْعمَم الحادي عشر :االستفادة من قدرات األتباع إلنجاز الميمات:
َ
َّ
إف نبي ا﵀ سميماف  مع ما منحو ا﵀  مف القدرات ،كآتاه مف العمكـ كالخبرات،
َّ
كسخر لو المخمكقاتَّ ،إال َّأنو كاف يستعيف بأتباعو؛ ليقكمكا ببعض الميمات الدقيقة كالخطيرة،
حيث ذكر لنا القرآف الكريـ مثاليف عمى ذلؾ؛ ىما:

أوًال :تكميف اليدىد بميمة إرسال الرسالة إلى ممكة سبأ (بمقيس) ،والتَّنصت عمييم؛ لمعرفة
ردود أفعاليم عمى الكتاب:

َّ
قص عميو اليدىد خبر أمة ال تعبد ا﵀  ،كتسجد لمشمس
لما َّ
إف نبي ا﵀ سميماف َّ 

قصدا لئلسراع في إزالة
كتابا عمى الفكر ،غاية في اإليجاز كالدقة كالببلغة،
ن
مف دكنو ،كتب ن
المنكر ،كالدعكة إلى تكحيد ا﵀  ،كاقامة دينو كشريعتو في األرض( ،)1قاؿ ا﵀  عمى لساف
سيدنا سميماف ﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ [﴾...النمؿ.]28:

ً
كما َّ
يصا عمى معرفة
أف نبي ا﵀ سميماف  لـ يكتؼ بإرساؿ الكتاب فقط؛ بؿ كاف حر ن
فيتسمع ردكد األفعاؿ ،حتى
أف يختبئ قر نيبا مف مكاف االجتماع؛
َّ
ردكد أفعاليـ؛ فأمر اليدىد ٍ

بناء عمى الكتاب؛ ليختار األسمكب األفضؿ في التعامؿ معيـ ،فقاؿ
يعرؼ القرار الذم يتَّخذكه ن
ا﵀  عمى لساف سيدنا سميماف ...﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾[النمؿ ،]28:فجاءه الخبر

مف اليدىد َّأنيا تخشى عمى نفسيا ،كقكميا مف ا ّْلذلة ،كحصكؿ الفساد لببلدىا.
()2
كقد كمَّؼ نبي ا﵀ سميماف  اليدىد بيذه الميمة لؤلسباب الثبلثة التالية:
األول :لً ىما رأل في اليدىد مف مظاىر الحكمة ،كالعمـ ،كصحة الفراسة.
الثاني :ليتبيَّف صدؽ اليدىد مف كذبو ،فبل يبقى لميدىد عذر عند سميماف .

الثالث :لعممو بالمكاف كخصائصو ،كخصائص القكـ كقائدتيـ.

َّ
إف المتأمؿ لممكقؼ اآلنؼ الذكر يخرج بالفائدتيف التاليتيف:

األولى :ينبغي عمى القيادة الراشدة اإلسراع في إنكار المنكر ،كعدـ التباطؤ في تغييره ،ك َّأال تترؾ
َّ
ليدؿ عمى مدل عنايتيا ّْ
بالديف
مجاال ألصحاب المعاصي كالمكبقات الرتكابيا كمقارفتيا؛
ن
كالمحافظة عميو.

الثانية :يجكز لمقيادة الراشدة إرساؿ العيكف ،كالجكاسيس؛ لمتَّحصُّؿ عمى أخبار األعداء؛ لتتخذ
اإلجراءات المناسبة لحماية المجتمع مف كؿ المخاطر التي تيدب يَّر لتدميره ،كالحاؽ األذل بأىمو.
____________________

( )1انظر :نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر :لمبقاعي.)422 :5( :

( )2انظر :إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ :ألبي السعكد.)283 :6( :
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ثانيا :تكميف الذي عنده عمم من الكتاب ليحضر عرش بمقيس إليو:
ً
َّ
لما استشرؼ
إف نبي ا﵀ سميماف  مع ما آتاه ا﵀  مف أسباب القكة كالقير ،نراه َّ
مجيء ممكة سبأ مؤمنة كقكميا ،يطمب مف المقربيف إليو أف يأتكه بعرشيا ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭣ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﭣ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ [﴾...النمؿ.]40-38:
َّ
إف المتأمؿ لآليات السابقة يستخمص الفكائد الخمس التالية:

األولىَّ :
إف إظيار القكة الخارقة مف القيادة الراشدة مطمكب؛ لمتأثير في قمكب المخالفيف ،كقيادتيـ
نحك اإليماف با﵀  ،كاالستجابة لدعكتو ،كااللتزاـ بأحكاـ شريعتو.

()1

إف العمـ سبب لنيؿ الفضؿ كالشرؼ؛ َّ
الثانيةَّ :
فإف الكرامة التي كىبيا ا﵀  لمرجؿ الذم أحضر
عرش بمقيس ،كانت بسبب ما منحو ا﵀  مف العمـ.

()2

إف حصكؿ المزايا لبعض آحاد الرعية ،ال يقتضي أفضمية الجندم عمى قائده؛ َّ
الثالثةَّ :
ألنو ال
ييشترط في القائد أف يعرؼ كؿ شيء؛ الحقير منو كالعظيـ.
الرابعةَّ :
إف القكة كاألمانة مف الصفات التي تشفع لصاحبيا لتكلي المياـ الصعبة.
()3

الخامسةَّ :
إف القائد الراشد يغرس ركح المبادرة لدل جنكده؛ فبمجرد إفصاح سميماف  عف
الميمة ،تصدل لتنفيذىا الجنكد ،دكف تأخر ،أك تباطؤ.

الم ْعمَم الثاني عشر :إرجاع الفضل إلى اهلل  في كل شيء ،وشكر اهلل  عمى نعمو:
َ
قص عمينا القرآف الكريـ مكقفيف لنبي ا﵀ سميماف  يعترؼ فييما بالفضؿ ﵀ ،
َّ

كيعمف شكره ﵀  فييما ،كىما:
ي
أن يميمو شكر ِّ
النعم بعد سماعو لمقالة النممة:
األول :سميمان  يدعو اهلل ْ 
كمر عمى كادم َّ
النمؿ
ىخ ىرىج سميماف  بجيشو العظيـ ،مف اإلنس كالجف كالطيرَّ ،

فاستمع لمقالة نممة تعظ قكميا بالدخكؿ إلى مسكنيـ؛ حتى ال ييسحقكا تحت أقداـ الجيش العظيـ

قائبل في تكاضع كتذلؿ ﵀  ...﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ
كالجنكد ال يشعركف ،فيقؼ
متبسما مف مقالتيا ن
ن
ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳ ﮴﮵﮶﮷﮸

﮹﴾[النمؿ.]19:
_______________

( )1انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب.)2641 :5( :
( )2انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)326 :10( :
( )3انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)10785 :17( :
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لما رأى عرش بمقيس بين يديو:
الثاني :سميمان  يعترف بفضل اهلل  عميوَّ ،

لما رأل عرش بمقيس أمامو ،مع َّ
َّ
أف بيف مممكتو كمممكة بمقيس
إف نبي ا﵀ سميماف َّ 

مسافةن بعيدة ،أرجع الفضؿ في ذلؾ ﵀  ،كشكره عمى نعمائو؛ كما قاؿ تعالى ...﴿ :ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵﴾[النمؿ.]40:
الم ْعمَم الثالث عشر :الفطنة والذكاء:
َ

كذكاء ،كقد ظير ذلؾ في المكاقؼ الثبلث التالية:
منح ا﵀  نبيو سميماف  فطنة
ن
لمحكـ األكثر مبلءمة في قضية صاحبي الغنـ كالزرع( ،)1قاؿ تعالى ...﴿ :ﮦ
أ .إدراكو ي
ﮧﮨ [﴾...األنبياء.]79:

لما أرسمت إليو اليدايا مع المخبريف،
ب.اختيار َّ
الرد المناسب عمى رسالة بمقيس ممًكة سبأ؛ َّ
فأخذ يي ّْ
يد يدىا بما تحذر منو ،فقاؿ لعمبلئيا حممة اليدية ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾[النمؿ]37:؛ فقد ىعمً ىـ مسبقنا مف اليدىد َّ
أف نقطة ضعفيا ىي
الخكؼ عمى نفسيا ،كعمى أعزة قكميا مف حصكؿ ّْ
الذلة بعد َّ
يدم
الرؽ عمى ّْ
العزة؛ باألسر ك ّْ
نبي ا﵀ سميماف .)2(

ج .الطريقة الحكيمة في التعامؿ مع بمقيس ممكة سبأ عندما كصمت مممكتو ،حيث اختبر عقميا،
كمدل تقبميا لميداية كاالستجابة لدعكة التكحيد ،مف خبلؿ األمكر الثبلثة التالية:

األول :أمر  بتغيير ىيئة عرشيا الذم تركتو خمفيا في ببلدىا ،ليختبر دقة مبلحظتيا ،كقكة
عقميا كذكائيا( ،)3قاؿ تعالى ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾ [النمؿ.]41:
الم ىغي ًَّر شكميو سؤ ناال يدؿ عمى فطنتو كذكائو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯥ ﯦ
الثاني :سؤاليا عف عرشيا ي

يقؿ ليا أىذا عرشؾ؟؛ لئبل يرشدىا إلى اإلجابة
كلـ ٍ
ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ [﴾...النمؿٍ ،]42:
()4
مف خبلؿ السؤاؿ ،فيفكت اليدؼ مف اختبار ذكائيا ،كحسف تصرفيا.

الثالث :اختبار سميماف  مدل قىبكليا لميداية ،حيث أمرىا بالدخكؿ إلى الصرح ،قاؿ تعالى:

﴿ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰘ ﰙ ﰚ
ﰛ ﰜﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﴾[النمؿ.]44:
____________________
الم ٍعمىـ الثالث مف ىذا المطمب :ص .141
( )1انظر :ى
الم ٍعمىـ الحادم عشر مف ىذا المطمب :ص.144
( )2انظر :ى

( )3انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)10790 :17( :
( )4انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)328 :10( :
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الم ْعمَم الرابع عشر :العناية بالصناعة:
َ
َّ
َّ
عظيما ،بؿ قد تككف
تمكينا
إف ا﵀  مكف لدكلة بني إسرائيؿ في عيد نبيو سميماف ،
ن
ن
األعظـ في حينيا ،فقد َّ
سخر ا﵀  لنبيو سميماف  الجف ،كالطير ،كالريح ،كمع ذلؾ اعتنى
صكر لنا القرآف الكريـ ًعظـ الثكرة
بالصناعة؛ ًل ىما ليا مف أىمية كبيرة في قكة األمة كعزتيا ،حيث َّ
الصناعية في مممكة سميماف  ،تمؾ الثكرة القكية الدائبة المستمرة؛ حيث َّ
أف ىممً ىكيا مات كىك

كاقؼ يشرؼ عمى صناعاتيا المختمفة( ،)1قاؿ تعالى ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭣ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ

ﰓ﴾[سبأ.]14-13:

كمما ُّ
يدؿ عمى رقي الصناعة في عيد سميماف  كتقدميا ،إيتاء ا﵀  أسبابيا لنبيو
َّ

سميماف  ،كما في قكلو تعالى...﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷

﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﴾[سبأ.]12:
لطيفة:

َّ
إف تعبير القرآف الكريـ عف أعماؿ الجف في أعماؿ الصناعة بالفعؿ المضارع في قكلو

تعالى( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ) يفيد َّ
أف الثكرة الصناعية زمف سميماف  كانت
مستمرة دائمة متجددة.

الم ْعمَم الخامس عشر :العفة:
َ
َّ
إف مف معالـ القيادة الراشدة عند نبي ا﵀ سميماف  عفتو عف أمكاؿ الرعية ،كعف مقدرات
عكضا عف التكحيد
األمـ كخيراتيا ،فيدؼ القيادة الراشدة ىك الدعكة إلى ا﵀  ،فيي ال تقبؿ الماؿ
ن

كاإليماف ،كليذا كاف مكقؼ سميماف  رفض ىدي ػػة بمقيس ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭣ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾[النمؿ.]37-36:
َّ
إف نبي ا﵀ سميماف  لـ ينظر إلى ما جاء بو رسؿ بمقيس ،مف الماؿ ،كالذىب،
كالجكاىر ،كال اعتنى بو ،بؿ أعرض عنو ،كقاؿ ( :ﭕ ﭖ) ،فأمكالكـ لف تغريني ألبقيكـ عمى
شرككـ كممككـ؛ َّ
مما أنتـ فيو (ﭗ
ألف الذم منحني ا﵀  بو مف الممؾ ،كالماؿ ،كالسمطاف ،خير َّ
أما أنا فبل
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ) ،فأنتـ الذيف تفرحكف باليدايا كالعطايا (ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)َّ ،

أقبؿ منكـ َّإال اإلسبلـ ،أك القتاؿ.

()2

___________________

( )1انظر:عكامؿ النصر كالتمكيف في دعكات المرسميف :ألحمد بف حمداف الشيرم.157 :
( )2انظر :تفسير القرآف العظيـ :البف كثير.)191 :6( :
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كقد َّ
رد نبي ا﵀ سميماف  ىدية بمقيس؛ َّ
ألنيا كانت مقايضة لو لمسككت عف الحؽ،

كترؾ الدعكة إلى اإليماف كالتكحيد ،فكاجب القيادة الراشدة دعكة الناس لمحؽ كالخير ،كنشر
العقيدة الصحيحة ،كاألخبلؽ القكيمة ،كترسيخ معنى العبكدية ﵀  ،دكف انتظار األجر مف

أحد ،كدكف الميادنة أك المساكمة عمى المبادئ كالثكابت كاألصكؿ.

()1

الم ْعمَم السادس عشر :كثرة الطاعة واإلنابة إلى اهلل :
َ
لقد امتدح ا﵀  نبيو سميماف َّ ،
بأنو كثير التكبة كاإلنابة ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭼ
ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﴾[ص.]30:
َّ
إف نبي ا﵀ سميماف  كاف كثير الرجكع إلى ا﵀  في جميع أحكالو كأكقاتو ،كعند
حقير الميمات كعظيميا؛ فرأس الطاعة ،اعتراؼ العبد َّ
بأنو ال يتـ شيء مف الخير كالفضؿَّ ،إال
بإعانة ا﵀  ،كتكفيقو.

()2

الم ْعمَم السابع عشر :حسن البيان:
َ
َّ
إف نبي ا﵀ سميماف  تميَّز بحسف الببلغة كالبياف ،كاتقاف فنكف الفصاحة كالكبلـ،
ظير ذلؾ في جماؿ الرسالة التي بعث بيا لممكة سبأ بمقيس؛ ًإذ اشتممت عمى كضكح األمر
الذم يريده سميماف  بعبارة قصيرة ،مكجزة ،جمعت فنكف الببلغة كالبياف ،مع يحسف األسمكب،

كالحكمة في الطمب ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭣ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲

﮳ ﴾[النمؿ.]31-30:

___________________

( )3انظر :التفسير المنير :لمدكتكر كىبة الزحيمي.)298 :19( :
( )4انظر :مفاتيح الغيب :لئلماـ الرازم.)399 :26( :
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املطلب الرابع :بلقيس ملكت سبأ (رضً اهلل عنيب):

ىي بمقيس ممكة سبأ ،قيؿَّ :إنيا ممكت اليمف تسع سنيف ،ككانت مممكتيا في أرض

كلما كصميا كتاب سميماف  ،تكجيت إليو ،فأسممت عمى
مأرب ،كقد ممكت جي نشا
عظيماَّ ،
ن
()1
يديو.
يؼامل انمٍادج انراشذج ػُذ يهكح ضثأ تهمٍص:

تميَّزت قيادة بمقيس بمعالـ قيادية راشدة ،أي ٍجمميا في الثمانية التالية:
 .1إطالع أىل االختصاص عمى األمور المستجدة:

َّ
لما كصميا كتاب سميماف  ،لـ تحتفظ بالمعمكمة لنفسيا ،بؿ
إف بمقيس ممكة سبأ َّ

تكجيت إلى حاشيتيا كمستشارييا ،كاألشراؼ مف قكميا ،كأخبرتيـ بكصكؿ الكتاب ،بطريقة

مجيكلة لـ تتبيَّف كيفيتيا ،ليتخذكا اإلجراءات المناسبة في التعامؿ مع مضمكف الكتاب ،كالرد
عمى يمرسمو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾[النمؿ.]29:
 .2اإلنصاف:

لقد أنصفت بمقيس الكتاب المكجو إلييا ،مع َّأنو يحمؿ ليا التيديد كالكعيد ،كيطمب منيا

لكنيا أنصفت الكتاب كصاحبو بكصفو َّ
الخضكع كاالستسبلـَّ ،
لما رأت جماؿ
بأنو كتاب كريـ؛ َّ
ىيئتو ،كببلغة أسمكبو ،كطريقة إرسالو ،كفخامة الكرؽ المكتكب عميو( ،)2قاؿ تعالى ﴿ :ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾[النمؿ.]29:
 .3الشورى:

إف "الشكرل ضركرة بشرية ال تستغني عنيا أمة مف األمـ؛ َّ
َّ
ألف العقكؿ مختمفة ،كالخبرات

متنكعة ،فتختمؼ أنظار الناس في القضية الكاحدة ،ك َّ
ألف الذم يعيش في مجتمع ال يمكف أف
حبل لمشكبلتيا"()3؛ ليذا نجد بمقيس
يستغني بنفسو عف غيره ،فكانت األمـ ليذا تجد في الشكرل ن
المٍمؾ ،كالسيطرة ،كالسطكة ،فتستشير قكميا في الطريقة
تأخذ بمبدأ الشكرل ،مع َّأنيا صاحبة ي

المناسبة لمرد عمى خطاب سميماف  ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﴾[النمؿ.]32:
______________
( )1انظر :تاريخ دمشؽ :البف عساكر.)68-67 :69( :
( )2انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم ،)10777 :17( :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ
المناف :لمسعدم.604 :
( )3الشكرل بيف الدكلة االسبلمية كالعمؿ الدعكم :لمشيخ خالد بف محمد الصادقي.1 :
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فائدة:

كفعبلَّ ،
َّ
لكنا
إف بمقيس ممكة سبأ كانت حريصة عمى تطبيؽ مبدأ الشكرل في حكميا قكنال ن

نجد في المقابؿ مستشاريف قد تنػ ػػازلكا عف القي ػ ػػاـ ب ػػدكرىـ في إبداء النصػػح كالمشػػكرة ،كفى َّكضكا

األمر لمحاكـ ،كىذا األمر مف أسكأ طباع المستشاريف ،كمف أبرز مظاىر خيانتيـ ألمانة ُّ
النصح
كاإلرشاد ،قاؿ تعالى﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾[النمؿ.]33:
 .4العمم بطبائع البشر وأحواليم ،وأساليب التعامل معيم:

َّ
إف بمقيس ممكة سبأ كانت متمتّْعة بخبرة عالية بطبائع البشر ،محيطة باألساليب المناسبة

لمتعامؿ مع كؿ صنؼ مف األصناؼ البشرية ،حيث نجدىا تتحدث عف طبائع الممكؾ الذيف

يسعكف لتحقيؽ المنافع الدنيكية ،كالمصالح الشخصية ،الذيف يدخمكف الببلد بالقير كالقتاؿ،
فيفسدكف في األرض ،كيشيعكف فييا الخراب كالدمار ،كيذلكف أشرافيا كزعماءىا ،كينيبكف خيراتًيا
كمقدراتًيا ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ

ﯽ﴾[النمؿ.]34:
 .5الحكمة:

َّ
إف مما ييميّْز بمقيس اتصافيا بالحكمة في إدارة األزمات التي تكاجييا؛ حيث تعاممت مع
الخطاب المكجة إلييا مف سميماف  بحكمة بالغة ،كدكف تسرع ،أك عمؿ غير محسكب ،يعكد

أم رد بخصكص الكتاب،
عمييا ،كعمى قكميا ،بالخراب ،كالدمار ،كاليبلؾ ،فقد رأت قبؿ اتخاذ َّ

أف تتعرؼ عمى شخصية مرسمو ،مف خبلؿ إرساؿ اليدايا مع المخبريف ،كمف ثىَّـ اختيار األسمكب
ٍ

بناء عمى رد الفعؿ مف سميماف  ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯿ
الناجع في الرد عمى فحكل الكتاب ،ن

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﴾[النمؿ.]35:

فقد أرسمت اليدايا التي تبير الممكؾ ،كتأخذ بألبابيـ؛ لتختبر نبي ا﵀ سميماف  ،أىك
ً
نبيا لـ يقبؿ اليدية ،كلـ ىي ٍرض منيا كمف قكميا َّإال اإلسبلـ ،كالخضكع
نبي ،أـ ىممؾٍ ،
فإف كاف ن
()1
لسمطاف التكحيد ،كاف كاف ىممً نكا قىبًؿ اليدية ،كفرح بيا ،كانصرؼ.
 .6الفطنة والذكاء:

تميَّزت بمقيس ممكة سبأ بالفطنة ،كالذكاء ،فقد أباف القرآف الكريـ عف مدل ذكائيا،

كرجاحة عقميا ،مف خبلؿ المكقفيف التالييف:

األول :سمكؾ بمقيس طريقة ذكية إلقناع قكميا بالسّْمـ ،كترؾ الحرب ،في شأف نبي ا﵀ سميماف

؛ فيي لـ تطمب مف قكميا صراحة السّْمـ ،كالمصالحة مع سميماف َّ ،
كلكنيا أشارت إلى
___________________

( )1انظر :جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف :لمطبرم.)455 :19( :
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عكاقب القتاؿ كاالنيزاـ ،مف حصكؿ الخراب بعد العمراف ،كالذلة بعد العزة ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ﴾[النمؿ.]34:
فائدة:
الظاىر َّ
أف قكلو تعالى (ﯼ ﯽ) مف كبلـ ا﵀ ؛ يليؤكد عمى صدؽ كبلميا،
بمدا ،كىذا ُّ
يدؿ داللة كاضحة عمى َّ
أف ا﵀
كاصابة رأييا؛ فيذا ما يفعمو الممكؾ إذا دخمكا قريةن ،أك ن
ّْ
 كىك ُّ
كيثبت لو فضمو كقدره ،فمف باب
رب العالميف ،يؤيّْد قكؿ
الحؽ الصادر عف عباده ،ي

ّْ
الحؽ مف قائمو ،كالعمؿ عمى تأييده ،كاالعتراؼ بالفضؿ لصاحبو،
قكؿ
أ ٍىكلىى قىبكؿ القيادة الراشدة ى
()1
دكف التعصب َّ
بغضا لو.
ضده ،أك ىضمو حقَّو؛ لمخالفتو لمذىبو ،أك ن

الثاني :اإلجابة الذكية عمى سؤاؿ سميماف  ،عف ككف العرش الماثؿ بيف يدييا عرشيا أـ ال؛
فمـ تي ً
عط إجابة قاطعة؛ بالنفي ،أك اإلثبات ،كتركت اإلجابة محتممة؛ ليتدبرىا السامع كما يشاء،
قاؿ تعالى ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ [﴾...النمؿ.]42:

َّ
ذكيا ،يتناسب كالسؤاؿ الذم يسئمت،
إف بمقيس الممكة العاقمة الذكية ،أجابت جك نابا ن
محتمبل ،فقابمتو بإجابة محتممة؛ كىذا ُّ
يدؿ عمى الفراسة القكية،
ىع ٍر يش ًؾ؟)؛ حيث كاف السؤاؿ
ن
()2
كالبديية السريعة ،في مكاجية األمكر الطارئة.

ىى ىك ىذا
(أ ى

 .7الحرص عمى سالمة رعيتيا ،وبالدىا:

حرصت بمقيس عمى ببلدىا ،كعمى سبلمة قكميا ،فانطمقت متكجية لسميماف 

بذاتيا ،لتنظر في طمبو ،كلتحقؽ مراده ،بطريقة تحفظ بيا خير ببلدىا ،كعزة أىميا ،بعدما جاءىا

رد الرسالة العنيؼ ،برفض ىقبكؿ اليدية ،كالتصريح بالتيديد كالكعيد الشديديف ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭣﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾[النمؿ.]37-36:
السٍم ىـ كالمصالحة كالمكادعة ،عمى الحرب
فاختارت بمقيس برجاحة عقميا ،كقكة فطنتياّْ ،
كالقتاؿ ،بالرغـ مف امتبلكيا قكة عسكرية ضخمة( ،)3قاؿ تعالى ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾[النمؿ.]33:
______________

( )1انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)10780-10779 :17( :
( )2انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب ،)2642 :5( :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)328 :10( :
( )3انظر :التفسير المنير :لمدكتكر كىبة الزحيمي.)318 :19( :
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 .8االستجابة لمحق:

َّ
عمك شأنيا ،كقكة أتباعيا ،كعظمة سمطانيا ،مع ما منحو
إف بمقيس ممكة سبأ لـ يصدىا ُّ

ا﵀  إيَّاىا ،مف سبلمة الفطرة ،كقكة الفراسة ،كرجاحة العقؿ ،عف النظر في دالئؿ صدؽ

الداعي إلى التكحيد ،كتعتقد فساد ما كانت عميو مف الشرؾ كالكثنية ،كتقر ﵀  بالكحدانية(،)1
قاؿ تعالى ...﴿ :ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜﰝ ﰞﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﴾[النمؿ.]44:

ً
َّ
اف ًلمَّ ًو ىر ّْ
يف)،
ىسمى ٍم ي
ب اٍل ىعاىلم ى
ت ىم ىع يسمى ٍي ىم ى
(كأ ٍ
إف المتأمؿ في قكؿ بمقيس في معرض إسبلميا ى
()2
كعدـ قكليا (أسممت لسميماف)؛ يخرج بالسببيف التالييف:

األولَّ :
أف اإليماف يككف با﵀  ،ككظيفة الرسكؿ الدعكة إليو ،كالداللة عميو.

الثاني :عزة النفس ،كبياء الممؾ ،جعميا ترفض الخضكع لسميماف  ،كتعمف إسبلميا مع
سميماف  ،فالناس في اإلسبلـ سكاء ،بحيث ال يطغى أحد عمى أحد ،كال يفخر أحد عمى أحد،

فالجميع أماـ ا﵀  سكاء.
فائدة:

إف مكقؼ بمقيس اآلنؼ ّْ
َّ
الذكر في إعبلف اإليماف مع سيدنا سميماف  ،ييقابمو مكقؼ
إف دعا ربَّو ليكشؼ ما نزؿ بيـ مف الضُّر،
الفراعنة الَّذيف كعدكا نبي ا﵀ مكسى  باإليماف لو ٍ

قاؿ تعالى ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗﮘﮙ ﮚ ﮛ ﴾[األعراؼ.]134:
فرؽ كبير بيف اإليماف معو ،كاإليماف لو؛ فاإليماف معو يعني التصديؽ بدعكة
كىناؾ ه
التكحيد التي يدعك ليا ،كيعتنقيا ،بينما اإليماف لو الكارد عمى لساف الفراعنة فغايتو اإليماف َّ
بأف
سيدنا مكسى  مرس هؿ مف ربّْو؛ يليخرج بني إسرائيؿ مف أرض مصر ،كليس اإليماف بدينو،
()3
كما يدعك إليو مف تكحيد ا﵀ .

_____________
( )1انظر :التحرير كالتنكير :لمطاىر بف عاشكر.)277 :19( :

( )2انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)10792 :17( :
( )3انظر :التحرير كالتنكير :لمطاىر بف عاشكر.)73 :9( :
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ادلثحث انثاًَ

انًُارج انراشذج نهمٍادج انذػىٌح
كفيو مطمباف:

 المطمب األول :مؤمن آل فرعون.

 المطمب الثاني :مؤمن آل يس.

153

المبحث الثاني
النماذج الراشدة لمقيادة الدعوية

تني ٌذي ادلثحث:

َّ
إف الدعكة إلى ا﵀  ىي كظيفة األنبياء كالمرسميف ،بعثيـ ا﵀  إلى الناس؛

جميعا ىد ىع ٍكا أقكاميـ إلى اإليماف با﵀  ،كصرؼ
ليخرجكىـ مف الظممات إلى النكر ،فاألنبياء
ن
العبادة لو دكف غيره ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
مخبر عف نكح  ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
نا
ﭾﭿ [﴾...النحؿ ،]36:كقاؿ تعالى
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾[األعراؼ ،]59:كقاؿ تعالى عف ىكد

 ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽
﮾﴾[ىكد ،]50:فاألنبياء كالمرسمكف ىـ الدعاة األكائؿ إلى ا﵀  ،اصطفاىـ ا﵀  لحمؿ
أمانة الدعكة ،كتبميغيا لمناس.

()1

إف ركب الدعكة إلى ا﵀  ،مكغ هؿ في ً
و
َّ
خطى
ماض إلى قياـ الساعة ،يتحرؾ في
الق ىدـ،
ي
ن
يضره كيد الكائديف ،كال اعتراض المجرميف ،كال جيالة الضاليف؛ مف
ثابتة ،كخط مستقيـ ،ال
ُّ

التابعيف ،كالمتبكعيف ،ينطمؽ أىمو مف الدعاة رغـ ما ييصيبيـ مف األذل ،كما يعترض طريقيـ
مف العقبات؛ فتسيؿ الدماء ،كتتمزؽ األشبلء ،كركب الدعكة في طريقو ،ال ينحني ،كال يحيد؛ ألنَّو
يعمـ َّ
أف العاقبة كا ٍف طاؿ الزمف لممؤمنيف.
كتمثؿ القيادة في أكساط المجتمعات أىمية كبيرة؛ فيي الكاجية الفعمية لممجتمع ،كفي
()2

المجتمعات اإلسبلمية تبرز الحاجة الماسة لمقيادة الدعكية؛ فيي صماـ األماف لممجتمع أماـ ما

يكاجيو مف أحكاؿ صعبة ،داخمية كخارجية ،كلً ىما ليا مف األثر الكبير في إرساء دعائـ المجتمع
()3
المسمـ عمى أسس صحيحة سميمة.
تعريف القيادة الدعوية:

و
أسس كضكابطى كصفات ،يتحصؿ بمجمكع ذلؾ اكتساب ثقة
"ىي إدارة أمكر مبنية عمى
اآلخريف كاحتراميـ ،فتؤثر في سمككيـ ،كيقبمكف تكجيياتًيا ،كينفذكف أكامرىا التي تحقؽ أىدافنا

مبنية لخدمة ديف ا﵀ .)4("
__________________

( )1انظر :أصكؿ الدعكة :لمدكتكر عبد الكريـ زيداف.380 :
( )2في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب.)1077 :2( :
( )3انظر :مجمة البياف :إدارة األزمات في حياة الدعاة دراسة عمى حادثة اإلفؾ :لمحمد بف عمي شماخ( :العدد:
 ،162ص)33 :

( )4صفات القائد الدعكم :لعقيؿ بف محمد المقطرم.27 :
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ادلطهة األول :يؤيٍ آل فرػىٌ:

َّ
إف مؤمف آؿ فرعكف مف المصرييف ،كىك صاحب مكانة عظيمة ،ككممة مسمكعة عند
فرعكف ،فقد كاف في مرتبة كلي عيده ،كقائد شرطتو( ،)1خمَّد القرآف الكريـ ًذ ٍكره؛ لكقكفو إلى

ّْ
الحؽ ،كالدفاع عنو.
جانب

يؼامل انمٍادج انذػىٌح انراشذج ػُذ يؤيٍ آل فرػىٌ:

إف َّ
َّ
الناظر في اآليات التي ذكرت مكقؼ مؤمف آؿ فرعكف ،كدفاعو عف نبي ا﵀ ،
بالم ىعالًـ الثمانية التالية في قيادتو
كدعكتو لقكمو التباع الحؽ ،كامعاف الفكر كالعقؿ ،يخرج ى
لممكقؼ الدعكم ،كىي:

الم ْعمَم األول :الشجاعة:
َ
َّ
عظيما ،ففي معرض غضب فرعكف ،كممئو
مبمغا
إف مؤمف آؿ فرعكف بمغ مف الشجاعة ن
ن
مف مكسى  ،كاتخاذ فرعكف القرار الحاسـ بقتؿ مكسى  ،كما قاؿ تعالى ﴿ :ﭑﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾[غافر ،]26:ينبرم
لمدفاع عف مكسى  ،بكؿ شجاعة ،كجرأة ،غير آبو بما يمحقو مف أذل فرعكف ،كحاشيتو ،كلـ
ش في قكؿ الحؽ لكمة الئـ ،قاؿ تعالى﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ىي ٍخ ى

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ [﴾...غافر.]28:

الم ْعمَم الثاني :الحكمة:
َ
تميَّز مؤمف آؿ فرعكف بالحكمة كالعقبلنية في إدارة مكقؼ الدفاع عف مكسى ،
يظير ذلؾ في النقاط الثبلث التالية:

األولى :اختيار الكقت المناسب لمدخكؿ في معركة الدفاع عف مكسى ؛ فمـ يبدأ بالكبلـ قبؿ
التعرؼ عمى خططيـ في شأف سيدنا مكسى  ،كلـ ّْ
يؤخر الدفاع إلى كقت تنعدـ الفائدة منو.

الثانية :اختيار األلفاظ المناسبة التي ال تثير غضب قكمو ،كال تستفز مشاعرىـ؛ كذلؾ مف خبلؿ
األمكر الثبلثة التالية:

()2

أ .عدـ التصريح باسـ مكسى  ،مع َّأنو المراد بالقتؿ؛ حتى ال ييثير حساسيتيـ ،قاؿ تعالى:
﴿...ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ [﴾...غافر.]28:

______________________
( )1انظر :اإلكماؿ :البف ماككال ،)365 :4( :كتاب المحبر :لمحمد بف حبيب البغدادم ،)388 :1( :ركح
المعاني :لؤللكسي.)80 :18( :

( )2انظر :مؤمف آؿ فرعكف كدركس في الدعكة :لمحمكد محمد عمارة.26-25 :
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ّْريَّة كالحياد( ،)1قاؿ
ب.تقديـ احتماؿ كذب مكسى  عمى احتماؿ صدقو؛ مبالغة في السّْ
تعالى...﴿ :ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ[﴾...غافر:

.]28

عم ىـ الحكـ عند تحذيره قكمو مف حرماف ا﵀  لممفسديف مف ىدايتو كتكفيقو ،قاؿ تعالى:
جَّ  .
﴿ ...ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﴾[غافر.]28 :
الثالثة :الحفاظ عمى سرية إيمانو في بداية األمر؛ ليضمف إيصاؿ الفكرة إلى قكمو كاممة،
كليستمركا في سماعو حتى النياية.

الم ْعمَم الثالث :إتقان فنون المحاورة واإلقناع:
َ
امتمؾ مؤمف آؿ فرعكف مفاتيح الدعكة إلى ا﵀  ،كأتقف فنكنيا ،كبرع في اختيار

كلي ٍخميص إلى النتيجة التي يريدىا مف عدـ التعرض
أساليب اإلقناع المختمفة؛ ليدعـ فكرتو ،ى
لمكسى  ،أك رفض دعكتو ،كيمكف رصد مظاىر ىذه السمة في النقاط السبع التالية(:)2
معمنا َّ
أف العقكبة المقررة في حؽ
األولى :البدء بتفظيع ما خطط لو قكمو مف قتؿ مكسى  ،ن
مكسى  ،ال تتناسب مع ما فعمو أك قالو َّ
أف ربو ا﵀  ،كتصكير ما يقكمكف بو بصكرة بشعة

قبيحة منكرة ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ [﴾...غافر.]28:
َّف لقكمو َّ
أف مكسى  يستند في دعكتو عمى دالئؿ كاضحة ،كبراىيف ساطعة ،ال
الثانية :ىبي ى
ييمارم فييا عاقؿ ،كال ينكرىا َّإال جاحد ،قاؿ تعالى...﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
[﴾...غافر ،]28:كىذا ما يزيد مف بشاعة خططيـ ،كشناعتيا ،لقتؿ مكسى .
الثالثة :الظيكر بمظير الرجؿ المحايد ،صاحب النظرة المكضكعية المنصفة؛ ليككف ىذا األمر

أدعى لمنظر في مقالتو ،كالتدبر في معانييا عمى األقؿ ،لعمو ييغيّْر مكاقؼ بعض الفئة المحيطة
بفرعكف ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ

ضرر؛ َّ
ألف عاقبة الكاذب تعكد عميو ،كال يكتكم
نا
[﴾...غافر ،]28 :فكذب مكسى  لف ييمحؽ بنا
بنار الكذب َّإال صاحبو ،كىذا نظير قكلو تعالى ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨﯩ [﴾...غافر.]28 :
______________
( )1كىذا الفعؿ نظير ما فعؿ سيدنا يكسؼ  مع إخكتو؛ ليستنقذ أخاه بنياميف ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ [﴾...يكسؼ.]76:

( )2انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب ،)3080-3079 :6( :التحرير كالتنكير :لمطاىر بف عاشكر:24( :
.)132-131
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الرابعةَّ :
ىز مشاعرىـ ،كلفت أنظارىـ ،إلى خطكرة التَّ ٍكًذيب بالحؽ ،كذلؾ بالمجكء إلى التيديد
يمس كبرياءىـ ،كال يقدح في عزتيـ ،التيديد بعقاب ا﵀ َّ ،
بأف ا﵀ 
المبطف الخفي ،الذم ال ُّ
كعقابو ّّ
حاؿ بيـ ،سكاء أكاف مكسى  ،أـ ىـ،
ىي ٍح ًرـ المكذبيف المسرفيف مف تكفيقو كىدايتو،
ي
قاؿ تعالى ...﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾[غافر.]28 :

الخامسة :اغتناـ فرصة انكسار قمكبيـ ،كمداخمة حجتو نفكسيـ ،ليذكرىـ بنعـ ا﵀  عمييـ؛
ّْ
حيث َّ
كليحذرىـ مف عاقبة أفعاليـ ،كالخركج
مكف ليـ في األرض ،كجعميـ ظاىريف عمى غيرىـ؛
عف طاعة ربيـ ،كعدـ االستجابة ألكامره ،حيث تحؿ بيـ اليزيمة بعد االنتصار ،كالضعؼ بعد

القكة ،كالذلة بعد العزة؛ َّ
ألف النصر مف عند ا﵀  ،كال ناصر غيره ،كال معيف سكاه ،قاؿ تعالى:
﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ [﴾...غافر.]29 :
السادسة :إدخاؿ عمكـ قكمو في مضمكف النصيحة (ﮞ)؛ ليستمي ػػؿ قمكبيػ ػػـ ،فيدفعيـ إلى دعـ
مكقف ػػو أمػ ػػاـ فرعكف؛ فينصاع فرعكف إلى اتفاؽ قكمو ،كاجتماعيـ ،فيعدؿ عف قرار قتؿ مكسى

.

السابعة :اتباع الترتيب المنطقي في النصح ،كالتكجيو ،فقد بدأ بتكجيو النصح في البداية لفرعكف

كممئو ،ثـ َّثنى بنصيحة الحاضريف مف قكمو ،كىذا الترتيب الجميؿ نجده في الحديث الذم يركيو
ِ ِ ِ
ِ
ِّين َّ ِ
تميـ َّ
سولِ ِو،
الد ًار ّْ
م عف النبي َّ ،أنو قاؿ( :الد َ
النص َ
يح ُةُ ،ق ْم َنا :ل َم ْن؟ قَال :هللَ ،ولِكتَا ِبوَ ،ولِ َر ُ
()1
ِ ِ
ام ِت ِي ْم)
ينَ ،و َع َّ
سمِ ِم َ
َوِألَئ َّمة ا ْل ُم ْ

الم ْعمَم الرابع :الرحمة والشفقة:
َ
إف الرحمة كالشفقة سمة ىامة لمقائد الدعكم؛ َّ
َّ
ألف الداعية الصادؽ يسعى ليداية الناس،
كاألخذ بأيدييـ إلى طريؽ االستقامة كالصبلح ،كتحقيؽ السعادة ليـ في الدنيا كاآلخرة()2؛ كلذلؾ

أف تظير عميو عند التعامؿ مع المدعكيف الرحمة ليـ ،كالشفقة عمييـ ،كىذا ما كاف مف
البد ٍ
مؤمف آؿ فرعكف ،حيث برزت شفقتو عمى قكمو ،كخكفو عمييـ ،فيما يتعمؽ بأمكر دنياىـ ،كأمكر
آخرتيـ ،كبياف ذلؾ في األمريف التالييف:

أوًال :خكفو عمى قكمو مف حمكؿ عذاب ا﵀  ليـ في الدنيا ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ [ ﴾...غافر ،]29 :كقاؿ تعالى ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﴾[غافر.]30 :
____________________

( )1صحيح مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب بياف َّ
أف الديف النصيحة :ح.)54 :1 (،55:
( )2انظر :آداب الحكار كقكاعد االختبلؼ :لمدكتكر عمر بف عبد ا﵀ كامؿ.13 :
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ثانيا :شفقتو عمى قكمو مف عذاب ا﵀  ليـ في اآلخرة ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ً

ﯻ ﭣﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﴾[غافر.]33-32 :

الم ْعمَم الخامس :االستفادة من حوادث التاريخ وأخباره:
َ
َّ
إف نجاح الداعية الراشد في دعكتو ،منكط بما يمتمكو مف خبرات ،كبما يحيط بو مف
جميا في مناظرة مؤمف آؿ
معمكمات ،كبما يفيمو مف كاقعو الذم يعيشو ،كىذا المعنى ظير ن
فرعكف لقكمو؛ حيث احتج عمى قكمو بما يعممو مف تاريخيـ الصحيح( ،)1ييبيّْف ليـ ارتيابيـ
كشكيـ في دعكة يكسؼ  مف قبؿ ،كىـ اليكـ في مكقؼ مشابو بالمكقؼ السابؽ ،قاؿ تعالى:

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾[غافر.]34:
الم ْعمَم السادس :اليمة العالية ،والعزيمة الماضية:
َ
إف مؤمف آؿ فرعكف لـ ىيفي َّ
َّ
ت في عضده ،كلـ ييضعؼ مف عزيمتو ،ما قاـ بو فرعكف مف
الرشاد إلى رأيو ،قاؿ تعالى:
التعريض بمكقفو  ،كاإلشارة إلى ضبلؿ رأيو ،حيث نسب فرعكف َّ
﴿ ...ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﴾[غافر ،]29:لكنَّو يبقى يمنطمقنا،

كمستمر في التحذير مف مخاطر اإلعراض عف دعكة مكسى ،
نا
اصبل طرح فكرتو،
مك ن
كمتمس نكا بمكقفو ،قاؿ تعالى﴿ :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﴾
[غافر.]38:

َّإنو التحدم الكاضح الصريح ،الذم ينبع مف ىمة عالية ،ال تعرؼ الضعؼ ،كال يتممكيا

ظالما ،كال كزراء
سمطانا
الخكؼ ،تقكؿ كممة الحؽ ،ال تخشى في ا﵀  لكمة الئـ ،ال تخشى
ن
ن
()2
متآمريف ،كال منافقيف مندسيف.

الم ْعمَم السابع :الحرص الشديد عمى ىداية قومو:
َ
حرص مؤمف آؿ فرعكف عمى حصكؿ اليداية لقكمو ،يظير ذلؾ في إلحاحو عمييـ
المرّْغبة ،كمحاكلتو الشديدة الستمالة قمكبيـ ،كتحريؾ كجدانيـ مف
المرىّْبة ك ي
بالنصائح المتتالية ،ي
(يا قى ٍكًـ).
خبلؿ تكرار عبارتو المتمطفة ى
الم ْعمَم الثامن :االلتجاء إلى اهلل :
َ

يمجأ الداعية المخمص الصادؽ في األكقات الصعبة ،كالمكاقؼ الحرجة إلى ا﵀ ؛ َّ
ألنو
أف النفع كالضر بيده  ،فإذا َّ
يعمـ َّ
تنكر لو العامة ،كتكعده الزعماء ،لجأ إلى خالقو؛
_____________________

( )1انظر :التصكر السياسي لمحركة اإلسبلمية :الشيخ رفاعي سركر.16 :
( )2انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب.)3082 :5( :
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مؤمف آؿ فرعكف؛ فقد
المكقؼ بكؿ معانيو
كي ٍنصره عمى عدكه ،ييمثّْؿ ىذا
ى
كيزيؿ ىمو ،ى
ليكشؼ كربو ،ي
ي
لما رأل إعراض قكمو ،كرفضيـ لنصحو ،أك االنتفاع بكعظو ،قاؿ تعالى﴿ :
فكض أمره إلى ربو؛ َّ
َّ

ﮃ ﮄ ﮅﮆﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﴾[غافر.]44:

املطلب الثاوي :مؤمه آل يس:

لما بمغو
نا
نجار ،كقيؿ :إسكافنيا ،كقيؿ:
ىك حبيب بف مرم ،مف أىؿ أنطاكية ،ككاف نا
قصارَّ ،
إجماع قكمو عمى قتؿ الرسؿ الثبلثة ،فانطمؽ يسعى إلييـّْ ،
يذكرىـ با﵀  ،كيدعكىـ إلى اتباع
()1
المرسميف ،فما كاف مف قكمو َّإال أف رجمكه بالحجارة حتى مات.

