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ملخص

يهدف هذا البحث إىل بيان كيفية بناء القيادات اليت تعظم هللا تعاىل وذلك من
خالل استنباط اهلداايت املستوحاة من عدد من اآلايت اليت تناولتها قصة سيدان
موسى عليه السالم -النيب القائد ،يف سورة األعراف ،وتلك اآلايت كما أهنا تبني
مدى تعظيم سيدان موسى عليه السالم هلل تعاىل ،فهي تبني اجلانب القيادي له
كقائد لقومه من بين إسرائيل ،وتكمن أمهية البحث يف استخراج خمتلف اهلداايت
املمكن استنباطها من اآلايت الكرمية اليت جتمع بني القيادة وتعظيم هللا ،وسبل وكيفية
تبنيها اليوم لبناء القيادات اإلسالمية ،وذلك ابستخدام املنهج االستقرائي واملنهج
االستنباطي ،وقد أثبت البحث ما متيز به سيدينا موسى عليه السالم كقدوة قيادية
نبوية مجعت بني القيادة احلكيمة واإلميان القوي بتعظيم هللا ﷻ.

كلمات دالَّة :تعظيم هللا ،قيادة ،النيب موسى ،اهلداايت القرآنية.

 -1مقدمة
قومه بين إسرائيل؛ لينقذهم من ٍّ
عدو يرتبَّص هبم ،هو
لقد كان موسى عليه السالم ُ
يقود َ
فِرعون ،ومما جتدر اإلشارة إليه َّ
أن السواد األعظم  -ممَّن يدينون ملوسى عليه السالم ابلوالء
 :متقلِبو األمزجةِ ،متغّيو اخلياراتِ ،
هلوى أنفسهم ،اهنزاميُّون يف
متلونو اآلراء ،متَّبعون َ
ٍّ
ص ََب
امللمات .وكان موسى عليه السالم
املواقف الشديدة ،متخاذلون يف َّ
ائعا لقائد َ
أمنوذجا ر ً
ً
قل نظّيُه ،حىت إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أثىن على صَبه ،فقال:
صَبا َّ
على رعيَّته ً
(رحم هللا موسى قد أ ِ
ُوذي أبكثر من هذا فصَب)  ،وجاء إيذاؤهم له عليه السالم يف قوله
اَّللِ إِلَْي ُك ْم ﴾
وسى لَِق ْوِم ِه َاي قَ ْوِم ِِلَ تُ ْؤذُونَِين َوقَ ْد تَ ْعلَ ُمو َن أَِّن َر ُس ُ
تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ قَ َ
ول َّ
ال ُم َ
[الصف.]5 :
وقدَّم عليه السالم هلم كل ٍّ
شيء ميكن أن ِ
مباشرا يف
يقدمه قائ ٌد ألتباعه؛ فلقد كان سببًا
َّ
ً
وإطعامهم وسقياهم ،وإنقاذهم من اهلالك يف ِ
ِ
كل
هدايتهم،
أشد الظروف قساوةً عليهم ،و ُّ
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جل جالله ،وِل يكن موسى عليه السالم لينجح يف هذه املهمة لوال َّ
أن
ذلك كان إبذن ربِه َّ
جل جالله حباهُ مبواصفات قياديَّة فريدة من نوعها ،ومتميِزة يف شكلِها .
هللا َّ
ولقد تضمنت قصة سيدان موسى عليه السالم القائد العديد من األبعاد الرتبوية منها األبعاد
اإلميانية واليت مشلت سالمة التوحيد ،والتوكل على هللا ،والدعاء ،والشكر هلل ،واالبتالء وتكفّي
الذنوب ،واهلداية واالستقامة ،ووالية هللا للمؤمنني ترفع منزلة العبد ،واستخدام اخلوارق إلقامة
احلجة ،واألبعاد األخالقية وتضمنت األخالق اإلجيابية مثل سرعة اإلانبة إىل هللا والتطهر من
الذنوب ،واإلخالص هلل والثقة بنصره ،واألمانة والقوة يف احلق ،والتحلي ابلصَب والصدق،
والعفو واحللم واللني يف الدعوة ،ولكن سّيكز حبثنا فقط على اجلانب العقدي الذي يَبز فيه
تعظيم سيدان موسى عليه السالم هلل تعاىل من خالل بعض هداايت اآلايت يف سورة األعراف
وما يقويها من سور أخرى.
وتنبع أمهية البحث مما يلي:
أمهية البحث يكتسبها من متعلقه ،فهو متعلق أبول مصدر للتشريع وأهم كتاب
.1
القرآن الكرمي .
بيان اجلانب القيادي املعظم هلل تعاىل يف شخصية سيدان موسى عليه السالم
.2
لإلستفادة منه يف بناء القيادات الشابة املسلمة .
األمهية املتزايدة الستخدام علم القيادة خاصة يف عصران احلايل مما يتوجب ربطها
.3
مع اهلداايت القرآنية يف تعظيم هللا تعاىل .
.4
القرآنية.

فتح اجملال أمام الباحثني إلجراء حبوث يف علم القيادة النبوية من خالل اهلداايت

وهبدف البحث إىل:
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التعرف على القيادة وعلى مفهوم تعظيم هللا تعاىل.

اجلانب القيادي ِ
املعظم هلل تعاىل يف شخصية سيدان موسى عليه السالم لالستفادة
.2
منه يف بناء القيادات الشابة املسلمة.
.3

مقرتحات لطرق بناء قيادات ِ
معظمة هلل تعاىل ابستخدام اهلداايت القرآنية .

.2

التعريف مبصطلحات الدراسة

أوال :تعريف اهلداايت لغة
عرفها الفّيوز آابدي (ت 817ه) بقوله" :اهلدى ،بض ِم ِ
وفتح ِ
اهلاء ِ
الدالَّ :
اد ،والدَّاللةُ
الر َش ُ
ُ
ِ
ِ
وه ْدايً وه َدايَةً وه ْديَةً ،بكسرمهاْ :أر َش َدهُ ،فَ َه َدى و ْاهتَ َدىَ ،
النهارَ .هداهُ ُه ًدى َ
وهداهُ
ويُ َذ َّكُر ،و ُ
ِ
ْس ُر :الطَّريقةُ،
يق ،و-له ،و-إليهَ .
هللاُ الطَّر َ
وه ْديَةُ األم ِر ،مثلثةً :ج َهتُه .واهلَْد ُ
ي واهلَْديَةُ ،ويُك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلمع ،ومن ِ
الليل :أوائلُه ،ومن ا ِإلبِ ِل :أ ََّو ُل
والسّيةُ .واهلادي :املُتقد ُم ،والعُنُ ُق .واهلواديُ :
َر ٍّ
عيل يَطْلُ ُع منها" .
أما اجلرجاّن (ت 816ه) فعرفها بقوله" :اهلداية :الداللة على ما ِ
يوصل إىل
املطلوب ،وقد يقال :هي سلوك طريق ِ
يوصل إىل املطلوب" .
ُ
ميكن القول إذن أن اهلدى واهلداية لغة هلا معان عدة فقد أتيت مبعىن الرشاد والداللة ،والتقدم
لإلرشاد ،والداللة على الطريق ،ويسمى الطريق هدى ،والتوفيق ،والقصد ،وجهة األمر،
والبيان ،والداللة على ما ِ
يوصل إىل املطلوب.
اثنياً :تعريف اهلداايت اصطالحاً

قرآنيكا ،عدد خاص ( ،)6مارس 2021م.

