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االهداء
إىل خري إملادة ..وزعمي إمسادة...وأفضل من ثوىل إمليادة..
وأعظم من ثصدر إمرايدة ...إىل إرشف من إمتطى صهوة إلدإرة..
فاكن خري كائد ،وأعظم دميل ومرشد ..إىل إرشف إخللق ،س يد ودل عدانن..
إىل (إمرسول إملائد) وإىل (إملائد إمرسول) صىل هللا عليو وسمل
إىل وإدلي ....إذلي سعى وشلى لهعم ابمرإحة وإمهناء إىل إذلي مل ًبخل عًل بيش من أجل دفعي
إىل طرًق إمنجاح وإمسعادة  ،إىل من علمين أن إرثلي سمل إحلياة حبمكة وصرب أيب إمعزيز .رمحو هللا
إىل من علمخين معىن إمعطاء  ،وفاض عًل كلبھا إمكبري حبا وحناان ،إىل من علمخين معىن إملسؤومية،
و كيفية حتملها  ،إىل من كامت إنليل ثصًل وثدعو يل ابمخوفيق و إمنجاح ،إىل من مھٌل كلت يف حلھا فلن
أوفيھا إايه أبدإ ،إىل من جعل هللا إجلنة حتت كدميھا  ،إىل أيم إحلبيبة حفظها هللا و رزكين
هللا برھا ما حييت .إىل زھرة حيايت وبسمة كليب  ،إىل من اكن هل إمفضل إلول يف جش خيت أفاكري
،وبعرثة أكاليم  ،ومتزًق أورإيق  ،إىل إبين إحلبيب معاذ  ،إذلي أسال هللا ثعاىل
أن ًعينين عىل حربيتو وأن جیعهل من إمصاحلني إملصلحني ......أمني.
إىل من اكهت عوان وس ندإ وسببا يف إس خكٌلل درإس يت......زوجيت.
إىل من مشلوين ابمعطف ،ومدوين ابمعون ،وحفزوين نلخلدم.....إخويت
وإخوإيت وإبناء معوميت ،وإىل لك إصدكايئ.
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الشكر والتقدير
فالبد لنا ونحن نخطوا خطوتنا األخيرة في الحياة الجامعية أو نكاد ،من وقفة
نعود بيا إلى أشير مضت وأعوام انقضت في رحاب ىذه الجامعة العريقة مع
أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جيوداً صادقة ومضنيةً فميم جميعاً
الشكر والتقدير ونخص منيم بالذكر -:
 فضيمة األستاذ الدكتور :موجيا راهرجو ،مدير جامعة موالنا مالك إبراىيماإلسالمية الحكومية بماالنج.
 فضيمة األستاذ الدكتور :مهيمن  ،عميد كمية الدراسات العميا لجامعة موالنا مالكإبراىيم اإلسالمية الحكومية بماالنج.
 سماحة األستاذ الدكتور :بحر الدين  ،رئيس قسم اإلدارة اإلسالمية بكمية الدراساتالعميا بجامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية الحكومية بماالنج.
 سماحة األستاذ الدكتور :منير العابدين ،المشرف األول الذي قد أفاد الباحث فيمراحل بحثو.
 سماحة الدكتور :نور أسناوي ،المشرف الثاني الذي أفاد الباحث في إتمام ىذاالبحث.
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جمهورية إندونيسيا
وزارة الشؤون الدينية
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية
كمية الدراسات العميا  -قسم اإلدارة اإلسالمية

تقرير المشرفين
بسم اهلل الرحمن الرحيم  ،الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم عمى أشرف
األنبياء والمرسمين سيدنا محمد وعمى آلو وأصحابو أجمعين .
بعد االطالع عمى البحث التكميمي الذي َّ
حضره الطالب.
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وافق المشرفان عمى ىذا البحث لتقديمو إلى مجمس الجامعة.
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المشرف الثاني

الدكتور منير العابدين

الدكتور نور أسناوي
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اعتماد رئيس قسم اإلدارة اإلسالمية
األستاذ الدكتور بحر الدين
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إقرار الطالب

أنا الموقع أدناه  ،وبياناتي كاآلتي -:
االسم بالكامل  :جمعة المهدي محمد زقير
رقم التسجيل 13011021 :
أقر بأن ىذه الرسالة التي حضرتيا لتوفير شرط درجة الماجستير في اإلدارة
اإلسالمية  -كمية الدراسات العميا بجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ،
تحت عنوان :القيادة اإلدارية في ضوء القرآن الكريم (دراسة وصفية تحميمية) .
َّ
زورتيا من ابداع غيري أو تأليف اآلخر واذا
قد
حضرتيا وكتبتيا بنفسي وما ّ
أدعي أحد مستقبالً أنيا من تأليفو وتبين أنيا فعالً ليست من بحثي ،فأنا أتحمل

المسؤولية عمى ذلك ،ولن تكون المسؤولية عمى المشرف أو عمى كمية الدراسات

العميا بجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية.
بناء عمى رغبتي الخاصة وال يجبرني أحد عمى ذلك.
هذا وحررت هذا االقرار ً

ماالنج 2012/00/22م
توقيع صاحب االقرار
.....................
و

جمهورية إندونيسيا  -وزارة الشؤون الدينية
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية
كمية الدراسات العميا  -قسم اإلدارة اإلسالمية

اعتماد لجنة المناقشة
عنوان البحث :القيادة اإلدارية في ضوء القرآن الكريم (دراسة وصفية تحميمية) .
بحت تكميمي لنيل درجة الماجستير في قسم اإلدارة اإلسالمية.
إعداد الطالب :جمعة المهدي محمد زقير رقم القيد13011021 :
قد دافع الطالب عن ىذا البحث أمام لجنة المناقشة وتقرر قبولو شرطاً لنيل درجة
الماجستير في اإلدارة اإلسالمية -وذلك بتاريخ يوم الثالثاء الموافق2012/00 /00م.

وتتكون لجنة المناقشة من السادة األساتذة -:
ربٌساللجنةومناقشا 

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

الدكتور:عونالرفٌـــــــــــــــــق 

الدكتورة:توتكحمٌــــــــــــــــدة  مناقشـــــــاأساسٌـــا 
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الدكتور:منٌرالعابدٌـــــــــــــــن  مشرفاومناقشــــــــا 

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

الدكتور:نورأسنـــــــــــــــــاوي  مشرفاومناقشــــــــا 
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يعتمد عميد كمية الدراسات العميا
االستاذ الدكتور  :ميمين
رقم التوظيف 611160666111916991
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مستخلص البحث
جمعة المهدي محمد زقٌر 2015م القٌادة اإلدارٌة فً ضوء القرآن الكرٌم  )دراسة
وصفٌة تحلٌلٌة( رسالة ماجستٌر مقدمة لكلٌة الدراسات العلٌا قسم اإلدارة اإلسبلمٌة -
جامعةموالنامالكإبراهٌماإلسبلمٌةالحكومٌةماالنج.
الكلماتاألساسٌة:اإلدارة-القٌادة-القٌادةاإلدارٌة-القرآنالكرٌم .
هدفت الدراسة لمعرفة وتحلٌل المبادئ األساسٌة للقٌادة فً ضوء القرآن الكرٌم،
ولمعرفةوتحلٌلالخطواتاألساسٌةفًاختٌار القابدفًضوءالقرآنالكرٌم،ولمعرفة
وتحلٌلأشكالالقٌادةاإلدارٌةفًضوءالقرآنالكرٌم.
واستخدمالباحثالمنهجالوصفًالمكتبً،والبٌاناتتمجمعهامنالقرانالكرٌمومن
تفسٌر ابن كثٌر وكذلك من بطون الكتب فً مجال القٌادة والكتب الدٌنٌة ،والمنشورات
والمواقعاإللكترونٌةالمختلفة،ولتحلٌلالبٌاناتاستخدمالباحثالمنهجاالستنباطً .
أماعننتابجالبحث،فقدتوصلالباحثإلىأنأهمالمبادئاألساسٌةللقٌادةاإلدارٌة
فً ضوء القران الكرٌم هً :توفر النٌة أي القصد ثم وجود عنصر اإلبداع فً العمل
القٌاديوأنٌتمتطبٌقمبدأالشورى،وتوفرمبدأالتؤملوالمصداقٌةواالستٌعابوتوفر
مبدأ القوة ،وأن القران الكرٌم قد حدد لنا الخطوات األساسٌة فً اختٌار القابد وهً
خطواتتمتفصٌلهاعلىشكلمجموعاتمنالصفات ،وهًتتمثلفًالنظر إلى مدى
تقٌده والتزامه بالشرٌعة اإلسبلمٌة  ،وبالنظر إلى المإهبلت العلمٌة والصفات الفطرٌة
والمكتسبةفًشخصٌتهوبالنظرإلىسلوكهوأخبلقٌاتهاإلسبلمٌةواإلنسانٌة،وبالنظرإلى
قدرتهعلىفهمواستٌعابالواقعالمحٌطبه،وأنهتماستنباطثبلثةأنماطأوأشكالللقٌادة
فً ضوء القران الكرٌم أولها القٌادة المثالٌة أو المتكاملة وتم التمثٌل لها بشخصٌة خٌر
البشر وخاتم الرسل سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم  ،ولها أسس ومواصفات  ،ثم نمط
القٌادة السلبٌة والمستبدة وتم التمثٌل لها بشخصٌة فرعون  ،ولها أسس ومواصفات  ،ثم
النمط األخٌر هو القٌادة المتساهلة أو اللٌنة ،وتم التمثٌل لها بشخصٌة النبً هارون علٌه
السبلم،ولهاأسسومواصفات .
ح

وأوصت الدراسة بعدة توصٌات منها  :األخذ بمبادئ القٌادة وخطواتها المستوحاة
والمستنبطة من القران الكرٌم والعمل على اٌصالها وتوضٌحها لمسإولً المإسسات
ومراكز تؤهٌل القادة فً مإسساتنا اإلدارٌة العامة والخاصة ،والتً ٌعهد إلٌها بعملٌة
اختٌار وتعلٌم وتدرٌب وصقل القادة لتولى الوظابؾ صؽٌرها وكبٌرها  ،والعمل على
تشجٌعالقٌاداتالتًتسمووتنحولتلمسواتباعالقٌادةالمثالٌةوالتًوجدالباحثمعالمها
وتمثٌلها فً شخصٌة النبً صلى هللا علٌه وسلم والدفع بها نحو تولى أعلى المراكز
اإلدارٌةفًمإسساتنالتعطًالقدوةالحسنة .
وتقترح الدراسة  :إٌبلء نصوص السنة النبوٌة المصدر الثانً للتشرٌع والتً لها
المكا نةالرفٌعةبعدكتابهللاعزوجلوماتتضمنهمنسٌرةالنبًصلىهللاعلٌهوسلم
والتًالتزالبكرافًجانبالدراساتالمتعلقةبمفهومالقٌادةوأنماطهاومبادبهااالهتمام
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 langkahlangkah dasar dalam pemilihan pemimpin dalam prespektif Al-Quran, mengetahui
dan menganalisa beberapa model kepemimpinan manajemen dalam prespektif AlQuran.
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.

ي

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

ل

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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الفصل األول:
المقدمة
أ -خلفٌة البحث:
منذأنخلقهللاسبحانهوتعالىاإلنسانووهب ُه نعمةالعقلوالتفكٌروالتدبروالتحلٌل
واكتشاؾالحقابقكلفهُبإدارةاألرضوعمارتهاوخبلفتهاولمٌؤتذلكالتكلٌؾمنفراغ
ولكنكانلعلمالصانع)جلوعبل(بصناعتهأثرافًاختٌارهوتكلٌفه .
إن مساهمة القٌادات اإلدارٌة فً خلق أجواء العمل الجماعً بٌن العاملٌن ومختلؾ
اإلداراتوالفروع،ونشرالوعًالتنظٌمًالداعًللمشاركةوتناقلاألفكاروإنشاءأنظمة
لبلتصال بٌن مختلؾ المستوٌات تتمٌز بالسهولة واالنسٌابٌة فً حركتها تركت بصمة
واضحةفًالتقدمالحاصلفًمختلؾالمجاالتالتًنشهدهاالٌوم .
لذلك لم تكن النجاحات فً عالمنا المعاصر ولٌدتا للصدفة أو ضربا من ضروب
العفوٌة ولكن هً تلك العوامل اإلنتاجٌة متحدة تحركها عقول قٌادات بارعة فً إدارة
منظماتهاأومجتمعاتهانحوتحقٌقاألهداؾالخاصةوالعامة.
وقدتمثلتمشكلةالبحثفًاالتهامات الممنهجةضدالقرآنالكرٌموذلكبوصفهأنه
ؼٌرصالحلكلزمانومكان،والٌصلحأنٌكونمنهجقٌادةناجحة،كذلكجهلبعض
المسلمٌن بالقرآن الكرٌم واعتقادهم بانه ال ٌوجد به منهج قٌادة إدارٌة ،وأٌضا الطمع
والنهبوالتعالًبالمناصبوتقدٌمالمصلحةالخاصةعلىالمصلحةالعامةورؼبةالكثٌر
منالناسفًأماكنالقٌادةواإلصرارعلىذلكرؼمعدماهلٌتهموهومرضانتشرفً
األمةاإلسبلمٌة .
ومنهناٌبدوجلٌامدىأهمٌةهذاالبحثمنحٌثأنهٌوضحأهمعناصرالنهوض
والتطورأليأمةاالوهوالقٌادةاإلدارٌة،وماٌهمنًهنا"األمةاإلسبلمٌة" ،كذلكالرد
علىالمشككٌنفًصبلحٌةالقرآنالكرٌمكنموذجقٌادةمتكاملوبدٌعواٌضاالتوضٌح
لبعضالمسلمٌنالذٌنٌعتقدونأنالقٌادةالناجحةجدورهاعندمفكريالؽربفقطوال
ٌوجدلهاأصلفًدٌناإلسبلم .
لذ افانالبحثفًموضوعالقٌادةاإلدارٌةفًضوءالقرآنالكرٌموخاصةفًهذا
العصرهوضرورةالبدمنهالكًٌطلعالمهتمونعلىالمفاهٌموالنظرٌاتوالواجبات
1

والخصابصوالمشاكلوالمعوقاتوكلماٌدخلفًموضوعالقٌادةاإلدارٌةفًضوء
القرآنالكرٌموخاصةأنكلاألعمالوالواجباتأصبحتبحاجةإلىإدارةناجحةوقٌادة
كفإةلكًتصلإلىماترٌدمنأهداؾوؼاٌات،فلمٌعداالمرفوضوٌاأوخبطعشواء،
بل إن اإلدارة بما تحتوٌه من واجبات ٌجب أن تطبق على كل األعمال لكً ٌكتب لها
النجاح،وكذلكحالالقابدالذيٌجبأنٌتمتعبالحزموالقوةوُبعدالنظرواإلدراكوسعه
األُفقوإتساعالثقافة...الخمنصفاتحتىٌكونقابدا ناجحافًأعمالهووظابفهوفق
منهج القرآن الكرٌم ،وإن ما دفع الباحث للكتابة رؼبته فً توضٌح حقٌقة أن القٌادة
اإلدارٌةالناجحةلهاأسسوجدورفًدٌننااإلسبلمً،كذلكٌرىالباحثإنمنأسباب
تؤخر األمة اإلسبلمٌة فً شتى المجاالت هو عدم اختٌار القادة األكفاء ،واٌضا محاولة
الباحثالتعرٌؾبؤهمٌةالقٌادةوإعتبارهانقطةتحولمناألسواءإلىاألحسن .
إنهذهالجهودمهماتطورتلمتصلإلىدرجةالنجاحالتًوصللهاالمنهجالقرآنً
ُ
لقدكانتالبشرٌة قبلالبعث ِة بحاجةٍإلى
بالرؼممنعدموجودتناقضكبٌرفٌمابٌنهما ،
ْ
ْ
ِها،وأعلنت إفبل َسها،ومنالقوانٌنالتً
لهامناألنظمةالتًجاهرت بظلم
ص
منق ٍذ ومُخل ٍ
ْ
ْ
رس ْ
ٍّ
محق،
وأخرست ك َّل
وأحتضنت ك َّل مُحْ ِدثٍ،
َّخت جذور االستبداد،وحمت الجرٌم َة،
ْ
نٌنطوٌلة .
وكتمت
أنفاسالحقس َ
َ
أدران
جلٌل مشفق ٌ ،ؽس ُل عنها
عادل ،
ت النفوسُ بحاج ٍة إلى قاب ٍد
ومربٍّ
كان ِ
َ
َ
ٍ
ٍ
ُاألرض،وٌزكًالقلوب .
الرذٌلةِ،وٌطهر
َ
تحتوطؤةأمراض  َع َقدٌة،وسٌاسٌة،واجتماعٌة ،وإدارٌة،
كانتالدنٌاتبن 
ٍ
وأخبلقٌة،واقتصادٌة،وكادتتختنقفًقبضةالظلموالظالمٌن .
َّ
َ
حقوق
نصابه ،وأرسى دعاب َم العدل ،و قرَّ ر
الحق إلى
فبعث هللا ُ إلٌها من أعاد
ِ
اإلنسان،وأقامدولةعرٌضة َ
نظامإسبلمًٍّ قويمحكممتٌن .
ذات
ٍ
كان محمد صلى هللا علٌه وسلم هو المنقذ لهم  ،وهو الرحمة  ،وهو السراج
و َنذٌِرا
و ُم َبشرا َ
ك َشاهِدا َ
المنٌر،وٌظهرذلكجلٌافًقولهتعالىٌَ ):اأٌَ َهاال َّن ِبًإِ َّناأَرْ َس ْل َنا َ
ِوسِ َراجا ُمنٌِرا() .(1
بإِ ْذ ِنه َ
*ودَاعٌِاإِلَ َّ ِ
َ
ىهللا ِ
لقدأقام -علٌهالصبلةُ والسبلم -دول َة اإلسبلم،وبٌَّنألمتهكلَّأسباببقاءهذه
الدولةقوٌَّة،عزٌز َةالجانبِ،محفوظ َةالكرامةوالمهابةوالسمعة،الٌتجرأعلٌها،وال
-1سورةاألحزاباآلٌة46-45:



2

ُ
عناٌة
ٌنال من أهلها  ،وال ٌسلبُ حقو َقها عدوٌّ أو حاسد  ،وإن من أعظم ما شمل ْته
المصطفى صلى هللا علٌه وسلم فً هذا المجال ،اختٌار القابد الصالح المتحلً بسمات
القابداإلداريالمسلم،لهذااخ ُ
ترت موضوعالدراسةبعنوان)القٌادة اإلدارٌة فً ضوء
ُ
ْ
ُ
بهالشرٌعة اإلسبلمٌةفًهذاالمقام،
فٌهعلىذكرماامتازت
وحرصت
القرآن الكرٌم( ،
تفوق وسمو نظر ِة الشرٌعة اإلسبلمٌة إلى القٌادة اإلدارٌة ،عن نظرة األنظمةِ
وبٌان
ِ
األخرى وذلك من خبلل بٌان المبادئ األساسٌة للقٌادة فً ضوء القرآن الكرٌم وبٌان
الخطوات األساسٌة فً اختٌار القابد كذلك بٌان أشكال القٌادة اإلدارٌة فً ضوء القرآن
الكرٌم .
 َّ
وهللاتعالىأسؤلأنٌجعلهذاالعملالٌسٌرمباركا،نافعا،خالصالوجههالكرٌم .

ب-أسئلة البحث
 -1ماهًالمبادئاألساسٌةللقٌادةفًضوءالقرآنالكرٌم؟ 
 -2ماهًالخطواتاألساسٌةفًاختٌارالقابدفًضوءالقرآنالكرٌم؟
 -3ماهًأشكالالقٌادةاإلدارٌةفًضوءالقرآنالكرٌم؟

ج-أهداف البحث
 -1لمعرفةوتحلٌلالمبادئاألساسٌةللقٌادةفًضوءالقرآنالكرٌم .
 -2لمعرفةوتحلٌلالخطواتاألساسٌةفًاختٌارالقابدفًضوءالقرآنالكرٌم.
 -3لمعرفةوتحلٌلأشكالالقٌادةاإلدارٌةفًضوءالقرآنالكرٌم.

د-أهمٌة البحث
األهمٌة النظرٌة:إنمماالشكفٌهأنأيعملصؽرأوكبرأومكـونمـنالمكونـاتصؽرتأم
كبرت،الٌمكنأنٌكتبلهاالنجاحأواالستمراربثباتلتؤدٌةالمهنـةالمناطتحقٌقهالمدة
أطولدونحدوثخللٌوديبهذاالمكونأوؼٌره،فؤننجاحهاٌعودإلىوجودقٌادة
متمٌزةوفاعلةقادرةعلىتحوٌلاألفكارإلىالخططالمناسبةلتحقٌقاألهداؾوفقرإٌة
علمٌة،تضعنصبأعٌنهامكوناتتحققهذهالخطـطبدءبالمكوناتالبشرٌةوالمادٌة،
مكتشفة المواهب والقدرات للمكون البشري وفقـا لما خلقوا له ،باحثة عن مواد مادٌة
إلنجاحخططها .
3

األهمٌة التطبٌقٌة: إنهذاالبحثٌمثلإضافةالىمكتبةجامعةموالنامالكإبراهٌمالحكومٌة،حٌثأنه
ٌبرزعبلقةاإلدارة بالقرآنالكرٌم،كذلكٌبرزعبلقةالقٌادةبالقرآنالكرٌم،وٌبرزاٌضا
عبلقة القٌادة اإلدارٌة بالقرآن الكرٌم ،ولعلم الباحث بؤن الجامعة تفتقر إلى مثل هذه
البحوث وسٌكون هذا البحث إضافة جدٌدة إلى المكتبة وروادها حتى ٌعلم القارئ بؤن
القرآنالكرٌمٌصلحأنٌكونمنهجقٌادةفًكلزمانومكان،ولٌتس ّنىلمنلهطموح
فًالقٌادةأنٌتتبعاألسلوباالمثلدوناإلستؽناءعنكتابهللاكمهجلذلك .
ومنهناندركاألهمٌةالحقٌقٌةلوجودقٌادةتتمٌزبقدراتومواهـبعـدةتجعلها
فً الصدارة ،ولنا فً رسول هللا إسوة حسنة  كٌؾ أستطاع المصطفى صلى هللا علٌه
وسلمأنٌمثلالقٌادةالناجحةلقٌادةاألمةوتحوٌلهامنأمةنكرةإلىأمةتقودالجزٌرة
بؤكملها ،من أمـة كانت ترعى الؽنم إلى أمة ترعى األمم ،بل وتخضع مملكتً فارس
والـروملهـا،دولةتقودهاقٌادةمتمٌزة،محفوظةبالوحً،لذاحرىبناأننسعىإلٌجاد
من ٌملك القٌادة بعد أن ٌملك صفاتها ،وهـذا أمرا أراه هاما ،لما ٌبنى علٌه واقع أمتنا
المستقبلً .

ه -حدود البحث
 الحدود الموضوعٌةٌ -:تركزالبحثعلىدراسةالمبادئاألساسٌةللقٌادةفًضوءالقرآنالكرٌم،كذلكالخطواتاألساسٌةفًاختٌار القابد،واٌضاأشكالالقٌادةفً
ضوءالقرآنالكرٌم .
 الحدود المرجعٌة  -:تتركز الحدود المرجعٌة لهذا البحث فً جانب تؤصٌل مبادئواسسالقٌادة،والخطواتاالساسٌةفًاختٌارالقابد،واشكالالقٌادةفًالقرانالكرٌم
منكتبتفاسٌرومنالقرانالكرٌمومنكتباإلدارة .
 -حدود زمانٌة2016-2015-:م .

و -مصطلحات البحث
-0اإلدارة-:
لغة :وهًمصدرادارٌدٌرإدارة،تقولالعرب:ادرتالشًءإدارة،وأدارالشًٌدٌره

4

إدارة ،وٌرٌدون من ذلك التعدي التدوٌر للشًء دورانا ذات الٌمٌن وذات الشمال،
)(2

وٌستعملالفعلالزمااٌضا،فٌقالدارالشًءٌدوردورانا.

ولم ٌقؾ العرب عند استعمال الفعل عند الدوران الحقٌقً بل تجاوزوا إلى
استعمالهفًنقلالشًءمنمكانإلىاخر،ومنرجلالىرجل،وقدجاءفًالقرآن
) (3
ْس َعلَ ٌْ ُك ْم ُج َناحٌأَ َّال َت ْك ُتبُو َها(
حاضِ َرة ُتدٌِرُو َن َها َب ٌْ َن ُك ْم َفلٌَ َ
ارة َ
ونت َِج َ
الكرٌم):إِ َّالأَنْ  َت ُك َ
قالاالمامابوالحسنالماوردي رحمههللا":معنىاإلدارة إماأنهمٌتناولونهامن
ٌدإلىٌد،أوٌتباٌعونهافًكلوقت" (4).
أما تعرٌف اإلدارة اصطالحاً :
وعرفهاآخر"انفناإلدارة هوالمعرفةالصحٌحةبماترٌدمنالرجالعملهثم
التؤكدمنأنهمٌقومونبعملهبؤحسنطرٌقةوأرخصها" (5).
وٌقول هنري فاٌولٌ :قصد باإلدارة التنبإ والتخطٌط والتنظٌم وإصدار األوامر
والتنسٌقوالرقابة (6).
 -4القٌادة -:
القٌادة لغة -:قالابنمنظور)،(7مصدرمنالفعلقادٌقود َقوداوقٌادة،واسمالفاعل
منهاقابدوٌجمععلىقادة،وال َقودنقٌضالسوق،فال َقودمناالماموالسوقمنالخلـؾ،
والقابدٌطلقعلىأنؾالخٌلإيمقدمته) .(8
القٌادة اصطالحاً-:لقدأعطىكثٌرمنالمإلفٌنتعرٌفاتمختلفةللقٌادةمنها -:
عرفت القٌادة بؤنها :عملٌة تؤثٌر فً أنشطة أفراد أو مجموعات تسهم فً تحقٌق
األهداؾفـًموقؾمحدد،(9).أو:هًالقدرةعلىالتؤثٌرفًاآلخرٌنمنأجلتحقٌق
أهداؾأوأؼراضمحددة) .(10
-2لسانالعرب295/4،القاموس43/2تاجالعروس 331/11
-3سورةالبقرةاآلٌةرقم 282
 - 4أبوالحسنالماوردي،النكتوالعٌون،تفسٌرالماوردي ،دارالكتبالعلمٌة -مإسسةالكتبالثقافٌة،ج
،1ص.64
-5اساسٌاتاإلدارة،ص18وأصولاإلدارةفًالقرآنوالسنة،ص45
-6نقبلعنكتاباساسٌاتفًاإلدارة،ص 18
 - 7هومحمدبنعلًبنأحمداألنصاريابنمنظور،نسبةإلىجدهجمالالذٌنأبًالفضـلابنالمنظور،
[630–711هـ] 
 - 8لسانالعرب:ابنمنظور(ٔٔ/ٖٗٔ)،مادة):قـود(ط:دارإحٌـاءالتـراثالعربـً– مإسسةالتارٌخ
العربًالطبعةالثالثة[،بٌروت-لبنانٔٗٔٙهـٔ٨٩ٙ-م]،بتصرؾ .
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 -3القٌادة اإلدارٌة-:
ٌرجع اصل كلمة)القٌادة( الى الفكر الٌونانً واٌضا الفكر البلتٌنً حٌث اشتقت
الكلمة االنجلٌزٌة"" leadershipمن الفعل ):"Archein":(11بمعنى ٌبدأ أو ٌقود وهو
موافقللفعلالبلتٌنً"،"Agereومعناهٌحركأوٌقود،هذاوٌنقسمكلفعلمناالفعال
السابقةالىجزبٌن:بداٌةٌقومبهاشخصواحد،ومهمةأوعملٌنجزه.
":"Archeinاسمٌطلقعلىالرجلاألول فًالدولةأوالحاكم،ومنهاستنتجانههناك
عبلقة بٌن قابد ومرإوسٌن تجمعهما وظٌفتٌن متباٌنتٌن هما ،وظٌفة إعطاء األوامر
والتعلٌمات،وهًمنحقالقابد،ووظٌفةتنفٌدهذهاألوامروالتعلٌمات،وهًمنواجب
المرإوسٌن .
أمافًاللؽةالعربٌةفانالقٌادةمشتقةمن"القود"وضدها"السوق"،وٌقالٌقود
الدابةمنأمامهاوٌسوقالدابةمنخلفها،فالقابدٌعتبركدلٌلأومرشدوهوالشخصالذي
ٌمتلكقوةالتؤثٌرعلىاآلخرٌن (12).

وبالنسبةللتعرٌؾالموضوعًلمفهومالقٌادة،فقدقٌلبشؤنهماٌلً:
القٌادة هً ":العملٌة التً ٌتم من خبللها التؤثٌر على سلوك األفراد والجماعات
وذلكمناجلدفعهمللعملرؼبةفًتحقٌقأهداؾمحددة" (13).
وتعرؾالقٌادةاإلدارٌةأٌضا":بؤنهاالنشاطالذيٌمارسهالقابداالداريفًمجال
اتخاد وإصدار القرارات واألوامر واالشراؾ االداري على اآلخرٌن ،باستخدام السلطة
الرسمٌةوعنطرٌقالتؤثٌرواالستمالةقصدتحقٌقهدؾمعٌن" (14).
 -2القرآن الكرٌمٌ -:قصدالباحثبالقرآنالكرٌم)تفسٌرابنكثٌر(وقدتماختٌارهذا
التفسٌرالعتباراتمنها:شهدتفسٌرالحافظابنكثٌرقبوالوانتشارا،فبلتكادتخلومنه
-9المصدرالسابق .
-10المصدرالسابق .
  - 11فاروقفرحات،اسسإختٌاروتطوٌرالقٌاداتاالدارٌةالمبدعةمنخبللمعاٌٌرإدارةالجودةالشاملة،
المإتمرالسنويالرابعفًاإلدارة،القٌاداتاالبداعٌةلتطوٌروتنمٌةالمإسساتفًالوطنالعربً،الجمهورٌة
العربٌةالسورٌة،دمشق16-13،اكتوبر،2003ص 329
  - 12محمد أكرم العد لونً ،العمل المإسسً ،الطبعة األولى ،دار ابن حزم للطباعة والنشر ،بٌرو ت،
،2002ص.165
 - 13فإاد الشٌخ سالم وآخرون ،المفاهٌم االدارٌة الحدٌثة  ،الطبعة الرابعة ،مركز الكتب االردنً ،
،1994ص.184
  - 14علٌوة السٌد ،تنمٌة المهارات القٌا دٌة للمدربٌن الجدد ،الطبعة االولى دار السماح ،القاهرة،
،2001ص.45
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الٌوممكتبةسواءكانتشخصٌةأوعامة،وقدنهجالحافظابنكثٌرفٌهمنهجاعلمٌا
أصٌبلوساقهبعبارةفصٌحةوجملرشٌقة،وتتجلىلناأهمٌةتفسٌرالحافظابنكثٌر،،
فًالنقاطالتالٌة :
 ذكرالحدٌثبسنده . حكمهعلىالحدٌثفًالؽالب . ترجٌحماٌرىأنهالحق،دونالتعصبلرأيأوتقلٌدبؽٌردلٌل . عدماالعتمادعلىاإلسرابٌلٌاتالتًلمتثبتفًكتابهللاوالفًصحٌحسنةرسولهللا،وربماذكرهاوسكتعلٌها،وهوقلٌل .
 تفسٌرهماٌتعلقباألسماءوالصفاتعلىطرٌقةسلؾاألمة،رحمهمهللا،منؼٌرتحرٌؾوالتؤوٌلوالتشبٌهوالتعطٌل .
-استٌعاباألحادٌثالتًتتعلقباآلٌة ،
 تعرٌف القرآن لغة :من خبلل أقوال العلماء جمٌعها وترجٌحات ج ّل من ناقشالمسؤلة)(15فإنّ الراجحفًلفظالقرآنأ ّنهمشتقسواءقلنابالوصؾأوالمصدرٌةوأصل
اشتقاقهمادة)قرأ(التًمنأه ّممعانٌهاالتبلوةوالجمع .
 تعرٌف القرآن فً االصطالح  •:ّ
كبلمهللاالمعجزالمتعبدبتبلوتهالمنزلعلىالنبًمحمدصلى هللاعلٌهوسلم
•
بواسطةجبرٌلوالمنقولإلٌنابالتواتروالموجودبٌندفتًالمصحؾ (16).

ز -الدراسات السابقة
( -0شعبان عبد هللا قرموط 4119 ،م) وهًرسالةماجستٌر بعنوان اإلدارة فً سورة
ٌوسف علٌه السالم مقدمةإلىالجامعةاإلسبلمٌةبؽزة،كلٌةاصولالذٌن،قسمالتفسٌر
وعلومالقرآن.
وتوصلالباحثإلىنتابجوهً -:

 -15حقً ،محمد صفاء شٌخ إبراهٌم .علوم القرآن من خبلل مقدمات التفسٌر من نشؤتها إلى القرن الثامن
الهجري،ص،40علومالقرآندراساتومحاضراتللكافًوالشرٌؾص.22
  -16حقً ،محمد صفاء شٌخ حقً  .علوم القرآن من خبلل مقدمات التؽٌٌر  .الطبعة االولى .تارٌخ الطبعة
.2004الناشرمإسسةالرسالةبٌروتلبنان.ص .42-41
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 -1إنالفتنواالبتبلءاتهًطرٌقالتمكٌنإلصحابالدعواتالصادقة،فبقدرالصبر
والصمودوالتحديٌؤتًالفرجوالصبروهذاماصورتهلناسورةٌوسؾعلٌهالسبلم .
 -2إنالدعاةوهمٌواجهونالمحنواالبتبلءاتالبدانٌتزودوابفكروسٌرةمنسبقهم
علىطرٌقالدعوة،وكانتهذهالسورةبمثابةالفكروالسٌرةلرسولناالكرٌمصلىهللا
علٌهوسلمولكلمنٌحملراٌةهذهالدعوةمنبعده .
-3العفووالتسامحصفتٌناتصفابهاٌوسؾومحمدعلٌهماالصبلةوالسبلم .
( -4غالب حباب محمد الحربً) وهً رسالة ماجستٌر بعنوان القٌادة اإلدارٌة فً
الجمعٌات الخٌرٌة ،كلٌة العلوم اإلدارٌة جامعة الملك سعود .
وأهمنتابجهذاالبحثماٌلً :
أوال :إن نمط القٌادة الذي ٌمارسه مدٌري الجمعٌات الخٌرٌـة فـً مدٌنـة الرٌـاض هـو
الـنمطالدٌمقراطًوبدرجـةعالٌـةبٌنمـالـمتثبـتاألرقـاماإلحصـابٌةوجـودممارسـة
فعلٌـةلؤلنمـاطاألخـرىبشـكلظـاهر،كمـاأنمـدٌريالجمعٌـاتالخٌرٌـةٌـرونأن
نمـطالقٌادةالدٌمقراطًهوالنمطالمفضلإلدارةالجمعٌاتالخٌرٌةوبدرجةعالٌةجدا .
ثانٌاٌ:وجــداخــتبلؾبــٌنوجهــاتنظــرالمــوظفٌنفــًتحدٌــدهملؤلنمــاطالقٌادٌــة
التــً ٌمارســها مــدٌرو الجمعٌــات الخٌرٌــة فــً مدٌنــة الرٌــاض تبعــا لمتؽٌــرات
)الخبــرة –المإهــل التعلٌمــً – الــدخل الشــهري( حٌــث وجــد فــروق ذات داللــة
إحصــابٌةعنــدمسـتوىمعنوٌـة)ٔٓ(ٓ.بـٌنالمـوظفٌنفـًتحدٌـدهمللـنمطالقٌـادي
بـاختبلؾ مـدة الخبــرة لصــالح المــوظفٌن األكثــر خبــرة  ،وكــذلك وجــود فــروق
ذات داللــة إحصــابٌة بــاختبلؾ المإهــل العلمــً لصــالح المإهــل العــالً وأٌضــا
بــاختبلؾالــدخلالشــهريلصـــالحأصـــحابالـــدخولالعالٌـــة،بٌنمـــاالٌوجـــد
اخـــتبلؾ بـــٌن وجهـــات النظـــر باختبلؾ نوعٌة االرتباط الوظٌفً مع الجمعٌة )
متفرغ–ؼٌرمتفرغ( .
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 ثالثـا:الٌوجـداخـتبلؾبـٌنوجهـاتنظـرمـدٌروالجمعٌـاتالخٌرٌـةبمدٌنـةالرٌـاض
فـً تحدٌدهم لنمط القٌادة المفضـل إلدارة الجمعٌـات الخٌرٌـة تبعـا لمتؽٌـرات الدراسـة
عـدامتؽٌرالمإهلالتعلٌمً .
رابعا :توجد عبلقة إٌجابٌـة دالـة إحصـابٌا بـٌن الـنمط الدٌمقراطً وبعـد الصـفات
اإلسبلمٌة للقٌادة مما ٌعنً أن مدٌري الجمعٌات الخٌرٌة متحلٌن بالصفات اإلسبلمٌة
للقٌادة .
 (-3رمضان الزٌان) دراسة بعنوان خصائص القٌادة فً ضوء الكتاب والسنة 
وتوصل البحث إلى نتابج عدة كان أهمها بٌان أن اإلسبلم قد اهتم بالقٌادة فً كل
مستوٌاتها ،من قٌادة الجماعة فً األسرة أو رفقاء العمل وحتى الوالٌة العامة للمسلمٌن،
بللؤلرض جمٌعا،وأنمفهوم القٌادة فً ضوء الكتاب والسّنة ٌتجه نحو أمانة التكلٌؾ
الربانً ،بحٌث تعتبر القٌادةخاضعة لقدر هللا فً االختٌار ،ومن ثم سوؾ ٌحاسب المكلؾ
بها على فعله فٌها من هللا تعالىقبل المسلمٌن وأن قٌادة الشٌخ الٌاسٌن قد طبقت جمٌع
الصفات المطلوبة شرعا فً القابد المسلمتطبٌقا واقعٌا فً حٌاتنا المعاصرة بدرجة كبٌرة
جدا ،وذلك فً ضوء االستبٌان الذي أجري علىمجموعة من المقربٌن من قٌادته .
ومما أوصت به الدراسة السابقة هو أهمٌة االهتمام بنشر الوعً الكافً بٌن
المسلمٌن عن أهمٌة تحلً القٌادات بالصفات اإلسبلمٌةالمطلوبة شرعا ،حتى ٌتم ضبط
العبلقة بٌن السلطة والناس على أسس شرعٌة .

تعقٌب الباحث على الدراسات السابقة 
ٌعقب الباحث على الدراسات السابقة بؤنه رؼم تشابهها فً الموضوع مع الدراسة
الحالٌة نظرٌا وتحلٌبل أو من حٌث االهداؾ فً االشارة الى دور القٌادة واإلدارة
اإلسبلمٌة واهمٌتها وتطبٌقاتها اال انه توجد نقاط تتمٌز بها هذه الدراسة عن الدراسات
السابقةمنحٌثاالتً -:
الدراسة السابقة األولى:
 .1ركزتعلىاثرالجوانباإلدارٌةفًسورةٌوسؾعلٌهالسبلم .
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 .2ابرزتالؽاٌةاإلدارٌةمننزولسورةٌوسؾعلٌهالسبلم .
 .3تناولت الدراسة احد أدوات اإلدارة وهو الحوار وأهمٌته وصلته بعلم اإلدارة
ووجودهفًالقرانالكرٌم .
بٌنما الدراسة الحالٌة
 .1تبرزالجوانباإلدارٌةفًالقرآنالكرٌمكامبل .
 .2تبرزالمواقؾاإلدارٌةفًكتابهللاعزوجلوأخذهاكمنهجلمنٌرٌدأنٌكونقابدا
إدارٌاناجحا.
ٌ .3سعىالباحثمنخبللدراستهإلىإبرازاشكالالقٌادةاالدارٌةفًضوءالقرآن
الكرٌم.
الدراسة السابقة الثانٌة
 -1ركزت على معرفة االنماط القٌادٌة التً ٌمارسها مدٌرو الجمعٌات الخٌرٌة بمدٌنة
الرٌاضبالمملكةالعربٌةالسعودٌة .
 -2ركزت الدراسة على معرفة مدى اختبلؾ وجهات نظر المدراء فً تحدٌدهم للنمط
القٌاديالمفضلباختبلؾعدةمتؽٌرات.
 -3حاولت الدراسة التعرؾ على مدى تحلً الجمعٌات الخٌرٌة بالصفات اإلسبلمٌة
للقٌادة.
بٌنما الدراسة الحالٌة
 -1تركزعلىالتعرؾعلىاشكالالقٌادةوالمبادئاالساسٌةلها فًضوءالقرانالكرٌم
والخطواتاألساسٌةفًاختٌارالقابد .
 -2تركزالدراسةعلىالتعرٌؾبصبلحٌةالقرانالكرٌمكمنهجللقٌادةاإلدارٌةفًكل
زمانومكان.
الدراسة السابقة الثالثة
 -1ركزت على موضوع القٌادة وابراز خصابصها وصفات القابد من خبلل القرآن
والسنة .
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 -2أعطتقٌاساوصفٌاباستخداماالستبٌانونموذجاتطبٌقٌافًالقٌادةاإلسبلمٌةلشخصٌة
فلسطٌنٌةمشهورةوهًالشٌخأحمدٌاسٌنرحمههللا .
بٌمنا الدراسة الحالٌة
-1ركزت على موضوع القٌادة اإلدارٌة فً ضوء القران الكرٌم حصرٌا ولٌس فقط
القٌادةفًضوءالقرانوالسنة .
-2استخدمت الدراسة المنهج المكتبً للوصول إلى اجابات لؤلسبلة المحددة فً هذه
الدراسةواستخبلصالنتابجالمرجوة .
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الفصل الثانً:
االطار النظري
المبحث األول :مفهوم اإلدارة
المطلب األول :تعرٌف اإلدارة لغة واصطالحا ً
أصل كلمة إدارة ) (Administrationالتٌنً بمعنى ) (To Serveأي )لكً
ٌخدم( واإلدارة بذلكتعنً "الخدمة" على أساس أن من ٌعملباإلدارة ٌقوم على خدمة
اآلخرٌن (17).
وفًظلاالهتمامالذيحظٌتبهاإلدارة إالأنتعرٌفاتهاالتًقدمهاالعلماءوالروادقد
تباٌنت ،شؤنها فً ذلك شؤن كثٌر من مصطلحات العلوم اإلنسانٌة ،فكل منهم قد تؤثر
بمدخلمعٌن .
أما اصطالحا ً :فاإلدارة تعنً تضافر جهود مشتركة وصوال إلى هـدؾ محـدد  ،تحـت
إشـراؾوتوجٌـهجهـةمسـإولة .
وٌـذكر) الملٌجً  ،إبراهٌم عبد الهادي(تعرٌفـا آخـر علـى أن اإلدارة تقـوم " بتوجٌـه
النشـاطالتنفٌـذيباألسـالٌباإلدارٌةالـتًتوصـلناإلىتحقٌـقاألهـداؾالمنشـودةبـؤوفر
قـدر،وأكثـردقـة،وأقـلتكلفـة،وأسـرعوقـت،وأقـلجهـد .
وذلـكمـعمراعـاةظروؾالبٌبةالسٌاسٌةواالجتماعٌةواالقتصادٌة (18)".
ولئلدارة تعرٌفات كثٌرة ومتنوعة ذهب إلٌها أهل االختصـاص  ،ذكـر بعضـها
)الخفاجً،الهٌتً(:حٌـثذهـبهواٌـت"" whiteإلىأناإلدارة هـً":فـنقٌـادة
وتنسـٌق،ورقابـةعـددمعـٌنمـناألفـرادبقصـدإنجـازبعـضاألؼـراضأواألهداؾ"

-17النمر،سعودوآخرون،اإلدارةالعامة.األسسوالوظابؾ،الطبعةالخامسة،الرٌاض1422،هـص .4
 - 18الملٌجً،إبراهٌمعبدالهادي:استراتٌجٌاتوعملٌاتاإلدارة -المكتبالجامعًالحدٌثٕٕٓٓ-م -ص
ٖٔ .
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ووصؾ"" Daleاإلدارة بؤنها":جعلاألشٌاءتنفذمنخـبللأشـخاصآخـرٌن،
وذلـكعـنطرٌـقتنسـٌقجهودهم،وتنظٌمها،وإرشادها،والرقابةعلٌها") .(19
وٌنقل)المؽربً،عبدالحمٌدعبدالفتاح(تعرٌؾتاٌلور Taylorلئلدارةعلىأنها":
معرفةماٌجبأنٌمارسهاألفرادبدقة،والتؤكدمنتطبٌقهملذلكبؤفضلالطرق،وأقل
التكالٌؾ...كماٌعرفهافاٌولFayolاعتماداعلـىممارسـةالمـدٌرلعملهبؤنها"الجهود
المتعلقةبالتنبإ،والتخطٌط،والتنظٌم،وإصداراألوامر،والتنسٌق،والرقابة") (20
بٌنماٌعرؾتٌريإلكوبراإلدارة العامةالمسإولةعلـىأنهـا":عملٌـةالقٌـامبـدعم
التعامـلوتنظٌمـهمـععـدةالتزامـاتومصـالحمتنافسة (21)".
ومنالتعرٌفاتالسابقةٌمكنناأننستخلصجملةمنالنقاطاألساسٌةالتًترتكزعلٌها
اإلدارة .
 - 0الجانب اإلنسانً :
ٌـذكر)دراكر،بٌترإؾ(أناإلدارة تحٌـاوتعمـل،وتمـارسداخـل– ومـنأجـل
– المإسسـاتالـتًتعتـبرمجتمعـا إنسـانٌا متصبلبعضهببعضعـنطرٌـقرابطـة
محـدودةوهـًرابطـةالعمـل،وألنهـدؾاإلدارة –علـىوجـهالتحدٌـد -هـوتكـوٌن
مجتمعإنسانًمتصلبعضهببعضمنخبللرابطةالعمللتحقٌقنفععام،فإنهاتتعامل
دابمامعطبٌعةاإلنسان (22)"...
وٌضٌؾ الباحث أن اإلدارة تعمل على تطوٌر الجهود البشرٌة ،والتؤثٌر بها فً الوقت
الذي تتؤثر هً بها وتتفاعل معها ،فتزٌد مـن كفاءة اإلنسان ،وتحفزه ،وتفجر طاقاته
الكامنة،وتوجههنحواإلبداعواالبتكار،فترفعمنمستواهالفنًوالفكريوالسلوكً .
 - 19الخفاجً،نعمةعباسوالهٌتً،صبلحالذٌن:تحلٌلأسساإلدارةالعامةمنظورمعاصر -دارالٌازوري-
األردن-ٕٓٓ٨-ص .ٔ١
  - 20المؽربً ،عبد الحمٌد عبد الفتاح :اإلدارة األصول العلمٌة والتوجهات المستقبلٌة لمدٌر القرن الحادي
والعشرٌن–المكتبةالعصرٌة–ٕٓٓٙ-صٕٕ .
 - 21كوبر،تٌريإل:اإلداريالمسإول)مدخلأخبلقًللدوراإلداري(جامعةالملكسعود– إدارةالنشر-
ٕٔٓٓ-ترجمة:المذهب،معديبنمحمد-ص .ٕٙ٨
 - 22دراكر،بٌترإؾ:أفكار"دراكر"الٌومٌةفًاإلدارةٌٖٙٙومامنالفكرالثاقبوالتحفٌزللوصولإلى
أفضلالنتابج،مكتبةجرٌر-الرٌاض–ٕٓٓ٩-صٕ٘ .
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-4الجانباالجتماعً:
ٌشٌر الباحث إلى أن اإلدارة تعمل على تنمٌة الجوانب االجتماعٌة ،حٌـث تقـوم بتلبٌـة
رؼبـاتاألفـرادلخدمـةبعضـهمبعـضفًجوهادئهادؾمنتج،كماتإديدورافاعبل
فًمعالجةكثٌرمناألزماتاالجتماعٌةوالنفسٌة .
حٌثتجعلاألفـرادقـادرٌنعلىاألداءالجماعً،وتساعدهمعلىتفهماآلخرٌنبمختلؾ
رؼبـاتهم،واحتٌاجـاتهم،ومٌـولهم،وتـوجههمإلىمعرفـةنقـاطالقـوةوالضـعؾلـدىكـل
طـرؾ ،كمـا تعٌنـهم علـى اسـتثمار أفضـل اإلٌجابٌـات لـدٌهم ،وتجنبـهم السـلبٌات
وصـوالإلىتحقٌـقأهدافهمبشمولٌةوتكامل .
 –3الجانب الموضوعً الهادف :
إن العملٌـة اإلدارٌة عملٌـة هادفـة تسـعى إلى تحقٌـق أهـدافها بكفـاءة عالٌـة،
وذلـكباالعتمـادعلـىأحسـنالوسـابل،وأقـلالتكالٌؾ،وتوظٌؾأفضلالمواردالبشرٌة
والمادٌة والمعنوٌة  .كما تعمل على اتباع أسس ومبادئ علمٌة ،منظمة ،محققـة بـذلك
التوازنداخلالمنظمةوخارجهاضمننظاممحددواضح .
 – 2الجانب اإلبداعً المتجدد :
تحقـقاإلدارةالموازنـةبـٌنمتطلبـاتالحاضـروتطلعـاتالمسـتقبل،مـنخـبلل
إدراكهـا ألهمٌـة البعـد الـزمنً ،فتتنبـؤباألحـداث ،وترتب المستجدات من ) خدمات –
سلع– أفكار(...وتخططلؤلنشطةاإلدارٌة،فتـدرسالماضـً،وتسـتفٌدمـنتجاربـه
فًاتخاذالقراراتالرشٌدةالمفٌدةللحاضر .
وهً بذلك تواكـب تطـور المجتمعـات وحركتـها الداببـة ،مـن خـبلل وضـع
الخطـط ووصؾ الحلول ،وابتكار البدابل فً إطار عملٌة تفاعل مستمرة وانفتاح على
المجتمعات .
فاإلدارة إذا عملٌة صعبة ومع َّقدة ،تحتاج إلى خبرة ودربة؛ ذلك أن القدرة على
التعامل مع البشر تتطلب تفهما لخلفٌاتهم الثقافٌة المتنوعة ،ولمدركاتهم المتفاوتة،
ولكفـاءاتهم المتباٌنـة ؛ لـذا تعمـل اإلدارة علـى البحـث عـن أفضـل الطـرق للحصـول
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علـىالمواردالبشرٌةالفاعلة،وكذلكتحرصعلىاالستفادةمنالمواردالمادٌة،وبؤقل
التكـالٌؾوهـذامـاٌتطلـبخـبرةعالٌـة .
وفًالوقتنفسهفبلبدمناالنصٌاعإلىالقـوانٌنواألنظمـةالـتًتضـبطالعمـل
،وتوجهـهنحـوأهدافـهالمقـررةسـلفالتحقٌقهـابكفـاءةوفاعلٌة،وهذاماٌستدعًتطبٌق
األنظمـة  ،واتبـاع وسـابل وطـرق صـحٌحة بعٌـدة عـن ظلـم العـاملٌن ،واسـتؽبللهم
باإلجبـارتـارة،أوبـالقهرواالبتـزازتـارةأخـرى،وهـذاكلـهالٌتحقـقإالبواسـطة
اإلدارةالناجحـةذاتالكفـاءةالعالٌـة،وٌإكـد)أبوبكر،مصطفىمحمود(المفهوماألوسع
لئلدارةبقوله :
" و من التصورات الخاطبة أن اإلدارة العامة هً الحكومة ،أو الجهـاز اإلداري  ،أو
المنظمـاتالعامـةفقـط،بٌنمـااإلدارة العامـةأوسعمنذلك،حٌثتمثلمجموعةمن
األنشطةالتًتمارسهاالحكومـةمـنخـبللكافـةالقطاعـاتواألجهـزة،بـالمجتمعمـن
أجـلتحدٌـد،وتـوفٌرالمـوارد،واإلمكانٌـات،وسـبلمةتخصٌصـها،وحسـناسـتخدامها
،بهـدؾتـوفٌرالخـدمات،والمنتجـاتالعامـةللجمهور (23)".
اما تعرٌفها اصطبلحا فقد عرفها بعض الكتاب بؤنها "النشاط الموجه نحو التعاون
المثمروالتنسٌقالفعّالبٌنالجهودالبشرٌةالمختلفةالعاملةمنأجلتحقٌقهدؾمعٌن
بدرجةعالٌةمنالكفاءة" (24).
وهناك منٌعرؾ اإلدارة بؤنها " عملٌةتوجٌه الجهود البشرٌةبشكل منظم لتحقٌق
أهداؾمعٌنة" (25).
وٌمكن تعرٌؾ اإلدارة بؤنها "عملٌة اجتماعٌة مستمرة تسعى إلى استثمار القوى
البشرٌة واإلمكانات المادٌة من أجل تحقٌق أهداؾ مرسومة بدرجة عالٌة من
الكفاءة" (26).،
ومنهذاالتعرٌؾٌُمكناستخبلصالعناصرالتالٌة :
 -23أبوبكر،مصطفىمحمود:اإلدارةالعامةرإٌةاستراتٌجٌةلحماٌةالجهازاإلداريمنالتخلؾوالفساد-
الدارالجامعٌة-ٕٓٓ٨-ص .ٔٙ
 -24النمر،سعودوآخرون،اإلدارةالعامة.األسسوالوظابؾ،الطبعةالخامسة،الرٌاض1422،هـ،ص
 .5
-25الصباب،أحمدعبدهللا،أصولاإلدارةالحدٌثة،الطبعةالرابعة1413،هـ،ص .19
-26الجضعً،خالدسعد،اإلدارة:النظرٌاتوالوظابؾ،الطبعةاألولى1427،هـ،ص .18
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 إناإلدارةعملٌةتتضمنوظابؾعدةهًالتخطٌطوالتنظٌموالتوجٌهوالرقابة .
 أنها اجتماعٌة فهً ال تنشؤ من فراغ ،بل تنشؤ داخل مجموعة منتظمة من األفراد
وتؤخذفًالحسبانمشاعرهمواحتٌاجاتهموتطلعاتهم .
 أنهاوسٌلةولٌستؼاٌةفهًوسٌلةتنشدتحقٌقأهداؾمرسومة .
 أنهاعملٌةمستمرة .
 أنهاتعتمدعلىاستثمارالقوىالبشرٌةواإلمكاناتالمادٌةالمتاحة.
 أنهاتسعىإلىتحقٌقاألهداؾبدرجةعالٌةمنالكفاءة.
والسؤال الذي ٌطرح نفسه هل اإلدارة علم أم فن ؟
اإلدارة مزٌج من العلم والفن ،فهً علم ألن لها مبادئ وقواعد وأصول علمٌة
متعارؾ علٌها ،وتقوم على توظٌؾ مناهج البحث العلمً فً استكشاؾ نظرٌاتها
وفحصها ،وفً الوقت ذاته هً فن ألنها تعتمد على القدرات اإلبداعٌة والمهارات
االبتكارٌة والمواهب الذاتٌة ،وإذا كان هذا الموضوع مثار جدل بٌن المتخصصٌن فً
حقلاإلدارة علىاعتبارأنهناكمنٌرىأناإلدارة علم،وهناكمنٌرىأناإلدارة
فن،وألنصاركلاتجاهحججهمومبرراتهم،فإنالفصلفًهذاالموضوعهوالقولإن
اإلدارة هًفناستخدامالعلم،فهًعلملهأصولهوقواعده،وٌبرزالفنفًالقدرةعلى
توظٌؾتلكاألصولوالقواعد،واالختٌارالواعًمنبٌنهابماٌتبلءممعطبٌعةالموقؾ.
)(27

 ولئلدارة أنواع متعددة تختلؾ  باختبلؾ طبٌعة انتمابهما ،ومن جانب آخر توالت
الفروعالتطبٌقٌةلئلدارةفًالظهور،بؽضالنظرعنطبٌعةانتمابهاسواءكانللقطاع
الخاصأوالعام،فهناكإدارةعامة)(Publicوإدارةأعمال)،(Businessواإلدارة
الصحٌة واإلدارة التربوٌة واإلدارة المدرسٌة واإلدارة األمنٌة ونحو ذلك هً فروع
تطبٌقٌة لئلدارة تختص بالمجال الذي تنتمً إلٌه ،وهً فروع تجمعها عناصر مشتركة
تتمثلفًالمبادئوالقواعداألساسٌةلئلدارة،وفًالوقتذاتهٌتمٌزكلفرعبخصوصٌة
معٌنةاستمدهامنطبٌعةالمجالالذيٌنتمًإلٌه .
ولقد حظٌت اإلدارة باهتمام كبٌر مع أنها حدٌثة النشؤة كعلم مستقل ،وٌعزى هذا
االهتمامإلىطبٌعتها،ووظابفها،وؼاٌاتها،فمنحٌثطبٌعتها ُتعداإلدارةفرعامنفروع
-27الجضعً،خالدسعد،اإلدارة:النظرٌاتوالوظابؾ،الطبعةاألولى1427،هـ،ص .19-18
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العلوماإلنسانٌة،وتتسمبالحتمٌةبمعنىأنإنجازاألعمالفًالمنظماتالٌتؤتىإالبها،
وبذلك فلٌس للمنظمة الخٌار فً أن تؤخذ بها أو ترفضها ،ومن حٌث وظابفها تنطوي
اإلدارة  علىمجموعةمنالوظابؾهًالتخطٌطوالتنظٌموالتوجٌهوالرقابة،وتتسمهذه
الوظابؾ بالتشابك والتداخل ،فمع أن لكل وظٌفة خصوصٌة معٌنة ،وتستهدؾ تحقٌق
أؼراضمحددة،إالأنهذهاألؼراضتجتمعمعالتحقٌقأهداؾالمنظمة .
بناء علىماسبقٌتبٌنأناإلدارة وسٌلةتنشدتحقٌقؼاٌاتمعٌنةوأؼراضمحددة
لتحقٌق أهداؾ المنظمة ،فهً تعمل على استثمار القوى البشرٌة واإلمكانات المادٌة
المتاحةمنأجلالوفاءبتطلعاتالفردوالجماعة،فاإلدارةهًالمرتكزالربٌسفًتطوٌر
األفرادوالجماعات،والعاملالحاسمفًتحقٌقالتنمٌةفًالمجاالتكافة.
 إنالمتتبعلتطورالمجتمعاتاإلنسانٌةفًالعالمٌستطٌعأنٌلمسالتؽٌرالذيحدث
فً هذه المجتمعات فً كل من فروع المعرفة وٌلمس أٌضا النمو والتطور الذي كانت
تهدؾإلٌهالمجتمعاتمنأجلتطوٌرهاونموهافًشتىمجاالتالحٌاة .

المطلب الثانً :مراحل تطور اإلدارة ومدارسها
 – 0مراحل تطور اإلدارة
عند تناول نشؤة اإلدارة ٌنبؽً التفرٌق بٌن ثبلث أمور هً اإلدارة كممارسة ،واإلدارة
كفكر،واإلدارةكعلممستقل) .(28
 اإلدارة كممارسة:
نشؤت اإلدارة كممارسة فً العصور القدٌمة ،والؼرابة إذا قلنا إنها كانتحاضرة
منذبدءالخلٌقة،فالمجتمعاتالقدٌمةوإنكانتتتسمبالبساطةفقدكانتبحاجةإلىتنظٌم
العبلقاتبٌنأفرادهالتحقٌقأهداؾمحددة،وظهرتبعضالممارسات اإلدارٌةعندما
أدركاإلنسانأنالتعاونمعاآلخرٌنأصبحضرورةحٌوٌةللبقاءوالنماء .
و ُتعد األسرة نواة العملٌات اإلدارٌة ،فقد كانت منذ األزل تقوم بعدد من الوظابؾ
كتقسٌمالعملوتوزٌعاألدوارواتخاذالقراراتوالقٌادةوممارسةالسلطة .
 اإلدارة كفكر:

-28الجضعً،خالدسعد،اإلدارة:النظرٌاتوالوظابؾ،الطبعةاألولى1427،هـ،ص .21-20
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ظهرالفكراإلداريفًالحضاراتاإلنسانٌةمنذآالؾالسنٌن،وٌبدوذلكجلٌا فً
التراث اإلنسانً القدٌم ،فقد ظهرت األفكار وبعض التطبٌقات اإلدارٌة فً الحضارة
المصرٌة القدٌمة كالتخطٌط اإلداري والرقابة ،وظهر التنظٌم فً الحضارةالصٌنٌة من
خبلل دستور الفٌلسوؾ "تشاو" الذي تضمن المهام والواجبات الوظٌفٌة لموظفً الدولة
كافة ،وظهر التنظٌم المتدرج )الهرمً( وتفوٌض السلطة والتقسٌم اإلداري وفقا للبعد
الجؽرافًفًاإلمبراطورٌةالرومانٌة،وقدمتاإلمبراطورٌةالٌونانٌةالكثٌرمناألفكار
والتطبٌقاتحولالتخصصواختٌارالموظفٌنوتفوٌضالسلطة .
 اإلدارة كعلم مستقل:
تعد بداٌة القرن العشرٌن مرحلة فاصلة فً نشؤة اإلدارة كعلم قابم بذاته ٌستند إلى
مقومات شؤنه فً ذلك شؤن بقٌة فروع العلم والمعرفة ،فظهرت النظرٌات والتجارب
والدراسات التً استخدمت األسلوب العلمً ،وأصبح التخصص فً دراسة هذا الحقل
أمرا مؤلوفا ،وشهد القرن العشرون العدٌد من اإلسهامات ،ومال المتخصصون إلى
تصنٌفها فً مدارس عدة ،ومن الجدٌر بالذكر أن هذه التصنٌفات التً وردت فً
الدراساتاإلدارٌةالعربٌةواألجنبٌةقدانطوتعلىبعضالقواسمالمشتركة،إالأنهافً
الوقتنفسهتباٌنتفًجزءأوأكثر،وهوماتسببفًوجودبعضاللبسوالؽموض،
وخصوصالدىحدٌثًالعهدبدراسةاإلدارة .

 - 4مدارس اإلدارة
تبنت بعض الدراسات تصنٌؾ مدارس اإلدارة فً مدارس ثبلث هً :المدرسة
التقلٌدٌة،ومدرسةالعبلقاتاإلنسانٌة،والمدرسةالسلوكٌة،بٌنمادمجتدراساتأخرى
المدرستٌن األخٌرتٌن فً مدرسة واحدة باسم المدرسة السلوكٌة تارة وباسم مدرسة
العبلقات اإلنسانٌة تارة أخرى ،واستحدثت دراسات أخرى مدارس مستقلة كمدرسة
المواردالبشرٌة،ومدرسةالنظم،ومدرسةاتخاذالقرارات .
ومنخبللاالطبلععلىكثٌرمنالدراساتوالبحوثللوقوؾعلىتصنٌؾٌحمل
فً طٌاته مقومات التصنٌؾ الجٌد ،تبٌَّن أن التصنٌؾ الذي أورده كل من بٌندور
وروجرز ) (Pindur & Rogersفً دراسة لهما بعنوان تارٌخ اإلدارة ) The
(History of Managementهوالتصنٌؾاألمثلبعدإجراءبعضالتعدٌبلتعلٌه
واإلضافات بحٌث ٌشمل التصنٌؾ مدارس خمس هً :المدرسة التقلٌدٌة ،ومدرسة
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العبلقاتاإلنسانٌة،والمدرسةالسلوكٌة،والمدرسةالكمٌة،والمدرسةالحدٌثة.وفٌماٌلً
عرضموجزلكلمدرسةمنهذهالمدارس) .(29
أوالً :المدرسة التقلٌدٌة :إن ظهور المدرسة التقلٌدٌة فً أواخر القرن التاسع عشر،
نتٌجة الى تؤثرها بشكل كبٌر بالدراسات السابقة فً مجال إدارة األعمال ونتابجها مع
المساهمة الكبٌرة لعلماء االجتماع واإلدارة العامة ) .(30ومن ابرز رواد هذه المدرسة
)فرٌدرٌك تاٌلور( رابد نظرٌة اإلدارة العلمٌة ،والفرنسً )هنري فاٌول( رابد نظرٌة
اإلدارة العامة،واأللمانً)ماكس فٌبر(رابد نظرٌة البٌروقراطٌة .بالرؼمانهمٌنتمونالى
بلدان مختلفة اال أن اوجه التشابه فً اطروحاتهم موجود بشكل كبٌر ،لذلك سمٌت
بالمدرسةالتقلٌدٌةتعبٌراعنجهودهممنقبلالباحثونفًعلماإلدارة،وتجدراإلشارة
هناالىأنهرؼمالتشابهالكبٌرولكنهناكاوجهخبلؾفًالنقاطالثانوٌة) .(31
ثانٌاً :مدرسة العالقات اإلنسانٌة (:)Human Relations School
ظهرت هذه المدرسة فً نهاٌة العشرٌنٌات المٌبلدٌة من القرن العشرٌن كرد فعل
للمدرسة التقلٌدٌة ،خصوصا بعد فشل األخٌرة فً تحقٌق التطلعات المنشودة التً
تستهدؾ الرقً بمستوى األداء واإلنتاج ،ومن منطلق أن مدرسة العبلقات اإلنسانٌة
ظهرت كرد فعل لسابقتها فقد تبنت استراتٌجٌات تتصؾ بؤنها على النقٌض من
استراتٌجٌات المدرسة التقلٌدٌة ،فإذا كانت المدرسة التقلٌدٌة تنظر لئلنسان على أنه آلة
) ،(Machineفإن مدرسة العبلقات اإلنسانٌة تولً أهمٌة بالؽة للجوانب النفسٌة
واالجتماعٌة من منطلق أن للفرد قٌما ومعتقدات وعواطؾ واتجاهات لها أثر كبٌر فً
الكفاٌةاإلنتاجٌة،والجدولالتالًٌبٌنالفروقالجوهرٌةبٌنالمدرستٌن .(32).

-29الجضعً،خالدسعد،اإلدارة:النظرٌاتوالوظابؾ،الطبعةاألولى1427،هـ،ص .22
  - 30عبدالمعطًمحمدعساؾ،مبادئاإلدارة،المفاهٌمواالتجاهات،مكتبةالمحتسب،عمان- 1994،
،1403ص.42بتصرؾ 
 -31السواط،طلقعوضهللاوآخرون،اإلدارةالعامة:المفاهٌموالوظابؾواألنشطة،دارالنوابػللنشر
والتوزٌع،الطبعةاألولى1416،هـ،ص.33بتصرؾ 
-32الجضعً،خالدسعد،اإلدارة:النظرٌاتوالوظابؾ،الطبعةاألولى1427،هـ،ص .31
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جدول رقم ( )0الفرق بٌن المدرسة التقلٌدٌة ومدرسة العالقات اإلنسانٌة

المدرسة التقلٌدٌة

مدرسة العالقات اإلنسانٌة

االهتمامبالحوافزالمادٌة

االهتمامبالحوافزالمعنوٌة

االهتمامبالتنظٌمالرسمً

االهتمامبالتنظٌمؼٌرالرسمً

اتخاذالقراراتمسإولٌةاإلدارةفقط

توسٌعقاعدةالمشاركة

الفصلبٌنالتخطٌطوالتنفٌذ

دمجالتخطٌطبالتنفٌذ

الكفاٌةاإلنتاجٌةترتبطبالطاقةالفسٌولوجٌة الكفاٌةاإلنتاجٌةترتبطبالطاقةاالجتماعٌة
)البدنٌة(
النظرةلئلنساننظرةتفاإلٌة

النظرةلئلنساننظرةتشاإمٌة
ثالثاً :المدرسة السلوكٌة:

إذاكانتالمدرسةالتقلٌدٌةانطلقتمنافتراضاتمتشابمةحولطبٌعةاإلنسان،فقدانطلقت
مدرسةالعبلقاتاإلنسانٌةمنافتراضاتمتفابلة،بٌنماتمدناالمدرسةالسلوكٌةبنظرة
واقعٌةوعقبلنٌةفهًتإمنبالفروقالفردٌة،وترفضمبدأتعمٌماألحكام،وأنالسلوك
اإلنسانًمحصلةلتفاعلالفردمعالبٌبةالمحٌطةبهومنخبللهاظهرمصطلحالسلوك
)(33

التنظٌمًالذيٌعنىبسلوكاألفرادوالجماعاتوالمنظمات.
رابعاً :مدرسة اإلدارة الكمٌة:

تطورالمدخلالكمًلئلدارةخبللوبعدالحربالعالمٌةالثانٌة،فقدحاولتالشركات
الكبٌرة االستفادة من األسالٌب التً استعملت فً إدارة الجٌوش ،وذلك فً مجال حل
المشكبلت ) (Problem-Solvingواتخاذ القرار ،وٌإكد هذا المدخل على استعمال
النماذج الرٌاضٌة كالبرمجة الخطٌة ونظرٌة المبارٌات والسبلسل الزمنٌة والكفاءة
االقتصادٌةواستخدامالحاسوب (34).
خامساً :مدرسة (االتجاهات) الحدٌثة:
ظهرت هذه المدرسة فً النصؾ الثانً من القرن العشرٌن وتحدٌدا فً الستٌنٌات
المٌبلدٌة،وتنطويهذهالمدرسةعلىمداخلعدةأبرزهامدخلالنظم،ومدخلاإلدارة
-33المصدرالسابق،الجضعً،اإلدارة:النظرٌاتوالوظابؾ،ص .40
-34الجضعً،خالدسعد،اإلدارة:النظرٌاتوالوظابؾ،الطبعةاألولى1427،هـ،ص (44-43
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االستراتٌجٌة،وإدارةالجودةالشاملة،والهندرة)،(35وقدظهرحدٌثابعضالمدارسمثل
مدرسةاإلدارةالٌابانٌةواإلدارةالموقفٌة،أوالظرفٌة .
إن عملٌة إعادة هندسة األعمال هو نهج إلعادة تصمٌم طرٌقة اتمام العمل والقٌام
بشًء لتقدٌم دعم أفضل لمهمة المنظمة وتقلٌل التكلفة ،وإعادة هندسة األعمال تبدأ من
ارفع مستوٌات مهمة المنظمة واألهداؾ استراتٌجٌة ،واحتٌاجات العمبلء ،واألسبلة
األساسٌة ،مثل" :هل مهمتنا تحتاج إلى إعادةتعرٌؾ؟ هلأهدافنا االستراتٌجٌة تتماشى
معمهمتنا؟منهمعمبلبنا؟"المنظمةقدتجدأنهاتعملعلىافتراضاتموضعتساإل،
السٌمامنحٌثارادةواحتٌاجاتعمبلبها،وبعدأنتقومالمإسسةبإعادةالتفكٌرفًما
ٌجبأنتفعله،وهلتذهبإلىتحدٌدأفضلالسبللتحقٌقذلك (36).

