
102

معامل الشخصية القيادية يف سورة يوسف:
 دراسة موضوعية لشخصية يعقوب ويوسف عليهما السالم

د. حازم حسين زيود

   تاريخ التسليم: 2016/8/28م، تاريخ القبول: 2016/10/26م. 
      أستاذ مساعد/ الجامعة العربية األمريكية/ فلسطين



103

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع واألربعون (1) - آذار 

ملّخص:
القيادية  ال�صخ�صية  )معامل  بـــِ  املو�صومة  الدرا�صة  ت�صّلط هذه 
ويو�صف  يعقوب  ل�صخ�صية  مو�صوعية  درا�صة  يو�صف:  �صورة  يف 
من  احلّقة  القيادية  ال�صخ�صية  مفهوم  على  ال�صوء  ال�صالم(  عليهما 
ناحية لغوية وا�صطالحية، ومن ثّم تظهر اأبرز معامل هذه ال�صخ�صية 
عليهما  ويو�صف  يعقوب  ل�صخ�صية  مو�صوعية  درا�صة  خالل  من 
ال�صالم، متطرًقا لهذه املعامل من خالل ثالثة حماور، املحور الأول: 
من خالل عالقتها مع اهلل تبارك وتعاىل، والثاين: من خالل عالقتها 
ومع الآخرين، والثالث من خالل عالقتها مع ذاتها، حماوًل اظهار 
البحث  منهج  ا�صتخدام  خالل  من  ال�صخ�صينت  هاتني  يف  التكامل 
املو�صوعي،  التف�صري  منهج  �صمن  ال�صتنباطي  ال�صتقرائي  العلمي 
وتنبع اأهمية هذه الدرا�صة من تركيزها على �صخ�صية نبيني كرميني، 
التي  احلّقة  القيادية  لل�صخ�صية  مبعامل  للخروج  مواقفهما  وحتليل 
للموؤمنني  نربا�ًصا  تكون  عّلها  الأر�ض  يف  تعاىل  اهلل  اإرادة  حتقق 
الدللت  تعني:  القيادية  ال�صخ�صية  معامل  اأن  ظهر  وقد  واملقتدين، 
والعالمات وال�صفات واخل�صائ�ض اجل�صدية والعقلية والروحية التي 
متّيز اإن�صاًنا، وجتعله حمّط النظر ومو�صع الثقة والطمئنان من قبل 
وا�صتمالتهم  وعقولهم،  فطرهم  قادرا على خماطبة  ليكون  الآخرين 
املادية  الإن�صان  خالفة  متطلبات  لتحقيق  �صلوكهم  يف  والتاأثري 
والإخال�ض  الإميان،  منظومة  خالل  من  الأر�ض  يف  واملعنوية 
والإعمار  والإ�صالح  الب�رش،  بني  والتعاون  والتعارف  تعاىل،  هلل 

والرتقاء يف الكون.
التف�صري  القيادة،  ال�صخ�صية،  معامل  املفتاحية:  الكلمات 

املو�صوعي، يعقوب عليه ال�صالم، يو�صف عليه ال�صالم.

 The Feature of the leadership personality in Surat 
Yusuf: 

A Thematic Study of the Character of Jacop and 
Joseph- peace be upon them

Abstract: 

This study entitled “The Feature of the leadership 
personality in Surat Yusuf: 

A Thematic Study of the Character of Jacop and 
Joseph- peace be upon them, highlighted the concept of 
true personal leadership in a linguistic and idiomatic 
matter.

These personal characteristics are reflected 
through a thematic study of the character of Jacop 
and Joseph- peace be upon them- touching these 
characteristics through three domains, the first domain: 
its relationship with God, second: its relationship with 
others and the third: its relationship with itself, trying 
to demonstrate complementarily these two characters 
through using inductive and deductive scientific 

research method within thematic interpretation.
Key words: personal characteristics, leadership, 

thematic interpretation, Jacop, Joseph.

 مقّدمة
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على �صيدنا ر�صول اهلل 
معّلم النا�ض اخلري، وعلى اآله و�صحبه ومن �صار على نهجه اإىل يوم 

الدين، وبعد؛ 
فاإّن املتابع لأحوال الأمة الإ�صالمية هذه الأيام َيلحظ ازدياد 
احلديث عن ال�صخ�صّية القيادية التي يهفو النا�ض اإىل اأن تكون منقذة 
بداأت  لذا  منه،  يعانون  الذي  املعي�ض  الواقع  من  فيه  هم  مما  لهم؛ 
ال�صخ�صية  هذه  معامل  عن  بينهم  فيما  واملثقفني  الكتاب  نقا�صات 
املنتظرة ما بني م�رّشق يف ذلك ومغّرب، فظهرت جّراء ذلك مدار�ض 
لت�صع  الإ�صالمي  الذات من خالل املنظور  الب�رشية وتطوير  التنمية 
وور�ض  واملوؤمترات  الندوات  فكرثت  اجلانب،  هذا  يف  معينة  ب�صمة 
ل  املثال  �صبيل  على  منها  امليدان،  هذا  يف  اأبحاث  وكتبت  العمل، 
يف  طالوت  ق�صة  خالل  من  والرتبوية  القيادية  الدرو�ض  احل�رش: 
القراآن الكرمي، وهي اأطروحة دكتوراة يف جامعة املدينة العاملية يف 
القراآنية:  الآيات  القيادة يف �صوء  الزومي، ومنها:  ماليزيا، حل�صني 
الإ�صالمية  اجلامعة  يف  ماج�صتري  ر�صالة  وهي  مو�صوعية،  درا�صة 
يف غزة، ملحمود اأحمد الأ�صطل، ومنها: من معامل القيادة واجلندية 
القرنني،  ذي  وق�صة  �صليمان  ق�صة  الكرمي:  القراآن  يف  ال�صاحلة 

لعرفات حممد حممد عثمان.
وقد اّطلع الباحث على تلك الدرا�صات فظهر له اأّن هذه الدرا�صة 
تتميز عنها باأّنها تقّعد ب�صكل جيد ملفهوم ال�صخ�صية القيادية �صمن 
مفهوم ال�صتخالف الرباين لالإن�صان يف هذه الأر�ض، كما اأّنها ترّكز 
على �صخ�صية نبيني كرميني هما يعقوب ويو�صف عليهما ال�صالم، من 
خالل ا�صتقراء اأقوالهما ومواقفهما، يف �صورة يو�صف، حماوًل حتليل 
تلك املواقف للخروج مبعامل حمددة ل�صخ�صيتهما من خالل حماور 
العالقة الثالثية لالإن�صان: عالقته باخلالق، وعالقته بذاته، وعالقته 
بالنا�ض من حوله، عّلها تكون نربا�ًصا للموؤمنني واملقتدين، منطلًقا 
اْقَتِدْه}  َفِبُهَداُهُم   ُ ِذيَن َهَدى اللهَّ يف ذلك من قوله تعاىل: {اأُوَلِئَك الهَّ
)الأنعام: 90(، ومن هذا املنطلق كانت كتابة هذه الدرا�صة بعنوان: 
مو�صوعية  درا�صة  يو�صف:  �صورة  يف  القيادية  ال�صخ�صية  )معامل 
لإ�صافة  حماولة  يف  ال�صالم(  عليهما  ويو�صف  يعقوب  ل�صخ�صية 
علمية ي�صتطيع من خاللها الّنا�ض اأن يحددوا من يقودهم، واأن تكون 
نربا�ًصا للطاحمني ملوقع القيادة لرتبية اأنف�صهم، واإلزامها مبعامل ل 

يزيغ بها عن الطريق احلق، فيحوزوا خريّي الدنيا والآخرة.
الدرا�صة جامعة �صاملة للمو�صوع املطروح قدر  ولتكون هذه 
�صمن  ال�صتنباطي  ال�صتقرائي  املنهج  الباحث  ا�صتخدم  امل�صتطاع، 
الّدللت  على  الوقوف  ل�صهولة  وذلك  املو�صوعي،  التف�صري  منظومة 
حول  كامل  بت�صور  اخلروج  ثّم  ومن  والّلغة،  التف�صري  اأهل  عند 

املو�صوع، وتتلخ�ص اأ�ضباب اختيار املو�ضوع بالآتي: 
اأو�صاع الأمة الإ�صالمية التي تعاين من غياب ال�صخ�صية . 1

القيادة الرا�صدة املنقذة لها من الوهن وال�صعف التي تعاين منه.
اإبراز مناذج قيادية من الأنبياء لتكون قدوة للطاحمني اأن . 2
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يكونوا يف موقع القيادة.
بالقيادة . 3 متخ�ص�ض  قراآين  ببحث  الإ�صالمية  املكتبة  رفد 

القراآنية الرا�صدة
اأما اأهداف الدرا�ضة فتتلخ�ص بالآتي: 

حتديد مفهوم معامل ال�صخ�صية القيادية . 1
اإبراز معامل ال�صخ�صية القيادية من خالل منظومة التعامل . 2

مع اهلل تعاىل
منظومة . 3 خالل  من  القيادية  ال�صخ�صية  معامل  اإظهار 

العالقة مع الآخرين
منظومة . 4 خالل  من  القيادية  ال�صخ�صية  معامل  جتلية 

العالقة مع الذات
اإىل  الدرا�ضة  الباحث  ق�ّضم  الأهداف،  هذه  حتقيق  اأجل  ومن 

مبحثني وخامتة، وذلك على النحو الآتي: 
ال�ضخ�ضية  ♦ معامل  مفهوم  مع  وقفات  الأّول:  املبحث 

القيادية يف اللغة وال�ضطالح
املطلب الأّول: مفهوم املعامل يف الّلغة وال�صطالح �
املطلب الثاين: مفهوم ال�صخ�صية يف الّلغة وال�صطالح �
املطلب الثالث: مفهوم القيادة يف الّلغة وال�صطالح �
املطلب الرابع: مفهوم معامل ال�صخ�صية القيادية كم�صطلح �
املبحث الثاين: معامل ال�ضخ�ضية القيادية امل�ضتنبطة من  ♦

�ضورة يو�ضف ل�ضخ�ضية يعقوب ويو�ضف عليهما ال�ضالم
التعامل مع  � القيادية يف  ال�صخ�صية  الأول: معامل  املطلب 

اهلل تعاىل 
العالقة مع  � القيادية يف  ال�صخ�صية  الثاين: معامل  املطلب 

الآخرين 
املطلب الثالث: معامل ال�صخ�صية القيادية يف العالقة مع  �

ذاتها 
اخلامتة: وفيها اأبرز النتائج والتو�ضيات ♦

املبحث األّول

وقفات مع مفهوم معامل الشخصية القيادية يف اللغة واالصطالح

املطلب األّول: مفهوم املعامل يف اللّغة واالصطالح: 
الفرع الأول: 

َمْعَلم، ماأخوذة من  اللغة: َمعامِل مفردها  مفهوم املعامل يف 
َعِلَم، وتطلق باإطالقات عّدة منها:

املنازل التي تبنى يف َجوادِّ الطريق لي�صتدل بها على الطريق، 
اإىل املاء،  الطريق  اأو  الأعظم،  الطريق  اأو  الطريق هي و�صطه،  وجواّد 
و)معامل الطريق هي العالمات التي تدّل عليها، والأثر ُي�صتدل به على 
الثوب،  الطويل، ور�ْصم  الطريق، واجلبل، ويخ�ص�صه بع�صهم باجلبل 

والراية، ومظّنة ال�صيء، و�صّيد القوم()1(.
على:  لتدل  اأطلقت  الّلغة  يف  معامل  كلمة  اأّن  ُيلحظ  �صبق  مما 

ال�صيء البارز الظاهر الذي ُي�صتدل به على املق�صد �صواء كان ماديًا 
اأو معنويًا.

الفرع الّثاين: 
مفهوم املعامل يف ال�ضطالح: مل يقع حتت يد الباحث مفهوم 
ي�ضتطيع  اللّغوي  املعنى  خالل  من  لكن  َمَعامِل،  لكلمة  ا�ضطالحي 

الباحث تعريفها باأنها: 
وا�صحة  راية  حتت  وال�صري  لالأثر  وتتبع  والعالمات  الّدللت 
مبتغاه  اإىل  وي�صل  ال�صواب  اإىل  ُيلهم  وفقها  وي�صري  بها  ياأخذ  من 

ومق�صوده؛ �صواء اأكان مبتغًى مادًيا اأم معنوًيا.
حتمل  بذاتها  اأنها  اأي  لالأثر:  وتتبع  وعالمات  دللت  وهي 

الربهان ملن يريد اأن ياأخذ بها.
وهي ال�صري حتت راية وا�صحة: لأّن من ي�صري عليها ي�صل اإىل 

مظاّن ال�صيء املق�صود.
اأم  مادًيا  مبتغًى  اأكان  �صواء  ومق�صوده  مبتغاه  اإىل  وي�صل 
يبقى  اأن  ال�صخ�ض  تدفع  وحمددة،  وا�صحة  احلدود  لتكون  معنوًيا: 
مقيًدا داخلها حتى واإن اأراد جتاوزها فيجد اأمامه عائًقا ي�صده عن 

ذلك، وقلت معنوًيا لتدخل حتته القيم والأخالق والأفكار. 

املطلب الثاني: مفهوم الشخصية يف اللّغة واالصطالح: 
الفرع الأول: 

مفهوم ال�ضخ�ضية يف اللغة: ال�ضخ�ضية ماأخوذة من �َضَخ�َص، 
وتطلق باإطالقات عّدة منها:

ارتفاع  له  بعيد)2(، وكلُّ ج�صم  تراه من  الإِن�صان وغريه  �صواُد 
اإِذا كان �َصيِّداً( وظهور)3(، وال�صيد من النا�ض، فيقال: )رجل �َصِخي�ٌض 

.)4(

الفرع الثاين: 
ال�ضخ�ضية  لفظة  تطلق  ال�ضطالح:  يف  ال�ضخ�ضّية  مفهوم 

ويق�ضد بها ح�ضب الباحث معان متعددة يف ماهيتها، منها:
)�صفات متيز ال�صخ�ض من غريه، ويقال فالن ذو �صخ�صية . 1

قوية، وذو �صفات متميزة، واإرادة وكيان م�صتقل()5(.
وحرية . 2 واإرادة  وفكرة  وجدان  من  فيها  مبا  الذات  )وحدة 

واختيار()6( 
)جملة من اخل�صائ�ض اجل�صمية، والوجدانية، والنزوعية، . 3

والعقلية، التي حتدد هوية الفرد، ومتيزه عن غريه()7(.
)جمموعة من اأ�صاليب التفكري والت�رشف، واتخاذ القرارات . 4

وامل�صاعر املتاأ�صلة والفريدة ل�صخ�ض معنّي()8(.
وا�صطالًحا  لغًة  ال�صخ�صية  معاين  ا�صتعرا�ض  خالل  من 
اجل�صدّية،  واخل�صائ�ض  ال�صفات  تعني:  ال�صخ�صّية  اأّن  الباحث  يرى 
والعقلّية، والروحّية، التي جتعل الإن�صان مميًزا �صواًء اأكان فرًدا وحيًدا 
اأم فرًدا يف جماعة بحيث ترقبه العيون، وقد تطمئن اإليه القلوب اأو ل 
تطمئن لأن هناك �صخ�صية اإميانية ح�صنة، و�صخ�صية �صيطانية �صيئة، 

فالأوىل تطمئن لها القلوب، والثانية تنفر منه.
وال�صخ�صّية التي تتوافق مع الفل�صفة الإ�صالمية لطبيعة تتكون 
من اأمور ثالثة: الروح، والعقل، واجل�صد، اإذ اإّن ال�صخ�صية التي يق�صدها 
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الإ�صالم ويحر�ض القراآن الكرمي على بنائها هي ال�صخ�صية املتوازنة، 
التي توازن بني )حاجات اجل�صد، وحاجات العقل، وحاجات الروح، 

ول يرتك جانًبا منها يطغى على جانب اآخر()9(. 

املطلب الثالث: مفهوم القيادة يف اللّغة واالصطالح: 
الفرع الأول: 

والقاف  َقَوَد،  من:  ماأخوذة  القيادة  اللغة:  يف  القيادة  مفهوم 
والواو والدال اأ�صل �صحيح يدور معناه حول: امتداد ال�صيء وارتفاعه، 
وتوجيههم  اخللق  اأمور  وتويل  الأمور،  بزمام  والأخذ  والزعامة 

وتدبريهم.)10( 
الفرع الثاين: 

كتابات  يف  نظرة  اإن  ال�صطالح:  يف  القيادة  مفهوم 
املتخ�ص�صني يف التنمية الب�رشية، والتخطيط، والإدارة، تقودنا اإىل 
الفطرة  القدرة على خماطبة  باأنها:  القيادة عندهم  تلخي�ض مفهوم 
ت�صمن  بطريقة  �صلوكهم  يف  والتاأثري  النا�ض  وا�صتمالة  الب�رشية 

طاعتهم وثقتهم لتحقيق هدف يعتقدون ب�صحته واأهميته)11(.

