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 آيات في التنمية البشرية

 (1/9) القيادة يف قصة ذي القرنني

 2016يونيو  11 :ة أخبار الخليجديرجفي  تاريخ النشر

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

نحن اليوم أمام شخصية لم يذكرها القرآن الكريم إال مرة واحدة، 
؟ وما  ؟ وفي أي زمان عاش ؟ فمن ذو القرنين شخصية ال نعرف من هي

؟ وحتى األمكنة التي وردت في القصة غير واضحة  مالمح شخصيته
الشمس، ومشرق الشمس والمنطقة الواقعة بين  المعالم، مغرب

 .؟ ال أحد يعرف السدين، أين هذه المناطق في الخرائط الجغرافية اليوم
؟ ألنها ليست  لماذا لم يذكر سبحانه وتعالى تفاصيل القصة كما حدثت

ذات أهمية، فالحدث هو المهم، والفكرة هي األهم، أما بقية التفاصيل 
الموضوع الذي يذكره اهلل سبحانه فليست ذات أهمية في سياق 

 .وتعالى، لذلك فليس من الحكمة البحث فيه والسرد والتخمين
نحن أمام شخصية قيادية، ربما ملك أو حاكم، ال نعرف، ولكننا حتمًا ومن 
الواضح أننا أمام شخصية قيادية استطاع أن يحوي في شخصيته 

ا في شخصية العديد من الصفات األخالقية والفنية الواجب توافره
القائد التي يمكن أن نستقيها من قصته الوحيدة التي ذكرت في سورة 

آية، وهي الواقعة ما  16الكهف، والتي حصرها اهلل سبحانه وتعالى في 
، في هذه اآليات الكريمات اختزل سبحانه 98و 83بين اآليات ما بين 

 .تع بهاصفة قيادية كان يتم 20وتعالى قصة ذي القرنين وما ال يقل عن 



2 
 

تبدأ القصة بآية يقرع فيها سبحانه وتعالى الجرس للفت النظر إليها، 
فتبدأ اآلية بنوع من النداء، وكأنه سؤال، ولكنه في صيغة خبر ورد على 

 اهلل عليه وسلم صلى –صيغة سؤال، وألننا لم نكن في حضرة رسول اهلل 
انه سأل، لذلك ينبهنا وبقوة إلى هذا الموضوع، يقول سبح عندما –

، ونحن «وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً»وتعالى 
نعلم أن صيغة السؤال يمكن أن يعد واحدة من األساليب القوية في 
لفت نظر المستمعين، وكأنه جرس يحاول أن ينبه إلى شيء قادم يجب 

 .أن نحسن اإلصغاء إليه، ألنه أمر مهم
تبدأ قصة ذي القرنين وتنتظم حباتها العشرين لوصف المواصفات و

القيادية التي من المفروض أن يتمتع بها أي شخص يقلد مقاليد 
القيادة، أيًا ما كانت هذه القيادة، سواء كانت في العمل أو في البيت أو 
مقاليد الحكم، المهم أنها قيادة بشر. ونجد أنه يصعب على الكاتب أن 

؟  الرحلة مع القائد ذي القرنين، فمن أين نبدأ وكيف ننتهييجوب هذه 
ولكن نعتقد أنه من األجمل واألنسب أن نبدأ حيث بدأ اهلل تعالى في 

 :آياته، وهي تنتظم كالتالي
 

وقبل أن تبدأ التكليفات القيادية من رب العالمين، فإن أول ما  التمكين:
تمكنه من تحقيق  يستوجب تمام القيادة أن يكون القائد ذا صالحيات

إنا مَكَّنَّا لَهُ فِي »األهداف المطلوبة منه، ولهذا كانت بداية القصة 
، فمن غير هذا التمكين ومنح الصالحيات ال يستطيع القائد أداء «األَرْضِ

العمل المنوط به، فيصبح من غير هذا التمكين كاإلنسان المقيد فال حول 
 .له وال قوة
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 نواصل غدًا ما أنقطع من موضوع،،

 