المطلب الثالث  :عرض ألهم النظرٌات اإلدارٌة
- 1المدرسة التقلٌدٌة ( الكالسٌكٌة )


ظهرت النظرٌات الكبلسٌكٌة فً أوابل القرن العشرٌن  ،وسادت حتى أواخر

الثبلثٌنات،وممنرسخأفكارهذهالنظرٌةفردرٌكتاٌلوروهنريفاٌولولوثرجولٌك
ولٌندلأروٌك،وكذلكعالماالجتماعاأللمانًماكسفٌبر .
أوالً -نظرٌة اإلدارة العلمٌة :


تقوم نظرٌة اإلدارة العلمٌة والذي ٌعتبر فردرٌك تاٌلور رابدها األول فهمها

لئلدارة على أنها علم حقٌقً ٌقوم على قواعد ومبادئ محددة واتبعت هذه النظرٌة
األسلوب العلمً فً تحلٌلها  ،وفهمها للعملٌة اإلدارٌة  ،وقد أسهم تاٌلور من خبلل
در اساته وأبحاثه بعدد من المبادئ والتوجٌهات والتً كان لها تؤثٌر فً تحدٌد وتطوٌر
 - 35قدتبدوكلمةالهندرةؼرٌبةعلىأسماعالكثٌرمناوالؼرابةفًذلكفهًكلمةعربٌةجدٌدةمركبةمن
كلمتً هندسة وإدارة وهً تمثل الترجمة العربٌة لكلمتً)، (Business Reengineeringوقد ظهرت
الهندرةفًبداٌةالتسعٌناتوبالتحدٌدفًعام1992م،عندماأطلقالكاتباناألمرٌكٌانماٌكلهامروجٌمس
شامبًالهندرةكعنوانلكتابهماالشهٌر)هندرةالمنظمات ( ،ولعلأشهروأبسطتعارٌؾالهندرةهوالتعرٌؾ
الذي أورده مإسس الهندرة ماٌكل هامر وجٌمس شامبً فً كتابهما الشهٌر )هندرة المنظمات( والذي ٌنص
على النحو التالً )الهندرة هً إعادة التفكٌر بصورة أساسٌة وإعادة التصمٌم الجذري للعملٌات الربٌسٌة
بالمنظمات لتحقٌق نتابج تحسٌن هابلة فً مقاٌٌس األداء العصرٌة  :الخدمة والجودة والتكلفة وسرعة إنجاز
العمل( وقد ٌطلق علٌها عملٌة إعادة هندسة األعمال وهً باختصار نهج إلعادة تصمٌم طرٌقة اتمام العمل
والقٌام بشًء لتقدٌم دعم أفضل لمهمة المنظمة وتقلٌل التكلفة  -المرجع كتاب هندسة العملٌات دلٌل التقٌٌم،
الوالٌاتالمتحدةاألمرٌكٌةمكتبالمحاسبةالعامة،أٌار/ماٌو 1997
-36هندسةالعملٌاتدلٌلالتقٌٌم،الوالٌاتالمتحدةاألمرٌكٌةمكتبالمحاسبةالعامة،أٌار/ماٌو .1997
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مفهومالقٌادةاإلدارٌة،وذلكمنخبللتصوراتهلمهامالمدٌر،فقدرأىأنالمدٌرعلٌه
أن ٌؤخذ بالمعاٌٌر العلمٌة فً الحكم على أداء مرإوسٌه وأن ٌختار مرإوسٌه وٌدٌرهم
علىأساسعلمً،وأنعلىالمدٌرٌنتحقٌقأكبرقدرمنالعدالةفًتقسٌمالمسإولٌة
بٌنهموبٌنالتابعٌن .
كماأشارإلىأهمٌةالحوافزالمادٌة )  (Intensivesوأثرهاالكبٌرفًتشجٌع
المرإوسٌنوحثهمعلىإتقانالعمل،وربطبٌنهاوبٌناألجرالجٌد .
وقدكانألفكارتاٌلورأثركبٌرفًتوجٌهاألنظارإلىأهمٌةالقٌادةوعظمتؤثٌرها
علىاإلنتاج) .(37وبماأنالمهندساألمرٌكًفرٌدرٌكتاٌلوررابدنظرٌةاإلدارة العلمٌة
) ،(1915-1856فقد دعا إلى تبنً الطرٌقة العلمٌة فً اإلدارة عوضا عن الطرٌقة
العشوابٌة أو الحدسٌة ،كما أشار إلى أن جهد العاملٌن فً المنظمة مرهون بقدراتهم
الجسمٌة،لذاٌنبؽًأنتولًاإلدارةاهتمامابحسناختٌارالعاملٌنوتدرٌبهم،وكانٌإمن
–تاٌلور-بؤنالمحفزالحقٌقًلؤلفرادهوالعاملاالقتصاديهذاباإلضافةإلىقناعتهبؤن
العاملٌنبحاجةمستمرةإلىاإلشراؾوالرقابةالصارمةلضمانعدمتقاعسهمفًتطبٌق
األسلوبالعلمًفًالعمل (38).
مماسبقٌتبٌنأنحركةاإلدارة العلمٌةانطلقتمنافتراضاتتشاإمٌةفٌماٌتعلق
بنظرتهالئلنسانحٌثتنظرلئلنسانبؤنهكسولبطبعهوأنحافزهللعملماديوأنهؼٌر
قادرعلىتحملالمسإولٌة .
عبلقةالنظرٌةبالمٌدانالتربوي :
انعكست أفكار ومبادئ نظرٌة اإلدارة العلمٌة على مفهوم اإلدارة التعلٌمٌة ،
فاتخذتاإلدارةالتعلٌمٌةإطارانظرٌامشابهالها،فالمصنعهوالمدرسة،والعمالالذٌن
ٌعملون فٌه هم التبلمٌذ  ،ونظام أو عملٌة اإلنتاج هً العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة ،
والمنتجاتوالمخرجاتهمخرٌجوالمدرسة

) .(39



-37نواؾكنعان،القٌادةاإلدارٌة،دارالعلوم،الرٌاض،ص .58
-38المصدرالسابقنواؾكنعان .
-39مرسً،محمدمنٌر،اإلدارةالتعلٌمٌة:أصولهاوتطبٌقاتها،عالمالكتب،القاهرة1422،هـ،ص .15
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ثانٌا ً -نظرٌة التقسٌم اإلداري :
ترتكـــز أفكـــار هـــذه النظرٌـــة علـــى تحلٌـــل هٌاكـــل المنظمـــة  ،وعملٌاتهـــا
اإلدارٌة،وتوزٌعنشاطاتها،ومنثموضعالمبادئالعامةالتًتنطبقعلىأٌةمنظمة .
ومـنأهمالذٌنساهموافًهذهالنظرٌة:هنريفاٌول،لوثرجولٌك،ولٌندلأروٌك  .
وتقومأفكارفاٌولعلىتقسٌمأوجهالوظابؾفًالتنظٌماإلداريإلىستمجموعاتهً
:وظابؾفنٌة،وظابؾتجارٌة،وظابؾمالٌة،وظابؾالصٌانة،وظابؾالمحاسبة،
والوظابؾاإلدارٌة .
وٌقسم الوظابؾ اإلدارٌة إلى خمسة عناصر هً :التخطٌط ،التنظٌم ،إصدار
األوامر ،والتنسٌق ،والرقابة ،وهً المهام الربٌسٌة للمدٌر ،وقد استخدم فاٌول كلمة
commandوتعنًاألمرأوالقٌادةلٌبرزالقٌادةكواحدةمنالعناصرالهامةللوظٌفة
اإلدارٌةإلدراكهأهمٌتها،ودورهافًاإلدارة .
ومن اإلسهامات الرابدة لهنري فاٌول فً مجال القٌادة اإلدارٌة تقدٌمه مجموعة
من السمات التً رأى أنه ٌنبؽً توافرها فً المدٌر لتجعل منه قابدا  :ومنها صفات
جسمٌة،وصفاتذهنٌة،وصفاتأخبلقٌة،وسعةاالطبلع،والمعرفةالمتخصصةوأخٌرا
الخبرة (40).
ٌرىالباحثأنوظابؾاإلدارةتتمثلفًعملٌةالتخطٌط،والتنظٌم،والتوظٌؾ،
والتوجٌه،والتنسٌق،وكتابةالتقارٌروأعدادالمٌزانٌةوتسمٌتها .
وإذاقامالمدٌربهذهالوظابؾعلىالوجهاألكملكانقابداإدارٌا،وأصبحتهذه
المهام مهام قٌادٌة ،وهذا ما تهدؾ إلٌه كل الدراسات فً مجال القٌادة اإلدارٌة من
االرتفاعبالمدٌرإلىمستوىالقابد  .
كما ٌرى الباحث أن هناك دور هام فً تحقٌق فاعلٌة القٌادة وهو التفوٌض فً
السلطة والصبلحٌات ودوره فً نجاح المدٌر حٌث ٌعد التفوٌض أحد األسباب الربٌسة
لنجاحه فً إدارة مهامه  ،ألنه ٌجعله ٌتفرغ للمسابل الهامة والجوهرٌة وٌحول دون
)-40القحطانً (48–45:1422،
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تركٌز السلطات فً ٌده  ،وهذا من المرتكزات األساسٌة التً تقوم علٌها القٌادة
الدٌمقراطٌة  .
ثالثا ً -النظرٌة البٌروقراطٌة:
نشؤت البٌروقراطٌة فً ألمانٌا بفضل الجهود التً قام بها عالم االجتماع األلمانً
ماكسفٌبر)(Max Weberالذيعاشفًالفترةمابٌنعامً)1920-1864م(،
وكلمة البٌروقراطٌة مشتقة من كلمتٌن التٌنٌة وإؼرٌقٌة األولى ) (Bureauوتعنً
المكتب ،والثانٌة ) (cracyوتعنً القوة أو السلطة أو الحكم ،ومن ثم فالمقصود
بالبٌروقراطٌةهوحكمالمكتبأوسلطةالمكتب،وقدعرفهاقارستون)(Garstonبؤنها
"بناءتنظٌمًهرمًٌتصؾبالتحدٌدالدقٌقلخطوطالسلطة،والقواعد،واإلجراءاتالتً
تحكمالعمل".
وقداستخدم"فٌبر"فًكتابهالذيصدرتأولىطباعتهبعدوفاتهبعامٌن)1922م(
مصطلحالبٌروقراطٌةلوصؾالمنظماتالكبٌرةجداكماحددخصابصها .
عالقة النظرٌة بالمٌدان التربوي :
تجدراإلشارةهناإلىوجودعبلقةوثٌقةبٌننظرٌةالبٌروقراطٌةواإلدارةالمدرسٌةالتً
تقوم على تقسٌم العمل وتنظٌم اإلجراءات والتسلسل الهرمً والسلطة والمسإولٌة
والرقابة ) (41وركزت النظرٌة البٌروقراطٌة التً أسسها عالم االجتماع األلمانً ماكس
فٌبرعلىوصؾالنموذجاإلداريالمثالًللمنظمة .
وقدأسهمفًتطوٌرمفهومالقٌادةاإلدارٌةمنخبللفهمه،وتحلٌلهللسلطةالتًأقامها
علىثبلث نماذج أساسٌة  :نموذج السلطة الشرعٌة  ،نموذج السلطة التقلٌدٌة ،نموذج
السلطةالعظٌمة.وجعلمعٌارالتمٌٌزبٌنالنماذجالثبلث– مصدرالحق،أوالشرعٌة
لسلطةالقابد).(Legitimacyوالذيٌترتبعلىتطبٌقهالتمٌٌزبٌنالنماذجالثبلثة .


ونجدأنأسلوبالقابدفًممارسةالسلطةونوعٌتهاودرجةطاعةالمرإوسٌنله

ٌختلؾمننموذجإلىآخروفقالمصدرالحقأوالشرعٌةالمدعاةلسلطةالقابد،ومن
اإلضافاتالتًقدمهافٌبرفًمجالالقٌادةاإلدارٌةتصورهلنمطالقٌادةالذيٌتبلءممع
  - 41مرسً،محمدمنٌر،اإلدارةالتعلٌمٌة:أصولهاوتطبٌقاتها،عالمالكتب،القاهرة1422،هـص
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كلنموذجمننماذجالسلطةالثبلثة،وقدمفٌبربعضاألفكارفًمجالالقٌادةاإلدارٌة
منخبللتصورهللمعاٌٌرالتًتحكمالتنظٌماإلداريالمثالًوهذهالمعاٌٌرتساعدالمدٌر
علىتحقٌقأهداؾالتنظٌم،فمثبلمبدأالتسلسلاإلداريٌمكنالقٌادةُاإلدارٌةعنطرٌق
الترابط بٌن الربٌس والمرإوس من المحافظة على التماسك حتى فً أكبر التنظٌمات
اإلدارٌةحجما.ومبدأالتخصصٌإديإلىمعرفةالقٌادةبؤنواعالتخصصالتًٌحتاج
إلٌهاالتنظٌمفًتحقٌقأهدافه (42) .
 -4مدرسة العالقات اإلنسانٌة:
جاءتدراساتالعبلقاتاإلنسانٌةكردفعللؤلسالٌبوالنظرٌاتالكبلسٌكٌة ،
وتبنً نظرتها للتنظٌم من خبلل اهتمامها بسلوك المرإوسٌن واتجاهاتهم النفسٌة كبشر
وأهمٌةإشباعحاجاتهمالنفسٌةواالجتماعٌة،وأناالهتمامبالعبلقاتاإلنسانٌةٌمثلأحد
المقوماتاألساسٌةلنجاحالقادةاإلدارٌٌن .
ومن بٌن الباحثٌن الذٌن أرسوا أفكار هذه المدرسة التون ماٌو وكٌرت لوٌن .
وتعتبرتجاربالهوثورنالتًقامبهاالباحثالتونماٌوفٌمابٌنعامً- 1932 1924
م من أهم الدراسات التً قامت علٌها مدرسة العبلقات اإلنسانٌة وقد كشفت نتابج هذه
التجاربعنأنعدمكفاٌةظروؾالعملالمادٌةكنقصاإلضاءة،والتهوٌة،والعوامل
الفٌزٌولوجٌةالأهمٌةلهاإلىجانبالمتؽٌراتالمعنوٌةواالجتماعٌة،وأننقصاإلنتاج
ٌرجع إلى عدم االهتمام بالحالة المعنوٌة للعاملٌن وعدم حل مشاكلهم االجتماعٌة
،وأصبحت هذه التجارب تعبر عن وجهة النظر اإلنسانٌة فً نظرٌة القٌادة اإلدارٌة
الحدٌثة،وضرورةمراعاةالقٌادةللعنصرالبشري  .
ومن األفكار األخرى التً قدمها أنصار نظرٌة العبلقات اإلنسانٌة فً مجال
القٌادةاإلدارٌةالدراساتالتًقامبهاكٌرتلوٌنأحدروادعلمالنفساالجتماعً والتً
أوضح فٌها تفوق نمط القٌادة الدٌمقراطً مقارنة بالنمط األوتوقراطً من حٌث التؤثٌر
علىمناخالمجموعةوأداءها ،وأنالقٌادةالدٌمقراطٌةتعملعلىإخراجأفضلماعند

-42مصدرسبقدكره،نواؾكنعان،القٌادةاإلدارٌة،ص  .69
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المجموعات فً حٌن أن النمط األوتوقراطً ٌسبب االعتمادٌة والبلمباالة والعدابٌة
واألداءالضعٌؾ (43).
وتقومالنظرٌةالسلوكٌةعلىوضعفرضٌاتعنالسلوكالتنظٌمً،وأثرهعلى
اإلنتاجٌة،وأنحاجاتاإلنسانتحددسلوكه،ومنثمتإكدعلىأهمٌةهذهالحاجات،
وهذه المدرسة لها روادها الذٌن بذلوا جهودا كبٌرة فً ترسٌخ مبادبها ومنهم تشستر
برنارد،ماريفولٌت،هربرتساٌمونبراهامماسلو .
وٌرىالقحطانًأنأفضلأنواعالتنظٌمهوالتنظٌمالرباسًالذيٌخضعفٌهكل
شخصإلىربٌسمعٌن،وٌخضعفٌهالربٌسإلىربٌسأعلىمنه،وٌخضعالجمٌع
إلىسلطةمركزٌةفًنهاٌةاألمرٌ،رىبرناردأٌضاأنالسلطةفًالتنظٌمالرسمًهً
التًتعطًاألوامرقوةوتجعلهامقبولة،وٌجبأنتكونهذهاألوامرذكٌة،ومرتبطة
بؤهداؾالجماعة،وتكونممكنةالتنفٌذ .


وٌرىأنقبولالسلطةتنبعمنرؼبةالمرإوسٌنفًاالستجابةلؤلوامربدالمن

قوة المركز الوظٌفً كما ٌرى ضرورة مشاركة القٌادة والتعاون فً حل المشاكل ،
وتخفٌضالعبلقاتالعدابٌةبٌنالقٌادةوالمرإوسٌنومنأشهرماأٌدتهأٌضاحقٌقةأن
هناكقابدوأتباعٌ،سٌركبلهماوراءقابدؼٌرمنظورهوالهدؾالمشتركللجمٌعوقد
أكدت على أن األعمال ال ٌمكن أن تتم على الوجه األكمل اعتمادا على األوامر التً
ٌصدرهاالربٌسلمرإوسٌهفإنمنطبٌعةاإلنسانأالٌقبلبسهولةأنٌنقادلؽٌرهبمجرد
تلقٌهاألمر،ولكًالٌقؾالمرإوسموقؾالعداءتجاهربٌسهٌ،جبأنتكوناألوامر
نابعة من الموقؾ الذي ٌواجهه الطرفان سوٌا  ،ولٌست صادرة عن الربٌس فحسب .
وترى فولٌت أن العبلقة بٌن القابد والتابعٌن لٌست عبلقة بٌن حاكم ومحكوم ،بل هً
عبلقةتعاونبٌنطرفٌن،كماترىأنالمسإولٌةٌجبأنتنسبإلىاألفعالولٌسإلى
األشخاص (44).

-43مصدرسبقدكره،نواؾكنعان،القٌادةاإلدارٌة،ص  .77
)-44القحطانً (1422:54،
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وٌرىالباحثبؤنهٌوجدفًأيمنظمةمجموعةمنالعبلقاتتنشؤبٌناألفراد،
وأن ما ٌدفع األفراد إلى االنضمام إلٌه  ،وقبولهم سلطته هو إشباع حاجاتهم وتحقٌق
رؼباتهمالشخصٌة.
وكذلك ٌتكون التنظٌم من توقعات األعضاء ألنواع السلوك المتبادل فالمدٌر ال ٌقوم
باتخاذ القرار فقط وانما ٌنظر إلى ردود الفعل الناتجة عنه ،وأنه ٌجب على المدٌر أن
ٌتخذقراراتهعلىأساسالمعلوماتالمتوفرةلدٌه،وعلىالمدٌرأنال ٌحاولالوصول
إلىالحداألدنىمنالمنفعةبلعلٌهاإلقناعأوالرضابماهوأقلمنالحداألعلىبسبب
رشدهالمحدود .كماٌتفقالباحثمعأبراهامماسلو)(45علىأنالحاجاتهًمنأهم
محدداتالسلوكاإلنسانً،والتًٌمكنترتٌبهاعلىشكلهرمً .
شكل رقم ( )0هرم الحاجات لماسلو



- 45ماسلو أبراهام عالم نفس أمرٌكً  ) Abraham Maslow (1908 – 1970كان ٌعمل أستاذا
لعلم النفس فى عدد من الجامعات األمرٌكٌة ،وشؽل منصب ربٌس الجمعٌة األمرٌكٌة لعلم النفس فى عام
. 1967وهوٌعدمنأبرزمإسسىحركةعلمالنفساالنسانىأوماٌسمىأحٌانابالقوةالثالثةفًعلمالنفس
)بعدالتحلٌلالنفسىواالتجاهالسلوكى(.وقدقدمنظرٌتهفىالدافعٌةاالنسانٌة Human motivationوالتً
حاول فٌها ان ٌصٌػ نسقا مترابطا ٌفسر من خبلله طبٌعة الدوافع أو الحاجات التى تحرك السلوك االنسانى
وتشكله  ،فى هذه النظرٌة ٌفترض ماسلو أن الحاجات أو الدوافع االنسانٌة تنتظم فى تدرج أو نظام
متصاعد  Hierarchyمنحٌثاألولوٌةأوشدةالتؤثٌر،Prepotencyفعندماتشبعالحاجاتاألكثرأولوٌة
أو األعظم قوةوالحاحات فؤن الحاجات التالٌة فً التدرج الهرمى تبرزوتطلب االشباع هىاألخرى وعندما
تشبعنكونقدصعدنادرجةأعلىعلىسلمالدوافع– المرجعمجدىعرفة،مقالمنمجلةاإلنسانوالتطوٌر
عددٌناٌر1984موهًمجلةالكترونٌة .
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وتمثلقاعدتهالحاجاتالفسٌولوجٌة،وتتدرجالحاجاتارتفاعاحتىتصلإلى
قمةالهرمحٌثالحاجةإلىتحقٌقالذاتكماأنجمٌعالناسالتحركهمكلالحاجات .
فً الوقت نفسه وأن الحاجات مرتبطة ببعضها  ،بمعنى أن إشباع حاجة فً
مستوىأعلىمرتبطبإشباعالحاجةالتًفًالمستوىاألدنىوبالتالًٌرىالباحثأهمٌة
التركٌز على الحاجات  ،ودورها فً توجٌه سلوك األفراد وأن على المدٌر أن ٌتلمس
وٌتفهم حاجات ونفسٌة من ٌعملون معه ؛ لكً ٌعرؾ أي نوع من الحاجات التً إذا
حفزتبحوافزمناسبةأثارتفًمرإوسٌهدوافعالعمل،واإلنجاز .
 -2مدرسة اإلدارة الحدٌثة :
 تقوم نظرٌة النظام المفتوح على التؤكٌدبؤن العبلقات وثٌقة بٌن التنظٌموالبٌبة التً
تحٌطبالمنظمة،وذلكألنعملالتنظٌم،وفعالٌتهٌتوقفانعلىاستمرارتدفقالمواردلها
من البٌبة كالمواد الخام  ،والقوى العاملة  ،ورإوس األموال  ،والمعلومات  ،وٌقوم
التنظٌمبتحوٌل،ومزجهذهالمواردمنخبللأنشطتهالمختلفةإلنتاجالسلعوالخدمات
لٌقدمهاللبٌبة)(46وقدساهمتأفكارهذهالنظرٌةفًمجالالقٌادةاإلدارٌةفًأنالقابدال
ٌجبأنٌنظرإلىالوقابعواألحداثفًالمنظمةعلىأنهاظاهرةمعزولةولكنهامتصلة
بمواضٌع ووقابع وقوى أخرى ،كما أن باستطاعة القابد تحلٌل المشاكل من خبلل
المسبباتالمتعددةولٌسالمسبباتالفردٌةفمعظمالظواهرلهامسبباتمتعددة .
كماأنأيتؽٌٌرٌقومبهالقابدفًأيجزءمنالمنظمةالبدمنأنٌكونلهتؤثٌر
على األجزاء ألخرى ،ومن خبلل العرض السابق نجد أن مدارس اإلدارة ساهمت فً
تقدٌمكثٌرمنالمفاهٌمفًمجالالقٌادةاإلدارٌةوتطوٌرهاوالكشؾعندورهاالهامفً
اإلدارة.
 -3نظرٌة اإلدارة العامة:
ظهرت هذه النظرٌة فً فرنسا على ٌد المهندس الفرنسً هنري فاٌول)  Henri
(Fayolالذيعاشفًالفترةمن)1925-1841م(،وقدتماشتقاقاسمالنظرٌةمن
المإلؾالشهٌرالذيقدمهفاٌولبعنواناإلدارة العامةوالصناعٌة) General and
)-46فرنشوبٌل .( 140: 1421،
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(Industrial Managementوبٌنماأنصباهتمامتاٌلورعلىاإلدارةالصناعٌةفً
مستوٌاتهاالتنفٌذٌة)العاملٌنوخطوطاإلنتاج(،فقدانصباهتمامفاٌولعلىاإلدارة فً
مستوٌاتها العلٌا ،وقد صنؾ فاٌول األنشطة التً تقوم بها المنظمة إلى ستة أقسام هً:
)أنشطة فنٌة ،أنشطة تجارٌة ،أنشطة مالٌة ،أنشطة أمنٌة ،أنشطة محاسبٌة ،أنشطة
إدارٌة( وقد ركز فاٌول على النشاط اإلداري وقسمه إلى خمس وظابؾ إدارٌة هً
)التخطٌط،التنظٌم،التوجٌه،الرقابة،التنسٌق() .(47


-47الصباب،أحمدعبدهللا،أصولاإلدارةالحدٌثة،الطبعةالرابعة1413،هـص .59
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المبحث الثانً :مفهوم القٌادة
المطلب األول :تعرٌف القٌادة لغة واصطالحا ً
مفهوم القٌادة LEADER SHIP:
تعددتوتنوعتواختلفتتعارٌؾمفهوم"القٌادة"وذلكحسباختبلؾالزمان
والمكانولكنفًمجملالتعارٌؾنجدأنهاتركزعلىعدةعناصرأبرزها:فنإدارة
األفراد،تحقٌقالهدؾباستخدامالكفاءةالعالٌة،تحملاقلالتكالٌؾأوالخسابر....الخ
وٌتبادرإلىالذهن -وفورسمعكلمةالقٌادة– الجندٌةأوالعسكرٌةوكذلكالحالفان
أولماٌتبادرإلىذهنالسامععندالحدٌثعنالعسكرٌةأوالجندٌةهومفهومالقٌادةأو
اإلدارة  ،النالقٌادةتتجسدفًالعسكرٌةوالعسكرٌةتتجسدفًالقٌادة،والقٌادةالناجحة
تحدٌدا).(48
التعرٌف اللغوي للقٌادة:هًكلمةٌونانٌةاألصلمشتقةمنالفعل"ٌفعل"أوٌقومبمهمةما"،والقٌادة
حسبرأي)ارندت(تقومعلىعبلقةاعتمادٌةتبادلٌةبٌنمنٌبدأالفعلوبٌنمنٌنجزه،
امامعناهافًاللؽةالعربٌة":فالقودهونقٌضالسوقٌ،قودالدابةمنأمامهاوٌسوقمن
خلفها،إنالقودمنأماموالسوقمنخلؾ،واالنقٌادمعناهالخضوع،وجمعقابدقادة
وقواد" (49).
ومناجلسبرؼورأعماقهذاالبحثفؤنهالبدمنإشباعمفهوم_القٌادة،اإلدارة
–تعرٌفاوتوضٌحاوتفصٌبل،حٌثانتعرٌؾكلمهالقٌادة)ٌ( leadershipثٌرمسابل
تتعلقبعلمدالالتاأللفاظوتطورهانظراالناالصطبلحاتتتداخلعلىنطاقواسعفً
االستعمالالعسكريوالمدنًوبالنسبةللكثٌرمنالعسكرٌٌنٌعتبراالصطبلحان،إدارة
)( commandوقٌادة ) (leadershipمترادفان  ،وبالنسبة للكثٌر من الناس داخل
القوات المسلحة وخارجها فان كلمه قٌادة ) (commandتعتبر تكرارا لما ٌسمٌه
المدنٌون إدارة )،(managementوان كلمه إدارة )(managementتعتبر علم
ٌ  - 48قودناهذاإلىبٌانتعرٌؾالقٌادةفًالقوامٌسوالمعاجموالتًفًاؼلبهاتشٌرإلىأنالقٌادةهًقٌادة
الجٌشوالتًتعنً،رباستهوتدبرأمرة،والقٌادةهًاإلذعان)الطاعة( .
-49زهاءالذٌنعبٌدات،القٌادةواإلدارةالتربوٌةفًاإلسبلم،دارالبٌارق،عمان،2001،ص .40،41
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استخدام األفراد واألدوات فً اإلنجاز االقتصادي الفعال للمهمة وهً أحدى العناصر
المكونة للقٌادة) (leadershipولكنها بصورة متكررة تعطً دالله اقل حٌوٌة وتمٌز
بالفاعلٌةالمستمدةمنكلمه)،(leadershipلذافانهٌنبؽًعلىالقابد)commander
(الناجحانٌكونمدٌراماهرا(50).وبالنتٌجةنخلصإلىأن:
 القٌادة ) (commandهً منصب ذو سلطه قانونٌه والتً من خبللها ٌمارسالقابد سلطته على مرإوسٌه بفضل رتبته ومنصبه  ،بٌنما القٌادة )(leadership
هًنشاطأوسعبصورةعامهمنالقٌادة)(commandوالتشملفقطالسلطةبل
أٌضا القدرة على التؤثٌر على اآلخرٌن  ،والقٌادة ) (leadershipفً القوات
المسلحة هً أوسع مجاال من تقنٌات اإلدارة والقٌادة ) ،( commandوالقابد
) (commanderال ٌمكن ان ٌكون قابد)(leaderاذا قام بجهود قلٌلة إلدارة
مرإوسٌهوإلهامهم،بـــلعلٌهانٌبذلالجهودالمضنٌةلكًٌصبح)(51).(leader
وهًأٌضا ":األخذبالزماموالسٌرنحوؼاٌةمرسومة"والقابدعندالعرباألقدمٌن
)(52

هو ":المرشد ،الدلٌل ،الهادي".

ومن تعارٌؾ القٌادة وحسب أراء الخبراء

والمختصٌنوالباحثٌنواإلدارٌٌنوالعسكرٌٌنماٌلً :
 "إنهاعملٌةالتؤثٌرعلىاآلخرٌنلٌعملوامناجلتحقٌقهدؾمعٌن") .(53 إنهاالتؤثٌرعلىالمرإوسٌنلجعلهمٌجهدونفًتحقٌقاألهداؾالمرسومةعنطٌبخاطرورؼبةوتعاونوحماس،وذلكعنطرٌقاإلقناعولٌساإلجبارواإلكراه" (54).
 أما ) لٌترر( فؤنه ٌعرؾ القٌادة بؤنها ":ممارسة التؤثٌر من قبل فرد على فرد أخرلتحقٌقهدؾمعٌن") .(55
 " القٌادة هً :فن التؤثٌر فً المرإوسٌن إلنجاز المهام المحددة لهم بكل حماسوإخبلص" (56).
 -50للمزٌدٌمكناالطبلععلى:صاموٌلهٌز،ولٌمتوماس،تولًالقٌادة،فنالقٌادةالعسكرٌة،ترجمهسامً
هاشم،المإسسةالعربٌةللدراساتوالنشر،بٌروت.1984،ص.20–18
-51للمزٌدراجع:المصدرسابق.،ص .20–18
-52جمٌلكاظمألمناؾ،القٌادةواألزمةالحضارٌة،دارالرشٌد،بؽداد،1980،ص .40
-53حلمًاللوزي،فنالقٌادة،مجلةاألقصى،العدد764،لسنة،1986ص .52
-54المصدرالسابق،ص .53
-55مصدرسبقدكره،نواؾكنعان،القٌادةاإلدارٌة،1980،ص .70
-56علًمحمدمنصور،مبادئاإلدارة،مجموعهالنٌلالعربٌة،القاهرة،ص .211
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 أما)( bassفانهٌعرؾالقٌادةبؤنها":عملٌهٌتمعنطرٌقهاإثارةاهتماماآلخرٌن)(57

وإطبلقطاقاتهموتوجٌههافًاالتجاهالمرؼوب".

المطلب الثانً :أسالٌب (طرق ،أنماط) القٌادة 
سبقأنأوضحنابؤنالقٌادةهًالفنالذينستطٌعمنخبللهالتؤثٌرفًاآلخرٌن
من اجل تحقٌق األهداؾ المرسومة بطرٌقه نحصل معها على ثقة واحترام وطاعة
وتعاونالمرإوسٌن،ولكنهاالفنلهطرقةوأسالٌبهوأنماطهفًالممارسةوقداختلفت
النظرٌاتوالدراساتالتًكانتتهدؾإلىبٌانأنماطالقٌادةوأسالٌبهاولكنهافًالؽالب
توصلت إلى عدد من األنماط اعتمادا على األسلوب الذي تمارس من خبلله  القٌادة ،
ولكنٌجباالنتباهالىانهٌمكنانٌمارسالقابدأكثرمننوعفًذاتالوقت،ولكنة
ٌمٌلإلىنمطٌكونهوالسمةالؽالبةعلىطرٌقتهفًالتعاطًمعهذاالفنٌصنؾعلى
أساسهوهذهاألنماطهًكماٌلً) :(58
 .0القٌادة الدٌمقراطٌة :
عند معرفتنا لمعنى كلمة ) الدٌمقراطٌة ( والتً تعنً حكم الشعب للشعب ،فإننا
ندرك ان هذا النوع من القٌادة مبنً على المشاركة فً اتخاذ القرار فٌما بٌن الربٌس
والمرإوس،حٌثانالربٌسالٌحتكرالسلطةفًاتخاذالقرارلنفسهوذلكألنهٌدرك
خطورةذلك،مماٌدفعهلشورىواخذرأياآلخرٌنحٌثأنالمشاركةوالمشاورةفً
الرأي لها من الحسنات الشًء الكثٌر اقلها الخروج بالرأي االصوب واألحسن وبؤقل
التكالٌؾوالجهد،أضافهإلىتحمٌلالمرإوسللمسإولٌة،انهذاالنوعمنالقٌادةٌإدي
إلى زٌادة ثقة المرإوسٌن بقابدهم وزٌادة حبهم له ،وٌشعرهم بقٌمتهم وأهمٌتهم ،وبؤنهم
عنصر فاعل فً إنجاز المهمة وٌزٌد من التالؾ واالندماج وتفهم المشاعر واالحترام
المتبادل بٌن طرفً العملٌة ،ان هذا األسلوب من القٌادة مبنً على العبلقات اإلنسانٌة
المحترمة السلٌمة التً تهدؾ الى إشباع الحاجات وتحقٌق الرؼبات وحل المشكبلت،
ولهذاالنمطفوابدجمةمنالصعبتحدٌدهاولكنمنأبرزها :
-57مصدرسبقدكره،نواؾكنعان،القٌادةاالدارٌة،ص .66
-58احمدعبدهللاخرٌسات،أسالٌبونظرٌاتالقٌادة،مجلهاألقصى،العدد،1987،776ص .42–40
 للمزٌدأٌضا:زهاءالذٌنعبٌدات،مصدرسابق،ص .45،44 نواؾكنعان،مصدرسبقدكره،القٌادةاالدارٌة،ص .212–103 إبراهٌمعبدالعزٌزشٌحا،مصدرسابق،ص .203-201 -أٌضا:صاموٌلهٌز،ولٌمتوماسنمصدرسابق،ص .51-46
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ا.الوصولإلىالرأيالصاببوالقرارالصحٌح .
ب .زٌادة رؼبة األفراد فً العمل وإقبالهم على اإلنتاج بنفس مطمبنة ،وزٌادة ثقتهم
ووالبهملقٌادتهم .
ج.انالمشاركةفًصنعالقرارتشعرالمرإوسٌنبؤنهمرقمهامفًالعملٌةاإلنتاجٌة
وبؤنهمجزءمنالحل .
د.الشعوربالمسإولٌةوؼرسقٌمالتعاونوالتآزروااللتفاؾحولالقٌادة .
ه .عدم إضاعة الوقت فً البحث عن البدابل والحلول للمشاكل اإلدارٌة والقٌادٌة داخل
المنظمة .
ز .إننتٌجة ذلك كلة هو زٌادة اإلنتاج وتحسٌن مستوى األداء وبالتالً تحٌق األهداؾ
المنشودة .
.2القٌادة األوتوقراطٌة ( المتسلطة) :
وهًالمبنٌةعلىاألنانٌةفًاتخاذالقرارمعحرمانالمرإوسٌنمنالمشاركةفً
المسإولٌة  ،وترتكز على التهدٌد واإلكراه والقسر والخوؾ واإلجبار واستعمال العنؾ
والتلوٌحبالعقوبةفًحالةالتقاعسأوالترددفًالتنفٌذ،وهذاالنوعمنالقٌادةمعرض
للخطرألنهمبٌنًعلىالفردٌةالتًالتنتجالرأيالسدٌدالنفٌهااستبدادابالرأيالواحد
الذيالٌحققالؽاٌاتالمنشودة،وهونمطمبنًعلىالشكوعدمالثقة،وٌرىكثٌرمن
البحثٌن بان هذا النمط لم ٌعد ٌتبلءم مع اإلدارة المعاصرة والقٌادة الحدٌثة  ،وٌصنؾ
الباحثونالقادةفًهذاالنمطالىاألنواعالتالٌة :
ا.األوتوقراطًالمتشدد)المستبد( :
وهوالذيٌستخدمالتهدٌدوالوعٌدوالتخوٌؾوالعنؾضدمرإوسٌه،إضافةإلىصرامة
أوامرهوشدتهالدرجةالعنؾ .
ب.األوتوقراطًاالٌجابً)الخٌر( :
وهو الذي ٌحاول ان ٌستخدم أسلوب المدح والثناء والتلوٌح بالعقاب فً حالة اإلخبلل
باألوامرومخالفتها .
ج.األوتوقراطًالمراوغ)المناور( :
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هو الذي ٌستخدم أسلوب الخدعة والمناورة بإشعاره المرإوسٌن بؤنهم جزء من
صناعةالقرارولكنةفًالنهاٌةالٌطبقإالماٌراههووماٌرٌدههوالؼٌرة .
.3القٌادة السلبٌة ( التسٌبٌه  ،الفوضوٌة ) :
فً هذا النوع ٌفتقر القابد إلى الحماس والدافع إلنجاز العمل  ،حٌث ٌترك حرٌة
التصرؾلمنهمدونهوٌفوضكل صبلحٌاتهأواؼلبهاإلىالمرإوسٌنفًاتخاذالقرار
وتحدٌداألهداؾ،ولهذاالنوعمنالقٌادةسلبٌاتكثٌرةألنهٌإديإلىتعددالمرجعٌات
وتضارباآلراءوتخبطأسالٌبالتنفٌذ،وهذاالنوعقدٌصلحعندالتعاملمعمستوٌات
عقلٌةوتعلٌمٌةعالٌةضمنمإسساتاألبحاثالعلمٌةومراكزالدراسات،إالأنهؼٌر
محبذألنهٌساعدعلىالتنصلمنالمسإولٌةوٌشجععلىالفوضىاإلدارٌة .
وتضٌؾبعضالدراساتنمطٌنآخرٌنمنأنماطالقٌادةوذلكاعتماداعلىمصدر
السلطةوهما) :(59
 .1القٌادةالرسمٌة:وهًالمستمدةمنالوظٌفةالرسمٌةالتًٌشؽلهاالفرد .
 .2القٌادةؼٌرالرسمٌة:وهًالتًتتكونمنداخلالمجموعاتدونانترتبطبالوظٌفة
الرسمٌة وهً تلقابٌة نتٌجة لتمتع شخص ما من بٌن هذه المجموعة بصفات
وخصابصوسماتمعٌنةتإهلهلشؽلمنصبالقٌادة (60).
ٌضٌؾبعضالخبراءوالباحثٌنأنواعأخرىمنأنماطالقٌادةوأنواعهاوهًكماٌلً:
) (61
 .1القٌادةالتدعٌمٌة)النمطاإلنسانً(:وفًهذاالنمطٌعطًالقابدمزٌدامنالحرٌةفً
التصرؾوالمشاركةللمرإوسٌنفًاتخاذالقرار .
 .2النمطاألكادٌمً:وهذاالنمطٌرجحالباحثٌنإمكانٌةنجاحهفًالمإسساتالعاملةفً
مجالالبحوثالعلمٌة،حٌثٌفضله الباحثونمنأطباءومهندسونوقضاهومحامٌن
وأساتذة جامعات ورواد فضاء .....الخ حٌث ٌرؼبون بدرجة عالٌة من االستقبلل
األكادٌمًللبحثالعلمً .
-59نواؾكنعان،مصدرسابق،ص.102
-60محاضراتمطبوعةفًاإلدارةالعامةلطبلبالكلٌةالعسكرٌة.
-61للمزٌدراجع:علًمحمدمنصور،مصدرسابق،ص .219–216
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ترجح نتابج الدراسات واألبحاث إلى أن نمط القٌادة الدٌمقراطٌة أو الشورٌة هو
المتفوقعلىبقٌةاألنماط،إالأنهالٌمكنالتسلٌمبؤنهاألفضل .
أماأنماطالقٌادةالعسكرٌةالناجحةوكماحددهاعلمالنفسالعسكريفهً) :(62
.1القٌادة االرغامٌة (القٌادة المطلقة أو المستبدة ) :
وهًالقٌادةالتًٌرؼمبهاالقابدمرإوسٌهعلىطاعتهوامتثالأوامرهمعتمداعلى
سلطة مركزه وقوته  ،وفً الؽالب فان المرإوسٌن ٌطٌعون أوامر القابد وهم ؼٌر
مقتنعونبها،بلأنهمٌجبرونأنفسهمعلىطاعتهاخوفامنالعقابأورؼبةفًالمكافؤة
،ولهذاالنوعالكثٌرمنالسٌبات،التًٌمكناننلخصهابماٌلً :
ا.انخفاضالروحالمعنوٌةلدىالمرإوسٌن .
ب.عدمالرضاعنالقابد،بلهناكشعورعدابًتجاهه .
ج.ضعؾالقدراتوالكفاءاتبسببحالةاإلحباطالتًٌعٌشونها .
د.ضعؾاإلنجازوالتهربمنالعمل .
.4القٌادة اإلقناعٌة:
وهًالقٌادةالتًٌحصلبهاالقابدعلىطاعةمرإوسٌهبسببمحبتهمله،وٌنفذون
األوامرالصادرةإلٌهموهممقتنعونبهاوعنرضاواقتناعولٌسعنرهبة وخوؾ.
ومنحسناتهاالنوعمنالقٌادةماٌلً :
ا.االرتٌاحوالرضاوالمحبةتجاهالقابد .
ب.ارتفاعالروحالمعنوٌة .
ج.اإلخبلصللعملوالتفانًفًإنجازه .
د.إٌجادالكفاءةالعالٌةالتًتزٌدمناإلنتاجوالعملمناجلتحقٌقاألهداؾ .
ه.الحماسواالندفاعللواجبوالعملدونمراقبه .
ورؼم كل ذلك فان القٌادة العسكرٌة كؽٌرها تعتمد على براعة القابد وقدراته
وكفاءته فً استٌعاب مرإوسٌه ومعاملتهم بالطرق السلٌمة والصحٌحة التً ٌضمن بها
إقبالهم نحو العمل ومحبتهم له عن قناعة ورضا ورؼبة ،مستخدما أسالٌب اإلقناع ال
 -62للمزٌدمنالتفاصٌلٌمكنالرجوعالى:محمدجمالالذٌنمحفوظ،مصدرسابق،ص .290،289
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الخوؾ والرهبة ،أضافة إلى أن قدرات القابد وكفاءته وإمكانٌاته وشجاعته تولد لدى
مرإوسٌهالثقةبهواالقتناعأكثرمنأيشًءأخر .
وبناءعلىاألنواعالمذكورةمنأنماطالقٌادةفؤنهٌمكنناتصنٌؾالقادةعلىأساس
استخدامالسلطةإلىماٌلً (63):
 .0القائد األوتوقراطً:
وهو القابد الذيٌإثر فً سلوك مرإوسٌه من خبلل القوة التًٌعطٌها له موقعة
ومركزةالوظٌفًعنطرٌقالتلوٌحبالعقوبةوالمكافؤةأحٌانا،وهوالذيٌصنعالقرارات
وٌبلػمرإوسٌهبهاوماعلٌهمسوىالتطبٌقوالتنفٌذ .
 .4القائد الدٌمقراطً:
هو ذلك القابد الذي ٌشاور وٌشرك مرإوسٌه فً عملٌة صنع القرارات ورسم
األهداؾوتنفٌذاألعمالوٌتشاركمعهمفًأداءالعمل .
 .3القائد المتسٌب ( :) The Free – Rein Leader
وهو الذيٌستخدم جزاء بسٌطا من سلطته وٌمنح المرإوسٌن االستقبللٌة التامة
فًصنعالقراراتوتحدٌدطرقتنفٌذها وٌتركلهمحرٌةممارسةالنشاطاتواألعمال
دونأنٌتابعأوٌراقب،ولمزٌدمنالتوضٌحنوردهناالتقسٌمالذيتوصلإلٌه)برتراند
راسٌل(للقٌادةوأنواعهاحٌثٌقسمهاإلىاألنواعالتالٌة (64):
. 1القٌادةوالسلطةالتًتعتمدعلىرضاالناس،وهذهسلطةثورٌةتقومضدسلطان
تقلٌدي .
 .2القٌادة والسلطة التً تجًء فً البدء معبرة عن مصالح وأراء أقلٌة محدودة لكنها
تنجحفًأنتحظىبالقبولالعام .
. 3القٌادةالتًتصلإلىالقمةعنطرٌقالوظٌفة،وهذاماٌسمى)بالبٌروقراطٌة(وهً
تعتمدعلىالتقالٌدوالموافقة .
.4الشكلالعسكريللقٌادة،وهوالذيٌصلإلىالسلطةعنطرٌقالقوةالعسكرٌة .
.5السلطانالثوريالذيٌنجمعنظهورعقٌدةجدٌدةأواالستقبللالوطنً .
-63للمزٌدانظر:صاموٌلهٌز،ولٌمتوماس،مصدرسابق،ص 19
 -64للمزٌدمنالتفاصٌلٌمكنالرجوعالى:جمٌلكاظمالمناؾ،مصدرسابق،ص .41
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وأخٌرا ٌبدو أن " األسلوب القٌادي المثالً هو الذي ٌتفق مع توقعات وأمانً
وخبرات جماعة معٌنة فً ظروؾ معٌنة ،وأن القٌادة الصالحة هً القٌادة القرٌبة من
الواقع ،وأن ممارسة القٌادة تتطلب أن ٌكون القابد قادرا على إدارة وقته ،ولدٌه القدرة
على التؤثٌر فً سلوك الجماعة ،وقادرا علىالتفاهم مع جمٌع أفرادها ،وأن ٌكون لدٌه
القدرةعلىرإٌةالتنظٌمالذيٌقوده،وفهمهللترابطبٌنأجزابهونشاطاته،وفهمهللبٌبة
الخارجٌة بؤشكالها وصورها وتنظٌماتها المختلفة ،وأن ٌكون القابد ذا مرونة عالٌة،
فٌستطٌعأنٌكٌؾ نفسهمعالمواقؾالتًالٌمكنتؽٌٌرها،وبذلكتكونلدٌهالقدرةعلى
المواقؾالحرجةوتحملها،كماتكونلدٌهالقدرةعلىاتخاذالقراراتالمناسبة،ولعلمن
أهمواجباتالقابدأنٌكونقدوةحسنةللجماعة،فٌلزمنفسهقبلؼٌرهمنأفرادالجماعة
بالسلوكالقوٌم،وااللتزامبماٌتطلبهعملهمنصبروأمانةوتضحٌة،وأنٌتحلىبالخلق
الكرٌموأنٌتصؾبالتواضعواالستقامة،وأنٌكونمتفهماألهداؾالمنظمةمقتنعابها،
مإمنابإمكانٌةتحقٌقهذهاألهداؾلمافٌهخٌرالمنظمةوصالحأفرادها" (65).
إنتطورالعلوموالمعارؾوالمجتمعاتودخولهاإلى)عصرالعولمة(أصبح
ٌفرضعلىاألفرادالذٌنٌتبوإونمراكزقٌادٌةأنماطوأسالٌبجدٌدةمناإلدارةالقٌادٌة
والقٌادةاإلدارٌة،أولهاتمتعالفردالقابدبمهاراتاالتصالالمختلفةباإلضافةإلىإتقان
استخدام التقنٌات الحدٌثة كالحاسوب واالنترنت والقدرة على التراسل واالتصال مع
مختلؾبقاعاألرضوصوالإلىتحقٌقأعلىمستوٌاتالنجاحفًالمإسسةأوالمنظمة
التًٌرأسها،أٌضاالبدمنمتابعالتدرٌبواالستمرارفٌهوخاصةفًمجالالدورات
التؤهٌلٌة التً تساعد القابد للنقد فً عمله كدورات الذكاء العاطفً للقادة والمدراء
)( Emotional Intelligentودوراتالقٌادةاإلدارٌةوالتسوٌقالفعالوؼٌرهامن
الدوراتالكثٌرةوبمسمٌاتمختلفةوالتًأصبحتمتاحةومتوفرةبسهولة .
الجدولالتالًٌبناألسالٌبالمستخدمةمعنتابجهافًأنماطالقٌادةالمختلفة :




-65للمزٌدانظر:الموقعااللكترونً www .Islam memo. cc:
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جدول رقم ( )4مقارنة بٌن أنماط القٌادة

الدٌموقراطً

األوتوقراطً

التسٌبً (الفوضوي)

.1إحتكارجمٌعالسلطات

.1المرإوسٌنٌشاركونفً

.1اتخاذالقراراتٌتممنقبل

بٌده 

اتخاذالقرارات .

األتباعبعشوابٌةدونعلم

.2حرمانالمرإوسٌنمن

.2تفوٌضبعضالصبلحٌات القابد-أحٌانا .-

المشاركةفًصنع

بطرٌقةمنضبطة،معتنمٌة

القرارات .

صفةاالستقبللٌةبالمرإوسٌن  .الرقابةالذاتٌة .

.3التلوٌحباستخدامالعقوبة ٌ.3تحلىالقابدبالمرونة

ٌ.2عتمدالمرإوسٌنعلى
.3ؼٌابسلطةالقابدعنالقرار

وكثرةالتهدٌد .

والتكٌؾومشاركةمرإوسٌه

ٌفقدهالقوةالمطلوبةللتنفٌذ .

ٌ.4مٌلأحٌاناإلىالمدح

والتفاعلمعهم .

.4ضعؾأداءالمنظمة

واإلطراءمناجلالوصول ٌ.4عتمدعلىاإلقناعولٌس

والعاملٌن .

إلىؼاٌةمعٌنة .

علىاإلجبار .

.5تفككالروابطاإلنسانٌةبٌن

.5انعدامالثقةبٌنةوبٌن

.5الرؼبةواإلقبالعلى

القابدوالمرإوسٌن .

مرإوسٌه .

العملوالروحالمعنوٌة

.6عدموضوحقنوتاالتصال

.6استمرارالدواموالعمل

العالٌة .

بٌنالقاعدةوالقمةوالعكس .

ٌعتمدعلىرإٌةالمرإوسٌن .6المحبةوالوالءللمنظمة
ومراقبتهمله .

وللقٌادة .

.7ؼٌابالمعلوماتالهامةعن
القابدمماٌإثرعلىأدابه

ٌ.7نفرطعقدالمنظمةعند .7استخدامأسلوبالتحفٌز

لعملة .

سفرةأوخروجهخارج

المستمربالمكافؤةوالمدح

ٌ.8هتمالفردبؤداءالعملدون

المنظمة .

والثناءمماٌزٌداإلنتاج

االهتمامبالنتٌجةوالؽاٌة .

.8تدنًاإلنتاج .

ومحبةالعمل .

.9الصعوبةفًتحقٌق

.9انعدامالعبلقاتاإلنسانٌة .8الثقةواالحترامالمتبادلبٌن األهداؾالنالعملٌعتمدعلى
بٌنالمدٌر)القابد(

طرفًالعملٌةاإلدارٌة .

والمرإوسٌن

.9تتحققاألهداؾبسهولة
وٌسر
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الفردٌة.

المطلب الثالث :عرض ألهم نظرٌات القٌادة
 .0النظرٌات التقلٌدٌة
أوالً -النظرٌات الفردٌة:
جاءتنظرٌاتكثٌرةتتحدثعنسماتوخصابصالشخصالذي ٌصلحأنٌكون
قابدا،وكانتالنظرٌةالفردٌةأولها،حٌثاستهدفتالنظرٌاتالفردٌةالحدٌثعنسمات
هذاالشخصوخصابصه،ومنأقدمالنظرٌاتالفردٌةالتًتحدثتعنالقابدهً :
أ( .نظرٌة الرجل العظٌم ):
 ظهرتهذهالنظرٌةفًأوروبافًالقرنالثامنعشروكانمحتواهاهوأنالقادة
ٌولدون وال ٌصنعون  ،وان السمات والخصابص القٌادٌة هً سمات موروثة ولٌست
مكتسبة ،فاألمٌر ٌولد ابنة أمٌر  ،والملك ٌولد ابنة ملك وهكذا ،ولكن هذه النظرٌة
تعرضت للنقد ألنها ال تقوم على أساس علمً  ،إال أن العلماء لم ٌهملوها واعتبروها
األساس لبلنطبلق إلى نظرٌات أخرى أكثر علمٌةودقة ،أما أهم السمات التً اعتمدها
الباحثون–ضمنهذهالنظرٌة-والتًمنٌمتلكهاٌكونلدٌةإمكانٌةأنٌكونقابداوهً
 (66):
.1السماتالبدنٌة:مثلعلوالقامة،المظهر،روحالشباب،الطاقةوالحٌوٌة .
.2السماتالذهنٌة:الذكاء،القدرةعلىالتكٌؾ،الثقةبالنفس،الحماس .
.3السماتاالجتماعٌة:مثلالتعاون،اإلدارة،المهاراتالفردٌةالشخصٌة .
.4السماتالمهنٌة:مثلاإلبداع،حبالمسإولٌةوقبولها،المبادرة،الرؼبةفًالترقً
فًالوظٌفة .
ولكنٌجمعالباحثونعلىانهذهالنظرٌةلمتنجحفًالبحثعنسماتالقابدالناجح
الفعالالحقٌقً .
66

   -Harold Knooz & Heinz Weihrich , Essentials of Management , 5th ed,
 Megraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi, P346.
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وبالتالً فإن المبادئ القٌادٌة حسب نظرٌة الرجل العظٌم،المتمثلةفًاختٌار القابدهً
أنٌكونالشخصمتمتعا بالصفاتالتًتإهلهلذلكحسبالمبادي ءالسالفةالذكروأهم
تلكالصفاتهً -:
 .1الذكاء .
 .2كفاءة اإلشراف .
 .3المبادأة .

 .4الثقة بالنفس .
 .5الفردية. 67

ب ( .نظرٌة السمات ):
جاءتبعدنظرٌةالرجلالعظٌم،حٌثاستخدمتالمنهجالعلمًلتحدٌدمدىصبلحٌة
الشخص لٌكون قابدا منخبلل السمات المشتركة التً ٌتمتعبها الزعماء والقادة والتً
تستخدمكمعٌارلمدىنجاحوقدرةالشخصعلىأنٌكونقابدا،ومنأهمالسماتالتً
اعتمدهاالباحثون،ماٌلً (68):
أ .السمات الشخصٌة :مثل المقدرة على تحمل المسإولٌة ،القدرة على تفهم الموقؾ ،
االستقامةواألمانةوالنزاهة،المهارةفًاإلنجاز .
ب .القدرات والمهارات الذاتٌة :مثل الصحة الجسدٌة والنفسٌة والعقلٌة ،والمهارات
الذهنٌةواإلدارٌة......الخمنالمهارات .
إن المبدأ األساسً عند أنصار هذه النظرٌة هواالعتقادبالسماتوأنالقٌادةالكفإة
منتإمنبتلكالسمات،وعنأسساختٌارالقابدحسبهذهالنظرٌةوكماذكرناآنفاعدة
منها وقد توصل أنصار هذه النظرٌة من خبلل دراساتهم إلى مجموعة من السمات

  - 67عامر،سعٌدٌسن"،االتصاالتاإلدارٌةوالمدخلالسلوكًلها"دارالمرٌخللنشر،الرٌاض،1986،
ص .64
-68احمدعبدهللاخرٌسات،أسالٌبونظرٌاتالقٌادة،مجلةاألقصى،العدد،1987،766ص.41
-اٌضاانظر:علًمحمدمنصور،مصدرسابق،ص .216-212
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الضرورٌة للقٌادة منها  :الذكاء  ،األمانة  ،الثقة بالنفس  ،تحمل المسإولٌة  ،الطموح
والقدرة على اتخاذ القرار وؼٌرها .69
 .4النظرٌة االجتماعٌة:
جاءتهذهالنظرٌةكردفعلعلىفشلنظرٌةالسماتوؼٌرهامنالنظرٌاتالفردٌة
فًوضعمعٌارثابتلتحدٌدخصابصالقٌادةوتتوٌجالجهودعلماءاالجتماعالذٌنبحثوا
موضوع القٌادة والذٌن أكدوا على دور الجماعة فً تحدٌد مفهوم القٌادة وخصابصها،
وكذلكتإكدهذهالنظرٌةعلىأهمٌةالمواقؾوالظروؾاالجتماعٌةفًتحدٌدالقدرات
القٌادٌة،وهذاماٌإكدعلىأنالشدابدوالمحنتلعبدوراكبٌرافًإبرازالرجالالقادة
إلىحٌزالوجود،ولكنذلكالٌنفًأهمٌةانٌتمتعالشخصبصفاتمعٌنةتإهلهالن
ٌكونقابدا،إضافةإلىالظروؾوالمواقؾاالجتماعٌةالتًتفرضعلىالقابدمعالجتها
مستخدماصفاتهوسماتهالشخصٌة،إنشخصٌةالقابدأذنهًمزٌجمنالسماتالفردٌة
والظروؾاالجتماعٌةالمحٌطة،وهذاماتوصلإلٌةالباحثونوالدارسونالذٌنمزجواما
بٌنطرفًالنظرٌتٌنالسابقتٌن_السماتالشخصٌةوالمواقؾاالجتماعٌة_فظهرإلى
الوجودنظرٌةجدٌدةهًالنظرٌةالتفاعلٌة .
وبالتالً ٌخلص الباحث إن أهم ما ٌمٌز هذه النظرٌة االجتماعٌة:أنها تشمل صفات
ٌجب التحلً بها مثل حسن المظهر العقول و المحافظة على الوقت و معرفة العمل و
اإللمام به و االفتخار به و األمانة و حسن السمعة و التمتع بعادات شخصٌة حسنه و
التمسكبالقٌمالروحٌةواإلنسانٌةوالمعاٌراالجتماعٌةوالتواضع .
وٌتسم القادة أكثر من األتباع بالتعاون وتشجٌع روح التعاون بٌن األعضاء والقدرة
علىالتعامل مع الجماعة ،أمٌل إلى االنبساطٌة وروح الفكاهة والمرح بٌن األتباع ،وأقدر
على االحتفاظ بؤعضاء الجماعة ومراعاة مشاعرهم وكسب ثقتهم فٌه وثقتهم فً أنفسهم،
وهم أكثر أعضاء الجماعة مٌبل إلى المشاركة واإلسهام بشكل إٌجابً فً النشاط

  - 69الجارودي .ماجدة بنت إبراهٌم  ،قٌادة التحوٌل فً المنظمات مدخل إلى نظرٌات القٌادة  ،الرٌاض. ،
قرطبةللنشروالتوزٌع2011،م،ص .24
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االجتماعً ،أكثر من حٌث المهارة االجتماعٌة ،أقدر على خلق روح معنوٌة عالٌة فً
الجماعة وأبرع فً لمشملها واإلبقاء علٌها .70
 .3النظرٌة التفاعلٌة
 بعدأنثبتللباحثٌنوالدارسٌنبانالنظرٌتٌنالسابقتٌنكانفٌهماشًءمنالقصور،
ظهراتجاهجدٌدٌناديبمزجالعناصرالسابقةوتفاعلهامعبعضهاالبعضوهً)سمات
وصفات القابد الشخصٌة ،المجتمع وما فٌه من عناصر ،باإلضافة إلى خصابص
الجماعة(فامتزاجوتفاعلهذهالعناصرهواألساسالذيجاءتبه وقامتعلٌةالنظرٌة
التكاملٌةالتفاعلٌة،وهناتدخلهذهالنظرٌةالمرإوسٌنكعنصرهاممنعناصرالعملٌة
القٌادٌةاإلدارٌة).(71
وهذا العنصر ٌلعب دورا كبٌرا فً نجاح القٌادة أو فشلها وال ٌجوز إؼفاله أو
التؽاضًعنه،إذنحددتهذهالنظرٌةخصابصالقٌادةبناءعلىاألبعادالثبلثةالتالٌة :
ا.القابد.ب.األوضاعوالظروؾالمحٌطةبالقابد)البٌبة(.ج.المرإوسٌن .
وبالتالًفانالقابدالمثالًالناجحهوالذيٌمزجوٌوفقمابٌنهذهالعناصروٌسخرها
لتحقٌقاألهداؾالمرسومة .
إن المبادئ التً تحكم القٌادة حسب هذه النظرٌة هً محاولتها الجمع بٌن مبادئ
نظرٌتًالسماتوالموقفٌة،والقٌادةالناجحةحسبرإٌةهذهالنظرٌةهًالتًالتعتمد
علىسماتالقابدفًموقؾمعٌنبلعلىقدرتهفًالتفاعلمعأفردالجماعة،كماتركز
علىالتفاعلالمتبادلبٌنالقابدوالجماعةوإدراكالقابدلدورالجماعة .72
وعلى ضوء تلك المبادئ ٌمكن تمٌٌز خطوات كٌفٌة اختٌار القابد اإلداري حسب
النظرٌات التقلٌدٌة السابقة وهً بالنظر إلى مدى توفر جملة من الصفات الفطرٌة
والمكتسبةفًالقابدأيٌتمالتركٌزعنالعواملالداخلٌةفًالشخصولٌسفًالبٌبٌةاو
- 70عمارشوشان،النمطالقٌاديلمدٌريالثانوٌاتوعبلقتهبدافعٌةاالنجازلدىاألساتذة،رسالةماجستٌر
جامعةالحاجلخضر–باتنةالجزابر2009،م،ص.56
  -71للمزٌدعنهذهالنظرٌةوؼٌرهامننظرٌاتالقٌادةٌمكنمراجعة:نواؾكنعان،مصدرسابق،ص
.314–308
-72معوض،كمالمحمداإلدارةمبادئمفاهٌمووظابؾ/مطابعلنا،الرٌاض1999،م،ص .294
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الموقؾ الخارجً وهو ما تركز علٌه النظرٌات الحدٌثة التً سٌؤتً الحدٌث عنها فٌما
ٌلً .
ثانٌا ً -النظرٌات الحدٌثة (73):
جاءتنظرٌاتحدٌثهتشخصالقٌادةوتحددمعالمها،وكانمنأبرزها :
 .0النظرٌة الموقفٌة:
والتً تقول بؤن الظروؾ والمواقؾ المحٌطة تلعب دورا كبٌرا فً تحدٌد القابد
وإظهاره إلى حٌز الوجود كقابد ناجح أو ؼٌر ناجح ،باإلضافة إلى دور الموقع ونوع
المركزالذيٌشؽلهالشخص (74).وٌضٌؾبعضالخبراءإلىانقدرةالقابدعلىالتكٌؾ
معالظروؾالمحٌطةبهتلعبدورا فاعبل فًتحدٌدشخصٌته القٌادٌة (75) .والعناصر
المهمةفًالقٌادةمنوجهةنظرهذهالنظرٌةهً :
أ .سلوكالقابد.بسلوكالمرإوسٌن.جالموقؾ .
وٌشٌرالباحثونإلىأنهذهالنظرٌة هًاالتجاهالسابدفًاإلدارة أآلن،النلكل
مشكلة قٌادٌة ظروفا خاصة تفرض تطبٌق أسالٌب معٌنة تناسبها  ،إذن القٌادة فً هذه
الحالةتنبعمنالموقؾولٌسمنالوظٌفة،لذافانالقرارسوؾٌتبلءممعالموقؾولٌس
معالقوانٌنواألنظمةالتًقدتخالؾالواقعوالتتبلءممعهفًكثٌرمناألحٌان،لذافان
صعوبةوقسوةالموقؾالذيٌعٌشهالقابدوقدرتهعلىاتخاذالقرارالمبلبمللخروجمنة
هو المعٌار لتشخٌص مدى نجاح أو فشل القابد  ،وهذا هو فعبل ما ٌطبق على ارض
الواقع،لذافانكثٌرامنالخبراءٌجزمونعلىانالمحنوالشدابدهًمحكالرجال
ومصنعالقادة (76).
وبذلك نجد أن مبادئ القٌادة حسب النظرٌة عالقة القائد الشخصٌة
بالمرؤوسٌن.تتمثل فً  -:مبلبمةالقابدللظرؾوكماٌرى)فٌدلر(بؤنمشاعرالقابد

  -73عبدالمعطًمحمدعساؾ،مبادئاإلدارة،المفاهٌمواالتجاهات،مكتبةالمحتسب،عمان،1994،
ص .218-211
-74للمزٌدعنهذهالنظرٌاتراجع:إبراهٌمعبدالعزٌزشٌحا،مصدرسابق،ص .210
-75للمزٌدانظر:علًمحمدمنصور،مصدرسابق،ص .216-211
-76ماهرمحمدصالححسن،مصدرسابق،ص .41،40
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التمٌٌزٌةوارتباطهابفعالٌةالقٌادةتعتمدعلىحالةالمجموعةأوظروفهاوفٌماإذاكانت
مبلبمةأوؼٌرمبلبمةوالتًترتبطبالعواملالتالٌة -:
 .1عبلقةالقابدالشخصٌةبالمرإوسٌن .
 .2السلطةأوالقوةالرسمٌةالتًٌهٌبهالهممركزه.
 .3درجةرسمٌةالعملالذيٌجبأدابهمنقبلالمرإوسٌن .
وهذهالعواملالثبلثةتترتبحسبأهمٌتهاوحسبقوةتؤثٌرها،وهوبهذاٌرىأنهمتى
توفرتهذهالعواملالثبلثةفإنالموقؾٌكونمبلبماللقابد .77
وحسبهذهالنظرٌةفإنالخطواتاألساسٌةفًاختٌار القابدهًأنٌكونالشخص
متمتعا بالصفات التً تإهله للتكٌؾ وبفعالٌة مع الموقؾ الذي ٌكون من المتوقع أن
ٌتصرؾ بالشكل المطلوب وأهم تلك العوامل التً تحدد مسار وخطوات اختٌار القابد
وذلك منخبللالدراساتواألبحاثالكثٌرةالتًتمتعلىالقٌادةظهرتأهمٌةبعض
العواملالظرفٌةالتًأثرتعلىفعالٌتهامثل) .(28
 .1خبرةالقابدالسابقة،وعمره .
 .2نوعٌةالعملالذيٌشؽلهالقابد .
 .3متطلباتأعمالأعضاءالمجموعة .
 .4حجممجموعةالمساعدٌن .
 .5درجةالتعاونالضرورٌةبٌناألعضاء .
 .6العواملالنفسٌةالمهٌمنةعلىالمرإوسٌن .
 .7توقعاتالمرإوسٌنالحضارٌة .
 .8التكوٌنالشخصًللمساعدٌن .
 -77الجارودي.ماجدةبنتإبراهٌم،قٌادةالتحوٌلفًالمنظماتمدخلإلىنظرٌاتالقٌادة،الرٌاض،مرجع
سابق،ص .36
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 .9المجتمعالذيتعملضمنهالمنظمة .
 .10الوقتالبلزمالتخاذالقرار.78
 .4نظرٌة المسار:
وهذه النظرٌة تإكد على دور المرإوسٌن فً تحدٌد قدرة القابد وكذلك على دور
العوامل البٌبٌة ،وهنا ٌبن الخبراء على ان دور القابد هو تحدٌد ماذا ٌجب ان ٌفعل
المرإوسٌن أي تحدٌد المسار ) (The pathلهم لكً ٌحققوا ما ٌرؼبون من أهداؾ،
وهً بذلك تعطً للمرإوسٌن دورا مهما فً العملٌة القٌادٌة أكثر من ؼٌرها من
النظرٌات،وفًهذهالنظرٌةفانالقابدٌمارسعددامناألدوارأهمها:
أ-التوجٌه.ب-المشاركة.ج-المساندة .
وهناٌإكد الخبراء على محاولة القابد تحقٌق الرضا الوظٌفً للمرإوسٌن من خبلل
تبسٌطالمهمةوتذلٌلالصعوباتالتًٌواجهونهامعزٌادةالفرصةللحصولعلىالرضا
)(79

الشخصًلهممماٌزٌدمندافعتٌهللعملواإلنتاجوبالتالًتحقٌقاألهداؾالمنشودة.