بناء قيادات معظمة هلل …

زينب الصولي طلحة

مصطلح "اهلداايت" سواء ابجلمع أو ابإلفراد "هداية" بعينه ِل يرد يف القرآن الكرمي ولكن ورد
بصيغ أخرى كلفظ "اهلدى" أو بصيغة املتعددة واملختلفة "وردت ألفاظ اهلداية يف القرآن
مائة وو ٍّ
وستة مواضع ،ووردت ألفاظ الضالل يف ٍّ
ثالمثائة ِ
ٍّ
احد وتسعني موضعاً" .
الكرمي يف
َ
قال ابن القيم (ت 751ه) " :فاهلداية :هي البيان والداللة ،مث التوفيق واإلهلام ،وهو بعد
البيان والداللة ،وال سبيل إىل البيان والداللة إال من جهة الرسل ،فإذا حصل البيان والداللة
والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق ،وجعل اإلميان يف القلب ،وحتبيبه إليه ،وتزيينه يف القلب،
وجعله مؤثرا له ،راضيا به ،راغبا فيه ،ومها هدايتان مستقلتان ،ال حيصل الفالح إال هبما ،ومها
متضمنتان تعريف ما ِل نعلمه من احلق تفصيال وإمجاال ،وإهلامنا له ،وجعلنا مريدين التباعه
ظاهرا وابطنا ،مث خلق القدرة لنا على القيام مبوجب اهلدى ابلقول والعمل والعزم ،مث إدامة
ذلك لنا وتثبيتنا عليه إىل الوفاة" .
وميكن القول اهلداايت اليت نتقصد استخراجها من اآلايت حيث قال املصنف يف تعريف
اهلداايت القرآنية اصطالحاً أبهنا" :الداللة املبينة إلرشادات القرآن الكرمي اليت توصل لكل
خّي ،ومتنع من كل شر " .
اثلثاً :تعريف القيادة لغة
تعددت تعاريف أصل كلمة القيادة يف اللغة ،وقد عرفها صاحب لسان العرب بقوله" :ال َق ْو ُد:
ِ
السوق ،ي ُقود الدابَّة ِمن أ ِ
الس ْو ُق ِم ْن
َمامها ويَ ُسوقُها ِم ْن َخْل ِفها ،فال َق ْوُد ِم ْن أَمام و َّ
يض َّ ْ َ ُ
نَق ُ
ْ
طيل من ٍّ
َخْلف"  .وعرفه الفّيوزآابدي بقوله ":القائِ ُد من اجلَبَ ِل :أنْ ُفه ،وُك ُّل ُم ْستَ ٍّ
أرض أو َجبَ ٍّل
ِ
ِ
األرض" .
األرض ،والقائِ َدةُ :األَ َك َمةُ متَْتَ ُّد على
وج ِه
على ْ
رابعاً :تعريف القيادة اصطالحا
أما يف االصطالح فقد تعددت التعاريف واملفاهيم لكلمة "قيادة" على حسب اجلانب الذي
يتناوله البحث وعلى حسب منظور من عرفها ،سنعرض منها بعضا:
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أوال :القيادة هي القدرة على التوجيه والتنسيق واالتصال واحتاذ القرارات والرقابة ،هبدف
حتقيق غرض معني ،وذلك ابستخدام التأثّي والنفوذ ،أو استعمال السلطة الرمسية عند
الضرورة "
اثنيا :كل من يتوىل شيئا من أمور املسلمني العامة ،كاخلليفة وعماله ،وقواد اجليش والقضاة،
ورؤساء الشرطة والوزراء ،وغّيهم ممن يقومون أبعمال عامة يف الدولة اإلسالمية . ".وواضح
أن هذا التعريف خاص مبفهوم القيادة يف الدولة اإلسالمية وعَب اترخيه فحسب كما أنه ِل
يعط تعريفا بل ذكر أنواع املناصب اليت يف ظاهرها أن من يتوالها كان قائدا.
اثلثا :الفن الذي تستطيع بواسطته التأثّي على اآلخرين لتوجيههم إىل هدف معني ،بطريقة
حتصل هبا على ثقتهم واحرتامهم ،وطاعتهم وتعاوهنم املخلص .
رابعا :القيادة هي عملية حتريك الناس حنو اهلدف الدنيوي واألخروي ،وفق قيم اإلسالم
وشريعته .
والظاهر أن هذه التع اريف ميكن استخالص عناصر القيادة من خالهلا ،منها وجود مجاعة
من االفراد ووجود قائد هلا ،ذو صفات تؤهله هلا ،كما االتفاق على أهداف يسعون للوصول
إليها ،عن طريق أساليب ووسائل تعني على ذلك.
خامساً :مفهوم تعظيم هللا تعاىل
ذكر الفّيوز أابدي يف القاموس احمليط يف معىن التعظيم قال  :العِظم بكسر العني خالف
ِ
الصغر  ،وعظَّمه تعظيماً وأعظمه أي فخمه وكَبه  ،واستعظمه أي رآه عظيماً"  .وقال ابن
وجل عن حدود العقول" .
منظور يف لسان العرب ":العظيم الذي جاوز قدره َّ
إن هللا تعاىل ِل خيلق اخللق وِل يرسل الرسل وِل ينزل الكتب إال من أجل حتقيق غاية من أمسى
الغاايت أال وهي عبادته سبحانه وحتكيم شرعه  ،وال ميكن أن تصل العبادة إىل أعلى كماهلا
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إال بتعظيم املعبود ؛ فقد ذكر املناوي يف تعريف العبادة أهنا "فعل املكلف على خالف هوى
نفسه تعظيماً لربه تعظيم هللا وامتثال أوامره .وقيل :هي األفعال الواقعة على هناية ما ميكن من
التذلل واخلضوع املتجاوز لتذلل بعض العباد لبعض ،ولذلك اختص الرب فهي أخص من
العبودية ألهنا التذلل" ،فمن هذا التعريف تتضح أمهية تعظيم هللا ،وأهنا العبادة اليت خلقنا هللا
لتحقيقها.
من خالل املفاهيم السابقة للهداايت القرآنية ومفهوم القيادة ومفهوم تعظيم هللا تعاىل سيكون
احلديث عن منوذج النيب القائد يف قومه وهو سيدان موسى عليه السالم من خالل هداايت
اآلايت ،ألن الوصول إىل بناء قيادات تعظم هللا تعاىل حيتاج إىل قدوة من رسل هللا عليهم
السالم وهو السبيل األمثل لذلك.

