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 االهداء

ىل خري إملادة.. وزعمي إمسادة...وأ فضل من ثوىل إمليادة..  إ 

ىل إرشف من إمتطى صهوة إل دإرة..  وأ عظم من ثصدر إمرايدة... إ 

ىل إرشف إخللق، س يد ودل عدانن.. فاكن خري كائد، وأ عظم دميل ومرشد..  إ 

ىل )إمرسول إملائد( وإىل )إملائد إمرسول( صىل هللا عليو وسمل   إ 

ىل إذلي مل ًبخل عًل بيش من أ جل دفعي        ىل وإدلي.... إذلي سعى وشلى ل هعم  ابمرإحة وإمهناء  إ   إ 

ق إمنجاح وإمسعادة ، إىل من علمين أ ن إرثلي سمل إحلياة حبمكة وصرب أ يب إمعزيز. رمحو هللا     إ ىل طًر

ىل  إملسؤومية، علمخين معىن نم وحناان، إ ىل حبا إمكبري كلبھا عًل وفاض ، إمعطاء علمخين معىن من إ 

ىل  ، حتملها  و كيفية     فلن حلھا  يف كلت  مھٌل  من إ ىل  و إمنجاح، ابمخوفيق   ثصًل وثدعو يل إنليل  كامت من إ 

ايه  أ وفيھا   رزكين إحلبيبة حفظها هللا و أ يم  إ ىل  ، كدميھا حتت  إجلنة هللا جعل من أ بدإ، إ ىل إ 

ىل ، كليب وبسمة حيايت زھرة إ ىل . برھا ما حييت  هللا  جش خيت أ فاكري يف إل ول إمفضل هل اكن من إ 

ق أ كاليم  ،وبعرثة  ثعاىل هللا أ سال ، إذلي إحلبيب معاذ إبين إ ىل ، أ ورإيق ، ومتًز

 .أ مني ......إملصلحني جیعهل من إمصاحلني وأ ن حربيتو عىل ًعينين أ ن 

ىل من اكهت عوان وس ندإ وسببا يف إس خكٌلل درإس يت......  زوجيت.إ 

ىل من مشلوين ابمعطف، ومدوين ابمعون، وحفزوين نلخلدم.....إخويت          إ 

 ،وإىل لك إصدكايئ. وإخوإيت وإبناء معوميت 

 إمباحث    
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 الشكر والتقدير 

فالبد لنا ونحن نخطوا خطوتنا األخيرة في الحياة الجامعية أو نكاد، من وقفة      
قضت في رحاب ىذه الجامعة العريقة مع نعود بيا إلى أشير مضت وأعوام ان

أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جيودًا صادقة ومضنيًة فميم جميعًا 
 -الشكر والتقدير ونخص منيم بالذكر :

مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  موجيا راهرجو،فضيمة األستاذ الدكتور : -
 اإلسالمية الحكومية بماالنج.

، عميد كمية الدراسات العميا لجامعة موالنا مالك  مهيمناألستاذ الدكتور: فضيمة  -
 إبراىيم اإلسالمية الحكومية بماالنج.

، رئيس قسم اإلدارة اإلسالمية بكمية الدراسات  بحر الدينسماحة األستاذ الدكتور:  -
 العميا بجامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية الحكومية بماالنج.

الذي قد أفاد الباحث في  األول،المشرف  منير العابدين ستاذ الدكتور:سماحة األ -
 مراحل بحثو.

،المشرف الثاني الذي أفاد الباحث في إتمام ىذا نور أسناوي  سماحة الدكتور: -
 البحث.

 

 الباحث                                            
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 جمهورية إندونيسيا                

 وزارة الشؤون الدينية               

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية      

 قسم اإلدارة اإلسالمية -كمية الدراسات العميا       

 تقرير المشرفين                       

بسم اهلل الرحمن الرحيم ، الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم عمى أشرف 
 ين سيدنا محمد وعمى آلو وأصحابو أجمعين .األنبياء والمرسم

ره الطالب.  بعد االطالع عمى البحث التكميمي الذي حضَّ

 جمعة المهدي محمد زقير: االســــــــــــــــــــم

 13011021 :رقم التسجيل

 القيادة اإلدارية في ضوء القرآن الكريم )دراسة وصفية تحميمية(  : موضوع البحث

 ذا البحث لتقديمو إلى مجمس الجامعة.وافق المشرفان عمى ى

 

 المشرف الثاني                                            األولالمشرف     
 الدكتور منير العابدين                                      الدكتور نور أسناوي

.........                                         ............................ 
 

 اعتماد رئيس قسم اإلدارة اإلسالمية 
 األستاذ الدكتور بحر الدين

..................... 

                   



 و
 

 جمهورٌة إندونٌسٌا                        

 ةة الشؤون الدٌنٌــــوزار                     

 حكومٌةجامعة موالنا مالك إبراهٌم اإلسالمٌة ال              

 قسم اإلدارة اإلسالمٌة -كلٌة الدراسات العلٌا           

 إقرار الطالب

     

-أنا الموقع أدناه ، وبياناتي كاآلتي :  

          جمعة المهدي محمد زقيراالسم بالكامل : 

 13011021رقم التسجيل :  

دارة أقر بأن ىذه الرسالة التي حضرتيا لتوفير شرط درجة الماجستير في اإل    
كمية الدراسات العميا بجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ،  -اإلسالمية 

 القيادة اإلدارية في ضوء القرآن الكريم )دراسة وصفية تحميمية( .تحت عنوان: 

ذا قد      حضَّرتيا وكتبتيا بنفسي وما زّورتيا من ابداع غيري أو تأليف اآلخر وا 
يا من تأليفو وتبين أنيا فعاًل ليست من بحثي ،فأنا أتحمل أدعي أحد مستقباًل أن

المسؤولية عمى ذلك، ولن تكون المسؤولية عمى المشرف أو عمى كمية الدراسات 
 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية. العميا بجامعة

 هذا وحررت هذا االقرار بناًء عمى رغبتي الخاصة وال يجبرني أحد عمى ذلك.

 
 

 م22/00/2012ماالنج                                                        
               توقيع صاحب االقرار                                                        

                                                            ..................... 
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 وزارة الشؤون الدينية -رية إندونيسيا جمهو       

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية      

 اإلدارة اإلسالميةقسم  -كمية الدراسات العميا       

 اعتماد لجنة المناقشة

 القيادة اإلدارية في ضوء القرآن الكريم )دراسة وصفية تحميمية( . :البحث عنوان

 .اإلدارة اإلسالميةالماجستير في قسم بحت تكميمي لنيل درجة 

 13011021 : القيد رقم جمعة المهدي محمد زقير :إعداد الطالب

لنيل درجة  قد دافع الطالب عن ىذا البحث أمام لجنة المناقشة وتقرر قبولو شرطاً 
 م.00/2012 /00الموافق الثالثاء وذلك بتاريخ يوم -اإلسالميةة ر الماجستير في اإلدا

 -ة المناقشة من السادة األساتذة :وتتكون لجن
..............ربٌساللجنةومناقشا عونالرفٌـــــــــــــــــق:الدكتور

..............أساسٌـــا مناقشـــــــا توتكحمٌــــــــــــــــدة:ةالدكتور

.............ا ــــــــمشرفا ومناقشــــــنــــــنٌرالعابدٌـــم:الدكتور

..............ا ــــــــمشرفا ومناقشنورأسنـــــــــــــــــاوي:الدكتور

 

 يعتمد عميد كمية الدراسات العميا

 االستاذ الدكتور : ميمين
  611160666111916991 رقم التوظيف

................................. 
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 مستخلص البحث

 
ز محمد المهدي جمعة (دراسة2015قٌر  الكرٌم القرآن ضوء فً اإلدارٌة القٌادة م

 اإلسبلمٌة اإلدارة قسم العلٌا الدراسات لكلٌة مقدمة ماجستٌر رسالة تحلٌلٌة) -وصفٌة

 جامعةموالنامالكإبراهٌماإلسبلمٌةالحكومٌةماالنج.

رٌم.القرآنالك-القٌادةاإلدارٌة-القٌادة-الكلماتاألساسٌة:اإلدارة

الدراسة الكرٌم، هدفت القرآن ضوء فً للقٌادة األساسٌة المبادئ وتحلٌل لمعرفة

القابدفًضوءالقرآنالكرٌم،ولمعرفةاختٌارولمعرفةوتحلٌلالخطواتاألساسٌةفً

 وتحلٌلأشكالالقٌادةاإلدارٌةفًضوءالقرآنالكرٌم.

القرانالكرٌمومنوالبٌاناتتمجمعهامنواستخدمالباحثالمنهجالوصفًالمكتبً،

،والمنشوراتتفسٌرابنكثٌروكذلكمن والكتبالدٌنٌة بطونالكتبفًمجالالقٌادة

االستنباطً.المنهجالمختلفة،ولتحلٌلالبٌاناتاستخدمالباحثاإللكترونٌةوالمواقع

األساسٌةللقٌادةاإلدارٌةادئفقدتوصلالباحثإلىأنأهمالمب،أماعننتابجالبحث

 الكرٌم القران اإلبداعفًالعمل:هًفًضوء عنصر وجود ثم أيالقصد النٌة توفر

وتوفرمبدأالتؤملوالمصداقٌةواالستٌعابوتوفر،القٌاديوأنٌتمتطبٌقمبدأالشورى

الق الكرٌمومبدأ القران ،وأن ة فً األساسٌة الخطوات لنا حدد وهًلقابدااختٌارقد

مدىلىإالنظرتتمثلفًوهًهاعلىشكلمجموعاتمنالصفات،خطواتتمتفصٌل

اإلسبلمٌةبالشرٌعةوالتزامهتقٌده الفطرٌةوالصفاتالعلمٌةالمإهبلتإلىوبالنظر،

إلىوبالنظر،نسانٌةواإلاإلسبلمٌةخبلقٌاتهوأسلوكهلىإوبالنظرتهشخصٌفًوالمكتسبة

للقٌادةأشكالأوأنماطثبلثةاستنباطتم،وأنهبهالمحٌطالواقعواستٌعابهمفعلىقدرته

خٌربشخصٌةلهاالتمثٌلوتمالمتكاملةأوالمثالٌةالقٌادةأولهاالكرٌمالقرانضوءفً

نمطثم،ومواصفاتأسسولها،وسلمعلٌههللاصلىمحمدسٌدناالرسلوخاتمالبشر

ثم،ومواصفاتأسسولها،فرعونبشخصٌةلهاالتمثٌلوتممستبدةوالالسلبٌةالقٌادة

علٌههارونالنبًبشخصٌةلهاالتمثٌلوتماللٌنة،أوالمتساهلةالقٌادةهواألخٌرالنمط

.ومواصفاتأسسولها،السبلم
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المستوحاة وخطواتها القٌادة بمبادئ األخذ : منها توصٌات بعدة الدراسة وأوصت

المإسساتوالمس لمسإولً وتوضٌحها اٌصالها على والعمل الكرٌم القران من تنبطة

بعملٌة إلٌها ٌعهد والتً والخاصة، العامة اإلدارٌة مإسساتنا فً القادة تؤهٌل ومراكز

علىاختٌار والعمل ، وكبٌرها الوظابؾصؽٌرها لتولى القادة وتدرٌبوصقل وتعلٌم

تلمسواتباعالقٌادةالمثالٌةوالتًوجدالباحثمعالمهاتشجٌعالقٌاداتالتًتسمووتنحول

المراكز أعلى تولى نحو بها والدفع وسلم علٌه هللا صلى النبً شخصٌة فً وتمثٌلها

اإلدارٌةفًمإسساتنالتعطًالقدوةالحسنة.

لها والتً للتشرٌع الثانً المصدر النبوٌة نصوصالسنة إٌبلء : الدراسة وتقترح

نةالرفٌعةبعدكتابهللاعزوجلوماتتضمنهمنسٌرةالنبًصلىهللاعلٌهوسلمالمكا

والتًالتزالبكرا فًجانبالدراساتالمتعلقةبمفهومالقٌادةوأنماطهاومبادبهااالهتمام

المطلوبفًالدراساتالمستقبلٌة.
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ABSTRAK 

Jomah El-Mahdi Mohamed Zaqer. 2015. Kepemimpinan Manajemen dalam 

Presfektif Al-Quran Al-Karim (Studi Deskriptif Analisis). Tesis. Jurusan Manajemen 

Islam, Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Kata Kunci: Kepemimpinan Administratif, Al-Quran Al-Karim 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pedoman dasar 

bagi pemimpin dalam presfektif Al-Quran, mengetahui dan menganalisa langkah-

langkah dasar dalam pemilihan pemimpin dalam prespektif Al-Quran, mengetahui 

dan menganalisa beberapa model kepemimpinan manajemen dalam prespektif Al-

Quran. 

Peneliti menggunakan metode deskriptif pustaka, data-data dikumpulkan dari 

beberapa kitab dalam bidang kepemimpinan dan kitab-kitab agama, seperti tafsir dan 

yang lainnya. Jurnal-jurnal dan website yang bermacam-macam. Dalam menganalisa 

data peneliti menggunakan pendekatan deduktif untuk mengumpulkan beberapa teks 

yang mencakup ide dan tema tertentu yang dapat membantu menjawab tujuan  dan 

pertanyaan penelitian yang telah ditentukan.  

Adapun hasil penelitian ini, sebagaimana berikut : Sesungguhnya Al-Quran 

ialah kitab yang telah dideskripsikan dan dikhususkan oleh Allah sebagai kebenaran 

didalam firman-Nya : (Tidaklah kami tinggalkan sedikitpun dalam kitab ini). 

Meskipun itu urusan dunia atau urusan agama. Dan telah banyak ayat-ayat Al-Quran, 

narasi ceritanya serta tokoh-tokohnya yang berkarisma menunjukkan kepada beberapa 

prinsip  dasar kepemimpinan administratif. Dan telah jelas bahwasanya prinsip 

terpenting dalam hal itu adalah adanya niat, yaitu keinginan kemudian mempunyai 

unsur kreatifitas dalam memimpin. Dan harus melaksanakan prinsip musyawarah…. 

Sampai dengan prinsip-prinsip yang lain. Sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang 

dideskripsikan oleh Allah dalam firman-Nya “Sesungguhnya telah datang kepadamu 

cahaya dari Allah, dan kitab yang menjelaskan.  

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti 

keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan 

orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin-Nya, dan menunjukkan ke jalan 

yang lurus”. Allah telah menentukan bagi kita metode yang benar dan jalan yang 

lurus, dan menunjukkan dan menuntun kita untuk mengikuti langkah-langkah dasar 

dalam pemilihan pemimpin, yaitu langkah-langkah yang telah diklasifikasikan dalam 

bentuk beberapa kumpulan dari beberapa sifat. Dan sesungguhnya Al-Quran adalah 

Ensiklopedia bagi cerita umat yang terdahulu dan umat yang akan datang, menuntun 

kita kepada contoh yang sempurna dalam panutan dan perilaku pemimpin. Allah 

berfrman : “Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran 
bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang 
dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan 
menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang 
beriman”. Dan praktek nabi Muhammad SAW yang mulia ketika ia mendapatkan 

wahyu yang kemudian hal itu berujung pada perkara kepemimpinan dan implemantasi 

dari urusan orang-orang yang dipimpin dalam gambaran yang sempurna. Yang 

dideskripsikan bahwasanya beliau adalah Al-Quran yang berjalan diatas muka bumi. 

Dan dari beliau diambil tiga model kepemimpinan dalam prespektif Al-Quran yaitu 

Kepemimpinan Positif, Kepemimpinan Negatif, dan Kepemimpinan Yang Lembut. 



 ك
 

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal: Pengambilan beberapa prinsip 

kepemimpinan dan langkah-langkahnya yang terinspirasi dan diambil dari Al-Quran. 

Penyampaian dan penjelasan akan hal itu kepada penanggung jawab lembaga dan 

pusat pelatihan pemimpin di lembaga manajemen kita baik eksteren maupun interen. 

Yang mana dipercaya dalam proses pemilihan, pembelajaran, pelatihan dan perbaikan 

para pemimpin guna mengambil laih pekerjaan baik yang kecil maupun besar. Dan 

melakukan dukungan terhadap kepemimpinan yang cenderung mendekati dan 

mengikuti kepemimpinan teladan yang mana peneliti telah memperoleh beberapa 

karakteristik dan sifat-sifatnya terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW. dan dapat 

mendorongnya untuk memperoleh posisi yang tertinggi dalam manajemen di lembaga 

kita guna memberikan teladan yang baik. 

Penelitian ini menyarankan untuk mencari teks-teks sunnah (hadist) sebagai 

sumber hukum kedua dalam agama, yang mana ia juga mempunyai kedudukan yang 

tinggi setelah Al-Quran. Dan apa yangterdapat didalamnya berupa sejarah nabi 

Muhammad SAW yang sampai saat ini belum tersentuh dari segi penelitian yang 

berkaitan dengan definisi kepemimpinan, beberapa model dan prinsip-prinsipnya. 

Sangat dibutuhkan perhatian terhadap hal tersebut di penelitian yang akan datang. 
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ABSTRACT 

Jomah El-Mahdi Mohamed Zaqer. 2015. Leadership of Management in the 

Perspective of Quran El-Kareem (Study of Descriptive - Analysis). Thesis. Islamic 

Managements Department, Graduate School of State Islamic University of Maulana 
Malik Ibrahim Malang.  

Kata Kunci: Leadership of Administration, Quran El-Kareem. 

This research aims to know and analyze the basic guide for the leader in the 

perspective of Quran, the basic steps of leader’s voting in the perspective of Quran, 

then know and analyze some managements of leadership model in the perspective of 

Quran.  

 The researcher uses the method of descriptive-library. The data are collected 

from some kitabs about leadership field and religion’s kitab, such as tafsir, variety of 

journals, and websites, and others. In the analyzing data, researcher uses deductive 

approach approach to collect some texts which consist of particular idea and theme 

that help to answer the goals and answers of this research. The researcher uses also 

the analysis method of content  

The result of this research, as the following: Indeed Quran is kitab which can 

be described and specialized by Allah as the truth in His verses: (We have not 

neglected in the Register a thing  (Surah Al-'An`ām: 38)). Although these are world 

affairs and religious affairs, there are many verses of Quran, narration of the story 

with the characters which is charismatic showing to some of basic principles of 

administrative leaderships. It is clear that the most important principle is intention. 

Intention which has a desire then it changes to have the element of creativity in 

leadership. Then it has to hold the discussion, until the other principles. Quran is 

indeed a religion book which described by Allah in His verses “…. there has come to 

you Our Messenger making clear to you much of what you used to conceal of the 

Scripture and overlooking much. There has come to you from Allah a light and a clear 

Book (15). By which Allah guides those who pursue His pleasure to the ways of 

peace and brings them out from darknesses into the light, by His permission, and 

guides them to a straight path.(16)(Surah Al-Maidah)” 

Allah has decided for us the right method and straight way, then showed and 

guide us to follow the basic steps in leader’s voting, that is the steps which have been 

clarified in some forms of collected characters. Quran is encyclopedia of the earlier 

religious people and coming people, and guide us to the perfect model of the leader’s 

attitude. Allah says: “There was certainly in their stories a lesson for those of 

understanding. Never was the Qur'an a narration invented, but a confirmation of what 

was before it and a detailed explanation of all things and guidance and mercy for a 

people who believe.” (surah Yusuf: 111). The practice of Muhammad p.b.u,h is when 

getting the divine revelation, then pointed the case of leadership and the 

implementation from the case of leaded people in the perfect view. It is described that 

Muhammad p.b.u.h is Quran which walks on the earth. He is qualified as three models 

of Quran perspective, including; positive leadership, negative leadership, and soft 

leadership.  

This research recommends some things: interpreting the leadership principle 

and the steps which are inspired and taken from Quran. Presenting and explaining 

about these statements toward the holder of institution and center of leadership 

training for taking away the small or great good job. Then to support toward the 



 م
 

leadership which lean to close and follow the exemplified leader which the research 

found some characters of Muhammad on them. Then to always support to get the 

highest position in the management of institution for giving the good example to 

others.  

This research suggests searching the sunnah texts (hadits) as the second 

mainly source in religion, by which having the high position after Quran. Everything 

in Quran contains of the Muhammad’s (p.b.u.h) history of life which has been not 

touched from the research aspect which relates on the leadership’s definition, some 

models and principles. It is really needed to be observed for the upcoming research.   
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 :األولالفصل 

 المقدمة 

 خلفٌة البحث:  -أ

نعمةالعقلوالتفكٌروالتدبروالتحلٌل منذأنخلقهللاسبحانهوتعالىاإلنسانووهبُه

واكتشاؾالحقابقكلفُهبإدارةاألرضوعمارتهاوخبلفتهاولمٌؤتذلكالتكلٌؾمنفراغ

وتكلٌفه.هاختٌاربل)بصناعتهأثرا فًولكنكانلعلمالصانع(جلوع

العاملٌنومختلؾ الجماعًبٌن العمل فًخلقأجواء القٌاداتاإلدارٌة إنمساهمة

اإلداراتوالفروع،ونشرالوعًالتنظٌمًالداعًللمشاركةوتناقلاألفكاروإنشاءأنظمة

حرك فً واالنسٌابٌة بالسهولة تتمٌز مختلؾالمستوٌات بٌن تركتبصمةلبلتصال تها

واضحةفًالتقدمالحاصلفًمختلؾالمجاالتالتًنشهدهاالٌوم.

ضروب من ضربا  أو للصدفة ولٌدتا  المعاصر عالمنا فً النجاحات تكن لم لذلك

إدارة فً قٌاداتبارعة عقول تحركها متحدة اإلنتاجٌة العوامل ولكنهًتلك العفوٌة

 ألهداؾالخاصةوالعامة.منظماتهاأومجتمعاتهانحوتحقٌقا

نهأالممنهجةضدالقرآنالكرٌموذلكبوصفهتهاماتاالوقدتمثلتمشكلةالبحثفً

نٌكونمنهجقٌادةناجحة،كذلكجهلبعضأؼٌرصالحلكلزمانومكان،والٌصلح

الطمع وأٌضا إدارٌة، قٌادة منهج به ٌوجد ال بانه واعتقادهم الكرٌم بالقرآن المسلمٌن

نهبوالتعالًبالمناصبوتقدٌمالمصلحةالخاصةعلىالمصلحةالعامةورؼبةالكثٌروال

صرارعلىذلكرؼمعدماهلٌتهموهومرضانتشرفًمنالناسفًأماكنالقٌادةواإل

األمةاإلسبلمٌة.

البحثمنحٌثأومنهناٌبدوجلٌامدى همعناصرالنهوضأنهٌوضحأهمٌةهذا

كذلكالرد،االوهوالقٌادةاإلدارٌة،وماٌهمنًهنا"األمةاإلسبلمٌة"والتطورأليأمة

التوضٌح علىالمشككٌنفًصبلحٌةالقرآنالكرٌمكنموذجقٌادةمتكاملوبدٌعواٌضا

نالقٌادةالناجحةجدورهاعندمفكريالؽربفقطوالألبعضالمسلمٌنالذٌنٌعتقدون

صلفًدٌناإلسبلم.أٌوجدلها

اإلدارٌةفًضوءالقرآنالكرٌموخاصةفًهذالذ فانالبحثفًموضوعالقٌادة ا

لكًٌطلعالمهتمونعلىالمفاهٌموالنظرٌاتوالواجبات منها العصرهوضرورةالبد
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ٌدخلفًموضوعالقٌادةاإلدارٌةفًضوء والخصابصوالمشاكلوالمعوقاتوكلما

لىإدارةناجحةوقٌادةإصبحتبحاجةأالواجباتعمالونكلاألأالقرآنالكرٌموخاصة

هداؾوؼاٌات،فلمٌعداالمرفوضوٌاأوخبطعشواء،ألىماترٌدمنإكفإةلكًتصل

منواجباتٌجباإلدارةنإبل تحتوٌه عماللكًٌكتبلهانتطبقعلىكلاألأبما

عدالنظرواإلدراكوسعهنٌتمتعبالحزموالقوةوبُأالنجاح،وكذلكحالالقابدالذيٌجب

ناجحافًأعمالهووظابفهوفقاألُفقوإتساعالثقافة...الخمنصفاتحتىٌكونقابدا 

الكرٌم القرآن منهج القٌادة، أن حقٌقة توضٌح فً رؼبته للكتابة الباحث دفع ما وإن

سبابأاإلدارٌةالناجحةلهاأسسوجدورفًدٌننااإلسبلمً،كذلكٌرىالباحثإنمن

 فًشتىالمجاالتهوعدم اإلسبلمٌة واٌضا اختٌارتؤخراألمة األكفاء، محاولةالقادة

لىاألحسن.إعتبارهانقطةتحولمناألسواءإالباحثالتعرٌؾبؤهمٌةالقٌادةو

إنهذهالجهودمهماتطورتلمتصلإلىدرجةالنجاحالتًوصللهاالمنهجالقرآنً

قبلالبعثةِ،اقضكبٌرفٌمابٌنهمابالرؼممنعدموجودتن إلىلقدكانتالبشرٌُة بحاجٍة

ٍصلهامناألنظمةالتًجاهرْتبظلِمها،وأعلنْتإفبلَسها،ومنالقوانٌنالتًمنقٍذوُمخل 

خْتجذور ،ستبداداالرسَّ محقٍّ كلَّ وأخرسْت ُمْحِدٍث، كلَّ وأحتضنْت ،وحمتالجرٌمَة،

س .وكتمْتأنفاَسالحق  نٌَنطوٌلة 

أدراَن عنها ٌؽسُل مشفق، جلٌٍل ومَربٍّ ، عادٍل قابٍد إلى بحاجٍة النفوُس كانِت

الرذٌلِة،وٌطه ُراألرَض،وٌزكًالقلوب.

،وإدارٌة،واجتماعٌةتحتوطؤةأمراٍضَعَقدٌة،وسٌاسٌة،كانتالدنٌاتبن 

الظلموالظالمٌن.،وكادتتختنقفًقبضةواقتصادٌةوأخبلقٌة،

حقوَق ر قرَّ و العدل، وأرسىدعابَم إلىنصاِبه، الحقَّ أعاد من إلٌها فبعثهللاُ

قويمحكممتٌن. ًٍّ ذاَتنظاٍمإسبلم عرٌضة  اإلنسان،وأقامدولة 

السراج وهو ، الرحمة وهو ، لهم المنقذ هو وسلم هللاعلٌه صلى محمد كان

اأَْرَسْلَناَكَشاِهدا َوُمَبش را َوَنِذٌرا المنٌر،وٌظهرذلكجلٌافًقول إِنَّ  ً ِب َهاالنَّ  ٌ اأَ ٌَ هتعالى:(

ِبِإِْذِنِهَوِسَراجا ُمِنٌرا  .)1()*َوَداِعٌا إِلَىهللاَّ

أسباببقاءهذه-علٌهالصبلةُوالسبلم-لقدأقام ٌَّنألمتهكلَّ دولَةاإلسبلم،وب

،عزٌ ة  ٌَّ زَةالجانِب،محفوظَةالكرامةوالمهابةوالسمعة،الٌتجرأعلٌها،والالدولةقو

                                                           
46-45رةاألحزاباآلٌة:سو-1
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عناٌُة شملْته ما أعظم من وإن ، حاسد أو عدوٌّ حقوَقها ٌسلُب وال ، أهلها من ٌنال

 المجال، فًهذا وسلم المتحلًبسماتاختٌارالمصطفىصلىهللاعلٌه الصالح القابد

القٌادة اإلدارٌة فً ضوء ترُتموضوعالدراسةبعنوان(القابداإلداريالمسلم،لهذااخ

وحرصُتفٌهعلىذكرماامتازْتبهالشرٌعُةاإلسبلمٌةفًهذاالمقام،،)القرآن الكرٌم

األنظمِة نظرة عن اإلدارٌة، القٌادة إلى اإلسبلمٌة الشرٌعة نظرِة وسمو  تفوِق وبٌان

خبلل األخرى من األساس وذلك المبادئ وبٌانبٌان الكرٌم القرآن ضوء فً للقٌادة ٌة

فً القرآناختٌارالخطواتاألساسٌة اإلدارٌةفًضوء كذلكبٌانأشكالالقٌادة القابد

                                                                                                                                                          . الكرٌم

تعالىأسؤلأنٌجعلهذاالعملالٌسٌرمباركا ،نافعا ،خالصا لوجههالكرٌم .وهللاَّ

 أسئلة البحث-ب

ماهًالمبادئاألساسٌةللقٌادةفًضوءالقرآنالكرٌم؟ -1

 القابدفًضوءالقرآنالكرٌم؟اختٌارماهًالخطواتاألساسٌةفً -2

 لقٌادةاإلدارٌةفًضوءالقرآنالكرٌم؟ماهًأشكالا -3

 أهداف البحث-ج

لمعرفةوتحلٌلالمبادئاألساسٌةللقٌادةفًضوءالقرآنالكرٌم. -1

 القابدفًضوءالقرآنالكرٌم.اختٌارلمعرفةوتحلٌلالخطواتاألساسٌةفً -2

 لمعرفةوتحلٌلأشكالالقٌادةاإلدارٌةفًضوءالقرآنالكرٌم. -3

 ثأهمٌة البح-د

 األهمٌة النظرٌة: -

إنمماالشكفٌهأنأيعملصؽرأوكبرأومكـونمـنالمكونـاتصؽرتأم

كبرت،الٌمكنأنٌكتبلهاالنجاحأواالستمراربثباتلتؤدٌةالمهنـةالمناطتحقٌقهالمدة

قٌادة إلىوجود ٌعود فؤننجاحها المكونأوؼٌره، أطولدونحدوثخللٌوديبهذا

زةوفاعلةقادرةعلىتحوٌلاألفكارإلىالخططالمناسبةلتحقٌقاألهداؾوفقرإٌةمتمٌ

علمٌة،تضعنصبأعٌنهامكوناتتحققهذهالخطـطبدءبالمكوناتالبشرٌةوالمادٌة،

مادٌة مواد عن باحثة  له، خلقوا لما وفقـا  البشري للمكون والقدرات المواهب مكتشفة 

إلنجاحخططها.
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 ة التطبٌقٌة:األهمٌ-

إنهذاالبحثٌمثلإضافةالىمكتبةجامعةموالنامالكإبراهٌمالحكومٌة،حٌثأنه

بالقرآنالكرٌم،كذلكٌبرزعبلقةالقٌادةبالقرآنالكرٌم،وٌبرزاٌضا اإلدارةٌبرزعبلقة

 تفتقر الجامعة بؤن الباحث ولعلم الكرٌم، بالقرآن اإلدارٌة القٌادة إعبلقة هذهلى مثل

 جدٌدة البحثإضافة هذا القارئبؤنإالبحوثوسٌكون ٌعلم حتى وروادها المكتبة لى

نٌكونمنهجقٌادةفًكلزمانومكان،ولٌتسّنىلمنلهطموحأالقرآنالكرٌمٌصلح

ستؽناءعنكتابهللاكمهجلذلك.مثلدوناإلسلوباالفًالقٌادةأنٌتتبعاأل

لحقٌقٌةلوجودقٌادةتتمٌزبقدراتومواهـبعـدةتجعلهاومنهناندركاألهمٌةا

فًرسولهللا ولنا كٌؾإفًالصدارة،  حسنة ستطاعالمصطفىصلىهللاعلٌهأسوة

وسلمأنٌمثلالقٌادةالناجحةلقٌادةاألمةوتحوٌلهامنأمةنكرةإلىأمةتقودالجزٌرة

ترع أمة إلى الؽنم كانتترعى أمـة من فارسبؤكملها، مملكتً وتخضع بل األمم، ى

لذاحرىبناأننسعىإلٌجاد،دهاقٌادةمتمٌزة،محفوظةبالوحًوالـروملهـا،دولةتقو

أمتنا واقع ٌبنىعلٌه لما هاما ، أراه أمرا  وهـذا أنٌملكصفاتها، بعد منٌملكالقٌادة

المستقبلً.

 حدود البحث  -ه

فًضوءٌتركزالبحثعل-:الحدود الموضوعٌة - للقٌادة ىدراسةالمبادئاألساسٌة

القابد،واٌضاأشكالالقٌادةفًاختٌارالقرآنالكرٌم،كذلكالخطواتاألساسٌةفً

ضوءالقرآنالكرٌم.

مبادئ-:الحدود المرجعٌة - جانبتؤصٌل البحثفً لهذا المرجعٌة الحدود تتركز

فًالقرانالكرٌمقابد،واشكالالقٌادةالاختٌار،والخطواتاالساسٌةفًواسسالقٌادة

.اإلدارةومنكتبالقرانالكرٌمومنمنكتبتفاسٌر

م.2016-2015-:حدود زمانٌة -

 مصطلحات البحث -و

                                                                                          -:اإلدارة-0

ٌرإدارة،تقولالعرب:ادرتالشًءإدارة،وأدارالشًٌدٌره:وهًمصدرادارٌدلغة 
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الشمال، وذات الٌمٌن ذات دورانا للشًء التدوٌر التعدي ذلك من وٌرٌدون إدارة،

 )2(وٌستعملالفعلالزمااٌضا،فٌقالدارالشًءٌدوردورانا.

تجاوز بل الحقٌقً الدوران عند الفعل استعمال عند العرب ٌقؾ إلىوولم ا

وقدجاءفًالقرآن استعمالهفًنقلالشًءمنمكانإلىاخر،ومنرجلالىرجل،

َتْكُتُبوَهاالكرٌم:( ُكْمُجَناٌحأاَلَّ ٌْ َسَعلَ ٌْ َنُكْمَفلَ ٌْ أَْنَتُكوَنِتَجاَرة َحاِضَرة ُتِدٌُروَنَهاَب )3()إاِلَّ

إماأنهمٌتناولونهامناإلدارةرحمههللا:"معنىقالاالمامابوالحسنالماوردي

)4(ٌدإلىٌد،أوٌتباٌعونهافًكلوقت".

اصطالحاً: اإلدارةأما تعرٌف 

هوالمعرفةالصحٌحةبماترٌدمنالرجالعملهثماإلدارةوعرفهاآخر"انفن

)5(التؤكدمنأنهمٌقومونبعملهبؤحسنطرٌقةوأرخصها".

ب ٌقصد هنريفاٌول: األوامرالتنباإلدارةوٌقول وإصدار والتنظٌم والتخطٌط إ

)6(والتنسٌقوالرقابة.

 -القٌادة : -4

،مصدرمنالفعلقادٌقودَقودا وقٌادة،واسمالفاعل)7(قالابنمنظور-القٌادة لغة :    

منهاقابدوٌجمععلىقادة،والَقودنقٌضالسوق،فالَقودمناالماموالسوقمنالخلـؾ،

.)8(لىأنؾالخٌلإيمقدمتهوالقابدٌطلقع

-لقدأعطىكثٌرمنالمإلفٌنتعرٌفاتمختلفةللقٌادةمنها:-القٌادة اصطالحاً:

تحقٌق فً مجموعاتتسهم أو أفراد أنشطة فً تؤثٌر عملٌة بؤنها: القٌادة عرفت

قٌق،أو:هًالقدرةعلىالتؤثٌرفًاآلخرٌنمنأجلتح)9(األهداؾفـًموقؾمحدد.

.)10(أهداؾأوأؼراضمحددة

                                                           
11/331تاجالعروس2/43القاموس4/295لسانالعرب،-2
282سورةالبقرةاآلٌةرقم-3
مإسسةالكتبالثقافٌة،ج-دارالكتبالعلمٌة  أبوالحسنالماوردي،النكتوالعٌون،تفسٌرالماوردي،-4
 .64،ص1
 45دارةفًالقرآنوالسنة،صوأصولاإل18اساسٌاتاإلدارة،ص-5
18نقبلعنكتاباساسٌاتفًاإلدارة،ص-6
هومحمدبنعلًبنأحمداألنصاريابنمنظور،نسبةإلىجدهجمالالذٌنأبًالفضـلابنالمنظور،-7
هـ[630–711]
ابنمنظور،(-8 مإسسةالتارٌخ–لعربـً)مادة:(قـود)ط:دارإحٌـاءالتـراثأٔ/ٖٔٗلسانالعرب:

م[،بتصرؾ.٨٩ٙٔ-هـٙٔٗٔلبنان-العربًالطبعةالثالثة،]بٌروت
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 -القٌادة اإلدارٌة: -3

البلتٌنًحٌثاشتقت   الفكر الٌونانًواٌضا الىالفكر اصلكلمة(القٌادة) ٌرجع

االنجلٌزٌة" وهوArchein:")11("منالفعلleadershipالكلمة أوٌقود ":بمعنىٌبدأ

وٌنقسمكلفعلمناالفعال"،ومعناهٌحركأوٌقود،هذاAgereموافقللفعلالبلتٌنً"

 السابقةالىجزبٌن:بداٌةٌقومبهاشخصواحد،ومهمةأوعملٌنجزه.

"Archeinفًالدولةأوالحاكم،ومنهاستنتجانههناكاألول":اسمٌطلقعلىالرجل

األوامر إعطاء وظٌفة هما، متباٌنتٌن وظٌفتٌن تجمعهما ومرإوسٌن قابد بٌن عبلقة

ًمنحقالقابد،ووظٌفةتنفٌدهذهاألوامروالتعلٌمات،وهًمنواجبوالتعلٌمات،وه

المرإوسٌن.

أمافًاللؽةالعربٌةفانالقٌادةمشتقةمن"القود"وضدها"السوق"،وٌقالٌقود

الدابةمنأمامهاوٌسوقالدابةمنخلفها،فالقابدٌعتبركدلٌلأومرشدوهوالشخصالذي

)12(اآلخرٌن.ٌمتلكقوةالتؤثٌرعلى

وبالنسبةللتعرٌؾالموضوعًلمفهومالقٌادة،فقدقٌلبشؤنهماٌلً:

والجماعات علىسلوكاألفراد التؤثٌر منخبللها التًٌتم العملٌة هً:" القٌادة

)13(للعملرؼبةفًتحقٌقأهداؾمحددة".وذلكمناجلدفعهم

وتعرؾالقٌادةاإلدارٌةأٌضا:"بؤنهاالنشاطالذيٌمارسهالقابداالداريفًمجال

السلطة باستخدام القراراتواألوامرواالشراؾاالداريعلىاآلخرٌن، وإصدار اتخاد

)14(الرسمٌةوعنطرٌقالتؤثٌرواالستمالةقصدتحقٌقهدؾمعٌن".

هذااختٌاروقدتمٌقصدالباحثبالقرآنالكرٌم(تفسٌرابنكثٌر) -القرآن الكرٌم: -2

منهتخلوتكادفبلوانتشارا،قبوالكثٌرابنالحافظتفسٌرشهد:منهاالعتباراتالتفسٌر

                                                                                                                                                                      
.المصدرالسابق-9

المصدرالسابق.-10
فاروقفرحات،اسسإختٌاروتطوٌرالقٌاداتاالدارٌةالمبدعةمنخبللمعاٌٌرإدارةالجودةالشاملة،-11

اداتاالبداعٌةلتطوٌروتنمٌةالمإسساتفًالوطنالعربً،الجمهورٌةالمإتمرالسنويالرابعفًاإلدارة،القٌ
329،ص2003اكتوبر16-13العربٌةالسورٌة،دمشق،

ت،-12 بٌرو والنشر، للطباعة حزم ابن دار األولى، الطبعة المإسسً، العمل لونً، العد أكرم محمد
 .165،ص2002

االدار-13 المفاهٌم وآخرون، سالم الشٌخ ،فإاد االردنً الكتب مركز الرابعة، الطبعة ، الحدٌثة ٌة
 .184،ص1994

القاهرة،-14 السماح، دار االولى الطبعة الجدد، للمدربٌن دٌة القٌا المهارات تنمٌة السٌد، علٌوة
 .45،ص2001
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افٌهكثٌرابنالحافظنهجوقد،عامةأوشخصٌةكانتسواءمكتبةالٌوم امنهج   ٌ علم

كثٌر،،ابنالحافظتفسٌرأهمٌةلناوتتجلىرشٌقة،وجملفصٌحةارةبعبوساقهأصٌبل

:التالٌةالنقاطفً

.بسندهالحدٌثذكر -

.الؽالبفًالحدٌثعلىحكمه -

.دلٌلبؽٌرتقلٌدأولرأيالتعصبدونالحق،أنهٌرىماترجٌح -

رسولةسنصحٌحفًوالهللاكتابفًتثبتلمالتًاإلسرابٌلٌاتعلىاالعتمادعدم -

.قلٌلوهوعلٌها،وسكتذكرهاوربماهللا،

ؼٌرمنهللا،رحمهماألمة،سلؾطرٌقةعلىوالصفاتباألسماءٌتعلقماتفسٌره -

.تعطٌلوالتشبٌهوالتؤوٌلوالتحرٌؾ

باآلٌة،تتعلقالتًاألحادٌثاستٌعاب-

وتتعرٌف القرآن لغة: -       جمٌعها العلماء أقوال ناقشمنخبلل من رجٌحاتجّل

فإّنالراجحفًلفظالقرآنأّنهمشتقسواءقلنابالوصؾأوالمصدرٌةوأصل)15(المسؤلة

اشتقاقهمادة(قرأ)التًمنأهّممعانٌهاالتبلوةوالجمع.

•تعرٌف القرآن فً االصطالح : -      

هللاعلٌهوسلمكبلمهللاالمعجزالمتعبدبتبلوتهالمنّزلعلىالنبًمحمدصلى•

)16(بواسطةجبرٌلوالمنقولإلٌنابالتواتروالموجودبٌندفتًالمصحؾ.

  الدراسات السابقة -ز

فً سورة  اإلدارة بعنوان وهًرسالةماجستٌرم( 4119)شعبان عبد هللا قرموط ،  -0

فسٌرمقدمةإلىالجامعةاإلسبلمٌةبؽزة،كلٌةاصولالذٌن،قسمالتٌوسف علٌه السالم

 .وعلومالقرآن

-وتوصلالباحثإلىنتابجوهً:

                                                           

الثامن15- القرن إلى نشؤتها من التفسٌر مقدمات خبلل من القرآن .علوم إبراهٌم شٌخ صفاء محمد حقً،
 .22،علومالقرآندراساتومحاضراتللكافًوالشرٌؾص40الهجري،ص

الطبعة16- تارٌخ االولى. الطبعة . مقدماتالتؽٌٌر القرآنمنخبلل علوم  شٌخحقً. صفاء محمد حقً،
.42-41.الناشرمإسسةالرسالةبٌروتلبنان.ص2004
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إنالفتنواالبتبلءاتهًطرٌقالتمكٌنإلصحابالدعواتالصادقة،فبقدرالصبر-1

والصمودوالتحديٌؤتًالفرجوالصبروهذاماصورتهلناسورةٌوسؾعلٌهالسبلم.

ودوابفكروسٌرةمنسبقهمإنالدعاةوهمٌواجهونالمحنواالبتبلءاتالبدانٌتز-2

علىطرٌقالدعوة،وكانتهذهالسورةبمثابةالفكروالسٌرةلرسولناالكرٌمصلىهللا

علٌهوسلمولكلمنٌحملراٌةهذهالدعوةمنبعده.

العفووالتسامحصفتٌناتصفابهاٌوسؾومحمدعلٌهماالصبلةوالسبلم.-3

سالة ماجستٌر بعنوان القٌادة اإلدارٌة فً )غالب حباب محمد الحربً( وهً ر -4

 .الجمعٌات الخٌرٌة،  كلٌة العلوم اإلدارٌة جامعة الملك سعود 

ماٌلً:نتابجهذاالبحثوأهم

الرٌـاضهـو فـًمدٌنـة مدٌريالجمعٌاتالخٌرٌـة الذيٌمارسه إننمطالقٌادة أوال:

لـمتثب ـتاألرقـاماإلحصـابٌةوجـودممارسـةالـنمطالدٌمقراطًوبدرجـةعالٌـةبٌنمـا

فعلٌـةلؤلنمـاطاألخـرىبشـكلظـاهر،كمـاأنمـدٌريالجمعٌـاتالخٌرٌـةٌـرونأن

نمـطالقٌادةالدٌمقراطًهوالنمطالمفضلإلدارةالجمعٌاتالخٌرٌةوبدرجةعالٌةجدا.

فــًتحدٌــدهملؤلنمــاطالقٌادٌــةثانٌا :ٌوجــداخــتبلؾبــٌنوجهــاتنظــرالمــوظفٌن

لمتؽٌــرات الرٌــاضتبعــا مدٌنــة فــً الجمعٌــاتالخٌرٌــة مــدٌرو التــًٌمارســها

 التعلٌمــً–(الخبــرة فــروقذاتداللــة–المإهــل حٌــثوجــد الشــهري) الــدخل

نفـًتحدٌـدهمللـنمطالقٌـادي)بـٌنالمـوظفٌٔٓ.ٓإحصــابٌةعنــدمسـتوىمعنوٌـة(

فــروق وجــود وكــذلك ، خبــرة األكثــر المــوظفٌن لصــالح الخبــرة بـاختبلؾمـدة

وأٌضــا العــالً المإهــل لصــالح العلمــً بــاختبلؾالمإهــل إحصــابٌة ذاتداللــة

لٌـــة،بٌنمـــاالٌوجـــدبــاختبلؾالــدخلالشــهريلصـــالحأصـــحابالـــدخولالعا

) الجمعٌة مع الوظٌفً االرتباط نوعٌة باختبلؾ النظـــر وجهـــات بـــٌن اخـــتبلؾ

ؼٌرمتفرغ).–متفرغ
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ثالثـا:الٌوجـداخـتبلؾبـٌنوجهـاتنظـرمـدٌروالجمعٌـاتالخٌرٌـةبمدٌنـةالرٌـاض

ال المفضـلإلدارة لنمطالقٌادة لمتؽٌـراتالدراسـةفـًتحدٌدهم تبعـا جمعٌـاتالخٌرٌـة

عـدامتؽٌرالمإهلالتعلٌمً.

الصـفات وبعـد الدٌمقراطً الـنمط بـٌن إحصـابٌا دالـة إٌجابٌـة عبلقة توجد رابعا:

اإلسبلمٌة بالصفات متحلٌن الخٌرٌة الجمعٌات مدٌري أن ٌعنً مما للقٌادة اإلسبلمٌة

للقٌادة.

اسة بعنوان خصائص القٌادة فً ضوء الكتاب والسنة ) رمضان الزٌان( در-3

كل بالقٌادة اهتم قد اإلسبلم أن بٌان أهمها كان عدة نتابج إلى البحث وتوصل  فً

 للمسلمٌن، العامة الوالٌة وحتى العمل رفقاء أو األسرة فً الجماعة قٌادة من مستوٌاتها،

ا،وأنمفهوم بللؤلرض  التكلٌؾ أمانة نحو ٌتجه لّسنةوا الكتاب ضوء فً القٌادة جمٌع 

 المكلؾ ٌحاسب سوؾ ثم ومن ،ختٌاراال فً هللا لقدر القٌادةخاضعة تعتبر بحٌث الربانً،

 جمٌع طبقت قد الٌاسٌن الشٌخ قٌادة وأن المسلمٌن تعالىقبل هللا من فٌها فعله على بها

ا المطلوبة الصفات ا المسلمتطبٌق ا القابد فً شرع   ٌ  كبٌرة بدرجة المعاصرة حٌاتنا فً واقع

ا، .قٌادته من المقربٌن من علىمجموعة أجري الذي االستبٌان ضوء فً وذلك جد 

بنشر االهتمام أهمٌة هو السابقة الدراسة به أوصت  بٌن الكافً الوعً ومما

ا، اإلسبلمٌةالمطلوبة بالصفات القٌادات تحلً أهمٌة عن المسلمٌن  ضبط ٌتم حتى شرع 

.شرعٌة أسس على والناس لطةالس بٌن العبلقة

تعقٌب الباحث على الدراسات السابقة

الدراسة الموضوعمع فً تشابهها رؼم بؤنه الدراساتالسابقة ٌعقبالباحثعلى

و القٌادة دور الى االشارة فً االهداؾ حٌث من أو وتحلٌبل نظرٌا اإلدارةالحالٌة

توجد انه اال وتطبٌقاتها واهمٌتها الدراساتاإلسبلمٌة عن الدراسة هذه بها نقاطتتمٌز

-السابقةمنحٌثاالتً:

 ى: األولالدراسة السابقة 

ركزتعلىاثرالجوانباإلدارٌةفًسورةٌوسؾعلٌهالسبلم. .1
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ابرزتالؽاٌةاإلدارٌةمننزولسورةٌوسؾعلٌهالسبلم. .2

3.  أدوات احد الدراسة وصلتهاإلدارةتناولت وأهمٌته الحوار وهو اإلدارةبعلم

ووجودهفًالقرانالكرٌم.

 بٌنما الدراسة الحالٌة

تبرزالجوانباإلدارٌةفًالقرآنالكرٌمكامبل. .1

تبرزالمواقؾاإلدارٌةفًكتابهللاعزوجلوأخذهاكمنهجلمنٌرٌدأنٌكونقابدا .2

 إدارٌاناجحا.

االدار .3 ٌةفًضوءالقرآنٌسعىالباحثمنخبللدراستهإلىإبرازاشكالالقٌادة

 الكرٌم.

 الدراسة السابقة الثانٌة 

بمدٌنة -1 الجمعٌاتالخٌرٌة مدٌرو ٌمارسها التً القٌادٌة االنماط ركزتعلىمعرفة

الرٌاضبالمملكةالعربٌةالسعودٌة.

للنمطهمتحدٌدتبلؾوجهاتنظرالمدراءفًركزتالدراسةعلىمعرفةمدىاخ -2

 متؽٌرات.القٌاديالمفضلباختبلؾعدة

اإلسبلمٌة -3 بالصفات الخٌرٌة الجمعٌات تحلً مدى على التعرؾ الدراسة حاولت

 للقٌادة.

 بٌنما الدراسة الحالٌة

فًضوءالقرانالكرٌمالمبادئاالساسٌةلهاتركزعلىالتعرؾعلىاشكالالقٌادةو -1

.القابداختٌاروالخطواتاألساسٌةفً

القرانالكرٌمكمنهجللقٌادةاإلدارٌةفًكلتركزالدراسةعلىالتعرٌؾبصبلحٌة -2

 زمانومكان.

 الدراسة السابقة الثالثة

القرآن-1 خبلل من القابد وصفات خصابصها وابراز القٌادة موضوع على ركزت

والسنة.
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أعطتقٌاساوصفٌاباستخداماالستبٌانونموذجاتطبٌقٌافًالقٌادةاإلسبلمٌةلشخصٌة-2

ًالشٌخأحمدٌاسٌنرحمههللا.فلسطٌنٌةمشهورةوه

 بٌمنا الدراسة الحالٌة 

فقط-1 ولٌس حصرٌا الكرٌم القران ضوء فً اإلدارٌة القٌادة موضوع على ركزت

القٌادةفًضوءالقرانوالسنة.

هذه-2 فً المحددة لؤلسبلة اجابات إلى للوصول المكتبً المنهج الدراسة استخدمت

جوة.الدراسةواستخبلصالنتابجالمر
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 الفصل الثانً:

 االطار النظري 

 اإلدارة: مفهوم األولالمبحث 

 لغة واصطالحاً  اإلدارة: تعرٌف األولالمطلب 

) إدارة كلمة (Administrationأصل بمعنى التٌنً (To Serve أي (لكً)

و علىاإلدارةٌخدم) اإلدارةأساسأنمنٌعملببذلكتعنً"الخدمة" خدمةعلىٌقوم

)17(اآلخرٌن.

إالأنتعرٌفاتهاالتًقدمهاالعلماءوالروادقداإلدارةوفًظلاالهتمامالذيحظٌتبه

تؤثر قد منهم فكل اإلنسانٌة، العلوم مصطلحات من كثٌر شؤن ذلك فً شؤنها تباٌنت،

بمدخلمعٌن.

فأما اصطالحاً  إلىاإلدارة: وصوال  مشتركة جهود تحـتتعنًتضافر ، هـدؾمحـدد

إشـراؾوتوجٌـهجهـةمسـإولة.

آخـرعلـىأن تعرٌفـا  الهادي) عبد إبراهٌم الملٌجً، بتوجٌـهاإلدارةوٌـذكر( " تقـوم

النشـاطالتنفٌـذيباألسـالٌباإلدارٌةالـتًتوصـلناإلىتحقٌـقاألهـداؾالمنشـودةبـؤوفر

،وأسـرعوقـت،وأقـلجهـد.قـدر،وأكثـردقـة،وأقـلتكلفـة

)18(وذلـكمـعمراعـاةظروؾالبٌبةالسٌاسٌةواالجتماعٌةواالقتصادٌة."

بعضـها ذكـر ، االختصـاص أهل إلٌها ذهب ومتنوعة كثٌرة تعرٌفات ولئلدارة

هـً:"فـنقٌـادةاإلدارة"إلىأنwhite(الخفاجً،الهٌتً):حٌـثذهـبهواٌـت"

ـٌق،ورقابـةعـددمعـٌنمـناألفـرادبقصـدإنجـازبعـضاألؼـراضأواألهداؾ"وتنس

                                                           
.4هـص1422والوظابؾ،الطبعةالخامسة،الرٌاض،النمر،سعودوآخرون،اإلدارةالعامة.األسس-17
ص-مٕٕٓٓ-المكتبالجامعًالحدٌث-الملٌجً،إبراهٌمعبدالهادي:استراتٌجٌاتوعملٌاتاإلدارة-18
ٖٔ.
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Daleووصؾ" "جعلاألشٌاءتنفذمنخـبللأشـخاصآخـرٌن،اإلدارة" : بؤنها

.)19(وذلـكعـنطرٌـقتنسـٌقجهودهم،وتنظٌمها،وإرشادها،والرقابةعلٌها"

لئلدارةعلىأنها:"Taylorدالفتاح)تعرٌؾتاٌلوروٌنقل(المؽربً،عبدالحمٌدعب

معرفةماٌجبأنٌمارسهاألفرادبدقة،والتؤكدمنتطبٌقهملذلكبؤفضلالطرق،وأقل

بؤنها"الجهودلعملهالمـدٌراعتمادا علـىممارسـةFayolالتكالٌؾ...كماٌعرفهافاٌول

)20(داراألوامر،والتنسٌق،والرقابة"المتعلقةبالتنبإ،والتخطٌط،والتنظٌم،وإص

العامةالمسإولةعلـىأنهـا:"عملٌـةالقٌـامبـدعماإلدارةبٌنماٌعرؾتٌريإلكوبر

)21(التعامـلوتنظٌمـهمـععـدةالتزامـاتومصـالحمتنافسة."

زعلٌهاومنالتعرٌفاتالسابقةٌمكنناأننستخلصجملةمنالنقاطاألساسٌةالتًترتك

.اإلدارة

 الجانب اإلنسانً : - 0

ومـنأجـل–تحٌـاوتعمـل،وتمـارسداخـلاإلدارةٌـذكر(دراكر،بٌترإؾ)أن

بعضهببعضعـنطرٌـقرابطـة– إنسـانٌا متصبل المإسسـاتالـتًتعتـبرمجتمعـا 

هـوتكـوٌن-هالتحدٌـدعلـىوجـ–اإلدارةمحـدودةوهـًرابطـةالعمـل،وألنهـدؾ

مجتمعإنسانًمتصلبعضهببعضمنخبللرابطةالعمللتحقٌقنفععام،فإنهاتتعامل

)22(دابما معطبٌعةاإلنسان..."

 فًالوقتاإلدارةوٌضٌؾالباحثأن والتؤثٌربها البشرٌة، الجهود تعملعلىتطوٌر

كفاء مـن فتزٌد معها، وتتفاعل بها هً تتؤثر طاقاتهالذي وتفجر وتحفزه، اإلنسان، ة

الكامنة،وتوجههنحواإلبداعواالبتكار،فترفعمنمستواهالفنًوالفكريوالسلوكً.

                                                           
-دارالٌازوري-الخفاجً،نعمةعباسوالهٌتً،صبلحالذٌن:تحلٌلأسساإلدارةالعامةمنظورمعاصر-19

.١ٔص-٨ٕٓٓ-األردن
الحادي-20 القرن لمدٌر المستقبلٌة والتوجهات العلمٌة األصول اإلدارة الفتاح: عبد الحمٌد عبد المؽربً،

.ٕٕص–ٕٙٓٓ-المكتبةالعصرٌة–والعشرٌن
اإلداريالمسإول(مدخلأخبلقًللدوراإلداري)جامعةالملكسعود-21 النشر–كوبر،تٌريإل: -إدارة

.٨ٕٙص-مذهب،معديبنمحمدترجمة:ال-ٕٔٓٓ
ٌومامنالفكرالثاقبوالتحفٌزللوصولإلىٖٙٙدراكر،بٌترإؾ:أفكار"دراكر"الٌومٌةفًاإلدارة-22

.ٕ٘ص–٩ٕٓٓ-الرٌاض-أفضلالنتابج،مكتبةجرٌر
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                                                                        :الجانباالجتماعً-4

الجوانباالجتاإلدارةالباحثإلىأنٌشٌر حٌـثتقـومتعملعلىتنمٌة بتلبٌـةماعٌة،

رؼبـاتاألفـرادلخدمـةبعضـهمبعـضفًجوهادئهادؾمنتج،كماتإديدورا فاعبل

فًمعالجةكثٌرمناألزماتاالجتماعٌةوالنفسٌة.

حٌثتجعلاألفـرادقـادرٌنعلىاألداءالجماعً،وتساعدهمعلىتفهماآلخرٌنبمختلؾ

،ومٌـولهم،وتـوجههمإلىمعرفـةنقـاطالقـوةوالضـعؾلـدىكـلرؼبـاتهم،واحتٌاجـاتهم

السـلبٌات وتجنبـهم لـدٌهم، اإلٌجابٌـات أفضـل اسـتثمار علـى تعٌنـهم كمـا طـرؾ،

وصـوال إلىتحقٌـقأهدافهمبشمولٌةوتكامل.

 الجانب الموضوعً الهادف : –3

 إلى تسـعى هادفـة عملٌـة اإلدارٌة العملٌـة عالٌـة،إن بكفـاءة أهـدافها تحقٌـق

وذلـكباالعتمـادعلـىأحسـنالوسـابل،وأقـلالتكالٌؾ،وتوظٌؾأفضلالمواردالبشرٌة

بـذلك محققـة منظمة، اتباعأسسومبادئعلمٌة، على تعمل كما  والمعنوٌة. والمادٌة

التوازنداخلالمنظمةوخارجهاضمننظاممحددواضح.

 بداعً المتجدد :الجانب اإل – 2

الموازنـةبـٌنمتطلبـاتالحاضـروتطلعـاتالمسـتقبل،مـنخـبللاإلدارةتحقـق

خدمات وترتبالمستجداتمن( باألحـداث، فتتنبـؤ الـزمنً، البعـد ألهمٌـة –إدراكهـا

أفكار...)وتخططلؤلنشطةاإلدارٌة،فتـدرسالماضـً،وتسـتفٌدمـنتجاربـه–سلع

تخاذالقراراتالرشٌدةالمفٌدةللحاضر.فًا

وضـع خـبلل مـن الداببـة، وحركتـها المجتمعـات تطـور تواكـب بذلك وهً

على وانفتاح مستمرة تفاعل عملٌة إطار فً البدابل وابتكار الخطـطووصؾالحلول،

تمعات.المج

ذلكأنااإلدارةف ودربة؛ تحتاجإلىخبرة عملٌةصعبةومعقَّدة، علىإذا لقدرة

المتفاوتة، ولمدركاتهم المتنوعة، الثقافٌة لخلفٌاتهم تفهما  تتطلب البشر مع التعامل

 تعمـل لـذا ؛ المتباٌنـة للحصـولاإلدارةولكفـاءاتهم الطـرق أفضـل البحـثعـن علـى
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علـىالمواردالبشرٌةالفاعلة،وكذلكتحرصعلىاالستفادةمنالمواردالمادٌة،وبؤقل

كـالٌؾوهـذامـاٌتطلـبخـبرةعالٌـة.الت

وفًالوقتنفسهفبلبدمناالنصٌاعإلىالقـوانٌنواألنظمـةالـتًتضـبطالعمـل

،وتوجهـهنحـوأهدافـهالمقـررةسـلفالتحقٌقهـابكفـاءةوفاعلٌة،وهذاماٌستدعًتطبٌق

ظلـم عـن بعٌـدة صـحٌحة وطـرق وسـابل واتبـاع ، واسـتؽبللهماألنظمـة العـاملٌن،

كلـهالٌتحقـقإالبواسـطة أخـرى،وهـذا أوبـالقهرواالبتـزازتـارة باإلجبـارتـارة،

وٌإكـد(أبوبكر،مصطفىمحمود)المفهوماألوسع،الناجحـةذاتالكفـاءةالعالٌـةاإلدارة

لئلدارةبقوله:

أن ومنالتصوراتالخاطبة هًااإلدارة" أوالعامة الجهـازاإلداري، أو لحكومة،

 بٌنمـا العامـةأوسعمنذلك،حٌثتمثلمجموعةمناإلدارةالمنظمـاتالعامـةفقـط،

ـزة،بـالمجتمعمـناألنشطةالتًتمارسهاالحكومـةمـنخـبللكافـةالقطاعـاتواألجه

،وحسـناسـتخدامها،واإلمكانٌـات،وسـبلمةتخصٌصـهاوتـوفٌرالمـواردأجـلتحدٌـد،

)23(."،بهـدؾتـوفٌرالخـدمات،والمنتجـاتالعامـةللجمهور

التعاون نحو الموجه "النشاط بعضالكتاببؤنها عرفها فقد اصطبلحا  تعرٌفها اما

المثمروالتنسٌقالفّعالبٌنالجهودالبشرٌةالمختلفةالعاملةمنأجلتحقٌقهدؾمعٌن

)24(ءة".بدرجةعالٌةمنالكفا

لتحقٌقاإلدارةوهناكمنٌعرؾ البشرٌةبشكلمنظم الجهود "عملٌةتوجٌه بؤنها

)25(أهداؾمعٌنة".

 تعرٌؾ القوىاإلدارةوٌمكن استثمار إلى تسعى مستمرة اجتماعٌة "عملٌة بؤنها

من عالٌة بدرجة مرسومة أهداؾ تحقٌق أجل من المادٌة واإلمكانات البشرٌة

)26(الكفاءة"،.

ٌُمكناستخبلصالعناصرالتالٌة: ومنهذاالتعرٌؾ

                                                           
-ريمنالتخلؾوالفسادأبوبكر،مصطفىمحمود:اإلدارةالعامةرإٌةاستراتٌجٌةلحماٌةالجهازاإلدا-23

.ٙٔص-٨ٕٓٓ-الدارالجامعٌة
هـ،ص1422النمر،سعودوآخرون،اإلدارةالعامة.األسسوالوظابؾ،الطبعةالخامسة،الرٌاض،-24
5.
.19ص،هـ1413الصباب،أحمدعبدهللا،أصولاإلدارةالحدٌثة،الطبعةالرابعة،-25
.18هـ،ص1427د،اإلدارة:النظرٌاتوالوظابؾ،الطبعةاألولى،الجضعً،خالدسع-26
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 عملٌةتتضمنوظابؾعدةهًالتخطٌطوالتنظٌموالتوجٌهوالرقابة.اإلدارةإن

 األفراد من منتظمة مجموعة داخل تنشؤ بل فراغ، من تنشؤ ال فهً اجتماعٌة أنها

وتؤخذفًالحسبانمشاعرهمواحتٌاجاتهموتطلعاتهم.

 تؼاٌةفهًوسٌلةتنشدتحقٌقأهداؾمرسومة.أنهاوسٌلةولٌس

 .أنهاعملٌةمستمرة

 .أنهاتعتمدعلىاستثمارالقوىالبشرٌةواإلمكاناتالمادٌةالمتاحة 

 .أنهاتسعىإلىتحقٌقاألهداؾبدرجةعالٌةمنالكفاءة 

 علم أم فن ؟ اإلدارةوالسؤال الذي ٌطرح نفسه هل  

فهاإلدارة والفن، العلم من علمٌةمزٌج وأصول وقواعد مبادئ لها ألن علم ً

نظرٌاتها استكشاؾ فً العلمً البحث مناهج توظٌؾ على وتقوم علٌها، متعارؾ

والمهارات اإلبداعٌة القدرات على تعتمد ألنها فن هً ذاته الوقت وفً وفحصها،

فً المتخصصٌن بٌن جدل الموضوعمثار كانهذا وإذا والمواهبالذاتٌة، االبتكارٌة

اإلدارةعلم،وهناكمنٌرىأناإلدارةعلىاعتبارأنهناكمنٌرىأناإلدارةحقل

فن،وألنصاركلاتجاهحججهمومبرراتهم،فإنالفصلفًهذاالموضوعهوالقولإن

هًفناستخدامالعلم،فهًعلملهأصولهوقواعده،وٌبرزالفنفًالقدرةعلىاإلدارة

الواعًمنبٌنهابماٌتبلءممعطبٌعةالموقؾ.ختٌاراعد،واالتوظٌؾتلكاألصولوالقو

)27( 

توالت جانبآخر ومن انتمابهما، باختبلؾطبٌعة تختلؾ متعددة أنواع ولئلدارة

الفروعالتطبٌقٌةلئلدارةفًالظهور،بؽضالنظرعنطبٌعةانتمابهاسواءكانللقطاع

اإلدارة)،وBusiness)وإدارةأعمال(Publicالخاصأوالعام،فهناكإدارةعامة(

و واإلدارةالصحٌة واإلدارةالتربوٌة فروعاإلدارةالمدرسٌة هً ذلك ونحو األمنٌة

عناصرمشتركة وهًفروعتجمعها الذيتنتمًإلٌه، تختصبالمجال لئلدارة تطبٌقٌة

فرعبخصوصٌةتتمثلفًالمبادئوالقواعداألساسٌةلئلدارة،وفًالوقتذاتهٌتمٌزكل

معٌنةاستمدهامنطبٌعةالمجالالذيٌنتمًإلٌه.

 حظٌت هذااإلدارةولقد وٌعزى مستقل، كعلم النشؤة حدٌثة أنها مع كبٌر باهتمام

فرعا منفروعاإلدارةاالهتمامإلىطبٌعتها،ووظابفها،وؼاٌاتها،فمنحٌثطبٌعتهاُتعد
                                                           

.19-18هـ،ص1427الجضعً،خالدسعد،اإلدارة:النظرٌاتوالوظابؾ،الطبعةاألولى،-27
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ىأنإنجازاألعمالفًالمنظماتالٌتؤتىإالبها،العلوماإلنسانٌة،وتتسمبالحتمٌةبمعن

تنطوي حٌثوظابفها ومن ترفضها، أو بها تؤخذ أن فً الخٌار فلٌسللمنظمة وبذلك

علىمجموعةمنالوظابؾهًالتخطٌطوالتنظٌموالتوجٌهوالرقابة،وتتسمهذهاإلدارة

معٌ خصوصٌة وظٌفة لكل أن فمع والتداخل، بالتشابك تحقٌقالوظابؾ وتستهدؾ نة،

أؼراضمحددة،إالأنهذهاألؼراضتجتمعمعا لتحقٌقأهداؾالمنظمة.

علىماسبقٌتبٌنأن وسٌلةتنشدتحقٌقؼاٌاتمعٌنةوأؼراضمحددةاإلدارةبناء 

المادٌة واإلمكانات البشرٌة القوى استثمار على تعمل فهً المنظمة، أهداؾ لتحقٌق

هًالمرتكزالربٌسفًتطوٌراإلدارةبتطلعاتالفردوالجماعة،فالمتاحةمنأجلالوفاء

 األفرادوالجماعات،والعاملالحاسمفًتحقٌقالتنمٌةفًالمجاالتكافة.

إنالمتتبعلتطورالمجتمعاتاإلنسانٌةفًالعالمٌستطٌعأنٌلمسالتؽٌرالذيحدث

وٌلمسأ المجتمعاتفًكلمنفروعالمعرفة الذيكانتفًهذه والتطور النمو ٌضا 

تهدؾإلٌهالمجتمعاتمنأجلتطوٌرهاونموهافًشتىمجاالتالحٌاة.

 ومدارسها  اإلدارةالمطلب الثانً: مراحل تطور 

  اإلدارةمراحل تطور  – 0

 نشؤة تناول واإلدارةٌنبؽًالتفرٌقبٌنثبلثأمورهًاإلدارةعند اإلدارةكممارسة،

.)28(كعلممستقلدارةاإلكفكر،و

 كممارسة: اإلدارة 

كانتحاضرةاإلدارةنشؤت إنها قلنا إذا والؼرابة فًالعصورالقدٌمة، كممارسة

منذبدءالخلٌقة،فالمجتمعاتالقدٌمةوإنكانتتتسمبالبساطةفقدكانتبحاجةإلىتنظٌم

لتحقٌقأهداؾمحددة،وظهرتبعضالممارسات اإلدارٌةعندماالعبلقاتبٌنأفرادها

أدركاإلنسانأنالتعاونمعاآلخرٌنأصبحضرورةحٌوٌةللبقاءوالنماء.

الوظابؾ من بعدد تقوم األزل كانتمنذ فقد العملٌاتاإلدارٌة، نواة األسرة وُتعد

كتقسٌمالعملوتوزٌعاألدوارواتخاذالقراراتوالقٌادةوممارسةالسلطة.

 كفكر: اإلدارة 

                                                           
.21-20هـ،ص1427الجضعً،خالدسعد،اإلدارة:النظرٌاتوالوظابؾ،الطبعةاألولى،-28
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فًظهرالفكرا وٌبدوذلكجلٌا  إلداريفًالحضاراتاإلنسانٌةمنذآالؾالسنٌن،

الحضارة فً اإلدارٌة وبعضالتطبٌقات األفكار ظهرت فقد القدٌم، اإلنسانً التراث

الصٌنٌةمن فًالحضارة وظهرالتنظٌم كالتخطٌطاإلداريوالرقابة، القدٌمة المصرٌة

الذيتضمن لموظفًالدولةخبللدستورالفٌلسوؾ"تشاو" والواجباتالوظٌفٌة المهام

للبعد وفقا  اإلداري والتقسٌم وتفوٌضالسلطة (الهرمً) المتدرج التنظٌم وظهر كافة،

الجؽرافًفًاإلمبراطورٌةالرومانٌة،وقدمتاإلمبراطورٌةالٌونانٌةالكثٌرمناألفكار

الموظفٌنوتفوٌضالسلطة.اختٌاروالتطبٌقاتحولالتخصصو

 كعلم مستقل: اإلدارة 

 فًنشؤة فاصلة العشرٌنمرحلة القرن بداٌة إلىاإلدارةتعد ٌستند بذاته قابم كعلم

والتجارب النظرٌات فظهرت والمعرفة، العلم فروع بقٌة شؤن ذلك فً شؤنه مقومات

الحقل هذا دراسة التخصصفً وأصبح العلمً، األسلوب استخدمت التً والدراسات

مؤلوفا ، إلىأمرا  المتخصصون ومال اإلسهامات، من العدٌد العشرون القرن وشهد

فً وردت التً التصنٌفات هذه أن بالذكر الجدٌر ومن عدة، مدارس فً تصنٌفها

الدراساتاإلدارٌةالعربٌةواألجنبٌةقدانطوتعلىبعضالقواسمالمشتركة،إالأنهافً

ببفًوجودبعضاللبسوالؽموض،الوقتنفسهتباٌنتفًجزءأوأكثر،وهوماتس

.اإلدارةوخصوصا لدىحدٌثًالعهدبدراسة

 اإلدارةمدارس  - 4       

 مدارس تصنٌؾ بعضالدراسات المدرسةاإلدارةتبنت هً: ثبلث مدارس فً

دمجتدراساتأخرى بٌنما السلوكٌة، والمدرسة العبلقاتاإلنسانٌة، التقلٌدٌة،ومدرسة

األخٌر مدرسةالمدرستٌن وباسم تارة السلوكٌة المدرسة باسم واحدة مدرسة فً تٌن

كمدرسة مستقلة مدارس أخرى دراسات واستحدثت أخرى، تارة اإلنسانٌة العبلقات

المواردالبشرٌة،ومدرسةالنظم،ومدرسةاتخاذالقرارات.

ومنخبللاالطبلععلىكثٌرمنالدراساتوالبحوثللوقوؾعلىتصنٌؾٌحمل

طٌ بٌندورفً من كل أورده الذي التصنٌؾ أن ٌَّن تب الجٌد، التصنٌؾ مقومات اته

) Pindur & Rogersوروجرز تارٌخ بعنوان لهما دراسة فً  The(اإلدارة)

History of Managementهوالتصنٌؾاألمثلبعدإجراءبعضالتعدٌبلتعلٌه(

الت المدرسة هً: خمس مدارس التصنٌؾ ٌشمل بحٌث ومدرسةواإلضافات قلٌدٌة،
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العبلقاتاإلنسانٌة،والمدرسةالسلوكٌة،والمدرسةالكمٌة،والمدرسةالحدٌثة.وفٌماٌلً

.)29(عرضموجزلكلمدرسةمنهذهالمدارس

 أوالً: المدرسة التقلٌدٌة:      فً التقلٌدٌة المدرسة ظهور أواخرإن التاسع عشر،القرن

بالدراس كبٌر بشكل تؤثرها الى معنتٌجة ونتابجها األعمال إدارة مجال فً السابقة ات

االجتماعو لعلماء الكبٌرة (اإلدارةالمساهمة المدرسة)30العامة هذه رواد ابرز ومن .

 نظرٌة رابد تاٌلور) نظرٌةاإلدارة(فرٌدرٌك رابد فاٌول) (هنري والفرنسً العلمٌة،

بالرؼمانهمٌنتمونالى.وقراطٌةالبٌرنظرٌةرابد)فٌبرالعامة،واأللمانً(ماكساإلدارة

سمٌت لذلك كبٌر، بشكل موجود اطروحاتهم فً التشابه اوجه أن اال مختلفة بلدان

،وتجدراإلشارةاإلدارةبالمدرسةالتقلٌدٌةتعبٌراعنجهودهممنقبلالباحثونفًعلم

.)31(لنقاطالثانوٌةفًاهناالىأنهرؼمالتشابهالكبٌرولكنهناكاوجهخبلؾ

 (:Human Relations Schoolثانٌاً: مدرسة العالقات اإلنسانٌة )  

فعل العشرٌنكرد القرن من العشرٌنٌاتالمٌبلدٌة نهاٌة فً المدرسة ظهرتهذه

التً المنشودة التطلعات تحقٌق فً األخٌرة فشل بعد خصوصا  التقلٌدٌة، للمدرسة

 ومن واإلنتاج، األداء بمستوى الرقً اإلنسانٌةتستهدؾ العبلقات مدرسة أن منطلق

من النقٌض على بؤنها تتصؾ استراتٌجٌات تبنت فقد لسابقتها فعل كرد ظهرت

آلة تنظرلئلنسانعلىأنه التقلٌدٌة كانتالمدرسة فإذا التقلٌدٌة، استراتٌجٌاتالمدرسة

)Machineالنفس للجوانب بالؽة أهمٌة تولً اإلنسانٌة العبلقات مدرسة فإن ٌة)،

أثركبٌرفً ومعتقداتوعواطؾواتجاهاتلها قٌما  منمنطلقأنللفرد واالجتماعٌة

.)32.(الكفاٌةاإلنتاجٌة،والجدولالتالًٌبٌنالفروقالجوهرٌةبٌنالمدرستٌن

 

 

 

 

 

                                                           
.22هـ،ص1427خالدسعد،اإلدارة:النظرٌاتوالوظابؾ،الطبعةاألولى،الجضعً،-29
-1994عبدالمعطًمحمدعساؾ،مبادئاإلدارة،المفاهٌمواالتجاهات،مكتبةالمحتسب،عمان،-30

.بتصرؾ42،ص1403
المفاهٌموالوظابؾواأل-31 نشطة،دارالنوابػللنشرالسواط،طلقعوضهللاوآخرون،اإلدارةالعامة:

.بتصرؾ33هـ،ص1416والتوزٌع،الطبعةاألولى،
.31هـ،ص1427الجضعً،خالدسعد،اإلدارة:النظرٌاتوالوظابؾ،الطبعةاألولى،-32
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 ( الفرق بٌن المدرسة التقلٌدٌة ومدرسة العالقات اإلنسانٌة0جدول رقم )

 ات اإلنسانٌةمدرسة العالق المدرسة التقلٌدٌة

 االهتمامبالحوافزالمعنوٌة االهتمامبالحوافزالمادٌة

 االهتمامبالتنظٌمؼٌرالرسمً االهتمامبالتنظٌمالرسمً

 توسٌعقاعدةالمشاركة فقطاإلدارةاتخاذالقراراتمسإولٌة

 دمجالتخطٌطبالتنفٌذ الفصلبٌنالتخطٌطوالتنفٌذ

طاقةالفسٌولوجٌةالكفاٌةاإلنتاجٌةترتبطبال

 (البدنٌة)

 الكفاٌةاإلنتاجٌةترتبطبالطاقةاالجتماعٌة

 النظرةلئلنساننظرةتفاإلٌة النظرةلئلنساننظرةتشاإمٌة

 

 ثالثاً: المدرسة السلوكٌة: 

إذاكانتالمدرسةالتقلٌدٌةانطلقتمنافتراضاتمتشابمةحولطبٌعةاإلنسان،فقدانطلقت

العبلقاتا السلوكٌةبنظرةمدرسة المدرسة تمدنا بٌنما إلنسانٌةمنافتراضاتمتفابلة،

واقعٌةوعقبلنٌةفهًتإمنبالفروقالفردٌة،وترفضمبدأتعمٌماألحكام،وأنالسلوك

اإلنسانًمحصلةلتفاعلالفردمعالبٌبةالمحٌطةبهومنخبللهاظهرمصطلحالسلوك

  )33(والجماعاتوالمنظمات.التنظٌمًالذيٌعنىبسلوكاألفراد

 الكمٌة: اإلدارةرابعاً: مدرسة  

تطورالمدخلالكمًلئلدارةخبللوبعدالحربالعالمٌةالثانٌة،فقدحاولتالشركات

حل مجال فً وذلك الجٌوش، إدارة استعملتفً التً األسالٌب من االستفادة الكبٌرة

) وProblem-Solvingالمشكبلت القرار، واتخاذ استعمال) على المدخل هذا ٌإكد

والكفاءة الزمنٌة والسبلسل المبارٌات ونظرٌة الخطٌة كالبرمجة الرٌاضٌة النماذج

)34(االقتصادٌةواستخدامالحاسوب.

 : خامساً: مدرسة )االتجاهات( الحدٌثة      

الستٌنٌات فً وتحدٌدا  العشرٌن القرن النصؾالثانًمن فً المدرسة ظهرتهذه

اإلدارةدٌة،وتنطويهذهالمدرسةعلىمداخلعدةأبرزهامدخلالنظم،ومدخلالمٌبل

                                                           
.40المصدرالسابق،الجضعً،اإلدارة:النظرٌاتوالوظابؾ،ص-33
)44-43هـ،ص1427النظرٌاتوالوظابؾ،الطبعةاألولى،الجضعً،خالدسعد،اإلدارة:-34
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،وقدظهرحدٌثا بعضالمدارسمثل)35(االستراتٌجٌة،وإدارةالجودةالشاملة،والهندرة

الموقفٌة،أوالظرفٌة.اإلدارةالٌابانٌةواإلدارةمدرسة

 إلعادة نهج هو األعمال هندسة إعادة عملٌة والقٌامإن العمل اتمام طرٌقة تصمٌم

من األعمالتبدأ هندسة وإعادة وتقلٌلالتكلفة، المنظمة أفضللمهمة دعم لتقدٌم بشًء

واألسبلة العمبلء، واحتٌاجات استراتٌجٌة، واألهداؾ المنظمة مهمة مستوٌات ارفع

االستراتٌ تعرٌؾ؟هلأهدافنا تحتاجإلىإعادة "هلمهمتنا مثل: تتماشىاألساسٌة، جٌة

معمهمتنا؟منهمعمبلبنا؟"المنظمةقدتجدأنهاتعملعلىافتراضاتموضعتساإل،

السٌمامنحٌثارادةواحتٌاجاتعمبلبها،وبعدأنتقومالمإسسةبإعادةالتفكٌرفًما

)36(ٌجبأنتفعله،وهلتذهبإلىتحدٌدأفضلالسبللتحقٌقذلك.