وحسب هذه النظرٌة فإن القٌادة تقوم على مبدأٌن اثنٌن ٌنحصران فً العنصرٌن
وهما -:عنصر المرإوسٌن الذٌن ٌعتبرون القابد مصدر رضاهم وإشباع حاجاتهم ،
وعنصرالمهمةالتًٌتولىالقابدتوضٌحهالهمبالشكلالذيٌساعدهمعلىالوصولإلى
الهدؾ.80وكنظرةلكٌفٌة تطبٌقالخطواتفًاختٌار القابدحسبهذهالنظرٌةفهًتقوم
علىمدىتمتعالقابدبصفاتالتالٌةوهً -:
الصفات الفطرٌة والمكتسبة للقٌادة
كانمنأبرزهذهالصفاتوالممٌزات:الموهبةالفطرٌةللقٌادة،القدرةعلىالتؤثٌر
فً اآلخرٌن  ،الذكاء الحاد  ،قوة الشخصٌة ...... ،الخ وهذه السمات والصفات نسبٌة
تختلؾمنشخصألخر،وهذاماٌفسرلناسرالتفاوتبٌنشخصٌاتالقادةواختبلفهم
-7978النجار،محمدعدنان"األسسالعلمٌةلنظرٌةالتنظٌمواإلدارة"دارالفكر،دمشق،1980،ص.214
-للمزٌدمنالمعلوماتراجع:المصدرالسابق،ص .49–47
  - 80القحطانً.سالمبنسعٌد،القٌادةاإلدارٌةالتحولنحونموذجالقٌاديالعالمً،الرٌاض،مكتبةالملك
فهدالوطنٌة2008،م،ص .99
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عنبعضهمالبعض،وقداثبتالباحثونبانللتدرٌبوالتعلٌموالمتابعةالمستمرةدور
كبٌر فً خلق وتنمٌة الكارٌزما القٌادٌة  ،مثبتٌن أن المنبت الطبقً الذي ٌخرج منه
اإلنسان لٌس له عبلقة بالكارٌزما القٌادٌة  ،ولكن معظم األبحاث تشٌر إلى أن الطبقة
الوسطى فً المجتمع هً األوفر حظا فً توافر الظروؾ المناسبة لظهور الكارٌزما
)(81

القٌادٌةبٌنأبنابها.

إذن هل القٌادة صفات مكتسبه أم فطرٌه ؟ تساإل مستمر بٌن أوساط الباحثٌن
والدارسٌنلموضوعالقٌادةاختلفتإجاباتالمتخصصٌنعلٌهاختبلفاواسعا،فمنهممن
قالأنالقٌادةموهبةفطرٌةتمتلكهاأناسمحددون،وفًهذاالمقامٌقولابنخلدون":
وفًالتكوٌنالقبلًالقدٌمتكونالقٌادةإمابالؽلبأوالعصبٌة،أوالشرؾ،أوالحسبأو
اصطناعالموالًالذٌنلبسواجلدةالقوماألصلٌٌنوتؽلؽلوافًأوساطهم")،(82وفًهذا
المقامٌقول)وارٌنبٌنسً(أٌضا':التستطٌعتعلمالقٌادة،القٌادةشخصٌةوحكمةوهما
شٌبان ال ٌمكنك تعلٌمهما' وذهب آخرون إلى أن القٌادة فن ٌمكن اكتسابه بالتعلم
والممارسة والمران ،وٌقول ج .كورتوا  ":ال تعتقد أن امتبلك وجه قاس وصوت آمر
شرط كاؾ للقٌادة فالربٌس بحاجه إلى فٌض من الحب ٌبذله اآلخرٌن ومعرفة عمٌقة
تمكنهمنفهمكافةالمشاعراإلنسانٌةوإرادةتدفعهالىالعملفًسبٌلفكرةواحدةهً
خدمةالمصلحةالعامةدوناالهتماملمصالحهالشخصٌة")، (83وٌقولوارنببلك":لم
ٌولدأيإنسانكقابد،القٌادةلٌستمبرمجةفًالجٌناتالوراثٌةوالٌوجدإنسانمركب
داخلٌاكقابد"،ومثلهبٌتردركرالذيٌقول':القٌادةٌجبأنتتعلمهاوباستطاعتكذلك"
،وهناكأٌضاأراءفًهذاالمجالتعتمدعلىنظرٌة)كارالٌل(فًتحدٌدمنهوالقابد
والتًتقول":بانالرجالالعظامٌقررونمجرىالتارٌخ"،وبعضاآلراءتعتمدنظرٌة
)بارٌتو(فًهذااإلطاروالتًتقول":إنالعواملاالجتماعٌةهًالمسٌطرةفًظهور
القادة" (84).
ولكنٌبدوانهكلماامتلكاإلنسانالصفاتالقٌادٌةوقوٌتلدٌةالفطرةالقٌادٌة
كان وصوله إلى المراكز القٌادٌة أسرع ،وكان تؤثٌر التدرٌب والتعلم والممارسة علٌه
 - 81علً حامد عبد هللا  ،القٌادة بٌن الممارسة والتعلٌم  ،مجلة األقصى  ،العدد  ، 813 ،لسنة ، 1990
ص .67-62
-82جمٌلكاظمألمناؾ،مصدرسابق،ص .40
-83ج.كورتوا،الطرٌقالىالقٌادة،مصدرسابقص .15
-84موسىالعدوان،فنالقٌادةالعسكرٌة،مجلهاألقصى،العدد،1988،787ص .24
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أفضل ،أما إذا ضعفت الفطرة القٌادٌة فً الشخص فإنه ٌحتاج إلى تدرٌب أشق ووقت
أطول لكً ٌستطٌع أن ٌكتسب الشخصٌة القٌادٌة ،ومع ذلك فٌبقى التعلم والتدرٌب هو
العامل األهم فً صناعة القابد ،حٌث ٌقول أدٌسون) :العبقرٌة  %99عرق وجهد(،
وأٌضا نورد هنا رأي )شبنؽلر( الذي ٌقول فٌه ٌ ":جب على القابد المحنك أن ٌتمٌز
بفطرةحٌوٌةإلىجانبالطاقاتالعملٌة") .(85
وهناٌتوقع الباحث بانهذاالرأيهواألقربإلىالدقةحٌثأنامتزاجالفطرة
إلىجانبالخبراتالعملٌةوالعلمٌةهًاألساسفًصنعالقابدالناجح .
وأما التفاوت بٌن مستوٌات القادة فٌكون بحسب التكامل بٌن الجانبٌن الفطري
والمكتسب،وٌقرراإلمامالؽزالًهذهالقاعدةفٌقول':األخبلقالحسنةتارةتكونبالطبع
والفطرة ،وتارة تكون باعتٌاد األفعال الجمٌلة ،وتارة بمشاهدة أرباب الفعال الجمٌلة
ومصاحبتهم ،وهم قرناء الخٌر ،وإخوان الصبلح ،إذ الطبع ٌسرق من الطبع ،الشر
والخٌرجمٌعافمنتظاهرتفًحقهالجهاتالثبلثحتىصارذافضٌلةطبعاواعتٌادا
وتعلما فهو فً ؼاٌة الفضٌلة ،ومن كان رذال بالطبع واتفق له قرناء سوء فتعلم منهم
وتٌسرتلهأسبابالشرحتىاعتادهافهوفًؼاٌةالبعدعن هللاعزوجلوبٌنالرتبتٌن
مناختلفتفٌهمنهذهالجهاتولكلدرجةفًالقربوالبعدبحسبماتقتضٌهصورته
وحالته'وٌقول)دٌنكٌثساٌمنتن():فالسلوكاإلنسانًٌنظرإلٌهعلىأنهدالةلكلمن
الطبعوالتطبع،والسإاللٌسماإذاكانالطبعأوالتطبعهوالذيٌحددالسلوك،بلهو
كٌؾ ٌتفاعل كل منهما ؟ وما هً أهمٌتها النسبٌة فً تشكٌل الشخصٌة اإلنسانٌة وهذا
التساإلذوأهمٌةخاصةلفهماإلبداعوالقٌادة،فبعضالناسٌعتقدونأنالعبقريٌولد،
والبعضاآلخرٌعتقدأنهٌُصنعولعلالحقٌقةتوجدفًتركٌبمعٌنمنهما") .(86
وعلى اٌة حال فانه وان كان هناك صفات موهوبة من الخالق عز وجل أو
مكتسبة بالوراثة إال أنها تبقى محدودة ونادرة وٌبقى األساس هو خلق القادة بتدرٌبهم

-85جمٌلكاظمألمناؾ،مصدرسابق،ص .42

-86الموقعااللكترونً)www.islammemo.cc:بالتصرؾ( 
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وتهٌبتهموصقلمواهبهموزٌادةفعالٌتهموتمكٌنقدراتهم،حٌثٌقولمونتؽمري":اعتقد
أنالقادةٌنشإونأكثرمماٌولدونقادة،وممارسةالقٌادةدراسةتستؽرقالحٌاة" (87).
مصادر الشخصٌة القٌادٌة
ال تنبع الشخصٌة القٌادٌة من الفراغ أو من العدم ،فبل بد لها من مصادر تنبع
وتنبثق منها وبسببها تتشكل شخصٌه القابد وتبرز إلى حٌز الوجود ،ومن ابرز هذه
المصادر :
 -0عامل الوراثة:
تحدثنامنخبللالتطرقلنظرٌاتالقٌادةإلىهذاالموضوع،وأٌضانضٌؾإلٌة
بانهذهالفكرةهًأقدمماخطرعلىبالاإلنسانفًتحدٌدمفهومالقٌادةلدىشخصما
،حٌثكانتالفكرةأنالقادةٌولدونوالٌمكنصنعهم،وانالقٌادةتورثمناألبإلى
أبنابهوهكذاولكنبعدسقوط نظاماإلقطاعبداواضحاأنالوراثةلٌستعامبلأساسٌا
فًخلقالقادةرؼمأنهاقدتلعبدوراجزبٌافًذلك) .(88
 -4العلوم والمعارف:
الشكأنالعلوموالمعارؾهًإحدىوسابلالنموالعقلًوالذهنًومنخبللها
ٌستطٌع اإلنسان تنمٌة معرفته وزٌادة معلوماته عن أحدث الدراسات واألبحاث
واإلحصابٌاتالتًقدتفٌدهفًعمله القٌادي،النالعلومواألبحاثوالمعارؾبشكلعام
هًخبلصةتجاربالخبراءوالباحثٌنوأصحابالرأي،فهًتساعدعلىتنمٌةالقدرات
المهنٌةوتساعدعلىزٌادةاإلحساسبالشعورالقٌاديلدىالفرداألساس .
 .2الخبرة والممارسة:
الاحدٌنكرأهمٌةالخبرةفًنجاحالقابدوتفوقه،النالخبرةهًتراكممعرفً
ٌستعملهاإلنسانكلمااحتاجإلٌه،فهوبمثابةالرصٌدالبنكًالذيذخرهاإلنسانللحاجة،
ومن فوابد الخبرة أٌضا إنها تمنح صاحبها الحكمة والتروي فبالنظر إلى القابد الشاب
-87احمدعبدهللاخرٌسات،مصدرسابق،ص .42
-88للمزٌد:موسىالعدوان،فنالقٌادةالعسكرٌة،مصدرسابق،ص .24
-للمزٌدانظر:صاموٌلهٌز،ولٌمتوماس،مصدرسابق،ص .89–85
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الحدٌثالعهدبالقٌادةمقارنةمعالقابدالخبٌرصاحبالباعالطوٌلةفًمجالالقٌادةكٌؾ
ٌتصرفان،عندهاسنعرؾأهمٌةالخبرةوفابدتها،والتؤتًالخبرةإالبتحوٌلالمعرفةإلى
تطبٌقعملً.
 -2التدرٌب:
لقد أثبتت التجارب أن المواهب القٌادٌة والسمات الوراثٌة لم تعد كافٌة إلنتاج
القابدالفذ الناجح ،بل البد من التدرٌب وزٌادة المهارات الخاصة بالقٌادة ،الن التدرٌب
ٌتٌحللقابدتعلماألسالٌبواألنماطالحدٌثةالمتطورةوالتعرؾعلىأدواتجدٌدةتساعده
علىاتخاذالقرارالصاببفًالوقتالمناسببحزموحكمةفًنفسالوقت،والبد للقابد
ان ٌتقنفنونالتعاملمعاآلخرٌن،باإلضافةإلىاألمورالمتعلقةبالقٌادةمثلفناالتصال
وبناءالعبلقاتوؼٌرهامنالسلوكٌاتالقٌادٌة .
أماالمعاٌٌرالتًقررتهاالمراجعالعلمٌةوالتًعلىأساسهاٌتماختٌارالقادةفهً (89):
.1توفرالكفاءةمنحٌثتوفرصفاتالقٌادة .
.2القدرةعلىالتؤثٌرفًاآلخرٌن .
.3تمتعهبحبمرإوسٌه .







-89محمدجمالالذٌنمحفوظ،مصدرسابق .275،
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المبحث الثالث :مفهوم القٌادة اإلدارٌة 
المطلب األول :تعرٌف القٌادة اإلدارٌة
 ٌرجعاصلكلمة)القٌادة(الىالفكرالٌونانًواٌضاالفكرالبلتٌنًحٌثاشتقتالكلمة
االنجلٌزٌة"" leadershipمنالفعل):"Archein":(90بمعنىٌبدأأوٌقودوهوموافق
للفعلالبلتٌنً"،"Agereومعناهٌحركأوٌقود،هذاوٌنقسمكلفعلمناالفعالالسابقة
الىجزبٌن:بداٌةٌقومبهاشخصواحد،ومهمةأوعملٌنجزه .
":"Archeinاسمٌطلقعلىالرجلاألولفًالدولةأوالحاكم،ومنهاستنتجانه
هناكعبلقةبٌنقابدومرإوسٌنتجمعهماوظٌفتٌنمتباٌنتٌنهما،وظٌفةإعطاءاألوامر
والتعلٌمات،وهًمنحقالقابد،ووظٌفةتنفٌدهذهاألوامروالتعلٌمات،وهًمنواجب
المرإوسٌن .
أمافًاللؽةالعربٌةفانالقٌادةمشتقةمن"القود"وضدها "السوق"،وٌقالٌقود
الدابةمنأمامهاوٌسوقالدابةمنخلفها،فالقابدٌعتبركدلٌلأومرشدوهوالشخصالذي
ٌمتلك قوة التؤثٌر على اآلخرٌن  (91).وبالنسبة للتعرٌؾ الموضوعً لمفهوم القٌادة ،فقد
قٌلبشؤنهماٌلً :
القٌادةهً":العملٌةالتًٌتممنخبللهاالتؤثٌرعلىسلوكاألفرادوالجماعاتوذلك
مناجلدفعهمللعملرؼبةفًتحقٌقأهداؾمحددة" (92).
وتعرؾالقٌادةكذلك":بؤنهاعملٌةتؤثٌرمتبادللتوجٌهالسلوكاإلنسانًفًسبٌل
تحقٌقهدؾمشتركٌتفقونعلٌهوٌقتنعونبؤهمٌته،فٌتفاعلونمعابطرٌقةتضمنتماسك
الجماعةوسٌرهافًاالتجاهالذيٌإديالىتحقٌقالهدؾ") .(93

  - 90فاروقفرحات،اسسإختٌاروتطوٌرالقٌاداتاالدارٌةالمبدعةمنخبللمعاٌٌرإدارةالجودةالشاملة،
المإتمرالسنويالرابعفًاإلدارة،القٌاداتاالبداعٌةلتطوٌروتنمٌةالمإسساتفًالوطنالعربً،الجمهورٌة
العربٌةالسورٌة،دمشق16-13،اكتوبر،2003ص 329
  - 91محمد أكرم العد لونً ،العمل المإسسً ،الطبعة األولى ،دار ابن حزم للطباعة والنشر ،بٌرو ت،
،2002ص.165
  - 92فإاد الشٌخ سالم وآخرون ،المفاهٌم االدارٌة الحدٌثة  ،الطبعة الرابعة ،مركز الكتب االردنً ،
،1994ص.184
 - 93احمدمسعودان،اإلدارةالمدرسٌةالرشٌدةمجالمنمجاالتالحكمالراشد،مداخلةضمنالملتقىالدولً
حولالحكمالراشد،واستراتٌجٌاتالتؽٌرفًالعالمالنامً،منتنظٌمقسمالعلوماالجتماعٌة ،جامعةفرحات
عباسسطٌؾٌ،ومً09-08ابرٌل،2007ص.284

51

وتعرؾالقٌادةاإلدارٌةأٌضا":بؤنهاالنشاطالذيٌمارسهالقابداالداريفًمجال
اتخاد وإصدار القرارات واألوامر واالشراؾ االداري على اآلخرٌن ،باستخدام السلطة
الرسمٌةوعنطرٌقالتؤثٌرواالستمالةقصدتحقٌقهدؾمعٌن" (94).

المطلب الثانً :الفرق بٌن اإلدارة والقٌادة
ٌخلطالكثٌربٌنمصطلحًالقٌادةواإلدارة وٌعتبرونهماوجهانلعملةواحدةلكن
المصطلحٌنمختلفانتماما فًالحقٌقةفالقابدٌمكنأنٌكونمدٌرا أٌضا ولكنلٌسكل
مدٌرٌصلحقابدافماهوالفرقبٌنالقٌادةواإلدارة؟
القٌادة :تركزالقٌادةعلىالعبلقاتاإلنسانٌةوتهتمبالمستقبلومنهناتحرصعلى
عدم الخوض إال فً المهم من األمور وتهتم القٌادة بالرإٌة والتوجهات االستراتٌجٌة
)(95

وتمارسأسلوبالقدوةوالتدرٌب

اإلدارة :تركز اإلدارة ،على النقٌض من القٌادة ،على اإلنجاز واألداء فً الوقت
الحاضر ومن هنا فهً تركز على المعاٌٌر وحل المشكبلت وإتقان األداء واالهتمام
باللوابحوالنظمواستعمالالسلطةكماتهتمبالنتابجاآلنٌةمثلكمربحنا،وكمبعنا،وما
إل ىذلك؟والحقٌقةأنكبلاألمرٌنمهمفالقٌادةبدونإدارةتجعلنانعٌشفًعالمالتخطٌط
للمستقبل ،مع إهمال اإلنجاز الفوري الذي نحتاج إلٌه كً نصل ألهدافنا المستقبلٌة
واإلدارة وحدها تجعلنا ال نرى سوى مشاكلنا الٌومٌة التً تستؽرقنا فبل ٌتاح لنا الوقت
للتفكٌر والتخط ٌط للؽد إنها تجعلنا نبتعد عن األهداؾ البعٌدة والصورة الكلٌة وربطها
بالقٌموالمبادئوقدننسىفًفورةاهتمامناالطاؼًباإلنتاجواإلتقانوالجودةأننانتعامل
مع بشر لهم أحاسٌسهم وحقوقهم واحتٌاجاتهم نحن نعلم أن اإلنسان ٌمكن أن ٌتعلم علم
اإلدارة فهوٌدرسفًالجامعاتوالمعاهدوهناكالعدٌدمنالمتخصصٌنالذٌنٌقدمون
الدوراتالمتمٌزةفٌهولكنهلٌمكنتعلمفنالقٌادة؟حٌّرهذاالسإالالعالم،واختلؾفٌه
الباحثون والدارسون ،فمنهم من ٌرى أنها موهبة فطرٌة تولد مع الشخص ومن هإالء
وارٌنبٌنٌسالذيٌقولإنكالتستطٌعتعلمالقٌادة،القٌادةشخصٌةوحكمةوهماشٌبان
 - 94علٌوة السٌد ،تنمٌة المهارات القٌا دٌة للمدربٌن الجدد ،الطبعة االولى دار السماح ،القاهرة،
،2001ص.45
-95مقالدكتورطارقسوٌدانعلىDr. Tareg Al suiwaidanنشرتبتارٌخاٌار)ماٌو(2013،16
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ال ٌمكنكتعلٌمهما ومنهم من ٌرى أنها كؤي مهارة أخرى ٌمكن أن تكتسب فٌقول بٌتر
دركر ٌجب أن تتعلم القٌادة ،وباستطاعتك أن تتعلمها إننا نعتقد أن القٌادة تنقسم إلى
جزبٌٌن،جزء ٌمكنتعلمهوإتقانهوجزءٌجبأنٌكونموجودا بالفطرةفًالشخص،
وبدون هذٌن الجزبٌٌن ال ٌمكن أنتكتمل شخصٌة القابد ونجاحه كقابد أماالجزء الذي
ٌمكن تعلمه فهو ما ٌتعلق بمهارات التواصل والتخاطب ،والنظرٌات االستراتٌجٌة
واألسالٌبالقٌادٌةالمختلفةوكلهاأمورٌمكنتعلمهافًالمعاهدوالمراكزوالجامعاتفً
دورات تطول أوتقصر لكن الجزء الذي ال ٌعلموال ٌمكن اكتسابهبشكل مصطنع هو
المتعلق بالمشاعر والعاطفة وسرعة البدٌهة واالهتمام بمن حولك وهً صفات تصنع
نت  َف ّ
ظا َؼلٌِ َظ ْ
القابدوتحببالناسفٌهفٌسهلعلٌهماتباعهٌقولهللاتعالى)ولَ ْو  ُك َ
ال َق ْلبِ
َ
ك (96).(...
ِنح ْولِ َ
َالن َفضوام َ
وهكذافإنمنلدٌههذهالصفاتٌستطٌعأنٌتعلمالمهاراتاألخرىعبرالتدرٌب
والتعلٌموالتوجٌهوصقلالمهاراتوبصفةعامةفإنالقٌادةتتعلقبشخصٌةاإلنسانككل
وهًبروزالشخصٌةالقٌادٌةالحقٌقٌة،وهذاأمرٌحتاجإلىالكثٌرمنالوقتوالصبر،إذ
أنالشخصٌة القٌادٌةالٌمكنأنتوجدوتدربوتصقلوتكتسبالخبرةالبلزمةللقٌادة
)(97

فًٌومولٌلة،بلهًعملٌةتؤخذسنواتمنالعمر.
كذلكمنالفروقبٌنالقٌادةواإلدارة:

الحدٌثعنالقٌادةقدٌمقدمالتارٌخ،بٌنماالحدٌثعناإلدارةلمٌبدأإالفًالعقود
األخٌرةومعذلكفالقٌادةفرعمنعلماإلدارة .
 تركز اإلدارة على أربع عملٌات ربٌسٌة هً :التخطٌط ،التنظٌم ،التوجٌه
واإلشراؾ،الرقابة.
 تركزالقٌادةعلىثبلثعملٌاتربٌسٌةهً:
أ -تحدٌداالتجاهوالرإٌة.
ب -حشدالقوىتحتهذهالرإٌة .
-96اآلٌة159سورةآلعمران .
-97مصدرسبقدكرهص55لطارقسوٌدان .
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ت -التحفٌزوشحذالهمم.
 القٌادةتركزعلىالعاطفةبٌنمااإلدارةتركزعلىالمنطق .
 تهتم القٌادة بالكلٌات " اختٌار العمل الصحٌح " بٌنما تهتم اإلدارة بالجزبٌات
والتفاصٌل"اختٌارالطرٌقةالصحٌحةللعمل" .
ٌشتركانفًتحدٌدالهدؾوخلقالجوالمناسبلتحقٌقه،ثمالتؤكدمنإنجازالمطلوبوفقا
لمعاٌٌروأسسمعٌنة.

)(98

الشكل ( ٌ ) 4وضح األدوار التً ٌلعبها المدٌرون والقادة:


تنمية رسالة المنظمة



)(99

تكوين االستراتيجية

زيا ااادة الت ا ازام العا اااممين

تنفيا ا ا ا ا ا ااذ اسا ا ا ا ا ا ااتراتيجية

الخاصة بتنفيذ رسالة

وجي ا ا ا ااودىم الموجي ا ا ا ااة

المنظم ا ا ا ااة باس ا ا ا ااتخدام

نحو رسالة المنظمة

اآلخرين.

المنظمة


دورالمدٌرون 















دورالقادة 

كذلك أورد حجً أن هوارد كارلٌسل ٌرى " بؤن القٌادة مصطلح ومفهوم أكثر
محدودٌة مناإلدارة  ،ذلك أن اإلدارة Managementتتضمن كل العملٌات المرتبطة
بتحقٌق المنظمة ألهدافها  ،فً حٌن أن القٌادة أكثر محدودٌة فً حفز اآلخرٌن على تحقٌق
هذه األهداؾ ،وهكذا فإن القٌادة تنطوي تحت اإلدارة  ،إنها وظٌفة فرعٌة من وظابفها ،
فاإلدارة تشمل التخطٌط والتوظٌؾ والتنظٌم واإلشراؾ والرقابة وؼٌر ذلك  ،والقٌادة
ترتبط بالعملٌة اإلشرافٌة،وإذا كانت اإلدارة هً معرفة الحاجات التً ٌنبؽً أن تإدى
لجعل التنظٌم ناجحا ،فإن القٌادة تتمثل فً جعل اآلخرٌن ٌإدون ذلك(100).
إن القابد هو ذلك الفرد القادر على توجٌه الجهود  ،وتنسٌقها من أجل تحقٌق
أهداؾالتنظٌم بفاعلٌة  ،كما أنه لٌس بالضرورة أن ٌكون كل إداري قابدا  ،بٌنما كل قابد
-98مجلة اإلدارة ،العدد الثانً ،ص69
-99المصدر:جٌرالدجرٌنبرج&روبرتبارون:إدارةالسلوكفًالمنظمات,ترجمة-تحقٌق:اسماعٌلعلً
بسٌونً-رفاعً،دارالمرٌخللنشر2009،م.صـ .570
-100حجً  ،أحمد  ( 1998 ) :إدارة بٌبة التعلٌم والتعلم – النظرٌة والممارسة فً الفصلوالمدرسة .القاهرة
 ،دار الفكر للنشر ،.ص . 186
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إداري  ،فاإلداري ٌعنى بالحاضر وبالمشكبلت اآلنٌة  ،فهو ٌحافظ على الوضع الراهن
وٌحاول أنٌسٌر األمور ضمن ما هو كابن  ،أما القابد فهو الرجل المعنى بالتؽٌٌر فً
أنماط السلوك وفىجوهر التنظٌم باحثا عن التطور المستمر (101).
وهكذا ٌمكن القول أن اإلداري الناجح والفعال ٌجب أن ٌتمتع بصفات القابد الفعال
،وٌنبؽً على أي شخص ٌشؽل وظٌفة إدارٌة أن ٌمتلك السلوك القٌادي الفعال الذي
ٌستطٌع منخبلله توجٌه مرإوسٌه نحو تحقٌق األهداؾ بسهولة وٌسر ورضا وقناعة .

المطلب الثالث:العوامل المؤثرة على القٌادة اإلدارٌة 
الشكأنالقٌادةاإلدارٌةعبلقةتبادلوتؤثٌربٌنالقادةوالتابعٌنله،وهذهالعبلقة
تتمفًإطارمناخوظروؾالمنظمةالتًٌعملبهاالقابداإلداري،كماأنهناكالعدٌد
منالعواملوالمإثراتالتًتإثرعلىالقٌادةاإلدارٌةإٌجاباأوسلباواهمهذهالعوامل:-
 -1صفاتوشخصٌاتالمرإوسٌن)التابعٌن(وهذهالصفاتقدتكونالصفاتالجسمٌة
أوالنفسٌةأوالسلوكٌة .
-2أهداؾالمنظمة)مكانالعمل(سواءأهدافهااالستراتٌجٌة،أواألهداؾقصٌرةالمدى.
 -3نوع منظمة العمل سواء من حٌث حجمها أو نوع إنتاجها ،أو األسالٌب التنظٌمٌة
وهٌكلهاالتنظٌمً،أونوعالقرارفٌها،ونوعالمهام،ونوعالحوافز،وجماعةالعمل.
 -4الظروؾوالعواملالبٌبٌةالمحٌطةبمنظمةالعمل،أيماتمربهالمنظمةمنظروؾ
وعوامل مإثرة سواء فً بٌبتها العامة أو بٌبتها الداخلٌة؛ لذلك نجد أن القٌادة اإلدارٌة
)(102

الفعالةهًتلكالقٌادةالتًتراعًكلهذهالعواملوالمإثراتالمحٌطة بها.

إن تؽٌر األحوال والظروؾ التً تمر بها الحٌاة اإلنسانٌة وتؽٌر العصور
واألزمان وسرعة تقلبها  ،كدخول العالم مرحلة ) عصر العولمة ( وتطور وسابل
 - 101األؼا  ،رٌاض  ،واألؼا  ،نهضة :اإلدارة التروٌة أصولها ونظرٌاتها وتطبٌقاتها الحدٌثة .ؼزة  ،مطبعة
منصور . 1996
 - 102عبد الملك ،طبلل 2004األنماط القٌادٌة وعبلقتها باألداء الوظٌفً .رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة،
الرٌاض،أكادٌمٌةناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌة،المملكةالعربٌةالسعودٌة .
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االتصال والمواصبلت وتؽٌر نظم وطرق إنجاز األهداؾ بدخول الحاسوب كعنصر
أساسًفًكلمناحًالحٌاةوكذلكدخولالعالمفًأعماقبحرمنالمعلوماتضمن
شبكةاالنترنتوتقاربالمسافاتبٌنأطراؾالكرةاألرضٌةوتحولهاالىقرٌةصؽٌرة
،كلذلكوؼٌرةقدفرضأنماطجدٌدةمنالتعاملمعمعطٌاتالحٌاةومناحٌهاكافة،
وأكثرماتؤثرهو الجانباإلداريوالقٌاديألنههووسٌلةاإلنجازوتحقٌقاألهداؾ،
وقد رأٌنا فٌما سبق -وسنرى الحقا، -كٌؾ أصبح العالم الجدٌد ٌفرض على القابد أو
المدٌرانٌتمتعبسماتوممٌزاتوخبراتلمٌكنٌحتاجهافًالسابق،كلذلكبسبب
التطوراتالهابلةفًمجالإدارةاألفرادواألشٌاءوصوالإلىاألهداؾالمرادتحقٌقها،
وهذاكلةبحدذاتههوتحدٌاتجدٌدةفرضتهاظروؾالعولمةوالتطوراتالهابلةالتً
تشهدهاالبشرٌةفًكلشًء،وسنستعرضفٌماٌلًبعضامنالتحدٌاتالتًتواجهها
القٌادةالحدٌثة،وسوؾنقسمهاالىعواملتتعلقبالبٌبة)الداخلٌةوالخارجٌة(وعوامل
تتعلقبالعاملٌن،وعواملتتعلقبالقابدنفسه،وهًكماٌلً :
 .0البٌئة:
وٌقصد بها المحٌط الذي ٌإثر فً المنظمة والقٌادة واإلدارة التً ترعى شإونها
وتدٌرها،وهًعاملمهموحٌويالٌمكنتجاهلتؤثٌراتهأوالتؽاضًعنهاوخصوصا
فً ظل معطٌات العولمة وعصر المعلومات واالتصاالت وتقارب المسافات  ،والبٌبة
نوعانهما :
ا .البٌئة المحلٌة (الداخلٌة):
وٌمكنأننقولأنالبٌبةالداخلٌة :
هًالتًتتكونمنالخصابصالمادٌةوالمعنوٌةالتًتمٌزوحداتالمنظمةاإلدارٌة
ومواردهاالبشرٌةوالمادٌةوالتًتمٌزالحضارةالسابدةفٌها،والقٌموالعاداتالتًتحكم
الممارساتاإلدارٌةوالفنٌةواإلنسانٌة (103).
الشك أن الظروؾ المحلٌة القرٌبة من القٌادة تلعب دورا كبٌرا فً فرض أنماط
الممارسةوالتصرؾعلٌهامنقرٌبأوبعٌد،وٌمكنتقسٌمهذهالعواملوالظروؾإلى :
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 العوامل السٌاسٌة:تلعب العوامل السٌاسٌة المحٌطة بالقٌادة دورا مهما فً تحدٌد مسارها وتحدٌد
أنماطها وتصرفاتها وأسالٌبها ،فمثبل إذا كانت القٌادة تعٌش فً محٌط متوتر ملًء
باألحداث والمعارك والحروب والمشاكل واالضطرابات ،وكانت تعانً من عدم
االستقرارواالضطرابفانذلكٌحجبعنهاوضوحاألهداؾوٌإديإلىتخلخلالخطط
وعدم االتزان فً التفكٌر ....الخ مما ٌتسبب بعشوابٌة القرارات وتدنً اإلنتاج وعدم
استقرارالعاملٌنوانصرافهمعناالهتمامبالعملواإلخبلصفٌه،وعلىالنقٌضمنذلك
فان الهدوء السٌاسً واالستقرار االجتماعً وتوفر األمن واألمان ،وتوفر األجواء
المناسبةٌ ،ساعد القابد على اتخاذ قراراته بدقة وتروي ،وكذلك فان اطمبنان العاملٌن
واستقرارهملهالدوراألكبرفًنجاحالقٌادةوسٌرهافًاالتجاهالصحٌحنحواألهداؾ
)(104

المرسومةوتنفٌذالخططالموضوعة.
 -العوامل االجتماعٌة والثقافٌة:

تلعبالعواملاالجتماعٌةأٌضادوراكبٌرافًالسلوكالقٌاديللقادةفعندماتعٌش
القٌادة فً أجواء اجتماعٌة ملوثة مبنٌة على قواعد المحسوبٌة والواسطة ،وعدم وضع
الرجل المناسب فً المكان المناسب ،وهضم الكفاءات وعدم إعطابها حقها فً التعٌٌن
والتوظٌؾ ،وعدم االهتمام بالخبرات الفنٌة والعلمٌة ،وسٌادة النظم العشابرٌة والعابلٌة
وتدخلها فً عمل المنظمات ،والقٌم والعادات السابدة ،وثقافة المجتمع التً تربى
علٌها ......الخ من المعوقات ،فان ذلك سوؾ ٌضع القادة فً وضع حرج وٌولد لدٌهم
شعورابعدمالثقةمنناحٌةمنٌعملونتحتإمرتهموٌكونانعكاسذلككلهعلىاإلنتاج
وٌإديإلىتعثرالسٌرنحوتحقٌقاألهداؾالمتوخاة .
العوامل االقتصادٌة:وال تقل العوامل االقتصادٌة فً البٌبة المحلٌة أهمٌة عن ؼٌرها من العوامل ،
فعندماتعٌشالقٌادةضمنأحوالاقتصادٌةسٌبةمبنٌةعلىتراكمالدٌون،وعدمتوفر
الموارد  ،وندرة المدخبلت  المتعلقة باإلنتاج  ،والتكلفة المالٌة العالٌة لكل ما ٌتعلق
باإلنتاج  ،وعدم توفر األٌدي العاملة الفنٌة والمهنٌة المدربة واالعتماد على الخبرات
-104المصدرالسابق)،المدٌراالستراتٌجً( .
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األجنبٌةوالتموٌلاألجنبً.....الخ،فانذلكسٌإثرعلىفعالٌةالقرارات،والىتردد
القابدواضطرابهعندماٌرٌدأنٌتخذقرارابصددأيأمرٌتعلقبالمنظمةالتًٌعملفً
إطارها،مماٌسهمفًتراجعاألداءوتعثرالتنفٌذ .
ب .البٌئة الخارجٌة -:تتكونالبٌبةالخارجٌةمنالمإسساتواألفرادوالقوىاالجتماعٌة
والسٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة والتكنولوجٌة التً تإثر على المنظمة فً حٌن أن
المنظمةلٌسلهاتؤثٌرعلٌها

(105).

إنالظروؾوالعواملاإلقلٌمٌةوالدولٌةلهاالدوراألكبرفًتحدٌدمسارالمنظمات
واألعمالالتًتمارسها،وخاصةفًالوقتالحاضرالذيأصبحمنالصعبعلىبٌبة
األعمال االنفصال عن الظروؾ والمعطٌات اإلقلٌمٌة والدولٌة ،وكما هو حال العوامل
السٌاسٌةواالقتصادٌةواالجتماعٌةالمحلٌةالتًلعبتالدوراألكبرفًالتؤثٌرعلىالقٌادة
،فان الظروؾ السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة الدولٌة أٌضا تلعب دورا بارزا فً
التؤثٌر على مسار اإلدارات والقٌادات فً أي بلد كان  ،وان ما نشاهده ونسمعه من
ظروؾ دولٌة ٌعٌشها العالم تثبت صدق ما ذهبنا إلٌة  ،فالحروب واالقتتال وتصارع
القوى االقتصادٌة المختلفة وتسابقها فً الهٌمنة والسٌطرة واختبلل موازٌن العبلقات
الدولٌة.....الخ،كلهاعواملذاتاثرفعالعلىأنماطومساراتوأسالٌبوقرارات
القادةوالمدراءعلىاختبلؾمستوٌاتهمواختبلؾأنواعالمنظماتالتًٌعملونبها .
فمنذ انهٌار االتحاد السوفٌتً ودخول العالم إلى حقبة جدٌدة وتؽٌر شكل النظام
العالمً – أحادي القطبٌة -تؽٌرت أمور كثٌرة فً العالم ،حٌث انهار النظام الشٌوعً
االشتراكً كقطب اقتصادي هام ،وتحول االقتصاد العالمً إلى االقتصاد الحر ونظام
السوقالمفتوحالذيتحكمهالرأسمالٌةالعالمٌة،وهذابحدذاتهفرضمفاهٌمجدٌدةعلى
بٌبةاألعمال،حٌثأصبحتحقٌقالربحالسرٌعوالوفٌروالسٌطرةوالهٌمنة،وازدٌادحدة
المنافسة ...الخ من المفاهٌم هو الهاجس األول لهذه البٌبة وهذا ٌفرض أنماط جدٌدة
ومتطورة ومختلفة من القٌادة واإلدارة تستطٌع مجاراة الواقع المعاش وأال خسرت
وضاعت فً ظل هذه األزمة العالمٌة  ،حٌث دخلت مفاهٌم السرعة الفابقة فً تبادل
المعلومات وكذلك إتقان مهارات االتصال والتواصل  ،والقٌادة الرشٌدة  ،واإلحاطة
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العلمٌةالتامةبكلتقنٌاتالعصر......،الخ،دخلتإلىبٌبةالقٌادة ،واإلدارة الجدٌدة
وفرضت نفسهاعلٌها بقوة  ،فشكل ذلكتحدٌا كبٌرا للقابد والمدٌرٌجب علٌة مواجهته
بقوة (106).
.4العاملٌن ( المرؤوسٌن ):
لقدسبقأنبٌناأهمٌةالمرإوسٌنودورهمفًنجاحأوفشلالقٌادةأواإلدارةفً
عملهاب اإلضافةإلىدورهافًتحدٌدنمطوأسلوبممارسةالقٌادةوالخطواتالتًٌجب
علىالقابدأوالمدٌرالسٌرعلٌهاأثناءسٌرهنحوأهدافهالمبتؽاة .
إنولوجالعالمإلىعصرالمعلوماتوبسرعةهابلةفرضعلىالمنظماتنوع
جدٌد من العاملٌن ،حٌث لم تعد المهارات المتواضعة والمعرفة األكادٌمٌة السطحٌة ،
والخبرةالبسٌطة،لمتعدذاتقٌمةفًعصرالعلموالمعرفةوالسرعةواإلتقان،وكذلك
لم تعد المنظمات تعتمد على العامل ؼٌر الماهر القادر فقط على القٌام بؤعمال بسٌطة
متكررةوالذيمنالسهلتدرٌبهونقلهمنعملآلخر،فالمهاراتالفنٌةوالمهنٌةالعالٌة
والتعلٌم األكادٌمً العالً  ،وإتقان مهارات االتصال والذكاء  ،والبراعة فً استخدام
التقنٌاتالحدٌثةكالحاسوبواالنترنت.....،الخكلهاأصبحتضروراتالعمالةالحدٌثة .
انوجودمثلهكذاعمالةأصبحٌشكلبحدذاتهتحدٌاجدٌداللقادةوالمدراءعلى
اختبلؾمستوٌاتهم،حٌثأصبحمنالواجبعلىالقابدانٌتقنمهاراتجدٌدةٌتفوق
بهاعلىماتملكهالٌدالعاملةتحتأمرته،فبلٌعقلأنٌكونالمرإوسأفضلمنربٌسة
وابرعمنةفًاستخدامالمهاراتالعصرٌةوإتقانلؽةالعلموالعولمةواألرقاموالحسابات
فًظلبٌبةسرٌعةالتؽٌرواالختبلؾ،باإلضافةإلىأننجاحالمنظماتالعصرٌةأصبح
ٌتوقؾ على توافر الخبراء ذوي المعرفة المتخصصة فً اإلنتاج والتسوٌق والتموٌل
والذٌنٌمتلكونالمعرفةوالخبرةالتًمنالممكنأنتسهمفًوضعاستراتٌجٌاتذات
كفاءة وفاعلٌة فً زٌادة رضاء العمٌل عما تقدمه المنظمة من منتجات وخدمات ،مما
ٌشكلتحدٌاكبٌراللمنظمةوٌدفعهانحوالتنافسمعؼٌرهامنالمنظماتمناجلتحقٌق
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النجاحوالتفوقوالوصولإلىاألهداؾالمرسومة،والٌتمهذااألمرإالبالقادةالناجحٌن
والمدراءالمتفوقٌن .
إنالثقافةالعالٌة،والتبصرالدابم،والتعلمالمستمر،هًكلهاضروراتأصبحال
ؼنىعنهاللقابد،وإالتخلؾعنقٌادةمنظمتهوتفوقعلٌهمنهمدونه .
وٌدخلفًإطارهذاالتحديأٌضاهروبالعمالةالفنٌةوالمدربةواألٌديالعاملة
الماهرةإلىخارجإطارالمنظمةالتًتعملفٌهابحثاعنوضعأفضلواستقرارأكثر،
سواء كان ذلك ألسباب مادٌة أو مهنٌة أو تؤمٌنٌة أو أمنٌة – المقصود باألمن هنا هو
األمنالوظٌفًوالمعاشًأكثرمنأينوعأخرمنأنواعاألمن،رؼمأنكثٌرامن
العاملٌنٌسعىلتحقٌقمتطلباتاألمنالشامل -وهذاماتواجههكثٌرامنالدولالنامٌة
فًإطارماٌسمى)بهجرةالعقولأوالكفاءاتالنادرة(،مماٌتسبببخسابراقتصادٌة
واجتماعٌةعالٌةلمثلهذهالبلدان،لذافانمنواجبالقٌادةواإلدارة الناجحةعلىكافة
المستوٌاتهوتوفٌرماتحتاجهمثلهذهالقوىلضماناستخدامهافًمجالالمنافسةمع
اآلخرٌن،والتًازدادتحدتهاوخاصةفًالعقودالقلٌلةالماضٌة،وخاصةإذاماعلمنا
أنالمنافسةتعدتمرحلةالتنافسعلىالسلعوالموادالمنتجةلتشملاإلنسانوخصوصا
اإلنسانالمدرب،الماهر،الكفإ،وأالفانعنصرالمنافسة–الهام-لنٌكونلهوجود،
وهذا أمر فً ؼاٌة الخطورة وخصوصا فً ظل التؽٌر السرٌع فً كافة نظم العلوم
والمعارؾواالقتصادوانفتاحالفضاءوتقاربأطراؾاألرضوتحولهاإلىقرٌةصؽٌرة
ٌسهلالتجولفٌها .
 .3األهداف (الغاٌات ):
تشكل األهداؾ والؽاٌات -فً هذا الوقت تحدٌدا  -تحدٌا جدٌدا بداء بفرض نفسه
علىالقٌاداتواإلداراتالتًتقودالمنظمات،حٌثكانتاألهداؾفًالماضًتقتصر
على مدٌات بسٌطة  ،وكان التخطٌط لها سهبل ألنه ال ٌحتاج إلى بعد نظر كثٌر لٌرى
المخططماوراءاألكمة،خاصةأنالمنظماتماكانتتعٌشحالهالمنافسةالشدٌدة
التًتعٌشهاالٌوم،إضافةإلىأنهالمتكنتعانًمنندرةالمواردوالمواداألساسٌة،
ناهٌكعنأنهالمتكنتحتاجإلىمهاراتوخبراتوكفاءاتكماتحتاجهاالٌوم،ففًظل
هذاالتطورالرهٌبفًنظمالمعلوماتواالتصاالتوتطوراألجهزةالحاسوبٌةووسابل
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االتصالالعالٌةالتقنٌة،باإلضافةإلىانقبلبالنظامالعالمًوتحولهإلىنظاماقتصادي
أ حاديالقطبٌةرأسمالًالتوجه،هدفهتحقٌقالمزٌدمناألرباح،وؼٌرذلكالكثٌرمن
التؽٌرات التً أصابت الكون  ،كلها فرضت على القادة والمدراء أشكاال جدٌدة من
األهداؾوالؽاٌاتالتًٌجبانٌتضمنهاالتخطٌطللمنظمةلٌتبلءممعهذهالبٌبةالجدٌدة
،السمةالبارزةلهذهاألهداؾهوتحقٌقاألرباحالمادٌةأوال،والتفوقوالشهرةوالتربع
علىقمةعرشمجتمعاألعمال،وتحقٌقأقصىدرجاتالتفوقالعلمًوالتقنًوالمهنٌة
واإلدارٌةالعالٌة،مماٌوفربٌبةخصبةومناسبةللمنافسةمعاآلخرٌنوالتفوقعلٌهم .
إنالقادةفًظلهذهالظروؾٌجبعلٌهمأنٌواجهواالتحديبالخبرةوالمعرفة
والمهارةوالقدرةعلىالتخطٌطالسلٌمالناجحالذيٌراعًوٌتبلءممعمعطٌاتالعولمة
ونظامالسوقالمفتوحوالوضعالعالمًالجدٌدبكلمعطٌاته .
إنالتحدٌاتالتًتواجهالمنظمةكثٌرةومتنوعةومتعددةومتؽٌرةباستمرار،فهً
تتراوحمابٌنالعولمةبحدذاتهاكنظامحٌاةجدٌد،وماتفرزههذهالعولمةمنتحدٌات
فرعٌةأخرىكالمنافسة،والندرةفًاألٌديالعاملةوالموادإضافةإلىالرؼبةالجامحة
لتحقٌقالمزٌدمناألرباحوالتفوقوالنجاح،لذافانعلىالقادةوالمدراءأنٌكونوادابما
فًحا لةمناالستعدادوالٌقظةلمواجهةهذاالتؽٌربتؽٌرأخرفًحساباتهمومعلوماتهم
وثقافاتهم وفكرهم اإلداري القٌادي   ،وإال فان تحقٌق األهداؾ والوصول إلى الؽاٌة
المنشودة ٌصبح أمرا  صعب المنال  ،اما بالنسبة للقٌادة العسكرٌة  فإن المشاكل التً
تواجها هذه القٌادة تشبه فً معظم النواحً تلك التً تواجه القٌادات المدنٌة ،كما أن
المهارات والمعرفة التً ٌنبؽً التسلح بها فً هذه القٌادة تشبه تلك التً تطلب من
القٌادات المدٌنة ،إال أن ظروؾ الخدمة العسكرٌة وطبٌعة البٌبة التً ٌنبؽً للقابد
العسكريأنٌعملفٌها،تخلقوضعافرٌداٌستلزمأنننظرإلٌهبمنظارخاص (107).
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الفصل الثالث :
منهجٌة البحث
وٌشتملهذاالفصلعلىنوعالبحثومصادرهوأدواتجمعالبٌاناتوطرقتحلٌلها
بماٌتماشىمعمنهجٌةالبحثالعلمًوطرقكتابةرسابلالماجستٌرالمتعارؾعلٌها،
والمنهج ٌعرؾ بؤنه مصدر بمعنى طرٌق ،سلوك وهً مشتقة من الفعل نهج بمعنى
طرق ،أو سلك ،أو اتبع ..

أ -منهج البحث-:
استخدم الباحث المنهج الوصفً) (108المكتبً وٌعرؾ عند بعض المختصٌن أٌضا
بالمنهجالوثابقًوٌمكن تعرٌفه وتحدٌده من الخصابصالتًٌتمٌزبهامنحٌثاعتماده
على المكتبة  .إن المنهج الذي ٌستخدمه الباحث فً عملٌة جمع البٌانات هو الطرٌقة
الوثابقٌة،وهًطرٌقةعملٌةلجمعالحقابقوالمعلوماتعنطرٌقالوثابقالموجودةفً
الكتب ،وهو منهج ٌتطلب تحدٌد مشكلة البحث وتجمٌع الحقابق و المعلومات المتعلقة
بالبحث) .(109
وعلٌه فهذا البحث من البحوث المكتبٌة والتحلٌلٌة الوصفٌة وٌقصد به خطوة البحث
التً تنتج عنها بٌانات وصفٌة من الكتب ،إذ ٌرجع فٌه الباحث إلى استعمال المكتبة
واألخذمنآراءعلماءاإلدارة والفقهوأقوالهمفٌماٌتعلقبموضوع)القٌادةاإلدارٌةفً
ضوءالقرآنالكرٌم(بداٌةبالقرآنالكرٌمثم بعضالكتبالتًتتعلقبمجالاإلدارة من
ناحٌةوالفقهمنناحٌةأخرىوتحلٌلهاوتنقٌتهاحتىٌصلالباحثإلىالهدؾالمنشودمن
هذهالدراسة .


-108هومنهجمنمناهجالبحثالعلمًوهوجمعالبٌاناتبطرٌقةمحللةودقٌقةمنالوثابقوؼٌرهاٌ،راجع:
د.منذرالضامن،أساسٌاتالبحثالعلمً،الطبعةاألولى،دارالمسٌرةللنشروالتوزٌعوالطباعة -عمان،
1427ه،ص133:بتصرؾ.
 -109د .احمد بدر ،أصول البحث العلمً ومناهجه ،الطبعة السادسة ،الناشر وكالة المطبوعات -الكوٌت،
،1982ص 273:
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ب -مصادر جمع البٌانات -:


إن مصادر البٌانات لهذا البحث مؤخوذة أساسا من كتاب هللا )القران الكرٌم(

وكتاب التفسٌر ألبن كثٌر وكذلك من الكتب والمراجع والدورٌات والمجبلت والبحوث
العلمٌةالتًالفتفًهذاالموضوعوٌعتمدعلىاآلتً .
أوالً -مصادر أساسٌة :وهًالكتبالتًتناولتموضوعالبحثبشكلمباشرمثلكتاب
هللا)القرانالكرٌم(ثمكتبالقٌادةاإلدارٌةمثالعلىأهمالمصادراألساسٌة -:
-1القرآنالكرٌم .
-2كتابالتفسٌرألبنكثٌر 
-3القٌادةوالنمطالقٌاديفًاإلسبلم:عبدالملكاحمدالمعمـري،ط:مكتبـةدارالسبلم،
الطبعةاألولىتعز-الٌمنٕٔٗ١،هـ2007-م .
-4القابد:د.طارقالسوٌدان،أ.احمـدباشـراحٌل،الطبعـةالثانٌـة2003م .
-5عبد الملك ،طبلل األنماط القٌادٌة وعبلقتها باألداء الوظٌفً .رسالة ماجستٌر ؼٌر
منشورة ،الرٌاض  ،أكادٌمٌة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة  ،المملكة العربٌة السعودٌة،
2004م .
ثانٌا ً  -مصادر ثانوٌة :وهًالكتبالتًتناولتموضوعالبحثبشكلؼٌرمباشرأي
كتب اإلدارة بشكل عام ولها عبلقة بموضوع البحث ،وؼالبا ما استخدمها الباحث فً
اطارهالنظري،ومثالعلىهذهالمصادرالثانوٌة -:
 -1النمر  ،سعود وآخرون  ،اإلدارة العامة ،األسس والوظابؾ  ،الطبعة الخامسة ،
الرٌاض1422،هـ .
 -2أبوبكر،مصطفىمحمود:اإلدارةالعامةرإٌةاستراتٌجٌةلحماٌةالجهازاإلداري
منالتخلؾوالفساد-الدارالجامعٌة–2009م 
ج -أدوات جمع البٌانات -:
وٌتمجمعالبٌاناتفًهذهالدراسة -:
-1القراءةالسطحٌةللكتبذاتالعبلقةبموضوعالبحث .
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-2القراءةالمعمقةللكتبذاتالعبلقةبموضوعالبحث .
-3االقتباسوهوتجمٌعواخدكلمالهعبلقةبالبحث .

د -طرٌقة تحلٌل البٌانات -:
بعدأنقامالباحثبجمعالبٌانات منالقرانالكرٌمومنكتابالتفسٌرألبنكثٌر
ومنبطونكتبعلماءاإلدارةوالقٌادةوكتبالشرٌعة،قامبتحرٌرهاوبناءعلىنوعٌة
البٌاناتالتًتحصلعلٌهاالباحثباألسلوبالوصفً)ٌ،(110قومالباحثفًعملٌةتحلٌل
البٌاناتلهذاالبحثباستخدامالمنهجاالستنباطًفًتحلٌلاألدلةوالنصوصواستنباطها،
،وتمرعملٌةتحلٌلالبٌاناتبالخطواتالتالٌة -:
-1مرحلةجمعالبٌاناتمنالكتبونحوهاحسبالمنهجالمستخدمفًهذهالدراسةوهو
المنهج الوصفً المكتبً ،حٌث قام الباحث باستنباط اآلٌات القرآنٌة الدالة على المبادئ
االساسٌةللقٌادةوكذلكالخطواتاالساسٌةفًاختٌارالقابدواشكالالقٌادة .
-2مرحلةتنظٌموتصنٌؾالبٌاناتالتًتمالحصولعلٌهافًشكلمنطقًلٌسهلتحلٌل
محتواهاباستخدامالطرٌقةاالستنباطٌة،بعداالستنباطٌعرضالباحثتفسٌرالعلماءومن
ثمٌدلًبرأٌه .
 -3مرحلةعرضالبٌاناتواختصارهاوتقدٌمهاعلىهٌبةأفكارمنظمةوٌتمتقسٌمذلك
حسبأسبلةالبحثومناقشتها .
-4استخبلصالنتابجوعرضهاوالتؤكدمنتطبٌقهاوتحلٌلالبٌاناتومنتمٌتمتلخٌص
نتابجالمناقشةلهذاالبحث .




-110منذرالضامن،أساسٌاتالبحثالعلمً،مرجعسابق،ص .133
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هـ  -هٌكلٌة البحث-:
ثمتقسٌمالخطةعلىالنحواآلتً -:
الفصل األول -:المقدمـــــــة
وفً هذا الفصل تم تناول المقدمة وأسبلة البحث وأهداؾ البحث وأهمٌة البحث
ومصطلحاتالبحثوالدراساتالسابقة .
الفصل الثانً  -:اإلطار النظري
والذياحتوىعلىثبلثةمباحثوهًمقسمةعلىالنحوالتالً -:
المبحثاألول-:مفهوماإلدارة،وفٌهثبلثةمطالب  -:
المطلباألول -:تعرٌؾاإلدارة لؽةواصطبلحا.المطلبالثانً -:مراحلتطوراإلدارة
.المطلبالثالث-:عرضألهمالنظرٌاتاإلدارٌة .
المبحثالثانً-:مفهومالقٌادة،وفٌهثبلثةمطالب -:
المطلب األول -:تعرٌؾ القٌادة لؽة واصطبلحا .المطلب الثانً -:اسالٌب -طرق-انماط
القٌادة.المطلبالثالث-:عرضألهمنظرٌاتالقٌادة .
المبحثالثالث-:مفهومالقٌادةاإلدارٌة،وفٌهثبلثةمطالب -:
المطلب األول -:تعرٌؾ القٌادة اإلدارٌة .المطلب الثانً -:الفرق بٌن القٌادة واإلدارة.
المطلبالثالث-:العواملالمإثرةعلىالقٌادةاإلدارٌة .
الفصل الثالث -:منهجٌة البحث
وٌحتويهذاالفصلعلىمنهجالبحث-مصادرالبٌانات-طرقجمعالبٌانات-طرٌقة
تحلٌلالبٌانات-هٌكلالبحث .
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الفصل الرابع-عرض البٌانات وتحلٌلها
وفً هذا الفصل قام الباحث بعرض وتحلٌل البٌانات واشملت على عرض للنقاط
األساسٌة فً أسبلة البحث التً هدؾ الباحث لئلجابة علٌها وقسمه إلى ثبلث مباحث
المبحثاألول ٌتناولبالعرضوالتحلٌلالمبادئاألساسٌةللقٌادةفًضوءالقرآنالكرٌم
والمبحث الثانً ٌتناول الخطوات األساسٌة فً اختٌار القابد فً ضوء القرآن الكرٌم
والمبحثالثالثٌتناولأشكال)أنماط(القٌادةفًضوءالقرآنالكرٌم .
الفصل الخامس -الخاتمة
وهو الفصل األخٌر فً هذه الدراسة الذي ٌعرض فٌه الباحث ملخص النتابج التً
توصلإلٌهاوكذلكالتوصٌاتالتًٌراهافًدراستهوأخٌرامقترحاتالدراسة .
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الفصل الرابع
عرض البٌانات وتحلٌلها
المبحث األول  :المبادئ األساسٌة للقٌادة فً ضوء القرآن الكرٌم
وٌقصدالباحثبالمبادئاالساسٌةالعامةأنهاالتتعلقبنوعواحدمنأنواعالقٌادة،
كالقٌادة السٌاسٌة أو التربوٌة أو اإلدارٌة أو ؼٌرها ،فهذه لكل واحدة منها على حدة،
مبادئ مخصوصة تكمٌلٌة أو تحسٌنٌة ،والمبادئ األساسٌة والعامة  ،فالمقصود بها
المبادئالتًالتكونالقٌادةقٌادةبدونها،والٌصلحالقابدأنٌكونقابداإالإذاتحلىبها
وهًنهجٌجبالتحلًبهكمنهجعاموأساسًللقٌادةفًضوءالقرآنالكرٌم .
وقدعرضالباحثفًاالطارالنظريمنهذاالبحثالمبادئ األساسٌةللقٌادة التً
جاءبهاالمفكرونفًاإلدارةوتناولتهاالمدارساإلدارٌةفًالقٌادةعلىاختبلفهاوكذلك
ما جعلته النظرٌات القٌادٌة من مبادبها األساسٌة وبداٌة من المبدأ األول فً القٌادة
اإلدارٌةالذياستنبطهالباحثمنالقرانالكرٌموهوالقصد)النٌة(ونجدأنهمبدأتفرد
القرانالكرٌمبرسممعالمهدونؼٌره،وذلكأنالنٌةامراساسًفًأيامرمناالمور
الدنٌوٌةواألخروٌة فًالقرانالكرٌم،ولمتشرالنظرٌاتالقٌادٌةبالطبعالًهذاالمبدأ
ضمنمبادبهاالمختلفة،واٌضافٌماٌخصالمبدأالقٌاديالثانًالذياستنبطهالباحثمن
القرانالكرٌموهواالبداعفقدتمتاالشارةالٌهفًاالطارالنظريضمنمبادئنظرٌة
الرجل العظٌموبالتحدٌدفًجانبالسماتالمهنٌة،وكمااستنبطالباحثمبدأالشورى
منالقرانالكرٌمولكنلمٌتمتعٌنهابنفساالصطبلحفًنظرٌاتالقٌادةوانمانجدلها
مفاهٌمقرٌبةمنالشورىكالعملبروحالفرٌقوعبلقةالقابدالشخصٌةبالمرإوسٌن مثل
مانجدذلكضمنمبادئالنظرٌةالموقفٌةولكنفًالمحصلةٌعتبرالقرانالكرٌمقدتفرد
بهذااالصطبلحعنؼٌرهمنالمدارسوالنظرٌاتالتالٌةلهفً القٌادة،وبالنسبةللمبدأ
الرابعوهوالتؤملفلمٌجدالباحثلهاشارةفًاالطارالنظريوانمالهمعانًقرٌبةفً
مبادئنظرٌاتالقٌادٌةمثلمبدأالمهاراتالذهنٌةفًنظرٌةالرجلالعظٌم،ومنالمبادئ
التً استنبطها الباحث مبدأ المصداقٌة ولم ٌجدها ضمن ما بحث فً االطار النظري ،
ومنالمبادياٌضامبدأاالستٌعابوهومبدأموجودفًمبادئالنظرٌاتالقٌادٌةولوكان
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بمصطلحاخرضمنمبادئالنظرٌةالموقفٌةوالمعبرعنهبقدرةالقابدعلىالتكٌؾمع
الظروؾالمحٌطة،ومنتلكالمبادئالتًاستنبطهاالباحثمبدأالقوةوهومبدأموجود
فً أؼلب النظرٌات التقلٌدٌة للقٌادة كنظرٌة الرجل العظٌم ونظرٌة السمات التً تم
االشارةالٌهافًاالطارالنظريمنهذاالبحث.
ولمعرفة المبادئ األساسٌة للقٌادة فً ضوء القرآن الكرٌم ٌستنبط الباحث من قوله
وأَ َّن ُك ْم إِلَ ٌْ َنا َ
تعالى ) :أَ َف َحسِ ْب ُت ْم أَ َّن َما َ
ُون ( ).(111المبدأ القٌادي األول
ال  ُترْ َجع َ
خلَ ْق َنا ُك ْم  َع َبثا َ
وهو -:
 -0القصد(النٌة)
القصد ً
لغة :القصد جاء فً كتب اللؽة لمعان متعددة ،ومما جاء فً كتب اللؽة قولهم:
"والقصد :االعتماد واألم ،تقول :قصده ،وقصد له ،وإلٌه بمعنى ٌقصِ ده –
بالكسر").(112وقال ابن منظور "القصد :استقامة الطرٌق ،قصد ٌقصد قصدا فهو
قاصد").(113
القصد اصطالحاً :المراد بمقاصد الشرٌعة :الؽاٌة منها ،واألسرار التً وضعها الشارع
عندكلحكممنأحكامها") .(114
وٌقررعبللالفاسًأن)المقصدالعامللشرٌعةاإلسبلمٌةهوعمارةاألرض،وحفظ
نظامالتعاٌشفٌها،واستمرارإصبلحهابصبلحالمستخلفٌنفٌها،وقٌامهمبماكلفوابهمن
عدل واستقامة ،ومن صبلح فً العقل وفً العمل ،وإصبلح فً األرض ،واستنباط
لخٌراتهاوتدبٌرلمنافعالجمٌع() .(115
 إن من اهم ما ٌجب على االنسان معرفته هو الوعً بوجود ؼاٌة من خلق اإلنسان
وسعٌه فً األرض ،تستوجب هذه الؽاٌةأنٌكون ذا رسالة محددة المعالم ،منوطة به،

-111سورةالمإمنوناآلٌة 115:
-112القاموسالمحٌطوتاجالعروس .466/2
-113لسانالعرب .353/4
- 114عبللالفاسً ،مقاصدالشرٌعةاإلسبلمٌةومكارمها،دارالؽرباإلسبلمً.الطبعةالخامسة 1993،م
،ص .3
-115مقاصدالشرٌعةاإلسبلمٌةومكارمها،المرجعالسابق،ص42–41
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وأنٌعًبؤنهاأساسمحاسبتهبٌنٌديالحقوالخلقسواءبسواء.وذلكبموجبقوله
اوأَ َّن ُك ْمإِلَ ٌْ َن َ
تعالى):أَ َف َحسِ ْب ُت ْمأَ َّن َم َ
ُون() (116
اال ُترْ َجع َ
اخلَ ْق َنا ُك ْم َع َبث َ
فالقابدالفاعلالٌلؽو،القوالوالفعبل،وهودابمالضجرمناألشٌاءالتًالتجدي
وأَنَّ 
ان إِ َّال  َما  َس َع ٰى َ
نفعا ،ذلك أن القصد محرك للسعً ،ومنتج للعملَ ):وأَنْ لٌَ َ
ِئل ْن َس ِ
ْس ل ْ ِ
ؾٌ َُر ٰى ُ
ُال َج َزا َء ْ
،ث َّمٌُجْ َزاه ْ
األَ ْو َف ٰى()،(117ولعلهذاٌتصادىمعقولالفٌلسوؾ
َسعْ ٌَهُ َس ْو َ
دٌفٌدتورت"الٌكفًأنتكونكادحا،فالنملأشدكدحا،ولكنالمهمماالذيتكدحمن
أجله").(118وٌعرضالباحثتفسٌراإلمامابنكثٌرلآلٌةالدالةعلىالقصد .
تفسٌر ابن كثٌر
اوأَ َّن ُك ْمإِلَ ٌْ َن َ
قالتعالى)أَ َف َحسِ ْب ُت ْمأَ َّن َم َ
ُون().(119وقوله):أفحسبتم
االُترْ َجع َ
اخلَ ْق َنا ُك ْم َع َبث َ
أنماخلقناكمعبثا(أي:أفظننتمأنكممخلوقونعبثاببلقصدوالإرادةمنكموالحكمةلنا
 ) ،وأنكم إلٌنا ال ترجعون (أي  :ال تعودون فً الدار اآلخرة  ،كما قال ) :أٌحسب
اإلنسانأنٌتركسدى()ٌ،(120عنًهمبل .
وٌرى الباحث
إ نالقابدالناجحٌجبأنٌكونعلىدراٌةوٌقٌنبؤنهماوجدفًهذهالدنٌاااللعمارة
الكونوانهقدكلؾبقٌادةعلىعاتقهإماانٌتقًهللافٌهاوٌعملوفقالمقصدوجودهفٌنال
جزاءالدنٌاواآلخرةوإماانٌعملوفقهوىنفسهوالٌنظرالىمقصدوجودهفٌخسر
الدنٌاواآلخرةوذلكهوالخسرانالمبٌنمستدالعلىهذامنقوله جل وعبل َ ):فؤَمَّا  َمنْ
ن
س  َع ِ
اؾ  َم َقا َم  َرب ِه  َو َن َهى ال َّن ْف َ
ًِ  ْال َمؤْ َوى  َوأَمَّا  َمنْ  َخ َ
َط َؽى  َوآ َث َر  ْال َح ٌَاَة الد ْن ٌَا  َفإِنَّ  ْال َجحٌِ َم ه َ
ًِ  ْال َمؤْ َوى() (121وهذا ماٌمٌزالقابدالمسلمعنؼٌرالمسلم،فالشًء
ْال َه َوى  َفإِنَّ  ْال َج َّن َة ه َ
الذيٌحثالقابدالمسلمعلىالجدٌةفًالعملهوالوازعالدٌنً،بٌنماالقابدؼٌرالمسلم

-116سورةالمإمنوناآلٌة 115:
-117سورةالنجماآلٌة 41-39:
-118نقبلعنعبدالعالًحمٌتً،القٌادة:المبادئوالوظابؾ،ص .18
-119سورةالمإمنوناآلٌة 115:
-120سورةالقٌامةاآلٌة 36:
-121سورةالنازعـاتاآلٌة 41-37:
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الذي ٌدفعه الى الجدٌة فً العمل هو المكسب المادي او السمعة  فإدا فقد احدى هذه
االسبابالٌهتمبالعملبالشكلالمطلوب .
ولمعرفة المبادئ األساسٌة للقٌادة فً ضوء لقرآن الكرٌم ٌستنبط الباحث من قوله
ٰ
او َج ْد َناآ َبا َء َنا َعلَ ٰى
ٌِرإِ َّال َقا َل ُم ْت َرفُو َهاإِ َّن َ
ك َماأَرْ َس ْل َنامِن َق ْبلِ َ
)و َك َذلِ َ
تعالىَ :
كفًِ َقرْ ٌَةٍمن َّنذ ٍ
ون()(122المبدأالقٌاديالثانًوهو -:
ارهِمم ْق َت ُد َ
أ ُ َّمة َ
ٍوإِ َّنا َعلَ ٰىآ َث ِ
-4اإلبداع:
االبداع لغة  -:جاءفًالقاموسالمحٌطبدعةٌبدعهبدعابدأهوأنشؤهواخترعهعلىؼٌر
مثالسابق).(123
االبداع اصطالحاً" -:أفكار تتصؾ بؤنها جدٌدة ومفٌدة ومتصلة بحل مشكبلت معٌنة أو
تجمٌعأوإعادةتركٌباألنماطالمعروفةمنالمعرفةفًأشكالفرٌدة") .(124
لعلأهمعناصراإلبداع،فًأؼلبالنظرٌاتالمفسرةلههًمعاداةالتقلٌد،وحسن
البصٌرة ،وترك األحكام الجاهزة ،والقدرة على المبادرة ،والنفسٌة اإلٌجابٌة .وهذه
العناصرالتًتتجمعفتشكلاإلبداع،كلهاندبإلٌهاالوحًبإلحاحوتكرار .
ار ِه ْم
او َج ْد َناآ َبا َء َنا َعلَ ٰى أ ُ َّمة َ
فقدحارباإلسبلماآلبابٌة َ ):قا َل  ُم ْت َرفُو َهاإِ َّن َ
ٍوإِ َّنا َعلَ ٰى آ َث ِ
َ
كماحذرالنبًصلىهللاعلٌهوسلممنالمقلداإلمعة،فًقوله):ال  َت ُكو ُنوا
ون() (125
ُم ْق َت ُد َ
وط ُنواأَ ْنفُ َس ُك ْم،إِنْ أَحْ َس َن
ا،ولَ ِكنْ َ
اوإِنْ  َظلَمُوا َظلَ ْم َن َ
ون:إِنْ أَحْ َس َنال َّناسُأَحْ َس َّن َ
إِ َّم َعةَ ،تقُول ُ َ
واوإِنْ أَ َساءُوا َف َبل َت ْظ ِلمُوا() .(126
ال َّناسُ أَنْ  ُتحْ سِ ُن َ

-122سورةالزخرؾاآلٌة .23
 - 123أبنمنظور،أبًالفضلجمالالدٌن)".(1956لسانالعربالمحٌط"تقدٌمالعبلمةالشٌخعبدهللا
العبلٌلً،أعدادوتصنٌؾٌوسؾخٌاط،دارلسانالعرب،ج3بٌروت،لبنان .
  - 124د/علً فبلح الزعبً و أ/ماجد عبدالعزٌز الجرٌري ،دور وأهمٌة اإلبداع المحاسبً فً تحقٌق المٌزة
التنافسٌةاالقتصادٌةفًمإسساتالمالواألعمالاألردنٌة،بحثعلمًمقدمإلىالمإتمرالعلمًالخامسلكلٌة
العلوماإلدارٌةوالمالٌةفًجامعةفٌبلدلفٌا2007،م.

