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 اإلىداء

 .-صمى اهلل عميو كسمـ  -البشرية محمد  إلى سيدنا كمعممنا كأستاذ

 إلى المرابطيف كالمجاىديف في سبيؿ اهلل في أرضنا فمسطيف.

 إلى أبي كأمي رحميا اهلل الذَّيف تعاىداني صغيران، كزرعا فيَّ حبَّ العمـ كالحرص عميو.

 إلى إخكتي كزكجاتيـ كأخكاتي كأزكاجيف كأبنائيـ كبناتيـ األعزاء عمى قمبي جميعان. 

 إلى زكجتي كرفيقة دربي أـ أحمد، كأبنائي ساجدة كمريـ كأحمد كمالؾ كممؾ كمعتصـ.

.  إلى مشايخي كأساتذتي كمف لو فضؿ عميَّ

 إلى زمبلئي في الدراسة.

 إلى أصدقائي كأحبابي.

لى كؿ مف ييميـ أمرم أيقدـ عممي ىذا، سائبلن اهلل تعالى أف يكتبو في ميزاف  إلى ىؤالء كا 
 حسناتي.
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 ر كالتقديرالشك

 }: الحمد هلل رب العالميف الذم كاف أكؿ ما أنزؿ مف القرآف             

 }1كالذم تكفؿ بالزيادة لمف يشكره في قكلو ، {:           

                  }2 ،تعالى الثناء كالشكر عمى ما  فممو

 كفقني إليو كما ىداني لو مف العمـ كالجيد كالعمؿ.

كأتقدـ بالشكر الجزيؿ كالتقدير كاالحتراـ لؤلستاذ الدكتكر جعفر عايد بدكم دسة ، عمى قبكلو    
ـى  مىٍت إلى مرحمتيا النيائية، فكاف ًنٍع باإلشراؼ عمى رسالتي ىذه مف لحظاتو األكلى إلى أف كىصى

عديبلت المشرؼ الذم تعاىدني بمبلحظاتو القيمة كتكجيياتو الدقيقة كنصائحو الخالصة بالت
 كالزيادة كالنقصاف، مما ساىـ في ظيكر الرسالة بشكميا الحالي.

كما كأتقدـ بالشكر لمدكتكر إسماعيؿ أحمد نكاىضة، كلمدكتكر عطية صدقي األطرش، عمى    
ًميما بأف يككنا في لجنة المناقشة لرسالتي ىذه، كعمى تقديميما المبلحظات كالتكجييات  تىفىضُّ

 رسالتي. الدقيقة كالعممية عمى 

كالشكر مكصكؿ لجامعة الخميؿ التي درست فييا مرحمتي البكالكريكس كالماجستير، كلمتمثمة    
ًليـ أعضاء كمية الشريعة.  بييئتييا اإلدارية كالتدريسية، كأكَّ

كشكرم لؤلستاذ شادم محمد أبك دية الذم قدـ كؿ نصح كرأم، مما ساىـ في ارتفاع مستكل   
أشكر نضاؿ أحمد خضر أبك مارية كزكجتو كريستينا لقياميما بترجمة ىذه الرسالة، كأخيران 
 ممخص الرسالة.       
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 ممخص الرسالة

 الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كبفضمو يككف التكفيؽ كالسداد، كبعد:   

 نمكذجان أي  -عميو السبلـ -النبي مكسى صناعة اهلل لمقادة في القرآف الكريـفيذا ممخص لرسالة )   
 (.دراسة تحميميةً 

احتكت المقدمة عمى مكضكع البحث كحدكده، كأىدافو، كأسباب اختياره، كأدكاتو،    
جراءاتو، كمحتكاه.  كمصطمحاتو، كمنيجو، كالدراسات السابقة، كمنيج البحث كا 

ألف الرسالة تتناكؿ كيفية صناعة القائد الرباني في ىذا الزماف الذم تحتاج فيو األمة    
عميو السبلـ  –سبلمية إلى قائد بمكاصفات عالية كمتميزة، فقد تناكلت صناعة نبي اهلل مكسى اإل
ا يتمتع بو مف صفات قيادية،  – قائدان، ألنو ييمثؿ أينمكذجان متكامبلن لصناعة القادة في القرآف، ًلمى

-قصة مكسى ليقتدم بو كؿ قائد يريد التميز بيف قادة الدنيا، كقد حاكلت الكصكؿ إلى مرامي 
، كمفاىيميا القيادية، كاألسس التي تتضمف المكاصفات القيادية، كمعايير االختيار، -عميو السبلـ

 كاتخاذ القرار، ككسائؿ القيادة الناجحة.

 القيادةعممت تكطئة كأربعة فصكؿ، في التكطئة أكضحتي مضمكف  كلتحقيؽ ىذه الغاية فقد  
ٍكـ الدالة عمى القيادة ولااستعممف حيث  لقرآفالقيادة كالقائد في اومفهوم  كالقائد،  فيو. كممة الحي

عميو  -بعثة مكسىبيؿ حاؿ بني إسرائيؿ قي كفي األربعة فصكؿ تناكؿ في الفصؿ األكؿ     
في جميع الجكانب،  دراسة حاؿ المسمميف اليكـك  ،–عميو السبلـ  -بعد كفاة يكسؼ   -السبلـ

–مف خبلؿ آيات قصة مكسى  صناعة القائد في القرآفكيفية كفي الفصؿ الثاني تكممت عف 
 إلى مف يكـ كالدتو، -عميو السبلـ-لشؤكف مكسى  -عز كجؿ-تكلي اهللمن حٌث  -عميو السبلـ

المؤىبلت كالقدرات ، كتحدثت في الفصؿ الثالث عف رِّ ًسًنيِّ حياتو البلحقةكتمتد عمى مى شبابو 
الرأم السديد ، مف صفات في تكليو القيادة -السبلـعميو -ية التي تكفرت لمكسى قمفكرية كعمف 

التبميغ كالقدرة العالية عمى التأثير ، ك الًفطنة كالذكاء، كصفة الفصاحة كقكة البياف، ك كالعقؿ المتزف
يىتَّصؼ فعميو أف  -عميو السبلـ -ية لمكسى قً مي الصفات الخي ، كما تناكلت في اآلخريف

 ، مفمعالـ الشخصية القيادية كاإلداريةؽ، كتناكلت سمك األخبلك  التقكل كالكرعك  األمانةك الصدؽ ب
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 التركيز عمى العمؿ الجماعية المجزأة إلى خطط قريبة األمد، ك ستراتيجيالخطط االصفات كضع 
ثِّريف في المجمكع العاـ، ك  الحكار مع اآلخريف كالقدرة عمى كبث ركح العمؿ الجماعي في كؿ المؤى

التي تظير في جميع  القدرة العالية عمى إدارة األزمات، ك يذ القراراتالمشاركة في تنف، ك اإلقناع
، تتسـ بالضغكطات الكبيرةالتي ظركؼ ال في الحـز في اتخاذ القرارات المصيرية مراحؿ العمؿ، ك

 .، حتى يستطيع المكمفكف تنفيذ ما ييٍطمب منيـلتكميؼ بما يستطاع، ك ختيار لمقادةصطفاء كاالالكا

عمى الطاعات كالفضائؿ،  الصبرلمقائد، مف صفات  القدرات النفسية كالتربكيةكما تناكلت   
الثقة في نفكس الناس ك  الييبةك  ، الشجاعة، ك ليمةا عمكبالناس ك  الًحمـ كالرِّفؽ، ك األعماؿ الشاقةك 

 . القدرة القتالية العاليةلمقائد مثؿ صفة  القدرات البدنيةلمقائد، كذلؾ تناكلت  بالنفس
بعض مف خبلؿ  دكر القائد الرباني في تحقيؽ كنجاح ميمتوتكممت عف  الفصؿ الرابعكفي    

 كالناس، لفرعكف كحاشيتوكالديف تبميغ الدعكة مثؿ تحقيقو ىدؼ  ،-عميو السبلـ-إنجازات مكسى 
خراجيـ مف مصربكىدفو ، إقامة الحجة عمى فرعكف كسحرتوكىدؼ  ، تكحيد بني إسرائيؿ كا 

نجاك  ىبلؾ فرع ئيـا  كيفية نجاح القائد الرباني في الكاقع ، كفي نياية الفصؿ تناكلت كف كجنكدهكا 
-السير عمى الخطى التي سار عمييا مكسى ، كذلؾ مف خبلؿ عدة أمكر، منيا المعاصر

 -عميو السبلـ -كذلؾ بفيـ منيجو فيمان شمكليان، إلى أف يصؿ إلى فيـ ركح منيجو ، عميو السبلـ
مف خبلؿ فيـ ما قالو العمماء كالمفسركف كما كتب مف دراسات في فيـ حيثيات قراراتو كتصرفاتو 

ستئناس بالتجارب االك  ،ستفادة مف العمكـ اإلنسانية الحديثة في القيادة كاإلدارةالكباكظركفيا، 
فيصكغ منيا منيجو الخاص بىٍيف القديـ كالجديد، كاإلسبلمي  ،ادية الناجحة بقدر االستطاعةالقي

مىكة القيادية  كغير اإلسبلمي، كالميدىعَّـ بكثير مف الثقافات كالعمكـ العالمية، بعد ذلؾ يصبح لديو المى
مع مراعاة  عالكاقبما يتناسب مع التي مف خبلليا ييصبح قادران عمى التفكير، ثـ اتخاذ القرارات 

اختبلؼ المكاف كالزماف كاألشخاص كأخبلقيـ كالمكازيف كالمصالح، الذم قد يكصؿ إلى ظيكر 
قائد رباني ميمىيَّز يىنجح في أف ييعيد لمعالـ العدؿ كالحؽ كاإلنسانية كالعبلقة الصحيحة بيف اإلنساف 

  س عمى كؿ األرض. التي ىي شبو غائبة اآلف عف حياة النا –سبحانو كتعالى  –كخالقو 
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Abstract 

   Praise be to Allah that by his blessing good things happen, and 

by his blessing there will be good fortune: This is a summary of 

the thesis, God's Creation of Leaders in the Holy Qur'an - the 

Prophet Moses pbuh, an analytical study. 

  The introduction covered the subject of this research, its scope, 

objectives, the reasons for its selection, the tools and 

terminology, methodology, previous studies, research 

approaches, procedures and content. Since the thesis discusses 

how the creation of God’s leader in this time that the Islamic 

nation needs a leader with unique and high standards, the 

researcher discusses God's prophet Moses pbuh as a leader, 

because he represents a complete model forthe creation of a 

leader in the Koran. 

  Because of his leadership qualities, every leader that wants to 

be distinguished among world leaders should emulate him. The 

researcher has attempted to understand the purpose and 

leadership concepts of the story of Moses pbuh and principles 

that include leadership specifications, selection criteria, and 

decision-making, and the means of successful leadership. He has 

mentioned several great achievements as an example to 

demonstrate Moses’ pbuh success in his mission. 

 To achieve this, he prepared an introduction and four chapters. 

In the preface, he explained that the content of the leader and the 

leadership. 

  The researcher also addressed the leadership in the Qur'an in 

terms of the use of the word governance. In the first chapter, he 

discusses the situation of the Israelites before the mission of 

Moses pbuh and after the death of Joseph pbuh, the study of the 

situation of theMuslims today in all aspects. 

  In the second chapter, the researcher dealt with how to create a 

leader in the Qur'an according to the verses of the story of 

Moses pbuh, in terms of where God took care of Moses pbuh, 

from the day of his birth, to his youth, and through the years of 

his life. 
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  In the third chapter, he talked about the qualifications and 

capabilities that Moses pbuh had in his leadership, such as his 

intellectual skills, that every leader should have, becauseleaders 

must think, analyze, deduce, and then to evaluate and solve. 

  These will lead to making decisions that convince and 

influence people, even make them active in their 

implementation, through the presence of qualities of good 

opinion and a balanced mind, to make the right decisions to 

achieve the interests of the people and their goals, being 

articulate and able to be able to deliver the thoughts in his head 

to others in a clear way, so they can understand and be 

convinced that his views without any shortage or 

misunderstanding.  

  The qualities of an intellectual will bring a lot of benefits to his 

followers and it will help avoid a lot of problems. The ability of 

delivering his ideas to people will help influence them until he 

reaches the hearts and minds of his followers and others enough 

to achieve his goal and purpose. 

  The researcher also dealt with the moral qualities of Moses 

pbuh because intellectual and mental qualifications that 

characterize the leader are not enough if the leader does not 

possess high moral standards, because what is achieved by the 

intellectual qualities are often lost because of bad morals. 

  This is why he must be characterized by honesty, integrity, 

piety piousness, and good ethics, which will make him a good 

example for thousands of people who will follow him and walk 

with him toward their goals. 

  The researcher addresses the characteristics of aleader’s 

personality such as developing broad strategic plans as well as 

short-term plans implemented at certain stages in order to 

accomplish goals in a better way.  

  He then discussed the quality of focusing on teamwork and 

spreading the spirit of teamwork in people who are able to 

influence their community. 

 The researcher also mentions the importance of a leaders’s 

ability to discuss with others and the ability to persuade and 

participate in the implementation of decisions because of its 
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positive effects on work and raising morale especially in the 

time of adversity and problems and complexities. 

 A leader must also have the quality of dealing with crises that 

arise at all stages of work management, making crucial 

decisions in different circumstances which are characterized by 

pressure, and then to implement without hesitation or delay. 

  Likewise, a leader must be able make the right choices because 

an error in their choice may lead a number of bad consequences. 

He must also be able to assign the right tasks to the right people 

so that they are able to finish it.  

  The researcher also discussed the psychological characteristics 

of a leader such as being patient in worship and hard work. He 

also spoke about the quality of wisdom, being merciful to 

people who suffer under hard conditions. 

  The quality of being self motivated will help him and others 

around him to practice their beliefs, morals, and religions. The 

quality of being brave will make him talk and behave in a way 

that will help him stop the wrongdoings and lead him to make 

decisions that benefit everyone. 

  Gaining prestige in the hearts of people helps the leader obtain 

obedience, love, and respect from his people. Self-confidence 

will help the leader to be dynamic The researcher also addresses 

the physical abilities of the leader. 

  In the fourth chapter, he spoke about the achievements of 

Moses pbuh, such as reaching his goal in delivering religion to 

the Pharaoh andhis people, winning his argument against the 

Pharaoh and his witches, in mental and intellectual conflict, and 

thus obstructed their bad influence bad on the people, and 

unified the Israelites and got them out of Egypt, saved them, and 

destroyed the Pharaoh and his soldiers. 

 At the end of the chapter, the researcher dealt with how God’s 

leader would succeed in this age. He concluded that this is 

through several things such as following Moses’ pbuh path. 

However, this does not mean that God’s leader should follow all 

of Moses’ pbuh steps one-by-one, but to understand his 

approach through understanding what scientists and 

commentators have said and written to understand the merits of 
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Moses’ pbuh decisions, actions and circumstances, also to 

understand the spirit of the Prophet’s way. After understanding 

his way, the leader will be able to think andmake decisions 

appropriate for this age and take into consideration different 

times, places, and people, their ethics and interests. 

  The leader also must use all this to create his own approach 

that blends the old and the new, the Muslim and non-Muslim, 

and among many difference cultures, which is all connected to 

the creation of a unique leader of God that he would succeed in 

bringing justice, truth and humanity to the world and the right 

relationship between people and their Creator which is now 

almost absent from the lives of the people on all the earth. 
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ـبسـ اهلل الرحمف الرحي  

 المقدمة

 في القرآف ةصناعة اهلل لمقاد

 نموذجاأُ  - عميو السالـ-موسى النبي 

 دراسة تحميمية

الحمد هلل ميعمِّـ اإلنساف ما لـ يعمـ، كالصبلة كالسبلـ عمى نبينا محمد صمى اهلل عميو كسمـ الذم 
مَّـى البشرية، كأشيد أف ال إلوى إال اهلل كحده ال شريؾ لو، كأشيد أفَّ محمدان عبده مف خمقو  عى

 كصفيو، كبعد: 

عميو السبلـ ،  –سأتناكؿ الحاؿ الذم كانت عميو بنك إسرائيؿ قبيؿ بعثة مكسى ىذا بحث في 
كالحاؿ الذم عميو المسممكف اليكـ، كالحاجة لممنقذ ليما، ككيفية صناعة القائد المنقذ مكسى 

حسب آيات قصتو في القرآف، كسأتكمـ عف المؤىبلت الفكرية كالعقمية، كالقدرات النفسية 
ت؛ البدنية، كالصفات الخمقية، كالمعالـ القيادية كاإلدارية في شخصية القائد كالتربكية، كالقدرا

،  كدكره في تحقيؽ ميمتو، كسأختـ البحث بكيفية نجاح القائد الرباني في -عميو السبلـ –مكسى 
بما  –عميو السبلـ  –كاقعنا المعاصر مف خبلؿ السير عمى المنيج الذم سار عميو مكسى 

االستفادة مف العمـك اإلنسانية كالحديثة في القيادة، مع االستئناس بالتجارب يناسب الكاقع، مع 
 القيادية الناجحة بقدر المستطاع.   

في المقدمة خطة البحث عمى  فصكؿ، كخاتمة، كقد بينتي  أربعةعمى: مقدمة، ك البحث كقد اشتمؿ    
 النحك اآلتي:

في  ، مقتصران ةمقاداهلل ل ضكع صناعةىذا مك  يفي بحثكؿ تناأس أوال: موضوع البحث وحدوده:
 الدراسة عمى ثبلث محاكر ىي:

 في القرآف الكريـ. -عميو السبلـ-المحكر األكؿ: آيات قصة مكسى   



 ش
 

 .-عميو السبلـ-المحكر الثاني: بحث أحكاؿ بني إسرائيؿ في مصر قبيؿ مجيء مكسى    

، كاالستفادة مف -ميو السبلـع–المحكر الثالث: أىمية القيادة مف خبلؿ آيات قصة مكسى    
 ذلؾ في الكاقع المعاصر.

 ثانيا: أىداؼ البحث:

 مف خبلؿ ىذا البحث إلى تحقيؽ التطمعات اآلتية:الباحث يدؼ ي 

ـٌ بالقصص القرآني، كذلؾ  1إبراز جانب مف جكانب )التفسير المكضكعي(  -1 الذم ييت
في صناعة القائد  -عميو السبلـ–باستكشاؼ الدالالت القرآنية مف آيات قصة مكسى 

 .2الرباني
ستنباط كيفية صناعة القائد في )القٌصة(، كالميارات النافعة لمقيادة الحكيمة، مع محاكلة ا -2

 تطبيقيا عمى كاقعػػػنا المعاصر. 
 صناعة القيادات، كالمكاصفات المطمكبة في القائد.ستنباط بعض األسس في ا  -3
ا في كيفية صناعة القادة في كاقعنا المعاصر، الذم أمتنا أحكج ما ا عممين أف أضع بحثن  -4

 تككف فيو إلى قادة ربانييف.
   ثالثا: أىمية البحث: -1

كالتمكيف العزة  -بدؿ الذلة كاليكاف الحالييف -إذا أراد قادة األٌمة االسبلمية كعامتيا    
الحضارم عمى أيدم قادة أفذاذ ، فيمكنيـ االستفادة مف كيفية صناعة القادة في القرآف، 

محاكلة الكصكؿ إلى مرامي قصة مكسى  ، فيككبحثي ىذا مساىمة عممية في تحقيؽ ذلؾ

                                                           
1
 ، الخالدم، المكضكعي: ىك عمـ يتناكؿ القضايا حسب المقاصد القرآنية، مف خبلؿ سكرة أك أكثر  التفسير 

التفسير الموضوعي بيف النظرية والتطبيؽ دراسة نظرية تطبيقية مرفقة بنماذج ولطائؼ صبلح عبد الفتاح،  
 .      34ـ. ص 2012 -ىػ 1433، 3ط  ،األردف –دار النفائس لمنشر كالتكزيع  ،التفسير الموضوعي

، كالذم يقكد كيكجو عبادة لربو مومٍ عً القائد الرباني: ىك الشخص الذم يككف راسخان في العمـ الشرعي، العامؿ بً  2
 بف محٌمد انظر: الحسيني ، عمما كسمككا، كذلؾ عبادة هلل تعالى. ابي كا أخذيلبصغار العمـك قبؿ كبارىا اآلخريف 

 2الهداٌة، ج دار المحققيف، مف مجمكعة: ، المحقؽالقاموس جواىر مف العروس تاج،  الرٌزاؽ عبد بف محٌمد

 .461ص
 



 ص
 

كمعايير  ،كاألسس التي تتضمف المكاصفات القيادية ،كمفاىيميا القيادية ،-عميو السبلـ-
 تخاذ القرار، ككسائؿ القيادة الناجحة.االختيار كا

  :أسباب اختيار البحث رابعا:

 لصناعة القائد في القرآف.  متكامبلن  نمكذجان أي ك  النبي مكسى يعطينا مثاالن  -1
برازىا عدة إنجازات عظاـ  -عميو السبلـ–في قصة مكسى  -2 يسعى الباحث إلنجازىا كا 

 في شخصية القائد المميز.
 خامسا: أدوات البحث:    

، التي ىي األداة الرئيسة لؤلبحاث الكرقية مف كتب كغيرىاإلى المصادر  لجأأس -1
 الشرعية.

عمى منيج القرآف الكريـ في تناكؿ مكضكع صناعة القائد في القرآف مف  عتمدأس -2
 .-عميو السبلـ-خبلؿ آيات قصة مكسى

، بحثي المكثكؽ بيا التي يمكف اإلستفادة منيا في مف المصادر اإللكتركنية ستفيدأس -3
مثؿ مكاقع الشبكة العنكبكتية، إذ تعتبر مف المصادر الداعمة لكثير مف المكتبات 

  .اإللكتركنية
 : مصطمحات البحث:ادساً س
حساف، مع الرعاية كالمراقبة كالحفظ لو،  الصناعة: -1 تكلي تكجيو إنساف ما، بمطؼ كا 

حياتو  كذلؾ بقصد تربيتو كتكجييو في جميع أطكاركباستخداـ أدكات مناسبة، 
 . 1لتحقيؽ عدة صفات كقدرات مطمكبة فيو

قاىث بف   يصير بف مكسى بف عمراف بف، : ىك نبي اهلل-عميو السالـ-موسى  -2
جميعا ، الذم أرسمو اهلل  -عمييـ السبلـ –الكم بف يعقكب بف اسحؽ بف إبراىيـ 

 . 2إلى بني إسرائيؿ في زمف فرعكف الذم ذكر في القرآف الكريـ
                                                           

انظر بتصرؼ: ابف منظكر، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف األنصارم الركيفعى اإلفريقى ،  1
 .213-208ص 8ىػ، ج 1414سنة 3بيركت، ط:  –، دار صادر لساف العرب

ابف األثير، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم، عز  2
، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ تدمرم 1 لبناف، ط: –، دار الكتاب العربي، بيركت الكامؿ في التاريخالديف، 
 .150ص 1ـ، ج1997ىػ / 1417
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-في القرآف الكريـ، مكسى ةمقاداهلل ل" صناعة  رغـ أىمية المكضكع ت السابقة:سابعا: الدراسا
، إال أني لـ أقؼ عمى دراسة شاممة أفردت المكضكع  بالصفة كالكيفية "نمكذجان أي  -عميو السبلـ

نما كجدت:  التي سأكتب بيا، كا 

ات عند تفسير اآلي -عميو السبلـ  -ة مكسى بعض ما كتب في كتب التفسير عف قص  -1
 التي تتكمـ عنو.

 ما كتب في كتب التاريخ عف قصتو عميو السبلـ.  -2
 ثامنًا: منيج البحث وخطواتو:

االستقرائي  فمنيجيالمستفيدا مف  ،التحميمي تبع المنيج الكصفيأس ث فإنيلتحقيؽ أىداؼ البح   
 كاالستنباطي، حاؿ غالبية الدراسات الشرعية كاإلنسانية.

 كتابتو لمبحث عمى اتخاذ الخطكات كاإلجراءات اآلتية:كسيعمؿ الباحث في    

 ك اآليات القرآنية إلى مكاضعيا في السكر القرآنية، مع ذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية.زٍ عى  -1
، فإف كاف الحديث في األصيمة تخريج األحاديث النبكية مف المصادر الحديثية -2

ف كاف م في أحد الكتب  ان ركيالصحيحيف سأكتفي بعزكه الييما أك إلى أحدىما، كا 
 الحكـ عميو. حاديث األصيمة، فسأعزكه إلى مصدره األصمي معاأل

 تخريج اآلثار مف مصادرىا، كالحكـ عمييا ما أمكف. -3
 تكثيؽ أقكاؿ العمماء مف مصادرىا. -4
ترجمة األعبلـ غير المشيكريف ممف يرد ذكرىـ في البحث، كيككف ذلؾ عند ذكر العالـ  -5

 أكؿ مرة.
 لغريبة الكاردة في البحث مف كتب المعاجـ المغكية.شرح المفردات ا -6
 إثبات النتائج كالتكصيات التي سأتكصؿ إلييا في خاتمة البحث إف شاء اهلل. -7
 :عمى تنظيـ فيارس تحميمية، كتشمؿ -8
 األعبلـ، المصادر كالمراجع، كمحتكيات البحث.ك األحاديث النبكية، ك آليات القرآنية، ا فيرس     
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 البحث:عا: محتوى تاس

 مقدمة كتكطئة تمييدية كأربعة فصكؿ كخاتمة. :البحث إلى الباحث ىذا قسـ   

: تضمنت مكضكع البحث كحدكده، كأىمية المكضكع، كأسباب اختياره، كأدكات البحث، المقدمة
جراءاتو.  كمصطمحاتو، كالدراسات السابقة، كمنيج البحث كا 

 :تيف، ىينقطفتشتمؿ عمى : تمييديةالتوطئة ال

 . االصطبلح أكال: القيادة كالقائد في المغة   

 القيادة كالقائد في القرآف.ثانيان:    

، كحاؿ المسمميف اليكـ، -عميو السبلـ-بني إسرائيؿ قبيؿ بعثة مكسى  اؿي : حى األوؿ الفصؿ
 كفيو مبحثاف، ىما: كالحاجة لمقائد المنقذ،

، كفيو -عميو السبلـ-حاؿ بني إسرائيؿ في مصر قبيؿ بعثة مكسى  دراسة المبحث األكؿ:
 .مطمباف

 . كفيو مطمباف، ، كالحاجة لمقائد المنقذمعاصرالمبحث الثاني: دراسة كاقع المسمميف ال

 ،-عميو السبلـ–: كيفية صناعة القائد في القرآف مف خبلؿ آيات قصة مكسى الثاني الفصؿ

 :ىي ة مباحثثبلثكفيو     

كفيو ، في صغره كشبابو  -عميو السبلـ-لشؤكف مكسى  -عز كجؿ-المبحث األكؿ: تكلي اهلل    
 .مطمباف

، كفيو لو بالعمكـ الدينية كالدنيكية التي تجعؿ منو قائدان  -عز كجؿ-المبحث الثاني: إمداد اهلل    
 مطمباف.

 بالبشارات هكيدتز ك  ،لو الميمة المكمؼ بيا -عز جؿ-المبحث الثالث: تكضيح اهلل     

 ، كفيو مطمباف.كالمعجزات
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 ،في تكليو القيادة -عميو السبلـ-: المؤىبلت كالقدرات التي تكفرت لمكسى الفصؿ الثالث

 ة مباحث:خمسكفيو       

  .ة مطالبأربعكفيو  ،-عميو السبلـ-ية لمكسىقمالمبحث األكؿ: المؤىبلت الفكرية كالع    

 .كفيو خمسة مطالب ،-عميو السبلـ -ية لمكسى قً مي المبحث الثاني: الصفات الخي 

كفيو تسعة  ،-عميو السبلـ-المبحث الثالث: معالـ الشخصية القيادية كاإلدارية لمكسى    
 .مطالب

 .كفيو ستة مطالب ،-عميو السبلـ-المبحث الرابع: القدرات النفسية كالتربكية لمكسى 

 .كفيو مطمباف ،-لسبلـعميو ا-المبحث الخامس: القدرات البدنية لمكسى    

 كفيو مبحثاف: يا ،: دكر القائد الرباني في تحقيؽ ميمتو كنجاحالفصؿ الرابع

 أمثمةن  -عميو السبلـ-القائد الرباني في إنجاز ميمتو، بعض إنجازات مكسى  دكرالمبحث األكؿ: 
 .، كفيو أربعة مطالبةن عممي

 .كفيو ثبلثة مطالب ،المعاصرالمبحث الثاني: كيفية نجاح القائد الرباني في الكاقع 

التي اشتممت عمى عشر نتائج استنتجتيا بعد كتابة بحثي عف حاجة األمة لقائد : خاتمة البحث

قامة الخبلفة  رباني، قادر عمى قيادتيا لتحقيؽ األىداؼ العامة ليا، مثؿ تحسيف أحكاليا كا 

كميزكد بعمـك دينية كدنيكية، كلو اإلسبلمية، كميتًَّصؼ بصفات قد ريبِّيى عمييا مف نعكمة أظفاره، 

مؤىبلت عقمية كفكرية، كقد فيـ المنيج الرباني في القيادة، كدرس مف العمكـ الحديثة المتعمقة 

 بالقيادة.

كما ضمنتيا خمس تكصيات التي رأيت أف العمؿ عمى تحقيقيا مفيد لؤلمة اإلسبلمية، مف   

ية كمنيج اهلل في صناعة القائد، كمتضمنة أمثمة حيث إيجاد دراسة مازجة بيف السيرة النبكية العمم
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كاقعية مف حياة القادة الربانييف، ليتككف منيج تعميمي مفصؿ يقكـ بتدريسو كالتدريب عميو أساتذة 

 كمختصكف لممؤىميف كالمختاريف، كذلؾ في معاىد ككميات كجامعات مختصة.

 صادر كالمراجع، المحتكيات.الفيارس: كىي فيارس اآليات، األحاديث، األعبلـ، قائمة الم
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 تمييديةالتوطئة ال

 مفيـو القيادة والقائد

ال بد مف ىذه التكطئة لتكضيح معنى كمفيكـ القيادة كالقائد لكؿ مف سيقرأ ىذه الرسالة، كذلؾ    
ليعمـ المقصكد مف القيادة القائد الذيف يدكر عمييما الحديث في ىذه الرسالة، كلتكضيح ذلؾ فقد 

       كضعت نقطتيف في ىذه التكطئة، ىما: 

 كاالصطبلح. كالقائد في المغة: القيادة أكالن                  

ف الكريـ.آقر الالقيادة كالقائد في : ثانيان                   
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 واالصطالح في المغةالقيادة والقائد : أوال

   

 القيادة والقائد في المغة:أواًل: 

إذا ما تـ تكضيحو مف الناحية المغكية، جعمت  ألف فيـ المعنى ال يفيـ عمى حقيقتو إال    
 تناكؿ معنى القيادة كالقائد مف الناحية المغكية.ت النقطة األكلى

دك القىٍكد، يقيكد الدابَّة مف أماميا، مف  القيادة في المغة: ٍبؿ ييشىدُّ في :الًمٍقكى تيقاد بو، الدابة لجاـ ل الحى
و، كيقاؿ: انقاد لي الطريؽ إلى مكضع كذا انقيادان بد كصعالًقيا سكفبلف سم لي،تقكؿ: قيٍدتيو فانقاد 

ح اتجاىو.ك إذا    ضى

دي: الى مف قكـ قادة ،القيكَّاد كالقادة، كرجؿ قائد مفرد :القائد: في المغة دئاالق     ؿه أىٍقكى ، ، كىرىجي  يىتىمىفَّتي
ٍجيىو عنوكى  ـ يىكىٍد يىٍصًرؼليء ًبكىٍجيو شذم ًإذا أىقبىؿ عمى اللكفي التٍَّيًذيب: كاألىقكد ًمفى الناس ا

1 . 

 : مما سبؽ إلى أفالباحث  خمصي

 أثناء تنفيذه لدكر القائد في إنجاز أىدافو. شخصالقيادة: ىي الشيء الذم يقكـ بو ال  - أ
كاد الذم يككف في المقدمة ، كىك الذم إذا أقبؿ عمى شيء مفرد القادة أك القي  كالقائد: ى - ب

 ال يكاد يتركو حتى ينجزه. ،بو يتمان كمي  زان كِّ رى ليعممو بقي مي 

 في االصطالح: القيادة والقائدثانيا: 

كحتى يكتمؿ حديثنا عف مفيكـ القيادة كالقائد أتكمـ اآلف عف مفيكميا اصطبلحيان، كأبدأ    
 بمفيـك القيادة ثـ بمفيـك القائد.

كسأكتفي بذكر  متفؽ عميو بينيـ، لمقيادة عدة تعاريؼ عند العمماء، كال يكجد تعريؼ القيادة:     
إلى  ا كمف تعاريؼ أخرل، كسأكجو القارئخمص إلى تعريؼ معيف منيمتعريفيف منو، ثـ سأ
 أصحابيا في اليامش.

                                                           
 - 370ص  3ىػ، ج 1414 – 3بيركت، ط –، دار صادر العربلساف انظر بتصرؼ: ابف منظكر ،   1

373. 
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 لبمكغ كتكجيييـ جيكدىـ، كتنسيؽ الجماعة، أفراد سمكؾ في التأثير عمى القدرة"  :التعريؼ االوؿ
 ." 1المنشكدة الغايات

 قيادة في القائد بيا يضطمع التي األعماؿ ىي ":خطاب شيت محمكدكعند  التعريؼ الثاني:
  .2"الجنكد

 اآلخريف سمكؾ في كالتأثير البيئة، تييئة عمى القدرة ىي :القيادة أفإلى  كقد خمصتي    
، بحيث تيحاز ثقتيـ كاحتراميـ كطاعتيـ كتعاكنيـ المخمص معيف، لنظاـ كالتابعيف الخاضعيف

مف قدرات  أفضؿ ما لدييـب محددة، صحيحة بأعماؿ لمقياـكتحريكيـ  كتكجيييـ جيكدىـ كتنسيؽ
 الكاقع في عمى حد سكاء، منشكدة، القريبة منيا كالبعيدة كغايات أىداؼ كميارات لتحقيؽ

 .3سابقة رؤيا كفؽ المحسكس،

تعريؼ كاحد كسيخمص إلى  فىمىوي كذلؾ عدة تعاريؼ سيكتفي الباحث عمى اثنيف منيا، القائد: أما
 :منيما كمف تعاريؼ أخرل سىييًحٍيؿ القارئ الييا في اليامش

 حكؿ كالعمكميات الخصكصيات يعرؼ الذم الشخص ىك ديفيس: ألكسيس :التعريؼ األوؿ
 الناس عمى إيجابي تأثير ذا ككنو إلى أتباعو، باإلضافة مع التعاطؼ مف يتمكف حتى العمؿ،
  .4يقكدىـ الذيف

 لبلستفادة اآلخريف ليشجع إطاران  يخمؽ مف ىك الحقيقي الزعيـ كرككيت: جكدم :التعريؼ الثاني
  .5الشركة أك المشركع في بحرية كالمساىمة كأفكارىـ، الخاصة مياراتيـ مف

                                                           
 ، بدكف دار النشر.  316، صاالدارة العامة: اأُلسس والوظائؼالنمر، سعكد محمد، كآخركف،  1
 -ىػ  1419، 1بيركت، ط:  –دمشؽ، الدار الشامية  -، دار القمـ بيف العقيدة والقيادةخطَّاب، محمكد شيت،  2

 .43ـ، ص 1998
مكقع الكتركني بتاريخ  ،1، يكتيكب، الحمقة صناعة القائدانظر بتصرؼ: سكيداف، طارؽ محمد،  3

 -ىػ  1419، 1بيركت، ط:  –الدار الشامية دمشؽ،  -، دار القمـ بيف العقيدة والقيادةـ، خطاب، 17/9/216
، مكقع ف القيادة، معنى القيادة، أفضؿ األقواؿ المأثورة ع( EVERY LEADER، ك)كؿ قائد43ـ، ص 1998

 .17/9/2016الكتركني بتاريخ 
 . 5/1/2016، مكقع ) مكضكع (الشبكة العنكبكتية ، تعريؼ القائدمحمد، أحمد عزت ،  4
  .5/1/2016، ، مصدر سابؽتعريؼ القائدمحمد، أحمد عزت ،  5



4 
 

ميصك  كاإللياـ  ىك الشخص الذم يمتمؾ قكة التأثير: القائدأف إلى مف التعريفات السابقة  تخى
كمعرفة ، كأعماؿ بما يمتمؾ مف رؤية كميارات كمؤىبلت، سمكؾ أفراد جماعتو اإليجابي عمى

كىـ بركح معنكية كيكجييـ  بيف كؿ ذلؾ،بحيث ينسؽ بحيثيات العمؿ، كميارات كأفكار أتباعو، 
كطاعة كتبعية منيـ لو  كرضان  عالية، كتعاكف إيجابي بينيـ، ليقدمكا أفضؿ ما لدييـ ، بقناعة

 . 1القريبة كالبعيدة ،يؽ أىدافو كأىدافيـتحقل كرأس ليـ، يأخذىـ عمى طريؽ كاضحة،

 الفرؽ بيف القيادة والقائد:

حسب التعريؼ  - القيادةمف خبلؿ ىذه التكطئة تىبىيف لمباحث أف الفرؽ بينيما يكمف في: أف    
: ىك القائد: ىي العمؿ الذم يقكـ بو القائد، بينما  -الذم بييِّف في تعريؼ القيادة اصطبلحان 

 يقكـ بعممية القيادة، كذلؾ بما أكتي مف مكاصفات تـ بسطيا في تعريؼ القائد.الشخص الذم 

 : القيادة والقائد في القرآفاً نيثا

، فاستعمؿ لفظة الحكـ كثيرة مكاضع القيادة كالقائد فيألفاظان دالَّةن عمى آف الكريـ تناكؿ القر    
 بمعنى القيادة، كما استعمؿ عدة ألفاظ بمعنى القائد.

 معناىما في القرآف كؿ عمى النحك اآلتي: ليذا سأتناكؿ   

 القيادة في القرآف.: كالن أ     

 القائد في القرآف. ثانيان:      

 

 

 

 
                                                           

، مصدر سابؽ، مكقع الكتركني بتاريخ معنى القيادة(،  EVERY LEADERانظر بتصرؼ: ) 1
، ك ٢َُِ/ ٥/1، مصدر سابؽ، الشبكة العنكبكتية ، تعريؼ القائد -،ك محمد، احمد عزت 17/9/2016

 .43مصدر سابؽ ، ص بيف العقيدة والقيادة،خطاب، 
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  القيادة في القرآف:وال: أ

َوَلَقْد آَتْيَنا َبِني ِإْسرَاِئيَؿ } قكلو تعالى:في مى القيادة ـ الدالة عكٍ استعمؿ القرآف كممة الحي  
ـَ َوالنُُّبوَّةَ اْلِكتَاَب  في ىذه اآلية أنو آتى بني إسرائيؿ  -سبحانو كتعالى -، فقد أكد اهلل1{ َواْلُحْك

، كقد أيكد ىذا المعنى لمنصارل في 2الحكـ، كيقصد بو القضاء بيف الناس، كىذا دكر القائد
ْنِجيِؿ ِبَما َأْنَزَؿ المَُّو ِفيِو } قكلو تعالى:  ـْ َأْىُؿ اْلِْ ـْ ِبَما َأْنَزَؿ المَُّو َفُأوَلِئَؾ َوْلَيْحُك ـْ َيْحُك َوَمْف َل
ـُ اْلَفاِسُقوفَ  الكحي المعاصريف لزمف  لنصارلرؤساء ا أمىرى  -سبحانو كتعالى –فيك  .3{ ُى

 . 4ـ كالقيادة بأحكاـ اإلنجيؿكٍ بالحي  القرآني

 القائد في القرآف:ثانيا: 

، كزير، زعيـ) رباني،  في القرآف: منيا: استعمؿ القرآف عدة ألفاظ تدؿ عمى معنى القائد   
 إماـ، ممؾ، سيد، خميفة(.

ـُ ِبَيا النَِّبيُّوَف الَِّذيَف َأْسَمُموا } قكلو تعالى:: الرباني -1 ِإنَّا َأْنَزْلَنا التَّْورَاَة ِفيَيا ُىًدى َوُنوٌر َيْحُك
بَّاِنيُّوَف َواأْلَْحَباُر ِبَما اْسُتْحفِ  ُظوا ِمْف ِكتَاِب المَِّو َوَكاُنوا َعَمْيِو ُشَيَداَء َفاَل ِلمَِّذيَف َىاُدوا َوالرَّ

ـْ ِبَما َأْنَزَؿ المَُّو َفُأولَ  ـْ َيْحُك ِئَؾ َتْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِف َواَل َتْشَتُروا ِبآَياِتي َثَمًنا َقِمياًل َوَمْف َل
ـُ اْلَكاِفُروفَ    .5{ُى

 لعمـكحياة الناس با فمف معاني الربانييف الكاردة في اآلية الميدىبِّريف ألمكر الميمؾ   
لرؤساء  –سبحانو كتعالى –، كىذه مف صفات ككاجبات القادة، فخطاب اهلل 6ةالحكمك 

                                                           
 .16سكرة الجاثية آية 1
الجامع ألحكاـ القرآف  )تفسير ، انظر بتصرؼ: القرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح 2

براىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية  القرطبي  1964 -ىػ 1384، 2القاىرة، ط:  –(، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 .209 -، 162ص 16ـ، ج

 .47سكرة المائدة: آية  3
 .209ص 6، مصدر سابؽ، جتفسير القرطبيالقرطبي،  4
 .44سكرة المائدة: آية  5
6
، دار الفكر  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيجالزحيمي، كىبة بف مصطفى،  انظر بتصرف: 

 .203ص 6ىػ ج  1418سنة 2دمشؽ، ط :  –المعاصر 



6 
 

الييكد في زمف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أف يقكمكا بدىكر القادة بحكـ الناس بما 
 .  1رائع حتى يككنكا مؤمنيف، كال يككنكا مف الكفارأنزؿ اهلل مف الش

َقاُلوا َنْفِقُد ُصَواَع اْلَمِمِؾ َوِلَمْف َجاَء ِبِو ِحْمُؿ } قكلو تعالى: : فقد كردت لفظة زعيـ فيزعيـ -2
 .3الزًَّعيـ الرًَّئيسمف معاني ، ف2{ َبِعيٍر َوَأَنا ِبِو َزِعيـٌ 

ِذ اْبَتَمى :} : قكلو تعالىإماـ -3 ـَ َربُُّو ِبَكِمَماٍت َفَأَتمَُّيفَّ َقاَؿ ِإنِّي َجاِعُمَؾ ِلمنَّاِس ِإَماًما َواِ  ِإْبرَاِىي
يَِّتي َقاَؿ اَل َيَناُؿ َعْيِدي الظَّاِلِميفَ  َوالَِّذيَف َيُقوُلوَف َربََّنا َىْب ، كقكلو تعالى:} 4{َقاَؿ َوِمْف ُذرِّ

يَّاِتَنا ُقرَّةَ   . 5{َأْعُيٍف َواْجَعْمَنا ِلْمُمتَِّقيَف ِإَماًما َىْب َلَنا ِمْف َأْزَواِجَنا َوُذرِّ
ماـ    ٍيط البناءكمنو قيؿ لً ، بو تـىقيدكة الذم ييؤ : الاإٍلً يييتدل  ماـكاإلً  .6: ًإماـ،كلمطريؽ خى
قتدل بو كيعمؿ فالقائد مف معانيو كمستمزماتو أف يي  ،ؤتـ بو كيعمؿ عمى شاكمتو كمنكالويي ك 

كيتأثركف بو، كقد قاؿ جماعة مف العمماء ىذه اآلية دليؿ  عمى طريقتو مف قبؿ أتباعو
 .7عمى جكاز طمب الرئاسة، كذلؾ لفيميـ أف المقصكد بإماـ في اآلية الرئيس أم القائد

ـْ َطاُلوَت َمِمًكا:} : قكلو تعالىالَمِمؾ -4  .8{إفَّ المََّو َقْد َبَعَث َلُك
مر كالسمطة عمى احب اأٍلى صومفهوم اللغة العربٌة، هو الشخص  بمفهوم القرآن كل  فالم     

 منزلة الرأسفيك ب فأمكر الناس إدارتيا كالتحكـ بيا بيف يديو، بيف ،دأمة أىك قبيمة أىك ببل
 .9،مف الجسد

                                                           
القاىرة، ط:  -بيركت -، دار الشركؽ ، في ظالؿ القرآفانظر بتصرؼ: قطب، سيد إبراىيـ حسيف الشاربي 1

 .889ص 2ىػ، ج 1412، سنة 17
 .72ةسكرة يكسؼ: آي 2
 .231، ص 9، مصدر سابؽ، جتفسير القرطبيالقرطبي،  3
 .124سكرة البقرة: آية  4
 .74سكرة الفرقاف: آية  5
، البحر المحيط في التفسيرأبك حياف، محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف األندلسي ،   6

 .596ص 1ىػ، ج 1420بيركت، ط سنة –المحقؽ: صدقي محمد جميؿ، دار الفكر 
، كمصطفى، 547ص 2، ج بحر العمـوانظر: السمرقندم، أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ،  7

 .253ص 6بيركت، ج –، دار الفكر روح البيافإسماعيؿ حقي بف اإلستانبكلي ، 
 .247سكرة البقرة: آية 8
، تحقيؽ كدراسة: محمد عبد الراغبتفسير انظر بتصرؼ: األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد الراغب،  9

، ك مجمع المغة العربية 506ص1ـ،ج 1999 -ىػ  1420: 1جامعة طنطا، ط -العزيز بسيكني، كمية اآلداب 
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ا أََطْعَنا َساَدَتَنا َوُكَبَراَءَنا َفأََضلُّوَنا :} : في قكلو تعالىالسَّيِّد والكبير  -5 بٌَِل إِنَّ   .1{ السَّ
 .2فالسٌد والكبٌر ٌقصد به القائد فً هذه اآلٌة   

اِس تعالى: في قكلو خميفة -6 َن النَّ ٌْ ا َجَعْلَناَك َخلٌَِفًة فًِ اْْلَْرِض َفاْحُكْم َب ا َداُووُد إِنَّ ٌَ  {:

بأنو جعمو مىًمكان  -عميو السبلـ–يخاطب داككد  -سبحانو كتعالى  –، فاهلل 3{ بِاْلَحقِّ 
سبحانو  –كقد كرر اهلل  ،4ئدان ليقكـ بحكـ الناس، آمران بالمعركؼ كناىيان عف المنكركقا

َوإِْذ َقالَ َربَُّك لِْلَمَلئَِكِة إِنًِّ َجاِعلٌ فًِ اْْلَْرِض َخلٌَِفًة  :}قكلوىذا المعنى في  -كتعالى

َماَء  ْسفُِك الدِّ ٌَ ٌُْفِسُد فٌَِها َو ُس لََك َقالَ إِنًِّ َقالُوا أََتْجَعلُ فٌَِها َمْن  ُح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ َوَنْحُن ُنَسبِّ

، حيث عيدت ىذه اآلية أصؿ في تنصيب الخميفة الذم يطاع كتنفذ 5{ أَْعلَُم َما ََل َتْعلَُمونَ 
 .6أحكامو كأكامره

ماـ ا  ك زعيـ رباني ك أف القرآف قد استعمؿ ألفاظا عدة تدؿ عمى معنى القائد، فيتضح  مما سىبؽى    
ممؾ كسيد ككبير كخميفة، كميا تحمؿ في معانييا مف خبلؿ المكضع الذم كضعت فيو في  ك

 الكثير مف كظائؼ القائد كصفاتو.معنى القائد ك اآلية 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

،  دار الدعكة، المعجـ الوسيطبالقاىرة، )إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(، 
 .108ص 6مصدر سابؽ، ج، لساف العرب، كابف منظكر، 886ص 2ج
 .67سكرة األحزاب: آية  1
، كالسمرقندم، أبك الميث نصر بف 249ص 14، مصدر سابؽ، جتفسير القرطبيانظر بتصرؼ: القرطبي،  2

،محمد بف أحمد بف إبراىيـ،   .225ص 3ج بحر العمـو
 .26سكرة ص: آية  3
 .188ص  15، مصدر سابؽ، جتفسير القرطبيانظر بتصرؼ: القرطبي،  4
 .30سكرة البقرة: آية  5
 .264ص 1، مصدر سابؽ، جتفسير القرطبيانظر بتصرؼ: القرطبي،  6
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 الفصؿ األوؿ

، وحاؿ المسمميف -عميو السالـ -حاؿ بني إسرائيؿ قبيؿ بعثة  موسى
 ذقالمنمقائد ل ةحاجالو  اليوـ،

 مطالب:اف كأربعة كفيو مبحث 

، كفيو -عميو السبلـ -: دراسة حاؿ بني إسرائيؿ في مصر قبيؿ بعثة مكسىاألكؿ المبحث
 .مطمباف

 .المبحث الثاني: دراسة كاقع المسمميف المعاصر، كالحاجة لمقائد المنقذ، كفيو مطمباف
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 األوؿالمبحث 
 -السالـعميو -دراسة حاؿ بني إسرائيؿ في مصر قبيؿ بعثة موسى 

لياذا  فييا القائد أمر ضركرم، س في البيئة التي سىينشأالنا ف دراسة أحكاؿ كظركؼأ أرل   
مبتدئا  –عميو السبلـ  -سيتناكؿ بالدراسة أحكاؿ بني اسرائيؿ التي كانكا يحيكنيا قبيؿ بعثة مكسى

تييان بمعيشتو ، كمن -عميو السبلـ  –، ثـ مكلد مكسى -عميو السبلـ  –بحاليـ بعد كفاة يكسؼ 
الصفات المطمكبة فيو، لمعرفة استشعار مدل الحاجة لمقائد، ك في قصر فرعكف، كذلؾ مف أجؿ 

 .حتى برز قائدا ،كفؽ التحديات التي تىغىمىبى عميياالتي ظيرت في قيادة قكمو  مدل قدرتوكلمعرفة 

 :ماى يفبممط كىذا يتبيف مف خبلؿ   

 يكسؼ عميو السبلـ.ائيؿ بعد كفاة إسر  كالمطمب األكؿ: بن
 : مكلد مكسى كمعيشتو في قصر فرعكف.انيالمطمب الث
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 المطمب األوؿ

 -عميو السالـ-إسرائيؿ بعد وفاة يوسؼ  وبن

انتشر بنك اسرائيؿ في ربكع األرض المصرية، كىـ ما زالكا  -عميو السبلـ  -بعد كفاة يكسؼ    
في مصر كجاء عصر الفراعنة، إلى أف جاء الفرعكف عمى بقايا مف دينيـ، كانتيى عصر الممكؾ 

الكليد بف مصعب، كقد عرؼ حكمو لبني إسرائيؿ بالظمـ كالغمظة كقسكة القمب، عبر عنو اهلل 
ْسَتْضِعُف  :}سبحانو كتعالى في القرآف بقكلو ٌَ ًعا  ٌَ إِنَّ فِْرَعْوَن َعَل فًِ اْْلَْرِض َوَجَعلَ أَْهلََها ِش

ُه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدٌنَ َطائَِفًة ِمْنُهْم  ْسَتْحًٌِ نَِساَءُهْم إِنَّ ٌَ ُح أَْبَناَءُهْم َو ، كالذم دفعو ليذه 1{ٌَُذبِّ
القبط  أحرقت في مصر بيكتأقبمت مف بيت المقدس حتى  المعاممة أنو رأل في منامو أف ناران 

 ف بني إسرائيؿ مكلكده أنو سيكلد م ياه قالكا لو:أؿ كينتو عف رؤ بني إسرائيؿ، كلما سى بيكت كتركت 
، فدفع ىذا التفسيري لمرؤيا فرعكفى بدؿ دينؾخرجؾ مف أرضؾ، كيي ؾ، كيي كى مٍ في زمانؾ، كسيسمبؾ مي 

، بالبناء أف ييصدر عدة قرارات تخص بني اسرائيؿ، كاف مف أبرزىا أف ذككر بني إسرائيؿ يقكمكف
كـ بيا بني إسرائيؿ كليس األعماؿ كالصناعات كالحرؼ القذرة يقك اعتيا، زر رض ك األ اثةحر ك 

 .2عمييـ الجزية ضى رى فى  ىذه األعماؿ مممكةفي  ، كمف ليساألقباط

أمر بقتؿ كؿ غبلـ يكلد لبني إسرائيؿ،  كلمنع بقاء ىذا الطفؿ الخًطر عمى فرعكف كمممكتو   
إال  تمد كاحدة منيف ذكران  فبل الحبالى،بيكت النساء ف عمى كٍ ري كٍ دي اؿ يى كأىٍككىؿى ذلؾ لمقاببلت كرج

، ر السفالكفاة في كبا ىذه اإلجراءات إلى زيادةأدت ، فينما يستبقكف اإلناث مف المكاليدقتمكه، ب
في بني إسرائيؿ بسبب الكفاة في كبار السف كقتؿ  منخفض جدا نقص عدد الذككر إلى مستكلك 

الصناعات نيـ باألعماؿ ك خكؼ األقباط مف أف يقكـ غمماالمكاليد الجدد مف الذككر، فدفع 
، لعدـ كجكد العدد الكافي مف بني إسرائيؿ، إلى الطمب مف بني اسرائيؿ بدؿالكضيعة في مصر 

                                                           
 .4: آية سكرة القصص 1
دار  ،البداٌة والنهاٌة ،أبو الفداء إسماعٌل بن عمر القرشً البصري ثم الدمشقًانظر بتصرف: ابن كثٌر،  2

ص  1جمصدر سابق،  ،الكامل فً التارٌخابن األثٌر،  و . 238-237ص 1ج، م 1986 -هـ  1417 ،الفكر

151-151. 
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يد بأف يذبحكا المكال فاتخذ فرعكف قراران  فرعكف أف ال يقتؿ جميع المكاليد الذككر مف بني إسرائيؿ،
 .1عامان الذككر سنة كيترككا الذبح 

نيالمطمب الثا  

 فومعيشتو في قصر فرعو -عميو السالـ-مولد موسى

إلى محبة آسية زكجة كًفراقو ألمو،  -عميو السبلـ-مف ميبلد مكسى  ففي ىذا المطمب سأبدأ   
 .-السبلـعميو -مكقؼ فرعكف مف مكسى كأخيران  ،إلى أمو -عميو السبلـ-تو عكد ، كفرعكف لو

-لد ىاركف الذككر مف بني إسرائيؿ كي فرعكف القتؿ في المكاليد فييا في السنة التي أكقؼ ف    
، -عميو السبلـ-لد مكسى كي لمذككر دكف اإلناث ، كفي السنة التالية التي فييا القتؿ -عميو السبلـ

:} حى اهلل سبحانو كتعالى ليا بقكلوفخافت عميو أمو مف القتؿ، فأك           

                               

          }2 مف خشب،  فصنع لمكسى تابكتان  ، فدعت نجاران

:} كقالت ألختو كما قاؿ اهلل تعالى فكضعت فيو مكسى كأغمقتو ثـ ألقتو في نير النيؿ،   

                }3 فأخذه المكج حتى ،

إلى  فأدخمنو أدخمو بيف األشجار عند دكر فرعكف، فكجدت جكارم آسية زكجة فرعكف التابكتى 
، فمما فيتح التابكت أماميا كرأت مكسى الطفؿ الرضيع، ألقى اهلل سبحانو محبتو في قمبيا، سيةآ

:} تعالىكما قاؿ اهلل                     }4  فعزمت عمى

                                                           
الطبرم، محمد بف جرير بف يزيد ك  .152ص 1، مصدر سابق، جالكامل فً التارٌخابن األثٌر،  انظر بتصرف:1

بيركت،  –دار التراث  (تاريخ الرسؿ والمموؾ، وصمة تاريخ الطبري)  تاريخ الطبري، بف كثير بف غالب اآلممي
 .388ص  1ج ىػ، 1387سنة -2ط 

 .7آية :سكرة القصص 2
 .11آية  :سكرة القصص 3
 .39آية :سكرة طو 4
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 }:إلى فرعكف كقالت لو وأخذتأخذه كتربيتو، ف                  

قد عمؽ رسكؿ اهلل عمى ىذا أما أنا فبل حاجة لي فيو. ك  ،ؾً ، فمـ يقبؿ قكليا لو، كقاؿ: يككف لى 1{
، 2( كما ىىداىايىداه اهللل ف أف يككف لو قيرَّةى عيف كما أقرَّتك فرع رأقى  ككالذم ييٍحمؼ بو ل )بقكلو:

 .3ككاف لذلؾ األثر في قابؿ األياـ

ع مف أية امرأة جيء بيا، رضى ، فمـ يى -عميو السبلـ-مف يأتي بمرضعة ترضع مكسى  أرسمتف   
ؿ أية مرضعة، فقالت بى قٍ ت أنو لـ يى مى مً ، فرأتو أختو كعى ةإلى السكؽ لعميـ يجدكف لو مرضع فأخرجتو

مىى أىٍىًؿ بىٍيتو يىٍكفيميكنىوي } ليـ كما قاؿ اهلل تعالى: ـٍ عى مىٍيًو اٍلمىرىاًضعى ًمف قىٍبؿي فىقىالىٍت ىىٍؿ أىديلُّكي ٍمنىا عى رَّ كىحى
ـٍ لىوي نىاًصحيكفى  ـٍ كىىي ع في حجرىا مما جاءت بيا ككضعت الرضيفضرىا، حٍ ، فطمبكا منيا أف تي 4{لىكي

أف  موأجة فرعكف بذلؾ طمبت مف مت زك مً فمما عى ، كصار يمصو حتى شبع أخذهكألقمتو ثديييا، ف
بيتي ككلدم الرضيع، فإف  عى ، قالت اـ مكسى: ال أستطيع أف أدى تمكث معيـ حتى ترضع ابنيا

–فكافقت آسيا، كعاد مكسى ، معي في بيتي، أرضعو كأحافظ عميو آخذه ليمكث طابت نفسؾً 
َنا إِلَى أُمِّ قاؿ تعالى كماإلى أمو  -عميو السبلـ ٌْ ِه :} َوأَْوَح ٌْ ُموَسى أَْن أَْرِضِعٌِه َفإَِذا ِخْفِت َعلَ