.3

موسى" عليه السالم النيب القائد ِّ
املعظم هلل تعاىل من خالل

اهلداايت القرآنية
﴿وَكلَّ َم َّ
اَّللُ
اختص هللا سيدان موسى فهو كليم هللا دون سائر األنبياء واملرسلني قال تعاىلَ :
ِ
يما﴾ (النساء )164:فلم يرتقِ أحد من البشر ويصل إىل منزلة أن يكلم هللا ﷻ
ُم َ
وسى تَكْل ً
دون وسيط إال سيدان موسى عليه السالم وسيدان حممد ﷺ.
وهذا التشريف الرابّن لسيدان موسى جيد املتأمل حلياته وقصته أسبااب جعلت منه القائد
الذي صنعه هللا على عينه ،ليقضي على الظلم وحيول أمة من مستضعفني إىل أعزة منتصرين،
إذن فمهمته أصعب مهمة يف التاريخ بعد مهمة النيب ﷺ ،فقد كان مكلفا مبا يلي:
 -1مواجهة أكَب طاغية على مر التاريخ "فرعون" السفاح الذي قتَّل األطفال واستحيا
النساء.
- 2أن يدعو فرعون إىل التوحيد.
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- 3أن يدعو بلده كلها إىل اإلميان ابهلل.
- 4أن حيرر بين إسرائيل من الذل الذي مألهم.
ِ ِ
ِ
ائيل﴾ (األعراف )105 :وذلك ليبين هبم
- 5أن خيرجهم من مصر ﴿فَأ َْرس ْل َمع َي بَِين إ ْسر َ
أمة جديدة ويقوم بعمل هنضة هلذه األمة.
سيدان موسى عليه السالم ،ذو الشخصية القوية ،اصطفاه هللا أن يكون كليمه يف الدنيا دون
جدا ،كما أنه كان مهددا ابلقتل منذ كان يف املهد حىت وفاته
سائر األنبياء إلن املهمة شاقة ً
،صحيح أن كل األنبياء ُهددوا ابلقتل ابلفعل وتعرضوا حملاوالت قتل ،لكن سيدان موسى
الوحيد الذي كان كذلك منذ مولده وحىت وفاته ،فكانت حاجته إىل إعانة غّي عادية حىت
ال يضعف ،بل يصمد ويواجه ويستمر يف حتقيق مهمته تلك ،هو يف حاجة لدعم من هللا
ليعطيه قوه هائلة ملواجهة كل ذلك الظلم والبطش ،ولذلك تكررت كلمة اخلوف يف قصة
كثّيا؛ ألنه تعرض ألهوال عديدة ،ويف الوقت نفسه هو بشر فالبد وأن خياف
سيدان موسى ً
كسائر البشر ،وكأن رسالته من أجل نصرة الضعفاء واملظلومني وتوحيد األمة على قول ال
إله إال هللا  ،فهي اليت حترر األنفس الذليلة ،هذا هو معىن تعظيم هللا تعاىل ،فيكون هو أعظم
معبود وال معبود سواه ،فال خوف من قوي وال ذي سلطان أو أي أحد فاهلل هو القوي
واألقوى من أي شيء أو أحد ،سيدان موسى جاء ابلتوحيد والتحرير وحرية الشعوب.
لذلك سيكون الرتكيز يف هذا البحث على صفات سيدان موسى عليه السالم القيادية واليت
تظهر من خالهلا تعظيمه هلل تعاىل من خالل هداايت اآلايت القرآنية يف سورة األعراف مع
ما يتناسب معها من اآلايت يف نفس السياق يف السور األخرى.