-125سورةالزخرؾاآلٌة23:
-126جامعالترمذي 
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و َم ِن ا َّت َب َعنًِ() (127وذلك حتى
ٌر ٍة أَ َنا َ
وبشؤن البصٌرة ،فقد أمر بها األنبٌاءَ ):علَ ٰى بَصِ َ
ٌقتحمواالعقباتدونترددأوخوؾ .
كما نهى اإلسبلم عن األحكام المسبقة واآلراء الجاهزة ودعا للتبٌن وعدم التسرع فً
اب َج َهالَةٍ َف ُتصْ ِبحُوا
ٌِن آ َم ُنواإِنْ َ
الحكمٌَ ):اأٌَ َهاالَّذ َ
ب َن َبإٍ  َف َت َب ٌَّ ُنواأَنْ  ُتصِ ٌبُوا َق ْوم ِ
جا َء ُك ْم  َفاسِ ٌق ِ
ٌِن()،(128كمانهىاإلسبلمعناالنبهارباألقوٌاء،ودعاإلىمفاصلتهم
َع َل ٰى َما َف َع ْلُت ْم َنا ِدم َ
ضلو َنا الس َِّب َ
ٌبل() ،(129وبشؤن
و ُك َب َرا َء َنا  َفؤ َ َ
سبٌبل وحٌدا للنجاة من النار):إِ َّنا أَ َطعْ َنا  َسا َد َت َنا َ
العقلٌةاإلٌجابٌة،والتفاإلحثالنبًصلىهللاعلٌهوسلمَ ):ع ِجب ُ
ِن،
ضا ِء َّ ِ
ْت مِنْ  َق َ
هللا ل ِْلم ُْإم ِ
إِنَّ أَم َْر ْ
ان َ
ِن  ُكلَّه َ
خٌْرالَهُ،
صا َب ْتهُ َسرَّ اءُ َف َش َك َرَ ،ك َ
ِن،إِنْ أَ َ
ْس  َذلِ َ
ٌ،ولٌَ َ
ُخ ٌْر َ
ك إِ َّال ل ِْلم ُْإم ِ
الم ُْإم ِ
ان َ
خٌْرالَهُ().(130كماأنمنمقتضٌاتالتفاإلالنظرإلىما
ص َب َرَ ،ك َ
ضرَّ اءُ َف َ
صا َب ْتهُ َ
َوإِنْ أَ َ
وراءالعسرمنرجاءالٌسر،حتىالٌكونهناكمستحٌلمعاإلرادةواإلصرار):إِنَّ  َم َع
ْالعُسْ ِرٌُسْ را().(131وٌعرضالباحثتفسٌراإلمامابنكثٌرلآلٌةالدالةعلىاألبداع .
تفسٌر ابن كثٌر
ٰ
و َج ْد َنا
ٌِر إِ َّال  َقا َل  ُم ْت َرفُو َها إِ َّنا َ
ك  َما أَرْ َس ْل َنا مِن  َق ْبلِ َ
)و َك َذلِ َ
قال تعالى َ
ك فًِ  َقرْ ٌَ ٍة من  َّنذ ٍ
ون( .132ثمبٌن تعالىأن مقالة هإالء قد سبقهم إلٌها
ارهِمم ْق َت ُد َ
آ َبا َء َنا َعلَ ٰى أ ُ َّمة َ
ٍوإِ َّنا َعلَ ٰىآ َث ِ
أشباههمونظراإهممناألممالسالفةالمكذبةللرسل،تشابهتقلوبهم،فقالوامثلمقالتهم
):كذلك ما أتى الذٌن من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم
قومطاؼون()،(133وهكذاقالهاهنا):وكذلكماأرسلنامنقبلكفًقرٌةمننذٌرإال
قالمترفوهاإناوجدناآباءناعلىأمةوإناعلىآثارهممقتدون( 
وٌرى الباحث
إن من أهم ممٌزات القابد هً عدم التقلٌد  ،بل ٌجب ان ٌقبل االنتقاض وحث


المرإوسٌنعلىنصحهاناخطؤكماقالصلىهللاعلٌهوسلم)الدٌنالنصٌحة...الحدٌث(
-127سورةٌوسؾاآلٌة 108:
-128سورةالحجراتاآلٌة 6:
-129سورةاألحزاباآلٌة 67:
-130مسنداإلماماحمدبنحنبل 
-131سورةالشرحاآلٌة 6:
-132سورةالزخرؾاآلٌة .23
-133سورةالذارٌاتاآلٌة 52،53:
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) ،(134فاالنجرار وراء األحكام الجاهزة وعدم تتبع االمور حتى تكون لدٌه بصٌرة بما
سٌصدرعنهمناحكامكماكانٌقولعمربنالخطابإذاوجدتمانًعلىخطؤفقٌمونً
وهكذاٌجبانٌكونحالكلقابد.
ولمعرفة المبادئ األساسٌة للقٌادة فً ضوء لقرآن الكرٌم ٌستنبط الباحث من قوله
وأَ ْم ُر ُه ْم  ُ
ر َز ْقَنا ُه ْم
و ِممَّا َ
ور ٰى  َب ٌْ َن ُه ْم َ
ش َ
وأَ َقامُوا الص ََّبل َة َ
ٌِن اسْ َت َجابُوا ل َِرب ِه ْم َ
)والَّذ َ
تعالىَ :
ون()،(135المبدأالقٌاديالثالثوهو -:
ٌُن ِفقُ َ
-3الشورى:
الشورى لغة :الشورى والمشاورة والمشورة :مصادر للفعل شاور وجاء فً لسان
العربٌ:قال:شارالعسلٌشورهشورا وشٌارةومشارا ومشارة:تستخرجهمنالوقبة،
واجتناه ،واستخرجه من موضعه ،والشور :عرض الشًء وإظهاره ،وقال أبو زٌد:
استشارأمره:إذاتبٌنواستنار،وفبلنخٌرشٌر:أيٌصلحللمشاورة...إلخ).(136
الشورى اصطالحاًٌ :جد الناظر فً المصادر اإلسبلمٌة تعرٌفات عدٌدة "للشورى"
فالراؼباألصفهانًٌعرفهابقوله":الشورىهًاستخراجالرأيبمراجعةالبعضإلى
البعض").(137كماعرفتبؤنها"اتخاذالقراراتفًضوءآراءالمختصٌنفًموضوع
القرارفًكلشؤنمنالشإونالعامةالبلزمة") .(138
تعتبر الشورى من المبادئ األساسٌة للقٌادة فً اإلسبلم ولقد قررها هللا تعالى وٌلزم
القادةبهاألنتبادلاآلراءبٌنالقٌادةوالتابعٌنفًحرٌةوإخبلصٌعدمنأهمالطرق
للوصول إلى أفضل الحلول لمواجهة المشاكل أو للوصول إلى أفضل الحلول والطرق
إلنشاء شًء ما ،هذا باإلضافة إلى أن مبدأ الشورى ٌإدي إلى رفع الروح المعنوٌة
للمرإوسٌنوٌساعدعلىتنمٌةالوالءواالنتماءللمنظمةأوالدولة،وعندماٌقومالقابدفً
اإلسبلم بإتباع مبدأ الشورى فهو ٌسعى بذلك إرضاء هللا عز وجل ألن هللا سبحانه

-134رواهاالماممسلمفًصحٌحه .
-135سورة الشورى اآلٌة 38:
 -136لسانالعرب:مادة)شور(بابالراءفصلالشٌن،435-434/4دارصادربٌروت .
 -137المفردات:الراؼباألصفهانًص–270تحقٌق:صفوانداوود،دارالقلمبدمشق،ط1418،2هـ .
-138د.محمدسلٌمالعوا:فًالنظامالسٌاسًللدولةاإلسبلمٌةص،179دارالشروق،ط1989،1م .
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وأَ ْم ُر ُه ْم
وأَ َقامُوا الص ََّبل َة َ
ٌِن اسْ َت َجابُوا ل َِرب ِه ْم َ
وتعالى أمره بذلك من خبلل قوله  َ ):والَّذ َ
ُ
ون() .(139
َّار َز ْق َنا ُه ْمٌُن ِفقُ َ
و ِمم َ
ور ٰى َب ٌْ َن ُه ْم َ
ش َ
وقالأبوهرٌرة)مارأٌتأحدقطكانأكثرمشورةألصحابهمنرسولهللاصلىهللا
علٌه وسلم( )(140فعندما علم الرسول بقوة القرٌشٌٌن وكثرة عددهم فً ؼزة بدر قال
ألصحابهأشٌرواعلٌناأٌهاالناس"فقالالمقدادبنعمرومنالمهاجرٌنٌ):ارسولهللا
امضلماأمركهللافنحنمعكوهللاالنقولكماقالتبنوإسرابٌللموسى) َف ْاذ َهبْ أَ َ
نت
ون (141ولكناذهبأنتوربكفقاتبلإنامعكممقاتلون،وقال
ك  َف َقات َِبل إِ َّنا َها ُه َنا َقا ِع ُد َ
َو َرب َ
سعدبنمعاذمناألنصارٌ:ارسولهللاكؤنك ترٌدنامعشراألنصار؟فقال علٌهالصبلة
والسبلم:أجل ،فقال:إناقدآمنابكواتبعناكفامضلماأمركهللافوالذيبعثكبالحقلو
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ،ما تخلؾ منا رجل واحد ،عندها قال
الرسولصلىهللاعلٌهوسلمامضواعلىبركةهللافكؤنًأنظرالىمصارعالقوم وكانت
النتٌجةالنصرالمبٌنللرسولوأتباعه  .
ومنهذانستطٌعأننتعلمكٌؾٌجبأنٌكونالقابدؼٌرمستبدابرأٌهوإنماعلٌهأن
ٌشاور اآلخرٌن لما لذلك من أثر على التابعٌن من حٌث رفع الروح المعنوٌة لهم
وشعورهم بؤنهم أصحاب هذه القرارات ومن ثم ال بد من االلتزام بها والعمل على
تطبٌقها .
وٌعرضالباحثتفسٌراإلمامابنكثٌرلآلٌةالدالةعلىالشورى .
تفسٌر ابن كثٌر
وأَ ْم ُر ُه ْم  ُ
َّار َز ْق َنا ُه ْم

و ِمم َ
ور ٰى  َب ٌْ َن ُه ْم َ
ش َ
وأَ َقامُواالص ََّبل َة َ
ٌِن اسْ َت َجابُوال َِرب ِه ْم َ
قالتعالى)والَّذ َ
َ
ون( )،(142قال الحافظ ابن كثٌر-رحمه هللا -فً تفسٌره القٌم عند تفسٌر هذه اآلٌة
ٌُن ِفقُ َ
الكرٌمة  :وقوله تعالى) والذٌن استجابوا لربهم( أي  :اتبعوا رسله وأطاعوا أمره ،
واجتنبوا زجره) ،وأقاموا الصبلة ( وهً من أعظم العبادات هلل عز وجل  ) ،وأمرهم
-139سورةالشورىاآلٌة 38:
-140رواهاالماماحمدفًمستنده.
-141سورةالمابدةاالٌة.24
-142سورة الشورى اآلٌة 38:
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شورى بٌنهم ( أي  :ال ٌبرمون أمرا حتى ٌتشاوروا فٌه  ،لٌتساعدوا بآرابهم فً مثل
الحروبوماجرىمجراها،كماقالتعالى):وشاورهمفًاألمرفإذاعزمتفتوكل
على هللا(). (143ولهذا كان علٌه  الصبلة  والسبلم ٌ ،شاورهم فً الحروب ونحوها ،
لٌطٌببذلكقلوبهم،وهكذالماحضرتعمربنالخطاب[رضًهللا عنه]الوفاةحٌن
طعن،جعلاألمربعدهشورىفًستةنفر،وهم:عثمان،وعلً،وطلحة،والزبٌر
 ،وسعد  ،وعبد الرحمنبن عوؾ  ،رضً هللا عنهم أجمعٌن  ،فاجتمع رأي الصحابة
كلهم على تقدٌم عثمان علٌهم  ،رضً هللا عنهم  ) ،ومما رزقناهم ٌنفقون ( وذلك
باإلحسانإلىخلقهللا،األقربإلٌهممنهمفاألقرب .

وٌرى الباحث
إن التشاور أمره عظٌم فقد قال هللا تعالى َ  ):وأَ ْم ُر ُه ْم  ُ
ر َز ْق َنا ُه ْم
و ِممَّا َ
ورى  َب ٌْ َن ُه ْم َ
ش َ
ون()(144وقالاٌضاَ ):فإِ َذا َع َزم َ
ىهللا .(145)(...
ْت َف َت َو َّكلْ َعلَ َّ ِ
ٌُ ْن ِفقُ َ
كذلكقولالشاعر"اذاكنتذارايفكنذاعزٌمة:فإنفسادالرايانتترددا .
إ نٌإخذامرالشورىعلىأطبلقهفًكلاألمورفهذاالٌرىبهالباحثنظرالتؽٌر
الظروؾوصعوبةذلكفًالوقتالحالًفالشورىفًاألمورالتًالٌوجدضررمن
إفشاءهاوظهورهاللعلنالباسبه،ولكنهناكبعضاألمورالٌجبانتثارفًعامة
الناسمثل:أمورالحرب .
 وٌجبانتكونمنوطةبؤشخاصمعٌنٌنلهمدراٌةبؤمورالحربألنهاذاتفشىسر
الدولةفًأمورالحربتكونالنتٌجةسلبٌةعلىهذهالدولةوذلكلوجودأطماعشخصٌة
لبعضمنضعاؾالنفوس .
ت ٌا أٌَ َها ْ
ولنا فً قصة ملكة سبؤ عبرة حٌن قالت  ):قالَ ْ
ؤل ُ أَ ْف ُتونًِ فًِ أَم ِْري ما
ال َم َ 
ون( ). (146فالمبلءهمصفوةمنالحكماءولٌسكافةالقوم،
ح َّتى َت ْش َه ُد ِ
ُك ْن ُ
ت قاطِ َعة أَمْرا َ
وكذلكانالحربٌستلزمفٌهااظهارأمورلٌستموجودةفًالدولةأحٌاناإلرهابالعدو
-143سورةآلعمراناآلٌة159:
-144سورةالشورىاآلٌة .38:
-145سورةآلعمراناآلٌة 159:
-146سورةالنملاآلٌة .32
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 ،واذااطلعالعامة علىهذه األمور وتسرب إلىالعدو فربماٌكون هذا األمر هو احد
العواملالتًتإديإلىالهزٌمة .
وكذلك سٌاسة الدولة فً التعامل مع المواطنٌن تتصادم مع مصلحة المواطنٌن ،فً
بعض االحٌان فاذا تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة قدمت المصلحة
العامةعلىالخاصة،وهذاماالٌرضاهالمواطنٌنوالدولةمجبرةعلىفعلهأحٌاناخدمة
للدولةبشكلعام .
وكذلك أٌضا على القابد ان ال ٌرجع عن امر ثم التشاور فٌه وثم اتخاذ قرار وأراد
الناسالرجوععنالقراررأفةبالقابدكماحدثمعالرسولصلىهللاعلٌهوسلمفًاحد
الؽزواتبعدمالبسلباسالحربطلبوامنهالرجوععنتلكالحربفؤبىورفض،
ولنافٌهأسوةحسنةخٌرقابدوخٌرمربًعلٌهصلواتهللاوسبلمه .
ولمعرفة المبادئ األساسٌة للقٌادة فً ضوء لقرآن الكرٌم ٌستنبط الباحث من قوله
تعالى):أَ َولَ ْم ٌَ ْن ُ
اخلَ َق َّ
و َم َ
وأَنْ  َع َس ٰىأَنْ 
تال َّس َم َاوا ِ
ظرُوافًِ َملَ ُكو ِ
هللاُ ِمنْ  َشًْ ٍء َ
ض َ
ت َو ْاألَرْ ِ
ون().(147المبدأالقٌاديالرابعوهو -:
حدٌِثٍ َبعْ َدهٌُ ُْإ ِم ُن َ
بأَ َجل ُ ُه ْم َف ِبؤَي َ
ون َقدِا ْق َت َر َ
ٌَ ُك َ
 -2التأمل:
َ
َ
َ
ٌِر
التأمل لغةَ  -:تؤم ٌل [:أمل]).مصدر َتؤ َّم َل ( -:.ه َُو دَا ِب ُم ال َّتؤم ِل : -:دَا ِب ُم ال َّت ْفك ِ
ُ
س  (148).عرؾ
وال َّتؤَم ِل
البالحِس َ
بال ِف ْك ِر َ
ٌِق ف َ
وال َّتلَم ِ
ِ
ُور ِ  -:.اسْ َت ْؽ َر َق ِ
ال َعم ِ
ًِح َقاب ِِق األم ِ
ابن منظور فً لسان العرب الفكر بقوله  :الفكر ،والفكر  :أعمال الخاطر فً الشًء
والتفكراسمالتفكٌر،ومنهممنقالفكري.وقالالجوهري:التفكر:التؤمل) .(149
التأمل اصطالحاً :أنمفهومالتؤملوالتفكرفًالمعاجمالحدٌثةوالمعاصرةٌ:طلقعلى
الفعلالذيتقومبهالنفسعندحركتهافًالمعقوالت،أوٌطلقعلىالمعقوالتنفسها،

-147سورةاألعراؾاآلٌة 185:
)-148مصطفىالرافعً(.المعجم:الؽنً.الفكرفًاللؽة 
-149ابنمنظور=لسانالعرب=مادةفكر .
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فإذااطلقعلىفعلالنفسدلعلىحركتهاالذاتٌة،وهًالنظروالتؤمل،وإذااطلقعلى
المعقوالتدلعلىالمفهومالذيتفكرفٌهالنفس) .(150
 والٌنجحالقابدأبدافًتدبٌرمهامقٌادتهإذاكانأسٌرالنظرةالسطحٌةأوالعجلى،
ولهذا تنصح كل نظرٌات القٌادة) ،بالنظر إلى األشٌاء المؤلوفة نظرة ؼٌر مؤلوفة،
وبمجاوزة الواقع وحتى المتوقع ،والسباحة فً عالم المتخٌل ،بل وتحكٌم الخٌال
أحٌانا().(151وقدنبهالقرآنإلىذلكباستعمالعباراتشهٌرةمنمثل"أولمٌنظروا"،
"فاعتبرواٌاأولًاألبصار"وؼٌرهاكثٌرمنمثلقولهتعالى):أَ َولَ ْم  ٌَ ْن ُ
ظرُوافًِ َملَ ُكوتِ
خلَ َق َّ
و َما َ
ب أَ َجل ُ ُه ْم َف ِبؤَي
ال َّس َم َاوا ِ
ون  َق ِد ا ْق َت َر َ
وأَنْ  َع َس ٰى أَنْ  ٌَ ُك َ
هللا ُ  ِمنْ  َشًْ ٍء َ
ض َ
ت َ
و ْاألَرْ ِ
ون() .(152
َحدٌِثٍ َبعْ َدهٌُ ُْإ ِم ُن َ
وٌعرضالباحثتفسٌراإلمامابنكثٌرلآلٌةالدالةعلىالتؤملالخبلق .
تفسٌر ابن كثٌر
ل ْاد ُخلُوا َم َسا ِك َن ُك ْم َ
ُو ُه ْم
ت َن ْملَ ٌة ٌَاأٌَ َهاال َّن ْم ُ
قالتعالىَ ):قالَ ْ
و ُج ُنو ُده َ
ال  ٌَحْ طِ َم َّن ُك ْم  ُسلَ ٌْ َمانُ َ
ُون() ،(153وكانت هذه النملة قابدة للنمل-قال الحافظ ابن كثٌر-رحمه هللا -فً
َال  ٌَ ْش ُعر َ
تفسٌره القٌم عند تفسٌر هذه اآلٌة الكرٌمة :أي خافت على النمل أن تحطمها الخٌول
بحوافرها،فؤمرتهمبالدخولإلىمساكنهاففهمذلكسلٌمان،علٌهالسبلم  .
وٌرى الباحث
 إنالتفكروالتؤملمناألشٌاءالتًالٌستؽنىعنهاالقابدألنهامناألسبابالتًتساعده
على التفكٌر السلٌم ،وبالتالً امكانٌة كبٌرة للوصول الى اراء صاببة ،وألهمٌة التفكٌر
واألخبار الجدٌدة حول منافع التفكر والتؤمل،
والتؤمل هناك تدفق مستمر فً األبحاث
ٍ
وؼٌرهامنتمارٌنالتنفسوالتمارٌنالذهنٌة،وكماتفٌدالتقارٌر،فإنالتؤملٌعززطاقة
الجسم،وٌساعدعلىالتركٌز،وٌقللمنالتوتروالقلق،وٌزٌدمنالمرونة،وٌحتملأٌضا
أنٌؽٌّرالحٌاةوالعقلنحواألفضل.
-150جمٌلصلٌبا=المعجمالفلسفً-ج-2ص)-156دارالكتاباللبنانً-بٌروت.(1982-
-151مصدرسبقدكره،القٌادة:المبادئوالوظابؾ،ص .21
-152سورةاألعراؾاآلٌة 185:
-153سورةالنملاآلٌة .18:
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وإن األؼلبٌة من الناس ال ٌإمن  ،بالطاقة الموجودة فً التؤمل ،لكن وقتما تتؽٌر
االعتقادات،فإنالعقبةالكبٌرةستصبحهًكٌفٌةجعلأوقاتالتؤملمتوافقةمعالنظام
الٌومً والجدول الزمنً الخاص بالقابد وهذا ما ٌتوقؾ على إرادة القابد فً التؽٌٌر
ومواكبةالتطور .
ولمعرفة المبادئ األساسٌة للقٌادة فً ضوء لقرآن الكرٌم ٌستنبط الباحث من قوله
ون َم َ
ون().(154المبدأالقٌاديالخامسوهو -:
اال َت ْف َعل ُ َ
ٌِنآَ َم ُنوالِ َم َتقُول ُ َ
تعالىٌَ ) :اأٌَ َهاالَّذ َ
-2المصداقٌة:
المصداقٌة لغة  :عرؾ )معجم اللؽة العربٌة المعاصر( كلمة )مِصداقٌّة( بؤنها اسم
مصدر صناعًّ من  ِمصْ داق ،ومطابقة الفعل للقول ،وجدارة ال َّشخص بؤن ٌكتسب الثق َة
َق..صاد َ
صد َ
نظرا لمصداقٌته،شارحاأنهاتبدأبـأَصْ د َ
صدوقوصوال
صداقَ ..
َق َ ..
َقَ ..
ص َّدق) .(155
إلى ُم َ
المصداقٌة اصطالحاً :هً  المدى الذى ٌتم فٌه رإٌة شخص على أنه ٌعرؾ الجواب
الصحٌحكخبٌر،والمدىالذىٌتمفٌهالحكمعلٌهبناءعلىأنهٌتصلمعاآلخرٌن)دون
تحٌز(كموضعثقة،كماتعدواحدةمنثبلثةعوامل)المصداقٌة،الجاذبٌة،السلطة(التً
تجعلالشخصمإثرافًإقناعالجمهور) .(156
وٌضٌؾ الباحث بؤن المصداقٌة فً القٌادة هً مطابقة القول للفعل من أجل أهداؾ
وتماسك الجماعة التً هً فً نطاق السلطة أو اإلشراؾ ،وقد أشرنا سابقا إلى عبلقة
القٌادةبالقدوةواألسوة،وتجدهذهالعبلقةصداهافًكونالقابدمضطراإلىالتوجٌه،بل
وإلىاألمروالنهً،بلوإلىالمعاقبةعلىالمخالفة.ولكًٌٌسرعلىنفسهالمهمةوجب
أنٌبدأبنفسه،وٌعطًالقدوةمنها،وٌنتصؾمنهاأمامأتباعهقبلخصومه ،كذلكفعل
رب العزة وهو ال ٌُسؤل عما ٌفعل جل وعبل بقولهٌ):ا عبادي إنً حرمت الظلم على

-154سورةالصؾاآلٌة 2:
 - 155أحمد مختار عمر ،معجم اللؽة العربٌة المعاصرة ،ط،1عالم الكتب  ،القاهرة ،مصر 2008 ،م ،ص
 .1248
-156علمالدٌنمحمود،مصداقٌةاالتصال،دارالوزانللطباعةوالنشر،القاهرة،مصر1989،م،ص .11
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نفسًوجعلتهبٌنكممحرمافبلتظالموا()،(157منأجلهذالمٌستعملالقرآنلفظةشدٌدة
هللاأَنْ  َتقُولُوا
الوطؤة،هًلفظة"المقت"إالمرتٌن،إحداهافًقولهتعالىَ ):كب َُر َم ْقتا ِع ْن َد َّ ِ
َم َ
ون()، (158وكذلككانرسولهللاصلىهللاعلٌهوسلم،صارمامعنفسهإلى
اال  َت ْف َعل ُ َ
ت م َُح َّم ٍد  َس َر َق ْ
ت لَ َق َطعْ ُ
ب ْن َ
ت  ٌَ َد َها().(159فبلعجبأن
درجةالحزمالمطلق):لَ ْو أَنَّ  َفاطِ َم َة ِ
نجدالدراساتالتطبٌقٌةفًالقٌادةتوجهللقابدالتحذٌراتاآلتٌة -:
التقترؾماتنهىعنه .كنعدالفًأفعالكوأقوالك .كنعادالبٌنشركاءك .كنمعتدالفًأفكاركوقراراتك .فكرملٌاقبلاتخاذالقرارات .أنتبٌنشركاءككماتبدوألولوهلة .التكنحازمافقط،وكناألحزم) .(160ولعلهذاهوالسرفًكونالقرآنالكرٌمخلدتلكالمحاورةالنادرةبٌنهللاعزوجل
وعبدهإبراهٌم،حٌنبشرهبالقٌادة،فؤرادهاإبراهٌمخالدةمتواترةفًعقبهمنبعده،فكان
اس
جاعِ ل ُ َ
االعتراض على هذه الرؼبة ،على شكل استثناء لمن ٌظلمَ ):قا َل إِنً َ
ك لِل َّن ِ
و ِمنْ ُ
َّ
ذر ٌَّتًِ َقا َل َ
ٌِن() (161
ال ٌَ َنالُ َع ْهد
ِيالظالِم َ
إِ َماما َقا َل َ
وٌعرضالباحثتفسٌراإلمامابنكثٌرلآلٌةالدالةعلىالمصداقٌة .
تفسٌر ابن كثٌر

-157حدٌثقدسً،مسندأحمدبنحنبل 
-158سورةالصؾاآلٌة 3:
-159مسنداحمدبنحنبل 
-160مصدرسبقدكره،القٌادة:المبادئوالوظابؾ،ص .23
-161سورةالبقرةاآلٌة 124:
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وقولهٌ):اأٌهاالذٌنآمنوالمتقولونماالتفعلون(؟إنكارعلىمنٌعدعدة،أو
ٌقولقوالالٌفًبه،ولهذااستدلبهذهاآلٌةالكرٌمةمنذهبمنعلماءالسلؾإلىأنه
ٌجبالوفاءبالوعدمطلقا،سواءترتبعلٌهؼرمللموعودأمال.واحتجواأٌضامن
السنةبماثبتفًالصحٌحٌنأنرسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم-قال":آٌةالمنافق
ثبلث:إذاحدثكذب،إذاوعدأخلؾ،وإذااإتمنخان"وفًالحدٌثاآلخرفً
الصحٌح":أربعمنكنفٌهكانمنافقاخالصا،ومنكانتفٌهواحدةمنهنكانتفٌه

خصلةمننفاقحتىٌدعها"-فذكرمنهنإخبلؾالوعد.
وٌرى الباحث
ٌجب أ ن ٌتسلح القابد بالمصداقٌة ،وان ٌجعلها  دستور ٌلتزم به ،و ٌصنعه بنفسه،
فالدستور الذي ٌصنعه القابد لنفسه ،من داخله وبقناعته ،البد وان ٌكون ممتدا لفترة
طوٌله،والٌتعرضللتعدٌبلتاالفًحاالتنادرةوضرورٌة،فالقابداألكثرفعالٌةفً
المدىالطوٌل،هوالذيٌهتمبتطبٌقالمبادئذاتها،وهوٌشعرباألمان،ألنمواقفهمبنٌة
علىمبادئسلٌمة،التتؽٌربتؽٌرالظروؾالمحٌطة .
إنالمبادئتعطًالقابدالثقةفًالتحدث،وتعطٌهالثقةفًالتفاعلمعالؽٌروإقناعهم،
انالمصداقٌةفًالمبادئتكونفًمثابةالبوصلةالتًتجعلالقابدقادراعلىاالتجاهالى
ما ٌرٌد الوصول إلٌه ،ذلك ان االلتزام بالمبادئ  ٌعطً األنسان احساسا بالقوة
والمصداقٌة .
وإنالكفاءةمندونمصداقٌةالقٌمةلها،فقد ٌكونالشخصؼاٌةفًالكفاءة،ولكن
مصداقٌتهقلٌلة،وعندبذالفابدةللكفاءة،إذاكانتالناسالتتقفٌه،ألنهلٌساهبللها،
ال َق ِوي ْ
ت ْ
وٌجبعلىالقابدانٌتذكرقولهللاتعالى):إِنَّ َ
خٌ َْر َم ِناسْ َتؤْ َجرْ َ
األَمٌِنُ () .(162
ولمعرفةالمبادئاألساسٌةللقٌادةفًضوءلقرآنالكرٌمٌستنبطالباحثمنقولهتعالى:
ك ْ
ٌِن() .(163المبدأ
و ُب ْش َرى ل ِْلمُسْ لِم َ
و َرحْ َمة َ
وهُدى َ
اب  ِت ْب ٌَانا ل ُكل  َشًْ ٍء َ
ال ِك َت َ
)و َن َّز ْل َنا  َعلَ ٌْ َ
َ
القٌاديالسادسوهو-:
-162سورةالقصصاآلٌة 26:
-163سورةالنحلاآلٌة 89:

78

-6االستٌعاب :
االستٌعاب لغة -:استٌعاب من وعب – أوعب – استوعب .أوعب القوم ،إذا حشدوا
وجاءواموعبٌن،إذاجمعوامااستطاعوامنجمع.ابنالسكٌت:أوعببنوفبلنجبلء
ٍ
فلمٌبقببلدهممنهمأحد) .(164
االستٌعاب اصطالحا ً -:هو الهدؾ النهابً لعملٌة القراءة وهو عملٌةتكوٌنمعان تنشء
من التكامل بٌن المعلومات التً ٌقدمها النص و المعلومات الكامنة فً خلفٌة القارئ
المعرفة) .(165
توقؾالقرآنالكرٌممراتمتعددةعندخاصٌةحسنالخلقعندرسولهللاصلىهللا
كلَ َعلى ُخل ُ ٍقعَظِ ٌٍم()،(166إالأنوجهالصلةبٌنهوبٌنشخصٌةالقابدهو
علٌهوسلمَ ):وإِ َّن َ
أنالخلقالحسنٌساعدعلىحسناستٌعاباألتباعوالخصومعلىالسواء ،ولهذاكان
من السمات القٌادٌة البارزة عند رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم صفة اللٌن والحلم
والصبرعلىاألذىومساٌرةالمحاوربالنزولعندهإلىمستواهوإلىالقضٌةالتًتشؽله،
حتى لو كانت هذه القضٌة تافهة فً موازٌن الرسالةٌ ،بٌن القرآن الكرٌم بوضوح هذا
ت  َف ّ
ظا َؼلٌِ َظ ْ
ب َ
ت لَ ُه ْم َولَ ْو  ُك ْن َ
هللا لِ ْن َ
ال ْن َفضوا
ال َق ْل ِ
ارحْ َمةٍم َِن َّ ِ
الرابطفًقولهتعالىَ ):ف ِب َم َ
اورْ ُه ْم فًِ ْ
األَم ِْر() ، (167إال أن هذا الدٌن ال
ح ْولِ َ
واسْ َت ْؽ ِفرْ لَ ُه ْم َ
ك َفاعْ ؾُ  َع ْن ُه ْم َ
ِمنْ َ
و َش ِ
ٌتنافى مع الحزم وإال لتحول إلى نقطة ضعؾ وعنصر نقص تعوق القٌادة عن أداء
مهمتها الربٌسٌة التً هً):فن سوق الناس إلى الهدؾ() .(168ولهذا كانت تتمة اآلٌة
ضرورٌةفًهذاالسٌاقَ ):فإِ َذا َع َزم َ
ىهللا() (169
ْت َف َت َو َّكلْ َعلَ َّ ِ
ولعلمنأهمالمقتضٌاتالخارجٌةلخلقاالستٌعابهوفناالبتسامةالدابمةوالذي
كانرسولهللاصلىهللاعلٌهوسلمٌمارسهوٌتقنهدوماحتىوُ صؾمنأصحابهبالبسّام.

 (http://www.baheth.info/all/30/05/2009/jsp)-164
-165عبدهللا،محمودفندي.ٕٓٓ١.أساستعلٌمالقراءةالناقدةللطلبةالمتفوقٌنعقلٌا .
األردن:جدارللكتابالعالمً 
-166سورةالقلمآلٌة 4:
-167سورةآلعمراناآلٌة 159:
-168طارقالسوٌدان:التربٌةعلىالقٌادةمناألسرةإلىالمجتمع.محاضرةألقاهافًضٌافةجمعٌةالحضن.
الدارالبٌضاء.المؽرب.ربٌع .2009
-169سورةآلعمراناآلٌة 159:
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بل"كانأحٌاناٌضحكحتىتبدونواجده"،وكانت"تتهللأسارٌروجهه"فكؤن"الشمس
تجريفًمحٌاه" .
ولعل من أهم المقتضٌات االجتماعٌة حسن مخالطة األصحاب ،حتى ال ٌكاد ٌمٌز
القابدعنهمشًءفًلباسهأوطعامهأوركوبهأوشارته،ولقدكانالرسولاألكرمالمثال
النادرلهذهالخصٌصة،إذكانٌدخلعلٌهاألعرابًوهوفًجمعمنأصحابهفٌقول:
"أٌكم محمد" .كان "ٌجلس كما ٌجلس العبد ،وٌؤكل كما ٌؤكل العبد" .وكان إذا صافح
أحدهمالٌسحبٌدهحتىٌكونالشخصالمصافحلهمنٌفعلذلك.وكانفًمجلسهمع
العددالكثٌرمنالجلساءٌُحسناإلقبالعلٌهم"،حتىٌظنكلواحدمنهمأنهاألثٌرلدٌه" .
كماأنهلعلأهممقتضىداخلًٌ،تعلقبالشعورواإلحساس،هوسبلمةالصدرتجاه
محٌطالقابد،ومنٌتعاملمعهم،وعمومالمرتبطٌنبه.وإنماٌكونالمدخلفًالؽالبإلى
المإامرات والدسابس ،أو إلى المكر والخدٌعة ،وقد ٌصل األمر إلى النكب واالبتبلء،
متصبل بؽٌاب هذا الشرط المعنوي .ولقد حقق النبً صلى هللا علٌه وسلم ذلك ،على
صعوبةتوافرهلدىالقابد.واألعجبمنهأنهوفرهبطرٌقةمناقضةلتوجهالقادةالسٌاسٌٌن
عادة.فعوضأنٌشجععلىتبلٌؽهبؤخباروسلوكٌاتمنحوله،حتىٌؤمنؼابلتهمعلى
األقل،فإنهكانٌنهىعنذلك):التحدثونًعنأصحابً،فإنًأحبأنأخرجإلٌهموأنا
سلٌمالصدر()(170ولعلمنأهمثمارهذاالموقؾالمتسامً،أالٌكونلهصلىهللاعلٌه
وسلم"خابنةاألعٌن":فحٌناضطرإلىالعفوعمنالٌستحق،وعلّقبعدانصرافهعلى
أصحابهبقوله":لوأنأحدكمعاجله.وأجابوه:لوالأشرتإلٌناٌارسولهللا.كانجوابه
ُخا ِب َن ُة ْ
ونلَه َ
األَعْ ٌ ُِن() (171
الحازم) َال ٌَ ْن َبؽًِ ِل َن ِبًٍّ أَنْ  َت ُك َ
فبلعجبإذنأنٌؤمنهحتىالمنافقونعلىأنفسهم،وأنٌعٌشوافًظلدولتهآمنٌن
علىأنفسهم،وهمٌمكرونبهباللٌلوالنهار،رؼمأنهكانقدأوحًإلٌهبؤسمابهمواحدا
واحدا،وكانٌُطلععلىأفعالهموخطواتهمواحدةبواحدة .
وٌعرضالباحثتفسٌراإلمامابنكثٌرلآلٌةالدالةعلىاالستٌعاب .

-170أخرجهأحمدفً"المسند"،وأبوداودفً"السنن" .
-171سننأبًداود .
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تفسٌر ابن كثٌر
ٌقولتعالىمخاطباعبدهورسولهمحمدا-صلىهللاعلٌهوسلم):-وٌومنبعثفً
كلأمةشهٌداعلٌهممنأنفسهموجبنابكشهٌداعلىهإالء(ٌعنًأمته .
أي:اذكرذلكالٌوموهولهومامنحكهللافٌهمنالشرؾالعظٌموالمقامالرفٌع.وهذه
اآلٌةشبٌهةباآلٌةالتًانتهىإلٌهاعبدهللابنمسعودحٌنقرأعلىرسولهللا-صلىهللا
علٌهوسلم-صدرسورة"النساء"فلماوصلإلىقولهتعالى):فكٌؾإذاجبنامنكل
أمةبشهٌدوجبنابكعلىهإالءشهٌدا()(172فقاللهرسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم-
":حسبك".قالابنمسعود-رضًهللاعنه:-فالتفتفإذاعٌناهتذرفان .
وقوله):ونزلناعلٌكالكتابتبٌانالكلشًء(قالابنمسعود[:و]قدبٌنلنافًهذا
القرآنكلعلم،وكلشًء .
وقالمجاهد:كلحبللوحرام .
وقولابنمسعودأعموأشمل;فإنالقرآناشتملعلىكلعلمنافعمنخبرماسبق،
وعلمماسٌؤتً،وحكمكلحبللوحرام،وماالناسإلٌهمحتاجونفًأمردنٌاهم
ودٌنهم،ومعاشهمومعادهم .
)وهدى(أي:للقلوب)،ورحمةوبشرىللمسلمٌن( 
وقالاألوزاعً):ونزلناعلٌكالكتابتبٌانالكلشًء(أي:بالسنة .
ووجه اقتران قوله ):ونزلنا علٌك الكتاب (مع قوله ):وجبنا بك شهٌدا على هإالء (
أن المراد  -وهللا أعلم : -إن الذي فرض علٌك تبلٌػ الكتاب  -الذي أنزله علٌك  -سابلك
عن ذلك ٌوم القٌامة  ) ،فلنسؤلن الذٌن أرسل إلٌهم ولنسؤلن المرسلٌن () ) (173فوربك
لنسؤلنهمأجمعٌنعماكانواٌعملون()ٌ)(174ومٌجمعهللاالرسلفٌقولماذاأجبتمقالواال
علم لنا إنك أنت عبلم الؽٌوب () (175وقال تعالى ):إن الذي فرض علٌك القرآن لرادك
-172سورةالنساءاآلٌة .41:
-173سورةاألعراؾاآلٌة .6:
-174سورةالحجراآلٌة .92،93:
-175سورةالمابدةاآلٌة .109:
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إلى معاد () (176أي :إن الذي أوجب علٌك تبلٌػ القرآن لرادك إلٌه  ،ومعٌدك ٌوم القٌامة
،وسابلكعنأداءمافرضعلٌك،هذاأحداألقوال،وهومتجهحسن .
وٌرى الباحث
 إن ما ورد من النصوص داال على عموم بعثة النبً صلى هللا علٌه وسلم فإنه ٌفٌد
صبلحٌةهذاالدٌنلكلزمان،واستٌعابهلماٌستجدمنأمورفًكلعصر،ومنهذه
)(177
)و َما
ٌِن(
وقوله سبحانهَ :
رحْ َمة ل ْل َعالَم َ
ك إِ َّال َ
)و َما أَرْ َس ْل َنا َ
النصوص قول هللا تعالىَ :
او َنذٌِرا()، (178وثبتفًالصحٌحٌنعنجابررضًهللا
اس بَشِ ٌر َ
أَرْ َس ْل َنا َ
ك إِ َّال  َكا َّفة لل َّن ِ
عنهأنالنبًصلىهللاعلٌهوسلمقال):وكانالنبًٌبعثإلىقومهخاصة،وبعثتإلى
الناس عامة( .ومماٌدل أٌضا على استٌعاب اإلسبلم لجمٌع قضاٌا الناس فً كل زمان
ومكان،وذلكأنالشرعاإلسبلمًقدجاءبؤصولكلٌةوقواعدعامةتمكنمجتهدياألمة
منالبحثفًاألمورالمستجدةوإدخالهاتحتأصلمنهذهاألصولالعامة .
وأماالتجدٌدفقدوردفٌهالحدٌثالذيرواهأبوداودفًسننهعنأبًهرٌرةرضً
هللاعنهعنرسولهللاصلىهللاعلٌهوسلمقال):إنهللاٌبعثلهذهاألمةعلىرأسكل
مابةسنةمنٌجددلهادٌنها().(179
ولمعرفة المبادئ األساسٌة للقٌادة فً ضوء لقرآن الكرٌم ٌستنبط الباحث من قوله
و َزا َدهُ َبسْ َطة ف ْ
و ْال ِجسْ ِم().(180المبدأالقٌاديالسابع
ًِالع ِْل ِم َ
هللا اصْ َط َفاهُ َعلَ ٌْ ُك ْم َ
تعالى):إِنَّ َّ َ
وهو -:
-7القوة المادٌة و الفكرٌة:
القوة المادٌة و الفكرٌة لغة :القوةمن)قوى(قالابنسٌده:القوةنقٌضالضعؾ
والجمع قُوى وقِوى ـ بضم القاؾ وكسرها ـ وٌكون ذلك فً البدن والعقل  ،وذكر ابن

-176سورةالقصصاآلٌة.85:
-177سورةاألنبٌاءاآلٌة 107:
-178سورةسبؤاآلٌة 28:
-179رواهأبوداو َدفً)سننه( .
-180سورةالبقرةاآلٌة 247:
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منظور وؼٌره أن ) القوة ( هً الخصلة الواحدة من قوى الحبل  ،وقٌل هً  :الطاقة
الواحدةمنطاقاتالحبل،أوالوتر،وٌقال:لٌسأٌةقوةأي:أٌةطاقة

181

القوة المادٌة و الفكرٌة اصطالحاً:وٌقصدالباحثبالقوىهناقوةالقابدواختارمنالقوى
المادٌة قوة الجسم وسبلمة البدن ومن القوة المعنوٌة العلم  ،ولقد بٌن القرآن الكرٌم
بوضوح،فًحالةطالوتملكبنًإسرابٌلأنالقوةالبدنٌةمعٌارأساسفًالتفاضل
بٌنالمتنافسٌنعلىالقٌادةالسٌاسٌة،وربماعلىؼٌرهامنأنواعالقٌاداتاألخرى ،وإذ
اكتفىالقرآنبذكرأنبنًإسرابٌلقدوجهإلٌهماألمرلطاعةطالوتوالتجهزبالجهاد
هللا  َق ْد  َب َع َ
ث لَ ُك ْم  َطال ُ َ
وت
تحت قٌادته ،بمبرر وحٌد وبدهً وهو االصطفاء اإللهً)إِنَّ َّ َ
َملِكا() (182وإذ اعترض بنو إسرابٌل ،وأفصحوا عن رؼبة جلٌة فً منافسة المرشح
ب ْالم ُْلكِ  ِم ْنهُ()، (183فإنالوحًقدأفصحسعٌاإلىالحزمعنالمعٌار
َ
اإللهً):و َنحْ نُ أَ َحق ِ
الفٌصللبلختٌار،فإذابهالقوةوالشًءؼٌرالقوة):إِنَّ َّ
و َزا َدهُ َبسْ َطة
هللاَ اصْ َط َفاهُ َعلَ ٌْ ُك ْم َ
ف ْ
و ْال ِجسْ ِم()،(184إنهاالقوةفًتجلٌاتهاالمادٌة)الجسم(وتجلٌاتهاالفكرٌة)العلم( .
ًِالع ِْل ِم َ
أما العلم،فبلشكأنمنأبدهالبدٌهٌاتأنٌكونالقابدعلىعلم،وخصوصا ماٌتصل
بالمجاالتالمعرفٌةالمباشرةالتؤثٌرفًمجالقٌادته).اإلمام:فقهالعبادات-مدٌرالشركة:
علم اإلدارة ،القابد السٌاسً :علوم السٌاسة والدٌبلوماسٌة واالستراتٌجٌة( .ولعل هذا ما
دفعفقهاءالسٌاسةالشرعٌة،إلىاشتراطأنٌكوناإلمامبالؽا درجةاالجتهاد،وحتىمن
اعترضمنهمعلىهذاالشرط،فإناعتراضهلمٌكنمنقبٌلتصورعدمالحاجةإلى
هذاالشرط،وإنماكاناعتراضهمنقبٌلصعوبةتوفرهفًالمرشحللخبلفةدابما،وحتى
ال ٌنقص القابد من معرفة ال سبٌل إلى حسن األداءبدونها ،فٌلزم أنٌستدركه باختٌار
العلماءوالخبراءوالمختصٌن،ومداومةمشاورتهمواإلصؽاءإلٌهم،كلحسبتخصصه
فًالمجالالذيٌكونفٌهمعرفةالقابدناقصةأومتجاوزة .

 - 181لسانالعربص 3787والقاموسالمحٌطص 1710ومختارالصحاحص 558والمصباحالمنٌر
)(181/2مادة):قوى( .
-182سورةالبقرةاآلٌة ،247:
-183سورةالبقرةاآلٌة 247:
-184سورةالبقرةاآلٌة 247:
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ولعلهذاالشرط،منزمنطالوتإلىزمنناهذاٌ،زدادحدةوإلحاحا ،فلٌسهناك
أخطرمنالقابدالجاهل،وما ٌَسْ تجرهالجهلمنؼرورورعونةوتسرعٌ،إديإلىاتخاذ
القراراتالكارثٌة،ولناستدلهنابؤمثلةمنحكاماالستبداد،فهإالءدلٌلعلىالبداهة،
وإنماسؤستدلبنموذجألكثردولالعالمدٌمقراطٌة،وهوالربٌساألمرٌكًجورجبوش
الثانً،الذيجمعبٌنالجهلوالؽباءفؤوردالعالمالمهالك،إذسهلبجهلهاستؽبللالٌمٌن
المتطرؾ األمرٌكً لمكانه فً البٌت األبٌض ،لٌفرض مخططاته الشرٌرة على العالم
وخصوصا المسلمٌن فكانت أفؽانستان والعراق وفلسطٌن من أبرز ضحاٌا فترة حكمه.
ولقدصدقتربٌسةالدٌمقراطٌٌنفًالكونؽرساألمرٌكً"نانسًبٌلوسً"،علىعهده
حٌن خاطبته فً الكونؽرس ردا على دفاعه عن قراره بؽزو العراق ،بقولها" :سٌدي
الربٌس أنت ؼبً وكذاب" .وٌعرض الباحث تفسٌر اإلمام  ابن كثٌر لآلٌة الدالة على
القوةالمادٌةوالفكرٌة .
تفسٌر ابن كثٌر
قال تعالى )أَ َّن ٰى  ٌَ ُكونُ لَ ُه ْ
ولَ ْم ٌ ُْإ َ
ت  َس َعة م َِن
الم ُْل ُ
ب ْالم ُْلكِ  ِم ْن ُه َ
ك  َعلَ ٌَْنا َو َنحْ نُ أَ َحق ِ
ال(.185قالالحافظابنكثٌر-رحمههللا-فًتفسٌرهالقٌمعندتفسٌرهذهاآلٌةالكرٌمة:
ْال َم ِ
أي:لماطلبوامننبٌهمأنٌعٌنلهمملكامنهمفعٌنلهمطالوتوكانرجبلمنأجنادهم
ولمٌكنمنبٌتالملكفٌهم;ألنالملكفٌهمكانفًسبطٌهوذا،ولمٌكنهذامنذلك
السبطفلهذاقالوا):أنىٌكونلهالملكعلٌنا(أي:كٌؾٌكونملكاعلٌنا)ونحنأحق
بالملكمنهولمٌإتسعةمنالمال(أي:ثمهومعهذافقٌرالماللهٌقومبالملك،وقد
ذكربعضهمأنهكانسقاءوقٌل:دباؼا.وهذااعتراضمنهمعلىنبٌهموتعنتوكان
األول ىبهمطاعةوقولمعروؾثمقدأجابهمالنبًقاببل)إنهللااصطفاهعلٌكم(أي:
اختارهلكممنبٌنكموهللاأعلمبهمنكمٌ.قول:لستأناالذيعٌنتهمنتلقاءنفسًبلهللا
أمرنًبهلماطلبتممنًذلك)وزادهبسطةفًالعلموالجسم(أي:وهومعهذاأعلم
منكم،وأنبلوأشكلمنكموأشدقوةوصبرافًالحربومعرفةبهاأي:أتمعلماوقامة
منكم.ومنهاهناٌنبؽًأنٌكونالملكذاعلموشكلحسنوقوةشدٌدةفًبدنهونفسه
ثمقال):وهللاٌإتًملكهمنٌشاء(أي:هوالحاكمالذيماشاءفعلوالٌسؤلعما
-185سورةالبقرةاآلٌة .247:
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ٌفعلوهمٌسؤلونلعلمه-وحكمته-ورأفتهبخلقه;ولهذاقال):وهللاواسععلٌم(أي:
هوواسعالفضلٌختصبرحمتهمنٌشاءعلٌمبمنٌستحقالملكممنالٌستحقه .
وٌرى الباحث
وإذاكانشرطالعلممازالعلىأهمٌتهبلوٌزداد،فإنشرطالقوةالبدنٌةقدٌبدو
الٌومؼٌرضروريبالنظرإلىأنالحاكملمٌعدٌحتاجإلىأنٌكونمصارعا والحتى
فارسا،ولكنالحقٌقةأنالسبلمةالبدنٌةعلىاألقلمازالتشرطاضرورٌافًسبلمة
القٌادة والتسٌٌر ،ولهذا تحرص القوى الحٌة من الدول الدٌمقراطٌة على تتبع األحوال
الصحٌةللحاكمربٌسا كانأوملكا والتتسامحمعأيمحاولةإلخفاءتطورسلبًٌتعلق
بها،وتعتبرذلكمنالخٌانة،ومنقبٌلخداعالشعب،كماإنمننواحًالقوةومعالمها
العلمونورالعلممنأعظمنواحًالقوةفًالقٌادة.
ط َنا
وهكذارأٌناكٌؾإنالقرآنالكرٌمذلكالكتابالذيوصفهالحقعزوجل)مَّا َفرَّ ْ
فًِ ْ
ب مِن  َشًْ ٍء() (186سواء فً أمر الدنٌا أو الدٌن قد اشتملت أٌته الكرٌمة على
ال ِك َتا ِ
العدٌد من المبادئ الهامة واألساسٌة لمفهوم القٌادة ،وحوت مروٌات قصصه الهادفة
وشخصٌاته المإثرة وأحكامه فً التعامل والسلوك مع الؽٌر من الرعٌة  ،والتً تبحر
العلماءفًشرحواستنباط تلكاآلٌاتعلىاختبلفهمفًؼابص بحورهافجاءونابالدرر
منتلكاألصداؾالنورانٌةوهللالمثلاألسمىولكبلمهالمثلاالعلى .

-186سورةاالنعاماالٌة .38
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المبحث الثانً  :الخطوات األساسٌة فً اختٌار القائد فً ضوء القرآن الكرٌم
بداٌةقد عرض الباحث فً االطار النظري الخطوات األساسٌة للقٌادة التً جاء بها
المفكرون فً اإلدارة وتناولتها النظرٌات فً القٌادة على اختبلفها ومن أولى تلك
الخطواتالذي استنبطها الباحث من القران الكرٌم فً اختٌار القابد هً بالنظر الى مدى
تقٌده والتزامه بالشرٌعة اإلسبلمٌة وهو مبدأ قرأنً خالص ألنه مرتبط بجانب تعبدي
فالقابد قبل ان ٌكون قابدا هو انسان مسلم ملتزم بما جاء به القران الكرٌم  ،فحسب رإٌة
القران الكرٌم ان القابد البد ان ٌكون مإمنا باهلل ملتزما بالشرٌعة حتى ٌنعكس ذلك فً
سلوكهكقابدوهوماتفردتبهالرإٌةوالمنهجالقرآنًفًاختٌارالقابد .
وتؤتً الخطوة الثانٌة فً اختٌار القابد التً استنبطها الباحث من القران الكرٌم وهً
بالنظر إلى المإهبلت العلمٌة والصفات الفطرٌة والمكتسبة فً شخصٌة القابد ونجد هذه
الخطوة موجودة فً كثٌرا من النظرٌات القٌادٌة التقلٌدٌة وهو ما اشار الٌه الباحث فً
الجانب النظري من هذا البحث مثل نظرٌة الرجل العظٌم ونظرٌة السمات ،ومن
الخطوات التً استنبطها الباحث كذلك فً اختٌار القابد هً بالنظر الى سلوكه واخبلقٌاته
اإلسبلمٌة واالنسانٌة وعلى افتراض ان جانب االخبلق االسبلمٌة فً الكثٌر منه ٌتفق مع
االخبلقاالنسانٌةالتًهًمحلاهتمامفًكثٌرمنالنظرٌاتالقٌادٌةفنجدذلكمتفقامع
ماحددتهالخطواتالمتبعةفًاختٌارالقابدفًضوءالقرانالكرٌم،كمااشارتالىذلك
نظرٌةالسماتفًجانبالسماتالشخصٌةفقداشارتالىعددمناألخبلقٌاتالمطلوبة
فً خطوات اختٌار القابد مثل االمانة والنزاهة وؼٌرها  ،واخٌرا استنبط الباحث ان
اختٌار القابد فً ضوء القران الكرٌم ٌتم بالنظر إلى قدرته على فهم واستٌعاب الواقع
المحٌط به وهو ما ثم االشارة الٌه فً االطار النظري فً نظرٌات القٌادة وباألخص فً
خطوات اختٌار القابد حسب النظرٌة الموقفة وهً من النظرٌات الحدٌثة فً القٌادة
االدارٌة .
وبعد التمهٌد السابق فإن منهج اإلسبلم فً اختٌار القادة ٌقوم على عدة خطوات ال
ٌمكنالتخلًعنهاعندعملٌةاالختٌار،وتتمثلتلكالخطواتبالنقاطالتالٌة .
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أ -بالنظر الى مدى تقٌده والتزامه بالشرٌعة اإلسالمٌة
ولمعرفة الخطوات األساسٌة للقٌادة فً ضوء لقرآن الكرٌم ٌستنبط الباحث من قوله
اس  َق ْد  َج َمعُوا لَ ُك ْم  َف ْ
اخ َش ْو ُه ْم  َف َزا َد ُه ْم إٌِ َمانا  َو َقالُوا
ل لَ ُه ُم ال َّناسُ إِنَّ ال َّن َ
ٌِن  َقا َ
تعالى) :الَّذ َ
هللا ُ َو ِنعْ َم ْال َوكٌِلُ().(187الخطوةاألولىوهً -:
َحسْ ُب َنا َّ
-0االٌمان باهلل-:
االٌمان باهلل لؽة :التصدٌق واإلقرار  ،188واصطبلحا هو التصدٌق التام ،واالعتقاد
الجازمبوجودهتعالى،وماٌجبلهسبحانه .189
إن عقٌدة اإلٌمان باهلل لها أثر كبٌر فً تكوٌن شخصٌة القابد حٌث إن التحرر من
العبودٌةلؽٌرهللاعزوجللهوالخطوةاألولىوالدفعةاألقوىفًسبٌلالتؽلبعلىقٌادة
النفس وهواها ومن ثم االنطبلق نحو الحٌاة فً مصاؾ الصادقٌن أصحاب التضحٌات
العظامفبلخضوعحٌنبذلبرٌقشهوةوالخنوعلسطوةقوةأرضٌةمهماؼشمتفالحٌاة
حٌنبذ تكون هلل وحده والنفس تكون عبدة مخلصة لبارٌها ترى سعادتها فً إنفاذ أمره
وتستشعر خلودها فً الفناء فً سبٌل مرضاته  ,أما الذٌن ٌسترقون أنفسهم بدراهم ما
تزالأنتنتهًومراكزماتلبثأنتخلووقصورماتلبثأنتخرب..فؤولبكهمالعبٌد
المسترقونلعدوهمالمستذلونألنفسهمعلٌهمشعارالخٌبةودثارالمهانةولماعرؾالعدو
هإالءالمرضى،وأدركما ٌعبدونمنالشهوات،عرضعلٌهمقسطاوافرامنها،فسال
لعابهم،فساومهمعلىمبادبهموقٌمهموعلىأوطانهموأمتهمبلعلىأهلهموأعراضهم،
فدفعوها أثمانا لما ٌطلبون فاتخذ منهم عمبلء وخونة وجواسٌس ،وفرض علٌهم مناهج
وشروطا،فؤطاعوهمقابلماٌضمنلهممنالهوى .190
ففًإحدىالمعاركمعالرومقالبعضالمسلمون:إنهقدحضركمجمععظٌممن
الرومونصارىالعرب،فإنرأٌتمأنتتؤخروا،وٌكتبإلىأبًبكر،فٌمدكم،فقالهشام
ابنالعاص_رضىهللاعنه_:إنكنتمتعلمونأنماالنصرمنعندالعزٌزالحكٌم،فقاتلوا
القوم:وانكنتمتنتظروننصرامنعندأبًبكر،ركبتراحلتًألحقبه،فقالوا:ما
-187سورةآلعمراناآلٌة 173:
-188المفردات،ص،26:ولسانالعرب،ج-6ص 344
-189عبدهللابنصالحالقصٌّرأبٌانأركاناإلٌمان،مقالكتبفًجمادياألولى1423ه،ص .9
-190أمٌنبنمحمدالمدري،ثبلثونوصٌةلتكونقابداناجحا،ص .16
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تركلكمهشامبنالعاصمقاال:فقاتلواقتاال شدٌدا،وهزمهللاالروم،فمررجلبهشام
وهوقتٌلفقالله:رحمكهللاهذاالذيكنتتبؽً! 
وفً ٌوم مإته كان المسلمون ثبلثة آالؾ رجل ،ولما وصلوا إلى معان )بلدة فً
جنوب األردن( بلؽهم أن هرقل نزل فً مبة ألؾ جندي من الروم ،وانضم إلٌه من
نصارىالعربمبةألؾآخرون،فقالبعضالمسلمٌن:نكتبإلىرسولهللا_صلىهللا
علٌهوسلم_نخبرهبعددعدونا،فإماأنٌؤمرنابؤمره،فنمضًله،فقامعبدهللابنرواحه
ـرضًهللاعنهـوخطبالناسفقالٌ:اقوم:وهللاإنكانالتًتكرهونللتًخرجتم
تطلبون،إنهاالشهادة،ومانقاتلالناسبعددوالقوةوالكثرة،مانقاتلهمإالبهذاالدٌن
الذيأكرمناهللابه،فانطلقوا،إنهاإحدىالحسنٌٌن،إماظهوروإماشهادة،فقالالناس:قد
وهللاصدقابنرواحه .191
روىابنإسحاقعنمعاذابنعمروابنالجموحقال:سمعتالقوموهمٌقولون:أبو
الحكمالٌخلصإلٌه،فجعلتهمنشؤنً،فصمدتنحوه،فلماأمكننًحملتعلٌه،فضربته
ضربهقطعتقدمهبنصؾساقه،وضربنًابنهعلىعاتقًفطرحٌدي،فتعلقتبجلدة
منجنبً،وأجهضنً)أي:ؼلبنًواشتدعلٌه(القتالعنه؛فلقدقاتلتعامةٌومً،وإنً
ألسحبها خلفً ،فوضعت علٌها قدمً ،ثم تمطٌت علٌها حتى طرحتها ) ...فانظر ماذا
فعلتقوةالروحفًهذاالرجل،حتىتخلىعنذراعهبتلكالطرٌقةالتًذكرها،ولم
ٌمنعهاأللمونزؾالدممنمواصلةالقتال؛حٌثؼطتقوةٌقٌنهعلىكلألم() .(192
وٌعرضالباحثتفسٌراإلمامابنكثٌرلآلٌةالدالةعلىاالٌمانباهلل .
تفسٌر ابن كثٌر
اس  َق ْد  َج َمعُوا لَ ُك ْم  َف ْ
اخ َش ْو ُه ْم  َف َزادَ ُه ْم إٌِ َمانا  َو َقالُوا
ل لَ ُه ُم ال َّناسُ إِنَّ ال َّن َ
ٌِن  َقا َ
قالتعالى)الَّذ َ
هللا ُ َو ِنعْ َم ْال َوكٌِلُ() (193
َحسْ ُب َنا َّ

-191أمٌنبنمحمدالمدري،المرجعالسابق،ص.17
-192معالمفًطرٌقتكوٌنشخصٌةالقابد..مقاللخالدرُوشه|1426/12/3هـ
-193سورةآلعمراناآلٌة 173:
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وقوله ):الذٌن قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إٌمانا [وقالوا
حسبناهللاونعمالوكٌل](أي:الذٌنتوعدهمالناس[بالجموع]وخوفوهمبكثرةاألعداء
،فمااكترثوالذلك،بلتوكلواعلىهللاواستعانوابه)وقالواحسبناهللاونعمالوكٌل( 
قال البخاري :حدثنا أحمد بن ٌونس  ،أراه قال :حدثنا أبو بكر  ،عن أبً حصٌن  ،عن
أبًالضحى،عنابنعباس):حسبناهللاونعمالوكٌل(قالهاإبراهٌمعلٌهالسبلمحٌن
ألقً فً النار وقالها محمد صلى هللا علٌه وسلم حٌن قالوا ):إن الناس قد جمعوا لكم
فاخشوهمفزادهمإٌماناوقالواحسبناهللاونعمالوكٌل( 
وقد رواه النسابً ،عن محمد بن إسماعٌل بن إبراهٌم وهارون بن عبد هللا ،كبلهما عن
ٌحٌى بن أبً بكٌر  ،عن أبً بكر  -وهو ابن عٌاش  -به .والعجب أن الحاكم [أبا عبد
هللا ] رواه من حدٌث أحمد بن ٌونس  ،به  ،ثم قال :صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم
ٌخرجاه .
ثم رواه البخاري عن أبً ؼسان مالك بن إسماعٌل  ،عن إسرابٌل  ،عن أبً حصٌن ،
عن أبً الضحى  ،عن ابن عباس قال :كانآخر قول إبراهٌم ،علٌه السبلم  ،حٌن ألقً
فً النار  ) :حسبنا هللا ونعم الوكٌل ( .وقال عبد الرزاق  :قال ابن عٌٌنة  :وأخبرنً
زكرٌا  ،عن الشعبً  ،عن عبد هللا بن عمرو قال :هً كلمة إبراهٌم علٌه السبلم حٌن
ألقًفًالبنٌان.رواهابنجرٌر .
وقال أبو بكر بن مردوٌه  :حدثنا محمد بن معمر  ،حدثنا إبراهٌم بن موسى الثوري
أخبرنا عبد الرحٌم بن محمد بن زٌاد السكري  ،أنبؤنا أبو بكر بن عٌاش  ،عن حمٌد
الطوٌل  ،عن أنس بن مالك  ،عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قٌل له ٌوم أحد :إن
الناسقدجمعوالكمفاخشوهم.فؤنزلهللاهذهاآلٌة .
وروى أٌضا بسنده عن محمد بن عبٌد هللا الرافعً  ،عن أبٌه  ،عن جده أبً رافع أن
النبًصلىهللاعلٌهوسلموجهعلٌافًنفرمعهفًطلبأبًسفٌان،فلقٌهمأعرابًمن
خزاعة فقال :إن القوم قد جمعوا لكم قالوا :حسبنا هللا ونعم الوكٌل .فنزلت فٌهم هذه
اآلٌة .
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ثم قال ابن مردوٌه :حدثنا دعلج بن أحمد  ،أخبرنا الحسن بن سفٌان  ،أنبؤنا أبو خٌثمة
مصعب بن سعٌد  ،أنبؤنا موسى بن أعٌن  ،عن األعمش  ،عن أبً صالح  ،عن أبً
هرٌرة  ،رضً هللا عنه  ،قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ":إذا وقعتم فً
األمرالعظٌمفقولوا):حسبناهللاونعمالوكٌل" .
هذاحدٌثؼرٌبمنهذاالوجه .
وقد قال اإلمام أحمد :حدثنا حٌوة بن شرٌح وإبراهٌم بن أبً العباس قاال حدثنا بقٌة ،
حدثنا بحٌر بن سعد  ،عن خالد بن معدان  ،عن سٌؾ  ،عن عوؾ بن مالك أنه حدثهم :
أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قضى بٌن رجلٌن فقال المقضً علٌه لما أدبر :حسبً هللا
ونعم الوكٌل .فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم":ردوا علً الرجل ".فقال ":ما
قلت ؟ ".قال:قلت :حسبً هللا ونعم الوكٌل .فقال رسول هللا صلى هللاعلٌه وسلم":
إن هللا ٌلوم على العجز  ،ولكن علٌك بالكٌس  ،فإذا ؼلبك أمر فقل  :حسبً هللا ونعم
الوكٌل" .
وكذا رواه أبو داود والنسابً من حدٌث بقٌة عن بحٌر  ،عن خالد  ،عن سٌؾ  -وهو
الشامً،ولمٌنسب-عنعوؾبنمالك،عنالنبًصلىهللاعلٌهوسلم،بنحوه .
وقالاإلمامأحمد:حدثناأسباط،حدثنامطرؾ،عنعطٌة،عنابنعباس[فًقوله:
)فإذا نقر فً الناقور () (194قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ":كٌؾ أنعم
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ٌ ،سمع متى ٌإمر فٌنفخ ".فقال أصحاب
محمد صلى هللا علٌه وسلم :فما نقول ؟ قال ":قولوا :حسبنا هللا ونعم الوكٌل على هللا
توكلنا" .
وقد روي هذا من ؼٌر وجه  ،وهو حدٌث جٌد  ،وروٌنا عن أم المإمنٌن عابشة وزٌنب
[ بنت جحش ] رضً هللا عنهما  ،أنهما تفاخرتا فقالت زٌنب  :زوجنً هللا وزوجكن
أهالٌكنوقالتعابشة:نزلتبراءتًمنالسماءفًالقرآن.فسلمتلهازٌنب،ثمقالت
 :كٌؾ قلت حٌن ركبت راحلة صفوان بن المعطل ؟ فقالت  :قلت  :حسبً هللا ونعم
الوكٌل،فقالتزٌنب:قلتكلمةالمإمنٌن .
-194سورةالمدثراآلٌة .8:
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وٌرى الباحث
إناالٌمانباهللمناكثراالمورالتًٌجبانٌتصؾبهاالقابدالمسلمفهومناكثر
السبلالتًٌقوىبهاالقابدعلىماٌواجههمنتحدٌاتوازماتألنهعلىدراٌةمسبقة
بؤنماحدثلهمنازماتومشاكلامتحانمنهللاعلىقوةاٌمانه،وانكلماٌحدث
بقضاءهللاوقدرهوهللاامرنابالصبرعندالمصاببكماحدثمعرسولهللاعندمافقدابنه
ابراهٌمقال ):انالقلبلٌحزنوانالعٌنلتدمعوانعلىفراقكٌاابراهٌملمحزنونوال
نقولاالماٌرضًربنااناهللواناالٌهلراجعون(،وٌقولاٌضاانماالصبرعندالصدمة
األولى ،فالمرإوسٌن عند ما تحل بهم المصابب اؼلبهم ٌفقدون صوابهم وال ٌتصرفون
حٌالهذهالمصٌبةكماٌجببلانهممباشرةٌنظرونالىوجهالقابدفإنكانصابراهدء
من روعهم وخوفهم وهون علٌهم مصٌبتهم وان كان ؼٌر ذلك تزداد عندهم المصٌبة
عظماوهماوهذاماالٌجبانٌكونعلٌهحالالقابدابدا .
ولمعرفة الخطوات األساسٌة للقٌادة فً ضوء لقرآن الكرٌم ٌستنبط الباحث من قوله
و َج َع ْل َنا ُك ْم  ُ
تعالىٌَ ) :ا أٌَ َها ال َّناسُ إِ َّنا َ
ارفُوا إِنَّ 
و َق َبا ِب َل لِ َت َع َ
شعُوبا َ
وأُن َثى َ
خلَ ْق َنا ُك ْم  ِمنْ  َذ َك ٍر َ
هللا َعلٌِ ٌم َ
خ ِبٌ ٌر ().(195الخطوةالثانٌةوهً -:
َهللاأَ ْت َقا ُك ْمإِنَّ ََّ
أَ ْك َر َم ُك ْمعِ ْند َّ ِ
-4االخالص والتقوى
التقوى لغة:التقوىهًاالسممنالتقىوالمصدراالتقاءوهًمؤخوذةمنمادةوقىفهً
من الوقاٌة ،وهً ما ٌحمً به اإلنسان نفسه  ،وتدل على دفع شًء عن شًء لؽٌره،
فالوقاٌةماٌقًالشًء،ووقاههللاالسوءوقاٌةأيحفظه) .(196
والتقوى اصطالحاً :قالابنرجب–رحمههللا:-أصلالتقوىأنٌجعلالعبدبٌنهوبٌن
ماٌخافهوٌحذرهوقاٌةتقٌهمنه (197).