يؼامل انمٍادج انذػىٌح انراشذج ػُذ يؤيٍ آل ٌص:

ىينا أستنبط خمسة معالـ راشدة لقيادة مؤمف آؿ يس ،كىي كما يمي:

الم ْعمَم األول :المبادرة ،واإليجابية:
َ
تحرؾ مؤمف آؿ يس في مبادرة قكية ،ينصر بيا رسؿ ا﵀  ،الذيف َّ
كذبيـ قكمو ،فقد
َّ
ي
انطمؽ مف مكاف بعيد ،مسرنعا في سيره نحك بني قكمو ،يدعكىـ إلى اتباع المرسميف ،قاؿ تعالى:

﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾[يس ،]20:كىذا نظير قكلو تعالى في
َّ
الناصح لنبي ا﵀ مكسى  ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﴾[القصص]20:

ينطمؽ ىذا المؤمف داعية إلى ا﵀  ،بفطرة مستقيمة ،يظير فييا الصدؽ ،كالبساطة،

كالح اررة ،كاالستجابة لنداء الحؽ ،كالدفاع عنو ،ابتغاء األجر كالثكاب مف ا﵀  ،دكف أف يطمب

حرؾ في الكقت المناسب ،حينما بمغ التيديد بالرسؿ مبمغو ،كلـ ىي يعد
أحد منو التحرؾ ،أك االنطبلؽ ،تى ُّ
ىناؾ فائدة في القعكد ،كالسككت ،أك المشاىدة ،كالمراقبة مف بعيد ،بؿ انطمؽ بعقيدتو الصحيحة،

كايمانو الصادؽ؛ لييغيّْر الضبلؿ ،كالجحكد مف حكلو.
الم ْعمَم الثاني :الرحمة والشفقة:
َ

()2

ابتدأ مؤمف آؿ يس نصحو لقكمو بما ييظير شفقتو عمييـ ،كرحمتو بيـ ،فناداىـ بمطؼ

كحناف ،قاؿ تعالى...﴿ :ﮣ ﮤﮥﮦ﴾[يس.]20:

الم ْعمَم الثالث :استخدام البراىين العقمية:
َ
امتمؾ مؤمف آؿ يس القكة المنطقية في المحاجة كالمناظرة ،يحترـ مف خبلليا عقكؿ
تأييدا لفكرت ػػو ،كدعمػػنا لرس ػػؿ ا﵀ ،
قكمو ،كأفياميـ ،فأخػػذ يقي ػػـ عمي ػػيـ الحج ػػة تم ػػك األخ ػػرل؛ ن
__________

( )1انظر :جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف :لمطبرم ،)505-405 :20( :الجامع ألحكاـ القرآف :لمقرطبي:15( :
.)17

( )2انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب ،)2963 :5( :مجمة البياف ،العدد ،193 :قطكؼ تربكية حكؿ قصة أصحاب
القرية ،دعامتا التغيير الحضارم :لمدكتكر حمدم شعيب.28 :
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كالتي تستكجب منيـ االستجابة كاالنقياد لمحؽ ،يظير ذلؾ مف خبلؿ األدلة الثبلثة التالية(:)1
أوًالَّ :
إف رسؿ ا﵀  يتميزكف بالنزاىة كالعفة ،كاخبلص العمؿ ﵀  ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮨ ﮩ
ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﴾[يس.]21:

ثانياَّ :
أف عبادة ا﵀  كاجبة عمى اإلنساف؛ َّ
أكد َّ
ألف ا﵀  ىك الذم خمقو ،كأحسف صكرتو،
ً

كما َّ
أف مآؿ اإلنساف كمرجعو إلى ا﵀  ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

﮷﴾[يس.]22:

ثالثًاَّ :
أكد َّ
أف النفع كالضر بيد ا﵀  كحده ،كاآللية التي تعبدكنيا مف دكف ا﵀  ال تضر،
كال تنفع ،كال تينقذ صاحبيا مف النار ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾[يس.]23:

الم ْعمَم الرابع :الشجاعة:
َ
تميَّز مؤمف آؿ يس بالشجاعة في قكؿ الحؽ ،كالجرأة في إبداء الرأم ،لـ يخش في ذلؾ

فإف العقيدة الصحيحة تيكسب صاحبيا الشجاعة كالقكة؛ ألنَّو يعمـ َّ
لكمة الئـ؛ َّ
أف ا﵀
َّ
ضر ،فانطمؽ يعمف إيمانو بكؿ شجاعة ،قاؿ
ك َّأنو لف يصيبو إال ما كتب ا﵀  لو ،مف خير أك ي


ناصره،

تعالى﴿ :ﯰﯱ ﯲﯳ﴾[يس.]25:

َّ
إف مؤمف آؿ يس صارح قكمو بحقيقة إيمانو ،كأشيدىـ عمى ىذه المصارحة ،بكؿ
ً
كلف
كلف ييثٍن ىيوي عف إيمانو ،ىك ٍع هد كال كعيدٍ ،
شجاعة كقكة ،مصارحة ال تقبؿ الشؾ ،أك الترددٍ ،
()2
يردعو عف قكؿ الحؽ ،قت هؿ كال تعذيب.

الم ْعمَم الخامس :سالمة الصدر:
َ
إف مؤمف آؿ يس منحو ا﵀  مزيَّة عظيمة ،ال يستطيعيا كثير مف الدعاة اليكـ ،أال
ٌ
كىي فضيمة سبلمة الصدر مف ً
الغ ّْؿ ،كالحقد ،كالضغينة ،كالبغضاء ،فنراه رغـ ما القى مف قكمو
يتمنى لك يعمـ قكمو ما َّ
قتيبلَّ ،
حؿ بو مف النعيـ
مف تعذيب كتنكيؿ ،حتى انتيى بو المطاؼ ن
المقيـ في الجنة؛ ليسمككا طريقو ،كينجكا مف عذاب ا﵀ ؛ ك َّ
ألف الداعية الراشد تتكجو نفسو إلى
الصبلح المحض ،كال مكاف لحظكظ الدنيا ،كسفاسؼ األمكر في قمبو ،حيث كانت ىذه أكؿ كممة
ينطؽ بيا( ،)3قاؿ تعالى ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭣ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﴾[يس.]27-26:
__________________

( )1انظر :مجمة البياف ،العدد ،193 :قطكؼ تربكية حكؿ قصة أصحاب القرية.28 :
( )2انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)24 :12( :
( )3انظر :التحرير كالتنكير :لمطاىر بف عاشكر ،)371 :22( :أخبلؽ المؤمف :لعمرك خالد.129 :
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" َّ
إف الدعكة اإلسبلمية اليكـ في أمس الحاجة إلى ىذا الطراز مف الدعاة ،مف أصحاب
ىذه القمكب المتجردة ،الذيف يي ٍقًد يمكف حينما يي ٍح ًج يـ اآلخركف ،كيصبركف كيثبتكف ،عندما يجزع
كي ٍحمي يمكف عندما يجيؿ اآلخركف ،كيغفركف ساعة يي ٍخطئ في حقيـ اآلخركف ،كال
اآلخركف ،ى
يثأركف ألنفسيـ كذكاتيـ عندما ييسئ إلييـ اآلخركف"(.)1

__________________

( )1خكاطر عمى طريؽ الدعكة :لمحمد حسَّاف.106-105 :
161

ادلثحث انثانث

انًُارج انراشذج نهمٍادج انؼهًٍح
كفيو مطمباف:
 المطمب األول :العبد الصالح (رضً اهلل عنو).

 المطمب الثاني :نبي اهلل موسى  والرحمة في طمب العمم.
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المبحث الثالث :النماذج الراشدة لمقيادة العممية
تني ٌذي ادلثحث:

اعتنى اإلسبلـ بالعمـ عناية كبيرة ،كجعؿ لمعمـ كالعمماء مكانة عظيمة بارزة في المجتمع؛

فالعمماء ىـ أىؿ الريادة كالقيادة ،كأصحاب الكممة المسمكعة ،كالمشكرة النافذة.

أىمية وجود القيادة العممية:

تكمف أىمية كجكد القيادة العممية في النقاط الخمس التالية:

 .1العمماء ىـ كرثة األنبياء؛ ألنَّيـ المؤىمكف لتكجيو األمة التكجيو الصحيح ،الذم يأخذ بيدىا نحك
النصر كالتمكيف ،فقد كرد في الحديث الذم ركاه أبك الدرداء  عف النبي َّ أنو قاؿَ ...( :وِا َّن
ِ
َخ َذهُ أَ َخ َذ
اء َل ْم ُي َوِّرثُوا ِدي َن ًا
ارَ ،والَ ِد ْرَى ًماَّ ،إن َما َوَّرثُوا ا ْل ِع ْم َم َف َم ْن أ َ
اء َوَرثَ ُة األَ ْن ِب َياء َوِا َّن األَ ْن ِب َي َ
ا ْل ُع َم َم َ
ِب َحظ َو ِاف ٍر)(.)1

قكمكف الزلؿ ،كيرشدكف الناس إلى الحؽ كالخير ،كالى أسباب
كي ّْ
 .2يكشؼ العمماء عف الخمؿ ،ي
الصمح مع خالقيـ ،عمى كفؽ المنيج الصحيح مف الكتاب كالسنة ،كاعطاء المسائؿ كالقضايا
حجميا الحقيقي الذم تقتضيو ً
الحكمة؛ لتنصمح أحكاليـ ،فيصكغكف أىدافيـ بما يحقؽ ليـ
النصر عمى عدكىـ في الدنيا ،كيدخمكف جنة ربيـ في اآلخرة.

َّ .3
إف غياب العمماء ييتيح الفرصة لمجيمة كالضعفاء كمدعي العمـ ،ليقكلكا في أمكر العامة،
كيعّْرضكا المجتمع لميبلؾ(َّ ،)2
دؿ عمى ذلؾ الحديث الذم ركاه عبد
فيضمكا الناس بغير عمـ ،ي ى
ِ
ا﵀ بف عمرك (رضً اهلل عنيًب) عف النبي َّ أنو قاؿ( :إِ َّن اهلل َال ي ْق ِب ُ ِ
اعا َي ْنتَ ِز ُع ُو ِم ْن
ض ا ْلع ْم َم ا ْنت َز ً
َ َ
ض ا ْلع َمم ِ
ا ْل ِعب ِاد وَل ِك ْن ي ْق ِب ُ ِ
ق َع ِالما اتَّ َخ َذ َّ
اء َحتَّى إِ َذا َل ْم يُ ْب ِ
وسا ُج َّي ًاال
اس ُ
َ
رؤ ً
الن ُ
َ َ
ً
ض ا ْلع ْم َم ِبقَ ْب ِ ُ َ
َضموا)(.)3
ضموا َوأ َ
س ِئمُوا فَأَفْتَ ْوا ِب َغ ْي ِر ِع ْمٍم فَ َ
فَ ُ
 .4تنسيؽ جيكد األمة ،لتحقيؽ معنى االنتساب لمطائفة المنصكرة المجاىدة ،عمى منيج ا﵀
 ،القائـ عمى اتباع الدليؿ الصحيح مف الكتاب كالسنة بفيـ السمؼ الصالح (رضً اهلل عنيى)،

كرفض كؿ ما يينافي حقيقة اإليماف ،كمبادئ اإلسبلـ.
بعيدا عف الطعف كالتجريح،
 .5تقديـ النُّصح الصادؽ لقادة األمة ،ال تأخ يذىـ في ا﵀  لكمةي الئـ ،ن
ُّ
النصح الذم يأخذ بيد القادة نحك إصبلح أنفسيـ؛ ليحققكا الصبلح ألمتيـ.
_______________

( )1سنف أبي داككد :كتاب العمـ :باب الحث عمى طمب العمـ( :ح ،3641:ص ،)403 :سنف الترمذم :كتاب العمـ :باب

ما جاء في فضؿ الفقو في العبادة( :ح ،2628 :ج ،5 :ص ،)48 :سنف ابف ماجو :المقدمة :باب فضؿ العمماء
كالحث عمى طمب العمـ( :ح ،223 :ص ،)81 :قاؿ الشيخ األلباني ( :صحيح ) .انظر :صحيح الجامع :لؤللباني:

حديث رقـ . 6297 :

العمر.15-14 :
( )2انظر :أسباب تخمؼ المسمميف :لناصر بف سميماف ي

ض ا ٍل ًع ٍم يـ( :ح ،100 :ج ،1 :ص ،)32 :صحيح مسمـ :كتاب العمـ:
( )3صحيح البخارم :كتاب العمـ :ىباب ىك ٍي ى
ؼ يي ٍقىب ي
باب رفع العمـ كقبضو كظيكر الجيؿ كالفتف في آخر الزماف( :ح ،2673 :ص.)1072 :
163

ادلطهة األول :انؼثذ انصاحل (رضً اهلل عنو):


اختمؼ العمماء في شخصية العبد الصالح ،كاسمو ،كنبكتو ،كمكتو؛ كأ ّْ
يلخص ىذا

االختبلؼ في النقاط الثبلث التالية:

()1

 .1إًَّنو عبد صالح ،آتاه ا﵀ العمـ ،كالحكمة ،كالنبكة.

 .2ال يدؿ طمب مكسى  العمـ مف العبد الصالح (رضً اهلل عنو) ،عمى ككنو أعمـ مف مكسى
يقينا في العمكـ اإليمانية كاألصكلية؛
 ،فمكسى  أعمـ مف العبد الصالح (رضً اهلل عنو) ن
َّ
ألنو مف أكلي العزـ مف الرسؿ.
 .3الراجح مكت العبد الصالح (رضً اهلل عنو) ؛ َّ
حيا زمف النبي  لكجب عميو اتباعو،
ألنو لك كاف ن
كاالجتماع بو ،كنصرتو.

يؼامل انمٍادج انؼهًٍح انراشذج ػُذ انؼثذ انصاحل (رضً اهلل عنو):
ظيرت في قصة العبد الصالح (رضً اهلل عنو) معالـ راشدة لمقيادة العممية رصدتيا في
العشرة التالية:

الم ْعمَم األول :حوز العموم الراشدة:
َ
أف تككف عمكميا راشدة؛ ليتسنى لمناس االنتفاع بيذا
ينبغي عمى القيادة العممية الراشدة ٍ
العمـ ،في دنياىـ ،كآخرتيـُّ ،
يدؿ عمى ذلؾ قكلو  عمى لساف مكسى  ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾[الكيؼ.]66:
الم ْعمَم الثاني :الثقة بالنفس:
َ
تميَّز العبد الصالح (رضً اهلل عنو) بشخصية المعمـ القكية الكاثقة بنفسيا كعمميا ،حيث أجاب
مكسى  مباشرة دكف تردد َّ
لف يستطيع الصبر في أخذ العمـ عنو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮘ ﮙ
بأنو ٍ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾[الكيؼ.]67 :

الم ْعمَم الثالث :األدب في الحوار واالختالف:
َ
َّ
إف مف أىـ األخبلؽ التي يجب عمى القيادة العممية الراشدة االتصاؼ بيا االلتزاـ بضكابط
َّ
الم ٍعىمـ في قكؿ العبد الصالح
العمـ الصحيح ،كأخبلقو ،كآداب االختبلؼ كالحكار ،حيث تجمى ىذا ى
(رضً اهلل عنو) ﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﴾[الكيؼ ،]68:حيث احتراـ رأم المتعمـ ،كالتماس العذر
لو ،في حاؿ المعارضة ،كالمخالفة ، ،و
فمكؿ مف العالـ ،كالمتعمـ رأيو ،كاجتياده ،كقدراتو العقمية التي
ي
ي
()2
منحو ا﵀  إيَّاىا.
___________________

( )1انظر :البدء كالتأريخ :ألبي زيد أحمد بف سيؿ البمخي ،)148 :1( :البداية كالنياية :البف كثير ،)349 :1( :تيسير
الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :لمسعدم ،481:مباحث في التفسير المكضكعي :لمصطفى مسمـ.292-290:

( )2انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)8958 :14( :
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الم ْعمَم الرابع :الفراسة:
َ
لما رأل في مكسى  النباىة كالذكاء،
امتمؾ العبد الصالح قكةن في الفراسة؛ لذلؾ نجده َّ
ك َّأنو قد يخالفو كيعترض عميو ،اشترط اكتفاء مكسى  بالمراقبة ألعمالو ،دكف االستفسار عف

أكض ىح لو في البداية أنَّو لف
يف لو عف مغزاىا ،بعد ٍ
مغزاىا ،كالمراد منيا ،ك ٍ
أف ى
أف ينتظر حتي ييبً ى

يستطيع الصبر عمى عمكـ ال يعرؼ حقيقتيا؛ ليكتمؿ أداء رسالة التعميـ( ،)1قاؿ تعالى ﴿ :ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﴾[الكيؼ.]70 :
الم ْعمَم الخامس :الصبر عمى المتعممين ،وقَبول العذر منو:
َ
أف يتحمَّى بيا؛ َّ
َّ
ألنو يكاجو
إف يخميؽ الصبر مف أىـ األخبلؽ التي يجب عمى العالـ ٍ
عظيما في الصبر
مثاال
أفيا نما مختمفة ،كعقكنال متعددة ،كمدارؾ متفاكتة ،كقد ضرب الخضر ن
ن
عمى المتعمـ ،حيث صبر عمى اعتراض مكسى  لو ،كأعطاه الفرصة ليستزيد مف العمـ
مرتيف ،كقىبًؿ عذره فييما ،كفارقو في الثالثة:

األولى :الصبر عمى اعتراض مكسى  عمى خرؽ السفينة ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾[الكيؼ ،]71:كقىبًؿ عذره بعد ذلؾ ،قاؿ
تعالى ﴿ :ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﴾[الكيؼ.]73:
الثانية :الصبر عمى إنكار مكسى  قتؿ الغبلـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﴾[الكيؼ ،]74:كقىبًؿ اعتذار مكسى  ،كأعطاه فرصة
أخيرة لمتَّ ىعمُّـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾[الكيؼ.]76:
لطيفة:

َّ
إف العجيب في مكاقؼ نبي ا﵀ مكسى  التي أنكرىا عمى العبد الصالح ،ىك قد فعميا

شخصيا مف قبؿ ،كبياف ذلؾ:
ن
إف الخكؼ عمى أىؿ السفينة مف الغرؽ ،ييشابيو َّ
َّ .1
أمو قد قذفت بو في تابكت ،كقذفتو في
أف َّ

اليـ ،كىك رضيع ،فتكاله ربُّو بالحفظ كلـ يغرؽ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭣ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﴾[طو.]39-38:
رجبل مف الفراعنة كاف
 .2ك َّ
أما قتؿ الغبلـ ،فقد كقع سيدنا مكسى  في القتؿ؛ حيث قتؿ ن
رجبل مف بني إسرائيؿ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ييقاتؿ ن
______________

( )1انظر :مباحث في التفسير المكضكعي :لمصطفى مسمـ.276 :
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ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾[القصص.]15:
و
برجؿ آخر بعد فترة كجيزة مف قى ٍت ًؿ األكؿ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
أف يبطش
بؿ َّ
ىـ ٍ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ﴾[القصص.]19:
فيشابيو َّ
أف نبي ا﵀ مكسى  سقى لممرأتيف
 .3ك َّ
أما عدـ أخذ األيجرة عمى تعديؿ الجدار ،ي
أغناميما ،كلـ يأخذ أيجرة ،فأكرمو ا﵀  باألمف ،كاإليكاء ،كالزكاج في بيت كالدىما ،قاؿ
تعالى ﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾[القصص.]24:
الم ْعمَم السادس :توجيو المتعمم وتذكيره بضوابط العمم ،في كافة مراحل الموقف التعميمي:
َ
َّ
إف العبد الصالح برع في التكجيو كالتذكير منذ البداية مع مكسى  ،كأثناء المكقؼ
التعميمي ،كبعد االنتياء مف المكقؼ التعميمي ،كبياف ذلؾ:

أوًال :قبل الموقف التعميمي؛ وذلك من وجيين:
أ .العبد الصالح يي ٍعمًـ مكسى



َّ
أف العمـ يحتاج إلى الصبر ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﭣﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﴾[الكيؼ.]68-67:

ب.العبد الصالح يشترط عمى مكسى  عدـ االعتراض أك السؤاؿ عف أم شيء حتى يقكـ
ىك بإيضاحو كتفسيره ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ﴾[الكيؼ.]70 :
أيضا:
ثانيا :أثناء الموقف التعميمي؛ وذلك من وجيين ً
ً
أ .تذكير العبد الصالح مكسى  بعجزه عف الصبر ،بعد اعتراضو عمى خرؽ السفينة ،كيترؾ
لو المجاؿ لمتراجع ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﴾[الكيؼ.]72:
ب.العبد الصالح يذكر مكسى  مرة أخرل بالصبر ،كيؤكد عميو بعد اعتراضو عمى قتؿ
الغبلـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﴾[الكيؼ.]75:
ثالثًا :بعد الموقف التعميمي:

يي ىبيّْف العبد الصالح لنبي ا﵀ مكسى  في نياية المكقؼ التعميميَّ ،أنو لك صبر لتعمـ
أكثر؛ فالمكاقؼ التي اعترض مكسى  عمييا كاف مف الممكف الصبر عمييا حتى يظير

سرىا ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾[الكيؼ.]82:
ُّ
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كىذا مف قبيؿ تكجيو المكـ لمكسى  عمى استعجالو في فيـ معان ػػي األعم ػػاؿ

أف يي ىبيّْف لو العبد الصالح الحكمة مف
العجيب ػػة ،التي قاـ بفعميا العب ػػد الص ػػالح ،كعدـ صبره إلى ٍ
()1
كراء ىذه األعماؿ.

الم ْعمَم السابع :الحزم:
َ
َّ
حازما مع مكسى  بعدما كقع منو االعتراض الثالث؛ فمجرد
إف العبد الصالح كاف
ن
أعمى ىمو العبد الصالح بنياية
َّانا كىما جائعافٍ ،
قياـ مكسى  باالعتراض عمى إقامة الجدار مج ن
مجاال
الصحبة ،كاعبلف الفراؽ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ [﴾ ...الكيؼ ،]78:كلـ يدع
ن
لمتحاكر ،أك إبداء األسباب ،تنفي نذا لما اشترطو مكسى  عمى نفسو ،مف إنياء الصحبة عند

أكؿ اعتراض قادـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ﴾[الكيؼ.]76:

الم ْعمَم الثامن :التوضيح والبيان لممعاني غير المدركة لممتعمِّم:
َ

اٍل تزـ العبد الصالح بتكضيح الحكمة مف كراء األعماؿ العجيبة التي قاـ بيا ،كأنكرىا

عميو مكسى  ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾[الكيؼ ،]78:كىذا األمر
مف كماؿ ىدم القيادة العممية الراشدة ،كمصداقيتيا ،فيطمئف الناس إلى كبلميا ،ككعكدىا ،كتثؽ

الرعية بصحة ما تقكلو ،كتفتي بو.

الم ْعمَم التاسع :األدب مع اهلل :
َ
َّ
إف مف أىـ معالـ القيادة العممية الراشدة ،التزاـ األدب مع ا﵀ ؛ مف حيث انتقاء
ألفاظيا ،كعباراتيا ،عند فتكاىا ،أك عند مخاطبة الناس ،كمحادثتيـ ،يظير ىذا في أسمكب العبد

الصالح عند بيانو لمحكمة مف األفعاؿ الثبلثة التي قاـ بيا ،كبياف ذلؾ:

()2

أ.نسب العبد الصالح خرؽ السفينة لنفسو؛ َّ
ألف ظاىره الشر المحض الذم ال خير فيو ،قاؿ
تعالى ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ [﴾...الكيؼ.]79:
ب.أسند العبد الصالح الفعؿ عند بيانو الحكمة مف قتؿ الغبلـ لضمير الجمع ،قاؿ تعالى﴿ :ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨﮩﮪ ﮫﮬ ﮭﮮ ﭣ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶
﮷ ﮸ ﴾[الكيؼ]81-80:؛ الشتماؿ قتؿ الغبلـ عمى أمريف؛ القتؿ ،كاإلبداؿ باألفضؿ؛ فالقتؿ
لمعبد الصالح ،كاإلبداؿ ﵀ .

_________________

( )1انظر :التحرير كالتنكير :لمطاىر بف عاشكر.)11 :16( :
( )2انظر :مباحث في التفسير المكضكعي :لمصطفى مسمـ.290-289 :
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ج.نسب العبد الصالح مسألة بناء الجدار ﵀ ؛ َّ
ألنيا خير محض ،ال عيب فيو ،كال نقص(،)1
قاؿ تعالى ...﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ [﴾...الكيؼ.]82:
الم ْعمَم العاشر :التواضع مع االعتراف بالفضل هلل تعالى:
َ
َّ
أف ينسب الفضؿ في إدراؾ بكاطف
إف العبد الصالح بعد تأكيؿ األحداث الغريبة ،لـ ىيفيتٍو ٍ
ً
بؿ ختـ كبلمو بقكلو تعالى:
مف عمـٍ ،
أف ىي ٍنفي الغركر عف نفسو بما أيكتي ٍ
األمكر ألىمو ،ك ٍ

﴿...ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ [﴾...الكيؼ ،]82:فما حدث كاف بأمر ا﵀ 
عمي بيذا العمـ ،فميس لي فيو يد ،كال عمؿ.
الذم تفضَّؿ َّ

()2

ادلطهة انثاًَ :يىضى  ،وانرحهح يف طهة انؼهى:

ىك نبي ا﵀ مكسى  ،مف أنبياء بني إسرائيؿ ،كىك أحد أكلي العزـ مف الرسؿ

الخمسة ،كقد كرد ذكره في القرآف الكريـ في مكاضع كثيرة.

()3

سبب الرحمة العممية لموسى :

لـ يتطرؽ القرآف الكريـ لبياف سبب رحمة مكسى  في طمب العمـ ،كالبحث عف العبد

َّ
َّ
َن
يبي بف كعب  عف النبي ( :أ َّ
الصالح ،كلكف السنة النبكية أرشدت إلى ذلؾ ،فقد ركل أ ٌ
موسى قَام َخ ِط ِ ِ
س ِئ َل أَي َّ
الن ِ
ب اهللُ َعمَ ْي ِو؛ إِ ْذ لَ ْم
َعمَ ُم ،فَقَ َ
س َرِائ َ
اس أ ْ
ال :أََنا ،فَ َعتَ َ
ً
يبا في َبني إِ ْ
يل ،فَ ُ
ُ َ
َ
()4
َعمَ ُم ِم ْن َك.)...
َي ُرَّد ا ْل ِع ْم َم إِلَ ْي ِو ،فَقَ َ
ال لَ ُوَ :بمَى لِي َع ْب ٌد ِب َم ْج َم ِع ا ْل َب ْح َرْي ِنُ ،ى َو أ ْ
يتضح مف الحديث السابؽ َّ
ب عمى سيدنا مكسى ؛ في ككنو لـ ىي يرَّد
أف ا﵀ َّ لـ ىعتى ى

العمـ في ذلؾ ﵀  ،كأخبره َّ
عبدا بمجمع البحريف ىك أعمـ منؾ ،تطمَّعت نفسو
أف ىناؾ ن
لبلستزادة مف ً
فقرىر َّ
مسافر يحقينبا ،كيؤيد ذلؾ َّ
أف ا﵀  لـ
نا
الرحاؿ إليو ،كلك مضى
العٍمـ؛ َّ
شد ّْ

أف يسألو االستزادة مف شيء َّإال مف العمـ ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ
يأمر نبيو محمد ٍ 

ﭣ ﴾[طو.]114:

يؼامل انمٍادج انؼهًٍح انراشذج ػُذ َثً اهلل يىضى :

تميَّز نبي ا﵀ مكسى  بأخبلؽ القيادة الراشدة في دعكتو ،كفي طمبو لمعمـ ،مع ككنو

نبي ،ينزؿ عميو الكحي ،كأعمـ الناس بأحكاـ التكراة ،كمع ذلؾ كمو ضرب أركع األمثمة في
أخبلؽ العالـ في طمبو العمـ ،أيلخصيا في المعالـ الستة التالية:
_________________

( )1انظر :مباحث في التفسير المكضكعي :لمصطفى مسمـ.290 :
( )2انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)8962 :14( :
( )3انظر :قصص القرآف :البف كثير :جمع كترتيب :أحمد بف شعباف.180 :
ىعمىـ فىي ًك يؿ ا ٍل ًع ٍمـ إًلىى ً
الن ً
ىم َّ
( )4صحيح البخارم :كتاب العمـ،ىباب ىما يي ٍستى ىح ُّ
ا﵀ ،ح،122 :
ب لً ٍم ىعالًًـ إً ىذا يسئً ىؿ أ ُّ
اس أ ٍ ي ى
ى
(ج ،1 :ص.)35 :
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الم ْعمَم األول :العزيمة القوية ،وتبصير األتباع بحقيقة األشياء:
َ
ابتدأ مكسى  رحمتو في طمب العمـ ،باإلعبلف عف رغبتو الشديدة في الخير ،كطمب
الزيادة في العمـ ،كاف طالت بو الشقة ،كلحقت بو المشقة( ،)1قاؿ تعالى﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾[الكيؼ.]60:
إف مكسى  ىبيَّف لفتاه منذ البدايةَّ ،
َّ
ماديا،
أف الرحمة ستككف شاقة كطكيمة؛ ليستعد ليا ن
كمعنكيا ،كيظير في ىذا البياف ،جماؿ أخبلؽ القيادة الراشدة ،في تبصير األتباع بالمخاطر
ن

كيقى ُّككا
المحتمؿ مكاجيتيا ،كبالصعكبات التي قد تعترض طريقيا ،منذ البداية؛ ليشحذكا ىمميـ ،ي
ي
مف عزيمتيـ.

الم ْعمَم الثاني :تحمل المسؤولية:
َ
أشار القرآف الكريـ إلى حادثة نسياف الحكت بضمير َّ
المثنى ،الذم يجمع بيف نبي ا﵀
أف الم َّ
ككؿ بحفظ الحكت ،كم ارقبتو ،ىك
مكسى  ،كفتاه في تحمؿ مسؤكلية نسياف الحكت ،مع َّ ي
الفتى ،قاؿ تعالى﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾[الكيؼ ،]61:كفي ذلؾ
أف صاحب العمؿ؛ كاف َّ
إشارة إلى َّ
ككمو إلى غيره ،ينبغي عميو المراقبة كالمتابعة ،كتحمؿ

و
نقص ،أكعيب.
مف
المسؤكلية تجاه ما يمحؽ ىذا العمؿ ٍ
الم ْعمَم الثالث :التمطف في معاممة الخدم واألتباع ،والصبر عمييم:
َ
()2

َّ
إف نبي ا﵀ مكسى  صاحب أدب رفيع في التعامؿ مع المرافقيف لو ،فنجده يتعامؿ
لما نسي أف يخبره بأمر الحكت ،كانسبللو مف ً
المكتؿ( ،)3كدخكلو الماء،
مع فتاه يكشع بف نكف َّ
ٍ ي
كب ٍخو عمى ذلؾ ،بؿ أجاب إجابة ىادئةَّ ،
الرقة كالتَّمطُّؼ؛ فمـ يي ىعّْن ٍفو ،أك يي ّْ
أف ىذا األمر ىك
بغاية ّْ
غاية ما نريده؛ لمقاء العبد الصالح ،قاؿ تعالى عمى لسانو ﴿ :ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸ...ﭹ﴾

[الكيؼ ،]64:فالعبد الصالح المطمكب لقاؤه مكجكد في المكاف الذم فقدنا فيو الحكت.
_____________________

()4

( )1انظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :لمسعدم.481 :

( )2انظر :التحرير كالتنكير :لمطاىر بف عاشكر.)366 :15( :
(ً )3
المكتؿ:بكسر الميـ الزنبيؿ ،كىك ما يعمؿ مف الخكص ،كيحمؿ فيو التمر ،كغيره ،كالجمع :ىم ىكاتً يؿ ،كالمكتؿ
َّ
كلعؿ
صاعا ،كىك ستكف يم ِّدا ،كتعددت أقكاؿ العمماء في مقدار الصاع باألكزاف المعاصرة،
عشر
خمسةى
ن
ى
أف الصَّاع يي َّ
قدر بثبلثة كيمك جرامات تقر نيبا ،كقر نيبا منو ما َّ
األقرب ما ذكره الشيخ صالح الفى ٍكزاف مف َّ
رجحو
بأف الصاع باألك ازف المعاصرة يساكم (2751جـ) تقريبا ،فيككف كزف ً
الدكتكر كىبة الزحيمي َّ
المكتؿ تقر نيبا:
ن

( 45كجـ أك  41.3كجـ) .انظر :المعجـ الكسيط :مجمع المغة العربية ،776 :الزاىر في غريب ألفاظ
اإلماـ الشافعي :لؤلزىرم ،256-255 :الفقو اإلسبلمي كأدلتو :لمدكتكر كىبة الزحيمي ،)379 :1( :إتحاؼ
أىؿ اإليماف بدركس شير رمضاف :لمشيخ صالح الفكزاف.74 :

( )4انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)551 :8( :
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الم ْعمَم الرابع :التواضع في طمب العمم:
َ
ضرب نبي ا﵀ مكسى  أركع األمثمة في تكاضع العالـ لمعمماء ،كأكلي الفضؿ ،فى ىم ٍع
أف ييعممو بتكاضع جـ ،كأدب عاؿ،
نبيا ييكحى إليوَّ ،إال َّأننا نجده يطمب مف العبد الصالح ٍ
ككنو ن

قاؿ تعالى ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾[الكيؼ.]66:

الم ْعمَم الخامس :عدم اإلثقال عمى العالم:
َ
َّ
مف بعض
أف يعممو ٍ
إف نبي ا﵀ مكسى  لـ يي ًرد اإلثقاؿ عمى العبد الصالح ،فطمب ٍ
عممو( ،)1أفاد ىذا المعنى التعبير القرآني ً
(بمف) التبعيضية في قكلو تعالى( :ﮔ ﮕ).
الم ْعمَم السادس :طمب العمم الراشد:
َ
َّ
دائما تطمب العمـ الراشد ،الذم يعكد عمييا كعمى المجتمع بالنفع
إف القيادة العممية ن
كالخير في الدنيا كاآلخرة ،كليذا كصؼ مكسى  العمـ الذم يريده بالرشاد ،قاؿ تعالى:

﴿...ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾[الكيؼ.]66:

_________________

( )1انظر :مباحث في التفسير المكضكعي :لمصطفى مسمـ.275 :
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ادلثحث انراتغ

انًُارج انراشذج نهمٍادج انؼطكرٌح(احلرتٍح)
كفيو مطمباف:
 المطمب األول :طالوت .
 المطمب الثاني :النبي محمد .
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ادلطهة األول :طانىخ :

ً
لح ٍك ًموَّ ،إال بآية دالة تيبرىف
ىك شاكؿ بف قيس مف سبط بنياميف ،أ ىىبى الييكد ٍ
أف يي ٍذعنكا ي
عمى اصطفاء ا﵀  لو؛ َّ
أف يأتييـ
ألنو كاف مف سبط ليس فييـ نبكة كال يممؾ ،فكانت آيتو ٍ
التابكت تحممو المبلئكة ،فأذعنكا لحكمو ،ثـ اقتتؿ ىك كجالكت ،فيزـ جيش العمالقة ،كاستنقذ

األسرل مف أيدييـ ،كقتؿ داككد  جالكت.

()1

يؼامل انمٍادج انؼطكرٌح انراشذج ػُذ طانىخ :

جانبا مف حياة طالكت ،ذلؾ القائد العسكرم الذم خرج لقتاؿ
َّ
قص عمينا القرآف الكريـ ن
ىس ىر أبناءىـ ،خرج لقتاؿ العمالقة بقيادة جالكت ،كمف خبلؿ
مف أ ٍ
ىخ ىرىج بني إسرائيؿ مف ديارىـ ،كأ ى
ىذه القصة يمكف استخبلص بعض المعالـ الراشدة في قيادة طالكت جي ىشو ،كتحقيؽ النصر بيـ

عمى عدكىـ ،كىي خمسةه كالتالي:

الم ْعمَم األول :العمم:
َ
َّ
أىـ أمر استحؽ طالكت بو القيادة العسكرية لجيكش بني إسرائيؿ العمـ ،قاؿ تعالى:
إف َّ
﴿ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﴾[البقرة ،]247:حيث عمؿ نبي بني
إسرائيؿ لقكمو اختيار طالكت لمقيادة ،بما اصطفاه ا﵀  بو مف العمـ ،كالمعرفة ،كالعقؿ،

كاإلحكاـ في التفكير المستقيـ ،في أمكر الحركب ،كقد تى ىميَّز بو عف أقرانو مف بني إسرائيؿ.
فائدة:

()2

َّ
ابتداء عمى ىح ىس وب كال نسب ،كال جاه كال سمطاف ،كما
إف اختيار قادة األمة ال يعتمد
ن
يعتقد أىؿ المصالح كالشيكاتَّ ،
كلكف االختيار الصحيح يقكـ عمى ثبلثة أخبلؽ:

األول :أف يككف الشخص مف أىؿ التقكل كالصبلح ،قاؿ تعالى...﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾[الحجرات.]13 :

الثاني :أف يككف مف أىؿ القكة ،كالخبرة ،كالكفاءة ،كالثقة ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾[يكسؼ.]55:

الثالث :أف يككف مف أىؿ األمانة؛ فقد عمَّمت ابنة شعيب  ين ً
صحيا ألبييا باستئجار سيدنا
مكسى ؛ التصافو باألمانة مع القكة ،فقاؿ تعالى عمى لسانيا ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﴾[القصص ،]26:كما انتدب عفريت مف الجف نفسو إلحضار
__________________

( )1انظر :البدء كالتاريخ :ألبي زيد بف سيؿ البمخي ،)155 :1( :األنس الجميؿ بتاريخ القدس كالخميؿ :لمجير
ّْ
الديف الحنبمي.)104 :1(:

( )2انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)566 :1( :
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عرش بمقيس لً ىما يتصؼ بو مف القكة كاألمانة ،فقاؿ تعالى عمى لسانو ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾[النمؿ.]39:

الم ْعمَم الثاني :القوة البدنية (سالمة الجسم والحواس):
َ
تميَّز طالكت بجانب صفة العمـ ،بصفة أخرل ضركريَّة لمقائد العسكرم ،كىي البسطة
الب ٍن ىية ،كسبلمة األعضاء كالحكاس مف العيب ،ككماؿ الصحة،
الم ىعبَّر عنيا بقكة ي
في الجسـ ،ي
الم ٍستىٍم ًزـ صحة العقؿ كالفكر؛ فإنَّيا أدعى لظيكر الكقار عميو( ،)1ككقكع
كالخمك مف األمراض ،ي

الميابة في قمكب األعداء منو ،مع القدرة عمى المدافعة ،كمكابدة الحركب  ،قاؿ تعالى...﴿ :

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰﮱ [﴾...البقرة.]247:

الم ْعمَم الثالث :الحوز عمى تأييد اهلل  وتوفيقو:
َ
َّ
شيئا
مر ضركرم ،كلكنَّو ال ييغني ن
إف امتبلؾ القيادة القدرات كالمكاىب القيادية المتعددة أ ه
عف تأييد ا﵀  كتكفيقو لمقائد؛ َّ
ألنو األساس في حصكؿ النصر عمى العدك كعدمو؛ َّ
ألف األمكر
ٍ

كميا بيد ا﵀  ،كال تككف َّإال بإرادتو كمشيئتو ،قاؿ تعالى﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ﴾[الكيؼ.]23:
كقد أشارت اآليات إلى َّ
ىانا لمداللة عمى أحقيتو بالممؾ
أف ا﵀  أعطى طالكت بر ن
أف يأتييـ التابكت الذم فقدكه ،كيتشكقكف إلى العثكر عميو
كالقيادة ،حيث كانت العبلمة ٍ

كاسترداده ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻ﴾[البقرة ،]248:حيث كاف بنك إسرائيؿ يستبشركف بكجكد التابكت معيـ ،فقد كاف مف
شأنو حصكؿ الغمبة ليـ عمى عدكىـ إذا قاتمكا بو.

()2

فائدة:

صؿ الغمبة لبني إسرائيؿ عمى عدكىـ إذا اصطحبكا التابكت معيـ ،كال ييفيـ مف ذلؾ
تى ٍح ي
يضر كال ينفع ،كاَّنما العبرة فيو أنَّو يحكم بعض
التقديس لمتابكت ذاتو؛ فيك مجرد صندكؽ ال
ُّ
آثار آؿ سيدنا مكسى كىاركف (عهٍيًب انسالو) ،فإذا اصطحبكه معيـ َّ
تذكركا رسالة مكسى كىاركف

حافز ليـ عمى القتاؿ؛ إلعبلء كممة ا﵀ .
(عهٍيًب انسالو)؛ فكاف ذلؾ نا
__________________

( )1انظر :تفسير البيضاكم :لناصر َّ
الديف الشيرازم ،)543 :1( :تفسير المنار :لمحمد رشيد رضا:2( :
.)379
( )2انظر :الجامع ألحكاـ القرآف :لمقرطبي.)247 :3( :
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الم ْعمَم الرابع :تدريب الجنود عمى قوة التحمل والصالبة:
َ
َّ
عدكا
إف المعركة التي سيخكض غمارىا بنك إسرائيؿ معركة صعبة ،سيكاجيكف فييا ن
العدد ،كبنك إسرائيؿ قد يتعرضكف لحصار عدكىـ،
صمدا ،يم نا
شرسا،
ن
الع ىد ىد ك ي
تحفز لمقائيـ ،جمع ى
ن
درب جنكده عمى قكة التحمؿ؛
أف يي ّْ
اما عمى القائد العاقؿ ٍ
فينفد زادىـ ،كينقطع شرابيـ ،فكاف لز ن
لمكاجية األخطار المتكقعة ،كيقؼ عمى أرض صمبة ،كلً ىي ٍعمىـ قكة جيشو الحقيقية ،فيككف عمى

بينة مف أمره ،فيضع الخطط كالحمكؿ المناسبة لممكاجية( ،)1قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ[﴾...البقرة.]249:

الم ْعمَم الخامس :الحزم والشجاعة:
َ
ظير عمى طالكت الحزـ منذ البداية ،حيث أعمف َّ
مف يخالؼ األمر ،كيشرب مف
أف كؿ ٍ
فمف يككف في جيشو ،كمع َّ
أف الكثرة قد شربت ،فقد أمضى قكلو ،كأنفذ عزمو ،كانطمؽ
النير؛ ٍ
بالقمة التي بقيت معو ،ليكاجو أشرس المقاتميف كأجمدىـ ،كىذا يدؿ عمى الشجاعة التي مؤلت

قمبو ،كظيرت في قكلو كفعمو ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏﮐ

﴾[البقرة.]249:

_______________________

( )1انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)1054 :2( :
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ادلطهة انثاًَ :انُثً حمًذ :

ىك رسكؿ ا﵀  أبك القاسـ "مح َّم يد ٍبف ع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ع ٍبًد المطَّمً ًب ٍب ًف ى ً
اشًـ ٍب ًف ىع ٍبًد
ى
ى
ي ى
يى
ي
ً
ص ّْي ٍب ًف ًك ىبل ًب ٍب ًف م َّرةى ٍب ًف ىك ً
م ٍب ًف غالً ًب ٍب ًف ًف ٍي ًر ٍب ًف ىمالً ًؾ ٍب ًف َّ
ض ًر ا ٍب ًف
عب ٍب ًف ىلؤ ّْ
الن ٍ
ىم ىناؼ ٍب ًف قي ى
ي
ً
ً
اف"()1؛ كىك القى ٍدر المتَّفؽ
اس ٍب ًف يم ى
ض ىر ٍب ًف ن ىزًار ٍب ًف ىم ىع ّْد ٍب ًف ىع ٍد ىن ى
ك ىن ىانةى ٍب ًف يخ ىزٍي ىمةى ٍب ًف يم ٍد ًرىكةى ٍب ًف إًٍل ىي ى
فيو بيف عمماء السير كالمغازم.
نسبا ،ففي الحديث الصحيح
كقد كاف النبي  مف أشرؼ قبائؿ العرب ،كأشرؼ العرب ن
أف النبي  قاؿ( :إِ َّن اهلل اصطَفَى ِك َنا َن َة ِم ْن ولَد إِسم ِ
عف كاثمة بف األسقع َّ )2(
اعيل،
َ ْ
َ
َْ
()3
اشم ،واصطَفَ ِاني ِم ْن ب ِني َى ِ
ش ب ِني َى ِ
واصطَفَى قُرْي ً ِ
اشم).
اصطَفَى ِم ْن قُ ْ
َ
ري ٍ َ
ْ
شا م ْن ك َنا َنة ،و ْ
ْ
َ
يؼامل انمٍادج انؼطكرٌح انراشذج ػُذ انُثً حمًذ :

حاز النبي  السمات القيادية في جميع مجاالت القيادة؛ الدعكية ،كالعممية ،كاألمنية،
كاالقتصادية؛ فيك ييمثّْؿ القدكة لكؿ قائد راشد في أمكر الحياة كميا ،كسنعرض في ىذا المطمب
بعض المعالـ القيادية الراشدة في جانب العسكرية عند النبي  ،كىي في النقاط السبع التالية:

الم ْعمَم األول :ال ُخمُق العظيم:
َ
اتصؼ النبي  باألخبلؽ العالية الرفيعة الكريمة ،ككفَّقو ا﵀  إلى السمكؾ الصحيح
و
شيادة،
القكيـ في كؿ أفعالو كأقكالو ،فقد شيد القرآف الكريـ بكماؿ أخبلؽ النبي  ،ككفى بيا مف
قاؿ تعالى  ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾[القمـ.]4:
الم ْعمَم الثاني :الحرص عمى راحة الجند:
َ
اتَّصؼ النبي  في ّْ
كؿ أحكالو كتعامبلتو مع المسمميف ،بالحرص عمى سبلمتيـ ،كدرء
المشقة عنيـ ،كتحقيؽ السكينة كالطمأنينة كالسعادة كالعزة ليـ في الدنيا كاآلخرة ،قاؿ تعالى:
﴿ﮬﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴﮵﮶[ ﴾...التكبة.]128:
______________
( )1صحيح البخارم :كتاب مناقب األنصار :باب مبعث النبي  ،...كذكر اسمو.)45 :5( :

( )2ىك كاثمة بف األسقع بف عبد العزل بف عبد ياليؿ الكناني الميثي ،كنيتو أبك شداد كقيؿ :أبك األسقع ،كأبك
قرصافة ،كغير ذلؾ ،صحابي جميؿ ،يكلد سنة ( 22ؽ .ق) ،أسمـ كالنبي  يتجيز إلى تبكؾ ،فشيد تبكؾ،
كيقاؿ :إنو خدـ النبي  ثبلث سنيف ،شيد فتح دمشؽ ،كحمص ،كغيرىما ،مات سنة خمس أك ست
كثمانيف لميجرة ،فيككف بمغ مف العمر ( )105سنة تقر نيبا ،كقيؿ تكفي عف عمر يناىز ( )98سنة ،كىك آخر
مف مات بدمشؽ مف الصحابة الكراـ .انظر :االستيعاب في معرفة األصحاب :البف عبد البر ،757 :أيسد
الغابة في معرفة الصحابة :البف األثير ،)652 :4( :اإلصابة في تمييز الصحابة :البف حجر العسقبلني:
( ،)310 :6األعبلـ :لمزركمي.)107 :8( :
( )3صحيح مسمـ :كتاب الفضائؿ ،باب فضؿ نسب النبي  ،كتسميـ الحجر عميو قبؿ النبكة( :ح ،2276 :ج:
 ،4ص.)1782 :
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كا ٍف كانت مناسبة اآلية اآلنفة ّْ
الذكر في معرض أخبلؽ النبي  الدعكية ،فقد كانت
معانييا حاضرة في سمكؾ النبي  العسكرم؛ يظير ذلؾ في األمكر األربعة التالية:
أ .حرصو عمى إرساؿ فرؽ االستطبلع التي تيؤمف الطريؽ لمجيش اإلسبلمي في غزكاتو كافة.
عموي حمزة 
ب.الحزف الشديد عمى شيداء أيحد ،كتكعده التنكيؿ بالمشركيف؛ كخاصة حيف كجد َّ
كبده ،حتى نزؿ قكلو تعالى ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
بطنو ،كأيخرج ي
قد يب ًقر ي

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﴾[النحؿ.]26:

ج .حزف النبي  عمى القادة الشيداء الثبلثة في معركة مؤتة؛ جعفر بف أبي طالب ،كزيد بف
ثـ عبدا﵀ بف ركاحة .
حارثةَّ ،

د .استقبالو  خالد بف الكليد  بالبشر ،كالفرح ،عند عكدتو مف معركة مؤتة ،ككصفو 
لخالد ،كجنده بال يك َّرار ،مع َّأنيـ انسحبكا مف المعركة؛ َّ
ألف الحفاظ عمى سبلمة الجند
كأركاحيـ مف أىـ ما ييدؼ إليو القائد العسكرم الراشد.