1.3

الصفات القيادية لسيدان موسى عليه السالم

جل جاللُه ،وحسن الظَّن به :لقد كانت َمرتبةُ موسى عليه
•
حسن التوكل على هللا َّ
جل جالله مرتبة ِ
متقدمة ،فهو عليه السالم نيبٌّ يُوحى إليه ،فهو
السالم يف التوُّكل على هللا َّ
َ
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مثال للقائد املتوكِل ،وتوُّكلُه كان مثاليًّا؛ ألنه استنفد كافَّةَ األسباب يف سعيِه الستنقاذ ِ
قومه
ٌ
َ
ٍّ
من ِ
فلما انتهى
فثمة فرق كبّيٌ بني التوُّكل والتواكلَّ ،
ووعي راشدَّ ،
العدو ،وهذا ٌ
فهم راقٌ ،
العدو
بعض من املتواكلني من أتباعه أن َّ
انقطعت كافَّة األسباب املاديَّةَّ ،
وظن ٌ
السعي املادي ،و َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ثبات موسى عليه السالم ،القائد الفذ ،واإلنسان املؤمن املتوكل،
سيدرُكهم ويبطش هبم ،ظهر ُ
اجلمع ِ
وسى إِ َّان
ان قَ َ
ً
ال أ ْ
معتمدا على ربِه جل جالله ،قال تعاىل ﴿ :فَلَ َّما تََراءَى َْ ْ َ
َص َح ُ
اب ُم َ
ِ
ِ
ال َك َّال إِ َّن َمع َي َرِّب َسيَ ْهدي ِن ﴾ [الشعراء ،]62 ،61 :حىت أنه متام التوكل
لَ ُم ْد َرُكو َن* قَ َ
والثقة يف هللا على نفسه يف قوله :إِ َّن َمعِ َي َرِّب َسيَ ْه ِدي ِن ألهنم ِل يكونوا عاملني مبا ضمن هللا
له من معية العناية فإذا علموا ذلك علموا أن هدايته تنفعهم ألنه قائدهم واملرسل لفائدهتم ،
اإلجياّب املتعلِق حبُسن ِ
ِ
الظن ابهلل جل جالله
يق األمل عند القائد
ففي إدارةِ الصراع يبقى بر ُ
ِ
اهلدف
ومن معه؛ للوصول إىل
وحس ِن التوُّكل عليه  -هو
َ
الشعاع الذي ينّي طر َ
يق القائد َ
املنشود ،مهما اختلَّت التوازانت ،وتعطَّلت األسباب ،انظر دعاء سيدان موسى متضرعا إىل
ۡ ۤ ۡ
هللا متوكال عليه ،قال تعاىل﴿ :وٱ ۡكتُ ۡب لَنَا فِی هٰ ِذهِ ٱلد ُّۡن يا حسنَة وفِی ٱ ۡلَ ِ
ك﴾
اخَرةِ إِ َّان ُهد َان إِلَي َ
َ
َ ََ َ
َ
[األعراف ]156 :ضراعة إىل هللا تعاىل إىل أن يوفقهم للخّي ،وأال جيعلهم من األشقياء،
وحسنة الدنيا هي احلال الطيبة التقية النقية الطاهرة اليت تكون غايتها إرضاء هللا تعاىل ،والبعد
عن معصيته ويف اآلخرة ،والدعوة إىل الكتابة يف الدنيا ،دعوة إىل العمل الطيب ،فحسنة
الدنيا عمل صاحل ونفع وخّي ،وأن يكون مصدر خّي دائم ،ويف واآلخرة تكون احلسنة جزاء
يكون وفاقا للعمل ،هكذا هو قلب القائد الرابّن وهذا حاله يف كل حني .
وس ٰى يَِٰف ۡر َع ۡو ُن
االميان
•
﴿وقَ َال ُم َ
الكامل ابهلل يف أنه انصره على عدوه :يقول تعاىلَ ۡ :
ࣱ
ۡ
ۤ
ۡ ۡ
ۤ
إِنِی رسول ِمن َّر ِ ِ
ول َعلَى ٱ ََّّللِ إَِّال ٱحلَ َّق قَد ِجئ تُ ُكم بِبَ يِنَة ِمن
نيَ ،ح ِقي ٌق َعلَ ٰى أَن َّال أَقُ َ
ب ٱل َعٰلَم َ
َُ
ۡ
ۡ
ۡ
ِ
ۤ
ِ
ِ
ِ
َّربِ ُك ۡم فَأَرسل َمع َی بَنی إِسَرآءي َل﴾ [األعراف ،]105-104 :كلمات سيدان موسى مليئة
ابإلميان واليقني يف عظمة هللا وقدرته ،فلم يقل رسول من هللا وحسب بل قال من رب العاملني
ليبني مدى عظكة خالقه وأنه هو الرب األوحد لكل ماسواه مما خلق سبحانه.
تشجيع قومه على تعظيم هللا ابالستعانة به والصَب على األذى :إذ ُّ
يدهلم على طريق
•
وتوحيده؛ فهو بيده امل ْلك ،وهو من يُعطي
ال َفالح ،وهو الصَب واالستعانة ابهلل جل جالله
ُ
ُ
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أبهنم قد أُوذوا؛ ِ
ومينع ،مث يناقشونه َّ
مرة أخرى أبن هللا جل جالله بيده
فيصَب عليه ويذكِرهم َّ
ال م ِ ِ ِ
استَعِينُوا
األمر ،وهو من يستطيع أن يُهلك َّ
وسى ل َق ْومه ْ
عدوهم وينصرهم ،قال تعاىل ﴿ :قَ َ ُ َ
ُ
ِاب ََّّللِ واصَِبوا إِ َّن ْاألَرض ََِّّللِ يوِرثُها من يشاء ِمن ِعب ِادهِ والْعاقِبةُ لِْلمت َِّقني * قَالُوا أ ِ
ُوذينَا ِم ْن قَْبلِ
ْ َ ُ َ َْ ََ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ
َ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َع ُد َّوُك ْم َويَ ْستَ ْخل َف ُك ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ض فَيَ ْنظَُر
أَ ْن َأتْتِيَ نَا َوم ْن بَ ْعد َما جْئ تَ نَا قَ َ
ال َع َسى َربُّ ُك ْم أَ ْن يُ ْهل َ
ف تَ ْع َملُو َن﴾ [األعراف ]129 ،128 :ففي كلمات موسى عليه السالم قائدهم
َكْي َ
العطوف تسليةً هلم ِ
قول فرعون وتضجروا منه ،فقال استعينوا
وعدةً حبسن العاقبة حني مسعوا َ
ابهلل واصَبوا على ما مسعتم من أقاويله الباطلة إِ َّن االرض ََّّللِ يورثُها من ي َشاء ِمن ِعب ِادهِ
ْ َ
َ َ
ِ ِ
الصَب من ابب التقوى
والعاقبة لْل ُمتَّق َ
ني الذين أنتم منهم وفيه إيذا ٌن أبن االستعانةَ ابهلل تعاىل و َ
 ،هذا رغم أهنم خالفوا أمره من قبل ،وهنا بعض املواقف ملوسى عليه السالم وردود فعله لقومه
الذين صَب على أذاهم:
ِ
الناصح املعاتِب و ِ
َّأهنم حني عبدوا العجل ،كلَّمهم بلسان ِ
القائد
املنقذ ،وبلسان
الشفيق على رعيته ،ابلرغم من أن اخلطيئة كانت كبّيةً جدًّاَّ ،
ودهلم على الطريق الذي يُنقذون
وسى لَِق ْوِم ِه َاي قَ ْوِم إِنَّ ُك ْم ظَلَ ْمتُ ْم أَنْ ُف َس ُك ْم ِاب ِّتَ ِاذ ُك ُم الْعِ ْج َل
به أنفسهم ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ قَ َال ُم َ
ِ
ِ ِ
ِ
اب
اب َعلَْي ُك ْم إِنَّهُ ُه َو الت َّ
َّو ُ
فَتُوبُوا إِ َىل َاب ِرئ ُك ْم فَاقْ تُلُوا أَنْ ُف َس ُك ْم ذَل ُك ْم َخ ّْيٌ لَ ُك ْم عْن َد َاب ِرئ ُك ْم فَتَ َ
الرِح ُيم ﴾ [البقرة. ]54 :
َّ
ويف موضع آخر جنده خياطبهم ٍّ
بلغة مر ٍّنة واضحة ،لغة من حيرتق قلبُه على َّأمته،
ِ
ال موسى لَِقوِم ِه اي قَوِم اذْ ُكروا نِعمةَ َِّ
ِ
قال تعاىلِ :
ِ
﴿وإ ْذ قَ َ ُ َ ْ َ ْ
ُ َْ
َ
اَّلل َعلَْي ُك ْم إ ْذ َج َع َل في ُك ْم أَنْبيَاءَ
ِ
ِ
ِ
ني﴾ [املائدة. ]20 :
َو َج َعلَ ُك ْم ُملُوًكا َو َ
َح ًدا م َن الْ َعالَم َ
آات ُك ْم َما َِلْ يُ ْؤت أ َ
ويذكِرهم َّ
من عليهم إبنقاذهم ِمن عدوهم هو هللاُ جل جالله ،ويذكِرهم هبذه
أبن َمن َّ
النعمة العظيمة ٍّ
اَّللِ َعلَْي ُك ْم
﴿وإِ ْذ قَ َ
وسى لَِق ْوِم ِه اذْ ُك ُروا نِ ْع َمةَ َّ
ال ُم َ
وبنعم أخرى ،يف قوله تعاىلَ :
إِ ْذ أ َْجنَا ُكم ِمن ِآل فِر َعو َن يسومونَ ُكم سوء الْع َذ ِ
اب َويُ َذِحبُو َن أَبْنَاءَ ُك ْم َويَ ْستَ ْحيُو َن نِ َساءَ ُك ْم َوِيف
ْ ْ َُ ُ ْ ُ َ َ
ْ ْ
ذَلِ ُك ْم بََالءٌ ِم ْن َربِ ُك ْم َع ِظ ٌيم﴾ [إبراهيم. ]6 :
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صَب سيدان موسى عليه السالم وغضبه هلل تعاىل تعظيما له سبحانه :من إفرازات
•
نيب هللا موسى عليه السالم دفَّةَ القيادة يف
األزمة اليت كانت تَعصف ابلفرتة اليت تسلَّ َم فيها ُّ
ٍّ
بشكل الفِت للنظر ،مما تطلَّب من النيب
وتنوعها وغرابتها
بين إسرائيل كثرةُ مسائلهم وطلباهتم َّ
صَبا مجيالً عليهم ،فمن طلباهتم:
موسى عليه السالم ً