-195سورةالحجراتاٌة .13
-196لسانالعرب .401/15
  - 197عمر سلٌمان االشقر  ،مقاصد المكلفٌن فٌما ٌتعبد فٌه لرب العالمٌن  ،مكتبة الفبلح  ،الكوٌت
1981،م،ص .358
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َ
:مشتقمنخلَص،بفتحالخاءوالبلمخلصٌخلصخلوصاوإخبلصا،وهو
االخالص لغة
فًاللؽةبمعنىصفاوزالعنهشوبهإذاكان فًالماءأواللبنأوأيشًءفٌهشوب
ٌعنًتؽٌرلونهبشًءٌشٌبهأيٌؽٌرهفقمتوصفٌ َتهأخرجتهذهالشواببالتًلوثته .
اإلخالص اصطالحا ً :قال العز بن عبد السبلم " :اإلخبلص أن ٌفعل المكلؾ الطاعة
خالصةهللوحده،الٌرٌدبهاتعظٌما منالناسوالتوقٌرا،والجلبنفعدٌنً،والدفع
ضرردنٌوي) .(198
إنصفةالتقوىهًأساسالمفاضلةبٌنالناسوفًهذا ٌقولهللاعزوجل) ٌَاأٌَ َها
و َج َع ْل َنا ُك ْم  ُ
ال َّناسُ إِ َّنا َ
هللا
ارفُوا إِنَّ أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ْن َد َّ ِ
و َق َبا ِب َل لِ َت َع َ
شعُوبا َ
وأ ُ ْن َثى َ
خلَ ْق َنا ُك ْم  ِمنْ  َذ َك ٍر َ
أَ ْت َقا ُك ْم ( ،(199).وسؤلسٌدناعمربنالخطاب رضًهللاعنه،أبًبنكعبعنالتقوىما
هً؟ فقال :هل أخذت ٌوما طرٌقا ذا شوك....؟ قال :نعم ،قال :فما عملت فٌه ،قال:
شمرت وحذرت  ،قال :فذاك التقوى وولى األمر فً اإلسبلم )القابد( إذا تحلى بصفة
التقوى وكانت له سلوكا ومنهجا كان فً رعاٌة هللا وعناٌتهٌ ،حقق على ٌدٌه النصر
ص ُرهُ
هللا ُ َمنْ ٌَ ْن ُ
ٌقولهللاعزوجل)ولَ ٌَ ْنص َُرنَّ َّ
وٌلهمهالتوفٌقوالسدادفًعملهوفًذلك
َ
هللالَ َق ِويٌّ َع ِزٌ ٌز() .(200
إِنَّ َّ َ
والتقوى هً الطرٌق إلى إذكاء العقل وكشؾ البصٌرة ومعرفة خفاٌا األمور والتنبإ
بنتابج األمور لذلك ٌقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم ):إن هلل عبادا ٌعرفون الناس
بالتوسم() . (201
واإلخبلصهوحقٌقةالدٌنولبالدٌن،وهومضموندعوةالرسلقالتعالى):و َما

َ
َّ
ٌن  ُح َن َفاء( )، (202واخبلصالقابدبؤنٌراقبهللاعز
أ ُ ِمرُواإِ َّال لِ ٌَعْ ُب ُد
ٌن لَهُالد َ
واهللاَ م ُْخلِصِ َ
وجلفًكلأعمالهوشإونمنٌتولىرعاٌتهموانٌكونهدفهمنذلكالعملبإخبلص
وعدمالنفاقوالرٌاءومجاملةاالخرٌنعلىحسابماٌإمنبهوٌعتقده .
-198جامعالعلوموالحكم.(158/1)-
-199سورةالحجراتاآلٌة13:
-200سورةاالحزاباآلٌة 40:
-201حدٌثأنس–رضًهللاعنه–،رواهالطبرانًفً"األوسط")،(207/3وابنجرٌرالطبريفً
"التفسٌر") . ( 46/ 14قالالهٌثمً:رواهالبزاروالطبرانًفًاألوسطوإسنادهحسن " .مجمعالزوابد
")( 268/10
-202سورةالبٌنةاالٌة .5
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وٌعرضالباحثتفسٌراإلمامابنكثٌرلآلٌةالدالةعلىاإلخبلصوالتقوى .
تفسٌر ابن كثٌر
ىو َج َع ْل َنا ُك ْم  ُ
قالتعالىٌَ ):اأٌَ َهاال َّناسُ إِ َّن َ
ارفُوا
او َق َبابِ َل لِ َت َع َ
شعُوب َ
وأُن َث َ
اخلَ ْق َنا ُك ْم  ِمنْ  َذ َك ٍر َ
هللا  َعلٌِ ٌم َ
خ ِبٌ ٌر ( )ٌ،(203قول تعالى مخبرا للناس أنه خلقهم
إِنَّ أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ْن َد َّ ِ
هللا أَ ْت َقا ُك ْم إِنَّ َّ َ
مننفسواحدة،وجعلمنهازوجها،وهماآدموحواء،وجعلهمشعوبا،وهًأعممن
القبابل،وبعدالقبابلمراتبأخركالفصابلوالعشابروالعمابرواألفخاذوؼٌرذلك .
وقٌل :المراد بالشعوب بطون العجم  ،وبالقبابل بطون العرب  ،كما أن األسباط بطون
بنًإسرابٌل.وقدلخصتهذافًمقدمةمفردةجمعتهامنكتاب":اإلنباه"ألبًعمر
بن عبد البر  ،ومن كتاب "القصد واألمم  ،فً معرفة أنساب العرب والعجم ".فجمٌع
الناسفًالشرؾبالنسبةالطٌنٌةإلىآدموحواءسواء،وإنماٌتفاضلونباألمورالدٌنٌة،
وهً طاعة هللا ومتابعة رسوله-صلى هللا علٌه وسلم;-ولهذا قالتعالى بعد النهً عن
الؽٌبة واحتقار بعض الناس بعضا  ،منبها على تساوٌهم فً البشرٌة ٌ):ا أٌها الناس إنا
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبابل لتعارفوا (أي :لٌحصل التعارؾ بٌنهم ،
كلٌرجعإلىقبٌلته .
وقال مجاهد فً قوله ):لتعارفوا ( ،كما ٌقال :فبلن بن فبلن من كذا وكذا  ،أي :من
قبٌلة كذا وكذا .وقال سفٌان الثوري :كانت حمٌر ٌنتسبون إلى مخالٌفها  ،وكانت عرب
الحجازٌنتسبونإلىقبابلها .
وقد قال أبو عٌسى الترمذي :حدثنا أحمد بن محمد  ،حدثنا عبد هللا بن المبارك  ،عن
عبد الملك بن عٌسى الثقفً  ،عن ٌزٌد  -مولى المنبعث  -عن أبً هرٌرة  ،عن النبً -
صلى هللا علٌه وسلم  -قال  " :تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ; فإن صلة
الرحممحبةفًاألهل،مثراةفًالمال،منسؤةفًاألثر".ثمقال:ؼرٌب،النعرفه
إالمنهذاالوجه .

-203سورةالحجراتاٌة .13

93

وقوله):إنأكرمكمعندهللاأتقاكم(أي:إنماتتفاضلونعندهللابالتقوىالباألحساب.
وقدوردتاألحادٌثبذلكعنرسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم :-
قالالبخاريرحمههللا:حدثنامحمدبنسبلم،حدثناعبدة،عنعبٌدهللا،عنسعٌدبن
أبً سعٌد  ،عن أبً هرٌرة قال :سبل رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم : -أي الناس
أكرم؟قال":أكرمهمعندهللاأتقاهم"قالوا:لٌسعنهذانسؤلك.قال":فؤكرمالناس
ٌوسؾنبًهللا،ابننبًهللا،ابنخلٌلهللا".قالوا:لٌسعنهذانسؤلك.قال":فعن
معادنالعربتسؤلونً؟"قالوا:نعم.قال":فخٌاركمفًالجاهلٌةخٌاركمفًاإلسبلم
إذافقهوا" .
وقد رواه البخاري فً ؼٌر موضع من طرق عن عبدة بن سلٌمان .ورواه النسابً فً
التفسٌرمنحدٌثعبٌدهللا-وهوابنعمرالعمري-به .
حدٌث آخر :قال مسلم  ،رحمه هللا :حدثنا عمرو الناقد  ،حدثنا كثٌر بن هشام  ،حدثنا
جعفر بن برقان  ،عنٌزٌد بن األصم  ،عن أبً هرٌرة قال :قال رسول هللا -صلىهللا
علٌهوسلم":-إنهللاالٌنظرإلىصوركموأموالكم،ولكنٌنظرإلىقلوبكموأعمالكم
".ورواهابنماجهعنأحمدبنسنان،عنكثٌربنهشام،به .
حدٌثآخر:وقالاإلمامأحمد:حدثناوكٌع،عنأبًهبلل،عنبكر،عنأبًذرقال
:إنالنبً-صلىهللاعلٌهوسلم-قالله":انظر،فإنكلستبخٌرمنأحمروالأسود
إالأنتفضلهبتقوى.تفردبهأحمد .
حدٌث آخر :وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانً :حدثنا أبو عبٌدة عبد الوارث بن إبراهٌم
العسكري،حدثناعبدالرحمنبنعمروبنجبلة،حدثناعبٌدبنحنٌنالطابً،سمعت
محمد بن حبٌب بن خراش العصري ٌ ،حدث عن أبٌه :أنه سمع رسول هللا  -صلى هللا
علٌهوسلمٌ-قول:المسلمونإخوة،الفضلألحدعلىأحدإالبالتقوى" 
حدٌثآخر:قالأبوبكرالبزارفًمسنده:حدثناأحمدبنٌحٌىالكوفً،حدثناالحسن
بن الحسٌن  ،حدثنا قٌس ٌ -عنً ابن الربٌع  -عن شبٌب بن ؼرقدة  ،عن المستظل بن
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حصٌن،عنحذٌفةقال:قالرسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم":-كلكمبنوآدم.وآدم
خلقمنتراب،ولٌنتهٌنقومٌفخرونبآبابهم،أولٌكوننأهونعلىهللامنالجعبلن" .
ثمقال:النعرفهعنحذٌفةإالمنهذاالوجه .
حدٌث آخر :قال ابن أبً حاتم :حدثنا الربٌع بن سلٌمان  ،حدثنا أسد بن موسى  ،حدثنا
ٌحٌى بن زكرٌا القطان  ،حدثنا موسى بن عبٌدة  ،عن عبد هللا بن دٌنار  ،عن ابن عمر
قال :طاؾ رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم ٌ -وم فتح مكة على ناقته القصواء ٌستلم
األركانبمحجنفًٌده،فماوجدلهامناخافًالمسجدحتىنزل-صلىهللاعلٌهوسلم
على أٌدي الرجال  ،فخرج بها إلى بطن المسٌل فؤنٌخت .ثم إن رسول هللا -صلىهللاعلٌهوسلم-خطبهمعلىراحلته،فحمدهللاوأثنىعلٌهبماهولهأهلثمقالٌ":اأٌها
الناس ،إن هللا قد أذهب عنكم عبٌة الجاهلٌة وتعظمها بآبابها  ،فالناس رجبلن :رجل بر
تقًكرٌمعلىهللا،وفاجرشقًهٌنعلىهللا.إنهللاٌقولٌ):اأٌهاالناسإناخلقناكم
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبابل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا علٌم
خبٌر(ثمقال":أقولقولًهذاوأستؽفرهللالًولكم" .
هكذارواهعبدبنحمٌد،عنأبًعاصمالضحاكبنمخلد،عنموسىبنعبٌدة،به .
حدٌث آخر :قال اإلمام أحمد :حدثنا ٌحٌى بن إسحاق  ،حدثنا ابن لهٌعة  ،عن الحارث
بنٌزٌد،عنعلًبنرباح،عنعقبةبنعامر;أنرسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم
 قال ":إن أنسابكم هذه لٌست بمسبة على أحد  ،كلكم بنو آدم طؾ الصاع لم ٌمؤله ،لٌسألحدعلىأحدفضلإالبدٌنوتقوى،وكفىبالرجلأنٌكونبذٌابخٌبلفاحشا" .
وقد رواه ابن جرٌر  ،عن ٌونس  ،عن ابن وهب  ،عن ابن لهٌعة  ،به ولفظه ":الناس
حدٌث آخر :قال اإلمام أحمد :حدثنا أحمد بن عبد الملك  ،حدثنا شرٌك  ،عن سماك ،
عن عبد هللابن عمٌرة زوج درة ابنة أبًلهب  ،عن درة بنت أبً لهب قالت :قام رجل
إلىالنبً-صلىهللاعلٌهوسلم-وهوعلىالمنبر،فقالٌ:ارسولهللا،أيالناسخٌر
؟ فقال  -صلى هللا علٌه وسلم ": -خٌر الناس أقرإهم  ،وأتقاهم هلل عز وجل  ،وآمرهم
بالمعروؾ،وأنهاهمعنالمنكر،وأوصلهمللرحم" .
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حدٌث آخر :قال اإلمام أحمد :حدثنا حسن  ،حدثنا ابن لهٌعة  ،حدثنا أبو األسود  ،عن
القاسم بن محمد  ،عن عابشة قالت :ما أعجب رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -شًء
منالدنٌا،والأعجبهأحدقط،إالذوتقى.تفردبهأحمدرحمههللا .
وقوله):إنهللاعلٌمخبٌر(أي:علٌمبكم،خبٌربؤموركم،فٌهديمنٌشاء،وٌضل
من ٌشاء  ،وٌرحم من ٌشاء  ،وٌعذب من ٌشاء  ،وٌفضل من ٌشاء على من ٌشاء  ،وهو
الحكٌمالعلٌمالخبٌرفًذلككله.وقداستدلبهذهاآلٌةالكرٌمةوهذهاألحادٌثالشرٌفة،
منذهبمنالعلماءإلىأنالكفاءةفًالنكاحالتشترط،والٌشترطسوىالدٌن،لقوله
):إن أكرمكم عند هللا أتقاكم (وذهب اآلخرون إلى أدلة أخرى مذكورة فً كتب الفقه ،
وقد ذكرنا طرفا من ذلك فً "كتاب األحكام "وهلل الحمد والمنة .وقد روى الطبرانً
عنعبدالرحمنأنهسمعرجبلمنبنًهاشمٌقول:أناأولىالناسبرسولهللا.فقال:
ؼٌركأولىبهمنك،ولكمنهنسبه.
وٌري الباحث
أماالتقاةالخبلؾبٌنعامةالناسبؤنهماالصلحللقٌادةفضبلعنالعقبلءوالعلماء
وٌستنبطالباحثمنقولهتعالى)اناكرمكمعندهللااتقاكم(....ايانمعٌارالتفاضل
عند هللا للبشر هو االتقى فاألتقى ،لذلك إذا كان الشخص التقً قرٌب من هللا وٌرعاه
برعاٌتهوٌمدهبالبصٌرةفبلٌمكناننتصورأنهذاالقابدهناكمنهوافضلمنهفهو
ٌحكم بنور هللا وٌتصرؾ بنور هللا فؤؼلب االمور تندرج تحت التقوى وهذا ٌشٌر الى
أهمٌتها ،واالخبلص كذلك صفة من الصفات التً ٌجب على القابد التحلً بها ألن
االخبلصٌستوجبانٌجعلالقابدأعمالهوأقوالهوأحكامهفًمٌزانالشرعوانٌحتسب
ذلكهللعزوجلفتصؽربذلكحظوظنفسهوٌكونالهدؾلٌساالنتصاراالنانٌةلنفسه
بلهوارضاءموالهفًاعمالالدنٌاواالخرةومنهاشإونومصالحواحوالمنٌشرؾ
علىقٌادتهم .
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ولمعرفةالخطواتاألساسٌةللقٌادةفًضوءلقرآنالكرٌمٌستنبطالباحثمنقولهتعالى:
هللا َفه َُو َحسْ ُب ُه().(204الخطوةالثالثةوهً -:
ل َعلَى َِّ
) َو َمن ٌَ َت َو َّك ْ
-3التوكل على هللا
التوكل لغة  :التوكلمنمادة"وكل"ٌقال":وكلباهللوتوكلعلٌهواتكل:استسلمله
وهواالعتمادعلىالؽٌر:تقول:وكلتأمريإيفبلن,أياعتمدتفٌهعلٌه,وٌقال:
وكلفبلنفبلنا:أياعتمدعٌهفًأمورنفسهثقةبكفاٌته .205
التوكل اصطالحاً:أنالتوكلهوصدقاعتمادالقلبعلىهللا–عزوجل–فًاستجبلب
المصالحودفعالمضارمنأمورالدنٌاواآلخرة,وكلهاألموركلهاإلٌهوتحقٌقاإلٌمان
بؤنهالٌعطًوالٌمنعوالٌضروالٌنفعسواه .206
على القابد المسلم أن ال ٌنسى أن األمور تٌسٌر بفضـل هللا وحولـه وقوتـه ورعاٌته
وعناٌته،وعلٌهأنٌتوكلعلىهللافًجمٌعأمورهفـرؼماخـذالقابـدباألسبابمنحسن
تخطٌط،وكفاءةقٌادته،وؼٌرهاإالانهٌرىأنكلذلكمنباباتخاذاألسبابالتًمن
تركهاوهوقادرعلىاألخذبهاقـدعصـىهللاسـبحانهوتعالى،ولكنهومعذلككلهال
ٌنظرإلٌهانظرةتقدٌسوالٌتوكلعلىذكابـهأوتخطٌطهأوأرادته،وكلذلكقدٌفشل
لظروؾلمٌرهاأولمٌحسبها،فبلٌتوكـلسوىعلىهللاتعالى،المدبرلشإونخلقهفً
السموات واألرض ،وقدٌما قال السلؾ من سره أن ٌكون أقوى الناس فلٌتوكل على
هللا) .(207
وٌعرضالباحثتفسٌراإلمامابنكثٌرلآلٌةالدالةعلىالتوكل  .
تفسٌر ابن كثٌر
هللا َفه َُو َحسْ ُب ُه() (208
ل َعلَى َِّ
قالتعالىَ ):و َمن ٌَ َت َو َّك ْ
-204سورةالطبلقاآلٌة .3:
-205ابنمنظور,جمالالدٌنمحمدابنمكرم,لسانالعرب,داربٌروتص) .(736-734/11
  206صالح بن حمٌد عبدالرحمن بن ملوح  ،موسوعة نظرة النعٌم فً مكارم أخبلق الرسول الكرٌم ,إعداد
مجموعةمنالمختصٌنبإشراؾصالحملوح,المجلدالرابعدارالوسٌلة،د.ن .1378،
-207صناعةالقابدص)ٔ(ٔ٩بتصرؾ .
-208سورةالطبلقاآلٌة .3:
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وقوله):ومنٌتوكلعلىهللافهوحسبه(قالاإلمامأحمد :
حدثناٌونس،حدثنالٌث،حدثناقٌسبنالحجاج،عنحنشالصنعانً،عنعبدهللابن
عباس  :أنه حدثه أنه ركب خلؾ رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم ٌ -وما  ،فقال له
رسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلمٌ":-اؼبلم،إنًمعلمككلمات:احفظهللاٌحفظك،
احفظهللاتجدهتجاهك،وإذاسؤلتفاسؤلهللا،وإذااستعنتفاستعنباهلل،واعلمأناألمة
لو اجتمعوا على أن ٌنفعوك  ،لم ٌنفعوك إال بشًء كتبه هللا لك  ،ولو اجتمعوا على أن
ٌضروك،لمٌضروكإالبشًءقدكتبههللاعلٌك،رفعتاألقبلم،وجفتالصحؾ" .
وقدرواهالترمذيمنحدٌثاللٌثبنسعد،وابنلهٌعةبه،وقال:حسنصحٌح .
وقال اإلمام أحمد  :حدثنا وكٌع  ،حدثنا بشٌر بن سلمان  ،عن سٌار أبً الحكم  ،عن
طارق بن شهاب  ،عن عبد هللا-هو ابن مسعود -قال :قال رسول هللا-صلى هللا علٌه
وسلم ":-من نزل به حاجة  ،فؤنزلهابالناس كانقمنا أن التسهل حاجته ،ومن أنزلها
باهللأتاههللابرزقعاجل،أوبموتآجل" .
ثم رواه عن عبد الرزاق ،عن سفٌان  ،عن بشٌر ،عن سٌارأبً حمزة  ،ثم قال :وهو
الصواب،وسٌارأبوالحكملمٌحدثعنطارق 
وقوله):إنهللابالػأمره(أي:منفذقضاٌاه،وأحكامهفًخلقهبماٌرٌدهوٌشاإه)قد
جعلهللالكلشًءقدرا(كقوله):وكلشًءعندهبمقدار() (209
وٌرى الباحث
إن نجاح القٌادة مرهون بالسٌر فً خطٌن متوازٌٌن هما التوكل على هللا واألخذ
باألسبابفبلتهتمالقٌادةبؤحدهماوتهملاألخرولتعلمأنتدبٌرالعبدألمورمعاشهوسعٌه
وكده فً طلب الرزق إنما هو من باب األخذ باألسباب ،ومجرد األخذ باألسباب لٌس
مذموماوالٌنافًالتوكلكماتقدموإنماالمذمومهوتعلقالقلببذلكوتركالتوكلعلى
هللاوعدمالرضاباختٌارهلعبده،لذلكفعندماٌدبراإلنسانأمورهٌنبؽًأنٌتذكرسبق
قدر هللا علٌه ،وؼلبة مشٌبته ،فإن لمٌتحقق ما قصده من تدبٌره استحضر حٌنبذ مشهد
-209سورةالرعداآلٌة .8:
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ُونإِ َّالأَنْ  ٌَ َشا َء َّ
هللاُإِنَّ 
اإلٌمانبالقدرالسابق،واالستسبلملمشٌبته،قالسبحانه):و َما َت َشاء َ
َ
احكٌِما(
ان َعلٌِم َ
هللا َك َ
َّ َ

)(210

 .

فحقٌقة التوكل إنما هً عمل القلب وعلمه ،فعمل القلب االعتماد على هللا عز وجل
والثقةبه،وعلمهمعرفتهبتوحٌدهللاسبحانهبالنفعوالضر،وعملالقلبالبدأنٌإثرفً
عمل الجوارح ،والذي هو األخذ باألسباب ،فمن ترك العمل أي األخذ باألسباب فهو
العاجزالمتواكلالذيٌستحقمنالعقبلءالتوبٌخوالتهجٌن،قالابنالقٌم:والبدمعهذا
االعتمادمنمباشرةاألسبابوإالكانمعطبل لؤلمروالحكمةوالشرع،فبلٌجعلالعبد
عجزهتوكبل،والتوكلهعجزا .
ولمعرفة الخطوات األساسٌة للقٌادة فً ضوء لقرآن الكرٌم ٌستنبط الباحث من قوله
نت  َف ّ
ظا َؼلٌِ َظ ْ
ب َ
ولَ ْو  ُك َ
هللا ل َ
ك  َفاعْ ؾُ 
ال َق ْل ِ
ح ْولِ َ
الن َفضوا ِمنْ َ
ِنت لَ ُه ْم َ
ارحْ َمةٍم َن َّ ِ
تعالىَ ) :ف ِب َم َ
ىهللاإِنَّ َّ
اورْ ُه ْمف ْ
ًِاألَم ِْر َفإِ َذا َع َزم َ
ٌِن(
هللاَ ٌُحِب ْ
ال ُم َت َوكل َ
ْت َف َت َو َّكلْ َعلَ َّ ِ
واسْ َت ْؽ ِفرْ لَ ُه ْم َ
َع ْن ُه ْم َ
و َش ِ
).(211الخطوةالرابعةوهً -:
-2الرفق و الرحمة
ؾ،وهولٌنالجانب،وٌقال:ر َفقباألَمرولهوعلٌه ٌَرْ فُق
الرفق لغة  :الرفقضدالع ْن
َ
ورف َِق لطؾ ور َف َق بالرجل
ورفُ َق  ٌَرْ فُ ُق َ
ِر ْفقا ،ومرفقا :الن له جانبه وحسن صنٌعهَ .
 .212
.
وأَرْ َفقهبمعنىوكذلك َتر َّفقبه
الرفق اصطالحا ً:هولٌنالجانببالقول،والفعل،واألخذباألسهل،وهوضدالعنؾ .213
الرحمة لغة:تدورمادة)رحم(حولمعنىالرقةوالعطؾوالرأفةٌ،قولابنفارس:
الراء والحاء والمٌم أصل واحد ٌدل على الرقة والعطؾ والرأفةٌ .قال من ذلك رحمة
ٌرحمهإذارقلهوتعطؾعلٌه،والرحموالمرحمةوالرحمةبمعنى .214
-210سورةاألنساناإلنساناآلٌة .30:
-211سورةآلعمراناآلٌة.159:
-212ابنمنظور،لسانالعرب،مرجعسابق) (118/10
-213ابنحجر،فتحالباري.499/10:
-214معجممقاٌٌساللؽةتؤلٌؾ:أبًالحسٌنأحمدبنفارسبنزكرٌاتارٌخوفاته395:هـدارالنشر:دار
الجٌلمدٌنةالنشر :بٌروت -لبنانسنة النشر 1420 :هـ1999 -مالطبعة  :الثانٌة المحقق :عبدالسبلم
محمدهارون.498/2
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الرحمة اصطالحا ًقالالجرجانً:هًإرادةإٌصالالخٌر .215
منالطبٌعًأناإلنساندابما بحاجةإلىرعاٌةوبشاشةسمحةوقلبكبٌرٌعطٌهوال
ٌنتظر الرد وٌحمل همومه وٌجد الرعاٌة واالهتمام والعطؾ ،ومن هنا كانت القٌادة
اإلدارٌةفًاإلسبلمقدتنبهتإلىهذهاألمورفكانتتسهروالتناموٌبذلقصارىجهدها
نت  َف ّ
فًراحةالرعٌةومنهناخاطب هللاسبحانهوتعالىرسولهالكرٌمبقوله) َولَ ْو  ُك َ
ظا
اورْ ُه ْمف ْ
َؼلٌِ َظ ْ
ال َق ْلب َ
ًِاألَم ِْر() .(216
واسْ َت ْؽ ِفرْ لَ ُه ْم َ
ك َفاعْ ؾُ  َع ْن ُه ْم َ
ح ْولِ َ
ِالن َفضوا ِمنْ َ
و َش ِ
فهكذاكانالرسولومنبعدهكافةالقادةفهاهوسٌدناأبوبكرالصدٌقعندماسمع
العجوز وابنها وهً تقول لقد كان أبو بكر ٌحلب لنا شاتنا وقد تولى أمر الخبلفة فمن
ٌحلبلنامنبعده؟وكانعلىمقربةفسمعكبلمهمافؤقتربمنهماوقالأناأحلبلكما
شاتكماحتىٌتوفانً هللا  .
وقصةسٌدناعمربنالخطابعندماسمعبكاءصبٌةصؽارالٌجدونعشاءفهرول
إلى بٌت المال هو وخادمه وحمل على ظهره الدقٌق والسمن وقام بطبخ الطعام لهما.
وكانالخلٌفةعمررضً هللا عنهٌخاطبالرعٌةوٌبصرهمبحقوقهمقبلأنٌطلبمنهم
واجباتهمولقدكان الرسولالكرٌمصلىهللاعلٌهوسلم ٌحثالقادةعلىالتفانًفًخدمة
الرعٌةوهذاواضحمنخبللالحدٌثالشرٌؾ)خٌرالناسأنفعهمللناس(217وقالصلى
هللاعلٌهوسلم)ال ٌَ َزال َّ
ال َع ْب ِد  َمادَا َم ْ
اج ِة ْ
اج ِة أَخٌِ ِه ()(218
ًِح َ
ال َع ْب ُد ف َ
ًِح َ
و َج َّل ف َ
ُهللا ُ  َع َّز َ
وٌقول أٌضا )من ال ٌرحم الناس ال ٌرحمه هللا(). (219وطالب اإلسبلم القادة والرإساء
استخدامالكلمةالطٌبةمعالمرإوسٌنلمالهامنأثرفًنفوسالمرإوسٌن  .وٌعرض
الباحثتفسٌراإلمامابنكثٌرلآلٌةالدالةعلىالرفقوالرحمة .


-215الجرجانً،التعرٌفات،دارالكتبالعلمٌةبٌروت–لبنان1983،م.
-216سورةآلعمراناآلٌة.159:
فًصحٌحالجامع .

-217رواهالقضاعًفًمسندالشهابعنجابر)حسن(انظرحدٌثرقم3289:
-218الحدٌثرواه[ابنأبًالدنٌا].
 - 219الراوي:أبوهرٌرةالمحدث:البخاري -المصدر:صحٌحالبخاري -الصفحةأوالرقم5997:خبلصة
حكمالمحدث[:صحٌح] 
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تفسٌر ابن كثٌر
ٌقولتعالىمخاطبارسولهصلىهللاعلٌهوسلم،ممتناعلٌهوعلىالمإمنٌنفٌماأالن
به قلبه على أمته  ،المتبعٌن ألمره  ،التاركٌن لزجره  ،وأطاب لهم لفظه ):فبما رحمة
منهللالنتلهم(أي:أيشًءجعلكلهملٌنالوالرحمةهللابكوبهم .
قال قتادة ):فبما رحمة من هللا لنت لهم (ٌقول :فبرحمة من هللا لنت لهم .و "ما "
صلة،والعربتصلهابالمعرفةكقوله):فبمانقضهممٌثاقهم() .(220
وبالنكرةكقوله):عماقلٌل() (221
وهكذاهاهناقال):فبمارحمةمنهللالنتلهم(أي:برحمةمنهللا .
وقالالحسنالبصري:هذاخلقمحمدصلىهللاعلٌهوسلمبعثههللابه .
وهذه اآلٌة الكرٌمة شبٌهة بقوله تعالى ):لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزٌز علٌه ما
عنتمحرٌصعلٌكمبالمإمنٌنرءوؾرحٌم() (222
وقال اإلمام أحمد :حدثنا حٌوة  ،حدثنا بقٌة  ،حدثنا محمد بن زٌاد  ،حدثنً أبو راشد
الحبرانً قال :أخد بٌدي أبو أمامة الباهلً وقال :أخذ بٌدي رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلمفقالٌ":اأباأمامة،إنمنالمإمنٌنمنٌلٌنلًقلبه".انفردبهأحمد .
ثم قال تعالى ):ولو كنت فظا ؼلٌظ القلب النفضوا من حولك (الفظ :الؽلٌظ [ ،و ]
المراد به هاهنا ؼلٌظ الكبلم  ،لقوله بعد ذلك ):ؼلٌظ القلب (أي :لو كنت سٌا الكبلم
قاسً القلب علٌهم النفضوا عنك وتركوك  ،ولكن هللا جمعهم علٌك  ،وأالن جانبك لهم
تؤلٌفالقلوبهم،كماقالعبدهللابنعمرو:إنهرأىصفةرسولهللاصلىهللاعلٌهوسلم
فً الكتب المتقدمة :أنه لٌس بفظ  ،وال ؼلٌظ  ،وال سخاب فً األسواق  ،وال ٌجزي
بالسٌبةالسٌبة،ولكنٌعفووٌصفح .

-220سورةالنساءاآلٌة 155:
-221سورةالمإمنوناآلٌة .40:
-222سورةالتوبةاآلٌة .128:
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وروىأبوإسماعٌلمحمدبنإسماعٌلالترمذي،أنبؤنابشربنعبٌدالدارمً،حدثنا
عمار بن عبد الرحمن  ،عن المسعودي  ،عن ابن أبً ملٌكة  ،عن عابشة  ،قالت :قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  " :إن هللا أمرنً بمداراة الناس كما أمرنً بإقامة
الفرابض"حدٌثؼرٌب .
ولهذاقالتعالى):فاعؾعنهمواستؽفرلهموشاورهمفًاألمر(ولذلككانرسول
هللاصلىهللاعلٌهوسلمٌشاورأصحابهفًاألمرإذاحدث،تطٌٌبالقلوبهم،لٌكونوافٌما
ٌفعلونهأنشطلهم[كما]شاورهمٌومبدرفًالذهابإلىالعٌرفقالواٌ:ارسولهللا،لو
استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك  ،ولو سرت بنا إلى برك الؽماد لسرنا معك ،
وال نقول لك كما قال قوم موسى لموسى :اذهب أنت وربك فقاتبل إنا هاهنا قاعدون ،
ولكننقول:اذهب،فنحنمعكوبٌنٌدٌكوعنٌمٌنكوعن[شمالك]مقاتلون .
وشاورهم  -أٌضا  -أٌن ٌكون المنزل ؟ حتى أشار المنذر بن عمرو المعنق لٌموت ،
بالتقدم إلى أمام القوم  ،وشاورهم فً أحد فً أن ٌقعد فً المدٌنة أو ٌخرج إلى العدو ،
فؤشارجمهورهمبالخروجإلٌهم،فخرجإلٌهم .
وشاورهم ٌوم الخندق فً مصالحة األحزاب بثلث ثمار المدٌنة عامبذ  ،فؤبى علٌه ذلك
السعدان:سعدبنمعاذوسعدبنعبادة،فتركذلك .
وشاورهمٌومالحدٌبٌةفًأنٌمٌلعلىذراريالمشركٌن،فقاللهالصدٌق:إنالمنجا
لقتالأحد،وإنماجبنامعتمرٌن،فؤجابهإلىماقال .
وقال علٌه السبلم فً قصة اإلفك  " :أشٌروا علً معشر المسلمٌن فً قوم أبنوا أهلً
ورموهم  ،واٌم هللا ما علمت على أهلً من سوء  ،وأبنوهم بمن  -وهللا  -ما علمت علٌه
إالخٌرا".واستشارعلٌاوأسامةفًفراقعابشة،رضًهللاعنها .
فكان [صلى هللا علٌه وسلم ]ٌشاورهم فً الحروب ونحوها  ،وقد اختلؾ الفقهاء :هل
كانذلكواجباعلٌهأومنبابالندبتطٌٌبالقلوبهم؟علىقولٌن .
وقدقالالحاكمفًمستدركه:حدثناأبوجعفرمحمدبنمحمدالبؽدادي،حدثناٌحٌىبن
أٌوب العبلؾ بمصر  ،حدثنا سعٌد بن [أبً ]مرٌم  ،أنبؤنا سفٌان بن عٌٌنة ،عن عمرو
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بن دٌنار  ،عن ابن عباس فً قوله  ) :وشاورهم فً األمر ( قال  :أبو بكر وعمر ،
رضًهللاعنهما.ثمقال:صحٌحعلىشرطالشٌخٌنولمٌخرجاه .
وهكذا رواه الكلبً  ،عن أبً صالح  ،عن ابن عباس قال :نزلت فً أبً بكر وعمر ،
وكاناحواريرسولهللاصلىهللاعلٌهوسلمووزٌرٌهوأبويالمسلمٌن .
وقدروىاإلمامأحمد:حدثناوكٌع،حدثناعبدالحمٌد،عنشهربنحوشب،عنعبد
الرحمن بن ؼنم أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال ألبً بكر وعمر ":لو اجتمعنا
فًمشورةماخالفتكما" .
وروى ابن مردوٌه  ،عن علً بن أبً طالب  ،رضً هللا عنه  ،قال  :سبل رسول هللا
صلىهللاعلٌهوسلمعنالعزم؟قال"مشاورةأهلالرأيثماتباعهم" .
وقدقالابنماجه:حدثناأبوبكربنأبًشٌبة،حدثناٌحٌىبنأبًبكٌرعنشٌبانعن
عبد الملك بن عمٌر  ،عن أبً سلمة  ،عن أبً هرٌرة  ،رضً هللا عنه  ،قال  :قال
رسولهللاصلىهللاعلٌهوسلم":المستشارمإتمن" .
ورواهأبوداودوالترمذي،وحسنه[و]النسابً،منحدٌثعبدالملكبنعمٌربؤبسط
منه.ثمقالابنماجه:حدثناأبوبكربنأبًشٌبة،حدثناأسودبنعامر،عنشرٌك،
عن األعمش  ،عن أبً عمرو الشٌبانً  ،عن أبً مسعود قال :قال رسول هللا صلى هللا
علٌهوسلم":المستشارمإتمن".تفردبه .
[وقال أٌضا ]وحدثنا أبو بكر  ،حدثنا ٌحٌى بن زكرٌا بن أبً زابدة وعلً بن هاشم ،
عن ابن أبً لٌلى  ،عن أبً الزبٌر ،عن جابر قال :قال رسول هللا صلىهللا علٌه وسلم
"إذا استشار أحدكم أخاه فلٌشر علٌه .تفرد به أٌضا .وقوله ):فإذا عزمت فتوكل على
هللا ( أي  :إذا شاورتهم فً األمر وعزمت علٌه فتوكل على هللا فٌه ) إن هللا ٌحب
المتوكلٌن( .
وٌرى الباحث
ومنحقوقهمعلٌهأنٌرفقبهم،والٌشقعلٌهم؛لقوله-صلىهللاعلٌهوسلم)):-اللهم
افشق علٌهم،فاشقُ
َّ
افر َفق
منولًِمنأمرأمتًشٌب
قعلٌه،ومنولًِمنأمرأمتًشٌب َ
َ
َ
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بهم،فارفقبه(() .(223وقدضربالنبً-علٌهالصبلةوالسبلم-المث َل األعلىفًالرفق؛
فقال-علٌهالصبلةالسبلم)):-إنهللاٌحبالرفقفًاألمركله(() .(224
ٌِن
ب ْالم ُْإ ِمن َ
رسُولٌمِنْأَ ْنفُسِ ُك ْم َع ِزٌ ٌز َعلَ ٌْهِ َما َعنِت ْم َ
جا َء ُك ْم َ
وقالتعالى﴿:-لَ َق ْد َ
ح ِرٌصٌ  َعلَ ٌْ ُك ْم ِ
حسْ ِب ًَ َّ
رب ْ
هللا ُ َ
ال إِلَ َه إِ َّال ه َُو  َعلَ ٌْ ِه  َت َو َّك ْل ُ
ش
ال َعرْ ِ
وه َُو َ
ت َ
رحٌِ ٌم *  َفإِنْ  َت َولَّ ْوا  َفقُ ْل َ
َرإُ وؾٌ َ
ك  َترْ جُو َها َفقُلْ
ْالعَظِ ٌِم ﴾)،(225وقال-تعالى-
رب َ
رحْ َمةٍ ِمنْ َ
ضنَّ  َع ْن ُه ُم ا ْب ِت َؽا َء َ
﴿:وإِمَّا ُتعْ ِر َ
َ
لَ ُه ْم َق ْوال َم ٌْسُورا﴾) .(226
ت  َف ّ
ظا َؼلٌِ َظ ْ
ب َ
ولَ ْو  ُك ْن َ
هللا لِ ْن َ
ك
ال َق ْل ِ
ح ْولِ َ
ال ْن َفضوا ِمنْ َ
ت لَ ُه ْم َ
ارحْ َمةٍم َِن َّ ِ
وقالتعالىَ ﴿:-ف ِب َم َ
اورْ ُه ْم فًِ ْ
األَم ِْر  َفإِ َذا  َع َزم َ
هللا  ٌُحِب
ْت  َف َت َو َّك ْل  َعلَى َّ ِ
واسْ َت ْؽ ِفرْ لَ ُه ْم َ
َفاعْ ؾُ  َع ْن ُه ْم َ
هللا إِنَّ َّ َ
و َش ِ
227
ٌِن  َم َعهُأَشِ َّداءُ َعلَ ْ
ار ر َُح َماءُ
والَّذ َ
ُهللا َ
رسُول َّ ِ
ٌِن ﴾) (،وقالتعالى﴿:-م َُح َّم ٌد َ
ْال ُم َت َوكل َ
ىال ُك َّف ِ
َب ٌْ َن ُه ْم﴾).(228ومنذلكشفقةاإلمامبرعٌته،وتجنبمامنشؤنهأنٌجلبالمشقةعلٌهم :
 عن عابشة رضً هللا عنها قالت)) :أعتم ال َّنبً صلى هللا علٌه وسلم ذات لٌلة ،ح َّتىُ
َّ
هلوقتها،لوالأنأشق
ىنامأهلالمسجد،ث َّمخرجفصلَّى،فقال:إ َّن
ذهبعامَّةاللٌَّل،وح َّت
علىأمَّتً(() .(229
الرَّ حْ َمةبمنهمتحتسلطانه،منالعبٌد،والخدم،والعمال،وؼٌرهم :عن المعرور بن سوٌد رحمه هللا تعالى قال :لقٌت أبا ذرٍّ بالرَّ بذة وعلٌه حلَّة  ،وعلى
ؼبلمهحلَّة،فسؤلتهعنذلكفقال:إنًساببترجبلفعٌَّرتهبؤمه،فقاللًال َّنبًصلىهللا
علٌه وسلمٌ) :ا أبا ذر أعٌَّرته بؤمه؟ إ َّنك امرإ فٌك جاهلٌَّة ،إخوانكم خولكم جعلهم هللا
تحتأٌدٌكم،فمنكانأخوهتحتٌدهفلٌطعمهممَّاٌؤكل،ولٌلبسهممَّاٌلبس،والتكلفوهم
ماٌؽلبهم،فإنكلَّفتموهمفؤعٌنوهم( .230

-223الحدٌثرواهمسلمفًصحٌحه .
-224الحدٌثرواهالبخاريفًصحٌحه .
-225سورةالتوبةاآلٌة .129،128:
-226سورةاإلسراءاآلٌة .28:
-227سورةآلعمراناآلٌة .159:
-228سورةالفتحاآلٌة .29:
-229الحدٌثرواهمسلمفًصحٌحه .
-230رواهاالمامالبخاريفًصحٌحه .
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ولمعرفة الخطوات األساسٌة للقٌادة فً ضوء لقرآن الكرٌم ٌستنبط الباحث من قوله
هللا  ٌَؤْ ُم ُر ُك ْم أَن  ُت َإدوا ْ
اس أَن  َتحْ ُكمُوا
األَ َما َنا ِ
وإِ َذا َ
ت إِلَ ٰى أَهْ ِل َها َ
تعالى) :إِنَّ َّ َ
ح َك ْم ُتم  َبٌ َْن ال َّن ِ
هللا ِن ِعمَّا ٌَع ُ
ان َسمٌِعابَصِ ٌرا().(231الخطوةالخامسةوهً -:
هللا َك َ
مبهِإِنَّ َّ َ
ِب ْال َع ْد ِلإِنَّ َّ َ
ِظ ُك ِ
-2العدالة
العدل ً
العدلخبلؾالجور،وهوالقصدفًاألمور،وماقامفًالنفوسأنهمستقٌم،
لغة:
َ
ُدولو َع ْد ٍلٌ.قالَ :ع َد َلعلٌهفًالقضٌةفهوعا ِدلٌ.
مِنَ :ع َد َل ٌَعْ ِدلُ؛فهوعادل
ٌمنقومع ٍ
ٍ
وبسطالوالً َع ْدلَهُ (232).
العدل اصطالحاً:العدلهوأنْ  ُتعطِ ًمننفسكالواجب،وتؤخذه (233).
وقٌل:هوعبارةعناالستقامةعلىطرٌقالحق؛باالجتنابعماهومحظوردٌنا.
وقٌل :هو استعمال األمور فً مواضعها ،وأوقاتها ،ووُ جُوهها ،ومقادٌرها؛ من ؼٌر
َس َرؾ،والتقصٌر،والتقدٌم،والتؤخٌر (234).
لوأردناالحدٌثعنالعدلبالمفهومالشاملالذيٌعاملالبشرجمٌعا دونالنظرإلى
دٌانتهمأولونهمأوجنسٌتهمفلننجدهإالفًاإلسبلممنخبللقٌاداتهمالمتتالٌةوالذي
فقدته البشرٌة مع زوال القٌادة اإلسبلمٌة ،ولقد أوضح لنا هللا عز وجل ذلك من خبلل
اس أَنْ  َتحْ ُكمُوا
)وإِ َذا َ
الدستور العظٌم القرآن الكرٌم فً قوله تعالىَ  :
ح َك ْم ُت ْم  َبٌ َْن ال َّن ِ
ِب ْال َع ْد ِل(.

)(235

وٌؤمر هللا سبحانه وتعالى الحاكم والمحكوم بااللتزام بالعدل ولو كان ذلك على أقرب
ب ْال ِقسْ طِ  ُ
ولَ ْو
هلل َ
ش َهدَا َء  ِ َّ ِ
ٌِن آ َم ُنوا ُكو ُنوا َقوَّ ام َ
الناسإلٌه ،فٌقولسبحانهوتعالى) ٌَاأٌَ َهاالَّذ َ
ٌِن ِ
ٌن إِن ٌَ ُكنْ  َؼ ِن ٌّاأَ ْو  َفقٌِرا َف َّ
ب ِه َما َف َبل َت َّت ِبع ْ
َعلَ ٰى أَنفُسِ ُك ْم أَ ِو ْ
ُواال َه َو ٰى
و ْاألَ ْق َر ِب َ
ْن َ
اهلل ُأَ ْولَ ٰى ِ
ال َوا ِل َدٌ ِ
)(236
ون َ
خ ِبٌرا(
ب َما َتعْ َمل ُ َ
هللا َك َ
أَن َتعْ دِل ُ َ
واوإِن َت ْلوُ واأَ ْو ُتعْ ِرضُوا َفإِنَّ َّ َ
ان ِ
-231سورةالنساءاآلٌة 58:
)- 232الصحاحفًاللؽةللجوهري[،]1760/5ولسانالعربالبنمنظور[،]430/11والقاموسالمحٌط
للفٌروزآبادي[ص،]1030والمصباحالمنٌرللفٌومً[.(]396/2
)-233األخبلقوالسٌرالبنحزم[ص.(]81
)-234تهذٌباألخبلقالمنسوبللجاحظ[ص .(]28
-235سورةالنساءاآلٌة.58
-236سورةالنساءاآلٌة 135:
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وكلنا ٌعلم قول الرسول صلى هللا علٌه وسلم ):لو أن فاطمة بنت محمد سرقت
وٌقولهللاتعالى).....والَ  ٌَجْ ِر َم َّن ُك ْم  َش َنآنُ  َق ْو ٍم  َعلَىأَالَّ  َتعْ دِلُو ْا اعْ دِلُو ْا
لقطعتٌدها() (237
َ
ه َُوأَ ْق َربُ لِل َّت ْق َوى( (238).
ولقد أهتم اإلسبلم بالقابد العادل وجعله أحب الخلق إلى هللا ،فٌقول الرسول الكرٌم
صلى هللا علٌه وسلم ":أحب الخلق إلى هللا ،إمامعادل" وكما نعلم أن القابد العادل مع
السبعةالذٌنٌظلهمهللاٌومالظلإالظله :إمامعادل،وشابنشؤفًعبادةهللا،ورجل
قلبهمعلقبالمسجد،ورجبلنتحابافًهللا،اجتمعاعلٌه،وافترقاعلٌه،ورجلدعتهامرأة
ذات منصب وجمال ،فقال :إنً أخاؾ هللا ،ورجل تصدق بصدقة فؤخفاها حتى ال تعلم
شماله ما تنفق ٌمٌنه ،ورجل ذكر هللا خالٌا ففاضت عٌناه  ".ومن هذا ٌتضح لنا مدى
أهمٌة هذا المبدأ واألساس الذي اعتمدت علٌه القٌادة اإلدارٌة فً اإلسبلم والتً بسببه
دانتاألرضلقادةاإلسبلمٌومأنكانواٌحكمونمعتمدٌنعلىهذااألساسفًالتعامل
معالرعٌة،وٌعرضالباحثتفسٌراإلمامابنكثٌرلآلٌةالدالةعلىالعدالة .
تفسٌر ابن كثٌر
قال تعالى ):إِنَّ َّ
هللاَ  ٌَؤْ ُم ُر ُك ْم أَن  ُت َإدوا ْ
اس أَن
األَ َما َنا ِ
وإِ َذا َ
ت إِلَ ٰى أَهْ لِ َها َ
ح َك ْم ُتم  َبٌ َْن ال َّن ِ
هللا ِن ِعمَّا ٌَع ُ
ان َسمٌِعابَصِ ٌرا() .(239
هللا َك َ
مبهِإِنَّ َّ َ
ُواب ْال َع ْد ِلإِنَّ َّ َ
ِظ ُك ِ
َتحْ ُكم ِ
ٌخبر تعالى أنه ٌؤمر بؤداء األمانات إلى أهلها  ،وفً حدٌث الحسن  ،عن سمرة  ،أن
رسولهللاصلىهللاعلٌهوسلمقال":أداألمانةإلىمنابتمنك،والتخنمنخانك".
رواه اإلمام أحمد وأهل السنن وهذا ٌعم جمٌع األمانات الواجبة على اإلنسان ،من حقوق
هللا  ،عز وجل  ،على عباده  ،من الصلوات والزكوات  ،والكفارات والنذور والصٌام ،
وؼٌر ذلك  ،مما هو مإتمن علٌه ال ٌطلع علٌه العباد  ،ومن حقوق العباد بعضهم على
بعض كالودابع وؼٌر ذلك مما ٌؤتمنون به بعضهم على بعض من ؼٌر اطبلع بٌنة على
ذلك.فؤمرهللا،عزوجل،بؤدابها،فمنلمٌفعلذلكفًالدنٌاأخذمنهذلكٌومالقٌامة

  - 237أخرجهالبخاريفً)فضابلأصحابالنبًصلىهللاعلٌهوسلم،وأحادٌثاألنبٌاء،والحدود(،ومسلم
فً)الحدود( .
-238سورةالمابدةاآلٌة 8:
-239سورةالنساءاآلٌة 58:
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،كماثبتفًالحدٌثالصحٌحأنرسولهللاصلىهللاعلٌهوسلمقال":لتإدنالحقوق
إلىأهلها،حتىٌقتصللشاةالجماءمنالقرناء" .
وقال ابن أبً حاتم :حدثنا محمد بن إسماعٌل األحمسً  ،حدثنا وكٌع  ،عن سفٌان ،
عن عبد هللا بن السابب  ،عن زاذان  ،عن عبد هللا بن مسعود قال :إن الشهادة تكفر كل
ذنب إال األمانة ٌ ،إتى بالرجل ٌوم القٌامة  -وإن كان قد قتل فً سبٌل هللا  -فٌقال :أد
أمانتك .فٌقول وأنى أإدٌها وقد ذهبت الدنٌا ؟ فتمثل له األمانة فً قعر جهنم  ،فٌهوي
إلٌها فٌحملها على عاتقه .قال :فتنزل عن عاتقه  ،فٌهوي على أثرها أبد اآلبدٌن .قال
زاذان :فؤتٌت البراء فحدثته فقال :صدق أخً ):إن هللا ٌؤمركم أن تإدوا األمانات إلى
أهلها( .
وقال :سفٌان الثوري  ،عن ابن أبً لٌلى عن رجل  ،عن ابن عباس قوله ):إن هللا
ٌؤمركم أن تإدوا األمانات إلى أهلها ( قال  :هً مبهمة للبر والفاجر  .وقال محمد بن
الحنفٌة:هًمسجلةللبروالفاجر.وقالأبوالعالٌة:األمانةماأمروابهونهواعنه .
وقال ابن أبً حاتم :حدثنا أبو سعٌد  ،حدثنا حفص بن ؼٌاث  ،عن األعمش  ،عن أبً
الضحى،عنمسروققال:قالأبًبنكعب:مناألمانةأنالمرأةابتمنتعلىفرجها .
وقالالربٌعبنأنس:هًمناألماناتفٌمابٌنكوبٌنالناس.وقالعلًبنأبًطلحة،
عن ابن عباس ):إن هللا ٌؤمركم أن تإدوا األمانات إلى أهلها (قال :قال ٌ:دخل فٌه
وعظ السلطان النساء ٌ.عنً ٌوم العٌد .وقد ذكر كثٌر من المفسرٌن أن هذه اآلٌة نزلت
فً شؤن عثمان بن طلحة بن أبً طلحة  -واسم أبً طلحة عبد هللا  -بن عبد العزى بن
عثمانبنعبدالداربنقصًبنكبلبالقرشًالعبدري،حاجبالكعبةالمعظمة،وهو
ابن عم شٌبة بن عثمان بن أبً طلحة  ،الذي صارت الحجابة فً نسله إلى الٌوم  ،أسلم
عثمان هذا فً الهدنة بٌن صلح الحدٌبٌة وفتح مكة  ،هو وخالد بن الولٌد وعمرو بن
العاص  ،وأما عمه عثمان بن أبً طلحة  ،فكان معه لواء المشركٌن ٌوم أحد  ،وقتل
ٌومبذ كافرا .وإنما نبهنا على هذا النسب ;ألن كثٌرا من المفسرٌن قد ٌشتبه علٌهم هذا
بهذا  ،وسبب نزولها فٌه لما أخذ منه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مفتاح الكعبة ٌوم
الفتح،ثمردهعلٌه .
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وقال محمد بن إسحاق فً ؼزوة الفتح :حدثنً محمد بن جعفر بن الزبٌر،عن عبٌد هللا
بن عبد هللا بن أبً ثور  ،عن صفٌة بنت شٌبة ;أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لما
نزل بمكة واطمؤن الناس  ،خرج حتى جاء البٌت  ،فطاؾ به سبعا على راحلته ٌ ،ستلم
الركنبمحجنفًٌده،فلماقضىطوافه،دعاعثمانبنطلحة،فؤخذمنهمفتاحالكعبة
 ،ففتحت له  ،فدخلها  ،فوجد فٌها حمامة من عٌدان فكسرها بٌده ثم طرحها  ،ثم وقؾ
علىبابالكعبةوقداستكؾلهالناسفًالمسجد .
قالابنإسحاق:فحدثنًبعضأهلالعلمأنرسولهللاصلىهللاعلٌهوسلمقامعلىباب
الكعبة فقال " ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له  ،صدق وعده  ،ونصر عبده  ،وهزم
األحزاب وحده  ،أال كل مؤثرة أو دم أو مال ٌدعى  ،فهو تحت قدمً هاتٌن إال سدانة
البٌت وسقاٌة الحاج ".وذكر بقٌة الحدٌث فً خطبة النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌومبذ ،
إلى أن قال:ثم جلس رسول هللا صلى هللاعلٌه وسلم فً المسجد  ،فقام إلٌهعلًبن أبً
طالب ومفتاح الكعبة فً ٌده فقال ٌ:ا رسول هللا  ،اجمع لنا الحجابة مع السقاٌة  ،صلى
هللا علٌك .فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ":أٌن عثمان بن طلحة ؟ "فدعً له ،
فقالله":هاكمفتاحكٌاعثمان،الٌومٌوموفاءوبر" .
قال ابن جرٌر :حدثنً القاسم حدثناالحسٌن  ،عنحجاج  ،عن ابن جرٌج[قوله ):إن
هللا ٌؤمركم أن تإدوا األمانات إلى أهلها (]قال :نزلت فً عثمان بن طلحة قبض منه
النبًصلىهللاعلٌهوسلممفتاحالكعبة،فدخلبهالبٌتٌومالفتح،فخرجوهوٌتلوهذه
فدعا عثمان إلٌه  ،فدفع إلٌه المفتاح  ،قال :وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم من الكعبة  ،وهو ٌتلو هذه اآلٌة :فداه أبً وأمً  ،ما سمعته ٌتلوها
قبلذلك .
حدثناالقاسم،حدثناالحسٌن،حدثناالزنجًبنخالد،عنالزهريقال:دفعهإلٌهوقال
:أعٌنوه .
وروى ابن مردوٌه  ،من طرٌق الكلبً  ،عن أبً صالح عن ابن عباس فً قول هللا عز
وجل ):إن هللا ٌؤمركم أن تإدوا األمانات إلى أهلها (قال :لما فتح رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم مكة دعا عثمان بن طلحة بن أبً طلحة  ،فلما أتاه قال ":أرنً المفتاح ".
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فؤتاهبه،فلمابسطٌدهإلٌهقامالعباسفقالٌ:ارسولهللا،بؤبًأنتوأمً،اجمعهلً
مع السقاٌة  .فكؾ عثمان ٌده فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " أرنً المفتاح ٌا
عثمان ".فبسط ٌده ٌعطٌه  ،فقال العباس مثل كلمته األولى  ،فكؾ عثمان ٌده .ثم قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " ٌا عثمان  ،إن كنت تإمن باهلل والٌوم اآلخر فهاتنً
المفتاح ".فقال :هاك بؤمانة هللا .قال :فقام رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ففتح باب
الكعبة  ،فوجد فً الكعبة تمثال إبراهٌم معه قداح ٌستقسم بها .فقال رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم ":ما للمشركٌن قاتلهم هللا .وما شؤن إبراهٌم وشؤن القداح ".ثم دعا بجفنة
فٌها ماء فؤخذ ماء فؽمسه فٌه  ،ثم ؼمس به تلك التماثٌل  ،وأخرج مقام إبراهٌم  ،وكان
فً الكعبة فؤلزقه فً حابط الكعبةثم قال ٌ":ا أٌهاالناس  ،هذه القبلة ".قال :ثم خرج
رسولهللاصلىهللاعلٌهوسلمفطاؾبالبٌتشوطاأوشوطٌنثمنزلعلٌهجبرٌل،فٌما
ذكر لنا برد المفتاح  ،فدعا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ):إن هللا ٌؤمركم أن تإدوا
األماناتإلىأهلها(حتىفرغمناآلٌة .
وهذا من المشهورات أن هذه اآلٌة نزلت فً ذلك  ،وسواء كانت نزلت فً ذلك أو ال
فحكمهاعام;ولهذاقالابنعباسومحمدبنالحنفٌة:هًللبروالفاجر،أي:هًأمر
لكل أحد .وقوله  ) :وإذا حكمتم بٌن الناس أن تحكموا بالعدل ( أمر منه تعالى بالحكم
بالعدلبٌنالناس;ولهذاقالمحمدبنكعبوزٌدبنأسلموشهربنحوشب:إنمانزلت
فًاألمراءٌ،عنًالحكامبٌنالناس .
وفً الحدٌث ":إن هللا مع الحاكم ما لم ٌجر  ،فإذا جار وكله إلى نفسه "وفً األثر :
عدل ٌوم كعبادة أربعٌن سنة .وقوله ):إن هللا نعما ٌعظكم به (أي ٌ:ؤمركم به من أداء
األمانات  ،والحكم بالعدل بٌن الناس  ،وؼٌر ذلك من أوامره وشرابعه الكاملة العظٌمة
الشاملة .وقوله ):إن هللا كان سمٌعا بصٌرا (أي :سمٌعا ألقوالكم  ،بصٌرا بؤفعالكم ،
كماقالابنأبًحاتم :
حدثناأبوزرعة،حدثناٌحٌىبنعبدهللابنبكٌر،حدثنًعبدهللابنلهٌعة،عنٌزٌد
بنأبًحبٌب،عنأبًالخٌر،عنعقبةبنعامرقال:رأٌترسولهللاصلىهللاعلٌه
وسلموهوٌقرئهذهاآلٌة)سمٌعابصٌرا(ٌقول:بكلشًءبصٌر .
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وقد قال ابن أبً حاتم :أخبرنا ٌحٌى بن عبدك القزوٌنً  ،أنبؤنا المقرئ ٌ -عنً أبا عبد
الرحمن-عبدهللابنٌزٌد،حدثناحرملةٌ-عنًابنعمران-التجٌبًالمصري-حدثنا
أبو ٌونس  ،سمعت أبا هرٌرة ٌقرأ هذه اآلٌة ):إن هللا ٌؤمركم أن تإدوا األمانات إلى
أهلها(إلىقوله):إنهللانعماٌعظكمبهإنهللاكانسمٌعابصٌرا(وٌضعإبهامهعلى
أذنه والتً تلٌها على عٌنه وٌقول :هكذا سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقرإها
وٌضع أصبعٌه .قال أبو زكرٌا :وصفه لنا المقري  ،ووضع أبو زكرٌا إبهامه الٌمنى
علىعٌنهالٌمنى،والتًتلٌهاعلىاألذنالٌمنى،وأرانافقال:هكذاوهكذا .
وٌري الباحث
وأَ ْن َز ْل َنا َم َع ُه ُم
اب ْال َبٌ َنا ِ
ت َ
جاءفًإقامةالعدلبٌنالرعٌة:قولهتعالى﴿لَ َق ْد أَرْ َس ْل َنا ُر ُسلََن ِ
و ْالم َ
ب ْال ِقسْ طِ ﴾)(240وأ َمراإلسبلمكذلكبالعدلفًالقول؛فقال
ٌِز َ
اب َ
ْال ِك َت َ
ان لِ ٌَقُو َم ال َّناسُ ِ
ان َذاقُرْ َبى﴾) .(241
واولَ ْو َك َ
﴿:وإِ َذاقُ ْل ُت ْم َفاعْ دِل ُ َ
تعالىَ -
هللا ٌَؤْ ُم ُر ُك ْمأَنْ  ُت َإد ْ
وااألَ َما َناتِإِلَىأَهْ لِ َها
كماأمربالعدلفًالحُكم؛فقال-تعالى﴿:-إِنَّ َّ َ
ُواب ْال َع ْد ِل﴾)(242كماأمربالعدلفًالصلح؛فقال-تعالى:-
َوإِ َذ َ
اسأَنْ  َتحْ ُكم ِ
اح َك ْم ُت ْم َبٌ َْنال َّن ِ
تإِحْ دَا ُه َما َعلَ ْ
انم َِن ْ
ٌِنا ْق َت َتلُوا َفؤَصْ لِحُوا َب ٌْ َن ُه َما َفإِنْ  َب َؽ ْ
ىاأل ُ ْخ َرى َف َقاتِلُوا
الم ُْإ ِمن َ
َ
﴿وإِنْ  َطا ِب َف َت ِ
وأَ ْقسِ ُ
هللا َفإِنْ  َفا َء ْ
هللا ٌُحِب
طواإِنَّ ََّ
اب ْال َع ْد ِل َ
ًِح َّتى َتفًِ َءإِلَىأَم ِْر َّ ِ
الَّتًِ َت ْبؽ َ
ت َفؤَصْ لِحُوا َب ٌْ َن ُه َم ِ
ٌن ﴾) (243وفًحدٌثالسبعةالذٌنٌظلهمهللافً ظلهٌومالظلإالظله،ذكر
ْال ُم ْقسِ طِ َ
النبً-صلىهللاعلٌهوسلم-فًبداٌتهم)):اإلمامالعادل(( .
وفًمسنداإلمامأحمدعنالنبً-صلىهللاعلٌهوسلم-أنهقال)):أحبالخلقإلىهللا
إمامعادل،وأبؽضهمإلٌهإمامجابر(( .
قالرسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم -فًذلك)):إنما اإلمام ُج َّنة؛ٌُقا َتلمنورابهوٌتقى
به،فإنأمربتقوىهللاو َعدَل،فإنلهبذلكأجرا،وإنأمربؽٌره،فإنعلٌهوزرا(() .(244

-240سورةالحدٌداآلٌة .25:
-241سورةاألنعاماآلٌة.152:
-242سورةالنساءاآلٌة .58:
-243سورةالحجراتاآلٌة .9:
-244متفقعلٌه .
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وفًالحدٌثالقدسًٌ)):اعبادي،إنًحرَّ متالظلمعلىنفسً،وجعل ُتهبٌنكممحرما؛
فبل تظالموا(( ) .(245وٌقول الرسول -صلى هللا علٌه وسلم -لمعاذ -رضً هللا عنه:-
))واتقدعوةالمظلوم؛فإنهلٌسبٌنهوبٌنهللاحجاب(() .(246
ِ
وقال -صلى هللا علٌه وسلم)) :-ثبلثة ال ترد دعوتهم :الصابم حتى ٌُفطِ ر ،واإلمام
العادل،ودعوةالمظلومٌ،رفعهاهللافوقالؽمام،وٌفتحلهاأبوابالسماء،وٌقولالرب:
وعزتًالنصرنكولوبعدحٌن(() .(247
الشك إن أهمٌة العدل كبٌرة وال ٌمكن ان ٌطاع القابد مالم ٌعدل الن القابد ٌحفز
المرإوسٌن نحو األهداؾ  ،بٌنما المدٌر ٌعطً األوامر فً ما ٌخوله القانون فقط فهو
ٌإثرعلىاألداء،وعلىالقابدانٌكونعادالمعنفسهوأقاربهكعامةالمرإوسٌن،فادا
كان كذلك فانه ٌفرض على المرإوسٌن محبته نتٌجة لعدله الذي عرؾ به  ،وطاعة
أوامرهحتىفٌماالٌوجدفٌهنصوصقانونٌةوكماٌقالانالمحبلماٌحبمطٌع .
فمنالعدلأالٌساوىبٌنالمجدوالمهملوالٌتهاونفًتنفٌدالعقوبةاذاكانتعلى
احدتربطهبهعبلقةقرابةأوصداقةبٌنماكماٌتمتنفٌذالعقوبةبمنهوؼٌرهما،اقتداء
بمحمدصلىهللاعلٌهوسلمحٌنقال):وهللالوإنفاطمةبنتمحمدا)وذكراأمراعظٌما
(....لقطعتٌدها( .248
ب -بالنظر إلى المؤهالت العلمٌة والصفات الفطرٌة والمكتسبة فً شخصٌة القائد
ولمعرفة الخطوات األساسٌة للقٌادة فً ضوء لقرآن الكرٌم ٌستنبط الباحث من قوله
او َقابِما ٌَحْ َذ ُر ْ
تعالى):أَمَّنْ ه َُو  َقان ٌ
ربهِقُ ْل  َهلْ
ُورحْ َم َة َ
و ٌَرْ ج َ
اآلخ َِر َة َ
ِت آ َنا َء اللٌَّ ِْل  َسا ِجد َ
ُون إَِّن َما  ٌَ َت َذ َّك ُر أُولُو ْ
ٌِن َ
األَ ْل َبابِ() (249الخطوة األولى
ال  ٌَعْ لَم َ
والَّذ َ
ُون َ
ٌِن  ٌَعْ لَم َ
ٌَسْ َت ِوي الَّذ َ
وهً -:


-245رواهمسلمفًصحٌحه .
-246متفقعلٌه .
-247أخرجهالترمذي،وأحمد .
-248رواهالبخاريفًصحٌحه،تحترقم .1688
-249سورةالزمراآلٌة9

111

-0العلم
العلم لغة :العلم نقٌض الجهل ،وعلمت الشًء أعلمه علما :عرفته ،وفً حدٌث ابن
مسعود:إنكعلٌممعلم،أيملهمللصوابوالخٌر،وعلمبالشًء:شعرٌقال:ماعلمت
بخبرقدومه:أيماشعرت ،وعلماألمر وتعلمه:أتقنه،وعلمالرجل:خبره،وأحبأن
ٌعلمهأيٌخبرهواصطبلحا .250
العلم اصطالحا ً:قالالكفوي:المعنىالحقٌقًللفظالعلمهواإلدراك،ولهذاالمعنىمتعلق
هوالمعلوم،ولهتابعفًالحصولٌكونوسٌلةإلٌهفًالبقاءوهوالملكة،وقدأطلقلفظ
العلمعلىكلمنهاإماحقٌقةعرفٌة،أواصطبلحٌة،أومجازامشهورة .251
قالتعالىوهوٌخبرناعنأسبابتولًطالوتالملكانهكانذاعلموقـدفـاقأقرانـه
فـً العلـم وبصٌرة ٌستطٌع إدارة شإون القٌادة واالضطبلع بمسإولٌاتها.
وت َملِكا َقالُواأَ َّن ٰى ٌَ ُكونُ لَه ْ
هللا َق ْد َب َع َ
ثلَ ُك ْم َطال ُ َ
ُالم ُْلكُ
َ
حٌثقالتعالى{:و َقا َللَ ُه ْم َن ِبٌ ُه ْمإِنَّ َّ َ
ت  َس َعة م َن ْ
ولَ ْم ٌ ُْإ َ
و َزا َدهُ
هللا اصْ َط َفاهُ َعلَ ٌْ ُك ْم َ
ب ْالم ُْلكِ  ِم ْن ُه َ
َعلَ ٌْ َنا َ
ال َم ِ
ال  َقا َل إِنَّ َّ َ
و َنحْ نُ أَ َحق ِ
ُو َّ
و َّ
َبسْ َطةف ْ
واسِ عٌ َعلٌِ ٌم}) .(252
هللا ُ َ
هللاٌُ ُْإتًِم ُْل َكهُ َمن ٌَ َشاء َ
و ْال ِجسْ ِم َ
ًِالع ِْل ِم َ
فكلمنٌتطلعإلىالقٌادةعلٌهأنٌكونذوعلموفهـم،وٌتضحذلكفًقولهتعالى:
ًحف ٌ
خ َزاب ِِن ْ
) َقا َلاجْ َع ْلنًِ َعلَ ٰى َ
ٌِظ َعلٌِ ٌم() .(253
ضإِن َ
األَرْ ِ
منهناٌتضحأنصفةالعلممبلزمةلمنأرادأنٌتولىأمرالمسلمٌنوالربطبٌن
طلـبٌوسؾعلٌهالسبلممنعزٌزمصروالعلمللتؤكدعلىأنالعلمٌمثلقٌمةربٌسـٌة
للشخصٌةالقٌادٌة .
او َقابِما ٌَحْ َذ ُر ْ
قولهتعالى)أَمَّنْ ه َُو َقان ٌ
ربهِقُلْ
ُورحْ َم َة َ
و ٌَرْ ج َ
اآلخ َِر َة َ
ِتآ َنا َءاللٌَّ ِْل َسا ِجد َ
ُونإِ َّن َما ٌَ َت َذ َّكرُأُول ُ ْ
ٌِن َ
واألَ ْل َبابِ() (254
ال ٌَعْ لَم َ
والَّذ َ
ُون َ
ٌِن ٌَعْ لَم َ
َهلْ ٌَسْ َت ِويالَّذ َ