الم ْعمَم الثالث :الرفق ولين الجانب:
َ
َّ
كليف الجانب ،مع المؤمنيف ،قاؿ تعالى:
فؽ،
إف مف أبرز أخبلؽ النبي  الر ى
ى

﴿...﮷﮸﮹﴾[التكبة ،]128:كقاؿ تعالى ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ...

﴾[آؿ عمراف:

 ،]159كمع غير المسمميف،

المسالميف منيـ كالمحاربيف ،قاؿ تعالى﴿ :ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾[األنبياء.]107:
ومما يدل عمى ذلك المواقف الثالثة التالية:
َّ

األول :قىبكلو  الفداء مف أسرل بدر؛ كقد ظير َّ
أف ذلؾ كاف خبلؼ األكلى.
الثاني :أمره  بمعاممة ثمامة( )1معاممة حسنة ،كاكرامو()2؛ كىك الذم دبَّر مكيدة لقتؿ النبي.)3(
_______________

ىـ بقتؿ النبي ،
( )1ىك ثمامة بف أثاؿ بف النعماف بف مسممة الحنفي اليمامي ،سيّْد أىؿ اليمامة ،صحابي جميؿَّ ،

معتمر ،فمما قارب المدينة المنكرة أخذتو رسؿ النبي  ،كأتى ٍكه بو،
نا
ثـ خرج
كاحتاؿ لذلؾ ،فأىدر النبي  دموَّ ،
ثـ رجع إلى بمده فضيَّؽ عمى
نا
ثـ عفا عنو ،فأسمـ ،كخرج
معتمر إلى مكةَّ ،
فربطو النبي  في المسجد ثبلثة أياـ َّ

لما ادعى مسيممة النبكة ،فمـ ير َّ
تد مع ىم ًف
ثـ َّ
قريش؛ فمـ يدع حبةن تأتييـ مف اليمامة ،حتى أذف لو النبي  بذلؾَّ ،
ار َّ
تد مف أىؿ اليمامة ،كقاـ ثمامة فكعظ قكمو ،كنصحيـ بالثبات عمى ديف النبي  ،كنياىـ عف اتباع مسيممة،

ثـ لحؽ بجيش العبلء بف الحضرمي ،كقاتؿ معو المرتديف ،كمات مقتكنال  ،قتمو بنك قيس ،ظانّْيف َّأنو ىك الذم
َّ
لما أر ٍىكا عمى ثمامة خميصة سيدىـ .انظر :كتاب الطبقات الكبير :البف سعد ،)11 :8( :تيذيب
قتؿ سيدىـ؛ َّ
األسماء كالمغات :ألبى زكريا محيى الديف بف شرؼ النككم.)193 :1( :

( )2انظر :صحيح البخارم :كتاب المغازم :باب كٍفًد بنًي حنًيفىةى كحًد ً
يث ثيمام ىة ٍب ًف أيثى و
اؿ( :ح ،4372 :ج ،5 :ص:
ىى
ى ى ى ى
ى ى
.)170
( )3انظر :السنف الكبرل :لمبييقي :كتاب السير :باب ما يفعمو بالرجاؿ البالغيف(:ح ،18490 :ج ،9 :ص.)66 :
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الثالث :عزلو  لسعد بف عبادة  عف إمارة كتيبة األنصار في فتح مكة؛ لمقالة قاليا سعد
( :اليكـ يكـ الممحمة ،اليكـ َّ
أذؿ ا﵀ قري نشا) ،كأعطى الراية البنو قيس بف سعد بف عبادة (رضً
اهلل عنيًب) كقاؿ( :اليكـ يكـ المرحمة ،اليكـ َّ
أعز ا﵀ قري نشا).

()1

الم ْعمَم الرابع :القدرة عمى التنظيم ،والتخطيط ،وتوزيع الميام:
َ
َّ
أف يحكزىا القائد العسكرم الراشد القدرة عمى التخطيط،
إف مف أىـ السمات التي يجب ٍ

كي ىكّْزع
كينظـ مكاقع الجند ،ي
كالتنظيـ ،ككسيمة ذلؾ النزكؿ إلى الميداف؛ ليضع الخطة المناسبة ،ي
بناء عمى يسمَّـ األكليات لديو؛ ليتجنب المفاجآت ،كليتعامؿ مع األزمات
المياـ عمى الجنكد ،ن
مثاال ليذا القائد ،قاؿ تعالى:
فيحقؽ االنتصار ،كقد كاف النبي  ن
بصكرة صحيحة مناسبة ،ي

﴿ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾[آؿ عمراف.]121:

الم ْعمَم الخامس :الشورى:
َ
َّ
إف النبي  مع ككنو ييكحى إليو َّإال َّأنو كاف يداكـ عمى مشكرة صحابتو الكراـ ،
كيأخذ بمشكرتيـ كلك تقدمكا بيا حسبةن ،استجابة ألمر ا﵀  ،قاؿ تعالى...﴿ :ﭭ ﭮ

ﭯﭰ[﴾...آؿ عمراف.]159:

ليعكد الصحابة الكراـ 
اقعا في حياتو؛ ّْ
كقد طبَّؽ النبي  مبدأ الشكرل ك ن

عمى التفكير

في أمكر األمة العامة ،كمحاكلة كضع الحمكؿ المناسبة لممشكبلت التي تكاجييـ ،كليقكم ثقتيـ
بأنفسيـ مف خبلؿ إفساح المجاؿ ليـ إلبداء آرائيـ( ،)2كأمثمة ذلؾ كثيرة ؛ منيا ىذه الثبلثة:

األول :مشاكرتو  لصحابتو الكراـ



مف المياجريف كاألنصار في شأف خكض المكاجية

العسكرية مع المشركيف في معركة بدر.

الثاني :أخذ النبي  بمشكرة الحباب بف المنذر في المكضع الذم يي ىع ٍس ًكر فيو المسممكف يكـ
بدر(.)3

الثالث :النبي 

يستشير الصحابة الكراـ 

في كيفية التصدم لممشركيف في غزكة أيحد؛ ىؿ

كيقاتمكف مف فكؽ البيكت ،كاألزقة؟(.)4
يخرجكف لمبلقاتيـ ،أـ يتحصنكف بالمدينة ،ي
_______________

( )1انظر :كتاب المغازم :لمكاقدم ،)822-821 :2( :سيرة الرسكؿ  :لمحمكد المصرم.549 :
( )2انظر :السيرة النبكية عرض كقائع كتحميؿ أحداث :لعمي محمد الص َّ
َّبلبي.)120 :2( :
( )3انظر :كتاب المغازم :لمكاقدم.)53 :1( :
( )4انظر :المستدرؾ عمى الصحيحيف :لمحاكـ :كتاب قسـ الفيء( :ح ،2588 :ج ،2 :ص ،)129 :كقاؿ:
يخرجاه.
ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ ّْ
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الم ْعمَم السادس :الحزم:
َ
ذكرت في النقطة السابقة حرص النبي  عمى ترسيخ مبدأ الشكرل في حياتو ،كحياة
ي
حازما ،ال يترؾ األمكر دكف اإلعبلف عف
الصحابة الكراـ  ،كمع ذلؾ فقد كاف النبي 
ن
اما بقكؿ ا﵀ ...﴿ :ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ[﴾...آؿ عمراف.]159:
المكقؼ فييا ،التز ن

و
عديدة تحتاج إلى الحزـَّ ،
لكنو الحزـ
اقؼ
كقد برزت سمة الحزـ عند النبي  في مك ى
المرتبط بالحكمة؛ كأذكر ىنا مثالييف؛ لتتضح الصكرة ،كيتأكد المعنى ،دكف التكسع كاإلطالة:

األول :استقرت المشكرة في غزكة أحد عمى الخركج لمبلقاة العدك خارج المدينة المنكرةَّ ،
لكف
الذيف أشاركا بذلؾ شعركا َّأنيـ قد استكرىكا رسكؿ ا﵀  عمى الخركج ،فندمكا عمى ما كاف منيـ،

كقالكا لمنبي ( :يا رسكؿ ا﵀ ،ما كاف لنا أف نخالفؾ فاصنع ما شئت ،إف أحببت أف تمكث
()1
ِ ِ
َن
ْمتَ ُو أ ْ
بالمدينة فافعؿ( ،فكانت إجابة النبي  حازمة قاطعة ( َما َي ْن َبغي ل َن ِب ّي إ َذا لَ ِب َ
س َأل َ
()2
وب ْي َن َع ُد ِّوه).
َي َ
ض َع َيا َحتّى َي ْح ُكم اهللُ َ ب ْي َن ُو َ

الثاني :الحزـ في عدـ االستعانة بالمشركيف في معارؾ المسمميف ضد الكافريف ،فقد كاف مكقفو

فض القاطعْ ( :ار ِجع ،فَِإ ّنا َال
 ممف عرض عميو المشاركة في الحرب مع البقاء عمى كفره الر ى
ش ِرِك)(.)3
ين ِب ُم ْ
ستَِع ُ
َن ْ
الم ْعمَم السابع :االستفادة من الخبرات العسكرية لؤلمم األخرى:
َ
َّ
إف القائد العسكرم الراشد يستفيد مف الخبرات العسكرية حتى مف أعدائو ،فيدفو تحقيؽ
أم
النصر لحفظ اإلسبلـ كالمسمميف ،كحياة النبي  خير شاىد عمى حرصو عمى االستفادة مف ّْ

خبرات عسكرية ،تحفظ دماء المسمميف ،كتيحقؽ ليـ النصر عمى عدكىـ ،كتيعمي رايتيـ ،كمما يدؿ
عمى ذلؾ؛ األخذ بنصيحة سمماف الفارسي  في غزكة األحزاب ،كاالستفادة مف خبرات الفرس
القتالية ،كحفر خندؽ حكؿ المدينة ؛ ليحفظيا مف جيكش قريش كحمفائيا ،كيحقؽ النصر عمييـ،

حيث كانت فكرة حفر الخندؽ فكرة غريبة عند العرب لـ يعرفكىا مف قبؿ ،كاَّنما عرفيا الفي ٍرس في
()4
حركبيـ.
_________________

( )1الَّؤلٍمة ميمكزة :الدرع ،كقيؿ :السبلح ،كألٍمة الحرب :أداتو .النياية في غريب الحديث كاألثر :ألبي
السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم ،المعركؼ بابف األثير.)220 :4( :
( )2سبؽ تخريجو ص ،177 :ىامش ،)4( :انظر :مختصر سيرة الرسكؿ  :لمحمد بف عبد الكىاب.160 :
( )3صحيح بف حباف بترتيب ابف بمباف :كتاب السير :باب الخركج ككيفية الجياد( :ح ،4726 :ج ،11 :ص:
 ،)28قاؿ شعيب األرنؤكط :إسناده صحيح عمى شرط مسمـ ،انظر :الركض األنؼ في شرح السيرة النبكية
البف ىشاـ :لعبد الرحمف السييمي.)300 :2( :

( )4انظر :القكؿ المبيف في سيرة سيد المرسميف :لمحمد الطيب النجار.265 :
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ادلثحث اخلايص

انًُارج انراشذج نهمٍادج األيٍُح
كفيو مطمباف:
 المطمب األول :يعقوب .
 المطمب الثاني :أصحاب الكيف (رضً اهلل عنيى).
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ادلطهة األولٌ :ؼمىب :

سمى
كي َّ
ىك يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ (عهٍيى انسالو) فيك نبي بف نبي بف نبي ،ي

رجبل ،كىـ األسباط()1؛ كىـ
إسرائيؿ الذم ينتسب بنك إسرائيؿ لو ،رزقو ا﵀  باثني عشر ن

يكسؼ كاخكتو الذيف كاف فييـ آيات لمسائميف.

يؼامل انمٍادج األيٍُح انراشذج ػُذ َثً اهلل ٌؼمىب :

جانبا مف حياة يعقكب  ،حيث ظير في ىذا الجانب بعض
َّ
قص عمينا القرآف الكريـ ن
المعالـ األمنية في شخصيتو  ،كذلؾ في معرض بحثو عف ابنو يكسؼ  ،ككيفية التعامؿ
سجينا عند المصرييف ،أرصد منيا المعالـ السبعة التالية:
مع فقد ابنو الثاني بنياميف،
ن
الم ْعمَم األول :الفراسة:
َ

َّ
أف يتفرس
إف نبي ا﵀ يعقكب  تميَّز بالفراسة ،كقكة المبلحظة ،حيث استطاع ٍ 
الكذب في كجكه أبنائو ككبلميـ ،كيكشؼ زيؼ بكائيـ ،كاضطراب دليميـ ،في قصة مأكؿ يكسؼ
 مف ًقىبؿ الذئب ،فقد عقَّب  عمى ما ىب ىد ىر منيـ مف البكاء الخادع ،كالدـ الكاذب عمى
القميصَّ ،
بأنو ال يكافؽ الحقيقة؛ بؿ ىك كذب كاختبلؽ ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉ ﴾[يكسؼ.]18:
الم ْعمَم الثاني :الصبر:
َ
ُّ
َّ
التقصي،
ؽ بو؛ فالبحث ك ّْ
إف يخميؽ الصبر أمر يجب عمى القائد األمني الراشد التَّ ىخم ي
اقؼ كثيروة ،كىذا ما ظير عمى نبي ا﵀ يعقكب
لمكصكؿ لمحقيقة يحتاج إلى كقت طكيؿ في مك ى

 ،كأفصح عنو بكبلمو ،قاؿ تعالى...﴿ :ﮊ ﮋﮌ[﴾...يكسؼ.]83 ،18:

الم ْعمَم الثالث :االستعانة باهلل :
َ
ً
َّ
جدا؛ فيك ما بيف أمريف؛
إف مكقؼ فى ٍقد يكسؼ  الذم َّ
مر بو يعقكب  صعب ن
القسكة ،كالرحمة كالشفقة؛ القسكة عمى أبنائو لكذبيـ ،كالرحمة بيـ فيـ أبناؤه ،فمكاجية ىذا األمر
تفكؽ قدرات اإلنساف كطاقاتو ،فكاف المجكء مف يعقكب  إلى ا﵀  ،)2(قاؿ تعالى ...﴿ :ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾[يكسؼ.]18:
الم ْعمَم الرابع :االستفادة من التجارب السابقة:
َ
َّ
إف نبي ا﵀ يعقكب  تميَّز بالقكة في استحضار تجارب التاريخ ،كعدـ الغفمة عنيا،
السابؽ بالبلحؽ ،كاألسباب بالمسببات؛
كىذا ما يجب أف يككف عميو القائد األمني ،الذم يربط
ى
__________________

( )1انظر :البداية كالنياية :البف كثير ،)223 :1( :األنس الجميؿ :لمجير ّْ
الديف الحنبمي.)66-65 :1( :
( )2انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)6893-6892 :11( :
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ليتمكف مف إيجاد الحمكؿ المناسبة لمقضايا التي يتعامؿ معيا ،لذلؾ نجد َّ
أف نبي ا﵀ يعقكب 
ً
مف عزيػػز مصر ،مع
َّ
لما كقع تحت إلحػاح أبنائو إلرساؿ أخيػيـ بنيامػػيف معيـ؛ ليأخػذكا م ىيرتيـ ٍ
تى ىعيًُّدىـ بحفظو ،أجابيـ بما كاف منيـ في السابؽ مع يكسؼ  ،فكانت النتيجة التي تعرفكنيا؛

َّ
فإف كعكدكـ ال ييكثؽ بيا( ،)1قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
[﴾...يكسؼ.]64:
الم ْعمَم الخامس :التوكل عمى اهلل :
َ
إف المتأمؿ في اآليات يجد َّ
َّ
أف نبي ا﵀ يعقكب  بعد إنكاره عمى أبنائو عدـ الكفاء
بعيدىـ األكؿ مف حفظ يكسؼ  ،ييتٍبًع ذلؾ بما ُّ
يدؿ عمى كماؿ تككمو عمى ا﵀  ،قاؿ
ي
تعالى ...﴿ :ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﴾[يكسؼ.]64:
كما يظير التككؿ الصادؽ عند كصيتو  ألبنائو عند خركجيـ لمصر ،حيث أردؼ
الكصية بإعبلف التككؿ عمى ا﵀  ،ك َّ
شيئا َّإال بتكفيؽ ا﵀  ،كحفظو،
ألف تدبيره لف يحقؽ ن

قاؿ تعالى ...﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺
﮻﴾[يكسؼ.]67:
كلكنَّنا نجد أف نبي ا﵀ يعقكب  مع كماؿ تككمو عمى ا﵀  ،قد أخذ باألسباب؛
ىخذ بيا ال يتنافى مع التككؿ عمى ا﵀  ،فنجده يأخذ العيكد كالمكاثيؽ عؿ أبنائو لكي ي ً
رسؿ
ٍ
فاأل ٍ
ي

معيـ أخاىـ بنياميف ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾[يكسؼ.]66:
الم ْعمَم السادس :األخذ بأسباب الحيطة والحذر:
َ
يجد الناظر في كصية نبي ا﵀ يعقكب  ألبنائو عند خركجيـ لمصر ،تممؾ الكصية
العجيبة ،كصية القائد األمني الراشد ،الدالة عمى حرصو عمى أبنائو ،كالتخطيط ليـ بما يحفظ
سبلمتيـ كأمنيـ ،حيث أكصاىـ بعدـ دخكؿ مدينة العزيز مف باب كاحد ،كدخكليا مف أبكاب

و
ّْ
لحكمة أرادىا ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
متعددة متفرقة؛
ﮧﮨ[﴾...يكسؼ.]67:
كقد ذكر العمماء حكمتيف ليذه الكصية ،مف إخفاء ككنيـ جماعة كاحدة ؛ كىما:

()2

األولى :صرؼ أنظار الحراس عنيـ ،حيث أشكاليـ ،كأزياؤىـ غريبة ،فيقع التكجس في قمكب
أف يككنكا يس َّارقنا ،أك جكاسيس.
الحرس مف عددىـ ،فيحبسكنيـ؛ خشية ٍ
_________________

( )1انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)389 :7( :

( )2انظر :التحرير كالتنكير :لمطاىر بف عاشكر.)20 :13( :
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إف ىـ دخمكا مف باب كاحد ،فيككف ذلؾ مف باب االحتراز؛
الثانية :الخشية عمييـ مف العيف؛ ٍ
ألف قى ىد ىر ا﵀  نافذَّ ،
َّ
كلكف ىذا مف باب األخذ باألسباب.
الم ْعمَم السابع :حسن الظن باهلل  ،وعدم االستسالم لميأس:
َ
َّ
إف القائد الكاثؽ با﵀  يظؿ قمبو متعمقنا بخالقو ،فبل ييأس ،كال يقنط ،بؿ يبقى األمؿ

كحسف الظف بخالقو منيجو كديدنو ،ينطمؽ ىذا الشعاع النكراني مف الشعكر برحمة ا﵀
يمؤل قمبو ،ي
 ،كلطفو بعباده( ،)1كىكذا كاف نبي ا﵀ يعقكب  ،ففي كسط الحزف كاأللـ؛ بفقد األبناء

دائـ الصمة بربو  ،يمجأ إليو ،ييحسف الظف بو ،كيرجك رحمتو كلطفو ،كال يفقد
كاألحبة ،نجده ى
جميعا لو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳
األمؿ برجكع أبنائو
ن

﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﴾[يكسؼ.]83:

ادلطهة انثاًَ :أصحاب انكهف:

ىـ فتية قذؼ ا﵀  اإليماف في قمكبيـ ،فقادتيـ جذكة اإليماف إلى الكقكؼ في كجو

كلما خافكا عمى أنفسيـ
الظمـ كالطغياف كالكفر ،فكانت المكاجية قكية بينيـ كبيف أىؿ الشرؾَّ ،
الرجكع إلى الكفر بعد اإليماف ،قامكا بأعظـ تضحية؛ التضحية بالماؿ كالجاه كالسمطاف كالكطف،

في سبيؿ المحافظة عمى العقيدة الصحيحة ،ففركا بدينيـ ،فيداىـ ا﵀  إلى المجكء إلى غار
ثـ بعثيـ
في جبؿ ،فضرب ا﵀  عمى آذانيـ في الكيؼ ثبلثمائة سنيف كازدادكا تسعة أعكاـَّ ،

ا﵀  بعد ىذه المدة؛ ليكممكا الميمة؛ ميمة ترسيخ مبدأ البعث كالنشكر في قمكب أىؿ القرية

المؤمنيف ،بدليؿ قكلو تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ[﴾ ...الكيؼ.]21:
كقد اختمؼ العمماء في زمف ظيكرىـ ،فمف العمماء مف ذىب إلى َّأنيـ كانكا قبؿ مبعث

عيسى ،)2(كذىب اآلخركف إلى َّأنيـ بعد بعثة عيسى  ،ك َّأنيـ مف أتباع شريعتو(.)3

إف َّ
َّ
الناظر في أقكاؿ المفسريف في تحديد زمف ظيكرىـ يجد َّأنيا ال تستند إلى أدلة

كاضحة قكية؛ كذلؾ َّ
خبر صحيح عف
ألف قصة الفتية لـ يرد في تحديد زمانيـ ،أك أسمائيـ ه
النبي  ، ككؿ فريؽ يستند إلى أدلة تاريخية ،أك تفسيرية ،كالذم يعنينا في نياية األمر أخذ
العبرة كالعظة ،بً ىغ ّْ
ض النظر عف التفاصيؿ؛ كىذا ىك منيج القرآف الكريـ في تناكؿ القصص
كاألخبار.
_________________

( )1انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب.)2025 :4( :
( )2راجع :تفسير القرآف العظيـ :البف كثير.)140 :5( :
( )3راجع :الكامؿ في التاريخ :البف األثير.)274 :1( :
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يؼامل انمٍادج األيٍُح انراشذج ػُذ فتٍح انكهف:

َّ
إف المتأمؿ في قصة أصحاب الكيؼ يخرج بمعالـ قيادية راشدة في الجانب األمني،

كالتي يمكف حصرىا في المعالـ التسعة التالية:

الم ْعمَم األول :المجوء إلى مكان آمن (الكيف):
َ
َّ
لما أٍل ىجأىـ الحاكـ الكافر الظالـ إلى ترؾ بمدىـ كأىميـ ،فعمكا ذلؾ
إف الفتية المؤمنيف َّ

ىركبا بدينيـ كايمانيـ ،كلـ يترددكا لحظة كاحدة في تقديـ ّْ
الديف عمى كؿ شيء ،كمع قكة إيمانيـ
ن
مف بطش الممؾ الظالـ الكافر ،قاؿ
كثقتيـ بربيـ ؛ َّإال َّأنيـ تحصَّنكا بالكيؼ؛ ليحفظيـ ا﵀ ٍ 
تعالى ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ﴾...الكيؼ.]10:

َّ
إف ما فعمو الفتية المؤمنكف مف المجكء إلى الكيؼ ال يخدش قكة إيمانيـ ،كال يطعف في

صدؽ تككميـ عمى ربيـ ،كال يعيب عمييـ ضعؼ ثقتيـ بخالقيـ ،بؿ َّإنو مف جممة األسباب التي

يجب أف يمجأ إلييا المسمـ في المكاقؼ الصعبة؛ ليحفظ نفسو ،كيحيا ليستمر في حفظ دينو،

كخدمة كطنو.

فائدة:

إف لجكء الفتية المؤمنيف إلى الكيؼ يي ّْ
ؤكد عمى قضية ىامة؛ كىي َّ
َّ
أف ما يفعمو
مف عدكىـ ،ال يطعف في
طمبا لمحماية ،كالحفظ ٍ
المجاىدكف اليكـ ،مف المجكء إلى األنفاؽ ن
ً
مف شجاعتيـَّ ،
مف
فإف ىناؾ ٍ
مف شأنيـ ،كال يينقص ٍ
إيمانيـ ،كصدؽ انتمائيـ لدعكتيـ ،كال ييقمؿ ٍ
مف شأنيـ ،كمدح قكة إيمانيـ ،كيشيد
سبقيـ ليذا األمر ،كقد خمَّد القرآف الكريـ ذكرىـ ،كأعمى ٍ
بصحة ذلؾ ما فعمو النبي  في غزكة الخندؽ مف التَّدرع بالخندؽ؛ لردع العدك مف دخكؿ

المدينة المنكرة.

الم ْعمَم الثاني :اإليمان باهلل :
َ
َّ
إف اإليماف با﵀  ىك القكة الحقيقية التي يمنحيا ا﵀  لعباده في أداء مياميـ،
معاني اإلقرار بالمساف ،كالتصديؽ
حقيقيا ،تجاكز
إيمانا
فيؤالء الفتية المؤمنكف ،قد منحيـ ا﵀  ن
ن
ى
محركة نحك العمؿ ّْ
لمديف ،كالتضحية مف أجمو بالكطف
بالجناف ،إلى بصيرة نافذة ،كطاقة حقيقية ّْ
كاألىؿ ،قاؿ تعالى﴿:ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚ ﯛﯜ ﯝ﴾[الكيؼ.]13:
الم ْعمَم الثالث :قوة القمب:
َ
كصبر عمى فراؽ األىؿ،
نا
منح ا﵀  فتية الكيؼ قكة في القمب ،كثباتنا عمى الحؽ،
فأصبحت إرادتيـ قكية ،كعزيمتيـ ماضية ،ال تيفزعيـ الشدائد ،كال تضعفيـ الكركب ،مصمميف
عمى تحقيؽ مرادىـ ،قاؿ تعالى﴿ :ﯟ ﯠﯡ [﴾...الكيؼ.]14:
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الم ْعمَم الرابع :االلتجاء إلى اهلل :
َ
ً
َّ
لما لجأكا إلى الكيؼ الضيّْؽ ،يم ىخمّْفيف جاىيـ كسمطانيـ ،كأمكاليـ،
إف الفتية المؤمنيف َّ
فاريف بدينيـ ،عممكا َّ
بأف
كأىميـّْ ،
بأف ليـ رنبا سيتكلَّى أمرىـ ،لذلؾ لجأكا إليو  ،كتضرعكا إليوٍ ،
أف يييسّْر ليـ طريقنا إلى الخير كالحؽ كالسداد()1؛
يرحـ ما ىـ بو مف انقطاع ّْ
مقكمات الحياة ،ك ٍ

فكانت الجائزة مف ا﵀  بأ ٍف ىيَّئ ليـ منافع الحياة في الكيؼ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾[الكيؼ،]16:

كجعؿ ليـ مف أمرىـ ىر ىش ندا ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾[الكيؼ.]10:

الم ْعمَم الخامس :الثبات في قول الحق ،والدعوة إليو:
َ
َّ
إف الفتية المؤمنيف تعاىدكا فيما بينيـ ،عمى العزـ كاالنطبلؽ إلى الدعكة إلى ا﵀ ،
و
كتحد
كمنابذة الناس ،كالصدع بالحؽ ،كالثبات عميو ،بنية صادقة ،كعزيمة ماضية ،كارادة قكية،

لمممً ًؾ الظالـ كأعكانو( ،)2قاؿ تعالى ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
أكيد ى

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾[الكيؼ.]14:

الم ْعمَم السادس :الشخصية القوية ،والمنطق الرزين:
َ
ً
تميَّز الفتية المؤمنكف مع ص ىغ ًر ّْ
سنيـ ،كقمة خبرتيـ ،بشخصية قكية ،كمنطؽ سميـ ،في

قكميـ بالحجة كالبرىاف عمى صدؽ عبادتيـ لؤلكثاف
المحاكرة كالمناظرة ،أفصح عنيما مطالبتيـ ى
كالحجارة مف دكف ا﵀  ،قاؿ تعالى﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾[الكيؼ.]15:
َّ
إف ىذه شخصية صاحب العقيدة الصحيحة ،كالمنيج القكيـ ،القائـ عمى الدليؿ الصحيح،

كالبرىاف الكاضح ،كالحجة السديدة؛ َّ
ألف المؤمف الحقيقي البد أف يككف لديو دليؿ قكم يستند إليو،
كبرىاف لو سمطاف عمى العقكؿ كالنفكس ،كا َّال رفضو الناس َّ
ككذبكه ،كقد ظير الفتية بمكقؼ
صريح حاسـ ،ال تردد فيو كال تمعثـ ،في إنكار ما عميو قكميـ مف الضبلؿ كالكفر(.)3

الم ْعمَم السابع :االىتمام بالقضايا الجوىرية (ترتيب األولويات):
َ
َّ
إف الفتية المؤمنيف بعد استيقاظيـ مف النكـ تساءلكا عف المدة التي قضكىا كىـ
نياـ ،فاختمفت أقكاليـ في تعييف ىذه المدةَّ ،
كثير،
لكنيـ سرعاف ما ٍأنيىكا ىذه القضية التي ال تفيد نا
___________________

( )1انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)8848 :14( :
( )2انظر :ركح المعاني :لؤللكسي.)170 :11( :
( )3انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب.)2262 :4( :
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كترككا الجدؿ الدائر بينيـ ،كأككمكا عمـ ذلؾ إلى ا﵀  ،كانطمقكا إلى القضية األىـ ،إلى األمر
المثمر النافع ،كىك البحث عف الطعاـ الذم يحفظ ليـ حياتيـ ،ككيفية الحصكؿ عميو ،قاؿ

تعالى ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷
﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾﮿﯀ ﯁﯂
 [﴾...الكيؼ.]19:
ف ِء لتنفيذ الميام:
الم ْعمَم الثامن :اختيار ال ُك ْ
َ
َّ
إف الفتية المؤمنيف سيبعثكف أحدىـ بعد استيقاظيـ مف نكميـ الطكيؿ ،كىي ميمة
خطيرة؛ سيقتحمكف فييا أسكار الممؾ الظالـ الكافر ،الحامي لمباطؿ كأىمو؛ كاحضار ما يحتاجكنو

مف طعاـ كشراب ،كحاليـ يشير إلى َّأنيـ سكؼ يختاركف األفضؿ ألداء ىذه الميمة الدقيقة؛
حتى ال ييفتضح أمرىـ ،كيتعرضكا لتنكيؿ الممؾ كزبانيتو ،قاؿ تعالى ...﴿ :﮽ ﮾

﮿ ﯀ ﯁﯂       [ ﴾...الكيؼ.]19:

َّ
الم ٍعمىـ يشير إلى أىمية حسف االختيار لؤلفراد المؤىميف عند تنفيذ المياـ
إف ىذا ى
ضيّْعت
الصعبة ،دكف مجاممة ،أك محاباة ،أك أم معايير أيخرل غير مكضكعية ،فكـ مف ثغكر ي

لسكء اختيار القائميف عمييا.

()1

الم ْعمَم التاسع :أخذ الحيطة والحذر عند التنفيذ:
َ

َّ
إف أداء الميمات الدقيقة يحتاج إلى قدر كبير مف الحذر كاالحتياط؛ لتبلفي المفاجآت،

كالمكاقؼ الحرجة؛ لذلؾ نرل َّ
ىم يركا مف كقع عميو االختيار لمقياـ بميمة اإلتياف
أف الفتية المؤمنيف أ ى
ً
أف يككف عمى قدر كبير مف الحيطة كالترقب؛ كي ال
بالطعاـ بالتمطؼ ،كدخكؿ المدينة خٍم ىسة ،ك ٍ
يقع في يد أتباع الممؾ الظالـ ،قاؿ تعالى...﴿ :   ﴾[الكيؼ.]19:

فائدة:

يجب عمى قيادة المقاكمة في فمسطيف أخذ الحيطة كالحذر عند التعامؿ مع العدك

الصييكني ،كعدـ الغفمة عنو كعف أتباعيـ مف العمبلء ،كعدـ الرككف إلى أقكالو َّ
الخداعة؛ َّ
ألنيـ
كا ٍف دخمكا في تيدئة عسكريةَّ ،
فإنيـ ىي ٍنشطكف في الجانب االستخباراتي ،كالعمؿ عمى جمع أكبر
قدر مف المعمكمات عف المقاكمة الفمسطينية ،كىذا مف باب فقو الكاقع ،كاإلحاطة بطبائع

الناس ،كأخبلقيـ؛ ليحفظ عمى المجاىديف مقدراتيـ ،كأركاحيـ ،كاالستمرار في أدائيـ لمياميـ

عمى أكمؿ كجو.

___________________

( )1انظر :حسف اختيار الكافديف :حمدم شعيب (محاضرة).http://www.almujtamaa-mag.com ،
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فائدة:

َّ
إف المتأمؿ في المعالـ السابقة لمقيادة األمنية الراشدة ليجدىا قد تحققت في جماعة

()1
مثاال لمقيادة األمنية الراشدة في
المقاكمة الفمسطينية اآلسرة لمجندم الصييكني شاليط ؛ فكانكا ن

زماننا الحاضر ،حيث استطاعت رغـ المؤامرات الداخمية ،كاالستخبارات الخارجية ،مف المحافظة

عمى ىذا الجندم األسير كانجاز صفقة كفاء األحرار( ،)2كيظير ذلؾ مف الكجكه التالية:

 .1اختيار أصحاب الكفاءة العالية في جميع مراحؿ القضية؛ سكاء في التخطيط لمعممية
الرزيف إلنياء صفقة كفاء األحرار.
كتنفيذىا ،أك في اختيار المفاكضيف أصحاب المنطؽ َّ

 .2قكة القمب التي تمتع بيا المنفذكف؛ َّ
فإف اقتحاـ مكاقع العدك الحصينة يحتاج إلى قمكب مؤمنة
قكية ،ال تخشى يعدة العدك كال عتاده.
َّ
ككأف شعارىـ قكلو تعالى...﴿ :
خفيا لمكصكؿ إلى مكاقع العدك،
 .3قد سمؾ المنفذكف مسم نكا ن
    ﴾[الكيؼ.]19:

 .4المجكء إلى مكاف آمف ال تستطيع مخابرات العدك الكصكؿ إليو بنفسيا ،أك عف طريؽ
عمبلئيا.

 .5الثبات عمى مطالبيـ العادلة رغـ ضخامة المؤامرة عمى المقاكمة الفمسطينية كأتباعيا.
 .6ترتيب األكلكيات في المطالب التي قررتيا المقاكمة الفمسطينية؛ حيث طالبت باإلفراج عف
السجينات الفمسطينيات ،ثـ عف أصحاب األحكاـ العالية ،كىكذا.

____________

( )1تمت عممية أسر الجندم اإلسرائيمي بتاريخ2006/6/25 :ـ.
( )2أينجزت المرحمة األكلى مف الصفقة بتاريخ2012/10/18 :ـ.
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ادلثحث انطادش
انًُارج انراشذج نهمٍادج االلتصادٌح
كفيو مطمباف:
 المطمب األول :يوسف .
 المطمب الثاني :شعيب .
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ادلطهة األولٌ :ىضف :

ىك يكسؼ الصديؽ بف يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ (عليهن السالم) ،حسده إخكتو ،فألقكه

الج ّْ
ب ،فجاءت سيارة ،فأخرجكه مف البئر ،كأخذكه إلى مصر ،فباعكه لمعزيز ،فأحسف تربيتو
في ي
يافعا بديع الجماؿ كالبياء ،بير جمالو امرأة العزيز ،فراكدتو عف نفسو،
كرعايتوَّ ،
كلما أصبح ن
شابا ن

فامتنع كرفض ،فمكرت بو حتى أدخمتو السجف ،فمكث فيو بضع سنيف ،ثـ أخرجو ممؾ مصر

بسبب تعبير الرؤيا التي رآىا ،ثـ مات العزيز ،فجعؿ ممؾ مصر يكسؼ  مكانو في إدارة
خزائف الدكلة ،كتدبير شؤكف الماؿ فييا ،كتكفي بمصر كدفف بيا ،حتى كاف مكسى 

كفرعكف ،ككاف ىم ٍف نبش قبر يكسؼ ؛ لدفنو في ببلد الشاـ ،فتكفي مكسى  قبؿ ذلؾ،
فمما قدـ الشاـ دفنو في نابمس ،كقيؿ :عند الخميؿ ،كىك
فأكمؿ يكشع بف نكف  األمرَّ ،

المشيكر عند الناس(.)1

ىع ٍف ٍاب ًف يع ىم ىر (رَضًَِ انهَّوُ عَنْيًَُب) ىع ٍف َّ
يم ْاب ُن ا ْل َك ِر ِيم ْاب ِن ا ْل َك ِر ِيم ْاب ِن
النبً ّْي  أَّىنوي قى ى
اؿ( :ا ْل َك ِر ُ
ِ ِ
ِ
الس َالم)(.)2
يم َعمَ ْي ِي ْم َّ
وس ُ
س َح َ
ف ْب ُن َي ْعقُ َ
وب ْب ِن إِ ْ
ا ْل َك ِريم ُي ُ
اق ْب ِن إ ْب َراى َ
الن ً
كع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى  يسئً ىؿ ىر يسك يؿ ا﵀  :ىم ٍف أى ٍك ىريـ َّ
اى ْم هلل) ،قىاليكا :لى ٍي ىس
اس؟ قى ى
اؿ( :أَتْقَ ُ
ى
ف َن ِبي اهلل ْاب ُن َن ِب ِّي اهلل ْاب ِن َن ِب ِّي اهلل ْاب ِن َخمِ ِ
اؿ( :فَأَ ْكرم َّ
الن ِ
يل اهلل)،
ىع ٍف ىى ىذا ىن ٍسأىلي ىؾ ،قى ى
وس ُ
اس ُي ُ
َُ
ِ
سأَلُوِني َّ
اس َم َع ِاد ُن ِخ َي ُارُى ْم ِفي
قىاليكا :لى ٍي ىس ىع ٍف ىى ىذا ىن ٍسأىلي ىؾ ،قى ى
اؿ( :فَ َع ْن َم َعاد ِن ا ْل َع َر ِب تَ ْ
الن ُ
اىمِي ِ
ا ْلج ِ
َّة ِخ َي ُارُى ْم ِفي ِْ
س َالِم إِ َذا فَقُ ُيوا)(.)3
َ
اإل ْ
يؼامل انمٍادج االلتصادٌح انراشذج ػُذ َثً اهلل ٌىضف :

تضمنت قيادة يكسؼ  لمحياة االقتصادية في مصر ،معالـ راشدة ،يقتدم بيا أىؿ
َّ

االقتصاد كالماؿ اليكـ ،أيلخصيا في المعالـ السبعة التالية:

الم ْعمَم األول :الصدق في األقوال واألفعال:
َ
فخميؽ الصدؽ مبلزـ لو
اتَّصؼ نبي ا﵀ يكسؼ  بالصدؽ في أقكالو كأفعالو كأحكالو ،ي
في اليسر كالعسر ،في المنشط كالمكره ،يدؿ عمى ذلؾ كصؼ ساقي الممؾ ليكسؼ 
بالص ّْ
ّْديؽ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
جرب ساقي الممؾ ً
ص ٍدؽ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾[يكسؼ ،]46:فقد َّ
تماما.
يكسؼ  عندما كانا في السجف ،حيث عبَّر لو رؤياه ،فكانت كما عبَّرىا ن
_________________

( )1انظر :األنس الجميؿ :لمجير ّْ
الديف الحنبمي )70-66 :1( :بتصرؼ.
( )2صحيح البخارم :كتاب األنبياء :باب أـ كنتـ شيداء إذ حضر يعقكب المكت :ح.)149 :4 (،3382 :
( )3صحيح البخارم :كتاب األنبياء :باب لقد كاف في يكسؼ كاخكتو آيات لمسائميف :ح.)149 :4( ،3383 :
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فائدة:
أف تيحافظ عمى نفسيا كمبادئيا ،بأف تككف صادقة في أقكاليا
يجب عمى القيادة الراشدة ٍ
كأفعاليا ،مف خبلؿ االحتياط ألقكاليا ككعكدىا لمرعية ،كذلؾ بابتعادىا عف القطع عمى نفسيا
بتحقيؽ الرخاء كالرفاىية لمرعية ،دكف تعميؽ ذلؾ بتكفيؽ ا﵀  ليا ،كمساعدة المجتمع المحمي

ليا ،كتفيمو لسمككيا؛ َّ
ألف تخطيطيا كتنظيميا لؤلمكر منكط بتكفيؽ ا﵀  ليا ،كبمدل تكافر
العكامؿ البلزمة لتحقيقيا كحصكليا ،يستفاد ذلؾ مف قكؿ الساقي ليكسؼ ( :)1(ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ).
ابتداء دون تأخر أو اشتراط:
الم ْعمَم الثاني :بذل العمم والنصح
ً
َ
َّ
يكف يتعامؿ مع الناس بمبدأ المصمحة المتبادلة ،كالسيما إف
إف نبي ا﵀ يكسؼ  لـ ٍ
كاف الطالبكف لمعمـ أك ُّ
النصح يحتاجكنو ،كىذا مف أعظـ أبكاب الكرـ كالتَّفضؿ ،ظير ذلؾ في

المكقفيف التالييف:

أف يذكره عند
األول :تأكيمو لرؤيا صاحبيو في السجف ،كمف َّ
ثـ طمب مف الذم تكقع نجاتو ٍ

الممؾ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ[﴾ ...يكسؼ.]42:

أف يشترط عميو إخراجو مف السجف مقابؿ ذلؾ.
الثاني :تأكيمو لرؤيا الممؾ دكف ٍ
الم ْعمَم الثالث :الحرص عمى نقاء العرض والذكر:
َ
َّ
َّ
إف القائد الراشد ال يتصدر إلدارة أمكر العامة إال بعد تنقية مكاقفو مف افتراءات الناس
عميو ،كاتياماتيـ لو ،كحتى يصبح كالزجاج النقي الصافي ،الذم ال تشكبو شائبة ،كال تيحجب
الرؤية مف خبللو ،ليذا نجد َّ
أف يكسؼ  قبؿ خركجو مف السجف اشترط إظيار البراءة التامة

مما ينسب إليو؛ لتككف الحقيقة َّ
أف صفاء الصفحة
أشد
كضكحا كنصاعة ،كحتى ال يظف الناس ٍ
ن

كنقاء العرض ،كاف بتدخؿ مف يكسؼ  ،)2(قاؿ تعالى ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﴾[يكسؼ.]50:

الممًؾَّ ،
كقدـ
كقد أبرز ىذا المعنى اإلماـ الزمخشرم فقاؿ " :إنما تأنَّى كتثبت في إجابة ى
ظ ًير براءة ساحتو عما قيًذؼ بو كسجف فيو؛ لئبل يتسمَّؽ بو الحاسدكف إلى تقبيح
سؤاؿ النسكة؛ يلي ٍ
أمره عنده ،كيجعمكه يسمَّ نما إلى ىحطّْ منزلتو لديو ،كلئبل يقكلكا ما ىخمي ىد في السجف سبع سنيف َّإال
أف يسجف َّ
َّ
كج ٍروـ كبير ،يح َّ
شره ،كفيو دليؿ عمى َّ
أف االجتياد
كي
ستكؼ ُّ
كيعذب ي
ي
ؽ بو ٍ ي
ألمر عظيـ ،ي
في نفي التيـ كاجب كجكب اتقاء الكقكؼ في مكاقفو"(.)3
__________________

( )1انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)6975 :11( :
( )2انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)374 :7( :
(ّْ )3
الكشاؼ :لمزمخشرم.)450 :2( :
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الم ْعمَم الرابع :التخطيط لمواجية األزمة االقتصادية:
َ
َّ
إف القيادة الراشدة تكاجو كافَّة األزمات التي تكاجييا بالتخطيط الصحيح السميـ؛ لتفادم
مخاطرىا ،كمعالجة أضرارىا ،بمنيجية كاضحة المعالـ؛ مف خبلؿ بياف أسبابيا ،كالكسائؿ البلزمة

لمكاجيتيا ،كاألساليب الناجحة لمسير فييا ،كىكذا كاجو يكسؼ  األزمة االقتصادية المتكقعة
التي سكؼ يعيشيا أىؿ مصر ،حيث حدد معالـ األزمة ،ككضع الخطة لمكاجيتيا؛ ليقي

المصرييف كيبلت القحط كالمجاعة ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭣ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭣﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾[يكسؼ.]49-47:
َّ
إف يكسؼ  قد أكضح لمممؾ كحاشيتو ما يجب عمييـ فعمو؛ لتبلفي خطر القحط
القادـ عمى الببلد كالعباد ،كبنى خطتو عمى األمكر الستة التالية:

()1

أوًال :العمؿ َّ
الدؤكب في زراعة القمح ،كببل انقطاع ،في السنكات السبع األكلى.
ثانياّْ :ادخار القمح في سنبمو()2؛ ليحفظو مف التسكس ،كمف الرطكبة التي تؤدم إلى التعفف ،أك
ً
اإلنبات.

