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 اإلهداء
  إىل رًح ًانديَّ انغبنٍني رمحيًب اهلل. 

  إىل أرًاح قبدحنب املٍبيني؛ انشٍخ أمحد ٌبسني، ًاندكخٌر عبد انعشٌش

انزَخٍسً، ًانشٍخ صالح شحبدة، ًغريىى، انذٌٍ قدَّيٌا أرًاحيى رخٍصت يٍ 

ٍ، ًعشة ىذه األيت.  أجم رفعت ىذا اندٌِّ

  نٌا حبدٌهًبانغزاء، انذٌٍ محهٌا انهٌاء، ًأكًهٌا املسري، ًيب بدَّإىل قبدة دعٌحنب. 

  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.

  حزٌص عهى ىذا انٌطٍ، ٌسًٌ بنفسو، ًٌزحقً إىل كم يسهى غٌٍر عهى ىذا ،ٍ اندٌِّ

 مبجخًعو؛ نٍحقق أىدافو، ًطًٌحبحو.

 أقصى  جْبذنًكثزة اَشغبالحً، انغبنٍت انيت  صربث يعً، ًحتًَّهج  إىل سًجيت  ًأخريًا

 إلكًبل ىذا انبحث، ًيٌاصهت انخحصٍم.؛جيدىب يف حشجٍعً ًدعًً 

 
 
 
 



 د
 

 شُكْرٌ وتَقْدِير
خراجو بيذه  الحمد  رب العالميف الذم كفَّقني، كأعانني عمى كتابة ىذا البحث، كا 

ا  عمى عظيـ فضمو، كجميؿ إحسانو، كأسأؿ ا  الصكرة، فأشكر ا  أٍف يجعمو خالصن
 لكجيو الكريـ، كأٍف ينفع بو اإلسبلـ كالمسمميف.

 كبعد:
ٺ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺڀ ڀ   ڀ    پ  ڀ    ...چانطبلقنا مف قكلو تعالى:  

 .[12]لقماف: چٿ
في مقدمتيـ ك  البحث، ىذا إتماـ في عميَّ  فضؿ لو كاف مف لكؿّْ  الجزيؿ بالشكر أتكجو

، عمى تشجيعو لي رياض محمود قاسمأيستاذم الفاضؿ المشرؼ عمى البحث، فضيمة الدكتكر: 
يد، كنصح، كتكجيو، كتذليؿ  منذ طىرىقتي ىذا المكضكع، كطفقت أكتب فيو، كعمى ما بذلو مف جي

 لمعقبات التي كاجيتني أثناء البحث.  
 كما كأتكجو بالشكر كالتقدير لعضكم لجنة المناقشة؛ األيستاذيف الجميميف: 

 ، مناقشنا داخمينا.(تعاىل حفظه اهلل) الدىشان حمدي عبد الكريمفضيمة الدكتكر / 
 ، مناقشنا خارجينا. (حفظه اهلل تعاىل) أبو عمرة حسَّان فايزكفضيمة الدكتكر /  

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

، الذم لـ يبخؿ عميَّ بنصح، أك إرشاد، أك تكجيو؛ فقد كاف يونس محيي الدِّين األسطلالدكتكر/ 
 يقتطع مف كقت راحتو، كأكقات انشغالو؛ ليفيدني مٍف عممو، كيسددني برأيو.

دير ألساتذة كمية أصكؿ الدّْيف؛ كقد ًعٍشتي في كنفيا سنكاتو كما كأتقدـ بالشكر كالتق
؛ أدرس كأتعمـ عمى أيدييـ، فجزاىـ ا   عني خير الجزاء. طكاالن

كما كأتكجو بالشكر كالتقدير كالعرفاف لمجامعة اإلسبلمية بغزة الًعزَّة، إدارةن، كأساتذةن، 
نا الطمبة، في جميع المجاالت؛ كمحاضريف، كعامميف، عمى ما تقدّْمو مف خدمات ألبنائ

 األكاديمية، كاالجتماعية، كالتربكية، كغيرىا.
كفي الختاـ أتقدـ بالشكر كالتقدير لكؿ مف ساعدني؛ فأعارني كتابنا، أك أسدل لي دعكة 

الجميع  في ظير الغيب، أك قدَّـ تشجيعنا كدعمنا، فميـ منّْي كؿ الشكر كالتقدير، كجزل ا 
 خير الجزاء. 
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 :المقدمة
إفَّ الحمد ، نحمده كنستعينو كنستغفره، كنعكذ با مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا،     

فيك الميتد، كمف يضمؿ فمف تجد لو كلينا مرشدنا، كأشيد أٍف ال الو إال ا كحده ال  ا  مف ييدً 
 شريؾ لو، كأشيد أفَّ محمدنا عبده كرسكلو.

 بعد:أما 
كشرَّ األمكر محدثاتيا،  ، كخير اليدل ىدل محمد ،فإفَّ أصدؽ الحديث كتاب ا     

 ككؿَّ محدثة بدعة، ككؿ بدعة ضبللة، ككؿ ضبللة في النار.
قيـ كيربكنيا عمى  ،يقكدكنيا إلى الخير مىفٍ  األمة اإلسبلمية اليكـ بحاجة ماسة إلى إفَّ 

 كيعيدكف ليا أمجاد الماضي التميد. ،النبي محمد  اجاء بي تيال ةاإلسبلـ الخالص
ًبمىت عمى المشاركة، فتحتاج إلى مف يينىظّْـ ليا ىذه  "كالقيادة البد منيا لحياة بشرية جي

 .(1)كما يجب عمييا" ،ح الطريؽ، كيكافييا بما يجب لياؽ العبلقة، كيكضّْ المشاركة، كيكثّْ 
أف يعكدكا إلى اإلسبلـ المسممكف اليكـ في حاجة إلى " يقكؿ محمد السيد الككيؿ:

ليستعيدكا مجدىـ، كيككنكا أساتذة الدنيا، كما أراد ا  ؛ إلى رسكلو  الصحيح الذم أكحاه ا
 .ليـ، كىذا الذم يتكؽ إليو المصمحكف، كيتطمع إليو المخمصكف 

كّْـ فيييي  كال يمكف أفٍ  كتقيـ بينيـ  ، كتاب ا ـحقؽ المسممكف ذلؾ بدكف دكلة تيحى
تىٍأطيري الناس عمى الحؽ أطرناشر   .(1)"يعة اإلسبلـ، كى

ناس حسف، كتربى أدعياؤىا عمى أي ال يي  ف كمفٍ سً حٍ يي  مفٍ  قد تقمدىا"كالقيادة في ىذا الزماف 
رَّج عمى أيدييـ جنكده لـ يفيمكا دكرىـ الذم أراده اإلسبلـ (1) ىـ بحاجة إلى أكلكيات التربية" ، فتخى

، كتسمط أعدائيا عمييا، كتفككيا إلى دكيبلت صغيرة.  ليـ، فأدَّ   ل ذلؾ إلى ضعؼ األمة اليـك
القيادة في ضوء اآليات مف األىمية بمكاف البحث كالكتابة في مكضكع  لذا كجدتي 

براز تكجييات القرآف  الراشد، ، لمكقكؼ عمى صفات القائدالقرآنية كما كضحيا القرآف الكريـ، كا 
سائبلن إيَّاه العكف كالتكفيؽ، كأٍف ينفع بيذه الدراسة األمة   عمى ا ، متككبلن الراشدالكريـ لمقائد 

 اإلسبلمية؛ إنَّو كلي ذلؾ كالقادر عميو.
 

_______________________ 
القيادة العسكرية في ضكء القرآف الكريـ إعداد: المكاء المتقاعد: فيصؿ بف جعفر بالي)مدير الشؤكف الدينية  (1)

 .109المسمحة(:  لمقكات
 (.10: 1) لمحمد السيد الككيؿ: القيادة كالجندية في اإلسبلـ: (2)

 .4صفات القائد الدعكم: لعقيؿ بف محمد المقطرم:  (3)

 



 و
 

 : أىمية البحث:أواًل   
 التالية: الخمسةترجع أىمية ىذا البحث إلى البنكد  
 قو .فشرؼ العمـ بشرؼ متعمّْ  ،األكؿ لمتشريع تىعىمُّؽ مكضكع البحث بالقرآف الكريـ المصدر -1

 سمك التصكر القرآني عف القيادة، كتميُّزه عمى سائر التصكرات البشرية األيخرل. -2
 ككثرة اآليات كالشكاىد القرآنية عميو. ،عناية القرآف الكريـ بمكضكع القيادة -3

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

 كاالنييار. كالضعؼي  كالنيكض، أك التأخري  التقدـي  مف حيثي  ؛أىمية القيادة في حياة األمـ -5

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

لكي تيعيد األمة مكانتيا  ؛بتكجييات القرآف الكريـ ـالممتز الراشد حاجة األمة اليكـ لمقائد  -1
 .منذ قرفو غابرالضائعتيف كسيادتيا 

 رسالتو، ككاجباتو تشكَّىت بعد أفٍ  الراشد،التعرؼ عمى الصكرة الحقيقية المشرقة لمقائد  -2
 في الكقت الحاضر.

: في مناسبات متعددة إلى أىمية القيادة، كالحاجة إلييا، كمف ذلؾ قكلو  ي إشارة النب -3
 انتباىي لمبحث في ، قد شدَّت(3)(..إَذا ُكْنُتْم َثاَلَثًة في َسَفٍر َفَأمُِّروا َعَمْيُكْم َأَحَدُكمْ )

 كبياف أىميتيا. ،القيادة مكضكع

 : أىداف البحث وغاياتو:اثالثً 
 في البنكد الستة التالية:تتمخص أىداؼ ىذا البحث  

تستفيد منيا ل ، تيبىيّْف مقكمات نجاح القيادة؛كرؤية كاضحة في القيادة، تقديـ دراسة قرآنية -1
 .كالمسؤكليف ،األمة في إعداد القادة

______________ 
كفى  اٍلقىٍكـً  في باب : كتاب الجياد:داككد أبي سنف (1) كفى  ييسىاًفري دىىيـٍ  ييؤىمّْري (، 340، ص: 2، ج: 2610: )ح: أىحى

: الصحيحة السمسمة  في كذلؾ كصححو، داككد أبي سنف أحاديث عمى حكمو في األلباني صححو كالحديث
(، المعجـ الكبير: لمحافظ أبي القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني: )ح: 396، ص: 3، ج: 1322)ح: 

مى شرط مسمـ، كرجالو رجاؿ الشيخيف (، قاؿ شعيب األرنؤكط: "إسناده صحيح ع208، ص: 9، ج: 8915
: لئلماـ أبي شرح مشكؿ اآلثارغير أبي األحكص ػػػػػػ كىك عكؼ بف مالؾ بف نضمة ػػػػ فمف رجاؿ مسمـ". 
في النجكل مٍف نيي أك إباحة:  جعفر أحمد بف محمد الطَّحاكم: باب بياف مشكؿ ما ركم عف رسكؿ ا 

 (.43، ص: 5، ج: 1792)ح: 



 ز
 

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

ؿ لمنظريات الحديثة في القيادة. -3  إيجاد دراسة قرآنية تيأىصّْ
كاالجتماعية، كالسياسية،  ،كالدعكية ،بياف أكجو القيادة في مجاالت متعددة منيا؛ التربكية -4

 كالعممية.  ،كاألمنية ،كالعسكرية ،قتصاديةكاال

ا لتككف العقكؿ كالقمكب أكثر اطمئنانن  ؛كاإلدارية بأدلتيا الشرعية ربط العمكـ السمككية -5
 .  ليا كقبكالن 

 عمى مكانتو اليامة في بناء األمة اإلسبلمية المتميزة.القائد الراشد  تىعىرُّؼ -6

إبراز الصكرة الحقيقية لمقيادة الفاسدة كما يعرضيا القرآف الكريـ، كبياف اآلثار الخطيرة  -7
الناجمة عف سمككياتيا، كممارساتيا، كقراراتيا عمى مصير األمة كمستقبميا في يكمنا 

 الحاضر. 
 : الدراسات السابقة:ارابعً 

عف عنكاف  سائبلن  اإلسبلمية قاـ الباحث بمراسمة مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات       
 بعدـ كجكد ىذا العنكاف في قاعدة الرسائؿ الجامعية.  كقد كاف الردُّ  ،البحث
كالمكاقع  ،كبعد التتبع كاالطبلع عمى ما كتب حكؿ مكضكع القيادة، في المكتبات       

عالجو مف عمى رسالة عممية جامعية ميحكَّمة في ىذا المكضكع ت الباحثي  اإللكتركنية، لـ يقؼً 
 ناحية قرآنية.

 َقسِّم ما ُكتب في ىذا الموضوع إلى ثالثة أقسام: أُ  ويمكن أنْ      
 :كتب تناولت موضوع القيادة بشكل عام القسم األول: 

 -المنصكرة -القيادة كالجندية في اإلسبلـ، تأليؼ: محمد السيد الككيؿ، طبعة: دار الكفاء .1
 ـ(.1988-ىػ1408) مصر، الطبعة الثالثة

فف القيادة في اإلسبلـ، تأليؼ: المقدـ الركف أحمد عبد ربو مبارؾ بصبكص، طبعة:  .2
 ـ(.   1988-ىػ1408األردف، الطبعة األكلى) -الزرقاء-مكتبة المنار

بيركت -الرسكؿ القائد، تأليؼ: المكاء الركف محمكد شيت خطاب، طبعة: دار الفكر .3
 ـ(.1974-ىػ1394لبناف، الطبعة الخامسة)

)كيتىيّْب(.صفات القا .4  ئد الدعكم، تأليؼ: عقيؿ بف محمد المقطرم، طبعة: دار ابف حـز

 المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي. ،ىشاـ الطالب تأليؼ: د. ،القيادم دليؿ التدريب  .5

 القيادة بيف اإلسبلـ كالنظريات اإلدارية الكضعية، الشيخ حجازم إبراىيـ.)بحث صغير(. .6
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 بوية:نة النَّ الس  تناولت  موضوع القيادة من جانب كتابات  القسم الثاني:

" القيادة والجندية في السنة النبويةكفي ىذا المجاؿ كيًتبت رسالة ماجستير بعنكاف "      
لمباحث: طاىر حمد محمد النَّحاؿ، تحت إشراؼ الدكتكر الفاضؿ: نعيـ أسعد الصفدم، 

 ( الجامعة اإلسبلمية.2007-ىػ1428عاـ)

 .كخاتمة ،باحث الدراسة في ثبلثة فصكؿكقد جعؿ ال
 .كأىميتيما ،مفيكميما ؛تناكؿ في الفصؿ األكؿ: القيادة كالجندية 
  .ككاجباتيما ،كحقكقيما ،كتحدَّث في الفصؿ الثاني عف صفات القيادة كالجندية 
 الفصؿ الثالث بعنكاف العبلقة بيف القيادة كالجندية.جعؿ ك 
الرسالة مكضكع القيادة كالجندية مف الناحية الحديثية؛ مف الباحث في ىذه قد تناكؿ ك 

كاستنباط عناكيف المباحث كالمطالب مف خبلؿ السنة النبكية  ،خبلؿ تخريج األحاديث كشرحيا
 في الغالب. 

فً  إفَّ تمؾ يا  أنَّ إالَّ  ؛العنكاف جزء مف بو في قمتي اتفقت مع البحث الذم  الدراسة كا 
 مرتكز دراستي اآليات القرآنية.     إذٍ  ؛حيث المضمكف مف اكبيرن  اتختمؼ اختبلفن 
 تناولت موضوع القيادة من الجانب القرآني المتخصص: كتابات  القسم الثالث:

 رسائل عممية: -3
النظريات العسكرية بيف اإلعداد كالتخطيط، لمباحث: عبد اليادم األغا)رسالة عممية(، 

 شراؼ الدكتكر: جماؿ اليكبي.ـ(، إ2005-ىػ1426غزة )-الجامعة اإلسبلمية
حيث تناكؿ الباحث في الفصؿ الثاني مف الرسالة مكضكع القيادة كالجندية تحت عنكاف 

 كما يمي: مباحث ،كجعمو في أربعة ،(نظريات قرآنية في إعداد الجندي والقائد)
تحدث فيو عف اإلعداد الشخصي كالنفسي لمجندم)اإليماني كالركحي، السمككي  :المبحث األول 

 كاألخبلقي، الدعكم كالحركي، كالنفسي(.

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

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

في الكاجبات كالحقكؽ بيف الجندية كالقيادة في ضكء القرآف الكريـ )كاجبات الجند  :المبحث الرابع
 كحقكقيـ، كاجبات القائد كحقكقو، نمكذج لقائد كجندم قدميما القرآف الكريـ(.

إظيار الجكانب العسكرية في القائد كالجندم، زت في الغالب عمى ركَّ  قد ىذه الدراسةإفَّ 
المجاالت، كال تكتفي  جميعجكانب القيادة كالجندية في  لكؿبيا شاممة  قمتي كالدراسة التي 

، بؿ شممت المكاقؼ القيادية  كافة. بالحديث عف القيادة بمفيكميا المرتكز عمى رأس اليـر
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 مة:حكَّ عممية مُ  بحوث –1
بقمـ الفريؽ متقاعد:  اإلسالم عمى ضوء ما ورد في القرآن الكريم، البحث األول: العسكرية في

 عبد العزيز بف محمد ىنيدم.        
في اإلعداد لمعركة بدر، كفي نياية  التي قاـ بيا النبي  الخطكاتً  فيوتناكؿ الباحث       

 البحث تطرؽ لمحديث عف القائد المسمـ في العصر الحديث، كأىـ صفاتو.  
المكاء المتقاعد: فيصؿ بف  ، إعداد:الثاني: القيادة العسكرية في ضوء القرآن الكريمالبحث 

 جعفر بالي)مدير الشؤكف الدينية لمقكات المسمحة(.
كىي؛ اختيار القائد، مف صفات  ،بعض القضايا المتعمقة بالقيادة فيوتناكؿ الباحث      

 يبة القائد، طرؽ معاممة القادة لمرؤكسييـ.القائد، العبلقة بيف القائد كجنكده، المحافظة عمى ى
، وقصة  البحث الثالث: معالم القيادة والجندية الصالحة في القرآن الكريم )قصة سميمان

 ، إعداد: الدكتكر محمد محمد أحمد عثماف. ذي القرنين(
، كذم القرنيف، كأبرز معالـ القيادة، كالجندية تناكؿ فيو الباحث قصتي سميماف 

 الصالحة فييما. 
زت عمى الجكانب العسكرية لمقيادة، يا ركَّ أنَّ  الثبلثة السابقة يرل مبحكثلظ حً بلى المي إفَّ 
 بيا شاممة لممجاالت المتعددة لمقيادة.   قمتي كالدراسة التي 

 د. رمضاف إسحاؽ الزياف.ب والسنة : خصائص القيادة اإلسالمية في ضوء الكتاالرابعالبحث 

 كالتالي: يتألؼ البحث مف مقدمة كثبلثة مباحث      
  .لدراسة مفيـك القيادة جعمو مدخبلن  :المبحث األول 

 .تحدث فيو عف خصائص القائد المسمـ في ضكء الكتاب كالسنة :المبحث الثاني
عف مدل تكفر خصائص القيادة اإلسبلمية في قيادة الشيخ أحمد  وتحدث في :المبحث الثالث 

 لمحركة اإلسبلمية في فمسطيف. (رمحه اهلل)ياسيف
عمى الحديث عف خصائص القائد المسمـ في  التركيزظ في ىذا البحث، حى بلى المي إفَّ      

 بيا. قمتي الكتاب كالسنة، فقد تحدث عف مطمب مف مطالب الدراسة التي 
 :المنيج المتبع في البحث: اخامسً 
اآليات القرآنية ذات الصمة  تتبعالمنيج االستقرائي في  في ىذه الدراسة الباحث اتبع        

المطائؼ، كالفكائد، كاألحكاـ المتعمقة  التقاطالمنيج التحميمي االستنباطي في اتبع بالمكضكع، ثـ 
 بالخطكات التالية: اٍلتـز قدبالمكضكع، ك 

 .بالمعنىمفظ أك بالسكاء كاف التعمؽ  ،القرآنية المتعمقة بمكضكع البحث)القيادة(جمع اآليات  .1

 الرجكع إلى تفسير اآليات في أميات كتب التفسير. .2
 



 ي
 

 يا.كمباحث الخطة تكزيع المادة التفسيرية عمى فصكؿ .3

 في مكانو. كؿّّ  ،تسجيؿ المطائؼ كالفكائد المستنبطة مف اآليات .4

 بذكر السكرة، كرقـ اآلية. ؛أك المستشيد بيا ،اآليات القرآنية مكضكع البحث عزك .5

المجكء إلى األحاديث النبكية بما يخدـ البحث، كعزكىا إلى مظانيا حسب ضكابط التخريج  .6
كـ العمماء عمييا ما أمكف.  كأصكلو، كنقؿ حي

 تكضيح معاني المفردات الغريبة في الحاشية. .7

 ريف الكارديف في متف الرسالة.الترجمة لؤلعبلـ المغمك  .8

 مراعاة األمانة العممية في النقؿ كالتكثيؽ. .9

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

 مى شكؿ نقاط.كضع رقـ التكثيؽ قبؿ العبارات المنقكلة بتصرؼ ع .11

 ثبت المراجع كالمصادر في مجمكعات حسب طبيعتيا، كعمى ترتيب األحرؼ اليجائية. .12

 إعداد فيارس البحث العممية: .13
  .فيرس اآليات القرآنية 

 .فيرس األحاديث النبكية كاآلثار 

 .فيرس األعبلـ المترجـ ليـ 

 .فيرس المصادر كالمراجع 

 .فيرس المكضكعات 
 : خطة البحث.اسادسً 

 كخاتمة. ،فصكؿ أربعةك  ،ينقسـ البحث إلى مقدمة 
 : ستِّ فقرات المقدمة: وقد اشتممت عمى

 أىمية البحث.: أواًل 
 أسباب اختيار البحث.: اثانيً 
 أىداؼ البحث كغاياتو.: اثالثً 

 الدراسات السابقة.: ارابعً 

 .منيج البحث: اخامسً 

 خطة الدراسة.: اسادسً 
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 الفصل األول
 في القرآن الكريم وواجباتيا وحقوقيا ،أىميتيا ،القيادة

 :ثالثة مباحثوفيو 
 المبحث األول: القيادة؛ مفيوميا، ونظائرىا في القرآن الكريم.         
 :انوفيو مطمب
ا، كالعبلقة بينيما. القيادة لغةن  معنىالمطمب األول:            كاصطبلحن

 القرآني.القيادة في السياؽ  نظائر المطمب الثاني:         

 المبحث الثاني: أىمية القيادة في القرآن الكريم.         
 :ثالثة مطالبوفيو  

 أىمية القيادة في التربية كالتكجيو.المطمب األول:          
 .سائر األيمـ عمى الشيادة كتحقيؽ الديف، شعائر إقامة في القيادة أىميةالمطمب الثاني:         
 أىمية القيادة في تحفيز الجنكد لتحقيؽ النصر.: لثالمطمب الثا         

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

 كاجبات القيادة في القرآف الكريـ.المطمب األول:          
 حقكؽ القيادة في القرآف الكريـ.المطمب الثاني:          

 الفصل الثاني
  القيادة، وسماتيا في القرآن الكريم أنواع

 :ثالثة مباحثوفيو 
 .؛ مفيوميا، ومستمزماتيافي القرآن الكريمالقيادة الراشدة  المبحث األول: 

 :مطمبان وفيو
 .في القرآف الكريـ مفيـك القيادة الراشدة المطمب األول:         
 . في القرآف الكريـ مستمزمات القيادة الراشدة المطمب الثاني:         

 سمات القيادة الراشدة.: المبحث الثاني    
 وفيو أربعة مطالب:

 .في القرآف الكريـ السمات العقدية لمقيادة الراشدة المطمب األول:        
 .في القرآف الكريـ السمات األخبلقية لمقيادة الراشدة المطمب الثاني:        
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 .في القرآف الكريـ السمات الشخصية لمقيادة الراشدة المطمب الثالث:        
 .في القرآف الكريـ السمات اإلدارية لمقيادة الراشدة المطمب الرابع:        

   .في القرآن الكريم ، مفيوميا، وسماتيا: القيادة الفاسدةالثالثالمبحث 
 وفيو مطمبان:

  .في القرآف الكريـ مفيـك القيادة الفاسدة المطمب األول:       

 .في القرآف الكريـ سمات القيادة الفاسدة المطمب الثاني:        
 لثالفصل الثا

 في القرآن الكريم الراشدة لمقيادة نماذجال
 وفيو ستة مباحث: 

 .النماذج الراشدة لمقيادة العامةالمبحث األول:            
 :أربعة مطالبوفيو  

 . ذك القرنيف األول:المطمب                                
 .داككد نبي ا  الثاني:المطمب                                
 .سميماف نبي ا  الثالث: المطمب                               
                                                                                        (.اهلل عنهارضي ) بمقيس ممكة سبأالرابع:  المطمب                               

 مقيادة الدعوية.  النماذج الراشدة لالمبحث الثاني:            

 :انبممط وفيو
 . يسآؿ  مؤمف األول: المطمب                               

 .  مؤمف آؿ فرعكفالثاني:  المطمب                               
 مقيادة العممية.النماذج الراشدة لالمبحث الثالث:            

 وفيو مطمبان:
 . العبد الصالح األول: المطمب                               
 كالرحمة في طمب العمـ.  مكسى  نبي االثاني:  المطمب                              

 مقيادة العسكرية)الحربية(.النماذج الراشدة ل المبحث الرابع :        
 وفيو مطمبان:

 . طالكتاألول: المطمب                                
 .النبي محمد الثاني: المطمب                                
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 مقيادة األمنية.النماذج الراشدة ل :المبحث الخامس
 :انمطمب وفيو 

 أصحاب الكيؼ. األول: المطمب                               
 .يعقكب  نبي االثاني:  المطمب                               

 مقيادة االقتصادية.النماذج الراشدة لالمبحث السادس:         
  :انوفيو مطمب 

 .يكسؼ نبي ا  المطمب األول:     
 .نبي ا شعيب  المطمب الثاني:     

 الرابعالفصل 
 النماذج الفاسدة لمقيادة في القرآن الكريم

 وفيو ستة مباحث:
 .النماذج الفاسدة لمقيادة العامةالمبحث األول:            

 :مطمبانوفيو  
 النمركذ. األول:المطمب                                
                            فرعكف. الثاني:المطمب                                

 مقيادة الدعوية.  النماذج الفاسدة لالمبحث الثاني:            

 :مطمبانوفيو 
 السامرم. األول: المطمب                               

 .مكة ماء مشركيزعالثاني:  المطمب                               
 مقيادة العممية.النماذج الفاسدة لالمبحث الثالث:            

 وفيو مطمبان:
 أىؿ الكتاب.السكء مف  عمماء األول: المطمب                               
 الشياطيف يعممكف الناس السحر.الثاني:  المطمب                               

 مقيادة العسكرية)الحربية(.النماذج الفاسدة ل المبحث الرابع :        
  :انوفيو مطمب
 .جالكت المطمب األول:       
 عبد ا بف أيبي بف سمكؿ.  المطمب الثاني:       
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 مقيادة األمنية.النماذج الفاسدة ل :المبحث الخامس        
 وفيو مطمبان: 

 .رىط قـك صالح  األول: المطمب                               
 .مكة زعماء مشركيالثاني:  المطمب                               

 مقيادة االقتصادية.النماذج الفاسدة لالمبحث السادس:         
 وفيو مطمبان: 

 قاركف.المطمب األول:                 
 صاحب الجنتيف في سكرة الكيؼ.المطمب الثاني:                 
       

 أىـ النتائج كالتكصيات. عمى اشتممتك الخاتمة: 
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 انفصم األول
يف انمرآٌ  وحمىلها ،واجثاتهاو، أهًٍتها ،انمٍادج

 انكرٌى
        
 :ثبلثة مباحثكفيو 

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

 
            

 .المبحث الثاني: أىمية القيادة في القرآن الكريم 

 
  
  :في القرآن الكريم حقوقياالقيادة و  واجباتالمبحث الثالث. 
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 ادلثحث األول
 

 انمٍادج؛ يفهىيها، وَظائرها يف انمرآٌ انكرٌى
 :افمبكفيو مط

      
  ًوالعالقة بينيما.ا، واصطالحً المـــطمب األول: القيادة لغة ، 

 
 

  :في السياق القرآني. القيادة نظائرالمطمب الثانـي 
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 ادلثحث األول 
 انمٍادج؛ يفهىيها، وَظائرها يف انمرآٌ انكرٌى

 
 
 ادلطهة األول: انمٍادج نغح

 
 ، وانؼاللح تٍُهًا:ا، واصطالح

 القيادة لغًة: :أواًل 
 (1)كما يمي: معافو  سبعة إفَّ الميتىتىبّْع لمعاني القيادة في المغة، يجدىا قد كردت لمداللة عمى

في السماء، فقد أفاد ابف فارس  اا عمى األرض، أك رأسين سكاء كاف أيفقين  :االمتداد في الشيء .1
أفَّ القاؼ كالكاك كالداؿ أصؿ صحيح، يدؿ عمى امتداد في الشيء عمى كجو األرض أك في 

  (2)اليكاء.
ٍمؼالمف  كالسٍَّكؽ ،ماـاألى مف  القىٍكدفالقىٍكدي نقيض السٍَّكؽ؛ ألفَّ  المىقيكد: الشيء التقدـ عف .2  .خى
دي كالًقيادي  الحبؿ الذم ييقاد بو الشيء: كمنو .3  .الًمٍقكى
 أىمٍ  ؛فانطمؽ أىبك بكر كعمر يىتىقاكداف حتى أىتىٍكىيـ :في حديث السًَّقيفىةً اإلسراع: كمنو ما كرد  .4

 .منيما يىقيكدي اآلخرى لسيٍرعىًتو كاحدو  كؿَّ  كأىفَّ  ،يىٍذىباف ميٍسًرعىيف
قادتىوقيٍدتيوي فانقادى كاستقادى لي ًإذا أى الخضكع: فاالنقياد الخضكع؛ تقكؿ:  .5  ، كخضع لؾ.عطاؾ مى
ًقيده ًإذا اتسعاالتساع: كمنو  .6  .أىقادى الغىيثي فيك مي
ـي اإًلًبؿى كتىٍألىفيياف األيلفة كالتأليؼ: .7  .القائدةي مف اإًلبًؿ التي تىقىدَّ

 :االقيادة اصطالحً  :اثانيً 
قد عرضت لمجانب الذم يتناكلو الباحث، ك  اريؼ كالمفاىيـ لكممة القيادة تبعن تعددت التعا 

  كىي:  ،البحثطبيعة  التعريؼ الذم يتناسب مع اخترتثـ ستةن منيا، 
بطريقة  ،إلى ىدؼ معيف ؛ لتكجيييـالذم تستطيع بكاسطتو التأثير عمى اآلخريف الفف األول:

 (3)كطاعتيـ كتعاكنيـ المخمص. ،تحصؿ بيا عمى ثقتيـ كاحتراميـ
 (4).كشريعتو كفؽ قيـ اإلسبلـ ،كاأليخركم ،عممية تحريؾ الناس نحك اليدؼ الدنيكم الثانـي:

______________ 
محمد (، القامكس المحيط: ل370: 3:)محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرمانظر: لساف العرب: ل (1)

الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده  يب(، المحكـ كالمحيط األعظـ: أل399: 1:)آبادم بف يعقكب الفيركزا
محمد ر، حامد عبد القاد ،أحمد الزيات ،براىيـ مصطفى(، المعجـ الكسيط: إل537-535:6):  المرسي
 يأب ،محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني(، تاج العركس مف جكاىر القامكس: ل765: 2:)النجار
بيدم الممٌقب بمرتضى ،الفيض  (. 81-76: 9: )الزَّ

 (.38: 5: )الحسيف أحمد بف فاًرس بف زكىًرٌيا يبمعجـ مقاييس المغة: أل (2)
 .28 فف القيادة في اإلسبلـ: لممقدـ الركف: أحمد عبد ربو مبارؾ بصبكص:  (3)
 .41فيصؿ باشراحيؿ:  األستاذصناعة القائد: لمدكتكر طارؽ السكيداف، ك  (4)
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 بتحفيزىـ عمى العمؿ كذلؾ ،كمخطط ،عممية تحريؾ مجمكعة مف الناس باتجاه محدد الثالث:
 (1)باختيارىـ.

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

 (2)الضركرة.
 الخميفة كعمالو، كقكاد الجيش كمف أمكر المسمميف العامة؛  اكؿ مف يتكلى شيئن  ةالقياد الخامس:

 (3)كالكزراء، كغيرىـ ممف يقكمكف بأعماؿ عامة في الدكلة اإلسبلمية. ،كالقضاة، كرؤساء الشرطة
قؿ منو أتجاه مف ىـ  االفرد في الخدمة العسكرية قانكنن  القيادة السمطة التي يتمتع بياالسادس: 

عف كضع الخطط كالتنظيـ كالتدريب  بحكـ رتبتو ككظيفتو.. كتحمؿ في طىيَّاتيا المسئكلية
 (4).اأك ضمنن  ،لمكصكؿ إلى اليدؼ المعيف صراحةن 

 التعريف المختار:
المقدـ الركف  ذكره التعريؼ األكؿ الذم جد أفَّ أمف خبلؿ النظر في التعاريؼ السابقة  

؛ اآلخريفالذم تستطيع بكاسطتو التأثير عمى  الفف) أفَّ القيادة ىي أحمد عبد ربو بصبكص كىك
كتعاكنيـ  ،كطاعتيـ ،كاحتراميـ ،بطريقة تحصؿ بيا عمى ثقتيـ ،إلى ىدؼ معيف لتكجيييـ
 التالية: الثبلثة ىك المناسب لدراستنا لؤلسباب (،المخمص

 كمكاقفيا. ،، كجميع أفرادىاكافةن  شمكؿ التعريؼ جكانب القيادة .1
 مجرد تكميؼ، أك تعييف.اإلشارة إلى أف القيادة ففه يجب أف يمتمكو القائد، كليس  .2
 القكة.ال ببالسمطة ك  فيي ليستثقتيـ، اكتساب ك  ،القيادة تكمف في احتراـ الناس بياف أفَّ  .3

 :عناصرخمسة ، يستخمص أفَّ لمقيادة ةلقيادة السابقا مصطمحاتفي  النَّاظرإفَّ 
 كجكد مجمكعة مف األفراد . .1
 االتفاؽ عمى أىداؼ لممجمكعة تسعى لمكصكؿ إلييا. .2
كقدرة عمى التأثير اإليجابي في  ،كقرار صائب ،إدارمفكر كجكد قائدو مف المجمكعة ذم  .3

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

__________________ 
 .52التدريب القيادم: د. ىشاـ الطالب: دليؿ  (1)
 .273د. أنكر أحمد رسبلف:  :أصكؿ اإلدارة العامة (2)
 (.115: 1): لمحمد السيد الككيؿ :القيادة كالجندية في اإلسبلـ (3)
 .18غندكر مزٌمؿ:  :انظر: الكجيز في قانكف األحكاـ العسكرية (4)
  .40:فيصؿ باشراحيؿ األستاذلمدكتكر طارؽ السكيداف، ك  صناعة القائد:انظر:  (5)
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 بين المعنى المغوي لمقيادة والمعنى االصطالحي: ة: العالقاثالثً 
 التالية: بعةالس يظير لو األمكر امعاني القيادة لغةن كاصطبلحن المتأمؿ لإفَّ  

  جميع داد لنفكذ القائد عمىادة فيي امتالقيادة امتداد في الشيء عمى كجو األرض، ككذلؾ القي .1
 .كافةن  المجتمع، كامتداد سيادتو عمى تراب ببلدهأفراد 

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

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

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

 مراقبتو كمتابعتو لعمالو كمكظفيو، كاتساع تأثيره في قمكب الناس كنفكسيـ.
تأليؼ قمكب الناس ك كمصالح األمة،  القيادة التأليؼ؛ تأليؼ قمكب الناس عمى منيج ا  .5

لتحقيؽ األىداؼ التي تسعى األمة  ؛كالتسامح ،كالتراحـ ،كالتآخي ،كالمكدة ،عمى المحبة
قامة العدؿ، كمحاربة الظمـ كالفساد. لتحقيقيا؛ مف نشر اإلسبل  ـ، كا 

، كلسنة نبيو  ،ا عه لكتاب منقاده لو، متَّبً  ،القيادة الخضكع؛ فالقائد خاضعه لمحؽ .6
 خافضه جناحو ألبناء شعبو ككطنو.

د؛ فالقائد يمتمؾ الميارات، كاألساليب، كالكسائؿ اإلدارية الرائدة التي  .7 القيادة الحبؿ أك الًمٍقكى
ا كمتابعة. تيأىمو  لقيادة األفراد، كتكجيييـ نحك تحقيؽ األىداؼ بكؿ سيكلة كيسر، كرضن
 يف انطٍاق انمرآًَ:انمٍادج  َظائر :ًَانثاادلطهة 

لـ ترد كممة القيادة في القرآف الكريـ بمفظيا، أك مشتقاتيا، أك عمى مستكل الجذر الثبلثي 
دى(، كلكنَّ  (؛  ادقيقن  اخيطن نا نجد أفَّ ىناؾ لمادة القيادة )قىكى بيف مادة القيادة، كبيف مادة القدكة )قىدىكى

كاالىتداء  ،، حيث تشترؾ الكممتاف في معني التقدـ كالسبؽلكقكعيما في حقؿ دالليو كاحدو 
 .كاالتباع

 :)  عمى يدؿُّ  صحيح أصؿه  المعتؿّْ  كالحرؼ كالداؿ القاؼ"قاؿ ابف فارس في مادة )قىدىكى
 (1)".كاىتداء بالشَّيء اقتباسو 

 لمناس في الخير اكاتباعيـ لو، كالقدكة ككنو سابقن  ،كىدايتو ليـ ،فالقيادة تقدُّـ القائد الناس 
 بو. ، مقتدمه وطريقى  سالؾه  ،كغيريه متبعه لو ،أك الشر

___________________ 
 (.66: 5)البف فارس: معجـ مقاييس المغة:  (1)
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( في القرآف الكريـ  ف عمى نكعي القدكة في مكضعيفكقد كردت مشتقات مادة )قىدىكى  :يدالَّ
ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ    ۆئۇئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ ﴿ؿ تعالى: اقالقدكة في الخير،  األول:

 .[90األنعاـ: ]﴾  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ىئېئ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ﴿تعالى:  اؿقالقدكة في الشر،  الثاني:

 .[23الزخرؼ:]﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 فائدة:
إفَّ القيادة كالقدكة الفاسدتاف تصبلف بأتباعيما إلى اليبلؾ في الدنيا، كدخكؿ جينَّـ في  

 يقكد يكـ القيامة، حيث كقكمو ما كرد في القرآف الكريـ مصكرنا حاؿ فرعكفذلؾ  ىاآلخرة، دؿَّ عم
ی  ی    یىئ  ىئ  ی ...﴿قكمو إلى دخكؿ النار؛ ألنَّيـ اتبعكا أمره، كاقتدكا بو، قاؿ تعالى:  

 .[98-97:ىكد]﴾  پ  پ      ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ۇجئ  حئ    
كـ، عدة نظائر لكممة  القرآف الكريـ قد استخدـك         كالخبلفة، القيادة منيا؛ اإلمامة، كالحي

مف ىذه الكممات األربع إف تعددت  لكؿ نظير مثاليفبذكر  اكتفيتي كالتمكيف، كفي ىذا المقاـ 
 ييمامع بياف معن ،ىما، كالكتماؿ الفائدة، ككضكح المعنى بذكر انظائره في القرآف الكريـ؛ اختصارن 

 عند المفسريف.  
 : (1) األول: اإلمامة

 عمى لفظتيف: كردت اإلمامة في القرآف الكريـ 
﮲    ۓھ  ھ    ے  ے  ۓ  ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ  ﴿كمنيا قكلو تعالى:  :(ااألولى: )إمامً 

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

 .يف مف النبكة كالرسالة؛ فيما أكمؿ أنكاع اإلمامةإمامة الدّْ   .1
  .كمكاـر األخبلؽ ،إمامة القدكة لمصالحيف في أصكؿ الديف  .2

ې  ې  ې  ې  ى   ﴿: قكلو تعالىكردت في غير مكضع، نذكر منيا  الثانية: )أئمة(:

 .[5القصص:]﴾  ى      ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ
_____________ 

، 41، القصص:73، األنبياء:12في: )التكبة: (أئمة)، ك(74:الفرقاف، 124ا( في: )البقرة:إمامن )كردت كممة  (1)
 (24السجدة:

: 1الكسيط: لمشيخ محمد سيد طنطاكم: )(، التفسير 303: 1ىبة الزحيمي: )كً  د.انظر: التفسير المنير:  (2)
 (.229: 1: )مكسكعة الصحيح المسبكر مف التفسير بالمأثكر: أ. د. حكمت بف بشير بف ياسيف(، 202
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يف كالدنيا، األرض كالسمطاف، دعاة إلى الخير مقتدل بيـ في الدّْ : قادة يممككف فاألئمة 
حضارة كاممة تفكؽ بك  ،قكة تدفع بيا أعداءىابك  ،عادلةو  شريعةو بأمر نفسيا  مالكةن  أمة حرةن يقكدكف 

 (1).بحيث تصير قدكة لؤلمـ في شؤكف الكماؿ كطمب اليناء ،حضارة جيرتيا
 تنبيو:
كرد لفظ دلَّت الشكاىد القرآنية السابقة عمى إمامة الخير كالعدؿ كالرشاد، كفي المقابؿ  

، أمراء السكء، كقادة الفساد، كرؤساء الصد عف سبيؿ ا  األئمة في القرآف الكريـ لمدَّاللة عمى
ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ   ﴿ قاؿ تعالى:ة الباطؿ، اكدع

﮹   ﮳﮲ ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ھ  ھ  ے  ﴿: ، كقاؿ تعالى[12التكبة:]﴾  ﮴ 

 [41القصص:]﴾  ﮲ ﮳      ﮴  ﮵   ۓے  ۓ
مامتيـك  ،: تقدـ الناسة تعنياإلمامكالخبلصة أفَّ   اقتداء الرعية بيا في جميع أحكاليا ، ك ا 

  ، سكاء كاف ذلؾ في جانب الخير كالصبلح، أك الشر كالفساد.الدينية، كالدنيكية
 :(2) الثاني: الُحكم

كمشتقاتيا في القرآف الكريـ في مكاطف عدَّة، لكنَّيا تدؿُّ بمجمكعيا  ـً كٍ كممة الحي  كردت 
 عمى معنييف:

كـ: النبكة .1 كالفصؿ في الخصكمات، كالعمـ بطريؽ االجتياد، كالفيـ  ،كحسف القضاء ،الحي
ٍيف لؤلمكر، عمى كفؽ منيج ا  ًميمى ہ   ﴿، قاؿ تعالى: (3)كتشريعاتو كاإلدراؾ السَّ

 [.79]األنبياء:﴾...ھہ  ھ  ھ  ھ  ہہ
كـ: الفيـ لؤلحكاـ الشرعية .2 بكؿ ًجدو كعزيمة، مع اإلقباؿ عمى الخير،  ،بمقتضاىا، كالعمؿ الحي

 ، قاؿ تعالى:(4) بما يمنع األقكاؿ كاألفعاؿ مف الخمؿ كالفساد كاإلكباب عميو، كاالجتياد فيو؛
   [.12:]مريـ﴾  پ  پ  پ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿

_____________________ 
(، 75: 15 ي الفضؿ: )محمكد األلكسي أبلالمعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني: انظر: ركح  (1)

محمد لالتحرير كالتنكير: ب ، المشيكرتحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد
 (.175:2: )جنة مف عمماء األزىر(، المنتخب: ل71: 20: )التكنسيالطاىر بف عاشكر 

، 89، األنعاـ:95.47.45.44، المائدة:65، النساء:79كردت كممة الحكـ كمشتقاتيا في: )آؿ عمراف: (2)
 (.16، الجاثية:14، القصص:83. 21، الشعراء:74، األنبياء:22يكسؼ:

(، 170: 4(، أضكاء البياف: لمحمد األميف الشنقيطي: )440-439: 12) لؤللكسي: انظر: ركح المعاني: (3)
 (.99: 17)لمدكتكر كىبة الزحيمي: التفسير المنير: 

(، 216: 5: )محافظ إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الشافعي الدمشقيانظر: تفسير القرآف العظيـ: ل (4)
 ( .235: 9)الكسيط: لطنطاكم:  (، التفسير378: 3)لمحمد األميف الشنقيطي: أضكاء البياف: 
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 :(1)الثالث: الخميفة 
كالدنيكية  ،حمؿ الكافة عمى مقتضى النظر الشرعي في مصالحيـ األخركيةالخالفة: "

في إلى اعتبارىا بمصالح اآلخرة، فيي أحكاؿ الدنيا ترجع كميا عند الشارع  إذٍ  ؛الراجعة إلييا
  (2)كسياسة الدنيا بو". ،يفالحقيقة خبلفة الشرع في حراسة الدّْ 

 (3)انتقؿ إليو تدبير أىؿ األرض كالنظر في مصالحيـ". مف: "اسـ لكؿ والخميفة
: ، قاؿالخميفة أكصاؼعندما سيئؿ عف  في قكؿ مأثكر عف سمماف الفارسي قد كرد ك  

 ،جؿ عمى أىموكيشفؽ عمييـ شفقة الرَّ  ،ةكيّْ ـ بينيـ بالسَّ سً قٍ كيى  ،عيةفي الرَّ  دؿي عٍ الذم يى  الخميفةي "
  ."(4) بكتاب ا بينيـ كيقضي كالكالد عمى الكلد،

 كقد دلَّت كممة الخميفة كمشتقاتيا في القرآف الكريـ عمى معنييف رئيسيف:
رشادىـ إلى الصراط المستقيـ، كجمع  ،سياسة الناس يكتكلّْ  ،االستخبلؼ في األرض .1 كا 

كممتيـ عمى التكحيد، كردعيـ عف المحاـر كالمآثـ، كتنفيذ أحكاـ الخبلفة فييـ عمى كفؽ 
ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی   ﴿ ، قاؿ تعالى:(5)كشريعتو بالحؽ كالعدؿ منيج ا 

ىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث    مبی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب

 . [26ص:]﴾  يث  حج
 تنبيو:

بيذا إفَّ المعنى السابؽ لمخبلفة ال ينطبؽ تمامنا عمى مفيـك القيادة؛ كذلؾ ألفَّ الخبلفة  
؛ فتحتمؿ كأعـ ال تككف إالَّ بسيادة مطمقة عمى الببلد كالعباد، بينما القيادة أشمؿ مف ذلؾالمعنى 

عمى أرضيا،  الكاممة كغيره؛ فقد تيكجد قيادة كلكنَّيا ال تستطيع فرض سيادتيا المعنى السابؽ،
، كليس أدؿ فييـ ، كتحكيـ شرع ا كأفراد شعبيا ؛ لكجكد مانع ليا مف ذلؾ كاالحتبلؿ مثبلن

قيادة حكيمة، لكنَّيا ال تستطيع القياـ  عمى ذلؾ مف كاقع المجتمع الفمسطيني، فقد منحو ا 
ٍكـ؛ لكجكد االحتبلؿ الصييكني الغاشـ، الذم يتحكـ في الببلد كالعباد ، بكافة مياـ الخبلفة كالحي

   حيث تتكلى قيادة الجماعة المسممة قيادة األمة.الخبلفة ال يعني غياب القيادة؛  فإفَّ غياب
_______________  

 (.62، النمؿ:55، النكر:14، يكنس: 74.69في: )األعراؼ: كمشتقاتيا كردت كممة الخمفاء (1)
 .179محمد بف خمدكف: بف مقدمة ابف خمدكف: لعبد الرحمف  (2)
 .(288: 1: )محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسيل: تفسير البحر المحيط (3)
 :تاريخ الخمفاء، (410: 17)لؤللكسي: انظر: ركح المعاني:  ،(306: 3) :البف سعد :الطبقات الكبرل (4)

  كلؤلثر أحاديث كثيرة تؤيد معناه. ، 140: لمسيكطي
(، الجامع ألحكاـ 189: 1: )محمد بف جرير الطبرمبي جعفر أل: عف تأكيؿ آم القرآف انظر: جامع البياف (5)

 (.55: 1)لطنطاكم: التفسير الكسيط:  ،(302: 1مقرطبي: )لالقرآف: 
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عىؿى خبلفة جيؿو لجيؿ، كأمَّة أليمَّة،  .2 مف بعد القركف الذيف  في األرض خبلئؼالمؤمنيف  فقد جى
في  ا  رى ظي نٍ يى لً ؛ بعدىـمف ككنكف فييا يخمفكنيـ في األرض، ك يا ظممكا، لمَّ  يـ ا أىمك

 ، قاؿ    (1)يـبػػػػػرىـ بر ػػػيـ ككفػػػـ مف األمـ بذنكبيمف ىمؾ مف قبمأعماؿ مف  ىيأيف ك  أعماليـ،
 .[14يكنس: ]﴾ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئۇئ  ﴿ تعالى:     

تشير إشارةن كاضحةن إلى أفَّ الخبلفة منكطة باألعماؿ ال  إفَّ آية سكرة يكنس  
باألشخاص؛ لكيبل يغتر الناس بما يحكزكنو في الدنيا؛ مف منصب كنسب كسمطاف، كيعتقدكف 

في إىبلؾ الظالميف، كأفَّ منجاة  أنَّو باؽ ليـ، كأنَّيـ سيككنكف بٌمٍأمىف مف مقتضى سنة ا 
    (2) اإلنساف تكميف في عممو الصالح المكافؽ لمقرآف الكريـ، كالسنَّة النبكية.

 :(3)الرابع: التمكين
مف السمطاف،  ر مف القكة، كحيازة شيءو دٍ مف النصر، كامتبلؾ قى  بمكغ حاؿو التمكين: "

 (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 

 :  ، كلذم القرنيفليكسؼ 
 :: التمكين ليوسف أواًل 

، يجد أنَّيا أشارت إلى إفَّ الناظر في اآليات الكاردة في حؽّْ التمكيف ليكسؼ   
 (5)نكعيف مف التمكيف، كىما:

في قمب العزيز؛ حيث كقكع محبتو كمكدتو في قمب العزيز، كاالعتقاد  التمكيف ليكسؼ  .1
 ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ﴿ الصالح بو، مما دفع العزيز لمعاممتو كابنو، قاؿ تعالى:

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې   ى    ۅۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

 .[21يكسؼ:]﴾   ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ائى
أسباب  أتاح لوك  ،بو منوقرَّ ك ؾ بو، مً المى  فأيعجب ؛براءتو ظيكرؾ مصر بعد مٍ التمكيف لو في مي   .2

 ر، ػػز مصػػػح عزيػػػأصبف ر،ػػػات البركز التي تدعـ سمطانو في حكـ مصػػػ، كمقكمالقدرة كالميٍكنىة
______________ 

  (.38: 15) لمطبرم:  :عف تأكيؿ آم القرآف ع البيافجامانظر:  (1)
 .1379أيسر التفاسير: ألسعد حكمد:  (2)
 ،41الحج:، 21،54،56يكسؼ:، 6األنعاـ: ،10كردت كممة التمكيف كمشتقاتيا في:)األعراؼ: (3)

 .(26األحقاؼ: ،57القصص:
بٌي: تبصير المؤمنيف  (4) بلَّ  .17بفقو النصر كالتمكيف في القرآف الكريـ: لعمي محمد الصَّ
(، 60: 4(، نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر: لمبقاعي: )20: 3انظر: النكت كالعيكف: لمماكردم: ) (5)

 (.16: 4: )محمد عزت دركزة(، التفسير الحديث: ل293: 5)ألبي حياف األندلسي: البحر المحيط: 
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ڤ  ڤ     ڤ  ڦ    ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹ﴿بأمره كنييو، قاؿ تعالى:كسار الناس  

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ   ۇچ     چ  چ    ڃڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ ۇڦ  ڦ  ڦ  ڄ   

 .[56-54يكسؼ:]﴾ڑ  ک  ک    ک      ڑڈ   ڈ  ژ  ژ  ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ 
 : التمكين لذي القرنين:اثانيً 

، ككىبو مف جميع ما ييؤتى الممكؾ مف اا عظيمن لذم القرنيف؛ فقد آتاه ميٍمكن  مكَّف ا  
السمطة المطمقة، القائمة عمى العمـ، كالميحاطة بالجنكد األقكياء، كالميدعَّمة بآالت الحرب، كسيَّؿ 
لو أسباب التَّحرَّؾ كاالنتقاؿ، بحيث يصؿ إلى جميع أنحاء المممكة دكف مشقَّة، كميَّد لو مف 

 مى السيطرة كبسط النفكذ، أيف شاء كمتى شاء ككيؼ شاء، فممىؾ األسباب كالكسائؿ التي تيعينو ع
ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ         ﴿ قاؿ تعالى: ،(1)أقطار الدنيا، كخضعت لو الببلد عربيا كعجميا

 [.85-84: ]الكيؼ﴾   ڀ  ڀ ۇپ  ڀ  
 الصة:الخُ 

 اا كثيقن التمكيف( يجد ارتباطن ـ، الخبلفة، المتأمؿ في معاني الكممات )اإلمامة، الحكإفَّ 
 التالية: الخمس بينيا كبيف مفيـك القيادة، كيمكف ترتيب ذلؾ في النقاط

يمانو، كتقكاه،   .1 اإلمامة القدكة؛ كالقائد ييمثّْؿ القدكة الصالحة لمناس في دعكتو، كصبلحو، كا 
 ككرعو، كأمانتو، كشجاعتو، كبذلو كتضحيتو، كفي كافة مناحي الحياة.

عمى  اا، قادرن ا ذكين داث؛ كالقائد ال بد أف يككف حكيمن حسف القضاء، كفيـ المكاقؼ كاألحـ كٍ الحي  .2
 اا لؤلكاذيب كالدسائس، معتمدن ا لمحقائؽ الثابتة، كاشفن مكاقؼ الدقيقة، مدركن إظيار الحؽ في ال

 .كسنة النبي ،  كالفيـ الدقيؽ لكتاب ا ،في كؿ ذلؾ عمى المعرفة الكاسعة
كـ منع ا .3 ألقكاؿ كاألفعاؿ مف الخمؿ كالفساد؛ كما كيًجد القائد إال لضبط أحكاؿ الناس في الحي

بَّ في المجتمع، يدي  أفٍ  الفساد كالخمؿ مفٍ  احة كاالعتداؿ، مانعن كافة معامبلتيـ بضابط الص
 لمصالح أمتو في الدنيا كاآلخرة. اا في تصرفاتو كأفعالو، محققن حكيمن 

رشادىـ إ .4 ؛ ككظيفة   لى الصراط المستقيـ عمى كفؽ شريعة ا الخبلفة سياسة الناس كا 
في الناس، كسياسة أحكاليـ بما يحقؽ مصالحيـ، كالحكـ بينيـ  القائد تحكيـ شرع ا 

 الذم يصيب بو الظالميف.  لينجك مف عقاب ا  ؛بالعدؿ كاإلنصاؼ
كالظيكر؛ كالقائد ال    التمكيف حصكؿ المحبة كالمكدة في القمب، كحصكؿ أسباب القكة كالمكنة  .5

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

 السعادة كاليناء ليـ في حياتيـ كأيخراىـ.
_____________ 

 .(24: 16)لمدكتكر كىبة الزحيمي: : المنير التفسيرانظر:  (1)



11 
 

 
 

 ادلثحث انثاًَ
 أهًٍح انمٍادج يف انمرآٌ انكرٌى

 كفيو ثبلثة مطالب:
 

 .المطمــب األول: أىمية القيادة في التربية والتوجيو          
 

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

 
 لتحقيق الجنود تحفيز في القيادة المطمب الثالث: أىمية 

 .والتمكين النصر
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 المبحث الثاني
 أىمية القيادة في القرآن الكريم 

 تمييد:
ـى  ،األمر إلى أىمو دى سَّ كى الحياة، كيي  القيادة ال بد منيا حتى تترتبى  إفَّ     العدؿ، كييحاؿى  كييقا

طط لتنصب في إطار خي  ؛طاقات العامميف كجيكدىـ ـى ظَّ نى تي ك  ،دكف أف يأكؿ القكم الضعيؼ
 (3)كيضمف نجاحيا. ،بما يحقؽ األىداؼ المستقبمية ليا )المؤسسة(مةً نظَّ المي 

كقد أشار ابف خمدكف إلى ىذا المعنى في مقدمتو حيث قاؿ: " إف االجتماع إذا حصؿ        
َـّ  ،لمبشر لما في طباعيـ مف  ؛عمراف العالـ بيـ، فبلبد مف كازع يدفع بعضيـ عف بعض كت

فبلبد مف شيءو  افع ىذا العدكاف كالظمـ بينيـ، إذن العدكاف كالظمـ، كال يكفي قكة السبلح مف أجؿ د
آخر يدفع عدكاف بعضيـ عف بعض، كال يككف مف غيرىـ لقصكر جميع المخمكقات األخرل عف 

لياماتي  (1)يككف لو الغمبة كالسمطاف كاليد القاىرة ". ،منيـ اـ، فيككف ىذا الكازع كاحدن مداركيـ كا 
كتنظـ شأنو  ،يا ضركرة لبناء أمة إسبلمية قكية، تحكـ العالـكتكمف أىمية القيادة في أنَّ  

رجاع األمة اإلسبلمية إلى مكانتيا كدكرىا، كالتمكيف ، كسنة النبي  ،عمى كفؽ منيج ا  كا 
 األرض. ليا في

؛ فالقيادة ىي انيةغياب القيادة الربَّ  لؤليمَّة اإلسبلمية اليكـ أخطر عكائؽ التمكيف مفٍ  إفَّ        
عصب حياة األيمة؛ ليذا نجد أعداء األيمة يحرصكف كؿ الحرص عمى إقصاء القيادات المخمصة 

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

قد  ،انيةقيادة ربَّ  ،كقيادة المسمميف ،يتكلى أمكر الدعكة مف أىـ أسباب التمكيف أفٍ  إفَّ "       
كتفجرت صفات التقكل في  ،كانعكست ثماره عمى جكارحيا ،جرل اإليماف في قمبيا كعركقيا

 (4)."أعماليا كسكناتيا كأحكاليا
  (5) وتكمن أىمية وجود القيادة الراشدة في النقاط الست التالية:       

 يا حمقة الكصؿ بيف العامميف كبيف خطط المؤسسة كتصكراتيا المستقبمية .أنَّ  .1

 تدعيـ القكل االيجابية في المؤسسة كتقميص الجكانب السمبية قدر اإلمكاف . .2

_________________ 
 .3:مير بف محمد المدرم: أاا ناجحن لتككف قائدن ثبلثكف كصية ككصية انظر:  (1)

 .43لعبد الرحمف بف خمدكف: مقدمة ابف خمدكف:  (2)

 .63:جبلؿ العالـل: قادة الغرب يقكلكف دمركا اإلسبلـ أبيدكا أىموانظر:  (3)

بي: :النصر كالتمكيف في القرآف الكريـتبصير المؤمنيف بفقو  (4) بلَّ  .254 لمصَّ

 .42 :فيصؿ باشراحيؿ األستاذطارؽ السكيداف، ك لمدكتكر انظر: صناعة القائد:  (5)
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 ، كحسـ الخبلفات كالترجيح بيف اآلراء .السيطرة عمى مشكبلت العمؿ كحميا .3
األفراد يتخذكف مف  باعتبارىـ أىـ مكرد لممؤسسة، كما أفَّ  تيـ؛كرعاي يـكتدريب األفراد تنمية .4

 القائد قدكة ليـ .

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

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

الثبلث  مطالبالالقرآف الكريـ في  أىمية القيادة في في ىذا المبحث عفٍ  تي تحدثقد ك         
  ، كىي: التالية

 ادلطهة األول: أهًٍح انمٍادج يف انرتتٍح وانتىجٍه                
مف العمـ كالدراية كالخبرة؛ حتى  كبيرو  رو دٍ إفَّ عممية التربية كالتكجيو عممية دقيقة، تحتاج إلى قى       

ًمؽ مف أجميا، "كليظؿ محتفظن  مف  ابإنسانيتو، محفكظن ا يمكف لئلنساف أف يحقؽ األىداؼ التي خي
ؼ عمى األساليب مع القكانيف التي فيًطر عمييا، كليتعرَّ  اقكط إلى الحيكانية، كليبقى منسجمن خطر الس

كىنا يظير دكر القيادة الربانية القادرة عمى ، (3)"كمع العكامؿ المحيطة ،الصالحة لمتعامؿ مع خالقو
فبل تربية األحاديث النبكية، الممتزمة بما تدعك إليو؛ "التربية كالتكجيو، المستنيرة باآليات القرآنية ك 

 .(1)"مف مربو يخالؼ حاليو مقالىو اخيرن  ؿى نتأمَّ  دكف قدكة كأسكة، كال يمكف أفٍ 
مف خبلؿ  كمف ىنا كانت ضركرة التعرؼ عمى أىمية القيادة القرآنية في التربية كالتكجيو  

  الفرعيف التالييف:
  يعظ ابنو: : لقمان الفرع األول

كىي العمـ بالحؽ عمى كجيو بالحكمة؛ " عمى عبده الصالح لقماف  امتفَّ ا       
كقد استعمميا في التربية  ،(1)"كحكمتو، فيي العمـ باألحكاـ، كمعرفة ما فييا مف األسرار كاإلحكاـ

 بو أعينيـ.  رُّ قى فيجيبيـ بما تى  ،كالتكجيو لمناس؛ حيث كانكا يستفتكنو في أمكرىـ
بدكره في تكجيو ابنو، كغرس  مف قياـ لقماف  اكقد حكى لنا القرآف الكريـ جانبن  

المحب المشفؽ الحاني، الحريص  مسافباألخبلؽ الفاضمة في قمبو، ليمتزميا االبف في سمككو، 
 صح.كيستجيب بو اإلنساف لمنُّ  ،القمب لو ؽُّ رً يى  عمى النفع، بأسمكبو 

البنو عمى ثبلثة جكانب؛ أخبلًؽ كماؿ ال يستقيـ  لقماف الحكيـ النافعةكصايا كقد اشتممت  
 متعمقة بذات اإلنساف. معاممة الناس، كآدابو  حاؿ اإلنساف إال بالتزاميا، كآدابً 

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

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

 .648: عبد الرحمف بف ناصر السعدملتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف:  (3)
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 ، وىي أربعٌة موضحة كما يمي:الجانب األول: أخالق كمال يجب االلتزام بيا
 وعدم الشرك: توحيد اهلل  -3

ٹ  ٹ   ﴿كانت أكؿ تكجييات لقماف الحكيـ البنو بترؾ الشرؾ كالتزاـ التكحيد، قاؿ تعالى:  

 .[13لقماف: ]﴾ڦ  ڄ    ڄ  ڄ    ڦٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
ضة لمتزكية عرَّ ألف النفس المي " ؛ابتدأ لقماف مكعظة ابنو بطمب إقبلعو عف الشرؾ باف 

إصبلح االعتقاد  مبادئ الفساد كالضبلؿ، فإفَّ  تخميتيا عفٍ ـ ليا قبؿ ذلؾ قدَّ يي  كالكماؿ يجب أفٍ 
 (3)."أصؿ إلصبلح العمؿ

كنتأمؿ جماؿ االبتداء بيذه الكصية األىـ، التي يترتب عمييا قىبكؿ جميع الكصايا  
سيفى تكحيديه كىميمت استجابتو، كانقاد كأذعف لمحؽ كالٍ   ـ بو.زى تى األخرل، فمف حى

ح لو مفيكمو في الكجكد، ك كىذه قمة العقائد؛ لذلؾ   يىشيدَّ انتباىو بدأ بيا؛ ألنو يريد أٍف ييصحّْ
، كعمى العاقؿ في الككف ىعطال تزاؿ تي ، مف التكحيد هكأجداد هإلى أف األشياء التي نعـ بيا آباؤ 
 (1).أف يمتـز بيا، كييؤمف بمقتضاىا

 وكمال قدرتو:، التََّفك ر في مظاىر عمم اهلل  -1
في نفس ابنو  غرس الييبة كالخشية كالمراقبة  الحكيـ بيذه الكصية أف يأراد لقماف  

أعماؽ األرض  فيى فَّ خى كتى  ؿَّ كقٌ  ؽَّ ىذا الككف، ميما دى  فيء شيال يخفى عميو  كقمبو، فا 
﮳   ﴿، فقاؿ سبحانو عمى لساف لقماف:(1)كالسماء ﮲    ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ 

 .[16لقماف:]﴾﮾ ﮿  ﯀  ﯁     ﮽﮺  ﮻  ﮼  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  
 ،رةػػػػػػػػػػػكزفى حبة خردؿو تائية في كسط صخ فٍ كي تى  الخصمةى مف اإلحساف أك االساءة إفٍ  إفَّ "      

كييحضرىا يكـ القيامة حيف يضع المكازيفى  ، يأًت بيا ا ،ك في األرضأ ،ك في السمكاتأ
 (4)".خفي، خبير يعمـ ظكاىر األمكر كبكاطنيالى كؿ إلطيؼ يصؿ عممو  فا  ؛القسط

 األمر بإقام الصالة: -1
في تكجيو النُّصح كاإلرشاد، فبعدما أمر ابنو  ا منطقين إفَّ لقماف الحكيـ انتقؿ انتقاالن  

إلى  بالتكحيد، الذم ىك أكؿ الكاجبات عمى الميكمَّؼ، في إطار النيي العاـ عف الشّْرؾ، نىبَّيو
 ة التي ىي أكمؿ العبادات؛ تكميبلن أمره بالصبل ،بكؿ شيء، ككماؿ قدرتو   عمـ اإحاطة 

___________________ 
  (.155: 21)لمطاىر بف عاشكر: ( التحرير كالتنكير: 1) 
 . (11636: 19): خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشيخ محمد متكلي الشعراكم( انظر: 2)
 (. 121: 11( انظر: التفسير الكسيط: لمزحيمي: )3)
 (.89: 3( تيسير التفسير: إلبراىيـ القطاف: )4)
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ې  ې                  ﴿ :(3)بو اعتقاد، فقاؿ مستميبلن لو، متمطفن لو مف حيث العمؿ، بعد تكميمو مف حيث اال

 .[17لقماف:]﴾...ې  
 يا استدامة إعبلف الكالء  ألنَّ يا الصبلة؛ الحكيـ بأفضؿ األعماؿ كأىمّْ بدأ لقماف فقد  

تنشغؿ بمخمكؽ عف  خمس مرات في اليكـ كالميمة، فحيف يناديؾ ربؾ ) ا أكبر ( ال ينبغي أفٍ 
فيًرضت  كمكانتيا في اإلسبلـ؛ ، كألىميتياالشيادتيفالصبلة ىي الركف األكؿ بعد ، فنداء الخالؽ

ال  ،تجب عمى المؤمف في جميع أحكالو كما أنَّيا ليمة المعراج، ،بالكحي المباشر مف ا 
لسبب أك آلخر، كالصـك  عف المؤمفتسقط  األخرل التي األركافبخبلؼ  ؛تسقط عنو بحاؿ

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

 المنكر والصبر عمى ذلك:األمر بالمعروف والنيي عن  -4
زمو مف أمره بما يمٍ  ؛كقدرتو  و بعمـ افى كَّ كخى  ،مف الشرؾ لقماف الحكيـ ابنو ا منعلمَّ  
؛ كبما أفَّ نفس ابنو كمَّؿكبذلؾ  (، لكجو ا الخالصة كىي العبادة) كىك الصبلة ،التكحيد

كىي األمر  استتبع ذلؾ بكصية فييا كماؿ غيره كماؿ اإلنساف في نفسو، ال يردُّ عنو الفتنة،
ې   ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  ... ﴿ قاؿ تعالى: ،(1)بالمعركؼ كالنيي عف المنكر

 .[17لقماف: ]﴾ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ      ۇئوئ
ـى  اكلمَّ   ًم غضب عف المنكر، يستجًمب  ييى ، كالنَّ بالمعركؼ مرى أللقماف الحكيـ، أفَّ ا عى

اآلمر بالمعركؼ، كالنَّاىي عف المنكر، ييخالؼ معظـ الناس، كييحدّْثيـ بما يكرىكف؛ الناس؛ ألفَّ 
فيرمكنو عف قكس كاحدة؛ فيناليوي بذلؾ الضرر كاألذل، أمره بالصبر عمى ما ييصيبو في سبيؿ 

  (4) ذلؾ.
 فائدة:
إفَّ األمر بالمعركؼ، كالنيي عف المنكر، يككف بالقكؿ؛ فيأمر المؤمف بالمعركؼ، كينيى  

مف العمـ، كيككف بالسمكؾ كالعمؿ، كىك أبمغ في تحقيؽ اليدؼ مف  عف المنكر، بما كىبو ا 
، أكقع في نفس المخاطبيف؛ األكؿ؛ فإفَّ امتناع اإلنساف عمَّا ينيى عنو، كاتصافو بما يأمري بو

كـ نفسو، ال يينفّْذ حكمو عمى غيره.  (5)ألفَّ مف ال يستطيع حي
___________________ 

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

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

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

  (.20: 6) لمبقاعي:  (، نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر:338: 6)البف كثير: : القرآف العظيـتفسير انظر:  (4)

  (.193: 6)ألبي القاسـ القشيرم: : ، الميسمَّى لطائؼ اإلشاراتانظر: تفسير القشيرم (5)
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 الجانب الثاني: آداب معاممة الناس:
كعف التفخر  ،فنياه عف احتقار الناس ،انتقؿ لقماف بابنو إلى اآلداب في معاممة الناس 

 (3)نفسو ككاحد منيـ. كعدّْ  ،بإظيار مساكاتو مع الناس هي رى عمييـ، كىذا يقتضي أمٍ 
 عف المنكر كالنيي بالمعركؼ األمركآفة  اإلعجاب بالنفس، ا كاف مف آفات العبادةكلمَّ  

الكبر كاإلعجاب ببلزمو، كىي الرذائؿ التي نياه عف  عف امف ذلؾ معبرن  االكبر، قاؿ محذرن 
 :                      اثنتاف كما يمي اقترافيا، كىذه األمكر

  :(1)َتْصِعير الخد -3
الكبر؛ الذم يككف كىك يا الرذائؿ كمّْ  ؽ، كأيسّْ مي بدأ لقماف الحكيـ بنيي ابنو عف أقبح خي  

ض رً عٍ ال تي ، أم: "[18لقماف: ]﴾...ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ﴿بالمنزلة التي يتبكأىا الرجؿ، فقاؿ لو: 
 مف ا متيمبلن ، كلكف أقبؿ عمييـ بكجيؾ كمو إذا كممتيـ، مستبشرن كاستعبلءن  ابكجيؾ عف الناس كبرن 

 .(1)"كتي غير كبر كال عي 
كنزؿ عميو  ،  العبكدية فيو كانعدمت ،مف قمب قد امتؤل بالجيؿ كالظمـ يككفالكبر ك  
ال  ،ايين ذاىب بنفسو تً  ،كمعاممتو ليـ معاممة االستئثار ال اإليثار ،ره زى إلى الناس شى  هي فنظري  ؛المقت

كال يرل  ،كيرل حقكقو عمى الناس ،اعميو حقن  كال يرل ألحدو  ،كال يسعيـ خمقو ،ينطمؽ ليـ كجيو
 .(4)اضن غٍ أك بي  اارن غى كمف الناس إال صى  ،اإال بعدن    ال يزداد مف ا ،فضميـ عميو

 :االمشي في األرض مرحً  -1
و ييحرّْـ في األرض، لكنَّ  اإلنساف مف المشي ال يمنع فا ىك االختياؿ كالتبختر،  حي رى المى  
 عمى  لساف  لقماف  الحكيـ  يعظ  احاكين   قاؿ اعمى الناس،  ة المختالةالمتعالي ةيى شٍ المً  عميو
فالمشي في األرض  ،[18لقماف: ]﴾  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب  جئىئ    ی  ی  ی      ی ...﴿ :ابنو

 (5)متكاضعة سكية معتدلة. لكف بييئةو ك  ،مطمكب
، في األرض بييئة الميختاؿ المتكبَّر المشيّْ ب اإلعجاب بالنفس، كالتعالي عمى الناس، إفَّ  

ييخفي محاسف اإلنساف، كييبًرز مساكءه، كييكسبو ذَـّ الناس كسيخطيـ، كيصدُّه عف الفضائؿ 
 (6)كالطاعات.

____________________ 
 (.166: 21)لمطاىر بف عاشكر: انظر: التحرير كالتنكير:  (1)

دّْ عف (2) الىةي الخى : ًإمى نن  التٍَّصًعيري . انظر: تاج العركس مف جكاىر مٍعًرضكأىنو  مف ًكٍبرو  االنَّظىًر ًإلى الٌناًس تىياكي
 (.316: 12القامكس: )

 .)الشاممة(.3368أيسر التفاسير: ألسعد حكمد:  (3)

 .235، المعركؼ بابف قيـ الجكزية: محمد بف أبي بكرانظر: الركح: ل (4)

 .(11675-11674: 19): خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشيخ محمد متكلي الشعراكمانظر:  (5)

 .292كالديف: البف أبي الدنيا: أدب الدنيا انظر:  (6)
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 :(3)فائدة 
باألمر  لغيره بلن مكمّْ  بإقاـ الصبلة، في نفسو بأف يككف كامبلن لقماف الحكيـ ابنو  ا أمرلمَّ   

 بعدىا مف أمريف : عميو كاف يخشى ،كالنيي عف المنكر ،بالمعركؼ
  .في نفسو لككنو كامبلن  اإلعجاب بالنفس؛ :األول

  الكبر؛ ألنَّو ييكمّْؿي غيره.  ي:نالثا
 الجانب الثالث: آداب متعمقة بذاتو الخاصة:

الحسنة  اآلدابب تبعياأ ،آداب حسف المعاممة مع الناس لقماف الحكيـ البنوف يَّ بى  لمَّا  
كىما القصد في المشي، كغض الصكت عند  ؛؛ حيث أكصاه بأدبيفالخاصة بذاتو المتعمقة
 (1)كىما أظير ما يمكح عمى المرء مف آدابو. الكبلـ،

 القصد في المشي: -3
 تزاـحثَّو عمى الٍ  (ا)المشي في األرض مرحن  عف الخمؽ الذميـ ى لقماف الحكيـ ابنوا نيلمَّ  

ىب  يب   ﴿ قاؿ تعالى: ،(1)مف القصد في المشي ،يتخمَّؽ بوالذم ينبغي أف  ،الخمؽ الكريـ

 (4)."دٍ ئً كلكف اتَّ  ،كال تستعجؿ ،في مشيؾ إذا مشيت، كال تستكبرتكاضع "أم: ، [19لقماف:]﴾...جت
 الغض من الصوت: -1

؛ لذلؾ أكصى لقماف الحكيـ لنفس السامع كفيمو ٍبيىفي لممتكمـ، كأ أفضؿغض الصكت إفَّ  
 ،[19لقماف:]﴾  يت      جث        مث  ىث  يث  ىتحت  خت  مت ...﴿ ابنو بخفض الصكت عند الكبلـ

الجير أكثر مف الحاجة ف، ، كارفعو فقط كما يتناسب مع حاجة السامعرفع الصكتؼ ال تتكمَّ  :أم
 (5)ؼ يؤذم.تكمُّ 

 الخالصة:
  األربع التالية: الفكائدب يخرج  ،ظر في كصايا لقماف الحكيـ البنواتأمؿ كالنمال إفَّ   
 فيبدأ باألىـ فالميـ، كيراعي حاجاتً  ،المكجو الناجح تكجيياتو شاممة، عالـ بفقو األكلكيات .1

ييف كمتطمباتيـ، فيعطي كؿ إنساف كما يتناسب مع حالو.    الميكىجَّ

___________________ 
 ( .450 -449:15: )حفص عمر بف عمي الدمشقي الحنبمي يبألالمباب في عمـك الكتاب: انظر:  (1)

 (.168: 21)لمطاىر بف عاشكر: انظر: التحرير كالتنكير:  (2)

 (.406: 4: )محمد عبد الحؽ بف عطية األندلسي يبأل :المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيزانظر:  (3)

محمد مكي  يبألاليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره، كأحكامو، كجمؿ مف فنكف عمكمو:  (4)
 (5731: 9: )بف أبي طالب األندلسيا

(.  184: 7)ألبي حياف األندلسي: المحيط: (، البحر 71: 14) : لمقرطبي انظر: الجامع ألحكاـ القرآف: (5)
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 ػػيا بالػػػػػداللة عمى طريػػػػؽاقتراني  ،مةػػػبلؽ الذميػػػػح لترؾ األخػػػػػػو النصائػػػػػػاإلخبلص في تكجي إفَّ  .2

  بلص أفػػػػس اإلخػػػذلؾ قيؿ: ليػػػمكيا، كلػػػػػاف أف يسػػػػػغي عمى اإلنسػػػػػػاألخبلؽ الفاضمة التي ينب

                                                                                                              تقكؿ لممخطئ أنت مخطئ، كلكف اإلخبلص أف تأخذ بيده إلى الصكاب.
 .الميكىجَّييفظير الشفقة كالرحمة كالميف كالعطؼ عمى يي  و البد أفٍ المكجّْ  .3

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ   ﴿قكلو تعالى:  .4

ثبلثة  عمى اعتراض في كبلـ لقماف الحكيـ عف الكالديف يدؿُّ  ،[14لقماف:]﴾ڌ   ڌ  ڎ
 : آداب معيما

 كجكب االستماع لكعظ الكالديف الصالحيف كتكجيياتيما..أ 

 .كجكب الطاعة ليما في المعركؼ.ب 

 كلك كانا كافريف. ،معاممتيمااإلحساف في  .ج 

و أخاه ىارون  : موسى الفرع الثاني  : ُيوجِّ
ۆئ   ٿوئ   ۇئ    ٿى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      ﴿: وبسؤالو ربَّ   لمكسى ازيرن ك   كاف ىاركف 

  .(3) اسة في بني إسرائيؿ لمكسىئككانت الر ، [32-29:]طو﴾ېئ  ېئ  ېئ ٿۆئ  ۈئ  
كمع ذلؾ  ،نبي مرسؿ مف ربو  ىاركف أفَّ  ًعٍمـ اليقيف يعمـ  مكسىإفَّ نبي ا  

 ثـ إفَّ  ،كالنصيحة حؽ ككاجب لممسمـ عمى المسمـ ،المسمـ لممسمـ ناصح قدَّـ لو النصيحة؛ ألفَّ 
و ػػػػػػػػطبيعة قكمب العميـيك ف ، ياركفل التي حمَّميا عةبً التَّ  ؿى قى ثً ك  ،التكميؼ ـى ظى عً  ري دّْ قى يي   مكسى

 ؛ ألفَّ لـ تثقؿ عمى نفسو بنفس راضية، النصيحة  ى ىاركفقَّ مى تى  في المقابؿك  ،إسرائيؿني ب
ار، الذيف يحسكف غى كتثقؿ عمى نفكس المتكبريف الصَّ  ،عمى نفكس األشرار إالَّ  تثقؿي  ال النصيحة

 (1)مف قدرىـ كمكانتيـ . انقاصن إفي النصيحة 
 التالية: األربع إلى النقاط ألخيو ىاركف  مكف تقسيـ مكقؼ استخبلؼ مكسى كيي  

 لو. استخبلفو عند  ىاركف ألخيو  مكسى كصايا .1

 .ميٍصًمح لميٍصًمحيختمؼ تقديره مف قد اإلصبلح  .2

 . ألخيو ىاركف متابعة مكسى .3

 .يقكـ بدكره في خبلفة مكسى ىاركف  .4
__________________ 

: المعركؼ بتفسير المنار الحكيـ القرآف (، تفسير84: 9)لمدكتكر كىبة الزحيمي: ( انظر: التفسير المنير: 1)
 (.108: 9رضا: ) رشيد لمحمد

 (.1368: 3( انظر: في ظبلؿ القرآف: لسيد قطب: )2)
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  عند استخالفو لو:ألخيو ىارون  : وصايا موسى أواًل 

 أكصى أخاه ىاركف، كقمة التكجيو؛ فقد السياسة ؾى بلى في كصيتو مً  مكسىجمع  
ڻ    ...﴿نظاـ في ىذا العالـ، حيث حكى القرآف الكريـ عنو ذلؾ  بأىـ أمريف يقـك عمييا أمُّ 

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

الشيء  الذم يجعؿإفَّ سياسة األمة اإلسبلمية في مجمميا تدكر حكؿ محكر اإلصبلح،  
ا في نفسو، كميٍصًمحن  لغيره، فيجب عمى القيادة أف تككف جميع تصرفاتيا صالحة  اصالحن

كميصمحة، تعكد بالنفع كالخير كالصبلح عمى القيادة السالكة ليا، كعمى جميع أفراد الرَّعية؛ ألفَّ 
الفساد ، بؿ ىك اضده عمى غيرىا ال ييعدُّ صبلحن رجكع نفع الصبلح عمى القيادة نفسيا، كب

  (3)بعينو.
 عدم اتباع سبيل المفسدين: -1

و أتباعو إلى ترؾ سبيؿ المفسديف؛ ك يي  يجب عمى القائد أفٍ    ذلؾ االمتناع عف يشمؿكجّْ
 بعد كلك اقترافيا، حاؿ في معيـ كاإلقامة عمييا، كمعاشرتيـ كمساعدتيـ أعماليـ، في مشاركتيـ
  (1)عنيا. إرجاعيـ العجز عف

 :تقديره من ُمْصِمح لُمْصِمح: اإلصالح قد يختمف اثانيً 
مف مظاىر  بدة العجؿ مف بني إسرائيؿ مىظيره لع ىاركف  أفَّ ترؾى  رأل مكسى   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ عمى لسانو: ىذا الفيـحيث حكى لنا القرآف الكريـ  ؛اإلصبلح كترؾً  ،الفساد

 . [150األعراؼ:]﴾...  ڀٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ
القضية حسب  ىذه في تقديره كاجتياده فكاف ،ما فعمو ىك اإلصبلح بينما عدَّ ىاركف       

 جذكة  عمى بالقضاء انتيتٍ  يا ربمامعركة؛ ألنَّ  في ىؤالء المفسديف مع يىٍدخيؿ أالَّ  ،رؤيتو لممكقؼ
 (.كىأىٍصًمحٍ )إطار  إسرائيؿ، حيث اجتيد في بني في اإليماف
گ  ڳ   ڳ   ﴿ مكقفو، بالخشية عمى قكمو مف الفيرقة، قاؿ تعالى: ىاركف  ؿى كقد عمَّ   

ؿ كٍ قى  يقصد ،[94: طو]﴾ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ     ڱڳ  ڳ      ڱ       ڱ
 ، فذكَّره بالتفكيض[142:األعراؼ]﴾ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ ...﴿:مكسى  أخيو
 في في القضاء الحؽَّ  ييعطي ىاركف  مكسى  مفٍ  ىذا التفكيض فكاف إياه، أعطاه الذم

_______________ 
 (.88-87: 9)لمطاىر بف عاشكر:التحرير كالتنكير: انظر:  (1)

 (.107: 9)لمحمد رشيد رضا: تفسير المنار:  (2)
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 أماـ لياركف  ىذا التفكيض شىفىع كقد يرل، كما المصمحة ييقدّْر كأفٍ  ،امناسبن  يراه بما القكـ
   (3)ذلؾ. بعد أخيو
 : ألخيو ىارون  موسى  متابعة :اثالثً 

 لعدـ ؛غضباف عمى أخيو ىاركف  و إلى قكمو بعد مناجاتو ربَّ  رجع مكسى  
 سياستو في ؼى عي ضى  وأنَّ  رأل كالقياـ باإلصبلح بينيـ، "إذٍ  ،قيامو بكاجبو في استخبلؼ بني إسرائيؿ

ا مى لً عمى قكمو  ا، كحزينن عف عبادة العجؿىـ رً جٍ كزى ، (1)فييـ" خبلفتو في عزيمة ذا يكف كلـ ليـ،
كتشربيـ محبتو في قمكبيـ، كعدـ التفاتيـ إلى ما عيد ليـ بو مف  ،كقع منيـ مف عبادة العجؿ

خبلص العبادة لو ،تكحيد ا  پ   ...﴿الجميع:  افن نّْ عى ، فقاؿ مي (1)كالسير عمى شريعتو ،كا 

 .[150األعراؼ:] ﴾...  ڀڀ   ڀ  ڀ
يككف  فإمَّا أفٍ  ؛يحتمؿ معنييففي اآلية السابقة  مف مكسى  وه مكجَّ الالخطاب إفَّ   
ين  بيذا قد اصطاد  المؤمنيف، فيككف مف معو كمف ىاركف  أك ألخيو ،العجؿ لعبدة امكجَّ

  (4) عصفكريف بحجرو كاحدو كما يمي:
عبدكا العجؿ بعدما غيبتو؛ فقد  إنَّو تكبيخه لمذيف عبدكا العجؿ مف قكمو عمى ما فعمكا في األول:

خبلص ، عنو الشركاء ، كنفى رأىٍكا تكحيد ا  جبللو. جؿ لو العبادة كا 

المؤمنيف؛ حيث لـ ييراعكا العيد الذم أيًخذى عمييـ،  مف معو كمف إنَّو تأنيبه لياركف  الثاني:
ػػا ككىفّْيـ التكحيػػػد، عمى حمميـ ًمف منػػػيـ، رأكه بعدما فعمكا عمَّا العبدة يكفُّػػػكا كلـ  نحكه طىميحػػت عمَّ

ٹ     ٿٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿ  ...﴿ قالكا: حيف البقر عبادة أبصارىـ، كتمنَّتو قمكبيـ، مف

 .[138: األعراؼ]﴾  ٹ    ٹ  ٹ
، حؽَّ المتابعة؛ فنجده عند عكدتو مف لقاء ربّْو  ىاركف أخاه  مكسى قد تابع ك  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ   ...﴿ :عف فعمو بالتفكيض الذم أعطاه إياه يسأؿ ىاركف 

ڎ  ڈ    ڈ  ژ   ﴿ ىذا السؤاؿ، قاؿ تعالى:حيث حكى القرآف الكريـ لنا  ،[142:األعراؼ]﴾ھ

 .[93-92طو:]﴾  گ  گ   کک  ک ٿژ    ڑ  ڑ  
  

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

 (.310: 4) اإلدريسي محمد بف ألحمد

 (.178: 9)لمحمد رشيد رضا: : تفسير المنار (2)

  .(381: 5) انظر: التفسير الكسيط: الطنطاكم: (3)

 (.369: 6)لؤللكسي: انظر: ركح المعاني:  (4)
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 (3)مخالفتيف، كىما:في  ىاركف  كقكع؛ ألنَّو رأل ىاركف  أخاه مكسى لقد أنَّبى  

 عبادتيـ. إبطاؿ دكف العجؿ عمى ما ىـ عميو عبدةى   تركو األولى:
 .باإلصبلح كعدـ اتباع المفسديف بنصيحة مكسى  عدـ التزامو  الثانية:

  :يقوم بدوره في خالفة موسى  : ىارون ارابعً 
لمَّا رآىـ متيافتيف عمى النار بعبادتيـ  ؛قكمو عمى قدر استطاعتو كعظ ىاركف  

مباالتيـ بكعظو، كاكتفى بالكعظ   كاعتقاده عدـى  ،مع كثرتيـ ،بكؿ قكة ح بالحؽّْ دالعجؿ، كقد ص
، [90طو:]﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ    ڄڦ  ڄ  ڄ  ڄ ...﴿شفقة منو عمى قكمو، فقاؿ: 
اإعف الباطؿ بقكلو:) ف الكجكه؛ فزجرىـ أكالن سى حيث سمؾ في ىذا الكعظ أحٍ   دعاىـ ثـ ،(ًبوً  فيًتنتيـٍ  نَّمى

فَّ  اثانين  ا  معرفة إلى ـي  بقكلو: )كىاً  بَّكي (، ثـ دعاىـ إ رى  الى االعتراؼ بنبكتو كاتباعو ثالثن الرٍَّحمىفي
 ،(أىٍمًرم )كىأىًطيعيكا بقكلو: ،كىي الطاعة ،، ثـ دعاىـ إلى أىـ مستمزمات االتباع(بقكلو:)فىاتًَّبعيكًني

 ،ءً دٍ ىك نقطة البى  ،ككشؼ الشبيات لمناس ،فإماطة العثرات مف الطريؽ كىذا قمة الترتيب الفعَّاؿ؛
 فثبت الشريعة، ثـ النبكة،  ثـ أصؿ  التكحيد )التخمية  تسبؽ  التحمية(،  ككى ،ثـ عرَّفيـ با 

 (2)الكجكه. أحسف الترتيب ىذا أفَّ 
نياىـ كزجرىـ عف ف ؛كعظ قكمو أفَّ ىاركف  ،في القرآف الكريـ ا شيد  لقد
ڇ  ڇ    ...﴿يـ رفضكا نصحو كتكجييو قائميف: كلكنَّ  كاإلنابة، كأمرىـ بالطاعة ،(3)عبادة العجؿ

 .[91طو:]﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ
 : (عليهما السالممن استخالف موسى ألخيو ىارون ) المجنيَّة فوائدال

، ييمكف استنباط ألخيو ىاركف  بعد النظر كالتأمؿ في مكقؼ استخبلؼ مكسى  
 الفكائد الثمانية التالية:  

ا يصدر مى لً  اا متكقعن بأخبلؽ مف يقكدىـ كطباعيـ، متفرسن  ايككف عالمن  القائد أفٍ  يجب عمى .1
 عنيـ.

 كريـ ال نبيّّ   تكجيو النصيحة غير مقتصر عمى الجاىؿ دكف العالـ؛ فمع أفَّ ىاركف إفَّ  .2
 كعدـ اتباع سبيؿ المفسديف.  ،لو باإلصبلح مكسى  نرل كصية الصبلح، إال منو يككف

أبناء شعبو، كالحرص عمى  إٍف كانكا كخاصة ، كالرفؽ بيـ،رأفة بجنكدهيجب عمى القائد ال .3
عند معاممتو لقكمو بالقكة  ة فيما بينيـ؛ حيث خشي ىاركف قى رٍ كعدـ إظيار الفي  ،مصالحيـ

 جماعتيـ. ؽى رّْ فى يي  أفٍ 
___________ 

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

 (.412: 5) إلسماعيؿ حقي: (، ركح البياف:360:13): حفص الحنبمي يبألانظر: المباب في عمـك الكتاب:  (2)
 .237انظر: قصص القرآف: الحافظ إسماعيؿ بف كثير: ص  (3)
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 بالءً  الناس أشد): النبي كما قاؿ ،كالببلء بالفتنة محفكؼ كميتًَّبًعييـ األنبياء طريؽإفَّ  .4
 اشتدَّ  اصمبً  دينو كان فإن دينو، حسب عمى الرجل ُيْبَتمى فاألمثل، األمثل ثم األنبياء،
ن بالؤه،  يتركو حتى بالعبد البالء يبرحُ  فما دينو، حسب ابتمي عمى ِرقَّةٌ  دينو في كان وا 
 (1)(.خطيئة عميو ما األرض عمى يمشي

    ؼ مكسىػاستعط جد أفَّ ىاركف ػث نػف؛ حيػػرة في نفكس المؤمنيػػكبي األـي ةػػمكانإفَّ  .5

ـ   ابتذكيره أنيما ابن ڱ    ں  ں     ڱگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       ڱ ﴿لو: افقاؿ مستعطفن  ،كاحدة أ

 يا،لحقّْ  استعطافنافخصَّ األـ بالذّْكر ، [94طو: ]﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ
 (2)لقمبو. كترقيقنا

 كليس نائبو. ،كجكد القائد األكؿ ٍمزـي ستالقرارات المصيرية تى إفَّ  .6
 .اا أك فسادن كبتقدير اإلنساف لككف الفعؿ صبلحن مرتبط بطبيعة المكقؼ،  ؛الصبلح نسبيٌ إفَّ  .7
 كالمحاسبة الدائمتيف.القائد الناجح يتابع مكظفيو بالمراقبة إفَّ  .8

 :ضائر األيىادلطهة انثاًَ: أهًٍح انمٍادج يف إلايح شؼائر انذٌٍ، وحتمٍك انشهادج ػهى 
التيو  مف ىذا الخركج إلى األمة ليذه السبيؿ بأفَّ  لتؤكد التاريخ كحقائؽ الكحي حقائؽ إفَّ  
 ما كتجديد بربيا، مف عبلقتيا سى رى دى انٍ  ما بإصبلح يبدأ ماإنَّ  ،بنيرانو كنكتكم ،مرارتو نتجرع الذم
كتطبيؽ شرائعو، ييظير قكة المسمميف  ،كشرائعو، فإظيار شعائر ا  دينيا شعائر مف رسدى انٍ 

ع الخكؼ في نفكس أعداء األمة برؤيتيـ عزة اإلسبلـ كقكة أىمو، كتيكقً  ؛كعزَّتيـ، كيغيظ المنافقيف
  (1)المتربصيف بيا لمنيؿ مف عزتيا ككرامتيا كأرضيا.