-250ابنمنظور،لسانالعرب،مرجعسابق3083/5،ـ.3084
 -251أبوالبقاءأٌوببنموسىالحسٌنًالكفومً،الكلٌاتمعجمفًالمصطلحاتوالفروقاللؽوٌة.دارالنشر
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قال ابن األزرق )السلطان أحوج إلى العلم لوجهٌن :احدهما :أن افتقاره إلٌه فً
األحكام تحوجه إلى المعرفة بها ،لٌكون على بصٌرة فً تنفٌذ الفصل فٌها ،والتزام
الوقوؾعندحدودها (255).
ثانٌها:أنتحلٌهبالعلممنأعظمماٌتحبببهإلىالرعٌة،لمارسـخفـًالنفسعلى
الجملةمنفضٌلةالعلم،ومحبةمنانتسبإلٌه،وإذاعريمنهفرطفًالعملبمقتضى
السإالعنه،اخلبالسرٌرةالفاضلة،فٌنفرون،وٌستوحشونمنه() .(256
وٌعرضالباحثتفسٌراإلمامابنكثٌرلآلٌةالدالةعلىالعلم .
تفسٌر ابن كثٌر
ٌقولتعالى:أمنهذهصفتهكمنأشركباهللوجعللهأندادا؟الٌستوونعندهللا،كما
قال تعالى  ) :لٌسوا سواء من أهل الكتاب أمة قابمة ٌتلون آٌات هللا آناء اللٌل وهم
ٌسجدون()،(257وقالهاهنا):أممنهوقانتآناءاللٌلساجداوقابما(أي:فًحال
سجودهوفًحالقٌامه;ولهذااستدلبهذهاآلٌةمنذهبإلىأنالقنوتهوالخشوعفً
الصبلة،لٌسهوالقٌاموحدهكما،ذهبإلٌهآخرون .
قال الثوري  ،عن فراس ،عن الشعبً  ،عن مسروق  ،عن ابن مسعود أنهقال :القانت
المطٌع هلل ولرسوله .وقال ابن عباس  ،والحسن  ،والسدي  ،وابن زٌد ):آناء اللٌل (:
جوؾاللٌل.وقالالثوري،عنمنصور:بلؽناأنذلكبٌنالمؽربوالعشاء .
وقال الحسن  ،وقتادة  ) :آناء اللٌل (  :أوله وأوسطه وآخره .وقوله ٌ) :حذر اآلخرة
وٌرجورحمةربه(أي:فًحالعبادتهخابؾراج،والبدفًالعبادةمنهذاوهذا،
وأن ٌكون الخوؾ فً مدة الحٌاة هو الؽالب ;ولهذا قال ٌ):حذر اآلخرة وٌرجو رحمة
ربه ( ،فإذا كان عند االحتضار فلٌكن الرجاء هو الؽالب علٌه  ،كما قال اإلمام عبد بن
حمٌدفًمسنده .
 -255هو اإلمام الحجة أبو محمد إسحاق بن ٌوسؾبـن مـرداس القرشـً الواسـطً األزرق ،المعروؾبابن
األزرق،كانجلةالمقربٌن،ومنأبمةالحدٌث،ولدسنةٔٔ١هـوتوفًسنة٘ٔ٨هـ،انظر:سٌرإعبلمالنببلء
للذهبً)ٗ(ٙ/ٖ٨ط:مكتبـةالصـفاء،القـاهرة-مصـرٕٗٗٔهـٕٖٓٓ-م 
 - 256سعٌد حوى  ،فصــول فــً اإلمــرة واألمٌــر  ،ص)ٕٔ( ،ط :مكتبــة الرســالة الحدٌثــة ،األردن-
عمانٕٔٗٓ،هـٔ٨٩ٕ-م] .
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حدثنا ٌحٌى بن عبد الحمٌد  ،حدثنا جعفر بن سلٌمان  ،حدثنا ثابت عن أنس قال :دخل
رسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم-علىرجلوهوفًالموت،فقالله":كٌؾتجدك؟
"قال :أرجو وأخاؾ .فقال رسول هللا -صلى هللاعلٌه وسلم":-الٌجتمعان فً قلب
عبدفًمثلهذاالموطنإالأعطاههللا-عزوجل-الذيٌرجو،وأمنهالذيٌخافه" .
ورواه الترمذي والنسابً فً "الٌوم واللٌلة " ،وابن ماجه  ،من حدٌث سٌار بن حاتم ،
عنجعفربنسلٌمان،به.وقالالترمذي":ؼرٌب.وقدرواهبعضهمعنثابت،عن
أنس،عنالنبً-صلىهللاعلٌهوسلم-مرسبل" .
وقال ابن أبً حاتم  ،حدثنا عمر بن شبة  ،عن عبٌدة النمٌري  ،حدثنا أبو خلؾ عبد هللا
بن عٌسى الخزاز  ،حدثنا ٌحٌى البكاء  ،أنه سمع ابن عمر قرأ ):أم من هو قانت آناء
اللٌل ساجدا وقابما ٌحذر اآلخرة وٌرجو رحمة ربه (;قال ابن عمر :ذاك عثمان بن
عفان،رضًهللاعنه .
وإنما قال ابن عمر ذلك ;لكثرة صبلة أمٌر المإمنٌن عثمان باللٌل وقراءته  ،حتى إنه
ربماقرأالقرآنفًركعة،كماروىذلكأبوعبٌدةعنه-رضًهللاعنه-وقالالشاعر
ضحوابؤشمطعنوانالسجودبهٌقطعاللٌلتسبٌحاوقرآنا 
وقال اإلمام أحمد  :كتب إلً الربٌع بن نافع :حدثنا الهٌثم بن حمٌد  ،عن زٌد بن واقد ،
عنسلٌمانبنموسى،عنكثٌربنمرة،عنتمٌمالداريقال:قالرسولهللا-صلى
هللاعلٌهوسلم":-منقرأبمابةآٌةفًلٌلةكتبلهقنوتلٌلة" .
وكذا رواه النسابً فً "الٌوم واللٌلة "عن إبراهٌم بن ٌعقوب  ،عن عبد هللا بن ٌوسؾ
والربٌعبننافع،كبلهماعنالهٌثمبنحمٌد،به .
وقوله ):قل هل ٌستوي الذٌن ٌعلمون والذٌن ال ٌعلمون (أي :هل ٌستوي هذا والذي
قبله ممن جعل هلل أندادا لٌضل عن سبٌله ؟ )إنما ٌتذكر أولو األلباب (أي :إنما ٌعلم
الفرقبٌنهذاوهذامنلهلبوهوالعقل .
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وٌرى الباحث
للعلمأهمٌةبالؽةفًاإلسبلم،اهتمبهاإلسبلمكثٌرا،وٌحثكلمسلمعلىطلبالعلم
دابما،وأنٌسلكطرٌقهألجلالنٌلبهوالعملبه،وبالعلمالشرعًٌهتدياإلنسانوبدونه
ٌضل وٌشقى ،وسوؾ نستعرض أهمٌة العلم فً اإلسبلم من خبلل عرض النصوص
القرآنٌةواألحادٌثالنبوٌةوأقوالالسلؾالصالحعلىالنحوالتالً :
فبلٌستويعندهللاالذيٌعلموالذيالٌعلم،فؤهلالعلملهممقامعظٌمفًشرٌعتنا
ٌِن
الؽراء ،فهم من ورثة األنبٌاء والمرسلٌنٌ ،قول هللا تبارك تعالىَ  ﴿ :ه ْل  ٌَسْ َت ِوي الَّذ َ
ُون إِ َّن َما ٌَ َت َذ َّك ُر أُول ُ ْ
ٌِن َ
ب ﴾)(258الٌستويالذيٌعلموالذيال
واألَ ْل َبا ِ
ال  ٌَعْ لَم َ
والَّذ َ
ُون َ
ٌَعْ لَم َ
ٌعلم ،كما ال ٌستوي الحً والمٌت ،والسمٌع واألصم ،والبصٌر واألعمى ،فالعلم نور
ٌهتديبهصاحبهإلىالطرٌقالسوي،وٌخرجبهمنالظلماتإلىالنور .
وٌرفع هللا الذي ٌطلب العلم والذي ٌعمل به كما ٌشاء ،قال تعالىٌَ  ﴿ :رْ َفع َّ
ٌِن
هللا ُ الَّذ َ
ِ
ٌِن أُو ُتوا ْ
ت ﴾ )(259أي ٌرفع الذٌن أوتوا العلم من المإمنٌن
الع ِْل َم د ََر َجا ٍ
والَّذ َ
آ َم ُنوا  ِم ْن ُك ْم َ
بفضلعلمهموسابقتهمدرجاتأيعلىمنسواهمفًالجنة .
قال القرطبً":أيفًالثوابفًاآلخرةوفًالكرامةفًالدنٌا،فٌرفعالمإمنعلىمن
لٌسبمإمنوالعالمعلىمنلٌسبعالم"وقالابنمسعود:مدحهللاالعلماءفًهذهاآلٌة،
والمعنى :أنه ٌرفع هللا الذٌن أوتوا العلم على الذٌن آمنوا ولم ٌإتوا العلم )درجات( أي
درجاتفًدٌنهمإذافعلواماأمروابه .
 إنالعالمهوالذيٌعبدهللاعلىبصٌرة،بخبلؾالجاهلفإنهالٌعبدهللاعلىبصٌرة،
لذلك نجد أن اإلسبلم ٌؤمرناأن نطلب العلم حتىنعمل باإلسبلم وأحكامهعلى بصٌرة،
فالذيٌصلًوهوٌعلمأنهعلىطرٌقشرعًهلهوكالذيٌصلًمنأجلأنهرأىأباه
ٌِن َ
ُون إِ َّن َما  ٌَ َت َذ َّك ُر أُولُو
ال  ٌَعْ لَم َ
والَّذ َ
ُون َ
ٌِن  ٌَعْ لَم َ
صلى؟ لذلك قال تعالىَ  ﴿ :ه ْل  ٌَسْ َت ِوي الَّذ َ
260
او َم ِن ا َّت َب َعنًِ
ْاألَ ْل َبا ِ
ٌرةٍأَ َن َ
ىهللا  َعلَىبَصِ َ
ب ﴾) ( .وقالتعالى﴿:قُ ْل  َه ِذ ِه  َس ِبٌلًِأَ ْدعُوإِلَ َّ ِ
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و َماأَ َنام َِن ْ
ٌِن ﴾)،(261فهلالذيٌعلمحقٌقةالربعزوجلكالذي
ان َِّ
ال ُم ْش ِرك َ
هللا َ
َو ُسب َْح َ
ٌجهل حقٌقة الرب؟ وكٌؾ حال العبد لو كان ال ٌعلم حقٌقة التوحٌد وأهمٌته؟ لذلك كما
قٌل:أولالدٌنمعرفةهللا،وهللاٌقولفًالقرآنالكرٌمَ ﴿:فاعْ لَ ْمأَ َّنه َ
هللا ُ﴾)،(262
ُالإِلَ َهإِ َّال َّ
إنالتوحٌدهواألصلالذيبنٌتعلٌهالملةالحنفٌة؛فاالهتمامبهاهتمامباألصل،وإذا
تدبرناالقرآنالكرٌموجدناأنهبٌَّنالتوحٌدتبٌاناكامبل،حتىإنهالتخلوسورةمنسور
القرآنإالوفٌهاتناولللتوحٌد،وبٌانلهونهًعنضده،والٌمكنأننصلإلىالتوحٌد
إالعنطرٌقالعلمالشرعًالصحٌح،منهناتؤتًأهمٌةطلبالعلم ،ثملوتؤملنااآلٌة:
ُال إِلَ َه إِ َّال َّ
﴿ َفاعْ لَ ْم أَ َّنه َ
ك﴾)(263أمرهللاتعالىبالعملبعدالعلم،وقدبوَّ ب
واسْ َت ْؽ ِفرْ لِ َذ ْن ِب َ
هللا ُ َ
اإلمامالبخاريبابافقال":بابالعلمقبلالقولوالعمل" .
ولمعرفةالخطواتاألساسٌةللقٌادةفًضوءلقرآنالكرٌمٌستنبطالباحثمنقولهتعالى:
ال َق ِوي ْ
ت ْ
) َقالَ ْ
تاسْ َتؤْ ِجرْ هُإِنَّ َ
خٌ َْر َم ِناسْ َتؤْ َجرْ َ
األَمٌِنُ ().(264الخطوةالثانٌة
تإِحْ دَا ُه َما ٌَاأَ َب ِ
وهً -:
-4القوة واألمانة
القوة لغة :اسم مؤخوذ من ما ّدة )ق و ى( الّتً تد ّل كما ٌقولابن فارسعلى معنٌٌن:
أحدهما على ش ّدة وخبلؾ ضعؾ ،واآلخر القواء وهو األرض الخربة ).(265والقوّ ة هنا
مؤخوذةمنالمعنىاألول،والوصؾمنذلك:القويّ خبلؾالضّعٌؾ،وأصلذلكمن
القوىالّتًهًجمعقوّ ةمنقوىالحبل،والمقوي :الّذيأصحابهوإبلهأقوٌاء،ورجل
شدٌدالقوىأيشدٌدأسرالخلق (266).
لٌ) -ا  ٌَحْ ٌى  ُخ ِذ ْ
فالقوّ ة هنا قوّ ة البدن ومثال الثانً قولهّ  -
بقُوَّ ةٍ()(267
عز وج ّ
الك َ
ِتاب ِ
لٌ)-ا ٌَحْ ٌى ُخذ ْ
بقُوَّ ةٍ()(268أيبقوّ ة
فالقوّ ةهناقوّ ةالبدنومثالالثانًقوله-ع ّزوج ّ
ِالك َ
ِتاب ِ
-261سورةٌوسؾاآلٌة 18:
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قلب،وقدتستعملالقوّ ةوٌرادبهاالمعاونمنخارجكمافًقولهتعالى):قا َل لَ ْو أَنَّ لًِ
ِب ُك ْم قُوَّ ة() (269قٌل معناه من أتقوّ ى به من الجند أو من المال ،وقد تستعمل فً القدرة
اإللهٌّةنحوقولهّ -
هللا َق ِويٌّ  َع ِزٌ ٌز() (271).}(270
عزمنقابل):-إِنَّ َّ َ
وقالابنمنظورٌ:قال:أقوىالحبلوالوترجعلبعضقواهأؼلظمنبعض،وقوله-
ّ
هابقُوَّ ةٍ() .(272
عزوج ّ
ل-لموسىحٌنكتبلهاأللواحَ ):ف ُخ ْذ ِ
القوة اصطالحاً :قالالجرجانًّ :القوّ ة:هًتم ّكنالحٌوان)أيالكابنالحًّ (مناألفعال
ال ّ
شاقّة ،فإن كان الكابن نباتا س ّمٌت قوّ ته قوّ ة طبٌعٌّة ،وإن كان حٌوانا سمٌّت قوّ ته قوّ ة
نفسانٌّة وإن كان إنسانا سمٌّت قوّ ته قوّ ة عقلٌّة ،والقوى العقلٌّة باعتبار إدراكها للكلٌّّات
تسمّىالقوّ ةال ّنظرٌّة،وباعتباراستنباطهاللصّناعاتالفكرٌّةمنأدلّتهابالرّ أيتسمّىالقوّ ة
العملٌّة) .(273
وقال الرّ اؼب :القوّ ة الّتً تستعمل لل ّتهٌّإ فً البدن أو القلب ٌقال بها على وجهٌن:
األول:لماهوموجودولك ّنهالٌستعمل،واآلخرلمنٌمكنأنٌحصلمنهالفعل.مثال
األول :فبلن كاتب بالقوّ ةلمن ٌعرؾ الكتابة ،ولك ّنه الٌكتب ،ومثال ّ
الثانً:فبلن كاتب
لمنٌمكنهتعلّمالكتابة) .(274
األ َما َنة ً
لغة :األمانةضدالخٌانة،وأصلاألَمْن:طمؤنٌنةالنفسوزوالالخوؾ،واألمانة
مصدرأمنبالكسرأمانةفهوأمٌن،ثماستعملالمصدرفًاألعٌانمجازا،فقٌلالودٌعة
أمانة ونحوه ،والجمع أمانات ،فاألمانة اسم لما ٌُإمَّن علٌه اإلنسان ،نحو قوله
تعالىَ ):و َت ُخو ُنو ْا أَ َما َنا ِت ُك ْم() .(275أي:ماابتمنتمعلٌه،وقوله):إِ َّنا َع َرضْ َنااألَ َما َن َة  َعلَى
ض() .(277)(276
ال َّس َم َاوات َ
ِواألَرْ ِ
-269سورةهوداآلٌة 80:
-270سورةالحدٌداآلٌة 25:
-271المفرداتللراؼب) (419
-272سورةاألعراؾاآلٌة 145:
-273انظرالتعرٌفاتللجرجانً)،(188والتوقٌؾعلىمهماتالتعارٌؾللمناوي)(276بتصرؾٌسٌر .
-274مفرداتالراؼب)(419بتصرؾٌسٌر.
-275سورةاألنفالاآلٌة27:
-276سورةاألحزاباآلٌة 72:
 ]242[ - 277أنظر ):لسان العرب( ألبن منظور))(13/21مفردات الفاظ القرآن(للراؼب
األصفهانً))(1/90المصباحالمنٌر(للفٌومً) (1/24
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األ َما َنة اصطالحاً :األمانة:هًكل ٍّ
حقلزمكأداإهوحفظه) .(278
وقٌلهً):ال َّتعفؾعمَّاٌتصرَّ ؾاإلنسانفٌهمِنمالوؼٌره،وماٌوثقبهعلٌهمِن
األعراض والحرم مع القدرة علٌه ،ورد ما ٌستودع إلى مودعه() .(279
وقالالكفوي):كل ماافترضعلىالعبادفهوأمانة،كصبلةوزكاةوصٌاموأداءدٌن،
وأوكدهاالودابع،وأوكدالودابعكتماألسرار().(280



ولذلك ال ٌجوز فً منهج اإلسبلم أن ٌتولى الوظابؾ وخاصة العامة فً الدولة إال
القوياألمٌنومردالقوةإلىالقدرةعلىأداءماٌتوالهمنعملوهًتقدرفًكلأمر
بحسبهفمثبل  :
-

القوة فً قٌادة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب ،وإلى الخبرة بؤسالٌب المعارك

وإلىالمخادعةلذلك ٌقولالرسولالكرٌمصلىهللاعلٌهوسلم)الحربخدعة() .(281
وكذلكالقدرةعلىالقتالوالخبرةبمعداتهوأدواتهوفًهذاٌقولهللاعزوجل)وأَعِ دوا
َ
ربَاطِ ْ
و َع ُدوَّ ُك ْم( ) .(282
هللا َ
بهِ َع ُدوَّ َّ ِ
ال َخٌ ِْل ُترْ ِهب َ
لَ ُه ْم َمااسْ َت َطعْ ُت ْم ِمنْ قُوَّ ة َ
ُون ِ
ٍو ِمنْ ِ
-

أماالقوةفًالحكمفترجعإلىالفقهفًالشرابعوأسالٌبالتقاضًوالعدلالذي

أمر هللا به وإلى القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة والقدرة على تنفٌذ األحكام على
القويقبلالضعٌؾ.
أمابخصوصاألمانةفمردهاإلىعدمالتفرٌطفًشإونماولىعلٌهالقابدومخافةو ْ
اخ َش ْو ِن
اس َ
هللا وخشٌتهوالخضوعلشرٌعتهوفًهذا ٌقولهللاعزوجل) َف َبل  َت ْخ َشوُ اال َّن َ
ب َماأَ ْن َز َل َّ
ك ُه ُم ْ
ُون() .(283
ال َكا ِفر َ
هللاُ َفؤُولَ ِب َ
ُوابآ َ ٌَاتًِ َث َمنا َقلٌِبل َ
و َمنْ لَ ْم ٌَحْ ُك ْم ِ
َو َال َت ْش َتر ِ
وتوضٌحاألهمٌةالقوةواألمانةوتوفٌرهافًالقابدنذكرقصةأبًذرالؽفاريعندما
طلب من الرسول صلىهللا علٌه وسلمأن ٌولٌهوالٌة فقال ٌ):ا أبا ذر ،إنك ضعٌؾ
)]243[-278فٌضالقدٌر(للمنساوي) (1/288
)244-279تهذٌباألخبلق(المنسوبللحافظ)ص (24
)]245[-280الكلٌات()ص (269
-281صحٌحلبخاريالحدٌثرقم 2804
-282سورةاالنفالاآلٌة.60:
-283سورةالمابدةاآلٌة .44:
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وإنها أمانة وإنها ٌوم القٌامة خزي وندامة ،إال من أخذها بحقها ووفً الذي علٌه لها(

) .(284ولقد اعتبر الرسول أن عملٌة اختٌار العاملٌن وخصوصا القادة أمانة ال بد من
أدابها بالشكل السلٌم ومن لم ٌلتزم بذلك فقد خان هللا ورسوله وفً هذا ٌقول هللا عز
ال  َت ُخو ُنوا َّ
ٌِن آَ َم ُنوا َ
ُون().(285
وأَ ْن ُت ْم  َتعْ لَم َ
و َت ُخو ُنوا أَ َما َنا ِت ُك ْم َ
والرَّ سُو َل َ
هللاَ َ
وجل) ٌَا أٌَ َها الَّذ َ
وهناكعدةأشكالوصورلؤلماناتفمنهاأمانةالتعاملمعالناس،وأمانةالمحافظةعلى
الجماعة والمحافظة على األموال والودابع والمعامبلت ،وأمانة محافظة اإلنسان على
نفسهومنهذهاألماناتإعطاءالقٌادةلؤلصلحوإلىمنٌستحقهاولذلكحذرنارسول هللا
صلىهللاعلٌهوسلم منذلكحٌنقال):منولىمنأمرالمسلمٌنشٌبافولىعلٌهمرجبل
وهوٌجدمنهممنهوأصلحمنهفقدخانهللارسولهوجماعةالمإمنٌن( ) .(286
وهناأرادالرسولتوضٌحمدىأهمٌةاالختٌار حسبالكفاءةوالجدارةوبٌنأنهذه
األمانةالبدمنتؤدٌتهاوإالفلنٌدخلالجنة  .
ولقدكانالرسولصلىهللا علٌهوسلم ٌقومبعملٌةاختٌار لمنٌرٌدأنٌولٌهإحدى
الوظابؾلٌتؤكدمنمدىصبلحٌتهللعملوهذاواضحعندماأرادأنٌولً معاذبنجبل
علىالٌمن فسؤله:بمتقضً؟فؤجاب:بكتابهللافسؤله:فإنلمتجد؟فؤجاب:بسنةرسول
هللا،فسؤله:فإنلمتجد؟فؤجاب:أجتهدبرأي والآلوفضربالرسولصدرمعاذوقال:
الحمدهللالذيوفقرسولرسولهللالماٌرضًهللاورسوله  .
وٌعرضالباحثتفسٌراإلمامابنكثٌرلآلٌةالدالةعلىالقوةواالمانة .
تفسٌر ابن كثٌر
ال َق ِوي ْ
ت ْ
قالتعالىَ ):قالَ ْ
تاسْ َتؤْ ِجرْ هُإِنَّ َ
ناسْ َتؤْ َجرْ َ
األَمٌِنُ () .(287
خٌ َْر َم ِ
تإِحْ دَا ُه َما ٌَاأَ َب ِ
 -284أخرجهمسلمفًكتاباإلمارة،باب:كراهٌةاإلمامبؽٌرضرورة،1457/3برقم .1825:
-285سورةاالنفالاآلٌة .27
-286وقداستشهدبالحدٌثشٌخاإلسبلمابنتٌمٌةفًمجموعالفتاوى،247/28حٌثقال“:فصل:فؤماأداء
األماناتففٌهنوعان:أحدهما:الوالٌات….فٌجبعلىولًاألمرأنٌولًعلىكلعملمنأعمالالمسلمٌن
أصلحمنٌجدهلذلكالعمل،قالالنبًصلىهللاعلٌهوسلم)):منولًمنأمرالمسلمٌنشٌبافولىرجبلوهو
ٌجدمنهوأصلحللمسلمٌنمنه،فقدخانهللاورسوله((وفًرواٌة)):منولَّىرجبل علىعصابةوهوٌجد
فًتلكالعصابةمنهوأرضىهللمنه،فقدخانهللاورسولهوخانالمإمنٌن((،وعلقالشٌخعلىالحدٌث
بقوله“:رواهالحاكمفًصحٌحه ،
-287سورةالقصصاآلٌة 26:
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وقوله):قالتإحداهماٌاأبتاستؤجرهإنخٌرمناستؤجرتالقوياألمٌن(أي:قالت
إحدىابنتًهذاالرجل.قٌل:هًالتًذهبتوراءموسى،علٌهالسبلم،قالتألبٌها:
)ٌاأبتاستؤجره(أي:لرعٌةهذهالؽنم .
قال عمر  ،وابن عباس  ،وشرٌح القاضً  ،وأبو مالك  ،وقتادة  ،ومحمد بن إسحاق ،
وؼٌر واحد :لما قالت ):إن خٌر من استؤجرت القوي األمٌن (قال لها أبوها :وما
علمك بذلك ؟ قالت :إنه رفع الصخرة التً ال ٌطٌق حملها إال عشرة رجال  ،وإنه لما
جبتمعهتقدمتأمامه،فقاللً:كونًمنورابً،فإذااجتنبتالطرٌقفاحذفً 
[لً]بحصاةأعلمبهاكٌؾالطرٌقألتهدىإلٌه .
قال سفٌان الثوري  ،عن أبً إسحاق  ،عن أبً عبٌدة  ،عن عبد هللا  -هو ابن مسعود -
قال :أفرس الناس ثبلثة :أبو بكر حٌن تفرس فً عمر  ،وصاحب ٌوسؾ حٌن قال ):
أكرمًمثواه()(288وصاحبةموسىحٌنقالتٌ):اأبتاستؤجرهإنخٌرمناستؤجرت
القوياألمٌن( .
وٌري الباحث :
فمن خصابص القابد المسلم خاصٌة األمانة مع القوة  ،وهذا واضحفًقولهتعالى)إِنَّ 
ال َق ِوي ْ
ت ْ
َخٌ َْر َم ِناسْ َتؤْ َجرْ َ
األَمٌِنُ ()(289وقدكانالنبًصلىهللاعلٌهوسلمٌلقببالصادق
االمٌن فكانت االمانة من االخبلق الظاهرة فٌه قوال وعمبل حتى كان الناس ٌختارونه
لحفظودابعهمعندهوهذاماظهرعندماهاجرالىالمدٌنةفسلماماناتقرٌشالىعلً
رضًهللاعنهوامرهبرداالماناتالىاهلهاولذاكانمعٌاراختٌارالقادةواالمراءالذٌن
ٌقومون على دٌن الناس ودنٌاهم ٌعتمد االمانة بالدرجة األولى والن ابا عبٌدة كان من
هإالءانزلهالنبًصلىهللاعلٌهوسلم هذهالمنزلةووصفهبهذاالوصؾالكبٌر،وكذلك
كانصلىهللاعلٌهوسلممثالالقابدالقويفًقولالحقفكانالٌخشىبقولهلومةالبم،
ولذلكفالقوةتحمًاالمانةوتصونهاولعلهذاهوالسر فًتقدٌمالقوةعلىاالمانةفً
قوله تعالى):القوي االمٌن( وكذلك ٌرجع الى ان القوة مطلوبة بشكل اقوى فً كل
-288سورةٌوسؾاآلٌة .21:
-289سورةالقصصاآلٌة 26:
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الوظابؾ التً تطلب القوة من االمانة فً كل الوظابؾ التً تطلب االمانة ،وذلك ان
الشخصالؽٌرقويإذاكلؾبوظٌفة تستلزمالقوةالٌستطٌعانٌإدٌهاعلىاكملوجه،
والٌمكندعمهفًالؽالبألنالقوةٌجبانتتمثلفًشخصه،وتعتبرقصةابًذر
الؽفاريعندماطلبمنالرسولصلىهللاعلٌهوسلمانٌولٌهوالٌةفقالٌ):ااباذر،إنك
ضعٌؾوإنهاامانةوإنهاٌومالقٌامةخزيوندامة،(290)(....كانالسببالربٌسًلمنع
الرسول صلى هللا علٌه وسلم ألبً ذر الؽفاري من تولً الوالٌة هو الضعؾ ،اما عدم
موافقتهفبلنهاامانةمنهللاوالٌتوالهااالمنكاناهلللوالٌة،ولمٌكونسببالمنع
عدمامانةابًدرالؽفاري،وذلكٌرجحجانبالقوةفًالطلبعلىجانباالمانة،والن
القوةالٌقصدبهاالحزمفقطبلهًحسبالوظٌفةالمطلوبة .
 بٌنمافًبعضاالحٌانالشخصالؽٌرامٌننستطٌعاننعتمدعلٌه،وٌمكندعمهألن
االمانة إذا وجد من ٌراقب علٌها وٌحاسب المقصرٌن فٌها فمن الممكن أن ٌتؤتى ذلك
العملإذالمٌكنهناكبدٌللذلكالشخص .
ولمعرفةالخطواتاألساسٌةللقٌادةفًضوءلقرآنالكرٌمٌستنبطالباحثمنقولهتعالى :
و ْال ٌَ ْو َم ْ
هللاَ
و َذ َك َر َّ
اآلخ َِر َ
هللا َ
ح َس َن ٌة ل َمن  َك َ
هللا أُسْ َوةٌ َ
ُول َّ ِ
ان لَ ُك ْم فًِ َ
)لَّ َق ْد  َك َ
رس ِ
ان  ٌَرْ جُو َّ َ
َكثٌِرا( ).(291الخطوةالثالثةوهً -:
 – 3القدوة الحسنة
القدوة لغة) :القدوةٌ:قالفبلنقدوةإذاكانٌقتدىبـه،ولًبكقدوة.ومنهاقوله)
اقتدىبه،أيفعلمثلفعلهتشبهابه() .(292
)القدوةمنالتقدمٌ،قالفبلنالٌقادٌهأحدوالٌبارٌهأحدوالٌجارٌهأحدوذلكإذاتمٌز
فًالخبللكلها() .(293
القدوة االصطالح ):فاالقتداءهوطلبموافقةالؽٌرفًفعله() .(294

 -290أخرجهمسلمفًكتاباإلمارة،باب:كراهٌةاإلمامبؽٌرضرورة،1457/3برقم .1825:
-291سورةاالحزاباآلٌتان .21
-292المعجمالوسٌطلمجموعةمنالمإلفٌن،321/2الطبعةالثالثة .
-293لسانالعربابنمنظور،171/15طبعةدارصادر،بٌروت .
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منصفاتالقابدالناجحوالفعالأنٌكونقدوةحسنةللتابعٌنحتىٌقتدوابهوٌتفانوا
فًأداءأعمالهمولقدنبهاإلسبلمإلىهذهالخاصٌةومدىأهمٌتهاحٌثقال هللاعزوجل
"لقد كان لكم فً رسول هللا أسوة حسنة لمن كان ٌرجو هللا والٌوم اآلخر "ولقد كان
الرسول قدوة حسنة ألتباعه والمإمنٌن وسار والته وجمٌع من استعملهم على هذا
الطرٌق ،لذلك ٌحب أن ٌكون القابد قدوة حسنة لمرإوسٌه إذا ما أراد التزام من قبل
المرإوسٌنفبلٌعقلأنٌناديبااللتزامبالمواعٌدفًالعملوهوٌؤتًمتؤخرا وإنٌنادي
بعدمالتدخٌنوهوٌتحدثوبٌدهسٌجارةألنذلكالٌستقٌمولقدقال هللاعزوجلٌَ ):ا

هللا أَنْ  َتقُولُوا  َما َ
ون  َما َ
ون(
ال  َت ْف َعل ُ َ
ون *  َكب َُر  َم ْقتا  ِع ْن َد َّ ِ
ال  َت ْف َعل ُ َ
ٌِن آ َم ُنوا لِ َم  َتقُول ُ َ
أٌَ َها الَّذ َ
).(295وٌعرضالباحثتفسٌراإلمامابنكثٌرلآلٌةالدالةعلىالقدوةالحسنة .
تفسٌر ابن كثٌر
و ْال ٌَ ْو َم ْ
و َذ َك َر
اآلخ َِر َ
ُوهللا َ
ح َس َن ٌةل َمن َك َ
هللاأُسْ َوةٌ َ
ُول َّ ِ
انلَ ُك ْمف َ
قالتعالى)لَّ َق ْد َك َ
ًِرس ِ
ان ٌَرْ ج َّ َ
هللا  َكثٌِرا( ) ، (296قالالحافظابنكثٌر-رحمههللا -فًتفسٌرهالقٌمعندتفسٌرهذهاآلٌة
َّ َ
الكرٌمة :هذه اآلٌة الكرٌمة أصل كبٌر فً التؤسً برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً
أقواله وأفعاله وأحواله  ،ولهذا أمر الناس بالتؤسً بالنبً صلى هللا علٌه وسلم ٌوم
األحزاب  ،فً صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه  ،عز
وجل  ،صلوات هللا وسبلمه علٌه دابما إلى ٌوم الدٌن ،ولهذا قال تعالى للذٌن تقلقوا
وتضجرواوتزلزلواواضطربوافًأمرهمٌوماألحزاب):لقدكانلكمفًرسولهللا
أسوةحسنة(أي:هبلاقتدٌتمبهوتؤسٌتمبشمابله؟ولهذاقال):لمنكانٌرجوهللا
والٌوماآلخروذكرهللاكثٌرا( 
وٌري الباحث :
ون  َم َ
ون(
اال  َت ْف َعل ُ َ
ٌِن آ َم ُنوالِ َم  َتقُول ُ َ
مماجاءفًالقدوةالحسنةقولهللاتعالى) ٌَاأٌَ َهاالَّذ َ
فعلىالقابدأنٌكونقدوةفًالخٌرللرعٌةألنالناسعلىدٌنأمرابهم؛أيٌ:سٌرون

-294االماممحمدبنعلًالشوكانً،فتحالقدٌر،طبعةدارالفكر،بٌروتلبنان .137/2،
-295سورةالصؾاآلٌتان .3،2
-296سورةاالحزاباآلٌتان .21
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بسٌرتهم؛ فعلى الحاكم أن ٌكون إماما فً الحق والخٌر ،قال هللا -تعالى -حاكٌا دعوة
ٌِنإِ َماما﴾) .(297
الصالحٌن﴿:واجْ َع ْل َنال ِْل ُم َّتق َ
َ
ون(
بآ ٌَا ِت َنا ٌُو ِق ُن َ
ص َبرُوا َ
بؤَم ِْر َنا لَمَّا  َ
و َج َع ْل َنا  ِم ْن ُه ْم أَ ِبمَّة  ٌَ ْه ُد َ
وقال هللا -تعالىَ ﴿:-
و َكا ُنوا ِ
ون ِ
).(298وقولالشاعر"التنهىعنخلقوتؤتًبمثله:عارعلٌكاذافعلتعظٌم" .299
 وإنالنفوسالتقبلاألوامروالنواهًأاللمنتكنلهالتقدٌرواالحترام،وٌؤتًذلك
بانٌكوناألنساننموذجاٌقتدىبهفًتطبٌقماٌنهىعنهاألخرٌنعلىنفسهأوالوان
الٌقولماالٌفعل .
فالقابدالمنضبط  ٌجبرالمقصرٌنعلىاالنضباطأوقبولالقوانٌنالمفروضةعلٌهم
 ،هذا حال من صلحت أفكارهم بان القابد ٌلتزم بالقوانٌن قبل ان ٌبدا بفرضها على
األخرٌن،وهناكامرٌجبالتنبٌهعلٌهأالوهوانبعضالمرإوسٌنالٌقتديبالقابد
المنضبط  فقد اعتاد على اإلهمال واال مباالة ومن هذا الباب ٌجب ان تكون السلطة
مبلزمةللمسإولٌةحتىٌتسنىللقابدضبطمرإوسٌهالؽٌرمنضبطٌنباستخدامالسلطة
المفوضةله .
ولمعرفةالخطواتاألساسٌةللقٌادةفًضوءلقرآنالكرٌمٌستنبطالباحثمنقولهتعالى:
و َو َج َد عِ ن َد َها َق ْوماقُ ْل َنا ٌَا َذا
ح ِم َب ٍة َ
ْن َ
)ح َّت ٰى إِ َذا َبلَ َػ  َم ْؽ ِر َ
َ
ْس  َو َج َد َها َت ْؽرُبُ فًِ َعٌ ٍ
ب ال َّشم ِ
ؾ  ُن َعذ ُبه ُ
ُث َّم ٌ َُرد إِلَ ٰى
ٌِه ْم حُسْ نا* َقا َل أَمَّا َمن َظلَ َم  َف َس ْو َ
ب َ
ْن إِمَّاأَن ُت َعذ َ
وإِمَّاأَن َت َّت ِخ َذ ف ِ
ْال َقرْ َنٌ ِ
ج َزاء ْ
و َس َنقُو ُل لَ ُه  ِمنْ 
الحُسْ َن ٰى َ
صالِحا  َفلَ ُه َ
و َع ِم َل  َ
*وأَمَّا  َمنْ آ َم َن َ
َرب ِه  َف ٌُ َعذ ُب ُه  َع َذابا ن ْكرا َ
أَم ِْر َناٌُسْ را( ). (300الخطوةالرابعةوهً -:
-2الحزم
الحزم لغة:حزماألمر:ضبطهوأتقنهواستعدلهكمافًالمعجمالوسٌط .301

-297سورةالفرقاناآلٌتان .74
-298سورةالسجداآلٌتان .24
- 299البٌت للشاعر ظالم بن عمرو بن سفٌان الدإلً الكنانً 16) ،ق.هـ 69- .هـ( ،من سادات التابعٌن
وأعٌانهُموفقهاهموشعرابهُمومحدثٌهُم .
-300سورةالكهؾاآلٌة88-86:
-301المعجمالوسٌططبعمجمعاللؽةالعربٌة-مادة)حزم(القاهرةسنة1985م.
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الحزم اصطالحا ً:اتخاذالقراربفعلأوترك.302
ٌصؾاحدهمشخصٌةالقٌادةالحازمةفٌقول):إنالقٌادةالحازمةهًالتـًتحافظعلى
تفكٌرواضحومنطقًرؼمالمتاعب،وتبحثعنالحقٌقةوتمسكبهـابكلإصرارمهما
كلؾاألمر،وتثبتفًالمؤزقبكلصبر،ولوانسحبالجمٌعمنحولها،وتحكمبدون
تحٌزآلرابهاوتصرفاتهاالشخصٌة،وتعترؾبؤخطابهـابكـلصدقوأمانة() .(303
قال األستاذ سعٌد حوى) :ومن فوابد الحزم المرؼبـة للعقـبلء ،وخصوصـا الملوك،
أمور منها  :ملك الرعٌة به قبل أن تملك راعٌها إذا فرط فٌه ،فقد قال عبد الملك ابن
مروانالبنهالولٌد،وكانولًعهدهٌ:ابنًاعلمأنلٌسبٌنالسلطانوبٌنأنٌملك
الرعٌةأوتملكهالرعٌة،إالحزامأوتوان() .(304
وهذا موقؾ عظٌم من التارٌخ اإلسبلمً ٌبرزصفة الحزم فً القٌادة الناجحة ،وهو
موقؾ أبً بكر فً حروب الردة ،فقد ارتدت أحٌاء كثٌرة ،وامتنعت عـن أداء الزكاة،
وادعىطلٌحةاألسديومسٌلمةالكذابالنبوة،والتؾحولهمقومهم،وأنفـذالصدٌقجٌش
أسامة،فقلالجندفًالمدٌنة،فطمعتكثٌرمناألعرابفًالمدٌنةورمواأنٌهجموا
علٌها،فجعلالصدٌقعلىأنقابالمدٌنةحراسا ٌبٌتونبـالجٌشحولها،وقدرأىبعض
الصحابةأنٌتركأبوبكرحربالمرتدٌن،وماهمعلٌهمنمنعالزكاة،ولكنأبابكرلم
ٌوافقهمالرأي،وأصرعلىحربالمرتـدٌن،وقـال)وهللالومنعونًعقاالكانواٌإدونه
إلىرسولهللا،ألقاتلهمعلـىمنعهـا،وهللاألقاتلنمنفرقبٌنالصبلةوالزكاة() .(305
فاإلصرارظاهرفًموقفهصلىهللاعلٌهوسلموهومـنمعانًالحزموكبلهمامن
سماتالقٌادةالناجحة،ورحمهللاالصدٌقفبحزمهشرحهللاصدرعمربنالخطابإذ
ٌقول)فماهوإالأنرأٌتهللاقدشرحصدرأبًبكرللقتال،فعرفتانهالحق().(306
وهذاالموقؾكانلهاألثرالعظٌمفًبقاءهذهاألمة،ولكلموقؾحازمأثره .

 - 302سنن الترمذى -كتاب البر والصلة -تحقٌق كمال ٌوسؾ الحوت -ط دار الكتب العلمٌة -بٌروت
ط 1987م.
-303الشبكةالعنكبوتٌة،بتصرؾ
-304فصولفًاإلمرةواألمٌرص)ٗٗ(بتصرؾ
-305صحٌحالبخاري،كالزكاة،باباخذالعناقفًالصدقة،برقم)(ٔٗ٘ٙ
-306صحٌحالبخاري،كالزكاة،باباخذالعناقفًالصدقة،برقم)(ٔٗ٘١

124

وٌعرضالباحثتفسٌراإلمامابنكثٌرلآلٌةالدالةعلىالحزم .
تفسٌر ابن كثٌر
و َو َج َد عِ ن َد َها
ح ِم َب ٍة َ
ْن َ
ْس َ
ح َّت ٰى إِ َذا َبلَ َػ  َم ْؽ ِر َ
قال تعالىَ ):
و َج َد َها  َت ْؽرُبُ فًِ  َعٌ ٍ
ب ال َّشم ِ
َق ْوماقُ ْل َنا ٌَا َذ ْ
ؾ
ٌِه ْم حُسْ نا* َقا َل أَمَّا َمن َظلَ َم  َف َس ْو َ
ب َ
ْن إِمَّاأَن ُت َعذ َ
وإِمَّاأَن َتَّت ِخ َذ ف ِ
اال َقرْ َنٌ ِ
ُن َعذ ُب ُه ُ
ج َزاء ْ
الحُسْ َن ٰى
صالِحا َفلَ ُه َ
و َع ِم َل  َ
ا*وأَمَّا َمنْ آ َم َن َ
ربهِ َف ٌُ َعذ ُب ُه  َع َذابان ْكر َ
ث َّم ٌ َُرد إِلَ ٰى َ
َو َس َنقُولُلَهُ ِمنْ أَم ِْر َناٌُسْ را( ). (307وقوله):قلناٌاذاالقرنٌنإماأنتعذبوإماأنتتخذ
فٌهم حسنا (معنى هذا :أن هللا تعالى مكنه منهم وحكمه فٌهم  ،وأظفره بهم وخٌره :إن
شاءقتلوسبى،وإنشاءمنأوفدى.فعرؾعدلهوإٌمانهفٌماأبداهعدلهوبٌانه 
فً قوله ):أما منظلم (أي :من استمرعلى كفره وشركه بربه )فسوؾ نعذبه (قال
قتادة :بالقتل :وقال السدي :كان ٌحمً لهم بقر النحاس وٌضعهم فٌها حتى ٌذوبوا .
وقال وهب بن منبه :كان ٌسلط الظلمة  ،فتدخل أفواههم وبٌوتهم  ،وتؽشاهم من جمٌع
جهاتهموهللاأعلم .
وقوله ):ثم ٌرد إلى ربه فٌعذبه عذابا نكرا (أي :شدٌدا بلٌؽا وجٌعا ألٌما .وفٌه إثبات
المعادوالجزاء .
وٌرى الباحث
القابدالحازمالتتبلعببهاألهواءوالتتقاذفهاآلراءفبحزمهٌستطٌعأنٌضعاألمور
فًنصابهاالصحٌحدونأنٌدعفرصةلؤلمورأنتتسٌبأوتسٌرلتخدمؼٌرالمصلحة
المناطة فً عنقه  ،فهو وبحكمته وحزمه ٌسمع لذوي الحجة والمنطق الصحٌح وٌقؾ
واضحاحازماأمامذوياألهواءمماٌإهلهللسٌربقافلتهدونتعثر .
وهو ٌعنً القدرة على اتخاذ القرار وتحدٌد الموقؾ الصحٌح من أهم سمات القابد
الحازمفهوالٌدعللشكوالترددسبٌبل إلىنفسهفإنحزمهٌرفضذلكوبشدة،إنمن
المهمدابما أنالٌتركمرإوسٌهدونأنٌعرفواقرارهأوموقفهفًأمرمالمٌشرلهم
شخصٌةتقودهمإلىسبلمختلفةلٌستكالتًٌنبؽًأنٌرسمهالهمقابدهمالحازم .
-307سورةالكهؾاآلٌة88-86:
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ولمعرفةالخطواتاألساسٌةللقٌادةفًضوءلقرآنالكرٌمٌستنبطالباحثمنقولهتعالى :
هللا().(308الخطوةالخامسةوهً -:
ل َعلَى َِّ
ْتَف َت َو َّك ْ
) َفإِ َذا َع َزم َ
-2العزٌمة
هللا() .(309
ل َعلَى َِّ
ْت َف َت َو َّك ْ
العزٌمة لغة:هًالقصدالمإكد،ومنهقوله) َفإِ َذا َع َزم َ
العزٌمة اصطالحاً :قال الجوهري  :عزمت على كذا  َعزما وعُزما بالضم  ،وعزٌمة
وعزٌما،إذاأردتفعلهوقطعتعلٌه،قالهللاتعالى َ ) :ولَ ْم َن ِج ْدلَهُ َع ْزما() .(310
منأسوأاألمورأنٌترددالقابدبعداتخاذالقرار،خاصةإذاكـانرأياألؼلبٌةمخالفا
لرأٌهورضخهولرأٌه،ثمحاولوا الرجوعإرضاءله،وهذاهومـاحدثبالفعلحٌنما
استشار الرسول  أصحابه ٌوم احد ،وأشاروا بالخروج لؤلعداء خارج المدٌنة ،وكان
خبلؾ رأٌه فلما دخل الرتداء عدة الحرب ندموا وقـرروا الرجوع عن رأٌهم لرأٌه،
واخبروهبذلكبعدخروجه،روىالبخاريمعلقا:وشاورالنبًإلٌهمبعدالعزم،وقال :
)الٌنبؽًلنبًلبسالمتهفٌضعهاحتـىٌحكـمهللا() .(311
وٌعرضالباحثتفسٌراإلمامابنكثٌرلآلٌةالدالةعلىالعزٌمة .
تفسٌر ابن كثٌر
هللا( ).(312وقوله ):فإذا عزمت فتوكل على هللا (
ل  َعلَى  َِّ
ْت  َف َت َو َّك ْ
قالتعالى) َفإِ َذا  َع َزم َ
أي:إذاشاورتهمفًاألمروعزمتعلٌهفتوكلعلىهللافٌه)إنهللاٌحبالمتوكلٌن( 
وٌرى الباحث
العزٌمةأمرهامطلوبفًالقابدومنذلكقولابنالقٌمفًعدةالصابرٌن:الدٌن
مداره على أصلٌن :العزم ،والثبات ،وهما األصبلن المذكوران فً الحدٌث الذي رواه
-308صحٌحالبخاري،كاالعتصامبالكتابوالسنة،باب)بدونترجمة(،رواهمعلقا 
-309سورةالعمراناالٌة .159
-310سورةطهاالٌة .115
-311سورةالعمراناالٌة .159
-312صحٌحالبخاري،كاالعتصامبالكتابوالسنة،باب)بدونترجمة(،رواهمعلقا 
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أحمدوالنسابًعنالنبً:اللهمإنًأسؤلكالثباتفًاألمروالعزٌمةعلىالرشدـوأصل
الشكر صحة العزٌمة ،وأصل الصبر قوة الثبات ،فمتى أٌد العبد بعزٌمة وثبات فقد أٌد
بالمعونةوالتوفٌق .313
وقالفًطرٌقالهجرتٌن:الصبرسببفًحصولكلكمال،فؤكملالخلقأصبرهم،
ولم ٌتخلؾ عن أحد كماله الممكن إال من ضعؾ صبره ،فإن كمال العبد بالعزٌمة
والثبات ،فمن لم ٌكن له عزٌمة ،فهو ناقص ،ومن كانت له عزٌمة ولكن ال ثبات له
علٌها،فهوناقص،فإذاانضمالثباتإلىالعزٌمةأثمركلمقامشرٌؾوحالكامل،ولهذا
فًدعاءالنبًصلىهللاعلٌهوسلمالذيرواهاإلمامأحمدوابنحبانفًصحٌحه:اللهم
إنًأسؤلكالثباتفًاألمر،والعزٌمةعلىالرشدـومعلومأنشجرةالثباتوالعزٌمةال
تقومإالعلىساقالصبر ،وهذاهومفتاحعبلجشكوىالسابل،فهوالٌحتاجإلىمن
ٌرشده،بقدرماٌحتاجإلىالمجاهدةوالصبروالمصابرةوالمرابطةلٌنالالفبلحوالهداٌة،
و َر ِاب ُ
هللا لَ َعلَّ ُك ْم
طوا َ
ص ِابرُوا َ
و َ
ٌِن آ َم ُنوا اصْ ِب ُروا َ
كما قال عز وجلٌَ ) :ا أٌَ َها الَّذ َ
وا َّتقُوا َّ َ
314
هللا لَ َم َع
ُون(
وإِنَّ
جا َه ُدوا فٌِ َنا لَ َن ْه ِد ٌَ َّن ُه ْم  ُس ُبلَ َنا َ
ٌِن َ
وقال تعالىَ ):والَّذ َ
ُت ْفلِح َ
َّ َ
315
ح َّتى  َنعْ لَ َم ْ
و َنبْل ُ َو
ْالمُحْ سِ ن َ
ٌن َ
َّاب ِر َ
الم َُجا ِهد َ
)ولَ َنبْل ُ َو َّن ُك ْم َ
ٌِن( .وقال سبحانهَ :
ٌِن  ِم ْن ُك ْم  َوالص ِ

ار ُك ْم( .316
أَ ْخ َب َ
ولمعرفةالخطواتاألساسٌةللقٌادةفًضوءلقرآنالكرٌمٌستنبطالباحثمنقولهتعالى :
)و َقا َل  ٌَا َبنًَِّ َ
هللا
ٍو َماأ ُ ْؼنًِ َعن ُكمم َن َِّ
و ْاد ُخلُوا ِمنْ أَب َْوا ٍ
ال  َت ْد ُخلُوامِن َبا ٍ
ب م َت َفر َقة َ
وا ِح ٍد َ
ب َ
َ
و َعلَ ٌْهِ َف ْل ٌَ َت َو َّك ِل ْ
مِن َشًْ ٍء إِ ِن ْ
هلل  َعلَ ٌْهِ َت َو َّك ْل ُ
ون ().(317الخطوة السادسة
ال ُم َت َوكل ُ َ
ت َ
ال ُح ْك ُم إِ َّال ِ َّ ِ
وهً -:


 - 313ابن قٌم الجوزٌة  ،عدة الصابرٌنوذخٌرة الشاكرٌن  ،مجمع الفقه اإلسبلمًبجدة ،المملكة العربٌة
السعودٌة1429،ه،ص .90
-314سورةآلعمران:االٌة .200
-315سورةالعنكبوت:االٌة 69
-316سورةمحمد:االٌة.31
-317سورةٌوسؾاآلٌة .67
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 -6بعد النظر
إنبعدالنظرنوعمنالتدبٌروهوماٌحتاجهكلعاقل،إذالبدأليشخصأنٌدبّر
لحٌاتهالمستقبلٌةولٌسالقابدبمعزلعنذلكبلبعدالنظرمناالمورالمطلوبةلدٌهفهو
ٌدرستقلّباألوضاعوٌستشٌرالخبراءبالقدرالمطلوب،ثمٌقومبتخطٌطخطةجامعة
وعملٌةعلىأساسجمٌعهذهالمعطٌاتوٌسعىلتنفٌذها .
إن بعد النظر والتخطٌط  للمستقبل ٌمنح المسإول والقابد حالة االطمبنان و ٌشحن
حٌاته بالتفاإل بالخٌر وٌوفر له رإٌة متكاملة لؤلمور وشاملة لها وهو مدعاة للنشاط
الروحًوالنفسً .
وٌعرضالباحثتفسٌراإلمامابنكثٌرلآلٌةالدالةعلىبعدالنظر.
تفسٌر ابن كثٌر
قالتعالى):و َقا َل  ٌَا َبنًَِّ َ
ٍو َماأ ُ ْؼنًِ
اد ُخلُوا ِمنْ أَب َْوا ٍ
و ْ
ال  َت ْد ُخلُوامِن َبا ٍ

ب م َت َفر َقة َ
وا ِح ٍد َ
ب َ
َ
) .(318
و َعلَ ٌْهِ َف ْل ٌَ َت َو َّك ِل ْ
هللامِن َشًْ ٍءإِ ِن ْ
هلل َعلَ ٌْهِ َت َو َّك ْل ُ
ال ُم َت َوكلُو َن(
ت َ
ال ُح ْك ُمإِ َّال ِ َّ ِ
َعن ُكمم َن َّ ِ

ٌقول تعالى  ،إخبارا عن ٌعقوب  ،علٌه السبلم :إنه أمر بنٌه لما جهزهم مع أخٌهم
بنٌامٌن إلى مصر  ،أال ٌدخلوا كلهم من باب واحد  ،ولٌدخلوا من أبواب متفرقة ،
فإنهكماقالابنعباس،ومحمدبنكعب،ومجاهد،والضحاك،وقتادة،والسدي
:إنهخشًعلٌهمالعٌن،وذلكأنهمكانواذويجمالوهٌبةحسنة،ومنظروبهاء،
فخشًعلٌهمأنٌصٌبهمالناسبعٌونهم;فإنالعٌنحق،تستنزلالفارسعنفرسه.
وروىابنأبًحاتم،عنإبراهٌمالنخعًفًقوله):وادخلوامنأبوابمتفرقة(
قال:علمأنهسٌلقىإخوتهفًبعضاألبواب .
وقوله ):وما أؼنً عنكم من هللا من شًء (أي :هذا االحتراز ال ٌرد قدر هللا
وقضاءه ;فإن هللا إذا أراد شٌبا ال ٌخالؾ وال ٌمانع )إن الحكم إال هلل علٌه توكلت
وعلٌهفلٌتوكلالمتوكلون( .
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وٌرى الباحث
إنالدارسلتصرفاترسولهللاٌجدأنهالٌوجدتصرؾإالوفٌهؼاٌةالحكمةوبعد
النظر ،فمثبل ٌرسل كسرى إلى عاملة على الٌمٌن )باذان( أن ٌهٌج رسول هللا   ،وأن
ٌقبضعلىرسولهللالٌرسلهإلىكسرى،فٌرسلباذانرجلٌنلٌقبضاعلىرسولهللا
وٌؤتٌابهإلىكسرىوٌؤمرباذانأحدالرجلٌنأنٌدرسأحوالرسولهللا،فلماوصل
الرجبلن أبقاهم الرسول عنده خمسة عشر ٌوما دون رد علٌهم وقُتل كسرى فً الٌوم
الخامس عشر فؤنبؤهم -علٌه السبلم -بقتل كسرى ٌوم مقتله وأهدى أحد الرجلٌن منطقة
فٌهاذهبوفضةوأرسلإلىباذانرسالةمضمونهاأنهإنأسلمأعطاهماتحتٌدهوكان
منآثارهذاكلهأنخلعباذانوالءهلكسرىوأسلممعلنا والءهلمحمد-صلىهللاعلٌه
وسلم .
من هنا ٌجدر بالقابد ان ٌكون ذا نظرة مستقبلٌة ثاقبة مدروسة بدقة وعناٌة فابقة،
والتنبإبمستجداتاألمورألخدالتدابٌرالبلزمةحٌالهامنقراراتقدتكونؼٌرمقبولة
لدىكثٌرمنعامةالناسبلالخاصةاحٌانا،كماحدثمعمحمدصلىهللاعلٌهوسلم
واصحابه فً صلح الحدٌبٌة حٌث انهم لم ٌقبلوا بتلك الشروط واعتبروها اذالل لهم،
بعكس ما ٌرى اٌجابٌات هذا الصلح المستقبلٌة من وجهة نظره صلى هللا علٌه وسلم
واألمثلةكثٌرةجداولكنٌبقىأنتدركاألفقالعالًالذيكانٌنظرمنه-علٌهالسبلم-
وتدركأنقٌادتهجزءمنصلتهباهللالمحٌطعلما بكلشًء فكانمسددا راشدا مهدٌا.
وهكذاٌجبانٌكونالقادة .
ولمعرفةالخطواتاألساسٌةللقٌادةفًضوءلقرآنالكرٌمٌستنبطالباحثمنقولهتعالى:
ت ْ
)ٌ ُْإتًِ ْ
ال ِح ْك َم َة  َف َق ْد أُوت ًَِ َ
و َمن ٌ ُْإ َ
و َما  ٌَ َّذ َّك ُر إِ َّال أُولُو
خٌْرا  َكثٌِرا َ
ال ِح ْك َم َة  َمن  ٌَ َشا ُء َ
ْاألَ ْل َبابِ().(269الخطوةالسابعةوهً -:
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-7الحكمة:
ا،وه َُو َمؤْ ُخ ٌ
وذ ِمنْ  َما َّدةِ)حكم(الَّتًِ َت ُدل
حكٌِم َ
ار َ
ص َ
ح ُك َمأَيْ  َ
الحكمة لغةَ  :مصْ َد ُر َق ْول ِِه ْم َ
)(319
،و ِمنْ  َه َذااألَصْ ِل أ ُ ِخ َذ أٌَْض ْ
ىال َم ْنع أَ ِو ْ
َعلَ ْ
اال ُح ْك ُم فًِ َمعْ َنى ْال َم ْن ِع م َِن
ِئلصْ بلَ ِ
ح
َ
ال َم ْن ِع ل ِ
ِ
ام) (320
،و َح َك َم ُةالل َج ِ
الظ ْل ِم َ
:ال ِح ْك َم ُة عِ ْن َد ْ
ال َك َف ِوي ْ
الحكمة اصطالحا ًَ :قا َل ْ
اس
ال ُعلَ َما ِء ه َ
ِبا ْقتِ َب ِ
اإل ْن َسا ِن ٌَّة ِ
ًِ اسْ ِتعْ َمالُال َّن ْف ِ
س ِ
ال َملَ َك ِة ال َّتا َّم ِة  َعلَى األَ ْف َعا ِل ْ
ب ْ
ْ ُ
و َقا َل
وا ْك ِت َسا ِ
ال َفاضِ لَ ِة  َعلَى  َق ْد ِر  َطا َق ِت َهاَ ،
وم ال َّن َظ ِر ٌَّ ِة َ
العُل ِ
و َما  َعلَ ٌْ َها ْ
الع ِْل ُم ال َّنا ِف ُع ْ
ًِْ :
ب َق ْولِ ِه  َت َعالَى:
َبعْ ُ
ب َمعْ ِر َف ِة  َمالَ َها َ
ض ُه ْم ه َ
ال ُم َشا ُر إِلَ ٌْ َها ِ
ال ُم َع َّب ُر  َع ْن ُه ِ
) 
ت ْ
ال ِح ْك َم َة  َف َق ْد أُوت ًَِ َ
) َو َمنْ ٌ ُْإ َ
.(321)(269وٌعرض الباحث تفسٌر اإلمام ابن
خٌْرا َكثٌِرا( 
كثٌرلآلٌةالدالةعلىالحكمة.
تفسٌر ابن كثٌر
وقوله ٌ):إتً الحكمة من ٌشاء (قال علً بن أبً طلحة  ،عن ابن عباس ٌ:عنً
المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه  ،ومحكمه ومتشابهه  ،ومقدمه ومإخره  ،وحبلله
وحرامه،وأمثاله .
وروى جوٌبر  ،عن الضحاك  ،عن ابن عباس مرفوعا :الحكمة :القرآن ٌ.عنً :
تفسٌره،قالابنعباس:فإنه[قد]قرأهالبروالفاجر.رواهابنمردوٌه .
وقالابنأبًنجٌح،عنمجاهدٌ:عنًبالحكمة:اإلصابةفًالقول .
وقال لٌث بن أبً سلٌم  ،عن مجاهد ٌ):إتً الحكمة من ٌشاء (لٌست بالنبوة  ،ولكنه
العلموالفقهوالقرآن .
وقالأبوالعالٌة:الحكمةخشٌةهللا،فإنخشٌةهللارأسكلحكمة .
وقد روى ابن مردوٌه  ،من طرٌق بقٌة  ،عن عثمان بن زفر الجهنً  ،عن أبً عمار
األسدي،عنابنمسعودمرفوعا":رأسالحكمةمخافةهللا" .
 .6
،1وإلىاآلخرالراؼبفًمفرداتهص 
 /2
)(319ذهبإلىالرأياألولابنفارسفًمقاٌٌسه 
320
(الح َك َم ُةماأحاطبحنكًالدابَّةسمٌتبذلكألنهاتمنعهمنالجريالشدٌد.لسانالعربط.دارالمعارؾ
)
َ
 .2
 /5
ص،4وقالالجوهري:حكمةاللجامماأحاطبالحنك.الصحاح 
 .2
)(321الكلٌاتللكفوي،مرجعسابق،ج،2ص 
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وقالأبوالعالٌةفًرواٌةعنه:الحكمة:الكتابوالفهم.وقالإبراهٌمالنخعً:الحكمة
:الفهم.وقالأبومالك:الحكمة:السنة.وقالابنوهب،عنمالك،قالزٌدبنأسلم
:الحكمة :العقل .قال مالك :وإنه لٌقع فً قلبً أن الحكمة هو الفقه فً دٌن هللا  ،وأمر
ٌدخلههللافًالقلوبمنرحمتهوفضله،ومماٌبٌنذلك،أنكتجدالرجلعاقبلفًأمر
الدنٌا ذا نظر فٌها ،وتجد آخر ضعٌفا فً أمر دنٌاه  ،عالمابؤمر دٌنه ،بصٌرا به ٌ،إتٌه
هللاإٌاهوٌحرمههذا،فالحكمة:الفقهفًدٌنهللا .
وقالالسدي:الحكمة:النبوة .
والصحٌح أن الحكمة كما قاله الجمهور ال تختص بالنبوة  ،بل هً أعم منها  ،وأعبلها
النبوة  ،والرسالة أخص  ،ولكن ألتباع األنبٌاء حظمن الخٌر على سبٌل التبع  ،كما جاء
فً بعض األحادٌث ":من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بٌن كتفٌه ؼٌر أنه ال ٌوحى
إلٌه ".رواه وكٌع بن الجراح فً تفسٌره  ،عن إسماعٌل بن رافع عن رجل لم ٌسمه ،
عن عبد هللا بن عمر وقوله .وقال اإلمام أحمد :حدثنا وكٌع وٌزٌد قاال :حدثنا إسماعٌل
ٌعنً ابن أبً خالد عن قٌس وهو ابن أبً حازم عن ابن مسعود قال :سمعت رسول هللا
صلىهللاعلٌهوسلمٌقول":الحسدإالفًاثنتٌن:رجلآتاههللاماالفسلطهعلىهلكته
فًالحق،ورجلآتاههللاحكمةفهوٌقضًبهاوٌعلمها" .
وهكذارواهالبخاري،ومسلم،والنسابً،وابنماجهمنطرقمتعددةعنإسماعٌلبن
أبً خالد ،به .وقوله ):وما ٌذكر إال أولو األلباب (أي :وما ٌنتفعبالموعظة والتذكار
إالمنلهلبوعقلٌعًبهالخطابومعنىالكبلم .
وٌرى البحث
 إنمنشواهدالحكمةفًسٌرةالنبًصلىهللاعلٌهوسلمماجاءفًحدٌثعبدهللا
رضًهللاعنهأنهقال):لماكانٌومحنٌنآثرالنبًصلىهللاعلٌهوسلمناساأعطى
األقرعمابةمناإلبلوأعطىعٌٌنةمثلذلكوأعطىناسافقالرجلماأرٌدبهذهالقسمة
وجههللافقلتألخبرنالنبًصلىهللاعلٌهوسلمقالرحمهللاموسىقدأوذيبؤكثرمن
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هذافصبر().(322والحكمةتجعلالقابدٌنظرببصٌرةالمإمن،فٌرىحاجةالناسفٌعالجها
بحسب ما ٌقتضٌه الحال ،وبذلك ٌنفذ إلى قلوب الناس من أوسع األبواب ،وتنشرح له
صدورهم ،وٌرون فٌه المنقذ الحرٌص على سعادتهم ورفاهٌتهم وأمنهم واطمبنانهم
،فالحكمةمطلوبةبالنسبةللقادةفًجمٌعتصرفاتهموالٌتوقعنجاحالقادةاالبوجودها .
ولمعرفةالخطواتاألساسٌةللقٌادةفًضوءلقرآنالكرٌمٌستنبطالباحثمنقولهتعالى:
نت َف ّ
ظا َؼلٌِ َظ ْ
ب َ
ۖولَ ْو ُك َ
هللال َ
ك().(323الخطوة
ِنتلَ ُه ْم َ
ال َق ْل ِ
ح ْولِ َ
الن َفضوا ِمنْ َ
ارحْ َمةٍم َن َّ ِ
) َف ِب َم َ
الثامنةوهً -:
 -8اللٌن والبعد عن القسوة (الغلظة والفظاظة)
القسوة لغة  :مصدرقولهمقساٌقسوإذاؼلظقلبه،وهومؤخوذمنمادة)قسو(التً
تدلعلىشدةوصبلبة،ومنذلكالحجرالقاسًأيالصلب،والقاسٌة:اللٌلةالباردة324،
قالالراؼب:القسوة:ؼلظالقلب،وأصلذلكمنالحجرالقاسً،والمقاساةمعالجةذلك
)أيالقسوة( .325
القسوة اصطالحاً :قالالعزبنعبدالسبلم:القسوةتصلبالقلبونبوتهعناتباعالحق،
ورقته)أيالقلب(ولٌنهبخبلؾذلك .326
الغلظة لغة  :قال المناوي :الؽلظة ضد الرقة ،وأصله أنٌستعمل فً األجسام ،لكن قد
ٌستعملفًالمعانًأٌضا .327
الغلظة اصطالحا ً ٌمكن تعرٌفها بؤنها  :ؼلظ القلب أي كونه خلق صلبا ال ٌلٌن وال
ٌتؤثر .328
اللٌن لغة:مصدرقولهم:النٌلٌن،وهومؤخوذمنما ّدة)لين(الّتًتدلّعلىخبلؾ
الخشونةٌ،قال:هوفًلٌانمنعٌشهأينعمة،وفبلنملٌنةأيلٌّنالجانب .
)(322االمامالبخاريحدٌثرقم،4081واالماممسلمحدٌث .1059
-323سورةآلعمراناآلٌة 159:
-324مقاٌٌساللؽة) (87/5
-325المفرداتللراؼب))404
-326شجرةالمعارؾواألحوال،ص.120
-327القاموسالمحٌط)(900ط.بٌروت
-328منموقعمنارةاالسبلمتمعنىاللٌن.
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ّ
اللٌن اصطالحاً:اللّ
ّ
،والتلطؾفًمعاملةال ّناسوعندال ّتح ّدث
ٌن:هوسهولةاالنقٌادللحق
إلٌهم .329
الفظاظة لغة :الفظظ:خشونةالكبلم،ورجلفظ:أيذوفظاظةجاؾؼلٌظ،فًمنطقه
ؼلظوخشونة .330
الفظاظة اصطالحاً :قالأبوحٌان:الفظاظةقٌلهًبمعنىؼلظالقلب،وقٌلهًالجفوة
قوالوفعبل .331
وقال العبلمة الشنقٌطً فً تفسٌر قوله تعالى َ ) :فقُوال لَ ُه  َق ْوال لٌَنا لَ َعلَّ ُه  ٌَ َت َذ َّك ُر أَ ْو
ٌَ ْخ َشى( أمر هللا جل وعبل نبٌه موسى وهارون علٌهما وعلى نبٌنا الصبلة والسبلم :أن
ٌقواللفرعونفًحالتبلٌػرسالةهللاإلٌه[ َق ْوال لٌَنا],أي:كبلما لطٌفا سهبل رقٌقا،لٌس
ْ
المرادبالقولاللٌنفًهذهاآلٌةبقوله):اذ َهبْ 
فٌهماٌؽضبوٌنفر.وقدبٌّن جل وعبل
ك َف َت ْخ َشى()(332وهذاوهللا
ىرب َ
كإِلَ َ
ىوأَهْ ِد ٌَ َ
كإِلَىأَنْ  َت َز َّك َ
إِلَى ِفرْ َع ْو َنإِ َّنهُ َط َؽى َفقُلْ َهلْلَ َ
ؼاٌة لٌن الكبلم ولطافته ,ورقته ,كما ترى ،وما أمر به موسى وهارون فً هذه اآلٌة
الكرٌمة أشار له تعالى فً ؼٌر هذا الموضع ،كقوله ْ
ب ْال ِح ْك َمةِ
رب َ
ٌل َ
)اد ُع إِلَى  َس ِب ِ
ك ِ
َو ْال َم ْوعِ َظة ْ
ًِأَحْ َسنُ (.333
بالَّتًِه َ
ِال َح َس َنة َ
ِو َجاد ِْل ُه ْم ِ
مسؤلةٌ:إخذمنهذهاآلٌةالكرٌمة:أنالدعوةإلىهللاٌجبأنتكونبالرفقواللٌن.ال
بالقسوةوالشدةوالعنؾ ،كمابٌنهفًسورة"المابدة"فًالكبلمعلىقولهتعالى[:علٌكم
أنفسكم].وقالابنكثٌرفًتفسٌرهذهاآلٌة":قالٌزٌدالرقاشًعندقوله[فقواللهقوال
لٌنا]ٌ:امنٌتحببإلىمنٌعادٌه،فكٌؾبمنٌتوالهوٌنادٌه" 
وقال:تفسٌرقولهتعال):ومنالناسمنٌجادلفًهللابؽٌرعلموالهدىوالكتاب
وإِ َذاقٌِ َللَ ُه ُما َّت ِبعُوا َماأَ ْن َز َل َّ
طانُ 
انال َّش ٌْ َ
او َج ْد َنا َعلَ ٌْهِآ َبا َء َناأَ َولَ ْو َك َ
هللاُ َقالُوا َبلْ َن َّت ِب ُع َم َ
ٌِر َ
ُمن ٍ