طعاـ لمبيائـ كالدكاب.
ثالثًا :الحبكب لغذاء الناس ،كالتبف
ه
بالقميؿ(حسف التدبير لممكارد المتاحة).
ابعا :مراعاة القصد كاالكتفاء في مأكؿ الناس ،كالرضا
ي
رً

خامسا :اإلبقاء عمى جزء قميؿ يي َّدخر لمبذر.
ً
سادسا :إعبلف البشارة لمناس بانتياء أعكاـ القحط كالجدب بعاـ خير كبركة؛ يليصبّْر الناس في
ً
أعكاـ القحط.

الم ْعمَم الخامس :القيام بالتنفيذ األمين لمخطة:
َ
ً
يكتؼ بكضع الخطة لمكاجية األزمة االقتصاديةَّ ،
َّ
لكنو طمب مف
إف نبي ا﵀ يكسؼ  لـ
الممؾ أف ي ً
أف الخركج مف األزمة يحتاج إلى إدارة حكيمة ،ك َّ
ككؿ لو أمر تنفيذ الخطة؛ َّ
ألنو أدرؾ َّ
ألنو
ي
اما
لف ييجيد التنفيذ األميف السميـ ّْ
ألم أمر َّإال ٍ
ٍ
مف أدرؾ أبعاده ،كحجـ الخطر المتكقع منو ،فكاف لز ن
مف تماـ تقديـ النُّصح
أف يتكفؿ بمتابعة التنفيذ السميـ لبنكد الخطة ،كىذا ٍ
عمى نبي ا﵀ يكسؼ ٍ 
كالمشكرة ،قاؿ تعالى﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾[يكسؼ.]55:
_______________
( )1انظر :تفسير المنار :لمحمد رشيد رضا )264 :12( :بتصرؼ.

( )2ذكر الدكتكر زغمكؿ النجار َّ
أف الحبكب تككف مغطاة بأغمفة كاقية؛ تحمييا مف الفطريات ،كالبكتيريا ،كالحشرات،

كالرطكبة ،مع السماح لمجنيف الكامف في داخؿ البذرة مف التيكية غير المباشرة كالمستمرة؛ تحكؿ دكف ارتفاع

نسبة الرطكبة؛ لمحيمكلة دكف إنبات الجنيف كقت التخزيف ،كما َّ
أف البذرة الجافة كأغمفتيا تحتكم عمى آثار طفيفة
مف مركبات كيميائية حافظة لمبذرة .انظر :تفسير اآليات الككنية في القرآف الكريـ :لمدكتكر زغمكؿ النجار:1( :

.)370
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فائدة:

يجب عمى كؿ مف يجد في نفسو الكفاءة ألداء أمر معيف ،مع اليقيف َّ
بأف غيره لف ييكفي

أف يتقدـ كيطمب القياـ بو ،كال يي ُّ
عد ذلؾ مف باب طمب اإلمارة المنيي عنو.
األمر حقَّوٍ ،
الم ْعمَم السادس :العدالة في توزيع الطعام بين أفراد الرعية:
َ
لما جيَّز إخكتىو بجيازىـ ،طمب منيـ أف ي ٍح ً
َّ
ضركا أخاىـ؛ حتى
ي
إف نبي ا﵀ يكسؼ  َّ ى
يعطييـ كيؿ بعير إضافي فكؽ ما أخذكه؛ َّ
شيئا دكف ظيكر البينة عمى
أحدا ن
ألنو ال ييعطي ن

ً
كي ُّ
اما منو  بالعدؿ في تكزيع الميرة عمى الرعية( ،)1قاؿ تعالى ﴿ :ﮤ
كجكده ،ي
عد ىذا اٍلتز ن

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭣ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﴾[يكسؼ.]60-59:
الم ْعمَم السابع :المتابعة الميدانية الذاتية لسير التعامالت التجارية:
َ
َّ
عف تنفيذ الخطة
المسؤكؿ
بأف يككف ىك
ى
ى
األكؿ ٍ
إف نبي ا﵀ يكسؼ ٍ لـ يكتؼ ٍ
االقتصادية ،بؿ نزؿ إلى الرعية؛ ليتعرؼ عمى حاجاتيا ،كيتممس مطالبيا ،كيضمف كصكؿ
الطعاـ إلى محتاجيوُّ ،
يدؿ عمى ىذا إشرافو عمى عممية البيع مع إخكتو ،ك َّأنيـ دخمكا عميو دكف
أف يحجبيـ حاجب ،أك يمنعيـ مانع ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ٍ

ﮢ ﴾[يكسؼ.]58:
فائدة:

التعرؼ عمى أحكاؿ رعيتو ،كال يكتفي
يجب عمى القائد الراشد النزكؿ إلى الميداف ،ك ُّ

بالجمكس في مكتبو ،يتتبع أخبار الرعية مف خبلؿ التقارير اليكمية التي تصؿ إليو؛ لتشعر الرعية
بقربو منيـ ،كتكاضعو ليـ ،كحرصو عمى القياـ بمصالحيـ عمى أكمؿ كجو.

________________

( )1انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)7007 :11( :
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ادلطهة انثاًَ :شؼٍة :

ىك نبي ا﵀ شعيب  ،ككاف ييطمؽ عميو خطيب األنبياء؛لحسف مراجعتو قكمو ،كاقامة
ً
أصحاب األيكة ،كدعاىـ
كثير الصبلة ،كقد بعثو ا﵀  إلى أمتي( )1مديف ،ك
الحجة عمييـ ،ككاف ى
إلى اإليماف كالتكحيدَّ ،
أف
لكنيـ تمادكا في غيّْيـ ككفرىـَّ ،
مف استجابتيـ ،دعا ا﵀ ٍ 
كلما أيس ٍ

يييمكيـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ﴾[األعراؼ ،]89:فأىمؾ ا﵀  أىؿ ىم ٍد ىيف بالرجفة( ،)2قاؿ تعالى﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﴾[األعراؼ ،]91:كأىمؾ أصحاب األيكة بعذاب يكـ الظُّمة( ،)3قاؿ تعالى ﴿ :ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾[الشعراء ،]189:كقبره  مكجكد في حطيف ،كىي
قرية مف قرل ساحؿ الشاـ.

()4

_____________

( )1ذىب بعض المفسريف إلى َّ
مرة بمديف،
أف نبي ا﵀ شعيب  يبعث إلى أمة كاحدة ،عبَّر عنيا القرآف الكريـ َّ
كلكف المتأمؿ لتعبير القرآف الكريـ يجد َّ
َّ
أف ىناؾ بينيما اختبلؼ ،فقد كاف التعبير
كتارةن بأصحاب األيكة،
شعيبا َّ 
بأنو مف أىؿ مديف ،فقاؿ
القرآني مع مديف ،يختمؼ عنو مع أصحاب األيكة ،فقد كصؼ سيدنا
ن

تعالى ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ...ﮀ﴾[األعراؼ ،]85:بخبلؼ التعبير مع أصحاب األيكة فقاؿ ،تعالى ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
يق ٍؿ أخكىـ؛ َّ
يكف مف أصحاب األيكة في
ﭣ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﴾[الشعراء ،]177-176:فمـ ي
ألنو لـ ٍ
شعيبا؛ ألنو كاف منيـ ،كما َّ
أف مديف أيىمًككا بالرجفة ،كأصحاب األيكة
النسب ،كلما ذكر مديف قاؿ :أخاىـ
ن
يمتيف؛
بالحرؽ ،كيؤيّْد ذلؾ ما أخرجو الحاكـ في مستدركو عف قتادة قاؿ( :بعث ا﵀ 
شعيبا  إلى أ َّ
ن
إلى قكمو أىؿ مديف ،كالى أصحاب األيكة .)...المستدرؾ مع التمخيص :كتاب التاريخ :ذكر عذاب يكـ
الظُّمَّة( :ح ،4075 :ج ،2 :ص.)569 :

اليزة العنيفة التي ترُّج ً
اإلنساف ِّ
رجا غير اختيارم ،كتيطمؽ عمى الزلزلة ،كقيؿ :الصيحة .انظر:
( )2الرجفةٌ :
الجامع ألحكاـ القرآف :لمقرطبي ،)251 :7( :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)4249 :7( :
حر شدي ندا ،فخرجكا يطمبكف الظّْؿ ،فأظمَّتيـ سحابة،
( )3عذاب يكـ الظُّمَّة :فقد بعث ا﵀  عمى أصحاب األيكة ِّا
نار فاحترقكا .انظر :إعراب القرآف كبيانو :لمحيي ّْ
الديف دركيش.)128 :7( :
داع ٍكا إلييا ،فأمطرت عمييـ نا
فت ى
( )4انظر :تيذيب األسماء كالمغات :ألبى زكريا محيى الديف بف شرؼ النككم ،)346-345 :1( :الجامع
ألحكاـ القرآف :لمقرطبي.)248 :7( :
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ُ
يؼامل انمٍادج االلتصادٌح انراشذج ػُذ َثً اهلل شؼٍة :

َّ
إف نبي ا﵀ يشعيب  يبعث إلى قكـ تميَّزكا بأخبلؽ سيئة في مجاؿ الحياة االقتصادية؛

مف تطفيؼ الكيؿ كالميزاف ،كقطع الطريؽ ،كبخس الناس أشياءىـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
ﮇﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙﮚ ﭣ ﮜﮝ ﮞ ﮟﮠﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴﮵ ﴾[األعراؼ.]86-85:
إف ىذه األمكر مف أعظـ ما ييفسد عمى الناس حياتيـ؛ َّ
َّ
اعتمادا
ألف حياة الناس تعتمد
ن
أساسيا عمى التعامبلت االقتصادية ،كالتبادالت التجارية فيما بينيـ ،فقد كاف فساد قكـ يشعيب
ن
عظيما ،كلذلؾ استحقكا بو العقاب الشديد مف ا﵀ ؛ العتدائيـ عمى أمكاؿ الناس ،كأكميا

ن
بغير كجو حؽ.

ببل متعددة في إرشاد قكمو؛ يلي ّْ
عدؿ سمككيـ المنحرؼ في
كقد سمؾ نبي ا﵀ يشعيب  يس ن
جانب المعامبلت االقتصادية ،حيث نياىـ عف األخبلؽ السيئة ،كأمرىـ باألخبلؽ القكيمة

المستقيمة ،كأرصد ىنا ىذه النصائح الثبلث:

النصيحة األولى :إيفاء الكيل والميزان:

َّ
إف ا﵀  يبعث األنبياء ليعالجكا العقائد كاألخبلؽ الفاسدة المنتشرة في المجتمع ،حيث

تطفيؼ الكيؿ كالميزاف ،كىك يخميؽ
كانت أسكأي األخبلؽ الشائعة في أىؿ مديف بعد الشرؾ با﵀ 
ى
أف القيبح فيو قميؿَّ ،
يبدك َّأنو أمر سيؿ ،ك َّ
كلكنو أمر خطير؛ ألنَّو أك هؿ ألمكاؿ الناس بالباطؿ،
ك َّ
عاما ،فبعث ا﵀
ألنو يخمي ه
ؽ يدؿ عمى خداع الناس ،كالمكر بيـ ،مما يجعؿ الفساد في المجتمع ن

أف يكفكا الناس حقَّيـ إذا
 النبي
شعيبا ؛ ليأمر قكمو باالنتياء عف ىذا الخمؽ القبيح ،ك ٍ
ن

كالكىـ أك كزنكا ليـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ

ﭾ ﭿﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇﮈﮉ [﴾...األعرؼ.]85:
النصيحة الثانية :الوزن لمناس بالميزان العدل:

َّ
خاصا يكزف بو ،فميزاف الذىب يختمؼ عف ميزاف الفحـ،
إف لكؿ نكع مف البضاعة ميزنانا
ن
عدال ،ىي ًزينكف كؿ بضاعة بالميزاف الذم ييناسبيا ،قاؿ
أف يككف ميزانيـ ن
إلى غير ذلؾ ،فأمرىـ ٍ
تعالى﴿ :ﰋﰌ ﰍ﴾[الشعراء.]182:
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النصيحة الثالثة :عدم بخس الناس أشياءىم:
شيئا مف الناس،
أف يبتاعكا ن
ىم ىر نبي ا﵀ شعيب  قكمو بالعدؿ عند الشراء ،فإذا أرادكا ٍ
أى
أف ييقيمكه بثمنو الحقيقي ،دكف التبخيس فيو ،كالتقميؿ مف قيمتو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﰏ
يجب عمييـ ٍ

ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ﴾[الشعراء.]183:
الخالصة:

بعد استعراض النماذج الراشدة لمقيادة بأنكاعيا المتعددة ،كالتأمؿ في أقكاؿ المفسريف

يمكف تسجيؿ النتائج التسع التالية:

َّ .1
إف تطبيؽ مبدأ الشكرل عند القائد الراشد يككف في جميع المكاقؼ كاألحكاؿ؛ يسيرىا
كشديدىا ،كال يككف في المكاقؼ الصعبة التي يفقد فييا قدرتو عمى التفكير ،فالشكرل عنده

منيج متَّبع ،كليست ضركرة تنتيي بانتياء الضركرة.

()1

كم َّ
َّ .2
يب ريحيا ،ىـ الشباب؛ فيـ أصحاب القدرة عمى التفاعؿ معيا،
إف يم ّْ
حرؾ الثكرات ،ي
()2
كاالستمرار بيا ،كاإلصرار عمى بمكغ نتائجيا ،ميما كانت العقبات كالمعكقات.
يعمؽ الفرد المسمـ مفيكـ المسؤكلية الفردية لديو؛ َّ
َّ .3
ألف الفرد
أف ّْ
إف مف أىـ أبكاب التربيةٍ ،
المسمـ منكط بو التغيير الحضارم في المجتمع ،كذلؾ بالتكافؽ مع كافة أفراد المجتمع.
َّ .4
مطالب بترتيب األكلكيات ،كالعناية بعنصر الكقت في تنفيذ الميمات ،كتقديـ
إف القائد الراشد
ه
األىـ عمى الميـ.

َّ .5
عرؼ عمى األبعاد العامة لحركة المجتمع ،ييعطي القائد الراشد مساحة
إف فقو الكاقع ،كالتَّ ُّ
كبيرة في حسف التعامؿ مع متطمباتو ،كمع الظركؼ الطارئة التي تحؿ بو ،كمكاجيتيا
باألساليب المناسبة لتطكر المجتمعات كتقدميا.

َّ .6
إف حب الكطف كاألىؿ ال يتنافى مع صدؽ اإليماف با﵀  ،فالمؤمنكف الحؽ ىـ أصدؽ
حبا لكطنيـ؛ َّ
أف يحققكا لو السعادة في الدنيا كاآلخرة.
ألنيـ يريدكف ٍ
الناس ن
َّ .7
مدافعا عف دينو إذا تعرض لمنيؿ منو ،أك الحط مف شأنو ،أك إلحاؽ
إف المؤمف الحؽ ينطمؽ
ن
األذل بقادتو كدعاتو ،كال يبقى في ىذا المكقؼ مجاؿ لكتماف اإليماف كاإلسرار بو.

َّ .8
أف يتحرؾ بو بيف الناس.
إف رحمة الداعية كشفقتو بالعصاة ىي الشعار الذم يجب ٍ
مف قدراتيـ.
 .9القائد الراشد يكظؼ طاقات أفراد المجتمع ،كيستفيد ٍ
______________

( )1انظر :حقيقة الشكرل بيف االتباع كاالدعاء :الحمقة األكلى :لمحمد بف شاكر الشريؼ ،مجمة البياف :العدد:
 ،217ص.4 :
( )2ىذا ال يعني االستغناء عف حكمة الشيكخ.
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انفصم انراتغ
انًُارج انفاضذج نهمٍادج يف ضىء انمرآٌ انكرٌى
كفيو ستة مباحث:
 المبحث األول :النماذج الفاسدة لمقيادة العامة.
 المبحث الثاني :النماذج الفاسدة لمقيادة الدعوية.
 المبحث الثالث :النماذج الفاسدة لمقيادة العممية.
 المبحث الرابع  :النماذج الفاسدة لمقيادة العسكرية(الحربية).
 المبحث الخامس :النماذج الفاسدة لمقيادة األمنية.
 المبحث السادس :النماذج الفاسدة لمقيادة االقتصادية.
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ادلثحث األول

انًُارج انفاضذج نهمٍادج انؼايح
كفيو مطمباف:
 المطمب األول :النمروذ.
 المطمب الثاني :فرعون.












196

ادلطهة األول :انًُرور(:)1

ىك النمركذ بف كنعاف ،كىك مف ممكؾ الجرامقة( ،)2كلقد كاف عمى بدعة الصابئة(،)3

كلما دعاه إبراىيـ الخميؿ
ككاف أكؿ مف عبد النار ك سجد ليا ،ككاف
عامبل عمى سكاد العراؽَّ ،
ن
َّ
اىيـ الخميؿ
 إلى عبادة ا﵀  كحده ال شريؾ لو؛ حممو الجيؿ عمى إنكار الصانع،
فحاج إبر ى

مف أمر بإشعاؿ النار ،كالقاء إبراىيـ  فييا ،كقد
 في ربّْو ،كادعى لنفسو الربكبية ،كىك ٍ
دخمت بعكضة في منخرم النمركذ ،فكاف ييقاسي األلـ كالعذاب بسببيا ،ككاف ال ييدأ األلـ حتى
ييضرب رأسو بالنعاؿ ،حتى ىمؾ بيا.
يؼامل انمٍادج انفاضذج ػُذ انًُرور:
()4

َّ
بمعالًـ قيادية فاسدة عند النمركذ ،كايجمميا
إف المتأمؿ لآليات التي ذكرت النمركذ يخرج ى
في المعالـ الخمسة التالية:

الم ْعمَم األول :المجادلة بالباطل:
َ
َّ
إف مف أبرز السمات لقيادة النمركد الفاسدة ،المحاجة كالمخاصمة بالباطؿ؛ يليثبت معتقده
ّْ
كبطر ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ
نا
كغركر
نا
الحؽ الكاضح الظاىر؛ ًك ٍب نار
غاضا الطرؼ عف
الفاسد،
ن

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ[﴾...البقرة.]258:

كقد استعمؿ القرآف الكريـ لفظ المحاجَّة في أكثر مف مكضع لمداللة عمى المخاصمة
بالباطؿ( ،)5قاؿ تعالى ﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ [﴾...آؿ عمراف.]20:
_________________

( )1ذكر أىؿ المغة َّ
أف نمركذ يجكز فيو الكجياف؛ بالداؿ الميممة (نمركد) عند البصرييف ،كبالذاؿ المعجمة (نمركذ)،
انظر :تاج العركس مف جكاىر القامكس :لمرتضى الزبيدم.)240 :9( :

( )2الجرامقة :قكـ ينتيي نسبيـ إلى باسؿ بف آشكر بف ساـ بف نكح  ،كىـ أىؿ المكصؿ في الزمف القديـ مف كلد
جرمكؽ بف آشكر بف ساـ ،كقيؿ الجرامقة مف كلد كاثر بف ارـ بف ساـ .انظر :المكاعظ كاالعتبار بذكر ً
الخطط

كاآلثار المعركؼ بالخطط المقريزية :لتقي ّْ
الديف أحمد بف عمى المقريزم ،)405 :1( :نياية األرب في معرفة
أنساب العرب :لمقمقشندم.)10 :1( :

( )3الصابئة :الصابئة ىـ قكـ يعبدكف الككاكب ،كيبنكف ليا اليياكؿ ،كاسميـ مأخكذ مف إذا خرج مف شيء إلى

شيء ،كمف ديف إلى ديف ،كقد كصفكا ا﵀  بصفات السمكب ،كىـ قكـ نبي ا﵀ إبراىيـ  الذيف ناظرىـ في
بطبلف ما ىـ عميو مف الشرؾ كعبادة األكثاف .انظر :الممؿ كالنحؿ :لمشيرستاني ،)2 :3( :لكامع األنكار
البيية :لمشيخ محمد السفاريني ،)77 :1( :مقالة التعطيؿ كالجعد بف درىـ :لمحمد بف خميفة التميمي:1( :

 ،)143معارج القىبكؿ :لحافظ بف أحمد الحكمي.)470 :2( :

( )4انظر :البداية كالنياية :البف كثير ،)171 :1( :تفسير القرآف العظيـ :البف كثير ،)452 :2( :العبر كديكاف

المبتدأ كالخبر في أياـ العرب كالعجـ كالبربر ،كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف األكبر :البف خمدكف المغربي:
( ،)11 :2تاريخ اليعقكبي :ألحمد بف أبي يعقكب.)73 :1( :

( )5انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)592 :1( :
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كنظير ذلؾ قكلو تعالى ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩﮪ [﴾...آؿ عمراف.]66:
الم ْعمَم الثاني :إنكار فضل اهلل  ،ووضع الكفر مقام الشكر:
َ
لقد بدأت اآليات التي تشير إلى مكقؼ النمركد مف دعكة التكحيد ،باإلشارة إلى َّ
أف ما
المٍمؾ كاف مف عند ا﵀  ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
حازه مف ي
ﭸ[ ﴾...البقرة ،]258:كمع ذلؾ نجده يي ُّ
كينكر فضؿ ا﵀  عميو،
حاج في كجكد ا﵀  ،ي
كيدعي لنفسو الربكبية.

أف يشكر ىذه
كقد جعؿ ا﵀  في يد النمركذ السمطاف ،كالحكـ ،فكاف الكاجب عميو ٍ
مف ال يي ّْ
النعمة ،كيعترؼ بالفضؿ لمسدييا إليوَّ ،
قدركف نعمة ا﵀
السٍمطاف ييطغياف ٍ
المٍمؾ ك ي
لكف ي
 ،كال ييدرككف مصدر اإلنعاـ ،فيضعكف الكفر مكضع الشكر ،فضمُّكا بالشيء الذم كاف يجب
()1
عمييـ أف يككنكا بو ميتديف.

الم ْعمَم الثالث :ادعاء الربوبية:
َ
َّ
إف النمركذ ادعى لنفسو بعض صفات الربكبية؛ مف اإلحياء ،كاإلماتة ،حيث رأل نفسو
طا عمى رقاب رعيتو ،منف نذا فييا سمطانو؛ فحممو ذلؾ كمُّو عمى المحاجَّة في ربكبية ا﵀ ،
متسم ن

كالزعـ َّأنو يفعؿ مثؿ فعؿ ا﵀  ،)2(قاؿ تعالى ...﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ﴾...

[البقرة.]258:

الحجة:
الم ْعمَم الرابع :ضعف َّ
َ
َّ
إف المتأمؿ في ختاـ المكقؼ الجدلي لمنمركذ يرل أنَّو فىقى ىد الحجَّة ،كانقطع عف الدليؿ،
كاستسمـ لقكة دليؿ نبي ا﵀ إبراىيـ  ،حيث انكشؼ عجزه ،كبطمت حجتو ،قاؿ تعالى:
﴿...ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ [﴾...البقرة.]258:

الم ْعمَم الخامس :الحرمان من ىداية اهلل :
َ
ً
لمح َّكاـ
يختمت المحاجَّة بيف نبي ا﵀ إبراىيـ  ،كبيف النمركذ بتسطير حقيقة مبلزمة ي
اء بما كسبت أيدييـ ،كبما نطقت ألسنتيـ ،كبما
الظممة ،أال كىي الحرماف مف تكفيؽ ا﵀ ؛ جز ن
اعتقدت قمكبيـ ،قاؿ تعالى...﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﴾

[البقرة.]258:

________________

( )1انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب.)297 :1( :
( )2انظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :لمسعدم.111 :
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ادلطهة انثاًَ :فرػىٌ:

كاف فرعكف أطغى الفراعنة( ،)1كأعظميـ قكنال كجرأة عمى ا﵀  ،حيث ادعى الربكبية

خدما،
مف دكف ا﵀  ،ككاف
قاسي القمب عمى بني إسرائيؿ ،فساميـ سكء العذاب ،حيث جعميـ ن
ى
كصنفيـ في أعمالو؛ ً
َّ
فق ٍسـ يبنكف ،كًق ٍسـ يحرثكف ،كًق ٍسـ يزرعكف ،كىكذا ،كمف لـ
كخ ىكنال(،)2
ى
يستطع العمؿ منيـ فعميو الجزية ،كتزكج آسية بنت مزاحـ ،كىي مف خيار نساء بني إسرائيؿ،
كلما اقترب زمف مكسى  ،جاءه منجمكه ،كأخبركه َّ
مكلكدا مف بني إسرائيؿ قد أظمَّؾ زمانو،
أف
َّ
ن
يسمييبؾ ممكؾ ،كيغمبؾ عمى سمطانؾ ،كيخرجؾ مف أرضؾّْ ،
كيبدؿ دينؾ ،فأمر بقتؿ كؿ مكلكد
يكلد مف بني إسرائيؿ مف الغمماف ،كأمر باستحياء النساء ،حتى إذا أكشؾ عمى إفناء بني

فكلً ىد ىاركف  في السنة التي ييستحيا
عاما ،كاستحيائيـ ن
إسرائيؿ ،فأمر بقتؿ الغمماف ن
عاما ،ي
فمما خشيت أـ مكسى  عميو،
ككلً ىد مكسى  في السنة التي فييا يقتمكفَّ ،
فييا الغمماف ،ي
أف تمقيو في النيؿ ،فكضعتو في تابكت ،كأٍلقتو في
أف ترضعو ،كاف خافت عميو ٍ
أكحى ا﵀  ليا ٍ
فمما فتحتو كنظرت إليو ،كقعت عميو
اٍل ىيـ ،فعثرت جكارم آسية امرأة فرعكف عمى التابكتَّ ،
()3
كلـ تزؿ تكمّْـ فرعكف حتى تركو ليا ،فكاف ىبلكو عمى يدم مكسى .
رحمتيا كأحبَّتٍوٍ ،
يؼامل انمٍادج انفاضذج ػُذ فرػىٌ:
تميَّزت قيادة فرعكف ألىؿ مصر بمعالـ قيادية فاسدة ،رصدتيا في الثمانية التالية:

الم ْعمَم األول :العناد وجحود الحق مع العمم واليقين بو:
َ
مستيقنا بصحة ما جاء بو مكسى  ،مف الدعكة إلى التكحيد ،كصرؼ
كاف فرعكف
ن
العبادة ﵀  كحده ال شريؾ لوَّ ،إال َّأنو بقي م ً
معاندا لمحؽ الذم اعتقده بقمبو،
ص ِّار عمى كفره،
ن
ي
قاؿ تعالى﴿ :ﭑ ﭒﭓ ﭔ [﴾...النمؿ.]14:
______________

( )1كفرعكف في التاريخ المصرم رجؿ و
عات كانت األمة المصرية تديف بعبادتو ،كتذعف لقداستو ،ككاف
الممكؾ الفراعنة في قديـ الزماف يحيطكف أنفسيـ بيالة مف التقديس ،كيضعكف مكانتيـ في إطار مف
جيبل منيـ بأنيـ أناس ال يختمفكف عف غيرىـ ،كلكنيـ يفعمكف ذلؾ تمكيينا عمى العامة حتى
اإلليية ،ال ن

تبكؤ عرش الممؾ .انظر :قصص األنبياء :لعبد
يأمنكا غائمة الثكرات اليكج مف الذيف يطمعكف في ُّ
الكىاب النجار.182:
يخك يؿ عمى عيالو ،أم يرعى عمييـ ،كقاؿ:
الخ ىكؿ خائًؿ ،قاؿ الفراء :يقاؿ فبلف ي
الخ ىكؿ :األتباع ،ككاحد ى
( )2ى
ماؿ فبلف أم
الخ ىكؿ ُّ
الرعاة ،كقاؿ غيره :ىخ ىك يؿ الرجؿ الذيف يممؾ أمرىـ كقاؿ ىك مف قكليـ ىخ َّكلى ىؾ ا﵀ ى
ى
ممَّكؾ إيَّاه.الزاىر في معاني كممات الناس :ألبي بكر محمد بف القاسـ األنبارم.)52 :2( :

( )3انظر :تاريخ الرسؿ كالممكؾ :لمحمد بف جرير الطبرم.)390-386 :1( :
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الم ْعمَم الثاني :االستعالء في األرض بغير الحق:
َ
إف فرعكف استعمى عمى جميع رعيتو بالباطؿ كالظمـ كالعدكاف ،العامة كالكبراء عمى حدو
َّ
سكاء ،قاؿ تعالى﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲[﴾...القصص ،]4:حتى إنَّو استعمى عمى الذم خمقو،
َّ
الحؽ البيّْف؛ بسبب استعبلئو بذاتو كمنصبو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ
فادعى األلكىية ،كجحد
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ [﴾...النمؿ ،]14:كقاؿ تعالى ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ﴾[الزخرؼ ،]51:ليذا أعطى لنفسو الفضؿ عمى

مكسى ؛ كعمَّؿ ذلؾ َّ
بأف مكسى  ضعيؼ ىمييف ،ال يحسف الكبلـ ،فقير ال ماؿ لو ،ذليؿ
ال سمطاف كال قكة معو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾[الزخرؼ.]52:

الم ْعمَم الثالث :الكبر:
َ
تكبَّر فرعكف في األرض بغير الحؽَّ ،
ألف فرعكف ال يممؾ األسباب الحقيقة لمتَّكبُّر عمى
و
ألحد عميو
الخمؽ؛ فاإلنساف يتكبَّر عندما يككف سمطانو ،كمالو ،كعظمتو ،تنبع مف ذاتو ،ليس
يد فييا ،فيككف
فييا فضؿ ،فكيؼ كا ٍف كاف كؿ ما يتكبَّر بو عمى الناس ىبة مف ا﵀  ،ليس لو ه
ادعاء ،كسمطانو كذبة ،ليذا جاء القرآف الكريـ كاصفنا حاؿ فرعكف في ُّ
تكبره الزائؼ عمى
كبره
ن

الناسَّ ،أنو تكبُّر بغير حؽ ،قاؿ تعالى﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝﮞ ﴾[القصص.]39:
الم ْعمَم الرابع :اإلفساد في األرض:
َ
َّ
إف مف أبرز السمات التي تميَّزت بيا قيادة فرعكف اإلفساد في األرض ،ككاف لفساد ىذه

القيادة صكر متعددة ،نذ يكر منيا األربعة التالية:
األولى :العمل عمى تفريق بناء المجتمع:

َّ
العمؿ عمى تفكيػؾ البنػاء االجتمػاعي لؤليمػة ،كقػد بػرز
إف مف أعظـ اإلفساد في األرض
ى
ً
ً
ػيعا
ػركز كبي نا
فرعكف في ىذا الجانػب ب نا
ػر ،حيػث عمػؿ عمػى تفريػؽ اجتمػاع بنػي إسػرائيؿ ،ى
كج ٍعميػـ ش ن
كيسػ ّْػخر بعضػػيا لػػبعض،
كأحزنابػا متفرق ػةن ،كػػؿ طائفػػة ليػػا اسػػتقبلليا ،فيس ػمّْط بعضػػيا عمػػى بعػػض ،ي
فيذه الطائفة لمبناء ،كتمؾ لمسػحر ،كثالثػة لخدمتػو كمناصػرتو ،كىكػذا( ،)1قػاؿ تعػالى ﴿ :ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵[﴾ ...القصص.]4:
____________________
( )1انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)375 :10( :
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فائدة:

و
َّ
جماعات كفرقنا متنازعة
إف القيادة الفاسدة في كؿ زماف كمكاف تسعى إلى ىج ٍعؿ األمة
متناحرة ،كاذكاء نار االختبلؼ كالصراع بينيا؛ لي ً
شغميا عف قضيتيا كىدفيا ،فبل يتفرغكا لمتفكير
ي

مسيطر عمى
نا
في مكاجيتو ،كالكقكؼ في كجو ظممو ،كالمطالبة بحقكقيـ المشركعة ،كيبقى ىك
()1
مستعبدا أىميا في حاجاتو كرغباتو.
ناىبا لخيراتيا،
ن
األمة ،ن
َّ
إف المتأمؿ في كاقعنا الفمسػطيني يػرل مػا يفعمػو العػدك الصػييكني كأعكانػو ،مػف الحػرص

عمػػى تمزيػػؽ البنػػاء االجتمػػاعي الفمسػػطيني ،كالعمػػؿ الػ َّػدؤكب عمػػى زرع بػػذرة الخػػبلؼ كالشػػقاؽ بػػيف

جماعاتو المقاكمة ،كاستغبلؿ جماعات أخرل لمناصرتو كتأييده ،كالسير معو في تنفيذ مخططاتو؛
ليصبح لو الحؽ في أرض فمسطيف بكعد مف الفمسطينييف ً
أنفسيـ.
الثانية :قتل المواليد الذكور من بني إسرائيل:

َّ
إف مف مظاىر اإلفساد في األرض االعتداء عمى النفس اإلنسانية بالقتؿ دكف كجو

ذنبا ،كلـ تقارؼ مخالفة،
حؽ ،كاألعظـ
ن
فسادا االعتداء عمى النفس البريئة ،التي لـ ترتكب ن

تقتضي إفناءىا كالقضاء عمييا ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶

﮷ ﮸ ﮹﮺﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁﴾[القصص.]4:
إف قى ٍتؿ الذككر ،كاستبقاء النساء ،مف أعظـ الفساد؛ َّ
َّ
ألنو يؤدم إلى فناء العنصر
البشرم ،كالقضاء عميو ،كألنَّو استعباد لجزء ىاـ مف المجتمع ،كىك المرأة ،لتككف ميمتيا خدمة
الحاكـ الظالـ كالقياـ عمى شؤكنو ،فاقدة رسالتيا الطبيعية التي يخمقت مف أجميا ،أال كىي
اإلنجاب؛ الستمرار العنصر البشرم ،كالمحافظة عمى كجكده.

الثالثة :معاقبة َّ
البينة والدليل:
الناس عمى مجرد التيمة دون ِّ

َّ
لما أظيركا إيمانيـ بدعكة مكسى  ،ىجـ عمييـ فرعكف باالتياـ
إف سحرة فرعكف َّ
و
الباطؿ ،القائـ عمى الظَّف كالتخميف ،البعيد عف الحجة كالدليؿَّ ،
بتدبير منيـ،
بأف ما فعمكه كاف

فمكسى  ىك زعيميـ الذم عمميـ السّْحر ،فأصدر فرعكف حكمو عمى السَّحرة بالعقاب

الشديد ،دكف المصير إلى الحجة كالدليؿ؛ َّ
ألنو أعجزتو الحجة ،فصار إلى استخداـ قكتو
كجبركتو( ،)2قاؿ تعالى ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﴾[األعراؼ.]123:
__________________

( )1انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)10872 :17( :
( )2انظر :التحرير كالتنكير :لمطاىر بف عاشكر.)54 :9( :
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الرابعة :رفض الحقِّ ،وقَ ْت ُل المؤمنين بو:
َّ
إف أىؿ الفساد ػ ػ أينما يك ًجدكا ػ ػ يرفضكف الحؽ كأىمو ،بؿ يحرصكف عمى إفناء المؤمنيف
بو ،كتعذيبيـ ،كالنيؿ مف عزيمتيـ؛ ليعكدكا إلى حظيرة الفساد كأىمو ،كىذا ما صنعو فرعكف مع

لما أيقنكا بصدؽ مكسى  ،كأعمنكا اإليماف بو كبرسالتو ،فيددىـ بالتعذيب المؤدم
السَّحرة؛ َّ
لممكت ،قاؿ تعالى﴿ :ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶﭷ﴾[األعراؼ.]124:
الم ْعمَم الخامس :اتخاذ بطانة سيئة:
َ
اتخذ فرعكف بطانة فاسدة ،جعميـ كزراءه كمستشاريو ،يغركنو برفض الحؽ ،كالحاؽ

األذل بمكسى  ،كبمف آمف معو مف بني إسرائيؿ؛ َّ
ألف مكسى  في نظرىـ قد ارتكب
جريمتيف تستحقاف العذاب األليـ؛ كىما:

األولى :سعي مكسى  ،كأتباعو باإلفساد في األرض.

الثانيةُّ :
صد الناس عف فرعكف ،كعف اتباعو ،كعف عبادة آليتو.
قاؿ تعالى﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞ[﴾...األعراؼ.]127:
فائدة:

َّ
إف البطانة الفاسدة في كؿ زماف كمكاف ،لكي تيحافظ عمى مكانتيا ،كمكاسبيا الدنيكية؛
تيزيّْف لمحاكـ أعمالو الفاسدة ،كتصكرىا بصكرة الحؽ كالصكاب الذم ال يجب مخالفتو ،ك َّ
أف
المخالفيف لوَّ ،إنما يريدكف إفساد المجتمع ،كتخريبو ،حتى كلك كانكا يدعكف إلى اإلصبلح،
كمكارـ األخبلؽ ،كالثبات عمى الحؽ ،كعدـ التنازؿ عنو ،كالحفاظ عمى مقدرات األمة ،كخيراتيا.

الم ْعمَم السادس :االستخفاف بعقول األمة:
َ
َّ
إف االستخفاؼ بعقكؿ الرعية سمة بارزة لمقيادات الفاسدة ،فيذا فرعكف ييخاطب رعيتو
مستخفِّا بعقكليا ،غير و
ً
آبو بمداركيا ،يمسفّْينا أفياميا؛ يليظير بطبلف دعكة مكسى  ،ك َّأنو ال
ى
حقيقة لئللو الذم يدعك إلى تكحيده كعبادتوُّ ،
كيدؿ عمى ذلؾ المكاقؼ األربعة التالية:
أوًال :ىي ٍع ًقد فرعكف مقارنة بينو كبيف مكسى  ،ييظير فييا َّأنو ُّ
أحؽ باالتباع مف مكسى ،
قاؿ تعالى﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ

ﮅ ﭣﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﭣ ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﭣﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ﴾[الزخرؼ.]54-51:
ثانيا :يستخؼ فرعكف بعقكؿ قكمو ،فيسعى ليصرفيـ عف اتباع مكسى  ،فيأمر ببناء صرح
ً
كيميي قكمو عف الحؽ الذل جاء بو مكسى  ،قاؿ تعالى:
عظيـ؛ ليرل إلوى مكسى  ،ي
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﴿ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﴾[القصص.]38:

أف
أف ييرضي قكمو ،فيا ىك يريد ٍ
يي ٍب ًرز ىذا المعنى الشيخ الشعراكم فيقكؿ" :ككأنو يريد ٍ
يبحث عف اإللو الذم َّ
صرحا كاعتبله سيرل َّ
رب مكسى ،
إف بنى
يدعيو مكسى  ،ككأنَّو ٍ
ن

شيئا ،مما يدؿ عمى َّ
أف المسألة ىى ٍزهؿ في ىى ٍزؿ،
لكف ىؿ بنى لو ىاماف ىذا الصرح؟ لـ ىي ٍب ًف لو ن
ٍ
ؾ عمى القكـ الذيف استخفَّيـً ،
كلعب بعقكليـ"(.)1
كض ًح ه
ى
ثالثًا :فرعكف يي ىخ ّْكؼ قكمو مف مكسى  ،كيصفو بالساحر الذم يريد االستيبلء عمى الحكـ

كاألرض ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭣ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﭣ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭣ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﭣﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭣ ﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾[الشعراء ،]35-30:كقاؿ تعالى ﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾[يكنس ،]78:كقاؿ تعالى ﴿ :ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾[طو.]57:
ابعا :إظيار الشفقة عمى الناس مف دعكة مكسى  ،القائمة عمى تغيير المعتقد الصحيح،
رً

كاظيار الفساد في األرض ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾[غافر.]26:
الم ْعمَم السابع :إقناع الخصوم بالقوة والطغيان ،والحاق األذى بيم؛ لفقده الحجة والبرىان:
َ
دائما إلى إقناع المخالفيف ليا في الرأم بقكة السمطة كالسبلح ،كليس
تمجأ القيادة الفاسدة ن
ألف القيادات الفاسدة ال تممؾ مبرر ً
ات كجكدىا في رأس السمطة ،ك َّ
بقكة الحجة كالبرىاف؛ كذلؾ َّ
ألف
آراءىا كأفكارىا التي تدعك إلييا في الغالب ينكرىا صاحب كؿ عقؿ سميـ ،كىذا ما حدث مع

لما
مكسى  في مناظرتو لفرعكف ،حيث كجد السخرية كاالستيزاء بدعكتو بداية ،كفي النياية َّ
فقد فرعكف كؿ حجة منطقية ،تكجَّو إليو ييدده بالسجف ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭣ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭣ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭣ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﭣ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾[الشعراء ،]29-25:قاؿ تعالى ﴿ :ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ﴾[غافر.]25:
_______________
( )1خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)10927 :18( :
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فائدة:

َّ
إف نظرية إقناع الخصكـ بالقكة ىي النظرية السائدة لدل قادة األنظمة في الدكؿ العربية

أم قرار تتخذه؛ َّ
ألنيا تخشى مف سقكط
كاإلسبلمية ،إذ ال مجاؿ عندىا لممناقشة أك المحاكرة في ّْ

ُّ
آرائيا في أدنى مناظرة تككف؛ َّ
تصب في الغالب في مصمحة أعداء األمة.
ألف آراءىا كق ارراتيا

الم ْعمَم الثامن :االستبداد بالرأي:
َ
تتميز القيادة الفاسدة لفرعكف باالستبداد بالرأم ،كترؾ مبدأ الشكرل ،فيك صاحب الرأم
السديد ،كالقكؿ الرشيد ،كيجب عمى الرعية السمع كالطاعة دكف مناقشة أك تغيير ،قاؿ تعالى:

﴿ ...ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﴾[غافر.]29:
فائدة:

َّ
إف أنظمة الحكـ الفاسدة في زماننا الحاضر لتيمثّْؿ الصكرة الحقيقية لبلستبداد بالرأم؛
طا عمى رقاب األمة ،فكؿ مف يفكر في إبداء
طا مسم ن
حيث جعمت مف أجيزتيا االستخباراتية سك ن

الرأم ،أك التكجو ليذه القيادة بالنقد ،تكجَّيت إليو أيدىا بالقمع كالتنكيؿ ،فبل مجاؿ لمحديث ،أك

عما يجكؿ في الخاطر؛ فالعكاقب رىيبة كمرعبة؛ قتؿ كتشريد كتعذيب كاغتصاب ،كىذا
التعبير َّ

ما رأيناه يحدث في اليمف كسكريا كليبيا ،ككيؼ يتفنف قادة األنظمة في كيفية إنزاؿ العذاب

المييف بأبناء شعبيـ.
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ادلثحث انثاًَ

انًُارج انفاضذج نهمٍادج انذػىٌح
كفيو مطمباف:
 المطمب األول :السامري.