يقول تعاىل﴿ :وج و ۡزان بِبنِ ۤی إِ ۡس ٰر ِءيل ٱ ۡلب ۡحر فأَت ۡو۟ا على ق ۡوم ي ۡع ُكفون عل ۤى أ ۡ
َصنَام َّهلُ ۡم
َ َ َ َ َ َ ََ ٰ َ َ ُ َ ََ ٰ
َ َ َٰ َ َ
ۤ
۟
ࣱ
ال إِنَّ ُك ۡم قَ ۡو ࣱم َ ۡجت َهلُو َن ﴾،أهنم ما إن أنق َذهم هللا
وسى ٱ ۡج َعل لَّنَا إِلَٰها َك َما َهلُ ۡم ءَ ِاهلَة قَ َ
قَالُوا يَٰ ُم َ
جيعل هلم
البحر ،رأوا ً
جل جالله من فرعون ،واجتازوا َ
قوما هلم آهلة ،فطلبوا من موسى أن َ
إهلا ،وهم يف األصل قد اتَّبعوا موسى عليه السالم على أن ِ
يوحدوا هللاَ جل جالله ،فاهلل جل
ً
جالله هو الذي أنق َذهم من فرعون ِ
وجنده ،وِل يكن األمر قد َمضى عليه الكثّي من الوقت
ٍّ
ِ ِ ِ
َصنَ ٍّام َهلُْم قَالُوا َاي
يل الْبَ ْح َر فَأَتَ ْوا َعلَى قَ ْوم يَ ْع ُك ُفو َن َعلَى أ ْ
 ،قال تعاىلَ ﴿ :و َج َاوْزَان ببَِين إ ْسَرائ َ
اج َع ْل لَنَا إِ َهلًا َك َما َهلُْم ِآهلَةٌ ﴾ [األعراف ]138 :مث كان رده األقوى املليء بتعظيم
وسى ْ
ُم َ
ۤ
ۤ
۟
ۡ
ال
ال إِنَّ ُك ْم قَ ْوٌم َْجت َهلُو َن ،إِ َّن َهُٰؤَال ِء ُمتَ َّ ࣱَب َّما ُه ۡم فِي ِه َوبَٰ ِط ࣱل َّما َكانُوا يَع َملُو َن ،قَ َ
هللا تعاىل ﴿ :قَ َ
ۡ
أَغ ّۡي ٱ ََّّللِ أ َۡبغِي ُك ۡم إِلَٰها وهو ف َّ ۡ
ِ
ني﴾ [األعراف ،]140-139 :يف وكان
ََُ َ
ضلَ ُكم َعلَى ٱل َعٰلَم َ
ََ
غضبه شديدا ،والغضب هلل من مثرات إجالل هللا ومهابته ،والغضب على املسيء حبضرته
متضمن لإلجالل ،وزجر للمسيء عن انتهاك احلرمات وال خّي يف عبد ال يغضب ملواله .