 لنظرٌات اإلدارٌةاالمطلب الثالث : عرض ألهم 

 ( المدرسة التقلٌدٌة ) الكالسٌكٌة1 -

أواخر حتى وسادت ، العشرٌن القرن أوابل فً الكبلسٌكٌة النظرٌات ظهرت

النظرٌةفردرٌكتاٌلوروهنريفاٌولولوثرجولٌك الثبلثٌنات،وممنرسخأفكارهذه

.ماكسفٌبرولٌندلأروٌك،وكذلكعالماالجتماعاأللمانً

  :العلمٌة اإلدارةنظرٌة  -أوالً 

 نظرٌة اإلدارةتقوم رابدها تاٌلور فردرٌك ٌعتبر والذي فهمهااألولالعلمٌة

النظرٌة هذه واتبعت محددة ومبادئ قواعد على ٌقوم حقٌقً علم أنها على لئلدارة

خبلل من تاٌلور أسهم وقد ، اإلدارٌة للعملٌة وفهمها ، تحلٌلها فً العلمً األسلوب

وتطوٌردر تؤثٌرفًتحدٌد لها المبادئوالتوجٌهاتوالتًكان من بعدد وأبحاثه اساته

                                                           
قدتبدوكلمةالهندرةؼرٌبةعلىأسماعالكثٌرمناوالؼرابةفًذلكفهًكلمةعربٌةجدٌدةمركبةمن-35

لكلمتً العربٌة الترجمة تمثل وهً وإدارة هندسة ظهرت(Business Reengineering) كلمتً ،وقد
م،عندماأطلقالكاتباناألمرٌكٌانماٌكلهامروجٌمس1992التسعٌناتوبالتحدٌدفًعامالهندرةفًبداٌة

الشهٌر(هندرةالمنظمات ،ولعلأشهروأبسطتعارٌؾالهندرةهوالتعرٌؾ ) شامبًالهندرةكعنوانلكتابهما
الم الشهٌر(هندرة ماٌكلهامروجٌمسشامبًفًكتابهما مإسسالهندرة والذيٌنصالذيأورده نظمات)

الربٌسٌة للعملٌات الجذري التصمٌم وإعادة أساسٌة بصورة التفكٌر إعادة هً (الهندرة التالً النحو على
إنجاز والتكلفةوسرعة والجودة الخدمة : العصرٌة فًمقاٌٌساألداء بالمنظماتلتحقٌقنتابجتحسٌنهابلة

األعم هندسة إعادة عملٌة ٌطلقعلٌها وقد العملالعمل) اتمام طرٌقة تصمٌم نهجإلعادة وهًباختصار ال
المنظمة لمهمة أفضل دعم لتقدٌم بشًء   والقٌام التكلفة كتاب-وتقلٌل التقٌٌمالمرجع العملٌاتدلٌل ،هندسة

1997العامة،أٌار/ماٌوالوالٌاتالمتحدةاألمرٌكٌةمكتبالمحاسبة
.1997الوالٌاتالمتحدةاألمرٌكٌةمكتبالمحاسبةالعامة،أٌار/ماٌو،هندسةالعملٌاتدلٌلالتقٌٌم-36

http://www.gao.gov/special.pubs/bprag/bprag.pdf
http://www.gao.gov/special.pubs/bprag/bprag.pdf
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مفهومالقٌادةاإلدارٌة،وذلكمنخبللتصوراتهلمهامالمدٌر،فقدرأىأنالمدٌرعلٌه

وٌدٌرهم وأنٌختارمرإوسٌه علىأداءمرإوسٌه فًالحكم بالمعاٌٌرالعلمٌة أنٌؤخذ

نعلىالمدٌرٌنتحقٌقأكبرقدرمنالعدالةفًتقسٌمالمسإولٌةعلىأساسعلمً،وأ

بٌنهموبٌنالتابعٌن.

أشارإلىأهمٌةالحوافزالمادٌة الكبٌرفًتشجٌع ( Intensives) كما وأثرها

المرإوسٌنوحثهمعلىإتقانالعمل،وربطبٌنهاوبٌناألجرالجٌد.

جٌهاألنظارإلىأهمٌةالقٌادةوعظمتؤثٌرهاوقدكانألفكارتاٌلورأثركبٌرفًتو

العلمٌةاإلدارةوبماأنالمهندساألمرٌكًفرٌدرٌكتاٌلوررابدنظرٌة.)37(علىاإلنتاج

)1856-1915 فً العلمٌة الطرٌقة تبنً إلى دعا فقد الطرٌقةاإلدارة)، عن عوضا 

ال فً العاملٌن جهد أن إلى أشار كما الحدسٌة، أو بقدراتهمالعشوابٌة مرهون منظمة

العاملٌنوتدرٌبهم،وكانٌإمناختٌاراهتماما بحسناإلدارةالجسمٌة،لذاٌنبؽًأنتولً

بؤنالمحفزالحقٌقًلؤلفرادهوالعاملاالقتصاديهذاباإلضافةإلىقناعتهبؤن-تاٌلور–

سهمفًتطبٌقالعاملٌنبحاجةمستمرةإلىاإلشراؾوالرقابةالصارمةلضمانعدمتقاع

)38(األسلوبالعلمًفًالعمل.

ٌتعلقاإلدارةمماسبقٌتبٌنأنحركة العلمٌةانطلقتمنافتراضاتتشاإمٌةفٌما

هؼٌربنظرتهالئلنسانحٌثتنظرلئلنسانبؤنهكسولبطبعهوأنحافزهللعملماديوأن

المسإولٌة.قادرعلىتحمل

:عبلقةالنظرٌةبالمٌدانالتربوي

ا نظرٌة ومبادئ أفكار اإلدارةنعكست مفهوم على ،اإلدارةالعلمٌة التعلٌمٌة

التعلٌمٌةإطارا نظرٌا مشابها لها،فالمصنعهوالمدرسة،والعمالالذٌناإلدارةفاتخذت

، والتعلٌمٌة التربوٌة العملٌة هً اإلنتاج عملٌة أو ونظام ، التبلمٌذ هم فٌه ٌعملون

.)39(جاتهمخرٌجوالمدرسةوالمنتجاتوالمخر



                                                           
.58 نواؾكنعان،القٌادةاإلدارٌة،دارالعلوم،الرٌاض،ص-37
المصدرالسابقنواؾكنعان.-38
.15هـ،ص1422مرسً،محمدمنٌر،اإلدارةالتعلٌمٌة:أصولهاوتطبٌقاتها،عالمالكتب،القاهرة،-39
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  :نظرٌة التقسٌم اإلداري -ثانٌاً 

وعملٌاتهـــا ، المنظمـــة هٌاكـــل تحلٌـــل علـــى النظرٌـــة هـــذه أفكـــار ترتكـــز

اإلدارٌة،وتوزٌعنشاطاتها،ومنثموضعالمبادئالعامةالتًتنطبقعلىأٌةمنظمة.

 . ذهالنظرٌة:هنريفاٌول،لوثرجولٌك،ولٌندلأروٌكومـنأهمالذٌنساهموافًه

وتقومأفكارفاٌولعلىتقسٌمأوجهالوظابؾفًالتنظٌماإلداريإلىستمجموعاتهً

:وظابؾفنٌة،وظابؾتجارٌة،وظابؾمالٌة،وظابؾالصٌانة،وظابؾالمحاسبة،

والوظابؾاإلدارٌة.

إلى اإلدارٌة الوظابؾ إصداروٌقسم التنظٌم، التخطٌط، هً: عناصر خمسة

كلمة فاٌول استخدم وقد للمدٌر، الربٌسٌة المهام وهً والرقابة، والتنسٌق،  األوامر،

command للوظٌفة منالعناصرالهامة كواحدة لٌبرزالقٌادة وتعنًاألمرأوالقٌادة

.اإلدارةاإلدارٌةإلدراكهأهمٌتها،ودورهافً

مجموعةومناإلسهام تقدٌمه اإلدارٌة لهنريفاٌولفًمجالالقٌادة اتالرابدة

صفات ومنها : قابدا منه لتجعل المدٌر فً توافرها ٌنبؽً أنه رأى التً السمات من

جسمٌة،وصفاتذهنٌة،وصفاتأخبلقٌة،وسعةاالطبلع،والمعرفةالمتخصصةوأخٌرا

)40(الخبرة.

فًعملٌةالتخطٌط،والتنظٌم،والتوظٌؾ،تتمثلاإلدارةٌرىالباحثأنوظابؾ

والتوجٌه،والتنسٌق،وكتابةالتقارٌروأعدادالمٌزانٌةوتسمٌتها.

وإذاقامالمدٌربهذهالوظابؾعلىالوجهاألكملكانقابداإدارٌا،وأصبحتهذه

من اإلدارٌة القٌادة مجال فً الدراسات كل إلٌه تهدؾ ما وهذا قٌادٌة، مهام المهام

 .االرتفاعبالمدٌرإلىمستوىالقابد

التفوٌضفً وهو القٌادة فًتحقٌقفاعلٌة ٌرىالباحثأنهناكدورهام كما

األسبابالربٌسة التفوٌضأحد فًنجاحالمدٌرحٌثٌعد والصبلحٌاتودوره السلطة

دو وٌحول والجوهرٌة الهامة للمسابل ٌتفرغ ٌجعله ألنه ، مهامه إدارة فً نلنجاحه

                                                           
)48–1422:45(القحطانً،-40
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القٌادة علٌها تقوم التً األساسٌة المرتكزات من وهذا ، ٌده فً السلطات تركٌز

 .الدٌمقراطٌة

 :النظرٌة البٌروقراطٌة -ثالثاً 

األلمانً االجتماع عالم بها قام التً الجهود بفضل ألمانٌا فً البٌروقراطٌة نشؤت

بٌنعامً(Max Weberماكسفٌبر( ما الذيعاشفًالفترة م)،1864-1920)

 وإؼرٌقٌة التٌنٌة كلمتٌن من مشتقة البٌروقراطٌة األولوكلمة وتعنً(Bureau)ى

 والثانٌة فالمقصود(cracy)المكتب، ثم ومن الحكم، أو السلطة أو القوة وتعنً

بؤنها(Garston)بالبٌروقراطٌةهوحكمالمكتبأوسلطةالمكتب،وقدعرفهاقارستون

بالتحدٌدالدقٌقلخطوطالسلطة،والقواعد،واإلجراءاتالتً"بناءتنظٌمًهرمًٌتصؾ

 تحكمالعمل".

م)1922وقداستخدم"فٌبر"فًكتابهالذيصدرتأولىطباعتهبعدوفاتهبعامٌن(

مصطلحالبٌروقراطٌةلوصؾالمنظماتالكبٌرةجدا كماحددخصابصها.

 عالقة النظرٌة بالمٌدان التربوي :

المدرسٌةالتًاإلدارةإلىوجودعبلقةوثٌقةبٌننظرٌةالبٌروقراطٌةوتجدراإلشارةهنا

والمسإولٌة والسلطة الهرمً والتسلسل اإلجراءات وتنظٌم العمل تقسٌم على تقوم

 االجتماعاأللمانًماكس)41(والرقابة عالم التًأسسها البٌروقراطٌة وركزتالنظرٌة

للمنظمة.فٌبرعلىوصؾالنموذجاإلداريالمثالً

وقدأسهمفًتطوٌرمفهومالقٌادةاإلدارٌةمنخبللفهمه،وتحلٌلهللسلطةالتًأقامها

نموذج : علىثبلثنماذجأساسٌة ، التقلٌدٌة نموذجالسلطة ، الشرعٌة نموذجالسلطة

مصدرالحق،أوالشرعٌة–السلطةالعظٌمة.وجعلمعٌارالتمٌٌزبٌنالنماذجالثبلث

.والذيٌترتبعلىتطبٌقهالتمٌٌزبٌنالنماذجالثبلثة.(Legitimacy)طةالقابدلسل

ونجدأنأسلوبالقابدفًممارسةالسلطةونوعٌتهاودرجةطاعةالمرإوسٌنله

لمصدرالحقأوالشرعٌةالمدعاةلسلطةالقابد،ومن ٌختلؾمننموذجإلىآخروفقا

جالالقٌادةاإلدارٌةتصورهلنمطالقٌادةالذيٌتبلءممعاإلضافاتالتًقدمهافٌبرفًم

                                                           
41-  ، القاهرة الكتب، ،عالم وتطبٌقاتها أصولها التعلٌمٌة: اإلدارة هـص1422مرسً،محمدمنٌر،

235.
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كلنموذجمننماذجالسلطةالثبلثة،وقدمفٌبربعضاألفكارفًمجالالقٌادةاإلدارٌة

منخبللتصورهللمعاٌٌرالتًتحكمالتنظٌماإلداريالمثالًوهذهالمعاٌٌرتساعدالمدٌر

أالتسلسلاإلداريٌمكنالقٌادةُاإلدارٌةعنطرٌقعلىتحقٌقأهداؾالتنظٌم،فمثبلمبد

التنظٌمات أكبر فً حتى التماسك على المحافظة الربٌسوالمرإوسمن بٌن الترابط

بؤنواعالتخصصالتًٌحتاج القٌادة التخصصٌإديإلىمعرفة ومبدأ اإلدارٌةحجما.

) (42إلٌهاالتنظٌمفًتحقٌقأهدافه.

   نسانٌة:مدرسة العالقات اإل -4

 ، جاءتدراساتالعبلقاتاإلنسانٌةكردفعللؤلسالٌبوالنظرٌاتالكبلسٌكٌة

كبشر النفسٌة واتجاهاتهم المرإوسٌن بسلوك اهتمامها منخبلل للتنظٌم وتبنًنظرتها

وأهمٌةإشباعحاجاتهمالنفسٌةواالجتماعٌة،وأناالهتمامبالعبلقاتاإلنسانٌةٌمثلأحد

ساسٌةلنجاحالقادةاإلدارٌٌن.المقوماتاأل

التونماٌووكٌرتلوٌن المدرسة أفكارهذه  . ومنبٌنالباحثٌنالذٌنأرسوا

 1932 -1924وتعتبرتجاربالهوثورنالتًقامبهاالباحثالتونماٌوفٌمابٌنعامً

 كشفتنتابج وقد العبلقاتاإلنسانٌة مدرسة الدراساتالتًقامتعلٌها أهم من هذهم

التجاربعنأنعدمكفاٌةظروؾالعملالمادٌةكنقصاإلضاءة،والتهوٌة،والعوامل

الفٌزٌولوجٌةالأهمٌةلهاإلىجانبالمتؽٌراتالمعنوٌةواالجتماعٌة،وأننقصاإلنتاج

االجتماعٌة مشاكلهم حل وعدم للعاملٌن المعنوٌة بالحالة االهتمام عدم إلى ٌرجع

الت هذه اإلدارٌة،وأصبحت القٌادة نظرٌة فً اإلنسانٌة النظر وجهة عن تعبر جارب

 .الحدٌثة،وضرورةمراعاةالقٌادةللعنصرالبشري

مجال فً اإلنسانٌة العبلقات نظرٌة أنصار قدمها التً األخرى األفكار ومن

والتًالقٌادةاإلدارٌةالدراساتالتًقامبهاكٌرتلوٌنأحدروادعلمالنفساالجتماعً

بالنمطاألوتوقراطًمنحٌثالتؤثٌر الدٌمقراطًمقارنة تفوقنمطالقٌادة أوضحفٌها

وأنالقٌادةالدٌمقراطٌةتعملعلىإخراجأفضلماعند،علىمناخالمجموعةوأداءها

                                                           
.69 صنواؾكنعان،القٌادةاإلدارٌة،،مصدرسبقدكره-42
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والعدابٌة والبلمباالة االعتمادٌة ٌسبب األوتوقراطً النمط أن حٌن فً المجموعات

)43(واألداءالضعٌؾ.

وتقومالنظرٌةالسلوكٌةعلىوضعفرضٌاتعنالسلوكالتنظٌمً،وأثرهعلى 

اإلنتاجٌة،وأنحاجاتاإلنسانتحددسلوكه،ومنثمتإكدعلىأهمٌةهذهالحاجات،

تشستر ومنهم مبادبها ترسٌخ فً كبٌرة جهودا بذلوا الذٌن روادها لها المدرسة وهذه

.رتساٌمونبراهامماسلوبرنارد،ماريفولٌت،هرب

وٌرىالقحطانًأنأفضلأنواعالتنظٌمهوالتنظٌمالرباسًالذيٌخضعفٌهكل

شخصإلىربٌسمعٌن،وٌخضعفٌهالربٌسإلىربٌسأعلىمنه،وٌخضعالجمٌع

ٌرىبرناردأٌضاأنالسلطةفًالتنظٌمالرسمًهً،إلىسلطةمركزٌةفًنهاٌةاألمر

ألوامرقوةوتجعلهامقبولة،وٌجبأنتكونهذهاألوامرذكٌة،ومرتبطةالتًتعطًا

بؤهداؾالجماعة،وتكونممكنةالتنفٌذ.

وٌرىأنقبولالسلطةتنبعمنرؼبةالمرإوسٌنفًاالستجابةلؤلوامربدالمن

، المشاكل حل فً والتعاون القٌادة مشاركة ضرورة ٌرى كما الوظٌفً المركز قوة

حقٌقةأنوت أٌدتهأٌضا والمرإوسٌنومنأشهرما خفٌضالعبلقاتالعدابٌةبٌنالقٌادة

هناكقابدوأتباع،ٌسٌركبلهماوراءقابدؼٌرمنظورهوالهدؾالمشتركللجمٌعوقد

التً علىاألوامر اعتمادا األكمل الوجه على تتم أن ٌمكن ال األعمال أن أكدتعلى

فإنمنطبٌعةاإلنسانأالٌقبلبسهولةأنٌنقادلؽٌرهبمجردٌصدرهاالربٌسلمرإوسٌه

تلقٌهاألمر،ولكًالٌقؾالمرإوسموقؾالعداءتجاهربٌسه،ٌجبأنتكوناألوامر

الربٌسفحسب. عن ولٌستصادرة ، الطرفانسوٌا الموقؾالذيٌواجهه من نابعة

لٌست والتابعٌن القابد بٌن العبلقة هًوترىفولٌتأن بل ومحكوم، حاكم بٌن عبلقة

كماترىأنالمسإولٌةٌجبأنتنسبإلىاألفعالولٌسإلى،عبلقةتعاونبٌنطرفٌن

)44(األشخاص.

                                                           
.77 صنواؾكنعان،القٌادةاإلدارٌة،،مصدرسبقدكره-43
)54:1422(القحطانً،-44
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وٌرىالباحثبؤنهٌوجدفًأيمنظمةمجموعةمنالعبلقاتتنشؤبٌناألفراد،

حا إشباع هو سلطته وقبولهم ، إلٌه االنضمام إلى األفراد ٌدفع ما وتحقٌقوأن جاتهم

 رؼباتهمالشخصٌة.

 ألنواع توقعاتاألعضاء من التنظٌم ٌقومالفالمدٌرالمتبادلالسلوكوكذلكٌتكون

ٌجبعلىالمدٌرأن وأنه عنه، الناتجة الفعل إلىردود ٌنظر القرارفقطوانما باتخاذ

ٌحاولالوصولٌتخذقراراتهعلىأساسالمعلوماتالمتوفرةلدٌه،وعلىالمدٌرأنال

إلىالحداألدنىمنالمنفعةبلعلٌهاإلقناعأوالرضابماهوأقلمنالحداألعلىبسبب

المحدود سلو.رشده ٌتفقالباحثمعأبراهامما علىأنالحاجاتهًمنأهم)45(كما

.محدداتالسلوكاإلنسانً،والتًٌمكنترتٌبهاعلىشكلهرمً

ماسلو ( هرم الحاجات ل0شكل رقم )



                                                           

45- أمرٌكً نفس عالم أبراهام أستاذا Abraham Maslow (1908 – 1970)ماسلو ٌعمل كان
الجامع  لعلم من عدد عامالنفسفى النفسفى لعلم األمرٌكٌة ربٌسالجمعٌة منصب وشؽل األمرٌكٌة، ات

.وهوٌعدمنأبرزمإسسىحركةعلمالنفساالنسانىأوماٌسمىأحٌانابالقوةالثالثةفًعلمالنفس1967
والتً  Human motivationوقدقدمنظرٌتهفىالدافعٌةاالنسانٌة.)(بعدالتحلٌلالنفسىواالتجاهالسلوكى

الحاجاتالتىتحركالسلوكاالنسانى أو الدوافع طبٌعة ٌفسرمنخبلله مترابطا نسقا انٌصٌػ فٌها حاول
نظام أو تدرج فى تنتظم االنسانٌة الدوافع أو الحاجات أن ماسلو ٌفترض النظرٌة هذه فى  وتشكله،

ماتشبعالحاجاتاألكثرأولوٌة،فعندPrepotencyمنحٌثاألولوٌةأوشدةالتؤثٌر Hierarchyمتصاعد
فًالتدرجالهرمىتبرزوتطلباالشباعهىاألخرىوعندما والحاحاتفؤنالحاجاتالتالٌة قوة أواألعظم

المرجعمجدىعرفة،مقالمنمجلةاإلنسانوالتطوٌر–تشبعنكونقدصعدنادرجةأعلىعلىسلمالدوافع
.موهًمجلةالكترونٌة1984عددٌناٌر
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حتىتصلإلى وتتدرجالحاجاتارتفاعا الحاجاتالفسٌولوجٌة، وتمثلقاعدته

قمةالهرمحٌثالحاجةإلىتحقٌقالذاتكماأنجمٌعالناسالتحركهمكلالحاجات.

فً حاجة إشباع أن بمعنى ، ببعضها مرتبطة الحاجات وأن نفسه الوقت فً

فًالمستوىاألدنىوبالتالًٌرىالباحثأهمٌةمستوىأعلىمرتبطبإشباعالحاجةالتً

ٌتلمس أن المدٌر على وأن سلوكاألفراد فًتوجٌه ودورها الحاجات، التركٌزعلى

إذا التً الحاجات من نوع ٌعرؾأي لكً ؛ معه ٌعملون من ونفسٌة حاجات وٌتفهم

.حفزتبحوافزمناسبةأثارتفًمرإوسٌهدوافعالعمل،واإلنجاز

  : الحدٌثة اإلدارةمدرسة  2-  

التً والبٌبة بٌنالتنظٌم بؤنالعبلقاتوثٌقة المفتوحعلىالتؤكٌد النظام نظرٌة تقوم

تحٌطبالمنظمة،وذلكألنعملالتنظٌم،وفعالٌتهٌتوقفانعلىاستمرارتدفقالمواردلها

وا ، األموال ورإوس ، العاملة والقوى ، الخام كالمواد البٌبة وٌقوممن ، لمعلومات

التنظٌمبتحوٌل،ومزجهذهالمواردمنخبللأنشطتهالمختلفةإلنتاجالسلعوالخدمات

وقدساهمتأفكارهذهالنظرٌةفًمجالالقٌادةاإلدارٌةفًأنالقابدال)46(لٌقدمهاللبٌبة

امتصلةٌجبأنٌنظرإلىالوقابعواألحداثفًالمنظمةعلىأنهاظاهرةمعزولةولكنه

أخرى وقوى ووقابع خبلل،بمواضٌع من المشاكل تحلٌل القابد باستطاعة أن كما

المسبباتالمتعددةولٌسالمسبباتالفردٌةفمعظمالظواهرلهامسبباتمتعددة.

كماأنأيتؽٌٌرٌقومبهالقابدفًأيجزءمنالمنظمةالبدمنأنٌكونلهتؤثٌر

أنمدارسعلىاألجزاءألخرى،ومنخبل العرضالسابقنجد ساهمتفًاإلدارةل

تقدٌمكثٌرمنالمفاهٌمفًمجالالقٌادةاإلدارٌةوتطوٌرهاوالكشؾعندورهاالهامفً

 .اإلدارة

 العامة: اإلدارةنظرٌة  -3

 المهندسالفرنسًهنريفاٌول( ٌد على فًفرنسا النظرٌة  Henriظهرتهذه

Fayol)م)،وقدتماشتقاقاسمالنظرٌةمن1925-1841)الذيعاشفًالفترةمن

 General andالعامةوالصناعٌة(اإلدارةالمإلؾالشهٌرالذيقدمهفاٌولبعنوان

                                                           
 :140 ).1421(فرنشوبٌل،-46
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Industrial Managementالصناعٌةفًاإلدارة)وبٌنماأنصباهتمامتاٌلورعلى

فًاإلدارةلعلىمستوٌاتهاالتنفٌذٌة(العاملٌنوخطوطاإلنتاج)،فقدانصباهتمامفاٌو

العلٌا هً:،مستوٌاتها أقسام إلىستة المنظمة بها التًتقوم وقدصنؾفاٌولاألنشطة

 ،أنشطة(أنشطة محاسبٌة ،أنشطة أمنٌة ،أنشطة مالٌة ،أنشطة تجارٌة ،أنشطة فنٌة

فاٌولإدارٌة ركز وقد اإلداري) النشاط هًعلى إدارٌة وظابؾ خمس إلى وقسمه

.)47(لتنظٌم،التوجٌه،الرقابة،التنسٌق)التخطٌط،ا(

  

                                                           
.59هـص1413الصباب،أحمدعبدهللا،أصولاإلدارةالحدٌثة،الطبعةالرابعة،-47
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 المبحث الثانً: مفهوم القٌادة

 : تعرٌف القٌادة لغة واصطالحاً األولالمطلب 

LEADER SHIP:مفهوم القٌادة

تعددتوتنوعتواختلفتتعارٌؾمفهوم"القٌادة"وذلكحسباختبلؾالزمان

عدةعناصرأبرزها:فنإدارةوالمكانولكنفًمجملالتعارٌؾنجدأنهاتركزعلى

األفراد،تحقٌقالهدؾباستخدامالكفاءةالعالٌة،تحملاقلالتكالٌؾأوالخسابر....الخ

الجندٌةأوالعسكرٌةوكذلكالحالفان–وفورسمعكلمةالقٌادة-وٌتبادرإلىالذهن

ةهومفهومالقٌادةأوأولماٌتبادرإلىذهنالسامععندالحدٌثعنالعسكرٌةأوالجندٌ

،النالقٌادةتتجسدفًالعسكرٌةوالعسكرٌةتتجسدفًالقٌادة،والقٌادةالناجحةاإلدارة

 .)48(تحدٌدا

 التعرٌف اللغوي للقٌادة:-

هًكلمةٌونانٌةاألصلمشتقةمنالفعل"ٌفعل"أوٌقومبمهمةما"،والقٌادة

،ادٌةتبادلٌةبٌنمنٌبدأالفعلوبٌنمنٌنجزهحسبرأي(ارندت)تقومعلىعبلقةاعتم

امامعناهافًاللؽةالعربٌة:"فالقودهونقٌضالسوق،ٌقودالدابةمنأمامهاوٌسوقمن

خلفها،إنالقودمنأماموالسوقمنخلؾ،واالنقٌادمعناهالخضوع،وجمعقابدقادة

)49(وقواد".

اإلدارةلبحثفؤنهالبدمنإشباعمفهوم_القٌادة،ومناجلسبرؼورأعماقهذاا

)ٌثٌرمسابلleadershipتعرٌفاوتوضٌحاوتفصٌبل،حٌثانتعرٌؾكلمهالقٌادة(–

تتعلقبعلمدالالتاأللفاظوتطورهانظراالناالصطبلحا تتتداخلعلىنطاقواسعفً

ٌنٌعتبراالصطبلحان،إدارةاالستعمالالعسكريوالمدنًوبالنسبةللكثٌرمنالعسكرٌ

)command) الناسداخلleadership)وقٌادة من للكثٌر وبالنسبة ، مترادفان (

) قٌادة كلمه فان وخارجها المسلحة ٌسمٌهcommandالقوات لما تكرارا تعتبر (

) إدارة (managementالمدنٌون إدارة كلمه علمmanagement)،وان )تعتبر

                                                           
ٌقودناهذاإلىبٌانتعرٌؾالقٌادةفًالقوامٌسوالمعاجموالتًفًاؼلبهاتشٌرإلىأنالقٌادةهًقٌادة-48

،والقٌادةهًاإلذعان(الطاعة).الجٌشوالتًتعنً،رباستهوتدبرأمرة
.40،41،ص2001زهاءالذٌنعبٌدات،القٌادةواإلدارةالتربوٌةفًاإلسبلم،دارالبٌارق،عمان،- 49
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واألد األفراد العناصراستخدام أحدى وهً للمهمة الفعال االقتصادي اإلنجاز فً وات

للقٌادة( وتمٌزleadershipالمكونة حٌوٌة اقل دالله تعطً متكررة بصورة ولكنها (

commander)،لذافانهٌنبؽًعلىالقابد(leadershipبالفاعلٌةالمستمدةمنكلمه(

 لىأن:وبالنتٌجةنخلصإ)50(.)الناجحانٌكونمدٌراماهرا

- ) ٌمارسcommandالقٌادة خبللها من والتً قانونٌه سلطه ذو منصب هً (

) القٌادة بٌنما ، ومنصبه رتبته بفضل علىمرإوسٌه سلطته )leadershipالقابد

)والتشملفقطالسلطةبلcommandهًنشاطأوسعبصورةعامهمنالقٌادة(

و ، اآلخرٌن على التؤثٌر على القدرة (أٌضا القواتleadershipالقٌادة فً (

 تقنٌات من مجاال أوسع هً (اإلدارةالمسلحة والقابدcommandوالقٌادة ،(

)commander)قابد ٌكون ان ٌمكن ال (leaderإلدارة قلٌلة بجهود قام )اذا

)leader.()51مرإوسٌهوإلهامهم،بـــلعلٌهانٌبذلالجهودالمضنٌةلكًٌصبح(

خذبالزماموالسٌرنحوؼاٌةمرسومة"والقابدعندالعرباألقدمٌناألوهًأٌضا:"

الهادي". الدلٌل، المرشد، الخبراء)52(هو:" أراء وحسب القٌادة تعارٌؾ ومن

والمختصٌنوالباحثٌنواإلدارٌٌنوالعسكرٌٌنماٌلً:

.)53("إنهاعملٌةالتؤثٌرعلىاآلخرٌنلٌعملوامناجلتحقٌقهدؾمعٌن" -

هاالتؤثٌرعلىالمرإوسٌنلجعلهمٌجهدونفًتحقٌقاألهداؾالمرسومةعنطٌبإن -

)54(خاطرورؼبةوتعاونوحماس،وذلكعنطرٌقاإلقناعولٌساإلجبارواإلكراه".

أخر - علىفرد التؤثٌرمنقبلفرد ممارسة بؤنها:" ٌعرؾالقٌادة فؤنه لٌترر) ) أما

.)55(لتحقٌقهدؾمعٌن"

-  القٌادة حماس" بكل لهم المحددة المهام إلنجاز المرإوسٌن فً التؤثٌر فن هً:

)56(وإخبلص".

                                                           
للمزٌدٌمكناالطبلععلى:صاموٌلهٌز،ولٌمتوماس،تولًالقٌادة،فنالقٌادةالعسكرٌة،ترجمهسامً-50

 .20–18.ص1984بٌةللدراساتوالنشر،بٌروت،هاشم،المإسسةالعر
.20–18للمزٌدراجع:المصدرسابق،.ص-51
.40،ص1980جمٌلكاظمألمناؾ،القٌادةواألزمةالحضارٌة،دارالرشٌد،بؽداد،-52
.52،ص1986لسنة764حلمًاللوزي،فنالقٌادة،مجلةاألقصى،العدد،-53
.53سابق،صالمصدرال-54
.70،ص1980مصدرسبقدكره،نواؾكنعان،القٌادةاإلدارٌة،-55
.211علًمحمدمنصور،مبادئاإلدارة،مجموعهالنٌلالعربٌة،القاهرة،ص-56
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- ) اهتماماآلخرٌنbassأما إثارة بؤنها:"عملٌهٌتمعنطرٌقها )فانهٌعرؾالقٌادة

 )57(وإطبلقطاقاتهموتوجٌههافًاالتجاهالمرؼوب".

 المطلب الثانً: أسالٌب )طرق، أنماط( القٌادة

ضحنابؤنالقٌادةهًالفنالذينستطٌعمنخبللهالتؤثٌرفًاآلخرٌنسبقأنأو

وطاعة واحترام ثقة على معها نحصل بطرٌقه المرسومة األهداؾ تحقٌق اجل من

وتعاونالمرإوسٌن،ولكنهاالفنلهطرقةوأسالٌبهوأنماطهفًالممارسةوقداختلفت

أنماطالقٌادةوأسالٌبهاولكنهافًالؽالبالنظرٌاتوالدراساتالتًكانتتهدؾإلىبٌان

، القٌادة  علىاألسلوبالذيتمارسمنخبلله مناألنماطاعتمادا توصلتإلىعدد

الىانهٌمكنانٌمارسالقابدأكثرمننوعفًذاتالوقت،ولكنة ولكنٌجباالنتباه

عهذاالفنٌصنؾعلىٌمٌلإلىنمطٌكونهوالسمةالؽالبةعلىطرٌقتهفًالتعاطًم

:)58(أساسهوهذهاألنماطهًكماٌلً

. القٌادة الدٌمقراطٌة:0

فإننا الشعبللشعب، والتًتعنًحكم ( الدٌمقراطٌة ) لمعنىكلمة معرفتنا عند

الربٌس بٌن فٌما القرار اتخاذ فً المشاركة مبنًعلى القٌادة النوعمن ندركانهذا

الٌحتكرالسلطةفًاتخاذالقرارلنفسهوذلكألنهٌدركوالمرإوس،حٌثانالربٌس

فً ٌدفعهلشورىواخذرأياآلخرٌنحٌثأنالمشاركةوالمشاورة مما ذلك، خطورة

وبؤقل واألحسن االصوب بالرأي الخروج اقلها الكثٌر الشًء الحسنات من لها الرأي

هذاالنوعمنالقٌادةٌإديالتكالٌؾوالجهد،أضافهإلىتحمٌلالمرإوسللمسإولٌة،ان

وبؤنهم وأهمٌتهم، بقٌمتهم وٌشعرهم له، حبهم وزٌادة المرإوسٌنبقابدهم ثقة إلىزٌادة

واالحترام المشاعر وتفهم التالؾواالندماج من وٌزٌد المهمة إنجاز فً فاعل عنصر

العبلقاتاإل مبنًعلى القٌادة األسلوبمن هذا ان العملٌة، طرفً بٌن نسانٌةالمتبادل

المشكبلت، وحل الرؼبات وتحقٌق الحاجات إشباع الى تهدؾ التً السلٌمة المحترمة

ولهذاالنمطفوابدجمةمنالصعبتحدٌدهاولكنمنأبرزها:

                                                           
.66مصدرسبقدكره،نواؾكنعان،القٌادةاالدارٌة،ص-57
.42–40،ص776،1987دة،مجلهاألقصى،العدداحمدعبدهللاخرٌسات،أسالٌبونظرٌاتالقٌا-58
.44،45للمزٌدأٌضا:زهاءالذٌنعبٌدات،مصدرسابق،ص -
.212–103نواؾكنعان،مصدرسبقدكره،القٌادةاالدارٌة،ص -
.203-201إبراهٌمعبدالعزٌزشٌحا،مصدرسابق،ص -
.51-46،صأٌضا:صاموٌلهٌز،ولٌمتوماسنمصدرسابق -
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ا.الوصولإلىالرأيالصاببوالقرارالصحٌح.

ثقته وزٌادة مطمبنة، بنفس اإلنتاج على وإقبالهم العمل فً األفراد رؼبة زٌادة مب.

ووالبهملقٌادتهم.

انالمشاركةفًصنعالقرارتشعرالمرإوسٌنبؤنهمرقمهامفًالعملٌةاإلنتاجٌة ج.

وبؤنهمجزءمنالحل.

د.الشعوربالمسإولٌةوؼرسقٌمالتعاونوالتآزروااللتفاؾحولالقٌادة.

و الوقتفًالبحثعنالبدابلوالحلولللمشاكلاإلدارٌة إضاعة عدم داخله. القٌادٌة

المنظمة.

اإلنتاجوتحسٌنمستوىاألداءوبالتالًتحٌقاألهداؾ ذلككلةهوزٌادة إننتٌجة ز.

المنشودة.

القٌادة األوتوقراطٌة ) المتسلطة(:.2

وهًالمبنٌةعلىاألنانٌةفًاتخاذالقرارمعحرمانالمرإوسٌنمنالمشاركةفً

ال على وترتكز  العنؾالمسإولٌة، واستعمال والخوؾواإلجبار والقسر واإلكراه تهدٌد

النوعمنالقٌادةمعرض والتلوٌحبالعقوبةفًحالةالتقاعسأوالترددفًالتنفٌذ،وهذا

للخطرألنهمبٌنًعلىالفردٌةالتًالتنتجالرأيالسدٌدالنفٌهااستبدادابالرأيالواحد

ونمطمبنًعلىالشكوعدمالثقة،وٌرىكثٌرمنالذيالٌحققالؽاٌاتالمنشودة،وه

 مع ٌتبلءم ٌعد لم النمط بانهذا وٌصنؾاإلدارةالبحثٌن  الحدٌثة، والقٌادة المعاصرة

الباحثونالقادةفًهذاالنمطالىاألنواعالتالٌة:

ا.األوتوقراطًالمتشدد(المستبد):

ؾضدمرإوسٌه،إضافةإلىصرامةوهوالذيٌستخدمالتهدٌدوالوعٌدوالتخوٌؾوالعن

أوامرهوشدتهالدرجةالعنؾ.

ب.األوتوقراطًاالٌجابً(الخٌر):

اإلخبلل بالعقابفًحالة والتلوٌح والثناء أسلوبالمدح ٌستخدم ان الذيٌحاول وهو

باألوامرومخالفتها.

ج.األوتوقراطًالمراوغ(المناور):
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والمن الخدعة أسلوب ٌستخدم الذي منهو جزء بؤنهم المرإوسٌن بإشعاره اورة

القرارولكنةفًالنهاٌةالٌطبقإالماٌراههووماٌرٌدههوالؼٌرة.ةصناع

القٌادة السلبٌة ) التسٌبٌه ، الفوضوٌة (:.3

حٌثٌتركحرٌة إلىالحماسوالدافعإلنجازالعمل، القابد النوعٌفتقر فًهذا

صبلحٌاتهأواؼلبهاإلىالمرإوسٌنفًاتخاذالقرارالتصرؾلمنهمدونهوٌفوضكل

وتحدٌداألهداؾ،ولهذاالنوعمنالقٌادةسلبٌاتكثٌرةألنهٌإديإلىتعددالمرجعٌات

وتضارباآلراءوتخبطأسالٌبالتنفٌذ،وهذاالنوعقدٌصلحعندالتعاملمعمستوٌات

مٌةومراكزالدراسات،إالأنهؼٌرعقلٌةوتعلٌمٌةعالٌةضمنمإسساتاألبحاثالعل

محبذألنهٌساعدعلىالتنصلمنالمسإولٌةوٌشجععلىالفوضىاإلدارٌة.

وتضٌؾبعضالدراساتنمطٌنآخرٌنمنأنماطالقٌادةوذلكاعتماداعلىمصدر

:)59(السلطةوهما

القٌادةالرسمٌة:وهًالمستمدةمنالوظٌفةالرسمٌةالتًٌشؽلهاالفرد. .1

القٌادةؼٌرالرسمٌة:وهًالتًتتكونمنداخلالمجموعاتدونانترتبطبالوظٌفة .2

بصفات المجموعة هذه بٌن من ما شخص لتمتع نتٌجة تلقابٌة وهً الرسمٌة

)60(وخصابصوسماتمعٌنةتإهلهلشؽلمنصبالقٌادة.

هًكماٌلً:ٌضٌؾبعضالخبراءوالباحثٌنأنواعأخرىمنأنماطالقٌادةوأنواعهاو

)61(

القٌادةالتدعٌمٌة(النمطاإلنسانً):وفًهذاالنمطٌعطًالقابدمزٌدامنالحرٌةفً .1

التصرؾوالمشاركةللمرإوسٌنفًاتخاذالقرار.

النمطاألكادٌمً:وهذاالنمطٌرجحالباحثٌنإمكانٌةنجاحهفًالمإسساتالعاملةفً .2

الباحثونمنأطباءومهندسونوقضاهومحامٌنمجالالبحوثالعلمٌة،حٌثٌفضله

 جامعات االستقبللداورووأساتذة من عالٌة بدرجة ٌرؼبون حٌث الخ فضاء.....

األكادٌمًللبحثالعلمً.

                                                           
 .102نواؾكنعان،مصدرسابق،ص-59
 محاضراتمطبوعةفًاإلدارةالعامةلطبلبالكلٌةالعسكرٌة.-60
.219–216للمزٌدراجع:علًمحمدمنصور،مصدرسابق،ص-61
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هو الشورٌة أو الدٌمقراطٌة الدراساتواألبحاثإلىأننمطالقٌادة نتابج ترجح

التسلٌمبؤنهاألفضل.المتفوقعلىبقٌةاألنماط،إالأنهالٌمكن

:)62(أماأنماطالقٌادةالعسكرٌةالناجحةوكماحددهاعلمالنفسالعسكريفهً

القٌادة االرغامٌة )القٌادة المطلقة أو المستبدة (:.1

وهًالقٌادةالتًٌرؼمبهاالقابدمرإوسٌهعلىطاعتهوامتثالأوامرهمعتمداعلى

وقوتههمركزةسلط فان الؽالب وفً ؼٌر، وهم القابد أوامر ٌطٌعون المرإوسٌن

مقتنعونبها،بلأنهمٌجبرونأنفسهمعلىطاعتهاخوفامنالعقابأورؼبةفًالمكافؤة

الكثٌرمنالسٌبات،التًٌمكناننلخصهابماٌلً:النوعذاوله،

ا.انخفاضالروحالمعنوٌةلدىالمرإوسٌن.

عورعدابًتجاهه.ب.عدمالرضاعنالقابد،بلهناكش

ج.ضعؾالقدراتوالكفاءاتبسببحالةاإلحباطالتًٌعٌشونها.

 .   د.ضعؾاإلنجازوالتهربمنالعمل

 القٌادة اإلقناعٌة:.4

وهًالقٌادةالتًٌحصلبهاالقابدعلىطاعةمرإوسٌهبسببمحبتهمله،وٌنفذون

وا وعنرضا إلٌهموهممقتنعونبها وخوؾ.ةبقتناعولٌسعنرهاألوامرالصادرة

ومنحسناتهاالنوعمنالقٌادةماٌلً:

ا.االرتٌاحوالرضاوالمحبةتجاهالقابد.

ب.ارتفاعالروحالمعنوٌة.

ج.اإلخبلصللعملوالتفانًفًإنجازه.

تحقٌقاألهداؾ.اجلمند.إٌجادالكفاءةالعالٌةالتًتزٌدمناإلنتاجوالعمل

ندفاعللواجبوالعملدونمراقبه.ه.الحماسواال

وقدراته القابد براعة على تعتمد كؽٌرها العسكرٌة القٌادة فان ذلك كل ورؼم

 والصحٌحة بالطرقالسلٌمة ومعاملتهم فًاستٌعابمرإوسٌه ٌضمنبهالتًاوكفاءته

 ورؼبة، ورضا قناعة عن له ومحبتهم العمل نحو الأسالٌبمستخدماإقبالهم اإلقناع

                                                           
.289،290للمزٌدمنالتفاصٌلٌمكنالرجوعالى:محمدجمالالذٌنمحفوظ،مصدرسابق،ص-62
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أضافا والرهبة، لدىةلخوؾ تولد وشجاعته وإمكانٌاته وكفاءته القابد قدرات أن إلى

مرإوسٌهالثقةبهواالقتناعأكثرمنأيشًءأخر.

وبناءعلىاألنواعالمذكورةمنأنماطالقٌادةفؤنهٌمكنناتصنٌؾالقادةعلىأساس

)63(استخدامالسلطةإلىماٌلً:

 القائد األوتوقراطً: .0

ا لهموقعةوهو التًٌعطٌها الذيٌإثرفًسلوكمرإوسٌهمنخبللالقوة لقابد

ومركزةالوظٌفًعنطرٌقالتلوٌحبالعقوبةوالمكافؤةأحٌانا،وهوالذيٌصنعالقرارات

وٌبلػمرإوسٌهبهاوماعلٌهمسوىالتطبٌقوالتنفٌذ.

 القائد الدٌمقراطً: .4

مرإوسٌه وٌشرك ٌشاور الذي القابد ذلك ورسمهو القرارات صنع عملٌة فً

األهداؾوتنفٌذاألعمالوٌتشاركمعهمفًأداءالعمل.

 (: The Free – Rein Leaderالقائد المتسٌب )  .3

التامة وٌمنحالمرإوسٌناالستقبللٌة منسلطته الذيٌستخدمجزاءبسٌطا وهو

اطاتواألعمالوٌتركلهمحرٌةممارسةالنشتنفٌذهافًصنعالقراراتوتحدٌدطرق

برتراند(هدونأنٌتابعأوٌراقب،ولمزٌدمنالتوضٌحنوردهناالتقسٌمالذيتوصلإلٌ

)64(راسٌل)للقٌادةوأنواعهاحٌثٌقسمهاإلىاألنواعالتالٌة:

الناس،وهذهسلطةثورٌةتقومضدسلطان1 القٌادةوالسلطةالتًتعتمدعلىرضا .

تقلٌدي.

وال2 القٌادة لكنها. محدودة أقلٌة وأراء مصالح عن معبرة البدء فً التًتجًء سلطة

تنجحفًأنتحظىبالقبولالعام.

.القٌادةالتًتصلإلىالقمةعنطرٌقالوظٌفة،وهذاماٌسمى(بالبٌروقراطٌة)وه3ً

تعتمدعلىالتقالٌدوالموافقة.

نطرٌقالقوةالعسكرٌة..الشكلالعسكريللقٌادة،وهوالذيٌصلإلىالسلطةع4

.السلطانالثوريالذيٌنجمعنظهورعقٌدةجدٌدةأواالستقبللالوطنً.5

                                                           
19للمزٌدانظر:صاموٌلهٌز،ولٌمتوماس،مصدرسابق،ص-63
.41للمزٌدمنالتفاصٌلٌمكنالرجوعالى:جمٌلكاظمالمناؾ،مصدرسابق،ص-64
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وأمانً توقعات مع ٌتفق الذي هو المثالً القٌادي األسلوب " أن ٌبدو وأخٌرا 

من القرٌبة القٌادة هً الصالحة القٌادة وأن فًظروؾمعٌنة، معٌنة وخبراتجماعة

وأنممار القدرةالواقع، ولدٌه وقته، علىإدارة ا قادر  تتطلبأنٌكونالقابد القٌادة سة

وأنٌكونلدٌه معجمٌعأفرادها، علىالتفاهم ا وقادر  علىالتؤثٌرفًسلوكالجماعة،

القدرةعلىرإٌةالتنظٌمالذيٌقوده،وفهمهللترابطبٌنأجزابهونشاطاته،وفهمهللبٌبة

وصورها بؤشكالها عالٌة،الخارجٌة مرونة ذا القابد ٌكون وأن المختلفة، وتنظٌماتها

نفسهمعالمواقؾالتًالٌمكنتؽٌٌرها،وبذلكتكونلدٌهالقدرةعلىؾٌٌكفٌستطٌعأن

المواقؾالحرجةوتحملها،كماتكونلدٌهالقدرةعلىاتخاذالقراراتالمناسبة،ولعلمن

ماعة،فٌلزمنفسهقبلؼٌرهمنأفرادالجماعةأهمواجباتالقابدأنٌكونقدوةحسنةللج

بالسلوكالقوٌم،وااللتزامبماٌتطلبهعملهمنصبروأمانةوتضحٌة،وأنٌتحلىبالخلق

ابها، األهداؾالمنظمةمقتنع  الكرٌموأنٌتصؾبالتواضعواالستقامة،وأنٌكونمتفهم 

ابإمكانٌةتحقٌقهذهاألهداؾلمافٌهخٌرالمن )65(ظمةوصالحأفرادها".مإمن 

أصبح إلى(عصرالعولمة) والمعارؾوالمجتمعاتودخولها إنتطورالعلوم

القٌادٌةاإلدارةٌفرضعلىاألفرادالذٌنٌتبوإونمراكزقٌادٌةأنماطوأسالٌبجدٌدةمن

ىإتقانوالقٌادةاإلدارٌة،أولهاتمتعالفردالقابدبمهاراتاالتصالالمختلفةباإلضافةإل

مع واالتصال التراسل على والقدرة واالنترنت كالحاسوب الحدٌثة التقنٌات استخدام

مختلؾبقاعاألرضوصوالإلىتحقٌقأعلىمستوٌاتالنجاحفًالمإسسةأوالمنظمة

التًٌرأسها،أٌضاالبدمنمتابعالتدرٌبواالستمرارفٌهوخاصةفًمجالالدورات

تسا التً عملالتؤهٌلٌة فً للنقد القابد والمدراءهعد للقادة العاطفً الذكاء كدورات

)Emotional  Intelligentودوراتالقٌادةاإلدارٌةوالتسوٌقالفعالوؼٌرهامن(

الدوراتالكثٌرةوبمسمٌاتمختلفةوالتًأصبحتمتاحةومتوفرةبسهولة.

ًأنماطالقٌادةالمختلفة:الجدولالتالًٌبناألسالٌبالمستخدمةمعنتابجهاف









                                                           
www .Islam memo. ccللمزٌدانظر:الموقعااللكترونً:-65
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 ( مقارنة بٌن أنماط القٌادة4جدول رقم )

 التسٌبً )الفوضوي( الدٌموقراطً األوتوقراطً

.إحتكارجمٌعالسلطات1

بٌده

.حرمانالمرإوسٌنمن2

المشاركةفًصنع

القرارات.

.التلوٌحباستخدامالعقوبة3

وكثرةالتهدٌد.

.ٌمٌلأحٌاناإلىالمدح4

إلطراءمناجلالوصولوا

إلىؼاٌةمعٌنة.

.انعدامالثقةبٌنةوبٌن5

مرإوسٌه.

.استمرارالدواموالعمل6

ٌعتمدعلىرإٌةالمرإوسٌن

ومراقبتهمله.

.ٌنفرطعقدالمنظمةعند7

سفرةأوخروجهخارج

المنظمة.

.تدنًاإلنتاج.8

.انعدامالعبلقاتاإلنسانٌة9

بٌنالمدٌر(القابد)

 لمرإوسٌنوا

.المرإوسٌنٌشاركونف1ً

اتخاذالقرارات.

.تفوٌضبعضالصبلحٌات2

بطرٌقةمنضبطة،معتنمٌة

صفةاالستقبللٌةبالمرإوسٌن.

.ٌتحلىالقابدبالمرونة3

والتكٌؾومشاركةمرإوسٌه

والتفاعلمعهم.

.ٌعتمدعلىاإلقناعولٌس4

علىاإلجبار.

.الرؼبةواإلقبالعلى5

لروحالمعنوٌةالعملوا

العالٌة.

.المحبةوالوالءللمنظمة6

وللقٌادة.

.استخدامأسلوبالتحفٌز7

المستمربالمكافؤةوالمدح

والثناءمماٌزٌداإلنتاج

ومحبةالعمل.

.الثقةواالحترامالمتبادلبٌن8

طرفًالعملٌةاإلدارٌة.

.تتحققاألهداؾبسهولة9

 وٌسر

ل.اتخاذالقراراتٌتممنقب1

األتباعبعشوابٌةدونعلم

.-أحٌانا-القابد

.ٌعتمدالمرإوسٌنعلى2

الرقابةالذاتٌة.

.ؼٌابسلطةالقابدعنالقرار3

ٌفقدهالقوةالمطلوبةللتنفٌذ.

.ضعؾأداءالمنظمة4

والعاملٌن.

.تفككالروابطاإلنسانٌةبٌن5

القابدوالمرإوسٌن.

.عدموضوحقنوتاالتصال6

دةوالقمةوالعكس.بٌنالقاع

.ؼٌابالمعلوماتالهامةعن7

القابدمماٌإثرعلىأدابه

لعملة.

.ٌهتمالفردبؤداءالعملدون8

االهتمامبالنتٌجةوالؽاٌة.

.الصعوبةفًتحقٌق9

األهداؾالنالعملٌعتمدعلى

 الفردٌة.

 

 



39 
 

 المطلب الثالث: عرض ألهم نظرٌات القٌادة

 النظرٌات التقلٌدٌة .0

 النظرٌات الفردٌة: -أوالً 

ٌصلحأنٌكونلذياجاءتنظرٌاتكثٌرةتتحدثعنسماتوخصابصالشخص

قابدا،وكانتالنظرٌةالفردٌةأولها،حٌثاستهدفتالنظرٌاتالفردٌةالحدٌثعنسمات

هذاالشخصوخصابصه،ومنأقدمالنظرٌاتالفردٌةالتًتحدثتعنالقابدهً:

 العظٌم (: أ. )نظرٌة الرجل 

هوأنالقادة وكانمحتواها فًالقرنالثامنعشر النظرٌةفًأوروبا ظهرتهذه

ولٌست موروثة سمات هً والخصابصالقٌادٌة السمات وان ، ٌصنعون وال ٌولدون

النظرٌة هذه ولكن وهكذا، ملك ابنة ٌولد والملك ، أمٌر ابنة ٌولد فاألمٌر مكتسبة،

ال ألنها واعتبروهاتعرضتللنقد ٌهملوها لم العلماء أن إال علىأساسعلمً، تقوم

السماتالتًاعتمدها أهم ،أما األساسلبلنطبلقإلىنظرٌاتأخرىأكثرعلمٌةودقة

والتًمنٌمتلكهاٌكونلدٌةإمكانٌةأنٌكونقابداوهً-ضمنهذهالنظرٌة–الباحثون

:)66(

،المظهر،روحالشباب،الطاقةوالحٌوٌة..السماتالبدنٌة:مثلعلوالقامة1

.السماتالذهنٌة:الذكاء،القدرةعلىالتكٌؾ،الثقةبالنفس،الحماس.2

،المهاراتالفردٌةالشخصٌة.اإلدارة.السماتاالجتماعٌة:مثلالتعاون،3

ًالترقً.السماتالمهنٌة:مثلاإلبداع،حبالمسإولٌةوقبولها،المبادرة،الرؼبةف4

فًالوظٌفة.

الناجح النظرٌةلمتنجحفًالبحثعنسماتالقابد ولكنٌجمعالباحثونعلىانهذه

الفعالالحقٌقً.

                                                           
66 -  Harold  Knooz & Heinz Weihrich , Essentials of Management , 5th ed, 
Megraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi, P346.  
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القابدهًاختٌار،المتمثلةفًنظرٌة الرجل العظٌموبالتالً فإن المبادئ القٌادٌة حسب 

ءالسالفةالذكروأهمأنٌكونالشخصمتمتعا بالصفاتالتًتإهلهلذلكحسبالمبادي

-تلكالصفاتهً:

 الذكاء . .1
 كفاءة اإلشراف . .2
 المبادأة . .3
 الثقة بالنفس . .4
 . 67الفردية .5

 ب. ) نظرٌة السمات (:

جاءتبعدنظرٌةالرجلالعظٌم،حٌثاستخدمتالمنهجالعلمًلتحدٌدمدىصبلحٌة

ا التًٌتمتعبها منخبللالسماتالمشتركة والتًالشخصلٌكونقابدا لزعماءوالقادة

تستخدمكمعٌارلمدىنجاحوقدرةالشخصعلىأنٌكونقابدا،ومنأهمالسماتالتً

)68(اعتمدهاالباحثون،ماٌلً:

المقدرة مثل السماتالشخصٌة: الموقؾ،علىأ. تفهم على القدرة المسإولٌة، تحمل

االستقامةواألمانةوالنزاهة،المهارةفًاإلنجاز.

 والمهاراتب. والعقلٌة، والنفسٌة الجسدٌة الصحة مثل الذاتٌة: والمهارات القدرات

الذهنٌةواإلدارٌة......الخمنالمهارات.

الكفإةإن المبدأ األساسً عند أنصار هذه النظرٌة     هواالعتقادبالسماتوأنالقٌادة

ةوكماذكرناآنفا عدةالقابدحسبهذهالنظرٌاختٌارمنتإمنبتلكالسمات،وعنأسس

 السمات مجموعة إلى متهدراسا خبلل من النظرٌة هذه أنصار توصل وقدمنها من

                                                           
،1986عامر،سعٌدٌسن،"االتصاالتاإلدارٌةوالمدخلالسلوكًلها"دارالمرٌخللنشر،الرٌاض،-67
.64ص
 .41،ص766،1987احمدعبدهللاخرٌسات،أسالٌبونظرٌاتالقٌادة،مجلةاألقصى،العدد-68
.216-212اٌضاانظر:علًمحمدمنصور،مصدرسابق،ص-
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الطموح ، المسإولٌة تحمل ، بالنفس الثقة ، األمانة ، الذكاء : منها للقٌادة الضرورٌة

.69وؼٌرها القرار اتخاذ على القدرةو

 . النظرٌة االجتماعٌة: 4

ردفعلعلىفشلنظرٌةالسماتوؼٌرهامنالنظرٌاتالفردٌةجاءتهذهالنظرٌةك

فًوضعمعٌارثابتلتحدٌدخصابصالقٌادةوتتوٌجالجهودعلماءاالجتماعالذٌنبحثوا

وخصابصها، القٌادة مفهوم فًتحدٌد الجماعة علىدور أكدوا والذٌن القٌادة موضوع

النظرٌةعلىأهمٌةالمواقؾوالظ القدراتوكذلكتإكدهذه روؾاالجتماعٌةفًتحدٌد

القٌادٌة،وهذاماٌإكدعلىأنالشدابدوالمحنتلعبدوراكبٌرافًإبرازالرجالالقادة

إلىحٌزالوجود،ولكنذلكالٌنفًأهمٌةانٌتمتعالشخصبصفاتمعٌنةتإهلهالن

لقابدمعالجتهاٌكونقابدا،إضافةإلىالظروؾوالمواقؾاالجتماعٌةالتًتفرضعلىا

مستخدماصفاتهوسماتهالشخصٌة،إنشخصٌةالقابدأذنهًمزٌجمنالسماتالفردٌة

والظروؾاالجتماعٌةالمحٌطة،وهذاماتوصلإلٌةالباحثونوالدارسونالذٌنمزجواما

بٌنطرفًالنظرٌتٌنالسابقتٌن_السماتالشخصٌةوالمواقؾاالجتماعٌة_فظهرإلى

النظرٌةالتفاعلٌة.ظرٌةجدٌدةهًالوجودن

صفاتتشمل:أنهاوبالتالً ٌخلص الباحث إن أهم ما ٌمٌز هذه النظرٌة االجتماعٌة

مثل والعملمعرفةوالوقتعلىالمحافظةوالعقولالمظهرحسنٌجبالتحلًبها

وحسنهشخصٌةبعاداتالتمتعوالسمعةحسنواألمانةوبهاالفتخاروبهاإللمام

.التواضعواالجتماعٌةالمعاٌرواإلنسانٌةوالروحٌةبالقٌمالتمسك

 والقدرة األعضاء بٌن التعاون روح وتشجٌع بالتعاون األتباع من أكثر القادة ٌتسمو

 وأقدر األتباع، بٌن والمرح الفكاهة وروح االنبساطٌة إلى أمٌل الجماعة، مع التعاملعلى

 أنفسهم، فً وثقتهم فٌه ثقتهم وكسب مشاعرهم ومراعاة الجماعة ءبؤعضا االحتفاظعلى

 النشاط فً إٌجابً بشكل واإلسهام المشاركة إلى مٌبل  الجماعة أعضاءأكثر وهم

                                                           
69-. الرٌاض، ، إلىنظرٌاتالقٌادة التحوٌلفًالمنظماتمدخل قٌادة ، بنتإبراهٌم ماجدة الجارودي.

.24م،ص2011قرطبةللنشروالتوزٌع،
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 فً عالٌة معنوٌة روح خلق على أقدر االجتماعٌة، المهارة حٌثمن أكثر االجتماعً،

.70علٌها واإلبقاء شملهالم فً وأبرع الجماعة

 نظرٌة التفاعلٌة. ال3

بعدأنثبتللباحثٌنوالدارسٌنبانالنظرٌتٌنالسابقتٌنكانفٌهماشًءمنالقصور،

ظهراتجاهجدٌدٌناديبمزجالعناصرالسابقةوتفاعلهامعبعضهاالبعضوهً(سمات

خصابص إلى باإلضافة عناصر، من فٌه وما المجتمع الشخصٌة، القابد وصفات

وقامتعلٌةالنظرٌةهزاجوتفاعلهذهالعناصرهواألساسالذيجاءتبالجماعة)فامت

التكاملٌةالتفاعلٌة،وهناتدخلهذهالنظرٌةالمرإوسٌنكعنصرهاممنعناصرالعملٌة

 .)71(القٌادٌةاإلدارٌة

أو إؼفاله ٌجوز وال فشلها أو القٌادة نجاح فً كبٌرا دورا ٌلعب العنصر وهذا

نه،إذنحددتهذهالنظرٌةخصابصالقٌادةبناءعلىاألبعادالثبلثةالتالٌة:التؽاضًع

ا.القابد.ب.األوضاعوالظروؾالمحٌطةبالقابد(البٌبة).ج.المرإوسٌن.

وبالتالًفانالقابدالمثالًالناجحهوالذيٌمزجوٌوفقمابٌنهذهالعناصروٌسخرها

.لتحقٌقاألهداؾالمرسومة

مبادئإن المبادئ التً تحكم القٌادة حسب هذه النظرٌة     بٌن الجمع محاولتها هً

نظرٌتًالسماتوالموقفٌة،والقٌادةالناجحةحسبرإٌةهذهالنظرٌةهًالتًالتعتمد

علىسماتالقابدفًموقؾمعٌنبلعلىقدرتهفًالتفاعلمعأفردالجماعة،كماتركز

.72ادلبٌنالقابدوالجماعةوإدراكالقابدلدورالجماعةعلىالتفاعلالمتب

 تمٌٌز ٌمكن المبادئ تلك ضوء وعلى خطوات حسباختٌاركٌفٌة اإلداري القابد

الفطرٌة الصفات من جملة توفر مدى إلى بالنظر وهً السابقة التقلٌدٌة النظرٌات

فًالشخصولٌسفًالبٌبٌةاووالمكتسبةفًالقابدأيٌتمالتركٌزعنالعواملالداخلٌة

                                                           
عٌةاالنجازلدىاألساتذة،رسالةماجستٌرعمارشوشان،النمطالقٌاديلمدٌريالثانوٌاتوعبلقتهبداف-70

 .56م،ص2009باتنةالجزابر،–جامعةالحاجلخضر
للمزٌدعنهذهالنظرٌةوؼٌرهامننظرٌاتالقٌادةٌمكنمراجعة:نواؾكنعان،مصدرسابق،ص-71
308–314. 
.294م،ص1999رٌاض،معوض،كمالمحمداإلدارةمبادئمفاهٌمووظابؾ/مطابعلنا،ال-72
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فٌماالموقؾالخارجً التًسٌؤتًالحدٌثعنها النظرٌاتالحدٌثة علٌه تركز ما وهو

.ٌلً

)73(:النظرٌات الحدٌثة -ثانٌاً 

جاءتنظرٌاتحدٌثهتشخصالقٌادةوتحددمعالمها،وكانمنأبرزها:

 النظرٌة الموقفٌة: .0

ب تقول وؤوالتً الظروؾ دورا ن تلعب المحٌطة القابدكبٌرا المواقؾ تحدٌد فً

ونوع الموقع إلىدور باإلضافة ناجح، ؼٌر أو ناجح كقابد الوجود إلىحٌز وإظهاره

وٌضٌؾبعضالخبراءإلىانقدرةالقابدعلىالتكٌؾ)74(المركزالذيٌشؽلهالشخص.

والعناصر)75(القٌادٌة.فًتحدٌدشخصٌتهفاعبل معالظروؾالمحٌطةبهتلعبدورا 

المهمةفًالقٌادةمنوجهةنظرهذهالنظرٌةهً:

الموقؾ.جبسلوكالمرإوسٌن.سلوكالقابد..أ

النظرٌة السابدفًوٌشٌرالباحثونإلىأنهذه ن،النلكلآلأاإلدارةهًاالتجاه

إ ، تناسبها تفرضتطبٌقأسالٌبمعٌنة خاصة قٌادٌةظروفا فًهذهمشكلة القٌادة ذن

الحالةتنبعمنالموقؾولٌسمنالوظٌفة،لذافانالقرارسوؾٌتبلءممعالموقؾولٌس

معالقوانٌنواألنظمةالتًقدتخالؾالواقعوالتتبلءممعهفًكثٌرمناألحٌان،لذافان

لخروجمنةصعوبةوقسوةالموقؾالذيٌعٌشهالقابدوقدرتهعلىاتخاذالقرارالمبلبمل

ٌطبقعلىارض فعبلما هو وهذا ، القابد فشل أو لتشخٌصمدىنجاح المعٌار هو

منالخبراءٌجزمونعلىانالمحنوالشدابدهًمحكالرجال فانكثٌرا لذا الواقع،

)76(ومصنعالقادة.

عالقة القائد الشخصٌة وبذلك نجد أن مبادئ القٌادة حسب النظرٌة 

للظرؾ-:ل فًتتمثبالمرؤوسٌن. القابد ٌرىمبلبمة فٌدلر)بؤنمشاعرالقابدوكما )

                                                           
،1994عبدالمعطًمحمدعساؾ،مبادئاإلدارة،المفاهٌمواالتجاهات،مكتبةالمحتسب،عمان،-73
.218-211ص
.210للمزٌدعنهذهالنظرٌاتراجع:إبراهٌمعبدالعزٌزشٌحا،مصدرسابق،ص-74
.216-211للمزٌدانظر:علًمحمدمنصور،مصدرسابق،ص-75
.40،41ماهرمحمدصالححسن،مصدرسابق،ص-76
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التمٌٌزٌةوارتباطهابفعالٌةالقٌادةتعتمدعلىحالةالمجموعةأوظروفهاوفٌماإذاكانت

-:ةوالتًترتبطبالعواملالتالٌةمبلبمةأوؼٌرمبلبم

عبلقةالقابدالشخصٌةبالمرإوسٌن. .1

 مٌةالتًٌهٌبهالهممركزه.السلطةأوالقوةالرس .2

.درجةرسمٌةالعملالذيٌجبأدابهمنقبلالمرإوسٌن .3

متىأنهٌرىبهذاوهو،تؤثٌرهاقوةوحسبأهمٌتهاحسبتترتبالثبلثةالعواملوهذه

.77للقابدمبلبما ٌكونالموقؾفإنالثبلثةالعواملتوفرتهذه

القابدهًأنٌكونالشخصاختٌارٌةفًوحسبهذهالنظرٌةفإنالخطواتاألساس

 تإهله التً بالصفات أنمتمتعا  المتوقع من ٌكون الذي الموقؾ مع وبفعالٌة للتكٌؾ

 وخطوات مسار تحدد التً العوامل تلك المطلوبوأهم القابداختٌارٌتصرؾبالشكل

التًتمتعلىالقٌادةظهرتأهموذلك ٌةبعضمنخبللالدراساتواألبحاثالكثٌرة

.)28(العواملالظرفٌةالتًأثرتعلىفعالٌتهامثل

خبرةالقابدالسابقة،وعمره. .1

نوعٌةالعملالذيٌشؽلهالقابد. .2

متطلباتأعمالأعضاءالمجموعة. .3

حجممجموعةالمساعدٌن. .4

رجةالتعاونالضرورٌةبٌناألعضاء.د .5

العواملالنفسٌةالمهٌمنةعلىالمرإوسٌن. .6

توقعاتالمرإوسٌنالحضارٌة. .7

التكوٌنالشخصًللمساعدٌن. .8

                                                           
الجارودي.ماجدةبنتإبراهٌم،قٌادةالتحوٌلفًالمنظماتمدخلإلىنظرٌاتالقٌادة،الرٌاض،مرجع-77

.36سابق،ص
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المجتمعالذيتعملضمنهالمنظمة. .9

 .78الوقتالبلزمالتخاذالقرار .10

 نظرٌة المسار: .4

وكذلكعلىدور القابد قدرة تحدٌد فً المرإوسٌن علىدور تإكد النظرٌة وهذه

القابد دور ان على الخبراء ٌبن وهنا البٌبٌة، ٌفعلالعوامل ان ٌجب ماذا تحدٌد هو

) المسار أيتحدٌد أهداؾ،The pathالمرإوسٌن ٌرؼبونمن ما لكًٌحققوا لهم (

من ؼٌرها من أكثر القٌادٌة العملٌة فً مهما دورا للمرإوسٌن تعطً بذلك وهً

 النظرٌات،وفًهذهالنظرٌةفانالقابدٌمارسعددامناألدوارأهمها:

.المساندة-ج.المشاركة-بالتوجٌه.-أ

الوظٌفًللمرإوسٌنمنخبلل تحقٌقالرضا القابد الخبراءعلىمحاولة ٌإكد وهنا

تبسٌطالمهمةوتذلٌلالصعوباتالتًٌواجهونهامعزٌادةالفرصةللحصولعلىالرضا

 )79(نشودة.الشخصًلهممماٌزٌدمندافعتٌهللعملواإلنتاجوبالتالًتحقٌقاألهداؾالم

وحسب هذه النظرٌة فإن القٌادة تقوم على مبدأٌن اثنٌن ٌنحصران فً العنصرٌن    

،متهحاجاوإشباعرضاهممصدرالقابدٌعتبرونالذٌنالمرإوسٌنعنصر-:وهما

إلىالوصولعلىٌساعدهمالذيبالشكللهموضٌحهاتالقابدٌتولىالتًالمهمةوعنصر

القابدحسبهذهالنظرٌةفهًتقوماختٌارتطبٌقالخطواتفً.وكنظرةلكٌفٌة80الهدؾ

-التالٌةوهً:علىمدىتمتعالقابدبصفات

 للقٌادة الفطرٌة والمكتسبة الصفات

برزهذهالصفاتوالممٌزات:الموهبةالفطرٌةللقٌادة،القدرةعلىالتؤثٌرأكانمن

 ، الشخصٌة قوة ، الحاد الذكاء ، السماتوالصفاتنسبٌةفًاآلخرٌن ......الخوهذه

تختلؾمنشخصألخر،وهذاماٌفسرلناسرالتفاوتبٌنشخصٌاتالقادةواختبلفهم

                                                           
 .214،ص1980النجار،محمدعدنان"األسسالعلمٌةلنظرٌةالتنظٌمواإلدارة"دارالفكر،دمشق،-78

.49–47للمزٌدمنالمعلوماتراجع:المصدرالسابق،ص- 79
القحطانً.سالمبنسعٌد،القٌادةاإلدارٌةالتحولنحونموذجالقٌاديالعالمً،الرٌاض،مكتبةالملك-80

.99م،ص2008فهدالوطنٌة،
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البعض،وقداثبتالباحثونبانللتدرٌبوالتعلٌموالمتابعةالمستمرةدور عنبعضهم

ا الطبقً المنبت أن مثبتٌن ، القٌادٌة الكارٌزما وتنمٌة خلق فً منهكبٌر ٌخرج لذي

الطبقة أن إلى األبحاثتشٌر معظم ولكن ، القٌادٌة بالكارٌزما عبلقة لٌسله اإلنسان

الكارٌزما لظهور المناسبة الظروؾ توافر فً حظا األوفر هً المجتمع فً الوسطى

 )81(لقٌادٌةبٌنأبنابها.ا

البا أوساط بٌن مستمر تساإل ؟ فطرٌه أم صفاتمكتسبه القٌادة هل حثٌنإذن

ا،فمنهممن والدارسٌنلموضوعالقٌادةاختلفتإجاباتالمتخصصٌنعلٌهاختبلف اواسع 

قالأنالقٌادةموهبةفطرٌةتمتلكهاأناسمحددون،وفًهذاالمقامٌقولابنخلدون:"

وفًالتكوٌنالقبلًالقدٌمتكونالقٌادةإمابالؽلبأوالعصبٌة،أوالشرؾ،أوالحسبأو

،وفًهذا)82(طناعالموالًالذٌنلبسواجلدةالقوماألصلٌٌنوتؽلؽلوافًأوساطهم"اص

أٌضا:'التستطٌعتعلمالقٌادة،القٌادةشخصٌةوحكمةوهما)وارٌنبٌنسً(المقامٌقول

بالتعلم اكتسابه ٌمكن فن القٌادة أن إلى آخرون وذهب تعلٌمهما' ٌمكنك ال شٌبان

والمران، الوالممارسة ": كورتوا قاسوصوتوٌقولج. أنامتبلكوجه مرآتعتقد

عمٌقة ومعرفة اآلخرٌن ٌبذله الحب فٌضمن إلى فالربٌسبحاجه للقٌادة كاؾ شرط

تمكنهمنفهمكافةالمشاعراإلنسانٌةوإرادةتدفعهالىالعملفًسبٌلفكرةواحدةهً

،وٌقولوارنببلك:"لم)83(صٌة"خدمةالمصلحةالعامةدوناالهتماملمصالحهالشخ

ٌولدأيإنسانكقابد،القٌادةلٌستمبرمجةفًالجٌناتالوراثٌةوالٌوجدإنسانمركب

اكقابد"،ومثلهبٌتردركرالذيٌقول:'القٌادةٌجبأنتتعلمهاوباستطاعتكذلك"  ٌ داخل

)فًتحدٌدمنهوالقابد،وهناكأٌضاأراءفًهذاالمجالتعتمدعلىنظرٌة(كارالٌل

والتًتقول:"بانالرجالالعظامٌقررونمجرىالتارٌخ"،وبعضاآلراءتعتمدنظرٌة

اإلطاروالتًتقول:"إنالعواملاالجتماعٌةهًالمسٌطرةفًظهور (بارٌتو)فًهذا

)84(القادة".

وقوٌتلدٌة امتلكاإلنسانالصفاتالقٌادٌة القٌادٌةولكنٌبدوانهكلما الفطرة

علٌه والممارسة التدرٌبوالتعلم تؤثٌر وكان أسرع، القٌادٌة المراكز إلى كانوصوله
                                                           

والتعلٌم-81 الممارسة بٌن القٌادة هللا، عبد علًحامد ، العدد األقصى، مجلة ،813 لسنة ،1990،
.67-62ص
.40جمٌلكاظمألمناؾ،مصدرسابق،ص-82
.15ج.كورتوا،الطرٌقالىالقٌادة،مصدرسابقص-83
.24،ص787،1988موسىالعدوان،فنالقٌادةالعسكرٌة،مجلهاألقصى،العدد-84
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ٌحتاجإلىتدرٌبأشقووقت فًالشخصفإنه القٌادٌة ضعفتالفطرة إذا أما أفضل،

والتدرٌبهو التعلم ذلكفٌبقى ومع القٌادٌة، أنٌكتسبالشخصٌة لكًٌستطٌع أطول

األه العامل (العبقرٌة أدٌسون: ٌقول حٌث القابد، صناعة فً وجهد)،99م عرق %

ٌتمٌز أن المحنك القابد ٌجبعلى ": فٌه ٌقول الذي (شبنؽلر) رأي هنا نورد وأٌضا

.)85(بفطرةحٌوٌةإلىجانبالطاقاتالعملٌة"

بانهذاالرأيهواألقربإلىالدقةحٌثأنامتزاجالفطرةالباحثتوقعٌوهنا

لىجانبالخبراتالعملٌةوالعلمٌةهًاألساسفًصنعالقابدالناجح.إ

الفطري الجانبٌن بٌن التكامل بحسب فٌكون القادة مستوٌات بٌن التفاوت وأما

والمكتسب،وٌقرراإلمامالؽزالًهذهالقاعدةفٌقول:'األخبلقالحسنةتارةتكونبالطبع

 األفعال باعتٌاد تكون وتارة الجمٌلةوالفطرة، الفعال أرباب بمشاهدة وتارة الجمٌلة،

الشر الطبع، من ٌسرق الطبع إذ الصبلح، وإخوان الخٌر، قرناء وهم ومصاحبتهم،

ا اواعتٌاد  افمنتظاهرتفًحقهالجهاتالثبلثحتىصارذافضٌلةطبع  والخٌرجمٌع 

قر له واتفق بالطبع رذال  كان ومن الفضٌلة، فًؼاٌة فهو ا منهموتعلم  فتعلم سوء ناء

هللاعزوجلوبٌنالرتبتٌنعنوتٌسرتلهأسبابالشرحتىاعتادهافهوفًؼاٌةالبعد

مناختلفتفٌهمنهذهالجهاتولكلدرجةفًالقربوالبعدبحسبماتقتضٌهصورته

وحالته'وٌقول(دٌنكٌثساٌمنتن):(فالسلوكاإلنسانًٌنظرإلٌهعلىأنهدالةلكلمن

الطبعوالتطبع،والسإاللٌسماإذاكانالطبعأوالتطبعهوالذيٌحددالسلوك،بلهو

وهذا اإلنسانٌة الشخصٌة فًتشكٌل النسبٌة هًأهمٌتها وما ؟ منهما كل كٌؾٌتفاعل

التساإلذوأهمٌةخاصةلفهماإلبداعوالقٌادة،فبعضالناسٌعتقدونأنالعبقريٌولد،

ٌُصنعولعلالحقٌقةتوجدفًتركٌبمعٌنمنهما"والبعضاآلخرٌع .)86(تقدأنه

أو وجل عز الخالق من موهوبة صفات هناك كان وان فانه حال اٌة وعلى

بتدرٌبهم القادة خلق األساسهو وٌبقى ونادرة محدودة تبقى أنها إال بالوراثة مكتسبة

                                                           
.42،صجمٌلكاظمألمناؾ،مصدرسابق-85


(بالتصرؾ)www.islammemo.ccالموقعااللكترونً:-86
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حٌثٌقولمونتؽمري:"اعتقدزٌادةفعالٌتهموتمكٌنقدراتهم،ووتهٌبتهموصقلمواهبهم

)87(أنالقادةٌنشإونأكثرمماٌولدونقادة،وممارسةالقٌادةدراسةتستؽرقالحٌاة".

 مصادر الشخصٌة القٌادٌة

تنبع منمصادر لها فبلبد العدم، من الفراغأو من القٌادٌة الشخصٌة تنبع ال

 حٌز إلى وتبرز القابد شخصٌه تتشكل وبسببها منها هذهوتنبثق ابرز ومن الوجود،

المصادر:

 عامل الوراثة: -0

تحدثنامنخبللالتطرقلنظرٌاتالقٌادةإلىهذاالموضوع،وأٌضانضٌؾإلٌة

بانهذهالفكرةهًأقدمماخطرعلىبالاإلنسانفًتحدٌدمفهومالقٌادةلدىشخصما

لقٌادةتورثمناألبإلى،حٌثكانتالفكرةأنالقادةٌولدونوالٌمكنصنعهم،وانا

نظاماإلقطاعبداواضحاأنالوراثةلٌستعامبلأساسٌاأبنابهوهكذاولكنبعدسقوط

.)88(فًخلقالقادةرؼمأنهاقدتلعبدوراجزبٌافًذلك

 العلوم والمعارف: -4

الشكأنالعلوموالمعارؾهًإحدىوسابلالنموالعقلًوالذهنًومنخبللها

 واألبحاثٌستطٌع الدراسات أحدث عن معلوماته وزٌادة معرفته تنمٌة اإلنسان

القٌادي،النالعلومواألبحاثوالمعارؾبشكلعامهواإلحصابٌاتالتًقدتفٌدهفًعمل

هًخبلصةتجاربالخبراءوالباحثٌنوأصحابالرأي،فهًتساعدعلىتنمٌةالقدرات

عورالقٌاديلدىالفرداألساس.المهنٌةوتساعدعلىزٌادةاإلحساسبالش

 الخبرة والممارسة: .2

الاحدٌنكرأهمٌةالخبرةفًنجاحالقابدوتفوقه،النالخبرةهًتراكممعرفً

،فهوبمثابةالرصٌدالبنكًالذيذخرهاإلنسانللحاجة،هٌستعملهاإلنسانكلمااحتاجإلٌ

 الحكمة تمنحصاحبها إنها أٌضا الخبرة فوابد الشابلافبلترويواومن القابد إلى نظر

                                                           
.42احمدعبدهللاخرٌسات،مصدرسابق،ص-87
.24للمزٌد:موسىالعدوان،فنالقٌادةالعسكرٌة،مصدرسابق،ص-88
.89–85للمزٌدانظر:صاموٌلهٌز،ولٌمتوماس،مصدرسابق،ص-
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فًمجالالقٌادةكٌؾمعالقابدالخبٌرصاحبالباعالطوٌلةةقارنمالحدٌثالعهدبالقٌادة

ٌتصرفان،عندهاسنعرؾأهمٌةالخبرةوفابدتها،والتؤتًالخبرةإالبتحوٌلالمعرفةإلى

 تطبٌقعملً.