 المطمب الثاني :زعماء مشركي مكة.
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َّ
ادلطهة األول :انطايري:

تعددت األخبار في ىن ىسب السامرم؛ فمنيا ما نسبو إلى بني إسرائيؿ ،كمنيا ما نسبو
إلى غيرىـ مف القبط ،أك اليند ،كغير ذلؾ(َّ ،)3
كتمرد ،كدعا بني
لكف الذم يعنينا ىناَّ ،أنو كفر َّ

إسرائيؿ إلى عبادة العجؿ.

ادلؼامل انذػىٌح انفاضذج ػُذ انطايري:

خرج السامرم عمى بني إسرائيؿ ببدعة عبادة العجؿ ،كىي عبادة قريبة مف قمكب بني

إسرائيؿ ،حيث طمبكا مف مكسى  بعد أف نجاىـ ا﵀  مف فرعكف ،كقد مركا عمى قكـ
أف يجعؿ ليـ إلينا يركنو بأعينيـ ليعبدكه ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ
يعبدكف
أصناما ،كيعكفكف عميياٍ ،
ن

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ﴾[األعراؼ.]138:
فائدة:
مف خبلؿ طكؿ عبكديتيـ تحت
َّ
تسرب الشرؾ ،كعبادة األكثاف إلى عقيدة بني إسرائيؿ ٍ

أسيادىـ الفراعنة؛ فقد كاف لمفراعنة آلية

()1

كما جاء في قكلو تعالى ﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

يصا
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ [﴾...األعراؼ]127:؛ َّ
كلما كاف المممكؾ حر ن

تحاشيا لغضبو كنكالو؛ َّ
فإف بني إسرائيؿ كانكا يعبدكف تمؾ األصناـ أيسكة
عمى إرضاء سيده؛
ن
بأسيادىـ ،كحيف تراخت األجياؿ أٍلفى األحفاد آباءىـ عمييا ،كما حصؿ لقكـ نك وح ،كقكـ إبراىيـ،

ثـ لمعرب في الجاىمية.
َّ

وميكٍ رصذ ادلؼامل انذػىٌح انفاضذج ػُذ انطايري يف األرتؼح انتانٍح:

الم ْعمَم األول :توظيف عممو لمصد عن سبيل اهلل :
َ
َّ
فاستغؿ ىذا العمـ ليصنع لبني
عمـ بطبيعة جبريؿ ،
لقد َّ
تجمع عند السامرم ه

جسدا لو
عجبل
كيمقي عميو قبضة مف أثر جبريؿ  ،فيخرج لبني إسرائيؿ
إسرائيؿ
ن
ن
ن
عجبل ،ي
لما سألو مكسى  عف سبب ىذه الفعمة الشنيعة
خكار ،كىذا ما عمؿ بو السامرم مكقفو َّ
المنكرة ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭣ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
ي

﮷﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽﴾[طو.]96-95:
___________

( )1انظر :البدء كالتاريخ :ألبي زيد البمخي ،)153 :1( :الجامع ألحكاـ القرآف :لمقرطبي.)234-233 :11( :

( )2ذكر المفسركف َّ
أف يعبدكىا؛ تقرنبا إليو؛ فقيؿ:
أم ىر قكمو ٍ
أف فرعكف كاف لو آلية عبدىا مف دكف ا﵀  ،ك ى
كانت اآللية مف الككاكب ،كقيؿ :مف األصناـ الحجرية .انظر :ركح المعاني :لؤللكسي،)314 :6( :
كالظاىر مف تاريخ الفراعنة َّأنيـ كانكا يعبدكف الشمس ،فقد كاف شعار مصر القديمة قرص الشمس،

كحكرس إلو الشمس.
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الم ْعمَم الثاني :العمل عمى تفريق صف بني إسرائيل:
َ
َّ
إف دعكةى السامرم بني إسرائيؿ إلى عبادة العجؿ ،جعمت بني إسرائيؿ فريقيف؛ فريؽ
المؤمنيف الذيف اتبعكا نبي ا﵀ ىاركف  ،كفريؽ عبدة العجؿ الذيف أطاعكا السامرمَّ ،
كتنكركا
لنبي ا﵀ ىاركف ؛ كقد َّ
دؿ عمى حدكث الفيرقة تعميؿ نبي ا﵀ ىاركف  تركو عبدة العجؿ
مف بني إسرائيؿ عمى حاليـ ،كعدـ قتاليـ ،أك مفارقتيـ ،ىك خشيتو عمييـ مف حصكؿ التَّفرؽ
ٍ

كالتشتت ليـ ،كجعمو إيَّاىـ فرقتيف متنازعتيف ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾[طو.]94:
الم ْعمَم الثالث :الكذب ،والتدليس عمى العامة:
َ
استغؿ السامرم ميكؿ الفاسديف مف بني إسرائيؿ إلى عبادة و
َّ
إلو يركنو ،كيشعركف
ٍ
َّ
عجبل لو خكار ،كافترل عمييـ فرية
استغؿ ببلدة عقكليـ ،كغباءىـ ،فصنع ليـ
بكجكده ،كما
ن

فمما ىأر ٍىكه كسمعكا صكتو ،لـ
صكر ليـ ىذا العجؿ بصكرة اإللو الذم ينشدكنوَّ ،
عظيمة؛ حيث َّ
يترددكا في القكؿ َّ
أيضا ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ
بأف ىذا العجؿ ىك إلييـ ،كالو نبي ا﵀ مكسى  ن

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾[طو.]88:

الم ْعمَم الرابع :التحريض عمى القيادة الراشدة ،والدعوة عمى الخروج عمييا:
َ
َّ
لما رأل إقباؿ بني إسرائيؿ عمى عبادة العجؿ ،تبكأ فييـ مكاف الزعامة
إف السامرم َّ
فحرضيـ عمى عدـ االستماع إلى نصح نبي ا﵀ ىاركف  ،بؿ كعمى النيؿ منو،
كالقيادةَّ ،

صرح بو نبي ا﵀ ىاركف ،
كالحاؽ األذل بو ،كالتحريض عمى قتمو ،أشار إلى ىذا الكاقع ما َّ
في معرض الدفاع عف نفسو أماـ أخيو مكسى  ،قاؿ تعالى ... ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾[األعراؼ.]150:
َّ
يمتنا اليكـ ،حيث نرل الفاسديف في كؿ زماف كمكاف يستغمكف
الم ٍعمىـ نراه في كاقع أ َّ
إف ىذا ى
حرضكا َّ
الناس عمى قيادتيـ الراشدة؛ بؿ كيدعكنيـ
ميكؿ العامة تجاه شيكة يم ىعيَّنة ،أك شبية يمضمّْمة ،يلي ّْ
إلى الخركج عف طاعتيا ،كعدـ االستجابة لنظاميا ،كعدـ التعامؿ مع قكانينيا التي تضبط بيا سير
المجتمع ،كتينظّْـ أحكالو.

فائدة:

َّ
إف اقتراب أىؿ الصبلح مف تحقيؽ أىدافيـ ،كاقامة كياف األمة عمى المنيج الصحيح،

كنشر الخير كالعدؿ في ربكع الشعب ،ال يعني تسميـ أىؿ الباطؿ كالفساد باألمر الكاقع ،فتجدىـ

اء النتيجة ،بؿ كاالستفادة في بعض األحياف مف تحركات أىؿ
ييحاكلكف بكؿ ما أيكتكا مف قكة احتك ى
()3
الصبلح ،كالعمؿ عمى إعادة األمة إلى فترات الضعؼ كاليكاف.
________________

( )1انظر :التصكر السياسي لمحركة اإلسبلمية :لمشيخ رفاعي سركر.50 :
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ادلطهة انثاًَ :زػًاء يشركً يكح:

بدأ النبي  الدعكة اإلسبلمية ًس ِّار ،فكاف يدعك المقربيف منو ممف يثؽ بعقمو كحكمتو،

فآمف بدعكة التكحيد عدد مف الصحابة الكراـ  ،كبعدما استكثؽ اإليماف في قمكب الفئة
المؤمنة ،جاء األمر مف ا﵀  باإلعبلف عف الدعكة كالجير بيا بيف الناس ،فنزؿ قكلو تعالى:
ثـ جاءت بعد ذلؾ مرحمة دعكة َّ
الناس أجمعيف ،حيث أخذ
﴿ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾[الشعراءَّ ،]214:

النبي  يدعك كؿ مف يمقاه مف أىؿ مكة كغيرىا عمى اختبلؼ قبائميـ ،كتكجياتيـ ،كخمفيَّاتيـ
الدينية ،كىذه المرحمة بدأت بنزكؿ قكلو تعالى﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﴾[الحجر.]94:
كقد كانت النتيجة المباشرة لصدع النبي  بدعكة التكحيد كقكؼ زعماء مشركي مكة

سبلحيـ في ذلؾ الصد كاإلعراض عنيا ،كالسخرية منيا ،كاإليذاء
بكؿ قكة في كجييا،
ي
صكر
نا
لممستجيبيف ليا ،كالتكذيب بيا ،كالكيد بالنبي  كأصحابو الكراـ ،كقد سمككا في ىذا

متعددة ،أيلخصيا في الصكر الخمس التالية:

الصورة األولى :تشويو صورة النبي ( الداعية الراشد):

َّ
لما عجزكا عف الكقكؼ في كجو دعكة النبي  لمتكحيد ،كفشمكا
إف زعماء كفار مكة َّ

عف مقابمة الحجة بالحجة؛ لجأكا إلى تشكيو صاحب الدعكة الراشدة ،فكصفكا النبي  بأكصاؼ

أساليب مختمفة؛ حيث نسبكه إلى األكصاؼ
اء ،سالكيف في ذلؾ طرقنا متعددة ،ك
ى
شنيعة ،ن
كذبا كافتر ن
األربعة التالية:

أوًال :السحر:

تكاصى زعماء كفار مكة بينيـ بعدـ اتباع النبي  فيما يدعك إليو؛ َّ
ألنو في تصكرىـ

مسحكر ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
نا
رجبل
أف يتبع ن
رجؿ مسحكر ،فبل يصح إلنساف عاقؿ ٍ

ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ﴾[اإلسراء.]47:

قص عمينا القرآف الكريـ حاؿ الكليد بف المغيرة ً
أحد زعماء كفار مكة بعد سماعو
كقد َّ

لكف يح َّ
مكقنا بصدؽ النبي َّ ،
ب الزعامة كالسمطاف كالماؿ أعمى
لمقرآف الكريـ ،حيث كاف
ن
فانضـ إلى صؼ أىؿ الكفر ،فكصؼ القرآف الكريـ َّ
بأنو سحر يركيو عف غيره مف
بصيرتو،
َّ
البشر( ،)1قاؿ تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭣ ﭕ ﭖ ﭗ ﭣ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭣ ﭞ ﭟ ﭣ ﭡ ﭢ ﭣ ﭣ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭣﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭣ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾[المدثر.]25-18:
_________________

( )1انظر :التفسير المنير :لمدكتكر كىبة الزحيمي.)230 :29( :
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ثانيا :الجنون:
ً
كبير مف التناقض كاالضطراب؛ حيث يع ًرؼ النبي
مبمغا نا
بمغ تفكير زعماء كفار مكة ن
ّْ
 بينيـ بالصدؽ ،كاألمانة ،كرجاحة العقؿ ،كسبلمة الرأمَّ ،
بالحؽ مف عند
كلكنيـ عندما جاءىـ
ربيـ كصفكه بالجنكف ،قاؿ تعالى﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾[الحجر.]6:
ثالثًاِّ :
الش ْعر:

إف زعماء كفار مكة مع اعتقادىـ الجازـ َّ
َّ
مف
بأف القرآف الكريـ ال عبلقة لو بالشعر ٍ
أم باب مف األبكابَّ ،إال أنَّنا نجدىـ ييعطمكف مكاىبيـ كقدراتيـ في فيـ المغة العربية كأساليبيا،
ّْ
كيعارضكف قناعاتًيـ بتى ىميُّز القرآف الكريـ عمى كؿ كبلميـ ،كشعرىـ ،كنظميـ،
كىـ أىميا كأربابيا ،ي
أف ما جاء بو ىك مف كبلـ الشعراءَّ ،
فيتيمكف النبي  بالشعر ،ك َّ
فرد عمييـ القرآف الكريـ زيؼ
النبي  في دعكتو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ؽ
َّ
كص َّد ى
زعميـ ،ى

ﯶ ﯷ﴾[يس ،]69:كقاؿ تعالى ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾[الحاقة.]41:

ابعا :الكيانة:
رً
عظيما ،فنسبكه إلى
مبمغا
كصؿ األمر بزعماء كفار مكة في تصدييـ لدعكة النبي  ن
ن
الكيانة؛ كي يينفركا الناس مف االستماع لمقرآف الكريـ ،كاالستجابة لدعكة التكحيد ،فنزلت آيات

القرآف الكريـ تنفي ىذا االتياـ الباطؿ عف النبي  ، قاؿ تعالى ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ﴾[الطكر ،]29:كقاؿ تعالى ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾[الحاقة.]42:
الصورة الثانية :تشويو حقيقة القرآن الكريم(صورة الحق):

سعى زعماء مشركي مكة جاىديف لمنيؿ مف شخص النبي َّ ،
لكنيـ لـ ييفمحكا في

تحقيؽ مرادىـ ،بؿ انقمب األمر عمى عكس ما يريدكف؛ ليذا نراىـ قد تكجيكا لمطعف في القرآف

الكريـ مف الجانيف التالييف:

أوًال :القرآن الكريم كالم بشر:

اتَّيـ زعماء كفار مكة النبي َّ 
بأف الذم ييعممو القرآف الكريـ بشر مف بني آدـ(،)1
مف عند ا﵀  ،فنزلت آيات القرآف الكريـ تي ّْ
كذيبيـ في قكليـ ،كتفضح افتراءىـ ،قاؿ
كليس ىك ٍ

تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ﴾[النحؿ.]103:
________________

( )1اختمؼ العمماء في اسـ ىذا الرجؿ؛ فذىب بعضيـ إلى غبلـ الفاكو بف المغيرة كاسمو جبر ،كقاؿ بعضيـ:
ىك عبد ركمي ،كاسمو ىب ٍم ىعاـ .انظر :جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف :لمطبرم ،)298 :17( :الجامع
ألحكاـ القرآف :لمقرطبي.)177 :10( :
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َّ
إف الذم ىي ًميمكف إلى َّأنو ييعمـ النبي  ،رجؿ أعجمي ،ال ييحسف المغة العربية حتى
ييتقف فنكنيا كأساليبيا كقكاعدىا ،كأف ييحيط بقكة فصاحتيا ،كأسرار المعاني فييا ،فيأت بما لـ
يستطيعكا اإلتياف بو ،كىذا أظير دليؿ عمى كذبيـ كافترائيـ.

ثانيا :وصف القرآن الكريم َّ
بأنو ُمفترى من دون اهلل :
ً
لما عجزكا عف إثبات زعميـَّ ،
َّ
بأف النبي  ييعممو بشر ،اىتدكا
إف زعماء كفار مكة َّ
إلى اتياـ جديد؛ عمَّيـ يفكزكف في مكقؼ في محاربتيـ لمنبي  ،كلمحؽ الذم جاء بو ،فكصفكا

القرآف الكريـ َّ
بأنو مفترل( ،)1ك َّأنو مف بنات أفكار النبي  ،كتخيُّبلتو ،ك َّأنو ال عبلقة لو باإللو
المعبكد ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾[الطكر ،]33:فجاء الرد الحاسـ في القرآف الكريـ

َّ
كيتحداىـ أف يأتكا بمثؿ القرآف الكريـ ،أك بعشر سكر مثمو مفتريات ،قاؿ تعالى:
ييبطؿ زعميـ،

﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾[الطكر ،]34:كقاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭣ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﴾[ىكد ،]14-13:كقاؿ تعالى﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾[يكنس.]37:
َّ
إف عجز زعماء كفار مكة عف اإلتياف بمثؿ القرآف الكريـ ،أك بعشر سكر مثمو ،أك

بسكرة مف مثمو ،يفتركنيا مف دكف ا﵀  ،ليك أعظـ دليؿ عمى َّ
أف القرآف الكريـ كبلـ ا﵀ ،

ك َّ
أف اتياميـ لمنبي  باطؿ ،ال عبلقة لو بالصدؽ مف قريب كال بعيد.

()2

الصورة الثالثة :التقميد األعمى لآلباء واألجداد:
َّ
إف طاغكت التقميد ًلما عميو اآلباء كاألجداد ،يليمثّْؿ العائؽ األخطر كاألكبر الذم
ّْ
لمصد عف
استخداما
تيجابو بو دعكات األنبياء كالمرسميف (عهٍيى انصالة ًانسالو) ،كمف أكثر األساليب
ن
()3
حرككف عكاطفيـ؛ ليرفضكا الحؽ الذم جاء بو
كي ّْ
سبيؿ ا﵀  ، يستميمكف بو قمكب العامة ،ي
المرسمكف.

________________

أف يككف ،كمخالفة الكبلـ
( )1االفتراء :ىك العظيـ مف الكذب
َّ
المتعمد ،كمعنى افترل افتعؿ كاختمؽ ماال يصح ٍ
الكاقع؛ سكاء كانت المخالفة في النفي أك اإلثبات ،كىك أفحش الكذب ،كاالفتراء إذا كاف بحضرة المقكؿ فيو
بيتانا .انظر :الكميات "معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية" :ألبي البقاء أيكب بف مكسى
يككف
ن
الحسيني الكفكمي ،154 :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)6372 :10( :
( )2انظر :رسالة األنبياء :لعمر أحمد عمر.)66 :3( :
( )3انظر :الطريؽ إلى المدينة :لمحمد العبدة.43 :
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َّ
عما يعبده اآلباء كاألجداد ،مبدأه ظاىر لممخالفيف لدعكة
إف ىذا المبدأ في عدـ الخركج َّ

المعيؽ التباع دعكة
مر األزماف ،حيث َّ
الحؽ عمى َّ
قص عمينا مك ى
اقؼ متعددة كاف ىذا المبدأ ي
التكحيد ،فعمى لساف قكـ صالح ،قاؿ تعالى﴿ :ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ﴾[ىكد ،]62:كعمى لساف قكـ شعيب ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸ ﴾[ىكد ،]87:فالطابع العاـ ليـ التقميد لآلباء كاألجداد ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ﴾[الزخرؼ.]23:

ّْ
التصدم لدعكة النبي  ،فمـ ييقابمكا
كقد سمؾ زعماء مشركي مكة ىذا الطريؽ في
الحجة بالحجة ،بؿ قابمكا الحجة بالتقميد لًما عميو اآلباء كاألجداد؛ فمف العيب كالعار مخالفة ديف

اآلباء األجداد ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾[البقرة.]170:
كنظيره قكلو تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾[المائدة.]104:
كنظيره قكلو تعالى ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ
ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾[لقماف.]21:
استنادا إلى حقائق باطمة:
الصورة الرابعة :التواصي بالصبر عمى اآللية الباطمة
ً
َّ
لما جابو زعماء مشركي مكة بالحؽ الذم آتاه ا﵀ َّ إياه ،كسفَّو ما ىـ
إف النبي َّ 
اصكف فيما بينيـ بالصبر عمى آلية اآلباء
عميو مف عبادة األكثاف ،انطمؽ األشراؼ منيـ يتك ى
ىك ىف النبي  مف شأنيا ،كحطَّ مف قى ٍد ًرىا ،كنيى عف عبادتيا( ،)1قاؿ تعالى:
كاألجداد ،ىم ٍي ىما َّ

﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾[ص.]6:

كقد استند زعماء مشركي مكة في كجكب الصبر عمى آليتيـ ،كعدـ التخمي عف
عبادتيا ،إلى َّأنيـ لـ ً
ينتو إلى أسماعيـ ،كلـ يصؿ إلى آبائيـ ،مثؿ ىذه الدعكة التي يصدع بيا

النبي  بيف ظيرانييـ ،بؿ َّ
إف أصحاب الكتب السماكية السابقة؛ كالنصرانية ،كالييكدية ،يينكركنيا
ّْ
كيكذبكف ما جاء فييا ،كىـ أىؿ الكتاب ،كأصحاب ك ّْ
الديانة( ،)2قاؿ تعالى ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾[ص.]7:
____________

( )1انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)133 :12( :
( )2ذكرت كتب التفسير َّ
أف المراد بقكلو تعالى( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ) يحتمؿ معنييف :األكؿ :أم ممة قريش،
الثاني :الممة النصرانية .انظر :جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف :لمطبرم.)153-152 :21( :
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الصورة الخامسة :الحرص عمى المصالح الشخصية ،والمكانة الدنيوية:

إف مف أىـ األسباب التي تذرع بيا زعماء كفار مكة لرفض دعكة النبي َّ ،
َّ
أف اتّْىباعو
أف تى ٍف ًق ىد ىيبتىيا العسكرية؛
يؤدم إلى فقداف مكة مكانتيا الدينية ،كاالقتصادية بيف القبائؿ العربية ،ك ٍ

فيتخطفيـ الناس كيغزكنيـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﴾[القصص.]57:
َّ
إف ىذا المنحى الذم سمكو كفار مكة لتحذير الناس مف اتباع النبي  ،ينيجو دعاة
الفساد في كؿ زماف كمكاف ،كما نراه اليكـ في كاقعنا الذم نعايشو أكبر دليؿ عمى ذلؾ؛ حيث

كيظيركف
نجد المنافقيف الذيف يعيشكف بيف ظيرانينا ،كىـ مف بني جمدتنا ،كيتكممكف بألسنتنا ،ي

الخكؼ عمى مصالح أمتنا ،ييخكفكننا إف لـ نمتزـ بما ييريده األعداء منا ،أف نعيش حياة الضنؾ

كالضيؽ كالحصار كالفقر ،كفيقداف المكانة كالمنزلة ،كليذا قاؿ ا﵀ تعالى فييـ ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ [﴾ ...المائدة.]52:
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ادلثحث انثانث

انًُارج انفاضذج نهمٍادج انؼهًٍح
كفيو مطمباف:
 المطمب األول :عمماء السوء من أىل الكتاب.

 المطمب الثاني :الشياطين يعممون الناس السحر.
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ادلطهة األول :ػهًاء انطىء يٍ أهم انكتاب:

افترؽ عمماء أىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل إلى فريقيف:
بدؿ ،بؿ َّ
يحرؼ أك يي ّْ
سخركا عمميـ في خدمة
األول :فريؽ اٍلتزـ بما عمَّمو ا﵀  مف الكتاب ،فمـ ّْ
الديف كالعقيدة ،كفي ُّ
النصح الصادؽ لؤلمة ،كفي صدؽ التكجو ﵀  ،فصدقكا في أقكاليـ
كأفعاليـ ،كىؤالء ىـ القمة القميمة مف عمماء أىؿ الكتاب ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﭣﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨﯩ ﯪﯫ﴾[آؿ عمراف.]114-113:
الثاني :فريؽ أخذ العمـ بيدؼ تحقيؽ المصالح الشخصية ،كالمكاسب الدنيكية ،مستغميف جيؿ
الناس بعمكـ الشريعة؛ يليدلّْسكا عمييـ أمكر دينيـ كدنياىـ ،فقادكا الناس نحك الياكية ،كاليبلؾ في
الدنيا كاآلخرة ،كىـ الكثرة الغالبة مف عمماء أىؿ الكتاب.

كسأقتصر في ىذا المطمب عمى الحديث عف معالـ الفساد عند الفريؽ الثاني.

يؼامل انمٍادج انؼهًٍح انفاضذج ػُذ ػهًاء انطىء يٍ أهم انكتاب:
الكتاب:

بعد التأمؿ آليات القرآف الكريـ ،أيسجؿ ىذه المعالـ التسعة التالية لفساد عمماء أىؿ

الم ْعمَم األول :الوقوع في االختالف بعد العمم اليقيني القاطع:
َ
اختمؼ عمماء أىؿ الكتاب في حقيقة الديف الحؽ الذم يب ًعث بو النبي  ،ما بيف
مؤمف كما بيف منكر ،كالمنكركف اختمفكا فيما بينيـ حكؿ طبيعة اإلنكار كأسبابو ،مع عمميـ
كبغيا ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
حسدا
القاطع بصدؽ النبي  ،فكاف اختبلفيـ
ن
كظمما ن
ن

ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓ﴾[آؿ عمراف.]19:
َّ
قبيح مف كجييف(:)1
إف اختبلؼ عمماء أىؿ الكتاب في الحؽ ه

تقبيح ليـ،
األول :عبَّر القرآف الكريـ عنيـ بقكلو تعالى ( :ﮁ ﮂ) ،كفي ىذا التعبير
ه
كتشنيعه عمييـ؛ َّ
ألف الكقكع في االختبلؼ بعد إتياف الكتاب دليؿ عمى اضطراب عقكليـ ،كفساد
سبب شقائيـ كتعاستيـ ،فيذا مف
أفياميـ؛ حيث جعمكا سبيؿ ىدايتيـ كنجاتيـ في الدنيا كاآلخرة
ى
باب كضع الشيء في غير محمّْو.
____________

( )1انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)6 :6( :
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الثاني :تعبير القرآف الكريـ عنيـ بقكلو تعالى ( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ) ،زيادة في تقبيح أفعاليـ
كأقكاليـ؛ َّ
ألف إنكار الحؽ كاالختبلؼ فيو بعد العمـ القاطع دليؿ عمى فساد القمكب كاألنفس.

الم ْعمَم الثاني :تحريف الكتاب:
َ
َّ
إف مف أبرز ما اتصؼ بو عمماء أىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل ،التحريؼ كالتبديؿ
معاني غير التي ييريدىا ا﵀  ،كال رسكلو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮥ
لكبلـ ا﵀  ،فيجعمكف لو
ى
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂       ﭣ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧ ﭨﭩﭪ﴾[المائدة.]14-13:
الم ْعمَم الثالث :كتمان الحق:
َ
َّ
إف عمماء أىؿ الكتاب كانكا يعممكف بمبعث النبي  ،ككانكا ييددكف بو العرب في

لما يبعث النبي  أنكركا ذلؾ ،مع عمميـ األكيد بصفاتو كزمف مبعثو،
المدينة المنكرة ،كلكنَّو َّ
أف يككف النبي مف العرب ،كليس مف ييكد ،قاؿ
حقدا
ن
ككتمكا ما عندىـ مف العمـ؛ ن
كحسدا كغيظنا؛ ٍ

تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾[البقرة ،]89:كقاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ
ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾[البقرة.]146:
الم ْعمَم الرابع :افتراء الكذب عمى اهلل :
َ
ً
اقؼ متعددةن الفتراء أىؿ الكتاب ،ككذبًيـ عمى ا﵀ ،
َّ
قص عمينا القرآف الكريـ مك ى
يظير فييا مدل يجرأتيـ عمى ا﵀  ،أيجمميا في المكاقؼ الخمسة التالية:
األول :االبتداع في الدين ،واإلحداث في الشريعة ما ليس منيا:

َّ
رصا كتعمقنا
إف عمماء أىؿ الكتاب َّ
لما ىأر ٍىكا إعراض الناس عنيـ ،كاقباليـ عمى الدنيا ح ن
بيا ،بحثكا في كيفية إرجاع المكانة ليـ ،كصرؼ كجكه الناس إلييـ ،فأحدثكا في تعاليـ الشريعة

اء( ،)1قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ما ليس منيا ،كنسبكا ذلؾ إلى ا﵀  ن
كذبا كافتر ن

ﭕﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﴾[آؿ عمراف.]78:
_______________

( )1انظر :الجامع ألحكاـ القرآف :لمقرطبي.)7 :2( :
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الثاني :تزكيتيم ألنفسيم ،والقول عمى اهلل  بغير عمم:
َّ
كر ٍىكا َّأنيـ خيػػر البشػػر عمى كجػػو األرض فػػي ىذه
زكى عممػػاء أىؿ الكتػاب أنفس ػػيـ ،ىأ
الدنيا ،كليـ المكانة العظيمة في اآلخرة ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭣ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾[النساء.]50-49:
َّ
أف يستخمص جممة مف المكاقؼ يظير فييا
إف المتأمؿ آليات القرآف الكريـ يستطيع ٍ
جميا تزكية الييكد كالنصارل ألنفسيـ ،نذكر في ىذا المقاـ المكاطف الثبلثة التالية:
ن
أوًال :ىزىع ىـ الييكد كالنصارل َّأنيـ أبناء ا﵀  كأحبَّاؤه ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﴾[المائدة.]18:

أحد سكاىـ ،قاؿ تعالى:
كلف يدخميا ه
اء َّأنيـ أىؿ الجنةٍ ،
ثانيا :ىزىع ىـ الييكد كالنصارل ن
ً
كذبا كافتر ن
﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ﴾[البقرة.]111:
ثالثًا :االستخفاؼ بغير الييكد كاستباحة أمكاليـ؛ فميس عمييـ في أكؿ أمكاؿ العرب تىبعةه كال
ذنب ،كالدافع ليـ ليذا الفعؿ ىك اعتقادىـ َّأنيـ شعب ا﵀ الخالص ،كىذا يستتبع سقكط حقكؽ مف
ليس منيـ في المعاممة ،كانتفاء حرمة الماؿ كالدـ( ،)1قاؿ تعالى ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀﴾[آؿ عمراف.]75:
الثالث :الكذب في ذات اهلل :

بمغ األمر بعمماء أىؿ الكتاب َّ
حد االفتراء فيما يتعمؽ بذات ا﵀  كصفاتو ،فنسبكا لو

بعضا مف
كبيتانا ،كقد ذكر القرآف الكريـ
كزكر
نا
كذبا
ن
ن
ما ال يميؽ مف الصفات كاألحكاؿ؛ ن
افتراءاتيـُّ ،
كيدؿ عمى ذلؾ المكقفاف التالياف:
أ .القكؿ َّ
كبير ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
عمكا نا
بأف ا﵀  فقير ،تعالى ا﵀ َّ 
عما يقكلكف ن
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ﴾[آؿ عمراف.]181:
ب .القكؿ َّ
أم شحيح بخيؿ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ
بأف يد ا﵀  مغمكلة؛ ٍ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ[﴾ ...المائدة.]64:
______________

( )1انظر :تفسير المنار :لمحمد رشيد رضا.)279 :3( :
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الرابع :التحميل والتحريم:

َّ
يـ ما أحمَّو
مف أعظـ صكر االفتراء عمى ا﵀ 
تحميؿ ما َّ
ى
إف ٍ
حرـ ا﵀  ،كتحر ى
 ،كىذا ما تمبَّس بو عمماء أىؿ الكتاب ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﴾[التكبة.]29:

إف ىذا الفعؿ مف أعظـ االفتراء عمى ا﵀ ؛ َّ
َّ
ألنو كحده ىك صاحب تشريع الحبلؿ
مفتر َّ
نفسو في ىذا المقاـ َّإال و
كذاب.
كالحراـ ،كال يضع ى
وج َّياليم؛ لتحقيق المكاسب المادية:
الخامس :التدليس عمى عوام الناس ُ
أشار القرآف الكريـ إلى َّ
أف الغاية مف كراء الكذب عمى ا﵀  تحقيؽ المكاسب

المادية الدنيكية ،مف خبلؿ كتابة ما أحدثكه في شريعتيـ ،كبيعو ،كتسكيقو عمى عكاـ الناس
كجيَّاليـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ي

ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ﴾[البقرة.]79:

الم ْعمَم الخامس :شيادة الزور:
َ
إف الحقد كالحسد إذا َّ
َّ
تمكنا مف قمب اإلنساف ،أظي ار صفاتو الذميمة ،كأخبلقو الرذيمة،
كطبائعو الخبيثة ،التي تحممو عمى التخمي عف الكقكؼ إلى جانب الحؽ ،كالشيادة لمباطؿ

بالخيرية ،كىذا ما كقع مف ييكد ،حيث شيدكا زكنار لكفار مكة بالخيرية ،في مقابؿ دعكة الحؽ
كطريؽ المؤمنيف ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﴾[النساء.]51:
َّ
جميا في كاقع األمة اإلسبلمية اليكـ ،حيث نجد ثمةن مف عمماء
الم ٍعمىـ يظير ن
إف ىذا ى
جممكف ليـ
كي ّْ
السبلطيف الذيف باعكا دينيـ بدنيا غيرىـ ،ييزيّْنكف الباطؿ لمحكاـ الظممة الفسقة ،ي

جكزكف ليـ قى ٍمع أىؿ التقكل كالصبلح ،كمبلحقتيـ كالنيؿ منيـ ،كيشيدكف
كي ّْ
صكرتيـ بالباطؿ ،ي
كبيتانا عمى أ َّف الفسؽ كالفجكر ،خير مف اإليماف كاالٍلتزاـ ّْ
بالديف ،كقد حمميـ عمى شيادة
زكر
نا
ن

كحسدىـ لمنجاحات التي ييحققيا أىؿ التقكل كالصبلح ،في حيف ىـ يتأخركف،
حقدىـ
ي
الزكر ىذه ي
كيفقدكف المكانة ،كالمصداقية بيف أبناء األمة.

الم ْعمَم السادس :أكل أموال الناس بالباطل:
َ
عم ىد عمماء أىؿ الكتاب إلى استغبلؿ عمميـ بالديف كالشريعة؛ ليأكمكا أمكاؿ الناس
ى

و
كمنصب كرياسة في الناس ،حيث كاف
بالباطؿ؛ بما أعطاىـ ا﵀  مف مكانة في الديف،

ائب يأخذكني ػا مف الن ػاس دكف كج ػ ػو ح ػؽ(،)1
ألحبار الييكد ،كرىباف النص ػ ػارل ،ىخ ٍرج كىدايا كض ػر ي
___________

( )1انظر :تفسير القرآف العظيـ :البف كثير.)138 :4( :

217

قاؿ تعالى ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ﴾[التكبة.]34:
الم ْعمَم السابع :الصد عن سبيل اهلل :
َ
َّ
إف عمماء أىؿ الكتاب لـ يترككا جريمة َّإال كليـ فييا نصيب ،حتى كصؿ بيـ األمر

إلى الصد عف سبيؿ ا﵀  ،كالكقكؼ في كجو اإلسبلـ كدعكة التكحيد ،كانكار دعكة النبي ؛

استجابة ألحقادىـ كشيكاتيـ كمصالحيـ ،قاؿ تعالى﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ [﴾...التكبة.]34:
الم ْعمَم الثامن :ترك األمر بالمعروف والنيي عن المنكر:
َ
ً
تىىر ىؾ عمماء أىؿ الكتاب ،كخاصة أحبار الييكد ،أعظـ ميمة يكمفكا بيا ،أال كىي األمر
بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر؛ حيث جاءت آيات القرآف الكريـ تي ً
نكر عمييـ سككتيـ عف المنكر،
الم ٍؤًذنة بانييارىا كدمارىا( ،)1قاؿ
كعدـ نيييـ لقكميـ عف الشر ،فيذه سمة المجتمعات الفاسدة ي

تعالى ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭣ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾[المائدة ،]63-62:كقاؿ تعالى:
﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭣ ﭼ ﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅﮆ﴾[المائدة.]79-78:

الم ْعمَم التاسع :التَّمبس بمقام األلوىية:
َ
جعؿ عمماء أىؿ الكتاب أنفسيـ في مقاـ اإللو المعبكد ،حتى جعمكا الناس يتخذكنيـ
بابا مف دكف ا﵀  ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
أر ن

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ[﴾ ...التكبة.]31:

َّ
بؿ عبادتيـ قائمة عمى متابعة الناس ليـ
تكف شعائر تعبديَّةٍ ،
لكف عبادة الناس ليـ ٍلـ ٍ
بابا مف دكف ا﵀  ،أشار إلى ىذا المعنى حذيفة
كيحرمكف ،فيذا معنى اتخاذىـ أر ن
فيما ييحمّْمكف ي

بف اليماف  عندما يسئًؿ عف قكلو تعالى( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
فحرمكه"(.)2
كحرمكا عمييـ الحبلؿ َّ
كلكف أحمُّكا ليـ الحراـ فاستحمكهَّ ،
ﯞ) ،ىؿ عبدكىـ؟ فقاؿ" :الٍ ،
_____________

( )1انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب.)929 :2( :

( )2جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف :لمطبرم( :ح ،16634 :ج ،14 :ص ،)211 :السنف الكبرل :لمبييقي:
(ح ،20848 :ج ،10 :ص ،)116 :مف طريؽ سفياف عف حبيب بف أبي ثابت ،عف أبي البخترم عف
حذيفة  ،كالحديث صحيح اإلسناد.
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ِّ
ُ
ادلطهة انثاًَ :انشٍاطني ٌؼهًىٌ انُاش انطحر:
مف تعميـ َّ
الناس السحر الذم
قد مثَّؿ الشياطيف قيادة عممية فاسدة؛ كذلؾ بما قامكا بو ٍ
حرـ ا﵀  عمى عباده تى ىعمُّ ىمو ،كقد برزت معالـ فسادىـ في النقاط الخمس التالية:
َّ
األولى :االفتراء عمى نبي ا﵀ سميماف  كالكذب عميو  ،حيث أسند الشياطيف إليو ما انتحمكه
مف السّْحر ،كما تمبَّسكا بو مف الكفر عمى سبيؿ التدليس كاإلضبلؿ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ
ﭓﭔ ﭕ ﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ [﴾...البقرة.]102:
عف طمب األشياء بالجد كاالجتياد ،كصرفيـ عف طمبيا
الثانية :فتنة العامة بالسّْحر ،كاضبلليـ ٍ
مف ىذا العمـ( ،)1قاؿ تعالى:
مف أسبابيا الظاىرة كطرقيا المشركعة ،مع عمميـ بانعداـ الفائدة ٍ
ٍ
﴿...ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘﮙ [﴾...البقرة.]102:

الثالثة :الحرص عمى إلحاؽ األذل بالناس مف خبلؿ العمـ الذم منحو ا﵀



فرقكف
ليـ ،حيث يي ّْ

بسحرىـ بيف المرء كزكجو ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ﴾...
[البقرة.]102:
الرابعة :حصكؿ الكفر با﵀  ليـ بما حازكه مف العمـ ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ[﴾ ...البقرة.]102:
الخامسة :تحكيؿ ّْ
النعمة إلى نقمة ،كاستخداميا في غير الكجو الذم أراده ا﵀  ،كىذا مقابمة
لمنعمة بالكفراف ال بشكر الم ً
نعـ عمييا.
ي
فائدة:
قد أنزؿ ا﵀  إلى األرض ىممى ىك ٍيف ييعمماف الناس السّْحر؛ ىما ىاركت كماركت ،كىذا
تضمف ست مياـ ،كىي كالتالي:
التكميؼ
َّ

فرقكا بو بيف معجزات األنبياء كبيف السَّحر ،لذلؾ نجد السَّحرة في
األولى :تعميـ الناس السّْحر؛ يلي ّْ
لما ىأر ٍىكا معجزة العصا ،كقعكا ساجديف عمى األرض ،معمنيف إيمانيـ برب
قصة مكسى َّ 
ىاركف كمكسى (عهٍيًب انسالو)؛ َّ
أف ييفرقكا بيف سحرىـ الزائؼ،
ألنيـ بعمميـ بالسّْحر استطاعكا ٍ
كبيف المعجزة الحقيقية.

مف فتنة السَّحر ،كالعمؿ بو؛ ألنَّو يؤدم بصاحبو إلى الكفر( ،)2قاؿ تعالى:
الثانية :تحذير الناس ٍ
﴿ ...ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ [﴾...البقرة.]102:
_______________
( )1انظر :تفسير المنار :لمحمد رشيد رضا ،)329 :1( :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف:
لمسعدم.61 :

( )2انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)495 :1( :
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الثالثة :اختبار َّ
الناس؛ لمتمييز بيف قكم اإليماف الذم يرفض السحر ،كيرفض األسباب المؤدية
إليو ،كبيف ضعيؼ اإليماف الذم يريد السحر ،كيسعى لتعممو.

()1

الرابعة :اإلخبار َّ
بأف حصكؿ الضرر لئلنساف بالسّْحر مقركف بإرادة ا﵀  كمشيئتو ،ال بما
يريده السَّاحر كيرجكه ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ [﴾...البقرة.]102:

الخامسة :إخبار الناس َّ
أف تعمُّـ السّْحر ال ينفع اإلنساف َّإال في الشر ،كحصكؿ الشر بالعمـ
بالشيء في حقيقتو ضرر ،قاؿ تعالى... ﴿ :ﮉ ﮊﮋ ﮌﮍﮎ[﴾ ...البقرة.]102:
السادسة :اإلخبار بحصكؿ الخسراف لمسَّحرة المجرميف في اآلخرة ،قاؿ تعالى... ﴿ :ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ﴾ [البقرة.]102:
فائدة:

ّْ
بالممى ىك ٍيف يخرج بحقيقة مفادىاَّ ،
َّ
أف
إف المتأمؿ في األقكاؿ اآلنفة الذ ٍكر كالمتعمقة ى
عف طاعة ا﵀  ،كلـ ييخالفا أمره؛ َّ
ألف طبيعة المبلئكة الطاعة المطمقة،
الممكيف لـ يخرجا ٍ
مصداقنا لقكلو تعالى في المبلئكة ...﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾[التحريـ ،]6:كاَّنما
جاءت اإلشارة إلييما في اآلية لؤلمكر الخمسة المذككرة آنفنا.

____________
( )1انظر :تفسير سكرة البقرة :لمحمد بف صالح العثيميف.)245 :1( :
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ادلثحث انراتغ

انًُارج انفاضذج نهمٍادج انؼطكرٌح(احلرتٍح).
كفيو مطمباف:
 المطمب األول :جالوت.
عبد ِ
ِ
سمُول.
بن
ي
ُب
أ
بن
اهلل
 المطمب الثانيُ :
ُ
َ
َ









221

ادلطهة األول :جانىخ:

كاف جالكت مف جبابرة الكنعانييف ،ككاف صاحب جسـ ،كقكة ،طكيؿ القامة ،قكم

مف أشد الناس كأقكاىـ ،فكاف ييزـ الجيكش كحده ،ممى ىؾ جية
البطش،
ن
شديدا في الحرب ،فقد كاف ٍ
()1
فمسطيف ،كقيؿَّ :
إف البربر سكنكا فمسطيف ،ككاف جالكت ىممً ىكيـ.
َّ
إف القرآف الكريـ أشار إلى جالكت في معرض حديثو عف طالكت كجيشو الذم خرج
قائد جيش العمالقة الكثنييف ،قاؿ
لرفع الظمـ كالضيـ عف بني إسرائيؿ ،حيث كاف جالكت ىك ى
تعالى ﴿ :ﮒ ﮓﮔﮕ [﴾...البقرة.]250:
يؼامل انمٍادج انؼطكرٌح انفاضذج ػُذ جانىخ:

َّ
بأم إشارة تيظير مكاقفو
إف المتأمؿ آليات القرآف الكريـ يجد عدـ إشارتيا إلى جالكت ّْ
في حكمو ،أك قيادتو لجنده ،شأف القرآف الكريـ في الحديث عف الظممة كالفسقة؛ مف اإلغفاؿ ليـ

كلحياتيـ ،كأخبارىـ ،لكنَّنا مف خبلؿ النظر في قصة خركج بني إسرائيؿ مع طالكت؛ لقتاؿ
مم ٍيف التالييف:
الم ٍع ى
جالكت ،يمكف استخبلص بعض المعالـ لقيادة جالكت الفاسدة ،في ى
ىس ىر أبناءىـ ،قاؿ
 .1ظمـ الناس كالتَّجبُّر عمييـ؛ فقد أ ٍ
ىخرىج ىك كجنكده بني إسرائيؿ مف ديارىـ ،كأ ى
تعالى ...﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭾ [﴾...البقرة.]246:

 .2االستخفاؼ بالناس كالتقميؿ مف شأنيـ ،نجد ذلؾ فيما ذكرتو كتب التفسير عند رؤيتو لداككد
خرجت َّإال كما يي ٍخ ىريج إلى الكمب بالمقبلع
مبارز لو ،حيث قاؿ لو" :كيمؾ ،ما
نا
لما خرج
َّ 
ى
()2
كالحجارةّْ ،
َّ
ألبد َّ
ألطعمنو اليكـ الطير كالسباع".
دف لحمؾ ،ك

فائدة:

ذكرت كتب التفسير مكقفنا لجالكت قبؿ بدء القتاؿ بيف جيش طالكت كجيشو ،حيث
فإف كانت الغمبة
طمب جالكت مف طالكت أف ىي ٍبرز لمبارزتو ،أك يي ٍخ ًرج لو ن
أحدا مف جيشو يليبارزه؛ ٍ

الممؾ عمى الجميع.
لطالكت أصبح ىك
لجالكت ييصبح مم نكا عمى الجميع ،كا ٍف كانت الغمبة
ى
ى
ى
كيمكف لنا تكجيو ىذا المكقؼ إلى معنييف:

()3

األولَّ :
لما رأل قمة جيش طالكت ،مع جرأتيـ عمى النزاؿ ،قذؼ ا﵀  الرعب في
إف جالكت ى
ض أكلئؾ القمة؛ لعمَّيـ إذا قيتً ىؿ يم ً
أف
بارىزىـ ٍ
قمبو ،فييمف عميو الكجؿ؛ فأراد بالمبارزة ٍ
أف ىي يج َّس ىن ٍب ى
ت ذلؾ في ع ً
ىيفي َّ
كيتكلَّ ٍكا مدبريف.
ى ي
ضدىـ ،ى
_________________
( )1انظر :تاريخ دمشؽ :البف عساكر ،)439 :24( :األينس الجميؿ :لمجير ّْ
الديف الحنبمي ،)104 :1( :سير أعبلـ
النببلء :لمذىبي ،)429 :18( :الجامع ألحكاـ القرآف :لمقرطبي.)256 :3( :

( )2جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف :لمطبرم.)356 :5( :

( )3انظر :جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف :لمطبرم ،)355 :5( :ركح المعاني :لؤللكسي ،)300 :2( :كغيرىما.
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الثاني :اغترار جالكت بقكتو كسطكتو ،كاستخفافو بمف يخرج لمبارزتو ،كلك كاف طالكت ،كىذا
ىك ديدف الطغاة المتجبريف في كؿ زماف كمكاف.