ماتة ،السنف مف كثير ىذا التجديد إنَّما يككف بإحياءإفَّ   زالة الغربة البدع، مف كثير كا   كا 
  (4)كشرائعو. اإلسبلـ شعائر مف الناس ىجر مما كثير عف

______________ 
 حديث: كقاؿ (64: 2) ،2400، ح: الببلء عمى الصبر في جاء ما باب الزىد، كتاب في الترمذمسنف  (1)

، ص: 1، ج: 143قاؿ األلباني: حديث صحيح: سمسة األحاديث الصحيحة: لؤللباني: )ح: ، صحيح حسف
ءن اأٍلىٍنًبيىاءي ثيَـّ اأٍلىٍمثىؿي كأصؿ معنى الحديث في صحيح البخارم فقد بكب البخارم) (،274 بىاب أىشىدُّ النَّاًس بىبلى

 في معنى الحديث السابؽ. ا، كركل حديثن (115: 7()فىاأٍلىٍمثىؿي 
 بف لمحمد (، تفسير السراج المنير:91:22، 352:14)لئلماـ الرازم: مفاتيح الغيب: : ( 5-1انظر الفكائد) (2)

عبد  د.(، التفسير القرآني لمقرآف: 412:5)إلسماعيؿ حقي:  (، ركح البياف:528: 2أحمد الشربيني: )
 (.301: 4)ألحمد بف محمد اإلدريسي: (، البحر المديد: 5: 476: )الكريـ الخطيب

، 54(،  مجمة البياف: العدد: 449: 1المعركؼ بابف قيـ الجكزية: )محمد بف أبي بكر انظر: زاد المعاد: ل (3)
 .78ص: 

 .111، ص: 67انظر: مجمة البياف: العدد:  (4)
  



23 
 

 (3)المطمكب بحاجة إلى قكاعد ميمة، أيلخصيا في األربع التالية: التجديدإفَّ  
 .عمى قيـ اإلسبلـ كميثيمو، كشرائعو كشعائرهعممية ألبناء ىذه األمة التربية ال .1

مؽ التجديد المنشكد، إطار يتخمَّؽ كؿ العامميف فيأٍف  .2  في المنشط كالمكره. القرآف الكريـ بخي

في حياتيـ،  اا أمينن ـ الدّْيف، كآدابو، كقيمو، تطبيقن التزاـ األمة بتطبيؽ ما تتعممو؛ مف أحكا .3
غنائو بالكفاء كاألمانة، كااللتزاـ كالصدؽ.  كا 

كجكد القيادة القكية؛ التي تحمي التجديد، كتنيض بو بعزيمة ماضية، كتحمي أىمو، كتنصر  .4
    جنده.
إفَّ الشيادة ليذه األمة عمى الناس ال تتحقؽ إال بتطبيؽ الشعائر كالشرائع اإلسبلمية؛  

 شعائر كبيف الشيادة عمى الناس.لذلؾ كاف الربط بيف إقامة ال
 عرض الباحث ىذا المطمب مف خبلؿ نقطتيف:قد ك   
 أمانة التمكيف تقتضي إقامة شعائر الديف. األولى:
 تزاـ المسمميف إقامة شعائر الديف. الشيادة عمى الناس منكطة بالٍ  الثانية:

 : أمانة التمكين تقتضي إقامة شعائر الدين:النقطة األولى
التمكيف لعباده المؤمنيف في األرض، كأفَّ األرض ييكًرثييا عبادىه  إفَّ مف سنف ا 
ڌ  ڎ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چ ﴿الصالحيف، قاؿ تعالى:

، كما كعد المؤمنيف بالنصر كاالستخبلؼ في األرض، كالتمكيف في [105:األنبياء]﴾ڎ
مف العمؿ الصالح، كالعبادة الخالصة  ؛ىـ قامكا بحؽ االستخبلؼ الدّْيف، كاألمف كاالستقرار، إفٍ 

 ، :ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ     ﴿قاؿ تعالى

ڎ   ڈ     ڈ  ژ        ڎڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 .[55:النكر]﴾ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ    ڑژ
بتىحقًُّؽ  لمؤمنيف،ا لعباد ا عظيمة ( بشارة  ڤ  ڤ ):إفَّ تصدير اآلية الكريمة بقكلو 

 ال حؽّّ  ا  كىٍعدي األمف كاالستقرار؛ ألفَّ حصكؿ ؛ مف االستخبلؼ، كالتمكيف، ك ه دً عٍ كى 
   .[6:الرـك]﴾ ڀ   ڀ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ٻٱ  ٻ﴿: تعالى قاؿ كما ،(1)يتخمؼ

__________________ 
 ،الحديث العصر في كالدعاة الدعكة مشكبلت،13العدد:: المنكرة المدينة اإلسبلمية، الجامعة انظر: مجمة (1)

دكر المنياج الرباني  ،343 ص: األزىر بجامعة األستاذ الذىبي حسيف محمد لمدكتكر عمييا؟ التغمب ككيفية
 .13النَّحكم: في الدعكة اإلسبلمية: لمدكتكر عدناف عمي رضا 

 .(146: 10)التفسير الكسيط: لطنطاكم: انظر:  (2)
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 ،حيث جعميـ أئمة الناس ؛عمى المؤمنيف باالستخبلؼ في األرض امتفَّ ا  كقد 
ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ائ   ﴿الكارثيف لحكميـ، قاؿ تعالى:  ،كالكالة عمييـ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ     ٿ ەئ  ەئ  وئ  وئ

 .[6-5:القصص]﴾ ڀ
 بالنيكض بتكاليؼ العقيدة، كتحقيؽ منكطه  ،كالنصر لممؤمنيف بالتمكيف ا  كىٍعدي إفَّ  
، كالقياـ بكاجبات القيادة كمستمزمات التمكيف؛ كىي التي ذكرتيا (3)الجماعة حياة في اإلليي النيج

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿بالتمكيف:   اآلية التي تمت اآلية التي  أشارت  إلى كعد ا 

ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ﴿، كقكلو تعالى: [56:النكر]﴾ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  

 . [41:الحج]﴾گ  گ  گ   گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
يتاء الصبلة،  مف إقامة طمؽ  عمييا شعائر الديف؛ني  أفٍ ييمكف  تإفَّ ىذه المستمزما  كا 

 . النبيالزكاة،  كاألمر بالمعركؼ، كالنيي عف المنكر، كطاعة 
إشارة سريعة يتضح مف خبلليا  األربعة الباحث إلى كؿو مف ىذه  المستمزمات قد أشارك 

 المعنى المراد، كاألثر الذم يضمف استمرارية التمكيف عند القياـ بيذه الشعائر كالعبادات.
 إقامة الصالة: -3

؛  كسنة النبي ، عيني اإلسبلـ بيا في كتاب ا ركفه مف أركاف اإلسبلـالصبلة إفَّ  
أتباعيـ بإقاـ الصبلة،  بيا األنبياء، كأمىرى األنبياءي  فيي عمكد الديف، كمفتاح الجنة، أمىرى ا 

عمييا في الحضر كالسفر، كاألمف كالخكؼ،  المحافظةى  أكدَّ اإلسبلـي كقد كىي مف صفات المتقيف، 
 ڀ  ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ   ﴿كالسمـ كالحرب، قاؿ تعالى: 

، [239، 238:البقرة]﴾   ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺڀ  ڀ  ڀ   ٺ
، (1)كاإليماف اـ عقد اإلسبلـ، كالقضية الفاصمة بيف الكفر زى تً الدليؿ األكؿ عمى الٍ  كجعميا النبي 

  .(1)(رفَ كَ  دْ قَ ا فَ يَ كَ رَ تَ  نْ الة، فمَ يم الصَّ نَ يْ ا وبَ نَ نَ يْ ي بَ ذِ الَّ  دُ يْ عَ الْ :) فيقكؿ
_________________ 

 (.2428: 4)لسيد قطب: انظر: في ظبلؿ القرآف:  (1)

 .212 -210انظر: العبادة في اإلسبلـ: لمدكتكر يكسؼ القرضاكم:  (2)

(، كقاؿ: حديث 13، ص:5، ج:2621سنف الترمذم، كتاب الصبلة، باب ما جاء في ترؾ الصبلة، )ح:  (3)
، قاؿ الشيخ األلباني: حديث (20، ص:38ج:، 22937حسف صحيح غريب، كمسند اإلماـ أحمد، )ح: 

 (. 255 ، ص:1، ج:777ح: )لمحافظ المنذرم:  الترغيب كالترىيب: ، انظر:صحيح
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ثّْؽ الصبلةإفَّ   ،بالٌمو  الثقة كتقكم اإليماف، كتينمّْي اليمة، كتيعمي رل اإليماف،عي  تيكَّ
 جديرة فتككف الحؽ، القكة فيكتكسبيا  بطف، كما منيا ظير ما الفكاحش عف النفس كتينزّْه

 (3)بالنصر.
في إيجاد العبلقات االجتماعية بيف الناس، كالتأليؼ بيف قمكب  الكبير لمصبلة دكرىاإفَّ 

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

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

 في أداء الزكاة ما مع ىذالؤلغنياء،   كطيرة ،بالمساكيف منو رحمة الزكاة فرض ا  
 أداء عمى تبعث السماحة المذمكـ؛ ألفَّ  الشح كمجانبة ،المحمكدة السماحة عمى النفس تمريف مف

ا مف تزكية النفس ا مى عنيا، كلً  دُّ صي يى  كالشح،الحقكؽ شاعة المحبة فيفي أدائيا أيضن  كتطييرىا، كا 
لى ، ك (1)الناس بمشاعر األيلفة كالتراحـ كالتماسؾ ةالمجتمع، فتتداخؿ صبل ىذا يشير قكلو تعالى: ا 

 .[103:التكبة]﴾ہ  ھ  ھ  ہۀ      ۀ  ہ  ہ   ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ﴿
 والنيي عن المنكر: ،األمر بالمعروف -1

مف أىـ العبادات اإلسبلمية التي لـ تدخؿ  ،كالنيي عف المنكر ،إفَّ األمر بالمعركؼ  
، قاؿ (4)زت األمة اإلسبلمية بيافي نطاؽ العبادة بتحديد المكاقيت كالكيفيات، فيي فريضة قد تميَّ 

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ﴿تعالى: 

 .[110:آؿ عمراف]﴾ڤ...ٹ
 ،كالنيي عف المنكر ،قدَّـ األمر بالمعركؼ أفَّ ا إفَّ المتأمؿ لآلية السابقة ييبلحظ   

كالنيي  ،ليدؿ داللة كاضحة عمى تىمىيُّز األمة اإلسبلمية باألمر بالمعركؼ ؛عمى اإليماف با 
 (5).اإلماـ البيضاكم في تفسيره ىذا المعنى عف المنكر، كقد أشار إلى

؛ ألفَّ يضمف لؤلمة بقاءىا ككيانيا ككجكدىا ،عف المنكر، كالنيي بالمعركؼإفَّ األمر  
 في ىبلؾ األمة، كحصكؿ المعنة رئيس سبب أدائيا،االمتناع عف ترؾ ىذه الفريضة العظيمة، ك 

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

بي: انظر: تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف في القرآف الكريـ: (2) بلَّ  .207 لمصَّ

بي:، تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف في القرآف الكريـ: 107انظر: أدب الدنيا كالديف:  (3) بلَّ  .207 لمصَّ

 .203قرضاكم: لمدكتكر يكسؼ الانظر: العبادة في اإلسبلـ:  (4)

 (.74: 1) لناصر الدّْيف الشيرازم: تفسير البيضاكم:انظر:  (5)
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ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ﴿في حؽّْ أصحاب السبت:  ليا، قاؿ ا 

ٹ  ڤ       ﴿كقاؿ تعالى:  ،[165:األعراؼ]﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ         ڃ

 ٿڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ
 .[79-78:المائدة]﴾ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڍچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

ڳ  ڳ   ﴿كما يترتب عمى غياب ىذه الفريضة تفرُّؽ األمة كتمزقيا، قاؿ ا تعالى: 

ہ   ہ  ہ  ہ   ٿڻ  ڻ  ۀ    ڻڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻ

 .[105-104:آؿ عمراف]﴾ۓ ﮲  ﮳  ﮴      ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے
؛ حيث جاءت اإلشارة اىماآليتيف السابقتيف يرل الترتيب العجيب بيف معنفي االمتأمؿ إفَّ  

ؽ األمة اإلسبلمية كاختبلفيا، بعد اآلية التي أفادت إيجاب األمر في اآلية الثانية إلى تفرُّ 
 ترؾ أفَّ  إلى عمى األمة اإلسبلمية، "كىذا الترتيب العجيب يشير ،كالنيي عف المنكر ،بالمعركؼ

 كالنزغات النزعات تكثر  إذ كاالختبلؼ التفٌرؽ إلى يفضي ،المنكر عف كالنَّيي ،بالمعركؼ األمر
 .(3)"اشديدن  اانشقاقن  بذلؾ األمَّة كتنشؽٌ 

 ،قبمكـ ىمؾ مف ىمؾ إنَّما الناس ياأيُّ :" قاؿ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب 
 يمنعيـ كلـ ،المعاصي في تمادكا فمما كاألحبار، الربانيكف ـيي يى نٍ يى  كلـ ،المعاصي برككبيـ
 ؿي ثٍ مً  بكـ ينزؿ أفٍ  قبؿ ،المنكر عف اكٍ يى كانٍ  ،بالمعركؼ كاري مي فى  العقكبات، أخذتيـ ؛كاألحبار الربانيكف

 يقرب كال ،ارزقن  يقطع ال ،المنكر عف كالنيي ،بالمعركؼ األمر أفَّ  كاعممكا بيـ، نزؿ الذم
 .(1)"جبلن أ
 :طاعة النبي  -4

نيى، مف أكجب الكاجبات عمى كؿ مسمـ،  نتياء عمَّاكاالفيما أمر،  إفَّ طاعة النبي  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ   ...﴿ في القرآف الكريـ حيث يقكؿ: استجابة ألمر ا 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ﴿ ، كقاؿ تعالى:[7:الحشر]﴾ھ     ھ  ے  ے  ھہ  ھ  ہہ

ىت  يت  جث    متيب  جت  حت  خت      جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب  یی   ی  ی

 .[59:النساء]﴾مث
_________________ 

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

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

 سماع في كلكف صحيح، شاكر: "إسناده أحمد (، قاؿ207، ص: 16، ج: 44232: )ح: عمي بف أبي طالب 
 (.705: 1) مة أحمد شاكر:لمعبلَّ  :عف الحافظ ابف كثير عمدة التفسير .كبلـ" عمي  مف يعمر بف يحيى
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، قاؿ تعالى: مبمغ عف ربو  النبي ف؛ طاعة ا  مفٍ ، إفَّ طاعة النبي  
پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ٿجح  مح  جخ    مجىث  يث   حج...﴿

 .[80 -79:النساء]﴾ڀ
 :أذكر منيا ىذه األربعةمدلكالت عظيمة في حياة الفرد كاألمة؛  لطاعة النبي  إفَّ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿قاؿ تعالى: كداللة عمى رشاد اإلنساف، مف اإليماف، النَّبي طاعةإفَّ .أ 

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ      ڃ  ڃ      ڃ  چ  ڃڄ

 .[7:الحجرات]﴾ڑ  ڑ  ک  ژڈ  ژ

ی  ی   ﴿سبب مف أسباب الرحمة التي تصيب المؤمنيف، قاؿ تعالى: النَّبي طاعةإفَّ .ب 

 .[132:آؿ عمراف]﴾ی  ی  جئ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ﴿سبب لقبكؿ العمؿ، قاؿ تعالى:  النَّبي طاعةإفَّ .ج 

 .[33:محمد ]﴾ ڈ   ڈ  

ڦ  ڦ   ﴿ لئلنساف، كمغفرة الذنكب، قاؿ تعالى: سبب لحصكؿ محبة ا  النَّبي طاعةإفَّ .د 

 .[31:آؿ عمراف]﴾چ  چ  چ     ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ    ڦ
بعد مماتو، حيث عدَّ اتباع سنتو ك  ،في حياتوباالستجابة ألمره تككف   النَّبي طاعةإفَّ 

لنفي اإليماف عف اإلنساف، قاؿ  اسببن ، كالخركج عف حكمو  ،القرآف الكريـ مخالفة النبي 
ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ﴿تعالى: 

في  اإليماف عمَّف لـ يتحاكـ إلى النبي  فقد نفى ا  ،[65:النساء]﴾وئەئ  ەئ  
 .حياتو، كعمَّف لـ يتحاكـ إلى شريعتو كسنتو بعد كفاتو

 الدين: شعائر إقامة المسممين بالتزام منوطة الناس عمى الشيادة: لثانيةالنقطة ا
ظياره في  ،يفشعائر الدّْ قامة إلالقيادة  أىمية كجكد في النقطة السابقة عفٍ  تحدثت  كا 

كالشيادة  ،مف مستمزمات التمكيف القياـ بيذا األمر، كالسبب في ضـ إقامة الشعائر األرض، إذٍ 
في مطمب كاحد، ىك إشارة القرآف الكريـ إلى ىذا األمر إشارة كاضحة، كىذا ما  ،عمى الناس
ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے    ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ ﴿في قكلو تعالى:  ظير جمينا

﮿ ﯀   ﯁         ﮵﮲ ﮳  ﮴   ۓۓ ﮽ ﮾    ﮶ ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   

 . [78:الحج]﴾                                  
 ،عدكالن  اكسطن  أمة جعميـ بأفٍ  ،المسمميف عمى  إلى نعمة ا اآلية السابقة تشير 
  ،اليكـ ذلؾ في المسمميف  بفضؿ  يعترفكف  اجميعن   فالناس القيامة؛ يكـ الناس عمى يشيدكف
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المسمميف أف  ربيـ، كليذا يجب عمى رسالة بإببلغيـ الرسؿ قياـ  في عمييـ، شيادتيـ  كيقبمكف
 مف عمييـ، فرضو فيما  ا حؽ بأداء عمييا،  ا بشكر بالقياـ العظيمة النعمة يقابمكا ىذه

خراج األداء، حؽ كأدائيا ،الصبلة إقامة  بو، كاالستعانة ، با كاالعتصاـ الزكاة المفركضة، كا 
 الناصر كنعـ ،المكلى نعـ كىك كناصرىـ، ،كحافظيـ ،مكلى المؤمنيف فا  عميو، كالتككؿ
 .(3)عداءألا عمى

يُّز المسمـ عف اآلخريف في عباداتوإفَّ الشيادة عمى الناس ال تتحقؽ  كشعائره،  ،إالَّ بتىمى
كىذا المعنى مستفاده مف مجيء اآلية التي تدؿ عمى شيادة األمة اإلسبلمية عمى الناس في 

 إلى المسجد الحراـ، قاؿ تعالى: كتحكيميا مف المسجد األقصى ،ةً مى بٍ سياؽ الحديث عف القً 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ     ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ              ڀ﴿

ڃ     ڃڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ٿ ٹ

ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڎڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

   ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ٿڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ    گک  ک      گ  گ  گ  کڑ  ک

﮵      ﮳ۓ  ۓ ﮲  ھ  ے  ے    ھہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ہڻ  ۀ  ۀ ﮴ 

  .[144 -142:البقرة ]﴾   ﮾ ﮿  ﯀   ﯁     ﮽﮶ ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ 
، إبراىيـ  يستقبؿ المسجد الحراـ في الصبلة، قبمةى  بأفٍ  أمر النبي  قد ا إفَّ 

ة، كميَّزىـ في اآلخرة بالشيادة مى بٍ ليجعميـ خيار األمـ، فميَّزىـ في الدنيا بالقً  ؛كاختارىا لممسمميف
يـ ا  الكسطى  األمـ، حيث يعترؼ الجميع بفضميـ كمكانتيـ، كلمَّا كانكا األمةى عمى    خىصَّ
ہ  ہ  ھ  ھ   ھ    ...﴿: تعالى قاؿ ،(1)المذاىب كأكضح ،المناىج كأقكـ ،الشرائع بأكمؿ

﮴   ۓھ  ے   ے  ۓ ﮳   ﯀      ﮵﮲  ﮿   ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸   ﮷    ﮶ 

 .[78: الحج] ﴾...  ﯁      
نَّما  كيرل الشيخ الشعراكم أفَّ شيادة األمة عمى الناس غير مقتصرة عمى اآلخرة فقط، كا 

ـ الناس لشريعة اإلسبلـ في المستقبؿ القريب؛ فالعالـ بأطيافو اكي حى تككف في الدنيا كذلؾ؛ كذلؾ بتى 
 مف الخيرية، ا أعطاىا ا مى المختمفة سيضطر إلى الرجكع إلى ما تقرره شريعتنا اإلسبلمية، لً 

األمة، فكؿ  ىذه شيادة إال فييا يفصؿ لف معركة الككف في ستحدث وأنَّ  أخبرنا  ا فكأفَّ 
فيك الصكاب، كشيادة األمة لف تككف إالَّ  ،العدؿ  كمنيج ا ،األفكار الكضعية عمى خطأ

 _________________  (1)، كسيادة شيادة الحؽ كالعدؿ فييا.ة النبي تزامنا بسنَّ بالٍ 
 (.2553:)حكمد ألسعد: التفاسير أيسر: انظر (1)

 (.454: 1)البف كثير:  :القرآف العظيـانظر: تفسير  (2)

 (.373: 1: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشيخ محمد متكلي الشعراكمانظر:  (3)
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 ادلطهة انثانث: أهًٍح انمٍادج يف حتفٍس اجلُىد نتحمٍك انُصر وانتًكني:
أىـ األسباب المؤدية إلى تحقيؽ النصر كالتمكيف  القيادة الربانية المؤمنة مفٍ إفَّ كجكد  

.  لؤلمة اإلسبلمية اليكـ، كغياب القيادة الربانية ىك مف أكبر ما يعانيو المسممكف اليـك
يؤيد نظرية  نا ممفٍ ال يعني أنَّ  غيابو، خطكرةك  ،أىمية كجكد القائد الفذ عمىفَّ التنبيو إ

ضركرة سعي األمة اإلسبلميػػة اليـك نشير ىنا إلى  أك ينتظركف البطؿ المنقذ، كلكف ،الفرد الكاحد
كالقادرة  ،(3)األعباء كالتكاليؼ كالميمات الصعبةإليجاد القيادة القادرة عمى تحمُّؿ  اا حقيقين سعين 

  .كتحفيزىـ لتحقيؽ النصر كالتمكيف ،عمى التأثير في جنكدىا
 فائدة:

أٍف 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 

ة، القادجيؿ مف في إعداد  النبي سيرنا عمى منيج نظرية القائد الكاحد، إلى  الرككفذلؾ، كعدـ 
؛ حيث (1)في غزكة مؤتة فيما يتعمَّؽ بقيادة الجيش في صنيع النبي  ىذا المعنى بكضكح يبرز

، فإف قيتؿ ، فإٍف قيتؿ تكلَّى القيادة جعفر بف أبي طالب جعؿ القيادة أكالن لزيد بف حارثة 
  يصطمح عميو المسممكف.    ف، فإٍف قيتؿ جعؿ اختيار القيادة فيمتكلَّى القيادة عبد ا بف ركاحة 

 غير ميٍدًبر، ، ميقببلن األمكر التي تجعؿ الجندم المسمـ يندفع لقتاؿ األعداء إفَّ مف أىـ
ييوي، كيحثُّو ،كجكد القائد معو في المعركة ى قد أشار القرآف ، كنجد أفَّ ىذا المعن(1)عمى القتاؿ يكجّْ

و لتحقيؽ النصر عمى  ت عمى أىمية كجكدآيات كثيرة، دلَّ الكريـ إليو في  القائد المحفّْز كالمكجّْ
 كىما: مف باب التخفيؼ كاالختصار، في ىذا المقاـ باإلشارة إلى آيتيف فقط، تي كتفيااألعداء، ك 

    اآلية األولى: 
 ليـ  بالمبلئكة  في غزكة بإمداد ا لممؤمنيف  كىي التي تشير إلى تبشير النبي 

مع قمة عددىـ  ،كحفَّزىـ عمى الدخكؿ في القتاؿ ،المؤمنيف القكةبدر الكبرل، كىك ما أعطى 
 ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ ﴿ :كعتادىـ، قاؿ تعالى

آؿ ]﴾   ڈ  ڎ      ڎ    ڌ    ڌ    ڍ    ڍ    ڇ  ڇ      ڇ     ڇ     چ      چ    چ  چ  ڃ ٿ

 .[124،125:عمراف
____________ 

 : مكقع المسمـ.القيادة كالحاجة إلييا: لمدكتكر محمد العبدة )مقاؿ(انظر: أىمية  (1)

 (.286، ص: 2، ج: 1660: )ح: الحميدم فتكح بف محمد: لكمسمـ البخارمانظر: الجمع بيف الصحيحيف (2)
 .19أسمكب القرآف الكريـ في تحفيز الجندم المسمـ لقتاؿ األعداء: لمدكتكر صالح يحيى صكاب:  (3)
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  كيرفع مف معنكياتيـ بيذه البشرل العظيمة؛ إمداد ا ،ييطمئف الجنكد  النبي إفَّ 
 (3) غايتاف: بالمبلئكة لو ليـ بالمبلئكة،  فاإلمداد

 خاؿ الفرح كالسركر عمى قمكبيـ.دتبشير المؤمنيف بالنصر عمى الكافريف، كا   .1

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

 اآلية الثانية:
دخكؿ األرض المقدسة، قاؿ عمى لقكمو   مكسىنبي ا كىي التي تشير إلى حث  
،[21:المائدة]﴾﮵ ﮶   ﮷  ﮸  ﮳﮴ ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ ﮲  ﴿ تعالى:

إلى أىمية ىذا التكجيو؛ حيث أكضح ليـ أفَّ النصر كالفكز حميفيـ؛ فا كفي اآلية إشارة كاضحة
  ا  ري مٍ قد كتب ليـ أف يدخمكىا، كأى  اخبرن  "فأخبرىـ لحكمو، معقبى  لو، كال نافذ ال مانعى 

 دخكليا، ليـ ا  كتب قد وكأنَّ  ،بخبر ا  مصدقيف مؤمنيف كانكا إفٍ  أنفسيـ، بو تطمئف
 .(1)عدكىـ" عمى كانتصارىـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
 (.74: 4)لمدكتكر كىبة الزحيمي: التفسير المنير: انظر:  (1)

   .227: سعدملمتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف:  (2)
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 الخالصة:
اآليات القرآنية التي أشارت إلى أىمية القيادة في القرآف الكريـ، تمؾ بعد الكقكؼ عند  

، بعض النتائج النافعة في ىذا المجاؿ استخبلصكالنظر في أقكاؿ المفسريف المتعمقة بيا يمكف 
  نتائج كما يمي: كىي ستُّ 

،  إفَّ مف أىـ األسباب التي تيعيف القائد عمى القياـ بأعمالو عمى أكمؿ كجو، اإليماف با .1
مف أعظـ  يحب أىؿ التقكل كاإليماف، كىذه المحبة ألفَّ ا كالعمؿ الصالح، كالتقكل؛ 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ﴿ ، قاؿ تعالى:(3)قة لمعبد، كالميسدّْدة لفعمواألسباب الميكفّْ 

  .[76:عمراف آؿ]﴾ائ

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

 معيـ، الحريص عمى تحقيؽ أىدافو عمى أكمؿ كجو.  

كالناصح المكجو، المتابع لبطانتو التي نجاح العمؿ مترتبه عمى كجكد القائد الكاعي، إفَّ  .3
 ، كالمحاسب لممخطئ ميما كانت مكانتو.جنكدهسيّْر أعمالو في غيابو، المستشرؼ لطباع تي 

شأنيـ بيف  كّْ مي كعي  ،دليؿ عمى قكة المسمميف،  كااللتزاـ بشريعة ا ،إقامة شعائر اإلسبلـإفَّ  .4
 الدنيا كاآلخرة. حيث يصبحكف مؤىميف لمشيادة عمى الناس في ؛األمـ

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

 اإلسبلمية مكانتيا كمجدىا كقيادتيا لمعالـ.

إقامة شعائر اإلسبلـ؛  ، ىيبعد ترسيخ العقيدة في قمكب الناسأكلكيات الدعكة اإلسبلمية إفَّ  .6
يتاء الزكاة، كاألمر بالمعركؼ  كالنيي عف المنكر.  ،مف إقامة الصبلة، كا 

أىمية العمؿ عمى إعداد جيؿ مف القادة القادريف عمى قيادة المسير في أمَّ لحظة تتعرض  .7
مف القيادة كالميارة كالتَّميُّز ال يقؿ عف  ، يككنكف عمى مستكلن فييا القيادة لممكت، أك االغتياؿ

مستكل القائد األكؿ، كخاصة في كاقع المجتمع الفمسطيني الذم تتعرض قياداتو بيف الفينة 
 كاأليخرل لبلغتياؿ عمى يد العدك الصييكني.

 
 
 
 

________________ 
 .34سعيد القحطاني:: ل الجياد في سبيؿ اانظر:  (1)
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 ادلثحث انثانث
 

 ا يف انمرآٌ انكرٌىحمىلهو ،انمٍادج واجثاخ
 

 كفيو مطمباف: 
 
 

 :واجبات القيادة في القرآن الكريم. المطمب األول 

  
 :حقوق القيادة في القرآن الكريم. المطمب الثاني 
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 تني ٌذي ادلثحث:
عظيمت اعتنى اإلسبلـ في جميع مراحؿ الدعكة كالتَّمكيف، بقضية القيادة؛ سكاء       

ـٍ صغيرت؛ إٍذ أكَّد عمى كاجباتيا تجاه رعيتيا، فعف عبد ا بف عمر مسؤكلياتيا  (رضً اهلل عنيًب)، أ
َمامُ  َرِعيَِّتِو؛ َعنْ  َمْسُئولٌ  َوُكم ُكمْ  رَاٍع، ُكم ُكمْ يقكؿ: ) قاؿ: سمعت رسكؿ ا  َوَمْسُئوٌل  رَاٍع، اإلِْ

 َزْوِجَيا، َبْيتِ  ِفي رَاِعَيةٌ  َواْلَمْرَأةُ  َرِعيَِّتِو، َعنْ  َمْسُئولٌ  َوُىوَ  َأْىِمِو، ِفي رَاعٍ  َوالرَُّجلُ  َرِعيَِّتِو، َعنْ 
 َقدْ  َأنْ  َوَحِسْبتُ  َقاَل: َرِعيَِّتِو، َعنْ  َوَمْسُئولٌ  َسيِِّدِه، َمالِ  ِفي رَاعٍ  َواْلَخاِدمُ  َرِعيَِّتَيا، َعنْ  َوَمْسُئوَلةٌ 

  (1)(.َرِعيَِّتوِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  رَاٍع، َوُكم ُكمْ  َرِعيَِّتِو، َعنْ  َوَمْسُئولٌ  َأِبيِو، الِ مَ  ِفي رَاعٍ  َوالرَُّجلُ  َقاَل:
، كعدـ التفريط في شيء منيا؛ بما االقياـ بالكاجبات المنكطة بي اكقد أكجب اإلسبلـ عميي 
 (2).امف ثقة الرعية بي تومف سمطة عمى العباد، كبما حاز  امنحي

؛ عمى رعيتيا ا، جعؿ ليا في المقابؿ حقكقن اإلسبلـ عمى القيادة كاجباتو ككما فرض  
؛ جزاء ما قدمت مف أعماؿ في خدمة الرعية، كبما فأكجب عمى الرعية كاجبات تجاه قيادتيـ

تحمَّمت مف أعباء كتكاليؼ، كجزاء ما بذلت كتبذؿ مف جيد لبلرتقاء بالرعية في جميع مجاالت 
    (3)الحياة المختمفة.

عبلقة تكاممية؛ ففي  ،رعيتياحقكقيا عمى كبيف  ،القيادةحقكؽ الرعية عمى إفَّ العبلقة بيف  
دكف عجز أك  ،الرعية بالقياـ بحقكؽ القيادة تٍمتىًزـمقابؿ كجكب اٍلًتزاـ القيادة بالقياـ بكاجباتيا، 

ؤدّْم إلى الضياع، كسؿ؛ فإفَّ اضطراب ىذه العبلقة ييًخؿُّ بمكازيف الدكلة، كييعًرضيا لمضعؼ المي 
الدكر المنكط بو، ب أٍف يقكـكاليكاف، كلكي تنعـ أمتنا بالعزة كالكرامة؛ البد لكؿ فرد مف أفرادىا 

ـٍ مرؤكسن سكاء أكاف رئيسن    (4).اا، أ
الحديث  اميقدّْمن في حقكؽ القيادة ككاجباتيا؛ بإفراد مطمب مستقؿ لكؿو منيما،  تي تحدثقد ك  

َـّ يتكقع مف اآلخريف  عف كاجبات القيادة؛ ألفَّ اإلنساف ميطالبه بأٍف يؤدم ما عميو مف كاجبات، ث
 :قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفٍ  ، مىٍسعيكدو  اٍبفً ركاه أشار إلى ىذا المعني الحديث الذم كقد ، أٍف ييكفيكه حقو

 َعَمْيُكْم، الَِّذي اْلَحقَّ  ُتَؤد ونَ  َقاَل: تَْأُمُرَنا؟ َفَما اهلِل، َرُسولَ  َيا َقاُلوا: ُتْنِكُروَنَيا، َوُأُمورٌ  َأَثَرةٌ  َسَتُكونُ )
بالقياـ بكاجباتيا تجاه رعيتيا، ثـ تيطالبيـ بعد  يادة ميطالبةه أكالن ، فالق(5)(َلُكمْ  الَِّذي المَّوَ  َوَتْسأَُلونَ 

   ذلؾ بحقكقيا تجاىيـ.
_________________ 

ميعىةً  بىاب الجمعة، كتابصحيح البخارم:  (1)  (.5، ص: 2ج: ، 893: )ح: كىاٍلميديفً  اٍلقيرىل ًفي اٍلجي
 (.115: 1)لمحمد السيد الككيؿ: انظر: القيادة كالجندية في اإلسبلـ:  (2)
 .227 ألحمد عبد ربو بصبكص: انظر: فف القيادة في اإلسبلـ: (3)
 (.115 :1)لمحمد السيد الككيؿ: انظر: القيادة كالجندية في اإلسبلـ:  (4)
مىاتً  بىابصحيح البخارم: كتاب المناقب،  (5) ـً  ًفي النُّبيكَّةً  عىبلى ٍسبلى  (.199، ص: 4، ج: 3603: )ح: اإٍلً
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 انمٍادج يف انمرآٌ انكرٌى: واجثاخادلطهة األول: 
إفَّ ما تيكمَّؼ بو القيادة مف كاجبات مستمدّّ مف القرآف الكريـ، كالسنة النبكية؛ كليذا يجب  

عمى القيادة التَّقىيُّد بيا، كعدـ الخركج عنيا، أك التخمّْي عف بعضيا؛ إالَّ بما ييحقؽ المصمحة 
 التالية: التسعةفي اعتماد الكاجبات المشركعة ليا كلرعيتيا، كقد اجتيدت 

 إقامة شعائر اإلسالم في األرض:الواجب األول: 
الرعية عمى االلتزاـ بالعبادات التي شرعيا اإلسبلـ؛  إفَّ مف أخص كاجبات القيادة حمؿى  

، كأمر بالمعركؼ، كنيي عف المنكر، مف صبلة، كزكاة، كصياـ، كحج، كجياد في سبيؿ ا 
ک  ک  ک    ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ﴿قاؿ تعالى: 

  .[41:الحج]﴾گ  گ  گ   گک
عمى نعمة السمطاف  إفَّ حرص القيادة عمى إقامة شعائر الدّْيف ىك مف باب شكر ا  

جاءت ىذه  فقد ألىؿ كاألحباب؛امف الدّْيار، كترؾ  التَّشرُّدبعد  كالتَّمكيف، كالنصر عمى األعداء،
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ   ﴿ اآلية الميطالبة لمقيادة بإقامة شعائر اإلسبلـ بعد قكلو تعالى:

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ٹٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹ

؛ فإفَّ أعظـ ما يحفظ [40:الحج]﴾ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڇچ  چ  چ  چ  ڃڄ  ڃ  ڃ   ڃ
عمييا؛ ىك اٍلتزاميا بشعائر  لؤليمة أكطانيا، كيدفع عنيا كيدى أعدائيا، كأىميتيا لنزكؿ نصر ا 

 دينيا، كالمحافظة عمييا.
ف أال يتجزأ؛ فبل يجكز لمقيادة القىبكؿ مف أمّْ فرد مف أفراد رعيتيا،  إفَّ شعائر اإلسبلـ كؿّّ  

دّْيؽ  ايترؾ شيئن  مف أركاف اإلسبلـ، تحت أمّْ ظرؼ، ميما كانت حجتو، فقد حارب أبك بكر الصّْ
 ؽ بينيما في يف عف اإلسبلـ بكميتو، كلـ ييفرّْ المرتديف مف مانعي الزكاة، كما حارب المرتد

 (3)شيء.

 في الصبلح أساس ألفَّ إقامتيا ؛إقامة شعائر اإلسبلـ مف أىـ كاجبات القيادة الراشدةإفَّ  
متماسكة، الجميع، كالركف الميـ لبقاء األمة اإلسبلمية قكية  عد بوسٍ يى  الذم كالميزاف ،المجتمع
كضعفيا، كانيزاميا أماـ  ،؛ "فإفَّ مف أسباب ضياع األمةمعنى العبكدية الخالصة   محققةن 

الشامؿ العبكدية بمفيكميا أال كىك تحقيؽ  ،شرط ميـ مف شركط التمكيفىا لدى قٍ أعدائيا، فى 
 .(1)الصحيح"

___________________ 
 (.116: 1)لمحمد السيد الككيؿ: انظر: القيادة كالجندية في اإلسبلـ:  (1)
بي: : الكريـ القرآف في كالتمكيف النصر بفقو المؤمنيف تبصير (2) بلَّ  .203لمصَّ
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 في األرض: تحكيم شريعة اهلل  الواجب الثاني: 
في  إفَّ ميمَّة القيادة بعد إقامة شعائر الدَّيف، تنفيذ أحكاـ الشريعة، كتطبيؽ حيكـ ا    
عمييا؛ كليذا كاف  اا لمكتب السماكية السابقة، كمييمنن رض؛ فقد جاء القرآف الكريـ مصدقن األ

القكانيف الكاجب عمى القيادة المسممة تحكيمو بيف الناس، كعدـ االلتفات إلى غيره، أك استبدالو ب
مجيء اآلية التي تأمر بتحكيـ  فيالكضعية، أك التياكف في تطبيؽ أحكامو، كىذا ييبيّْف لنا السّْر 

، بعد اآلية التي تشيد لمقرآف الكريـ بالظيكر عمى غيره مف الكتب السماكية، قاؿ شرع ا 
 ڑ  ڑ  ژڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ ﴿تعالى: 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  کک  ک  ک 

﮵   ےھ  ھ  ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ ﮴   ﮳   ﮲    ﮶    ے  ۓ  ۓ 

ەئ    ەئۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ ۇ﮷  

 .[49-48:المائدة]﴾ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی  ېئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئ
كميا كقضائياتراعي العدؿ في كينبغي عمى القيادة المسممة أف   ؽ بيف مؤيدييا ؛ فبل تيفىرّْ حي

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   ﴿كمخالفييا، أك بيف مسمـ ككافر، قاؿ تعالى: 

ې  ې   ﴿، كقاؿ تعالى: [58:النساء]﴾وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ    وئى    ائ  ائ  ەئ   ەئ  ىۉ   ې  ې  ې  ې

 .[105:النساء]﴾  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ     وئ  ۇئ
ركاحيـ، كممتمكاتيـ، ألمناس عمى  فى األمٍ  ؽي ؛ ييحقّْ إفَّ تحكيـ الشريعة، كتنفيذ الحدكد 

ا ، ال فكرن (1)في كاقع األمة ااألمر تطبيقنا عممين يككف ىذا  كتجاراتيـ، كجميع أعماليـ، كينبغي أفٍ 
ت، أك في المناظرات كالمقاءات،، انظرين  أك  تينظّْر لو القيادة عمى المنابر، أك في الصحؼ كالمجبلَّ

 ـ الرعية أنسامو الرقيقة، كتعيش فصكلو الجميمة.  تتنسَّ  بؿ البد أفٍ  فمسفات تمككيا األلسنة،
 نشر الدَّعوة، وىداية الَخْمق:الواجب الثالث: 

عمى ىداية الناس  عمى نشر الدعكة اإلسبلمية، كالحرصي  العمؿي  يجب عمى القيادة الراشدة 
؛ فالقائد المسمـ صالح في نفسو؛ كذلؾ باٍلتزامو بشعائر اإلسبلـ، كتحكيمو لشرائعو، اجميعن 

أمرىـ فإٍف كانكا مسمميف؛  إلى الحؽّْ، كالصكاب،كذلؾ بدعكتيـ  كميصمح لغيره مف الناس؛
ٍف كانكا غير مسمميف؛ فبدعكتيـ  نياىـبالمعركؼ، ك     .لدخكؿ في اإلسبلـإلى اعف المنكر، كا 

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

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

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

پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ     پٻ   ٻ  ٻ  پ ٱ  ٻ  ﴿الذم ال اعكجاج فيو، كال اٍلًتكاء، قاؿ تعالى: 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ۇٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ      ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 .   [53-52:الشكرل]﴾ چ      چ       چ  چ  ڇ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
بتحمؿ ىذه المسؤكلية، كالقياـ بأمر الدعكة، كالتصدم  إفَّ أحؽَّ المسمميف بعد النبي  

ٍمؽ القائدي   .، كالسائر عمى نيجو، كالمقتفي ألثره المسمـ؛ ألنَّو خميفة النبي  ليداية الخى
كما يجب عمى القيادة الراشدة السعي الحثيث، كالعمؿ عمى ظيكر شريعة اإلسبلـ عمى  

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ﴿لقكلو تعالى:  اا عممين منيا، كتطبيقن ا ٍلتزامن غيرىا مف الشرائع السابقة، ا

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

الصعاب  الحؽ إلى الناس، كتذليؿى  القيادة اإلسبلمية الراشدة تبميغى  أكجب اإلسبلـ عمى   
، ر  حي  دكف أمّْ مؤثر خارجي، في ظؿ اختيارو  ،في ىذا الحؽ، كيقتنعكا بو ركاأماـ الناس؛ كي ييفكّْ 

كظركؼ مناسبة، كىذا ما عرفناه في النقطة السابقة، كال شؾ أفَّ الطغاة عقبة كؤكد في كجو 
كاالختيار، كالتعبير عف آرائيـ بكؿ صراحة  حرية التفكيرمف  ؛تكفير األجكاء المناسبة لممدعكيف

؛ ألنَّيـ (1)ككضكح؛ ليذا كجب عمى القيادة الراشدة أٍف تيعمف الحرب عمييـ، كالقضاء عمى شككتيـ
ہ   ﴿تعالى: قاؿ  كيمنعكف الناس مف االستجابة لدعكة التكحيد،، يصدكف عف سبيؿ ا 

﮲  ﮸     ﮳ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮷   ﮶   ﮵   ﮴ 

                                                      ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چ ﴿تعالى:  قاؿ، ك [12:التكبة]﴾﮹   

 .[193:البقرة]﴾   ڌ     ڌ  ڍ
 فائدة:
عمى  قد خميٍصنا في مطالب سابقة إلى أفَّ القيادة أعـ كأشمؿ مف الخبلفة، لذلؾ كجب 

ٍف لـ تكف في سدة الحكـ الكقكؼ في كجو الطغاة؛ الذيف حكمكا  قيادات العمؿ اإلسبلمي اليكـ كا 
األمة اإلسبلمية بالحديد كالنار، كالعمؿ بكؿ قكة عمى تغييرىـ ميما كانت التضحيات التي تقدميا 

( عف ً اهلل عنيًبرضقيادة الجماعة الراشدة، كمستندنا في ذلؾ حديث الذم ركاه جابر بف عبد ا )
______________ 

 (.132-131: 1)لمحمد السيد الككيؿ: : اإلسبلـ في كالجندية القيادةانظر:  (1)
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 هُ رَ مَ أَ فَ  رٍ ائِ جَ  امٍ مَ إِ  ىلَ إِ  امَ قَ  لٌ جُ ورَ  ،مبطَّ مُ الْ  دِ بْ عَ  بنُ  ةزَ مْ حَ  اءِ دَ يَ الش   دُ يِّ سَ : )حيث قاؿ النبي 
 (1)(.وُ مَ تَ قَ فَ  اهُ يَ ونَ 

 الشورى: الخامس:الواجب 
، كاألخذ بتكصيات أىؿ    إفَّ مشاكرة أىؿ الرأم مف الرعية، كالرجكع إلى أىؿ الحـز

االختصاص، مف أىـ كاجبات القيادة المسممة؛ ألفَّ الشكرل مف القكاعد األساسية لمحكـ في 
 في كتابو العزيز المؤمنيف؛ ألخذىـ بمبدأ الشكرل فيما بينيـ، اإلسبلـ، كقد امتدح ا 
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ﴿تعالى:  ، قاؿ(2)كالتزاميـ بو في كاقع حياتيـ

 .[38:الشكرل]﴾ ڻ  ڻ
مـ، كجاء ىذا  انبيو محمدن  قد أمر ا ك   ، أٍف يستشير الصحابة في أمكر الحرب، كالسّْ

د، مً األمر بعدما حدث في  مٍف لـ ييشارؾ في غزكة بدر مف برأم  أخذ النبي  فٍ غزكة أيحي
، كنزكؿ اليزيمة بالمسمميف، كحصكؿ (1)ينة المنكرةد، كالخركج لقتاؿ قريش خارج المالمسمميف

   ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ﴿ ، فقاؿ تعالى:األذل لمنبي 

 .[159آؿ عمراف:]﴾ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
و النبي   عمى الرغـ مف  ،أماـ الصحابة  اإلى إبقاء باب الشكرل مفتكحن  إفَّ اآلية تكجّْ

 مشكرة، فمعركة أيحد كانت مجاالن النتيجة القاسية التي تعرَّض ليا المسممكف نتيجة تمؾ ال
ضيا، بؿ الكاجب لمتمحيص، ال يترتب عميو ترؾ المشكرة، كبيغٍ  المتيذيب، كمعركة لمتأديب، كمكقفن 

َـّ لؾ ااميشاكرتيـ دائمن     (4)ىا.لخيار في األخذ بالمشكرة، أك ردّْ ، ث
كصاحب الحكمة،  بالكحي، ، المصدَّؽ مف ربو فإٍف كاف األٍمر في حؽ النبي  

؛ ألفَّ العقؿ ـز بو قيادات المسمميف اليـكتا النٍَّحك، فمف باب أىٍكلى أٍف تمذعمى ى كالفطنة، كالذكاء،
االستفادة مف فيك بحاجة إلى  كالحكمة كالبصيرة، البشرم ميما كصؿ إلى سعة الفيـ كاإلدراؾ،

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

_________________ 
المستدرؾ عمى الصحيحيف: كتاب معرفة الصحابة: مف قاـ إلى إماـ جائر لمحؽ فقتمو فيك شييد: )ح:  (1)

 .يخرجاه كلـ اإلسناد صحيح(، قاؿ الحاكـ: 195، ص: 3، ج: 4884
 .236ألحمد عبد ربو بصبكص: انظر: فف القيادة في اإلسبلـ:  (2)
 (.9: 4ىشاـ: )انظر: السيرة النبكية: البف  (3)
 (.1839: 3: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشيخ محمد متكلي الشعراكمانظر:  (4)
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  (1)يحقق ليا فائدتين:  إنَّ قيام القيادة المسممة بالتشاور مع أفراد رعيتيا، 
أٍف تىٍشعير الرعية بمكانتيا، كأىميتيا؛ فتثؽ بنفسيا، كترتفع معنكياتيا، كتشعر بتحمميا  األولى:

؛ الييا، بكؿ قكة كعزيمة كحماسة كرضن المسؤكلية مع قيادتيا؛ فتنطمؽ في تنفيذ ما ييككؿ إ
ٍضًعيىا؛ فتعمؿ عمى أٍف يككف النجاح حميفى   يا.العتقادىا أنَّيا جزء مف الخطة، كمشاركة في كى

 ؛كالحكمةإفَّ أىٍخذ القيادة بمبدأ الشكرل، ىك جزء أصيؿ في تدريب مف ترل فييـ النجابة  الثانية:
لقيادة األمة في مرحمة قادمة؛  ليككنكا أىبلن  ؛ليتحممكا مسؤكلياتيـ، كييشارككا في كضع الخطط

 تعيش إلى األبد. فالقيادة لفٍ 
 لرعية:إلى ااالستماع الواجب السادس: 

؛ كيتحقؽ ىذا بأالَّ تجعؿ بينيا رعيتياإلى  االستماعى  الراشدة القيادة أكجب اإلسبلـ عمى     
 ـ دكفػػػػع لكبلميػػػػػجَّاب، كأف تفتػػػػح ليـ القمػػػكب قبؿ األبػػػكاب، كأف تستمػرعيتيا الكسائط كالحي كبيف 

ػػد ليـ  حاطتيـ باألشياء ضعيفة، فيتكممكف بالمحاسبة كالعقابالتَّكىعُّ ؛ ألفَّ مدارؾ الناس متفاكتة، كا 
 االستماع كالتكضيح، مع الصبر عمىعمى القيادة الراشدة  اا يركف كيفيمكف، كلذلؾ كاف ًلزامن بم

َـّ عمييا بعد في بعض األحياف، فالكاجب عمييا االستماع أسمكب الرعية، كقسكة عباراتياشدَّة  ، ث
 ذلؾ التمحيص، كالتَّحقُّؽ مما تقكلو الرعية.

؛ حيث قد كاف االستماع إلى الرعية مف األمكر التي عابيا المنافقكف عمى النبي ك  
اتيمكه بكثرة االستماع لمناس، كتصديؽ ما يسمع، كعدُّكا ذلؾ مف قبيؿ الغرارة، كسرعة االنخداع، 

ٍمؽ جمي لكفَّ النبي  المعاممة  ،اعن كاف ييعامؿ المنافقيف بأخبلؽ اإلسبلـ التي ييعامؿ بيا الخى
ؽ، كيرفض الباطؿ، يقبؿ الح القائمة عمى الظاىر، كليس عمى ما تيخفيو السرائر، فكاف النبي 

ميقو ۉ  ې  ې     ۉۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ﴿، قاؿ تعالى: (1)بأدب اإلسبلـ، كخي

 .[61التكبة:]﴾  ...وئې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ
 عمى القيادة الراشدة االستماع لرعيتيا في الحاالت األربع التالية: يتحتـك   

 االستماع لشكوى الناس: الحالة األولى:
 عمى أحكاؿ الرعية، كاالستماعى  إلى الشارع، كالتعرؼى  شأف القيادة الراشدة النزكؿى  إفَّ مف  

في زكجيا، بؿ كتيجادؿ  (1)يستمع لشككل إحدل الصحابيات يـ، فيذا النبي يلمطالبيـ، كشكاك 
_________________ 

 .(23-22) :بالي جعفر بف فيصؿ: المتقاعد لمّْكاء انظر: القيادة العسكرية في ضكء القرآف الكريـ: (1)
 (.446: 10)لمحمد رشيد رضا: انظر: تفسير المنار:  (2)
، انظر: تفسير كزكجيا أكس بف الصامت  ثعمبة، ابنةخكلة األشير أنَّيا اختمؼ المفسركف في اسميا، ك  (3)

     (.227-219: 23الطبرم: )
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ﴿في أمرىا، قاؿ تعالى:  النبي 

 .[1المجادلة:]﴾ٺ     ٺ  ٿ  ٿ    ٺٺ
 الحالة الثانية: االستماع ألعذار الرعية، وُحججيا:

ج   يجب عمى القيادة الراشدة قبؿ إصدار األحكاـ، كتنفيذ العقكبات، االستماع لحيجى
و القرآف الكريـ لنا، مف استماع نبي  الميعاقىبيف، كالنظر في أعذارىـ، كتىفىيُّـً أحكاليـ، كىذا ما قصَّ

ى  ائ  ائ   ﴿لعذر اليدىد في سبب غيابو، كالنظر فيو، قاؿ تعالى:  ا سميماف 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی    ی    ۇ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ەئ   ەئ  

ڀ  ٺ  ٺ   ۇٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ         ۇی  جئ  

ڦ   ڦ            ڦ  ڄ   ۇٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  

ڈ   ۇڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   ڌ     ۇڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

   .[27-21النمؿ:]﴾ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  ک  
 نصح الرعية:إلى الحالة الثالثة: االستماع 

ٍسفً  القيادة الراشدة تتميَّز  بما االستماع إلى النُّصح الصادؽ مف أفراد رعيتيا، كاألخذ  ًبحي
ة عمى حدو سكاء بالخير كالنفع، كييحقؽ المصمحة لمجميع، في الدنيا يعكد عمى القيادة كاألمَّ 

يأخذ بنصيحة الرجؿ  ػػػػػ (1)ػػػػ قبؿ النبكة بعشر سنيف كاآلخرة، كليذا نجد نبي ا مكسى 
ۈئ  ېئ  ېئ   ﴿الساعي مف أقصى المدينة، فيخرج، كيغادر أرض مصر عمى الفكر، قاؿ تعالى: 

مب  ىب  يب           ۇجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی 

 .[21-20القصص:]﴾خت  مت  ىت  يت  جث    مث  حتجت
________________ 

ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ   ﴿إفَّ تحديد المدة بعشر سنكات مستفاد مف قكلو تعالى:  (1)

بىٍيرو  ٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ ، ف[27القصص: ]﴾   .... ىې  ې  ې  ې  ى  ۉۅ  ۉ  سىأىلىًني :قىاؿى  (رمحه اهلل)جي
مىٍيفً  أىمَّ  اٍلًحيرىةً  أىٍىؿً  ًمفٍ  يىييكًدمّّ  ى اأٍلىجى تَّى أىٍدًرم الى  :قيٍمتي  ؟ ميكسىى قىضى ـى  حى مىى أىٍقدى ٍبرً  عى  فىأىٍسأىلىوي  اٍلعىرىبً  حى
ى :فىقىاؿى   عىبَّاسو  اٍبفى  فىسىأىٍلتي  فىقىًدٍمتي  ا أىٍكثىرىىيمىا قىضى . صحيح فىعىؿى  قىاؿى  ًإذىا  المَّوً  رىسيكؿى  ًإفَّ  ،كىأىٍطيىبىييمى

ازً  أىمىرى  مىفٍ البخارم: كتاب الشيادات: باب  فىعىمىوي  اٍلكىٍعدً  ًبًإٍنجى ، (181، ص: 3، ج: 2684...: )ح: اٍلحىسىفي  كى
و إلى مصر بعد انتياء ىذه  فدؿَّ ذلؾ عمى أفَّ نبي ا مكسى  قضى في مديف عشر سنكات، ثَـّ تكجَّ

 .[29القصص: ]﴾   ....ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ   ﴿المدة، قاؿ تعالى: 
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 الحالة الرابعة: االستماع القتراحات الرعية بما ُيحقق مصالحيا:
إفَّ مٍف أعظـ ما ييحقؽ لمرعية اليدكء كالطمأنينة كالرضا، أٍف تيشارؾ في رسـ مستقبميا،  

كأٍف تضع الميقترحاًت التي تتناسب مع طمكحاتيا، كأىدافيا، كىذا ما يجب عمى القيادة الراشدة أٍف 
يأجكج  تتفيمو، فتيطبقو، ليذا نجد ذا القرنيف أعظـ ممكؾ الدنيا، يستمع لشككل الناس مف فساد

كمأجكج، عمى الرغـ مف اختبلؼ لغتيـ عف لغتو، فيأخذ باقتراحيـ في حؿّْ مشكمتيـ، فيبني ليـ 
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ﴿ردمنا، يقييـ مف فساد يأجكج كمأجكج، قاؿ تعالى: 

ې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ۇۅ  ۅ  ۉ  

 .[95-93الكيؼ:]﴾  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ ۇېئ  
 التَّعف ف عن أموال الرعية:الواجب السابع: 

، إالَّ إذا   يجب عمى القيادة الراشدة أٍف تىًعؼَّ عف أمكاؿ رعيتيا ما استطاعت إلى ذلؾ سبيبلن
ة، كانعدـ الماؿ في يدييا، كلـ يبؽى أماميا مسمؾ  آخر، كذلؾ بعد استفراغ دعت الحاجة الميمحَّ

الجيد، كسمكؾ كؿ المسالؾ، كفشؿ كؿ األساليب لمحيمكلة دكف االقتراب مف أمكاؿ الرعية؛ فيجكز 
ليا أٍف تأخذ منو بالعدؿ، كما ييحقؽ المصمحة المرجكة، دكف زيادة كلك كانت بسيطة، كالشاىد 

، حيث رفض أٍف يأخذ منيـ يفقيكف قكالن  عمى ذلؾ مكقؼ ذم القرنيف مع القكـ الَّذيف ال يكادكف
ې  ې  ې  ې  ى   ى    ﴿، قاؿ تعالى: (3)يأجكج كمأجكج مقابؿ بناء السد لحمايتيـ مفٍ  ائن شي

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ    ۇ  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ

  . [95-94الكيؼ:]﴾  مئ  ىئ
 والمتميِّزة:بناء األمة اإلسالمية القوية، الواجب الثامن: 

ذلك إالَّ  ليا يجب عمى القيادة الراشدة العمل عمى بناء األمة اإلسالمية القوية؛ وال يتأتَّى 
 حققت القيادة األمور الخمسة التالية: إذا

  :الرعية أفراد بين المتين األخوي الترابط عمى العمل األول:
الكممة، كتدعيـ الترابط االجتماعي، إفَّ عمؿى القيادة الراشدة عمى رصّْ الصفكؼ، كجمع  

 .كمنع أسباب الفرقة كاالختبلؼ، أمره ضركرم لبناء أمة قكية متماسكة
منع التنازع بيف المؤمنيف؛ ألفَّ التنازع يييدر طاقة أفراد األمة،  الراشدة إفَّ ميمة القيادة 

ؿ المجتمع إلى مجتمع خائر القي  الكصكؿ إلى ىدفو ، ال يقكل عمى اإلرادة ضعيؼ ،لكى كييحكّْ
إالَّ في كجكد ، كال يقع التنازع (1)المنشكد، كال يستطيع أٍف يقكـ بالمياـ الجسيمة الممقاة عمى عاتقو

_______________ 
 .21مف معالـ القيادة كالجندية الصالحة في القرآف الكريـ: لمدكتكر عرفات محمد عثماف:  انظر: (1)

 (.2724-2723: 8: )محمد متكلي الشعراكمخكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشيخ انظر:  (2)
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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 

ڀ  ڀ  ٺ    ڀڀ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ﴿ قاؿ تعالى:  ،(3)عمى الحؽ

  .[46األنفاؿ:]﴾ٺ
 الثاني: الحفاظ عمى المال العام لمدولة:

يجب عمى القيادة الراشدة الميحافظة عمى ميقدرات الدكلة، كممتمكاتيا، كمكاردىا، كثركاتيا،  
كال تستأثر بشيء منيا ًلييضاؼ إلى خزينتيا الخاصة، أك تخصُّ بو فئة مف أفراد الرعية عمى 

ف قبيؿ و ييعدُّ مالحزب؛ فإفَّ ذلؾ كمَّ ك قرابة، أك لمكافقة المذىب لحساب فئات أخرل؛ محاباة، أك 
ذا انتشر في األمة، أدَّ  السرقة كالغمكؿ، ل بيا إلى التعادم كالتباغض؛ مما يؤدم إلى ضعؼ كا 
ں  ڻ  ڻ     ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳک  گ       گ    گ   گ ﴿ قاؿ تعالى: األمة، كتفككيا،

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ   ﴿، كقاؿ تعالى: [161آؿ عمراف:]﴾  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ

  .[188البقرة:]﴾ ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ڻ    ڻ
 الثالث: وضع الرجل المناسب في المكان المناسب:

إفَّ مف أىـ أسباب ضعؼ األمـ، كانييارىا، ىك اختيار القيادة األشخاصى الضعفاء لمقياـ   
فالكاجب  أك كضع الشخص صاحب الكفاءة في غير مكضعو، بأعباء الدكلة، كتسيير شؤكنيا،

مف أىؿ القكة كالتقكل كالصبلح،  عمى القيادة بذؿ الجيد في البحث عف أصحاب الكفاءات،
لصرح األمة  اا، كأجكد بيٍنيانن ف الذم يناسبو؛ ليككف أعظـ إنتاجن فتضع كؿ شخص منيـ في المكا
يس، ليأتيو بعرش بمق ؛، يبحث عف الشخص األكثر كفاءةن العظيـ، لذلؾ نجد نبي ا سميماف 

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ۇڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿قاؿ تعالى: 

ڑ  ک     ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ۇڈ   ڈ  ژ  ژ    ڎڌ  ڌ  ڎ

   .[40-38النمؿ:]﴾ڱ...ڱ
 :توحيد الرؤية لدى أفراد المجتمعالرابع: 
عمى تكحيد رؤية األمة نحك تحقيؽ اليدؼ؛ ألفَّ األيمَّة لٍف يجب عمى القيادة الراشدة العمؿ  

تستطيع الكصكؿ إلى ما تريد، كقد تعددت رؤيتيا، كتضاربت مفاىيميا، كاختمفت تكجياتيا، فعمى 
القيادة أٍف تقكـ بمسؤكلياتيا، كتكَّحد الرؤية، كالمفاىيـ، كالتكجيات؛ لينطمؽ الجميع، فييحققكا 

﮶  ﴿ صكص، قاؿ تعالى:أىدافيـ كالبنياف المر  ﮵   ﮴   ﮳   ﮲        ے   ے  ۓ  ۓ 

      .[4الصؼ:]﴾﮷   ﮸   
____________ 

 (.1528: 3)لسيد قطب: انظر: في ظبلؿ القرآف:  (1)
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ٍف كاف ظاىرىا يفيد االصطفا ،اآلية الكريمة السابقة إفَّ   ، إالَّ لمجياد في سبيؿ ا  ؼكا 
أمانة الحفاظ كىي  ؛ة، تقكـ عمى منيجية كاضحة محددةمَّ أي ؛ ليبني أفَّ القرآف الكريـ أنزلو ا 

، إالَّ اي الناس، كال يتصكر اإلسبلـ قائمن عمى الديف، كنشر منيجو في الحياة، كتطبيؽ نظامو ف
في إطار جماعة منظَّمة؛ ذات ارتباط كاحد، كنظاـ كاحد، كرؤية كاحدة، كىدؼ جماعي يسعى 

    .(1)ؽ منيج ا الجميع إلى تحقيقو، يعيش كيتحرؾ كف
 بناء الجيش القوي: الخامس:
الذم تدفع بو أعداءىا، كالقكة الضاربة في كجو كؿ مف  ييعدُّ الجيش في كؿ دكلة الحصفى  

يقاع الرىبة في قمكب األعداء، يعتدم عمييا، كالرُّكف الرَّكيف لفرض ىيبة األمة، يصاؿ  كا  كا 
، كحفظ الصؼ الداخمي مف التمزؽ، كاالضطراب، كالخركج عف (2)منيجيا القكيـ إلى الناس
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ   ﴿سمطة القانكف، قاؿ تعالى: 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ     ەئې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ

 .[60األنفاؿ:]﴾ېئ  ېئ  ىئ
 المحؽ، كاالنقياد لو؛ ألفَّ فريقن  ييٍبير الناس، كيدفعيـ إلى االستجابة إفَّ كجكد الجيش القكم 

مف الناس ال يتبع الحؽ لكضكحو، أك لقكة حيجتو، بؿ يتبعو لقكة أىمو، كتمكنيـ في األرض؛ في 
أمكر الدنيا كالدّْيف، كلطيب عيشيـ، كسطكة سمطانيـ، كىذا ما دفع بمقيس إلى الخضكع لنبي ا 

  يتىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىت  مبحب     خبيئ   جب   ﴿، قاؿ تعالى: (3)، كاإليماف معوسميماف 

 .[44النمؿ:]﴾مخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض   مح  جخ  حخ  جحىث  يث   حج  مج  جث  مث
 إقامة العدل:الواجب التاسع: 

، كجماعات، كمجتمعات، كدكؿ، ليست مف األمكر   "إفَّ إقامة العدؿ بيف الناس؛ أفرادو
، بؿ ىي مف أعظـ كاجبات القيادة الراشدة (4)التطكعية التي تيترؾ لمزاج الحاكـ، أك األمير كىكاه"

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

ۆئ   وئ    ۇئ  ۇئ       وئى    ائ  ائ  ەئ   ەئ  ىٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې

 .[58النساء:]﴾ۆئ
_________________ 

 (.3552: 6)لسيد قطب: انظر: في ظبلؿ القرآف:  (1)
 .(133 :1لمحمد السيد الككيؿ: ) انظر: القيادة كالجندية في اإلسبلـ: (2)
 .13 لمدكتكر عرفات محمد عثماف: مف معالـ القيادة كالجندية الصالحة في القرآف الكريـ:انظر:  (3)
  .46النظاـ السياسي في اإلسبلـ: لمدكتكر محمد أبك فارس: (4)
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إفَّ اآلية السابقة تيشير بكؿ كضكح إلى أفَّ الحكـ بيف الناس بالعدؿ، داللة عمى أمانة  
 اتكجيو لمحاكـ أٍف يجعؿ حكمو قائمن الحاكـ؛ فإنَّو لٍف ييقيـ العدؿ إالَّ مف اتصؼ باألمانة، كفييا 

كاؿ، لو ميٍمكو، عمى العدؿ كالحؽ؛ ألنَّو بيما أقاـ ا  كألفَّ الحكـ إذا صاحبو  كحفظو مف الزَّ
 ، قاؿ تعالى:(3)في الدنيا، كالعذاب األليـ في اآلخرة يـ، كىبلكأىمو ظمـ، أك جكر، أدل إلى شقاء

﮴   ےہ  ھ     ھ  ھ   ھ ﴿ ﮳      ﮲   ۇ  ۇ  ۆ          ۇے      ۓ  ۓ  

      .[53-52النمؿ:]﴾ۆ  ۈ
  ەئى  ائ  ائ  ىې  ې ﴿بالعدؿ، فقاؿ تعالى:   انبيو محمدن  كقد أمر ا  

كاف  ذا، فإ[15الشكرل:]﴾...  یىئ  ىئ   ىئ  ېئۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ۇئەئ  وئ  وئ
 .آكدبالعدؿ، فإفَّ كجكب العدؿ عمى غيره مف الحكاـ  امأمكرن  النبي 
 فائدة:
عمى القيادة أف تقيـ العدؿ بيف أفراد رعيتيا، دكف النظر إلى لغاتيـ، أك  أكجب ا  

أكطانيـ، أك أجناسيـ، أك دياناتيـ، أك أحكاليـ االجتماعية؛ فالقيادة الراشدة تحكـ بالعدؿ بيف 
، رؤساء، اا، أك فقيرن ا، غنين ا، أك صديقن ا، عدكن ، أك قريبن احككـ لو بعيدن أكاف المالمتخاصميف، سكاء 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ﴿قاؿ تعالى:  ،(1)أك مرؤكسيف

ڦ   ڦ  ڄ   ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺٺ  ٺ

ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے   ﴿، كقاؿ تعالى: [135النساء:]﴾ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  

﮷   ۓے ﮶   ﮵    ﮴   ﮳   ﮲   ﮼   ﮸ۓ  ﮻   ﮺   ﮿   ﮽﮹      ﯀﮾  ﯁   

    .[8المائدة:]﴾    
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
 (.189: 3انظر: التفسير الكسيط: لطنطاكم: ) (1)
 .51لمدكتكر محمد أبك فارس: انظر: النظاـ السياسي في اإلسبلـ: (2)
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 ادلطهة انثاًَ: حمىق انمٍادج يف انمرآٌ انكرٌى: 
يا، الكريـ، كمقابؿ قياميا بكاجباتعمى كاجبات القيادة في القرآف  تعرفنا في المطمب األكؿ 

، جزاء ما بذلت مف الجيد، كالكقت، كالفكر، في خدمة اإلسبلـ اأكجب القرآف الكريـ ليا حقكقن 
، عيةشر  كأىمو، كما عدَّ القرآف الكريـ اإلىماؿ في حقكؽ القيادة، كالتقصير في أدائيا، مخالفةن 

ا كاآلخرة، كأيلخص حقكؽ القيادة في النقاط تيكقع صاحبيا في اإلثـ كالذنب، كالعقكبة في الدني
 التالية: األربع

 النقطة األولى: السمع والطاعة:
إفَّ الطاعة مف أىـ قكاعد الحكـ في اإلسبلـ، كاإلنساف العاقؿ ال يتصكر كجكد دكلة قكية  
القيادة مع الرعية، كشكرل حقيقية بيف القيادة  الرعية لمقيادة، كعدؿي  طاعةي  فييا تانعدم مستقرة،
بيا، كجب عمى الرعية السمع كالطاعة، أما إذا لـ  يمتيا المنكطةً م، فإذا ما قامت القيادة بكالرعية

بؿ عمييا أٍف  ؛كالطاعة القيادة باٍلتزاماتيا تجاه رعيتيا، فميس ليا أٍف تنتظر مف الرعية السمعى  ـً قي تى 
    (1) ىك أقدر منيا عمى حمؿ األمانة. تتنحى عف مركزىا لمف

 خشيةالك ألمقيادة، ليست مف أجؿ كجاىتيا، أك نسبيا، أك ماليا، كطاعتيا الرعية  سمع إفَّ  
ۈئ  ېئ  ېئ   ﴿في نفعيا، بؿ ألنَّيا أمر كاجب عمى الرعية، قاؿ تعالى:  امف فتكيا، أك حبن 

 .[59النساء:]﴾...ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی
 (2):، كىي كالتاليالسمع كالطاعة لمقيادة ليست مطمقة، كلكنَّيا مقيدة بثبلثة قيكدإفَّ قضية  

ۈئ  ېئ  ېئ   ﴿؛ كىذا القيد مستفاد مف قكلو تعالى: لشرع ا  قةن بّْ طى أٍف تككف القيادة مي .أ 

يب  جت  حت               جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب  یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی

 .[59النساء:]﴾ىت  يت  جث  مث  متخت
أفادت اآلية الكريمة أنَّو في حاؿ االختبلؼ، كالتنازع، يككف فىٍصؿي المسألة بالرجكع  فقد  

لى سنة النبي إلى كتاب ا  حقيا في  فٍ ، حيرمت مً ، فإٍف لـ ترجع القيادة إلى حكـ ا ، كا 
 السمع كالطاعة.

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۆ    ۆ  ۈ ﴿، قاؿ تعالى: أٍف تحكـ بالعدؿ بيف الناس.ب 

 .[58النساء:]﴾.... ۉ   ې  ې  ې  ې
________________ 

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

 .75-71لمدكتكر محمد أبك فارس:  انظر: النظاـ السياسي في اإلسبلـ: (2)
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 ِفيَما َفَقاَل: َفَباَيْعَناهُ   النَِّبي   َدَعاَناقاؿ: ) أالَّ تأمر بمعصية، فعف عيبادةى بًف الصامت .ج 
 َوُيْسِرَنا، َوُعْسِرَنا، َوَمْكَرِىَنا، َمْنَشِطَنا، ِفي َوالطَّاَعِة، السَّْمعِ  َعَمى َباَيَعَنا َأنْ  َعَمْيَنا؛ َأَخذَ 
     ( 1)(.ُبْرَىانٌ  ِفيوِ  اهللِ  ِمنْ  ِعْنَدُكمْ  َبَواًحا ُكْفرًا َتَرْوا َأنْ  ِإالَّ  َأْىَمُو، اأْلَْمرَ  ُنَناِزعَ  اَل  َوَأنْ  َعَمْيَنا،(3)َوَأَثَرةٍ 

 النقطة الثانية: المناصرة، والتأييد:
ما قامت القيادة بكاجباتيا؛ فمناصرة القيادة  ؛دىايّْ ؤ الرعية أٍف تيناصر القيادة، كتي يجب عمى  

، ك إلى الخير، كتأمر بالمعركؼ، كتنيى عف المنكر، كتيجاىد في سبيؿ ا دعالراشدة، التي ت
، في دعكتو، عمى مؤازرة النبي  ىك نيصرة لمحؽ كأىمو، كقد حضَّ القرآف الكريـ الصحابة 

يـك اليجرة، كىك في  ينصركه، فقد نصره ا  فإٍف لـ كفي صدعو بالحؽ بيف أظير المشركيف،
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ﴿قاؿ تعالى:  أشدّْ حاؿ، كأصعبو،

﮻  ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶    ﮵   ﮴       ﮳   ﮲   ﮿    ﮼ے  ۓ  ۓ  ﮾    ﮽  

                 ﯁          ﯀ 

   .[40التكبة:]﴾           
الناصريف ألىمو، بالفبلح، قاؿ  الحاميف لو، المؤيّْديف لمحؽّْ، كقد كصؼ القرآف الكريـ 
ں  ں    ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ  گ ...﴿تعالى: 

   .[157األعراؼ:]﴾ڻ
 (1):الثبلث التالية صكرال أيجمميا فيمناصرة القيادة الراشدة، كتأييدىا، ك   
 المناصرة بالمسان:  .أ 

الراشدة، أٍف تيناصرىا بمسانيا؛ فتذب عف عرضيا، كأٍف إفَّ أقؿ ما تقدمو الرعية لمقيادة  
رميف، ، كتيدافع عف القيادة، كتحمييا مف بطش الطغاة المجتيبيّْف الحؽ الذم تتبناه، كتدعك إليو
عف مكسى  اكقؼ محاجِّ  ليذه الصكرة مف المناصرة؛ إذٍ  ا رائعن كقد ضرب مؤمف آؿ فرعكف مثبلن 

 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڄ ﴿عنو، قاؿ تعالى:  ا، كمدافعن

ڑ  ک  ک  ک    ڑڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

   .[28غافر:]﴾  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  گک  گ       گ
_________________ 

رعيتو. انظر:  بـبخيرات األمة لنفسو، كيمنعيا عف رة: تفضيؿ اإلنساف نفسو عمى غيره، كأٍف يستأثر ثى األى  (1)
 .5مجمع المغة العربية: المعجـ الكسيط: 

مَّى النًَّبيّْ  قىٍكؿً  بىاب: كتاب الفتف، صحيح البخارم (2) مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ٍكفى  كى كنىيىا أيميكرنا بىٍعًدم سىتىرى : )ح: تيٍنًكري
 (. 47، ص: 9، ج: 7055

 .185-175 لمحمد السيد الككيؿ: انظر: القيادة كالجندية في اإلسبلـ: (3)
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 المناصرة بالسالح: .ب 
ٍف لـ   أكجب القرآف الكريـ عمى الرعية مناصرة القيادة الراشدة بالسبلح إٍف تيسر ليا ذلؾ، كا 

المؤمنيف الصادقيف، الذيف نصركا أنبياءىـ بالسبلح، كثبتكا معيـ  تفعؿ أثمت، كقد امتدح ا 
ھ  ے  ے  ۓ   ﴿، فقاؿ تعالى: في قتاؿ أعدائيـ، كصبركا عمى ما أصابيـ في سبيؿ ا 

﮼   ﮽  ﮾  ﮻   ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶     ﮵   ﮴   ﮳          ﮲        ﮿ۓ     ﯁   ې  ې           ۇ﯀ 

 ىئ   ۇۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ   ې   ى   ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  
 .[148-146آؿ عمراف:]﴾       حئ  مئ    ىئ  جئىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی

 المناصرة بالسالح تكون في ثالثة مواطن وىي: فائدة: 
 األكؿ: قتاؿ األعداء؛ سكاء كاف ذلؾ في جياد الدفع، أك الطمب.

ڻ  ڻ  ڻ      ۀ    ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ﴿الثاني: قتاؿ البغاة، قاؿ تعالى: 

   .[9الحجرات:]﴾....  ےۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ
 .قتاؿ قطَّاع الطرؽ  الثالث:

 المناصرة بالمال: .ج 
، متى احتاجت القيادة إليو؛ ألفَّ تيناصر القيادة الراشدة بالماؿ يجب عمى الرعية أفٍ  

، منقصة عظيمة في المناصرة بالكممة، أك الركح، دكف التضحية بالماؿ، كبذلو في سبيؿ ا 
المؤمنيف الصادقيف، كجعميـ في أعمى الدرجات، بما قدمكا  إيماف المسمـ، حيث امتدح ا 

ۈئ  ۈئ   ېئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ﴿، قاؿ تعالى: سبيؿ ا  يمف أمكاليـ ف

  .[20التكبة:]﴾  ی  ی  ی  یېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ
 النقطة الثالثة: الن صح، والتسديد: 

شدة، مف أكجب حقكؽ القيادة عمى الرعية، يقكؿ النبي اإفَّ تقديـ الرعية النُّصح لمقيادة الر  
( : ُهلِل  َقاَل: ِلَمْن؟ :ُقْمنا النَِّصيَحُة، الدِّين، ،اْلُمْسِمِميَن، َوأِلَِئمَّةِ  َوِلَرُسوِلِو، َوِلِكتَاِبِو 

ِتِيمْ   (1)(.َوَعامَّ
كىما مف أبكاب األمة اإلسبلمية بأمرىا بالمعركؼ، كنيييا عف المنكر،  كقد امتدح ا  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ    ﴿ النصيحة، قاؿ تعالى:

   .[110آؿ عمراف:]﴾...  ڤٹ  ٹ
___________ 

 (.74، ص: 1، ج: 55: )ح: ةيحى صً النَّ  يفى الدّْ  أفَّ  بيافبابي  اإليماف، كتاب صحيح مسمـ: (1)
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 (1)وقد اشترط العمماء في النَّاصح شروًطا ثالثة، وىي: 
 أن يختار الناصح األسموب األمثل في النصيحة: .أ 

مناسبة المكاف، كالزماف،  اا، في تقديـ النُّصح؛ ميراعين ا، ليّْنن البد لمنَّاصح أٍف يككف ىيّْنن  
الَّ انقمبت النصيحة إلى ضدىا، فا  أمىرى نىًبيٍَّيو مكسى كىاركف ػػػػ عمييما السبلـ ػػػػ  كاأللفاظ،  كا 

ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے        ۇڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ      ﴿بأف يدعكا فرعكف بالقكؿ الميّْف، قاؿ تعالى: 

ے  ے  ۓ    ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ ﴿كقاؿ تعالى:  ،[44-43طو:]﴾  ے

 .[125النحؿ:]﴾ ... ﮲ۓ
 بما ينصح: امً الأْن يكون ع .ب 

ـى بما يقكؿ؛ فمنيج النبي   الدعكة عمى بصيرة، كعمـ، قاؿ  إفَّ مف شركط الناصح العم
ڑ   ک  ک  ک  ک     ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌ ﴿ تعالى:

  .[108يكسؼ:]﴾گ
 بما ينصح: أْن يكون عاماًل  .ج 

عاب القرآف الكريـ عمى الذيف يأمركف الناس بالخير، ثَـّ ال يٍمتزمكف بما يدعكف إليو، قاؿ 
، كما عدَّ [44البقرة:]﴾  ھ  ے  ھۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ﴿ تعالى:
ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ﴿، قاؿ تعالى: يمقتو ا  ابالكبلـ الصالح دكف فعمو، أمرن  التشدُّؽى 

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

 حفظ اإلسبلـ لمقائد ىيبتو، كاعترؼ لو بفضمو كمكانتو، فبل يجكز لمرعية بحاؿ أفٍ  
، أك تتناحر كتتخاصـ دكف الرجكع إلييا اك تينقص مف قدرىا، أك تيحًدث أمرن تتطاكؿ عمى القيادة، أ

ک   ﴿، قاؿ تعالى: الرسكؿ  كا بيف يدمً مي دّْ ييقى  المؤمنيف أفٍ  بيف يدييا، ليذا فقد نيى ا 

   .[1الحجرات:]﴾  ڱ     ڱ  ڱ  ں   ڱڳ   ڳ  ڳک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ
 طكؿ التاريخ، حيثي إفَّ اإلنقاص مف قدر القيادة كىيبتيا منيج المجرميف المفسديف عمى  
الدعاة المخمصيف مف أقكاميـ، فقد قصَّ عمينا القرآف الكريـ استيزاء قـك بكا ًبريسميـ، ك ؤ استيز 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ        ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ﴿بو، قاؿ تعالى:  سيدنا نكح 

، [27ىكد:]﴾  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۉ  ۉ  ې  ې
فقادىا ىيبتيا، كالنٍَّيؿ مفٍ      شخصيتيا. كىكذا المجرمكف إلى زماننا ىذا؛ ىدفيـ إحراج القيادة، كا 

___________ 
 .55-34: الببللي الحميد عبدل: المنكر إنكار في الدعكة فقوانظر:  (1)
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 انفصم انثاًَ

 يف انمرآٌ انكرٌىأَىاع انمٍادج، ومساتها 
  

 :ثبلثة مباحثكفيو 
  

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

     
 سمات القيادة الراشدة في القرآن : المبحث الثاني

 الكريم.
 

  المبحث الثالث: القيادة الفاسدة، مفيوميا، وسماتيا
   في القرآن الكريم.
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 األولادلثحث 
يف انمرآٌ انكرٌى؛ يفهىيها، انمٍادج انراشذج 

 ويطتهسياتها
 

 كفيو مطمباف:
 

  
 .المطمب األول: مفيوم القيادة الراشدة 

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

 تمييد:
المتدبّْر آليات القرآف الكريـ، المتعمقة بمكضكع القيادة، يجد أنَّيا تدكر حكؿ نكعيف إفَّ  

بتحديد مفيكـ كؿ مف القيادة الراشدة،  متي لراشدة، كالقيادة الفاسدة، كقد قمف القيادة؛ القيادة ا
لى أقكاؿ المفسريف،  اسدة، كبياف صفات كؿ منيما، مستندن كالقيادة الفا إلى اآليات القرآنية، كا 

 كالكتب ذات العبلقة بالمكضكع.
كفي ىذا المبحث سأتحدَّث عف النكع األكؿ مف القيادة في القرآف الكريـ، كىك القيادة  
 الراشدة.
 كالظركؼ القاسية، كاألحكاؿ الصعبة، المراحؿ في الحاجة إلى القيادة الراشدة تتأكد 

ر باألمة اإلسبلمية، تمؾ القيادة الربانية الراشدة التي تقكد الناس كفؽ منيج المظممة التي تم
 ظممات ، كتسكس أمكرىـ بما يحقؽ ليـ السعادة كاليناء في الدنيا كاآلخرة، كتخرجيـ مف ا

، فما ىي القيادة الراشدة، كما ىي (1)كالمعرفة كالعدؿ، اإلسبلـ، نكر إلى كالجيؿ، كالظمـ، الشرؾ،
   ، لذلؾ كقع ىذا المبحث في مطمبيف عمى النحك التالي:مستمزماتيا؟

 ادلطهة األول: يفهىو انمٍادج انراشذج: 
ككَّفه مف كممتيف؛ القيادة، كالراشدة، كلقد بىيٍَّنتي في المبحث إفَّ مصطمح القيادة الراشدة مي 

 الثانية كىي )الراشدة(. ، كأيبىيّْفي ىنا معنى الكممة(2)ااألكؿ معنى القيادة لغةن كاصطبلحن 
 الرشاد لغًة: أواًل:

 كالشيف األصؿ المغكم لكممة الراشدة مأخكذ مف مادة )رىشىدى(، يقكؿ ابف فارس: "الراء 
 . (3)الطريؽ" استقامةً  عمى يدؿُّ  كاحده  أصؿه  كالداؿ

الصكاب، ككضكح  إصابة كىك كالضبلؿ، الغيّْ  خبلؼ كىك الصبلح، ـكالرٍُّشدي بالضَّ  
ـي  رشاد الناس إلى مصالحيـ، فالرَّاًشد: ىك المستقي  طريؽ عمى األمر في اليدل كاالستقامة، كا 

مُّبو  مع الحؽ سيفى  الراشدكف، كالرَّشيد: الذم الخمفاء كمنو فيو، تىصى ، كالمراًشدي  فيما تىٍقديريهي  حى  قىدَّرى
  (4)األىقصد. نحك األىٍرشىد كالطريؽي  الطرؽ، مقاًصدي 

_________________ 
 .4: الخضرم قاسـ القادة: ألنكر عف ةكالسنَّ  القرآف أحاديث :235:العدد: البياف مجمة (1)
 .3انظر: المبحث األكؿ:  (2)
 (.398: 2) البف فارس: معجـ مقاييس المغة: (3)
المعجـ  (،96-95: 8) لمرتضى الزبيدم:  (، تاج العركس:175: 3)البف منظكر: انظر: لساف العرب:  (4)

 بف أحمد العباس ألبيالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير: (،346: 1)مجمع المغة العربية: الكسيط: 
 (.543: 2، 117: 2األثير: ) (، النياية في غريب األثر: البف227: 1الفيكمي: ) المقرم محمد
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 :االرَّشاد اصطالحً ثانًيا: 
رشاد ىك إصابة الطريؽ السكم المستقيـ، كالثبات   عميو، كالتمسؾ بو في كؿ األحكاؿ، كا 

ٍسف التصػػػػرؼ في األمػػػػكر الحسيػػػػػة كالمعنػكيػػػػػة،  الناس إلى مصالحيـ في دينػػيـ كدنيػػػػػػاىـ، مع حي
  .(1)الدينية كالدنيكية، كسبيؿ تحقيؽ ذلؾ العمـ الصحيح، كالعمؿ الخالص 

بعد التعر ف عمى معنى كممتي القيادة الراشدة لغًة واصطالًحا، نخمص إلى التعريف       
 االصطالحي التالي: 

القيادة الراشدة ىي: القيادة الربانية القدكة، السائرة عمى نيج األنبياء كالمرسميف، القادرة   
محؽ كالصكاب، عمى ابتكار الرؤية الكاضحة المستقيمة السديدة الدائمة؛ إلرشاد اآلخريف ل

المستنيضة ليمـ الرعية، المتحصمة عمى ثقة الرعية، كاحتراميا، كتعاكنيا المخمص؛ لتجعؿ منيا 
قة؛ لتحقيؽ األىداؼ المرسكمة مف القياـ بكظيفة األنبياء، كتحقيؽ العدؿ،  جماعة منتجة خبلَّ

ديف كالدنيا، بما يحقؽ كىي الحكيمة في إدارة األمكر الطارئة، المتسمحة بالعمـ النافع مف عمكـ ال
 (2)مصالح الرعية في الدنيا كاآلخرة.

 ادلطهة انثاًَ: يطتهسياخ انمٍادج انراشذج:
 مستمزمات كىي: ةأفَّ لمقيادة الراشدة ثبلث لو إفَّ المتأمؿ لمتعريؼ السابؽ يىتبىيَّف 

ٍكر إخراج الناس مف ظممات الجيؿ إلى نكر اإليماف كالعمـ، كمف .1  عدؿ إلى األدياف جى
 (3)اإلسبلـ. رحاب في الحقة الحرية آفاؽ إلى المادية كالفمسفات النظـ تسمط كمف اإلسبلـ،

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

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

 (5)الجماىير بما يضمف تحقيؽ األىداؼ.
__________________ 

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ (، 237: 26، 267: 15) لمطاىر بف عاشكر: انظر: التحرير كالتنكير: (1)
 :، التفسير الكسيط(8848: 14): خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشيخ محمد متكلي الشعراكم، 800: سعدملمالمناف: 

 .365لمحمد الميناكم(، التعاريؼ: 403: 2) لجنة مف عمماء األزىر: (، تفسير المنتخب:307: 13طنطاكم: )ل
، 52ليشاـ الطالب: باإلضافة إلى: دليؿ التدريب القيادم:  الصفحة السابقة (1انظر: المؤلفات في اليامش رقـ ) (2)

  .13فنكف القيادة المتميزة: لمحمد ديماس: 
 .4 ألنكر قاسـ الخضرم:  عف القادة:أحاديث القرآف كالسنة  :235انظر: مجمة البياف: العدد: (3)
 (.33: 1)لسعيد بف عمي ثابت: عبلمية في خيطب النبي: إلالجكانب ا (4)
 ببلغ عاـ إلى الشارع اإلسبلمي: لعبلء سعد حسف. ) مقاؿ(. (5)
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  ادلثحث انثاًَ

 مساخ انمٍادج انراشذج يف انمرآٌ انكرٌى
 

 كفيو أربعة مطالب:
 
  لمقيادة الراشدة في القرآن الكريم.المطمب األول: السمات العقدية 

 
 .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

أذكر  يحسف في ىذا المقاـ، كقبؿ البدء ببياف سمات القيادة الراشدة في القرآف الكريـ، أفٍ 
كف لعباده، كقد تك ىي: "المكاىب الشخصية التي كىبيا ا ك المقصكد بالسمات القيادية؛ 

 . (1)" امكركثة، كقد يككف بعضيا مكتسبن 
الناس أمانة كبيرة في عنؽ القيادة، كىي ميمة صعبة؛ الختبلؼ الناس في إفَّ قيادة 

عاداتيـ كتقاليدىـ كظركفيـ المحيطة بيـ، كمف أجؿ ىذا كغيره فبلبد لمقيادة أفَّ تتمتع بصفات 
تؤىميا لممكانة العظيمة التي تىبىكَّأىٍتيا مف سياسة أمكر الناس، كقيادتيـ لمكصكؿ إلى األىداؼ 

   (2)المنشكدة.
 إفَّ الصفات التي تتصؼ بيا القيادة اإلسبلمية الراشدة تميزىا عف أم قيادة أخرل؛ ألفَّ 

ـ ىي عى نٍ تى  ، ممتزمة بتطبيؽ شريعتو، ىدفيا أفٍ   ككنيا قيادة مؤمنة با مف ىذه الصفات تنبع
 كرعيتيا بالسعادة في الدنيا كاآلخرة .

 القرآف الكريـ مف أربعة محاكر:كقد تناكؿ الباحث سمات القيادة الراشدة في 
 السمات العقدية. -1
 السمات األخبلقية. -2
 السمات الشخصية. -3
 السمات اإلدارية. -4

 كفيما يمي بيانيا بالتفصيؿ في المطالب األربعة التالية:
 ادلطهة األول: انطًاخ انؼمذٌح نهمٍادج انراشذج:

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

 :السمة األولى: اإليمان باهلل 
ىك المَّبنة األساسية لبناء قيادة إسبلمية راشدة، فيك القضية األكلى  إفَّ اإليماف با  

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

 .7: بالي جعفر بف فيصؿ: المتقاعد لمّْكاء: الكريـ القرآف ضكء في العسكرية القيادة (1)
 .7ألمير بف محمد المدرم:  :اناجحن  اقائدن  لتككف ككصيةانظر: ثبلثكف كصية (2)
 .18الشاش: أحمد ا النبكية: ليداية كالسيرة السنة القيادية في الشخصية كتفعيؿ انظر: تنمية (3)
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 (1)الرسؿ مبشريف كمنذريف. الناس عمييا، كمف أجميا بعث ا  كىك الفطرة التي فطر ا 
كتظير ىذه السمة في كثير مف آيات القرآف الكريـ، سأكتفي بذكر شاىديف مف القرآف  

 الكريـ؛ لبلختصار، كلظيكر المعنى بيما. 
 الشاىد األول: 

، كعف المؤمنيف، في معرض مدحيـ باإلخبار عف تحدث فيو القرآف الكريـ عف النبي 
، حيث مدحيـ صفات الخيرية فييـ، كىي سبب شرفيـ، كعمك شأنيـ كقدرىـ عند ا 

ڻ       ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں ﴿بالتصديؽ بأركاف اإليماف جميعيا، قاؿ تعالى: 

ۓ ﮲  ﮳     ۓھ  ے   ے  ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

 .[285:البقرة] ﴾ ﮴
 ييكقف، أف لو كحيؽَّ  ربو، مف إليو أيكحي بما كأيقف صدَّؽ كالمعنى: "أفَّ رسكؿ 

دَّقكا كذلؾ كالمؤمنكف لين  اربن  با  صدَّؽ منيـ كؿ العظيـ، بالقرآف كعممكا صى  بصفات امتصفن  اكا 
 بيـ نؤمف رسبلن  خمقو إلى كأرسؿ ،اكتبن  أنزؿ كأنو ،اكرامن  مبلئكة   كأف كالكماؿ، الجبلؿ
مة، كأنَّو سيحاسب كؿ إنساف في يـك القيا مصيرىـ إلى ا  ا، كأفَّ الناس جميعن (2)"اجميعن 
 في ىذا اليكـ. ا عادالن حسابن 

 الشاىد الثاني: 
عمى لسانو:  ، فقاؿ أعمف لبني إسرائيؿ قراره الحاسـ باإليماف با  إفَّ عيسى 

، كمف ثىَـّ إعبلف الحكارييف اإليماف [51:عمراف آؿ﴾ ې  ى  ى   ېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ﴿
ېئ   ...﴿، قاؿ تعالى:دليؿه عمى صدؽ انتمائيـ لئلسبلـ، كتصديقيـ بعيسى با 

ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ    ٿ ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ

 .[53، 52:عمراف آؿ]﴾ پ  پ   پ
مَّؿى الحكاريكف نصرتيـ لعيسى   ؛ حيث طمبكا مف عيسىبإيمانيـ با  فقد عى

سبلميـ، كما تكجيكا   اأف يككف شاىدن  بإعبلف إيمانيـ، كبياف دليؿ صدقيـ  عمى إيمانيـ كا 
يكتبيـ مع الشاىديف؛ الذيف  أفٍ  ، كأٍتبىعكا ذلؾ بالدعاء   في أقكاليـ بمتابعة النبي عيسى

 يف لنكاىيو كحدكده. بالكحدانية، العامميف بشريعتو كأحكامو، المتجنب  يشيدكف لو
كمقتضياتو؛ مف االلتزاـ  كقد أحسف الحكاريكف في ترتيب إعبلنيـ باإليماف با 

؛ حيث بالعمؿ الصالح، كاتباع الرسؿ، كىذا يدؿ عمى حسف األدب في الطرح كالتكجو إلى ا 
َـّ أعمنكا اإليماف با قدَّمكا بيف يدىٌم ضراعتيـ االعتراؼ    ا ػػػػػؽ بمػػػػػ، كالتصدي بالربكبية، ث

______________ 
 (.45 -40انظر: أضكاء عمى طريؽ النجاة: لمدكتكر عدناف النحكم:) (1)
 .49:صالح بف عبد العزيز آؿ الشيخ الشيخ إشراؼ تحت التفسير أساتذة مف الميسر: لمجمكعة التفسير (2)
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أٍف يجعميـ مف عباده  أنزؿ عمى رسمو، كااللتزاـ بنيج النبي كاألخذ بسنتو، ثَـّ تضرعكا لو 
  (1)المتقيف الراشديف.

 فضبلن  باإليماف المسمـ الفرد إفَّ الناظر في آيات القرآف الكريـ يتبىيَّف لو كجكب اتصاؼ  
ىك أصؿ كؿ عمؿ، فيك نقطة البدء في حياة المسمميف نحك  ألفَّ اإليماف با  القائد؛ عف

تحقيؽ أىدافيـ المنشكدة في الدنيا، كدخكؿ الجنة، كالبعد عف النار في اآلخرة، كينبغي عمى 
دّْرى لقيادتيا إالَّ القائد المؤمف با  ، المستتبع ذلؾ بما يصدؽ إيمانو مف العمؿ األمة أالَّ تيصى

 الصالح.
 :الثقة باهلل  السمة الثانية:

؛ فيي صفة األكلياء، كسبب نجاة العبد إفَّ مف أىـ سمات القيادة الراشدة الثقة با  
مف اليبلؾ، كنيمو أفضؿ العطايا كالمكافآت في الدنيا كاآلخرة، كالدليؿ عمى قكة اإليماف، 

التمكيف عمى األعداء كالدعامة القكية لمقياـ بأداء األمانة، كتكاليؼ اإلسبلـ، كأىـ أسباب النصر ك 
     (2)الكافريف، فيي تيكجد القكة في قمكب المؤمنيف، كعدـ المباالة باألعداء.

، امتؤل بالنفاؽ، إالَّ مف قمب ضعيؼ اإليماف، شاؾ  بقدرة ا  كال تغيب الثقة با  
 كسيطرت عميو الظنكف الفاسدة.

 التي ذكرىا القرآف الكريـ متعددة؛ أذكر منيا ىذه الخمسة:  كمكاقؼ الثقة با  
ڍ  ڌ   ڌ   ﴿أىٍسكىفى زكجو ككلده في أرضو ال ماء فييا كال أنيس، قاؿ تعالى: إبراىيـ  .1

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  

 .[37:إبراىيـ]﴾ ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ًثقىتٍ  أـ مكسى  .2 بإرجاع كلدىا إلييا، فألقتو في اليـ كىك رضيع صغير،  ؛بكعد ا  كى

ڦ      ڦٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ٿٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿ ﴿قاؿ تعالى: 

 .[7:القصص]﴾ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ
 ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ﴿، قاؿ تعالى: كثؽ بنصر ا  مكسى  .3

ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ             ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ   ڀ

 .[63-61:الشعراء]﴾ ڦ
_______________ 

 (.120: 2انظر: التفسير الكسيط: لطنطاكم: ) (1)
النسفي  أحمد بف ا لعبد(، تفسير النسفي:453: 1السممي: ) الحسيف بف التفسير: لمحمد انظر: حقائؽ (2)

 لمشيخ(، بياف المعاني:67: 4(، ركح المعاني: )340: 1)لئلماـ الرازم: (، مفاتيح الغيب: 271: 3)
 (.324: 5مبلحكيش: ) القادر عبد العبلمة
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گ  گ  گ   ﴿، قاؿ تعالى: الفئة المؤمنة القميمة مع طالكت كثقت بنصر ا  .4

 ﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ
 . [250:البقرة]
ۀ  ﴿، قاؿ تعالى: كىك في الغار مع صاحبو أبي بكر الصديؽ كثؽ با  النبي محمد  .5

﮵    ﮳   ﮴      ﮲   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

﮻  ﮺   ﮹   ﮸   ﮷             ﮼﮶   ﯁   ﯀   ﮿   ﮾   ﮽  

                        

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

عداد، كتكزيع   لمياـ، كمتابعة اإفَّ القيادة الراشدة مع أخذىا باألسباب البشرية؛ مف تخطيط كا 
ألعماؿ، كتمتعيا بالكفاءة اإلدارية إلنجاح األعماؿ المككمة بيا، إال أنَّيا مع كؿ ذلؾ ال تعتمد عمى ا

الذم بيده كؿ شيء، شعارىا  مف ا  اا، فيي تطمب العكف كالتكفيؽ دائمن قدراتيا كقكتيا كذكائي
 . [88:ىكد]﴾     ی  ی  جئ  حئ  یىئ  ىئ  ىئ  ی ...﴿قكلو تعالى: 

ىك ثقة العبد بربو في جميع األحكاؿ كالظركؼ، كاستسبلمو لقضاء  إفَّ التككؿ عمى ا 
، فيأخذ باألسباب التي أمر ا  كقدره، كاإليقاف بأف قضاءه  ا   بيا، كيتبع النبي  ماضو

ڦ     ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ...﴿في السعي فيما البد منو مف األسباب، فقاؿ تعالى: 

 .[197: البقرة] ﴾...ڦ  ڦ  
يىٍمقىٍكا عدكىـ  المؤمنيف بالتزكد في أسفارىـ، كحرَّـ اإلسبلـ عمى المسمميف أفٍ  أمر ا  
بكؿ األسباب المادية في اليجرة، كما  ؛ فقد أخذ النبيح كال عيدَّةو، كيجعمكا ذلؾ تككبلن بغير سبل

  (1).كأخذ بالمشكرة في معاركو كغزكاتو الحربية لبس في الحرب درعو، ككضع الخطط ،
 األسباب مباشرةي  يضره فبل كحده؛  ا عمى القمب اعتماد ىك كحقيقتو؛ التككؿ "إفَّ سر 

 مع ا  عمى تككمت قكلو: ينفعو  ال كما إلييا، كالرككف عمييا، االعتماد مف القمب خمك مع
  (2).شيء" القمب كتككؿ شيء، المساف فتككيؿي  بو، كثقتو إليو، كرككنو عمى غيره، اعتماده

 :السمة الرابعة: االعتصام باهلل 
مـ كالحرب، كاليسر  ، مكقنة بمعيتو إفَّ القيادة الراشدة معتصمة با   ليا في السّْ

  زة ػػػػػػػو، كال معقّْب لحكمو، صاحب العػػػػ، ال رادَّ لقضائكالعسر؛ ألنَّيا تعمـ أفَّ األمر كمَّو بيد ا 
____________ 

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

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

 ، منيا النمكذجاف التالياف:رسكخ العقيدة الصحيحة في قمبيا كسمككيا
 :(1)في غزوة حمراء األسد ، وصحابتو الكرام باهلل النموذج األول: اعتصام النبي 

فقد أبدل بعض المشركيف النصيحة لممؤمنيف، تحمؿ في طيَّاتيا التخكيؼ ليـ بعدـ  
الخركج لقتاؿ المشركيف؛ حيث إفَّ أعداد المشركيف كبيرة ال طاقة لممسمميف بيا، لكفَّ ىذا 
التخكيؼ لـ يىفيتَّ في عضد المسمميف؛ ألنَّيـ يعممكف أفَّ القكة كالخير، كالنجاح كالفبلح، كالسبلمة 

 ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی       ﴿، قاؿ تعالى: ف السكء في االعتصاـ با م
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ٿجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  

 . [174 -173:آؿ عمراف]﴾  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀڀ  ڀ
ليـ بالنصر، كلـ  ا  بكعد اكتصديقن  اكيقينن  االتخكيؼ المؤمنيف إيمانن  قد زاد ىذاف

ٍسبينىا ):كقالكا ،ا  شاء حيث إلى فساركا عزميـ، عفٍ  يىٍثًنيـ كلـ  ييٍضًعٍؼ مف ثقتيـ بأنفسيـ، حى
ًكيؿي  ـى اٍلكى ًنٍع ، كىذا نظير (2)فيك ًنعـ المكلى كًنعـ النصير كالككيؿ ككافينا، حسبنا  فا (، المَّوي كى

ىت  يت  جث      متحئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت  حت  خت﴿ قكلو تعالى:

 .[22 األحزاب:]﴾مث      ىث  
 : النموذج الثاني: لجوء مؤمن آل فرعون إلى اهلل 

ٍدًعو بإيمانو با   ، كنصحو قصَّ القرآف الكريـ المكقؼ الرائع لمؤمف آؿ فرعكف في صى
كدعكتو، كتحذيرىـ مف عاقبة الكفر كالطغياف، ثـ  ، أك ترؾ مكسى لقكمو باتباع مكسى 

 اختتـ نصحو كتحذيره ليـ بخاتمة بميغة تدؿ عمى أمريف:
  ڎڍ  ڌ  ڌ  ڎ﴿إشفاقو الشديد عمى قكمو لعدـ استجابتيـ لمحؽ، قاؿ تعالى:  األول:

 .[44 غافر:]﴾...
فيما يتكقع مف مكر قكمو بو؛ ليمحقكا بو  ، كاعتصامو بو  ا إلى تفكيض أمره الثاني:

ڑ  ک  ک    ڑڈ  ڈ  ژ         ژ ...﴿ األذل كالضرر جزاء نصحو كخكفو عمييـ، قاؿ تعالى:

 .[44 غافر:]﴾  ک
__________________ 

كقعت غزكة حمراء األسد في اليـك التالي لغزكة أيحد، في يـك األحد الثامف مف شير شكاؿ مف السنة الثالثة  (1)
ثبلثة أياـ، ثيَـّ عاد  لميجرة، كحمراء األسد مكافه يبعد عف المدينة المنكَّرة ثمانية أمياؿ، كعسكر فيو النبي 

تيعد متممة لغزكة أيحد، كليست بغزكة مستقمة. انظر: ، ك إلى المدينة المنكرة، كىي غزكة لـ يحدث فييا قتاؿ
: لصفي الرحمف المباركفكرم:   .255-253الرحيؽ المختـك

 .72: صالح بف عبد العزيز آؿ الشيخ الشيخ إشراؼ تحت التفسير أساتذة مف لمجمكعةانظر:  (2)
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  ، ىي الحفظى مف افقد كانت عاقبة اإليماف، كالجير بالحؽ، كاالعتصاـ با  
اه مف شركرىـ، كأنزؿ بأعدائو الظالميف  لو؛ حيث كقاه ا فرعكف ) مف سكء مكرىـ، كنىجَّ

 ﴾ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ   ڳگ  گ  گ   گ  ڳ ﴿، قاؿ تعالى: (1)أشد العذاب (كجنده
 .[45غافر:]

 فائدة: 
، كنصرتو إفَّ المؤمف الذم يقكـ بكاجبو تجاه الديف الحؽ يتحصؿ عمى حفظ ا 

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

مف أىـ مقتضيات العقيدة الصحيحة السميمة، كىك ما يجب  إفَّ االستجابة ألمر ا  
، كااللتزاـ بو، كالدعكة إليو، قاؿ تعالى: أف تتصؼ بو القيادة الراشدة؛ مف االنقياد إلى أمر ا 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٺٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ﴿

 .[36 األحزاب:]﴾    ٹ  ٹ     ٹ
 ؛في االستجابة ألمر ا  اإلسراعي  إالَّ  باإليماف، يتصؼ بمف يميؽ كال ينبغي فبل 

، كسخط رسكلو ا  سخط مف كاليرب ، ، كمرضاة رسكلوا  لمحصكؿ عمى مرضاة
، في مكاقؼ القيادة الراشدة في  ا، كىذا ما يظير كاضحن (2)النكاىي كاجتناب األكامر، كامتثاؿ

يشتمؿ  ا، كقد اخترت مكقفن القرآف الكريـ، حيث االستجابة المطمقة، كاالنقياد التاـ لحكـ ا 
 ، كىك:عمى جميع معاني االستجابة، كاالستسبلـ ألمر ا 

 ( يستجيبان ألمر الذَّبح:عهٍيًب انسالوإبراىيم وابنو إسماعيل) 
، كاالنقياد عمى أعمى مراتب االستجابة ألمر ا  تدؿُّ  إفَّ قصة الذبيح إسماعيؿ 

 مف الطرفيف: لو؛ فمع شدة األمر عمى كؿ  منيما، كاف االمتثاؿ الصادؽ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ﴿، كالشركع في أمر الذبح، قاؿ تعالى:  ألمر ا امتثاؿ إبراىيـ  :أواًل 

 .[105-103 الصافات:]﴾ٺ  ٺ        ٺ  ٺ    ڀڀ   ڀ  ڀ ٿپ  پ  پ   ٿ
ىئ  ىئ  ىئ  ی   ﴿، حيث مكَّف أباه منو، قاؿ تعالى:ألمر ا  امتثاؿ إسماعيؿ  :اثانيً 

ىت  يت   جث  مث  ىث    متىب   يب  جت   حت  خت  مبحئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خب  ی   ی  ی  جئ

 . [102 الصافات:]﴾  يث
_____________ 

 (.295: 12لطنطاكم: ) :انظر: التفسير الكسيط (1)
 .665: سعدملمتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف:  انظر: (2)
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، رغـ اشتمالو في الظاىر إفَّ الخير العميـ، كالجزاء العظيـ في االنقياد ألمر ا  
عمى الشدة، كالمشقة عمى النفس اإلنسانية، مع التضحية البالغة؛ فقد استحقا الثناء الكبير مف ا 

ڀ   ڀ    ٿپ  پ  پ    ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ﴿، قاؿ تعالى:(1)، كالتكريـ، كالرعاية

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ    ٿٹ  ڤ  ڤ    ٿٿ  ٿ   ٹ  ٹ        ٿ  ٿٺ  ٺ        ٺ  ٺ    ڀڀ

 .[111-103الصافات:]﴾چ  چ  چ  چ    ٿڃ  ڃ  ڃ      ٿڄ  ڄ  ڄ   ٿ
 وقدره: السمة السادسة: االستسالم لقضاء اهلل 

يؤمف بيذه العقيدة ال  الستة، فمف لـ اإليماف أركاف إفَّ اإليماف بالقضاء كالقدر ىك أحد 
العقيدة اإلسبلمية، ففي حديث عمر بف  صميـ مف كالقدر بالقضاء ، فاإليمافايككف مؤمنن 
 وكتبو، ومالئكتو، باهلل، تؤمن أن اإليمانعف اإليماف قاؿ: )  ، لمَّا سيئؿ النبي الخطاب 
 .(2)(وشره خيره بالقدر وتؤمن اآلخر، واليوم ورسمو،

كقدره الحاؿّْ بيا مف خيرو أك  ، مستسممة لقضائو إفَّ القيادة الراشدة مؤمنة با 
ڎ  ڎ   ﴿:شر، كذلؾ بعد أخذىا باألسباب المشركعة حسب الطاقة كالكسع، سبيميا قكؿ ا 

 . [51التكبة:]﴾      ک  گ  گ  گ  کڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک
كتابو، كما قدَّره  في بكعده عمييـ ، كأكجبوا  كتبو ما إنَّو لف يصيب المؤمنيف إال

لنظاـ سننو في خمقو؛ كلذلؾ فالقيادة الراشدة منيجيا في سياستيا ألمكر الناس عدـ اليأس عند 
 ا  إنَّما ىك بتقدير أصابيا مف خير أك شر ما أفَّ  الشدة، كعدـ البطر عند النعمة؛ ألنيا تعمـ

نَّما ىي سبب لجمب الخير أك دفع الشر ذلؾ، في المسمميف لمصمحة ، مكقنة بقكؿ ا تعالى: (3)كا 
﮳ ﴿  ﮲      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٿ       ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

ەئ  ەئ   وئ    ائۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  ائ   ۋٴۇ

 . [140-139آؿ عمراف:]﴾وئ
قكة الشكيمة، كمضاء العزيمة، كشجاعة القمب، إفَّ إيماف القيادة بالقضاء كالقدر ييكًسبييا 

 (4)كرشاد العقؿ؛ ألنَّيا اطمأنت إلى أفَّ ما أصابيا لـ يكف ليخطئيا، كما أخطأىا لـ يكف ليصيبيا.

______________ 

 (.223: 4) لمحمد عزت دركزة: انظر: التفسير الحديث: (1)
، 8، )ح:  جكب اإليماف بإثبات قدر اصحيح مسمـ: كتاب اإليماف، باب اإليماف كاإلسبلـ كاإلحساف كك  (2)

 (.36، ص:1ج:
 لمطاىر بف عاشكر:  (، التحرير كالتنكير:557 -556: 10)لمحمد رشيد رضا:  انظر: تفسير المنار: (3)

(10 :223.) 
  .471انظر: الياقكت كالمرجاف في عقيدة أىؿ اإليماف: لمدكتكر عبد المطيؼ بف خالد آؿ مكسى:  (4)
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 الوالء والبراء:السمة السابعة: 
الكاقعي   لمتطبيؽ اإلسبلـ، فيي الصكرة الفعمية أصكؿ مف إفَّ عقيدة الكالء كالبراء أصؿ  

ألنبيائو  ثـ ،  المحبة إخبلص مظاىر مف مظيراف لمعقيدة اإلسبلمية، كالكالء كالبراء العممي
 كالبراء الكالء يستحؽ لمف الكالء بتحقيؽ إال األرض في التكحيد كممة تتحقؽ كلممؤمنيف، " كلف

 ؛ "فإنَّو ال يمكف أف يستقر في قمب كاحدو اإلقرار بالتكحيد، كأنَّو ديف ا  (1)البراء" يستحؽ ممف
ثـ يعاديو، كيعرؼ أفَّ الشرؾ ىك الكفر، ثـ يكاليو، كيذبُّ عنو كعف أىمو بالمساف كالماؿ كالسناف؛ 

 . (2)فيذا الفعؿ مف أعظـ الذنكب، كأكبر اآلثاـ"
، كلممؤمنيف، كمف ىذا الكالء ينبثؽ ، ثـ لرسكلو  إفَّ القيادة الراشدة كالؤىا األكؿ  

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ   ﴿أم كالء آخر، كأم عيد، كأم محبة، قاؿ تعالى: 

 .[56-55المائدة:]﴾  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی ٿوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴿إالَّ باإليماف كالتقكل، قاؿ تعالى: ؾي رى ال تيدٍ  إفَّ كالية ا  

 .[63-62يكنس:]﴾  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٿپ  پ  پ  ڀ   
، كعبلمة لرسكلو  كلي فيك   اكلي، كمف كاف كلين  إفَّ كؿَّ مؤمف تقي فيك  

ىما؛ كىـ  ، كمكالة نبيو مكاالة ا  ا، ا كباطنن ا، الذيف آمنكا ظاىرن المؤمنكف حقن تكلّْي مٍف تكالَّ
ٍمقو.كعبلنية، كأخمصكا العبادة   اسرن   (3)، فالتزمكا أمره، كاجتنبكا نييو، كأحسنكا إلى خى

 ادلطهة انثاًَ: انطًاخ األخاللٍح نهمٍادج انراشذج:
لقد اعتنى اإلسبلـ باألخبلؽ، كبالدعكة إلييا، عنايةن كبيرةن، كامتدح القرآف الكريـ صاحب  

، كقد قاؿ رسكؿ [4القمـ:]﴾  ڱ  ڱ     ڱ  ں ﴿: النبي  امادحن  األخبلؽ الحميدة، فقاؿ ا 
 .(4)(اأَلْخاَلقِ  َمَكاِرمَ  أُلَتمِّمَ  ُبِعْثتُ  ِإنََّما: )ا 

القيادة الراشدة بأخبلؽ اإلسبلـ؛ مف حيث إنَّيا تيمثّْؿ القدكة كتظير أىمية اتصاؼ  
لرعيتيا، كمحط أنظار الجميع، كرعيتيا تبعه ليا، كما أفَّ اتصافيا باألخبلؽ الحميدة أدعى 

 الستجابة الرعية ألكامرىا كأحكاميا.
__________________ 

 .13القحطاني:  سعيد بف الكالء كالبراء في اإلسبلـ: لمحمد (1)
 (.96: 1لدرر السَّنية في األجكبة النجدية: مجمكعة رسائؿ، كمسائؿ لعمماء نجد األعبلـ: )ا (2)
 .236 :سعدملمتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: انظر:  (3)
عثمانبنعليالدينلعالءالسنف الكبرل: لمبييقي، كفي ذيمو الجكىر النقي:  (4)   مكاـر بياف بابالمارديني،

سنادك  صحيح،كالحديث (، 191، ص: 10، ج:21301: ) ح: ...كمعالييا األخبلؽ  رجاؿ رجالو قكم، ها 
انظر: مسند اإلماـ أحمد:  .الحديث قكم كىك متابعة، مسمـ لو ركل فقد عجبلف، بف محمد غير الصحيح

 (. 513، ص: 14، ج: 8952بتحقيؽ شعيب األرنؤكط كآخركف: )ح: 
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صبلح أخبلقو، بمراعاة ييتـ أف كالسمطاف اإلمرة ذم عمى يقكؿ الماكردم:" فحؽه   كا 
 .(1)إمرتو" كأيسُّ  سمطانو، آلة ألنيا شيمو؛

كتتحصؿ القيادة الراشدة عمى األخبلؽ الحميدة بإٍلزىاـ نفسيا برياضة النفس، رياضة تقكيـ 
 كتيذيب، كتدريج كتأديب.