املطلب الرابع: مفهوم معامل الشخصية القيادية كمصطلح

بعد  الباحث،  نظر  يف  القيادية  ال�صخ�صية  معامل  م�صطلح  اإّن 
الوقوف على املعاين اللغوية وال�صطالحية لكل مفردة يف التعريف، 

يعني: 
فات واخل�صائ�ض اجل�صدّية والعقلّية  الّدللت والعالمات وال�صّ
الّثقة  ومو�صع  النظر  حمّط  وجتعله  اإن�صاًنا،  متّيز  التي  والروحّية 
قادرا على خماطبة فطرتهم  الآخرين، ويكون  قبل  والطمئنان من 

وعقولهم وا�صتمالتهم والتاأثري يف �صلوكهم. 
اإذا  اأما  جمرّدة،  وا�صطالحية  لغوية  ناحية  من  التعريف  هذا 
اإجرائًيا يف هذه الدرا�صة  اأن نعّرف معامل ال�صخ�صية القيادية  اأردنا 

فهي تعني: 
فات واخل�صائ�ض اجل�صدّية والعقلّية  الّدللت والعالمات وال�صّ
الّثقة  ومو�صع  النظر،  حمّط  وجتعله  اإن�صاًنا،  متّيز  التي  والروحّية 
خماطبة  على  قادًرا  يكون  بحيث  الآخرين  قبل  من  والطمئنان 
لتحقيق  �صلوكهم  يف  والتاأثري  وا�صتمالتهم  وعقولهم،  فطرتهم 
خالل  من  الأر�ض  يف  واملعنوية  املادّية  الإن�صان  خالفة  متطلبات 
بني  والتعاون  والتعارف  تعاىل،  هلل  والإخال�ض  الإميان  منظومة 

الب�رش، والإ�صالح والإعمار والرتقاء يف الكون. 

املبحث الثاني

معامل الشخصية القيادية املستنبطة من سورة يوسف لشخصية يعقوب 
ويوسف عليهما السالم

املطلب األول: معامل الشخصية القيادية يف التعامل مع اهلل تعاىل 
الفرع الأول: 

عّدة  اأمور  خالل  من  املعلم  هذا  ويتمثل  باهلل:  لة  ال�صّ ح�صن 
تظهر من خالل اآيات ال�صورة الكرمية واأبرزها:

: اأّولاً
معرفة نعمة اهلل والعرتاف بها: وهذا ماأخوذ من قوله تعاىل: 

َها َعَلى اأََبَوْيَك ِمن َقْبُل  { َوُيِتمُّ ِنْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَلى اآِل َيْعُقوَب َكَما اأَمَتهَّ
َك َعِليٌم َحِكيٌم} )يو�صف: 5(، وهذه املقولة  اإِنهَّ َربهَّ �ْضَحاَق  َواإِ اإِْبَراِهيَم 
اإقرار  جاءت على ل�صان يعقوب لبنه يو�صف عليهما ال�صالم، وفيها 
منه بنعمة اهلل القادمة اإليه، ونعم اهلل ال�صابقة على اآل اإبراهيم عليه 

ال�صالم. 
فمعنى الآية: )َوُيِتمُّ ِنْعَمَتُه َعَلْيَك، يعني: بالنبوة ... لأّن من�صب 
الأنبياء،  املنا�صب جميعا، وكّل اخللق دون درجة  اأعلى من  الّنبوة 
اأولده،   ... املراد  َيْعُقوَب(  اآِل  )َوَعلى  عليهم،  النعمة  اإمتام  من  فهذا 
ها  اأَمَتَّ )َكما  النعمة عليهم  اإمتام  املراد من  اأنبياء وهو  فاإنهم كانوا 
َعلى اأََبَوْيَك ِمْن َقْبُل اإِْبراِهيَم َواإِ�ْصحاَق( باأن جعلهما نبيني وهو املراد 

من اإمتام النعمة عليهما()12(. 
القيادة، ويكون يف  يت�صّنم من�صب  اأن يكون من  وهكذا يجب 
موقع امل�صوؤولية، فيعرف نعمة اهلل عليه، ويعرتف بها، وهذا يتوافق 
مع ما ق�صه اهلل عّز وجّل عن نبيه اإبراهيم عليه ال�صالم، قائاًل: { اإِنهَّ 
اً  ِ َحِنيفااً َومَلْ َيُك ِمَن امْلُ�ْشِِكنَي  �َضاِكرا ةاً َقاِنتااً لِلهَّ اإِْبَراِهيَم َكاَن اأُمهَّ

َاٍط ُم�ْضَتِقيٍم} )النحل:121-120(.  َلأَْنُعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه اإِىَل �شِ
ثانياًا:

قول  وا�صح يف  وهذا  اجلميل:  وال�صرب  باهلل وحده  ال�صتعانة 
 ُ َواللهَّ َجِميٌل  يعقوب عندما فقد ابنه يو�صف عليهما ال�صالم: {َف�َضْبٌ 
ُفوَن} )يو�صف: 18(، وقوله تعاىل: {َوَعَلْيِه  امْلُ�ْضَتَعاُن َعَلى َما َت�ضِ

لُوَن} )يو�صف: 67(.  ِل امْلَُتَوكِّ َفْلَيَتَوكهَّ
فمعنى الآية الأوىل: )واهلل اأ�صتعني على كفايتي �رّش ما ت�صفون 

من الكذب()13(، وهو عليه ال�صالم مع اأنه مبتلى ابتالًء م�صاعًفا:
الأّول: بفقد اأحب اأبنائه اإليه.

والّثاين: اأّن الفقد كان مبكيدة من اأبنائه.
فيه()14(، وهكذا  الذي ل جزع  )وهو  لكنه �صرب �صرًبا جمياًل 
يكون حال القائد عند وقوع البالء )ت�صليم لأمر اهلل وتوكل عليه()15(، 
وهذا م�صداق قول اهلل تعاىل على ل�صان مو�صى عليه ال�صالم لقومه: 
 ،)128 ِبُوا} )الأعراف:  َوا�ضْ  ِ ِباللهَّ ا�ْضَتِعيُنوا  ِلَقْوِمِه  ُمو�َضى  َقاَل   }
فمو�صى عليه ال�صالم وهو نبي وقائد ل يعرب ول ياأمر اإل مبا يعتقد 
به ويوؤمن به ويطبقه، لأنه مبلغ عن اهلل تبارك وتعاىل، فلو مل يكن 

هم عليه. م�صتعيًنا باهلل �صابًرا ملا اأو�صى قومه بذلك وح�صّ
اأما الآية الثانية ففيها: )تهييج على مقام التوكل، وحّث على 

الّثقة باهلل يف جميع الأمور()16(
متالزمان  معلمان  وال�صتعانة  ال�صرب  اأّن  يظهر  �صبق  مما 
فمن  الأحوال،  من  حال  باأي  عنها  تنفك  ل  القيادية،  لل�صخ�صية 
ا�صتعان باهلل و�صرب �صرًبا جمياًل، تذللت له كّل ال�صعاب، وانزاح عنه 

العجز والهّم، وازداد قوة اإىل قّوته ل�صت�صعاره معّية اهلل وقدرته.
ثالثاًا: 

من  ظاهر  وهذا  طاعته:  على  والإقبال  تعاىل  هلل  الإخال�ض 
ِعَباِدَنا  ِمْن  ُه  ال�صالم: {اإِنهَّ عليه  يو�صف  نبيه  عن  تعاىل  قوله  خالل 

نَي} )يو�صف: 24( امْلُْخَل�ضِ
واأخرى  الفاعل،  با�صم  )تارة  قراءتان:  فيها  نَي}  و{امْلُْخَل�ضِ
با�صم املفعول، فوروده با�صم الفاعل يدل على كونه اآتيا بالطاعات 
اأن  والقربات مع �صفة الإخال�ض، ووروده با�صم املفعول يدل على 
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تعار�ض  ول  حل�رشته()17(،  وا�صطفاه  لنف�صه  ا�صتخل�صه  تعاىل  اهللَّ 
اأّن من  الإمام الطربي، بل هما متكاملتان: )وذلك  بينهما كما بنّي 
اأخل�صه اهلل لنف�صه فاختاره، فهو خمِل�ض هلل التوحيد والعبادة، ومن 
اأخل�ض توحيد اهلل وعبادته، فلم ي�رشك باهلل �صيئا، فهو ممن اأْخل�صه 
م�صداق  وهذا  م�صيب()18(،  لل�صواب  فهو  القارئ  قراأ  فباأيتهما  اهلل، 
نَي َلُه الدِّيَن ُحَنَفاَء  ِل�ضِ َ ُمْ قول اهلل تعاىل: {َوَما اأُِمرُوا اإِلهَّ ِلَيْعُبُدوا اللهَّ

َمِة} )البينة: 5(. َكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيِّ اَلَة َوُيوؤُْتوا الزهَّ َوُيِقيُموا ال�ضهَّ
بدونه  لأّنه  احلّق  للقائد  مالزما  يكون  اأن  بّد  ل  املعلم  وهذا 
لن ينال معّية اهلل ول توفيقه، ولن ينجو من الفنت، فها هو يو�صف 
عليه ال�صالم : )مّلا اخل�ض لربه �رشف عنه دواعي ال�صوء والفح�صاء 
اأّن الإخال�ض والإقبال على الطاعة �صبب  فان�رشفت عنه()19(، كما 
)اإمنا  و�صّلم:  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  قال  فقد  اهلل،  ن�رش  لتحقق 
ين�رش اهلل هذه الأمة ب�صعيفها بدعوتهم و�صالتهم واإخال�صهم()20(، 
ا هلل فكيف اإن كان  وهذا حال الأمة اإن كان �صعيفها مطيًعا خمل�صً

قائدها هو املت�صف بهذه ال�صّفة؟! 
ا:  رابعاً

يف  هذا  ويتمثل  والقوة:  احلول  من  والتربوؤ  اهلل  اإىل  اللتجاء 
{َواإِلهَّ  بقوله:  تعاىل  اهلل  اإىل  وت�رشعه  ال�صالم  عليه  يو�صف  دعاء 
اِهِلنَي} )يو�صف: 33( َن اْلَ ُب اإَِلْيِهنهَّ َواأَُكن مِّ َت�ْشِْف َعنِّي َكْيَدُهنهَّ اأَ�ضْ

ففي هذا الدعاء )فزع منه اإىل اهلل يف طلب الع�صمة()21(، وهو: 
)خرب م�صتعمل يف التخوف والتوقع، التجاء اإىل اهلل، ومالزمة لالأدب 
القلب، ومن  تقلب  والقوة واخل�صية من  بالتربوؤ من احلول  ربه  نحو 
منه-  )اعرتاف  فيه:  اأن  كما  احلرام()22(،  اللذة  اإىل  بامليل  الفتنة 
اأمام  ال�صمود  له على  الذي ل قدرة  الب�رشى  ال�صالم- ب�صعفه  عليه 
اإذا مل يكن معه عون اهلل- تعاىل- وعنايته ورعايته()23(،  الإغراء، 
فهذا املعلم هو �صبب توفيق اهلل تعاىل لعبده لأّن فيه تربوؤ من احلول 

والقوة والركون اإىل ركن اهلل ال�صديد.
ا: خام�ضاً

كالم  من  وا�صح  وهذا  والعبادة:  بامل�صيئة  تعاىل  اهلل  اإفراد 
{اإِِن  ال�صجن:  يف  معه  كانا  اللذْين  للغالمني  ال�صالم  عليه  يو�صف 

اُه} )يو�صف: 40( ِ اأََمَر اأَلهَّ َتْعُبُدواْ اإِلهَّ اإِيهَّ ْكُم اإِلهَّ لِلهَّ اْلُ
التكوين  مب�صيئة  متفرد  اهلل  اأّن  )دليل  الكرمية:  الآية  ففي 

والإبقاء والإفناء؛ لينفرد با�صتحقاق العبادة()24(.
وبنظرة فاح�ضة لالآية الكرمية َنْلحظ اأنها جاءت على ق�ضمني: 

♦  ،)ِ هلِلَّ لَّ  اإِ ْكُم  احْلُ )اإِِن  تقريرية:  ا�صمية  جملة  الأول:  الق�ضم 
الأمر  اأّن هذا  وال�صتقرار، مبعنى  الثبات  تدل على  ال�صمية  واجلملة 
ثابت ل تغرّي فيه، وزاد هذا املعنى و�صوًحا حرف ال�صتثناء: )اإّل(، 
فح�رشت واأثبتت باأّن امل�صيئة واحلكم والأمر حم�صور بالذات الإلهية 

فقط.
اُه(، وقد  ♦ اإِلهَّ اإِيهَّ والق�ضم الثاين: جملة فعلية )اأََمَر اأَلهَّ َتْعُبُدواْ 

�صّدرت بفعل ما�ض)اأََمَر(؛ وهو يدل على حكم قد مّت وانتهى، ل جمال 
الثاين  الفعل  جاء  ثم  اأمره،  لتنفيذ  اإّل  جمال  فال  وتبديله،  لتغيريه 
)َتْعُبُدواْ( م�صارًعا، وهو يدل على احلدوث والتجدد، ويف ذلك دللة 
على اأّن العبادة يجب اأن تبقى متجددة احلدوث ل جمال لنقطاعها، 
كما تدل على اأّن لها اأ�صكاًل متعددة لي�صت حم�صورة يف �صكل واحد 

الأقوال،  من:  وير�صاه  اهلل  يحبه  ما  لكّل  جامع  ا�صم  )هي  بل  فقط 
الجتاه  يف  حم�صورة  اأنها  غري  والظاهرة()25(،  الباطنة  والأعمال 
واملق�صود منها، األ وهو احلق �صبحانه وتعاىل، ولذلك جند الآية قد 

اُه}، ذيلت بقوله تعاىل: {اإِلهَّ اإِيهَّ
مما �صبق ُيلحظ اأّن هذه الق�صية يجب اأن تكون معلًما يتميز به 
امل�صلم عامة، ومن يكون يف موقع القيادة خا�صة، فيبغى بكل عمل 
وجه اهلل تعاىل م�صت�صعًرا اأنه يقوم باأداء عبادة هلل �صبحانه وتعاىل. 

ا:  �ضاد�ضاً
وهذا  املعا�صي:  عن  وال�صرب  والإح�صان  والتقوى  الإميان 
لهَِّذيَن اآَمُنواْ َوَكاُنواْ  وا�صح جلّي يف قوله تعاىل: {َوَلأَْجرُ الآِخَرِة َخْيٌ لِّ
 َ ِق َوَي�ْضِبْ َفاإِنهَّ اللهَّ ُه َمنهَّ َيتهَّ ُقوَن})يو�صف: 57(، وقوله تعاىل: { اإِنهَّ َيتهَّ

يُع اأَْجَر امْلُْح�ِضِننَي} )يو�صف:90( لَ ُي�ضِ
فهاتان الآيتان تو�صحان بال لب�ض باأّن معامل �صخ�صية يو�صف 
تعاىل،  اهلل  من  والثناء  املدح  اأجلها  من  ا�صتحق  التي  ال�صالم  عليه 
�صفة الإح�صان؛ النابعة من الإميان باهلل وحده، وتقواه، وال�صرب على 
اأوامره، وعن نواهيه، وما نزل به من البالء العظيم، فهو )عليه ال�صالم 
من �صادات املح�صنني، فله يف الدنيا ح�صنة ويف الآخرة ح�صنة، ولهذا 
َوَكاُنوا  اآَمُنوا  {ِللهَِّذيَن  الدنيا  اأجر  من  َخْيٌ}  الآِخَرِة  {َولأْجرُ  قال: 

ُقوَن} اأي: ملن جمع بني التقوى والإميان()26(.  َيتهَّ
واجتناب معا�صيه  فرائ�صه  باأداء  اهلل فرياقبه  يتق  )من  فاإن 
اأو عمل عند  ... ويكّف نف�صه، فيحب�صها عما حرَّم اهلل عليه من قول 
وجزاء  اإح�صانه  ثواب  ُيْبطل  ل  اهلل  فاإّن   ... اهلل  من  به  نزلْت  م�صيبٍة 

اه فيما اأمره ونهاه()27(.  طاعته اإيَّ
اأن  يجب  القيادية  لل�صخ�صية  الإح�صان  َمْعلم  اأّن  يظهر  وهكذا 
اهلل  حق  حقني:  على  ي�صتمل  وهو  والتقوى  لالإميان  جامًعا  يكون 
�صبحانه وتعاىل: وهو )اأن تعبده كاأنك تراه فاإن مل تكن تراه، فاإنه 
يراك. ويف حق املخلوقني: وهو بذل النفع الديني والدنيوي لهم()28(، 
ُقوا  فاإن حقق ذلك حاز معّية اهلل التي يطمح اإليها، لقوله تعاىل: {َواتهَّ
يحفظ  اأنه  كما   ،)194 )البقرة:  ِقنَي}  امْلُتهَّ َمَع   َ اللهَّ اأَنهَّ  َواْعَلُموا   َ اللهَّ
ُقوا َل  نف�صه ورعيته من كيد الأعداء، لقوله تعاىل: {َواإِْن َت�ْضِبُوا َوَتتهَّ

َي�ُشُُّكْم َكْيُدُهْم �َضْيئاًا} )اآل عمران: 120( 
ا: �ضابعاً

املعلم  هذا  ويتجلى  به:  الظن  وح�صن  باهلل  واليقني  الثقة 
الرهَّاِحِمنَي}  اأَْرَحُم  َوُهَو  ا  َحاِفظاً َخْيٌ   ُ قوله تعاىل: {َفاللهَّ من خالل 
ا}  ِبِهْم َجِميعاً َياأِْتَيِني  اأَن   ُ )يو�صف: 64(، وقوله تعاىل: {َع�َضى اللهَّ
} )يو�صف:  ِ اللهَّ اإِىَل  َوُحْزيِن  َبثِّي  اأَ�ْضُكو  ا  َ 83(، وقوله: {اإِنهَّ )يو�صف: 