ُ
ادلطهة انثاًَ :ػثذ اهلل تٍ أتً تٍ ضهىل:

ىك عبد ا﵀ بف أيبي بف سمكؿ ،كسمكؿ أـ عبد ا﵀ ،كقيؿ :أـ أيبي ،أم جدة عبدا﵀،

كىك رأس المنافقيف زمف النبي  ،أظير اإلسبلـ ،كأبطف الكفر ،كحمؿ الضغينة لئلسبلـ ،كلمنبي

؛ َّ
يتكجكه مم نكا عمييـ ،فمـ تجتمع األكس
أف ّْ
ألنو قيىبيؿ مجيء النبي  المدينة المنكرة كادكا ٍ
كالخزرج عمى رجؿ مثؿ اجتماعيـ عميو ،فمما جاء النبي  المدينة انصرؼ عنو قكمو إلى
اإلسبلـ كترككه.

()1

ُ
يؼامل انمٍادج انؼطكرٌح انفاضذج ػُذ ػثذ اهلل تٍ أتً تٍ ضهىل:

إف القرآف الكريـ لـ يتحدث عف ابف سمكؿ كقائد عسكرم بصكرة كاضحةَّ ،
َّ
لكننا
سنتحدث في بعض المعالـ الفاسدة في حياتو مف خبلؿ ًذكر القرآف الكريـ لبعضيا ،كفضحو
فييا ،كالتعميؽ عمييا ،أيلخصيا في المعالـ الثبلثة التالية:

الم ْعمَم األول :االعتماد عمى القوة المادية في تحقيق النصر ،والحماية:
َ
كاف ابف سمكؿ حميفنا لييكد بني قينقاع في الجاىمية ،كاستمر التحالؼ بينيما بعد
مجيء النبي  المدينة ،حيث قاـ النبي  بتنظيـ العبلقات داخؿ المدينة المنكرة ،بيف المسمميف

كالييكد القاطنيف في المدينة ،كمف ىؤالء الييكد بنك قينقاع ،فكاف بينيـ كبيف النبي  معاىدة
اتفؽ عمييا الطرفافَّ ،إال َّ
أف ييكد بني قينقاع خانكا ،كغدركا بما عاىدكا عميو النبي  ،كتآمركا

عمى قتمو ،فأمر النبي  بالخركج إلييـ كمحاصرتيـ ،كفي نياية األمر نزلكا عمى أمر النبي ،

فأمر أف ييكتَّفكا ف يكتّْفكا ،فأراد قتميـ ،فكممو ابف سمكؿ ك َّ
ألح عميو  ،كأدخؿ يده في جيب درعو،
ى
فقاؿ لو النبي  :كيحؾ! أرسمني ،كغضب النبي  حتى أر ٍىكا لكجيو يس ٍم ىرة لشدة غضبو ،ثـ
ً
الي؛ فإنيـ ًعتٍ ىرتي( ،)2كأنا امرؤ
قاؿ :كيحؾ! أرسمني ،فقاؿ :كا﵀ ال أرسمؾ حتى تي ٍحسف في مك ٌ
()3
أخشى الدكائر ،فقاؿ  :ىخمُّكىـ لعنيـ ا﵀  ،كلعنو معيـ ،كأمر  أف يي ٍجمى ٍكا مف المدينة.
_____________
( )1انظر :السيرة النبكية :البف ىشاـ ،)584 ،526 ،446 :2( :كتيذيب األسماء كالمغات :لئلماـ النككم:1( :
.)389 ،366
(ً )2
العتٍرة :عترة الرجؿ كلو ،كذريتو ،كأخص أقاربو ،كأىمو كبنك أعمامو األدنكف ،كقيؿ :أصمو .انظر :النياية في
غريب الحديث كاألثر :البف األثير ،)385 :3( :الفركؽ المغكية :ألبي ىبلؿ العسكرم.350 :

( )3انظر :السيرة الحمبية :لعمي بف برىاف ّْ
الديف الحمبي.)478-476 :2( :
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إ َّن موقف ابن سمول اآلنف ِّ
الذكر يدل عمى ثالثة أمور:

األول :حرص القيادات الفاسدة عمى حماية أعكانيا كأتباعيا مف الكفار؛ العتقادىـ الفاسد َّ
بأنيـ
ىيجمبكا ليـ َّ
النفع ،كيدفعكا عنيـ الضُّر ،كىذا المستفاد مف قكؿ ابف سمكؿ( :كأنا امرؤ أخشى

الدكائر) ،قاؿ تعالى في شأنو كأضرابو ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﴾[المائدة.]52:
الثاني :اعتزاز القيادات الفاسدة بركابط الصداقة كالمصمحة مع أعداء األمة ،كتقديميا عمى أخكة

أيضا ،كىذا المستفاد مف قكؿ ابف سمكؿ (:فإنيـ عترتي)؛ حيث َّ
قدـ
الديف كالعقيدة ،كأخكة النسب ن
تحالفو مع الييكد ،عمى ما كاف ييظيره مف اتباع ديف اإلسبلـ ،كدخكلو تحت لكاء المسمميف.

الثالث :انعداـ ثقة القيادة الفاسدة با﵀  ،كاعتمادىا عمى القكة المادية.

الم ْعمَم الثاني :التخمي عن القيادة العامة ،واالنسحاب بثمث الجيش في غزوة أُحد:
َ
استقر رأم المؤمنيف في غزكة أيحد عمى الخركج مف المدينة لمبلقاة جيكش المشركيف،

َّ
كلما تجيَّز المسممكف لممعركة،
لكف رأم ابف سمكؿ كاف البقاء في المدينة ،كالقتاؿ مف داخمياَّ ،

كحشدكا ما ييقارب ألؼ مقاتؿ ،كانطمقكا متكجييف خارج المدينة ،كعندما كصؿ المسممكف
معترضا عمى قرار
الشكط( ،)1انسحب ابف سمكؿ بثمث الجيش ،يمتى ىذّْرنعا بعدـ كقكع القتاؿ ،أك
ن

القتاؿ خارج المدينة( ،)2قاؿ تعالى ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﴾[آؿ عمراف.]167:
َّ
أف
إف اآلية تيشير بكضكح إلى تىىكجُّو المؤمنيف الصادقيف إلى المنافقيف بأحد أمريف؛ ٍ
عف أنفسيـ كأىمييـ كمدينتيـ،
مف أجؿ إعبلء كممة ا﵀  ،أك ييقاتمكا مف أجؿ الدفاع ٍ
ييقاتمكا ٍ
فيدفعكا عنيا عار اليزيمة كالميانة(َّ ،)3
كلكنيـ رفضكا األمريف ،كاستجابكا ألمر ابف سمكؿ رأس

النفاؽ كالخيانة.
فائدة:

َّ
إف مف أبرز سمات المنافقيف الحرص عمى حياتيـ ،كتحقيؽ مصالحيـ الشخصية،

مع التخمي عف أىميـ كذكييـ ،كاف زعمكا خبلؼ ذلؾ؛ مف التظاىر بالكطنية ،كالحرص عمى
مصالح األمة العميا.

______________

( )1الشكط :اسـ بستاف بيف المدينة كأيحد .انظر :دالئؿ النبكة :لمبييقي.)239 :3( :
( )2انظر :السيرة النبكية :لمص َّ
َّبلبي.)124-123 :2( :
( )3انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)330 :2( :
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المعمَم الثالث :اضطراب مفيوم ِ
الق َيم عند ابن سمول:
َْ
قد تضطرب المفاىيـ عند بعض الناس ،فبل ىيتىبيَّف ليـ األمر عمى حقيقتو ،فينظركف
إلى ظاىره ،كيترككف جكىره ،كىذا ما كقع مف ابف سمكؿً ،إذ اٍلتىىب ىس عميو مفيكـ العزة الحقيقية،
فأخذ يصؼ نفسو بالعزة كالمنعة ،كاصفنا النبي ّْ 
بالذلة كالميانة ،فقد أخرج البخارم في صحيحو

اف ىم َّرةن ًفي ىج ٍي و
ش ،فى ىك ىس ىع( )1ىريج هؿ ًم ٍف
عف جابر بف عبد ا﵀  قاؿ ( :يكَّنا ًفي ىغ ىزواة ،قى ى
اؿ يس ٍف ىي ي
ً
ً
اج ًرمُّ :ىيا لًٍممي ً
اؿ اٍلمي ً
اٍلمي ً
يف،
ص ً
ار ،فىقى ى
اج ًر ى
اج ًر ى
ص ًارمُّ :ىيا ل ٍؤل ٍىن ى
اؿ ٍاأل ٍىن ى
يف ىريج نبل م ٍف ٍاأل ٍىن ى
يى
ص ًار ،ىكقى ى ي ى
يى
ً
ً
ً
ً
ً
اؿ :ما ىبا يؿ ىد ٍعكل اٍل ىجاىميَّة ،قىاليكا :يا رسكؿ ا﵀ ،ريج هؿ م ٍف اٍلمي ً
فى ىس ًمع ىذل ىؾ َّ ً
اج ًر ى
يى
ى
يف ىك ىسعى
النب ُّي  فىقى ى ى
ى
ى
ً
ً
ِ
ً
وىا فَِإ َّن َيا ُم ْنت َن ٌة) ،فى ىسم ىع ىذل ىؾ ىع ٍب يد ا﵀ ٍب يف أ ىيبي،
ص ًار ،فىقى ى
اؿ ىر يسك يؿ ا﵀ َ (:د ُع َ
ىريج نبل م ٍف ٍاأل ٍىن ى
اؿ :فىعميكىا! ،أما كا﵀ لىئًف رجع ىنا إًلىى اٍلمًد ىين ًة لىي ٍخ ًرج َّف ٍاأل ُّ ً
َّ
ً
اـ
فىقى ى ى ى
ى
ي ى
ٍ ىىٍ
ى
ىعز م ٍنيىا ٍاألى ىذؿ ،فىىبمى ىغ النَّب َّي  ،فىقى ى
ى
ؽ ىى ىذا اٍل يم ىن ًاف ً
اؿ َّ
َّث
النبً ُّي َ ( :د ْع ُوَ ،ال َيتَ َحد ُ
ؽ ،فىقى ى
يع ىم ير فقاؿ :ىيا ىر يس ى
ب يعين ى
ىض ًر ٍ
كؿ ا﵀ ىد ٍعنًي أ ٍ
()2
َّ
اؿ لىوي ٍابينوي ىع ٍب يد ا﵀ ٍب يف ىع ٍبًد
اس أ َّ
َص َح َاب ُو ، )...كفي ركاية الترمذم ...( :فىقى ى
َن ُم َح َّم ًدا َي ْقتُ ُل أ ْ
الن ُ
ا﵀ :كا﵀ ىال تىٍن ىقمًب حتَّى تيًق َّر أَّىن ىؾ َّ
الذلًي يؿ ىكىر يسك يؿ ا﵀  اٍل ىع ًز ييز ،فىفى ىع ىؿ)(.)3
ي ى
ى
كقد أثبت القرآف الكريـ ىذا المكقؼ البف سمكؿ كأتباعو مف المنافقيف ،قاؿ تعالى:

﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ [﴾ ...المنافقكف.]8:
جميعا؛ َّ
إف القائؿ ىك ابف سمكؿَّ ،
َّ
ضكا
كلكف القرآف الكريـ نسب القكؿ لممنافقيف
ألنيـ ىر ي
ن
بمقالتو ،كتابعكه عمييا ،كقد قاليا عمى سبيؿ التبجح كسكء األدب(( )4الذم ىك يخميؽ يمتأصؿ في
أف
المنافقيف في كؿ زماف كمكاف)،
ن
معتقدا َّأنو بما يممؾ مف الماؿ كالرجاؿ كالمكانة يستطيع ٍ
العزة َّ
يحكز َّ
أف يككف صاحب األمر كالنيي فيياَّ ،
كلكف
أف ييغالب النبي  في المدينة ،ك ٍ
الزائفة ،ك ٍ
القرآف الكريـ َّ
العزة كالغمبة الحقيقية ،قاؿ تعالى...﴿ :ﮔ
رد عميو مقالتو الباطمة،
محددا مصدر ٌ
ن

ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾[المنافقكف.]8:

______________
( )1ىك ىس ىع:الكسع أف تضرب دبر اإلنساف بيدؾ أك بصدر قدمؾ ،لساف العرب :البف منظكر.)309 :8( :
( )2صحيح البخارم :كتاب التفسير ،باب قى ٍكلً ًو تعالى :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲﭼ [المنافقكف( ،]6:ح ،4905 :ج ،6 :ص.)145 :

( )3سنف الترمذم :كتاب تفسير القرآف الكريـ ،باب كمف سكرة المنافقيف( :ح ،3315 :ج ،5 :ص .)417 :قاؿ
اإلماـ األلباني :صحيح .انظر :صحيح سنف الترمذم :لؤللباني( :ح ،2641 :ج ،3 :ص،)120 :كأصؿ
قصة الحديث في البخارم كمسمـ.
( )4انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)410:14( :
225

فائدة:

يسعى المنافقكف في كؿ زماف كمكاف ليحققكا َّ
العزة ألنفسيـ مف خبلؿ االعتماد عمى

األسباب المادية؛ مف ماؿ كجاه كسمطاف كرجاؿ ،حيث سيطرت القيـ المادية عمى حياتيـ؛ فغاب

عف أذىانيـ َّ
أم شيء يمكف أف يحققكه ،ىك بإرادة ا﵀  كمشيئتو ،فنجد أنَّيـ يجتيدكف
أف َّ
ُّ
كيكدكف كيتعبكف ،كفي النياية يككف ليـ الخسراف المبيف في الدنيا كاآلخرة ،يي ّْ
صدؽ ىذا قكؿ ا﵀

 في كفار مكة في حربيـ ضد النبي  ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾[األنفاؿ.]36:
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ادلثحث اخلايص

انًُارج انفاضذج نهمٍادج األيٍُح
كفيو مطمباف:

 المطمب األول :رىط قوم صالح .

 المطمب الثاني :زعماء مشركي مكة.

227

ادلطهة األول :رهط لىو صاحل:

صالحا  إلى قكمو يدعكىـ إلى التكحيد كاإليماف با﵀  ،فانقسـ
بعث ا﵀  نبيَّو
ن

قكمو إلى فريقيف متخاصميف؛ فريؽ مؤمف ،كفريؽ كافر مستكبر معاند ،قاؿ تعالى ﴿ :ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭣ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾
[األعراؼ.]76-75:

ككاف فريؽ الكفر كالطغياف يضـ مجمكعة مف المجرميف ،قد أكغمكا في اإلجراـ ،كأكثركا

كرٍف ً
ض الحؽ ،كبرعكا في المكر ،كالغدر بأىؿ الحؽ ،قاؿ تعالى:
مف اإلفساد في األرض ،ى
﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭣ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﴾[النمؿ.]49-48:
لقد عزـ الرىط المجرمكف عمى الفتؾ بنبي ا﵀ صالح  ،فأخذكا ييدبّْركف،

المثمى لمقضاء عميو ،كدكف أف يشعر بيـ أحد( ،ﮈ ﮉ ﮊ
كيخططكف في الطريقة ي

ﮋ ﮌ ) ،فقد أخذكا عمى أنفسيـ العيد ،كأقسمكا عمى قتؿ نبي ا﵀ صالح  ،كاختاركا

ثـ ييبعدكا شككؾ
أف يككف التنفيذ في ظممة الميؿ؛ ليستتركا عف أعيف الناس في تنفيذ جريمتيـَّ ،
الناس عنيـ بالحمؼ الكاذب ،كالزكر ،كالبيتاف.

جيدا ،مف جيتيف:
كقد ىح ىب ىكت ىذه الفئة المجرمة فصكؿ المؤامرة ن
األولى :التدبير الجيد لكيفية تنفيذ جريمة القتؿ.

()1

الثانية :تجييز الدفاع عف أنفسيـ إذا كقعكا في المساءلة كالمحاسبة.
فوائد:

من خالل التأمل في الموقف السابق ،يمكن لنا أن نرصد الفوائد الثالث التالية:

األولىَّ :
إف منيج المكر كاالحتياؿ كالتخطيط الغتياؿ أئمة اليدل كاإلصبلح ،منيج قديـ جديد،
يحمؿ لكاءه المجرمكف الفاسدكف في كؿ عصر.

()2

الثانية :غفمة أىؿ اإلجراـ عف تدبير ا﵀  لعباده الصالحيف ،كحفظو ليـ ،كفتكو بالمجرميف
المفسديف ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭣ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﴾[النمؿ.]51-50:
_______________
( )1انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم.)10801 :17( :

( )2انظر :منيجية البحث في التفسير المكضكعي :لمدكتكر زياد َّ
الدغاميف.59 :
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إف الكذب ،كاالفتراء ،كشيادة الزكر ،يخميؽ متأصؿ في أىؿ اإلجراـ كالفساد ،حيث ّْ
الثالثةَّ :
يسخركف
أبكاقيـ اإلعبلمية؛ لييظيركا نصاعة أخبلقيـ ،كنظافة أيدييـ ،كطيارة قمكبيـ؛ ليدلسكا عمى الناس

حقيقتيـ الخبيثة الفاسدة ( ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ).

ادلطهة انثاًَ :زػًاء يشركً يكح:
تعرفنا في مطمب سابؽ
لقد َّ

()1

عمى مكقؼ زعماء مشركي مكة مف دعكة النبي ،

ككيؼ بذلكا جيكدىـ الجبَّارة لمصد عف سبيؿ ا﵀  ،كدفع الناس عف االستجابة لدعكة الحؽ
كسائؿ ًع َّد وة ،كفي ىذا المطمب أتحدث عف مكرىـ بالنبي  ،كالتخطيط
كالعدؿ ،سالكيف في ذلؾ
ى

كالتدبير لمنعو مف القياـ بكاجب الدعكة إلى ا﵀ َّ ،
كيدبَّركف إللحاؽ
لكنيـ في ىذه َّ
المرة يكيدكف ي

األذل بالنبي  عمى كجو الخصكص ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ﴾[األنفاؿ.]30:

تشير اآلية السابقة إلى اجتماع زعماء مشركي مكة؛ ليحبًككا مؤامرةن لمنَّيؿ مف النبي
قريركا فيو
مف خبلؿ اجتماع أمني ال يصؿ إلى النبي  خبره ،كال يتنامى إلى سمعو ما َّ
ٍ ،
بحقو .
كقد خمص اجتماعيـ إلى المفاضمة بيف آراء ثبلثة لمقضاء عمى النبي  ،كىي(:)2

أف يمنعكا حركة النبي  في مكة ،مف خبلؿ حبسو في بيت،
األول :الحبس؛ فقد رأل بعضيـ ٍ
أك تقييده كربطو كايثاقو بالحباؿ.
رجبل ىجمً ندا مف شباب مكة األقكياء بقتؿ
الثاني :القتؿ؛ حيث تقكـ جماعة قكية ،قكاميا أربعكف ن
فيتفرؽ دمو بيف القبائؿ ،فبل يستطيع بنك ىاشـ القصاص لو ،فيقبمكا ّْ
بالدية راغميف.
النبي َّ ،

الثالث :النفي؛ كىك إخراج النبي  مف مكة؛ فيستريحكف منو ،كمف دعكتو.

كقد استقر األمر عندىـ عمى الرأم القائؿ بقتؿ النبي  ،فانطمقكا بكؿ جد كاجتياد

لتنفيذ ىذا األمر.

إن المتأمل لآلية السابقة يخرج منيا بفائدتين:
َّ

مف
األولى :اجتماع أىؿ اإلجراـ عمى اختبلؼ أماكنيـ ،كأزمانيـ ،عمى أرذؿ الصفات ،كأشنعيا؛ ٍ
كمداراة
تآمرىـ عمى أىؿ التقكل كالصبلح ،كاخفاء كيدىـ ،كخبثيـ ،كمكرىـٍ ،
عف أنظار الناس ،ي
ضعفيـ المفضكح في المكاجية العمنية لمحؽ كأىمو ،كلجكئيـ إلى الكسائؿ الخفية ،كالطرؽ الممتكية؛

لمكصكؿ إلى مرادىـ كمبتغاىـ.

الثانية :معية ا﵀  لعباده الصالحيف ،ميما كانت قكة المجرميف كالمفسديف في األرض ،فا﵀ 
ىك خير الحافظيف؛ َّ
ألف حفظو حماية لممؤمنيف ،كنيصرة لمحؽ ،كاذال هؿ لمباطؿ كأىمو.
_______________

( )1انظر :ىذا البحث.)212-208( :

( )2انظر :نكر اليقيف في سيرة سيد المرسميف :لمحمد الخضرم.90-89 :
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ادلثحث انطادش

انًُارج انفاضذج نهمٍادج االلتصادٌح
كفيو مطمباف:

 المطمب األول :قارون.
 المطمب الثاني :صاحب الجنتين في سورة الكيف.
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ادلطهة األول :لاروٌ:

عـ مكسى
ائيميا مف قكـ مكسى  ،كأكثر أىؿ العمـ عمى َّأنو ابف ّْ
كاف قاركف إسر ن
عظيماَّ ،إال َّأنو نافؽ،
ماال
الم َّ
نكر؛ لحسف صكتو بالتكراة ،كقد آتاه ا﵀  ن
ن
 ،ككانكا ييمقبكنو ي
()1
ككاطأ فرعكف كمؤله ،كبغى عمى قكمو ،كأفسد فييـ ،فأىمكو ا﵀ .
ادلؼامل انفاضذج نهمٍادج االلتصادٌح ػُذ لاروٌ:

مبمغا
أنعـ ا﵀  عمى قاركف بنعمة عظيمة ،أال كىي نعمة الماؿ ،فقد بمغت ثركتو ن

عظي نما ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹[﴾ ...القصصَّ ،]76:
لكنو قابؿ ىذه النعمة بالكفراف ال بالشكر ،فمـ يستعمميا في
طاعة ا﵀  ،بؿ سخرىا في ظمـ الناس كالتجبر عمييـ ،كحرماف الفقراء مف حقّْيـ في الماؿ

الذم أنعـ ا﵀  بو عميو ،كفي ىذا المطمب أتحدث عف كيفية التكظيؼ الفاسد لمماؿ ،كالثركة،

في المعالـ األربعة التالية:

الم ْعمَم األول :استعمال نعمة المال في البغي عمى الناس:
َ
َّ
َّ
إف قاركف قد كظؼ الماؿ الذم أنعـ ا﵀  بو عميو في التكبر عمى الناس مف بني
اع حرمة القرابة ،كاالنتماء لممجتمع ،بؿ سعى إلى تكديس الثركة في خزائنو ،بؿ
قكمو ،فمـ يير ً
بالبغي عمييـ ،قاؿ تعالى ﴿ :ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮﮯ [﴾ ...القصص.]76:

كقد ترؾ القرآف الكريـ صكرة بغي قاركف عمى قكمو مجيكلة؛ ليذىب العقؿ فييا كؿ
مذىب؛ مف شناعة القبح في بغيو عمى قكمو ،كمف صكر بغي قاركف عمى قكمو ،كأصحاب
()2
األمكاؿ أمثالً ًو ،األربع التالية:

أشياءىـ ،كال سيما َّأنو مف المتكاطئيف مع فرعكف عمى قكمو.
أ .ظيٍمـ الناس ،كغصبيـ ى
أرضيـ ،ك ى
بً .حرماف الفقراء كالمحتاجيف مف حقيـ في الماؿ الذم آتاه ا﵀  إيَّاه.

كح ٍسف مظيره،
ج .التكبر عمييـ كازدراؤىـ ،كاالستعبلء عمييـ بمالو كثركتو ،كالتباىي بزينتو ي
كالفخر عمييـ بخدمو كحاشيتو.

غما عنيـ ،أك
د .تسخير الناس لخدمتو ،كالقياـ عمى تمبية حكائجو ،كالعمؿ عمى تحقؽ أىدافو ،ر ن
غير ذلؾ مف األسباب.
_________________
( )1انظر :البداية كالنياية :البف كثير.)360 ،300 :1( :

( )2انظر :في ظبلؿ القرآف :لسيد قطب ،)2711 :5( :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم:18( :
.)11012
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الم ْعمَم الثاني :رفض النصح الصادق:
َ
لما ىأر ٍىكا بغيو كطغيانو ،تكجو إليو َّ
َّ
مف قكمو بخمس
إف قكـ قاركف َّ
الناصحكف ٍ
نصائح()1؛ لينجك مف عقاب ا﵀  ،كىي:
أ .االبتعاد عف البطر كالفرح بالمعصية ،قاؿ تعالى ...﴿ :﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ [﴾ ...القصص.]76:
ب.استعماؿ النعمة التي كىبيا ا﵀  لو ،في التقرب إلى ا﵀  بالطاعات ،كأنكاع القربات،
قاؿ تعالى﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ[﴾ ...القصص.]77:
ج .التمتع بالنعمة فيما أباحو ا﵀  لو ،مف المأكؿ كالمشرب كالممبس ،دكف إفراط أك تفريط،
قاؿ تعالى ...﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ [﴾...القصص.]77:
د .مقابمة إحساف ا﵀  عميو ّْ
بالنعـ العظيمة ،باإلحساف إلى خمؽ ا﵀  ،كىذا مف مقابمة
الحسنة بالحسنة ،قاؿ تعالى ...﴿ :ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ [﴾ ...القصص.]77:
ق .عدـ اإلفساد في األرض ،بالبغي عمى الناس كظمميـ ،قاؿ تعالى  ...﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﴾[القصص.]77:
َّ
إف المتأمؿ لآليتيف السابقتيف ،يرل بكؿ كضكح حرص المخمصيف مف قكـ قاركف عميو،
كالخركج بو مف حاؿ الفساد ،إلى حاؿ الصبلح؛ ًل ىي ٍس ىعد في الدنيا كاآلخرةَّ ،
لكننا نجد في المقابؿ
رد عمييـ بكؿ تبجُّح كغطرسة ،م ً
النصح الصادؽ ،حيث َّ
الرفض السافر ليذا ُّ
ص ِّار عمى فساده
ي
كجحكدهَّ ،
أف يفعؿ بو ما يشاء ،قاؿ
مف الماؿ كالثركة ىك باجتياده كعممو ،كلو الحؽ في ٍ
أف ما عنده ٍ

تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ [﴾...القصص.]78:

عظيما ،فحممو عمى الزعـ َّ
أف
مبمغا
كقد بمغ الغركر كالطغياف كجحكد النعمة بقاركف ن
ن
الماؿ الذم يحكزه َّإنما كاف بمعرفتو كاجتياده ،مع َّأنو يعمـ عمـ اليقيف َّأنو مف عند ا﵀  ،بما

عممو مف التكراة.

()2

الم ْعمَم الثالث :إنكار فضل اهلل
َ
َّ
أم نعمة تيصيب اإلنساف ال تككف َّإال مف ا﵀  ،يتفضَّؿ بيا عمى عباده ،فالمؤمف
إف َّ


عميو:

يشكر كال يكفر ،كالكافر كالمنافؽ كالعاصي يكفر كال يشكر ،كقاركف مف أىؿ الفريؽ الثاني الذيف

يينكركف نعمة ا﵀  عمييـ ،ليذا نجد َّأنو مع عممو اليقيني َّ
بأف الثركة العظيمة التي يممكيا ،ىي
َّ
ممنعـ ،كاعتنى بالنعمة ،كنسب الفضؿ لنفسو ،قاؿ تعالى:
بفضؿ ا﵀  كتكفيقو ،إال َّأنو تنكر ل ي
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ [﴾...القصص.]78:
______________

( )1انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم ،)11020-11014 :18( :التفسير المنير :لمدكتكر كىبة الزحيمي:
(.)161-160 :20

( )2انظر :التفسير الكسيط :لطنطاكم.)437 :10( :
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الم ْعمَم الرابع :الكبر والخيالء:
َ
ً
َّ
إف قاركف لـ يكتؼ برفض النصيحة بقكلو ،بؿ أتبع القكؿ بالفعؿ ،فخرج عمى قكمو
استعبلء( ،)1قاؿ تعالى ﴿ :ﭰ ﭱ
ازدىاء ك
كبر ك
متز نينا يمتى ىج ّْم نبل ،خرج عمى قكمو خرجة مميئة نا
ن
ن

ﭲ ﭳ ﭴﭵ[﴾ ...القصص.]79:

ادلطهة انثاًَ :صاحة اجلُتني يف ضىرج انكهف:
مثبل في سكرة الكيؼ
ذكر المفسركف في حقيقة الرجميف المَّ ىذ ٍيف ضرب ا﵀  بيما ن

معنييف:

()2

األولَّ :
الرجميف معركفة ،فيك مف قبيؿ تمثيؿ محسكس بمحسكس ،كاختمفكا في
إف حاؿ ىذيف َّ
تعيينيما؛ فقيؿ :ىما أخكاف مف بني مخزكـ مف أىؿ مكة ،أحدىما مسمـ ،كاآلخر كافر ،كقيؿ:

أرضا ،كجعؿ فييا
ىما أخكاف مف بني إسرائيؿ مات أبكىما ،كترؾ ليما ن
ماال ،فاشترل أحدىما ن
َّ
كتصدؽ اآلخر بمالو ،إلى غير ذلؾ مف األقكاؿ ،فكاف مف أمرىما في الدنيا ما ذكرتو
جنتيف،
سكرة الكيؼ.

صكر ا﵀  فييا صاحب الجنتيف عمى و
الثانيَّ :
ىيئة ال يتخيؿ العقؿ
حاؿ الرجميف
مفركضَّ ،
إف ى
ه
البشرم أجمؿ منيا في مكاسب الناس الدنيكية ،كالتمثيؿ ىنا نظير التمثيؿ في قكلو تعالى:
﴿ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﴾[البقرة.]265:
كاألظير َّ
أف المثؿ لرجميف مكجكديف؛ دؿ عمى ىذا سياؽ الكبلـ ،كصناعة التراكيب،
مثؿ قكلو تعالى ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ﴾[الكيؼ]37:؛ حيث جاء الفعؿ (قاؿ) غير مقترف بالفاء ،كىذا مف شأف حكاية المحاكرات
الكاقعة ،كما َّ
أف يككف المثؿ قصة
أف األكقع في النفس ،كاألظير في أخذ العبرة كالعظةٍ ،
()3
معمكمة.
ادلؼامل انفاضذج نهمٍادج االلتصادٌح ػُذ صاحة اجلُتني:

لقد آتى ا﵀  صاحب الجنتيف مف َّ
النعيـ ما تتطمع إليو النفكس البشرية ،حيث أنعـ

الحسف كالبياء كالجماؿ كاإلنتاج ،ففييما مف أنكاع
عميو بالماؿ كالجماؿ ،فقد أعطاه جنتيف بالغتي ي
_______________

( )1انظر :التحرير كالتنكير :لمطاىر بف عاشكر.)183 :20( :

( )2انظر :ركح المعاني :لؤللكسي ،)248 :11( :المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز :البف عطية
األندلسي.)540 :3( :
( )3انظر :التحرير كالتنكير :لمطاىر بف عاشكر.)317 :15( :
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العنب ،كالحبكب ،باإلضافة إلى َّ
كجماال ،كما
أف إحاطة النخؿ بيما مف جانب قد زادىما بيجة
ن
منحو مكارد أيخرل يستثمر فييا مالو ،كينميوَّ ،
كلكنو مع كؿ ىذا الفضؿ مف ا﵀  ،نجده قد

فسد كبطر َّ
كتنكر.

مف خبلؿ
كأتكمـ في ىذا المطمب عف معالـ فساده في الماؿ الذم آتاه ا﵀  إيَّاهٍ ،
المعالـ الثبلثة التالية:

الم ْعمَم األول :التفاخر واالستعالء بالمال واألتباع:
َ
ىكا بنفسو ،قد مؤل البطر نفسو ،كاستحكـ الغركر كالكبر
انطمؽ صاحب الجنتيف مز ن

مستقكيا بأتباعو ،كقد
عمى قمبو ،متكجينا إلى صاحبو الفقير بكممات ،تدؿ عمى استعبلئو بمالو،
ن
المنعـ  ،قاؿ تعالى﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ( )1ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
غفؿ عف شكر ي

ﰇ ﰈ ﴾[الكيؼ.]34:

الم ْعمَم الثاني :القول عمى اهلل  بغير علم:
َ
َّ
مف
عف شكر ا﵀  عمى ما أنعـ عميو ٍ
إف بطر صاحب الجنتيف لـ يقؼ عند الغفمة ٍ
ألكاف ّْ
يتقكؿ عمى ا﵀  بغير عمـ ،كقد
أف َّ
النعـ المتعددة ،بؿ حممو غناه ،كمكانتو كجاىو ،عمى ٍ
ظير ىذا في ثبلثة مكاقؼ:

 .1زعـ َّ
لف يزكال عنو البتة ،كلف ييصيب جنتيو اليبلؾ ،أك الفناء البتة ،قاؿ
أف النعمة ،كالماؿٍ ،
تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾[الكيؼ.]35:

َّ .2
إف ما كصؿ إليو مف الغنى ،كالجاه ،دفعو إلى إنكار البعث ،قاؿ ا﵀  عمى لسانو﴿ :ﭞ
ﭟﭠﭡ [﴾...الكيؼ.]36:
 .3زعـ في حاؿ قياـ الساعةَّ ،أنو سيككف لو مف المكانة ،كالمنزلة أكثر مما نالو في الدنيا ،قاؿ
تعالى ...﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾[الكيؼ ،]36:كىذا نظير زعـ الييكد
ك َّ
النصارل َّ
أف الدار اآلخرة خالصة ليـ مف دكف الناس ،كما قاؿ تعالى ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ﴾[البقرة.]111:
________________
( )1المقصكد بالثمر في اآلية ىك امتبلكو لمكارد أخرل؛ مف ذىب ،كفضة ،كأكالد؛ َّ
ألف الكلد ثمرة أبيو ،كسكؼ
ماال ك ُّ
نفر .انظر :خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشعراكم:14( :
أعز نا
يقكؿ ألخيو بعد قميؿ :أنا أكثر منؾ ن
.)8905
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الم ْعمَم الثالث :إظيار َّ
الندم بعد فوات األوان:
َ
ً
َّ
إف طيغاة الماؿ كالجاه ،تتمم يكيـ الغفمة عف القيـ الحقيقية ل ىما أنعـ ا﵀  بو عمييـ،
فيغفمكف عف شكر ّْ
النعـ كمراقبة ا﵀  فييا ،كال يستيقظكف مف غفمتيـ َّإال بعد فكات األكاف،
كتفرؽ األتباع عنو؛ الذيف طغى بيـ ،ندـ
فمما رأل ىبلكيماُّ ،
كىذا ما حدث لصاحب الجنتيف؛ َّ
عمى ما كاف منو في ّْ
حؽ ا﵀  ،قاؿ تعالى ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾[الكيؼ.]42:
فائدة:

َّ
إف طغياف الحياة الماديَّة عمى اإلنساف ،كسعيو لتحقيؽ المذة الفانية ،كاشباع شيكات

النفس ،يدفعو إلى اعتقاد أمكر يرفضيا ّْ
الديف؛ منيا ىذه الثبلثة(:)1
األول :إنكار الغيبيات ،ك ً
الحياة اآلخرة ،ك ً
العقاب كالحساب.

إف اضطراب ميزاف العقؿ السميـ ،كاختبلؿ التفكير المنطقي يدفع المترفيف إلى الظف َّ
الثانيَّ :
بأف
مناصبيـ الدنيكية ،كمكانتيـ المرمكقة ،التي ييعامميـ بيا أىؿ الدنيا ،ستظؿ محفكظة ليـ في
الدار اآلخرة.

الثالث :حصر َّ
النعيـ في مبلذ الدنيا كشيكاتيا ،ك َّأنيا سبب لسعادة اإلنساف كىنائو.

_____________
( )1انظر :مباحث في التفسير المكضكعي :لمصطفى مسمـ.238 :
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اخلامتة
الحمد ﵀ رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف ،محمد بف عبد ﵀ ،

كعمى مف تبعو بإحساف إلي يكـ الديف ،كبعد:

بعد الجكلة المضنية الممتعة التي قضيتيا مع البحث ،كفي صياغة أفكاره ،كنظـ

ألفاظو ،أخرج في نيايتو بأىـ النتائج ،كالتكصيات ،كىي كالتالي:

َّ
وتتمخص في أربع عشرة نتيجة:
أوًال :أىم النتائج:

َّ .1
إف القرآف الكريـ مميء بالمعاني القيادية الراشدة ،كفنكنيا المتعددة ،في جميع المجاالت
القيادية ،كالتي غفؿ عنيا قادة المسمميف ،كمسؤكلكىـ.

َّ .2
إف مفيكـ القيادة ال يختص بالكالية العامة في الدكلة ،أك قادة الجند كالجيكش ،بؿ َّإنو يمس
فرديا.
مظير لكؿ مكقؼ قيادم ،سكاء أكاف
نا
كؿ فرد مف أفراد األمة؛ حيث تيصبح
جماعيا ،أـ ن
ن
َّ .3
السعي مف أجؿ
اجب شرعي ،يجب عمى األمة
إف الحرص عمى إيجاد القائد الراشد ك ه
ي
كي َّ
حكـ الشرع ،كتيقاـ شعائر اإلسبلـ ،كما يحب ربنا كيرضى.
تنصيبو؛ ألنَّو بو يتحقؽ األمف ،ي

أف تسأؿ الناس عف حقكقيا.
أف تقكـ بكاجباتيا قبؿ ٍ
 .4يجب عمى القيادة ٍ
َّ .5
كخميقية ،كشخصية ،كادارية؛ حتى
أف تتحقؽ فييا سمات عقدية ،ي
إف القيادة الراشدة يجب ٍ
تستطيع النيكض بتبعات القيادة الثقيمة.

َّ .6
إف العدؿ ىك األساس الذم يجب عمى القيادة الراشدة التمسؾ بو في جميع أحكاليا ،بً ىغ ّْ
ض
عف طبيعة المتعامميف معيا.
النظر ٍ
َّ .7
إف أىؿ الفسؽ كالفجكر عمى ممَّة كاحدة مف لدف آدـ  حتى يكمنا الحاضر ،يقفكف في
مر األماكف كالسنيف.
كجو اإلصبلح كالمصمحيف ،عمى ّْ

أف
أف تتخمَّى عف قيادة األمة ،ك ٍ
إف قصرت في أداء الكاجبات المنكطة بياٍ ،
 .8يجب عمى القيادة ٍ
تتركو لمقادريف عمى أداء األمانة.

َّ .9
دائما إلى تطكير ذاتو ،كاالرتقاء بقدرات رعيتو ،كمكاىبيـ.
إف القائد الراشد يسعى ن
ً
َّ .10
القيادات الفاسدةى تضطرب عندىـ المفاىيـ ،كتختؿ المكازيف ،كتختفي الحقائؽ ،كيضيؽ
إف
األفؽ.

َّ .11
أم قيادة في الدنيا تحتاج إلى مف ييعينيا؛ لتحقيؽ األىداؼ التي تسعى ليا ،كالكصكؿ
إف َّ
إلى النجاحات التي تصبك إلييا.

َّ .12
إف السمات القيادية التي يتمتع بيا القائد عمى صنفيف؛ سمات ًجبمية فطرية ،كسمات
مكتسبة؛ تنتج عف المثابرة في البحث عف األفضؿ ،كتطكير الذات.
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َّ .13
نقصا ،يحيؽ بيا عند استعانتيا بطاقات أفراد الرعية،
إف القيادة الراشدة ال تجد ن
عيبا ،أك ن
الممقاة عمى كاىميا ،كما ال تجد
كمكاىبيـ ،كأفكارىـ ،كآرائيـ ،بؿ تى يع ُّد ذلؾ مف أىـ الكاجبات ي
ضير في الرجكع إلى الحؽ ،كاالعتراؼ بالخطأ؛ َّ
ألف األمكر ال تتعمَّؽ بشخصيا ،بؿ ىي
نا
متعمّْقة بمصير أمة ،كحياة شعب.
إف القيادة الراشدة ال تنبير بالمناصب ،كال تيعمييا النجاحات ،كال ُّ
َّ .14
تعتد بذكائيا كفطنتيا؛ بؿ
تي ً
رجع كؿ ما يتحقؽ عمى يدييا مف األىداؼ ،كالمنجزات إلى تكفيؽ ا﵀  ،كعكنو ليا،
كتسديده آلرائيا كأفكارىا.

ثانيا :أىم التوصيات:
ً
ً
أف يتدبركا المعاني القيادية الراشدة في القرآف الكريـ كالتي غطَّت مجبلت
 .1أكصي قياداتنا ٍ
أف
كيمعنكا النظر فييا ،كيأخذكا بتكجييات القرآف الكريـ ،كىك خير ليـ مف ٍ
الحياة كافة ،ي
فكر ،ال يتناسب كعقيدتنا الصحيحة.
عمما ،أك نا
ىي ٍستى ٍج يدكا مف الكفار ن
 .2يجب عمى أفراد األمة أف يقكمكا بدكرىـ القيادم؛ مف أجؿ رفعة ىذا ّْ
الديف ،كالحفاظ عمى
يدا بيد مع القيادة.
أرضنا كمقدساتنا ،كالمشاركة الفاعمة في بناء الكطف ،ن
 .3أكصي قياداتنا بالعمؿ عمى تطكير قدرات أفراد الرعية ،كتعميميـ ،كتدريبيـ؛ ً
لتكجد منيـ
أم كقت يطمب منيـ ذلؾ.
قادة قادريف عمى قيادة الركب في ّْ

أف
 .4يجب عمى القيادة الراشدة التجاكب مع ما تطرحو الرعية مف أفكار ،كآراء ،كمطالب ،ك ٍ
قادر عمى
مبدعا ،نا
جيبل منت نجا
تعامميـ بمكضكعية ،كتقدير ،كاحتراـ ،كتشجيع؛ لتصنع منيـ ن
ن
مكاجية الصعكبات كالتحديات.