 التدرٌب: -2

القٌ المواهب أن التجارب أثبتت إلنتاجلقد كافٌة تعد لم الوراثٌة والسمات ادٌة

النالتدرٌب بالقٌادة، المهاراتالخاصة منالتدرٌبوزٌادة بلالبد الناجح، الفذ القابد

ٌتٌحللقابدتعلماألسالٌبواألنماطالحدٌثةالمتطورةوالتعرؾعلىأدواتجدٌدةتساعده

للقابدحكمةفًنفسالوقت،والبدعلىاتخاذالقرارالصاببفًالوقتالمناسببحزمو

ٌتقنفنونالتعاملمعاآلخرٌن،باإلضافةإلىاألمورالمتعلقةبالقٌادةمثلفناالتصالان

وبناءالعبلقاتوؼٌرهامنالسلوكٌاتالقٌادٌة.

)89(القادةفهً:اختٌارأماالمعاٌٌرالتًقررتهاالمراجعالعلمٌةوالتًعلىأساسهاٌتم

فرالكفاءةمنحٌثتوفرصفاتالقٌادة..تو1

.القدرةعلىالتؤثٌرفًاآلخرٌن.2

.تمتعهبحبمرإوسٌه.3















                                                           
.275نمحفوظ،مصدرسابق،محمدجمالالذٌ-89
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المبحث الثالث: مفهوم القٌادة اإلدارٌة

 : تعرٌف القٌادة اإلدارٌةاألولالمطلب 

ةٌرجعاصلكلمة(القٌادة)الىالفكرالٌونانًواٌضاالفكرالبلتٌنًحٌثاشتقتالكلم

أوٌقودوهوموافقArchein:")90("منالفعلleadershipاالنجلٌزٌة" ":بمعنىٌبدأ

"،ومعناهٌحركأوٌقود،هذاوٌنقسمكلفعلمناالفعالالسابقةAgereللفعلالبلتٌنً"

الىجزبٌن:بداٌةٌقومبهاشخصواحد،ومهمةأوعملٌنجزه.

"Archeinولةأوالحاكم،ومنهاستنتجانهفًالداألول":اسمٌطلقعلىالرجل

هناكعبلقةبٌنقابدومرإوسٌنتجمعهماوظٌفتٌنمتباٌنتٌنهما،وظٌفةإعطاءاألوامر

والتعلٌمات،وهًمنحقالقابد،ووظٌفةتنفٌدهذهاألوامروالتعلٌمات،وهًمنواجب

المرإوسٌن.

"السوق"،وٌقالٌقودأمافًاللؽةالعربٌةفانالقٌادةمشتقةمن"القود"وضدها

الدابةمنأمامهاوٌسوقالدابةمنخلفها،فالقابدٌعتبركدلٌلأومرشدوهوالشخصالذي

التؤثٌرعلىاآلخرٌن. )91(ٌمتلكقوة فقد القٌادة، للتعرٌؾالموضوعًلمفهوم وبالنسبة

قٌلبشؤنهماٌلً:

القٌادةهً:"العملٌةالتًٌتممنخبللهاالتؤثٌرعلىسلوكاألفرادوالجماعاتوذلك

)92(مناجلدفعهمللعملرؼبةفًتحقٌقأهداؾمحددة".

وتعرؾالقٌادةكذلك:"بؤنهاعملٌةتؤثٌرمتبادللتوجٌهالسلوكاإلنسانًفًسبٌل

مشتركٌتفقونعلٌهوٌقتنعونبؤهمٌته،فٌتفاعلونمعابطرٌقةتضمنتماسكتحقٌقهدؾ

.)93(الجماعةوسٌرهافًاالتجاهالذيٌإديالىتحقٌقالهدؾ"

                                                           
فاروقفرحات،اسسإختٌاروتطوٌرالقٌاداتاالدارٌةالمبدعةمنخبللمعاٌٌرإدارةالجودةالشاملة،-90

المإتمرالسنويالرابعفًاإلدارة،القٌاداتاالبداعٌةلتطوٌروتنمٌةالمإسساتفًالوطنالعربً،الجمهورٌة
329،ص2003اكتوبر16-13العربٌةالسورٌة،دمشق،

ت،-91 بٌرو والنشر، للطباعة حزم ابن دار األولى، الطبعة المإسسً، العمل لونً، العد أكرم محمد
 .165،ص2002

92-، االردنً الكتب مركز الرابعة، الطبعة ، الحدٌثة االدارٌة المفاهٌم وآخرون، سالم الشٌخ فإاد
 .184،ص1994

سٌةالرشٌدةمجالمنمجاالتالحكمالراشد،مداخلةضمنالملتقىالدولًاحمدمسعودان،اإلدارةالمدر-93
جامعةفرحات العلوماالجتماعٌة، النامً،منتنظٌمقسم الراشد،واستراتٌجٌاتالتؽٌرفًالعالم حولالحكم

 .284،ص2007ابرٌل09-08عباسسطٌؾ،ٌومً
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وتعرؾالقٌادةاإلدارٌةأٌضا:"بؤنهاالنشاطالذيٌمارسهالقابداالداريفًمجال

القراراتواألوامرواالشراؾاالداريعلىا وإصدار السلطةاتخاد باستخدام آلخرٌن،

)94(الرسمٌةوعنطرٌقالتؤثٌرواالستمالةقصدتحقٌقهدؾمعٌن".

   والقٌادة اإلدارةالفرق بٌن المطلب الثانً: 

وٌعتبرونهماوجهانلعملةواحدةلكناإلدارةٌخلطالكثٌربٌنمصطلحًالقٌادةو

أٌضا ولكنلٌسكلالمصطلحٌنمختلفانتماما فًالحقٌقةفالقابدٌمكنأنٌك ونمدٌرا 

 ؟اإلدارةمدٌرٌصلحقابدا فماهوالفرقبٌنالقٌادةو

تركزالقٌادةعلىالعبلقاتاإلنسانٌةوتهتمبالمستقبلومنهناتحرصعلىالقٌادة:    

االستراتٌجٌة والتوجهات بالرإٌة القٌادة وتهتم األمور من المهم فً الخوضإال عدم

 )95(دوةوالتدرٌبوتمارسأسلوبالق

:اإلدارة     الوقتاإلدارةتركز فً واألداء اإلنجاز على القٌادة، النقٌضمن على ،

واالهتمام األداء وإتقان المشكبلت وحل المعاٌٌر على تركز فهً هنا ومن الحاضر

تهتمبالنتابجاآلنٌةمثلكمربحنا،وكمبعنا،وما باللوابحوالنظمواستعمالالسلطةكما

ىذلك؟والحقٌقةأنكبلاألمرٌنمهمفالقٌادةبدونإدارةتجعلنانعٌشفًعالمالتخطٌطإل

المستقبلٌة ألهدافنا نصل كً إلٌه نحتاج الذي الفوري اإلنجاز إهمال مع للمستقبل،

الوقتاإلدارةو فبلٌتاحلنا التًتستؽرقنا الٌومٌة النرىسوىمشاكلنا تجعلنا وحدها

والتخط وربطهاللتفكٌر الكلٌة والصورة األهداؾالبعٌدة عن نبتعد تجعلنا إنها للؽد ٌط

بالقٌموالمبادئوقدننسىفًفورةاهتمامناالطاؼًباإلنتاجواإلتقانوالجودةأننانتعامل

علم أناإلنسانٌمكنأنٌتعلم نحننعلم واحتٌاجاتهم وحقوقهم أحاسٌسهم معبشرلهم

معاتوالمعاهدوهناكالعدٌدمنالمتخصصٌنالذٌنٌقدمونفهوٌدرسفًالجااإلدارة

ٌّرهذاالسإالالعالم،واختلؾفٌه الدوراتالمتمٌزةفٌهولكنهلٌمكنتعلمفنالقٌادة؟ح

الشخصومنهإالء مع تولد موهبةفطرٌة منٌرىأنها فمنهم الباحثونوالدارسون،

قٌادة،القٌادةشخصٌةوحكمةوهماشٌبانوارٌنبٌنٌسالذيٌقولإنكالتستطٌعتعلمال

                                                           
للمدربٌن-94 دٌة القٌا المهارات تنمٌة السٌد، القاهرة،علٌوة السماح، دار االولى الطبعة الجدد،

 .45،ص2001
 16،2013نشرتبتارٌخاٌار(ماٌو)Dr. Tareg  Al suiwaidanمقالدكتورطارقسوٌدانعلى-95
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أخرىٌمكنأنتكتسبفٌقولبٌتر كؤيمهارة منٌرىأنها ومنهم الٌمكنكتعلٌمهما

تتعلمها أن وباستطاعتك القٌادة، تتعلم أن ٌجب إلى دركر تنقسم القٌادة أن نعتقد إننا

ٌٌبجز بالفطءجزن، رةفًالشخص،ٌمكنتعلمهوإتقانهوجزءٌجبأنٌكونموجودا 

الذيبٌوبدونهذٌنالجز الجزء أما كقابد ونجاحه القابد ٌنالٌمكنأنتكتملشخصٌة

االستراتٌجٌة والنظرٌات والتخاطب، التواصل بمهارات ٌتعلق ما فهو تعلمه ٌمكن

واألسالٌبالقٌادٌةالمختلفةوكلهاأمورٌمكنتعلمهافًالمعاهدوالمراكزوالجامعاتفً

الذيالٌعلموالٌمكناكتسابهبشكلمصطنعهودوراتتط ولأوتقصرلكنالجزء

تصنع صفات وهً حولك بمن واالهتمام البدٌهة وسرعة والعاطفة بالمشاعر المتعلق

اْلَقْلِب َؼلٌَِظ ا ُكنَتَفظ ّ َولَْو القابدوتحببالناسفٌهفٌسهلعلٌهماتباعهٌقولهللاتعالى(

)96(...).اَلنَفضواِمنَحْولِكَ

وهكذافإنمنلدٌههذهالصفاتٌستطٌعأنٌتعلمالمهاراتاألخرىعبرالتدرٌب

والتعلٌموالتوجٌهوصقلالمهاراتوبصفةعامةفإنالقٌادةتتعلقبشخصٌةاإلنسانككل

وهًبروزالشخصٌةالقٌادٌةالحقٌقٌة،وهذاأمرٌحتاجإلىالكثٌرمنالوقتوالصبر،إذ

للقٌادةأنالشخصٌة البلزمة القٌادٌةالٌمكنأنتوجدوتدربوتصقلوتكتسبالخبرة

 )97(فًٌومولٌلة،بلهًعملٌةتؤخذسنواتمنالعمر.

 :اإلدارةكذلكمنالفروقبٌنالقٌادةو 

لمٌبدأإالفًالعقوداإلدارةالحدٌثعنالقٌادةقدٌمقدمالتارٌخ،بٌنماالحدٌثعن

.اإلدارةالقٌادةفرعمنعلماألخٌرةومعذلكف

  التوجٌهاإلدارةتركز التنظٌم، التخطٌط، هً: ربٌسٌة عملٌات أربع على

 واإلشراؾ،الرقابة.

 :ًتركزالقٌادةعلىثبلثعملٌاتربٌسٌةه 

 تحدٌداالتجاهوالرإٌة.- أ

حشدالقوىتحتهذهالرإٌة.- ب

                                                           
سورةآلعمران.159اآلٌة-96
لطارقسوٌدان.55مصدرسبقدكرهص-97
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 التحفٌزوشحذالهمم.- ت

 تركزعلىالمنطق.إلدارةاالقٌادةتركزعلىالعاطفةبٌنما

  " بالكلٌات القٌادة اختٌارتهتم تهتم بٌنما " الصحٌح بالجزبٌاتاإلدارةالعمل

الطرٌقةالصحٌحةللعمل".اختٌاروالتفاصٌل"

فقا والمطلوبٌشتركانفًتحدٌدالهدؾوخلقالجوالمناسبلتحقٌقه،ثمالتؤكدمنإنجاز

  (98)             لمعاٌٌروأسسمعٌنة.

 )99(:( ٌوضح األدوار التً ٌلعبها المدٌرون والقادة 4الشكل ) 







دورالقادةدورالمدٌرون

 أكثر ومفهوم مصطلح القٌادة بؤن " ٌرى كارلٌسل هوارد أن حجً أوردكذلك

 المرتبطة العملٌات كل تتضمنManagement اإلدارة أن ذلك ، اإلدارةمن محدودٌة

 تحقٌق على اآلخرٌن حفز فً محدودٌة أكثر القٌادة أن حٌن فً ، ألهدافها المنظمة بتحقٌق

 ، وظابفها من فرعٌة وظٌفة إنها ، اإلدارة تحت تنطوي القٌادة فإن وهكذا، األهداؾ هذه

 والقٌادة ، ذلك وؼٌر والرقابة واإلشراؾ والتنظٌم والتوظٌؾ التخطٌطتشمل اإلدارةف

 تإدى أن ٌنبؽً التً الحاجات معرفة هً اإلدارة كانت وإذا،رافٌةاإلشبالعملٌة ترتبط

 )100(.ذلك ٌإدون اآلخرٌن جعل فً تتمثل القٌادة فإن، ناجحا  التنظٌم لجعل

 تحقٌق أجل من وتنسٌقها ، الجهود توجٌه على القادر الفرد ذلك هو القابد إن

 قابد كل بٌنما ، قابدا  إداري لك ٌكون أن بالضرورة لٌس أنه كما ، بفاعلٌة التنظٌمأهداؾ
                                                           

 69 ص الثانً، العدد اإلدارة، مجلة-98
تحقٌق:اسماعٌلعلً-ٌرالدجرٌنبرج&روبرتبارون:إدارةالسلوكفًالمنظمات,ترجمةالمصدر:ج-99

.570م.صـ2009رفاعً،دارالمرٌخللنشر،-بسٌونً
 القاهرة .والمدرسةالفصل فً والممارسة النظرٌة – والتعلم التعلٌم بٌبة إدارة : ( 1998 ) أحمد ، حجً-100
.186 ص ،.للنشر الفكر دار ،

تكوين االستراتيجية  تنمية رسالة المنظمة
الخاصة بتنفيذ رسالة 

 المنظمة 

زيااااادة التاااازام العاااااممين 
وجياااااااااودىم الموجياااااااااة 

 نحو رسالة المنظمة

تنفيااااااااااااااذ اسااااااااااااااتراتيجية 
لمنظمااااااااااة باسااااااااااتخدام ا

 اآلخرين.
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 الراهن الوضع على ٌحافظ فهو ، اآلنٌة وبالمشكبلت بالحاضر ٌعنى فاإلداري، إداري

 فً بالتؽٌٌر المعنى الرجل فهو القابد أما ، كابن هو ما ضمن األمور أنٌسٌر وٌحاول

)101(.المستمر التطور عن باحثا  التنظٌم وفىجوهر السلوك أنماط

 الفعال القابد بصفات ٌتمتع أن ٌجب والفعال الناجح اإلداري أن القول نٌمك وهكذا

 الذي الفعال القٌادي السلوك ٌمتلك أن إدارٌة وظٌفة ٌشؽل شخص أي على ،وٌنبؽً

.وقناعة ورضا وٌسر بسهولة األهداؾ تحقٌق نحو مرإوسٌه توجٌه خبللهمن ٌستطٌع

اإلدارٌةالعوامل المؤثرة على القٌادة المطلب الثالث:

الشكأنالقٌادةاإلدارٌةعبلقةتبادلوتؤثٌربٌنالقادةوالتابعٌنله،وهذهالعبلقة

أنهناكالعدٌد القابداإلداري،كما تتمفًإطارمناخوظروؾالمنظمةالتًٌعملبها

 -:منالعواملوالمإثراتالتًتإثرعلىالقٌادةاإلدارٌةإٌجابا أوسلبا واهمهذهالعوامل

صفاتوشخصٌاتالمرإوسٌن(التابعٌن)وهذهالصفاتقدتكونالصفاتالجسمٌة 1- 

.أوالنفسٌةأوالسلوكٌة

 .أهداؾالمنظمة(مكانالعمل)سواءأهدافهااالستراتٌجٌة،أواألهداؾقصٌرةالمدى 2-

التنظٌمٌة 3- األسالٌب أو إنتاجها، نوع أو حٌثحجمها من سواء العمل منظمة نوع

 .وهٌكلهاالتنظٌمً،أونوعالقرارفٌها،ونوعالمهام،ونوعالحوافز،وجماعةالعمل

الظروؾوالعواملالبٌبٌةالمحٌطةبمنظمةالعمل،أيماتمربهالمنظمةمنظروؾ 4-

اإلدارٌة القٌادة أن لذلكنجد الداخلٌة؛ بٌبتها أو العامة بٌبتها فً سواء مإثرة وعوامل

 )102(بها. القٌادةالتًتراعًكلهذهالعواملوالمإثراتالمحٌطةالفعالةهًتلك

العصور وتؽٌر اإلنسانٌة الحٌاة بها تمر التً والظروؾ األحوال تؽٌر إن

وسابل وتطور ( العولمة عصر ) مرحلة العالم كدخول ، تقلبها وسرعة واألزمان

                                                           
 مطبعة ، ؼزة .الحدٌثة وتطبٌقاتهاونظرٌاتها أصولها التروٌة اإلدارة :نهضة ، واألؼا ، رٌاض ، األؼا-101

1996 .منصور
طبلل-102 الملك، منشورة،2004عبد ؼٌر ماجستٌر رسالة الوظٌفً. باألداء وعبلقتها القٌادٌة األنماط

ةالعربٌةالسعودٌة.الرٌاض،أكادٌمٌةناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌة،المملك
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الح بدخول األهداؾ إنجاز وطرق نظم وتؽٌر والمواصبلت كعنصراالتصال اسوب

وكذلكدخولالعالمفًأعماقبحرمنالمعلوماتضمن أساسًفًكلمناحًالحٌاة

شبكةاالنترنتوتقاربالمسافاتبٌنأطراؾالكرةاألرضٌةوتحولهاالىقرٌةصؽٌرة

،كلذلكوؼٌرةقدفرضأنماطجدٌدةمنالتعاملمعمعطٌاتالحٌاةومناحٌهاكافة،

الجانباإلداريوالقٌاديألنههووسٌلةاإلنجازوتحقٌقاألهداؾ،وأكثرماتؤثرهو

سبق فٌما رأٌنا الحقا-وقد أو-وسنرى القابد ٌفرضعلى الجدٌد العالم ،كٌؾأصبح

فًالسابق،كلذلكبسبب المدٌرانٌتمتعبسماتوممٌزاتوخبراتلمٌكنٌحتاجها

األشٌاءوصوالإلىاألهداؾالمرادتحقٌقها،التطوراتالهابلةفًمجالإدارةاألفرادو

التً ظروؾالعولمةوالتطوراتالهابلة فرضتها ذاتههوتحدٌاتجدٌدة كلةبحد وهذا

تشهدهاالبشرٌةفًكلشًء،وسنستعرضفٌماٌلًبعضامنالتحدٌاتالتًتواجهها

لٌةوالخارجٌة)وعواملالقٌادةالحدٌثة،وسوؾنقسمهاالىعواملتتعلقبالبٌبة(الداخ

تتعلقبالعاملٌن،وعواملتتعلقبالقابدنفسه،وهًكماٌلً:

 . البٌئة:0

و والقٌادة المنظمة فً الذيٌإثر المحٌط بها ترعىشإونهااإلدارةوٌقصد التً

وتدٌرها،وهًعاملمهموحٌويالٌمكنتجاهلتؤثٌراتهأوالتؽاضًعنهاوخصوصا

الع معطٌات ظل والبٌبةفً ، المسافات المعلوماتواالتصاالتوتقارب وعصر ولمة

نوعانهما:

 ا. البٌئة المحلٌة )الداخلٌة(:

وٌمكنأننقولأنالبٌبةالداخلٌة:

هًالتًتتكونمنالخصابصالمادٌةوالمعنوٌةالتًتمٌزوحداتالمنظمةاإلدارٌة

السابدةفٌها،والقٌموالعاداتالتًتحكمومواردهاالبشرٌةوالمادٌةوالتًتمٌزالحضارة

(103)الممارساتاإلدارٌةوالفنٌةواإلنسانٌة.

فًفرضأنماط كبٌرا تلعبدورا القٌادة من القرٌبة الظروؾالمحلٌة الشكأن

الممارسةوالتصرؾعلٌهامنقرٌبأوبعٌد،وٌمكنتقسٌمهذهالعواملوالظروؾإلى:

                                                           
103-: االلكترونً الموقع انظر: www. Islamset .comللمزٌد المدٌر13/2/2007تارٌخ )

االستراتٌجً).
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 العوامل السٌاسٌة: -

ا وتحدٌدتلعب مسارها تحدٌد فً مهما دورا بالقٌادة المحٌطة السٌاسٌة لعوامل

ملًء متوتر محٌط فً تعٌش القٌادة كانت إذا فمثبل وأسالٌبها، وتصرفاتها أنماطها

عدم من تعانً وكانت واالضطرابات، والمشاكل والحروب والمعارك باألحداث

داؾوٌإديإلىتخلخلالخططاالستقرارواالضطرابفانذلكٌحجبعنهاوضوحاأله

وعدم اإلنتاج وتدنً القرارات بعشوابٌة ٌتسبب مما الخ التفكٌر.... فً االتزان وعدم

استقرارالعاملٌنوانصرافهمعناالهتمامبالعملواإلخبلصفٌه،وعلىالنقٌضمنذلك

األجو وتوفر واألمان، األمن وتوفر االجتماعً واالستقرار السٌاسً الهدوء اءفان

العاملٌن اطمبنان فان وكذلك وتروي، بدقة قراراته اتخاذ على القابد ٌساعد المناسبة،

واستقرارهملهالدوراألكبرفًنجاحالقٌادةوسٌرهافًاالتجاهالصحٌحنحواألهداؾ

 )104(المرسومةوتنفٌذالخططالموضوعة.

 العوامل االجتماعٌة والثقافٌة: -

ضادوراكبٌرافًالسلوكالقٌاديللقادةفعندماتعٌشتلعبالعواملاالجتماعٌةأٌ

وضع وعدم والواسطة، المحسوبٌة علىقواعد مبنٌة ملوثة اجتماعٌة فًأجواء القٌادة

التعٌٌن فً حقها إعطابها الكفاءاتوعدم وهضم المناسب، المكان المناسبفً الرجل

وس والعلمٌة، الفنٌة بالخبرات االهتمام وعدم والعابلٌةوالتوظٌؾ، العشابرٌة النظم ٌادة

تربى التً المجتمع وثقافة السابدة، والعادات والقٌم المنظمات، عمل فً وتدخلها

لدٌهم فًوضعحرجوٌولد القادة فانذلكسوؾٌضع الخمنالمعوقات، علٌها......

نتاجشعورابعدمالثقةمنناحٌةمنٌعملونتحتإمرتهموٌكونانعكاسذلككلهعلىاإل

وٌإديإلىتعثرالسٌرنحوتحقٌقاألهداؾالمتوخاة.

 العوامل االقتصادٌة:-

، العوامل من ؼٌرها عن أهمٌة المحلٌة البٌبة فً االقتصادٌة العوامل تقل وال

الدٌون،وعدمتوفر تعٌشالقٌادةضمنأحوالاقتصادٌةسٌبةمبنٌةعلىتراكم فعندما

ال  المدخبلت وندرة ، ٌتعلقالموارد ما لكل العالٌة المالٌة والتكلفة ، باإلنتاج متعلقة

الخبرات على واالعتماد المدربة والمهنٌة الفنٌة العاملة األٌدي توفر وعدم ، باإلنتاج
                                                           

(المدٌراالستراتٌجً).المصدرالسابق،-104
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األجنبٌةوالتموٌلاألجنبً.....الخ،فانذلكسٌإثرعلىفعالٌةالقرارات،والىتردد

قرارابصددأيأمرٌتعلقبالمنظمةالتًٌعملفًالقابدواضطرابهعندماٌرٌدأنٌتخذ

إطارها،مماٌسهمفًتراجعاألداءوتعثرالتنفٌذ.

تتكونالبٌبةالخارجٌةمنالمإسساتواألفرادوالقوىاالجتماعٌة-ب. البٌئة الخارجٌة:

أ حٌن فً المنظمة على تإثر التً والتكنولوجٌة والثقافٌة واالقتصادٌة نوالسٌاسٌة

 105).(المنظمةلٌسلهاتؤثٌرعلٌها

إنالظروؾوالعواملاإلقلٌمٌةوالدولٌةلهاالدوراألكبرفًتحدٌدمسارالمنظمات

واألعمالالتًتمارسها،وخاصةفًالوقتالحاضرالذيأصبحمنالصعبعلىبٌبة

ا حال هو وكما والدولٌة، الظروؾوالمعطٌاتاإلقلٌمٌة االنفصالعن لعواملاألعمال

السٌاسٌةواالقتصادٌةواالجتماعٌةالمحلٌةالتًلعبتالدوراألكبرفًالتؤثٌرعلىالقٌادة

فً بارزا دورا تلعب أٌضا الدولٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة السٌاسٌة الظروؾ ،فان

من ونسمعه نشاهده ما وان ، كان بلد أي فً والقٌادات اإلدارات مسار على التؤثٌر

وتصارعظروؾدولٌ فالحروبواالقتتال ، إلٌة ذهبنا ما تثبتصدق العالم ٌعٌشها ة

العبلقات موازٌن واختبلل والسٌطرة الهٌمنة فً وتسابقها المختلفة االقتصادٌة القوى

الدولٌة.....الخ،كلهاعواملذاتاثرفعالعلىأنماطومساراتوأسالٌبوقرارات

اتهمواختبلؾأنواعالمنظماتالتًٌعملونبها.القادةوالمدراءعلىاختبلؾمستوٌ

النظام شكل وتؽٌر جدٌدة حقبة إلى العالم ودخول السوفٌتً االتحاد انهٌار فمنذ

الشٌوعً-أحاديالقطبٌة–العالمً النظام حٌثانهار العالم، فً كثٌرة تؽٌرتأمور

اال إلى العالمً االقتصاد وتحول هام، اقتصادي كقطب ونظاماالشتراكً الحر قتصاد

السوقالمفتوحالذيتحكمهالرأسمالٌةالعالمٌة،وهذابحدذاتهفرضمفاهٌمجدٌدةعلى

بٌبةاألعمال،حٌثأصبحتحقٌقالربحالسرٌعوالوفٌروالسٌطرةوالهٌمنة،وازدٌادحدة

 الهاجس هو المفاهٌم من الخ جدٌداألولالمنافسة... ٌفرضأنماط وهذا البٌبة ةلهذه

و القٌادة من ومختلفة خسرتاإلدارةومتطورة وأال المعاش الواقع مجاراة تستطٌع

تبادل فً الفابقة السرعة حٌثدخلتمفاهٌم ، العالمٌة األزمة هذه ظل وضاعتفً

واإلحاطة ، الرشٌدة والقٌادة ، والتواصل االتصال مهارات إتقان وكذلك المعلومات

                                                           
المصدرالسابق،(المدٌراالستراتٌجً).)(105
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الجدٌدةاإلدارةو،ر،......الخ،دخلتإلىبٌبةالقٌادةالعلمٌةالتامةبكلتقنٌاتالعص

والمدٌرٌجبعلٌةمواجهته للقابد كبٌرا فشكلذلكتحدٌا ، بقوة علٌها وفرضتنفسها

106).(بقوة

 .العاملٌن ) المرؤوسٌن (:4

فًاإلدارةلقدسبقأنبٌناأهمٌةالمرإوسٌنودورهمفًنجاحأوفشلالقٌادةأو

اإلضافةإلىدورهافًتحدٌدنمطوأسلوبممارسةالقٌادةوالخطواتالتًٌجبعملهاب

علىالقابدأوالمدٌرالسٌرعلٌهاأثناءسٌرهنحوأهدافهالمبتؽاة.

إنولوجالعالمإلىعصرالمعلوماتوبسرعةهابلةفرضعلىالمنظماتنوع

وا المتواضعة المهارات تعد لم حٌث العاملٌن، من ،جدٌد السطحٌة األكادٌمٌة لمعرفة

والخبرةالبسٌطة،لمتعدذاتقٌمةفًعصرالعلموالمعرفةوالسرعةواإلتقان،وكذلك

بسٌطة بؤعمال القٌام فقطعلى القادر الماهر ؼٌر العامل على المنظماتتعتمد تعد لم

هنٌةالعالٌةمتكررةوالذيمنالسهلتدرٌبهونقلهمنعملآلخر،فالمهاراتالفنٌةوالم

استخدام فً والبراعة ، والذكاء االتصال مهارات وإتقان ، العالً األكادٌمً والتعلٌم

التقنٌاتالحدٌثةكالحاسوبواالنترنت،.....الخكلهاأصبحتضروراتالعمالةالحدٌثة.

انوجودمثلهكذاعمالةأصبحٌشكلبحدذاتهتحدٌاجدٌداللقادةوالمدراءعلى

مستوٌاتهم،حٌثأصبحمنالواجبعلىالقابدانٌتقنمهاراتجدٌدةٌتفوقاختبلؾ

بهاعلىماتملكهالٌدالعاملةتحتأمرته،فبلٌعقلأنٌكونالمرإوسأفضلمنربٌسة

وابرعمنةفًاستخدامالمهاراتالعصرٌةوإتقانلؽةالعلموالعولمةواألرقاموالحسابات

واالختبلؾ،باإلضافةإلىأننجاحالمنظماتالعصرٌةأصبحفًظلبٌبةسرٌعةالتؽٌر

والتموٌل والتسوٌق اإلنتاج فً المتخصصة المعرفة ذوي الخبراء توافر على ٌتوقؾ

التًمنالممكنأنتسهمفًوضعاستراتٌجٌاتذات والذٌنٌمتلكونالمعرفةوالخبرة

المنظ تقدمه عما العمٌل رضاء زٌادة فً وفاعلٌة مماكفاءة منتجاتوخدمات، من مة

ٌشكلتحدٌاكبٌراللمنظمةوٌدفعهانحوالتنافسمعؼٌرهامنالمنظماتمناجلتحقٌق

                                                           
(المدٌراالستراتٌجً).مصدرسابق،-106
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النجاحوالتفوقوالوصولإلىاألهداؾالمرسومة،والٌتمهذااألمرإالبالقادةالناجحٌن

والمدراءالمتفوقٌن.

المستمر،هًكلهاضروراتأصبحالإنالثقافةالعالٌة،والتبصرالدابم،والتعلم

ؼنىعنهاللقابد،وإالتخلؾعنقٌادةمنظمتهوتفوقعلٌهمنهمدونه.

التحديأٌضاهروبالعمالةالفنٌةوالمدربةواألٌديالعاملة وٌدخلفًإطارهذا

الماهرةإلىخارجإطارالمنظمةالتًتعملفٌهابحثاعنوضعأفضلواستقرارأكثر،

 سواء أمنٌة أو تؤمٌنٌة أو مهنٌة أو هو–كانذلكألسبابمادٌة باألمنهنا المقصود

من األمنالوظٌفًوالمعاشًأكثرمنأينوعأخرمنأنواعاألمن،رؼمأنكثٌرا

وهذاماتواجههكثٌرامنالدولالنامٌة-العاملٌنٌسعىلتحقٌقمتطلباتاألمنالشامل

العقولأوالكفاءاتالنادرة)،مماٌتسبببخسابراقتصادٌةفًإطارماٌسمى(بهجرة

الناجحةعلىكافةاإلدارةواجتماعٌةعالٌةلمثلهذهالبلدان،لذافانمنواجبالقٌادةو

المستوٌاتهوتوفٌرماتحتاجهمثلهذهالقوىلضماناستخدامهافًمجالالمنافسةمع

فًالعقودالقلٌلةالماضٌة،وخاصةإذاماعلمنااآلخرٌن،والتًازدادتحدتهاوخاصة

أنالمنافسةتعدتمرحلةالتنافسعلىالسلعوالموادالمنتجةلتشملاإلنسانوخصوصا

لنٌكونلهوجود،-الهام–اإلنسانالمدرب،الماهر،الكفإ،وأالفانعنصرالمنافسة

السر التؽٌر ظل فً وخصوصا الخطورة ؼاٌة فً أمر العلوموهذا نظم كافة فً ٌع

والمعارؾواالقتصادوانفتاحالفضاءوتقاربأطراؾاألرضوتحولهاإلىقرٌةصؽٌرة

ٌسهلالتجولفٌها.

 . األهداف )الغاٌات (:3

الوقتتحدٌدا-تشكلاألهداؾوالؽاٌات -فًهذا بفرضنفسه بداء جدٌدا  تحدٌا

حٌثكانتاألهداؾفًالماضًتقتصرعلىالقٌاداتواإلداراتالتًتقودالمنظمات،

نظركثٌرلٌرى الٌحتاجإلىبعد سهبلألنه وكانالتخطٌطلها ، علىمدٌاتبسٌطة

الشدٌدة المنافسة كانتتعٌشحاله أنالمنظماتما وراءاألكمة،خاصة ما المخطط

المواردوالموا لمتكنتعانًمنندرة الٌوم،إضافةإلىأنها داألساسٌة،التًتعٌشها

ناهٌكعنأنهالمتكنتحتاجإلىمهاراتوخبراتوكفاءاتكماتحتاجهاالٌوم،ففًظل

هذاالتطورالرهٌبفًنظمالمعلوماتواالتصاالتوتطوراألجهزةالحاسوبٌةووسابل
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االتصالالعالٌةالتقنٌة،باإلضافةإلىانقبلبالنظامالعالمًوتحولهإلىنظاماقتصادي

حاديالقطبٌةرأسمالًالتوجه،هدفهتحقٌقالمزٌدمناألرباح،وؼٌرذلكالكثٌرمنأ

من جدٌدة أشكاال والمدراء القادة على فرضت كلها ، الكون أصابت التً التؽٌرات

األهداؾوالؽاٌاتالتًٌجبانٌتضمنهاالتخطٌطللمنظمةلٌتبلءممعهذهالبٌبةالجدٌدة

هذهاألهداؾهوتحقٌقاألرباحالمادٌةأوال،والتفوقوالشهرةوالتربع،السمةالبارزةل

علىقمةعرشمجتمعاألعمال،وتحقٌقأقصىدرجاتالتفوقالعلمًوالتقنًوالمهنٌة

واإلدارٌةالعالٌة،مماٌوفربٌبةخصبةومناسبةللمنافسةمعاآلخرٌنوالتفوقعلٌهم.

ٌجبعلٌهمأنٌواجهواالتحديبالخبرةوالمعرفةإنالقادةفًظلهذهالظروؾ

والمهارةوالقدرةعلىالتخطٌطالسلٌمالناجحالذيٌراعًوٌتبلءممعمعطٌاتالعولمة

ونظامالسوقالمفتوحوالوضعالعالمًالجدٌدبكلمعطٌاته.

إنالتحدٌاتالتًتواجهالمنظمةكثٌرةومتنوعةومتعددةومتؽٌرةباستمرار،فهً

تتراوحمابٌنالعولمةبحدذاتهاكنظامحٌاةجدٌد،وماتفرزههذهالعولمةمنتحدٌات

فرعٌةأخرىكالمنافسة،والندرةفًاألٌديالعاملةوالموادإضافةإلىالرؼبةالجامحة

لتحقٌقالمزٌدمناألرباحوالتفوقوالنجاح،لذافانعلىالقادةوالمدراءأنٌكونوادابما

التؽٌربتؽٌرأخرفًحساباتهمومعلوماتهمفًحا لةمناالستعدادوالٌقظةلمواجهةهذا

الؽاٌة إلى والوصول األهداؾ تحقٌق فان وإال  ، القٌادي اإلداري وفكرهم وثقافاتهم

التً فإنالمشاكل  العسكرٌة للقٌادة بالنسبة اما ، صعبالمنال  ٌصبحأمرا المنشودة

تشب القٌادة هذه أنتواجها كما المدنٌة، القٌادات تواجه التً تلك النواحً معظم فً ه

من تطلب التً تلك تشبه القٌادة هذه فً بها التسلح ٌنبؽً التً والمعرفة المهارات

للقابد ٌنبؽً التً البٌبة وطبٌعة العسكرٌة الخدمة ظروؾ أن إال المدٌنة، القٌادات

)107.(لزمأنننظرإلٌهبمنظارخاصالعسكريأنٌعملفٌها،تخلقوضعا فرٌدا ٌست

  

                                                           
بللمنزوالي،مصدرسابق.للمزٌدانظرج-107
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:الفصل الثالث

 منهجٌة البحث

وٌشتملهذاالفصلعلىنوعالبحثومصادرهوأدواتجمعالبٌاناتوطرقتحلٌلها

بماٌتماشىمعمنهجٌةالبحثالعلمًوطرقكتابةرسابلالماجستٌرالمتعارؾعلٌها،

مصدر بؤنه ٌعرؾ بمعنى نهج الفعل من مشتقة هًو سلوك طرٌق، بمعنى والمنهج

..اتبع أو سلك، أو طرق،

 -منهج البحث: -أ

الوصفً المنهج الباحث أٌضا)108(استخدم المختصٌن بعض عند وٌعرؾ المكتبً

الخصابصالتًٌتمٌزبهامنحٌثاعتماده من وتحدٌده تعرٌفه بالمنهجالوثابقًوٌمكن

الب ٌستخدمه الذي المنهج إن . المكتبة الطرٌقةعلى البٌاناتهو جمع عملٌة احثفً

الوثابقٌة،وهًطرٌقةعملٌةلجمعالحقابقوالمعلوماتعنطرٌقالوثابقالموجودةفً

المتعلقة المعلومات و الحقابق البحثوتجمٌع مشكلة تحدٌد ٌتطلب منهج وهو الكتب،

.)109(بالبحث

ا والتحلٌلٌة البحثمنالبحوثالمكتبٌة فهذا البحثوعلٌه بهخطوة لوصفٌةوٌقصد

المكتبة استعمال إلى الباحث فٌه ٌرجع إذ الكتب، من وصفٌة بٌانات عنها تنتج التً

ٌتعلقبموضوع(القٌادةاإلدارٌةفًاإلدارةواألخذمنآراءعلماء والفقهوأقوالهمفٌما

مناإلدارةلبعضالكتبالتًتتعلقبمجابداٌةبالقرآنالكرٌمثمضوءالقرآنالكرٌم)

ناحٌةوالفقهمنناحٌةأخرىوتحلٌلهاوتنقٌتهاحتىٌصلالباحثإلىالهدؾالمنشودمن

هذهالدراسة.



                                                           
هومنهجمنمناهجالبحثالعلمًوهوجمعالبٌاناتبطرٌقةمحللةودقٌقةمنالوثابقوؼٌرها،ٌراجع:-108

عمان،-د.منذرالضامن،أساسٌاتالبحثالعلمً،الطبعةاألولى،دارالمسٌرةللنشروالتوزٌعوالطباعة
 بتصرؾ.133ه،ص:1427
 -109 احمد المطبوعاتد. وكالة الناشر السادسة، الطبعة ومناهجه، العلمً البحث أصول الكوٌت،-بدر،
273،ص:1982
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 -مصادر جمع البٌانات : -ب

 مصادر لإن البٌانات مؤخوذة البحث هذا أساسا  من هللا الكرٌم)كتاب (القران

و كثٌر ألبن كذلكوكتابالتفسٌر والدورٌاتوالمجبلتوالبحوثالكتبوالمراجمن ع

تً.العلمٌةالتًالفتفًهذاالموضوعوٌعتمدعلىاآل

مثلكتابوهًالكتبالتًتناولتموضوعالبحثبشكلمباشرمصادر أساسٌة: -أوالً 

-المصادراألساسٌة:أهمكتبالقٌادةاإلدارٌةمثالعلىثم)الكرٌمالقران(هللا

القرآنالكرٌم.-1

التفسٌرألبنكثٌركتاب-2

القٌادةوالنمطالقٌاديفًاإلسبلم:عبدالملكاحمدالمعمـري،ط:مكتبـةدارالسبلم،-3

م.2007-هـ١ٕٗٔالٌمن،-ىتعزاألولالطبعة

م.2003القابد:د.طارقالسوٌدان،أ.احمـدباشـراحٌل،الطبعـةالثانٌـة-4

القٌاد-5 األنماط طبلل الملك، ؼٌرعبد ماجستٌر رسالة الوظٌفً. باألداء وعبلقتها ٌة

السعودٌة، العربٌة المملكة ، األمنٌة للعلوم ناٌؾالعربٌة أكادٌمٌة الرٌاض، منشورة،

م.2004

وهًالكتبالتًتناولتموضوعالبحثبشكلؼٌرمباشرأيمصادر ثانوٌة: -ثانٌاً 

البحث،اإلدارةكتب بموضوع عبلقة ولها عام الباحثفًبشكل استخدمها ما وؼالبا

-اطارهالنظري،ومثالعلىهذهالمصادرالثانوٌة:

1-  ، وآخرون سعود ، ،اإلدارةالنمر الخامسة الطبعة ، ،األسسوالوظابؾ العامة

هـ.1422الرٌاض،

العامةرإٌةاستراتٌجٌةلحماٌةالجهازاإلدارياإلدارةأبوبكر،مصطفىمحمود: -2

م2009–الدارالجامعٌة-الفسادمنالتخلؾو

-أدوات جمع البٌانات: -ج

-وٌتمجمعالبٌاناتفًهذهالدراسة:

القراءةالسطحٌةللكتبذاتالعبلقةبموضوعالبحث.-1
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القراءةالمعمقةللكتبذاتالعبلقةبموضوعالبحث.-2

االقتباسوهوتجمٌعواخدكلمالهعبلقةبالبحث.-3

 -حلٌل البٌانات :طرٌقة ت -د

ومنكتابالتفسٌرألبنكثٌرمنالقرانالكرٌمقامالباحثبجمعالبٌاناتبعدأن

بتحرٌرهاوبناءعلىنوعٌةقاموالقٌادةوكتبالشرٌعة،اإلدارةمنبطونكتبعلماءو

،ٌقومالباحثفًعملٌةتحلٌل)110(البٌاناتالتًتحصلعلٌهاالباحثباألسلوبالوصفً

فًتحلٌلاألدلةوالنصوصواستنباطها،اناتلهذاالبحثباستخدامالمنهجاالستنباطًالبٌ

-،وتمرعملٌةتحلٌلالبٌاناتبالخطواتالتالٌة:

مرحلةجمعالبٌاناتمنالكتبونحوهاحسبالمنهجالمستخدمفًهذهالدراسةوهو-1

الباحثباستنباطاآلٌاتالمنهجالوصفًالمكتبً حٌثقام الدالةعلىالمبادئ، القرآنٌة

القابدواشكالالقٌادة.اختٌاراالساسٌةللقٌادةوكذلكالخطواتاالساسٌةفً

مرحلةتنظٌموتصنٌؾالبٌاناتالتًتمالحصولعلٌهافًشكلمنطقًلٌسهلتحلٌل-2

اءومن،بعداالستنباطٌعرضالباحثتفسٌرالعلممحتواهاباستخدامالطرٌقةاالستنباطٌة

ثمٌدلًبرأٌه.

مرحلةعرضالبٌاناتواختصارهاوتقدٌمهاعلىهٌبةأفكارمنظمةوٌتمتقسٌمذلك-3

حسبأسبلةالبحثومناقشتها.

والتؤكدمنتطبٌقهاوتحلٌلالبٌاناتومنتمٌتمت-4 لخٌصاستخبلصالنتابجوعرضها

نتابجالمناقشةلهذاالبحث.







                                                           
.133منذرالضامن،أساسٌاتالبحثالعلمً،مرجعسابق،ص-110
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 -البحث: ٌةهٌكل -ـ ه

-ثمتقسٌمالخطةعلىالنحواآلتً:

  المقدمـــــــة -:األولالفصل 

البحث وأهمٌة البحث وأهداؾ البحث وأسبلة المقدمة تناول تم الفصل هذا وفً

ومصطلحاتالبحثوالدراساتالسابقة.

 اإلطار النظري  -الفصل الثانً :

-التالً:والذياحتوىعلىثبلثةمباحثوهًمقسمةعلىالنحو

-،وفٌهثبلثةمطالب:اإلدارةمفهوم-:األولالمبحث

اإلدارةمراحلتطور-لؽةواصطبلحا .المطلبالثانً:اإلدارةتعرٌؾ-:األولالمطلب

عرضألهمالنظرٌاتاإلدارٌة.-.المطلبالثالث:

-مفهومالقٌادة،وفٌهثبلثةمطالب:-المبحثالثانً:

المطلبالثانً:تعرٌؾال-:األولالمطلب واصطبلحا . لؽة انماط-طرق-اسالٌب-قٌادة

عرضألهمنظرٌاتالقٌادة.-القٌادة.المطلبالثالث:

-مفهومالقٌادةاإلدارٌة،وفٌهثبلثةمطالب:-المبحثالثالث:

 الثانً:-:األولالمطلب المطلب اإلدارٌة. القٌادة و-تعرٌؾ القٌادة بٌن .اإلدارةالفرق

العواملالمإثرةعلىالقٌادةاإلدارٌة.-لثالث:المطلبا

 منهجٌة البحث   -الفصل الثالث:

طرٌقة-طرقجمعالبٌانات-مصادرالبٌانات-وٌحتويهذاالفصلعلىمنهجالبحث

هٌكلالبحث.-تحلٌلالبٌانات
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 عرض البٌانات وتحلٌلها-الفصل الرابع

بعرضوتح الباحث قام الفصل هذا للنقاطوفً عرض على واشملت البٌانات لٌل

مباحث ثبلث إلى وقسمه علٌها لئلجابة الباحث هدؾ التً البحث أسبلة فً األساسٌة

ٌتناولبالعرضوالتحلٌلالمبادئاألساسٌةللقٌادةفًضوءالقرآنالكرٌماألولالمبحث

 فً األساسٌة الخطوات ٌتناول الثانً ااختٌاروالمبحث ضوء فً الكرٌمالقابد لقرآن

والمبحثالثالثٌتناولأشكال(أنماط)القٌادةفًضوءالقرآنالكرٌم.

 الخاتمة -الفصل الخامس

التً ملخصالنتابج الباحث ٌعرضفٌه الذي الدراسة هذه فً األخٌر الفصل وهو

توصلإلٌهاوكذلكالتوصٌاتالتًٌراهافًدراستهوأخٌرا مقترحاتالدراسة.
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 الفصل الرابع 

 وتحلٌلها عرض البٌانات

 : المبادئ األساسٌة للقٌادة فً ضوء القرآن الكرٌم األولالمبحث 

الباحثبالمبادئاالساسٌةالعامةأنهاالتتعلقبنوعواحدمنأنواعالقٌادة، وٌقصد

 منها واحدة لكل فهذه ؼٌرها، أو اإلدارٌة أو التربوٌة أو السٌاسٌة حدة،كالقٌادة على

بها فالمقصود ، والعامة األساسٌة والمبادئ تحسٌنٌة، أو تكمٌلٌة مخصوصة مبادئ

إالإذاتحلىبهاالمبادئالتًالتكونالقٌادةقٌادةبدونها،والٌصلحالقابدأنٌكونقابدا 

.ضوءالقرآنالكرٌموهًنهجٌجبالتحلًبهكمنهجعاموأساسًللقٌادةفً

التًاألساسٌةللقٌادةالمبادئمنهذاالبحثالباحثفًاالطارالنظريوقدعرض

جاءبهاالمفكرونفًاإلدارةوتناولتهاالمدارساإلدارٌةفًالقٌادةعلىاختبلفهاوكذلك

 النظرٌات جعلته القٌادٌةما مبادبها من األساسٌة المبدأ من القٌادةاألولوبداٌة فً

لباحثمنالقرانالكرٌموهوالقصد(النٌة)ونجدأنهمبدأتفردالذياستنبطهااإلدارٌة

نالنٌةامراساسًفًأيامرمناالموروذلكأالقرانالكرٌمبرسممعالمهدونؼٌره،

الًهذاالمبدأبالطبعفًالقرانالكرٌم،ولمتشرالنظرٌاتالقٌادٌةالدنٌوٌةواألخروٌة

ٌماٌخصالمبدأالقٌاديالثانًالذياستنبطهالباحثمنضمنمبادبهاالمختلفة،واٌضاف

االبداعفقدتمتاالشارةالٌهفًاالطارالنظريضمنمبادئنظرٌةوهوالقرانالكرٌم

العظٌموبالتحدٌدفًجانبالسماتالمهنٌة،وكمااستنبطالباحثمبدأالشورىالرجل

صطبلحفًنظرٌاتالقٌادةوانمانجدلهامنالقرانالكرٌمولكنلمٌتمتعٌنهابنفساال

مثلعبلقةالقابدالشخصٌةبالمرإوسٌنمفاهٌمقرٌبةمنالشورىكالعملبروحالفرٌقو

مانجدذلكضمنمبادئالنظرٌةالموقفٌةولكنفًالمحصلةٌعتبرالقرانالكرٌمقدتفرد

القٌادة،وبالنسبةللمبدأبهذااالصطبلحعنؼٌرهمنالمدارسوالنظرٌاتالتالٌةلهفً

الرابعوهوالتؤملفلمٌجدالباحثلهاشارةفًاالطارالنظريوانمالهمعانًقرٌبةفً

ةمثلمبدأالمهاراتالذهنٌةفًنظرٌةالرجلالعظٌم،ومنالمبادئٌمبادئنظرٌاتالقٌاد

 المصداقٌة الباحثمبدأ ٌجدالتًاستنبطها بحثفًاالولم ضمنما النظري،ها طار

ولوكانفًمبادئالنظرٌاتالقٌادٌةومنالمبادياٌضامبدأاالستٌعابوهومبدأموجود
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الموقفٌةوالمعبرعنه القابدعلىالتكٌؾمعببمصطلحاخرضمنمبادئالنظرٌة قدرة

الباحثمبدأالقوةوهومبدأموجودالظروؾالمحٌطة ،ومنتلكالمبادئالتًاستنبطها

أؼ فً النظرٌات السماتالتقلٌدٌةلب ونظرٌة العظٌم الرجل كنظرٌة تمللقٌادة التً

 .االشارةالٌهافًاالطارالنظريمنهذاالبحث

 فً للقٌادة المبادئاألساسٌة قولهاضوءولمعرفة الباحثمن ٌستنبط الكرٌم لقرآن

تعالى: َوأَ( ا َعَبث  َخلَْقَناُكْم َما أَنَّ )أََفَحِسْبُتْم ُتْرَجُعوَن اَل َنا ٌْ إِلَ ُكْم القٌادي.)111(نَّ األولالمبدأ

-وهو:

 القصد)النٌة( -0

قولهم:القصد لغًة:  فًكتباللؽة جاء ومما متعددة، لمعان فًكتباللؽة جاء القصد

 ٌقِصده بمعنى وإلٌه له، وقصد قصده، تقول: واألم، االعتماد –"والقصد:

"القص)112(بالكسر" منظور ابن فهو.وقال قصدا  ٌقصد قصد الطرٌق، استقامة د:

 .)113(قاصد"

الشارعالقصد اصطالحاً: التًوضعها واألسرار منها، الؽاٌة الشرٌعة: بمقاصد المراد

.)114(عندكلحكممنأحكامها"

وٌقررعبللالفاسًأن(المقصدالعامللشرٌعةاإلسبلمٌةهوعمارةاألرض،وحفظ

ارإصبلحهابصبلحالمستخلفٌنفٌها،وقٌامهمبماكلفوابهمننظامالتعاٌشفٌها،واستمر

واستنباط األرض، فً وإصبلح العمل، وفً العقل فً صبلح ومن واستقامة، عدل

.)115(لخٌراتهاوتدبٌرلمنافعالجمٌع)

منخلقاإلنسان ؼاٌة الوعًبوجود هو ٌجبعلىاالنسانمعرفته ما إنمناهم

تست فًاألرض، به،وسعٌه منوطة المعالم، رسالةمحددة الؽاٌةأنٌكونذا وجبهذه

                                                           
115سورةالمإمنوناآلٌة:-111
.2/466القاموسالمحٌطوتاجالعروس-112
.4/353لسانالعرب-113
م1993مقاصدالشرٌعةاإلسبلمٌةومكارمها،دارالؽرباإلسبلمً.الطبعةالخامسة،عبللالفاسً،-114

.3،ص
 42–41مقاصدالشرٌعةاإلسبلمٌةومكارمها،المرجعالسابق،ص-115
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وذلكبموجبقوله أساسمحاسبتهبٌنٌديالحقوالخلقسواءبسواء. وأنٌعًبؤنها

َنااَلُتْرَجُعوَن) ٌْ ُكْمإِلَ اَوأَنَّ َماَخلَْقَناُكْمَعَبث  )116(تعالى:(أََفَحِسْبُتْمأَنَّ

القوالوالفعبل،وهودابمالضجرمناألشٌاءالتًالتجديفالقابدالفاعلالٌلؽو،

ومنتجللعمل:(ذلكأنالقصد،نفعا محركللسعً، َوأَنَّ َسَعٰى َما إاِلَّ ْنَساِن لئِْلِ َس ٌْ لَ َوأَْن

ٌُْجَزاهُاْلَجَزاَءاأْلَْوَفٰى)  ٌَُرٰى،ُثمَّ ُهَسْوَؾ ٌَ ؾ،ولعلهذاٌتصادىمعقولالفٌلسو)117(َسْع

الذيتكدحمن دٌفٌدتورت"الٌكفًأنتكونكادحا،فالنملأشدكدحا،ولكنالمهمما

القصد.علىالدالةلآلٌةكثٌرابناإلمامتفسٌرالباحثوٌعرض.)118(أجله"

  ابن كثٌرتفسٌر 

َنااَلتُقالتعالى( ٌْ ُكْمإِلَ اَوأَنَّ أفحسبتم:(وقوله.)119(ْرَجُعوَن)أََفَحِسْبُتْمأَنََّماَخلَْقَناُكْمَعَبث 

لناحكمةوالمنكمإرادةوالقصدببلعبثامخلوقونأنكمأفظننتم:أي)عبثاخلقناكمأنما

، ترجعونالإلٌناوأنكم( أي) قالكما،اآلخرةالدارفًتعودونال: ) أٌحسب:

.همبلٌعنً،)120()سدىٌتركأناإلنسان

 وٌرى الباحث

نالقابدالناجحٌجبأنٌكونعلىدراٌةوٌقٌنبؤنهماوجدفًهذهالدنٌاااللعمارةإ

الكونوانهقدكلؾبقٌادةعلىعاتقهإماانٌتقًهللافٌهاوٌعملوفقالمقصدوجودهفٌنال

جزاءالدنٌاواآلخرةوإماانٌعملوفقهوىنفسهوالٌنظرالىمقصدوجودهفٌخسر

ا(:وعبلجلمستدالعلىهذامنقولهرةوذلكهوالخسرانالمبٌنالدنٌاواآلخ َمنَْفؤَمَّ

اةََوآَثرََطَؽى ٌَ ااْلَح ٌَ ْن ًَاْلَجِحٌمََفإِنَّالد  ااْلَمؤَْوىِه َعنِالنَّْفسََوَنَهىَرب هَِمَقامََخاؾََمنَْوأَمَّ

ًَاْلَجنَّةََفإِنَّاْلَهَوى ٌمٌزالقابدالمسلمعنؼٌرالمسلم،فالشًءوهذا)121()اْلَمؤَْوىِه ما

الذيٌحثالقابدالمسلمعلىالجدٌةفًالعملهوالوازعالدٌنً،بٌنماالقابدؼٌرالمسلم

                                                           
115سورةالمإمنوناآلٌة:-116
41-39سورةالنجماآلٌة:-117
.18ابؾ،صنقبلعنعبدالعالًحمٌتً،القٌادة:المبادئوالوظ-118
115سورةالمإمنوناآلٌة:-119
36سورةالقٌامةاآلٌة:-120
41-37سورةالنازعـاتاآلٌة:-121
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هذه احدى فقد فإدا  السمعة او المادي المكسب هو العمل فً الجدٌة الى ٌدفعه الذي

االسبابالٌهتمبالعملبالشكلالمطلوب.

قولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالمبادئفةولمعر

اَوَجْدَناآَباَءَناَعلَ :تعالى َقاَلُمْتَرفُوَهاإِنَّ ِذٌٍرإاِلَّ ننَّ ٍةم  ٌَ لَِكَماأَْرَسْلَناِمنَقْبلَِكِفًَقْر
ٰى(َوَكَذٰ

ْقَتُدوَن) اَعلَٰىآَثاِرِهمم  ٍةَوإِنَّ أُمَّ
-المبدأالقٌاديالثانًوهو:)122(

 اإلبداع:-4

جاءفًالقاموسالمحٌطبدعةٌبدعهبدعابدأهوأنشؤهواخترعهعلىؼٌر -االبداع لغة :

 .)123(مثالسابق

أو -االبداع اصطالحاً: بحلمشكبلتمعٌنة ومتصلة ومفٌدة جدٌدة تتصؾبؤنها "أفكار

.)124(لمعرفةفًأشكالفرٌدة"تجمٌعأوإعادةتركٌباألنماطالمعروفةمنا

التقلٌد،وحسن لههًمعاداة لعلأهمعناصراإلبداع،فًأؼلبالنظرٌاتالمفسرة

وهذه اإلٌجابٌة. والنفسٌة المبادرة، على والقدرة الجاهزة، األحكام وترك البصٌرة،

العناصرالتًتتجمعفتشكلاإلبداع،كلهاندبإلٌهاالوحًبإلحاحوتكرار.

ٍةَوإِنَّاَعلَٰىآَثاِرِهْمفقدحارباإلسبلماآلبابٌة اَوَجْدَناآَباَءَناَعلَٰىأُمَّ :(َقاَلُمْتَرفُوَهاإِنَّ

كماحذرالنبًصلىهللاعلٌهوسلممنالمقلداإلمعة،فًقوله:(اَلَتُكوُنوا)125(ُمْقَتُدوَن)

،َتقُولُوَن:إِْنأَْحَسَنالنَّاسُ َعة  ُنواأَْنفَُسُكْم،إِْنأَْحَسَنإِمَّ أَْحَسنَّاَوإِْنَظلَُمواَظلَْمَنا،َولَِكْنَوط 

اُسأَْنُتْحِسُنواَوإِْنأََساُءواَفبَلَتْظلُِموا) .)126(النَّ

                                                           
.23سورةالزخرؾاآلٌة-122
)."لسانالعربالمحٌط"تقدٌمالعبلمةالشٌخعبدهللا1956أبنمنظور،أبًالفضلجمالالدٌن(-123

بٌروت،لبنان.3رلسانالعرب،جالعبلٌلً،أعدادوتصنٌؾٌوسؾخٌاط،دا
اإلبداعالمحاسبًفًتحقٌقالمٌزة-124 دوروأهمٌة الجرٌري، عبدالعزٌز أ/ماجد د/علًفبلحالزعبًو

التنافسٌةاالقتصادٌةفًمإسساتالمالواألعمالاألردنٌة،بحثعلمًمقدمإلىالمإتمرالعلمًالخامسلكلٌة
 م.2007ًجامعةفٌبلدلفٌا،العلوماإلدارٌةوالمالٌةف

23سورةالزخرؾاآلٌة:-125
جامعالترمذي-126
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َبَعِنً) اتَّ َوَمِن أََنا َبِصٌَرٍة األنبٌاء:(َعلَٰى بها أمر فقد البصٌرة، وذلكحتى)127(وبشؤن

لعقباتدونترددأوخوؾ.ٌقتحمواا

التسرعفً للتبٌنوعدم ودعا الجاهزة المسبقةواآلراء نهىاإلسبلمعناألحكام كما

َفُتْصِبُحواالحكم:( اِبَجَهالٍَة َقْوم  ُتِصٌُبوا ُنواأَْن ٌَّ َفَتَب َفاِسٌقبَِنَبإٍ َجاَءُكْم َهاالَِّذٌَنآَمُنواإِْن  ٌ
اأَ ٌَ

،كمانهىاإلسبلمعناالنبهارباألقوٌاء،ودعاإلىمفاصلتهم)128(ْمَناِدِمٌَن)َعلَٰىَماَفَعْلتُ

النار:( من للنجاة ِبٌبَل)سبٌبلوحٌدا السَّ َفؤََضل وَنا َوُكَبَراَءَنا َساَدَتَنا أََطْعَنا ا إِنَّ
وبشؤن)129( ،

لِْلُمْإِمِن،العقلٌةاإلٌجابٌة،والتفاإلحثالنبًصلىهللاعلٌهوسلم:(َعِجْبُتِمنْ ِ َقَضاِءهللاَّ

ر  ٌْ اُءَفَشَكَر،َكاَنَخ لِْلُمْإِمِن،إِْنأََصاَبْتُهَسرَّ َسَذلَِكإاِلَّ ٌْ ٌر،َولَ ٌْ أَْمَراْلُمْإِمِنُكلَُّهَخ الَُه،إِنَّ

الَُه) ر  ٌْ اُءَفَصَبَر،َكاَنَخ َوإِْنأََصاَبْتُهَضرَّ
نظرإلىما.كماأنمنمقتضٌاتالتفاإلال)130(

َمَع وراءالعسرمنرجاءالٌسر،حتىالٌكونهناكمستحٌلمعاإلرادةواإلصرار:(إِنَّ

ا) ٌُْسر  األبداع.علىالدالةلآلٌةكثٌرابناإلمامتفسٌرالباحثوٌعرض.)131(اْلُعْسِر

 ابن كثٌرتفسٌر 

ِفًَقرْ َقْبلَِك ِمن أَْرَسْلَنا َما لَِك تعالى(َوَكَذٰ َوَجْدَناقال إِنَّا ُمْتَرفُوَها َقاَل إاِلَّ ِذٌٍر نَّ ن م  ٍة ٌَ

ْقَتُدوَن) ٍةَوإِنَّاَعلَٰىآَثاِرِهمم  آَباَءَناَعلَٰىأُمَّ
إلٌهاسبقهمقدهإالءمقالةأنتعالىبٌنثم.132

ممقالتهمثلفقالوا،قلوبهمتشابهت،للرسلالمكذبةالسالفةاألمممنونظراإهمأشباههم

همبلبهأتواصوامجنونأوساحرقالواإالرسولمنقبلهممنالذٌنأتىماكذلك:(

إالنذٌرمنقرٌةفًقبلكمنأرسلناماوكذلك:(هاهناقالوهكذا،)133()طاؼونقوم

)مقتدونآثارهمعلىوإناأمةعلىآباءناوجدناإنامترفوهاقال

 وٌرى الباحث

ممٌزا     أهم من وحثإن االنتقاض ٌقبل ان ٌجب بل ، التقلٌد عدم هً القابد ت

المرإوسٌنعلىنصحهاناخطؤكماقالصلىهللاعلٌهوسلم(الدٌنالنصٌحة...الحدٌث)

                                                           
108سورةٌوسؾاآلٌة:-127
6سورةالحجراتاآلٌة:-128
67سورةاألحزاباآلٌة:-129
مسنداإلماماحمدبنحنبل-130
6سورةالشرحاآلٌة:-131
.23سورةالزخرؾاآلٌة-132
52،53سورةالذارٌاتاآلٌة:-133
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بما)134( بصٌرة لدٌه تتبعاالمورحتىتكون وعدم الجاهزة األحكام فاالنجراروراء ،

إذاوجدتمانًعلىخطؤفقٌمونًسٌصدرعنهمناحكامكماكانٌقولعمربنالخطاب

 وهكذاٌجبانٌكونحالكلقابد.

قولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالمبادئولمعرفة

َرَزْقنَ :تعالى ا َوِممَّ َنُهْم ٌْ َب ُشوَرٰى َوأَْمُرُهْم بَلَة الصَّ َوأََقاُموا لَِرب ِهْم اْسَتَجاُبوا اُهْم(َوالَِّذٌَن

-المبدأالقٌاديالثالثوهو:،)135(ٌُنِفقُوَن)

                                                                             الشورى:-3

لسانالشورى لغة : فً وجاء شاور للفعل مصادر والمشورة: والمشاورة الشورى

 ومشارا  وشٌارة شورا  شارالعسلٌشوره ٌقال: تستخرجهمنالوقبة،العرب: ومشارة:

زٌد: أبو وقال وإظهاره، الشًء عرض والشور: موضعه، من واستخرجه واجتناه،

 .)136(استشارأمره:إذاتبٌنواستنار،وفبلنخٌرشٌر:أيٌصلحللمشاورة...إلخ

"للشورى"الشورى اصطالحاً: عدٌدة تعرٌفات اإلسبلمٌة المصادر فً الناظر ٌجد

"الشورىهًاستخراجالرأيبمراجعةالبعضإلىفالراؼباألصف بقوله: هانًٌعرفها

.كماعرفتبؤنها"اتخاذالقراراتفًضوءآراءالمختصٌنفًموضوع)137(البعض"

.)138(القرارفًكلشؤنمنالشإونالعامةالبلزمة"

قررها     ولقد فًاإلسبلم للقٌادة وٌلزم لىهللاتعا تعتبرالشورىمنالمبادئاألساسٌة

القادةبهاألنتبادلاآلراءبٌنالقٌادةوالتابعٌنفًحرٌةوإخبلصٌعدمنأهمالطرق

والطرق الحلول إلىأفضل للوصول أو المشاكل لمواجهة الحلول إلىأفضل للوصول

المعنوٌة الروح رفع إلى ٌإدي الشورى مبدأ أن إلى باإلضافة هذا ما، شًء إلنشاء

لىتنمٌةالوالءواالنتماءللمنظمةأوالدولة،وعندماٌقومالقابدفًللمرإوسٌنوٌساعدع

إرضاء بذلك ٌسعى فهو الشورى مبدأ بإتباع وجل اإلسبلم عز سبحانه ألن هللا هللا

                                                           
واهاالماممسلمفًصحٌحه.ر-134
38اآلٌة: الشورى سورة-135
.،دارصادربٌروت435-4/434لسانالعرب:مادة(شور)بابالراءفصلالشٌن   -136
.هـ2،1418تحقٌق:صفوانداوود،دارالقلمبدمشق،ط–270المفردات:الراؼباألصفهانًص -137
.م1،1989،دارالشروق،ط179ٌاسًللدولةاإلسبلمٌةصد.محمدسلٌمالعوا:فًالنظامالس-138
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خبلل وتعالى من بذلك  أمره َوأَْمُرُهْم :(قوله بَلَة الصَّ َوأََقاُموا لَِرب ِهْم اْسَتَجاُبوا َوالَِّذٌَن

ٌُنِفقُوَن)ُشوَرٰى اَرَزْقَناُهْم َنُهْمَوِممَّ ٌْ َب
)139(.

صلىهللاوقالأبوهرٌرة(مارأٌتأحدقطكانأكثرمشورةألصحابهمنرسولهللا   

وسلم قال)140()علٌه بدر ؼزة فً عددهم وكثرة القرٌشٌٌن بقوة الرسول علم فعندما

ومنالمهاجرٌن:(ٌارسولهللاألصحابهأشٌرواعلٌناأٌهاالناس"فقالالمقدادبنعمر

أَنَت امضلماأمركهللافنحنمعكوهللاالنقولكماقالتبنوإسرابٌللموسى(َفاْذَهبْ

ا َكَفَقاِتبَلإِنَّ ولكناذهبأنتوربكفقاتبلإنامعكممقاتلون،وقال141) َهاُهَناَقاِعُدونَ َوَرب 

علٌهالصبلةترٌدنامعشراألنصار؟فقالسعدبنمعاذمناألنصار:ٌارسولهللاكؤنك

فقال:إناقدآمنابكواتبعناكفامضلماأمركهللافوالذيبعثكبالحقلو،  :أجلوالسبلم

قال عندها رجلواحد، تخلؾمنا ما معك، لخضناه البحرفخضته هذا استعرضتبنا

وكانت ىمصارعالقومالرسولصلىهللاعلٌهوسلمامضواعلىبركةهللافكؤنًأنظرال

 .النتٌجةالنصرالمبٌنللرسولوأتباعه

ومنهذانستطٌعأننتعلمكٌؾٌجبأنٌكونالقابدؼٌرمستبدا برأٌهوإنماعلٌهأن

لهم المعنوٌة الروح رفع حٌث من التابعٌن على أثر من لذلك لما اآلخرٌن ٌشاور

ال ثم ومن القرارات هذه أصحاب بؤنهم علىوشعورهم والعمل بها االلتزام من بد

.تطبٌقها

الشورى.علىالدالةلآلٌةكثٌرابناإلمامتفسٌرالباحثوٌعرض

 تفسٌر ابن كثٌر

َرَزْقَناُهمْ ا َوِممَّ َنُهْم ٌْ َب ُشوَرٰى َوأَْمُرُهْم بَلَة الصَّ َوأََقاُموا لَِرب ِهْم اْسَتَجاُبوا قالتعالى(َوالَِّذٌَن

 كثٌر،)142(ٌُنِفقُوَن) ابن الحافظ هللا-قال اآلٌة-رحمه هذه تفسٌر عند القٌم تفسٌره فً

،الكرٌمة أمره رسلهوأطاعوا اتبعوا أي: ( لربهم والذٌناستجابوا ) تعالى وقوله  :

وهً ( الصبلة (وأقاموا زجره، وأمرهممنواجتنبوا ) العباداتهللعزوجل، أعظم
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 الٌبرمون أي: ( فًمثلشورىبٌنهم بآرابهم لٌتساعدوا ، فٌه حتىٌتشاوروا أمرا

الحروبوماجرىمجراها،كماقالتعالى:(وشاورهمفًاألمرفإذاعزمتفتوكل

،.)143(علىهللا) الحروبونحوها فً ٌشاورهم ، والسبلم  الصبلة  علٌه كان ولهذا

عنه[الوفاةحٌنلٌطٌببذلكقلوبهم،وهكذالماحضرتعمربنالخطاب]رضًهللا

طعن،جعلاألمربعدهشورىفًستةنفر،وهم:عثمان،وعلً،وطلحة،والزبٌر

فاجتمعرأيالصحابة أجمعٌن، الرحمنبنعوؾ،رضًهللاعنهم وعبد ، وسعد ،

وذلك ( ٌنفقون رزقناهم ومما ) ، عنهم هللا رضً ، علٌهم عثمان تقدٌم على كلهم

.لقهللا،األقربإلٌهممنهمفاألقربباإلحسانإلىخ

 وٌرى الباحث

): تعالى هللا قال فقد عظٌم أمره التشاور َرَزْقَناُهْمإن ا َوِممَّ َنُهْم ٌْ َب ُشوَرى َوأَْمُرُهْم

ِ...)وقالاٌضا:()144(ٌُْنِفقُوَن) ْلَعلَىهللاَّ َفإَِذاَعَزْمَتَفَتَوكَّ
)145(.

نتذارايفكنذاعزٌمة:فإنفسادالرايانتترددا.كذلكقولالشاعر"اذاك

نٌإخذامرالشورىعلىأطبلقهفًكلاألمورفهذاالٌرىبهالباحثنظرالتؽٌرإ

الظروؾوصعوبةذلكفًالوقتالحالًفالشورىفًاألمورالتًالٌوجدضررمن

ورالٌجبانتثارفًعامةإفشاءهاوظهورهاللعلنالباسبه،ولكنهناكبعضاألم

الناسمثل:أمورالحرب.

وٌجبانتكونمنوطةبؤشخاصمعٌنٌنلهمدراٌةبؤمورالحربألنهاذاتفشىسر

الدولةفًأمورالحربتكونالنتٌجةسلبٌةعلىهذهالدولةوذلكلوجودأطماعشخصٌة

لبعضمنضعاؾالنفوس.

 عبرة سبؤ ملكة فًقصة قالت:(ولنا اْلَمؤَلُ حٌن َها  ٌ أَ ٌا ما أَْفُتوِنًِفًأَْمِري قالَْت

َحتَّى ُكْنتُ أَْمرا  فالمبلءهمصفوةمنالحكماءولٌسكافةالقوم،.)146  ()َتْشَهُدونِ قاِطَعة 

وكذلكانالحربٌستلزمفٌهااظهارأمورلٌستموجودةفًالدولةأحٌاناإلرهابالعدو
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اطلعالع واذا األمرهواحد، ٌكونهذا األموروتسربإلىالعدوفربما امةعلىهذه

العواملالتًتإديإلىالهزٌمة.

المواطنٌن، مصلحة مع تتصادم المواطنٌن مع التعامل فً الدولة سٌاسة فًوكذلك

المصلحة قدمت الخاصة المصلحة مع العامة المصلحة تعارضت فاذا بعضاالحٌان

ة،وهذاماالٌرضاهالمواطنٌنوالدولةمجبرةعلىفعلهأحٌاناخدمةالعامةعلىالخاص

للدولةبشكلعام.

وأراد قرار اتخاذ وثم فٌه التشاور انالٌرجععنامرثم علىالقابد وكذلكأٌضا 

الناسالرجوععنالقراررأفةبالقابدكماحدثمعالرسولصلىهللاعلٌهوسلمفًاحد

 منهالرجوععنتلكالحربفؤبىورفض،الؽزواتبعد لبسلباسالحربطلبوا ما

ولنافٌهأسوةحسنةخٌرقابدوخٌرمربًعلٌهصلواتهللاوسبلمه.

قولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالمبادئولمعرفة

َماَواتِ:تعالى ْنُظُرواِفًَملَُكوِتالسَّ ٌَ ٍءَوأَْنَعَسٰىأَْن(أََولَْم ًْ ُِمْنَش َواأْلَْرِضَوَماَخلََقهللاَّ

ُكوَنَقِداْقَتَرَبأََجلُُهمْ ٌُْإِمُنوَن)ٌَ َحِدٌٍثَبْعَدهُ -وهو:المبدأالقٌاديالرابع.)147(َفِبؤَي 

 التأمل: -2

-:التأمل لغة : .( َل (مصدرَتؤَمَّ مل[. أ [ : ٌل َداِبمُ-َتؤَم  :ُهَو ِل ؤَم  ْفِكٌِر-التَّ التَّ َداِبُم :

: . األُُموِر ِفًَحَقاِبِق ِس.-الَعِمٌِق لَم  َوالتَّ الِبالِحس  ِل ؤَم  َوالتَّ ِبالِفْكِر ِاْسَتْؽَرَق
عرؾ)148(

الشًء فً الخاطر أعمال : والفكر الفكر، : بقوله العربالفكر لسان فً منظور ابن

.)149(هممنقالفكري.وقالالجوهري:التفكر:التؤملوالتفكراسمالتفكٌر،ومن

أنمفهومالتؤملوالتفكرفًالمعاجمالحدٌثةوالمعاصرة:ٌطلقعلىالتأمل اصطالحاً: 

الفعلالذيتقومبهالنفسعندحركتهافًالمعقوالت،أوٌطلقعلىالمعقوالتنفسها،
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،وهًالنظروالتؤمل،وإذااطلقعلىفإذااطلقعلىفعلالنفسدلعلىحركتهاالذاتٌة

.)150(المعقوالتدلعلىالمفهومالذيتفكرفٌهالنفس

أوالعجلى، السطحٌة كانأسٌرالنظرة إذا قٌادته فًتدبٌرمهام أبدا والٌنجحالقابد

مؤلوفة، ؼٌر نظرة المؤلوفة األشٌاء إلى (بالنظر القٌادة، نظرٌات كل تنصح ولهذا

ا الخٌالوبمجاوزة وتحكٌم بل المتخٌل، عالم فً والسباحة المتوقع، وحتى لواقع

.وقدنبهالقرآنإلىذلكباستعمالعباراتشهٌرةمنمثل"أولمٌنظروا"،)151(أحٌانا)

ْنُظُرواِفًَملَُكوِت ٌَ  "فاعتبرواٌاأولًاألبصار"وؼٌرهاكثٌرمنمثلقولهتعالى:(أََولَْم

َواأْلَرْ َماَواِت أََجلُُهمْالسَّ اْقَتَرَب َقِد ُكوَن ٌَ  أَْن َعَسٰى َوأَْن ٍء ًْ َش ِمْن ُ هللاَّ َخلََق ِضَوَما َفِبؤَي 

ٌُْإِمُنوَن) .)152(َحِدٌٍثَبْعَدهُ

التؤملالخبل ق.علىالدالةلآلٌةكثٌرابناإلمامتفسٌرالباحثوٌعرض

 تفسٌر ابن كثٌر

َهاالنَّْملٌَُ َنْملَةٌ َقالَتْ قالتعالى:(  ٌ َماُنَوُجُنوُدهَُوُهْم اأَ ٌْ ُكْمُسلَ ْحِطَمنَّ ٌَ اْدُخلُواَمَساِكَنُكْماَل

ْشُعُروَن) ٌَ  اَل
للنمل)153( قابدة النملة هذه وكانت كثٌر-، ابن الحافظ هللا-قال فً-رحمه

الكرٌمة اآلٌة هذه تفسٌر عند القٌم تفسٌره الخٌول: تحطمها أن النمل على خافت أي

. بحوافرها،فؤمرتهمبالدخولإلىمساكنهاففهمذلكسلٌمان،علٌهالسبلم

 وٌرى الباحث 

إنالتفكروالتؤملمناألشٌاءالتًالٌستؽنىعنهاالقابدألنهامناألسبابالتًتساعده

التفكٌر وألهمٌة الىاراءصاببة، للوصول كبٌرة وبالتالًامكانٌة السلٌم، التفكٌر على

والتؤمل،و ر التفك  منافع حول الجدٌدة واألخباٍر األبحاث فً مستمر تدفق هناك التؤمل

وؼٌرهامنتمارٌنالتنفسوالتمارٌنالذهنٌة،وكماتفٌدالتقارٌر،فإنالتؤملٌعززطاقة

الجسم،وٌساعدعلىالتركٌز،وٌقللمنالتوتروالقلق،وٌزٌدمنالمرونة،وٌحتملأٌضا

ٌّرا  لحٌاةوالعقلنحواألفضل.أنٌؽ
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تتؽٌر وقتما لكن التؤمل، فً الموجودة بالطاقة ، ٌإمن الناسال من األؼلبٌة وإن

الكبٌرةستصبحهًكٌفٌةجعلأوقاتالتؤملمتوافقةمعالنظام فإنالعقبة االعتقادات،

 فً القابد إرادة على ٌتوقؾ ما وهذا الخاصبالقابد الزمنً والجدول التؽٌٌرالٌومً

ومواكبةالتطور.

قولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالمبادئولمعرفة

َهاالَِّذٌَنآََمُنوالَِمَتقُولُوَنَمااَل :تعالى  ٌ اأَ ٌَ -.المبدأالقٌاديالخامسوهو:)154()َتْفَعلُونَ(

 المصداقٌة:-2

اللؽةالمصداقٌة لغة :  (معجم اسمعرؾ بؤنها ٌّة) (ِمصداق كلمة المعاصر) العربٌة

الشَّخصبؤنٌكتسبالث قَة وجدارة الفعلللقول، ومطابقة منِمْصداق، ًّ مصدرصناع

 اأنهاتبدأبـأَْصَدَق..َصَدَق..صاَدَق..َصداق..َصدوقوصوال  نظرا لمصداقٌته،شارح 

ق .)155(إلىُمَصدَّ

الالمصداقٌة اصطالحاً:   ٌعرؾالجوابهً أنه شخصعلى رإٌة فٌه مدىالذىٌتم

الصحٌحكخبٌر،والمدىالذىٌتمفٌهالحكمعلٌهبناءعلىأنهٌتصلمعاآلخرٌن(دون

تحٌز)كموضعثقة،كماتعدواحدةمنثبلثةعوامل(المصداقٌة،الجاذبٌة،السلطة)التً

افًإقناعالجمهور .)156(تجعلالشخصمإثر 

أهداؾوٌضٌؾا أجل من للفعل القول هًمطابقة القٌادة فً المصداقٌة لباحثبؤن

إلىعبلقة سابقا أشرنا وقد اإلشراؾ، أو التًهًفًنطاقالسلطة وتماسكالجماعة

القٌادةبالقدوةواألسوة،وتجدهذهالعبلقةصداهافًكونالقابدمضطراإلىالتوجٌه،بل

عاقبةعلىالمخالفة.ولكًٌٌسرعلىنفسهالمهمةوجبوإلىاألمروالنهً،بلوإلىالم

أتباعهقبلخصومه أمام منها،وٌنتصؾمنها بنفسه،وٌعطًالقدوة كذلكفعل،أنٌبدأ

ٌفعل عما ٌُسؤل  ال وهو وعبلبقولهربالعزة علىجل عباديإنًحرمتالظلم :(ٌا
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مٌستعملالقرآنلفظةشدٌدة،منأجلهذال)157(نفسًوجعلتهبٌنكممحرمافبلتظالموا)

ِأَْنَتقُولُوا اِعْنَدهللاَّ الوطؤة،هًلفظة"المقت"إالمرتٌن،إحداهافًقولهتعالى:(َكُبَرَمْقت 

َتْفَعلُوَن) اَل ،وكذلككانرسولهللاصلىهللاعلٌهوسلم،صارمامعنفسهإلى)158(َما

َفاِطَمَةبِدرجةالحزمالمطلق:( أَنَّ َدَها)لَْو ٌَ َسَرَقْتلََقَطْعُت ٍد ْنَتُمَحمَّ
.فبلعجبأن)159(

-نجدالدراساتالتطبٌقٌةفًالقٌادةتوجهللقابدالتحذٌراتاآلتٌة:

التقترؾماتنهىعنه.-

كنعدالفًأفعالكوأقوالك.-

كنعادالبٌنشركاءك.-

كنمعتدالفًأفكاركوقراراتك.-

قرارات.فكرملٌاقبلاتخاذال-

أنتبٌنشركاءككماتبدوألولوهلة.-

.)160(التكنحازمافقط،وكناألحزم-

ولعلهذاهوالسرفًكونالقرآنالكرٌمخلدتلكالمحاورةالنادرةبٌنهللاعزوجل

وعبدهإبراهٌم،حٌنبشرهبالقٌادة،فؤرادهاإبراهٌمخالدةمتواترةفًعقبهمنبعده،فكان

ٌظلم:(االعتراض لمن استثناء شكل على الرؼبة، هذه لِلنَّاِسعلى َجاِعلَُك إِن ً َقاَل

ا ٌَّتًِإَِمام  الِِمٌَن)َقاَلَوِمْنُذر  َناُلَعْهِديالظَّ ٌَ َقاَلاَل
)161(

الدالةعلىالمصداقٌة.اإلمامابنكثٌرلآلٌةوٌعرضالباحثتفسٌر

 ابن كثٌرتفسٌر 
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أو،عدةٌعدمنعلىإنكار؟)تفعلونالماتقولونلمآمنواالذٌنٌهاأٌا:(وقوله    

أنهإلىالسلؾعلماءمنذهبمنالكرٌمةاآلٌةبهذهاستدلولهذا،بهٌفًالقوالٌقول

منأٌضاواحتجوا.الأمللموعودؼرمعلٌهترتبسواء،مطلقابالوعدالوفاءٌجب

المنافقآٌة:"قال-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولنأالصحٌحٌنفًثبتبماالسنة

فًاآلخرالحدٌثوفً"خاناإتمنوإذا،أخلؾوعدإذا،كذبحدثإذا:ثبلث

فٌهكانتمنهنواحدةفٌهكانتومن،خالصامنافقاكانفٌهكنمنأربع:"الصحٌح

.الوعدإخبلؾمنهنفذكر-"ٌدعهاحتىنفاقمنخصلة

  وٌرى الباحث

بنفسه،أٌجب ٌصنعه و به، ٌلتزم دستور  وانٌجعلها بالمصداقٌة، القابد نٌتسلح

لفترة ممتدا ٌكون وان البد وبقناعته، داخله من لنفسه، القابد ٌصنعه الذي فالدستور

له،والٌتعرضللتعدٌبلتاالفًحاالتنادرةوضرورٌة،فالقابداألكثرفعالٌةفًطوٌ

المدىالطوٌل،هوالذيٌهتمبتطبٌقالمبادئذاتها،وهوٌشعرباألمان،ألنمواقفهمبنٌة

علىمبادئسلٌمة،التتؽٌربتؽٌرالظروؾالمحٌطة.

ٌهالثقةفًالتفاعلمعالؽٌروإقناعهم،إنالمبادئتعطًالقابدالثقةفًالتحدث،وتعط

انالمصداقٌةفًالمبادئتكونفًمثابةالبوصلةالتًتجعلالقابدقادراعلىاالتجاهالى

إلٌه الوصول ٌرٌد بالقوة،ما احساسا األنسان ٌعطً  بالمبادئ االلتزام ان ذلك

والمصداقٌة.

ٌكونالشخصؼاٌةفًالكفاءة،ولكنوإنالكفاءةمندونمصداقٌةالقٌمةلها،فقد

مصداقٌتهقلٌلة،وعندبذالفابدةللكفاءة،إذاكانتالناسالتتقفٌه،ألنهلٌساهبللها،

اأْلَِمٌُن) َرَمِناْسَتؤَْجْرَتاْلَقِوي  ٌْ َخ وٌجبعلىالقابدانٌتذكرقولهللاتعالى:(إِنَّ
)162(.

:تعالىقولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالمبادئولمعرفة

لِْلُمْسلِِمٌَن) َوُبْشَرى َوَرْحَمة  ى َوُهد  ٍء ًْ َش ل ُكل  ا ان  ٌَ ِتْب اْلِكَتاَب َك ٌْ َعلَ ْلَنا (َوَنزَّ
المبد)163( أ.

 -القٌاديالسادسوهو:

                                                           
26سورةالقصصاآلٌة:-162
89سورةالنحلاآلٌة:-163
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االستٌعاب:-6

-:االستٌعاب لغة وعب من –استٌعاب ا–أوعب أوعب حشدوااستوعب. إذا لقوم،

 مااستطاعوامنجمٍع.ابنالسكٌت:أوعببنوفبلنجبلء  وجاءواموعبٌن،إذاجمعوا

.)164(فلمٌبقببلدهممنهمأحد

وهوعملٌةتكوٌنمعانتنشء-:االستٌعاب اصطالحاً  القراءة الهدؾالنهابًلعملٌة هو

 المعلومات النصو ٌقدمها التً المعلومات بٌن التكامل القارئمن خلفٌة فً الكامنة

.)165(المعرفة

توقؾالقرآنالكرٌممراتمتعددةعندخاصٌةحسنالخلقعندرسولهللاصلىهللا

،إالأنوجهالصلةبٌنهوبٌنشخصٌةالقابدهو)166(َوإِنََّكلََعلىُخلٍُقَعِظٌٍم)علٌهوسلم:(

كان،ومعلىالسواءأنالخلقالحسنٌساعدعلىحسناستٌعاباألتباعوالخص ولهذا

والحلم اللٌن صفة وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عند البارزة القٌادٌة السمات من

والصبرعلىاألذىومساٌرةالمحاوربالنزولعندهإلىمستواهوإلىالقضٌةالتًتشؽله،

الرسالة فًموازٌن تافهة القضٌة كانتهذه بوضوح،حتىلو الكرٌم القرآن هذاٌبٌن

لِْنَتلَُهمْالرابطفًقولهتعالى:( ِ ِمَنهللاَّ َرْحَمٍة واَفِبَما َؼلٌَِظاْلَقْلِباَلْنَفض  ا ُكْنَتَفّظ  َولَْو

َحْولِكَ اأْلَْمِر)ِمْن ِفً َوَشاِوْرُهْم لَُهْم َواْسَتْؽِفْر َعْنُهْم ال)167(َفاْعُؾ الدٌن هذا أن إال ،

لتحو وإال الحزم مع أداءٌتنافى عن القٌادة نقصتعوق ضعؾوعنصر نقطة إلى ل

الهدؾ) إلى الناس سوق هً:(فن التً الربٌسٌة اآلٌة)168(مهمتها تتمة كانت ولهذا .

ِ)ضرورٌةفًهذاالسٌاق:( ْلَعلَىهللاَّ َفإَِذاَعَزْمَتَفَتَوكَّ
)169(

المقتضٌاتالخارجٌةلخلقاالستٌعابهوفناالبتسا الدابمةوالذيولعلمنأهم مة

كانرسولهللاصلىهللاعلٌهوسلمٌمارسهوٌتقنهدوماحتىُوصؾمنأصحابهبالبّسام.

                                                           
164-)http://www.baheth.info/all/30/05/2009/jsp(
.أساستعلٌمالقراءةالناقدةللطلبةالمتفوقٌنعقلٌا.١ٕٓٓعبدهللا،محمودفندي.-165

األردن:جدارللكتابالعالمً
4سورةالقلمآلٌة:-166
159سورةآلعمراناآلٌة:-167
فًضٌافةجمعٌةالحضن.طارقالسوٌدان:التربٌةعلىالقٌادةمناألسرةإلىالمجتمع.محاضرةألقاها-168

.2009الدارالبٌضاء.المؽرب.ربٌع
159سورةآلعمراناآلٌة:-169
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بل"كانأحٌاناٌضحكحتىتبدونواجده"،وكانت"تتهللأسارٌروجهه"فكؤن"الشمس

تجريفًمحٌاه".

ٌك ال حتى األصحاب، مخالطة حسن االجتماعٌة المقتضٌات أهم من ٌمٌزولعل اد

ولقدكانالرسولاألكرمالمثال،القابدعنهمشًءفًلباسهأوطعامهأوركوبهأوشارته

إذكانٌدخلعلٌهاألعرابًوهوفًجمعمنأصحابهفٌقول: الخصٌصة، النادرلهذه

صافح إذا وكان العبد". ٌؤكل كما وٌؤكل ٌجلسالعبد، "ٌجلسكما كان محمد". "أٌكم

ٌدهحتىٌكونالشخصالمصافحلهمنٌفعلذلك.وكانفًمجلسهمعأحدهمالٌسحب

ٌُحسناإلقبالعلٌهم،"حتىٌظنكلواحدمنهمأنهاألثٌرلدٌه". العددالكثٌرمنالجلساء

كماأنهلعلأهممقتضىداخلً،ٌتعلقبالشعورواإلحساس،هوسبلمةالصدرتجاه

مالمرتبطٌنبه.وإنماٌكونالمدخلفًالؽالبإلىمحٌطالقابد،ومنٌتعاملمعهم،وعمو

النكبواالبتبلء، إلى األمر ٌصل وقد والخدٌعة، المكر إلى أو والدسابس، المإامرات

على ذلك، وسلم علٌه هللا صلى النبً حقق ولقد المعنوي. الشرط هذا بؽٌاب متصبل

قضةلتوجهالقادةالسٌاسٌٌنصعوبةتوافرهلدىالقابد.واألعجبمنهأنهوفرهبطرٌقةمنا

عادة.فعوضأنٌشجععلىتبلٌؽهبؤخباروسلوكٌاتمنحوله،حتىٌؤمنؼابلتهمعلى

األقل،فإنهكانٌنهىعنذلك:(التحدثونًعنأصحابً،فإنًأحبأنأخرجإلٌهموأنا

علٌهولعلمنأهمثمارهذاالموقؾالمتسامً،أالٌكونلهصلىهللا)170(سلٌمالصدر)

وسلم"خابنةاألعٌن":فحٌناضطرإلىالعفوعمنالٌستحق،وعلّقبعدانصرافهعلى

أصحابهبقوله:"لوأنأحدكمعاجله.وأجابوه:لوالأشرتإلٌناٌارسولهللا.كانجوابه

ٌُِن)الحازم( أَْنَتُكوَنلَُهَخاِبَنُةاأْلَْع ًٍّ ْنَبِؽًلَِنِب ٌَ اَل
)171(

نأنٌؤمنهحتىالمنافقونعلىأنفسهم،وأنٌعٌشوافًظلدولتهآمنٌنفبلعجبإذ

علىأنفسهم،وهمٌمكرونبهباللٌلوالنهار،رؼمأنهكانقدأوحًإلٌهبؤسمابهمواحدا

ٌُطلععلىأفعالهموخطواتهمواحدةبواحدة. واحدا،وكان

االستٌعاب.علىالدالةلآلٌةكثٌرابناإلمامتفسٌرالباحثوٌعرض

                                                           
أخرجهأحمدفً"المسند"،وأبوداودفً"السنن".-170
سننأبًداود.-171
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 ابن كثٌرتفسٌر 

فًنبعثوٌوم:(-وسلمعلٌههللاصلى-محمداورسولهعبدهمخاطباتعالىٌقول

.أمتهٌعنً)هإالءعلىشهٌدابكوجبناأنفسهممنعلٌهمشهٌداأمةكل

وهذه.الرفٌعوالمقامالعظٌمالشرؾمنفٌههللامنحكوماوهولهالٌومذلكاذكر:أي

هللاصلى-هللارسولعلىقرأحٌنمسعودبنهللاعبدإلٌهاانتهىالتًباآلٌةشبٌهةاآلٌة

كلمنجبناإذافكٌؾ:(تعالىقولهإلىوصلفلما"النساء"سورةصدر-وسلمعلٌه

-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسوللهفقال)172()شهٌداهإالءعلىبكوجبنابشهٌدأمة

.تذرفانعٌناهفإذافالتفت:-عنههللارضً-مسعودابنقال".حسبك:"

هذافًلنابٌنقد[و:]مسعودابنقال)شًءلكلتبٌاناالكتابعلٌكونزلنا:(وقوله

.شًءوكل،علمكلالقرآن

.وحرامحبللكل:مجاهدوقال

،سبقماخبرمننافععلمكلعلىاشتملالقرآنفإن;وأشملأعممسعودابنوقول

دنٌاهمأمرفًمحتاجونإلٌهالناسوما،وحرامحبللكلوحكم،سٌؤتًماوعلم

.ومعادهمومعاشهم،ودٌنهم

)للمسلمٌنوبشرىورحمة(،للقلوب:أي)وهدى(

.بالسنة:أي)شًءلكلتبٌاناالكتابعلٌكونزلنا:(األوزاعًوقال

)هإالءعلىشهٌدابكوجبنا:(قولهمع)الكتابعلٌكونزلنا:(لهقواقترانووجه

سابلك-علٌكأنزلهالذي-الكتابتبلٌػعلٌكفرضالذيإن:-أعلموهللا-المرادأن

،القٌامةٌومذلكعن )173()المرسلٌنولنسؤلنإلٌهمأرسلالذٌنفلنسؤلن( فوربك(

القالواأجبتمماذافٌقولالرسلهللاٌجمعٌوم()174()ملونٌعكانواعماأجمعٌنلنسؤلنهم

لرادكالقرآنعلٌكفرضالذيإن:(تعالىوقال)175()الؽٌوبعبلمأنتإنكلناعلم

                                                           
.41سورةالنساءاآلٌة:-172
.6سورةاألعراؾاآلٌة:-173
.92،93سورةالحجراآلٌة:-174
.109:سورةالمابدةاآلٌة-175
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القٌامةٌومومعٌدك،إلٌهلرادكالقرآنتبلٌػعلٌكأوجبالذيإن:أي)176()معادإلى

.حسنمتجهوهو،األقوالأحدهذا،علٌكفرضماأداءعنوسابلك،

 وٌرى الباحث

ٌفٌد فإنه وسلم النبًصلىهللاعلٌه بعثة النصوصداالعلىعموم من ورد إنما

ٌستجدمنأمورفًكلعصر،ومنهذه الدٌنلكلزمان،واستٌعابهلما صبلحٌةهذا

ل ْلعَ َرْحَمة  إاِلَّ أَْرَسْلَناَك (َوَما هللاتعالى: (َوَما)177(الَِمٌَن)النصوصقول سبحانه: وقوله

ا) َوَنِذٌر  ا ل لنَّاِسَبِشٌر  َكافَّة  ،وثبتفًالصحٌحٌنعنجابررضًهللا)178(أَْرَسْلَناَكإاِلَّ

عنهأنالنبًصلىهللاعلٌهوسلمقال:(وكانالنبًٌبعثإلىقومهخاصة،وبعثتإلى

علىاستٌعاباإل ٌدلأٌضا  ومما الناسفًكلزمانالناسعامة). لجمٌعقضاٌا سبلم

ومكان،وذلكأنالشرعاإلسبلمًقدجاءبؤصولكلٌةوقواعدعامةتمكنمجتهدياألمة

منالبحثفًاألمورالمستجدةوإدخالهاتحتأصلمنهذهاألصولالعامة.

ضًوأماالتجدٌدفقدوردفٌهالحدٌثالذيرواهأبوداودفًسننهعنأبًهرٌرةر

هللاعنهعنرسولهللاصلىهللاعلٌهوسلمقال:(إنهللاٌبعثلهذهاألمةعلىرأسكل

 .)179(مابةسنةمنٌجددلهادٌنها)

قولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالمبادئولمعرفة

َبْسَطة :تعالى َوَزاَدهُ ُكْم ٌْ َعلَ اْصَطَفاهُ َ هللاَّ َواْلِجْسِم)(إِنَّ القٌاديالسابع)180(ِفًاْلِعْلِم المبدأ .

-وهو:

 القوة المادٌة و الفكرٌة:-7

نقٌضالضعؾالقوة المادٌة و الفكرٌة لغة:   القوة : قالابنسٌده من(قوى) القوة

وذكرابن وٌكونذلكفًالبدنوالعقل، ـ القاؾوكسرها بضم والجمعقُوىوِقوىـ

                                                           
 .85سورةالقصصاآلٌة:-176
107سورةاألنبٌاءاآلٌة:-177
28سورةسبؤاآلٌة:-178
رواهأبوداوَدفً(سننه).-179
247سورةالبقرةاآلٌة:-180
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أ الطاقةمنظوروؼٌره وقٌلهً: منقوىالحبل، الواحدة هًالخصلة ( القوة ن(

 181 الواحدةمنطاقاتالحبل،أوالوتر،وٌقال:لٌسأٌةقوةأي:أٌةطاقة

وٌقصدالباحثبالقوىهناقوةالقابدواختارمنالقوىالقوة المادٌة و الفكرٌة اصطالحاً:

ال ومن البدن وسبلمة الجسم قوة الكرٌمالمادٌة القرآن بٌن ولقد ، العلم المعنوٌة قوة

البدنٌةمعٌارأساسفًالتفاضل فًحالةطالوتملكبنًإسرابٌلأنالقوة بوضوح،

وإذ،بٌنالمتنافسٌنعلىالقٌادةالسٌاسٌة،وربماعلىؼٌرهامنأنواعالقٌاداتاألخرى

طاعةطالوتوالتجهزبالجهاداكتفىالقرآنبذكرأنبنًإسرابٌلقدوجهإلٌهماألمرل

َطالُوَت لَُكْم َبَعَث َقْد َ هللاَّ اإللهً(إِنَّ االصطفاء وهو وبدهً وحٌد بمبرر قٌادته، تحت

ا) المرشح)182(َملِك  منافسة فً جلٌة رؼبة عن وأفصحوا إسرابٌل، اعترضبنو وإذ

ِباْلُمْلِكِمْنُه) صحسعٌاإلىالحزمعنالمعٌار،فإنالوحًقدأف)183(اإللهً:(َوَنْحُنأََحق 

ختٌارالفٌصللبل َبْسَطة  َوَزاَدهُ ُكْم ٌْ َعلَ اْصَطَفاهُ َ هللاَّ بهالقوةوالشًءؼٌرالقوة:(إِنَّ ،فإذا

،إنهاالقوةفًتجلٌاتهاالمادٌة(الجسم)وتجلٌاتهاالفكرٌة(العلم).)184(ِفًاْلِعْلِمَواْلِجْسِم)

دهالبدٌهٌاتأنٌكونالقابدعلىعلم،وخصوصا ماٌتصل،فبلشكأنمنأبأما العلم

مدٌرالشركة:-بالمجاالتالمعرفٌةالمباشرةالتؤثٌرفًمجالقٌادته.(اإلمام:فقهالعبادات

 مااإلدارةعلم ولعلهذا واالستراتٌجٌة). والدٌبلوماسٌة السٌاسة علوم السٌاسً: القابد ،

شتراطأنٌكوناإلمامبالؽا درجةاالجتهاد،وحتىمندفعفقهاءالسٌاسةالشرعٌة،إلىا

الشرط،فإناعتراضهلمٌكنمنقبٌلتصورعدمالحاجةإلى اعترضمنهمعلىهذا

وحتى،هذاالشرط،وإنماكاناعتراضهمنقبٌلصعوبةتوفرهفًالمرشحللخبلفةدابما

منمعرفةالسبٌلإلىحسناألداءبدونها الٌنقصالقابد بزملٌف، اختٌارأنٌستدركه

العلماءوالخبراءوالمختصٌن،ومداومةمشاورتهمواإلصؽاءإلٌهم،كلحسبتخصصه

فًالمجالالذيٌكونفٌهمعرفةالقابدناقصةأومتجاوزة.

                                                           
والمصباحالمنٌر558ومختارالصحاحص1710والقاموسالمحٌطص3787لسانالعربص-181
)مادة:(قوى).2/181(

،247رةاآلٌة:سورةالبق-182
247سورةالبقرةاآلٌة:-183
247سورةالبقرةاآلٌة:-184
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الشرط،منزمنطالوتإلىزمنناهذا،ٌزدادحدةوإلحاحا فلٌسهناك،ولعلهذا

ٌَْستجرهالجهلمنؼرورورعونةوتسرع،ٌإديإلىاتخاذأخطرمنالقابدالجاهل، وما

القراراتالكارثٌة،ولناستدلهنابؤمثلةمنحكاماالستبداد،فهإالءدلٌلعلىالبداهة،

وإنماسؤستدلبنموذجألكثردولالعالمدٌمقراطٌة،وهوالربٌساألمرٌكًجورجبوش

ردالعالمالمهالك،إذسهلبجهلهاستؽبللالٌمٌنالثانً،الذيجمعبٌنالجهلوالؽباءفؤو

العالم على الشرٌرة لٌفرضمخططاته األبٌض، البٌت فً لمكانه المتطرؾاألمرٌكً

حكمه. فترة المسلمٌنفكانتأفؽانستانوالعراقوفلسطٌنمنأبرزضحاٌا وخصوصا

ً"،علىعهدهولقدصدقتربٌسةالدٌمقراطٌٌنفًالكونؽرساألمرٌكً"نانسًبٌلوس

"سٌدي بقولها: العراق، بؽزو قراره عن دفاعه على الكونؽرسردا فً خاطبته حٌن

 الباحثوٌعرضالربٌسأنتؼبًوكذاب". اإلمامتفسٌر علىالدالةلآلٌةكثٌرابن

القوةالمادٌةوالفكرٌة.

 تفسٌر ابن كثٌر

نَ ٌْ َعلَ اْلُمْلُك لَُه ُكوُن ٌَ  (أَنَّٰى تعالى ِمَن اقال َسَعة  ٌُْإَت  َولَْم ِمْنُه بِاْلُمْلِك أََحق  َوَنْحُن

:فًتفسٌرهالقٌمعندتفسٌرهذهاآلٌةالكرٌمة-رحمههللا-قالالحافظابنكثٌر.185اْلَماِل)

أي:لماطلبوامننبٌهمأنٌعٌنلهمملكامنهمفعٌنلهمطالوتوكانرجبلمنأجنادهم

ٌهم;ألنالملكفٌهمكانفًسبطٌهوذا،ولمٌكنهذامنذلكولمٌكنمنبٌتالملكف

السبطفلهذاقالوا:(أنىٌكونلهالملكعلٌنا)أي:كٌؾٌكونملكاعلٌنا(ونحنأحق

بالملكمنهولمٌإتسعةمنالمال)أي:ثمهومعهذافقٌرالماللهٌقومبالملك،وقد

:دباؼا.وهذااعتراضمنهمعلىنبٌهموتعنتوكانذكربعضهمأنهكانسقاءوقٌل

ىبهمطاعةوقولمعروؾثمقدأجابهمالنبًقاببل(إنهللااصطفاهعلٌكم)أي:األول

اختارهلكممنبٌنكموهللاأعلمبهمنكم.ٌقول:لستأناالذيعٌنتهمنتلقاءنفسًبلهللا

طةفًالعلموالجسم)أي:وهومعهذاأعلمأمرنًبهلماطلبتممنًذلك(وزادهبس

منكم،وأنبلوأشكلمنكموأشدقوةوصبرافًالحربومعرفةبهاأي:أتمعلماوقامة

منكم.ومنهاهناٌنبؽًأنٌكونالملكذاعلموشكلحسنوقوةشدٌدةفًبدنهونفسه

ماشاءفعلوالٌسؤلعماثمقال:(وهللاٌإتًملكهمنٌشاء)أي:هوالحاكمالذي

                                                           
.247سورةالبقرةاآلٌة:-185
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ورأفتهبخلقه;ولهذاقال:(وهللاواسععلٌم)أي:-وحكمته-ٌفعلوهمٌسؤلونلعلمه

بمنٌستحقالملكممنالٌستحقه.منٌشاءعلٌمهوواسعالفضلٌختصبرحمته

 وٌرى الباحث

ا فإنشرطالقوة زالعلىأهمٌتهبلوٌزداد، كانشرطالعلمما ٌبدووإذا لبدنٌةقد

الٌومؼٌرضروريبالنظرإلىأنالحاكملمٌعدٌحتاجإلىأنٌكونمصارعا والحتى

فارسا ،ولكنالحقٌقةأنالسبلمةالبدنٌةعلىاألقلمازالتشرطاضرورٌافًسبلمة

األحوال تتبع على الدٌمقراطٌة الدول من الحٌة تحرصالقوى ولهذا والتسٌٌر، القٌادة

ةللحاكمربٌسا كانأوملكا والتتسامحمعأيمحاولةإلخفاءتطورسلبًٌتعلقالصحٌ

بها،وتعتبرذلكمنالخٌانة،ومنقبٌلخداعالشعب،كماإنمننواحًالقوةومعالمها

 العلمونورالعلممنأعظمنواحًالقوةفًالقٌادة.

طْوهكذارأٌناكٌؾإنالقرآنالكرٌمذلكالكتابال اَفرَّ َناذيوصفهالحقعزوجل(مَّ

ٍء) ًْ َش ِمن اْلِكَتاِب على)186(ِفً الكرٌمة اشتملتأٌته قد الدٌن أو الدنٌا أمر فً سواء

الهادفة قصصه مروٌات وحوت القٌادة، لمفهوم واألساسٌة الهامة المبادئ من العدٌد

ال من الؽٌر والسلوكمع التعامل فً وأحكامه المإثرة تبحروشخصٌاته والتً ، رعٌة

بحورهافجاءونابالدررؼابصتلكاآلٌاتعلىاختبلفهمفًاطبتنالعلماءفًشرحواس

منتلكاألصداؾالنورانٌةوهللالمثلاألسمىولكبلمهالمثلاالعلى.

  

                                                           

.38سورةاالنعاماالٌة-186
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 القائد فً ضوء القرآن الكرٌم اختٌارالمبحث الثانً : الخطوات األساسٌة فً 

بهاجاءالتًللقٌادةاألساسٌةالخطواتالنظرياالطارفًحثالباعرضدبداٌةق

وتناولتهااإلدارةفًالمفكرون تلكاختبلفهاعلىالقٌادةفًالنظرٌات أولى ومن

مدىالىبالنظرهًالقابداختٌارفًالكرٌمالقرانمنالباحثاستنبطهاالذيالخطوات

تعبديبجانبمرتبطألنهخالصقرأنًأمبدووهاإلسبلمٌةبالشرٌعةوالتزامهتقٌده

رإٌةفحسب،الكرٌمالقرانبهجاءبماملتزممسلمانسانهوقابداٌكونانقبلفالقابد

فًذلكٌنعكسحتىبالشرٌعةملتزماباهللمإمناٌكونانالبدالقابدانالكرٌمالقران

.ختٌارالقابدوهوماتفردتبهالرإٌةوالمنهجالقرآنًفًاكقابدسلوكه

هًوالكرٌمالقرانالباحثمناستنبطهاالتًالقابداختٌارفًالثانٌةالخطوةوتؤتً

هذهونجدالقابدشخصٌةفًوالمكتسبةالفطرٌةوالصفاتالعلمٌةالمإهبلتإلىبالنظر

فًالباحثالٌهاشارماوهوالتقلٌدٌةالقٌادٌةالنظرٌاتمنكثٌرافًموجودةالخطوة

ومنالسمات،ونظرٌةالعظٌمالرجلنظرٌةمثلثحالبهذامنالنظريلجانبا

واخبلقٌاتهسلوكهالىبالنظرهًالقابداختٌارفًكذلكالباحثاستنبطهاالتًالخطوات

معٌتفقمنهالكثٌرفًاالسبلمٌةاالخبلقجانبانافتراضوعلىواالنسانٌةاإلسبلمٌة

معمتفقاذلكفنجدالقٌادٌةالنظرٌاتمنكثٌرفًاهتماممحلًهالتًاالنسانٌةاالخبلق

ذلكالىاشارتكماالكرٌم،القرانضوءفًالمتبعةفًاختٌارالقابدالخطواتحددتهما

المطلوبةاألخبلقٌاتمنعددالىاشارتفقدالشخصٌةالسماتجانبفًالسماتنظرٌة

انالباحثاستنبطواخٌرا،وؼٌرهالنزاهةوااالمانةمثلالقابداختٌارخطواتفً

الواقعواستٌعابفهمعلىقدرتهإلىبالنظرٌتمالكرٌمالقرانضوءفًالقابداختٌار

فًوباألخصالقٌادةنظرٌاتفًالنظرياالطارفًالٌهاالشارةثمماوهوبهالمحٌط

القٌادةفًلحدٌثةاالنظرٌاتمنوهًالموقفةالنظرٌةحسبالقابداختٌارخطوات

.االدارٌة

السابقفوبعد التمهٌد فً اإلسبلم منهج خطواتالاختٌارإن علىعدة ٌقوم القادة

،وتتمثلتلكالخطواتبالنقاطالتالٌة.ختٌارٌمكنالتخلًعنهاعندعملٌةاال
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 بالنظر الى مدى تقٌده والتزامه بالشرٌعة اإلسالمٌة - أ

قولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةخطواتالولمعرفة

اَفَزاَدُهمَْفاْخَشْوُهمْلَُكمَْجَمُعواَقدْالنَّاسَإِنَّالنَّاسُلَُهمَُقالَ(الَِّذٌنَ:تعالى َوَقالُواإٌَِمان 

َُحْسُبَنا -وهً:ىاألول.الخطوة)187(اْلَوِكٌُل)َوِنْعمَهللاَّ

 -االٌمان باهلل:-0

 واإلقرار التصدٌق لؽة: باهلل واالعتقاد188االٌمان التام، التصدٌق هو واصطبلحا  ،

.189الجازمبوجودهتعالى،وماٌجبلهسبحانه

من التحرر إن حٌث القابد شخصٌة تكوٌن فً كبٌر أثر لها باهلل اإلٌمان عقٌدة إن

ةقٌادىفًسبٌلالتؽلبعلىىوالدفعةاألقواألولالعبودٌةلؽٌرهللاعزوجللهوالخطوة

فًمصاؾالصادقٌنأصحابالتضحٌات الحٌاة االنطبلقنحو ثم ومن النفسوهواها

العظامفبلخضوعحٌنبذلبرٌقشهوةوالخنوعلسطوةقوةأرضٌةمهماؼشمتفالحٌاة

أمره إنفاذ فً ترىسعادتها لبارٌها مخلصة عبدة والنفستكون هللوحده تكون حٌنبذ

ماوتست بدراهم أنفسهم الذٌنٌسترقون أما , فًسبٌلمرضاته الفناء فً خلودها شعر

تزالأنتنتهًومراكزماتلبثأنتخلووقصورماتلبثأنتخرب..فؤولبكهمالعبٌد

المسترقونلعدوهمالمستذلونألنفسهمعلٌهمشعارالخٌبةودثارالمهانةولماعرؾالعدو

ٌعبدونمنالشهوات،عرضعلٌهمقسطاوافرامنها،فسالهإالءالمرضى،وأدركما

لعابهم،فساومهمعلىمبادبهموقٌمهموعلىأوطانهموأمتهمبلعلىأهلهموأعراضهم،

مناهج وفرضعلٌهم وجواسٌس، وخونة عمبلء منهم فاتخذ ٌطلبون لما أثمانا فدفعوها

.190وشروطا،فؤطاعوهمقابلماٌضمنلهممنالهوى

فًإحدىالمعاركمعالرومقالبعضالمسلمون:إنهقدحضركمجمععظٌممنف

الرومونصارىالعرب،فإنرأٌتمأنتتؤخروا،وٌكتبإلىأبًبكر،فٌمدكم،فقالهشام

ابنالعاص_رضىهللاعنه_:إنكنتمتعلمونأنماالنصرمنعندالعزٌزالحكٌم،فقاتلوا

ماالقوم:وانكنتمتنتظرونن : فقالوا منعندأبًبكر،ركبتراحلتًألحقبه، صرا

                                                           
173سورةآلعمراناآلٌة:-187
344ص-6،ولسانالعرب،ج26المفردات،ص:-188
ٌّرأبٌانأركاناإلٌمان،مقالكتبف-189 .9ه،ص1423ًجمادياألولىعبدهللابنصالحالقص
.16أمٌنبنمحمدالمدري،ثبلثونوصٌةلتكونقابدا ناجحا،ص-190
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فمررجلبهشام شدٌدا ،وهزمهللاالروم، قتاال  فقاتلوا بنالعاصمقاال: تركلكمهشام

وهوقتٌلفقالله:رحمكهللاهذاالذيكنتتبؽً!

 (بلدة معان إلى وصلوا ولما آالؾرجل، ثبلثة المسلمون كان مإته ٌوم فًوفً

من إلٌه وانضم الروم، من جندي ألؾ مبة فً نزل هرقل أن بلؽهم األردن) جنوب

نصارىالعربمبةألؾآخرون،فقالبعضالمسلمٌن:نكتبإلىرسولهللا_صلىهللا

علٌهوسلم_نخبرهبعددعدونا،فإماأنٌؤمرنابؤمره،فنمضًله،فقامعبدهللابنرواحه

لناسفقال:ٌاقوم:وهللاإنكانالتًتكرهونللتًخرجتمـرضًهللاعنهـوخطبا

تطلبون،إنهاالشهادة،ومانقاتلالناسبعددوالقوةوالكثرة،مانقاتلهمإالبهذاالدٌن

الذيأكرمناهللابه،فانطلقوا،إنهاإحدىالحسنٌٌن،إماظهوروإماشهادة،فقالالناس:قد

.191وهللاصدقابنرواحه

روىابنإسحاقعنمعاذابنعمروابنالجموحقال:سمعتالقوموهمٌقولون:أبو

الحكمالٌخلصإلٌه،فجعلتهمنشؤنً،فصمدتنحوه،فلماأمكننًحملتعلٌه،فضربته

ضربهقطعتقدمهبنصؾساقه،وضربنًابنهعلىعاتقًفطرحٌدي،فتعلقتبجلدة

دعلٌه)القتالعنه؛فلقدقاتلتعامةٌومً،وإنًمنجنبً،وأجهضنً(أي:ؼلبنًواشت

ماذا فانظر ) حتىطرحتها... تمطٌتعلٌها ثم قدمً، فوضعتعلٌها خلفً، ألسحبها

الرجل،حتىتخلىعنذراعهبتلكالطرٌقةالتًذكرها،ولم الروحفًهذا فعلتقوة

.)192(لىكلألم)ٌمنعهاأللمونزؾالدممنمواصلةالقتال؛حٌثؼطتقوةٌقٌنهع

االٌمانباهلل.علىالدالةلآلٌةكثٌرابناإلمامتفسٌرالباحثوٌعرض

 ابن كثٌرتفسٌر 

اَفَزاَدُهمَْفاْخَشْوُهمْلَُكمَْجَمُعواَقدْالنَّاسَإِنَّالنَّاسُلَُهمَُقالَ(الَِّذٌنَقالتعالى َوَقالُواإٌَِمان 

َُحْسُبَنا )193(َوِكٌُل)الَْوِنْعمَهللاَّ

                                                           
 .17أمٌنبنمحمدالمدري،المرجعالسابق،ص-191
 هـ3/12/1426|مقاللخالدُروشه..معالمفًطرٌقتكوٌنشخصٌةالقابد-192
173سورةآلعمراناآلٌة:-193
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وقالوا]إٌمانافزادهمفاخشوهملكمجمعواقدالناسإنالناسلهمقالالذٌن:(وقوله

األعداءبكثرةوخوفوهم[بالجموع]الناستوعدهمالذٌن:أي[)الوكٌلونعمهللاحسبنا

)الوكٌلنعموهللاحسبناوقالوا(بهواستعانواهللاعلىتوكلوابل،لذلكاكترثوافما،

عن،حصٌنأبًعن،بكرأبوحدثنا:قالأراه،ٌونسبنأحمدحدثنا:البخاريقال

حٌنالسبلمعلٌهإبراهٌمقالها)الوكٌلونعمهللاحسبنا:(عباسابنعن،الضحىأبً

(قالواحٌنوسلمعلٌههللاصلىمحمدوقالهاالنارفًألقً لكمجمعواقدالناسإن:

)الوكٌلونعمهللاحسبناوقالواإٌمانافزادهمفاخشوهم

عنكبلهما،هللاعبدبنوهارونإبراهٌمبنإسماعٌلبنمحمدعن،النسابًرواهوقد

عبدأبا]الحاكمأنوالعجب.به-عٌاشابنوهو-بكرأبًعن،بكٌرأبًبنٌحٌى

هللا قالثم،به،ٌونسبنأحمدحدٌثمنرواه[ ولمالشٌخٌنشرطعلىصحٌح:

.ٌخرجاه

،حصٌنأبًعن،إسرابٌلعن،إسماعٌلبنمالكؼسانأبًعنالبخاريرواهثم

ألقًحٌن،السبلمعلٌه،إبراهٌمقولآخركان:قالعباسابنعن،الضحىأبًعن

النارفً ) .الوكٌلونعمهللاحسبنا: الرزاقعبدقالو) عٌٌنةابنقال: وأخبرنً:

حٌنالسبلمعلٌهإبراهٌمكلمةهً:قالعمروبنهللاعبدعن،الشعبًعن،زكرٌا

.جرٌرابنرواه.البنٌانفًألقً

مردوٌهبنبكرأبووقال الثوريموسىبنإبراهٌمحدثنا،معمربنمحمدحدثنا:

حمٌدعن،عٌاشبنبكرأبوأنبؤنا،السكريزٌادبنمحمدبنالرحٌمعبدأخبرنا

أحدٌوملهقٌلأنهوسلمعلٌههللاصلىالنبًعن،مالكبنأنسعن،الطوٌل إن:

.اآلٌةهذههللافؤنزل.فاخشوهملكمجمعواقدالناس

أنرافعأبًجدهعن،أبٌهعن،الرافعًهللاعبٌدبنمحمدعنبسندهأٌضاوروى

منأعرابًفلقٌهم،سفٌانأبًطلبفًمعهنفرفًعلٌاهوجوسلمعلٌههللاصلىالنبً

فقالخزاعة قالوالكمجمعواقدالقومإن: الوكٌلونعمهللاحسبنا: هذهفٌهمفنزلت.

.اآلٌة
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خٌثمةأبوأنبؤنا،سفٌانبنالحسنأخبرنا،أحمدبندعلجحدثنا:مردوٌهابنقالثم

أبًعن،صالحأبًعن،األعمشعن،أعٌنبنموسىأنبؤنا،سعٌدبنمصعب

قال،عنههللارضً،هرٌرة فًوقعتمإذا:"وسلمعلٌههللاصلىهللارسولقال:

".الوكٌلونعمهللاحسبنا:(فقولواالعظٌماألمر

.الوجههذامنؼرٌبحدٌثهذا

أحمداإلمامقالوقد ،بقٌةحدثناقاالالعباسأبًبنوإبراهٌمشرٌحبنحٌوةحدثنا:

:حدثهمأنهمالكبنعوؾعن،سٌؾعن،معدانبنخالدعن،سعدبنبحٌرحدثنا

هللاحسبً:أدبرلماعلٌهالمقضًفقالرجلٌنبٌنقضىوسلمعلٌههللاصلىالنبًأن

ما:"فقال".الرجلعلًردوا:"وسلمعلٌههللاصلىهللارسولفقال.الوكٌلونعم

:"وسلمعلٌههللاصلىهللارسولفقال.الوكٌلونعمهللاحسبً:قلت:قال".؟قلت

فقلأمرؼلبكفإذا،بالكٌسعلٌكولكن،العجزعلىٌلومهللاإن ونعمهللاحسبً:

".الوكٌل

وهو-سٌؾعن،خالدعن،بحٌرعنبقٌةحدٌثمنوالنسابًداودأبورواهوكذا

.بنحوه،وسلمعلٌههللاصلىالنبًعن،مالكبنعوؾعن-ٌنسبولم،الشامً

:قولهفً]عباسابنعن،عطٌةعن،مطرؾحدثنا،أسباطحدثنا:أحمداإلماموقال

)194()الناقورفًنقرفإذا( قال أنعمكٌؾ:"وسلمعلٌههللاصلىهللارسولقال:

أصحابفقال".فٌنفخٌإمرمتىٌسمع،جبهتهوحنىالقرنالتقمقدالقرنوصاحب

هللاعلىالوكٌلونعمهللاحسبنا:قولوا:"قال؟نقولفما:وسلمعلٌههللاصلىمحمد

".توكلنا

وزٌنبعابشةالمإمنٌنأمعنوروٌنا،جٌدحدٌثوهو،وجهؼٌرمنهذارويوقد

 جحشبنت] زٌنبفقالتتفاخرتانهماأ،عنهماهللارضً[ وزوجكنهللازوجنً:

قالتثم،زٌنبلهافسلمت.القرآنفًالسماءمنبراءتًنزلت:عابشةوقالتأهالٌكن

 فقالت؟المعطلبنصفوانراحلةركبتحٌنقلتكٌؾ: قلت: ونعمهللاحسبً:

.المإمنٌنكلمةقلت:زٌنبفقالت،الوكٌل

                                                           
.8اآلٌة:سورةالمدثر-194
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 وٌرى الباحث

ناالٌمانباهللمناكثراالمورالتًٌجبانٌتصؾبهاالقابدالمسلمفهومناكثرإ

ٌواجههمنتحدٌاتوازماتألنهعلىدراٌةمسبقة القابدعلىما السبلالتًٌقوىبها

ٌحدث بؤنماحدثلهمنازماتومشاكلامتحانمنهللاعلىقوةاٌمانه،وانكلما

امرنابالصبرعندالمصاببكماحدثمعرسولهللاعندمافقدابنهبقضاءهللاوقدرهوهللا

انالقلبلٌحزنوانالعٌنلتدمعوانعلىفراقكٌاابراهٌملمحزنونوال(ابراهٌمقال:

،وٌقولاٌضاانماالصبرعندالصدمة)نقولاالماٌرضًربنااناهللواناالٌهلراجعون

تحلاألول ما فالمرإوسٌنعند والٌتصرفونى، ٌفقدونصوابهم المصابباؼلبهم بهم

حٌالهذهالمصٌبةكماٌجببلانهممباشرةٌنظرونالىوجهالقابدفإنكانصابراهدء

المصٌبة عندهم تزداد ذلك ؼٌر كان وان مصٌبتهم علٌهم وهون وخوفهم روعهم من

عظماوهما وهذاماالٌجبانٌكونعلٌهحالالقابدابدا .

قولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالخطواتولمعرفة

(:تعالى إِنَّ لَِتَعاَرفُوا َوَقَباِبَل ا ُشُعوب  َوَجَعْلَناُكْم َوأُنَثى َذَكٍر ِمْن َخلَْقَناُكْم إِنَّا اُس النَّ َها  ٌ أَ ا ٌَ

َ هللاَّ ِأَْتَقاُكْمإِنَّ -.الخطوةالثانٌةوهً:)195() َعلٌٌِمَخبٌِرٌأَْكَرَمُكْمِعْنَدهللاَّ

 والتقوى االخالص-4

التقوىهًاالسممنالتقىوالمصدراالتقاءوهًمؤخوذةمنمادةوقىفهًالتقوى لغة:

لؽٌره، عنشًء شًء علىدفع وتدل ، اإلنساننفسه ٌحمًبه وهًما الوقاٌة، من

.)196(سوءوقاٌةأيحفظهفالوقاٌةماٌقًالشًء،ووقاههللاال

:أصلالتقوىأنٌجعلالعبدبٌنهوبٌن-رحمههللا–قالابنرجبوالتقوى اصطالحاً:

)197(ماٌخافهوٌحذرهوقاٌةتقٌهمنه.

                                                           
.13سورةالحجراتاٌة-195
.15/401لسانالعرب-196
الكوٌت-197 ، الفبلح مكتبة ، العالمٌن لرب فٌه ٌتعبد فٌما المكلفٌن مقاصد ، االشقر سلٌمان عمر
.358م،ص1981،
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:مشتقمنَخلَص،بفتحالخاءوالبلمخلصٌخلصخلوصا وإخبلصا ،وهواالخالص لغة

فًالماءأواللبنأوأيشًءفٌهشوبفًاللؽةبمعنىصفاوزالعنهشوبهإذاكان

ٌعنًتؽٌرلونهبشًءٌشٌبهأيٌؽٌرهفقمتوصفٌَتهأخرجتهذهالشواببالتًلوثته.

الطاعةاصطالحاً اإلخالص  المكلؾ ٌفعل "اإلخبلصأن : السبلم عبد بن العز قال :

نفعدٌنً،والدفعخالصةهللوحده،الٌرٌدبهاتعظٌما منالناسوالتوقٌرا ،والجلب

.)198(ضرردنٌوي

َها إنصفةالتقوىهًأساسالمفاضلةبٌنالناسوفًهذا  ٌ اأَ ٌَ ٌقولهللاعزوجل(

ِعنْ أَْكَرَمُكْم إِنَّ لَِتَعاَرفُوا َوَقَباِبَل ُشُعوبا  َوَجَعْلَناُكْم َوأُْنَثى َذَكٍر ِمْن َخلَْقَناُكْم إِنَّا اُس ِالنَّ هللاَّ َد

رضًهللاعنه،أبًبنكعبعنالتقوىما ،وسؤلسٌدناعمربنالخطاب)199(. ) ْتَقاُكمْأَ

شوك....؟ هً؟ ذا طرٌقا  ٌوما  أخذت هل نعم فقال: قال: قال: فٌه، عملت فما ،قال:

التقوى فذاك قال: ، بصفة شمرتوحذرت تحلى إذا (القابد) اإلسبلم فً األمر وولى

 سلوكا  له وكانت النصرالتقوى ٌدٌه على ٌحقق هللاوعناٌته، رعاٌة فً كان ومنهجا 

ُ وٌلهمهالتوفٌقوالسدادفًعملهوفًذلك هللاَّ ْنُصَرنَّ ٌَ ْنُصُرهُ َمنْ ٌقولهللاعزوجل(َولَ ٌَ

َلََقِويٌّ هللاَّ .)200(َعِزٌٌز) إِنَّ

األ خفاٌا ومعرفة العقلوكشؾالبصٌرة والتنبإوالتقوىهًالطرٌقإلىإذكاء مور

لذلك األمور الناس بنتابج ٌعرفون عبادا  هلل إن وسلم:( علٌه هللا صلى الرسول ٌقول

.201) (بالتوسم)

واإلخبلصهوحقٌقةالدٌنولبالدٌن،وهومضموندعوةالرسلقالتعالى:(َوَما

ٌَنُحَنَفاء) ُمْخلِِصٌَنلَُهالد  َ ْعُبُدواهللاَّ ٌَ لِ أُِمُرواإاِلَّ
،واخبلصالقابدبؤنٌراقبهللاعز202) (

وجلفًكلأعمالهوشإونمنٌتولىرعاٌتهموانٌكونهدفهمنذلكالعملبإخبلص

ٌعتقده.وعدمالنفاقوالرٌاءومجاملةاالخرٌنعلىحسابماٌإمنبهو

                                                           
 ).1/158(-جامعالعلوموالحكم-198
 13سورةالحجراتاآلٌة:-199
40سورةاالحزاباآلٌة:-200
)،وابنجرٌرالطبريف3/207ً،رواهالطبرانًفً"األوسط"(–رضًهللاعنه–حدٌثأنس-201

مجمعالزوابد  . "قالالهٌثمً:رواهالبزاروالطبرانًفًاألوسطوإسنادهحسن . ) 14/46"التفسٌر"(
)"10/268 ( 
.5سورةالبٌنةاالٌة-202
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اإلخبلصوالتقوى.علىالدالةلآلٌةكثٌرابناإلمامتفسٌرالباحثوٌعرض

 ابن كثٌرر تفسٌ

اَوَقَبابَِللَِتَعاَرفُواقالتعالى:( اَخلَْقَناُكْمِمْنَذَكٍرَوأُنَثىَوَجَعْلَناُكْمُشُعوب  َهاالنَّاُسإِنَّ  ٌ اأَ ٌَ

َعلٌٌِمَخبٌِرٌ َ هللاَّ أَْتَقاُكْمإِنَّ ِ أَْكَرَمُكْمِعْنَدهللاَّ همخلقأنهللناسمخبراتعالىٌقول،)203() إِنَّ

منأعموهً،شعوباوجعلهم،وحواءآدموهما،زوجهامنهاوجعل،واحدةنفسمن

.ذلكوؼٌرواألفخاذوالعمابروالعشابركالفصابلأخرمراتبالقبابلوبعد،القبابل

بطوناألسباطأنكما،العرببطونوبالقبابل،العجمبطونبالشعوبالمراد:وقٌل

عمرألبً"اإلنباه:"كتابمنجمعتهامفردةمقدمةفًهذاخصتلوقد.إسرابٌلبنً

فجمٌع".والعجمالعربأنسابمعرفةفً،واألممالقصد"كتابومن،البرعبدبن

،الدٌنٌةباألمورٌتفاضلونوإنما،سواءوحواءآدمإلىالطٌنٌةبالنسبةالشرؾفًالناس

عنالنهًبعدتعالىقالولهذا;-وسلمعلٌههللاىصل-رسولهومتابعةهللاطاعةوهً

إناالناسأٌهاٌا:(البشرٌةفًتساوٌهمعلىمنبها،بعضاالناسبعضواحتقارالؽٌبة

،بٌنهمالتعارؾلٌحصل:أي)لتعارفواوقبابلشعوباوجعلناكموأنثىذكرمنخلقناكم

.قبٌلتهإلىٌرجعكل

من:أي،وكذاكذامنفبلنبنفبلن:ٌقالكما،)لتعارفوا(:قولهفًمجاهدوقال

عربوكانت،مخالٌفهاإلىٌنتسبونحمٌركانت:الثوريسفٌانوقال.وكذاكذاقبٌلة

.قبابلهاإلىٌنتسبونالحجاز

عن،المباركبنهللاعبدحدثنا،محمدبنأحمدحدثنا:الترمذيعٌسىأبوقالوقد

-النبًعن،هرٌرةأبًعن-المنبعثمولى-ٌزٌدعن،الثقفًعٌسىبنلملكاعبد

قال-وسلمعلٌههللاصلى " أرحامكمبهتصلونماأنسابكممنتعلموا: صلةفإن;

نعرفهال،ؼرٌب:قالثم".األثرفًمنسؤة،المالفًمثراة،األهلفًمحبةالرحم

.الوجههذامنإال

                                                           
.13سورةالحجراتاٌة-203
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.باألحسابالبالتقوىهللاعندتتفاضلونإنما:أي)أتقاكمهللاعندأكرمكمإن:(هوقول

:-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولعنبذلكاألحادٌثوردتوقد

بنسعٌدعن،هللاعبٌدعن،عبدةحدثنا،سبلمبنمحمدحدثنا:هللارحمهالبخاريقال

الناسأي:-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولسبل:قالهرٌرةأبًعن،سعٌدأبً

الناسفؤكرم:"قال.نسؤلكهذاعنلٌس:قالوا"أتقاهمهللاعندأكرمهم:"قال؟أكرم

فعن:"قال.نسؤلكهذاعنلٌس:قالوا".هللاخلٌلابن،هللانبًابن،هللانبًٌوسؾ

اإلسبلمفًخٌاركمالجاهلٌةفًفخٌاركم:"قال.نعم:قالوا"؟تسؤلونًالعربمعادن

".فقهواإذا

فًالنسابًورواه.سلٌمانبنعبدةعنطرقمنموضعؼٌرفًالبخاريرواهوقد

.به-العمريعمرابنوهو-هللاعبٌدحدٌثمنالتفسٌر

حدثنا،هشامبنثٌركحدثنا،الناقدعمروحدثنا:هللارحمه،مسلمقال:آخرحدٌث

هللاصلى-هللارسولقال:قالهرٌرةأبًعن،األصمبنٌزٌدعن،برقانبنجعفر

وأعمالكمقلوبكمإلىٌنظرولكن،وأموالكمصوركمإلىٌنظرالهللاإن:"-وسلمعلٌه

.به،هشامبنكثٌرعن،سنانبنأحمدعنماجهابنورواه".

قالذرأبًعن،بكرعن،هبللأبًعن،وكٌعحدثنا:أحمداإلماموقال:آخرحدٌث

أسودوالأحمرمنبخٌرلستفإنك،انظر:"لهقال-وسلمعلٌههللاصلى-النبًإن:

.أحمدبهتفرد.بتقوىتفضلهأنإال

إبراهٌمبنالوارثعبدعبٌدةأبوحدثنا:الطبرانًالقاسمأبوالحافظوقال:آخرحدٌث

سمعت،الطابًحنٌنبنعبٌدحدثنا،جبلةبنعمروبنالرحمنعبدحدثنا،العسكري

هللاصلى-هللارسولسمعأنه:أبٌهعنٌحدث،العصريخراشبنحبٌببنمحمد

"بالتقوىإالأحدعلىألحدفضلال،إخوةالمسلمون:ٌقول-وسلمعلٌه

الحسنحدثنا،الكوفًٌحٌىبنأحمدحدثنا:مسندهفًلبزارابكرأبوقال:آخرحدٌث

بنالمستظلعن،ؼرقدةبنشبٌبعن-الربٌعابنٌعنً-قٌسحدثنا،الحسٌنبن
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وآدم.آدمبنوكلكم:"-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولقال:قالحذٌفةعن،حصٌن

".الجعبلنمنهللاعلىأهونلٌكوننأو،بآبابهمٌفخرونقومولٌنتهٌن،ترابمنخلق

.الوجههذامنإالحذٌفةعننعرفهال:قالثم

حدثنا،موسىبنأسدحدثنا،سلٌمانبنالربٌعحدثنا:حاتمأبًابنقال:آخرحدٌث

عمرابنعن،دٌناربنهللاعبدعن،عبٌدةبنموسىحدثنا،القطانزكرٌابنٌحٌى

ٌستلمالقصواءناقتهعلىمكةفتحٌوم-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولؾطا:قال

وسلمعلٌههللاصلى-نزلحتىالمسجدفًمناخالهاوجدفما،ٌدهفًبمحجناألركان

هللاصلى-هللارسولإنثم.فؤنٌختالمسٌلبطنإلىبهافخرج،الرجالأٌديعلى-

أٌهاٌا:"قالثمأهللههوبماعلٌهوأثنىهللافحمد،لتهراحعلىخطبهم-وسلمعلٌه

بررجل:رجبلنفالناس،بآبابهاوتعظمهاالجاهلٌةعبٌةعنكمأذهبقدهللاإن،الناس

خلقناكمإناالناسأٌهاٌا:(ٌقولهللاإن.هللاعلىهٌنشقًوفاجر،هللاعلىكرٌمتقً

علٌمهللاإنأتقاكمهللاعندأكرمكمإنلتعارفواوقبابلباشعووجعلناكموأنثىذكرمن

".ولكملًهللاوأستؽفرهذاقولًأقول:"قالثم)خبٌر

.به،عبٌدةبنموسىعن،مخلدبنالضحاكعاصمأبًعن،حمٌدبنعبدرواههكذا

الحارثعن،عةلهٌابنحدثنا،إسحاقبنٌحٌىحدثنا:أحمداإلمامقال:آخرحدٌث

وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولأن;عامربنعقبةعن،رباحبنعلًعن،ٌزٌدبن

،ٌمؤلهلمالصاعطؾآدمبنوكلكم،أحدعلىبمسبةلٌستهذهأنسابكمإن:"قال-

".فاحشابخٌبلبذٌاٌكونأنبالرجلوكفى،وتقوىبدٌنإالفضلأحدعلىألحدلٌس

الناس:"ولفظهبه،لهٌعةابنعن،وهبابنعن،ٌونسعن،جرٌرابنرواهوقد

،سماكعن،شرٌكحدثنا،الملكعبدبنأحمدحدثنا:أحمداإلمامقال:آخرحدٌث

رجلقام:قالتلهبأبًبنتدرةعن،لهبأبًابنةدرةزوجعمٌرةبنهللاعبدعن

خٌرالناسأي،هللارسولٌا:فقال،المنبرعلىوهو-سلموعلٌههللاصلى-النبًإلى

وآمرهم،وجلعزهللوأتقاهم،أقرإهمالناسخٌر:"-وسلمعلٌههللاصلى-فقال؟

".للرحموأوصلهم،المنكرعنوأنهاهم،بالمعروؾ
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عن،األسودأبوحدثنا،لهٌعةابنحدثنا،حسنحدثنا:أحمداإلمامقال:آخرحدٌث

شًء-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولأعجبما:قالتعابشةعن،محمدبنالقاسم

.هللارحمهأحمدبهتفرد.تقىذوإال،قطأحدأعجبهوال،الدنٌامن

وٌضل،ٌشاءمنفٌهدي،بؤموركمخبٌر،بكمعلٌم:أي)خبٌرعلٌمهللاإن:(وقوله

وهو،ٌشاءمنعلىٌشاءمنوٌفضل،ٌشاءمنوٌعذب،ٌشاءمنموٌرح،ٌشاءمن

،الشرٌفةاألحادٌثوهذهالكرٌمةاآلٌةبهذهاستدلوقد.كلهذلكفًالخبٌرالعلٌمالحكٌم

لقوله،الدٌنسوىٌشترطوال،تشترطالالنكاحفًالكفاءةأنإلىالعلماءمنذهبمن

،الفقهكتبفًمذكورةأخرىأدلةإلىاآلخرونوذهب)كمأتقاهللاعندأكرمكمإن:(

الطبرانًروىوقد.والمنةالحمدوهلل"األحكامكتاب"فًذلكمنطرفاذكرناوقد

:فقال.هللابرسولالناسأولىأنا:ٌقولهاشمبنًمنرجبلسمعأنهالرحمنعبدعن

 .نسبهمنهولك،منكبهأولىؼٌرك

 احث وٌري الب

التقاةالخبلؾبٌنعامةالناسبؤنهماالصلحللقٌادةفضبلعنالعقبلءوالعلماء أما

وٌستنبطالباحثمنقولهتعالى(اناكرمكمعندهللااتقاكم....)ايانمعٌارالتفاضل

هللاوٌرعاه قرٌبمن الشخصالتقً كان إذا لذلك فاألتقى، االتقى هو هللاللبشر عند

هوٌمدهبالبصٌرةفبلٌمكناننتصورأنهذاالقابدهناكمنهوافضلمنهفهوبرعاٌت

الى ٌشٌر تحتالتقوىوهذا تندرج هللافؤؼلباالمور بنورهللاوٌتصرؾبنور ٌحكم

ألن بها التحلً القابد على ٌجب التً الصفات من صفة كذلك واالخبلص أهمٌتها،

هوأقوالهوأحكامهفًمٌزانالشرعوانٌحتسباالخبلصٌستوجبانٌجعلالقابدأعمال

ذلكهللعزوجلفتصؽربذلكحظوظنفسهوٌكونالهدؾلٌساالنتصاراالنانٌةلنفسه

بلهوارضاءموالهفًاعمالالدنٌاواالخرةومنهاشإونومصالحواحوالمنٌشرؾ

علىقٌادتهم.
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:تعالىقولهمنالباحثٌستنبطرٌمالكلقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالخطواتولمعرفة

لَْوَمن( َتَوكَّ -.الخطوةالثالثةوهً:)204()َحْسُبهَُفُهوَهللاََِّعلَىٌَ

 التوكل على هللا-3

التوكلمنمادة"وكل"ٌقال:"وكلباهللوتوكلعلٌهواتكل:استسلملهالتوكل لغة :

فبلن,أياعتمدتفٌهعلٌه,وٌقال:وهواالعتمادعلىالؽٌر:تقول:وكلتأمريإي

.205وكلفبلنفبلنا :أياعتمدعٌهفًأمورنفسهثقةبكفاٌته

فًاستجبلب–عزوجل–أنالتوكلهوصدقاعتمادالقلبعلىهللاالتوكل اصطالحاً:

المصالحودفعالمضارمنأمورالدنٌاواآلخرة,وكلهاألموركلهاإلٌهوتحقٌقاإلٌمان

.206ؤنهالٌعطًوالٌمنعوالٌضروالٌنفعسواهب

ورعاٌته وقوتـه بفضـلهللاوحولـه تٌسٌر أنالٌنسىأناألمور المسلم علىالقابد

وعناٌته،وعلٌهأنٌتوكلعلىهللافًجمٌعأمورهفـرؼماخـذالقابـدباألسبابمنحسن

ذلكمنباباتخاذاألسبابالتًمنتخطٌط،وكفاءةقٌادته،وؼٌرهاإالانهٌرىأنكل

قـدعصـىهللاسـبحانهوتعالى،ولكنهومعذلككلهال تركهاوهوقادرعلىاألخذبها

ٌنظرإلٌهانظرةتقدٌسوالٌتوكلعلىذكابـهأوتخطٌطهأوأرادته،وكلذلكقدٌفشل

برلشإونخلقهفًلظروؾلمٌرهاأولمٌحسبها،فبلٌتوكـلسوىعلىهللاتعالى،المد

على فلٌتوكل الناس أقوى ٌكون أن سره من السلؾ قال وقدٌما  واألرض، السموات

.)207(هللا

التوكل.علىالدالةلآلٌةكثٌرابناإلمامتفسٌرالباحثوٌعرض

 ابن كثٌرتفسٌر 

لَْوَمنقالتعالى:( َتَوكَّ )208()َحْسُبهَُفُهوَهللاََِّعلَىٌَ

                                                           
.3سورةالطبلقاآلٌة:-204
).736-11/734ابنمنظور,جمالالدٌنمحمدابنمكرم,لسانالعرب,داربٌروتص(-205
,إعداد206 الكرٌم الرسول أخبلق فًمكارم النعٌم نظرة موسوعة ، ملوح بن عبدالرحمن بنحمٌد صالح

.1378الوسٌلة،د.ن،مجموعةمنالمختصٌنبإشراؾصالحملوح,المجلدالرابعدار
)بتصرؾ.٩ٔٔصناعةالقابدص(-207
.3سورةالطبلقاآلٌة:-208
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:أحمداإلمامقال)حسبهفهوهللاعلىٌتوكلومن(:وقوله

بنهللاعبدعن،الصنعانًحنشعن،الحجاجبنقٌسحدثنا،لٌثحدثنا،ٌونسحدثنا

عباس لهفقال،ٌوما-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولخلؾركبأنهحدثهأنه:

،ٌحفظكهللااحفظ:كلماتمعلمكإنً،ؼبلمٌا:"-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسول

األمةأنواعلم،باهللفاستعناستعنتوإذا،هللافاسؤلسؤلتوإذا،تجاهكتجدههللااحفظ

أنعلىاجتمعواولو،لكهللاكتبهبشًءإالٌنفعوكلم،ٌنفعوكأنعلىاجتمعوالو

".الصحؾوجفت،بلماألقرفعت،علٌكهللاكتبهقدبشًءإالٌضروكلم،ٌضروك

.صحٌححسن:وقال،بهلهٌعةوابن،سعدبناللٌثحدٌثمنالترمذيرواهوقد

أحمداإلماموقال عن،الحكمأبًسٌارعن،سلمانبنبشٌرحدثنا،وكٌعحدثنا:

علٌههللاصلى-هللارسولقال:قال-مسعودابنهو-هللاعبدعن،شهاببنطارق

أنزلهاومن،حاجتهتسهلالأنقمناكانبالناسفؤنزلها،حاجةبهنزلمن:"-وسلم

".آجلبموتأو،عاجلبرزقهللاأتاهباهلل

وهو:قالثم،حمزةأبًسٌارعن،بشٌرعن،سفٌانعن،الرزاقعبدعنرواهثم

طارقعنٌحدثلمالحكمأبووسٌار،الصواب

قد(وٌشاإهٌرٌدهبماخلقهفًوأحكامه،قضاٌاهمنفذ:أي)أمرهبالػهللاإن:(وقوله

)209()بمقدارعندهشًءوكل:(كقوله)قدراشًءلكلهللاجعل

 وٌرى الباحث 

واألخذ هللا على التوكل هما متوازٌٌن خطٌن فً بالسٌر مرهون القٌادة نجاح إن

تهملاألخرولتعلمأنتدبٌرالعبدألمورمعاشهوسعٌهباألسبابفبلتهتمالقٌادةبؤحدهماو

باألسبابلٌس األخذ ومجرد باألسباب، باباألخذ من هو إنما فًطلبالرزق وكده

مذموماوالٌنافًالتوكلكماتقدموإنماالمذمومهوتعلقالقلببذلكوتركالتوكلعلى

ب الرضا ٌدبراختٌارهللاوعدم لذلكفعندما لعبده، ٌنبؽًأنٌتذكرسبقه اإلنسانأموره

مشهد استحضرحٌنبذ منتدبٌره قصده ٌتحققما فإنلم وؼلبةمشٌبته، قدرهللاعلٌه،

                                                           
.8سورةالرعداآلٌة:-209
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 ُإِنَّ َشاَءهللاَّ ٌَ أَْن اإلٌمانبالقدرالسابق،واالستسبلملمشٌبته،قالسبحانه:(َوَماَتَشاُءوَنإاِلَّ

ا) اَحِكٌم  ََكاَنَعلٌِم  هللاَّ
)210(.

علىهللاعزوجل القلباالعتماد فعمل القلبوعلمه، هًعمل إنما التوكل فحقٌقة

والثقةبه،وعلمهمعرفتهبتوحٌدهللاسبحانهبالنفعوالضر،وعملالقلبالبدأنٌإثرفً

فهو باألسباب األخذ أي العمل ترك فمن باألسباب، األخذ هو والذي الجوارح، عمل

ذيٌستحقمنالعقبلءالتوبٌخوالتهجٌن،قالابنالقٌم:والبدمعهذاالعاجزالمتواكلال

فبلٌجعلالعبد لؤلمروالحكمةوالشرع، األسبابوإالكانمعطبل  االعتمادمنمباشرة

عجزهتوكبل ،والتوكلهعجزا .

قولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالخطواتولمعرفة

واِمْنَحْولَِكَفاْعُؾ:تعالى اَؼلٌَِظاْلَقْلِباَلنَفض  لِنَتلَُهْمَولَْوُكنَتَفّظ  ِ َنهللاَّ (َفِبَماَرْحَمٍةم 

الْ ٌُِحب  َ هللاَّ ِإِنَّ ْلَعلَىهللاَّ لٌَِن)ُمَتوََعْنُهْمَواْسَتْؽِفْرلَُهْمَوَشاِوْرُهْمِفًاأْلَْمِرَفإَِذاَعَزْمَتَفَتَوكَّ ك 

-الخطوةالرابعةوهً:.)211(

 الرفق و الرحمة-2

ْرفُقالرفق لغة : ٌَ َرَفقباألَمرولهوعلٌه العْنؾ،وهولٌنالجانب،وٌقال: فقضد الر 

بالرجل ورَفَق لطؾ وَرِفَق ْرفُُق ٌَ  وَرفَُق صنٌعه. وحسن جانبه له الن ومرفق ا: ِرْفق ا،

.212هوأَْرَفقهبمعنىوكذلكَترفَّقب
.


.213:هولٌنالجانببالقول،والفعل،واألخذباألسهل،وهوضدالعنؾالرفق اصطالحاً 

:تدورمادة(رحم)حولمعنىالرقةوالعطؾوالرأفة،ٌقولابنفارس:الرحمة لغة

ٌقالمنذلكرحمة والعطؾوالرأفة. ٌدلعلىالرقة أصلواحد والمٌم والحاء الراء

.214عطؾعلٌه،والرحموالمرحمةوالرحمةبمعنىٌرحمهإذارقلهوت

                                                           
.30سورةاألنساناإلنساناآلٌة:-210
 .159سورةآلعمراناآلٌة:-211
)10/118ابنمنظور،لسانالعرب،مرجعسابق(-212
 .10/499ابنحجر،فتحالباري:-213

هـدارالنشر:دار395قاٌٌساللؽةتؤلٌؾ:أبًالحسٌنأحمدبنفارسبنزكرٌاتارٌخوفاته:معجمم-214
بٌروت -الجٌلمدٌنةالنشر: النشر: عبدالسبلم1999-هـ1420لبنانسنة المحقق: الثانٌة : مالطبعة

 .2/498محمدهارون
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.215قالالجرجانً:هًإرادةإٌصالالخٌرالرحمة اصطالحاً 

منالطبٌعًأناإلنساندابما بحاجةإلىرعاٌةوبشاشةسمحةوقلبكبٌرٌعطٌهوال

القٌادة كانت هنا ومن والعطؾ، واالهتمام الرعاٌة وٌجد همومه وٌحمل الرد ٌنتظر

رٌةفًاإلسبلمقدتنبهتإلىهذهاألمورفكانتتسهروالتناموٌبذلقصارىجهدهااإلدا

اهللاسبحانهوتعالىرسولهالكرٌمبقوله( فًراحةالرعٌةومنهناخاطب َولَْوُكنَتَفظ ّ

واِمْنَحْولَِكَفاْعُؾَعْنُهْمَواْسَتْؽِفْرلَُهْمَوَشاِوْرهُ .)216(ْمِفًاأْلَْمِر)َؼلٌَِظاْلَقْلِباَلنَفض 

أبوبكرالصدٌقعندماسمع     هوسٌدنا فها كانالرسولومنبعدهكافةالقادة فهكذا

فمن الخبلفة تولىأمر وقد شاتنا ٌحلبلنا بكر أبو كان لقد وهًتقول وابنها العجوز

أحلبل وقالأنا فؤقتربمنهما منبعده؟وكانعلىمقربةفسمعكبلمهما كماٌحلبلنا

 .هللا شاتكماحتىٌتوفانً

وقصةسٌدناعمربنالخطابعندماسمعبكاءصبٌةصؽارالٌجدونعشاءفهرول

لهما. الطعام بطبخ وقام والسمن الدقٌق علىظهره وحمل وخادمه هو إلىبٌتالمال

عنهٌخاطبالرعٌةوٌبصرهمبحقوقهمقبلأنٌطلبمنهم هللا وكانالخلٌفةعمررضً

ٌحثالقادةعلىالتفانًفًخدمة الرسولالكرٌمصلىهللاعلٌهوسلم جباتهمولقدكانوا

وقالصلى217الرعٌةوهذاواضحمنخبللالحدٌثالشرٌؾ(خٌرالناسأنفعهمللناس)

ِفًَحاَجةِ اْلَعْبُد َداَم َما اْلَعْبِد ِفًَحاَجِة َوَجلَّ َعزَّ ُ َزاُلهللاَّ ٌَ )218() أَِخٌهِهللاعلٌهوسلم(ال

هللا) ٌرحمه الناسال ٌرحم ال (من أٌضا  والرإساء )219(وٌقول القادة .وطالباإلسبلم

منأثرفًنفوسالمرإوسٌن لها الطٌبةمعالمرإوسٌنلما الكلمة وٌعرض .استخدام

الرفقوالرحمة.علىالدالةلآلٌةكثٌرابناإلمامتفسٌرالباحث





                                                           

 م.1983نان،لب–الجرجانً،التعرٌفات،دارالكتبالعلمٌةبٌروت-215
 .159سورةآلعمراناآلٌة:-216

فًصحٌحالجامع.3289رواهالقضاعًفًمسندالشهابعنجابر(حسن)انظرحدٌثرقم:-217
 الحدٌثرواه]ابنأبًالدنٌا[.-218
خبلصة5997الصفحةأوالرقم:-المصدر:صحٌحالبخاري-الراوي:أبوهرٌرةالمحدث:البخاري-219

دث:]صحٌح[حكمالمح
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 ابن كثٌرتفسٌر 

أالنفٌماالمإمنٌنوعلىعلٌهممتنا،وسلمعلٌههللاصلىرسولهمخاطباتعالىولٌق

رحمةفبما:(لفظهلهموأطاب،لزجرهالتاركٌن،ألمرهالمتبعٌن،أمتهعلىقلبهبه

.وبهمبكهللارحمةلواللٌنالهمجعلكشًءأي:أي)لهملنتهللامن

"ما"و.لهملنتهللامنفبرحمة:ٌقول)لهملنتهللامنرحمةفبما:(قتادةقال

.)220()مٌثاقهمنقضهمفبما:(كقولهبالمعرفةتصلهاوالعرب،صلة

)221()قلٌلعما:(كقولهوبالنكرة

.هللامنبرحمة:أي)لهملنتهللامنرحمةفبما:(قالهاهناوهكذا

.بههللابعثهوسلمعلٌههللاصلىمحمدخلقهذا:البصريالحسنوقال

تعالىبقولهشبٌهةالكرٌمةاآلٌةوهذه ) ماعلٌهعزٌزأنفسكممنرسولجاءكملقد:

)222()رحٌمرءوؾبالمإمنٌنعلٌكمحرٌصعنتم

أحمداإلماموقال راشدأبوحدثنً،زٌادبنمحمدحدثنا،بقٌةحدثنا،حٌوةحدثنا:

علٌههللاصلىهللارسولبٌديأخذ:وقالالباهلًأمامةأبوبٌديأخد:قالالحبرانً

.أحمدبهانفرد".قلبهلًٌلٌنمنالمإمنٌنمنإن،أمامةأباٌا:"فقالوسلم

[و]،الؽلٌظ:الفظ)حولكمنالنفضواالقلبؼلٌظفظاكنتولو:(تعالىقالثم

الكبلمسٌاكنتلو:أي)القلبؼلٌظ:(ذلكبعدلهلقو،الكبلمؼلٌظهاهنابهالمراد

لهمجانبكوأالن،علٌكجمعهمهللاولكن،وتركوكعنكالنفضواعلٌهمالقلبقاسً

وسلمعلٌههللاصلىهللارسولصفةرأىإنه:عمروبنهللاعبدقالكما،لقلوبهمتؤلٌفا

المتقدمةالكتبفً ٌجزيوال،األسواقفًسخابوال،ؼلٌظوال،بفظلٌسأنه:

.وٌصفحٌعفوولكن،السٌبةبالسٌبة

                                                           
155سورةالنساءاآلٌة:-220
.40سورةالمإمنوناآلٌة:-221
.128سورةالتوبةاآلٌة:-222
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حدثنا،الدارمًعبٌدبنبشرأنبؤنا،الترمذيإسماعٌلبنمحمدإسماعٌلأبووروى

قال:قالت،عابشةعن،ملٌكةأبًابنعن،المسعوديعن،الرحمنعبدبنعمار

:وسلمعلٌههللاصلىهللارسول بإقامةأمرنًكماالناسبمداراةأمرنًهللاإن"

.ؼرٌبحدٌث"الفرابض

رسولكانولذلك)األمرفًوشاورهملهمواستؽفرعنهمفاعؾ:(تعالىقالولهذا

فٌمالٌكونوا،لقلوبهمتطٌٌبا،حدثإذااألمرفًأصحابهٌشاوروسلمعلٌههللاصلىهللا

لو،هللارسولٌا:فقالواالعٌرإلىالذهابفًبدرٌومشاورهم[ماك]لهمأنشطٌفعلونه

،معكلسرناالؽمادبركإلىبناسرتولو،معكلقطعناهالبحرعرضبنااستعرضت

لموسىموسىقومقالكمالكنقولوال ،قاعدونهاهناإنافقاتبلوربكأنتاذهب:

.مقاتلون[شمالك]وعنٌمٌنكوعنٌدٌكوبٌنمعكفنحن،اذهب:نقولولكن

،لٌموتالمعنقعمروبنالمنذرأشارحتى؟المنزلٌكونأٌن-أٌضا-وشاورهم

،العدوإلىٌخرجأوالمدٌنةفًٌقعدأنفًأحدفًوشاورهم،القومأمامإلىبالتقدم

.إلٌهمفخرج،إلٌهمبالخروججمهورهمفؤشار

ذلكعلٌهفؤبى،عامبذالمدٌنةثماربثلثاألحزابمصالحةفًالخندقٌوموشاورهم

.ذلكفترك،عبادةبنوسعدمعاذبنسعد:السعدان

نجالمإنا:الصدٌقلهفقال،المشركٌنذراريعلىٌمٌلأنفًالحدٌبٌةٌوموشاورهم

.قالماإلىفؤجابه،معتمرٌنجبناوإنما،أحدلقتال

اإلفكقصةًفالسبلمعلٌهوقال " أهلًأبنواقومفًالمسلمٌنمعشرعلًأشٌروا:

علٌهعلمتما-وهللا-بمنوأبنوهم،سوءمنأهلًعلىعلمتماهللاواٌم،ورموهم

.عنهاهللارضً،عابشةفراقفًوأسامةعلٌاواستشار".خٌراإال

هل:الفقهاءاختلؾوقد،ونحوهاالحروبفًٌشاورهم[وسلمعلٌههللاصلى]فكان

.قولٌنعلى؟لقلوبهمتطٌٌباالندببابمنأوعلٌهواجباذلككان

بنٌحٌىحدثنا،البؽداديمحمدبنمحمدجعفرأبوحدثنا:مستدركهفًالحاكمقالوقد

عمروعن،عٌٌنةبنسفٌانأنبؤنا،مرٌم[أبً]بنسعٌدحدثنا،بمصرالعبلؾأٌوب
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قولهفًعباسابنعن،ناردٌبن ) األمرفًوشاورهم: قال) ،وعمربكرأبو:

.ٌخرجاهولمالشٌخٌنشرطعلىصحٌح:قالثم.عنهماهللارضً

،وعمربكرأبًفًنزلت:قالعباسابنعن،صالحأبًعن،الكلبًرواهوهكذا

.المسلمٌنبويوأووزٌرٌهوسلمعلٌههللاصلىهللارسولحواريوكانا

عبدعن،حوشببنشهرعن،الحمٌدعبدحدثنا،وكٌعحدثنا:أحمداإلمامروىوقد

اجتمعنالو:"وعمربكرألبًقالوسلمعلٌههللاصلىهللارسولأنؼنمبنالرحمن

".خالفتكمامامشورةفً

هللارسولسبل:قال،عنههللارضً،طالبأبًبنعلًعن،مردوٌهابنوروى

".اتباعهمثمالرأيأهلمشاورة"قال؟العزمعنوسلمعلٌههللاصلى

عنشٌبانعنبكٌرأبًبنٌحٌىحدثنا،شٌبةأبًبنبكرأبوحدثنا:ماجهابنقالوقد

قال،عنههللارضً،هرٌرةأبًعن،سلمةأبًعن،عمٌربنالملكعبد قال:

".مإتمنالمستشار:"وسلمعلٌههللاصلىهللارسول

بؤبسطعمٌربنالملكعبدحدٌثمن،النسابً[و]وحسنه،والترمذيداودأبوورواه

،شرٌكعن،عامربنأسودحدثنا،شٌبةأبًبنبكرأبوحدثنا:ماجهابنقالثم.منه

هللاصلىهللاسولرقال:قالمسعودأبًعن،الشٌبانًعمروأبًعن،األعمشعن

.بهتفرد".مإتمنالمستشار:"وسلمعلٌه

،هاشمبنوعلًزابدةأبًبنزكرٌابنٌحٌىحدثنا،بكرأبووحدثنا[أٌضاوقال]

وسلمعلٌههللاصلىهللارسولقال:قالجابرعن،الزبٌرأبًعن،لٌلىأبًابنعن

علىفتوكلعزمتفإذا:(وقوله.أٌضابهتفرد.علٌهفلٌشرأخاهأحدكماستشارإذا"

هللا أي) فٌههللاعلىفتوكلعلٌهوعزمتاألمرفًشاورتهمإذا: ٌحبهللاإن(

.)المتوكلٌن

 الباحثوٌرى 

:((اللهم-صلىهللاعلٌهوسلم-ومنحقوقهمعلٌهأنٌرفقبهم،والٌشقعلٌهم؛لقوله

افَرَفقمنَولًِمنأمرأمتًشٌب  علٌهم،فاشقُقعلٌه،ومنَولًِمنأمرأمتًشٌب  افشقَّ
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المثَلاألعلىفًالرفق؛-علٌهالصبلةوالسبلم-وقدضربالنبً).223(بهم،فارفقبه))

).224(:((إنهللاٌحبالرفقفًاألمركله))-علٌهالصبلةالسبلم-فقال

ُكْمِباْلُمْإِمِنٌَن:﴿لََقْدَجاَءُكْمَرُسوٌلِمنْ-وقالتعالى ٌْ ْمَحِرٌٌصَعلَ ِهَماَعِنت  ٌْ أَْنفُِسُكْمَعِزٌٌزَعلَ

اْلَعْرشِ َرب  َوُهَو ْلُت َتَوكَّ ِه ٌْ َعلَ ُهَو إاِلَّ إِلََه اَل ُ هللاَّ ًَ َحْسِب َفقُْل َتَولَّْوا َفإِْن * َرِحٌٌم َرُإوٌؾ

)﴾ اُتْعرِ-تعالى-)،وقال225اْلَعِظٌِم َفقُْل:﴿َوإِمَّ ِمْنَرب َكَتْرُجوَها َرْحَمٍة اْبِتَؽاَء َعْنُهُم َضنَّ

ا﴾ ُسور  ٌْ َم ).226(لَُهْمَقْوال 

واِمْنَحْولَِك-وقالتعالى اَؼلٌَِظاْلَقْلِباَلْنَفض  لِْنَتلَُهْمَولَْوُكْنَتَفّظ  ِ :﴿َفِبَماَرْحَمٍةِمَنهللاَّ

لَ َواْسَتْؽِفْر َعْنُهْم َفاْعُؾ ٌُِحب   َ هللاَّ إِنَّ ِ َعلَىهللاَّ ْل َفَتَوكَّ َعَزْمَت َفإَِذا ِفًاأْلَْمِر َوَشاِوْرُهْم ُهْم

لٌَِن﴾( اْلُمَتَوك 
اُءَعلَىاْلُكفَّاِرُرَحَماُء-)،وقالتعالى227 َوالَِّذٌَنَمَعُهأَِشدَّ ِ ٌدَرُسوُلهللاَّ :﴿ُمَحمَّ

َنُهْم﴾ ٌْ امبرعٌته،وتجنبمامنشؤنهأنٌجلبالمشقةعلٌهم:ومنذلكشفقةاإلم.)228(َب

حتَّى- ذاتلٌلة، وسلم النَّبًصلىهللاعلٌه ((أعتم قالت: عنعابشةرضًهللاعنها

 خرجفصلَّى،فقال:إنَّهلوقتها،لوالأنأشقَّ ل،وحتَّىنامأهلالمسجد،ُثمَّ ةاللٌَّ ذهبعامَّ

تً)) ).229(علىأمَّ

ْحمَ- ةبمنهمتحتسلطانه،منالعبٌد،والخدم،والعمال،وؼٌرهم:الرَّ

وعلى ، حلَّة وعلٌه بذة بالرَّ ذرٍّ لقٌتأبا قال: هللاتعالى رحمه سوٌد بن المعرور عن

ه،فقاللًالنَّبًصلىهللا ٌَّرتهبؤم  فع ؼبلمهحلَّة،فسؤلتهعنذلكفقال:إن ًساببترجبل 

ذر أبا (ٌا وسلم: هللاعلٌه جعلهم خولكم إخوانكم ٌَّة، فٌكجاهل إنَّكامرإ ه؟ بؤم  ٌَّرته أع

اٌلبس،والتكل فوهم اٌؤكل،ولٌلبسهممَّ تحتأٌدٌكم،فمنكانأخوهتحتٌدهفلٌطعمهممَّ

.230ماٌؽلبهم،فإنكلَّفتموهمفؤعٌنوهم)

                                                           
الحدٌثرواهمسلمفًصحٌحه.-223
الحدٌثرواهالبخاريفًصحٌحه.-224
.128،129سورةالتوبةاآلٌة:-225
.28سورةاإلسراءاآلٌة:-226
.159سورةآلعمراناآلٌة:-227
.29لفتحاآلٌة:سورةا-228
الحدٌثرواهمسلمفًصحٌحه.-229
رواهاالمامالبخاريفًصحٌحه.-230
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قولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالخطواتولمعرفة

َتْحُكُموا :تعالى أَن النَّاِس َن ٌْ َب َحَكْمُتم َوإَِذا أَْهلَِها إِلَٰى اأْلََماَناِت وا ُتَإد  أَن ؤُْمُرُكْم ٌَ  َ هللاَّ (إِنَّ

ا) اَبِصٌر  ََكاَنَسِمٌع  هللاَّ ِعُظُكمِبِهإِنَّ ٌَ ا َِنِعمَّ هللاَّ ِباْلَعْدِلإِنَّ
-الخطوةالخامسةوهً:.)231(

 العدالة-2

العدلخبلؾالَجور،وهوالقصدفًاألمور،وماقامفًالنفوسأنهمستقٌم،العدل لغًة: 

ْعِدُل؛فهوعادٌلمنقوٍمُعدوٍلوَعْدٍل.ٌقال:َعَدَلعلٌهفًالقضٌةفهوعاِدٌل. ٌَ ِمن:َعَدَل

)232(وبسطالوالًَعْدلَُه.