)86
اليقني باهلل من خالل �رشاعة  الأوىل: يظهر معلم  الآية  ففي 
يعقوب عليه ال�صالم عندما اأر�صل ابنه مع اإخوته اإىل م�رش ا�صتجابة 
لطلب يو�صف عليه ال�صالم:، ففي هذه ال�رشاعة ا�صت�صالم من يعقوب 
هلل �صبحانه وتعاىل، وتفوي�ض لأمره، واعتماد وتوكل عليه يف كّل 

الأمور)29(.
ويف الآية الثانية: طلب لالأمل الذي يوحي بالفرج، اإذ ما كانت 
وا�صتد  حزنه  طال  عندما  اإل  ال�صالم  عليه  يعقوب  من  املقالة  هذه 
اإذا  لأنه  الظّن باهلل عز وجل  �صبيل ح�صن  بالوؤه وحمنته وذلك على 
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ا�صتد البالء وعظم كان اأ�رشع اإىل الفرج)30(.
والكتفاء  اخللق،  عن  الهمة  )رفع  ففيها  الثالثة:  الآية  اأما 

بامللك احلق، وعدم ال�صكوى فيما ينزل اإىل اخللق()31(. 
وهكذا يت�صح معلم ال�صخ�صية القيادية من خالل هذه الآيات 
ما  به،  الظن  وحت�صن  به،  وتثق  باهلل،  توقن  �صخ�صية  اأّنها  الكرمية، 
ال�صتعانة به، والكتفاء به عمن �صواه من املخلوقات،  يدفعها اىل 
الدنيا والآخرة. فالتوكل على اهلل، والثقة به، وح�صن  فتحوز خريي 
الظن به، معلم مهّم لل�صخ�صية القيادية، اإذ بها يحوز �صاحبها معّية 
َفُهَو   ِ اللهَّ َعَلى  ْل  َيَتَوكهَّ {َوَمْن  تعاىل:  لقوله  وكفايته،  وتوفيقه،  اهلل، 

َح�ْضُبُه} )الطالق: 3(
ثامناًا:

ن�صب اخلري والف�صل هلل وحده و�صكره على نعمه و�صوؤاله ح�صن 
َعَلْيَنا   ِ اللهَّ َف�ْضِل  ِمن  {َذِلَك  تعاىل:  قوله  يف  هذا  ويتمثل  اخلامتة: 
َي�ْضُكرُوَن} )يو�صف: 38(، وقوله  ا�ِص لَ  اأَْكَثَ النهَّ ا�ِص َوَلِكنهَّ  َوَعَلى النهَّ
الأََحاِديِث  َتاأِْويِل  ِمن  ْمَتِني  َوَعلهَّ امْلُْلِك  ِمَن  اآَتْيَتِني  َقْد  {َربِّ  تعاىل: 
ا  ِني ُم�ْضِلماً ْنَيا َوالآِخَرِة َتَوفهَّ َماَواِت َوالأَْر�ِص اأَنَت َوِليِّي يِف الدُّ َفاِطَر ال�ضهَّ

نَي} )يو�صف: 101(.  اِلِ ْقِني ِبال�ضهَّ َواأَْلِ
فيو�صف عليه ال�صالم يبنّي اأّن: )هذا التوحيد -وهو الإقرار باأنه 
ِ َعَلْيَنا} اأي: اأوحاه  ل اإله اإل هو وحده ل �رشيك له، {ِمْن َف�ْضِل اللهَّ

ا�ِص} اإذ جعلنا دعاة لهم اإىل ذلك()32(. اإلينا، واأمرنا به {َوَعَلى النهَّ
مّن  اأن  بعد  باآخر  اأردفه  بل  الإقرار  هذا  عند  الأمر  يقف  ومل 
مع  �صمله  واجتمع  م�رش،  ملك  من  واآتاه  الروؤيا،  بتعبري  عليه  اهلل 
القيادية  ال�صخ�صية  اأمنية  قارًنا ذلك بدعوة تلخ�ض  اأبويه واخوته، 
احلقة: )يا فاطر ال�صموات والأر�ض، يا خالقها وبارئها ... اأنت وليي 
فيها  وتغذوين  بن�رشك،  ب�صوء  واأرادين  عاداين  من  على  دنياي  يف 
بنعمتك، وتليني يف الآخرة بف�صلك ورحمتك ... اقب�صني اإليك م�صلًما 
... واأحلقني ب�صالح اآبائي اإبراهيم واإ�صحاق ومن قبلهم من اأنبيائك 

ور�صلك()33(.
ويف الآيتني الكرميتني تبز معان دقيقة من خالل ا�ضتخدام 

حروف الر:
هذا  ويف  مرتني،  )على(  اجلر:  حرف  يتكرر  الأوىل  الآية  ففي 
اإ�صارة اإىل اأّن ف�صل اهلل ونعمته قد اأحاطا بيو�صف واآل يعقوب عليهم 
 } تعاىل:  قوله  ذلك  وم�صداق  جميعا،  بالب�رش  اأحاطا  كما  ال�صالم 

} )لقمان: 20(. َواأَ�ْضَبَغ َعَلْيُكْم ِنَعَمُه َظاِهَرةاً َوَباِطَنةاً
يّدل على  )ِمن(، وهو  ا�صتخدم حرف اجلر:  الثانية  الآية  ويف 
تاأويل  من  ويعلمه  ال�صالم  عليه  يو�صف  ميلكه  كان  فما  التبعي�ض، 
{َوَما  تعاىل:  اهلل  قول  م�صداق  وهذا  ي�صريان،  �صيئان  الأحاديث 

َن اْلِعْلِم اإَِلّ َقِليال} )الإ�رشاء: 85(. اأُوِتيُتم ِمّ
بخالقها  القيادية  ال�صخ�صية  عالقة  تكون  اأن  يجب  وهكذا 
�صبحانه وتعاىل اأن تن�صب اخلري الذي تتحلى به اليه، واأن ت�صاأله اأن 

يختم لها بخامتة اخلري والر�صاد.

الفرع الثاني: 

الفرار من الذنوب واملعا�صي والباطل، وحتمل الأذى من اأجل 
اْلَباَب  {َوا�ْضَتَبَقا  تعاىل:  قوله  خالل  من  وا�صح  وهذا  اهلل:  مر�صاة 
َربِّ  {َقاَل  تعاىل:  وقوله  )يو�صف:25(،  ُدُبٍر}  ِمن  َقِمي�َضُه  ْت  َوَقدهَّ

ا َيْدُعوَنِني اإَِلْيِه} )يو�صف:33(. ْجُن اأََحبُّ اإَِلهَّ ِمهَّ ال�ضِّ
فالآية الأوىل تبنّي موقف يو�صف عليه ال�صالم عندما ُعر�صت 
عليه الفاح�صة، وُطلب منه اأن يقرتفها، فها هو ي�صتبق الباب فرارا من 
ركوب الفاح�صة، وامراأة العزيز ت�صتبقه تريد اأن متنعه من ذلك لأنها 
ذلك  ال�صالم  عليه  ويتمم  منه)34(،  حاجتها  لتق�صي  لنف�صها  تريده 
الهروب من املع�صية بت�رشعه اإىل اهلل تعاىل عندما خاف اأن يتاأثر 
َيْدُعوَنِني  ا  ِمهَّ اإَِلهَّ  اأََحبُّ  ْجُن  ال�ضِّ {َربِّ  الفا�صد:  اجلو  من  حوله  مبا 
اإليه  يدعونني  مّما  اإيّل  اأحّب  ال�صجن  يف  احلب�ض  رب  )يا  اأي  اإَِلْيِه} 
من مع�صيتك ويراودنني عليه من الفاح�صة()35(، والتعبري يف الآية 
الكرمية با�صم التف�صيل اأحب يدل على )الر�صى بال�صجن يف مر�صاة 

اهلل تعاىل والتباعد عن حمارمه()36(.
و)هكذا ينبغي للعبد اأن يكون، يختار ما يبقى على ما يفنى، 
فرب �صهوة �صاعة اأورثت حزنا طويال، ورب �صرب �صاعة اأورثت نعيمًا 

جزياًل()37(.

الفرع الثالث: 

{اإِينِّ  تعاىل:  قوله  يف  هذا  ويتمثل  واأهله:  الكفر  من  الرباءة 
ِ َوُهم ِبالآِخَرِة ُهْم َكاِفرُوَن} )يو�صف:  َة َقْوٍم لهَّ ُيوؤِْمُنوَن ِباللهَّ َتَرْكُت ِملهَّ

.)37
واملعنى: )اإين برئت من ملة من ل ي�صدق باهلل، ويقّر بوحدانيته، 
)وهم بالآخرة هم كافرون(، يقول: وهم مع تركهم الإميان بوحدانية 

اهلل، ل يقّرون باملعاد والبعث، ول بثواب ول عقاب()38(.
فامل�صلم  الأعمى،  التقليد  اجتناب  طياتها  يف  حتمل  والآية 
احلّق  منهج  وفق  ي�صري  الذي  هو  احلق  القائد  على  عالوة  احلقيقي 
الذين من قبله، فاإن كان �صاحًلا اقتدى به  النظر كيف كان  بغ�ض 
واإن كان غري ذلك ترباأ منه، لأن احلق واحد ل يتغري ول يتبدل ولكن 
اأمزجة ال�صخا�ض متغرية متبدلة، وهو بذلك يكون م�صتقل ال�صخ�صية 
احلق  من  ركني  ركن  اإىل  ي�صتند  لأنه  ؛  العقل  متفتح  ال�صكيمة  قوي 

واآيات اهلل البينات. 

الفرع الرابع: 

خالل  من  وا�صح  وهذا  تزكيتها:  عن  والبتعاد  النف�ض  اتهام 
وِء اإِلهَّ َما َرِحَم  اَرٌة ِبال�ضُّ ْف�َص لأَمهَّ قوله تعاىل: {َوَما اأَُبرُِّئ َنْف�ِضي اإِنهَّ النهَّ

ِحيٌم} )يو�صف: 53(. ي َغُفوٌر رهَّ َي اإِنهَّ َربِّ َربِّ
وقد اختلف العلماء يف قولني:

الأول: اأنه من قول امراأة العزيز. ♦
والثاين: وهو الأ�صح وعليه اأكرث اأهل التف�صري اأنه من قول  ♦

يو�صف عليه ال�صالم)39(.
وبناء على الراأي الراجح فاإن فيه دللة على توا�صع يو�صف، 
اأّن  وليبنّي  بها،  ومفتخًرا  لها  مزكًيا  يكون  ل  حتى  لنف�صه  وه�صمه 
ولطفه  اهلل  بتوفيق  هو  واإمنا  وحده،  به  لي�ض  الأمانة  من  فيه  ما 

وع�صمته)40(.
اأن  اأراد  اإذا  القيادية  ال�صخ�صية  �صاحب  على  يجب  وهكذا 
ي�صو�ض النا�ض اأن يتوا�صع هلل تعاىل، ويبتعد عن تزكية نف�صه فيحوز 
عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  لقول  م�صداًقا  والآخرة،  الدنيا  يف  العزة 

 .)41( )ُ ِ اإِلَّ َرَفَعُه اهللَّ َحٌد هلِلَّ َع اأَ و�صّلم: )َوَما َتَوا�صَ
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معالم الشخصية القيادية في سورة يوسف:
د. حازم حسني زيوددراسة موضوعية لشخصية يعقوب ويوسف عليهما السالم

الفرع اخلامس: 

الرجاء يف رحمة اهلل والتعّلق به وحده: وهذا وا�صح من خالل 
ُه  اإِنهَّ  ِ اللهَّ ْوِح  رهَّ ِمن  َتْياأَ�ُضواْ  لأبنائه:{َولَ  ال�صالم  يعقوب عليه  و�صية 
87(، فها هو  اْلَكاِفرُوَن })يو�صف:  اْلَقْوُم  اإِلهَّ   ِ اللهَّ ْوِح  رهَّ ِمن  َيْياأَ�ُص  لَ 
عليه ال�صالم )نّه�صهم وب�رّشهم واأمرهم األ يياأ�صوا من روح اهلل، اأي: 
فاإّنه  ويق�صدونه  يرومونه  فيما  اهلل  واأملهم من  يقطعوا رجاءهم  ل 
الكافرون()42(،  القوم  اإل  اهلل  من  الإيا�ض  ويقطع  الرجاء،  يقطع  ل 
ِ َفُهَو َح�ْضُبُه}  ْل َعَلى اللهَّ وهذا يتوافق مع قوله تعاىل: {َوَمن َيَتَوكهَّ

)الطالق: 3(.
وهكذا يجب اأن يكون القائد احلّق؛ راجًيا رحمة اهلل، متعلًقا به 
وحده، مبتعًدا عن الياأ�ض من َروحه، اإذ اإن اهلل �صبحانه )جعل الياأ�ض 
ِ اإِلهَّ  ُه َل َيْياأَ�ُص ِمْن َرْوِح اللهَّ من �صفة الكافر()43( فقال �صبحانه: {اإِنهَّ

اْلَقْوُم اْلَكاِفرُوَن}.

املطلب الثاني: معامل الشخصية القيادية يف العالقة مع اآلخرين 
الفرع الأّول: 

الأخذ  وتعليمهم  عليهم  وال�صفقة  للرعّية  الّن�صيحة  �صدق 
بالأ�صباب: وجند هذا يف قوله تعاىل: {َقاَل َيا ُبَنيهَّ لَ َتْق�ُض�ْص ُروؤَْياَك 
ِبنٌي}  مُّ َعُدوٌّ  ِلالإِن�َضاِن  ْيَطاَن  ال�ضهَّ اإِنهَّ  َكْيداًا  َلَك  َفَيِكيُدواْ  اإِْخَوِتَك  َعَلى 
ْ َفَذُروُه يِف �ُضنُبِلِه اإِلهَّ َقِليالاً  )يو�صف: 5(، وقوله تعاىل: {َفَما َح�َضدتُّ
ا َتاأُْكلُوَن} )يو�صف: 47(، وقوله تعاىل: {َوَقاَل َيا َبِنيهَّ لَ َتْدُخلُواْ  هَّ مِّ
و{اإِلهَّ   ،)67 )يو�صف:  َتَفرَِّقٍة}  مُّ اأَْبَواٍب  ِمْن  َواْدُخلُواْ  َواِحٍد  َباٍب  ِمن 

َحاَجةاً يِف َنْف�ِص َيْعُقوَب َق�َضاَها} )يو�صف: 68(.
الكرمية  الآية  اأّن  جند  الكرمية  الآيات  يف  البحث  خالل  فمن 
ُروؤَْياَك} فيها )دللة على حتذير  َتْق�ُض�ْص  لَ  ُبَنيهَّ  َيا  الأوىل: {َقاَل 
ل  ما  بع�ض  على  والتنبيه  عليه،  يخافه  ممن  امل�صلم  اأخاه  امل�صلم 
{كيداًا}  كلمة  الكرمي  القراآن  ا�صتخدام  ذلك  دللة  ويزيد  يليق()44(، 
كما  التحذير)45(،  يف  والزيادة  التعظيم  على  يدل  اإّنه  اإذ  بالتنوين 
} بالت�صغري )كناية  ا من خالل ا�صتخدامه لكلمة: {ُبَنيهَّ اأي�صً يظهر 
وي�صمى  له()46(،  الن�صح  اإحما�ض  عن  وكناية  و�صفقة...  حتبيب  عن 

هذا عند النحاة )ت�صغري التحبب()47(.
ْ َفَذُروُه يِف �ُضنُبِلِه} فهي:  اأّما يف الآية الّثانية :{َفَما َح�َضدتُّ
)م�صورة اأ�صار بها نبي اهلل ]يو�صف[ �صلى اهلل عليه و�صّلم على القوم، 
فــ)كالم  طعامهم()48(،  با�صتبقاء  ياأمرهم  �صالًحا  لهم  راآه  وراأٌْي 
يو�صف-عليه ال�صالم- هنا لي�ض هو التاأويل املبا�رش املجرد، اإمنا هو 
التاأويل والن�صح مبواجهة عواقبة وهذا اأكمل()49(، فمع اأنهم كفار ل 
يوؤمنون باهلل تعاىل اإل اأّن نبّي اهلل يو�صف عليه ال�صالم كان �صادًقا 
)مق�صود  اإّن  اإذ  ا على حتقيق م�صاحلهم  لهم، وحري�صً يف ن�صيحته 
اإر�صاد النا�ض اإىل م�صاحلهم الدنيوية؛ ليح�صل لهم التمكن  ال�رشائع 
الأخروية،  ال�صعادة  اإىل  املو�صلتني  وعبادته  تعاىل  اهلل  معرفة  من 
ومراعاة ذلك ف�صل من اهلل عز وجل ورحمة رحم بها عباده، من غري 

وجوب عليه، ول ا�صتحقاق()50(.
للرعية  نا�صًحا  احلّقة  القيادة  يكون �صاحب  اأن  وهكذا يجب 
التعمري  ليح�صل  بالأ�صباب  لالأخذ  اإياهم  دافًعا  عليهم،  �صفيًقا 
اأرادها اهلل تبارك  والإ�صالح والرتقاء �صمن منظومة التوحيد كما 

وتعاىل.