مراعاة شؤون الرعية وتلبية طلباهتم :هذا محل للمسؤولية اليت على القائد أن يكون
•
أهال هلا ويقوم هبا خمافة من هللا وتعظيما لقدره واستخالفا يف األرض ،وابلرغم من أن طلبات
ِ
النيب موسى عليه
الرتف والتندُّر ،فإن ذلك ِل َمينع َّ
بَين إسرائيل كان فيها الكثّي من البَطَر و ََّ
السالم  -وهو قائدهم ِ -من أن يسعى ِ
لتلبية هذه الطلبات هلم ما استطاع ،ومنها أنه عليه
ِ
استَ ْس َقاهُ قَ ْوُمهُ أ َِن
وسى إِذ ْ
السالم وفَّر هلم املاءَ حني طلبوه ،قال تعاىلَ ﴿ :وأ َْو َحْي نَا إِ َىل ُم َ
ت ِمْنهُ اثْنَ تَا َع ْشَرةَ َعْي نًا قَ ْد َعلِ َم ُك ُّل أ َُان ٍّس َم ْشَرَهبُْم ﴾ [األعراف:
اك ْ
صَ
ْ
احلَ َجَر فَانْبَ َج َس ْ
اض ِر ْ
ب بِ َع َ
ِ
ت
اك ْ
صَ
وسى لَِق ْوِم ِه فَ ُقْلنَا ْ
احلَ َجَر فَانْ َف َجَر ْ
اض ِر ْ
 ،]160وقال تعاىلَ ﴿ :وإِذ ْ
ب بِ َع َ
استَ ْس َقى ُم َ
اَّللِ َوَال تَ ْعثَ ْوا ِيف ْاأل َْر ِ
ض
ِمْنهُ اثْنَ تَا َع ْشَرةَ َعْي نًا قَ ْد َعلِ َم ُك ُّل أ َُان ٍّس َم ْشَرَهبُْم ُكلُوا َوا ْشَربُوا ِم ْن ِرْزِق َّ
ِِ
ين ﴾ [البقرة.]60 :
ُم ْفسد َ
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األزمات أكثر من غّيها،
•
أنه رمحةٌ ألتباعه :وهذه الصفة القياديَّة أتيت أمهيتُها عند َ
لعلمه أن هللا رمحن رحيم وأن الرمحة من صفات هللا فرمحة سيدان موسى عليه السالم هي رمحة
النيب
من يعرف ربه حق املعرفة فّيحم هو أيضا قومه ومن كان قائدا عليهم ،فهكذا كان ُّ
موسى عليه السالم حني يضطلع بدور ِ
تدخله مباشرةً يف إنقاذ
املنقذ عند الشدائد ،فقد كان ُّ
وسى أَ ْن
قومه من اهلالك ،حني أوشك فرعون أن يدرَكهم ،قال تعاىلَ ﴿ :ولََق ْد أ َْو َحْي نَا إِ َىل ُم َ
اف َد َرًكا َوَال َّتْ َشى ﴾ [طه .]77 :بل
ب َهلُْم طَ ِري ًقا ِيف الْبَ ْح ِر يَبَ ًسا َال َّتَ ُ
َس ِر بِعِبَ ِادي فَ ْ
اض ِر ْ
أْ
قد كان أيضا رحيما بقوم عدوه ملا كانوا يطلبون منه الدعاء ليخلصهم هللا من املصائب ،قال
ِ َۖ
ۡ
تعاىل﴿ :ولما وقع عل ۡي ِهم ٱ ِلر ۡجز قالو۟ا ي موسى ٱ ۡ
ِ
ِ
ت َعنَّا
ف
ش
ك
ن
ى
ل
ك
ند
ع
د
ه
ع
ا
مب
ك
ب
ر
ا
ن
ل
ع
د
ِٕ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ َ َّ َ َ َ ََ ُ ُ َ ُ َٰ ُ َ ُ َ َ َ َ َ
َ َ
ٱ ِلر ۡجز لَن ۡؤِمن َّن لَك ولَن ۡرِسلَ َّن مع ِ ۤ ۡ ِ
بعض القادة
َ ُ َ َ َُ
ََ َ
ك بَنی إِس َٰرءي َل﴾ [األعراف .]77 :ويعتذر ُ
ِ
ٍّ
ابطل؛ فعصا
أنه ليس عنده َعصا موسى عليه السالم ليغّي الواقع ،وهي كلمةُ حق أُريد هبا ٌ
موسى تعمل ٍّ
أحسن العالقة مع ربِه جل جالله فسيكون
إهلي ،ولكن القائد اإلجياّب إذا
بتأثّي ٍّ
َ
ُ
ّتتلف األدوات والتاريخ واجلغرافية والناس
له أتثّيٌ رمبا كتأثّي عصا موسى عليه السالم ،فقد
ُ
جل جالله اليت ال تتغّي.
واألدو ُار ،و َّ
لكن قدرة وإرادة التأثّي واحدةٌ ،إهنا قدرةُ هللا َّ
كثرة الدعاء والوقوف عند احلق :واملتتبع لقصة سيدان موسى عليه عَب القرآن الكرمي
•
سيجد مسة الدعاء مالزمة له مع كل موقف وذلك من عالمات تعظيم هللا تعاىل وشدة التوكل
الوقوف عند ِ
احلق الذي هو صفةٌ قياديَّة ،واليت هلا من األمهيَّة
عليه ،كما أنه من عالمات
ُ
مبكان يف صفات القائد اإلجيابية؛ ذلك أن أصل دعوتِه هي ِ
للحق ،ففي قصته بعد أن قتل
مرة أخرىَّ ،
يبطش ٍّ
أحدهم أبن ذلك
رجالً من املصريني ابخلطأَّ ،
برجل آخر َّ
ذكره ُ
فلما أراد أن َ
دم موسى
ليس فعل َمن ُ
الناس ابحلق ليكون من املصلحني ،وإمنا هو فعل اجلبَّارين ،فن َ
يقود َ
ِ
ش ِابلَّ ِذي ُه َو َع ُد ٌّو َهلَُما
عليه السالم وتراجع القهقرى  ،قال تعاىل ﴿ :فَلَ َّما أَ ْن أ ََر َاد أَ ْن يَْبط َ
يد إَِّال أَ ْن تَ ُكو َن َجبَّ ًارا ِيف ْاأل َْر ِ
ت نَ ْف ًسا ِابْأل َْم ِ
ض
قَ َ
س إِ ْن تُِر ُ
وسى أَتُِر ُ
يد أَ ْن تَ ْقتُلَِين َك َما قَتَ ْل َ
ال َاي ُم َ
يد أَ ْن تَ ُكو َن ِمن الْم ِ ِ
ال ر ِ
ب إِنِی
ني ﴾
َوَما تُِر ُ
صلح َ
َ ُ ْ
[القصص ،]19 :وقد قال قبلها ﴿ :قَ َ َ
ۡ
ۡ
ت نَ ۡف ِسی فَٱ ۡغ ِف ۡر لِی فَغَ َفر لَهُۥۤۚ إِ
ور ٱ َّلرِحي ُم ﴾ [القصص .]16 :وليس هذا
ف
غ
ل
ٱ
و
ه
ۥ
َّه
ن
ُ
َ
ظَلَم ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ٍّ
فلما غضب على
هو املوقف الوحيد الذي تراجع فيه موسى عليه السالم عن
تصرف قام به؛ َّ
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ِ
فجَّر
قومهَّ ،
وحىت على أخيه هارون عليه السالم بسبب الذي َ
جلَ ،
حصل من عبادهتم الع َ
أس أخيه وحليته ِمن غضبه عليه وعليهم ،ولكنه حني مسع عُ ْذ َره عليه السالم َع َذ َرهُ وعاد إىل
رَ
ال بِْئ َس َما َخلَ ْفتُ ُم ِوّن
ضبَا َن أ َِس ًفا قَ َ
وسى إِ َىل قَ ْوِم ِه َغ ْ
حالته األوىل ،قال تعاىلَ ﴿ :ولَ َّما َر َج َع ُم َ
ِمن ب ع ِدي أَع ِجْلتُم أَمر ربِ ُكم وأَلْ َقى ْاألَلْواح وأَخ َذ بِرأْ ِس أ ِ
ال ابْ َن أَُّم إِ َّن الْ َق ْوَم
َخ ِيه َجيُُّرهُ إِلَْي ِه قَ َ
ْ َْ
َ ْ َْ َ ْ َ
َََ َ َ
ِ ِِ
ني ﴾
استَ ْ
ادوا يَ ْقتُلُونَِين فَ َال تُ ْش ِم ْ