ِك َوَجاِعلُوهُ ِمَن اْلُمْرَسلٌِنَ  ٌْ وهُ إِلَ ا َرادُّ مِّ َوََل َتَخافًِ َوََل َتْحَزنًِ إِنَّ ٌَ كبذلؾ ذىب  ،5{َفأَْلقٌِِه فًِ اْل
ًْ عنيا الحزف كاستقرت عينيا، مصداقا لقكلو تعالى ِه َك ُنَها َوََل َتْحَزَن :} َفَرَدْدَناهُ إِلَى أُمِّ ٌْ َتَقرَّ َع

ْعلَُموَن{ ٌَ ِ َحقٌّ َولَِكنَّ أَْكَثَرُهْم ََل  كعد اهلل سبحانو بعكدتو إلى ، كبذلؾ تحقؽ 6َولَِتْعلََم أَنَّ َوْعَد َّللاَّ
 . 7أمو

                                                           
 .9آية  :سكرة القصص 1
مسند أبي أحمد بف عمي بف المثينى بف يحيى بف عيسى بف ىبلؿ التميمي،  ،خرَّجو: المكصمي، أبك يعمى 2

، حديث 10ص 5،ج1984 – 1404سنة 1 ، طدمشؽ –دار المأمكف لمتراث  ،حسيف سميـ أسد ، تحقيؽ،يعمى
 ، كقاؿ: حكـ حسيف سميـ أسد: رجالو ثقات.2618رقـ 

3
، تارٌخ الطبري، . والطبري152ص 1، مصدر سابق، جالكامل فً التارٌخانظر بتصرف: ابن األثٌر،   

 .241ص  1، مصدر سابق، جالبداٌة والنهاٌةوابن كثٌر، .388ص 1جمصدر سابق، 
 .12آية  :سكرة القصص 4
 .7آية  :سكرة القصص 5
 .13آية  :سكرة القصص 6
 .241ص 1، مصدر سابق، جةالبداٌة والنهاٌ ،بن كثٌر: انظر بتصرف 7
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-فما كاف مف مكسى  ،ناكلتو لفرعكف -عميو السبلـ–كأثناء مبلعبة آسيا لمكسى كذات يكـ     
إال أف أخذ بمحية فرعكف كنتفيا، فأراد فرعكف أف يقتمو ألنو ظف أف ىذا الطفؿ ىك  -عميو السبلـ

ْنَفَعَنا أَْو :} الذم سيذىب ممؾ فرعكف عمى يديو، فقالت آسيا كما قاؿ سبحانو ٌَ ََل َتْقُتلُوهُ َعَسى أَْن 

ِخَذهُ َولًَدا مف ياقكت  يان لو حمً  ، ثـ قالت: إنما ىك صبي صغير ال يعقؿ ما يفعؿ، كأنا سأضع1{ َنتَّ
ف أخذ الجمرة فيك صبي ال يعقؿ، فأخذ مكسى  -كجمرا، فإف أخذ الياقكتة فيك يعقؿ فاذبحو، كا 

فأحرقت لسانو كأحدثت عقدة فيو، كىي العقدة التي دعا  ،الجمرة ككضعيا في فمو -عميو السبلـ
َواْحُمْؿ ُعْقَدًة ِمْف ِلَساِني :} ميا كما قاؿ سبحانو كتعالىحى بً  -عز كجؿ– ربو -عميو السبلـ-مكسى 

مف الذبح عند  -عميو السبلـ-مكسى  -سبحانو كتعالى -اهلل ى جَّ ، كبذلؾ نى 2{ َيْفَقُيوا َقْوِلي
ميبلده كعند إخراجو مف الصندكؽ في قصر فرعكف كبعد أف نتؼ لحية فرعكف، كأسكنو اهلل بيف 

 .3بيت أمو كقصر فرعكف

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .9آية  :سكرة القصص 1
 .27آية  :سكرة طو 2
، تفسير القرطبي. كالقرطبي، 154-152ص 1، مصدر سابؽ، جالكامؿ في التاريخانظر بتصرؼ: ابف األثير،   3

المستدرؾ عمى  ،محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف . كالحاكـ،192ص 11مصدر سابؽ، ج
 .627ص 2، ج1990 – 1411، 1ط بيركت –دار الكتب العممية  ،مصطفى عبد القادر عطا تحقيؽ:،الصحيحيف
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 المبحث الثاني

 معاصر ، والحاجة لمقائد المنقذواقع المسمميف ال دراسة
 كفيو مطمباف، ىما:   
 .كاقع المسمميف المعاصر كؿ: دراسةاأل مطمبال

 .لبني إسرائيؿ سابقان كلممسمميف حاليان  المطمب الثاني: أىمية كجكد القائد المنقذ
 

 المطمب األوؿ

 دراسة واقع المسمميف المعاصر

، ، يجد أف أحكاليـ ال تسر صديقان كمغاربيا المسمميف في مشارؽ األرضإف الناظر ألحكاؿ    
نما يىٍشمىت بيا ك  ، التي أذكر منيا:ؿ عدك ليا، كذلؾ في جميع الجكانبكا 

 :نب الدينياالج أوال:

يف بالعقيدة اإلسبلمية رفأف نسبة العا نجد ،إف نظرة متفحصة لمجكانب الدينية عند المسمميفف   
ض، كالعبادة فيناؾ خمؿ في فيـ القضاء كالقدر، كالدنيا كاآلخرة، كعمارة األر قميمة، الصحيحة 

ي ، فالعامميف بالشريعةكقد كاف لمخمؿ في العقيدة انعكاس سمبي عمى ضمف ال إلو اال اهلل، 
في حياة الناس ال تجد فييا اال القميؿ مف االسبلـ المعامبلت كذلؾ ك  ،ياألخبلقالجانب السمككي ك 

كىـ يظنكف أنيـ لئلسبلـ مطبقكف، كذلؾ  كأحكامو، حتى صار الناس عمى حاؿ ال يقره االسبلـ
 .1نجد الناس بأغمبيتيـ بعيديف عف حقيقة اإلسبلـ في كؿ جانب مف جكانب الحياة

 :الثقافي والعممي الجانب ثانيا:

، سكاء في الفيزياء أك الكيمياء أك الطب أك ان نجدىا في ذيؿ الدكؿ عمميفاألمة االسبلمية    
مع أنيا كانت ىي رائدة كمركز ىذه العمكـ في القركف السابقة، كأكركبا تأتي لتتعمـ عمى اليندسة، 

أيدم المسمميف، كعاد حاؿ المسمميف إلى ما يشبو األمية العممية في العمكـ الدنيكية التي كانت 
                                                           

ماـ المسجد،  .161و159، ص4، دار الشروق، طواقعنا المعاصرانظر بتصرف: قطب، محمد،  1 ضعؼ كا 
 .21/1/2017األخذ: ختاري ،2004تاريخ النشربدكف اسـ صاحب الخطبة،  ،والمسمميف وقوة العد
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كـ الدينية فقد جمدت العمكـ الشرعية عمى ما كانت عميو قبؿ تعاني منيا أكركبا سابقان، أما العم
خمسة قركف، فالعمماء مجرد حفظة لمتكف مف سبقيـ كمقمديف ليـ، كمتعصبيف كؿ لمذىبو أك 

 .1شيخو، مما قاد إلى التنازع ثـ الفرقة

  : الجانب االقتصادي:ثالثا

لـ بما لدييا مف امكانيات إف األرض اإلسبلمية مف المحيط إلى الخميج أغنى بقاع العا  
اقتصادية، سكاء الزراعية أك المعدنية أك مكاد خاـ أك مكقع جغرافي، كلكف لؤلسؼ ال تستغؿ كما 

الذيف كانكا يسيطركف  -ينبغي، خصكصان بعد تحكيؿ مركز التجارة العالمية مف أيدم المسمميف 
أكركبا المسيحية مف خبلؿ إلى  -عمييا مف خبلؿ سيطرتيـ عمى البحر األحمر كالبحر األبيض

تحكيميا إلى رأس الرجاء الصالح في جنكب أفريقيا، أدل إلى سمب المسمميف األمكاؿ الطائمة، 
ذا ما أضيؼ لذلؾ أثر الحركب كالككارث الطبيعية مف رككد اقتصادم في العالـ اإلسبلمي ، كا 

 مع خارج العالـ اإلسبلمي، كرككد في المبادالت التجاريةخصكصان في اإلنتاج الزراعي البسيط،، 
فيناؾ تقمص في ، فالحرؼ التقميدية في العالـ اإلسبلمي تراجعت أماـ منافسة البضائع األكربية

عؼ في النشاط التجارم في العالـ اإلسبلمي ، صبح فأ دكر النقد في المعامبلت كىناؾ ضى
ييمف عمييا الطبقة اإلقطاعية، االقتصاد في البمداف اإلسبلمية يعتمد عمى الفبلحة التقميدية التي ت

ضخمة مقارنة لما في العالـ مراكز تجارية ك مالية كاألمريكية كأصبحت المدف األكربية 
المتقدمة في جميع  أمكاليـ في بعض الصناعات، فظيرت المصانع فالتجار استثمركا ،اإلسبلمي

 .2المسمميف في صفكؼكالتراجع االقتصادم ، فأدل كؿ ذلؾ إلى الفقر أنكاع الصناعات

 رابعا: الجانب العسكري:

إف التخمؼ الديني بما بو مف تقميد، كالتخمؼ العممي كجمكده، كالتخمؼ الصناعي كعدـ كجكد 
االبتكار، مع الفقر، كؿ ىذا كغيره أدل إلى التخمؼ العسكرم، سكاء في الصناعات أك العمـك 

األمة العسكرية مف عدكىـ كعدـ   ، كالرضى بأخذ حاجاتكىذا مف عدـ اإلعداد لمعدك العسكرية،
فجميع ذلؾ  ،إنتاج حاجاتيا مف ببلدىا كثركاتيا فالمسممكف اليكـ في أضعؼ ما يككنكا إعدادان 

أكصؿ األمة اإلسبلمية إلى اليزائـ الحربية المتكالية، مما أفقدىا البقاع اإلسبلمية لصالح ركسيا 

                                                           
  .164-162ص السابق ،المصدر انظر بتصرف:  1
بتارٌخ  ،التطورات اَلقتصادٌة فً العالم اإلسلمً الشامل، قصباوي، المصطفى،انظر بتصرف:  2

 .169-167ص  مصدر سابق، ،واقعنا المعاصرقطب، محمد، و .21/1/2117
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مف األرض اإلسبلمية الصرفة تحت في الشرؽ، كلصالح أكركبا في الغرب، بؿ كقعت كثير 
 .1االحتبلؿ األكركبي، تحرر بعضيا صكريان الحقان، كما زاؿ بعضيا تحت االحتبلؿ إلى اآلف

 خامسا: الناحية السياسية:

بة كأحكاؿ مريرة، ما يعيشو المسممكف مف ذلة كميانة، كما يحيط بيـ مف ظركؼ صعإف    
قصاء لشريعة اهلل سبحانو، كتسمطيـ عمى ليـ األعداء تتمثؿ في كيد كرفض  ،ببلد المسمميف، كا 

ككره الجياد في سبيؿ اهلل مف قبؿ ، المسمميف اليكـ مف قبؿ حكاميا الحكـ بيا كالتحاكـ إلييا
بؿ المسممكف اليـك  كالتفرؽ كاالختبلؼ، كعدـ جمع الكممة، كعدـ االتحاد كالتعاكف،الكثيريف،  

منيا يريد القضاء عمى اآلخر، تنفيذان  لمخططات األعداء  جماعات، كأحزابه متفرقة متناحرة، كؿ
 مما جعؿ المسمميف كؿ ذلؾ أدل إلى ضعؼ األمة اإلسبلمية،، الذيف نجحكا فيو أيما نجاح

يمركف بفترة مف أحمؾ فترات تاريخيـ، كذلؾ أنيـ انحدركا مف القكة إلى الضعؼ، كمف القيادة 
كانت رمزان لمعزة كالغمبة كالظفر انقمبت بيا الحاؿ، فإذا ىي  ، كبعد أفلريادة إلى التبعية كاليكافكا

 .2لقمة سائغة في فـ كؿ آكؿ كنيب مقتسـ في يد كؿ طامع

أف التراجع في النكاحي األربعة السابقة تبعو تراجع خطير في الجانب السياسي، فنحف  أرل   
كاد المسمـ يحفظ أسماء الدكؿ أسكأ المراحؿ التي عاشتيا األمة اإلسبلمية، فبل ينعيش مرحمة مف 

اإلسبلمية لكثرتيا كانتشارىا في أقطار الكرة األرضية، كتجد أف غالب المكاقؼ ليذه الدكؿ متباينة 
كمختمفة كمتعارضة، كال تجد التعاكف بينيا إال النزر اليسير، كتجد أف غالبيا مرتبطة مصالحيا 

كىـ تبع لدكؿ الكفر  مصالح المسمميف،كف عمى محاربة مع غير المسمميف، بؿ تجد بعضيا يتعا
 .في مكاقفيـ في غالب األحياف

 

 
                                                           

ماـ المسجد،  .171و171السابق، صقطب، محمد، واقعنا المعاصر، المصدر انظر بتصرف:  1 ضعؼ كا 
 ، مصدر سابؽ.العدو المسمميف وقوة

 العدك، مصدر سابؽ. ةضعؼ المسمميف وقو إماـ المسجد، انظر:  2
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 المطمب الثاني

 إسرائيؿ سابقًا ولممسمميف حالياً أىمية وجود القائد المنقذ لبني 

، بقيادة فرعكف مف قبؿ األقباط بني إسرائيؿتـ تبيانيا سابقا مف استعباد ل ف الظركؼ التيرل أأ  
جبارىـ عمى القياـ بأ  سنةبلؾ األقباط، كتقتيؿ أبنائيـ كأدنى األعماؿ كالصنائع في بيكت كأم حطكا 

أدل إلى قمة الذككر في بني اسرائيؿ، كعدـ الحرية في عبادة ربيـ كفؽ  قد، كترؾ القتؿ عاما
نما أمرىـ بعبادة أصناـ اتخذىا فرعكف لقكمو كلبني إسرائيؿدينيـ،   .1كا 

يأخذ  مميزه  أف يخرج مف بيف بني اسرائيؿ رجؿه  تجعؿ الحاجو كبيرة كممحة كؿ ىذه الظركؼ 
عمى عاتقو تغيير حاؿ بني اسرائيؿ، مف االستعباد إلى الحرية، مف عدـ األماف عمى أركاحيـ 
إلى سبلمة الصغير كالكبير، ذكرا كاف أـ أنثى، مف العمؿ فقط في األعماؿ المتكاضعة 

فة كغيرىا، مف التضييؽ عمييـ في عبادتيـ، إلى حرية عبادة اهلل كالكضيعة إلى األعماؿ الشري
 الكاحد.

كما كأرل أنو كنتيجة لكؿ ىذا التراجع في حياة المسمميف اليكـ في الجكانب الدينية كالعممية    
 يجاد قيادة تعمؿ عمىإل ا، فإف األمة بحاجةكغيرى كالثقافية كاالقتصادية كالعسكرية كالسياسية،

عادتيا إلى مصاؼ الدكؿ المتقدمة، كذلؾإيقاذىا م تغيير الفقر إلى غنى، كالظمـ ب ف سباتيا، كا 
جيؿ إلى عمـ، كالفرقة إلى كحدة، كالضعؼ إلى قكة، كالتبعية لإلى عدؿ، كاإللحاد إلى تكحيد، كا

ر يً ظٍ ىذا كمو يي ، دة لممسمميف عمى جميع ربكع األرضلغير المسمميف إلى قيادة كريادة كخبلفة راش
ربانية إسبلمية في عقيدتيا ذات نظرة مستقبمية كبعيدة النظر، تككف الحاجة الممحة إليجاد قيادة 

دارتيا كحربيا كسممياكعمكميا كثقافتيا كعبادتيا كاقتصادىا كصناعتيا كزراعتيا  ، كسياستيا كا 

                                                           
التنزيؿ في تفسير معالـ ، البغكم، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء الشافعي: بتصرؼ انظر 1

ىػ،  1420سنة  1بيركت، ط–المحقؽ : عبد الرزاؽ الميدم، دار إحياء التراث العربي  (،تفسير البغوي)القرآف
 .222 ص 2ج

  
 
 
 
 



18 
 

ذات  ةبمعنى نقميـ مف جميع نقاط الضعؼ إلى نقاط القكة، ليجعؿ منيـ في النياية أمة كاحد
  ، يعمؿ معيـ عمى تحقيقيا.يادة كاحدة، كأىداؼ جماعية ساميةق

كمف أجكد ما يستعاف بو عمى ذلؾ ىك النظر في كتاب اهلل عز كجؿ، السيما قصة نبي اهلل 
   كتكفيؽ اهلل تعالى لو في القيادة. -عميو السبلـ –مكسى 
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 الفصؿ الثاني

 كيفية صناعة القائد في القرآف

 -عميو السالـ–قصة موسى مف خالؿ آيات 

في ىذا الفصؿ سأتكمـ عف الكيفية التي أرل أف اهلل تعالى قد قاـ مف خبلليا بصناعة سيدنا   
ثبلثة  كذلؾ مف خبلؿ -ألف ىذا ىدؼ رئيس مف رسالتي ىذه  -كقائد –عميو السبلـ  –مكسى 

 احث، كستة مطالب، ىي:مب

، كفيو في صغره كشبابو  -عميو السبلـ-لشؤكف مكسى  -عز كجؿ-المبحث األكؿ: تكلي اهلل
 مطمباف.

لو بالعمكـ الدينية كالدنيكية التي تجعؿ منو قائدان،  -سبحانو كتعالى -إمداد اهلل :نيالمبحث الثا
 كفيو مطمباف.

كتزكيده بالبشريات، كفيو  ،لو الميمة المكمؼ بيا -جؿك عز -تكضيح اهللالمبحث الثالث: 
 مطمباف.

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 األوؿالمبحث 

 -عميو السالـ-لشؤوف موسى  -عز وجؿ-تولي اهلل

 في صغره وشبابو

صناعة القائد تبدأ مف يـك كالدتو، كتمتد عمى مرِّ ًسًنيِّ حياتو البلحقة، ألف ذاكرتو تسجؿ كؿ     
ما يسمع أك يرل مف لحظات حياتو األكلى، كتستمر في التسجيؿ حتى كفاتو، ككؿ ما ييسجَّؿ 

يجابان عمى نفسيتو كتفكيره كتصرفاتو، كىذه األشياء ليا كثيؽ العبلقة بصناعة ييؤثر سمبان أك إ
، كفي ىذا -عميو السبلـ–القائد، ليذا كاف ىذا المبحث الذم يظير رعاية اهلل تعالى لمكسى 

 :ىما مطمباف المبحث

 في صغره. -عميو السبلـ-لشؤكف مكسى  -عز كجؿ-المطمب األكؿ: تكلي اهلل            

  في شبابو. -عميو السبلـ-لشؤكف مكسى  -عز كجؿ-المطمب الثاني: تكلي اهلل           

 

 ؿالمطمب األو

 في صغره -عميو السالـ-لشؤوف موسى  -عز وجؿ-تولي اهلل 

كلى لميبلده إلى أف األي مف المحظة  -عميو السبلـ-تكلى مكسى  -سبحانو كتعالى -اهللنجد    
 خبلؿ: مف ظير ىذاقد ك  ،بمغ شبابو

عادتو إلى أمو سالمًا: -عميو السالـ -لموسى -سبحانو وتعالى -أواًل: إنجاء اهلل  وا 

 تضعو في صندكؽفإذا خافت عميو  ،ضاعوتقكـ بإر بأف ألمو  -سبحانو كتعالى -قد أكحى اهلل   

} :كما قاؿ سبحانو كتعالى ،في النير وكتمقي                
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      }1،  الغرؽ أك الضياع، كال تحزف مف فميس عمييا أف تخاؼ عمى رضيعيا

ثـ اهلل سبحانو كتعالى  ،سيعيده ليا كسيككف مف المرسميفعمى فراقو، ألف اهلل سبحانو كتعالى 

 بفضمو كمنتو يتكاله بعد ذلؾ كىذا كاضح في قكلو:}                

                                  

              .... }2 فامتثمت أمو لكحي اهلل كأرضعتو فترة مف ،

الزمف إلى أف جاء الحرس ليبحثكا عنو ليقتمكه، فكضعتو في الصندكؽ ثـ ألقتو في نير النيؿ كىي 
بيف يدم خادمات كزكجة كحرس فرعكف، بؿ بيف  متككمة عمى اهلل، كسار بو الصندكؽ حتى كقع

 .3يدم فرعكف العدك األكؿ

بنجاة ابنيا مف القتؿ  )المتمثمة -عميو السبلـ -كعمى ذلؾ كانت صفة اليقيف عند أـ مكسى   
أساسية في األـ التي سيتربى في  د ليا، كأنو سيككف مف المرسميف ( صفةكالغرؽ، كأنو عائ

ستربيو عمى اليقيف بقدرة اهلل، كف القائد المنقذ لبني اسرائيؿ، كذلؾ ألنيا حضنيا الطفؿ الذم سيك
كعمى أنو نبي مستقبمي، سكاء أخبرتو بذلؾ أـ لـ يكف عمى عمـ بو، فاألـ ىي مف ستزرع فيو 

 األىداؼ العظيمة، كالصفات الحميدة، كاألفكار الراسخة التي تساعده في تحقيؽ أىدافو العميا.

ضمنيـ زكجة  فٍ مً ككاف  :-عميو السالـ-موسى ى معإلقاء المحبة في قموب الناس ثانيًا: 
التي انبيرت بسبب نكر كجيو فأحبتو، فكانت  فرعكف حينما رأتو بعد فتح الصندكؽ المكجكد فيو،

 :} أخذه كتربيو في بيت فرعكف، كما قاؿ تعالىىذه المحبة دافعة ليا حتى ت       

                                

                                                           
 .7سورة القصص: آٌة  1
 .39ك38ك37 اتياآلسكرة طو:  2
 ،17 ط: القاىرة -بيركت -، دار الشركؽ في ظالؿ القرآفانظر بتصرؼ: قطب، سيد إبراىيـ حسيف الشاربي،  3

، فتح الرحمف في تفسير القرآفكالمقدسي، مجير الديف بف محمد العميمي الحنبمي،  .2679، ص5ىػ، ج 1412
إدىارىةي  -تحقيؽ كضبط كتخريج: نكر الديف طالب، دار النكادر )إصدىارات كزىارة األكقاؼ كالشيؤيكف اإًلسبلًمٌية 

 .173ص 5ـ، ج 2009 -ىػ  1430سنة ، 1الشيؤيكًف اإًلسبلىًمٌيًة(، ط: 



22 
 

                                    

           }1حينما جاء الحرس ليقتمكه بعدما عممكا بكجكده،  ، كىذا ما تبيف

 .2فمنعتيـ مف ذلؾ، كطمبت مف فرعكف أف يبقيو

في بيئةو أىميا يحبكنو، سكاء في قصر فرعكف  -عميو السبلـ–معيشة مكسى  فعمى ذلؾ كانت  
 -عميو السبلـ-بيف األقباط، أـ في بيت أمو بيف بني إسرائيؿ، ىذه المعيشة بيف األحباب لمكسى

تجعؿ منو محاطان بمف ييحافظكف عميو، كيىٍسمىعيكف كبلمو، كيينىفِّذكف مطالبو، كيىحًرصيكف عمى 
شر عنو، كىذه مف األشياء األساسية كالضركرية التي تجعؿ منو  إيصاؿ كؿ خير لو كيمنعكف أم

 قائدان في بيئتو. 

} :تعالى قكلول -عميو السالـ-تحريـ المرضعات عمى موسى  ثالثًا:          

                          

 }3،  ـ المرضعات عميو،   -عميو السبلـ –فكاف مف تكفؿ اهلل تعالى لمكسى رِّ أف ييحى

ع مف أم امرأة بعد فراقو ألمو، التي طىمبتٍ كىك تحريـ منع ال تحريـ شرع،  ف أختو أف مً  فمـ يىٍرضى

} :-سبحانو كتعالى -، كما قاؿ اهللع الصندكؽ لترل أيف يستقربى تٍ تى        

            }4، ًممىٍت أنيـ قد يأسكا مف  فتبعتو، فمما عى

فرعكف كالقائميف عمى البحث عف مرضعة لمكسى الرضيع عميو  رشدت امرأتى أى  إيجاد مرضعة لو،

 :}تعالىكما قاؿ اهلل إلى أـ مكسى حتى ترضعو ليـ،  -السبلـ         

                                                           
 .39ك38سكرة طو: اآليات  1
، تفسير القرآف العظيـانظر بتصرؼ: ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر القرشي البصرم ثـ الدمشقي،  2
  .395ص 2، مصدر سابؽ، جبحر العمـو.كالسمرقندم، 284، ص5ج
 .12: آٌةسورة القصص 3
4
 .11سورة القصص: آٌة  
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                              }....1  كبذلؾ

ألمو، الذم أظيره  -سبحانو-إلى أمو، حسب تدبير اهلل  - عميو السبلـ -عاد مكسى الرضيع 

  }:سبحانو ليا بقكلو هلكعدكذلؾ تحقيقا                 

                  }2 ككاف بذلؾ ،

ليعيش مع أمو، فكائد عديدة في  -عميو السبلـ-عكدة مكسى كفي قرار عينيا بعد الخكؼ كالقمؽ،
كالرعاية صناعة قائد مف ىذا الطفؿ الصغير، فعند أمو سىيىًجد الحناف الحقيقي، كالحب الصادؽ 

السميمة لكؿ مف سيككف قائد مثالي، فإذا ما استطاع مىٍف ، فيذه أمكر أساسية في التنشئة الكاممة
التي يكبر كيترعرع فييا مف يريدكف أف يككف قائد  -د أف يجعؿ البيئة يتكلَّى تربية كتنشئة القائ

بيئة سميمة في بيت أىمو مف أب كأيـ كأخكة كأخكات كأقارب،  كأف يككنكا ىـ  -في المستقبؿ 
كالمحيطيف بو ىـ مف أىؿ التربية كاألخبلؽ كالثقافة كالعمكـ اإلسبلمية، فيككف بذلؾ قد أنشأه في 

 .3مى إمكانية أف يصنع منو قائد رباني كما ييرجى جك مثالي يساعد ع

وألن البٌئة المناسبة للتربٌة على القٌادة ال تكفً لوحدها، كان ال بد من متابعة تربٌته من قبل    

القائمٌن والمتولٌن لها حتى تؤتً التربٌة ثمارها المرجوة، وألن هللا تعالى هو من تولى تربٌة 

 كان المطلب الثانً كما هو آٍت.  –علٌه السالم  –وصناعة موسى 

 

 

 

 

                                                           
1
 .41طه: آٌة سورة 
2
 .13سورة القصص: آٌة 
3
بد ناصر الدٌن أبو سعٌد ع ص. والبٌضاوي، 13، مصدر سابق، جتفسٌر القرطبًانظر بتصرف: القرطبً،  

دار  ،المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلً، أنوار التنزٌل وأسرار التأوٌل ،هللا بن عمر بن محمد الشٌرازي

. والنسفً، ابو البركات عبد هللا بن أحمد 173257ص 4، جهـ 1418 ،1ط: ، بٌروت –إحٌاء التراث العربً 

 8، مصدر سابق، جالبحر المحٌط. وابو حٌان، 632-631ص 2، جتفسٌر النسفًبن محمود حافظ الدٌن، 
 .291ص
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 المطمب الثاني

 في شبابو -عميو السالـ-لشؤوف موسى  -عز وجؿ-تولي اهلل

لِّي اهلل      في مرحمة شبابو مف خبلؿ: -عميو السبلـ-لمكسى -سبحانو كتعالى –كقد ظير تىكى

األقباط بالخطأ، كما شخصا مف  -عميو السبلـ-: كذلؾ بعد أف قتؿ مكسىالنفسية العنايةأواًل: 

 :} قاؿ اهلل تعالى                      

                            

                             

       }1 مف عمؿ الشيطافألنو  أصيب بالغـ نتيجة القتؿ الذم قاـ بو،ف، 

ظمما سماه قد ك ، -سبحانو كتعالى –بذلؾ مف اهلل ما لـ يؤمر أم إنساف منبي أف يقتؿ لميس ف
كما قاؿ اهلل  بطمب المغفرة مف ىذا الذنب -سبحانو كتعالى–ليذا تكجو هلل  ، كعده ذنبان،لنفسو

:} تعالى                               }2 ،

التي كانت  -عميو السبلـ–، كىذا مف باب رعايتو كتربيتو لمكسى -سبحانو كتعالى -فغفر لو اهلل 
قبؿ أف يىسأؿ المغفرة، فقد أعطاه كؿ ما يحتاج اليو سابقان مف أمكر ترفعو مف درجة إلى درجة 

ختاره قد ا -سبحانو كتعالى –أعمى منيا، كذلؾ مف باب اإلعداد كاإلحساف إليو، كىذا ألف اهلل 
لمنصب عالي كميـ كعظيـ، كىذا المنصب ال يميؽ بو إال أف يستجاب لصاحبو، ككؿ ىذا مف 

في  -سبحانو كتعالى –كما قاؿ  -عميو السبلـ -لنبي اهلل مكسى -صناعة اهلل سبحانو كتعالى

 :}اآلية التالية التي غفر لو ذنبو فييا حيف قاؿ تعالى      }3 ، ككانت ىذه

كما أثبت ذلؾ اهلل بقكلو  -عميو السبلـ–عمى مكسى -سبحانو كتعالى -نعمة كمنَّةن مف اهلل

                                                           
1
  .15سورة القصص: آٌة  
2
 .16سكرة القصص: آية 
 .41سكرة طو: آية 3
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 :}تعالى                            

                                 

                    }1اه ، فيك سبحانو كت عالى مىف نىجَّ

فييا تخميص ألف  – عميو السبلـ–مف الغـ ، كىذا شيء مف العناية النفسية لنبي اهلل مكسى 
لنفسيتو مف الغـ الذم يرافقو اٍليىُـّ كالضيؽ في النفس، حتى عادت نفسيتو متحررة سميمة مف ثقؿ 

ثـ لمعمؿ بعد ذلؾ،  لمنفس، كضيؽ الشعكر بذنب القتؿ الذم قاـ بو، كذلؾ يعطي نشاطان كانطبلقان 
–ى ، كقد ظير أثر ىذا مف العيد الذم أعطاه مكسالقائدكصناعة كىذا أمر ضركرم في إعداد 

ألم  مف تمؾ المحظة ظييرا كمعينا كال يككفبأف ال يناصر  -عز كجؿ–لربو  -عميو السبلـ
ريمة كأىميا في كىك براءة مف الج ،كمرارة الظمـ كالبغي حتى كلك كاف تحت تأثير الغيظ، مجـر

 .2كؿ صكرة مف صكرىا

بعد أف قتؿ  -عميو السبلـ–: مكسى مف الخوؼ والقتؿ -عميو السالـ-ثانيًا: إنجاء موسى
القبطي عاش الخكؼ مف فرعكف كجنكده أف يعتقمكه كيقتمكه بالقبطي الذم قتمو، كىذا ما أثبتو اهلل 

:} بقكلو -سبحانو كتعالى–                     

      }....3 فبدؿ أف يككف آمنان في المدينة التي ىي في األصؿ مكاف ،

األمف كالطمأنينة، نراه يعيش الخكؼ مف كؿ جية كزاكية كطريؽ كبيت، ففي أية لحظة قد يمسؾ 
بو أم شخص مف أتباع فرعكف مف ىذه األماكف، فيك يراقب كؿ شيء، فيك لـ يعد صاحب 

                                                           
 .40سكرة طو: آية  1
جامع البياف في انظر بتصرؼ: الطبرم، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر،  2

 18ـ، ج  2000 -ىػ  1420سنة 1، المؤلؼ: ، المحقؽ: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، طتأويؿ القرآف
أنوار التنزيؿ . كالبيضاكم، 293ك292ص 8، مصدر سابؽ، جالبحر المحيط. كابك حياف، 308 -305ص

، فتح القدير. كالشككاني، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل، 173ص 4، مصدر سابؽ، جوأسرار التأويؿ
. ك الرازم، محمد بف 398ص 3ىػ، ج 1414سنة  1دمشؽ، بيركت، ط  -دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب 

 3بيركت، ط:  –دار إحياء التراث العربي (، مفاتيح الغيب)التفسير الكبيرعمر بف الحسف بف الحسيف التيمي، 
 .2682ص  5، مصدر سابؽ، ج في ظالؿ القرآف. كقطب، سيد، 46ص 22ىػ ، ج  1420،سنة 

 .18سكرة القصص: آية  3
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ال فم ا أسيؿ عميو أف يقتؿ رجبلن مف الناس ثـ ال النفكذ في قصر فرعكف كما كاف مف قبؿ، كا 
يحاسبو عميو أحد لك كاف ما زاؿ يعامؿ مف الناس عمى أنو ابف فرعكف، كلكف يبدك أف النظرة 
صارت لو أنو ميشعؿ بداية ثكرة ضد فرعكف كحكمو المستبد، كبينما ىك عمى ىذه الحاؿ، إذ جاءه 

:} كف قد اتخذكا قراران بقتمو، كما قاؿ تعالىأحد اإلسرائيمييف كأخبره بأف رجاؿ الحكـ مع فرع    

                                 

             }1،  ،عندىا أخذ عميو السبلـ بنصيحة اإلسرائيمي

:}كخرج مف المدينة، كحالة الخكؼ كالترقب لـ تفارقو لقكلو تعالى             

                }2،  سبحانو –فخرج مف مصر كىك يدعك اهلل

 -أف يينجيو مف مكر فرعكف كجنكده، كأف ييديو إلى الطريؽ التي فييا نجاتو، فيداه اهلل -كتعالى
إلى سمكؾ الطريؽ المكصؿ إلى مديف، الذم كاف فيو التغيُّر النكعي في مسار  -سبحانو كتعالى

أراد أف ييٍكًسبىو  -عميو السبلـ-يىرعى مكسى كىك -سبحانو كتعالى –، فاهلل -عميو السبلـ-حياتو 
رياضةن لنفسو، كتىييئةن لضميره، كأف يىتمقى التيذيب مف صيره  شيعيب، كيتعمـ كيفية رعاية 

:}...، كىذا حسب قكلو تعالى-عميو السبلـ–ضعاؼ كأقكياء الماشية مف رعايتيا لشعيب    

                      }3 مُّؿ المصاعب ، كذلؾ ًلتىحى

  .4المستقبمية حسب قدر اهلل
فترة طفكلتو كشبابو متنقبلن بيف بني  -عميو السبلـ-أف معيشة مكسىإلى الباحث  كقد خمص   

إسرائيؿ أثناء معيشتو مع أمو، كبيف األقباط في قصر فرعكف كانت ميمة جدان في إعداد مكسى 
فعند أيمِّو سيجد الحناف كالحب الحقيقي كالرعاية الكاممة، كزراعة األىداؼ العالية ، -عميو السبلـ–

شعر بالضعفاء مف خبلؿ معيشتو بيف بني ـ كيؼ يى مَّ عى كتى في عقمو ًلًعٍمًميا بأنو سيككف نبي، 
بني إسرائيؿ ـ عمى العزة التي تكاد تخمكا منيا نفكس مَّ عى تى  ، كعند فرعكفإسرائيؿ المستضعفيف

                                                           
1
 .21سورة القصص: آٌة  
2
 .21سورة القصص: آٌة  
3
 .41سورة طه: آٌة  
4
تحرٌر »التحرٌر والتنوٌر  ،التونسً محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ،بن عاشورانظر بتصرف:  

 16،ج هـ 1984تونس  -الدار التونسٌة للنشر  (،ل الجدٌد من تفسٌر الكتاب المجٌدالمعنى السدٌد وتنوٌر العق

مصدر فً ظلل القرآن، . وقطب، سٌد، 77و76ص  21مصدر سابق، ج، التفسٌر المنٌر، و الزحٌلً.221ص

 .2336ص 4وج2685و 2683ص  5سابق، ج
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ربو مف مركز الحكـ كالقيادة بمعيشتو ـ القيادة مف خبلؿ قي مَّ عى بسبب استعباد فرعكف كقكمو ليـ، كتى 
–و، كمف خبلؿ تعامؿ الناس مع مكسى مكً في قصر فرعكف كاحتكاكو المباشر بفرعكف كحاشية مي 

يتمتع بمركز  عمى أنو ابف فرعكف حاكـ الببلد، فكاف بمعيشتو في قصر فرعكف -عميو السبلـ
 -عميو السبلـ–اجتماعي رفيع عند األقباط كعند بني إسرائيؿ عمى السكاء، كذلؾ أف مكسى 
، كبذىابو ليىرعى 1كانت لو بديار مصر صكلة بسبب نسبتو إلى فرعكف الذم تبناه كرباه في بيتو

ٍديىف تعمـ كيؼ يرعى األقكياء كالضعفاء، كاكتسب صفة التكاضع، فبعد  أف كاف يعيش الغنـ في مى
في بيت كاحد مف أعظـ ممكؾ ذلؾ الزماف إلى راعو لمغنـ عند رجؿ كبير السف ال حكؿ لو حتى 

ضركرية لمقائد الذم  عمى رعاية غنمو، كفييا نضجت قدراتو كىك عند شعيب، فكؿ ىذه الصفات
خكض ، كسيقضي عمى ميمؾ فرعكف، كىكذا عمى مف سيككف قائدان مميزان أف يسينقذ بني إسرائيؿ

 .تجارب عممية كمتنكعة ليكتسب منيا الكفاءات العديدة كالمتنكعة التي ترفع مف قدراتو القيادية

  

                                                           
1
 .278ص 1، مصدر سابق، جالبداٌة والنهاٌةابن كثٌر،  
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 المبحث الثاني
 لو بالعموـ الدينية والدنيوية التي تجعؿ منو قائداً  -عز وجؿ-إمداد اهلل

 ألف القائد الذم ننشده قائد رباني يقكد الناس في دنياىـ، فيك يحتاج إلى العمـك   
الدينية كالدنيكية التي تعينو عمى قيادتيـ في أمكر دنياىـ كآخرتيـ، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ 

 كضعت ىذا المبحث الذم يضـ في جنباتو مطمبيف، ىما:
 بالعمـك الدينية. -عميو السبلـ –المطمب األكؿ: إمداده              
 الدنيكيةبالعمـك  -عميو السبلـ -المطمب الثاني: إمداده             

 المطمب األوؿ

 بالعموـ الدينية -عميو السالـ – موسى إمداد

بثبلث عمـك مف عمـك الديف،  –عميو السبلـ  –كسيقتصر حديثي فيو عف إمداد اهلل تعالى لمكسى 
 ىي:

 .-عميو السبلـ–التكراة لمكسى -سبحانو كتعالى -إعطاء اهللأكالن:      

 ثانيان: المعرفة بالعقيدة الصحيحة.     

 ثالثان: المعرفة باألحكاـ الشرعية.      

:} لقكلو تعالى :-عميو السالـ –التوراة لموسى  -سبحانو وتعالى -إعطاء اهللأواًل:     

                        }1 ،

:} ك لقكلو تعالى                      

             }2، ليداية بني  ففي التكراة ما يحتاجو عميو السبلـ

يؿ كالكيفر إلى ني لييخرجيـ بكاسطة ذلؾ اإسرائيؿ ك"  ؽالدِّ كر الًعمـ ك كتاب ًمٍف ظيممات الجى "، يف الحى

                                                           
1
 .2سورة اإلسراء: آٌة 
2
 154سورة األعراف: آٌة  
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 فقد كاف اإلسرائيميكف يعبدكف مع المصرييف عجبلن اسمو أىًبيس، ليذا أشربت قمكبيـ عبادة العجؿ
 ف،كؿ مع المصرييألامف عبادة العجؿ الذم صنعو ليـ السامرم باألثر المتغمغؿ في نفكسيـ 

 .1 كقائد رباني -عميو السبلـ –فيداية الناس مف أىـ ميمات النبي مكسى 

كقد ظيرت معرفتو مف خبلؿ الحكارات التي دارت بيف مكسى : انيًا: المعرفة بالعقيدة الصحيحةث
كقكمو، كمف ىذه  –عميو السبلـ  –كبيف فرعكف، كمف الحكارات بيف مكسى  -عميو السبلـ –

 الحكارات: 

 :2أربع أمكرلفرعكف  –عميو السبلـ –حكاره مع فرعكف الذم أكضح فيو مكسى   األوؿ:

 إلى فرعكف كبني إسرائيؿ. –عز كجؿ –مف اهلل  رسكؿ  وأن  -1
 فسو، إنما بتكميؼ مف رب العالميف.كأنو ال يتكمـ مف تمقاء ن  -2
ىك نفس الرب لمسماء كلؤلرض، ال كما كاف أف لمعالميف ربان كاحدان،  كما أكضح لو  -3

يعتقد قكـ فرعكف أف لمسماء إليان كربان كلؤلرض إليان كربان غيره، كلمشرؽ ألون كربان كلمغرب 
 كيد ليس فرعكف.كىذا اإللو بالتأإليان كربان غيره، كلؤلحياء إليان كربان كلؤلمكات إليان كربان، 

سبحانو  –، كىذا ما أثبتو اهلل إال الحؽعف ربو غ مِّ بى ال يي  -عميو السبلـ  –مكسى  كأف -4

:} بقكلو -كتعالى                   

                         

             }3. 

عميو  –حينما أعمف مكقفو مف بني إسرائيؿ لما طمبكا منو ف حكاره مع بني إسرائيؿ:في  الثاني:
:} كما قاؿ اهلل تعالى عمى لسانيـ أف يجعؿ ليـ صنمان ليعبدكه، -السبلـ       

                                                           
بف عمي بف محمد  . كرضا، محمد رشيد297ص 21، مصدر سابق، جمفاتٌح الغٌبالرازي، انظر بتصرف:  1

الييئة  ،(الحكيـ )تفسير المنارتفسير القرآف شمس الديف بف محمد بياء الديف بف منبل عمي خميفة القممكني، 
 .95ص 9ـ، ج 1990المصرية العامة لمكتب، سنة 

2
 7م، ج1997الخواطر، مطابع أخبار الٌوم سنة  – تفسٌر الشعراويانظر بتصرف: الشعراوي، محمد متولً،  

 .4274 و4273ص
3
 .115و114 سورة األعراف: اآلٌات 
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     }1 فيك يىٍعمـ أف ىذا يتناقض مع العقيدة السميمة التي مف المفترض أف تككف ،

قد ترسخت في نفكسيـ بعد كؿ التجارب العممية مع فرعكف كقكمو، كالتي انتيت بإغراقيـ كنجاة 
ًبركا قكتو كبعضفيـ قد ، -سبحانو كتعالى -بني إسرائيؿ بقدرة اهلل  ليذا قاؿ ليـ بأنيـ ،صفاتو خى
كجاء الخطاب منو ليـ مباشرة بصيغة المضارع لمداللة أنيـ في تمؾ المحظة  ،يجيمكف بقكليـ ىذا

في نفكسيـ سفو كفي عقكليـ طيش، فجيميـ  جاىمكف، كىذا أبمغ في نفكسيـ، فيك يقكؿ ليـ أف
، فيـ ال يكحدكنو، بؿ -سبحانو كتعالى –ت اهلل العمـ الحقيقي عف صفا ىـفقدمركب بسبب 

 يجيمكف حقيقة اهلل، يريدكف أف يشرككا بو إليان آخر يريدكنو، أصنامان كتماثيؿ مف صنع البشر
بل تجكز العبادة ف يجيمكف كجكب إفراده بالعبادة،جيمكف عظمة اهلل، ك كي ،الحؽ ككاجب حقو عمييـ

، ال مف باب العبكدية ليذه األشياء، لظنيـ أنيا كاألرضلشيء سكل اهلل الذم لو ممؾ السمكات 
ألف العبلقة  -سبحانو كتعالى-تنفع أك تضر، كال مف باب أف تككف كاسطة بيف البشر كبيف اهلل

فاهللي الحؽي جاعؿه لؤلشياء، كال يمكف أف يككف مىٍجعيٍكالن عمى يىدىم إنساف  مباشرة بيف العبد كخالقو،
باطؿ اتخاذىا آليةن، كباطؿ كبيف ليـ أف ىذه اآللية ، -بحانو كتعالىس –مخمكؽ مف قبؿ اهلل 

، -سبحانو كتعالى –عبادتيا، كباطؿ اعتقادىـ أف كؿ ىذه األفكار ال تضر في عبلقتيـ مع اهلل 
، كأف الحؽ ىك الذم سيحكـ ىذه إلى دمار كىبلؾ كما بيف ليـ أف مصيرىا كمصير مف يعبدكنيا

نيا، فيي ال تنفعيـ إذا لجأكا ليا لتنقذىـ مف مصائب الدنيا، كىي غير الديار، كالباطؿ سيزكؿ ع
لضعفيا بداية كألف عبادتيـ ليا في الدنيا  -سبحانو كتعالى–منجية ليـ بعد الممات بيف يدم اهلل 

 ؼكي: ليس ليـ عمييا أجر، بؿ ليـ عمييا العذاب مف اهلل، كختـ حكاره معيـ بسؤاؿ استنكارم
فضمكـ عمى الذم  سبحانو كتعالى–اهلل ككف عبادة تري ، كتى  ينفعكـ كال يضركـال طمب لكـ إليان أ

 ! 2منكـال يصح مني كال ىذا  إفَّ  في زمانكـ بأشياء كثيرة تعممكف الكثير منيا، الخمؽ

                                                           
 .141و139و138 اآلٌات: سورة األعراف1
، تفسير الطبري. كالطبرم، 4333-4329ص7، مصدر سابؽ، جتفسير الشعراويانظر بتصرؼ: الشعراكم،  2

 . 98ك97ص 9، مصدر سابؽ، جتفسير المنار.كرضا، محمد رشيد، 84ك83ك80ص 13مصدر سابؽ، ج
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:} لقكلو تعالى :ثالثًا: المعرفة باألحكاـ الشرعية                  

                                 

      }1 عميو  -ما يحتاج اليو مكسى -سبحانو كتعالى –كضع اهلل ، ففي التكراة

مف أمكر دينو مف النكاىي كالمأمكرات كالحبلؿ كالحراـ، في العبادات كالمعامبلت المدنية  -السبلـ
أف يأمر قكمو بأف يأخذكا منيا بأحسنيا  -عميو السبلـ–كالحربية كالعقكبات، كطمب مف مكسى 

األخبلؽ مف كؿ أمريف، مثؿ العفك بدؿ  في العبادات مف فرائض كنكافؿ، كبأحسنيا في
 .2بدؿ الرخصة  القصاص، كالصبر بدؿ االنتصار لمنفس، كالعزيمة

يحتاج مستقببلن ديني كدنيكم كقائد  -عميو السبلـ -لمكسى -سبحانو كتعالى –ف إعداد اهلل إ   
في ميمتو إلى مجمكعة مف العمكـ التي تساعده عمى أداء ميامو، مثؿ أم قائد لديو أىداؼ 

بأحكامو يحتاج لمعمكـ الدينية، ألنو نبي يقدـ الديف  -عميو السبلـ –يسعى لتحقيقيا، فمكسى 
ما يككف العبد  بأفضؿ -سبحانو كتعالى –، فمعرفتو ألحكاـ العبادات تجعمو يعبد الناس هلل لمناس

مع خالقو، كمعرفتو بأحكاـ المعامبلت تساعده عمى أف يقيـ عبلقات الناس في معامبلتيـ بطريقة 
حاطتو بالعقكبات الكاجبة لكؿ متجاكز لؤلحكاـ الربانية في  منتظمة كعادلة كفييا التقدـ كالرقي، كا 

فذ كناجح في ميمة تعبيد  العبادات كالمعامبلت، ثـ تطبيؽ ذلؾ عمى المتجاكزيف تجعؿ منو قائد
، كعمى مىٍف يتكلى تنشئة القائد الرباني أف يزكده بكتاب اهلل القرآف -سبحانو كتعالى –الناس لربيـ 

الكريـ، كبالعقيدة اإلسبلمية الصحيحة، كباألحكاـ الشرعية في جكانب الحياة جميعيا قدر 
مف كؿ ما يتعمؽ بدينو عقيدة المستطاع، ككذلؾ عمى القائد نفسو أٍف يبقى يتزكد باستمرار 

، ليككف -عميو السبلـ  -كشريعة كأخبلؽ، ليككف مقتديان بما حصؿ مع نبي اهلل تعالى مكسى 
محيطان بكؿ ما يتعمؽ بحياتو كحياة الناس كفؽ ديف اهلل تعالى، كبذلؾ يقيـ حياتو كحياة الناس ًمف 

 .حكلو عمى منياج ديف اهلل تعالى القكيـ

بالعمـك الدينية تككف مف المحظات األكلى مف حياتو، كحينما يككف عمى قدر تمقي  فتزكيد القائد   
 العمـك الدينية فعمى متكلي تربيتو أف يعطيو منيا ما يحتاج لمقيادة، ليذا كاف المطمب التالي.

                                                           
 . 145سكرة األعراؼ: آية  1
.كالقرطبي، تفسير القرطبي، 234ك233ص 2، مصدر سابؽ، جتفسير البغويانظر بتصرؼ: البغكم،  2

 .166ك164ص 9، مصدر سابؽ، جتفسير المنار. كرضا، محمد رشيد، 281ص 7مصدر سابؽ، ج
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 المطمب الثاني

 ةبالعموـ الدنيوي -عميو السالـ -موسى  إمداد

أىشيدَّ قكتو البدنية في سف ثبلث كثبلثيف، ثـ استكل عمره  -عميو السبلـ  –حينما بىمىغى مكسى    

:} وكما قاؿ تعالى ،العقميةالبدنية ك قكاه  كماؿ -سبحانو كتعالى -أربعيف سنة، أعطاه     

                      }1كآتاه ، 

       ، كمف معاني الحكمة:النبكة كالرسالة -سبحانو كتعالى –قبؿ أف يعطيو اهلل  كالعمـ الحكمة
فإف  مف ذلؾ، -عميو السبلـ-، كقد استفاد مكسىالعمـ بكجكه المصالح :الحكـ بيف الناس، كبالعمـ

 -العزيزي مكسى رى مى أى  ،كانكا إذا تحاكمكا الى العزيز سكاء مف بني إسرائيؿ أـ مف األقباط، الناس
صابتو فيبسبب  ،حكـ بينيـبأف يى  -عميو السبلـ ، فصار الناس ينظركف الرأم ما رأل مف عقمو كا 

إليو أنو مصمح كيريد اإلصبلح في حياة الناس، كخصكصان عند بني إسرائيؿ، كقد تىبيَّف ىذا في 

 :} يريد قتمو، كما قاؿ تعالى -عميو السبلـ-كسىقكؿ اإلسرائيمي لو لمَّا ظف أف م      

                               

                            

    } 23، فقد كانت النظرة اليو بيف بىني إسرائيؿ أنو مصمح. 

في الحبلؿ كالحراـ  -عميو السبلـ-لمكسى ىذا العمـ –سبحانو كتعالى  –أف إعطاء اهلل  أرل   
ثـ سىٍيًره ًكٍفقىيىا بيف الناس جعميـ كينظركف إليو أنو  كالحكـ في الخصكمات بيف الناس، كالكاجبات،

                                                           
1
 .14سورة القصص: آٌة  
 .15سكرة القصص: آية  2
، . كالزحيمي545ك 536ص  19، مصدر سابؽ، ججامع البياف في تأويؿ القرآفانظر بتصرؼ: الطبرم،  3

. 584ص 24، مصدر سابؽ، جمفاتيح الغيب. كالرازم، 68ص 20، مصدر سابؽ، جالتفسير المنير
، ، روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثانيبف عبد اهلل الحسيني كاأللكسي، شياب الديف محمكد

 .400ص 6 ج، ق1415، سنة 1، طبيركت –دار الكتب العممية  ،عمي عبد البارم عطية المحقؽ:
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طَّ األنظار كاإلعجاب بيف الناس، كىذه صفة أساسية لمف سيككف قائدان مً صٍ مي  في  ح، فصار مىحى
أيامنا، إذ عميو أف يتزكد بالعمكـ الدنيكية إلى جانب العمـك  الدينية، فبل تكفي معرفة القائد بالعمـك 

اس، فكثير مف األمكر الحياتية كاإلدارية كالتنظيمية لحياة الناس، مسائؿ اجتيادية الدينية ليقكد الن
ذا لـ يتزكد بيا فمف ييٍفًمح كلف يحقؽ االنجازات كما  حسب الخبرة البشرية كعمكميـ المتراكمة، كا 

 .ينبغي في قيادتو
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 المبحث الثالث

بيا، وتزويده الميمة المكمؼ  -عميو السالـ  –موسى ل -عز جؿ-توضيح اهلل
 اتر ابالبش

 كفيو مطمباف، ىما: 

 الميمة المكمؼ بيا. -عميو السبلـ–لمكسى  -عز جؿ-المطمب األكؿ: تكضيح اهلل         

ات كقت ر ابالبش  -عميو السبلـ–لمكسى  -عز كجؿ -المطمب الثاني: تزكيد اهلل         
 حاجتو ليا.

 المطمب األوؿ

 الميمة المكمؼ بيا -السالـعميو –لموسى  -عز جؿ-توضيح اهلل

كحفظو إلى أف جاء الكقت الذم ىيأه اهلل  اهلل تعالى في رعاية -عميو السبلـ–كاف مكسى    
 -سبحانو كتعالى –تعالى لو لمتكميؼ كالقياـ بالميمة التي يجب عميو تنفيذىا، كقد أكضح اهلل 

الميمة التي عمييما تنفيذىا، كقد ظير ذلؾ لنا مف خبلؿ  -عمييما السبلـ –يو مكسى كىاركف لنب
 آيات القرآف الكريـ:

  }في سكرة طو قاؿ تعالى:                          
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               }1. 

 –سبحانو كتعالى  –كقد تمثمت ميمتيما مف خبلؿ ىذه اآليات في أف يذىبا بتكميؼ مف اهلل    
إلى فرعكف حاكـ مصر الظالـ لبني إسرائيؿ، كأف يككف حديثيما مع فرعكف بالميف البعيد عف 
الشدة، عسى أف يستجيب لطمبيما كدعكتيما، كىذا ًمف اإلعداد الدعكم ليما كيؼ يخاًطباف ىذا 

عمييما  –، فينجك بنك إسرائيؿ كالقبط كينجك ىك مف النار يكـ القيامة، كأف يخبراه أنيما الحاكـ
ا إليو بتكميؼ مف اهلل  –السبلـ  برسالة مضمكنيا أنيما رسكالف مف ربو  -سبحانو كتعالى  –قىًدمى

ك آمف يكـ القيامة إٍف ى –سبحانو كتعالى  –كرب السماكات كاألرض، كيبشراه بالسبلمة عند اهلل 
سبحانو  –كاتبع اليداية، كينذراه أفَّ مف ييكىذِّب كيرفض دعكتيما فسيككف مصيره العذاب مف اهلل 

، كأف يخمي بني إسرائيؿ، كأف ال يعذبيـ بالسُّخرة كالعمؿ الذم ال يطاؽ، كأف ال يقتؿ -كتعالى 
مف  -يما السبلـعمي –أبناءىـ، كأف ييٍطًمؽ بني إسرائيؿ يسمح ليـ بالخركج مع مكسى كىاركف 

 . 2مصر إلى الشاـ 

:} كما ظير ذلؾ أيضان مف خبلؿ قكلو تعالى              

                          

          }3 أف يدعك قكمو إلى  –عميو السبلـ  –، فمف ميمتو أيضان

   اهلل بكقائع ، كأف يذكرىـ عمى سبيؿ اإلنذار-كىك الظبلـ –، كترؾ الكفر-فيي النكر –اإليماف

                                                           
 .48 -43سكرة طو: اآليات  1
تفسير . كالقرطبي، 267ص 2(، ج تفسير النسفي )مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿانظر بتصرؼ: النسفي،  2

 16، مصدر سابؽ، جالتحرير والتنوير. بف عاشكر، 203ص 11، مصدر سابؽ، جالقرطبي
 .214ص 16، مصدر سابؽ، جالتفسير المنير.كالزحيمي، 229ص

 .5سكرة ابراىيـ: آية  3
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كما  الذيف كفركا بأنبيائيـ، قكـ نكح كعاد كثمكد ،ت عمى األمـ قبميـعى التي كقى  -سبحانو كتعالى-
 .1كمبلحـحركب مف معرب ل كقع

 الرئيسة التي تستنتج مما سبؽ ىي: -عمييما السبلـ -فأىداؼ إرساؿ مكسى كىاركف

ٍمًميـ عمى تطبيؽ الشريعة الربانية. - أ  ىداية بني إسرائيؿ إلى العقيدة الصحيحة، كحى
 -رفع ظمـ فرعكف كقكمو عف بني إسرائيؿ، كالسماح ليـ بالذىاب مع مكسى كىاركف  - ب

 الشاـ.إلى  -عمييما السبلـ
، كيسمح لبني إسرائيؿ -عز زجؿ –الذىاب إلى فرعكف كدعكتو بالميف لعمو يؤمف اهلل  - ت

 بالذىاب إلى الشاـ. 

فعمى ذلؾ يظير أف كضكح الميمة أماـ القائد في كؿ زماف أمر ضركرم في عالـ القيادة،    
عقمو، كمعرفة كالقائد الرباني يجب أف تككف األىداؼ التي يسعى لتحقيقيا كاضحة كمرتبة في 

ىذه األىداؼ كتحديدىا يقـك بو القائد بنفسو أك يتـ تحديدىا مف المستشاريف أك مجمس الحكـ أك 
الكزراء، فيك مف البداية يىٍعرؼ أىدافو التي يسعى لتحقيقيا، مما يساعده عمى تحديد الكسائؿ 

كالتفصيمية، فيذا  كاألدكات كاألشخاص كصفاتيـ، كالمراحؿ كفؽ الخطة الرئيسة كالخطط الفرعية
عمى الرقي بمستكاه القيادم، كعمى بمكغ أىدافو الفرعية  -سبحانو كتعالى –يساعده بعد عكف اهلل 

 حتى بمكغ اليدؼ الرئيسي. 

 المطمب الثاني

 ات وقت حاجتو ليار ابالبش  -عميو السالـ–لموسى  -جؿعز و  -تزويد اهلل

كثيران ما يىميرُّ الناس عمكمان كالقادة خصكصان في لحظات شدة، تضيؽ فييا النفكس، كتتشكش     
فييا الرؤية، كيصعب فييا اتخاذ القرارات، فإذا كيًجدىت بيشارات لدل القادة أك العامة، فنشر ىذه 

كغ األىداؼ، البشارات بيف الناس ييعيد األمؿ إلى النفكس، كيشحذ اليمـ، كيصكب المسار نحك بم
عدة بشارات عمى مسار  -الذم ىك القائد -قد أعطى نبيو  -سبحانو كتعالى –ليذا نجد أف اهلل 

                                                           
، مصدر بحر العمـو، ك السمرقندم، 162ص 2، مصدر سابؽ، ج تفسير النسفيانظر بتصرؼ: النسفي،  1

 .235ص  2سابؽ، ج
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رحمتو الطكيمة مع فرعكف كبني إسرائيؿ، كأىمىر نبيو أف يبشر بني إسرائيؿ بالبشارات حينما قاؿ 

:} تعالى                            

                   }1.  