 كتحت ىذا المحكر يمكف رصد السمات العشر التالية: 
 األولى: العدل:السمة 
چ  چ  چ   ﴿، كقد أىمىرى بو في القرآف الكريـ، قاؿ تعالى: إفَّ العدؿ مف صفات ا  

، كىك مف أىـ صفات القيادة الراشدة؛ لممحافظة عمى استمرار [90النحؿ:]﴾ ...ڇ   ڇ  
كإليصاؿ  حكميا كقيادتيا لمناس، كتحقيؽ األمف كاالستقرار لممجتمع، كإلصبلح حػػػاؿ الرعية،

 .فيػػك أسػػػػػػػػاس الميٍمؾ كركنو الحقكؽ إلى أصحابيا كاممة غير منقكصة،
في الناس، كممَّكو بالسمطة رقابيـ، أٍف يجعؿ العدؿى أيسَّ  فيجب عمى كؿّْ مف حكَّمو ا   

عمى نعمة الحكـ  ميٍمكو؛ ًلما فيو مف مصمحة لمعباد، كعمارة لمببلد، كبالعدؿ يشكر القائد ا 
 (2)كالسمطاف.

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

 :العدل في الحكم والقضاء بين الناس .1
كؿ مف يتكلى قضية أٍف يحكـ فييا بالعدؿ كالقسط؛ ألفَّ العدؿ مف العبلمات  أمر ا 

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ﴿الدَّالة عمى أمانة الحاكـ، أك القاضي، قاؿ تعالى: 

 .[58النساء:]﴾  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  وئى    ائ  ائ  ەئ   ەئ  ىۉ   ې  ې  ې  ې
 :العدل في القول .2

ٍكمنا بيف الناس، أٍف يقكؿ عدالن عمى كؿّْ مف يشيد شيادة، أك يحكـ  أكجب ا  ، مع مف حي
 ...﴿ييحب، كمع مف يكره، ألفَّ العدؿ كاجب في األقكاؿ، كما ىك كاجب في األفعاؿ، قاؿ تعالى: 

 .[152األنعاـ:]﴾...  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
ككما أفَّ العدؿ مطمكب في الحديث عف أىؿ الصبلح، فيك مطمكب في الحديث عف أىؿ 

، (3)كؿ ذم حؽ حقو كالعدؿ، كأف ييعطيى  الحؽ بقكؿ كممة المعاصي كالبدع؛ فاإلسبلـ يأمر المسمـ 
 .[183الشعراء:]﴾ىت  يت  جث  مث  ىث    يث  حج  مج      جح   ﴿قاؿ تعالى: 

_______________ 
 .69جماعة:  بف إبراىيـ بف محمد االسبلـ لشيخ: اإلسبلـ أىؿ تدبير في األحكاـ انظر: تحرير (1)
تيسير الكريـ  (،1233: 3) لسيد قطب: (، في ظبلؿ القرآف:192: 8)لمحمد رشيد رضا: انظر: تفسير المنار:  (2)

 .280: سعدملمالرحمف في تفسير كبلـ المناف: 
 .4الحسف الماكردم:  الممؾ: ألبي أخبلؽ في الظفر كتعجيؿ النظر تسييؿ (3)
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 األعداء: مع العدل .3
، شيداء أمر القرآف الكريـ المؤمنيف أٍف يككنكا في أخبلقيـ، كصفاتيـ، قكَّاميف  

ره الشرع في  بالعدؿ في أكليائيـ، كأعدائيـ، كأالَّ يجكركا في أحكاميـ، كأفعاليـ، فيتجاكزكا ما قرَّ
ۓ    ۓہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ے ﴿، قاؿ تعالى: (1)أعدائيـ؛ لعداكتيـ إيَّاىـ

﮷  ﮶   ﮵    ﮴   ﮳   ﮼   ﮸﮲  ﮻   ﮺   ﮿   ﮽﮹           ﯀﮾  ﯁  

 .[8المائدة :]﴾
 العدل مع المخالفين، وأصحاب المعاصي من المسممين: .4

 إفَّ آية سكرة المائدة السابقة تيشير إلى ىذا المعنى بقكة، ككضكح؛ حيث نيى ا 
يـ لممشركيف عمى عدـ العدؿ معيـ، فمف باب أىٍكلى أٍف تعدؿ  المؤمنيف عف أٍف يحمميـ بغضي
القيادة الراشدة في أقكاليا، كأفعاليا، مع أىؿ المعاصي كالفسكؽ، كالمبتدعيف المتأكليف مف أىؿ 

يا إيَّاىـ عمى ظمميـ، كالجكر عمييـ.  (2)اإليماف، كأالَّ يحمميا بغضي

عطائيم كامل حقوقيم:العدل مع الناس ف .5  ي المعامالت واألموال، وا 
يجب عمى القيادة الراشدة معاممة الرعية بالعدؿ في المعامبلت الًخٍدًميَّة، كاألمكاؿ، فقد   

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

 ﴾ۉ  ۉ  ې ۅ  ۅ             ٿ      ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ     ٿ ڭ  ۇ   ﴿األخذ، قاؿ تعالى: 
 .[3-1]المطففيف:

كييفيـ مف اآلية أفَّ القيادة الراشدة كما تيحب مف الرعية أف تؤدم ما عمييا مف التزامات 
كامؿ  تعطييـ أفٍ  عمييا تجاه قيادتيا؛ مف السمع كالطاعة، كاٍلًتزاـ القانكف كالنظاـ، فيجب

  .كافةن  كمتطمباتيـ في المعامبلت الًخٍدًميَّة كالماليةحقكقيـ، 
 َقبول الحق من قائمو؛ ميما كانت مكانتو، أو ديانتو:  .6

إفَّ القيادة الراشدة تقبؿ الحؽ مف المسمـ الصادؽ، كمف المسمـ المتأكؿ أك المبتدع، 
ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ٿ  ٹ  ٹ   ﴿كحتى مف الكافر، كيمكف االستدالؿ عمى ىذا المعنى بقكلو تعالى: 

ڇ  ڍ  ڍ       ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ

 .[35]يكنس:﴾ڌ
ٍف كانت في سياؽ الحديث عف ىداية ا  الناس إلى الحؽ كالرشاد،  إفَّ اآلية، كا 

مقابمةن بما يككف مف معبكدات المشركيف مف عدـ القدرة عمى التمييز بيف الحؽ كالباطؿ، كأفَّ 
____________________ 

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



63 
 

اليادم إلى سكاء السبيؿ ىك األحؽ باالتباع مفى الذم ال يستطيػػع ىداية نفسػػػػػو، فإنَّيا تشػػػػػػػير إلى 
 ضركرة االستجابة لمحؽ، كأفَّ الحؽ يجب عمى المؤمف الصادؽ قىبكلو، ًبغىضّْ النظر عف قائمو.

 بعمـ، إالَّ  عميو نقكؿ كأالَّ  الحؽ، إالَّ  عميو نقكؿ أالَّ  أمرنا قد  يقكؿ ابف تيمية: " كا
 فيو قكالن  الرافضي، عف فضبلن  نصراني، أك ييكدم، قاؿ إذا لنا يجكز فبل كالقسط، بالعدؿ كأمرنا
ؽّّ   . (1)الحؽ" مف فيو ما دكف الباطؿ مف فيو ما إال نردُّ  ال بؿ كمو، نرده أك نتركو أفٍ  حى

 السمة الثانية: الصدق:
التي يجب عمى القيادة الراشدة االتصاؼي بيا، فالصدؽ إفَّ الصدؽ مف أىـ األخبلؽ  

عبلمة المؤمف الحقيقي المخمص، كدليؿ عمى رسكخ اإليماف في القمب، كااللتزاـ بالحؽ، كىك 
 لبعض األخبلؽ الحميدة. دة، كسجية ممدكحة، تيعدُّ أصبلن خصمة محمك 

أفَّ الصدؽ كاإلخبلص أصؿ كؿ حاؿ،  (رمحك اهلل): "كاعمـ (2)يقكؿ الحارث المحاسبي 
 .(3)فمف الصدؽ يتشعب الصبر، كالقناعة، كالزىد، كالرضى، كاألنس"

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ﴿المؤمنيف بالصدؽ في جميع أحكاليـ، قاؿ تعالى:  كقد أمر ا 

 .[119التكبة :]﴾  ڃ  ڃ   ڃ
بو بقدر استطاعتكـ، كانتيكا عمَّا نيى ا عنو ، كككنكا بذلؾ  أم: اتبعكا ما أمر ا  

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

 جمميا في األربعة التالية:إنَّ صدق القيادة الراشدة لو وجوه متعددة أُ 
 األول: موافقة أقواليا ألفعاليا:

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

، كقد عاب [2،3: الصؼ]﴾ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ       ٿڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ڦ   ڦ  ڦ   ﴿ مخالفة أفعاليـ ألقكاليـ؛ قاؿ تعالى:القرآف الكريـ في المقابؿ عمى المنافقيف 

______________________ 
 (.342: 2منياج السنة النبكية: البف تيمية: ) (1)
كعمـك  الظاىر، بعمـك القىٍكـ مشايخ عمماء مف ا، عبد أبك كيٍنيتيو ك المحاًسبيُّ البصرم، أسدو  بفي  ىك الحاًرثي  (2)

الديانات  أصكؿ كفي الزىد، في كثيرة كتب كلمحارث ككاف مف أىؿ الزىد، كاإلشارات )الباطف(، الميعامىبلت
أكثًر  أستاذي  جمة المنافػػػػػػػػػػػع، كىك الفكائد كثيرة ككتبو كغيرىما، كالرافضة المعتزلة مف المخالفيف عمى كالرد

، كقادح. انظر:243سنة ) ببغداد، مات البغدادييف؛ طبقات الصكفية:  ق(، اختمؼ النَّاس فيو ما بيف مادحو
 (.110-104: 9، تاريخ بغداد: لمخطيب البغدادم: )58لمحمد  بف الحسيف السُّممي: 

 .170رسالة المسترشديف: لمحارث المحاسبي:  (3)
 (.72: 11)لمحمد رشيد رضا: انظر: تفسير المنار:  (4)
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ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ٿچ  ڇ  ڇ   ڃ   ڃ  چ  چ  چ        ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

  .[205، 204]البقرة: ﴾  ڑ   ڑ  ک  ک  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
مطَّمع عمى  كف باإليماف في العبلنية، كيبطنكف الكفر كالجحكد، كا إفَّ المنافقيف ييقرُّ 

ما في قمكبيـ، فأفعاليـ تيظير ما يبطنكف، حيث إنَّيـ إذا فارقكا المؤمنيف سىعىٍكا في األرض 
 ليفسدكىا بإىبلؾ الحرث كالنسؿ؛ فيقتمكف دكابَّ الناس، كيحرقكف زرعيـ، كيقطّْعكف األرحاـ.

 إىبلكو فأما الخصاـ؛ شديد ككاف ،(2)الثقفي شريؽ بف األخنس في "نزلت :(1)الكمبي قاؿ  
 كأحرؽ مكاشييـ، فأىمؾ ليبلن  فبىيَّتيـ ثقيؼ؛ كبيف بينو كاف الذم الرحـ قطع فيعني كالنسؿ الحرث
 .(3)السريرة" سيئ ،العبلنية حسف ككاف حرثيـ،

 :الثاني: موافقة الظاىر لمباطن
إفَّ القيادة الراشدة يجب أف يكافؽ ظاىريىا باطنىيا، بؿ البد أف يككف سرىا أفضؿ مف 
عبلنيتيا، في كافة أحكاليا كمكاقفيا، كما يجب عمييا أف تحذر مف مخالفة ظاىًرىا باطنىيا؛ ألفَّ 
ىذه الحاؿ ىي حاؿ المنافقيف في كؿ زماف كمكاف، أف تخالؼ ظكاىرىـ بكاطنيـ، فيظيركف 

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

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى   ى   ﴿قاؿ تعالى: 

 .[14: البقرة]﴾ائ
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ﴿كنظير اآلية السابقة قكلو تعالى: 

         .[81: النساء]﴾   ڃ  ڃ  ڃ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ڤ
_________________ 

مةالكمبي: (1)  في ارأسن  أيضا المفسر، ككاف الكمبي بشر بف السائب بف محمد النضر أبك اإلخبارم، العبلَّ
  (.249-248: 6ق. سير أعبلـ النببلء: لمذىبي )146سنة: الحديث، تكفي متركؾ شيعي أنو إالَّ  األنساب،

نَّما أيبي، اسمو زىرة بني حميؼ ثعمبة أبك الثقفي، عمرك بف شيريؽ بف ىك األخنس (2)  رجع ألنو األخنس؛ ليقّْب كا 
 أسمـ ثـ زىرة، ببني األخنس خنس فقيؿ: بالعير، نجا سفياف أبا أفَّ  الخبر جاءىـ لما بدر مف زىرة ببني

 إلى جاء األخنس ، كركم أفَّ عمر  خبلفة أكؿ في كمات ،احنينن  كشيد المؤلفة، مف فكاف األخنس
 المسمميف، مف بقـك فمر ذلؾ كارتد، بعد ىرب ثـ صادؽ، أنّْي يعمـ  ا كقاؿ: اإلسبلـ، ، فأظيرالنبي
فنزلت اآلية، كقد يككف رجع إلى اإلسبلـ مرَّة أيخرل، كقيؿ: لـ يثبت لو إسبلـ،  ،احمرن  كقتؿ ،ازرعن  ليـ فحرؽ
  (.38: 1أعمـ. انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة: البف حجر العسقبلني: ) كا 

سناده حسف(، 299، ص: 4، ج: 3961: )ح: ابف جرير الطبرم في تفسيره بسندهأخرجو  (3) القرآف  تفسير،كا 
 (.213: 1المرّْم: ) زمنيف أبي محمد بف ا عبد العزيز: ألبي

 



65 
 

 :الثالث: تصديق كل ما من شأنو التصديق من الحق
دريس أخبر القرآف الكريـ عف إبراىيـ    ، بأنيما اتصفا مع صدؽ القكؿ، كا 

، كقاؿ [41: مريـ]﴾  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڤٹ   ٹ  ٹ  ڤ ﴿كالفعؿ، بالتصديؽ بالحؽ، قاؿ تعالى: 
 .[56: مريـ]﴾  چ       ڇ   ڇ  ڇ   چڃ  چ   چ  ڃ ﴿تعالى: 

ْدق في الوعد:  الرابع: الصِّ
ٺ   ٿ  ٿ   ﴿بسجية الصدؽ في الكعد، قاؿ تعالى:   إسماعيؿ امتدح ا   

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

ميؽ األمانة ىك الركف الرئيس في حياة إنَّ   القيادة الراشدة؛ ألفَّ ثقة الرعية بالقيادة تيبنى خي
عميو، كألنَّو يىٍحًمؿي بيف ثناياه معنى التكميؼ لمقيادة الراشدة تجاه رعيتيا، كىك ييظًير مدل قكة 

ليا  منيا بأمر ا  اميا بكاجبيا تجاه الرعية؛ التزامن اإليماف لدل القيادة الراشدة، كمدل قيا
ممتيا؛ مف سياسة أمكر الناس، كالسير عمى مصالحيـ، كالقياـ بحقكقيـ، بأداء األمانة التي ح

 .[58النساء:]﴾...ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ﴿قاؿ تعالى: 
 في بالصكاب األقكاؿ ىذه ح اإلماـ الطبرم أنَّيا في كالة األمر؛ حيث قاؿ: "كأىٍكلىكقد رجَّ 

ليكا مف إلى األمانة بأداء المسمميف أمكر كالةى  ا  مف خطاب ىك: قاؿ مف قكؿي  عندم، ذلؾ  كى
 بينيـ كالقىٍسـ القضية، في بينيـ بالعدؿ أمكرىـ، مف عميو ائتمنكا كما كحقكقيـ، فيئيـ في أمره

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   : ﴿في قكلو تعالى الرعية بو كىعظ ما ذلؾ عمى يدؿ بالسكية؛

 الرعية كأكصى بالرعية، الٌراعي كأكصى بطاعتيـ، ، فأمرىـ[59النساء:]﴾...  یی   ی  ی
 . (1)بالطاعة"
 إنَّ األمانات التي يجب عمى القيادة الراشدة أداؤىا متعددة، أُلخصيا في الثماني التالية:       
؛ بإقامة أركانو، كشعائره؛ مف صبلة، كصياـ، كزكاة، كحج، كأمرو القيام بأمانة الدين األولى:

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ   ﴿قاؿ تعالى:  بالمعركؼ، كنييو عف المنكر،

 .[41الحج:]﴾   گ  گ  گ   گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
؛ مف قسمة أمكاؿ الفيء كالغنائـ بينيـ بالحؽ، : أداء حقوق الرعية ورعاية مصالح العبادةالثاني

 (2)كرد المظالـ ألصحابيا، كالعدؿ بينيـ في القضاء كالحكـ.
__________________ 

 (.492: 8) لمطبرم: :البياف عف تأكيؿ آم القرآفجامع  (1)
 (.71: 2)البف عطية األندلسي:  العزيز: الكتاب تفسير في الكجيز انظر: المحرر (2)
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الشيادة بالحق وعدم كتمان الحقائق عن الرعية، والبعد عن الكذب والخيانة في  :ةالثالث
 الييكد كالنصارل، كشيادتيـ بأفَّ  ؛ حيث تقدَّـ في سكرة النساء ذكر خيانة أىؿ الكتاب مفالقول

ۈئ  ېئ   ﴿)اإلسبلـ(، قاؿ تعالى:  مف ديف النبي محمد  عبدة األصناـ مف قريش أىدل سبيبلن 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ       ىئ  يئ  جب  

كـ، المقتضى شيادة  ، ذكر أنَّو [51النساء:]﴾  حب  خب  مب آتى ىذه األمة أمانة الممؾ كالحي
 (1)قادتيا بالحؽ، كعدـ كتماف الحقائؽ في حؽ األصدقاء كاألعداء.

: اختيار الموظفين األمناء األتقياء من أىل الصالح والكفاءة، ووضع الرجل المناسب ةالرابع
 اقيامن  الناس أحسف لؤلعماؿ تختار تقتضي مف القيادة الراشدة أف ؛ فاألمانةفي المكان المناسب

الَّ تىكيٍف قد ارتكبت بتكلية العاجز  أك أك رشكةو  ليكلن  بيا، كعدـ العدكؿ عنيـ إلى غيرىـ  قرابةو، كا 
 قاؿ: عف النبي ، ففي الحديث الذم يركيو ابف عباس (2)كالعدكؿ عف القادر خيانة لؤلمة

اهلَل  َخانَ  َفَقدْ  ِمْنُو، هلِل  َأْرَضى ُىوَ  ِمنْ  اْلِعَصاَبةِ  ِتْمكَ  َوِفي ِعَصاَبٍة، ِمنْ  َرُجاًل  اْسَتْعَملَ  َمنِ )
 ،  ََرُسوَلُو  َوَخان َ(3)(.اْلُمْؤِمِنينَ  َجِميعَ  ، َوَخان. 

 ضعؼ، بعد قكة تفيد الكالية إفَّ تكلية الضعيؼ خيانة لؤلمانة التي حممتيا القيادة؛ "ألف
كالنظر  العدك، مف االنتقاـ إلى كسيمة الشر عمى المجبكلة النفس تتخذىا عجز، بعد كقدرة

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

 أعظـ الخيانة.
، قاؿ: قاؿ ر لغير أىمو مف عبلمات قياـ الساعة، فعف أبي ىريرة كما أفَّ تكسيد األم 

 ِإَذا َقالَ  اهلِل؟ َرُسولَ  َيا ِإَضاَعُتَيا َكْيفَ  َقاَل: السَّاَعَة، َفاْنَتِظرْ  اأْلََماَنةُ  ُضيَِّعتْ  ِإَذا: )رسكؿ ا 
  .(5)(السَّاَعةَ  َفاْنَتِظرْ  َأْىِمِو، َغْيرِ  ِإَلى اأْلَْمرُ  ُأْسِندَ 

_________________ 
 (.270: 2) لمبقاعي:  انظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر: (1)
 .47انظر: خمؽ المسمـ: لمشيخ محمد الغزالي:  (2)
(، كقاؿ: صحيح 93-92، ص: 4، ج:7023المستدرؾ عمى الصحيحيف: لمحاكـ: كتاب األحكاـ، )ح: (3)

فضعَّفو جماعة؛ كالذىبي، كالمنذرم،  اإلسناد، كفي سنده حسيف بف قيس المعركؼ بحنش، مختمؼ فيو؛
ح لو الحاكـ، كال يضرُّ في المتابعات، كحديثنا لـ  كابف حجر، ككثَّقو ابف نيمير، كحسَّف لو الترمذم، كصحَّ

 لممناكم: الصغير: الجامع شرح القدير ينفرد بو حسيف بف قيس، فقد تابعو يزيد بف أبي حبيب. انظر: فيض
 (.389: 5البكصيرم: ) بكر أبي بف ألحمديرة بزكائد المسانيد العشرة:(، إتحاؼ الخيرة الم74: 6)

 (.117: 4الصنعاني: ) إسماعيؿ بف المراـ: لمحمد بمكغ شرح السبلـ سبؿ (4)
قاؽ، باب رفع األمانة، )ح:  (5)  (.104، ص: 8، ج: 6496صحيح البخارم: كتاب الرّْ
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؛ )عظيميا وحقيرىا( عمى أكمل وجو : قيام القيادة الراشدة بجميع األعمال الموكمة بياةالخامس
 مع السير الدائـ عمى حقكؽ الرعية، كاستنفاذ الكسع كالطاقة في سبيؿ الكصكؿ إلى اإلحساف في 

مف رجؿ تكلى أمكر  ،كال أسكأ عاقبة ،ميس أعظـ خيانة"ف العمؿ، كالحفاظ عمى مصالح الرعية،
 .(1)"الناس فناـ عنيا حتى أضاعيا

ٿ   ﴿، قاؿ تعالى: أسرار المسممين وعدم إفشائيا لؤلعداء الكافرينالحفاظ عمى  :ةالسادس

 .[27األنفاؿ:]﴾   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
؛ بإظيار اإليماف باإلسبلـ، كاٍلتزاـ شعائره ، كلرسكلو قد كانت خيانة المنافقيف  ف

كف  سداء النُّصح الكاذب، كىـ في الحقيقة يىٍستىًسرُّ الكفر، كالغش، كالخداع، كيدلُّكف في الظاىر، كا 
 (2)المشركيف عمى عكرات المسمميف، كييخبركنيـ بما خفي عمييـ مف أخبارىـ.

، قاؿ تعالى: : عدم اتخاذ األعداء الكافرين أولياء ونصراء وبطانة من دون المؤمنينةالسابع
ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ    ېۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴿

 .[28آؿ عمراف:]﴾  ېئ  ېئ  ىئ  ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۇئ   ۇئ
ييدفكف  الكافريف نيى اإلسبلـ عف اتخاذ األعداء الكافريف أكلياء مف دكف المؤمنيف؛ ألفَّ 

إظيار المكدة لممؤمنيف استنامة المؤمنيف، كالدخكؿ إلييـ بمطؼ كدقة، ليطمئف المؤمنكف  مف
 ىناؾ ألنَّو ليس يف في مكدتيـ كنصرتيـ؛ليـ، فينالكا مف اإلسبلـ كأىمو، فالكافركف ليسكا صادق

ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ﴿، قاؿ تعالى: (3)كالكفر اإليماف بيف األصؿ في التقاء

 .[118آؿ عمراف:]﴾...  ڳڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  گ
؛ العتقاده بأفَّ أىؿ الكفر إفَّ مف يتخذ األعداء الكافريف أكلياء ييٍحرىـ مف نصرة ا 

في حؽ  قادركف عمى تحقيؽ مصالح شعبو كأمتو، كدفع الضرر كالمصائب عنيـ، يقكؿ ا 
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ﴿ىؤالء الذيف اغتركا بقكة الكافريف: 

 .[52المائدة:]﴾  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڃڃ
 :الن صح الصادق المخمص لمرعية، والحرص عمى َقبوليم الن صح: ةالثامن

يجب عمى القيادة الراشدة أٍف تسمؾ كافة السبؿ، مع استفراغ الجيد كالطاقة؛ إليصاؿ   
ة عمييـ يـك  النصيحة الصادقة إلى الرعية؛ لتحقيؽ مصالحيـ في الدنيا كاآلخرة، كلقطع الحجَّ

___________________ 
 .48لمغزالي: خمؽ المسمـ:  (1)
 (.480: 13: )جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف: لمطبرم (2)
 (.1411: 3: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشيخ محمد متكلي الشعراكمانظر:  (3)
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في إببلغ رسالة التكحيد إلى قكمو، كبذلو  القيامة، كلقد قصَّ القرآف الكريـ حرص النبي محمد 
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿أقصى جيده كقكتو في سبيميا، قاؿ تعالى: 

 .[6الكيؼ:]﴾ڤ  ڦ
 السمة الرابعة: الحكمة:

القائدةي إلى الفقو في الديف  السميمة النافعة، المكافقة لمحؽ، المعرفة أساس ىي إفَّ الحكمة
ية كًحكميا، كمعرفة أسرار تشريعاتو  ييصيب بيا الشر، عمؿ مف عمؿ الخير، المانعة نحك المكجّْ

اإلنساف الحؽ في القكؿ كالفعؿ، كييٍنًزؿ األمكر منازليا في نفسو كغيره، تضبط سير اإلنساف نحك 
كرحمتو كفضمو، فيناؿ الخير العميـ، كيفكز بسعادة  الكماؿ كاالستقامة، بتكفيؽو مف ا 

ى  ائ  ائ  ەئ     ىې  ې  ې  ې ﴿، قاؿ تعالى: (1) شقاكتيما الداريف كينجك مف

 . [269البقرة: ]﴾   ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ۇئەئ    وئ  وئ
 السف، كبر عىف ليست الحكمة "إف: مكسى  أبي  ًإلىى الخطاب  ٍبف كتب عيمىري 

، فالحكمة ًعٍمـه، (2)األخبلؽ" كمداني األمكر، كدناءة فإياؾ يشاء، مف يعطيو ا عطاء كلكنَّو
، كال منصب.كفقوه، كعمؿ، بتكفيؽ مف ا   ، ال عبلقة ليا بنسب، كال ًكبىًر سف 

نَّما البد ليا مف العمؿ  إفَّ الحكمة ال تيٍدرىؾ بكثرة المطالعة، كالعمـ بالثقافات المختمفة، كا 
حيث تبتمع المبادئ عندما تكبر الحكمة؛  تتضاءؿ المعمكمات مع العمـ كالثقافة، كليذا قيؿ: "

 .(3)"أثناء ممارسة الحياة ؾ بطريقة عمميةالتفاصيؿ تأتيإفَّ الكثير مف التفاصيؿ، 
ڤ   ﴿:امتفَّ عمى األنبياء بصفة الحكمة، فقاؿ سبحانو في حؽ داككد  إفَّ ا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ : ، كفي حؽ لقماف [20: ص]﴾ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   

، كفي حؽ إبراىيـ [12]لقماف: ﴾ٺ  ٺ                ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺپ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀ  پپ   پ
 :﴿... [54]النساء: ﴾ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ. 

مؽ الحكمة؛ ألنَّو لكف مف ألكاف الذكاء         ٍمؽ باالتصاؼ بخي إفَّ القيادة الراشدة أحؽي الخى
مؽ الفاضؿ لو مظاىر  كالفطنة التي تأخذ بيدىا إلى الرأم الرشيد، كالقكؿ السديد، كىذا الخي

 متعددة، تظير في تصرفات القيادة الراشدة، منيا ىذه التسعة:
 السر كالعمف، فيي رأس الحكمة.في  مخافة ا  األول:

_______________________ 
: سعدملمتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: (، 700: 1بف كثير: )ال القرآف العظيـ: انظر: تفسير (1)

 (.619: 1، التفسير الكسيط: لطنطاكم: )115
بّْيٌ  (2)  (.185: 1البىٍغدىاًدٌم: ) أخبار القضاة: لمقاضي أبي بكر الضَّ
 .100: ككفي، كآخركف لستيفف األكلكيات: إدارة (3)
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التعامؿ مع الرعية، فقد قص عمينا القرآف الكريـ  كالتمطؼ عند استعماؿ أسمكب الميفالثاني: 
ڦ       ٿڤ  ڤ          ڦ  ڦ    ڤٹ   ٹ  ٹ  ڤ ﴿مع أبيو في دعكتو، فقاؿ تعالى:  تمطؼ إبراىيـ 

ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ٿڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ٿگ  گ  ڳ         ڳ     ڳ    گک  ک  ک  گ     ٿژ  ژ  ڑ   ڑ  
كفي ىذه اآليات يظير مدل التمطؼ ، [45 -41: مريـ]﴾ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  

نُّف الذم أبداه إبراىيـ   ألبيو مف خبلؿ مناداتو لو )يا أبت(. كالتَّحى
استخداـ أسمكب الشدة كالقير مع الخارجيف عف النظاـ؛ حتى ال يتجرأ اآلخركف عمى  الثالث:

 ﴾ڱ   ڱ ڳ ڳ  ڳ  ڳ   گ   گ  گ  ﴿العبث بالنظاـ العاـ، فقد قاؿ تعالى: 
، أم: البد مف التعامؿ بكؿ صرامة مع الميٍستىًخفّْيف بقكة الدكلة اإلسبلمية في الداخؿ أك [57 األنفاؿ:]

 الخارج؛ ليككنكا عبرة لغيرىـ؛ فبل ييقدمكف عمى الكيد لئلسبلـ كأىمو.
الىفىة الشرعية أك القانكنية عمى مف كقع منو الخطأ مف أبناء  الرابع: إنزاؿ العقكبة المناسبة لمميخى

األمة، مع كقكعيا في الكقت المناسب، دكف تأخيرىا عف كقتيا؛ لتكسب القيادة الراشدة ثقة الرعية 
 .[126 النحؿ:]﴾...  ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ﴿كاحتراميا، قاؿ تعالى: 

أٍف  أعجزكـ إذا بني يا : "، كقد جمع أكالده يكصييـ قائبلن (1)الكصية مف سابكركىنا نأخذ 
 ،يستحقيا ال مف عمى العقكبة تحمؿ بأفٍ  ذلؾ كليس ،اخكفن  فاممؤكىا حياءن  الرعية قمكب تممؤكا
 (2)يستحقيا". لمفٍ  تعجيميا كلكفٍ 

ۇ   ۇ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ﴿طيب الكبلـ، كطبلقة الكجو، قاؿ تعالى:  الخامس:

 .[63 الفرقاف:]﴾  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ
اإلعراض عف الجاىميف، فقد أخبر القرآف الكريـ عف أىؿ اإليماف أفَّ مف أخبلقيـ  السادس:

ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ﴿األصيمة اإلعراض عف الجاىميف، فقاؿ تعالى: 

 .[55 القصص:]﴾   ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ
___________ 

 بكصية ممؾ قيؿ بابؾ، بف أردشير بف سابكر بف ىرمز بف بيراـ بف بيراـ بف نرسي بف ىرمز بف سابكر ىك (1)
 الجند قاد ،اعامن  عشر ستة بمغ كلمَّا صغره، منذ بنجابتو عيًرؼ أمو، بطف في اجنينن  كاف حيث لو، أبيو

 ذا سابكر فسمكه يقاتميـ؛ مف زعماء أكتاؼ ينزع ككاف صغره، في دكلتو عمى اعتدل مف كؿ ليعاقب
 مكت فيككف عمره، كمدة ممكو، مدة كىي سنة، كسبعيف اثنتيف بعد حتى ممكو عمى سابكر كاستمر األكتاؼ،
انظر:  .بالمدائف اإليكاف باني كىك لئًلسكندر، كستمائة كسبعيف خمس سنة مف أشير سبعة لمضي سابكر

(، المختصر في 302-301: 1(، الكامؿ في التاريخ: البف األثير: )659-656المعارؼ: البف قتيبة: )
 (.70-69: 1أخبار البشر: ألبي الفدا: )

 .62سراج الممكؾ: لمطرطكشي:  (2)
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نَّما تتعامؿ بأخبلقيا  إفَّ القيادة الراشدة ال تتعامؿ مع الناس بمقتضى جيميـ كسفييـ، كا 
 الحميدة.اإلسبلمية 
لزاـ األمة بيا شيئن  السابع: ، مستبصرة اا فشيئن التدرج في طمب التكاليؼ كالكاجبات مف الرعية، كا 

في ىذا بمنيج القرآف الكريـ في فرضو األحكاـ الشرعية عمى الناس بالتدريج، كفي الدعكة إلى 
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ﴿، كىي أعظـ كاجب عمى المسمـ، قاؿ تعالى: ا 

 .[126 النحؿ:]﴾...ىې
العمؿ عمى جمع كممة األمة في فيـ أمكر دينيا، كأحكاـ شريعتيا، كالحذر مف  الثامن:

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴿االختبلؼ المذمـك الذم يؤدم إلى الفرقة كالتشرذـ، قاؿ تعالى: 

گ   گ    گڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  ژڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 .[13 الشكرل:]﴾  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڳگ  ڳ  ڳ  ڳ
بإقامة ديف التكحيد، كحفظو كحمايتو مف األفياـ  ااألنبياء جميعن  فقد أكصى ا   

 .(1)الخاطئة، كالقمكب المريضة، كبأف يككنكا عمى قكؿ كاحد في أصكؿ الشريعة كمبادئيا
عدـ البث في األمكر الميٍشًكمىة، أك إصدار األحكاـ فييا، عندما تككف القيادة الراشدة ال التاسع: 

ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی    ی     ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ﴿خبرة ليا بيا، قاؿ تعالى: 

كا الحكـ المناسب، ري رّْ قى ، مع كجكب الرجكع إلى أىؿ الخبرة كاالختصاص، ليي [36 اإلسراء:]﴾ی  
 .[43]النحؿ:﴾ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ          ٺ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ ﴿قاؿ تعالى: 

 السمة الخامسة: الوفاء:
ميؽى الكفاء قيمة إنسانية عظيمة؛ فيك   أكاصر كيؤكّْد األفراد، بيف الثّْقة دعائـ ييرسي إفَّ خي
مؽ الكريـ فىقىد اإلنسانية، فاإلنساف المجتمع، يختص باإلنساف، فمف  في التَّعاكف فىقىد ىذا الخي

بطبعو اجتماعي متعاكف، فبل تصح أحكالو، كال تنضبط معايشو، إالَّ بمراعاة العيد كالكفاء بو، 
الَّ انعدـ التعايش كالتعاكف بيف أفراد المجتمع.  (2)كا 

مؽ الفاضؿ؛   ليككف ليا شرؼ االنتساب إفَّ القيادة الراشدة ىي أىٍكلى الناس باٍلتزاـ ىذا الخي
  ۆڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ ﴿إلى القميؿ القادر عمى الكفاء بدافع مف التقكل كاإليماف، قاؿ تعالى: 

، تسكده المكدة اا مترابطن ا متعاكنن ؛ كلتبني مجتمعن [102األعراؼ:]﴾   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ
________________________ 

 .4164انظر: أيسر التفاسير: ألسعد حكمد: (1)
 ابف صالح الشيخ: بإشراؼ المختصيف مف : لعدد  الكريـ الرسكؿ أخبلؽ مكاـر في النعيـ نضرةانظر:  (2)

  (.3639: 8حميد: ) بف ا عبد
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ا؛  يـ بعضن ًد أفراده بعضي كالمحبة، كالتعايش الصادؽ البنَّاء، بعيدنا عف الغدر كالخيانة، كتىرىصُّ
  إلشباع شيكة الحقد كاالنتقاـ.

مؽ ىذا عمى الراشدة القيادة كتتحصَّؿ     ا ذكرىما ىاميف، أمريف باجتماع العظيـ الخي
 ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   : ﴿تعالى قاؿ الشجرة، مف أكؿ لمَّا  آدـ عف الحديث في

مؽ بأفَّ  يفيد اآلية فمعنى ،[115:طو]﴾ڤ  ڦ  ڦ    ىاميف، كىما: أمريف إلى يحتاج الكفاء خي
"فالذكر قكة الذاكرة التي تيذكّْر صاحبيا بكجكب الكفاء في كؿ أمر قطعو عمى نفسو؛ األول:
العيد  آية ختمت لذلؾ بو؟ يفي أفٍ  العيد لناسي أيف فمف لمكفاء، الزمة ضركرة  اليقظ الميطًَّرد

 ﴾  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ   ڦ  ڄ ...﴿، قاؿ تعالى: (1)بعنصر التذكير"
 .[152األنعاـ:]

قكة العزيمة التي تعيف صاحبيا عمى مكاجية الصعاب كالتحديات في سبيؿ الكفاء بما  الثاني:
 ـ بو نفسو.زى لٍ أ

 فائدة:
إفَّ القيادة الراشدة إذا تكقعت غدر المعاىديف ليا مف األعداء، بدالئؿى كاضحةو ظاىرة، 

 ة الراشدة حينئذو متساكيةفيجب عمييا أف تيٍعًمـ األعداء بانتياء العيد الميكثَّؽ بينيـ، فتككف القياد
  (2)يكره الخيانة كلك كانت في حؽ الكفار. العيد كأعدائيا، فا  بنقض العمـ في

نبذ العيد مع األعداء عمى خكؼ الخيانة دكف كقكعيا؛ ألفَّ الشأف في  رتَّب ا  فقد 
المعامبلت السياسية كالحربية عمى التكقعات كقرائف األحكاؿ، فبل تنتظر القيادة الراشدة كقكع 
ذا ضاعت  األمر؛ ألٌنيا بيذا تيعرّْض األمة لمخطر مف التكرط في غفمة أك الضياع لمصمحة، كا 

  ہڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ ﴿، قاؿ تعالى: (3)منيا عدكىا مصالح األمة تمكَّف

 .[58]األنفاؿ:﴾   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ
 السمة السادسة: التواضع: 

ميؽ عباد ا المؤمنيف الصادقيف، فقد أخبر ا   ميؽ التكاضع ىك خي عنيـ في  إفَّ خي
، أم:[63]الفرقاف:﴾...ۇ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ     ﴿القرآف الكريـ، فقاؿ تعالى: 

ٍمؽ، فالمؤمنكف   متكاضعيف ساكنيف   .(4)كلعباده  كالتكاضع كالسكينة ىـ أىؿ الكقار كلمخى
__________________________ 

 .56خمؽ المسمـ: لمشيخ محمد الغزالي:  (1)
 (.44: 10) لمدكتكر كىبة الزحيمي:  انظر: التفسير المنير: (2)
 (.52: 10) لمطاىر بف عاشكر: كالتنكير:انظر: التحرير  (3)
 .586 :سعدملمتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: انظر:  (4)
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ڱ    ﴿بو عباده الذيف ىداىـ لئليماف كثبتكا عميو، فقاؿ سبحانو:  كقد كصؼ ا  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

 . [54]المائدة: ﴾...ے
مىى عمَّؿى المفسركف استعماؿ القرآف الكريـ حرؼ الجر )عمى( في قكلو تعالى: )أىًذلَّةو كقد    عى

( عمى معنييف ٍؤًمًنيفى  :(1)اٍلمي
 .ا كتذلبلن ؛ فيـ يعطفكف عمى المؤمنيف تكاضعن يتضمف معنى العطؼ كالحنك األول:
يتضمف معنى عمك المنزلة، كرفعة المقاـ؛ فيـ عمى الرغـ مف فضميـ كمكانتيـ كعزتيـ،  الثاني:

 يتكاضعكف كيخضعكف لمف ىـ أقؿ منزلة كمكانة منيـ. 
ميؽ أمر ا  في التعامؿ مع المؤمنيف، فقاؿ تعالى:  بو النبي  إفَّ التكاضع خي

 .[215]الشعراء: ﴾ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ﴿
كألمتو مف بعده، كعمى جية الخصكص لمقادة كالرؤساء  إفَّ اآلية فييا خطاب لمنبي   

مَّطيكا عمى رقابيـ.   كالزعماء الذيف ممككا أمكر العامة، كتىسى
 :ويظير تواضع القيادة الراشدة في األمور الثمانية التالية 

، فبل ترل لحكميا، أك رأييا ـ ليمااالنقياد ألحكاـ القرآف الكريـ كالسنَّة النبكية، كاالستسبل األول:
  ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ ﴿في التقدـ عمييما، أك مخالفتيما، قاؿ تعالى:  امكانن 

 .[1]الحجرات:﴾  ڱ     ڱ  ڱ  ں   ڱڳ   ڳ
االعتراؼ ألصحاب الفضؿ بفضميـ، كتقدير أعماليـ، كجيكدىـ؛ العظيمة منيا،  الثاني:

ىت  يت  جث     ٿجت  حت  خت    ﴿كالحقيرة، ما دامت في خدمة األمة، قاؿ تعالى: 

 .[183-182]الشعراء: ﴾مث  ىث    يث  حج  مج      جح  
عدـ اإلعجاب بالنفس، أك االعتداد بالرأم، فيي ال تنسب لذاتيا زكاء العمؿ، مف زيادة الثالث: 

فعؿ الخير كالطاعات، كال تعتقد صكاب رأييا، بؿ تعتقد أفَّ ما عممتو مف العمؿ الصالح إنَّما ىك 
 .[32]النجـ: ﴾  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۈۆ  ۆ  ۈ ...﴿، قاؿ تعالى: (2)كتأييده بتكفيؽ ا 

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

_______________ 
 (.524: 3)ألبي حياف األندلسي: انظر: البحر المحيط:  (1)
 (.646: 5التأكيؿ: لمزمخشرم: ) كجكه في األقاكيؿ كعيكف التنزيؿ حقائؽ غكامض عف انظر: الكشاؼ (2)
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پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ    پٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پ ﴿قاركف: 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ ٿڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ     ٹٹ        ٹ

 .  [79-78]القصص: ﴾ چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ         ڍ  ڌ  
إفَّ القيادة الراشدة تساكم نفسيا برعيتيا، فبل تتفاخر بزينة الحياة الدنيا كمظاىرىا  

الخداعة، مف سيارات فارىة، كمكاكب ضخمة، كعقارات، كخدـ، كحرس، فبل تصيب مف ذلؾ إالَّ 
 عمى تحقيؽ مصالح العباد كالببلد.  بقدر ما يعينيا

قىبكؿ الحؽ ممَّف تيحب، كممَّف تبغض، فالقيادة الراشدة تقبؿ الحؽ مف عدكىا، كما  الخامس:
 ڇ  ڍ  ڍ       ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ ...﴿تقبمو مف كليّْيا، قاؿ تعالى: 

، فمف كاف ىذا ، فالقيادة الراشدة تقبؿ الحؽ؛ ألنَّيا تقصد رضى ا [35]يكنس: ﴾ڌ  
 (1)قصده ىاف عميو االنقياد لمحؽ.

االستعباد، قىبكؿ عذر المعتذر، كالنظر إليو بعيف الرحمة، كالشفقة، ال بالتسمط كالقير ك  السادس:
ا عنيـ، رغـ مع إخكتو؛ حيث قبؿ عذرىـ، كعف في مكقؼ يكسؼ  اكيظير ىذا المعنى جمين 

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

 . [92-91]يكسؼ:﴾   ﮸ ﮹  ﮺   ﮷﮴ ﮵  ﮶   ﮳ے  ۓ  ۓ  ﮲ 
عمى لساف لقماف  اإلقباؿ عمى الرعية بالكجو الطَّمؽ، كالمشي بسكينة ككقار، قاؿ  السابع:
  :حئ  مئ  ىئ  يئ  جب            جئىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      ی ېئ  ېئ     ﴿يكصي ابنو بعدـ الكبر كالتفاخر

ۓ   ﴿، كفي المقابؿ كصؼ عباد الرحمف بالمشي الييف، فقاؿ تعالى: [18]لقماف: ﴾  حب  خب

، أم: سير اإلنساف عمى سجيتو دكف افتعاؿ [63]الفرقاف:﴾...ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ         ۇ  
 (2)بعقيدتو. اا بدينو، مستعمين معتزن بر، كدكف ذلة كانكسار، يسير لمعظمة أك الك

كؿ إلى شكارع الثامن: ؛ فيي ا أك نيارن يا، كأسكاقيا، كأماكف عمميا، ليبلن مخالطة الرعية، كالنُّزي
تيخالط الناس بكقارو مف غير كبرو كال بطر، كال تتطاكؿ عمى الرعية؛ فيي ال تتكبر، كال تتجبر، 

 (3).اريد عمكنا في األرض، كال فسادن كال تي 
___________________ 

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

حب الزعامة، كالمكانة، كالنبكة، ذك ا؛ حيث تصكَّركا أفَّ ص[7]الفرقاف:﴾ ...  ڱڳ    ڳ  ڳ  ڱ
طبيعة تختمؼ عف الناس، كيجب عميو أالَّ يأكؿ الطعاـ، أك عمى األقؿ ال يمشي في األسكاؽ؛ 

الكاردة  لمقائد المناسب مف كجية نظرىـ، كىي اكرزقو، لذلؾ نجدىـ يطمبكف أكصافن  لكسب عيشو،
ۀ  ۀ    ہ     ہ   ہ   ہ  ھ  ھ   ٿڱ    ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ   ...﴿في قكلو تعالى: 

﮵     ےھ   ھ ﮴   ﮳        ﮲   ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٿے    ۓ    ۓ      

، فيذه المعاني ىي التي عاشتيا القيادات الفاسدة عمى [9-7]الفرقاف:﴾ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  
 مرّْ التاريخ.    

 السابعة: الِحْمم:السمة 
ميؽ، كعنكاف عمك اليمة، فيك مف أشرؼ األخبلؽ، كأحقّْيا بذكم   ٍسف الخي ـى آيةي حي "إفَّ الًحٍم

الطمأنينة، كالسكينة، كالحبلكة، كسبلمة الًعرض، كراحة  فيو مف  األلباب؛ ًلمىا جعؿ ا
 اى يككف متخمقن الرجؿ حتالجسد، كاجتبلب الحمد، كرفعة النفس عف تشفييا باالنتقاـ، فبل ينبؿ 

 .(1)بيذا الخمؽ العظيـ"
يَّاؿ كالسفياء يشدة الغضب، ك  عند بعكالطَّ  فسالنَّ  ضبطمٍف ي ـيالحمك   ترؾ االنتقاـ مف الجي

مّْقن  ،(2)ـمع القدرة عميي ڻ  ڻ  ڻ  ﴿تعالى:  ولك قبو مف الًحٍمـ، كما في  بما اتصؼ ا  اميتنخى

  .[61]النحؿ:﴾...ےھ  ھ  ےڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  
إفَّ الًحٍمـ مف األخبلؽ الميمة لمقيادة الراشدة في مسيرتيا القيادية؛ ألنَّيا تتعامؿ مع رعية 
تختمؼ طبائع أفرادىا، كأىكاؤىـ، كأمزجتيـ، كمشاربيـ، فيـ ما بيف ناصح مخمص، كناقد ىادـ، 

ميكي المساف لئيـ، إلى  كصاحب مصمحة متسمّْؽ، كجاىؿ فاقد المباقة كالمياقة، كعالـه  خبيث النفس حي
 غير ذلؾ. 

 وِلِحْمم القيادة الراشدة صور متعددة منيا ىذه األربع:
ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ  ۆ  ﴿اإلعراض عف الجاىميف، قاؿ تعالى:  :ىاألول

 .[63]الفرقاف:﴾   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ
_________________ 

 .138 لفيصؿ الحاشدم: األخبلؽ بيف الطبع كالتطبع: (1)
 .23، تيذيب األخبلؽ: لمجاحظ: 129 لمراغب األصفياني: :القرآف غريب في المفرداتانظر:  (2)
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إفَّ القيادة الراشدة إذا اعترض طريقيا السفياء، كتكجيكا إلييا بالسّْباب كالمعاف، كآذكىا 
بفحش الكبلـ، أعرضت عنيـ كلـ تقابميـ بمثؿ كبلميـ، بؿ تعفك كتصفح، فيي أىؿ لمًحٍمـ 

  (1)كالصفح، فميس سبيميا الجيالة كالسفاىة.
ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ﴿كنظير ىذه اآلية قكلو تعالى: 

ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ   ﴿، كقكلو تعالى: [55]القصص:﴾  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ

 .[199]األعراؼ:﴾چ
 اشتد السفياء في سفاىتيـ، كتجاكزكا الحدَّ في مقالتيـ، كتجبركا كطغكا في فعميـ،  أمَّا إفً 

كيا الفرؽ بيف الضعؼ، ككـر امعتقديف عدـ الردّْ ضعفن  ، كاف البد مف الردّْ الحاسـ بقكة كغمظة؛ ًليىرى
مؽ.  (2)الخي

ک  ک    گ  گ     کژ  ژ  ڑ   ڑ   ک ﴿مقابمة اإلساءة باإلحساف، قاؿ تعالى:  :ةالثاني

 .[34]فصمت:﴾  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  گ  
إفَّ اآلية فييا ترغيب كبير في الحسنات، كالصبر عمى أذل األعداء مف المسمميف  

كالكافريف عمى حد  سكاء، كمقابمة إساءتيـ باإلحساف إلييـ؛ ألنَّو ال تستكم الحسنة كال السيئة في 
إفَّ ترؾ االنتقاـ منيـ كعدـ االلتفات إلى سفاىتيـ، يستكجب المكانة الجزاء كحيسف العاقبة، ف

 (3)الرفيعة في الدنيا، كالثكاب العظيـ في اآلخرة.
ٿ  ٿ   ...﴿كظـ الغيظ، كالعفك عف المسيء مع القدرة عميو، قاؿ تعالى:  :ةالثالث

 . [134]آؿ عمراف:﴾ٹ  ڤ  ڤ   ٹٿ   ٹ  ٹ
المقدرة ىك مف شيـ الكراـ، كليس فيو ما يدؿ عمى الذُّؿ إفَّ العفك عف المسيء عند 

 (4)لنفسو إالَّ ذىؿ. كالميانة، بؿ ىك عيف العزة كالرفعة كالمكانة، فما انتقـ أحده 

ڃ  ڃ  چ  چ   ﴿إكراـ المسيء رغـ إساءتو، طاعة  رب العالميف، قاؿ تعالى:  :ةالرابع

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ژڈ  ڈ  ڎچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ

  . [22]النكر:﴾  گ  گ  گ   کک
_________________ 

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

 تعالى: ا قاؿ"، فأنزؿ ما قاؿ لعائشة الذم بعد اأبدن  اشيئن  عميو أنفؽ ال حيث قاؿ: " كا ؛ (عنيب
ـٍ كىالسَّعىًة أىٍف ييٍؤتيكا أيكًلي اٍلقيٍربىى) كا( إلى قكلو تعالى:)كىالى يىٍأتىًؿ أيكليك اٍلفىٍضًؿ ًمٍنكي ٍليىٍصفىحي ٍليىٍعفيكا كى  أىالى  كى

(، فقاؿ المَّوي  يىٍغًفرى  أىفٍ  تيًحبُّكفى  ـٍ  إلى فرجع لي"،  ا يغفر أفٍ  أحب إني "كا: بكر  أبك لىكي
 (2).ا"أبدن  منو أنزعيا "ال: كقاؿ عميو كانت التي النفقة مسطح

 السمة الثامنة: الصبر:
مؽ فاضؿ إالَّ يميرُّ بقنطرة مف   "الصبر سيد األخبلؽ، كبو ترتبط مقامات الديف، فما مف خي

ف تحكؿ إلى اسـ آخر"  ، كىك الطريؽ إلى القيادة كاإلمامة في الديف.(3)الصبر، كا 
سمعت شيخ اإلسبلـ ابف تيمية يقكؿ: بالصبر كاليقيف تيناؿ اإلمامة في يقكؿ ابف القيـ: " 

ڍ  ڍ    ڇچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ﴿، ثـ تبل قكلو تعالى: (4)الديف"

   .[24]السجدة:﴾ڌ
 إفَّ اآلية تدؿُّ عمى أفَّ التَّحصُّؿ عمى القيادة كاإلمامة مرتبط بالصبر عمى أكامر ا   

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

 :مظاىر صبر القيادة الراشدة 
ميؽ الصبر ىاـ جدن  لمقيادة الراشدة؛ ألنَّيا تتعامؿ مع مجتمع قد تباينت درجاتو،  اإفَّ خي

 التالية:  ستةكأفيامو، كمصالحو؛ كمف مظاىر صبر القيادة الراشدة عمى رعيتيا ال
صبر  الصبر عمى األتباع، كالمعاكنيف، كأصحاب الميمات، حيث نجد أفَّ مكسى  األول:

______________ 
، كىك ابدرن  شيد عبادة، ممف أبك كنيتو مناؼ، كمسطح لقبو، عبد بف المطمب بف عبَّاد بف أثاثة بف ىك عكؼ (1)

 ست ابف كىك كثبلثيف لميجرة، كقيؿ: سبع كثبلثيف، أربع سنة بالمدينة تكفى ممف خاض في حديث اإلفؾ،
 (.93: 6، اإلصابة في تمييز الصحابة: )19سنة. انظر: مشاىير عمماء األمصار: البف حباف:  كخمسيف

-1112(، ص: 2770مسمـ: كتاب التكبة: باب في حديث اإلفؾ كقبكؿ تكبة القاذؼ، حديث)صحيح  (2)
 .217، انظر: أسباب النزكؿ: لمكاحدم: 1115

 .27عدة الصابريف: البف قيـ الجكزية:  (3)
 (.554: 1مدارج السالكيف: البف قيـ الجكزية: ) (4)
 (.106: 11بف كثير: )ال القرآف العظيـ: انظر: تفسير (5)
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بٍّْخو لمَّا نسيى أف ييٍعًممو بأمر نزكؿ الحكت الماء،(1)يكشع بف نكف عمى تمميذه  ، فمـ ييعىنٍّْفو، أك ييكى
ٺ    ﴿عف العبد الصالح، قاؿ تعالى:  اا يبغيانو، كاستمرا في السير بحثن ككاف ردُّه أفَّ ىذا ما كان

   ٿڦ  ڦ   ڦ  ڦ         ڄ    ڤٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

 .[64-63]الكيؼ:﴾ چ  چ  چ   چ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ        ڃ
الصبر عمى مجالسة المؤمنيف الصادقيف المخمصيف مف الضعفاء كالفقراء، قاؿ تعالى:  الثاني:

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ﴿

 .[28]الكيؼ:﴾  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ٿٿ    ٿ
 تحبس نفسيا مع المؤمنيف الصادقيف، العابديف   إفَّ القيادة الراشدة مأمكرة بأفٍ 

كحده؛ لنيؿ رضكانو كجنتو، كعدـ إىماليـ، كمجاكزتيـ إلى غيرىـ مف األغنياء، حتى كلك كاف 
 الفاسقيف العاصيف. اليدؼ الطمع في إسبلـ الكافريف، أك ىداية

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

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

 .[39] ؽ:﴾  ڎ  ڎ  ڈ
الصبر عمى تىمُّكف األحكاؿ مف خكؼ، كفقر، كحرب، كحصار، كتآمر، كخديعة، كقتًؿ  الرابع:

خراج مف الكطف كاألىؿ، فقد أخبر ا  ، عف كيد كفار مكة لمنبي  األعكاف كاألنصار، كا 
ں  ڻ    ںڱ  ڱ   ڱ  ڱڳ     ڳک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ   ﴿فقاؿ تعالى: 

 .[30]األنفاؿ:﴾  ڻ
 فائدة:

نت   إفَّ المجتمع الفمسطيني كخاصة في قطاع غزة العزَّة يعيش في ىذه األياـ كاقعنا قد تمكَّ
فيو المصائب كالصعاب؛ فيك يعيش حصارنا خانقنا قد شارؾ فيو العدك كالصديؽ، كما أفَّ قيادتو 

كالكيد ليا؛ لحمميا عمى التنازؿ عف حقكؽ أمتيا كأبناء شعبيا، كما تعيش في جك محاطو بالتآمر 
أفَّ العدك الصييكني يعمؿ ليؿ نيار عمى تتبع رمكز ىذا الشعب كقياداتو باالغتياالت كالقتؿ، 
كما يخرج أسرانا البكاسؿ مف ديارىـ بغير حؽ، كمف أجؿ ىذا كغيره كاف لزامنا عمى قيادة الشعب 

 مع أبناء شعبيا.  بسكاءو  الصبر عمى ىذا الحاؿ سكاءن  غزةالفمسطيني في قطاع 
___________________ 

 ذكره كقد السبلـ ػػػ عمييـ الخميؿ ػػػػ إبراىيـ بف إسحؽ بف يعقكب بف يكسؼ أفرائيـ بف بف نكف بف ىك يكشع (1)
لو الشمس. انظر:  الخضر، كىك مف حبس ا  قصة في باسمو مصرّْح غير القرآف الكريـ في  ا

 (.137: 3، 372: 1) البف كثير: البداية كالنياية:
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ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ   ﴿الصبر في ساحة القتاؿ، قاؿ تعالى:  :الخامس

عف الفئة القميمة المؤمنة مع  ا، كقاؿ سبحانو مخبرن [200]آؿ عمراف:﴾  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿طالكت: 

 .[250]البقرة:﴾ ڻ ں  ں    
 قمكبيـ عمى ييٍفًرغ "بأف يدعكنو  فقد تكجيت الفئة المؤمنة مف قكـ طالكت إلى ا   

 كينصرىـ بو، كالثقة باإليماف كاطمئنانيا قمكبيـ بثبات القتاؿ مكاقع في أقداميـ كيثبت الصبر،
 .(1)باألكىاـ" قمكبيـ تعمقت الذيف األكثاف، عبدة الكافريف القكـ عمى

الصبر عمى خذالف األنصار كاألعكاف، حيث قصَّ عمينا القرآف الكريـ قصة يعقكب  :السادس
 ككيؼ صبر عمى أبنائو لمَّا أضاعكا يكسؼ ، :ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ...﴿، فقاؿ تعالى

، كقاليا لمَّا فىقىدى ابنو الثاني بنياميف، [18]يكسؼ:﴾  ڑ  ک    ک  ک  ک   ڑژ  ژ  ڈڎ  ڈ
﮸    ﮹   ﮺      ﮷ۓ ﮲  ﮳  ﮴   ﮵   ﮶   ۓے  ے   ھہ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ ﴿قاؿ تعالى: 

 .[83]يكسؼ:﴾﮻  
 السمة التاسعة: العفَّة:

إفَّ مف أعظـ أسباب النَّجاح في التعامبلت مع الناس، بؿ ىك أعظميا عمى اإلطبلؽ،  
لثكابو  ا، طمبن أٍف تبني أعمالؾ، كتينشئ تصرفاتؾ كميا معيـ، عمى أساس مف ابتغاء كجو ا 

ميؽ العفة؛ مف القياـ باألمكر عمى كفؽ الشرع،  كمرضاتو، كىذه المعاني كغيرىا ىي مرتكز خي
كتربية لمنفس، ابتغاء ما  اؿ، كعدـ اإلفراط في الشيء، تيذيبن كمكاـر األخبلؽ، مف الرضا بالقمي

 مف األجر كالثكاب، ال ما عند الناس.   عند ا 
في قيادتيا الناس، كاستقامة أحكاليا، كتحقيؽ محبة الرعية ليا، إفَّ نجاح القيادة الراشدة  

ميؽ العفة، الذم يبعث الطمأنينة في قمكب الرعية عمى مصالحيا كمقدراتيا،  منكط باتصافيا بخي
 كمف مظاىر ذلؾ البنكد الستة التالية:
 األول: العفَّة عمَّا في أيدي الناس:

 ظيـ لجمب محبة الناس، كرفع الشأف عندىـ،إفَّ التعفؼ عمَّا في أيدم الناس باب ع 
 ا رسكؿ يا فقاؿ:  النبي إلى رجؿ جاء قاؿ:  الساعدم سعد بف سيؿ العباس أبي فعف
 اهلُل، ُيِحّبك الد ْنَيا في اْزَىدْ : )الناس، فقاؿ  ، كأحبنيا  أحبني عممتو إذا عمؿ عمى ديلَّني

______________ 
 (.389: 2) لمحمد رشيد رضا: :المنار تفسير (1)
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؛ فالتَّطىمُّع الدائـ إلى ما في أيدييـ مف خير؛ سببه الزدراء (1)(النَّاُس  ُيِحّبك النَّاسِ  ِعْندَ  ِفيَما َواْزَىدْ 
 الناس القيادة، كاحتقارىـ ليا، فالناس يحبكف مف يعطييـ، كال يطمب منيـ.

 أيدم في عما العفة خصمتاف فيو يككف حتى الرجؿ ينبؿ "ال: (2)السختياني أيكب يقكؿ 
 .(3)منيـ" يككف عما كالتجاكز الناس

فيجب عمى القيادة الراشدة االبتعاد عف أمكاؿ الناس، كعمَّا يحققكف بو أرزاقيـ كمعاشيـ،  
تقتصد في فرض التكاليؼ المالية عمييـ؛ كذلؾ فيما يتعمؽ بأعماليـ، كمصالحيـ اليكمية،  كأفٍ 

الَّ حظيت ببغضيـ، كسخريتيـ مف مبادئيا، كقيميا التي تدعك إلييا.  كا 
 الثاني: التعفف عن المظاىر البراقة، والزينة الكاذبة:

حػػكميػا، حتػػى تحيا حيػػاة فاضمػػة رسـ القرآف الكريـ لمقيادة الراشدة أفضػػػػػؿ الطػػػػرؽ كأ 
كريمة، حياة تعتز فييا بالمعاني الحقيقية الشريفة الباقية، كتعؼُّ عف المظاىر الخداعة، 

ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ       ﴿، قاؿ تعالى: (4)كالزخارؼ الكاذبة الزائمة

 .[131]طو:﴾  ھ  ھ  ھ  ے  ھہ   ہ
الراشدة ال تنظر نظرة إعجاب كاستحساف إلى أحكاؿ الدنيا كالمتمتعيف بيا إفَّ القيادة  

المزخرفة،  كالبيكت الفاخرة، بأنكاع المتع المتعددة؛ مف المآكؿ كالمشارب المذيذة، كالمبلبس
ـى ا  كالسيارات  الفارىة، فيي تعمـ حؽَّ العمـ أفَّ نعيـ الدنيا إنَّما ىك اختبار كفتنة؛ ًليىٍعمى

المؤمنيف الصادقيف الذيف عممكا حقيقة الدنيا، مف المدَّعيف الكاذبيف الذيف اغتركا بالدنيا 
چ  چ  ڇ      ٿڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ   ڦ    ﴿تعالى: ، قاؿ (5)كزينتيا

 .[8، 7]الكيؼ:﴾ڇ  ڇ  ڇ
__________________ 

(، كقاؿ الحاكـ: حديث صحيح اإلسناد 313 ، ص:4 ، ج:7873ح:) :المستدرؾ: لمحاكـ: كتاب الرقاؽ (1)
ص: : 2ج: ، 4102 :ح : )( باب الزىد في الدنيا1) :( كتاب الزىد37كلـ يخرجاه، سنف ابف ماجو: )

 (.922(، صححو األلباني في )صحيح الجامع: 1373
ف البصرم، فقيو، محدّْث، قاؿ عنو الحس بكر أبك السختياني كيساف كاسمو تميمة، أبي بف ىك أيكب (2)

ق(. انظر: 131 – 68البصرة، كقاؿ شعبة: كاف أيكب سيد الفقياء، ) أىؿ شباب سيد البصرم: أيكب
 (.463-457: 3تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ: لمًمزّْم: )

، معجـ ابف (1299: 2) :الحنفي الظاىرم ا عبد بف محمد بف أحمد الديف جماؿ: لالبخارم ابف مشيخة (3)
مكاـر (، 10، ص: 2، ج: 508: )ح: المقرئ ابف األصبياني إبراىيـ بف محمد بكر ألبيالمقرئ: 

 .أيكب إلى السند متصؿ كالحديث، 28األخبلؽ: البف أبي الدنيا: 
 (.169: 9انظر: التفسير الكسيط: لطنطاكم: ) (4)
 .517 -516 لمسعدم: :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المنافانظر:  (5)
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 الحرام:الثالث: العفة عن المال 
إفَّ مف أخص سمات القيادة الراشدة التعفؼ عف االستفادة مف أمكاؿ األمة بغير كجو  

 حؽ مشركع، مثؿ الصكر األربع التالية: 
أخذ الماؿ بدكف مقابؿ؛ كقىبكؿ الرشكة مف الضعيؼ ليأخذ مكاف القكم، كفرض اإلتاكة عمى  .1

ير الناس لمعمؿ بدكف مقابؿ، أك الغني القادر، كعمى التاجر الماىر؛ لتسييؿ أمكره، كتسخ
 .(1)اإلنقاص مف أجكرىـ

ابتزاز الناس في بعض المعامبلت الًخٍدًميَّة؛ لحمميـ عف التنازؿ عف جزء مف حقكقيـ مقابؿ  .2
 إتماـ ىذه المعامبلت.

 استغبلؿ مكارد الدكلة، كمؤسساتيا، كمكظفييا، كأدكاتيا لتحقيؽ المنافع الشخصية. .3
األعماؿ المحرَّمة مقابؿ السماح ألصحابيا بالعمؿ ضمف حماية فرض الضرائب عمى  .4

القانكف؛ كالترخيص لمبنكؾ الربكية، كمحاؿ الخمكر، كأماكف الميك كالفجكر؛ مف كازينكىات، 
 كمراقص، كبيكت دعارة، كغيرىا.

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ     ﴿إفَّ ىذه المعاني كغيرىا يتضمنيا قكلو تعالى: 

 .[188]البقرة:﴾  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   
 الرابع: عفة البصر )عدم تتبع عورات المسممين(:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ   ﴿نيى اإلسبلـ عف تتبع عكرات المسمميف، فقاؿ تعالى:  

 يىتىتىبَّع أفٍ  المؤمف نيى ا : "، قاؿ ابف عباس [12]الحجرات:﴾...ڀ   ٺ         ڀپ  پ  ڀ  ڀ
ذاعة كمعايبيـ، المسمميف، فيىٍحريـ عمى القيادة الراشدة البحث عف عكرات(2)المؤمف" عكراتً   كا 
: كمثالبيـ، كفي الحديث عف ميعىاًكيىةى  أسرارىـ :  اً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  قىاؿى  اتََّبْعتَ  ِإنِ  ِإنَّكَ ) يىقيكؿي
 .(3)(ُتْفِسَدُىمْ  َأنْ  ِكْدتَ  َأوْ  َأْفَسْدَتُيمْ  النَّاسِ  َعْورَاتِ 
 تنبيو:

عمى إزالة شره،  يجكز لمجيات المختصة أٍف تىتىتىبع مف اٍشتيًير بالفساد، كالتخريب؛ لتعمؿ 
 ال يحب الفساد. ة المباحة؛ ألفَّ ا عيلمضكابط الشر  اكمنع فساده، كفقن 

_______________ 
 (.164: 2)لمدكتكر كىبة الزحيمي: انظر: التفسير المنير:  (1)
، 6330: ألبي بكر البييقي: )ح: اإليماف شعب، (304: 22: )البياف عف تأكيؿ آم القرآف: لمطبرم جامع (2)

 (، كالحديث صحيح اإلسناد.107، ص: 9ج: 
كالحديث صححو (، 530ص:  ،4888: باب في النيي عف التجسس، )ح :سنف أبي داككد: كتاب األدب (3)

لو ثقات رجاؿ الصحيح، غير راشد بف سعد فقد ركل ، قاؿ شعيب األرنؤكط: "إسناده صحيح، كرجااأللباني
صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف: لؤلمير عبلء الدّْيف بف بمباف: )ح: لو أصحاب السنف، كىك ثقة". 

 (.73-72، ص: 13، ج: 5760



81 
 

 الخامس: العفة في المسان:
 إفَّ القيادة الراشدة لسانيا مصكف عف الحراـ بشتى صكره؛ كمف ذلؾ الصكر السبع التالية:       

عفة المساف عف السخرية كاالستيزاء بالناس، "كالسخرية ال تصدر إالَّ مف إنساف ممتمئ  .1
ميؽ ذميـ" ، كلقد نيى القرآف الكريـ عنيا، فقاؿ تعالى: (1)بمساكئ األخبلؽ، متصؼ بكؿ خي

  یى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     یى  ﴿

نَّما بقىٍدر قكة [11]الحجرات: ﴾... ، فقىٍدري الناس ليس عمى حسب المظير كالمكانة كالكظيفة، كا 
ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ   ﴿، قاؿ تعالى: (2)اإليماف كحيسف العمؿ

 .[13]الحجرات:﴾  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇڇ
تذكر عيكب  عفة المساف عف اليمز كالممز كالتنابز باأللقاب؛ فبل يجكز لمقيادة الراشدة أفٍ  .2

المسمميف، بيمزىـ، أك لمزىـ، أك مناداتيـ بألقاب مذمكمة يكرىكنيا؛ بقصد التقميؿ مف 
 .[11]الحجرات:﴾...  جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ ..﴿شأنيـ، كتحقيرىـ، قاؿ تعالى: 

عفة المساف عف الغيبة؛ فقد حرَّـ اإلسبلـ أف ننيش أعراض إخكاننا المسمميف، كنمؤل أجكافنا  .3
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿٺ  ٺ  ٺ   ٿ ...﴿مف لحكميـ، قاؿ تعالى: 

، فقد شبيت اآلية حاؿ مف يغتاب أخاه المسمـ [12]الحجرات:﴾ ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڦڤ  ڦ  ڤڤ
 بذلؾ، كىذا لمتحذير مف الغيبة، كالتنفير منيا. ايأكؿ لحـ أخيو كىك ميّْت مستمتعن  بحاؿ مف

 لـ فإفٍ  قائميا، كيزجر يردَّىا أفٍ  مسمـ ًغيبةى  سمع لمف " ينبغي:  (رمحه اهلل)يقكؿ النككم 
 غيبة سمع فإفٍ  المجمس؛ ذلؾ فارؽ بالمساف، كال باليد يستطع لـ فإف بيده، زجره بالكبلـ ينزجر
 ذكرناه بما االعتناء كاف كالصبلح، الفضؿ أىؿ مف كاف أك حؽ، عميو لو ممف غيره أك شيخو،
  .(3)"أكثر

 فائدة: 
ميؽ الغيبة قبيح ذميـ في حؽ العامة،  ، كذمامة.اكلكنَّو في حؽ القيادة أكثر قبحن  إفَّ خي

عفة المساف عف النميمة؛ فالنميمة مف أخطر آفات المساف، كقد حرَّميا اإلسبلـ أشد التحريـ،  .4
مف  ا، كىي أشد شرن [11-10]القمـ:﴾ۉ  ۉ  ې     ٿۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ﴿قاؿ تعالى: 

عمؿ الشيطاف بالخياؿ  السحر، ليذا ييقاؿ: "عمؿي النَّماـ أضر مف عمؿ الشيطاف؛ ألفَّ 
 . (4)كالكسكسة، كعمؿ النمَّاـ بالمكاجية كالمعاينة"

______________ 
 .315 لفيصؿ الحاشدم: األخبلؽ بيف الطبع كالتطبع: (1)
 (.311: 13انظر: التفسير الكسيط: لطنطاكم: ) (2)
 .416األذكار النككية: لمنككم:  (3)
 .107رقندم: تنبيو الغافميف بأحاديث سيد األنبياء كالمرسميف: لمسم (4)
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ميؽ الذميـ، فبل يكجد لدييا  فينبغي عمى القيادة الراشدة أف تككف أبعد الناس عف ىذا الخي
ٍمعي الن يجاد المحبة كقت حتى تييدره لئليقاع بيف الناس، كالتحريش بينيـ، بؿ ىدفيا جى اس، كا 

  .ـكالمكدة بيني
تستمع لمنميمة، فقد  أفٍ  اأيضن راشدة النميمة، فبل يجكز ليا ككما أنَّو ال يجكز لمقيادة ال

ًكمى عف عمر بف عبد العزيز  ، فذكر لو عف  (رمحه اهلل)ري ، فقاؿ لو ارجؿ شيئن أنَّو دخؿ عميو رجؿه
ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ...﴿فأنت مف أىؿ ىذه اآلية:  اشئت نظرنا في أمرؾ، فإٍف كنت كاذبن عمر: إف 

فٍ [6]الحجرات:﴾...ٹ    ، [11]القمـ:﴾ۉ  ۉ  ې ﴿فأنت مف أىؿ ىذه اآلية:  اكنت صادقن  ، كا 
فٍ   (1).اأمير المؤمنيف، ال أعكد إليو أبدن شئت عفكنا عنؾ؟ فقاؿ: العفك يا  كا 
عفة المساف عف البذاءة كالتفحش في القكؿ؛ فالقيادة الراشدة تينىزّْه لسانيا عف الكبلـ البذمء،  .5

، كشتـ، كقكؿ الخنا، كغيرىا، قاؿ تعالى:  ھ  ھ  ے        ﴿كالقكؿ الفاحش؛ مف سب 

 .[108]األنعاـ:﴾...ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶     ﮷ 
في األصؿ؛ كىك سب آلية  اعف أمر كاف جائزن لكريمة المؤمنيف في اآلية ا ينيى ا   

عف كؿ  المشركيف؛ لما يترتب عميو مف سب المشركيف  رب العالميف، لكجكب تنزيو ا 
 .، فكيؼ باألمر غير المشركع أصبلن (2)عيب كسب

 تنبيو:
أباح اإلسبلـ لمف يقع عميو ظمـ كعدكاف أف يرد اإلساءة كالظمـ الذم يقع عميو، معاممة  

لمنصرة كاإلنصاؼ مف  االمو، أك يشكك ظالمو لمقاضي طالبن لمظالـ بالمثؿ، بأف يدعك عمى ظ
القاضي، أك يفضح أمر ظالمو بيف الناس كيذكره بما فيو مف السكء؛ ليحذّْرى الناس مف شره 

 . [148]النساء:﴾ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ ﴿، قاؿ تعالى: (3)ككيده
ظ لسانيا عف تزكير فى حٍ تى  المساف عف شيادة الزكر، كقكؿ الزكر؛ فعمى القيادة الراشدة أفٍ عفة  .6

لتضميؿ الرعية؛ لما يترتب عمى شيادة الزكر مف تخميص المجـر  ؛الحقائؽ، كقمب المكاقؼ
لمتزكية، كلما يترتب عمييا مف قطع ركابط الحب بيف  العقاب، كتزكية أليناس ليسكا أىبلن مف 

يقاع العداكة كالبغضاء بينيـ، فقد كصؼ ا الناس،  المؤمنيف الصادقيف بأنَّيـ ال  كا 
 .[72]الفرقاف:﴾ک  ک  ک  ک گ گ  گ  گ  ڳ ﴿يشيدكف الزكر، قاؿ تعالى: 

______________ 
 .(166: 3إحياء عمـك الديف: لئلماـ الغزالي: )انظر:  (1)
 .269، 268 لمسعدم: :انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف (2)
 (.248: 2: )السعكد أبك العمادم محمد بف لمحمد:  الكريـ القرآف مزايا إلى السميـ العقؿ إرشادانظر:  (3)
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تطرح القيادة الراشدة  عفة المساف عف إفشاء األسرار، فبل يجكز بأم حاؿ مف األحكاؿ أفٍ  .7
لخيانة، كعفة المساف أسرار األمة عمى مف تعرؼ كمف ال تعرؼ؛ ألفَّ ىذا درب مف دركب ا

 كبلمو، ..فمف كسىقىطى  لسانو، ببادرة نفسو سرَّ  ييًذيع قد اإلنساف "ألف عف األسرار أمر صعب؛
 .(1)األمكاؿ" أمناء مف اكجكدن  كأقؿَّ  ،اتعذرن  أشدَّ  األسرار أمناء كاف ذلؾ أجؿ

 السادس: العفة في السمع: 
 ليا سماعو، كمف ذلؾ الصكرتاف التاليتاف: إفَّ القيادة الراشدة تعؼُّ سمعيا عمَّا ال يجكز 

ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ﴿العفة عف سماع المحرمات، قاؿ تعالى:  .1

، فيذه صفة مف صفات عباد الرحمف المؤمنيف [55]القصص:﴾  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ
 (2)لو.الصادقيف، أنَّيـ إذا سمعكا الكبلـ التافو الذم ال فائدة منو، ترككه كلـ يمتفتكا 

ػػع لكبلـ قكـ يكرىػػػكف استماعيا لو، كأف  العفة عف سماع المبػاح، فبل ينبغػػي لمقيػػػادة أفٍ  .2 تتسمَّ
 َيَرهُ  َلمْ  ِبُحْممٍ  َتَحمَّمَ  َمنْ قاؿ: ) عف النبي  تطَّمع عميو، ففي الحديث الذم ركاه ابف عباس 

 َأوْ  َكارُِىوَن، َلوُ  َوُىمْ  َقْومٍ  َحِديثِ  ِإَلى اْسَتَمعَ  َوَمنْ  َيْفَعَل، َوَلنْ  َشِعيَرَتْينِ  َبْينَ  َيْعِقدَ  َأنْ  ُكمِّفَ 
ونَ   .(3)...(اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اآْلُنكُ  ُأُذِنوِ  ِفي ُصبَّ  ِمْنُو، َيِفر 

 السمة العاشرة: العفو:  
 المعاصي، عف كيتجاكز الٌسٌيئات، يمحك اٌلذم كىك ، ا صفات مف صفة إفَّ "العفكى 

 المحك، عف ييٍنًبئ كالعفك السَّتر، عف ييٍنًبئ الغفراف فإفٌ  منو أبمغ كلكٌنو الغفكر، مف قريب كىك
بؿ  ظممو؛ مف كؿّْ  عف يعفكى  أف كىك يخفى، ال ذلؾ مف العبد كحظُّ  السَّتر، مف أبمغ كالمحك
 بؿ بالعقكبة، ليـ معاجؿو  غير كالكفرة، العصاة إلى الٌدنيا في امحسنن   ا يرل كما إليو يحسفي 
ذا عمييـ، يتكب بأف عنيـ يعفك رٌبما  ال كمف الذَّنب مف التَّائب إذً  سٌيئاتيـ؛ محا عمييـ تاب كا 
  .(4)لمجناية" المحك غاية كىذا لو، ذنب

ميقيـ في التعامؿ مع  ، كأمتو مف بعده بأفٍ أمر النبي  إفَّ ا  يككف العفك ىك خي
 .[199]األعراؼ:﴾ڃ  ڃ  چ  چ   ڄ  ڃ    ڃ ﴿الناس، قاؿ تعالى: 

 منيا ىذه األربعة: ،ويندرج تحت مفيوم العفو أمور متعددة
، كترؾ الغمظة كالفظاظة مع المؤمنيف؛ حيث أمر امؿ مع الرعية بالرفؽ كالمسامحةالتع األول:
 بالمعاممة المينة لممؤمنيف، كالعفك عنيـ إٍف كقعكا في الخطأ كالزلؿ، قاؿ تعالى:  النبي  ا 

_________________ 
 .388 البف أبي الدنيا: أدب الدنيا كالديف: (1)
 (.10962: 18: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (2)
ميًمًو،  ًفي كىذىبى  صحيح البخارم: كتاب التعبير، باب مىفٍ  (3)  (.42، ص: 9، ج:7042)ح:حي
 .140 ألبي حامد الغزالي: :في شرح معاني ا الحسنى األسنى المقصد (4)
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 .[159]آؿ عمراف:﴾...ٹ  ڤ     ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ﴿
 َواَل  َوَبشُِّروا ُتَعسُِّروا َواَل  َيسُِّرواقاؿ: ) عف النبي  أنس بف مالؾ في الحديث عف ك  
 .(1)(ُتَنفُِّروا
 ہ  ہ   ہ   ﴿بالرفؽ كالميف، كالمجادلة بالتي ىي أحسف، قاؿ تعالى:  الدعكة إلى ا  الثاني:

﮺   ﮲ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ھ   ھ  ھ ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵    ﮴    ﮼    ﮻﮳ 

 .[125]النحؿ:﴾  ﮽ ﮾ 
استيفاء الحقكؽ مف الرعية بالطرؽ األكفؽ كاألرفؽ بيا، كعدـ التشدد معيا كخاصة فيما  الثالث:

 يتعمؽ بالحقكؽ المادية.
   ھۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ﴿العفك عف المذنبيف، قاؿ تعالى:  الرابع:

   ﯁﮸ ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﮷﮲ ﮳  ﮴    ﮵  ﮶   ۓھ  ے    ے  ۓ

 .[13مائدة:]ال﴾              
كألمتو مف بعده بالعفك كالصفح عف  ،اآلية السابقة يفيد األمر لمنبي  رى إفَّ ظاىً  

المخالفيف في الديف؛ إذا كقع منيـ السكء في حؽ المسمميف، فمف باب أكلى العفك عف المذنبيف 
 .لمخطرمف المسمميف، كالصفح عنيـ، كالتجاكز عف سيئاتيـ، بما ال ييعرّْض أفراد المجتمع 

 ادلطهة انثانث: انطًاخ انشخصٍح نهمٍادج انراشذج:
 كالقكل كالدكافع كالغرائز كالميكؿ االستعدادات كؿ جمع الشخصية ىي: "حاصؿ 
 .(2)الخبرة" مف المكتسبة كالميكؿ كاالستعدادات الصفات ككذلؾ المكركثة، الفطرية البيكلكجية
نحك الصبلح كاإلصبلح، منكط بما تمتمكو مف إفَّ نجاح القيادة الراشدة في قيادة األمة  

سمات شخصية كاضحة، باإلضافة إلى ما تمتمكو مف أخبلؽ فاضمة، كمعارؼ، كخبرات، كميارات، 
تقاف  .تعطييا القدرة عمى ممارسة دكرىا بفاعمية كا 

كفي ىذا المحكر ذكرت جممة مف السمات الشخصية لمقيادة الراشدة، كالتي يظير ليا  
 الكبير في نجاح القيادة الراشدة، كىي إحدل عشرة كالتالي:األثر 

 السمة األولى: القوة: 
نَّما   المراد إفَّ مف أىـ صفات القيادة الراشدة القكة؛ كال نعني بيا الحدَّة كالشدة كالعنؼ، كا 

  المناسب في ح المكقؼػػد الناجػػػػػ، كتكظيؼ القائ(3)القكة الكفاءة، كالذكاء، كالقدرة عمى أداء الميمةب
_______________ 

مَّى النًَّبيُّ  كىافى  مىا صحيح البخارم: كتاب العمـ، باب:  بىاب (1) مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ليييـٍ  كى كَّ  كىيٍ  كىاٍلًعٍمـً  ًباٍلمىٍكًعظىةً  يىتىخى
كا، )ح:  الى   (.25، ص: 1، ج: 69يىٍنًفري

  .7ص حسف فرغؿ: ىاشـ يحيى: المسمـ شخصية معالـ (2)
 .52 :لمدكتكر طارؽ محمد السكيداف، كاألستاذ فيصؿ عمر باشراحيؿ انظر: صناعة القائد: (3)
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المناسب، سكاء أكاف المكقؼ يستمـز الشدة كالحدَّة، أـ الميف كالمسامحة كالمداىنة كالمداراة، الكقت 
 ختبلؼبا المطمكبة تختمؼ فميس القكم بشدتو كتعنيفو، كليس الضعيؼ بمينو كرفقو كعفكه، فالقكة

  .طبيعة الميمة
إفَّ القكة التي يريدىا اإلسبلـ؛ ىي القكة المضبكطة باألمانة، فبل خير في قكة ال أمانة 

  استئجار نبي ا مكسى  لصاحبيا، ييستنبط ىذا المعنى مف تعميؿ ابنة نبي ا شعيب 
﮲    ھہ  ھ   ھ  ھ ﴿ليعمؿ عند كالدىا، قاؿ تعالى:  ے   ے  ۓ  ۓ  

فبل تيطمب القكة فيمف  مع صفة القكة صفة األمانة؛ ؛ فقد جمع مكسى [26]القصص:﴾﮳
 (1)، إالَّ كاألمانة مقترنة بيا.اا كاف أـ كبيرن ، صغيرن يتكلى عمبلن 

 الخمسة:  ه، منيا ىذإنَّ سمة القوة الُمراد تحققيا في القيادة الراشدة ليا مظاىر متعددة
 القوة اإليمانية: .1

كىي ما تتمتع بو القيادة الراشدة مف طاقة إيمانية عظيمة؛ مف رسكخ اإليماف في القمب،  
 لعباده المؤمنيف كمعيتو ليـ. ، كالثقة بنصر ا كصدؽ التككؿ عمى ا 

 إنَّ القوة اإليمانية ليا ثماٌر عظيمة في حياة القيادة الراشدة، أُلخصيا في الخمس التالية:     
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿الثبات في األمر، كالعزيمة عمى الرشد، قاؿ تعالى:  يرزقيا ا  :أواًل 

 .[23]األحزاب:﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پٻ  پ  پ  پ
، كتٍجتنب نييو، برضىن كتسميـ، أمر ا  تجعؿ القكة اإليمانية القيادة الراشدة تىٍمتىًثؿ  

لرفعة اإلسبلـ كأىمو، كلمدفاع عف خيرات  ؛التضحية بالنفس كالنفيسكصبر كتضحية، فتندفع إلى 
  .(2) ىمو؛ لييرىدَّ العدك خاسئنا ذليبلن األمة كمقدراتيا، كلمتصدم لمباطؿ كأ

 َخْيرٌ  اْلَقِوي   اْلُمْؤِمنُ قاؿ: ) عف النبي  يدؿُّ عمى ذلؾ الحديث الذم ركاه أبك ىريرة  
ِعيفِ  اْلُمْؤِمنِ  ِمنَ  اهللِ  إَلى َوَأَحب    (3)...(.َخْيرٌ  ُكل   َوِفي الضَّ
 ا، كمجادلتيـ بالتي ىي أحسف؛ دفاعن تيعيف القيادة الراشدة عمى مخالطة الناس، كالصبر عمييـ ثانًيا:

 َوَيْصِبرُ  النَّاَس  ُيَخاِلطُ  الَِّذي اْلُمْؤِمنُ : )بقكلو  النبي إليو أشار ما عف الحؽ، كنصرةن ألىمو، كىك
 .(4)(َأَذاُىمْ  َعَمى َيْصِبرُ  َوال ُيَخاِلُطُيمْ  ال الَِّذي ِمنِ  َأْجًرا َأْعَظمُ  َأَذاُىمْ  َعَمى

_____________ 
 .614: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدمانظر:  (1)
السبلـ المكح، : لمدكتكر عبد (قرآنية دراسة)كالباطؿ الحؽ الصراع بيف حسـ في كدكرىا اإليمانية انظر: القكة (2)

 .6السكسي:  نعماف كاألستاذ ضيائي
،   المقادير كتفكيض ،با  كاالستعانة العجز كترؾ بالقكة األمر في بابصحيح مسمـ: كتاب القدر، (3)

 (.1069، ص: 2664)ح: 
ٍبدً  ميٍسنىدي  حنبؿ: بف أحمد مسند (4) (، كصحيح 64، ص:9، ج:5022)ح:(، عَنْيًَُب حَعَبنَى انهَّوُ رَضًَِ ) عيمىرى  ٍبفً  المَّوً  عى

 (.154-153، ص: 388/ 300الناس: )ح: أذل عمى يصبر األدب المفرد لمبخارم: لؤللباني: باب الذم
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تدفع قكة اإليماف القيادة الراشدة إلى الصبر في مكاجية أصعب التحديات كالمكاقؼ؛  :اثالثً 
فاإليماف ىك الذم دفع الفئة المؤمنة مع طالكت إلى الصبر رغـ قكة جالكتى كجنكًده، قاؿ تعالى: 

ک  ک    ڑڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ...﴿

ًثقىٍت بنصره، فاستيانت بعدكىا، ، فالفئة [249]البقرة: ﴾ک المؤمنة تككمت عمى ربيا، ككى
 كانطمقت بقكة في القضاء عمى عدكىا، كالنيؿ منو، كقد تحقؽ ليا ما أرادت.

، تمنح القيادة الراشدة قكة معنكية عالية؛ حيث تنبع القكة المعنكية مف االعتصاـ با  :ارابعً 
نَّو ال أ، ك ، مع العمـ بمكانة المؤمف الرفيعة عند ا كالتمسؾ بدينو، كالسير عمى نيج النبي 

شأنيا، قاؿ  مي مفٍ يجكز لممسمـ الضعؼي كال الخكر؛ فيحافظ عمى مكانة أمتو بيف األمـ، كييعٍ 
 .[139]آؿ عمراف:﴾    ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﴿تعالى: 
، تمنح القيادة قكة القمب؛ مف الثبات عمى الحؽ، كالصَّبلبة فيو؛ كذلؾ بثقتيا بربيا  :اخامسً 

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ﴿، قاؿ تعالى: (1)كقكة إيمانيا، فبل تتأثر بالخياالت كاألكىاـ

 .  [14]الكيؼ:﴾وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    وئې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ
إفَّ قكة القمب تيكلّْدي عند القيادة الراشدة رباطة الجأش، كطمأنينة النفس؛ فتخاطب الرعية 
بكؿ ثبات كيقيف، فبل تضعؼ أك تىٍجبيف في مكاجية الحقائؽ؛ ممَّا ييأىميا لقيادة األمة نحك النصر 

فيف، كال كالتمكيف، تتحرؾ بيف الناس بعزيمة قكية، كمكقؼ ثابت كاضح، ال تتأثر بإرجاؼ المرج
 تضعؼ أماـ تيديد األعداء الكافريف. 

 قوة الشخصية: .2
 كالقيـ السمات مف مجمكعة القائد؛ حيث تمتمؾ القيادة الراشدة صفات أبرز كىي مف 
  (2)فييـ. التأثير طابع كتكسب اآلخريف، ليبَّ  بيا تجذب العالية؛ كالميارات المثمى،

 ميزات ىامة، وىي:إنَّ قوة الشخصية تمنح القيادة الراشدة أربع 
 األولى: الثقة بالنفس:

 ، مف خبلؿ إمبلئو لمشركط عمى مكسى نجد ىذا المعنى في شخصية الخضر 
ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ﴿لمقىبكؿ بتعميمو، قاؿ تعالى عمى لسانو: 

؛ حيث كقؼ مكقؼ المعمـ المربّْي، شديد الثقة بنفسو في عرضو لمحقائؽ [70]الكيؼ:﴾ۋ
 .[78]الكيؼ:﴾  ژ  ڑ     ڑ  ک       ک  ک  ک  ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ ﴿، قاؿ تعالى: (3)الغيبية

_______________ 

 .9انظر: الكسائؿ المفيدة لمحياة السعيدة: لمسعدم:  (1)
 .27 ألمير بف محمد المدرم: :اا ناجحن ر: ثبلثكف كصية ككصية لتككف قائدن انظ (2)
 .272-271لمدكتكر مصطفى مسمـ:انظر: مباحث في التفسير المكضكعي:  (3)
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 قوة اإلرادة والتصميم: الثانية:
كىي مضاء القيادة الراشدة في تحقيؽ أىدافيا بثبات، كعزيمة، كتصميـ، ال تعرؼ الفتكر  

في   لتمميذه يكشع بف نكف أك االستسبلـ، كيظير ىذا المعنى في مقالة نبي ا مكسى 
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ   ﴿معرض بحثو عف العبد الصالح، قاؿ تعالى: 

 . [60]الكيؼ:﴾  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ
ف طالت عميو الشقة، كلحقت افقد أخبر أنَّو اليزاؿ مسافرن   بو المشقة، حتى يحقؽ ىدفو  كا 

 (1)الذم خرج ألجمو، كىك الكصكؿ إلى مجمع البحريف كالعثكر عمى العبد الصالح.
 الثالثة: َقبول التحدَّي:
دّْمالناس إلى أفكاره كمبادئو، كال  دعكة وخصية ال يمكني إفَّ ضعيؼ الشّْ  رضيف المعا تىحى
؛ ألفَّ ىذا األمر يحتاج إلى شخصية قكية، كاثقة ا، أك أٍف ييبطؿ باطبلن لمنيجو، كال أٍف ييًحؽَّ حقن 

لى صدؽ منيجيا، ال تر  ًف انتفخ كتعاظـ قيمة؛ بربيا، مطمئنة إلى إمكانياتيا، كا  ل لمباطؿ كا 
  (2)القكم العزيز. فالنصر حميفيا؛ ألنَّيا تعتمد عمى ربيا 

، كبيف فرعكف، قاؿ  كقد ظير ىذا المعنى في مكقؼ التحدم الكبير بيف مكسى  
  ٿک  ک  ک     ک  گ  گ    گ    ٿڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ   ﴿تعالى: 

ۀ  ہ  ہ    ٿڳ  ڳ         ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  

 .[59-56]طو:﴾ہ  ہ  ھ           ھ   ھ   
 كاختار لو، فرعكف تحدم  مكسى سيد قطب فيقكؿ: "كقىًبؿى  األيستاذ ز ىذا المعنىرً ييبٍ 

 المياديف في كيتجمعكف زينتيـ، مصر في الناس فيو يأخذ الجامعة، األعياد مف عيد يكـ المكعد
 ضحى، الناس يجمع أف (، كطمبۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ         ھ   ھالمكشكفة ) كاألمكنة
 أكضح في الكقت اختيار عميو كزاد بمثمو، التحدم ، فقابؿاضاحين  كالكقت ،امكشكفن  المكاف ليككف
 قد الجميع يككف ال حيث الباكر الصباح في العيد، ال يكـ في اتجمعن  كأشدىا النيار، مف فترة

 مف الظبلـ يمنعيـ حيث المساء؛ في كال الحر، يعكقيـ فقد الظييرة؛ في كال البيكت، غادركا
  .(1)الرؤية" كضكح مف أك التجمع،

_________________ 
 .481: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدمانظر:  (1)
  .84القرني: انظر: اإلبداع العممي: لمدكتكر أحمد بف عمي  (2)
 (.2340: 4) لسيد قطب: في ظبلؿ القرآف: (3)
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 الرابعة: الشجاعة:
مؽ فاضؿ، كصفة كريمة، تثبت ألىؿ اإليماف كالعمـ، كتككف في القمب  إفَّ الشجاعة خي

، كشجػػػػػكالعقؿ، فشجاعة القمب اإلقداـ لدفع المضار بقكة كح  رأم ػػػػػاء في الػػػػػؿ المضػػػػػػػاعة العقػػػػػػػػـز
 السر، ككتماف الحؽ، في الصراحة ، "كأفضؿ الشجاعة(1)الصائب القائـ عمى الحؽ كالعدؿ

 (2)مف النفس، كممكيا عند الغضب" كاإلنصاؼ بالخطأ، كاالعتراؼ

 إفَّ الشجاعة مف أبرز ثمار صاحب الشخصية القكية، سكاء كانت شجاعة القمب، أك
شجاعة العقؿ؛ ألنَّيا تيعطي القيادة القدرة عمى مجابية المكاقؼ كاألحداث، كالثبات عمى الحؽ 
كالجياد في سبيمو، كما أنَّيا تيشعر الرعية باألمف كاألماف، كالثقة بقيادتيا، كاالنطبلؽ نحك تحقيؽ 

 األىداؼ بعزيمة قكية، دكف تردد أك خكؼ.  
، اقكمو منفردن  وى ، حيث جابى لحسنة في نبي ا إبراىيـ القيادة الراشدة ليا األسكة اإفَّ 

كحده، كترؾ عبادة األصناـ التي ال تنفع كال تضر، ثـ تكعد أصناميـ  يدعكىـ إلى عبادة ا 
ہ  ہ  ہ  ھ    ٿڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ   ﴿بالكيد كالتنكيؿ، قاؿ تعالى: 

ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ     ٿڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ٿھ  ھ  ھ    ے           ے  ۓ  ۓ  

ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ          ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ٿۉ   ې  ې   ې  ې  ى  ى    ٿۅ  ۅ  

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ     ٿىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی    ٿۈئ  ېئ  ېئ     

 .[58-51]األنبياء:﴾پ  پ  پ 
 القوة في البيان: .3

ٍسفي التَّعبير عمَّا مستمع، كقكة الطرح مف غير في النفس، مع قكة التأثير في ال كىي حي
ا عذبنا مؤثرن  خشية، بحيث يككفخكؼ أك  ، سبيمو في ذلؾ اإلحاطة االكبلـ سيبلن فصيحن

، فتككف الكممة المناسبة في المكقؼ كالزمف اتومبالمكضكع مناط الكبلـ؛ ليرتب أفكاره ككم
 .(3)المثالييف
 و ربَّ ، أنَّو سأؿ ذكر لنا القرآف الكريـ في معرض حديثو عف نبي ا مكسى  قدك  

، كما عمَّؿى [28-27]طو: ﴾  ې  ې  ٿۅ  ۉ  ۉ   ې  ﴿أٍف يعطيو حسف البياف، قاؿ تعالى: 
، بما يتمتع بو مف فصاحة كبياف، قاؿ تعالى: بأٍف يشدَّ أزره بأخيو ىاركف  طمبو مف ا 

 .[34]القصص:﴾ائ     ەئ  ەئ  وئ   ائې      ې  ې  ى  ى  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې﴿
_______________ 

 .102خاتـ األنبياء كالمرسميف: إلسبلـ محمكد دربالة:  رسكؿ اإلسبلـ محمد انظر:  (1)
 .278مجمكعة رسائؿ الشييد حسف البنا:  (2)
 .1607كيؼ تككف قكم الشخصية؟: مكقع األلككة: رقـ المقالة: انظر:  (3)
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ٍسفً   دكف فضحيـ؛ ألفَّ ىذا يككف أدعى لكقكع  االبياف تقديـ النُّصح لمناس سرِّ  كمف حي
شيءو مف الحياء في نفكسيـ، كأفضؿ في استمالة قمكبيـ، كأجمؿ في إظيار الرحمة بيـ، كأبعد 

و ا (1)لكقكع العناد في أحكاليـ  ،ا بميغن إلى ىذا األمر، كسمَّاه قكالن  النبي  ، كليذا فقد كجَّ
ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   ﴿قاؿ تعالى: ف

  . [63]النساء:﴾ں  ڻ 
ببياف حسف قكم؛ لتأسر بو قمكب الناس، كليككف  أٍف تتمتعالقيادة الراشدة فيجب عمى  

 كخططيا اإلصبلحية. ياىذا أدعى إلقناعيـ كالتأثير فييـ؛ لتتبنى الرعية قرارات
الرئيس " لنككلف "  تاريخ األدب األمريكي أفَّ  عند حديثو عف جاء في معجـ كامبردج" 

أك  ،ـ بسبب سياساتو1860صاحب الشعبية الكاسعة لـ يفز بمكقع الرئاسة في حزبو عاـ 
نَّ   ؛المؤثر في التخاطب كالتعبير، كىكذا الحاؿ في كؿ الحركات التغييرية ما بأسمكبوأعمالو، كا 

 .( 2)"اب ىـ األقدر عمى القيادةفإف األقدر عمى قكة التعبير كالخط
 القوة البدنية: .4

تتمثؿ القكة البدنية في قكة البدف، كسبلمة الحكاس، كالخمك مف األمراض كالعاىات، مع  
 (3)القدرة عمى أخذ النفس كالبدف بأسباب القكة، كالبعد عف أسباب الضعؼ كالخكر.

إفَّ القكة البدنية مف أىـ المؤىبلت المطمكبة لمقيادة الراشدة، كيظير ذلؾ في تعميؿ القرآف الكريـ 
ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ...﴿لمنح قيادة الجيش لطالكت، قاؿ تعالى: 

 .[247]البقرة:﴾﮸ ﮹  ﮺    ﮷﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ۓۓ
الراشدة ما تستطيعو في تحقيؽ مصالح العباد، إفَّ القكة البدنية مطمكبة؛ لتبذؿ القيادة 

  (4)كدفع المفاسد عنيـ، فترجع الحقكؽ إلى أصحابيا، كترفع الظمـ عف المظمكميف.
 القوة الِعْمِميَّة، والَعَمِميَّة: .5

 إفَّ القكة العممية ىي القكة المعرفية لمقيادة الراشدة، كتتحقؽ بأمريف:
العمـ باألحكاـ الشرعية الصحيحة المستفادة مف الكتاب كالسنة النبكية، بفيـ السمؼ  األول:

 الصالح، مع األخذ باالجتيادات الصحيحة لعمماء األمة المجتيديف في العصر الحاضر.
_____________ 

 (.2369: 4: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (1)
 .65 الطالب: لمدكتكر ىشاـ دليؿ التدريب القيادم: (2)
بي: انظر: فقو النصر كالتمكيف في القرآف الكريـ: (3) بلَّ  .421 لمصَّ
 .5البدر:  العباد حمد بف المحسف طرقو: لعبد فضمو، حقيقتو، انظر: اإلحساف؛ (4)
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العمـ بكاجبات القيادة كحقكقيا، كأنماطيا في التعامؿ مع الرعية، كأساليبيا في التعامؿ مع  الثاني:
المكاقؼ كاألزمات، ككسائميا في تحقيؽ أىدافيا كغاياتيا، مع االستفادة مف العمكـ الحديثة في 

 عمـ القيادة كاإلدارة.
ًممىت  في كاقع حياتيا، كالعمؿ بو، قاؿ  إفَّ القكة العممية تعني التزاـ القيادة الراشدة بما عى
 .[170]األعراؼ:﴾ ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  مئ    ىئ ﴿تعالى:

إفَّ اآلية تيمثّْؿ صكرة حية لبللتزاـ بأحكاـ اإلسبلـ، إنَّيا صكرة القبض عمى الكتاب بقكة 
(، الصكرة التي يحب ا  ـى  القرآفى  هي أٍف يأخذ عبادي  كجدة كصرامة )ييمىسّْكيكفى بيا، مف غير  الكري

ع، فالقكة كالًجدُّ ال تينافي الييٍسر، كسعة األيفؽ، كمراعاة أحكاؿ الكاقع، كلكنَّيا تينافي تشدد أك تنطُّ 
  (1)التميع، كاالستيتار، كتينافي أف يككف الكاقع ىك الميقىدَّـ عمى الكتاب كالسنة.