)233(فسكالواجب،وتؤخذه.العدلهوأْنُتعِطًمننالعدل اصطالحاً:

ا. هومحظوردٌن  باالجتنابعما هوعبارةعناالستقامةعلىطرٌقالحق؛ وقٌل:

ؼٌر من ومقادٌرها؛ وُوُجوهها، وأوقاتها، مواضعها، فً األمور استعمال هو وقٌل:

)234(َسَرؾ،والتقصٌر،والتقدٌم،والتؤخٌر.

ومالشاملالذيٌعاملالبشرجمٌعا دونالنظرإلىلوأردناالحدٌثعنالعدلبالمفه

دٌانتهمأولونهمأوجنسٌتهمفلننجدهإالفًاإلسبلممنخبللقٌاداتهمالمتتالٌةوالذي

اإلسبلمٌة القٌادة زوال مع البشرٌة لنا ،فقدته أوضح وجل ولقد خبلل هللاعز من ذلك

فً الكرٌم القرآن العظٌم  الدستور تعالى: َتْحُكُمواقوله أَْن اِس النَّ َن ٌْ َب َحَكْمُتْم (َوإَِذا

 )235(ِباْلَعْدِل).

وتعالى وٌؤمر بالعدلولوكانذلكعلىأقرب هللاسبحانه بااللتزام والمحكوم الحاكم

اِمٌَنِباْلِقْسِطُشَهَداءَ الناسإلٌه، َهاالَِّذٌَنآَمُنواُكوُنواَقوَّ  ٌ اأَ ٌَ َولَْوفٌقولسبحانهوتعالى( ِ هلِلَّ

ُأَْولَٰىِبِهَماَفبَلتَ اَفاهللَّ ٌّ اأَْوَفِقٌر  ُكْنَؼِن ٌَ ِنَواأْلَْقَرِبٌَنإِن ٌْ ِبُعوااْلَهَوٰىَعلَٰىأَنفُِسُكْمأَِواْلَوالَِد تَّ

ا) ََكاَنِبَماَتْعَملُوَنَخِبٌر  هللاَّ أَنَتْعِدلُواَوإِنَتْلُوواأَْوُتْعِرُضواَفإِنَّ
) 236( 

                                                           
58سورةالنساءاآلٌة:-231
[،والقاموسالمحٌط11/430[،ولسانالعربالبنمنظور]5/1760(الصحاحفًاللؽةللجوهري]-232

 [).2/396[،والمصباحالمنٌرللفٌومً]1030للفٌروزآبادي]ص
 [).81(األخبلقوالسٌرالبنحزم]ص-233
[).28(تهذٌباألخبلقالمنسوبللجاحظ]ص-234
 .58سورةالنساءاآلٌة-235
135سورةالنساءاآلٌة:-236
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الرسول قول ٌعلم وسلم: وكلنا علٌه هللا سرقت( صلى محمد بنت فاطمة أن لو

اْعِدلُوْا)237()لقطعتٌدها َتْعِدلُوْا َعلَىأاَلَّ َقْوٍم َشَنآُن ُكْم ْجِرَمنَّ ٌَ  وٌقولهللاتعالى(.....َوالَ

ْقَوى). ُهَوأَْقَرُبلِلتَّ
)238(

العا بالقابد اإلسبلم أهتم فٌقولولقد إلىهللا، أحبالخلق الكرٌم دلوجعله الرسول

العادلمع أنالقابد نعلم وكما إمامعادل" :"أحبالخلقإلىهللا، صلىهللاعلٌهوسلم

إمامعادل،وشابنشؤفًعبادةهللا،ورجل :السبعةالذٌنٌظلهمهللاٌومالظلإالظله

جتمعاعلٌه،وافترقاعلٌه،ورجلدعتهامرأةقلبهمعلقبالمسجد،ورجبلنتحابافًهللا،ا

حتىالتعلم فؤخفاها ورجلتصدقبصدقة إنًأخاؾهللا، فقال: ذاتمنصبوجمال،

ففاضتعٌناه هللاخالٌا  ذكر ورجل ٌمٌنه، تنفق ما مدى ."شماله لنا ٌتضح هذا ومن

ا فً اإلدارٌة القٌادة واألساسالذياعتمدتعلٌه المبدأ هذا والتًبسببهأهمٌة إلسبلم

دانتاألرضلقادةاإلسبلمٌومأنكانواٌحكمونمعتمدٌنعلىهذااألساسفًالتعامل

العدالة.علىالدالةلآلٌةكثٌرابناإلمامتفسٌرالباحثوٌعرضمعالرعٌة،

 ابن كثٌرتفسٌر 

اأْلََماَناتِ وا ُتَإد  أَن ؤُْمُرُكْم ٌَ  َ هللاَّ :(إِنَّ تعالى أَنقال النَّاِس َن ٌْ َب َحَكْمُتم َوإَِذا أَْهلَِها إِلَٰى

ا) اَبِصٌر  ََكاَنَسِمٌع  هللاَّ ِعُظُكمِبِهإِنَّ ٌَ ا َِنِعمَّ هللاَّ َتْحُكُمواِباْلَعْدِلإِنَّ
)239(.

أن،سمرةعن،الحسنحدٌثوفً،أهلهاإلىاألماناتبؤداءٌؤمرأنهتعالىٌخبر

".خانكمنتخنوال،ابتمنكمنإلىاألمانةأد:"قالوسلمعلٌههللاصلىهللارسول

حقوقمن،اإلنسانعلىالواجبةاألماناتجمٌعٌعموهذاالسننوأهلأحمداإلمامرواه

،والصٌاموالنذوروالكفارات،والزكواتالصلواتمن،عبادهعلى،وجلعز،هللا

علىبعضهمالعبادحقوقومن،العبادعلٌهٌطلعالعلٌهمإتمنهومما،ذلكوؼٌر

علىبٌنةاطبلعؼٌرمنبعضعلىبعضهمبهٌؤتمنونمماذلكوؼٌركالودابعبعض

القٌامةٌومذلكمنهأخذالدنٌافًذلكٌفعللمفمن،بؤدابها،وجلعز،هللافؤمر.ذلك

                                                           
أخرجهالبخاريفً(فضابلأصحابالنبًصلىهللاعلٌهوسلم،وأحادٌثاألنبٌاء،والحدود)،ومسلم-237

فً(الحدود).
8آلٌة:سورةالمابدةا-238
58سورةالنساءاآلٌة:-239
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الحقوقلتإدن:"قالوسلمعلٌههللاصلىهللارسولأنالصحٌحالحدٌثفًثبتكما،

".القرناءمنالجماءللشاةٌقتصحتى،أهلهاإلى

،سفٌانعن،وكٌعحدثنا،األحمسًإسماعٌلبنمحمدحدثنا:حاتمأبًابنوقال

كلتكفرالشهادةإن:قالمسعودبنهللاعبدعن،زاذانعن،السابببنهللاعبدعن

أد:فٌقال-هللاسبٌلفًقتلقدكانوإن-القٌامةٌومبالرجلٌإتى،األمانةإالذنب

أمانتك فٌهوي،جهنمقعرفًاألمانةلهفتمثل؟الدنٌاذهبتوقدأإدٌهاوأنىفٌقول.

قال.اآلبدٌنأبدأثرهاعلىفٌهوي،عاتقهعنفتنزل:قال.عاتقهعلىفٌحملهاإلٌها

إلىاألماناتتإدواأنٌؤمركمهللاإن:(أخًصدق:فقالفحدثتهالبراءفؤتٌت:زاذان

).أهلها

هللاإن:(قولهعباسابنعن،رجلعنلٌلىأبًابنعن،الثوريسفٌان:وقال

أهلهاإلىاألماناتتإدواأنٌؤمركم قال) والفاجرللبرمبهمةهً: بنمحمدوقال.

.عنهونهوابهأمروامااألمانة:العالٌةأبووقال.والفاجرللبرمسجلةهً:الحنفٌة

أبًعن،األعمشعن،ؼٌاثبنحفصحدثنا،سعٌدأبوحدثنا:حاتمأبًابنوقال

.فرجهاعلىابتمنتالمرأةأناألمانةمن:كعببنأبًقال:قالمسروقعن،الضحى

،طلحةأبًبنعلًوقال.الناسوبٌنبٌنكافٌماألماناتمنهً:أنسبنالربٌعوقال

فٌهٌدخل:قال:قال)أهلهاإلىاألماناتتإدواأنٌؤمركمهللاإن:(عباسابنعن

نزلتاآلٌةهذهأنالمفسرٌنمنكثٌرذكروقد.العٌدٌومٌعنً.النساءالسلطانوعظ

بنالعزىعبدبن-هللابدعطلحةأبًواسم-طلحةأبًبنطلحةبنعثمانشؤنفً

وهو،المعظمةالكعبةحاجب،العبدريالقرشًكبلببنقصًبنالدارعبدبنعثمان

أسلم،الٌومإلىنسلهفًالحجابةصارتالذي،طلحةأبًبنعثمانبنشٌبةعمابن

بنوعمروالولٌدبنوخالدهو،مكةوفتحالحدٌبٌةصلحبٌنالهدنةفًهذاعثمان

وقتل،أحدٌومالمشركٌنلواءمعهفكان،طلحةأبًبنعثمانعمهوأما،العاص

هذاعلٌهمٌشتبهقدالمفسرٌنمنكثٌراألن;النسبهذاعلىنبهناوإنما.كافراٌومبذ

ٌومالكعبةمفتاحوسلمعلٌههللاصلىهللارسولمنهأخذلمافٌهنزولهاوسبب،بهذا

.لٌهعردهثم،الفتح
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هللاعبٌدعن،الزبٌربنجعفربنمحمدحدثنً:الفتحؼزوةفًإسحاقبنمحمدوقال

لماوسلمعلٌههللاصلىهللارسولأن;شٌبةبنتصفٌةعن،ثورأبًبنهللاعبدبن

ٌستلم،راحلتهعلىسبعابهفطاؾ،البٌتجاءحتىخرج،الناسواطمؤنبمكةنزل

الكعبةمفتاحمنهفؤخذ،طلحةبنعثماندعا،طوافهقضىفلما،ٌدهفًبمحجنالركن

وقؾثم،طرحهاثمبٌدهفكسرهاعٌدانمنحمامةفٌهافوجد،فدخلها،لهففتحت،

.المسجدفًالناسلهاستكؾوقدالكعبةبابعلى

بابعلىقاموسلمعلٌههللاصلىهللارسولأنالعلمأهلبعضفحدثنً:إسحاقابنقال

فقالالكعبة وهزم،عبدهونصر،وعدهصدق،لهشرٌكالوحدههللاإالإلهال"

سدانةإالهاتٌنقدمًتحتفهو،ٌدعىمالأودمأومؤثرةكلأال،وحدهاألحزاب

،ٌومبذوسلمعلٌههللاصلىالنبًخطبةفًالحدٌثبقٌةوذكر".الحاجوسقاٌةالبٌت

أبًبنعلًإلٌهفقام،المسجدفًوسلمعلٌههللاصلىهللارسولجلسثم:لقاأنإلى

صلى،السقاٌةمعالحجابةلنااجمع،هللارسولٌا:فقالٌدهفًالكعبةومفتاحطالب

،لهفدعً"؟طلحةبنعثمانأٌن:"وسلمعلٌههللاصلىهللارسولفقال.علٌكهللا

".وبروفاءٌومالٌوم،عثمانٌااحكمفتهاك:"لهفقال

إن:(قوله]جرٌجابنعن،حجاجعن،الحسٌنحدثناالقاسمحدثنً:جرٌرابنقال

منهقبضطلحةبنعثمانفًنزلت:قال)[أهلهاإلىاألماناتتإدواأنٌؤمركمهللا

هذهٌتلووهوفخرج،لفتحاٌومالبٌتبهفدخل،الكعبةمفتاحوسلمعلٌههللاصلىالنبً

هللارسولخرجلماالخطاببنعمروقال:قال،المفتاحإلٌهفدفع،إلٌهعثمانفدعا

ٌتلوهاسمعتهما،وأمًأبًفداه:اآلٌةهذهٌتلووهو،الكعبةمنوسلمعلٌههللاصلى

.ذلكقبل

وقالإلٌهدفعه:قالالزهريعن،خالدبنالزنجًحدثنا،الحسٌنحدثنا،القاسمحدثنا

.أعٌنوه:

عزهللاقولفًعباسابنعنصالحأبًعن،الكلبًطرٌقمن،مردوٌهابنوروى

هللاصلىهللارسولفتحلما:قال)أهلهاإلىاألماناتتإدواأنٌؤمركمهللاإن:(وجل

".المفتاحأرنً:"القأتاهفلما،طلحةأبًبنطلحةبنعثماندعامكةوسلمعلٌه
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لًاجمعه،وأمًأنتبؤبً،هللارسولٌا:فقالالعباسقامإلٌهٌدهبسطفلما،بهفؤتاه

السقاٌةمع وسلمعلٌههللاصلىهللارسولفقالٌدهعثمانفكؾ. ٌاالمفتاحأرنً"

قالثم.ٌدهنعثمافكؾ،ىاألولكلمتهمثلالعباسفقال،ٌعطٌهٌدهفبسط".عثمان

وسلمعلٌههللاصلىهللارسول فهاتنًاآلخروالٌومباهللتإمنكنتإن،عثمانٌا"

بابففتحوسلمعلٌههللاصلىهللارسولفقام:قال.هللابؤمانةهاك:فقال".المفتاح

هللاصلىهللارسولفقال.بهاٌستقسمقداحمعهإبراهٌمتمثالالكعبةفًفوجد،الكعبة

بجفنةدعاثم".القداحوشؤنإبراهٌمشؤنوما.هللاقاتلهمللمشركٌنما:"وسلمعلٌه

وكان،إبراهٌممقاموأخرج،التماثٌلتلكبهؼمسثم،فٌهفؽمسهماءفؤخذماءفٌها

خرجمث:قال".القبلةهذه،الناسأٌهاٌا:"قالثمالكعبةحابطفًفؤلزقهالكعبةفً

فٌما،جبرٌلعلٌهنزلثمشوطٌنأوشوطابالبٌتفطاؾوسلمعلٌههللاصلىهللارسول

تإدواأنٌؤمركمهللاإن:(وسلمعلٌههللاصلىهللارسولفدعا،المفتاحبردلناذكر

.اآلٌةمنفرغحتى)أهلهاإلىاألمانات

الأوذلكفًنزلتكانتسواءو،ذلكفًنزلتاآلٌةهذهأنالمشهوراتمنوهذا

أمرهً:أي،والفاجرللبرهً:الحنفٌةبنومحمدعباسابنقالولهذا;عامفحكمها

وقوله.أحدلكل ) بالعدلتحكمواأنالناسبٌنحكمتموإذا: بالحكمتعالىمنهأمر)

نزلتإنما:حوشببنوشهرأسلمبنوزٌدكعببنمحمدقالولهذا;الناسبٌنبالعدل

.الناسبٌنالحكامٌعنً،األمراءفً

:األثروفً"نفسهإلىوكلهجارفإذا،ٌجرلمماالحاكممعهللاإن:"الحدٌثوفً

أداءمنبهٌؤمركم:أي)بهٌعظكمنعماهللاإن:(وقوله.سنةأربعٌنكعبادةٌومعدل

العظٌمةالكاملةوشرابعهأوامرهمنذلكوؼٌر،الناسبٌنبالعدلوالحكم،األمانات

،بؤفعالكمبصٌرا،ألقوالكمسمٌعا:أي)بصٌراسمٌعاكانهللاإن:(وقوله.الشاملة

:حاتمأبًابنقالكما

ٌزٌدعن،لهٌعةبنهللاعبدحدثنً،بكٌربنهللاعبدبنٌحٌىحدثنا،زرعةأبوحدثنا

علٌههللاصلىهللارسولرأٌت:قالعامربنعقبةعن،الخٌرأبًعن،حبٌبأبًبن

.بصٌرشًءبكل:ٌقول)بصٌراسمٌعا(اآلٌةهذهٌقرئوهووسلم
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عبدأباٌعنً-المقرئأنبؤنا،القزوٌنًعبدكبنٌحٌىأخبرنا:حاتمأبًابنقالوقد

حدثنا-المصريالتجٌبً-عمرانابنٌعنً-حرملةحدثنا،ٌزٌدبنهللاعبد-الرحمن

(اآلٌةهذهٌقرأهرٌرةأباسمعت،ٌونسأبو إلىاألماناتتإدواأنٌؤمركمهللاإن:

علىإبهامهوٌضع)بصٌراسمٌعاكانهللاإنبهٌعظكمنعماهللاإن:(قولهإلى)أهلها

ٌقرإهاوسلملٌهعهللاصلىهللارسولسمعتهكذا:وٌقولعٌنهعلىتلٌهاوالتًأذنه

الٌمنىإبهامهزكرٌاأبوووضع،المقريلناوصفه:زكرٌاأبوقال.أصبعٌهوٌضع

.وهكذاهكذا:فقالوأرانا،الٌمنىاألذنعلىتلٌهاوالتً،الٌمنىعٌنهعلى

  وٌري الباحث

أَْرَسْلَناُرُسلَنَ َناِتَوأَْنَزْلَناَمَعُهُمجاءفًإقامةالعدلبٌنالرعٌة:قولهتعالى﴿لََقْد  ٌ اِباْلَب

)﴾ النَّاُسِباْلِقْسِط قُوَم ٌَ لِ َواْلِمٌَزاَن اْلِكَتاَب
فقال240 وأَمراإلسبلمكذلكبالعدلفًالقول؛ (

).241(:﴿َوإَِذاقُْلُتْمَفاْعِدلُواَولَْوَكاَنَذاقُْرَبى﴾-تعالى

وااأْلََماَناِتإِلَىأَْهلَِها:-تعالى-كماأمربالعدلفًالُحكم؛فقال ؤُْمُرُكْمأَْنُتَإد  ٌَ َ هللاَّ ﴿إِنَّ

َنالنَّاِسأَْنَتْحُكُمواِباْلَعْدِل﴾( ٌْ :-تعالى-)كماأمربالعدلفًالصلح؛فقال242َوإَِذاَحَكْمُتْمَب

َنهُ ٌْ َماَفإِْنَبَؽْتإِْحَداُهَماَعلَىاأْلُْخَرىَفَقاِتلُوا﴿َوإِْنَطاِبَفَتاِنِمَناْلُمْإِمِنٌَناْقَتَتلُواَفؤَْصلُِحواَب

َ هللاَّ َنُهَماِباْلَعْدِلَوأَْقِسُطواإِنَّ ٌْ َفإِْنَفاَءْتَفؤَْصلُِحواَب ِ الَِّتًَتْبِؽًَحتَّىَتِفًَءإِلَىأَْمِرهللاَّ ٌُِحب  

﴾ ظلهٌومالظلإالظله،ذكروفًحدٌثالسبعةالذٌنٌظلهمهللافً)243(اْلُمْقِسِطٌَن

فًبداٌتهم:((اإلمامالعادل)).-صلىهللاعلٌهوسلم-النبً

أنهقال:((أحبالخلقإلىهللا-صلىهللاعلٌهوسلم-وفًمسنداإلمامأحمدعنالنبً

إمامعادل،وأبؽضهمإلٌهإمامجابر)).

ٌُقاَتلمنورابهوٌتقىفًذلك:((إنما-صلىهللاعلٌهوسلم-قالرسولهللا اإلمامُجنَّة؛

ا)) ا،وإنأمربؽٌره،فإنعلٌهوزر  ).244(به،فإنأمربتقوىهللاوَعَدل،فإنلهبذلكأجر 

                                                           
.25سورةالحدٌداآلٌة:-240
 .152سورةاألنعاماآلٌة:-241
.58سورةالنساءاآلٌة:-242
.9سورةالحجراتاآلٌة:-243
.متفقعلٌه-244
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ا؛ متالظلمعلىنفسً،وجعلُتهبٌنكممحرم  وفًالحدٌثالقدسً:((ٌاعبادي،إنًحرَّ

 تظالموا)) ).245(فبل الرسول وسل-وٌقول علٌه هللا -مصلى عنه-لمعاذ هللا :-رضً

).246(((واتِقدعوةالمظلوم؛فإنهلٌسبٌنهوبٌنهللاحجاب))

 وسلم-وقال علٌه هللا واإلمام-صلى ٌُفِطر،  حتى الصابم دعوتهم: ترد ال ((ثبلثة :

العادل،ودعوةالمظلوم،ٌرفعهاهللافوقالؽمام،وٌفتحلهاأبوابالسماء،وٌقولالرب:

).247(صرنكولوبعدحٌن))وعزتًالن

ٌحفز القابد الن ٌعدل مالم القابد ٌطاع ان ٌمكن وال كبٌرة العدل أهمٌة إن الشك

فقطفهو القانون ٌخوله فًما ٌعطًاألوامر المدٌر بٌنما األهداؾ، نحو المرإوسٌن

سٌن،فاداٌإثرعلىاألداء،وعلىالقابدانٌكونعادالمعنفسهوأقاربهكعامةالمرإو

وطاعة ، عرؾبه الذي لعدله نتٌجة محبته المرإوسٌن ٌفرضعلى فانه كذلك كان

أوامرهحتىفٌماالٌوجدفٌهنصوصقانونٌةوكماٌقالانالمحبلماٌحبمطٌع.

فمنالعدلأالٌساوىبٌنالمجدوالمهملوالٌتهاونفًتنفٌدالعقوبةاذاكانتعلى

قةقرابةأوصداقةبٌنماكماٌتمتنفٌذالعقوبةبمنهوؼٌرهما،اقتداءاحدتربطهبهعبل

(وهللالوإنفاطمةبنتمحمدا (وذكرا أمرا عظٌما :بمحمدصلىهللاعلٌهوسلمحٌنقال

.248لقطعتٌدها)..)..

 بالنظر إلى المؤهالت العلمٌة والصفات الفطرٌة والمكتسبة فً شخصٌة القائد -ب

قولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالخطواتفةولمعر

َهْل:تعالى َرب ِهقُْل ْرُجوَرْحَمَة ٌَ َو ْحَذُراآْلِخَرَة ٌَ  ا َوَقاِبم  ا ِلَساِجد  ٌْ اللَّ آَناَء َقانٌِت ْنُهَو (أَمَّ

إِنَّ ْعلَُموَن ٌَ  اَل َوالَِّذٌَن ْعلَُموَن ٌَ  الَِّذٌَن ْسَتِوي اأْلَْلَباِب)ٌَ أُولُو ُر َتَذكَّ ٌَ  َما
)249( ىاألولالخطوة

-وهً:





                                                           
.رواهمسلمفًصحٌحه-245
.متفقعلٌه-246
.أخرجهالترمذي،وأحمد-247
.1688رواهالبخاريفًصحٌحه،تحترقم-248
 9سورةالزمراآلٌة-249
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 العلم-0

العلم لغة عرفته، علما: أعلمه الشًء وعلمت نقٌضالجهل، العلم ابن: حدٌث وفً

مسعود:إنكعلٌممعلم،أيملهمللصوابوالخٌر،وعلمبالشًء:شعرٌقال:ماعلمت

شعرت أيما األمر،بخبرقدومه: خبره،وأحبأنوعلم الرجل: أتقنه،وعلم وتعلمه:

.250واصطبلحا ٌعلمهأيٌخبره

:قالالكفوي:المعنىالحقٌقًللفظالعلمهواإلدراك،ولهذاالمعنىمتعلقالعلم اصطالحاً 

هوالمعلوم،ولهتابعفًالحصولٌكونوسٌلةإلٌهفًالبقاءوهوالملكة،وقدأطلقلفظ

.251إماحقٌقةعرفٌة،أواصطبلحٌة،أومجازا مشهورةالعلمعلىكلمنها

قالتعالىوهوٌخبرناعنأسبابتولًطالوتالملكانهكانذاعلموقـدفـاقأقرانـه

بمسإولٌاتها. واالضطبلع القٌادة شإون إدارة ٌستطٌع وبصٌرة العلـم فـً

ُهمْ  ٌ ٌَُكوُنلَُهاْلُمْلُكحٌثقالتعالى:}َوَقاَللَُهْمَنبِ اَقالُواأَنَّٰى ََقْدَبَعَثلَُكْمَطالُوَتَملِك  هللاَّ إِنَّ

وَ ُكْم ٌْ َعلَ اْصَطَفاهُ َ هللاَّ إِنَّ َقاَل اْلَماِل َن م  َسَعة  ٌُْإَت  َولَْم ِمْنُه ِباْلُمْلِك أََحق  َوَنْحُن َنا ٌْ َزاَدهَُعلَ

ِفًاْلِعْلِمَواْلِجسْ َُواِسٌعَعلٌٌِم{َبْسَطة  َشاُءَوهللاَّ ٌَ ٌُْإتًُِمْلَكُهَمن ُ ِمَوهللاَّ
)252(.

تعالى: علٌهأنٌكونذوعلموفهـم،وٌتضحذلكفًقوله فكلمنٌتطلعإلىالقٌادة

.)253(َقاَلاْجَعْلِنًَعلَٰىَخَزاِبِناأْلَْرِضإِن ًَحفٌٌِظَعلٌٌِم)(

العل ٌتضحأنصفة أنٌتولىأمرالمسلمٌنوالربطبٌنمنهنا ممبلزمةلمنأراد

طلـبٌوسؾعلٌهالسبلممنعزٌزمصروالعلمللتؤكدعلىأنالعلمٌمثلقٌمةربٌسـٌة

للشخصٌةالقٌادٌة.

ْرُجوَرحْقولهتعالى ٌَ ْحَذُراآْلِخَرَةَو ٌَ ا اَوَقابِم  ِلَساِجد  ٌْ ْنُهَوَقاِنٌتآَناَءاللَّ َمَةَرب ِهقُْل(أَمَّ

ُرأُولُواأْلَْلَباِب) َتَذكَّ ٌَ َما ْعلَُموَنإِنَّ ٌَ ْعلَُموَنَوالَِّذٌَناَل ٌَ ْسَتِويالَِّذٌَن ٌَ َهْل
)254(

                                                           
.3084ـ5/3083ابنمنظور،لسانالعرب،مرجعسابق،-250
أبوالبقاءأٌوببنموسىالحسٌنًالكفومً،الكلٌاتمعجمفًالمصطلحاتوالفروقاللؽوٌة.دارالنشر-251

.611م،ص1998-هـ1419:مإسسةالرسالةمدٌنةالنشر:بٌروتسنةالنشر:
.247سورةالبقرةاآلٌة:-252
55سورةٌوسؾاآلٌة:-253
 9سورةالزمراآلٌة-254
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فً إلٌه افتقاره أن احدهما: لوجهٌن: العلم إلى أحوج (السلطان األزرق ابن قال

 بصٌرة على لٌكون بها، المعرفة إلى تحوجه والتزاماألحكام فٌها، الفصل تنفٌذ فً

)255(الوقوؾعندحدودها.

باثانٌها  أنتحلٌه إلى: ٌتحبببه رسـخفـًالنفسعلىعٌةراللعلممنأعظمما لما ،

الجملةمنفضٌلةالعلم،ومحبةمنانتسبإلٌه،وإذاعريمنهفرطفًالعملبمقتضى

.)256(وحشونمنه)السإالعنه،اخلبالسرٌرةالفاضلة،فٌنفرون،وٌست

العلم.علىالدالةلآلٌةكثٌرابناإلمامتفسٌرالباحثوٌعرض

 ابن كثٌرتفسٌر 

كما،هللاعندٌستوونال؟أندادالهوجعلباهللأشرككمنصفتههذهأمن:تعالىٌقول

تعالىقال ) وهماللٌلآناءهللاآٌاتٌتلونقابمةأمةالكتابأهلمنسواءلٌسوا:

حالفً:أي)وقابماساجدااللٌلآناءقانتهومنأم:(هاهناوقال،)257()ٌسجدون

فًالخشوعهوالقنوتأنإلىذهبمناآلٌةبهذهاستدلولهذا;قٌامهحالوفًسجوده

.آخرونإلٌهذهب،كماوحدهالقٌامهولٌس،الصبلة

القانت:قالأنهمسعودابنعن،مسروقعن،الشعبًعن،فراسعن،الثوريقال

):اللٌلآناء:(زٌدوابن،والسدي،والحسن،عباسابنوقال.ولرسولههللالمطٌع

.والعشاءالمؽرببٌنذلكأنبلؽنا:منصورعن،الثوريوقال.اللٌلجوؾ

وقتادة،الحسنوقال ) اللٌلآناء: : وقوله.وآخرهوأوسطهأوله) ) اآلخرةٌحذر:

،وهذاهذامنالعبادةفًبدوال،راجخابؾعبادتهحالفً:أي)ربهرحمةوٌرجو

رحمةوٌرجواآلخرةٌحذر:(قالولهذا;الؽالبهوالحٌاةمدةفًالخوؾٌكونوأن

بنعبداإلمامقالكما،علٌهالؽالبهوالرجاءفلٌكناالحتضارعندكانفإذا،)ربه

.مسندهفًحمٌد

                                                           
المعروؾبابن-255 إسحاقبنٌوسؾبـنمـرداسالقرشـًالواسـطًاألزرق، أبومحمد الحجة هواإلمام

ءهـ،انظر:سٌرإعبلمالنببل٨٘ٔهـوتوفًسنة١ٔٔاألزرق،كانجلةالمقربٌن،ومنأبمةالحدٌث،ولدسنة
مٖٕٓٓ-هـٕٗٗٔمصـر-)ط:مكتبـةالصـفاء،القـاهرةٙ/٨ٖٗللذهبً(

256- ، حوى ص(سعٌد ، واألمٌــر اإلمــرة فــً األردنٕٔفصــول الحدٌثــة، الرســالة مكتبــة ،ط: (-
م[.٨٩ٕٔ-هـٕٓٗٔعمان،

 .113سورةآلعمراناآلٌة:-257
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دخل:قالأنسعنثابتحدثنا،سلٌمانبنجعفرحدثنا،الحمٌدعبدبنٌحٌىحدثنا

؟تجدككٌؾ:"لهفقال،الموتفًوهورجلعلى-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسول

قلبفًٌجتمعانال:"-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولفقال.وأخاؾأرجو:قال"

".ٌخافهالذيوأمنه،ٌرجوالذي-وجلعز-هللاأعطاهإالالموطنهذامثلفًعبد

،حاتمبنسٌارحدٌثمن،ماجهوابن،"واللٌلةالٌوم"فًوالنسابًالترمذيورواه

عن،ثابتعنبعضهمرواهوقد.ؼرٌب:"الترمذيوقال.به،سلٌمانبنجعفرعن

".مرسبل-وسلملٌهعهللاصلى-النبًعن،أنس

هللاعبدخلؾأبوحدثنا،النمٌريعبٌدةعن،شبةبنعمرحدثنا،حاتمأبًابنوقال

آناءقانتهومنأم:(قرأعمرابنسمعأنه،البكاءٌحٌىحدثنا،الخزازعٌسىبن

ربهرحمةوٌرجواآلخرةٌحذروقابماساجدااللٌل بنعثمانذاك:عمرابنقال);

.عنههللارضً،عفان

ذلكعمرابنقالوإنما إنهحتى،وقراءتهباللٌلعثمانالمإمنٌنأمٌرصبلةلكثرة;

الشاعروقال-عنههللارضً-عنهعبٌدةأبوذلكروىكما،ركعةفًالقرآنقرأربما

وقرآناتسبٌحااللٌلٌقطعبهالسجودعنوانبؤشمطضحوا

،واقدبنزٌدعن،حمٌدبنالهٌثمحدثنا:نافعبنالربٌعإلًكتب:أحمداإلماموقال

صلى-هللارسولقال:قالالداريتمٌمعن،مرةبنكثٌرعن،موسىبنسلٌمانعن

".لٌلةقنوتلهكتبلٌلةفًآٌةبمابةقرأمن:"-وسلمعلٌههللا

ٌوسؾبنهللاعبدعن،ٌعقوببناهٌمإبرعن"واللٌلةالٌوم"فًالنسابًرواهوكذا

.به،حمٌدبنالهٌثمعنكبلهما،نافعبنوالربٌع

والذيهذاٌستويهل:أي)ٌعلمونالوالذٌنٌعلمونالذٌنٌستويهلقل:(وقوله

ٌعلمإنما:أي)األلبابأولوٌتذكرإنما(؟سبٌلهعنلٌضلأنداداهللجعلممنقبله

.العقلوهولبلهمنوهذاهذانبٌالفرق
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 وٌرى الباحث

للعلمأهمٌةبالؽةفًاإلسبلم،اهتمبهاإلسبلمكثٌرا،وٌحثكلمسلمعلىطلبالعلم

دابما،وأنٌسلكطرٌقهألجلالنٌلبهوالعملبه،وبالعلمالشرعًٌهتدياإلنسانوبدونه

اإل فً العلم وسوؾنستعرضأهمٌة وٌشقى، عرضالنصوصٌضل خبلل من سبلم

:التالًالقرآنٌةواألحادٌثالنبوٌةوأقوالالسلؾالصالحعلىالنحو

فبلٌستويعندهللاالذيٌعلموالذيالٌعلم،فؤهلالعلملهممقامعظٌمفًشرٌعتنا

الَّ ْسَتِوي ٌَ  َهْل ﴿ تعالى: هللاتبارك ٌقول والمرسلٌن، األنبٌاء ورثة من فهم ِذٌَنالؽراء،

اأْلَْلَباِب﴾( أُولُو ُر َتَذكَّ ٌَ  َما إِنَّ ْعلَُموَن ٌَ  اَل َوالَِّذٌَن ْعلَُموَن ٌَ
)الٌستويالذيٌعلموالذيال258

نور فالعلم واألعمى، والبصٌر واألصم، والسمٌع والمٌت، الحً ٌستوي ال كما ٌعلم،

نور.ٌهتديبهصاحبهإلىالطرٌقالسوي،وٌخرجبهمنالظلماتإلىال

الَِّذٌَن ُ هللاَّ ْرَفِع ٌَ  ﴿ تعالى: قال ٌشاء، كما والذيٌعملبه وٌرفعهللاالذيٌطلبالعلم

) ﴾ َدَرَجاٍت اْلِعْلَم أُوُتوا َوالَِّذٌَن ِمْنُكْم المإمنٌن259آَمُنوا من العلم أوتوا الذٌن )أيٌرفع

بفضلعلمهموسابقتهمدرجاتأيعلىمنسواهمفًالجنة.

القرطبً:"أيفًالثوابفًاآلخرةوفًالكرامةفًالدنٌا،فٌرفعالمإمنعلىمنقال

لٌسبمإمنوالعالمعلىمنلٌسبعالم"وقالابنمسعود:مدحهللاالعلماءفًهذهاآلٌة،

أي (درجات) العلم ٌإتوا ولم علىالذٌنآمنوا العلم ٌرفعهللاالذٌنأوتوا أنه والمعنى:

همإذافعلواماأمروابه.درجاتفًدٌن

إنالعالمهوالذيٌعبدهللاعلىبصٌرة،بخبلؾالجاهلفإنهالٌعبدهللاعلىبصٌرة،

وأحكامهعلىبصٌرة، أننطلبالعلمحتىنعملباإلسبلم ٌؤمرنا أناإلسبلم لذلكنجد

أىأباهفالذيٌصلًوهوٌعلمأنهعلىطرٌقشرعًهلهوكالذيٌصلًمنأجلأنهر

أُولُو ُر َتَذكَّ ٌَ  َما إِنَّ ْعلَُموَن ٌَ  اَل َوالَِّذٌَن ْعلَُموَن ٌَ  ْسَتِويالَِّذٌَن ٌَ  َهْل ﴿ تعالى: لذلكقال صلى؟

َبَعنًِ.)260اأْلَْلَباِب﴾( َوَمِناتَّ أََنا َعلَىَبِصٌَرٍة ِ َسبٌِلًِأَْدُعوإِلَىهللاَّ َهِذِه وقالتعالى:﴿قُْل

                                                           
9سورةالزمراآلٌة:-258
11ة:سورةالمجادلةاآلٌ-259
 9سورةالزمراآلٌة:-260
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ِ )،فهلالذيٌعلمحقٌقةالربعزوجلكالذي261َوَماأََناِمَناْلُمْشِرِكٌَن﴾(َوُسْبَحاَنهللاَّ

لذلككما وأهمٌته؟ التوحٌد حقٌقة لوكانالٌعلم الرب؟وكٌؾحالالعبد ٌجهلحقٌقة

ُ هللاَّ ُهاَلإِلََهإاِلَّ )،262﴾(قٌل:أولالدٌنمعرفةهللا،وهللاٌقولفًالقرآنالكرٌم:﴿َفاْعلَْمأَنَّ

ٌة؛فاالهتمامبهاهتمامباألصل،وإذافحناألصلالذيبنٌتعلٌهالملةالإنالتوحٌدهو

اكامبل،حتىإنهالتخلوسورةمنسور ٌَّنالتوحٌدتبٌان  تدبرناالقرآنالكرٌموجدناأنهب

لىالتوحٌدوالٌمكنأننصلإ،لللتوحٌد،وبٌانلهونهًعنضدهالقرآنإالوفٌهاتناو

ثملوتؤملنااآلٌة:،إالعنطرٌقالعلمالشرعًالصحٌح،منهناتؤتًأهمٌةطلبالعلم

َُواْسَتْؽِفْرلَِذْنِبَك﴾( هللاَّ ُهاَلإِلََهإاِلَّ أَنَّ ﴿َفاْعلَْم
ب263 )أمرهللاتعالىبالعملبعدالعلم،وقدبوَّ

افقال:"بابالعلمقبلال قولوالعمل".اإلمامالبخاريباب 

:تعالىقولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالخطواتولمعرفة

اأْلَِمٌُن) َرَمِناْسَتؤَْجْرَتاْلَقِوي  ٌْ َخ اأََبِتاْسَتؤِْجْرهُإِنَّ ٌَ (َقالَْتإِْحَداُهَما
الخطوةالثانٌة.)264(

-وهً:

 القوة واألمانة-4

القوة لغة : ٌقولابنفارسعلىمعنٌٌن:اسم كما الّتًتدّل (قوى) منماّدة مؤخوذ

األرضالخربة القواءوهو واآلخر وخبلؾضعؾ، علىشّدة هنا)265(أحدهما .والقّوة

منالمعنى القوّيخبلؾالّضعٌؾ،وأصلذلكمناألولمؤخوذة والوصؾمنذلك: ،

والمقوي: منقوىالحبل، أقوٌاء،ورجلالقوىالّتًهًجمعقّوة الّذيأصحابهوإبله

)266(شدٌدالقوىأيشدٌدأسرالخلق.

الثانًقوله البدنومثال قّوة هنا وجلّ-فالقّوة ٍة)-عّز ِبقُوَّ اْلِكتاَب ٌَْحٌىُخِذ  (ٌا
)267(

ٍة)-عّزوجلّ-فالقّوةهناقّوةالبدنومثالالثانًقوله ٌَْحٌىُخِذاْلِكتاَبِبقُوَّ (ٌا
أيبقّوة)268(

                                                           
18سورةٌوسؾاآلٌة:-261
19سورةمحمداآلٌة:-262
19سورةمحمداآلٌة:-263
26سورةالقصصاآلٌة:-264
)5/37انظرالمقاٌٌس(-265
)5/36انظر]المقاٌٌس(-266
15سورةفصلتاآلٌة:-267
12سورةمرٌماآلٌة:-268



117 
 

لًِ قلب،وقدتستعملالقّوةوٌرادبهاالمعاونمنخارجكمافًقولهتعالى:(قاَللَْوأَنَّ

ة ) قُوَّ ِبُكْم
القدرة)269( فً تستعمل وقد المال، من أو الجند من أتقّوىبه من معناه قٌل

ٌّةنحوقوله َعِزٌٌز)-عّزمنقابل-اإلله ََقِويٌّ هللاَّ :(إِنَّ
)270(.})271(

-وقالابنمنظور:ٌقال:أقوىالحبلوالوترجعلبعضقواهأؼلظمنبعض،وقوله

ٍة)-عّزوجلّ لموسىحٌنكتبلهاأللواح:(َفُخْذهاِبقُوَّ
)272(.

)مناألفعالالقوة اصطالحاً: ًّ :القّوة:هًتمّكنالحٌوان(أيالكابنالح ًّ قالالجرجان

سمّ فإنكانالكابننباتا قّوةالّشاقّة، سّمٌتقّوته وإنكانحٌوانا ٌّة، طبٌع قّوة ٌتقّوته

ٌّات للكلّ باعتبارإدراكها ٌّة والقوىالعقل ٌّة، عقل قّوة سّمٌتقّوته وإنكانإنسانا ٌّة نفسان

ٌّةمنأدلّتهابالّرأيتسّمىالقّوة ٌّة،وباعتباراستنباطهاللّصناعاتالفكر تسّمىالقّوةالّنظر

ٌّة العمل
)273(.

وجهٌن: على بها ٌقال القلب أو البدن فً ٌّإ للّته تستعمل الّتً القّوة الّراؼب: وقال

:لماهوموجودولكّنهالٌستعمل،واآلخرلمنٌمكنأنٌحصلمنهالفعل.مثالاألول

فبلنكاتباألول ومثالالّثانً: ولكّنهالٌكتب، لمنٌعرؾالكتابة، فبلنكاتببالقّوة :

.)274(علّمالكتابةلمنٌمكنهت

األمانةضدالخٌانة،وأصلاألَْمن:طمؤنٌنةالنفسوزوالالخوؾ،واألمانةاألَماَنة لغًة: 

ا،فقٌلالودٌعة مصدرأمنبالكسرأمانةفهوأمٌن،ثماستعملالمصدرفًاألعٌانمجاز 

نحو اإلنسان، علٌه ن ٌُإمَّ  لما اسم فاألمانة أمانات، والجمع ونحوه، قولهأمانة

أََماَناِتُكمْتعالى:( ).275()َوَتُخوُنوْا َعلَى األََماَنَة َعَرْضَنا (إِنَّا وقوله: ابتمنتمعلٌه، ما أي:

َماَواِتَواألَْرِض) السَّ
)276()277(.

                                                           
80سورةهوداآلٌة:-269
25لحدٌداآلٌة:سورةا-270
)419المفرداتللراؼب(-271
145سورةاألعراؾاآلٌة:-272
)بتصرؾٌسٌر.276)،والتوقٌؾعلىمهماتالتعارٌؾللمناوي(188انظرالتعرٌفاتللجرجانً(-273
  )بتصرؾٌسٌر.419مفرداتالراؼب(-274
 27سورةاألنفالاآلٌة:-275
72سورةاألحزاباآلٌة:-276
منظور(242]-277 ألبن العرب) لسان أنظر:( القرآن)للراؼب21/13[ الفاظ )(مفردات

)24/1)(المصباحالمنٌر)للفٌومً(90/1األصفهانً(
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لزمكأداإهوحفظهاألَماَنة اصطالحاً:  األمانة:هًكل حقٍّ
)278(.

ؾاإل اٌتصرَّ نسانفٌهِمنمالوؼٌره،وماٌوثقبهعلٌهِمنوقٌلهً:(التَّعف ؾعمَّ

مودعه) إلى ٌستودع ما ورد  علٌه، القدرة مع والحرم .)279(األعراض

افترضعلىالعبادفهوأمانة،كصبلةوزكاةوصٌاموأداءدٌن، ما (كل  وقالالكفوي:

.)280(وأوكدهاالودابع،وأوكدالودابعكتماألسرار)

ٌجو      إالولذلكال الدولة فً العامة الوظابؾوخاصة ٌتولى أن اإلسبلم فًمنهج ز

القوياألمٌنومردالقوةإلىالقدرةعلىأداءماٌتوالهمنعملوهًتقدرفًكلأمر

 :بحسبهفمثبل 

بؤسالٌبالمعارك    - وإلىالخبرة القلب، إلىشجاعة الحربترجع فًقٌادة القوة

.)281(ولالرسولالكرٌمصلىهللاعلٌهوسلم(الحربخدعة)ٌق وإلىالمخادعةلذلك

وا ٌقولهللاعزوجل(َوأَِعد  وكذلكالقدرةعلىالقتالوالخبرةبمعداتهوأدواتهوفًهذا

ُكمْ َِوَعُدوَّ هللاَّ ِلُتْرِهُبوَنبِِهَعُدوَّ ٌْ ٍةَوِمْنِرَباِطاْلَخ .)282() لَُهْمَمااْسَتَطْعُتْمِمْنقُوَّ

القوةفًالحكمفترجعإلىالفقهفًالشرابعوأسالٌبالتقاضًوالعدلالذي    - أما

على هللا أمر األحكام تنفٌذ على والقدرة الصعبة القرارات اتخاذ على القدرة وإلى به

 .القويقبلالضعٌؾ

أمابخصوصاألمانةفمردهاإلىعدمالتفرٌطفًشإونماولىعلٌهالقابدومخافة  -

ٌقولهللاعزوجل(َفبَلَتْخَشُواالنَّاَسَواْخَشْوِن وخشٌتهوالخضوعلشرٌعتهوفًهذاهللا

َوَمْنلَمْ اَقلٌِبل  اتًَِثَمن  ٌَ َُفؤُولَِبَكُهُماْلَكاِفُروَن) َواَلَتْشَتُرواِبآَ ْحُكْمِبَماأَْنَزَلهللاَّ ٌَ
)283(.

هافًالقابدنذكرقصةأبًذرالؽفاريعندماوتوضٌحا ألهمٌةالقوةواألمانةوتوفٌر

فقالطلبمنالرسولصلىهللاعلٌهوسلم إنكضعٌؾ :أنٌولٌهوالٌة ذر، أبا ٌا )

                                                           
)288/1[(فٌضالقدٌر)للمنساوي(243]-278
)24(تهذٌباألخبلق)المنسوبللحافظ(ص279-244
)269[(الكلٌات)(ص245]-280
2804صحٌحلبخاريالحدٌثرقم-281
 .60سورةاالنفالاآلٌة:-282
.44سورةالمابدةاآلٌة:-283
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لها) ووفًالذيعلٌه بحقها إالمنأخذها خزيوندامة، القٌامة ٌوم وإنها أمانة وإنها

)284(. عملٌة أن الرسول اعتبر وخصوصا اختٌارولقد منالعاملٌن بد ال أمانة القادة

هللاعز ٌقول هذا وفً هللاورسوله خان فقد بذلك ٌلتزم لم ومن السلٌم بالشكل أدابها

َتْعلَُموَن) َوأَْنُتْم أََماَناِتُكْم َوَتُخوُنوا ُسوَل َوالرَّ َ هللاَّ َتُخوُنوا اَل آََمُنوا الَِّذٌَن َها  ٌ أَ ا ٌَ وجل(
)285(.

اتفمنهاأمانةالتعاملمعالناس،وأمانةالمحافظةعلىوهناكعدةأشكالوصورلؤلمان

على اإلنسان محافظة وأمانة والمعامبلت، والودابع األموال على والمحافظة الجماعة

هللا نفسهومنهذهاألماناتإعطاءالقٌادةلؤلصلحوإلىمنٌستحقهاولذلكحذرنارسول

أمرالمسلمٌنشٌبا فولىعلٌهمرجبل منذلكحٌنقال:(منولىمن صلىهللاعلٌهوسلم

.)286( وهوٌجدمنهممنهوأصلحمنهفقدخانهللارسولهوجماعةالمإمنٌن)

أرادالرسولتوضٌحمدىأهمٌةاال حسبالكفاءةوالجدارةوبٌنأنهذهختٌاروهنا

 .األمانةالبدمنتؤدٌتهاوإالفلنٌدخلالجنة

لمنٌرٌدأنٌولٌهإحدىاختٌارٌقومبعملٌة علٌهوسلمولقدكانالرسولصلىهللا

معاذبنجبل الوظابؾلٌتؤكدمنمدىصبلحٌتهللعملوهذاواضحعندماأرادأنٌولً

فسؤله:بمتقضً؟فؤجاب:بكتابهللافسؤله:فإنلمتجد؟فؤجاب:بسنةرسول علىالٌمن

والآلوفضربالرسولصدرمعاذوقال:هللا،فسؤله:فإنلمتجد؟فؤجاب:أجتهدبرأي

 .الحمدهللالذيوفقرسولرسولهللالماٌرضًهللاورسوله

القوةواالمانة.علىالدالةلآلٌةكثٌرابناإلمامتفسٌرالباحثوٌعرض

 تفسٌر ابن كثٌر

َرَمنِ ٌْ َخ اأََبِتاْسَتؤِْجْرهُإِنَّ ٌَ اأْلَِمٌُن)قالتعالى:(َقالَْتإِْحَداُهَما اْسَتؤَْجْرَتاْلَقِوي 
)287(.

                                                           
.1825،برقم:3/1457أخرجهمسلمفًكتاباإلمارة،باب:كراهٌةاإلمامبؽٌرضرورة -284
.27سورةاالنفالاآلٌة-285
ؤماأداءفصل:ف“،حٌثقال:28/247وقداستشهدبالحدٌثشٌخاإلسبلمابنتٌمٌةفًمجموعالفتاوى-286

فٌجبعلىولًاألمرأنٌولًعلىكلعملمنأعمالالمسلمٌن….األماناتففٌهنوعان:أحدهما:الوالٌات
أصلحمنٌجدهلذلكالعمل،قالالنبًصلىهللاعلٌهوسلم:((منولًمنأمرالمسلمٌنشٌبا فولىرجبل وهو

)وفًرواٌة:((منولَّىرجبل علىعصابةوهوٌجدٌجدمنهوأصلحللمسلمٌنمنه،فقدخانهللاورسوله)
فًتلكالعصابةمنهوأرضىهللمنه،فقدخانهللاورسولهوخانالمإمنٌن))،وعلقالشٌخعلىالحدٌث

رواهالحاكمفًصحٌحه،“بقوله:
26سورةالقصصاآلٌة:-287
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قالت:أي)األمٌنالقوياستؤجرتمنخٌرإناستؤجرهأبتٌاإحداهماقالت:(وقوله

:ألبٌهاقالت،السبلمعلٌه،موسىوراءذهبتالتًهً:قٌل.الرجلهذاابنتًإحدى

.الؽنمهذهلرعٌة:أي)استؤجرهأبتٌا(

،إسحاقبنومحمد،وقتادة،مالكوأبو،القاضًوشرٌح،عباسوابن،رعمقال

واحدوؼٌر قالتلما: ) األمٌنالقوياستؤجرتمنخٌرإن: أبوهالهاقال) وما:

لماوإنه،رجالعشرةإالحملهاٌطٌقالالتًالصخرةرفعإنه:قالت؟بذلكعلمك

فاحذفًالطرٌقاجتنبتفإذا،ورابًمنكونً:لًفقال،أمامهتقدمتمعهجبت

.إلٌهألتهدىالطرٌقكٌؾبهاأعلمبحصاة[لً]

-مسعودابنهو-هللاعبدعن،عبٌدةأبًعن،إسحاقأبًعن،الثوريسفٌانقال

:(قالحٌنٌوسؾوصاحب،عمرفًتفرسحٌنبكرأبو:ثبلثةالناسأفرس:قال

استؤجرتمنخٌرإناستؤجرهأبتٌا:(قالتحٌنموسىوصاحبة)288()مثواهأكرمً

).األمٌنالقوي

  وٌري الباحث :

 وهذا ، القوة مع األمانة خاصٌة المسلم القابد خصابص فمن واضحفًقولهتعالى(إِنَّ

اأْلَِمٌُن) َرَمِناْسَتؤَْجْرَتاْلَقِوي  ٌْ َخ
ٌلقببالصادقهوسلمصلىهللاعلٌوقدكانالنبً)289(

الناسٌختارونه كان حتى وعمبل  قوال  فٌه الظاهرة االخبلق من فكانتاالمانة االمٌن

لحفظودابعهمعندهوهذاماظهرعندماهاجرالىالمدٌنةفسلماماناتقرٌشالىعلً

اءالذٌنالقادةواالمراختٌاررضًهللاعنهوامرهبرداالماناتالىاهلهاولذاكانمعٌار

 بالدرجة االمانة ٌعتمد كانمناألولٌقومونعلىدٌنالناسودنٌاهم عبٌدة ىوالنابا

هذهالمنزلةووصفهبهذاالوصؾالكبٌر،وكذلكصلىهللاعلٌهوسلمهإالءانزلهالنبً

كانصلىهللاعلٌهوسلممثالالقابدالقويفًقولالحقفكانالٌخشىبقولهلومةالبم،

فًتقدٌمالقوةعلىاالمانةفًكفالقوةتحمًاالمانةوتصونهاولعلهذاهوالسرولذل

كل فً اقوى بشكل مطلوبة القوة ان الى ٌرجع وكذلك االمٌن) تعالى:(القوي قوله

                                                           
.21سورةٌوسؾاآلٌة:-288
26سورةالقصصاآلٌة:-289
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ان وذلك االمانة، تطلب الوظابؾالتً كل فً االمانة من القوة تطلب الوظابؾالتً

تستلزمالقوةالٌستطٌعانٌإدٌهاعلىاكملوجه،الشخصالؽٌرقويإذاكلؾبوظٌفة

والٌمكندعمهفًالؽالبألنالقوةٌجبانتتمثلفًشخصه،وتعتبرقصةابًذر

الؽفاريعندماطلبمنالرسولصلىهللاعلٌهوسلمانٌولٌهوالٌةفقال:(ٌااباذر،إنك

،كانالسببالربٌسًلمنع)290(ضعٌؾوإنهاامانةوإنهاٌومالقٌامةخزيوندامة....)

عدم اما الرسولصلىهللاعلٌهوسلمألبًذرالؽفاريمنتولًالوالٌةهوالضعؾ،

ٌكونسببالمنع ولم االمنكاناهلللوالٌة، امانةمنهللاوالٌتوالها موافقتهفبلنها

مانة،والنعدمامانةابًدرالؽفاري،وذلكٌرجحجانبالقوةفًالطلبعلىجانباال

القوةالٌقصدبهاالحزمفقطبلهًحسبالوظٌفةالمطلوبة.

بٌنمافًبعضاالحٌانالشخصالؽٌرامٌننستطٌعاننعتمدعلٌه،وٌمكندعمهألن

ذلك ٌتؤتى أن الممكن فمن فٌها وٌحاسبالمقصرٌن ٌراقبعلٌها من وجد إذا االمانة

لشخص.العملإذالمٌكنهناكبدٌللذلكا

:تعالىقولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالخطواتولمعرفة

َ هللاَّ َوَذَكَر اآْلِخَر ْوَم ٌَ َواْل َ هللاَّ ْرُجو ٌَ  َكاَن ل َمن َحَسَنٌة أُْسَوةٌ ِ هللاَّ َرُسوِل ِفً لَُكْم َكاَن (لََّقْد

ا) -الخطوةالثالثةوهً:.)291( َكِثٌر 

 قدوة الحسنة ال – 3

(القدوة:ٌقالفبلنقدوةإذاكانٌقتدىبـه،ولًبكقدوة.ومنهاقوله( القدوة لغة:

.)292(اقتدىبه،أيفعلمثلفعلهتشبها به)

(القدوةمنالتقدم،ٌقالفبلنالٌقادٌهأحدوالٌبارٌهأحدوالٌجارٌهأحدوذلكإذاتمٌز

.)293(فًالخبللكلها)

.)294((فاالقتداءهوطلبموافقةالؽٌرفًفعله)دوة االصطالح :الق

                                                           
.1825،برقم:3/1457أخرجهمسلمفًكتاباإلمارة،باب:كراهٌةاإلمامبؽٌرضرورة -290
.21سورةاالحزاباآلٌتان-291
،الطبعةالثالثة.2/321المعجمالوسٌطلمجموعةمنالمإلفٌن-292
،طبعةدارصادر،بٌروت.15/171لسانالعربابنمنظور-293
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منصفاتالقابدالناجحوالفعالأنٌكونقدوةحسنةللتابعٌنحتىٌقتدوابهوٌتفانوا   

هللاعزوجل فًأداءأعمالهمولقدنبهاإلسبلمإلىهذهالخاصٌةومدىأهمٌتهاحٌثقال

أسو هللا رسول فً لكم كان اآلخر"لقد والٌوم هللا ٌرجو كان لمن حسنة كان "ة ولقد

هذا على استعملهم من وجمٌع والته وسار والمإمنٌن ألتباعه حسنة قدوة الرسول

قبل من التزام أراد ما إذا لمرإوسٌه حسنة قدوة القابد ٌكون أن ٌحب لذلك الطرٌق،

وٌؤتًمتؤخرا وإنٌناديالمرإوسٌنفبلٌعقلأنٌناديبااللتزامبالمواعٌدفًالعملوه

ا بعدمالتدخٌنوهوٌتحدثوبٌدهسٌجارةألنذلكالٌستقٌمولقدقال ٌَ هللاعزوجل:(

َتْفَعلُ اَل َما َتقُولُوا أَْن ِ هللاَّ ِعْنَد ا َمْقت  َكُبَر * َتْفَعلُوَن اَل َما َتقُولُوَن لَِم آَمُنوا الَِّذٌَن َها  ٌ وَن)أَ

القدوةالحسنة.علىالدالةلآلٌةكثٌرابناإلمامتفسٌرالباحثوٌعرض.)295(

 تفسٌر ابن كثٌر 

ْوَماآْلِخَرَوَذكَ   ٌَ ََواْل ْرُجوهللاَّ ٌَ ِأُْسَوةٌَحَسَنٌةل َمنَكاَن َرقالتعالى(لََّقْدَكاَنلَُكْمِفًَرُسوِلهللاَّ

ا) َكِثٌر  َ فًتفسٌرهالقٌمعندتفسٌرهذهاآلٌة-رحمههللا-قالالحافظابنكثٌر،)296( هللاَّ

الكرٌمة أصلكبٌرفًالتؤسًبرسولهللاصلىهللاعلٌه الكرٌمة اآلٌة هذه فً: وسلم

 وأحواله وأفعاله ٌوم،أقواله وسلم علٌه هللا صلى بالنبً بالتؤسً الناس أمر ولهذا

م الفرج وانتظاره ومجاهدته ومرابطته ومصابرته فًصبره عزاألحزاب، ، ربه ن

الدٌن ٌوم إلى دابما علٌه وسبلمه هللا صلوات ، تقلقوا،وجل للذٌن تعالى قال ولهذا

وتضجرواوتزلزلواواضطربوافًأمرهمٌوماألحزاب:(لقدكانلكمفًرسولهللا

لمنكانٌرجوهللا ) قال: بشمابله؟ولهذا بهوتؤسٌتم هبلاقتدٌتم أي: أسوةحسنة)

آلخروذكرهللاكثٌرا)والٌوما

 وٌري الباحث : 

ٌ َهاالَِّذٌَنآَمُنوالَِمَتقُولُوَنَمااَلَتْفَعلُوَن) اأَ ٌَ مماجاءفًالقدوةالحسنةقولهللاتعالى(

ٌسٌرون فعلىالقابدأنٌكونقدوةفًالخٌرللرعٌةألنالناسعلىدٌنأمرابهم؛أي:

                                                                                                                                                                      
.2/137ًالشوكانً،فتحالقدٌر،طبعةدارالفكر،بٌروتلبنان،االماممحمدبنعل-294
.3،2سورةالصؾاآلٌتان-295
.21سورةاالحزاباآلٌتان-296
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ٌك أن الحاكم فعلى هللابسٌرتهم؛ قال والخٌر، الحق فً ا إمام  دعوة-تعالى-ون ا  ٌ حاك

ا﴾ قٌَِنإَِمام  الصالحٌن:﴿َواْجَعْلَنالِْلُمتَّ
)297(.

ٌُوِقُنونَ-تعالى-وقالهللا  اِتَنا ٌَ ِبآ َوَكاُنوا َصَبُروا ا لَمَّ ِبؤَْمِرَنا ْهُدوَن ٌَ  ة  أَِبمَّ ِمْنُهْم َوَجَعْلَنا ﴿:(

.299تنهىعنخلقوتؤتًبمثله:عارعلٌكاذافعلتعظٌم"وقولالشاعر"ال.)298(

لكذوإنالنفوسالتقبلاألوامروالنواهًأاللمنتكنلهالتقدٌرواالحترام،وٌؤتً

بانٌكوناألنساننموذجاٌقتدىبهفًتطبٌقماٌنهىعنهاألخرٌنعلىنفسهأوالوان

الٌقولماالٌفعل.

ٌجبرالمقصرٌنعلىاالنضباطأوقبولالقوانٌنالمفروضةعلٌهملمنضبطفالقابدا

على بفرضها ٌبدا ان قبل بالقوانٌن ٌلتزم القابد بان أفكارهم صلحت من حال هذا ،

األخرٌن،وهناكامرٌجبالتنبٌهعلٌهأالوهوانبعضالمرإوسٌنالٌقتديبالقابد

 واالالمنضبط اإلهمال على اعتاد السلطةفقد تكون ان ٌجب الباب هذا ومن مباالة

السلطة الؽٌرمنضبطٌنباستخدام للمسإولٌةحتىٌتسنىللقابدضبطمرإوسٌه مبلزمة

المفوضةله.

:تعالىقولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالخطواتولمعرفة

َمْؽِرَبالشَّْمِس َبلََػ إَِذا ٰى َحتَّ َذا( ا ٌَ  قُْلَنا ا َقْوم  ِعنَدَها َوَوَجَد َحِمَبٍة ٍن ٌْ َتْؽُرُبِفًَع َوَجَدَها

ُبُهُثمَّ اَمنَظلََمَفَسْوَؾُنَعذ  ا*َقاَلأَمَّ ِخَذِفٌِهْمُحْسن  اأَنَتتَّ َبَوإِمَّ اأَنُتَعذ  ِنإِمَّ ٌْ إِلَٰىاْلَقْرَن ٌَُرد  

ن  ا َعَذاب  ُبُه ٌَُعذ  َف ِه ِمْنَرب  لَُه َوَسَنقُوُل اْلُحْسَنٰى َجَزاء  َفلَُه ا َصالِح  َوَعِمَل آَمَن َمْن ا *َوأَمَّ ا ْكر 

ا) ٌُْسر  -الخطوةالرابعةوهً:. )300( أَْمِرَنا

 الحزم-2

.301حزماألمر:ضبطهوأتقنهواستعدلهكمافًالمعجمالوسٌطالحزم لغة:

                                                           
.74سورةالفرقاناآلٌتان-297
.24سورةالسجداآلٌتان-298
299-) الكنانً، الدإلً سفٌان بن عمرو بن ظالم للشاعر 16البٌت سادات69-ق.هـ. من التابعٌنهـ)،

وأعٌانُهموفقهاهموشعرابُهمومحدثٌُهم.
 88-86سورةالكهؾاآلٌة:-300
 م.1985مادة(حزم)القاهرةسنة-المعجمالوسٌططبعمجمعاللؽةالعربٌة-301
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 .302كاتخاذالقراربفعلأوتر:الحزم اصطالحاً 

ٌصؾاحدهمشخصٌةالقٌادةالحازمةفٌقول:(إنالقٌادةالحازمةهًالتـًتحافظعلى

تفكٌرواضحومنطقًرؼمالمتاعب،وتبحثعنالحقٌقةوتمسكبهـابكلإصرارمهما

كلؾاألمر،وتثبتفًالمؤزقبكلصبر،ولوانسحبالجمٌعمنحولها،وتحكمبدون

.)303(الشخصٌة،وتعترؾبؤخطابهـابكـلصدقوأمانة)تحٌزآلرابهاوتصرفاتها

الملوك، وخصوصـا  للعقـبلء، المرؼبـة الحزم (ومنفوابد حوى: سعٌد قالاألستاذ

الملكابن قالعبد فقد فرطفٌه، إذا قبلأنتملكراعٌها به ملكالرعٌة : أمورمنها

بنًاعلم أنلٌسبٌنالسلطانوبٌنأنٌملكمروانالبنهالولٌد،وكانولًعهده:ٌا

.)304(الرعٌةأوتملكهالرعٌة،إالحزامأوتوان)

وهو الناجحة، فًالقٌادة الحزم منالتارٌخاإلسبلمًٌبرزصفة موقؾعظٌم وهذا

الزكاة، وامتنعتعـنأداء كثٌرة، ارتدتأحٌاء فقد موقؾأبًبكرفًحروبالردة،

لمةالكذابالنبوة،والتؾحولهمقومهم،وأنفـذالصدٌقجٌشوادعىطلٌحةاألسديومسٌ

أنٌهجموا أسامة،فقلالجندفًالمدٌنة،فطمعتكثٌرمناألعرابفًالمدٌنةورموا

علٌها،فجعلالصدٌقعلىأنقابالمدٌنةحراسا ٌبٌتونبـالجٌشحولها،وقدرأىبعض

علٌهمنمنعالزكاة،ولكنأبابكرلمالصحابةأنٌتركأبوبكرحربالمرتدٌن،وماهم

ٌوافقهمالرأي،وأصرعلىحربالمرتـدٌن،وقـال(وهللالومنعونًعقاالكانواٌإدونه

.)305(إلىرسولهللا،ألقاتلهمعلـىمنعهـا،وهللاألقاتلنمنفرقبٌنالصبلةوالزكاة)

انًالحزموكبلهمامنوهومـنمعصلىهللاعلٌهوسلمفاإلصرارظاهرفًموقفه

الناجحة،ورحمهللاالصدٌقفبحزمهشرحهللاصدرعمربنالخطابإذ سماتالقٌادة

فعرفتانهالحق) هوإالأنرأٌتهللاقدشرحصدرأبًبكرللقتال، .)306(ٌقول(فما

وهذاالموقؾكانلهاألثرالعظٌمفًبقاءهذهاألمة،ولكلموقؾحازمأثره.

                                                           
الترمذى-302 والصلة-سنن البر الحوت-كتاب ٌوسؾ كمال العلمٌة-تحقٌق الكتب دار بٌروت-ط
 م.1987  ط

 ةالعنكبوتٌة،بتصرؾالشبك-303
 )بتصرؾٗٗفصولفًاإلمرةواألمٌرص(-304
 )ٙ٘ٗٔصحٌحالبخاري،كالزكاة،باباخذالعناقفًالصدقة،برقم(-305
 )١٘ٗٔصحٌحالبخاري،كالزكاة،باباخذالعناقفًالصدقة،برقم(-306
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الحزم.علىالدالةلآلٌةكثٌرابناإلمامتفسٌراحثالبوٌعرض

 ابن كثٌرتفسٌر 

ِعنَدَها َوَوَجَد َحِمَبٍة ٍن ٌْ ِفًَع َتْؽُرُب َوَجَدَها الشَّْمِس َمْؽِرَب َبلََػ إَِذا َحتَّٰى قالتعالى:(

َتتَّ أَن ا َوإِمَّ َب ُتَعذ  أَن ا إِمَّ ِن ٌْ اْلَقْرَن َذا ا ٌَ  قُْلَنا ا َفَسْوَؾَقْوم  َمنَظلََم ا أَمَّ *َقاَل ا ُحْسن  ِفٌِهْم ِخَذ

َجَزاء  َفلَُه ا َمْنآَمَنَوَعِمَلَصالِح  ا *َوأَمَّ ا ْكر  ن  ا َعَذاب  ُبُه ٌَُعذ  َف َرب ِه إِلَٰى ٌَُرد   ُثمَّ ُبُه اْلُحْسَنٰىُنَعذ 

ا) ٌُْسر  تتخذأنوإماتعذبأنإماالقرنٌنذاٌااقلن:(وقوله. )307( َوَسَنقُوُللَُهِمْنأَْمِرَنا

إن:وخٌرهبهموأظفره،فٌهموحكمهمنهممكنهتعالىهللاأن:هذامعنى)حسنافٌهم

وبٌانهعدلهأبداهفٌماوإٌمانهعدلهفعرؾ.فدىأومنشاءوإن،وسبىقتلشاء

قال)نعذبهفسوؾ(هبربوشركهكفرهعلىاستمرمن:أي)ظلممنأما:(قولهفً

قتادة بالقتل: السديوقال: .ٌذوبواحتىفٌهاوٌضعهمالنحاسبقرلهمٌحمًكان:

جمٌعمنوتؽشاهم،وبٌوتهمأفواههمفتدخل،الظلمةٌسلطكان:منبهبنوهبوقال

.أعلموهللاجهاتهم

إثباتوفٌه.ألٌماوجٌعاؽابلٌشدٌدا:أي)نكراعذابافٌعذبهربهإلىٌردثم:(وقوله

.والجزاءالمعاد

 وٌرى الباحث

القابدالحازمالتتبلعببهاألهواءوالتتقاذفهاآلراءفبحزمهٌستطٌعأنٌضعاألمور

فًنصابهاالصحٌحدونأنٌدعفرصةلؤلمورأنتتسٌبأوتسٌرلتخدمؼٌرالمصلحة

ٌس وحزمه وبحكمته فهو ، فًعنقه وٌقؾالمناطة الصحٌح والمنطق لذويالحجة مع

واضحا حازما أمامذوياألهواءمماٌإهلهللسٌربقافلتهدونتعثر.

القابد سمات أهم من الصحٌح الموقؾ وتحدٌد القرار اتخاذ على القدرة ٌعنً وهو

إلىنفسهفإنحزمهٌرفضذلكوبشدة،إنمن الحازمفهوالٌدعللشكوالترددسبٌبل 

لمهمدابما أنالٌتركمرإوسٌهدونأنٌعرفواقرارهأوموقفهفًأمرمالمٌشرلهما

شخصٌةتقودهمإلىسبلمختلفةلٌستكالتًٌنبؽًأنٌرسمهالهمقابدهمالحازم.

                                                           
 88-86سورةالكهؾاآلٌة:-307
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:تعالىقولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالخطواتولمعرفة

لْفََعَزْمتََفإَِذا( -الخطوةالخامسةوهً:.)308()هللاََِّعلَىَتَوكَّ

 العزٌمة -2

لَْعَزْمتََفإَِذا:هًالقصدالمإكد،ومنهقوله(العزٌمة لغة . )309()هللاََِّعلَىَفَتَوكَّ

وعزٌمة : الجوهري قالالعزٌمة اصطالحاً: ، بالضم وُعزما َعزما  كذا على عزمت

ا) : (عتعلٌه،قالهللاتعالىوعزٌما،إذاأردتفعلهوقط . )310(َولَْمَنِجْدلَُهَعْزم 

منأسوأاألمورأنٌترددالقابدبعداتخاذالقرار،خاصةإذاكـانرأياألؼلبٌةمخالفا 

الرجوعإرضاءله،وهذاهومـاحدثبالفعلحٌنماوالرأٌهورضخهولرأٌه،ثمحاول

احد، ٌوم أصحابه  الرسول وكاناستشار المدٌنة، خارج لؤلعداء بالخروج وأشاروا

لرأٌه، رأٌهم عن الرجوع وقـرروا ندموا الحرب عدة الرتداء دخل فلما رأٌه خبلؾ

واخبروهبذلكبعدخروجه،روىالبخاريمعلقا :وشاورالنبًإلٌهمبعدالعزم،وقال:

.)311(الٌنبؽًلنبًلبسالمتهفٌضعهاحتـىٌحكـمهللا)(

العزٌمة.علىالدالةلآلٌةكثٌرابناإلمامتفسٌرالباحثضوٌعر

 ابن كثٌرتفسٌر 

لَْعَزْمتََفإَِذاقالتعالى( )هللاعلىفتوكلعزمتفإذا:(وقوله.)312()هللاََِّعلَىَفَتَوكَّ

)المتوكلٌنٌحبهللاإن(فٌههللاعلىفتوكلعلٌهوعزمتاألمرفًشاورتهمإذا:أي

 وٌرى الباحث

الدٌن الصابرٌن: مطلوبفًالقابدومنذلكقولابنالقٌمفًعدة العزٌمةأمرها

فًالحدٌثالذيرواه المذكوران األصبلن وهما والثبات، العزم، علىأصلٌن: مداره

                                                           
كتابوالسنة،باب(بدونترجمة)،رواهمعلقا صحٌحالبخاري،كاالعتصامبال-308
.159سورةالعمراناالٌة-309
.115سورةطهاالٌة-310
.159سورةالعمراناالٌة-311
صحٌحالبخاري،كاالعتصامبالكتابوالسنة،باب(بدونترجمة)،رواهمعلقا -312
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أحمدوالنسابًعنالنبً:اللهمإنًأسؤلكالثباتفًاألمروالعزٌمةعلىالرشدـوأصل

أٌدالشكر وثباتفقد بعزٌمة العبد فمتىأٌد الثبات، وأصلالصبرقوة العزٌمة، صحة

.313بالمعونةوالتوفٌق

وقالفًطرٌقالهجرتٌن:الصبرسببفًحصولكلكمال،فؤكملالخلقأصبرهم،

بالعزٌمة العبد كمال فإن صبره، ضعؾ من إال الممكن كماله أحد عن ٌتخلؾ ولم

ل ٌكن لم فمن ثباتلهوالثبات، ال ولكن عزٌمة كانتله ومن ناقص، فهو عزٌمة، ه

علٌها،فهوناقص،فإذاانضمالثباتإلىالعزٌمةأثمركلمقامشرٌؾوحالكامل،ولهذا

فًدعاءالنبًصلىهللاعلٌهوسلمالذيرواهاإلمامأحمدوابنحبانفًصحٌحه:اللهم

لرشدـومعلومأنشجرةالثباتوالعزٌمةالإنًأسؤلكالثباتفًاألمر،والعزٌمةعلىا

وهذاهومفتاحعبلجشكوىالسابل،فهوالٌحتاجإلىمن،تقومإالعلىساقالصبر

ٌرشده،بقدرماٌحتاجإلىالمجاهدةوالصبروالمصابرةوالمرابطةلٌنالالفبلحوالهداٌة،

اْصِبرُ آَمُنوا الَِّذٌَن َها  ٌ أَ ا ٌَ ) وجل: عز قال لََعلَُّكْمكما َ هللاَّ قُوا َواتَّ َوَراِبُطوا َوَصاِبُروا وا

تعالى:314ُتْفلُِحوَن) لََمَع(وقال َ هللاَّ َوإِنَّ ُسُبلََنا ُهْم نَّ ٌَ لََنْهِد ِفٌَنا َجاَهُدوا َوالَِّذٌَن

315)اْلُمْحِسِنٌنَ ِمْنُكْم اْلُمَجاِهِدٌَن َنْعلََم َحتَّى ُكْم (َولََنْبلَُونَّ سبحانه: َوَنْبلَُو.وقال اِبِرٌَن َوالصَّ

.316أَْخَباَرُكْم)

:تعالىقولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالخطواتولمعرفة

ِ َنهللاَّ َقٍةَوَماأُْؼِنًَعنُكمم  َتَفر  اَلَتْدُخلُواِمنَباٍبَواِحٍدَواْدُخلُواِمْنأَْبَواٍبم  ًَّ اَبِن ٌَ (َوَقاَل

لُوَن) ِلاْلُمَتَوك  َتَوكَّ ٌَ َفْل ِه ٌْ ْلُتَوَعلَ ِهَتَوكَّ ٌْ َعلَ ِ هلِلَّ ٍءإِِناْلُحْكُمإاِلَّ ًْ ِمنَش
السادسة.الخطوة)317(

-وهً:





                                                           

الشاكرٌن،-313 الصابرٌنوذخٌرة عدة الجوزٌة، العربٌةمجمع  ابنقٌم المملكة الفقهاإلسبلمًبجدة،
.90ه،ص1429السعودٌة،

.200سورةآلعمران:االٌة-314
69سورةالعنكبوت:االٌة-315
 .31سورةمحمد:االٌة-316
.67سورةٌوسؾاآلٌة-317
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 بعد النظر -6

إنبعدالنظرنوعمنالتدبٌروهوماٌحتاجهكلعاقل،إذالبدأليشخصأنٌدّبر

ابدبمعزلعنذلكبلبعدالنظرمناالمورالمطلوبةلدٌهفهولحٌاتهالمستقبلٌةولٌسالق

ٌدرستقلّباألوضاعوٌستشٌرالخبراءبالقدرالمطلوب،ثمٌقومبتخطٌطخطةجامعة

وعملٌةعلىأساسجمٌعهذهالمعطٌاتوٌسعىلتنفٌذها.