-329منموقعمنارةاالسبلمتمعنىاللٌن.
-330لسانالعربالبنمنظور).181–180/15
-331منموقعمنارةاالسبلمتمعنىاللٌن .
-332سورةالنازعاتاآلٌة17-16:
-333سورةالنحلاٌة .125
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ٌِر().(334وٌعرض الباحث تفسٌر اإلمام ابن كثٌر لآلٌة الدالة
ٌَ ْدعُو ُه ْم إِلَى َع َذا ِ
ب ال َّسع ِ
علىاللٌنوعدمالقسوة .
تفسٌر ابن كثٌر
نت  َف ّ
ظا  َؼلٌِ َظ ْ
ب َ
ولَ ْو  ُك َ
هللا ل َ
الن َفضوا  ِمنْ 
ال َق ْل ِ
ِنت لَ ُه ْمۖ َ
رحْ َم ٍة م َن َّ ِ
قال تعالى َ ) :ف ِب َما َ
ك( )ٌ (336). (335قول تعالى مخاطبا رسوله صلى هللا علٌه وسلم  ،ممتنا علٌه وعلى
َح ْولِ َ
المإمنٌن فٌما أالن به قلبه على أمته  ،المتبعٌن ألمره  ،التاركٌن لزجره  ،وأطاب لهم
لفظه ):فبما رحمة من هللا لنت لهم (أي :أي شًء جعلك لهم لٌنا لوال رحمة هللا بك
وبهم.قالقتادة):فبمارحمةمنهللالنتلهم(ٌقول:فبرحمةمنهللالنتلهم.و"ما
"صلة  ،والعرب تصلها بالمعرفة كقوله ):فبما نقضهم مٌثاقهم () (337وبالنكرة كقوله :
)(338

)عماقلٌل(

وهكذاهاهناقال):فبمارحمةمنهللالنتلهم(أي:برحمةمنهللا

.وقالالحسنالبصري:هذاخلقمحمدصلىهللاعلٌهوسلمبعثههللابه .
وهذه اآلٌة الكرٌمة شبٌهة بقوله تعالى ):لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزٌز علٌه ما
عنتمحرٌصعلٌكمبالمإمنٌنرءوؾرحٌم() (339
وقال اإلمام أحمد :حدثنا حٌوة  ،حدثنا بقٌة  ،حدثنا محمد بن زٌاد  ،حدثنً أبو راشد
الحبرانً قال :أخد بٌدي أبو أمامة الباهلً وقال :أخذ بٌدي رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلمفقالٌ":اأباأمامة،إنمنالمإمنٌنمنٌلٌنلًقلبه".انفردبهأحمد .
ثم قال تعالى ):ولو كنت فظا ؼلٌظ القلب النفضوا من حولك (الفظ :الؽلٌظ [ ،و ]
المراد به هاهنا ؼلٌظ الكبلم  ،لقوله بعد ذلك ):ؼلٌظ القلب (أي :لو كنت سٌا الكبلم
قاسً القلب علٌهم النفضوا عنك وتركوك  ،ولكن هللا جمعهم علٌك  ،وأالن جانبك لهم
تؤلٌفالقلوبهم،كماقالعبدهللابنعمرو:إنهرأىصفةرسولهللاصلىهللاعلٌهوسلم

-334سورةالحجاآلٌة 21-20:
-335سورةآلعمراناآلٌة 159:
-336سورةهوداٌة .88
-337سورةالنساءاآلٌة.155:
-338سورةالمإمنوناآلٌة .40:
-339سورةالتوبةاآلٌة .128:
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فً الكتب المتقدمة :أنه لٌس بفظ  ،وال ؼلٌظ  ،وال سخاب فً األسواق  ،وال ٌجزي
بالسٌبةالسٌبة،ولكنٌعفووٌصفح .
وروى أبو إسماعٌل محمد بن إسماعٌل الترمذي  ،أنبؤنا بشر بن عبٌد الدارمً  ،حدثنا
عمار بن عبد الرحمن  ،عن المسعودي  ،عن ابن أبً ملٌكة  ،عن عابشة  ،قالت :قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  " :إن هللا أمرنً بمداراة الناس كما أمرنً بإقامة
الفرابض"حدٌثؼرٌب .
ولهذاقالتعالى):فاعؾعنهمواستؽفرلهموشاورهمفًاألمر(ولذلككانرسولهللا
صلى هللا علٌه وسلم ٌشاور أصحابه فً األمر إذا حدث  ،تطٌٌبا لقلوبهم  ،لٌكونوا فٌما
ٌفعلونهأنشطلهم[كما]شاورهمٌومبدرفًالذهابإلىالعٌرفقالواٌ:ارسولهللا،لو
استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك  ،ولو سرت بنا إلى برك الؽماد لسرنا معك ،
وال نقول لك كما قال قوم موسى لموسى :اذهب أنت وربك فقاتبل إنا هاهنا قاعدون ،
ولكننقول:اذهب،فنحنمعكوبٌنٌدٌكوعنٌمٌنكوعن[شمالك]مقاتلون .
وشاورهم  -أٌضا  -أٌن ٌكون المنزل ؟ حتى أشار المنذر بن عمرو المعنق لٌموت ،
بالتقدم إلى أمام القوم  ،وشاورهم فً أحد فً أن ٌقعد فً المدٌنة أو ٌخرج إلى العدو ،
فؤشارجمهورهمبالخروجإلٌهم،فخرجإلٌهم .
وشاورهم ٌوم الخندق فً مصالحة األحزاب بثلث ثمار المدٌنة عامبذ  ،فؤبى علٌه ذلك
السعدان:سعدبنمعاذوسعدبنعبادة،فتركذلك .
وشاورهمٌومالحدٌبٌةفًأنٌمٌلعلىذراريالمشركٌن،فقاللهالصدٌق:إنالمنجا
لقتالأحد،وإنماجبنامعتمرٌن،فؤجابهإلىماقال .
وقال علٌه السبلم فً قصة اإلفك  " :أشٌروا علً معشر المسلمٌن فً قوم أبنوا أهلً
ورموهم  ،واٌم هللا ما علمت على أهلً من سوء  ،وأبنوهم بمن  -وهللا  -ما علمت علٌه
إالخٌرا".واستشارعلٌاوأسامةفًفراقعابشة،رضًهللاعنها .
فكان [صلى هللا علٌه وسلم ]ٌشاورهم فً الحروب ونحوها .وقد اختلؾ الفقهاء :هل
كانذلكواجباعلٌهأومنبابالندبتطٌٌبالقلوبهم؟علىقولٌن .
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وقدقالالحاكمفًمستدركه:حدثناأبوجعفرمحمدبنمحمدالبؽدادي،حدثناٌحٌىبن
أٌوب العبلؾ بمصر  ،حدثنا سعٌد بن [أبً ]مرٌم  ،أنبؤنا سفٌان بن عٌٌنة ،عن عمرو
بن دٌنار  ،عن ابن عباس فً قوله  ) :وشاورهم فً األمر ( قال  :أبو بكر وعمر ،
رضًهللاعنهما.ثمقال:صحٌحعلىشرطالشٌخٌنولمٌخرجاه .
وهكذا رواه الكلبً  ،عن أبً صالح  ،عن ابن عباس قال :نزلت فً أبً بكر وعمر ،
وكاناحواريرسولهللاصلىهللاعلٌهوسلمووزٌرٌهوأبويالمسلمٌن .
وقدروىاإلمامأحمد:حدثناوكٌع،حدثناعبدالحمٌد،عنشهربنحوشب،عنعبد
الرحمن بن ؼنم أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال ألبً بكر وعمر ":لو اجتمعنا
فًمشورةماخالفتكما" .
وروى ابن مردوٌه  ،عن علً بن أبً طالب  ،رضً هللا عنه  ،قال :سبل رسول هللا
صلىهللاعلٌهوسلمعنالعزم؟قال"مشاورةأهلالرأيثماتباعهم" .
وقدقالابنماجه:حدثناأبوبكربنأبًشٌبة،حدثناٌحٌىبنأبًبكٌرعنشٌبانعن
عبد الملك بن عمٌر  ،عن أبً سلمة  ،عن أبً هرٌرة  ،رضً هللا عنه  ،قال  :قال
رسولهللاصلىهللاعلٌهوسلم":المستشارمإتمن" .
ورواهأبوداودوالترمذي،وحسنه[و]النسابً،منحدٌثعبدالملكبنعمٌربؤبسط
منه.ثمقالابنماجه:حدثناأبوبكربنأبًشٌبة،حدثناأسودبنعامر،عنشرٌك،
عن األعمش  ،عن أبً عمرو الشٌبانً  ،عن أبً مسعود قال :قال رسول هللا صلى هللا
علٌهوسلم":المستشارمإتمن".تفردبه .
[وقال أٌضا ]وحدثنا أبو بكر  ،حدثنا ٌحٌى بن زكرٌا بن أبً زابدة وعلً بن هاشم ،
عن ابن أبً لٌلى  ،عن أبً الزبٌر ،عن جابر قال :قال رسول هللا صلىهللا علٌه وسلم
"إذااستشارأحدكمأخاهفلٌشرعلٌه.تفردبهأٌضا .
وقوله):فإذاعزمتفتوكلعلىهللا(أي:إذاشاورتهمفًاألمروعزمتعلٌهفتوكل
علىهللافٌه)إنهللاٌحبالمتوكلٌن( .
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وٌرى الباحث
أن البُعد االخبلقً الذي ٌلعب دورا مهما فً عملٌة بناء القٌادة وتحدٌد خطواتها
المثلى،والذيٌستدعًتوفرهافًالشخصٌةالقٌادٌةهورقةالقلبوعدمالفضاضةفً
التعاملبٌنالقابدومرإوسٌه،منخبللاالسلوبالمنسجممعالنهجاإلسبلمًبصورة
عامةوقٌمهالحضارٌةفًالحوار،حتىأنالقرآنالكرٌماستعملمفهومالحكمةفًهذا
التعامل و التخاطب والتحاور  .قال تعالى« :ادع إلى سبٌل ربك بالحكمة والموعظة
الحسنةوجادلهمبالتًهًأحسن») .(340
وهذا النص القرآنً ٌرٌد أن ٌقول ابحثوا عن أدوات التخاطب من خبلل الدلٌل
والبرهانالمنطقً،واالسلوبالذيٌكسبالعدووالٌنفرهمنالذٌناإلسبلمً،كماان
القرآن ٌطالب المعاندٌن و الجاحدٌن لمنهج الرسالة ابداء دلٌلهم فً القضاٌا التً
ٌطرحونها«قلهاتوابرهانكمإنكنتمصادقٌن»فانهٌوجهالمسلمٌنالىااللتزامبهذا
المبدئالفكريالعامللوصولالىاالهداؾالعلٌافًحركةاإلسبلم،لذلكدعاهللانبٌهالى
االبتعادعناسلوبالخشونةوالؽلظةكمافًقولهتعالىَ ):فقُواللَهُ َق ْواللٌَنالَ َعلَّهُ ٌَ َت َذ َّكرُ
أَ ْو ٌَ ْخ َشى().(341
ولمعرفةالخطواتاألساسٌةللقٌادةفًضوءلقرآنالكرٌمٌستنبطالباحثمنقولهتعالى :
كم َِن ْ
)و ْ
ٌِن() .(342الخطوةالتاسعةوهً-:
الم ُْإ ِمن َ
كلِ َم ِنا َّت َب َع َ
اح َ
ج َن َ
اخ ِفضْ َ
َ
-9التواضع 
التواضع لغة :مصدرتواضعأيأظهرالضعة،وهومؤخوذمنمادة)وضع(التً
تدلعلىالخفضللشًءوحطهٌ،قال:وضعتهباألرضوضعا،ووضعتالمرأةولدها،
والوضابعقومٌنقلونمنأرضإلىأرضٌسكنونبها،والوضعالرجلالدنً،والدابة
تضعفًسٌرهاوضعاوهوسٌرسهلٌخالؾالمرفوعقالالشاعر (343):

-340سورةالنحلاآلٌة 125:
-341سورةطهاآلٌة .44:
)[(342الشعراء .]215:
)(343البٌتٌنسبإلىطرفةبنالعبد)دٌوانهص(171تحقٌقد.الجندي .
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مرفوعهازولوموضوعُهاكمرّ ْ
ْ
صوبلجبوس َطرٌح 

التواضع اصطالحاً :إظهارالتنزٌلعن المرتبةلمنٌرادتعظٌمه،وقٌل:هوتعظٌممن
فوقهلفضله،وفًالرسالةالقشٌرٌة:التواضعهواالستسبلمللحقوتركاالعتراضفً
الحكم) .(344
وجاءمنأقوالهصلىهللاعلٌهوسلم)وماتواضعأحدهللإالرفعههللا( 345قال
ابراهٌمبناألشعث)سؤلتالفضٌلعنالتواضعقالالتواضعأنتخضعللحقوتنقادله
ولوسمعتهمنصبًقبلتهمنهولوسمعتهمنأجهلالناسقبلتهمنه() .(346
ومن اهم مظاهر التواضع السبلم على المرإوسٌن والتلطؾ الٌهم فهذا كما ٌشٌر
الحدٌثالٌزٌدالعبداالعزا)والسبلمأولأسبابالتآلؾومفتاحاستجبلبالمودةوفى
افشابهتمكنألفةالمسلمٌنبعضهملبعضواظهارشعارهمالممٌزلهممنؼٌرهممنأهل
الملل مع ما فٌه من رٌاضة النفس ولزوم التواضع واعظام حرمات المسلمٌن (
).(347وٌعرضالباحثتفسٌراإلمامابنكثٌرلآلٌةالدالةعلىالتواضع .
تفسٌر ابن كثٌر
كم َِن ْ
ّوعبل):و ْ
ٌِن().(348الحدٌثاألول :
قالجل
الم ُْإ ِمن َ
كلِ َم ِنا َّت َب َع َ
اح َ
ج َن َ
اخفِضْ َ
َ
قالاإلمامأحمد،رحمههللا:حدثناعبدهللابننمٌر،عناألعمش،عنعمروبنمرة
 ،عن سعٌد بن جبٌر  ،عن ابن عباس قال :لما أنزل هللا  ،عز وجل ):وأنذر عشٌرتك
األقربٌن (  ،أتى النبً  -صلى هللا علٌه وسلم  -الصفا فصعد علٌه  ،ثم نادى ٌ " :ا
صباحاه ".فاجتمع الناس إلٌه بٌن رجل ٌجًء إلٌه  ،وبٌن رجل ٌبعث رسوله  ،فقال
رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم ٌ":-ا بنً عبد المطلب ٌ ،ا بنً فهر ٌ ،ا بنً لإي ،
أرأٌتملوأخبرتكمأنخٌبلبسفحهذاالجبل،ترٌدأنتؽٌرعلٌكم،صدقتمونً؟".قالوا
:نعم.قال":فإنًنذٌرلكمبٌنٌديعذابشدٌد".فقالأبولهب:تبالكسابرالٌوم
)(344مدارجالسالكٌن).(134/6وفتحالباري)،(341/11دلٌلالفالحٌنالبنعبلن).(50/3
-345اخرجهمسلمحدٌث،2588والبخاريحدٌث56
)(346التواضعوالخمولج1ص 118
)(347شرحالنوويعلىصحٌحمسلم 36/2
)[(348الشعراء .]215:
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،أمادعوتناإاللهذا؟وأنزلهللا):تبتٌداأبًلهبوتب()(349ورواهالبخاريومسلم
والنسابًوالترمذي،منطرق،عناألعمشبه .
الحدٌثالثانً :
قال اإلمام أحمد :حدثنا وكٌع  ،حدثنا هشام ،عن أبٌه  ،عن عابشة قالت :لما نزلت):
وأنذرعشٌرتكاألقربٌن(،قامرسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم-فقالٌ":افاطمةابنة
محمد ٌ ،ا صفٌة ابنة عبد المطلب ٌ ،ا بنً عبد المطلب  ،ال أملك لكم من هللا شٌبا ،
سلونًمنمالًماشبتم".انفردبإخراجهمسلم .
الحدٌثالثالث :
قال أحمد  :حدثنا معاوٌة بن عمرو  ،حدثنا زابدة  ،حدثنا عبد الملك بن عمٌر  ،عن
موسىبنطلحة،عنأبًهرٌرة،رضًهللاعنه،قال:لمانزلتهذهاآلٌة):وأنذر
عشٌرتك األقربٌن ( ،دعا رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم [ -قرٌشا ] ،فعم وخص ،
فقالٌ":امعشرقرٌش،أنقذواأنفسكممنالنارٌ.امعشربنًكعب،أنقذواأنفسكممن
النار ٌ.ا معشر بنً عبد مناؾ  ،أنقذوا أنفسكم من النار ٌ.ا معشر بنً هاشم  ،أنقذوا
أنفسكم من النار ٌ.ا معشر بنً عبد المطلب  ،أنقذوا أنفسكم من النار ٌ[.ا فاطمة بنت
محمد  ،أنقذي نفسك من النار ] ،فإنً  -وهللا  -ما أملك لكم من هللا شٌبا  ،إال أن لكم
رحماسؤبلهابببللها" .
ورواهمسلموالترمذي،منحدٌثعبدالملكبنعمٌر،به.وقالالترمذي:ؼرٌبمن
هذا الوجه .ورواه النسابً من حدٌث موسى بن طلحة مرسبل لم ٌذكر فٌه أبا هرٌرة .
والموصول هو الصحٌح .وأخرجاه فً الصحٌحٌن من حدٌث الزهري  ،عن سعٌد بن
المسٌب،وأبًسلمةبنعبدالرحمن،عنأبًهرٌرة .
وقال اإلمام أحمد :حدثنا ٌزٌد  ،حدثنا محمد ٌ -عنً ابن إسحاق  -عن أبً الزناد  ،عن
األعرج ،عنأبً هرٌرة  ،رضً هللا عنه  ،قال :قال رسول هللا-صلىهللا علٌه وسلم
ٌ":-ابنًعبدالمطلب،اشترواأنفسكممنهللاٌ.اصفٌةعمةرسولهللا،وٌافاطمة

-349سورةالمسداآلٌة .1:
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بنت رسول هللا  ،اشترٌا أنفسكما من هللا  ،ال أؼنً عنكما من هللا شٌبا  ،سبلنً من مالً
ماشبتما" .
تفردبهمنهذاالوجه.وتفردبهأٌضا،عنمعاوٌة،عنزابدة،عنأبًالزناد،عن
األعرج  ،عن أبً هرٌرة  ،عن النبً  -صلى هللا علٌه وسلم  -بنحوه .ورواه أٌضا عن
حسن،ثناابنلهٌعة،عناألعرج:سمعتأباهرٌرةمرفوعا .
وقالأبوٌعلى:حدثناسوٌدبنسعٌد،حدثناضمامبنإسماعٌل،عنموسىبنوردان
 ،عن أبً هرٌرة  ،عن النبً-صلى هللا علٌه وسلم ٌ":-ا بنً قصً ٌ ،ابنً هاشم ،
ٌابنًعبدمناؾ.أناالنذٌر.والموتالمؽٌر.والساعةالموعد" .
الحدٌثالرابع :
قالأحمد:حدثناٌحٌىبنسعٌد،حدثناالتٌمً،عنأبًعثمان،عنقبٌصةبنمخارق
وزهٌر بن عمرو قاال لما نزلت ):وأنذر عشٌرتك األقربٌن (صعد رسول هللا  -صلى
هللاعلٌهوسلم-رضمةمنجبلعلىأعبلهاحجر،فجعلٌناديٌ":ابنًعبدمناؾ،
إنماأنانذٌر،إنمامثلًومثلكمكرجلرأىالعدو،فذهبٌربؤأهلهٌ،خشىأنٌسبقوه،
فجعلٌناديوٌهتؾٌ:اصباحاه" .
ورواه مسلم والنسابً  ،من حدٌث سلٌمان بن طرخان التٌمً  ،عن أبً عثمان عبد
الرحمنبنملالنهدي،عنقبٌصةوزهٌربنعمروالهبللً،به .
الحدٌثالخامس :
قال اإلمام أحمد :حدثنا أسود بن عامر  ،حدثنا شرٌك عن األعمش  ،عن المنهال  ،عن
عباد بن عبد هللا األسدي  ،عن علً  ،رضً هللا عنه  ،قال :لما نزلت هذه اآلٌة ):
وأنذر عشٌرتك األقربٌن (جمع النبً  -صلى هللا علٌه وسلم  -من أهل بٌته  ،فاجتمع
ثبلثون  ،فؤكلوا وشربوا قال :وقال لهم ":من ٌضمن عنً دٌنً ومواعٌدي  ،وٌكون
معً فً الجنة  ،وٌكون خلٌفتً فً أهلً ؟ ".فقال رجل  -لم ٌسمه شرٌك ٌ -ا رسول
هللا  ،أنت كنت بحرا من ٌقوم بهذا ؟ قال :ثم قال اآلخر  ،قال :فعرض ذلك على أهل
بٌته،فقالعلً:أنا .
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طرٌق أخرى بؤبسط من هذا السٌاق :قال أحمد :حدثنا عفان  ،حدثنا أبو عوانة  ،عن
عثمان بن المؽٌرة  ،عن أبً صادق  ،عن ربٌعة بن ناجذ  ،عن علً  ،رضً هللا عنه،
قال:جمعرسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم-أودعارسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم-
بنًعبد المطلب  ،وهم رهط  ،كلهم ٌؤكل الجذعة وٌشرب الفرق -قال :وصنع لهم مدا
من طعام فؤكلوا حتى شبعوا  -قال :وبقً الطعام كما هو كؤنه لم ٌمس .ثم دعا بؽمر
فشربوا حتى رووا  ،وبقً الشراب كؤنه لم ٌمس  -أو لم ٌشرب  -وقال ٌ":ا بنً عبد
المطلب  ،إنً بعثت إلٌكم خاصة وإلى الناس عامة  ،وقد رأٌتم من هذه اآلٌة ما رأٌتم ،
فؤٌكمٌباٌعنًعلىأنٌكونأخًوصاحبً؟".قال:فلمٌقمإلٌهأحد.قال:فقمتإلٌه
 وكنت أصؽر القوم  -قال :فقال ":اجلس ".ثم قال ثبلث مرات  ،كل ذلك أقوم إلٌهفٌقوللً":اجلس".حتىكانفًالثالثةضرببٌدهعلىٌدي .
طرٌق أخرى أؼرب وأبسط من هذا السٌاق بزٌادات أخر :قال الحافظ أبو بكر البٌهقً
فً " دالبل النبوة "  :أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ  ،حدثنا أبو العباس محمد بن
ٌعقوب  ،حدثنا أحمد بنعبد الجبار  ،حدثناٌونس بن بكٌر  ،عن محمد بنإسحاق قال :
فحدثنً من سمع عبد هللابن الحارث بن نوفل-واستكتمنًاسمه-عن ابنعباس ،عن
علً بن أبً طالب  ،رضً هللا عنه  ،قال :لما نزلت هذه اآلٌة على رسول هللا  -صلى
هللاعلٌهوسلم):-وأنذرعشٌرتكاألقربٌنواخفضجناحكلمناتبعكمنالمإمنٌن(،
قال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم ":-عرفت أنً إنبادأت بها قومً  ،رأٌت منهم
ماأكره،فصمت.فجاءنًجبرٌل،علٌهالسبلم،فقالٌ:امحمد،إنلمتفعلماأمرك
به ربك عذبك ربك ".قال علً  ،رضً هللا عنه :فدعانً فقال ٌ":ا علً  ،إن هللا قد
أمرنً[أن]أنذرعشٌرتًاألقربٌن،فعرفتأنًإنبادأتهمبذلكرأٌتمنهمماأكره،
فصمتعنذلك،ثمجاءنًجبرٌلفقالٌ:امحمد،إنلمتفعلماأمرتبهعذبكربك
.فاصنع لنا ٌا علً شاةعلىصاع من طعام ،وأعد لنا عس لبن ،ثم اجمع لًبنً عبد
المطلب "  .ففعلت فاجتمعوا له  ،وهم ٌومبذ أربعون رجبل ٌزٌدون رجبل أو ٌنقصون
رجبل.فٌهمأعمامه:أبوطالب،وحمزة،والعباس،وأبولهبالكافرالخبٌث.فقدمت
إلٌهم تلك الجفنة  ،فؤخذ رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -منها حذٌة فشقها بؤسنانه ثم
رمى بها فً نواحٌها  ،وقال ":كلوا بسم هللا ".فؤكل القوم حتى نهلوا عنه ما ٌرى إال
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آثارأصابعهم،وهللاإنكانالرجلمنهملٌؤكلمثلها.ثمقالرسولهللا-صلىهللاعلٌه
وسلم ": -اسقهم ٌا علً ".فجبت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جمٌعا  ،واٌم هللا
إنكانالرجلمنهملٌشربمثله.فلماأرادرسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم-أنٌكلمهم
،بدرهأبولهبإلىالكبلمفقال:لهدماسحركمصاحبكم.فتفرقواولمٌكلمهمرسولهللا
 صلى هللا علٌه وسلم . -فلما كان الؽد قال رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم ٌ": -اعلً  ،عد لنا بمثل الذي كنت صنعت باألمس من الطعام والشراب ;فإن هذا الرجل قد
بدرنً إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم ".ففعلت  ،ثم جمعتهم له  ،فصنع رسول هللا -
صلىهللاعلٌهوسلم-كماصنعباألمس،فؤكلواحتىنهلواعنه،واٌمهللاإنكانالرجل
منهملٌؤكلمثلها.ثمقالرسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم":-اسقهمٌاعلً".فجبت
بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جمٌعا .واٌم هللا إن كان الرجل منهم لٌشرب مثله .
فلما أراد رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -أن ٌكلمهم بدره أبو لهب بالكبلم فقال :لهد
ما سحركم صاحبكم .فتفرقوا ولم ٌكلمهم رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم . -فلما كان
الؽد قال رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلمٌ":-اعلً ،عد لنا بمثل الذيكنت صنعت
لنا باألمس من الطعام والشراب ;فإن هذا الرجل قد بدرنً إلى ما سمعت قبل أن أكلم
القوم ".ففعلت  ،ثم جمعتهم له فصنع رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم [ -كما صنع ]
باألمس  ،فؤكلوا حتىنهلوا عنه ،ثم سقٌتهم من ذلك القعب حتىنهلوا عنه ،واٌم هللا إن
كانالرجلمنهملٌؤكلمثلهاوٌشربمثلها،ثمقالرسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم:-
"ٌابنًعبدالمطلب،إنً-وهللا-ماأعلمشابامنالعربجاءقومهبؤفضلمماجبتكم
به،إنًقدجبتكمبؤمرالدنٌاواآلخرة" .
قال أحمد بن عبد الجبار :بلؽنً أن ابن إسحاق إنما سمعه من عبد الؽفار بن القاسم أبً
مرٌم،عنالمنهالبنعمرو،عنعبدهللابنالحارث .
وقد رواه أبو جعفر بن جرٌر  ،عن ابن حمٌد  ،عن سلمة  ،عن ابن إسحاق  ،عن عبد
الؽفار بن القاسم  ،عن المنهال بن عمرو  ،عن عبد هللا بن الحارث  ،عن ابن عباس ،
عنعلًبنأبًطالب،فذكرمثله،وزادبعدقوله":إنًجبتكمبخٌرالدنٌاواآلخرة"
".وقد أمرنً هللا أن أدعوكم إلٌه  ،فؤٌكم ٌإازرنً على هذااألمر على أنٌكون أخً ،
وكذا وكذا "؟ قال :فؤحجم القوم عنها جمٌعا  ،وقلت  -وإنً ألحدثهم سنا  ،وأرمصهم
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عٌنا،وأعظمهمبطنا،وأحمشهمساقا.أناٌانبًهللا،أكونوزٌركعلٌه،فؤخذٌرقبنً
ثمقال":إنهذاأخً،وكذاوكذا،فاسمعوالهوأطٌعوا".قال:فقامالقومٌضحكون
وٌقولونألبًطالب:قدأمركأنتسمعالبنكوتطٌع .
تفردبهذاالسٌاقعبدالؽفاربنالقاسمأبًمرٌم،وهومتروككذابشٌعً،اتهمهعلً
بنالمدٌنًوؼٌرهبوضعالحدٌث،وضعفهاألبمةرحمهمهللا .
طرٌق أخرى  :قال ابن أبً حاتم  :حدثنا أبً  ،حدثنا الحسٌن بن عٌسى بن مٌسرة
الحارثً  ،حدثنا عبد هللا بن عبد القدوس  ،عن األعمش  ،عن المنهال بن عمرو  ،عن
عبد هللا بن الحارث قال  :قال علً رضً هللا عنه  :لما نزلت هذه اآلٌة  ) :وأنذر
عشٌرتكاألقربٌن(،قاللًرسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم":-اصنعلًرجلشاة
بصاعمنطعاموإناءلبنا".قال:ففعلت،ثمقال":ادعبنًهاشم".قال:فدعوتهم
وإنهم ٌومبذ ألربعون ؼٌر رجل  -أو :أربعون ورجل  -قال :وفٌهم عشرة كلهم ٌؤكل
الجذعة بإدامها  .قال  :فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -من
ذروتها ثم قال ":كلوا " ،فؤكلوا حتى شبعوا  ،وهً على هٌبتها لم ٌرزءوا منها إال
ٌسٌرا،قال:ثمأتٌتهمباإلناءفشربواحتىرووا.قال:وفضلفضل،فلمافرؼواأراد
رسولهللا -صلىهللاعلٌهوسلم-أنٌتكلم،فبدروهالكبلم،فقالوا:مارأٌناكالٌومفً
السحر .فسكت رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -ثم قال ":اصنع [لً ]رجل شاة
بصاع من طعام ".فصنعت  ،قال :فدعاهم  ،فلما أكلوا وشربوا  ،قال :فبدروه فقالوا
مثلمقالتهماألولى،فسكترسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم-ثمقاللً":اصنع[لً
] رجل شاة بصاع من طعام  .فصنعت  ،قال  :فجمعتهم  ،فلما أكلوا وشربوا بدرهم
رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -الكبلم فقال ":أٌكم ٌقضً عنً دٌنً وٌكون خلٌفتً
فً أهلً ؟ ".قال :فسكتوا وسكت العباس خشٌة أن ٌحٌط ذلك بماله  ،قال  :وسكت أنا
لسن العباس .ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس ،فلما رأٌت ذلك قلت:أنا ٌا رسولهللا
[.فقال ":أنت "]قال :وإنً ٌومبذ ألسوأهم هٌبة  ،وإنً ألعمش العٌنٌن  ،ضخم
البطن،حمشالساقٌن .
فهذه طرق متعددة لهذا الحدٌث عنعلً  ،رضًهللا عنه .ومعنى سإاله  ،علٌه الصبلة
والسبلم ألعمامه وأوالدهم أن ٌقضوا عنه دٌنه  ،وٌخلفوه فً أهله ٌ ،عنً إن قتل فً
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سبٌل هللا  ،كؤنه خشً إذاقام بؤعباء اإلنذار أن ٌقتل  ،ولما أنزل هللا عز وجل ٌ):ا أٌها
الرسولبلػماأنزلإلٌكمنربكوإنلمتفعلفمابلؽترسالتهوهللاٌعصمكمنالناس
()،(350فعندذلكأمن .
وكان أوال ٌحرس حتى نزلت هذه اآلٌة ):وهللا ٌعصمك من الناس (.ولم ٌكن فً بنً
هاشم إذ ذاك أشد إٌمانا وإٌقانا وتصدٌقا لرسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -من علً ،
رضًهللاعنه;ولهذابدرهمإلىالتزامماطلبمنهمرسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم-
ثم كان بعد هذا  -وهللا أعلم  -دعاإه الناس جهرة على الصفا  ،وإنذاره لبطون قرٌش
عموما وخصوصا  ،حتى سمى من سمى من أعمامه وعماته وبناته  ،لٌنبه باألدنى على
األعلى،أي:إنماأنانذٌر،وهللاٌهديمنٌشاءإلىصراطمستقٌم .
وٌرى الباحث
إنمنأبرزالخصابصاالساسٌةفًالفكرالسٌاسًاإلسبلمً،فالتواضعٌعملعلى
تؤسٌسوتكوٌنقوةاجتماعٌةكبٌرةتلتؾحولالقٌادةاإلسبلمٌة،حتىأنالقرآنالكرٌم
وسٌرة الرسول وأهل بٌته ركزت على هذه الخصٌصة ألهمٌتها و دورها االجتماعً
الكبٌر ،وقد جاءت الخطابات القرآنٌة مرّ ة بصفة عامة ،تخاطب الجماعة اإلسبلمٌة
المإمنة ،كما فً قوله تعالى «:وعباد الرحمن الذٌن ٌمشون على االرض هونا وإذا
خاطبهم الجاهلون قالوا سبلما» ).(351وأخرى خصصت النصوص القرآنٌة خطابها
بتوجٌهه مباشرة الى الرسول صلى هللا علٌه وسلم قال تعالى «:واخفض جناحك لمن
اتبعكمنالمإمنٌن») .(352
وهناكنصوصقرآنٌةأخرىتناولتمفهومالتواضعبشكلواضحوصرٌحداعٌة
الجماعةاإلسبلمٌةالواعٌةالىالتحلًبهذاالمفهومقالتعالى :
)والتمشفًاالرضمرحا إنكلنتخرقاألرضولنتبلػالجبالطوال().(353
وفًوصٌةلقمانالحكٌمالبنه «:وال ُتصعّرخدكللناسوالتمشًفًاألرضمرحا إنّ 
-350سورةالمابدةاآلٌة .67:
-351سورةالفرقاناآلٌة .63:
-352سورةالشعراءاآلٌة .215:
-353سورةاالسراءاآلٌة .37:
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هللاالٌُحبّ  ُكلَّمختالفخوروأقصد فًمشٌكواؼضضمنصوتكإنّ أنكراألصوات
لصوتالحمٌر») .(354
ج -بالنظر الى سلوكه واخالقٌاته اإلسالمٌة واالنسانٌة
ولمعرفةالخطواتاألساسٌةللقٌادةفًضوءلقرآنالكرٌمٌستنبطالباحثمنقولهتعالى :
كلَ َعلَى ُخل ُ ٍقعَظِ ٌٍم() .(355الخطوةاألولىوهً -:
)وإِ َّن َ
َ
 -1األخالق:
األخالق لغة :األخبلقجمعخلق،والخلقاسملسجٌةاإلنسانوطبٌعتهالتًخلقعلٌها.
قال ابن منظور) :ال ُخل ُ ُق بضم البلم وسكونها هو الدٌن والطبع والسجٌة ،وحقٌقته أن
صورة اإلنسان الباطنة وهً نفسه وأوصافها ومعانٌها المختصة بها بمنزلة الخلق
لصورتهالظاهرةوأوصافهاومعانٌها() .(356
َّ
والط ْب ُع والمُروءةُ
ْن :ال َّس ِجٌ َُّة
وٌقول صاحب كتاب )القاموس( )والخلق بالضم وب َ
ض َّم َتٌ ِ
والدٌنُ ( ). (357وقال الراؼب) :والخلق والخلق فً األصل واحد ،كالشرب والشرب،
والصرم والصرم  ،لكن خص الخلق بالهٌبات واألشكال والصور المدركة بالبصر،
وخصبالقوىوالسجاٌاالمدركةبالبصٌرة() .(358
األخالق اصطالحاً :عرؾالجرجانًالخلقبؤنه):عبارةعنهٌبةللنفسراسخةتصدر
عنهااألفعالبسهولةوٌسرمنؼٌرحاجةإلىفكروروٌة،فإنكانالصادرعنهااألفعال
الحسنةكانتالهٌبةخلقاحسنا،وإنكانالصادرمنهااألفعالالقبٌحةسمٌّتالهٌبةالتً
هًمصدرذلكخلقاسٌبا() .(359
وعرفه ابن مسكوٌه فً )تهذٌب األخبلق( بقوله) :الخلق :حال للنفس داعٌة لها إلى
أفعالهامنؼٌرفكروالروٌة،وهذهالحالتنقسمإلىقسمٌن:منهاماٌكونطبٌعٌّامن
-354سورةلقماناآلٌة .19-18:
-355سورةالقلماآلٌة .4:
))-356لسانالعرب((البنمنظور) .(86/10
))-357القاموسالمحٌط((لمجموعةمإلفٌن)ص .(881
))-358مفرداتألفاظالقرآنالكرٌم((للراؼباألصفهانً)ص .(297
))-359التعرٌفات((للجرجانً)ص .(101
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أصل المزاج ،كاإلنسان الذي ٌحركه أدنى شًء نحو ؼضب وٌهٌج من أقل سبب،
وكاإلنسانالذيٌجبنمنأٌسرشًء،أوكالذيٌفزعمنأدنىصوتٌطرقسمعه،أو
ٌرتاعمنخبرٌسمعه،وكالذيٌضحكضحكامفرطامنأدنىشًءٌعجبه،وكالذيٌؽتم
وٌحزنمنأٌسرشًءٌناله ،ومنهاماٌكونمستفادابالعادةوالتدرّ ب،وربماكانمبدإه
بالروٌةوالفكر،ثمٌستمرأوالفؤوالحتىٌصٌرملكةوخلقا() .(360
وذهبالجاحظإلى)أنالخلقهو:حالالنفس،بهاٌفعلاإلنسانأفعالهببلروٌةوال
اختٌار ،والخلق قد ٌكون فً بعض الناس ؼرٌزة وطبعا ،وفً بعضهم ال ٌكون ّ
إال
بالرٌاضةواالجتهاد،كالسخاءقدٌوجدفًكثٌرمنالناسمنؼٌررٌاضةوالتعمل،
وكالشجاعةوالحلموالعفةوالعدلوؼٌرذلكمناألخبلقالمحمودة() .(361
وجعل اإلسبلم العقٌدة األساس األول الذي تصدر عنه األخبلق الفاضلة ،وارتباط
األخبلقبالعقٌدةأمرمعلوملكلمنلهفكرورإٌةبؤموراإلسبلم،وهذااالرتباطٌشكل
ضمانة لثبات األخبلق واستقرارها وعدم العبث بها ،كما ٌعتبر فً الوقت نفسه شجرة
مثمرة طٌبة لهذه العقٌدةٌ ،قول الشٌخ محمود شلتوت فً هذا المعنى) :إن العقٌدة دون
خلقشجرةالظللهاوالثمرة،وإنالخلقدونعقٌدةظللشبحؼٌرمستقر() .(362
أما عن ارتباط األخبلق بالشرٌعة ،فالشرٌعة منها العبادات ،والمعامبلت ،وصلة
األخبلق بالعبادات ال تحتاج إلى تقرٌر ،وصلتها بالمعامبلت ال تنفك ،وعلى هذا فإن
العباداتوالمعامبلتإذاعرٌتعناألخبلقالتؽنًعنصاحبهاشٌبا ...
وأما أثرها فً سلوك الفرد فلما تزرعه فً نفس صاحبها من الرحمة ،والصدق،
والعدل،واألمانة،والحٌاء،والعفة،والتعاون،والتكافل،واإلخبلص،والتواضع...وؼٌر
ذلكمنالقٌمواألخبلقالسامٌة،فاألخبلقبالنسبةللفردهًأساسالفبلحوالنجاحٌ،قول
ا*و َق ْد َ
تعالىَ ):ق ْدأَ ْفلَ َح َم َ
اب َمن َدسَّا َها() (363
خ َ
نز َّكا َه َ

))-360تهذٌباألخبلق((البنمسكوٌه)ص .(41
))-361تهذٌباألخبلق((للجاحظ)ص .(12
))-362اإلسبلمعقٌدةوشرٌعة((محمودشلتوت) .(43/4
-363سورةالشمساآلٌة 10-9:
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صلَّى() .(364
ربهِ َف َ
ى*و َذ َك َراسْ َم َ
وٌقولسبحانهَ ):ق ْدأَ ْفلَ َح َمن َت َز َّك َ
والتزكٌةفًمدلولهاومعناها:تعنً:تهذٌبالنفسباطنا وظاهرا،فًحركاتهوسكناته
).(365وأماأثرهافًسلوكالمجتمعكله،فاألخبلقهًاألساسلبناءالمجتمعاتاإلنسانٌة
انلَفًِ ُخسْ ٍرإِالَّ
إ
سبلمٌةكانتأوؼٌرإسبلمٌةٌ،قررذلكقولهتعالى):و ْال َعصْ ِرإِنَّ اإلِن َس َ
َ
صب ِْر() .(366
ابال َّ
و َت َوا َ
اب ْال َحق َ
ِو َت َوا َ
واو َعمِلُواالصَّال َِحات َ
ٌِنآ َم ُن َ
الَّذ َ
ص ْو ِ
ص ْو ِ
وٌعرضالباحثتفسٌراإلمامابنكثٌرلآلٌةالدالةعلىاالخبلق .
تفسٌر ابن كثٌر
كلَ َعلَى ُخل ُ ٍقعَظِ ٌٍم()(367وقوله):وإنكلعلىخلقعظٌم(

ٌقولسبحانهوتعالى):وإِ َّن َ
َ
قال العوفً  ،عن ابن عباس :أي :وإنك لعلى دٌن عظٌم  ،وهو اإلسبلم .وكذلك قال
مجاهد،وأبومالك،والسدي،والربٌعبنأنس،والضحاك،وابنزٌد .
وقال عطٌة :لعلى أدب عظٌم .وقال معمر  ،عن قتادة :سبلت عابشة عن خلق رسول
هللا-صلىهللاعلٌهوسلم.-قالت:كانخلقهالقرآن،تقولكماهوفًالقرآن .
وقال سعٌد بن أبً عروبة  ،عن قتادة قوله ):وإنك لعلى خلق عظٌم (ذكر لنا أن سعد
بن هشام سؤل عابشة عن خلق رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم . -فقالت :ألست تقرأ
القرآن؟قال:بلى.قالت:فإنخلقرسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم-كانالقرآن .
وقالعبدالرزاق،عنمعمر،عنقتادة،عنزرارةبنأوفى،عنسعدبنهشامقال
:سؤلت عابشة فقلت :أخبرٌنً ٌا أم المإمنٌن  -عن خلق رسول هللا  -صلى هللا علٌه
وسلم.-فقالت:أتقرأالقرآن؟فقلت:نعم.فقالت:كانخلقهالقرآن .
هذا حدٌث طوٌل .وقد رواه اإلمام مسلم فً صحٌحه  ،من حدٌث قتادة بطوله  ،وسٌؤتً
فًسورة"المزمل"إنشاءهللاتعالى .

-364سورةاألعلىاآلٌة .15-14:
))-365اإلسبلمعقٌدةوشرٌعة((محمودشلتوت) .(43/4
-366سورةالعصراآلٌة .3-1:
-367سورةالقلماآلٌة .4:
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وقال اإلمام أحمد :حدثناإسماعٌل  ،حدثنا ٌونس ،عن الحسن  ،قال :سؤلت عابشة عن
خلقرسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم-فقالت:كانخلقهالقرآن .
وقال اإلمام أحمد :حدثنا أسود  ،حدثنا شرٌك  ،عن قٌس بن وهب  ،عن رجل من بنً
سواد قال :سؤلت عابشة عن خلق رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم .-فقالت :أما تقرأ
القرآن ):وإنك لعلى خلق عظٌم (؟ قال :قلت :حدثٌنً عن ذاك .قالت :صنعت له
طعاما  ،وصنعت له حفصة طعاما  ،فقلت لجارٌتً  :اذهبً فإن جاءت هً بالطعام
فوضعته قبل فاطرحً الطعام !قالت :فجاءت بالطعام .قالت :فؤلقت الجارٌة  ،فوقعت
القصعة فانكسرت  -وكان نطعا  -قالت  :فجمعه رسول هللا وقال  " :اقتضوا  -أو :
اقتضً-شكأسود-ظرفامكانظرفك".قالت:فماقالشٌبا .
وقالابنجرٌر:حدثناعبٌدبنآدمبنأبًإٌاس،حدثناأبً،حدثناالمباركبنفضالة
 ،عن الحسن  ،عن سعد بن هشام :قال :أتٌت عابشة أم المإمنٌن فقلت لها :أخبرٌنً
بخلقالنبًصلىهللعلٌهوسلم.فقالت:كانخلقهالقرآن.أماتقرأ):وإنكلعلىخلق
عظٌم(وقدروىأبوداود،والنسابًمنحدٌثالحسن،نحوه .
وقالابنجرٌر:حدثنًٌونس،أنبؤناابنوهب،وأخبرنًمعاوٌةبنصالح،عنأبً
الزاهرٌة  ،عن جبٌر بن نفٌر قال  :حججت  ،فدخلت على عابشة رضً هللا عنها ،
فسؤلتها عن خلق رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم . -فقالت :كان خلق رسول هللا -
صلىهللاعلٌهوسلم-القرآن .
وهكذارواهأحمد،عنعبدالرحمنبنمهدي.ورواهالنسابًفًالتفسٌر،عنإسحاق
بنمنصور،عنعبدالرحمنبنمهدي،عنمعاوٌةبنصالحبه 
ومعنى هذا أنه  ،علٌه السبلم  ،صار امتثال القرآن أمرا ونهٌا سجٌة له  ،وخلقا تطبعه ،
وترك طبعه الجبلً  ،فمهما أمره القرآن فعله  ،ومهما نهاه عنه تركه .هذا مع ما جبله
هللا علٌه من الخلق العظٌم  ،من الحٌاء  ،والكرم والشجاعة  ،والصفح  ،والحلم  ،وكل
خلق جمٌل .كما ثبت فً الصحٌحٌن عن أنس قال :خدمت رسول هللا  -صلى هللا علٌه
وسلم-عشرسنٌنفماقاللً":أؾ"قط،والقاللشًءفعلته:لمفعلته؟واللشًء
لم أفعله :أال فعلته؟ وكان-صلى هللا علٌه وسلم-أحسن الناس خلقا  ،وال مسست خزا
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،والحرٌرا،والشٌباكانألٌنمنكؾرسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم-والشممت
مسكاوالعطراكانأطٌبمنعرقرسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم -
وقال البخاري  :حدثنا أحمد بن سعٌد أبو عبد هللا  ،حدثنا إسحاق بن منصور  ،حدثنا
إبراهٌمبنٌوسؾ،عنأبٌه،عنأبًإسحاققال:سمعتالبراءٌقول:كانرسولهللا
صلىهللاعلٌهوسلم-أحسنالناسوجها،وأحسنالناسخلقا،لٌسبالطوٌلالبابن،والبالقصٌرواألحادٌثفًهذاكثٌرةوألبًعٌسىالترمذيفًهذاكتاب"الشمابل" .
قال اإلمام أحمد  :حدثنا عبد الرزاق  ،حدثنا معمر  ،عن الزهري  ،عن عروة  ،عن
عابشةقالت:ماضربرسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم-بٌدهخادمالهقط،والامرأة
 ،وال ضرب بٌده شٌبا قط  ،إال أن ٌجاهد فً سبٌل هللا .وال خٌر بٌن شٌبٌن قط إال كان
أحبهما إلٌه أٌسرهما حتى ٌكون إثما  ،فإذا كان إثما كان أبعد الناس من اإلثم  ،وال انتقم
لنفسهمنشًءٌإتىإلٌهإالأنتنتهكحرماتهللا،فٌكونهوٌنتقمهلل،عزوجل 
وٌرى الباحث
القابد هو الشخصٌة المحورٌة فً اإلدارة والمإسسة ،هو العقل المفكر والمحرك
للجمٌع ،كما أنه النموذج القدوة ألفراد إدارته ،وباستقامته ٌستقٌم األفراد وٌستقٌم العمل
واإلنتاج ،لذلك ،فإن إعداد وتؤهٌل القادة محل اهتمام كبٌر من المصلحٌن وأصحاب
المإسسات والمصالح المختلفة ،ومن أهم جوانب إعداد وتؤهٌل القادة البناء القٌمً
لشخصٌةالقابد؛حٌثٌمثلالمزٌجالقٌمًلشخصه .
وثقافة القابد تعد المصدر األساسً لكل ما ٌصدر عنه من أفكار وقرارات وسلوكٌات،
ومنالثوابتالتًجمععلٌهاعلماءاإلدارةوالتربٌةهًاألصولاإلدارٌة"القٌمٌة"ومن
الثابتعملٌا،أنهكلماتعمقتوتجذرتهذهاألصولفًنفسالمدٌركلماكانتآثارها
قوٌةعلٌهوعلىأدابهالقٌادي،وسببامباشرافًتحقٌقالنجاحلهولمإسستهالتًٌدٌرها .
وفًحقٌقةاألمرهًأصولأخبلقٌةاجتمعتعلٌهاالثقافاتالمختلفةعلىضرورتها
وأهمٌتها فً شخصٌة القابد المدٌر ،وبفقد أحدها ٌنتج الخلل الكبٌر لٌس على المدٌر
فحسب ،بل على األفراد والعمل ككل ،وهو ما ٌستوجب أهمٌة مراجعة الذات كقادة
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ومدٌرٌن وجودة اإلعداد والتؤهٌل لمدٌريالمستقبل ،ولنا فً رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم خٌر قدوة حٌث انه عرؾ فً قرٌش بؤخبلقه وصدقه واماته قبل أن ٌبعث هكذا
فالقابدٌجبانٌعرؾعنهالصفاتالحمٌدةقبلانٌستلمأيمكانةلٌسهلقبولهواتباعه
منالمرإوسٌن .
ولمعرفة الخطوات األساسٌة للقٌادة فً ضوء لقرآن الكرٌم ٌستنبط الباحث من قوله
ك لِ َتحْ ِملَ ُه ْم قُ ْل َ
ت الَ أَ ِج ُد  َما أَحْ مِل ُ ُك ْم  َعلَ ٌْ ِه  َت َولَّو ْا وَّ أَعْ ٌُ ُن ُه ْم
ٌِن إِ َذا  َما أَ َت ْو َ
)والَ  َعلَى الَّذ َ
تعالىَ :
ون().(368الخطوةالثانٌةوهً -:
ح َزناأَالَّ ٌَ ِج ُدو ْا َماٌُن ِفقُ َ
َتفٌِضُ م َِنال َّدم ِْع َ
 -4العفو وتقدٌر الظروف
العفو لغة:مصدرقولهمعفاٌعفوعفواوهومؤخوذمنمادة)عؾو(والتًتدلعلى
معنٌٌنأصلٌٌناألول :ترك الشًء ،واآلخرطلبه)(369وقال الجوهريٌ :قال عفوت عن
ذنبهإذاتركتهولمتعاقبه،والعفوعلىفعول:الكثٌرالعفو،وٌقال:عفوتهأيأتٌتهأطلب
معروفة،وأعتقتهمثله،وعفوالمال:ماٌفضلعنالصدقة .370
العفو اصطالحا ً  :قال الكفوي :العفو :كؾ الضرر مع القدرة علٌه ،وكل من استحق
عقوبةفتركهافهذاالتركعفو) .(371
ومنأعظممواقؾالعفوعفوالنبًصلىهللاعلٌهوسلم عنالمشركٌنٌومفتحمكة،
وهو قادر على امضاء العقوبة علٌهم ،وهكذا فإن رحابة الصدر وسماحة النفس تنتظم
العفوفٌكونمنوراءذلكالتؤثٌرالتلقابًألناإلنسانٌتؤثرباإلحسان،وهذاأمرمشاهد
حٌث نرىأنمنكانسمحالنفسٌستطٌعأنٌظفربؤكبرقسطمنمحبةالناسله،وثقة
الناس به  ،ألنه ٌعاملهم بالسماحة والبشر ولٌن الجانب  ،والتؽاضً عن السٌبات
والنقابص،فإذادعاهالواجبإلىتقدٌمالنصحكانفًنصحهرقٌقا لٌنا ،سمحا هٌنا ،
ٌسربالنصٌحة،والٌرٌدالفضٌحةٌ،سدالثؽراتوالٌنشرالزالتوالعثرات) .(372

-368سورةآلعمراناآلٌة 159:
)( 369ومنهذاالمعنىالثانً:العفاةوهمطبلبالمعروؾ،ومنذلكأٌضا:أعطٌتهالمالعفواأيمنؼٌر
طلب.أنظرهذهوماأشبههافًالمقاٌٌس61/4ومابعدها .
-370ابنفارس،مقاٌٌساللؽةالناشر:دارالفكرالطبعة  :ج1979،/4م،ص.56
)(371الكلٌات،مرجعسابقص .598
-372األخبلقاإلسبلمٌة .443/2
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وٌعرضالباحثتفسٌراإلمامابنكثٌرلآلٌةالدالةعلىالعفووتقدٌرالظروؾ .
تفسٌر ابن كثٌر
الَأَ ِج ُد  َما أَحْ مِل ُ ُك ْم  َعلَ ٌْ ِه َت َولَّوْا وَّ أَعْ ٌُ ُن ُه ْم
ت 
ك لِ َتحْ ِملَ ُه ْم قُ ْل َ
ٌِن إِ َذا  َماأَ َت ْو َ
الَ َعلَى الَّذ َ
قالتعالى) َو 
ون()(373وقالمجاهدفًقوله):والعلىالذٌن
الَّ ٌَ ِج ُدوْا َماٌُنفِقُ َ
ْع َح َزناأَ 
ِنال َّدم ِ
َتفٌِضُم َ
إذاماأتوكلتحملهم(نزلتفًبنًمقرنمنمزٌنة .
وقالمحمدبنكعب:كانواسبعةنفر،منبنًعمروبنعوؾ:سالمبنعمٌر،ومن
بنً واقؾ  :هرمً بن عمرو  ،ومن بنً مازن بن النجار  :عبد الرحمن بن كعب -
وٌكنى أبا لٌلى  -ومن بنً المعلى [:سلمان بن صخر  ،ومن بنً حارثة :عبد الرحمن
بنٌزٌدأبوعبلة،وهوالذيتصدقبعرضهفقبلههللامنه]،ومنبنًسلمة:عمروبن
عنمةوعبدهللابنعمروالمزنً .
وقالمحمدبنإسحاقفًسٌاقؼزوةتبوك:ثمإنرجاالمنالمسلمٌنأتوارسولهللا-
صلى هللا علٌه وسلم  -وهم البكاءون  -وهم سبعة نفر من األنصار وؼٌرهم  ،من بنً
عمرو بنعوؾ :سالم بن عمٌر وعلبة بن زٌد أخو بنً حارثة  ،وأبو لٌلىعبد الرحمن
بن كعب  ،أخو بنً مازن بن النجار  ،وعمرو بن الحمام بن الجموح  ،أخو بنً سلمة ،
وعبد هللا بن المؽفل المزنً ؛ وبعض الناس ٌقول :بل هو عبد هللا بن عمرو المزنً ،
وهرمً بن عبد هللا  ،أخو بنً واقؾ  ،وعرباضبن سارٌة الفزاري  ،فاستحملوا رسول
هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -وكانوا أهل حاجة  ،فقال  :ال أجد ما أحملكم علٌه فتولوا
وأعٌنهمتفٌضمنالدمعحزناأالٌجدواماٌنفقون .
وقالابنأبًحاتم:حدثناعمربناألودي،حدثناوكٌع،عنالربٌع،عنالحسنقال:
قال رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم : -لقد خلفتم بالمدٌنة أقواما  ،ما أنفقتم من نفقة ،
والقطعتموادٌا،والنلتممنعدونٌبلإالوقدشركوكمفًاألجر،ثمقرأ):والعلى
الذٌنإذاماأتوكلتحملهمقلتالأجدماأحملكمعلٌه(اآلٌة .
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وأصلهذاالحدٌثفًالصحٌحٌنمنحدٌثأنرسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم-قال:
إن بالمدٌنة أقواما ما قطعتم وادٌا  ،وال سرتم [ مسٌرا ] إال وهم معكم  .قالوا  :وهم
بالمدٌنة؟قال:نعم،حبسهمالعذر .
وقال اإلمام أحمد :حدثنا وكٌع  ،حدثنا األعمش  ،عن أبً سفٌان  ،عن جابر قال :قال
رسولهللا-صلىهللاعلٌهوسلم:-لقدخلفتمبالمدٌنةرجاالماقطعتموادٌا،والسلكتم
طرٌقا إال شركوكم فً األجر  ،حبسهم المرض .ورواه مسلم  ،وابن ماجه  ،من طرق ،
عناألعمش،به .
وٌرى الباحث
قدربطالباحثبٌنالعفولمنقصروتقدٌرالظروؾلمنلمٌقصرولكنلهظرؾ
خاصمنالمرإوسٌنقدٌحتاجلمنٌقدرتقصٌرهأوظرفهواعلىدرجاتالتقدٌرهو
العفوعنالتقصٌروالزالتواالخطاءوذلكبالتجاوزوالتؽاضًعنهاوتقدٌركلشخص
بمنزلته وظرفهٌ ،كسب القابد اكثر مما ٌكسبه من التقرٌع واللوم  ،فالقابد االٌجابً هو
الذيٌعرؾمتىٌستخدمالحزمومتىٌستخدمالعفوفبلٌجعلحزمهٌنفرالمرإوسٌنمنه
والٌجعلعفوهسببافًتماديالمقصرٌن .
ولمعرفةالخطواتاألساسٌةللقٌادةفًضوءلقرآنالكرٌمٌستنبطالباحثمنقولهتعالى:
) فؤعٌنونًبقوة أجعلبٌنكموبٌنهمردما().(374الخطوةالثالثةوهً -:
-3التعاون و تبادل المنفعة
التعاون لغة  :مصدر  َت َع َاو َن وهو مؤخوذ من [ ْ
ال َع ْو ِن ] الذي ٌراد به المظاهرة على
ُ،و ْال َع ْونُ أٌضاالظهٌرعلىاألمر،الواحد
ًِو َق ْد أَ َع ْن ُته َ
الشًءٌقال:فبلن َع ْونًِأَيْ  ُمعٌِن َ
واالثنان والجمع والمإنث فٌه سواء ،وقد حكً فً تكسٌره أعوان ،والعرب تقول :إذا
جاءت السنة جاء معها أعوانها ٌعنون بالسنة الجدب َ َ
ان الجراد والذباب
و ِباألعْ َو ِ
واألمراض) .(375
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التعاون اصطالحاً :وٌعرفهالباحثبؤنهتقدٌمالمساعدةلؤلخرٌنبؽٌةالخٌروالبربالقدر
المستطاعلهدؾمشترك .
و َت َع َاو ُنوا  َعلَى ْ
ال ِبر
لقد حثنا دٌننا اإلسبلمً على التعاون ٌقول هللا عز وجل َ ) :
هللا َشدٌِ ُد ْ
ال ِع َقابِ() .(376
ان َ
اإل ْث ِم َ
َوال َّت ْق َو َ
واهللاإِنَّ َّ َ
وا َّتقُ َّ َ
و ْالع ُْد َو ِ
ىوال َت َع َاو ُنوا َعلَى ِ
فالتعاونلهأهمٌةكبرىفًحٌاتنافهوسبٌلللمحبةواأللفةفٌمابٌنهملتعاونهمعلى
الخٌروحٌنماٌتعاونالمسلممعأخٌهٌزٌدجهدهما،فٌصبلإلىالؽرضبسرعةوإتقان؛
ألنالتعاونٌوفرفًالوقتوالجهد،وقدقٌلفًالحكمةالمؤثورة:المرءقلٌلبنفسهكثٌر
بإخوانه .
وقالالنبًصلىهللاعلٌهوسلم):مثلالمإمنٌنفًتوادهموتراحمهموتعاطفهممثل
الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سابر الجسد بالسهر والحمى( )،(377وأمثال هذا
الحدٌثالكثٌرعننبٌنامحمدصلىهللاعلٌهوسلمممافٌهالحثعلىالخٌروالداللةعلٌه
والحثعلىقضاءالحوابج،وبخاصةإذاأدركالمتؤملأنالحاجةفًنصوصالشرع
ذاتمفهومواسعمماهومدلولعلٌهفًعمومقولهصلىهللاعلٌهوسلم):وهللافًعون
العبدماكانالعبدفًعونأخٌه() (378وقوله -علٌهالصبلةوالسبلم):-أحبالناسإلى
هللاأنفعهمللناسوأحباألعمالإلىهللا -تعالى-سرورٌدخلهعلىمسلمأوٌكشؾعنه
كربةأوٌقضًعنهدٌنا أوٌطردعنهجوعا وألنأمشًمعأخفًحاجةأحبإلًّ من
أنأعتكؾفًهذاالمسجدٌعنًمسجدالمدٌنةشهرا...ومنمشىمعأخٌهفًحاجةحتى
ٌتهٌؤلهأثبتهللاقدمهٌومتزولاألقدام() .(379
وٌعرضالباحثتفسٌراإلمامابنكثٌرلآلٌةالدالةعلىالتعاونوتبادلالمنفعة .
تفسٌر ابن كثٌر 
ٌقولسبحانهوتعالى ):فؤعٌنونًبقوة أجعلبٌنكموبٌنهمردما() .(380
)-376المابدة (3
)(377البخاريمعالفتح 6011/10
)(378أخرجهمسلممنحدٌثأبًهرٌرةرضًهللاعنه2699
)(379أخرجهالطبرانًفًالكبٌر.609،608/2
-380سورةآلعمراناآلٌة159:
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فقال ذو القرنٌن بعفة ودٌانة وصبلح وقصد للخٌر ):ما مكنً فٌه ربً خٌر (أي :إن
الذي أعطانً هللا من الملك والتمكٌن خٌر لً من الذي تجمعونه  ،كما قال سلٌمان علٌه
السبلم ):أتمدونن بمال فما آتانً هللا خٌر مما آتاكم بل أنتم بهدٌتكم تفرحون ([النمل :
]36وهكذاقالذوالقرنٌن:الذيأنافٌهخٌرمنالذيتبذلونه،ولكنساعدونً(بقوة(
أي:بعملكموآالتالبناء ،
وٌرى الباحث
ّ
نفًالمنظمةفًقٌادتها،إ ّنهفعبلاألولبٌن
إنالقابدالتعاونًٌحاولإشراكجمٌع َم
متساوٌن ،من حٌث أ ّنه قد ٌطلق النقاش ،وٌشٌر إلى المشكبلت أو المسابل التً ٌجب
ّ
مخاطبتها،وٌتابعالمنظمةككلّ،بدال منمتابعةعملمعٌّنواحد ،ولكنّ القرارات ُت َّتخذ
وشكل من أشكال اال ّتفاق إمّا باألكثرٌة وإمّا باإلجماع.
من خبلل عملٌة نقاش تعاونٌة،
ٍ
ّ
وفًسبٌلهذهالؽاٌةٌ،حاولالقابدالتعاونًتعزٌزالثقةوالعملالجماعًلدىالموظفٌن
ككلّ .
وعلىالقابدالتعاونًأنٌتخلّىعنالحاجةإلىالتح ّكم،أوالسلطة،أوالمكانةإذاأراد
أنٌكونفعّاال ،فؽاٌتهتقضًبتعزٌزعملٌةالتعاون،وتمكٌنالمجموعة– منالعاملٌن
ّ
ّ
مةما،أواألفرادوالمنظماتالمشاركٌنفًمبادرةمجتمعٌة–
وؼٌرهممنالمعنٌٌنبمنظ
ّ
مبرإٌةالمنظمةوأعمالها ،وعلٌهأنٌثقبؤنّ األشخاصسٌ ّتخذونقراراتجٌّدة
للتح ّك
إذاكانتلدٌهمجمٌعالمعلوماتذاتالصلة...وٌنبؽًأنٌحرصعلىحصولهمعلى
هذهالمعلومات،وأنٌوفّرالتسهٌلالذيٌضمنهذهالقراراتالجٌّدة .
د-بالنظر إلى قدرته على فهم واستٌعاب الواقع المحٌط به
وهًجملةمنالخطواتالتًالؼنىللقابدالمثالًعنالتلبسواالتصاؾبهاوالتقٌد
بؤنٌسٌرعلىمنوالهاوفًركبهاوهًوانكانتتتمٌزبانهاحدٌثةوعصرٌةمنحٌث
المصطلحاتوالطرحاالانلهاجذوروأسسفًنصوصالقرانالكرٌم .
ولمعرفةالخطواتاألساسٌةللقٌادةفًضوءلقرآنالكرٌمٌستنبطالباحثمنقولهتعالى :
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ب َم ٌَرْ ِجع ْ
ون().(381الخطوةاألولىوهً -:
ُالمُرْ َسل ُ َ
َ
ب َه ِد ٌَّةٍ َف َناظِ َرةٌ ِ
)وإِنًمُرْ سِ لَ ٌةإِلٌَ ِْه ْم ِ
-0فهم الثقافة من تقالٌد وأعراف وقٌم االجتماعٌة وعادات فً البٌئة المحٌطة
ؾ»بمعانمتعددةٌرجعبعضهاإلىأمورمعنوٌة،
الثقافة لغة :استعملالعربمادة« َث َق َ
كما ٌرجع بعضها إلى أمور حسٌة ،وإن كانت داللتها على األمور المعنوٌة أكثر من
داللتهاعلىالحسٌات) .(382
الثقافة اصطالحا ً  :ونكتفً بتعرٌؾ المجمع اللؽوي الذي عرفها بقوله« :جملة العلوم
والمعارؾوالفنونالتًٌ ُْطلَبُ العلمبهاوالح ِْذ ُقفٌها) .(383
وهً تشمل التقالٌد والعادات والقٌم االجتماعٌة واالعراؾ فً البٌبة المحٌطة بالقابد ،
وتعتبر الثقافة بمثابة مقٌاس لمدى الرقً الفكري واالدبً واالجتماعً لؤلفراد
والجماعات،والٌقتصرمفهومالثقافةعلىاالفكاروحسب،بلهًاٌضاتتعدىللسلوك
الذيٌضمنبموجبهاحٌاةاكثررخاءوسهولةوٌسر .
وهً كٌنونة تنصهر فً بوتقتها كبل من العقابد والفنون واالخبلق والقوانٌن والعادات
واالعراؾ االجتماعٌة والموروثات القبلٌة ،كما تعتبر اداة إلبراز القدرة االنسانٌة لحد
ٌمكنهامنتصنٌؾوتمحٌصالخبرات،وتسخٌرهاإلحداثردةفعلإبداعٌةوخبلقة .
وتتمٌزالثقافةبالعدٌدمنالصفاتالتً َتضفٌهاعلىحٌاةالبشرٌةحٌثانها :
ظاهرةانسانٌة،حٌثانهاتفصلاالنسانوتمٌزهعنسابرالمخلوقات . كماانهااحداهمدعابمالحٌاةاالجتماعٌة،فبلتستقٌمالحٌاةاالجتماعٌة،والٌمكنناالحدٌثعنعناصرهابمعزلعنالثقافة .
ٍ
 كما انها عملٌة مبتدعة متجددة  ،تواكب كل ما ٌحدث من متؽٌرات فً بٌبة الفردوالمجتمع .
- 381سورةالنملاآلٌة.35
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 كماانهانتاجلتراكمفكرياحدث ُه تعاقبالحقبالزمنٌة،وبالرؼممنتباعدالفتراتالزمنٌةبٌنتلكالحقب،إالانهاالتفقداٌامنالكٌنوناتالتارٌخٌة .
وللثقافة حصة االسد فً نهضة المجتمع وتطورهُ  ،ودفع عجلت ُه نحو الرقً فً شتى
المجاالتالعلمٌةوالفكرٌةواالدبٌة،وٌتمحورهذافٌماٌلً :
تعدالثقافةاحداهمالعواملاالساسٌةللتنمٌةالبشرٌة،كماُتسهمالثقافةإٌجابا فًتوجٌهأفكاراالفرادوالشعوب،ودفعهانحواالبداعوالتمٌز،وتعتبرالثقافةاداةفعالةلصقل
المواهبالفردٌةوتنمٌتها .
 كما انها  ُتضفً على الفرد والمجتمع الكثٌر من المفاهٌم المستحدثة كالرخاء الفكريوالحضارة االنسانٌة ،وتساعد فً ابراز مكامن قوة المجتمع ودفعه نحو االصبلح
والتحسٌن .
وٌعرض الباحث تفسٌر اإلمام  ابن كثٌر لآلٌة الدالة على الثقافة من تقالٌد واعراؾ
وقٌماجتماعٌةوعاداتفًالبٌبةالمحٌطة .
تفسٌر ابن كثٌر
ب َم ٌَرْ ِجع ْ
ون() .(384

ُالمُرْ َسل ُ َ
َ
ب َه ِد ٌَّةٍ َف َناظِ َرةٌ ِ
قالتعالى)وإِنًمُرْ سِ لَ ٌةإِلٌَ ِْه ْم ِ
ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة والمسالمة والمخادعة والمصانعة  ،فقالت  ) :وإنً
مرسلة إلٌهم بهدٌة فناظرة بم ٌرجع المرسلون (أي :سؤبعث إلٌه بهدٌة تلٌق به وأنظر
ماذا ٌكون جوابه بعد ذلك  ،فلعله ٌقبل ذلك وٌكؾ عنا  ،أو ٌضرب علٌنا خراجا نحمله
إلٌهفًكلعام،ونلتزملهبذلكوٌتركقتالناومحاربتنا.قالقتادة:رحمهاهللاورضً
عنها،ماكانأعقلهافًإسبلمهاوفًشركها!!علمتأنالهدٌةتقعموقعامنالناس .
وقالابنعباسوؼٌرواحد:قالتلقومها:إنقبلالهدٌةفهوملكفقاتلوه،وإنلمٌقبلها
فهونبًفاتبعوه .