 ممية، كالقكة العممية؛ لتحقيؽ أمريف:بيف القكة العيادة الراشدة البد ليا مف الجمع إفَّ الق 
أ. المكازنة بيف المصالح كالمفاسد، كعدـ ترؾ ىذا األمر لرغبات الرعية، كأىكائيا، أك تكجياتيا 

 (2)الحزبية؛ إٍذ لك فيًتح المجاؿ أماميا لىغىيَّرىت أحكاـ التشريع اإلسبلمي.
 كتحدل المكانع الذم يسمكو؛ الجتنابب. المعرفة بطبيعة المكقع القيادم كمكانتو، كفقو الطريؽ 

 (3)العكائؽ، كالسَّير باألمة إلى تحقيؽ أىدافيا.
  السمة الثانية: اإلحساس اليقظ:

إفَّ يقظة اإلحساس مف السمات اليامة التي يجب عمى القيادة الراشدة التمتع بيا؛ 
فالقيادة الراشدة ال تمرُّ عمييا األشياء بشكؿ عادم، بؿ تحس بيا بعمؽ، كتستشؼ منيا المعاني 

ېئ  ېئ  ىئ   ىئ    ېئەئ   ەئ   وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ﴿بدقة، قاؿ تعالى: 

 .[52عمراف:]آؿ ﴾ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ
إفَّ اآلية تدؿ عمى أفَّ صاحب الفكرة، كالميمة، كاليدؼ، البد أف يككف يقظى الحس؛ ألنَّو 
إٍف سيًعد بمكاقفو أقكاـ، فإنَّو في المقابؿ ييغًضبي آخريف، فالقيادة الراشدة يجب عمييا االلتفات إلى 

ؿ كالسبؿ لمتعامؿ الصحيح المشاعر كاألحاسيس الخفية عند أفراد رعيتيا؛ الختيار أفضؿ الكسائ
مع كؿ أفراد الرعية، فيي تيعًمؿ كؿَّ حكاسيا لتميّْز بيف المستجيب الصادؽ، كالمنافؽ الغشاش، 

 ( 4)فالقائد الراشد مطالب بدقة الحس مع يقظتو؛ ليحمي مجتمعو كأمتو.
______________________ 

 (.1388: 3) لسيد قطب: انظر: في ظبلؿ القرآف: (1)
و، في كىصفاتيوي، أخبلقيوي، البىًصير الدَّاًعيىةي انظر:  (2) منيجي  سمؼ عمماء كأقكاؿ الصحيحة، كالسنَّة الكتاب، ضكء كى

 .15الصيَّاح:  ا عبد بف األمة: لمدكتكر عمي
 .57:عادؿ عبد ا الشكيخ لمدكتكر انظر: مسافر في طريؽ الدعكة: (3)
 (.1488-1487: 3: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (4)
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إفَّ 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 

 ِإنَّ : ) قاؿ رسكؿ ا ؛ (1) بسبلمة نفسيا، بؿ تسعى لسبلمة المسمميف في جميع أماكف تكاجدىـ
يَمانِ  َأْىلِ  ِمنْ  اْلُمْؤِمنَ  يَمانِ  أِلَْىلِ  اْلُمْؤِمنُ  َيْأَلمُ  اْلَجَسدِ  ِمنَ  الرَّْأسِ  ِبَمْنِزَلةِ  اإلِْ  ِلَما اْلَجَسدُ َيْأَلُم  َكَما اإلِْ

 (2).(الرَّْأسِ  ِفي
 السمة الثالثة: المروءة:

مؽ عظيـ يدفع إلى مراعاة كؿ األحكاؿ، بحيثإفَّ  تككف عمى أفضميا، فبل  المركءة خي
   (3)يظير منيا القبيح عف قصد، كال يتكجو إلييا الذـ باستحقاؽ.

 ف:يف المعنييىذ أذكر منياكقد ذكر العمماء لممركءة معانيى متعددة،  
 األول: إغاثة المميوف، ومساعدة الضعيف:

، قاؿ تعالى: مع ابنتي شعيب  كيظير ىذا المعنى في فعؿ نبي ا مكسى   
ڤ  ڦ     ڤڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴿

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ          ٿڃ   ڃ  چ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦڦ

  .[24-23]القصصص:﴾  ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ
المحتاج، فنرل ىنا صاحب اليمة العالية، كالمركءة السامية، كالنفس الكثابة نحك مساعدة  

غاثة المميكؼ، فقد سأليما بتعجب عف سبب كجكدىما في ىذا المكاف، كعف الدافع عف تأخرىما  كا 
ا إلى معاكنتيما، فسقى ليما، كىذه ىي طبيعة النفكس  عف السقي، فأخبرتاه بحاليما، فانطمؽ مسرعن

 (4)الكبيرة، كالفطرة السميمة.
 الصواب برفق ولين، وترك عتابيم: الثاني: التغافل عن زلة اإلخوان، وتسديدىم إلى

مع إخكتو، بعد كؿ األمكر السيئة التي  كنجد ىذا المعنى في مكقؼ نبي ا يكسؼ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ   ﴿فعمكىا بو، فقد تجاكز عف أخطائيـ، كدعا بالمغفرة لذنكبيـ، قاؿ تعالى: 

﮲   ٿہ  ہ    ھ  ھ  ھ   ﮶   ﮳ے  ے  ۓ  ۓ   ﮵   ﮹     ﮷﮴  ﮸ 

 .[92-91]يكسؼ:﴾﮺
______________ 

 .318انظر: مف ركائع المنجد: لمحمد بف صالح المنجد:  (1)
الجامع: )ح:  صحيح في األلباني صححو كالحديث(، 517، ص: 37، ج: 22877ح: )أحمد:  انظر: مسند (2)

 كقاؿ الصحيح"، رجاؿ "رجالو: الترمذم شرح في العراقي الزيف الحافظ قاؿ(.1161، ص: 1، ج: 11605
)ح: لممناكم: ثقة". فيض القدير:  كىك ثابت، بف مصعب بف ا عبد غير الصحيح رجاؿ "رجالو: الييثمي
 (.255، ص: 6، ج: 9151

 .238 البف أبي الدنيا: انظر: أدب الدنيا كالديف: (3)
 (.394-393: 10انظر: التفسير الكسيط: لطنطاكم: ) (4)
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الشيـ، كما اعترفكا بجرميـ  كمحاسف األخبلؽ، لو بمكاـر فقد اعترؼ إخكة يكسؼ
الحاصؿ منيـ عميو ، فقابؿ إساءتيـ بالتَّرفُّع عف لكميـ، كمسامحتيـ عمى ما صدر منيـ، دكف 

، كىذا ما (1)أف ييعىيّْرىـ بذنكبيـ السابقة، كدعا ليـ بالمغفرة كالرحمة، كىذا الفعؿ غاية في اإلحساف
 يجب عمى القيادة الراشدة سمككو كالسير عميو. 

 مة الرابعة: الحيطة والحذر:الس
مف الصفات البلزمة لمقيادة الراشدة، فالحيطة كالحذر مطمكباف  كالحذر الحيطة ذخٍ أٌ  إفَّ 

 كالكقاية باألسباب، األخذ باب مف كىك عند التعامؿ مع األعداء، كممف ييخشى كقكع الشر منيـ،
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿ :تعالى بو المؤمنيف، قاؿ ، كقد أمر ا (2)كقكعيا قبؿ الشركر مف

 .[71]النساء:﴾  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں
 اآليات إفَّ القيادة الراشدة في أخذىا بالحيطة كالحذر متكازنة، فبل إفراط كال تفريط، كمف

ٱ  ٻ           : ﴿الخكؼ صبلة في تعالى قكلو في األخذ بالحيطة كالحذر التكازف فييا يظير التي

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  

ڤ  ڦ   ڦ    ڤٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

چ  چ  چ  چ  ڇ         ڇ     ڇ  ڇ    ڃڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ڃ  ڃ  ڃ

 .[102:]النساء﴾ ڑ  ک  ک  ک     ک  گ   ڑژ  ژ   ڈڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
 المبادرة:السمة الخامسة: 

المبادرة ىي اغتناـ الفرص في كقتيا، كعدـ تركيا حتى إذا فاتت عمؿ عمى إدراكيا إفَّ 
كطمبيا، فالقيادة الراشدة ال تطمب األمكر في إدبارىا، كال قبؿ كقكعيا، بؿ إذا حضر كقتيا بادرت 

الَّ ف سدت إلييا، بقكة كعزيمة كمضاء، كمف يبادر إلى قطؼ الثمرة كقت كماؿ نضجيا، كا 
 (3)كسقطت.

ۓ   ﴿المؤمنيف بالمبادرة، كاغتناـ الفرص قبؿ ضياعيا، قاؿ تعالى:  كقد أمر ا 

      ﯁   ﯀   ﮿   ﮾    ﮽      ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳    ﮲         ۓ   

 .[10]المنافقكف:﴾  
______________ 

 .404: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدمانظر: انظر:  (1)
  .115: الجميؿ ناصر بف : لمشيخ عبدالعزيزامناكـ أمة كسطن انظر: ككذلؾ جع (2)
 .348البف قيـ الجكزية: انظر: كتاب الركح:  (3)
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ز معنى المبادرة فيما قاـ بو العبد الصالح، حيث بادر إلى بناء الجدار دكف أٍف  كيىٍبري
ڤ  ڤ  ڤ      ﴿يطمب أحده منو ذلؾ، كبدكف مقابؿ، أك أجر؛ ليحفظ لميتيميف كنزىما، قاؿ تعالى: 

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ     چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   چ

 .[77]الكيؼ:﴾  ڍ  ڍ
 ، والثقة بوعده(:السمة السادسة: التفاؤل )ُحْسن الظن باهلل 

أبرز السمات المطمكبة في القيادة الراشدة التفاؤؿ؛ لما فيو مف حسف الظف با  إفَّ مفٍ   
  كالثقة بنصره، كتحقؽ كعده لممؤمنيف، فالشخصية المتفائمة صاحبة ىمة عالية، مقبمة عمى

في نياية األمر )ميما كاف  االكسؿ كالخكر؛ ألنَّيا ترل دائمن  عف ابعيدن عزيمة كًجٌد، العمؿ بقكة ك 
ييضيء ليا الطريؽ، كيبعث فييا األمؿ نحك تحقيؽ مرادىا، كما أنَّيا تتحمؿ  اا( نكرن ا كمظممن شديدن 

كؿ مسؤكلياًتيا، كال تيضيع كقتيا بإلقاء تبعات الفشؿ عمى اآلخريف، بؿ تجتيد في كضع الحم
 لقيادة مرشحة اإلسبلـ أمة منيا بأفَّ المستقبؿ لئلسبلـ، كأف اي تكاجييا؛ إيمانن لممشكبلت الت
البشرية، كما أنَّيا تصبغ رعيتيا بصبغة اإليجابية كالعمؿ، فالصفات ال تقتصر  العالـ، كريادة

  (1)عمى القيادة كحدىا، بؿ تتعداىا إلى المجتمع بأسره، فالناس عمى ديف ممككيـ.
، كذلؾ عند فقده ابنو الثاني إنَّنا نجد ركح التفاؤؿ ظاىرة كبقكة عند نبي ا يعقكب 

 ، كىك في ىذا الظرؼ الصعب، قاؿ تعالى:ااألمؿ مف االجتماع بأبنائو جميعن  بنياميف، فمـ يفقد
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ ﴿

 .[87]يكسؼ:﴾ٿ      
، كلـ يىٍذىىٍب برجائو في ا  في إفَّ الغَـّ كاليَـّ لـ ييضعؼ ثقة نبي ا يعقكب 

 مكعد كأف األحياء، مف أنيما ركعو في كألقى األمؿ في نفسو، عكدة ابنيو إليو، فالتفاؤؿ قد أحيا
كأخيو، كأف  حاف، فطمب مف أبنائو الرجكع إلى مصر، كالبحث عف يكسؼ  قد بيما اٍلتقائو

كأكصاىـ بعدـ اليأس أك القنكط مف رحمة  طمبكا أخبارىما في رفؽ كىدكء ال ييٍمًفت أنظار الناس،ي
  (2)ألف القنكط ىك سمة الكافريف الجاحديف. في العثكر عمييما كرجكعيما؛ ا 
 

________________ 
 .23:عنبر محمكد لمدكتكر: كالمبشرات الكاقع بيف ا بحبؿ االعتصاـ: انظر (1)
 .396لجنة مف عمماء األزىر: ر المنتخب: يتفسانظر:  (2)
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 السمة السابعة: االعتراف بالخطأ، وعدم التمادي فيو:
 اْلَخطَّاِئينَ  َوَخْيرُ  َخطَّاءٌ  آَدمَ  اْبنِ  ُكل  : )إفَّ مف طبيعة البشر الكقكع في الخطأ، يقكؿ النبي 

 (1).(التَّوَّاُبونَ 
 الحؽ، إلى في الرجكع يتىمبَّثيكف كال أخطأكا، إذا بالخطأ االعتراؼ مف يىٍأنفكف ال األكابرإفَّ " 

 عف رجكعيـ يككف أفٍ  يبالكف ال الفضيمة في أقدارىـ، كالراسخكف كعمت مناصبيـ، عظمت كلك
 .(2)"كبير جمع بمحضر أك كحده، خالفو مف أماـ الخطأ

لمقيادة الراشدة؛ ألنَّو ييعبر عف إفَّ االعتراؼ بالخطأ، كالرجكع إلى الحؽ، مف السمات اليامة 
صدقيا مع رعيتيا، كثقتيا بنفسيا، كالتزاميا بالحؽ ميما كاف قائمو، كما أنَّو يقكم ثقة الرعية بالقيادة 

 في جميع األحكاؿ كالمكاقؼ، كيزيد مف قىٍدًر القيادة كمكانتيا عند رعيتيا.
تثؽ أفَّ االعتراؼ بالخطأ ليس فيو تنقيص لشأنيا، بؿ ىك رفعة  كالبد لمقيادة الراشدة أفٍ  

  (3)ليا، كدليؿ عمى شجاعتيا كقكتيا، كبرىاف عمى تحرييا الصكاب في جميع أفعاليا.
 قضاء يمنعؾ الالقضاء: "... في األشعرم مكسى أبي ًإلىى ككتب عمر بف الخطاب  
 في التمادم مف خير الحؽ مراجعة فإف لرشدؾ، ًفٍيوً  كىيديت نفسؾ، فيوراجعت باألمس، قضيتو
 .(4)"الباطؿ

وقد قصَّ عمينا القرآن الكريم نماذَج رائعًة العتراف أىل الفضل والقوة بأخطائيم، منيا  
 ىذه الثالثة:

ۈئ  ېئ   ...﴿مما رمتو بو، قاؿ تعالى:  امرأة العزير تعترؼ بذنبيا، كتبرء يكسؼ  :أواًل 

ىئ   يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت     ٿېئ  ېئ     ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   

 .[52-51]يكسؼ:﴾حت  خت     مت  
ۀ  ۀ  ہ   ﴿يقركف بخطئيـ، كيطمبكف المغفرة لذنكبيـ، قاؿ تعالى:  إخكة يكسؼ  :اثانيً 

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿، قاؿ تعالى:[91يكسؼ:]﴾ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ

  .[97:يكسؼ]﴾ڤ   ڦ  
_______________ 

 غريب حديث (، قاؿ الترمذم: ىذا659، ص: 4، ج: 2499(: )ح: 49سنف الترمذم: كتاب صفة القيامة: باب ) (1)
صحيح الترغيب كالترىيب: حسف، انظر: :  األلباني الشيخ قاؿ قتادة، عف مسعدة بف عمي حديث مف إالَّ  نعرفو ال

 (.121ص:، 3،ج: 3139)ح: لمحافظ المنذرم: 
 (.45: 1حسيف: ) الخضر لمحمد اإلصبلح: رسائؿ (2)
 . 37: لفؤاد الشميكب: المعمـ األكؿ انظر:  (3)
: لمحافظ قطني الدار سنفو،(55: 1أخبار القضاة: لمقاضي أبي بكر محمد بف خمؼ البغدادم، الممقب بككيع: ) (4)

(، كرد في تعميؽ المحققيف عمى الحديث أفَّ الحديث في 367، ص: 5، ج: 4471عمي بف عمر الدار قطني: )ح: 
ميد كىك ضعيؼ.   إسناده عيبيد ا بف حي
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ڦ   ...﴿بعد قتمو لمقبطي، قاؿ تعالى:  يطمب المغفرة مف ا  نبي ا مكسى  :اثالثً 

ڎ    ٿڍ  ڍ  ڌ  ڌ        ڇچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  چچ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ

 .[16-15]القصص:﴾  ک      گ     گ      گ  کڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     ک
 السمة الثامنة: الط موح:

الطمكح ميزة إنسانية، كطبيعة بشرية، فاإلنساف مفطكر عمى السعي كالنشاط، كعدـ إفَّ 
نَّما   رىؼ بالطمكح. يبحث عف المزيد، كىذا ما ييعٍ االكتفاء بما بيف يديو، كا 

، كأيمَّنا حكاء إلى األكؿ مف الشجرة، قاؿ تعالى: إفَّ الطمكح ىك الذم دفع أبانا آدـ  
ۀ  ہ  ہ    ٿڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ   ﴿

 .[121-120]طو:﴾  ۓ ﮲  ﮳  ﮴   ۓہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے
الراشدة بسمة الطمكح، يدفعيا لبذؿ أقصى الجيد، كاالستفادة مف كؿ إفَّ اتصاؼ القيادة 

، كتجعؿ ليا كممة مؤثرة مسمكعة، اع ليا كيانن الطاقات كالقدرات؛ لتبني ألمتيا حضارة، كتصن
 كتضع أمتيا في قيادة األمـ كالشعكب.

بىط باألخبلؽ كالقيـ اإلسبلمية، فمـ يىعىًب القرآف الكريـ عمى  إفَّ الطمكح أمره  محمكد إذا اٍنضى
ھ  ھ  ھ     ے  ے  : مف بعده، قاؿ تعالى ال ينبغي ألحدو  ادعاءه بأف ييبو ممكن  نبي ا سميماف 

 .[35]ص:﴾     ﮸   ﮹  ﮺   ﮷ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ 
ـي   ىئ  يئ  جب   ﴿، قاؿ تعالى:اا، كحكمةن، كفيمن ًعٍممن ييبو  أفٍ   اى   كما دعا إبراىي

 .[83]الشعراء:﴾حب  خب  مب
 السمة التاسعة: َقبول الن صح:

ا يترتب عمييا مف مى إفَّ قىبكؿ النصح اليادؼ، كالنقد البناء، سمة ىامة لمقيادة الراشدة؛ لً 
 : (1)التالية ، منيا ىذه السبعةكالرعية عمى حدو سكاء آثار عظيمة نافعة لمقيادة

 عيف القيادة عمى اكتساب األخبلؽ الفاضمة، كالتخمي عف األخبلؽ اليابطة.تي  .1
 تقي القيادة مف الكقكع في الخطأ، كمف التعرض لممراجعات كالمساءالت.  .2
 إلى قيادة الرعية بأفضؿ األساليب، كتحقيؽ األىداؼ بأيسر الطرؽ. تيرشدىا  .3
 تحقؽ ليا كماؿ السيادة، كتماـ المركءة، كمنتيى الفضؿ. .4
 تبعث القيادة عمى التنزه مف العيكب، كالتطير مف النقائص.  .5
 تيعينيا عمى اختيار البطانة الصالحة التقية؛ لتتفقد عيكبيا كنقائصيا.  .6
 تىٍمقى مف ييسدم ليا النصح بالبشر كالقىبكؿ، كمجازاة الناصح أكثر مف مجازاتيا لممادح.   .7

___________ 
 .  12انظر: األسباب المفيدة في اكتساب األخبلؽ السعيدة: لمحمد بف إبراىيـ الحمد: (1)
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استجاب لنصح الرجؿ  إفَّ قىبكؿ النُّصح سمة األنبياء كالمرسميف، فنبي ا مكسى  
ۈئ  ېئ  ېئ   ﴿الذم جاء يسعى مف أقصى المدينة، كغادر مصر بعد قتمو القبطي، قاؿ تعالى: 

مب  ىب  يب         ٿېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  

 .[21-20]القصص:﴾خت  مت  ىت  يت  جث    مث    حتجت
 السمة العاشرة: الحزم:

إفَّ الحـز مف صفات القيادة الراشدة الناجحة؛ إٍذ بو تظير فعاليتيا كأثرىا في المجتمع، 
كترابطيـ، كصبلحيـ، كحفظ المجتمع مف التَّفمُّت كالفشؿ كتستطيع الحفاظ عمى تماسؾ األفراد، 

 (1)كالفساد.
 القيادة الراشدة  يظير في أمكر متعددة، أيلخصيا في النقاط الثماني التالية: ـى زٍ حى إفَّ 

ہ  ھ   ...﴿الحـز في اتباع األحكاـ الشرعية، كعدـ االستحياء مف الحؽ، قاؿ تعالى:  .1

﮶   ےھ  ھ  ھ  ے ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ﮻     ﮷ۓ    ۓ  ﮺   ﮹    ﮸ 

 .[53]األحزاب :﴾...  ﮽﮼
 الكاجبات المككمة بيا لخدمة الرعية.  أداء في كقتيا مف دقيقة كؿ استغبلؿ إلى المبادرة .2
ڦ  ڄ   ڄ    ڦڤ  ڦ  ڦ ...﴿أخذ المشكرة مف أىؿ االختصاص كالخبرة، قاؿ تعالى:  .3

  . [159]آؿ عمراف:﴾ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڃڄ  ڄ
 إالٌ  اعزمن  ييٍمًضي كال ،اأمرن  ييٍبًرـ أالَّ  ،لب   ذم لكؿّْ  الحـز فى مً  أفَّ  ـمى "اعٍ  :الماكردمٌ  قاؿ

 .(2)"الرَّاجح العقؿ ذم كمطالعة اصح،النَّ  أمالرَّ  ذم بمشكرة
معاجمة أمر الخارجيف عف النظاـ بما يتناسب مع حاليـ، كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية،  .4

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴿كيحفظ لممجتمع أمنو كنظامو، قاؿ تعالى: 

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ڍ  

 .[33]المائدة:﴾   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  گک  گ
ڇ  ڇ    ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چ ﴿الكقكؼ في كجو التَّفىرُّؽ كاالنقساـ، قاؿ تعالى:  .5

 .[193]البقرة:﴾        ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ
_________________ 

 .54-53لعقيؿ بف محمد المقطرم: ت القائد الدعكم: اانظر: صف (1)
 .308 البف أبي الدنيا: أدب الدنيا كالديف: (2)
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مجالسة أىؿ التقكل كاإليماف كالمركءة كمكاـر األخبلؽ؛ لما يتحقؽ ليا مف النفع في أمر  .6
  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ ﴿دينيا كدنياىا، قاؿ تعالى: 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ

 . [28]الكيؼ:﴾  ڦ
التعرؼ عمى أحكاؿ الرعية، كالكقكؼ عمى مكاطف القكة كتعزيزىا، كمكاطف الفساد كبياف  .7

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ...﴿أسبابيا؛ الستئصاليا، كحسـ مكادىا، لقكلو تعالى: 

 .[142]األعراؼ:﴾  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ
انتياز الفرص السانحة ثابتة النتيجة، كعدـ االنشغاؿ عنيا باألمكر ظنية النتائج؛ كيمكف  .8

 في تركو لعبدا بف أـ مكتكـ  لمنبي  استخبلص ىذا المعنى مف معاتبة ا 
 كاالنشغاؿ عنو بمكعظة بعض سادة قريش الذيف يتكقع إسبلميـ. (الراغب في اإلسبلـ)

 الفطنة والذكاء:السمة الحادية عشرة: 
، مع اا سريعن ؾ ما يدكر حكليا مف األمكر إدراكن ، تيدر كالذكاءفطنة بالالقيادة الراشدة  تتميَّز 

حيسف التصرؼ كالتدبير في المكاقؼ الصعبة كالحرجة، كتفادم المباغتات الطارئة كفؽ ما 
 يقتضيو العقؿ السميـ الحكيـ.

 التالية: الخمسة ددة، منياإفَّ فطنة القيادة، كذكاءىا، لو مظاىر متع 
 ُحْسن التَّدبير والتخطيط: .1

، لكي يستخمص أخاه مف إخكتو، قاؿ يدؿُّ عمى ىذا المعنى ما فعمو نبي ا يكسؼ  
  ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ﴿تعالى: 

  ٿٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ    ٿٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ             ڎ     ٿڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    

گ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ٿک  گ  گ         کڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ٿ

  ےۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ڻڻ  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱ       ڱ  ں

 .[76-70]يكسؼ: ﴾﮵ ﮶  ﮷  ﮸  ﮹      ﮴ۓ  ۓ ﮲  ﮳ 
ييمكّْنو مف  المَّا أراد أف يأخذ أخاه في كنفو، دىبَّرى إلخكتو مكقفن  إفَّ نبي ا يكسؼ  

ی  ی  جئ  ﴿كاف باالتفاؽ مع بنياميف، بدليؿ قكلو تعالى:  تدبيرال اأخذ أخيو بنياميف، كىذ

، فأمر بعض [69]يكسؼ:﴾  حب   خب    مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  جبحئ  مئ  ىئ   يئ
أعكانو بكضع الكعاء في متاع أخيو، ثـ قاـ ىؤالء األعكاف باإلعبلف عف فىٍقًد صكاع الممؾ، كأفَّ 

ىـ السارقكف، فأنكركا قياميـ بالسرقة، ثـ استطاع أٍف يستنطقيـ الحكـ بأنفسيـ  إخكة يكسؼ 



98 
 

 ىـ أعانكا (، كىكذا  ک  گ  گ  کڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    کعمى الفاعؿ )
ٍأربو لتحقيؽ يكسؼ  معو، كمف كماؿ الفطنة كالذكاء أنَّو بدأ بتفتيش أكعيتيـ  شقيقو ببقاء مى

 (،ڻڻ  ڻ  ڻ  ںگ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ  ںقبؿ كعاء أخيو )
كىاع ثـ استخرج  شقيقو كيبقي يعقكب؛ آؿ شريعة قانكف عميو لييطبّْؽ الممؾ مف كعاء أخيو؛ صي

 (1)الحكيـ. الذكاء عمى دليؿ كىذا معو،

 قوة الفراسة: .2
كىي ما تتكسمو القيادة الراشدة مف أفراد رعيتيا مف األخبلؽ؛ بدليؿو يظير ليا، أك  

ي ػػػػػؿ فػػػػػػميا إلى ذلؾ التأمػػػػػػػػ، سبي(2)رىاػػػػػػػػػعبلمة تدؿ عميو، أك شاىد يبدك منو، مع خفائو عمى غي
كنتائجيا، فالفراسة إدراؾ بكاطف األمكر مف خبلؿ النظر في األسباب كعكاقبيا، كفي المقدمات 

 .[75]الحجر:﴾  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ ﴿، قاؿ تعالى: (3)ظكاىرىا
 إفَّ المتأمؿ آليات القرآف الكريـ  يجد أفَّ كسائؿ المتفرّْس ثبلثة: 
 .[30]محمد:﴾...  پٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ ﴿ العيف؛ قاؿ تعالى: األولى:
 .[30]محمد:﴾ڀ  ڀ      ٺ  ڀپ  پ   پ  ڀ ...﴿األذف )السمع(، قاؿ تعالى:  الثانية:
 .[37]ؽ:﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴿القمب، قاؿ تعالى:  الثالثة:

 القدرة عمى المحاورة واإلقناع: .3
انتمائيا تمتمؾ القيادة الراشدة القدرة عمى اإلقناع، مف خبلؿ التأثير في الرعية بصدؽ 

لمبادئيا، كنقاء سريرتيا، كجماؿ قيميا، كقكة شخصيتيا، كحسف بيانيا، كاتّْزاف سمككيا كمكاقفيا، 
 كاستخداميا الحجج كالبراىيف الكاضحة البيّْنة في محاكرة المخالفيف المعانديف.

في حكاره  عف نبيو إبراىيـ  كمف مكاقؼ اإلقناع في القرآف الكريـ، ما حكاه ا  
چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ    ٿڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   ﴿لقكمو، قاؿ تعالى: 

 ڑ  ک  ک   ک  ک    ٿڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ    ٿڇ  ڍ  ڍ  
ڻ    ٿڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ    ٿگ  گ  گ  گ  

 .[67-62]األنبياء:﴾ھ   ھ   ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
______________ 

 (.7027-7021: 11: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (1)
 (.371: 2المكي: ) طالب المحبكب: ألبي معاممة في القمكب انظر: قكت (2)
 (.68: 8لطنطاكم: ) :(، التفسير الكسيط7745: 13: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (3)
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في اإلقناع مف خبلؿ سكقو قكمىو إلى االعتراؼ  فقد ظيرت مقدرة نبي ا إبراىيـ  
ـٍ يحطمو، ثـ أرشد قكمو إلى سؤاؿ كبير  بعدـ جدكل عبادة األصناـ؛ فقد ترؾ الصنـ الكبير، فىمى
األصناـ، إٍف أرادكا معرفة الفاعؿ، فقادىـ إلى اإلقرار بأفَّ األصناـ ال تنطؽ كال تتكمـ، ثـ لمَّا باف 

جأىـ باليجكـ عمى عبادتيـ الفاسدة، كأنَّيـ ال عقؿ ليـ بإصرارىـ عجزىـ،  كدىحىضت حجتيـ، فا
عمى تمؾ العبادة الباطمة، كلمَّا ظير الحؽ، كزىؽ باطميـ، اتجيكا إلى استعماؿ قكة الممؾ 

  .[68]األنبياء:﴾  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴ ﴿، قاؿ تعالى: (1)كالسمطاف
 الرعية وأخالقيا:القدرة عمى استشراف المستقبل، ومعرفة طبائع  .4

إفَّ امتبلؾ القيادة الراشدة لممكة معرفة طبائع الناس؛ الستشراؼ ما يصدر عنيـ مف  
 عكاقب األمكر، كتصؿ بيا إلى برّْ األماف. األفعاؿ، أمره البد منو؛ لتقي رعيتيا مفٍ 

البنو يكسؼ  أىـ المكاقؼ الدالة عمى ىذا المعنى، كصيةى نبي ا  يعقكب  إفَّ مفٍ 
  :ڀ        ڀٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ﴿عندما قصَّ عميو رؤياه، قاؿ تعالى 

  .[5]يكسؼ:﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
و البنو يكسؼ بشفقة كرحمة؛ بأالَّ   يخبر إخكتو بما رأل في منامو، كىذا يدؿ فقد تكجَّ

 عمى أمريف:
مف فضمو عطاءن  سيعطي يكسؼ   مف الرؤيا أفَّ ا استشراؼ يعقكب  األول:
 .اعظيمن 
، كالكيد إليقاع معرفة يعقكب األكيدة بطبائع أبنائو، كأفَّ مف شأنيـ الحسد ليكسؼ  الثاني:

؛ الستئثاره في ظنّْيـ عمى محبة ؛ لغيرتيـ مف يكسؼ (2) األذل بو، مع ظيكر عداكتيـ لو
   أبيو دكنيـ. 

 سرعة البديية )النباىة(: .5
لمقيادة الراشدة؛ لتخمصيا مف المكاقؼ الصعبة كالمباغتة التي إفَّ سرعة البديية مطمكبة 

تكاجييا، كلتبقى القيادة في مكقؼ القكة، قادرة عمى  مباغتة  المخالفيػػػف  بالحجة  كالدليؿ في  
أم لحظة؛ ألنَّيا ال تدرم طبائع الناس الذيف تكاجييـ، كالمكقؼ ال ينتظر التفكير الطكيؿ، بؿ 

دقيقة، كىذه الصفة ترجع إلى مدل حدة ذكاء القيادة الراشدة، كشدة انتباىيا، اإلجابة السريعة ال
 ( 3)كطكؿ تجربتيا، كثقتيا بنفسيا، كقدرتيا عمى السيطرة عمى المكقؼ دكنما ضعؼ أك خكؼ.

___________________ 
 .526-525: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدمانظر:  (1)
 (.318: 7الكسيط: لطنطاكم: )انظر: التفسير  (2)
 .18األحمد: الرحمف لعبد المنابر: فرساف إلى الزاىر البيافانظر:  (3)
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، كىك يحاكر النمركذ، تبرز لنبي ا إبراىيـ  اا رائعن د قصَّ عمينا القرآف الكريـ مكقفن كق 
بطاؿ حججيـ، قاؿ فيو سرعة البديية لدل نبي ا إبراىيـ  ؛ حيث استطاع إفحاـ الخصكـ، كا 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ   ﴿تعالى: 

گ    گڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ

 .[258]البقرة:﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
بيا، كال  المناظرة بذكر صفة اإلحياء كاإلماتة التي تفرد ا  فقد ابتدأ إبراىيـ  

 يمكف ألحد أف يزعميا، لكفَّ النمركذ الجاحد زعـ أنَّو بنفاذ أمره قادره عمى اإلحياء كاإلماتة )قىاؿى 
(، لكفَّ إبراىيـ  أيٍحًيي أىنىا لـ يسترسؿ في الجدؿ حكؿ معنى اإلحياء كاإلماتة، كخاصة  كىأيًميتي

مع مف ييمىارم في أكضح الحقائؽ، بؿ انتقؿ إلى سنة ككنية ظاىرة مرئية، كعدؿ عف طريؽ 
ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  العرض المجرد، إلى طريقة التحدم )

، كىي شاىد يخاطب الفطرة، (، فطمكع الشمس مف المشرؽ أمر ظاىره لمعالـ كالجاىؿ  ک
ک  گ   كىي تتحدث بمساف الكاقع الذم ال يقبؿ الجدؿ، كال مجاؿ لسكء الفيـ، فكانت النتيجة )

(، فمـ يستطع الكقكؼ أماـ دالئؿ الحؽ، كظيرت عميو الحيرة گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ
ال ييدم مف لـ يتممس اليداية، كلـ  كالدىشة، كمع كؿ ىذا بقي عمى كفره كعناده؛ ألفَّ ا 

 (1)يرغب في الحؽ، كلـ يمتـز القصد كالعدؿ.

 املطلب الرابع: السماث اإلداريت للقيادة الراشدة:
، لمقيادة الراشدة إفَّ  فَّؽى إلى اختيار أفضؿ  تكافرىا؛ مف البد كمؤىبلتو إداريةن  متطمباتو ًلتيكى

 القدرة لدييا كتكلّْد, أىدافيا كغاياتيا المشركعة تحقيؽ في سبيؿ الكسائؿ كاألساليب المشركعة،
كالمفاسد، كتدبير شئكف األمة، كقيادتيا نحك التقدـ كالنيكض، كتتأقمـ  المصالح بيف التمييز عمى

ـ مع المتغيرات الطارئة لتقاـك كتستمر، كتؤدم ميمتيا عمى أجكد ما يككف، متخذة مف اإلسبل
ا، كسمككن افكرن   .ا، كغاية، كمنيجن

إفَّ 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 

 ة.لما تقتضيو السياسة الشرعي الياتيـ في الدكلة اإلسبلمية؛ كفقن مستكيات األفراد، كمسئك 

 
 

_________________ 
 (.298: 1) لسيد قطب: انظر: في ظبلؿ القرآف: (1)
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تتمتع بيا القيادة  وقد ذكر القرآن الكريم جممة من السمات اإلدارية التي يجب أنْ 
 الراشدة، ُأجمميا في السبع عشرة التالية: 

 السمة األولى: الشورى:
 كيككف األمكر، مشكبلت مف لو يعرض فيما غيره مف الرَّأم المرء الشكرل؛ استنباطإفَّ  

، فتأتي الشكرل لمترجيح بيف كتركيا فعميا بيف فييا المرء دي يتردَّ  تيالَّ  ةالجزئيَّ  األمكر في ذلؾ
 .(1)األمريف
 نبيو محمد  كالشكرل مف أىـ الكظائؼ اإلدارية لمقيادة الراشدة، فمقد أمر ا  

ٹ     ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ ﴿بالشكرل، قاؿ تعالى: 

 .[159]آؿ عمراف:﴾ ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
عف  يعفكى  بأف فأمره أكالن  بميغ؛ ًبتىدرُّجو  ىي التي األكامر بيذه  نبيو  ا فقد أمر 

 فيما يتعمؽ بذات يستغفر ليـ أف أمره كلمَّا تحصمكا عمى ىذه الدرجة المؤمنيف فيما يتعمؽ بذاتو،
األمكر، كاآلية تدؿ عمى أفَّ  في لبلستشارة أىبلن  صاركا الدرجة ىذه في صاركا فإذا ،ا 

ال يستشير أىؿ العمـ كالديف فعزلو  الشكرل مف قكاعد الشريعة، كعزائـ األحكاـ، كأفَّ مفٍ 
 كالدعاء ليـ بالمغفرة. ،يككنكا ممف يستحقكف العفك ، كأفَّ أىؿ المشكرة البد أفٍ (2)كاجب

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ    ﴿امتدح المؤمنيف بصفة الشكرل، قاؿ تعالى:  إفَّ ا  

 .[38]الشكرل:﴾  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
مف  أمر كؿ في برأم ينفردكف كال كالعامة، الخاصة األمكر في بينيـ فيما يتشاكركف "أم 
عبلف لمصالحيا، كالتخطيط الدكلة، تدبير كشؤكف الحكـ، كتكلي العامَّة؛ القضايا  الحرب، كا 
 .(3)كغيرىـ" كالقضاة كالحكاـ الكالة كتكلية

في الشكرل، كالتزمكا منيجو، فيذا أبك بكر  كقد سمؾ الصحابة الكراـ طريؽ النبي  
 بينيـ، قضى بو يقضي ما فيو كجد فإف ،ا  كتاب في نظر أمر، عميو كرد "إذا الصديؽ 

ف ف بو، قضى  اً  رسكؿ سٌنة مف عممو كا   فإف السٌُّنة، عف المسمميف فسأؿ خرج يعمـ لـ كا 
 .(4)كاستشارىـ" كعمماءىـ المسمميف رؤكس دعا ذلؾ أعياه

________________ 
 .192 الشريعة: لمراغب األصفياني: مكاـر إلى الذريعةانظر:  (1)
 (.534،535: 1) البف عطية األندلسي: العزيز:انظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب  (2)
 (.81: 25) لمدكتكر كىبة الزحيمي: التفسير المنير: (3)
 (.354 :13: )بشرح صحيح البخارم: البف حجر العسقبلني البارم فتح (4)
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إفَّ التزاـ القيادة الراشدة بمبدأ الشكرل يعكد عمييا بفكائد عظيمة في أمكر دينيا كدنياىا،  
 : (1)التالية الخمس الفكائدمنيا 

 .إفَّ الشكرل مف العبادات التي ييتقرب بيا إلى ا  .1
 إفَّ الشكرل فييا تطييب لنفكس الناس، كتأليؼه لقمكبيـ، كتسميحه لخكاطرىـ. .2
سداء المشكرة الصادقة ليا. .3  بذؿ الرعية غاية جيدىا كقدرتيا؛ لطاعة القيادة الراشدة، كا 
 كضعت فيما إعماليا القيادة كالرعية عمى حد  سكاء؛ بسببتعمؿ الشكرل عمى تنكير عقكؿ  .4

 لو.
 فعمو. في يخطئ يكاد ال المشاكر الكصكؿ إلى الرأم المصيب، فإف .5

 كما الصكاب، إلى كسبب لمعقكؿ، كمسبار لمجماعة، أيٍلفىة يقكؿ ابف العربي: "الشكرل
 . (2)ىيدكا" إال قكـ تشاكر

 السمة الثانية: االستفادة من ذوي الخبرة واالختصاص: 
إفَّ 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  
يكف القيادة إلى ما فيو الخير ليا كلرعيتيا.تصؿ  إلى أحسف النتائج كأفضميا، فأىؿ ا  لخبرة يكجّْ

و القرآف الكريـ المؤمنيف إلى سؤاؿ أىؿ العمـ كالخبرة عند عدـ إدراكيـ ألمر ما،   كقد كجَّ
 .[7]ألنبياء: ، [43]النحؿ: ﴾  ہ    ھۀ  ۀ   ہ    ہ  ہ     ...﴿قاؿ تعالى: 
القضايا، كخفيت عمييا مسألة مف المسائؿ، فإذا غابت عف القيادة الراشدة قضية مف  

تصؿ بالرعية إلى برّْ ك لتضع الحمكؿ، كتستخمص النتائج،  ؛كجب عمييا البحث عف أىؿ الخبرة
 ليا. كاف أىبلن  ممفٍ  ياكالرشاد، يأخذكناألماف، فالحكمة محط أنظار أىؿ العقؿ 

ًمًؾ في عصر نبي ا يكسؼ   كمف المكاقؼ التي يظير فييا ىذا المعنى بقكة بىٍحثي المى
  ؿ لو منامو مف أىؿ الخبرة باألحبلـ، حيث أباف ىذا المكقؼ عف ثبلثة أصناؼ عمَّف ييؤىكّْ

  (3)مف الناس:
نَّما ىي  أخذ مف المكابرة سبيبلن  األول: مـ الممؾ، كجزمكا أنَّيا ليست رؤيا كا  في الحكـ عمى حي

ٻ  پ  پ      ٻٱ  ٻ  ٻ ﴿أضغاث أحبلـ، كأنَّيـ ال خبرة ليـ بتأكيؿ األحبلـ، قاؿ تعالى: 

ٍزـه  ، كىذا[44]يكسؼ:﴾پ   پ   ، الجيؿ بيف يعممكف، فجمعكا ال بما منيـ جى  ال: يقكلكا فمـ كالجـز
 كالرأم. الديف ألىؿ تنبغي ال التي األمكر مف كىذا تأكيميا، نعمـ

_________________  
 .154: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدمانظر:  (1)
 (. 1656: 4أحكاـ القرآف الكريـ: البف العربي: ) (2)
 .339: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدمانظر:  (3)
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و إلى أىؿ الخبرة )نبي ا يكسؼ  الثاني: ( بما عًمـ مف صدقو في ساقي الممؾ الذم تكجَّ
ٹ  ٹ   ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ   ﴿التأكيؿ، قاؿ تعالى: 

ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 .[46-45يكسؼ:]﴾چ  چ     چ  
عف إدارة األزمة  مسؤكالن  المىًمؾ ييقدّْر أىؿ الخبرة كالصدؽ؛ فيتخذ مف يكسؼ  الثالث:

ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹ ﴿االقتصادية، قاؿ تعالى: 

 .[54]يكسؼ:﴾ڄ
 السمة الثالثة: االستفادة من الوقت، وعدم تضييعو:

 َقاَمتِ  ِإنْ : )اعتنى اإلسبلـ بالكقت عناية كبيرة، كحثَّ عمى االستفادة منو، يقكؿ النبي 
، كىذا يدؿُّ عمى (1)(َفْمَيْفَعلْ  َيْغِرَسَيا َحتَّى َيُقومَ  اَل  َأنْ  اْسَتَطاعَ  َفِإنِ  َفِسيَمٌة، َأَحِدُكمْ  َوِبَيدِ  السَّاَعةُ 

ماؿ تىٍحًرفينا عف الطريؽ، كتبتعد بنا عف تحقيؽ كجكب الحفاظ عمى الكقت، كعدـ إىداره في أع
 ( 2)اليدؼ.

إفَّ مف أبرز السمات اإلدارية لمقيادة الراشدة، عنايتىيا بالكقت، كالتمكف مف إدارتو 
ر الكقت لتحقي  أفٍ  مفٍ  ؽ أىدافيا، كتخضعو لسيطرتيا، بدالن بالمستكل المطمكب، حيث تيسخّْ

القصكل مف الكقت في تحقيؽ األعماؿ المككمة بيا، فيما سيطرتو عمييا، مع االستفادة  يفرض
يجاد التكازف الفعَّاؿ في حياتيا بيف الكاجبات كالرغبات  أيتيح ليا مف كقت عمى أكمؿ كجو، كا 

 ، كليا في األنبياء كالمرسميف القدكة الحسنة.(3) كاألىداؼ
 كمف أبرز المكاقؼ الدالة عمى حسف استغبلؿ الكقت ما كاف مف نبي ا سميماف 

ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ﴿لمَّا أراد الحصكؿ عمى عرش بمقيس، قاؿ تعالى عمى لسانو:

ڑ  ک     ک  ک        ٿڈ   ڈ  ژ  ژ    ڎچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ٿڃ  ڃ  

 .[40-38النمؿ:﴾...  ڱک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ
 

______________ 
، قاؿ األلباني: "كىذا سند (296، ص: 20، ج: 12981مسند اإلماـ أحمد: مسند أنس بف مالؾ: )ح:  (1)

 (.38، ص: 1، ج: 9صحيح عمى شرط مسمـ". سمسمة األحاديث الصحيحة: لؤللباني: )ح: 
 .457الشحكد:  نايؼ بف الدعكية: لعمي الرسائؿ في انظر: الجامع (2)
 .49 ألمير بف محمد المدرم: :اناجحن  اقائدن  لتككف ككصية كصية انظر: ثبلثكف (3)
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 اإلسبلـ، ليذا طمب مف إلى يستشرؼ أفَّ القكـ سيسارعكف إفَّ نبي ا سميماف 
(، مع العمـ بصعكبة ڃ  ڃ  ڃ  ڃالعرش) بيذا اإلتياف زمف كحدَّد بعرشيا، يأتكه أفٍ  جنكده

تصدل ليا عفريت مف الجف، عمى أف  الميمة؛ لبعد المسافة، كقمة اإلمكانيات المادية، كليذا
مَّؿى تصدره ليا بقكلو ) يحضره قبؿ انتياء مقاـ سميماف  ڈ   ڈ  في القضاء بيف رعيتو، كعى

يريد إنجاز  ك ساعتاف، فسميماف (، كلكفَّ الكقت ميـ، كالفترة غير محددة؛ ساعة أژ  ژ  
الميمة في أقؿ مف ذلؾ، فكاف التصدم ليا مف صاحب العمـ بالكتاب، كىك إحضار العرش في 

  (1) عنده. الو ما أراد، حيث رأل العرش مستقرن فترة إغماض الجفف، أك أقؿ مف ذلؾ، ككاف 
  فائدة:

الزمف ، كاف اكاف اإلنساف قكين ا، فكمما جاز المياـ يتناسب مع القكة عكسين إفَّ زمف ان
 ، كالعكس صحيح.المقدر إلنجاز المياـ قميبلن 

 السمة الرابعة: اختيار البطانة الصالحة:
لمقيادة الراشدة أف ييكفقيا في اختيار البطانة الصالحة، كالمكظفيف  إفَّ مف تكفيؽ ا  

األمناء، الذيف يىديلُّكنيا عمى الخير، كيحثكنيا عميو، كيحذركنيا مف الشر، كيمنعكنيا منو، لذلؾ 
فإفَّ مف أىـ سمات القيادة الراشدة حيبُّ أىؿ الخير كالصبلح، كالسعي إلى تقريبيـ، كبيٍغضي أىؿ 

 فساد، كالنفكر منيـ.الشر كال
 كالرككف السكء، مف الكافريف كالمنافقيف، بطانة مف المؤمنيف الكريـ القرآف حذَّر كقد 

ڇ  ڇ     ڇ  ڍ   : ﴿تعالى قاؿ إلييـ، كالمجكء إلييـ في مصالح المسمميف الدينية كالدنيكية،

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  

 .[118]آؿ عمراف:﴾ڱ  ڱ    ں    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڳگ
عمى اتخاذ البطانة الصالحة في مواقف قرآنية متعددة، منيا ىذه  القيادة الراشدة ويظير حرص

 األربع:

ى  ائ   ﴿لو في دعكتو، قاؿ تعالى:  ا، ليككف عكنن ألخيو ىاركف  اختيار مكسى  .1

 .[32-29]طو:﴾  ېئ  ېئ  ېئ  ٿۆئ  ۆئ  ۈئ    ٿوئ   ۇئ     ٿائ  ەئ  ەئ     
لمبلقاة ربو  ، عمى قكمو لمَّا ذىب مكسى ألخيو ىاركف  استخبلؼ مكسى  .2

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ   ...﴿سبحانو، قاؿ تعالى: 

 .[142]األعراؼ:﴾ھ
_____________ 

   (.10785-10782: 17: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (1)
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ەئ   ەئ   وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ   ﴿لدعكتو، قاؿ تعالى:  االحكارييف أنصارن  عيسى اتخاذ  .3

 .[52]آؿ عمراف:﴾ېئ ېئ ىئ   ىئ  ىئ ی  ی  ی ی جئ  ېئۆئ  ۈئ  ۈئ
ٻ    ٻٱ  ٻ  ٻ ﴿كنصراء، قاؿ تعالى:  ايتخذ مف الصحابة الكراـ أعكانن  النبي محمد  .4

  .[29]الفتح:﴾...  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ڀپ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ
 :وىي ثالثة أنواع من البطانة يجد أنَّيا ذكرت القرآن الكريم إنَّ المتأمل آليات فائدة:  

 البطانة الصالحة )بطانة الخير(: كىي ما ذيكر في األمثمة السابقة. :أواًل 
البطانة الفاسدة )بطانة الشر(: كىي التي تحث القائد عمى الشر كالفساد، كتغريو بو،  :اثانيً 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ         ﴿لمتنكيؿ بالحؽ كأىمو، كياماف، كقاركف بطانة فرعكف، قاؿ تعالى: 

ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ    ٿۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى    ٿۅ  ۅ  

 ﴾ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ېئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ
 [.25-23]غافر:
البطانة السمبية )التابعة(: كىي التي تؤيد القائد في كؿ شيء، فرأييا رأم القائد، كبطانة  :اثالثً 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ﴿بمقيس ممكة سبأ، فيي في انتظار ما يقرره القائد، قاؿ تعالى: 

 .[33-32النمؿ:]﴾ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ    ٿٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ 
 السمة الخامسة: االستفادة من طاقات األتباع وتوظيفيا: 

السمات اإلدارية لمقيادة الراشدة، القدرة عمى االستفادة مف قدرات األعكاف،  مف إف
مف  إلى بناء كعطاء،كتكظيفيا التكظيؼ الصحيح، فإفَّ كيفية تحكيؿ تعاطؼ الناس كاندفاعيـ، 

تكاجو القيادة الراشدة، إذ مف كاجبيا تربية الناس، كاالنتقاؿ بيـ مف مرحمة  التي التحديات أكبر
 (1)الكبلـ كتكثير السكاد، إلى مرحمة الكعي كاإلنتاج.

 وقد ذكر لنا القرآن الكريم نماذج رائعة لتوظيف القائد لطاقات أعوانو، منيا ىذان النموذجان:
مف القكة كالماؿ كالجند، يكظؼ الطاقة البشرية  ذك القرنيف مع ما أعطاه ا  األول: النموذج

ې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ﴿لدل المستعينيف بو، قاؿ تعالى: 

ىب  يب    مبجب  حب     خب  ٿېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ    ٿۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  

 .[96-94]الكيؼ:﴾جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ     يتجت  حت  خت    مت  ىت
ڦ   ﴿يكظؼ طاقات أتباعو، في إحضار عرش بمقيس، قاؿ تعالى:  سميماف  النموذج الثاني:

 .[38]النمؿ:﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
_________________ 

 (.27: 5) لعمي بف نايؼ الشحكد: انظر: المفصؿ في فقو الدعكة إلى ا تعالى: (1)
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 السمة السادسة: وضوح الرؤية واليدف لدى األتباع:
إفَّ كجكد الرؤية الكاضحة، في األفكار كالمبادئ كالمنطمقات كاألصكؿ، مف أىـ مقكمات  

 القيادة الراشدة، فيي تنظر إلى المستقبؿ، كأتباعييا مف منظار كاحد؛ لضماف المشاركة الفعالة مف
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 
دء منيجيا دقيقة، تتحرؾ عمى بصيرة مف أمرىا، كفؽ ترتيب األكلكيات كالمصالح التي ينبغي الب

بيا قبؿ غيرىا، كىذا بدكره يقضي عمى الكثير مف االنحرافات في الفيـ كالسمكؾ عند األتباع 
 كالمؤيديف. 
إفَّ مف أبرز المكاقؼ التي تدؿ عمى كضكح الرؤية لؤلتباع، كضكح الرؤية لدل جند  
 في ىذا الككف، حيث نجد اليدىد قد فيـ ىذا اليدؼ، ، كىي تحقيؽ التكحيد  سميماف 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ﴿، قاؿ تعالى: كسعى لتحقيقو، فانطمؽ داعية إلى ا 

ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ٿىئ  ىئ     ی  ی    ی  ی  جئ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ   ٿ

ڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ   ٿڦ   ڦ            ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ٿ

 .[26-22]النمؿ:﴾  ڌ   ڌ
إفَّ اليدىد عارؼ بقضية العقيدة كالتكحيد، كالرؤية لديو كاضحة، كاليدؼ الذم يسعى 

ٺ   ڀالحؽ )سيده لتحقيقو ماثؿه أمامو؛ ليذا أنكر عمى قكـ سبأ عدـ معرفتيـ بالمعبكد 

إليو، قد أثَّرى  كيدعك منيجو ميتمكّْف، يعمـ كاعظ مف بميغة مكعظة (، إنَّيا  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ
ا  .(1)انصراؼ العباد عف العبادة الخالصة   في نفسو ألىمن

 :السمة السابعة: سياسة الباب المفتوح
بابيا لمف ىـ تحت كاليتيا؛ إفَّ مف أعظـ صفات القيادة الراشدة أٍف تفتح قىٍمبيا قبؿ  

 (2)ليرفعكا تظمماتيـ كشكاكاىـ كاقتراحاتيـ، كىذا ما ييسمى في عمـ اإلدارة )سياسة الباب المفتكح(.
 َواْلَمْسَكَنةِ  َواْلَخمَّةِ  اْلَحاَجةِ  َذِوي ُدونَ  َباَبوُ  ُيْغِمقُ  َوالٍ  َأوْ  ِإَمامٍ  ِمنْ  َما: ) ا رسكؿ قاؿ 

 .(3)(َوَمْسَكَنِتوِ  َوَخمَِّتوِ  َحاَجِتوِ  ُدونَ  السََّماءِ  َأْبَوابَ   اهللُ  َأْغَمقَ  ِإالَّ 
_______________ 

 (.10773: 17: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (1)
 .27الدغيثر:  العزيز لعبد اإلدارية: انظر: الرقابة (2)
:  مسند اإلماـ أحمد: حديث عمرك بف ميرَّةى  (3) يىًنيّْ : األلباني الشيخ (،  قاؿ565، ص:29، ج:18033)ح:اٍلجي

 (.855، ص: 1، ج: 3208/2208)ح:  لمحافظ المنذرم: : الترغيب كالترىيب:انظر .صحيح حديث
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لتظمّْـ إخكتو في شأف أخييـ بنياميف، قاؿ  كنجد ىذا المعنى في استماع يكسؼ  
   ٿجب  حب  خب  مب    يئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ                  حئ  مئ  ىئ ﴿تعالى: 

  .[79-78]يكسؼ:﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ       ڀ  
ٹ   ﴿لشككاىـ سكءى حاليـ، كالرغبة عف بضاعتيـ، قاؿ تعالى:  كما استمع يكسؼ 

ڃ  چ     ڃٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 .[88]يكسؼ:﴾   چ  چ
 الثامنة: حسن اإلصغاء لمرعية:السمة 
إفَّ القيادة الراشدة مطالبة بحسف االستماع لمرعية، مع اإلصغاء الجيد كاالنتباه لما تقكؿ،  

فإفَّ ذلؾ مما يرفع الحكاجز بيف القيادة كالرعية، كيحقؽ األمف االجتماعي، كالطمأنينة النفسية 
 لشعكرىا بقرب القيادة منيا.لمرعية، مما يدفع الرعية إلى حيسف السمع كالطاعة؛ 

الناس، فأنزؿ ا  عامة مف كاف كلك أحد، لكؿ يستمع أنو كقد عاب المنافقكف عمى رسكؿ ا 
  :ۉ  ې  ې   ې  ې  ى    ۉۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ﴿قكلو تعالى

 .[61]التكبة:﴾ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    وئى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ
كاف يستمع لكؿ أفراد الرعية، الكبير كالصغير، الرجؿ كالمرأة، الحر  إفَّ رسكؿ ا  

، فإف كافؽ القرآف الكريـ أنفذه كأمضاه، كالعبد، ككؿ ما يسمعيـ منيـ يعرضو عمى منيج ا 
ف  (1).كرفضو هدَّ رى  المنيج مع تعارض كا 

 السمة التاسعة: مكافأة المحسن، ومجازاة المسيء:
 اإلدارية اليامة لمقيادة الراشدة، أنَّيا تكافئ المحسف بإحسانو، دكف أفٍ إفَّ مف السمات 

دِّا األتباع اإلحساف رغبة في المكافأة، فيتربى المجتمع عمى اإلحساف،  ؼي لى أٍ ؛ فيى تجعؿ لمكافأتو حى
جعؿ لممجازاة صفة تكيصبح اإلحساف مف شيـ الرعية كأخبلقيا، كتيجازم المسيء مف غير أٍف 

فٍ  اجترأ، العفك عًمـ حصكؿ إذا المسيء ألف عقكبة؛ في كال عفك في معمكمة، ال  عًمـ حصكؿ  كا 
المسيء بيف رجاء العفك، كالخشية مف  ىي بقاءقنط، كالحكمة في عدـ إدراؾ ذلؾ؛  العقكبة

  (2)العقكبة، كىذا أبمغ في تأديبو.
________________ 

 (.5248: 9: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكم: انظر (1)
 .122انظر: درر السمكؾ في سياسة الممكؾ: ألبي الحسف الماكردم:  (2)
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 وتبرز ىذه السمة في الموقفين التاليين:
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ   ﴿ذك القرنيف يكافئ المحسف، كيجازم المسيء، قاؿ تعالى:  األول:

ڃ  چ  چ  چ  چ    ٿڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڃ    ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ

ک  ک   گ  گ    کڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ٿڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  

 .[88-86]الكيؼ:﴾گ
ييعمف أفَّ مف أحضر صكاع الممؾ لو مكافأة كىي حمؿ بعير، قاؿ تعالى:  يكسؼ  الثاني:

 .[72]يكسؼ:﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ﴿
 يا:وحمِّ  ،القدرة عمى مواجية المشكالتالسمة العاشرة: 

إفَّ مف السمات اإلدارية المتكقعة مف القيادة الراشدة امتبلؾى ميارة حؿ المشكبلت، كاتخاذ  
 القرار المناسب لكؿ مشكمة تكاجييا، الداخمية منيا كالخارجية، كىذا األمر منكط بما أنعـ ا 

بو عمى القيادة الراشدة مف العقؿ لمتفكر كالتدبر، فإفَّ أم مشكمة يتحقؽ حميا بكاسطة التفكير 
بأنماطو المختمفة؛ الستخبلص أنسب الحمكؿ المتاحة، كأنسب األدكات المبلئمة، لمتعامؿ مع 

 المشكمة كالخركج منيا.
ما كقع  يتعامؿ معيا، كىلمشكمة داخمية، ككيفية ال اا قرآنين كنذكر في ىذا المقاـ نمكذجن  

بيف المؤمنيف مف الخبلؼ المؤدم لمقتاؿ، أك بغي جماعة ما كخركجيا عف اتفاؽ األمة، قاؿ 

ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ    ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ﴿تعالى: 

﮴   ےھ  ھ     ھ  ھ ﮳   ﮲   ﮹      ﮵ے  ۓ   ۓ  ﮸   ﮷   ۈ  ٴۇ  ۋ         ٿ﮶ 

 .[10-9]الحجرات:﴾  ۉ  ې   ې  ې  ۉۅ ۋ  ۅ
إنَّ الواجب عمى القيادة الراشدة التعامل مع المشكالت، واتباع المنيج الصحيح في  

 (1)الخطوات الُمتََّبعة لحل المشكمة، وفق ترتيب األولويات، وىي سٌت عمى النحو التالي:
لكضع نياية لمنزاع  الفئات المتخاصمة مف رعيتيا، بيف اإلصبلح القيادة الراشدة عمى يجب .1

 كالجمع كاإلرشاد، كبالنصح ،، كسنَّة النبي ا  كتاب إلى بالدعكة الداخمي، كذلؾ
 .النظر كجيات بيف كالتكفيؽ

 في كأفسدت ،، كااللتزاـ بسنَّة نبيو ا  حكـ إلى تستجب كلـ الفئتيف إحدل إٍف تعدَّت .2
 .ترجع إلى حكـ ا  حتى فاألشد؛ األخؼ باستعماؿ قتاليا كجب األرض،

____________________ 
 (.245-240 :26)لمدكتكر كىبة الزحيمي: انظر: التفسير المنير:  (1)
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ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  اعتقاد القيادة الراشدة إيماف الفئة الباغية، فقد أثبت القرآف ليا ذلؾ ) .3

 باغيف. ككنيـ مع مؤمنيف، إخكة سىمَّاىـ اإليماف، فاي  اسـ ييًزيؿ ال (، فالبغيڱ  
 .الكممة تشتيت أك الفتنة، إثارة إلى إقامتو أٌدت إذا القصاص تأخير لئلماـ يجكز .4
 (.  ﮵ے  ۓ   ۓ  ﮲ ﮳   ﮴كجكب العدؿ عند التصدم لممشكمة لحمّْيا ) .5
 ال الدّْيف كأخكة الدّْيف، بمخالفة تنقطع النسب أخكَّة فإفَّ  النسب، أخكة مف أثبت الدّْيف إفَّ "أخكَّة .6

 (.  ۉۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ  ، )(1)النسب" بمخالفة تنقطع
 السمة الحادية عشرة: التثبت من األخبار:

إفَّ مف سمات القيادة الراشدة التثبتى مف المعمكمات كاألخبار التي تينقؿ إلييا؛ لتككف  
األحكاـ التي تيصدرىا صحيحة سميمة، كحتى ال تيعرض القيادة نفسيا لئلحراج أماـ الرعية، 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ﴿مما يؤدم إلى ضعؼ ثقة الرعية في القيادة، قاؿ تعالى: 

 .[6]الحجرات:﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
نيى المؤمنيف عف اإلعبلف عف أمّْ أمرو ترتبط بو حياة الرعية، إالَّ بعد التأكد  إفَّ ا  

سرعة  فيمنو مف خبلؿ عرضو عمى المختصيف، فقاؿ تعالى في معرض ذمو لممنافقيف 
گ    گک  ک  گ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ﴿إشاعتيـ لؤلخبار، دكف التثبت مف صحتيا: 

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ    ڻگ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

 .[83]النساء:﴾  ہ     ہ  ہ  ہ
 السمة الثانية عشرة: المعرفة الواسعة باألنماط اإلدارية المختمفة، وأساليبيا:

إفَّ اإلحاطة بأنماط اإلدارة، كأساليبيا، كجكانبيا المختمفة، كالمستجدات التي تطرأ  
عمييا، مف السمات اإلدارية المطمكبة في القيادة الراشدة؛ ألنَّيا تجعؿ القيادة أكثر دقة في 
التعامؿ مع المكاقؼ التي تكاجييا؛ باختيار األساليب كالكسائؿ المناسبة لممكقؼ، مما يعكد 

 القيادة كالرعية بجكدة اإلنتاج، كنجاعة العبلج، مع تكفير الكقت كالجيد.  عمى
كقد أشار القرآف الكريـ إلى ىذه السمة إشارة خفية، يمكف استنباطيا مف قكلو تعالى:  

 .[108]يكسؼ:﴾...   ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌ﴿
_______________ 

 (.323: 16)لمقرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف:  (1)
 
 
 



111 
 

، المعرفة الصادقة التي إفَّ اآلية تدؿُّ عمى أفَّ سبيؿ األنبياء في الدعكة إلى ا  
تيظير معالـ الطريؽ المستقيـ لمناس، كالحجة الكاضحة البيّْنة، التي تيميّْز بيف جماؿ الحؽ، كبيف 

لمعنى ييشير إلى أفَّ تسمُّح ، كىذا ا(1)قيبح الباطؿ، لتنجح في إخراج الناس مف الظممات إلى النكر
القيادة بمعرفة التكجيات اإلدارية المختمفة، ييجمي ليا معالـ الطريؽ، كتتحرؾ فييا ببصيرة 

 مستنيرة، كمنيج سديد؛ لتتجاكز كؿ العقبات كالمعكقات التي تكاجييا.  
، لممؾ مصر، قاؿ تعالى: كيظير ىذا المعنى بكضكح تاـ، في قكؿ نبي ا يكسؼ  

 .[55]يكسؼ:﴾ چ     چ  چ  ڃڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ ﴿
 السمة الثالثة عشرة: التفويض:

إفَّ 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 

لثقات األمناء، تفكّْض بعض األعماؿ كاألعباء التي يمكف أف يقكـ بيا غيرىا مف المسؤكليف اأف 
مف الكقت؛ لتتعامؿ مع أعباء أكثر أىمية، كيجعميا تتفرغ لمقياـ بكاجبيا  اكىذا يمنحيا مزيدن 

 الن العمؿ، بد تقييـ كحسف كالتكجيو، األعماؿ الرئيس، في كضع الخطط كاالستراتيجيات،  كمتابعة
 (2).لمغير تفكيضيا يمكف التي األعماؿ بصغائر االنشغاؿ مف

كتفكيض القيادة الراشدة بعض األعماؿ لآلخريف، ال يعني استغبلليـ، بؿ لحفظ الكقت، 
 كتطكير ميارات األتباع في التعامؿ مع القضايا المختمفة. 

ألتباعو ميمة  كمف المكاقؼ القرآنية الدالة عمى التفكيض الناجح، تفكيض سميماف 
 چ  چ   ٿڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿اإلتياف بعرش بمقيس، قاؿ تعالى: 

ڑ  ک     ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ   ٿڈ   ڈ  ژ  ژ    ڎچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

 .[40-38]النمؿ:﴾...  ڱڳ  ڳ    ڱ
ق مبادئ التفويض قد طبَّ  إنَّ المتأمل لآليات السابقة يجد أنَّ نبي اهلل سميمان  

 الناجح من ثالثة وجوه:
 (.  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄكضكح الميمة المفكضة ) .1
 (.  ڃ  ڃ  ڃ  ڃتحديد الزمف المتاح الستخداـ الصبلحيات، كزمف انتياء الميمة ) .2
ڑ  لذلؾ ) يصمح مف أفضؿ أنو مف كالتأكد تفكيضو، سيتـ الذم المناسب الشخص اختيار .3

 (.   ڱک     ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ
_____________ 

 (.423: 7انظر: التفسير الكسيط: لطنطاكم: ) (1)
  . http://www.ala7rar.net العمؿ: المصدر: لضغكط الدعاة مكاجية انظر: فقو (2)
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 (1)ومن خالل ما سبق نرصد ثالث فوائد:
إفَّ التفكيض ال يككف في األمكر المصيرية، كالتي تتعمؽ بقيـ األمة، كمبادئيا، كثكابتيا،  :أواًل 

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ   ﴿فيي مف اختصاص القيادة فقط، قاؿ تعالى: 

 . [26]ص:﴾...حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب
إفَّ التفكيض ال يككف إالَّ لمف تثؽ القيادة الراشدة بدينو، كخمقو، كرأيو، قاؿ تعالى:  :اثانيً 
 . [142]األعراؼ:﴾  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ...﴿

 الشديد الحذر عدـ المجكء إلى التفكيض إالَّ عند الحاجة فقط، مع يجب عمى القيادة الراشدة :اثالثً 
؛ ألنَّيا ستيدخؿ (2)؛ حتى ال تيساىـ في تعدد مراكز القكل، كتكاثر قيادات الظؿتفكيض المىيىاـعند 

 . ات، فتككف القيادة األكثر ًكٍزرنااألمة في الصراعات كالخبلف
 السمة الرابعة عشرة: التواصل واالتصال:

الكسيمة  إلدارية لمقيادة الراشدة؛ ألنَّياتيعد ميارة التكاصؿ كاالتصاؿ مف أىـ السمات ا 
يصاؿ المعمكمات، كتكضيح األفكار، كفي اتجاىات مختمفة، فالتكاصؿ كاالتصاؿ إاألساسية في 

ة بيف القيادة كالرعية، يتكقؼ عمييا جزء كبير مف فاعمية القيادة كتأثيرىا، كنجاحيا  ضركرة ممحَّ
يصاؿ قدىا يقع الناس في ، كبفاسميمن  اناتجن  تكلد حتى الصحيحة لمرعية؛ الفكرة في أداء ميمتيا، كا 

النزاع كالشجار كالخبلؼ، نتيجة الفيـ الخاطئ لمراد القيادة مف الكبلـ، كالتأكيؿ الفاسد أللفاظيا، 
 (3)كالتكظيؼ السيء ألعماليا كمكاقفيا.

كقد أباف القرآف الكريـ عف نماذج رائعة لمتكاصؿ كاالتصاؿ الفعَّاؿ، استخدميا األنبياء في  
ميارات بو عمييـ مف  ، باذليف في سبيؿ ذلؾ كؿ ما أنعـ ا دعكتيـ أقكاميـ إلى تكحيد ا 

مكانات كمكاىب كقدرات، كليس أدؿ عمى ذلؾ ما ذكره ا  و في دعكت عف نبي ا نكح  كا 
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ        ٿۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ   ۋ    ٿۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ﴿لقكمو، قاؿ تعالى: 

ۈئ  ۈئ   ېئ   ٿوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ٿې     ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   

پ  پ  پ   ٿٱ    ٻ  ٻ  ٻ   ٿی  ی   ی  ی       جئ   حئ   ٿېئ  ېئ   ىئ  ىئ    

ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ   ٿٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿپ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  

ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ       ٿچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ   ٿڄ  ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ   ٿڄ  

  [.20-5]نكح:﴾ک  ک     ک  ک   ٿڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ٿ
_______________ 

 .20: يكف اإلسبلمية: لفتحي لمقيادة الشرعية األىميةانظر: (1)
قيادة الظؿ ىي القيادة الخفية التي تيسيّْر أمكر الدكلة عمى الحقيقة، دكف الظيكر في حياة الناس، كالقيادة  (2)

 الظاىرة ىي مجرد منفّْذ لسياسات قيادة الظؿ.
  .http://www.islamselect.com الصادقي: المصدر: اآلخريف؟: لخالد إلى فكرتؾ تكصؿ انظر: كيؼ (3)

http://www.islamselect.com/
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استخدـ أساليب متعددة ليتكاصؿ مع قكمو،   ات عمى أفَّ نكحن إفَّ اآليات السابقة دلَّ 
خبلص، كدكف ممؿ أك فتكر، مع الحرص كالمكاظبة  كيكصؿ ليـ دعكة التكحيد، بكؿ صدؽ كا 

 عمى الدعكة، كبياف ذلؾ في البنكد الستة التالية:
ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  عمى دعكة قكمو في كؿ كقت يعتقد فيو كقكع النفع ليـ ) حرص نكح  .1

 (.ۇ  ۇ  
ًرصى عمى مغفرة ا  .2 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ        ، فييظير ليـ الشفقة كالرحمة )يـلذنكب حى

 (.ې     
 (.وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    حصكؿ اليداية ليـ ) ابدعكتو رغـ عنادىـ كرفضيـ، راجين  جير .3
ا دعكتو ي أحكاؿ قكمو؛ فيدعكىـ تارة معمنن أنَّو يؤدم إلى نجاح دعكتو، كيراعتكخَّى ما يعتقد  .4

ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ) (1)بيا، كتارة يجمع بيف السّْر كالعبلنية افي الجميع، كتارة مسرن 

 (.    ىئ
 ٿی  ی   ی  ی       جئ   حئ  يستجيبكف لو ) يـلعم ؛أسمكب الترغيبمعيـ استخدـ  .5

 (.  پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ ٿٱ    ٻ  ٻ ٻ  
، كأنَّو كحده سبحانو ىك األدلة عمى كجكد ا  المشيد الدعكم بإقامة نكح  يختتـ .6

ڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ   ٿٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  المستحؽ لمعبادة كالتقديس )

ڍ  ڍ    ڌ   ٿچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ   ٿڄ  ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ   ٿڦ   ڄ  

 (.  ک  ک     ک  ک ٿڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ٿڌ   ڎ      
بذؿ الجيد، كاستفرغ  وفي دعكتو لقكمو يجد أنَّ   إفَّ المتأمؿ لحاؿ نبي ا نكح

ف قكمو، كعقكليـ، كقمكبيـ، بشتى الكسائؿ الحكيمة، كالتكجييات االطاقة، حتى يصؿ إلى آذ
رشاد مستمر.السديدة، في     (2)صبر طكيؿ، كا 

 السمة الخامسة عشرة: اإلشراف المباشر عمى الرعية:)المتابعة والمراقبة(:
يجب عمى القيادة الراشدة اإلشراؼ المباشر عمى أعماؿ الرعية كمراقبتيا، كاليدؼ مف 

أك  تنظيمو، إجراءات أك خطتو، حيث مف ذاتو، لمعمؿ ذلؾ المراجعة كالتصحيح، "مراجعة
تعديؿ  مف يحتاجكنو كما فييـ القصكر جكانب لبياف بالعمؿ؛ لمقائميف كمراجعة خطكات تنفيذه،

____________  
 (.121: 30) لئلماـ الرازم: انظر: مفاتيح الغيب: (1)
 (.121: 15لطنطاكم: ) الكسيط: تفسيرالانظر:  (2)
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 مف ييعىدُّ  مرة بعد مرة الخطأ فتكرار أكقاتيـ؛ يكفر بما لخبرة تنمية أك لعمـ، اكتساب أك لسمكؾ،
 .(1)الكقت" تضيع التي العكامؿ أكثر

 الخميفة ييعيّْف أف يكفي كقد أشار إلى ىذا المعنى الدكتكر عبد الكريـ زيداف فقاؿ: "كال
ناء، األىٍكفىاء  كما الصالح( كيغشُّ  األميف، )يخكف فقد أعماليـ في يراقبيـ أف اأيضن  عميو بؿ األيمى
 خطأ الناس كظمـ خطئيـ، استبعاد يمكننا فبل كغشَّيـ، خيانتنيـ استبعدنا إذا كحتى الفقياء، يقكؿ
، الضرر ليحيكؽ جية مف اعمدن  الناس كظمـ  المستمرة، المراقبة مف بد فبل لمظمـ، ككرىو بالمظمـك

 شدة الناس كيعرؼ الخطأ، كيقؿ غش، كال خيانة تقع ال حتى لممكظفيف؛ الدائمة كالمحاسبة
قاؿ ، (2)"الحكـ كمسؤكلية الخبلفة، عيدة مف ىك كيخرج الظمـ، كمنع العدؿ، عمى الخميفة حرص
ىب  يب    مبېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب ﴿تعالى: 

 .[26]ص:﴾جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  
ييتابع أحكاؿ  لمتابعة القائد لرعيتو، حيث كاف زكريا  كقد ذكر القرآف الكريـ مثاالن 

ىئ    مئىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  ىئېئ  ېئ... قاؿ تعالى: ﴿(، فعليها السالم )مريـ

 .[37]آؿ عمراف:﴾  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث     حج  متىب  يب  جت  حت  خت   مبيئ  جب  حب  خب
 السمة السادسة عشرة:  التحمي بروح المسؤولية:

الراشدة تتصدر تحمؿ المسؤكليَّة عندما تكجب األمكر ذلؾ، خاصة في إفَّ القيادة 
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، 

 (3).عكامؿ النجاح، كمعالجة المكقؼكتبحث في الكقت ذاتو عف 
مَّؿ مسؤكليتو في قتؿ القبطي أماـ فرعكف، كلـ ييٍمًؽ بالتبعة  إفَّ نبي ا مكسى   قد تحى

رادِّا عمى  عمى لساف نبيو مكسى  عمى الييكدم الذم سبَّبى حادثة القتؿ ىذه، قاؿ ا 
حب  خب  مب  ىب     ٿىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ   ﴿فرعكف في اتيامو بالقتؿ:

پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٿيب  جت  حت  

 .[21-18]الشعراء:﴾ٿ
________________ 

دارة الكقت إدارة ، مقاؿ بعنكاف: بيف28، ص: 128مجمة البياف: العدد:  (1)  الفتكح. أبك الذات: لخالد كا 
 .261 لمدكتكر عبد الكريـ زيداف: أصكؿ الدعكة: (2)
 . 23انظر: السمكؾ الكظيفي في المنيج اإلسبلمي: لبكر الريحاف:  (3)
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 السمة السابعة عشرة: قبول العذر:
معتذر، كعدـ االنصراؼ عنو، إفَّ مف السمات اإلدارية لمقيادة الراشدة قىبكؿى عذر ال

منيا عمى تكبيخ المخطئ كتأنيبو، فيجب عمى القيادة الراشدة قىبكؿ العذر ممف تظف بو  اإصرارن 
، كال ييقيؿ عثرة، افإف شرار الخمؽ مٍف ال يقبؿ عذرن  الصدؽ، كعدـ التفتيش عف حقائؽ بكاطنيـ؛

 ﴾ ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ ﴿بذلؾ، قاؿ تعالى:  نبيو  فقد أمر ا 
 .[199]األعراؼ:

كقد أشار اإلماـ القرطبي إلى أفَّ اآلية السابقة اشتممت عمى ثبلث كممات، تضمنت 
 قكاعد الشريعة اإلسبلمية في المأمكرات، كالمنييات؛ كقد كضَّح ذلؾ عمى النحك التالي: 

ذٍ : "فقكلو .1  كغير بالمؤمنيف، كالرفؽ المذنبيف، عف كالعفك القاطعيف، صمة فيو دخؿ (اٍلعىٍفكى  )خي
 المطيعيف. أخبلؽ مف ذلؾ

 كغض كالحراـ، الحبلؿ في ا  كتقكل األرحاـ، صمة ًباٍلعيٍرًؼ( )كىٍأميٍر :  قكلو في كدخؿ .2
 القرار. لدار كاالستعداد األبصار،

( عىفٍ  كىأىٍعًرٍض  ): قكلو كفي .3 اًىًميفى  الظمـ، أىؿ عف كاإلعراض بالعمـ، التعمؽ عمى الحضُّ  اٍلجى
 الحميدة األخبلؽ مف ذلؾ كغير باألغبياء، الجيمة كمساكاة السفياء، منازعة عف كالتنزه

 .(1)الرشيدة" كاألفعاؿ
، كأخيو، قاؿ تعالى: عذر أبنائو عٌما فعمكه في يكسؼ  يعقكب نبي ا قد قىًبؿى ك  

ڃ  ڃ       ڃ    ڄڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ     ٿڦ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ﴿

 .[98-97]يكسؼ:﴾ڃ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 (.301: 7)لمقرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف:  (1)
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 ادلثحث انثانث

انمٍادج انفاضذج، يفهىيها، ومساتها يف انمرآٌ 
 انكرٌى

 كفيو مطمباف:
 
 :مفيوم القيادة الفاسدة في القرآن الكريم. المطمب األول  

 
 

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

تمرُّ عمى البشرية بيف الفينة كاألخرل، قيادات تستأثر بخيرات األمـ، كتشيع الظمـ في  
مقي كاالجتماعي، تستعبد  المجتمعات، كتشجع الفكضى كاالضطراب، كتساعد عمى االنحبلؿ الخي
الناس، كتستغؿ المنصب لتحقيؽ مصالحيا الشخصية، كطمكحاتيا اآلنية، كرغباتيا الدنيكية، 

الرعية في عنقيا، كاالستجابة ألمر ربيا، كالسير عمى النيج الذم اختطو األنبياء متناسية حؽ 
 كالمرسمكف لحكميا، فما ىي ىذه القيادة؟ كما ىي سماتيا؟ 

 ادلطهة األول: يفهىو انمٍادج انفاضذج: 
معنى كممة الفاسدة لغةن  قبؿ التعرؼ عمى مفيكـ القيادة الفاسدة، البد مف التعرؼ عمى 
 .اكاصطبلحن 

 الفساد لغًة: -أ
، (1)كفىًسيد" فاًسده  كىك ،اكفيسكدن  افسادن  يىٍفسيد الشَّيءي  فىسىدى  كاحدة، كممةه  كالداؿ كالسيف الفاء" 

كا القكـي  ، كتىفىاسىدى اض الصبلح، كمنو أىٍخذي الماؿ ظممن كالفساد نقي  األىرحاـ، كاستفسد كقطعكا تدابىري
 ًإذا الشيءى  المٍصمىحة، كفىسَّدى  خبلؼ كالمىٍفسىدىةي  عميو، استعصى حتى ًإليو؛ أىساء ًإذا قائدىه؛ السمطافي 

 (2)أىبىارىه، كفىسىدى الشيء: بىطىؿ كاضمحؿ.
 :االفساد اصطالحً  -ب

اتفاقيـ عمى أفَّ الفساد لو  ابياف معنى الفساد، كيجمعيا جميعن  تعددت أقكاؿ العمماء في 
 :(3)ركناف يتحقؽ بيما، أك بأحدىما

 خركج الشيء عف حالة االعتداؿ.األكؿ: 
 الثاني: انتفاء منفعة الشيء.

 مفيوم القيادة الفاسدة: -ج
، كالمحرفة ألحكامو، الداعية إلى ىي القيادة الظالمة المستبدة، المخالفة لشرع ا  

  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 كمقدَّراتيا.  
________________ 

 (.503: 4)البف فارس: معجـ مقاييس المغة:  (1)
-496: 8) لمرتضى الزبيدم: (، تاج العركس مف جكاىر القامكس:335: 3)البف منظكر: انظر: لساف العرب:  (2)

498 .) 
، المفردات في غريب القرآف 214(، التعريفات: لئلماـ الجرجاني: 306: 3)لئلماـ الرازم: انظر: مفاتيح الغيب:  (3)

 (.58: 1، التفسير الكسيط: لطنطاكم: )379الكريـ: لمراغب األصفياني: 



117 
 

 ادلطهة انثاًَ: مساخ انمٍادج انفاضذج يف انمرآٌ انكرٌى:
 عشرةى  سمات القيادة الفاسدة، أرصدىا في األربعى  اف القرآف الكريـ عف العديد مفٍ أب 
 التالية:

 السمة األولى: الكبر:
 كالزُّىَّاد العبَّاد منو كلـ ينجي  خكاص الخمؽ، ىمؾ بسببو ىائمة، عظيمة آفة إفَّ الكبر 
 ِفي َمنْ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخلُ  اَل ):  قاؿ فيو كقد آفتو تعظـ ال ككيؼ الخمؽ، عكاـ عف فضبلن  كالعمماء

 أخبلؽ كبيف بينو يحكؿ ألنَّو فالكبر يحجب العبد عف الجنة؛ ،(1)..(ِكْبرٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمْثَقالُ  َقْمِبوِ 
 (2)يغمقيا. كالكبر الجٌنة، أبكاب ىي فاألخبلؽ الحميدة المؤمنيف،
 كقد ذكر القرآف الكريـ آفاتو كثيرةن لمكبر، منيا ىذه التسع: 

ڤ  ڤ     ڦ   ﴿الكبر سبب إلعراض القيادة عف الطاعة، كرفض االنقياد لمحؽ، قاؿ تعالى:  .1

  چڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ

  ٿڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ       ٿ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ    ڍ

-75]األعراؼ:﴾ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ       ڱ     ڱ

77]. 
، حيث نجد القادة كالسادة يرفضكف دعكة اا المكقؼ متكرر مع األنبياء جميعن إفَّ ىذ
 (3)عمى عدـ االنقياد لمحؽ الذم انقاد لو الضعفاء مف الناس. الكبر التكحيد؛ يحمميـ

خراجيـ مف أرضيـ، قاؿ تعالى:  .2 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ﴿نفي المؤمنيف، كا 

  .[88]األعراؼ:﴾      ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  ٿپ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ
 أرضيـ، مف يخرجكه بأفٍ  كىىدَّديكه بو، اإليماف عف شعيب  قكـ مف المؤل استكبر "فقد 
 مف معو آمف كمف الكطن  يخرجكا بأفٍ  لكط قكـ بعض نادل فقد سبقكىـ، مفٍ  قاؿ مثمما كقالكا
ٺ    ٺڀ  ڀ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  : ﴿ تعالى قاؿ ،(4)قريتيـ"

 .[56: النمؿ]﴾ٺ  ٺ
_______________ 

 (.63، ص: 91صحيح مسمـ: كتاب اإليماف: باب تحريـ الكبر كبيانو: )ح:  (1)
 (.345: 3)ألبي حامد الغزالي: انظر: إحياء عمـك الديف:  (2)
 .295: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدمانظر:  (3)
 (.56:54: )لمشعراكمخكاطر حكؿ القرآف الكريـ:  (4)
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 يتفكركف فبل استعدادىـ، لسكء قمكبيـ عمى بسبب الطبع كحججو، ا  بآيات االنتفاع عدـ .3
 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ﴿ ، قاؿ تعالى:(1)يعتبركف كال يتدبركف كال

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  

 .  [146]األعراؼ:﴾  گ  گ  ڳ        ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  گک  گ
 كحسدىا قمبيا، لفساد الخير؛ إلى كاإلرشاد الحؽ، إلى اليداية مف محركمة المتكبرة إفَّ القيادة
 .رعيتيا عمى كتكبرىا لغيرىا،

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ   ﴿، كالجرأة عمى إرادتو كمشيئتو، قاؿ تعالى: االعتراض عمى حكـ ا  .4

، [21]الفرقاف:﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺڀ    ڀ   ڀ  ڀ پ  پ  پ  پ 
﮴ ﮵   ﮶  ﴿كنظيره قكلو تعالى:   .[31]الزخرؼ:﴾ھ   ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   

ژ   ﴿االغترار بالقكة، كظمـ العباد، كالتجبر عمييـ، كالتباىي كالتفاخر بغير حؽ، قاؿ تعالى:  .5

  ڻڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڳژ  ڑ  ڑ    ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ

 .[15]فصمت:﴾      ڻ  ڻ  ۀ
ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿رفض االستماع لمحؽ، قاؿ تعالى:  .6

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ    ٿڇ  ڇ   ڇ  ڍ    ڇچ  چ    چ  چ

 .[7-6]لقماف:﴾  گ  گ  گ  کڑ       ک  ک  ک
الكبلـ كتزيينو؛ لخداع الناس  كبيرجة الحؽ، كعمى الخمؽ، عمى األرض في االستكبار .7

 كيمشي المغتركف، بو فيغتر طمبو، عمى الحريصكف الحؽ، أىؿ فيظيركف أنَّيـ كالمكر بيـ،
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ﴿ ، قاؿ تعالى في معرض حديثو عف الييكد:(2)المقتدكف خمفيـ

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ٿ﮴ ﮵  ﮶      ﮷  ﮸  ﮹     ﮺     ﮳ھ  ھ    ے     ے  ۓ  ۓ ﮲ 

ېئ   ېئ    ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئائ  ائ  ەئ     ەئ   وئ  ىۉ  ې  ې      ې   ې  ى   ۉۅ

 .[43-42]فاطر:﴾   ېئ  ىئ  ىئ
ڄ  ڄ   ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ﴿الجداؿ بالباطؿ دكف حجة أك دليؿ أك برىاف، قاؿ تعالى:  .8

ڈ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍ         ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چڃ    ڃ

 .[35]غافر:﴾ژ
_____________________ 

 (.  76:76انظر: التفسير الكسيط: لطنطاكم: ) (1)
 .691: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدمانظر:  (2)
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ڻ  ڻ    ڻڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ ﴿كنظيره قكلو تعالى:  

 .[56]غافر:﴾   ے    ے  ۓ     ۓ  ھھ  ھ  ھۀ  ۀ      ہ   ہ  ہ  ہ
ٿ  ٿ    ٿ   ﴿، قاؿ تعالى: ، كالدعكة إلى الكفر با الصد عف سبيؿ ا  .9

ڄ  ڄ    ڃ  ڃ    ڄٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

 .[33]سبأ:﴾ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ     ڌ     ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ
 والمكابرة، بعد العمم بالحق:السمة الثانية: العناد، 

إفَّ العناد ىك اإلصرار عمى الرأم بدكف دليؿ، أك بدليؿ ظير بطبلنو، كالعناد مف  
صفات الجبابرة العتاة، كالكفرة الطغاة، حيث قصَّ عمينا القرآف الكريـ مكاقؼ عديدة، ظير فييا 

ھ  ھ    ھ    ھہ  ہ ﴿رفض القيادة الفاسدة لمحؽ، كالمخالفة الصريحة لو، قاؿ تعالى: 

﮴  ﮳    ﮲   ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ﴿، كقاؿ تعالى: [59]ىكد:﴾  ے  ے  ۓ  ۓ 

، كىك الكليد النبي  الذيف عاندكا، كما تحدث القرآف الكريـ عف أحد الجبابرة [15]إبراىيـ:﴾ہ
 .[16]المدثر:﴾حت  خت  يب      جت       ىبمب ﴿، فقاؿ تعالى: (1)المخزكمي ابف المغيرة
بمقدار ظيكر  ابيا القيادة الفاسدة، كيشتد قبحن  أقبح الصفات التي تتصؼ إفَّ العناد مف 

 القمكب عمى استكلى إذا العناد ألفالحجة المردكدة، فمتى كانت الحجة أظير كاف العناد أقبح؛
 .اكحسدن  احقدن  العالميف كزاد ،اكحمقن  جيبلن  الجاىميف زاد

 السمة الثالثة: الغمظة في الخطاب:
إفَّ القيادة الفاسدة تيغمظ في خطاب الناس، كتجابييـ بالعنؼ، كتكاجييـ بالشدة؛ لعجزىا 
عف مكاجية المكاقؼ التي تجابييا بإقامة الحجج الدامغة، كالبراىيف الكاضحة، فنجدىا تيقابؿ 

؛ حيث الحجة البيّْنة بالسباب كالشتاـ، كىذا المعنى يظير في مخاطبة المشركيف لمنبي محمد 
يكا التياـ النبي إ ی   ﴿، بالسحر كالكيانة كالجنكف، قاؿ تعالى: نَّيـ لمَّا أعيتيـ الحجة، تكجَّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ﴿، كقاؿ تعالى: [30]الطكر:﴾ی  ی  ی   جئ  حئ   مئ  

 .[53-52]الذاريات:﴾  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٺٺ  ٺ ٿڀ  ڀ  ڀ        ڀ     
 لمحؽ الذم يدعك إليو، المشركيف تكذيب لو عف امسمين  يقكؿ لنبيو  إفَّ ا 

صراىـ عمى الشرؾ با  األقكاؿ ىي دأب  ىذه الشنيعة؛ إفَّ  باألكصاؼ ، المتيميف لمنبي كا 
 قكمو رماه إال رسكؿ، مف ا  أرسؿ فما لمرسؿ عمى مرّْ الزماف، المكذبيف المجرميف كعادة

 (2).الجنكف أك بالسحر
_____________ 

 (.19: 23) لمطبرم: :القرآف آم جامع البياف عف تأكيؿانظر:  (1)
 .812: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدمانظر:  (2)
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 الحق: إلى الرجوع من واألنفةالسمة الرابعة: اإلصرار عمى الخطأ،
إفَّ اإلصرار عمى الخطأ صفة مستقمة عف الكقكع في الخطأ، كىي شيمة القادة الفاسديف  

فقد أعمى  كظممنا ألنفسيـ؛ منيـ، اعجزن المفسديف في األرض، يرفضكف الرجكع إلى الحؽ، 
؛ إٍف كاف ما جاء الباطؿ بصيرتيـ قبؿ أبصارىـ، فتجدىـ يدعكف عمى أنفسيـ بالعذاب كاليبلؾ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ﴿، قاؿ تعالى: اا كصكابن قن بو المؤمنكف ح

 .[32]األنفاؿ:﴾  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى
 كاف إفٍ  قالكا: أفٍ  إلى العجز بيـ بمغ كقد أبرز الشيخ الشعراكم ىذا المعنى فقاؿ: "كقد

 الكبلـ ىذا أليـ، أليس بعذاب ائتنا أك حجارة، عمينا فأمطر عندؾ مف القادـ الحؽ ىك القرآف ىذا
 مف يكفٍ  ذلؾ؟ ألـٍ  يقكلكف أكانكا كتفكير، كمنطؽ عقؿ عندىـ كاف لك با قائميو؟ غباء عمى دليبلن 

 (1)" نقبمو؟ فاجعمنا أك إليو، فاىدنا عندؾ مف الحؽ ىك ىذا كاف إف الميـ:  يقكلكا أفٍ  المناسب
 السمة الخامسة: تزييف الحقائق)التدليس عمى الناس(:

إفَّ تزييؼ الحقائؽ مف أبرز سمات القيادة الفاسدة، حيث تظير بمظير أىؿ الكرع،  
أصحاب السرائر الطيبة، تدلس عمى الناس الحقائؽ بحبلكة لسانيا، كحسف مقاليا، كحمفيا 

، فكبلميا اا، كتفعؿ سيئن ا في الحقيقة تقكؿ حسنن الكاذب عمى صدؽ طكيتيا، كسبلمة قمبيا، لكنَّي
ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ﴿، قاؿ تعالى: (2)ميرُّ الباطفحمك الظاىر، 

 .[204]البقرة:﴾  ...ڃ  چ  چ  چ
 السمة السادسة: المدد في الخصومة:

تيًثير القيادة الفاسدة إعجاب الناس بحسف بيانيا، كتضمؿ الناس بحبلكة لسانيا، كتجادؿ 
، ىمُّيا أف تثبت آراءىا الفاسدة، كتيمـز اكمغالبة، ال تمتفت إلى الحؽ أبدن  عف باطميا بقكةو كعنؼو 

الناس بمكاقفيا الخائرة، كبرؤيتيا الباطمة، كليذا فيي تسمؾ أسكأ الطرؽ؛ لتحقؽ ما تريد، كتزكر 
ري في الخصكمة ، قاؿ (3)الحقائؽ، كتكذب في المقاؿ، كتفترم عمى الناس بغير الحؽ، كتىٍفجي

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ چ  ڇ     ڦ ﴿تعالى: 

 . [204]البقرة:﴾ڇ
 َخاِلًصا، ُمَناِفًقا َكانَ  ِفيوِ  ُكنَّ  َمنْ  َأْرَبعٌ ) : النبي عف الصحيح الحديث في جاء كما

َذا َخاَن، اْؤُتِمنَ  ِإَذا َيَدَعَيا؛ َحتَّى النَِّفاقِ  ِمنْ  َخْصَمةٌ  ِفيوِ  َكاَنتْ  ِمْنُينَّ  َخْصَمةٌ  ِفيوِ  َكاَنتْ  َوَمنْ   َواِ 
_________________ 

 (.4686-4685: 8: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكم (1)
 (.440: 1انظر: التفسير الكسيط: لطنطاكم: ) (2)
   .450 لمدكتكر عبد الكريـ زيداف: (، أصكؿ الدعكة:441 :1انظر: التفسير الكسيط: لطنطاكم: ) (3)
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َذا َكَذَب، َحدَّثَ  َذا َغَدَر، َعاَىدَ  َواِ   (1)(.َفَجرَ  َخاَصمَ  َواِ 
 السابعة: اإلفساد في األرض:

أراد لعباده أف يككنكا مف المصمحيف في األرض؛ ألفَّ إفساد اإلنساف في  إفَّ ا  
لو في األرض بالنقص، لكفَّ قادة الفساد مف أىؿ الباطؿ ال  األرض يعكد عمى استخبلؼ ا 

ترضى نفكسيـ بالصبلح كاإلصبلح، فيجتيدكف في اإلفساد في األرض، مسميف إفسادىـ 
ڱ  ں    ں   ٿک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ﴿ ، قاؿ تعالى: (2)اإصبلحن 

 .[12-11]البقرة:﴾ڻ  ڻ  ڻ    ڻ 
إفَّ 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 
في  كينطبع يرتكزالبشرية، كىذا دليؿ عمى الحقد الدفيف، كالشر الكبير، كالغدر المقصكد، الذم 

ف كانت تخفيو بالتظاىر بالخير كالبر، كالسماحة كالصبلح ، قاؿ تعالى: (3)نفس القيادة الفاسدة، كا 
 .[205]البقرة:﴾  ڑ   ڑ  ک  ک  ژڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴿

إفَّ القيادة الفاسدة تستغؿ مكانتيا، كمنصبيا، لمسيطرة عمى خيرات األرض، كبركات  
شاعة الرعب بيف اآلمنيف، كاستعباد األحرار،  السماء، كلنشر الظمـ كالفساد في األرض، كا 

ذالليـ، كالتكبر عمييـ.   كا 
 الثامنة: رفض النصيحة:

معطمة لقدرات رعيتيا؛ ليذا فيي ترفض  إفَّ القيادة الفاسدة معجبة بنفسيا، معتدة برأييا، 
أمَّ نصح ييسدل إلييا مف أىؿ التقكل كالصبلح، بؿ تتكبر عمى سماع النصح، كتشمخ بأنفيا، 

، لغيرىا عمييا، فمادامت قد انتفخت ا، كال فضبلن مية كحميتيا؛ ألنَّيا ال ترل رأين تأخذىا عزة الجاى
  ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ ﴿، قاؿ تعالى: (4)كأيعجبت بنفسيا، فأنَّى ليا قىبكؿ النصيحة

 . [206]البقرة:﴾  ڱ  ں  ڱڱ  ڱ
( مف سكرة البقرة، المقصكد 206، 205كقد ذىب األستاذ محمد عبده إلى أفَّ اآليتيف ) 

 كالسمطة، بالكالية التكلي تفسير في اجدن  ظاىر الكصؼ بيما الحاكـ الظالـ المستبد، فيقكؿ: " ىذا
 أفٍ  يرل ألنو مفسدة؛ مف ييحذَّر أك مصمحة، إلى ييٍرشىدى  أفٍ  عميو يكبر المستبد الظالـ الحاكـ فإفَّ 

____________________ 
 (.16، ص: 1، ج: 34صحيح البخارم: كتاب اإليماف، باب عبلمة المنافؽ: )ح:  (1)
 (.56: 2انظر: السباؽ إلى العقكؿ: لمدكتكر عبد ا قادرم األىدؿ: ) (2)
 (.205: 1) لسيد قطب: القرآف:انظر: في ظبلؿ  (3)
 .11صعيميؾ:  أبك النصيحة: لمحمد انظر: فقو (4)
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 ال الذم المستبد الحاكـ بؿ ،عقبلن  كأرجحيـ ،ارأين  الناس أعمى يجعمو كعبله ركبو الذم المقاـ ىذا
 رأيو (1)أىفىفي  يككف أفٍ  فيجب السمطة، في أىمو فكؽ أنو كما الحؽ، فكؽ نفسو يرل  ا يخاؼ
فساده آرائيـ، جكدة مف اخيرن  : لو يقكؿ أف منيـ ألحد يجكز فكيؼ إصبلحيـ، دكف مقبكالن  انافذن  كا 
 (2)؟!" كذا في ا اتؽ

 بالمؤمنين: والتربص الكافرين مواالة: السمة التاسعة
إفَّ مف سمات القيادة الفاسدة اتخاذى األعداء الكافريف أكلياء مف دكف المؤمنيف، تكدىـ   

تستمد منيـ النصرة كالعزة، كالمعكنة كالمؤانسة؛ ألنَّيا ال تممؾ عزة ذاتية، لذا فقد كتقترب منيـ، 
، فيي تتمنى زكاؿ دكلة اإلسبلـ، (3)طمبتيا مف مساكو ليا مف البشر، تستقكم بيا عمى المؤمنيف

ۋ      ٴۇڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴿كظيكر دكلة الكفار عمييـ، قاؿ تعالى: 

 . [139]النساء:﴾  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې
إفَّ اآلية السابقة تكشؼ عف طبيعة القيادة الفاسدة، كىي كالية الكافريف مف دكف 
المؤمنيف، كما تكشؼ عف سكء إدراكيا لؤلمكر، كسكء تصكرىا لمحقائؽ؛ العتقادىا أفَّ العزة عند 

الثابتيف عمى  الكفار، كأفَّ النصرة بأيدييـ، فتراىا تسارع في مناصرة أعداء اإلسبلـ، منكرة عمى
، قائمة ليـ: دعكنا كشأننا، فنحف نكالي األعداء؛ ليقكنا نكائب (4)الحؽ مكقفيـ، كرافضة لنصحيـ

لنا في  االمممات السياسية، كليككنكا عكنن  الدىر، مف األزمات المالية، أك الضكائؽ االقتصادية، أك
ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڦ ﴿تحقيؽ أىدافنا الخاصة، كمصالحنا الشخصية، قاؿ تعالى: 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڃڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 .[52]المائدة:﴾  ڈ
 السمة العاشرة: الكذب: 

مؽ لئيـ، ككصؼ ذميـ، ييمحؽ بصاحبو   إفَّ مف أبرز سمات القيادة الفاسدة الكذب، كىك خي
ٍف حازىا بسمطانو كقيره، ىك  الفضيحة، كال تكاد تسمك لمتعاطيو رتبة كال منزلة في الحقيقة، كا 

سبب الحتقار الناس لصاحبو، كاستصغارىـ لو، كنفكرىـ منو؛ ألنَّو ال ييٍركىفي إلى كعده، كال ييكثىؽي 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ   ﴿تعالى:  ، فقاؿ(5)عنو كصؼ اإليماف  ا سمب بعيده، كقد

 .[105]النحؿ:﴾   ڃ  چ  چ  ڃڄ  ڃ  ڃ
____________________ 

  (.119: 1) البف فارس: العقؿ، كرجؿ مأفكف ضعيؼ العقؿ. انظر: معجـ مقاييس المغة: األفىف: قمَّة (1)
 (.200: 2) لمحمد رشيد رضا: تفسير المنار: (2)
 (.2725-2724: 5: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (3)
 (.191: 4(، التفسير الكسيط: لطنطاكم: )780: 2) لسيد قطب: انظر: في ظبلؿ القرآف: (4)
 . 391-390انظر: المنيج المسمكؾ في سياسة الممكؾ: لعبد الرحمف بف نصر:  (5)
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 .كىًذب القيادة الفاسدة كما يككف في األقكاؿ، يككف في األفعاؿك 
دؽ يككف "ككما: الميداني الشَّيخ يقكؿ   فقد األفعاؿ، في يككناف األقكاؿ في كالكذب الصّْ

 مكجكد، غير شيء كجكد عف بو يعبّْر أك يحدث، لـ شيء حدكث بو يكىـ فعبلن  اإلنساف يفعؿ
 األفعاؿ في الكذب يككف ماكربَّ  بالقكؿ، المخادعة تككف مثمما بالفعؿ، المخادعة سبيؿ عمى كذلؾ
 أقكاؿ مف لنا ا  حكاه ما ذلؾ أمثمة كمف األقكاؿ، في الكذب مف اتأثيرن  كأقكل ا،رن خط أشدُّ 
ٹ  ڤ     : ﴿ػػػػ اكذبن  كقالكا ػػػػ ،اكاذبن  بكاءن  يبككف عشاءن  أباىـ جاءكا إذ كأفعاليـ؛ يكسؼ  إخكة

 ﴾چ ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڄڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ
 .(1)الفعؿ" ككذب القكؿ، كذب بيف كذب، فجمعكا بدـو  يكسؼ قميص عمى كجاءكا ،[17]يكسؼ:

 ثبلث لسمككيـ:صكر  أرصدىا في ؛زماننا كذب القيادة الفاسدة في أقكالياكقد رأينا في  
تزكيرىا لمحقائؽ، كخداع رعيتيا، كعدـ إعطائيا الصكرة الحقيقية لمكاقع الذم تعيشو الرعية،  .1

مـ  شاعتيا في المجتمع األكاذيب المتعمقة باألمف كالخكؼ، كالسّْ في شتى مجاالت حياتيا، كا 
 الجبية الداخمية لممجتمع في مكاجية أعدائيا.كالحرب؛ بيدؼ إضعاؼ 

إلصاقيا النقائص كالعيكب بأىؿ الصدؽ كالحؽ؛ مف أجؿ تشكيو صكرتيـ في المجتمع،  .2
لتحقيؽ مصالحيـ  ايـ بأنَّيـ يتخذكف مف الديف ستارن كمحاكلة فىضّْ الناس عنيـ، كاتيام

 الشخصية، كاالستيبلء عمى السمطة، كنرل ىذا األمر بكضكح في اتياـ فرعكف لمكسى 
ک  ک  ک     ک   ﴿بأنَّو يقصد مف دعكتو االستيبلء عمى الحكـ في األرض، قاؿ تعالى: 

 .[58-57]طو:﴾...ڳ  ڳ         ڳ     ٿگ  گ    گ  
 ىذه أىداؼ مف اىدفن  كراءىا تخفي ماإنَّ  العقائد أصحاب دعكل أفَّ  الطغاة كىكذا يفيـ" 
 .(2)كالحكـ" لمميٍمؾ، ستار سكل ليست كأنيا األرض،

لصاؽ كؿ  .3 القياـ باألفعاؿ السيئة، مف تخريب، كتدمير، كاعتداء، كقتؿ، كسمب، كنيب، كا 
ذلؾ بأىؿ الحؽ كالصبلح؛ فإفَّ 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:

ة مف سنف االجتماع البشرم، كىك صفة مف صفات القيادة الفاسدة نَّ إفَّ المكر سي 
في ، كىك طريقة خبيثة المجرمة، التي عبَّدت الناس لمشيكة كاليكل، كابتعدت عف منيج ا 

مكاجية الحؽ، يتخذىا أىؿ الفساد كالكفر كاإلجراـ؛ الغتياؿ الحؽ، كالتخمص مف رمكزه، تسمؾ 
___________________ 

 (.529: 1األخبلؽ اإلسبلمية كأسسيا: لعبد الرحمف حسف حبنكو الميداني: ) (1)
 .(2340: 4)لسيد قطب:  :القرآف ظبلؿ في (2)
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ر كؿ القيادة الفاسدة  ساءة تكجيييا  إمكانياتيا؛ لمتسمط عمىالطرؽ الخفية، كتسخّْ المجتمعات، كا 
، كذلؾ عند إقصاء القيادة  ابعيدن  عف منيج الحؽ كالصبلح، كلكفَّ جيد المجرميف سيذىب سيدلن

ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ﴿، قاؿ تعالى: (1)الفاسدة الماكرة عف سدة التكجيو كالقيادة

 .[123]األنعاـ:﴾ۈ    ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ    ۈۇ  ۆ  ۆ
و عمينا القرآف الكريـ مف مكقؼ مؤمف آؿ فرعكف؛ حيث  زي ري بٍ يى  المعنى السابؽ فيما قصَّ
  ڳگ  گ  گ   گ  ڳ ﴿، كلحؽ اليبلؾ كالدمار بآؿ فرعكف، قاؿ تعالى: نصره ا 

ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ    ڻں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ٿڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  

 .[46-45]غافر:﴾ھ  ھ
 الثانية عشرة: معاداة أىل الحق واإلصالح، والوقوف في طريق دعوتيم:السمة 
، حيث تتكلى ًكبىر المقاكمة إفَّ السمة الغالبة لمقيادة الفاسدة معاداة الدعكة إلى ا  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ﴿اآلثمة لمدعكة، كتقكد حممة االفتراء كالتضميؿ ضد المصمحيف، قاؿ تعالى: 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ٿک  ک  ک      ک    گ  گ  گ    ژ  ڑ  ڑ  

 .[35-34]سبأ:﴾ڱ
بكؿ  القكة كالثركة كالترؼ، كقادة الناس في الشر، يعمنكف كفرىـ بدعكة التكحيد، يأيكلً إفَّ  

، الذيف تصدكا لمدعكة إلى ا فقد أخبر القرآف الكريـ عف المؤل مف قـك نكح  جرأة ككقاحة؛
 نبيَّيـ إلى الضبلؿ، فيذا منطؽ القيادة الفاسدة مف كؿ أمة؛ إذ يصفكف الحؽ ، كنسبكا

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ﴿، قاؿ تعالى: (2)بالضبلؿ

 .[60-59]األعراؼ:﴾چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ٿڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
 السمة الثالثة عشرة: نقض العيد:

 عيد مف نفسو عمى قىطىعىو أك بو، االلتزاـ اإلنساف أعمف بما الكفاء ىك: "عدـنقض العيد  
 .(3)الٌناس" كبيف بينو فيما أك ، ا كبيف بينو فيما سكاء ميثاؽ، أك

إفَّ مف طبيعة القيادة الفاسدة انحراؼى الفطرة، فبل تستقيـ عمى عيد، كال تستمسؾ بعركة، 
، قاؿ تعالى: فنقض العيكد مرككز في فطرتيا الفاسدة، ديدنيا الفسؽ كالخركج عف أكامر ا 

﮲     ٿڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ...﴿ ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ 

 .[27-26]البقرة: ﴾﮸ ﮹  ﮺     ﮷﮳    ﮴  ﮵  ﮶ 
____________ 

 .55-54انظر: منيجية البحث في التفسير المكضكعي لمقرآف الكريـ: لمدكتكر زياد خميؿ الدَّغاميف:  (1)
 .429 لمدكتكر عبد الكريـ زيداف: انظر: أصكؿ الدعكة: (2)
 (.5632: 11): المختصيف مف : لعدد  الكريـ الرسكؿ أخبلؽ مكاـر في النعيـنضرة  (3)
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في المدينة المنكرة، في صكرة الييكد كالنصارل  إفَّ ىذا النمط مف الناس كاجو النبي 
ف اختمفت األسماء، كتغيَّرت  امشركيف، كما زاؿ ىذا النمط مكجكدن كال إلى يكمنا الحاضر، كا 

چ  چ  چ   ﴿، قاؿ تعالى: (1)الصكر، كتعددت العناكيف، فيـ شرار المخمكقات عمى اإلطبلؽ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک       ٿچ  ڇ  ڇ  ڇ          ڇ  ڍ  ڍ  

 .[56-55]األنفاؿ:﴾ک  
 ال فيـ كفركا، الذيف ىـ األرض كجو عمى إفَّ اآليتيف السابقتيف قد أفادتا أفَّ "شرَّ ما دبَّ  
 ا  مف يخافكف كىـ ال نكثكه، باأليماف أكدكه ككمما نقضكه، اعيدن  عاىدكا كمما الذيف يؤمنكف،

 رسكؿ مف كخافكا ،ا  منيج ترككا ألنَّيـ ذلؾ؛ فعمكا قد كىـ، "(2)اآلثاـ" مف ارتكبكه شيء في
 .(3)المعاىدات" بنقض يخدعكه أفٍ  فحاكلكا ،ا 

 السمة الرابعة عشرة: التخمي عن تحمل المسؤولية:
عف أتباعيا، كتتنصؿ مف مسؤكلياتيا، إفَّ القيادة الفاسدة في األكقات العصيبة تتخمى  

كتضرب عرض الحائط بالعيكد كالمكاثيؽ التي ألزمت بيا نفسيا في خدمة رعيتيا، كالدفاع عف 
 شعبيا، كالحفاظ عمى مقدرات أمتيا كخيراتيا، كالنيكض بمجتمعيا.