 والتخطٌط النظر بعد االطمبناإن حالة والقابد المسإول ٌمنح ٌشحنللمستقبل و ن

للنشاط مدعاة وهو لها وشاملة لؤلمور متكاملة رإٌة له وٌوفر بالخٌر بالتفاإل حٌاته

الروحًوالنفسً.

 بعدالنظر.علىالدالةلآلٌةكثٌرابناإلمامتفسٌرالباحثوٌعرض

 ابن كثٌرتفسٌر 

اَلَتْدُخلُواِمنَباٍبَواِحٍدَوادْ ًَّ اَبنِ ٌَ َقٍةَوَماأُْؼنًِقالتعالى:(َوَقاَل َتَفر  ُخلُواِمْنأَْبَواٍبم 

لُو ِلاْلُمَتَوك  َتَوكَّ ٌَ ِهَفْل ٌْ ْلُتَوَعلَ ِهَتَوكَّ ٌْ َِعلَ هلِلَّ ٍءإِِناْلُحْكُمإاِلَّ ًْ ِِمنَش َنهللاَّ ).318(َن)َعنُكمم 

أخٌهمعمجهزهملمابنٌهأمرإنه:السبلمعلٌه،ٌعقوبعنإخبارا،تعالىٌقول

،متفرقةأبوابمنولٌدخلوا،واحدبابمنكلهمٌدخلواأال،مصرإلىبنٌامٌن

والسدي،وقتادة،والضحاك،ومجاهد،كعببنومحمد،عباسابنقالكمافإنه

،وبهاءومنظر،حسنةوهٌبةجمالذويكانواأنهموذلك،العٌنعلٌهمخشًإنه:

.فرسهعنالفارستستنزلحق،العٌنفإن;بعٌونهمناسالٌصٌبهمأنعلٌهمفخشً

)متفرقةأبوابمنوادخلوا:(قولهفًالنخعًإبراهٌمعن،حاتمأبًابنوروى

.األبواببعضفًإخوتهسٌلقىأنهعلم:قال

(وقوله أي)شًءمنهللامنعنكمأؼنًوما: هللاقدرٌردالاالحترازهذا:

توكلتعلٌههللإالالحكمإن(ٌمانعوالٌخالؾالشٌباأرادإذاهللافإن;وقضاءه

.)المتوكلونفلٌتوكلوعلٌه



                                                           
.67سورةٌوسؾاآلٌة-318
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 الباحث وٌرى

إنالدارسلتصرفاترسولهللاٌجدأنهالٌوجدتصرؾإالوفٌهؼاٌةالحكمةوبعد

أنٌهٌجرسولهللا،النظر ٌرسلكسرىإلىعاملةعلىالٌمٌن(باذان) وأنفمثبل    ،

ٌقبضعلىرسولهللالٌرسلهإلىكسرى،فٌرسلباذانرجلٌنلٌقبضاعلىرسولهللا

بهإلىكسرىوٌؤمرباذانأحدالرجلٌنأنٌدرسأحوالرسولهللا،فلماوصل وٌؤتٌا

الٌوم كسرىفً وقُتل علٌهم رد دون ٌوما  عشر خمسة عنده الرسول أبقاهم الرجبلن

 السبلمع-الخامسعشرفؤنبؤهم الرجلٌنمنطقة-لٌه وأهدىأحد مقتله بقتلكسرىٌوم

فٌهاذهبوفضةوأرسلإلىباذانرسالةمضمونهاأنهإنأسلمأعطاهماتحتٌدهوكان

كلهأنخلعباذانوالءهلكسرىوأسلممعلنا والءهلمحمد صلىهللاعلٌه-منآثارهذا

وسلم.

 ذا ٌكون ان بالقابد ٌجدر هنا فابقة،من وعناٌة بدقة مدروسة ثاقبة مستقبلٌة نظرة

والتنبإبمستجداتاألمورألخدالتدابٌرالبلزمةحٌالهامنقراراتقدتكونؼٌرمقبولة

لدىكثٌرمنعامةالناسبلالخاصةاحٌانا،كماحدثمعمحمدصلىهللاعلٌهوسلم

الشر بتلك ٌقبلوا لم انهم حٌث الحدٌبٌة صلح فً لهم،واصحابه اذالل واعتبروها وط

وسلم علٌه هللا صلى نظره وجهة من المستقبلٌة الصلح هذا اٌجابٌات ٌرى بعكسما

-علٌهالسبلم-واألمثلةكثٌرةجداولكنٌبقىأنتدركاألفقالعالًالذيكانٌنظرمنه

مهشًءوتدركأنقٌادتهجزءمنصلتهباهللالمحٌطعلما بكل راشدا  دٌا .فكانمسددا 

وهكذاٌجبانٌكونالقادة.

:تعالىقولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالخطواتولمعرفة

أُولُو إاِلَّ ُر كَّ ذَّ ٌَ  َوَما ا َكثٌِر  ا ر  ٌْ َخ ًَ أُوِت َفَقْد اْلِحْكَمَة ٌُْإَت  َوَمن َشاُء ٌَ  َمن اْلِحْكَمَة ٌُْإتًِ )

-الخطوةالسابعةوهً:.)269(اأْلَْلَباِب)
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 الحكمة:-7

ِة(حكم)الَِّتًَتُدل :الحكمة لغة ا،َوُهَوَمؤُْخوٌذِمْنَمادَّ َمْصَدُرَقْولِِهْمَحُكَمأَْيَصاَرَحِكٌم 

ااْلُحْكُمِفًَمْعَنى)319(َعلَىاْلَمْنِعأَِواْلَمْنِعلئِِلْصبلَحِ ض  ٌْ اْلَمْنِعِمَن،َوِمْنَهَذااألَْصِلأُِخَذأَ

ْلِم،َوَحَكَمُةالل َجامِ )320(الظ 

ِةِباْقتَِباِسالحكمة اصطالحاً  ٌَّ ْفِساإلِْنَساِن اْسِتْعَماُلالنَّ ًَ :اْلِحْكَمُةِعْنَداْلُعلََماِءِه :َقاَلاْلَكَفِوي 

األَْفَعا َعلَى ِة امَّ التَّ اْلَملََكِة َواْكِتَساِب ِة ٌَّ َظِر النَّ َوَقاَلاْلُعلُوِم َطاَقِتَها، َقْدِر َعلَى اْلَفاِضلَِة ِل

بَِقْولِ َها ٌْ إِلَ اْلُمَشاُر َها ٌْ َعلَ َوَما َمالََها ِبَمْعِرَفِة َعْنُه ُر اْلُمَعبَّ اِفُع النَّ اْلِعْلُم : ًَ ِه َتَعالَى:َبْعُضُهْم ِه

ا( اَكِثٌر  ر  ٌْ َخ ًَ ٌُْإَتاْلِحْكَمَةَفَقْدأُوِت ابناإلمامتفسٌرالباحثوٌعرض.)321)(269()َوَمْن

 الحكمة.علىالدالةلآلٌةكثٌر

 ابن كثٌرتفسٌر 

ٌعنً:عباسابنعن،طلحةأبًبنعلًقال)ٌشاءمنالحكمةٌإتً:(وقوله

وحبلله،ومإخرهومقدمه،ومتشابههومحكمه،ومنسوخهناسخهبالقرآنالمعرفة

.وأمثاله،وحرامه

:ٌعنً.القرآن:الحكمة:مرفوعاعباسابنعن،الضحاكعن،جوٌبروروى

.مردوٌهابنرواه.والفاجرالبرقرأه[قد]فإنه:عباسابنقال،تفسٌره

.القولفًاإلصابة:بالحكمةٌعنً:مجاهدعن،نجٌحأبًابنوقال

ولكنه،بالنبوةلٌست)ٌشاءمنالحكمةٌإتً:(مجاهدعن،سلٌمأبًبنلٌثوقال

.والقرآنوالفقهالعلم

.حكمةكلرأسهللاخشٌةفإن،هللاخشٌةالحكمة:العالٌةأبووقال

عمارأبًعن،الجهنًزفربنعثمانعن،بقٌةطرٌقمن،مردوٌهابنروىوقد

".هللامخافةالحكمةرأس:"مرفوعامسعودابنعن،األسدي

                                                           

.6ؼبفًمفرداتهص،وإلىاآلخرالرا2/1)ذهبإلىالرأياألولابنفارسفًمقاٌٌسه319(
)الَحَكَمُةماأحاطبحنكًالدابَّةسمٌتبذلكألنهاتمنعهمنالجريالشدٌد.لسانالعربط.دارالمعارؾ320(

.5/2،وقالالجوهري:حكمةاللجامماأحاطبالحنك.الصحاح4ص
.2،ص2)الكلٌاتللكفوي،مرجعسابق،ج321(
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الحكمة:النخعًإبراهٌموقال.والفهمالكتاب:الحكمة:عنهرواٌةفًالعالٌةبوأوقال

أسلمبنزٌدقال،مالكعن،وهبابنوقال.السنة:الحكمة:مالكأبووقال.الفهم:

وأمر،هللادٌنفًالفقههوالحكمةأنقلبًفًلٌقعوإنه:مالكقال.العقل:الحكمة:

أمرفًعاقبلالرجلتجدأنك،ذلكٌبٌنومما،وفضلهرحمتهمنالقلوبفًهللاٌدخله

ٌإتٌه،بهبصٌرا،دٌنهبؤمرعالما،دنٌاهأمرفًضعٌفاآخروتجدفٌها،نظرذاالدنٌا

.هللادٌنفًالفقه:فالحكمة،هذاوٌحرمهإٌاههللا

.النبوة:الحكمة:السديوقال

وأعبلها،منهاأعمهًبل،بالنبوةتختصالالجمهورقالهكمالحكمةاأنوالصحٌح

جاءكما،التبعسبٌلعلىالخٌرمنحظاألنبٌاءألتباعولكن،أخصوالرسالة،النبوة

ٌوحىالأنهؼٌركتفٌهبٌنالنبوةأدرجتفقدالقرآنحفظمن:"األحادٌثبعضفً

،ٌسمهلمرجلعنرافعبنإسماعٌلعن،تفسٌرهفًالجراحبنوكٌعرواه".إلٌه

إسماعٌلحدثنا:قاالوٌزٌدوكٌعحدثنا:أحمداإلماموقال.وقولهعمربنهللاعبدعن

هللارسولسمعت:قالمسعودابنعنحازمأبًابنوهوقٌسعنخالدأبًابنٌعنً

هلكتهعلىفسلطهماالهللاآتاهرجل:اثنتٌنفًإالحسدال:"ٌقولوسلمعلٌههللاصلى

".وٌعلمهابهاٌقضًفهوحكمةهللاآتاهورجل،الحقفً

بنإسماعٌلعنمتعددةطرقمنماجهوابن،والنسابً،ومسلم،البخاريرواهوهكذا

والتذكاربالموعظةٌنتفعوما:أي)األلبابأولوإالٌذكروما:(وقوله.به،خالدأبً

.الكبلمومعنىالخطاببهٌعًوعقللبلهمنإال

  وٌرى البحث

إنمنشواهدالحكمةفًسٌرةالنبًصلىهللاعلٌهوسلمماجاءفًحدٌثعبدهللا

رضًهللاعنهأنهقال:(لماكانٌومحنٌنآثرالنبًصلىهللاعلٌهوسلمناساأعطى

كوأعطىناسافقالرجلماأرٌدبهذهالقسمةاألقرعمابةمناإلبلوأعطىعٌٌنةمثلذل

وجههللافقلتألخبرنالنبًصلىهللاعلٌهوسلمقالرحمهللاموسىقدأوذيبؤكثرمن
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.والحكمةتجعلالقابدٌنظرببصٌرةالمإمن،فٌرىحاجةالناسفٌعالجها)322(هذافصبر)

أوس إلىقلوبالناسمن وبذلكٌنفذ الحال، ٌقتضٌه لهبحسبما وتنشرح األبواب، ع

واطمبنانهم وأمنهم ورفاهٌتهم سعادتهم على الحرٌص المنقذ فٌه وٌرون صدورهم،

،فالحكمةمطلوبةبالنسبةللقادةفًجمٌعتصرفاتهموالٌتوقعنجاحالقادةاالبوجودها.

:تعالىقولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالخطواتولمعرفة

ِلِنَتلَُهْمۖوَ َنهللاَّ واِمْنَحْولَِك)(َفِبَماَرْحَمٍةم  اَؼلٌَِظاْلَقْلِباَلنَفض  لَْوُكنَتَفّظ 
.الخطوة)323(

-الثامنةوهً:

 اللٌن والبعد عن القسوة )الغلظة والفظاظة( -8

)التًمصدرقولهمقساٌقسوإذاؼلظقلبه،وهومؤخوذمنمادة(قسوالقسوة لغة :

324تدلعلىشدةوصبلبة،ومنذلكالحجرالقاسًأيالصلب،والقاسٌة:اللٌلةالباردة،

قالالراؼب:القسوة:ؼلظالقلب،وأصلذلكمنالحجرالقاسً،والمقاساةمعالجةذلك

.325(أيالقسوة)

ق،قالالعزبنعبدالسبلم:القسوةتصلبالقلبونبوتهعناتباعالحالقسوة اصطالحاً:

.326ورقته(أيالقلب)ولٌنهبخبلؾذلك

لكنقدالغلظة لغة :  أنٌستعملفًاألجسام، وأصله الرقة، الؽلظةضد قالالمناوي:

.327ٌستعملفًالمعانًأٌضا

والاصطالحاً الغلظة  ٌلٌن ال صلبا خلق كونه أي القلب ؼلظ : بؤنها تعرٌفها ٌمكن

.328ٌتؤثر

ٌن،وهومؤخوذمنماّدة(لين)الّتًتدّلعلىخبلؾ:مصدرقولهم:النٌلاللٌن لغة 

ٌّنالجانب .الخشونة،ٌقال:هوفًلٌانمنعٌشهأينعمة،وفبلنملٌنةأيل

                                                           

.1059،واالماممسلمحدٌث4081دٌثرقم)االمامالبخاريح322(
159سورةآلعمراناآلٌة:-323
)5/87مقاٌٌساللؽة(-324
 ( 404المفرداتللراؼب(-325
 .120شجرةالمعارؾواألحوال،ص-326
  )ط.بٌروت900القاموسالمحٌط(-327
  منموقعمنارةاالسبلمتمعنىاللٌن.-328



133 
 

اللٌّن:هوسهولةاالنقٌادللحّق،والتلّطؾفًمعاملةالّناسوعندالّتحّدثاللٌن اصطالحاً:

.329إلٌهم

أيذوفظاظةجاؾؼلٌظ،فًمنطقه:الفظظ:خشونةالكبلم،ورالفظاظة لغة جلفظ:

.330ؼلظوخشونة

قالأبوحٌان:الفظاظةقٌلهًبمعنىؼلظالقلب،وقٌلهًالجفوةالفظاظة اصطالحاً:

.331قوالوفعبل

الشنقٌطً العبلمة أَْو  وقال ُر َتَذكَّ ٌَ  لََعلَُّه ٌ نا  لَ َقْوال  لَُه (َفقُوال : تعالى قوله تفسٌر فً

أمرهللاٌَْخَشى وعبل ) أن جل  والسبلم: الصبلة وعلىنبٌنا موسىوهارونعلٌهما نبٌه

ٌ نا [,أي:كبلما لطٌفا سهبل رقٌقا ،لٌس لَ ٌقواللفرعونفًحالتبلٌػرسالةهللاإلٌه]َقْوال 

ٌّن وعبل  فٌهماٌؽضبوٌنفر.وقدب ْبالمرادبالقولاللٌنفًهذهاآلٌةبقوله:(اْذهَ جل 

َكإِلَىَرب َكَفَتْخَشى) ٌَ إِلَىِفْرَعْوَنإِنَُّهَطَؽىَفقُْلَهْللََكإِلَىأَْنَتَزكَّىَوأَْهِد
وهذاوهللا)332(

ترى كما ورقته, ولطافته, الكبلم لٌن اآلٌة،ؼاٌة موسىوهارونفًهذه به أمر وما

إِ (اْدُع كقوله الموضع، هذا ؼٌر فً تعالى له أشار بِاْلِحْكَمِةالكرٌمة َرب َك َسبٌِِل لَى

أَْحَسُن) ًَ َواْلَمْوِعَظِةاْلَحَسَنِةَوَجاِدْلُهْمِبالَّتًِِه
333. 

مسؤلة:ٌإخذمنهذهاآلٌةالكرٌمة:أنالدعوةإلىهللاٌجبأنتكونبالرفقواللٌن.ال

لهتعالى:]علٌكمكمابٌنهفًسورة"المابدة"فًالكبلمعلىقو،بالقسوةوالشدةوالعنؾ

أنفسكم[.وقالابنكثٌرفًتفسٌرهذهاآلٌة:"قالٌزٌدالرقاشًعندقوله]فقواللهقوال

لٌنا[:ٌامنٌتحببإلىمنٌعادٌه،فكٌؾبمنٌتوالهوٌنادٌه"

وقال:تفسٌرقولهتعال:(ومنالناسمنٌجادلفًهللابؽٌرعلموالهدىوالكتاب

طَُمِنٌٍرَوإَِذا ٌْ ِهآَباَءَناأََولَْوَكاَنالشَّ ٌْ ِبُعَماَوَجْدَناَعلَ َُقالُواَبْلَنتَّ ِبُعواَماأَْنَزَلهللاَّ اُنِقٌَللَُهُماتَّ

                                                           
  االسبلمتمعنىاللٌن.منموقعمنارة-329
  .181–15/180لسانالعربالبنمنظور(-330
 منموقعمنارةاالسبلمتمعنىاللٌن.-331
 17-16سورةالنازعاتاآلٌة:-332
.125سورةالنحلاٌة-333
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 ِعٌِر) السَّ َعَذاِب إِلَى ْدُعوُهْم ٌَ
الباحثوٌعرض.)334( اإلمامتفسٌر الدالةلآلٌةكثٌرابن

اللٌنوعدمالقسوة.على

 ثٌرابن ك تفسٌر

ِمْن وا اَلنَفض  اْلَقْلِب َؼلٌَِظ ا َفّظ  ُكنَت َولَْو لَُهْمۖ لِنَت ِ هللاَّ َن م  َرْحَمٍة (َفِبَما : تعالى قال

وعلىعلٌهممتنا،وسلمعلٌههللاصلىرسولهمخاطباتعالىٌقول)336(.)335(َحْولَِك)

لهموأطاب،لزجرهالتاركٌن،ألمرهالمتبعٌن،أمتهعلىقلبهبهأالنفٌماالمإمنٌن

بكهللارحمةلواللٌنالهمجعلكشًءأي:أي)لهملنتهللامنرحمةفبما:(لفظه

ما"و.لهملنتهللامنفبرحمة:ٌقول)لهملنتهللامنرحمةفبما:(قتادةقال.وبهم

:كقولهوبالنكرة)337()مٌثاقهمنقضهمفبما:(كقولهبالمعرفةتصلهاوالعرب،صلة"

)قلٌلعما(
)338(

هللامنبرحمة:أي)لهملنتهللامنرحمةفبما:(قالهاهناوهكذا

.بههللابعثهوسلمعلٌههللاصلىمحمدخلقهذا:البصريالحسنوقال.

تعالىبقولهشبٌهةالكرٌمةاآلٌةوهذه ) ماعلٌهعزٌزأنفسكممنرسولجاءكملقد:

)339()رحٌمرءوؾبالمإمنٌنعلٌكمحرٌصمعنت

أحمداإلماموقال راشدأبوحدثنً،زٌادبنمحمدحدثنا،بقٌةحدثنا،حٌوةحدثنا:

علٌههللاصلىهللارسولبٌديأخذ:وقالالباهلًأمامةأبوبٌديأخد:قالالحبرانً

.أحمدبهانفرد".قلبهلًٌلٌنمنالمإمنٌنمنإن،أمامةأباٌا:"فقالوسلم

[و]،الؽلٌظ:الفظ)حولكمنالنفضواالقلبؼلٌظفظاكنتولو:(تعالىقالثم

الكبلمسٌاكنتلو:أي)القلبؼلٌظ:(ذلكبعدلقوله،الكبلمؼلٌظهاهنابهالمراد

لهمجانبكوأالن،علٌكجمعهمهللاولكن،وتركوكعنكالنفضواعلٌهمالقلبقاسً

وسلمعلٌههللاصلىهللارسولصفةرأىإنه:عمروبنهللاعبدقالكما،لقلوبهمتؤلٌفا

                                                           
21-20سورةالحجاآلٌة:-334
159سورةآلعمراناآلٌة:-335
.88سورةهوداٌة-336
 .155النساءاآلٌة:سورة-337
.40سورةالمإمنوناآلٌة:-338
.128سورةالتوبةاآلٌة:-339
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المتقدمةالكتبفً ٌجزيوال،األسواقفًسخابوال،ؼلٌظوال،بفظلٌسأنه:

.وٌصفحٌعفوولكن،السٌبةبالسٌبة

حدثنا،الدارمًعبٌدبنبشرأنبؤنا،الترمذيإسماعٌلبنمحمدإسماعٌلأبووروى

قال:قالت،عابشةعن،ملٌكةأبًابنعن،المسعوديعن،الرحمنعبدبنعمار

وسلمعلٌههللاصلىهللارسول " بإقامةأمرنًكماالناسبمداراةأمرنًهللاإن:

.ؼرٌبحدٌث"الفرابض

هللارسولكانولذلك)األمرًفوشاورهملهمواستؽفرعنهمفاعؾ:(تعالىقالولهذا

فٌمالٌكونوا،لقلوبهمتطٌٌبا،حدثإذااألمرفًأصحابهٌشاوروسلمعلٌههللاصلى

لو،هللارسولٌا:فقالواالعٌرإلىالذهابفًبدرٌومشاورهم[كما]لهمأنشطٌفعلونه

،معكلسرناؽمادالبركإلىبناسرتولو،معكلقطعناهالبحرعرضبنااستعرضت

لموسىموسىقومقالكمالكنقولوال ،قاعدونهاهناإنافقاتبلوربكأنتاذهب:

.مقاتلون[شمالك]وعنٌمٌنكوعنٌدٌكوبٌنمعكفنحن،اذهب:نقولولكن

،لٌموتالمعنقعمروبنالمنذرأشارحتى؟المنزلٌكونأٌن-أٌضا-وشاورهم

،العدوإلىٌخرجأوالمدٌنةفًٌقعدأنفًأحدفًوشاورهم،القومأمامإلىبالتقدم

.إلٌهمفخرج،إلٌهمبالخروججمهورهمفؤشار

ذلكعلٌهفؤبى،عامبذالمدٌنةثماربثلثاألحزابمصالحةفًالخندقٌوموشاورهم

.ذلكفترك،عبادةبنوسعدمعاذبنسعد:السعدان

نجالمإنا:الصدٌقلهفقال،المشركٌنذراريعلىٌمٌلأنفًالحدٌبٌةٌوموشاورهم

.قالماإلىفؤجابه،معتمرٌنجبناوإنما،أحدلقتال

اإلفكقصةفًالسبلمعلٌهوقال " أهلًأبنواقومفًالمسلمٌنمعشرعلًأشٌروا:

علٌهعلمتما-وهللا-بمنوأبنوهم،سوءمنأهلًعلىعلمتماهللاواٌم،ورموهم

.عنهاهللارضً،عابشةفراقفًوأسامةعلٌاواستشار".خٌراإال

هل:الفقهاءاختلؾوقد.ونحوهاالحروبفًٌشاورهم[وسلمعلٌههللاصلى]فكان

.قولٌنعلى؟لقلوبهمتطٌٌباالندببابمنأوعلٌهواجباذلككان
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بنٌحٌىحدثنا،البؽداديمحمدبنمحمدجعفربوأحدثنا:مستدركهفًالحاكمقالوقد

عمروعن،عٌٌنةبنسفٌانأنبؤنا،مرٌم[أبً]بنسعٌدحدثنا،بمصرالعبلؾأٌوب

قولهفًعباسابنعن،دٌناربن ) األمرفًوشاورهم: قال) ،وعمربكرأبو:

.اهٌخرجولمالشٌخٌنشرطعلىصحٌح:قالثم.عنهماهللارضً

،وعمربكرأبًفًنزلت:قالعباسابنعن،صالحأبًعن،الكلبًرواهوهكذا

.المسلمٌنوأبويووزٌرٌهوسلمعلٌههللاصلىهللارسولحواريوكانا

عبدعن،حوشببنشهرعن،الحمٌدعبدحدثنا،وكٌعحدثنا:أحمداإلمامروىوقد

اجتمعنالو:"وعمربكرألبًقالوسلمعلٌههللاصلىهللارسولأنؼنمبنالرحمن

".خالفتكمامامشورةفً

هللارسولسبل:قال،عنههللارضً،طالبأبًبنعلًعن،مردوٌهابنوروى

".اتباعهمثمالرأيأهلمشاورة"قال؟العزمعنوسلمعلٌههللاصلى

عنشٌبانعنبكٌرأبًبنٌحٌىحدثنا،بةشٌأبًبنبكرأبوحدثنا:ماجهابنقالوقد

قال،عنههللارضً،هرٌرةأبًعن،سلمةأبًعن،عمٌربنالملكعبد قال:

".مإتمنالمستشار:"وسلمعلٌههللاصلىهللارسول

بؤبسطعمٌربنالملكعبدحدٌثمن،النسابً[و]وحسنه،والترمذيداودأبوورواه

،شرٌكعن،عامربنأسودحدثنا،شٌبةأبًبنبكرأبوحدثنا:ماجهابنلقاثم.منه

هللاصلىهللارسولقال:قالمسعودأبًعن،الشٌبانًعمروأبًعن،األعمشعن

.بهتفرد".مإتمنالمستشار:"وسلمعلٌه

،هاشمبنوعلًزابدةأبًبنزكرٌابنٌحٌىحدثنا،بكرأبووحدثنا[أٌضاوقال]

وسلمعلٌههللاصلىهللارسولقال:قالجابرعن،الزبٌرأبًعن،لٌلىأبًابنعن

.أٌضابهتفرد.علٌهفلٌشرأخاهأحدكماستشارإذا"

فتوكلعلٌهوعزمتاألمرفًشاورتهمإذا:أي)هللاعلىفتوكلعزمتفإذا:(وقوله

.)لمتوكلٌناٌحبهللاإن(فٌههللاعلى
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 وٌرى الباحث

خطواتها وتحدٌد القٌادة بناء عملٌة فً مهما  دورا  ٌلعب الذي االخبلقً الُبعد أن

المثلى،والذيٌستدعًتوفرهافًالشخصٌةالقٌادٌةهورقةالقلبوعدمالفضاضةفً

صورةالتعاملبٌنالقابدومرإوسٌه،منخبللاالسلوبالمنسجممعالنهجاإلسبلمًب

عامةوقٌمهالحضارٌةفًالحوار،حتىأنالقرآنالكرٌماستعملمفهومالحكمةفًهذا

 تعالى: قال . والتحاور التخاطب و والموعظة»التعامل بالحكمة ربك سبٌل إلى ادع

.)340(«الحسنةوجادلهمبالتًهًأحسن

م التخاطب أدوات عن ابحثوا ٌقول أن ٌرٌد النصالقرآنً الدلٌلوهذا خبلل ن

والبرهانالمنطقً،واالسلوبالذيٌكسبالعدووالٌنفرهمنالذٌناإلسبلمً،كماان

التً القضاٌا فً دلٌلهم ابداء الرسالة لمنهج الجاحدٌن و المعاندٌن ٌطالب القرآن

 إنكنتمصادقٌن»ٌطرحونها برهانكم بهذا«قلهاتوا المسلمٌنالىااللتزام فانهٌوجه

ئالفكريالعامللوصولالىاالهداؾالعلٌافًحركةاإلسبلم،لذلكدعاهللانبٌهالىالمبد

ُر َتَذكَّ ٌَ الََعلَُّه ن   ٌ االبتعادعناسلوبالخشونةوالؽلظةكمافًقولهتعالى:(َفقُواللَُهَقْواللَ

ٌَْخَشى) أَْو
)341(. 

:تعالىقولهمنالباحثٌستنبطٌمالكرلقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالخطواتولمعرفة

َبَعَكِمَناْلُمْإِمِنٌَن)  -التاسعةوهً:الخطوة .)342((َواْخِفْضَجَناَحَكلَِمِناتَّ

التواضع-9

مصدرتواضعأيأظهرالضعة،وهومؤخوذمنمادة(وضع)التً:التواضع لغة

،تالمرأةولدهاتدلعلىالخفضللشًءوحطه،ٌقال:وضعتهباألرضوضعا ،ووضع

والوضابعقومٌنقلونمنأرضإلىأرضٌسكنونبها،والوضعالرجلالدنً،والدابة

)343(تضعفًسٌرهاوضعاوهوسٌرسهلٌخالؾالمرفوعقالالشاعر:

                                                           
125سورةالنحلاآلٌة:-340
.44سورةطهاآلٌة:-341
[.215)]الشعراء:342(
)تحقٌقد.الجندي.171البٌتٌنسبإلىطرفةبنالعبد(دٌوانهص)343(
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مرفوعهازْولوموضوُعهاكمّرصْوبلجبوسَطرٌح

المرتبةلمنٌرادتعظٌمه،وقٌل:هوتعظٌممنإظهارالتنزٌلعنالتواضع اصطالحاً:

فوقهلفضله،وفًالرسالةالقشٌرٌة:التواضعهواالستسبلمللحقوتركاالعتراضفً

.)344(الحكم

تواضعأحدهللإالرفعههللا)وجاءمنأقوالهصلىهللاعلٌهوسلم( قال345وما

الالتواضعأنتخضعللحقوتنقادلهابراهٌمبناألشعث(سؤلتالفضٌلعنالتواضعق

.)346(ولوسمعتهمنصبًقبلتهمنهولوسمعتهمنأجهلالناسقبلتهمنه)

ٌشٌر كما فهذا الٌهم والتلطؾ المرإوسٌن على السبلم التواضع مظاهر اهم ومن

الحدٌثالٌزٌدالعبداالعزا(والسبلمأولأسبابالتآلؾومفتاحاستجبلبالمودةوفى

افشابهتمكنألفةالمسلمٌنبعضهملبعضواظهارشعارهمالممٌزلهممنؼٌرهممنأهل

( المسلمٌن حرمات واعظام التواضع ولزوم النفس رٌاضة من فٌه ما مع الملل

التواضع.علىالدالةلآلٌةكثٌرابناإلمامتفسٌرالباحثوٌعرض.)347(

 ابن كثٌرتفسٌر 

َبَعَكِمَناْلُمْإِمِنٌَن)قالجّلوعبل:(َواْخفِ :األولالحدٌث.)348(ْضَجَناَحَكلَِمِناتَّ

مرةبنعمروعن،األعمشعن،نمٌربنهللاعبدحدثنا:هللارحمه،أحمداإلمامقال

عشٌرتكوأنذر:(وجلعز،هللاأنزللما:قالعباسابنعن،جبٌربنسعٌدعن،

األقربٌن نادىثم،علٌهفصعدالصفا-وسلمعلٌههللاصلى-النبًأتى،) " ٌا:

صباحاه . فقال،رسولهٌبعثرجلوبٌن،إلٌهٌجًءرجلبٌنإلٌهالناسفاجتمع"

،لإيبنًٌا،فهربنًٌا،المطلبعبدبنًٌا:"-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسول

قالوا".؟صدقتمونً،علٌكمتؽٌرأنترٌد،الجبلهذابسفحخٌبلأنأخبرتكملوأرأٌتم

الٌومسابرلكتبا:لهبأبوفقال".شدٌدعذابٌديبٌنلكمنذٌرفإنً:"قال.نعم:

                                                           

 ).3/50،دلٌلالفالحٌنالبنعبلن()11/341).وفتحالباري(6/134مدارجالسالكٌن()344(
  56،والبخاريحدٌث2588اخرجهمسلمحدٌث-345
118ص1)التواضعوالخمولج346(
2/36)شرحالنوويعلىصحٌحمسلم347(
[.215)]الشعراء:348(
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ومسلمالبخاريورواه)349()وتبلهبأبًٌداتبت:(هللاوأنزل؟لهذاإالدعوتناأما،

.بهاألعمشعن،طرقمن،والترمذيوالنسابً

:الثانًالحدٌث

:(نزلتلما:قالتعابشةعن،أبٌهعن،هشامحدثنا،وكٌعحدثنا:أحمداإلمامقال

ابنةفاطمةٌا:"فقال-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولقام،)األقربٌنعشٌرتكوأنذر

،شٌباهللامنلكمأملكال،المطلبعبدبنًٌا،المطلبعبدابنةصفٌةٌا،محمد

.مسلمبإخراجهانفرد".شبتممامالًمنسلونً

:الثالثالحدٌث

أحمدقال عن،عمٌربنالملكعبدحدثنا،زابدةحدثنا،عمروبنمعاوٌةحدثنا:

وأنذر:(اآلٌةهذهنزلتلما:قال،عنههللارضً،هرٌرةأبًعن،طلحةبنموسى

،وخصفعم،[قرٌشا]-وسلمعلٌههللاصلى-هللالرسودعا،)األقربٌنعشٌرتك

منأنفسكمأنقذوا،كعببنًمعشرٌا.النارمنأنفسكمأنقذوا،قرٌشمعشرٌا:"فقال

النار أنقذوا،هاشمبنًمعشرٌا.النارمنأنفسكمأنقذوا،مناؾعبدبنًمعشرٌا.

بنتفاطمةٌا.]النارمنأنفسكمأنقذوا،لبالمطعبدبنًمعشرٌا.النارمنأنفسكم

النارمننفسكأنقذي،محمد لكمأنإال،شٌباهللامنلكمأملكما-وهللا-فإنً،[

".بببللهاسؤبلهارحما

منؼرٌب:الترمذيوقال.به،عمٌربنالملكعبدحدٌثمن،والترمذيمسلمورواه

.هرٌرةأبافٌهٌذكرلممرسبلطلحةبنموسىحدٌثمنالنسابًورواه.الوجههذا

الصحٌحهووالموصول بنسعٌدعن،الزهريحدٌثمنالصحٌحٌنفًوأخرجاه.

.هرٌرةأبًعن،الرحمنعبدبنسلمةوأبً،المسٌب

عن،الزنادأبًعن-إسحاقابنٌعنً-محمدحدثنا،ٌزٌدحدثنا:أحمداإلماموقال

وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولقال:قال،عنههللارضً،هرٌرةأبًعن،رجاألع

فاطمةوٌا،هللارسولعمةصفٌةٌا.هللامنأنفسكماشتروا،المطلبعبدبنًٌا:"-

                                                           
.1سورةالمسداآلٌة:-349
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مالًمنسبلنً،شٌباهللامنعنكماأؼنًال،هللامنأنفسكمااشترٌا،هللارسولبنت

".شبتماما

عن،الزنادأبًعن،زابدةعن،معاوٌةعن،أٌضابهوتفرد.الوجههذامنبهتفرد

عنأٌضاورواه.بنحوه-وسلمعلٌههللاصلى-النبًعن،هرٌرةأبًعن،األعرج

.مرفوعاهرٌرةأباسمعت:األعرجعن،لهٌعةابنثنا،حسن

وردانبنموسىعن،إسماعٌلبنضمامدثناح،سعٌدبنسوٌدحدثنا:ٌعلىأبووقال

،هاشمبنًٌا،قصًبنًٌا:"-وسلمعلٌههللاصلى-النبًعن،هرٌرةأبًعن،

".الموعدوالساعة.المؽٌروالموت.النذٌرأنا.مناؾعبدبنًٌا

:الرابعالحدٌث

مخارقبنقبٌصةعن،عثمانأبًعن،التٌمًحدثنا،سعٌدبنٌحٌىحدثنا:أحمدقال

صلى-هللارسولصعد)األقربٌنعشٌرتكوأنذر:(نزلتلماقاالعمروبنوزهٌر

،مناؾعبدبنًٌا:"ٌناديفجعل،حجرأعبلهاعلىجبلمنرضمة-وسلمعلٌههللا

،ٌسبقوهأنٌخشى،أهلهٌربؤفذهب،العدورأىكرجلومثلكممثلًإنما،نذٌرأناإنما

".صباحاهٌا:وٌهتؾٌناديفجعل

عبدعثمانأبًعن،التٌمًطرخانبنسلٌمانحدٌثمن،والنسابًمسلمورواه

.به،الهبللًعمروبنوزهٌرقبٌصةعن،النهديملبنالرحمن

:الخامسالحدٌث

عن،لمنهالاعن،األعمشعنشرٌكحدثنا،عامربنأسودحدثنا:أحمداإلمامقال

قال،عنههللارضً،علًعن،األسديهللاعبدبنعباد (اآلٌةهذهنزلتلما: :

األقربٌنعشٌرتكوأنذر فاجتمع،بٌتهأهلمن-وسلمعلٌههللاصلى-النبًجمع)

وٌكون،ومواعٌديدٌنًعنًٌضمنمن:"لهموقال:قالوشربوافؤكلوا،ثبلثون

رسولٌا-شرٌكٌسمهلم-رجلفقال".؟أهلًفًخلٌفتًوٌكون،ةالجنفًمعً

أهلعلىذلكفعرض:قال،اآلخرقالثم:قال؟بهذاٌقوممنبحراكنتأنت،هللا

.أنا:علًفقال،بٌته
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عن،عوانةأبوحدثنا،عفانحدثنا:أحمدقال:السٌاقهذامنبؤبسطأخرىطرٌق

،عنههللارضً،علًعن،ناجذبنربٌعةعن،صادقأبًعن،مؽٌرةالبنعثمان

-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولدعاأو-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولجمع:قال

مدالهموصنع:قال-الفرقوٌشربالجذعةٌؤكلكلهم،رهطوهم،المطلبعبدبنً

قال-شبعواحتىفؤكلواطعاممن بؽمردعاثم.ٌمسلمكؤنههوكماالطعاموبقً:

عبدبنًٌا:"وقال-ٌشربلمأو-ٌمسلمكؤنهالشرابوبقً،روواحتىفشربوا

،رأٌتممااآلٌةهذهمنرأٌتموقد،عامةالناسوإلىخاصةإلٌكمبعثتإنً،المطلب

إلٌهفقمت:قال.أحدإلٌهٌقممفل:قال".؟وصاحبًأخًٌكونأنعلىٌباٌعنًفؤٌكم

إلٌهأقومذلككل،مراتثبلثقالثم".اجلس:"فقال:قال-القومأصؽروكنت-

.ٌديعلىبٌدهضربالثالثةفًكانحتى".اجلس:"لًفٌقول

البٌهقًبكرأبوالحافظقال:أخربزٌاداتالسٌاقهذامنوأبسطأؼربأخرىطرٌق

فً النبوةبلدال" : بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظهللاعبدبنمحمدأخبرنا"

:قالإسحاقبنمحمدعن،بكٌربنٌونسحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،ٌعقوب

عن،عباسابنعن-اسمهواستكتمنً-نوفلبنالحارثبنهللاعبدسمعمنفحدثنً

صلى-هللارسولعلىاآلٌةهذهنزلتلما:قال،عنههللارضً،طالبأبًبنعلً

،)المإمنٌنمناتبعكلمنجناحكواخفضاألقربٌنعشٌرتكوأنذر:(-وسلمعلٌههللا

منهمرأٌت،قومًبهابادأتإنأنًعرفت:"-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولقال

أمركماتفعللمإن،محمدٌا:فقال،السبلمعلٌه،جبرٌلفجاءنً.فصمت،أكرهما

قدهللاإن،علًٌا:"فقالفدعانً:عنههللارضً،علًقال".ربكعذبكربكبه

،أكرهمامنهمرأٌتبذلكبادأتهمإنأنًفعرفت،األقربٌنعشٌرتًأنذر[أن]أمرنً

ربكعذبكبهأمرتمالتفعلمإن،محمدٌا:فقالجبرٌلجاءنًثم،ذلكعنفصمت

عبدبنًلًاجمعثم،لبنعسلناوأعد،طعاممنصاععلىشاةعلًٌالنافاصنع.

المطلب . ٌنقصونأورجبلٌزٌدونرجبلأربعونٌومبذوهم،لهفاجتمعواففعلت"

فقدمت.الخبٌثالكافرلهبوأبو،والعباس،وحمزة،طالبأبو:أعمامهفٌهم.رجبل

ثمبؤسنانهفشقهاحذٌةمنها-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولفؤخذ،الجفنةتلكإلٌهم

إالٌرىماعنهنهلواحتىالقومفؤكل".هللابسمكلوا:"وقال،نواحٌهافًبهارمى
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علٌههللاصلى-هللارسولقالثم.مثلهالٌؤكلمنهمالرجلكانإنوهللا،أصابعهمآثار

هللاواٌم،جمٌعانهلواحتىمنهفشربواالقعببذلكفجبت".علًٌااسقهم:"-لموس

ٌكلمهمأن-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولأرادفلما.مثلهلٌشربمنهمالرجلكانإن

هللارسولٌكلمهمولمفتفرقوا.صاحبكمسحركممالهد:فقالالكبلمإلىلهبأبوبدره،

ٌا:"-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولقالالؽدكانفلما.-وسلمعلٌههللاصلى-

قدالرجلهذافإن;والشرابالطعاممنباألمسصنعتكنتالذيبمثللناعد،علً

-هللارسولفصنع،لهجمعتهمثم،ففعلت".القومأكلمأنقبلسمعتماإلىبدرنً

الرجلكانإنهللاواٌم،عنهنهلواحتىفؤكلوا،باألمسصنعكما-وسلمعلٌههللاصلى

فجبت".علًٌااسقهم:"-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولقالثم.مثلهالٌؤكلمنهم

.مثلهلٌشربمنهمالرجلكانإنهللاواٌم.جمٌعانهلواحتىمنهفشربواالقعببذلك

لهد:فقالبالكبلملهبأبوبدرهٌكلمهمأن-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولأرادفلما

كانفلما.-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولٌكلمهمولمفتفرقوا.صاحبكمسحركمما

صنعتكنتالذيبمثللناعد،علًٌا:"-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولقالالؽد

والشرابالطعاممنباألمسلنا أكلمأنقبلسمعتماإلىبدرنًقدالرجلهذافإن;

[صنعكما]-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولفصنعلهجمعتهمثم،ففعلت".القوم

إنهللاواٌم،عنهنهلواحتىالقعبذلكمنسقٌتهمثم،عنهنهلواحتىفؤكلوا،باألمس

:-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولقالثم،مثلهاوٌشربمثلهالٌؤكلمنهمالرجلكان

جبتكمممابؤفضلقومهجاءالعربمنشاباأعلمما-وهللا-إنً،المطلبعبدبنًٌا"

".واآلخرةالدنٌابؤمرجبتكمقدإنً،به

أبًالقاسمبنالؽفارعبدمنسمعهإنماإسحاقابنأنبلؽنً:الجبارعبدبنأحمدقال

.الحارثبنهللاعبدعن،عمروبنالمنهالعن،مرٌم

عبدعن،إسحاقابنعن،سلمةعن،حمٌدابنعن،جرٌربنجعفرأبورواهوقد

،عباسابنعن،الحارثبنهللاعبدعن،عمروبنالمنهالعن،القاسمبنالؽفار

"واآلخرةٌاالدنبخٌرجبتكمإنً:"قولهبعدوزاد،مثلهفذكر،طالبأبًبنعلًعن

،أخًٌكونأنعلىاألمرهذاعلىٌإازرنًفؤٌكم،إلٌهأدعوكمأنهللاأمرنًوقد."

وأرمصهم،سناألحدثهموإنً-وقلت،جمٌعاعنهاالقومفؤحجم:قال؟"وكذاوكذا
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نًٌرقبفؤخذ،علٌهوزٌركأكون،هللانبًٌاأنا.ساقاوأحمشهم،بطناوأعظمهم،عٌنا

ٌضحكونالقومفقام:قال".وأطٌعوالهفاسمعوا،وكذاوكذا،أخًهذاإن:"قالثم

.وتطٌعالبنكتسمعأنأمركقد:طالبألبًوٌقولون

علًاتهمه،شٌعًكذابمتروكوهو،مرٌمأبًالقاسمبنالؽفارعبدالسٌاقبهذاتفرد

.هللارحمهمبمةاألوضعفه،الحدٌثبوضعوؼٌرهالمدٌنًبن

أخرىطرٌق حاتمأبًابنقال: مٌسرةبنعٌسىبنالحسٌنحدثنا،أبًحدثنا:

عن،عمروبنالمنهالعن،األعمشعن،القدوسعبدبنهللاعبدحدثنا،الحارثً

قالالحارثبنهللاعبد عنههللارضًعلًقال: اآلٌةهذهنزلتلما: ) وأنذر:

شاةرجللًاصنع:"-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسوللًقال،)ربٌناألقعشٌرتك

فدعوتهم:قال".هاشمبنًادع:"قالثم،ففعلت:قال".لبناوإناءطعاممنبصاع

ٌؤكلكلهمعشرةوفٌهم:قال-ورجلأربعون:أو-رجلؼٌرألربعونٌومبذوإنهم

بإدامهاالجذعة قال. من-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولأخذبالقصعةأتوافلما:

قالثمذروتها " كلوا: إالمنهاٌرزءوالمهٌبتهاعلىوهً،شبعواحتىفؤكلوا،"

أرادفرؼوافلما،فضلوفضل:قال.روواحتىفشربواباإلناءأتٌتهمثم:قال،ٌسٌرا

فًكالٌومرأٌناما:فقالوا،الكبلمفبدروه،لمٌتكأن-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسول

شاةرجل[لً]اصنع:"قالثم-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولفسكت.السحر

فقالوافبدروه:قال،وشربواأكلوافلما،فدعاهم:قال،فصنعت".طعاممنبصاع

لً]اصنع:"لًقالثم-وسلمهعلٌهللاصلى-هللارسولفسكت،ىاألولمقالتهممثل

 طعاممنبصاعشاةرجل[ قال،فصنعت. بدرهموشربواأكلوافلما،فجمعتهم:

خلٌفتًوٌكوندٌنًعنًٌقضًأٌكم:"فقالالكبلم-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسول

أناوسكت:قال،بمالهذلكٌحٌطأنخشٌةالعباسوسكتفسكتوا:قال".؟أهلًفً

هللارسولٌاأنا:قلتذلكرأٌتفلما،العباسفسكتأخرىمرةقالهاثم.العباسلسن

 [ فقال. " أنت: ] قال" ضخم،العٌنٌنألعمشوإنً،هٌبةألسوأهمٌومبذوإنً:

.الساقٌنحمش،البطن

الصبلةعلٌه،سإالهومعنى.عنههللارضً،علًعنالحدٌثلهذامتعددةطرقفهذه

فًقتلإنٌعنً،أهلهفًوٌخلفوه،دٌنهعنهٌقضواأنوأوالدهمألعمامهوالسبلم
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أٌهاٌا:(وجلعزهللاأنزلولما،ٌقتلأناإلنذاربؤعباءقامإذاخشًكؤنه،هللاسبٌل

ناسالمنٌعصمكوهللارسالتهبلؽتفماتفعللموإنربكمنإلٌكأنزلمابلػالرسول

.أمنذلكفعند،)350()

بنًفًٌكنولم).الناسمنٌعصمكوهللا:(اآلٌةهذهنزلتحتىٌحرسأوالوكان

،علًمن-وسلمعلٌههللاصلى-هللالرسولوتصدٌقاوإٌقاناإٌماناأشدذاكإذهاشم

-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولمنهمطلبماالتزامإلىبدرهمولهذا;عنههللارضً

قرٌشلبطونوإنذاره،الصفاعلىجهرةالناسدعاإه-أعلموهللا-هذابعدكانثم

علىباألدنىلٌنبه،وبناتهوعماتهأعمامهمنسمىمنسمىحتى،وخصوصاعموما

.مستقٌمصراطإلىٌشاءمنٌهديوهللا،نذٌرأناإنما:أي،األعلى

 وٌرى الباحث

زالخصابصاالساسٌةفًالفكرالسٌاسًاإلسبلمً،فالتواضعٌعملعلىإنمنأبر

تؤسٌسوتكوٌنقوةاجتماعٌةكبٌرةتلتؾحولالقٌادةاإلسبلمٌة،حتىأنالقرآنالكرٌم

االجتماعً دورها و ألهمٌتها الخصٌصة هذه ركزتعلى بٌته وأهل الرسول وسٌرة

مّرة،الكبٌر القرآنٌة الخطابات جاءت اإلسبلمٌةوقد الجماعة تخاطب عامة، بصفة

،المإمنة تعالى قوله فً وإذا:»كما االرضهونا  على ٌمشون الذٌن الرحمن وعباد

سبلما قالوا الجاهلون خاطبهم خطابها)351(« القرآنٌة النصوص خصصت .وأخرى

 تعالى قال وسلم صلىهللاعلٌه الرسول الى مباشرة  لمن:»بتوجٌهه واخفضجناحك

.)352(«كمنالمإمنٌناتبع

وهناكنصوصقرآنٌةأخرىتناولتمفهومالتواضعبشكلواضحوصرٌحداعٌة

الجماعةاإلسبلمٌةالواعٌةالىالتحلًبهذاالمفهومقالتعالى:

.)353((والتمشفًاالرضمرحا إنكلنتخرقاألرضولنتبلػالجبالطوال)

والُتصّعرخدكللناسوالتمشًفًاألرضمرحا إّن:»وفًوصٌةلقمانالحكٌمالبنه

                                                           
.67سورةالمابدةاآلٌة:-350
.63سورةالفرقاناآلٌة:-351
.215راءاآلٌة:سورةالشع-352
.37سورةاالسراءاآلٌة:-353
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مختالفخوروأقص ٌُحّبُكلَّ فًمشٌكواؼضضمنصوتكإّنأنكراألصواتدهللاال

.)354(«لصوتالحمٌر

 بالنظر الى سلوكه واخالقٌاته اإلسالمٌة واالنسانٌة -ج

:تعالىقولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالخطواتولمعرفة

-ىوهً:األولالخطوة .)355(ُخلٍُقَعِظٌٍم) (َوإِنََّكلََعلَى

  :األخالق -1

األخبلقجمعخلق،والخلقاسملسجٌةاإلنسانوطبٌعتهالتًخلقعلٌها.األخالق لغة: 

أن وحقٌقته والسجٌة، والطبع الدٌن هو وسكونها البلم بضم (الُخلُُق منظور: ابن قال

الخلقصور بمنزلة بها المختصة ومعانٌها وأوصافها نفسه وهً الباطنة اإلنسان ة

.)356(لصورتهالظاهرةوأوصافهاومعانٌها)

والُمروءةُ ْبُع والطَّ ُة ٌَّ ِج السَّ ِن: ٌْ َت وبَضمَّ بالضم (والخلق صاحبكتاب(القاموس) وٌقول

 واحد،.)357(والدٌُن) األصل فً والخلق (والخلق الراؼب: والشرب،وقال كالشرب

والصرم بالبصر،والصرم المدركة والصور واألشكال بالهٌبات الخلق خص لكن ،

.)358(وخصبالقوىوالسجاٌاالمدركةبالبصٌرة)

عرؾالجرجانًالخلقبؤنه:(عبارةعنهٌبةللنفسراسخةتصدراألخالق اصطالحاً:

فإنكانالصادرعنهااألفعالعنهااألفعالبسهولةوٌسرمنؼٌرحاجةإلىفكروروٌة،

الحسنةكانتالهٌبةخلقاحسنا،وإنكانالصادرمنهااألفعالالقبٌحةسّمٌتالهٌبةالتً

.)359(هًمصدرذلكخلقاسٌبا)

إلى لها للنفسداعٌة حال (الخلق: بقوله: فً(تهذٌباألخبلق) ابنمسكوٌه وعرفه

ٌّامنأفعالهامنؼٌرفكروالروٌة،وهذهالحا لتنقسمإلىقسمٌن:منهاماٌكونطبٌع

                                                           
.19-18سورةلقماناآلٌة:-354
.4سورةالقلماآلٌة:-355

).10/86((لسانالعرب))البنمنظور(-356
).881((القاموسالمحٌط))لمجموعةمإلفٌن(ص-357
).297((مفرداتألفاظالقرآنالكرٌم))للراؼباألصفهانً(ص-358

).101))للجرجانً(ص((التعرٌفات-359
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سبب، أقل من وٌهٌج ؼضب نحو شًء أدنى ٌحركه الذي كاإلنسان المزاج، أصل

وكاإلنسانالذيٌجبنمنأٌسرشًء،أوكالذيٌفزعمنأدنىصوتٌطرقسمعه،أو

ٌرتاعمنخبرٌسمعه،وكالذيٌضحكضحكامفرطامنأدنىشًءٌعجبه،وكالذيٌؽتم

ومنهاماٌكونمستفادابالعادةوالتدّرب،وربماكانمبدإه،وٌحزنمنأٌسرشًءٌناله

.)360(بالروٌةوالفكر،ثمٌستمرأوالفؤوالحتىٌصٌرملكةوخلقا)

وذهبالجاحظإلى(أنالخلقهو:حالالنفس،بهاٌفعلاإلنسانأفعالهببلروٌةوال

بعضااختٌار فً ٌكون قد والخلق إاّل، ٌكون ال بعضهم وفً وطبعا، ؼرٌزة لناس

ٌوجدفًكثٌرمنالناسمنؼٌررٌاضةوالتعمل، كالسخاءقد بالرٌاضةواالجتهاد،

.)361(وكالشجاعةوالحلموالعفةوالعدلوؼٌرذلكمناألخبلقالمحمودة)

و     األساس العقٌدة اإلسبلم وارتاألولجعل الفاضلة، األخبلق عنه تصدر باطالذي

األخبلقبالعقٌدةأمرمعلوملكلمنلهفكرورإٌةبؤموراإلسبلم،وهذااالرتباطٌشكل

شجرة فًالوقتنفسه ٌعتبر كما العبثبها، وعدم لثباتاألخبلقواستقرارها ضمانة

دون العقٌدة (إن المعنى: شلتوتفًهذا الشٌخمحمود ٌقول العقٌدة، لهذه طٌبة مثمرة

.)362(هاوالثمرة،وإنالخلقدونعقٌدةظللشبحؼٌرمستقر)خلقشجرةالظلل

وصلة والمعامبلت، العبادات، منها فالشرٌعة بالشرٌعة، األخبلق ارتباط عن أما

فإن هذا وعلى تنفك، ال بالمعامبلت وصلتها تقرٌر، إلى تحتاج ال بالعبادات األخبلق

ؽنًعنصاحبهاشٌبا ...العباداتوالمعامبلتإذاعرٌتعناألخبلقالت

والصدق، الرحمة، من نفسصاحبها فً تزرعه فلما الفرد سلوك فً أثرها وأما

والعدل،واألمانة،والحٌاء،والعفة،والتعاون،والتكافل،واإلخبلص،والتواضع...وؼٌر

،ٌقولذلكمنالقٌمواألخبلقالسامٌة،فاألخبلقبالنسبةللفردهًأساسالفبلحوالنجاح

اَها) اَها*َوَقْدَخاَبَمنَدسَّ تعالى:(َقْدأَْفلََحَمنَزكَّ
)363(

                                                           
).41((تهذٌباألخبلق))البنمسكوٌه(ص-360
).12((تهذٌباألخبلق))للجاحظ(ص-361
).4/43((اإلسبلمعقٌدةوشرٌعة))محمودشلتوت(-362
10-9سورةالشمساآلٌة:-363
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ى*َوَذَكَراْسَمَرب ِهَفَصلَّى) .)364(وٌقولسبحانه:(َقْدأَْفلََحَمنَتَزكَّ

والتزكٌةفًمدلولهاومعناها:تعنً:تهذٌبالنفسباطنا وظاهرا ،فًحركاتهوسكناته

سلوكالمجتمعكله،فاألخبلقهًاألساسلبناءالمجتمعاتاإلنسانٌة.وأماأثرهافً)365(

اإلِنَساَنلَِفًُخْسٍرإاِلَّإ سبلمٌةكانتأوؼٌرإسبلمٌة،ٌقررذلكقولهتعالى:(َواْلَعْصِرإِنَّ

ْبِر) َوَتَواَصْواِبالصَّ الَِحاِتَوَتَواَصْواِباْلَحق  .)366(الَِّذٌَنآَمُنواَوَعِملُواالصَّ

االخبلق.علىالدالةلآلٌةكثٌرابناإلمامتفسٌرالباحثوٌعرض

 بن كثٌرتفسٌر ا

)عظٌمخلقلعلىوإنك:(وقوله)367(ُخلٍُقَعِظٌٍم) ٌقولسبحانهوتعالى:(َوإِنََّكلََعلَى

قالوكذلك.اإلسبلموهو،عظٌمدٌنلعلىوإنك:أي:عباسابنعن،العوفًقال

.زٌدوابن،والضحاك،أنسبنوالربٌع،والسدي،مالكوأبو،اهدمج

رسولخلقعنعابشةسبلت:قتادةعن،معمروقال.عظٌمأدبلعلى:عطٌةوقال

.القرآنفًهوكماتقول،القرآنخلقهكان:قالت.-وسلمعلٌههللاصلى-هللا

سعدأنلناذكر)عظٌمخلقلعلىوإنك:(قولهقتادةعن،عروبةأبًبنسعٌدوقال

تقرأألست:فقالت.-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولخلقعنعابشةسؤلهشامبن

.القرآنكان-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولخلقفإن:قالت.بلى:قال؟القرآن

قالهشامبنسعدعن،أوفىبنزرارةعن،قتادةعن،معمرعن،الرزاقعبدوقال

 فقلتعابشةسؤلت: علٌههللاصلى-هللارسولخلقعن-المإمنٌنأمٌاأخبرٌنً:

.القرآنخلقهكان:فقالت.نعم:فقلت؟القرآنأتقرأ:فقالت.-وسلم

وسٌؤتً،بطولهقتادةحدٌثمن،صحٌحهفًمسلماإلمامرواهوقد.طوٌلحدٌثهذا

.تعالىهللاشاءإن"المزمل"سورةفً

                                                           
.15-14سورةاألعلىاآلٌة:-364
).4/43((اإلسبلمعقٌدةوشرٌعة))محمودشلتوت(-365
.3-1سورةالعصراآلٌة:-366
.4سورةالقلماآلٌة:-367
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عنعابشةسؤلت:قال،الحسنعن،ٌونسحدثنا،إسماعٌلحدثنا:أحمداإلماموقال

.القرآنخلقهكان:فقالت-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولخلق

بنًمنرجلعن،وهببنقٌسعن،شرٌكحدثنا،أسودحدثنا:أحمداإلماموقال

تقرأأما:فقالت.-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولخلقعنعابشةسؤلت:قالسواد

لهصنعت:قالت.ذاكعنحدثٌنً:قلت:قال؟)عظٌمخلقلعلىوإنك:(القرآن

لجارٌتًفقلت،طعاماحفصةلهوصنعت،طعاما بالطعامهًجاءتفإناذهبً:

فوقعت،الجارٌةفؤلقت:قالت.بالطعامجاءتف:قالت!الطعامفاطرحًقبلفوضعته

قالت-نطعاوكان-فانكسرتالقصعة وقالهللارسولفجمعه: " :أو-اقتضوا:

.شٌباقالفما:قالت".ظرفكمكانظرفا-أسودشك-اقتضً

ضالةفبنالمباركحدثنا،أبًحدثنا،إٌاسأبًبنآدمبنعبٌدحدثنا:جرٌرابنوقال

أخبرٌنً:لهافقلتالمإمنٌنأمعابشةأتٌت:قال:هشامبنسعدعن،الحسنعن،

خلقلعلىوإنك:(تقرأأما.القرآنخلقهكان:فقالت.وسلمعلٌههللصلىالنبًبخلق

.نحوه،الحسنحدٌثمنوالنسابً،داودأبوروىوقد)عظٌم

أبًعن،صالحبنمعاوٌةوأخبرنً،وهبابنؤناأنب،ٌونسحدثنً:جرٌرابنوقال

قالنفٌربنجبٌرعن،الزاهرٌة ،عنهاهللارضًعابشةعلىفدخلت،حججت:

-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولخلقعنفسؤلتها فقالت. -هللارسولخلقكان:

.القرآن-وسلمعلٌههللاصلى

إسحاقعن،التفسٌرفًالنسابًورواه.مهديبننالرحمعبدعن،أحمدرواهوهكذا

بهصالحبنمعاوٌةعن،مهديبنالرحمنعبدعن،منصوربن

،تطبعهوخلقا،لهسجٌةونهٌاأمراالقرآنامتثالصار،السبلمعلٌه،أنههذاومعنى

جبلهمامعهذا.تركهعنهنهاهومهما،فعلهالقرآنأمرهفمهما،الجبلًطبعهوترك

وكل،والحلم،والصفح،والشجاعةوالكرم،الحٌاءمن،العظٌمالخلقمنعلٌههللا

علٌههللاصلى-هللارسولخدمت:قالأنسعنالصحٌحٌنفًثبتكما.جمٌلخلق

لشًءوال؟فعلتهلم:فعلتهلشًءقالوال،قط"أؾ:"لًقالفماسنٌنعشر-وسلم

خزامسستوال،خلقاالناسأحسن-وسلمعلٌههللاصلى-وكان؟فعلتهأال:هأفعللم
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شممتوال-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولكؾمنألٌنكانشٌباوال،حرٌراوال،

-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولعرقمنأطٌبكانعطراوالمسكا

البخاريوقال حدثنا،منصوربنإسحاقحدثنا،هللاعبدأبوسعٌدبنأحمدحدثنا:

هللارسولكان:ٌقولالبراءسمعت:قالإسحاقأبًعن،أبٌهعن،ٌوسؾبنإبراهٌم

،البابنبالطوٌللٌس،خلقاالناسوأحسن،وجهاالناسأحسن-وسلمعلٌههللاصلى-

".الشمابل"كتابهذاًفالترمذيعٌسىوألبًكثٌرةهذافًواألحادٌثبالقصٌروال

أحمداإلمامقال عن،عروةعن،الزهريعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:

امرأةوال،قطلهخادمابٌده-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولضربما:قالتعابشة

كانإالقطشٌبٌنبٌنخٌروال.هللاسبٌلفًٌجاهدأنإال،قطشٌبابٌدهضربوال،

انتقموال،اإلثممنالناسأبعدكانإثماكانفإذا،إثماٌكونحتىأٌسرهماإلٌهأحبهما

وجلعز،هللٌنتقمهوفٌكون،هللاحرماتتنتهكأنإالإلٌهٌإتىشًءمنلنفسه

 وٌرى الباحث 

 فً المحورٌة الشخصٌة هو والمحاإلدارةالقابد المفكر العقل هو ركوالمإسسة،

العمل وٌستقٌم األفراد ٌستقٌم وباستقامته إدارته، ألفراد النموذجالقدوة أنه كما للجمٌع،

وأصحاب المصلحٌن من كبٌر اهتمام محل القادة وتؤهٌل إعداد فإن لذلك، واإلنتاج،

القٌمً البناء القادة وتؤهٌل إعداد جوانب أهم ومن المختلفة، والمصالح المإسسات

ٌثٌمثلالمزٌجالقٌمًلشخصه.لشخصٌةالقابد؛ح

منأفكاروقراراتوسلوكٌات، ٌصدرعنه المصدراألساسًلكلما تعد القابد وثقافة

والتربٌةهًاألصولاإلدارٌة"القٌمٌة"ومناإلدارةومنالثوابتالتًجمععلٌهاعلماء

ك تعمقتوتجذرتهذهاألصولفًنفسالمدٌركلما أنهكلما انتآثارهاالثابتعملٌا ،

قوٌةعلٌهوعلىأدابهالقٌادي،وسببا مباشرا فًتحقٌقالنجاحلهولمإسستهالتًٌدٌرها.

وفًحقٌقةاألمرهًأصولأخبلقٌةاجتمعتعلٌهاالثقافاتالمختلفةعلىضرورتها

المدٌر على لٌس الكبٌر الخلل ٌنتج أحدها وبفقد المدٌر، القابد شخصٌة فً وأهمٌتها

كقادةفحس الذات مراجعة أهمٌة ٌستوجب ما وهو ككل، والعمل األفراد على بل ب،
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فًرسولهللاصلىهللاعلٌه ولنا والتؤهٌللمدٌريالمستقبل، اإلعداد ومدٌرٌنوجودة

ٌبعثهكذا أن قبل واماته وصدقه عرؾفًقرٌشبؤخبلقه حٌثانه قدوة خٌر وسلم

ٌدةقبلانٌستلمأيمكانةلٌسهلقبولهواتباعهؾعنهالصفاتالحمرفالقابدٌجبانٌع

منالمرإوسٌن.

قولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالخطواتولمعرفة

:تعالى َتَولَّوْا ِه ٌْ َعلَ أَْحِملُُكْم َما أَِجُد الَ قُْلَت لَِتْحِملَُهْم أََتْوَك َما إَِذا َعلَىالَِّذٌَن ٌُُنُهْم(َوالَ أَْع وَّ

ٌُنِفقُوَن) ِجُدوْاَما ٌَ اأاَلَّ ْمِعَحَزن  -الثانٌةوهً:الخطوة.)368(َتِفٌُضِمَنالدَّ

 العفو وتقدٌر الظروف -4

مصدرقولهمعفاٌعفوعفوا وهومؤخوذمنمادة(عؾو)والتًتدلعلىالعفو لغة:

واآلخرطلبهاألولمعنٌٌنأصلٌٌن تركالشًء، ٌقالعفوتعنوق)369(: الالجوهري:

ذنبهإذاتركتهولمتعاقبه،والعفوعلىفعول:الكثٌرالعفو،وٌقال:عفوتهأيأتٌتهأطلب

.370معروفة،وأعتقتهمثله،وعفوالمال:ماٌفضلعنالصدقة

استحقالعفو اصطالحاً : من وكل علٌه، القدرة مع كؾالضرر العفو: الكفوي: قال

.)371(التركعفوعقوبةفتركهافهذا

عنالمشركٌنٌومفتحمكة،صلىهللاعلٌهوسلمومنأعظممواقؾالعفوعفوالنبً

النفستنتظم الصدروسماحة فإنرحابة ،وهكذا علٌهم العقوبة قادرعلىامضاء وهو

العفوفٌكونمنوراءذلكالتؤثٌرالتلقابًألناإلنسانٌتؤثرباإلحسان،وهذاأمرمشاهد

نرىأنمنكانسمحالنفسٌستطٌعأنٌظفربؤكبرقسطمنمحبةالناسله،وثقةحٌث

السٌبات عن والتؽاضً ، الجانب ولٌن والبشر بالسماحة ٌعاملهم ألنه ، به الناس

والنقابص،فإذادعاهالواجبإلىتقدٌمالنصحكانفًنصحهرقٌقا لٌنا ،سمحا هٌنا ،

.)372(الفضٌحة،ٌسدالثؽراتوالٌنشرالزالتوالعثراتٌسربالنصٌحة،والٌرٌد

                                                           
159سورةآلعمراناآلٌة:-368
أيمنؼٌر369( العفاةوهمطبلبالمعروؾ،ومنذلكأٌضا:أعطٌتهالمالعفوا المعنىالثانً: )ومنهذا

ومابعدها.4/61طلب.أنظرهذهوماأشبههافًالمقاٌٌس
 .56صم،1979/،4ج : شر:دارالفكرالطبعةالناابنفارس،مقاٌٌساللؽة-370
.598الكلٌات،مرجعسابقص)371(

.2/443األخبلقاإلسبلمٌة372-
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العفووتقدٌرالظروؾ.علىالدالةلآلٌةكثٌرابناإلمامتفسٌرالباحثوٌعرض

 كثٌرتفسٌر ابن 

هِأَْحِملُُكمَْماأَِجدُالَقُْلتَلَِتْحِملَُهمْأََتْوكََماإَِذاالَِّذٌنََعلَىَوالَ(قالتعالى ٌْ ٌُُنُهمَْولَّواْتََعلَ أَْع وَّ

ْمعِِمنََتِفٌضُ االدَّ ِجُدواْأاَلََّحَزن  الذٌنعلىوال:(قولهفًمجاهدوقال)373()ٌُنفِقُونََماٌَ

.مزٌنةمنمقرنبنًفًنزلت)لتحملهمأتوكماإذا

ومن،عمٌربنسالم:عوؾبنعمروبنًمن،نفرسبعةكانوا:كعببنمحمدوقال

واقؾبنً النجاربنمازنبنًومن،عمروبنهرمً: -كعببنالرحمنعبد:

الرحمنعبد:حارثةبنًومن،صخربنسلمان:]المعلىبنًومن-لٌلىأباوٌكنى

بنعمرو:سلمةبنًومن،[منههللافقبلهبعرضهتصدقالذيوهو،عبلةأبوٌزٌدبن

.زنًالمعمروبنهللاوعبدعنمة

-هللارسولأتواالمسلمٌنمنرجاالإنثم:تبوكؼزوةسٌاقفًإسحاقبنمحمدوقال

بنًمن،وؼٌرهماألنصارمننفرسبعةوهم-البكاءونوهم-وسلمعلٌههللاصلى

الرحمنعبدلٌلىوأبو،حارثةبنًأخوزٌدبنوعلبةعمٌربنسالم:عوؾبنعمرو

،سلمةبنًأخو،الجموحبنالحمامبنوعمرو،النجاربنمازنبنًأخو،كعببن

،المزنًعمروبنهللاعبدهوبل:ٌقولالناسوبعض؛المزنًالمؽفلبنهللاوعبد

رسولفاستحملوا،الفزاريسارٌةبنوعرباض،واقؾبنًأخو،هللاعبدبنوهرمً

فقال،جةحاأهلوكانوا-وسلمعلٌههللاصلى-هللا فتولواعلٌهأحملكمماأجدال:

.ٌنفقونماٌجدواأالحزناالدمعمنتفٌضوأعٌنهم

:قالالحسنعن،الربٌععن،وكٌعحدثنا،األوديبنعمرحدثنا:حاتمأبًابنوقال

،نفقةمنأنفقتمما،أقوامابالمدٌنةخلفتملقد:-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولقال

علىوال:(قرأثم،األجرفًشركوكموقدإالنٌبلعدومننلتموال،وادٌاقطعتموال

.اآلٌة)علٌهأحملكمماأجدالقلتلتحملهمأتوكماإذاالذٌن
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:قال-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولأنحدٌثمنالصحٌحٌنفًالحدٌثهذاوأصل

سرتموال،ادٌاوقطعتمماأقوامابالمدٌنةإن مسٌرا] معكموهمإال[ قالوا. وهم:

.العذرحبسهم،نعم:قال؟بالمدٌنة

قال:قالجابرعن،سفٌانأبًعن،األعمشحدثنا،وكٌعحدثنا:أحمداإلماموقال

سلكتموال،وادٌاقطعتممارجاالبالمدٌنةخلفتملقد:-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسول

،طرقمن،ماجهوابن،مسلمورواه.المرضحبسهم،األجرفًشركوكمإالطرٌقا

.به،األعمشعن

 وٌرى الباحث 

قدربطالباحثبٌنالعفولمنقصروتقدٌرالظروؾلمنلمٌقصرولكنلهظرؾ

أوظرفهواعلىدرجاتالتقدٌرهو خاصمنالمرإوسٌنقدٌحتاجلمنٌقدرتقصٌره

فوعنالتقصٌروالزالتواالخطاءوذلكبالتجاوزوالتؽاضًعنهاوتقدٌركلشخصالع

، واللوم منالتقرٌع ٌكسبه اكثرمما ٌكسبالقابد وظرفه، االٌجابًهوبمنزلته فالقابد

الذيٌعرؾمتىٌستخدمالحزمومتىٌستخدمالعفوفبلٌجعلحزمهٌنفرالمرإوسٌنمنه

ماديالمقصرٌن.والٌجعلعفوهسببافًت

:تعالىقولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالخطواتولمعرفة

-الخطوةالثالثةوهً:.)374(أجعلبٌنكموبٌنهمردما) فؤعٌنونًبقوة (

 التعاون و تبادل المنفعة-3

بهالتعاون لغة ٌراد الذي ] اْلَعْوِن [ من مؤخوذ وهو َتَعاَوَن مصدر على: المظاهرة

الشًءٌقال:فبلنَعْونًِأَْيُمِعٌنًَِوَقْدأََعْنُتُه،َواْلَعْوُنأٌضاالظهٌرعلىاألمر،الواحد

إذا والعربتقول: أعوان، حكًفًتكسٌره وقد سواء، والمإنثفٌه والجمع واالثنان

الج َوِباألَْعَواِن الجدب بالسنة ٌعنون أعوانها معها جاء السنة والذبابجاءت راد

.)375(واألمراض
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وٌعرفهالباحثبؤنهتقدٌمالمساعدةلؤلخرٌنبؽٌةالخٌروالبربالقدرالتعاون اصطالحاً: 

المستطاعلهدؾمشترك.

 اْلبِر  َعلَى َوَتَعاَوُنوا ) : وجل عز هللا ٌقول التعاون على اإلسبلمً دٌننا حثنا لقد

ْقَوىَوالَتَعاَوُنواَعلَى ََشِدٌُداْلِعَقاِب)َوالتَّ هللاَّ َإِنَّ قُواهللاَّ اإلِْثِمَواْلُعْدَواِنَواتَّ
)376(.

فالتعاونلهأهمٌةكبرىفًحٌاتنافهوسبٌلللمحبةواأللفةفٌمابٌنهملتعاونهمعلى

الخٌروحٌنماٌتعاونالمسلممعأخٌهٌزٌدجهدهما،فٌصبلإلىالؽرضبسرعةوإتقان؛

ونٌوفرفًالوقتوالجهد،وقدقٌلفًالحكمةالمؤثورة:المرءقلٌلبنفسهكثٌرألنالتعا

بإخوانه.

وقالالنبًصلىهللاعلٌهوسلم:(مثلالمإمنٌنفًتوادهموتراحمهموتعاطفهممثل

والحمى) بالسهر الجسد سابر له تداعى عضو منه اشتكى إذا هذا)،377(الجسد؛ وأمثال

ممافٌهالحثعلىالخٌروالداللةعلٌهصلىهللاعلٌهوسلمنبٌنامحمدالحدٌثالكثٌرعن

أدركالمتؤملأنالحاجةفًنصوصالشرع والحثعلىقضاءالحوابج،وبخاصةإذا

:(وهللافًعونوسلمعلٌههللاصلىذاتمفهومواسعمماهومدلولعلٌهفًعمومقوله

:(أحبالناسإلى-علٌهالصبلةوالسبلم-قولهو)378(العبدماكانالعبدفًعونأخٌه)

سرورٌدخلهعلىمسلمأوٌكشؾعنه-تعالى-هللاأنفعهمللناسوأحباألعمالإلىهللا

من ًّ كربةأوٌقضًعنهدٌنا أوٌطردعنهجوعا وألنأمشًمعأخفًحاجةأحبإل

مشىمعأخٌهفًحاجةحتىأنأعتكؾفًهذاالمسجدٌعنًمسجدالمدٌنةشهرا ...ومن

.)379(ٌتهٌؤلهأثبتهللاقدمهٌومتزولاألقدام)

التعاونوتبادلالمنفعة.علىالدالةلآلٌةكثٌرابناإلمامتفسٌرالباحثوٌعرض

ابن كثٌرتفسٌر 

.)380(أجعلبٌنكموبٌنهمردما) فؤعٌنونًبقوة ٌقولسبحانهوتعالى:(

                                                           
)3بدة(الما-376
10/6011البخاريمعالفتح)377(
 2699أخرجهمسلممنحدٌثأبًهرٌرةرضًهللاعنه)378(
 .2/608،609أخرجهالطبرانًفًالكبٌر)379(
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إن:أي)خٌرربًفٌهمكنًما:(للخٌروقصدوصبلحودٌانةعفةبالقرنٌنذوفقال

علٌهسلٌمانقالكما،تجمعونهالذيمنلًخٌروالتمكٌنالملكمنهللاأعطانًالذي

:النمل)]تفرحونبهدٌتكمأنتمبلآتاكممماخٌرهللاآتانًفمابمالأتمدونن:(السبلم

)بقوة)ساعدونًولكنتبذلونه،الذيمنخٌرفٌهأناالذي:القرنٌنذوقالوهكذا[36

،البناءوآالتبعملكم:أي

 وٌرى الباحث

بٌناألولإّنهفعبل ،ٌحاولإشراكجمٌعَمنفًالمنّظمةفًقٌادتهاإنالقابدالتعاونً

التً المسابل المشكبلتأو إلى وٌشٌر النقاش، ٌطلق قد حٌثأّنه من ٌجبمتساوٌن،

ٌّنواحد منمتابعةعملمع ولكّنالقراراتُتتَّخذ،مخاطبتها،وٌتابعالمنّظمةككّل،بدال 

باإلجماع. وإّما باألكثرٌة االّتفاقإّما منأشكال وشكٍل نقاشتعاونٌة، منخبللعملٌة

ٌنوفًسبٌلهذهالؽاٌة،ٌحاولالقابدالتعاونًتعزٌزالثقةوالعملالجماعًلدىالموّظف

ككّل.

وعلىالقابدالتعاونًأنٌتخلّىعنالحاجةإلىالتحّكم،أوالسلطة،أوالمكانةإذاأراد

منالعاملٌن–فؽاٌتهتقضًبتعزٌزعملٌةالتعاون،وتمكٌنالمجموعة،أنٌكونفّعاال 

–ٌةوؼٌرهممنالمعنٌٌنبمنّظمةما،أواألفرادوالمنّظماتالمشاركٌنفًمبادرةمجتمع

ٌّدة،للتحّكمبرإٌةالمنّظمةوأعمالها وعلٌهأنٌثقبؤّناألشخاصسٌّتخذونقراراتج

وٌنبؽًأنٌحرصعلىحصولهمعلى كانتلدٌهمجمٌعالمعلوماتذاتالصلة... إذا

ٌّدة. هذهالمعلومات،وأنٌوفّرالتسهٌلالذيٌضمنهذهالقراراتالج

 ٌعاب الواقع المحٌط بهبالنظر إلى قدرته على فهم واست-د

وهًجملةمنالخطواتالتًالؼنىللقابدالمثالًعنالتلبسواالتصاؾبهاوالتقٌد

بؤنٌسٌرعلىمنوالهاوفًركبهاوهًوانكانتتتمٌزبانهاحدٌثةوعصرٌةمنحٌث

.المصطلحاتوالطرحاالانلهاجذوروأسسفًنصوصالقرانالكرٌم

:تعالىقولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالخطواتولمعرفة
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ْرِجُعاْلُمْرَسلُوَن) ٌَ ٍةَفَناِظَرةٌِبَم ٌَّ ِهْمِبَهِد ٌْ (َوإِن ًُمْرِسلٌَةإِلَ
-ىوهً:األولالخطوة.)381(

 فهم الثقافة من تقالٌد وأعراف وقٌم االجتماعٌة وعادات فً البٌئة المحٌطة-0

،بمعانمتعددةٌرجعبعضهاإلىأمورمعنوٌة«َثَقؾَ»:استعملالعربمادةلغةفةالثقا

من أكثر المعنوٌة األمور على كانتداللتها وإن حسٌة، أمور إلى بعضها ٌرجع كما

.)382(داللتهاعلىالحسٌات

الثقافة اصطالحاً : بقوله: عرفها الذي اللؽوي بتعرٌؾالمجمع العلوم»ونكتفً جملة

ٌُْطلَُبالعلمبهاوالِحْذُقفٌهاو ).383(المعارؾوالفنونالتً

، بالقابد المحٌطة البٌبة واالعراؾفً االجتماعٌة والقٌم والعادات التقالٌد تشمل وهً

لؤلفراد واالجتماعً واالدبً الفكري الرقً لمدى مقٌاس بمثابة الثقافة وتعتبر

الفكاروحسب،بلهًاٌضا تتعدىللسلوكوالٌقتصرمفهومالثقافةعلىا،والجماعات

وسهولةوٌسر. الذيٌضمنبموجبهاحٌاة اكثررخاء 

والعادات والقوانٌن واالخبلق والفنون العقابد من كبل  بوتقتها فً تنصهر كٌنونة وهً

القبلٌة والموروثات لحد،واالعراؾاالجتماعٌة االنسانٌة القدرة إلبراز اداة  تعتبر كما

هامنتصنٌؾوتمحٌصالخبرات،وتسخٌرهاإلحداثردةفعلإبداعٌةوخبلقة.ٌمكن

وتتمٌزالثقافةبالعدٌدمنالصفاتالتًَتضفٌهاعلىحٌاةالبشرٌةحٌثانها:

ظاهرةانسانٌة،حٌثانهاتفصلاالنسانوتمٌزهعنسابرالمخلوقات.-

االجتماعٌة،- احداهمدعابمالحٌاة انها االجتماعٌة،والٌمكنناكما فبلتستقٌمالحٌاة

الحدٌثعنعناصرهابمعزٍلعنالثقافة.