 .5أكصي بإجراء دراسات مقارنة بيف الطرح القرآني لمعاني القيادة الراشدة ،كبيف األيطركحات
الكضعية لجكانب القيادة الناجحة؛ الكتشاؼ الفرؽ الشاسع بيف الطرحيف ،كالمؤدم بدكره إلى

إظيار كجو إعجاز القرآف الكريـ باألدلة كالبراىيف.
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أوًال :فيرس اآليات القرآنية:
م

انفهارش انؼايح
سورة البقرة
الرقم

الصفحة

1

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

11

121

2

ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

12

121

3

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ

14

64

4

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ

26

124

5

ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ

27

124

6

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫﮬ

44

47

7

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ-ﭧ ﭨﭩ

79

217

8

ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ

89

215

9

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ

102

220 ،219

10

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ

111

234 ،216

124

6

12

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ

142

28

13

ﭪﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

143

28

13

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡﮢ ﮣ ﮤﮥﮦ

144

28

14

ﭑﭒﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ

146

215

15

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ

166

126

16

ﮬﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶

167

126

17

ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

170

211

18

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ

188

80 ،41

19

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ

193

96 ،36

20

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ

197

56

11

اآلية

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ

238

م

طرف اآلية

الرقم

الصفحة

21

ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸ

204

120 ،64

22

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ

205

121 ،64

23

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙﮚ ﮛ

206

121

24

ﭑ ﭒﭓﭔ ﭕ

238

24

25

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

239

24

26

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

246

22

27

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ

247

173 ،172 ،89

28

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ

248

173

29

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ

249

174 ،86

30

ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

250

222 ،78 ،56

31

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ

251

136

32

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ

258

198 ،197 ،100

33

ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

265

233

34

ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ

269

68

35

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ

285

54

سورة آل عمران
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

36

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

19

214

37

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ

20

197

38

ﯜ ﯝﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣﯤ

28

67

39

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ

31

27

40

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ

37

113

41

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

51

54

42

ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

52

105 ،90 ،54

239

الرقم

الصفحة

م

طرف اآلية

43

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕﭖ

53

54

44

ﮜﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

66

198

45

ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

75

216

46

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ

76

31

47

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ

78

215

48

ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ

104

26

49

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

105

26

50

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭤ

110

46، 25

51

ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

113

214

52

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ

114

214

53

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅﮆ

118

104 ،67

54

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾﯿ

121

177

55

ﭫ ﭬﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

124

29

56

ﭹﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

125

29

57

ﯼ ﯽﯾﯿﰀ

132

27

58

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢﭣ ﭤ

134

75

59

ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ﮲ ﮳

139

86 ،59

60

ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ

140

59

61

ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶

146

46

62

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭﯮ

147

46

63

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ

148

46

64

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

159

،101 ،96 ،84 ،37

ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
65

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

241

161

178 ،177 ،176

41

الرقم

الصفحة

م

طرف اآلية

66

ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

167

224

67

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ

173

57

68

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ

174

57

69

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ

181

216

70

ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ

200

78

سورة النساء
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

71

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

49

216

72

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

50

216

73

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ

51

74

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭹ ﭺ

54

68

75

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ

58

65 ،61 ،44 ،42 ،35

76

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ

59

65 ،44 ،26

77

ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮘ

63

89

78

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ

65

27

79

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ

71

92

80

ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ

79

27

81

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ

80

27

82

ﭟﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ

81

64

83

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ

83

109

84

ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕﭖ ﭗﭘ

102

92

84

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪﯫ ﯬ ﯭ

105

35

86

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖﭗ ﭘ ﭙ

135

43

87

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ

139

122

88

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ

148

82

241

217 ،66

سورة المائدة
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

89

ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﮰ

8

62 ،43

90

ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ

13

215 ،84

91

ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ

14

215

92

ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ

18

216

93

ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲

21

30

94

ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿﮀﮁ ﮂ

33

96

95

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

48

35

96

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ

49

35

97

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

52

224 ،212 ،122 ،67

98

ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

54

72

99

ﯥ ﯦ ﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ

55

60

 100ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

56

60

 101ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬﮭ

62

218

 102ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

63

218

 103ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ

64

216

 104ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ

78

218 ،26

 105ﭼ ﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ

79

218 ،26

 106ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

104

211

سورة األنعام
طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

الرقم

الصفحة

م

 107ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﯱ ﯲﯳ

90

6

 108ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

108

82

 109ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ

123

124

242

م

طرف اآلية

 110ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ

الرقم

الصفحة

152

71 ،61

سورة األعراف
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 111ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

59

154، 124

 112ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

60

124

 113ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

75

228 ،117

 114ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

76

228 ،117

 115ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

77

117

 116ﭲﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷﭸﭹ

85

193 ،192

 117ﮜﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ

86

193

 118ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗﭘﭙ

88

117

 119ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

89

192

 120ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ

91

192

 121ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ

102

70

 122ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ

123

201

 123ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ

124

202

 124ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

127

206 ،202

 125ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

134

152

 126ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ

138

206 ،20

 127ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

142

،104 ،97 ،20 ،19

 128ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ

146

118

 129ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

150

207 ،20 ،19

 130ﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘ ﮙ

157

45

 131ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ

165

26

243

111

الرقم

الصفحة

م

طرف اآلية

 132ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ :

170

90

 133ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ

199

114 ،83 ،75

سورة األنفال
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 134ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬ

27

67

 135ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ

30

229 ،77

 136ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

32

120

 137ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ

36

226

 138ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ

46

41

 139ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

48

126

 140ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ

55

125

 141ﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

56

125

 142ﮒﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ

57

69

 143ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ

58

71

 144ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

60

42

سورة التوبة
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 145ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬﮭ ﮮﮯ

12

36 ،7

 146ﯯ ﯰﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

20

46

 147ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

29

217

 148ﯘﯙ ﯚﯛ ﯜﯝ

31

218

 149ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ

33

36

 150ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭸ

34

218

 151ﮥﮦ ﮧﮨ ﮩ

40

56 ،45

 152ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ

51

59

244

الرقم

الصفحة

م

طرف اآلية

 153ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡﯢ

61

107 ،38

 154ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ

103

25

 155ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

119

63

 156ﮬﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲

128

176، 175

سورة يونس
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 157ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ

14

9

 158ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ

35

73 ،62

 159ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

37

210

 160ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ

62

60

 161ﭜ ﭝﭞﭟ

63

60

 162ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

78

203

سورة ىود
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 163ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ

13

210

 164ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

14

210

 165ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

27

47

 166ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷

50

154

 167ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲

59

119

 168ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ

62

211

 169ﮤﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

87

211

 170ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

88

56

245

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

الرقم

الصفحة

م

 171ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ

97

6

 172ﭑ ﭒ ﭓﭔﭕ ﭖﭗ

98

6

سورة يوسف
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 173ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ

5

99

 174ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

17

123

 175ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮉ

18

180 ،78

 176ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖﯗﯘ ﯙ

21

9

 177ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ

42

189

 178ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

44

102

 179ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ

45

103

 180ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ

46

188 ،103

 181ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ

47

190

 182ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ

49

190

 183ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴

50

189

 184ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

51

94

 185ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

52

94

 186ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

54

103 ،10

 187ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

55

190 ،172 ،110 ،10

 188ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ

56

10

 189ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

58

191

 190ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ

59

191

 191ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ

60

191

 192ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭜ

64

181

246

الرقم

الصفحة

م

طرف اآلية

 193ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

66

181

 194ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ

67

181

 195ﯾ ﯿ ﰀﰁﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

69

97

 196ﭑﭒﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

70

97

 197ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ

71

97

 198ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

72

108 ،97

 199ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

73

97

 200ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

74

97

 201ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ

75

97

 202ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ

76

156 ،97

 203ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

78

107

 204ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

79

107

 205ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰ

83

182 ،180 ،78

 206ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

87

93

 207ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

88

107

 208ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ

91

94 ،91 ،73

 209ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷

92

91 ،73

 210ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

97

114 ،94

 211ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

98

114

 212ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ

108

109 ،47

سورة إبراىيم
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــــــــــة

 213ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ

15

119

 214ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

37

55

247

سورة الحجر
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 215ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ

6

209

 216ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ

75

98

 217ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ

94

208

سورة النحل
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 218ﯭﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ

26

176

 219ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

36

154

 220ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ

43

102 ،70

 221ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

61

74

 222ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

90

61

 223ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ

103

209

 224ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷﭸ

105

122

 225ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭ

125

84 ،47 ،35

 226ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧﯨ

126

70 ،69

سورة اإلسراء
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 227ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

36

70

 228ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

47

208

سورة الكيف
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 229ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

6

68

 230ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

7

79

 231ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

8

79

 232ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

10

184 ،183

248

الرقم

الصفحة

م

طرف اآلية

 233ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

13

183

 234ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ

14

184 ،183 ،86

 235ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻﯼ

15

184

 236ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

16

184

 237ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

19

186 ،185

 238ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

21

182

 239ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

23

173

 240ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖﭗ ﭘ

28

97 ،77

 241ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

34

234

 242ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

35

234

 243ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

36

234

 244ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ

37

233

 245ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

42

235

 246ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ

60

169 ،87

 247ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

61

169

 248ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ

63

77

 249ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

64

169 ،77

 250ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

66

170، 164

 251ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

67

166 ،164

 252ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

68

166 ،164

 253ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

70

166 ،165 ،86

 254ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

71

165

 255ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

72

166

 256ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

73

165

249

الرقم

الصفحة

م

طرف اآلية

 257ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ

74

165

 258ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ

75

166

 259ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

76

167 ،165

 260ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

77

93

 261ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

78

167 ،86

 262ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

79

167

 263ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫﮬ ﮭ

80

167

 264ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

81

167

 265ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ

82

168،166

 266ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

84

134 ،10

 267ﭜ ﭝ

85

10

 268ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

86

131 ،108

 269ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

87

132 ،108

 270ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

88

132 ،108

 271ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

90

131

 272ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

93

131، 40

 273ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

94

132، 105، 40

 274ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

95

،132 ،105، 40

 275ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ

96

 276ﰛﰜ ﰝﰞ ﰟﰠ ﰡ ﰢ

97

136

 277ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

98

135 ،134

 278ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

99

134

135 ،134
،134 ،133 ،105
135

251

سورة مريم
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 279ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕﭖ ﭗ ﭘ

12

7

 280ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

41

69 ،65

 281ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

42

69

 282ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

43

69

 283ﮏ ﮐ ﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

44

69

 284ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

45

69

 285ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

54

65

 286ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

56

65

سورة طو
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 287ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

27

88

 288ﯦ ﯧ

28

88

 289ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

29

104 ،18

 290ﯯ ﯰ

30

104 ،18

 291ﯲ ﯳ ﯴ

31

104 ،18

 292ﯶ ﯷ ﯸ

32

104 ،18

 293ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

38

165

 294ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ

39

165

 295ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

43

47

 296ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

44

47

 297ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

56

87

 298ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ

57

203 ،123 ،87

 299ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

58

123 ،87

 300ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

59

87

251

الرقم

الصفحة

طرف اآلية

م

 301ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ

88

207

 ... 302ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ

90

21

 303ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

91

21

 304ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

92

20

 305ﮏﮐﮑ ﮒ ﮓ

93

20

 306ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ

94

 307ﮩ ﮪﮫﮬ

95

206

 308ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴﮵ ﮶ ﮷

96

206

 309ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

114

168

 310ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

115

71

 311ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

120

95

 312ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

121

95

 313ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

131

79

207 ،22، 19

سورة األنبياء
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 314ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

7

102

 315ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ

51

88

 316ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

52

88

 317ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

53

88

 318ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

54

88

 319ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

55

88

 320ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ

56

88

 321ﯹﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

57

88

 322ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗﭘ

58

88

252

الرقم

الصفحة

طرف اآلية

م

 323ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ

62

98

 324ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﮂ

63

98

 325ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ

64

98

 326ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ

65

98

 327ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ

66

98

 328ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ

67

98

 329ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲﮳ ﮴

68

99

 330ﮗﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

78

140 ،137

 331ﮦﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ

79

،140 ،137 ،7

 332ﯙﯚ ﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠ

80

138

 333ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

96

135 ،134

 334ﮎ ﮏ ﮐ

97

135 ،134

 335ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

105

23

 336ﮐﮑ ﮒ ﮓﮔ

107

176

146

سورة الحج
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 337ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

40

34

 338ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ

41

65، 34، 24

 339ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦﮧ ﮨﮩ

78

28 ،27

سورة النور
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 340ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

22

75

 341ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

55

23

 342ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ

56

24

253

سورة الفرقان
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 343ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ

7

74

 344ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ

8

74

 345ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ

9

74

 346ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ

21

118

 347ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

63

74 ،73 ،71 ،69

 348ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ

72

82

سورة الشعراء
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 349ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

18

113

 350ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ

19

113

 351ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

20

113

 352ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

21

113

 353ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ

25

203

 354ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ

26

203

 355ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

27

203

 356ﮒ ﮓﮔﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

28

203

 357ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣﮤ

29

203

 358ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

30

203

 359ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲

31

203

 360ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

32

203

 361ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

33

203

 362ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

34

203

 363ﯫﯬﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

35

203

254

الرقم

الصفحة

م

طرف اآلية

 364ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗﭘ

61

55

 365ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

62

55

 366ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

63

55

 367ﰃ ﰄ ﰅﰆﰇﰈ

83

95

 368ﯡ ﯢ ﯣﯤ

176

192

 369ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

177

192

 370ﰋﰌﰍ

182

193 ،72

 371ﰏﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ

183

194 ،72 ،61

 372ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

189

192

 373ﭿﮀﮁ

214

208

 374ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

215

72

سورة النمل
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 375ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

14

200 ،199

 376ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

15

137

 377ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

19

145

 378ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

20

141

 379ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ

21

142 ،39

 380ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

22

143 ،106 ،39

 381ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

23

106 ،39

 382ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

24

106 ،39

 383ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶﭷ

25

106 ،39

 384ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

26

106 ،39

 385ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ

27

143 ،39

 386ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

28

144

255

الرقم

الصفحة

م

طرف اآلية

 387ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

29

149

 388ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

30

148

 389ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳

31

148

 390ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

32

149 ،105

 391ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

33

151، 150،105

 392ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

34

150

 393ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ

35

151 ،150

 394ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

36

151 ،147

 395ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ

37

151 ،147 ،146

 396ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ

38

،110،105 ،103 ،41

 397ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ

39

،145 ،110 ،103 ،41

 398ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

40

،145 ،110، 103 ،41

 399ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

41

146

 400ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

42

151 ،146

 401ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ

44

152 ،146 ،42

 402ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃﮄ ﮅ

48

228

 403ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

49

228

 404ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜﮝ

50

228

 405ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ

51

228

 406ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲

52

43

 407ﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ

53

43

 408ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

56

117

256

145

173
146

سكرة القصص
ـ

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

الرقـ

الصفحة

 409ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶

4

201، 200

 410ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ

5

24 ،6

 411ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗﭘ

6

24

 412ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ

7

55

 413ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

15

166 ،95

 414ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ

16

95

 415ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

19

166

 416ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ

20

159 ،96 ،39

 417ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ

21

96 ،39

 418ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

23

91

 419ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

24

166 ،91

 420ﮩﮪ ﮫﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ

26

172 ،85

 421ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

27

39

 422ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

29

39

 423ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

34

88

 424ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ

38

203

 425ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

39

200

 426ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰﮱ

41

7

 427ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

55

83 ،75 ،69

 428ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ

57

212

 429ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ

76

232 ،231

257

ـ

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

الرقـ

الصفحة

 430ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

77

232

 431ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

78

232 ،73

 432ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ

79

233 ،73

سورة الروم
م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 433ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

الرقم

الصفحة

6

23

سكرة لقماف
ـ

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

الرقـ

الصفحة

 434ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

6

118

 435ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ

7

118

 436ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙﭚ ﭛ

12

د68 ،

 437ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ

13

14

 438ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

14

18

 439ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

16

14

 440ﯤ ﯥ ﯦ ...

17

15

 441ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ..

18

73 ،16

 442ﰉ ﰊ ﰋ...

19

17

 443ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ

21

211

سورة السجدة
م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 444ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁﮂ

الرقم

الصفحة

24

76

سكرة األحزاب
ـ

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 445ﰁ ﰂﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
258

الرقـ

الصفحة

22

57

ـ

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

الرقـ

الصفحة

 446ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ

23

85

 447ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

36

58

 448ﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯ ﮰ ﮱ

53

96

سورة سبأ
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 449ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﮎ ﮏ ﮐ

10

138

 450ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ

11

138

 451ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

12

147

 452ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧﯨ ﯩ ﯪ

13

147

 453ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

14

147 ،140

 454ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

33

119

 455ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

34

124

 456ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ

35

124

سورة فاطر
الرقم

الصفحة

م

 457ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

42

118

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

43

118

458

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

سورة يس
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 459ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

20

159

 460ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ

21

160

 461ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷

22

160

 462ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

23

160

 463ﯰﯱ ﯲﯳ

25

160

259

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

الرقـ

الصفحة

 464ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

26

160

 465ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ

27

160

 466ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

69

209

ـ

سورة الصافات
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 467ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

102

58

 468ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

103

59 ،58

 469ﭖ ﭗﭘ

104

59 ،58

 470ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ

105

59 ،58

 471ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

106

59

 472ﭩ ﭪ ﭫ

107

59

 473ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

108

59

 474ﭲ ﭳ ﭴ

109

59

 475ﭶ ﭷﭸ

110

59

 476ﭺ ﭻ ﭼﭽ

111

59

سورة ص
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 477ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

6

211

 478ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

7

211

 479ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ

17

139 ،138

 480ﭭ ﭮﭯﭰ ﭱ ﭲ

20

68

 481ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

21

139

 482ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

22

139

261

الرقم

الصفحة

م

طرف اآلية

 483ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ

23

139

 484ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲

24

139

 485ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

25

139

 486ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

26

139 ،113 ،111 ،8

 487ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ

30

148

 488ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸

35

95

سورة غافر
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 489ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠﯡ

23

105

 490ﯣﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨﯩ

24

105

 491ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ

25

203 ،105

 492ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

26

203 ،155

 493ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ

28

157 ،156 ،155 ،45

 494ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

29

204 ،158 ،157

 495ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

30

157

 496ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

32

158

 497ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

33

158

 498ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

34

158

 499ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ

35

118

 500ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

38

158

 501ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ

44

159 ،57

 502ﮒ ﮓﮔ ﮕﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

45

124 ،58

 503ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

46

124

 504ﮘﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ

56

119

261

سورة فصمت
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 505ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

15

118

 506ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

34

75

سورة الشورى
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 507ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ

13

70

 508ﯦ ﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ

15

43

 509ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

38

101، 37

 510ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

52

35

 511ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

53

35

سورة الزخرف
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 512ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

23

211 ،6

 513ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶

31

118

 514ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

51

202 ،200

 515ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

52

202 ،200

 516ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ

53

202

 517ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ

54

202

سورة محمد
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 518ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗ ﭘ ﭙ

30

98

 519ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

33

27

سورة الفتح
م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 520ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
262

الرقم

الصفحة

29

105

سورة الحجرات
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 521ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ

1

72 ،47

 422ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

6

109 ،82

 523ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

7

27

 524ﮙﮚ ﮛﮜ ﮝﮞ ﮟﮠ

9

108 ،46

 525ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡﯢ ﯣ ﯤ

10

108

 526ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

11

81

 527ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ

12

81 ،80

 528ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

13

172 ،81

سورة ق
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 529ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

37

98

 530ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

39

77

سورة الذاريات
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 531ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

52

119

 532ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

53

119

سورة الطور
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 533ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

29

209

 534ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

30

119

 535ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

33

210

 536ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

34

210

263

سورة النجم
م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 537ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

الرقم

الصفحة

32

72

سورة المجادلة
م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 538ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ

الرقم

الصفحة

1

39

سورة الحشر
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 539ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ

7

26

 540ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

11

125

 541ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ

12

125

سورة الصف
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 542ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ

2

63 ،47

 543ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ

3

63 ،47

 544ﮮ ﮯ ﮰﮱ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶

4

41

سورة المنافقون
الرقم

الصفحة

م

6

225

 546ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ

8

225

 547ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

10

92

545

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ

264

سورة التحريم
م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 548ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

الرقم

الصفحة

6

220

سورة القمم
م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

الرقم

الصفحة
175 ، 60

 549ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

4

 550ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

10

81

 551ﯢ ﯣ ﯤ

11

82 ،81

سورة الحاقة
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 552ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

41

209

 553ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

42

209

سكرة نكح
ـ

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

الرقـ

الصفحة

 554ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

5

111

 555ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

6

111

 556ﯠﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

7

111

 557ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

8

111

 558ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

9

111

 559ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

10

111

 560ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

11

111

 561ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

12

111

 562ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

13

111

 563ﭧ ﭨ ﭩ

14

111

265

الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 564ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

15

111

 565ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

16

111

 566ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

17

111

 567ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ

18

111

 568ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

19

111

 569ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

20

111

سورة المدثر
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 570ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ

16

119

 571ﭑ ﭒ ﭓ

18

208

 572ﭕ ﭖ ﭗ

19

208

 573ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

20

208

 574ﭞ ﭟ

21

208

 575ﭡ ﭢ ﭣ

22

208

 576ﭥ ﭦ ﭧ

23

208

 577ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

24

208

 578ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

25

208

سورة المطففين
الرقم

الصفحة

م

طرف اآليـــــــــــــــــــــــة

 579ﯖﯗ

1
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2
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 581ﯠ ﯡ ﯢﯣﯤ

3
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ثاٍَا :فهرش األحادٌث:
م

طرف الحديث

1

ت ٍاأل ىىم ىانةي فى ٍانتى ًظ ٍر السَّاعة.......................
ّْع ٍ
إً ىذا ي
ضي ى
ىح ىد يك ٍـ
إ ىذا يك ٍنتي ٍـ ثىبلىثىةن في ىسفى ور فىأ ّْ
ىم يركا ىعمى ٍي يك ٍـ أ ى
ً
ً
ًً
صا........................
أ ٍىرىبعه ىم ٍف يك َّف فيو ىك ى
اف يم ىنافقنا ىخال ن
ً
ً
الن ً
ٍازىى ٍد في ُّ
اس يي ًحٌبؾ َّ
يما ًع ٍن ىد َّ
اس......
الن ي
الد ٍن ىيا ييحٌبؾ ا﵀ي  ،ىك ٍازىى ٍد ف ى

13

اإليماف أف تؤمف با﵀ كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليكـ اآلخر.
ىدع ىانا النَّبً ُّي  فىبايع ىناه فىقى ى ً
َّم ًع
يما أ ى
ىخ ىذ ىعمى ٍي ىنا؛ أ ٍ
ى
ى ىٍ ي
ىف ىب ىاي ىع ىنا ىعمىى الس ٍ
اؿ :ف ى
ث َّ
اس أ َّ
ىد ٍعوي ،ىال ىيتى ىح َّد ي
ىص ىح ىابوي
ىف يم ىح َّم ندا ىي ٍقتي يؿ أ ٍ
الن ي
كىا فىًإَّنيىا يم ٍنتًىنةه
ىد يع ى
اؿً :
الديف َّ ً
﵀  ،ىكلً ًكتىابً ًو
يحةي ،يقٍمنا :لً ىم ٍف؟ قى ى
النص ى
ّْ ي
ً
يف بً يم ٍش ًرًؾ
ٍارًجع ،فىًإٌنا ىال ىن ٍستىع ي
كنيىا.........،
كر تيٍن ًك ير ى
ىستى يك ي
يم ه
كف أىثىىرةه ىكأ ي
ّْد ُّ ً
بف ىع ٍبًد اٍل يمطَّمب..... ،
ىسي ي
الشيى ىداء ىح ٍم ىزة ي
ًَّ
فم ٍف تىىرىكيىا فىقى ٍد ىكفىر
اٍل ىع ٍي يد الذم ىب ٍي ىن ىنا ى
كب ٍي ىنيـ الصَّبلة ،ى
ؼ ىنبً ُّي ا﵀ ٍاب يف ىنبً ّْي ا﵀ ٍاب ًف ىنبً ّْي ا﵀ ٍاب ًف ىخمً ً
الن ً
فىأى ٍك ىريـ َّ
يؿ ا﵀.
كس ي
اس يي ي
ً
ً
ً
ؼ ٍب يف ىي ٍعقيكب...
كس ي
يـ ٍاب يف اٍل ىك ًريـ ٍاب ًف اٍل ىك ًريـ ٍاب ًف اٍل ىك ًريـ يي ي
اٍل ىك ًر ي
َّ
َّ ً
كف.
يك ُّؿ ٍاب ًف ى
يف التََّّك ياب ى
اء ىك ىخ ٍي ير اٍل ىخطائ ى
آد ىـ ىخط ه

2
3
4

ببلء األنبياء ،ثـ األمثؿ فاألمثؿ.................،
 5أشد الناس ن
 6إً َّف ا﵀ اصطفى ًك ىن ىانةى مف ىكلىد إًسماعيؿ.....................،
ً ً
َّ
اعا ىي ٍنتىًزيعوي ًم ٍف اٍل ًع ىب ًاد.
ض اٍلعٍم ىـ ٍانت ىز ن
 7إً َّف الموى ىال ىي ٍقبً ي
 8إً َّف اٍلم ٍؤ ًم ىف ًم ٍف أ ٍ ً ً
الر ً
يم ً
ٍس ًم ىف اٍل ىج ىسًد...........
اف بً ىم ٍن ًزلى ًة َّأ
ىىؿ ٍاإل ى
ي
ً
ً
ً
ً
ً
كـ
استىطى ى
اع أ ٍ
َّاعةي ىكبًىيد أ ى
امت الس ى
ىحد يك ٍـ فىسيمىةه  ،فىًإ ٍف ٍ
 9إ ٍف قى ى
ىف ىال ىيقي ى
 10أ َّ
يؿ......................،
اـ ىخ ًط نيبا ًفي ىبنًي إً ٍس ىرائً ى
ىف يم ى
كسى قى ى
ت عكر ً
ً ً
الن ً
ات َّ
ىف تي ٍف ًس ىد يى ٍـ.
اس أى ٍف ىس ٍدتىيي ٍـ أ ٍىك ًك ٍد ى
ت أٍ
 11إَّن ىؾ إ ًف اتَّىب ٍع ى ى ٍ ى
ىخبلى ً
ؽ.
ت أليتى ّْم ىـ ىم ىك ًارىـ األ ٍ
 12إًَّن ىما يب ًعثٍ ي
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

اع ،ىك يكمُّ يك ٍـ ىم ٍسيئك هؿ ىع ٍف ىرًعيَّتً ًو...........
 25يكمُّ يك ٍـ ىر و
 26ىال ي ٍد يخ يؿ اٍلجَّنةى مف ًفي ىقٍمبً ًو ًمثٍقىا يؿ حب و
َّة ًم ٍف ًك ٍب ور.
ى ىٍ
ى
ى
ُّ
ً
ىف ىي ٍأ يك ىؿ ًم ٍف ىع ىم ًؿ ىيًد ًه.،
اما قىط ىخ ٍي نار م ٍف أ ٍ
 27ىما أى ىك ىؿ أ ى
ىح هد طى ىع ن
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الصفحة
66
ك
120
79
22
175
163
91
103
168
80
60
59
45
225
225
157 ،46
178
33
37
24
188
188
94
33
117
138

م
28
29
30
31
32
33
34
35

طرف الحديث

ما ًم ٍف إًم واـ أىك ك و
اج ًة ىكاٍل ىخمَّ ًة ىكاٍل ىم ٍس ىك ىن ًة
اؿ يي ٍغمً ي
كف ىذ ًكم اٍل ىح ى
ؽ ىب ىابوي يد ى
ى
ى ٍ ى
ً ً
ض ىعيىا
ىما ىي ٍن ىبغي ل ىنبً ٌي إ ىذا لىبً ىس ىأل ىٍمتىوي أ ٍ
ىف ىي ى
ً
ص ىاب وة كًف ٍي ًي ٍـ ىم ٍف....
استى ٍع ىم ىؿ ىر ن
ىم ٍف ٍ
جبل ىعمى ع ى
ىف ىي ٍع ًق ىد ىب ٍي ىف ىش ًع ىيرتىٍي ًف ىكلى ٍف ىي ٍف ىع ىؿ....
ىم ٍف تى ىحمَّ ىـ بً يحٍموـ لى ٍـ ىي ىرهي يكمّْ ى
ؼ أٍ
اٍل يم ٍؤ ًم يف الًَّذم يي ىخالًطي َّ
ىج نرا....
ىعظى يـ أ ٍ
اى ٍـ أ ٍ
صبًير ىعمىى أى ىذ ي
اس ىكىي ٍ
الن ى
ب إلىى ً
َّع ً
ا﵀ ًمف اٍلمؤ ًم ًف الض ً
ىح ُّ
يؼ ىكًفي يكؿ ىخ ٍيهر
اٍل يم ٍؤ ًم يف اٍلقى ًك ُّ
م ىخ ٍيهر ىكأ ى
ى يٍ
ً
ار ،ىكالى ًد ٍرىى نما.
اء لى ٍـ يي ىكّْرثيكا ًد ىين نا
اء ىكىرثىةي األ ٍىنبًىياء ىكًا َّف األ ٍىنبًىي ى
ىكًا َّف اٍل يعمى ىم ى
ّْركا ىكىب ّْش يركا ىكىال تيىنفّْيركا.
ّْركا ىكىال تي ىعس ي
ىيس ي
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الصفحة
106
178
66
83
85
85
163
84

ثانثا :فهرش األػالو:
م

العمَم
َ

الصفحة
131

1

أبك الريحاف البيركني

2
3

األخنس بف يشريؽ
أيكب السختياني

4

ثمامة

176

5

الحارث المحاسبي

63

6

سابكر بف ىرمز

69

7

محمد بف السائب الكمبي

64

8

مسطح بف أثاثة

76

9

كاثمة بف األسقع

175

64
79

77

 10يكشع بف نكف
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أوًال :الكتب:

راتؼا :فهرش ادلراجغ

 .1اإلبداع العممي (دراسة تأصيمية؛ تكشؼ أيسس التفكؽ في مجاؿ العمـ ،كمقكماتو ،ككسائؿ

تحصيمو) :لمدكتكر أحمد بف عمي القرني ،دار عالـ الفكائد  -مكة المكرمة – المممكة

العربية السعكدية ،الطبعة األكلى1428 :ق.

 .2إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة :لمحافظ شياب ّْ
الديف أحمد بف أبي بكر بف

إسماعيؿ البكصيرم ،تقديـ :الدكتكر أحمد معبد ،تحقيؽ :دار المشكاة لمبحث العممي،

بإشراؼ أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ ،دار الكطف لمنشر – الرياض – المممكة العربية

السعكدية ،الطبعة األكلى (1420ق1999-ـ).

 .3إتحاؼ أىؿ اإليماف بدركس شير رمضاف :لمشيخ صالح بف فكزاف الفكزاف ،دار المسمـ لمنشر
كالتكزيع – المممكة العربية السعكدية ،الطبعة الثانية (1409ق1989-ـ).

 .4اإلحساف؛ حقيقتو ،فضمو ،طرقو :لعبد المحسف بف حمد العباد البدر.

 .5األحكاـ السمطانية ،كالكاليات الدينية :ألبي الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم (ت:
450ق) ،تحقيؽ :الدكتكر أحمد مبارؾ البغدادم ،دار ابف قتيبة – الككيت ،الطبعة األكلى
(1409ق1989-ـ).
 .6أحكاـ القرآف :ألبي بكر محمد بف عبد ا﵀ األندلسي ،المعركؼ بابف العربي ،راجع أصكلو،
كخرج أحاديثو ،كعمَّؽ عميو :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية – بيركت – لبناف.
َّ
 .7إحياء عمكـ ّْ
الديف :ألبي حامد محمد بف محمد الغزالي ،دار المعرفة – بيركت ،دار الشعب –
القاىرة.

ً
ً
ً
ً
ىخبار القي ً ً ً
ّْي
ى
الم ىح ّْدث القىاضي أىبي ىب ٍك ور يم ىح َّمد ٍب ًف ىخمىؼ ٍب ًف ىحي ى
َّاف ٍب ًف ى
 .8أ ٍ ى ي
ضاة :لئل ىماـ ي
ص ىدقىةى الضَّب ٌ
ً
خرج أحاديثو :عبد العزيز
الممىقَّب بًػ " ىك ًكيع" (ت306 :ىػ)،صححو ،كعمؽ عميو ك َّ
ى
الب ٍغ ىداد ٌ
م ,ي
مصطفى المراغي ،المكتبة التجارية الكبرل  -مصر ،الطبعة األكلى (1366ق1947-ـ).

 .9األخبلؽ اإلسبلمية كأسسيا :لعبد الرحمف حسف َّ
حبنكو الميداني ،دار القمـ  -دمشؽ ،الطبعة
األكلى (1407ىػ).
 .10أخبلؽ المؤمف :عمرك خالد ،دار المعرفة بيركت ،لبناف1423( ،ق  2002 -ـ).
.11

الحاشدم ،دار اإليماف لمطبع كالنشر
األخبلؽ بيف الطبع كالتطبع :لفيصؿ بف عبده قائد
ٌ

كالتكزيع – اإلسكندرية ،بدكف طبعة.
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 .12اإلدارة اإلسبلمية (المنيج كالممارسة) :لمدكتكر حزاـ المطيرم ،الطبعة األكلى (1417ىػ).
 .13إدارة األكلكيات (األىـ أكنال) :لستيفف ككفي ،أ .ركجر ميريؿ ،ريبيكا ميريؿ ،ترجمة :الدكتكر
السيد المتكلي حسف ،مكتبة جرير ،الطبعة الثامنة (2010ـ).

 .14أدب الحكار كقكاعد االختبلؼ :لمدكتكر عمر بف عبد ا﵀ كامؿ.
 .15أدب الدنيا كالديف :لمماكردم :شرح كتعميؽ :محمد كريـ ،الطبعة الرابعة (1405ق-
1985ـ).

 .16األذكار المنتخبة مف كبلـ سيد األبرار :لئلماـ محيي ّْ
الديف أبي زكريا يحيى بف شرؼ
النككم ،تقديـ :الشيخ أيسامة الخاني ،حققو كأثبت حكاشيو :محمد ناجي العمر ،راجعو
كأشرؼ عميو :عمى عبد الحميد بمطو جي ،مكتبة المنارة – الزرقاء – األردف1990 ،ـ.
 .17إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ :لقاضي القضاة محمد بف محمد العمادم أبي
السعكد (ت ،)982 :دار إحياء التراث العربي – بيركت.

 .18أسباب النزكؿ :ألبي الحسف عمي بف أحمد الكاحدم النيسابكرم (468ق) ،تخريج كتدقيؽ:
عصاـ بف عبد المحسف الحميداف ،دار اإلصبلح – َّ
الدماـ – المممكة العربية السعكدية،
الطبعة الثانية (1412ق1992 -ـ).
 .19االستقامة :لشيخ اإلسبلـ أبي العباس تقي ّْ
الديف أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية

الحراني،
َّ

جامعة اإلماـ محمد بف سعكد  -المدينة المنكرة ،الطبعة األكلى1403 :ق.
 .20االستيعاب في معرفة األصحاب :لئلماـ الحافظ أبي عمر يكسؼ بف عبدا﵀ بف عبد البر
كخرج أحاديثو :عادؿ م ً
القرطبي َّ
عماف -
الن ىمرم (463ق) ،صححوَّ ،
رشد ،دار األعبلـَّ -
ي
األردف ،الطبعة األكلى1423( :ق2002-ـ).
.21

أيسد الغابة في معرفة الصحابة :لعز الديف بف األثير ،أبي الحسف عمى بف محمد

الجزرم (555ق630-ق).

 .22أسمكب القرآف الكريـ في تحفيز الجندم المسمـ لمكاجية األعداء :إعداد الدكتكر صالح
يحيى صكاب ،بحث مقدـ لجائزة األمير سمطاف الدكلية في حفظ القرآف لمعسكرييف.
 .23اإلصابة في تمييز الصحابة :لشيخ اإلسبلـ شياب ّْ
الديف أبي الفضؿ أحمد بف عمى بف
محمد بف محمد بف عمي الكناني العسقبلني المصرم الشافعي (773ق853-ق) ،دار

الكتب العممية – بيركت – لبناف.

 .24أصكؿ اإلدارة العامة :لمدكتكر أنكر أحمد أرسبلف.
 .25أصكؿ الدعكة :لمدكتكر عبد الكريـ زيداف ،الطبعة الثالثة (1395ىػ1975-ـ).
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 .26أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف :لمحمد األميف بف محمد بف المختار الجكني
الشنقيطي( :ت 1393 :ىػ) ،دار الفكر لمطباعة ،كالنشر ،كالتكزيع  -بيركت – لبناف،
( 1415ىػ.)1995 -
 .27أضكاء عمى طريؽ النجاة :لمدكتكر عدناف رضا النحكم ،دار النحكم لمنشر كالتكزيع،
الطبعة الثانية (1415ق1995-ـ).
.28

االعتصاـ بحبؿ ا﵀ بيف الكاقع كالمبشرات(دراسة قرآنية كاقعية) بحث مقدـ إلى مؤتمر

"اإلسبلـ كالتحديات المعاصرة" المنعقد بكمية أصكؿ الديف في الجامعة اإلسبلمية في الفترة:

2007/4/3-2ـ إعداد :د .محمكد ىاشـ عنبر أستاذ مساعد بقسـ التفسير كعمكـ القرآف -
كمية أصكؿ الديف  -الجامعة اإلسبلمية أبريؿ.2007 /

 .29إعراب القرآف الكريـ كبيانو :لمحيي ّْ
الديف دركيش ،دار اإلرشاد لمشئكف الجامعية  -حمص
– سكرية ،دار اليمامة  -دمشؽ  -بيركت ،دار ابف كثير  -دمشؽ – بيركت ،الطبعة
الرابعة ( 1415ىػ).
 .30األعبلـ قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعربيف كالمستشرقيف :لخير
الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس ،الزركمي الدمشقي (المتكفى 1396 :ىػ) ،دار
العمـ لممبلييف ،الطبعة الخامسة عشرة (  2002ـ).

 .31اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب :لؤلمير
الحافظ أبي نصر عمي بف ىبة ا﵀ بف جعفر ،المشيكر بابف ماككال ،دار الكتاب االسبلمي،
الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر -القاىرة.
 .32األنس الجميؿ بتاريخ القدس كالخميؿ :لمجير ّْ
الديف الحنبمي العميمي ،تحقيؽ :عدناف يكنس
عبد المجيد نباتة ،مكتبة دنديس – عماف1420( ،ىػ 1999 -ـ).
 .33البحر المديد :ألحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني اإلدريسي الشاذلي الفاسي
أبك العباس ،دار الكتب العممية ػ بيركت ،الطبعة الثانية(1423ق2002-ـ).
 .34البدء كالتأريخ :ألبي زيد أحمد بف سيؿ البمخي ،كىك الميَّر بف طاىر المقدسي (ت:
507ق) ،مكتبة األسدم – طيراف1962 ،ـ.
 .35البداية كالنياية لئلماـ الحافظ ابي الفداء اسماعيؿ بف كثير الدمشقي المتكفى سنة 774
ق .حققو كدقؽ اصكلو كعمؽ حكاشيو :عمي شيرم ،دار إحياء التراث العربي ،طبعة جديدة

محققة ،الطبعة االكلى ( 1408ى ػ ػ ػ ػ ػ  1988ـ).
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 .36البياف الزاىر إلى فرساف المنابر :لعبد الرحمف األحمد ،تقديـ كتقريظ :فضيمة الشيخ عبد ا﵀
اإلسماعيؿ ،مركز السعيد – سكريا ،الطبعة الثانية2006 :ـ.
 .37بياف المعاني (تفسير القرآف عمي حسب ترتيب النزكؿ) :لمشيخ العبلمة عبد القادر
مبلحكيش آؿ غازم الفراتي الديرزكرم ،الناشر :مطبعة الترقي – دمشؽ1382 ،ق.
الرزاؽ الحسيني،
محمد بف عبد ٌ
محمد بف ٌ
 .38تاج العركس مف جكاىر القامكس :ألبي الفيض ٌ
الممقَّب بمرتضى الزبيدم ،تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف ،دار اليداية.
ي

 .39تاريخ الطبرم (تاريخ الرسؿ كالممكؾ) :ألبي جعفر محمد بف جرير الطبرم (-224
)310ق ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،الطبعة الثانية ،دار المعرؼ-مصر.

 .40تاريخ اليعقكبي :ألحمد بف أبي يعقكب بف جعفر بف كىب بف كاضح ،الكاتب العباسي
المعركؼ باليعقكبي ،دار صادر ،بيركت – لبناف.

ّْ
كمحدثييا ،كذكر قيطَّانيا العمماء مف غير أىميا ككاردييا،
 .41تاريخ مدينة السبلـ ،كأخبارىا،
المعركؼ بتاريخ بغداد :لمحافظ أبي بكر أحمد بف عمي بف ثابت ،الخطيب البغدادم (-392
463ق) ،تحقيؽ ،كضبط ،كتعميؽ :الدكتكر َّ
عكاد معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي،
بشار َّ
الطبعة األكلى (1422ق2001-ـ).
 .42تاريخ مدينة دمشؽ ،كذكر فضميا ،كتسمية مف حميا مف األماثؿ ،أك اجتاز بنكاحييا مف
كاردييا كأىميا ،لئلماـ العالـ الحافظ أبي القاسـ عمي بف الحسف ابف ىبة ا﵀ بف عبد ا﵀

الشافعي ،المعركؼ بابف عساكر ( 571 - 499ىػ ) ،دراسة كتحقيؽ :عمي شيرم ،دار
الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع – بيركت  -لبناف ،الطبعة االكلى (1419ىػ 1998 -ـ).

 .43تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف في القرآف الكريـ :لمدكتكر عمي محمد محمد
الص َّ
َّبلبي ،دار الفجر لمتراث – القاىرة ،الطبعة األكلى (1424ق – 2004ـ).
 .44تحرير األحكاـ في تدبير أىؿ اإلسبلـ :شيخ االسبلـ محمد بف إبراىيـ بف سعد ا﵀ بف
جماعة بف عمي بف جماعة بف حازـ بف صخر (733 -639ق)ػ ،قدـ لو :الشيخ عبد ا﵀
بف زيد آؿ محمكد ،تحقيؽ كدراسة كتعميؽ :الدكتكر فؤاد عبد المنعـ أحمد ،دار الثقافة
بتفكيض مف رئاسة المحاكـ الشرعية بقطر.
 .45التحرير كالتنكير؛ تحرير المعنى السديد ،كتنكير العقؿ الجديد ،مف تفسير الكتاب المجيد:
لمحمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي (المتكفى 1393 :ىػ) ،الدار
التكنسية لمنشر – تكنس1894( ،ق).
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المنذرم (656-581ق) ،حكـ
 .46الترغيب كالترىيب :لئلماـ الحافظ عبد العظيـ بف عبد القكم ي
َّ
َّ
حدث محمد ناصر ّْ
الم ّْ
الديف األلباني ،اعتنى بو:
عمى أحاديثو كآثاره ،كعمؽ عميو :العبلمة ي
أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سميماف ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع – الرياض ،الطبعة

األكلى (1424ق – 2003ـ).

 .47تسييؿ النظر كتعجيؿ الظفر في أخبلؽ الممؾ  :ألبي الحسف عمي بف محمد الماكردم،
تحقيؽ  :محيي ىبلؿ السرحاف ،كحسف الساعاتي ،دار النيضة العربية – بيركت 1981:ـ.
 .48التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارننا بالقانكف الكضعي تأليؼ عبد القادر عكدة (ت:
1373ق) ،دار الكتاب العربي – بيركت.
 .49التصكر السياسي لمحركة اإلسبلمية :لمشيخ رفاعي سركر.

 .50تطكر مفيكـ النظرية التربكية اإلسبلمية(دراسة منيجية في األصكؿ التاريخية لمتربية
عرساف الكيبلني ،دار بف كثير – دمشؽ-بيركت ،مكتبة دار
اإلسبلمية) :لمدكتكر ماجد
ى

التراث – المدينة المنكرة ،الطبعة الثالثة (1407ق1987-ـ).

 .51التعريفاتَّ :
لمعبلمة عمي بف محمد بف عمي الشريؼ الجرجاني ،تحقيؽ :إبراىيـ األبيارم،
دار الكتاب العربي – بيركت ،الطبعة األكلى1405( :ق1985-ـ).

 .52التغيير عمى منياج النبكة "إرادة العمؿ" :جمعة أميف عبد العزيز  :دار الدعكة ،مصر،
الطبعة الثانية (1416ق1999-ـ).

 .53تفسير اآليات الككنية في القرآف الكريـ :لمدكتكر زغمكؿ النجار ،مكتبة الشركؽ الدكلية –
القاىرة ،الطبعة األكلى (1428ق2007-ـ).
 .54تفسير البحر المحيط :لمحمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي ،تحقيؽ :الشيخ عادؿ
أحمد عبد المكجكد ،الشيخ عمي محمد معكض  ،شارؾ في التحقيؽ :د .زكريا عبد المجيد
النكقي ،د .أحمد النجكلي الجمؿ ،دار الكتب العممية :بيركت -لبناف ،الطبعة األكلى:
(1422ق2001-ـ).
 .55تفسير البيضاكم :لناصر ّْ
الديف عبد ا﵀ بف عمر محمد الشيرازم (ت685 :ق) ،دار الكتب
العممية ،الطبعة األكلى (1422ق – 2001ـ).
 .56التفسير الحديث :لمحمد عزت دركزة ،دار إحياء الكتب العربية -القاىرة ،دار الغرب
اإلسبلمي -دمشؽ.
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 .57تفسير السراج المنير :لمحمد بف أحمد الشربيني ،شمس الديف ،فقيو شافعي ،مفسر ،مف
أىؿ القاىرة ،دار الكتب العممية ػ بيركت.
 .58تفسير القرآف الحكيـ ،المشيكر بتفسير المنار :لمشيخ محمد رشيد بف عمي رضا (المتكفى :
1354ىػ) ،دار النشر :الييئة المصرية العامة لمكتاب1990 ،ـ.

 .59تفسير القرآف العزيز :ألبي عبدا﵀ محمد بف عبدا﵀ بف أبي ىزىمنً ٍيف( :ك ،324:ت،)399 :
تحقيؽ :أبي عبدا﵀ حسيف بف عكاشة ،كمحمد بف مصطفى الكنز ،الفاركؽ الحديثة لمطباعة
كالنشر ،الطبعة األكلى1423( :ق2002-ـ).

 .60تفسير القرآف العظيـ :ألبي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي(-700
774ق) ،تحقيؽ :سامي بف محمد سبلمة ،دار طيبة لمنشر كالتكزيع ،الطبعة الثانية:
(1420ق1999-ـ).
مسندا عف رسكؿ ا﵀  ،كالصحابة ،كالتابعيف :لئلماـ الحافظ عبد
 .61تفسير القرآف العظيـ
ن

الرحمف بف محمد بف إدريس الرازم ،ابف أبي حاتـ (ت372 :ق) ،تحقيؽ :أسعد محمد

الطيب ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،مكة المكرمة – الرياض ،الطبعة األكلى1417( :ق –
1997ـ).
 .62التفسير القرآني لمقرآف المؤلؼ  :الدكتكر عبد الكريـ الخطيب ،دار الفكر العربي – القاىرة.
المسمى لطائؼ اإلشارات :ألبي القاسـ عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ
 .63تفسير القشيرم،
َّ
القشيرم ،تحقيؽ :عبد المطيؼ حسف عبد الرحمف ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف،
الطبعة األكلى (1420ق2000-ـ).
 .64تفسير المراغي :لمشيخ أحمد مصطفى المراغي دار النشر  :شركة مكتبة كمطبعة مصطفى
البابي الحمبي كأكالده بمصر.
 .65تفسير المنتخب :لجنة مف عمماء األزىر( :المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية باألزىر)،
مؤسسة األىراـ لمطباعة كالنشر – القاىرة ،الطبعة الثامنة عشرة.1995 :
 .66التفسير المنير :لمدكتكر كىبة بف مصطفى الزحيمي ،دار الفكر المعاصر ،بيركت
دمشؽ1418،ق.

الميسَّر :إعداد :نخبة مف أساتذة التفسير ،حاشية عمى مصحؼ المدينة المنكرة،
 .67التفسير ي
مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ ،فيرسة :مكتبة فيد الكطنية بإشراؼ صالح بف
عبد العزيز بف محمد آؿ الشيخ ،الطبعة الثانية :مزيدة كمنقحة (1430ق2009-ـ).
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 .68تفسير النسفي :ألبي البركات عبد ا﵀ بف أحمد بف محمكد النسفي ،تحقيؽ :الشيخ مركاف
محمد الشعار ،دار النفائس -بيركت.
 .69التفسير الكاضح :لمحمد محمكد حجازم ،دار الجيؿ الجديد.
 .70التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ :لمدكتكر محمد سيد طنطاكم ( شيخ األزىر ) دارالسعادة
– القاىرة 1393( ،ىػ 1973،ـ).