كذلؾ لما أمر اهلل البشارة بأف الحية ستعود إلى عصا دوف أف تؤذيو:  أواًل:ومف ىذه البشارات: 
مقي العصا التي كانت في يده، لما قاؿ لو اهلل يي  أفٍ  –عميو السبلـ  –مكسى  -سبحانو كتعالى –

:} تعالى                          

                        }2،  عميو  -فاستجاب

سريعة الحركة، كما  كمع ذلؾ حية ضخمة بأمر اهلل تعالى إلى لمطمب كألقاىا، فانقمبت -السبلـ

قاؿ تعالى:}               }3،  عند ذلؾ خاؼ عميو السبلـ منيا كىرب

:} كما قاؿ تعالى                           

                  }4 قكلوب ربو فكاف النداء مف 

:} تعالى                }5،   كال تخؼ ذ الحية خي أم

صيرىا حية، كنرٌدىا عصا كما لييئتيا األكلى التي كانت عمييا قبؿ أف نفإنا سنعيدىا  يا،من
بالبشارة أف العصا لف تؤذيو كستعكد إلى عصا  -سبحانو كتعالى–خاطبو اهلل ، بعدىا كانت

إلى ذىاب الخكؼ مف نفسو، كدخمت الطمأنينة  ت ثقتو ببشارة اهلل تعالى لوفأد بمجرد أف يأخذىا،

نعـ  ،قد أدخؿ يده في فميا فعادت عصا كما كانت مف قبؿ -عميو السبلـ -إلى قمبو لدرجة أنو 

                                                           
 .87سكرة يكنس: آية  1
 .19 - 17سكرة طو: اآليات  2
 .20سكرة طو: آية 3
 .10سكرة النمؿ: آية 4
 .21سكرة طو: آية  5
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يدلؿ  كينتيي بالسبلمة كما كعد اهلل فالتبشير أنو سينتيي بالسبلمة، ،ىذا خطر كبير كمخيؼ
بمشاىدتيا حاليان،  ، مما يزيؿ الخكؼ مف قمبوعند ربو عز كجؿ -عميو السبلـ-عمى كرامة مكسى

كلف يككف مستقببلن بعد ذىابو إلى فرعكف حينما سيمقي العصا  فيشاىد انقبلبيا حية مرة أخرل 
ؿ العصا إلى حية  كِّ يكـ التحدم مع فرعكف، مما يضع اليقيف في قمبو أف اهلل تعالى الذم ييحى

عميو –مكسى  عظيمة ثـ يعيدىا ثانية عصا كما كانت، ىك سبحانو كتعالى قادر عمى نصرة
، كىذا يعطي كالنجاة كالنجاح لسبلمةنيايتيا استككف ك  ،ميما كانت المخاطر المستقبمية  -السبلـ

ية بأمر مف اهلل جَّ كى في جميع خطكاتو البلحقة المي  -عميو السبلـ–الثقة كالطمأنينة في نفس مكسى 
  .1تعالى

عندما :-السالـ ماعميي –وىاروفمع موسى  -سبحانو وتعالى –ثانيًا: البشارة بوجود َمِعيَّة اهلل 

 :}كمفيما اهلل تعالى بالذىاب إلى فرعكف كدعكتو حينما قاؿ ليما تعالى        

                                    

           }2،كخافا عمى نفسييما مف جبركتو، فيما  ، فياليما الذىاب إلى فرعكف

كما  كىما ييعىبِّراف عمَّا في نفسييما فقاالمف البشر، كينتابيما مف المشاعر ما ينتاب البشر، 

:} أكضحو اهلل تعالى بقكلو                     }3 ، فيما

يخافا إف دعكا فرعكف إلى تكحيد اهلل تعالى كعبادتو أف يبادر فرعكف إلى عقكبتيما كأف يتجاكز 
كألف أمثاؿ فرعكف مف عتاة البشر أف يعتدكا عمى داء عمييما بسبب جبركتو كقسكتو، في االعت

 }اهلل تعالى بقكلو:الدعاة كاألنبياء، فبشرىما                  

ًعيَّة اهلل ، 4{ معيما، معيما بالتأييد كالحفظ كالنصرة،  -سبحانو كتعالى –فكانت البشارة ليما أفَّ مى
                                                           

1
.  296ك 295ص 18، ك ج 431ص  19، مصدر سابؽ، جتفسير الطبريانظر بتصرؼ: الطبرم،  

 16، مصدر سابؽ، جالتفسير المنير. كالزحيمي، 28ك27ص22، مصدر سابؽ، ج ، مفاتيح الغيبكالرازم
 .198ص

 .44 -42سكرة طو: اآليات  2
 .45سكرة طو: آية  3
 .46سكرة طو:  4
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كأنو يسمع كيرل كؿ ما يحصؿ بينكما كبينو، كليس بغافؿ عنيما كلك لمحظة كاحدة، كسكؼ 
ينجييما مف شر فرعكف كأعكانو، فما تصنع قكة فرعكف ميما بمغت، فيي ضئيمة قىزىمىة ال تكاد 
–تىًبٍيف أماـ القدرة كاإلحاطة كالمعرفة كالنصرة اإلليية الميٍطمىقة، كىذا كاف مف بداية حياة مكسى 

ٍتو مف فرعكف كجنكده كىك طفؿ-عميو السبلـ صغير ال حكؿ  ، فمعية اهلل تعالى القكم الجبار نىجَّ
لو كال قكة، كىي كانت تسنده في جميع مراحؿ حياتو، كىي ما زالت معو، كمعو أيضا ما أىَّمىو بو 
اهلل تعالى مف القدرات البدنية كالعقمية كالعممية، كمف المعجزات مثؿ العصا كاليد،  فيذه البشريات 

 .1اهلل كتكفيقوليما أكجدت الطمأنينة كالثقة في نفسييما بأنيما سينتصراف بإذف 

، ثـ كانت مف -سبحاف كتعالى -كىذه البشارة كانت مف اهللثالثًا: البشارة بأف النياية لممؤمنيف: 
ا فكانت لمَّ  –سبحانو كتعالى  –إلى بني إسرائيؿ، أما البشارة مف اهلل  -عميو السبلـ–مكسى 

عميو -ار لمكسى اجتمع الناس في يكـ الزينة، كحضر السحرة بأدكات سحرىـ، كجعمكا الخي
:}كما قاؿ تعالىفي أف يمقي عصاه أك أف يمقكا ىـ أدكات سحرىـ،  -السبلـ        

                              

                  }2 ، مقكا ىـ إف كانكا مقتنعيف أنيـ عمى أجابيـ: بأف يي

الحؽ كأف قدراتيـ تأىميـ لمفكز كالغمبة، فألقكا حباليـ كعصييـ فخيؿ لمناس عمى غير الحقيقة انيا 
، كىك ليس خكفو مف -عميو السبلـ–مكسىتتحرؾ كتمشي بسبب سحرىـ، فدخؿ الخكؼ في نفس 

كاف قد طمأنو بأنو معو يسمع كيرل، كىك يعمـ قكة كقدرة -سبحانو كتعالى –انتصار السحرة، فاهلل 
نما كاف خكفو مف أف يفتتف  معجزة العصا، فمف يدخؿ إلى قمبو الخكؼ مف انتصار السحرة، كا 

  :}الناس بيذا السحر فبل يتبعكه، كما قاؿ تعالى            

                          

                  }3،  فخاطبو اهلل تعالى بأف ال

                                                           
، سيد مصدر قطب ،الظالؿتفسير . ك213ص 16سابؽ، ج، مصدر التفسير المنيرانظر بتصرؼ: الزحيمي،  1

 16، مصدر سابؽ، ج، تفسير المنار. كرضا، محمد رشيد2337ك2336ك2334ص 4سابؽ، ج 
 .219ك218ك216ص

 .66 - 65ات ياآلسكرة طو:  2
 .69- 65 : اآلياتسكرة طو 3



41 
 

في نياية ىذا التحدم،  فبل ييتـ ليذه األجساـ الصغيرة  فالغمبة كالعمك لو كًلٍمحؽ الذم معويخاؼ 
التي ألقكىا، فيي في حقيقتيا ال تتعدل ككنيا حباؿ كعصي كضعكا فييا مكاد إذا ما تعرضت 

كلف يفمح السحرة ميما كثرت عصييـ كحباليـ  ،فإف العصي كالحباؿ تتحرؾ بسببيا لمشمس
ا أنيـ أحكمكا صنعتيـ فيي ال تتعدل السحر، كنياية فعؿ السحرة معمكمة نيايتيا أماـ كميما ظنك 

الحؽ كالمعجزة العظيمة التي بيف يديو، فما عميو إال أف يمقي ما في يديو ليظير الحؽ كيظير 
 بإلقاء عصاه ألنيا بعد إلقائيا كتحكليا بقدرة اهلل -سبحانو كتعالى-، ليذا أمره اهللعكار الباطؿ

تعالى لحية عظيمة بقدرات عالية، كقد عممت ىذه البشارة عمميا ألنيا جاءت في كقتيا، فما ىي 
بخفة كسرعة الحية المنقمبة عف العصا إال لحظات قميمة إال كجميع العصي كالحباؿ قد تمقفتيا 

رة، فيك ليس مف جنس السحر الذم  برغـ عظـ حجميا، فيي معجزة إليية، كىذا ما أدركو السَّحى
:} فما كاف منيـ إال كما قاؿ تعالىيعممكنو جيدان،               

      }1 كبيذا تحققت بشارة اهلل تعالى لمكسى بأنو ىك كالحؽ الذم معو  ستككف

  .2ليما الغمبة بقدرة اهلل تعالى
لقكمو: فكانت لما استشعر قكميو أف األمكر ستشتد  –عميو السبلـ –كأما البشارة مف مكسى    

عميو -عمييـ مف فرعكف، كذلؾ بتحريضو مف مؤل قكمو عمى بني إسرائيؿ بعد انتصار مكسى
 :}في التحدم مع سحرة فرعكف كما قاؿ تعالى -السبلـ               

                          

               }3  ،فقد ىدد فرعكف بقكلو أماـ قيادة قكمو

نَّاىيـ بو مف قتؿ األبناء، ليعممكا أنا عمى " ما كنا عميو مف الغمبة كالقير، سنعيد عمييـ ما كنا مىحى
 حتى الكنا كاستيبلئنا، ك كأنيـ مقيكركف تحت أيدينا كما كانكا، كأف غمبة مكسى ال أثر ليا في ميمٍ 

يتكىـ العامة أنو ىك المكلكد الذم أخبر المنجمكف كالكينة بذىاب ممكنا عمى يده، فيثبطيـ ذلؾ 
عميو السبلـ الميعىدُّ مف قبؿ اهلل -القائد مكسى، كىنا برز دكر 4عف طاعتنا كيدعكىـ إلى اتباعو" 

                                                           
 .70: آية سكرة طو 1
، دار الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿلزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، ا: انظر بتصرؼ 2

 22، مصدر سابؽ، ج مفاتيح الغيبالرازم، ك  .75-73ص 3ىػ، ج 1407سنة  3ط بيركت، –الكتاب العربي 
 .243ك242ص 16، مصدر سابؽ، ج ، التفسير المنير. الزحيمي74-72ص

 .127سكرة األعراؼ: آية  3
 .143ص 2، مصدر سابؽ، جتفسير الكشاؼمخشرم، الز  4
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}بث البيشرل في نفكس بني إسرائيؿ، كذلؾ كما قاؿ تعالى: تعالى، فقاـ  ب        

                                 

    }1 فبشرىـ ببشارتيف، األكلى: أف نتيجة الصراع ستككف ليـ في الدنيا ،

 }:كاآلخرة ألنيـ ىـ األتقياء، فأثر ذلؾ في نفكسيـ فقالكا كما قاؿ اهلل تعالى عمى لسانيـ   

                            

               }2 فيذه العقكبات ،

ليست بجديدة عمينا، لقد كنَّا نيؤذل كنيعذَّب بيا قبؿ مجيئؾ إلينا، كفي ذلؾ داللة عمى معنكياتيـ 
البشارة األكلى، فبشرىـ عميو السبلـ بالبشارة الثانية العالية بسبب خطابو السابؽ ليـ، الذم منو 

كالثالثة بأف اهلل تعالى سيىٍيمؾ فرعكف كقكمو، كأف اهلل تعالى سىيكىًرث بني إسرائيؿ أرض مصر مف 
 . 3الفراعنة بعد ىبلؾ فرعكف كممكو

بالخركج ببني  -عميو  السبلـ-أيضان حينما أمر اهلل مكسى -سبحانو كتعالى –ككانت مف اهلل     
 إسرائيؿ مف مصر بقكلو تعالى:}                       

}4 كذلؾ ضمف تدبير اهلل بأف يخرج بنك إسرائيؿ في المقدمة ثـ يمحقيـ فرعكف كقكمو  ،

 }  :،كبقكلو تعالى                       

                }5 ثـ بشره اهلل تعالى بأف بنك إسرائيؿ سيدخمكف ،

البحر في طريؽ يابس كأنو كقكمو لف يدركىيـ أمي عدك بعد خركجيـ، فميس عميو أف يخاؼ، كبعد 
الخركج ككصكليـ لشاطئ البحر، كفرعكف الحؽ بيـ كجنكديه، حتى رأل بعضيـ بعضا، فقاؿ بنك 

رعكف كجنكده، كسيتتابع قتميـ كىبلكيـ كاحدان إسرائيؿ: إنيـ ال محالة مدرككف في الساعة مف ف

                                                           
 .128 سكرة األعراؼ: آية 1
 .129 : آيةسكرة األعراؼ 2
، مصدر سابؽ، مفاتيح الغيب. كالرازم، 42ص 13، مصدر سابؽ، جتفسير الطبريانظر بتصرؼ: الطبرم،  3
 .143ك142ص 2، مصدر سابؽ، جتفسير الكشاؼ. كالزمخشرم، 344ك 342ص 14ج
 .52الشعراء: آية سكرة  4
 .77سكرة طو: آية 5
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 بعد اآلخر حتى ال يبقى منيـ أحد، كما أثبت ذلؾ اهلل تعالى بقكلو:}         

             }1، كأعطاىـ البشرل  -عميو السبلـ -فتدخؿ مكسى

ات في مف اهلل تعالى بأف يعطي البشري -عميو السبلـ -مكسى ضمف نفس المنيج الذم تعممو
يماف كثقة أتباعو بأنيـ سيحققكف أىدافيـ رغـ المحنة كالشدة أكقات الشدة لرفع معنكيات  كا 

 } الحالية،  فقاؿ لقكمو كما قاؿ اهلل تعالى:              }2 فبشرىـ ،

كقكل نفكسيـ بأمريف ىما: األكؿ: بأف اهلل تعالى معو باالطبلع كالسمع كالتدبير كالمعكنة ، 
سييديو إلى ما فيو نجاة بني إسرائيؿ كىبلؾ أعدائيـ  -سبحانو كتعالى -كالثاني: بأف اهلل

  . 3رائيؿكلبني إس -عميو السبلـ–الفراعنة، كىذا فيو بمكغ غاية النصرة مف اهلل تعالى لمكسى 
كلبني إسرائيؿ كاف ليا األثر اإليجابي الكبير  -عميو السبلـ -إف مجمكع البشريات لمكسى   

عمى نفسياتيـ في صراعيـ مع الفراعنة، فبل بد لكؿ قائد أف ييٍدًخؿ البشرل في نفكس أتباعو، 
في األمة،  الركح المعنكيةألف دىـ إلى أعمى درجة ممكنة، كذلؾ "حتى يرفع الركح المعنكية عن

األفراد، كأساس أمف كاستقرار المجتمعات، كركيزة بناء أمجاد الشعكب  نجػاح ىي عماد
، فنجاة بني إسرائيؿ كىبلؾ فرعكف كجنكده غاية كبيرة كتحقيقيا أمر خطير كفؽ 4"كالحضارات

ركرة المعطيات كاإلمكانيات التي بيف يدم بني إسرائيؿ كالتي بأيدم الفراعنة، كىذا يجعؿ مف الض
رفع الركح المعنكية إلى أعمى  -عميو السبلـ-ثـ مكسى -سبحانو كتعالى -بمكاف أف يتكلى اهلل

مستكياتيا لدل بني إسرائيؿ، كذلؾ لتعكيض النقص الكبير في اإلمكانيات المادية لدييـ مقارنة 
لكي يىصنع  -عميو السبلـ -لما يمتمكو الفراعنة، كىذا ما قاـ بو اهلل تعالى في تعاممو مع مكسى

منو قائدان يتصؼ ببث البشريات في نفكس أتباعو، كفعبلن اتصؼ عميو السبلـ بيذه الصفة 
الذم نطمح في  -القيادية، فىبىثَّ البشارات في نفكس أتباعو، كىكذا إف أتقف القائد الرباني 

                                                           
 .61سكرة الشعراء: آية  1
 .62: آية سكرة الشعراء 2
، مصدر سابؽ، مفاتيح الغيب.كالرازم، 356ص 19، مصدر سابؽ، ج، تفسير الطبريانظر بتصرؼ: الطبرم 3

أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الكشاؼ عف حقائؽ  . كالزمخشرم،507ك505ص 24
، مصدر سابؽ، تفسير الكشاؼ ، 1407سنة  3بيركت،ط –غكامض التنزيؿ، دار الكتاب العربي 

 .316ك314ص 3ج
 –، جامعة القدس المفتكحة ، التأصيؿ الشرعي لإلعالـ الدعائي وترويج اْلشاعاتانظر:  حماد، شريؼ عمي 4

 .3لتعميمية، صمنطقة خاف يكنس ا
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 بث البشارات بيف أتباعو خصكصان كالناس عمكمان في لحظات الشدة كضعؼ األمؿ في -كجكده
نفكسيـ، فإنو سىييٍكًجد األمؿ كييقكيو بينيـ، مما سىيىرفع ًمف ىمميـ كمعنكياتيـ كنشاطيـ في العمؿ 
مما يساىـ المساىمة الكبيرة في تحقيؽ أىدافو كأىدافيـ، كىذا دليؿ عمى المستكل العالي الذم 

 ارتقى إليو ىذا القائد كىك ما نطمح إليو .

 الفصؿ الثالث

 في توليو القيادة -عميو السالـ-تي توفرت لموسى المؤىالت والقدرات ال

الصفات التي يتناكليا ىذا الفصؿ في مباحثو مف خبلؿ مطالبو، تـ اختيارىا مف عدة مصادر    
 :ىي ة مباحثخمس ، كفي جزء منيا كاف باجتياد مني، ففي ىذا الفصؿ1مبينة في اليامش

  .ة مطالبأربعكفيو  ،-عميو السبلـ-لمكسىية قمث األكؿ: المؤىبلت الفكرية كالعالمبح    

 .كفيو خمسة مطالب ،-عميو السبلـ -ية لمكسى قً مي المبحث الثاني: الصفات الخي     

كفيو تسعة  ،-عميو السبلـ-المبحث الثالث: معالـ الشخصية القيادية كاإلدارية لمكسى     
 .مطالب

  .كفيو ستة مطالب ،-عميو السبلـ-المبحث الرابع: القدرات النفسية كالتربكية لمكسى     

 .كفيو مطمباف ،-عميو السبلـ-المبحث الخامس: القدرات البدنية لمكسى     

 

 

                                                           

الدركس القيادية كالتربكية مف خبلؿ قصة طالكت في القرآف الكريـ كفؽ انظر بتصرؼ: الزومي، حسيف عمي عمر،  1
قسما التفسير وعمـو  –، رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه في التفسير، كمية العمـو اْلسالمية المنيج االستنباطي

، النبي القائد –عميو السبلـ  –مكسى . والمرسومي، عبد الستار، 24و 21-20ـ، ص 2011 -ىػ 1432القرآف، عاـ 
،  وـ.  31/1/2017ـ، تاريخ األخذ  27/4/2015موقع الكتروني، تاريخ اْلضافة  القيادة في العدلوني، محمد أكـر

 .21ص  ـ، 2000ىػ 1421القرف الحادم كالعشريف، الجزء األكؿ، القائد الفعاؿ، قرطبة لئلنتاج الفني 
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 وؿالمبحث األ 

 -عميو السالـ-ية لموسىقمالمؤىالت الفكرية والع

ال بد لمقائد مف أف يتصؼ بمجمكعة مف القدرات كالكفاءات الذىنية كالعقمية، كذلؾ ألف القيادة    
تحتاج إلى لتفكير كالتحميؿ كاالستنتاجات كالمكازنات ، ثـ التقدير كالتدبير كالتقرير، كالكصكؿ إلى 

قناعيـ بيا كالتأثير فييـ حتى ينشطكا في تنفيذىا، ليذا  إيصاؿ المكاقؼ كالقرارات إلى الناس كا 
سيشمؿ ىذا البحث مجمكعة مف الصفات التي مف الضركرة تكفرىا في القائد الرباني الذم نطمح 
إلى أف تككف فيو ىذه الصفات، كسيتـ تناكؿ عدد مف ىذه الصفات كىؿ ىي متكفرة في نبي اهلل 

 ، كقد كزعت ىذه الصفات عمى مطالب أربعة ىي: -عميو السبلـ  -مكسى

 الرأم السديد كالعقؿ المتزف.:  المطمب األكؿ        

 الفصاحة كقكة البياف. المطمب الثاني:        

 : الًفطنة كالذكاء.ثالثالالمطمب         

 ثير في اآلخريف. مى التأالتبميغ كالقدرة العالية ع رابع:الالمطمب         

 المطمب األوؿ

 الرأي السديد والعقؿ المتزف

أف يىًزف القائد فعمى  ، كىي نتاج ألشياء كثيرة،ىذه صفة أساسية في أم قائد ال غنى عنيا    
تعدان عف الشيكة كاليكل بالذم استفاد مف تجارب الحياة كتقمبيا، كم وعقماألمكر بميزاف 

نما  السائريف كراء غرائزىـة المندفعيف كأصحاب المعاصي، ك شاكر كالعصبية، كعف م كنزكاتيـ، كا 
ي كؿ اختصاص يريد أف يتكصؿ فيو إلى رأم ، كىك يىحتكـ لحكـ كرأم أىؿ العمـ ف ييشاكر

الشرع، فبل يتبنى أم رأم مخالؼ لمشرع حتى لك كاف يحقؽ لو مصمحة دنيكية زائمة، كيتبنى مف 
حاؿ غضبو اآلراء ما يحقؽ المصالح الدنيكية خصكصان إذا كانت طريقان لمصمحة أيخركية، كفي 

كرضاه، كصحتو كمرضو، كفقره كغناه، كضعفو كقكتو، في جميع أحكالو يبقى ميتًَّبعىان لمصكاب في 
نما يكازف األمكر بيف  كؿ أمر، فعقمو متزف  كيسير بخطى دقيقة محسكبة ال يميؿ كال ينحرؼ، كا 

ف المفسدتيف المصمحة كالمفسدة فييقدِّـ المصمحة، كبيف أكبر المصمحتيف فيقدـ أكبرىما، كبي
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فيتجنب أكبرىما، كبيف مصالح الدنيا كاآلخرة فيقدـ األخركية عمى الدنيكية، كمتى ظير لو الرأم 
 .1الصكاب ال يتردد في تبنيو كاألخذ بو

يجد ىذه الصفة كاضحة في شخصيتو كقائد، كقد  -عميو السبلـ-إلى سيدنا مكسى كالناظر   
ليتعمـ عمى  -عميو السبلـ-إرساؿ اهلل تعالى لو اكتسب ىذه الصفة مف عدة أمكر، كمف ذلؾ 

كيؼ يككف ذا رأم سديد مف خبلؿ التجارب التي مرَّ بيا مف خرؽ  -عميو السبلـ-الخضر  يدم
عميو –الخضر لمسفينة كلقتمو لمطفؿ الصغير كبنائو لمسكر، فمف خرؽ السفينة تعمـ مف الخضر

كانت مممككة لضعفاء أيتاـ " التي، السفينة كيفية القياـ بالمفسدة الصغيرة كىي خرؽ  -السبلـ
كف تمؾ ري كٍ ليس ليـ شيء ينتفعكف بو غيرىا، كال يقدركف عمى دفع مف أراد ظمميـ، ككانكا يى 

السفينة لركاب البحر، كيأخذكف األجرة، فأردت بخرقيا كنزع لكح منيا أف أعيبيا ألنو كاف أماميـ 
ير معيبة، كيغتصبيا ظمما كعدكانا دكف كجو ممؾ جبار ظالـ يستكلي عمى كؿ سفينة صالحة غ

نما ارتكبت ان عمؿ سكءحؽ، فكاف عممي حماية ليذه السفينة ألصحابيا الضعفاء، فأنا لـ أ ، كا 
، كذلؾ لتفادم الضرر الكبير المتمثؿ بأخذ السفينة كاممة مف 2"أخؼ الضرريف لدفع أعظميما

 }تعالى: قبؿ الممؾ الظالـ لك كانت سميمة مف أم خرؽ، كما قاؿ         

                           

     }3كتعمـ ىذا أيضان كما قاؿ تعالى ،{:              

                                                           
المحقؽ : عبد  ،شرح مختصر الروضةالطكفي، سميماف بف عبد القكم بف الكريـ الصرصرم،  انظر بتصرؼ:1

أبك  كاآلمدم،. 315ص 3ـ، ج 1987ىػ /  1407سنة   1اهلل بف عبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة، ط : 
عبد  المحقؽ: ،اْلحكاـ في أصوؿ األحكاـالحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي، 

كالشاطبي، إبراىيـ بف مكسى بف محمد  .57ص 2، جلبناف -دمشؽ -الرزاؽ عفيفي، المكتب اإلسبلمي، بيركت
سنة 1 طأبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف، دار ابف عفاف،  المحقؽ:، الموافقات ،المخمي الغرناطي

 ،كالرازم، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي .63ص 2، جـ1997ىػ/ 1417
ـ،  1997 -ىػ  1418سنة 1طعمكاني، مؤسسة الرسالة،الدكتكر طو جابر فياض ال دراسة كتحقيؽ: المحصوؿ،

 -دار الحديث  ،االحكاـ السمطانيةالماكردم، عمي بف محمد بف محمد بف حبيب، ك . 170ص 5ج
دار المعرفة ، عرُض وقائع َوتحميؿ أحَداث -السِّيرُة الّنبوية  ،. كالصبلبي، عمي محمد عمي18ص1القاىرة،ج

. كحبنكة، عبد الرحمف 398ص1،جـ 2008 -ىػ  1429سنة 7، ط لبناف – لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت
الزكمي، ك  .700ص 1ـ، ج 1991 -ىػ  1412،سنة 2ط ، دار القمـ، دمشؽ،كواشؼ زيوؼبف حسف الميداني، 

 .209ص ،مصدر سابؽ، الدروس القيادية مف خالؿ قصة طالوت في القرآف الكريـ وفؽ المنيج االستنباطي
 .  10ص 16مصدر سابؽ، ج التفسير المنير،الزحيمي،  2
 .79 سكرة الكيؼ: آية 3
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}1 الطفؿ الذم ىك بعمـ اهلل لك كىًبر فسيككف سببان مف خبلؿ القياـ بالمفسدة الصغيرة كىي قتؿ

مىى كالديو مف المفسدة الكبيرة المتمثمة بكفرىما كطغيانيما،  في طغياف ككفر كالديو، فبقتمو حى
كسيعكضيما عنو بكلد آخر أفضؿ منو دينان كأبرُّ بيما مف األكؿ، كتعمـ مف بناء السكر مع 

جر بنائو، كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ المصمحة األكبر تضييعو لممنفعة الصغيرة المتمثمة بأخذ أ
مـ ككماؿ القكة،  عندىا يأخذاف ز تحت السكر إلى حيف بمكغ الغبلميالمتمثمة بحفظ الكن ف ًلًسًف الحي

 .2كنزىما
، مثؿ قراره باليرب مف -عميو السبلـ-كقد ظيرت ىذه الصفة مف خبلؿ مكاقؼ اتخذىا     

:} فرعكف كجنكده بعد اتخاذىـ قرار قتمو بسبب قتمو لمقبطي، كما قاؿ تعالى       

                               

                              

    }3الخبر الصادؽ ممف يثؽ بو بأنيـ  -عميو السبلـ-، فبمجرد أف عمـ مكسى

                                                           
 .82-80: آية سكرة الكيؼ 1
شياب الديف محمكد  . كاأللكسي،290ك287ص 3، مصدر سابؽ، جتفسير القرطبيانظر بتصرؼ: القرطبي،  2

عمي عبد البارم عطية،  ، المحقؽ:، روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثانيبف عبد اهلل الحسيني
، مصدر التحرير والتنوير. كابف عاشكر، 336-334ص  8، جىػ 1415، 1، ط بيركت –دار الكتب العممية 

، تفسير الطبري. كالطبرم، 490ص 21، مصدر سابؽ، ج مفاتيح الغيب.كالرازم، 14-12ص 16سابؽ، 
 .91- 85ص 18مصدر سابؽ، ج 

 .21ك20سكرة القصص: آية  3
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المدينة، بؿ خرج مباشرة ىاربان، فكاف ىذا يدؿ عمى حكمتو اتخذكا قرار قتمو لـ يتردد في ترؾ 
 .1كرأيو السديد

 –كما ظهرت حكمته فً اتخاذ القرارات فً رحلة عودته من مدٌن إلى مصر كما قص هللا    

 }علٌنا فً قرآنه لما قال تعالى: -سبحانه وتعالى              

                               

                              

                } 2 فأثناء عكدتو لىمَّا كصؿ ،

صحراء سيناء الكاسعة تاه عف الطريؽ في ليمة حالكة الظبلـ، كال يكجد عنده مف عبلمة كال جبؿ 
كال كادم كال شجرة كال غير ذلؾ مف األشياء التي يمكف أف ييتدم مف خبلليا عمى طريقو، 

ىذا التيو رأل ناران مشتعمة ال يدرم مىف صاحبيا، كال يدرم ىؿ ىك مف أىؿ الخير أـ كخبلؿ 
الشر، فكاف عميو في ىذ المحظة أف يتخذ قراره، فيؿ يبقى عند أىمو ، أـ يذىب إليو ، إف بقي 
عند أىمو فمف يتركيـ في الظبلـ كحدىـ كيذىب، كبذلؾ ال يتعرضكف ألم خطر، كلكنو في نفس 

فقد االستفادة مف صاحب ىذه النار في االستدالؿ عمى طريقو، أك في أخذ شيء مف الكقت قد ي
ناره لمضكء أك لمدؼء، أمَّا ًإٍف ذىىب إلى مصدر النار فيناؾ فرصة ممكنة أف يرجع مف عنده 
كمعو جذكة مف النار تساعدىـ عمى الدؼء كعمى إضاءة مكانيـ كما حكليـ، كقد يجد عند 

لُّو عمى الطريؽ التي يسمكيا في رحمة عىكدتو إلى مصر، كلكف في نفس صاحب النار معرفة تىدي 
الكقت قد يككف مىٍف عند النار عدكان أك قاطع طريؽ، كىذا قد يجمب الشر عميو ثـ عمى أىمو، كما 

عميو  –، كنجد أف مكسى 3قد يمحؽ بأىمو ضرر في غيابو إف لـ يأخذىـ معو مف أم شيء آخر
ب عمى البقاء كطمب مف أىمو البقاء في أماكنيـ إلى أف يعكد الييـ، كفي قد اختار الذىا -السبلـ

                                                           
 .295ص 8، مصدر سابؽ، ج البحر المحيطابك حياف،  بتصرؼ:انظر 1
 .13-9سكرة طو: آية 2
. كابف عاشكر، التحرير كالتنكير، 2330ص 4، مصدر سابؽ، جفي ظالؿ القرآفقطب، سيد،  انظر بتصرؼ:3

 .195-194ص 16مصدر سابؽ، ج 
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لو كتكميفو بالنبكة كالرسالة، كعاد إلى مصر سالمان ىك  -سبحانو كتعالى–ذىابو كاف كبلـ اهلل 
 .      1كمف معو

فصاحب العقؿ المتزف الذم يزف األمكر بالحكمة، يككف ذك رأم سديد كقرارات صائبة، مما    
دم إلى تكلد كزيادة الثقة بينو كبيف جنده كأتباعو، ألنو بآرائو ييتدم لمصالح الناس، كبقراراتو يؤ 

يحقؽ أىدافو كأىدافيـ، كخصكصان في أكقات الشدة، أك عند تعذر االستشارة، كىكذا كاف القائد 
يف سبؽ ذكرىما كما تبيف مف كثير مف قراراتو، إال أف المثاليف المذَّ  -عميو السبلـ–نبي اهلل مكسى 

، ككؿ قائد يريد تحقيؽ مصالح الناس ثـ المحافظة عمييا، ال بد لو مف 2يكفياف لمتدليؿ عمى ذلؾ
في صفة الرأم سديد، حتى يصبح قائدان ناجحان ينقؿ  -عميو السبلـ -االقتداء بني اهلل مكسى

ء إلى حاؿ     أفضؿ منو . الناس مف الضعؼ إلى القكة كمف الفقر إلى الغنى كمف كؿ كضع سىيِّ
 المطمب الثاني

 الفصاحة وقوة البياف

القائد يحتاج إلى مخاطبة اآلخريف، كىذا الخطاب ال بد مف أف يككف متصفان بألفاظ إف      
حسنة كسيمة عمى آذاف المستمعيف، مف غير تنافر بيف كمماتو، كال يحتاج مف يسمعيا إلى 
نما يفيميا مف أكؿ ما يسمعيا، مما يجعؿ القائد قادران  البحث عف معاني الكممات التي يسمعيا، كا 

قناعيـ في أسرع كقت  عمى عرض ما عنده بكؿ سيكلة ككضكح، مما يعينو عمى التأثير فييـ كا 
عميو  –كأقؿ ألفاظ كجيد، كفي ىذا المطمب سنجد كجكد صفة الفصاحة كقكة البياف في مكسى 

. –السبلـ  ًميٍّ  بشكؿ جى

مخالفة في المفرد: خموصو مف َتَناُفِر الحروؼ ومف الَغرَابة ومف  الفصاحةُ الفصاحة لغة: 
 .3القياس المغوي

                                                           
، التفسير المنيرالزحيمي، ك  .284 -275ص 18، مصدر سابؽ، جتفسير الطبريالطبرم،  انظر بتصرؼ:1

 191ك 188ص 16مصدر سابؽ، ج 
، الدروس القيادية مف خالؿ قصة طالوت في القرآف الكريـ وفؽ المنيج االستنباطيانظر بتصرؼ: الزكمي، 2

 .  208صمصدر سابؽ، 
دار  ،مي منصكرفؤاد ع ، المحقؽ:المزىر في عمـو المغة وأنواعياالسيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف،  3

 .147ص  1، جبيركت –الكتب العممية 
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ٍسًف التعبير عف المقصد في سيكلة كيسر" : "الفصاحة ، كذلؾ 1ىي ممكة تعيف صاحبيا عمى حي
مف خبلؿ أف يتكمـ بمغة جيدة خالية مف التنافر بيف الكممات الثقيمة عمى لسانو عند نطقو بيا، كال 

نما تي   ٍفيـ مف لحظة النطؽ بيا.تثقؿ عمى أذف السامعيف كال يحتاجكف لمبحث عف معناىا، كا 
: ىي أف يمتمؾ القائد القدرة عند الحديث عف األشياء عمى عرض أفكاره كمكاقفو قوة البياف 

بكضكح كدكف عناء، فيؤىثِّر عمى نفكس المستمعيف لو عمكمان كأتباعو خصكصان حتى يصؿ إلى 
دَّؽ فيو، حتى ميغى مف بياًنو أف يمدىحى بٍ يى أف لدرجة " إقناعيـ بكجية نظره كمكقفو، ، فييصى اإلنسافى

ر، فكأنو  يصًرؼى القمكبى إلى قكلو، ثـ يذيمَّو، فييصدَّؽى فيو، حتى يىصًرؼى القمكبى إلى قكلو االىخى
رى السامعيفى بذلؾ كبذلؾ فإنو يككف قادران عمى تكجيييـ نحك العمؿ عمى تنفيذ ما يريد عف ، 2"سىحى

 . 3قناعة 

كقائد، ككاف مما قد عمى اتصافو  -عميو السبلـ -يدنا مكسىكقد كيًجدىت ىذه الصفة عند س   

بيا أمراف، أكليما أف يضيؽ صدره، كالثاني عدـ انطبلؽ لسانو، كما قاؿ تعالى: }      

                   }4 ،

فيك خشي أف ييكذبو فرعكف كقكمو، مما سيؤدم إلى ضيؽ صدره مما يزيد عسر الكبلـ عند 
بسة بسبب أىثىًر الجمرة التي كضعيا في فمو كىك  -عميو السبلـ –مكسى  الذم في لسانو حي

، فطمأنو اهلل تعالى 5صغير، مما سيؤدم حسب تكقعو إلى عدـ انطبلؽ لسانو بالدعكة لديف اهلل

 لف يحصؿ بقكلو تعالى لو:} إلى أف ىذا                  

                                                           
، مصدر سابؽ، ، الدروس القيادية مف خالؿ قصة طالوت في القرآف الكريـ وفؽ المنيج االستنباطيالزكمي 1

 .199ص
2
، المحقؽ: سنف أبي داود ،أبك داكد، سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم 

مَّد كاًمؿ قره بممي، دار الرسالة العالمية، ط - شعىيب األرنؤكط  .357ص 7ج ـ، 2009 -ىػ  1430،سنة 1محى
البمغة إلى أصوؿ ابف لطؼ اهلل، أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي الحسيني،  انظر بتصرؼ: 3

امعة تكريت بإشراؼ ج -رسالة ماجستير مف كمية التربية لمبنات  )محقؽ: سياد حمداف أحمد السامرائي، الالمغة
 .94ص 1جامعة تكريت، ج -رسالة جامعية  ( الناشر:األستاذ الدكتكر أحمد خطاب العمر

 .13-12سكرة الشعراء: اآليات  4
 24، مصدر سابؽ، ج مفاتيح الغيب. كالرازم، 551ص  2، مصدر سابؽ، ج بحر العمـوانظر بتصرؼ: السمرقندم،  5

 .493ص 
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، كبل لف يحدث ىذا، فأبعد ىذا عف تفكيرؾ، بقيت مسألة العقدة التي كانت في لسانو منذ 1{
صغره التي قد يظف البعض أنيا ستؤثر عمى فصاحتو كما قاؿ عنو فرعكف أنو ال يكضح كبلمو 

 كما قاؿ تعالى عمى لساف فرعكف:}                

 }2  فيك يتكمـ عمَّا كاف يعممو مف مكسى سابقا قبؿ مقدمو إليو بالرسالة الربانية، كىك ال يعمـ

  -عميو السبلـ  -أف ىذه العقدة قد ذىبت مف لسانو، فاهلل تعالى قد أزاليا استجابة لدعكة مكسى 
 كما قاؿ تعالى:

 {                           

                       

                        

                        }3 

، 4 كقد كاف ىذا الطمب كىذه االستجابة في لحظة التكميؼ بالميمة كقبؿ مقدمو إلى فرعكف كقكمو
كطمأنو أف صدره لف  –عميو السبلـ  –كبيذا يككف اهلل تعالى قد أذىب العقدة مف لساف مكسى 

 يضيؽ، كأفَّ لسانو سينطمؽ بالعرض كالشرح كالنقاش لفرعكف قكمو أثناء تبميغ الدعكة.

تزداد إذا ما عممنا أف اإلنساف يتعمـ ممف يتخاطب أساليب  –كما أف فصاحتو  عميو السبلـ     
المخاطبة كالحديث، خصكصان إذا ما كانكا عمى درجةو عالية في الحكار كالبياف كعرض الحجج 

قد بمغ قمة عالية مف  -عميو السبلـ –كالبراىيف عمى مستمعييـ، فمف باب أكلى أف يككف مكسى 
كـ عند فرعكف كحاشية ممكو، فمنيـ سيتعمـ الفصاحة كقكة البياف، فيك قد عاش ف ي بيت الحي

الخطاب بيف السادة، كالخطاب مف السادة لمف ىـ دكنيـ في المرتبة، كبمعيشتو مع بني إسرائيؿ 
المستضعفيف تعمـ كيؼ يخاطب األسياد األتباع، ككيؼ ىك الخطاب األمثؿ في مخاطبة بني 

                                                           
 .15سكرة الشعراء: آية  1
 .52سكرة الزخرؼ: اآلية  2
 .36-24سكرة طو: اآليات  3
 .2334-2333ص  4، ك ج 590ص 5، مصدر سابؽ، ج في ظالؿ القرآفانظر بتصرؼ: قطب، سيد،  4
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ذا ما أضيؼ ل عميو بمخاطبتو  –سبحانو كتعالى  -ذلؾ تفضؿ اهلل  إسرائيؿ حتى يمتثمكا لمقائد، كا 

} قاؿ تعالى: مباشرة، كما                         

              }1 فاهلل تعالى اختاره مف بيف الناس الذيف في ،

 .2زمانو بأف تكمـ معو مباشرة دكف حائؿ كال حجاب، 

:} مثؿ قكلو تعالى -عميو السبلـ–فمف ىذه الخطابات مف اهلل تعالى لمكسى         

                                

                                  

                             

                      }3،  تعمـ الفصاحة كقكة

ٍف مً  و عى مى سٍ قد شىرَّفو بأٍف  أ –سبحانو كتعالى  -أفَّ اهلل   ياضمنعدة أمكر، كمف البياف مف 
كمثاؿ يتصؼ بأعمى درجة مف الفصاحة كقكة البياف،  عز كجؿَّ في عدة مكاضع كبلمان  –كمماتو 

دأ خطابو لو بالنداء الذم يشد انتباه السامع، فمف الذم يعرفو تبعمى ذلؾ اآليات السابقة، التي ا
في ىذا المكاف المكحش كالبعيد عف الناس، كمف الذم يراه في ظممة ىذا الميؿ كيخاطبو باسمو، 

و بكميتو ليذا الصكت الذم ال يعرؼ جية صدكره خاطبو اهلل كبعدما استثار فيو كؿ ذرة حتى تنب
 –بصيغة التككيد حتى ال يشؾ فيمف يخاطبو، فأكد لو أف المتكمـ معو ربو  -سبحانو كتعالى –

بعدما عرَّفو أف المتكمـ معو ىك  -عميو السبلـ–كذلؾ حتى ترتاح كتسكف نفسو  -سبحانو كتعالى
التعارؼ بيف المتخاطبيف، ثـ كجو لو الكبلـ بصيغة األمر بأف  اهلل تعالى، كفيو إشارة إلى ضركرة

 يخمع نعميو، كعمؿ لو سبب خمعو، بأنو ال يميؽ كال يصح أف يبقى البسان ليما في الكاد المقدس،

                                                           
 .144: آية سكرة األعراؼ 1
، مصدر بحر العمـو. ك السمرقندم، 270ص 7، مصدر سابؽ، ج تفسير القرطبيانظر بتصرؼ: القرطبي،  2

 . 549ص1سابؽ، ج 
 .16-11سكرة طو: اآليات  3
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  -سبحانو كتعالى –ة، ففي خمعيما داللة عمى التكاضع كحسف األدب مع  اهلل يَّ كفي الحضرة العىمً 
، ثـ رسالتو مف كؿ البشر لحمؿ  لما أخبره بأنو سبحانو كتعالى قد اختاره ثـ زاد في شد انتباىو

، كاستعداد ككعيو استماع قبكؿ  ،كحي الذم سيمقيو عميوبصيغة األمر أف يستمع لم اطبوخ
فأثبت في  في آية كاحدة، في ثبلثة أمكر مترابطة اة حى كٍ الرسالة المي  صمخيلالتككيد  ستخدـ صيغاك 

 ، كفي منتصفيا-كتعالىسبحانو  –بأف اإللو في ىذا الككف ىك اهلل العتقاد بدايتيا ضركرة ا
بالفاء بأف  كفي نيايتيا عقب بصيغة األمر ،، كقصرىا عميوف سكاهأللكىية الحؽ عمَّ انفي بصيغة 
الساعة أف اإليماف باختتـ ىذا الجزء مف الخطاب بتككيد ك عبادة الصبلة، ب فقط هلل تعالى يتكجو

تـى الخطاب دميا، كسكؼ يجزم اهلل تعالى كؿ نفس حسب سعييا في الدنيا، ك قٍ في مى آتية ال شؾ  خى
كاالستعداد ليا الذم ال يؤمف بيا  رفو عف اإليماف بالساعةصٍ يى  أفٍ  -عميو السبلـ –مكسى  بنيي

 .1تبعان ليكل نفسو كلتصكراتو المغمكطة، ألف نتيجة ذلؾ اليبلؾ

مَّـ مكسى    ماذا يقكؿ في العديد مف المكاقؼ، مثؿ خطاب  -عميو السبلـ -بؿ أف اهلل تعالى عى
في قكلو  الخطاب المؤثر في فرعكف لما قاؿ ليما أسمكب -عمييما السبلـ–اهلل تعالى لو كلياركف 

 }تعالى:                                  

 }2 ييما إلى قكؿ الكبلـ الميف الذم يذىب عناد كقسكة العتاة كالطغاة، فبل يعنفانو ، فكجَّ

كىما يدعكانو، بؿ عمييما أف يىرفقا بو، ألف ىذا أدعى لو أف يتذكر حالو كيتذكر الحؽ، مما يقكده 
 . 3يدفعو إلى اإليمافإلى خشية ىبلكو إف بقي عمى حالو، مما قد 

قد امتمؾ صفتي الفصاحة كقكة البياف، كذلؾ مما آتاه اهلل  -عميو السبلـ–كقد تبيف أف مكسى    
مف ممكات كبما عممو مباشرة مف أساليب البياف كالفصاحة ، كقد ظير ذلؾ مف خبلؿ عدة 

، مف ذلؾ لما -عميو السبلـ–خطابات كأحاديث سطرىا اهلل تعالى في القرآف عمى لساف مكسى 

                                                           
، التحرير . كابف عاشكر2331ص 4، مصدر سابؽ، ج ، في ظالؿ القرآفانظر بتصرؼ: قطب، سيد 1

ص  16، مصدر سابؽ، ج التفسير المنير. كالزحيمي، 198-196ص 16، مصدر سابؽ، ج والتنوير
 .190ك189ك187

 .44-43ات ياآلسكرة طو:  2
 .508 - 507 ص 8، مصدر سابؽ، ج ، روح المعانيبتصرؼ: األلكسيانظر  3
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:}سألو اهلل تعالى بقكلو            }1 فكاف جكابو في غاية الفصاحة ،

 :}كالبياف حينما قاؿ كما أثبت اهلل تعالى ذلؾ بقكلو           

                  }2 فقاؿ بجكاب مقتضب: ىي ،

عصام، ثـ فصؿ في الجكاب إلدراكو أف السؤاؿ غير مقصر عمى اسـ الشيء الذم في يده، 
ليذا زاد في الجكاب بذكر شيء مف منافعيا ، مثؿ اتكائو عمييا إذا ما تعب، كضربو بيا أكراؽ 

تو ليا بقكلو أف لو الشجر اليابسة حتى تتساقط لتأكمو أغنامو، ثـ أبقى الباب مفتكحان الستعماال
 .3فييا احتياجات أخرل، كىذا يدؿ عمى فصاحتو كقكة بيانو 

عميو  -كظيرت ىذه الصفة بقكة في مخاطبتو لقكمو بعد عبادتيـ لمعجؿ، كذلؾ لما قاؿ ليـ    

 :}كما قاؿ اهلل تعالى -السبلـ                    

                            

                  }4،  فيك لما رجع الييـ مف لقائو بربو– 

كجدىـ يعبدكف العجؿ بعد اتخاذىـ منو إليان، مف شدة شغفيـ بو قد أيشًرب  -سبحانو كتعالى

بيو كؿ جزء مف قمكبيـ حتى كرسخ كثبت فييا ، كما قاؿ تعالى:  } كخالط حي     

                           

                              

                                                           
 .17سكرة طو: آية  1
 .18: آية سكرة طو 2
، بحر العمـوالسمرقندم، ك  .295-292ص 18، مصدر سابؽ، ججامع البيافالطبرم،  انظر بتصرؼ: 3

 .295-292ص 18، مصدر سابؽ، ججامع البياف. كالطبرم، 392ص 2مصدر سابؽ، ج 
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       }1 حتى أنيـ رفضكا ترؾ عبادتو لما أمره بذلؾ نبي اهلل ىاركف ،–

، فبدأ خطابو ليـ بالنداء حتى يستجمب انتباىيـ لكبلمو، ثـ تحبب الييـ بقكلو ليـ -عميو السبلـ
أنيـ قكمو، كأنيـ قد أكقعكا عمى أنفسيـ الظمـ بتسببيـ ليا بالعذاب مف اهلل تعالى عقكبة ليـ عمى 

، كبعدما حرؾ -سبحانو كتعالى –اتخاذه العجؿ الذم صنع أماـ أعينيـ إليان يعبدكنو مف دكف اهلل 
مىقىيـ، كترؾ  -سبحانو كتعالى –نفكسيـ كأثَّر فييا، طمب منيـ التكجو بالتكبة هلل  الذم بىرىأىـ كخى

ىذا الشرؾ المتمثؿ بعبادة المخمكؽ كترؾ الخالؽ، كأف مف مقتضيات ىذه التكبة أف يقتؿ 
سبحانو  –ائيـ اهلل المكحدكف الذيف أشرككا بعبادة العجؿ، ألف الخير ليـ يكمف في ىذا عند لق

المتصؼ بالتكبة عمى العصاة كالرحيـ بعباده التائبيف مف معاصييـ،  فكانت النتيجة  -كتعالى
بعدما قاؿ ليـ بتمؾ القكة مف الفصاحة كقكة بيانو أف امتثمكا لما طمبو منيـ بقتميـ لبعضيـ 

عمييـ  -بحانو كتعالىس –البعض بأمر اهلل تعالى حتى يتكب اهلل تعالى عمييـ، حيث أرسؿ اهلل 
سحابة سكداء حتى ال يركا بعضيـ فصاركا يتطاعنكف مف الفجر حتى الضحى بعدما تضرع  

، فتاب اهلل عمى الفريقيف، فكاف مجمكع ما قتمكا منيـ سبعيف -عمييما السبلـ –مكسى كىاركف
 .2في قكمو -ـعميو السبل –ألفان، كىذا األمر إف دىؿَّ فإنما يدؿ عمى مدل قكة تأثير خطاب مكسى

ظير لمباحث مف خبلؿ اآليات السابقة تكفر صفة الفصاحة كقكة البياف ككاحدة مف صفات    
القائد الناجح، فبفصاحتو كقكة بيانو أجاب اهلل تعالى عمى السؤاؿ الذم كجيو لو، كبيما خاطب 

عد ىذا في غيابو، كب –عميو السبلـ  –شعبو الذم عصى اهلل تعالى كرفض االنصياع لياركف 
الخطاب منو تـ أخذ العجؿ كىـ ينظركف، كريًميى في البحر بعد نسفو، كقامكا بقتؿ بعضيـ 

، كالقائد الذم يحاكؿ الباحث المساىمة مف خبلؿ بحثو المساعدة البعض استجابة ألمره كخطابو
في صناعتو ال يكفي أف يككف صاحب رأم سديد، كذلؾ ألنو يممؾ القدرة عمى الكصكؿ لمرأم 

ديد، لكنو ال يستطيع شرحو كال الحديث عنو لآلخريف، لعدـ قدرتو عمى ذلؾ بسبب ضعؼ في الس
ف كاف يستطيع ذلؾ إال أنو ال  الكبلـ عنده مف حيث النطؽ بالكممات الدَّالَّة عمى ما يريد، كا 

                                                           
 .93: آية البقرة 1
، مصدر سابؽ، الكشاؼ. كالزمخشرم، 75-72ص 2، مصدر سابؽ، ججامع البيافانظر بتصرؼ: الطبرم،  2
، مصدر روح المعانيكاأللكسي،  .162ص 1، مصدر سابؽ، ج التفسير المنير. كالزحيمي، 140ص 1ج

 .326ص  1سابؽ، ج 
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 يستطيع التعبير عمَّا في رأسو، ليذا فالقائد الرباني عميو أف يككف فصيحان في كبلمو كعنده مف
قكة التعبير ما يكفي إليصاؿ آرائو كأفكاره لمف حكلو ليتمكف ًمف إيصاؿ كؿ ما يدكر في رأسو 
كما تكصؿ إليو مف أفكار كآراء كاضحة جمية لمناس، حتى يفيمكا ما يريد كما تكصؿ إليو، ثـ 

    .يقتنعكا بآرائو السديدة بعدما أكصميا ليـ كما ىي مكجكدة في رأسو مف غير نقص أك تشكيو

 المطمب الثالث

 الِفطنة والذكاء

االتصاؼ بصفتي الفطنة كالذكاء، لما ليما مف األثر الكبير عمى  ال يستغني القائد الرباني عف   
 نجاحو في قيادة أتباعو، كىناؾ فرؽ كتداخؿ بيف الصفتيف كما يأتي: 

فيـ، كىي ضد كالًفٍطنىة كالفىطىانىة كال ،أصؿ ىذه المادة يدؿُّ عمى ذكاء كعمـ بشيء الِفْطَنة لغة: 
: بىيِّفي الفطنة، كفىطيفى  :يقاؿك باكة، الغ ًطفه إذا صارت الفىطىانىة لو سجيَّة، كرجؿ فى  رجؿ فىًطفه

  .1بخصكمتو، عالـ بكجكىيا حاذؽ

العمـ بالمقصكد مف الشيء الغامض عند الحاجة اليو، كيطمؽ عمييا  الفطنة اصطالحًا: 
 .2البصيرة

                                                           
 -، المكتبة العممية المصباح المنير في غريب الشرحبف محمد بف عمي، انظر بتصرؼ: الفيكمي، أحمد  1

يف أحمد . كالقزكيني، أبك الحس323ص 13، مصدر سابؽ، ج لساف العرب. كابف منظكر، 477ص2بيركت ج
ـ،ج 1979 -ىػ 1399، المحقؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، دار الفكر مقاييس المغة ،بف فارس بف زكرياء

 . 510ص4
حققو ، الفروؽ المغويةالعسكرم، الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف،  بتصرؼ: انظر 2

. ك الراغب 85ص1مصر، ج –كعمؽ عميو: محمد إبراىيـ سميـ، دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع، القاىرة 
د. أبك اليزيد أبك زيد العجمي،  ، تحقيؽ:، الذريعة إلى مكاـر الشريعةاألصفيانى: أبك القاسـ الحسيف بف محمد

أيكب بف مكسى الحسيني  ،الكفكم . ك143ـ، ص 2007 -ىػ  1428القاىرة، سنة  –دار النشر: دار السبلـ 
محمد المصرم، مؤسسة  -، المحقؽ: عدناف دركيش ، الكميات معجـ في المصطمحات والفروؽ المغويةالقريمي
، المحقؽ: كتاب التعريفاتالجرجاني عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ،  . ك456بيركت، ص  –الرسالة 

 .143ـ، ص1983-ىػ 1403، 1لبناف، ط –ضبطو كصححو جماعة مف العمماء، دار الكتب العممية بيركت 
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ًبي ذًكي، إذا كاف سريعى الًفٍطنىة، كقد ذىًكيى  الذَّكاء لغًة:  سيٍرعة الًفٍطنىة، ًمٍف قكلؾ: قمب ذىًكي كصى
ييقىاؿ: ذىكا يىٍذكيك ذىكاءن، كذىكيكى فيك ذًكي   -بالكسر- يىٍذكىى ذىكنا. كى

1.  

 . 2تماـ الًفٍطنىة، ك اإلدراؾ، كًحدَّة الفيـ سرعة الذَّكاء اصطالًحا: 

فالفطنة كالذكاء يشتركاف في: أنيما العمـ كالفيـ لممقصكد مف الشيء الغامض عند الحاجة    
 اليو، كيزيد الذكاء عف الفطنة، أفَّ الفيـ كاإلدراؾ إٍف كاف سريعان يصير ذكاءن.

ذا ما نظرنا لسيدنا مكسى    نجد ىاتيف الصفتيف كاضحتيف في شخصيتو، ففي  -عميو السبلـ -كا 
كبيف السحرة ظيرت الفطنة ثـ الذكاء، كذلؾ حينما  -عميو السبلـ –دم بيف مكسى حادثة التح

السحرة بيف أف يمقي ىك عصاه أك أف يمقي السحرة أدكات سحرىـ، كذلؾ كما قاؿ خيره 

:}تعالى                      }3،  جكابو ليـ فكاف

:} بالفطنة كالذكاء لمَّا اختار أف يقكمكا ىـ باأللقاء كما قاؿ تعالى تظير منو       

                         }4 كتمثمت فطنتو ثـ ،

ذكاؤه بتحقيقو عدة أشياء جعمت نتيجة التحدم تككف بظيكر الحؽ المتمثؿ بصدؽ نبكتو كأف اهلل 
ىك اإللو الحؽ، كىذه األشياء منيا مقابمتو أدبيـ معو بتخييره فيمف ييمقي أكالن  -سبحانو كتعالى –

إظيار لثقتو بالحؽ الذم معو، فيك بأنو قىدَّميـ عمى نفسو باإللقاء، كفي ذلؾ كسب لقمكبيـ، كفيو 
ال يخاؼ مف كؿ أدكات سحرىـ كال مف قدراتيـ في التخييؿ عمى أعيف الناس، كىذا يعطي 

، فيـ يركف أنو ال يخاؼ -عميو السبلـ–القناعة في نفكس الناس الحاضريف لمتحدم بقدرة مكسى 
مة حتى يعرضكا كؿ ما ال مف عددىـ كال مف أدكات سحرىـ، كالدليؿ أنو يعطييـ الفرصة كام

، كدكف أف يؤثر مكسى عمييـ كال عمى أدكاتيـ ا شيئان لدييـ كبأقصى قدراتيـ دكف أف يىدَّخركا مني

                                                           
  . 287ص 14، مصدر سابؽ، جلساف العربابف منظكر،  1
2
المناكم، محمد بف تاج العارفيف بف  . ك85ص 1، مصدر سابؽ،جالفروؽ المغويةانظر بتصرؼ: العسكرم،  . 