الفرد- بٌبة فً متؽٌرات من ٌحدث ما كل تواكب ، متجددة مبتدعة عملٌة انها كما

والمجتمع.
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الفترات- تعاقبالحقبالزمنٌة،وبالرؼممنتباعد نتاجلتراكمفكرياحدثُه انها كما

ٌنتلكالحقب،إالانهاالتفقداٌا منالكٌنوناتالتارٌخٌة.الزمنٌةب

شتى فً الرقً نحو عجلتُه ودفع ، وتطورهُ المجتمع نهضة فً االسد حصة وللثقافة

المجاالتالعلمٌةوالفكرٌةواالدبٌة،وٌتمحورهذافٌماٌلً:

سهمالثقافةإٌجابا فًتوجٌهتعدالثقافةاحداهمالعواملاالساسٌةللتنمٌةالبشرٌة،كماتُ-

أفكاراالفرادوالشعوب،ودفعهانحواالبداعوالتمٌز،وتعتبرالثقافةاداةفعالةلصقل

المواهبالفردٌةوتنمٌتها.

الفكري- كالرخاء المستحدثة المفاهٌم من الكثٌر والمجتمع الفرد ُتضفًعلى انها كما

ابرا فً وتساعد االنسانٌة، االصبلحوالحضارة نحو ودفعه المجتمع قوة مكامن ز

والتحسٌن.

الباحثوٌعرض اإلمامتفسٌر واعراؾعلىالدالةلآلٌةكثٌرابن الثقافةمنتقالٌد

وعاداتفًالبٌبةالمحٌطة.جتماعٌةاوقٌم

 ابن كثٌرتفسٌر 

ٍةَفَناِظَرةٌِبمَ ٌَّ ِهْمِبَهِد ٌْ ْرِجُعاْلُمْرَسلُوَن)قالتعالى(َوإِن ًُمْرِسلٌَةإِلَ ٌَ
)384(.

فقالت،والمصانعةوالمخادعةوالمسالمةوالمصالحةالمهادنةإلىعدلتثم ) وإنً:

وأنظربهتلٌقبهدٌةإلٌهسؤبعث:أي)المرسلونٌرجعبمفناظرةبهدٌةإلٌهممرسلة

نحملهخراجاعلٌناٌضربأو،عناوٌكؾذلكٌقبلفلعله،ذلكبعدجوابهٌكونماذا

ورضًهللارحمها:قتادةقال.ومحاربتناقتالناوٌتركبذلكلهونلتزم،عامكلفًإلٌه

.الناسمنموقعاتقعالهدٌةأنعلمت!!شركهاوفًإسبلمهافًأعقلهاكانما،عنها

ٌقبلهالموإن،فقاتلوهملكفهوالهدٌةقبلإن:لقومهاقالت:واحدوؼٌرعباسابنوقال

.فاتبعوهنبًفهو
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 وٌرى الباحث:

إنفهمثقافةاآلخرٌنومعرفةاعرافهموعاداتهموتقالٌدهموتوجهاتهممناهماألشٌاء

وما اآلخرٌن ٌحبه ما معرفة له ٌتسنى حتى معرفتها، الناجح القابد على ٌجب التً

الحكمةانٌتخٌرافضلٌبؽضونه،فهذهالمعرفةتنقدهمنتصادمقرارتهوافكرهملذامن

العباراتوالجمللتحرٌكالناسنحوالهدؾدونذكراألشٌاءالتًالٌحبونهاولتحقٌق

ذلكٌتحتمعلٌهفهمثقافتهم.

:تعالىقولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالخطواتولمعرفة

ٌْ الطَّ َمنِطَق ُعل ْمَنا النَّاُس َها  ٌ (أَ اْلُمِبٌُن) اْلَفْضُل لَُهَو َهَذا إِنَّ ٍء ًْ َش ِمنُكل  َوأُوِتٌَنا ِر
)385(. 

-الخطوةالثانٌةوهً:

أن ٌكون له دراٌة بقنوات التواصل االجتماعً والتكنولوجٌا وبعض اللغات المهمة -4

الحٌاة،الٌختصبإقلٌممعٌن،ولٌسٌعٌش اإلسبلمرسالةعالمٌةشمولٌةلجمٌعأبعاد

للناسجمٌعا ا بانهرسوال  فانهللاتعالىقدخاطبرسوله، لهذا الطابفٌةالضٌقة، لحالة

 ).386(...«قلٌاأٌهاالناسإنًرسولهللاالٌكمجمٌعا :»

الستٌعاب وعقابدي سٌاسً معنى ذات خصوصٌة الشامل الرسالً االنفتاح وهذا

ٌتطلبهوالتؤثٌرعلىكلاالقطابوالمحاورالتًتعٌشالحا ما وهذا لةؼٌراإلسبلمٌة،

العملالرسالًوالقٌادةالرسالٌةمنتوفٌركلمقوماتاالنفتاحالفكريوالسٌاسًعلى

االسس و الضوابط وفق والفكرٌة السٌاسٌة العبلقات لبناء المحاور و االقطاب تلك

 الرسول ان حتى الصحٌحة وسلماإلسبلمٌة أسسالع»صلىهللاعلٌه .. بلقاتوضع

االخرى والدول االقوام مع وبعض،الخارجٌة (نجران) نصارى مع عبلقات فؤنشؤ

وأوفدالسفراءالىالدولاالجنبٌة(مصر،وفارس،وبٌزنطٌة،والؽساسنة)،القبابل

مع،وؼٌرهم رفضالهدنة و القبابل، و بعضالجماعات، هادن و المعاهدات، وعقد

).387(البعضاالخر
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.169شمسالذٌن،محمدمهدي،فًاالجتماعالسٌاسًاإلسبلمًص-387
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ٌملكرإٌةواعٌةلدراسةوبناءالعبلقاتالدولٌة،ألنهٌحملأهماٌدٌولوجٌةفاإلسبلم

قالتعالى: واعٌة انسانٌة و اسبلمٌة نظرة الىالناسجمٌعا  ٌنظر ألنه واسعة، عالمٌة

ٌاأٌهاالناسإناخلقناكممنذكروأنثىوجعلناكمشعوبا وقبابللتعارفواانأكرمكم»

).388(«عندهللاأتقاكم

اناإلسبلمترّسخ،بطموحهلحملالشرٌعةالنهابٌة،واصبلح»وٌقولأحدالمستشرقٌن:

 الكونً عالمٌةوأٌد،النظام الهٌة،لوجٌة لشرٌعة الخاضع اإلسبلمً العالم على وكان

صرٌحةذاتدعوةعالمٌة،أنٌحددنمطالعبلقاتالتًكانفًوسعهعقدهامعاالمم

).389(..«المجاورة

جسور الفكريومد فًتؤسٌسمبدئالحوار الكرٌم رسوله الكرٌم القرآن وجه وقد

الضوابط وفق االٌدٌولوجٌة، االختبلفات رؼم االخر الفكر مع العقابدٌة العبلقات

قلٌاأهلالكتابتعالواالىكلمةسواءبٌنناوبٌنكمأالّ(والموازٌنالشرعٌةقالتعالى:

والنشركبهشٌبا والٌتخذبعضنابعضا أربابا مندونهللافإنتولّوافقولوانعبدإالّهللا

مسلمون بؤنا النبً»).390()اشهدوا لدعوةمنصفةمنؼٌرشك،دعوةالٌرٌدبها وانها

عصلىهللا وسلم ٌقؾلٌه سواء كلمة المسلمٌن.. من ومنمعه هو أنٌتفضلعلٌهم

الجمٌععلىمستوىواح دالٌعلوبعضهمعلىبعض،والٌتعبدبعضهملبعضا أمامها

وهذهاالنطبلقةالقرآنٌةتحددطبٌعةاالنفتاحالفكري،وتنظٌمأسسالعبلقات).391(..«

الخارجٌةمعالقوىالفكرٌةاالخرى،خصوصا إذاكانتتحملمتبنٌاتفكرٌةذاتقواسم

االطروالوظابؾوالمبانًالفكرٌةمشتركةمعالفكرةاإلسبلمٌة،واناختلفتفًبعض

وبذلك»والمذهبٌة..الدٌنٌةتلتقًفًمفهومالتوحٌدكركٌزةأساسٌةفًالعبلقاتفإنها

نبتعدعنأجواءالتعصبالذيٌتجمدفٌهاإلنسانأمامقناعاتهوالٌتحركخطوةواحدة

مافًطاقتهعلىالىاالمامفًمجالالمناقشةوالحوار،بلٌعملعلىالمحافظة،بكل

نلتقً أن االتجاه هذا فً وٌمكننا حاقدة متزمتة وبروح العملٌة، و الفكرٌة مواقعه

                                                           
.13سورةالحجراتاآلٌة:-388
.220مم،ص2005بوازارمارسٌل،انسانٌةاإلسبلمداراالدابللنشروالتوزٌع،بٌروتلبنان،-389
.64سورةآلعمراناآلٌة:-390
.406م،ص1،1992)،القاهرة،دارالشروق،ج17سٌدقطب،فًظبللالقرآن،ط(-391
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منموقعاالنفتاحعلى نحتفظبها عندما باألسالٌبالهادبةالمتزنةالتًتحتفظبؤفكارها

).392(«االفكاراالخرىومناقشتهالحسابوتحصٌلالقناعاتمنخبللذلككله.

ٌتبجحدتالقناعاتالقرآنٌةفًأنتبعثالرسولالىمخاطبةفرعونالذيكانوقدول

باأللوهٌةالواهٌةلتثبتقاعدةسٌاسةاالنفتاحرؼموجودالحواجزالنفسٌةقالتعالىكما

ٌَْخَشى)علٌهالسبلمفًقصةموسى ُرأَْو َتَذكَّ ٌَ نا لََعلَُّه  ٌ :(َفقُواللَُهَقْوال لَ
موضعوفً).393(

).394(َطَؽٰى) ِفْرَعْوَنإِنَّهُ إِلَىٰ آخرمنالقرآن:(اْذَهَبا

التواصلالعلىالدالةلآلٌةكثٌرابناإلمامتفسٌرالباحثوٌعرض بقنوات دراٌة

.نولوجٌاوالمهاراتاللؽوٌةمثبل االجتماعًوالتك

 كثٌرتفسٌر ابن 

َهاالنَّاُسُعل  ٌقولسبحانهوتعالى:(  ٌ َهَذالَُهَوأَ ٍءإِنَّ ًْ َش ِرَوأُوتٌَِناِمنُكل  ٌْ ْمَناَمنِطَقالطَّ

،)شًءكلمنوأوتٌناالطٌرمنطقعلمناالناسأٌهاٌا:(وقوله.)395(اْلَفْضُلاْلُمِبٌُن)

حتى،العظٌموالتمكٌن،التامالملكمنلهوهبهفٌما،علٌههللابنعمسلٌمانأخبر:أي

شًءوهذا،أٌضاوالحٌوانالطٌرلؽةٌعرؾوكان.والطٌروالجناإلنسلهسخرإنه

الجهلةمنزعمومن.ورسولهبههللاأخبرمما-علمناهفٌما-البشرمنأحدٌعطهلم

بهٌتفوهكما-داودبنسلٌمانقبلآدمبنًكنطقتنطقكانتالحٌواناتأنوالرعاع

بذلكسلٌمانلتخصٌصٌكنلمكذلكاألمركانولو.علمببلقولفهو-الناسمنكثٌر

زعمواكمااألمرفلٌس،تقولماوٌعرؾ،والبهابمالطٌوركبلمٌسمعكلهمإذ;فابدة

زمانناإلىخلقتوقتمنالمخلوقاتوسابروالطٌورالبهابمتزللمبل،قالواكماوال

والمنوالالشكلهذاعلىهذا علٌه،سلٌمانأفهمقدكان،وتعالىانهسبحهللاولكن.

اختبلؾعلىالحٌواناتبهتنطقوما،الهواءفًالطٌوربهٌتخاطبما،السبلم

إلٌهٌحتاجمما:أي)شًءكلمنوأوتٌناالطٌرمنطقعلمنا:(قالولهذا;أصنافها

.اعلٌنهللالبٌنالظاهر:أي)المبٌنالفضللهوهذاإن(،الملك

                                                           
.46،بٌروتلبنان،بدونسنةالنشر،ص6فضلهللا،محمدحسٌن،منوحًالقرآنج-392
.44سورةطـهاآلٌة:-393
.24طـه:-394
.16سورةالنملاآلٌة:-395
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أحمداإلمامقال أبًبنعمروعن،الرحمنعبدبنٌعقوبحدثنا،قتٌبةحدثنا:

علٌههللاصلى-هللارسولأن،عنههللارضً،هرٌرةأبًعن،المطلبعن،عمرو

األبوابأؼلقتخرجإذافكان،شدٌدةؼٌرةفٌه،السبلمعلٌه،داودكان:"قال-وسلم

ٌرجعحتىأحدأهلهلىعٌدخلفلم، . قال" " ،األبوابوأؼلقتٌومذاتفخرج:

أٌنمن:البٌتفًلمنفقالت،الداروسطقابمرجلفإذا،الدارإلىتطلعامرأتهفؤقبلت

فإذا،السبلمعلٌه،داودفجاء،بداودلنفتضحنوهللا؟مؽلقةوالدار،الرجلهذادخل

ٌمتنعوال،الملوكٌهابالالذي:قال؟أنتمن:داودلهقالف،الداروسطقابمالرجل

علٌه،داودفتزمل،هللابؤمرمرحبا.الموتملكإذاوهللاأنت:داودفقال.الحجابمن

فقال،الشمسعلٌهوطلعتشؤنهمنفرغحتى،نفسهقبضتحتىمكانه،السبلم

علٌهماأظلمتحتىالطٌرعلٌهفؤظلت،داودىعلأظلً:للطٌر،السبلمعلٌه،سلٌمان

كٌؾ،هللارسولٌا:هرٌرةأبوقال"جناحاجناحااقبضً:سلٌمانلهافقال،األرض

ٌومبذعلٌهوؼلبت،ٌده-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولفقبض؟الطٌرفعلت

.الحمرالنسورالمضرحٌة:الجوزيبنالفرجأبوقال.المضرحٌة

 وٌرى الباحث

السٌاسة مقومات و مبلمح تحدٌد فً القرآنٌة النظرة هذه خبلل من تكمن وهنا

االنفتاحٌةلبسطالنفوذوإٌصالالكلمةالرسالٌةالهادفةفًبناءالعبلقات،والتخلصمن

الموانعوالحواجزالتًتقؾدونذلك،وهذهخصوصٌةمنخصابصالقٌادةاإلسبلمٌة

..المنفتحة المهام هذه إلنجاز الواعً اإلسبلمً المفهوم تكوٌن و لترشٌد الواقع على

والتخلصمنالنظرةالضٌقة،والتشوٌهالمتعمدالذيٌثٌرهخصوماإلسبلمتجاهالدعوة

.والعنصرالضٌقفًحركته

قولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالخطواتولمعرفة

ٌُوَزُعوَن):تعالى  َفُهْم ِر ٌْ َوالطَّ َواإلِنِس اْلِجن  ِمَن ُجُنوُدهُ َماَن ٌْ لُِسلَ الخطوة. )396((َوُحِشَر

-:الثالثةوهً

                                                           
17سورةالنملاآلٌة:-396
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أن ٌكون له مقدرة على إدارة االجتماعات واالنفتاح وبناء العالقات وفهم الواقع -3

  المحٌط 

تجنإ        من واالستفادة المعاش الواقع فهم على واستشراؾالقدرة الماضً ارب

 قدراتوالمستقبل، الصفاتومعرفة باأللقاباو قدراتاالتباعووسابلحفزهم معرفة

وتوطٌدها العبلقات بناء على والمقدرة ، مواجهتهم وسابل وتحدٌد وصفاتهم األخرٌن

بروابطالصداقةواالخاءواالنفتاحعلىاالخرٌن،لهًخطواتأساسٌةٌتحلىبهاالقابد

ثالً،كذلكالجدٌةوالحزمعندالضرورة،والمدحوالمكافؤةفًوقتاخرٌكونمنالم

االسبابالمإدٌةالىالنجاح(فالرجالمواقؾ).

وبناءعلىالدالةلآلٌةكثٌرابناإلمامتفسٌرالباحثوٌعرض االجتماعات إدارة

 العبلقاتوفهمالواقعالمحٌط.

ابن كثٌرتفسٌر 

تعالىوقوله ) ٌوزعونفهموالطٌرواإلنسالجنمنجنودهلسلٌمانوحشر: :أي)

كبٌرةوعظمةأبهةفًفٌهمركب:ٌعنًوالطٌرواإلنسالجنمنجنودهلسلٌمانوجمع

والطٌر،المنزلةفً[ٌكونون]بعدهموهموالجن،ٌلونهالذٌنهموكانوا،اإلنسفً

.بؤجنحتهانهمأظلتهحركانفإن،رأسهفوقومنزلتها

التًمنزلتهعنأحدٌتقدملببل;آخرهمعلىأولهمٌكؾ:أي)ٌوزعونفهم:(وقوله

،أخراهاعلىأوالهاٌردون،وزعةصنؾكلعلىجعل:مجاهدقال.لهمرتبةهً

.الٌومالملوكٌفعلكما،المسٌرفًٌتقدموالببل

 وٌرى الباحث

تحقٌقؼاٌةأوهدؾمعٌن،وعندرداءةإدارةاالجتماعتقلوتعتبراالجتماعاتوسٌلةل

فابدةهذهاالجتماعات؛فقدٌشعربعضاألفرادلسببأوآلخرأنهالحاجةالنعقاداجتماع

لعدمتحقٌقهاالفابدةالمرجوة،لذامناألهمٌةبمكانأنتدركبلوتحددالمشكلة،وتعمل

ةوكثٌراماتكمنفًشخصٌةالقابدالمفترضانجاهدا لحلهالكًتكوناجتماعاتكفاعل
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شخصواحد بواسطة للتوجٌه االجتماعات تخضع أن بد فبل المناسب بالشكل ٌدٌرها

مإهلولدٌهقدرةفًالتؤثٌرعلىاآلخرٌن.

قولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًللقٌادةاألساسٌةالخطواتولمعرفة

ٌ هَ:تعالى ٌُوُسُؾأَ َسْبٌعِعَجاٌؾَوَسْبِعُسنُببَلٍت( ؤُْكلُُهنَّ ٌَ ٌُقأَْفِتَناِفًَسْبِعَبَقَراٍتِسَماٍن د  االص 

ْعلَُموَن) ٌَ اِسلََعلَُّهْم أَْرِجُعإِلَىالنَّ اِبَساٍتلََّعلً  ٌَ ُخْضٍرَوأَُخَر
-.الخطوةالرابعةوهً:)397(

 أن ٌكون له مقدرة على إدارة االزمات -2

ٌهددٌف ادارة االزمةتعر كما كله النظام على مادٌا تؤثٌرا ٌإثر خلل عن عبارة :

االفتراضاتالربٌسٌةالتًٌقومعلٌهاالنظام.

من مجموعة لتراكم نهابٌة نتٌجة علىوهً ٌإثر مفاجا خلل حدوث أو التؤثٌرات

لبقاءالمنظمةأو وواضحا النظامنفسهالمقوماتالربٌسٌةللنظاموتشكلتهدٌداصرٌحا

الراشدٌنومنبعدهمحتى.)398( الخلفاء النبوٌةوحٌاة والسنة القرآنالكرٌم إنواقع

واقعناالمعاصرملاباألزماتوقدوجدنافٌهاالحلولالربانٌةوالتًكانلهاأثرمباشر

مرتبط او الحدٌثة بالظواهر مرتبطا لٌس االزمات فتارٌخ األزمات هذه الستٌعاب

علىكثٌرمنبالثر قدطالعنا اوالتطورعبرالزمن،ألنالقرآنالكرٌم واتالصناعٌة

األمثلةعلىهذهاألزماتوطرقمواجهتهاومنبٌناهمهذهاألمثلةماجاءفًسورة

لمحكثٌرمنالكتاب-ٌوسؾ ولقد قبلحوالىاكثرمنثبلثأآلؾسنة  علٌهالسبلم

الحادثةكنموذ رأىملكمصرفًالحدٌثٌنعنهذه االزماتعندما جمننماذجإدارة

منامهرإٌةلمتستطعحاشٌتهتفسٌرهامنشدةؼرابتها،وعندماعلمبمنٌفسرها،ارسل

إلٌه(وقدكانسجٌنا)وبعدانسمعالملكتؤوٌلالرإٌاأدركأنمصرمقبلةعلىحادثة

 على حكاٌة فً الكرٌم القرآن وبٌنها مجاعة فً انًتتمثل الملك (وقال العزٌز لسان

السبلم انمصرسوؾتمربسبعسنوات-ارى...اآلٌة)وكانالجوابمنٌوسؾعلٌه

ال مثبل  كالقمح الحبوب من بزراعته ٌقومون ما بان واوصى والفقر الجدب من

ىبلٌستهلكونجزءامنهبقدرماٌحتاجوناألولٌستهلكونهبالكاملخبللالسبعالسنوات

                                                           
46سورةٌوسؾاآلٌة:-397
,الطبعةاالولى,2009لدكتورنعٌمابراهٌةالظاهر،ادارةاالزمات,عالمالكتبالحدٌث,اربداالردن,-398
5-4ص
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ب ٌوسؾعلٌهوقد لسان على حكاٌة األمر هذا الكرٌم كتابه فً وتعالى ٌنهللاسبحانه

ابناإلمامتفسٌرالباحثوٌعرض.)399((قالتزرعونسبعسٌنٌندأبا...اآلٌة)-السبلم

مقدرةإدارةاألزمات.علىالدالةلآلٌةكثٌر

 ابن كثٌرتفسٌر 

: تعالى َهاٌُوُسؾُ(قال  ٌ ٌقُأَ د  ؤُْكلُُهنَِّسَمانٍَبَقَراتٍَسْبعِِفًْفِتَناأَالص  ِعَجاؾٌَسْبعٌٌَ

اِبَساتٍَوأَُخرَُخْضرٍُسنُببَلتٍَوَسْبعِ ْعلَُمونَلََعلَُّهمْالنَّاسِإِلَىأَْرِجعُلََّعلً ٌَ ٌَ(
)400(

لهذكرذلكفعند،الملكرآهالذيالمناموذكر)أفتناالصدٌقأٌهاٌوسؾ:(فقال

،بهصاهومانسٌانهفًالفتىلذلكتعنٌؾؼٌرمنتعبٌرها،السبلمعلٌه،وسؾٌ

.ذلكقبلللخروجاشتراطؼٌرومن

 وٌرى الباحث

تعتبرقصةٌوسؾعلٌهالسبلممناروعالقصصفًالقرآنالكرٌمحٌثعبرتعن

هللا انزلها التًاجتاحتمصروقد ٌوسؾاالزمة التًداربها لتكونالكٌفٌة فًكتابه

عبرةلمنٌرٌدانٌكونقابداناجحا،وؼٌرهامنالعبروالعضاتفًسنةرسولهصلى

أيمنتحرزوتنبؤوعملقبلانتحل)401((منخاؾادلج...):هللاعلٌهوسلمكماقال

الحلعند فً ٌفكر ان القابد وعلى ، والٌتفاجؤ علٌه اخؾوقوعا المصاببتكون به

وانماحدثمعابوحدوثاالزم والٌصاببالذهول، اتوالٌفكرفًكٌفٌةوقوعها

بكرالصدٌقرضًهللاعنهعندماتوفًالحبٌبصلىهللاعلٌهوسلمحٌثاصٌباؼلب

الصحابةبالذهولولمٌستوعبواهذهالحادثةولكنابوبكرفكرفًالحلمباشرةوخطب

ٌخر فذا جالناسمنحالةالذهولوالحٌرةوعدمتقبلفًالناسفًموقؾٌستلزمقابدا

قولهتعالى: االمرالىحالةالعملوالسٌرعلىنهجالرسولصلىهللاعلٌهوسلموقرأ

                                                           
.6سورةالكهؾاآلٌة:-399
46سورةٌوسؾاآلٌة:-400
)منخاؾأدلج410حدٌث(-لحٌنمحمدبنصالحالعثٌمٌن،كتابشرحرٌاضالصا-401
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اَتأَْوقُِتَلانَقلَْبُتْمَعلَىأَْعَقاِبُكمْ ُسُلأََفإِنمَّ ٌدإاِلََّرُسوٌلَقْدَخلَْتِمنَقْبلِِهالر  َوَمن(َوَماُمَحمَّ

ن اِكِرٌَن)ٌَ ٌَْجِزيهللّاُالشَّ با َوَس ٌْ هللّاََش ٌَُضرَّ ِهَفلَن ٌْ َقلِْبَعلََىَعِقَب
)402(.

وهكذارأٌناأنهباتباعالمنهجالسلٌموالطرٌقالقوٌمالذيحددهلناهديالكتابالحكٌم

ُنوٌروَ َنهللّاِ ِبٌٌنالذيوصفهالحقعزوجلبالنورفقالعزوجل(َقْدَجاءُكمم  *ِكَتاٌبم 

لَُماِتإِلَىالن وِربِإِْذِنِهوَ
ِنالظ  ٌُْخِرُجُهمم  بلَِمَو َبَعِرْضَواَنُهُسُبَلالسَّ ْهِديِبِههللّاَُمِناتَّ ْهِدٌِهْمٌَ ٌَ

ْسَتِقٌٍم) م  إِلَىِصَراٍط
كؤفرادومنظماتإدارٌةومإسساتعامةوخاصة)403( لنا تبصرة

القابد،كمااختٌارلمسالخطواتالناجعةوذاتالنتابجالناجحةفًخدمٌةوربحٌةفًت

وٌستحسن اهمٌة القابد على تضفً التً الصفات بعض هناك أن إلى الباحث ٌشٌر

الحاد الذكاء وهً: بها القادة بعضاالحٌان-اتصاؾ فً -الفراسة-النباهة-الطرفة

ا لئلطالةوماذكرفٌهالفابدةوالنفعبإذنهالمرإة،لمٌتمتفصٌلهامعأنهامهمةوذلكتجنب

تعالى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
144سورةآلعمراناآلٌة:-402
.16-15سورةالمابدةاآلٌة-403
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المبحث الثالث :عرض وتحلٌل أشكال )أنماط( القٌادة فً ضوء القرآن 

 الكرٌم

فًاإلسبلموخاصةالقرانالكرٌمقداحتوتعلىكلةإنمصادرالتشرٌعالعظٌم

اطالقٌادٌةوبٌنلناالقرآنالكرٌمتفاصٌلنظمالحٌاةوأنماطهاومنضمنهاالنظمواالنم

واالعتبار المثل لنا ،وأعطى لها واقعٌة نماذج الكرٌمة آٌاته وضربتلنا القٌادة أنماط

فالمطلوباالقتداءبصالحهاوأنسبهاوالتًتوافقالفطرةوالعقلقبلالوحًوالتشرٌعألن

القرانالكرٌموجاءتالسنةاإلسبلمدٌنالفطرة،واالبتعادوالنفورمنسٌٌبها،وحوى

ومرتكزاتولمستوٌاتاالشكال ألنماط تفاصٌل لنصوصه ومبنٌة له كمفسرة المطهرة

مستنبطا القٌادٌةوسوؾٌعرضالباحثلثبلثأنماطقٌادٌةونماذجلهامنالقرانالكرٌم،

.ساهلةأواللٌنةالقٌادةالمثالٌة،والقٌادةالسلبٌةوالمستبدة،والقٌادةالمت-وهًأٌاها

المفكرونفً وقدعرضالباحثفًاالطارالنظرياالنماطالقٌادٌةالتًجاءبها

فًالقٌادةوماجاءتبهالنظرٌاتالمتنوعةفًالقٌادةالمختلفةاإلدارةوتناولتهاالمدارس

 الدٌمقراطٌة القٌادة نمط الى النظري الجانب فً االشارة ثم فقد ، اوإلى لقٌادةنمط

.،الفوضوٌة)ةالقٌادةالسلبٌة(التسٌبٌوإلىنمطاألوتوقراطٌة(المتسلطة)

كاالنماطلالكرٌمةلتآٌاتهفًالعدٌدمنثواستنبطانالقرانالكرٌماشارووجدالباح

 نمطالقٌادة فنجد المتسلطة)اواالشكالفًالقٌادة ) مفكرواألوتوقراطٌة بها التًجاء

ووجد،مطالقٌادةالسلبٌةوالمستبدةلكثرةعٌوبهانارةوالقٌادةواطلقعلٌهاالباحثاالد

مقاربا  وهو المثالٌة القٌادة الباحثنمط واستنبط نمط مع كبٌر الدٌمقراطٌةالقٌادةلحد

التً اللٌنة او المتساهلة نمطالقٌادة ٌتطابقمع ٌكاد ما المتسٌبة فًنمطالقٌادة ووجد

هاالباحثمنالقرانالكرٌم.استنبط

منالباحثٌستنبطبداٌةالكرٌملقرآنضوءفًلقٌادةااشكال(انماط)لمعرفةعلٌهوو

):تعالىقوله اَعِظٌم  ََوَرُسولَُهَفَقْدَفاَزَفْوز  ٌُِطِعهللاَّ (َوَمْن
-وهو:األولالنمط.)404(



                                                           
.7سورةاالحزاباآلٌة:-404
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نمط القٌادة المثالٌة أو المتكاملة  -أوالً 

 التعرٌف بنمط القٌادة المثالٌة   -0

إلٌه المطلوبالوصول المتكامل النمط النمطفٌعنً لهذا المثالٌة نطلقصفة عندما

وكذلك علىاإلطبلق، وأفضلها األنماطالقٌادٌةوأصلحها وهوأعلىؼاٌةوصلتلها

ذلكإطبلقا إنهانالشخصٌةالنبًالمرسلسٌدنامحمدصلىهللاعلٌهوسلمالٌعنًاختٌار

نمطلقٌادةاتصفتبهاشخصٌةؼٌرعادٌةفبلٌمكنمحاكاتها،فهذااألمرمجافًلمبدأ

القٌادة صفاتها سرد ٌؤتً سوؾ التً ذاتها الشخصٌة صاحب به أمرنا الذي االتباع

ُسوُلَفُخُذوهُ َوَمالؽرضاالتباعوالتسننبهاوفًذلكٌقولالحقعزوجل(َوَماآَتاُكُمالرَّ

الكرٌماتباعهصلىهللاعلٌهوسلمعبادةٌثابالقرآن،بلوعد.)405(َنَهاُكْمَعْنُهَفاْنَتُهوا)

َ ٌُِطِعهللاَّ علٌهااإلنسانومخالفتهامنالمعاصًالتًٌعاقبعلٌها،قالعزوجل(َوَمْن

( اَعِظٌم  َوَرُسولَُهَفَقْدَفاَزَفْوز 
ٌةأمرعامومنذلكفًمجالبهذهالشخصًوالتؤس،.)406(

و وسلم هللاعلٌه صلى محمد نبٌنا بؤخبلق المسلم القابد ٌتخلق أن فٌجب تؤدبٌالقٌادة

الشؤنوٌبؤحكامهاو عنهألنهعلٌهالصبلةوالسبلمىنهٌتجنبماٌعملبماأمرفًهذا

أُسْقدوتناوإمامناوأسوتنا( ِ ْوَملََقْدَكاَنلَُكْمِفًَرُسوِلهللاَّ ٌَ ََواْل ْرُجوهللاَّ ٌَ َوةٌَحَسَنٌةلَِمْنَكاَن

ا ََكِثٌر   ).407()اآْلِخَرَوَذَكَرهللاَّ

 ٌة( محمدالمثال من القران )القٌادة ال-4

إنهذاالنمطكماتمُذكرهسابقا ٌتمثلفًنموذجوسلوكنبٌنامحمدصلىهللاعلٌه

نالنبًصلًهللاعلٌهوسلمكانالٌتصرؾوسلموصفاتهالقٌادٌةوهونمطمثالً،ال

ٌُوَحٰى*  ًٌ َوْح نِطُقَعِناْلَهَوٰى*إِْنُهَوإاِلَّ ٌَ علىماٌوحىإلٌهقالتعالى:(َوَما أالبناء 

.)408(َعلََّمُهَشِدٌُداْلقَُوٰى)

فٌ تمثلت المثالٌة لقٌادة ؼنٌا  ومصدرا  مثاال  علٌه هللا صلى شخصٌته شكلت هاوقد

مبادئالشوريوالعدلواألمانةوالعزٌمة...ألخ،وبذلكنجدأنصفاتهالقٌادةهًمؤخوذة

                                                           
.5-3سورةالنجماآلٌة:-405
.7سورةاالحزاباآلٌة:-406

.21سورةاألحزابآٌة)407(
 .7سورةالحشراآلٌة:-408
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مباشرةمنالقرانالكرٌمفهوكماتقولعنهأمالمإمنٌن(كانقرانا ٌمشًعلىاالرض)

العظمة مـن ٌمثلـه لمـا القٌادٌة، النماذج بٌن من الفرٌدة القدوة ٌمثل المصطفى إن ،

هذهالتربوٌة فً تناولها علٌنا ٌصعب ومإهبلت، قدرات من ٌمتلكه ولما النادرة،

-األسطر،لكننانؤخذبعضالجوانبالقٌادٌةاألبرزفًشخصٌته:

اإلرادة والهمة والعزٌمة:.0

تعدهذهالنقطةواضحةتماما فًسٌرةالنبًصلىهللاعلٌهوسلم،فقدكانذاتصمٌم

ٌ فًبعثهأسامةبنزٌدعجٌبعلىإنفاذما كما رٌد،الٌترددفًذلك،والٌضعؾ،

لؽزوالروموهوفًمرضموته،وكماظهرهذافًتصمٌمهعلىالدعوةرؼماألذى،

وفًتصمٌمهعلىحفرالخندقرؼمالعناءالكبٌر،ومنالمعلومأناإلرادةالصلبةوالهمة

لعملحتىتتحققاألهداؾالتًٌرنوالمسلمالعالٌةوالعزٌمةالقوٌةهًالدوافعالربٌسةل

إلٌها،فالقابدالذيالٌملكهذهاألمورالولنٌنجحفًحٌاته،ولنٌحققمنأهدافهشٌبا .

 الصبر وسعة الصدر والقدرة على التحمل:.4

هو تحمله ما مدى على ٌّطلع وسلم علٌه هللا صلى النبً سٌرة فً الناظر إن

فقدوأصحابهمنأذ وٌدركمقدارِحْلمهصلىهللاعلٌهوسلمعلىقومه، ىالمشركٌن،

بالدعاءلهمبالهداٌة؛ألنقومهالٌعلمون،كٌؾالوقد كانواسعالصدرٌقابلجهلهم

اِبُروَنجعلهللاللصبرثوابا عظٌماوأمرهالحقبهومنذلكقولهتعالى( ٌَُوفَّىالصَّ َما إِنَّ

ِحَسابٍ ِر ٌْ ِبَؽ المواصفات)409()أَْجَرُهْم ومن الناجح، العمل أسس من النواحً .وهذه

الضرورٌةالبلزمةللقابدالناجح،فمنفقدهالمولنٌحققشٌبا مماٌصبوإلٌه.

 لى تحملها:الشعور بالمسئولٌة والقدرة ع.3

القابدالمثالًمنٌدركأنهفًمقامتحملالمسإولٌةومنهذاالبابجاءقولهصلى

 مسبولعنرعٌته”هللاعلٌهوسلم: وكلكم راٍع )410(كلكم الشعور…” وهذا الحدٌث،

حٌاته فً شًء لكل لٌتخذ وسلم للنبًصلىهللاعلٌه الهامة الحقٌقٌة الدوافع من كان

                                                           
.10الزمراآلٌةسورة-409
عمر : اويالر-410 بن أو : المصدر | البخاري : المحدث | عبدهللا الصفحة  البخاري صحٌح
صحٌح.- خبلصةحكمالمحدث | 2409 :الرقم

 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.saaid.net%2Ffemale%2Fm170.htm&ei=ubyDVZffIZWeuQS5g4CIDg&usg=AFQjCNGivfiHHydo2O-03LuUIowYEe9VFA&bvm=bv.96042044,d.c2E
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.saaid.net%2Ffemale%2Fm170.htm&ei=ubyDVZffIZWeuQS5g4CIDg&usg=AFQjCNGivfiHHydo2O-03LuUIowYEe9VFA&bvm=bv.96042044,d.c2E
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.saaid.net%2Ffemale%2Fm170.htm&ei=ubyDVZffIZWeuQS5g4CIDg&usg=AFQjCNGivfiHHydo2O-03LuUIowYEe9VFA&bvm=bv.96042044,d.c2E
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ةمدروسةمبرمجة،فراحٌبحثعنمكانآمنٌرسلإلٌهأصحابه؛حفاظا خطواتعلمٌ

علىالطاقاتاإلسبلمٌةمناإلهداروالضٌاع.

الرؤٌة االستراتٌجٌة البعٌدة:.2

لقدكانإخبارورقةلهصلىهللاعلٌهوسلمبؤنقومهسٌخرجونهوسٌعادونهباعثا له

الكافً واإلعداد فًعلىالتخطٌطالمحكم وسلم النبًصلىهللاعلٌه فظهرتعبقرٌة ،

إبراز من والمقصود بال، ذي أمر لكل حٌاته فً المكتوب ؼٌر الواضح التخطٌط

التخطٌطالنبويذكربعضمعالمه،ولٌساستٌعابمظاهره،ومنمظاهرهذاالتخطٌط:

لسرٌةوالتنظٌمىمنهماهًمرحلةالدعوةااألولتقسٌمالدعوةاإلسبلمٌةإلىمرحلتٌن؛-

أعٌن عن بعٌدا  وتوجٌهاته الكرٌم القرآن وٌعلم وٌربً ٌدعو ثبلثسنٌن، مدة السري

بالدعوة الجهر كانتمرحلة والثانٌة ٌرٌد، بما له لنٌسلموا أنهم ٌعلم ألنه المشركٌن؛

والمباؼتة المفاجبة، الضربات لتفادي التنظٌم؛ سٌرة على اإلبقاء مع عنها واإلعبلن

 وانٌة.العد

أمنً- الخضوعلتقوٌم ) بمعنى: إلىاإلسبلم، أنٌدعوهم المعلوماتعمنٌرٌد جمع

 كامل)؛لتفادياالختراقلصفوؾالمسلمٌنمنالداخل.

البحثالمتواصلعنأماكنآمنةللدعوةاإلسبلمٌةوألتباعهاكمافًعرضنفسهعلى-

لٌحملنًإلىقومهحتىأبلػرسالةمنٌإوٌنً،منٌنصرنً،أالرج”القبابلبقوله:

قدمنعونًأنأبلػكبلمربً ”ربً؛فإنقرٌشا  فًسإالهلبعضالحجٌج: هل”وكما

،وكإرسالالصحابةالكرامإلىالحبشةفًهجرتٌنمتتالٌتٌن،ثم”عندقومكمنمنعة؟

نٌرجعواإلىفًالهجرةإلىالطابؾ،ثمإلىالمدٌنة،وكؤمرهلبعضالصحابةالمسلمٌنأ

أقوامهموأنالٌبقوافًمكة،فبلٌحسنتكدٌساألتباعحٌثتوجدالمحنة.

لٌرابطالجنودفٌه،ختٌارالسبقإلىأرضالمعركة،وتفقداألماكن؛ال- المناسبمنها

علىاألرض؛ السٌطرة وسلم النبًصلىهللاعلٌه لٌضمن ٌناسبللعدو؛ ال وتركما

 نات،وظهرهذاواضحا فًؼزوتًبدٍروأُُحٍد.تعوٌضا لقلةاإلمكا
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القدرةعلىإرباكالعدووإفشالخططه،بواسطةالمفاجآتالعدوانٌةكؤسلوبالصؾ،-

 وأوامراستخدامالسبلحفًبدر،وحفرالخندقفًاألحزاب.

ٌوم- مسعود بن نعٌم فعل كما صفوفه، وتفسٌخ بنفسه، العدو إشؽال على القدرة

وكإرسالحذٌفةبنالٌمانالستطبلعأخبارالقومفًالؽزوةنفسها؛مماجعلاألحزاب،

فً خلخلة فؤحدثهذا إلىمنحوله، واحد الناسأنٌتعرؾكل ٌناديفً سفٌان أبا

 الصؾالوثنً.

الزمانالمناسب،والمكانالمناسب،واألشخاصذويالقدراتالعالٌةعلىتنفٌذاختٌار-

 عةالعقبةالثانٌة،ثمفًالهجرة.المهام،كمافًبٌ

 :"ضبط األعصاب” التروي والتأنً والحكمة فً اتخاذ القرارات سٌما المصٌرٌة .2

ٌارسولهللا،”وهًمنصفاته،قالاألنصارلماانتهوامنعقدبٌعةالعقبةالثانٌة:

ؼدا بؤسٌافنا لمنإمربذلك،”وسلم:فقالصلىهللاعلٌه”إنشبتلنمٌلّنعلىأهلمنى 

؛ألنالخطوةاالندفاعٌةالمتسرعةالنابعةمنالعواطؾ)411(…ولكنارجعواإلىرحالكم

إلى تمتد السلبٌة آثارها ولكن فحسب، األمر أعطى الذي القابد على آثارها ترجع ال

الجٌش،بلإلىعمومالناس،وقدٌستؽرقعبلجآثارالقراراتالمتسرعةسنوات؛مما

إديإلىتؤخٌرتحقٌقاألهداؾ،فقدكانمنالسهلاؼتٌالأبًجهل،وإشعالمعركةٌ

ؼٌرمدروسةوؼٌرمتكافبةالٌعلممداهاإالهللاتعالى،فبلبدمنالترويودراسةاألمور

بجدٌةقبلاتخاذأيقرار،علما بؤنهذاالبندالٌنافًالجرأةوالشجاعة.

 مبادئ والقٌم والمعاٌٌر ال باألشخاص:     ربط الناس بالعقٌدة وال  .6

فإنوفٌتمفلكم”وهًمنصفاتهصلىهللاعلٌهوسلم،كمافًبٌعةالعقبةالثانٌة:

اصبرواآل”،وكماأمرآلٌاسربالصبرعلىاألذىبقولهصلىهللاعلٌهوسلم:“الجنة

،وكمافًالتحرٌضعلى“ٌاسراللهماؼفرآلل”وفًقوله:”ٌاسر؛فإنموعدكمالجنة

 السماواتواألرض”القتالفًسبٌلهللابقوله: إلىجنةعرضها قبل“قوموا بللما ،
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بعضالناساإلسبلمعلىأنٌكونلهماألمرمنبعدهصلىهللاعلٌهوسلمرفضذلك

معتذرا بؤناألمرهللٌضعهحٌثٌشاء.

 القٌادة الشورٌة المؤسسٌة:.7

ِفًاألَْمِر)و كما412الشورىمنسماتهصلىهللاعلٌهوسلموعلٌهأنزلت(َوَشاِوْرُهْم

مكانمعركةبدر،حٌثأشارالُحَباببنالمنذربالنزولعندأدنىماءمنبدراختٌارفً

أٌهاالناس،وتؽوٌربقٌةالقُلُب،وكماجعلصلىهللاعلٌهوسلمٌقولوٌكرر: ًّ أشٌرواعل

منأبًبكروكذلكفً اتخاذالقرارالمناسبفًالتعاملمعاألسرىحٌثاستشاركبل 

وعمربنالخطابرضًهللاتعالىعنهما،فلمٌكنصلىهللاعلٌهوسلمٌقطعأمرا دون

أنٌؤخذرأيأصحابه،سٌمافًالمسابلالعامة،واألمورالتًتهمجمٌعالمسلمٌن،وهذا

علٌهوسلمبهموأهمٌتهمومكانتهمعنده،فٌبادلونهالشعورٌشعرالناسباهتمامهصلىهللا

بالشعور،واإلحساسباإلحساس.

 :المرونة القٌادٌة.8

وهذهالزمةلزوما ضرورٌا للقابدالعبقريالفذ،فقدتنازلالنبًصلىهللاعلٌهوسلم

لرأيال بدر ٌوم رأٌه لرأيشباباألخُعن تنازل كما المنذر، بالخروجَباببن نصار

فً قرٌش مبعوثً مع المفاوضات فً مرونته ومنها أُُحد، ٌوم المدٌنة خارج للقتال

للمرونةالتًتتوخىالمصلحة،حٌثرجعولمٌدخل الحدٌبٌةحٌثكانتمثاالواضحا

مكةوأجلالعمرةإلىالعامالذيٌله.

 :الخبرة بالمرؤوسٌن واألتباع وقدراتهم.9

قابديكتٌبةاختٌارتوزٌعالمهامعلٌهمحسبطاقاتهموقدراتهم،كمافًوذلكبهدؾ

و بدر، ٌوم واألنصار واختٌارالمهاجرٌن خٌبر، ٌوم الراٌة المبارزٌناختٌارحامل

و الخندق،اختٌاراألْكفاءفًبدروخٌبرأٌضا ، حذٌفةبنالٌمانلٌؤتًبؤخبارالقومٌوم

وم،ونحوذلك،وهذامنمواصفاتالقٌادةالناجحةالتًأسامةبنزٌدلؽزوالراختٌارو

تحسبلكلشًء،ولدٌهاالقدرةعلىتقدٌرالمواقؾ.
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 توزٌع المسئولٌات والمهام:.01

حٌثكانٌختارالنبًصلىهللاعلٌهوسلمبعضأصحابهللقٌادة،وبعضهمللصبلة    

للحكم وبعضهم للقضاء، وبعضهم للدعوة، وبعضهم فًبالناس، المدٌنة على والسٌاسة

هصلىهللا لٌكونأمٌنسر  اختارحذٌفة كما أمراءعلىقومهم، أولٌكونوا ؼٌابهعنها

علٌهوسلم،ولٌحتفظبؤسماءالمنافقٌن.

 مشاركة بعض الصحابة أعمالهم المكلفٌن بها ) سٌاسة تقسٌم األعمال (: .00

أشارسلما بحفرالخندقلما قسمحٌثكلؾأصحابه كما لنفسه وقسم نالفارسًبه،

فًسفرقال: كانوا ولما فًتذلٌلالعقباتالتًتعترضهم، بلكانٌعاونهم ألصحابه،

جمعالحطب” ًّ ،فلمٌكنصلىهللاعلٌهوسلمٌمٌزنفسهدونهمرؼمتمٌزهبمقام“وعل

ٌتفانونفً ٌجعلالجنود وهذا فٌهم، القٌادة وبموقع والرسالة، أوامرالقابد؛النبوة تنفٌذ

ألنهٌشعرهمبؤنهواحدمنهمولٌسمتعالٌا علٌهم.

 الخبرة بنفوس األعداء وكٌفٌة التأثٌر علٌهم: .04

ومعاٌٌرهم وقٌمهم األقوام طبابع بدراسة زماننا فً خاصا  علما  هذا أصبح وقد

وٌفتتوحدتناإالبعدوثقافاتهموعاداتهم،والؽربالصلٌبًلمٌستطعأنٌؽزوناعسكرٌا 

أنتنبهلدراسةتراثناوأعرافنافٌماعرؾبحركةاالستشراق،ومماٌدلعلىذلكإعطاء

النبًصلىهللاعلٌهوسلمراٌتٌنسوداوٌنلقابديكتٌبتًالمهاجرٌنواألنصارٌومبدر؛

الراٌتٌنالمرفوعتٌنسوداوٌن ٌروا تتؤثرألنالعربكانٌتشاءمونمنالسواد،فعندما

نفوسهموتتشاءم،فتحدثلهمالهزٌمةالنفسٌةقبلالهزٌمةالعسكرٌةفًمٌدانالمواجهة.

 القدرة على صراع األدمغة: .03

فقداضطرصلىهللاعلٌهوسلمقرٌشا الستنفادكلوسابلهاوطاقاتهاأثناءالمواجهةفً

درواعلىأنٌنالوامنهتنازال مكة،وكلإمكاناتهافًالمفاوضاتمعزعمابهادونأنٌق

الثبلثة وقدكانتاألٌام أثناءاالختباءفًاألولولوعنشًءمندعوته، ىمنالهجرة

ؼارثورسببا فًمصارعةقرٌشلكلأدمؽتهابعدفشلخطتهافًقتلالنبًصلىهللا

كلمكانعلٌهوسلموهوبٌنأٌدٌهالماعزمتعلىاؼتٌالهوتصفٌته،فراحتتبحثفً
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وتسؤلكلإنسانتلقاهوتفتشفًكلزاوٌةأواتجاهدونأنتعثرعلىأثرأوتقؾعلى

معلومةعنهوعنصاحبه.

 الثبات والقدرة على إدارة األزمات والتعامل مع الشائعات: .02

عرؾعنهصلىهللاعلٌهوسلمالثباتوإدارةاالزمةبحكمةوشهدلهالقرآنالكرٌم

ُسوِلولهتعالى:(بذلكبق وهُإِلَىالرَّ إَِذاَجاَءُهْمأَْمٌرِمَناأْلَْمِنأَِواْلَخْوِؾأََذاُعواِبِهَۖولَْوَرد 

ْسَتْنِبُطوَنُهِمْنُهْم) ٌَ َوإِلَٰىأُولًِاأْلَْمِرِمْنُهْملََعلَِمُهالَِّذٌَن
،كماتعاملصلىهللاعلٌهوسلم413

طٌطوإدارةمعشابعةقتلهصلىهللاعلٌهوسلمٌومأُُحد،بثباتورباطةجؤشوحسنتخ

عالٌة واالحتمالوالسإالوانتظارالوحًأنٌتعاملبمهنٌة واستطاعبالصبروالحكمة

المدٌنة فً اإلسبلمٌة الدعوة تقتلع كادت كبٌرة أزمة تمثل كانت إذ اإلفك شابعة مع

وكذلكتعاملهصلىهللاعلٌه منجذورها، نتجعنها،المنورة وما أُُحد أزمة مع وسلم

وتعاملهمعمحاولةقتلهلٌلةالهجرة،وكذلكاستطاعإدارةاألزمةالمالٌةاستعدادا لؽزوة

العسرة،بماأوتًمنبسطةفًالعلموالجسم.

 معرفة أخبار الدول المجاورة وسٌاساتها ومتابعة تطوراتها:.02

التًتستع القبابل ٌفاجا كان راحٌجمعفقد وكما التؤدٌبٌة، بالسراٌا المدٌنة لؽزو د

المعلوماتعنقرٌشفًالهجرةبوصفهاعدوا لهولدعوته،وكماقالللخزرجحٌنلقٌهم

ذلك“أمنموالًٌهود”فًالموسم: ،وندبأصحابهللخروجإلىأرضالحبشةمعلبل 

أحد،عبلوةعلىاست الٌظلمعنده ملكا عادال  نقلإلٌهبؤنبها لمواجهةالروملما عداده

خبرإعدادهملؽزوالمدٌنة.

 ى:األولتعلٌم القٌادة منذ اللحظة  .06

 الثانٌة: العقبة بٌعة وسلم صلىهللاعلٌه باٌعوه قاللؤلنصارلما ”فقد ًّ إل أخرجوا

قومهم على ٌكونوا نقٌبا  عشر اثنً منكم قٌ” ببل الناسهمبل  ٌترك أن ٌجوز ادة،فبل

نقباءهم وٌنؽًمراعاةنفوسالناس،فقدتركصلىهللاعلٌهوسلماألمرإلٌهملٌختاروا

بؤنفسهم،ولمٌفرضهمعلٌهم؛لمالذلكمنأثرفًسبلمةالعملونجاحه.
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 العفو والتسامح:.07

كمافًرجوعهمنالطابؾحٌثجاءهملكالجبالبصحبةجبرٌللٌؤمرهصلىهللا

البلأستؤنًبهم،فعسىهللاأنٌخرجمنأصبلبهممن”لمبماشاءفٌهم،فقال:علٌهوس

معقدرتهعلىاالنتقامحٌنبذ،وجاءهجابربنعبدهللا”ٌعبدهللاوحدهالٌشركبهشٌبا 

نبالثقٌؾفادعهللاعلٌهم،فقال: ٌارسولهللا،أحرقتنا اللهماهد”األنصاريفقالله:

ثقٌفا  عصتوأبتفادعهللاو” دوسا  إن هللا، رسول ٌا له: فقال الدوسً الطفٌل جاءه

ماذا”،وقالللمشركٌنٌومفتحمكة:“بهموسا وْأتِاللهماهدد”علٌهم،فرفعٌدٌهوقال:

بكم فاعل أنً ؟تظنون ” قال: كرٌم. أخ وابن كرٌم أخ خٌرا  فؤنت”قالوا اذهبوا

.414“الطلقاء

والمتابعة:الرقابة  .08

رصهعلىأصحابهومصلحتهم،كمافًإتٌانهمسجدقباءكلحوهًمنسماتهودلٌل

سبتراكبا وماشٌا لمواصلةاألنصاروتفقدمنلمٌحضرمنهمصبلةالجمعة،وإشرافه

علىالمعركةبنفسه،ومتابعتهلتنفٌذالمهامالموكلةإلىالصحابةبنفسه،وؼٌرذلك.

 ع واالستماع للناس حتى نهاٌة حدٌثهم:التواض .09

فكانٌستمعلؤلفكارالمطروحة،فقداستمعإلىعتبةبنربٌعةلماجاءٌفاوضه،وقد

مارأٌناسخلةقطأشؤمعلىقومكمنك،حتى”كاللهعتبةمجموعةمنالشتابممثل:

وأنفًقرٌشكاهنا  أنفًقرٌشساحرا  طار استم“لقد كما وإلى، إلىعروضه، ع

قال:نعم،فلمٌرّدعلىعروضه،”أفرؼتٌاأباالولٌد”أسبلته،فلماأتمعتبةكبلمهقال:

لت”وتبلعلٌهصدرا منسورة: ،ولٌسمعنىاالستماعالموافقةعلىماٌطرح415“فص 

كانالعلٌه،كماكانصلىهللاعلٌهوسلمٌمشًمعمنٌؤخذبٌدهإلىنهاٌةالطرٌق،و

بالترك،فمنأحبنفسهٌبدإوهٌتركٌدهمنٌدمنٌصافحهحتىٌكوناآلخرهوالذي

 له: فقال ولده رجل أوصى وقد قومه، كرهه قومه ٌحبوك،”دون لقومك جانبك ألِن

تكرم كما صؽارهم وأكرم ٌسّودوك، بشًء علٌهم تستؤثر وال ٌرفعوك، لهم وتواضع
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عل وٌكبر ٌكرمككبارهم ؼٌره“ىمودتكصؽارهمكبارهم القابد ومنذلكأنٌإثر ،

علىنفسه.

 الباحث  ىرٌ 

إننمطالقٌادةالمثلىكمامربنابالتمثٌللشخصٌةالنبًمحمدبنعبدهللاألنهاتعتبر

أعظمالشخصٌاتالتًعرفتهاالبشرٌةوالتًاعتبرهاالكثٌرمنالمفكرٌنحتىمنؼٌر

ال أكثر بؤنها (ماٌكلالمسلمٌن مقولة وتكفً البشرٌة أحداث سٌر على تؤثٌر شخصٌات

 محمدا  إن -هارت) وسلم علٌه هللا الحكٌم-صلى عنه وقال قاطبة، العظماء أعظم

كانمنعظامالرجال الرٌبفٌهأنالنبًمحمدا  الروسً(تولستوي)الشهٌر:ومما

وٌكفٌهفخرا أنههدىأمةبرمتهاالمصلحٌنالذٌنخدمواالمجتمعاإلنسانًخدمةجلٌلة،

منسفك ومنعها ، الزهد وتإثرعٌشة والسبلم تجنحللسكٌنة وجعلها الحق، إلىنور

الدماءوتقدٌمالضحاٌاالبشريوفتحلهاطرٌقالرقًوالمدنٌةوهوعملعظٌمالٌقوم

ألؾ(ماٌكلبهإالشخصأوتًقوة،ورجلمثلهذاجدٌرباالحترامواإلكرام،وعندما

هارت)كتابهالشهٌر(مابةرجلمنالتارٌخ)جعلشخصٌةالنبًصلىهللاعلٌهوسلم

:إناألول األوليمحمدا ،لٌكوناختٌارىعلىالشخصٌاتالمبةاألخرى،وعللقاببل 

فًأهموأعظمرجالالتارٌخ،قدٌدهشالقراء،ولكنهالرجلالوحٌدفًالتارٌخكلهالذي

.ىنجاحعلىالمستوٌٌن:الدٌنًوالدنٌوينجحأعل

العظماءمنالقادة وٌرىالباحثبؤنالقٌادةالمثلىهًتلكالقٌادةالتًٌتصؾبها

الذٌنحركواشعوبهموأممهمنحوالحضارةوالتقدم،وإنهاتتمثلفًالشخصٌاتالناجحة

فعةوحققوالهاأهدافهاالتًكانتمناألفرادالذٌنبنوالمإسساتهماالزدهاروالتمٌزوالر

أواسطورةبعٌدةالتطبٌقبدلٌلإن مجردأمانًوأحبلم،وإنالقٌادةالمثلىلٌستخٌاال 

من المزٌد سرد المجاللتم اتسع ولو ولٌسخٌاال  واقعا  الكثٌرمنالشخصٌاتعاشتها

، والتارٌخ الواقع والشخصٌاتمن الحاالمثلة ال المثال نبًهللاوعلىسبٌل قٌادة صر

كماإنهمنالواجبالتوضٌحبؤنالقٌادةالمثالٌةأوالمتكاملةاٌضاقٌادةمثالٌة،سلٌمان

ال تضمفٌماتضمهانماطا مثلالقٌادةالدٌمقراطٌةأوالشورٌةوالتًٌعتبرهاالباحثجزء 

التًتعرؾبالؽرب(بالدٌمقراطٌة فالقٌادة المثالٌة القٌادة من فًٌتجزأ نحن ونعرفها (

تراثنااإلسبلمًبالشورٌةأوالتعاونٌةأواالنفتاحٌةوهناكمنأضاؾعلٌهاتسمٌاتمثل



175 
 

النمطالتشاركً،النمطاالٌجابً،النمطالبناءاوالتوجٌهًماهًفًالحقٌقةإالانعكاسا 

محمدصلىمشرقا لمبادئجاءتبهاالقٌادةالمثالٌةكمامربنافًشخصٌةخٌرالبشر

هللاعلٌهوسلم.

ندهذهاالنماطالمجموعةفًنمطالقٌادةالمثالٌةعلىثبلثركابزهً:العبلقاتتوتس

الدٌمقراطٌةبؤنهاذلك االنسانٌة،والمشاركة،وتفوٌضالسلطة،وهناكمنعرؾالقٌادة

النتاجٌة،وتشجٌعإديإلىرفعالروحالمعنوٌةللعاملٌنومضاعفةالطاقةاٌالنمطالذي

واالقتصادٌة الحاجاتاالنسانٌة واشباع واالبتكار، االبداع روح وتنمٌة المبادرة، روح

).416(والنفسٌةللعاملٌن

وتحترمه باإلنسان تهتم التً تلك هً المثالٌة القٌادة بؤن الباحث ٌستنتج وأخٌرا 

ْمَناَبنًِآَدَم)باعتبارهأعظمماخلقهللاوهومناختصههللابالتكرٌمقا لتعالى(َولََقْدَكرَّ

ولمٌحددهنامسلمأوؼٌرذلكبلكلبنًادممكرمونولذلكفالقابدالمثالًحسب).417(

رإٌةالباحثٌجبأنٌركزعلىهذهالقٌمةومنهناتتحققمثالٌةهذاالنمطبؤنٌدخل

وأ بل هام وكعنصر اهتماماته أولى ضمن من المرإوسٌن المكونةالقابد العناصر هم

فً كبٌرا  ٌلعبدورا  العنصر وهذا اإلدارٌة، المإسسة أو المنظمة فً القٌادٌة للعملٌة

نجاحالقٌادةأوفشلهاوالٌجوزإؼفالهأوالتؽاضًعنه.

:تعالىقولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًالقٌادة)انماط(اشكالولمعرفة

ِري)(َوَقاَلِفْرَعْونُ ٌْ َهااْلَمؤَلَُماَعلِْمُتلَُكْمِمْنإِلٍَهَؼ  ٌ اأَ ٌَ
-النمطالثانًوهو:.)418(

 المستبدة  –نمط القٌادة السلبٌة  -ثانٌاً 

 التعرٌف بنمط القٌادة السلبٌة   -0

تدورالقٌادةالسلبٌةأواالوتوقراطٌةحولمحورواحدوهواخضاعكلاألمورفً

لسلطة السمعالتنظٌم وعلٌهم باألوامر المرإوسٌن ٌبلػ فهو المنظمة، ٌقود الذي القابد

).419(والطاعةدونمناقشتهموٌستخدماسلوبالتحفٌزالسلبًؼالبا 
                                                           

والتطبٌق،ط-416 النظرٌة بٌن القراراتاالدارٌة اتخاذ ،نواؾ، للنشر.،1كنعان الثقافة م،1980،عمان،دار
.126ص
 .70سورةاالسراءاالٌة-417
 .38سورةالقصص،اآلٌة:-418
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علىسلطة ففًهذاالنمطٌرؼمالقابدمرإوسٌهعلىطاعتهوامتثالأوامرهمعتمدا 

أوامرالقابدوهمؼٌرمقتنعونبها،مركزهوقوته،وفًالؽالبفإنالمرإوسٌنٌطٌعون

بلأنهمٌجبرونأنفسهمعلىطاعتهاخوفا منالعقابأورؼبةفًالمكافاءه،ولهاالنوع

الكثٌرمنالسٌبات،التًٌمكنأننلخصهابماٌلً:

ا.انخفاضالروحالمعنوٌةلدىالمرإوسٌن.

ب.عدمالرضاعنالقابد،بلهناكشعورعدابًتجاهه.

ج.ضعؾالقدراتوالكفاءاتبسببحالةاإلحباطالتًٌعٌشونها.

د.ضعؾاإلنجازوالتهربمنالعمل.

 ( ٌةفرعونال القٌادةالمثال من القران الكرٌم )  -4

افًسورهوآٌاته،67ذكرالقرآنالكرٌماسمفرعون مرة،وكانتقصتهتترددكثٌر 

هوإال التركٌزعلىفرعونما اإلنسانٌةكنموذجعملًلقابدوهذا منأجلأنتتذكره

ظالمسٌا،بلأسوءماٌكونمنالقادةفًتارٌخالبشرٌة،أهلكنفسهوأهلكمنمعه،

ٌتمتع كان ما ضوء فً للنجاح كبٌرة فرصة وبشرٌةبهوأضاع مالٌة إمكانات من

استثم فًسبٌلومعطٌاتوخٌراتوشعبُمطٌع،إالإنهأبىإالأنٌستثمرها ٌّ ا سلب ا ار 

إخضاعالناسلشخصه.

بعضمنبنًإسرابٌل(أبناء إلٌهم انضم وقد ألهلمصر، ا وملك  ا كانفرعونقابد 

ٌعقوبعلٌهالسبلم)علىمدىفتراتزمنٌةطوٌلةقادمٌنمنأرضكنعان،حٌثبدأت

صروأصبحواطبلبعرحبلتهملمصرفًزمنالنبًٌوسؾعلٌهالسبلم،وتكاثروافًم

ٌُستهانبهمنشعبها،وقدكانفرعونٌتمتعبمجموعةمنالصفاتالسلبٌة،هً اال جزء 

التًأهلتهألنٌكونفًأعلىقابمةالقادةالسٌبٌنالسلبٌٌنفًالتارٌخ،فمنتلكالصفات

-التًجاءذكرهافًالقرآنالكرٌم:

                                                                                                                                                                      
ٌاؼً،محمدعبدالفتاح،درجةالرضاالوظٌفًللعاملٌنفًالمركزالجؽرافًاالردنًبعمان،االردن.-419
 .126م)،ص1996(
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العلو واالستكبار فً األرض: -1

الصفاتالسلبٌةللقابدالسلبًالفاشل،إذإنذلكالقابدٌرىفًنفسهأنهوهًأولىوأهم

ِفْرَعْوَنلََعاٍلِفً أكبروأعلىمرتبةمنبقٌةالبشر،وهكذاكانفرعون،قالتعالى:﴿َوإِنَّ

لَِمَناْلُمْسِرِفٌَن﴾ ُه ِفْرَعْوَنَعبَلِفًاأْلَ)420(اأْلَْرِضَوإِنَّ ،)421(ْرِض﴾،وقالتعالى:﴿إِنَّ

َفاْسَتْكَبُروا اِتَنا ٌَ َ ِبآ َوَملَِبِه ِفْرَعْوَن إِلَى َوَهاُروَن ُموَسى َبْعِدِهْم ِمْن َبَعْثَنا ُثمَّ ﴿ تعالى: وقال

﴾ ُمْجِرِمٌَن ا َقْوم  اتَِنا)422(َوَكاُنوا ٌَ َ ِبآ َهاُروَن َوأََخاهُ ُموَسى أَْرَسْلَنا ُثمَّ ﴿ تعالى: وقال ،

اَعالٌَِن﴾َوُسْلَطاٍنمُ بٌٍِن*إِلَىِفْرَعْوَنَوَملَِبِهَفاْسَتْكَبُرواَوَكاُنواَقْوم 
)423(.

اإلٌجابً، القابد عند اإلنسانٌة صفة السلبًهًضد للقابد فًاألرضصفة والعلو

البشرٌة، أكبرمنمإهبلته أنٌتقمصدور ألنٌحاول القابد تدفع ذمٌمة والعلوصفة

الحالإلىمرتبةالطؽٌان،وهًمرتبةٌقطعوأعلىمنصفاته كإنسان،حتىٌصلبه

فٌهاالقابدمراحلمتقدمةفًالظلم،ألنالظلممراتبودرجاتكماهومعروؾ،وأعلى

َوُهَو اِلْبِنِه لُْقَماُن َقاَل وأعظممراتبالظلمهوالشركباهللجلجبلله،قالتعالى:﴿َوإِْذ

اَل ًَّ اُبَن ٌَ ِعُظُه الش ْرَكلَُظْلٌمَعِظٌٌم﴾ٌَ ِإِنَّ ُتْشِرْكِباهللَّ
)424(.

الذيٌرى والمستكبرهو ا، وتكبر  االستكبارفهواالمتناععنقبولالحقمعاندة أما

ِر ٌْ اأكبرمنالناس،قالتعالى:﴿َواْسَتْكَبَرُهَوَوُجُنوُدهُِفًاأْلَْرِضِبَؽ اوكبٌر  نفسهعظٌم 

َوظَ ٌُْرَجُعوَن﴾اْلَحق  َنااَل ٌْ ُهْمإِلَ ُهَطَؽى﴾،وقالتعالى:﴿)425(ن واأَنَّ )426(اْذَهْبإِلَىِفْرَعْوَنإِنَّ

،أيتجاوزكلالحدودفًالظلم،ثمٌتجاوزمرحلةالطؽٌانإلىمرحلةأكبروأخطر،

الناسالذيٌدبرلهمشإونهم،قالتعالى: ﴿َفَحَشَروذلكحٌنٌنظرإلىنفسهبؤنهرب 

ُكُماأْلَْعلَى﴾ َفَناَدى*َفَقاَلأََناَرب 
،ثمٌؤخذبهالعلووالؽرورإلىماهوأبعدمنذلك)427(

ٌَا  ِفْرَعْوُن ٌُعبدمندونهللاجلجبلله،قالتعالى:(َوَقاَل وهوزعمهأنهإله،ٌنبؽًأن

                                                           
 .83سورةٌونس،اآلٌة:-420
.4اآلٌة:سورةالقصص،-421
.75سورةٌونس،اآلٌة:-422
.46سورةالمإمنون،اآلٌة:-423
 .13سورةلقمان،اآلٌة:-424
.39سورةالقصص،اآلٌة:-425
.24سورةطه،اآلٌة:-426
.24-23سورةالنازعات،اآلٌة:-427
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رِ ٌْ َؼ ِمْنإِلٍَه َهااْلَمؤَلَُماَعلِْمُتلَُكْم  ٌ ،وهناالبدمناالنتباهإلىأنفرعونلم)428(ي)أَ

امعهللاجلجبللهوذلكهوالشرك،بلتجاوزذلكحٌن ٌحاولأنٌجعلمننفسهإله 

ٌنواآلخرٌناألولنفىاأللوهٌةعنربالعالمٌنجلجبلله،وهوفًهذاالمفصلقدفاق

منالمشركٌن.

 ٌوم القابد فشل أسباب أهم من عام،وواحد بشكل والناس خاص، بشكل القٌامة

اُر الدَّ وخسارتهمالكبرىفًأنهمالٌكونونمنأهلالجنة،هوالعلو،قالتعالى:(ِتْلَك

قٌَِن) اَواْلَعاِقَبُةلِْلُمتَّ اِفًاأْلَْرِضَواَلَفَساد  ٌُِرٌُدوَنُعلُّو  اآْلَِخَرةَُنْجَعلَُهالِلَِّذٌَناَل
)429(.

ولعلال جهلهوالسببالمباشرفًعلوواستكبارالقابدالسلبً،ذلكأنهذاالقابدٌؽتر 

ببعضاألشٌاءالتًٌعتقدأنهاتعلوبهفوقاآلخرٌن،كؽناهأوقوتهأوسلطانهأوذكاإه،

ومنهناكانالجهلالذينتكلمعنه،فكلماذكرنامماٌعتقدههذاالقابدفًنفسهإنماهً

منها،فَعبلَمالعلوواالستكبار؟نعممنهللا جلجبللهقدوهبهاله،ولٌسلهٌدفًأيٍّ

 الجهل: -4

ا،حتىٌستفحل وهًصفةمتبلزمةمعالقابدالسلبً،وٌذهببهالجهلمعالوقتبعٌد 

فٌه،وٌعشعشفًكلثناٌاجسدهوقلبه،ثمٌسريمنهمسرىدمه،فٌصبحذلكالقابدال

ٌفهموالٌعً أبسطالبدٌهٌات،فمنأمثلةذلكأنفرعونٌسؤلموسىعلٌهالسبلمسإاال 

اْلَعالَِمٌَن) ا،قالتعالى:(َقاَلفِْرَعْوُنَوَماَرب  ؼرٌب 
حٌنطرح-،وقدكانفرعون)430(

المقاممعذلكاألعرابًالبسٌطالذي-السإال لهم،فلمٌستِوفًهذا ا لقومه،قابد  ا ربٌس 

المسٌر،ُسبَل:( على تدل الخطى وآثار البعٌر، على تدل البعرة فقال: عرفتربَّك؟ بم

.)431(فسماءذاتأبراجوأرضذاتفجاجكٌؾالتدلعلىالعلًالكبٌر)

أمامهاألدلة وتقرأ السلبًكلاآلٌاتوالبراهٌن، وحتىحٌنُتعرضعلىذلكالقابد

لكًتوافقماتهواهنفسه،قالتعالى:﴿َولََقْدالعلمٌةالواضحة،فإنهٌفسرهاوٌإلهابجهل،

                                                           
 .38سورةالقصص،اآلٌة:-428
 .83سورةالقصص،اآلٌة:-429
.23الشعراء،اآلٌة:سورة-430
.52مص1987إبنالوزٌر،إٌثارالحقعلىالخلق،دارالكتبالعلمٌة،-431
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 ِتْسَع ُموَسى َنا ٌْ إِن ً)432(آََت فِْرَعْوُن لَُه َفَقاَل َجاَءُهْم إِْذ إِْسَرابٌَِل َبِنً َفاْسؤَْل ٌ َناٍت َب اٍت ٌَ آَ

﴾ ا َمْسُحور  ُموَسى ا ٌَ  َك أَلَُظن 
قال)433( ا، كثٌر  الخطؤ فً ٌقع فإنه الجهل وبسببهذا ،

﴾ َخاِطِبٌَن َكاُنوا َوُجُنوَدُهَما َوَهاَماَن ِفْرَعْوَن إِنَّ ﴿ تعالى:
األخطاء)434( لهذه ونتٌجة ،

الق فإن تعالى:المتكررة قال شعبه، ٌضل السلبً َهَدىابد َوَما َقْوَمُه ِفْرَعْوُن َوأََضلَّ ﴿

﴾)435(.

ته: -3  تمزٌق النسٌج االجتماعً ألمَّ

ٌر السلبًال فالقابد وٌعز  ا، بعض  بعضه ٌإازر ا، موحد  متكاتف ا ٌرىشعبه أن ٌحه

صؾ التوجسمنوحدة وهذا علىبعض، بعضهم ٌحنو واحدة، لحمة أنٌراهم علٌه

لببل كلمتهم هوفًحقٌقتهخوؾمنوحدة السلبًإنما المجتمعوتماسكهمنقبلالقابد

الهولمنصبه.توظؾضدظلمهوطؽٌانهماٌعنًأنتكونوحدتهمتهدٌد 

إنالقابدالسلبًٌرىأنتمزٌقالشعبإلىفباتوطوابؾحسبالعرقأوالمذهبأو

الدٌنوؼٌرذلكإنماهوضمانةلضعفهموبقاءتسلطهعلٌهم،وٌبدوأنهاخطةقدٌمةتلك

قَتُسْد)،وهومبدأعملبهفرعون،قا ٌُقالفًهذاالباب(فر  لالتًنسمعهانحنالٌوم،ف

﴾ ا ع  ٌَ ِش أَْهلََها َعبَلِفًاأْلَْرِضَوَجَعَل ِفْرَعْوَن تعالى:﴿إنَّ
،ففرقهمعلىجماعات،)436(

شؽلكلفرقةمنهمبؤمر،منأجلأنالٌتفقواعلٌه،فحٌنٌرٌدأنٌستفردبطابفةمعٌنة

ٌعنٌها،وٌفتكبؤفرادها،فإنهٌضمنأنبقٌةالطوابؾلنتثور،ألنهاستعتقدأناألمرال

 ْسَتْضِعُؾَطاِبَفة  ٌَ  ا ع  ٌَ وهومافعلهفرعونفًبنًإسرابٌل،قالتعالى:﴿َوَجَعَلأَْهلََهاِش

ُهَكاَنِمَناْلُمْفِسِدٌَن﴾ ْسَتْحًٌِِنَساَءُهْمإِنَّ ٌَ ٌَُذب ُحأَْبَناَءُهْمَو ِمْنُهْم
،كمافعلهاؼٌرفرعون)437(

ا. اوحاضر  قدٌم 





                                                           
اختلؾالمفسرونفًاآلٌاتالتسع،وأرجحاألقوالأنها:(العصاوالٌدوالسنٌنوالبحروالطوفانوالجراد-432

والقملوالضفادعوالدم)وهوقولابنكثٌررحمههللا.
 .101سراء،اآلٌة:سورةاال-433
.8سورةالقصص،اآلٌة:-434
.79سورةطه،اآلٌة:-435
.4سورةالقصص،اآلٌة:-436
.4سورةالقصص،اآلٌة:-437
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 عنف والقتل للرعٌةممارسة ال -2

إلى ٌفزع ملكه ٌهدد ا شٌب  سمع فكلما دابم، بشكل مستنفر ٌكون السلبً الظالم القابد

استعمالالعنؾوقتلالناسمنؼٌررادعوالوازع،وهكذاكانفرعون،قالتعالى:﴿

ٌُذَ  اْلَعَذاِب ُسوَء ٌَُسوُموَنُكْم  ِفْرَعْوَن آَِل ِمْن َناُكْم ٌْ َنجَّ ِنَساَءُكْمَوإِْذ ٌُوَن ْسَتْح ٌَ َو أَْبَناَءُكْم ب ُحوَن

،فقدكانقرارهبقتلكلمنٌولدمنبنًإسرابٌل)438(َوِفًَذلُِكْمَببَلٌءِمْنَرب ُكْمَعِظٌٌم﴾

ٌَُقت لُوَن اْلَعَذاِب ٌَُسوُموَنُكْمُسوَء بالرؼممنأنهممنرعٌتهوجزءمنشعبه،قالتعالى:﴿

التفرٌطبالمواردالبشرٌةمنأبناءالشعبلهودلٌلعلىالعمىالذي)439(﴾أَْبَناَءُكمْ .إنَّ

ٌصٌبقلبالقابد،فهوٌفرطبؤبناءشعبهبسببومنؼٌرسبب،فًالوقتالذيٌنبؽً

أنٌجاهدفًالحفاظعلٌهمألنهمجزءمهمالؼنىعنهلمنعتهوقوته،فهمالذٌنٌقارع

ٌقٌمبهمالمشارٌعوبهمتنهضاألمة.بهماألعداء،وهمالذٌن

ٌُجلًبنًإسرابٌلوهممنرعاٌاهكماذكرنا،قالتعالى:﴿َفؤََراَدأَْن وفرعونأرادأن

اأْلَْرِض﴾ ِمَن ُهْم ْسَتِفزَّ ٌَ
وقد)440( وكٌؾٌجلٌهم؟، ٌخلٌهم، أو ٌعنًٌجلٌهم وٌستفزهم ،

فهولمٌكنفًنٌتهؼٌرقتلهموإبادتهمرفضأنٌرسلهممعنبًهللاموسىعلٌهالسبلم،

عنبكرةأبٌهم،فؤيقابدسلبًذلكالذيٌقتلشعبه.

