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 آيات في التنمية البشرية

 (5/9) القيادة يف قصة ذي القرنني

 2016يونيو  15 :في جريدة أخبار الخليج تاريخ النشر

 بقلم الدكتور زكريا خنجي

 

ذي القرنين، وباألمس تحدثنا عن التمكين، العلم والمعرفة، ما زلنا مع 
األخذ بأسباب العلم، المرجعية واتخاذ القرار، العدل، التحفيز إلجادة 

.. لنواصل رحلتنا اليوم في  العمل، ديناميكية الحركة، التواصل واالستماع
صفات القائد التي يمكن استلهامها من ذي القرنين التي ذكرت في 

 .لكريمالقرآن ا
 

يعلمنا القرآن الكريم من خالل قصة ذي القرنين مبدأ  العفة وطهارة اليد:
مهمّا من المبادئ التي يجب أن يتمتع بها القائد الناجح وهو العفة 
وطهارة اليد، فالقائد الحق هو من ال يستغل حاجات رعيته ومرؤوسيه 
وينهب ثرواتهم ويلعب بمشاعرهم بحجة أنه يقوم على رعايتهم 

التي يقول فيها تعالى  94ويحقق مصالحهم، وذلك من خالل اآلية 
)قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي األَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ 

ي ( قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَب94ِّلَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا )
خَيْرٌ(، فهؤالء القوم الذي مرّ عليهم والذين ال يفقهون حديثًا عرضوا عليه 
)خرجًا( أي مبالغ من األموال أو خراج األرض وما إلى ذلك في مقابل أن 
يقيم بينهم وبين قوم يأجوج ومأجوج سدًا حتى ال يتسببوا في 
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إزعاجهم وقتلهم واإلغارة عليهم بسبب أخالقياتهم السيئة، كما 
فهم اهلل بأنهم )مفسدون في األرض ..(، حيث ان الفساد هنا يمكن وص

أن يشمل الكثير من السلوكيات السيئة التي جُبل عليها هؤالء القوم، 
 .الذين ال نعرف عنهم إال أنهم مفسدون في األرض

 من جميلة صورة لنا يرسم – كان من كائنا قائد أي أو –إال أن هذا القائد 
لتي يجب أن يتمتع بها القائد، فرعيته ومرؤوسوه ا األخالقية الصفات

يعرضون عليه مكسبًا دنيويًا مقابل القيام بعمل لهم، وهذا مشروع، إال 
أنه من الصفات األخالقية أنه ال يحق للقائد أخذ أجر على عمل يؤديه 
لمرؤوسيه ورعيته، كما أنه ال يقبل هدية أو عطية بسبب منصبه أو ما 

يجب أن يتنزه ويسمو عن كل ذلك، فالقيادة إحساس مكنه اهلل له، فهو 
بالمسؤولية؛ فعندما يشعر القائد بالمسئولية تجاه من يقودهم فإن 

 .هذا يكون دافعًا لتحقيق مصالحهم من دون التكسب من وراء ذلك
لذلك نجد أن ذا القرنين يرفض رفضًا قاطعًا تلك الهدية أو ذلك العرض، 

إعطاء البشرية درسًا في النزاهة التي  ويفضل ثواب اهلل عليه وكذلك
يجب أن يتمتع بها الحاكم أو القائد، وتوضح اآلية الكريمة رده في اآلية 

حيث يقول تعالى )قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ ..(، وهذا تعالٍ وسمو  95
في األخالقيات وغلق باب للكسب غير المشروع وقطع عنق الرشوة ومن 

ان كل تلك األمور حتمًا ستؤدي يومًا إلى الفساد الذي ينخر يرتشي، إذ 
 .اليوم في جسد األمة
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نتعلم أيضًا صفة أخالقية  95و 94ومن خالل اآليتين  نصرة المظلوم:
أخرى من صفات القائد وهي نصر المظلوم؛ ففي هاتين اآليتين نتعلم أن 

مام هذا إحدى الصفات القيادية المهمة أن نصرة المظلوم واجب، وإلت
 .فإنه ال يحتاج إلى مقابل، وهذا ما ظهر واضحًا لدى ذي القرنين

ولكن اإلسالم كمفهوم عام وكدين شامل ال يترك مثل هذا األمر من غير 
تقنين، إذ إنه يمكن أن يستغل أبشع استغالل، وخاصة للذين يفسرون 
األمور بحسب ما يشتهون ويرغبون، لذلك نجد أن رسول اهلل صلى اهلل 

ليه وسلم وضح لنا من هو الظالم ومن هو المظلوم وكيف يمكننا أن ع
ننصر أحدهما على اآلخر، فقد قال صلى اهلل عليه وسلم في حديث مرفوع 

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نصرتُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ »
 .«نَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَذَلِكَ نُصْرَتُكَ إِيَّاهُتَمْأَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: 

 .وهذا هو المنهج الرباني لنصرة جهة أو فرد على جهة أخرى وفرد آخر
 

 نواصل غدًا ما انقطع من موضوع،،

 