، 1القاىرة، ط  -عبد الخالؽ ثركت 38، عالـ الكتب التوقيؼ عمى ميمات التعاريؼعمي بف زيف العابديف، 
 .171ـ، ص1990-ىػ1410سنة

3
 .65سورة  طه: آٌة  
4
  .66سورة طه: آٌة  
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كال عمى أفعاليـ، حتى ال تككف ليـ كال لمف يؤيدىـ أم حجة بعد ىزيمتيـ في االدعاء بأنيـ لـ 
ريف بشكؿ ال يتطرؽ الشؾ يقكمكا بعمميـ عمى الكجو األكمؿ ألم سبب كاف، فيظير لكؿ الحاض

ىك صاحب الحؽ، كأف السحرة كفرعكف عمى الباطؿ، كىذا ما  -عميو السبلـ –اليو أف مكسى 
يِّؿ  حصؿ بعد أف ألقكا كؿ أدكات سحرىـ كبأفضؿ ما لدييـ مف قدرات لدرجة أنو الناس قد خي

:} عالىالييـ أف عصي السحرة ثعابيف تمشي، كدخمت الرىبة في قمكب الناس، كما قاؿ ت  

                        }1، 

 -عميو السبلـ -حتى استيقف السحرة كفرعكف أف عمميـ في أعمى تمامو، عندىا ألقى مكسى
عبلمة كدليبلن عمى  -عميو السبلـ–عصاه، فظيرت معجزة اهلل تعالى التي أعطاىا لنبيو مكسى 

صدؽ نبكتو، فأحاؿ اهلل تعالى العصا إلى حية ضخمة سريعة الحركة كما كانت في المرة األكلى 
الناس عف اإليماف بو كا دُّ صي ما صنعكا ليى  اىا فييا في الكاد المقدس طكل، فابتمعت كؿالتي ألق

:} ، كما قاؿ اهلل تعالىلميفابرب الع                  

       }2 ليس بسحر  -عميو السبلـ –، فعمـ السحرة أف ما قاـ بو مكسى

نما معجزة مف اهلل رب العمميف، فامتثمكا طكاعية لمحؽ، فآمنكا مباشرة باهلل  قاؿ كما كا 

:}تعالى                      }3 ، كألغكا الربكبية

 .4التي كاف فرعكف قد ادعاىا لنفسو عمى الناس

 -عميو السبلـ-فطنتو عىرىؼ أفَّ اإليجابيات أكثر إٍف ىك قىدَّمىيـ عمى نفسو في اإللقاء، فقررفب  
المرجك الرئيسي اليدؼ ما يريد مف أىداؼ صغيرة قادت إلى إنجاز حقؽ ،  فقبمو أف يمقي السحرةي 

،  -السبلـعميو  -التحدم، كفعبلن ظىيىر الحؽ الذم معو، كأيقف السحرةي أف الحؽ مع مكسى مف
كلـ يكتفكا بذلؾ بؿ تىبىنُّكا عقيدتو كأعمنكا إيمانيـ برب مكسى كىاركف، ككفركا بربكبية فرعكف الغير 

                                                           
 .116سكرة االعراؼ: آية  1
 .117آية  سكرة األعراؼ: 2
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عميو  –، التي تمثمت بيا القيادة الحكيمة لمقائد مكسى الذكاء صحيحة، كىذه ىي قمة الفطنة ثـ
داية ثـ بالذكاء فإنو سيجمب ، فإف كاف القائد في أيامنا أك مستقببلن ميتصفان بالفطنة ب-السبلـ

الكثير مف الفكائد لرعيتو أك مكظفيو، كسيجنبيـ الكثير مف المصائب كالمشاكؿ، كلو في نبي اهلل 
ف العامميف عمى صناعة القائد –عميو السبلـ  –مكسى  يتكجب  قدكة رائعة في ىذا المجاؿ، كا 

األشخاص الذيف يتسمكف بصفة  -مف المرشحيف لمتدريب عمى القيادة  -عمييـ أف يختاركا 
الفطنة ثـ بالذكاء، كذلؾ مف خبلؿ المبلحظة، فمف يركف فيو أنو يستنتج ما تؤكؿ إليو األمكر 
قبؿ أف تظير نتائجيا لمعياف، كمف خبلؿ بعض االختبارات كاألسئمة التي تكشؼ الفطنة كالذكاء 

 عنده.

 المطمب الرابع

 اآلخريف التبميغ والقدرة العالية عمى التأثير في

غ بيا عقكؿ كقمكب أتباعو مي بٍ حتى يى  ،ه كمبادئوكىذه الصفة يقصد منيا إيصاؿ القائد أفكارى    
، كبما أف بدرجة كافية لتحقيؽ مراده كىدفو، بسبب كقكعيـ تحت تأثيره العالي عمييـ كغيرىـ

اهلل تعالى في تبميغ ديف  -عمييـ السبلـ–الحديث عف القائد رباني، فيك كارث لدكر األنبياء 
، -عمييـ السبلـ–لمناس، كقد أثبت اهلل ذلؾ لثبلثة مف أنبيائو في القرآف، نكح كىكد كمحمد 

:}متمثؿ في قكلو تعالى -عميو السبلـ -فخطاب التكميؼ بالتبميغ لنكح         

                                 

                               

                            

            }1 ،في  فيك -عميو السبلـ-أما خطاب التكميؼ ليكد

} قكلو تعالى:                              

                                                           
1
 .62-59سكرة األعراؼ: اآليات  
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                    }1التكميؼ لنبينا ، و

} :متمثؿ في قكلو تعالى -عميو السبلـ -محمد                   

                                 

         }2 ، فيؤالء األنبياء الثبلثة ييستدؿ مف تكميفيـ أفَّ ىذا كاف تكميؼ لكؿ

سبحانو  -كاحد مف األنبياء فيككف قد تمقى ىذا التكميؼ مف اهلل -عميو السبلـ-األنبياء، كمكسى
تبميغو لمتعاليـ  ثابت مف خبلؿ فيكمع عدـ كجكد نص كاضح كصريح بالتكميؼ،  -كتعالى

 .3كاالرشادات كالعقيدة الدينية لمناس

فبنظرة إلى قوله  -علٌه السالم –فنجد هذه الصفة متوفرة فً القائد نبً هللا موسى   

:}تعالى                        

                              

}4،  كىك فرعكف، الرسالة الربانية يريد تبميغو فنراه قد وجه كالمه بشكل  مباشر إلى الذي

أنو يقكـ بدكر الرسكؿ عمـ أف الخطاب لو فييتـ لسماعو، ثـ قدـ مقدمة لكبلمو أكد لو فييا حتى يى 
فرعكف كغيره، كأكضح لفرعكف أنو كاجب كحؽ عميو أف ال إلى  ـمف اهلل تعالى رب جميع العكال

                                                           
1
 .68-65اآلٌات  سورة األعراف: 
 .67سكرة المائدة : آية  2
شمس الحميرم، نشكاف بف سعيد،  . ك419ص 8، مصدر سابؽ، جلساف العربانظر بتصرؼ: ابف منظكر،  3

د يكسؼ  -مطير بف عمي اإلرياني  -حسيف بف عبد اهلل العمرم  ، تحقيؽ:العمـو ودواء كالـ العرب مف الكمـو
 -ىػ  1420، سنة1،ط ة(سكري -لبناف(، دار الفكر )دمشؽ  -دار الفكر المعاصر )بيركت  ،محمد عبد اهلل

،دار الكتب العممية )إعادة صؼ  التعريفات الفقييةلمجددم، محمد عميـ اإلحساف، . كا615ص 1،جـ 1999
 .104،صـ2003 -ىػ 1424،سنة 1ط ـ، 1986 -ىػ 1407لمطبعة القديمة في باكستاف 

 .105 -104 اتياآلسكرة االعراؼ:  4
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ٍمب ال الحؽ ال الكذب في أم كبلـ ينسبو إلى اهلل تعالىإيقكؿ  ، كبعد المقدمة بدأ في تبميغ صي
ف الحؽ المرسؿ بو إلى رسالتو، فأكد أنو جاء بدليؿ مف ربيـ الحقيقي، كيتصؼ بالكضكح كتبيي

الناس، تـ انتقؿ إلى ميمتو األخرل كىي انقاذ بني إسرائيؿ مف العبكدية،  فطمب مف فرعكف 
مف مصر إلى  -عميو السبلـ -بالخركج مع مكسىبكضكح كصراحة بأف يسمح لبني إسرائيؿ 

 . 1فمسطيف
عميو  -نبي اهلل مكسىيتبيف لنا أف صفة التبميغ  كالتأثير في اآلخريف متكفرة في القائد    

ـٍ يناقش في أم شيء  بدرجة عالية ككفاءة كقدرة متميزة، -السبلـ كالدليؿ عمى ىذا أفَّ فرعكف لى
نما طمب منو معجزة تثبت أنو نبي كليس ميدَّعي، كما قاؿ اهلل تعالى عمى لسانو  :}قالو كا    

                    }2 ؿ الحكار إال اإليتاء ، كحكَّ

  :}بالمعجزة بدؿ نقاش الحجج كالبراىيف كما قاؿ تعالى           

                             

                             }3 

كاليد، كىؿ ىك سحر أـ معجزة مف اهلل؟ كذلؾ   اؼ كؿ التركيز في المكقؼ عمى العصكانصر 
أقاـ عمييـ الحجة كلـ يستطيعكا الكقكؼ أماـ حجتو، كىذا أنصع دليؿ  -عميو السبلـ–ألف مكسى

، كىي الصفة التي يجب أف ةالعالي بدرجة التبميغ كالتأثير فيمف حكلوكجكد صفة كبرىاف عمى 
ألف مف ميمات القائد الذم ننشده  –عميو السبلـ  –يتحمَّى بيا أم قائد رباني اقتداءن بمكسى 

يا لمناس حمؿ الديف كتبميغو لمنا س بحجة قكية كناصعة كمدعمة بالحجج كالبراىيف، كيىٍعًرضي
بأسمكب دعكم مناسب كفعَّاؿ في نفكس مستمعيو، كذلؾ حتى يتحقؽ لو التأثير في نفكسيـ ليقبمكا 
ياه كيخبرىـ بو، كبذلؾ يككف قد امتمؾ صفة ىي تتكيج لصفات ثبلث قبميا، فيك بعد  ما يبمغيـ كا 

د نابع مف عقؿ متزف، كعنده مف الفطنة كالذكاء التي تيأىٍىميو إلى معرفة أف يككف صاحب رأم سدي
ما سيحصؿ مستقببلن حسب المقدمات لؤلحداث، فيعرؼ ما عميو قكلو مف قرارات أك عممو مف 
أفعاؿ مناسبة، ثـ لديو الفصاحة كالقدرة عمى تكضيح ما يريد لمناس، فيؤثر فييـ كيقنعيـ بمكاقفو 

                                                           
، مصدر سابؽ، الكشاؼ. كالزمخشرم، 326ص 13، مصدر سابؽ، جمفاتيح الغيبانظر بتصرؼ: الرازم،  1
 .14ص 13، مصدر سابؽ، جتفسير الطبري. كالطبرم، 138ص 2ج

2
 .106سكرة األعراؼ: آية 
 .110-107األعراؼ اآليات سورة 3
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ف أساليب اإلقناع كالتبميغ، فيككف بذلؾ قد امتمؾ أربع مؤىبلت فكرية كعقمية كآرائو بما لديو م
فىعىٍت مف كفاءتو القيادية .  أساسية كضركرية رى

 المبحث الثاني
 -عميو السالـ -ية لموسى قِ مُ الصفات الخُ 

المؤىبلت الفكرية كالعقمي التي يتصؼ بيا القائد ال تكفي لكحدىا إذا لـ يكف القائد عمى    
مستكل عاؿو في أخبلقو، فما يحققو بصفاتو العقمية غالبان ما يضيع بسبب أخبلقو السيئة، 
خصكصان إذا ما كاف القائد رباني يحمؿ الديف كاألخبلؽ منيجان كسمككان، فالناس ينظركف ألخبلؽ 
ميقية مف أىـ  القائد بنفس المستكل نظرتيـ لذكائو إف لـ يكف بشكؿ أكثر، ليذا فإف الصفات الخي
المكاصفات التي ال غنى عنيا عند إعداد كصناعة القائد الرباني، ليذا تـ إفراد ىذا المبحث ليا، 

 ىي: خمسة مطالبكسيتـ االقتصار عمى خمسة منيا لضركرتيا، ليذا سيككف فيو 

 المطمب األكؿ: الصدؽ.            

 المطمب الثاني: األمانة.            

 المطمب الثالث: التقكل كالكرع.            

 المطمب الرابع: سمك األخبلؽ.             

 المطمب الخامس: القدكة.            

 المطمب األوؿ

 الصدؽ 

، ألنو صفة حميدة     الصدؽ مف الصفات الضركرية جدان التي يجب كجكدىا في الناس عمكمان ن
تىجمب محبة الناس كاحتراميـ لمصادؽ، كذلؾ بخبلؼ الكاذب الذم يىٍنفير الناس منو كيبغضكنو، 

راد كالقائد الرباني خصكصان بحاجة ماسة اللتفاؼ الناس مف حكلو، كالثقة بو كبكبلمو، ليذا كاف إف
 ىذا المطمب لصفة الصدؽ. 
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 الصدؽ لغة واصطالحًا:

كالٌصادؽ كالٌصدكؽ  ،ؽ الرجؿ: الًَّذم يصادقو المكٌدةكصدي، الصدؽ ضدُّ الكذب الصدؽ لغة:
ًقيقىتكىذ ،كاحد مب مف كؿ شيا ًمٍصداؽ اأٍلىمر، أىم حى ٍدؽ: الصُّ ٍدؽه و. كالصَّ ، ًإذا كاف ء رمح صى
صدقو الحديث: أنبأه ، كىصدقو: قبؿ قىٍكلو، ك ، كتصداقان ، كصدقان صدؽ يصدؽ صدقان  صمبان 

صدقو ك رجؿ صدؽ: نقيض رجؿ سكء، ك ، ًبالمٍصدر صفان رأىة صدؽ، ك امٍ كرجؿ صدؽ، ك ، ًبالٌصدؽ
 . 1كاالسـ: الصداقة: خالمتو، ، كصادقتو مصادقة، كصداقان لنصيحة كاإلخاء: أمحضو لوا

 بو، كىك نقيض الكذب.: ىك الخبر عف الشيء عمى ما ىك الصدؽ اصطالحاً 

كضركرية ال بد أف تشتمؿ عمييا صناعة القائد كفؽ المنيج الرباني الصدؽ صفة حميدة    
، فيي تجعؿ الناس يحبكف مف يتصؼ بو كيتحمى بو، فأم قائد يككف صادقان فيما يحدث عمكمان 

كز محبة كاحتراـ  كتقدير الناس عمكمان، الناس بو، كفيما يىًعديىـ مف أشياء ستتحقؽ مستقببلن، فسىيىحي
كاألتباع خصكصان، كذلؾ إذا ما تحقؽ أك ثبتت صحة ما قاؿ ليـ، كالناس إٍف تيقنكا مف صدؽ 
القائد كأنو ال يىكذب أبدان، فسكؼ يصدقكنو حتى لك تكمـ بأمكر قد تبدكا لمبعض غريبة أك ال 

دؽ، كما أف اهلل يحب الصادقيف، كقد مدحيـ في القرآف، فالصادقكف م ف الذيف أنعـ اهلل عمييـ تهصى

:} يكـ القيامة ، لقكلو تعالى                       

                           }2 ،  فيـ

أحسف رفقة، تضميـ كتضـ األنبياء كالشيداء كالصالحيف معيـ، كىذا ثناء مف خالقيـ في  في
 ( .3أعظـ كتاب أنزلو عمى الناس

                                                           
 –دار العمـ لممبلييف  ،رمزم منير بعمبكي المحقؽ: ،جميرة المغةاألزدم، أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد،  1

، المحكـ والمحيط األعظـكالمرسي، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ،  .656ص 3ج ،ـ1987، 1، طبيركت
 .189ص 6، جـ 2000 -ىػ  1421، ، طبيركت –دار الكتب العممية  ،عبد الحميد ىنداكم المحقؽ:

 .69سكرة النساء: آية  2
دستور العمماء) جامع العمـو في اصطالحات انظر بتصرؼ: األحمد، نكرم عبد النبي بف عبد الرسكؿ،  3

- ىػ1421، ، طلبناف / بيركت -دار الكتب العممية  ،حسف ىاني فحص عرب عباراتو الفارسية:، (الفنوف
تفسير . كالشعراكم، 201ص 5. ج، مصدر سابؽكرضا محمد رشيد، تفسير المنار. 53ص2ـ، ج2000

 .2388ص  4، مصدر سابؽ، ج الشعراوي
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، كىذا ما نراه في أكثر مف مكضع في -عميو السبلـ -نجد ىذه الصفة ثابتة في القائد مكسى   
عميو –بعض ما قاؿ  -عميو السبلـ–قد ذكر لنا في قصة مكسى  -سبحانو كتعالى–قصتو، فاهلل 

 -عميو السبلـ-ثـ تحقؽ كما قاؿ، كىذا مثاؿ لمتدليؿ مف ىذه األقكاؿ التي قاليا مكسى -السبلـ

:}كتحققت كما قاؿ، قكلو تعالى                   

                      }1 فقد قاؿ ليـ أف اهلل ،– 

ىك مالؾ األرض كىك سبحانو سيكرثيا لمف يشاء مف عباده، كأف عاقبة الخير ستككف  -عز كجؿ

:}يخبرنا بقكلو -سبحانو كتعالى –كىا ىك  ،ليـ في صراعيـ مع فرعكف كقكمو      

                                

                           

                           

                 }2 ، عميو  –مكسىتحقؽ ما قالو بأنو

سبحانو  –بأف النياية كانت ألىؿ اإليماف كىـ بني إسرائيؿ، كذلؾ بأف أغرؽ اهلل -السبلـ
فرعكف كجنكده في البحر العميؽ، كتـ التدمير ًلمىا كاف يصنع فرعكف كقكمو، كتىدىمَّر ما  -كتعالى

كانكا يبنكف مف عمارات كغيرىا، كبأٍف أىكرث بني إسرائيؿ بيت المقدس األرض المباركة، فًصٍدقيوي 
قُّؽ ما كىعىد بو، يزيد كيعزز قيادتو لبني إسرائيؿ، كعمى كؿ قائ د رباني أٍف يتحمى بالصدؽ ، كتىحى

 .3كأف يحرص كؿ مربو لمقادة أٍف يركز عمى كجكد صفة الصدؽ فيمف يربيو

 

                                                           
  .128سكرة األعراؼ: آية  1
 .137-136 تاياآل سكرة األعراؼ: 2
، مصدر سابؽ، ج مفاتيح الغيب. كفخر الديف الرازم، 263ص 7، مصدر سابؽ، جتفسير القرطبيالقرطبي،  3

، تفسير القرآف . كابف كثير78-74ص  13، مصدر سابؽ، ج تفسير الطبري. كالطبرم، 348ص  14
 .466ص 3مصدر سابؽ، ج  العظيـ،
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 المطمب الثاني

 األمانة

لك تـ النظر في أيامنا ىذه، فميس كؿ أحد ميتًَّصؼ باألمانة، بؿ ىي صفة نادرة في الناس كما    
لما قاؿ: حدثنا أبك بكر بف أبي شيبة، حدثنا أبك  -عميو الصبلة كالسبلـ-أخبر بذلؾ سيدنا محمد

ف معاكية، كككيع، ح، كحدثنا أبك كريب، حدثنا أبك معاكية، عف األعمش، عف زيد بف كىب، ع
حذيفة، قاؿ: حدثنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حديثيف قد رأيت أحدىما، كأنا أنتظر اآلخر 

يناـ الرجؿ النكمة فتقبض األمانة مف قمبو، فيظؿ أثرىا  ) حدثنا... ثـ حدثنا عف رفع اآلمانة قاؿ:
كجمر دحرجتو  2، ثـ يناـ النكمة فتقبض األمانة مف قمبو، فيظؿ أثرىا مثؿ المجؿ1مثؿ الككت

فيصبح  ،-ثـ أخذ حصىن فدحرجو عمى رجمو -فتراه منتبران كليس فيو شيء ،عمى رجمؾ فنفط
الناس يتبايعكف ال يكاد أحد يؤدم األمانة، حتى يقاؿ: إف في بني فبلف رجبلن أمينا، حتى يقاؿ 

 .3...(لمرجؿ: ما أظرفو ما أٍعقىمو، كما في قمبو مثقاؿ حبة مف خردؿ مف إيماف
 .4ىي المحافظة عمى ما عيًيد بو، كصيانة ما ائتمف عميو كعدـ خيانتومانة: األ
ف ما أتيًمفى عميو، فبل كٍ صي أف يحافظ عمى ما عيًيدى اليو فبل يفرط فيو، كأف يى  األمانة عند القائد:ف

يِّع أحدان، كأٍف يينىفذ ما التـز بالقياـ بو مف ميمات كأعماؿ، فبل ييخاؼ  منو، فيك يفشي سران كال ييضى
 يؤدم الحقكؽ ألصحابيا، كيككف مف حكلو آمنيف منو كمعو.

ذا ما نظرنا إلى سيرة القائد نبي اهلل مكسى   نجد صفة األمانة متكفرة فيو  -عميو السبلـ -كا 
 :}بشيادة ابنة شعيب كما قاؿ تعالى                    

                                                           
، 1، ط دار القاسـ، أحاديث في الفتف والحوادثالتميمي، محمد بف عبد الوىاب بف سميماف،  .الوكت: األثر اليسير 1

 .22ص  1، ج ـ1995 -ىػ  1416
 

2
 قميؿ.كيصير كالقبة فيو ماء  ،المجؿ: ىك التنفط الذم يصير في اليد، مف العمؿ بفأس أك نحكىا 

 .22ص  1السابؽ، ج 
المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسوؿ صحيح مسمـ ) بف الحجاج،  مسمـالنٌسابوري،  3

 -126ص 1، جبيركت –دار إحياء التراث العربي ، محمد فؤاد عبد الباقي المحقؽ: ،(اهلل صمى اهلل عميو وسمـ
 .230، رقـ الحديث 127

4
 -ىػ  1429 1، طعالـ الكتب ،معجـ المغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار عبد الحميد، انظر بتصرؼ:  

 .122ص 1ج  ،ـ 2008
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           }1 ًفيو أماميا عىرىفىت ككبلمو معاممتو كتصرفو  فٍ ، فيي م

 .2لمعمؿ عندىـ -عميو السبلـ -مى كالدىا أف يستأجر مكسىعاألمانة، ليذا اقترحت 
مُّؿ األمانة ليس باألمر اليىيِّف عمى مىٍف قىًبؿى أٍف يىٍحًممىيا كما قاؿ تعالى    } :كما أف تىحى  

                                   

                }3  فيي ًحٍمؿ ثقيؿ ال يىٍستطيع القياـ بو إال

ًمٍمف بثقميا أٍشفىٍقف كلـ يىٍقبىمف بحمميا، فااللتزاـ  ًقمة مف الناس، فالسماكات كاألرض كالجباؿ لىمَّا عى
 . 4ليس سيبلن بالقياـ بالطاعات كالفرائض التي يطمبيا اهلل تعالى منو مقابؿ األجر كالثكاب

يثؽ بو الناس ، يضعكف عنده أماناتيـ، ك ييفشكف لو باألسرار، كمعو القائد المتصؼ باألمانة    
يقكمكف بأعظـ األعماؿ كأخطرىا، كيصبح محط أنظار الناس كلو ييشيركف بالبناف، فيـ يحبكنو 
كيحترمكنو كيقدركنو، كيشعركف بالطمأنينة معو، فيك لف يىغدر بيـ كلف يتخمى عنيـ كال عف 

عو، كبذلؾ يككف قد زاد في رصيد كفاءتو صفة إيجابية تساعد عمى أىدافيـ، فأىدافيـ ستتحقؽ م
نجاحو، ككؿ كقائد رباني في الكقت الحاضر أك في المستقبؿ، عميو أف يتصؼ باألمانة، ميقتديان 

نساف عادم، كعمى المربيف أف  –عميو السبلـ  –بسيدنا مكسى  كبكؿ أميف مف نبي كقائد كا 
 فس كؿ شخص يربكنو حتى يككف قائدان ربانيان .يىحرصكا عمى زراعة األمانة في ن

 المطمب الثالث

 التقوى والورع                                  

القائد بطبيعة ما تصبح تحت يديو مف قكة كسمطة كما كرجاؿ كسبلح كعتاد، ىك عرضة أف    
يتصرؼ بيذه اإلمكانيات بطريقة منحرفة كمائمة عف الحؽ كالخير كالفضيمة كالعدؿ، كىذا سيؤدم 
عاجبلن أـ آجبلن إلى كيبلت كشركر ليا أكؿ كقد ال يككف ليا آخر، كال يكبح جماح شيكات كغرائز 

رغبات القائد المتمتع بيذه االمتيازات إال كجكد التقكل كالكرع، كتقكاه مف اهلل تعالى التي تكلد ك 
                                                           

1
 .26سكرة القصص: آية  
محمد باسؿ عيكف ، المحقؽ: محاسف التأويؿ ،محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽالقاسمي،  2

 .519ص 7، ىػ 1418 - 1ط، بيركت – دار الكتب العمميو، السكد
3
 .72سكرة األحزاب: آية  
4
، تفسير القرآف العظيـ. كابف كثير، 187ص 25، مصدر سابؽ، ج مفاتيح الغيبانظر بتصرؼ: الرازم،  

 .488ص 6مصدر سابؽ، ج 
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الخكؼ مف اهلل الذم يمنعو مف الكقكع فيما حرَّـ اهلل تعالى مف المعاصي، كالكرع الذم يحممو 
ا ييمحؽ عمى إبعاد نفسو عف كؿ أمر لـ تثبت حرمتو بشكؿ قاطع فيك مف المشتبيات، كتيبعده عمَّ 

 العيب بو حتى لك لـ يكف محرما لكنو ال يميؽ بكؿ قائد شريؼ.

ًقيى الشيء بمعنى حفظو كصانو كستره كمنعو عف األذل كعف ما يكره، كالتقكل  التقوى لغة: مف كى
 . 1كالتقى بمعنى كاحد كرجؿ تقي: أنو يقي نفسو مف العذاب كالمعاصي بالعمؿ الصالح

أف تعمؿ بطاعة اهلل في الظاىر كالباطف عمى نكر مف اهلل، كأنت ترجك رحمة  :اصطالحاً  التقوى
اهلل، كأف تترؾ معصية اهلل عمى نكر مف اهلل، كأنت تخاؼ عذاب اهلل، فأنت تجعؿ بخالص عممؾ 

 .2كدعائؾ حاجزان بينؾ كبيف عذاب اهلل تعالى

كىك التقٌي، يقاؿ: كرع  الكرىعؿ مف ىك اتٌقاء الشبيات، كالكًرع بكسر الراء: اسـ فاع :الَوَرع لغة
 .3ع أم مٌتؽو عان ككرىاعة فيك كرً الرجؿ، يًرع بالكسر فييما كرً 

الخركج مف كؿ شبية، خكفان مف الكقكع في المحرمات، كمحاسبة النفس مع كؿ  ع اصطالحًا:الورَ 
صيانة  مما لـ تتضح حرمتو، أك في تركو ،طرفة، كترؾ ما تخشى عقكبتو كضرره في اآلخرة

                                                           
أبك نصر  ،الجكىرم.ك 403-401ص  15ج ، مصدر سابؽ،لساف العرب، انظر بتصرؼ: ابف منظكر 1

 –دار العمـ لممبلييف  ،، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطارالصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،إسماعيؿ بف حماد
، مصدر سابؽ، الجامع ألحكاـ القرآفكالقرطبي،  .2526ك2525ص  6ـ، ج 1987 -  ىػ 1407 4ط، بيركت

 .162ص 1ج

2
، اْليماف ،أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد انظر بتصرؼ: ابف تيمية، 

. 132،  صـ1996ىػ/1416، 5ط، المكتب اإلسبلمي، عماف، األردف ،المحقؽ: محمد ناصر الديف األلباني
لعمـك كالحكـ، مكتبة ا، أيسر التفاسير لكالـ العمي الكبير ،جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر ،الجزائرمك 

أبك العباس أحمد  ،الحسني . ك160ص1، جـ2003ىػ/1424، 5ط، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية
،   المحقؽ: أحمد عبد اهلل القرشي رسبلف، البحر المديد في تفسير القرآف المجيد ،بف محمد بف الميدم بف عجيبة

، مصدر ، الجامع ألحكاـ القرآف. كالقرطبي509ص 3ج، ىػ 1419 ط، القاىرة –الدكتكر حسف عباس زكي 
 .161ص  1سابؽ، ج 

سبؿ اليدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائمو وأعالـ نبوتو  ،محمد بف يكسؼ الصالحي ،الشامي 3
 ،الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، الشيخ عمي محمد معكض تحقيؽ كتعميؽ:، وأفعالو وأحوالو في المبدأ والمعاد

 .534ص1، جـ 1993 -ىػ  1414، 1ط، لبناف –دار الكتب العممية بيركت 
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رة صاحبو عمى ضبط نفسو كقت الشدة دً قٍ ف الخمؽ، كمى سٍ إال مع حي  الكرعكال يتـ  ،لمعرض
 .1كالغضب

الكرع ظاىرة في شخصيتو عميو لكجدنا بداية صفة  -عميو السبلـ -سىمك  فمك نظرنا إلى القائد   
مع إحداىما إلى لما ذىب إلى مديف كتعامؿ مع ابنتي شعيب عند البئر كأثناء ذىابو يك السبلـ، ف

، فيك بداية لـ يىطمب مف المرأتيف أم أجر مقابؿ كالكرع ة التقكلمَّ أبييا، كاف ىذا التعامؿ في قً 
تقديمو الخدمة ليما كىما في مكضع الضعؼ أماـ مجمكع الرجاؿ الذيف يسقكف، فمـ يطمب الماؿ 

عكض عف عمؿ يقـك بو منيما قبؿ أداء الخدمة ليما كال بعد ذلؾ مف أبييما، فيك لـ يىطمب ال
كىك في أشد الحاجة لو، فيك اليارب الذم يحتاج لمكاف يحتمي كيبيت فيو، كىك الفقير الذم 
يحتاج لمماؿ، كىك الجائع المحتاج لمطعاـ، كىك يعمـ أفَّ ىذا حؽ لو، كلف يمكمو أحد لك طالب 

يما،  فمف يترؾ ما بو، فعممو مف باب عمؿ المعركؼ فقط، ألنو ال يعرفيما كال يعرؼ شيئان عن
يحؽ لو فيك لف يىميدَّ يده ليأخذ ما ليس لو، كىذا ىك الكرع في أبيى تطبيقاتو

2. 
كما نقؿ  - كذلؾ ثانية نجد صفة التقكل متجمية بكضكح في شخصيتو، كىذا ما يستدؿ عميو   

حينما أىٍخبىرىت أحدل  -تادة كمحمد بف اسحؽ قك عمر كابف عباس كشريح القاضي كأبك مالؾ 
 –إلى أبييا  -عميو السبلـ-أثناء قدكميا كمكسى -البنتيف أباىا أف مكسى طمب منيا أف تسير 

خمفو كأف تدلو إلى أم اتجاه أف يسير مف خبلؿ رمي حصاة عمى يساره إف كاف عميو التكجو 
أة حتى ال يرل شيئان ، فيذه ىي التقكل أف يتجنب السير خمؼ المر 3لميسار، ككذلؾ إٍف كاف لميميف

 مف عكرتيا، كيطمب منيا رمي الحجارة لتجنب الحديث معيا.  

                                                           
مىميُّ انظر بتصرؼ:  1  ، كسعد بف مكسى ،المكسى ، كعبد الرحمف بف جميؿ ،قصَّاص، ك محمد بف صامؿ ،السُّ

ركائع  مكتبة، َصِحيُح األَثر وَجَميُؿ العبر مف سيرة خير البشر )صمى اهلل عميو وسمـ( ،خالد بف محمد ،الغيث
منتيى  ،عبد اهلل بف سعيد بف محمد عبادم ،ك الٌمحجي .47، صـ 2010 -ىػ  1،1431ط، جدة المممكة

 1426، 3ط، جدة –دار المنياج  ،السؤؿ عمى وسائؿ الوصوؿ إلى شمائؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ 
مؤسسة  ،العيد المكيالسيرة النبوية والدعوة في  ،أحمد أحمد ،غمكش. و504ص2جـ،  2005ىػ / 

 .591، صـ2003-ىػ1424 ،1ط،الرسالة
2
، التحرير والتنوير. كابف عاشكر، 2686ص  5، مصدر سابؽ، جفي ظالؿ القرآفانظر بتصرؼ: سيد قطب،  

 .105 -104ص 20مصدر سابؽ، ج 
البخارم، المطبعة القسطبلني، أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد الممؾ، إرشاد السارم لشرح صحيح انظر بتصرؼ:  3

 .124ص  4، ج ىػ 1323، 7ط  الكبرل األميرية، مصر
 10، مصدر سابؽ، جروح المعاني. كاأللكسي، 82ص 50، مصدر سابؽ، ج التفسير المنيرالزحيمي، 

 تفسير القرآف العظيـ،. كابف كثير، 10908ص 17، مصدر سابؽ، جتفسير الشعراوي. كالشعراكم، 274ص
 .229ص 6مصدر سابؽ، ج 
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بعد حادثة قتمو لئلسرائيمي  -عميو السبلـ-كذلؾ نجد صفة التقكل متمثمة في القائد مكسى     
 }:التي ذكرىا اهلل تعالى بقكلو                      

                            

                              

                                     

                         

}1 ، فنجده عميو السبلـ بعدما قتؿ اإلسرائيمي تكجو هلل تعالى قائبلن بأف فعؿ القتؿ ىذا مف

ضبللو، فميس لو أف يقتؿ بدكف إذف مف اهلل تعالى، ثـ أقر  بأنو  -عميو السبلـ–إغكاء الشيطاف كا 
ظالـه لنفسو، كطمب مف اهلل المغفرة عف ذنب القتؿ، كأخيران التـز هلل أنو لف يقؼ مساندان 

 . كخكفو مف عذابو كناره -عميو السبلـ–، كىذا كمو يدؿ عمى مدل تقكل القائد مكسى 2لممجرميف
كأتباعيـ قبؿ اإلسبلـ كبعده بأف يتقكا اهلل سبحانو فاهلل سبحانو كتعالى قد كصى األنبياء    

 }كتعالى كما قاؿ:                         

                                

           }3 فيي كصية اهلل تعالى لكؿ األمـ، ألنيا جماع ،

ٍف عىًمؿ كاف عممو هللالخير، كأفضؿ ما   .4يستفيده اإلنساف، فإٍف قاؿ كاف قكلو هلل، كا 
، كىما مف أىـ -عميو السبلـ-فيا ىما صفتا التقكل كالكرع متجميتاف في سيرة القائد مكسى   

الصفات االـز تكفرىا في القائد حتى يصبح قائدان ربانيان، يقيـ أفعالو كأقكالو بما ال يخالؼ أكامر 
 اهلل تعالى في السر كالعمف، كيحرص عمى ما يرضي ربو رغبان كرىبان. 

 

                                                           
1
 .17-15سكرة القصص: آية  
2
، البحر المحيط. كأبك حياف، 261ص 13، مصدر سابؽ، ج الجامع ألحكاـ القرآفانظر بتصرؼ: القرطبي،  

 .293ص 8مصدر سابؽ، ج 
3
 .131سكرة النساء: آية  
4
 .162 - 161ص 5، مصدر سابؽ، جالجامع ألحكاـ القرآفانظر بتصرؼ: القرطبي،  
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 الرابعالمطمب 

 ؽاألخال  وِّ مُ سُ  

إف لؤلخبلؽ األثر العظيـ في حياة الفرد كفي حياة المجتمع، فيي التي تجعؿ عبلقة اإلنساف     
يحافظ مع غيره تقكـ عمى أيسيس ثابتة، كتجعؿ تصرفات الناس منضبطة كمنتظمة، كىذا الذم 

سمكؾ الٌناس منفمتةن مف عمى الجماعات كالدكؿ كاألمـ كالحضارات، فبدكف األخبلؽ تككف حياة ك 
فاألخبلؽ  ىي التي تيظير أبيى صكر الٌتكافؿ كالتعاكف كالٌتراحـ كحسف ، كٌؿ ًقٍيمة كقانكف أخبلقي

ذا ما كاف القائد صاحب  الخمؽ ، فيككف المجتمع تسكده المكدة كالرحمة يثؽ بعضو ببعض، كا 
كاف ال بد لمقائد الرباني مف لذا خمؽ رفيع ، فيك يككف الراعي كالمحافظ عمى أخبلؽ المجتمع، 

 مطمب سمك األخبلؽ ليذه الصفة الحميدة ألىميتيا. تأف تككف أخبلقو سامية كعالية، كقد أفرد

ميؽ، األخالؽ لغة: ميؽكا ىي جمع الخي ما يأخذ اإلنساف بو ك  ،السجية كالطبع كالمركءة كالديف :لخي
ا خمقت معو، فتىصدر دائمان في نفسو كأني حتى تصبح صفات أصيمة راسخة نفسو مف اآلداب

 .1األفعاؿ عنو بسيكلة مف غير حاجة إلى فكر كركية

 مجمكعة مبادئ كقكاعد أقٌرىا الكحيالمبنية عمى  ىي الييئة الثابتة في النفس :اً اصطالحاألخالؽ 
كال إرادية تخرج مف باطف  التي تصدر عنيا األفعاؿ بعفكية ،أك العرؼ االجتماعي اإلليي
، دكف تفكير كتخطيط أك ترٌكم تيدؼ إلى ضبط كتنظيـ سمكؾ األفراد مع باقي أفراد اإلنساف

عترؼ بيا كيقبميا األفراد بصفة عامة في عصر كالتي يى الميجتمع بمختمؼ الٌظركؼ كاألماكف، 
 .2معيف أك في حضارة معينة

                                                           
، دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب فتح القديربتصرؼ: الشككاني، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل،  انظر 1
دار  ،عمـ األخالؽ اْلسالمية. كعمي، مقداد يالجف محمد، 319ص 5ق، ج 1414 -1ط دمشؽ، بيركت،  -

مجد الديف أبك  . كالفيركز أبادم، 34، صـ1992 -ىػ1413 ،1، طالرياض –عالـ الكتب لمطباعة كالنشر 
بإشراؼ: محمد ، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ،القاموس المحيط ،طاىر محمد بف يعقكب

ـ،  2005 -ىػ  1426، 8 ط، لبناف –مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت  ،نعيـ العرقسيكسي
 .86ص10، مصدر سابؽ، جلساف العربابف منظكر، .ك 881ص

، مطبعة سفير، األخالؽ الفاضمة قواعد ومنطمقات الكتسابياالرحيمي، عبد اهلل بف ضيؼ اهلل، انظر بتصرؼ:  2
مقداد كعمي، . 1/8/6201، مكقع مكضكع، الشبكة العنكبكتية،ما ىي أخالؽ اْلسالـكالبكرم، ىديؿ، . 25ص

 .35ص، مصدر سابؽ، عمـ األخالؽ اْلسالميةيالجف محمد، 
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النفس،   كاألخبلؽ قد تككف ذميمة، كقد تككف حميدة، كفؽ مجمكعة القكاعد الثابتة في   
كالحديث ىنا عف األخبلؽ الكاجب تكفرىا في القائد، فبل بد أف يتصؼ القائد بأسمى كأحسف 
األخبلؽ، فمما امتدح اهلل سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ مف جممة ما امتدحو بو أخبلقو، لما 

} قاؿ لو:        }1 ، فإذا ما  قائد رباني،كىذا ما يجب أف يتصؼ بو أم

نجده قد بىمىغ ًقمة عالية في مكاـر األخبلؽ، فيا ىك  -عميو السبلـ-تفحصنا سيرة القائد مكسى
عف  -عميو السبلـ-بعدما اشترط عميو الخضر أف ال يسأؿ مكسى -أثناء مسيره مع الخضر 

ن ما ينتظر حتى شيء يفعمو الخضر، كال يتبيف لو كجو الصكاب الذم دفع الخضر ليذا الفعؿ، كا 
 }يشرح لو الخضر عنو كما قؿ تعالى:                    

          }2 - ،بسبب أخبلقو العالية، لـ يستطع احتماؿ تصرفات الخضر 

فمف أخبلقو أف اإلحساف يقابؿ باإلحساف، كال يجكز إلحاؽ األذل بممتمكات الغير مف غير ميسىكِّغو 
عميو -شرعي، فكيؼ إذا كاف مالكيا قد قدـ خدمة جميمة لمف ألحؽ األذل بيذا الممتمؾ، فمكسى

}ركب ىك كالخضر سفينة كما في قكلو تعالى:  -السبلـ               

                         }3 كقد ركبا فييا بدكف ،

نما جكدان مف أصحابيا، فتفاجأ مكسى بأف الخضر خمع لكحان مف ألكاح السفينة، فقاؿ لو  أجر كا 
كيؼ تىٍخًرؽ سفينتيـ، فيذا الخرؽ قد يؤدم إلى صاحب األخبلؽ السامية  -عميو السبلـ-مكسى

غرؽ السفينة كأصحابيا الذيف أكرمكنا كحممكنا فييا مف غير أجر منا، ما ىكذا ييرىدي المعركؼ ليـ 
خصكصان أنيـ أيتاـ كالكاجب المحافظة عمى أمكاليـ كليس إتبلفيا، فيذا ال يجكز في ديف اهلل 

ؾ بخرؽ السفينة عمؿ منكر كعظيـ كشديد عمى النفس، تعالى، كالكاجب رد المعركؼ ليـ، ففعم
ني ميٍشًفؽ عمييـ ًمف ًفعًمؾ كا 

4   . 

مف ىذا المثاؿ، كمف أمثمة  -عميو السبلـ-فإنا نرل صفة سيميكِّ األخبلؽ متمثمة في القائد مكسى 
أخرل في قصتو في القرآف الكريـ، مثؿ مكقفو مف قتؿ الفتى الصغير في سكرة الكيؼ، كمف 
مكقفو مف الفتاتيف المتيف سقى ليما في سكرة القصص، إال أف المقاـ ليس مقاـ التكسع في كؿ 

                                                           
 .4آية سكرة القمـ:  1
 .70سكرة الكيؼ: آية 2
 .71: آية سكرة الكيؼا 3
4
البحر . كابك حياف، 19 - 18ص 11، مصدر سابؽ، جالجامع ألحكاـ القرآفانظر بتصرؼ: القرطبي،  

 .356ص 2، مصدر سابؽ، ج بحر العمـو. كالسمرقندم، 207 - 206ص 7مصدر سابؽ، ج  المحيط،
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فيما  –عميو السبلـ  –ذه األمثمة كغيرىا، إال أف كؿ قائد رباني عميو أف يقتدم بالقائد بمكسى ى
يتعرض لو مف أحداث، فيككف في قمة األخبلؽ ليصبح قدكة ألتباعو، كليىٍحًممىيـ عمى كريـ 

 األخبلؽ ًلمىا يركف مف صفاتو الحميدة.  
 

 المطمب الخامس
 القدوة

ات لمقائد فيما مضى مثؿ الرأم السديد، كالفصاحة كقكة البياف، إف ما تـ تناكلو مف صف   
كالفطنة كالذكاء، كالتبميغ كالتأثير في اآلخريف، كالصدؽ كاألمانة كالتقكل كالكرع كسمك األخبلؽ، 
فكانت أقكالو تكافؽ أفعالو، كأفعالو في قمة االخبلؽ، إذا ما التـز بيا أم قائد كخصكصان الرباني 

ؿ مىف حكلو، كىذه مف الصفات األساسية لمقائد الذم يتـ تناكؿ الحديث عف سيككف قدكة لك
 صناعتو.

 القدوة لغة واصطالحًا:
القدكة اسـ مف اقتدل إذا فعؿ مثؿ فعمو تأسيان، كفبلف قدكة: أم يقتدل بو، كالقدكة:  القدوة لغة:

 .1الذم يتشعب منو الفركع األصؿي 
كمتابعتو كالتشبو بو لما في مف الصفات الصحيحة،  االقتداء بشخص ماىي  :اصطالحاً  القدوة

كذلؾ بيدؼ إحداث تغيير في سمكؾ الفرد في االتجاه المرغكب فيو لمكصكؿ إلى السمكؾ 
  .2المثالي

ُأوَلِئَؾ } عمى االقتداء بالنماذج الحسنة مف الناس بقكلو تعالى: -سبحانو كتعالى-كقد حث اهلل   
ـُ اْقَتِدهْ الَِّذيَف َىَدى المَُّو  كب اإليماف، ىـ الذيف فيؤالء الرىط الكراـ الذيف يقكدكف مك  ،3{ َفِبُيَداُى

نما ًمف اهلل  ،ىداىـ اهلل ىداىـ بداية باليداية المحضة التي ليس فييا قدرة عمى الكسب الذاتي كا 
فَّ ىداية المتمثمة بالنبكة كالرسالة، ثـ ىـ اىتدكا باليداية التي تيناؿ بالكسب كالسعي كاالجتي اد، كا 

صمى اهلل عميو  -فيو القدكة لرسكؿ اهللتككف  الكحي بكؿ ما فيو كىداية الكسب كاالجتياد، كبلىما
االقتداء يككف ف معو مف صحابتو كأتباعيـ في الماضي كالحاضر كالمستقبؿ، ك مف آملً ك  ،-كسمـ

                                                           
1
ثـ الحمكم، أبك أحمد بف محمد بف عمي  ،الفيكمي. ك 249، مصدر سابؽ، ص مختار الصحاح ،الرازم 

 .494ص 2، جبيركت –المكتبة العممية ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،العباس
2
التوقيؼ عمى المناكم، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف،  

. كالنحبلكم 269ـ، ص1990-ىػ1410، 1القاىرة، ط -عبد الخالؽ ثركت 38، عالـ الكتب ميمات التعاريؼ
-ىػ1428، 25، دار الفكر، ط ، أصوؿ التربية اْلسالمية وأساليبيا في البيت والمدرسة والمجتمععبد الرحمف،

 .257ـ، ص 2007
 .90سكرة االنعاـ: آية  3
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نما االقتالديف السير عمى ىدللمف اتصؼ ب داء يككف بأفعاليـ ، ليس بيـ كأشخاص مييتديف، كا 
المتكافقة مع اليداية، كليس بكؿ فعؿ صادر منيـ، فإذا ما خالؼ فعمييـ الديفى كاليدايةى، فبل يتـ 

فَّ مكسى باالقتداء  -سبحانو كتعالى-كاحد مف الذيف طالب اهلل -عميو السبلـ-االقتداء بيـ، كا 
} تعالى: بيـ، كذلؾ حينما عدد األنبياء المطمكب االقتداء بيـ حينما قاؿ       

                                

                       }1 كبعد ىذا ،

طالب باالقتداء بيـ، كىذه شيادة مف اهلل أف مكسى  -عميو السبلـ-التعداد كمف ضمنيـ مكسى
 .2قد بىمىغ مرتبة القدكة لبني إسرائيؿ بما لديو مف مكاصفات -عميو السبلـ–النبي القائد 

نا مف بمجمكعة مف الصفات الحميدة مثمما ثبت ل -عميو السبلـ  –إفَّ اتصاؼ القائد مكسى   
الفصاحة ك  ،الرأم السديد كالعقؿ المتزفًمفى  -عميو السبلـ-آًخر بحثيف  في شخصية القائد مكسى

، كالصدؽ كاالمانة العالية عمى التأثير في اآلخريف التبميغ كالقدرةك  ،الًفطنة كالذكاء، كقكة البياف
جدنا اآلالؼ منيـ جعمت منو قدكة حسنة لبني إسرائيؿ، حيث ك  كالتقكل كالكرع كسمك األخبلؽ،

يتبعكنو ، كيسيركف معو في رحمة العداء لفرعكف كقكمو، كترؾ األرض التي نشأكا عمييا، 
كالذىاب إلى أرض أخرل ال يعممكف ما سيبلقكف في الطريؽ قبؿ الكصكؿ إلييا مف فرعكف 

بو  قدكة مثالية لمف يرغب في التأسِّي –عميو السبلـ –كغيره، كىذا ما يجعؿ مف النبي مكسى 
كاالقتداء بتصرفاتو، حتى يصبح قائدان يتحمَّى بأفضؿ الصفات التي يطمح بيا كؿ قائد يريد أف 

 يصؿ إلى المراتب العالية في القيادة الربانية. 
  

                                                           
 .84: آية سكرة األنعاـ 1
2
، تفسير المنيرال. كالزحيمي، 1144ص  2، مصدر سابؽ، ج في ظالؿ القرآفب، انظر بتصرؼ: سيد قط 

 .281ص 7مصدر سابؽ، ج 



73 
 

 المبحث الثالث

 -عميو السالـ-معالـ الشخصية القيادية واْلدارية لموسى 
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 القدرة العالية عمى إدارة األزمات.المطمب السادس:      
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 المطمب األوؿ

 ستراتيجيالتخطيط اال

كؿ عمؿ ال بد مف خطة مسبقة تعد لو قبؿ تنفيذه، ككمما كانت متقنة كشاممة لمراحؿ عممو    
صغير كلمرحمة كاحدة، كىك ما يسمى لتنفيذ عمؿ يتـ إنجازه بشكؿ أفضؿ، كىذه الخطة قد تككف 

تي ال تحتاج لمكثير مف كالبالخطة قريبة االمد أك باآلنية، كىذه تصمح لتنفيذ األعماؿ البسيطة 
الناس كاالمكانيات، كىناؾ نكع آخر مف الخطط التي تيعد لتنفيذ األعماؿ العظيمة كالكبيرة، التي 
تحتاج لئلمكانيات العظيمة كالتي تمتاز بكجكد عدة مراحؿ لتنفيذىا، كتنجز عمى فترة طكيمة مف 

ليا كصفة رئيسية مف صفات الزمف، كىي التي تسمى بالخطة االستراتيجية، كالتي سيتـ تناك 
 القائد.   

 :لغة واصطالحاً  التخطيط

 .1تحرير كتيذيب طريؽ العمؿ فيك التخطيط" لغة "التسطير" أك "التيذيب، لغة:التخطيط 
جراءات التدابير ك اتخاذ قرارات : عممية اصطالحاً التخطيط  عداد خبرات كسياسات كنظـ كأدكات كا  ا 

 .2بأفضؿ ما يمكف لتحديد اتجاه المستقبؿأىداؼ معينة إنفاذ محددة لتحقيؽ 

 تعريؼ االستراتيجية لغة واصطالحًا:

عد مف المصطمحات القديمة المأخكذ مف الكممة مصطمح االستراتيجية يي  االستراتيجية لغة:
كتعني الجيش أك الحشكد العسكرية، كمف تمؾ الكممة اشتقت ، Strato)  ة) ستراتكاإلغريقي

 .3بكتعني فف إدارة كقيادة الحرك  Strategos)  )ستراتجس مصطمحاليكنانية القديمة 

                                                           
دار ، تخطيط المناىج الدراسية في ضوء التوجييات اْلسالميةاالتجاىات الحديثة في شكؽ، محمكد أحمد،  1

 .24، ص ـ2001 -ىػ1421،الفكر العربي
، سكيداف، طارؽ محمد، انظر بتصرؼ:  2 ، قرطبة لمنشر كيؼ تكتب خطة استراتيجيةكالعدلكني، محمد أكـر

االتجاىات الحديثة في تخطيط المناىج الدراسية في شكؽ، محمكد أحمد،  . ك17ص ق،1425كالتكزيع، سنة 
 .24، مصدر سابؽ، ص ضوء التوجييات اْلسالمية

 .20/10/2015العنكبكتية، ، مكقع مكضكع، الشبكة تعريؼ االستراتيجيةمركاف، محمد،  3
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بعيد  لتحقيؽ ىدؼ معيفمسبقان المكضكعة التنفيذية خطة العمؿ ىي  :اصطالحاً  االستراتيجية
األجؿ في أقؿ كقت كجيد مبذكؿ، مع استخداـ المكارد المتاحة مف مكاد كأشخاص كأمكاؿ 

 .1مراعاة المخاطر المتكقعةحسب البيئة المحيطة كالداخمية، مع  أدكات،ك 

ال بد مف التخطيط اإلستراتيجي ألىميتو الكبيرة في تحقيؽ األىداؼ، كذلؾ ألنو يضمف لمعمؿ    
كضكح الرؤية كاألىداؼ، كاالستخداـ األفضؿ لممكارد البشرية كالمالية كاألدكات، كتحقيؽ التكامؿ 

يف كالترتيب األمثؿ لؤلعماؿ، كتحديد األكلكيات كفؽ االحتياجات كالخطة كالتنسيؽ بيف العامم
العامة، كالسيطرة قدر اإلمكاف عمى المشاكؿ أثناء العمؿ مما يقمؿ المخاطر عمى العمؿ 

 . 2كالعامميف

الخطة االستراتيجية قد تككف مف ذات تفكير القائد، كقد يتشارؾ مع غيره مف المستشاريف، أك   
ي المجاؿ الذم ستكضع فيو الخطة، أك مع القادة الذيف في نفس رتبتو أك أعمى منو، الخبراء ف
 -سبحانو كتعالى-كاضع الخطة لو مف مستكل أعمى منو كىك اهلل -عميو السبلـ-كمكسى

في  -عميو السبلـ-كتفصيؿ الخطة منثكرة في مجمكع األكامر التي كجييا اهلل تعالى لمكسى
( التي نفذىا  يظير لنا جزءان مف الخطة بعيدة المدل) االستراتيجيةاآليات، كالتي مف خبلليا 

 .عميو السبلـ-مكسى

 عدة أىداؼ كما يأتي تسعى لتحقيؽ -عميو السبلـ –خطة المرسكمة لمقائد مكسى الأف  أرل   
 : مف خبلؿ اآليات

اليدؼ كاضح  ذا، كىإخراج قكمو مف الظممات إلى النكر، كتذكيرىـ بأياـ اهلل تعالى اليدؼ األوؿ:

:} في قكلو تعالى                        

                          }3 ،

                                                           
 .18، ص كيؼ تكتب خطة استراتيجيةانظر بتصرؼ: سكيداف، كالعدلكني، مصدر سابؽ،  1
 .20انظر بتصرؼ: السابؽ، ص 2
3
 .5سكرة إبراىيـ: آية  
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، ليذا نجد أف اهلل تعالى قد ذكر ىذه 1-فرعكف كقكموكمف ىذه الظممات ظممة العبكدية مف قبؿ 

 :}الميمة في قكلو                     

                            }2 فإنجاء ،

 . - عميو السبلـ-بني إسرائيؿ ىدؼ أصيؿ كمركزم في ميمة القائد مكسى

أف مب بإيقاؼ تعذيب بني إسرائيؿ،  ك دعكة فرعكف إلى اإليماف باهلل تعالى، كالط اليدؼ الثاني:
كذلؾ في قكلو  -عمييما السبلـ –يسمح لبني إسرائيؿ بمغادرة مصر مع مكسى كىاركف 

 :}تعالى                            

                                  

    }3كفي قكلو تعالى ،{:                   

                            } 4. 

بتكجيو في بعض  -عميو السبلـ –فيذه قاـ بيا مكسى القائد طة التنفيذية األساسية، أما الخ    
المراحؿ مف اهلل تعالى، كذلؾ كفؽ اإلمكانيات كالقدرات كالمعجزات التي أيده اهلل تعالى بيا، مف 
معجزة العصا كمعجزة يده، ككفؽ معرفتو المسبقة بعقمية فرعكف كبالقرارات التي يتخذىا في 

مف مسائؿ  -عميو السبلـ–مغو إياه مكسى بالمكاقؼ السابقة، أك ردَّات أفعالو المتكقعة عمى ما سيي 
كذلؾ مف خبلؿ في العقيدة أك برفع الظمـ عف بني إسرائيؿ كتركيـ يخرجكف مف مصر معو، 

القرارات التي اتخذىا ك في القصر لسنكات طكيمة، كمف خبلؿ المكاقؼ  معيشتو السابقة مع فرعكف

                                                           
1
، مصدر تفسير البغويكالبغكم،  .135ص 2، مصدر سابؽ، ج بحر العمـوانظر بتصرؼ: السمرقندم،  

. كالطبرم، 203ص  11، مصدر سابؽ، ج الجامع ألحكاـ القرآف. كالقرطبي، 263، ك30ص 3سابؽ، ج
 .315ص 18، مصدر سابؽ، ج تفسير الطبري

2
 .47سكرة طو: أية  
3
 . 19-15سكرة النازعات: آيات 
4
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بسبب قتمو  -عميو السبلـ–مكسى كمنيا التي كانت بقتؿ السابؽ، فرعكف كأركاف حكمو في
 لمقبطي.