البطانة السٌئة: -2

لمٌكنلفرعونإالبطانةسٌبةتداهنهوتوافقهعلىأهوابه،بلوتقدملهالمقترحات

منك عن ٌنهونه وال بمعروؾ، ٌؤمرونه ال فكانوا ملكه، تهدد التً وكانتالسلبٌة ر،

افًانهٌارملكهفٌمابعد،فمنالمواقؾالتًجاء نصابحهمالسلبٌةوآرابهمالخاطبةسبب 

ذكرهافًالقرآن:

ٌؤتً بؤن السبلم علٌه موسى مع الصراع موضوع فً علٌه فرعون بطانة أشار

َحْولَُهإِنَّ َهَذالََساِحٌرَعلٌٌِم*بالسحرة،كًٌبارزواموسىبالسحر،قالتعالى:﴿َقاَللِْلَمئَلِ

ٌُْخِرَجُكْمِمْنأَْرِضُكْمِبِسْحِرِهَفَماَذاَتؤُْمُروَن*َقالُواأَْرِجْهَوأََخاهَُواْبَعْثِفًاْلَمَدا ِبِنٌُِرٌُدأَْن

 َمْعلُوٍم ْوٍم ٌَ  لِِمٌَقاِت َحَرةُ السَّ َفُجِمَع * َعلٌٍِم اٍر َسحَّ ِبُكل  ؤُْتوَك ٌَ  * 441(﴾َحاِشِرٌَن فبطانة) ،

                                                           
.49سورةالبقرة،اآلٌة-438
.141سورةاالعراؾ،اآلٌة:-439
.103سورةاالسراء،اآلٌة:-440
.37-34سورةالشعراء،اآلٌة:-441
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فرعونتشجعهعلىاالستعانةبالسحرة،ومنمفارقاتهذاالحدثأنفرعونقررأمام

منٌستشٌرهمبؤنموسىعلٌهالسبلمساحر،وهذاالساحرٌرٌدأنٌخرجهممنأرضهم،

لمبهأنالساحرتضاهٌهالسحرة،فكانمقترحهمفًهذاالمجال،فلناأننبلحظ فمنالُمسَّ

المزٌفةوالشكلٌةبٌنالقابدوالبطانةالسٌبة.العبلقة

االستخفاف بالناس واالستهزاء بالغٌر:-6

االستخفاؾباآلخرٌنٌؤتًمنأنالقابدٌرىأنكلأموررعٌتهمن؛حٌاتهم، ومبدأ

ٌُعجببماٌمتلكمنأشٌاءمادٌةخصبهانفسه ومماتهم،ورزقهم،ووظابفهمبٌده،ثمأنه

لبشر،ومنالصبلحٌاتالتًاستحوذعلٌهاللتحكمبشإونهم،فمنهذاالمنطقدونبقٌةا

َسلًُِمْلُكِمْصَر ٌْ أَلَ اَقْوِم ٌَ َقاَل فإنهٌستخؾبهم،قالتعالى:﴿َوَناَدىِفْرَعْوُنِفًَقْوِمِه

َقْوَمُهَفؤََطاُعوهُوقالتعالى:﴿)442(َوَهِذِهاأْلَْنَهاُرَتْجِريِمْنَتْحِتًأََفبَلُتْبِصُروَن﴾ َفاْسَتَخؾَّ

اَفاِسِقٌَن﴾ ُهْمَكاُنواَقْوم  .ومنذلكاستهزاءالقابدالسلبًباألخرٌنمنخصوموحتى)443(إِنَّ

ْنَهَذاالَِّذيُهَوَمِهٌٌن ٌرم  ٌْ رفقاءهومنذلكاستهزاءفرعونمنموسىلماقال﴿أْمأََناَخ

ٌُِبٌُن﴾ َكاُد ٌَ َواَل
)444(. 

القابدحٌنٌستخؾبقومهستترتبعلىذلكمجموعةمناألمورالسلبٌة،ومنها:وإنَّ

 فتصٌبهم• فٌنصاعونلهوٌطٌعونهطاعةعمٌاء، منه، أقلمنزلة سٌشعرونأنهم أنهم

الرهبةوالخشٌةمنإبداءآرابهموإنكانواصاببٌن.

 ب• الشعور بسبب وقابدهم الناس بٌن فٌما االتصال وشابج وتقطع االجتماعً الفرق

الوظٌفً،فتضعؾالمجموعة.

نشوءحالةمنالحقدوالضؽٌنةلدىالرعٌةبسببالفروقاتالمادٌةواالجتماعٌةبٌنهم•

وبٌنقابدهم.

تولدالشعوربالرؼبةباالنتقاممنالقابد،ألنهمٌشعرونأنهٌحتقرهموٌذلهم،وٌقللمن•

شؤنهم،وبلوٌهدركرامتهم.

                                                           
 .51سورةالزخرؾ،اآلٌة:-442
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  الظلم:-7

والظلمصفةمبلزمةللقابدالسلبً،فهًالتنفكعنهوهوالٌنفكعنها،فهوٌظلمكل

منٌتعاملمعه،والظلمهووضعالشًءفًؼٌرمحله،وكانفرعونمنالظالمٌنكما

بِ ُبوا َكذَّ َقْبلِِهْم ِمْن َوالَِّذٌَن ِفْرَعْوَن آَِل َكَدْأِب اِتَرب ِهْموصفهالقرآنالكرٌم،قالتعالى:( ٌَ َ آ

َكاُنواَظالِِمٌَن) َفؤَْهلَْكَناُهْمِبُذُنوِبِهْمَوأَْؼَرْقَناآََلِفْرَعْوَنَوُكلٌّ
،والظلمالذيٌقعفٌههذا)445(

-القابدعلىثبلثةأنواع:

ظلملخالقهجلجبلله:وٌقعفٌهالقابدالسلبًحٌنٌعتقدأناألحكامالتًأنزلهاهللا:األول

لهمنالسماءالتصلحألنتسٌرشإونالناسفًاألرض،قالتعالى:﴿َوإِْذَقاَلجلجبل

﴾ َعِظٌٌم لَُظْلٌم الش ْرَك إِنَّ ِ ِباهللَّ ُتْشِرْك اَل ًَّ ُبَن ا ٌَ  ِعُظُه ٌَ  َوُهَو اِلْبِنِه لُْقَماُن
ومنهذه)446( ،

وٌصدرقراراتوأوامرالقناعةالشخصٌةالباطلةٌشرعذلكالقابدبتشرٌعأحكاموقوانٌن

مخالفةألحكامربالعالمٌن،بلومحاربةلها.

ٌُعز،الثانً: ظلمالناس:وٌظلمالقابدالناسحٌنالٌضعكلبمقامه،فٌذلمنٌنبؽًأن

وٌمنعفًمقامالعطاء،وٌسجنبؽٌرحق،وٌصادرالحرٌات،وكلذلكٌجريمنؼٌر

 نفسه، هوى على ا اعتماد  وإنما القابدبٌنات، ظلم صور فمن السٌبة، البطانة آراء أو

للناس:

 التًٌراها• الوظٌفة فٌعطً والوظابؾ، المهام فًتوزٌع الناسمنازلهم ٌنزل ال أنه

المنٌدٌنلهبالوالء،أومن  ٌ جٌدة،ولٌسفٌهاالكثٌرمنالجهد،أوالتًٌكونأجرهاعال

ابهاوكفإا. أقربابه،وإنلمٌكنمختص 

 المخصصةال• الرواتب أن بمعنى األجور، من حقه عامة بوظٌفة ٌعمل من ٌعطً

الكرٌمة للعاملٌنقلٌلة،وإنالمعٌارالذيٌنبؽًأنٌكونلهذهاألجورهوتحقٌقالحٌاة

للعاملأوالموظؾ،والذيٌحققالمسكنوالمؤكلوالملبسوالمركبكحدأدنى،الٌحقق

مرءعلىحقهإذالجؤللقضاءلسببأوآلخر.العدلفًالقضاء،فبلٌحصلال
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 األموالالعامةبطرٌقةخاطبة،منخبللاختصاصالبعضبالمنح• التعاملمعدورة

دوناآلخرٌن،أوإشاعةالتعامبلتالربوٌةوإباحتها.

الحقٌقًلهاالثالث: والمقام معهللاجلجبلله، دورفًعبلقتها فالنفسلها النفس: ظلم

المنزلة،حٌنٌكو نالقابدفًمقام(العبودٌة)،فبلٌنبؽًأنٌتجاوزالقابدقدرهفًهذه

ملكفهو(عبد)هللجلجبللهولٌسأكثرمنذلك،فإنحاولالتطاول فمهماعبلومها

وتقمصدوراإللهفقدظلمنفسه،والمقامالثانًدورهفًاألرضوهو(الخلٌفة)المكلؾ

ونها،وهومقامرفٌعكلفههللاجلجبللهبه،فٌنبؽًالتعاملمعبإعماراألرضوإدارةشإ

فالقابدالذيٌسعى وٌشؽلنفسهبصؽابراألموروسفاسفها، عاٍل الوظٌفةبمستوى  هذه

فقدظلمنفسه،قالتعالى:﴿منأجل ِرٌٍحالدنٌا َكَمَثِل ا ٌَ ْن الد  اِة ٌَ اْلَح ِفًَهِذِه ٌُْنِفقُوَن  َما َمَثُل

ْظلُِمونَِفٌَها ٌَ  أَْنفَُسُهْم َولَِكْن ُ َظلََمُهُمهللاَّ َوَما َفؤَْهلََكْتُه أَْنفَُسُهْم َظلَُموا أََصاَبْتَحْرَثَقْوٍم ِصرٌّ

ْظلُِموَن﴾)447(﴾ ٌَ اِتَناَوأَْنفَُسُهْمَكاُنوا ٌَ َ ُبواِبآ اْلَقْوُمالَِّذٌَنَكذَّ ،وقالتعالى:﴿َساَءَمَثبل 
)448(.

جالٌن ومن على شاكلتهم وتقدٌم شتى أنواع الدعم لتدعٌم التعامل -8 مع المشعبذٌن والدَّ

أركان ملكه: 

وكلهذامنفرطجهلالقابدالسلبً،وقلةإٌمانهوتعلقهبمادٌاتالدنٌاوملذاتها،فلو

معقله،لوجدأنهإالءالمشعبذٌن،الٌضرونوالٌنفعون،حالهممن راجعنفسهوحكَّ

و قالحاله، فكٌؾباآلخرٌن؟ عنها، الضر دفع أو أنفسهم نفع على بقادرٌن لٌسوا هم

َعلٌٍِم﴾ َساِحٍر ِبُكل  اْبُتوِنً ِفْرَعْوُن َوَقاَل تعالى:﴿
ٌكافبهم)449( ولٌسذلكفحسبوإنما ،

َحرَ اَجاَءالسَّ ةُوٌقدملهماألعطٌاتوالحوافزمقابلأعمالهمالسلبٌةتلك،قالتعالى:﴿َفلَمَّ

الَِمَناْلُمقَ ُكْمإِذ  اَنْحُناْلَؽالِبٌَِن*َقاَلَنَعْمَوإِنَّ اإِْنُكنَّ لََناأَلَْجر  ِبٌَن﴾َقالُوالِِفْرَعْوَنأَبِنَّ رَّ
)450(.

ٌَسَحُر.  والسحر:ماخفًولطؾسببه،وهومصدرللفعلَسَحَر

ِةِفًَمعْ ٌَّ ِن:قالالماوردي:"اْخَتلََؾأَْهُلاْلَعَرِب ٌْ ْحِرِفًالل َؽِةَعلَىَوْجَه َنىالس 

ِس: ٌْ ُهإِْخَفاُءاْلِخَداِعَوَتْدلٌُِساأْلََباِطٌِل،َوِمْنُهَقْوُلاْمِرِئاْلَق أََحُدُهَما:أَنَّ
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ٍبأََراَناُموِضِعٌَنأِلَْمرِ ٌْ َراِب.َؼ َعاِمَوبِالشَّ
َوُنْسَحُرِبالطَّ

قَ الثَّاِنً: ةَُواْلَوْجُه ِشدَّ َواْلِعَضُه: اْلَعَضَه، ِة ٌَّ اْلَجاِهلِ ِفً ْحَر الس  ُنَسم ً ا ُكنَّ َمْسُعوٍد: اْبُن الَُه

اْلَعاِضِه َعَضِه َوِمْن اِفَثاِت النَّ ِمَن ِبَرب ً أَُعوُذ اْلَخلٌُِل: َوأَْنَشَد اْلَكِذِب، َوَتْمِوٌُه اْلُبْهِت

.)451(اْلُمْعَضِه"

شخصٌة: مصادرة الحرٌات ال -9

اٌتولدلدٌهمعالزمن ومصادرةحرٌاتالناسعندالقابدالسلبًأساسههوأنشعور 

بؤنهإالءالناسٌعملونعنده،بمعنىآخرأنهمعبٌدله،ورثهمكجزءمنمٌراثالملك

منوجهة ببنتشفه، ٌنبسوا أن بلالٌحقلهم آرابهم، ٌبدون فبلٌنبؽًأن والقٌادة،

ماكانٌوافقرأٌهالشخصً،وهكذاكانفرعون،قالتعالى:﴿َقاَلِفْرَعْوُنَمانظره،إال

َشاِد﴾ َسِبٌَلالرَّ َماأََرىَوَماأَْهِدٌُكْمإاِلَّ أُِرٌُكْمإاِلَّ
)452(.

وٌذهبالقابدالسلبًإلىأبعدمنذلك؛حٌنٌقررللناسقراراتهمالمصٌرٌةالمتعلقة

ومعتقداته إلٌهبإٌمانهم، الرجوع بعد إال أمر أي إزاء ٌتصرفوا ال بؤن وٌؤمرهم م،

واالستماعلرأٌه،والنظرفًقرارهفًذلكاألمر،قالتعالى:﴿َقاَلِفْرَعْوُنآََمْنُتْمِبِهَقْبَل

َهَذالََمْكٌرَمَكْرُتُموهُِفًاْلَمِدٌَنِةلُِتْخِرُجواِمْنَهاأَْهلَ .)453(َهاَفَسْوَؾَتْعلَُموَن﴾أَْنآََذَنلَُكْمإِنَّ

:ٌتخذ القرارات الصحٌحة أحٌاًنا ولكن بعد فوات األوان-01

القابد فإن كامل، بشكل صحٌحة اإلٌجابٌة القابد آراء قراراتأو لٌسكل أن وكما

ا،ولكنهٌحتاجإلىأدلةدامؽة،ورؼمهذه السلبًقدٌتخذبعضالقراراتالصحٌحةأحٌان 

اوبعدفواتاألوان،أوٌؤخذهافًالوقتاألدلةالو اضحةفإنهٌؤخذهذهالقراراتمتؤخر 

ؼٌرالمناسب،وقدحصلذلكمعفرعونفًموضوعإٌمانهباهللجلجبلله،قالتعالى:

اَحتَّ اَوَعْدو   ٌ ىإَِذاأَْدَرَكُهاْلَؽَرُق﴿َوَجاَوْزَنابَِبنًِإِْسَرابٌَِلاْلَبْحَرَفؤَْتَبَعُهْمِفْرَعْوُنَوُجُنوُدهَُبْؽ

الَِّذيآََمَنْتبِِهَبُنوإِْسَرابٌَِلَوأََناِمَناْلُمْسلِِمٌَن﴾ ُهاَلإِلََهإاِلَّ َقاَلآََمْنُتأَنَّ
)454(.
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:ممارسة الكذب-00

فالقادةالسٌبونبشكلعامٌقولونفًأدبٌاتهمالتًتبنوهامنمعتقداتهمالتًٌإمنون

السٌاسةهًفنالممكن،وإنهمانطبلق امنهذااالعتقادٌستخدمونكلالوسابل؛بها:أن

هو الوسابل تلك من وواحدة ؼاٌاتهم، إلى للوصول المشروعة وؼٌر منها المشروعة

اأوؼٌرمضطر،قالتعالى:﴿َقاَل الكذب،فهوٌكذببمناسبةومنؼٌرمناسبة،مضطر 

َهذَ إِنَّ َحْولَُه َتؤُْمُروَنلِْلَمئَلِ َفَماَذا ِبِسْحِرِه أَْرِضُكْم ِمْن ٌُْخِرَجُكْم  أَْن ٌُِرٌُد  * َعلٌٌِم لََساِحٌر ا

عاشعلى)455(﴾ ألنه ما، ا ٌوم  ا ٌكنساحر  لم السبلم أنموسىعلٌه وفرعونٌعلم ،

عٌنه،وفًبٌته،مثلماٌعلمأنهلٌسبكاذبلنفسالسبب.

ا،بلوكؤنهعدوىتنتقلإلىمقربٌه،قالوالٌقتصرالكذبعلىالقابد  ٌ السلبًشخص

﴾ َعلٌٌِم لََساِحٌر َهَذا إِنَّ ِفْرَعْوَن َقْوِم ِمْن اْلَمؤَلُ َقاَل ﴿ تعالى:
نفس)456( ٌرددون إنهم ،

لسٌدهموهوأشدأنواع العباراتالتًٌقولهافرعون،إنهمٌكذبونالألنفسهمإنماإرضاء 

تكذبلؽٌرك أن أنالكذب، فً السلبً القابد وٌستمتع ؼٌرهم، بدنٌا آخرتهم فٌبٌعون ،

ال ثم الناس)، قُك (كذ بحتىٌصد  قالمقولة: صدَّ فلعله الكذب، لعبة ٌمارسمنحوله

األشهاد، وٌتهمه ا ٌُك ذبموسىعلن   فهو ٌكذباآلخرٌن، وإنما فحسب، كذبه ٌقؾعند

إلهبالرؼممنأنهٌرىأنموسىعلٌهالسبلمال ٌدعولعبادة وإنما لنفسه، ا ٌطلبشٌب 

إِلَى لُِع أَطَّ الََعلً  ٌِنَفاْجَعْللًَِصْرح  اَهاَماُنَعلَىالط  ٌَ لًِ واحدأحد،قالتعالى:﴿َفؤَْوِقْد

اْلَكاِذِبٌَن﴾ ِمَن ُه ُموَسىَوإِن ًأَلَُظن  َوا)457(إِلَِه ِفْرَعْوَن آَِل َكَدْأِب ﴿ ِمْن،وقالتعالى: لَِّذٌَن

َكاُنواَظالِمِ ِهْمَفؤَْهلَْكَناُهْمِبُذُنوِبِهْمَوأَْؼَرْقَناآََلِفْرَعْوَنَوُكلٌّ اِتَرب  ٌَ َ ُبواِبآ .)458(ٌَن﴾َقْبلِِهْمَكذَّ

ٌترتب ا ه،فحٌنٌكونمتعمد  ٌْ َعلَ ُهَو َعلَىِخبلِؾَما ِء ًْ الشَّ َعْن اإلِْخَباُر والكذبُهَو

الذيلٌسمعهإثم،علٌهاإل ٌعتبرمنالخطؤ ا ثموالعقوبةاإللهٌة،وحٌنالٌكونمتعمد 

فً أما مرتبطانبالنواٌا، ألنهما المتعمد منؼٌر الكذبالمتعمد بٌن التمٌٌز والٌمكن

وحٌن ال؟ أم ا متعمد  أكان الكذب على الحكم الممكن فمن أدلة، أو قرابن وجود حالة

تمرإهفإنهٌستمرعلٌهحتىٌسمىبـ(الكذاب)،فعنعبدهللابنٌمارسالقابدالكذبوٌس
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مسعودرحمههللاقال:قالرسولهللاصلىهللاعلٌهوسلم:(وإٌاكموالكذب،فإنالكذب

ٌهديإلىالفجور،وإنالفجورٌهديإلىالنار،وماٌزالالرجلٌكذبوٌتحرىالكذب

ا) .)459(حتىٌكتبعندهللاكذاب 

 فسوقال -04

ٌدرهعلٌهالملكأوالقٌادةمنمال القابدالسلبًٌمارسالفسوقوٌستمتعبه،نتٌجةلما

حرام،فهوٌستحصلعلٌهمنسوءاستخدامالصبلحٌاتأواستثمارهاللكسبالشخصً

اَفاِسِقٌ ُهْمَكاُنواَقْوم  ،وقال)460(َن﴾هوأوأفرادعابلته،قالتعالى:﴿إِلَىِفْرَعْوَنَوَملَِبِهإِنَّ

ِفْرَعْوَن إِلَى اٍت ٌَ آَ ِفًِتْسِع ُسوٍء ِر ٌْ َؼ ِمْن َضاَء ٌْ َب َتْخُرْج ِبَك ٌْ ِفًَج َدَك ٌَ  َوأَْدِخْل تعالى:﴿

اَفاِسِقٌَن﴾ ُهْمَكاُنواَقْوم   .)461(َوَقْوِمِهإِنَّ

جبلله،جاءفًتهذٌباللؽةلؤلزهري:(فسق:قالاللٌث:الِفسق:التَّْركألمرهللاجل

فسق كما المْعصٌة، إلى الطاعِة عن ل ٌْ الم وكذلك قال: وفسوق ا، ِفسق ا فُسق ٌَ  فسق وقد

اُءفًقوله:﴿َفَفَسَقَعْنأَْمِرَرب ِه﴾ إبلٌسعْنأمرربه،وقالالفرَّ
،خرَجعنطاعِة)462(

وكؤنَّ منه، لخروجها ِمنقشِرها طبة الر  َفَسقِت تقول: والعرُب قال: ْترب ه. ٌَ سم  الفؤَْرَة

َرب ِه لخروجهامنُجحرهاعلىالناس.وقالاألخفشفًقوله:﴿َفَفَسَقَعْنأَْمِر ِسَقة  ٌْ فَُو

هأْمَرربه،نحُوقولالعرب:اتََّخَمعنالطعام،أي:عنأكلِهالطعام،)463(﴾ (قال:عنرد 

حاجة وال العباس: أبو قال فسَق. األمَر هذا َردَّ ا معناهولمَّ الفسوَق ألنَّ هذا إلى به

الخروُج:َفَسقعنأَْمِررب ِه،أيخَرج).

فٌتمادىالقابدالسلبًهوومنمعهفًفسوقهمومعاصٌهم،فُتنفقاألموالالطابلةعلى

لٌالٌهمالحمراءفًمعصٌةهللاجلجبلله،وهذهمناألخطاءاالستراتٌجٌةللقابد،ألنهال

 فقط هنا َواْلُمْإَتِفَكاُتٌفسق َقْبلَُه َوَمْن ِفْرَعْوُن َوَجاَء تعالى:﴿ قال األمانة، ٌخون وإنما

﴾ الذنوب)464(ِباْلَخاِطَبِة (الخاطبة: تفسٌره: فً هللا رحمه السبلم عبد بن العز قال ،
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َوَمؤَلَ)465(والخطاٌا،) ِفْرَعْوَن َت ٌْ آََت إِنََّك َنا ُموَسىَربَّ َوَقاَل ﴿ وقالتعالى: . َوأَْمَواال  ِزٌَنة  هُ

ٌُِضل واَعْنَسبٌِلَِك﴾ َنالِ اَربَّ ٌَ ْن اِةالد  ٌَ ِفًاْلَح
)466(.

الُغرور:-03

القٌادةَتمنُحالقابدالسلطةوالمالوالرجال،وهذههًعواملتإديإلىاؼترارالقابد

بل منالقوى، حوله ٌتحدىكلما الحالأنه حتىٌصلبه ٌتعدىذلكالسلبًبنفسه،

فٌتحدىهللاجلجبللهوهوالذيخلقهوصوره،وقدوقعفرعونفًهذاالفخ،قالتعالى:

ٌنِ َهاَماُنَعلَىالط  ا ٌَ لًِ ِريَفؤَْوِقْد ٌْ َؼ إِلٍَه ِمْن َعلِْمُتلَُكْم اْلَمؤَلَُما َها  ٌ أَ ا ٌَ  ِفْرَعْوُن ﴿َوَقاَل

لِ أَطَّ الََعلً  ُهِمَناْلَكاِذبٌَِن﴾َفاْجَعْللًَِصْرح  ُعإِلَىإِلَِهُموَسىَوإِن ًأَلَُظن 
،وقالتعالى:)467(

ٌُْظِهَرفِ َلِدٌَنُكْمأَْوأَْن ٌَُبد  ُهإِن ًأََخاُؾأَْن ْدُعَربَّ ٌَ ً﴿َوَقاَلِفْرَعْوُنَذُروِنًأَْقُتْلُموَسىَوْل

ىموسىعلٌهالسبلمفحسب،وإنماٌتحدى،ففرعونهناالٌتحد)468(اأْلَْرِضاْلَفَساَد﴾

العزةجلجبلله،وماذلكإالمماأصابهمنالُؽرور. ربَّ

والؽرورأٌهامٌقعفًنفسالقابدالسلبً،ٌحملهعلىاإلقدامعلىفعلأشٌاءأعظممن

طاقته،وأكبرمنمإهبلته،فٌضربذلكنفسهوٌضرمنمعه،وؼرورالفردأهونمن

ابد،ألنؼرورالفردٌنتجعنهالضررلنفسهأولدابرةضٌقةقرٌبةمنه،وأماؼرورالق

الحرب قرارات فً وخاصة أتباعه، وعلى علٌه والثبور الوٌل فٌجر القابد ؼرور

وؼٌرها.

 ُحبُّ الَتعظٌم: -02

فهوٌحبأنٌستمعإلىاإلطراء،وكلماتالمدحوالثناءالتًالٌستحقها،وٌحبأن    

لهبؤنهالقابدالذيالٌشقلهؼبار،وأنهالفذالذيالمثٌلله،وأنهالعزٌزالذيالٌقال

ِةِفْرَعْوَن ُهْمَوَقالُوابِِعزَّ ٌَّ ٌؽلب،وأنهالقابدالعظٌموالكبٌر،قالتعالى:﴿َفؤَْلَقْواِحَبالَُهْمَوِعِص

الََنْحُناْلَؽالُِبوَن﴾ إنالكثٌرمنالقادةٌحبونأنٌستمعوا،وهذاماٌحصلالٌوم،ف)469(إِنَّ

اإلحساسلدٌه إلىأمثلةذلكمنالشعاراتوالعبارات،وإذاطرقسمعهماٌخدشهذا
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ا،وكنتممنسمعورأىمنالطؽاةالمعاصرٌنمنٌقولله اباطش  اؼاضب  تجدهممتعض 

وؼٌرذ ،( إلىاألبد و(قابدنا النصر)، نستمد القابد منعزم ) لكمنالعباراتاتباعه:

التًتساقبنفسالمعنىالذيجاءفًقولهم:(بعزةفرعون).

 اإلسراف:-02

هو الذي (السرؾ للزمخشري: الببلؼة أساس فً جاء الحد، مجاوزة واإلسراؾ

مجاوزةالحدفًالنفقةوؼٌرها،وقدأسرؾفًكذاوهومسرؾ،وسرفتالمرأةولدها:

اللبن،وذهبماء الببرسرف ا:ضٌعة،ورجلسرؾالفإادوسرؾالعقل:أفسدتهبكثرة

فاسده).

الؽرضالخسٌس فً الكثٌر المال إنفاق (اإلسراؾ التعرٌفات: فً الجرجانً وقال

وتجاوزالحدفًالنفقةوقٌلأنٌؤكلالرجلماالٌحللهأوٌؤكلمماٌحللهاالعتدال

ف الكمٌة فً تجاوز اإلسراؾ وقٌل الحاجة وصرؾومقدار الحقوق بمقادٌر جهل هو

َناَبنًِإِْسَراِبٌَلِمَناْلَعَذاِب ٌْ اعلىماٌنبؽً)،قالتعالى:﴿َولََقْدَنجَّ الشًءفٌماٌنبؽًزابد 

اِمَناْلُمْسِرِفٌَن﴾  ٌ ُهَكاَنَعالِ اْلُمِهٌِن*ِمْنِفْرَعْوَنإِنَّ
،لقدتجاوزفرعونالحدفًكل)470(

الظلموالقتلواإلنفاقفًؼٌرمرضاةهللاجلجبلله.شًء،فقدأسرؾفً

فرعون ابٌلمٌهتد،ألنهللاتعالىٌقول:(لذلكفإنَّ ْهِديَمْنُهَوُمْسِرٌؾَكذَّ ٌَ اَل َ هللاَّ )إِنَّ

،وفًفرعونصفتاالكذبواإلسراؾ.)471(

ااستثما -06 ًٌ :ر االكتشافات العلمٌة سلب

 السلبًوألنه فهوٌوظؾكلإمكاناتالدولةفالقابد ملكه، وبدوام الٌفكرإالبنفسه

صناعة فرعون استثمر فقد العلمً، االكتشافاتواإلبداع الؽرضومنها لهذا وقدراتها

وهو السبلم، علٌه موسى به لٌتحدى صرح بناء أجل من الطٌن، حرق من الطابوق

 َفؤَْوِقْد تعالى:﴿ قال فًذلك، لًٌِتحدىهللاجلجبلله َفاْجَعْل ٌِن الط  َعلَى َهاَماُن ا ٌَ  لًِ
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اْلَكاِذِبٌَن﴾ ِمَن ُه ُموَسىَوإِن ًأَلَُظن  إِلَِه إِلَى لُِع أَطَّ لََعلً  ا ،فًحٌنكانبإمكانه)472(َصْرح 

استثمارهذهالصناعةفًبناءالمساكنالتًتإويأفرادشعبهوتحمٌهممنالتشرد.

 الصفات لهذه القابدونتٌجة هبلك فً ا سبب  ستكون النهاٌة فً فؤنها مجتمعة السلبٌة

ٌُزلزل ف الدنٌا، فً وٌسانده ٌعاونه من وهبلك بل فحسب ولٌسهبلكه الظالم، السلبً

ا ٌّ اكبٌر  اسلب قكلماصنع،ولكنهٌكونعندذاكقدتركأثر  ٌُمزَّ رملكه،و عرشه،وٌدمَّ

ٌَْصَنُعِفْرَعْوُنَوَقْوُمُهَوَمامندمارألمتهالتًكانٌقودها،قا ْرَناَماَكاَن لتعالى:﴿َوَدمَّ

﴾ ْعِرُشوَن ٌَ  َكاُنوا
قال)473( جهنم، فً مصٌره سٌكون ناصره ومن معه ومن أنه ثم ،

ِفْرعَ آََل أَْدِخلُوا اَعُة السَّ َتقُوُم ْوَم ٌَ َو ٌّ ا َوَعِش ا ُؼُدّو  َها ٌْ َعلَ ٌُْعَرُضوَن  اُر النَّ تعالى:﴿ أََشدَّ ْوَن

.)474(اْلَعَذاِب﴾

الباحث ىرٌ

وأخٌرا نجدأنالنمطالمستبدالذيٌعكسمفهومالقٌادةالسلبٌةكماصورهلناسبحانه

وتعالىفًالقرانالكرٌمفًقصةفرعونوسٌرتهمعقومهالذٌنكانٌحكمهموٌقودهم

 ال بعٌوب النمط هذا ٌتصؾ كٌؾ ورأٌنا السلبً النمط انعكاسبهذا وإنه ، تحصى

ونفسهاحبالملذات وعلىعقلها لشخصٌةتركتالقٌموالمثلوالفطرةواستولتعلٌها

رقٌبمنضمٌرأووازع واتباعالشهواتوالمٌلللضبلالتبدونانٌكونلصاحبها

جعل المثال الباحثبه الذيضرب صاحبها كٌؾٌكون قانون من رادع أو دٌن من

فقال بٌده ُتْبِصُروَن)القوانٌن َتْحِتًأََفبلَ َتْجِريِمن األَْنَهاُر َوَهِذِه ِمْصَر لًُِمْلُك َس ٌْ (ألَ

)475(( َشاِد الرَّ َسِبٌَل إاِلَّ أَْهِدٌُكْم أََرىَوَما َما إاِلَّ أُِرٌُكْم وقاللقومه(ما  .
عن)476( ،أما

 الرؼبات أمام تبلشى فقد النمط بهذا تلبس من فضمٌر الضمٌر فًرقٌب الجامحة

ِفْرَعْوَن االستبدادوالسعًالستعبادالناسوالمرإوسٌنوقدصورذلكالقرانفقال( َوإِنَّ

لَِمَناْلُمْسِرِفٌَن) لََعاٍلِفًاألَْرِض ُه ،أماعنوازعهالدٌنًفهذاالمثالالسٌاقد)477(َوإِنَّ

 أعظم الكفرفقطوما ولٌسمجرد وأدعىااللوهٌة الحدود الجرمٌنفقال(َوَقاَلتجاوز
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.83سورةٌونس،اآلٌة:-477
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ِري) ٌْ َؼ إِلٍَه ْن َعلِْمُتلَُكمم  َما الَمؤلُ َها  ٌ أَ ا ٌَ  ِفْرَعْوُن
نتٌجةالقٌادة)478( رأٌنا كما ،وهكذا

نفسالمصٌر مصٌرها النمط بهذا ٌتصؾمدٌرها التً المنظمات من وكثٌرا  المستبدة

ال ؽرقفًبحراإلفبلسوالخسارةالذيتحدثعنهالنموذجالقرآنًوهوالتقهقروربما

مفرطة وألنانٌة لمؽرٌاتفانٌة استجابة االنماطوالتوؼلبها لسلوكمثلهذه كمحصلة

.ؾالبناء توتجاهللقٌمالخلقوالتعاونواإلنسانٌةوالتكا

:تعالىقولهمنالباحثٌستنبطالكرٌملقرآنضوءفًالقٌادة)انماط(اشكالولمعرفة

 َخَذ َوالَ(َواتَّ ٌَُكل ُمُهْم  الَ ُه أَنَّ َرْوْا ٌَ  أَلَْم ُخَواٌر لَُّه ا َجَسد  ِعْجبل  ٌ ِهْم ُحلِ ِمْن ُموَسىِمنَبْعِدِه َقْوُم

ْهِدٌِهْمَسِبٌبل اتََّخُذوهَُوَكاُنوْاَظالِِمٌَن ُهْمَقْدَضل وْاَقالُوْالَ*ٌَ ِدٌِهْمَوَرأَْوْاأَنَّ ٌْ اُسِقَطَفًأَ ِبنَولَمَّ

 اْلَخاِسِرٌَن ِمَن لََنُكوَننَّ لََنا ْؽِفْر ٌَ َو َنا َرب  ْرَحْمَنا ٌَ  َؼْضَباَن*لَّْم ُموَسىإِلَىَقْوِمِه َرَجَع ا َولَمَّ

األْلَواحَ َوأَْلَقى َرب ُكْم أَْمَر أََعِجْلُتْم َبْعِدي ِمن َخلَْفُتُموِنً ِبْبَسَما َقاَل أَِخٌ أَِسف ا ِبَرْأِس ِهَوأََخَذ

 األْعَداء ًَ ِب ُتْشِمْت ْقُتلُوَننًَِفبلَ ٌَ  اْسَتْضَعفُونًَِوَكاُدوْا اْلَقْوَم إِنَّ أُمَّ اْبَن َقاَل ِه ٌْ إِلَ هُ ُجر  َوالٌََ

الِِمٌنَ َما َولََقدْ (.وقالتعالى:)479( )َتْجَعْلِنًَمَعاْلَقْوِمالظَّ اَقْوِمإِنَّ ٌَ َقاَللَُهْمَهاُروُنِمنَقْبُل

أَْمِري ِبُعونًَِوأَِطٌُعوا َفاتَّ ْحَمُن الرَّ ُكُم َربَّ َوإِنَّ َحتَّى * فُِتنُتمِبِه َعاِكِفٌَن ِه ٌْ َعلَ ْبَرَح لَننَّ َقالُوا

َناُموَسى ٌْ ْرِجَعإِلَ َتُهْمَضل وا*ٌَ ٌْ اَهاُروُنَماَمَنَعَكإِْذَرأَ ٌَ َتأَْمرِ*َقاَل ٌْ ِبَعِنأََفَعَص َتتَّ *يأاَلَّ

ِتًَواَلِبَرْأِسً ٌَ اَلَتؤُْخْذِبلِْح ااْبَنأُمَّ ٌَ َنَبِنًإِْسَراِبٌَلَولَْم َقاَل ٌْ ْقَتَب إِن ًَخِشٌُتأَنَتقُوَلَفرَّ

-النمطالثالثوهو:).480( )َتْرقُْبَقْولًِ

  القٌادة المتساهلة أو اللٌنة النمط الثالث : -ثالثاً 

 متساهلة الالتعرٌف بنمط القٌادة -0

المعتمدعلىإعطاءالحرٌةالمطلقةللمرإوسٌنفًالتصرؾفً وهوأسلوبالقٌادة

شإونأعمالهمدونأنٌكونلهتدخلمباشر،أيبمعنىآخرفهواألسلوبالذيٌعتمد

علىعدمالمباالةلماٌدورفًالمنظمةألمورقدتتعلقفًصفاتهالشخصٌةأواالنشؽال
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حخاصة،وبالتالًٌإديذلكإلىعدماالكتراثلمصالحالمنظمةوتركفًتحقٌقمصال

.481المرإوسٌنٌعملوندونأيتدخلفًشإونهم

وسوؾٌبٌنالباحثعٌوبهذاالنمطولكنتجدراإلشارةإلىأنهالٌخلوامنبعض

 ٌجعل فإنه النمط هذا مع التكٌؾ على المهارة و القدرة القابد لدى كان المزاٌاوأهمهاإذا

 ثقتهبقدرتهم خبلل من العمل ممارسة فً الحرٌة منحهم العمل أداء على الدافعلمرإوسٌه

.لهم القابد ثقة حسن إلثبات جهودهم أقصى ٌبذلون فإنهم أدابه، على

 (ٌة هارونالقٌادة ال )المثال من القران -4

 النوعمن علىهذا الكرٌم القران من ونموذجا  النبًٌضربالباحثمثبل  وهو القٌادة

الذيأرسلةهللاعزوجلمعأخٌهموسىإلىفرعونوقومهلهداٌتهمعلٌهالسبلمهارون

هذاالنموذجلهذاالنوعمنالقٌادة،وبداٌةنشٌرأنهاختٌاروسوؾٌتمتوضٌحكٌؾتم

 القرآن فً السبلم علٌه النبًهارون هللااسم سٌدنا مرة20ذكر ذكرتقصة بٌنما ،

هارونبنعمرانبنقاهثبنالويهارونعلٌهالسبلمفًالقرآنعشرمرات،واسمه

 ، تارخ بن إبراهٌم بن إسحاق بن ٌعقوب لًِبن اْشَرْح َرب  (َقاَل تعالى قال

ْرلًِأَْمِريَصْدِري* ٌَس  نل َسانًِ*َو م  ْفَقُهواَقْولًِ*َواْحلُْلُعْقَدة  َوزِ*ٌَ ْنَواْجَعللً  ام  ٌر 

ا*َوأَْشِرْكُهِفًأَْمِري*اْشُدْدِبِهأَْزِري*َهاُروَنأَِخً*أَْهلًِ ُنَسب َحَكَكِثٌر  ًْ َوَنْذُكَرَك*َك

ا ا*َكِثٌر  اُموَسى)*إِنََّكُكنَتبَِناَبِصٌر  ٌَ .)482( َقاَلَقْدأُوِتٌَتُسْإلََك

ع هارون هللا نبً بؤن الرواٌات بثبلثوتشٌر موسى والدة بعد ولد قد السبلم لٌه

األطفال،أيعامالمسامحةعنقتلاألبناءفترك سنوات،وفًالسنةالتًالٌذبحفٌها

وقصته األطفال فٌها ٌذبح التً السنة فً السبلم علٌه نبًهللاموسى وولد ٌُذبح،  ولم

ًالنهر.معروفةوكٌؾأمرهاهللاعزوجلأنتضعهفًالتابوتوتقدفهف

:وقداستخلؾالنبًموسىأخاهلقٌادةبنًاسرابٌلواآلٌاتتشٌرإلىذلكقالتعالى

ٌَُكل ُمهُ  الَ ُه أَنَّ َرْوْا ٌَ  أَلَْم ُخَواٌر لَُّه ا َجَسد  ِعْجبل  ٌ ِهْم ُحلِ ِمْن ُموَسىِمنَبْعِدِه َقْوُم َخَذ َوالَ(َواتَّ ْم

ْهِدٌِهْمَسِبٌبل اتََّخُذو ُهْمَقْدَضل وْاَقالُوْالَِبن*هَُوَكاُنوْاَظالِِمٌَنٌَ ِدٌِهْمَوَرأَْوْاأَنَّ ٌْ اُسِقَطَفًأَ َولَمَّ

                                                           

التطبٌقٌة-481 البلقاء لجامعة بحثمقدم الجمال رشٌد نحو-حمدان الجامعٌة الحصن  مفاهٌمً إطار كلٌة
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 اْلَخاِسِرٌَن ِمَن لََنُكوَننَّ لََنا ْؽِفْر ٌَ َو َنا َرب  ْرَحْمَنا ٌَ  َؼْضَباَن*لَّْم ُموَسىإِلَىَقْوِمِه َرَجَع ا َولَمَّ

ِبْبَسمَ َقاَل األْلَواحَأَِسف ا َوأَْلَقى َرب ُكْم أَْمَر أََعِجْلُتْم َبْعِدي ِمن َخلَْفُتُموِنً أَِخٌِه ا ِبَرْأِس َوأََخَذ

 األْعَداء ًَ ِب ُتْشِمْت ْقُتلُوَننًَِفبلَ ٌَ  اْسَتْضَعفُونًَِوَكاُدوْا اْلَقْوَم إِنَّ أُمَّ اْبَن َقاَل ِه ٌْ إِلَ هُ ُجر  َوالٌََ

ا َتْجَعْلِنًَمَع الِِمٌَن الظَّ أَْرَحُم*ْلَقْوِم َوأَنَت ِفًَرْحَمِتَك لًَِوألَِخًَوأَْدِخْلَنا اْؼِفْر َرب  َقاَل

اِحِمٌَن اَوَكَذلَِك *الرَّ ٌَ ْن ِهْمَوِذلٌَّةِفًاْلَحٌاِةالد  ب  َنالُُهْمَؼَضٌبم نرَّ ٌَ َخُذوْااْلِعْجَلَس الَِّذٌَناتَّ إِنَّ

 َولََقدْ (وقالتعالى،483)َتِرٌَنَنْجِزياْلُمفْ َمافُِتنُتمِبِهَوإِنَّ اَقْوِمإِنَّ ٌَ َقاَللَُهْمَهاُروُنِمنَقْبُل

أَْمِري َوأَِطٌُعوا ِبُعونًِ َفاتَّ ْحَمُن الرَّ ُكُم َنا * َربَّ ٌْ إِلَ ْرِجَع ٌَ  َحتَّى َعاِكِفٌَن ِه ٌْ َعلَ ْبَرَح نَّ لَن َقالُوا

اهَ*ُموَسى ٌَ َتُهْمَضل واَقاَل ٌْ َتأَْمِري*اُروُنَماَمَنَعَكإِْذَرأَ ٌْ ِبَعِنأََفَعَص َتتَّ ااْبَن*أاَلَّ ٌَ َقاَل

بَِرْأِسً َواَل ِتً ٌَ ِبلِْح َتؤُْخْذ اَل َتْرقُْب أُمَّ َولَْم َبِنًإِْسَراِبٌَل َن ٌْ َب ْقَت َفرَّ َتقُوَل أَن َخِشٌُت إِن ً

َقاَلَفَماَخطْ* َقْولًِ اَساِمِري  ٌَ ْنأََثِر*ُبَك م  ْبُصُرواِبِهَفَقَبْضُتَقْبَضة  ٌَ َقاَلَبُصْرُتِبَمالَْم

لَْتلًَِنْفِسً ُسوِلَفَنَبْذُتَهاَوَكَذلَِكَسوَّ اِةأَنَتقُوَلاَلِمَساَس*الرَّ ٌَ لََكِفًاْلَح َقاَلَفاْذَهْبَفإِنَّ

تُ لَّْن َمْوِعدا  لََك ِفًَوإِنَّ لََننِسَفنَُّه ُثمَّ ُه َقنَّ لَُّنَحر  َعاِكفا  ِه ٌْ إِلَِهَكالَِّذيَظْلَتَعلَ إِلَى َوانُظْر ْخلََفُه

م َنْسفا  ٌَ ٍءِعْلما )*اْل ًْ َش ُهَوَوِسَعُكلَّ ُالَِّذياَلإِلََهإاِلَّ َماإِلَُهُكُمهللاَّ إِنَّ
)484(.

 ابن كثٌر تفسٌر

ا)  أَْمرَأََعِجْلُتمَْبْعِديِمنَخلَْفُتُموِنًِبْبَسَماَقالَأَِسف اَؼْضَبانََقْوِمهِإِلَىٰوَسىٰمَُرَجعََولَمَّ

هُأَِخٌهِِبَرْأسَِوأََخذَاأْلَْلَواحََوأَْلَقىَرب ُكمْ ُجر  هٌَِ ٌْ َوَكاُدوااْسَتْضَعفُوِنًاْلَقْومَإِنَّأُمَّاْبنََقالَإِلَ

ْقُتلُونَ ًَُتْشِمتَْفبَلنًٌَِ الِِمٌنَاْلَقْومَِمعََتْجَعْلِنًَواَلاأْلَْعَداءَبِ )485()الظَّ

ؼضبانوهوتعالىربهمناجاةمنقومهإلىرجع،السبلمعلٌه،موسىأنتعالىٌخبر

)بعديمنخلفتمونًببسماقال(والؽضبأشد":األسؾ"الدرداءأبوقال،أسؾ

.وتركتكمذهبتأنبعدالعجلعبادتكمفًصنعتمماببس:ٌقول

.تعالىهللامنمقدروهو،إلٌكممجٌبًاستعجلتم:ٌقول؟)ربكمأمرأعجلتم:(وقوله
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.زمردمناأللواحكانت:قٌل)إلٌهٌجرهأخٌهبرأسوأخذاأللواحوألقى:(وقوله

الخبرلٌس:"الحدٌثفًجاءماعلىداللةهذاوفًبردمن:وقٌل.ٌاقوتمن:وقٌل

"كالمعاٌنة

سلفاالعلماءجمهورقولوهذا،قومهعلىؼضبااأللواحألقىإنماأنهالسٌاقظاهرثم

،قتادةحكاٌةإلىإسنادهٌصحال،ؼرٌباقوالهذافًقتادةعنجرٌرابنوروى.وخلفا

عنقتادةتلقاهوكؤنه،بالردجدٌروهو،العلماءمنواحدوؼٌرعطٌةابنردهوقد

.وزنادقةوأفاكونووضاعونكذابونوفٌهم،الكتابأهلبعض

فًقالكما،نهٌهمفًقصرقدٌكونأنخوفا)إلٌهٌجرهأخٌهبرأسوأخذ:(وقوله

قال.أمريأفعصٌتتتبعنأالضلوارأٌتهمإذمنعكماهارونٌاقال:(األخرىاآلٌة

ولمإسرابٌلبنًبٌنفرقتتقولأنخشٌتإنًبرأسًوالبلحٌتًتؤخذالأمابنٌا

هاهناوقال.)486()قولًترقب ) فبلٌقتلوننًوكادوااستضعفونًالقومإنأمابن:

تخلطنًوال،مساقهمتسقنًال:أي)الظالمٌنالقوممعتجعلنًوالاألعداءبًتشمت

.وأمهألبٌهشقٌقهفهووإال،عندهوأنجعأرأؾلتكون);أمابن:(قالوإنما.معهم

ولقد:(تعالىقالكماالسبلمعلٌههارونساحةبراءة،السبلمعلٌه،موسىتحققفلما

وأطٌعوافاتبعونًالرحمنربكموإنبهفتنتمإنماقومٌاقبلمنهارونلهمقال

.)487()أمري

 مالمح القٌادة المتساهلة 

 محلها لتحلالمتساهل القابد لدى اللوابح و والقوانٌن األنظمة فاعلٌة تقل النمط هذا ًف

 ٌصبح و والفشل النجاح بٌنالحدود و الحواجز وتتحطم تمٌٌز، دون النزاعات و الرؼبات

 و وبلبلة وتسٌب اضطراب بل رقابة، مسبولٌةوال فبل ، المراقبة انعدام حالة فً شًء كل

 و األوامر توصٌل فً دوره ٌنحصر المتساهل والقابدلؤلمور، الواضحة الرإٌة انعدام

.)488(مراقبة أو متابعة دون المرإوسٌن إلى ،والقوانٌن اإلشارة
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و أهدافهمووضعها، تحدٌد فً للمرإوسٌن كاملة حرٌة القٌادة من النوع هذا ٌترك و

 للمرإوسٌن الفعالة و ادةالسلٌمةالقٌ ٌمارس ال هنا القابد و بذلك المتعلقة القرارات اتخاذ

 . محدود األفراد سلوك على تؤثٌره فإن ذلك،وبذلك لعمل الحوافز و الحماس ٌنقصه ألنه

 وعلمٌة عقلٌة مستوٌات ذوي أفراد مع القابد ٌتعامل ٌنجحعندما القٌادة من النوع هذا

بٌانخصابص و األبحاث فًمإسسات كما عالٌة النوعالدراساتوبالتالًٌمكن هذا

طبٌعة وأهممها لظروؾخاصة تحتاج وأؼلبها مجملها فً تبدوا أنها ٌبلحظ ما ولعل

هً الخصابصكما وٌستعرضالباحثهذه ، النمط لهذا ومدىمبلبمتهم المرإوسٌن

مستنبطةمننموذجالنبًهارونوقصتهمعبنًاسرابٌلالذٌنلمٌكونواأهبل لهذاالنوع

-داهلهمهذاالنبًالقابدلهملفترةمنالزمن،وتلكالخصابصهً:منالتساهلالذيأب

 الحرٌة والسلطة للمرؤوسٌن : -0

القابد ٌترك وٌرأسهم أي علٌهم ٌشرؾ اتخاذ و القرارات إصدار حرٌة لمن

إلنجازالعمل الحلول نطاقووضع أوسع على للمرإوسٌن السلطة وتفوٌض اإلجراءات،

بابالتف وذلكمن بابتداركبٌنهم، من أو لهم بابالثقة من لهم كبٌرة وٌضبحدود

الظروؾ هذه مثل مع ٌتناسب عنها التؽاضً أن القابد ٌراها جوانب عن وتؽاطً

َنَبِنًإِْسَراِبٌَلَولَْم ٌْ ْقَتَب وٌستنبطالباحثذلكمنقولهتعالى:(إِن ًَخِشٌُتأَنَتقُوَلَفرَّ

َقْولًِ)  َتْرقُْب
فالن489 منحللمرإوسٌنأيبنًإسرابٌلالحرٌة، السبلم بًهارونعلٌه

 واعطاهمسلطةالتصرؾالعتباراتمعٌنة.

 التخبط فً قرارات المرؤوسٌن :  -4

وذلكلعدمامكانٌةتوافقهمعلىرأيموحدوسلٌمفًظلوجودنزاعاتبٌنهمأوفً

لف استراتٌجٌةجماعٌة رٌقواحدوٌستنبطظلوجودصراععلىاألهداؾوعدموجود

ُكْمَظلَْمُتْمأَْنفَُسُكْمِبات َخاِذُكُم اَقْوِمإِنَّ ٌَ  َقاَلُموَسىلَِقْوِمِه الباحثذلكمنقولهتعالى:(َوإِْذ

،فالقومبعدمنحهمالتفوٌضوحرٌةالتصرؾبدونمسإولٌةوالدراٌة490،491اْلِعْجَل)

نج قاللهمكانتقراراتهممتخبطةوؼٌرمدروسة،وهنا السبلمقد النبًموسىعلٌه د
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والتًافضتإلى المتساهلةألخٌههارونونتابجها القٌادة ٌّمهذه ذلكوهوبمثابةمنٌق

 ظلمالمرإوسٌنوتعدٌهم،وتجاوزهمالمسارالصحٌح.

 االفتقار إلى االنضباط :  -3

 على صعبال من ٌجعل وهذا التنظٌم، و الضبط إلى ٌفتقرون المرإوسٌن أيتجعل

قٌادتهم تعالى: األهداؾ نحو توجٌههم و القابد وٌستنبطالباحثذلكمنقوله المطلوبة

ْوِعِدي) ( ُكْمَفؤَْخلَْفُتممَّ ب  ُكْمَؼَضٌبم نرَّ ٌْ َعلَ ِحلَّ ٌَ ْمأَن ُكُماْلَعْهُدأَْمأََردت  ٌْ أََفَطاَلَعلَ
،فالقوم492

سإولٌةوالدراٌةأصبحواؼٌرمنضبطٌنبعدمنحهمالتفوٌضوحرٌةالتصرؾبدونم

والٌرمونإلىتحقٌقهدؾموحدوواضحوأخلفواماأجمعواوتعاهدواعلٌهولذاالمهم

الذيعٌنهعلٌهماخٌهموسىعلٌهالسبلمبتصرفهمهذاوبتجاوزهمتعلٌماتالقابدهارون

قبلأنٌتر

 سٌطرة األقوى من المرؤوسٌن :  -2

 لعدم زمبلبه على المرإوسٌن أحد فًكثٌرمناالحٌانبسٌطرةاديهذاالنمطالقٌٌسمح

 إشراؾ دون العمل فً كاملة حرٌة الفرد وبسببإعطاء رادعة، محاذٌر و قٌود وجود

المرإوسٌن إلى هذا وٌإدي قابده، وتوجٌه وٌستنبطبٌنهم، التعاون روح وفقدان تفكك

الباحثذلكمنقولهتعالى:(َقاَلَفَماَخْطبُ اَساِمِري  ٌَ ْبُصُرواِبِه*َك ٌَ  َقاَلَبُصْرُتِبَمالَْم

لَْتلًَِنْفِسً ُسوِلَفَنَبْذُتَهاَوَكَذلَِكَسوَّ ْنأََثِرالرَّ م  ،فقدسٌطرعلىالقوم493(َفَقَبْضُتَقْبَضة 

لسٌدناموسىتصرفه،وكٌؾبتصرفهأضل وعلىالجماعةأقواهموهوالسامريمعلبل 

 سٌن.المرإو

 عدم احترام القائد : -2

ال أنه القٌاديالمتساهلنجد على ٌبعث فًظلالشكل  المرإوسٌن احترام عموما 

ْقُتلُوَننًِ) لشخصٌة ٌَ الربٌسونجدذلكفًقولهتعالى:(َوَكاُدوا
494.
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فمنتمادٌهمواستؽبللهملنمطالقٌادةالمتساهلة،أنهوصلبهماألمرلدرجةمحاولةقتل

همالذيتساهلمعهموٌمكنالقٌاسعلىذلكمنالتصرفاتالؽٌرمسإولةبٌنالقابدقابد

 والمرإوسٌن.

 تعطٌل دور القائد لحد كبٌر ومخالفته :  -6

وفًحاالتقٌادٌا  عمبل  أو دورا  القابد ٌمارس وهًأعلىمنالدرجةالسابقةحٌثال

الباحث واستنبط معٌنة بؤعذار مخالفته ٌتم تعالىمتقدمة قوله لَُهْمذلكمن َقاَل (َولََقْد

ِبُعونًَِوأَِطٌُعواأَْمِري ْحَمُنَفاتَّ ُكُمالرَّ َربَّ َمافُِتنُتمِبِهَوإِنَّ اَقْوِمإِنَّ ٌَ َقالُوالَن*َهاُروُنِمنَقْبُل

َناُموَسى) ٌْ ْرِجَعإِلَ ٌَ ِهَعاِكفٌَِنَحتَّى ٌْ ْبَرَحَعلَ نَّ
ةواضحةوشدٌدةللنبً،فهنانجدمعارض495

هارونووصلتإلىدرجةتعطٌلدورالقابدومخالفتهألنهمبتصرفهمهذا،قدخالفواما

.منأهداؾوأسسمحددةمعقابدهمتماالتفاقعلٌه

ٌرى الباحث 

وأخٌرا نجدأنالنمطالقٌاديالمتساهلهوأحدأنماطوأشكالالقٌادة،وهوموجودفً

مكماتمبٌانذلكفًاآلٌاتالسابقة،فًنموذجالنبًهارونعلٌهالسبلم،القرانالكرٌ

فاللٌنوالرفقمطلوبمنالقابدالمسلمولكنٌجبأنالٌفرطفًاستخدامهفٌنعكسسلبا 

علىاألداء،واعطاناهذاالنموذجالعملًالمثالعلىضرورةأنٌنظرالقابدإلىالبٌبة

ناسبالتفوٌضللسلطةوالتساهلأمالوٌنظرإلىطبٌعةالمرإوسٌنالتًٌعملبهاوهلت

فًمجال وٌنطبقهذا ، منعدمه المسإولٌة بتحمل ومدىالتزامهم ومدىاستعدادهم

الوظٌفة،فالوظٌفةاإلدارٌةمسإولٌةشرعٌةقبلأنتكونواجبقانونًأوعرفًٌجب

استؽبللتساهلالقابدفًذلكبلٌجبمراعاتهاوتؤدٌتهاعلىالنحوالمطلوب،والٌجب

االستفادةمنالتساهلوالتفوٌضبالجانباالٌجابًولٌسالسلبً.

فًختامهذاالمبحثٌتضحأناألسلوبالقٌاديالمثالًهوالذيٌتفقمع وأخٌرا 

الذي المتكامل النمط وهو معٌنة ظروؾ فً معٌنة جماعة وتطلعات وأمانً توقعات

ٌهالمبادئالقٌادٌةالمثلى،وإنالقٌادةالصالحةهًالقٌادةالقرٌبةمنالواقع،وأنتتحققف

اعلىإدارةوقته،ولدٌهالقدرةعلىالتؤثٌرفً ممارسةالقٌادةتتطلبأنٌكونالقابدقادر 
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اعلىالتفاهممعجمٌعأفرادها،وأنٌكونلدٌهالقدرةعلىرإٌة سلوكالجماعة،وقادر 

مالذيٌقوده،وفهمهللترابطبٌنأجزابهونشاطاته،وفهمهللبٌبةالخارجٌةبؤشكالهاالتنظٌ

وصورهاوتنظٌماتهاالمختلفة،وأنٌكونالقابدذامرونةعالٌة،فٌستطٌعأنٌكؾنفسه

الحرجة المواقؾ على القدرة لدٌه تكون وبذلك تؽٌٌرها، ٌمكن ال التً المواقؾ مع

هالقدرةعلىاتخاذالقراراتالمناسبة،ولعلمنأهمواجباتالقابدوتحملها،كماتكونلدٌ

أنٌكونقدوةحسنةللجماعة،فٌلزمنفسهقبلؼٌرهمنأفرادالجماعةبالسلوكالقوٌم،

وأن الكرٌم بالخلق ٌتحلى وأن وتضحٌة، وأمانة صبر من عمله ٌتطلبه بما وااللتزام

م ٌكون وأن واالستقامة، بالتواضع اٌتصؾ مإمن  بها، ا مقتنع  المنظمة ألهداؾ ا تفهم 

بإمكانٌةتحقٌقهذهاألهداؾلمافٌهخٌرالمنظمةوصالحأفرادها.
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  :الفصل الخامس

 الخاتمــــــــــــة 

 نتائج البحث  -أوالً 

ْطَنا -1 َفرَّ ا إنالقرآنالكرٌمذلكالكتابالذيوصفهواختصهالحقعزوجلبقوله(مَّ

فِ ٍء) ًْ ِمنَش منآٌاته496ًاْلِكَتاِب اشتملتالعدٌد الدٌنقد أو سواءفًأمرالدنٌا ،

ومروٌاتقصصهالهادفةوشخصٌاتهالمإثرةعلىالمبادئاألساسٌةللقٌادةاإلدارٌة،

وتبٌنأنأهمتلكالمبادئهًتوفرالنٌةأيالقصدثموجودعنصراإلبداعفًالعمل

التؤملالخبلّقلؤلمورالقٌاديوأنٌتمتط الشورى،ومنتلكالمبادئمبدأ بٌقمبدأ

مبدأ وجود وكذلك المرإوسٌن، التصرؾمع أمور فً المصداقٌة مبدأ ٌتوفر وأن

االستٌعاببقدرالمستطاعلماحولالقابد،وكذلكتوفرالقوةالمادٌةوالفكرٌةومن

نواحًالقوةالتسلحبسبلحالعلمونبذالجهل.

نََجاءُكمَقدْ(بقولهوتعالىسبحانهوصفهالذيالكتابذلكالكرٌمالقرانإن -2 ُنورٌهللاِّم 

ِبٌنٌَوِكَتابٌ ْهِدي،م  َبعََمنِهللّاُِبهٌَِ بلَمُِسُبلَِرْضَواَنهُاتَّ ٌُْخِرُجُهمالسَّ نَِو لَُماتِم  إِلَىالظ 

ْهِدٌِهمِْبإِْذِنهِالن ورِ ٌَ ْسَتِقٌمٍاطٍِصرَإِلَىَو القوٌموالطرٌقالسلٌمالمنهجلناحددقد)م 

تفصٌلهاتمخطوات،وهًالقابداختٌارفًاألساسٌةالخطواتالتباعوأرشدناوهدانا

وهًالصفاتمنمجموعاتشكلعلى بالشرٌعةوالتزامهتقٌدهمدىإلىبالنظر:

بالنظر:ثموعدل،ورحمةفقوروتوكلوتقوىوإخبلصباهللإٌمانمناإلسبلمٌة،

العلممن،القابدشخصٌةفًوالمكتسبةالفطرٌةوالصفاتالعلمٌةالمإهبلتإلى

والبعدواللٌنوالحكمةالنظروُبعدوالعزٌمةوالحزمالحسنةوالقدوةوالقوةواألمانة

ثموالتواضع،القسوةعن منواإلنسانٌة،اإلسبلمٌةوأخبلقٌاتهسلوكهإلىبالنظر:

إلىبالنظر:ثمالمنفعة،تبادلووالتعاون،الظروؾوتقدٌربالعفوواتصاؾأخبلق

وقٌموأعراؾتقالٌدمنالثقافةفهمومنهابه،المحٌطالواقعواستٌعابفهمعلىقدرته

التواصلبقنواتدراٌةلهٌكونأنومنهاالمحٌطة،البٌبةفًوعاداتاجتماعٌة

إدارةعلىمقدرةلهٌكونوأنالمهمة،اللؽاتوبعضوالتكنولوجٌااالجتماعً
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المقدرةللقابدتكونوأن،المحٌطالواقعوفهمالعبلقاتوبناءواالنفتاحاالجتماعات

 .األزماتإدارةعلى

للمثالٌرشدناواألخرٌنٌناألوللخبرالجامعالكتابذلكوهوالكرٌمالقرآنإن -3

أِلُولًِِعْبَرةٌَقَصِصِهمِْفًَكانَلََقدْ(تعالىقال،ادةالقٌفًوالسلوكالقدوةفًاألعلى

اأْلَْلَبابِ اَكانََماۗ  ِكنٌُْْفَتَرىَٰحِدٌث  نَالَِّذيَتْصِدٌقََولَٰ ٌْ هَِب ٌْ َد ءٍُكل َوَتْفِصٌلٌََ ًْ ىَش َوُهد 

ٌُْإِمُنونَلَِقْومٍَوَرْحَمة  أوحًلماوسلمٌهعلهللاصلىاألكرمالرسولتطبٌقوما،)

علىمثالخٌرإالالرعٌةأموروتصرٌؾالقٌادةأمورفًهدٌهفًذلكوتجسٌدإلٌه

ثبلثةاستنباطتموعلٌه،)األرضعلىٌمشًقرأنا كان(بؤنهوُصؾوالذيذلك

وتمالمتكاملةأوالمثالٌةالقٌادةوأولهاالكرٌمالقرانضوءفًللقٌادةأشكالأوأنماط

ولها،وسلمعلٌههللاصلىمحمدسٌدناالرسلوخاتمالبشرخٌربشخصٌةلهالالتمثٌ

فرعونبشخصٌةلهاالتمثٌلوتموالمستبدةالسلبٌةالقٌادةنمطثم،ومواصفاتأسس

التمثٌلوتماللٌنة،أوالمتساهلةالقٌادةهواألخٌرالنمطثم،ومواصفاتأسسولها،

األسلوبأنوٌتضحومواصفات،أسسولها،السبلمٌهعلهارونالنبًبشخصٌةلها

فًمعٌنةجماعةوأهداؾوتطلعاتوأمانًتوقعاتمعٌتفقالذيهوالمثالًالقٌادي

القٌادةوإنالمثلى،القٌادٌةالمبادئفٌهتتحققالذيالمتكاملالنمطوهومعٌنةظروؾ

القابدٌكونأنتتطلبلقٌادةاممارسةوأنالواقع،منالقرٌبةالقٌادةهًالصالحة

ا االجماعة،سلوكفًالتؤثٌرعلىالقدرةولدٌهوقته،إدارةعلىقادر  علىوقادر 

ٌقوده،الذيللتنظٌمشاملةرإٌةعلىالقدرةلدٌهٌكونوأنأفرادها،جمٌعمعالتفاهم

وصورهابؤشكالهاالخارجٌةللبٌبةواستٌعابهونشاطاته،أجزابهبٌنللترابطوفهمه

.المختلفةوتنظٌماتها

 توصٌات البحث  -ثانٌاً 

األخذبمبادئالقٌادةوخطواتهاالمستوحاةوالمستنبطةمنالقرانالكرٌموالعملعلى -1

اٌصالهاوتوضٌحهالمسإولًالمإسساتومراكزتؤهٌلالقادةفًمإسساتنااإلدارٌة

ٌموتدرٌبوصقلالقادةلتولىوتعلاختٌارالعامةوالخاصة،والتًٌعهدإلٌهابعملٌة

الوظابؾصؽٌرهاوكبٌرها،واألمرنفسهفًماٌخصالدوراتوالندواتوؼٌرها

 منالنشاطاتالفكرٌةواالجتماعٌة.
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العملعلىتشجٌعالقٌاداتالتًتسمووتنحولتلمسواتباعالقٌادةالمثالٌةوالتًوجد -2

هللاعلٌهوسلموالدفعبهانحوتولىالباحثمعالمهاوتمثٌلهافًشخصٌةالنبًصلى

أعلىالمراكزاإلدارٌةفًمإسساتنالتعطًالقدوةالحسنةفًزمنأصبحفٌهاإلسبلم

عدم والؽموضبسبب الشك من بهالة متصؾ العالم بقاع من كثٌر فً ورموزه

 التوضٌحوعدمالتواصلواالتباعلسلوكٌاتالشخصٌاتالمشرقةمنتارٌخه.

واستنباطاتهاالعملعلى -3 التحلٌلٌة فًجوانبها الدراسةوخصوصا  تضمٌنمثلهذه

التًتتناول التهذٌبوالتنقٌحالمنهجًلتكونضمنمحتوىالمناهجالدراسٌة وبعد

القٌادةعلىضوءالقرانالكرٌمفًمإسساتناالتعلٌمٌة.

 مقترحات البحث  -ثالثاً 

المصدرا    النبوٌة كتابهللاباعتبارأنالسنة بعد الرفٌعة المكانة لثانًللتشرٌعولها

عزوجلوماتتضمنهمنسٌرةالنبًصلىهللاعلٌهوسلم(السٌرةالنبوٌة)والتًالتزال

فًجانبالدراساتالمتعلقةبمفهومالقٌادةوأنماطهاومبادبهاحٌثلمٌقؾالباحث بكرا 

والمستفادةمنمواقؾعلىدراسةتفصٌلٌةومختصةفًمجالمبادئالق ٌادةومفهومها

،رؼمإننابؤمس النبوٌةفًتسقٌطهاعلىمستجداتالواقعفًمنظماتنا السنةوالسٌرة

المطلوب الجانباالهتمام الدراساتلذلكٌقترحالباحثإٌبلءهذا إلىمثلهذه الحاجة

  فًالدراساتالمستقبلٌة.
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 المصادر والمراجع

 در :المصـــــــا-0

 القرانالكرٌمبرواٌةحفصعنعاصم

 األحادٌثالشرٌفةمخرجةمنالمنظومةالكترونٌة 

 .موقعتفسٌرالقرانالكرٌم

 المراجـــــــع :-4

  وعملٌات استراتٌجٌات الملٌجً: الهادي عبد الجامعً-اإلدارةإبراهٌم المكتب

م.2002الحدٌث،

 م.4،1979ج ، كرالطبعةابنفارس،مقاٌٌساللؽةالناشر،دارالف

 ،م.1987دارالكتبالعلمٌة،دمشقسورٌا، ابنالوزٌر،إٌثارالحقعلىالخلق

 ،الشاكرٌن الصابرٌنوذخٌرة عدة ، الجوزٌة اإلسبلمًبجدة، ابنقٌم الفقه مجمع

هـ.1429المملكةالعربٌةالسعودٌة،

 ظور،لسانالعرب:ط:ابنمنظورهومحمدبنعلًبنأحمداألنصاريابنالمن

لبنان-مإسسةالتارٌخالعربًالطبعةالثالثة،]بٌروت–دارإحٌـاءالتـراثالعربـً

 م.1986هـ،1416

 سنة بدون لبنان، بٌروت ، الرابع الجزء  القلم، دار ، النبوٌة السٌرة ، هشام ابن

النشر.

 ًف معجم الكلٌات ، الكفومً الحسٌنً موسى بن أٌوب البقاء المصطلحاتأبو

: النشر بٌروتسنة : النشر مدٌنة الرسالة مإسسة : النشر دار اللؽوٌة. والفروق

م.1998-هـ1419

 الناظروجنة ابو روضة ، بنقدامه بنمحمد موفقالذٌنعبدهللابنأحمد محمد

ٌّان1المناظرفًأصولالفقهعلىمذهباإلمامأحمدبنحنبل،ج ،ناشر:مإسسةالر

م.2002-هـ1423ةوالنشروالتوزٌعالطبعة:الطبعةالثانٌةللطباع

  تارٌخوفاته: ،معجممقاٌٌساللؽة: هـ395أبًالحسٌنأحمدبنفارسبنزكرٌا

بٌروت النشر: دارالجٌلمدٌنة الثانٌة-دارالنشر: : الطبعة النشر: لبنانسنة

م.1999-هـ1420المحقق:عبدالسبلممحمدهارون

 وكالة الناشر السادسة، الطبعة ومناهجه، العلمً البحث أصول بدر، احمد

 م.1982الكوٌت،-المطبوعات

 ًوالمدرسة،الفصل فً والممارسة النظرٌة ، والتعلم التعلٌم بٌبة إدارة ، أحمدحج 

 م.1998للنشر، الفكر دار ، القاهرة

 هـ.1413الرابعة،الحدٌثة،الطبعةاإلدارةأحمدعبدهللاالصباب،أصول 
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  العدد األقصى، مجلة ، أسالٌبونظرٌاتالقٌادة هللاخرٌسات، عبد ،766أحمد

 م.1987

 عالمالكتب،القاهرة،مصر،1أحمدمختارعمر،معجماللؽةالعربٌةالمعاصرة،ط،

 م.2008

  مداخاإلدارةأحمدمسعودان، الراشد، الرشٌدةمجالمنمجاالتالحكم لةالمدرسٌة

ضمنالملتقىالدولًحولالحكمالراشد،واستراتٌجٌاتالتؽٌرفًالعالمالنامً،من

ٌومً فرحاتعباسسطٌؾ، جامعة االجتماعٌة، العلوم قسم ابرٌل09-08تنظٌم

م.2007

 وتطبٌقاتهاونظرٌاتها أصولها التروٌة اإلدارة :نهضة ، واألؼا ، رٌاض ، األؼا 

 1996 .،منصو مطبعة ، ؼزة .الحدٌثة

 بٌروتلبنان،2الئلماممحمدبنعلًالشوكانً،فتحالقدٌر،طبعةدارالفكر،ج،

 بدونسنةنشر.

 ،هـ.1427ى،األول:النظرٌاتوالوظابؾ،الطبعةاإلدارةالجضعً،خالدسعد

  أسس تحلٌل الذٌن: صبلح والهٌتً، عباس نعمة منظوراإلدارةالخفاجً، العامة

م.2009–األردن-الٌازوريدار-معاصر

 تفسٌراألمامعزالدٌنعبدالعزٌزبنعبدالسبلم تفسٌرالقرآن، السبلم العزبنعبد

.1الدمشقً،ج

 م.1985مادة(حزم)القاهرةسنة-المعجمالوسٌططبعمجمعاللؽةالعربٌة 

 :مستقبلٌةلمدٌراألصولالعلمٌةوالتوجهاتالاإلدارةالمؽربً،عبدالحمٌدعبدالفتاح

 م.2006القرنالحاديوالعشرٌن،المكتبةالعصرٌة،

 تحقٌق:صفوانداوود،دارالقلمبدمشق،–270المفردات:الراؼباألصفهانًص

.هـ2،1418ط

 ،التعارٌؾ مهمات على التوقٌؾ ثروت المناوي الخالق عبد الكتب القاهرة،-عالم

م.1990

 والعٌو النكت الماوردي، الحسن الماوردي،أبو تفسٌر ،   ن العلمٌة الكتب -دار

.1مإسسةالكتبالثقافٌة،ج

  ، وآخرون سعود ، الخامسة،اإلدارةالنمر الطبعة والوظابؾ، األسس . العامة

هـ.1422الرٌاض،

 نسخةالكترونٌة،موقـع ناجحا أمٌنبنمحمدالمذري،ثبلثونوصٌةلتكونقابدا 

ونً.مكتبةصٌدالفوابدااللكتر

  اإلسبلم، انسانٌة مارسٌل، لبنان،بوازار ،بٌروت والتوزٌع للنشر اآلداب دار

م.2005

 ،م.1980جمٌلكاظمألمناؾ،القٌادةواألزمةالحضارٌة،دارالرشٌد،بؽداد
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 :المنظمات السلوكفً إدارة جرٌنبرج&روبرتبارون، تحقٌق:-ترجمةجٌرالد

م.2009دارالمرٌخللنشر،،رفاعً-اسماعٌلعلًبسٌونً

 ،م.1986لسنة764حلمًاللوزي،فنالقٌادة،مجلةاألقصى،العدد

 كلٌةالحصنالجامعٌةنحو-حمدانرشٌدالجمالبحثمقدملجامعةالبلقاءالتطبٌقٌة 

اإلسبلمً والفكر المعاصر اإلداري منظورالفكر من للقٌادة متكامل مفاهٌمً إطار

مقارنة. دراسة

 ًف  الٌومٌة "دراكر" أفكار إؾ: بٌتر الثاقبٖٙٙاإلدارةدراكر، الفكر من ٌوما

 م.2008الرٌاض،-والتحفٌزللوصولإلىأفضلالنتابج،مكتبةجرٌر

  حدٌثرقم: انظر (حسن) جابر الشهابعن فًمسند القضاعً ف3289ًرواه

صحٌحالجامع.

 و القٌادة الذٌنعبٌدات، البٌارق،عمان،الاإلدارةزهاء دار ، فًاإلسبلم تربوٌة

 م.2001

 األردن، الحدٌثــة الرســالة مكتبــة واألمٌــر، اإلمــرة فــً ،فصــول حوى -سعٌد

 م.1982-ههـ1402عمان،

 طدارالكتبالعلمٌة-تحقٌقكمالٌوسؾالحوت-كتابالبروالصلة-سننالترمذى-

 م.1987بٌروتط

 مازالذهبً،اعبلمالنببلء،شمسالدٌنأبوعبد ٌْ هللامحمدبنأحمدبنعثمانبنَقا

.18م،ج1985مإسسةالرسالة،

 و الحكم نظام مهدي، محمد ،اإلدارةشمسالدٌن، اإلسبلم الدولٌةفً ، المإسسة

 .م2000للدراساتوالنشر.الطبعةالسابعة،

 النع نظرة موسوعة ، ملوح بن عبدالرحمن حمٌد بن أخبلقصالح مكارم فً ٌم

الرابع ,إعدادمجموعةمنالمختصٌنبإشراؾصالحملوح,المجلد الرسولالكرٌم

ه.1378دارالوسٌلة،د.ن،

 صاموٌلهٌز،ولٌمتوماس،تولًالقٌادة،فنالقٌادةالعسكرٌة،ترجمهسامًهاشم

م.1984،المإسسةالعربٌةللدراساتوالنشر،بٌروت،

 ال السوٌدان: فًطارق ألقاها محاضرة المجتمع. إلى األسرة من القٌادة على تربٌة

م.2009ضٌافةجمعٌةالحضن.الدارالبٌضاء.المؽرب.ربٌع

 ،،العامة:المفاهٌموالوظابؾواألنشطة،اإلدارةطلقعوضهللاالسواطوآخرون

 هـ.1416ى،األولدارالنوابػللنشروالتوزٌع،الطبعة

 م هللا، األردنعبد المتفوقٌنعقلٌا للطلبة الناقدة القراءة أساستعلٌم فندي، حمود

جدارللكتابالعالمً

 المفاهٌمواالتجاهات،مكتبةالمحتسب،اإلدارةعبدالمعطًمحمدعساؾ،مبادئ،

م.1994عمان،
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 باألداءالوظٌفً.رسالةماجس2004عبدالملك،طبلل تٌراألنماطالقٌادٌةوعبلقتها

العربٌة المملكة ، األمنٌة للعلوم العربٌة ناٌؾ أكادٌمٌة الرٌاض، منشورة، ؼٌر

السعودٌة.

  جمادي فً كتب مقال ، اإلٌمان أركان بٌان ٌّر، القص صالح بن ىاألولعبدهللا

..ه1423

 الطبعة عبللالفاسً،مقاصدالشرٌعةاإلسبلمٌةومكارمها،دارالؽرباإلسبلمً.

م.1993الخامسة،

 ،م1992علًالشوبكً،المدرسةوالتربٌة،بٌروت،دارمكتبةالحٌاة. 

 ،م.1983علًبنمحمدالجرجانً،التعرٌفات،دارالكتبالعلمٌةبٌروتلبنان 

 ،813علًحامدعبدهللا،القٌادةبٌنالممارسةوالتعلٌم،مجلةاألقصى،العدد،

م.1990لسنة

 اجدعبدالعزٌزالجرٌري،دوروأهمٌةاإلبداعالمحاسبًفًعلًفبلحالزعبًوأ/م

تحقٌقالمٌزةالتنافسٌةاالقتصادٌةفًمإسساتالمالواألعمالاألردنٌة،بحثعلمً

مقدمإلىالمإتمرالعلمًالخامسلكلٌةالعلوماإلدارٌةوالمالٌةفًجامعةفٌبلدلفٌا،

م.2007

 موعهالنٌلالعربٌة،القاهرة.،مجاإلدارةعلًمحمدمنصور،مبادئ

  الطبعة الجدد، للمدربٌن دٌة المهاراتالقٌا تنمٌة السٌد، السماح،األولعلٌوة ىدار

 م.2001القاهرة،

 ،عمرسلٌماناالشقر،مقاصدالمكلفٌنفٌماٌتعبدفٌهلربالعالمٌن،مكتبةالفبلح

 م.1981الكوٌت،

 اسس فرحات، القاختٌارفاروق معاٌٌروتطوٌر خبلل من المبدعة االدارٌة ٌادات

،القٌاداتاالبداعٌةلتطوٌراإلدارةإدارةالجودةالشاملة،المإتمرالسنويالرابعفً

16-13وتنمٌةالمإسساتفًالوطنالعربً،الجمهورٌةالعربٌةالسورٌة،دمشق،

 م.2003اكتوبر

 االدارٌةالحدٌثة المفاهٌم الشٌخسالموآخرون، الرابعة،مركزالكتبفإاد الطبعة ،

م.1994االردنً،

 )م.1،1992)،القاهرة،دارالشروق،ج17سٌدقطب،فًظبللالقرآن،ط 

  التقٌٌمكتاب دلٌل العملٌات المحاسبةهندسة مكتب األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات ،

م.1997عامة،أٌار/ماٌوال

 الملك جامعة اإلداري) للدور أخبلقً (مدخل المسإول اإلداري إل: تٌري كوبر،

م.2001-إدارةالنشرترجمة:المذهب،معديبنمحمد–سعود

 الثالثة الطبعة األٌوبً، الهٌثم المقدم تعرٌب: ، ج. القٌادة فن فً ،لمحات كورتوا

م.1986

http://www.gao.gov/special.pubs/bprag/bprag.pdf
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 من مقال عرفة، مجلةمجدى وهً ٌناٌر عدد والتطوٌر اإلنسان مجلة

 م.1984الكترونٌة

  الطبعة المإسسً، العمل لونً، العد أكرم للطباعةاألولمحمد حزم ابن دار ى،

 م.2002والنشر،بٌروت،

 محمدبنٌعقوبالفٌروزآبادي،القاموسالمحٌط،دارالنشر:مإسسةالرسالةمدٌنة

 .4/118. النشر:بٌروت

 بٌروتلبنان،بدونسنةالنشر.6حسٌنفضلهللا،منوحًالقرآنجمحمد، 

 محمدعبدالعظٌمالزرقانً،مناهلالعرفانفًعلومالقرآن،الناشر:مطبعةعٌسى

 .،الطبعةالثالثة1ألبابًالحلبًوشركاه،ج

 ًالجؽراف المركز فً للعاملٌن الوظٌفً الرضا درجة ، ٌاؼً الفتاح عبد محمد

 م.1996ردنًبعمان،االردن،اال

 محمدصفاءشٌخإبراهٌمحقً،علومالقرآنمنخبللمقدماتالتفسٌرمننشؤتهاإلى

 القرنالثامنالهجري.

 م1،1989محمدسلٌمالعوا:فًالنظامالسٌاسًللدولةاإلسبلمٌة،دارالشروق،ط. 

 م.1979)،6الجزء:(-محمدناصرالدٌناأللبانً،إرواءالؽلٌل
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