تباعيا في أ مسؤكلياتيا، كعفٍ  كقد أبانت آيات القرآف الكريـ أفَّ القيادة الفاسدة تتخمى عفٍ  
 في البنديف التالييف: الدنيا كاآلخرة؛ كبياف ذلؾ

 : التخمي عن مسؤولياتيا في الدنيا:أواًل 
أخذكا المكاثيؽ المغمظة عمى أنفسيـ لنصرة إخكانيـ الييكد،  إفَّ المنافقيف زمف النبي  

ڤ  ڤ      ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ﴿كالدفاع عنيـ، كالكقكؼ في كجو أم عدكاف عمييـ، قاؿ تعالى: 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  

 .[11]الحشر:﴾ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    
إفَّ الكذب ىك ديدف المنافقيف، كالتخمي عف أتباعيـ طريقيـ؛ ألفَّ الجبف يىتىمىمَّؾ قمكبيـ، 

ائد كانكا أكؿ الخاذليف ألتباعيـ كالحفاظ عمى حياتيـ مقدـ عمى حياة غيرىـ؛ فإذا نزلت الشد
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک  گ   ﴿كمناصرييـ، قاؿ تعالى: 

 .[12]الحشر: ﴾گ  گ  گ     ڳ  
_______________________ 

 (.51: 1) لسيد قطب: انظر: في ظبلؿ القرآف: (1)
 (.78: 4) البف كثير: تفسير القرآف العظيـ: (2)
 (.4767: 6: )لمشعراكمخكاطر حكؿ القرآف الكريـ:  (3)
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إفَّ اآلية السابقة أبانت عف حاؿ المنافقيف، فأخبرت بأفَّ الييكد لك طيًرديكا مف ديارىـ، أك 
قاتميـ المؤمنكف، فسيتخمى عنيـ المنافقكف، كلك نصركىـ كعاكنكىـ فسيكلي المنافقكف األدبار 

  (1)ىاربيف منيزميف.
ي غزكة بدر الكبرل؛ حيث كعد كنظير المكقؼ السابؽ ما حدث مع المشركيف ف
، اا ىاربن يف، كلمَّا بدأ القتاؿ كلَّى فارن الشيطاف المشركيف بأنَّو مناصر ليـ، كعكف ليـ عمى المسمم

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ   ﴿ليـ، قاؿ تعالى:  ا عف أتباعو المشركيف، خاذالن متخمين 

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ    ڍچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
 .[48]األنفاؿ:﴾  ڳ  ڳ  ڳ  ڳک    ک  ک  ک  گ   گ     گ  گ  ڑ

فقد زيَّف الشيطاف لكفار قريش أعماليـ، كأكىميـ بقرب نصرىـ عمى المؤمنيف، كأنَّو لٍف 
يستطيع غمبتيـ أحد، كأنَّيـ لف يؤتكا مف خمفيـ، فيك جار ليـ كحاـو ألىميـ كذكييـ، كلكنَّو لمَّا 

مىى )نىكىصى  ائكة، كلَّى ىاربن التقى الجمعاف كرأل المبل ًقبىٍيًو( كتخمى عف كعكده، كعف  عى عى
 مسؤكلياتو تجاه مف غرر بيـ مف أتباعو.

 : التخمي عن مسؤولياتيا في اآلخرة:اثانيً 
لتحمؿ  ا؛ ألنَّا ليست أىبلن تتخمى عف أتباعيا في اآلخرة أيضن  إفَّ القيادة الفاسدة 

كريـ حاؿ األتباع كالمتبكعيف يكـ القيامة، مف تخمي القادة المسؤكلية، حيث قصَّ عمينا القرآف ال
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ﴿الفاسديف عف أتباعيـ، قاؿ تعالى: 

﮷   ٿہ  ھ   ﮶   ﮵      ﮴   ﮳   ﮲         ﮼    ﮸ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ﮻     ﮺   ﮹ 

 .[167-166]البقرة:﴾ ﯀ ﯁         ﮿﮽ ﮾ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 (.100: 28) لمدكتكر كىبة الزحيمي: انظر: التفسير المنير: (1)
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 نثانفصم انثا
 يف انمرآٌ انكرٌى انراشذج نهمٍادج ًُارجان

 
 كفيو ستة مباحث: 
  :النماذج الراشدة لمقيادة العامةالمبحث األول. 
  
  :مقيادة الدعوية.  النماذج الراشدة لالمبحث الثاني 

 

  :مقيادة العممية.النماذج الراشدة لالمبحث الثالث 

 
 : مقيادة العسكرية)الحربية(.النماذج الراشدة ل المبحث الرابع 

 
 مقيادة األمنية.النماذج الراشدة ل :المبحث الخامس 

 
  :مقيادة االقتصادية.النماذج الراشدة لالمبحث السادس 
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 لثالفصل الثا
 في القرآن الكريم الراشدة لمقيادة نماذجال

 متهٍذ:
 كفنكف اإلدارية، المعاني مف بالكثير مميء الكريـ القرآف أفَّ  إليو، يجب اإلشارة مما إفَّ  

عنيا كثير مف قادة المسمميف اليكـ، كالتي  غفؿ كالتي القيادة الراشدة، في كافة المجاالت القيادية،
بتكجييات القرآف الكريـ المتعمقة بيا، خيره  يجب عمييـ أف يتدبركىا، كيمعنكا النظر فييا، كيأخذكا

ا قيادينا، أك إدارين ليـ مف التكجو إلى الغرب أك الشرؽ؛ ليستج ، ال ييناسب بيئة ادكا منو عممن
 المسمميف، كال يتفؽ مع مبادئ دينيـ في األغمب. 

،  كقد عرض القرآف الكريـ نماذج  قيادية راشدة، ينبغي عمى قيادات المسمميف اليـك
 سؤكلييـ، االقتداء بيا، كنماذج راشدة لمسمكؾ القيادمّْ السَّكمّْ كالسميـ. كم

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

 
 :أربعة مطالبكفيو  
 

  األول: ذو القرنينالمطمب . 

 
  الثاني: داوود المطمب. 

 
 الثالث: سميمان  المطمب. 

 
 رضً اهلل عنيب( الرابع: بمقيس ممكة سبأ المطمب.)                                                                                        
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 المبحث األول
 النماذج الراشدة لمقيادة العامة

 بين يدي المبحث األول:
 إفَّ المقصكد ىنا بالقيادة العامة؛ الكالية العظمى، كاإلمارة، كالخبلفة، كاإلمامة. 
 التراث في اإلمارة مصطمح ييقابؿ اإلدارة ًعمـ في( Leadership) القيادة "إفَّ ميصطمح 
 .(1)اىتماـ" كؿ العطرة كالسيرة المطيَّرة كالسُّنَّة الكريـ القرآف أكالىا التي اإلسبلمي،

 أىمية وجود القيادة العامة:
إفَّ القيادة العامة أك اإلمارة، ليا أىمية كبيرة في اإلسبلـ؛ ألنَّيا تيٍخمىؼ بيا النبكة،  

كتجتمع بيا الكممة عمى رأم كاحد متبكع، كتنتظـ بيا مصالح األمة، كتيفكض ليا السياسة؛ 
  (2)مشركع، كتترتب بيا أحكاـ العباد عمى نسؽ كاحد متماثؿ. فو يٍ التدبير عف دً  ليصدرى 

تيستكفى ؛ (3)إفَّ أم أمة بحاجة ماسة لمقيادة العامة، البارَّة الراشدة، أك الفاجرة الفاسدة 
بيا الحقكؽ، كتيقاـ بيا الحدكد، فحياة الناس منذ األزؿ قائمة عمى ىذيف األمريف؛ الحقكؽ 
قامة العقكبة عمى  كالحدكد، كالقيادة ىي القادرة في المجتمع عمى إعادة الحقكؽ إلى أصحابيا، كا 

ؿ لو نفسو الخركج عف النظاـ كالقانكف.   كؿ مف تسكّْ
 يا فقيؿ فاجرةن، أك كانت برَّةن  إمارة، مف لمناس البد: " طالب أبى بف عمي كييركل عف 

 ،السُّبيؿ كتيأىمَّف ،الحدكد بيا تقاـ: فقاؿ الفاجرة؟ باؿ فما عرفناىا قد البرَّة ىذه المؤمنيف أمير
ـي  ،العدك ييجاىىد بياك   .(4)الفيء" بيا كييقسَّ
 
 
 
 
 
 

_____________________  
 .3التغيير: لبكر الريحاف: المنيج النبكم في قيادة  (1)
 .2-1 ألبي الحسف الماكردم: انظر: األحكاـ السمطانية، كالكاليات الدينية: (2)
عيؼى اٍلتزاميا، كرىؽَّ إيمانيا، الميعبَّر عنو بالفسؽ أحياننا، ففجكرىا يعكد  (3) المقصكد باإلمارة الفاجرة؛ ىي التي ضى

قامة الجياد، عمى ذاتيا فقط ، كفي المقابؿ فإنَّيا نافعة لؤليمَّة مف كجكه؛ إقامة األمف، كتنفيذ أحكاـ الشرع، كا 
 .142العمرم:  ضياء أكـر عصر الخبلفة الراشدة: لمدكتكركغير ذلؾ مف األمكر النافعة. انظر: 

 .298لعادؿ الشميرم: مفيـك أىؿ السنة كالجماعة بيف شيخ اإلسبلـ ابف تيمية، كأىؿ اإلفراط كالتفريط:  (4)
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 :ادلطهة األول: رو انمرَني 
اختمؼ المفسركف في اسـ ذم القرنيف كنسبو كزماف كجكده كسبب تمقيبو بذم القرنيف،  

 كتابوفي ( 1)حاف البيركنييٍ عف أبي الرَّ  ما أشار إليو األلكسي نقبلن  كأقرب األقكاؿ إلى الصكاب
كريب الحميرم؛ ألفَّ ممكؾ  أبك ىك القرنيف ذا أفَّ  الخالية"، القركف عف الباقية باآلثار"المسمَّى 

  (2)اليمف كانكا ييمىقَّبكف بكممة ذم، كذم نكاس، كذم يزف.
لقرنيف؛ ا بذم الممقب المقدكني اإًلسكندر ليس القرنيف ذا أفَّ  بو إفَّ الراجح كالمقطكع 

، با  اا، مؤمنن القرآف الكريـ كاف مكحدن تحدث عنو ، كذك القرنيف الذم األفَّ اإلسكندر كاف كثنين 
   (3)باليكـ اآلخر، كالبعث كالحساب. امعتقدن 

 :يؼامل انمٍادج انراشذج ػُذ ري انمرَني 
الحضارم لمقائد الراشد،  لمسمكؾ ارائعن  مثاالن  سيرة ذم القرنيف في جعؿ إفَّ ا  

في حياة القيادة الراشدة،  السمكؾ المنبثؽ عف المنيج الرباني؛ القائـ عمى تحكيـ شرع ا 
، ككسائؿ، لتثبيت شرع ا  رة لكافة إمكانات الدكلة؛ مف جنكد، كأتباع، كعمـك ، كتمكيف الميسخّْ

برز في حكمو عدَّة معالـ راشدة،  دينو في األرض، كخدمة األمة لتحقيؽ أىدافيا كمصالحيا، كقد
 أيلخصيا في التسعة التالية:

 اإلرادة القوية، والعزيمة الماضية: .1
ٍعمىـ في بمكغ ذم القرنيف مشارؽ األرض كمغاربي  ا، لتحقيؽ ىدفو، كعدـ يظير ىذا المى

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ﴿في سيره نحك تحقيؽ ىدفو، قاؿ تعالى:  اا أك تراجعن إظياره ضعفن 

ڭ  ۇ   ﴿، كقاؿ تعالى: [90]الكيؼ:﴾...ڱ   ڱ    ڱ  ڱ  ں   ﴿، كقاؿ تعالى: [86]الكيؼ:﴾...ٿ

 .[93]الكيؼ:﴾...ۇ  ۆ  ۆ  
 في اآلخرة: معاقبة المسيء في الدنيا، وتخويفو من عذاب اهلل  .2

إفَّ ذا القرنيف لمَّا بمغ مغرب الشمس، ككجد عندىا أمَّة مف الناس، دعاىـ إلى التكحيد،  
احد منيـ، الرافض ، فكاف منيـ المستجيب، ككاف منيـ الجاحد، فأكقع عمى الجكاإليماف با 

ب؛ ألفَّ ػػس، أك التعذيػػػػالحبؿ، أك ػػػػػا؛ إمَّا بالقتػػػػػاب في الدنيػػػػػػر، العقػػػػعمى الكفلمحؽ، الميصػػػػػرّْ 
___________________ 

، أقاـ أىؿ مف مؤرخ، رياضي فيمسكؼ الخكارزمي؛ البيركني الريحاف أبك أحمد، بف ىك محمد (1)  في خكارـز
 عند منزلتو كارتفعت شيرتو، كعمت كالينكد، اليكنانييف فمسفة عمى اطمع بمده، في كمات سنيف، بضع اليند
إلى االنجميزية،  تيرجـ ،" الخالية القركف عف الباقية اآلثار"  مصنفات كثيرة متقنة منياعصره، لو  ممكؾ

 (. 314: 5. انظر: األعبلـ: لمزركمي: )(ـ 1047 - 973=  ىػ 440 - 362)
 (.386: 11) لؤللكسي: انظر: ركح المعاني: (2)
 (.570: 8انظر: التفسير الكسيط: لطنطاكم: ) (3)
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التكازف في المجتمع، كيردع كؿ مف ال تنفع معو المكعظة، كخكفو مف العقاب الدنيكم يحفظ 
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ﴿، قاؿ تعالى: (1)العذاب األليـ الفظيع المنكر في اآلخرة

 .[87]الكيؼ:﴾ڍ  ڌ  ڌ
 لو في اآلخرة: مجازاة المحسن، وتبشيره بثواب اهلل  .3

منيج ذم القرنيف في التعامؿ مع الرعية إثابة المحسف كمكافأىتىو في الدنيا، مع  فٍ إفَّ مً 
ربط اإلثابة الدنيكية باآلخرة؛ حتى ال ترتبط أذىاف المحسنيف بالماؿ كالركاتب، كالرُّتب 

ف كانكا  كالمناصب، كالترقيات كالعبلكات؛ ليبقى شعار األتباع ىك اإلخبلصى   في العمؿ، كا 
ڎ  ڈ   ﴿، قاؿ تعالى: العمؿ الماؿ كالرزؽ، فاألصؿ في العمؿ ابتغاء مرضاة ا يبتغكف ب

 .[88]الكيؼ:﴾ک  ک   گ  گ  گ     کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک
 فعل الخير، ورفع الظمم، ونصرة المستضعفين، ومحاربة الفساد: .4

األرض،  إفَّ مف معالـ القيادة الراشدة عند ذم القرنيف، رفع الظمـ عف المستضعفيف في 
لقكـ الذيف ال كنصرتيـ، كدفع الفساد الكاقع عمييـ، كمحاربة أىمو؛ فنجده قد تقبَّؿ استغاثة ا

لمَّا طمبكا منو أٍف يدفع عنيـ فساد يأجكج كمأجكج؛ الذيف أفسدكا في األرض  يكادكف يفقيكف قكالن 
ۇئ  ۇئ  ۆئ   ې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ ﴿بشتى أنكاع الفساد، قاؿ تعالى: 

؛ ألنَّيـ تكسمكا فيو القكة، كالصبلح، فتكجيكا إليو، كفىكَّضكا األمر [94]الكيؼ:﴾ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ
إليو؛ لثقتيـ بو؛ حيث قىًبؿ عكنيـ دكف مقابؿ؛ فردَّ عمييـ عرضيـ الذم عرضكه مف الماؿ؛ لقكة 

بطاؿ الباطؿ، كمحاربة الفساد كأىمو ېئ  ىئ   ﴿ قاؿ تعالى: ،(2)إيمانو، كحرصو عمى إحقاؽ الحؽ، كا 

 .    [95]الكيؼ:﴾ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ  
 ومما سبق في المعالم الثالثة اآلنفة، يمكن الخروج بالفوائد الثالث التالية:   

إفَّ القيادة الراشدة تربط أعماؿ الرعية، ككظائفيا الدنيكية، باآلخرة كنعيميا، كتكجيييا  األولى:
 نحك اإليماف بالثكاب كالعقاب األيخركم، كتٍنأل عف ربطيا بالدنيا كمبلذىا، كمتعيا الفانية.

ر قكتيا، كسٍمطانيا، في "خدمة شرع ا  الثانية: قامة  إفَّ القيادة الراشدة تيسخّْ في األرض، كا 
العدؿ بيف العباد، كتيسير األمر عمى المؤمنيف المحسنيف، كتضييؽ الخناؽ عمى الظالميف 

 (3)المعتديف، كمنع الفساد كالظمـ، كحماية الضعفاء مف بطش المفسديف".
إفَّ اضطراب ميزاف الحكـ عند القيادة؛ الذم يدفعيا إلى إبعاد المصمحيف، كتقريب  الثالثة:

_________________ 
 (.571: 8(، التفسير الكسيط: لطنطاكم: )8984: 14: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (1)
 (.573: 8(، التفسير الكسيط: لطنطاكم: )2292: 4)لسيد قطب: انظر: في ظبلؿ القرآف:  (2)
 .322لمصطفى مسمـ: مباحث في التفسير المكضكعي:  (3)
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ممَّا يؤدم إلى  إفساد في األرض؛ كأداة عذاب، سكط القيادة إلى يد في السمطة المفسديف، ييحكّْؿ
منيج التعمير  مفٍ  كالفساد في المجتمع، بدالن  الفكضى الجماعة، كترسيخ منيج اختبلؿ نظاـ

  ( 1)كالبناء كاإلصبلح.
 فائدة:

إفَّ الناظر في أحكاؿ قادة األمة اإلسبلمية اليكـ ليجد أنَّيا قد تخمَّت عف تقريب مف  
ييعيف عمى محاربة الفساد، كنصرة المظمكميف، كاستبدلتيـ بمف ال يراعكف في تعامميـ مع أبناء 

قرابة، كال صمة رحـ، كال صمة ديف، فتسمطكا عمى رقاب األمة بالقير كالتعذيب، كأقامكا  شعبيـ
د ليـ سجكف الذلة كالميانة، كتفننكا في إلحاؽ األذل بأبناء أمتيـ، فكانكا سكط عذاب في ي

عادة مجدىا.  األعداء؛ يضربكف بو الفئة المؤمنة الساعية لرفعة ىذه األمة، كبناء كيانيا، كا 
 القيام بخدمة الرعية، والعفة والتنزه عن أمواليا: .5

 اعرض القكـ مف الماؿ ليجعؿ ليـ سدن يظير ىذا المعنى في رفض ذم القرنيف  
ة الرعية بكؿ طاقتو كقكتو، دكف منو بكجكب خدم اكمأجكج، إيمانن يحمييـ مف ىجمات يأجكج 

 . [96]الكيؼ:﴾..ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ﴿االلتفات إلى أمكاليـ، كمقدراتيـ، قاؿ تعالى:
السد العظيـ، ليحمي القكـ المستضعفيف مف شر  عمؿى  مكَّف لذم القرنيف  إفَّ الذم 

األسباب، كالقكة، كاألجر، ما ، فقد منحو مف ا  كقكَّاه عمى بنائو، ىك المفسديف في األرض،
   (2)كأطيب. كأكثر ذلؾ السد، لبناء عميو يعرضكنيا التي األيٍجرىة مف ىك خيره 
 فائدة:

 الخمؽ؛ بحماية يقكـى  أفٍ  عميو فرضه  المىًمؾى  أفَّ  عمى دليؿه  اآلية ىذه قاؿ القرطبي: "في 
صبلح فرجتيـ، كسىدّْ  بيضتيـ، حفظ في  التي كحقكقيـ عمييـ، تفيء التي أمكاليـ مف ثغكرىـ، كا 

ٍبري  عمييـ لكاف الميؤف، كأنفذتيا الحقكؽ أكمتيا لك حتى كنظره، يده تحت خزانتيـ، تجمعيا ذلؾ  جى
ٍسفي  كعميو أمكاليـ، مف  :  شركط بثبلثة كذلؾ ليـ، النظر حي

 بشيء. عمييـ يستأثر أال:  األكؿ
 فىييًعٍينىيـ. الحاجة بأىؿ يبدأ أف:  الثاني 
  (3)منازليـ". قدر عمى بينيـ العطاء في ييسكّْم أف:  الثالث 

__________________ 
 (.2291: 4) لسيد قطب:  انظر: في ظبلؿ القرآف: (1)

 (.1212: 18)لمطبرم:  القرآف: آم انظر: جامع البياف عف تأكيؿ (2)

 (.58: 11)لمقرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف:  (3)
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ًإفَّ معكنة القيادة الراشدة الميمىكَّنة في األرض، المالكة لؤلمر كالنيي، المسمطة عمى  
مف الرعية؛  ، دكف انتظار مقابؿالناس بكجكب الطاعة كاالنقياد، يجب أف تككف ًحسبة  

؛ ألفَّ الكاجبات تكاليؼ ربانية، كال يًحؿُّ أخذ األيجرة عمى الكاجبات، إٍذ (1)امادينا كاف أـ معنكين 
 كحده.  ييطمب فييا األجر كالثكاب مف ا 

 عميو: التواضع واالعتراف بفضل اهلل  .6
يتفاخر عمييـ  يستعًؿ عمى الرعية بجنده كأتباعو، كلـٍ  يغترَّ بقكتو، كلـٍ  إفَّ ذا القرنيف لـٍ  

حيث ، كاعترؼ بنعمة ا عميو، البناء كالتعمير كالنيكض، بؿ ردَّ األمر   بامتبلكو أسباب
ېئ  ىئ  ﴿آتاه األسباب التي حكـ بيا الخمؽ، فدانت لو الرقاب، كخضعت لممكو األمـ، قاؿ تعالى: 

پ  پ  پ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ ﴿، كلمَّا انتيى مف بناء الجدار قاؿ: [95]الكيؼ:﴾...ىئ  ىئ  ی  ی   

 .[98]الكيؼ: ﴾  (2)ٺ  ٺ  ٺ   ٺ ڀڀ  ڀ
 العناية بمشاركة الرعية: .7

مساعدة  عفٍ  اباب القكة كالتمكيف، ما جعمو غنين آتى ذا القرنيف مف أس إفَّ ا  
، كلكنَّو لمَّا [84]الكيؼ:﴾ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ   ﴿الرعية، كعكنيا، قاؿ تعالى: 

، طمب منيـ أف يعينكه بالقكة البشرية، كىك غنيه لقكـ الذيف ال يكادكف يفقيكف قكالن ا استنصر بو
يشارككا في تدبير أمكرىـ،  عنيا؛ ليزرع في نفكسيـ حب العمؿ، كاإليجابية في الحياة، كأفٍ 

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ﴿كالدفاع عف أنفسيـ بأنفسيـ، كأالَّ يككنكا عالة عمى غيرىـ، قاؿ تعالى: 

جث  مث  ىث  يث  حج    يتىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىت  مبجب  حب     خب    ٿ  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ  ی 

   .[96-95]الكيؼ:﴾  مج  جح  مح  جخ
 كلترككه أحده، ييًعٍنوي  لـ ،اخرجن  لو جمعكا لك القكـ فإفَّ  العمؿ، في النجاح بداية "إفَّ ىذا 

نجاح العمؿ، إنجاز في أسرع عكنيـ فكاف يبني،  . (3)المشركع" كا 
 ____________________ 

  . (8990: 14: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (1)
 كاف األمر كذلؾ في اآلية ىك يـك خركجيـ كانتشارىـ في األرض، فإذا الظاىر أفَّ المقصكد بكعد ا  (2)

ک     ٿڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ﴿األنبياء كآية الكريمة، اآلية ىذه فإفَّ 

ف 97-96]األنبياء:﴾  ...ک   ک كمأجكج مف  ليمنع يأجكج القرنيف؛ ذك شيَّده الذم السد أفَّ  عمى[ تدالَّ
 يـك بقرب كأنَّو يككف فيو، بذلؾ المكعكد الكقت مجيء عند ادكن  ا  يجعمو إنَّما اإلفساد في األرض،

  ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ٿٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ڀپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ : ﴿ىنا قاؿ ألنَّو القيامة؛

 (.    342-341: 3)لمحمد األميف الشنقيطي: انظر: أضكاء البياف: [. 99-98]الكيؼ:﴾ڤ  ڤ  ڤ      ڦ   ڦ
 (.32: 16)لمدكتكر كىبة الزحيمي: التفسير المنير:  (3)
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 المتابعة والتوجيو والتعميم، مع االستفادة من خبرات أصحاب الشأن، وعدم التفرد بالرأي:  .8
إفَّ ذا القرنيف لـ ييٍغًفؿ التكجيو الفعَّاؿ، كالمتابعة الدقيقة لسير العمؿ، في جميع مراحؿ  

ف أحستنفيذ بناء الجدار، مع حرصو عمى االستفادة مف خبرات أىؿ المنطقة؛ ليخرج الجدار في 
 كطبيعتيػػػا الجغرافية، كظػػركفيا، ألنَّػػػػيػـ أعمـ بأحكاؿ بمدتيػػـ ؛اصكرة كأقكاىا، جكدةن كتحصينن 

ىب  يب    مبجب  حب     خب     ٿ  ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ   ...﴿ عمى لسانو:  كمناخيا، قاؿ ا 

 .[96-95]الكيؼ:﴾   جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ  يتجت  حت  خت    مت  ىت
 مرتبة إلى يكصميـ حتى بأيدييـ؛ كيأخذ أفرادىا، القائد الراشد ينفع الرعية، كيعمّْـإفَّ  
  طاقاتيـ كقدراتيـ المادية كالمعنكية. كاالستفادةى مف أنفسيـ، عمى االعتمادى  فييا يستطيعكف

 فائدة:
تيعمّْـ الناس، كتدربيـ عمى العمؿ بأيدييـ، كال تيحكجيـ إلى  يجب عمى القيادة الراشدة أفٍ  

، ييٍغنييـ عف الحاجة إلى المعكنة فيما بعد، اا كتدريبن ب العكف في كؿ ظىٍرؼ ككقت، تعميمن طم
   (1)فيعتمدكف عمى أنفسيـ كجيدىـ.

 العمم بطبائع المعادن، وفنون الصناعة: .9
مبنيه بأرقى طرائؽ البناء، كأتقف كسائؿ التصميـ، الذم شيَّده ذك القرنيف،  (2)إفَّ السدَّ  

كأقكل معادف الصناعة، حيث مؤل الفجكة بيف الجبميف بقطع الحديد، ثـ أمر بنفخ الحديد بالنار، 
____________________ 

 (.8990: 14: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (1)
كقكلو تعالى: ، [98]الكيؼ:﴾ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ڀپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ ﴿ لقكلو تعالى:إفَّ المتأمؿ  (2)

، [97-96ألنبياء:]ا﴾  ...ک  ک   ک   ٿڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ﴿
كأفَّ زعـ مف قاؿ بأفَّ  ،إلى يكمنا الحاضر اباقين  كأقكاؿ المفسريف يظير لو أفَّ السد الذم شيَّده ذك القرنيف 

الذم أخرجو مسمـ في صحيحو )ح:  ًتح منذ زماف طكيؿ باطؿ؛ ألفَّ حديث النكاس بف سمعاف السَّد في 
اؿ؛ فمف  يكحي إلى سيدنا عيسى  (، صريحه في أفَّ ا 2937 بخركج يأجكج كمأجكج بعد قتمو الدجَّ

ـى مف قاؿ أيدَّعي أفَّ السد قد اندؾَّ منذ زمف فقد خالؼ ما أخبر بو النبي  نَّو سد مٍأرب، أك سكر ، كما كًى
الصيف العظيـ؛ ألفَّ األكؿ مككفه مف الحجارة كالتراب، كاآلخر ممتد فكؽ السيكؿ كالكدياف كالتبلؿ 

كـ(، كسدُّ ذم القرنيف بيف جبميف، كمصنكع مف الحديد كالنحاس المذاب؛ إذٍف فالقكؿ األقرب  2400مسافة)
جباؿ القكقاز، إٍذ يكجد ضمف سمسة جبمية ممتدة إلى في  ؿ داريا إلى الصحة أفَّ السد مقاـه عمى مضيؽ

(، كفي ىذا المضيؽ حاجز حديدم تنطبؽ عميو امترو تقريبن  100ال يزيد عرضو عف )كـ(، ك  1200حكالي )
لمحمد  جميع أكصاؼ سد ذم القرنيف، كىك يقع اآلف في جميكرية جكرجيا السكفيتية. انظر: أضكاء البياف:

، كما 315-312لمصطفى مسمـ: (، مباحث في التفسير المكضكعي: 345-343: 3) األميف الشنقيطي:
أشار إلى مكقع السد اإلماـ القرطبي في تفسيره، فقاؿ: " كىما جببلف مف ًقبىؿ أرمينية كأذربيجاف". الجامع 

 (.   55: 11)لمقرطبي: ألحكاـ القرآف: 
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، (1)حالة النحاس المذابحتى جعؿ قطع الحديد حمراء متكىجة، فصبَّ عمييا كىي في تمؾ ال
تعالى:  قاؿ كالمبلسة، الصبلبة، في غاية كأصبح قكة، كؿ كقكم استحكاـ، أيَّما البناء فاستحكـ

عاقب األزماف ، حيث بقى السد رغـ ت[97]الكيؼ:﴾مخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض  ﴿
بخركج يأجكج كمأجكج، كىذا دليؿ  إلى يكمنا الحاضر، كحتى يأذف ا  اكالمناخ عميو، صامدن 

 (2)عمى ارتقاء عمـ الصناعة كالعمراف عند ذم القرنيف.
  :ادلطهة انثاًَ: َثً اهلل داوود 

، ككاف مف جند طالكت، فقتؿ ىك داككد بف إيشي، ينتيي نسبو إلى نبي ا يعقكب  
لو بيف الميٍمؾ كالنبكة، كلـ تكف ألحد قبمو في بني إسرائيؿ، فجمع  جالكت بمقبلعو؛ فجمع ا 

بيف خيرم الدنيا كاآلخرة، ككلي الممؾ بعد قتمو لجالكت، كقيؿ غير ذلؾ، كبمغ ممؾ بني إسرائيؿ 
الزبكر، فيو حكمة كعظة، فاستكمؿ بو  في عيده مكانة عظيمة في القكة كالبأس، كآتاه ا 

 (3)العمـ بالشريعة، كالحكمة، كرقائؽ الكبلـ. يعة، فحاز ميمؾ داككد التكراة التي كانت شر 
  :داوود اهلل َثً يؼامل انمٍادج انراشذج ػُذ

 تميَّزت بمعالـ راشدة عديدة، لخَّصتيا في السبعة التالية: إفَّ قيادة نبي ا داكد  
 الشجاعة: .1

جالكت بيديو العاريتيف مف السبلح، إالَّ ما كاف معو  قتؿ ، باشرإفَّ نبي ا داككد 
مف مقبلع كأحجار، في حيف أف أقكياء بني إسرائيؿ تييبكا مف مبارزة جالكت، كخشكا فتكو بيـ، 

، كىذا دليؿ عمى شجاعتو، قاؿ تعالى: فمـ يخرج أحد لممبارزة سكل نبي ا داككد 
 .[251]البقرة:﴾...ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ﴿

 :فائدة
، فقد إفَّ األمكر ال تجرم عمى ظكاىرىا، إنَّما تجرم بحقائقيا التي ال يعمميا إالَّ ا  

، جالكتى المىًمؾى القكم، كالقائدى المياب، فعمى المؤمف الصادؽ  قتؿ داككدي  ىذا الفتى الصغيري
ا خشى ممكن ال ي أف يككف قكمَّ القمب، ينيض بكاجبو، كيفي بعيده، كيؤدم أمانتو التي حمميا،

  (4)، فيؤالء الظممة ًضعاؼ، ميانكف، جبناء، يغمبيـ الفتية الصغار.اا غشكمن ، كال جبارن اظالمن 
__________________ 

تكصؿ العمـ الحديث إلى أفَّ أفضؿ طريقة لتقكية الحديد ىي إضافة النحاس المذاب إليو؛ فإفَّ سبيكتي  (1)
بلبة، كالنعكمة، كالمممس. انظر: )تفسير اآليات الككنية الحديد كالنحاس مف أقكل السبائؾ المعركفة في  الصَّ

 (.49: 2في القرآف الكريـ: لمدكتكر زغمكؿ النجار: )
 .157-156الشيرم:  محمد بف حمداف بف المرسميف: ألحمد كالتمكيف في دعكات النصر عكامؿانظر: (2)
 (.115: 17)لمطاىر بف عاشكر: : كالتنكير التحرير ،421: كثير البف: األنبياء انظر: قصص (3)
 (.270: 1)لسيد قطب: انظر: في ظبلؿ القرآف:  (4)
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 العمم باألحكام الشرعية، والفقو في الدين:  .2
العمـ بالشريعة، كالفقو في الديف، كاإلدراؾ السميـ لؤلمكر،  نبيو داككد  آتى ا 

ٺ  ٺ  ٺ   ﴿كحسف الفصؿ في الخصكمات، كمىمىكة االجتياد في المسائؿ، قاؿ تعالى: 

ہ  ﴿، كقاؿ تعالى: [15]النمؿ:﴾  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ٿٺ  ٿ

 .[79]األنبياء:﴾...  ھہ  ھ  ھ  ھ  ہہ
كثيرة، لكفَّ أعظـ نعمة بعد نعمة النبكة أيكتييا، ىي  اًنعىمن  نبيو داككد  قد آتى ا  

فالماؿ، كالممؾ، كالدنيا، ليست  المؤمف، بيا يفرح أفٍ  يجب التي الحقيقية النعمة نعمة العمـ؛ ألنَّو
ٍمؽ. النعمة ألنَّو بشيء أماـ نعمة العمـ؛   (1)التي ال يستغني عنيا الخى

 الرأي، والحكم:َقبول المخالفة في  .3
 بقضاء، فجاء سميماف  قضى فيو داككد  االقرآف الكريـ قصَّ عمينا مكقفن  إفَّ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ﴿ فاجتيد فقضى بقضاء آخر، قاؿ تعالى:

ے   ے  ۓ  ۓ    ھہ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ      ٿڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

، قىًبؿ فسياؽ اآليات يفيد أفَّ نبي ا داككد  ،[79-78:األنبياء]﴾...  ﮵ ﮶   ﮴﮲ ﮳ 
، دكف الشعكر بالكراىة، أك الغضاضة؛ ألفَّ ىدؼ القائد الراشد الكصكؿ إلى حكـ سميماف 

 أصكب األحكاـ، دكف النظر إلى مصدرىا. 
ٍكـ ىذه:  ايقكؿ الطاىر بف عاشكر معمقن   تضمنتػػػػيا التي القضية فيذه" عمى قصة الحي

ٍبمغ العدؿ، مظاىر مف رمظي اآلية  بيف كالتفاضؿ، المصالح بيف كالجمع القضاء، فقو تدقيؽ كمى
 أنَّيا فمضمكنيا لممحؽ، حاصبلن  الحؽ ككف مع بالحؽ، القضاء طرؽ كاختبلؼاالجتياد، مراتب
 .(2)قبؿ" مف المرسمكف بو جاء الذم الديف في الفقو

 فائدة:
كـ بو سميماف  كـ الذم حى ، ال يقدح في عمـ نبي بو حيكـ داككد  امخالفن  إفَّ الحي

يمثّْؿ  ، أك يطعف في حكمو؛ كبياف ذلؾ في الكاقع الذم نعيش أفَّ حكـ داككد ا داككد 
يمثّْؿ الحكـ الصادر عف محكمة  الحكـ الصادر عف محكمة البداية، كحكـ سميماف 

كـى م حكمة البداية، أنَّيا تطعف فييا، االستئناؼ، كال يعتقد أحده أفَّ ردَّ محكمة االستئناؼ حي
  (3)فالمسألة مجرد اجتياد في األدلة كالبراىيف، كحجج كؿ مف الطرفيف.

__________________ 
   (.10752: 17: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (1)
 (.115: 17)لمطاىر بف عاشكر: التحرير كالتنكير:  (2)
 (.9602: 15: )لمشعراكمخكاطر حكؿ القرآف الكريـ: انظر:  (3)
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 العمم بفنون الصناعة )صناعة الدروع(، واإلتقان في ذلك: .4
، بتعميمو صناعة الدركع، كنسجيا عمى صكرة ميٍتقنة، عمى نبيو داككد  مىفَّ ا 

ميٍحكمة؛ لتقي الجنكد مف بأس السبلح، فالدركع تقي الجندم مف ضرب السيؼ، كرمي الرمح 
ۅ  ۉ     ۅۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ۆ  ﴿كالسيـ، قاؿ تعالى: 

 ک  ک    ک  کژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ﴿، كقاؿ تعالى: [80]األنبياء:﴾ۉ

 .[11-10]سبأ:﴾  ڱ     ں   ں   ڻ  ڱڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ ڍ
أف يصنع الدركع المحكمة، البالغة الجكدة كاإلتقاف، مع  نبيو داككد  فقد أمر ا 
عمميا، كتييئتيا بما يحقؽ كظيفتيا، مف حماية المقاتؿ كعدـ إثقالو بالحديد، حسف التفكير في 

 ( 1)بحيث تككف في أكمؿ صكرة، كأقكل ىيئة.

 فائدة:
، اـ شيئن إفَّ تعمـ أىؿ الفضؿ كالقيادة الصنائع كالًحرؼ، ال يينقص مف قدرىـ أك مناصبي 

كظيكر فضائميـ عمى غيرىـ، لما يتحقؽ بؿ إفَّ ذلؾ ممَّا يزيد في فضميـ، كمكانتيـ بيف رعيتيـ، 
مؽ التكاضع الذم ييحبب  ليـ مف الفكائد العظيمة التي تعكد بالنفع عمييـ؛ مف الحصكؿ عمى خي
الرعية فييـ، كاالستغناء بأنفسيـ عف غيرىـ، ككسب الماؿ الحبلؿ الخالي عف امتناف أحد 

  (2)عمييـ، كاتيامو في ذمميـ، كظيكر عفتيـ عف أمكاؿ رعيتيـ.
ٍعدً  ككرد في الحديث الصحيح الذم ركاه المقداد بفي    َطَعاًما َأَحدٌ  َأَكلَ  َماقاؿ: ) يكًربى  مى

نَّ  َيِدِه، َعَملِ  ِمنْ  َيْأُكلَ  َأنْ  ِمنْ  َخْيرًا َقط    (3)(.َيِدهِ  َعَملِ  ِمنْ  َيْأُكلُ  َكانَ   َداُودَ  اهللِ  َنِبيَّ  َواِ 

 القوة: .5
بالقكة البدنية؛ فاستطاع أف ييـز بيا جالكت بفضؿ  عمى نبيو داككد  امتفَّ ا 

، كقكة في العمـ كالعبادة، كالطاعة كالعمؿ؛ فقد كاف يقكـ ثمث الميؿ، كيصكـ نصؼ ا 
  ڀٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ﴿، قاؿ تعالى: (4)الدىر، كقكة في الممؾ كالسمطاف

 .(5)طاعتو" عمى كالصبر ،ا  ذات في الشديد كالبطش القٌكة ذا، أم: "[17]ص:﴾...
___________________ 

 (.274: 11: )لطنطاكم: الكسيط التفسير: انظر (1)
 (.234 :14) لمقرطبي: :القرآف ألحكاـ الجامع: انظر (2)
ؿً  كىٍسبصحيح البخارم: كتاب البيكع، باب (3) ًموً  الرَّجي  (.57، ص: 3، )ج: 2072ًبيىًدًه: ح:  كىعىمى
 (.57: 7)البف كثير: انظر: تفسير القرآف العظيـ:  (4)
 (.166: 21)لمطبرم: القرآف: آم جامع البياف عف تأكيؿ  (5)
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 : كمال العبودية هلل  .6
 ﴾...ٻ  پ  پ   ...﴿بالعبكدية، فقاؿ تعالى:  كصؼ نبيو داككد  إفَّ ا 

قد حقؽ معنى  غاية التشريؼ، كىذا دليؿ عمى أفَّ داككد  كالكصؼ بالعبكدية  ، [17:ص]
    (1)، كاالعتصاـ بو، كااللتجاء إليو.، كذلؾ بسبب اجتياده في طاعة ا العبكدية  

 : االعتراف بالذنب، والرجوع إلى اهلل  .7
، في جميع أمكره كأحكالو، كثيرى كاف كثير اإلنابة كالرجكع إلى ا  إفَّ نبي ا داككد 

، (2) عند كقكعو في بعض الخمؿ، يعكد باإلقبلع، كالتكبة النصكح التضرع كالدعاء، يعكد إلى ا 
 .[17]ص:﴾ڀ    ڀ     ڀٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ...﴿قاؿ تعالى: 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ﴿كمما يدؿ عمى ذلؾ قصة الحكـ بيف الخصميف في قكلو تعالى: 

 ڈ  ڈ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک       ڎڌ  ڌ  ڎ  ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍچ   چ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ڍک  ک   گ    گ      گ  گ     

﮶ ﮷  ﮸  ﮹  ﮺     ےہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھ ڍۀ   ﮲ ﮳     ﮴   ﮵    ے  ۓ      ۓ  

   .[24-21]ص:﴾﯀ ﯁                         ﮿﮻ ﮼    ﮽  ﮾ 
بتعدم صاحب التسع كتسعيف  اقد أصدر حكمن  فقد ذىب بعض المفسريف إلى أفَّ داككد 

قد يىتىغىيَّري فيسمع حجة الخصـ اآلخر؛ ألنَّو لك سمعيا  نعجة عمى صاحبو، كظممو لو، دكف أفٍ 
، كالتأثر بالعاطفة، بؿ عميو منح الخصـك الحكـ، فالقضاء الحؽ عدـ األخذ بظاىر أقكاؿ  الخصـك

 (3)ىكل كانفعاؿ. الفرصة في الدفاع عف أنفسيـ، كأالَّ ييصدر األحكاـ عفٍ 

ه كفتنو، قد اختبره كابتبل أدرؾ بعد انصراؼ الخصميف، أفَّ ا  إفَّ داككد   
             ...﴿، قاؿ تعالى: اا، خاشعن ا، خاضعن فاستغفر ربو، كعاد تائبن  ﯁   ﯀ 

 . [25-24]ص:﴾ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     وئەئ  ەئ  وئ  ڍ       
الفتنة؛ كأنَّيا متعمقة  طبيعة عف كذلؾ يكشؼ القصة بعد جاء الذم القرآني إفَّ التعقيب 

ه ا  لنبيو داككد  بالحكـ كالقضاء بيف الناس الذم كالَّ
، كليس ما ذىب إليو البعض مف (4)

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی   ﴿: االعتماد عمى اإلسرائيميات في شأف المرأة، قاؿ تعالى

ىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث    مبی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب

   .[26]ص:﴾حج
________________ 

 (.284: 23) لمدكتكر كىبة الزحيمي: انظر: التفسير المنير: (1)
 .711: الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدمتيسير الكريـ انظر:  (2)
 .3873انظر: أيسر التفاسير: ألسعد حكمد:  (3)
 (.3018: 5) لسيد قطب: انظر: في ظبلؿ القرآف: (4)



141 
 

 : املطلب الثالث: وبي اهلل سليمان 
 إسحاؽ، بف يعقكب بف ييكذا سبط مف (انسالو عهٍيًب)داككد  بف سميماف ا نبي ىك

سنة، ككاف  عشرةى  ثبلثى  كعمره الممؾ بالممؾ، ككرث سميماف   داكدأبكه سيدنا  لو أكصى
 المقدس بيت لو بصيرة قكية في الحكـ كالقضاء، بنى صاحب فطنةو، كحسًف التدبير كالسياسة،

 مدينة حكؿ السُّكرى  كأقاـ سنيف، سبع بعد بنائو مف كانتيى الممؾ، تكليو مف سنيف أربع بعد
مردة الشياطيف، كغيرىا، فسخر لو الريح، كالجف، ك  عميو بنعـ كثيرة؛ ا  أنعـ ، كقد(1)القدس

 حتى الجف بمكتو، كال اإلنس تعمـ فمـ  تكفي قكامو اإلنس كالجف كالطير، اا عظيمن كممؾ جيشن 
 مكتو، دؿَّ عمى ىذا قكلو تعالى: مف الناس كتحقؽ األرض، عمى فخر عصاه، األرضة أكمت
حب  خب  مب    ىب    يب  جت   حت        جبجئ   حئ  مئ  ىئ  يئېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی   ﴿

 . [14]سبأ:﴾  خت  مت   ىت  يت   جث  مث  ىث
  :سليمان  اهلل وبي معامل القيادة الراشدة عىد

مف  اٍمؾ كالسمطاف، مالـ ييٍعًطو أحدن مف كؿ أسباب المي  نبيو داككد  آتى ا  
العالميف، كمع كؿّْ ىذا فقد كاف ًنٍعـ القائد الراشد، كالذم برزت معالـ الرشاد في قيادتو في 

 جكانب متعددة، أجممتيا في السبعة عشر التالية:
 الَمْعمم األول: العمم:
ہ  ھ    ہہ  ہ ...﴿عمى نبيو سميماف بالعمـ، قاؿ تعالى:  امتف ا 

 .العمـ المتعمؽ بعمـك الديف كعمـك الدنيا، [78]األنبياء:﴾...  ھھ  ھ
 الَمْعَمم الثاني: القدرة عمى االجتياد: 

دراؾ بكاطف  منح سميماف  إفَّ ا  األسباب المعينة عمى االجتياد الصحيح، كا 
األمكر، كالفصؿ في الخصكمات بيف الناس، بناءن عمى الفقو في الديف، كاإلحاطة بأحكامو، 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں   ﴿: كتشريعاتو، كمقاصده، كغاياتو، قاؿ تعالى

ے   ے  ۓ    ھہ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ      ٿڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

﮳  ﮲   ﮶   ﮴ۓ  ىك  كـ نبي ا سميماف فكاف حي ، [79-78]األنبياء:﴾  ﮵ 
  األنسب، كاألكفؽ كاألرفؽ بالمتخاًصمىٍيف في ىذه المسألة، كما يتضح مف المعمـ التالي.

__________________ 
 .433البف كثير: انظر: قصص األنبياء:  (1)
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 والتعمير:الَمْعَمم الثالث: العناية بالبناء 
كـ نبي ا سميماف  عى مى جى  في ترسيخو لدعائـ الدكلة، بيف العدؿ، كبيف البناء  حي

إلى البناء، كالعمؿ كاإلنتاج، كىذا ىك العدؿ اإليجابي  ار؛ فقد جعؿ العدؿ في القضاء دافعن كالتعمي
 . (1)البنَّاء، الذم يدفع المجتمع نحك اإلنتاج، كييسخر طاقاتو في اإلصبلح كالتعمير

الغنـ لرجؿ فأفسدتو، أفَّ  اقضى في غنـ رعت زرعن  كبياف ذلؾ أفَّ نبي ا داككد 
قضاءن يظير فيو تكجيو الناس نحك  ، كقد قضى سميماف لصاحب الزرع، ككاف ىذا عدالن 

البناء، حيث قضى أٍف تيٍدفع الغنـ إلى صاحب الزرع، فينتفع بألبانيا كأصكافيا كلحكميا، بينما 
احب الغنـ باستصبلح الزرع، حتى يعكد إلى حالتو كقت دخكؿ الغنـ عميو، فتيرىد الغنـ يقكـ ص

 (2)إلى صاحب الغنـ، كييرىد الزرع إلى صاحب الزرع.

 الَمْعَمم الرابع: اليقظة مع المتابعة والمراقبة الدقيقتين لمرعية:
كاف يتميَّز باليقظة اإليجابية، كالمتابعة الدقيقة ألتباعو، كجنكده،  إفَّ نبي ا سميماف 

 فنجده يقؼ عمى غياب اليدىد، ذلؾ الطير الصغير، مف بيف اآلالؼ مف جنكده، مف المخمكقات 
بجنكده، كمدل عممو كمتابعتو لكؿ كبيرة  عمى مدل معرفة سميماف  المختمفة، كىذا يدؿُّ 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ﴿تيبو كتقسيمو لجنكده قاؿ تعالى: كصغيرة في مممكتو، كدقة تر 

 .[20]النمؿ: ﴾ۉ  ې  ې  ې   ې 
 فائدة:

 كو ميسخَّرمع أفَّ ميمٍ  متابعة رعيتو كمكظفيو، فسميماف  إفَّ القائد الراشد البد لو مفٍ 
 (3)يتركو دكف متابعة كمراقبة. ، إالَّ أنَّو لـٍ ألمره بأمر ا  كمينقىاد لو،

 الَمْعَمم الخامس: التأكد من المعمومات:
 ، كمع ىذا العمـ الكاسع، نجد أنَّو لـٍ اا كاسعن عممن  قد آتى نبيو سميماف  إفَّ ا 

ۋ  ۋ    ...: ﴿تعالى قاؿ بداية، خدعتو قد تككف أفٍ  حكاسو اتيـ بؿ اليدىد، بغياب يحكـ مباشرة

، كلـ يقؿ: )إفَّ اليدىد غائب(، فعدـ رؤيتو [20:النمؿ]﴾ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې 
لميدىد ال تعني غياب اليدىد، فكاف ىنا كجكب التأكد مف كجكد اليدىد مف عدمو، فمما ظير 

 غياب اليدىد، تكعده بالعقاب الشديد. لسميماف 
______________ 

 (.2389: 4)لسيد قطب: انظر: في ظبلؿ القرآف:  (1)
 (.479: 18)لمطبرم: انظر: جامع البياف عف تأكيؿ القرآف:  (2)
 (.10765: 17: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (3)
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 فائدة:
إفَّ القيادة الراشدة إذا التمست حقيقة مف الحقائؽ، فمـ تجدىا بيف أيدييا، تشككت في  

إلى الحقيقة، ثـ أعادت البحث أسمكب تفكيرىا، كطريقة بحثيا، كقكة حكاسيا، التي لـ تصؿ بيا 
كالنظر كالتدقيؽ حتى تصؿ إلى مطمكبيا كغايتيا؛ ألفَّ غياب الحقيقة عف القيادة ال يعني عدـ 
كجكدىا، كال يككف ذلؾ مدعاة إلى إنكارىا، فميس ذلؾ مف أخبلؽ القيادة الراشدة، كال مف طرؽ 

  (1)تحصيميا لمعمـ.
 بغير إذن:الَمْعَمم السادس: معاقبة المتخمفين 

إفَّ 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 

تجاه اليدىد عندما شعر بتغيبو دكف إعبلـ القيادة بذلؾ، قاؿ  الحاسـ الصاـر مف سميماف 
 .[21]النمؿ:﴾...ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ     ﴿الى: تع

 فائدة:
إفَّ غضب القيادة مف جنكدىا عند تغيبيـ، أك تصرفيـ في األمكر المتعمقة بحياة األمة 
، كاألمـ تنيار  كمستقبميا عمى حسب أىكائيـ، دكف الرجكع إلييا، أمر مشركع؛ ألفَّ الجيكش تييـز

 مف األىكاء كالشيكات.  ابلقن التصرؼ انطكتيدمَّر، عند مخالفة أكامر القيادة، أك 
 الَمْعَمم السابع: االستماع لحجج المذنبين قبل إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات:)العدل(:

الحكـ عمى اليدىد بسبب غيابو بدكف إذف؛ بالعذاب  سميماف نبي ا قد أصدر 
ح فييا سبب غيابو،  الشديد المؤلـ، أك الذبح، أك يدفع اليدىد عف نفسو العقاب بحجة قكية يكضّْ

سقاط العقكبة عنو، فالمبلحظ أفَّ  كيقنع فييا سميماف  بالعفك عنو، كالتجاكز عف خطئو، كا 
دىد، أك ذبحو، بعجز اليدىد عف اإلتياف بالعذر النبي الحكيـ قيَّد تعذيب الي سميماف 
 .[21]النمؿ:﴾  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ ...﴿، قاؿ تعالى: (2)المقبكؿ

اليدىد قضاءن  العادؿ، ال ينبغي لو أف يقضي في أمر الممؾ سميماف نبي ا  إفَّ 
القيادة عذره، ففي ىذه المكاقؼ تبرز سمة العدؿ عند  كيتبيف حجتو، إلى دكف أف يستمع انيائين 

 (3)الراشدة.
_________________ 

 (.233: 10)لمدكتكر عبد الكريـ الخطيب: انظر: التفسير القرآني لمقرآف:  (1)
 (.317: 10انظر: التفسير الكسيط: لطنطاكم: ) (2)
  (.2638: 5)لسيد قطب: انظر: في ظبلؿ القرآف:  (3)
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 ذل أو ميانة: الَمْعَمم الثامن: غرس احترام القيادة في قموب الرعية دون خوف أو
أعظـ ممكؾ األرض، بكؿ قكة كعزة، فمـ ييبلحظ مف  خاطب اليدىد نبي ا سميماف 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ ىئ      ﴿كبلـ اليدىد أمُّ نبرة لمذلة، أك الميانة، قاؿ تعالى: 

التي  ، فيجب عمى القائد الراشد أٍف ييعامؿ أتباعو بيذه الركح،[22]النمؿ:﴾  ی  ی    ی  ی  جئ
 األتباع حب القيادة كاحتراميا، دكف خكؼ أك ذؿ. في تزرع

ييعمّْـ القيادة الراشدة في كؿ عصر أالَّ تكتـ مكاىب التابعيف، كأف تمنحيـ  إفَّ ا  
ظيار مكاىبيـ، كالحديث عف أعماليـ، فقكة  الفرصة، كتفسح ليـ المجاؿ لمتعبير عف آرائيـ، كا 

  (1)ـ ليا.األتباع ىي قكة لمقيادة، كدع
 الَمْعَمم التاسع: وضوح ىدف القيادة لؤلتباع: )وضوح الرؤية(:

إلى تحقيقو عند األتباع، سىيَّؿ عمييـ تحديد  إفَّ كضكح اليدؼ الذم يسعى سميماف 
نياء كؿ  نشر ديف ا  األدكار التي تناسبيـ؛ فيدفو  عبلء كممة التكحيد، كا  في األرض، كا 

؛ لييعًمـ نبي ا ؛ كىذا ما دفع اليدىد إلى البحث عف قكـ ال يعبدكف ا عبادة لغير ا 
بيـ؛ ليدعكىـ إلى التكحيد، كييقيـ الحجة عمييـ؛ كىذا ما جعؿ اليدىد يتكمـ بكؿ قكة  سميماف 

بقصة ممكة سبأ؛ ألفَّ عممو ىذا يتفؽ مع اليدؼ الذم يسعى  كثقة في إخبار سميماف 
   (2)و.إلى تحقيق سميماف 

 الَمْعَمم العاشر: التثبت من األخبار، مع عدم االنبيار بقوتيا وفصاحتيا:
لـ يتسرع في تصديؽ اليدىد أك تكذيبو، كىذا ىك شأف القائد   سميماف ا نبي إفَّ   

عف اتزانيا، كحكمتيا، ككقارىا،  الراشد العقؿ الحكيـ، فإفَّ األنباء العظيمة ال تيخرج القيادة الراشدة
يبني حكمو  فتندفع إلى تصديؽ األخبار، أك تكذيبيا، دكف التثبت مف صحتيا، فنجد سميماف 

، كذلؾ بعد امتحانو كاختباره، قاؿ تعالى: (3)عمى ما سيظيره تحقيقو، مف صدؽ الخبر، أك كذبو
 .[27]النمؿ:﴾ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک ﴿
 لطيفة:  

( قاؿ )سىنىنظيري  " القرطبي: قاؿ   دىٍقتى  صرَّح لما اليدىد ألفَّ  أمرؾ؛ في سننظر يقؿ كلـ أىصى
ا )أىحىطتي  قكلو: في العمـ بفخر  أـ أصدقت سننظر: بقكلو سميماف  لو صرَّح ًبًو(، تيًحطٍ  لىـٍ  ًبمى
 .(4)"قالو لما كفاء ذلؾ فكاف كذبت،

_________________ 
 (.10771: 17: )الكريـ: لمشعراكمخكاطر حكؿ القرآف انظر:  (1)
 .http://forum.alrabita.net/showthread.phpانظر: درس قرآني في القيادة: )مقاؿ(، المصدر:  (2)
 (.320: 10(، التفسير الكسيط: لطنطاكم: )2639: 5)لسيد قطب: انظر: في ظبلؿ القرآف:  (3)
 (.170: 13) لمقرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف: (4)

http://forum.alrabita.net/showthread.php
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 الَمْعَمم الحادي عشر: االستفادة من قدرات األتباع إلنجاز الميمات:
مف القدرات، كآتاه مف العمكـ كالخبرات،  مع ما منحو ا  إفَّ نبي ا سميماف 

ر لو المخمكقات، إالَّ أنَّو كاف يستعيف بأتباعو؛ ليقكمكا ببعض الميمات الدقيقة كالخطيرة،  كسخَّ
 حيث ذكر لنا القرآف الكريـ مثاليف عمى ذلؾ؛ ىما: 

يم؛ لمعرفة : تكميف اليدىد بميمة إرسال الرسالة إلى ممكة سبأ )بمقيس(، والتَّنص ت عميأواًل 
 ردود أفعاليم عمى الكتاب:

، كتسجد لمشمس لمَّا قصَّ عميو اليدىد خبر أمة ال تعبد ا  إفَّ نبي ا سميماف  
لئلسراع في إزالة  افي اإليجاز كالدقة كالببلغة، قصدن عمى الفكر، غاية  امف دكنو، كتب كتابن 

قامة دينو كشريالمنكر، كالدعكة إلى تكحيد ا  عمى لساف  ، قاؿ ا (1)عتو في األرض، كا 
 .[28]النمؿ:﴾...ک  گ    گ     گ  گ  ﴿: سيدنا سميماف 

عمى معرفة  ابإرساؿ الكتاب فقط؛ بؿ كاف حريصن  لـ يكتؼً  كما أفَّ نبي ا سميماف  
مف مكاف االجتماع؛ فيتسمَّع ردكد األفعاؿ، حتى  اليـ؛ فأمر اليدىد أٍف يختبئ قريبن ردكد أفعا

يعرؼ القرار الذم يتَّخذكه بناءن عمى الكتاب؛ ليختار األسمكب األفضؿ في التعامؿ معيـ، فقاؿ 
، فجاءه الخبر [28]النمؿ:﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ...﴿ : عمى لساف سيدنا سميماف  ا 

 لذّْلة، كحصكؿ الفساد لببلدىا.مف اليدىد أنَّيا تخشى عمى نفسيا، كقكميا مف ا
  (2):اليدىد بيذه الميمة لؤلسباب الثبلثة التالية سميماف نبي ا كقد كمَّؼ 

 ًلمىا رأل في اليدىد مف مظاىر الحكمة، كالعمـ، كصحة الفراسة.  األول:
 .ليتبيَّف صدؽ اليدىد مف كذبو، فبل يبقى لميدىد عذر عند سميماف  الثاني:
 لعممو بالمكاف كخصائصو، كخصائص القكـ كقائدتيـ.   الثالث:

 إفَّ المتأمؿ لممكقؼ اآلنؼ الذكر يخرج بالفائدتيف التاليتيف:   
اطؤ في تغييره، كأالَّ تترؾ ينبغي عمى القيادة الراشدة اإلسراع في إنكار المنكر، كعدـ التب األولى:
يف عمى مدل عنايتيا بالدّْ  ألصحاب المعاصي كالمكبقات الرتكابيا كمقارفتيا؛ ليدؿَّ  مجاالن 

 كالمحافظة عميو.
يجكز لمقيادة الراشدة إرساؿ العيكف، كالجكاسيس؛ لمتَّحصُّؿ عمى أخبار األعداء؛ لتتخذ  الثانية:

لحاؽ األذل بأىمو.   اإلجراءات المناسبة لحماية المجتمع مف كؿ المخاطر التي تيدبَّري لتدميره،  كا 
____________________ 

 (.422: 5)لمبقاعي: انظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر:  (1)
  (.283: 6)ألبي السعكد: الكريـ:  القرآف مزايا إلى السميـ العقؿ انظر: إرشاد (2)
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 : تكميف الذي عنده عمم من الكتاب ليحضر عرش بمقيس إليو:اثانيً 
مف أسباب القكة كالقير، نراه لمَّا استشرؼ  مع ما آتاه ا  إفَّ نبي ا سميماف  

ڦ   ڦ   ﴿مجيء ممكة سبأ مؤمنة كقكميا، يطمب مف المقربيف إليو أف يأتكه بعرشيا، قاؿ تعالى: 

ڈ   ڈ    ڎچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ٿڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 .[40-38]النمؿ:﴾...  ڱڑ  ک     ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ ٿژ  ژ  
 إفَّ المتأمؿ لآليات السابقة يستخمص الفكائد الخمس التالية:  

إفَّ إظيار القكة الخارقة مف القيادة الراشدة مطمكب؛ لمتأثير في قمكب المخالفيف، كقيادتيـ  األولى:
   (1)كاالستجابة لدعكتو، كااللتزاـ بأحكاـ شريعتو.، نحك اإليماف با 

لمرجؿ الذم أحضر  إفَّ العمـ سبب لنيؿ الفضؿ كالشرؼ؛ فإفَّ الكرامة التي كىبيا ا  الثانية:
 (2)مف العمـ. عرش بمقيس، كانت بسبب ما منحو ا 

إفَّ حصكؿ المزايا لبعض آحاد الرعية، ال يقتضي أفضمية الجندم عمى قائده؛ ألنَّو ال  الثالثة:
 (3)ييشترط في القائد أف يعرؼ كؿ شيء؛ الحقير منو كالعظيـ.

 إفَّ القكة كاألمانة مف الصفات التي تشفع لصاحبيا لتكلي المياـ الصعبة. الرابعة:
عف  ادرة لدل جنكده؛ فبمجرد إفصاح سميماف إفَّ القائد الراشد يغرس ركح المب الخامسة:

 الميمة، تصدل لتنفيذىا الجنكد، دكف تأخر، أك تباطؤ.
 عمى نعمو:  في كل شيء، وشكر اهلل  الَمْعَمم الثاني عشر: إرجاع الفضل إلى اهلل 

، يعترؼ فييما بالفضؿ   قصَّ عمينا القرآف الكريـ مكقفيف لنبي ا سميماف 
 فييما، كىما: كييعمف شكره  
 يميمو شكر النِّعم بعد سماعو لمقالة النممة: أنْ  يدعو اهلل  األول: سميمان 

رىجى سميماف  مؿ بجيشو العظيـ، مف اإلنس كالجف كالطير، كمرَّ عمى كادم النَّ  خى
ـ أقداـ الجيش العظيفاستمع لمقالة نممة تعظ قكميا بالدخكؿ إلى مسكنيـ؛ حتى ال ييسحقكا تحت 

ہ  ہ   ہ   ...﴿: في تكاضع كتذلؿ   ا مف مقالتيا قائبلن كالجنكد ال يشعركف، فيقؼ متبسمن 

﮸    ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳    ﮲   ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

  .[19]النمؿ:﴾﮹
_______________ 

  (.2641: 5)لسيد قطب: انظر: في ظبلؿ القرآف:  (1)
 (.326: 10لطنطاكم: )انظر: التفسير الكسيط:  (2)
 (.10785: 17: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (3)
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 عميو، لمَّا رأى عرش بمقيس بين يديو:    يعترف بفضل اهلل  الثاني: سميمان 
لمَّا رأل عرش بمقيس أمامو، مع أفَّ بيف مممكتو كمممكة بمقيس  إفَّ نبي ا سميماف 

ڱ  ڱ   ...﴿، كشكره عمى نعمائو؛ كما قاؿ تعالى: مسافةن بعيدة، أرجع الفضؿ في ذلؾ  

﮴       ےھ     ھ  ھ  ھ       ے  ہں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ہ ﮳   ﮲   ۓ  ۓ 

 .[40]النمؿ:﴾﮵
 عشر: الفطنة والذكاء:الَمْعَمم الثالث 

 فطنة كذكاءن، كقد ظير ذلؾ في المكاقؼ الثبلث التالية:  نبيو سميماف  منح ا   
كـ األكثر مبلءمة في قضية صاحبي الغنـ كالزرع.أ  ہ   ...﴿، قاؿ تعالى: (1)إدراكو لمحي

  .[79]األنبياء:﴾...  ہہ
لمَّا أرسمت إليو اليدايا مع المخبريف، اختيار الرَّد المناسب عمى رسالة بمقيس مًمكة سبأ؛ .ب 

ٿ  ٿ  ٿ      ٿ              ٹ  ٹ    ٹ   ﴿ فأخذ يييدّْديىا بما تحذر منو، فقاؿ لعمبلئيا حممة اليدية:

ـى مسبقن [37]النمؿ:﴾  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ   ڦ ًم مف اليدىد أفَّ نقطة ضعفيا ىي  ا؛  فقد عى
الخكؼ عمى نفسيا، كعمى أعزة قكميا مف  حصكؿ الذّْلة بعد العزَّة؛ باألسر كالرّْؽ عمى يدمّْ 

نبي ا سميماف 
(2).  

الطريقة الحكيمة في التعامؿ مع بمقيس ممكة سبأ عندما كصمت مممكتو، حيث اختبر عقميا، .ج 
  كة التكحيد، مف خبلؿ األمكر الثبلثة التالية:كمدل تقبميا لميداية كاالستجابة لدع

بتغيير ىيئة عرشيا الذم تركتو خمفيا في ببلدىا، ليختبر دقة مبلحظتيا، كقكة   أمر  األول:
 .[41]النمؿ: ﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ       ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ     ۉ     ۉ   ﴿، قاؿ تعالى: (3)عقميا كذكائيا

ې  ې   ﴿يدؿ عمى فطنتو كذكائو، قاؿ تعالى:  الميغىيًَّر شكميو سؤاالن عف عرشيا سؤاليا  الثاني:

يرشدىا إلى اإلجابة  عرشؾ؟؛ لئبل ليا أىذا يقؿٍ  ، كلـٍ [42]النمؿ:﴾...  وئائ  ەئ         ەئ  ائې      ى  ى
 (4)مف خبلؿ السؤاؿ، فيفكت اليدؼ مف اختبار ذكائيا، كحسف تصرفيا.

مدل قىبكليا لميداية، حيث أمرىا بالدخكؿ إلى الصرح، قاؿ تعالى:  اختبار سميماف  الثالث:
مح  جخ  حخ           جحجث  مث        ىث  يث   حج  مج  يتىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىت  مبيئ   جب  حب     خب﴿

 .[44]النمؿ:﴾  مخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض
 ____________________ 

ٍعمىـ الثالث مف ىذا الم (1)  . 141: ص طمبانظر: المى
ٍعمىـ الحادم عشر مف ىذا المطمب: صانظر:  (2)  .144المى
 (.10790: 17: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (3)
 (.328: 10انظر: التفسير الكسيط: لطنطاكم: ) (4)
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 الَمْعَمم الرابع عشر: العناية بالصناعة:
، تمكيننا عظيمنا، بؿ قد تككف مكَّف لدكلة بني إسرائيؿ في عيد نبيو سميماف  إفَّ ا 

الجف، كالطير، كالريح، كمع ذلؾ اعتنى  لنبيو سميماف  األعظـ في حينيا، فقد سخَّر ا 
ا ليا مف أىمية كبيرة في قكة األمة كعزتيا، حيث صكَّر لنا القرآف الكريـ ًعظـ الثكرة  بالصناعة؛ ًلمى

الدائبة المستمرة؛ حيث أفَّ مىًمكىيا مات كىك ، تمؾ الثكرة القكية الصناعية في مممكة سميماف 
ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى    ى   ﴿قاؿ تعالى: ، (1)كاقؼ يشرؼ عمى صناعاتيا المختمفة

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ٿۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ    ۆئوئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ەئائ               ائ    ەئ

حب  خب  مب    ىب    يب  جت   حت      خت  مت   ىت  يت   جث  مث    جبی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ

  .[14-13]سبأ:﴾ىث
أسبابيا لنبيو  كتقدميا، إيتاء ا  كممَّا يدؿُّ عمى رقي الصناعة في عيد سميماف 

﮴    ﮵   ھہ  ھ  ھ  ھ ...﴿، كما في قكلو تعالى: سميماف  ﮳     ﮲   ﮷    ﮶ے  ے    ۓ  ۓ    

 .[12]سبأ:﴾  ﮸ ﮹    ﮺  ﮻   ﮼  ﮽    ﮾  ﮿ 
 لطيفة:

إفَّ تعبير القرآف الكريـ عف أعماؿ الجف في أعماؿ الصناعة بالفعؿ المضارع في قكلو 
كانت  ( يفيد أفَّ الثكرة الصناعية زمف سميماف     ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ىتعالى: )

 مستمرة دائمة متجددة.
 العفة:الَمْعَمم الخامس عشر: 

عفتو عف أمكاؿ الرعية، كعف مقدرات  إفَّ مف معالـ القيادة الراشدة عند نبي ا سميماف 
عف التكحيد  ا، فيي ال تقبؿ الماؿ عكضن األمـ كخيراتيا، فيدؼ القيادة الراشدة ىك الدعكة إلى ا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿رفض ىديػػػة بمقيس، قاؿ تعالى:  كاإليماف، كليذا كاف مكقؼ سميماف 

ٿ  ٿ  ٿ      ٿ               ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ   ٿپ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ      ٺ  

 .[37-36النمؿ:]﴾ڤ   ڤ     ڤ   ڦ  
لـ ينظر إلى ما جاء بو رسؿ بمقيس، مف الماؿ، كالذىب،  إفَّ نبي ا سميماف 

(، فأمكالكـ لف تغريني ألبقيكـ عمى ٻ  پكالجكاىر، كال اعتنى بو، بؿ أعرض عنو، كقاؿ : )
پ     بو مف الممؾ، كالماؿ، كالسمطاف، خير ممَّا أنتـ فيو ) شرككـ كممككـ؛ ألفَّ الذم منحني ا 

(، أمَّا أنا فبل ڀ  ٺ   ٺ      ٺلذيف تفرحكف باليدايا كالعطايا )(، فأنتـ ا  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ
   (2)أقبؿ منكـ إالَّ اإلسبلـ، أك القتاؿ.

___________________ 
 .157 ألحمد بف حمداف الشيرم: المرسميف: كالتمكيف في دعكات النصر عكامؿانظر: (1)
   (.191: 6) البف كثير: انظر: تفسير القرآف العظيـ: (2)



148 
 

ىدية بمقيس؛ ألنَّيا كانت مقايضة لو لمسككت عف الحؽ،  كقد ردَّ نبي ا سميماف 
كترؾ الدعكة إلى اإليماف كالتكحيد، فكاجب القيادة الراشدة دعكة الناس لمحؽ كالخير، كنشر 

، دكف انتظار األجر مف العقيدة الصحيحة، كاألخبلؽ القكيمة، كترسيخ معنى العبكدية  
   (1)الميادنة أك المساكمة عمى المبادئ كالثكابت كاألصكؿ.أحد، كدكف 

 : الَمْعَمم السادس عشر: كثرة الطاعة واإلنابة إلى اهلل 
چ   ﴿، بأنَّو كثير التكبة كاإلنابة، قاؿ تعالى: نبيو سميماف  لقد امتدح ا   

 . [30]ص:﴾ڍ     ڌ     ڍڇ  ڇ  ڇچ  ڇ
في جميع أحكالو كأكقاتو، كعند  كاف كثير الرجكع إلى ا  إفَّ نبي ا سميماف   

حقير الميمات كعظيميا؛ فرأس الطاعة، اعتراؼ العبد بأنَّو ال يتـ شيء مف الخير كالفضؿ، إالَّ 
  (2)، كتكفيقو.بإعانة ا 

 الَمْعَمم السابع عشر: حسن البيان:
تقاف فنكف الفصاحة كالكبلـ،  إفَّ نبي ا سميماف   تميَّز بحسف الببلغة كالبياف، كا 

 ظير ذلؾ في جماؿ الرسالة التي بعث بيا لممكة سبأ بمقيس؛ إًذ اشتممت عمى كضكح األمر
 بعبارة قصيرة، مكجزة، جمعت فنكف الببلغة كالبياف، مع حيسف األسمكب،  الذم يريده سميماف 

﮲   ٿہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ   ﴿كالحكمة في الطمب، قاؿ تعالى:  ے  ۓ  ۓ  

 .[31-30]النمؿ:﴾  ﮳
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 (.298: 19) لمدكتكر كىبة الزحيمي: التفسير المنير: انظر: (3)
 (. 399: 26)لئلماـ الرازم: انظر: مفاتيح الغيب:  (4)
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 :(رضً اهلل عنيب) املطلب الرابع: بلقيس ملكت سبأ
سنيف، ككانت مممكتيا في أرض  تسع اليمف ممكت إنَّيا قيؿ: سبأ، ىي بمقيس ممكة 
، تكجيت إليو، فأسممت عمى ، كلمَّا كصميا كتاب سميماف اا عظيمن كقد ممكت جيشن  مأرب،
 (1)يديو.

 يؼامل انمٍادج انراشذج ػُذ يهكح ضثأ تهمٍص:
 مميا في الثمانية التالية: جٍ تميَّزت قيادة بمقيس بمعالـ قيادية راشدة، أي  

 إطالع أىل االختصاص عمى األمور المستجدة: .1
، لـ تحتفظ بالمعمكمة لنفسيا، بؿ إفَّ بمقيس ممكة سبأ لمَّا كصميا كتاب سميماف 

تكجيت إلى حاشيتيا كمستشارييا، كاألشراؼ مف قكميا، كأخبرتيـ بكصكؿ الكتاب، بطريقة 
مجيكلة لـ تتبيَّف كيفيتيا، ليتخذكا اإلجراءات المناسبة في التعامؿ مع مضمكف الكتاب، كالرد 

 .[29]النمؿ:﴾ۀ         ڱ  ں       ں  ڻ      ڻ  ڻ    ڻ   ﴿عمى ميرسمو، قاؿ تعالى: 
 اإلنصاف: .2

لقد أنصفت بمقيس الكتاب المكجو إلييا، مع أنَّو يحمؿ ليا التيديد كالكعيد، كيطمب منيا 
الخضكع كاالستسبلـ، لكنَّيا أنصفت الكتاب كصاحبو بكصفو بأنَّو كتاب كريـ؛ لمَّا رأت جماؿ 

ڱ  ں        ﴿، قاؿ تعالى: (2)المكتكب عميوىيئتو، كببلغة أسمكبو، كطريقة إرسالو، كفخامة الكرؽ 

 .[29]النمؿ:﴾ں  ڻ      ڻ  ڻ    ڻ    ۀ
 الشورى: .3

 كالخبرات مختمفة، العقكؿ ألفَّ  األمـ؛ مف أمة عنيا تستغني ال بشرية ضركرة "الشكرلإفَّ 
 أف يمكف ال مجتمع في يعيش الذم كألفَّ  الكاحدة، القضية في الناس أنظار فتختمؼ متنكعة،
؛ ليذا نجد بمقيس (3)لمشكبلتيا" حبلن  الشكرل في تجد ليذا فكانت األمـ غيره، عف بنفسو يستغني

تأخذ بمبدأ الشكرل، مع أنَّيا صاحبة الميٍمؾ، كالسيطرة، كالسطكة، فتستشير قكميا في الطريقة 
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ﴿، قاؿ تعالى: المناسبة لمرد عمى خطاب سميماف 

 . [32]النمؿ:﴾ۋ  ۅ   ۅ  
______________ 

 (.68-67: 69) البف عساكر: :دمشؽ انظر: تاريخ (1)

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ (، 10777: 17: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (2)

 .604: المناف: لمسعدم

  .1الدعكم: لمشيخ خالد بف محمد الصادقي: الشكرل بيف الدكلة االسبلمية كالعمؿ  (3)
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 فائدة:
 ، لكنَّا  كفعبلن تطبيؽ مبدأ الشكرل في حكميا قكالن  إفَّ بمقيس ممكة سبأ كانت حريصة عمى 

فىكَّضكا نجد في المقابؿ مستشاريف قد تنػػػػازلكا عف القيػػػػػاـ بػػػدكرىـ في إبداء النصػػح كالمشػػكرة، ك 
 صحالنُّ  ألمانة خيانتيـ مظاىر أبرز كمف المستشاريف، طباع أسكأ مف األمر كىذا لمحاكـ، األمر

 . [33]النمؿ:﴾ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ﴿كاإلرشاد، قاؿ تعالى: 
 العمم بطبائع البشر وأحواليم، وأساليب التعامل معيم: .4

إفَّ 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، 

األرض، كيشيعكف فييا الخراب كالدمار، كيذلكف أشرافيا كزعماءىا، كينيبكف خيراًتيا  فيفسدكف في
ی    ىئۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ ﴿كمقدراًتيا، قاؿ تعالى: 

 .[34]النمؿ:﴾ی
 الحكمة: .5

إفَّ مما ييميّْز بمقيس اتصافيا بالحكمة في إدارة األزمات التي تكاجييا؛ حيث تعاممت مع 
بحكمة بالغة، كدكف تسرع، أك عمؿ غير محسكب، يعكد  الخطاب المكجة إلييا مف سميماف 

عمييا، كعمى قكميا، بالخراب، كالدمار، كاليبلؾ، فقد رأت قبؿ اتخاذ أمَّ رد بخصكص الكتاب، 
رؼ عمى شخصية مرسمو، مف خبلؿ إرساؿ اليدايا مع المخبريف، كمف ثىَـّ اختيار األسمكب أٍف تتع

ی   ﴿، قاؿ تعالى: الناجع في الرد عمى فحكل الكتاب، بناءن عمى رد الفعؿ مف سميماف 

 .[35]النمؿ:﴾جئ  حئ   مئ    ىئ     يئ    جب  حب  
أىك ، فقد أرسمت اليدايا التي تبير الممكؾ، كتأخذ بألبابيـ؛ لتختبر نبي ا سميماف 

ضكع لـ يقبؿ اليدية، كلـ يىٍرض منيا كمف قكميا إالَّ اإلسبلـ، كالخ انبي، أـ مىًمؾ، فإٍف كاف نبين 
ف كاف مىًمكن   (1)ؿ اليدية، كفرح بيا، كانصرؼ.بً قى  السمطاف التكحيد، كا 

 والذكاء:الفطنة  .6
تميَّزت بمقيس ممكة سبأ بالفطنة، كالذكاء، فقد أباف القرآف الكريـ عف مدل ذكائيا، 

 كرجاحة عقميا، مف خبلؿ المكقفيف التالييف:
سمكؾ بمقيس طريقة ذكية إلقناع قكميا بالسّْمـ، كترؾ الحرب، في شأف نبي ا سميماف  األول:
 مـ، ك  ، كلكنَّيا أشارت إلى المصالحة مع سميماف ؛ فيي لـ تطمب مف قكميا صراحة السّْ

___________________ 
 (.455: 19)لمطبرم: انظر: جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف:  (1)
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ۇئ  ۇئ      ﴿ عكاقب القتاؿ كاالنيزاـ، مف حصكؿ الخراب بعد العمراف، كالذلة بعد العزة، قاؿ تعالى:

 .[34]النمؿ:﴾ی  ی  ىئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ
 فائدة:

؛ لييؤكد عمى صدؽ كبلميا، ( مف كبلـ ا ی  یالظاىر أفَّ قكلو تعالى ) 
صابة رأييا؛ فيذا ما يفعمو ، كىذا يدؿُّ داللة كاضحة عمى أفَّ ا االممكؾ إذا دخمكا قريةن، أك بمدن  كا 

  كىك ربُّ العالميف، يؤيّْد قكؿ الحؽّْ الصادر عف عباده، كييثبت لو فضمو كقدره، فمف باب
أىٍكلىى قىبكؿ القيادة الراشدة قكؿى الحؽّْ مف قائمو، كالعمؿ عمى تأييده، كاالعتراؼ بالفضؿ لصاحبو، 

    (1)لو. احقَّو؛ لمخالفتو لمذىبو، أك بغضن  دكف التعصب ضدَّه، أك ىضمو
، عف ككف العرش الماثؿ بيف يدييا عرشيا أـ ال؛ اإلجابة الذكية عمى سؤاؿ سميماف  :الثاني

فمـ تيعًط إجابة قاطعة؛ بالنفي، أك اإلثبات، كتركت اإلجابة محتممة؛ ليتدبرىا السامع كما يشاء، 
 .[42]النمؿ:﴾...  وئائ  ەئ   ەئ  ائې  ې  ې      ى  ى ﴿قاؿ تعالى: 
، يتناسب كالسؤاؿ الذم سيئمت، )أىىىكىذىااا ذكين الذكية، أجابت جكابن  ممكة العاقمةإفَّ بمقيس ال 

عمى الفراسة القكية، يدؿُّ ، فقابمتو بإجابة محتممة؛ كىذا ٍرشيًؾ؟(؛ حيث كاف السؤاؿ محتمبلن عى 
 (2)كالبديية السريعة، في مكاجية األمكر الطارئة.

 الحرص عمى سالمة رعيتيا، وبالدىا: .7
 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 
ٱ   ﴿رد الرسالة العنيؼ، برفض قىبكؿ اليدية، كالتصريح بالتيديد كالكعيد الشديديف، قاؿ تعالى: 

ٿ  ٿ  ٿ      ٿ     ٿٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ      ٺ  

 .[37-36]النمؿ:﴾ ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ   ڦ
ـى  عقميا، برجاحة بمقيس فاختارت ٍم  الحرب عمى كالمكادعة، كالمصالحة كقكة فطنتيا، السّْ

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى     ﴿، قاؿ تعالى: (3)ضخمة عسكرية قكة امتبلكيا مف بالرغـ كالقتاؿ،

  .[33]النمؿ:﴾ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ
 

______________ 
 (.10780-10779: 17: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (1)
 (. 328: 10(، التفسير الكسيط: لطنطاكم: )2642: 5)لسيد قطب: انظر: في ظبلؿ القرآف:  (2)
 (.318: 19)لمدكتكر كىبة الزحيمي: انظر: التفسير المنير:  (3)
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 االستجابة لمحق: .8
إفَّ بمقيس ممكة سبأ لـ يصدىا عمكُّ شأنيا، كقكة أتباعيا، كعظمة سمطانيا، مع ما منحو 

 صدؽ  دالئؿ إيَّاىا، مف سبلمة الفطرة، كقكة الفراسة، كرجاحة العقؿ، عف النظر في ا 
، (1)بالكحدانية كتقر   عميو مف الشرؾ كالكثنية،كتعتقد فساد ما كانت  التكحيد، إلى الداعي

 .[44]النمؿ:﴾مح  جخ  حخ         مخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض   ...﴿قاؿ تعالى: 
مىٍيمىافى  مىعى  إفَّ المتأمؿ في قكؿ بمقيس في معرض إسبلميا )كىأىٍسمىٍمتي   (، رىبّْ  ًلمَّوً  سي  اٍلعىالىًميفى

 (2)بالسببيف التالييف:كعدـ قكليا )أسممت لسميماف(؛ يخرج 
 ، ككظيفة الرسكؿ الدعكة إليو، كالداللة عميو.أفَّ اإليماف يككف با  األول:
، كتعمف إسبلميا مع عزة النفس، كبياء الممؾ، جعميا ترفض الخضكع لسميماف  الثاني:
، فالناس في اإلسبلـ سكاء، بحيث ال يطغى أحد عمى أحد، كال يفخر أحد عمى أحد، سميماف 

 سكاء. فالجميع أماـ ا 
 فائدة:

، ييقابمو مكقؼ إفَّ مكقؼ بمقيس اآلنؼ الذّْكر في إعبلف اإليماف مع سيدنا سميماف  
ؼ ما نزؿ بيـ مف الضُّر، دعا ربَّو ليكش باإليماف لو إفٍ  الفراعنة الَّذيف كعدكا نبي ا مكسى 

گ   گ  گ  گ    کڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک ﴿قاؿ تعالى: 

 .[134]األعراؼ:﴾  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ
كىناؾ فرؽه كبير بيف اإليماف معو، كاإليماف لو؛ فاإليماف معو يعني التصديؽ بدعكة  

التكحيد التي يدعك ليا، كيعتنقيا، بينما اإليماف لو الكارد عمى لساف الفراعنة فغايتو اإليماف بأفَّ 
مرسؿه مف ربّْو؛ لييخرج بني إسرائيؿ مف أرض مصر، كليس اإليماف بدينو،  سيدنا مكسى 

      .(3)ا يدعك إليو مف تكحيد ا كم
 
 
 
 
 
 

_____________ 
 (. 277: 19)لمطاىر بف عاشكر: انظر: التحرير كالتنكير:  (1)
 (.10792: 17: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (2)
 (.73: 9)لمطاىر بف عاشكر: انظر: التحرير كالتنكير:  (3)
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 الثاني المبحث
 الدعوية لمقيادة الراشدة النماذج

  تني ٌذي ادلثحث:
إلى الناس؛  األنبياء كالمرسميف، بعثيـ ا  كظيفة ىي ا  إلى إفَّ الدعكة 

، كصرؼ أقكاميـ إلى اإليماف با  دىعىٍكا اظممات إلى النكر، فاألنبياء جميعن ليخرجكىـ مف ال
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ   ﴿العبادة لو دكف غيره، قاؿ تعالى: 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ   ﴿: عف نكح  ا، كقاؿ تعالى مخبرن [36]النحؿ:﴾...  ڇڇ

، كقاؿ تعالى عف ىكد [59]األعراؼ:﴾  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ 
 :﴿ ﮹  ۓھ  ھ  ے  ے ﮸    ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲  ﮽         ﮺ۓ  ﮼   ﮻ 

لحمؿ  ، اصطفاىـ ا فاألنبياء كالمرسمكف ىـ الدعاة األكائؿ إلى ا  ،[50]ىكد:﴾﮾
  (1)أمانة الدعكة، كتبميغيا لمناس.

، ميكغؿه في الًقدىـ، ماضو إلى قياـ الساعة، يتحرؾ في خطىن ا  إلى الدعكة ركب إفَّ  
ثابتة، كخط مستقيـ، ال يضرُّه كيد الكائديف، كال اعتراض المجرميف، كال جيالة الضاليف؛ مف 
التابعيف، كالمتبكعيف، ينطمؽ أىمو مف الدعاة رغـ ما ييصيبيـ مف األذل، كما يعترض طريقيـ 

ماء، كتتمزؽ األشبلء، كركب الدعكة في طريقو، ال ينحني، كال يحيد؛ ألنَّو مف العقبات؛ فتسيؿ الد
ٍف طاؿ الزمف لممؤمنيف.  (2)يعمـ أفَّ العاقبة كا 

كتمثؿ القيادة في أكساط المجتمعات أىمية كبيرة؛ فيي الكاجية الفعمية لممجتمع، كفي 
ماـ األماف لممجتمع أماـ ما المجتمعات اإلسبلمية تبرز الحاجة الماسة لمقيادة الدعكية؛ فيي ص

ا ليا مف األثر الكبير في إرساء دعائـ المجتمع  يكاجيو مف أحكاؿ صعبة، داخمية كخارجية، كًلمى
  (3)المسمـ عمى أسس صحيحة سميمة.

 تعريف القيادة الدعوية:
"ىي إدارة أمكر مبنية عمى أسسو كضكابطى كصفات، يتحصؿ بمجمكع ذلؾ اكتساب ثقة  

 اكينفذكف أكامرىا التي تحقؽ أىدافن راميـ، فتؤثر في سمككيـ، كيقبمكف تكجيياًتيا، اآلخريف كاحت
 ."(4)مبنية لخدمة ديف ا 

__________________ 
 .380 لمدكتكر عبد الكريـ زيداف:  انظر: أصكؿ الدعكة: (1)
 (.1077: 2)لسيد قطب: في ظبلؿ القرآف:  (2)
شماخ: )العدد:  عمي بف اإلفؾ: لمحمد حادثة عمى دراسة الدعاة حياة في األزمات انظر: مجمة البياف: إدارة (3)

 (33، ص: 162
 .27 لعقيؿ بف محمد المقطرم: صفات القائد الدعكم: (4)
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 ادلطهة األول: يؤيٍ آل فرػىٌ:
إفَّ مؤمف آؿ فرعكف مف المصرييف، كىك صاحب مكانة عظيمة، ككممة مسمكعة عند 

، خمَّد القرآف الكريـ ًذٍكره؛ لكقكفو إلى (1)شرطتوفرعكف، فقد كاف في مرتبة كلي عيده، كقائد 
  جانب الحؽّْ، كالدفاع عنو. 