الفرع الثاين: 
احلر�ض على الرعية واإرادة اخلري للنا�ض متجرًدا عن ال�صهوة 
والهوى: ونلحظ هذا من خالل قول يعقوب عليه ال�صالم لأبنائه: { 
َقاَل اإِينِّ َلَيْحزُُنِني اأَن َتْذَهُبواْ ِبِه َواأََخاُف اأَن َياأُْكَلُه الذِّْئُب َواأَنُتْم َعْنُه 
َغاِفلُوَن} )يو�صف: 13(، وقول الفتيني ليو�صف وهو يف ال�صجن: { 

ا َنَراَك ِمَن امْلُْح�ِضِننَي} )يو�صف: 36(. ْئَنا ِبَتاأِْويِلِه اإِنهَّ َنبِّ
ُيظهر حر�صه  ال�صالم  عليه  يعقوب  اأّن  الأوىل: جند  الآية  ففي 
على ابنه اأن يذهب مع اإخوته، فيغفلوا عنه فيهاجمه الذئب فياأكله 

وهم ل ي�صعرون)51(.
اأما الآية الثانية فاإنها تبنّي اأن يو�صف عليه ال�صالم كان من 
املح�صنني )الذين يريدون اخلري والنفع للنا�ض، واإن مل يكن لهم منفعة 
خا�صة ول هوى()52(، بل يقومون بذلك مبقت�صى غريزتهم وفطرتهم 

الطيبة، و�صور اإح�صانه كما بني اأهل التف�صري تتلخ�ض يف الآتي:
)الأول: كان يعود مري�صهم، ويعزي حزينهم، ويو�صع على من 
بالثواب  ويعدهم  بال�صرب  ياأمرهم  كان  الثاين:  منهم،  مكانه  �صاق 
اأنه كان ل يرد عذر  . الرابع:  اأح�صن العلم  والأجر. الثالث: كان ممن 
نف�صه،  حق  يق�صي  ول  غريه  حق  يق�صي  كان  اأنه  اخلام�ض:  معتذر، 
ال�صاد�ض: اإنا نراك من املح�صنني اإن اأنباأتنا بتاأويل روؤيانا هذه()53(. 
احلّقة  القيادية  ال�صخ�صية  �صاحب  يكون  اأن  يجب  وهكذا 
يحر�ض على حتقيق اخلري للرعية متجرًدا من �صهوته وملذته حتى 
احلق،اإذ  الإميان  �صفة  فيه  وتتحقق  ككل،  للمجتمع  النفع  يح�صل 
بُّ ِلَنْف�ِصَك،  يقول ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه و�صلم: )َواأَِحبَّ ِللنَّا�ِض َما حُتِ

َتُكْن ُموؤِْمًنا( )54( 
الفرع الثالث: 

التكتم يف بع�ض الأمور خ�صية احل�صد واحلقد: ون�صتدل على هذا 
املعلم من خالل قوله تعاىل: { َقاَل َيا ُبَنيهَّ لَ َتْق�ُض�ْص ُروؤَْياَك َعَلى 
ِبنٌي} )يو�صف:  ْيَطاَن ِلالإِن�َضاِن َعُدوٌّ مُّ اإِْخَوِتَك َفَيِكيُدواْ َلَك َكْيداًا اإِنهَّ ال�ضهَّ

.)5
ففي الآية الكرمية؛ )تنبيه اإىل وجوب تكتم الإن�صان يف بع�ض 
املعنى  وهذا  منها()55(،  واحلقد  احل�صد  يثري  فيما  وبخا�صة  �صوؤونه 
َلُيْزِلُقوَنَك  َكَفرُوا  ِذيَن  الهَّ َيَكاُد  {َواإِْن  تعاىل:  اهلل  قول  مع  يتوافق 
بهذا  تتحلى  احلقة  القيادية  فال�صخ�صية   ،)51 )القلم:  ِباأَْب�َضاِرِهْم} 
اأو عني  اأية عوائق من حقد حاقد  بدون  تريد  ما  تنجز  املعلم حتى 

حا�صد.
الفرع الرابع: 

خالل  من  وا�صح  وهذا  الرئي�ض:  ال�رّش  وم�صدر  العدو  معرفة 
ْيَطاَن ِلالإِن�َضاِن َعُدوٌّ  قول يعقوب لبنه يعقوب عليه ال�صالم: {اإِنهَّ ال�ضهَّ

ِبنٌي} )يو�صف: 5(. مُّ
القيادة؛  ال�صخ�صية  ميثل  من  خري  وهو  ال�صالم  عليه  هو  فها 
عنده معرفة تامة ل لب�ض فيها اأّن ال�صيطان هو العدو الأّول وم�صدر 
اإىل ذلك  اأن يلفت نظر ابنه يو�صف عليه ال�صالم  ال�رش الرئي�ض، واأراد 
ملا راأى فيه من امل�صتقبل الزاهر، وباأنه �صيكون �صاحب �صاأن عظيم، 
)فجملة اإّن ال�صيطان لالإن�صان عدو مبني م�صتاأنفة، كاأن يو�صف عليه 
ال�صالم قال: كيف يقع منهم، فنبهه باأّن ال�ّصيطان يحملهم على ذلك، 

لأّنه عدو لالإن�صان مظهر للعداوة جماهر بها()65(.
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ويف هذا اإر�صاد اإىل اأّن ال�صخ�صية القيادية، والإن�صان املوؤهل 
يكون يف مقام ال�صوؤولية، ويجب اأن يكون على علم تام ل لب�ض فيه 

مب�صدر ال�رش وال�صوء، وكل الطرق التي توؤدي اإىل ذلك.
َنلحظ  الكرمية من ناحية لغوية بيانية:  الآية  اإىل  واإذا نظرنا 
اأّن اجلملة جاءت م�صدرة بحرف اإّن الدال على التوكيد، اأي اأّن عداوة 
اإبلي�ض موؤكدة ل لب�ض فيها، وكلمة لالإن�صان جاءت جمرورة بالالم، 
ومن معاين حرف اجلر الالم الخت�صا�ض، وكاأّن الآية الكرمية تبنّي 
اأّن ال�صيطان لي�ض له عمل اإل عداوة الإن�صان واإف�صاده، وهي ت�صيف 
تاأكيدا للتاأكيد الأول؛ فت�صبح الآية تاأكيدين مع اخت�صا�ض للدللة 

على عظم عداوة ال�صيطان لالإن�صان.
الفرع اخلام�ص: 

الوفاء وعدم اخليانة: وَنلحظ هذا من خالل قوله تعاىل: {َقاَل 
امِلُوَن} )يو�صف:  الظهَّ ُيْفِلُح  لَ  ُه  اإِنهَّ َمْثَواَي  اأَْح�َضَن  ي  َربِّ ُه  اإِنهَّ  ِ اللهَّ َمَعاَذ 

.)23
واأكرمني  منزلتي  )اأح�صن  اأي:  َمْثَواَي}  {اأَْح�َضَن  فقوله: 

وائتمنني، فال اأخونه()57(.
فيو�صف عليه ال�صالم مع ما توفر له من اقرتاف اخليانة، �صواء 
املكان  �صعيد  على  اأو  ومكانتها،  العزيز،  امراأة  جمال  �صعيد  على 
الوقوع يف اخليانة، ولذلك حاز  اأنه ترفع عن  باإحكام؛ غري  املغلق 
َعِن  ُيَداِفُع   َ اللهَّ اهلل وتوفيقه، وم�صداق ذلك قوله تعاىل: {اإِنهَّ  معّية 

اٍن َكُفوٍر} )احلج: 38(. َ َل ُيِحبُّ ُكلهَّ َخوهَّ ِذيَن اآَمُنوا اإِنهَّ اللهَّ الهَّ
وهكذا يجب اأن تكون ال�صخ�صية القيادة احلّقة اإذ اإّن من يكون 
يف  للوقوع  تدفعه  التي  الأ�صباب  كل  له  تتوافر  القيادة  موقع  يف 
اإذا مل ينتبه لذلك، فهو �صاحب الأمر والنهي وهو املتحكم  اخليانة 

بالأموال وغري ذلك. 
الفرع ال�ضاد�ص: 

معه:  احلديث  ليالزموا  ثقتهم  وك�صب  اإليه  الآخرين  جذب 
َياأِْتيُكَما َطَعاٌم  ون�صتفيد هذا املعلم من خالل قوله تعاىل: {َقاَل لَ 
ي  ا َعلهََّمِني َربِّ ِتَيُكَما َذِلُكَما ِمهَّ اأُْتُكَما ِبَتاأِْويِلِه َقْبَل اأَن َياأْ ُتْرَزَقاِنِه اإِلهَّ َنبهَّ
َكاِفرُوَن}  ُهْم  ِبالآِخَرِة  َوُهم   ِ ِباللهَّ ُيوؤِْمُنوَن  لهَّ  َقْوٍم  َة  ِملهَّ َتَرْكُت  اإِينِّ 

)يو�صف: 37(. 
اأُْتُكَما ِبَتاأِْويِلِه  َياأِْتيُكَما َطَعاٌم ُتْرَزَقاِنِه اإِلهَّ َنبهَّ )فجملة {َقاَل لَ 
ِتَيُكَما} م�صتاأنفة جواب �صوؤال مقّدر، ومعنى ذلك اأنه يعلم  َقْبَل اأَن َياأْ
اأخربهما  اإّل  طعام  ال�صجن  اإىل  ياأتيهما  ل  واأنه  الغيب،  من  �صيئًا 
ما  تعبري  �صوؤالهما  جواب  من  لي�ض  وهذا  ياأتيهما،  اأن  قبل  مباهيته 
لروؤياهما  تعبريه  قبل  مقّدمة  ال�صالم  عليه  جعله  بل  عليه،  ق�صاه 
بيانًا لعلّو مرتبته يف العلم، واأنه لي�ض من املعربين الذين يعربون 
الروؤيا عن ظّن وتخمني. ... واإمنا قال يو�صف عليه ال�صالم لهما بهذا 
ليح�صل النقياد منهما له فيما يدعوهما اإليه بعد ذلك من الإميان 

باهلل واخلروج من الكفر()58(.
كما اأنه )اأراد بهذا اجلواب اأن يفرت�ض اإقبالهما عليه ومالزمة 
احلديث معه()59(، واأن )يك�صب ثقتهما منذ اللحظة الأوىل بقدرته على 

تاأويل روؤياهما، كما يك�صب ثقتهما كذلك لدينه()60( 
حوله  من  جعلت  ب�صفات  ات�صف  ال�صالم  عليه  فيو�صف 
يجب  وهكذا  معه،  احلديث  ويالزمون  به،  ويثقون  اإليه،  ينجذبون 

خدمة  على  يقوم  احلّقة،  القيادية  ال�صخ�صية  �صاحب  يكون  اأن 
الآخرين، يب�رشهم ول ينفرهم، ويي�رش عليهم ل يّع�رش عليهم، يب�ض 
يف وجوههم، ما يدفع الرعية لالإقبال عليه والثقة بهم فتقوى �صوكة 

الأمة، وي�صان حماها.
الفرع ال�ضابع: 

احلوار واملناق�صة لإقامة احلجة: وجند هذا وا�صًحا من خالل 
ْجِن  ال�ضِّ اِحَبِي  �ضَ ال�صالم: {َيا  عليه  يو�صف  ل�صان  على  تعاىل  قوله 

اُر} )يو�صف: 39(. ُ اْلَواِحُد اْلَقههَّ َتَفرُِّقوَن َخْيٌ اأَِم اللهَّ اأَاأَْرَباٌب مُّ
فال�صتفهام يف الآية الكرمية هو )ا�صتفهام تقرير بعد تخيري، 
هذا  اإىل  بالإ�ضافة  ولكن  التوحيد()61(،  على  برهان  لأظهر  ومقدمة 
اأمور  اأن تتحلى ال�ضخ�ضية القيادية املحاورة بثالثة  املعلم يجب 

وقد حتققت يف يو�ضف عليه و�ضلم وهي: 
أ ُه 	. ا َبَلَغ اأَ�ُضدهَّ العلم: وقد و�صفه اهلل تعاىل بذلك بقوله: {َومَلهَّ

ِزي امْلُْح�ِضِننَي} )يو�صف: 22( ا َوَكَذِلَك َنْ ا َوِعْلماً اآَتْيَناُه ُحْكماً
ل�صان 	.أ على  تعاىل  قوله  من  وا�صح  وهذا  الهدف:  و�صوح 

َة اآَباِئي اإِْبَراِهيَم َواإِ�ْضَحاَق َوَيْعُقوَب َما َكاَن َلَنا  َبْعُت ِملهَّ يعقوب: {َواتهَّ
ا�ِص َوَلِكنهَّ  ِ َعَلْيَنا َوَعَلى النهَّ ِ ِمن �َضْيٍء َذِلَك ِمن َف�ْضِل اللهَّ �ْشَِك ِباللهَّ اأَن نُّ

ا�ِص لَ َي�ْضُكرُوَن} )يو�صف: 38( اأَْكَثَ النهَّ
ح�صن املنطق: ونلحظ هذا من خالل قوله يف �صدر الآية: 	.أ

ْجِن} ففي هذا؛ )تلطف يف ح�صن ال�صتدلل على  اِحَبِي ال�ضِّ {َيا �ضَ
با�صم  فناداهما  الأ�صنام،  عبادة  من  الفتيني  قوم  عليه  ما  ف�صاد 
الذي تخل�ض فيه املودة وتتمخ�ض فيه  ال�صاق  ال�صحبة يف املكان 

الن�صيحة()62(.
وهكذا يجب اأن تكون ال�صخ�صية القيادية التي تتوافق مع ما 
يريده الإ�صالم: حماورة ناجحة ذات اأهداف حمددة متتلك من العلم 

وح�صن املنطق ما توؤثر يف الآخرين، وتقيم احلجة عليهم.
الفرع الثامن: 

والوقوف  اأقواتهم  ومراقبة  ورعايتها  الّنا�ض  م�صالح  حفظ 
عليها بنف�صه: وجند هذا يف قوله تعاىل: {َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن 
الأَْر�ِص اإِينِّ َحِفيٌظ َعِليٌم} )يو�صف: 55(، وقوله تعاىل: {َوَجاَء اإِْخَوُة 

ُيو�ُضَف َفَدَخلُواْ َعَلْيِه َفَعَرَفُهْم َوُهْم َلُه ُمنِكرُوَن} )يو�صف: 58(.
للقيام  لنف�صه  اإعداد  ذلك  ال�صالم-  -عليه  يو�صف  )فاقرتاح 
نفو�صهم  ارتياح  من  والكمال  الف�صل  اأهل  �صنة  على  الأمة  مب�صالح 
ا من متاع  للعمل يف امل�صالح، ولذلك مل ي�صاأل ماًل لنف�صه ول عر�صً
الأموال، ويعدل  ليحفظ  اململكة  يوليه خزائن  اأن  �صاأل  الدنيا، ولكن 
يف توزيعها، ويرفق بالأمة يف جمعها واإبالغها ملحالها، وعلل طلبه 
)اإن( يف  َعِليٌم} املفيد تعليل ما قبلها لوقوع  َحِفيٌظ  بقوله: {اإِينِّ 
�صدر اجلملة فاإنه علم اأنه ات�صف ب�صفتني يع�رش ح�صول اإحداهما يف 
النا�ض، وهما: احلفظ ملا يليه، والعلم بتدبري ما يتوله، ليعلم امللك 
اأن مكانته لديه وائتمانه اإياه قد قادفا حملهما واأهلهما، واأنه حقيق 
املحقق  احلفظ  �صفة  وذلك  بواجبهما،  يفي  مبا  مت�صف  لأنه  بهما 
بف�صله  تعريف  هذا  ويف  للمكانة.  املحقق  العلم  و�صفة  لالئتمان، 

ليهتدي النا�ض اإىل اتباعه. وهذا من قبيل احل�صبة(.)63(. 
عليه  دخلوا  اأنهم  فمعناه  َعَلْيِه}  {َفَدَخلُوا  تعاىل:  قوله  اأما 
بيده  كان  الغالل  و�رشاء  املرية  اأمر  لأّن  وليته،  جمل�ض  يف  »وهو 
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ورهن اأمره()64(، ويف هذا دللة )على اأنه كان يراقب اأمر بيع الطعام 
بح�صوره، وياأذن به يف جمل�صه خ�صية اإ�صاعة الأقوات لأن بها حياة 

الأمة()65(. 
وهكذا يكون �صاحب ال�صخ�صية القيادية احلّقة، يحفظ حقوق 
الّنا�ض، ويقف على اأقواتهم خوفًا من اأن تهدر، لأّن ذلك من الأمانة 
املكلف بها، وامل�صوؤولية املناطة به، وهكذا كانت �ِصرَي ال�صلف ال�صالح 
يف تعاملهم مع م�صالح النا�ض، فهذا اخلليفة الرا�صدي الثاين، عمر بن 
عبد اخلطاب ر�صي اهلل عنه يقول: )لئن ع�صت -اإن �صاء اهلل- لأ�صرين 
يف الرعية حوًل، فاإين اأعلم اأّن للنا�ض حوائج تقطع دوين، اإما هم فال 
ي�صلون اإيل، واإما عمالهم فال يرفعونها اإيل، فاأ�صري اإىل ال�صام فاأقيم 
اإىل  اأ�صري  ثم  �صهرين،  بها  فاأقيم  اجلزيرة  اإىل  اأ�صري  ثم  �صهرين،  بها 
م�رش فاأقيم بها �صهرين، ثم اأ�صري اإىل البحرين فاأقيم بها �صهرين، ثم 
اأ�صري اإىل الكوفة فاأقيم بها �صهرين، ثم اأ�صري اإىل الب�رشة فاقيم بها 

�صهرين، واهلل لنعم احلول هذا()66(. 
الفرع التا�ضع: 