 وقد كانت خطته حسبما أرى من اتجاهٌن أساسٌٌن كما ٌأتً:   

:} القٌام بثالثة أمور، األول والثانً موجودان فً قوله تعالى تجاه األوؿ:ال ا    

                            

                 
عمى إخراج قكمو مف العمؿ  كىما، 1

، كتذكيرىـ بما أنعـ اهلل بو عمى كؿ مف إلى نكر اليداية كالحؽكالكفر كالشرؾ  ظممات الضبلؿ
كاف عميو حاليـ مف العز كالتمكيف في زمف آمف باهلل كرسمو كرساالتو مف األمـ السابقة، كبما 

يكسؼ عميو السبلـ، لمَّا كانكا عمى اإليماف كااللتزاـ بشرع اهلل، كأٍف ييذكرىـ بما حؿ بكؿ مف كفر 
كعاند الحؽ كاألنبياء كالرسؿ، مف عقكبات كعذابات ربانية، كبما آؿى إليو حاليـ مف العمؿ في 

الستعباد عمى يدىم فرعكف كقكمو، كذلؾ بسبب ابتعاد بني األعماؿ الدنيئة كالصعبة، كالتعذيب كا
شراكيـ باهلل تعالى، كاتباع بعضيـ لديف األقباط، كذلؾ  إسرائيؿ عف االلتزاـ بشرع اهلل تعالى، كا 

 .2بيدؼ أف يتعظكا ممف سبقيـ فيؤمنكا كيمتحقكا بصؼ اإليماف، كأف يترككا العناد أك التكذيب

:} ي قكلو تعالىاألمر الثالث مكجكد ف أما                  

                               

  }3 ،إنجاء قكمو مف العبكدية التي يعيشكنيا عمى يدم فرعكف كقكمو،  العمؿ عمى

                                                           
 .5سكرة إبراىيـ: آية  1
ص  3ج فتح القدير، مصدر سابؽ، . كالشككاني، 65-64ص  19انظر بتصرؼ: الرازم، مفاتيح الغيب، ج  2

 . 2088ص  4. كقطب، سيد، في ظبلؿ القرآف، مصدر سابؽ، ج 113 -111
 .47سكرة طو: آية  3
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خراجيـ مف أرض مصر إلى حيث يريد مكسى ، كىذا لو أعماؿ مع قكمو 1-عمو السبلـ -كا 
  .كأعماؿ أخرل مع فرعكف كقكمو، فالعمؿ لتحقيقو مرتبط بالمرحمة األكلى كبالمرحمة الثانية

قكمو، كىذا ما قاـ بو، فييـ قكمو، لذا فنقميـ إلى نكر اليداية فكاف ال بد لمكسى مف أف يبدأ مع    
لى صؼ اإليماف، مف أىـ أكلكياتو التي كمفو اهلل بيا، كما ال بد لو مف تييئة قكمو، حتى  كا 
ا قد يمحؽ بيـ مف شركر مف فرعكف قكمو، كردِّ  يقكمكا بما سيطمبو منيـ الحقان، كحتى يييئيـ ًلمى

و السبلـ، كذلؾ ألف مكقفيـ ميـ في تحديد المناسب مف األعماؿ فعؿ عمى دعكة مكسى عمي
 البلحقة كترتيبيا، سكاء مع قكمو أك مع فرعكف كقكمو.

 الذىاب إلى فرعكف كقكمو، كىذا تضمف ثبلثة أمكر، كما يأتي: :الثاني االتجاه

:}تبميغ دعكة اهلل تعالى لفرعكف كقكمو، حسب قكلو تعالى األمر األوؿ:         

                             }2 ،

فكما أنو مكمؼ بتبميغ الحؽ لقكمو فيك أيضان مكمؼ بتبميغو لفرعكف كقكمو، كتكجيو السؤاؿ لو ىؿ 
كيرشده إلى  -عميو السبلـ -كذلؾ باتباع مكسىلو رغبة في تطيير نفسو مف الشرؾ كالكفر، 

معرفة اهلل تعالى، كاإليماف بو ربان كحيدان ليذا الككف، كيقكده ىذا اإليماف إلى الخشية مف اهلل 
 .3تعالى  كترؾ المحرمات كفعؿ الكاجبات التي يقررىا اهلل تعالى

مف معجزات كثيرة، أكليا : إقامة الحجة عمى فرعكف أماـ الناس، كذلؾ بما معو األمر الثاني
، ككذلؾ -عميو السبلـ-العصا التي تنقمب إلى أفعى ضخمة ثـ تعكد عصا ما أف يحمميا مكسى

:} اآليات األخرل التي كرد بعضيا في قكلو تعالى               

                      }4،  فكاف

                                                           
1
. كالزحيمي، التفسير 230-229ص16انظر بتصرؼ: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، مصدر سابؽ، ج  
 .203ص 11، مصدر سابؽ، ج الجامع ألحكاـ القرآف. كالقرطبي، 216ص  16لمنير، مصدر سابؽ،ج ا
2
 .19-15سكرة النازعات: آيات 
 .283ص 5، مصدر سابؽ، جأنوار التنزيؿ وأسرارانظر بتصرؼ: البيضاكم،  3
 .  133سكرة األعراؼ: آية   4
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اهلل تعالى يرسؿ عمييـ المعجزة، فيطمبكف مف مكسى أف يرفعيا، كما  أف يرفعيا حتى يعكدكا لما 
أف فرعكف ما ىك  كانكا عميو، فييٍنًزؿ اآلية التي بعدىا، كىكذا حتى قامت عمييـ الحجة الدامغة

إلوو، بؿ ىك عاجز عف رفع ىذه الشدائد عنيـ، فالعجز ليس مف صفة مف يدعي األلكىية، كثبت 
ىك اإللو الحؽ الذم يرسؿ عمييـ الشدائد حتى يؤمنكا ثـ يرفعيا بعد أف  -سبحانو كتعالى -أف اهلل

 .1-عميو السبلـ-يطمب منو ذلؾ نبي اهلل مكسى 

خاطبو  ، كذلؾ كماإسرائيؿ مع مكسى كيخرج بنفرعكف أف  ةكافقأخذ م : العمؿ عمىاألمر الثالث

 }:اهلل تعالى بقكلو                      

                            }2 كقد كاف ،

مف المفترض أف يسمح فرعكف بذلؾ، مف باب حرية التحرؾ كالسكف كحؽ مكفكؿ لئلنساف، 
عميو  –خصكصان بعد ظيكر عجزه المرة بعد المرة، سكاء في الحكار كالحجج بينو كبيف مكسى

الذم انتيى بإيماف  -عميو السبلـ-، أك في التحدم أماـ الناس بيف السحرة كمكسى -السبلـ
عميو  -السحرة باهلل رب العالميف إال أنو لـ يسمح بو، كلـ يستجب لقائد بني إسرائيؿ )مكسى( 

:} في ىذا الطمب، كما قاؿ تعالى -السبلـ                  

                            }3  .

فكاف مكقفو  عمى فرعكف، -عميو السبلـ –بؿ ناصبيـ العداء رغـ سطكع الحجة التي مع مكسى 
 .4كبني إسرائيؿ -عميو السبلـ-جنده لقتؿ مكسى ، ثـ قاـ بجمع -عميو السبلـ-بتكذيب مكسى

تـ تدريبو مف اهلل تعالى ككجيو إلى السير كفؽ خطة بعيدة  -عميو السبلـ -كبذلؾ يككف مكسى   
المدل ذات أىداؼ أساسية، نيفِّذىت عمى مراحؿ معينة، كىذا أعمى مستكل مف مستكيات القيادة قد 

                                                           
، مصدر مفاتيح الغيب. كالرازم، 543ص 1، مصدر سابؽ، ج بحر العمـوانظر بتصرؼ: السمرقندم،  1

 .348 -345ص  14سابؽ، ج 

2
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ميداف الخطط االستراتيجية، كىذا المجاؿ عؿ القائد الرباني عميو السبلـ في  -بىمىغىوي مكسى القائد
أف يككف لو الباع الطكيؿ فيو بجيد ذاتي أـ بالتدريب مف جية القائميف عمى تدريبو، أـ مف 
خبلؿ لجاف كمجالس استشارية تقكـ بكضع ىذه الخطط بعيدة المدل، ليتـ تنفيذىا مف قبؿ 

 المختصيف تحت رعاية القائد.

 انيالمطمب الث

 التركيز عمى العمؿ الجماعي

العمؿ ف ،دكف أف يعاكنو الٌناس كيقفكا معوقكل اإلنساف في الحياة عمى ىذه األرض مف يى  ال   
العمؿ ، فعمؿه مبارؾ يباركو اهلل تعالى وكما أن ،ي كسيمة لتبادؿ الخبرات كالمعارؼالجماع

ىيبةن في نفكس األعداء كالمترٌبصيف، عطي المجتمع كالكطف يي  ، فيكالجماعي قٌكة لمفرد كالمجتمع
 .فإٌنو ييابيـ الكطف يعممكف معان  فعندما ينظر العدك إلى أفراد

لعمؿ تكفر فيو، فاتأف  التي ال بدصناعة القائد كالصفات  كيفية عف في البحث كنحف   
 ما ركز عميو مف المحظة ، كىذا-عميو السبلـ -الجماعي صفة أساسية مكجكدة في القائد مكسى

قد ا كمفو اهلل تعالى بميمة حمؿ الرسالة كالدعكة إلى بني إسرائيؿ كفرعكف كقكمو، ك األكلى بعدم
لما طمب مف اهلل تعالى أف بداية  ،ذلؾل -عميو السبلـ -ظير التطبيؽ العممي مف القائد مكسى

:}يكمؼ أخاه ىاركف كما قاؿ اهلل تعالى                   

                  }1 مفرد، كىك كىاركف  هفيك لكحد

عميو -اثناف كاالثناف جمع، إذان ىك يريد إف يعمؿ عمبل جماعيان، كذلؾ ألف في كجكد ىاركف
تقكية لو مف خبلؿ تضافر جيكدىما كالتعاكف فيما  -عميو السبلـ-إلى جانب مكسى -السبلـ

 }:كقد استجاب اهلل تعالى لطمبو لما قاؿ، تبميغيافي ك  ،بينيما في حمؿ الدعكة    

                               

                                                           
 .34سكرة القصص: آية  1
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        }1،  عميو السبلـ-أفصح لسانان مف مكسى -عميو السبلـ-فياركف- ،

يككف تبميغ الدعكة كالفكرة أكثر كفاءة ككضكحان، ثـ ىما  -عميو السبلـ -فبفصاحة ىاركف
التخطيط ثـ التنفيذ ألجزاء العمؿ الممقى عمى عاتقيما كىما يسيراف نحك تحقيؽ يتعاكناف في 

 .2األىداؼ المشتركة ليما كلمجماعة

ثـ ظيرت الصفة األصيمة في القائد كىي صفة العمؿ الجماعي، كذلؾ لىمَّا حرَّؾ األعداد    
الغفيرة مف بني إسرائيؿ التي بمغت اآلالؼ المؤلفة، حينما استجابكا لدعكتو كصاركا يمتثمكف 

  :}ألكامره كيتحرككف تحركان جماعيان عىبَّر اهلل تعالى عنو عمى لساف فرعكف بقكلو   

       }3  فالشرذمة ىي المجمكعة مف الناس، كىذه المجمكعة تتحرؾ بأمر

، كىذا العمؿ الجماعي الذم كصؿ إلى امتثاليـ لو بأف خرجكا معو -عميو السبلـ –مكسى القائد 

:} مف مصر كما قاؿ تعالى                    }4 

كأغاظو كما أثبتو تعالى بقكلو:}كىذا التحرؾ أحرج فرعكف           }5 كدفعو

 } التخاذ القرار الذم أثبتو اهلل تعالى بقكلو                }6 

كعىجزه عف قتميـ بالعدد القميؿ مف الجنكد، استدعى القكات مف جميع األراضي  ظويغفبسبب 

                                                           
 .35: آية سكرة القصص 1
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كقكمو  -عميو السبلـ -المصرية حتى بمغكا األالؼ المؤلفة حتى يستطيع مكاجية مكسى القائد
 .1ضمف عمؿ جماعي اعتمده -عميو السبلـ –الذم يتحرككف معو 

لعمؿ الجماعي، كأف يتعمـ كيفية بث كنشر ركح كالقائد الرباني عميو أف يتدرب كيتقف آليات ا   
العمؿ الجماعي في القيادات كالمفكريف كاإلعبلمييف كالمؤثريف في المجمكع العاـ، ألف األعماؿ 
العظيمة التي يرنكا ليا حممة الحؽ في كجو الباطؿ ال تتحقؽ إال ضمف عمؿ جماعي يتجند لو 

 رً دٍ لعمؿ ضمف عمؿ جماعي فيك بذلؾ يككف عمى قى القدر الكافي لتحقيقو، فإف أتقف القائد صفة ا
 تحقيؽ األىداؼ العامة العظيمة.

 المطمب الثالث

 تباعاأل قادة و لموالقدرة عمى اْلقناع  ،الحوار مع اآلخريف

قناعيـ بما  ،مف الصفات التي ال بد مف تكافرىا في القائد الرباني    قدرتو عمى محاكرة اآلخريف كا 
لديو مف أفكار كمكاقؼ كقرارات، فيك يتنقؿ بيف ىذه االمكر الثبلثة في حياتو القيادية، فإذا لـ 

 لغيره فكران كمكاقؼ كقرارات. ان ، بؿ سيككف تابعان ناجح ان يتصؼ بيذه الصفة فمف يككف قائد
بيذه الصفة: اتصاؼ القائد بالقدرة عمى مناقشة اآلخريف أخذان كردان كسؤاالن كجكابان في  كيقصد  

، كشؼ الحقيقةالكبلـ، بيدكء كاحتراـ، دكف تعصب لرأم معيف أك لفئة بشرية ما، كذلؾ بيدؼ 
، ؤلفكار كالمكاقؼ كالقرارات المختمفة الصادرة منو أك مف اآلخريفكالكصكؿ إلى الفيـ األصح ل

يخمص إلى فيـ أك رأم أك قرار كاحد يتبناه ثـ  في النيايةك ،  يا قدر اإلمكافالتقريب بينف ثـى كم
 .2يقنع بو اآلخريف

لكجدنا ىذه الصفة متكفرة في  -عميو السبلـ-فمك نظرنا إلى مسيرة القائد الرباني مكسى  
أف  -ميو السبلـع-شخصيتو، كمثاؿ عمييا الحكار بينو كبيف الخضر حينما أراد القائد مكسى

} يرافقو ليتعمـ مف العمـ الذم آتاه اهلل تعالى لمخضر، كما قاؿ سبحانو كتعالى:     

                                

                                                           

البحر المحيط في . كابف حياف، 555ص 2، مصدر سابؽ، جبحر العمـوانظر بتصرؼ: السمرقندم،  1
 .139ص  8جمصدر سابؽ،  ،التفسير

2
، ، الييئة المصرية العامة لمكتابفف المقاؿ الصحفي في أدب طو حسيفشرؼ، عبد العزيز،  انظر بتصرؼ: 

 .8/6/201، تعريؼ الحواركأبك خميؼ، محمد، ، 240ص
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                }1 بدأ قد  -عميو السبلـ -مكسى فيا ىك

 ىا طمب منو أف يرافقو، كالناظر لطريقة الطمب نجدأف ب -بلـعميو الس-حكاره كنقاشو مع الخضر
م يحمؿ في طياتو قمة المبلطفة كحسف األدب، التي ذال ،ىؿ :بصيغة السؤاؿ اإلستفسارم بقكلو

 سبب طمبو عد ىذا األدب في الطمب بيف لالرئيسية في المحاكر الناجح، كبىي مف الصفات 
 مف عمكـ ربانية ال يعمميا عميو -تعالى  -مرافقتو لو، أال كىك رغبتو في التعمـ منو مما أنعـ اهلل 

لف يصبر  مكسى بأف –عميو السبلـ  –مف الخضر لو ، كلما كاف الرد -عميو السبلـ -مكسى 
غير معركفة  –عميو السبلـ  –بسبب أف ىناؾ أمكران ستحصؿ مف الخضر  ،عمى رفقتو لمخضر

:}كما قاؿ تعالى –عميو السبلـ  –السبب المقنع لمكسى              

                 }2،  كبعدما سمع مكسى عميو السبلـ– 

كعرؼ كفيـ مكقفو عمى أساس بناه، خاطبو بكبلـ ينُـّ عف فيـ  –عميو السبلـ  –ما قاؿ الخضر 
 }:-تعالى  –عميؽ كيؼ يرد كيجيب بكبلـ يقنع الذم يحاكره، فقاؿ لو كما قاؿ اهلل   

                       }3 ،مؤمف فقد  فؤلف الخضر رجؿ

في  سيككف صبكران  وبأن -عمييما السبلـ  –مكسى لمخضر  بأف تكفؿ خاطبو بمغة اإليماف، كذلؾ
، ثـ تكفؿ لو  بأف ال يعصيو في أم شيء يطمبو -تعالى  –مشيئة اهلل ببط تر ىذا مك  ،رحمتيما
ميو ع -أمراف أساسياف كاف ليما األثر الكبير في قبكؿ الخضر أف يرافقو مكسى اؾنىمنو، ك 
لو، كالثاني زيادة منو ليطمئف  –عميو السبلـ  -جابة عمى سؤاؿ الخضر اإل، األكؿ كاف -السبلـ 

بادر لذىف كعقؿ الخضر الخضر أنو سيطيعو في أم أمر كىك نبي اهلل كقائد بني إسرائيؿ، فقد يت
ليذا نجد أف كقائد بني إسرائيؿ المطاع فييـ قد ال يطيعو،  –تعالى  –ي ككميـ اهلل باف نكأف مف 

} :قد غير رأيو كما قاؿ اهلل تعالى –بلـ الخضر عميو الس               

              }4 حيث كافؽ عمى أف يصطحبو مكسى القائد عميو ،

في حاؿ رأل مف الخضر  –عميو السبلـ  –كاشترط عميو مكمؿ لكيفية تصرؼ مكسى  –السبلـ 
عميو  –تصرفان يحتاج إلى تفسير، فعميو أف ال يسأؿ عنو حتى يقكـ الخضر  –عميو السبلـ  -
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بالحديث معو بخصكصو، كفي ىذا األسمكب في الحكار الذم اتصؼ بمكاصفات  –السبلـ 
حاكره بالمكافقة عمى استطاع أف يقنع م –عميو السبلـ  –أساسية في الحكار مف مكسى القائد 

 .1طمبو

ككـ يحتاج القائد إلى القدرة عمى الحكار كاإلقناع في أثناء قيامو بدكر القائد، ليذا عمى القائد    
الرباني أف يككف مميزان في الحكار كالنقاش، ألنو في كؿ لحظة تقريبان سيجد نفسو يناقش كيحاكر 

العالية في الحكار  اآلخريف في فكرة أك مكقؼ أك قرار أك كيفية القياـ بعمؿ ما، فاتصافو بالقدرة
ال  كالنقاش تجعمو ميقنعان لغيره فيما يتبنى مف مكاقؼ كآراء فيسير العمؿ كفؽ رأيو فيحقؽ أىدافو، كا 
فالعكس ىك ما سيحصؿ، أف تككف آراء غيره ىي السائدة مما يعني أنو قائد باالسـ كغيره ىك 

 القائد. 
 المطمب الرابع

 المشاركة في تنفيذ القرارات

ذا لـ  أم قرار    يصدر مف القيادة ال بد مف تنفيذه عمى أرض الكاقع مف جيات االختصاص، كا 
ينفذ فكأنو لـ يصدر، ليذا ال بد مف متابعة تنفيذه مف قبؿ القيادة التي أصدرتو، كمما يزيد مف 
ـى ليذه المشاركة مف آثار إيجابية عمى  قيمتو كأثره أف يقكـ القائد بالمشاركة في تنفيذه، كذلؾ ل

عمؿ الجماعي، فيك يؤدم لمكصكؿ إلى أفضؿ النتائج، كما يتيح تقييـ ىذه النتائج مف حيث ال
الفاعمية كمقدار تنفيذىا، كىؿ حققت اليدؼ المرجك مف القرار، كيساعد عمى اكتشاؼ نقاط القكة 
كالضعؼ كأسبابيا، ثـ معالجة ما يحتاج لممعالجة، كما كيرفع مستكل المسؤكلية عند القادة 

ؤكسيف، مما يدفعيـ إلى تحسيف القرارات الصادرة، كيمنع التذبذب في تغيير أك تنفيذ كالمر 
القرارات، بؿ يدفع إلى الحماس القكم كرفع الركح المعنكية في التنفيذ لكجكد القائد الذم ازدادت 
الثقة بو مف قبؿ العامميف كالمحيطيف كقت التنفيذ، كىذا يعطي لو المجاؿ الكتشاؼ الكفاءات 

مناسبة حسب األعماؿ التي يجب القياـ بيا، كمف ىذه الكفاءات تصنع قيادات المستقبؿ التي ال
 .2تفيـ األىداؼ يسعى لتحقيقيا 
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مجمكع الميزات السابقة الذكر ت، فإف فإذا ما اتصؼ القائد بصفة المشاركة في تنفيذ القرارا   
نجد ىذه  -عميو السبلـ –مكسىتضاؼ إلى قكة كحكمة ككفاءة القائد، كبنظرة لمسيرة القائد 

الصفة كاضحة في كثير مف المكاقؼ، فيا ىك عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر يشارؾ قكمو في 

:} الخركج مف مصر لمَّا طمب اهلل تعالى منو ذلؾ بقكلو              

      }1،  ،فاصدر القرار لمف آمف معو مف قكمو بالخركج مف مصر قبؿ الفجر

كلـ يبؽ ىك في مصر، بؿ شاركيـ في تنفيذ القرار، فخرج عمى رأسيـ يقكدىـ إلى حيث شاء اهلل 
تعالى ليـ، كفي ىذا المسير قاـ بدكره كقائد ليـ يرل ما يستجد عمييـ مف مشكبلت فيضع ليا 

كمف ذلؾ لما سار خمفيـ فرعكف كجنكده حتى كاد أف يدركيـ، الذم الحمكؿ، كيشارؾ في تنفيذىا، 

:} عبر اهلل تعالى عنو بقكلو                    }2 ،

} فعالج ىذا الخطر بداية بقكلو ليـ الذم أثبتو اهلل تعالى بقكلو:          

    }3، بأف قكليـ ليس بصحيح، كأف اهلل تعالى سييديو لما فيو خبلصيـ مف ىذا

:} الخطر، كفعبلن جاءت اليداية مف اهلل تعالى لو بقكلو            

                          }4،  ثـ عالجو بضرب البحر

بالعصا كما أمره اهلل تعالى، فكانت النتيجة انفبلؽ البحر،  فسار بنك إسرائيؿ في الطريؽ اليابس 

:} في البحر، كفرعكف كجنكده لحقكا بيـ كدخمكا البحر خمفيـ كما قاؿ تعالى      

                        }5  فنجى

                                                           
 .52سكرة الشعراء: آية  1
 .61: آية شعراءالسكرة  2
 .62: آية سكرة الشعراء 3
 .63: آية سكرة الشعراء 4
 .66 – 64: اآليات سكرة الشعراء 5
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كبنك إسرائيؿ،  ثـ ضرب البحر ثانية بالعصا فعادت المياه  -عميو السبلـ –اهلل تعالى مكسى 
 .1سائمة حتى أغرقت فرعكف كجنده

كبيذا حؿ مشكمة قكمو بعدما شارؾ قكمو تنفيذ األمر، كلـ لـ يكف معيـ فسيككف مف العسير   
، كبيذا نرل أف -سبحانو كتعالى –حميا إال أف يشاء اهلل تعالى ذلؾ، بطريقة ال يعمميا إال اهلل 

 بصكرة كاضحة كجمية -عميو السبلـ -صفة مشاركة القائد في تنفيذ القرارات متكفرة في مكسى
لمعياف، كيستطيع القادة الحالييف التأسِّي بو إيجاد ىذ الصفة فييـ لضركرتيا في تنفيذ القرارات 
كما ينبغي دكف تياكف أك تغيير حسب الخطة المكضكعة، كبيذا تزداد الصفات اإليجابية في 

 شخصيتو القيادية. 

 المطمب الخامس

 رفع المعنويات وبخاصة وقت الشدائد

يمركف ك  كنكف مف الجانب المادم كالمعنكم،مك كانكا جيشان أك مجمكعة بشرية،كؿ الناس سكاء    
في لحظة مف لحظات حياتيـ بظركؼ قاسية أك مشاكؿ صعبة، تؤثر عمييـ كعمى نفسياتيـ 
كمعنكياتيـ، كىذه مف أىـ األكقات التي يحتاجكف فييا لدعـ نفسي مف قبؿ المحيطيف بيـ، مف 

زالة ا لشعكر بالضعؼ كالكىف العاطفي، كبما أننا نتكمـ ىنا عف قائد قد يرل أجؿ رفع معنكياتيـ كا 
أف أتباعو قد انخفضت معنكياتيـ كىك يسير معيـ باتجاه تحقيؽ اليدؼ، ففي ىذه الحالة عميو 
أف ال ييغفؿ الجانب المعنكم عندىـ، كذلؾ ألنو مف أىـ عناصر النجاح كتحقيؽ األىداؼ، 

% 75قيؽ النصر كاألىداؼ راجع لممعنكيات بنسبة ثبلثة أرباع يرل أف تح 2فنابميكف بكنابارت

                                                           
التحرير . كابف عاشكر، 160 - 156ص  19، مصدر سابؽ، ج التفسير المنيرانظر بتصرؼ: الزحيمي،  1

 .136-135ك 129ص  19، مصدر سابؽ، ج والتنوير
مبراطكر إيطاليا كممؾ فرنسا قائد عسكرم كحاكـ 2 كحتى  القرف الثامف عشر ، عاش خبلؿ أكاخرالفرنسييف كا 

ا، ثـ  القرف الثامف عشر حكـ فرنسا في أكاخر .عقد العشرينيات مف القرف التاسع عشر أكائؿ بصفتو قنصبلن عامن
، حيث كاف ألعمالو كتنظيماتو تأثيرنا كبيرنا عمى السياسة القرف التاسع عشر إمبراطكرنا في العقد األكؿ مف بصفتو

 .27/10/2017،نابوليف األوؿالمكسكعة الحرة،  –كيكيبيديا  .األكركبية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1820
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1820
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
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%، كذلؾ في زمف تقدـ التقنية في االسمحة مف نككية كىيدركجينية 25كلمجكانب المادية الربع 
 . 1كالصكاريخ عابرة القارات

كالمعنكيات ىي العقيدة الراسخة في عقؿ اإلنساف المتككنة مف األفكار كاآلراء كاألحكاـ    
قكاعد عف الشيء الذم يعمؿ عمى تحقيقو ضمف العمؿ الفردم أك الجماعي، مف حيث كال

العقبات كالتسييبلت المادية كالبشرية المكجكدة بينو كبيف تحقيؽ اليدؼ، كىذه تؤثر عمى نفسية 
يجابان  مما يخفض أك يزيد الرغبة كالتحدم عنده في العمؿ عمى النجاح، ، اإلنساف سمبان كا 

نخفضة تصيبو بالتردد ىؿ يعمؿ أـ ال ،ىؿ سينجح عممو أـ ال، كىذا يكصمو إلى فالمعنكيات الم
اإلحباط ، ثـ التكقؼ عف العمؿ، بينما المعنكيات العالية تزيد إرادتو كثقتو بنفسو كبقدرتو عمى 

لِّدي فيو القكة ثـ النشاط مع دكاـ العمؿ، كىذ تحقيؽ ا األىداؼ، مما يعطيو الطاقة اإليجابية التي تيكى
 .2ما يكصمو لمنجاح ثـ التفكؽ بعكس صاحب المعنكيات المنخفضة

كمف األمكر المؤثرة جدان في ارتفاع أك انخفاض المعنكيات، األفكار ثـ طبيعة التفكير،    
فاألفكار كطبيعة التفكير إيجابية أك سمبية  ، كؿ منيما يقكد إلى نتائج متعاكسة، فاإليجابية تقكد 

تركيز عمى إلى نتائج إيجابية عمى المعنكيات، كالسمبية تؤدم إلى آثار سمبية، ليذا ال بد مف ال
يجابان  نكعيتيما سكاء عند القائد أك أتباعو، ألنيما يشكبلف العقيدة أك المعنكيات المؤثرة سمبان كا 
رادتو ال زعزعة فييا، كشخصيتو قكية، فيك  فييما، فالقائد ذك المعنكيات العالية، نفسيتو كاثقة، كا 

الجيش صاحب معنكيات  يسير بخطكات كاثقة نحك النجاح باستمرار، ككذلؾ إف كاف الشعب أك
العالية، أما إف كانت معنكياتيـ منخفضة، فإف الفشؿ كاليزائـ ستككف مف نصيبيـ، ميما كاف 
عددىـ أك كاف حجـ عتادىـ، ألنيـ عبارة عف كتؿ بشرية ال تأثير إيجابي ليا في تحقيؽ أية 

 .3أىداؼ عظيمة
أف يككف ذك معنكيات عالية في  لكؿ ما سبؽ فعمى القائد الرباني حتى يككف قائدان ناجحان    

ذا ما  نظرنا إلى جميع الظركؼ، كأف يعمؿ عمى رفع معنكيات مف يقكدىـ في أحمؾ الظركؼ، كا 
ىذه الصفة متكفرة عنده بجبلء في أكثر مف ظرؼ عصيب في مسيرة  دنج -عميو السبلـ -مكسى

رمة التي في زمانو مف قكمو قيادتو لبني إسرائيؿ، كمثاؿ عمى ذلؾ لمَّا عاد فرعكف كالقيادة المج
كعمى قكمو بأنيـ سيفسدكف في األرض المصرية، ليذا  -عميو السبلـ–لمتحريض عمى مكسى 

                                                           
 .5/6/2013 كيؼ ترفع معنكياتؾ كما ىي فكائد المعنكيات المرتفعة ؟، مكقع تسعة، انظر بتصرؼ: خديجة،1
، ط بيركت –دمشؽ، الدار الشامية  -محمكد شيت، بيف العقيدة كالقيادة، دار القمـ  انظر بتصرؼ: خطاب: 2
عمـ نفس النمو مف الجنيف إلى . ك األشكؿ، عادؿ عز الديف، 525ك 44-42ـ/  ص 1998 -ىػ  1419، 1

 .431، ص مكتبة األنجمك المصرية ،الشيخوخة
3
 .525ك 44-42صمصدر سابؽ، ، بيف العقيدة والقيادةمحمكد شيت،  خطاب:انظر بتصرؼ:  
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اتخذ القرار بالعكدة إلى تقتيؿ الرجاؿ كاستبقاء النساء إلى أف يصمكا إلى المرحمة التي يتـ فييا 
 :}ئيؿ، كذلؾ كما قاؿ تعالىار سقير بني إو                      

                              

         }1 ، ال في ىذه المحظات العصيبة عمى بني إسرائيؿ التي

أكالدىـ فإف المعنكيات عندىـ منخفضة كحالتيـ النفسية سيئة، فيـ يستطيعكف فييا رد القتؿ عف 
تضجركف مف حاليـ، كىـ اآلف في حاجة لرفع معنكياتيـ حتى جزعكف خائفكف كمضطربكف كمي 

أعطاىـ  كقائد –عميو السبلـ  -مكسى ؼ، كىذا ما قاـ بويستمركا في السير نحك تحقيؽ اليد
:} يمانية سطرىا اهلل تعالى بقكلوجرعة إ                 

                         }2  التي تمثمت

بتكجيييـ إلى طمب المعكنة مف اهلل تعالى الذم بيده السيطرة عمى كؿ صغيرة ككبيرة في ىذا 
الككف، القادر عمى أف يمدىـ بكؿ ما يرل أنو مناسب ليـ في الخبلص مما ىـ فيو، ثـ طمب 

فمف منيـ أف يتسمحكا بسبلح الصبر الذم ىك مف تسمح بو فبل بد لو مف أف ينتصر عمى عدكه، 
يصبر عمى المصائب كعمى المصاعب، كيصبر عف الشيكات كالغرائز، كيصبر في طاعة اهلل 

عميو السبلـ  –مكسى لنصر، كىذه البشارة التي أعطاىا تعالى، فيذا جدير بأف يعطيو اهلل تعالى ا
كال ، فأخبرىـ الخبر اليقيف أف األرض هلل تعالى كليست لفرعكف كال لجنكده كىك يقكدىـ لقكمو –

ألعكانو، كأف اهلل تعالى سيكرثيا كيعطييا لمف يريد اهلل إعطاءىا لو، كليس القرار لفرعكف في 
ذلؾ، كذلؾ ألف اهلل تعالى متكفؿ بأف عاقبة ىذا الصراع ستككف لمذيف يخافكف كيتقكف اهلل تعالى، 

فسية أتباعو مف األثر الكبير كالعظيـ في ن -عميو السبلـ –كقد كاف لمجمكع ما قاؿ مكسى القائد 
:} بني إسرائيؿ، فقالكا ما يدؿ عمى ارتفاع معنكياتيـ كما قاؿ اهلل تعالى عمى لسانيـ   

                            

               }3 ، فأقركا لو أف

 –عميو السبلـ –العقكبات التي يمارسيا فرعكف كقكمو بحؽ بني إسرائيؿ بعد مقدـ مكسى 

                                                           
  .127سكرة األعراؼ: آية  1
 .128: آية سكرة األعراؼ 2
 .129: آية سكرة األعراؼ 3
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كاتباعيـ لو كمخالفة أكامر فرعكف ىي نفس العقكبات التي تمارس كانت تمارس عمييـ قبؿ 
النبي مقدمو، كىـ اتبعكه قناعة بالحؽ الذم جاء بو كرغبة في الخبلص مف ىذه العقكبات، فأكمؿ 

رفع معنكياتيـ بتبشيرىـ بأف اهلل تعالى سييمؾ عدكىـ فرعكف  كقائد ليـ –عميو السبلـ  -مكسى
باعو كأف األرض ستككف ليـ كأنيـ سيككنكف سادتيا، كعندىا  سيككنكف تحت الرقابة اإلليية، كأت

 .1فعمييـ أف يحسنكا األعماؿ بما يتكافؽ كشرع اهلل تعالى
في أبيى  معنكيات قد حاز صفة رفع -عميو السبلـ –كىكذا نجد أف القائد الرباني مكسى    

فة نجاح أخرل ال بد مف تكافرىا لكؿ قائد حتى ، لتضاؼ لو صصكرىا كأعمى درجات أدائيا
يككف ناجح في ىذا الكاقع المميء بالمصاعب كالمشاكؿ كالتعقيدات ذات الحجـ الكبير التي تككف 
غالبان ممتدة إلى بقاع كاسعة كبتبعات عالمية تقؼ كراءىا قكل ذات قدرات جبارة، فبل بد لمقائد 

رفع معنكيات مف حكلو حتى يمكنيـ كيمكنو العمؿ بكفاءة الرباني مف التمتع بالقدرة العالية في 
 . عالية

 المطمب السادس
 القدرة العالية عمى إدارة األزمات

العمؿ البشرم في أم جانب مف جكانب الحياة غالبان ما يكاجو المصاعب، كاألزمات، كبما أف     
القائد يقكـ بدكره القيادم في أعماؿ بشرية فبل بد أف تكاجيو أزمة أك أكثر أثناء مسيرتو القيادية، 

بمرحمة النزكؿ  فاألزمات تظير في جميع مراحؿ العمؿ مف البداية مركران إلى قمة النجاح كانتياءن 
 كاالنحدار.

مكقؼ ناتج عف تغيرات في بيئة العمؿ متراكمة، كذلؾ بسبب نفس العامميف  ويقصد باألزمة:   
أك بسبب خارج عنيـ، مما يؤدم إلى حصكؿ خطر أك تكقعو، مما قد يجمب شركران كآثاران سمبية 

امة، كيككف الكقت عنصر عمى األفراد أك الممتمكات أك المعتقدات أك األىداؼ الخاصة أك الع

                                                           
نكر  ، تحقيؽ كضبط كتخريج:فتح الرحمف في تفسير القرآفانظر بتصرؼ: العميمي، مجير الديف بف محمد،  1

 1430، 1، ط (يةإدارة الشؤكف اإًلسبلم -دار النكادر )إصدارات كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإًلسبلمية  ،الديف طالب
التفسير . كالزحيمي، 263 -661ص 7، مصدر سابؽ، ج ألحكاـ القرآف، الجامع . كالقرطبيـ 2009 -ىػ 

. 342 -340ص 14، مصدر سابؽ، ج مفاتيح الغيب. كالرازم، 57 -52ص  9، مصدر سابؽ، ج المنير
 .145-143ص  5، مصدر سابؽ، ج البحر المحيطكأبك حياف، 
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ضاغط عمى العامميف أك القائد، بحيث يتكجب أف تتـ عممية اتخاذ القرارات ثـ تنفيذىا في كقت 
ال فإف المفاجآت كالمشاكؿ كالمضار ستتكالى  .   1قصير كليس كالمعتاد، كا 

و، كذلؾ كمكسى بصفتو كقائد كاجو أزمات كثيرة بسبب ظركؼ المىيمة التي أككميا اهلل تعالى ل   
، كاستعباد يمارسو عمييـ فرعكف كقكمو،  مف حيث المشاكؿ التي يكاجييا بنك إسرائيؿ مف فىٍقرو
كتقتيؿ لؤلبناء كاستحياء لمنساء، كفيٍرقىة كتشتت، كمف حيث ما يعيشو فرعكف كأركاف حكمو كقكمو 

صميا مكسى مف فساد عقائدم كنفسي كسمككي، كىذا ما سيتعارض مع الرسالة الربانية التي سيك 
إلى فرعكف، مما سيقكد إلى  الصراع ثـ العداء في النياية بيف بني إسرائيؿ  -عميو السبلـ –

كفرعكف كقكمو، مما سيجمب المشاكؿ كالتداخبلت التي ستضفي تعقيدات كثيرة في جميع جكانب 
 الحياة.

، كالتي أحيانان كقائد رباني ىذه األزمات –عميو السبلـ  –ليذا كاف ال بد أف يكاجو مكسى    
الكاحدة منيا تتصؿ بأزمة أخرل، كىكذا، كمف ثـ العمؿ عمى إدارتيا مرحميان إلى أف يصؿ إلى 

مِّيا مف جميع جكانبيا.  حى

البحث أثناء األزمة باألدكات العممية كاإلدارية الصحيحة مف قبؿ جيات : ويقصد بإدارة األزمة
االختصاص عف المخاطر المحتممة مستقببلن، مع تحديد سبب أك أسباب حدكثيا، كاتخاذ القرارات 
كاإلجراءات كاألعماؿ ضمف المكازنات بيف جميع االحتماالت، بيدؼ منع ىذه المخاطر أك 

إف لـ يكف باإلمكاف تجنبيا بالكامؿ، كالحفاظ عمى األفراد  تخفيؼ مضارىا قٍدر المستطاع
 . 2كالممتمكات كاألفكار كالتصرفات كاألخبلؽ

نجد مجمكعة مف األزمات التي أدارىا بصفتو  -عميو السبلـ –إلى مسيرة مكسى  كبنظرة   
جبؿ في  -سبحانو كتعالى –كقائد، منيا األزمة التي حصمت لما ترؾ قكمو كذىب لمقاء اهلل 

كما قاؿ  -عميو السبلـ –قبؿ ذىابو استخمؼ مكانو أخاه ىاركف  -الطكر، فمكسى عميو السبلـ

                                                           
المكقع اإللكتركني: ، واالستراتيجيةكيفية ادارة االزمات السياسية السعدني، عمي حسف،  انظر بتصرؼ:  1

 .19/7/2017، أخذ بتاريخ  19:51 - 22/  8/  2013 - 4192العدد: -الحكار المتمدف
 

 .سابؽمصدر ، ستراتجيةزمات السياسية واالكيفية إدارة األ السعدني، عمي حسف،  نظر بتصرؼ:ا 2

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4192
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اهلل تعالى:}                          

                          

       }1 كأثناء غيابو انحرؼ قكمو في العقيدة، كذلؾ باتخاذىـ عجبلن ،- 

:} صنمان يعبدكنو مف دكف اهلل تعالى، كما قاؿ تعالى -صنعكه بأيدييـ مف حمييـ    

                              

               }2 عميو السبلـ  –، كقد حاكؿ ىاركف– 

 :}أف يعيدىـ إلى عقيدة التكحيد كترؾ عبادة العجؿ كما قاؿ اهلل تعالى عمى لسانو     

                                 

    }3 كلكنيـ لـ يطيعكه بؿ تمردكا عمى رأيو، كبقكا عمى عبادة العجؿ، مبرريف ذلؾ ،

، كقد أثبت اهلل  -عميو السبلـ –عمى ما ىـ عميو مف عبادتو إلى أف يعكد مكسى  بأنيـ سيبقكف 

 :} تعالى بقكلو                       }4 فأخبر اهلل ،

:} لوبما أحدث قكمو في غيابو، كذلؾ بقكلو تعالى  -عميو السبلـ –تعالى نبيو مكسى    

                             

                             }5،  كىكذا

حصمت األزمة كبدأت تكبر شيئان فشيئان، ابتدأت بعبادة أكثرية بني إسرائيؿ العجؿ، ثـ تمردكا عمى 
                                                           

1
 .142سكرة األعراؼ: آية  
 .148: آية سكرة األعراؼ 2
 .90سكرة طو: آية  3
 .91: آية سكرة طو 4
 .85-83: آية سكرة طو 5
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، كىا ىك مكسى القائد ممتمئ غضبان كأسفان عمى قكمو، كما -عميو السبلـ -نبييـ كقائدىـ ىاركف 
كلحية أخيو  أف كصؿ إلييـ حتى بدأ يقكـ بأفعاؿ زادت األزمة تأزمان، كذلؾ لما أمسؾ برأس

كلقكمو،  -عميو السبلـ  -ىاركف، كلما ألقى األلكاح التي كتبت عمييا تعاليـ اهلل تعالى لمكسى

 :} كىذا ما صكره لنا اهلل تعالى في القرآف بقكلو                

                              

                                

                     ... }1 فالخبلؼ قد كصؿ إلى اليـر ،

، كبذلؾ تككف األزمة قد بمغت -عمييما السبلـ  –ف مكسى كىاركف يٍ القيادم المتمثؿ في النبيَّ 
 .2الذركة

في إدارة األزمة، فسأؿ ىاركف عف سبب مكقفو مف تمردىـ كانحرافيـ عف العقيدة  كبدأ مكسى  
كما كانا قد اتفقا قبؿ ذىابو عميو  -عميو السبلـ -الصحيحة، كلماذا لـ يمتحؽ بقائده مكسى

  }الذم بينو اهلل تعالى في قكلو: -السبلـ                    

          }3،  سبب مكقفو كقراره مف  –عميو السبلـ  –فكضح ىاركف

األزمة المتمثؿ بداية في أف قكمو قد استضعفكه ككادكا يقتمكنو، كذلؾ بنص اآلية في قكلو 

:} ... تعالى                          

                  }4 ، ثـ أنو لـ يتركيـ كيسير مع الذيف لـ

عميو  -، كذلؾ مخافة أف يقكؿ قائده مكسى –عميو السبلـ  –يعبدكا العجؿ كيمتحؽ بمكسى 
                                                           

 .150سكرة األعراؼ: آية  1
، مصدر جامع البياف. كالطبرم، 88 - 86ص  22مصدر سابؽ، ج ، مفاتيح الغيبانظر بتصرؼ: الرازم:  2

 .358ك 350ك349ص  18سابؽ، ج 
 .93 - 92سكرة طو: آية  3
 .150سكرة األعراؼ: آية  4
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 -عميو السبلـ –بني إسرائيؿ كمف المفركض أف ينتظر عكدة مكسى بيف لو أنو قد فرَّؽ  -السبلـ 

 :} تعالىكما قاؿ                             

                } 1 عميو  –مكسى المحاؽ ب، فيذا الذم دفعو لعدـ

 . 2 -السبلـ

شرحو ما  حسب مف تمرد بني اسرائيؿ عميو ىاركف مكقؼ –عميو السبلـ  –مكسى  ـى يً فى    
، كبعد ذلؾ تكجو القائد الرباني –السبلـ  ماعميي–ىاركف نائبو عذر مكسى القائد ؿ بً فقى  ،لقائده

كما قاؿ األزمة كمحاكالن حميا، فتكجو ليـ بالسؤاؿ  عامبلن عمى إدارةلقكمو  –عميو السبلـ –مكسى 

:} اهلل تعالى عمى لسانو عميو السبلـ في اآلية                   

                           

            }3 فسأليـ عف الكعد الذم أعطاه اهلل ،– 

ليـ بأف ينصرىـ في الدنيا كأف يدخميـ الجنة إٍف داكمكا عمى طاعتو، فيؿ أرادكا  -سبحانو كتعالى
بيذا الفعؿ أف يستجمبكا نزكؿ عقكبتو؟ كىؿ كاف ذلؾ بسبب نسيانيـ أـ  بسبب تعمدىـ المعصية؟ 

 –مكسى   اهلل تعالى طكاؿ مدة غياب كىؿ ليذا أخمفكا الكعد الذم قطعكه لو بأف يبقكا عمى طاعة
نما فكؽ طاقتيـ، كذلؾ  عنيـ؟ فأجابكه أف ىذا –عميو السبلـ  اإلخبلؼ ما كاف حسب قدرتيـ كا 

ألنيـ حممكا كميات كبيرة مف الحمي فألقكىا إلى السامرم، كىذا ما سطره اهلل تعالى في 

:}قكلو                                

         }4،  كالسامرم صنع مف الحمي عجبلن ييخرج صكت عجؿ، كما

                                                           
 .94سكرة طو: آية  1
، مصدر جامع البياف. كالطبرم، 94-92ص  22، مصدر سابؽ، جمفاتيح الغيبانظر بتصرؼ: الرازم:  2

 .360ك 359ك 349ص  18سابؽ، ج 
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:}قاؿ تعالى                             

   }12، فشرحكا لو األمر بتفاصيمو. 

 :}حسب قكلو تعالى –عميو السبلـ  –فكانت كؿ ىذه المعمكمات سببان في ىدكء مكسى    

                               

     }3 ،مىؿ األلكاح التي كتب عمييا اآليات الربانية لمكسى  -عميو السبلـ  -فحى

 .4كلقكمو

ثـ تكجو لمجزء اآلخر مف األزمة المتعمؽ بالسامرم، فسألو عف األمر العظيـ كالخطير الذم    
أحدثو في غياب قائده، كما قصده كغرضو مف كراء فعمتو، فأجاب السامرم مكضحان عف 

ي اتبعيا في صناعة العجؿ، كبعدما سمع منو أمره  كىذا الحدث ما أثبتو اهلل الخطكات العممية الت

:} تعالى عمى لسانييما           }5 فأجابو السامرم كما قاؿ اهلل ،

 }تعالى عمى لسانو:                        

              }6 ،ـى عممان لـ يعممو غيره ًم ، بمعنى أنو قد عى

كىك عمـ كيفية صناعة التماثيؿ التي بيا صنع العجؿ مف الحمي، ككذلؾ كيفية جعؿ العجؿ 

                                                           
 . 88: آية سكرة طو 1
، مصدر جامع البياف. كالطبرم، 90-88ص  22ج مصدر سابؽ، ، مفاتيح الغيبانظر بتصرؼ: الرازم،  2

 .357 -354ك 351ك 361ص 18سابؽ، ج 
 .154سكرة األعراؼ: آية 3
، جامع البياف. كالطبرم، 234ص 11ج مصدر سابؽ، ، الجامع لعموـ القرآفانظر بتصرؼ: القرطبي،  4

 .138ك 137ص 13مصدر سابؽ، ج 
 .95: آية سكرة طو 5
 .96: آية سكرة طو 6



95 
 

ييٍصًدر صكت الخكار، كأنو قد ترؾ شيئان مف الديف فكفر بذلؾ بعدما طمب منيـ أف يعبدكا العجؿ 
 .1كلكنو نسي أف يخبر بني إسرائيؿ بذلؾ –عميو السبلـ  –مدعيان أنو إلو مكسى 

كاف ال بد مف  –عميو السبلـ  –كبعدما صارت المعمكمات كاممة عند القائد نبي اهلل مكسى    
ارات التي تنيي ىذه األزمة العقائدية، فكاف القرار أف يخرج محرؾ ىذه الفتنة مف بيف اتخاذ القر 

بعادان لو عنيـ حتى ال يستطيع أف يحرؾ أم فتنة أخرل مستقببلن، فقاؿ  بني إسرائيؿ عقكبة لو كا 

:} -عميو السبلـ  –لو كما قاؿ اهلل تعالى عمى لساف مكسى            

                                

                       }2 كأخبره بأف اهلل تعالى ،

متمثمة بأف السامرم في حياتو بيف الناس كمما التقى بأحد مف الناس بدؿ قد عاقبو عقكبة دنيكية 
أف يأنس بيـ فإنو سيقكؿ ليـ ال تقتربكا مني كال تمسكني بسبب الكحشية التي جعميا اهلل تعالى 
في قمبو مف الناس، كبذلؾ يعيش منفردان في الحياة، ال يجتمع الناس حكلو، حتى ال يفتف الناس 

تف بني إسرائيؿ لما كانكا يألفكنو كيألفيـ، أما القرار الثاني فكاف القياـ بحرؽ مرة أخرل كما ف
العجؿ حرقان شديدان لدرجة الذكباف أك ببرده بالمبرد، كبعد ذلؾ إلقاؤه في البحر األحمر كىك قطع 

 .3صغيرة متفرقة كمتباعدة

عقيدة كما قاؿ اهلل تعالى عمى كأخيران تكجو إلى قكمو مخاطبان إياىـ بدكف السامرم بكبلـو في ال   

 :} لسانو                         }4  كذلؾ

قد يككف ما زاؿ  –سبحانو كتعالى  –حتى يزيؿ ما في عقكليـ مف خمؿ في عقيدتيـ عف اهلل 
بسبب فتنة السامرم ليـ، فأخبرىـ كشرح ليـ مؤكدان بأف اهلل الحؽ الذم يعبدكنو ال يكجد لو شريؾ 

                                                           
 395ص  16مصدر سابؽ، ج  ،التحرير والتنوير ،انظر بتصرؼ: ابف عاشكر 1
 .97سكرة طو: آية  2
مفاتيح كالرازم،  .300 – 297ص 16، مصدر سابؽ، ح التحرير والتنويرانظر بتصرؼ: ابف عاشكر،  3

 .97ص  22، مصدر سابؽ، ج الغيب
 .98سكرة طو: آية  4
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ال في األرض كال في السماء، كال يكجد مف إلو بحؽ في ىذا الككف سيكىاهي، ككؿ ما حدث مف 
 .1يا اهلل تعالىكما حصؿ إال لحكمة يعمم -سبحانو كتعالى –السامرم كمنيـ كاف بعمـ اهلل 

قد أدار ىذه األزمة كحميا في النياية بحكمة القائد،  –عميو السبلـ  –كبيذا يككف مكسى    
كأعاد بني إسرائيؿ عف تمردىـ إلى الطاعة، كصحح عقيدتيـ، كأخرج صانع الفتنة مف بيف بني 

ألمكر تحت إسرائيؿ، كأىمؾ العجؿ الذم صنعو السامرم كادعى كذبان أنو إلو مكسى، كعادت ا
لمبلقاة اهلل تعالى في جبؿ الطكر، كبيذه  -عميو السبلـ –قيادتو حسبما كانت عميو قبؿ ذىابو 

يمكف لمقادة اليكـ االستدالؿ بيا، كاتخاذ الخطكات  –عميو السبلـ  -الطريقة التي اتبعيا مكسى
 التي اتبعيا، كالخطكات األخرل المناسبة في حؿِّ األزمات.

 المطمب السابع

 الحـز في اتخاذ القرارات المصيرية

مضي عممو في اتخاذ القرارات باستمرار، كىذه القرارات تنقسـ القيادية  يي  في العمميةكؿ قائد    
لى  إلى قرارات عادية في أكقات الراحة كدكف ضغكطات ذات قيمة تأثيرية عمى اتخاذ القرارات، كا 

نما ظركؼ اتخاذىا تتسـ  ي الشيء الكثير نبالضغكطات الكبيرة كعمييا ينبقرارات غير اعتيادية، كا 
مف إنجازات أك إخفاقات عمى العمؿ كالمجمكع العاـ، كلتفادم اآلثار السمبية كلتحقيؽ التقدـ 
كالنجاحات مف القرارات كاف ال بد لمقائد أف يتصؼ بالحـز عند اتخاذ القرارات خصكصان عند 

 ابيا .القرارات المصيرية كفي أكقات الشدة بشتى أسب
:يو  أف يقكـ القائد باالستعداد لكؿ مستجد قبؿ حدكثو، كذلؾ مف خبلؿ تكقع  قصد بالحـز

المتغيرات، الحسنة منيا كالسيئة عمى السكاء، ثـ استشارة خبراء أىؿ االختصاص في األمر الذم 
مف اليكل كاليزؿ كالمبالغة  خاؿو يريد اتخاذ القرار فيو، إلى أف يتـ التكصؿ ألفضؿ كأجكد رأم 

كالسخط كالغضب، ثـ يعتمد ىذا الرأم دكف تأخير أك تراجع عنو ليككف ىك القرار، كال يخالفو كال 
صكب الذم رسمو مسبقان قبؿ حمكؿ يتردد في تنفيذه لكجكد الثقة الكبيرة فيو، ألنو الطريؽ األ
 . 2لحظة الحاجة لو، كلخكفو مف فكات فرصة كظركؼ تطبيقو

                                                           
 .300ص  16مصدر سابؽ، ج  ،التحرير والتنوير انظر بتصرؼ: ابف عاشكر، 1
المباب في قواعد المغة وآالت األدب النحو والصرؼ والبالغة والعروض انظر بتصرؼ: السَّراج، محمد عمي،   2

ك 25، ص ـ 1983 -ىػ  1403،  1، طدمشؽ –دار الفكر  ،خير الديف شمسي باشا مراجعة:، والمغة والمثؿ
 درة الغكاص كشرحيا»)مطبكع ضمف  شرح درة الغواص في أوىاـ الخواص ،أحمد بف محمد كالخفاجي،. 278
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كىك يتحمَّى بالصفات التي تتيح لو القدرة منذ بداية حياتو القيادية  -عميو السبلـ –كمكسى   
حـز في  ا، كبنظرة لقراراتو نجد أنو كاف ذاتخاذ القرارات، كقد سطَّر القرآف الكريـ الكثير منيا عمى

سبحانو  – اتخاذىا، كلك تـ النظر إلى مجمكع القرارات التي اتخذىا بعد عكدتو مف لقاء اهلل
لكجدنا صفة الحـز ظاىرة مف خبلليا، فبمجرد كصكلو إلى بني إسرائيؿ بدأ بجمع  -كتعالى

كقكمو كالسامرم ، فأخذ منيـ كؿ  –عميو السبلـ  –المعمكمات مف المختصيف، كىـ ىاركف 
 تعالى المعمكمات المتعمقة بفتنة عبادة العجؿ، حيث بدأ بسؤاؿ قكمو  بعدة أسئمة التي سطَّرىا اهلل

:}بقكلو                            

                           

    }1 ، فسأليـ عف كعد اهلل تعالى ليـ بالجنة كبالنجاح في الدنيا؟ كىؿ طالت عمييـ

المدة فمـ يحتممكا؟ كىؿ أرادكا أف ينزؿ اهلل تعالى عمييـ غضبو كعقابو بسبب مخالفتيـ المكعد 
؟ فكاف جكابيـ الذم أعطاه المعمكمات التي يريدىا -عميو السبلـ –الذم بينيـ كبيف قائدىـ مكسى

} عالى:كما قاؿ ت                           

             }2 سمع منيـ كيؼ خدعكا مف السامرم في  اكبعدم

في غياب  -ا حصؿ عمَّ  -عميو السبلـ –نائبو أخيو ىاركف لصناعة العجؿ، تكجو بالسؤاؿ 
األغمبية منيـ، فسألو كما  العجؿى  دى بي عٍ في ىذه الفتنة التي كصمت إلى أف يى كدكره مع قكمو  -دقائال

:} عميو السبلـ –قاؿ اهلل تعالى عمى لساف ىاركف                  

             }3 فسؤالو كقائد لنائبو كاف لماذا لـ يتبع ىاركف ،– 

قائده حسب االتفاؽ بينيما قبؿ أف يتركو قائده خصكصان مع المستجد أف قكمو قد  -عميو السبلـ
كانت إجابة ضمكا كتمردكا عميو؟ كىؿ كاف ىذا التصرؼ منو بدافع عصياف أكامر القائد؟  ف

 }حسبما قاؿ اهلل تعالى عمى لسانو:  -عمييما السبلـ –ىاركف لقائده مكسى      

                                                                                                                                                                      

 -ىػ  1417، 1، ط لبناف –دار الجيؿ، بيركت  ،عبد الحفيظ فرغمي عمي قرني ، المحقؽ:«(كحكاشييا كتكممتيا
 .133، صـ 1996

 .86سكرة طو: آية  1
 .87: آية سكرة طو 2
 .93 - 92: آية سكرة طو 3



98 
 

                               

    }1 خاؼ مف أنو لك أخذ  -عميو السبلـ –في أف ىاركف ، فبيف لو أف السبب يكمف

الجزء الذم لـ يعبد العجؿ كالتحؽ بقائده دكف انتظار عكدة قائده كمعرفة مكقفو، أف يقكؿ قائده 
 .2أف ىذا قاد إلى تقسيـ كتفريؽ بني إسرائيؿ -عميو السبلـ –مكسى 

نة كمثيرىا السامرم ليعرؼ كبعدما عرؼ المعمكمات الضركرية مف نائبو تكجو إلى صاحب الفت   
قاؿ تعالى عمى  امنو ألنو صاحب االختصاص في اإلجابة كشرح المكقؼ، فسألو كم

لسانو:}           }3  كفي ىذا السؤاؿ لمسامرم استفياـ عف كؿ ما

عبد مف دكف اهلل يي  ان صدر منو في ىذا الخطب العظيـ، المتمثؿ في صناعة العجؿ، ثـ اتخاذه إلي
تعالى، الذم أدل إلى انقساـ بني إسرائيؿ إلى مرتديف عف اإليماف إلى الشرؾ كعبادة العجؿ، ثـ 

، ثـ -عميو السبلـ -تمردىـ عمى قائدىـ، كقسـ بقي عمى اإليماف كممتـز تحت قيادة ىاركف 
السامرم بكؿ  ، كقد أجاب-عمييما السبلـ  – ىاركف القائد العاـ كنائبومكسى الخبلؼ بيف 

:} كضكح كما أباف ذلؾ اهلل تعالى عمى لساف السامرم بقكلو            

                             }4 ،

حيث رأل جبريؿ عمى فرس الحياة، كىك  مثمو،فبسبب عممو الذم لـ يعمـ أحد مف بني إسرائيؿ 
الذم لـ يره غيره مف بني إسرائيؿ، ككذلؾ أخذ قبضة بيده مف مكاف كقكع حافر فرس جبريؿ عمى 

قاـ بصناعة العجؿ  األرض، ككاف ال يضع منو شيئان عمى أمر إال دبت فيو الحياة، كبيذا العمـ
د ذلؾ سكلت لو نفسو األمارة بالسكء أف ثـ جعؿ ىذا العجؿ يصدر منو صكت كصكت العمـ، كبع

 .5يقنعيـ بعبادة ىذا العجؿ، فاستجاب لو جزء كبير ال يستياف بو منيـ

                                                           
 .94: آية سكرة طو 1
جامع . كالطبرم، 285-283ص 16، مصدر سابؽ، ج التحرير والتنويرانظر بتصرؼ: ابف عاشكر،  2

 22، مصدر سابؽ، ج مفاتيح الغيب. كالرازم،  360ك 359ك  350ص  18، مصدر سابؽ، ج البياف
 . 94-92ص

 .95سكرة طو: آية  3
 .96: آية سكرة طو 4
،. كالسمرقندم، 363-361ص  18، مصدر سابؽ، ج جامع البيافانظر بتصرؼ: الطبرم،  5  بحر العمـو

 .239ص  11، مصدر سابؽ، ج الجامع ألحكاـ القرآف. كالقرطبي، 410ص  2مصدر سابؽ، ج 
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كبذلؾ يككف القائد الرباني قد جمع كؿ المعمكمات المطمكبة مف جميع المعنييف كالمطمعيف، كبذلؾ 
ىا انتقؿ إلى المرحة تككنت عنده صكرة شبو كاممة عف الحدث كحيثياتو كأطرافو كأدكارىـ، بعد

سبحانو  -الثانية كىي التفكير في القرارات المناسبة لجميع أطراؼ المشكمة، فتكجو إلى اهلل
، -عميو السبلـ -بالدعاء أف يغفر لو كألخيو، كىذا يعني أنو قبؿ اجتياد نائبو ىاركف -كتعالى

دىر مف نائبو أك منو  ف كاف قد صى الستغفار  فقد قاـ بو أم شيء يستحؽ ا -عمييما السبلـ –كا 
:} كما سطَّر اهلل تعالى بقكلو                    

     }12، كبيذا يككف قد اتخذ القرار األكؿ مع نائبو. 