 .71التفسير الكسيط :لمدكتكر كىبة بف مصطفى الزحيمي ،دار الفكر – دمشؽ ،الطبعة األكلى
 1422ىػ.
 .72تنبيو الغافميف بأحاديث سيد األنبياء كالمرسميف :لنصر بف محمد بف إبراىيـ السمرقندم
(1201-1114ق) ،طبعة يمخرجة األحاديث عؿ كتب الشيخ محمد ناصر الديف األلباني،

دار ابف الجكزم – القاىرة1430( ،ق2009-ـ).

 .73تنمية كتفعيؿ الشخصية القيادية في السنة كالسيرة النبكية :ليداية ا﵀ أحمد الشاش ،بحكث
مؤتمر السنة النبكية في الدراسات المعاصرة (1427ق2006-ـ).
 .74تيذيب األخبلؽ :ألبي عثماف عمرك بف بحر الجاحظ ،القاىرة  -دار الصحابة لمتراث.

 .75تيذيب األسماء كالمغات لمعبلمة أبى زكريا محيى الديف بف شرؼ النككم المتكفى سنة 676
ىػ ،تحقيؽ مصطفى عبد القادر عطا .دار الكتب العممية – بيركت – لبناف.

 .76تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ :لمحفظ المتقف جماؿ َّ
الديف أبي الحجاج يكسؼ ّْ
المزم
عكاد معركؼ ،مؤسسة
(742-654ق) ،حققو ،كضبط نصو ،كعمَّؽ عميو :الدكتكر بشار َّ
الرسالة ،الطبعة األكلى (1403ق1983-ـ).
 .77التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ :لمحمد عبد الرؤكؼ المناكم ،دار الفكر المعاصر-
بيركت ،دمشؽ ،الطبعة األكلى (1410ق).

 .78تيسير التفسير :إلبراىيـ القطاف ،مراجعة كضبط :عمراف أحمد أبك حجمة ،الجمعية العممية
الممكية ،الطبعة األكلى1983 :ـ.

 .79تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :لعبد الرحمف بف ناصر بف السعدم ،تحقيؽ:
عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى (1420ىػ  2000-ـ).
 .80الثبات عمى الطريؽ كأثره في حياة األمة :لمحمد أحمد سيد طو.
ناجحا :ألمير بف محمد المدرم ،اليمف – عمراف.
قائدا
 .81ثبلثكف كصية لتككف ن
ن
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 .82جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف :ألبي جعفر محمد بف جرير الطبرم (310-224ق)،
كخرج أحاديثو :أحمد محمد شاكر،
حققو ،كعمَّؽ عمى حكاشيو :محمكد محمد شاكر ،راجعوَّ ،
الطبعة الثانية ،مكتبة ابف تيمية -القاىرة.
 .83الجامع الصحيح ،كىك سنف الترمذم :ألبي عيسى محمد بف عيسى الترمذم السممي،
تحقيؽ ،كشرح :أحمد محمد شاكر ،مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي ،كأكالده – مصر،

الطبعة الثانية (1397ق1977-ـ).

ً
اـ اٍل ىح ًافظي
 .84الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا﵀  ،كسننو ،كأياموٍ :لئل ىم ي
ً
ً ً
أىبي ع ٍبًد المَّ ًو مح َّم يد ٍبف إًسم ً
تشرؼ بخدمتو
الج ٍع ًف ّْي اٍليب ىخ ًارمَُّّ ،
اع ى
يـ ٍب ًف اٍل يمغ ىيرًة ي
يى
ي ى
ي ٍى
يؿ ٍب ًف إ ٍب ىراى ى
كالعناية بو :محمد زىير بف ناصر الناصر ،دار طكؽ النجاة.
 .85الجامع في الرسائؿ الدعكية :جمعو ،كنسقو ،كفيرسو :الباحث في القرآف كالسنة :عمي بف
نايؼ الشحكد.
 .86الجامع ألحكاـ القرآف :ألبي عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم
الخزرجي شمس الديف القرطبي (ت 671 :ىػ) ،تحقيؽ :ىشاـ سمير البخارم ،دار عالـ
الكتب  ،الرياض  ،المممكة العربية السعكدية ،الطبعة (1423ق2003-ـ).
الحميدم (ت:
 .87الجمع بيف الصحيحيف ( البخارم كمسمـ ) :لئلماـ المحدث محمد بف فتكح ي
البكاب ،دار ابف حزـ – دار الصميعي ،بدكف طبعة.
488ق) ،تحقيؽ :الدكتكر عمي حسيف َّ

 .88الجياد في سبيؿ ا﵀ فضمو ،كمراتبو ،كأسباب النصر عمى األعداء :لسعيد بف عمي
القحطاني.
 .89الجكانب اإلعبلمية في خطب النبي  :لسعيد بف عمي ثابت ،ك ازرة الشؤكف اإلسبلمية
كاألكقاؼ ،المممكة العربية السعكدية ،الطبعة األكلى2000 :ـ.
 .90حقائؽ التفسير :ألبي عبد الرحمف محمد بف الحسيف بف مكسى األزدم السممي (ت:
412ق) ،تحقيؽ :سيد عمراف ،دار الكتب العممية – بيركت – لبناف.
 .91خمؽ المسمـ :لمشيخ محمد الغزالي ،دار القمـ (دمشؽ  -بيركت) ،الطبعة الثانية
(1400ق1980-ـ).
 .92خكاطر حكؿ القرآف الكريـ :لمشيخ محمد متكلي الشعراكم ،جريدة أخبار اليكـ ،إدارة الكتب
كخرج أحاديثو ،أحمد عمر ىاشـ ،إذف المكافقة بالطبع1411( :ق-
كالمكتبات ،راجع أصموَّ ،
1961ـ).
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 .93خكاطر عمى طريؽ الدعكة :لمشيخ محمد حسَّاف ،مكتبة فيَّاض لمطباعة ،كالنشر ،كالتكزيع –
المنصكرة1427(،ق2006-ـ).
ً
ً َّ .94
منيجو ،في ضكء الكتاب ،ك َّ
السنة الصحيحة ،كأقكاؿ
البصير أخبلقيوي ،ىكصفاتيوي ،ىك ي
الداع ىيةي ى
عمماء سمؼ األمة :لمدكتكر عمي بف عبد ا﵀ الصيَّاح ،دار مدار الكطف لمنشر – الرياض،

الطبعة األكلى (1425ق2004-ـ).
 .95الدرة الغراء في نصيحة السبلطيف كالقضاة كاألمراء :لمحمكد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ
الجذبتي ،مكتبة نزار مصطفى الباز  -الرياض1417( ،ىػ1996 -ـ).

 .96درر السمكؾ في سياسة الممكؾ :لئلماـ أبي الحسف عمي بف حبيب الماكردم (450ق)،
تحقيؽ كدراسة كتعميؽ :المستشار الدكتكر :فؤاد عبد المنعـ أحمد ،دار الكطف لمنشر

[الرياض :السعكدية] ،الطبعة األكلى (1417ق1997 -ـ).
ُّ .97
الد ىرير السَّنًَّيةي في األجكبة النجدية (مجمكعة رسائؿ ،كمسائؿ عمماء نجد األعبلـ مف عصر
الشيخ محمد بف عبد الكىاب إلى عصرنا ىذا) :دراسة كتحقيؽ :عبد الرحمف بف محمد بف
قاسـ العاصمي النجدم الحنبمي (1392-1312ق) ،الطبعة السادسة (1417ىػ1996-ـ).

 .98الدعكة إلى اإلصبلح :لمحمد الخضر حسيف ،المطبعة السمفية – القاىرة ،الطبعة األكلى:
1346ق.

 .99دالئؿ النبكة ،كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة :ألبي بكر أحمد بف الحسيف البييقي (-384
كخرج أحاديثو ،كعمَّؽ عميو :الدكتكر عبد المعطي قمعجي ،دار
458ق) ،كثَّؽ أصكلوَّ ،
الكتب العممية – بيركت – لبناف ،دار الرياف لمتراث – جميكرية مصر العربية ،الطبعة
األكلى (1408ق1988-ـ).
 .100دليؿ التدريب القيادم :لمدكتكر ىشاـ الطالب ،المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي ،الطبعة
الثانية (1416ق1995-ـ).
 .101دكر المنياج الرباني في الدعكة اإلسبلمية :لمدكتكر عدناف رضا النحكم ،دار النحكم
لمنشر كالتكزيع ،الطبعة السادسة (1414ق1993-ـ).
 .102الذريعة إلى مكارـ الشريعة :ألبي القاسـ الحسيف بف محمد ،المعركؼ بالراغب
األصفياني (ت502 :ق) ،دار الكتب العممية – بيركت -لبناف ،الطبعة األكلى (1400ق
1980 -ـ).
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 .103الرحيؽ المختكـ :لمشيخ صفي الرحمف المباركفكرم ،دار الكفاء – المنصكرة – مصر،
الطبعة السابعة عشرة (1426ق2005-ـ).

 .104رسالة األنبياء :لعمر أحمد عمر :دار الحكمة دمشؽ ،الطبعة األكلى (1418ق-
1997ـ).

.105رسالة المسترشديف :ألبي عبد ا﵀ الحارث بف أسد المحاسبي البصرم (ت243 :ق)،
تحقيؽ :عبد الفتاح أبك غدة ،مكتب المطبكعات اإلسبلمية  -حمب – سكريا1391( ،ق-
1971ـ).
 .106رسكؿ اإلسبلـ محمد  ،خاتـ األنبياء كالمرسميف :جمع كترتيب :إسبلـ محمكد دربالة،
دار اآلفاؽ لمبحث العممي كالنشر كالترجمة.
 .107ركح البياف في تفسير القرآف :إلسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي الخمكتي،
المكلى أبك الفداء ،متصكؼ مفسر ،تركي مستعرب .تكفي (عاـ  1127ىػ المكافؽ لعاـ
1715ـ) ،دار إحياء التراث العربي – بيركت  -لبناف.

 .108ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثانيَّ :
لمعبلمة أبي الفضؿ شياب ّْ
الديف

السيد محمكد األلكسي البغدادم ،المتكفى (1270ق) ،دار إحياء التراث العربي – بيركت-

لبناف.

.109الركح :لئلماـ العبلمة أبي عبد ا﵀ محمد بف أبي بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية(-691
751ق) ،مكتبة كمطبعة دار إحياء الكتب العربية (فيصؿ عيسى البابي الحمبي) -القاىرة.
.110الركض األنؼ في شرح السيرة النبكية البف ىشاـ :لئلماـ المحدث عبد الرحمف السييمي

(508ق581-ق) ،تحقيؽ كتعميؽ كشرح :د .عبد الرحمف الككيؿ ،در الكتب اإلسبلمية-
مصر ،الطبعة األكلى1387( :ق1967-ـ).

 .111زاد المعاد في ىدم خير العباد :لمحمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف
كخرج أحاديثو ،كعمَّؽ عميو :شعيب األرنؤكط،
قيـ الجكزية (ت751 :ىػ) ،حقؽ نصكصوَّ ،
كعبد القادر األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة -بيركت ،مكتبة المنار اإلسبلمية -الككيت ،الطبعة
السابعة كالعشركف (1415ىػ1994-ـ).
َّ .112
الزاىر في غريب ألفاظ اإلماـ الشافعي :ألبي منصكر محمد بف أحمد األزىرم (-282
370ق)  ،دراسة كتحقيؽ :الدكتكر عبد المنعـ طكعي َّ
بشناتي ،دار البشائر اإلسبلمية.
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 .113الزاىر في معاني كممات الناس :ألبي بكر محمد بف القاسـ األنبارم (271ق328-ق)،
تحقيؽ :الدكتكر حاتـ صالح الضَّامف ،اعتنى بو :عز ّْ
الديف البدكم النجار ،مؤسسة الرسالة
– بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى (1412ق1992-ـ).
 .114السباؽ إلى العقكؿ :لمدكتكر عبد ا﵀ أحمد قادرم األىدؿ ،دار ابف حزـ – بيركت –
لبناف ،الطبعة األكلى (1425ق2005-ـ).
 .115سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ لمحافظ ابف حجر العسقبلني ،تصنيؼ :اإلماـ َّ
العبلمة
حدث الشيخ محمد ناصر ّْ
الم ّْ
الديف
محمد ابف إسماعيؿ الصنعاني(ت1182 :ق) ،تعميؽ :ي
األلباني(ت1420 :ق) ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع – الرياض ،الطبعة األكلى

(1427ق2006-ـ).

 .116السمكؾ الكظيفي في المنيج اإلسبلمي :لبكر الريحاف ،جامعة اليرمكؾ ،كمية الشريعة،
البنؾ اإلسبلمي األردني ،بحكث مؤتمر السنة النبكية في الدراسات المعاصرة (2007ـ).
 .117سنف ابف ماجو :لمحافظ أبي عبدا﵀ محمد بف يزيد القزكيني ،المشيكر بابف ماجو
(275-207ق) ،حقؽ نصكصو ،كرقَّـ كتبو كأبكابو ،كأحاديثو ،كعمَّؽ عميو :محمد فؤاد عبد
الباقي ،دار إحياء الكتب العربية (فيصؿ عيسى البابي الحمبي).

 .118سنف أبي داكد :ألبي داكد سميماف بف األشعث السجستاني (275-202ق) ،دار الكتاب
العربي ػ ػ بيركت.

 .119سنف الدار قطني :لمحافظ أبي الحسف عمي بف عمر الدار قطني البغدادم (306ق-
385ق) ،كبذيمو التعميؽ المغني عمى الدار قطني :لممحدث العبلمة أبي الطيب محمد شمس
كض ىبط نصو ،كعمَّؽ عميو :شعيب األرنؤكط ،كعبد المطيؼ حرز
الحؽ العظيـ آبادم ،حققو ،ى
ا﵀ ،كأحمد برىكـ ،مؤسسة الرسالة – بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى1424( :ق –
2004ـ).

 .120السنف الكبرل :ألبي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي ،كفي ذيمو الجكىر النقي:
لعبلء الديف عمي بف عثماف المارديني الشيير بابف التركماني ،الناشر :مجمس دائرة المعارؼ
النظامية الكائنة في اليند ببمدة حيدر آباد.

 .121سير أعبلـ النببلء :لشمس الديف أبي عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز
الذىبي (ت748 :ىػ) ،تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط،
مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة ( 1405ىػ 1985-ـ).
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 .122السيرة الحمبية في سيرة األميف المأمكف :لعمي بف برىاف الديف الحمبي (-975
1044ق) ،دار المعرفة.
.123سيرة الرسكؿ  :جمع كترتيب :محمكد المصرم (أبك عمار) ،دار التقكل -شب ار الخيمة،
الطبعة األكلى (1423ق2002-ـ).

 .124السيرة النبكية :ألبي محمد عبد الممؾ بف ىشاـ (ت 213 :أك 218ق) ،مراجعة،
كتقديـ :طو عبد الرؤكؼ سعد ،دار إحياء الكتب العربية (فيصؿ عيسى البابي الحمبي).
 .125السيرة النبكية؛ عرض كقائع ،كتحميؿ أحداث ،دركس كعبر :لمدكتكر عمي محمد محمد
الص َّ
َّبلبي ،دار الفجر لمتراث – القاىرة ،الطبعة األكلى (1424ق – 2003ـ).
 .126صحيح األدب المفرد لئلماـ البخارم :ألبي عبد الرحمف محمد ناصر الديف األلباني،
مكتبة الدليؿ – المممكة العربية السعكدية ،الطبعة الرابعة1418( :ق – 997ـ).
 .127صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف :لؤلمير عبلء ّْ
الديف عمي بف بمباف الفارسي (ت:
739ق) ،تحقيؽ كتخريج كتعميؽ :شعيب األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،الطبعة
الثانية1414( :ق – 1993ـ).
 .128صحيح سنف الترمذم :لممحدث الشيخ أبي عبد الرحمف محمد ناصر ّْ
الديف األلباني،
أشرؼ عمى طبعو :زىير الشاكيش ،الطبعة االكلى1408( :ق1988-ـ).
 .129صحيح مسمـ :لئلماـ الحافظ أبي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم (-206
261ق) ،اعتنى بو :أبك صييب الكرمي ،بيت األفكار الدكلية لمنشر كالتكزيع – الرياض،

(1419ق1998-ـ).

لعقيؿ بف محمد الم ٍقطرم ،دار ابف حزـ.
.130صفات القائد الدعكم :ى

صنع القادة،
 .131صناعة القائد (فنكف ،كميارات ،كسمككيات إدارية ،كتربكية ،كتاريخية لمنيجية ي
برؤية إسبلمية ،مستفيدة مف النظريات الحديثة) :لمدكتكر طارؽ محمد السكيداف ،كاألستاذ

فيصؿ عمر باشراحيؿ ،مكتبة جرير ،مكتبة العبيكاف ،دار األندلس الخضراء ،مكتبة تيامة-
المممكة العربية السعكدية ،مجمكعة اإلبداع – الككيت ،دار ابف حزـ –بيركت – لبناف،
الطبعة األكلى (1423ق2002-ـ).
 .132طبقات الصكفية :ألبي عبد الرحمف محمد بف الحسيف السُّممي(ت412 :ق) ،تحقيؽ،
كتعميؽ :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية – بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى:
(1419ق1998-ـ).
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 .133الطريؽ إلى المدينة :لمحمد العبدة :دار الجكىرة -عماف ،الطبعة الثانية (1999ـ).

 .134العبادة في اإلسبلـ :لمدكتكر يكسؼ القرضاكم ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،الطبعة الرابعة
(1395ق1975 -ـ).
.135العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في اياـ العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم

السمطاف االكبر  -كىك تاريخ كحيد عصره العبلمة عبد الرحمف ابف خمدكف المغربي (-732
808ق 1406-1332 /ـ) ،ضبط المتف ككضع الحكاشي كالفيارس :األستاذ خميؿ شحادة،

مراجعة :الدكتكر سييؿ زكار ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت – لبناف ،الطبعة
األكلى (1421ق – 2001ـ).

 .136عدة الصابريف :لئلماـ العبلمة أبي عبد ا﵀ محمد بف أبي بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية
( 751-691ق) ،تحقيؽ :الدكتكر محمد بكر إسماعيؿ ،مكتبة كمطبعة دار إحياء الكتب
العربية (فيصؿ عيسى البابي الحمبي) -القاىرة.
.137عصر الخبلفة الراشدة محاكلة لنقد الركاية التاريخية كفؽ منيج المحدثيف تأليؼ الدكتكر
أكرـ ضياء العمرم ،مكتبة العبيكاف.

 .138عمدة التفسير عف الحافظ ابف كثير (مختصر تفسير القرآف العظيـ) :لمع َّبلمة المحقؽ
الشيخ أحمد محمد شاكر ،دار الكفاء ،الطبعة الثانية1426( :ق – 2005ـ).

 .139عكامؿ النصر كالتمكيف في دعكات المرسميف :ألحمد بف حمداف بف محمد الشيرم ،دار
القاسـ – الرياض ،الطبعة األكلى (1425ق2004-ـ).
 .140فتح البارم بشرح صحيح البخارم :لئلماـ الحافظ أحمد بف عمى بف حجر العسقبلني
(852-773ق) ،رقَّـ كتبو ،كأبكابو ،كأحاديثو :محمد فؤاد عبد الباقي ،قاـ بإخراجو ،كأشرؼ
محب ّْ
ُّ
الديف الخطيب ،دار المعرفة – بيركت – لبناف.
عمى طبعو:

 .141الفقو اإلسبلمي كأدلتو :لمدكتكر كىبة الزحيمي ،دار الفكر – دمشؽ  ،الطبعة الثانية
(1404ق1985-ـ).

 .142فقو الدعكة في إنكار المنكر ،لعبد الحميد الببللي ،راجعو ،كقدـ لو :المستشار سالـ
البينساكم ،دار الدعكة لمنشر كالتكزيع – الككيت ،الطبعة الثالثة (1409ق1989-ـ).
بصبكص ،مكتبة المنار-
 .143فف القيادة في اإلسبلـ :لممقدـ الركف أحمد عبد رٌبو يمبارؾ ي
األردف -الزرقاء ،الطبعة األكلى (1408ق.)1988-

ّْ
المتميزة :لمحمد ديماس ،دار ابف حزـ – بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى
.144فنكف القيادة
(1421ق2000-ـ).
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 .145في ظبلؿ القرآف الكريـ :لؤليستاذ سيد قطب ،دار الشركؽ( :القاىرة  -بيركت) ،الطبعة
الشرعية السابعة عشرة (1412ق – 1992ـ).

 .146فيض القدير شرح الجامع الصغير :لمعبلمة محمد عبد الرؤكؼ المناكم ،كىك شرح

لكتاب الجامع الصغير مف أحاديث البشير النذير لمحافظ جبلؿ ّْ
الديف عبد الرحمف

السيكطي ،دار المعرفة – بيركت – لبناف ،الطبعة الثانية1391( :ق1972-ـ).

دمركا اإلسبلـ أبيدكا أىمو :لؤلستاذ جبلؿ العالـ ،دار السبلـ لمطباعة
 .147قادة الغرب يقكلكف ّْ

كالنشر كالتكزيع ،الطبعة التاسعة (1339ق1979-ـ).
 .148القامكس المحيطَّ :
لمعبلمة مجد ّْ
الديف بف يعقكب الفيركزابادم الشيرازم ،الييئة المصرية
العامة لمكتاب ،الطبعة الثالثة (1398ق1978-ـ).

 .149قصص األنبياء :لمحافظ أبي الفداء إسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي (– 700
774ق) ،دار إحياء الكتب العربية (فيصؿ عيسى البابي الحمبي).
 .150قصص األنبياء :لعبد الكىاب النجار ،دار إحياء التراث العربي -بيركت ،الطبعة الثالثة.
 .151قصص القرآف الكريـ :لمحافظ أبي الفداء إسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي (– 700
774ق) ،جمع كترتيب :أحمد بف شعباف بف أحمد ،مكتبة الصفا – القاىرة ،الطبعة األكلى
(1427ق – 2003ـ).
 .152القكة اإليمانية كدكرىا في حسـ الصراع بيف الحؽ كالباطؿ (دراسة قرآنية) ،بحث مقدـ
إلى مؤتمر "اإلسبلـ كالتحديات المعاصرة" المنعقد بكمية أصكؿ الديف في الجامعة اإلسبلمية

في الفترة2007/4/3-2 :ـ إعداد :د .عبد السبلـ حمداف المكح أستاذ مشارؾ في قسـ
التفسير كعمكمو بكمية أصكؿ الديف الجامعة اإلسبلمية ،أ .ضيائي نعماف السكسي ماجستير

في التفسير كعمكـ القرآف مركز القرآف الكريـ كالدعكة اإلسبلمية الجامعة اإلسبلمية( ،أبريؿ-
.)2007

 .153قكت القمكب في معاممة المحبكب ككصؼ طريؽ المريد إلى مقاـ التكحيد :لمحمد بف
عمي بف عطية الحارثي ،المشيكر بأبي طالب المكي ،تحقيؽ  :د .عاصـ إبراىيـ الكيالي،

دار الكتب العممية – بيركت -لبناف الطبعة الثانية ( 1426ىػ  2005-ـ).

.154القكؿ المبيف في سيرة سيد المرسميف :لمحمد الطيب النجار :دار الندكة الجديدة بيركت –
لبناف.

 .155القيادة العسكرية في ضكء القرآف الكريـ :إعداد :المكاء الدكتكر المتقاعد فيصؿ بف جعفر
بالي ،بحث مقدـ لجائزة األمير سمطاف الدكلية في حفظ القرآف لمعسكرييف.
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 .156القيادة كالجندية في اإلسبلـ :لمدكتكر محمد السيد الككيؿ ،دار الكفاء لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،المنصكرة ،الطبعة الثالثة (1408ق1988-ـ).

.157الكامؿ في التاريخ :لئلماـ العبلمة أبي الحسيف عمى بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف
عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني ،المعركؼ بابف األثير الجزرم ،الممقب بعز الديف،
تحقيؽ أبي الفداء عبد ا﵀ القاضي ،دار الكتب العممية ،بيركت-لبناف ،الطبعة

األكلى(1407ق1987-ـ).

.158كتاب الطبقات الكبير :لمحمد بف سعد بف منيع الزىرم (230ق) ،تحقيؽ :الدكتكر عمى
محمد عمر ،الناشر :مكتبة الخانحي بالقاىرة ،الطبعة األكلى (1421ق2001-ـ).

 .159كتاب المغازم :ألبي عبد ا﵀ محمد بف عمر الكاقدم (207-130ق) ،تحقيؽ :الدكتكر

مارسدف يجكنس ،عالـ الكتب ،الطبعة الثالثة1404( :ق – 1984ـ).
 .160الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ المؤلؼ  :أبك القاسـ
محمكد بف عمر الزمخشرم الخكارزمي ،)538-467 (،تحقيؽ كتعميؽ كدراسة :الشيخ عادؿ
ألحمد عبد المكجكد ،الشيخ عمي محمد معكض ،شارؾ في تحقيقو :أ .د :فتحي عبد الرحمف
أحمد حجازم أستاذ الببلغة كالنقد بكمية المغة العربية – جامعة األزىر  ،الناشر :مكتبة
العبيكاف – الرياض ،الطبعة األكلى.)1998-1418( :
 .161الكميات "معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية" :ألبي البقاء أيكب بف مكسى الحسيني
الكفكمي(ت1094:ق 1683ـ) ،تحقيؽ :الدكتكر عدناف دركيش ،محمد المصرم ،مؤسسة
الرسالة  -بيركت ،الطبعة الثانية1419( :ىػ 1998 -ـ).
 .162ليباب النقكؿ في أسباب النزكؿ :لمحافظ جبلؿ ّْ
الديف عبد الرحمف بف أبي بكر الخضيرم،
السيكطي ،الطكلكني ،المصرم ،الشافعي ،دراسة كتحقيؽ :حامد أحمد الطَّاىر ،الطبعة
األكلى (1423ق2002-ـ) ،دار الفجر لمتراث ،مصر.
 .163المباب في عمكـ الكتاب :ألبي حفص عمر بف عمي بف عادؿ الدمشقي الحنبمي ،تحقيؽ:
الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،كالشيخ عمي محمد معكض ،دار الكتب العممية :بيركت-
لبناف ،الطبعة األكلى ( 1419ىػ  1998-ـ).
 .164لساف العرب :لمحمد بف مكرـ بف منظكر األفريقي المصرم ،دار صادر -بيركت،
الطبعة األكلى.

 .165لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرؽ
المرضية :لمشيخ محمد بف أحمد السفاريني األثرم الحنبمي.
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.166مباحث في التفسير المكضكعي :لمدكتكر مصطفى مسمـ األستاذ المشارؾ بجامعة اإلماـ
محمد بف سعكد اإلسبلمية ،دار القمـ – دمشؽ ،الطبعة األكلى(1410ق1989-ـ).

 .167مجمكعة رسائؿ اإلماـ الشييد حسف البنا ،المؤسسة اإلسبلمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
 .168المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز  :ألبي محمد عبد الحؽ بف غالب بف عطية
األندلسي ،تحقيؽ :عبد السبلـ عبد الشافي محمد ،دار الكتب العممية – لبناف ،الطبعة
األكلى (1413ىػ ػ ػ ػ 1993ـ).
 .169المحكـ كالمحيط األعظـ :ألبي الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي (ت:
458ق) ،تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم ،دار الكتب العممية – بيركت2000 ،ـ.

.170مختصر سيرة الرسكؿ  :محمد بف عبد الكىاب(1115ق1206-ق) ،تحقيؽ :مجمكعة
مف األساتذة الناشر  :جامعة اإلماـ بف سعكد اإلسبلمية – المممكة العربية السعكدية .

.171المختصر في أخبار البشر :لمممؾ المؤيد عماد الديف إسماعيؿ بف عمي ،المعركؼ بأبي
الفدا672( :ق732-ق1273 ،ـ1331 -ـ) ،تحقيؽ د .محمد زينيـ محمد عزب ،األستاذ
يحيى سيد حسنيف ،د .محمد فخرم الكصيؼ ،تقديـ :د .حسيف مؤنس ،الطبعة األكلى ،دار

المعارؼ -القاىرة.

 .172مدارج السالكيف بيف منازؿ إيَّاؾ نعبد كايَّاؾ نستعيف ،لئلماـ العبلمة أبي عبد ا﵀ محمد
بف أبي بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية ،ضبط كتحقيؽ :رضكاف جامع رضكاف ،مؤسسة

المختار لمنشر كالتكزيع -القاىرة ،الطبعة األكلى(1422ق2001 -ـ).

 .173مسافر في قطار الدعكة :لمدكتكر عادؿ عبد ا﵀ الشكيخَّ ،
قدـ لو :محمد أحمد الراشد.
 .174المستدرؾ عمى الصحيحيف :لئلماـ الحافظ أبي عبدا﵀ محمد بف عبدا﵀ الحاكـ
النيسابكرم ،كبذيمو التمخيص لمحافظ الذىبي ،تحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب

العممية – بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى (1411ق – 1990ـ).

 .175مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أبك عبد ا﵀ أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد
الشيباني (المتكفى 241 :ىػ) المحقؽ  :شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد  ،كآخركف إشراؼ :

د عبد ا﵀ بف عبد المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة الطبعة األكلى( 1421ىػ 2001 -ـ).

الب ٍستي (ت:
 .176مشاىير عمماء األمصار :لئلماـ أبي حاتـ محمد بف أحمد بف حباف ي
354ق) ،كضع حكاشيو ،كعمَّؽ عميو :مجدم بف منصكر بف سيد َّ
الشكرل ،دار الكتب
العممية – بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى (1416ق1995-ـ).
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 .177مشيخة ابف البخارم :لجماؿ الديف أحمد بف محمد بف عبد ا﵀ الظاىرم الحنفي (626ق
696ق) ،تحقيؽ د .عكض عتقي سعد الحازمي ،دار عالـ الفؤاد – مكة المكرمة –السعكدية.
 1419 , .178ىػ,مكاف النشر مكة  /السعكدية
 .179المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعيَّ :
لمعبلمة أبي العباس أحمد بف محمد
بف عمي المقرم الفيكمي (ت770 :ق) ،المكتبة العممية – بيركت.

 .180معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ :لحافظ بف أحمد بف عمي الحكمي
(ت1377 :ىػ) ،تحقيؽ :عمر بف محمكد أبك عمر ،دار ابف القيـ – الدماـ ،الطبعة األكلى
(1410ىػ 1990 -ـ).

 .181المعارؼ :ألبي محمد عبد بف مسمـ بف قتيبة213( ،ق276-ق828 ،ـ889-ـ)،
تحقيؽ :د .ثركت عكاشة ،دار المعارؼ ،القاىرة ،الطبعة الرابعة.
.182معالـ شخصية المسمـ :يحيى ىاشـ حسف فرغؿ ،المكتبة العصرية – بيركت  -لبناف.
 .183معجـ المناىي المفظية ،كيميو فكائد في األلفاظ فييما نحك  1500لفظ) :لبكر بف عبد ا﵀
أبك زيد ،دار العاصمة لمنشر كالتكزيع ،الطبعة الثالثة (1416ق).

 .184المعجـ الكسيط  :إشراؼ :أحمد حامد حسيف ،جماؿ مراد حممي ،مجمع المغة العربية،
جميكرية مصر العربية ،مكتبة الركؽ الدكلية ،الطبعة الرابعة (1425ق2004-ـ).

.185معجـ مقاييس المغة :ألبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا(ت395:ق) ،تحقيؽ :عبد
السبلـ محمد ىاركف ،دار الفكر ،الطبعة (1399ق1979-ـ).

 .186مفاتيح الغيب مف القرآف الكريـ ،أك التفسير الكبير :لئلماـ فخر الديف محمد بف عمر
التميمي الرازم الشافعي ،دار إحياء التراث العربي ،الطبعة األكلى (1421ىػ  2000 -ـ).
 .187المفردات في غريب القرآف :ألبي القاسـ الحسيف بف محمد ،المعركؼ بالراغب
األصفياني (502ق) ،تحقيؽ ،كضبط :محمد سيد كيبلني ،دار المعرفة – بيركت.
 .188المفصؿ في فقو الدعكة إلى ا﵀ تعالى :جمع كاعداد كفيرسة :الباحث في القرآف الكريـ
كالسنة النبكية عمي بف نايؼ الشحكد.

 .189مفيكـ أىؿ السنة كالجماعة بيف شيخ اإلسبلـ ابف تيمية كأىؿ اإلفراط كالتفريط :جمعو:

عادؿ محمد بف فرحاف البحيرم الشميرم ،راجعو َّ
كقدـ لو :الشيخ أبي الحسف مصطفى بف

إسماعيؿ السميماني1426 ،ق.
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 .190مقالة التعطيؿ كالجعد بف درىـ :لمحمد بف خميفة بف عمي التميمي :أضكاء السمؼ-
الرياض -المممكة العربية السعكدية ،الطبعة األكلى (1418ىػ1997-ـ).

 .191مقدمة ابف خمدكف :لعبد الرحمف بف محمد بف خمدكف ،مؤسسة األعممي لممطبكعات –
بيركت – لبناف.

 .192المقصد األسنى في شرح معاني أسماء ا﵀ الحسنى المؤلؼ  :محمد بف محمد الغزالي
أبك حامد الناشر  :الجفاف كالجابي  -قبرص الطبعة األكلى .1987 – 1407 ،
.193مكارـ األخبلؽ :ألبي بكر عبد ا﵀ بف محمد القرشي ،المعركؼ بابف أبي الدنيا ،تحقيؽ:
مجدم السيد إبراىيـ ،مكتبة القرآف  -القاىرة (1411ق – 1990ـ).
.194الممؿ كالنحؿ :ألبي الفتح محمد بف عبد الكريـ الشيرستاني ،تحقيؽ :محمد سيد كيبلني،
دار المعرفة – بيركت1400 :ىػ.
 .195مف ركائع المنجد :لمشيخ محمد بف صالح المنجّْد ،دار ابف الجكزم –القاىرة ،الطبعة
األكلى (1431ق2010-ـ).
 .196مف معالـ القيادة كالجندية الصالحة في القرآف الكريـ (قصة سميماف ،كقصة ذم
القرنيف) :لمدكتكر عرفات محمد محمد عثماف ،بحث مقدـ لجائزة األمير سمطاف الدكلية في
حفظ القرآف لمعسكرييف.
.197منياج السنة النبكية :لشيخ اإلسبلـ أبي العباس تقي ّْ
الديف أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية
الحراني ،تحقيؽ :الدكتكر محمد رشاد سالـ ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة ألكلى (1406ق-
َّ
1986ـ).
 .198المنيج المسمكؾ في سياسة الممكؾ :لعبد الرحمف بف نصر بف عبد الرحمف الشيزرم
(589ق) ،تحقيؽ كدراسة :عمي عبد ا﵀ المكسى ،مكتبة المنار[الزرقاء :األردف]  ،الطبعة
األكلى (1407ق1987-ـ).

 .199المنيج النبكم في قيادة التغيير :لبكر الريحاف ،جامعة اليرمكؾ ،كمية الشريعة ،البنؾ
اإلسبلمي األردني ،بحكث مؤتمر السنة النبكية في الدراسات المعاصرة (2007ـ) ،البحث
السادس.
 .200منيجية البحث في التفسير المكضكعي :لمدكتكر زياد خميؿ محمد َّ
الدغاميف ،دار البشير
–عماف – األردف ،الطبعة األكلى (1416ق – 1995ـ).
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 .201المكاعظ كاالعتبار بذكر ً
الخطط كاآلثار المعركؼ بالخطط المقريزية :لتقي ّْ
الديف أحمد
ابف عمي المقريزم ،تحقيؽ :الدكتكر محمد زينيـ ،كمديحة الشرقاكم ،مكتبة مدبكلي ،الطبعة
األكلى1998 :ـ.
 .202مكسكعة الصحيح المسبكر مف التفسير بالمأثكر :أ .د .حكمت بف بشير بف ياسيف ،دار
المآثر لمنشر كالتكزيع كالطباعة -المدينة النبكية ،الطبعة األكلى ( 1420ىػ  1999 -ـ).
 .203مؤمف آؿ فرعكف كدركس في الدعكة :لمدكتكر محمكد محمد عمارة ،مكتبة اإليماف لمنشر
كالتكزيع – المنصكرة ،الطبعة األكلى (1417ق1997-ـ).
.204نضرة النعيـ في مكارـ أخبلؽ الرسكؿ الكريـ  :إعداد :عدد مف المختصيف بإشراؼ
الشيخ صالح بف عبد ا﵀ بف حميد ،إماـ كخطيب الحرـ المكي ،دار الكسيمة لمنشر كالتكزيع،
جدة ،الطبعة الرابعة.

 .205النظاـ السياسي في اإلسبلـ :لمدكتكر :محمد عبد القادر أبك فارس ،المدرس في كمية
الشريعة بالجامعة األردنية1980 ،ـ.

 .206نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر :لبرىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر
البقاعي ،تحقيؽ :عبد الرزاؽ غالب الميدم ،دار الكتب العممية – بيركت 1415( ،ىػ -
 1995ـ).
 .207النكت كالعيكف :ألبي الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم البصرم ،تحقيؽ :السيد
بف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ ،دار الكتب العممية  -بيركت  -لبناف.
 .208نياية األرب في معرفة أنساب العرب :لمقمقشندم.
 .209النياية في غريب الحديث كاألثر :ألبي السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم ،المعركؼ
بابف األثير ،تحقيؽ :طاىر أحمد الزاكم ،محمكد محمد الطناحي ،المكتبة العممية  -بيركت،

(1399ق1979-ـ).

 .210نكر اليقيف في سيرة سيد المرسميف :لمحمد الخضرم ،المطبعة الجامعة (سميـ حباليف –
مصر) ،الطبعة األكلى (1315ق).

 .211اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف الكريـ ،كتفسيره ،كأحكامو ،كجمؿ مف فنكف
عمكمو :ألبي محمد مكي بف أبي طالب ىح ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي القيركاني ثـ

األندلسي القرطبي المالكي (ت437 :ىػ) ،تحقيؽ :مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية الدراسات
العميا كالبحث العممي  -جامعة الشارقة  ،بإشراؼ أ .د  :الشاىد البكشيخي ،الناشر:
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مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة  -كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية  -جامعة الشارقة،
الطبعة األكلى (  1429ىػ  2008 -ـ).
 .212الكجيز في قانكف األحكاـ العسكرية :لغندكر مزمؿ ،المطبعة العسكرية ػ ػ السكداف،
1972ـ.

.213الكسائؿ المفيدة لمحياة السعيدة :لمشيخ عبد الرحمف بف ناصر السعدم (ت176 :ق)،
الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة – مركز شؤكف الدعكة – المممكة العربية السعكدية ،العدد
(1409 ،)76ق.
.214الكالء كالبراء في اإلسبلـ :لمحمد سعيد القحطاني ،دار طيبة لمنشر -الرياض ،الطبعة
الثالثة (1409ىػ).
 .215الياقكت كالمرجاف في عقيدة أىؿ اإليماف :جمع كترتيب :الدكتكر عبد المطيؼ بف خالد آؿ
مكسى ،راجعوَّ ،
كقدـ لو :الدكتكر سيّْد حسيف العفَّاني ،مكتبة سمير منصكر لمطباعة كالنشر
كالتكزيع – غزة – فمسطيف ،الطبعة الرابعة (1428ق2007-ـ).
ثانيا :المجالت ،والمقاالت ،والمواقع اإللكترونية:
ً
 .1أساليب التربية كالدعكة كالتكجيو مف خبلؿ سكرة إبراىيـ :لمدكتكر كسيـ فتح ا﵀ ،مكقع
اإلسبلـhttp://www.al-islam.com :

العمر.
 .2أسباب تخمؼ المسمميف :لمشيخ ناصر بف ي

المصدرwww.islamdoor.com/kg/tahelf.htm :

 .3األسباب المفيدة في اكتساب األخبلؽ السعيدة :لمحمد بف إبراىيـ الحمد الزلفي 1418ىػ،
المصدر :مكقع شبكة مشكاة اإلسبلمية. http://www.almeshkat.net ،

كبار ،كغيَّرت التاريخ :لعمي الطاىر عبد السبلـ ،المصدر :مكقع شبكة مشكاة
 .4أقكاؿ صنعت نا
اإلسبلمية. http://www.almeshkat.net:
 .5األىمية الشرعية لمقيادة اإلسبلمية :لفتحي يكف.

المصدر. http://www.almujtamaa-mag.com :

 .6أىمية القيادة كالحاجة إلييا :لمدكتكر محمد العبدة ،اإلثنيف 29 :نكفمبر ،2010 :مكقع
المسمـ.

 .7أيسر التفاسير :ألسعد حكمد ،مكقع التفاسير ،http://www.altafsir.com ،المكسكعة
الشاممة.
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 .8ببلغ عاـ إلى الشارع اإلسبلمي :لعبلء سعد حسف ،المصدر:
http://www.elbehira.com

كبل ،طريقؾ إلى التفكؽ كالنجاح :لمدكتكر عكض بف محمد القرني،
 .9حتى ال تككف ن
/http://www.saaid.net

 .10حسف اختيار الكافديف :حمدم شعيب (محاضرة) ،المصدر:
.http://www.almujtamaa-mag.com

 .11درس قرآني في القيادة.http://forum.alrabita.net/showthread.php :
 .12الرقابة اإلدارية :لعبد العزيز الدغيثر ،المصدر :مكقع صيد الفكائد.

 .13الشكرل بيف الدكلة االسبلمية كالعمؿ الدعكم :لمشيخ خالد بف محمد الصادقي ،المصدر:
.http://www.islamselect.com

 .14فقو النصيحة :لمحمد أبك صعميؾalmodhe@yahoo.com :
.Almodhe1405@hotmail.com

 .15فقو مكاجية الدعاة لضغكط العمؿ :المصدر. http://www.ala7rar.net:
 .16كيؼ تككف قكم الشخصية :مكقع األلككة ،رقـ المقاؿ.1607 :
 .17كيؼ تكصؿ فكرتؾ إلى اآلخريف؟ :لخالد الصادقي :المصدر:



.http://www.islamselect.com
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القيادة في ضوء اآليات القرآنية
(دراسة موضوعية)

بحث مقدـ لنيؿ درجة الماجستير في التفسير كعمكـ القرآف ػ ػ ػ الجامعة اإلسبلمية ػ ػ ػ غزة
ه
كيحقؽ
تيمثّْؿ القيادة في النظاـ اإلسبلمي أىمية كبيرة؛ فبيا تيقاـ الحدكد ،كتي َّ
السبؿ ،ي
أمف ي

األمف؛ ليذا قمت بالكتابة في ىذا المكضكع ،عمى منيج التفسير المكضكعي؛ لمتأصيؿ لممفاىيـ

اعتمادا عمى اآليات القرآنية في الغالب األعـ ،كقد جعمت
القيادية مف كجية نظر القرآف الكريـ؛
ن
البحث في أربعة فصكؿ ،كخاتمة.
تناكلت في الفصؿ األكؿ؛ مفيكـ القيادة ،كأىميتيا في القرآف الكريـ ،كانتييت بالحديث

عف كاجبات القيادة ،كحقكقيا في القرآف الكريـ.

عرجت عمى
اع القيادة ،كسماتًيا في القرآف الكريـ؛ إ ٍذ َّ
كقد تناكلت في الفصؿ الثاني أنك ى
مفيكـ القيادة الراشدة ،كالقيادة الفاسدة ،كسمات كؿ منيا في القرآف الكريـ.
كما تناكلت في الفصؿ الثالث الحديث عف النماذج الراشدة لمقيادة في القرآف الكريـ ،في

المجاالت المتعددة (العامة ،الدعكية ،العممية ،األمنية ،العسكرية ،االقتصادية).
ككاف الفصؿ الرابع عمى غرار الفصؿ الثالثَّ ،إال َّ
أف الحديث فيو تعمَّؽ بالنماذج الفاسدة
لمقيادة في القرآف الكريـ في المجاالت المكضحة آنفنا.

ثـ كانت الخاتمة ،كقد اشتممت عمى أىـ النتائج كالتكصيات.
َّ
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Leadership in the verses of the Holy Quran
(objective study)
Research presented to obtain a masters degree in the interpretation
and science Holy Quran _the Islamic University of Gaza .
Leadership in Islamic system is very important for

the

establishment of the border , securing means and dissemination of
security.
Therefore I write in this topic on the interpretation of the
substantive approach to consolidate the concepts of leadership from
perspective of Holy Quran based on koranic verses and I have written
research in four chapters .
In the first chapter , I dealt with the concept and importance of
leadership in the Holy Quran in the end of this chapter I clarify the duties
and rights leadership in holy Quran .
In the second chapter , I dealt with types of leadership and those
features in the Holy Quran including : good leadership and bad
leadership.
In the third chapter , this chapter contains the forms of adult
leadership in the Holy Quran in several areas (public, advocacy,
scientific, security ,military and economic) .
Chapter four similar to chapter three but chapter four forms linked
to the bad leadership in the Holy Quran in the areas described
previously.
I finished my research in conclusion which included the most
important results and recommendations .
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