يافة: وَنلحظ هذا املعلم من  الّرفق والّلني والكرم وح�صن ال�صّ
ِلِفْتَياِنِه  ال�صالم: {َوَقاَل  يو�صف عليه  ل�صان  خالل قوله تعاىل على 
اإِىَل  انَقَلُبواْ  اإَِذا  َيْعِرُفوَنَها  ُهْم  َلَعلهَّ ِرَحاِلِهْم  يِف  ِب�َضاَعَتُهْم  اْجَعلُواْ 
َخْيُ  {َواأََناْ  تعاىل:  وقوله   ،)62 )يو�صف:  َيْرِجُعوَن}  ُهْم  َلَعلهَّ اأَْهِلِهْم 

املنزلني} )يو�صف: 59(.
وقد بنّي اأهل التف�ضي اأّّن علّة اأمر يو�ضف عليه ال�ضالم بجعل 

ب�ضاعة اإخوته يف رحالهم ل تعدو اأن تكون اإحدى خم�ضة اأمور:
)اأحدها: اأّنه تخّوف اأن ل يكون عند اأبيه من الوِرق ما يرجعون 
به مرة اأخرى، فجعل دراهمهم يف رحالهم ... والثاين: اأنه اأراد اأنهم 
اأنه  والثالث:  وها...  يردُّ حتى  اإِم�صاكها  ي�صتحلُّوا  مل  عرفوها،  اإِذا 
ه عليهم  ا�صتقبح اأخذ الثمن من والده واإِخوته مع حاجتهم اإِليه، فردَّ
من حيث ل يعلمون �صبب رده تكرمًا وتف�صاًل ... والرابع: ليعلموا اأّن 
طلبه لَعْودهم مل يكن طمعًا يف اأموالهم... واخلام�ض: اأنه اأراهم كرمه 

ه ليكون اأدعى اإِىل َعْوده()67(. وِبرَّ
بحال  ورفقه  ال�صالم،  يو�صف  كرم  َنلحظ  �صبق  ما  خالل  فمن 
والده واإخوته، فهو عليه ال�صالم )الذي كان رفيًقا باأهل م�رش، كان 
ا باإخوته واأبيه، فلم يوؤخر عنهم املرية، بل عجلها لهم،  اأي�صً رفيًقا 

واإن اأوهمهم اأّنه يوؤجلها حتى يعودوا اإليه مع اأخيه()68(.
وهكذا يجب اأن يكون القائد احلق كرمًيا ليًنا رفيًقا مبن حتته 
يحوطهم برعايته ومتابعته، حتى يحوز توفيق اهلل تعاىل ورعايته 
له، وجوده وكرمه عليه، )فمن رفق بعباد ]اهلل[ رفق ]اهلل[ به، ومن 
عليهم  جاد  ومن  اإليه،  اأح�صن  اإليهم  اأح�صن  ومن  رحمه،  خلقه  رحم 
جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن �صرتهم �صرته، ومن �صفح عنهم 
ال�صفة  �صفح عنه... ومن عامل خلقه ب�صفة عامله اهلل تعاىل بتلك 
يكون  ما  ح�صب  على  لعبده  تعاىل  فاهلل  والآخرة  الدنيا  يف  بعينها 

العبد خللقه()69(.
اأما بالن�صبة حل�صن ال�صيافة فنجد هذا يف الآية الثانية: {َواأََناْ 
َخْيُ املنزلني} ]يو�صف: 59[، ففيها اإخبار من يو�صف عليه ال�صالم 
)يوؤكد ما ا�صتقبلهم به من عدل، وتوفية للكيل، وُح�ْصن ال�صيافة()70(، 
لقلوب  تاأليف  فيها  لأن  القيادية  لل�صخ�صية  مهمة  ال�صيافة  فح�صن 

الرعية وبث لروح املحبة فيها، ما يدفع اإىل ال�صتقرار والطمئنان.

الفرع العا�ش: 
على  الرتغيب  وتقدمي  والرتهيب  الرتغيب  بني  ما  اجلمع 
َزُهم ِبَجَهاِزِهْم َقاَل  ا َجههَّ الرتهيب: ويتمثل هذا يف قوله تعاىل: {َومَلهَّ
ْن اأَِبيُكْم اأَلَ َتَرْوَن اأَينِّ اأُويِف اْلَكْيَل َواأََناْ َخْيُ امْلُنِزِلنَي  ُكم مِّ اْئُتويِن ِباأٍَخ لهَّ
ْ َتاأُْتويِن ِبِه َفالَ َكْيَل َلُكْم ِعنِدي َولَ َتْقَرُبوِن} )يو�صف:  )59( َفاإِن ملهَّ

 .)60-59
فالآيتان الكرميتان تبّينان اأّن يو�صف عليه ال�صالم »ملا طلب 

منهم اإح�صار الأخ جمع لهم بني الرتغيب والرتهيب.
فالأّول قوله: {اأَل َتَرْوَن اأَينِّ اأُويِف اْلَكْيَل َواأََنا َخْيُ امْلُْنِزِلنَي} 
والأخ  الأب  من  لكل  زاد  اأو  �صيافتهم  اأح�صن  قد  وكان  امل�صيفني 

الغائب حمال.
َتْقَرُبوِن  َول  ِعْنِدي  َلُكْم  َكْيَل  َفال  ِبِه  َتاأُْتويِن  مَلْ  َفاإِْن  والثاين 
جمزوم على النهي اأو لأنه داخل يف حكم اجلزاء كاأنه قيل: )فاإن مل 

تاأتوين به حترموا ول تقربوا()71(.
كما ُيلحظ اأّنه عليه ال�صالم بداأ بالرتغيب الذي يحمل يف طياته 
الّلني والرفق وا�صًعا اإياه يف مكانه ومقدمًا اإياه على الرتهيب، فجعل 

)ال�صدر للني والعجز لل�صدة()72(.
بني  توازن  احلّقة  القيادة  ال�صخ�صية  معامل  تكون  وهكذا 
الرتغيب والرتهيب، وقد حقق ذلك ال�صلف ال�صالح ر�صوان اهلل عليهم، 
اأبي طالب ر�صي اهلل  ومن �صمنهم اخلليفة الرا�صدي الرابع علي بن 
)اأما بعد فاإن دهاقني  اإذ بعث ر�صالة لأحد عماله يقول فيها:  عنه، 
)جتار( اأهل بلدك �صكوا منك غلظة، وق�صوة، واحتقاراً، وجفوة فالب�ض 
لهم جلبابًا من الليل ت�صوبه بطرف من ال�صدة، وداول لهم بني الق�صوة 

والراأفة، وامزج لهم بني التقريب والإدناء، والإبعاد والإق�صاء()73(.
الفرع الادي ع�ش: 

ويظهر  الوالدين:  وبّر  املوّدة  واإ�صاعة  ال�صمل  مّل  على  احلر�ض 
ي َهَذا َفاأَْلُقوُه َعَلى َوْجِه  هذا من خالل قوله تعاىل: { اْذَهُبواْ ِبَقِمي�ضِ
وقوله   ،)93 )يو�صف:  اأَْجَمِعنَي}  ِباأَْهِلُكْم  َواأُْتويِن  ياًا  َب�ضِ ِت  َياأْ اأَِبي 
ا َدَخلُواْ َعَلى ُيو�ُضَف اآَوى اإَِلْيِه اأََبَوْيِه َوَقاَل اْدُخلُواْ ِم�ْشَ  تعاىل: {َفَلمهَّ

ُ اآِمِننَي})يو�صف: 99(. اإِن �َضاء اللهَّ
ال�صالم  عليه  يو�صف  حر�ض  تبنّي  الأوىل  الكرمية  فالآية 
الوا�صح، ودعوته ال�رشيحة للّم �صمل عائلته باملوّدة الوا�صلة بعد اأن 
ْجَمِعنَي} اأي  اأَ ْهِلُكْم  ِباأَ ُتويِن  فرقه اإخوته باحل�صد الغامر، فقال: {َواأْ

من تربطكم بهم قرابة دانية، وقرابة قا�صية)74(.
)اأن  يفيد  دقيق  قراآين  تعبري  هو  )باأهلكم(  بقوله  والتعبري 
تُّ ب�صلة قرابة لهم اأو يعمل معهم، ومل َيُقْل  ُيح�رشوا معهم كل َمْن مَيُ

يو�صف )باآلكم( حتى ل ياأتوا بالأعيان فقط()75( 
الوالدين  بّر  على  تدل  فاإّنها  الثانية:  الكرمية  الآية  اأما 
اإليه،  اأََبَوْيِه} اأي: )�صمهما  اإَِلْيِه  وح�صن ال�صلة، فقوله تعاىل {اآَوى 
واخت�صهما بقربه، واأبدى لهما من الرب والإكرام، والتبجيل والإعظام 

�صيئا عظيما()76(.
ترحيب،  بف�صل  اأبويه  ال�صالم[  عليه  ]يو�صف  )خ�ض  وقد 
النا�ض  اأحق  وهما  الأبوان  ولأنهما  غيبته،  يف  الهول  من  قا�صا  ملا 
�صئونهما،  على  القيام  وح�صن  رعايتهما  من  وليتمكن  بالإح�صان... 

ولي�صتمتعا بقربه بحد طول فراق()77(.
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فاإّن مهمتها جمع  القيادية  لل�صخ�صية  املعلم �رشوري  وهذا 
اأراده  الذي  والإ�صالح  بالإعمار  لالنطالق  النا�ض  وتوحيد  الكلمة، 
اإن بداأ بنف�صه؛ فرّب والديه وراعى �صلة  اإل  اهلل تعاىل، ول يكون هذا 
يقول  املطلوب،  والتوحيد  الإميان  متطلبات  من  ذلك  لأّن  القربى، 
ِبِه �َضْيئاًا  ُت�ْشُِكواْ  اأَلهَّ  َعَلْيُكْم  ُكْم  َربُّ َم  َحرهَّ َما  اأَْتُل  َتَعاَلْواْ  تعاىل: {ُقْل 

ا} )�صورة الأنعام: 151(. َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َضاناً
الفرع الثاين ع�ش: 

قوله  يف  هذا  ويتمثل  نف�صه:  وتهدئة  املبتلى  عن  التخفيف 
اأَُخوَك  ا َدَخلُواْ َعَلى ُيو�ُضَف اآَوى اإَِلْيِه اأََخاُه َقاَل اإِينِّ اأََناْ  تعاىل: {َومَلهَّ

َفالَ َتْبَتِئ�ْص مِبَا َكاُنواْ َيْعَملُوَن} )يو�صف: 69(.
ول  حتزن  ول  ت�صتكن  )ل  لأخيه  يقول  ال�صالم  عليه  فيو�صف 
تياأ�ض()78(، �صواء مبا فعلوه يف املا�صي بك وباأخيك، اأو با�صتبدادهم 
دونك مبال اأبيك)79(، ويف هذا تخفيف عن اأخيه مما كان يعاين منه 
جراء ت�رشفات اإخوته معه، وَقْذف لالأمل يف نف�صه باأّن اهلل �صيجعل 
كان  فما  واقعي  اإىل  انظر  اأن  اإليه  يوحي  وكاأّنه  ي�رًشا،  ع�رش  من  له 
م�رش  عزيز  اأ�صبحت  اأن  اإّل  اجلب  يف  وقذيف  يل  ح�صدهم  نتيجة 

و�صيدها املطاع. 
–التخفيف عنه املبتلى- من خالل  اأننا جند هذا املعلم  كما 
َبَوْيِه  َلْيِه اأَ قوله تعاىل عن موقف يو�صف عند دخول اأبويه اإليه: {اآَوى اإِ
ُ اآِمِننَي})يو�صف: 99(، وقد خ�ّض عليه  َوَقاَل اْدُخلُواْ ِم�ْشَ اإِن �َضاء اللهَّ
ال�صالم اأبويه بف�صل ترحيب، ملا قا�صا من الهول يف غيبته، ليتمكن 
بعد  بقربه  ولي�صتمتعا  �صئونهما،  على  القيام  وح�صن  رعايتهما  من 

طول فراق)80(، ويف ذلك من التخفيف عن م�صابهما ال�صيء الكثري.
ومن  رعيته  عن  يخفف  احلق  القائد  يكون  اأن  يجب  وهكذا 
ي�صو�صهم، وي�صري بحوائجهم، وهكذا كانت �صفة النبي �صلى اهلل عليه 
و�صّلم، اإذ و�صفته زوجه خديجة ر�صي اهلل عنها بقولها: )اإنك لت�صل 
على  وتعني  ال�صيف،  وتقري  املعدوم،  وتك�صب  الَكّل  وحتمل  الرحم، 

نوائب احلق()81( 
الفرع الثالث ع�ش: 

} تعاىل:  قوله  يف  هذا  ويتمثل  املقدرة:  عند  وال�صفح  احِللم 
�َشهََّها ُيو�ُضُف يِف َنْف�ِضِه  ُه ِمن َقْبُل َفاأَ اإِن َي�ْشِْق َفَقْد �َشََق اأٌَخ لهَّ َقاُلواْ 
ُفوَن} )يو�صف:  ُ اأَْعَلْم مِبَا َت�ضِ ا َواللهَّ َكاناً َومَلْ ُيْبِدَها َلُهْم َقاَل اأَنُتْم �َشٌّ مهَّ
ُ َلُكْم َوُهَو  77(، وقوله تعاىل: {َقاَل لَ َتْثِيَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفرُ اللهَّ

اأَْرَحُم الرهَّاِحِمنَي} )يو�صف: 92(.
قوله  باأرقى �صوره من خالل  احِللم  يتمثل  الأوىل  الآية  ففي 
تعاىل: {َفاأَ�َشهََّها ُيو�ُضُف يِف َنْف�ِضِه َومَلْ ُيْبِدَها َلُهْم}، فها هو عليه 
ال�صالم ي�صمر مقالتهم يف نف�صه، ومل يجبهم عنها، ومل يوؤاخذهم بها؛ 

ل قوًل ول فعاًل، �صفًحا عنهم وِحلًما)82(. 
اأما يف الآية الثانية فيتمثل ال�صفح والعفو عند املقدرة، فها 
عليكم  تعيري  ل  الأمر:  ق�صي  اأن  بعد  لإخوته  يقول  ال�صالم  عليه  هو 
لكم  ولكن  الأخوة،  وحّق  احلرمة  من  وبينكم  بيني  ملا  اإف�صاد  ل  و، 
اإذا قدر  الكرم؛ فالكرمي  ال�صفح والعفو)83(، )وهذا من �رشائط  عندي 
ُكْم  َربِّ ِمْن  َمْغِفَرٍة  اإِىَل  عفا()84(، ويوؤيد ذلك قوله تعاىل: {َو�َضاِرُعوا 
ُيْنِفُقوَن يِف  ِذيَن  ِقنَي الهَّ ِلْلُمتهَّ ْت  اأُِعدهَّ َواْلأَْر�ُص  َماَواُت  ٍة َعْر�ُضَها ال�ضهَّ َوَجنهَّ
ُيِحبُّ   ُ ا�ِص َواللهَّ اِء َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النهَّ هَّ هَّاِء َوال�شهَّ ال�شهَّ

امْلُْح�ِضِننَي} )اآل عمران: 133(.