ثـ تكجو إلى قكمو مكضحان بداية ليـ أف ما قامكا بو ظمـ ألنفسيـ بإخراجيا مف اإليماف    
 -مكسى لنبيكالطاعة إلى المعصية كالشرؾ، كطالبيـ بالتكبة هلل، كأمرىـ  بتنفيذ قرار قائدىـ ا

} :كما قاؿ اهلل تعالى -عميو السبلـ                 

                          

                  }3  فإف نفذكا قراره فقاـ بعضيـ

سكؼ يتكب عمييـ ألف مف صفاتو أنو تكاب  -سبحانو كتعالى –ف اهلل إبقتؿ البعض اآلخر ف
 .4كرحيـ

كأخيران أصدر أىـ كأخطر القرارات في حؽ السامرم المكجكدة في قكلو تعالى عمى لساف القائد   
:} -عميو السبلـ –الرباني مكسى                    

                                 

               }5  فعلسامرم اييبعد ، كقد كانت قراراتو بأف 

ثـ نسفو  العجؿ كأف يتـ حرؽ ،حتى ال تتاح لو فرصة أخرل إلحداث الفتف كذلؾ بني إسرائيؿ،

                                                           
 .151سكرة األعراؼ: آية  1
 .289ص  7، مصدر سابؽ، جالجامع ألحكاـ القرآفانظر بتصرؼ: القرطبي:  2
 .54يةسكرة البقرة: آ 3
الجامع ألحكاـ . كالقرطبي، 363-361ص  18، مصدر سابؽ، ج جامع البيافانظر بتصرؼ: الطبرم،  4

 .501ص  1، مصدر سابؽ، ج التحرير والتنوير. كابف عاشكر، 403-400ص  1، مصدر سابؽ، ج القرآف
 .97سكرة طو: أية  5
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أثر عبادة  حتى يخرج مف قمكبيـالذم حرؼ عقيدتيـ أىمكو ، كالعجؿ أجزاء متفرقة في البحر
 . 1العجؿ في قمكبيـ

مكمات مف جميان، فقد جمع المع -عميو السبلـ –كبذلؾ ظير حـز القائد الرباني مكسى    
المعنييف، ثـ ككف صكرة نيائية عف المشكمة كأطرافيا كأدكارىـ كأثرىـ فييا، ثـ فكر بشكؿ صحيح 

عف الغضب كالتعصب كاليكل، ثـ اتخذ القرارات الحكيمة كأعمنيا، ثـ قاـ بتنفيذىا دكف تردد  ان بعيد
، عميو السبلـ -ه قد تجمى في شخصية القائد مكسىرً كى أك تأخير، كىذا ىك الحـز في أسمى صي 

في  –عيو السبلـ  –كىكذا عمى القائد الذم يريد رفع قدراتو القيادية أف يتعمـ مف نبي اهلل مكسى 
صفة الحـز عند اتخاذ القرارات، فبل يتعجؿ اتخاذىا، بؿ يستمع مف جميع األطراؼ المتعمقيف في 

 . ترددالمكضكع الذم سيتخذ القرار بشأنو، كبعد ذلؾ يعمؿ عمى تنفيذىا دكف 
 المطمب الثامف

 ختيار لمقادةصطفاء واالالا

في النشاط كالتحرؾ الجماعي كثيرة كمتنكعة، كما أف أماكف القياـ بيا  الميمات كاألعماؿ   
تككف إما متقاربة أك متباعدة، ككثيران ما يككف زمف القياـ بيا نفسو أك متقاربان، فبل يستطيع القائد 
بمفرده القياـ بكؿ ىذه األعماؿ عمى كثرتيا كتنكعيا كتباعد األماكف كفي نفس الكقت، ليذا ال بد 

ما أف القائد ال بد قـك بتكلي قيادة ىذه األعماؿ أكثر مف شخص حتى ييستطاع القياـ بيا، كأف ي
كأف يترؾ مقر قيادتو لمقياـ ببعض الميمات قريبان أك بعيدان عف مقره، كلمدة طكيمة أك قصيرة، 

ال فإف األعماؿ كاألمكر س ةرات، فإنو سيحتاج لمف يقكـ بميمكلعدة م تفسد في القيادة بدالن منو، كا 
اء عميو ال بد مف كضع غيابو، كما يتـ إنجازه في سنكات سيتـ تدميره في كقت قصير نسبيان، كبن

 .لو نائبه 

كذلؾ ألف الناس متفاكتكف في قدرتيـ ليس باألمر السيؿ، ليذه الميمات قائد إف اختيار أم    
الخطأ في اختياره سيجر مصائب ليا بداية قد ال  فَّ عمى قيادة اآلخريف كتنظيميـ كالتأثير فييـ، فإ

، منيا أف ال يككف االختيار بسبب المحبة هيككف ليا نياية، ليذا ال بد مف أسس صحيحة الختيار 
نماب أك اليكل بسبب الكفاءة المعركفة أك المتكقعة لمف ىك صاحب تجربة  يختار دكف كفاءة ، كا 

 المصالح الشخصية .    كحياء كصبلح كأخبلؽو كترفع عف المطامع ك 

                                                           
 .297ص  16ج  مصدر سابؽ، ،التحرير والتنويرانظر بتصرؼ: ابف عاشكر،  1
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بقرار شخصي منو بعد أك  ختيارالعدة طرؽ منيا، األكلى: أف يقكـ القائد با ةدكالختيار القا   
المركز االجتماعي مف نسب أك قرابة أك النتمائو  ،بدكف مشاكرة اآلخريف العتبارات عنده مثؿ

يت عمى اختياره ممف تمت لطبقة معينة، الثانية: يتـ اختياره بطريقة تشاكرية يتبعيا التصك 
 كتأىيمو عمميان كمينيان مف قبؿ جيات االختصاص، قائدالثالثة: العمؿ عمى إعداد ال مشاكرتيـ،

يبلحظ عميو صفات القائد الرئيسية مثؿ القدرة الذىنية كالتكاصؿ االجتماعي الجيد  كىذا بعد أف
الىتمامات الكاسعة كالعمكـ المتنكعة  كالنضج كاليمة العالية كالقدرة االدارية كاالخبلؽ العالية كا
 اتميمالما تـ اعداده فتككؿ لو  كمتىكالميارات المطمكبة في العمؿ القيادم الذم سيسند إليو 

التي تثبت لو مف خبلؿ سجمو  كاألقدميةيتـ اختياره حسب الخبرة العممية ، كالرابعة: يةدايالق
 . 1عمى اآلخريف ؽالكفاءة كالتفك لو بت ثٍ حيث تى ،  العممي كالكظيفي

قد اتصؼ بيذه الصفة مف خبلؿ كضع نائب لو أثناء قيادتو  -عميو السبلـ –كنجد أف مكسى    
عميو  -في جبؿ الطكر، حيث قاؿ ألخيو ىاركف -سبحانو كتعالى –لمَّا أراد الذىاب لمبلقاة اهلل 

  :}كما قاؿ اهلل تعالى عمى لسانو -السبلـ                   

                         

             }2 فقاؿ لو أف يككف قائده عمى بني إسرائيؿ في ،

كأعطاه الخطكط العريضة التي عميو أف يسير عمييا كىي القياـ بكؿ عمؿ فيو صبلح لو غيابو، 
، كعمى ىذه 3كلبني إسرائيؿ كأف يبتعد عف كؿ شيء فيو فساد كأف ال يسير فييـ سيرة المفسديف

الخطكات يجب أف يتـ اختيار نائب لمقائد الذم يتكلى قيادة الناس اقتداءن بالقائد الرباني مكسى  
 سكاء يتـ اختياره مف قبؿ القائد نفسو أك بأية طريقة إدارية يتـ االتفاؽ عمييا. –و السبلـ عمي

                                                           
العزيز  د. عبد ، تقديـ:الشورى في الشريعة اْلسالميةالميدم، القاضي حسيف بف محمد،  انظر بتصرؼ: 1

 مكتبة المحامي: ،ـ2006/  7/ 4في  363بدار الكتاب برقـ إيداع ، سجؿ ىذا الكتاب بكزارة الثقافة، المقالح
 .20ك  17، ص أحمد بف محمد الميدم

 .142سكرة األعراؼ: آية  2
 ،بحر العمـو . كالسمرقندم،177ص  7، مصدر سابؽ، ج الجامع ألحكاـ القرآفانظر بتصرؼ: القرطبي،  3

 .151ص  5، مصدر سابؽ، ج  البحر المحيط. كابف حياف، 548ك547ص  1مصدر سابؽ، ج 
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 المطمب التاسع

 التكميؼ بما يستطاع

ف مف طبيعة العمؿ الجماعي في الدكؿ كالتنظيمات كالجيكش ك المؤسسات كالشركات أف يتـ إ   
إلى مف ىـ في درجة أقؿ، فبل بد لمقائد األكامر كالتكجييات مف الجيات العميا التكميفات تكجيو 

 مف أف يمقي األكامر كالتكميفات عمى أتباعو كجنكده كمف ىـ أقؿ منو درجة كرتبة.

أمره بما يشؽ ) :ي المشقة يقاؿ كمفو تكميفا يعني: ىك مصدر مأخكذ مف الكمفة كى التكميؼ لغة
  . 1(كيمفةفيك إذان: األمر بما فيو  ،موعميو  كيقاؿ تكمؼ الشيء أم تجش

كالنيي  ؼ شرعان،كمَّ ب المي لممخاطى مف الميكىمِّؼ  لزاـالطمب بصيغة األمر كاإل التكميؼ اصطالحًا:
  .2كمشقة عما في االمتناع عنو كمفة

ال بد لمقائد مف أف يتصؼ بالحكمة عند تكجييو األكامر إلى مرؤكسيو ليضمف تنفيذىـ أكامره،    
ال سيكاجو المشاكؿ معيـ عاجبلن أـ آجبلن، كمف ضمف األمكر التي عميو مراعاتيا أف ال يكمؼ  كا 

داـ ىناؾ  أم فرد منيـ بما ال يستطيع، فيذا ىك المنيج الذم أثبتو القرآف، التيسير عمى الناس ما

:} مجاؿ لمتيسير كما قاؿ تعالى               }3  فإنو

لمف الصعب عمى اإلنساف أف يكمؼ بتنفيذ شيء ال يستطيع القياـ بو، ليذا أكد اهلل تعالى ىذا 

                                                           
سفٍ  1 د بٍف حسىٍيف بف حى دار ابف  ،الفقو عند أىؿ السنة والجماعةمعالـ أصوؿ  ،انظر بتصرؼ: الجيزاني، محمَّ

اْلُمَيذَّب في ِعْمـ ُأُصوؿ الِفْقو كالنممة، عبد الكريـ بف عمي بف محمد،  . ك336، ص ىػ 1427، 5، ط الجكزم
 1999 -ىػ  1420 :1طالرياض،  –(، مكتبة الرشد اْلُمَقاَرف)تحريٌر لمساِئِمو ودراستيا دراسة نظريَّة تطبيقيَّة

 . 52ـ، ص 
، التوقيؼ عمى ميمات زيف العابديف، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي 2

. ك البركتي، محمد 107ـ، ص 1990-ىػ1410، 1القاىرة، ط -عبد الخالؽ ثركت 38، عالـ الكتب التعاريؼ
عة القديمة في باكستاف ، دار الكتب العممية )إعادة صؼ لمطبالتعريفات الفقييةعميـ اإلحساف المجددم، 

 ،اْلُمَيذَّب في ِعْمـ ُأُصوؿ الِفْقو اْلُمَقاَرفكالنممة، . 61ـ، ص 2003 -ىػ 1424، 1ـ(، ط 1986 -ىػ 1407
مصدر سابؽ،  ،الشرح الكبير لمختصر األصوؿ مف عمـ األصوؿ . كالمنياكم،317ص  1ج  مصدر سابؽ،

  .91ص  1ج
 .185سكرة البقرة: آية  3
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   :} المعنى بقكلو تعالى                    

   }1،  فيذا مف لطفو تعالى كرأفتو بيـ، أف ال يكمؼ أم إنساف بشيء إال إذا كاف ضمف

طاقتو كقدرتو، فيك يىشرع لمناس مف الشرائع ما  ييسر الحياة عمييـ، كيىعرضيا عمييـ في أيسر 
كاف عنده عذر بسب مرضو أك نقص في كظائؼ شيء، كما أف اهلل تعالى راعى أم إنساف إذا 

جسمو أك بسبب أم عذر آخر معتبر شرعان، ليذا يعاممو بطريقة مختمفة عف الناس األصحاء، 

 } :فنراه ينزؿ عنو التكميؼ الذم يشؽ عميو بسبب العذر الذم عنده، كذلؾ كما قاؿ تعالى

                           ...}2   فالجياد

 . 3عذر العمى أك العرج أك المرض عنده غير مكمؼ بو مف كاف

أف يذىب معو ليتعمـ  -عمييما السبلـ –كىذا الفيـ مكجكد عند الخضر لما طمب مف مكسى    

:} تعالى عمى لسانو مما عممو اهلل تعالى كما في قكلومنو               

          }4  في قكلو لو  كما  -عميو السبلـ –فكاف رد الخضر

 :}تعالى                              

 }5  كذلؾ لعممو أف ما سيصدر مف تصرفات منو مستقببلن سيككف مف الصعب عمى مكسى

أف يتحمميا، خصكصان إذا مرت بو أحداث لـ يفيـ سبب حدكثيا، فكيؼ  –عميو السبلـ  –
ٍفقىيا، سيصبر عمييا دكف سؤاؿ كىي تتعارض مع القيـ كالمفاىيـ كالتعاليـ  التي يعرفيا كيعيش كي

                                                           
 .286آية : البقرة 1
 .17سكرة الفتح: آية  2
، مصدر روح المعاني. كاأللكسي، 134ص 3، مصدر سابؽ، ج التفسير المنيرانظر بتصرؼ: الزحيمي،  3

. 22ص  5، ك ج 135ص 3، مصدر سابؽ، ج ، التحرير والتنوير. كابف عاشكر66ص 2سابؽ، ج 
 .274ك273ص 6، مصدر سابؽ، ج الجامع ألحكاـ القرآفكالقرطبي، 

  .66سكرة الكيؼ: آية  4
 .68 - 67: آية سكرة الكيؼ 5
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إلى درجة ال يستطيع تحمميا، ألف كؿ إنساف  نساف في حياتو يصؿ أحيانان ف ما يتعرض لو اإلأل
عميو  -لو قدرة محدكدة كطاقة ال يستطيع أف يتكمؼ فكقيا، كفعبلن ىذا ما حصؿ مع القائد مكسى

عميو  –لـ يستطع القائد مكسى  -عميو السبلـ -أحداث قاـ بيا الخضر ة، ففي ثبلث -السبلـ

 :}في قكلو -سبحانو كتعالى –أثبتيا اهلل احتماليا، كقد  -السبلـ              

                                  

                             

                                     

                              

                                 

                                    

                          }1 فمـ يصبر عمى ،

ثقب السفينة التي ركبكا فييا، مما قد يؤدم إلى إغراقيا، كىذا يتنافى مع الشكر لمذيف حممكىـ 
جدار ببل  فييا ببل أجرة، كلـ يصبر عمى قتؿ طفؿ صغير ببل ذنب اقترفو، كلـ يصبر عمى بناء

 . 2أجر ألىؿ قرية رفضكا إطعاميـ رغـ جكعيـ، ليذا تساءؿ عف سبب فعؿ ىذه األشياء الثبلثة

قد راعى صفة القائد أنو ال يحمؿ أتباعو بصفتو القيادية  -عميو السبلـ –مكسى  كنجد أف   
أف يككف نائبان لو في قيادة بني  –عميو السبلـ  –فكؽ طاقتيـ، كذلؾ حينما كمؼ أخاه ىاركف 

في جبؿ الطكر، كذلؾ كما أخبرنا اهلل تعالى  -سبحانو كتعالى –إسرائيؿ في غيابو لمبلقاة اهلل 

 :}في القرآف بقكلو                           

                                                           
 .77-71: اآليات الكيؼ 1
، جامع البياف، كالطبرم .211-205ص  7، مصدر سابؽ، ج  البحر المحيطانظر بتصرؼ: ابف حياف،  2

 .488 -483ص  21، مصدر سابؽ، ج مفاتيح الغيبكالرازم،  .81-71 ص 18مصدر سابؽ، ج 
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       }1 فمـ يكمفو بميمات فكؽ طاقتو، كىي في مقدكر أم قائد، فياركف ،

كالمشكرة القيادة كالرأم  -عميو السبلـ -منذ البداية حمؿ الدعكة كشارؾ مكسى  -عميو السبلـ -
في الميمة األساسية التي يعمبلف عؿ تحقيقيا بتكميؼ مف اهلل تعالى، ، كما أنو ليس بجديد عمى 
قيادة بني إسرائيؿ، كال يجيؿ كيفية قيادتيـ، فأف يككف قائدان عمى بني إسرائيؿ أمر في مقدكره، 

يـ، فيك سيعمؿ عمى يضاؼ لذلؾ أنو يعمـ األىداؼ التي عميو العمؿ عمى تحقيقيا أثناء قيادتو ل
تحقيؽ المصالح الدينية كالدنيكية لبني إسرائيؿ، فأف يعمؿ بمنيج اإلصبلح فييـ أمر شبو مفركغ 

يحرص عمى ما يصمح حياتيـ كدينيـ، كأخيران  فيك نبي يتبع شرائع اهلل تعالى   ان منو لككنو نبي
ف، لذلؾ سيككف مف كيتبع الصالحيف مف الناس، كال يمكف أف يسير في قكمو سيرة المفسدي

مثميا  -عميو السبلـ –مكسى  التي كمفو بيا الميسكر عميو أف ينفذ ميمة عدـ اتباع المفسديف
لمَّا كمفو بميمة القيادة لبني  –عميو السبلـ  –مكسى  ة اإلصبلح المتيف كمفو بيمامثؿ ميم

ة  بنجاح أثناء غياب قد قاـ بميمة القياد -عميو السبلـ –لذلؾ نجد أف ىاركف  إسرائيؿ في غيابو
قائده لمدة أربعيف يكمان برغـ حدكث فتنة كبيرة في عيد قيادتو تمثمت في صناعة العجؿ مف 

} السامرم ثـ عبادة أكثر قكمو لمعجؿ، كما قاؿ تعالى:               

                           

        }2  كلـ ينشؽ  ،دث حرب بيف الطائعيف كالعصاةحٍ فمـ تى

قائدان ليـ حتى عاد إلييـ مكسى كاستمـ القيادة  -عميو السبلـ –كبقي ىاركف  ،صؼ بني إسرائيؿ
 . 3منو

                                                           
 .142سكرة األعراؼ: آية  1
 .148: آية األعراؼ 2
فتح . كالشككاني، 475 - 468ص  3ج مصدر سابؽ، ، تفسير القرآف العظيـانظر بتصرؼ: ابف كثير،  3

 . 84 - 83ص  9، مصدر سابؽ، ج التفسير المنير. الزحيمي،  276ص  2ج  مصدر سابؽ، ،القدير
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في  -عميو السبلـ  –كبكجكد صفة التكميؼ بما يستطاع التي اعتمدىا القائد الرباني مكسى   
التعامؿ مع رعيتو لمَّا كىمَّؼ أخاه ىاركف بما يستطاع حينما كضعو نائبان لو أثناء غيابو، كاف ذلؾ 

اـ أف يقتدم سببان لنجاح نائبو في اجتياز محنة كبيرة، فعمى كؿ قائد في كاقع األمة في ىذه األي
فبل ييكمِّؼ أحدان ممف لو عمييـ األمر كالنيي حتى يككف رفيقان بيـ،  –عميو السبلـ  –بمكسى 

 كحتى يستطيعكا تنفيذ ما يطمب منيـ. 

 المبحث الرابع

 -عميو السالـ-ة والتربوية لموسى القدرات النفسي 

 كفيو ستة مطالب: 

 المطمب األكؿ: الصبر.    

 المطمب الثاني: الًحمـ كالرِّفؽ.    

 المطمب الثالث: عمك اليمة.    

 المطمب الرابع: الشجاعة.    

 المطمب الخامس: الييبة.   

 س.المطمب السادس: الثقة بالنف   

 المطمب األوؿ

 الصبر

الضركرات  مفألنو في الحياتيف الدنيا كاألخرل،  لو أىمية كبيرة في حياة القائد الربانيالصبر    
لئلنساف عنيا، فبل نجاح في الدنيا كال نصر كال تمكيف إال بالصبر، كال  البلزمة التي ال غنى

فكؿ األخبلؽ مرجعيا كصدكرىا مف الصبر، فبلح في اآلخرة كال فكز كال نجاة إال بالصبر، 
لئلنساف إال  فالعفة كالزىد كالحمـ كالكقار كالشجاعة كغيرىا الكثير مف األخبلؽ الحميدة ال تحصؿ
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اذؿ كأر  ، كصبر عف المعاصيكعمى تعاطي األعماؿ الشاقةإذا صبر عمى الطاعات كالفضائؿ، 
 التصرفات كعف الدعة كالخمكؿ.

 الصبر لغة واصطالحًا:

ٍبس،  :الصبر لغةً  ٍبر الحى بيكر، كأىصؿ الصَّ ًبيره كصى بَّار كصى ، كصى ٍبػرنا فيك صاًبره بىرى يىٍصًبري صى  صى

زىع  بىرىه، كالصبر: حبس النفس عف الجزع، كىك نقيض الجى بىس شيئنا فقد صى   (1) .1ككؿ مف حى

خمؽ فاضؿ يحمؿ النفس عمى التحمي بما يحسف، مثؿ القياـ بفرائض اهلل : الصبر اصطالحاً 
مثؿ الضجر كالجزع كالسخط  قبيحكؿ عف  يكالتخم و العقؿ أك الشرع،قبمتعالى، كالرضا بما ي

هلل تعالى فيك عبادة مندكب ليا  ت الشككللمناس مما يحصؿ مف شر، إال إذا كانكالشككل 
 .2شرعان 

في  ىذه الصفة نجد أنو يتصؼ بالصبر، كقد ظيرت -عميو السبلـ –مكسى  كبنظرة لسيرة  
مديف التي تبعد عف مصر مسافة سفر ثمانية أياـ في إلى  وباذى في رحمةأكثر مف مكضع 

مف فرعكف بعد  اربه ىالجية الشمالية الغربية لمجزيرة العربية عمى خميج العقبة مقابؿ تبكؾ، كىك 

} :ولك قب كقد كصؼ اهلل تعالى قصة خركجو قتمو لمقبطي،             

                                                           
، المحقؽ: د ميدم المخزكمي، د ، كتاب العيفف عمرك بف تميـالخميؿ بف أحمد ب ،انظر بتصرؼ: الفراىيدم 1

تيذيب . كاليركم، محمد بف أحمد بف األزىرم، .116ك  115ص 7إبراىيـ السامرائي ، دار كمكتبة اليبلؿ، ج 
 -120ص 12، ج  ـ2001، 1، ط بيركت –دار إحياء التراث العربي  ،محمد عكض مرعب المحقؽ:، ، المغة
المحقؽ: خميؿ إبراىـ جفاؿ، دار إحياء ، المخصص، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده. كالمرسي، 122

المعجـ . ك جبؿ، محمد حسف حسف، 91ص  4ـ، ج 1996ىػ 1417، 1بيركت، ط  –التراث العربي 
ؿ ببياف العبلقات بيف ألفاظ القرآف الكريـ بأصكاتيا كبي االشتقاقي المؤصؿ أللفاظ القرآف الكريـ ف ،)مؤصَّ

 .1191ص 3ـ، ج  2010، 1القاىرة، ط  –معانييا(، مكتبة اآلداب 
انظر بتصرؼ: التميمي، عبد اهلل بف عبد الرحمف بف صالح بف حمد بف محمد بف حمد بف إبراىيـ البساـ،  2

. 126ص  3ـ، ج  2003 -ىػ  1423، 5، مكتبة األسدم، مكة المكرمة، ط توضيح األحكاـ مف بموغ المراـ
، دار أصداء ، مختصر الفقو اْلسالمي في ضوء القرآف والسنةمحمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل ك لتكيجرم،

. ك العاصمي، عبد الرحمف بف 566ـ، ص  2010 -ىػ  1431، 11المجتمع، المممكة العربية السعكدية، ط 
  .10ص  2ىػ ، ج  1406، 2، ط اْلحكاـ شرح أصوؿ األحكاـمحمد بف قاسـ، 
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}1 كىك ىارب عمى قدميو كما قاؿ  الطكيؿ مف مصر إلى مديف سفره فخرج في رحمة

:}تعالى                            

}2 كعمى التعب الشديد مف السفر، إلى أف راؽ األىؿ كالكطف، كعمى فً فصبر عمى الغربة ،

:} عنيا بقكلوكصؿ إلى نياية رحمتو التي تكمـ اهلل تعالى            

                           

                              

                            }3 أثناء ف

رحمتو الصعبة كنتيجة العمؿ عمى سقاية الماشية لممرأتيف جاع جكعان شديدان، فصبر عمى الجكع 
كطمب األجرة يتناقض مع شيامتو، كلـ ألنو شيـ  ،كلـ يطمب مف الفتاتيف أجران عمى سقايتو ليما

نما تكجو هلل  سبحانو  –يشكك حالو ألم مف البشر كلـ يتضجر ألف ىذا يخالؼ الصبر، كا 
 .4في قمة األدب بقكلو أنو محتاج كفقير لما عند اهلل تعالى دكف تحديد الحاجة -كتعالى

، فيك بصفتو القيادية -سبلـعميو ال –في حياة مكسى  فيا ىي صفة الصبر كاضحة جمية   
ألحباب، كعمى التعب كالجكع، كعمى ما يحفظ الشيامة اصابر عمى ترؾ الكطف كاألىؿ ك 

ضركرية فبتكفرىا فيو يصؿ إلى القيادة كاإلمامة بيف الناس لقكلو كالمركءة، فيي صفة 
                                                           

 .21 - 20ة سكرة القصص: آي 1
 .22: آية سكرة القصص 2
 .24-23: آية سكرة القصص 3
، جامع البياف. كالطبرم، 589 -587ص 24، مصدر سابؽ، ج مفاتيح الغيبانظر بتصرؼ: الرازم،  4

 ك .193 -190ص  4، مصدر سابؽ، ج فتح القدير.كالشككاني، 558 -545ص  19مصدر سابؽ، ج 
 .332ص  10، ج القاىرة –دار الفكر العربي ، القرآني لمقرآفالتفسير الخطيب، عبد الكريـ يكنس، 
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:}تعالى                           

 }1  إلى قمة  -عميو السبلـ-، كبسبب صبر بني إسرائيؿ أكصميـ اهلل تعالى في زمف مكسى

:} القيادة كالسيادة كما قاؿ تعالى  …                  

    }...2  3األخرل تضاؼ إلى رصيد صفاتومف الصفات النفسية كالتربكية. 

، كبما فييا مف الدركس -عميو السبلـ -فصفة الصبر الطيبة الكريمة التي ظيرت عند مكسى    
كالعبر التي مرَّ بيا مكسى، ىي منار الطريؽ لمف يمتمس القيادة أك فيرضت عميو، فمف يمتـز بيا 

 مف قيادات ىذا العصر فسيجني ثمارىا العظيمة أثناء أدائو لدكره القيادم.

 المطمب الثاني

 والرِّفؽ ـُ الِحمْ 

ما يعانيو الناس مف شدة كصعكبة يعيشكنيا في الحياة بسبب المرض كالفقر كاألعماؿ    
اليكمية، كما يعانيو المكظفكف كالجنكد مف أعماؿ شاقة، يجعؿ الناس ىؤالء جميعان بحاجة ًلمىا 

مف القائد يخفؼ عنو كيعينو عمى إتماـ ميامو كأعمالو، كخير كصؼ لذلؾ ىك الحمـ كالرفؽ 
باتجاه مف ىك مسؤكؿ عنيـ، ليذا كغيره مف إيجابيات تعامؿ القائد كاف الحديث عف الحمـ 

 كالرفؽ.

                                                           
 .24سكرة السجدة: آية  1
 .137سكرة األعراؼ: آية  2
، بحر العمـو. كالسمرقندم، 272ص  7، مصدر سابؽ، ج الجامع ألحكاـ القرآفانظر بتصرؼ: القرطبي،  3

، تحقيؽ الشحات الطحاف الديف إحياء عمـو. كالغزالي، محمد بف محمد، 546ك 545ص  1مصدر سابؽ، ج 
 .84ك 83ص 4ـ، ج 1996ىػ 1417سنة  1كعبد اهلل المنشاكيف مكتبة اإليماف، المنصكرة، ط 
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أف يممؾ اإلنساف ىكل  اصطالحًا: اْلِحْمـُ . 1َواْلَوَقارُ كالصفح كالستر  ىك  العقؿي  الِحْمـ لغة:
كرغبات نفسو عند الغضب، فيكظـ غيظو يصبر كىك قادر عمى اتخاذ اإلجراءات الشديدة في 

 .2حؽ اآلخريف إال أنو ال ييعجؿ بالعقكبة بؿ قد يصفح إف رأل أف الصفح أفضؿ

ميؿً  الرِّْفٌؽ لغة:  .3حيسفي االنقياد لما يؤىدم إلى الجى

كلطافة الفعؿ، كاألخذ باألسيؿ كاأليسر كبأحسف الكجكه كالطرؽ : ليف الجانب اصطالحاً  الرِّْفؽ
  .4ألىداؼلتحقيؽ ا

إف القائد المنغمس في األعماؿ القيادية، كالذم يكاجو المشاكؿ بشكؿ شبو يكمي، مما يجعمو    
تحت ضغط شديد يقكده في الغالب إلى التسرع كالشدة كالغمظة كالعقكبات عمى المخالفيف 

مسـ البمف كالعصاة كاألعداء،  فتكافر صفتي الًحمـ كالًرفؽ في القائد الرباني أمر ال بد منو، فيما 
الذم يداكم بو القائد غالب ما يكاجيو مف مصاعب مع المحيطيف بو مف مكظفيف كمستخدميف 

نو يتعامؿ معيـ كفؽ الظركؼ كاألحداث، فيؤالء ألكجنكد كأتباع كمستشاريف تحت مسؤكليتو 
 ضُّ حي فيما مف صميـ ما يى  ،ـ كالرفؽمٍ أف يتصرؼ معيـ بالحً  جميعان يحتاجكف مف القائد الرباني

} :تعالى ولك قلو الديف، عمي                   

                               

                  }5  الرفؽ ييصمح كيعطي أفضؿ النتائج في

األمكر كميا، بخبلؼ الشدة التي تفسد كتعطي أسكأ النتائج، التي مف ضمنيا ابتعاد الناس مف 
                                                           

 –، المكتبة العممية المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيكمي، أحمد بف محمد بف عمي ثـ الحمكم،  1
دليؿ الفالحيف لطرؽ رياض البكرم، محمد عمي بف محمد بف عبلف بف إبراىيـ،  . ك668ص  2، ج بيركت

 1425، 4، طلبناف –دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت  ،خميؿ مأمكف شيحا ، اعتنى بيا:الصالحيف
 .206ص 3، ج ـ 2004 -ىػ 

المباب في ك السَّراج، محمد عمي،  .200ص ، مصدر سابؽ ،الفروؽ المغوية، العسكرمانظر بتصرؼ:  2
 .30ص  مصدر سابؽ،، قواعد المغة وآالت األدب النحو والصرؼ والبالغة والعروض والمغة والمثؿ

 .346ص  25تاج العركس، مصدر سابؽ، ج  3
كتاب . ك الفراىيدم، الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ، 259صمصدر سابؽ، ، الفروؽ المغوية، العسكرم 4

لككو، تاريخ اإلضافة: األ . كعمارم، أحمد، الرفؽ خمؽ كريـ،149ص  5، جمصدر سابؽ، العيف
 .ـ8/3/2015
 .159سكرة آؿ عمراف: آية  5
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ـر مف الرفؽ فقد  حكؿ القائد، ليذا فمف كاف الرفؽ صفة مف صفاتو فقد أيعطي خيرا كثيرا، كمف حي
ًرـ خيرا كثيران، فعف عائشة زكج النبي صمى اهلل عميو كسمـ أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  حي

قاؿ:) يا عائشة إف اهلل رفيؽ يحب الرفؽ، كيعطي عمى الرفؽ ما ال يعطي عمى العنؼ، كما ال 
عمـ أف الرفؽ مف صفات اهلل تعالى العميا التي أحبيا كيكفي المسمـ أف يى ، 1يعطي عمى ما سكاه(

 . 2، فعميو أف ال ييمحؽ بأتباعو أم شدة إال إذا لـ يكف بد مف ذلؾااألمكر كميلعباده في 

ف الرفؽ كالميف ىما ما أمىر اهلل تعالى بيما لما أمر القائد الرباني مكسى كأخاه ىاركف       –كا 
:} بالذىاب لفرعكف كذلؾ بقكلو تعالى -عمييما السبلـ                 

                                

   }3 ًؿ الكبلـ الميِّف لفرعكف العاصي ، فيذا ىك كٍ قى ، فالتكجيو كاألمر الرباني ليما ب

عمى  -سبحانو كتعالى –الرفؽ كالميف مع مف عصاه كادعى كذبان الربكبية لنفسو، فرغـ غضبو 
فرعكف إال أنو لـ ييعىجؿ لو العقكبة، بؿ أرسؿ لو نبييف كريميف كصبر عميو كأميمو كرفؽ بو 

الحجة لعمو يخاؼ كيخشى اهلل كيعكد عف سنيف، إلى أف بمغتو الدعكة بالميف حتى قامت عميو 
 شركو ككفره.   

ني أجد أف ىذه الصفة متكفرة في مكسى     ، كخير مثاؿ يظير بصفتو القيادية -عميو السبلـ –كا 
ىذه الصفة جميةن قصتو مع قكمو بعد أف قتؿ كاحد بينيـ كلـ ييعرؼ قاتمو، كالتي شرحيا اهلل تعالى 

} بقكلو:                             

                                  

                                

                                                           
اهلل  المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسوؿ اهلل صمىالنيسابكرم، مسمـ بف الحجاج،  1

 .2593، حديث رقـ 2003ص  4عميو كسمـ، ج 
، مصدر سابؽ، جامع البياف. كالطبرم، 405ص  9، مصدر سابؽ، ج مفاتيح الغيبانظر بتصرؼ: الرازم،  2

وض الَبيَّاج في شرح صحيح األيرىمي، محمد األميف بف عبد اهلل، . ك 342ك 341ص  7ج  الكوكب الوىَّاج والرَّ
المستشار برابطة العالـ اإلسبلمي ، مراجعة: لجنة مف العمماء برئاسة ىاشـ محمد عمي ميدم، مسمـ بف الحجاج

 .338ص  7ـ، ج  2009 -ىػ  1430، 1دار طكؽ النجاة، ط  -مكة المكرمة، دار المنياج  -
 .44-42سكرة طو: آيات  3
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             }1 ، ،فمما جاءكه كعرضكا عميو أف يىًجد ليـ القاتؿ

يأمرىـ بذبح بقرة، فكاف جكابيـ فيو إساءة عظيمة، فمك  -سبحانو كتعالى -فأجابيـ بقكلو أف اهلل 
ؿَّ ليـ  مشكمة قتؿ، فمما يطمب منيـ القياـ ما كانت مكجية إلنساف عادم قد لجأ إليو الناس ليىحي

لو: أتسخر منا، بمعنى أنيـ يركف  اتيـ، فما يككف منيـ إال أف يقكلك يمكنو المساعدة في حؿ مشكم
أف ما طمبو منيـ غير معقكؿ لدرجة أنيـ يظنكف أنو يسخر منيـ، فإف ىذا سيغضبو، فكيؼ إذا 

فإف ىذا سيزيد الغضب عنده أكثر مف  ما صدر ىذا الكبلـ في حؽ قائدىـ بعدما لجأكا إليو،
ميـ كرفؽ بيـ، بكصفو قائدان ليـ  -عميو السبلـ –اإلنساف العادم، كمع ىذا نجد أف مكسى  قد حى

كأجابيـ بما يدؿ عمى ذلؾ، ككاف في إجابتو اإليماف كالرقي في الكبلـ مع أنو فيـ أنيـ اتيمكه 
غضب مف قكليـ، بؿ قاؿ ليـ في قمة األدب: بالجيؿ لما قالكا لو أتتخذنا ىزكان، كمع ذلؾ لـ ي

أعكذ كأحتمي باهلل أف أتصرؼ أك أتكمـ مثؿ الجاىميف الذيف ال يعممكف كيؼ يتصرفكف، كبرز 
حممو كرفقو في جميع مراحؿ حؿ ىذه المشكمة، كذلؾ لما احتمميـ بعد قكليـ لو ثبلث مرات: 

في الكشؼ عمف  -سبحانو كتعالى –كهلل ربؾ، كلـ يقكلكا ربنا، مع أنيـ في أمس الحاجة لقائدىـ 
عف الثبلث أسئمة التي سألكىا بأفضؿ  –سبحانو كتعالى  –قتؿ القتيؿ، كقد أجابيـ بعد سؤاؿ اهلل 

كأكضح إجابة حتى لـ يبؽ ليـ ما يسألكنو بعدما كجدكا البقرة حسب الكصؼ الرباني ليـ، ككذلؾ 
الصكاب، ككأنو قبؿ ىذه المحظة لـ يكف يتكمـ احتمميـ بعد قكليـ لو: اآلف أنت جئت لنا بالحؽ ك 

لـ يتعامؿ معيـ بغضب بؿ بحمـ كرفؽ  –عميو السبلـ  -معيـ الحؽ، كىذا اتياـ شديد، كلكنو 
ساءة، فدى  يـ إلى لَّ كأكمؿ معيـ خطكات الكشؼ عف القاتؿ كىك متعاؿو عما ييمًحقكف بو مف أذية كا 

الميت كنطؽ  القتيؿى  –سبحانو كتعالى –فأحيا اهلل ضرب القتيؿ الميت بجزء مف البقرة المذبكحة، 
                                                           

 .71-67سكرة البقرة: آية  1
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عميو –باسـ الشخص الذم قاـ بقتمو، ثـ عاد كمات بعد كبلمو، كبذلؾ يككف القائد الرباني مكسى 
ؿ القتيؿ، فبرفقو تى ى قكمو مف االقتتاؿ الداخمي عمى خمفية نزاعيـ عمى مف قى جَّ قد نى  –السبلـ 

 .1ى أتـ كجوكاحتمالو كصبره قاـ بدكره كقائد عم

ظركفيـ الصعبة كىك خير مثاؿ يقتدم بو القائد في أيامنا ىذه ليككف الدكاء الشافي لمناس في    
 كأعماليـ الشاقة، كضغكطات الحياة عمييـ، كبيذا يصبح يمتمؾ كاحدة مف صفات القائد الناجح.

 المطمب الثالث

 ةمَّ و اليِ مُ عُ 

لمقائد عنيا، كذلؾ ألنو إف تكفرت فيو فسكؼ يحقؽ كثيران مف  ليمة صفة ال غنىا كَّ مي عي     
األمكر التي يعدىا عامة الناس خياالن ال يتحقؽ، كبعمك اليمة يىًصؿ إلى مراتب عميا في العبادة 

عميو  –، كبما أف مكسى كالزىد كالبعد عف سفاسؼ األمكر، كفي العمؿ ألمكر الدنيا كاآلخرة
ائد سيكاجو مف األمكر كالمشاكؿ كالصعاب الشيء الكثير فبل بد مف كىك يقكـ بدكر الق –السبلـ 

 .  تكافر صفة عمك اليمة فيو، كقد كجدت فيو بدرجة عالية ، كىك ما سيتضح الحقان 

َـّ بو اإلنساف . 2عمك كؿ شيء أرفعو العمو لغة:  اليمة لغة: اليمة مأخكذة مف اليىِـّ، كىك ما ىى
 .3ليفعمو

تكجو القمب كقصده بجميع قكاه الركحانية إلى جانب الحؽ؛ لحصكؿ  اليمة في االصطالح:
 ) .1الكماؿ لو أك لغيره

                                                           
تفسير . كالبغكم، 462-444ص  1ج مصدر سابؽ،، الجامع ألحكاـ القرآفانظر بتصرؼ: القرطبي،  1

 1، مصدر سابؽ، ج البحر المحيط. كابك حياف، 130 -127ص  1ص  1، مصدر سابؽ، ج البغوي
 .421 -400ص

 . 83ص  15، مصدر سابؽ، ج لساف العربانظر: ابف منظكر،  2
3
، تحقيؽ كضبط عبد السبلـ محمد ىاركف، معجـ مقاييس المغةانظر بتصرؼ:  ابف زكريا، أحمد ابف فارس،  

. 621ص 12، مصدر سابؽ، ج لساف العرب. كابف منظكر، 13ص  6دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ج 
مكتب تحقيؽ التراث في  ، تحقيؽ:القاموس المحيطمجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب،  كالفيركز آبادم،
   ، لبناف –مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت  ،محمد نعيـ العرقسيكسي ، بإشراؼ:مؤسسة الرسالة

 .1171، ص ـ 2005 -ىػ  1426، 8 ط
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رادة قكية  عمو اليمة اصطالحًا: استصغار ما دكف النياية مف معالي األمكر، بعزيمة جازمة كا 
   .2برغبة أكيدة في تحقيؽ األىداؼ كالمراتب السامية

 عند القائد الرباني في أنيا تبعث الحياة في عقيدتو كأخبلقو كتكمف أىمية صفة عمك اليمة    
كعبادتو ىك كمىف حكلو، كما أنيا تجعمو يطمب معالي األمكر، فأمكر اآلخرة عنده مقدمة عمى 

نكَّر اهلل تعالى بصيرتو، فيك  أفبعد الدنيكية منيا، ألف نيتو قد خمصىت هلل تعالى مف الشرؾ، 
رادة قدرات ينظر بنكر اهلل تعالى في العمكـ كاآلراء كالمكاقؼ، كفي األمكر العممية، كبذلؾ قكيت  كا 

 .3 القائد كمف حكلو

ذا ما أراد القائد أف يرفع مف ىمتو فيناؾ أشياء إف راعاىا القائد فترفع مف ىمتو، فخمكص     كا 
لصدؽ كالتككؿ عمى اهلل، يضاؼ ليما الدعاء الممزكج باليقيف، يقيف النية هلل تعالى عنده مع ا

االستجابة كأف ما في الدنيا ما ىك إال زخارؼ كزينة ال تستحؽ أف يضيع عمره القصير كجيده 
المضني كأمكالو الثمينة فييا، كذلؾ عمى حساب األمكر كاألشياء التي فييا رضى اهلل تعالى كفييا 

لدنيا كاآلخرة، ألف نفسو غالية عميو فبل يرخصيا في تكافو األشياء، بؿ يبذليا الرفعة كالمكانة في ا
في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ العظيمة لو كلشعبو، فإذا ما انكب عمى تعمـ ما يفيده كينفع أتباعو مف 

التي يتكصؿ بيما إلى  -حتى يصؿ لمكماؿ قدر اإلمكاف في أغمب األشياء -عمكـ دينية كدنيكية 
ما عميو كعمى أتباعو عممو، فيترؾ كؿ عادة كمكركث يتعارض مع الصحيح مف الصكاب في

العمكـ، فيك يراجع أعمالو المستقبمية فيقدـ كيؤخر حسب األىمية كاألكلكية، كييٍمغي كييعىدؿ كفؽ 
ذا ما شعر أف البيئة التي  التغيرات كالتطكرات بحيث يبقى متكجيان نحك تحقيؽ أىدافو الرئيسية، كا 

بيئة مثبطة بسبب ظركفيا أك أشخاصيا فيتركيا لبيئة أفضؿ، كيصاحب مف يرفع ىمتو،  ىك فييا
كيقرأ قصص القادة العظماء مف الصحابة كالسمؼ كالناجحيف عالميان سكاء مف المسمميف أك 
لِّد  غيرىـ، كيطمع عمى أحكاؿ الناس كخصكصان المسمميف منيـ كمعرفة ما يحتاجكنو، ألف ىذا ييكى

كالحافز لمعمؿ عمى تغيير أمكرىـ لؤلفضؿ، مع شعكره بقصكره كضعفو كأف عميو  عنده الدافع
                                                                                                                                                                      

 ، مكسكعة األخبلؽ، رابط المادة.تعريؼ اليمة العالية وما يمحؽ بياالحمد ، محمد بف ابراىيـ،  1 

، دار األندلس الخضراء لمنشر إلى القمةاليمة طريؽ انظر بتصرؼ: مكسى، محمد بف حسف بف عقيؿ ،  2
 ، مصدر سابؽ.تعريؼ اليمة العالية وما يمحؽ بيا. الحمد، 12، ص 3كالتكزيع، ط 

، 3ط  2003، مؤسسة الرسالة،مو اليمةعُ صالح األمة في انظر بتصرؼ: العفاني، سيد بف حسيف،  3
 .367-285ص  7، ك ج 107ك  20ك 16ك 11ص  1ـ، ج 2003
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مجاىدة نفسو بتكميفيا بأمكر كمياـ كأعماؿ جديدة لتقكيتيما كتطكيرىما، كالصبر عمى كؿ ذلؾ 
طمبان لؤلجر مف اهلل حتى يدخؿ الجنة كينجك مف النار، فإف فعؿ كؿ ما سبؽ كأمثالو فإف ىمتو 

 . 1ى سترتفعبعكف اهلل تعال

نجدىا تحتاج إلى معنكيات عالية منو،  –عميو السبلـ  –كبنظرة لمميمة التي كمؼ بيا مكسى    
فيك ذاىب إلى بيئة فييا العداء مف فرعكف كاألقباط، كفييا الجيؿ كاالنحراؼ في عقيدة الناس 

يمارس عمى بني  سكاء عند فرعكف  كقكمو أـ عند بني إسرائيؿ، كفييا االستعباد كالتجبر كالقير
إسرائيؿ مف األقباط، كفييا القتؿ النازؿ مف فرعكف كقكمو عمى بني إسرائيؿ، كفييا العداء الخاص 

المكمؼ بالميمة ألنو قتؿ كاحدان مف األقباط، كىك أمر غير معتاد ًمف  -عميو السبلـ –مكسى 
ؽ قبطي، فيك ذاىب لميمة تكتنفيا الكثير مف العكائؽ كال عراقيؿ كالصعكبات اسرائيمي في حى

كالمخاطر التي تيضعؼ ًمف ىمة أم عامؿ في ىذه البيئة، فيككف مطمكب مف ىذا القائد أٍف يبث 
في نفكس الذيف حكلو المعنكيات الكافية، حتى يقكمكا باألعماؿ المطمكبة منيـ لتحقيؽ الميمة 

المحيطيف بو إال إذا ، كىك ال يستطيع رفع معنكيات -سبحانو كتعالى –التي كيمِّؼ بيا مف اهلل 
 كاف لديو معنكيات عالية جدان كافية لو كمتزايدة ليعطي منيا اآلخريف.

العالية مف لحظة قىبكلو بالميمة مع ًعممو  -عميو السبلـ -كقد ظيرت معنكيات القائد مكسى   

  }بالمخاطر التي تكتنفيا،                       

              }2  فمـ نجده يعتذر عف الميمة أك يتمكأ في قىبكليا، بؿ

باشر بتنفيذىا، فمكال المعنكيات العالية التي يتمتع بيا ما قبؿ بالميمة، كظيرت معنكياتو العالية 
لما دخؿ عمى فرعكف في قصره كمكاف حكمو مع معرفتو بكجكد القرار الصادر سابقان بقتمو مف 

:} فرعكف كمؤله، كما قاؿ تعالى                       

                                

                                                           
1
 .367-285ص  7، ج مصدر سابؽ، صالح األمة في غمو اليمة، ي: العفانانظر بتصرؼ 
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                       }1 حٌث كان قد خرج من مصر ،

فَّ عكدتو كذىابو إلى فرعكف بقدميو يعني إمكانية هارباً وهو خائف من أن ٌمسكوه لٌقتلوه،  كا 
قتمو، كظيرت أيضان معنكياتو في قمة عمكىا لما خرج مع قكمو فاريف مف فرعكف كقكمو، كذلؾ 

ؿ مكسى كىك يقكد بني إسرائيؿ كمف خىرج معو ًمف قكمو إلى شاطىء  -عميو السبلـ -لما كىصى
ذا بجيش فرعكف البحر كلـ يكف معيـ سفف كال قكارب يركبكنيا  ليجتازكا بيا البحر، فنظركا كا 

يكشؾ أف يصميـ، فقالكا إنيـ قد أيدرككا كىـ يعممكف أنو ال يكجد معيـ ما يقاتمكف بو كىـ غير 
مدربيف عمى القتاؿ، فمعظميـ خدـ كعبيد عند فرعكف كقكمو كالحرب ليست مف مياميـ، كىا ىك 

:} الحاؿ اهلل تعالى بقكلوالبحر يقؼ عائقان يمنعيـ مف اليرب، كما كصؼ      

              }2،  إذان فاليبلؾ ىك مصيرىـ كفؽ

في لحظة انييار  -عميو السبلـ -المعادلة البشرية، كىنا ظيرت المعنكيات العالية لمكسى
المعنكيات عند قكمو فمـ تنخفض معنكياتو، بؿ قاؿ ليـ جميعان: كبل، إف قكلكـ ليس بصحيح، 

ا فيو نجاتنا كىبلؾ عدكنا، كما قاؿ تع :} الىفإف معي ربي كىك سييديني ًلمى         

     }3 سبحانو كتعالى عند حسف ظنو، حيث قاؿ لو سبحانو  –، كفعبلن  كاف اهلل

:} كتعالى                            

                                

        }4 بأف يضرب البحر الذم ىك  -عميو السبلـ -فأكحى اهلل لمكسى

العائؽ الذم كانكا سييمككف لعجزىـ عف تجاكزه، فانفمؽ البحر كدخؿ فيو بنك إسرائيؿ بعدما 
ارتفعت معنكياتيـ بيذه المعجزة التي أجراىا اهلل تعالى لنبيو أماميـ، كتبعيـ فرعكف صاحب 
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تيـ، كدخمكا البحر، ليككف ىك ىبلكيـ كمقبرتيـ، كليككف ىك المعنكيات العالية بسبب جنكده كعد
كألتباعو أصحاب المعنكيات العالية التي ارتفعت  -عميو السبلـ -المنجي لمقائد الرباني مكسى

 .1بسبب قائدىـ الذم لـ تنيار معنكياتو في أشد الظركؼ قساكة

لمجمكع الصفات السابقة  كىكذا نجد صفة المعنكيات العالية بارزة بجبلء ككضكح  لتضاؼ  
كالتي كاف ليا األثر العظيـ كالفعاؿ في نياية الصراع بيف  -عميو السبلـ-لمقائد الرباني مكسى

ذا ما أراد أم  -عميو السبلـ -فرعكف الطاغية كقكمو كبيف مكسى النبي كالقائد الرباني كقكمو، كا 
عميو –تدم بنبي اهلل مكسى قائد أف ينجز الميمات العظيمة في الظركؼ قاطبة فعميو أف يق

بأف يتحمى بالمعنكيات العالية جدان ليستطيع التغمب عمى ما يكاجيو مف مشاكؿ كليرفع  –السبلـ 
 نكيات الناس مف حكؿ.مع

 المطمب الرابع

 الشجاعة     

فيي التي تجعمو يغضب إف انتيكت محاـر اهلل  أبرز صفات القائد الرباني، فٍ الشجاعة مً    
رأل الظمـ يمارس عمى الضعفاء، فيتكمـ كيتصرؼ بما يجب عميو لمنع استمرار ىذا تعالى، أك 

قدـ عندما يككف التقدـ ىك الصكاب، كيتأخر في مكضع التأخر، فيك الخطأ أك المعصية، فيتى 
مف  كما ينتج عنيا شجاع في الحالتيف ال يخاؼ مف النتائج إذا تقدـ ، كال يخضع لمضغكطات

ألنو يرل أف التقدـ  ال يتقدـؤلنو شجاع ف في كقت مف الخطأ التقدـ فيو، المحيطيف حتى يتقدـ
 . خطأ

 . 2قداـ في البأسلجرأة كاإلشدَّة القمب كا الشجاعة لغة:

                                                           
البحر . كابف حياف، 107ك 106ص  13، مصدر سابؽ، ج الجامع ألحكاـ القرآفانظر بتصرؼ: القرطبي،  1

، ك 556-555ص 2، مصدر سابؽ، ج بحر العمـو. كالسمرقندم، 398ص 10، مصدر سابؽ، ج المحيط
. 135-143ص  6، مصدر سابؽ، ج تفسير القرآف العظيـ. كابف كثير، 543ص  3ك، ك ج  603- 602

 .  136 -135ص  19، مصدر سابؽ، ج التحرير والتنويركابف عاشكر، 
الفارابي، إسماعيؿ بف حماد . ك 173ص  8، مصدر سابؽ، ج لساف العربانظر بتصرؼ:  ابف منظكر،  2

، بيركت –أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف  ، تحقيؽ:لعربيةالصحاح تاج المغة وصحاح االجكىرم، 
، معجـ مقاييس المغة بف فارس أحمد بف زكرياء،القزكيني، اك . 1235ص  3ـ، ج  1987 -  ىػ 1407، 4ط 

 . كالرازم، زيف الديف أبك247ص  3ـ، ج 1979 -ىػ 1399 ،عبد السبلـ محمد ىاركف، دار الفكر المحقؽ:
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ٍير بما يعتقد قكالن كالقياـ بأعماؿ الشجاعة اصطالحًا:  ،عند الحاجة، مف غير تيكر كال جبف اٍلجى
، حتى لك كاف ذلؾ عمى ًحساب العكاطؼ أك المنافع أك  في الحرب كغيرىا في الضعؼ أك القكة

عان عف المظمكميف كالعرض المضار المتأثرة بسبب الشجاعة، التي قد تؤدم لميبلؾ، كذلؾ دفا
 . 1أك إظياران لمحؽ في كجو الباطؿ كالماؿ،

فَّ ما قاـ بو مكسى    عميو  –كاف يىحتاج إلى كثير مف الشجاعة في نفسو  -عميو السبلـ -كا 
، فمجرد أف يأتي بعقيدة مخالفة لعقيدة الحاكـ فرعكف كقكمو، التي يقكؿ فييا أف فرعكف -السبلـ

ليس بإلو كأف اإللو الحقيقي ىك اهلل رب العالميف، الذم يستحؽ الطاعة كال يستحقيا فرعكف كال 
:} -سبلـعمييما ال–تصح لو بما ييخاًلؼ شريعة اهلل تعالى، كما قاؿ تعالى لمكسى كىاركف     

                           }2 ،

:} فحمؿ الرسالة كالتكميؼ مباشرة كتكجو إلى فرعكف كقاؿ لو كما قاؿ تعالى    

                            

                       }3 فكاف ىذا ،

الخطاب الديني بالعقيدة المخالفة لما يعتقد فرعكف كقكمو كفيبلن كحده أٍف يىجمب المشاكؿ 
كىـ  –كالمخاطر لو، فكيؼ إذا ما أيضيؼ لذلؾ طمبو مف فرعكف أف يىسمح لجزء مف رعايا حكمو 

مكافقة أف يىخرجكا مف أرض مصر كالذىاب مع قائد جعؿ نفسو قائد ليـ مف غير  –بنك إسرائيؿ 
فرعكف عمى ىذا، فإفَّ ىذا سيدفع الباطؿ المتمثؿ في فرعكف كقكمو إلى اتخاذ مف اإلجراءات ما 

 –، كفعبلن ىذا ما حدث، فقد كجو فرعكف التيـ الباطمة لمكسى -عميو السبلـ –يضر بمكسى 
}  مجنكف كما قاؿ تعالى: -عميو السبلـ -مثؿ أف مكسى -عميو السبلـ      

          }4كأنو ساحر كما قاؿ تعالى ، {:       

                                                                                                                                                                      

 -، المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية مختار الصحاحعبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر، 
 .161ـ، ص 1999ىػ / 1420، 5صيدا، ط  –الدار النمكذجية، بيركت 

، التكقيؼ عمى ميمات المناكم. ك 108ص  الفركؽ المغكية، ،مصدر سابؽالعسكرم، ك  انظر بتصرؼ: 1
  .202، ص مصدر سابؽالتعاريؼ، 

 .17 - 16 اتياآلسكرة الشعراء:  2
 .105 -104 اتياآلسكرة األعراؼ:  3
 .27سكرة الشعراء: آية  4
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      }1 بالسجن  -علٌه السالم –، بل وصل به الحد إلى تهدٌد موسى

:} اتخذ إليان غير فرعكف كما قاؿ تعالى إن                   

     }2 ، ميص فرعكف إلى اتياـ مكسى بىٍعدى التيـ السابقة  -عميو السبلـ -كخى

إلى أنو سىييًظير الفساد في المجتمع، الذم منو تغيير ديف األقباط، كالذم سيقكد حسب اعتقاده 
كمف بقي عمى كفره، كىذا ًمفى الفساد  -عميو السبلـ –إلى الفرقة كالحرب بيف مف آمف بمكسى 

بزعمو، كقد جعؿ فرعكف ًمٍف كؿ التيـ كالتشكييات الظالمة السالفة ذريعة لتبرير جرائمو التي 
كما  -عميو السبلـ –سيكقعيا عمى مىٍف آمف ًمٍف بني إسرائيؿ، التي منيا عزمو عمى قتؿ مكسى 

:} قاؿ تعالى عمى لساف فرعكف                   

                       }3 فيك يريد أخذ ،

عمى  ان مدعتً مي ، -عميو السبلـ–مف قيادة األقباط المشاركيف لو في الحكـ بأف يقتؿ مكسى  المكافقة
ما يـ باطمةتي  فٍ لو مً  ؽى فَّ ما لى  ، فقد يككف فييـ مف يرفض قتمو إما بسبب أنو يؤمف بصدؽ نبكتو، كا 

فبل داعي لقتمو، ألف قىٍتمو سييدخؿ الشبية  –عميو السبلـ  –ألنو يرل أف السحرة سيغمبكف مكسى 
في قمكب الناس أنو عمى حؽ ليذا قتمو، فيك عمى الحقيقة ال يكجد مف يعارضو في قراره، إال أنو 
أظير ليـ رغبتو في قتمو لخكفو إف حاكؿ قتمو فقد تظير بعض المعجزات تمنعو مف ذلؾ، فيك 

  . 4و تبعات القراريخفي خكفو كراء طمب المكافقة منيـ ليتحممكا مع
عميو  –كرغـ كؿ المخاطر المتكقعة، كالتي كقع فييا الحقان إال أف القائد الرباني مكسى    

أظير شجاعة قىؿَّ مثيميا في التاريخ، فذىب إلى فرعكف كبمَّغ ديف اهلل تعالى، كتحدل  -السبلـ

:} فرعكف كأركاف حكمو، كما قاؿ تعالى                 

                                                           
 .34: آية سكرة الشعراء 1
 .29: آية سكرة الشعراء 2
3
 .26سكرة غافر: آية  
 7، ك ج 99ك  98، 94ك 93ص  13، مصدر سابؽ، ج الجامع ألحكاـ القرآفانظر بتصرؼ: القرطبي،  4

. 251ك 250ص  9، مصدر سابؽ، ج البحر المحيط. كابف حياف، 305ص  15، ك ج 256ص 
كابف جزم، محمد بف أحمد . 554ك 553ص  2. ك ج 203ص  3، مصدر سابؽ، ج ، بحر العمـوكالسمرقندم

شركة دار األرقـ بف أبي  ،الدكتكر عبد اهلل الخالدم المحقؽ:، التسييؿ لعمـو التنزيؿو بف محمد بف عبد اهلل، 
ص  24كابف عاشكر، التحرير كالتنكير، مصدر سابؽ، ج  .230ص  2ىػ، ج  1416 -1 ، طبيركت –األرقـ 
 .507 - 506ص  27ج  . كالرازم، مفاتيح الغيب، مصدر سابؽ،124-125



121 
 

                             

                             

                      }1  كقاد

قكمو، كاتخذ القرارات التي يجب اتخاذىا دكف تردد كفي األكقات المناسبة، ككانت شجاعتو سببان 
في ظيكر الشجاعة مف أحد مىف آمف معو مف األقباط، الذم كقؼ في كجو فرعكف كقكمو كناصىرى 

خكفيـ ككعظيـ كذكرىـ بما حؿ بمف لـ يؤمف باألنبياء مف قبميـ، ك  -عميو السبلـ -قائده مكسى
، كخكفيـ -عميو السبلـ -مف أف يحؿ بيـ ما حؿ بمف قبميـ مف الكفرة إف ىـ لـ يؤمنكا بمكسى

:} مف مصيرىـ يكـ القيامة إف بقكا عمى الكفر، كذلؾ كما قاؿ تعالى         

                          

                             

                              

                               

                          

                               

                                     

                               

                                

                                                           
 .103 -101سكرة إلسراء: اآليات  1
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     }1  كىذه -عميو السبلـ –ككاف مكقفو ىذا بعد عممو بأف فرعكف يريد قتؿ مكسى ،

داللة كاضحة عمى شجاعتو التي خمدىا اهلل تعالى في القرآف، كانتيى الصراع في ظؿ كجكد 

:} كما قاؿ تعالى -عميو السبلـ -الشجاعة عند القائد الرباني مكسى        

              }2 فمك لـ تكف صفة الشجاعة متكفرة في مكسى ،– 

لكانت نتيجة ىذا الصراع بيف الحؽ كالباطؿ مختمفة عما انتيت إليو في ىذه  -عميو السبلـ
 الجكلة، كأم قائد يريد االرتقاء لمستكل عاؿو في القيادة عميو أف يتصؼ بحظ كبير مف الشجاعة

حتى يستطيع اتخاذ القرارات الكبيرة التي تحمؿ في  –عميو السبلـ  –مقتديان بنبي اهلل مكسى 
 .  3طياتيا المخاطر التي قد تمنع مف ال يتصؼ بالشجاعة مف اتخاذىا

 المطمب الخامس

 الييبة

ف عامَّة كجنكد كمسؤكليف بأساليب شتى، مف خبلؿ السيطرة عمييـ القادة يممككف األتباع مً    
اآلخريف، أك لضعؼ في نفكس بعض األتباع يجعميـ  اقتصاديان، أك بسبب مماسؾ يمتمككنيا عمى

أك مف خبلؿ القكة العسكرية، أك بسبب أفكاره المميزة التي ييٍحتاج ليا، أك يخضعكف لؤلقكياء، 
ٍمقية التي تجعؿ لو ميابة في نفس مف يتكمـ  ميقية كالعممية كالخى لكجكد مجمكعة مف الصفات الخي

، التي إف تكفرت في القائد تساعده عمى طاعة اآلخريف لو معو، كىذه الييبة مف األمكر األساسية
 ليذا تـ إفراد ىذا المطمب لمحديث عف صفة الييبة. 