 يؼامل انمٍادج انذػىٌح انراشذج ػُذ يؤيٍ آل فرػىٌ:
، إفَّ النَّاظر في اآليات التي ذكرت مكقؼ مؤمف آؿ فرعكف، كدفاعو عف نبي ا  

معاف الفكر كالعقؿ، يخرج بالمىعىاًلـ الثمانية التالية في قيادتو  كدعكتو لقكمو التباع الحؽ، كا 
 لممكقؼ الدعكم، كىي: 
 الَمْعَمم األول: الشجاعة:

، ففي معرض غضب فرعكف، كممئو اا عظيمن مف آؿ فرعكف بمغ مف الشجاعة مبمغن إفَّ مؤ 
ٱ  ٻ   ﴿، كما قاؿ تعالى: ، كاتخاذ فرعكف القرار الحاسـ بقتؿ مكسى مف مكسى 

، ينبرم [26غافر:]﴾پ     ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ
، بكؿ شجاعة، كجرأة، غير آبو بما يمحقو مف أذل فرعكف، كحاشيتو، كلـ لمدفاع عف مكسى 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  ﴿عالى: يىٍخشى في قكؿ الحؽ لكمة الئـ، قاؿ ت

 .[28]غافر:﴾...چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  
 الَمْعَمم الثاني: الحكمة:

، تميَّز مؤمف آؿ فرعكف بالحكمة كالعقبلنية في إدارة مكقؼ الدفاع عف مكسى 
 يظير ذلؾ في النقاط الثبلث التالية:

؛ فمـ يبدأ بالكبلـ قبؿ اختيار الكقت المناسب لمدخكؿ في معركة الدفاع عف مكسى  األولى:
ر الدفاع إلى كقت تنعدـ الفائدة منو. التعرؼ عمى خططيـ في شأف سيدنا مكسى   ، كلـ يؤخّْ

اختيار األلفاظ المناسبة التي ال تثير غضب قكمو، كال تستفز مشاعرىـ؛ كذلؾ مف خبلؿ  الثانية:
 (2)األمكر الثبلثة التالية:

، مع أنَّو المراد بالقتؿ؛ حتى ال ييثير حساسيتيـ، قاؿ تعالى: عدـ التصريح باسـ مكسى .أ 
 .[28]غافر:﴾...چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ...﴿

______________________ 
(، ركح 388: 1البغدادم: ) حبيب بف المحبر: لمحمد (، كتاب365: 4انظر: اإلكماؿ: البف ماككال: ) (1)

 (.80: 18)لؤللكسي: المعاني: 
 .26-25انظر: مؤمف آؿ فرعكف كدركس في الدعكة: لمحمكد محمد عمارة:  (2)
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يَّة كالحياد تقديـ احتماؿ كذب مكسى .ب  قاؿ ، (1)عمى احتماؿ صدقو؛ مبالغة في السّْرّْ
]غافر: ﴾...ڑ  ک  ک  ک  ک  گ       گ  ڑڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ ...﴿تعالى: 

28.] 
ـى الحكـ عند تحذيره قكمو مف حرماف ا .ج   لممفسديف مف ىدايتو كتكفيقو، قاؿ تعالى: عمَّ

 .[28]غافر: ﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ...﴿
الحفاظ عمى سرية إيمانو في بداية األمر؛ ليضمف إيصاؿ الفكرة إلى قكمو كاممة،  الثالثة:

 كليستمركا في سماعو حتى النياية.
 الَمْعَمم الثالث: إتقان فنون المحاورة واإلقناع:

، كأتقف فنكنيا، كبرع في اختيار امتمؾ مؤمف آؿ فرعكف مفاتيح الدعكة إلى ا 
أساليب اإلقناع المختمفة؛ ليدعـ فكرتو، كليىٍخميص إلى النتيجة التي يريدىا مف عدـ التعرض 

 :(2)، أك رفض دعكتو، كيمكف رصد مظاىر ىذه السمة في النقاط السبع التاليةلمكسى 
العقكبة المقررة في حؽ  أفَّ  ا، معمنن البدء بتفظيع ما خطط لو قكمو مف قتؿ مكسى  األولى:
، كتصكير ما يقكمكف بو بصكرة بشعة ، ال تتناسب مع ما فعمو أك قالو أفَّ ربو ا مكسى 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ﴿قبيحة منكرة، قاؿ تعالى: 

 .[28]غافر:﴾...ڇ   ڇ  
يستند في دعكتو عمى دالئؿ كاضحة، كبراىيف ساطعة، ال  بىيَّفى لقكمو أفَّ مكسى  الثانية:

  ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ...﴿ييمارم فييا عاقؿ، كال ينكرىا إالَّ جاحد، قاؿ تعالى: 

 .، كىذا ما يزيد مف بشاعة خططيـ، كشناعتيا، لقتؿ مكسى [28]غافر:﴾...
الظيكر بمظير الرجؿ المحايد، صاحب النظرة المكضكعية المنصفة؛ ليككف ىذا األمر  الثالثة: 

أدعى لمنظر في مقالتو، كالتدبر في معانييا عمى األقؿ، لعمو ييغيّْر مكاقؼ بعض الفئة المحيطة 
  گڑ  ک  ک  ک  ک  گ       گ  ڑڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ ...﴿بفرعكف، قاؿ تعالى: 

؛ ألفَّ عاقبة الكاذب تعكد عميو، كال يكتكم اؽ بنا ضررن لف ييمح سى ، فكذب مك [28]غافر: ﴾...
ۉ  ې  ې         ۉٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ﴿بنار الكذب إالَّ صاحبو، كىذا نظير قكلو تعالى: 

 .[28]غافر: ﴾...  ىې   ې  ى
______________ 

گ  ڳ        ﴿مع إخكتو؛ ليستنقذ أخاه بنياميف، قاؿ تعالى:  كىذا الفعؿ نظير ما فعؿ سيدنا يكسؼ  (1)

 .[76:يكسؼ]﴾...  ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ  ں
: 24) لمطاىر بف عاشكر: (، التحرير كالتنكير:3080-3079: 6)لسيد قطب: انظر: في ظبلؿ القرآف:  (2)

131-132.) 
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ىزَّ مشاعرىـ، كلفت أنظارىـ، إلى خطكرة التٍَّكًذيب بالحؽ، كذلؾ بالمجكء إلى التيديد  الرابعة:
  ، بأفَّ االمبطف الخفي، الذم ال يمسُّ كبرياءىـ، كال يقدح في عزتيـ، التيديد بعقاب ا 

، أـ ىـ، يىٍحًرـ المكذبيف المسرفيف مف تكفيقو كىدايتو، كعقابيو حاؿّّ بيـ، سكاء أكاف مكسى 
 .[28غافر: ]﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ          ...﴿قاؿ تعالى: 
عمييـ؛  اغتناـ فرصة انكسار قمكبيـ، كمداخمة حجتو نفكسيـ، ليذكرىـ بنعـ ا  الخامسة:

حيث مكَّف ليـ في األرض، كجعميـ ظاىريف عمى غيرىـ؛ كليحذّْرىـ مف عاقبة أفعاليـ، كالخركج 
عف طاعة ربيـ، كعدـ االستجابة ألكامره، حيث تحؿ بيـ اليزيمة بعد االنتصار، كالضعؼ بعد 

ه، قاؿ تعالى: ، كال ناصر غيره، كال معيف سكاالقكة، كالذلة بعد العزة؛ ألفَّ النصر مف عند ا 
 .[29]غافر: ﴾...  ھں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ ﴿

(؛ ليستميػػػؿ قمكبيػػػػـ، فيدفعيـ إلى دعـ ںإدخاؿ عمـك قكمو في مضمكف النصيحة ) السادسة:
 مكسى قتؿ قرار عف فيعدؿ كاجتماعيـ، قكمو، اتفاؽ إلى فرعكف فينصاع مكقفػػػو أمػػػػاـ فرعكف؛

. 
اتباع الترتيب المنطقي في النصح، كالتكجيو، فقد بدأ بتكجيو النصح في البداية لفرعكف  السابعة:

كممئو، ثـ ثنَّى بنصيحة الحاضريف مف قكمو، كىذا الترتيب الجميؿ نجده في الحديث الذم يركيو 
 َوِلَرُسوِلِو، َوِلِكتَاِبِو، هلِل، ِلَمْن؟ َقال: ُقْمَنا: النَِّصيَحُة، الدِّينَ ، أنَّو قاؿ: )تميـ الدَّاًرمّْ عف النبي 

 (1)(َوَعامَِّتِيمْ  اْلُمْسِمِميَن، َوأِلَِئمَّةِ 
 الَمْعَمم الرابع: الرحمة والشفقة:

إفَّ الرحمة كالشفقة سمة ىامة لمقائد الدعكم؛ ألفَّ الداعية الصادؽ يسعى ليداية الناس، 
؛ كلذلؾ (2)ح، كتحقيؽ السعادة ليـ في الدنيا كاآلخرةكاألخذ بأيدييـ إلى طريؽ االستقامة كالصبل

تظير عميو عند التعامؿ مع المدعكيف الرحمة ليـ، كالشفقة عمييـ، كىذا ما كاف مف  البد أفٍ 
مؤمف آؿ فرعكف، حيث برزت شفقتو عمى قكمو، كخكفو عمييـ، فيما يتعمؽ بأمكر دنياىـ، كأمكر 

 آخرتيـ، كبياف ذلؾ في األمريف التالييف:
ۀ  ہ  ہ    ...﴿قاؿ تعالى: ليـ في الدنيا،  خكفو عمى قكمو مف حمكؿ عذاب ا  :أواًل 

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ﴿، كقاؿ تعالى: [29: غافر﴾ ]...  ھہ  ہ  ھ  ھ

 .[30: غافر]﴾ې  
____________________ 

 (.54: 1،) 55صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب بياف أفَّ الديف النصيحة: ح: (1)
 .13: كامؿ ا عبد بف عمر لمدكتكر االختبلؼ: كقكاعد الحكار انظر: آداب (2)
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ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ   ﴿ليـ في اآلخرة، قاؿ تعالى:  شفقتو عمى قكمو مف عذاب ا  :اثانيً 

 .[33-32: غافر]﴾خب  مب   ىب  يب  جت  حت  خت       حبی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب ٿىئ  
 الَمْعَمم الخامس: االستفادة من حوادث التاريخ وأخباره:

إفَّ نجاح الداعية الراشد في دعكتو، منكط بما يمتمكو مف خبرات، كبما يحيط بو مف 
في مناظرة مؤمف آؿ  االذم يعيشو، كىذا المعنى ظير جمين معمكمات، كبما يفيمو مف كاقعو 

، ييبيّْف ليـ ارتيابيـ (1)فرعكف لقكمو؛ حيث احتج عمى قكمو بما يعممو مف تاريخيـ الصحيح
مف قبؿ، كىـ اليكـ في مكقؼ مشابو بالمكقؼ السابؽ، قاؿ تعالى:  يكسؼ كشكيـ في دعكة 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ ﴿

  .[34غافر:]﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ٹٿ   ٹ  ٹ  ٹ
 الَمْعَمم السادس: اليمة العالية، والعزيمة الماضية:

إفَّ مؤمف آؿ فرعكف لـ يىفيتَّ في عضده، كلـ ييضعؼ مف عزيمتو، ما قاـ بو فرعكف مف 
التعريض بمكقفو ، كاإلشارة إلى ضبلؿ رأيو، حيث نسب فرعكف الرَّشاد إلى رأيو، قاؿ تعالى: 

﮸    ...﴿ ﮷   ﮶   ﮵   ﮴    ﮳   ﮲   ا، لكنَّو يبقى مينطمقن  ،[29]غافر:﴾ھ  ے  ے   ۓ  ۓ    
، في التحذير مف مخاطر اإلعراض عف دعكة مكسى  افكرتو، كمستمرن  طرح مكاصبلن 
﮷ ﴿بمكقفو، قاؿ تعالى:  اكمتمسكن  ﮶   ﮵   ﮴     ﮳   ﮲    ﴾ۓ  ۓ 

 .  [38]غافر:
إنَّو التحدم الكاضح الصريح، الذم ينبع مف ىمة عالية، ال تعرؼ الضعؼ، كال يتممكيا 

، كال كزراء اا ظالمن لكمة الئـ، ال تخشى سمطانن  الخكؼ، تقكؿ كممة الحؽ، ال تخشى في ا 
 (2)متآمريف، كال منافقيف مندسيف.

 الَمْعَمم السابع: الحرص الشديد عمى ىداية قومو:
حرص مؤمف آؿ فرعكف عمى حصكؿ اليداية لقكمو، يظير ذلؾ في إلحاحو عمييـ 

تمالة قمكبيـ، كتحريؾ كجدانيـ مف بالنصائح المتتالية، الميرىّْبة كالميرغّْبة، كمحاكلتو الشديدة الس
(.  خبلؿ تكرار عبارتو المتمطفة )يىا  قىٍكـً
 : الَمْعَمم الثامن: االلتجاء إلى اهلل 

؛ ألنَّو يمجأ الداعية المخمص الصادؽ في األكقات الصعبة، كالمكاقؼ الحرجة إلى ا 
الزعماء، لجأ إلى خالقو؛ ، فإذا تنكَّر لو العامة، كتكعده يعمـ أفَّ النفع كالضر بيده 

_____________________ 
 .16: سركر رفاعي الشيخ اإلسبلمية: لمحركة السياسي انظر: التصكر (1)
 (.3082: 5)لسيد قطب: انظر: في ظبلؿ القرآف:  (2)
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ليكشؼ كربو، كييزيؿ ىمو، كيىٍنصره عمى عدكه، ييمثّْؿ ىذا المكقؼى بكؿ معانيو مؤمفي آؿ فرعكف؛ فقد 
 ﴿فكَّض أمره إلى ربو؛ لمَّا رأل إعراض قكمو، كرفضيـ لنصحو، أك االنتفاع بكعظو، قاؿ تعالى: 

 .[44]غافر:﴾  ڑ  ک  ک  ک  ڑڈ  ڈ  ژ         ژ  ڎڍ  ڌ  ڌ  ڎ
 يس: آلاملطلب الثاوي: مؤمه 

، لمَّا بمغو اقصارن : كقيؿ ،اين ، كقيؿ: إسكافامرم، مف أىؿ أنطاكية، ككاف نجارن  ىك حبيب بف 
، كيدعكىـ إلى اتباع إجماع قكمو عمى قتؿ الرسؿ الثبلثة، فانطمؽ يسعى إلييـ، يذكّْرىـ با 

  (1).مات المرسميف، فما كاف مف قكمو إالَّ أف رجمكه بالحجارة حتى
 ٌص:   آليؼامل انمٍادج انذػىٌح انراشذج ػُذ يؤيٍ 

 يس، كىي كما يمي: آؿىينا أستنبط خمسة معالـ راشدة لقيادة مؤمف  
 الَمْعَمم األول: المبادرة، واإليجابية:

و، فقد ، الذيف كذَّبيـ قكمسؿ ا يس في مبادرة قكية، ينصر بيا ري  آؿتحرَّؾ مؤمف 
في سيره نحك بني قكمو، يدعكىـ إلى اتباع المرسميف، قاؿ تعالى:  ابعيد، مسرعن انطمؽ مف مكاف 

كىذا نظير قكلو تعالى في ، [20]يس:﴾ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ﴿
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ  حئ   ﴿: النَّاصح لنبي ا مكسى 

 [20]القصص:﴾  مئ  ىئ  يئ  جب  حب
، بفطرة مستقيمة، يظير فييا الصدؽ، كالبساطة، ينطمؽ ىذا المؤمف داعية إلى ا 

، دكف أف يطمب كالحرارة، كاالستجابة لنداء الحؽ، كالدفاع عنو، ابتغاء األجر كالثكاب مف ا 
كلـ يىعيد أحد منو التحرؾ، أك االنطبلؽ، تىحرُّؾ في الكقت المناسب، حينما بمغ التيديد بالرسؿ مبمغو، 

ىناؾ فائدة في القعكد، كالسككت، أك المشاىدة، كالمراقبة مف بعيد، بؿ انطمؽ بعقيدتو الصحيحة، 
يمانو الصادؽ؛ لييغيّْر الضبلؿ، كالجحكد مف حكلو.   (2)كا 

 الَمْعَمم الثاني: الرحمة والشفقة:
يس نصحو لقكمو بما ييظير شفقتو عمييـ، كرحمتو بيـ، فناداىـ بمطؼ  آؿابتدأ مؤمف  

 . [20]يس:﴾ڻ  ۀ  ۀ  ہ ...﴿كحناف، قاؿ تعالى: 
 الَمْعَمم الثالث: استخدام البراىين العقمية:

يس القكة المنطقية في المحاجة كالمناظرة، يحتـر مف خبلليا عقكؿ  آؿ امتمؾ مؤمف 
 ، لرسػػػؿ ا  الفكرتػػػو، كدعمػػػن  الحجػػػة تمػػػك األخػػػرل؛ تأييدن قكمو، كأفياميـ، فأخػػذ يقيػػػـ عميػػػيـ ا

__________ 
: 15) لمقرطبي: ألحكاـ القرآف:(، الجامع 505-405: 20)لمطبرم: انظر: جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف:  (1)

17.) 
 أصحاب قصة حكؿ تربكية ، قطكؼ193(، مجمة البياف، العدد: 2963: 5)لسيد قطب: انظر: في ظبلؿ القرآف:  (2)

 .28شعيب:  الحضارم: لمدكتكر حمدم التغيير القرية، دعامتا
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 :(1)الثبلثة التاليةتستكجب منيـ االستجابة كاالنقياد لمحؽ، يظير ذلؾ مف خبلؿ األدلة ي كالت
خبلص العمؿ   إفَّ رسؿ ا  :أواًل  ہ  ہ    ﴿، قاؿ تعالى: يتميزكف بالنزاىة كالعفة، كا 

 .[21]يس:﴾ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ىك الذم خمقو، كأحسف صكرتو،  كاجبة عمى اإلنساف؛ ألفَّ ا  أكَّد أفَّ عبادة ا  :اثانيً 

﮶   ﴿، قاؿ تعالى: كما أفَّ مآؿ اإلنساف كمرجعو إلى ا  ﮵    ﮴    ﮳   ﮲   ۓ  ۓ 

 .[22]يس:﴾﮷
ال تضر،  كحده، كاآللية التي تعبدكنيا مف دكف ا  أكَّد أفَّ النفع كالضر بيد ا  :اثالثً 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ﴿كال تنفع، كال تينقذ صاحبيا مف النار، قاؿ تعالى: 

 .[23]يس:﴾  ۉ  ې  ې  ې  ې    ى
 الَمْعَمم الرابع: الشجاعة:

يس بالشجاعة في قكؿ الحؽ، كالجرأة في إبداء الرأم، لـ يخش في ذلؾ  آؿ تميَّز مؤمف  
ناصره،  لكمة الئـ؛ فإفَّ العقيدة الصحيحة تيكسب صاحبيا الشجاعة كالقكة؛ ألنَّو يعمـ أفَّ ا 

لو، مف خير أك ضير، فانطمؽ يعمف إيمانو بكؿ شجاعة، قاؿ  كأنَّو لف يصيبو إالَّ ما كتب ا 
 . [25]يس:﴾ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ ﴿تعالى: 
يس صارح قكمو بحقيقة إيمانو، كأشيدىـ عمى ىذه المصارحة، بكؿ  آؿإفَّ مؤمف  

ييٍثًنيىوي عف إيمانو، كىٍعده كال كعيد، كلٍف  شجاعة كقكة، مصارحة ال تقبؿ الشؾ، أك التردد، كلفٍ 
  (2)يردعو عف قكؿ الحؽ، قتؿه كال تعذيب.

 الَمْعَمم الخامس: سالمة الصدر:
مزيَّة عظيمة، ال يستطيعيا كثير مف الدعاة اليكـ، أال  يس منحو ا  آؿإٌف مؤمف  

، كالحقد، كالضغينة، كالبغضاء، فنراه رغـ ما القى مف قكمو  كىي فضيمة سبلمة الصدر مف الًغؿّْ
، يتمنَّى لك يعمـ قكمو ما حؿَّ بو مف النعيـ تنكيؿ، حتى انتيى بو المطاؼ قتيبلن مف تعذيب ك 

؛ كألفَّ الداعية الراشد تتكجو نفسو إلى قو، كينجكا مف عذاب ا المقيـ في الجنة؛ ليسمككا طري
الصبلح المحض، كال مكاف لحظكظ الدنيا، كسفاسؼ األمكر في قمبو، حيث كانت ىذه أكؿ كممة 

ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   ٿىئ  ىئ  ىئ   ی    ېئۈئ  ېئ  ېئ ﴿، قاؿ تعالى: (3)ينطؽ بيا

 .[27-26]يس:﴾يئ  
__________________ 

 .28القرية:  أصحاب قصة حكؿ تربكية ، قطكؼ193مجمة البياف، العدد: انظر:  (1)
 (.24: 12انظر: التفسير الكسيط: لطنطاكم: ) (2)
  .129(، أخبلؽ المؤمف: لعمرك خالد: 371: 22) لمطاىر بف عاشكر: انظر: التحرير كالتنكير: (3)
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مف أصحاب  ،أمس الحاجة إلى ىذا الطراز مف الدعاة في الدعكة اإلسبلمية اليكـ إفَّ "
عندما يجزع  ،كيصبركف كيثبتكف ،ـي اآلخركفجً حٍ كف حينما يي مي الذيف ييٍقدً  ،ىذه القمكب المتجردة

كال  ،حقيـ اآلخركف فيطئ خٍ كيغفركف ساعة يي  ،كف عندما يجيؿ اآلخركفمي مي حٍ كيى  ،اآلخركف
 .(1)"سئ إلييـ اآلخركفيثأركف ألنفسيـ كذكاتيـ عندما يي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 .106-105 الدعكة: لمحمد حسَّاف: طريؽ عمى خكاطر (1)
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 ادلثحث انثانث
 همٍادج انؼهًٍحانًُارج انراشذج ن
 

 كفيو مطمباف:
 
 (رضً اهلل عنو) األول: العبد الصالح المطمب. 

 
 
 موسى نبي اهلل الثاني:  المطمب والرحمة في طمب العمم . 
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 العممية لمقيادة الراشدة النماذج: الثالث المبحث
 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:
 القيادة العممية في النقاط الخمس التالية:تكمف أىمية كجكد  

العمماء ىـ كرثة األنبياء؛ ألنَّيـ المؤىمكف لتكجيو األمة التكجيو الصحيح، الذم يأخذ بيدىا نحك  .1
نَّ أنَّو قاؿ: )... عف النبي   النصر كالتمكيف، فقد كرد في الحديث الذم ركاه أبك الدرداء  َواِ 

نَّ  اأَلْنِبَياءِ  َوَرَثةُ  اْلُعَمَماءَ  ْنِبَياءَ  َواِ   َأَخذَ  َأَخَذهُ  َفَمنْ  اْلِعْممَ  إنََّما َورَُّثوا ،اِدْرَىمً  َوالَ  ،اِديَنارً  ُيَورُِّثوا َلمْ  اأَل
 .(1)(َواِفرٍ  ِبَحظ  

لى أسباب  .2 مكف الزلؿ، كيرشدكف الناس إلى الحؽ كالخير، كا  يكشؼ العمماء عف الخمؿ، كييقكّْ
عطاء المسائؿ كالقضايا  الصمح مع خالقيـ، عمى كفؽ المنيج الصحيح مف الكتاب كالسنة، كا 

حجميا الحقيقي الذم تقتضيو الًحكمة؛ لتنصمح أحكاليـ، فيصكغكف أىدافيـ بما يحقؽ ليـ 
 النصر عمى عدكىـ في الدنيا، كيدخمكف جنة ربيـ في اآلخرة.

ليقكلكا في أمكر العامة، ييتيح الفرصة لمجيمة كالضعفاء كمدعي العمـ،  العمماء غياب إفَّ  .3
، دؿَّ عمى ذلؾ الحديث الذم ركاه عبد (2)فيضمكا الناس بغير عمـ، كييعىرّْضكا المجتمع لميبلؾ

 ِمنْ  َيْنَتِزُعوُ  اْنِتَزاًعا اْلِعْممَ  َيْقِبُض  اَل  اهللَ  ِإنَّ أنَّو قاؿ: ) عف النبي  (رضً اهلل عنيًبا بف عمرك )
 ُجيَّااًل  ارُؤوسً  النَّاُس  اتََّخذَ  َعاِلًما ُيْبقِ  َلمْ  ِإَذا َحتَّى اْلُعَمَماءِ  ِبَقْبضِ  اْلِعْممَ  َيْقِبُض  َوَلِكنْ  اْلِعَبادِ 
 .(3)(َوَأَضم وا َفَضم وا ِعْممٍ  ِبَغْيرِ  َفَأْفَتْوا َفُسِئُموا

تنسيؽ جيكد األمة، لتحقيؽ معنى االنتساب لمطائفة المنصكرة المجاىدة، عمى منيج ا  .4
 ، (رضً اهلل عنيى)القائـ عمى اتباع الدليؿ الصحيح مف الكتاب كالسنة بفيـ السمؼ الصالح ،

 كرفض كؿ ما يينافي حقيقة اإليماف، كمبادئ اإلسبلـ.
عف الطعف كالتجريح،  الكمةي الئـ، بعيدن  تقديـ النُّصح الصادؽ لقادة األمة، ال تأخذيىـ في ا  .5

 . النُّصح الذم يأخذ بيد القادة نحك إصبلح أنفسيـ؛ ليحققكا الصبلح ألمتيـ
_______________ 

رمذم: كتاب العمـ: باب (، سنف الت403ص:  ،3641سنف أبي داككد: كتاب العمـ: باب الحث عمى طمب العمـ: )ح: (1)
(، سنف ابف ماجو: المقدمة: باب فضؿ العمماء 48، ص: 5، ج: 2628ح: )ما جاء في فضؿ الفقو في العبادة: 

 : لؤللباني:الجامع صحيح انظر: .( صحيح: ) األلباني الشيخ قاؿ،(81، ص: 223كالحث عمى طمب العمـ: )ح: 
  . 6297:  رقـ حديث

 .15-14: العيمر سميماف بف لناصر المسمميف: تخمؼ انظر: أسباب (2)
ـي: )ح:  ييٍقبىضي  كىٍيؼى  صحيح البخارم: كتاب العمـ: بىاب (3) (، صحيح مسمـ: كتاب العمـ: 32، ص: 1، ج: 100اٍلًعٍم

 (.1072، ص: 2673الزماف: )ح:  آخر في كالفتف الجيؿ باب رفع العمـ كقبضو كظيكر
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 :(عنورضً اهلل ) ادلطهة األول: انؼثذ انصاحل
اختمؼ العمماء في شخصية العبد الصالح، كاسمو، كنبكتو، كمكتو؛ كأيلخّْص ىذا   

  (1)االختبلؼ في النقاط الثبلث التالية:
 ًإنَّو عبد صالح، آتاه ا العمـ، كالحكمة، كالنبكة.  .1
أعمـ مف مكسى  و، عمى ككن(رضً اهلل عنو)العبد الصالح العمـ مف  ال يدؿ طمب مكسى  .2

 فمكسى  ،  في العمكـ اإليمانية كاألصكلية؛  ايقينن ( رضً اهلل عنو)أعمـ مف العبد الصالح
 ألنَّو مف أكلي العـز مف الرسؿ.

لكجب عميو اتباعو،  زمف النبي  ا؛ ألنَّو لك كاف حين ( رضً اهلل عنو)العبد الصالح اجح مكت الر  .3
 كاالجتماع بو، كنصرتو.

 :(رضً اهلل عنو) انؼثذ انصاحلنمٍادج انؼهًٍح انراشذج ػُذ ايؼامل 
معالـ راشدة لمقيادة العممية رصدتيا في  (رضً اهلل عنوالعبد الصالح )ظيرت في قصة       

 العشرة التالية:
 الَمْعَمم األول: حوز العموم الراشدة:

تككف عمكميا راشدة؛ ليتسنى لمناس االنتفاع بيذا  ينبغي عمى القيادة العممية الراشدة أفٍ 
ڑ  ڑ  ک  ک   ﴿: عمى لساف مكسى  عمى ذلؾ قكلو  العمـ، في دنياىـ، كآخرتيـ، يدؿُّ 

 . [66]الكيؼ:﴾  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ
 الَمْعَمم الثاني: الثقة بالنفس:

بشخصية المعمـ القكية الكاثقة بنفسيا كعمميا، حيث أجاب ( رضً اهلل عنو)العبد الصالح تميَّز 
ڳ  ڳ     ﴿يستطيع الصبر في أخذ العمـ عنو، قاؿ تعالى:  مباشرة دكف تردد بأنَّو لفٍ  مكسى 

  .[67]الكيؼ: ﴾ ڱ  ڱ   ڱ  ڱ
 الَمْعَمم الثالث: األدب في الحوار واالختالف:

االلتزاـ بضكابط الراشدة االتصاؼ بيا  يجب عمى القيادة العممية األخبلؽ التيإفَّ مف أىـ 
ٍعمىـ في قكؿ   العبد الصالحالعمـ الصحيح، كأخبلقو، كآداب االختبلؼ كالحكار، حيث تجمَّى ىذا المى

حيث احتراـ رأم المتعمـ، كالتماس العذر ، [68]الكيؼ:﴾  ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ ۀ ہ ﴿: (رضً اهلل عنو)
لو، في حاؿ الميعارضة، كالميخالفة، ، فمكؿو مف العالـ، كالمتعمـ رأيو، كاجتياده، كقدراتو العقمية التي 

 (2)إيَّاىا. منحو ا 

___________________ 
تيسير (، 349: 1) البف كثير: كالنياية:(، البداية 148: 1انظر: البدء كالتأريخ: ألبي زيد أحمد بف سيؿ البمخي: ) (1)

 .292-290لمصطفى مسمـ:، مباحث في التفسير المكضكعي: 481الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدم:
 (. 8958: 14: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (2)



165 
 

 الَمْعَمم الرابع: الفراسة:
النباىة كالذكاء،  امتمؾ العبد الصالح قكةن في الفراسة؛ لذلؾ نجده لمَّا رأل في مكسى 

 بالمراقبة ألعمالو، دكف االستفسار عف  كأنَّو قد يخالفو كيعترض عميو، اشترط اكتفاء مكسى 
حى لو في البداي كالمراد مغزاىا، ة أنَّو لف منيا، كأٍف ينتظر حتي ييًبيفى لو عف مغزاىا، بعد أٍف أكضى

ڭ   ڭ   : ﴿تعالى قاؿ ،(1)يستطيع الصبر عمى عمكـ ال يعرؼ حقيقتيا؛ ليكتمؿ أداء رسالة التعميـ

 .[70: الكيؼ]﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   
 الَمْعَمم الخامس: الصبر عمى المتعممين، وَقبول العذر منو:

ميؽ الصبر مف أىـ األخبلؽ التي يجب عمى العالـ أفٍ  و يكاجو يتحمَّى بيا؛ ألنَّ  إفَّ خي
في الصبر  ا عظيمن مثاالن  متعددة، كمدارؾ متفاكتة، كقد ضرب الخضر مختمفة، كعقكالن  امن أفيا

لو، كأعطاه الفرصة ليستزيد مف العمـ  عمى المتعمـ، حيث صبر عمى اعتراض مكسى 
 مرتيف، كقىًبؿ عذره فييما، كفارقو في الثالثة:

ۅ  ۉ  ۉ   ې   ﴿ عمى خرؽ السفينة، قاؿ تعالى: الصبر عمى اعتراض مكسى  األولى:

، كقىًبؿ عذره بعد ذلؾ، قاؿ [71]الكيؼ:﴾    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ىې  ې  ې
 .[73]الكيؼ:﴾  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ     حئ  مئ  ىئ  يئ ﴿تعالى: 
خب  مب  ىب  يب  جت   حت    حب ﴿قتؿ الغبلـ، قاؿ تعالى:  الصبر عمى إنكار مكسى  الثانية:

، كأعطاه فرصة ، كقىًبؿ اعتذار مكسى [74]الكيؼ:﴾  خت  مت  ىت  يت        جث  مث  ىث  يث  حج
 .[76]الكيؼ:﴾ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ﴿أخيرة لمتَّعىمُّـ، قاؿ تعالى: 

 لطيفة:
العبد الصالح، ىك قد فعميا  التي أنكرىا عمى إفَّ العجيب في مكاقؼ نبي ا مكسى  
 مف قبؿ، كبياف ذلؾ: اشخصين 

أفَّ أمَّو قد قذفت بو في تابكت، كقذفتو في  ييشابيوإفَّ الخكؼ عمى أىؿ السفينة مف الغرؽ،  .1
پ   ٿٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ   ﴿اليـ، كىك رضيع، فتكاله ربُّو بالحفظ كلـ يغرؽ، قاؿ تعالى: 

ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ     ٿ  ٿ    ٹ پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ 

 .[39-38]طو:﴾  ڤ    ڦ
 مف الفراعنة كاف في القتؿ؛ حيث قتؿ رجبلن  كأمَّا قتؿ الغبلـ، فقد كقع سيدنا مكسى  .2

  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ﴿مف بني إسرائيؿ، قاؿ تعالى:  ييقاتؿ رجبلن 
______________ 

 .276 لمصطفى مسمـ: المكضكعي:انظر: مباحث في التفسير  (1)
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چ    چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ   ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ

 .[15]القصص:﴾      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇچ  ڇ   ڇ  ڇ
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ﴿بؿ ىَـّ أٍف يبطش برجؿو آخر بعد فترة كجيزة مف قىٍتًؿ األكؿ، قاؿ تعالى:  

ې   ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    ېۅ  ۉ  ۉ  ېۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ 

 .[19]القصص:﴾وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ
سقى لممرأتيف  أفَّ نبي ا مكسى  شابيوكأمَّا عدـ أخذ األيجرة عمى تعديؿ الجدار، فيي  .3

باألمف، كاإليكاء، كالزكاج في بيت كالدىما، قاؿ  أغناميما، كلـ يأخذ أيجرة، فأكرمو ا 
 . [24]القصص:﴾  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  چ  چ  ڇ  ﴿تعالى:  

 الَمْعَمم السادس: توجيو المتعمم وتذكيره بضوابط العمم، في كافة مراحل الموقف التعميمي:
، كأثناء المكقؼ إفَّ العبد الصالح برع في التكجيو كالتذكير منذ البداية مع مكسى 

 مف المكقؼ التعميمي، كبياف ذلؾ: التعميمي، كبعد االنتياء
  وذلك من وجيين:؛ قبل الموقف التعميمي :أواًل 
ڳ  ڳ    ڱ  ڱ    ﴿أفَّ العمـ يحتاج إلى الصبر، قاؿ تعالى:  العبد الصالح ييٍعًمـ مكسى .أ 

 . [68-67]الكيؼ:﴾  ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہ ٿڱ  ڱ  
عدـ االعتراض أك السؤاؿ عف أم شيء حتى يقـك  العبد الصالح يشترط عمى مكسى .ب 

ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ﴿ىك بإيضاحو كتفسيره، قاؿ تعالى: 

 .[70: الكيؼ]﴾ۋ
 :امي؛ وذلك من وجيين أيضً : أثناء الموقف التعمياثانيً 
بعجزه عف الصبر، بعد اعتراضو عمى خرؽ السفينة، كيترؾ  تذكير العبد الصالح مكسى .أ 

 .[72]الكيؼ:﴾  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ ﴿لو المجاؿ لمتراجع، قاؿ تعالى: 
مرة أخرل بالصبر، كيؤكد عميو بعد اعتراضو عمى قتؿ  العبد الصالح يذكر مكسى .ب 

 .[75]الكيؼ:﴾  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ﴿الغبلـ، قاؿ تعالى: 
 : بعد الموقف التعميمي:اثالثً 

في نياية المكقؼ التعميمي، أنَّو لك صبر لتعمـ  ييبىيّْف العبد الصالح لنبي ا مكسى 
عمييا كاف مف الممكف الصبر عمييا حتى يظير  أكثر؛ فالمكاقؼ التي اعترض مكسى 

 .[82]الكيؼ:﴾  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی ...﴿سرُّىا، قاؿ تعالى: 
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عمى استعجالو في فيـ معانػػػي األعمػػػاؿ  كىذا مف قبيؿ تكجيو المكـ لمكسى  
العجيبػػػة، التي قاـ بفعميا العبػػػد الصػػػالح، كعدـ صبره إلى أٍف ييبىيّْف لو العبد الصالح الحكمة مف 

 (1)كراء ىذه األعماؿ.

 الَمْعَمم السابع: الحزم:
بعدما كقع منو االعتراض الثالث؛ فمجرد  مع مكسى  اإفَّ العبد الصالح كاف حازمن  

انن  قياـ مكسى  كىما جائعاف، أٍعمىمىو العبد الصالح بنياية  اباالعتراض عمى إقامة الجدار مجَّ
عبلف الفراؽ، قاؿ تعالى:   ، كلـ يدع مجاالن [78]الكيؼ:﴾ ...  ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ ﴿الصحبة، كا 

عمى نفسو، مف إنياء الصحبة عند  لما اشترطو مكسى  امتحاكر، أك إبداء األسباب، تنفيذن ل
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ڀ  ڀ  ﴿أكؿ اعتراض قادـ، قاؿ تعالى: 

 .[76]الكيؼ:﴾ٹ
 الَمْعَمم الثامن: التوضيح والبيان لممعاني غير المدركة لممتعمِّم:

تـز العبد الصالح بتكضيح الحكمة مف كراء األعماؿ العجيبة التي قاـ بيا، كأنكرىا الٍ  
، كىذا األمر [78]الكيؼ:﴾  ژ  ڑ     ڑ  ک       ک  ک  ک ...﴿، قاؿ تعالى: عميو مكسى 

مف كماؿ ىدم القيادة العممية الراشدة، كمصداقيتيا، فيطمئف الناس إلى كبلميا، ككعكدىا، كتثؽ 
 حة ما تقكلو، كتفتي بو.الرعية بص

 :الَمْعَمم التاسع: األدب مع اهلل 
؛ مف حيث انتقاء إفَّ مف أىـ معالـ القيادة العممية الراشدة، التزاـ األدب مع ا  

ألفاظيا، كعباراتيا، عند فتكاىا، أك عند مخاطبة الناس، كمحادثتيـ، يظير ىذا في أسمكب العبد 
 (2)األفعاؿ الثبلثة التي قاـ بيا، كبياف ذلؾ:الصالح عند بيانو لمحكمة مف 

نسب العبد الصالح خرؽ السفينة لنفسو؛ ألفَّ ظاىره الشر المحض الذم ال خير فيو، قاؿ .أ 
 .[79]الكيؼ:﴾...گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ            ڱ  ڱ  ڱ      ﴿تعالى: 

ۀ  ﴿أسند العبد الصالح الفعؿ عند بيانو الحكمة مف قتؿ الغبلـ لضمير الجمع، قاؿ تعالى: .ب 

﮶     ٿہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ  ۓ 

﮸    ؛ الشتماؿ قتؿ الغبلـ عمى أمريف؛ القتؿ، كاإلبداؿ باألفضؿ؛ فالقتؿ [81-80]الكيؼ:﴾﮷ 
 .لمعبد الصالح، كاإلبداؿ  
_________________ 

 (.11: 16) لمطاىر بف عاشكر: انظر: التحرير كالتنكير: (1)
 .290-289 لمصطفى مسمـ: انظر: مباحث في التفسير المكضكعي: (2)
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، (1)؛ ألنَّيا خير محض، ال عيب فيو، كال نقصنسب العبد الصالح مسألة بناء الجدار  .ج 
 .[82]الكيؼ:﴾...  ۆئۇئ  ۆئى  ائ  ائ  ەئ          ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ...﴿قاؿ تعالى: 

 الَمْعَمم العاشر: التواضع مع االعتراف بالفضل هلل تعالى:
ينسب الفضؿ في إدراؾ بكاطف  يىفيٍتو أفٍ  إفَّ العبد الصالح بعد تأكيؿ األحداث الغريبة، لـ  
 ختـ كبلمو بقكلو تعالى: بؿٍ  عمـ، بما أيكتي مفٍ  يىٍنًفي الغركر عف نفسو كأفٍ ، ألىمو األمكر

 ، فما حدث كاف بأمر ا [82الكيؼ:]...﴾  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  ېئۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ...﴿
  (2)الذم تفضَّؿ عميَّ بيذا العمـ، فميس لي فيو يد، كال عمؿ.

 وانرحهح يف طهة انؼهى: ،ادلطهة انثاًَ: يىضى 
، مف أنبياء بني إسرائيؿ، كىك أحد أكلي العـز مف الرسؿ ىك نبي ا مكسى 

  (3)الخمسة، كقد كرد ذكره في القرآف الكريـ في مكاضع كثيرة.
 :  سبب الرحمة العممية لموسى 

في طمب العمـ، كالبحث عف العبد  لـ يتطرؽ القرآف الكريـ لبياف سبب رحمة مكسى 
 َأنَّ : )عف النبي  الصالح، كلكفَّ السنَّة النبكية أرشدت إلى ذلؾ، فقد ركل أيبٌي بف كعب 

 َلمْ  ِإذْ  َعَمْيِو؛ اهللُ  َفَعَتبَ  َأَنا، َفَقاَل: َأْعَمُم، النَّاسِ  َأي   َفُسِئلَ  ِإْسرَاِئيَل، َبِني ِفي َخِطيًبا َقامَ  ُموَسى
 (4)...(.ِمْنكَ  َأْعَممُ  ُىوَ  اْلَبْحَرْيِن، ِبَمْجَمعِ  َعْبدٌ  ِلي َبَمى َلُو: َفَقالَ  ِإَلْيِو، اْلِعْممَ  َيُردَّ 

َـّ عىتىبى عمى سيدنا مكسى  يتضح مف الحديث السابؽ أفَّ ا  ريدَّ ؛ في ككنو لـ يى ل
بمجمع البحريف ىك أعمـ منؾ، تطمَّعت نفسو  ا، كأخبره أفَّ ىناؾ عبدن العمـ في ذلؾ  

رى شدَّ الرّْ  قيبن حاؿ إليو، كلك مضى مسافرن لبلستزادة مف الًعٍمـ؛ فقرَّ لـ  ا ، كيؤيد ذلؾ أفَّ اا حي
ٺ  ٺ  ٿ   ...﴿أٍف يسألو االستزادة مف شيء إالَّ مف العمـ، قاؿ تعالى:  يأمر نبيو محمد 

 .[114:]طو﴾  ٿ
 :يؼامل انمٍادج انؼهًٍح انراشذج ػُذ َثً اهلل يىضى 

بأخبلؽ القيادة الراشدة في دعكتو، كفي طمبو لمعمـ، مع ككنو  تميَّز نبي ا مكسى  
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:
_________________ 

 .290 صطفى مسمـ:لم انظر: مباحث في التفسير المكضكعي: (1)
 (.8962: 14: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (2)
 . 180انظر: قصص القرآف: البف كثير: جمع كترتيب: أحمد بف شعباف:  (3)
ا بىابصحيح البخارم: كتاب العمـ، (4) ـي  النَّاسً  أىمُّ  سيًئؿى  ًإذىا ًلٍمعىاًلـً  ييٍستىحىبُّ  مى ـى  فىيىًكؿي  أىٍعمى ، 122اً، ح:  ًإلىى اٍلًعٍم

 (.35، ص: 1)ج: 
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 الَمْعَمم األول: العزيمة القوية، وتبصير األتباع بحقيقة األشياء:
رحمتو في طمب العمـ، باإلعبلف عف رغبتو الشديدة في الخير، كطمب  ابتدأ مكسى   

ف طالت بو الشقة، كلحقت بو المشقة ائ  ەئ  ەئ  وئ  ﴿، قاؿ تعالى: (1)الزيادة في العمـ، كا 

 . [60]الكيؼ:﴾  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ وئ  ۇئ 
ا، ف شاقة كطكيمة؛ ليستعد ليا مادين بىيَّف لفتاه منذ البداية، أفَّ الرحمة ستكك  إفَّ مكسى   

، كيظير في ىذا البياف، جماؿ أخبلؽ القيادة الراشدة، في تبصير األتباع بالمخاطر اكمعنكين 
تعترض طريقيا، منذ البداية؛ ليشحذكا ىمميـ، كييقىكُّكا الميحتمؿ مكاجيتيا، كبالصعكبات التي قد 

 مف عزيمتيـ.
 الَمْعَمم الثاني: تحمل المسؤولية:

أشار القرآف الكريـ إلى حادثة نسياف الحكت بضمير المثنَّى، الذم يجمع بيف نبي ا 
قبتو، ىك ، كفتاه في تحمؿ مسؤكلية نسياف الحكت، مع أفَّ الميككَّؿ بحفظ الحكت، كمرامكسى 

، كفي ذلؾ [61]الكيؼ:﴾ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ ﴿الفتى، قاؿ تعالى: 
ف ككَّمو إلى غيره، ينبغي عميو المراقبة كالمتابعة، كتحمؿ  إشارة إلى أفَّ صاحب العمؿ؛ كا 

، أكعيب. المسؤكلية تجاه ما يمحؽ ىذا العمؿ مفٍ   (2)نقصو
 معاممة الخدم واألتباع، والصبر عمييم:الَمْعَمم الثالث: التمطف في 
صاحب أدب رفيع في التعامؿ مع المرافقيف لو، فنجده يتعامؿ  إفَّ نبي ا مكسى 

، كدخكلو الماء، (3)مع فتاه يكشع بف نكف لمَّا نسي أٍف ييخبره بأمر الحكت، كانسبللو مف الًمكتؿ
ٍخو عمى ذلؾ، بؿ أجاب إجابة ىادئة، أفَّ ىذا األمر ىك بغاية الرّْقة كالتَّمطُّؼ؛ فمـ ييعىنٍّْفو، أك ييكبّْ 

 ﴾ڃ...ڃڃ  ڃ ڄڄ﴿ :غاية ما نريده؛ لمقاء العبد الصالح، قاؿ تعالى عمى لسانو 
  (4)، فالعبد الصالح المطمكب لقاؤه مكجكد في المكاف الذم فقدنا فيو الحكت.[64]الكيؼ:

_____________________ 
 .481 لمسعدم: :في تفسير كبلـ المنافتيسير الكريـ الرحمف انظر:  (1)
 (.366: 15)لمطاىر بف عاشكر: انظر: التحرير كالتنكير:  (2)
، كالمكتؿ كالجمع: كغيره، التمر، فيو كيحمؿ الخكص، مف يعمؿ ما كىك الزنبيؿ، الميـ بكسرالًمكتؿ: (3)  مىكىاًتؿي

الصاع باألكزاف المعاصرة، كلعؿَّ ، كتعددت أقكاؿ العمماء في مقدار ميدِّا ستكف كىك ،اصاعن  عشرى  خمسةى 
اع يي  حو  اا، كقريبن قدَّر بثبلثة كيمك جرامات تقريبن األقرب ما ذكره الشيخ صالح الفىٍكزاف مف أفَّ الصَّ منو ما رجَّ

: اا، فيككف كزف الًمكتؿ تقريبن جـ( تقريبن 2751ف المعاصرة يساكم )الدكتكر كىبة الزحيمي بأفَّ الصاع باألكزا
، الزاىر في غريب ألفاظ 776كجـ(. انظر: المعجـ الكسيط: مجمع المغة العربية:  41.3كجـ أك  45)

(، إتحاؼ 379: 1، الفقو اإلسبلمي كأدلتو: لمدكتكر كىبة الزحيمي: )256-255اإلماـ الشافعي: لؤلزىرم: 
 .74أىؿ اإليماف بدركس شير رمضاف: لمشيخ صالح الفكزاف: 

 (.551: 8)انظر: التفسير الكسيط: لطنطاكم:  (4)
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 الَمْعَمم الرابع: التواضع في طمب العمم:
ٍع أركع األمثمة في تكاضع العالـ لمعمما ضرب نبي ا مكسى     ء، كأكلي الفضؿ، فىمى

ييكحى إليو، إالَّ أنَّنا نجده يطمب مف العبد الصالح أٍف ييعممو بتكاضع جـ، كأدب عاؿ،  اككنو نبين 
 .[66]الكيؼ:﴾  گ  گ  گ  گ  ڳ ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  ﴿قاؿ تعالى: 

 الخامس: عدم اإلثقال عمى العالم: الَمْعَمم
بعض  يعممو مفٍ  لـ ييًرد اإلثقاؿ عمى العبد الصالح، فطمب أفٍ  إفَّ نبي ا مكسى 

 (.گ  گ، أفاد ىذا المعنى التعبير القرآني )بًمف( التبعيضية في قكلو تعالى: )(1)عممو
 العمم الراشد:الَمْعَمم السادس: طمب 

تطمب العمـ الراشد، الذم يعكد عمييا كعمى المجتمع بالنفع  اإفَّ القيادة العممية دائمن    
العمـ الذم يريده بالرشاد، قاؿ تعالى:  كالخير في الدنيا كاآلخرة، كليذا كصؼ مكسى 

 .[66]الكيؼ:﴾  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ...﴿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
 .275 لمصطفى مسمـ: مباحث في التفسير المكضكعي:انظر:  (1)
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 ادلثحث انراتغ 

 همٍادج انؼطكرٌح)احلرتٍح(انًُارج انراشذج ن
 

 كفيو مطمباف:
 

  األول: طالوتالمطمب . 

 
  الثاني: النبي محمد المطمب. 
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 :ادلطهة األول: طانىخ 
ٍكًمو، إالَّ بآية دالة تيبرىف ييٍذعً  ، أىبىى الييكد أفٍ يفمبف قيس مف سبط بنيا شاكؿىك  نكا لحي

لو؛ ألنَّو كاف مف سبط ليس فييـ نبكة كال ميمؾ، فكانت آيتو أٍف يأتييـ  عمى اصطفاء ا 
التابكت تحممو المبلئكة، فأذعنكا لحكمو، ثـ اقتتؿ ىك كجالكت، فيـز جيش العمالقة، كاستنقذ 

  (1)جالكت. األسرل مف أيدييـ، كقتؿ داككد 
 :يؼامل انمٍادج انؼطكرٌح انراشذج ػُذ طانىخ 

مف حياة طالكت، ذلؾ القائد العسكرم الذم خرج لقتاؿ  اقصَّ عمينا القرآف الكريـ جانبن     
مف أىٍخرىجى بني إسرائيؿ مف ديارىـ، كأىسىرى أبناءىـ، خرج لقتاؿ العمالقة بقيادة جالكت، كمف خبلؿ 
ىذه القصة يمكف استخبلص بعض المعالـ الراشدة في قيادة طالكت جيشىو، كتحقيؽ النصر بيـ 

 عمى عدكىـ، كىي خمسةه كالتالي:
 الَمْعَمم األول: العمم:

إفَّ أىَـّ أمر استحؽ طالكت بو القيادة العسكرية لجيكش بني إسرائيؿ العمـ، قاؿ تعالى: 
حيث عمؿ نبي بني ، [247]البقرة:﴾  ۓہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ﴿

بو مف العمـ، كالمعرفة، كالعقؿ،  إسرائيؿ لقكمو اختيار طالكت لمقيادة، بما اصطفاه ا 
يَّز بو عف أقرانو مف بني إسرائيؿ.    (2)كاإلحكاـ في التفكير المستقيـ، في أمكر الحركب، كقد تىمى

 فائدة:
إفَّ اختيار قادة األمة ال يعتمد ابتداءن عمى حىسىبو كال نسب، كال جاه كال سمطاف، كما  

 ثبلثة أخبلؽ: يار الصحيح يقكـ عمىيعتقد أىؿ المصالح كالشيكات، كلكفَّ االخت
  ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ...﴿أف يككف الشخص مف أىؿ التقكل كالصبلح، قاؿ تعالى:  األول:

 .[13]الحجرات: ﴾ڎ  ڈ   ڈ  ژ

ڄ   ڄ  ڃ   ڃ   ﴿أف يككف مف أىؿ القكة، كالخبرة، كالكفاءة، كالثقة، قاؿ تعالى:  الثاني:

 . [55]يكسؼ:﴾چ     چ  چ    ڃڃ
نيصًحيا ألبييا باستئجار سيدنا  أف يككف مف أىؿ األمانة؛ فقد عمَّمت ابنة شعيب  الثالث:
  ھہ  ھ        ھ  ھ ﴿؛ التصافو باألمانة مع القكة، فقاؿ تعالى عمى لسانيا: مكسى 

﮳  ﮲   كما انتدب عفريت مف الجف نفسو إلحضار ، [26]القصص:﴾       ے   ے  ۓ  ۓ 
__________________ 

 لمجير: كالخميؿ القدس بتاريخ الجميؿ (، األنس155: 1)ألبي زيد بف سيؿ البمخي: انظر: البدء كالتاريخ:  (1)
 .(104: 1):الحنبمي يفالدّْ 

 (.566: 1انظر: التفسير الكسيط: لطنطاكم: ) (2)
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چ  چ  چ  ڇ   ڇ   ﴿عرش بمقيس ًلمىا يتصؼ بو مف القكة كاألمانة، فقاؿ تعالى عمى لسانو: 

 .   [39]النمؿ:﴾  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڎڍ  ڌ  ڌ  ڎڇ  ڇ  ڍ  
 الَمْعَمم الثاني: القوة البدنية )سالمة الجسم والحواس(:

تميَّز طالكت بجانب صفة العمـ، بصفة أخرل ضركريَّة لمقائد العسكرم، كىي البسطة 
الصحة، في الجسـ، الميعىبَّر عنيا بقكة البيٍنيىة، كسبلمة األعضاء كالحكاس مف العيب، ككماؿ 

ككقكع  ،(1)ـ صحة العقؿ كالفكر؛ فإنَّيا أدعى لظيكر الكقار عميوزً مٍ تى سٍ كالخمك مف األمراض، المي 
 ...﴿، قاؿ تعالى:  المدافعة، كمكابدة الحركب عمى مع القدرة الميابة في قمكب األعداء منو،

 . [247]البقرة:﴾...  ۓھ  ھ  ے  ے  ۓ
 وتوفيقو: الَمْعَمم الثالث: الحوز عمى تأييد اهلل 

 امره ضركرم، كلكنَّو ال ييغني شيئن إفَّ امتبلؾ القيادة القدرات كالمكاىب القيادية المتعددة أ
كتكفيقو لمقائد؛ ألنَّو األساس في حصكؿ النصر عمى العدك كعدمو؛ ألفَّ األمكر  تأييد ا  عفٍ 

ڱ ڱ ڱ ں  ں   ڱ﴿، كال تككف إالَّ بإرادتو كمشيئتو، قاؿ تعالى: كميا بيد ا 

 .[23]الكيؼ:﴾ڻ
لمداللة عمى أحقيتو بالممؾ  اأعطى طالكت برىانن  كقد أشارت اآليات إلى أفَّ ا  

كالقيادة، حيث كانت العبلمة أٍف يأتييـ التابكت الذم فقدكه، كيتشكقكف إلى العثكر عميو 
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې   ﴿كاسترداده، قاؿ تعالى: 

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ۆئى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

إسرائيؿ يستبشركف بكجكد التابكت معيـ، فقد كاف مف ، حيث كاف بنك [248]البقرة:﴾ىئ ىئ
  (2)شأنو حصكؿ الغمبة ليـ عمى عدكىـ إذا قاتمكا بو.

 فائدة:
ؿ الغمبة لبني إسرائيؿ عمى عدكىـ إذا اصطحبكا التابكت معيـ، كال ييفيـ مف ذلؾ   تىٍحصي

نَّما العبرة فيو أنَّو يحكم بعض  التقديس لمتابكت ذاتو؛ فيك مجرد صندكؽ ال يضرُّ كال ينفع، كا 
كف ، فإذا اصطحبكه معيـ تذكَّركا رسالة مكسى كىار (عهٍيًب انسالو) ىاركفك آثار آؿ سيدنا مكسى 

 .   ليـ عمى القتاؿ؛ إلعبلء كممة ا  ا(؛ فكاف ذلؾ حافزن عهٍيًب انسالو)
__________________ 

: 2)لمحمد رشيد رضا: : المنار تفسير ،(543: 1) لناصر الدَّيف الشيرازم: :البيضاكم تفسير: انظر (1)
379.) 

 (.247: 3)لمقرطبي: انظر: الجامع ألحكاـ القرآف:  (2)
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 تدريب الجنود عمى قوة التحمل والصالبة:الَمْعَمم الرابع: 
ا ؿ معركة صعبة، سيكاجيكف فييا عدكن إفَّ المعركة التي سيخكض غمارىا بنك إسرائي

لمقائيـ، جمع العىدىدى كالعيدد، كبنك إسرائيؿ قد يتعرضكف لحصار عدكىـ،  اا، ميتحفزن ا، صمدن شرسن 
عمى القائد العاقؿ أٍف ييدرّْب جنكده عمى قكة التحمؿ؛  ازادىـ، كينقطع شرابيـ، فكاف لزامن فينفد 

قيقية، فيككف عمى لمكاجية األخطار المتكقعة، كيقؼ عمى أرض صمبة، كًليىٍعمىـ قكة جيشو الح
ٱ  ٻ  ٻ   ﴿، قاؿ تعالى: (1)فيضع الخطط كالحمكؿ المناسبة لممكاجيةبينة مف أمره، 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  ٹ   ٻ   ٻ  پ      پ  پ    پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

   [.249]البقرة:﴾...ڦڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ  ٹٹ  ٹ
 الَمْعَمم الخامس: الحزم والشجاعة:

يخالؼ األمر، كيشرب مف  ظير عمى طالكت الحـز منذ البداية، حيث أعمف أفَّ كؿ مفٍ 
يككف في جيشو، كمع أفَّ الكثرة قد شربت، فقد أمضى قكلو، كأنفذ عزمو، كانطمؽ  النير؛ فمفٍ 

بالقمة التي بقيت معو، ليكاجو أشرس المقاتميف كأجمدىـ، كىذا يدؿ عمى الشجاعة التي مؤلت 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ڃ   ...﴿قمبو، كظيرت في قكلو كفعمو، قاؿ تعالى: 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڇ  ڇ    ڇ  ڇ   چڃ  ڃ  چ  چ  چ

  [. 249]البقرة:﴾ ک  ک  ک    ڑڈ  ژ  ژ  ڑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 (.1054: 2: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (1)
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 : ادلطهة انثاًَ: انُثً حمًذ 
مَّدي  ىك رسكؿ ا  ٍبدً  ٍبفي  أبك القاسـ "ميحى ٍبدً  ٍبفً  المَّوً  عى ٍبدً  ٍبفً  ىىاًشـً  ٍبفً  الميطًَّمبً  عى  عى

نىاؼً  يّْ  ٍبفً  مى بً  ٍبفً  قيصى  ٍبفً ا النٍَّضرً  ٍبفً  مىاًلؾً  ٍبفً  ًفٍيرً  ٍبفً  غاًلبً  ٍبفً  لؤىمّْ  ٍبفً  كىعبً  ٍبفً  ميرَّةى  ٍبفً  ًكبلى
ٍيمىةى  ٍبفً  ًكنىانىةى  زى رى  ٍبفً  ًإٍليىاسى  ٍبفً  ميٍدًركىةى  ٍبفً  خي " ٍبفً  مىعىدّْ  ٍبفً  ًنزىارً  ٍبفً  ميضى ؛ كىك القىٍدر المتَّفؽ (1)عىٍدنىافى

 فيو بيف عمماء السير كالمغازم.
، ففي الحديث الصحيح ارؼ قبائؿ العرب، كأشرؼ العرب نسبن مف أش كقد كاف النبي  

عف كاثمة بف األسقع 
 ِإْسَماِعيل، َوَلد ِمنْ  ِكَناَنةَ  اْصَطَفى اهللَ  ِإنَّ قاؿ: ) أفَّ النبي  (2)

 (3)(.َىاِشم َبِني ِمنْ  واْصَطَفاِني َىاِشم، َبِني ُقرْيشٍ  ِمنْ  واْصَطَفى كَناَنة، ِمنْ  ُقَرْيًشا واْصَطَفى
 : يؼامل انمٍادج انؼطكرٌح انراشذج ػُذ انُثً حمًذ 

السمات القيادية في جميع مجاالت القيادة؛ الدعكية، كالعممية، كاألمنية،  حاز النبي 
في أمكر الحياة كميا، كسنعرض في ىذا المطمب  قائد راشدكاالقتصادية؛ فيك ييمثّْؿ القدكة لكؿ 

 ، كىي في النقاط السبع التالية:بعض المعالـ القيادية الراشدة في جانب العسكرية عند النبي 
 األول: الُخُمق العظيم:الَمْعَمم 

إلى السمكؾ الصحيح  باألخبلؽ العالية الرفيعة الكريمة، ككفَّقو ا  اتصؼ النبي 
، ككفى بيا مف شيادةو، القكيـ في كؿ أفعالو كأقكالو، فقد شيد القرآف الكريـ بكماؿ أخبلؽ النبي 

 .[4]القمـ:﴾  ڱ  ڱ     ڱ  ں ﴿قاؿ تعالى : 
 الحرص عمى راحة الجند:الَمْعَمم الثاني: 

في كؿّْ أحكالو كتعامبلتو مع المسمميف، بالحرص عمى سبلمتيـ، كدرء  اتَّصؼ النبي 
المشقة عنيـ، كتحقيؽ السكينة كالطمأنينة كالسعادة كالعزة ليـ في الدنيا كاآلخرة، قاؿ تعالى: 

﮴ ﮵  ﮶ ﴿  . [128]التكبة: ﴾...ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   
______________ 
 (.45: 5...، كذكر اسمو: )صحيح البخارم: كتاب مناقب األنصار: باب مبعث النبي  (1)
 كأبك األسقع، أبك: كقيؿ شداد أبك كنيتو الميثي، الكناني ياليؿ عبد بف العزل عبد بف األسقع بف ىك كاثمة (2)

لد سنة )  تبكؾ، فشيد تبكؾ، إلى يتجيز  كالنبي ؽ. ق(، أسمـ 22قرصافة، كغير ذلؾ، صحابي جميؿ، كي
 خمس أك ست سنة مات كغيرىما، كحمص، دمشؽ، فتح شيد سنيف، ثبلث النبي  خدـ إنو كيقاؿ:
 آخر كىك ( سنة،98، كقيؿ تكفي عف عمر يناىز )ا( سنة تقريبن 105كف بمغ مف العمر )فيك لميجرة، كثمانيف

، أيسد 757انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب: البف عبد البر:  .الكراـ الصحابة مف بدمشؽ مات مف
(، اإلصابة في تمييز الصحابة: البف حجر العسقبلني: 652: 4الغابة في معرفة الصحابة: البف األثير: )

 (.107: 8) لمزركمي: (، األعبلـ:310: 6)
، ج: 2276)ح: : النبكة قبؿ عميو الحجر ، كتسميـ النبي نسب صحيح مسمـ: كتاب الفضائؿ، باب فضؿ (3)

 (. 1782، ص: 4
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ٍف كانت مناسبة اآلية الدعكية، فقد كانت  في معرض أخبلؽ النبي  اآلنفة الذّْكر كا 
 العسكرم؛ يظير ذلؾ في األمكر األربعة التالية: معانييا حاضرة في سمكؾ النبي 

 غزكاتو كافة. حرصو عمى إرساؿ فرؽ االستطبلع التي تيؤمف الطريؽ لمجيش اإلسبلمي في.أ 
 الحزف الشديد عمى شيداء أيحد، كتكعده التنكيؿ بالمشركيف؛ كخاصة حيف كجد عمَّوي حمزة .ب 

  ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ﴿قد بيًقر بطنيو، كأيخرج كبديه، حتى نزؿ قكلو تعالى: 

 .[26]النحؿ:﴾ى  ائ   ائ    ەئ  ەئ 
عمى القادة الشيداء الثبلثة في معركة مؤتة؛ جعفر بف أبي طالب، كزيد بف  حزف النبي .ج 

 .حارثة، ثَـّ عبدا بف ركاحة 
 بالبشر، كالفرح، عند عكدتو مف معركة مؤتة، ككصفو  خالد بف الكليد  استقبالو .د 

لخالد، كجنده بالكيرَّار، مع أنَّيـ انسحبكا مف المعركة؛ ألفَّ الحفاظ عمى سبلمة الجند 
 كأركاحيـ مف أىـ ما ييدؼ إليو القائد العسكرم الراشد.

 الَمْعَمم الثالث: الرفق ولين الجانب:
الرفؽى، كليفى الجانب، مع المؤمنيف، قاؿ تعالى:  إفَّ مف أبرز أخبلؽ النبي 

﮹ ...﴿ ٺ  ٺ      ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ ﴿، كقاؿ تعالى: [128]التكبة:﴾﮷﮸ 

، كمع غير المسمميف، [159]آؿ عمراف: ﴾ ...ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ
 .[107]األنبياء:﴾ک  ک  گ         گ  گ ﴿المسالميف منيـ كالمحاربيف، قاؿ تعالى: 

 وممَّا يدل  عمى ذلك المواقف الثالثة التالية: 
 الفداء مف أسرل بدر؛ كقد ظير أفَّ ذلؾ كاف خبلؼ األكلى. قىبكلو  األول:
كرامو (1)بمعاممة ثمامة أمره  الثاني: ؛ كىك الذم دبَّر مكيدة لقتؿ النبي(2)معاممة حسنة، كا 

(3) . 
_______________ 

، الحنفي اليمامي، سيّْد أىؿ اليمامة، صحابي جميؿ، ىَـّ بقتؿ النبي  مسممة بف النعماف بف أثاؿ بف ىك ثمامة (1)
، كأتىٍكه بو، ، فمما قارب المدينة المنكرة أخذتو رسؿ النبي اخرج معتمرن  دمو، ثَـّ  كاحتاؿ لذلؾ، فأىدر النبي 

رجع إلى بمده فضيَّؽ عمى إلى مكة، ثَـّ  اثَـّ عفا عنو، فأسمـ، كخرج معتمرن في المسجد ثبلثة أياـ  فربطو النبي 
ا ادعى مسيممة النبكة، فمـ يرتدَّ مع مىًف  قريش؛ فمـ يدع حبةن تأتييـ مف اليمامة، حتى أذف لو النبي  بذلؾ، ثَـّ لمَّ

، كنياىـ عف اتباع مسيممة، ارتدَّ مف أىؿ اليمامة، كقاـ ثمامة فكعظ قكمو، كنصحيـ بالثبات عمى ديف النبي 
، قتمو بنك قيس، ظانّْيف أنَّو ىك الذم  كقاتؿ معو المرتديف، كمات مقتكالن  ء بف الحضرمي،ثَـّ لحؽ بجيش العبل

(، تيذيب 11: 8قتؿ سيدىـ؛ لمَّا رأىٍكا عمى ثمامة خميصة سيدىـ. انظر: كتاب الطبقات الكبير: البف سعد: )
 (.193: 1) :النككم شرؼ بف الديف محيى زكريا ألبىاألسماء كالمغات: 

ٍفدً  بىاب انظر: صحيح البخارم: كتاب المغازم:  (2) ًنيفىةى  بىًني كى ًديًث  حى امىةى  كىحى : )ح: ٍبفً  ثيمى ، ص: 5، ج: 4372 أيثىاؿو
170.) 

 (. 66 ، ص:9 ، ج:18490 انظر: السنف الكبرل: لمبييقي: كتاب السير: باب ما يفعمو بالرجاؿ البالغيف:)ح: (3)
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عف إمارة كتيبة األنصار في فتح مكة؛ لمقالة قاليا سعد  لسعد بف عبادة  عزلو  الثالث:
رضً )لراية البنو قيس بف سعد بف عبادة (، كأعطى ااالممحمة، اليـك أذؿَّ ا قريشن  : )اليـك يكـ

 (1)(.االمرحمة، اليكـ أعزَّ ا قريشن  ( كقاؿ: )اليكـ يكـاهلل عنيًب

 والتخطيط، وتوزيع الميام:الَمْعَمم الرابع: القدرة عمى التنظيم، 
يحكزىا القائد العسكرم الراشد القدرة عمى التخطيط،  إفَّ مف أىـ السمات التي يجب أفٍ 

كالتنظيـ، ككسيمة ذلؾ النزكؿ إلى الميداف؛ ليضع الخطة المناسبة، كيينظـ مكاقع الجند، كييكىزّْع 
المياـ عمى الجنكد، بناءن عمى سيمَّـ األكليات لديو؛ ليتجنب المفاجآت، كليتعامؿ مع األزمات 

ليذا القائد، قاؿ تعالى:  مثاالن  االنتصار، كقد كاف النبي  بصكرة صحيحة مناسبة، فييحقؽ
 .  [121]آؿ عمراف:﴾  جئ  حئ  مئ  یېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئ  ی  ی  ی﴿

 الَمْعَمم الخامس: الشورى:
، مع ككنو ييكحى إليو إالَّ أنَّو كاف يداكـ عمى مشكرة صحابتو الكراـ  إفَّ النبي 

 ڦ ڤ...﴿، قاؿ تعالى: كيأخذ بمشكرتيـ كلك تقدمكا بيا حسبةن، استجابة ألمر ا 

 .[159]آؿ عمراف:﴾...ڦڦ
د الصحابة الكراـ  امبدأ الشكرل كاقعن  كقد طبَّؽ النبي  عمى التفكير  في حياتو؛ ليعكّْ

في أمكر األمة العامة، كمحاكلة كضع الحمكؿ المناسبة لممشكبلت التي تكاجييـ، كليقكم ثقتيـ 
 ، كأمثمة ذلؾ كثيرة ؛ منيا ىذه الثبلثة:(2)بأنفسيـ مف خبلؿ إفساح المجاؿ ليـ إلبداء آرائيـ

مكاجية مف المياجريف كاألنصار في شأف خكض ال لصحابتو الكراـ  مشاكرتو  األول:
 العسكرية مع المشركيف في معركة بدر.

بمشكرة الحباب بف المنذر في المكضع الذم ييعىٍسًكر فيو المسممكف يـك  أخذ النبي  الثاني:
 .(3)بدر

في كيفية التصدم لممشركيف في غزكة أيحد؛ ىؿ  يستشير الصحابة الكراـ  النبي  الثالث:
 .     (4)يخرجكف لمبلقاتيـ، أـ يتحصنكف بالمدينة، كييقاتمكف مف فكؽ البيكت، كاألزقة؟

_______________ 
 . 549: لمحمكد المصرم: سيرة الرسكؿ (، 822-821: 2كتاب المغازم: لمكاقدم: )انظر:  (1)
بي: )انظر: السيرة النبكية عرض كقائع  (2) بلَّ  (.120: 2كتحميؿ أحداث: لعمي محمد الصَّ
 (.53: 1انظر: كتاب المغازم: لمكاقدم: ) (3)
(، كقاؿ: 129، ص: 2، ج: 2588انظر: المستدرؾ عمى الصحيحيف: لمحاكـ: كتاب قسـ الفيء: )ح:  (4)

 ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرّْجاه.
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 الَمْعَمم السادس: الحزم:
عمى ترسيخ مبدأ الشكرل في حياتو، كحياة  في النقطة السابقة حرص النبي  ذكرتي 

اإلعبلف عف  ، ال يترؾ األمكر دكفاحازمن  ، كمع ذلؾ فقد كاف النبي الصحابة الكراـ 
 . [159]آؿ عمراف:﴾...ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڦ  ڦ ...﴿: بقكؿ ا  االمكقؼ فييا، التزامن 

، لكنَّو الحـز  كقد برزت سمة الحـز عند النبي  في مكاقؼى عديدةو تحتاج إلى الحـز
 المرتبط بالحكمة؛ كأذكر ىنا مثالييف؛ لتتضح الصكرة، كيتأكد المعنى، دكف التكسع كاإلطالة:

استقرت المشكرة في غزكة أحد عمى الخركج لمبلقاة العدك خارج المدينة المنكرة، لكفَّ  األول:
عمى الخركج، فندمكا عمى ما كاف منيـ،  الذيف أشاركا بذلؾ شعركا أنَّيـ قد استكرىكا رسكؿ ا 

 تمكث أف أحببت إف شئت، ما فاصنع نخالفؾ أف لنا كاف ا، ما رسكؿ : )ياكقالكا لمنبي 
 َأنْ  (1)َلِبَس أَلَْمَتوُ  إَذا ِلَنِبيّ  َيْنَبِغي َما)حازمة قاطعة  ، فكانت إجابة النبي )فافعؿ المدينةب

 (2).(َعُدوِّه وَبْينَ  َبْيَنوُ  اهلُل  َحّتى َيْحُكم َيَضَعَيا
الحـز في عدـ االستعانة بالمشركيف في معارؾ المسمميف ضد الكافريف، فقد كاف مكقفو  الثاني:
 ( :اَل  َفِإّنا اْرِجع،ممف عرض عميو المشاركة في الحرب مع البقاء عمى كفره الرفضى القاطع 

 .(3)(ِبُمْشِركِ  َنْسَتِعينُ 
 الَمْعَمم السابع: االستفادة من الخبرات العسكرية لؤلمم األخرى:

إفَّ القائد العسكرم الراشد يستفيد مف الخبرات العسكرية حتى مف أعدائو، فيدفو تحقيؽ 
خير شاىد عمى حرصو عمى االستفادة مف أمّْ  النصر لحفظ اإلسبلـ كالمسمميف، كحياة النبي 

خبرات عسكرية، تحفظ دماء المسمميف، كتيحقؽ ليـ النصر عمى عدكىـ، كتيعمي رايتيـ، كمما يدؿ 
في غزكة األحزاب، كاالستفادة مف خبرات الفرس  لؾ؛ األخذ بنصيحة سمماف الفارسي عمى ذ

القتالية، كحفر خندؽ حكؿ المدينة ؛ ليحفظيا مف جيكش قريش كحمفائيا، كيحقؽ النصر عمييـ، 
نَّما عرفيا الفي  لـ غريبة عند العرب فكرة الخندؽ حفر حيث كانت فكرة س في رٍ يعرفكىا مف قبؿ، كا 

  ( 4) حركبيـ.
_________________ 

الَّؤٍلمة ميمكزة: الدرع، كقيؿ: السبلح، كأٍلمة الحرب: أداتو. النياية في غريب الحديث كاألثر: ألبي  (1)
 (.220: 4السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم، المعركؼ بابف األثير: )

 .160الكىاب:  عبد بف لمحمد: الرسكؿ  سيرة مختصر(، انظر: 4، ىامش: )177سبؽ تخريجو ص:  (2)
، ص: 11، ج: 4726صحيح بف حباف بترتيب ابف بمباف: كتاب السير: باب الخركج ككيفية الجياد: )ح:  (3)

انظر: الركض األنؼ في شرح السيرة النبكية (، قاؿ شعيب األرنؤكط: إسناده صحيح عمى شرط مسمـ، 28
 (.300: 2البف ىشاـ: لعبد الرحمف السييمي: )

 .265النجار:  الطيب لمحمد: المرسميف سيد سيرة في بيفالم انظر: القكؿ (4)
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 ادلثحث اخلايص
 همٍادج األيٍُحانًُارج انراشذج ن 

  

 :افكفيو مطمب
                                

 

 األول: يعقوب  المطمب. 

 
 (رضً اهلل عنيى) الثاني: أصحاب الكيف المطمب. 
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 :ادلطهة األول: ٌؼمىب 
( فيك نبي بف نبي بف نبي، كييسمَّى عهٍيى انسالوإبراىيـ ) بف إسحاؽ بف يعقكب ىك

؛ كىـ (1)، كىـ األسباطباثني عشر رجبلن  إسرائيؿ الذم ينتسب بنك إسرائيؿ لو، رزقو ا 
خكتو الذيف كاف فييـ آيات لمسائميف.   يكسؼ كا 

 :  يؼامل انمٍادج األيٍُح انراشذج ػُذ َثً اهلل ٌؼمىب 
، حيث ظير في ىذا الجانب بعض مف حياة يعقكب  اقصَّ عمينا القرآف الكريـ جانبن 

، ككيفية التعامؿ ، كذلؾ في معرض بحثو عف ابنو يكسؼ المعالـ األمنية في شخصيتو 
 عند المصرييف، أرصد منيا المعالـ السبعة التالية:  االثاني بنياميف، سجينن  مع فقد ابنو

 الَمْعَمم األول: الفراسة:
يتفرس  أفٍ  تميَّز بالفراسة، كقكة المبلحظة، حيث استطاع  إفَّ نبي ا يعقكب 

الكذب في كجكه أبنائو ككبلميـ، كيكشؼ زيؼ بكائيـ، كاضطراب دليميـ، في قصة مأكؿ يكسؼ 
  عقَّب مف ًقبىؿ الذئب، فقد  منيـ مف البكاء الخادع، كالدـ الكاذب عمى  رى دى عمى ما بى

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ...﴿القميص، بأنَّو ال يكافؽ الحقيقة؛ بؿ ىك كذب كاختبلؽ، قاؿ تعالى: 

 .[18]يكسؼ:﴾  ڈڈ
 الَمْعَمم الثاني: الصبر:   

ي،  مُّؽي بو؛ فالبحث كالتقصّْ ميؽ الصبر أمر يجب عمى القائد األمني الراشد التَّخى إفَّ خي
لمكصكؿ لمحقيقة يحتاج إلى كقت طكيؿ في مكاقؼى كثيرةو، كىذا ما ظير عمى نبي ا يعقكب 

 :[83، 18]يكسؼ:﴾...ڑژ  ژ ...﴿، كأفصح عنو بكبلمو، قاؿ تعالى . 
 :الَمْعَمم الثالث: االستعانة باهلل 
؛ فيك ما بيف أمريف؛ اصعب جدن  الذم مرَّ بو يعقكب  إفَّ مكقؼ فىٍقًد يكسؼ 

القسكة، كالرحمة كالشفقة؛ القسكة عمى أبنائو لكذبيـ، كالرحمة بيـ فيـ أبناؤه، فمكاجية ىذا األمر 
إلى ا  تفكؽ قدرات اإلنساف كطاقاتو، فكاف المجكء مف يعقكب 

ڑ   ...﴿، قاؿ تعالى: (2)

 .[18]يكسؼ:﴾  ک    ک  ک  ک
 الَمْعَمم الرابع: االستفادة من التجارب السابقة:

تميَّز بالقكة في استحضار تجارب التاريخ، كعدـ الغفمة عنيا،  إفَّ نبي ا يعقكب 
كىذا ما يجب أف يككف عميو القائد األمني، الذم يربط السابؽى بالبلحؽ، كاألسباب بالمسببات؛ 

__________________ 
 (.66-65: 1) لمجير الدّْيف الحنبمي: (، األنس الجميؿ:223: 1) البف كثير: انظر: البداية كالنياية: (1)
 (.6893-6892: 11: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (2)
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 ليتمكف مف إيجاد الحمكؿ المناسبة لمقضايا التي يتعامؿ معيا، لذلؾ نجد أفَّ نبي ا يعقكب 
تيـ مفٍ لمَّا كقع تحت إلحػاح أبنائو إلرساؿ أخيػيـ بنيامػػيف معيـ؛ ليأخ ، مع مصرعزيػػز  ػذكا ًميرى

، فكانت النتيجة التي تعرفكنيا؛ عىيًُّدىـ بحفظو، أجابيـ بما كاف منيـ في السابؽ مع يكسؼ تى 
 ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ ﴿، قاؿ تعالى: (1)فإفَّ كعكدكـ ال ييكثؽ بيا

 .[64]يكسؼ:﴾...
 : الَمْعَمم الخامس: التوكل عمى اهلل 

بعد إنكاره عمى أبنائو عدـ الكفاء  إفَّ المتأمؿ في اآليات يجد أفَّ نبي ا يعقكب 
، قاؿ ، ييٍتًبعي ذلؾ بما يدؿُّ عمى كماؿ تككمو عمى ا بعيدىـ األكؿ مف حفظ يكسؼ 

 .[64]يكسؼ:﴾ ٺ    ٿ  ٿ  ٺڀ  ٺ    ٺ ...﴿تعالى: 
ألبنائو عند خركجيـ لمصر، حيث أردؼ  كما يظير التككؿ الصادؽ عند كصيتو 

، كحفظو،  إالَّ بتكفيؽ ا  ا، كألفَّ تدبيره لف يحقؽ شيئن الكصية بإعبلف التككؿ عمى ا 
﮴   ۓہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے ...﴿قاؿ تعالى:  ﮳      ﮲    ﮷   ﮵ۓ    ﮺     ﮸﮶  ﮹ 

 . [67]يكسؼ:﴾﮻
، قد أخذ باألسباب؛ مع كماؿ تككمو عمى ا  نا نجد أف نبي ا يعقكب كلكنَّ 

، فنجده يأخذ العيكد كالمكاثيؽ عؿ أبنائو لكي ييرًسؿ فاأٍلىٍخذ بيا ال يتنافى مع التككؿ عمى ا 
ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک   ﴿معيـ أخاىـ بنياميف، قاؿ تعالى: 

 .    [66]يكسؼ:﴾   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  گک  ک
 الَمْعَمم السادس: األخذ بأسباب الحيطة والحذر:
ألبنائو عند خركجيـ لمصر، تممؾ الكصية  يجد الناظر في كصية نبي ا يعقكب 

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  

ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ڱ  ں   ﴿متعدّْدة متفرقة؛ لحكمةو أرادىا، قاؿ تعالى: 

 .[67]يكسؼ:﴾...ہہ
 (2)كقد ذكر العمماء حكمتيف ليذه الكصية، مف إخفاء ككنيـ جماعة كاحدة ؛ كىما:

صرؼ أنظار الحراس عنيـ، حيث أشكاليـ، كأزياؤىـ غريبة، فيقع التكجس في قمكب   األولى:
 ، أك جكاسيس.  احبسكنيـ؛ خشية أٍف يككنكا سيرَّاقن الحرس مف عددىـ، في

_________________ 
 (.389: 7انظر: التفسير الكسيط: لطنطاكم: ) (1)
 (.20: 13) لمطاىر بف عاشكر: انظر: التحرير كالتنكير: (2)
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الخشية عمييـ مف العيف؛ إٍف ىـ دخمكا مف باب كاحد، فيككف ذلؾ مف باب االحتراز؛  الثانية:
 نافذ، كلكفَّ ىذا مف باب األخذ باألسباب. ا  رى دى ألفَّ قى 

 ، وعدم االستسالم لميأس: الَمْعَمم السابع: حسن الظن باهلل 
بخالقو، فبل ييأس، كال يقنط، بؿ يبقى األمؿ  ايظؿ قمبو متعمقن  إفَّ القائد الكاثؽ با 

يمؤل قمبو، كحيسف الظف بخالقو منيجو كديدنو، ينطمؽ ىذا الشعاع النكراني مف الشعكر برحمة ا 
كىكذا كاف نبي ا يعقكب (1)، كلطفو بعباده ، ففي كسط الحزف كاأللـ؛ بفقد األبناء ،

ـى الصمة بربو  ال يفقد ليو، ييحسف الظف بو، كيرجك رحمتو كلطفو، ك ، يمجأ إكاألحبة، نجده دائ
﮳    ۓے  ے   ھہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ﴿لو، قاؿ تعالى:  ااألمؿ برجكع أبنائو جميعن  ۓ ﮲   

 .    [83]يكسؼ:﴾ ﮸    ﮹   ﮺   ﮻   ﮷﮴  ﮵   ﮶ 
 ادلطهة انثاًَ: أصحاب انكهف:

اإليماف في قمكبيـ، فقادتيـ جذكة اإليماف إلى الكقكؼ في كجو  ىـ فتية قذؼ ا 
الظمـ كالطغياف كالكفر، فكانت المكاجية قكية بينيـ كبيف أىؿ الشرؾ، كلمَّا خافكا عمى أنفسيـ 
الرجكع إلى الكفر بعد اإليماف، قامكا بأعظـ تضحية؛ التضحية بالماؿ كالجاه كالسمطاف كالكطف، 

إلى المجكء إلى غار  العقيدة الصحيحة، ففركا بدينيـ، فيداىـ ا  في سبيؿ المحافظة عمى
َـّ بعثيـ  في جبؿ، فضرب ا  عمى آذانيـ في الكيؼ ثبلثمائة سنيف كازدادكا تسعة أعكاـ، ث

بعد ىذه المدة؛ ليكممكا الميمة؛ ميمة ترسيخ مبدأ البعث كالنشكر في قمكب أىؿ القرية  ا 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ﴿لو تعالى: المؤمنيف، بدليؿ قك 

 . [21]الكيؼ:﴾  ...ڀ
كقد اختمؼ العمماء في زمف ظيكرىـ، فمف العمماء مف ذىب إلى أنَّيـ كانكا قبؿ مبعث  
عيسى

 . (3)، كأنَّيـ مف أتباع شريعتو، كذىب اآلخركف إلى أنَّيـ بعد بعثة عيسى (2)
إفَّ النَّاظر في أقكاؿ المفسريف في تحديد زمف ظيكرىـ يجد أنَّيا ال تستند إلى أدلة  

كاضحة قكية؛ كذلؾ ألفَّ قصة الفتية لـ يرد في تحديد زمانيـ، أك أسمائيـ خبره صحيح عف 
، ككؿ فريؽ يستند إلى أدلة تاريخية، أك تفسيرية، كالذم يعنينا في نياية األمر أخذ النبي 
كالعظة، ًبغىضّْ النظر عف التفاصيؿ؛ كىذا ىك منيج القرآف الكريـ في تناكؿ القصص العبرة 

 كاألخبار.   
_________________ 

 (.2025: 4)لسيد قطب: انظر: في ظبلؿ القرآف:  (1)
 (.140: 5)البف كثير: راجع: تفسير القرآف العظيـ:  (2)
 (.274: 1)البف األثير: راجع: الكامؿ في التاريخ:  (3)
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 يؼامل انمٍادج األيٍُح انراشذج ػُذ فتٍح انكهف: 
إفَّ المتأمؿ في قصة أصحاب الكيؼ يخرج بمعالـ قيادية راشدة في الجانب األمني،   

 كالتي يمكف حصرىا في المعالـ التسعة التالية:
 الَمْعَمم األول: المجوء إلى مكان آمن )الكيف(:

رؾ بمدىـ كأىميـ، فعمكا ذلؾ الكافر الظالـ إلى ت أىـ الحاكـجى إفَّ الفتية المؤمنيف لمَّا ألٍ 
يمانيـ، كلـ يترددكا لحظة كاحدة في تقديـ الدّْيف عمى كؿ شيء، كمع قكة إيمانيـ  اىركبن  بدينيـ كا 

نكا بالكيؼ؛ ليحفظيـ ا كثقتيـ بربيـ  بطش الممؾ الظالـ الكافر، قاؿ  مفٍ  ؛ إالَّ أنَّيـ تحصَّ
 . [10الكيؼ:﴾...ک  ک  ک  ک  گ ﴿تعالى: 

إفَّ 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 إنَّو مف جممة األسباب التي 

حفظ دينو، يجب أف يمجأ إلييا المسمـ في المكاقؼ الصعبة؛ ليحفظ نفسو، كيحيا ليستمر في 
 كخدمة كطنو.

 فائدة: 
إفَّ لجكء الفتية المؤمنيف إلى الكيؼ ييؤكّْد عمى قضية ىامة؛ كىي أفَّ ما يفعمو 

عدكىـ، ال يطعف في  لمحماية، كالحفظ مفٍ  اليكـ، مف المجكء إلى األنفاؽ طمبن المجاىدكف ا
 شجاعتيـ، فإفَّ ىناؾ مفٍ  شأنيـ، كال يينًقص مفٍ  قمؿ مفٍ إيمانيـ، كصدؽ انتمائيـ لدعكتيـ، كال يي 

شأنيـ، كمدح قكة إيمانيـ، كيشيد  سبقيـ ليذا األمر، كقد خمَّد القرآف الكريـ ذكرىـ، كأعمى مفٍ 
مف التَّدرع بالخندؽ؛ لردع العدك مف دخكؿ  في غزكة الخندؽ بصحة ذلؾ ما فعمو النبي 

 .المدينة المنكرة
 : الَمْعَمم الثاني: اإليمان باهلل 
لعباده في أداء مياميـ،  ىك القكة الحقيقية التي يمنحيا ا  إفَّ اإليماف با 

، تجاكز معانيى اإلقرار بالمساف، كالتصديؽ اا حقيقين إيمانن  فيؤالء الفتية المؤمنكف، قد منحيـ ا 
جمو بالكطف بالجناف، إلى بصيرة نافذة، كطاقة حقيقية محرّْكة نحك العمؿ لمدّْيف، كالتضحية مف أ

 .[13]الكيؼ:﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ۇۆ   ۇڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿كاألىؿ، قاؿ تعالى:
 الَمْعَمم الثالث: قوة القمب:

عمى فراؽ األىؿ،  اا عمى الحؽ، كصبرن فتية الكيؼ قكة في القمب، كثباتن  منح ا 
فأصبحت إرادتيـ قكية، كعزيمتيـ ماضية، ال تيفزعيـ الشدائد، كال تضعفيـ الكركب، مصمميف 

 .   [14]الكيؼ:﴾...ۋ   ۅ  ۅ   ﴿عمى تحقيؽ مرادىـ، قاؿ تعالى: 
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 :  الَمْعَمم الرابع: االلتجاء إلى اهلل 
مًّْفيف جاىيـ كسمطانيـ، كأمكاليـ، إفَّ الفتية المؤمنيف لمَّا لجأكا إلى الكيؼ الضيّْؽ،  ميخى

 ، كتضرعكا إليو، بأفٍ سيتكلَّى أمرىـ، لذلؾ لجأكا إليو  ايف بدينيـ، عممكا بأفَّ ليـ ربن كأىميـ، فارّْ 
مات الحياة، كأفٍ  ؛ (1)إلى الخير كالحؽ كالسداد ايييسّْر ليـ طريقن  يرحـ ما ىـ بو مف انقطاع مقكّْ

ٱ  ٻ  ٻ   ﴿ ٍف ىيَّئ ليـ منافع الحياة في الكيؼ، قاؿ تعالى:بأ فكانت الجائزة مف ا 

، [16]الكيؼ:﴾ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ      ﴿ ،  قاؿ تعالى:اـ مف أمرىـ رىشىدن كجعؿ لي

 .[10]الكيؼ:﴾ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ
 قول الحق، والدعوة إليو:الَمْعَمم الخامس: الثبات في 

، إفَّ الفتية المؤمنيف تعاىدكا فيما بينيـ، عمى العـز كاالنطبلؽ إلى الدعكة إلى ا 
رادة قكية، كتحدو  كمنابذة الناس، كالصدع بالحؽ، كالثبات عميو، بنية صادقة، كعزيمة ماضية، كا 

ًمًؾ الظالـ كأعكانو ې  ې  ې  ې    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ﴿، قاؿ تعالى: (2)أكيد لممى

 . [14]الكيؼ:﴾وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  وئى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ
 الَمْعَمم السادس: الشخصية القوية، والمنطق الرزين:

تميَّز الفتية المؤمنكف مع ًصغىًر سنّْيـ، كقمة خبرتيـ، بشخصية قكية، كمنطؽ سميـ، في 
المحاكرة كالمناظرة، أفصح عنيما مطالبتيـ قكمىيـ بالحجة كالبرىاف عمى صدؽ عبادتيـ لؤلكثاف 

ىئ  ی  ی     ىئۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ﴿، قاؿ تعالى: كالحجارة مف دكف ا 

 .  [15]الكيؼ:﴾حب  خب حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   جئی  ی
إفَّ ىذه شخصية صاحب العقيدة الصحيحة، كالمنيج القكيـ، القائـ عمى الدليؿ الصحيح، 
كالبرىاف الكاضح، كالحجة السديدة؛ ألفَّ المؤمف الحقيقي البد أف يككف لديو دليؿ قكم يستند إليو، 

الَّ رفضو الناس ككذَّبكه،  كقد ظير الفتية بمكقؼ كبرىاف لو سمطاف عمى العقكؿ كالنفكس، كا 
  .(3)صريح حاسـ، ال تردد فيو كال تمعثـ، في إنكار ما عميو قكميـ مف الضبلؿ كالكفر

 الَمْعَمم السابع: االىتمام بالقضايا الجوىرية )ترتيب األولويات(:
إفَّ الفتية المؤمنيف بعد استيقاظيـ مف النكـ تساءلكا عف المدة التي قضكىا كىـ  
 ،اكا ىذه القضية التي ال تفيد كثيرن أقكاليـ في تعييف ىذه المدة، لكنَّيـ سرعاف ما أٍنيى نياـ، فاختمفت 

___________________ 
 (.8848: 14: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (1)
 (.170: 11) لؤللكسي: انظر: ركح المعاني: (2)
 (.2262: 4)لسيد قطب: انظر: في ظبلؿ القرآف:  (3)
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، كانطمقكا إلى القضية األىـ، إلى األمر كترككا الجدؿ الدائر بينيـ، كأككمكا عمـ ذلؾ إلى ا 
المثمر النافع، كىك البحث عف الطعاـ الذم يحفظ ليـ حياتيـ، ككيفية الحصكؿ عميو، قاؿ 

﮶   ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ھہ  ہ    ہ  ہ ﴿تعالى:  ﮵   ﮴   ﮳   ﮲      ﮷ۓ 

﮽  ﮼   ﮻   ﮺   ﮹         ﯁  ﯀ ﮿ ﮾ ﮸ 

 .[19]الكيؼ:﴾...   
 الَمْعَمم الثامن: اختيار الُكْفِء لتنفيذ الميام:

إفَّ الفتية المؤمنيف سيبعثكف أحدىـ بعد استيقاظيـ مف نكميـ الطكيؿ، كىي ميمة 
حضار ما يحتاجكنو  خطيرة؛ سيقتحمكف فييا أسكار الممؾ الظالـ الكافر، الحامي لمباطؿ كأىمو؛ كا 
مف طعاـ كشراب، كحاليـ يشير إلى أنَّيـ سكؼ يختاركف األفضؿ ألداء ىذه الميمة الدقيقة؛ 

﮾   ...﴿تضح أمرىـ، كيتعرضكا لتنكيؿ الممؾ كزبانيتو، قاؿ تعالى: حتى ال ييف ﮽    

 . [19]الكيؼ: ﴾...﮿ ﯀  ﯁                    
ٍعمىـ يشير إلى أىمية حسف االختيار لؤلفراد المؤىميف عند تنفيذ المياـ  إفَّ ىذا   المى

يّْعت الصعبة، دكف مجاممة، أك محاباة، أك أم معايير أيخرل غير  مكضكعية، فكـ مف ثغكر ضي
 (1).لسكء اختيار القائميف عمييا

 الَمْعَمم التاسع: أخذ الحيطة والحذر عند التنفيذ:
إفَّ أداء الميمات الدقيقة يحتاج إلى قدر كبير مف الحذر كاالحتياط؛ لتبلفي المفاجآت، 

كا مف كقع عم يو االختيار لمقياـ بميمة اإلتياف كالمكاقؼ الحرجة؛ لذلؾ نرل أفَّ الفتية المؤمنيف أىمىري
يككف عمى قدر كبير مف الحيطة كالترقب؛ كي ال  بالطعاـ بالتمطؼ، كدخكؿ المدينة ًخٍمسىة، كأفٍ 
 .[19]الكيؼ:﴾          ...﴿يقع في يد أتباع الممؾ الظالـ، قاؿ تعالى: 

 فائدة:
عند التعامؿ مع العدك يجب عمى قيادة المقاكمة في فمسطيف أخذ الحيطة كالحذر   

الصييكني، كعدـ الغفمة عنو كعف أتباعيـ مف العمبلء، كعدـ الرككف إلى أقكالو الخدَّاعة؛ ألنَّيـ 
ٍف دخمكا في تيدئة عسكرية، فإنَّيـ يى  شطكف في الجانب االستخباراتي، كالعمؿ عمى جمع أكبر نٍ كا 

قو الكاقع، كاإلحاطة بطبائع كىذا مف باب ف ،قدر مف المعمكمات عف المقاكمة الفمسطينية
لمياميـ ـ، كأركاحيـ، كاالستمرار في أدائيـ الناس، كأخبلقيـ؛ ليحفظ عمى المجاىديف مقدراتي

 عمى أكمؿ كجو.
___________________ 

  .http://www.almujtamaa-mag.comشعيب )محاضرة(،  الكافديف: حمدم اختيار انظر: حسف (1)
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 فائدة:
المعالـ السابقة لمقيادة األمنية الراشدة ليجدىا قد تحققت في جماعة إفَّ المتأمؿ في  

؛ فكانكا مثاالن لمقيادة األمنية الراشدة في (1)المقاكمة الفمسطينية اآلسرة لمجندم الصييكني شاليط
زماننا الحاضر، حيث استطاعت رغـ المؤامرات الداخمية، كاالستخبارات الخارجية، مف المحافظة 

نجاز صفقة كفاء األحرارعمى ىذا الج  ، كيظير ذلؾ مف الكجكه التالية:(2)ندم األسير كا 
؛ سكاء في التخطيط لمعممية في جميع مراحؿ القضية اختيار أصحاب الكفاءة العالية .1

زيف    إلنياء صفقة كفاء األحرار. كتنفيذىا، أك في اختيار المفاكضيف أصحاب المنطؽ الرَّ
ذكف؛ فإفَّ اقتحاـ مكاقع العدك الحصينة يحتاج إلى قمكب مؤمنة قكة القمب التي تمتع بيا المنف .2

  قكية، ال تخشى عيدة العدك كال عتاده.
 ...﴿تعالى:  كلوققد سمؾ المنفذكف مسمكنا خفينا لمكصكؿ إلى مكاقع العدك، ككأفَّ شعارىـ  .3

 .[19]الكيؼ:﴾         

الكصكؿ إليو بنفسيا، أك عف طريؽ المجكء إلى مكاف آمف ال تستطيع مخابرات العدك  .4
 عمبلئيا.

 الثبات عمى مطالبيـ العادلة رغـ ضخامة المؤامرة عمى المقاكمة الفمسطينية كأتباعيا. .5

ترتيب األكلكيات في المطالب التي قررتيا المقاكمة الفمسطينية؛ حيث طالبت باإلفراج عف  .6
 كىكذا.السجينات الفمسطينيات، ثـ عف أصحاب األحكاـ العالية، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________ 
  ـ.25/6/2006 بتاريخ: اإلسرائيمي تمت عممية أسر الجندم (1)

 ـ.18/10/2012أينجزت المرحمة األكلى مف الصفقة بتاريخ:  (2)
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 ادلثحث انطادش 
 

 همٍادج االلتصادٌحانًُارج انراشذج ن
  
 

 :افكفيو مطمب
 

 :يوسف  المطمب األول. 

 
  المطمب الثاني: شعيب. 
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  :ادلطهة األول: ٌىضف 
حسده إخكتو، فألقكه  (،عليهن السالمإبراىيـ ) بف إسحاؽ بف يعقكب بف الصديؽ يكسؼ ىك

، فجاءت سيارة، فأخرجكه مف البئر، كأخذكه إلى مصر، فباعكه لمعزيز، فأحسف  تربيتو في الجيبّْ
بديع الجماؿ كالبياء، بير جمالو امرأة العزيز، فراكدتو عف نفسو،  اا يافعن كرعايتو، كلمَّا أصبح شابن 

 مصر ممؾ أخرجو فامتنع كرفض، فمكرت بو حتى أدخمتو السجف، فمكث فيو بضع سنيف، ثـ
مكانو في إدارة  يكسؼ  مصر ممؾ فجعؿ العزيز، مات ثـ رآىا، التي الرؤيا تعبير بسبب

  مكسى كاف حتى بيا، كدفف بمصر كتكفي خزائف الدكلة، كتدبير شؤكف الماؿ فييا،
قبؿ ذلؾ،  ؛ لدفنو في ببلد الشاـ، فتكفي مكسى كفرعكف، ككاف مىٍف نبش قبر يكسؼ 

األمر، فممَّا قدـ الشاـ دفنو في نابمس، كقيؿ: عند الخميؿ، كىك  فأكمؿ يكشع بف نكف 
 .(1)المشيكر عند الناس

: )ا أىنَّوي  النًَّبيّْ  عىفٍ  (عَنْيًَُب انهَّوُ رَضًَِ) عيمىرى  اٍبفً  عىفٍ     اْبنِ  اْلَكِريمِ  اْبنِ  اْلَكِريمِ  اْبنُ  ْلَكِريمُ قىاؿى
 .(2)(السَّاَلم َعَمْيِيمْ  ِإْبرَاِىيمَ  ْبنِ  ِإْسَحاقَ  ْبنِ  َيْعُقوبَ  ْبنُ  ُيوُسفُ  اْلَكِريمِ 

ٍيرىةى  أىًبي كعىفٍ    ـي  : مىفٍ  ا رىسيكؿي  سيًئؿى   ىيرى : النَّاًس؟ أىٍكرى  لىٍيسى  قىاليكا: (،هلل َأْتَقاُىمْ ) قىاؿى
، ىىذىا عىفٍ  : نىٍسأىليؾى (، اهلل َخِميلِ  اْبنِ  اهلل َنِبيِّ  اْبنِ  اهلل َنِبيِّ  اْبنُ  اهلل َنِبي   ُيوُسفُ  النَّاسِ  َفَأْكَرمُ ) قىاؿى
، ىىذىا عىفٍ  لىٍيسى  قىاليكا: : نىٍسأىليؾى  ِفي ِخَياُرُىمْ  َمَعاِدنُ  النَّاُس  َتْسأَُلوِني اْلَعَربِ  َمَعاِدنِ  َفَعنْ ) قىاؿى

ْساَلمِ  ِفي ِخَياُرُىمْ  اْلَجاِىِميَّةِ   .(3)(َفُقُيوا ِإَذا اإلِْ
 : االلتصادٌح انراشذج ػُذ َثً اهلل ٌىضف انمٍادج يؼامل 
لمحياة االقتصادية في مصر، معالـ راشدة، يقتدم بيا أىؿ  تضمَّنت قيادة يكسؼ  

 االقتصاد كالماؿ اليكـ، أيلخصيا في المعالـ السبعة التالية: 
 الَمْعَمم األول: الصدق في األقوال واألفعال:

ميؽ الصدؽ مبلـز لو  اتَّصؼ نبي ا يكسؼ  بالصدؽ في أقكالو كأفعالو كأحكالو، فخي
 المنشط كالمكره، يدؿ عمى ذلؾ كصؼ ساقي الممؾ ليكسؼ في اليسر كالعسر، في 
دّْيؽ، قاؿ تعالى:  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ﴿بالصّْ

، فقد جرَّب ساقي الممؾ ًصٍدؽ [46]يكسؼ:﴾  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ
 . اتمامن و رؤياه، فكانت كما عبَّرىا عندما كانا في السجف، حيث عبَّر ل يكسؼ 

_________________ 
 ( بتصرؼ.70-66: 1)لمجير الدّْيف الحنبمي: انظر: األنس الجميؿ:  (1)
 (.149: 4،) 3382صحيح البخارم: كتاب األنبياء: باب أـ كنتـ شيداء إذ حضر يعقكب المكت: ح:  (2)
خكتو آيات لمسائميف: ح:  (3)  (. 149: 4، )3383صحيح البخارم: كتاب األنبياء: باب لقد كاف في يكسؼ كا 
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 فائدة:
تيحافظ عمى نفسيا كمبادئيا، بأف تككف صادقة في أقكاليا  يجب عمى القيادة الراشدة أفٍ  

كأفعاليا، مف خبلؿ االحتياط ألقكاليا ككعكدىا لمرعية، كذلؾ بابتعادىا عف القطع عمى نفسيا 
ليا، كمساعدة المجتمع المحمي   بتحقيؽ الرخاء كالرفاىية لمرعية، دكف تعميؽ ذلؾ بتكفيؽ ا 

ليا، كبمدل تكافر  تخطيطيا كتنظيميا لؤلمكر منكط بتكفيؽ ا ليا، كتفيمو لسمككيا؛ ألفَّ 
العكامؿ البلزمة لتحقيقيا كحصكليا، يستفاد ذلؾ مف قكؿ الساقي ليكسؼ 

ڃ  ڃ  ڃ  : )(1)

 (.     چ  چ     چ
 الَمْعَمم الثاني: بذل العمم والن صح ابتداًء دون تأخر أو اشتراط:

لـ يكٍف يتعامؿ مع الناس بمبدأ المصمحة المتبادلة، كالسيما إف  إفَّ نبي ا يكسؼ 
كاف الطالبكف لمعمـ أك النُّصح يحتاجكنو، كىذا مف أعظـ أبكاب الكـر كالتَّفضؿ، ظير ذلؾ في 

 المكقفيف التالييف:
يذكره عند  تأكيمو لرؤيا صاحبيو في السجف، كمف ثَـّ طمب مف الذم تكقع نجاتو أفٍ  األول:

 . [42]يكسؼ:﴾ ...ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴿الممؾ، قاؿ تعالى: 
 يشترط عميو إخراجو مف السجف مقابؿ ذلؾ. تأكيمو لرؤيا الممؾ دكف أفٍ  الثاني:

 الَمْعَمم الثالث: الحرص عمى نقاء العرض والذكر:
عد تنقية مكاقفو مف افتراءات الناس إفَّ القائد الراشد ال يتصدر إلدارة أمكر العامة إالَّ ب 

عميو، كاتياماتيـ لو، كحتى يصبح كالزجاج النقي الصافي، الذم ال تشكبو شائبة، كال تيحجب 
قبؿ خركجو مف السجف اشترط إظيار البراءة التامة  الرؤية مف خبللو، ليذا نجد أفَّ يكسؼ 

صفاء الصفحة  كنصاعة، كحتى ال يظف الناس أفٍ  اإليو؛ لتككف الحقيقة أشدَّ كضكحن  مما نيسب
كنقاء العرض، كاف بتدخؿ مف يكسؼ 

ے  ے  ۓ    ھہ  ھ  ھ      ھ ﴿، قاؿ تعالى: (2)

 . [50]يكسؼ:﴾﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﮼ۓ ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻ 
 كقدَّـ ؾ،مً المى  إجابة في كتثبت تأنَّى إنماكقد أبرز ىذا المعنى اإلماـ الزمخشرم فقاؿ: " 
 تقبيح إلى الحاسدكف بو ؽيتسمَّ  لئبل فيو؛ كسجف بو قيًذؼ عما ساحتو براءة لييٍظًير ؛النسكة سؤاؿ
طّْ  إلى اسيمَّمن  كيجعمكه عنده، أمره ميدى  ما يقكلكا كلئبل لديو، منزلتو حى  إالَّ  سنيف سبع السجف في خى
ٍرـو  عظيـ، ألمر  االجتياد أفَّ  عمى دليؿ كفيو شرُّه، كييستكؼَّ  كييعذَّب ييسجف أفٍ  بو حيؽَّ  كبير، كجي
 .(3)مكاقفو" في الكقكؼ اتقاء كجكب كاجب التيـ نفي في

__________________ 
 (.6975: 11: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (1)
 (.374: 7انظر: التفسير الكسيط: لطنطاكم: ) (2)
 (.450: 2)لمزمخشرم: الكشّْاؼ:  (3)
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 الَمْعَمم الرابع: التخطيط لمواجية األزمة االقتصادية: 
إفَّ القيادة الراشدة تكاجو كافَّة األزمات التي تكاجييا بالتخطيط الصحيح السميـ؛ لتفادم 
مخاطرىا، كمعالجة أضرارىا، بمنيجية كاضحة المعالـ؛ مف خبلؿ بياف أسبابيا، كالكسائؿ البلزمة 

األزمة االقتصادية المتكقعة  لمسير فييا، كىكذا كاجو يكسؼ  لمكاجيتيا، كاألساليب الناجحة
التي سكؼ يعيشيا أىؿ مصر، حيث حدد معالـ األزمة، ككضع الخطة لمكاجيتيا؛ ليقي 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ﴿المصرييف كيبلت القحط كالمجاعة، قاؿ تعالى: 

ڱ  ں   ٿگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     ٿڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  

 . [49-47]يكسؼ:﴾  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ
لتبلفي خطر القحط  ؛قد أكضح لمممؾ كحاشيتو ما يجب عمييـ فعمو إفَّ يكسؼ 

 (1)القادـ عمى الببلد كالعباد، كبنى خطتو عمى األمكر الستة التالية:
 العمؿ الدَّؤكب في زراعة القمح، كببل انقطاع، في السنكات السبع األكلى. :أواًل 
؛ ليحفظو مف التسكس، كمف الرطكبة التي تؤدم إلى التعفف، أك (2)ادّْخار القمح في سنبمو :اثانيً 

 اإلنبات. 
 الحبكب لغذاء الناس، كالتبف طعاـه لمبيائـ كالدكاب. :اثالثً 
 اء في مأكؿ الناس، كالرضا بالقميؿ)حيسف التدبير لممكارد المتاحة(.مراعاة القصد كاالكتف :ارابعً 

 اإلبقاء عمى جزء قميؿ ييدَّخر لمبذر. :اخامسً 
إعبلف البشارة لمناس بانتياء أعكاـ القحط كالجدب بعاـ خير كبركة؛ لييصبّْر الناس في  :اسادسً 

 أعكاـ القحط. 
 ة:الَمْعَمم الخامس: القيام بالتنفيذ األمين لمخط

لـ يكتًؼ بكضع الخطة لمكاجية األزمة االقتصادية، لكنَّو طمب مف  إفَّ نبي ا يكسؼ  
الممؾ أف ييكًكؿ لو أمر تنفيذ الخطة؛ ألنَّو أدرؾ أفَّ الخركج مف األزمة يحتاج إلى إدارة حكيمة، كألنَّو 

 االخطر المتكقع منو، فكاف لزامن  جـأدرؾ أبعاده، كح ييجيد التنفيذ األميف السميـ ألمّْ أمر إالَّ مفٍ  لفٍ 
تماـ تقديـ النُّصح  يتكفؿ بمتابعة التنفيذ السميـ لبنكد الخطة، كىذا مفٍ  أفٍ  عمى نبي ا يكسؼ 
  .[55]يكسؼ:﴾ چ     چ  چ    ڃڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ ﴿كالمشكرة، قاؿ تعالى: 

_______________ 
 بتصرؼ.( 264: 12)لمحمد رشيد رضا: انظر: تفسير المنار:  (1)
ذكر الدكتكر زغمكؿ النجار أفَّ الحبكب تككف مغطاة بأغمفة كاقية؛ تحمييا مف الفطريات، كالبكتيريا، كالحشرات،  (2)

كالرطكبة، مع السماح لمجنيف الكامف في داخؿ البذرة مف التيكية غير المباشرة كالمستمرة؛ تحكؿ دكف ارتفاع 
لتخزيف، كما أفَّ البذرة الجافة كأغمفتيا تحتكم عمى آثار طفيفة إنبات الجنيف كقت ا دكفنسبة الرطكبة؛ لمحيمكلة 

: 1مف مركبات كيميائية حافظة لمبذرة. انظر: تفسير اآليات الككنية في القرآف الكريـ: لمدكتكر زغمكؿ النجار: )
370.) 
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 فائدة:
ي يجب عمى كؿ مف يجد في نفسو الكفاءة ألداء أمر معيف، مع اليقيف بأفَّ غيره لف ييكف

 يتقدـ كيطمب القياـ بو، كال ييعدُّ ذلؾ مف باب طمب اإلمارة المنيي عنو.  األمر حقَّو، أفٍ 
 الَمْعَمم السادس: العدالة في توزيع الطعام بين أفراد الرعية:

يَّز إخكتىو بجيازىـ، طمب منيـ أف ييٍحًضركا أخاىـ؛ حتى  إفَّ نبي ا يكسؼ  لمَّا جى
عمى دكف ظيكر البينة  اا شيئن ؽ ما أخذكه؛ ألنَّو ال ييعطي أحدن يعطييـ كيؿ بعير إضافي فك 

ۀ    ﴿، قاؿ تعالى: (1)بالعدؿ في تكزيع الميرة عمى الرعية منو  اكجكده، كييعدُّ ىذا اٍلًتزامن 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٿے    ے    ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴  ﮵     ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ

 . [60-59]يكسؼ:﴾ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
 الَمْعَمم السابع: المتابعة الميدانية الذاتية لسير التعامالت التجارية:

تنفيذ الخطة  يككف ىك المسؤكؿى األكؿى عفٍ  يكتؼ بأفٍ  لـٍ  إفَّ نبي ا يكسؼ 
االقتصادية، بؿ نزؿ إلى الرعية؛ ليتعرؼ عمى حاجاتيا، كيتممس مطالبيا، كيضمف كصكؿ 
الطعاـ إلى محتاجيو، يدؿُّ عمى ىذا إشرافو عمى عممية البيع مع إخكتو، كأنَّيـ دخمكا عميو دكف 

    ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ﴿يحجبيـ حاجب، أك يمنعيـ مانع، قاؿ تعالى:  أفٍ 

 .  [58]يكسؼ:﴾ڻ  
 فائدة:

يجب عمى القائد الراشد النزكؿ إلى الميداف، كالتعرُّؼ عمى أحكاؿ رعيتو، كال يكتفي 
بالجمكس في مكتبو، يتتبع أخبار الرعية مف خبلؿ التقارير اليكمية التي تصؿ إليو؛ لتشعر الرعية 

 كجو. بقربو منيـ، كتكاضعو ليـ، كحرصو عمى القياـ بمصالحيـ عمى أكمؿ
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
 (.7007: 11: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (1)
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 : ادلطهة انثاًَ: شؼٍة 
قامة  مراجعتو لحسفككاف ييطمؽ عميو خطيب األنبياء؛ ،ىك نبي ا شعيب  قكمو، كا 

مديف، كأصحاًب األيكة، كدعاىـ  (1)إلى أمتي الحجة عمييـ، ككاف كثيرى الصبلة، كقد بعثو ا 
 أفٍ  استجابتيـ، دعا ا  إلى اإليماف كالتكحيد، لكنَّيـ تمادكا في غيّْيـ ككفرىـ، كلمَّا أيس مفٍ 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڃٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ    ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ ﴿يييمكيـ، قاؿ تعالى: 

ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڑژ  ژ  ڑ  ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڍڍ چ  ڇ       ڇ  ڇ   ڇ

ٍديىف بالرجفة ، فأىمؾ ا [89]األعراؼ:﴾ڳ ۀ  ہ  ہ  ہ   ﴿، قاؿ تعالى: (2)أىؿ مى

ڃ    ﴿، قاؿ تعالى: (3)يـك الظُّمة بعذاب األيكة أصحاب ، كأىمؾ[91]األعراؼ:﴾  ہ  ھ

مكجكد في حطيف، كىي  ، كقبره [189]الشعراء:﴾چ  ڇ     ڇ  ڇ      ڇ    چڃ  ڃ  چ  چ
 (4)قرية مف قرل ساحؿ الشاـ.