 الفرع الرابع ع�ش:
املواجهة وبيان احلقائق: ويتمثل هذا يف قوله تعاىل: {َقاَل 

نُتْم َجاِهلُوَن} )89(. ا َفَعْلُتم ِبُيو�ُضَف َواأَِخيِه اإِْذ اأَ َهْل َعِلْمُتم مهَّ
عن  يك�صف  املوقف  هذا  يف  وال�صالم  ال�صالة  عليه  فيو�صف 
ا�صتخدام  خالل  من  باحلقيقة  ويواجههم  لإخوته  �صخ�صيته  حقيقة 
ومعناه:  الواقعة،  تعظيم  )يفيد  الذي  التقريري  ال�صتفهام  اأ�صلوب 
ما اأعظم ما ارتكبتم يف يو�صف، وما اأقبح ما اأقدمتم عليه()85(، )األ 
اأّن هذا ذنب كبري يجب اأن ت�رشعوا فيه اإىل التوبة ور�صاء  فلتعلموا 
اهلل، اأّما حقي فاأنا اأ�صاحمكم فيه، وهكذا خلق اآل اإبراهيم من الأنبياء 

واملر�صلني()86(.
اإذ بدونها  القيادية احلّقة  لل�صخ�صية  الأ�صلوب مهّم جًدا  وهذا 
واب، فتجب مواجهته  يظن الآخر باأّنه على احلّق، واأن ما فعله هو ال�صّ
ليوؤوب وي�صتغفر مما وقع فيه، فال ي�صتمرىء اخلطاأ ول يغو�ض يف 

اأوحال الغي وال�صالل. 
الفرع اخلام�ص ع�ش: 

ُه َمنهَّ  اغتنام الفر�صة للموعظة: وميثل هذا يف قوله تعاىل: {اإِنهَّ
يُع اأَْجَر امْلُْح�ِضِننَي} )يو�صف: 90(. َ لَ ُي�ضِ ِق َوَي�ْضِبْ َفاإِنهَّ اللهَّ َيتهَّ

فيو�صف عليه ال�صالم )اأراد تعليمهم و�صائل التعر�ض اإىل نعم 
اهلل تعاىل، وحثهم على التقوى والتخلق بال�صرب تعري�صا باأنهم مل 
يتقوا اهلل فيه ويف اأخيه، ومل ي�صربوا على اإيثار اأبيهم اإياهما عليهم، 
وهذا من اأفانني اخلطابة اأن يغتنم الواعظ الفر�صة لإلقاء املوعظة، 
وهي فر�صة تاأثر ال�صامع وانفعاله وظهور �صواهد �صدق الواعظ يف 

موعظته()87( 
وجند اغتنام مثل هذه الفر�صة يف ق�صته عليه ال�صالم عندما 
وثق فيه الَفَتَيان يف ال�صجن، فقبل اأن يوؤول لهما الروؤيا دعاهما اإىل 
اأّن التوحيد هو اخلري بذاته، واأنه �صبب كل خري  التوحيد، مبّيًنا لهم 
ونعمة، واأّن ال�رشك هو ال�رّش و�صبب كل �صوء، فقال تعاىل: {َقاَل لَ 
َذِلُكَما  َياأِْتَيُكَما  اأَن  َقْبَل  ِبَتاأِْويِلِه  اأُْتُكَما  َنبهَّ اإِلهَّ  ُتْرَزَقاِنِه  َطَعاٌم  َياأِْتيُكَما 
ِ َوُهم ِبالآِخَرِة ُهْم  َة َقْوٍم لهَّ ُيوؤِْمُنوَن ِباللهَّ ي اإِينِّ َتَرْكُت ِملهَّ ا َعلهََّمِني َربِّ ِمهَّ
َة اآَباِئي اإِْبَراِهيَم َواإِ�ْضَحاَق َوَيْعُقوَب َما َكاَن َلَنا  َبْعُت ِملهَّ َكاِفرُوَن  َواتهَّ
ا�ِص َوَلِكنهَّ  ِ َعَلْيَنا َوَعَلى النهَّ ِ ِمن �َضْيٍء َذِلَك ِمن َف�ْضِل اللهَّ �ْشَِك ِباللهَّ اأَن نُّ
َتَفرُِّقوَن َخْيٌ  ْجِن اأَاأَْرَباٌب مُّ اِحَبِي ال�ضِّ ا�ِص لَ َي�ْضُكرُوَن  َيا �ضَ اأَْكَثَ النهَّ
ْيُتُموَها  اُر  َما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِنِه اإِلهَّ اأَ�ْضَماء �َضمهَّ ُ اْلَواِحُد اْلَقههَّ اأَِم اللهَّ
اأَلهَّ  اأََمَر   ِ لِلهَّ اإِلهَّ  ْكُم  اْلُ اإِِن  �ُضْلَطاٍن  ِمن  ِبَها   ُ اللهَّ اأَنَزَل  ا  مهَّ ُكم  َواآَباوؤُ اأَنُتْم 
 { ا�ِص لَ َيْعَلُموَن ُم َوَلِكنهَّ اأَْكَثَ النهَّ اُه َذِلَك الدِّيُن اْلَقيِّ َتْعُبُدواْ اإِلهَّ اإِيهَّ

يو�صف: )40-37(.
وهذا املعلم مهم جًدا لل�صخ�صية القيادية احلّقة؛ لأن ا�صتغالل 
ما  اإىل  بيده  والأخذ  ال�صامع  يف  للتاأثري  اأدعى  تكون  الفر�صة  هذه 
فريجع  وال�صالل،  اخلطاأ  من  فيه  وقع  ما  اإىل  وتنبيهه  ي�صلحه 

م�صتغفًرا اآيًبا مب�رًشا
الفرع ال�ضاد�ص ع�ش: 

الرتكيز على الإيجابيات: ويتمثل هذا يف قوله تعاىل: {َوَقْد 
َن اْلَبْدِو ِمن َبْعِد اأَن  ْجِن َوَجاَء ِبُكم مِّ اأَْح�َضَن ِبي اإِْذ اأَْخَرَجِني ِمَن ال�ضِّ
ُهَو  ُه  اإِنهَّ َي�َضاء  َا  َلِطيٌف ملِّ ي  َربِّ اإِنهَّ  اإِْخَوِتي  َوَبنْيَ  َبْيِني  ْيَطاُن  ال�ضهَّ َزَغ  نهَّ

ِكيُم} )يو�صف: 100(. اْلَعِليُم اْلَ



112

معالم الشخصية القيادية في سورة يوسف:
د. حازم حسني زيوددراسة موضوعية لشخصية يعقوب ويوسف عليهما السالم

فيو�صف عليه ال�صالم يقول: ){َوَقْد اأَْح�َضَن ِبي}، اأي اأنعم علي 
بالء  اأ�صد  كونه  اجلب مع  يقل من  ْجِن} ومل  ال�ضِّ ِمَن  اأَْخَرَجِني  {اإِْذ 
من ال�صجن، ا�صتعماًل للكرم، لكيال يخجل اإخوته بعدما قال لهم: {
لَ َتْثِيَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم}، ولأّن نعمة اهلل عليه يف اإخراجه من ال�صجن 
العبودية والرق، وبعد  اإىل  اأعظم، ولأنه بعد اخلروج من اجلب �صار 
اخلروج من ال�صجن �صار اإىل امللك، ولأّن وقوعه يف البئر كان حل�صد 

اإخوته، ويف ال�صجن مكافاأة من اهلل تعاىل لزلة كانت منه()88(.
وهكذا يجب على ال�صخ�صية القيادية اأن تركز على الإيجابيات 
َثّم لتدفع من حتت م�صوؤولياتها  اأوًل ومن  اعرتاًفا بف�صل اهلل عليها 

اإىل النطالق والإبداع.

املطلب الثالث: معامل الشخصية القيادية يف العالقة مع ذاتها 
الفرع الأول: 

الأمور:  ماآلت  يف  والنظر  والتدبري  والتخطيط  والفهم  العلم 
ا  َوِعْلماً ا  ُحْكماً اآَتْيَناُه  ُه  اأَ�ُضدهَّ َبَلَغ  ا  {َومَلهَّ تعاىل:  قوله  يف  هذا  وجند 
{َوَقاَل  تعاىل:  وقوله   ،)22 )يو�صف:  امْلُْح�ِضِننَي}  ِزي  َنْ َوَكَذِلَك 
انَقَلُبواْ  اإَِذا  َيْعِرُفوَنَها  ُهْم  َلَعلهَّ ِرَحاِلِهْم  ِب�َضاَعَتُهْم يِف  اْجَعلُواْ  ِلِفْتَياِنِه 

ُهْم َيْرِجُعوَن} )يو�صف: 62(. اإِىَل اأَْهِلِهْم َلَعلهَّ
} بقوله:  ال�صالم  عليه  يو�صف  اهلل  ي�صف  الأوىل  الآية  ففي 
ا} اأي: الفهم والعلم()89(، اأي اأنها  ا َوِعْلماً ُه اآَتْيَناُه ُحْكماً ا َبَلَغ اأَ�ُضدهَّ َومَلهَّ
كان  اأنه  ذلك  وال�صبب يف  له طوال حياته،  اأ�صبحت �صفة مال�صقة 
من املح�صنني، اأي: املوؤمنون املهتدون ال�صابرون على النوائب)90(. 
اأما الآية الثانية فاإنها تدّل على ال�صفة املرافقة للعلم والفهم 
وهي: التخطيط، ون�صتفيد هذا من قوله تعاىل: {َوَقاَل ِلِفْتَياِنِه اْجَعلُواْ 
ُهْم  ُهْم َيْعِرُفوَنَها اإَِذا انَقَلُبواْ اإِىَل اأَْهِلِهْم َلَعلهَّ ِب�َضاَعَتُهْم يِف ِرَحاِلِهْم َلَعلهَّ
َيْرِجُعوَن} )يو�صف: 62(، فما كان هذا الأمر من يو�صف عليه ال�صالم 
اإل تخطيًطا منه ليجتمع باأخيه كمقدمة ليجمع �صمل عائلته، )فجعل 
رّد الدراهم و�صيلة لذلك لأنهم اإذا وجدوها حترجوا من اأخذها فرجعوا 

بها، وجاءوا باأخيهم معهم، وهو مطلب يو�صف عليه ال�صالم()91(.
وتوافر  الهدف،  و�صوح  يف  املتلخ�صة  التخطيط  فعنا�رش 
اأن يجتمع باأخيه، والمكانات  اإّن هدفه هو  اإذ  الإمكانات متي�رشة، 
ل  حيث  من  رحالهم  يف  وو�صعها  اإليهم  والب�صائع  الدراهم  رّد  هو 

ي�صعرون.
كما اأننا جند هذا التخطيط والتدبري من خالل قوله تعاىل: { 
ٌن  َن ُموؤَذِّ َقاَيَة يِف َرْحِل اأَِخيِه ُثمهَّ اأَذهَّ َزُهم ِبَجَهاِزِهْم َجَعَل ال�ضِّ ا َجههَّ َفمَلهَّ
  اَذا َتْفِقُدوَن ُكْم َل�َضاِرُقوَن  َقاُلواْ َواأَْقَبلُواْ َعَلْيِهم مهَّ ُتَها اْلِعيُ اإِنهَّ اأَيهَّ
  َقاُلواْ َنْفِقُد �ُضَواَع امْلَِلِك َومِلَن َجاَء ِبِه ِحْمُل َبِعٍي َواأََناْ ِبِه َزِعيٌم
ا �َضاِرِقنَي  ا ِجْئَنا ِلُنْف�ِضَد يِف الأَْر�ِص َوَما ُكنهَّ ِ َلَقْد َعِلْمُتم مهَّ َتاللهَّ َقاُلواْ 
ُوِجَد  َمن  َجَزاوؤُُه  َقاُلواْ    َكاِذِبنَي  ُكنُتْم  اإِن  َجَزاوؤُُه  َفَما  َقاُلواْ   
نَي  َفَبَداأَ ِباأَْوِعَيِتِهْم َقْبَل  امِلِ ِزي الظهَّ يِف َرْحِلِه َفُهَو َجَزاوؤُُه َكَذِلَك َنْ
ِوَعاء اأَِخيِه ُثمهَّ ا�ْضَتْخَرَجَها ِمن ِوَعاء اأَِخيِه َكَذِلَك ِكْدَنا ِلُيو�ُضَف َما َكاَن 
�َضاء  ن نهَّ َنْرَفُع َدَرَجاٍت مِّ  ُ ِلَياأُْخَذ اأََخاُه يِف ِديِن امْلَِلِك اإِلهَّ اأَن َي�َضاء اللهَّ

َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم } )يو�صف: 76-70(
وح�صن  ال�صالم  عليه  يو�صف  تخطيط  يظهر  الآيات  هذه  ففي 
ثم  اأخيه،  رحل  يف  امللك  كاأ�ض  بد�ّض  فبداأ  باأخيه،  ليحتفظ  تدبريه 
نادي مناٍد يف العري على م�صمع من العامة اإنكم �صارقون، ثّم العالن 

باأّن هناك مكافاأة ملن ياأتي بالكاأ�ض امل�رشوق، ثّم ياأتي يف العر�ض 
ال�صوؤال عن اأية �رشيعة تريدون اأن حتكمون يف ال�صارق، فريت�صون اأن 
ال�صارق باأن يوؤخذ رقيًقا مقابل ما �رشق،  حتّكم �رشيعة يعقوب يف 
قبل رحل  برحالهم  الكاأ�ض  التفتي�ض عن  يبداأ  الأخرية  املرحلة  ويف 
لأخيه ليبعد ال�صبهة اأنها مكيدة واأمر مدّبر، وهكذا مّت اأمر اهلل باأن بقي 

اأخوه عنده دون اإثارة لأية �صبهة)92(. 
والفهم،  بالعلم،  يتحلى  احلق  القائد  يكون  اأن  يجب  وهكذا 
للرعية،  والرقي  الأمور، ليحقق اخلري  والتخطيط، والنظر يف ماآلت 
فمن خالل العلم والفهم يحدد الأهداف، ومن خالل التخطيط والنظر 

يف ماآلت الأمور ي�صتخدم الإمكانات للو�صول للهدف.
الفرع الثاين: 

تعاىل :{َوَجاوؤُوا  قوله  هذا من خالل  ويظهر  املالحظة:  دّقة 
َلْت َلُكْم اأَنُف�ُضُكْم اأَْمراًا َف�َضْبٌ َجِميٌل  ِه ِبَدٍم َكِذٍب َقاَل َبْل �َضوهَّ َعَلى َقِمي�ضِ

ُفوَن} )يو�صف: 18(. ُ امْلُ�ْضَتَعاُن َعَلى َما َت�ضِ َواللهَّ
التي  ال�صالم  عليه  يعقوب  دقة مالحظة  تبنّي  الكرمية  فالآية 
جعلته يقول: )لو اأكله الذئب خلّرق قمي�صه()93(، ومما يدل كذلك على 
وزينت،  �صّهلت  تعني  والتي  �صّولت،  كلمة  ا�صتخدامه  مالحظته  دقة 
والتزيني ل يكون اإل لتغيري حقيقة ال�صيء اأو بع�ض �صفاته، ويف هذا 
دللة على اتهام مبطن لهم باأنهم يخفون احلقيقة عنه، ومن الأمور 
التي تزيد هذا املعلم و�صوًحا تنكري كلمة )اأمًرا( اإذ التنكري فيها يدل 

على )التهويل()94(.
بدقة  تتمتع  احلّقة  القيادية  ال�صخ�صية  تكون  اأن  وهكذا يجب 
القرار املنا�صب  اإن ذاك يجعله يتخذ  اإذ  البديهة،  املالحظة، و�رشعة 
يف الوقت املنا�صب دون اإهدار للوقت و�صياع للفر�ض، ما يعود على 

الرعية بخري عظيم، ونفع جليل.
الفرع الثالث: 

خالل  من  هذا  ويظهر  الأمور:  لت�رشيف  العالية  الإمكانات 
َتاأِْويِل  َوِلُنَعلَِّمُه ِمن  ِلُيو�ُضَف يِف الأَْر�ِص  ا  نهَّ قوله تعاىل: {َوَكَذِلَك َمكهَّ
َيْعَلُموَن}  لَ  ا�ِص  النهَّ اأَْكَثَ  َوَلِكنهَّ  اأَْمِرِه  َعَلى  َغاِلٌب   ُ َواللهَّ الأََحاِديِث 

)يو�صف: 21(.
ففي الآية الكرمية يّب اهلل تعاىل اأنه مّن على يو�صف باأن مكنه 
يف الأر�ض: والتمكني هو: )اأن اأعطاه ]اهلل[ اإمكانات ي�صتطيع بها اأن 
الأمور  ت�رشيف  على  ماأمون  لأنه  يريدها؛  التي  اأموره  كل  ُي�رشِّف 

على َح�ْصب منهج اهلل()95(.
وقوله تعاىل: {َوِلُنَعلَِّمُه ِمن َتاأِْويِل الأََحاِديِث}، )عطف على 
اأي: كان الق�صد يف  م�صمر تقديره ليت�رشف فيها بالعدل، ولنعلمه 
معاين  ويعلم  النا�ض،  اأمور  ويدبر  العدل،  يقيم  اأن  ومتكينه  اإجنائه 
اأو تعبري املنامات املنبهة على  كتب اهلل تعاىل واأحكامه فينفذها، 
احلوادث الكائنة، لي�صتعد لها وي�صتغل بتدبريها قبل اأن حتل كما فعل 

ل�صنيه()96( 
لل�صخ�صية  �رشورته  ومدى  املعلم،  هذا  لنا  يتبني  وهكذا 
القيادية احلقة، اإذ به يتحقق العدل، ويتم تدبري اأمور النا�ض، وينت�رش 

اخلري يف الرعية.
الفرع الرابع: 

خالل  من  هذا  ويظهر  ال�صابقني:  بف�صل  والعرتاف  التوا�صع 
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َة اآَباِئي اإِْبَراِهيَم َواإِ�ْضَحاَق َوَيْعُقوَب َما َكاَن  َبْعُت ِملهَّ قوله تعاىل: {َواتهَّ
ا�ِص  ِ َعَلْيَنا َوَعَلى النهَّ ِ ِمن �َضْيٍء َذِلَك ِمن َف�ْضِل اللهَّ �ْشَِك ِباللهَّ َلَنا اأَن نُّ

ا�ِص لَ َي�ْضُكرُوَن} )يو�صف: 38(. َوَلِكنهَّ اأَْكَثَ النهَّ
واإظهاًرا  بف�صلهم،  تعليًما  )اآباءه  يذكر  ال�صالم  عليه  فيو�صف 
اأول  من  عقله  وقد  اآبائه،  من  مت�صل�صل  واأّنه  فيه،  الح  ال�صّ ل�صابقّية 
العظامي،  ال�رشف  بذلك  له  فح�صل  رّبه،  عّلمه  مبا  تاأيد  ثم  ن�صاأته، 
واأجداده دللة على  اآبائه  اأّن يف ذكر  الع�صامي()97(، كما  وال�رشف 
)اأنه مل يكن �صلبًيا، بل كان اإيجابًيا()98(، وم�صداق ذلك قوله تعاىل: 

يُ} )لقمان: 14(. {اأَِن ا�ْضُكْر ِل َوِلَواِلَدْيَك اإَِلهَّ امْلَ�ضِ
وبروز هذا املعلم يف ال�صخ�صية القيادّية يجعل �صاحبها يف 
املوفقني  تعاىل  اهلل  باأوامر  امللتزمني  والف�صل،  اخلري  اأهل  م�صاف 

اإىل احلق وال�صواب ب�صبب معية اهلل لهم. 
 الفرع اخلام�ص: 

الجتهاد يف نفي التهم عن النف�ض واّتقاء الوقوف يف مواطن 
ِبِه  اْئُتويِن  امْلَِلُك  ال�صبهة: ويظهر هذا من خالل قوله تعاىل: {َوَقاَل 
الِتي  َك َفا�ْضاأَْلُه َما َباُل النِّ�ْضَوِة الهَّ ا َجاَءُه الرهَّ�ُضوُل َقاَل اْرِجْع اإِىَل َربِّ َفَلمهَّ