                                                           
1
 .34 -28سكرة عافر: آيات  
 .104سكرة اإلسراء: آية   2
3
، التنزيؿ التسييؿ لعمـو. كابف جزم، 256 – 251ص  9، ج البحر المحيطابف حياف، انظر بتصرؼ:  

كالطبرم،  .506ص  27، مصدر سابؽ، ج الغيب ، مفاتيح. كالرازم231ك  230ص 2مصدر سابؽ، ج 
ص  3، مصدر سابؽ، ج فتح القدير. كالشككاني، 383 – 375ص  21، مصدر سابؽ، ج جامع البياف

311-  314507 
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كاإلعظاـ كالحذر كالخكؼ،  : ىابىوي ييابيوي كخافىوي يخافيوي، ىىٍيبان كىىٍيبىةن كميابىةن اإلجبلؿي لغةالَيْيَبُة 
، أم تيابو الناس كرجؿه  مىييبه

1. 

ىي الشعكر باإلجبلؿ لشخص ما بسبب المحبة كالتقدير كاالحتراـ لكجكد الييبة اصطالحًا: 
صفات حميدة فيو، كبالخكؼ بسبب قكتو كما يمتمؾ مف قدرة اإليذاء لمف يخالفو، عند رؤيتو 

 . 2كالتعامؿ معو

ع عمى نً قد صي الييبة مف إلقاء اهلل تعالى عميو المحبة، كأنو  -عميو السبلـ -مكسىلقد اكتسب    

 :} لقكلو تعالى عيني اهلل،                        

                               }3، مف ف

البدنية  ةقك ال كمف يمتمؾف اهلل بحيث يحبو مف يراه، مقى عميو المحبة مكتي  ،صنع عمى عيف اهلليي 
في عالـ األقكياء الذم يحكمو فرعكف كجنكده الظالمكف، فبل شؾ أنو سيككف صاحب ىيبة كبيرة 

 .4عمى كؿ مف يراه كيتعامؿ معو

مي مف خبلؿ أحداث بشكؿ جى  تصؼ بصفة الييبةقد ا -عميو السبلـ -مكسىف كىذا ما ثبت،  
ٍديىف ال يعرفو ىناؾ أحد، ككاف في ضى منيا لمَّ  ،مرت بو عؼ الحاجة كالجكع ا كاف كحيدا في مى

كالغربة، إال أنو استطاع بالييبة التي يمتمكيا أف يسقي لممرأتيف دكف أية خبلفات أك مشاكؿ أك 
القائد الرباني عف قكمو ليناجي  كفي حادثة غياب ،مشاجرات مع بقية الرعاة كالسقاة عند البئر

 –ربو في جبؿ الطكر، لمَّا عاد ككجد جزءان مف قكمو قد عبدكا العجؿ فسأؿ نائبو كأخاه ىاركف 

:} بقكلو الذم أثبتو اهلل تعالى بقكلو -عمييما السبلـ                  

                                                           
، مصدر مختار الصحاح. كالرازم، 789ص  1، مصدر سابؽ، ج لساف العربانظر بتصرؼ: ابف منظكر،  1

 .408ص  4سابؽ، ج ، مصدر تاج العروس مف جواىر القاموس. كالحسيني، 330سابؽ، ص
 . 239ص  1، مصدر سابؽ، ج الصحاح تاج المغة وصحاح العربيةانظر بتصرؼ: الفارابي،  2
 .39سكرة طو: آية  3
، الجامع ألحكاـ القرآف. كالقرطبي، 395ص  2، مصدر سابؽ، ج بحر العمـوانظر بتصرؼ: السمرقندم،  4

، معالـ . كالبغكم395ص  2ر سابؽ، ج ، مصدبحر العمـو. كالسمرقندم، 196ص  11مصدر سابؽ، ج 
 5صدر سابؽ، ج، متفسير القرآف العظيـ. كابف كثير، 272ص  5، مصدر سابؽ، ج التنزيؿ في تفسير القرآف

 .284ص 
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            }1  عف ُـّ ني يى  -عميو السبلـ–فكاف جكاب ىاركف 

فبدأ حديثو بالتكدد مف خبلؿ ذكر العبلقة  -عميو السبلـ –مكسى  ىيبة عظيمة في نفسو ألخيو
أف ال يمسؾ بمحيتو كال برأسو، كذلؾ كما  واألسرية بينيما المتمثمة بأنو أخكه كابف أمو، كطمب من

:}قاؿ اهلل تعالى                             

                }2 لذم جعمو ال يمتحؽ كأنيى كبلمو بإبداء عذره ا 

نما المكقؼ قائـ منو عمى تقدير ، فاألمر ليس بمعصية منو لقرار قائده -عميو السبلـ  -مكسىب كا 
المصمحة المتمثؿ في المحافظة عمى كحدة بني إسرائيؿ ، كىك يرل أف لحكقو بقائده منفردان أك 
مع مف لـ يعبدكا العجؿ كلـ يتمردكا عميو سيؤدم لتفريؽ بني إسرائيؿ، كىذا سيدفع قائده إلى 

قائده، فاتخاذ ىذا المكقؼ كتكضيح مساءلتو كمحاسبتو عف ذلؾ، سيسألو لماذا لـ ينتظر عكدة 
 -عميو السبلـ -يدؿ عمى الييبة العظيمة التي لمكسى  -عمييما السبلـ –ىاركف لقائده مكسى 

عمى أخيو كنائبو، التي جعمتو يخشاه كيحسب حسابو في غيابو، مع أنو ىك القائد كلو الحؽ في 
 .3اتخاذ القرارات المناسبة

عمى بني إسرائيؿ في كجكده كغيابو، ففي كجكده نجده يسأؿ رأس  كىذه الييبة كانت أيضان  لو   

:}الفتنة  السامرم كما قاؿ تعالى             }4  فنجد أف السامرم قد

أجابو بكضكح كدكف مكاربة كال مماطمة كبصدؽ ًلمىا حصؿ معو، كما قاؿ تعالى عمى لساف 

} :السامرم                          

            }5،  رَّأ تحت قيادة ىاركف  –فيك نفسو السامرم الذم تىجى

                                                           
 .93-92سكرة طو: آية  1
 .94سكرة طو: آية  2
البحر . كابف حياف، 529ص  3، مصدر سابؽ، ج معالـ التنزيؿ في تفسير القرآفانظر بتصرؼ: البغكم،  3

 . 589ص  24، مصدر سابؽ، ج ، مفاتيح الغيب. كالرازم297ص  8مصدر سابؽ، ج المحيط، 
 .95سكرة طو: آية  4
 .96: آية سكرة طو 5
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عمى صناعة العجؿ كحمؿ بني إسرائيؿ عمى عبادتو، ىك نفسو يشرح لمقائد  –عميو السبلـ 
كؿ ىذا الشرح، كيختـ ذلؾ بإدانة نفسو أنيا ىي التي سكلت لو –عميو السبلـ  –الرباني مكسى 

في نفس السامرم رأس  –عميو السبلـ  –ىذه المعصية، كما ذلؾ إلى لمييبة المكجكدة لمكسى 
عميو السبلـ  –مكسى  قائدىـمف بني إسرائيؿ مع ذا المكقؼ نفس مكقؼ كؿ مف خرج كىالفتنة، 

عميو  -سكاء مف عبدكا العجؿ أـ لـ يعبدكه، كىذا ما ظير حينما طمب منيـ ىاركف قائدىـ  –

} :أف يترككا عبادة العجؿ كأف يطيعكا أكامره كما قاؿ تعالى –السبلـ         

                                 

فكاف قرارىـ كمكقفيـ أف قالك كما قاؿ اهلل تعالى عمى لسانيـ:}  ،1{           

               }2  قائدىـ،  -عميو السبلـ–أنيـ لف يطيعكا ىاركف

كىك الذم  –عميو السبلـ  –كأنيـ سيبقكف عمى عبادتو إلى أف يعكد الييـ القائد الرباني مكسى 
سيقرر، فإف دؿ ىذا عمى شيء فإنما يدؿ عمى اإلجبلؿ كالخكؼ الذم يشعر بو مىف يىرل 

 . 3-السبلـعميو  -كيتعامؿ مع القائد الرباني مكسى 

كبما أف القائد الذم نتناكؿ الحديث عنو ىك القائد الرباني، فإف اتصافو بصفة الييبة ال غنى    
عنيا كال يمكف تجاىؿ كجكدىا فيو، ألنو يعمؿ عمى التأثير في اآلخريف ليس فقط بيدؼ قيادتيـ 

نما أيضان بيدؼ جعميـ يحبكنو كيحترمكنو كيقدركنو كيقتدكف بو كيؤمنكف ب ما يدعكىـ إليو مف كا 
العقيدة كالعبادة كاألخبلؽ، لينقميـ إلى كؿ ما يقربيـ مف اهلل كرضكانو حتى يككف مصيرىـ الجنة، 

 ليذا ال غنى عف صفة الييبة في القائد الرباني الذم نطمح أف يكجد في حياتنا في ىذه األياـ.

 
                                                           

 .90: آية: سكرة طو 1
 .91: آية سكرة طو 2
،انظر بتصرؼ: السمرقندم،  3 ، مفاتيح الغيب. كالرازم، 410 -409ص  2مصدر سابؽ، ج  بحر العمـو
تفسير . كالشعراكم، 363 -358ص  18، مصدر سابؽ، ج جامع البياف. كالطبرم،  96 -91ص 22ج

إرشاد العقؿ . كابك السعكد، محمد بف محمد بف مصطفى، 9369 -9363ص  15، مصدر سابؽ، ج الشعراوي
 .39 -37ص  6كت، ج بير  –، دار إحياء التراث العربي السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ
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 المطمب السادس

 الثقة بالنفس

القائد الرباني يحتاج إلى ثقة بالنفس عالية في حياتو القيادية، ًلمىا يبلقيو مف قبؿ الناس    
دارية كسمككية كمادية كغيرىا أثناء قيادتو،  المكاليف كالمعاديف لو، مف معكقات فكريو كعقائدية كا 

إلى عضك سمبي في المجتمع، ضائع في تيار الغفمة،  يتحكؿ مف قائدالتجعؿ فالثقة بالنفس 
قد  التي ثقة بالنفسمف بما لديو  أحدنا إال اهلل، يستييف بالباطؿ،  شخص مؤثر إيجابي ال يياب

مف صحة  عمى يقيفكأنو األنفة كاإلباء كالشعكر بالكرامة مصحكبة ب ،ال حد ليادرجة  تصؿ إلى 
طريؽ لكي الشعمة التي تضيء لحامميا ال، فالثقة بالنفس ىي دعك إليو، كمف بطبلف ما عداه يما 

دافع  بما تعطيو مف ،و بإتقافمي مى ؿ يمكف عى مى س أنو قادر عمى أم عى حً كتجعمو يي يتقدـ عمى بصيرة، 
كمما يزيد مف ثقتو بنفسو كصكلو إلى قناعة راسخة بصكاب فكرتو كىدفو مى العمؿ، قكم ع

أىدافو كمنيجو كخطتو، التي يستدؿ عمييا مف خبلؿ التحاؽ أناس جدد إليو، كتحقيقو لبعض 
 . 1كفؽ خطتو

 الثقة بالنفس لغة واصطالحًا:

ثىبت أم قكم ، ائتمنو، فيك كاثؽ بو أم مؤمف بو، ككثؽ الشيء بفبلف كثؽاإليماف،  الثقة لغة: كى
ارى محكما ييقىاؿ ىيكى كىًىي كىما كىـ كىىف ًثقىةكى ، كىصى

2. 

بيا ستطيع ي، كعمكـ طاقاتممؾ يى أك غيره و نأكيؤمف  فاسناألشعر يى أف  الثقة بالنفس اصطالحًا:
ألنو  في كؿ مجاؿ كأمر كنشاط بكؿ كسيمة،ر كييغىيِّ  صنعكيى  يعمؿك يدعك يتكمـ ك  أفبإتقاف 
   .3طمكح

                                                           
 .349ص مصدر سابؽ،  ،الفف ومذاىبو في الشعر العربيانظر بتصرؼ: شكقي، عبد السبلـ ضيؼ،  1

 .12ص  40، العدد . كالدكيش87ص  20، ك العدد 18ص  10، العدد مجمة البيافكالمنتدل اإلسبلمي، 
. كالحسيني، 1012ص  2، مصدر سابؽ، ج ، المعجـ الوسيطانظر بتصرؼ: مجمع المغة العربية بالقاىرة 2

 .1176، ص القاموس المحيط. كالفيركز أبادم، 187ص  34، ج تاج العروس
 ،GARB5423 ، ككد المادة:أصوؿ البحث األدبي ومصادرهمناىج جامعة المدينة العالمية،  انظر بتصرؼ: 3

  = الفف ومذاىبو في الشعر. كشكقي، عبد السبلـ ضيؼ، 226جامعة المدينة العالمية، ص، ماجستير المرحمة:
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يتمتع بثقة عالية بالنفس مف المحظة األكلى التي كمفو  -عميو السبلـ –كنجد أف مكسى        
اهلل تعالى بالميمة، ففكرتو كأىدافو كاضحة ال لبس فييا كالقناعة فييا راسخة أكثر مف رسكخ 
الجباؿ، ألنيا مف عند اهلل تعالى، كازدادت ثقتو بنفسو مع األياـ، ألنو يستمد مف اهلل تعالى القكة 

ماؿ كالمكاقؼ، كأىدافو يىرل أنيا تتحقؽ كاحدان بعد اآلخر، كأنو عمى الصكاب ًمف كتصكيب األع
:} خبلؿ المعجزات اتي أيده اهلل تعالى بيا، مف خركج يده مف غير سكء كما قاؿ تعالى   

                             }1  ككما

 :}قاؿ تعالى                             

                   }2،  كمف خبلؿ تكرار انتصار اهلل تعالى لو

عمى فرعكف في كؿ معجزة أيده اهلل تعالى بيا، كالعصا كما أجرل اهلل بيا مف معجزات، إلى 
:} اآليات الباىرات المعجزات حتى تصؿ إلى تسعة، التي قاؿ اهلل تعالى عنيا     

                            

        }3،  فكاف اهلل تعالى يرسؿ عمى فرعكف كقكمو الكاحدة مف ىذه المعجزات

عمييـ دكف بني إسرائيؿ كعقكبة ربانية، فمما يىًصمكا إلى العجز التاـ عف النجاة مف ىذه العقكبة 
الربانية، يتكجيكف إلى مكسى عميو السبلـ أف يىطمب مف ربو أف يرفع عنيـ ىذا العذاب، فإف 

، كما أف يرفع اهلل تعالى ىذه -عميو السبلـ  –باهلل تعالى رب مكسى رفعو فإنيـ سيؤمنكف 
العقكبة فإف فرعكف كقكمو ينكثكف كعدىـ كيبقكف عمى الكفر، ثـ يرسؿ اهلل تعالى عمييـ العذاب 
التالي، فيحصؿ معو ما حصؿ في اآلية التي سبقتيا، كىكذا إلى أف بمغت آيات اهلل تعالى 

مرة يىثبت أف اهلل تعالى قادر عمى تنفيذ ما يريد مف إرساؿ المعجزة  المعجزة ليـ تسعة، كفي كؿ
إذا ما طمب منو ذلؾ،  –عميو السبلـ  –التي تيعجز فرعكف كقكمو، كأنو يستجيب لرسكلو مكسى 

، كيضاؼ ًلمىا سبؽ أنو بعدما كاف كاحدان  -عميو السبلـ –كىذا رفع الثقة باهلل في نفس مكسى 
يرل أف أتباعو يزدادكف إلى أٍف بىمىغيكا مئات اآلالؼ في المحظة التي كمفو  لحظة تكميفو بالميمة،

                                                                                                                                                                      

، 18ص  10، العدد مجمة البيافالمنتدل اإلسبلمي، ك  .349، ص 12، ط دار المعارؼ بمصر ،العربي= 
  .87ص  20كالعدد 

 .108ك 107سكرة األعراؼ: آية  1
  .12سكرة النمؿ: آية  2
 .133سكرة األعراؼ: آية  3
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:} اهلل تعالى أف يىخرج بيـ مف مصر كما قاؿ تعالى              

       }11 مَّت يكـ ، كىذه الثقة العالية المتكلدة في نفسو مف كؿ ما سبؽ معو، تىجى

كصؿ ىك كقكمو إلى شاطىء البحر كفرعكف كجنكده أكشككا عمى الكصكؿ الييـ، حتى صار كؿ 
:} طرؼ يرل اآلخر كىـ ال يممككف ما يدافعكف بو عف أنفسيـ كما قاؿ تعالى     

                 }2  فقالوا إنَّ فرعون وجنده

سٌدركونهم، ولكن القائد الربانً ظهرت ثقته الكبٌرة التً فً نفسه حٌنما قال مثلما قال هللا تعالى 

 :}على لسانه              }3،  فلوال الثقة الكبٌرة الموجودة فً نفس

ا اتخذ هذا الموقف المخالف لموقف قومه النابع من ضعف الثقة فً نفوسهم القائد الربانً لم 
4. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .52سكرة الشعراء: آية  1
 .61: آية سكرة الشعراء 2
 . 62: آية سكرة الشعراء 3
معالـ . كالبغكم، 271-267ص  7، مصدر سابؽ، ج الجامع ألحكاـ القرآفانظر بتصرؼ: القرطبي،  4

ص  1، مصدر سابؽ، ج ، بحر العمـو. كالسمرقندم219ص  2، مصدر سابؽ، ج التنزيؿ في تفسير القرآف
 19، مصدر سابؽ، ج جامع البياف. كالطبرم، 327ص  14، مصدر سابؽ، ج مفاتيح الغيب. كالرازم، 538
 .129ص  19، مصدر سابؽ، ج التحرير والتنوير. ابف عاشكر، 434ص 
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 المبحث الخامس

 عميو السالـ-القدرات البدنية لموسى 

 كفيو مطمباف:

 المطمب األكؿ: القدرة القتالية العالية.     

 القدرة البدنية في العمؿ. المطمب الثاني:     

 المطمب األوؿ

 القدرة القتالية العالية
ال بد لمقائد الرباني مف أف يككف عمى قدرة قتالية عالية، خصكصان إذا ما كانت تنتشر    

الحركب في البيئة التي يقكد فييا ، أك كاف لمقادة العسكرييف الدكر األساس في الحكـ كتحديد 
ت، كمما يرفع القدرة القتالية لمقائد اىتمامو بزيادة كفاءتو البدنية كالعقمية السياسات كاتخاذ القرارا

كالنفسية التي منيا الركح المعنكية، كلقد تـ تناكؿ القدرة العقمية كالمعنكية سابقان في مبحث إمداد 
مكسى بالعمكـ الدينية كالدنيكية، كفي مطالب: الرأم السديد كالعقؿ المتزف، كرفع المعنكيات 

عند  كقد ثبت تكفرىا بمستكل عاؿو  كبخاصة كقت الشدائد، كعمك اليمة، كالشجاعة، كالثقة بالنفس،
، كفي ىذا المطمب سيتـ تناكؿ القدرة كالمياقة البدنية لمقائد -عميو السبلـ  –القائد الرباني مكسى 

المتعمقة بالقتاؿ، ألنيا المكممة كذات األثر الكبير كاإليجابي عمى القدرات القتالية لمقائد الرباني 
تسيـ بتنمية ردكد األفعاؿ السريعة في التي  ،النفسية كالعقمية كاالجتماعية توصح مف حيث

عمى القياـ  ول ةساعدالمية عممال وتطكير ميارات، كفي كير كاتخاذ القرارات لحؿ المعضبلتالتف
التغمب عمى  قائد الذم يجعمو قادران االرتقاء بمستكل ال كغيرىا، مما يؤدم إلى بكاجباتو العسكرية
كمتداخمة  مترابطة لمقائد الربانيالعبلقة بيف المياقة البدنية ف ، المختمفة كالمصاعبعمى الظركؼ 

 .1بينيما ال يمكف الفصؿمع قدرتو القتالية 
ذ     نجد أنو يتمتع ببنية جسدية قكية جدان،  –عميو السبلـ  –مكسى  ا ما تـ النظر إلى القائدكا 

:} فيك لمَّا ضرب القبطي بقبضة يده فقد قتمو بيذه الضربة كما قاؿ تعالى      

                               

                                                           
1
 ـ.8/1/2007، المكقع اإللكتركني: صيدا سيتي، المياقة الدنية وأثرىا في القدرة القتاليةحنينة، حساـ،  
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                        }1  كىذا يحمؿ داللة

قكية عمى قكتو البدنية المتميزة، كالتي تأكدت لمَّا خرج مف مصر ىاربان سيران عمى قدميو دكف أف 
يحمؿ معو الطعاـ الذم يكفيو مسافة السفر الطكيمة، كبعدما كصؿ إلى مديف كىك منيؾ مف 

كجد المرأتيف المتيف تمنعاف غنميما مف الشرب كما قاؿ  2تعب السفر كمف الجكع الشديد
}تعالى:                         

                              

         }3 الذىاب إلى بئر الماء كأزاح كبعدما عرؼ سبب ذلؾ منيما قاـ ب

 :}د مف الرجاؿ، ثـ سقى غنميما كما قاؿ تعالىيالحجر الذم يعجز عف إزاحتو العد كجيو عف
                              }4 ،

كبعدىا ذىب كجمس تحت الظؿ كظير مف دعائو هلل تعالى أنو فقير كال يممؾ شيئان، كيستدؿ مف 
قدرتو عمى إزاحة الحجر الكبير رغـ تعبو كجكعو عمى قكة بدنو، كظيرت قكة جسده أيضان حينما 

 كما قاؿ تعالى:}دخؿ القرية ككاف جائعان لدرجة أنو قد طمب مف أىميا أف يطعمكه،     

                                     

                           }5  كبعدما رفضكا ذلؾ

 .6فييا قاـ رغـ جكعو ببناء جدار
                                                           

 .15سكرة القصص: آية  1
 1379بيروت،  -دار المعرفة ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بف عمي أبو الفضؿ ،بف حجر 2

عميو  محب الديف الخطيب قاـ بإخراجو وصححو وأشرؼ عمى طبعو:محمد فؤاد عبد الباقي رقـ كتبو وأبوابو وأحاديثو:
 .422ص  8، ج بد اهلل بف بازعبد العزيز بف ع تعميقات العالمة:

3
 .23ةالقصص: آيسكرة  
 .24: آية سكرة القصص 4
 .77سكرة الكيؼ: آية  5
بحر . كالسمرقندم، 261-259ص  13، مصدر سابؽ، ج الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي، انظر بتصرؼ:  6

، ك 81- 77ص  18، مصدر سابؽ ج جامع البياف. كالطبرم، 604ك  603ص  2، مصدر سابؽ، ج العمـو
 .489-487ص  21، مصدر سابؽ، ج مفاتيح الغيب، كالرازم. 558- 551، كص541-536ص  19ج 
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زاحة  -عميو السبلـ –مرَّ فييا مكسى مف األحداث التي     مف قىٍتًمو لمقبطي بضربة مف يده، كا 
عمى قكة جسده المتميز  اكبنائو الجدار رغـ جكعو في الحالتيف، ييستدؿ مني ،الحجر الثقيؿ جدان 
ر اإليجابية لقكة بيذه القكة  فإف كؿ اآلثا -عميو السبلـ –فإذا ما كاف جسده عف بقية الرجاؿ، 

ذا ما أيضيؼ عمييا المكاصفات التي تـ  جسده عمى ارتفاع قدرتو القتالية تككف قد تحققت فيو، كا 
بحثيا في المطالب السابؽ ذكرىا، كالتي ليا كثيؽ الصمة بارتفاع قدرتو القتالية كثبت كجكدىا فيو 

عمكـ القتالية ىي جزء مف العمـك كالإمداد مكسى بالعمكـ الدينية كالدنيكية، بمستكل عاؿو مف حيث 
كبخاصة كقت اآلخريف معنكيات رفع قدرتو عمى الرأم السديد كالعقؿ المتزف، ك كتمتعو ب الدنيكية،
و العالية، فإف نفسب تو، كثقتو، كشجاعتو، كعمك ىممما يعني أف معنكياتو عالية أصبلن  الشدائد
   يككف صاحب قدرة قتالية عالية.  –عميو السبلـ  –مكسى 

كىكذا فإف القائد الذم نطمح أف يكجد عميو أف يككف ذا قكة بدنية متميزة، كمزكدان لنفسو    
بالعمكـ الدينية كالدنيكية التي ليا صمة برفع قدرتو القتالية، كذلؾ حتى ينصره اهلل في المعارؾ 

 كالصراعات التي ال بد لو مف مكاجيتيا حتى يتحقؽ لو النصر.     
 المطمب الثاني

 القدرة البدنية في العمؿ

ففييا الكفاءة في األمكر كٌميا، كالٌذكاء  ،قٌكة العديد مف الٌصفات في لفظياتجمع صفة ال   
تختمؼ باختبلؼ مكاف الكاضح، كقدرة الشخص عمى أداء المياـ التي تيككؿ إليو، كصفة القٌكة 

فالقٌكة في الحرب تظير في الٌشجاعة، كالخبرة، كقدرة الشخص عمى القتاؿ، أٌما  ،الشخص كمكقعو
كـ بيف الناس، فتظير في عمـ الفرد كمعرفتو بالعدؿ بيف الناس، كقدرتًو عمى تنفيذ  القٌكة في الحي

   األحكاـ التي حكـ بيا.
ماؿ، مف اجتماعات في بيتو إف القائد أثناء قيامو بدكر القائد يترتب عميو القياـ بالكثير مف األع

كأماكف العمؿ، كتفقد العامميف كالجنكد، كاإلشراؼ عمى كثير مف الميمات كالمشاريع، كالخركج في 
جكالت ميدانية، كاستقباؿ كتكديع الرؤساء كالمسؤكليف، كالسفر إلى أماكف كثيرة حسب ما تتطمبو 

الية عمى العمؿ، فإفَّ ذلؾ يىرفع مف الحاجة، فإذ كاف القائد يتمتع بجسـ صحيح كقيٍدرة بدنية ع
ىمتو في العمؿ كالحركة لشعكره بأفَّ ىذا العمؿ يمكف القياـ بو، كبمباشرتو كثير مف ىذه األعماؿ  
ال يترؾ المجاؿ لمقكؿ بأفَّ ىذا العمؿ مستحيؿ القياـ بو، بؿ سيككف عممو حجة لو عمى كؿ 

قائد عمى تنفيذه، كما أفَّ قكتو البدنية تيساعده متكاسؿ أك ضعيؼ أك ميدَّعو لمعجز، بدليؿ قدرة ال
عمى أداء األعماؿ التي عميو القياـ بيا، كذلؾ حتى يينظر إليو ممف حكلو أنو القدكة في العمؿ 
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ال ستككف نظرتيـ أنو إنساف عاجز ال يستطيع القياـ بشيء، مما يشيع  كاآلخركف يتبعكنو، كا 
 الضعؼ في أتباعو كفي مىف حكلو.

لديو مف القكة البدنية ما يكفي ليقكـ بكاجباتو القيادة، فيك  –عميو السبلـ  –مكسى  ظ أفكيبلح   
السمبية كدكار البحر  الذم سار المسافات في البحر دكف أف يينقؿ إلينا أنو قد عانى مف اآلثار

} كغيره، كما قاؿ تعالى:                               

            }1  كىك الذم باشر سقي الماشية لممرأتيف بنجاح منقطع

:} النظير كما قاؿ تعالى                      

                            

                                

                }2،  كىك الذم تكلى ميمة رعي األغناـ لمدة

:} عشر سنكات كما قاؿ تعالى                      

                              

                              

                             

                            

                      }3 ، ككاف

                                                           
 .71سكرة الكيؼ: آية  1
 .24 - 23سكرة القصص: آية  2
3
 .29-27: آية سكرة القصص 
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قدرتو لؿ عمى دى ، كبعدما أنجزه عاد مع أىمو باتجاه مصر، فكؿ ىذه األعماؿ تي ككامبلن  ان تنفيذه تام
 .1البدنية عمى تنفيذ األعماؿ العديدة، كذلؾ حتى يحكز صفة أخرل لصفاتو القيادية السابقة

الفكرية كالعقمية مف  تالمؤىبلقد اتصؼ بكؿ  كقائد –عميو السبلـ  –مكسى  كبيذا يككف    
الرأم السديد كالعقؿ المتزف إلى الفصاحة كقكة البياف الًفطنة كالذكاء التي تؤىمو لمتبميغ كالتأثير في 
ميًقية مف صدؽ كأمانة كتقكل كالكرع كسمك األخبلؽ تكصمو  اآلخريف، كما تكفرت فيو الصفات الخي

صية كالقيادية كاإلدارية مف التخطيط جميعيا حتى يككف قدكة لآلخريف، كنجد أف المعالـ الشخ
االستراتيجي، كالتركيز عمى العمؿ الجماعي كالحكار مع اآلخريف، كالقدرة عمى اإلقناع لمقادة 
كاألتباع، كالمشاركة في تنفيذ القرارات، كرفع المعنكيات كبخاصة كقت الشدائد، كالقدرة العالية 

المصيرية، كاالصطفاء كاالختيار لمقادة، كالتكميؼ عمى إدارة األزمات، كالحـز في اتخاذ القرارات 
ذا ما أيضيؼ ليا القدرات النفسية  بما يستطاع، نجدىا كميا قد تكفرت فيو بمستكل عالي، كا 
كالتربكية مف صبر كحمـ كرفؽ، كعمك ىمة، كشجاعة كىيبة، كثقة بالنفس، نجد القائد الرباني 

تمت ىذه قد ارتفعت مكاصفاتو ال –عميو السبلـ  –مكسى  ذا ما خي قيادة لدرجة عالية جداه، كا 
البدنية العالية التي تعينو عمى تنفيذ األعماؿ في الجانب القيادم القتالية ك الصفات بالقدرات 

قد ارتقى مستكل قياديان عاليان، قد تحققت فيو صناعة  -عميو السبلـ –الحياتي، فإنو ك كالعسكرم 
 اهلل في أعمى مكاصفاتيا.

مثاالن كقدكة،  –عميو السبلـ  -في زماننا كمستقببلن عميو أف يتخذ مف نبي اهلل مكسىكأم قائد    
كيفيميا فيمان عميقان ليتكصؿ لمنيجو كأسمكبو في جكانب القيادة كميا، كذلؾ حتى  يدرس سيرتو

    يرتقي ألعمى مراتب القيادة.

  

                                                           

مفاتيح . كالرازم، 355، ك606- 603ص 2، مصدر سابؽ، ج بحر العمـوانظر بتصرؼ: السمرقندم،  1 
، مصدر التحرير والتنوير. كابف عاشكر/ 592-588ص  24. ك ج 486ص  21، مصدر سابؽ، ج الغيب

 11، مصدر سابؽ، ج الجامع ألحكاـ القرآف. كالقرطبي، 111-98ص  20، ك ج 374ص  15سابؽ، ج 
 . 281 -267ص  13، ك ج 18ص 
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 الفصؿ الرابع

 ياونجاح دور القائد الرباني في تحقيؽ ميمتو

 :كفيو مبحثاف 

 مةن مثأ -عميو السبلـ-القائد الرباني في إنجاز ميمتو، بعض إنجازات مكسى  دكر المبحث األكؿ:
 ، كفيو أربعة مطالب:ةن عممي

 المطمب األكؿ: تبميغ الدعكة لفرعكف كحاشيتو.    

 المطمب الثاني: إقامة الحجة عمى فرعكف كسحرتو.    

خراجيـ مف مصر.المطمب الثالث تكحيد بني إسرائ      يؿ كا 

ىبلؾ فرعكف كجنكده.      المطمب الرابع: إنجاء بني إسرائيؿ كا 

 كفيو ثبلثة مطالب: ،لقائد الرباني في الكاقع المعاصرالمبحث الثاني: كيفية نجاح ا

بما يتناسب مع      -عميو السبلـ-المطمب األكؿ: السير عمى الخطى التي سار عمييا مكسى     
 الكاقع.

 ستفادة مف العمـك اإلنسانية الحديثة في القيادة كاإلدارة.الاطمب الثاني: الم   

 ستئناس بالتجارب القيادية الناجحة بقدر االستطاعة.  االالمطمب الثالث:    
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 المبحث األوؿ

 ح القائد الرباني في إنجاز ميمتونجا

 ةً عممي ةً مثمأ -عميو السالـ-بعض إنجازات موسى  

بما اتصؼ بو مف صفات قيادية  –عميو السبلـ  –في ىذا المبحث سيتـ تناكؿ نجاح مكسى    
عميو  –في ميمتو التي أككميا اهلل تعالى لو، كمف خبلؿ ذلؾ سيتبيف مدل النجاح الذم حققو 

، كذلؾ مف خبلؿ مفاصؿ أربعة مف باب التمثيؿ عمى نجاحو، كىي حسب المطالب –السبلـ 
 اآلتية:األربعة 

 ؿ: تبميغ الدعكة لفرعكف كحاشيتو.المطمب األك     
 الحجة عمى فرعكف كسحرتو.المطمب الثاني: إقامة     
خراجيـ مف مصر.تكح :المطمب الثالث      يد بني إسرائيؿ كا 
ىبلؾ فرعكف كجنكده.المطمب الرابع: إنجاء ب      ني إسرائيؿ كا 

 المطمب األوؿ

 تبميغ الدعوة لفرعوف وحاشيتو
كىي تعتبر األىـ كاأليكلى  ، -عميو السبلـ  –لمنبي مكسى تمككً كاحدة مف الميمات التي أي ىي    

في ميمتو، أال كىي إيصاؿ الديف إلى الناس، كقد كىمَّفو اهلل تعالى بإيصالو كتبميغو لفرعكف 

كحاشيتو، كذلؾ بقكلو تعالى:}                        

                              }1،  كقكلو

تعالى:}                            

         }2،  فميمتو أف يبمغ فرعكف دعكة اهلل تعالى بالميف مف الكبلـ، لعؿ ذلؾ

                                                           
 .44-42 اتياآلسكرة طو:  1
 .19-17 اتياآلسكرة النازعات:  2
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يؤثر فيو، فيتذكر أف لو ربان فيخافو فييتدم كيؤمف باهلل رب العالميف، كيزكي نفسو كيطيرىا مف 
  .1كجنوالشرؾ كالكفر، باإليماف كالتكحيد كالطاعة هلل رًبو كرب العالـ كمو بإنسو 

 :}كقد قاـ الداعية كالقائد الرباني بميمة التبميغ كما قاؿ تعالى عمى لسانو         

                            

                       }2 فأخبره بأنو ،

سبحانو كتعالى، كأنو لف يقكؿ عمى اهلل تعالى إال الكبلـ الحؽ كالصحيح،  –مرسؿ إليو مف ربو 
كأنو قد جاءه بدليؿ كاضح مف اهلل تعالى، كطمب مف فرعكف أف يسمح لبني إسرائيؿ أف يذىبكا 

} :كما قاؿ تعالى نيـدار نقاش كحكار بينو كبي كأثناء التبميغ و،مع          

                           

                               

                         

                                  

    }3 عف مف ىك رب مكسى كىاركف ، كعف سؤاؿ مف فرعكف بال نقاشالحكار ك ال وتمثل

في قمة  عف السؤاليف –عميو السبلـ  –جكاب مف  مكسى كاف الك األمـ السابقة ما مصيرىا، 
كزاد في اإليضاح حتى  الكضكح كمميئة بالحجج التي تظير الحؽ حقان كباطؿ فرعكف باطبلن،

:} لقكلو تعالى –بمغت حجتو أف أظيرت الدالئؿ الكافية إليماف فرعكف       

                                                           
البحر حياف،  . كأبك201-198ص  11، مصدر سابؽ، ج الجامع ألحكاـ القرآفانظر بتصرؼ: القرطبي،  1

. كابف 400ص  2، مصدر سابؽ، ج بحر العمـو. كالسمرقندم، 335ك 334ص 7، مصدر سابؽ، ج المحيط
 .46ك 45ص 4مصدر سابؽ، ج زيز، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب الععطية، 

 .105ك  104 اتياآلسكرة األعراؼ:  2
 .53 -48 اتياآلسكرة طو:  3
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        }1  دامغة لباطميـ كلـ يبؽ  في العقيدة كالنبكة قاـ عمييـ  الحججأ، كلمَّا

طالبكا بمعجزة دالَّةو عمى صدقو، فكاف قكؿ  ،ليـ مف رأم أك حجة عممية يردكف كيناقشكف بيا

:} فرعكف كما قاؿ اهلل تعالى                   

                            

                               

        }2 ،دعكة اهلل تعالى لفرعكف كحاشيتو بالحجج بعدما بمَّغ ف

عميو السبلـ  –الرباني مكسى  كالداعية القائدكالبراىيف العممية الساطعة الميظًيرة لمحؽ، استجاب 
عمى صدقو، فقدـ آيتيف معجزتيف ليـ، بأف ألقى عصاه التي في يده  لطمب فرعكف باآلية الدالَّة –

ية ضخمة تتحرؾ بخفة كرشاقةو، أظيرت كأبانت صدؽ ح –سبحانو كتعالى  –فتحكلت بقدرة اهلل 
، ثـ أدخؿ يده في داخؿ قميصو ثـ أخرجيا  ناصعة البياض -عميو السبلـ –نبكة كرسالة مكسى 

مف غير برص كال مرض يراىا كؿ مف ينظر إلييا مف الحاضريف، كلمَّا لـ يجد فرعكف مف حجة 
 –عميو السبلـ  –دليؿ عمى صدؽ قكؿ مكسى عقمية يناقش بيا بعد تقديـ المعجزة التي طمبيا ك

عميـ بالسحر كأف ما قاـ  –عميو السبلـ  –بعدىا لجأ إلى التيـ الباطمة، المتمثمة بقكلو أف مكسى 
يريد  –عميو السبلـ  –بو ىك مف باب السحر كليس معجزة مف عند اهلل تعالى، كبقكلو أف مكسى 

قد طالب بخركج بني إسرائيؿ  –عميو السبلـ  –إخراج أىؿ مصر منيا، مع العمـ أف مكسى 
 .  3كليس األقباط

عمى أتـ  بميمة التبميغ لفرعكف كحاشيتوقد قاـ  –عميو السبلـ  –كبيذا تبيف أف الداعية مكسى    
كجو، فبمغيا بالحجج كالبراىيف الناصعة، كبإجابتو عمى كؿ أسئمة فرعكف باإلجابات التامة 

بعرض معجزتي العصا كيده بعدما طمب فرعكف المعجزات منو، كلما الكاضحة المبينة لمحؽ، ثـ 
                                                           

 .56: آية سكرة طو 1
 .110 - 107آليات اسكرة األعراؼ:  2
 22، مصدر سابؽ، جمفاتيح الغيب. كالرازم، 48- 46ص 4، ج المحرر الوجيزانظر بتصرؼ: ابف عطية،  3

تفسير القرآف . كابف كثير، 322 -315ص  18، مصدر سابؽ، ج البياف، جامع . كالطبرم63 -55ص 
 . 299 -296ص  5، مصدر سابؽ، ج العظيـ
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مف نفس فرعكف حتى لـ تبؽ لو حجة يقكليا، ليذا سيمجأ إلى  –عميو السبلـ  –بىمىغٍت دعكتيو 
آخر كرقة كاف يستخدميا في سيطرتو في حكمو عمى الناس، أال كىي كرقة السحرة، كىذا ما 

 سيتـ تناكلو في المطمب اآلتي.

إفَّ عمى القائد الرباني أف يتعمـ مف العمكـ الدينية كالدنيكية ما يجعؿ منو صاحب حجة قكية  ف   
كبرىاف ناصع في كؿ ما يتكمـ بو مع الناس، سكاء كانكا محبيف كتابعيف لو، أك مف المحايديف أك 

لى عمى األعداء، كذلؾ حتى ينتصر لمحؽ كالصكاب في مسيرتو الدعكية، كًلييبىمِّغ ديف اهلل تعا
قدكة لو في التبميغ بالحجج  -عميو السبلـ–أفضؿ صكرة لمناس مف حكلو، كليكف سيدنا مكسى 

كالبراىيف، كبمعرفة الفنكف التي يستطيع بيا إقامة الحجة عمى المخالفيف كالخصكـ كاألعداء، مف 
اسب ف ىذه الفنكف األسمكب المنخطابة كمحاكرة كمحاضرة كشرح لؤلفكار كتدريس، ليستعمؿ مً 

لقائد كىي تبميغ ما ليبمغ الحؽ الذم معو، كبذلؾ يككف قد حاز ىذه الصفة األساسية مف صفات ا
 يدعك إليو.

 المطمب الثاني

 إقامة الحجة عمى فرعوف وسحرتو

حتى ديف اهلل كعقيدتو إلى فرعكف كحاشيتو،  –عميو السبلـ  –في المطمب السابؽ بمَّغ مكسى    
المبني عمى أسس كقكاعد سميمة  ،ما يقكلكنو ضمف الحكار العمميلـ يبؽ لدل فرعكف كحاشيتو 

اآليات الداالت  عف مستندة إلى الدليؿ الذم ينطبؽ مع العقؿ كالعمـ كالتفكير الصحيح، فاستكبركا
ـ أنو عالً  ، مفليس فيوكبما جانب العقؿ كالعمـ يي بما  -عميو السبلـ –الكاضحات، كاتيمكا مكسى 

 } كما قاؿ تعالى: رحٍ مو سً كأف ما يفعفي السحر            
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                               }1  كأنو يريد أف

ؿ فرعكف كقكمو عف كؿ المكركثات العقائدية التي كرثكىا عف آبائيـ كِّ القيادة  لو حتى تككف ،ييحى
كالسيادة في األرض بىدىؿ فرعكف كقكمو، ليذا ىـ لف يؤمنكا بو، كأنو كجاء لييخرج األقباط بسحره 

} ما قال فرعون: كما قاؿ تعالىمف أرضيـ                

     }2  كلجأ إلى آخر أدكاتو في الحكـ  ،كاألحاديث العممية النقاشى  رؾ فرعكفي ليذا تى

كما قاؿ تعالى عمى  –عميو السبلـ  –بسحرتو مكسى  فتحدل فرعكفي كالسيطرة، أال كىـ السحرة، 

:} لساف فرعكف                     

       }3  ما  ـ عميو الحجة بأفَّ ليقيٍ  ،ىذا التحدم -عميو السبلـ–مكسى

كجرل التحدم حسب مكعده أماـ الناس، ككانت أحداثو يؤمف،  فرعكف معو ليس مف السحر لعؿ

:} كما قاؿ تعالى                             

                               

                          

                            }4 

كبعد ظيكر الحؽ، كمعرفة كبار كخبراء ،  -عميو السبلـ  –ككانت الغمبة لمحؽ الذم مع مكسى 
نما  ،أف عصا مكسى ليست مف السحر في شيء -الذيف شارككا بالتحدم -السحر عند فرعكف  كا 

 إلوى  كا مكقفيـ المستند إلى دليؿ قاطع أفَّ اتخذبيد مكسى عميو السبلـ، عندىا معجزة مف اهلل 

:} قاؿ اهلل تعالىىـ كما قرار سبلـ ىك اإللو الحؽ، فأعمنكا عميو ال –مكسى      

                                                           
 .78 -75سكرة يكنس: آية  1
 .57سكرة طو: آية 2
 .58سكرة طو: آية  3
 .69 -65: آية سكرة طو 4
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                }1  قراران بالحؽ ثـ أعمنكىا فسجدكا طاعة هلل كا 

، كبعد فقداف  -عمييما السبلـ –مدكية في أذاف الحاضريف بأنيـ آمنكا برب ىاركف كمكسى 
اتخذ قرارات ظالمة  ،سحرتو إلى صؼ اإليماف كتركو فرعكف ألقكل كرقة في يده بانضماـ

نما تدؿ عمى ىزيمة فرعكف كحاشيتو أماـ ما  كخطكات ليس ليا في نقاش األفكار كالمعتقدات، كا 

:} ، كالتي تمثمت في قكلو-عميو السبلـ –عرضو القائد الرباني مكسى         

                         

                         }2   فكاف ،

:} مكقفيـ كما قاؿ اهلل تعالى عمى لسانيـ                  

                                

                                  }3 

لحظات عمى  إال عكف ليؤالء الذيف لـ تمضً فتيديد بتقطيعو لؤلعضاء كصمبو عمى النخيؿ مف فر 
بؿ اختاركا الثبات عمى العقيدة الجديدة كترؾ فرعكف  ،فييـ سمبان التيديدات إيمانيـ، لـ تؤثر 

ذا ما أيضيؼ ليا لجكء فرعكف لمتيديد كالكعيد بعد ىزيمتو كذىاب كؿ حججو أماـ ما  كعممو، كا 
كالداعية  ، ليك دليؿ قكم ككاضح عمى قكة كمدل نجاح القائد-عميو السبلـ  –يأتي بو مكسى 

 .4وتسحر فرعكف ك  عمى إقامة الحجةالرباني في 
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كىك يقكـ بدكر الداعية قد بمَّغ ديف اهلل تعالى  –عميو السبلـ  –كبيذا يظير جميان أف مكسى    
بعقيدتو الصحيحة السميمة إلى فرعكف كحاشيتو، كأقاـ الحجة عمى سحرة فرعكف، كىي األداة 
األخيرة التي لجأ إلييا فرعكف في الصراع العقمي كالفكرم، كبذلؾ لـ يبؽ لفرعكف مف يساعده أك 

اؿ النقاش كالحجج كالبراىيف، كىكذا يككف قد حقؽ في مج -عميو السبلـ -يمكذ بو ليغمب مكسى 
كىك تبميغ ديف اهلل تعالى إلى فرعكف  -بعد إقامة الحجة عمييـ -ىدفو األكؿ  –عميو السبلـ  -

 كقكمو.

عميو أف يتعمـ كيؼ يستطيع  -ككاحد مف أىدافو ككاجباتو  -كالقائد الذم سيحمؿ ديف اهلل    
إقامة الحجة عمى مفكرم أىؿ الباطؿ كسياسييو كعممائو الذيف ينشركف أفكاره كمكاقفو، كيركجكف 
ف لـ يستطع  ألفعالو، كذلؾ حتى يقطع الطريؽ عمى تأثيرىـ السيء في الكاقع كعمى الناس، كا 

عؿ ذلؾ في كؿ الجكانب فميحرص عمى أف يككف معو ًمف أتباع أك معاكنيف مف يقيـ الحجة ف
عمى الباطؿ كأىمو في كؿ المجاالت، كبذلؾ تتحقؽ لو صفة إقامة الحجة عمى أىؿ الباطؿ بنفسو 

في كثير كبمف معو، ليحكز صفة ميمة في القيادة ليا مف األثر ما يفكؽ السبلح كالعتاد كالجنكد 
  لمكاقؼ.مف ا

 المطمب الثالث

خراجيـ مف مصر  توحيد بني إسرائيؿ وا 

حينما  ، كذلؾكالذم صرح بو لفرعكف –عميو السبلـ  –مكسى ل ىذا ىك اليدؼ الثاني الرئيس   

} كما قاؿ تعالى: خرجكا معوطمب منو أف يسمح لبني إسرائيؿ أف يى           

                                

           }1مف اهلل تعالى  ذا التكميؼأمران صريحان بي فيما بعد ، كقد تمقى

                                                                                                                                                                      

كالسمرقندم،  .267 -261ك 245 -243 ص 16، مصدر سابؽ، ج التحرير والتنويراشكر، عكابف . 408
، مصدر سابؽ، ج أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ. ك البيضاكم، 127-126ص  2، مصدر سابؽ، ج بحر العمـو

 .6141-6122ص  10، مصدر سابؽ، ج ، تفسير الشعراوي. كالشعراكم121-120ص  3
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} :بقكلو                                

            } 1 وما بٌن إعالن الهدف أمام فرعون إلى لحظة النجاح ،

فً المهمة حدثت أحداث كثٌرة، منها ما دل على أن بنً إسرائٌل قد توحدوا وأصبحوا جماعة 

:} واحدة، كما قال تعالى                          

                             

   }2  ،فمؤلي فرعكف كىـ يتكممكف مع فرعكف أثناء كصار ليـ قائد يينسبكف إليو

ىك  -عميو السبلـ  –نقاشيـ لمشكمة بني إسرائيؿ، قالكا أتىٍتريؾ مكسى كقكمو، فيـ يعتبركف مكسى 
ترؾ االعتراؼ  –عميو السبلـ  –نسبكف لو، كألف قائد بني إسرائيؿ مكسى القائد، كبني إسرائيؿ يي 

، فبسبب ًفٍعؿ قائدىـ مكسى -سبحانو كتعالى -يعبد اهللبأف فرعكف إلو، كترؾ عبادة آلية فرعكف ل
كىذا الترؾ، فقد اتخذ فرعكف قرارات شممت كؿ بني إسرائيؿ، مف قتؿ أبنائيـ  –عميو السبلـ  –

في  يتكمـ باسميـ كيمثميـ -عميو السبلـ -مكسى ، كما ذلؾ إال ألفكترؾ اإلناث منيـ أحياء
يا كما يريدىا، فيا ىك يخاطب قكمو بعد نطيعكنيا كينفذك يك ، كىذا القائد يسمعكف أكامره مكاقفو

:} العقكبات مف فرعكف في حقيـ كما قاؿ تعالى                 

                        }3  بأٍف

يصبركا كيىحتىممكا ما يقع عمييـ مف أذل كأف يستعينكا باهلل، الذم منو العكف كالقكة كالغمبة لعباده 
ٍكميا مف  عمى أعدائيـ، كبأف اهلل تعالى ىك مالؾ ىذه األرض كالمتحكـ فييا، كىك الذم ينقؿ حي

 -افكف كيتقكف اهللحكاميا الحالييف إلى مف يشاء مف عباده، كأف نياية الصراع ستككف لمذيف يخ
، كما عمييـ إال أف يتقكا اهلل تعالى حتى تككف الغمبة ليـ عمى فرعكف كقكمو، -سبحانو كتعالى 

ـٍ ميكحَّ  ان كبعدما استمعكا لكبلـ قائدىـ كاف مكقفيـ كاحد } :ف كما قاؿ تعالىك دكىي       
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               }1  فيـ لـ يتذمركا أك يشتككا مف

مكقؼ قائدىـ الذم بسببو يعانكف مف جرائـ فرعكف كقكمو، فيـ كاثقكف بدينو كمنيجو كالمكاقؼ 
أف ىذه العقكبات  :يقفكف إلى جانبو ضد اإلجراءات العقابية كيقكلكف لوالتي يتخذىا، كىا ىـ 

ٍقدمو بسبب دينيـ المخالؼ لعقيدة  ،كانكا يعانكف منيا قبؿ مقدـ قائدىـ كىا ىـ يعانكف منيا بعد مى
كاالتباع الكامؿ منيـ لو،  كالثبات كاإليماف كالتقكل فرعكف كقكمو، كلمَّا رأل الصبلبة منيـ

سيككف الحكـ  داءىـ، كأفَّ بأف اهلل تعالى سيييمؾ فرعكف كأعكالبشارة بشكؿ صريح ؿ أعطاىـ األم
  .2ليـ، ألنيـ استحقكا ذلؾ بسبب صبرىـ كثباتيـ عمى دينيـ

-عميو السبلـ –كصار ىدؼ اخراج بني إسرائيؿ مف مصر المحكر الذم يتحرؾ حكلو مكسى    
عندما نزلت  –عميو السبلـ  –، كعميو صار يفاكض فرعكفي كالقيادة المحيطة بو القائدى مكسى 

} بفرعكف كقكمو اآليات الربانية متتالية كما قاؿ تعالى عمى لساف فرعكف:       

                            

                }3  بأنيـ سيؤمنكف كيترككف بني إسرائيؿ

 :}الذم ذكره اهلل تعالى بقكلو ربىو كرفع عنيـ العذاب -عميو السبلـ –يخرجكف إذا ما دعا مكسى 
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             }1  ،كقد طمب مكسى ذلؾ مف اهلل تعالى

:} كاستجاب لو اهلل تعالى كرفع عنيـ العذاب، فكاف مكقفيـ كما قاؿ اهلل تعالى    

                   }2  ففي كؿ مرة يرفع اهلل تعالى

 .3عنيـ العذاب كاف منيـ نكث العيد الذم قطعكه

مف  –عميو السبلـ  –أف فرعكف لف يسمح لبني إسرائيؿ بالخركج مع قائدىـ مكسى  ظير كلمَّا   
مصر، ليذا كاف ال بد مف خطكات عممية تحافظ عمى بني إسرائيؿ إلى حيف خركجيـ، التي منيا 

  }كما قاؿ تعالى:                             

                 }4  يقكـ قكمو باتخاذ بيكتيـ أف

التي كانكا حسب شريعتيـ ال  ،أماكف يصمكف فييا بعدما أمر فرعكف بتدمير بيكت عبادتيـ
مف باب التخفيؼ كالحفاظ عمييـ مف فرعكف  كف إال في الكنائس كالمساجد، كىذا السماح ليـمُّ صى يي 

 .5كجرائمو في حقيـ،  كقد استجاب قكمو ألمر قائدىـ كلـ يخالفكه

ا وصل الظرف إلى لحظة الخروج لبنً إسرائٌل دون موافقة فرعون أوحى هللا تعالى     ولمَّ

} :-علٌه السالم  –للقائد الربانً موسى                   

    }6  فأمرىـ قائدىـ بالخركج مف مصر ليبلن فترة السرل دكف مكافقة فرعكف، فما كاف
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منيـ إال أف استجابكا ألمره، فخرجكا متجييف خارج مصر، كىا ىـ يسيركف نحك الخبلص، 
قكمو، كلكف العبكدية لفرعكف ك كقائدىـ الرباني حقؽ ىدفان مف أىدافو المتمثؿ في إخراج قكمو مف 

الميمة، أال كىي خركج فرعكف كجنكده خمؼ بني إسرائيؿ، فإذا  ظيرت أثناء إتماـ ىناؾ مشكمة
كىذا ما سيتـ بحثو في   ،ببل خسائر في بني إسرائيؿ ما تـ حمُّيا فاليدؼ يككف قد تـ كاكتمؿ

 .1المطمب اآلتي

 -عميو السبلـ -ف يتعمـ ًمف نبي اهلل مكسىالقائد الذم نبحث في كيفية صناعتو، عميو أ   
التركيز عمى األىداؼ الرئيسية، كال يىًحٍيد عنيا في زحمة األعماؿ كالصراعات، كبعض اإلنجازات 
ف مف أعظـ األىداؼ التي عمى القائد أف يركز  الجانبية السريعة، التي قد تىٍحًرفو عف تحقيقيا، كا 

اس كغالبيتيـ، كأف يتعمـ أيضان أف يىٍعمىؿ عمى تكحيد عمييا ىي األىداؼ المتعمقة بمجمكع الن
ف تحقيؽ ىذا اليدؼ مف  أتباعو كرعيتو بجميع قطاعاتو االجتماعية االقتصادية كالسياسية، كا 
أعظـ األىداؼ التي إف ركز عميو كاستطاع إنجازه فسيككف مف أنجح القادة، كىذا ما نطمح إلى 

 كجكده. 