 
_____________ 

بيعث إلى أمة كاحدة، عبَّر عنيا القرآف الكريـ مرَّة بمديف،  ذىب بعض المفسريف إلى أفَّ نبي ا شعيب  (1)
كتارةن بأصحاب األيكة، كلكفَّ المتأمؿ لتعبير القرآف الكريـ يجد أفَّ ىناؾ بينيما اختبلؼ، فقد كاف التعبير 

بأنَّو مف أىؿ مديف، فقاؿ   اصحاب األيكة، فقد كصؼ سيدنا شعيبن القرآني مع مديف، يختمؼ عنو مع أ

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿الى: تع

ۅ  ۉ     ۉ  ې   ﴿، بخبلؼ التعبير مع أصحاب األيكة فقاؿ، تعالى:[85األعراؼ:]﴾ڇ...ڇ

 في األيكة أصحاب مف يكفٍ  لـ أخكىـ؛ ألنَّو يقيؿٍ  ، فمـ[177-176:الشعراء]﴾ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ٿ
كما أفَّ مديف أيىًمككا بالرجفة، كأصحاب األيكة  منيـ، كاف ألنو ؛اشعيبن  أخاىـ قاؿ: مديف ذكر كلما النسب،

 أيمَّتيف؛ إلى  اشعيبن    ا بالحرؽ، كيؤيّْد ذلؾ ما أخرجو الحاكـ في مستدركو عف قتادة قاؿ: )بعث
لى مديف، أىؿ قكمو إلى األيكة...(. المستدرؾ مع التمخيص: كتاب التاريخ: ذكر عذاب يـك  أصحاب كا 
 (.569ص:  ،2ج: ، 4075ح: )ة: الظُّمَّ 

ا اإًلنساف ترجُّ  التي العنيفة الرجفة: اليٌزة (2) اختيارم، كتيطمؽ عمى الزلزلة، كقيؿ: الصيحة. انظر:  غير رجِّ
 (.4249: 7: )لمشعراكم: الكريـ القرآف حكؿ خكاطر(، 251: 7)لمقرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف: 

، فخرجكا يطمبكف الظّْؿ، فأظمَّتيـ سحابة، ادن شدي اعمى أصحاب األيكة حرِّ  بعث ا  عذاب يـك الظُّمَّة: فقد (3)
ٍكا إلييا، فأمطرت عمييـ نارن فت  (.128: 7فاحترقكا. انظر: إعراب القرآف كبيانو: لمحيي الدّْيف دركيش: ) اداعى

لجامع ، ا(346-345: 1: )النككم شرؼ بف الديف محيى زكريا ألبى: كالمغات األسماء تيذيب: انظر (4)
 (.248: 7)لمقرطبي: ألحكاـ القرآف: 
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ؼٍة انمٍادج يؼامل 
ُ
 : االلتصادٌح انراشذج ػُذ َثً اهلل ش

بيعث إلى قكـ تميَّزكا بأخبلؽ سيئة في مجاؿ الحياة االقتصادية؛  إفَّ نبي ا شيعيب 
  ڄ  ڄ ﴿مف تطفيؼ الكيؿ كالميزاف، كقطع الطريؽ، كبخس الناس أشياءىـ، قاؿ تعالى: 

  ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڇڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڃڄ  ڄ

  گڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ    ٿگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   

﮲     ۓھ  ھ  ھ  ے  ے   ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ۓ  

 .[86-85]األعراؼ:﴾﮳ ﮴  ﮵   
ا ؛ ألفَّ حياة الناس تعتمد اعتمادن الناس حياتيـإفَّ ىذه األمكر مف أعظـ ما ييفسد عمى  

عمى التعامبلت االقتصادية، كالتبادالت التجارية فيما بينيـ، فقد كاف فساد قكـ شيعيب  اأساسين 
  كلذلؾ استحقكا بو العقاب الشديد مف ا اعظيمن ، ؛ العتدائيـ عمى أمكاؿ الناس، كأكميا

 بغير كجو حؽ.
متعددة في إرشاد قكمو؛ لييعدّْؿ سمككيـ المنحرؼ في  سيببلن   كقد سمؾ نبي ا شيعيب

جانب المعامبلت االقتصادية، حيث نياىـ عف األخبلؽ السيئة، كأمرىـ باألخبلؽ القكيمة 
 المستقيمة، كأرصد ىنا ىذه النصائح الثبلث: 

 النصيحة األولى: إيفاء الكيل والميزان:
عقائد كاألخبلؽ الفاسدة المنتشرة في المجتمع، حيث يبعث األنبياء ليعالجكا ال إفَّ ا 

ميؽ  كانت أسكأي األخبلؽ الشائعة في أىؿ مديف بعد الشرؾ با  تطفيؼى الكيؿ كالميزاف، كىك خي
يبدك أنَّو أمر سيؿ، كأفَّ القيبح فيو قميؿ، كلكنَّو أمر خطير؛ ألنَّو أكؿه ألمكاؿ الناس بالباطؿ، 

ميؽه يدؿ عمى  ، فبعث ا امجتمع عامن خداع الناس، كالمكر بيـ، مما يجعؿ الفساد في الكألنَّو خي
  االنبي شعيبن  ؛ ليأمر قكمو باالنتياء عف ىذا الخمؽ القبيح، كأٍف يكفكا الناس حقَّيـ إذا

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿كالكىـ أك كزنكا ليـ، قاؿ تعالى: 

 .  [85]األعرؼ:﴾...ڎ  ڈ  ڈ   ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڇڇ  ڇ
 النصيحة الثانية: الوزن لمناس بالميزان العدل:

يكزف بو، فميزاف الذىب يختمؼ عف ميزاف الفحـ،  اا خاصن إفَّ لكؿ نكع مف البضاعة ميزانن 
، يىًزنيكف كؿ بضاعة بالميزاف الذم ييناسبيا، قاؿ ذلؾ، فأمرىـ أٍف يككف ميزانيـ عدالن إلى غير 
 .[182]الشعراء:﴾جت  حت  خت ﴿تعالى: 
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 النصيحة الثالثة: عدم بخس الناس أشياءىم:
مف الناس،  ااء، فإذا أرادكا أٍف يبتاعكا شيئن قكمو بالعدؿ عند الشر  أىمىرى نبي ا شعيب 

ىت   ﴿ييقيمكه بثمنو الحقيقي، دكف التبخيس فيو، كالتقميؿ مف قيمتو، قاؿ تعالى:  يجب عمييـ أفٍ 

 . [183]الشعراء:﴾يت  جث  مث  ىث    يث  حج  مج      جح
 الخالصة:
بعد استعراض النماذج الراشدة لمقيادة بأنكاعيا المتعددة، كالتأمؿ في أقكاؿ المفسريف         

 يمكف تسجيؿ النتائج التسع التالية:
يسيرىا إفَّ تطبيؽ مبدأ الشكرل عند القائد الراشد يككف في جميع المكاقؼ كاألحكاؿ؛  .1

كشديدىا، كال يككف في المكاقؼ الصعبة التي يفقد فييا قدرتو عمى التفكير، فالشكرل عنده 
    (1)منيج متَّبع، كليست ضركرة تنتيي بانتياء الضركرة.

إفَّ ميحرّْؾ الثكرات، كمييبَّ ريحيا، ىـ الشباب؛ فيـ أصحاب القدرة عمى التفاعؿ معيا،  .2
 (2)بمكغ نتائجيا، ميما كانت العقبات كالمعكقات.كاالستمرار بيا، كاإلصرار عمى 

ؽ الفرد المسمـ مفيـك المسؤكلية الفردية لديو؛ ألفَّ الفرد يعمّْ  إفَّ مف أىـ أبكاب التربية، أفٍ  .3
 المسمـ منكط بو التغيير الحضارم في المجتمع، كذلؾ بالتكافؽ مع كافة أفراد المجتمع.

لكيات، كالعناية بعنصر الكقت في تنفيذ الميمات، كتقديـ إفَّ القائد الراشد مطالبه بترتيب األك  .4
 األىـ عمى الميـ.

إفَّ فقو الكاقع، كالتَّعرُّؼ عمى األبعاد العامة لحركة المجتمع، ييعطي القائد الراشد مساحة   .5
كبيرة في حسف التعامؿ مع متطمباتو، كمع الظركؼ الطارئة التي تحؿ بو، كمكاجيتيا 

 تطكر المجتمعات كتقدميا.باألساليب المناسبة ل
لمؤمنكف الحؽ ىـ أصدؽ ، فاإفَّ حب الكطف كاألىؿ ال يتنافى مع صدؽ اإليماف با  .6

 يحققكا لو السعادة في الدنيا كاآلخرة. لكطنيـ؛ ألنَّيـ يريدكف أفٍ  االناس حبن 
إلحاؽ عف دينو إذا تعرض لمنيؿ منو، أك الحط مف شأنو، أك  اإفَّ المؤمف الحؽ ينطمؽ مدافعن  .7

 األذل بقادتو كدعاتو، كال يبقى في ىذا المكقؼ مجاؿ لكتماف اإليماف كاإلسرار بو.
 يتحرؾ بو بيف الناس. إفَّ رحمة الداعية كشفقتو بالعصاة ىي الشعار الذم يجب أفٍ  .8
 قدراتيـ. القائد الراشد يكظؼ طاقات أفراد المجتمع، كيستفيد مفٍ  .9

______________ 
: العدد: البياف مجمة الشريؼ، شاكر بف لمحمد كاالدعاء: الحمقة األكلى: االتباع بيف الشكرل انظر: حقيقة (1)

  .4، ص: 217
 ىذا ال يعني االستغناء عف حكمة الشيكخ. (2)
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 انراتغانفصم 
   

 انًُارج انفاضذج نهمٍادج يف ضىء انمرآٌ انكرٌى
 

 كفيو ستة مباحث:
 
  :النماذج الفاسدة لمقيادة العامةالمبحث األول. 
 
  :مقيادة الدعوية.  النماذج الفاسدة لالمبحث الثاني 

  
  :مقيادة العممية.النماذج الفاسدة لالمبحث الثالث 
  
 : الحربية(.مقيادة العسكريةالنماذج الفاسدة ل المبحث الرابع( 
  
 مقيادة األمنية.النماذج الفاسدة ل :المبحث الخامس 
   
  :االقتصادية.مقيادة النماذج الفاسدة لالمبحث السادس 
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 ادلثحث األول
 انًُارج انفاضذج نهمٍادج انؼايح

 

 :مطمبافكفيو  
               

  األول: النمروذ.المطمب 

 
  الثاني: فرعون.المطمب 
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 :(1)ادلطهة األول: انًُرور
، (3)الصابئة بدعة عمى كاف ، كلقد(2)الجرامقة ممكؾ مف كنعاف، كىك بف ىك النمركذ

الخميؿ  دعاه إبراىيـ كلمَّا العراؽ، سكاد عمى عامبلن  ليا، ككاف سجد ك النار عبد مف أكؿ ككاف
 ا  عبادة إلى ـى  فحاجَّ  الصانع، إنكار الجيؿ عمى حممو لو؛ شريؾ ال كحده الخميؿ  إبراىي
 لقاء إبراىيـ  الربكبية، كىك مفٍ  لنفسو كادعى ربّْو، في فييا، كقد  أمر بإشعاؿ النار، كا 

، فكاف ييقاسي األلـ كالعذاب بسببيا، ككاف ال ييدأ األلـ حتى ذدخمت بعكضة في منخرم النمرك 
     (4)ييضرب رأسو بالنعاؿ، حتى ىمؾ بيا.

 يؼامل انمٍادج انفاضذج ػُذ انًُرور:
كايجمميا إفَّ المتأمؿ لآليات التي ذكرت النمركذ يخرج بمعىاًلـ قيادية فاسدة عند النمركذ،  

 في المعالـ الخمسة التالية:
 الَمْعَمم األول: المجادلة بالباطل:

باطؿ؛ لييثبت معتقده إفَّ مف أبرز السمات لقيادة النمركد الفاسدة، المحاجة كالمخاصمة بال
ڤ  ڦ  ڦ   ﴿، قاؿ تعالى: اا كبطرن ا كغركرن عف الحؽّْ الكاضح الظاىر؛ ًكٍبرن  الطرؼ االفاسد، غاضن 

 .[258]البقرة:﴾...ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ
ة في أكثر مف مكضع لمداللة عمى المخاصمة  كقد  استعمؿ القرآف الكريـ لفظ المحاجَّ
 .[20]آؿ عمراف:﴾...  ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿، قاؿ تعالى: (5)بالباطؿ

_________________ 
يجكز فيو الكجياف؛ بالداؿ الميممة )نمركد( عند البصرييف، كبالذاؿ المعجمة )نمركذ(،  ذذكر أىؿ المغة أفَّ نمرك  (1)

 (. 240: 9) لمرتضى الزبيدم: انظر: تاج العركس مف جكاىر القامكس:
 كلد مف القديـ الزمف في المكصؿ أىؿ كىـ،  نكح بف ساـ بف آشكر بف باسؿ إلى نسبيـ ينتيي قـك: الجرامقة (2)

انظر: المكاعظ كاالعتبار بذكر الًخطط  .ساـ بف اـر بف كاثر كلد مف الجرامقة كقيؿ، ساـ بف آشكر بف جرمكؽ
(، نياية األرب في معرفة 405: 1كاآلثار المعركؼ بالخطط المقريزية: لتقي الدّْيف أحمد بف عمى المقريزم: )

 (.10: 1أنساب العرب: لمقمقشندم: )
 إلى شيء مف خرج إذا مف مأخكذ كاسميـ ، كيبنكف ليا اليياكؿ،الككاكب يعبدكف قـك ىـ الصابئةالصابئة: (3)

الذيف ناظرىـ في  ، كىـ قـك نبي ا إبراىيـ بصفات السمكب ا  قد كصفكاك  ،ديف إلى ديف كمف ،شيء
(، لكامع األنكار 2: 3كالنحؿ: لمشيرستاني: ) الممؿ انظر:  مف الشرؾ كعبادة األكثاف. وبطبلف ما ىـ عمي

: 1ة التميمي: )(، مقالة التعطيؿ كالجعد بف درىـ: لمحمد بف خميف77: 1البيية: لمشيخ محمد السفاريني: )
  (.470: 2: ): لحافظ بف أحمد الحكميبكؿ(، معارج القى 143

 كديكاف (، العبر452: 2)البف كثير: (، تفسير القرآف العظيـ: 171: 1)البف كثير: انظر: البداية كالنياية:  (4)
األكبر: البف خمدكف المغربي:  السمطاف ذكم مف عاصرىـ كمف كالبربر، كالعجـ العرب أياـ في كالخبر دأالمبت
 (.73: 1(، تاريخ اليعقكبي: ألحمد بف أبي يعقكب: )11: 2)

 (.592: 1طنطاكم: )لانظر: التفسير الكسيط:  (5)
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ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ﴿كنظير ذلؾ قكلو تعالى:  

 .[66]آؿ عمراف:﴾...  ھہ  ہ
 ، ووضع الكفر مقام الشكر: الَمْعَمم الثاني: إنكار فضل اهلل 

لقد بدأت اآليات التي تشير إلى مكقؼ النمركد مف دعكة التكحيد، باإلشارة إلى أفَّ ما 
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ﴿، قاؿ تعالى: حازه مف الميٍمؾ كاف مف عند ا 

عميو،  ، كيينكر فضؿ ا ، كمع ذلؾ نجده ييحاجُّ في كجكد ا [258]البقرة: ﴾...ڃ
 كيدعي لنفسو الربكبية.  
يشكر ىذه  في يد النمركذ السمطاف، كالحكـ، فكاف الكاجب عميو أفٍ  كقد جعؿ ا 

ال ييقدّْركف نعمة ا  النعمة، كيعترؼ بالفضؿ لمسدييا إليو، لكفَّ الميٍمؾ كالسيٍمطاف ييطغياف مفٍ 
 كال ييدرككف مصدر اإلنعاـ، فيضعكف الكفر مكضع الشكر، فضمُّكا بالشيء الذم كاف يجب ،

  (1)عمييـ أف يككنكا بو ميتديف.
 الَمْعَمم الثالث: ادعاء الربوبية:

ء، كاإلماتة، حيث رأل نفسو إفَّ النمركذ ادعى لنفسو بعض صفات الربكبية؛ مف اإلحيا
ة في ربكبية ا  اعمى رقاب رعيتو، منفذن  امتسمطن  ، فييا سمطانو؛ فحممو ذلؾ كمُّو عمى المحاجَّ

كالزعـ أنَّو يفعؿ مثؿ فعؿ ا 
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ   ...﴿، قاؿ تعالى: (2)

      [.258]البقرة: ﴾...ڍ  ڍ
ة:  الَمْعَمم الرابع: ضعف الحجَّ

ة، كانقطع عف الدليؿ،  إفَّ المتأمؿ في ختاـ المكقؼ الجدلي لمنمركذ يرل أنَّو فىقىدى الحجَّ
، حيث انكشؼ عجزه، كبطمت حجتو، قاؿ تعالى: كاستسمـ لقكة دليؿ نبي ا إبراىيـ 

 [.258]البقرة:﴾...  گڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ...﴿

 : الحرمان من ىداية اهلل  الَمْعَمم الخامس:
ة بيف نبي ا إبراىيـ  ًتمت المحاجَّ كَّاـ خي ، كبيف النمركذ بتسطير حقيقة مبلزمة لمحي

؛ جزاءن بما كسبت أيدييـ، كبما نطقت ألسنتيـ، كبما الظممة، أال كىي الحرماف مف تكفيؽ ا 
   [.258]البقرة: ﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ...﴿اعتقدت قمكبيـ، قاؿ تعالى: 
________________ 

 (.297: 1) لسيد قطب:  انظر: في ظبلؿ القرآف: (1)
 .111: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: لمسعدمانظر:  (2)
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 ادلطهة انثاًَ: فرػىٌ:
، حيث ادعى الربكبية كجرأة عمى ا  ، كأعظميـ قكالن (1)رعكف أطغى الفراعنةكاف ف
ا، ساميـ سكء العذاب، حيث جعميـ خدمن ككاف قاسيى القمب عمى بني إسرائيؿ، ف، مف دكف ا 

كىالن  ، كصنَّفيـ في أعمالو؛ فًقٍسـ يبنكف، كًقٍسـ يحرثكف، كًقٍسـ يزرعكف، كىكذا، كمف لـ (2)كخى
مزاحـ، كىي مف خيار نساء بني إسرائيؿ،  بنت يستطع العمؿ منيـ فعميو الجزية، كتزكج آسية

 مف بني إسرائيؿ قد أظمَّؾ زمانو،  اجاءه منجمكه، كأخبركه أفَّ مكلكدن ، زمف مكسى  كلمَّا اقترب
 مكلكد كؿ بقتؿ دينؾ، فأمر كيبدّْؿ أرضؾ، مف كيخرجؾ سمطانؾ، عمى يسميبيؾ ممكؾ، كيغمبؾ

كأمر باستحياء النساء، حتى إذا أكشؾ عمى إفناء بني  الغمماف، مف إسرائيؿ بني مف يكلد
 ييستحيا التي السنة في ىاركف  دى لً ، فكي اا، كاستحيائيـ عامن بقتؿ الغمماف عامن  إسرائيؿ، فأمر

عميو،  فممَّا خشيت أـ مكسى  يقتمكف، فييا التي السنة في مكسى  دى لً ككي  الغمماف، فييا
ف خافت عميو أفٍ  ليا أفٍ  أكحى ا  قتو في تمقيو في النيؿ، فكضعتو في تابكت، كألٍ  ترضعو، كا 

 عميو اٍليىـ، فعثرت جكارم آسية امرأة فرعكف عمى التابكت، فممَّا فتحتو كنظرت إليو، كقعت
 .(3)عمى يدم مكسى  وتزؿ تكمّْـ فرعكف حتى تركو ليا، فكاف ىبلك كأحبٍَّتو، كلـٍ  رحمتيا

 يؼامل انمٍادج انفاضذج ػُذ فرػىٌ:
 رصدتيا في الثمانية التالية:تميَّزت قيادة فرعكف ألىؿ مصر بمعالـ قيادية فاسدة،  

 الَمْعَمم األول: العناد وجحود الحق مع العمم واليقين بو:
، مف الدعكة إلى التكحيد، كصرؼ بصحة ما جاء بو مكسى  اكاف فرعكف  مستيقنن 

لمحؽ الذم اعتقده بقمبو،  اا عمى كفره، معاندن شريؾ لو، إالَّ أنَّو بقي ميًصرِّ كحده ال  العبادة  
 .[14]النمؿ:﴾...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿قاؿ تعالى: 

______________ 
 ككاف لقداستو، بعبادتو، كتذعف تديف المصرية األمة كانت عاتو  رجؿ المصرم التاريخ في كفرعكف (1)

 مف إطار في مكانتيـ كيضعكف مف التقديس، بيالة أنفسيـ يحيطكف الزماف قديـ في الفراعنة الممكؾ
 حتى العامة عمى اتمكيين  ذلؾ يفعمكف كلكنيـ غيرىـ، عف ال يختمفكف أناس بأنيـ منيـ جيبلن  ال اإلليية،
األنبياء: لعبد  الممؾ. انظر: قصص عرش تبكُّؤ في يطمعكف مف الذيف اليكج غائمة الثكرات يأمنكا

  .182الكىاب النجار:
ؿ: (2) كى ؿ ككاحد األتباع، الخى كى  كقاؿ: عمييـ، يرعى أم عيالو، عمى يخيكؿي  فبلف يقاؿ الفراء: خاًئؿ، قاؿ الخى

ؿ كى ؿي  الخى كى لىؾى  قكليـ مف ىك كقاؿ أمرىـ يممؾ الذيف الرجؿ الرُّعاة، كقاؿ غيره: خى كَّ  أم فبلف ماؿى  ا خى
 (.52: 2األنبارم: ) القاسـ بف محمد بكر الناس: ألبي كممات معاني في الزاىرإيَّاه. ممَّكؾ

 (.390-386: 1الرسؿ كالممكؾ: لمحمد بف جرير الطبرم: )انظر: تاريخ  (3)
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 الَمْعَمم الثاني: االستعالء في األرض بغير الحق:
إفَّ فرعكف استعمى عمى جميع رعيتو بالباطؿ كالظمـ كالعدكاف، العامة كالكبراء عمى حدو 

﮲ ﴿سكاء، قاؿ تعالى:  ، حتى إنَّو استعمى عمى الذم خمقو، [4]القصص:﴾...ے   ے  ۓ  ۓ 
ٱ  ٻ   ﴿فادعى األلكىية، كجحد الحؽَّ البيّْف؛ بسبب استعبلئو بذاتو كمنصبو، قاؿ تعالى: 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ   ﴿، كقاؿ تعالى: [14]النمؿ:﴾... پٻ  ٻ  ٻ  پ

، ليذا أعطى لنفسو الفضؿ عمى [51]الزخرؼ:﴾ڌ  ڌ  ڍچ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍ
ضعيؼ مىييف، ال يحسف الكبلـ، فقير ال ماؿ لو، ذليؿ  ؛ كعمَّؿ ذلؾ بأفَّ مكسى مكسى 

 . [52]الزخرؼ:﴾ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک ﴿ال سمطاف كال قكة معو، قاؿ تعالى: 
 الَمْعَمم الثالث: الكبر:

تكبَّر فرعكف في األرض بغير الحؽ، ألفَّ فرعكف ال يممؾ األسباب الحقيقة لمتَّكبُّر عمى 
الخمؽ؛ فاإلنساف يتكبَّر عندما يككف سمطانو، كمالو، كعظمتو، تنبع مف ذاتو، ليس ألحدو عميو 

ٍف كاف كؿ ما يتكبَّر بو عمى الناس ىبة مف ا  ككف ليس لو يده فييا، في ،فييا فضؿ، فكيؼ كا 
حاؿ فرعكف في تكبُّره الزائؼ عمى  ابة، ليذا جاء القرآف الكريـ كاصفن كبره ادعاءن، كسمطانو كذ

گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ﴿الناس، أنَّو تكبُّر بغير حؽ، قاؿ تعالى: 

 .  [39]القصص:﴾  ڱ     ڱ  ں
 الَمْعَمم الرابع: اإلفساد في األرض:

إفَّ مف أبرز السمات التي تميَّزت بيا قيادة فرعكف اإلفساد في األرض، ككاف لفساد ىذه   
 القيادة صكر متعددة، نذكير منيا األربعة التالية: 

 العمل عمى تفريق بناء المجتمع: األولى:
قػد بػرزإفَّ مف أعظـ اإلفساد في األرض العمؿى عمى تفكيػؾ البنػاء االجتمػاعي لؤليمػة، ك  
ٍعًميػـ شػيعن ، حيػث عًمػؿ عمػى تفريػؽ اجاا كبيػرن في ىذا الجانػب بػركزن  فرعكف  اتمػاع بنػي إسػرائيؿ، كجى
ر بعضػػيا لػػبعض، كأحزابنػػ ا متفرقػػةن، كػػؿ طائفػػة ليػػا اسػػتقبلليا، فيسػػمّْط بعضػػيا عمػػى بعػػض، كييسػػخّْ

  ے   ے ﴿، قػاؿ تعػالى: (1)فيذه الطائفة لمبناء، كتمؾ لمسػحر، كثالثػة لخدمتػو كمناصػرتو، كىكػذا

 . [4]القصص:﴾  ...ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ 
____________________ 

 (.375: 10انظر: التفسير الكسيط: لطنطاكم: ) (1)
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 فائدة: 
ٍعؿ األمة جماعاتو كفرقن إفَّ القيادة الفاسدة في كؿ زماف كمكاف تس  متنازعة  اعى إلى جى

ذكاء نار االختبلؼ كالصراع بينيا؛ لييشًغميا عف قضيتيا كىدفيا، فبل يتفرغكا لمتفكير  متناحرة، كا 
ا عمى لمشركعة، كيبقى ىك مسيطرن في مكاجيتو، كالكقكؼ في كجو ظممو، كالمطالبة بحقكقيـ ا

  (1)أىميا في حاجاتو كرغباتو. اا لخيراتيا، مستعبدن األمة، ناىبن 
، مػف الحػرص العػدك الصػييكني كأعكانػوإفَّ المتأمؿ في كاقعنا الفمسػطيني يػرل مػا يفعمػو  

عمػػى تمزيػػؽ البنػػاء االجتمػػاعي الفمسػػطيني، كالعمػػؿ الػػدَّؤكب عمػػى زرع بػػذرة الخػػبلؼ كالشػػقاؽ بػػيف 
جماعاتو المقاكمة، كاستغبلؿ جماعات أخرل لمناصرتو كتأييده، كالسير معو في تنفيذ مخططاتو؛ 

 لو الحؽ في أرض فمسطيف بكعد مف الفمسطينييف أنفًسيـ.  ليصبح
 الثانية: قتل المواليد الذكور من بني إسرائيل:

بالقتؿ دكف كجو إفَّ مف مظاىر اإلفساد في األرض االعتداء عمى النفس اإلنسانية  
مخالفة،  ، كلـ تقارؼالنفس البريئة، التي لـ ترتكب ذنبن االعتداء عمى ا احؽ، كاألعظـ فسادن 

ے   ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶        ﴿تقتضي إفناءىا كالقضاء عمييا، قاؿ تعالى: 

 .[4]القصص:﴾﮾ ﮿    ﯀  ﯁   ﮽﮷ ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ 
إفَّ قىٍتؿ الذككر، كاستبقاء النساء، مف أعظـ الفساد؛ ألنَّو يؤدم إلى فناء العنصر  

المجتمع، كىك المرأة، لتككف ميمتيا خدمة  البشرم، كالقضاء عميو، كألنَّو استعباد لجزء ىاـ مف
مقت مف أجميا، أال كىي  الحاكـ الظالـ كالقياـ عمى شؤكنو، فاقدة رسالتيا الطبيعية التي خي

 اإلنجاب؛ الستمرار العنصر البشرم، كالمحافظة عمى كجكده.
 معاقبة النَّاس عمى مجرد التيمة دون البيِّنة والدليل: الثالثة:

، ىجـ عمييـ فرعكف باالتياـ إفَّ سحرة فرعكف لمَّا أظيركا إيمانيـ بدعكة مكسى  
الباطؿ، القائـ عمى الظَّف كالتخميف، البعيد عف الحجة كالدليؿ، بأفَّ ما فعمكه كاف بتدبيرو منيـ، 

ىك زعيميـ الذم عمميـ السّْحر، فأصدر فرعكف حكمو عمى السَّحرة بالعقاب  فمكسى 
ف المصير إلى الحجة كالدليؿ؛ ألنَّو أعجزتو الحجة، فصار إلى استخداـ قكتو الشديد، دك 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ    ٿڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴿، قاؿ تعالى: (2)كجبركتو

 . [123]األعراؼ:﴾  ڤ  ڦ  ڤڤ     ڤ
__________________ 

 (.10872: 17: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (1)
 (.54: 9) لمطاىر بف عاشكر: التحرير كالتنكير:انظر:  (2)
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 رفض الحقِّ، وَقْتُل المؤمنين بو: الرابعة:
إفَّ أىؿ الفساد ػػػػ أينما كيًجدكا ػػػػ يرفضكف الحؽ كأىمو، بؿ يحرصكف عمى إفناء المؤمنيف  

بو، كتعذيبيـ، كالنيؿ مف عزيمتيـ؛ ليعكدكا إلى حظيرة الفساد كأىمو، كىذا ما صنعو فرعكف مع 
المؤدم ، كأعمنكا اإليماف بو كبرسالتو، فيددىـ بالتعذيب السَّحرة؛ لمَّا أيقنكا بصدؽ مكسى 

  .[124]األعراؼ:﴾ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴿لممكت، قاؿ تعالى: 
 الخامس: اتخاذ بطانة سيئة: الَمْعَمم

لحاؽ   اتخذ فرعكف بطانة فاسدة، جعميـ كزراءه كمستشاريو، يغركنو برفض الحؽ، كا 
في نظرىـ قد ارتكب  ، كبمف آمف معو مف بني إسرائيؿ؛ ألفَّ مكسى األذل بمكسى 

 جريمتيف تستحقاف العذاب األليـ؛ كىما:
 ، كأتباعو باإلفساد في األرض.  سعي مكسى  األولى:
 صدُّ الناس عف فرعكف، كعف اتباعو، كعف عبادة آليتو.   الثانية:

ک  گ گ  گ  گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿قاؿ تعالى: 

 . [127]األعراؼ:﴾...ںڱ
 فائدة:

الفاسدة في كؿ زماف كمكاف، لكي تيحافظ عمى مكانتيا، كمكاسبيا الدنيكية؛ إفَّ البطانة  
تيزيّْف لمحاكـ أعمالو الفاسدة، كتصكرىا بصكرة الحؽ كالصكاب الذم ال يجب مخالفتو، كأفَّ 
المخالفيف لو، إنَّما يريدكف إفساد المجتمع، كتخريبو، حتى كلك كانكا يدعكف إلى اإلصبلح، 

 الثبات عمى الحؽ، كعدـ التنازؿ عنو، كالحفاظ عمى مقدرات األمة، كخيراتيا.كمكاـر األخبلؽ، ك 
 السادس: االستخفاف بعقول األمة: الَمْعَمم

فيذا فرعكف ييخاطب رعيتو  إفَّ االستخفاؼ بعقكؿ الرعية سمة بارزة لمقيادات الفاسدة،
، كأنَّو ال أفياميا؛ لييظير بطبلف دعكة مكسى  ايا، غيرى آبوو بمداركيا، ميسفّْين بعقكل امستًخفِّ 

 حقيقة لئللو الذم يدعك إلى تكحيده كعبادتو، كيدؿُّ عمى ذلؾ المكاقؼ األربعة التالية:
، ، ييظير فييا أنَّو أحؽُّ باالتباع مف مكسى يىٍعًقد فرعكف مقارنة بينو كبيف مكسى  :أواًل 

ڌ   ڍچ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ ﴿قاؿ تعالى: 

گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ  ٿڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک     ٿڌ   

    .[54-51]الزخرؼ:﴾ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ڻں  ڻ   ڻ ٿڱ  ڱ  

، فيأمر ببناء صرح يستخؼ فرعكف بعقكؿ قكمو، فيسعى ليصرفيـ عف اتباع مكسى  :اثانيً 
، قاؿ تعالى: ، كييميي قكمو عف الحؽ الذل جاء بو مكسى عظيـ؛ ليرل إلوى مكسى 
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ڃ  ڃ       ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ﴿

 .[38]القصص:﴾ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  
 أفٍ  يريد ىك فيا قكمو، ييرضي أفٍ  يريد ز ىذا المعنى الشيخ الشعراكم فيقكؿ: "ككأنورً ييبٍ  
 ،مكسى  ربَّ  سيرل كاعتبله اصرحن  بنى إفٍ  ككأنَّو ،مكسى  يدَّعيو الذم اإللو عف يبحث

 ىىٍزؿ، في ىىٍزؿه  المسألة أفَّ  عمى يدؿ مما ،اشيئن  لو يىٍبفً  لـ الصرح؟ ىذا ىاماف لو بنى لكٍف ىؿ
ًحؾه   .(1)بعقكليـ" كلًعب استخفَّيـ، الذيف القكـ عمى كضى

كّْؼ قكمو مف مكسى  :اثالثً  ، كيصفو بالساحر الذم يريد االستيبلء عمى الحكـ فرعكف ييخى
ڭ  ڭ    ٿھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲     ٿہ   ہ  ہ  ہ     ھ    ﴿كاألرض، قاؿ تعالى: 

 ائ  ەئ  ەئ    ٿۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى   ٿۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ٿۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی   ﴿، كقاؿ تعالى: [35-30]الشعراء:﴾ۆئ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

ک  ک   ﴿، كقاؿ تعالى: [78]يكنس:﴾جئ    حئ  مئ  ىئ   يئ  جب   حب  خب  مب  ىب

 .[57]طو:﴾ک     ک  گ  گ    گ  
، القائمة عمى تغيير المعتقد الصحيح، إظيار الشفقة عمى الناس مف دعكة مكسى  :ارابعً 

ظيار الفساد في األرض، قاؿ تعالى:  پ     ڀ     ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴿كا 

 .  [26]غافر:﴾ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ
لحاق األذى بيم؛ لفقده الحجة والبرىان:  الَمْعَمم السابع: إقناع الخصوم بالقوة والطغيان، وا 

إلى إقناع المخالفيف ليا في الرأم بقكة السمطة كالسبلح، كليس  االفاسدة دائمن تمجأ القيادة 
بقكة الحجة كالبرىاف؛ كذلؾ ألفَّ القيادات الفاسدة ال تممؾ مبرراًت كجكدىا في رأس السمطة، كألفَّ 
آراءىا كأفكارىا التي تدعك إلييا في الغالب ينكرىا صاحب كؿ عقؿ سميـ، كىذا ما حدث مع 

في مناظرتو لفرعكف، حيث كجد السخرية كاالستيزاء بدعكتو بداية، كفي النياية لمَّا  مكسى 
و إليو ييدده بالسجف، قاؿ تعالى:    ٿڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ   ﴿فقد فرعكف كؿ حجة منطقية، تكجَّ

  ڳگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ٿژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک    ٿڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  

ائ   ﴿، قاؿ تعالى: [29-25]الشعراء:﴾  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ٿڳ  ڱ       ڱ  

ىئ  ىئ  ىئ    ېئەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ

 .   [25]غافر:﴾ی  ی  ی
_______________ 

 (.10927: 18: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكم (1)
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 فائدة:
السائدة لدل قادة األنظمة في الدكؿ العربية نظرية إقناع الخصـك بالقكة ىي النظرية إفَّ  

كاإلسبلمية، إذ ال مجاؿ عندىا لممناقشة أك المحاكرة في أمّْ قرار تتخذه؛ ألنَّيا تخشى مف سقكط 
 آرائيا في أدنى مناظرة تككف؛ ألفَّ آراءىا كقراراتيا تصبُّ في الغالب في مصمحة أعداء األمة.

 :الثامن: االستبداد بالرأي الَمْعَمم

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: 

 .[29]غافر:﴾ھ  ے  ے   ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ...﴿
 فائدة:

الفاسدة في زماننا الحاضر لتيمثّْؿ الصكرة الحقيقية لبلستبداد بالرأم؛ إفَّ أنظمة الحكـ   
حيث جعمت مف أجيزتيا االستخباراتية سكطنا مسمطنا عمى رقاب األمة، فكؿ مف يفكر في إبداء 
الرأم، أك التكجو ليذه القيادة بالنقد، تكجَّيت إليو أيدىا بالقمع كالتنكيؿ، فبل مجاؿ لمحديث، أك 

ا يجكؿ في الخاطر؛ فالعكاقب رىيبة كمرعبة؛ قتؿ كتشريد كتعذيب كاغتصاب، كىذا التعبير عمَّ 
ما رأيناه يحدث في اليمف كسكريا كليبيا، ككيؼ يتفنف قادة األنظمة في كيفية إنزاؿ العذاب 

 المييف بأبناء شعبيـ.
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 ادلثحث انثاًَ 
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ايري:
َّ
 ادلطهة األول: انط

تعددت األخبار في نىسىب السامرم؛ فمنيا ما نسبو إلى بني إسرائيؿ، كمنيا ما نسبو  
، لكفَّ الذم يعنينا ىنا، أنَّو كفر كتمرَّد، كدعا بني (3)إلى غيرىـ مف القبط، أك اليند، كغير ذلؾ

  إسرائيؿ إلى عبادة العجؿ. 
 ادلؼامل انذػىٌح انفاضذج ػُذ انطايري:

خرج السامرم عمى بني إسرائيؿ ببدعة عبادة العجؿ، كىي عبادة قريبة مف قمكب بني  
مركا عمى قكـ ، كقد مف فرعكف بعد أف نجاىـ ا  إسرائيؿ، حيث طمبكا مف مكسى 

ٱ   ﴿يركنو بأعينيـ ليعبدكه، قاؿ تعالى:  اكيعكفكف عمييا، أٍف يجعؿ ليـ إلين ، ايعبدكف أصنامن 

ٹ     ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿ  ڀٻ   ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ

  .[138]األعراؼ:﴾ٹ    ٹ  ٹ
 فائدة:

خبلؿ طكؿ عبكديتيـ تحت  األكثاف إلى عقيدة بني إسرائيؿ مفٍ  ، كعبادةتسرَّب الشرؾ 
ک  گ    گ  گ  گ   ﴿كما جاء في قكلو تعالى:  (1)أسيادىـ الفراعنة؛ فقد كاف لمفراعنة آلية

ا ؛ كلمَّا كاف المممكؾ حريصن [127]األعراؼ:﴾... ڳ   ڳ  ڳ      ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ
لغضبو كنكالو؛ فإفَّ بني إسرائيؿ كانكا يعبدكف تمؾ األصناـ أيسكة  اعمى إرضاء سيده؛ تحاشين 

، كقكـ إبراىيـ،  بأسيادىـ، كحيف تراخت األجياؿ أٍلفى األحفاد آباءىـ عمييا، كما حصؿ لقكـ نكحو
َـّ لمعرب في الجاىمية.    ث

 وميكٍ رصذ ادلؼامل انذػىٌح انفاضذج ػُذ انطايري يف األرتؼح انتانٍح: 
 :الَمْعَمم األول: توظيف عممو لمصد عن سبيل اهلل 

ذا العمـ ليصنع لبني ، فاستغؿَّ ىلقد تجمَّع عند السامرم عمـه بطبيعة جبريؿ   
لو  ا جسدن ، فيخرج لبني إسرائيؿ عجبلن ، كييمقي عميو قبضة مف أثر جبريؿ إسرائيؿ عجبلن 

عف سبب ىذه الفعمة الشنيعة  ى خكار، كىذا ما عمؿ بو السامرم مكقفو لمَّا سألو مكس
ے  ے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶    ٿہ  ھ  ھ  ھ   ﴿المينكرة، قاؿ تعالى: 

 .[96-95]طو:﴾﮷ ﮸    ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽ 
___________ 

 (.234-233: 11) لمقرطبي: (، الجامع ألحكاـ القرآف:153: 1) ألبي زيد البمخي: انظر: البدء كالتاريخ: (1)

إليو؛ فقيؿ:  ا، كأمىرى قكمو أٍف يعبدكىا؛ تقربن ذكر المفسركف أفَّ فرعكف كاف لو آلية عبدىا مف دكف ا  (2)
، (314: 6) لؤللكسي: كانت اآللية مف الككاكب، كقيؿ: مف األصناـ الحجرية. انظر: ركح المعاني:

صر القديمة قرص الشمس، كالظاىر مف تاريخ الفراعنة أنَّيـ كانكا يعبدكف الشمس، فقد كاف شعار م
   كحكرس إلو الشمس.
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 العمل عمى تفريق صف بني إسرائيل:  الَمْعَمم الثاني:
 إفَّ دعكةى السامرم بني إسرائيؿ إلى عبادة العجؿ، جعمت بني إسرائيؿ فريقيف؛ فريؽ  

، كفريؽ عبدة العجؿ الذيف أطاعكا السامرم، كتنكَّركا المؤمنيف الذيف اتبعكا نبي ا ىاركف 
عبدة العجؿ  تركو ؛ كقد دؿَّ عمى حدكث الفيرقة تعميؿ نبي ا ىاركف لنبي ا ىاركف 

عمييـ مف حصكؿ التَّفرؽ  ىك خشيتوبني إسرائيؿ عمى حاليـ، كعدـ قتاليـ، أك مفارقتيـ،  مفٍ 
ڱ       ڱگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       ڱ ﴿ نازعتيف، قاؿ تعالى:كالتشتت ليـ، كجعمو إيَّاىـ فرقتيف مت

    .[94]طو:﴾ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  
 الَمْعَمم الثالث: الكذب، والتدليس عمى العامة:

 بني إسرائيؿ إلى عبادة إلوو يركنو، كيشعركف استغؿَّ السامرم ميكؿ الفاسديف مفٍ  
لو خكار، كافترل عمييـ فرية  عقكليـ، كغباءىـ، فصنع ليـ عجبلن ة بكجكده، كما استغؿَّ ببلد

عظيمة؛ حيث صكَّر ليـ ىذا العجؿ بصكرة اإللو الذم ينشدكنو، فممَّا رىأىٍكه كسمعكا صكتو، لـ 
لو نبي ا مكسى  ٱ   ﴿، قاؿ تعالى: اأيضن  يترددكا في القكؿ بأفَّ ىذا العجؿ ىك إلييـ، كا 

  .[88]طو:﴾  ڀ  ڀ  ڀ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ
 الَمْعَمم الرابع: التحريض عمى القيادة الراشدة، والدعوة عمى الخروج عمييا:

إفَّ السامرم لمَّا رأل إقباؿ بني إسرائيؿ عمى عبادة العجؿ، تبكأ فييـ مكاف الزعامة  
، بؿ كعمى النيؿ منو، كالقيادة، فحرَّضيـ عمى عدـ االستماع إلى نصح نبي ا ىاركف 

لحاؽ األذل بو، كالتحريض عمى قتمو، أشار إلى ىذا الكاقع ما صرَّح بو نبي ا ىاركف  ، كا 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ...  ﴿، قاؿ تعالى: في معرض الدفاع عف نفسو أماـ أخيو مكسى 

     .[150]األعراؼ:﴾ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ
ٍعمىـ   ، حيث نرل الفاسديف في كؿ زماف كمكاف يستغمكف إفَّ ىذا المى نراه في كاقع أيمَّتنا اليـك

ميكؿ العامة تجاه شيكة ميعىيَّنة، أك شبية ميضمّْمة، لييحرّْضكا النَّاس عمى قيادتيـ الراشدة؛ بؿ كيدعكنيـ 
يا سير إلى الخركج عف طاعتيا، كعدـ االستجابة لنظاميا، كعدـ التعامؿ مع قكانينيا التي تضبط ب

 المجتمع، كتينظّْـ أحكالو.
 فائدة:

قامة كياف األمة عمى المنيج الصحيح،   إفَّ اقتراب أىؿ الصبلح مف تحقيؽ أىدافيـ، كا 
كنشر الخير كالعدؿ في ربكع الشعب، ال يعني تسميـ أىؿ الباطؿ كالفساد باألمر الكاقع، فتجدىـ 

كاالستفادة في بعض األحياف مف تحركات أىؿ  ييحاكلكف بكؿ ما أيكتكا مف قكة احتكاءى النتيجة، بؿ
   (3).الصبلح، كالعمؿ عمى إعادة األمة إلى فترات الضعؼ كاليكاف

________________ 
 .50 لمشيخ رفاعي سركر: انظر: التصكر السياسي لمحركة اإلسبلمية: (1)
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 يكح: زػًاء يشركًادلطهة انثاًَ: 
، فكاف يدعك المقربيف منو ممف يثؽ بعقمو كحكمتو، االدعكة اإلسبلمية ًسرِّ  بدأ النبي  

، كبعدما استكثؽ اإليماف في قمكب الفئة فآمف بدعكة التكحيد عدد مف الصحابة الكراـ 
باإلعبلف عف الدعكة كالجير بيا بيف الناس، فنزؿ قكلو تعالى:  المؤمنة، جاء األمر مف ا 

، ثَـّ جاءت بعد ذلؾ مرحمة دعكة النَّاس أجمعيف، حيث أخذ [214]الشعراء:﴾  ڇ  ڇ  ڇ ﴿
قبائميـ، كتكجياتيـ، كخمفيَّاتيـ  مف أىؿ مكة كغيرىا عمى اختبلؼ يدعك كؿ مف يمقاه النبي 

 .[94]الحجر:﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ ﴿ الدينية، كىذه المرحمة بدأت بنزكؿ قكلو تعالى:
زعماء مشركي مكة بدعكة التكحيد كقكؼ  كقد كانت النتيجة المباشرة لصدع النبي  
يـ في ذلؾ الصد كاإلعراض عنيا، كالسخرية منيا، كاإليذاء بكؿ قكة  في كجييا، سبلحي

 ابو الكراـ، كقد سمككا في ىذا صكرن كأصحا لممستجيبيف ليا، كالتكذيب بيا، كالكيد بالنبي 
 لصكر الخمس التالية: متعددة، أيلخصيا في ا

 )الداعية الراشد(: الصورة األولى: تشويو صورة النبي 

لمتكحيد، كفشمكا  كفار مكة لمَّا عجزكا عف الكقكؼ في كجو دعكة النبي زعماء إفَّ   
بأكصاؼ  عف مقابمة الحجة بالحجة؛ لجأكا إلى تشكيو صاحب الدعكة الراشدة، فكصفكا النبي 

متعددة، كأساليبى مختمفة؛ حيث نسبكه إلى األكصاؼ  اكافتراءن، سالكيف في ذلؾ طرقن ا شنيعة، كذبن 
 األربعة التالية:

 : السحر:أواًل 
فيما يدعك إليو؛ ألنَّو في تصكرىـ  كفار مكة بينيـ بعدـ اتباع النبي زعماء تكاصى  

ەئ  وئ    وئ  ۇئ   ﴿، قاؿ تعالى: ا مسحكرن يتبع رجبلن  رجؿ مسحكر، فبل يصح إلنساف عاقؿ أفٍ 

 .[47]اإلسراء:﴾ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ   ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی   ی  ی
اعو كقد قصَّ عمينا القرآف الكريـ حاؿ الكليد بف المغيرة أحًد زعماء كفار مكة بعد سم 

، لكفَّ حيبَّ الزعامة كالسمطاف كالماؿ أعمى بصدؽ النبي  المقرآف الكريـ، حيث كاف مكقنن 
بصيرتو، فانضَـّ إلى صؼ أىؿ الكفر، فكصؼ القرآف الكريـ بأنَّو سحر يركيو عف غيره مف 

ٿ  ٹ        ٿٺ  ٿ  ٿ        ٿٺ  ٺ      ٿپ  ڀ  ڀ       ڀ     ٿٻ  پ        پ       ٿٱ     ٻ    ٻ       ﴿، قاؿ تعالى: (1)البشر

 .[25-18]المدثر:﴾ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ     ٿٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ        ٿٹ       
_________________ 

 (.230: 29)لمدكتكر كىبة الزحيمي: انظر: التفسير المنير:  (1)
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 : الجنون:  اثانيً 
مف التناقض كاالضطراب؛ حيث عيًرؼ النبي  اا كبيرن كفار مكة مبمغن زعماء بمغ تفكير   
  بينيـ بالصدؽ، كاألمانة، كرجاحة العقؿ، كسبلمة الرأم، كلكنَّيـ عندما جاءىـ بالحؽّْ مف عند

 .[6]الحجر:﴾چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ ﴿ربيـ كصفكه بالجنكف، قاؿ تعالى: 
 ر:عْ : الشِّ اثالثً 

 كفار مكة مع اعتقادىـ الجاـز بأفَّ القرآف الكريـ ال عبلقة لو بالشعر مفٍ زعماء إفَّ  
مف األبكاب، إالَّ أنَّنا نجدىـ ييعطمكف مكاىبيـ كقدراتيـ في فيـ المغة العربية كأساليبيا،  أمّْ باب

يُّز القرآف الكريـ عمى كؿ كبلميـ، كشعرىـ، كنظميـ،  كىـ أىميا كأربابيا، كييعارضكف قناعاًتيـ بتىمى
بالشعر، كأفَّ ما جاء بو ىك مف كبلـ الشعراء، فردَّ عمييـ القرآف الكريـ زيؼ  فيتيمكف النبي 

دَّؽى النبيَّ  ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ    ۇئائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ ﴿في دعكتو، قاؿ تعالى:  زعميـ، كصى

 . [41]الحاقة:﴾  ڄ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ    ڄ  ڄ ﴿ ، كقاؿ تعالى:[69]يس:﴾ېئ  ېئ
 : الكيانة:ارابعً 
، فنسبكه إلى اا عظيمن مبمغن  كفار مكة في تصدييـ لدعكة النبي زعماء األمر بكصؿ     

الكيانة؛ كي يينفركا الناس مف االستماع لمقرآف الكريـ، كاالستجابة لدعكة التكحيد، فنزلت آيات 
ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ    ېئ   ﴿ ، قاؿ تعالى: القرآف الكريـ تنفي ىذا االتياـ الباطؿ عف النبي 

 .[42]الحاقة:﴾   چ  ڇ  ڇ  چڃ      چ  چ ﴿، كقاؿ تعالى: [29]الطكر:﴾ېئ  ىئ     ىئ
 الثانية: تشويو حقيقة القرآن الكريم)صورة الحق(: الصورة

، لكنَّيـ لـ ييفمحكا في مكة جاىديف لمنيؿ مف شخص النبي  زعماء مشركيسعى  
تحقيؽ مرادىـ، بؿ انقمب األمر عمى عكس ما يريدكف؛ ليذا نراىـ قد تكجيكا لمطعف في القرآف 

 الكريـ مف الجانيف التالييف: 
 : القرآن الكريم كالم بشر:أواًل 
، (1)بأفَّ الذم ييعممو القرآف الكريـ بشر مف بني آدـ النبي  زعماء كفار مكةاتَّيـ   

، فنزلت آيات القرآف الكريـ تيكذّْبييـ في قكليـ، كتفضح افتراءىـ، قاؿ عند ا  ىك مفٍ  كليس
پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿تعالى: 

  .[103]النحؿ:﴾ٺ   ٺ
________________ 

جبر، كقاؿ بعضيـ:  كاسمو المغيرة بف الفاكو غبلـ اختمؼ العمماء في اسـ ىذا الرجؿ؛ فذىب بعضيـ إلى (1)
(، الجامع 298: 17مطبرم: )جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف: لىك عبد ركمي، كاسمو بىٍمعىاـ. انظر: 

 (.  177: 10)لمقرطبي: ألحكاـ القرآف: 
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، رجؿ أعجمي، ال ييحسف المغة العربية حتى إفَّ الذم يىًميمكف إلى أنَّو ييعمـ النبي  
اعدىا، كأف ييحيط بقكة فصاحتيا، كأسرار المعاني فييا، فيأت بما لـ ييتقف فنكنيا كأساليبيا كقك 

 يستطيعكا اإلتياف بو، كىذا أظير دليؿ عمى كذبيـ كافترائيـ.
 :: وصف القرآن الكريم بأنَّو ُمفترى من دون اهلل اثانيً 
ييعممو بشر، اىتدكا  إثبات زعميـ، بأفَّ النبي  عجزكا عفا كفار مكة لمَّ زعماء إفَّ   

، كلمحؽ الذم جاء بو، فكصفكا إلى اتياـ جديد؛ عمَّيـ يفكزكف في مكقؼ في محاربتيـ لمنبي 
، كتخيُّبلتو، كأنَّو ال عبلقة لو باإللو ، كأنَّو مف بنات أفكار النبي (1)القرآف الكريـ بأنَّو مفترل
فجاء الرد الحاسـ في القرآف الكريـ ، [33]الطكر:﴾  ٺ  ٺ    ٺ   ٺڀ  ڀ  ڀ ﴿المعبكد، قاؿ تعالى: 

ييبطؿ زعميـ، كيتحدَّاىـ أف يأتكا بمثؿ القرآف الكريـ، أك بعشر سكر مثمو مفتريات، قاؿ تعالى: 
ٻ  پ  پ      ٻٱ   ٻ   ٻ ﴿، كقاؿ تعالى: [34]الطكر:﴾   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ﴿

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿٿ       پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ           

ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں   ﴿، كقاؿ تعالى: [14-13]ىكد:﴾  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ         ڦ   ڦ

   .[37]يكنس:﴾ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  
كفار مكة عف اإلتياف بمثؿ القرآف الكريـ، أك بعشر سكر مثمو، أك زعماء إفَّ عجز  

، ، ليك أعظـ دليؿ عمى أفَّ القرآف الكريـ كبلـ ا بسكرة مف مثمو، يفتركنيا مف دكف ا 
   (2)باطؿ، ال عبلقة لو بالصدؽ مف قريب كال بعيد. كأفَّ اتياميـ لمنبي 

 الثالثة: التقميد األعمى لآلباء واألجداد: الصورة
إفَّ طاغكت التقميد ًلما عميو اآلباء كاألجداد، لييمثّْؿ العائؽ األخطر كاألكبر الذم  

لمصدّْ عف  ا(، كمف أكثر األساليب استخدامن عهٍيى انصالة ًانسالوتيجابو بو دعكات األنبياء كالمرسميف )
سبيؿ ا 

العامة، كييحرّْككف عكاطفيـ؛ ليرفضكا الحؽ الذم جاء بو ، يستميمكف بو قمكب (3)
   المرسمكف.

________________ 
، كمخالفة الكبلـ يككف أفٍ  يصح ماال كاختمؽ افتعؿ افترل كمعنى المتعمَّد، الكذب مف العظيـ ىكاالفتراء:  (1)

 فيو المقكؿ بحضرة كاف إذا كاالفتراء ،الكذب أفحش كىك ،سكاء كانت المخالفة في النفي أك اإلثباتالكاقع؛ 
 مكسى بف أيكب البقاء يبأل ":المغكية كالفركؽ المصطمحات في معجـ"الكميات . انظر: ابيتانن  يككف

 (.6372: 10: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكم، 154: الكفكمي الحسيني
 (.66: 3انظر: رسالة األنبياء: لعمر أحمد عمر: ) (2)
 . 43انظر: الطريؽ إلى المدينة: لمحمد العبدة:  (3)
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إفَّ ىذا المبدأ في عدـ الخركج عمَّا يعبده اآلباء كاألجداد، مبدأه ظاىر لممخالفيف لدعكة  
الحؽ عمى مرَّ األزماف، حيث قصَّ عمينا مكاقؼى متعددة كاف ىذا المبدأ الميعيؽ التباع دعكة 

يث  حج    مج  جح    ىثجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث﴿فعمى لساف قـك صالح، قاؿ تعالى: التكحيد، 

ۀ   ﴿كعمى لساف قـك شعيب، قاؿ تعالى: ، [62]ىكد:﴾حص مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس   مس

﮳  ﮲   ﮷        ﮴ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے ے  ۓ  ۓ  ﮶   ﮵    

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴿ كاألجداد، قاؿ تعالى:فالطابع العاـ ليـ التقميد لآلباء ، [87]ىكد:﴾  ﮸

 .[23]الزخرؼ:﴾ پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
، فمـ ييقابمكا مكة ىذا الطريؽ في التصدّْم لدعكة النبي  زعماء مشركيكقد سمؾ  

الحجة بالحجة، بؿ قابمكا الحجة بالتقميد ًلما عميو اآلباء كاألجداد؛ فمف العيب كالعار مخالفة ديف 
ٺ  ٺ      ٺٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ ﴿اآلباء األجداد، قاؿ تعالى: 

    .[170]البقرة:﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٱ  ﴿كنظيره قكلو تعالى:   

    .[104]المائدة:﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ٺٺ  ٺ
ڇ    ڇڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ﴿قكلو تعالى:  هكنظير  

    .[21]لقماف:﴾ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ
 إلى حقائق باطمة: ااستنادً الصبر عمى اآللية الباطمة الرابعة: التواصي ب الصورة

اه، كسفَّو ما ىـ إيَّ  مكة بالحؽ الذم آتاه ا  زعماء مشركيلمَّا جابو  إفَّ النبي  
عميو مف عبادة األكثاف، انطمؽ األشراؼ منيـ يتكاصىكف فيما بينيـ بالصبر عمى آلية اآلباء 

فى مى يٍ كاألجداد، مى  ، قاؿ تعالى: (1)مف شأنيا، كحطَّ مف قىٍدًرىا، كنيى عف عبادتيا النبي  ا ىكَّ
 .  [6]ص:﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڎڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڇ﴿

مكة في كجكب الصبر عمى آليتيـ، كعدـ التخمي عف  زعماء مشركيكقد استند  
عبادتيا، إلى أنَّيـ لـ ينتًو إلى أسماعيـ، كلـ يصؿ إلى آبائيـ، مثؿ ىذه الدعكة التي يصدع بيا 

بيف ظيرانييـ، بؿ إفَّ أصحاب الكتب السماكية السابقة؛ كالنصرانية، كالييكدية، يينكركنيا  النبي 
ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   ﴿قاؿ تعالى: ، (2)أىؿ الكتاب، كأصحاب كالدّْيانة كيكذّْبكف ما جاء فييا، كىـ

 .[7]ص:﴾گ  گ  گ  ڳ
____________ 

 (.133: 12انظر: التفسير الكسيط: لطنطاكم: ) (1)
( يحتمؿ معنييف: األكؿ: أم ممة قريش، ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ذكرت كتب التفسير أفَّ المراد بقكلو تعالى: ) (2)

 (.153-152: 21: )جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف: لمطبرمالثاني: الممة النصرانية. انظر: 
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 الخامسة: الحرص عمى المصالح الشخصية، والمكانة الدنيوية: الصورة
اتّْبىاعو  ، أفَّ كفار مكة لرفض دعكة النبي زعماء إفَّ مف أىـ األسباب التي تذرع بيا  

يؤدم إلى فقداف مكة مكانتيا الدينية، كاالقتصادية بيف القبائؿ العربية، كأٍف تىٍفًقدى ىيبتىيا العسكرية؛ 
ہ  ہ    ہں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ﴿فيتخطفيـ الناس كيغزكنيـ، قاؿ تعالى: 

﮶   ﮷   .[57]القصص:﴾ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے          ۓ  ۓ ﮲    ﮳  ﮴    ﮵   
، ينيجو دعاة إفَّ ىذا المنحى الذم سمكو كفار مكة لتحذير الناس مف اتباع النبي  

الفساد في كؿ زماف كمكاف، كما نراه اليكـ في كاقعنا الذم نعايشو أكبر دليؿ عمى ذلؾ؛ حيث 
نجد المنافقيف الذيف يعيشكف بيف ظيرانينا، كىـ مف بني جمدتنا، كيتكممكف بألسنتنا، كييظيركف 

ؼ عمى مصالح أمتنا، ييخكفكننا إف لـ نمتـز بما ييريده األعداء منا، أف نعيش حياة الضنؾ الخك 
ڤ  ڤ  ڦ   ﴿ كالضيؽ كالحصار كالفقر، كفيقداف المكانة كالمنزلة، كليذا قاؿ ا تعالى فييـ:

 .   [52]المائدة:﴾...   ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
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 أهم انكتاب: انطىء يٍ ادلطهة األول: ػهًاء
 الكتاب مف الييكد كالنصارل إلى فريقيف: افترؽ عمماء أىؿ 

مف الكتاب، فمـ يحرّْؼ أك ييبدّْؿ، بؿ سخَّركا عمميـ في خدمة  تـز بما عمَّمو ا فريؽ الٍ  األول:
، فصدقكا في أقكاليـ الديف كالعقيدة، كفي النُّصح الصادؽ لؤلمة، كفي صدؽ التكجو  
ے  ۓ  ۓ     ےھ  ھ ﴿كأفعاليـ، كىؤالء ىـ القمة القميمة مف عمماء أىؿ الكتاب، قاؿ تعالى: 

﮺    ﮹   ﮸        ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ   ٿ﮲ 

 . [114-113]آؿ عمراف:﴾ۉ  ۉ  ې  ې    ې   ې  ى  ى  ائ  ائ
فريؽ أخذ العمـ بيدؼ تحقيؽ المصالح الشخصية، كالمكاسب الدنيكية، مستغميف جيؿ  الثاني:

سكا عمييـ أمكر دينيـ كدنياىـ، فقادكا الناس نحك الياكية، كاليبلؾ في الناس بعمكـ الشريعة؛ لييدلّْ 
 الدنيا كاآلخرة، كىـ الكثرة الغالبة مف عمماء أىؿ الكتاب.

 ديث عف معالـ الفساد عند الفريؽ الثاني.كسأقتصر في ىذا المطمب عمى الح 
 أهم انكتاب: انطىء يٍ يؼامل انمٍادج انؼهًٍح انفاضذج ػُذ ػهًاء

بعد التأمؿ آليات القرآف الكريـ، أيسجؿ ىذه المعالـ التسعة التالية لفساد عمماء أىؿ  
 الكتاب:

 الَمْعَمم األول: الوقوع في االختالف بعد العمم اليقيني القاطع:
، ما بيف اختمؼ عمماء أىؿ الكتاب في حقيقة الديف الحؽ الذم بيًعث بو النبي  

مؤمف كما بيف منكر، كالمنكركف اختمفكا فيما بينيـ حكؿ طبيعة اإلنكار كأسبابو، مع عمميـ 
ڃ  ڃ  چ   چ   ﴿، قاؿ تعالى: اا كبغين ا كظممن ، فكاف اختبلفيـ حسدن القاطع بصدؽ النبي 

ڑ  ڑ  ک   ک    ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  چچ

 .[19]آؿ عمراف:﴾ک  ک  گ  گ
 :(1)إفَّ اختبلؼ عمماء أىؿ الكتاب في الحؽ قبيحه مف كجييف 

التعبير تقبيحه ليـ،  (، كفي ىذاڇ  ڍعبَّر القرآف الكريـ عنيـ بقكلو تعالى: )  األول:
كتشنيعه عمييـ؛ ألفَّ الكقكع في االختبلؼ بعد إتياف الكتاب دليؿ عمى اضطراب عقكليـ، كفساد 
أفياميـ؛ حيث جعمكا سبيؿ ىدايتيـ كنجاتيـ في الدنيا كاآلخرة سببى شقائيـ كتعاستيـ، فيذا مف 

  باب كضع الشيء في غير محمّْو. 
____________ 

 (.6: 6سيط: لطنطاكم: )انظر: التفسير الك  (1)
 



215 
 

(، زيادة في تقبيح أفعاليـ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    تعبير القرآف الكريـ عنيـ بقكلو تعالى: ) الثاني:
 كأقكاليـ؛ ألفَّ إنكار الحؽ كاالختبلؼ فيو بعد العمـ القاطع دليؿ عمى فساد القمكب كاألنفس.

 الَمْعَمم الثاني: تحريف الكتاب:
 اتصؼ بو عمماء أىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل، التحريؼ كالتبديؿإفَّ مف أبرز ما  
ۀ    ﴿، كال رسكلو، قاؿ تعالى: ، فيجعمكف لو معانيى غير التي ييريدىا ا لكبلـ ا 

﮴       ۓھ  ے    ے  ۓ   ھہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ﮳   ﮲ 

﮶  ﯀   ﮷﮵  ﮿   ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹    ٿ                 ﯁﮸ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    

  .[14-13]المائدة:﴾ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ
 الَمْعَمم الثالث: كتمان الحق:

، ككانكا ييددكف بو العرب في إفَّ عمماء أىؿ الكتاب كانكا يعممكف بمبعث النبي  
، أنكركا ذلؾ، مع عمميـ األكيد بصفاتو كزمف مبعثو المدينة المنكرة، كلكنَّو لمَّا بيعث النبي 

؛ أٍف يككف النبي مف العرب، كليس مف ييكد، قاؿ اا كغيظن ا كحسدن ككتمكا ما عندىـ مف العمـ؛ حقدن 
ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ﴿ تعالى:

ٱ  ٻ   ﴿ تعالى:، كقاؿ [89]البقرة:﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

 .[146]البقرة:﴾  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  پٻ  ٻ  ٻ   پ  پ
 :الَمْعَمم الرابع: افتراء الكذب عمى اهلل 

، قصَّ عمينا القرآف الكريـ مكاقؼى متعددةن الفتراء أىؿ الكتاب، ككًذًبيـ عمى ا  
رأتيـ عمى ا   التالية:، أيجمميا في المكاقؼ الخمسة يظير فييا مدل جي

 األول: االبتداع في الدين، واإلحداث في الشريعة ما ليس منيا:  
قباليـ عمى الدنيا حإفَّ عمماء أىؿ الكتاب لمَّا رى    اا كتعمقن رصن أىٍكا إعراض الناس عنيـ، كا 

بيا، بحثكا في كيفية إرجاع المكانة ليـ، كصرؼ كجكه الناس إلييـ، فأحدثكا في تعاليـ الشريعة 
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ   ﴿قاؿ تعالى: ، (1)كافتراءن  اكذبن  يا، كنسبكا ذلؾ إلى ا ما ليس من

ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

 .  [78]آؿ عمراف:﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ
_______________ 

 (.7: 2)لمقرطبي: انظر: الجامع ألحكاـ القرآف:  (1)
  



216 
 

 : بغير عمم عمى اهلل  القولألنفسيم، و الثاني: تزكيتيم 
زكَّى عممػػاء أىؿ الكتػاب أنفسػػػيـ، كرىأىٍكا أنَّيـ خيػػر البشػػر عمى كجػػو األرض فػػي ىذه  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۋۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ ﴿الدنيا، كليـ المكانة العظيمة في اآلخرة، قاؿ تعالى: 

 .[50-49]النساء:﴾ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ   وئى  ائ        ائ  ەئ  ەئ  وئ ٿې     ې   ې  ې  
ص جممة مف المكاقؼ يظير فييا يستخم إفَّ المتأمؿ آليات القرآف الكريـ يستطيع أفٍ  

 تزكية الييكد كالنصارل ألنفسيـ، نذكر في ىذا المقاـ المكاطف الثبلثة التالية: اجمين 
ـى الييكد كالنصارل أنَّيـ أبناء ا  :أواًل           ٻ  ٻ   ٱ  ٻ ﴿كأحبَّاؤه، قاؿ تعالى:  زىعى

ڤ    ڤٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀپ   ڀ  ڀ  ڀ  پٻ  پ  پ

 .[18]المائدة:﴾  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ

ـى الييكد كالنصارل كذبن  : اثانيً   يدخميا أحده سكاىـ، قاؿ تعالى: كافتراءن أنَّيـ أىؿ الجنة، كلفٍ  ازىعى
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۈئۆئ  ۆئ   ۇئائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئې  ى  ى  ﴿

 .[111]البقرة:﴾ىئ   ىئ
االستخفاؼ بغير الييكد كاستباحة أمكاليـ؛ فميس عمييـ في أكؿ أمكاؿ العرب تىبعةه كال  :اثالثً 

ذنب، كالدافع ليـ ليذا الفعؿ ىك اعتقادىـ أنَّيـ شعب ا الخالص، كىذا يستتبع سقكط حقكؽ مف 
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ      ﴿، قاؿ تعالى: (1)ليس منيـ في المعاممة، كانتفاء حرمة الماؿ كالدـ

﮳ ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸     ﮲ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓ

 . [75]آؿ عمراف:﴾﮹      ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀ 
 :الثالث: الكذب في ذات اهلل 

كصفاتو، فنسبكا لو  بمغ األمر بعمماء أىؿ الكتاب حدَّ االفتراء فيما يتعمؽ بذات ا    
مف  اا، كقد ذكر القرآف الكريـ بعضن ا كبيتانن ا كزكرن الصفات كاألحكاؿ؛ كذبن ال يميؽ مف ما 

 افتراءاتيـ، كيدؿُّ عمى ذلؾ المكقفاف التالياف: 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ ، قاؿ تعالى:اكبيرن  اعمَّا يقكلكف عمكن  فقير، تعالى ا  القكؿ بأفَّ ا .أ 

ٿ ٹ  ٿ  ٿٿ ٺ ڀٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ٻ  پ  پ  پ  پ

 .[181عمراف:]آؿ ﴾ٹ
ى    ىۉ  ې  ې  ې  ې ﴿مغمكلة؛ أٍم شحيح بخيؿ، قاؿ تعالى:  القكؿ بأفَّ يد ا .ب 

 .[64]المائدة:﴾  ...ۈئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئائ  ائ   ەئ  ەئ
______________ 

 (.279: 3)لمحمد رشيد رضا: انظر: تفسير المنار:  (1)
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 الرابع: التحميل والتحريم: 
ـى ما أحمَّو تحميؿى ما حرَّـ ا  إفَّ مٍف أعظـ صكر االفتراء عمى ا          ، كتحري
چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ﴿: ، كىذا ما تمبَّس بو عمماء أىؿ الكتاب، قاؿ تعالى

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  

  .  [29]التكبة:﴾  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
؛ ألنَّو كحده ىك صاحب تشريع الحبلؿ إفَّ ىذا الفعؿ مف أعظـ االفتراء عمى ا   

   كالحراـ، كال يضع نفسىو في ىذا المقاـ إالَّ مفترو كذَّاب.
 : الخامس: التدليس عمى عوام الناس وُجيَّاليم؛ لتحقيق المكاسب المادية

تحقيؽ المكاسب  أشار القرآف الكريـ إلى أفَّ الغاية مف كراء الكذب عمى ا  
المادية الدنيكية، مف خبلؿ كتابة ما أحدثكه في شريعتيـ، كبيعو، كتسكيقو عمى عكاـ الناس 

يَّاليـ، ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ﴿قاؿ تعالى:  كجي

  .[79]البقرة:﴾ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڃڄ  ڄ
 الَمْعَمم الخامس: شيادة الزور:

إفَّ الحقد كالحسد إذا تمكَّنا مف قمب اإلنساف، أظيرا صفاتو الذميمة، كأخبلقو الرذيمة،   
كطبائعو الخبيثة، التي تحممو عمى التخمي عف الكقكؼ إلى جانب الحؽ، كالشيادة لمباطؿ 

لكفار مكة بالخيرية، في مقابؿ دعكة الحؽ  ارن بالخيرية، كىذا ما كقع مف ييكد، حيث شيدكا زك 
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ﴿كطريؽ المؤمنيف، قاؿ تعالى: 

 .[51]النساء:﴾ ی  جئ   حئ  مئ       ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب
ٍعمىـ يظير جمين   في كاقع األمة اإلسبلمية اليكـ، حيث نجد ثمةن مف عمماء  اإفَّ ىذا المى

السبلطيف الذيف باعكا دينيـ بدنيا غيرىـ، ييزيّْنكف الباطؿ لمحكاـ الظممة الفسقة، كييجمّْمكف ليـ 
حقتيـ كالنيؿ منيـ، كيشيدكف صكرتيـ بالباطؿ، كييجكّْزكف ليـ قىٍمع أىؿ التقكل كالصبلح، كمبل

يف، كقد حمميـ عمى شيادة تزاـ بالدّْ فَّ الفسؽ كالفجكر، خير مف اإليماف كااللٍ عمى أ اا كبيتانن زكرن 
الزكر ىذه حقديىـ كحسديىـ لمنجاحات التي ييحققيا أىؿ التقكل كالصبلح، في حيف ىـ يتأخركف، 

 كيفقدكف المكانة، كالمصداقية بيف أبناء األمة. 
 الَمْعَمم السادس: أكل أموال الناس بالباطل:

عمماء أىؿ الكتاب إلى استغبلؿ عمميـ بالديف كالشريعة؛ ليأكمكا أمكاؿ الناس  عمىدى  
مف مكانة في الديف، كمنصبو كرياسة في الناس، حيث كاف  بالباطؿ؛ بما أعطاىـ ا 
ٍرج كىدايا كضػػػػألحبار الييكد، كرىباف النص  ، (1)ؽػػو حػػػػاس دكف كجػػا مف النػػرائبي يأخذكنيػػارل، خى

___________ 
 (.138: 4)البف كثير: انظر: تفسير القرآف العظيـ:  (1)
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ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ   ﴿ قاؿ تعالى:

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ

 .[34]التكبة:﴾ڑ  ڑ
 :الَمْعَمم السابع: الصد عن سبيل اهلل 

إفَّ عمماء أىؿ الكتاب لـ يترككا جريمة إالَّ كليـ فييا نصيب، حتى كصؿ بيـ األمر   
نكار دعكة النبي إلى الصد عف سبيؿ ا  ؛ ، كالكقكؼ في كجو اإلسبلـ كدعكة التكحيد، كا 

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ﴿استجابة ألحقادىـ كشيكاتيـ كمصالحيـ، قاؿ تعالى: 

 .[34]التكبة:﴾...   ڇڃ ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ
 الَمْعَمم الثامن: ترك األمر بالمعروف والنيي عن المنكر:

عمماء أىؿ الكتاب، كخاصة أحبار الييكد، أعظـ ميمة كيًمفكا بيا، أال كىي األمر  ؾى رى تى  
بالمعركؼ، كالنيي عف المنكر؛ حيث جاءت آيات القرآف الكريـ تينًكر عمييـ سككتيـ عف المنكر، 

، قاؿ (1)كدمارىا كعدـ نيييـ لقكميـ عف الشر، فيذه سمة المجتمعات الفاسدة الميٍؤًذنة بانييارىا
ڭ  ڭ   ٿے  ے  ۓ    ۓ    ھۀ  ۀ              ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   ھ ﴿ الى:تع

، كقاؿ تعالى: [63-62]المائدة:﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ٴۇڭ   ۇ     ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ﴿

 .[79-78]المائدة:﴾ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڍچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ          ٿچ  
 التَّمب س بمقام األلوىية:الَمْعَمم التاسع: 

حتى جعمكا الناس يتخذكنيـ  جعؿ عمماء أىؿ الكتاب أنفسيـ في مقاـ اإللو المعبكد، 
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ﴿، قاؿ تعالى: مف دكف ا  اأربابن 

 .[31]التكبة:﴾ ...ەئى  ائ  ائ     ەئ   ىۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې
عبادتيـ قائمة عمى متابعة الناس ليـ  شعائر تعبديَّة، بؿٍ  تكفٍ  الناس ليـ لـٍ  لكفَّ عبادة 

، أشار إلى ىذا المعنى حذيفة مف دكف ا  احرمكف، فيذا معنى اتخاذىـ أربابن فيما ييحمّْمكف كيي 
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  عندما سيًئؿ عف قكلو تعالى: ) بف اليماف 

 .(2)فحرَّمكه" الحبلؿ عمييـ كحرَّمكا ،فاستحمكه الحراـ ليـ أحمُّكا كلكفٍ  "ال، فقاؿ: عبدكىـ؟ ىؿ (،ۋ
_____________ 

 (.929: 2)لسيد قطب: انظر: في ظبلؿ القرآف:  (1)
: لمبييقي: الكبرل السنف (،211، ص: 14، ج: 16634ح: )لمطبرم:  القرآف: آم جامع البياف عف تأكيؿ (2)

 عف البخترم أبي عف ثابت، أبي بف حبيب عف سفياف ؽيطر  مف (،116، ص: 10، ج: 20848)ح: 
 .، كالحديث صحيح اإلسناد حذيفة
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حر:
ِّ
ؼهًىٌ انُاش انط

ُ
 ادلطهة انثاًَ: انشٍاطني ٌ

الذم  قد مثَّؿ الشياطيف قيادة عممية فاسدة؛ كذلؾ بما قامكا بو مٍف تعميـ النَّاس السحر 
 و، كقد برزت معالـ فسادىـ في النقاط الخمس التالية: مى مُّ عى عمى عباده تى  حرَّـ ا 
، حيث أسند الشياطيف إليو ما انتحمكه  عميو كالكذب  االفتراء عمى نبي ا سميماف األولى:

ٱ  ٻ   ﴿قاؿ تعالى:  عمى سبيؿ التدليس  كاإلضبلؿ، مف السّْحر، كما تمبَّسكا بو مف الكفر

 .[102]البقرة:﴾...پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ    پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ
ضبلليـ عفٍ  الثانية: طمب األشياء بالجد كاالجتياد، كصرفيـ عف طمبيا  فتنة العامة بالسّْحر، كا 

، قاؿ تعالى: (1)ىذا العمـ أسبابيا الظاىرة كطرقيا المشركعة، مع عمميـ بانعداـ الفائدة مفٍ  مفٍ 
 .[102]البقرة:﴾...  ڳک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ...﴿

ليـ، حيث ييفرّْقكف  الحرص عمى إلحاؽ األذل بالناس مف خبلؿ العمـ الذم منحو ا  الثالثة:
 ﴾...ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ﴿بسحرىـ بيف المرء كزكجو، قاؿ تعالى: 

 .[102]البقرة:

      ڀ  ڀ ...﴿ليـ بما حازكه مف العمـ، قاؿ تعالى:  حصكؿ الكفر با  الرابعة:

 .[102]البقرة:﴾  ...ٺ   ٺ  ٺ  ٺ
، كىذا مقابمة تحكيؿ النّْعمة إلى نقمة، كاستخداميا في غير الكجو الذم أراده ا  الخامسة:

 لمنعمة بالكفراف ال بشكر المينًعـ عمييا.
 فائدة:

مىكىٍيف ييعمماف الناس السّْحر أنزؿ ا قد   ىما ىاركت كماركت، كىذا  ؛إلى األرض مى
 مياـ، كىي كالتالي:  ستالتكميؼ تضمَّف 

تعميـ الناس السّْحر؛ لييفرّْقكا بو بيف معجزات األنبياء كبيف السَّحر، لذلؾ نجد السَّحرة في  األولى:
ى األرض، معمنيف إيمانيـ برب لمَّا رىأىٍكا معجزة العصا، كقعكا ساجديف عم قصة مكسى 

ييفرقكا بيف سحرىـ الزائؼ،  (؛ ألنَّيـ بعمميـ بالسّْحر استطاعكا أفٍ عهٍيًب انسالوىاركف كمكسى )
 كبيف المعجزة الحقيقية.

، قاؿ تعالى:       (2)فتنة السَّحر، كالعمؿ بو؛ ألنَّو يؤدم بصاحبو إلى الكفر تحذير الناس مفٍ  الثانية:
 .[102]البقرة:﴾...   ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڤ  ڤ  ڤ ... ﴿

_______________ 
تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: ، (329: 1)لمحمد رشيد رضا: انظر: تفسير المنار:  (1)

 .61: لمسعدم
 (.495: 1: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (2)
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الذم يرفض السحر، كيرفض األسباب المؤدية  يمافاإل مقك لمتمييز بيف اختبار النَّاس؛  الثالثة:
  (1)إليو، كبيف ضعيؼ اإليماف الذم يريد السحر، كيسعى لتعممو.

كمشيئتو، ال بما  اإلخبار بأفَّ حصكؿ الضرر لئلنساف بالسّْحر مقركف بإرادة ا  الرابعة:
 .[102]البقرة:﴾...  ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ...﴿يريده السَّاحر كيرجكه، قاؿ تعالى: 

إخبار الناس أفَّ تعمُّـ السّْحر ال ينفع اإلنساف إالَّ في الشر، كحصكؿ الشر بالعمـ  الخامسة:
 .[102]البقرة:﴾  ...کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ... ﴿بالشيء في حقيقتو ضرر، قاؿ تعالى: 

ک  ... ﴿اإلخبار بحصكؿ الخسراف لمسَّحرة المجرميف في اآلخرة، قاؿ تعالى:  السادسة:

ڻ  ڻ    ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ڳک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ

   .[102]البقرة: ﴾ڻ
 فائدة:

مىكىٍيف يخرج بحقيقة مفادىا، أفَّ ك  اآلنفة الذٍّْكرقكاؿ األإفَّ المتأمؿ في   المتعمقة بالمى
المبلئكة الطاعة المطمقة،  ، كلـ ييخالفا أمره؛ ألفَّ طبيعةطاعة ا  الممكيف لـ يخرجا عفٍ 

نَّما [6]التحريـ:﴾  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ ...﴿ لقكلو تعالى في المبلئكة: امصداقن  ، كا 
 .اآلية لؤلمكر الخمسة المذككرة آنفن جاءت اإلشارة إلييما في ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________ 
 (.245: 1)انظر: تفسير سكرة البقرة: لمحمد بف صالح العثيميف:  (1)
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 ادلطهة األول: جانىخ:
كم القامة، قكاف جالكت مف جبابرة الكنعانييف، ككاف صاحب جسـ، كقكة، طكيؿ  

أشد الناس كأقكاىـ، فكاف ييـز الجيكش كحده، ممىؾى جية  في الحرب، فقد كاف مفٍ  االبطش، شديدن 
ًمكىيـ.  (   1)فمسطيف، كقيؿ: إفَّ البربر سكنكا فمسطيف، ككاف جالكت مى

إفَّ القرآف الكريـ أشار إلى جالكت في معرض حديثو عف طالكت كجيشو الذم خرج  
ـ عف بني إسرائيؿ، حيث كاف جالكت ىك قائدى جيش العمالقة الكثنييف، قاؿ لرفع الظمـ كالضي

 . [250]البقرة:﴾...گ  گ  گ  گ   ﴿ تعالى:
 يؼامل انمٍادج انؼطكرٌح انفاضذج ػُذ جانىخ:

إفَّ المتأمؿ آليات القرآف الكريـ يجد عدـ إشارتيا إلى جالكت بأمّْ إشارة تيظير مكاقفو   
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 

ٍيف التالييف:ج ٍعممى  الكت، يمكف استخبلص بعض المعالـ لقيادة جالكت الفاسدة، في المى
ظمـ الناس كالتَّجبُّر عمييـ؛ فقد أىٍخرجى ىك كجنكده بني إسرائيؿ مف ديارىـ، كأىسىرى أبناءىـ، قاؿ  .1

 .[246]البقرة:﴾... ڇڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ ...﴿ تعالى:
االستخفاؼ بالناس كالتقميؿ مف شأنيـ، نجد ذلؾ فيما ذكرتو كتب التفسير عند رؤيتو لداككد  .2

  بالمقبلع الكمب إلى ييٍخرىجي  كما إالَّ  خرجتى  ما كيمؾ،لو، حيث قاؿ لو: " المَّا خرج مبارزن 
 (2)كالسباع". الطير اليكـ كألطعمنَّو لحمؾ، ألبدّْدفَّ  كالحجارة،

 فائدة:
لجالكت قبؿ بدء القتاؿ بيف جيش طالكت كجيشو، حيث  االتفسير مكقفن ذكرت كتب  

كانت الغمبة  مف جيشو لييبارزه؛ فإفٍ  ارز لمبارزتو، أك ييٍخًرج لو أحدن طمب جالكت مف طالكت أف يىبٍ 
فٍ  الجالكتى ييصبح ممكن    (3)كانت الغمبة لطالكتى أصبح ىك الممؾى عمى الجميع. عمى الجميع، كا 

 كجيو ىذا المكقؼ إلى معنييف:كيمكف لنا ت 
الرعب في  إفَّ جالكت لمىا رأل قمة جيش طالكت، مع جرأتيـ عمى النزاؿ، قذؼ ا  األول:

قمبو، فييمف عميو الكجؿ؛ فأراد بالمبارزة أٍف يىجيسَّ نىٍبضى أكلئؾ القمة؛ لعمَّيـ إذا قيًتؿى ميباًرزىىـ أٍف 
لٍَّكا مدبريف. ًدىـ، كيتكى    يىفيتَّ ذلؾ في عىضي

_________________ 
(، سير أعبلـ 104: 1)لمجير الدّْيف الحنبمي: (، األينس الجميؿ: 439: 24)البف عساكر: انظر: تاريخ دمشؽ:  (1)

 (.256: 3)لمقرطبي: (، الجامع ألحكاـ القرآف: 429: 18)لمذىبي: النببلء: 
 (.356: 5)لمطبرم: : عف تأكيؿ آم القرآف جامع البياف (2)
 ا.، كغيرىم(300: 2)لؤللكسي: ركح المعاني: (، 355: 5)لمطبرم: : عف تأكيؿ آم القرآف جامع البيافانظر:  (3)
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اغترار جالكت بقكتو كسطكتو، كاستخفافو بمف يخرج لمبارزتو، كلك كاف طالكت، كىذا  الثاني:
 ىك ديدف الطغاة المتجبريف في كؿ زماف كمكاف.

 ادلطهة انثاًَ: ػثذ اهلل تٍ ُأتً تٍ ضهىل:
بف سمكؿ، كسمكؿ أـ عبد ا، كقيؿ: أـ أيبي، أم جدة عبدا،  أيبي بف ا ىك عبد 

، أظير اإلسبلـ، كأبطف الكفر، كحمؿ الضغينة لئلسبلـ، كلمنبي كىك رأس المنافقيف زمف النبي 
 ؛ ألنَّو قيبىيؿ مجيء النبي  ٍعمييـ، فمـ تجتمع األكس  ايتكّْجكه ممكن  المدينة المنكرة كادكا أف

المدينة انصرؼ عنو قكمو إلى  مثؿ اجتماعيـ عميو، فمما جاء النبي كالخزرج عمى رجؿ 
    (1)اإلسبلـ كترككه.

 يؼامل انمٍادج انؼطكرٌح انفاضذج ػُذ ػثذ اهلل تٍ ُأتً تٍ ضهىل:
إفَّ القرآف الكريـ لـ يتحدث عف ابف سمكؿ كقائد عسكرم بصكرة كاضحة، لكنَّنا  

سنتحدث في بعض المعالـ الفاسدة في حياتو مف خبلؿ ًذكر القرآف الكريـ لبعضيا، كفضحو 
 فييا، كالتعميؽ عمييا، أيلخصيا في المعالـ الثبلثة التالية: 

 في تحقيق النصر، والحماية:الَمْعَمم األول: االعتماد عمى القوة المادية 
لييكد بني قينقاع في الجاىمية، كاستمر التحالؼ بينيما بعد  اكاف ابف سمكؿ حميفن  

بتنظيـ العبلقات داخؿ المدينة المنكرة، بيف المسمميف  المدينة، حيث قاـ النبي  مجيء النبي 
معاىدة  ينيـ كبيف النبي كالييكد القاطنيف في المدينة، كمف ىؤالء الييكد بنك قينقاع، فكاف ب

، كتآمركا اتفؽ عمييا الطرفاف، إالَّ أفَّ ييكد بني قينقاع خانكا، كغدركا بما عاىدكا عميو النبي 
، بالخركج إلييـ كمحاصرتيـ، كفي نياية األمر نزلكا عمى أمر النبي  عمى قتمو، فأمر النبي 

، كأدخؿ يده في جيب درعو،  فأمىر أف ييكتَّفكا فكيتّْفكا، فأراد قتميـ، فكممو ابف سمكؿ كألحَّ عميو 
 ثـ غضبو، لشدة سيٍمرىة لكجيو رأىٍكا حتى  النبي كغضب أرسمني، : كيحؾ! النبي لو فقاؿ
 امرؤ كأنا ،(2)تيًعٍترى  فإنيـ مكالٌي؛ في تيٍحًسف حتى أرسمؾ ال كا فقاؿ: أرسمني، كيحؾ! قاؿ:

مُّكىـ فقاؿ الدكائر، أخشى  (3)المدينة. مف ييٍجمىٍكا أف  معيـ، كأمر كلعنو ،ا  لعنيـ : خى

_____________ 
: 1) لئلماـ النككم: (، كتيذيب األسماء كالمغات:584، 526، 446: 2انظر: السيرة النبكية: البف ىشاـ: ) (1)

366 ،389.) 
الًعٍترة: عترة الرجؿ كلو، كذريتو، كأخص أقاربو، كأىمو كبنك أعمامو األدنكف، كقيؿ: أصمو. انظر: النياية في  (2)

 .350(، الفركؽ المغكية: ألبي ىبلؿ العسكرم: 385: 3)البف األثير: غريب الحديث كاألثر: 
 (.478-476: 2)لعمي بف برىاف الدّْيف الحمبي: انظر: السيرة الحمبية:  (3)
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 نَّ موقف ابن سمول اآلنف الذِّكر يدل  عمى ثالثة أمور:إ 
حرص القيادات الفاسدة عمى حماية أعكانيا كأتباعيا مف الكفار؛ العتقادىـ الفاسد بأنَّيـ  األول:

 أخشى امرؤ يىجمبكا ليـ النَّفع، كيدفعكا عنيـ الضُّر، كىذا المستفاد مف قكؿ ابف سمكؿ: )كأنا
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ﴿الدكائر(، قاؿ تعالى في شأنو كأضرابو: 

 .[52]المائدة:﴾ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڃڃ  ڃ
اعتزاز القيادات الفاسدة بركابط الصداقة كالمصمحة مع أعداء األمة، كتقديميا عمى أخكة  الثاني:

عترتي(؛ حيث قدَّـ  ، كىذا المستفاد مف قكؿ ابف سمكؿ:) فإنيـاسب أيضن الديف كالعقيدة، كأخكة الن
 تحالفو مع الييكد، عمى ما كاف ييظيره مف اتباع ديف اإلسبلـ، كدخكلو تحت لكاء المسمميف. 

 ، كاعتمادىا عمى القكة المادية. انعداـ ثقة القيادة الفاسدة با  الثالث:
 القيادة العامة، واالنسحاب بثمث الجيش في غزوة ُأحد:الَمْعَمم الثاني: التخمي عن 

استقر رأم المؤمنيف في غزكة أيحد عمى الخركج مف المدينة لمبلقاة جيكش المشركيف،  
لكفَّ رأم ابف سمكؿ كاف البقاء في المدينة، كالقتاؿ مف داخميا، كلمَّا تجيَّز المسممكف لممعركة، 

كا متكجييف خارج المدينة، كعندما كصؿ المسممكف كحشدكا ما ييقارب ألؼ مقاتؿ، كانطمق
عمى قرار  ابعدـ كقكع القتاؿ، أك معترضن  اعن ، انسحب ابف سمكؿ بثمث الجيش، ميتىذىرّْ (1)الشكط

ٹ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  ٺڀ  ڀ  ڀ ﴿، قاؿ تعالى: (2)القتاؿ خارج المدينة

چ    چڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  ڄڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 .[167]آؿ عمراف:﴾  ڇ  ڇ   ڇ
و المؤمنيف الصادقيف إلى المنافقيف بأحد أمريف؛ أفٍ    إفَّ اآلية تيشير بكضكح إلى تىكىجُّ
أنفسيـ كأىمييـ كمدينتيـ،  ، أك ييقاتمكا مف أجؿ الدفاع عفٍ أجؿ إعبلء كممة ا  ييقاتمكا مفٍ 

، كلكنَّيـ رفضكا األمريف، كاستجابكا ألمر ابف سمكؿ رأس (3)فيدفعكا عنيا عار اليزيمة كالميانة
 النفاؽ كالخيانة. 

 فائدة:
إفَّ مف أبرز سمات المنافقيف الحرص عمى حياتيـ، كتحقيؽ مصالحيـ الشخصية،  

ف زعمكا خبلؼ ذل ؾ؛ مف التظاىر بالكطنية، كالحرص عمى مع التخمي عف أىميـ كذكييـ، كا 
  مصالح األمة العميا. 

______________ 
 (.239: 3الشكط: اسـ بستاف بيف المدينة كأيحد. انظر: دالئؿ النبكة: لمبييقي: ) (1)
بي: ) (2) بلَّ  (.124-123: 2انظر: السيرة النبكية: لمصَّ
 (.330: 2انظر: التفسير الكسيط: لطنطاكم: ) (3)
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 اضطراب مفيوم الِقَيم عند ابن سمول:الَمْعَمم الثالث: 
قد تضطرب المفاىيـ عند بعض الناس، فبل يىتىبيَّف ليـ األمر عمى حقيقتو، فينظركف  

إلى ظاىره، كيترككف جكىره، كىذا ما كقع مف ابف سمكؿ، إًذ اٍلتىبىسى عميو مفيكـ العزة الحقيقية، 
بالذّْلة كالميانة، فقد أخرج البخارم في صحيحو  النبي  اذ يصؼ نفسو بالعزة كالمنعة، كاصفن فأخ

، ًفي مىرَّةن  سيٍفيىافي  قىاؿى غىزىاةو، ًفي )كينَّا: قاؿ عف جابر بف عبد ا  ٍيشو ؿه  (1)فىكىسىعى  جى  ًمفٍ  رىجي
ار،ً  ًمفٍ  رىجيبلن  اٍلمييىاًجًريفى  : فىقىاؿى  اأٍلىٍنصى اًرمُّ قىاؿى  اأٍلىٍنصى اًر، كى : يىا ًلؤٍلىٍنصى ،  اٍلمييىاًجًرمُّ يىا ًلٍممييىاًجًريفى

:  النًَّبيُّ  ذىًلؾى  فىسىًمعى  اًىًميًَّة، دىٍعكىل بىاؿي  مىا فىقىاؿى ؿه  قىاليكا: يا رسكؿ ا، اٍلجى كىسىعى  اٍلمييىاًجًريفى  ًمفٍ  رىجي
اًر، ًمفٍ  رىجيبلن  ٍبدي  ذىًلؾى  فىسىًمعى  ُمْنِتَنٌة(، َفِإنََّيا :) َدُعوَىا ا رىسيكؿي  فىقىاؿى  اأٍلىٍنصى ، ٍبفي  ا عى  أيبىي 
: ٍعنىا لىًئفٍ  كىا فىعىميكىىا!، أما فىقىاؿى ًدينىةً  ًإلىى رىجى فَّ  اٍلمى ، ًمٍنيىا اأٍلىعىزُّ  لىييٍخًرجى ـى  النًَّبيَّ  فىبىمىغى  اأٍلىذىؿَّ  ، فىقىا
 َيَتَحدَّثُ  اَل  َدْعُو،) : النًَّبيُّ  فىقىاؿى  اٍلمينىاًفًؽ، ىىذىا عينيؽى  أىٍضًربٍ  دىٍعًني ا رىسيكؿى  يىا فقاؿ: عيمىري 

ٍبدي  اٍبنيوي  لىوي  ، كفي ركاية الترمذم : )...فىقىاؿى (2) ...(َأْصَحاَبوُ  َيْقُتلُ  ُمَحمًَّدا َأنَّ  النَّاُس  ٍبدً  ٍبفي  ا عى  عى
تَّى تىٍنقىًمبي  كىا الى  ا: ،  ا كىرىسيكؿي  الذًَّليؿي  أىنَّؾى  تيًقرَّ  حى ( اٍلعىًزيزي  .(3)فىفىعىؿى

كقد أثبت القرآف الكريـ ىذا المكقؼ البف سمكؿ كأتباعو مف المنافقيف، قاؿ تعالى:  
 .[8]المنافقكف:﴾ ... گژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک           ک  گ﴿

كا ؛ االكريـ نسب القكؿ لممنافقيف جميعن إفَّ القائؿ ىك ابف سمكؿ، كلكفَّ القرآف   ألنَّيـ رىضي
ميؽ ميتأصؿ في  (4)بمقالتو، كتابعكه عمييا، كقد قاليا عمى سبيؿ التبجح كسكء األدب )الذم ىك خي

 أنَّو بما يممؾ مف الماؿ كالرجاؿ كالمكانة يستطيع أفٍ  اقيف في كؿ زماف كمكاف(، معتقدن المناف
يككف صاحب األمر كالنيي فييا، كلكفَّ  في المدينة، كأفٍ  ييغالب النبي  يحكز العزَّة الزَّائفة، كأفٍ 
گ   ...﴿مصدر العٌزة كالغمبة الحقيقية، قاؿ تعالى:  او مقالتو الباطمة، محددن القرآف الكريـ ردَّ عمي

 .     [8]المنافقكف:﴾گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ  
 
 

______________ 
 (.309: 8)البف منظكر: قدمؾ، لساف العرب:  بصدر أك بيدؾ اإلنساف دبر تضرب أف الكسعكىسىعى: (1)

ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ     چ قىٍكًلًو تعالى: صحيح البخارم: كتاب التفسير، باب (2)

 (.145 ، ص:6ج: ، 4905ح: )[، 6]المنافقكف: چڤ        ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڤڤ  ڤ
قاؿ  (.417 ، ص:5ج: ، 3315ح: )سنف الترمذم: كتاب تفسير القرآف الكريـ، باب كمف سكرة المنافقيف:  (3)

 كأصؿ،(120، ص: 3، ج: 2641)ح:  لؤللباني:  اإلماـ األلباني: صحيح. انظر: صحيح سنف الترمذم:
 .كمسمـ البخارم في الحديث قصة

 (.410:14انظر: التفسير الكسيط: لطنطاكم:  ) (4)
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 فائدة:
يسعى المنافقكف في كؿ زماف كمكاف ليحققكا العزَّة ألنفسيـ مف خبلؿ االعتماد عمى  

األسباب المادية؛ مف ماؿ كجاه كسمطاف كرجاؿ، حيث سيطرت القيـ المادية عمى حياتيـ؛ فغاب 
كمشيئتو، فنجد أنَّيـ يجتيدكف  عف أذىانيـ أفَّ أمَّ شيء يمكف أف يحققكه، ىك بإرادة ا 

كيكدُّكف كيتعبكف، كفي النياية يككف ليـ الخسراف المبيف في الدنيا كاآلخرة، ييصدّْؽ ىذا قكؿ ا 
  في كفار مكة في حربيـ ضد النبي :﴿ ڇڃ  ڃ  ڃ          چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

 .[36نفاؿ:]األ﴾ڈ  ژ          ژ       ڑ   ڑ    ڈڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
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 ادلثحث اخلايص
 همٍادج األيٍُحانًُارج انفاضذج ن

       
 

 كفيو مطمباف:
 
 

 األول: رىط قوم صالح  المطمب. 
 