ض َع ُف ِوّن َوَك ُ
ّب ْاألَ ْع َداءَ َوَال َْجت َعْل ِين َم َع الْ َق ْوم الظَّالم َ
ْ
ت َِ
[األعراف ،] 150 :ولكنه عليه السالم عاد وتراجع عن غضبه ،وذلك يف قوله تعاىل﴿ :
ِِ
ِ
ين ُه ْم لَِرهبِِ ْم يَ ْرَهبُو َن
وسى الْغَ َ
َولَ َّما َس َك َ
بأَ
ت َع ْن ُم َ
َخ َذ ْاألَلْ َو َ
اح َوِيف نُ ْس َخت َها ُه ًدى َوَر ْمحَةٌ للَّذ َ
ضُ
ال ر ِ
ب ا ْغ ِفْر ِيل
﴾ [األعراف .]154 :مث طلَب املغفرةَ من ربه جل جالله ،قال تعاىل ﴿ :قَ َ َ
ِ ِ ِ
ِِ
ك وأَنْت أَرحم َّ ِ ِ
ني ﴾ [األعراف .]151 :فكان موسى عليه
الرامح َ
َوألَخي َوأ َْدخْلنَا يف َر ْمحَت َ َ َ ْ َ ُ
السالم هبذا الدعاء السرتضاء أخيه ،وإظهار رضاه عنه أمام الشامتني ،فال يشمتون به،
واستغفر ربه من عجلته يف إلقاء األلواح ،ودل اعتذار هارون أنه بريء من جرمية اّتاذ العجل
إهلا ،وأنه ِل يقصر يف نصحهم واإلنكار عليهم .وهذا املوقف من سيدان موسى القائد دليل
على حكمته وتواضعه.
ٍّ
بشكل رئيسي هي قوةُ القلب؛ ألن فيها
القوة
•
القائد من َّ
القوة واألمانة :وما حيتاج ُ
ثبات اجلنان ،والعزمية واإلرادة ،والفقه والعقل ،وفيها التمييز إىل ٍّ
حد كبّي ،وليس قوة القلب
َ ََ
هي منتهى طلب القائد ،بل هو حيتاج إىل َّقوة البدن وقوةِ األسباب ،والقوة املادية وقوة األتباع
ت استَأْ ِجره إِ َّن خّي م ِن استَأْجرت الْ َق ِو ُّ ِ
ِ
ني﴾
 ،قال تعاىل﴿ :قَالَ ْ
ي ْاألَم ُ
َ َْ َ ْ َ ْ َ
ت إِ ْح َد ُامهَا َاي أَبَ ْ ْ ُ
قواي ِ
ابحلق ،كما ينبغي أن أيخذ
[القصص ،]26 :وينبغي على القائد اإلجياّب أن يكون ًّ
القوة املادية؛ ِمن أجل أال يستضعفه العد ُّو فيطمع فيه وفيمن معهِ .
وصفة القوة عند
أبسباب َّ
القوةُ يف ِ
كل
القائد اإلجياّب أتيت أنواعُها َوفق األولوايت ،يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية" :و َّ
ِ
ِ
املخادعة
شجاعة القلب ،وإىل اخلَِبة ابحلروب و
ترجع إىل
والية حبسبها؛ َّ
فالقوة يف إمارة احلرب ُ
رمي ٍّ
وطعن ،وضرب وركوب،
خدعةٌ ،وإىل القدرة على أنو ِاع القتالِ :من ٍّ
فيها؛ فإن احلرب َ
ِ
كر ٍّ
و ٍّ
اخلَْي ِل
استَطَ ْعتُ ْم ِم ْن قُ َّوةٍّ َوِم ْن ِرَاب ِط ْ
وفر ،وحنو ذلك ،كما قال هللا تعاىلَ ﴿ :وأَع ُّدوا َهلُْم َما ْ
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قواي ِ
قوة
﴾ ،وينبغي على القائد اإلجياّب أن يكون ًّ
ابحلق ،كما ينبغي أن أيخذ أبسباب ال َّ
العدو فيطمع فيه وفيمن معه.
املادية؛ ِمن أجل أال يستضعفه ُّ
تعظيم هللا يف السر والعلن :للقائد املؤمن عادةً خلوات خيلو فيها بربه ليزداد إميانه
•
فكما كان لنيب ﷺ خلوات بتعبد هبا يف غار حراء فقد ترك القائد موسى عليه السالم وجعل
أخاه هارون عليه السالم خليفة له ،وانطلق إىل ميقات ربه أربعني ليلة ،قال تعاىل۞﴿ :
وٰوع ۡدان موسى ثَل ثِني لَ ۡي لة وأَ ۡمت ۡمن ها بِع ۡشر ف تم ِميق ت ربِِهۦۤ أ َۡربعِ ۡ
ال موسى ِأل ِ
َخي ِه َهُٰرو َن
ني لَي لَة َوقَ َ ُ َ ٰ
َ َ َ َ ُ َ ٰ َٰ َ َ َ َ َٰ َ َ ََ َّ َٰ ُ َ َ َ
ۤ
ٱ ۡخل ۡفنِی فِی ق ۡوِمی وأ ۡ
َصلِ ۡح وَال تَتَّبِ ۡع سبِيل ٱ ۡلم ۡف ِس ِ
وس ٰى لِ ِمي َقٰتِنَا َوَكلَّ َمهُۥ َربُّهُۥ
م
ء
ا
ج
ا
م
ل
و
،
ن
ي
د
َ
ُ
َّ
َ َ ََُۡ َ
َ َ ُ
َ
َ َ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ال ر ِ
ف
ك قَ َ
ال لَن تََرىٰنِی َولَٰ ِك ِن ٱنظُر إِ َىل ٱجلَبَ ِل فَِإ ِن ٱستَ َقَّر َم َكانَهُۥ فَ َسو َ
ب أَ ِرنِ ۤی أَنظُر إِلَي َ
قَ َ َ
ۡ
ۤ
ال س ۡبح ن ۡ
ِ
ِ
ت
صعِقا فَلَ َّما أَفَ َ
اق قَ َ ُ َ َٰ َ
ك تُب ُ
وس ٰى َ
تََرىٰنی فَلَ َّما َجتَلَّ ٰۡى َربُّهُۥ لل َجبَ ِل َج َعلَهُۥ َدكا َو َخَّر ُم َ
ۡ ۤ
ۤ
ۡ ۡ
ِۡ
ك وأ َ َ۠ان أ ََّو ُل ٱلم ۡؤِمنِ
ك َعلَى ٱلن ِ
َّاس بِ ِر َسٰلَٰتِی َوبِ َكلَٰ ِمی فَ ُخذ َما
م
ي
ال
ق
،
ني
َ
ٰ
َ
وس ٰى إِنِی ٱصطََفي تُ َ
َ
َُ َ
ُ
إلَي َ َ
ۡ
ۡ
وس ٰى قَ ۡوَمهُۥ
لشٰ ِك ِري َن﴾[األعراف ،]144-142:وقال
ك َوُكن ِم َن ٱ َّ
ءَاتَي تُ َ
﴿وٱختَ َار ُم َ
تعاىلَ :
ۡ
ۡ
ِ ۡ ِۡ
س ۡبعِني رجال لِ ِميق تِن َۖا ف لم ۤا أَخذ ۡهتم ٱلر ۡ
ت أ َۡهلَكتَ ُهم ِمن قَ ۡب ُل َوإِيَّٰ ََۖی أَ ُهتلِ ُكنَا
ئ
ش
و
ل
ب
ر
ال
ق
ة
ف
ج
َ
َ
َ
َٰ َ َ َ َّ َ َ ُُ َّ
ُ
َ
َ
َ َ َُ
َ
ۤ ِۤ
َۖ
لس َف َهاءُ منَّاۚ﴾[األعراف ،]155 :فأما موسى عليه السالم فقد توجه إىل ربه،
ِمبَا فَ َع َل ٱ ُّ
َخ َذ ْهتُُم َّ
الر ْج َفةُ
يتوسل إليه ،ويطلب املغفرة والرمحة ،ويعلن اخلضوع واالعرتاف ابلقدرة :فَلَ َّما أ َ
قال  :ر ِ ِ
ت أ َْهلَكْتَ ُه ْم ِم ْن قَْب ُل َوإِ َّاي َي ،فهو التسليم املطلق للقدرة املطلقة من قبل
ب لَْو شْئ َ
َ َ
ومن بعد ،يقدمه موسى بني يدي دعائه لربه أن يكشف عن القوم غضبه وأن يرد عنهم
الس َفهاءُ ِمنَّا ،وقد جاء الرجاء بصيغة
فتنته ،وأال يهلكهم بفعلة السفهاء منهم :أَ ُهتْلِ ُكنا ِمبا فَ َع َل ُّ
االستفهام ،زايدة يف طلب استبعاد اهلالك ،أي :رب إنه ملستبعد على رمحتك أن هتلكنا مبا
فعل السفهاء منا .