 المطمب الرابع

ىالؾ فرعوف وجنود إنجاء  هبني إسرائيؿ وا 

قكمو بني إسرائيؿ مف مصر، فقد كاف لفرعكف  ردة فعؿ  -عميو السبلـ –بعدما أخرج مكسى   

} تمثمت بتجنيد الجنكد مف كؿ أنحاء مصر كما قاؿ تعالى:          

                              

   }2 نحك  كأخذ  جنكده كسار بيـ مف مصر خمؼ بني إسرائيؿ باتجاه شرؽ مصر

                                                           
، الجامع ألحكاـ القرآف. كالقرطبي، 80ص  10، مصدر سابؽ، ج روح المعانيانظر بتصرؼ: األلكسي،  1

. 467ص  3، مصدر سابؽ، ج معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف. كالبغكم، 100ص  13مصدر سابؽ، ج 
 4، مصدر سابؽ، ج المحرر الوجيزعطية، . كابف 555ص  2، مصدر سابؽ، ج بحر العمـوالسمرقندم، ك 
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 :}لقكلو تعالى البحر األحمر                  

            }1  إلى أف صار الطرفاف يبصراف بعضيما البعض

لقرب المسافة المتبقية بينيما، ككفؽ القكة المتكفرة لدل الطرفيف ضمف الميزاف البشرم، فعدد بني 
لقميمة، كالغضب كالغيظ إسرائيؿ قميؿ جدان مقارنة لجيش فرعكف الذم كصفيـ فرعكف بالشرذمة ا

عند فرعكف كمف معو أثناء سيرىـ، كفي المقابؿ الخكؼ صار يىتسرب إلى قمكب بني  كعاؿو كبير 
في ة كعتاد كتدريب حربي في جانب فرعكف كقكمو، ك دَّ إسرائيؿ، فمعنكيات عالية كعدد كبير كعي 

ككمما سار جيش فرعكف فيك يقترب  ،مع معنكيات منخفضة قميؿ ببل عتاد كال تدريبالمقابؿ عدد 
ىذا  أفَّ  -إف لـ يكف كميـ  -فشيئا مف تجمع بني إسرائيؿ، كصارت القناعة عند غالبيتيـ شيئان 

كقد صرحكا بذلؾ لنبييـ كفيما  المدجج بالسبلح عف قريب سيصؿ إلييـ  كيدركيـ، جرارالجيش ال
أعاد األمكر إلى نصابيا كعىدَّؿ المكازيف كالحالة النفسية  –عميو السبلـ  –بينيـ، كلكف مكسى 

:} فقاؿ كما قاؿ تعالى              }2  فالبشر ليس لدييـ حكؿ كال

 –سبحانو كتعالى  –قكة كال حيمة كال مخرج مف ىذه الحالة الصعبة المعقدة، فميس ليا إال اهلل 
يثؽ باهلل تعالى ثقة  فيك الذم سيحؿ المعضمة مف خبلؿ ىدايتو لنبيو كلمقائد الرباني، كىك الذم 

عالية كمطمقة، فقاؿ ليـ أف اهلل تعالى سييديو لطريؽ أك طريقة الخبلص، فيك معو بقكتو كعممو، 

:} أف يضرب البحر بعصاه كما قاؿ تعالى –عميو السبلـ  -فأكحى اهلل تعالى لمكسى     

                                 }3 

اثنتي عشرة فمقة، كؿ فمقة منيا مثؿ الجبؿ العظيـ، بعدد  لربانية أف انفمؽ البحرفكانت المعجزة ا

:} أسباط بني إسرائيؿ، كما قاؿ تعالى                   
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                       }1 ، فسار كؿ سبط في الطريؽ

اليابسة المتشكمة بيف كؿ فمقتيف كىذا السير ببل خكؼ مف أف يمحؽ بيـ فرعكف كجنكده، كدكف أف 
الطيف، يخافكا مف أم شيء آخر قد يخطر بباؿ أحدىـ ، مثؿ أف يغرقكا أك تغكص أقداميـ في 

 –عميو السبلـ  –مكسى نبييـ كقائدىـ  تيـ عالية جدان فيأك الضياع، أك التفرؽ كالتشتت، فثق
، فمـ يكف عندىـ تردد كال احتجاج كال اعتراض عمى الدخكؿ في -سبحانو كتعالى –كفي ربيـ 

ىذه الطرؽ داخؿ البحر الذم يركف مياىو كاقفة عمى حافتي كؿ طريؽ، فساركا كىـ كاثقكف 
عميو  –مكسى  الىكأمر اهلل تعبالنجاة إلى أف خرجكا جميعان حتى كصمكا الناحية الثانية لمبحر، 

نما يتركو دكف العكدة لح –السبلـ    لة السيكلة، لقكلو تعالى:اأف ال يضرب البحر بعصاه كا 

{                  }2  فما كاف مف فرعكف إال أف تبعيـ بجنكده

 }:في ىذه الطرؽ كما قاؿ تعالى                     

 }3  ـٍ يظنكف أنيـ سيخرجكف كما خرج بنك إسرائيؿ، كنسي فرعكف كقكمو أف الدائرة فدخمكا كىي

قد دارت عميو كعمى قكمو كأف لحظة ىبلكيـ قد اقتربت، كما لحكقيـ ببني إسرائيؿ كاقترابيـ منيـ 
ثـ الدخكؿ كراءىـ في الطرؽ داخؿ البحر إال خطكات فييا االستدراج مف اهلل تعالى ليـ، فيك 

:} سبحانو كتعالى القائؿ                        

          }4ككبن –خكليـ في الطرؽ داخؿ البحر ، كما أف اكتمؿ د 

حتى انطبقت مياه البحر عمى فرعكف كجنكده  –خارجو  –عميو السبلـ  –إسرائيؿ كقائدىـ كنبييـ 

:} تبعكه عمى ضبللو كشركو ككفره، كما قاؿ تعالىاالذيف                

                                                           
 .77سكرة طو: آية  1
 .24سكرة الدخاف: آية  2

 .78سكرة طو: آية  3 
 .66-64 اتياآلسكرة الشعراء:  4
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 }1،  فقادىـ إلى اليبلؾ في الدنيا كاآلخرة، في الدنيا بالغرؽ كخسراف كؿ ما كانكا قد عمَّركه

فييا، كفي اآلخرة بخسراف الجنة كالدخكؿ في النار، كلما أكشؾ فرعكف عمى المكت أعمف إيمانو 
 كقكمو كما قاؿ اهلل تعالى عمى لساف فرعكف:  -عميو السبلـ  –بما يؤمف بو نبي اهلل مكسى 

{                               

                                 

                      }2،  كلكف ىذا

اإلعبلف جاء متأخران جدان بعد صراع طكيؿ بيف الباطؿ الذم ىك عمى رأسو في تمؾ المحظات، 
   .3كالذم انتيى بانتصار الحؽ عمى الباطؿ –عميو السبلـ  –مكسى  الذم يقكده النبيكبيف الحؽ 

كىكذا تحقؽ ىدفاف تمثبل في نجاة بني إسرائيؿ كىبلؾ فرعكف كقكمو، ليككنا خاتمة مرحمة في    
بعد تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ  –عميو السبلـ  –حياة القائد كالداعية الرباني نبي اهلل مكسى 

قامة الحجة عمى فرعكف كسحرتو، ثـ التي كاف منيا  تكحيد بني تبميغ الدعكة لفرعكف كحاشيتو، كا 
خراجيـ مف مصر، لتككف ىذه األمثمة دالَّة عمى نجاح مكسى  في  –عميو السبلـ  –إسرائيؿ كا 

تحقيؽ أىدافو كالميمات التي كمفو بيا اهلل تعالى في جميع مراحؿ قيادتو لبني إسرائيؿ القادمة 
 كما ظيرت في المرحمة التي تـ تناكليا في ىذا المبحث.

أف يتعمـ مف ضمف ما يتعمـ أنو ال يكفي أف يكحد شعبو عمى أىدافو العميا  كالقائد الرباني عميو   
نما عميو أف يركز عمى عدكه المركزم كاألعداء الفرعييف،  خراجيـ مف المصائب كالمشاكؿ، كا  كا 
كالعمؿ عمى تنحيتيـ عف التأثير في مناحي الحياة حتى الكصكؿ لمرحمة القضاء عمييـ، حتى 

 كممة العميا في األرض.يصبح أىؿ الحؽ ليـ ال

                                                           
 .79سكرة طو:  1
 . 91-90 اتسكرة يكنس: اآلي 2
جامع الطبرم، . ك 229-227ص  11، مصدر سابؽ، ج الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي، انظر بتصرؼ:  3

 2، مصدر سابؽ، ج معالـ التنزيؿ غي تفسير القرآف. كالبغكم، 360-350ص  19 ، مصدر سابؽ، جالبياف
، مصدر بحر العمـو. كالسمرقندم، 402-401ص  9، مصدر سابؽ، ج البحر المحيط. كأبك حياف، 432ص 

. كابف كثير، 233-231ص  4، مصدر سابؽ، ج المحرر الوجيز. كابف عطية، 556-555ص  2سابؽ، ج 
، مصدر سابؽ، ، التحرير والتنوير. كابف عاشكر145-142ص  6، مصدر سابؽ، ج تفسير القرآف العظيـ

 .134ص  19ج
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كاف لو الدكر الكبير  –عميو السبلـ  -د الرباني مكسىفي ثنايا ىذا المبحث أف القائ كأرل   
ر النماذج كٍ ، كما ذً -سبحانو كتعالى –مف اهلل بيا كالمركزم في تحقيؽ األىداؼ التي كيمِّؼ 

ة لفرعكف كحاشيتو كأقاـ الحجة عمى األربعة إال أمثمة دالَّة عمى ىذا االستنتاج، فيك قد بمَّغ الدعك 
أقكل كسيمة مؤثرة معو في حكـ الناس أال كىـ السحرة، ككحد قكمو بني إسرائيؿ كأخرجيـ مف 

، -سبحانو كتعالى –مكاف االستضعاؼ كالعبكدية، كقضى عمى عدكه كعدك شعبو كعدك ربو 
ى عبادة اهلل تعالى كجعؿ كممة التكحيد ىي العميا، كأعاد قكمو كمف استطاع ًمف غيرىـ إل

كتكحيده، كعمى كؿ قائد يريد النجاح كالتميز أف يقتدم بمكسى كصفاتو القيادية، كمف يقـك عمى 
بُّ   عمييا القادة. فك صناعة قادة المستقبؿ أف يتخذكا مف صفاتو نماذج ييرى

 
 المبحث الثاني

 كيفية نجاح القائد الرباني في الواقع المعاصر

في أيامنا ىذه أف يككف قائدان ربانيان، كيحقؽ النجاحات الكبيرة إذا ما أراد القائد    
السير عمى الخطى منيا  ،كالعديدة، فمما يساعده عمى تحقيؽ ىدفو األخذ بعدة أمكر

ستفادة مف العمكـ اإلنسانية الكا ع،بما يتناسب مع الكاق -لسبلـعميو ا-التي سار عمييا مكسى 
، كىذا ما سيتـ القيادية الناجحة بقدر االستطاعةستئناس بالتجارب االك  ،ادة كاإلدارةالحديثة في القي

   بحثو في ىذا المبحث مف خبلؿ المطالب الثبلثة اآلتية:

بما يتناسب مع      -عميو السبلـ-المطمب األكؿ: السير عمى الخطى التي سار عمييا مكسى 
 الكاقع.

 الحديثة في القيادة كاإلدارة.ستفادة مف العمـك اإلنسانية الاالمطمب الثاني: 

 ستئناس بالتجارب القيادية الناجحة بقدر االستطاعة.  االالمطمب الثالث: 
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 المطمب األوؿ

 -عميو السالـ-السير عمى الخطى التي سار عمييا موسى 

 الواقعبما يتناسب مع  

 كمككناتو النفسية كالعاطفية كرغباتو يجد أنيا متشابية إلى حدٍّ كبير اإلنسافالناظر في دكافع    
، كدكافعو لمقياـ باألعماؿ أك االمتناع عنيا متشابية، كاألىداؼ تتغير كال تكادعمى مر العصكر، 

التي يطمح لتحقيقيا متقاربة، كالمخاكؼ التي تنتابو في األحداث كالشدائد في الغالب كاحدة، ليذا 
الذم ثبتت كفاءتو في قيادة مجتمع ما، فإذا تشابو مجتمع ما مستقببلن في الصفات فالقائد 

األساسية مع المجتمع األكؿ، فإف القائد الذم سينجح في قيادة ىذا المجتمع ال بد أف تتشابو 
 صفاتو مع القائد الذم قاد المجتمع السابؽ.

هلل تعالى، كيسير عمى منيج اهلل في با ان مؤمن ان كبما أف الحديث عف قائد رباني يقكد مجتمع   
ظركؼ صعبة، فإف عمى ىذا القائد أف يستفيد أكؿ ما يستفيد مف سيرة كمنيج قائد رباني قاد في 

 ظركؼ صعبة مجتمعان مؤمنان بنجاح كحقؽ أىدافو.   

 كبما أف اهلل تعالى قد ذكر في القرآف قادة ربانيكف حقؽ عمى أيدييـ األىداؼ الكبيرة، كالذيف  
ذىكىر شيئان مف سيرتيـ كأفعاليـ في القرآف الكريـ، كذلؾ ليس لمتسمية لعباده فقط بؿ مف باب العبرة 

:}أيضان، لقكلو تعالى                          

                           

       }1كالذيف امتدح اهلل تعالى ىدايتيـ كطالبىنا باالقتداء بيـ لمَّا قاؿ ،{:     

                               

    }2 إلى التكفيؽ ، كبما أفَّ األمكر التي عمى القائد الرباني أف يقكـ بيا تحتاج

                                                           
 .111ة سكرة يكسؼ: آي  1
 .90سكرة األنعاـ: آية  2
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كاليداية، فخير مىف يىقتدم بيـ كيىتًَّبع خطاىـ، كعمى منيجيـ يسير مىف يريد الصكاب في القرارات 
 –مكسى  كبما أف كالمكاقؼ كالتصريحات الكبلمية، ىـ الذيف أنبأ اهلل تعالى عنيـ أنو قد ىداىـ، 

كفاءتيـ العالية في قيادة الشعكب ف الذيف ثبتت ىك كاحد مف ىؤالء القادة الربانيي –عميو السبلـ 
في ظركؼ قد تككف مف أٍحمىؾ كأصعب كأىٍعقىد ما قد يكاجو القائد في المستقبؿ، ليذا يككف السير 

مف أىـ ما يفيد القائد الرباني  -عميو السبلـ –مكسى  كب الذم اتبعوعمى المنيج كاألسم
 .1المستقبمي

 -عميو السبلـ –اـ عمى منيج القائد الرباني مكسى كال يعني سير القائد الرباني في ىذه األي   
نما أف يفيـ منيجو  أف يىتتبع الخطكات التي سار عمييا خطكة بخطكة، فميس ىذا ىك المقصكد، كا 
فيمان شمكليان مف خبلؿ تدارس تفاصيمو الكاردة في قصتو كما سطرىا اهلل تعالى في القرآف الكريـ، 

حيثياتيا، كما كتب مف دراسات كىذه كاحدة منيا عف قصتو،  كما قالو العمماء المفسركف في فيـ
إلى أف يصؿ إلى فيـ ركح  -عميو السبلـ –حتى ييضـ القائد الرباني منيج القائد الرباني مكسى 

منيجو في جميع الجكانب التربكية كاإلدارية كالدعكية كاألخبلقية، بعد ذلؾ يصبح لديو المىمىكة 
، الذم مف خبلليا يصبح قادران عمى -عميو السبلـ –بي اهلل مكسىالقيادية المتشربة لمنيجو ن

ماذا يقكؿ كماذا يأمر كينيى، ككيؼ يتصرؼ مع مرؤكسيو كجنكده ك ثـ اتخاذ القرارات  ،التفكير
كمناصريو، بؿ ككيؼ يتصرؼ مع المحايديف كالخصكـ كاألعداء، مع مراعاة اختبلؼ المكاف 

المكازيف بيف القكة كالضعؼ، كالمصالح المتكقع تحقيقيا أك كالزماف كاألشخاص كأخبلقيـ، كتغير 
خسارتيا، ككذلؾ المضار الناتجة عف المكقؼ المتخذ سمبان أك إيجابان، كالمصالح المتقاطعة بيف 
األطراؼ، ككذلؾ المضار التي ستمحؽ بكؿ جية متأثرة مف القرار، فيقدـ القرار الجالب ألكبر 

 .2ألكبر المضار التي ستمحؽ بيـ المصالح لو كألتباعو، كالدافع

                                                           
. 519 - 518ك  142ص   2، مصدر سابؽ، ج معالـ التنزيؿ في تفسير القرآفانظر بتصرؼ: البغكم،  1

، بحر . كالسمرقندم277ص  9ك ج  36 -35ص  7، مصدر سابؽ، ج ، الجامع ألحكاـ القرآفكالقرطبي
 11، مصدر سابؽ، ج جامع البياف. كالطبرم، 214ص  2ك ج  466ص  1، مصدر سابؽ، ج العمـو
 . 314 -312ص  16. ك ج 518ص

 ،الزحيميك . 114ص  6ج  مصدر سابؽ، ،إعالـ الموقعيف عف رب العالميف ،ابف قيـ الجكزيةانظر بتصرؼ:  2
، 2، طسكريا –دار الخير لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دمشؽ  ،الوجيز في أصوؿ الفقو اْلسالمي، محمد مصطفى

 .340ص  2، ج ـ 2006 -ىػ  1427
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 المطمب الثاني

 ستفادة مف العمـو اْلنسانية الحديثة في القيادة واْلدارةالا

طىت البشرية خطكات عظيمة في الجانب العممي كالفكرم كالمىٍعًرفي في جكانب كثيرة في     لقد خى
، حيث كتب فييا عمماء كيثير، كمف ىؤالء 1الحياة، كمف ىذه الجكانب تقدميا في العمكـ اإلنسانية

محمكد شيت خطاب، في كتابو: بيف العقيدة كالقيادة، كطارؽ سكيداف بمشاركة فيصؿ عمر 
شرحبيؿ، في كتاب: صناعة القائد، كسعكد محمد النمر، في كتابو اإلدارة العامة: األسس 

تاريخ العرب كالبربر كمف كالكظائؼ، كعبد الرحمف ابف خمدكف، في كتابو: ديكاف المبتدأ في 
عاصرىـ مف ذكم الشأف األكبر، كمحمد جاسـ بف ميميؿ، في كتابو: القيادة: األسباب الذاتية 
لمتنمية القيادية، كأحمد بصبكص، في كتابو: فف القيادة في اإلسبلـ، كطبلؿ عبد الممؾ الشريؼ، 

ماجستير لـ تطبع(، كابراىيـ الفقي، في كتابو: األنماط القيادية كعبلقتيا باألداء الكظيفي ) رسالة 
حكمة ككصية  200كعمي الحمادم، في كتابو: في كتابو: سحر القيادة، كيؼ تصبح قائدان فعاال، 

دارية، كابراىيـ الفقي، في كتبو: فف كأسرار اتخاذ القرار، كأيقظ قدراتؾ كاصنع مستقبمؾ،  قيادية كا 
دارة الكقت، كالبرمجة المغكية العصبية كفف ا التصاؿ ألبلمحدكد، كأكـر مصباح عثماف، في كا 

طريقة لتصنع مف ابنؾ رجبلن فذان، كمحمد ديماس، في كتابو: فنكف القيادة المتميزة،  25كتابو: 
كبيتر درككر في كتبو: اإلدارة في  كعمي غانـ الطكيؿ، في كتابو: كيؼ تككف قائدان مبدعان،

، كجكف ، اإلدارة في المجتمع القادـ كالتطبيقات المياـ كالمسؤكلياتاألكقات العصيبة، كاإلدارة 

                                                           
التي تناكلت النكاحي القيادية كاإلدارية بحثان كدراسةن مستفيضة حسب ما  ـ: ىي تمؾ العمك نسانيةالعمـو اْل  1

مثؿ عمـ النفس كعمـ االجتماع كعمـ التاريخ كعمـ األخبلؽ كالفمسفة  تكصمت إليو عقكليـ كنقاشاتيـ كخبراتيـ،
الممؾ ، كالعمـك الطبيعية مف فمؾ ككيمياء كأحياء كأرض، التي يصؿ إلييا كعمـ اآلداب كالسمكؾ ، كعمـ سياسة 

اإلنساف مف خبلؿ البحث كالرياضة العقمية كالمنطؽ، التي تتناكؿ بالدراسة االشكاؿ المختمفة مف النشاط البشرم، 
مد بف عبد اهلل بف المعافرم، مح كدكافع تمؾ األنشطة البشرية، كخصائصيا، ككيفية االرتقاء بيا.  انظر بتصرؼ:

مـك  ،محٌمد الٌسميماني دراسة كتحقيؽ:، قانوف التأويؿالعربي،  ٌدة، مؤسىسىة عي دار القبمة لمثقافة اإلسبلميَّة، جى
، أصوؿ البحث األدبي ومصادره. السميماني، محمد، 313، ص ـ1986 -ىػ  1406، 1 ط، القرآف، بيركت

مية، جدة، مؤسسة عمـك القرآف، بلالمدينة العالمية، دار القبمة لمثقافة اإلسمناىج جامعة المدينة العالمية، جامعة 
، بتاريخ نبذة عف العمـو اْلنسانية، محمد عبد السبلـ،ك  .26ـ، ص 1986 -ىػ 1406 1بيركت، ط 

 .ـ، المكقع االلكتركني: الشرؽ األكسط6/2/2014
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قانكنان ال يقبؿ الجدؿ في القيادة، خمس  21سي ماكسكيؿ، في كتبو: المكىبة ال تكفي أبدا، ك
 أندريو مكرا، الكسستطكير القائد في داخمؾ، كالكتب التي أيلِّفت ًمف ًقبىؿ  مستكيات في القيادة،

كتبكا في ىذا الذيف آخريف غيرىـ ديفيس، جكدم كرككيت، سكزاف آشر، كركبرت بريزيكسيك، ك 
 .المجاؿ

كىناؾ الكثير مف تسجيبلت الفيديك كالصكت، كالمقاالت كالمكاضيع العممية عمى الشبكة    
عقمية دة كاإلدارة مف حيث اكتشاؼ القائد كتنمية قدراتو الالعنكبكتية، التي تناكلت مكضكع القيا

التي تيتـ  - كالعممية كالنفسية كالتربكية كاالجتماعية كالتنظيمية، التي قدميا عمماء التنمية البشرية
، ألف تغيير ما بداخمو ىك الذم يغير ما حكلو سمبان الذم ىك األساس في تحقيؽ النجاح باإلنساف

اإلدارية مف تخطيط كتقنية، كثقافية  أك إيجابان، مف خبلؿ تنميو كتطكير إمكانيات كقدرات اإلنساف
كمعرفية كمفاىيـ عف العمؿ كالميف كالحرؼ، كقدراتو اإلجتماعية مف مساكاة كتكاصؿ مع 
اآلخريف، كقدراتو النفسية كالشخصية كالقيادية، كقدرتو عمى االستفادة مف الناس كالمكارد الطبيعية 

المتاحة أمامو، كذلؾ مف خبلؿ  كمف الكقت بأكبر قدر ممكف، كذلؾ بيدؼ تكسيع الخيارات
كغيرىا مف كالتأمُّؿ، بعض العمكـ كعمـ البرمجة المغكية كالعصبية، كطريقة سيمفا لمتحكـ العقمي، 

 .1مـعىذا ال فركع

تناكؿ القيادة في قد أبدعكا كغيرىـ مف المسمميف كغير المسمميف،  فيؤالء العمماء كالخبراء    
مكانيات القائد، مما كاإلدارة مف جكانب عدة، يمكف اال ستفادة مما قالكه في اختيار كرفع قدرات كا 

كذلؾ ًمف خبلؿ أف يقرأ كيسمع ، يساعد في صناعة القائد الرباني الذم نطمح كنتمنى كجكده
مع مبلحظة كيتدارس القادة أك مىف يقكمكف بتربية كصناعة القادة الربانييف ما كىتىبى كسىجَّؿ ىؤالء، 

ما يقكلو ىؤالء مع العقيدة كالشريعة كاألخبلؽ كالتربية اإلسبلمية،  تكافؽمدل ضركرة االنتباه إلى 
ال فيجب رفضو كعدـ العمؿ بورً يى  ـٍ فما تكافؽ معيا أك لى  ، د في ديننا ما يعارضو نأخذ بو، كا 

جاؿ القيادة، فيذا ًعٍمـ فالقائد الرباني عميو األخذ بكؿ عمـ صحيح المعنى كيرفد معمكماتو في م
مكزع بيف البشر، ال يحكزه إنساف كاحد بحيث ال يحتاج إلى ما عند غيره، فمف أخذ مف اآلخريف 

                                                           
، ، صحيفة الراككبةمفيـو التنمية البشرية و تنمية الذات ،صبرل محمد ،خلٌلانظر بتصرؼ:  1
 .14/12/2015 ،تعريؼ التنمية ،عك . مكض3/11/2013
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فقد شاركيـ عقكليـ كعمكميـ، فيك يستفيد منيـ كال يضركه، إذا أٍحسىف األخذ كالفيـ كالتطبيؽ، كلىـ 
ذ ما يخالؼ ما في ديننا، فبذلؾ يرتقي القائد الربان  . ي المنشكد إلى أعمى مستكيات القيادةيأخي

 المطمب الثالث

 ستئناس بالتجارب القيادية الناجحة بقدر االستطاعةاال

بعد بياف ضركرة االستفادة مف العمكـ اإلنسانية الحديثة في القيادة مف الناحية العممية، يرل    

الباحث أنو ال بد لمقائد الرباني مف االستفادة كاالستئناس قدر االمكاف مف التجارب لبعض القادة 

دنا محمد صمكات اهلل الناجحيف عمى مرِّ التاريخ، سكاء التي كىرىدى ذكرىا في القرآف الكريـ، مثؿ سي

كسبلمو عميو مف خبلؿ كتب: الرحيؽ المختكـ لممبارؾ فكرم، كفقو السيرة لمحمد الغزالي، كفقو 

في  طالكتالسيرة لمحمد البكطي، كالمنيج الحركي لمسيرة النبكية لمحمد منير الغضباف، ككذلؾ 

كفؽ المنيج  طػالكت في القرآف الكريـالدركس القيادٌيػة كالتربكٌيػة مف خبلؿ قصة  :هرسالة الدكتكرا

، كأمثاؿ: ذم القرنيف، كداككد كسميماف كيكسؼ عمييـ حسيف عمي عمر الزكميل االستنباطي

السبلـ، كدراسة أحداث سيرىـ دراسة قيادية  في كتب التاريخ المكثكقة، مثؿ كتاب: الكامؿ في 

، ككذلؾ دراسة الكتب التي أيلِّفت في التاريخ البف األثير، كتاريخ الطبرم لمحمد بف جرير الطبرم

ًسيىر بعض القادة، مثؿ: كتاب: الدكلة السفيانية معاكية بف أبي سفياف: شخصيتو كعصره، 

ككتاب: السمطاف محمد الفاتح فاتح القسطنطينية لعمي محمد محمد الصبلبي، ككتاب: عبد 

ت كالمكاضيع المنشكرة الرحمف الداخؿ صقر قريش لسيمكف حايؾ، كمف الجيد مطالعة المقاال

عمى الشبكة العنكبكتية التي تناكلت بعض القادة الناجحيف، مثؿ: الرئيس الماليزم مياتير محمد، 

كالرئيس التركي رجب طيب أردغاف، إضافة إلى االستماع لمحمقات المسجمة صكتان أك صكتان 

مر بف الخطاب، كصكرة عمى اليكتيكب أك االسطكانات، مثؿ: قصة أبي بكر الصديؽ، كقصة ع

، كقصة عمر بف -عمييما السبلـ  –كقصة عمي بف أبي طالب، كقصة مكسى كقصة سميماف
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عبد العزيز، لمشيخ نبيؿ العكضي، كسيرة عمر بف الخطاب لطارؽ سكيداف، كقصة يكسؼ بف 

تاشفيف، كقصة أسد بف الفرات لراغب السرجاني، ككذلؾ بالجمكس مع بعض القادة المعاصريف 

أك الجمكس مع مف عايش أك التقى بيـ، كذلؾ لبلستفادة مف تجاربيـ كخبرتيـ كًعٍمميـ  الناجحيف،

 في أساليب كأسباب القيادة كالحكـ الناجحة.

كما يرل الباحث إف القائد الرباني في ىذه األياـ إذا فيـ المنيج الذم سار عميو القائد الرباني    
ذا درس دراسة كاعية-عميو السبلـ  –مكسى  ذا  ، كا  ما لو عبلقة بالقيادة في العمكـ اإلنسانية، كا 

ما اطمع عمى ما سبؽ ذكره كغيره مما لو عبلقة برفع كفاءة القائد الرباني، سيجعؿ منو عمى 
مستكلن عاؿو في القيادة، ألنو قد تىشىرَّب خبرات كعمكـ كتجارب كثير مف قادة العالـ، الذيف تىختمؼ 

التي عايشكىا، فيصكغ منيا منيجو الخاص، الذم يجمع فيو أزمانيـ كأماكف سكناىـ كالظركؼ 
بيف القديـ كالجديد، كاإلسبلمي كغير اإلسبلمي، كبيف كثير مف الثقافات كالعمـك العالمية، الذم 
يَّز يىنجح في أف ييعيد لمعالـ العدؿ كالحؽ كاإلنسانية كالعبلقة  قد يكصؿ إلى ظيكر قائد رباني ميمى

 التي ىي شبو غائبة اآلف عف حياة الناس –سبحانو كتعالى  –كخالقو الصحيحة بيف اإلنساف 
 عمى كؿ األرض.
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 الخاتمة

الحمد هلل الذم يعيف عمى إنجاز الطاعات كالصالحات، فأحمده سبحانو الذم أعانني عمى    
إتماـ ىذه الرسالة ، كأسألو تعالى أف يتقبؿ عممي كأف يجعمو في ميزاف حسناتي، كأف ينفع بو 

 المسمميف كأبناءىـ إلى يـك الديف، كبعد: 

أبدأ بالنتائج ثـ تمييا التكصيات، ك  فإني أختـ رسالتي بالنتائج التي تكصمت الييا كببعض   
 .التكصيات

 النتائج: أىـ 

األمة اإلسبلمية في ىذه األياـ ىي في أمس الحاجة إلى قائد رباني يتصؼ بالصفات   .1
 القيادية في أعمى مستكياتيا.

القائد المقصكد ىك الشخص القادر عمى التأثير عمى مف حكلو بما يمتمؾ مف قدرات  .2
ما يريده بنشاط كفؽ الخطة المعدة لتحقيؽ أىدافو كأىداؼ  كمكاصفات حتى ينفذكا

 المجمكع العاـ.
أحكاؿ المسمميف في ىذه األياـ ىي في أشد الحاجة لكجكد قادة ربانييف لتغيير أحكاليـ  .3

قامة الخبلفة اإلسبلمية.  لؤلفضؿ كا 
ف قصة سيدنا مكسى  .4  –يمكف العمؿ عمى صناعة قائد رباني مف خبلؿ آيات القرآف، كا 

مثاؿ ممتاز لدراستو كفيـ المنيج الذم صنع بو القائد مكسى، لصناعة  –عميو السبلـ 
 قادة آخريف حسب المنيج الرباني .

الظركؼ الصعبة التي يعيشيا اإلنساف تساىـ في صناعتو كرفع كفاءتو ليصؿ بعد  .5
 اإلعداد إلى قائد مميز.

طكيمة، لذا يجب االىتماـ بإعداد  إعداد القائد تبدأ مف يكـ كالدتو كتستمرُّ لفتراتعممية  .6
 القائد في جميع مراحؿ حياتو.

القائد حتى ييعىد ال بد مف تزكيده بالمعمكمات الدينية مف عقيدة كشرائع، كبالمعمكمات،  .7
نسانية ألنيا متداخمة كتخدـ بعضيا البعض، كترفع  الدنيكية مف إدارة كعمـك اجتماعية كا 

 كفاءتو القيادية.
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مؤىبلت فكرية كعقمية تساعده عمى التفكير السميـ الذم يدلو عمى ال بد لمقائد مف  .8
المصالح الحقيقية، فيتخذ اآلراء كالقرارات الصحيحة التي تحقؽ األىداؼ، كمف صفات 
ميقيَّة تجعؿ منو قدكة لمناس، حتى يؤمنكا بفكرتو، كمف معالـ إدارية كقيادية ترفع مستكل  خي

سيتو تساعده عمى تجاكز كؿ العقبات حتى يبمغ التخطيط كالتنفيذ، كمف قدرات في نف
 األىداؼ.

ال بد لمقائد مف أف يركز عمى تحقيؽ األىداؼ المركزية كالخاصة بالمجمكع العاـ، كعدـ  .9
 االنحراؼ عنيا إلى أىداؼ صغيرة.

حتى يكجد القائد الرباني في أيامنا يجب فيـ المنيج الرباني في إعداد القادة،  .10
اينمكذج يحتذل بو، كيجب االستفادة مف العمـك  –عميو السبلـ  –كقصة نبي اهلل مكسى 

عف كيفية القيادة كصناعة القائد، كدراسة التجارب الناجحة لبعض  تٍ مى مَّ كى الحديثة التي تى 
 شريعتنا كأخبلقنا اإلسبلمية.ك بلستئناس بما يناسب عقيدتنا لالقادة السابقيف كالمعاصريف، 

 التوصيات: 
صمى اهلل عميو كسمـ  – يف السيرة العممية لسيدنا محمدتىٍمًزج بضركرة كجكد دراسة  -1

 .تعالى في صناعة القائد في القرآفكمنيج اهلل  -
المنيج  الذيف ساركا عمىالمسمميف كقادة عية مف حياة الخمفاء ثمة كاقدراسة أم  -2

، دراسة تبيف منيجيـ القيادم لبلستفادة منيا في رسـ المنيج الرباني في الرباني
 .صناعة القائد في ىذه األياـ 

ضركرة إيجاد منيج تعميمي أكضح كأكثر تفصيبلن لكيفية صناعة القائد الرباني،  -3
مستفيدان مف منيج األنبياء كالخمفاء كالقادة المسمميف الربانييف كالقادة الغير مسمميف 

 ميزيف.المت

ضرورة تدرٌب وتأهٌل أساتذة ومربٌن قادرٌن على تعلٌم وتربٌة المؤهلٌن  -4

 والمختارٌن لٌكونوا قادة ربانٌٌن مستقبلٌٌن.

، كيككف تعميـ كتربية كصناعة القادة الربانييففي كميات كمعاىد متخصصة إيجاد  -5
اىد، المنيج التفصيمي كالتعميمي السابؽ الذكر ىك األساس ليذه الكميات كالمع

 .كاألساتذة كالمربكف أعمدة عممية صناعة القادة الربانييف
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 فيرس األحاديث

 الصفحة نص الحديث الرقـ

1- 
 ف أف يككف لو قيرَّةى عيف كما أقرَّت ليىداه اهللك فرع رأقى  ككالذم ييٍحمؼ بو ل )

 11 (كما ىىداىا

2- 

مثؿ الككت، ... يناـ الرجؿ النكمة فتقبض األمانة مف قمبو، فيظؿ أثرىا  )
ثـ يناـ النكمة فتقبض األمانة مف قمبو، فيظؿ أثرىا مثؿ المجؿ كجمر 

ثـ أخذ حصىن  -فتراه منتبران كليس فيو شيء ،دحرجتو عمى رجمؾ فنفط
فيصبح الناس يتبايعكف ال يكاد أحد يؤدم األمانة،  ،-فدحرجو عمى رجمو

ما أظرفو ما حتى يقاؿ: إف في بني فبلف رجبلن أمينا، حتى يقاؿ لمرجؿ: 
 (...أٍعقىمو، كما في قمبو مثقاؿ حبة مف خردؿ مف إيماف

63 

) يا عائشة إف اهلل رفيؽ يحب الرفؽ، كيعطي عمى الرفؽ ما ال يعطي عمى  -3
 (العنؼ، كما ال يعطي عمى ما سكاه

109 
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 فيرس األعالـ

 رقـ الصفحة االسـ الرقـ

بف  الكم بف  قاىث يصير بف مكسى بف عمراف بف 1
 ظ يعقكب بف اسحؽ بف إبراىيـ

 2 خطاب شيت محمكد 2
 2 ديفيس ألكسيس 3
 3 كرككيت جكدم 4
 85 نابميكف بكنابارت 5
 152 طارؽ محمد سكيداف 6
 152 فيصؿ عمر شرحبيؿ 7

 152 سعكد محمد النمر 8
 152 عبد الرحمف بف خمدكف 9

 152 محمد جاسـ بف ميميؿ 10
 152 بصبكص ربو مبارؾعبد  أحمد 11
 152 طبلؿ عبد الممؾ الشريؼ 12
 152 ابراىيـ محمد السيد الفقي 13
 152 عمي الحمادم 14
 152 أكـر مصباح عثماف 15
 152 محمد ديماس 16
 152 عمي غانـ الطكيؿ 17
 152 بيتر درككر 18
 153 كجكف سي ماكسكيؿ 19
 153 أندريو مكرا 20
 153 الكسس ديفيس 21
 153 جكدم كرككيت 22
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 153 سكزاف آشر 23
 153 ركبرت بريزيكسيك 24
 154 المبارؾ فكرم 25
 154 محمد الغزالي 26
 154 محمد منير الغضباف 27
 154 ابف األثيرعمي بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد  28
 154 محمد بف جرير الطبرم 29
 154 عمي محمد محمد الصبلبي 30
 154 حايؾ لسيمكف 31
 154 نبيؿ بف عمي العكضي 32
 154 راغب الحنفي راغب السرجاني 33
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآف الكريـ.  -1

ابف األثير، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد  -2
التاريخ، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ ىػ(، الكامؿ في 630الشيباني الجزرم، عز الديف )ت: 

 ـ.1997 -ىػ 1417لبناف، الطبعة: األكلى،  –تدمرم، الناشر: دار الكتاب العربي، بيركت 

األحمد، نكرم عبد النبي بف عبد الرسكؿ، دستكر العمماء) جامع العمكـ في اصطبلحات  -3
لبناف / بيركت، ط،  -الفنكف(، عرب عباراتو الفارسية: حسف ىاني فحص، دار الكتب العممية 

ـ. البركتي، محمد عميـ اإلحساف المجددم، التعريفات الفقيية، دار الكتب 2000 -ىػ 1421
 -ىػ 1424، 1ـ(، ط 1986 -ىػ 1407العممية )إعادة صؼ لمطبعة القديمة في باكستاف 

 ـ. 2003

بعمبكي، األزدم، أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد، جميرة المغة، المحقؽ: رمزم منير  -4
 ـ1987، 1بيركت، ط –دار العمـ لممبلييف 

بيركت، بدكف سنة  –اإلستانبكلي، إسماعيؿ حقي بف مصطفى، ركح البياف، دار الفكر  -5
 النشر.

األشكؿ، عادؿ عز الديف، عمـ نفس النمك مف الجنيف إلى الشيخكخة، مكتبة األنجمك  -6
 المصرية، بدكف سنة النشر.

سـ الحسيف بف محمد الراغب، تفسير الراغب، تحقيؽ كدراسة: محمد األصفياني، أبك القا -7
 ـ. 1999 -ىػ  1420: 1جامعة طنطا، ط -عبد العزيز بسيكني، كمية اآلداب 

اآلمدم، أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي، اإلحكاـ  -8
 لبناف. -دمشؽ -إلسبلمي، بيركتفي أصكؿ األحكاـ، المحقؽ: عبد الرزاؽ عفيفي، المكتب ا
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األلكسي، شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني، ركح المعاني في تفسير القرآف   -9
، 1بيركت، ط  –العظيـ كالسبع المثاني، المحقؽ: عمي عبد البارم عطية، دار الكتب العممية 

 ىػ. 1415

ىػ(، معالـ 510الشافعي )ت : البغكم، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء  -10
التنزيؿ في تفسير القرآف )تفسير البغكم(، المحقؽ : عبد الرزاؽ الميدم، الناشر : دار إحياء 

 .5ىػ، عدد األجزاء : 1420،سنة  1بيركت، ط : –التراث العربي 

البيضاكم، ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم، أنكار التنزيؿ  -11
بيركت، ط:  –كأسرار التأكيؿ، المحقؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي، دار إحياء التراث العربي 

 ىػ. 1418، 1

الترتكرم، حسيف مطاكع، المعيف في كتابة البحث العممي كتحقيؽ المخطكطات،  -12
 الرياض.  - 2011الدكلي لمنشر كالتكزيع دار الناشر 

، 1، ط دار القاسـ، أحاديث في الفتف كالحكادثالتميمي، محمد بف عبد الوىاب بف سميماف،  -13
 .ـ1995 -ىػ  1416

ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف  -14
األلباني، المكتب اإلسبلمي، عماف، محمد، اإليماف، المحقؽ: محمد ناصر الديف 

 ـ.1996ىػ/1416، 5األردف، ط
التكيجرم، محمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل، مختصر الفقو اإلسبلمي في ضكء  -15

 -ىػ  1431، 11القرآف كالسنة، دار أصداء المجتمع، المممكة العربية السعكدية، ط 
 ـ. 2010

بف محمد بف حمد بف  التميمي، عبد اهلل بف عبد الرحمف بف صالح بف حمد -16
، 5إبراىيـ البساـ، تكضيح األحكاـ مف بمكغ المراـ، مكتبة األسدم، مكة المكرمة، ط 

 ـ. 2003 -ىػ  1423
 ،اقي المؤصؿ أللفاظ القرآف الكريـجبؿ، محمد حسف حسف، المعجـ االشتق -17

ؿ ببياف العبلقات بيف ألفاظ القرآف الكريـ بأصكاتيا كبيف معانييا(، مكتبة اآلداب  )مؤصَّ
 ـ. 2010، 1القاىرة، ط  –
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الجرجاني عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ، كتاب التعريفات، المحقؽ:  -18
، 1لبناف، ط –ضبطو كصححو جماعة مف العمماء، دار الكتب العممية بيركت 

 ـ.1983-ىػ 1403
ابف جزم، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل، كالتسييؿ لعمكـ التنزيؿ،   -19

 -1بيركت، ط  –المحقؽ: الدكتكر عبد اهلل الخالدم، شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ 
 ىػ. 1416

الجكىرم، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية،  -20
 -  ىػ 1407 4بيركت، ط –ييف عمـ لممبلتحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، دار ال

 ـ.1987
الجزائرم، جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر، أيسر التفاسير لكبلـ العمي  -21

، 5الكبير، مكتبة العمكـ كالحكـ، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية، ط
ف محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو ب الحاكـ، -21ـ.    2003ىػ/1424
دار الكتب  ،مصطفى عبد القادر عطا تحقيؽ:،،المستدرؾ عمى الصحيحيف نيعيـ بف
 .1990– 1411، 1طبيركت -العممية 

عبد الرحمف بف حسف الميداني، ككاشؼ زيكؼ، دار القمـ، دمشؽ، حبنكة،  -22
 ـ. 1991 -ىػ  1412،سنة 2ط

 حماد، شريؼ عمي، التأصيؿ الشرعي لئلعبلـ الدعائي كتركيج اإلشاعات، -23
 منطقة خاف يكنس التعميمية. -جامعة القدس المفتكحة 

دار ، فتح البارم شرح صحيح البخارم ،أحمد بف عمي أبك الفضؿ ،بف حجر  -24
قاـ بإخراجو محمد فؤاد عبد الباقي رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو:1379بيركت،  -المعرفة 

عبد العزيز  عميو تعميقات العبلمة: محب الديف الخطيب كصححو كأشرؼ عمى طبعو:
 .بف عبد اهلل بف باز

الحسني، أبك العباس أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة، البحر المديد في  -25
 –تفسير القرآف المجيد، المحقؽ: أحمد عبد اهلل القرشي رسبلف، حسف عباس زكي 

  ىػ. 1419القاىرة، ط 
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26-   ، تحقيؽ: الحميرم، نشكاف بف سعيد، شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك
د يكسؼ محمد عبد اهلل، دار  -مطير بف عمي اإلرياني  -حسيف بف عبد اهلل العمرم 
 -ىػ  1420، سنة1سكرية(،ط  -لبناف(، دار الفكر )دمشؽ  -الفكر المعاصر )بيركت 

1999. 
الحسيني، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ، تاج العركس مف جكاىر القامكس،  -27

 ف، دار اليداية، بدكف عدد الطبعة كال سنتيا. المحقؽ: مجمكعة مف المحققي
أبك حياف، محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف األندلسي  -28

 –ىػ(، البحر المحيط في التفسير، المحقؽ: صدقي محمد جميؿ، دار الفكر 745)ت: 
 .1420بيركت، ط سنة 

اف إبراىيـ محمد الحربي، إبراىيـ بف إسحاؽ، غريب الحديث، المحقؽ: د. سميم -29
 .1405، 1مكة المكرمة، ط  -العايد، جامعة أـ القرل 

دمشؽ، الدار الشامية  -خطَّاب، محمكد شيت، بيف العقيدة كالقيادة، دار القمـ   -30
 ـ. 1998 -ىػ  1419، 1بيركت، ط:  –

الخفاجي، أحمد بف محمد، شرح درة الغكاص في أكىاـ الخكاص )مطبكع ضمف  -31
، المحقؽ: عبد الحفيظ فرغمي عمي قرني، «(كحكاشييا كتكممتيادرة الغكاص كشرحيا »

 . 133ـ، ص 1996 -ىػ  1417، 1لبناف، ط  –دار الجيؿ، بيركت 
أبك داكد، سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم،  -32

مَّد كاًمؿ قره بممي، دار الرسالة العالمية،  - سنف أبي داكد، المحقؽ: شعىيب األرنؤكط محى
 ـ.  2009 -ىػ  1430،سنة 1ط

الرازم، زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر، مختار  -33
 –الدار النمكذجية، بيركت  -الصحاح، المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية 

 ـ.1999ىػ / 1420، 5صيدا، ط 
ك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب الرازم، أب -34

ىػ(، مفاتيح الغيب ) التفسير الكبير(،الناشر: دار إحياء التراث 606خطيب الرم )ت: 
ىػ. الرازم، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف  1420،سنة  3بيركت، ط:  –العربي 
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ؽ: الدكتكر طو جابر فياض الحسف بف الحسيف التيمي، المحصكؿ، دراسة كتحقي
 ـ.  1997 -ىػ  1418سنة 1العمكاني، مؤسسة الرسالة، ط

الراغب األصفيانى: أبك القاسـ الحسيف بف محمد، الذريعة إلى مكاـر الشريعة،  -35
 1428القاىرة، سنة  –تحقيؽ: د. أبك اليزيد أبك زيد العجمي، دار النشر: دار السبلـ 

 .143ـ، ص 2007 -ىػ 
اهلل بف ضيؼ اهلل، األخبلؽ الفاضمة قكاعد كمنطمقات الكتسابيا،  الرحيمي، عبد -36

 مطبعة سفير.
أبك زىرة، محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد، زىرة التفاسير،  دار الفكر  -37

 العربي. 
الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض  -38

 ىػ.  1407 سنة 3بيركت،ط –التنزيؿ، دار الكتاب العربي 
الزحيمي، محمد مصطفى، الكجيز في أصكؿ الفقو اإلسبلمي،  دار الخير  -39

 ـ.  2006 -ىػ  1427، 2سكريا، ط  –لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دمشؽ 
الزحيمي، كىبة بف مصطفى، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ، دار  -40

 ىػ.  1418سنة 2دمشؽ، ط :  –الفكر المعاصر 
كريا، أحمد ابف فارس، معجـ مقاييس المغة، تحقيؽ كضبط عبد السبلـ ابف ز  -41

 محمد ىاركف، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
الزكمي، حسيف عمي عمر،الدركس القيادية مف خبلؿ قصة طالكت في القرآف  -42

الكريـ كفؽ المنيج االستنباطي، رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراة في التفسير،كمية 
 ـ. 2011قسـ التفسير كعمـك القرآف، سنة  –ـك اإلسبلمية العم

زيف العابديف، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي،  -43
، 1القاىرة، ط -عبد الخالؽ ثركت 38التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، عالـ الكتب 

 ـ.1990-ىػ1410
الٌسبكي، محمكد محمد خطاب، الديف الخالص أك إرشاد الخمؽ إلى ديف الحؽ  -44

)كالمجمد التاسع طبع باسـ: إرشاد الناسؾ إلى أعماؿ المناسؾ(، المحقؽ: أميف محمكد 
 ـ. 1977 -ىػ  1397، 4خطاب، المكتبة المحمكدية السبكية، ط 
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لنحك كالصرؼ السَّراج، محمد عمي، المباب في قكاعد المغة كآالت األدب ا -45
 –كالببلغة كالعركض كالمغة كالمثؿ، مراجعة: خير الديف شمسي باشا، دار الفكر 

 ـ. 1983 -ىػ  1403،  1دمشؽ، ط
السميماني، محمد، أصكؿ البحث األدبي كمصادره، مناىج جامعة المدينة  -46
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 فيرس المحتويات

رقـ  اسـ المحتوى
 الصفحة

 أ صفحة الغبلؼ

 ب البسممة

 ت صفحة التكاقيع

 ث اإلىداء

 ج الشكر كالتقدير

 ح ممخص الرسالة

 د ترجمة الممخص

 س المقدمة

 س مكضكع البحث كحدكده

 ش ثانيا: أىداؼ البحث

 ش ثالثا: أىمية اختيار البحث

 ص رابعا: أسباب اختيار البحث

 ص خامسا: أدكات البحث     

 ص سادسا: مصطمحات البحث     

 ض سابعا: الدراسات السابقة     
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 ض ثامنان: منيج البحث كخطكاتو     

 ط عا: محتكل البحثتاس     

 1 مفيـك القيادة كالقائد تمييديةالتكطئة ال

 2 كاالصطبلح المغةالقيادة كالقائد في : أكال     

 4 : القيادة كالقائد في القرآفان نيثا     

، كحاؿ المسمميف -عميو السبلـ -حاؿ بني إسرائيؿ قبيؿ بعثة  مكسى :الفصؿ األكؿ
،  ذقالمنمقائد ل ةحاجالك  اليـك

8 

 9 -عميو السبلـ-دراسة حاؿ بني إسرائيؿ في مصر قبيؿ بعثة مكسى  األكؿ:المبحث 

 11 -عميو السبلـ-إسرائيؿ بعد كفاة يكسؼ  كاألكؿ: بنالمطمب       

 11 كمعيشتو في قصر فرعكف -عميو السبلـ-المطمب الثاني: مكلد مكسى       

 14 ، كالحاجة لمقائد المنقذمعاصرالمبحث الثاني: دراسة كاقع المسمميف ال

 14 كؿ: دراسة كاقع المسمميف المعاصرالمطمب األ      

 17 لبني إسرائيؿ سابقان كلممسمميف حاليان  لثاني: أىمية كجكد القائد المنقذاالمطمب       

عميو –بلؿ آيات قصة مكسى : كيفية صناعة القائد في القرآف مف خالثاني الفصؿ
 -السبلـ

19 

في صغره   -عميو السبلـ-لشؤكف مكسى  -عز كجؿ-المبحث األكؿ: تكلي اهلل    
 كشبابو

21 

في  -عميو السبلـ-لشؤكف مكسى  -عز كجؿ-المطمب األكؿ: تكلي اهلل            
 صغره

21 
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 24  في شبابو. -عميو السبلـ-لشؤكف مكسى  -عز كجؿ-المطمب الثاني: تكلي اهلل     

كالدنيكية التي تجعؿ منو  لو بالعمكـ الدينية -عز كجؿ-المبحث الثاني: إمداد اهلل    
 قائدان 

28 

 28 بالعمـك الدينية -عميو السبلـ –المطمب األكؿ: إمداد مكسى         

 32 بالعلوم الدنٌوٌة.  -علٌه السالم–المطلب الثانً: إمداد موسى          

 بالبشريات هتزكيدك  ،لو الميمة المكمؼ بيا -عز جؿ-المبحث الثالث: تكضيح اهلل   
 كالمعجزات

34 

الميمة  -عميو السبلـ -لمكسى -سبحانو كتعاؿ -المطمب األكؿ: تكضيح اهلل       
 المكمؼ بيا

34 

بالبشريات  -عميو السبلـ -لمكسى -سبحانو كتعاؿ -اهلل المطمب الثاني: تزكيد       
 كقت الحاجة ليا

36 

في تكليو  -عميو السبلـ-: المؤىبلت كالقدرات التي تكفرت لمكسى الفصؿ الثالث
 القيادة

43 

 44 -عميو السبلـ-ية لمكسىقمث األكؿ: المؤىبلت الفكرية كالعالمبح    

 44 الرأم السديد كالعقؿ المتزف:  المطمب األكؿ        

 48 الفصاحة كقكة البياف المطمب الثاني:        

 55 : الًفطنة كالذكاءثالثالالمطمب         

 58 التبميغ كالقدرة العالية عمى التأثير في اآلخريف رابع:الالمطمب         

 61 -عميو السبلـ -ية لمكسى قً مي المبحث الثاني: الصفات الخي 

 61 الصدؽ المطمب األكؿ:       
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 64 المطمب الثاني: األمانة       

 65 المطمب الثالث: التقكل كالكرع       

 69 ؽاألخبل كِّ مي سي : المطمب الرابع       

 71 المطمب الخامس: القدكة       

 73 -عميو السبلـ-المبحث الثالث: معالـ الشخصية القيادية كاإلدارية لمكسى 

 74 ستراتيجيالتخطيط االالمطمب األكؿ:      

 81 المطمب الثاني: التركيز عمى العمؿ الجماعي     

 82 تباعاألقادة، ك لم اإلقناع،كالقدرة عمى المطمب الثالث: الحكار مع اآلخريف      

 

 84 المطمب الرابع: المشاركة في تنفيذ القرارات     

 86 المطمب الخامس: رفع المعنكيات كبخاصة كقت الشدائد     

 89 المطمب السادس: القدرة العالية عمى إدارة األزمات     

 96 المطمب السابع: الحـز في اتخاذ القرارات المصيرية     

 111 ختيار لمقادةصطفاء كاالالاالمطمب الثامف:      

 112 المطمب التاسع: التكميؼ بما يستطاع     

 116 -عميو السبلـ-المبحث الرابع: القدرات النفسية كالتربكية لمكسى 

 116 المطمب األكؿ: الصبر     

 119 فؽالمطمب الثاني: الًحمـ كالرِّ      

 113 اليمةالمطمب الثالث: عمك      
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 117 المطمب الرابع: الشجاعة     

 121 المطمب الخامس: الييبة     

 125 المطمب السادس: الثقة بالنفس     

 128 -عميو السبلـ-المبحث الخامس: القدرات البدنية لمكسى   

 128 المطمب األكؿ: القدرة القتالية العالية    

 131 العمؿالمطمب الثاني: القدرة البدنية في     

 133 ميمتو : دكر القائد الرباني في تحقيؽ كنجاحالفصؿ الرابع

عميو -المبحث األكؿ: نجاح القائد الرباني في إنجاز ميمتو، بعض إنجازات مكسى   
 عمميان  مثاالن  -السبلـ

134 

 134 المطمب األكؿ: تبميغ الدعكة لفرعكف كحاشيتو    

 137 المطمب الثاني: إقامة الحجة عمى فرعكف كسحرتو    

خراجيـ مف مصر      141 المطمب الثالث تكحيد بني إسرائيؿ كا 

ىبلؾ فرعكف كجنكده      144 المطمب الرابع: إنجاء بني إسرائيؿ كا 

 148 لقائد الرباني في الكاقع المعاصرالمبحث الثاني: كيفية نجاح ا  

بما  -عميو السبلـ-المطمب األكؿ: السير عمى الخطى التي سار عمييا مكسى     
 الكاقعيتناسب مع 

149 

 151 ستفادة مف العمـك اإلنسانية الحديثة في القيادة كاإلدارةالاالمطمب الثاني:    

 153 ستئناس بالتجارب القيادية الناجحة بقدر االستطاعةاالالمطمب الثالث:    

 155 خاتمة البحث   
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 157 فيرس اآليات

 182 فيرس األحاديث

 183 فيرس األعبلـ

 185 قائمة المصادر كالمراجع
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