ي ِبَكْيِدِهنهَّ َعِليٌم} )يو�صف: 50( ْعَن اأَْيِدَيُهنهَّ اإِنهَّ َربِّ َقطهَّ
فيو�صف عليه ال�صالم تاأّنى يف اخلروج من ال�صجن، واآثر البقاء 
فيه قلياًل )وقّدم �صوؤال الّن�صوة وفح�ض حالهن لتظهر براءة �صاحته، 
ويعلم اأّنه �صجن ظلًما، فال يقدر احلا�صد اأن يتو�صل به اإىل تقبيح اأمره، 
وفيه دليل على اأنه ينبغي اأن يجتهد يف نفي التهم ويتقي مواقعها(
)99(، ويف هذا )دليل على اأن الجتهاد يف نفي التهم واجب وجوب 

اتقاء الوقوف يف مواقفها()100(.
َة  ِفيَّ �صَ )اأَنَّ  ال�رشيف:  النبوي  احلديث  يف  جاء  ما  هذا  ويوؤيد 
َها َجاَءْت َر�ُصوَل اهلِل �صلى  ْتُه اأَنَّ ِبيِّ �صلى اهلل عليه و�صلم اأَْخرَبَ َزْوَج النَّ
�ْصِجِد يِف اْلَع�رْشِ الأََواِخِر ِمْن  اهلل عليه و�صلم َتُزوُرُه يِف اْعِتَكاِفِه يِف امْلَ
ِبيُّ �صلى اهلل  َثْت ِعْنَدُه �َصاَعًة، ُثمَّ َقاَمْت َتْنَقِلُب َفَقاَم النَّ اَن َفَتَحدَّ َرَم�صَ
�ْصِجِد ِعْنَد َباِب اأُمِّ �َصَلَمَة  عليه و�صلم َمَعَها َيْقِلُبَها َحتَّى اإَِذا َبَلَغْت َباَب امْلَ
اِر َف�َصلََّما َعَلى َر�ُصوِل اهلِل �صلى اهلل عليه و�صلم،  َمرَّ َرُجاَلِن ِمَن الأَْن�صَ
ُة  ِفيَّ ا ِهَي �صَ َ ِبيُّ �صلى اهلل عليه و�صلم : َعَلى ِر�ْصِلُكَما اإِمنَّ َفَقاَل َلُهَما النَّ
ِبيُّ  ِبْنُت ُحَييٍّ . َفَقاَل: �ُصْبَحاَن اهلِل َيا َر�ُصوَل اهلِل َوَكرُبَ َعَلْيِهَما، َفَقاَل النَّ
ِم، َواإِينِّ  ْيَطاَن َيْبُلُغ ِمَن الإِْن�َصاِن َمْبَلَغ الدَّ �صلى اهلل عليه و�صلم : اإِنَّ ال�صَّ
ال�صافعي  الإمام  يقول   ،)101( �َصْيًئا(  ُقُلوِبُكَما  يِف  َيْقِذَف  اأَْن  َخ�ِصيُت 
اأمته  اأن يعّلم  رحمه اهلل تعليًقا على هذا احلديث: )اأراد عليه ال�صالم 

الترّبي من التهمة يف حمّلها()102(.
ومن هنا تظهر اأهمية حر�ض ال�صخ�صية القيادية للو�صول اإىل 
اإذ  ال�صبهة،  مواطن  يف  الوقوف  وعدم  التهمة،  من  والترّبي  احلقيقة 
بذلك تتحقق الثقة له، وُي�صمع له، فيعّم الأمن، وال�صتقرار، والنماء، 

والزدهار. 
الفرع ال�ضاد�ص: 

ل�صان  على  تعاىل  قوله  خالل  من  هذا  ويظهر  بالنف�ض:  الثقة 
ينِّ َحِفيٌظ  اإِ يو�صف عليه ال�صالم: {َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن الأَْر�ِص 

َعِليٌم} )يو�صف: 55(.
فيو�صف عليه ال�صالم يطلب من امللك اأن يوليه اخلزائن، ويف 
هذا ثقة عالية منه عليه ال�صالم بنف�صه؛ تدفعه منذ وهلة اللقاء الأول 

التبعة عن  يفر من حتمل  )فلم  الطلب،  هذا  مثل  يطلب  اأن  امللك  مع 
بينة وجدارة وا�صتحقاق، مع ذاكرة قوية مدركة، يعلم ما م�صى وما 

ح�رش()103(.
وهكذا يجب اأن يكون �صاحب ال�صخ�صية القيادية حمقًقا مَلْعلم 
جتاه  م�صوؤولياته  حتمل  اإىل  مبادًرا  ايجابًيا  فيكون  بالنف�ض،  الثقة 
العمل،  فَيح�ُصن  م�صوؤوليته  حتت  الذين  الأفراد  يف  يوؤثر  ما  رعيته، 

ويزداد الإنتاج، ويظهر الإبداع، وحتمي الأمة نف�صها.
الفرع ال�ضابع: 

اإِْخَوُة  {َوَجاَء  تعاىل:  قوله  خالل  من  هذا  ويظهر  الفرا�صة: 
ُيو�ُضَف َفَدَخلُواْ َعَلْيِه َفَعَرَفُهْم َوُهْم َلُه ُمنِكرُوَن} )يو�صف: 58(.

على  �صنني  م�صي  بعد  اإخوته  )عرف  ال�صالم  عليه  فيو�صف 
عن  الإخبار  وكان  دونهم....  عقله  وزكانة  فرا�صته  لقوة  فراقهم 
اأن  على  للدللة  للتجدد،  املفيدة  الفعلية  باجلملة  اإياهم  معرفته 
معرفته اإياهم ح�صلت بحدثان روؤيته اإياهم دون تو�صم وتاأمل()104(، 
وما يدل على ذلك العطف بحرف الفاء، فهو يعني الرتتيب والتعقيب، 
فبمجرد دخولهم عرفهم، فاملعرفة مت�صلة بالدخول عليه دون مهلة.
ِمنَي}  وهذا يتوافق مع قوله تعاىل: { اإِنهَّ يِف َذِلَك َلآَياٍت ِلْلُمَتَو�ضِّ
وروية  فكر  لهم  الذين  املتفكرين،  املتاأملني  )اأي:   ،)75 )احلجر: 

وفرا�صة، يفهمون بها ما اأريد بذلك()105(.
وتنبع اأهمية هذا امَلْعَلم اأّنه يقود �صاحبه اإىل النظر يف ماآلت 
الأمور وعواقبها، واإعطاء كّل فرد من اأفراد الرعية حّقه من الهتمام 
والرعاية، ويتم من خاللها معرفة اأ�صاليب املجرمني الذين يهدفون 
والإ�صالح  الإعمار  مطلب  حتقيق  من  ملنعه  املجتمع  تدمري  اإىل 

املطلوب منهم.
الفرع الثامن: 

اأَن   ِ العدل: ويظهر هذا من خالل قوله تعاىل: {َقاَل َمَعاَذ اللهَّ
َظامِلُوَن} )يو�صف: 79(. ا لهَّ ا اإِذاً اأُْخَذ اإِلهَّ َمن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا ِعنَدُه اإِنهَّ نهَّ

اأباه كبري  واأّن  اأحدهم مكانه،  ياأخذ  اأن  الإخوة  تو�صالت  فمع 
طاعن يف ال�صّن، يرف�ض يو�صف عليه ال�صالم ذلك، قائاًل لهم: )اأ�صتجري 
باهلل من اأن ناأخذ بريًئا ب�صقيم()106(، وهذا يدل على حر�صه لتحقيق 
العدل، والذي هو هدف الر�صالت ال�صماوية فقد قال اهلل تعاىل: {َلَقْد 
اأَْر�َضْلَنا ُر�ُضَلَنا ِباْلَبِيَّناِت َواأَْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلـِميَزاَن ِلَيُقوَم الَنّا�ُص 

ِباْلِق�ْضِط} )احلديد: 25(.
وهكذا يجب اأن يكون �صاحب ال�صخ�صية القيادية احلّقة، عادًل 
 ِ اِمنَي لِلهَّ ِذيَن اآَمُنوا ُكوُنوا َقوهَّ َها الهَّ حمقًقا اأمر اهلل تعاىل لعباده: {َيااأَيُّ
ُكْم �َضَناآُن َقْوٍم َعَلى اأَلهَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو  �ُضَهَداَء ِباْلِق�ْضِط َوَل َيْجِرَمنهَّ

َ َخِبيٌ مِبَا َتْعَملُوَن} )املائدة: 5(. َ اإِنهَّ اللهَّ ُقوا اللهَّ ْقَوى َواتهَّ اأَْقَرُب ِللتهَّ
الأمن  الرعية  يف  �صاد  و�صلوكه  �صخ�صه  يف  ذلك  حتقق  فاإن 
والأمان، واخلري واللتزام، واملحبة والوئام، والرفاهية وال�صتقرار، 
�صمن  والإعمار  الإ�صالح  الأر�ض  يف  و�صاد  والنت�صار،  والدوام 
منظومة ال�صتخالف وال�صتعمار التي اأمر بها احلق �صبحانه وتعاىل.

اخلامتة وأبرز النتائج والتوصيات
وكرمه  وبجوده  ال�صاحلات،  تتم  بنعمته  الذي  هلل  احلمد 
النبي  على  وال�صالم  وال�صالة  الدرجات،  اأعلى  املرء  ي�صل  ورحمته 
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البحث  هذا  فاإّن  وبعد:  الأخيار،  الطيبني  و�صحبه  واآله  املختار، 
درا�صة  يو�صف:  �صورة  يف  القيادية  ال�صخ�صية  )معامل  بـِ  املو�صوم 
ا  مو�صوعية ل�صخ�صية يعقوب ويو�صف عليهما ال�صالم(، قد اأبرز عدداً

من النتائج تتلخ�ص يف الآتي: 
هذا . 1 يف  اإجرائي  كتعريف  القيادية  ال�صخ�صية  معامل 

اجل�صدية  واخل�صائ�ض  وال�صفات  والعالمات  الدللت  يعني:  البحث 
النظر، ومو�صع  اإن�صاًنا وجتعله حمّط  التي متّيز  والروحية  والعقلية 
الثقة والطمئنان من قبل الآخرين بحيث يكون قادرا على خماطبة 
لتحقيق  �صلوكهم  يف  والتاأثري  وا�صتمالتهم  وعقولهم  فطرتهم 
خالل  من  الأر�ض  يف  واملعنوية  املادية  الإن�صان  خالفة  متطلبات 
بني  والتعاون  والتعارف  تعاىل،  هلل  والإخال�ض  الإميان  منظومة 

الب�رش، والإ�صالح والإعمار والرتقاء يف الكون. 
درا�صة . 2 خالل  من  القيادية  ال�صخ�صية  معامل  اأن  ظهر 

يو�صف،  �صورة  خالل  من  ال�صالم،  عليه  ويو�صف  يعقوب  �صخ�صية 
تتوزع من خالل عالقات ثالث: عالقة الفرد مع اهلل تعاىل، وعالقته 

مع نف�صه، وعالقته مع الآخرين من حوله
اهلل . 3 مع  التعامل  يف  القيادية  ال�صخ�صية  معامل  اأبرز  من 

والباطل  واملعا�صي  الذنوب  من  الفرار  باهلل،  ال�صلة  ح�صن  تعاىل: 
وحتمل الأذى من اجل مر�صاة اهلل، موالته والرباءة من الكفر واأهله، 
الرجاء يف رحمة اهلل والتعلق  النف�ض والبتعاد عن تزكيتها،  اتهام 

به وحده.
من اأبرز معامل ال�صخ�صية القيادية يف التعامل مع الآخرين: . 4

حتقيق  على  واحلر�ض  عليهم  وال�صفقة  معهم،  الن�صيحة  �صدق 
الأمور  بع�ض  يف  التكتم  بالأ�صباب،  الأخذ  وتعليمهم  م�صاحلهم، 
الوفاء  الرئي�ض،  ال�رّش  وم�صدر  العدو  معرفة  واحلقد،  احل�صد  خ�صية 
اإليه وك�صب ثقتهم، احلوار واملناق�صة  وعدم اخليانة، جذب الآخرين 
الّرفق  اأقواتهم،:  لإقامة احلجة، حفظ م�صاحلهم ورعايتها ومراقبة 
والرتهيب،  الرتغيب  ما بني  اجلمع  يافة،  ال�صّ والكرم وح�صن  والّلني 
عن  التخفيف  الوالدين،  بّر  املوّدة،  واإ�صاعة  ال�صمل  مّل  على  احلر�ض 
احلقائق،  وبيان  املواجهة  املقدرة،  عند  وال�صفح  احللم  املبتلى، 

الرتكيز على اليجابيات.
من اأبرز معامل ال�صخ�صية القيادية يف التعامل مع ذاتها: . 5

العلم والفهم والتخطيط، دّقة املالحظة، الإمكانات العالية لت�رشيف 
نفي  يف  الجتهاد  ال�صابقني،  بف�صل  والعرتاف  التوا�صع  الأمور، 
التهم عن النف�ض واتقاء الوقوف يف مواقفها، الثقة بالنف�ض، الفرا�صة، 

العدل.

التوصيات: 
مو�صوعية . 1 درا�صة  القراآنية  ال�صخ�صيات  درا�صة  �رشورة 

الرتبية  مناهج  يف  ذلك  من  والإفادة  خ�صائ�صها،  اأبرز  ل�صتنباط 
والتعليم.

اإفراد �صخ�صيات الأنبياء عليهم ال�صالة وال�صالم من اأويل . 2
العزم من الر�صل خا�صة بدرا�صة معامل �صخ�صياتهم لالإفادة منها يف 

كيفية مواجهة الواقع الذي يعي�صه امل�صلمون.

املصادر واملراجع 
ملحوظة: مت ترتيب املراجع ح�صب حروف املعجم، مع مراعاة 
ترتيب املراجع على اأ�صا�ض ما ا�صتهر به املوؤلف من لقب، بعد حذف 
الألف والالم والكنية، ثّم و�صعه يف مكانه وفًقا للحرف الأول بعد 

ترتيب الأ�صماء هجائًيا. 

أوالً- القرآن الكريم.

ثانياً- املراجع العربية:

بن . 1 حممد  بن  حممد  بن  املبارك  ال�صعادات  اأبو  الدين  جمد  الأثري،  ابن   
ال�صيباين، النهاية يف غريب احلديث والأثر، حتقيق:  حممد ابن عبد الكرمي 
طاهر اأحمد الزاوى - حممود حممد الطناحي، القاهرة، املكتبة الإ�صالمية 

)ل�صاحبها احلاج ريا�ض ال�صيخ(، د.ط، د.ت. )ج2(

الآلو�صي، �صهاب الدين حممود ابن عبد اهلل احل�صيني، روح املعاين يف تف�صري . 2
القراآن العظيم وال�صبع املثاين، حتقيق: على عبد البارى عطية، بريوت، دار 

الكتب العلمية، د.ط، 1415هـ، ) ج6(

الأندل�صي، حممد بن يو�صف اأبو حيان، تف�صري البحر املحيط، حتقيق: �صدقي . 3
حممد جميل، بريوت، دار الفكر، د.ط، 1420هـ، )ج6(

ال�صحيح . 4 البخاري )اجلامع امل�صند  اإ�صماعيل، �صحيح  البخاري، حممد بن 
واأيامه(،  و�صننه  و�صّلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  اأُمور  من  املخت�رش 

دم�صق+بريوت، دار ابن كثري، ط1، 1423هـ- 2001م

القراآن، . 5 تف�صري  يف  التنزيل  معامل  حممد،  بن  م�صعود  بن  احل�صني  البغوي، 
ط1،  العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  بريوت،  املهدي،  الرزاق  عبد  حتقيق: 

1420هـ، )ج2(

ال�صريازي، . 6 حممد  بن  عمر  بن  اهلل  عبد  �صعيد  اأبو  الدين  نا�رش  البي�صاوي، 
تف�صري البي�صاوى )اأنوار التنزيل واأ�رشار التاأويل(، بريوت، دار الفكر، د.ط، 

د.ت، )ج3(

ترك�صتاين، خديجة عبد القادر داود، الأمناط القيادية ل�صبكة بليك وموتون . 7
الثانوية  البنات  مدار�ض  يف  التعليمية  الو�صائل  ا�صتخدام  تنظيم  واقع  من 
مبدينة مّكة املكرمة، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، ال�صعودية، جامعة اأم 

القرى، 1409هـ

الفتاوى . 8 احلّراين،  احلليم  عبد  بن  اأحمد  العبا�ض  اأبو  الدين  تقي  تيمية،  ابن 
الكربى، حتقيق: حممد عبدا لقادر عطا وم�صطفى عبد القادر عطا، بريوت، 

دار الكتب العلمية، ط1، 1408هـ- 1987م، )ج5(

احل�صان . 9 اجلواهر  خملوف،  بن  حممد  بن  الرحمن  عبد  زيد  اأبو  الثعالبي، 
اأحمد عبد املوجود،  القراآن، حتقيق: حممد علي معو�ض وعادل  يف تف�صري 

بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، ط1، 1418هـ، )ج:3(

ج- كورتوا، الطريق اإىل القيادة وتنمية ال�صخ�صية، ترجمة: �صامل العي�صى، . 10
دم�صق، دار عالء الدين للن�رش والتوزيع، ط1، 1999م.