.4

مقرتحات لبناء قيادات ِّ
معظمة هلل تعاىل

من املهم أن يبدأ إعداد القادة منذ الصغر وتكوينهم على األسس اإلسالمية لكي تنمو
معهم ،ولذلك فاألفضل إنشاء مدارس تعىن ببناء القادة منذ سن مبكرة ابلتزامن مع الدراسة
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األكادميية ونضرب على ذلك األمثلة التالية كمقرتحات ملا جيب أن يدرس هلم ليكون منهجا
متكامال ينمو معه:
 -1البدء بتحفيظ القرآن الكرمي مع فهم معانيه وتدبر هداايته وتكوين القادة الصغار
مبوسوعة اهلداايت القرآنية فال ينتقل من سورة إىل أخرى حىت يتعلم هداايهتا ويعيش معانيها.
-2

تربية القادة على سّية النيب ﷺ وعلى سّية األنبياء خاصة منهم الذين متيزوا ابلقيادة.

األساس العقائدي :مبا فيها الرتبية على العقيدة الصحيحة ،األخالق ،الذوق،
-3
التأمل ،مراجعة النوااي ،التأمل واخللوة مع هللا سبحانه وتعاىل ،ومع يكون الرتكيز على القدوات
النبوية يف القيادة.
 -4األساس الفكري :بناء العقل والوعي والرتكيز وميكن أن يكون بدراسة املنطق
واإلبداع وعلم منهج النجاح ودراسة فنون التغيّي ودراسة الفكر اإلسالمي ،ودراسة التاريخ
ملعرفة أسباب قيام األمم واهنيارها.
 -5التدريب على إدارة الذات :بوضع خطة احلياة ،األهداف اجلماعية ،إدارة الوقت،
تعلم ضبط النفس ،التوازن ،األهداف القريبة والبعيدة.
 -6التكوين الثقايف :الثقافة الواسعة مهمة يف تكوين شخصية القائد بنوعيها اإلنسانية
مثل العلوم الشرعية ،علم النفس واالجتماع ،اإلعالم ،إدارة ،اللغة ،األدب ،السياسة،
االقتصاد وغّيها ،والتقنية طب ،هندسة ،حاسب.
 -7تنظيم خميمات إميانية ورحالت خارجية حىت يتعودوا على وعثاء السفر ويتعلموا من
خشونة احلياة.
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ّ -8تصيص وقت مقتطع يوميا للقراءة واملطالعة وتدريبهم على التفكّي اإلبداعي
والتفكّي الناقد ،ابلقيام جبلسات فكرية حوارية وربط ذلك حبب هللا للعلم ودرجة العلماء
الرفيعة.
 -9تدريبهم على االهتمام ابجلانب البدّن والرايضي وربطه بتعظيم هللا تعاىل ،ليتعلم أن
املؤمن القوي خّي وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف ،مع إدراج تعلم الرماية والسباحة وركوب
اخليل مع ما شاهبها يف زماننا من املركبات ابختالفها.
معايشة القادة وهنا الرتكيز على الناحية العملية :االحتكاك ابلقادة واحلوار معهم،
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وحتليل مواقفهم ،حتديد املعايّي ،املقياس األخالقي ومقارنتهم ابلقادة اآلخرين .
وهبذا فإنه جيدر ابلقائد املسلم املؤمن ِ
املعظم هلل تعاىل أن يتصف ابلصفات التالية:
اإلميان والتوحيد :العقيدة الراسخة ،واآلخرة هي اهلدف والتوكل على هللا سبحانه
وتعاىل مسة اثبتة.
االتباع :أن يكون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدوته ،والشرع حدوده ،وال
تقديس لغّي املعصوم.
التزكية :االستقامة ،االستغفار ،القرآن الكرمي خلقه ،وهللا تعاىل أمامه ،ال يعمل من
أجل املديح وإمنا من أجل رضى هللا عز وجل.
االستخالف :جيب أن يفهم معىن االستخالف وهو أن يكون عمران األرض مهمته
وليس تدمّيها.
اإلتقان :أمتنا لن تنهض إال ابملتقني إن هللا حيب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه .

.5

اخلامتة :النتائج والتوصيات
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القرآن الكرمي مليء ابملعاّن القيادية الراشدة ،وفنوهنا املتعددة يف شىت اجملاالت.

 -2سيدان موسى يف القرآن الكرمي منوذج متكامل للقائد املؤمن الذي يعظم هللا تعاىل
يف كل حركاته وسكناته ،خاصة وأنه تعامل مع بين إسرائيل وظهرت طبائعهم يف القرآن جلية
من خالل قصة سيدان موسى ،وهم أعداءان اليوم الذين جيب أن نعرف كيف نواجههم.
 -3الدعاة إىل هللا والقادة يف أمس احلاجة إىل التأسي ابألنبياء يف دعوهتم وطريقة
مواجهتهم لشىت العقبات.
 -4احلرص على إجياد القائد الراشد واجب شرعي ،على األمة أن تسعى من أجل
تنصيبه ،ألن به يتحقق األمن وحيكم الشرع ،وتقام شعائر اإلسالم.
 -5على القيادة الراشدة املؤمنة أن تتحقق فيها السمات العقدية واإلدارية واألخالقية،
حىت تكون أهال حلمل هذه املسؤولية.
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القائد الراشد يسعى دائما إىل تطوير ذاته وتصحيح أخطائه وعد التمادي فيها.

 -7على القائد الراشد الذي يتقي هللا ويعظمه يف كل أمره ،أن يتجاوب مع ما تطرحه
الرعية من أفكار ،ومطالب ،فهم أمانة ومسؤولية يف رقبته.
 -8يقرتح إجراء دراسات مقارنة بني الطرح القرآّن ملعاّن القيادة الراشدة وبني
األطروحات الوضعية لعلم القيادة الناجحة ،مع االعتماد على اهلداايت القرآنية كسبيل
مساعد للجمع بينهما واستنباط املنهج القيادي ِ
املعظم هلل تعاىل
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