 

 مكة زعماء مشركيالثاني:  المطمب. 
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 ادلطهة األول: رهط لىو صاحل:
، فانقسـ إلى قكمو يدعكىـ إلى التكحيد كاإليماف با   انبيَّو صالحن  بعث ا  

ڤ  ڤ      ﴿قكمو إلى فريقيف متخاصميف؛ فريؽ مؤمف، كفريؽ كافر مستكبر معاند، قاؿ تعالى: 

  چچ  چ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  

 ﴾ڎ  ڈ  ڈ ژ  ژ  ڑ ڌ ڎ ٿ ڇ  ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ
 .[76-75]األعراؼ:
الكفر كالطغياف يضـ مجمكعة مف المجرميف، قد أكغمكا في اإلجراـ، كأكثركا ككاف فريؽ  

ٍفًض الحؽ، كبرعكا في المكر، كالغدر بأىؿ الحؽ، قاؿ تعالى:  مف اإلفساد في األرض، كرى
ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ٿڇ  ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     چ﴿

 . [49-48]النمؿ:﴾  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ
، فأخذكا ييدبّْركف، لقد عـز الرىط المجرمكف عمى الفتؾ بنبي ا صالح    

ڈ   ڈ  ژ  كيخططكف في الطريقة الميثمى لمقضاء عميو، كدكف أف يشعر بيـ أحد، )

، كاختاركا (، فقد أخذكا عمى أنفسيـ العيد، كأقسمكا عمى قتؿ نبي ا صالح   ژ  ڑ
َـّ ييبعدكا شككؾ  أف يككف التنفيذ في ظممة الميؿ؛ ليستتركا عف أعيف الناس في تنفيذ جريمتيـ، ث

  الناس عنيـ بالحمؼ الكاذب، كالزكر، كالبيتاف.  
بىكىت ىذه الفئة المجرمة فصكؿ ا   (1)، مف جيتيف:المؤامرة جيدن كقد حى

 قتؿ.التدبير الجيد لكيفية تنفيذ جريمة ال األولى:
 تجييز الدفاع عف أنفسيـ إذا كقعكا في المساءلة كالمحاسبة.  الثانية:
  فوائد:

 من خالل التأمل في الموقف السابق، يمكن لنا أن نرصد الفوائد الثالث التالية: 
إفَّ منيج المكر كاالحتياؿ كالتخطيط الغتياؿ أئمة اليدل كاإلصبلح، منيج قديـ جديد،  األولى:

  (2)يحمؿ لكاءه المجرمكف الفاسدكف في كؿ عصر.
لعباده الصالحيف، كحفظو ليـ، كفتكو بالمجرميف  غفمة أىؿ اإلجراـ عف تدبير ا  الثانية:

 ں  ڻ   ڻ ٿڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ﴿المفسديف، قاؿ تعالى: 

 .[51-50]النمؿ:﴾ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    
_______________ 

 (.10801: 17: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (1)
  .59لمدكتكر زياد الدَّغاميف: انظر: منيجية البحث في التفسير المكضكعي:  (2)
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ميؽ متأصؿ في أىؿ اإلجراـ كالفساد، حيث يسخّْركف  الثالثة: إفَّ الكذب، كاالفتراء، كشيادة الزكر، خي
أبكاقيـ اإلعبلمية؛ لييظيركا نصاعة أخبلقيـ، كنظافة أيدييـ، كطيارة قمكبيـ؛ ليدلسكا عمى الناس 

 (. ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  حقيقتيـ الخبيثة الفاسدة )
 يكح: يشركً زػًاءادلطهة انثاًَ: 

، مكة مف دعكة النبي  زعماء مشركيعمى مكقؼ  (1)لقد تعرَّفنا في مطمب سابؽ 
، كدفع الناس عف االستجابة لدعكة الحؽ ككيؼ بذلكا جيكدىـ الجبَّارة لمصد عف سبيؿ ا 

، كالتخطيط كالعدؿ، سالكيف في ذلؾ كسائؿى ًعدَّةو، كفي ىذا المطمب أتحدث عف مكرىـ بالنبي 
، لكنَّيـ في ىذه المرَّة يكيدكف كييدبَّركف إللحاؽ كالتدبير لمنعو مف القياـ بكاجب الدعكة إلى ا 

ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ      ﴿عمى كجو الخصكص، قاؿ تعالى:  األذل بالنبي 

 .[30]األنفاؿ:﴾ں  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱ   ڱ  ڱڳ
مكة؛ ليحًبككا مؤامرةن لمنَّيؿ مف النبي مشركي تشير اآلية السابقة إلى اجتماع زعماء  

 ٍخبلؿ اجتماع أمني ال يصؿ إلى النبي  ، مف  كا فيو ري خبره، كال يتنامى إلى سمعو ما قرَّ
                                .بحقو 

 :(2)، كىيلمقضاء عمى النبي  ثبلثة المفاضمة بيف آراء خمص اجتماعيـ إلىقد ك  
في مكة، مف خبلؿ حبسو في بيت،  يمنعكا حركة النبي  الحبس؛ فقد رأل بعضيـ أفٍ  األول:

يثاقو بالحباؿ.  أك تقييده كربطو كا 
ًمدن ـ جماعة قكية، قكاميا أربعكف رجبلن القتؿ؛ حيث تقك  الثاني: مف شباب مكة األقكياء بقتؿ  ا جى
 بيف القبائؿ، فبل يستطيع بنك ىاشـ القصاص لو، فيقبمكا بالدّْية راغميف.، فيتفرَّؽ دمو النبي 
 مف مكة؛ فيستريحكف منو، كمف دعكتو.   النفي؛ كىك إخراج النبي  الثالث:

، فانطمقكا بكؿ جد كاجتياد كقد استقر األمر عندىـ عمى الرأم القائؿ بقتؿ النبي  
  لتنفيذ ىذا األمر. 

 السابقة يخرج منيا بفائدتين:إنَّ المتأمل لآلية  
 اجتماع أىؿ اإلجراـ عمى اختبلؼ أماكنيـ، كأزمانيـ، عمى أرذؿ الصفات، كأشنعيا؛ مفٍ  األولى:

خفاء كيدىـ، كخبثيـ، كمكرىـ، عفٍ  أنظار الناس، كميداراة  تآمرىـ عمى أىؿ التقكل كالصبلح، كا 
ضعفيـ المفضكح في المكاجية العمنية لمحؽ كأىمو، كلجكئيـ إلى الكسائؿ الخفية، كالطرؽ الممتكية؛ 

 لمكصكؿ إلى مرادىـ كمبتغاىـ. 
 لعباده الصالحيف، ميما كانت قكة المجرميف كالمفسديف في األرض، فا  معية ا  الثانية:

ذالؿه لمباطؿ كأىمو.ىك خير الحافظيف؛ ألفَّ ح  _______________  فظو حماية لممؤمنيف، كنيصرة لمحؽ، كا 
 (.212-208انظر: ىذا البحث: ) (1)
  .90-89نكر اليقيف في سيرة سيد المرسميف: لمحمد الخضرم:  انظر: (2)
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  ادلثحث انطادش
 همٍادج االلتصادٌحانًُارج انفاضذج ن 

     
 

 كفيو مطمباف:
 
 

  :قارون.المطمب األول  
 

 .المطمب الثاني: صاحب الجنتين في سورة الكيف 
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 ادلطهة األول: لاروٌ:
، كأكثر أىؿ العمـ عمى أنَّو ابف عْـّ مكسى مكسى  قـك مف اإسرائيمين  قاركف كاف 

 ككانكا ييمقبكنو المينكَّر؛ لحسف صكتو بالتكراة، كقد آتاه ا ،  إالَّ أنَّو نافؽ، ا عظيمن ماالن ،
    .(1)ككاطأ فرعكف كمؤله، كبغى عمى قكمو، كأفسد فييـ، فأىمكو ا 

 ادلؼامل انفاضذج نهمٍادج االلتصادٌح ػُذ لاروٌ:
 اعمى قاركف بنعمة عظيمة، أال كىي نعمة الماؿ، فقد بمغت ثركتو مبمغن  أنعـ ا  

﮶      ےہ   ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ    ے ﴿، قاؿ تعالى: امن عظي ﮵   ﮴    ﮳   ﮲     ۓ  ۓ 

﮹  ﮸   ، لكنَّو قابؿ ىذه النعمة بالكفراف ال بالشكر، فمـ يستعمميا في [76]القصص:﴾  ...﮷   
، بؿ سخرىا في ظمـ الناس كالتجبر عمييـ، كحرماف الفقراء مف حقّْيـ في الماؿ طاعة ا 

كفي ىذا المطمب أتحدث عف كيفية التكظيؼ الفاسد لمماؿ، كالثركة، بو عميو،  الذم أنعـ ا 
 في المعالـ األربعة التالية:

 الَمْعَمم األول: استعمال نعمة المال في البغي عمى الناس:
بو عميو في التكبر عمى الناس مف بني  إفَّ قاركف قد كظَّؼ الماؿ الذم أنعـ ا  

قكمو، فمـ ييراًع حرمة القرابة، كاالنتماء لممجتمع، بؿ سعى إلى تكديس الثركة في خزائنو، بؿ 
  [.76]القصص:﴾  ...  ےہ   ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ    ے ﴿ بالبغي عمييـ، قاؿ تعالى:

ة؛ ليذىب العقؿ فييا كؿ كقد ترؾ القرآف الكريـ صكرة بغي قاركف عمى قكمو مجيكل 
مذىب؛ مف شناعة القبح في بغيو عمى قكمو، كمف صكر بغي قاركف عمى قكمو، كأصحاب 

  (2)األمكاؿ أمثاًلًو، األربع التالية:
يـ، كأشياءىىـ، كال سيما أنَّو مف المتكاطئيف مع فرعكف عمى قكمو..أ   ظيٍمـ الناس، كغصبيـ أرضى
 إيَّاه. ًحرماف الفقراء كالمحتاجيف مف حقيـ في الماؿ الذم آتاه ا .ب 
ٍسف مظيره، .ج  التكبر عمييـ كازدراؤىـ، كاالستعبلء عمييـ بمالو كثركتو، كالتباىي بزينتو كحي

 كالفخر عمييـ بخدمو كحاشيتو.
عنيـ، أك  اجو، كالعمؿ عمى تحقؽ أىدافو، رغمن تسخير الناس لخدمتو، كالقياـ عمى تمبية حكائ.د 

 غير ذلؾ مف األسباب.
 

_________________ 
 (.360، 300: 1)البف كثير: انظر: البداية كالنياية:  (1)
: 18: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكم(، 2711: 5)لسيد قطب: انظر: في ظبلؿ القرآف:  (2)

11012.) 
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 الَمْعَمم الثاني: رفض الن صح الصادق:
قكمو بخمس  رىأىٍكا بغيو كطغيانو، تكجو إليو النَّاصحكف مفٍ إفَّ قكـ قاركف لمَّا  

 ، كىي: ؛ لينجك مف عقاب ا (1)نصائح
 .[76]القصص:﴾ ... ﯀﮺ ﮻  ﮼   ﮽   ﮾  ﮿  ...﴿ االبتعاد عف البطر كالفرح بالمعصية، قاؿ تعالى:.أ 
بالطاعات، كأنكاع القربات،  لو، في التقرب إلى ا  استعماؿ النعمة التي كىبيا ا .ب 

 . [77]القصص:﴾   ...وئى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئ﴿قاؿ تعالى: 
لو، مف المأكؿ كالمشرب كالممبس، دكف إفراط أك تفريط،  بالنعمة فيما أباحو ا  التمتع.ج 

 . [77]القصص:﴾...  ۈئوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ ...﴿ قاؿ تعالى:
، كىذا مف مقابمة عميو بالنّْعـ العظيمة، باإلحساف إلى خمؽ ا  إحساف ا  مقابمة.د 

 . [77]القصص:﴾ ...   ىئۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ ...﴿الحسنة بالحسنة، قاؿ تعالى: 
ىئ  ی  ی  ی   ...﴿عدـ اإلفساد في األرض، بالبغي عمى الناس كظمميـ، قاؿ تعالى : .ق 

 . [77]القصص:﴾حئ   مئ  ىئ  يئ  جب    جئی
لآليتيف السابقتيف، يرل بكؿ كضكح حرص المخمصيف مف قـك قاركف عميو، إفَّ المتأمؿ  

كالخركج بو مف حاؿ الفساد، إلى حاؿ الصبلح؛ ًليىٍسعىد في الدنيا كاآلخرة، لكنَّنا نجد في المقابؿ 
عمى فساده  ارِّ عمييـ بكؿ تبجُّح كغطرسة، ميصً  الرفض السافر ليذا النُّصح الصادؽ، حيث ردَّ 

يفعؿ بو ما يشاء، قاؿ  الماؿ كالثركة ىك باجتياده كعممو، كلو الحؽ في أفٍ  ما عنده مفٍ  كجحكده، أفَّ 
 .[78]القصص:﴾...  پٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پ ﴿تعالى:  

، فحممو عمى الزعـ أفَّ اا عظيمن النعمة بقاركف مبمغن  كقد بمغ الغركر كالطغياف كجحكد 
، بما الماؿ الذم يحكزه إنَّما كاف بمعرفتو كاجتياده، مع أنَّو يعمـ عمـ اليقيف أنَّو مف عند ا 

 ( 2)عممو مف التكراة.
 عميو: الَمْعَمم الثالث: إنكار فضل اهلل 

، يتفضَّؿ بيا عمى عباده، فالمؤمف إفَّ أمَّ نعمة تيصيب اإلنساف ال تككف إالَّ مف ا  
يشكر كال يكفر، كالكافر كالمنافؽ كالعاصي يكفر كال يشكر، كقاركف مف أىؿ الفريؽ الثاني الذيف 

عمييـ، ليذا نجد أنَّو مع عممو اليقيني بأفَّ الثركة العظيمة التي يممكيا، ىي  يينكركف نعمة ا 
     ممينعـ، كاعتنى بالنعمة، كنسب الفضؿ لنفسو، قاؿ تعالى:كتكفيقو، إالَّ أنَّو تنكر ل بفضؿ ا 

 .[78]القصص:﴾...  پٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پ ﴿
______________ 

 لمدكتكر كىبة الزحيمي: (، التفسير المنير:11020-11014: 18: )خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكمانظر:  (1)
(20 :160-161.) 

 (.437: 10)لطنطاكم: انظر: التفسير الكسيط:  (2)
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 الَمْعَمم الرابع: الكبر والخيالء:
قكؿ بالفعؿ، فخرج عمى قكمو إفَّ قاركف لـ يكتًؼ برفض النصيحة بقكلو، بؿ أتبع ال 

مّْبلن  امتزينن  ڦ  ڦ   ﴿ ، قاؿ تعالى:(1)كازدىاءن كاستعبلءن  ا، خرج عمى قكمو خرجة مميئة كبرن ميتىجى

 .[79]القصص:﴾  ...ڄڄ   ڄ  ڄ
 ادلطهة انثاًَ: صاحة اجلُتني يف ضىرج انكهف:

في سكرة الكيؼ  بيما مثبلن  ذكر المفسركف في حقيقة الرجميف المَّذىٍيف ضرب ا  
 (2)معنييف:
إفَّ حاؿ ىذيف الرَّجميف معركفة، فيك مف قبيؿ تمثيؿ محسكس بمحسكس، كاختمفكا في  األول:

تعيينيما؛ فقيؿ: ىما أخكاف مف بني مخزكـ مف أىؿ مكة، أحدىما مسمـ، كاآلخر كافر، كقيؿ: 
 فييا كجعؿ ،ا، فاشترل أحدىما أرضن ؾ ليما ماالن ىما أخكاف مف بني إسرائيؿ مات أبكىما، كتر 

ذكرتو  ما الدنيا في أمرىما مف فكاف بمالو، إلى غير ذلؾ مف األقكاؿ، اآلخر كتصدَّؽ جنتيف،
 سكرة الكيؼ.

، صكَّر ا  الثاني: فييا صاحب الجنتيف عمى ىيئةو ال يتخيؿ العقؿ  إفَّ حاؿى الرجميف مفركضه
البشرم أجمؿ منيا في مكاسب الناس الدنيكية، كالتمثيؿ ىنا نظير التمثيؿ في قكلو تعالى: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ﴿

 .[265]البقرة:﴾  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
لرجميف مكجكديف؛ دؿ عمى ىذا سياؽ الكبلـ، كصناعة التراكيب،  أفَّ المثؿ كاألظير 

ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿ مثؿ قكلو تعالى:

؛ حيث جاء الفعؿ )قاؿ( غير مقترف بالفاء، كىذا مف شأف حكاية المحاكرات [37]الكيؼ:﴾چ
العبرة كالعظة، أٍف يككف المثؿ قصة  الكاقعة، كما أفَّ األكقع في النفس، كاألظير في أخذ

  (3)معمكمة.
 ادلؼامل انفاضذج نهمٍادج االلتصادٌح ػُذ صاحة اجلُتني:

صاحب الجنتيف مف النَّعيـ ما تتطمع إليو النفكس البشرية، حيث أنعـ  لقد آتى ا  
عميو بالماؿ كالجماؿ، فقد أعطاه جنتيف بالغتي الحيسف كالبياء كالجماؿ كاإلنتاج، ففييما مف أنكاع 

_______________ 
 (.183: 20)لمطاىر بف عاشكر: انظر: التحرير كالتنكير:  (1)
البف عطية (، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: 248: 11)لؤللكسي: انظر: ركح المعاني:  (2)

 (.540: 3)األندلسي: 
 (.317: 15)لمطاىر بف عاشكر: انظر: التحرير كالتنكير:  (3)
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، كما ما مف جانب قد زادىما بيجة كجماالن العنب، كالحبكب، باإلضافة إلى أفَّ إحاطة النخؿ بي
، نجده قد ميو، كلكنَّو مع كؿ ىذا الفضؿ مف ا منحو مكارد أيخرل يستثمر فييا مالو، كين

 فسد كبطر كتنكَّر.
خبلؿ  إيَّاه، مفٍ  كأتكمـ في ىذا المطمب عف معالـ فساده في الماؿ الذم آتاه ا  

 المعالـ الثبلثة التالية:
 الَمْعَمم األول: التفاخر واالستعالء بالمال واألتباع:

ـ الغركر كالكبر بنفسو، قد مؤل البطر نفسو، كاستحك اانطمؽ صاحب الجنتيف مزىكن  
بأتباعو، كقد  اتدؿ عمى استعبلئو بمالو، مستقكين  إلى صاحبو الفقير بكممات، اعمى قمبو، متكجين 

ی       جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ   جب  حب    ( 1)ی  ی  ی ﴿، قاؿ تعالى: غفؿ عف شكر المينعـ 

 .[34]الكيؼ:﴾خب  مب 
 : بغير علم عمى اهلل  القولالَمْعَمم الثاني: 

 عمى ما أنعـ عميو مفٍ  شكر ا  إفَّ بطر صاحب الجنتيف لـ يقؼ عند الغفمة عفٍ  
ؿ ألكاف النّْعـ المتعددة، بؿ حممو غناه، كمكانتو كجاىو، عمى أفٍ  ، كقد بغير عمـ عمى ا  يتقكَّ

   ظير ىذا في ثبلثة مكاقؼ:
يزكال عنو البتة، كلف ييصيب جنتيو اليبلؾ، أك الفناء البتة، قاؿ  زعـ أفَّ النعمة، كالماؿ، لفٍ  .1

 .[35]الكيؼ:﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ ﴿تعالى: 
ٺ  ﴿عمى لسانو:  إفَّ ما كصؿ إليو مف الغنى، كالجاه، دفعو إلى إنكار البعث، قاؿ ا  .2

 .[36]الكيؼ:﴾...ٺ  ٺ  ٺ  
زعـ في حاؿ قياـ الساعة، أنَّو سيككف لو مف المكانة، كالمنزلة أكثر مما نالو في الدنيا، قاؿ  .3

، كىذا نظير زعـ الييكد [36]الكيؼ:﴾  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ...﴿تعالى: 
ې  ى  ى   ﴿ كالنَّصارل أفَّ الدار اآلخرة خالصة ليـ مف دكف الناس، كما قاؿ تعالى:

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ۈئۆئ  ۆئ   ۇئۇئ  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ

 .[111]البقرة:﴾ىئ
________________ 

 كسكؼ أبيو، ثمرة الكلد ألفَّ  كأكالد؛ كفضة، ذىب، مف أخرل؛ ىك امتبلكو لمكارد المقصكد بالثمر في اآلية (1)

: 14): انظر: خكاطر حكؿ القرآف الكريـ: لمشعراكم. انفرن  كأعزُّ  ماالن  منؾ أكثر أنا: قميؿ بعد ألخيو يقكؿ

8905.) 
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 الَمْعَمم الثالث: إظيار النَّدم بعد فوات األوان:
ا أنعـ ا   بو عمييـ،  إفَّ طيغاة الماؿ كالجاه، تتممكييـ الغفمة عف القيـ الحقيقية ًلمى

فييا، كال يستيقظكف مف غفمتيـ إالَّ بعد فكات األكاف،  فيغفمكف عف شكر النّْعـ كمراقبة ا 
كىذا ما حدث لصاحب الجنتيف؛ فممَّا رأل ىبلكيما، كتفرُّؽ األتباع عنو؛ الذيف طغى بيـ، ندـ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ﴿، قاؿ تعالى: عمى ما كاف منو في حؽّْ ا 

 . [42]الكيؼ:﴾  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې      ې
 فائدة:

شباع شيكات   إفَّ طغياف الحياة الماديَّة عمى اإلنساف، كسعيو لتحقيؽ المذة الفانية، كا 
 :(1)النفس، يدفعو إلى اعتقاد أمكر يرفضيا الدّْيف؛ منيا ىذه الثبلثة

 إنكار الغيبيات، كالحياًة اآلخرة، كالعقاًب كالحساب. األول:
إفَّ اضطراب ميزاف العقؿ السميـ، كاختبلؿ التفكير المنطقي يدفع المترفيف إلى الظف بأفَّ  الثاني:

مناصبيـ الدنيكية، كمكانتيـ المرمكقة، التي ييعامميـ بيا أىؿ الدنيا، ستظؿ محفكظة ليـ في 
 الدار اآلخرة.

 اف كىنائو.حصر النَّعيـ في مبلذ الدنيا كشيكاتيا، كأنَّيا سبب لسعادة اإلنس الثالث:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
 . 238لمصطفى مسمـ: : المكضكعي التفسير في مباحث: انظر (1)
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 اخلامتة
، الحمد  رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف، محمد بف عبد   

 كعمى مف تبعو بإحساف إلي يـك الديف، كبعد:
صياغة أفكاره، كنظـ في التي قضيتيا مع البحث، ك  المضنية الممتعةبعد الجكلة  

 ألفاظو، أخرج في نيايتو بأىـ النتائج، كالتكصيات، كىي كالتالي:
 وتتمخَّص في أربع عشرة نتيجة: : أىم النتائج:أواًل 
، في جميع المجاالت يا المتعددةكفنكنالراشدة،  القيادية معانيبالإفَّ القرآف الكريـ مميء  .1

 كالتي غفؿ عنيا قادة المسمميف، كمسؤكلكىـ.القيادية، 
إفَّ مفيكـ القيادة ال يختص بالكالية العامة في الدكلة، أك قادة الجند كالجيكش، بؿ إنَّو يمس  .2

 .اا، أـ فردين سكاء أكاف جماعين  لكؿ مكقؼ قيادم، امف أفراد األمة؛ حيث تيصبح مظيرن  كؿ فرد
مف أجؿ  كاجبه شرعي، يجب عمى األمة السعيي إفَّ الحرص عمى إيجاد القائد الراشد  .3

 كما يحب ربنا كيرضى. ،تنصيبو؛ ألنَّو بو يتحقؽ األمف، كييحكَّـ الشرع، كتيقاـ شعائر اإلسبلـ
 حقكقيا.عف تسأؿ الناس  تقكـ بكاجباتيا قبؿ أفٍ  يجب عمى القيادة أفٍ  .4
ميقية،  إفَّ القيادة الراشدة يجب أٍف تتحقؽ فييا سمات .5 داريةعقدية، كخي حتى  ؛كشخصية، كا 

 تستطيع النيكض بتبعات القيادة الثقيمة. 
 إفَّ العدؿ ىك األساس الذم يجب عمى القيادة الراشدة التمسؾ بو في جميع أحكاليا، ًبغىضّْ  .6

 طبيعة المتعامميف معيا. عفٍ  النظر
 حتى يكمنا الحاضر، يقفكف في إفَّ أىؿ الفسؽ كالفجكر عمى ممَّة كاحدة مف لدف آدـ  .7

 .لسنيفكجو اإلصبلح كالمصمحيف، عمى مرّْ األماكف كا
يجب عمى القيادة إٍف قصرت في أداء الكاجبات المنكطة بيا، أٍف تتخمَّى عف قيادة األمة، كأٍف  .8

 تتركو لمقادريف عمى أداء األمانة.
 إلى تطكير ذاتو، كاالرتقاء بقدرات رعيتو، كمكاىبيـ. اإفَّ القائد الراشد يسعى دائمن  .9

تضطرب عندىـ المفاىيـ، كتختؿ المكازيف، كتختفي الحقائؽ، كيضيؽ  الفاسدةى  القياداتً  إفَّ  .10
 األفؽ.

ا، كالكصكؿ ليإفَّ أمَّ قيادة في الدنيا تحتاج إلى مف ييعينيا؛ لتحقيؽ األىداؼ التي تسعى  .11
 إلى النجاحات التي تصبك إلييا.

سمات ًجبمية فطرية، كسمات  إفَّ السمات القيادية التي يتمتع بيا القائد عمى صنفيف؛ .12
 مكتسبة؛ تنتج عف المثابرة في البحث عف األفضؿ، كتطكير الذات.



237 
 

، يحيؽ بيا عند استعانتيا بطاقات أفراد الرعية، اا، أك نقصن إفَّ القيادة الراشدة ال تجد عيبن  .13
ما ال تجد مقاة عمى كاىميا، كعيدُّ ذلؾ مف أىـ الكاجبات المي كمكاىبيـ، كأفكارىـ، كآرائيـ، بؿ تى 

في الرجكع إلى الحؽ، كاالعتراؼ بالخطأ؛ ألفَّ األمكر ال تتعمَّؽ بشخصيا، بؿ ىي  اضيرن 
 متعمّْقة بمصير أمة، كحياة شعب.

إفَّ القيادة الراشدة ال تنبير بالمناصب، كال تيعمييا النجاحات، كال تعتدُّ بذكائيا كفطنتيا؛ بؿ  .14
، كعكنو ليا، كالمنجزات إلى تكفيؽ ا  تيرًجع كؿ ما يتحقؽ عمى يدييا مف األىداؼ،

 كتسديده آلرائيا كأفكارىا.  
 : أىم التوصيات:اثانيً 
كالتي غطَّت مجبلت  في القرآف الكريـالراشدة نا أٍف يتدبركا المعاني القيادية أكصي قياداتً  .1

مف أٍف خير ليـ كىك ، كييمعنكا النظر فييا، كيأخذكا بتكجييات القرآف الكريـ، الحياة كافة
 يتناسب كعقيدتنا الصحيحة.ال ، اا، أك فكرن كا مف الكفار عممن دي جٍ تى سٍ يى 
يجب عمى أفراد األمة أف يقكمكا بدكرىـ القيادم؛ مف أجؿ رفعة ىذا الدّْيف، كالحفاظ عمى  .2

 بيد مع القيادة. اشاركة الفاعمة في بناء الكطف، يدن أرضنا كمقدساتنا، كالم
طكير قدرات أفراد الرعية، كتعميميـ، كتدريبيـ؛ لتكًجد منيـ العمؿ عمى تبقياداتنا  أكصي  .3

 قادة قادريف عمى قيادة الركب في أمّْ كقت يطمب منيـ ذلؾ.
يجب عمى القيادة الراشدة التجاكب مع ما تطرحو الرعية مف أفكار، كآراء، كمطالب، كأٍف  .4

عمى  اا، قادرن ا مبدعن جن  منت، كتشجيع؛ لتصنع منيـ جيبلن تعامميـ بمكضكعية، كتقدير، كاحتراـ
 مكاجية الصعكبات كالتحديات.

األيطركحات أكصي بإجراء دراسات مقارنة بيف الطرح القرآني لمعاني القيادة الراشدة، كبيف  .5
الكضعية لجكانب القيادة الناجحة؛ الكتشاؼ الفرؽ الشاسع بيف الطرحيف، كالمؤدم بدكره إلى 

 كالبراىيف.إظيار كجو إعجاز القرآف الكريـ باألدلة 
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 انفهارش انؼايح
: فيرس اآليات القرآنية: أواًل   

 سورة البقرة
 م اآلية الرقم الصفحة
 1 ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   11 121
 2 ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ   12  121
 3 ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     14 64
 4   ڌڍ   ڌچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   26 124
 5 ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   27 124
 6   ھۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ 44 47
 7 ڤ  ڤ   ڤ  ڤ -ٹ  ٹ  ٹ   79 217
 8 ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   89 215

219 ،220  9   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ 102 
216 ،234  10    ۇئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ 111 

 11   ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ    124 6
 12   ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ              ڀ 142 28
 13 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ   143 28
 13   ہڻ  ۀ  ۀ   ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ 144 28
 14   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ 146 215
 15 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    166 126
 16 ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ ﮲        ﮳  ﮴  ﮵     ﮶    167 126
 17 ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    170 211

41 ،80  18 ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ   188 
36 ،96  19   ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چ 193 

ڦ   ڦ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   197 56    20 
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اآليةطرف  الرقم الصفحة  م 

64 ،120  21 ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    204 
64 ،121  22 ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   205 

ڱ  ڱ   ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ 206 121  23 
 24 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   238 24
ٺ  ٺ    ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ 239 24  25 
 26 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ     246 22

89 ،172 ،173  27  ڳڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ 247 
 28 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      248 173

86 ،174 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  پ       249   29 
 30 گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   250  222، 78، 56

 31 ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   251 136
100 ،197 ،198  32 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   258 

 33 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    265 233
ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ      ىې  ې  ې  ې 269 68  34 
 35   ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں 285 54

 سورة آل عمران
اآليـــــــــــــــــــــــةطرف  الرقم الصفحة  م 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  چ   چ  چ 19 214  36 
 37   ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ 20 197
 38   ېۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ 28 67
 39 ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ   31 27
 40  ىئۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ 37 113
ې  ى  ى   ېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې 51 54  41 

54 ،90 ،105  42 ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی   52 
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 م طرف اآلية الرقم الصفحة
 43 ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   53 54
 44 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ   66 198
 45 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ۀ   75 216
 46 ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ 76 31
 47 ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   78 215
 48 ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ       104 26
 49  ۓہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے 105 26
25 ،46  50   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    110 

ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ےھ  ھ 113 214  51 
 52 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ   114 214

67 ،104  53 ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   118 
 54   یېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئ  ی  ی  ی 121 177
 55 ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   124 29
 56     ڇ  ڇ      ڇ     ڇ     چ      چ    چ  چ  ڃ 125 29
 57 ی  ی  ی  ی  جئ 132 27
 58 ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   134 75
59 ،86  59                ے  ے  ۓ  ۓ ﮲     ﮳ ھ   ھ  ھ   139 

 60    ۋڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ 140 59
 61 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳         ﮴  ﮵  ﮶      146 46
 62 ې  ې          ې   ى   ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ 147 46
حئ  مئ      جئىئ ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی 148 46  63 

37 ،84 ،96 ،101 ،
176 ،177 ،178  

ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ 159

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٿ  ٹ   ٹ  

64 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڳک  گ       گ    گ   گ 161 41  65 
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 م طرف اآلية الرقم الصفحة
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٺڀ  ڀ  ڀ 167 224  66 
 67 ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی       173 57
 68 ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   174 57
 69    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ 181 216
 70 ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ   200 78

 سورة النساء
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ۋۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ 49 216  71 
ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ     وئى  ائ        ائ  ەئ  ەئ  وئ 50 216  72 

 73 ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی   51   217، 66
 74 ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ   54 68

 75 ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   58  65، 61، 44، 42، 35
26 ،44 ،65  76   یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی 59 

 77 ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ   63 89
 78 ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ   65 27
 79 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   71 92
جح  مح  جخ    مجىث  يث   حج 79 27  80 
 81   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ 80 27
 82 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   81 64
 83   گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گ 83 109
 84 ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    102 92
 84 ې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ 105 35
 86 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    135 43
 87   ٴۇڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ 139 122
 88   ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ 148 82
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 سورة المائدة

 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
43 ،62  89   ۓہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ے 8 
84 ،215  90 ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   13 

 91 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ       14 215
 92  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ 18 216
 93 ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ ﮲   21 30
 94 چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   33 96
 95 ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   48 35
 96 ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   49 35

67 ،122 ،212 ،224  97 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   52 
 98 ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   54 72
 99 ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ 55 60
 100   ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی 56 60
 101   ھھ   ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ 62 218
 102 ڭ  ڭ  ڭ   ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  63 218
 103   وئى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  ىۉ  ې  ې  ې  ې 64 216

26 ،218  104 ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   78 
26 ،218 ڍ   ڌ    ڍچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 79   105 

 106 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   104 211
 سورة األنعام

 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
 107   ۆئۇئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ 90 6
 108 ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵    108 82
 109 ۓ  ڭ    ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ   123 124
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 م طرف اآلية الرقم الصفحة

61 ،71  110   ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ 152 
 سورة األعراف

اآليـــــــــــــــــــــــةطرف  الرقم الصفحة  م 
 111 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   59  154، 124

 112   چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ 60 124
117 ،228  113 ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   75 
117 ،228  114       ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ   76 

 115 ک  ک  ک  ک   گ   گ   77 117
192 ،193 ڃ  ڃ  ڃ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ 85   116 

 117 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    86 193
 118 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     88 117
 119 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ    ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ   89 192
 120   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ 91 192
ۆ  ۈ  ۈ   ۆڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ 102 70  121 
 122  ٿٺ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   123 201
 123 ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   124 202

202 ،206  124 ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ      ڳ   127 
 125 ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   134 152

20 ،206  126    ٿٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿ   138 
19 ،20، 97 ،104 ،

111 
 127 ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   142

 128 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   146 118
19 ،20 ،207  129 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ 150 

 130   گ گ  گ ڳ ڳ ڳ   ڳ 157 45
 131 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      165 26
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 م طرف اآلية الرقم الصفحة
:ىئ  ىئ   ی  ی  ی   170 90  132 

75 ،83 ،114  133 ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ   199 
األنفالسورة   

 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
 134 ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   27 67

77 ،229  135   ڱک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳ 30 
 136 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ             ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   32 120
 137   ڇڃ  ڃ  ڃ          چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ 36 226
 138    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ 46 41
 139 ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ     48 126
 140 چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ          ڇ  ڍ  ڍ 55 125
 141 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک   56 125
 142 گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   57 69
 143   ہۀ ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  58 71
 144 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    60 42

 سورة التوبة
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة

7 ،36  145 ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے 12 
 146 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ    20 46
 147 چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     29 217
 148 ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    31 218
 149   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   33 36
 150 ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   34  218
45 ،56  151 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   40 

 152  کڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک 51 59



245 
 

 م طرف اآلية الرقم الصفحة
38 ،107  153   ۉۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ 61 

 154    ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڱ   103 25
 155   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ 119 63

 156 ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲      128   176، 175

 سورة يونس

 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
 157 ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ   14 9
62 ،73  158   ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ 35 

 159 ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   37 210
 160 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    62 60
 161   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ 63 60
 162 ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ    حئ  مئ   78 203

 سورة ىود
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ     ٻٻٱ   ٻ    13 210  163 
 164 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   14 210
 165 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ        ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  27 47
ۓ ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷     ۓھ  ھ    ے  ے 50 154  166 
ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲                ھہ  ہ 59 119  167 

 168   ىثجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث 62 211

 169 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   87 211

 170      ی  ی  جئ  حئ  یىئ  ىئ  ىئ  ی 88 56
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 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
 171   ی  ی  جئ  حئ      یىئ  ىئ  ی 97 6

 172   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   98 6

 سورة يوسف

اآليـــــــــــــــــــــــةطرف  الرقم الصفحة  م 
 173    ڀٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ 5 99
 174 ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     17 123

78 ،180  175   ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڍچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ 18 
 176 ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   21 9

 177 ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   42 189
ٻ  پ  پ    پ   پ    ٻٱ  ٻ  ٻ 44 102  178 
 179 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ        45 103

103 ،188  180 ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ   46 
 181 ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         47 190
 182 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   49 190
﮴    ھھ      ھہ  ھ   50 189 ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳      183 
ەئ   ەئ  وئ     ائۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ 51 94  184 
 185 ىئ   يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت            مت   52 94

10 ،103  186 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹ 54 
10 ،110 ،172 ،190 چ     چ  چ    ڃڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ 55   187 

 188   ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڇ   ڇ   56 10
 189 ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ   58 191
 190   ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ 59 191
 191 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ          ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   60 191
 192   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ 64 181
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 م طرف اآلية الرقم الصفحة

 193 ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   66 181
 194   ہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ 67 181
حب   خب    مب    جبی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ 69 97  195 
 196 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     70 97
 197 ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   71 97

97 ،108  198 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ     72 
 199 ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   73 97
 200 ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ             ڎ 74 97
ک  گ    کڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک 75 97  201 

97 ،156  202 گ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ   76 
 203 ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ                  حئ  مئ   78 107
 204 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ    79 107

78 ،180 ،182  205   ۓے  ے   ھہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ 83 
 206 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   87 93
 207 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ      ڦ   88 107

73 ،91 ،94  208 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ   91 
73 ،91  209   ﮷﮴ ﮵  ﮶   ﮳ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  92 
94 ،114  210 ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ           ڦ   97 

ڃ        ڃ  ڃ      ڃ      ڄڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ 98 114  211 
47 ،109  212   ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌ 108 

إبراىيمسورة   
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة

 213 ڻ   ۀ  ۀ  ہہ   15 119

 214 ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   37 55
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 سورة الحجر

 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
 215 چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ   6 209
 216 ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   75 98
 217 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   94 208

 سورة النحل
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
 218 ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   26 176
 219 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    36 154

70 ،102 ڀ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ 43   220 
 221 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   61 74
 222 چ  چ  چ  ڇ   ڇ   90 61
 223   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ 103 209
 224   ڃڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ 105 122

35 ،47 ،84  225   ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ 125 
69 ،70 ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې 126   226 

 سورة اإلسراء
اآليـــــــــــــــــــــــةطرف  الرقم الصفحة  م 
ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ       ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ 36 70  227 
 228 ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ      47 208

 سورة الكيف
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
 229 ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   6 68
 230 ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ   7  79
 231 چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   8  79
183 ،184  232 ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ      10 
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 م طرف اآلية الرقم الصفحة
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 13 183  233 

86 ،183 ،184  234 ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   14 
ىئ  ی    ىئېئ  ېئ  ېئ  ىئۈئ   ۈئ   15 184  235 
 236 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    16 184

185 ،186 ھ  ھ  ھ    ھہ  ہ    ہ  ہ 19   237 
 238 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   21 182
 239 ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ   23 173

77 ،97  240 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    28 
 241 ی  ی  ی  ی       جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ   جب  حب   34 234
 242 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      35 234
 243 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   36 234
 244 ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  37 233
 245 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    42 235

87 ،169  246 ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ   60 
 247 ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ     61 169
 248 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  63 77

77 ،169 چ  چ  چ   چ    ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ             ڃ 64   249 
164 ،170  250 ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   66 
164 ،166  251 ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   67 
164 ،166  252 ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہ   68 

86 ،165 ،166  253 ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    70 
ى  ائ   ائ    ىۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې 71 165  254 
 255 ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   72 166
 256 ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ     حئ  مئ  ىئ  يئ   73 165
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 م طرف اآلية الرقم الصفحة
 257 حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت  يت         74 165
 258 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   75 166

165 ،167 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   76   259 
 260 ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ   77 93

86 ،167 ژ  ڑ     ڑ  ک       ک  ک    ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ 78   261 
 262 گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ            ڱ  ڱ   79 167
 263 ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   80 167
 264 ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸     81 167
166،168  265 ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ      82 
10 ،134  266 ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ   84 

 267    ڀ  ڀ 85 10
108 ،131  268 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   86 
108 ،132 ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ     87   269 
108 ،132 ک  ک   گ  گ    کژ  ڑ  ڑ   ک  ڎ  ڈ  ڈ  ژ 88   270 

 271 ڱ   ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   90 131
40 ،131  272 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   ۅ   93 

40 ،105 ،132  273 ې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ   94 
40 ،105 ،132 ،

134 ،135  
 274 ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ   95

105 ،133 ،134 ،
135 

جث  مث    يتىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىت  مبجب  حب     خب 96  275 

 276 مخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض   97 136

134 ،135 ٺ  ٺ  ٺ     ڀپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ 98   277 

ڤ  ڤ  ڤ      ڦ   ڦ  ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 99 134  278 
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 سورة مريم
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
 279   پ  پ  پ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ 12 7
65 ،69 ڤ  ڤ          ڦ  ڦ    ڤٹ   ٹ  ٹ  ڤ 41   280 

 281 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ    42 69
 282 ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   43 69
 283    گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ    گک  ک  ک  گ 44 69
 284 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ   45 69
ٹ      ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ    ٿٺ   ٿ  ٿ  ٿ 54 65  285 
 286   چ       ڇ   ڇ  ڇ   چڃ  ڃ  چ   چ 56 65

 سورة طو
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
 287 ۅ  ۉ  ۉ   ې      27 88
 288   ې  ې 28 88

18 ،104  289 ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      29 
18 ،104  290 وئ   ۇئ    30 
18 ،104  291 ۆئ  ۆئ  ۈئ   31 
18 ،104  292 ېئ  ېئ  ېئ 32 

 293 ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ   38 165
 294  ٺ  ٺ  ٺ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    39 165
 295 ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ      43 47
 296   ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے 44 47
 297 ڎ   ڈ  ڈ  ژ         ژ  ڑ   56 87

87 ،123 ،203  298 ک  ک  ک     ک  گ  گ    گ   57 
87 ،123  299 ڳ  ڳ         ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   58 

 300 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           ھ   ھ    59 87
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 م طرف اآلية الرقم الصفحة

 301 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ          88 207
 302   ڄڦ  ڄ  ڄ  ڄ ... 90 21
 303 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ 91 21
 304 ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ   92 20
گ  گ   کک  ک 93 20  305 

19 ،22 ،207  306    ڱڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       ڱ گ  94 
 307 ہ  ھ  ھ  ھ   95 206
﮷  96 206  308 ے  ے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   
 309   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 114 168
 310 ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   115 71
 311 ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   120 95
 312 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ   121 95
 313 ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ     131 79

 سورة األنبياء
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
 314   ۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ             ہ    ھ 7 102
 315 ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ   51 88
 316 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے           ے  ۓ  ۓ   52 88
 317 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   53 88
 318 ۆ  ۈ  ۈ             ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   54 88
 319 ۉ   ې  ې   ې  ې  ى  ى   55 88
 320 ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ          ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   56 88
 321 ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی   57 88
 322 ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ    58 88
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 م طرف اآلية الرقم الصفحة
 323 ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   62 98
 324 چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   63 98
 325 ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   64 98
ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ     65 98  326 
 327 ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     66 98
ھ   ھ    ھڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 67 98  328 
 329 ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴    68 99
137 ،140  330 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  78 

7 ،137 ،140 ،
146 

ھہ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ 79  331 

 332    ۅۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ 80 138
134 ،135  333    ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ    96 
134 ،135  334 ک  ک   ک 97 

 335 چ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ   105 23
 336 ک  ک  گ         گ  گ        107 176

 سورة الحج
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
 337 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ   40 34

24 ،34 ،65  338 ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     41 
ہ  ہ    ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ 78  28 ،27  339 

 سورة النور
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
 340 ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   22  75
 341 ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ   55 23
 342 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   56 24
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 سورة الفرقان

اآليـــــــــــــــــــــــةطرف  الرقم الصفحة  م 

 343  ڱگ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ 7 74
 344   ےۀ  ۀ    ہ     ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھ 8 74
 345 ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    9 74
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ     21 118  346 

69 ،71 ،73 ،74  347 ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ   63 
 348 ک  ک  ک    ک   گ  گ  گ      گ  ڳ   72 82

 سورة الشعراء
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
 349 ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ   18 113
 350 حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   19 113
 351 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   20 113
 352 پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   21 113
 353 ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ   25 203
 354 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   26 203
 355 ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک   27 203
ڳ  ڱ            ڱ    ڳگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ 28 203  356 
 357 ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   29 203
 358 ہ   ہ  ہ  ہ     ھ    30 203
 359 ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲    31 203
 360 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   32 203
 361 ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   33 203
 362 ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى   34 203
 363 ائ ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ     35 203
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 م طرف اآلية الرقم الصفحة
 364 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   61 55
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ   ڀ 62 55  365 
ڤ  ڤ  ڤ        ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ 63 55  366 
 367 ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   83 95
 368 ۅ  ۉ     ۉ  ې   176 192
 369 ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     177 192

72 ،193  370 جت  حت  خت       182 
61 ،72 ،194  371 ىت  يت  جث  مث  ىث    يث  حج  مج      جح   183 

چ  ڇ     ڇ  ڇ      ڇ    چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ 189 192  372 
 373 ڇ  ڇ  ڇ     214 208
 374 ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ     215 72

 سورة النمل
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة

199 ،200 پ  پ              ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ 14   375 
ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ      ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ 15 137  376 
 377 ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  19 145
 378 ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    20 141

 379 ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ     وئ   وئ  ۇئ     21  142 ،39
39 ،106 ،143  380 ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی   22 

39 ،106  381 ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    23 
39 ،106  382 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   24 
39 ،106  383 ڦ   ڦ            ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ   25 
39 ،106 ڌ     ڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ 26   384 
39 ،143  385 ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  ک   27 

 386 ک  گ    گ     گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   28 144
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 م طرف اآلية الرقم الصفحة
 387 ڱ  ں       ں  ڻ      ڻ  ڻ    ڻ          ۀ        29 149
 388 ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ   30 148
 389 ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳    31 148

 390 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    32  149، 105
105،150 ،151  391 ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ     ەئ  ەئ     33 

 392 ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ   34 150
 393 ی  جئ  حئ   مئ    ىئ     يئ    جب  حب   35  151 ،150
147 ،151  394 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ    36 

146 ،147 ،151  395 ٿ  ٿ  ٿ      ٿ               ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ      37 
41، 103 ،105،110 ،

145 
 396 ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   38

41، 103 ،110 ،145 ،
173 

 397   ڎچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ 39

41 ،103 ،110 ،145 ،
146 

 398 ڑ  ک     ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     40

 399 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ       ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ     ۉ     ۉ   41 146
146 ،151 وئ  ۇئ    ۇئ    وئائ  ەئ         ەئ  ائې  ې  ې      ى  ى 42   400 

42 ،146 ،152  401   يتىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىت  مبيئ   جب  حب     خب 44 
 402 چ  ڇ  ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     48 228
ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    49 228  403 

 404 ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   50 228

 405 ں  ڻ                  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   51 228

﮲    ےہ  ھ     ھ  ھ   ھ 52 43 ے      ۓ  ۓ     406 

 407 ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ 53 43

 408 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   56 117
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 سكرة القصص

 ـ طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقـ الصفحة
200 ،201  409 ے   ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶        4 
6 ،24  410 ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ائ   5 

 411 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ 6 24

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿ 7 55  412 

95 ،166  413 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ   15 

ک      گ          کڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     ک 16 95  414 

 415 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ   19 166

39 ،96 ،159  416 ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   20 

39 ،96 خت  مت  ىت  يت  جث    مث  حتمب  ىب  يب  جت 21   417 

 418 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ   23 91

91 ،166  419 چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ     24 

85 ،172 ے   ے  ۓ  ۓ    ھہ  ھ        ھ  ھ 26   420 

 421  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ٴۇ  27 39

 422 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    29 39

 423 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې  ى   34 88

 424 ڃ  ڃ       ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ     38 203

 425 گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ   39 200

 426   ۓھ  ھ  ے  ے  ۓ 41 7

69 ،75 ،83  427 ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   55 

ہ  ہ    ہں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ 57 212  428 

231 ،232 ۓ  ۓ        ےہ   ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ    ے 76   429 
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 ـ طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقـ الصفحة
وئ  ۇئ    ۇئ    وئى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئ 77 232  430 

73 ،232 پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ    پٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پ 78   431 

73 ،233 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ 79   432 

 سورة الروم

 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ   ڀ   ٻٱ  ٻ 6 23  433 
 سكرة لقماف

 ـ طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقـ الصفحة
 434 ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   6 118
 435 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ  ڑ        7 118
68د،  پ  ڀ      ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ 12   436 

 437   ڦٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ 13 14
 438 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ   14 18
 439 ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳    16 14
...ې  ې                 ې   17 15  440 
16 ،73 ..ېئ  ېئ     ىئ  ىئ   18   441 

...ىب  يب  جت 19 17  442 

 443   ڇڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ 21 211
 سورة السجدة

 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
 444   ڍ      ڇچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ 24 76

 سكرة األحزاب
 ـ طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقـ الصفحة
 445 حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب    22 57



259 
 

 ـ طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقـ الصفحة
ڀ  ڀ      پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ 23 85  446 
 447 ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    36 58
ۓ    ۓ    ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے 53 96  448 

 سورة سبأ

 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
ک  ک      کژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   10 138  449 
 450  ڱڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ 11 138
ہ  ھ  ھ     ہۀ  ہ  ہ  ڻ  ڻ  ۀ 12 147  451 
 452 ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى    ى  ائ                13 147

140، 147  453 ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ   14 
 454 ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   33 119
 455 ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ک    گ   34 124
 456 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   35 124

 سورة فاطر
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
 457 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ    ے     ے   42 118
ۉ  ې  ې      ې   ې     ۉٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      43 118  458 

 سورة يس
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة

 459 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   20 159

 460 ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   21 160

 461 ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷    22 160

 462 ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   23 160

 463 ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ   25 160
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 ـ طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقـ الصفحة

ىئ  ىئ  ىئ   ی    ېئۈئ  ېئ  ېئ 26 160  464 

 465 ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   27 160

ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ۇئائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ 69 209  466 

 سورة الصافات

 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة

 467 ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ   102 58
58 ،59  468 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      103 
58 ،59  469 پ  پ  پ   104 
58 ،59 ٺ  ٺ        ٺ  ٺ    ڀڀ   ڀ  ڀ 105   470 

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ      ٿ 106 59  471 
 472 ٹ  ڤ  ڤ   107 59
 473 ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   108 59
 474 ڄ  ڄ  ڄ   109 59
 475 ڃ  ڃ  ڃ      110 59
 476 چ  چ  چ  چ   111 59

 سورة ص
اآليـــــــــــــــــــــــةطرف  الرقم الصفحة  م 
ڈ  ڈ  ژ      ڎڇ  ڇ           ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ 6 211  477 
 478 ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   7 211

138 ،139  479    ڀ    ڀ     ڀٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ 17 
 480 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ    20 68
 481 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ   21 139
ڈ  ڈ  ژ    ڎڌ  ڌ  ڎ  ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ 22 139  482 
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 م طرف اآلية الرقم الصفحة
 483 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ   23 139
ے  ۓ             ۓ ﮲     ےہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھ 24 139  484 
ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ         وئەئ  ەئ  وئ 25 139  485 

8 ،111 ،113 ،139  486 ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ   26 
ڍ     ڌ     ڍڇ  ڇ  ڇچ  چ  ڇ 30 148  487 
 488     ﮸        ﮷ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   35 95

 سورة غافر

اآليـــــــــــــــــــــــةطرف  الرقم الصفحة  م 
 489 ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ        ۅ  ۅ   23 105
 490 ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى   24 105

105 ،203  491 ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   25 
155 ،203 پ     ڀ     ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ 26   492 

45 ،155 ،156 ،157  493 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   28 
157 ،158 ،204  494 ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   29 

 495 ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې   30 157
 496 ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   32 158
خب  مب   ىب  يب    حبی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب 33 158  497 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ       34 158  498 
 499   چڄ   ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ ڄ  35 118
﮶   38 158  500 ۓ  ۓ      ﮲  ﮳      ﮴    ﮵   

 501   ڑڈ  ڈ  ژ         ژ  ڎڍ  ڌ  ڌ  ڎ 44  159 ،57
58 ،124 ڳ  ڳ    ڱ  ڱ    ڳگ  گ  گ   گ  ڳ 45   502 

ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻں   ں  ڻ  ڻ  ڻ 46 124  503 
 504 ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڱ   ڱ  ں  ں   56 119
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 سورة فصمت
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
 505 ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  15 118
ک  ک    گ  گ  گ            کژ  ژ  ڑ   ڑ   ک 34 75  506 

 سورة الشورى
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
 507 چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   13 70
 508    ۇئەئ  وئ  وئ  ەئى  ائ  ائ  ىې  ې 15 43

37 ،101  509 ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ   38 
پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ 52 35  510 
چ      چ       چ    ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ 53 35  511 

 سورة الزخرف
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة

6 ،211  512 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ    23 
﮶   31 118  513 ھ   ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵    

200 ،202  514 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   51 
200 ،202  515 ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک   52 

 516 گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ ڱ   53 202
ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ڻں  ڻ   ڻ 54 202  517 

 سورة محمد
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
پ  پ   پ    پٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ 30 98  518 

 519  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ     33 27

 سورة الفتح
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
 520    ڀٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻ 29 105
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 سورة الحجرات
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة

47 ،72  521    ڱڳ   ڳ  ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ 1 
82 ،109  422 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   6 

ڃ  ڃ      ڃ  چ    چ  چ  چ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 7 27  523 
46 ،108  524   ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں 9 

ۉ  ې     ۉۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ 10 108  525 
 526 ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   11 81
80 ،81  527    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ                 پ  ڀ  ڀ 12 
81 ،172  13 

 
ڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  528 

 سورة ق
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
98 37 

 
 529 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

77 39 
 

 530 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  

 سورة الذاريات
اآليـــــــــــــــــــــــةطرف  الرقم الصفحة  م 
 531 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ        52 119
ٿ  ٿ  ٿ      ٿ    ٺٺ  ٺ 53 119  532 

 سورة الطور
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
 533 ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ     ىئ 29 209
 534 ی  ی  ی  ی   جئ  حئ   مئ   30 119
ٺ  ٺ    ٺ     ٺڀ  ڀ  ڀ 33 210  535 
 536   ٺ  ٺ    ٺ   ٺڀ  ڀ  ڀ 34 210
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 سورة النجم

 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ    ۈۆ  ۆ  ۈ 32 72  537 

 سورة المجادلة
اآليـــــــــــــــــــــــةطرف  الرقم الصفحة  م 
 538 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    1 39

 سورة الحشر
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
 539   ھہ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ 7 26
 540 ڤ  ڤ      ڤ      ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   11 125
 541 ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک       12 125

 سورة الصف

 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة

47 ،63  542      ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ   2 

47 ،63  543 ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   3 

 544 ے   ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶       4 41

 سورة المنافقون

 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة

 545 ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ    ڤ ڤ  6 225

 546 ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک           ک   8 225

 547 ۓ  ۓ    ﮲       ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹    10 92
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 سورة التحريم

 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة

 548 ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ    6 220

 سورة القمم
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة

 549   ڱ  ڱ     ڱ  ں 4   175 ، 60
 550 ۈ  ٴۇ  ۋ            ۋ  ۅ   10 81
81 ،82  551 ۉ  ۉ  ې    11 

 سورة الحاقة

اآليـــــــــــــــــــــــةطرف  الرقم الصفحة  م 
ڄ  ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ    ڄ  ڄ 41 209  552 

چ  ڇ  ڇ     چڃ      چ  چ 42 209  553 

 سكرة نكح
 ـ طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقـ الصفحة
 554 ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   5 111

 555 ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ   ۋ   6 111

 556 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  ې   ې  ى      7 111

 557 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   8 111

 558 ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ     9 111

 559 ی  ی   ی  ی       جئ           حئ   10 111

 560 ٱ    ٻ  ٻ  ٻ   11 111

 561 پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ   12 111

 562 ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   13 111

 563 ٹ  ٹ  ٹ   14 111
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 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
 564 ڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ   15 111

 565 ڄ  ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ   16 111

 566 چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ   17 111

 567 ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ       18 111

 568 ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    19 111

 569   ک  ک     ک  ک   20 111

 سورة المدثر

 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
يب      جت        حت  خت    ىبمب 16 119  570 
 571 ٱ     ٻ    ٻ        18  208
 572 ٻ  پ        پ       19 208
 573 پ  ڀ  ڀ       ڀ     20 208
 574 ٺ  ٺ      21 208
 575 ٺ  ٿ  ٿ        22 208
 576 ٿ  ٹ      ٹ        23 208
 577 ٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ        24 208
 578 ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ           25 208

 سورة المطففين
 م طرف اآليـــــــــــــــــــــــة الرقم الصفحة
 579  ڭ  ۇ   1 62
 580       ۈ  ٴۇ  ۋۆ  ۆ  ۈ     2 62
 581 ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې 3 62
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 رش األحادٌث:: فهاثاٍَ
 الصفحة طرف الحديث م
يّْعىتٍ  ًإذىا 1 انىةي  ضي  66 السَّاعة....................... فىاٍنتىًظٍر  اأٍلىمى
كا سىفىرو  في ثىبلىثىةن  كيٍنتيـٍ  إذىا 2 ـٍ  فىأىمّْري مىٍيكي دىكيـٍ  عى  ك أىحى
ا........................ مينىاًفقنا كىافى  ًفيوً  كيفَّ  مىفٍ  أىٍربىعه  3 اًلصن  120 خى
...... ييًحٌبؾ النَّاسً  ًعٍندى  ًفيمىا كىاٍزىىدٍ  ، اي  ييًحٌبؾ الدٍُّنيىا في اٍزىىدٍ  4  79 النَّاسي
 22 فاألمثؿ،................. األمثؿ ثـ األنبياء، ببلءن  الناس أشد 5
لىد مف ًكنىانىةى  اصطفى ا ًإفَّ  6  175 ًإسماعيؿ،..................... كى
ـى  يىٍقًبضي  الى  المَّوى  ًإفَّ  7   163 اٍلًعبىاًد. ًمفٍ  يىٍنتىًزعيوي  اٍنًتزىاعنا اٍلًعٍم
يمىافً  أىٍىؿً  ًمفٍ  اٍلميٍؤًمفى  ًإفَّ  8 ٍنًزلىةً  اإٍلً سىًد........... ًمفى  الرٍَّأسً  ًبمى  91 اٍلجى
ًبيىدً  السَّاعىةي  قىامىتً  ًإفٍ  9 ًدكيـٍ  كى  103     يىقيكـى  الى  أىفٍ  اٍستىطىاعى  فىًإفٍ  ، فىًسيمىةه  أىحى
ـى  ميكسىى أىفَّ  10 ًطيبنا قىا ،...................... بىًني ًفي خى   168 ًإٍسرىاًئيؿى
. أىفٍ  ًكٍدتى  أىكٍ  أىٍفسىٍدتىييـٍ  النَّاسً  عىٍكرىاتً  اتَّبىٍعتى  ًإفً  ًإنَّؾى  11 ـٍ  80 تيٍفًسدىىي
ـى  بيًعٍثتي  ًإنَّمىا 12  60 األىٍخبلىًؽ.              مىكىاًرـى  أليتىمّْ
 59 اآلخر. كاليكـ كرسمو ككتبو كمبلئكتو با تؤمف أف اإليماف 13
انىا 14 ا: فىقىاؿى  فىبىايىٍعنىاهي   النًَّبيُّ  دىعى ذى  ًفيمى مىٍينىا؛ أىخى مىى بىايىعىنىا أىفٍ  عى  45  السٍَّمعً  عى
دَّثي  الى  دىٍعوي، 15 مَّدنا أىفَّ  النَّاسي  يىتىحى ابىوي  يىٍقتيؿي  ميحى  225 أىٍصحى
ٍنًتنىةه  فىًإنَّيىا دىعيكىىا 16  225 مي
ةي، الدّْيفي  17 : ًلمىٍف؟ قيٍمنا: النًَّصيحى ًلًكتىاًبوً  ،ً  قىاؿى  157، 46 كى
 178 ًبميٍشًرؾً  نىٍستىًعيفي  الى  فىًإٌنا اٍرًجع، 18
كنىيىا،......... كىأيميكره  أىثىرىةه  سىتىكيكفي  19  33 تيٍنًكري
ٍمزىة الشُّيىدىاءً  سىيّْدي  20 ٍبدً  بفي  حى  37 ، .....اٍلميطَّمب عى
 24 كىفىر فىقىدٍ  تىرىكىيىا فمىفٍ  الصَّبلة، كبىٍينىيـ بىٍينىنىا الًَّذم اٍلعىٍيدي  21
ـي  22 ًميؿً  اٍبفً  ا نىًبيّْ  اٍبفً  ا نىًبيّْ  اٍبفي  ا نىًبيُّ  ييكسيؼي  النَّاسً  فىأىٍكرى  188 ا. خى
ـي  23   188 يىٍعقيكب... ٍبفي  ييكسيؼي  اٍلكىًريـً  اٍبفً  اٍلكىًريـً  اٍبفً  اٍلكىًريـً  اٍبفي  اٍلكىًري
ـى  اٍبفً  كيؿُّ  24 طَّاءه  آدى ٍيري  خى طَّاًئيفى  كىخى .     اٍلخى  94 التَّكَّابيكفى
، كيمُّكيـٍ  25 ـٍ  رىاعو كيمُّكي  33 رىًعيًَّتًو........... عىفٍ  مىٍسئيكؿه  كى
ؿي  الى  26 نَّةى  يىٍدخي بَّةو  ًمٍثقىاؿي  قىٍمًبوً  ًفي مىفٍ  اٍلجى .    ًمفٍ  حى  117 ًكٍبرو
ده  أىكىؿى  مىا 27 ا أىحى ٍيرنا قىطُّ  طىعىامن  138 يىًدًه،. عىمىؿً  ًمفٍ  يىٍأكيؿى  أىفٍ  ًمفٍ  خى
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 الصفحة طرف الحديث م
ةً  ذىًكم ديكفى  بىابىوي  ييٍغًمؽي  كىاؿو  أىكٍ  ًإمىاـو  ًمفٍ  مىا 28 اجى مَّةً  اٍلحى  106 كىاٍلمىٍسكىنىةً  كىاٍلخى
ٍمىتىوي  إذىا ًلنىًبيٌ  يىٍنبىًغي مىا 29 عىيىا أىفٍ  لىًبسى ألى  178 يىضى
مى رىجبلن  اٍستىٍعمىؿى  مىفٍ  30 ابىةو  عى  66 مىٍف.... كًفٍيًيـٍ  ًعصى
مَّـى  مىفٍ  31 ٍمـو  تىحى تىٍيفً  بىٍيفى  يىٍعًقدى  أىفٍ  كيمّْؼى  يىرىهي  لىـٍ  ًبحي لىفٍ  شىًعيرى .... كى  83 يىٍفعىؿى
اًلطي  الًَّذم اٍلميٍؤًمفي  32 يىٍصًبري  النَّاسى  ييخى مىى كى ـي  أىذىاىيـٍ  عى  85 أىٍجرنا.... أىٍعظى
ٍيره  اٍلقىًكمُّ  اٍلميٍؤًمفي  33 ًعيؼً  اٍلميٍؤًمفً  ًمفى  اً  إلىى كىأىحىبُّ  خى ًفي الضَّ ٍيره  كيؿ   كى  85 خى
فَّ  34 ثىةي  اٍلعيمىمىاءى  كىاً  فَّ  األىٍنًبيىاءً  كىرى ثيكا لىـٍ  األىٍنًبيىاءى  كىاً   163 .اًدٍرىىمن  كىالى  ،اًدينىارن  ييكىرّْ
كا 35 كا كىالى  يىسّْري كا تيعىسّْري بىشّْري كا.            كىالى  كى  84 تينىفّْري
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 ػالو:: فهرش األاثانث
 
 الصفحة الَعَمم م
 131 أبك الريحاف البيركني 1
 64 األخنس بف شيريؽ 2
 79 أيكب السختياني 3
 176 ثمامة 4
 63 الحارث المحاسبي 5
 69 سابكر بف ىرمز 6
 64 محمد بف السائب الكمبي 7
 76 مسطح بف أثاثة 8
 175 كاثمة بف األسقع 9
 77 نكفيكشع بف  10
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 لمنشر الكطف دار أحمد، المنعـ عبد فؤاد: الدكتكر المستشار: كتعميؽ كدراسة تحقيؽ
 (.ـ1997 -ق1417) األكلى الطبعة ،[السعكدية: الرياض]
ري  .97  عصر مف األعبلـ نجد النجدية )مجمكعة رسائؿ، كمسائؿ عمماء األجكبة السًَّنيَّةي في الدُّرى

 بف محمد بف الرحمف عبد :كتحقيؽ ىذا(: دراسة عصرنا إلى الكىاب عبد بف محمد الشيخ
 ـ(.1996-ىػ1417ق(، الطبعة السادسة )1392-1312قاسـ العاصمي النجدم الحنبمي )

القاىرة، الطبعة األكلى:  –، المطبعة السمفية اإلصبلح: لمحمد الخضر حسيف الدعكة إلى .98
 ق.1346

-384دالئؿ النبكة، كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة: ألبي بكر أحمد بف الحسيف البييقي ) .99
ق(، كثَّؽ أصكلو، كخرَّج أحاديثو، كعمَّؽ عميو: الدكتكر عبد المعطي قمعجي، دار 458

جميكرية مصر العربية، الطبعة  –لبناف، دار الرياف لمتراث  –بيركت  –الكتب العممية 
 .ـ(1988-ق1408األكلى )

دليؿ التدريب القيادم: لمدكتكر ىشاـ الطالب، المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي، الطبعة  .100
 ـ(.1995-ق1416الثانية )

دكر المنياج الرباني في الدعكة اإلسبلمية: لمدكتكر عدناف رضا النحكم، دار النحكم  .101
 ـ(.1993-ق1414لمنشر كالتكزيع، الطبعة السادسة )

 بالراغب المعركؼ محمد، بف الحسيف القاسـ ألبي الذريعة إلى مكاـر الشريعة: .102
ق 1400الطبعة األكلى ) لبناف، -بيركت –العممية  الكتب ، دار(ق502ت: ) األصفياني

 .ـ(1980 -
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: لمشيخ صفي الرحمف المباركفكرم، دار الكفاء  .103 مصر،  –المنصكرة  –الرحيؽ المختـك
 ـ(.2005-ق1426الطبعة السابعة عشرة )

 -ق1418) األكلى الطبعة دمشؽ، الحكمة دار: عمر أحمد لعمر: األنبياء رسالة .104
 (.ـ1997

ق(، 243البصرم )ت:  المحاسبي أسد بف الحارث ا عبد المسترشديف: ألبي رسالة .105
-ق1391سكريا، ) – حمب -اإلسبلمية  المطبكعات غدة، مكتب أبك الفتاح عبد تحقيؽ:
 ـ(.1971

 دربالة، محمكد إسبلـ كترتيب: جمع: كالمرسميف األنبياء ، خاتـ محمد اإلسبلـ رسكؿ .106
 .كالترجمة كالنشر العممي لمبحث اآلفاؽ دار
 الخمكتي، الحنفي اإلستانبكلي مصطفى بف حقي البياف في تفسير القرآف: إلسماعيؿ ركح .107

 لعاـ المكافؽ ىػ 1127 )عاـ تكفي .مستعرب تركي مفسر، متصكؼ الفداء، أبك المكلى
 لبناف. -بيركت  –العربي  التراث إحياء ـ(، دار1715

مة أبي الفضؿ شياب الدّْيف  كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح .108 المثاني: لمعبلَّ
 -بيركت – العربي التراث إحياء ق(،  دار1270السيد محمكد األلكسي البغدادم، المتكفى )

 لبناف.
-691الجكزية) قيـ ابف أيكب بف بكر أبي بف محمد ا عبد أبي العبلمة الركح: لئلماـ .109

 القاىرة. -ق(، مكتبة كمطبعة دار إحياء الكتب العربية )فيصؿ عيسى البابي الحمبي(751
 السييمي الرحمف عبد المحدث لئلماـ: ىشاـ البف النبكية السيرة شرح في األنؼ الركض .110
 -اإلسبلمية الكتب در الككيؿ، الرحمف عبد. د: كشرح كتعميؽ تحقيؽ ،(ق581-ق508)

 (.ـ1967-ق1387: )األكلى الطبعة مصر،
 ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف العباد: لمحمد خير ىدم في المعاد زاد .111

، حقؽ نصكصو، كخرَّج أحاديثو، كعمَّؽ عميو: شعيب األرنؤكط، (ىػ751: ت) الجكزية قيـ
 الككيت، الطبعة -اإلسبلمية المنار مكتبة بيركت، -الرسالة كعبد القادر األرنؤكط، مؤسسة

 ـ(.1994-ىػ1415) كالعشركف السابعة
-282) األزىرم أحمد بف محمد منصكر ألبي: الشافعي اإلماـ ألفاظ غريب في الزَّاىر .112

 . اإلسبلمية البشائر دار بشنَّاتي، طكعي المنعـ عبد الدكتكر: كتحقيؽ دراسة ، (ق370
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 ،(ق328-ق271) األنبارم القاسـ بف محمد بكر ألبي: الناس كممات معاني في الزاىر .113
امف، صالح حاتـ الدكتكر: تحقيؽ  الرسالة مؤسسة النجار، البدكم الدّْيف عز: بو اعتنى الضَّ

 (.ـ1992-ق1412) األكلى الطبعة لبناف، – بيركت –
 –بيركت  –، دار ابف حـز قادرم األىدؿ أحمد السباؽ إلى العقكؿ: لمدكتكر عبد ا .114

 ـ(.2005-ق1425لبناف، الطبعة األكلى )
مة  المراـ لمحافظ ابف حجر العسقبلني، تصنيؼ: بمكغ شرح السبلـ سبؿ .115 اإلماـ العبلَّ

ق(، تعميؽ: الميحدّْث الشيخ محمد ناصر الدّْيف 1182الصنعاني)ت:  إسماعيؿ ابف محمد
الرياض، الطبعة األكلى  –ق(، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع 1420األلباني)ت: 

 ـ(.2006-ق1427)
السمكؾ الكظيفي في المنيج اإلسبلمي: لبكر الريحاف، جامعة اليرمكؾ، كمية الشريعة،  .116

 ـ(.2007البنؾ اإلسبلمي األردني، بحكث مؤتمر السنة النبكية في الدراسات المعاصرة )
كر بابف ماجو ماجو: لمحافظ أبي عبدا محمد بف يزيد القزكيني، المشي ابف سنف .117
 عبد فؤاد ق(، حقؽ نصكصو، كرقَّـ كتبو كأبكابو، كأحاديثو، كعمَّؽ عميو: محمد207-275)

 الباقي، دار إحياء الكتب العربية )فيصؿ عيسى البابي الحمبي(.
 الكتاب ق(، دار275-202السجستاني ) األشعث بف سميماف داكد داكد: ألبي أبي سنف .118

 بيركت. ػػػػ العربي
 -ق306) قطني: لمحافظ أبي الحسف عمي بف عمر الدار قطني البغدادمسنف الدار  .119

، كبذيمو التعميؽ المغني عمى الدار قطني: لممحدث العبلمة أبي الطيب محمد شمس ق(385
بىط نصو، كعمَّؽ عميو: شعيب األرنؤكط، كعبد المطيؼ حرز  ،الحؽ العظيـ آبادم حققو، كضى

، مؤسسة الرسالة   –ق 1424لبناف، الطبعة األكلى: ) –بيركت  –ا، كأحمد برىـك
 ـ(. 2004

: النقي الجكىر ذيمو كفي البييقي، عمي بف الحسيف بف أحمد بكر ألبي: الكبرل السنف .120
 المعارؼ دائرة مجمس: الناشر التركماني، بابف الشيير المارديني عثماف بف عمي الديف لعبلء

 .آباد حيدر ببمدة اليند في الكائنة النظامية
 قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد ا عبد أبي الديف النببلء: لشمس أعبلـ سير .121

األرناؤكط،  شعيب الشيخ بإشراؼ المحققيف مف مجمكعة: ، تحقيؽ(ىػ748: ت)الذىبي 
 ـ(. 1985-ىػ 1405) الثالثة الرسالة، الطبعة مؤسسة
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-975الحمبي ) الديف برىاف بف المأمكف: لعمي األميف سيرة في الحمبية السيرة .122
 ق(، دار المعرفة.1044

 الخيمة، شبرا -التقكل دار ،(عمار أبك) المصرم محمكد: كترتيب جمع :الرسكؿ  سيرة .123
 (.ـ2002-ق1423)األكلى  الطبعة

ق(، مراجعة، 218أك  213السيرة النبكية: ألبي محمد عبد الممؾ بف ىشاـ )ت:  .124
 العربية )فيصؿ عيسى البابي الحمبي(.كتقديـ: طو عبد الرؤكؼ سعد، دار إحياء الكتب 

السيرة النبكية؛ عرض كقائع، كتحميؿ أحداث، دركس كعبر: لمدكتكر عمي محمد محمد  .125
بي، دار الفجر لمتراث   ـ(.2003 –ق 1424القاىرة، الطبعة األكلى ) –الصَّبلَّ

، األلباني الديف ناصر الرحمف محمد عبد بي: ألالبخارم لئلماـ المفرد األدب صحيح .126
 ـ(.997 –ق 1418المممكة العربية السعكدية، الطبعة الرابعة: ) –مكتبة الدليؿ 

صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف: لؤلمير عبلء الدّْيف عمي بف بمباف الفارسي )ت:  .127
بيركت، الطبعة  –ق(، تحقيؽ كتخريج كتعميؽ: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة 739

 ـ(.1993 –ق 1414الثانية: )
سنف الترمذم: لممحدث الشيخ أبي عبد الرحمف محمد ناصر الدّْيف األلباني، صحيح  .128

   .(ـ1988-ق1408: )االكلى ةالطبع، الشاكيش زىير :طبعو عمى أشرؼ
-206صحيح مسمـ: لئلماـ الحافظ أبي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم ) .129

الرياض،  –ق(، اعتنى بو: أبك صييب الكرمي، بيت األفكار الدكلية لمنشر كالتكزيع 261
 ـ(.1998-ق1419)
130.  .  صفات القائد الدعكم: لعىقيؿ بف محمد المٍقطرم، دار ابف حـز
نع القادة،  صناعة القائد )فنكف، كميارات، .131 كسمككيات إدارية، كتربكية، كتاريخية لمنيجية صي

 األستاذبرؤية إسبلمية، مستفيدة مف النظريات الحديثة(: لمدكتكر طارؽ محمد السكيداف، ك 
 -فيصؿ عمر باشراحيؿ، مكتبة جرير، مكتبة العبيكاف، دار األندلس الخضراء، مكتبة تيامة

لبناف،  –بيركت –الككيت، دار ابف حـز  –بداع المممكة العربية السعكدية، مجمكعة اإل
 ـ(.2002-ق1423الطبعة األكلى )

ق(، تحقيؽ، 412طبقات الصكفية: ألبي عبد الرحمف محمد بف الحسيف السُّممي)ت:  .132
لبناف، الطبعة األكلى:  –بيركت  –كتعميؽ: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية 

 ـ(.1998-ق1419)
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 (.ـ1999) الثانية الطبعة عماف، -الجكىرة دار: العبدة لمحمد: المدينة إلى الطريؽ .133
بيركت، الطبعة الرابعة  –العبادة في اإلسبلـ: لمدكتكر يكسؼ القرضاكم، مؤسسة الرسالة  .134
 ـ(.1975 -ق1395)
 ذكم مف عاصرىـ كمف كالبربر كالعجـ العرب اياـ في كالخبر المبتدأ كديكاف العبر .135

-732) المغربي خمدكف ابف الرحمف عبد العبلمة عصره كحيد تاريخ كىك - االكبر السمطاف
 شحادة، خميؿ األستاذ: كالفيارس الحكاشي ككضع المتف ضبط ،(ـ1406-1332/  ق808

 الطبعة لبناف، – بيركت كالتكزيع، كالنشر لمطباعة الفكر دار زكار، سييؿ الدكتكر: مراجعة
 (.ـ2001 – ق1421) األكلى

الجكزية  قيـ ابف أيكب بف بكر أبي بف محمد ا عبد أبي العبلمة لئلماـ عدة الصابريف: .136
ق(، تحقيؽ: الدكتكر محمد بكر إسماعيؿ، مكتبة كمطبعة دار إحياء الكتب 691-751)

 القاىرة. -العربية )فيصؿ عيسى البابي الحمبي(
 الدكتكر تأليؼ المحدثيف منيج كفؽ التاريخية الركاية لنقد محاكلة الراشدة الخبلفة عصر .137

 .العبيكاف مكتبة العمرم، ضياء أكـر
مة المحقؽ ععمدة التفسير عف الحافظ ابف كثير )مختصر تفسير القرآف العظيـ(: لم .138 بلَّ

 ـ(.2005 –ق 1426الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الكفاء، الطبعة الثانية: )
، دار الشيرمعكامؿ النصر كالتمكيف في دعكات المرسميف: ألحمد بف حمداف بف محمد  .139

 ـ(.2004-ق1425الرياض، الطبعة األكلى ) –القاسـ 
فتح البارم بشرح صحيح البخارم: لئلماـ الحافظ أحمد بف عمى بف حجر العسقبلني  .140
ق(، رقَّـ كتبو، كأبكابو، كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي، قاـ بإخراجو، كأشرؼ 773-852)

 لبناف. –بيركت  –فة عمى طبعو: محبُّ الدّْيف الخطيب، دار المعر 
دمشؽ ، الطبعة الثانية  –الفقو اإلسبلمي كأدلتو: لمدكتكر كىبة الزحيمي، دار الفكر  .141
 ـ(.1985-ق1404)
فقو الدعكة في إنكار المنكر، لعبد الحميد الببللي، راجعو، كقدـ لو: المستشار سالـ  .142

 ـ(.1989-ق1409الككيت، الطبعة الثالثة ) –البينساكم، دار الدعكة لمنشر كالتكزيع 

-المنار مكتبة بصبيكص، ميبارؾ رٌبو عبد أحمد الركف لممقدـ: اإلسبلـ في القيادة فف .143
 (.1988-ق1408) األكلى الطبعة الزرقاء، -األردف

لبناف، الطبعة األكلى  –بيركت  –فنكف القيادة المتميّْزة: لمحمد ديماس، دار ابف حـز  .144
 ـ(.2000-ق1421)
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بيركت(، الطبعة  -في ظبلؿ القرآف الكريـ: لؤليستاذ سيد قطب، دار الشركؽ: )القاىرة  .145
 ـ(.1992 –ق 1412الشرعية السابعة عشرة )

كىك شرح  المناكم، الرؤكؼ عبد محمد لمعبلمة :الصغير الجامع شرح القدير فيض .146
لمحافظ جبلؿ الدّْيف عبد الرحمف  النذير البشير أحاديث مفلكتاب الجامع الصغير 
 ـ(.1972-ق1391لبناف، الطبعة الثانية: ) –بيركت  –السيكطي، دار المعرفة 

دار السبلـ لمطباعة  العالـ، جبلؿ أىمو: لؤلستاذ أبيدكا اإلسبلـ يقكلكف دمّْركا الغرب قادة .147
 .ـ(1979-ق1339) التاسعة الطبعة كالنشر كالتكزيع،

مة مجد الدّْيف بف يعقكب الفيركزابادم الشيرازم، الييئة المصرية  .148 القامكس المحيط: لمعبلَّ
 ـ(. 1978-ق1398العامة لمكتاب، الطبعة الثالثة )

 – 700) الدمشقي القرشي كثير بف إسماعيؿ الفداء أبي قصص األنبياء: لمحافظ .149
 (.، دار إحياء الكتب العربية )فيصؿ عيسى البابي الحمبي(ق774

  .الثالثة الطبعة ،بيركت -العربي التراث إحياء دار ،النجار الكىاب عبدل :األنبياء قصص .150
 – 700قصص القرآف الكريـ: لمحافظ أبي الفداء إسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي ) .151

القاىرة، الطبعة األكلى  –ق(، جمع كترتيب: أحمد بف شعباف بف أحمد، مكتبة الصفا 774
 ـ(.2003 –ق 1427)
 مقدـ بحث ،(قرآنية دراسة) كالباطؿ الحؽ بيف الصراع حسـ في كدكرىا اإليمانية القكة .152

 اإلسبلمية الجامعة في الديف أصكؿ بكمية المنعقد" المعاصرة كالتحديات اإلسبلـ" مؤتمر إلى
 قسـ في مشارؾ أستاذ المكح حمداف السبلـ عبد. د: إعداد ـ3/4/2007-2: الفترة في

 ماجستير السكسي نعماف ضيائي. أ اإلسبلمية، الجامعة الديف أصكؿ بكمية كعمكمو التفسير
-)أبريؿ اإلسبلمية، الجامعة اإلسبلمية كالدعكة الكريـ القرآف مركز القرآف كعمكـ التفسير في

2007). 
 بف لمحمد: التكحيد مقاـ إلى المريد طريؽ ككصؼ المحبكب معاممة في القمكب قكت .153

 الكيالي، إبراىيـ عاصـ. د:  المكي، تحقيؽ طالب بأبي المشيكر الحارثي، عطية بف عمي
  ـ(. 2005- ىػ 1426) الطبعة الثانية لبناف -بيركت – العممية الكتب دار
 – بيركت الجديدة الندكة دار: النجار الطيب لمحمد: المرسميف سيد سيرة في المبيف القكؿ .154

 .لبناف
إعداد: المكاء الدكتكر المتقاعد فيصؿ بف جعفر القيادة العسكرية في ضكء القرآف الكريـ:  .155

 بالي، بحث مقدـ لجائزة األمير سمطاف الدكلية في حفظ القرآف لمعسكرييف.
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 كالنشر لمطباعة الكفاء دار الككيؿ، السيد محمد لمدكتكر: اإلسبلـ في كالجندية القيادة .156
 (.ـ1988-ق1408) الثالثة الطبعة المنصكرة، كالتكزيع،

 بف محمد بف محمد الكـر أبي بف عمى الحسيف أبي العبلمة لئلماـ: التاريخ في الكامؿ .157
 الديف، بعز الممقب الجزرم، األثير بابف المعركؼ الشيباني، الكاحد عبد بف الكريـ عبد

 الطبعة لبناف،-بيركت العممية، الكتب دار القاضي، ا عبد الفداء أبي تحقيؽ
 (.ـ1987-ق1407)األكلى

 عمى الدكتكر: تحقيؽ ،(ق230) الزىرم منيع بف سعد بف لمحمد: الكبير الطبقات كتاب .158
 (.ـ2001-ق1421) األكلى الطبعة بالقاىرة، الخانحي مكتبة: الناشر عمر، محمد

ق(، تحقيؽ: الدكتكر 207-130كتاب المغازم: ألبي عبد ا محمد بف عمر الكاقدم ) .159
 ـ(.1984 –ق 1404مارسدف جيكنس، عالـ الكتب، الطبعة الثالثة: )

 القاسـ أبك:  المؤلؼ التأكيؿ كجكه في األقاكيؿ كعيكف التنزيؿ حقائؽ عف الكشاؼ .160
 عادؿ الشيخ: كدراسة كتعميؽ يؽتحق ،(538-467) الخكارزمي، الزمخشرم عمر بف محمكد
 الرحمف عبد فتحي: د. أ: تحقيقو في شارؾ معكض، محمد عمي الشيخ المكجكد، عبد ألحمد
 مكتبة: الناشر ، األزىر جامعة – العربية المغة بكمية كالنقد الببلغة أستاذ حجازم أحمد

 (.1998-1418: )األكلى الطبعة الرياض، – العبيكاف
 الحسيني مكسى بف أيكب البقاء يبأل ":المغكية كالفركؽ المصطمحات في معجـ"الكميات  .161

 مؤسسة، المصرم محمد ،دركيش عدنافالدكتكر : تحقيؽ ـ(،1683ق 1094ت:)الكفكمي
 .(ـ1998 - ىػ1419الطبعة الثانية: ) ،بيركت - الرسالة

 الخضيرم، بكر أبي بف الرحمف عبد الدّْيف جبلؿ لمحافظ: النزكؿ أسباب في النقكؿ ليباب .162
 الطبعة الطَّاىر، أحمد حامد: كتحقيؽ دراسة الشافعي، المصرم، الطكلكني، السيكطي،

 .مصر لمتراث، الفجر دار ،(ـ2002-ق1423) األكلى
: الحنبمي، تحقيؽ الدمشقي عادؿ بف عمي بف عمر حفص الكتاب: ألبي عمكـ في المباب .163

 -بيركت العممية: الكتب دار معكض، محمد عمي كالشيخ المكجكد، عبد أحمد عادؿ الشيخ
 ـ(. 1998- ىػ 1419لبناف، الطبعة األكلى )

بيركت،  -المصرم، دار صادر األفريقي منظكر بف مكـر بف العرب: لمحمد لساف .164
 الطبعة األكلى.

لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرؽ  .165
 السفاريني األثرم الحنبمي.المرضية: لمشيخ محمد بف أحمد 
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 اإلماـ بجامعة المشارؾ األستاذ مسمـ مصطفى لمدكتكر: المكضكعي التفسير في مباحث .166
 (.ـ1989-ق1410)األكلى الطبعة دمشؽ، – القمـ دار اإلسبلمية، سعكد بف محمد

 مجمكعة رسائؿ اإلماـ الشييد حسف البنا، المؤسسة اإلسبلمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع. .167
 عطية بف غالب بف الحؽ عبد محمد ألبي:  العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر .168

لبناف، الطبعة  – العممية الكتب دار محمد، الشافي عبد السبلـ عبد: تحقيؽ األندلسي،
  ـ(.1993 ػػػػػ ىػ1413األكلى )

المرسي )ت:  سيده بف إسماعيؿ بف عمي الحسف األعظـ: ألبي كالمحيط المحكـ .169
 ـ.2000بيركت،  –العممية  الكتب ىنداكم، دار الحميد عبد ق(،  تحقيؽ:458

 مجمكعة: تحقيؽ ،(ق1206-ق1115)الكىاب عبد بف محمد:  الرسكؿ سيرة مختصر .170
 . السعكدية العربية المممكة – اإلسبلمية سعكد بف اإلماـ جامعة:  الناشر األساتذة مف
 بأبي المعركؼ عمي، بف إسماعيؿ الديف عماد المؤيد لمممؾ: البشر أخبار في المختصر .171

 األستاذ عزب، محمد زينيـ محمد. د تحقيؽ ،(ـ1331 -ـ1273 ق،732-ق672: )الفدا
 دار األكلى، الطبعة مؤنس، حسيف. د: تقديـ الكصيؼ، فخرم محمد. د حسنيف، سيد يحيى

 .القاىرة -المعارؼ
يَّاؾ نعبد إيَّاؾ منازؿ بيف السالكيف مدارج .172  محمد ا عبد أبي العبلمة لئلماـ نستعيف، كا 
 مؤسسة رضكاف، جامع رضكاف: كتحقيؽ ضبط الجكزية، قيـ ابف أيكب بف بكر أبي بف

 (.ـ2001 -ق1422)األكلى الطبعة القاىرة، -كالتكزيع لمنشر المختار
 الشكيخ، قدَّـ لو: محمد أحمد الراشد. ا عبد لمدكتكر عادؿ الدعكة: قطار في مسافر .173
 الحاكـ عبدا بف محمد عبدا الصحيحيف: لئلماـ الحافظ أبي عمى المستدرؾ .174

 الكتب عطا، دار القادر عبد مصطفى: النيسابكرم، كبذيمو التمخيص لمحافظ الذىبي، تحقيؽ
 ـ(.1990 – ق1411األكلى ) لبناف، الطبعة –بيركت  – العممية

 أسد بف ىبلؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد ا عبد أبك: حنبؿ بف أحمد اإلماـ مسند .175
:  إشراؼ كآخركف ، مرشد عادؿ - األرنؤكط شعيب:  المحقؽ( ىػ241:  المتكفى) الشيباني

 .ـ(2001 - ىػ 1421الطبعة األكلى) الرسالة مؤسسة التركي، المحسف عبد بف ا عبد د
مشاىير عمماء األمصار: لئلماـ أبي حاتـ محمد بف أحمد بف حباف البيٍستي )ت:  .176

ق(، كضع حكاشيو، كعمَّؽ عميو: مجدم بف منصكر بف سيد الشَّكرل، دار الكتب 354
 ـ(.1995-ق1416لبناف، الطبعة األكلى ) –بيركت  –العممية 
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ق 626) الحنفي لظاىرما ا عبد بف محمد بف أحمد الديف جماؿ: لالبخارم ابف مشيخة .177
 –مكة المكرمة  – الفؤاد عالـ دار، الحازمي سعد عتقي عكض. د تحقيؽ ق(،696-

 السعكدية.
 السعكدية/  مكة النشر مكاف,ىػ 1419,  .178
مة أبي العباس أحمد الكبير الشرح غريب في المنير المصباح .179  محمد بف لمرافعي: لمعبلَّ
 بيركت. – العممية ق(، المكتبة770الفيكمي )ت:  المقرم عمي بف
 الحكمي عمي بف أحمد بف حافظل :األصكؿ عمـ إلى الكصكؿ سمـ بشرح القبكؿ معارج .180
 األكلى الطبعة، الدماـ – القيـ ابف دار، عمر أبك محمكد بف عمر، تحقيؽ: (ىػ1377: ت)
 (.ـ1990 - ىػ1410)
 ،(ـ889-ـ828 ق،276-ق213) قتيبة، بف مسمـ بف عبد محمد ألبي: المعارؼ .181

 . الرابعة الطبعة القاىرة، المعارؼ، دار عكاشة، ثركت. د: تحقيؽ
 لبناف. -بيركت  –العصرية  المكتبة فرغؿ، حسف ىاشـ يحيى: المسمـ شخصية معالـ .182
 ا عبد بف : لبكر(لفظ 1500 نحك األلفاظ فييما في المفظية، كيميو فكائد معجـ المناىي .183

 ق(. 1416زيد، دار العاصمة لمنشر كالتكزيع، الطبعة الثالثة ) أبك
 العربية، المغة مجمع حممي، مراد جماؿ حسيف، حامد أحمد: إشراؼ:  الكسيط المعجـ .184

 (.ـ2004-ق1425) الرابعة الطبعة الدكلية، الركؽ مكتبة العربية، مصر جميكرية
 ق(، تحقيؽ: عبد395ا)ت:زكري بف فارس بف أحمد الحسيف المغة: ألبي مقاييس معجـ .185

 ـ(.1979-ق1399ىاركف، دار الفكر، الطبعة ) محمد السبلـ
 عمر بف محمد الديف فخر الغيب مف القرآف الكريـ، أك التفسير الكبير: لئلماـ مفاتيح .186

 ـ(. 2000 - ىػ1421) العربي، الطبعة األكلى التراث إحياء الشافعي،  دار الرازم التميمي
محمد، المعركؼ بالراغب  بف الحسيف القاسـ القرآف: ألبي غريب في المفردات .187

 بيركت. –المعرفة  كيبلني، دار سيد محمد ق(، تحقيؽ، كضبط: 502األصفياني )
عداد جمع: تعالى ا إلى الدعكة فقو في المفصؿ .188  الكريـ القرآف في الباحث: كفيرسة كا 

 الشحكد. نايؼ بف عمي النبكية كالسنة
كالجماعة بيف شيخ اإلسبلـ ابف تيمية كأىؿ اإلفراط كالتفريط: جمعو: مفيكـ أىؿ السنة  .189

عادؿ محمد بف فرحاف البحيرم الشميرم، راجعو كقدَّـ لو: الشيخ أبي الحسف مصطفى بف 
 ق.1426إسماعيؿ السميماني، 
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 -السمؼ أضكاء: التميمي عمي بف خميفة بف محمد: لدرىـ بف كالجعد التعطيؿ مقالة .190
 (.ـ1997-ىػ1418) األكلى الطبعة، السعكدية العربية المممكة -الرياض

 –مقدمة ابف خمدكف: لعبد الرحمف بف محمد بف خمدكف، مؤسسة األعممي لممطبكعات  .191
 لبناف. –بيركت 

 الغزالي محمد بف محمد:  المؤلؼ الحسنى ا أسماء معاني شرح في األسنى المقصد .192
 .1987 – 1407 ، األكلى الطبعة قبرص - كالجابي الجفاف:  الناشر حامد أبك
: القرشي، المعركؼ بابف أبي الدنيا، تحقيؽ محمد بف ا بكر عبد األخبلؽ: ألبي مكاـر .193

 ـ(.1990 – ق1411) القاىرة - القرآف إبراىيـ، مكتبة السيد مجدم
 كيبلني، سيد محمد: تحقيؽ الشيرستاني، الكريـ عبد بف محمد الفتح بيأل :كالنحؿ الممؿ .194

 .ىػ1400 :بيركت – المعرفة دار
د، دار ابف الجكزم  .195 القاىرة، الطبعة –مف ركائع المنجد: لمشيخ محمد بف صالح المنجّْ

 ـ(.2010-ق1431األكلى )
مف معالـ القيادة كالجندية الصالحة في القرآف الكريـ )قصة سميماف، كقصة ذم  .196

 في الدكلية سمطاف األمير لجائزة مقدـ القرنيف(: لمدكتكر عرفات محمد محمد عثماف، بحث
 .لمعسكرييف القرآف حفظ

 تيمية بف الحميـ عبد بف أحمد العباس تقي الدّْيف أبي اإلسبلـ لشيخالنبكية: السنة منياج .197
-ق1406ألكلى ) قرطبة، الطبعة سالـ، مؤسسة رشاد تحقيؽ: الدكتكر محمد الحرَّاني،
 ـ(.1986

 الشيزرم الرحمف عبد بف نصر بف الرحمف لعبد: الممكؾ سياسة في المسمكؾ المنيج .198
 الطبعة ،[ األردف: الزرقاء]المنار مكتبة المكسى، ا عبد عمي: كدراسة تحقيؽ ،(ق589)

 (.ـ1987-ق1407) األكلى
المنيج النبكم في قيادة التغيير: لبكر الريحاف، جامعة اليرمكؾ، كمية الشريعة، البنؾ  .199

ـ(، البحث 2007لسنة النبكية في الدراسات المعاصرة )اإلسبلمي األردني، بحكث مؤتمر ا
 السادس.

منيجية البحث في التفسير المكضكعي: لمدكتكر زياد خميؿ محمد الدَّغاميف، دار البشير  .200
 ـ(.1995 –ق 1416األردف، الطبعة األكلى ) –عماف –
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الدّْيف أحمد المكاعظ كاالعتبار بذكر الًخطط كاآلثار المعركؼ بالخطط المقريزية: لتقي  .201
ابف عمي المقريزم، تحقيؽ: الدكتكر محمد زينيـ، كمديحة الشرقاكم، مكتبة مدبكلي، الطبعة 

 ـ.1998األكلى: 
 ياسيف، دار بف بشير بف حكمت. د. بالمأثكر: أ التفسير مف المسبكر الصحيح مكسكعة .202

 ـ(. 1999 - ىػ 1420األكلى ) النبكية، الطبعة المدينة -كالطباعة كالتكزيع لمنشر المآثر
مؤمف آؿ فرعكف كدركس في الدعكة: لمدكتكر محمكد محمد عمارة، مكتبة اإليماف لمنشر  .203

 ـ(.1997-ق1417المنصكرة، الطبعة األكلى ) –كالتكزيع 
 بإشراؼ المختصيف مف عدد : إعداد: الكريـ الرسكؿ أخبلؽ مكاـر في النعيـ نضرة .204

 كالتكزيع، لمنشر الكسيمة دار المكي، الحـر كخطيب إماـ حميد، بف ا عبد بف الشيخ صالح
 الرابعة. الطبعة ،جدة
 كمية في المدرس فارس، أبك القادر عبد محمد: لمدكتكر: اإلسبلـ في السياسي النظاـ .205

 .ـ1980 األردنية، بالجامعة الشريعة
 عمر بف إبراىيـ الحسف أبي الديف لبرىاف: كالسكر اآليات تناسب في الدرر نظـ .206

 - ىػ 1415بيركت، ) – العممية الكتب الميدم، دار غالب الرزاؽ عبد: تحقيؽ البقاعي،
  ـ(. 1995

 السيد: تحقيؽ البصرم، الماكردم حبيب بف محمد بف عمي الحسف ألبي: كالعيكف النكت .207
 لبناف. - بيركت - العممية الكتب الرحيـ، دار عبد بف المقصكد عبد بف
 العرب: لمقمقشندم.نياية األرب في معرفة أنساب  .208
الجزرم، المعركؼ  محمد بف المبارؾ السعادات كاألثر: ألبي الحديث غريب في النياية .209

بيركت،  - العممية الطناحي، المكتبة محمد محمكد الزاكم، أحمد طاىر: بابف األثير، تحقيؽ
  ـ(.1979-ق1399)
 –نكر اليقيف في سيرة سيد المرسميف: لمحمد الخضرم، المطبعة الجامعة )سميـ حباليف  .210

 ق(.1315مصر(، الطبعة األكلى )
 فنكف مف كجمؿ كأحكامو، كتفسيره، القرآف الكريـ، معاني عمـ في النياية بمكغ إلى اليداية .211

ٌمكش طالب أبي بف مكي محمد عمكمو: ألبي  ثـ القيركاني القيسي مختار بف محمد بف حى
 الدراسات بكمية جامعية رسائؿ ، تحقيؽ: مجمكعة(ىػ437: ت) المالكي القرطبي األندلسي

: البكشيخي، الناشر الشاىد:  د .أ بإشراؼ ، الشارقة جامعة - العممي كالبحث العميا
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الشارقة،  جامعة - اإلسبلمية كالدراسات الشريعة كمية - كالسنة الكتاب بحكث مجمكعة
 ـ(. 2008 - ىػ 1429 ) األكلىالطبعة 

الكجيز في قانكف األحكاـ العسكرية: لغندكر مزمؿ، المطبعة العسكرية ػػػ السكداف،  .212
 ـ.1972

ق(، 176)ت:  السعدم ناصر بف الرحمف عبد السعيدة: لمشيخ لمحياة المفيدة الكسائؿ .213
ية السعكدية، العدد المممكة العرب –مركز شؤكف الدعكة  –الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة 

 ق.1409(، 76)
الطبعة  الرياض، -لمنشر طيبة دار القحطاني، سعيد لمحمد اإلسبلـ: في كالبراء الكالء .214

 .ىػ(1409الثالثة )
آؿ  دالياقكت كالمرجاف في عقيدة أىؿ اإليماف: جمع كترتيب: الدكتكر عبد المطيؼ بف خال .215

مكسى، راجعو، كقدَّـ لو: الدكتكر سيّْد حسيف العفَّاني، مكتبة سمير منصكر لمطباعة كالنشر 
 ـ(.2007-ق1428فمسطيف، الطبعة الرابعة ) –غزة  –كالتكزيع 

 : المجالت، والمقاالت، والمواقع اإللكترونية:اثانيً 
إبراىيـ: لمدكتكر كسيـ فتح ا، مكقع  سكرة خبلؿ مف كالتكجيو كالدعكة التربية أساليب .1

  http://www.al-islam.comاإلسبلـ: 
 مر.العي  بف ناصرمشيخ أسباب تخمؼ المسمميف: ل .2

 www.islamdoor.com/kg/tahelf.htmالمصدر: 
ىػ، 1418الزلفي  الحمد إبراىيـ بف لمحمد :السعيدة في اكتساب األخبلؽ األسباب المفيدة .3

 .http://www.almeshkat.net اإلسبلمية،  مشكاة شبكة مكقع: المصدر
 مشكاة شبكة مكقع: ، كغيَّرت التاريخ: لعمي الطاىر عبد السبلـ، المصدراأقكاؿ صنعت كبارن  .4

 .http://www.almeshkat.net اإلسبلمية:
 . يكف لفتحي: اإلسبلمية لمقيادة الشرعية األىمية .5

 . http://www.almujtamaa-mag.com:  المصدر     
مكقع  ،2010 نكفمبر: 29 أىمية القيادة كالحاجة إلييا: لمدكتكر محمد العبدة، اإلثنيف: .6

 المسمـ.
، المكسكعة http://www.altafsir.comأيسر التفاسير: ألسعد حكمد، مكقع التفاسير،  .7

 الشاممة.

http://www.altafsir.com/
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  حسف، المصدر: ببلغ عاـ إلى الشارع اإلسبلمي: لعبلء سعد .8
http://www.elbehira.com 

القرني،  محمد بف كالنجاح: لمدكتكر عكض التفكؽ إلى ، طريقؾكبلن  تككف ال حتى .9
http://www.saaid.net/ 

المصدر:  ،(محاضرة) شعيب حمدم: الكافديف اختيار حسف .10
http://www.almujtamaa-mag.com . 

 .http://forum.alrabita.net/showthread.phpدرس قرآني في القيادة:  .11
 .الفكائد صيد مكقع: المصدر الدغيثر، العزيز لعبد: اإلدارية الرقابة .12
 المصدر: الشكرل بيف الدكلة االسبلمية كالعمؿ الدعكم: لمشيخ خالد بف محمد الصادقي، .13
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 اآليات القرآنيةالقيادة في ضوء 
 )دراسة موضوعية(

 مقدـ لنيؿ درجة الماجستير في التفسير كعمـك القرآف ػػػػػػ الجامعة اإلسبلمية ػػػػػ غزة بحثه 
تيمثّْؿ القيادة في النظاـ اإلسبلمي أىمية كبيرة؛ فبيا تيقاـ الحدكد، كتيأمَّف السيبؿ، كييحقؽ 

اىيـ األمف؛ ليذا قمت بالكتابة في ىذا المكضكع، عمى منيج التفسير المكضكعي؛ لمتأصيؿ لممف
عمى اآليات القرآنية في الغالب األعـ، كقد جعمت  ااعتمادن  يادية مف كجية نظر القرآف الكريـ؛الق

 البحث في أربعة فصكؿ، كخاتمة.
تناكلت في الفصؿ األكؿ؛ مفيكـ القيادة، كأىميتيا في القرآف الكريـ، كانتييت بالحديث 

 عف كاجبات القيادة، كحقكقيا في القرآف الكريـ.
يا في القرآف الكريـ؛ إٍذ عرَّجت عمى القيادة، كسماتً  ناكلت في الفصؿ الثاني أنكاعى كقد ت

 مفيـك القيادة الراشدة، كالقيادة الفاسدة، كسمات كؿ منيا في القرآف الكريـ.
كما تناكلت في الفصؿ الثالث الحديث عف النماذج الراشدة لمقيادة في القرآف الكريـ، في 

 عامة، الدعكية، العممية، األمنية، العسكرية، االقتصادية(.المجاالت المتعددة )ال
ككاف الفصؿ الرابع عمى غرار الفصؿ الثالث، إالَّ أفَّ الحديث فيو تعمَّؽ بالنماذج الفاسدة 

 .االكريـ في المجاالت المكضحة آنفن  لمقيادة في القرآف
َـّ كانت الخاتمة، كقد  اشتممت عمى أىـ النتائج كالتكصيات.  ث
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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 . 
 