يف . 11 الدُّرر  َدْرُج  حممد،  بن  الرحمن  عبد  بن  القاهر  عبد  بكر  اأبو  اجلرجاين، 
�صكور  اأديب  وحممد  الفرحان  �صالح  طلعت  حتقيق:  َور،  وال�صُّ الآِي  َتِف�صرِي 

اأمرير، عمان-الأردن، دار الفر، ط1، 1430هـ- 2009م، )ج2(

اأي�رش التفا�صري لكالم . 12 اجلزائري، جابر بن مو�صى بن عبد القادر بن جابر، 
العلوم  مكتبة  ال�صعودية،  العربية  اململكة  املنورة،  املدينة  الكبري،  العلي 

واحلكم، ط5، 1424هـ2003-م، )ج2(
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ابن جزيء، اأبو القا�صم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد اهلل، الت�صهيل لعلوم . 13
التنزيل، حتقيق: عبد اهلل اخلالدي، بريوت، �رشكة دار الأرقم بن اأبي الأرقم، 

ط1، 1416هـ، )ج1(

زاد . 14 حممد،  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  اأبو  الدين  جمال  اجلوزي،  ابن 
الكتاب  دار  بريوت،  املهدي،  الرزاق  عبد  حتقيق:  التف�صري،  علم  يف  امل�صري 

العربي، ط1، 1422هـ.، )ج2(

العربية، . 15 و�صحاح  اللغة  تاج  ال�صحاح  حماد،  بن  اإ�صماعيل  اجلوهري، 
حتقيق: اأحمد عبد الغفور عطار، بريوت، دار العلم للماليني، ط4، 1407ه -

1987م، )ج2(+ )ج3(+)ج5(

احلجازي، حممد حممود، التف�صري الوا�صح، بريوت، دار اجليل اجلديد، ط10، . 16
1413هـ، )ج2(

ابن اأبي احلديد، عز الدين بن هبة اهلل بن حممد، �رشح نهج البالغة، حتقيق: . 17
 - 1418هـ  العلمية،  الكتب  دار  بريوت،  ط1،  النمري،  الكرمي  عبد  حممد 

1998م، )ج15(

التاأويل . 18 لباب  البغدادي،  اإبراهيم  بن  حممد  بن  علي  الدين  عالء  اخلازن، 
�صاهني،  على  ت�صحيح حممد  اخلازن(، حتقيق:  )تف�صري  التنزيل  معاين  يف 

بريوت، دار الكتب العلمية، د.ط، 1415هـ، )ج2(

الكتب . 19 اإحياء  دار  دم�صق،  القاهرة،  احلديث،  التف�صري  عزت،  حممد  دروزة، 
العربية، دار الغرب الإ�صالمي، د.ط، 1383هـ، )ج4(

)التف�صري . 20 الغيب  مفاتيح  الدين،  بفخر  املعروف  عمر  بن  حممد  الرازى، 
الكبري(، بريوت، دار اإحياء الرتاث العربى، ط3، 1420هـ، )ج18(

م�رش، . 21 املنار(،  )تف�صري  احلكيم  القراآن  تف�صري  علي،  بن  ر�صيد  حممد  ر�صا، 
الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، د.ط، 1990م، )ج12(

الزبيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احل�صيني، تاج العرو�ض من جواهر . 22
القامو�ض، بريوت- لبنان، دار الهداية، د.ط، )د.ت(، )ج7(+)33(

حقائق . 23 عن  الك�صاف  اأحمد،  بن  عمرو  بن  حممود  القا�صم  اأبو  الزخم�رشي، 
غوام�ض التنزيل، بريوت، دار الكتاب العربي، ط3، 1407هـ، )ج2(

ابو زهرة، حممد اأحمد م�صطفى، زهرة التفا�صري،بريوت، دار الفكر العربي، . 24
د.ط، )د.ت(، )ج7(

يف . 25 الرحمن  الكرمي  تي�صري  اهلل،،  عبد  بن  نا�رش  بن  الرحمن  عبد  ال�صعدي، 
تف�صري كالم املنان )تف�صري ال�صعدي(، حتقيق: عبد الرحمن بن معال اللويحق، 

بريوت- لبنان، موؤ�ص�صة الر�صالة، ط1، 1420هـ2000-م، �ض: 400.

اليوم، . 26 اأخبار  القاهرة، مطبعة  ال�ّصعراوي،  تف�صري  ال�ّصعراوي، حممد متويل، 
د.ط، 1997م، )ج11(+)ج14(

ال�ّصوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل اليمني، فتح القدير، دم�صق، . 27
بريوت، دار ابن كثري+ دار الكلم الطيب، ط1، 1414هـ، )ج3(

والجنليزية . 28 والفرن�صية  العربية  بالألفاظ  الفل�صفي  املعجم  �صليبا، جميل، 
والتينية، بريوت، دار الكتاب اللبناين، د.ط، 1982، )ج1(

الّطربي، اأبو جعفر حممد بن جرير، جامع البيان يف تف�صري القراآن، حتقيق: . 29
هجر  دار  ال�صعودية،  العربية  اململكة  الرتكي،  املح�صن  عبد  بن  اهلل  عبد 

للطباعة والن�رش والتوزيع والإعالن، ط1، 1422هـ- 2001م، )ج13(

الر�صل وامللوك(، حتقيق: . 30 الّطربي، حممد بن جرير، تاريخ الطربي )تاريخ 
حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، م�رش، دار املعارف، ط2، د.ت، )ج4(

الطنطاوي، حممد �صيد، التف�صري الو�صيط للقراآن الكرمي، الفجالة – القاهرة، . 31
دار نه�صة م�رش للطباعة والن�رش والتوزيع، ط1، 1998م، )ج7(

التحرير والتنوير، . 32 الطاهر،  الطاهر بن حممد بن حممد  ابن عا�صور، حممد 
بريوت، موؤ�ص�صة التاريخ العربي، ط1، 1420هـ- 2000م، )ج12(

املتكاملة(، . 33 )ال�صخ�صية  لل�صخ�صية  الذاتي  التطوير  اأحمد،  ال�صادق،  عبد 
م�رش، دار طيبة للطباعة، ط1، 2008م.

القراآن . 34 تف�صري  يف  املديد  البحر  املهدي،  بن  حممد  بن  اأحمد  عجيبة،  ابن 
املجيد حتقيق: اأحمد عبد اهلل القر�صي ر�صالن، القاهرة، ح�صن عبا�ض زكي، 

د.ط، 1419هـ، )ج2(

عمر، اأحمد خمتار واآخرون، معجم اللغة العربية املعا�رشة، القاهرة، عامل . 35
الكتب، ط1، 1429هـ - 2008م، )ج3(

العربية، . 36 النه�صة  دار  وال�صخ�صية، بريوت،  القيادة  عو�ض، عبا�ض حممود، 
د.ط، 1986م.

ابن فار�ض، اأبو احل�صني اأحمد بن زكريا، معجم مقايي�ض اللغة، حتقيق: عبد . 37
ال�صالم حممد هارون، دم�صق، دار الفكر، د.ط، )1399هـ - 1979م(، )ج5(

الفراهيدي، اخلليل بن اأحمد، كتاب العني مرتًبا على حروف املعجم، حتقيق: . 38
1424ه2003-م،  عبد احلميد هنداوي، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 

)ج3(

موؤ�ص�صة . 39 بريوت،  املحيط،  القامو�ض  يعقوب،  بن  حممد  اآبادي،  الفريوز 
الر�صالة، ط3، )1426هـ، 2005م(.

حتقيق: . 40 التاأويل،  حما�صن  �صعيد،  حممد  بن  الدين  جمال  حممد  القا�صمي، 
حممد با�صل عيون ال�صود، بريوت، دار الكتب العلميه، ط1، 1418هـ، )ج6(

اخلزرجي، . 41 الأن�صاري  فرح  بن  بكر  اأبي  بن  اأحمد  بن  حممد  القرطبي، 
اجلامع لأحكام القراآن، حتقيق: �صمري البخاري، الريا�ض، اململكة العربية 

ال�صعودية، دار عامل الكتب، د.ط، 1423هـ2003-م، )ج9(

قطب، �صيد اإبراهيم، يف ظالل القراآن، القاهرة، بريوت، دار ال�رشوق، ط32، . 42
)1423هـ - 2003م(، )ج4(

قطب، حممد، �صبهات حول الإ�صالم، القاهرة، دار ال�رشوق، ط21، )1413هـ . 43
- 1992م(.

ولية . 44 ومن�صور  ال�صعادة  دار  مفتاح  بكر،  اأبي  بن  حممد  اجلوزية،  قيم  ابن 
العلم والإرادة، بريوت، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت، )ج1(

ابن قيم اجلوزية، حممد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي، الوابل ال�صيب من الكلم . 45
الطيب، حتقيق: حممد عبد الرحمن عو�ض، بريوت، دار الكتاب العربي، ط1، 

1985م. 1405هـ- 

العظيم، . 46 القراآن  تف�صري  كثري،  بن  عمر  بن  اإ�صماعيل  الفداء  اأبو  كثري،  ابن 
حتقيق: �صامي بن حممد �صالمة، الريا�ض، دار طيبة للن�رش والتوزيع، ط2، 

1999م، )ج1(+)ج4( 1420هـ- 

ماجة، م�رش، . 47 ابن  �صنن  القزويني،  يزيد  بن  اهلل حممد  عبد  اأبو  ماجة،  ابن 
مكتبة اأبي املعاطي، د.ط، د.ت، )ج5(.

ط1، . 48 والتوزيع،  للن�رش  املدائن  م�رش،  املوؤثرة،  القيادة  جمال،  ما�صي، 
1995م  1415هـ- 

النكت والعيون . 49 اأبو احل�صن علي بن حممد بن حممد بن حبيب،  املاوردي، 
)تف�صري املاوردي(، حتقيق: ال�صيد ابن عبد املق�صود بن عبد الرحيم، بريوت، 
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دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت، )ج3(

جممع اللغة العربية، املعجم الفل�صفي، م�رش، الهيئة العامة ل�صوؤون املطابع . 50
الأمريية، د.ط، 1403هـ- 1983م

ط4، . 51 الدولية،  ال�رشوق  دار  م�رش،  الو�صيط،  املعجم  العربية،  اللغة  جممع 
2004م 1425هـ- 

ومطبعة . 52 مكتبة  �رشكة  م�رش،  املراغي،  تف�صري  م�صطفى،  اأحمد  املراغي، 
م�صطفى البابى احللبي واأولده، د.ط، د.ت، )ج13(

ابن منظور، حممد بن مكرم،، ل�صان العرب، بريوت- لبنان، ط1، ) د.ت(، دار . 53
�صادر، )ج7(+ )ج12(.

الغفار . 54 عبد  حتقيق:  الكربى،  الن�صائي  �صنن  �صعيب،  بن  اأحمد  الّن�صائي، 
ط1،  العلمية،  الكتب  دار  بريوت،  ح�صن،  ك�رشوي  �صيد  البنداري،  �صليمان 

1991م، )ج3( 1411هـ- 

اأبو الربكات عبد اهلل بن اأحمد بن حممود، تف�صري الن�صفي )مدارك . 55 الّن�صفي، 
حميي  مراجعة:  بديوي،  علي  يو�صف  حتقيق:  التاأويل(،  وحقائق  التنزيل 
الدين ديب م�صتو، بريوت، دار الكلم الطيب، ط1، 1419هـ- 1998م. )ج2(

من . 56 املخت�رش  ال�صحيح  امل�صند  الق�صريي،  احلجاج  بن  م�صلم  الّني�صابوري، 
ال�صنن بنقل العدل عن العدل اإىل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم )�صحيح 
1427هـ-  ط1،  والتوزيع،  للن�رش  طيبة  دار  الريا�ض-ال�صعودية،  م�صلم(، 

2007م، )ج2(

اّلني�صابوري، نظام الدين احل�صن بن حممد بن ح�صني القّمي، غرائب القراآن . 57
ورغائب الفرقان، حتقيق: زكريا عمريات، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 

1416هـ، )ج4(.

اهلوامش:
انظر: ابن منظور، حممد بن مكرم، ل�صان العرب، بريوت- لبنان، دار �صادر، . 1

ط1، ) د.ت(، )ج12/ �ض: 416(، الزبيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق 
احل�صيني، تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض، بريوت- لبنان، دار الهداية، 
اللغة  معجم  واآخرون،  خمتار  اأحمد  عمر،   ،)483 )ج7/�ض:  )د.ت(،  د.ط، 
العربية املعا�رشة، القاهرة، عامل الكتب، ط1، 1429هـ- 2008م، )ج3/
اللغة و�صحاح  تاج  ال�صحاح  اإ�صماعيل بن حماد،  �ض1554(، اجلوهري، 
العربية، حتقيق: اأحمد عبد الغفور عطار، بريوت، دار العلم للماليني، ط4، 
بن  اخلليل  الفراهيدي،   ،)1990-1991 1407ه 1987-م، )ج5/ �ض: 
اأحمد، كتاب العني مرتًبا على حروف املعجم، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، 

بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1424ه2003-م، )ج3/�ض:221(.

ابن منظور، الل�صان، )ج7/�ض:45(. 2

ابن منظور، الل�صان )ج7/�ض:45(. 3

ابن منظور، الل�صان )ج7/�ض:45(. 4

ط4، . 5 الدولية،  ال�رشوق  دار  م�رش،  الو�صيط،  املعجم  العربية،  اللغة  جممع 
2004م، �ض:475. 1425هـ- 

جممع اللغة العربية، املعجم الفل�صفي، م�رش، الهيئة العامة ل�صوؤون املطابع . 6
الأمريية، د.ط، 1403هـ- 1983م، �ض:102.،

والجنليزية . 7 والفرن�صية  العربية  بالألفاظ  الفل�صفي  املعجم  �صليبا، جميل، 
والتينية، بريوت، دار الكتاب اللبناين، د.ط، 1982، )ج1/ �ض:692(.

املتكاملة(، . 8 )ال�صخ�صية  لل�صخ�صية  الذاتي  التطوير  اأحمد،  ال�صادق،  عبد 

م�رش، دار طيبة للطباعة، ط1، 2008م، �ض:74.

ط21، . 9 ال�رشوق،  دار  القاهرة،  الإ�صالم،  حول  �صبهات  حممد،  قطب، 
1992م، �ض:33. 1413هـ- 

اأنظر: ابن فار�ض، اأبو احل�صني اأحمد بن زكريا، معجم مقايي�ض اللغة، حتقيق: . 10
)1399هـ-  د.ط،  الفكر،  دار  �صوريا،  دم�صق،  هارون،  حممد  ال�صالم  عبد 
القامو�ض  يعقوب،  بن  حممد  اآبادي،  الفريوز  )ج5/�ض:38(،  1979م(، 
2005م(، �ض:313،  )1426هـ،  الر�صالة، ط3،  موؤ�ص�صة  املحيط، بريوت، 
اأحمد خمتار واآخرون، معجم  اجلوهري، ال�صحاح، )ج2/�ض:528(، عمر، 
اللغة العربية املعا�رشة، القاهرة، عامل الكتب، ط1، 1429هـ- 2008م، 

ج3/�ض: 1868 - 1869.

�صامل . 11 ترجمة:  ال�صخ�صية،  وتنمية  القيادة  اىل  الطريق  كورتوا،  ج-  اأنظر: 
�ض:7،  1999م،  ط1،  والتوزيع،  للن�رش  الدين  عالء  دار  دم�صق،  العي�صى، 
ترك�صتاين، خديجة عبد القادر داود، الأمناط القيادية ل�صبكة بليك وموتون 
الثانوية  البنات  مدار�ض  يف  التعليمية  الو�صائل  ا�صتخدام  تنظيم  واقع  من 
مبدينة مّكة املكرمة، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، ال�صعودية، جامعة اأم 
1409ه، �ض:8، عو�ض، عبا�ض حممود، القيادة وال�صخ�صية، د.ط،  القرى، 
القيادة  جمال،  ما�صي،  �ض:12،   ،1986 العربية،  النه�صة  دار  بريوت، 
املوؤثرة، م�رش، املدائن للن�رش والتوزيع، ط1، 1415هـ- 1995م، �ض:9. 

التاأويل . 12 لباب  البغدادي،  اإبراهيم  بن  حممد  بن  علي  الدين  عالء  اخلازن، 
�صاهني،  على  ت�صحيح حممد  اخلازن(، حتقيق:  )تف�صري  التنزيل  معاين  يف 

بريوت، دار الكتب العلمية، د.ط، 1415هـ، )ج2/�ض:513(

الّطربي، اأبو جعفر حممد بن جرير، جامع البيان يف تف�صري القراآن، حتقيق: . 13
هجر  دار  ال�صعودية،  العربية  اململكة  الرتكي،  املح�صن  عبد  بن  اهلل  عبد 
)ج13/  2001م،  1422هـ-  ط1،  والإعالن،  والتوزيع  والن�رش  للطباعة 

�ض:40(

الّطربي، جامع البيان، )ج13/ �ض:40(. 14

احل�صان . 15 اجلواهر  خملوف،  بن  حممد  بن  الرحمن  عبد  زيد  اأبو  الثعالبي، 
اأحمد عبد املوجود،  القراآن، حتقيق: حممد علي معو�ض وعادل  يف تف�صري 

بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، ط1، 1418هـ، )ج:3/ �ض:315(

القراآن . 16 تف�صري  يف  املديد  البحر  املهدي،  بن  حممد  بن  اأحمد  عجيبة،  ابن 
املجيد حتقيق: اأحمد عبد اهلل القر�صي ر�صالن، القاهرة، ح�صن عبا�ض زكي، 
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