- 384سورةالنملاآلٌة.35
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وٌرى الباحث:
إنفهمثقافةاآلخرٌنومعرفةاعرافهموعاداتهموتقالٌدهموتوجهاتهممناهماألشٌاء
التً ٌجب على القابد الناجح معرفتها ،حتى ٌتسنى له معرفة ما ٌحبه اآلخرٌن وما
ٌبؽضونه،فهذهالمعرفةتنقدهمنتصادمقرارتهوافكرهملذامنالحكمةانٌتخٌرافضل
العباراتوالجمللتحرٌكالناسنحوالهدؾدونذكراألشٌاءالتًالٌحبونهاولتحقٌق
ذلكٌتحتمعلٌهفهمثقافتهم .
ولمعرفةالخطواتاألساسٌةللقٌادةفًضوءلقرآنالكرٌمٌستنبطالباحثمنقولهتعالى :
)أٌَ َها ال َّناسُ عُل ْم َنا مَنطِ َق َّ
ال َفضْ ُل ْ
وأُوتٌِ َنا مِن  ُكل  َشًْ ٍء إِنَّ  َه َذا لَه َُو ْ
الم ُِبٌنُ ( ).(385
الطٌْ ِر َ
الخطوةالثانٌةوهً -:
-4أن ٌكون له دراٌة بقنوات التواصل االجتماعً والتكنولوجٌا وبعض اللغات المهمة
اإلسبلمرسالةعالمٌةشمولٌةلجمٌعأبعادالحٌاة،الٌختصبإقلٌممعٌن،ولٌسٌعٌش
الحالةالطابفٌةالضٌقة،لهذافانهللاتعالىقدخاطبرسوله،بانهرسوال للناسجمٌعا
).(386

«:قلٌاأٌهاالناسإنًرسولهللاالٌكمجمٌعا»...

وهذا االنفتاح الرسالً الشامل خصوصٌة ذات معنى سٌاسً وعقابدي الستٌعاب
والتؤثٌر على كل االقطاب والمحاور التً تعٌشالحالة ؼٌر اإلسبلمٌة ،وهذا ما ٌتطلبه
العملالرسالًوالقٌادةالرسالٌةمنتوفٌركلمقوماتاالنفتاحالفكريوالسٌاسًعلى
تلك االقطاب و المحاور لبناء العبلقات السٌاسٌة والفكرٌة وفق الضوابط و االسس
اإلسبلمٌة الصحٌحة حتى ان الرسول صلى هللا علٌه وسلم «وضع  ..أسس العبلقات
الخارجٌة مع االقوام والدول االخرى ،فؤنشؤ عبلقات مع نصارى )نجران( وبعض
القبابل  ،وأوفدالسفراءالىالدولاالجنبٌة)مصر،وفارس،وبٌزنطٌة،والؽساسنة(
وؼٌرهم ،وعقد المعاهدات ،و هادن بعض الجماعات ،و القبابل ،و رفض الهدنة مع
البعضاالخر) .(387
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فاإلسبلم ٌملكرإٌةواعٌةلدراسةوبناءالعبلقاتالدولٌة،ألنهٌحملأهماٌدٌولوجٌة
عالمٌة واسعة ،ألنه ٌنظر الى الناس جمٌعا نظرة اسبلمٌة و انسانٌة واعٌة قال تعالى:
«ٌاأٌهاالناسإناخلقناكممنذكروأنثىوجعلناكمشعوبا وقبابللتعارفواانأكرمكم
عندهللاأتقاكم») .(388
وٌقولأحدالمستشرقٌن«:اناإلسبلمترسّخ،بطموحهلحملالشرٌعةالنهابٌة،واصبلح
النظام الكونً  ،أٌدولوجٌة عالمٌة ،وكان على العالم اإلسبلمً الخاضع لشرٌعة الهٌة
صرٌحةذاتدعوةعالمٌة،أنٌحددنمطالعبلقاتالتًكانفًوسعهعقدهامعاالمم
المجاورة .(389)»..
وقد وجه القرآن الكرٌم رسوله الكرٌم فً تؤسٌس مبدئ الحوار الفكري ومد جسور
العبلقات العقابدٌة مع الفكر االخر رؼم االختبلفات االٌدٌولوجٌة ،وفق الضوابط
والموازٌنالشرعٌةقالتعالى) :قلٌاأهلالكتابتعالواالىكلمةسواءبٌنناوبٌنكمأالّ
نعبدإال ّهللا والنشركبهشٌبا والٌتخذبعضنابعضا أربابا مندونهللافإنتولّوافقولوا
اشهدوابؤنامسلمون( )«.(390وانهالدعوةمنصفةمنؼٌرشك،دعوةالٌرٌدبهاالنبً
صلى هللا علٌه وسلم أن ٌتفضل علٌهم هو ومن معه من المسلمٌن  ..كلمة سواء ٌقؾ
أمامهاالجمٌععلىمستوىواحدالٌعلوبعضهمعلىبعض،والٌتعبدبعضهملبعضا
 .(391) »..وهذهاالنطبلقةالقرآنٌةتحددطبٌعةاالنفتاحالفكري،وتنظٌمأسسالعبلقات
الخارجٌةمعالقوىالفكرٌةاالخرى،خصوصاإذاكانتتحملمتبنٌاتفكرٌةذاتقواسم
مشتركةمعالفكرةاإلسبلمٌة،واناختلفتفًبعضاالطروالوظابؾوالمبانًالفكرٌة
فإنها تلتقًفًمفهومالتوحٌدكركٌزةأساسٌةفًالعبلقاتالدٌنٌة والمذهبٌة«..وبذلك
نبتعدعنأجواءالتعصبالذيٌتجمدفٌهاإلنسانأمامقناعاتهوالٌتحركخطوةواحدة
الىاالمامفًمجالالمناقشةوالحوار،بلٌعملعلىالمحافظة،بكل مافًطاقتهعلى
مواقعه الفكرٌة و العملٌة ،وبروح متزمتة حاقدة وٌمكننا فً هذا االتجاه أن نلتقً

-388سورةالحجراتاآلٌة .13:
-389بوازارمارسٌل،انسانٌةاإلسبلمداراالدابللنشروالتوزٌع،بٌروتلبنان2005،مم،ص .220
-390سورةآلعمراناآلٌة .64:
-391سٌدقطب،فًظبللالقرآن،ط)،(17القاهرة،دارالشروق،ج1992،1م،ص .406

158

باألسالٌبالهادبةالمتزنةالتًتحتفظبؤفكارهاعندمانحتفظبهامنموقعاالنفتاحعلى
االفكاراالخرىومناقشتهالحسابوتحصٌلالقناعاتمنخبللذلككله .(392)».
وقدولدتالقناعاتالقرآنٌةفًأنتبعثالرسولالىمخاطبةفرعونالذيكانٌتبجح
باأللوهٌةالواهٌةلتثبتقاعدةسٌاسةاالنفتاحرؼموجودالحواجزالنفسٌةقالتعالىكما
فًقصةموسىعلٌهالسبلمَ ):فقُواللَهُ َق ْواللٌَنالَ َعلَّهُ ٌَ َت َذ َّكرُأَ ْو ٌَ ْخ َشى().(393وفًموضع
ْ
ى ِفرْ َع ْو َنإِ َّن ُه َط َؽ ٰى() .(394
آخرمنالقرآن):اذ َه َبا إِلَ ٰ
وٌعرض الباحث تفسٌر اإلمام ابن كثٌر لآلٌة الدالة على الدراٌة بقنوات التواصل
االجتماعًوالتكنولوجٌاوالمهاراتاللؽوٌةمثبل .
تفسٌر ابن كثٌر
ٌقولسبحانهوتعالى ):أٌَ َهاال َّناسُ عُل ْم َنامَنطِ َق َّ
وأُوتٌِ َنامِن ُكل  َشًْ ٍء إِنَّ  َه َذالَه َُو
الطٌ ِْر َ
ْال َفضْ ل ْ
ُالم ُِبٌنُ ().(395وقوله ٌ):ا أٌها الناس علمنا منطق الطٌر وأوتٌنا من كل شًء (،
أي :أخبر سلٌمان بنعم هللا علٌه  ،فٌما وهبه له من الملك التام  ،والتمكٌن العظٌم  ،حتى
إنه سخر له اإلنس والجن والطٌر .وكان ٌعرؾ لؽة الطٌر والحٌوان أٌضا  ،وهذا شًء
لم ٌعطه أحد من البشر  -فٌما علمناه  -مما أخبر هللا به ورسوله .ومن زعم من الجهلة
والرعاع أن الحٌوانات كانت تنطق كنطق بنً آدم قبل سلٌمان بن داود  -كما ٌتفوه به
كثٌرمنالناس-فهوقولببلعلم.ولوكاناألمركذلكلمٌكنلتخصٌصسلٌمانبذلك
فابدة ;إذ كلهم ٌسمع كبلم الطٌور والبهابم  ،وٌعرؾ ما تقول  ،فلٌس األمر كما زعموا
وال كما قالوا  ،بل لم تزل البهابم والطٌور وسابر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا
هذا على هذا الشكل والمنوال .ولكن هللا سبحانه وتعالى  ،كان قد أفهم سلٌمان  ،علٌه
السبلم  ،ما ٌتخاطب به الطٌور فً الهواء  ،وما تنطق به الحٌوانات على اختبلؾ
أصنافها ;ولهذا قال ):علمنا منطق الطٌر وأوتٌنا من كل شًء (أي :مما ٌحتاج إلٌه
الملك)،إنهذالهوالفضلالمبٌن(أي:الظاهرالبٌنهللعلٌنا .

-392فضلهللا،محمدحسٌن،منوحًالقرآنج،6بٌروتلبنان،بدونسنةالنشر،ص .46
-393سورةطـهاآلٌة .44:
-394طـه .24:
-395سورةالنملاآلٌة .16:

159

قال اإلمام أحمد  :حدثنا قتٌبة  ،حدثنا ٌعقوب بن عبد الرحمن  ،عن عمرو بن أبً
عمرو،عنالمطلب،عنأبًهرٌرة،رضًهللاعنه،أنرسولهللا-صلىهللاعلٌه
وسلم-قال":كانداود،علٌهالسبلم،فٌهؼٌرةشدٌدة،فكانإذاخرجأؼلقتاألبواب
 ،فلم ٌدخل على أهله أحد حتى ٌرجع " .قال  ":فخرج ذات ٌوم وأؼلقت األبواب ،
فؤقبلتامرأتهتطلعإلىالدار،فإذارجلقابموسطالدار،فقالتلمنفًالبٌت:منأٌن
دخل هذا الرجل  ،والدار مؽلقة ؟ وهللا لنفتضحن بداود  ،فجاء داود  ،علٌه السبلم  ،فإذا
الرجلقابموسطالدار،فقاللهداود:منأنت؟قال:الذيالٌهابالملوك،والٌمتنع
منالحجاب.فقالداود:أنتوهللاإذاملكالموت.مرحبابؤمرهللا،فتزملداود،علٌه
السبلم  ،مكانه حتى قبضت نفسه  ،حتى فرغ من شؤنه وطلعت علٌه الشمس  ،فقال
سلٌمان،علٌهالسبلم،للطٌر:أظلًعلىداود،فؤظلتعلٌهالطٌرحتىأظلمتعلٌهما
األرض،فقاللهاسلٌمان:اقبضًجناحاجناحا"قالأبوهرٌرةٌ:ارسولهللا،كٌؾ
فعلت الطٌر ؟ فقبض رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم ٌ -ده  ،وؼلبت علٌه ٌومبذ
المضرحٌة.قالأبوالفرجبنالجوزي:المضرحٌةالنسورالحمر .
وٌرى الباحث
وهنا تكمن من خبلل هذه النظرة القرآنٌة فً تحدٌد مبلمح و مقومات السٌاسة
االنفتاحٌةلبسطالنفوذوإٌصالالكلمةالرسالٌةالهادفةفًبناءالعبلقات،والتخلصمن
الموانعوالحواجزالتًتقؾدونذلك،وهذهخصوصٌةمنخصابصالقٌادةاإلسبلمٌة
المنفتحة على الواقع لترشٌد و تكوٌن المفهوم اإلسبلمً الواعً إلنجاز هذه المهام ..
والتخلصمنالنظرةالضٌقة،والتشوٌهالمتعمدالذيٌثٌرهخصوماإلسبلمتجاهالدعوة
والعنصرالضٌقفًحركته .
ولمعرفة الخطوات األساسٌة للقٌادة فً ضوء لقرآن الكرٌم ٌستنبط الباحث من قوله
و َّ
ان  ُج ُنو ُدهُ م َِن ْ
الطٌ ِْر  َف ُه ْم ٌ َ
ُون() .(396الخطوة
ُوزع َ
نس َ
جن َ
)وحُشِ َر لِ ُسلَ ٌْ َم َ
تعالىَ :
ال ِ
واإلِ ِ
الثالثةوهً -:

-396سورةالنملاآلٌة 17:
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-3أن ٌكون له مقدرة على إدارة االجتماعات واالنفتاح وبناء العالقات وفهم الواقع
المحٌط
إن القدرة على فهم الواقع المعاش واالستفادة من تجارب الماضً واستشراؾ
المستقبل ،ومعرفة قدرات االتباع ووسابل حفزهم باأللقاب او الصفات ومعرفة قدرات
األخرٌن وصفاتهم وتحدٌد وسابل مواجهتهم  ،والمقدرة على بناء العبلقات وتوطٌدها
بروابطالصداقةواالخاءواالنفتاحعلىاالخرٌن،لهًخطواتأساسٌةٌتحلىبهاالقابد
الم ثالً،كذلكالجدٌةوالحزمعندالضرورة،والمدحوالمكافؤةفًوقتاخرٌكونمن
االسبابالمإدٌةالىالنجاح)فالرجالمواقؾ( .
وٌعرض الباحث تفسٌر اإلمام ابن كثٌر لآلٌة الدالة على إدارة االجتماعات وبناء
العبلقاتوفهمالواقعالمحٌط.
تفسٌر ابن كثٌر 
وقوله تعالى ):وحشر لسلٌمان جنوده من الجن واإلنس والطٌر فهم ٌوزعون (أي :
وجمع لسلٌمان جنوده منالجن واإلنس والطٌرٌعنً :ركب فٌهم فً أبهة وعظمة كبٌرة
فً اإلنس  ،وكانوا هم الذٌن ٌلونه  ،والجن وهم بعدهم [ٌكونون ]فً المنزلة  ،والطٌر
ومنزلتهافوقرأسه،فإنكانحرأظلتهمنهبؤجنحتها .
وقوله ):فهم ٌوزعون (أي ٌ:كؾ أولهم على آخرهم ;لببل ٌتقدم أحد عن منزلته التً
هً مرتبة له .قال مجاهد :جعل على كل صنؾ وزعة ٌ ،ردون أوالها على أخراها ،
لببلٌتقدموافًالمسٌر،كماٌفعلالملوكالٌوم .
وٌرى الباحث
وتعتبراالجتماعاتوسٌلةلتحقٌقؼاٌةأوهدؾمعٌن،وعندرداءةإدارةاالجتماعتقل
فابدةهذهاالجتماعات؛فقدٌشعربعضاألفرادلسببأوآلخرأنهالحاجةالنعقاداجتماع
لعدمتحقٌقهاالفابدةالمرجوة،لذامناألهمٌةبمكانأنتدركبلوتحددالمشكلة،وتعمل
جاهدا لحلهالكًتكوناجتماعاتكفاعلةوكثٌراماتكمنفًشخصٌةالقابدالمفترضان
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ٌدٌرها بالشكل المناسب فبل بد أن تخضع االجتماعات للتوجٌه بواسطة شخص واحد
مإهلولدٌهقدرةفًالتؤثٌرعلىاآلخرٌن .
ولمعرفة الخطوات األساسٌة للقٌادة فً ضوء لقرآن الكرٌم ٌستنبط الباحث من قوله
تعالىٌُ):وسُؾُ أٌَ َهاالصد ُ
و َسب ِْع سُنب َُبلتٍ
ٌق أَ ْف ِت َنافًِ َسب ِْع  َب َق َرا ٍ
ان  ٌَؤْ ُكلُهُنَّ  َس ْب ٌع عِ َجاؾٌ َ
ت سِ َم ٍ
ُخضْ ر َ ُ
ُون().(397الخطوةالرابعةوهً -:
اسلَ َعلَّ ُه ْم ٌَعْ لَم َ
ٍ
وأ َخ َر ٌَ ِاب َساتٍلَّ َعلًأَرْ ِجعُإِلَىال َّن ِ
 -2أن ٌكون له مقدرة على إدارة االزمات
تعرٌف ادارة االزمة :عبارة عن خلل ٌإثر تؤثٌرا مادٌا على النظام كله كما ٌهدد
االفتراضاتالربٌسٌةالتًٌقومعلٌهاالنظام .
وهً نتٌجة نهابٌة لتراكم مجموعة من التؤثٌرات أو حدوث خلل مفاجا ٌإثر على


المقوماتالربٌسٌةللنظاموتشكلتهدٌداصرٌحاوواضحالبقاءالمنظمةأو النظامنفسه
)( 398

 .إن واقع القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة وحٌاة الخلفاء الراشدٌن ومن بعدهم حتى

واقعناالمعاصرملاباألزماتوقدوجدنافٌهاالحلولالربانٌةوالتًكانلهاأثرمباشر
الستٌعاب هذه األزمات فتارٌخ االزمات لٌس مرتبطا بالظواهر الحدٌثة او مرتبط
بالثرواتالصناعٌةاوالتطورعبرالزمن،ألنالقرآنالكرٌمقدطالعناعلىكثٌرمن
األمثلةعلىهذهاألزماتوطرقمواجهتهاومنبٌناهمهذهاألمثلةماجاءفًسورة
ٌوسؾ-علٌهالسبلمقبلحوالىاكثرمنثبلثأآلؾسنةولقدلمحكثٌرمنالكتاب
الحدٌثٌنعنهذهالحادثةكنموذجمننماذجإدارةاالزماتعندمارأىملكمصرفً
منامهرإٌةلمتستطعحاشٌتهتفسٌرهامنشدةؼرابتها،وعندماعلمبمنٌفسرها،ارسل
إلٌه)وقدكانسجٌنا(وبعدانسمعالملكتؤوٌلالرإٌاأدركأنمصرمقبلةعلىحادثة
تتمثل فً مجاعة وبٌنها القرآن الكرٌم فً حكاٌة على لسان العزٌز )وقال الملك انً
ارى...اآلٌة(وكانالجوابمنٌوسؾعلٌهالسبلم -انمصرسوؾتمربسبعسنوات
من الجدب والفقر واوصى بان ما ٌقومون بزراعته من الحبوب كالقمح  مثبل ال
ٌستهلكونهبالكاملخبللالسبعالسنواتاألولىبلٌستهلكونجزءامنهبقدرماٌحتاجون
-397سورةٌوسؾاآلٌة 46:
  - 398لدكتورنعٌمابراهٌةالظاهر،ادارةاالزمات,عالمالكتبالحدٌث,اربداالردن,2009,الطبعةاالولى,
ص 5-4
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وقد ب ٌن هللا سبحانه وتعالى فً كتابه الكرٌم هذا األمر حكاٌة على لسان ٌوسؾ علٌه
السبلم)-قالتزرعونسبعسٌنٌندأبا...اآلٌة().(399وٌعرضالباحثتفسٌراإلمامابن
كثٌرلآلٌةالدالةعلىمقدرةإدارةاألزمات .
تفسٌر ابن كثٌر

ان  ٌَؤْ ُكلُهُنَّ  َس ْب ٌع عِ َجاؾٌ
ت سِ َم ٍ
ْع  َب َق َرا ٍ
ٌق أَ ْف ِت َنا فًِ  َسب ِ
قال تعالى ٌُ):وسُؾُ أٌَ َها الصد ُ
) (400
ُون(
اسلَ َعلَّ ُه ْم ٌَعْ لَم َ
تلَّ َعلًأَرْ ِج ُعإِلَىال َّن ِ
ت ُخضْ ٍر َوأ ُ َخ َر ٌَ ِاب َسا ٍ
ْعسُنب َُبل ٍ
َو َسب ِ
فقال ٌ):وسؾ أٌها الصدٌق أفتنا (وذكر المنام الذي رآه الملك  ،فعند ذلك ذكر له
ٌوسؾ،علٌهالسبلم،تعبٌرهامنؼٌرتعنٌؾلذلكالفتىفًنسٌانهماوصاهبه،
ومنؼٌراشتراطللخروجقبلذلك .
وٌرى الباحث
 تعتبرقصةٌوسؾعلٌهالسبلممناروعالقصصفًالقرآنالكرٌمحٌثعبرتعن
الكٌفٌة التً دار بها ٌوسؾ االزمة التً اجتاحت مصر وقد انزلها هللا فً كتابه لتكون
عبرةلمنٌرٌدانٌكونقابداناجحا،وؼٌرهامنالعبروالعضاتفًسنةرسولهصلى
هللاعلٌهوسلمكماقال) :منخاؾادلج (401)(...أيمنتحرزوتنبؤوعملقبلانتحل
به المصابب تكون اخؾ وقوعا علٌه وال ٌتفاجؤ  ،وعلى القابد ان ٌفكر فً الحل عند
حدوثاالزماتوالٌفكرفًكٌفٌةوقوعهاوالٌصاببالذهول،وانماحدثمعابو
بكرالصدٌقرضًهللاعنهعندماتوفًالحبٌبصلىهللاعلٌهوسلمحٌثاصٌباؼلب
الصحابةبالذهولولمٌستوعبواهذهالحادثةولكنابوبكرفكرفًالحلمباشرةوخطب
فًالناسفًموقؾٌستلزمقابدافذاٌخرجالناسمنحالةالذهولوالحٌرةوعدمتقبل
االمرالىحالةالعملوالسٌرعلىنهجالرسولصلىهللاعلٌهوسلموقرأقولهتعالى:

-399سورةالكهؾاآلٌة .6:
-400سورةٌوسؾاآلٌة 46:
-401محمدبنصالحالعثٌمٌن،كتابشرحرٌاضالصالحٌن-حدٌث)(410منخاؾأدلج  
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خلَ ْ
رسُولٌ َق ْد َ
ت مِن َق ْبلِهِالر ُسلُأَ َفإِنم َ
و َمن
َّات أَ ْو قُ ِت َل ان َقلَ ْب ُت ْم  َعلَىأَعْ َق ِاب ُك ْم َ
)و َمام َُح َّم ٌد إِالَّ َ
َ
و َس ٌَجْ ِز ّ
ٌن() .(402
يهللاُال َّشاك ِِر َ
هللا َشٌْبا َ
ٌَن َق ِلبْ  َعلَ َى َع ِق َب ٌْهِ َفلَن ٌَضُرَّ ّ َ
 وهكذارأٌناأنهباتباعالمنهجالسلٌموالطرٌقالقوٌمالذيحددهلناهديالكتابالحكٌم
و ِك َتابٌ م ِبٌنٌ *
هللا  ُنو ٌر َ
جاء ُكمم َن ّ ِ
الذيوصفهالحقعزوجلبالنورفقالعزوجل) َق ْد َ
ِيبه ّ
ٌِه ْم
بإِ ْذ ِنه َ
رضْ َوا َنهُ ُس ُب َلال َّسبلَ ِم َ
ِو ٌَ ْهد ِ
ور ِ
ٌَ ْهد ِ
وٌ ُْخ ِر ُجهُمم ِنالظل ُ َماتِإِلَىالن ِ
ِهللاُ َم ِنا َّت َب َع ِ
إِلَىصِ َراطٍ مسْ َتق ٌٍِم( ) (403تبصرةلناكؤفرادومنظماتإدارٌةومإسساتعامةوخاصة
خدمٌةوربحٌةفًتلمسالخطواتالناجعةوذاتالنتابجالناجحةفًاختٌار القابد،كما
ٌشٌر الباحث إلى أن هناك بعض الصفات التً تضفً على القابد اهمٌة وٌستحسن
اتصاؾ القادة بها وهً :الذكاء الحاد -الطرفة فً بعض االحٌان -النباهة -الفراسة-
المرإة،لمٌتمتفصٌلهامعأنهامهمةوذلكتجنبالئلطالةوماذكرفٌهالفابدةوالنفعبإذنه
تعالى .

-402سورةآلعمراناآلٌة 144:
-403سورةالمابدةاآلٌة .16-15

164

المبحث الثالث :عرض وتحلٌل أشكال (أنماط) القٌادة فً ضوء القرآن
الكرٌم
إنمصادرالتشرٌعالعظٌمة فًاإلسبلموخاصةالقرانالكرٌمقداحتوتعلىكل
تفاصٌلنظمالحٌاةوأنماطهاومنضمنهاالنظمواالنماطالقٌادٌةوبٌنلناالقرآنالكرٌم
أنماط القٌادة وضربت لنا آٌاته الكرٌمة نماذج واقعٌة لها ،وأعطى لنا المثل واالعتبار
فالمطلوباالقتداءبصالحهاوأنسبهاوالتًتوافقالفطرةوالعقلقبلالوحًوالتشرٌعألن
اإلسبلمدٌنالفطرة،واالبتعادوالنفورمنسٌٌبها،وحوى القرانالكرٌموجاءتالسنة
المطهرة كمفسرة له ومبنٌة لنصوصه تفاصٌل ألنماط ومرتكزات ولمستوٌات االشكال
القٌادٌةوسوؾٌعرضالباحثلثبلثأنماطقٌادٌةونماذجلهامنالقرانالكرٌم،مستنبطا
أٌاهاوهً-القٌادةالمثالٌة،والقٌادةالسلبٌةوالمستبدة،والقٌادةالمتساهلةأواللٌنة .
وقدعرضالباحثفًاالطارالنظرياالنماطالقٌادٌةالتًجاءبهاالمفكرونفً
اإلدارةوتناولتهاالمدارسالمختلفةفًالقٌادةوماجاءتبهالنظرٌاتالمتنوعةفًالقٌادة
 ،فقد ثم االشارة فً الجانب النظري الى نمط القٌادة الدٌمقراطٌة وإلى نمط القٌادة
األوتوقراطٌة)المتسلطة(وإلىنمطالقٌادةالسلبٌة)التسٌبٌة،الفوضوٌة( .
ووجدالباحثواستنبطانالقرانالكرٌماشارفًالعدٌدمنآٌاتهالكرٌمةلتلكاالنماط
او االشكال فً القٌادة فنجد نمط القٌادة األوتوقراطٌة) المتسلطة( التً جاء بها مفكرو
االدارةوالقٌادةواطلقعلٌهاالباحثنمطالقٌادةالسلبٌةوالمستبدةلكثرةعٌوبها،ووجد
واستنبط الباحث نمط القٌادة المثالٌة وهو مقاربا لحد كبٌر مع نمط القٌادة الدٌمقراطٌة
ووجد فً نمط القٌادة المتسٌبة ما ٌكاد ٌتطابق مع نمط القٌادة المتساهلة او اللٌنة التً
استنبطهاالباحثمنالقرانالكرٌم .
وعلٌهولمعرفةاشكال)انماط(القٌادةفًضوءلقرآنالكرٌمبداٌةٌستنبطالباحثمن
)و َمنْ ٌُطِ ع َّ
و َرسُولَهُ َف َق ْد َف َ
از َف ْوزاعَظِ ٌم().(404النمطاألولوهو -:
هللاَ َ
قولهتعالىَ :
ِ

-404سورةاالحزاباآلٌة .7:
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أوالً -نمط القٌادة المثالٌة أو المتكاملة 
-0التعرٌف بنمط القٌادة المثالٌة
عندما نطلق صفة المثالٌة لهذا النمط فٌعنً النمط المتكامل المطلوب الوصول إلٌه
وهو أعلىؼاٌة وصلت لها األنماط القٌادٌة وأصلحها وأفضلها على اإلطبلق  ،وكذلك
اختٌار نالشخصٌةالنبًالمرسلسٌدنامحمدصلىهللاعلٌهوسلمالٌعنًذلكإطبلقاإنها
نمطلقٌادةاتصفتبهاشخصٌةؼٌرعادٌةفبلٌمكنمحاكاتها،فهذااألمرمجافًلمبدأ
االتباع الذي أمرنا به صاحب الشخصٌة ذاتها التً سوؾ ٌؤتً سرد صفاتها القٌادة
لؽرضاالتباعوالتسننبهاوفًذلكٌقولالحقعزوجل)و َماآ َتا ُك ُمالرَّ سُولُ َف ُخ ُذوهُ َو َما
َ
َن َها ُك ْم  َع ْنهُ َفا ْن َتهُوا( )،.(405بلوعدالقرآن الكرٌماتباعهصلىهللاعلٌهوسلمعبادةٌثاب
هللا
َ
علٌهااإلنسانومخالفتهامنالمعاصًالتًٌعاقبعلٌها،قالعزوجل)و َمنْ ٌُطِ ِع َّ َ
َو َرسُولَهُ َف َق ْد َف َ
از َف ْوزاعَظِ ٌم()،.(406والتؤسًبهذهالشخصٌةأمرعامومنذلكفًمجال
القٌادة فٌجب أن ٌتخلق القابد المسلم بؤخبلق نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم وٌتؤدب
بؤحكامهاوٌعملبماأمرفًهذاالشؤنوٌتجنبماٌنهى عنهألنهعلٌهالصبلةوالسبلم
و ْال ٌَ ْو َم
وهللا َ
ح َس َن ٌة ِل َمنْ  َك َ
هللا أُسْ َوةٌ َ
ُول َّ ِ
انلَ ُك ْمف َ
قدوتناوإمامناوأسوتنا)لَ َق ْد َك َ
ًِرس ِ
ان ٌَرْ جُ َّ َ
).(407
هللا َكثٌِرا(
ْاآلخ َِر َ
و َذ َك َر َّ َ

-4المثال من القران (القٌادة المحمدٌة)
ُ
إنهذاالنمطكماتمذكرهسابقا ٌتمثلفًنموذجوسلوكنبٌنامحمدصلىهللاعلٌه

وسلموصفاتهالقٌادٌةوهونمطمثالً،النالنبًصلًهللاعلٌهوسلمكانالٌتصرؾ
علىماٌوحىإلٌهقالتعالى):و َماٌَنطِ ُق  َع ِن ْ
ُوح ٰى*
أالبناء
وحْ ًٌ ٌ َ
ال َه َو ٰى*إِنْ ه َُو إِ َّال َ
َ
َعلَّ َمهُ َشدٌِ ُد ْ
القُ َو ٰى() .(408
وقد شكلت شخصٌته صلى هللا علٌه مثاال ومصدرا ؼنٌا لقٌادة المثالٌة تمثلت فٌها
مبادئالشوريوالعدلواألمانةوالعزٌمة...ألخ،وبذلكنجدأنصفاتهالقٌادةهًمؤخوذة
-405سورةالنجماآلٌة .5-3:
-406سورةاالحزاباآلٌة .7:
)(407سورةاألحزابآٌة .21
-408سورةالحشراآلٌة.7:
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مباشرةمنالقرانالكرٌمفهوكماتقولعنهأمالمإمنٌن)كانقراناٌمشًعلىاالرض(
 ،إن المصطفى ٌمثل القدوة الفرٌدة من بٌن النماذج القٌادٌة ،لمـا ٌمثلـه مـن العظمة
التربوٌة النادرة ،ولما ٌمتلكه من قدرات ومإهبلتٌ ،صعب علٌنا تناولها فً هذه
األسطر،لكننانؤخذبعضالجوانبالقٌادٌةاألبرزفًشخصٌته -:
.0اإلرادة والهمة والعزٌمة :
تعدهذهالنقطةواضحةتماما فًسٌرةالنبًصلىهللاعلٌهوسلم،فقدكانذاتصمٌم
عجٌبعلىإنفاذماٌرٌد،الٌترددفًذلك،والٌضعؾ،كمافًبعثهأسامةبنزٌد
لؽزوالروموهوفًمرضموته،وكماظهرهذافًتصمٌمهعلىالدعوةرؼماألذى،
وفًتصمٌمهعلىحفرالخندقرؼمالعناءالكبٌر،ومنالمعلومأناإلرادةالصلبةوالهمة
العالٌةوالعزٌمةالقوٌةهًالدوافعالربٌسةللعملحتىتتحققاألهداؾالتًٌرنوالمسلم
إلٌها،فالقابدالذيالٌملكهذهاألمورالولنٌنجحفًحٌاته،ولنٌحققمنأهدافهشٌبا .
.4الصبر وسعة الصدر والقدرة على التحمل:
إن الناظر فً سٌرة النبً صلى هللا علٌه وسلم ّ
ٌطلع على مدى ما تحمله هو
وأصحابهمنأذىالمشركٌن،وٌدركمقدارح ِْلمهصلىهللاعلٌهوسلمعلىقومه،فقد
كانواسعالصدرٌقابلجهلهمبالدعاءلهمبالهداٌة؛ألنقومهالٌعلمون،كٌؾالوقد
ُون
َّابر َ
جعلهللاللصبرثوابا عظٌماوأمرهالحقبهومنذلكقولهتعالى)إِ َّن َماٌ َُو َّفىالص ِ
ب( ).(409وهذه النواحً من أسس العمل الناجح ،ومن المواصفات
ب َؽٌ ِْر  ِح َسا ٍ
أَجْ َر ُه ْم ِ
الضرورٌةالبلزمةللقابدالناجح،فمنفقدهالمولنٌحققشٌبامماٌصبوإلٌه .
.3الشعور بالمسئولٌة والقدرة على تحملها:
 القابدالمثالًمنٌدركأنهفًمقامتحملالمسإولٌةومنهذاالبابجاءقولهصلى
راع وكلكم مسبول عن رعٌته ) ” …(410الحدٌث ،وهذا الشعور
هللا علٌه وسلم” :كلكم ٍ
كان من الدوافع الحقٌقٌة الهامة للنبً صلى هللا علٌه وسلم لٌتخذ لكل شًء فً حٌاته
-409سورةالزمراآلٌة .10
 - 410الراوي  :عبدهللا بن عمر | المحدث  :البخاري | المصدر  :صحٌح البخاري  الصفحة أو
الرقم | : 2409خبلصةحكمالمحدث -صحٌح .
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خطواتعلمٌةمدروسةمبرمجة،فراحٌبحثعنمكانآمنٌرسلإلٌهأصحابه؛حفاظا
علىالطاقاتاإلسبلمٌةمناإلهداروالضٌاع .
.2الرؤٌة االستراتٌجٌة البعٌدة :
لقدكانإخبارورقةلهصلىهللاعلٌهوسلمبؤنقومهسٌخرجونهوسٌعادونهباعثا له
على التخطٌط المحكم واإلعداد الكافً ،فظهرت عبقرٌة النبً صلى هللا علٌه وسلم فً
التخطٌط الواضح ؼٌر المكتوب فً حٌاته لكل أمر ذي بال ،والمقصود من إبراز
التخطٌطالنبويذكربعضمعالمه،ولٌساستٌعابمظاهره،ومنمظاهرهذاالتخطٌط :
تقسٌمالدعوةاإلسبلمٌةإلىمرحلتٌن؛األولىمنهماهًمرحلةالدعوةالسرٌةوالتنظٌمالسري مدة ثبلث سنٌنٌ ،دعو وٌربً وٌعلم القرآن الكرٌم وتوجٌهاته بعٌدا عن أعٌن
المشركٌن؛ ألنه ٌعلم أنهم لن ٌسلموا له بما ٌرٌد ،والثانٌة كانت مرحلة الجهر بالدعوة
واإلعبلن عنها مع اإلبقاء على سٌرة التنظٌم؛ لتفادي الضربات المفاجبة ،والمباؼتة
العدوانٌة.
جمع المعلومات عمن ٌرٌد أن ٌدعوهم إلى اإلسبلم ،بمعنى ) :الخضوع لتقوٌم أمنًكامل(؛لتفادياالختراقلصفوؾالمسلمٌنمنالداخل.
 البحثالمتواصلعنأماكنآمنةللدعوةاإلسبلمٌةوألتباعهاكمافًعرضنفسهعلىالقبابلبقوله”:منٌإوٌنً،منٌنصرنً،أالرجلٌحملنًإلىقومهحتىأبلػرسالة
ربً؛فإنقرٌشا قدمنعونًأنأبلػكبلمربً”وكمافًسإالهلبعضالحجٌج”:هل
عندقومكمنمنعة؟”،وكإرسالالصحابةالكرامإلىالحبشةفًهجرتٌنمتتالٌتٌن،ثم
فًالهجرةإلىالطابؾ،ثمإلىالمدٌنة،وكؤمرهلبعضالصحابةالمسلمٌنأنٌرجعواإلى
أقوامهموأنالٌبقوافًمكة،فبلٌحسنتكدٌساألتباعحٌثتوجدالمحنة .
 السبقإلىأرضالمعركة،وتفقداألماكن؛الختٌار المناسبمنهالٌرابطالجنودفٌه،وترك ما ال ٌناسب للعدو؛ لٌضمن النبً صلى هللا علٌه وسلم السٌطرة على األرض؛
فًؼزوتًبدروأ ُ ُحدٍ.
تعوٌضالقلةاإلمكانات،وظهرهذاواضحا
ٍ
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 القدرةعلىإرباكالعدووإفشالخططه،بواسطةالمفاجآتالعدوانٌةكؤسلوبالصؾ،وأوامراستخدامالسبلحفًبدر،وحفرالخندقفًاألحزاب.
القدرة على إشؽال العدو بنفسه ،وتفسٌخ صفوفه ،كما فعل نعٌم بن مسعود ٌوماألحزاب،وكإرسالحذٌفةبنالٌمانالستطبلعأخبارالقومفًالؽزوةنفسها؛مماجعل
أبا سفٌان ٌنادي فً الناس أن ٌتعرؾ كل واحد إلى من حوله ،فؤحدث هذا خلخلة فً
الصؾالوثنً.
اختٌارالزمانالمناسب،والمكانالمناسب،واألشخاصذويالقدراتالعالٌةعلىتنفٌذالمهام،كمافًبٌعةالعقبةالثانٌة،ثمفًالهجرة.
.2التروي والتأنً والحكمة فً اتخاذ القرارات سٌما المصٌرٌة ” ضبط األعصاب":
وهًمنصفاته،قالاألنصارلماانتهوامنعقدبٌعةالعقبةالثانٌةٌ”:ارسولهللا،
إنشبتلنمٌلنّ علىأهلمنى ؼدا بؤسٌافنا”فقالصلىهللاعلٌه وسلم”:لمنإمربذلك،
ولكنارجعواإلىرحالكم…)(411؛ألنالخطوةاالندفاعٌةالمتسرعةالنابعةمنالعواطؾ
ال ترجع آثارها على القابد الذي أعطى األمر فحسب ،ولكن آثارها السلبٌة تمتد إلى
الجٌش،بلإلىعمومالناس،وقدٌستؽرقعبلجآثارالقراراتالمتسرعةسنوات؛مما
ٌإديإلىتؤخٌرتحقٌقاألهداؾ،فقدكانمنالسهلاؼتٌالأبًجهل،وإشعالمعركة
ؼٌرمدروسةوؼٌرمتكافبةالٌعلممداهاإالهللاتعالى،فبلبدمنالترويودراسةاألمور
بجدٌةقبلاتخاذأيقرار،علمابؤنهذاالبندالٌنافًالجرأةوالشجاعة .
 .6ربط الناس بالعقٌدة والمبادئ والقٌم والمعاٌٌر ال باألشخاص:
وهًمنصفاتهصلىهللاعلٌهوسلم،كمافًبٌعةالعقبةالثانٌة”:فإنوفٌتمفلكم
الجنة“،وكماأمرآلٌاسربالصبرعلىاألذىبقولهصلىهللاعلٌهوسلم”:اصبرواآل
ٌاسر؛فإنموعدكمالجنة”وفًقوله”:اللهماؼفرآللٌاسر“،وكمافًالتحرٌضعلى
القتالفًسبٌلهللابقوله”:قومواإلىجنةعرضهاالسماواتواألرض“،بللماقبل
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بعضالناساإلسبلمعلىأنٌكونلهماألمرمنبعدهصلىهللاعلٌهوسلمرفضذلك
معتذرابؤناألمرهللٌضعهحٌثٌشاء .
.7القٌادة الشورٌة المؤسسٌة:
اورْ ُه ْم فًِاألَم ِْر(412كما
و
َ
الشورىمنسماتهصلىهللاعلٌهوسلموعلٌهأنزلت)و َش ِ
فًاختٌارمكانمعركةبدر،حٌثأشارال ُح َباببنالمنذربالنزولعندأدنىماءمنبدر
وتؽوٌربقٌةالقُلُب،وكماجعلصلىهللاعلٌهوسلمٌقولوٌكرر:أشٌرواعلًّأٌهاالناس،
وكذلكفًاتخاذالقرارالمناسبفًالتعاملمعاألسرىحٌثاستشاركبل منأبًبكر
وعمربنالخطابرضًهللاتعالىعنهما،فلمٌكنصلىهللاعلٌهوسلمٌقطعأمرا دون
أنٌؤخذرأيأصحابه،سٌمافًالمسابلالعامة،واألمورالتًتهمجمٌعالمسلمٌن،وهذا
ٌشعرالناسباهتمامهصلىهللا علٌهوسلمبهموأهمٌتهمومكانتهمعنده،فٌبادلونهالشعور
بالشعور،واإلحساسباإلحساس .
.8المرونة القٌادٌة:
وهذهالزمةلزوما ضرورٌا للقابدالعبقريالفذ،فقدتنازلالنبًصلىهللاعلٌهوسلم
خ َباب بن المنذر ،كما تنازل لرأي شباب األنصار بالخروج
عن رأٌه ٌوم بدر لرأي ال ُ
للقتال خارج المدٌنة ٌوم أُحُد ،ومنها مرونته فً المفاوضات مع مبعوثً قرٌش فً
الحدٌبٌةحٌثكانتمثاالواضحاللمرونةالتًتتوخىالمصلحة،حٌثرجعولمٌدخل
مكةوأجلالعمرةإلىالعامالذيٌله .
.9الخبرة بالمرؤوسٌن واألتباع وقدراتهم:
وذلكبهدؾتوزٌعالمهامعلٌهمحسبطاقاتهموقدراتهم،كمافًاختٌار قابديكتٌبة
المهاجرٌن واألنصار ٌوم بدر ،واختٌار حامل الراٌة ٌوم خٌبر ،واختٌار المبارزٌن
األ ْكفاءفًبدروخٌبرأٌضا،واختٌار حذٌفةبنالٌمانلٌؤتًبؤخبارالقومٌومالخندق،
واختٌار أسامةبنزٌدلؽزوالروم،ونحوذلك،وهذامنمواصفاتالقٌادةالناجحةالتً
تحسبلكلشًء،ولدٌهاالقدرةعلىتقدٌرالمواقؾ .
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.01توزٌع المسئولٌات والمهام:
حٌثكانٌختارالنبًصلىهللاعلٌهوسلمبعضأصحابهللقٌادة،وبعضهمللصبلة
بالناس ،وبعضهم للدعوة ،وبعضهم للقضاء ،وبعضهم للحكم والسٌاسة على المدٌنة فً
ؼٌابه عنهاأو لٌكونوا أمراء على قومهم ،كما اختار حذٌفة لٌكون أمٌن سره صلى هللا
علٌهوسلم،ولٌحتفظبؤسماءالمنافقٌن .
 .00مشاركة بعض الصحابة أعمالهم المكلفٌن بها ( سٌاسة تقسٌم األعمال ):
حٌث كلؾ أصحابه بحفر الخندق لما أشار سلمان الفارسً به ،وقسم لنفسه كما قسم
ألصحابه ،بل كان ٌعاونهم فً تذلٌل العقبات التً تعترضهم ،ولما كانوا فً سفر قال:
”وعلًّ جمعالحطب“،فلمٌكنصلىهللاعلٌهوسلمٌمٌزنفسهدونهمرؼمتمٌزهبمقام
النبوة والرسالة ،وبموقع القٌادة فٌهم ،وهذا ٌجعل الجنود ٌتفانون فً تنفٌذ أوامر القابد؛
ألنهٌشعرهمبؤنهواحدمنهمولٌسمتعالٌاعلٌهم .
 .04الخبرة بنفوس األعداء وكٌفٌة التأثٌر علٌهم:
وقد أصبح هذا علما خاصا فً زماننا بدراسة طبابع األقوام وقٌمهم ومعاٌٌرهم
وثقافاتهموعاداتهم،والؽربالصلٌبًلمٌستطعأنٌؽزوناعسكرٌاوٌفتتوحدتناإالبعد
أنتنبهلدراسةتراثناوأعرافنافٌماعرؾبحركةاالستشراق،ومماٌدلعلىذلكإعطاء
النبًصلىهللاعلٌهوسلمراٌتٌنسوداوٌنلقابديكتٌبتًالمهاجرٌنواألنصارٌومبدر؛
ألنالعربكانٌتشاءمونمنالسواد،فعندماٌرواالراٌتٌنالمرفوعتٌنسوداوٌن تتؤثر
نفوسهموتتشاءم،فتحدثلهمالهزٌمةالنفسٌةقبلالهزٌمةالعسكرٌةفًمٌدانالمواجهة .
 .03القدرة على صراع األدمغة:
فقداضطرصلىهللاعلٌهوسلمقرٌشاالستنفادكلوسابلهاوطاقاتهاأثناءالمواجهةفً
مكة،وكلإمكاناتهافًالمفاوضاتمعزعمابهادونأنٌقدرواعلىأنٌنالوامنهتنازال
ولوعنشًءمندعوته،وقدكانتاألٌامالثبلثةاألولىمنالهجرةأثناءاالختباءفً
ؼارثورسببا فًمصارعةقرٌشلكلأدمؽتهابعدفشلخطتهافًقتلالنبًصلىهللا
علٌهوسلموهوبٌنأٌدٌهالماعزمتعلىاؼتٌالهوتصفٌته،فراحتتبحثفً كلمكان
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وتسؤلكلإنسانتلقاهوتفتشفًكلزاوٌةأواتجاهدونأنتعثرعلىأثرأوتقؾعلى
معلومةعنهوعنصاحبه .
 .02الثبات والقدرة على إدارة األزمات والتعامل مع الشائعات:
عرؾعنهصلىهللاعلٌهوسلمالثباتوإدارةاالزمةبحكمةوشهدلهالقرآنالكرٌم
اجا َء ُه ْمأَ ْم ٌرم َِن ْ َ
ْنأَ ِو ْ
ُول
ۖولَ ْو َ
ُواب ِه َ
بذلكبقولهتعالى):إِ َذ َ
ردوهُإِلَىالرَّ س ِ
ال َخ ْوؾِ أَ َذاع ِ
األم ِ
ٌِن  ٌَسْ َت ْن ِب ُ
َوإِلَ ٰى أُول ْ
طو َنهُ ِم ْن ُه ْم( ،413كماتعاملصلىهللاعلٌهوسلم
ًِاألَم ِْر  ِم ْن ُه ْم لَ َعلِ َمهُالَّذ َ
بثباتورباطةجؤشوحسنتخطٌطوإدارةمعشابعةقتلهصلىهللاعلٌهوسلمٌومأُحُد،
واستطاع بالصبر والحكمة واالحتمال والسإال وانتظار الوحً أن ٌتعامل بمهنٌة عالٌة
مع شابعة اإلفك إذ كانت تمثل أزمة كبٌرة كادت تقتلع الدعوة اإلسبلمٌة فً المدٌنة
المنورة من جذورها ،وكذلك تعامله صلى هللا علٌه وسلم مع أزمة أُحُد وما نتج عنها،
وتعاملهمعمحاولةقتلهلٌلةالهجرة،وكذلكاستطاعإدارةاألزمةالمالٌةاستعدادا لؽزوة
العسرة،بماأوتًمنبسطةفًالعلموالجسم .
.02معرفة أخبار الدول المجاورة وسٌاساتها ومتابعة تطوراتها:
فقد كان ٌفاجا القبابل التً تستعد لؽزو المدٌنة بالسراٌا التؤدٌبٌة ،وكما راح ٌجمع
المعلوماتعنقرٌشفًالهجرةبوصفهاعدوالهولدعوته،وكماقالللخزرجحٌنلقٌهم
فًالموسم”:أمنموالًٌهود“،وندبأصحابهللخروجإلىأرضالحبشةمعلبل ذلك
بؤنبهاملكا عادال الٌظلمعندهأحد،عبلوةعلىاستعدادهلمواجهةالروملمانقلإلٌه
خبرإعدادهملؽزوالمدٌنة .
 .06تعلٌم القٌادة منذ اللحظة األولى:
فقد قال لؤلنصار لما باٌعوه صلى هللا علٌه وسلم بٌعة العقبة الثانٌة” :أخرجوا إلًّ
منكم اثنً عشر نقٌبا ٌكونوا على قومهم” فبل ٌجوز أن ٌترك الناس همبل ببل قٌادة،
وٌنؽًمراعاةنفوسالناس،فقدتركصلىهللاعلٌهوسلماألمرإلٌهملٌختاروانقباءهم
بؤنفسهم،ولمٌفرضهمعلٌهم؛لمالذلكمنأثرفًسبلمةالعملونجاحه .

-413سورةالنساءاآلٌة.83
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.07العفو والتسامح:
كمافًرجوعهمنالطابؾحٌثجاءهملكالجبالبصحبةجبرٌللٌؤمرهصلىهللا
علٌهوسلمبماشاءفٌهم،فقال”:البلأستؤنًبهم،فعسىهللاأنٌخرجمنأصبلبهممن
ٌعبدهللاوحدهالٌشركبهشٌبا”معقدرتهعلىاالنتقامحٌنبذ،وجاءهجابربنعبدهللا
األنصاريفقاللهٌ:ارسولهللا،أحرقتنانبالثقٌؾفادعهللاعلٌهم،فقال”:اللهماهد
ثقٌفا” وجاءه الطفٌل الدوسً فقال لهٌ :ا رسول هللا ،إن دوسا عصت وأبت فادع هللا
علٌهم،فرفعٌدٌهوقال”:اللهماهددوسا ْ
وأتِبهم“،وقالللمشركٌنٌومفتحمكة”:ماذا
تظنون أنً فاعل بكم؟” قالوا خٌرا أخ كرٌم وابن أخ كرٌم .قال” :اذهبوا فؤنت
الطلقاء“ .414
 .08الرقابة والمتابعة :
وهًمنسماتهودلٌلحرصهعلىأصحابهومصلحتهم،كمافًإتٌانهمسجدقباءكل
سبتراكبا وماشٌا لمواصلةاألنصاروتفقدمنلمٌحضرمنهمصبلةالجمعة،وإشرافه
علىالمعركةبنفسه،ومتابعتهلتنفٌذالمهامالموكلةإلىالصحابةبنفسه،وؼٌرذلك .
 .09التواضع واالستماع للناس حتى نهاٌة حدٌثهم:
فكانٌستمعلؤلفكارالمطروحة،فقداستمعإلىعتبةبنربٌعةلماجاءٌفاوضه،وقد
كاللهعتبةمجموعةمنالشتابممثل”:مارأٌناسخلةقطأشؤمعلىقومكمنك،حتى
لقد طار أن فً قرٌش ساحرا وأن فً قرٌش كاهنا“ ،كما استمع إلى عروضه ،وإلى
أسبلته،فلماأتمعتبةكبلمهقال”:أفرؼتٌاأباالولٌد”قال:نعم،فلمٌر ّدعلىعروضه،
وتبلعلٌهصدرامنسورة”:فصلت“،415ولٌسمعنىاالستماعالموافقةعلىماٌطرح
علٌه،كماكانصلىهللاعلٌهوسلمٌمشًمعمنٌؤخذبٌدهإلىنهاٌةالطرٌق،وكانال
ٌتركٌدهمنٌدمنٌصافحهحتىٌكوناآلخرهوالذيٌبدإوه بالترك،فمنأحبنفسه
دون قومه كرهه قومه ،وقد أوصى رجل ولده فقال له” :ألِن جانبك لقومك ٌحبوك،
وتواضع لهم ٌرفعوك ،وال تستؤثر علٌهم بشًء ٌسوّ دوك ،وأكرم صؽارهم كما تكرم
-414الراوي  -المحدث  :األلبانً المصدر  :فقهالسٌرةالصفحةأوالرقم : 382
 -415الراوي:جابربنعبدهللا|المحدث:الهٌثمً|المصدر:مجمعالزوابدالصفحةأوالرقم22/6:
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كبارهم ٌكرمك كبارهم وٌكبر على مودتك صؽارهم“ ،ومن ذلك أن ٌإثر القابد ؼٌره
علىنفسه .
ٌرى الباحث
 إننمطالقٌادةالمثلىكمامربنابالتمثٌللشخصٌةالنبًمحمدبنعبدهللاألنهاتعتبر
أعظمالشخصٌاتالتًعرفتهاالبشرٌةوالتًاعتبرهاالكثٌرمنالمفكرٌنحتىمنؼٌر
المسلمٌن بؤنها أكثر الشخصٌات تؤثٌر على سٌر أحداث البشرٌة وتكفً مقولة )ماٌكل
هارت( إن محمدا  -صلى هللا علٌه وسلم  -أعظم العظماء قاطبة ،وقال عنه الحكٌم
الروسً)تولستوي(الشهٌر:ومماالرٌبفٌهأنالنبًمحمدا كانمنعظامالرجال
المصلحٌنالذٌنخدمواالمجتمعاإلنسانًخدمةجلٌلة،وٌكفٌهفخراأنههدىأمةبرمتها
إلى نور الحق  ،وجعلها تجنح للسكٌنة والسبلم وتإثر عٌشة الزهد  ،ومنعها من سفك
الدماءوتقدٌمالضحاٌاالبشريوفتحلهاطرٌقالرقًوالمدنٌةوهوعملعظٌمالٌقوم
بهإالشخصأوتًقوة،ورجلمثلهذاجدٌرباالحترامواإلكرام،وعندماألؾ)ماٌكل
هارت(كتابهالشهٌر)مابةرجلمنالتارٌخ(جعلشخصٌةالنبًصلىهللاعلٌهوسلم
األولىعلىالشخصٌاتالمبةاألخرى،وعللقاببل :إناختٌاريمحمدا،لٌكوناألول
فًأهموأعظمرجالالتارٌخ،قدٌدهشالقراء،ولكنهالرجلالوحٌدفًالتارٌخكلهالذي
نجحأعلىنجاحعلىالمستوٌٌن:الدٌنًوالدنٌوي .
وٌرىالباحثبؤنالقٌادةالمثلىهًتلكالقٌادةالتًٌتصؾبهاالعظماءمنالقادة
الذٌنحركواشعوبهموأممهمنحوالحضارةوالتقدم،وإنهاتتمثلفًالشخصٌاتالناجحة
مناألفرادالذٌنبنوالمإسساتهماالزدهاروالتمٌزوالرفعةوحققوالهاأهدافهاالتًكانت
مجردأمانًوأحبلم،وإنالقٌادةالمثلىلٌستخٌاال أواسطورةبعٌدةالتطبٌقبدلٌلإن
الكثٌر من الشخصٌات عاشتها واقعا ولٌس خٌاال ولو اتسع المجال لتم سرد المزٌد من
االمثلة والشخصٌات من الواقع والتارٌخ ،وعلى سبٌل المثال ال الحصر قٌادة نبً هللا
سلٌمان اٌضاقٌادةمثالٌة،كماإنهمنالواجبالتوضٌحبؤنالقٌادةالمثالٌةأوالمتكاملة
تضمفٌماتضمهانماطامثلالقٌادةالدٌمقراطٌةأوالشورٌةوالتًٌعتبرهاالباحثجزءال
ٌتجزأ من القٌادة المثالٌة فالقٌادة التً تعرؾ بالؽرب )بالدٌمقراطٌة( ونعرفها نحن فً
تراثنااإلسبلمًبالشورٌةأوالتعاونٌةأواالنفتاحٌةوهناكمنأضاؾعلٌهاتسمٌاتمثل
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النمطالتشاركً،النمطاالٌجابً،النمطالبناءاوالتوجٌهًماهًفًالحقٌقةإالانعكاسا
مشرقا لمبادئجاءتبهاالقٌادةالمثالٌةكمامربنافًشخصٌةخٌرالبشر محمدصلى
هللاعلٌهوسلم .
وتست ندهذهاالنماطالمجموعةفًنمطالقٌادةالمثالٌةعلىثبلثركابزهً:العبلقات
االنسانٌة،والمشاركة،وتفوٌضالسلطة،وهناكمنعرؾالقٌادةالدٌمقراطٌةبؤنهاذلك
النمطالذيٌإديإلىرفعالروحالمعنوٌةللعاملٌنومضاعفةالطاقةاالنتاجٌة،وتشجٌع
روح المبادرة ،وتنمٌة روح االبداع واالبتكار ،واشباع الحاجات االنسانٌة واالقتصادٌة
والنفسٌةللعاملٌن) .(416
وأخٌرا ٌستنتج الباحث بؤن القٌادة المثالٌة هً تلك التً تهتم باإلنسان وتحترمه
لتعالى)ولَ َق ْد  َكرَّ ْم َنا َبنًِآ َد َم(
باعتبارهأعظمماخلقهللاوهومناختصههللابالتكرٌمقا
َ
) .(417ولمٌحددهنامسلمأوؼٌرذلكبلكلبنًادممكرمونولذلكفالقابدالمثالًحسب
رإٌةالباحثٌجبأنٌركزعلىهذهالقٌمةومنهناتتحققمثالٌةهذاالنمطبؤنٌدخل
القابد المرإوسٌن من ضمن أولى اهتماماته وكعنصر هام بل وأهم العناصر المكونة
للعملٌة القٌادٌة فً المنظمة أو المإسسة اإلدارٌة ،وهذا العنصر ٌلعب دورا كبٌرا فً
نجاحالقٌادةأوفشلهاوالٌجوزإؼفالهأوالتؽاضًعنه .
ولمعرفة اشكال )انماط(القٌادة فً ضوء لقرآن الكرٌم ٌستنبط الباحث من قوله تعالى:
)و َقا َل ِفرْ َع ْونُ ٌَاأٌَ َه ْ
اال َم َؤلُ َما َعلِم ُ
ْتلَ ُك ْم ِمنْ إِلَهٍ َؼٌ ِْري().(418النمطالثانًوهو -:
َ

ثانٌا ً  -نمط القٌادة السلبٌة – المستبدة
 -0التعرٌف بنمط القٌادة السلبٌة
تدورالقٌادةالسلبٌةأواالوتوقراطٌةحولمحورواحدوهواخضاعكلاألمورفً
التنظٌم لسلطة القابد الذي ٌقود المنظمة ،فهو ٌبلػ المرإوسٌن باألوامر وعلٌهم السمع
والطاعةدونمناقشتهموٌستخدماسلوبالتحفٌزالسلبًؼالبا) .(419
 -416كنعان ،نواؾ  ،اتخاذ القرارات االدارٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق،ط،1عمان،دار الثقافة للنشر1980،.م،
ص .126
-417سورةاالسراءاالٌة.70
-418سورةالقصص،اآلٌة.38:
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ففًهذاالنمطٌرؼمالقابدمرإوسٌهعلىطاعتهوامتثالأوامرهمعتمدا علىسلطة
مركزهوقوته،وفًالؽالبفإنالمرإوسٌنٌطٌعونأوامرالقابدوهمؼٌرمقتنعونبها،
بلأنهمٌجبرونأنفسهمعلىطاعتهاخوفامنالعقابأورؼبةفًالمكافاءه،ولهاالنوع
الكثٌرمنالسٌبات،التًٌمكنأننلخصهابماٌلً :
ا.انخفاضالروحالمعنوٌةلدىالمرإوسٌن .
ب.عدمالرضاعنالقابد،بلهناكشعورعدابًتجاهه .
ج.ضعؾالقدراتوالكفاءاتبسببحالةاإلحباطالتًٌعٌشونها .
د.ضعؾاإلنجازوالتهربمنالعمل .

 -4المثال من القران الكرٌم ( القٌادة الفرعونٌة )
ذكرالقرآنالكرٌماسمفرعون 67مرة،وكانتقصتهتترددكثٌرافًسورهوآٌاته،
وهذا التركٌز على فرعون ما هو إال منأجل أن تتذكره اإلنسانٌة كنموذج عملً لقابد
ظالمسٌا،بلأسوءماٌكونمنالقادةفًتارٌخالبشرٌة،أهلكنفسهوأهلكمنمعه،
وأضاع فرصة كبٌرة للنجاح فً ضوء ما كان ٌتمتع به من إمكانات مالٌة وبشرٌة
ومعطٌاتوخٌراتوشعبمُطٌع،إالإنهأبىإالأنٌستثمرهااستثماراسلب ٌّافًسبٌل
إخضاعالناسلشخصه .
كان فرعون قابدا وملكا ألهل مصر ،وقد انضم إلٌهم بعض من بنً إسرابٌل )أبناء
ٌعقوبعلٌهالسبلم(علىمدىفتراتزمنٌةطوٌلةقادمٌنمنأرضكنعان،حٌثبدأت
طبلبعرحبلتهملمصرفًزمنالنبًٌوسؾعلٌهالسبلم،وتكاثروافًمصروأصبحوا
جزءاالٌُستهانبهمنشعبها،وقدكانفرعونٌتمتعبمجموعةمنالصفاتالسلبٌة،هً
التًأهلتهألنٌكونفًأعلىقابمةالقادةالسٌبٌنالسلبٌٌنفًالتارٌخ،فمنتلكالصفات
التًجاءذكرهافًالقرآنالكرٌم -:
ٌ- 419اؼً،محمدعبدالفتاح،درجةالرضاالوظٌفًللعاملٌنفًالمركزالجؽرافًاالردنًبعمان،االردن.
)1996م(،ص.126
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 -1العلو واالستكبار فً األرض :
وهًأولىوأهمالصفاتالسلبٌةللقابدالسلبًالفاشل،إذإنذلكالقابدٌرىفًنفسهأنه
الفًِ
َ
أكبروأعلىمرتبةمنبقٌةالبشر،وهكذاكانفرعون،قالتعالى﴿:وإِنَّ  ِفرْ َع ْو َنلَ َع ٍ
وإِ َّن ُه لَم َِن ْ
ض ﴾)، (421
ٌِن﴾)، (420وقالتعالى﴿:إِنَّ  ِفرْ َع ْو َن  َع َبل ف ْ 
المُسْ ِرف َ
ض َ
ًِاألَرْ ِ
ْاألَرْ ِ
وقال تعالىُ ﴿ :
بآ َ ٌَا ِت َنا  َفاسْ َت ْك َبرُوا
ُون إِلَى  ِفرْ َع ْو َن َ
و َهار َ
ث َّم  َب َع ْث َنا  ِمنْ  َبعْ ِد ِه ْم مُو َسى َ
و َملَ ِب ِه ِ
ٌِن ﴾) ، (422وقال تعالىُ ﴿ :
بآ َ ٌَاتِ َنا
وأَ َخاهُ  َهار َ
ث َّم أَرْ َس ْل َنا مُو َسى َ
َو َكا ُنوا  َق ْوما مُجْ ِرم َ
ُون ِ
ٌِن﴾) .(423
ُواو َكا ُنوا َق ْوما َعال َ
و َملَ ِبهِ َفاسْ َت ْك َبر َ
ٌن*إِلَى ِفرْ َع ْو َن َ
ان ُم ِب ٍ
َوس ُْل َط ٍ
والعلو فً األرض صفة للقابد السلبً هً ضد صفة اإلنسانٌة عند القابد اإلٌجابً،
والعلو صفة ذمٌمة تدفع القابد ألن ٌحاول أن ٌتقمص دور أكبر من مإهبلته البشرٌة،
وأعلىمنصفاتهكإنسان،حتىٌصلبهالحالإلىمرتبةالطؽٌان،وهًمرتبةٌقطع
فٌهاالقابدمراحلمتقدمةفًالظلم،ألنالظلممراتبودرجاتكماهومعروؾ،وأعلى
وه َُو
وأعظممراتبالظلمهوالشركباهللجلجبلله،قالتعالى﴿:وإِ ْذ  َقا َل ل ُ ْق َمانُ ِال ْب ِن ِه َ
َ
كلَ ُ
ٌَع ُ
ظ ْل ٌمعَظِ ٌ ٌم﴾) .(424
ِظهُ ٌَا ُب َنًَّ َ 
اهللإِنَّ الشرْ َ
ب َّ ِ
ال ُت ْش ِركْ ِ
أما االستكبار فهو االمتناع عن قبول الحق معاندة وتكبرا ،والمستكبر هو الذي ٌرى
و ُج ُنو ُدهُف ْ
ب َؽٌ ِْر
نفسهعظٌماوكبٌر
اأكبرمنالناس،قالتعالى﴿:واسْ َت ْك َب َر ه َُو َ
َ
ًِاألَرْ ِ
ض ِ
ظنواأَ َّن ُه ْمإِلَ ٌْ َن َ
ُون﴾)،(425وقالتعالىْ ﴿:اذ َهبْ إِلَى ِفرْ َع ْو َنإِ َّنهُ َط َؽى﴾)(426
و َ
االٌُرْ َجع َ
ْال َحق َ
،أيتجاوزكلالحدودفًالظلم،ثمٌتجاوزمرحلةالطؽٌانإلىمرحلةأكبروأخطر،
وذلكحٌنٌنظرإلىنفسهبؤنهرب الناسالذيٌدبرلهمشإونهم،قالتعالىَ ﴿ :ف َح َش َر
ارب ُك ُم ْ
األَعْ لَى﴾)، (427ثمٌؤخذبهالعلووالؽرورإلىماهوأبعدمنذلك
َف َنادَى* َف َقا َل أَ َن َ
ُعبدمندونهللاجلجبلله،قالتعالى):و َقا َل  ِفرْ َع ْونُ  ٌَا
وهوزعمهأنهإلهٌ،نبؽًأنٌ
َ

-420سورةٌونس،اآلٌة.83:
-421سورةالقصص،اآلٌة .4:
-422سورةٌونس،اآلٌة .75:
-423سورةالمإمنون،اآلٌة .46:
-424سورةلقمان،اآلٌة.13:
-425سورةالقصص،اآلٌة .39:
-426سورةطه،اآلٌة .24:
-427سورةالنازعات،اآلٌة .24-23:
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أٌَ َه ْ
اال َم َؤل ُ َما َعلِم ُ
ْري()،(428وهناالبدمناالنتباهإلىأنفرعونلم
ْت لَ ُك ْم  ِمنْ إِلَهٍ َؼٌ ِ
ٌحاولأنٌجعلمننفسهإلهامعهللاجلجبللهوذلكهوالشرك،بلتجاوزذلكحٌن
نفىاأللوهٌةعنربالعالمٌنجلجبلله،وهوفًهذاالمفصلقدفاقاألولٌنواآلخرٌن
منالمشركٌن .
وواحد من أهم أسباب فشل القابد ٌوم القٌامة بشكل خاص ،والناس بشكل عام،
ك ال َّدارُ
وخسارتهمالكبرىفًأنهمالٌكونونمنأهلالجنة،هوالعلو،قالتعالى):ت ِْل َ
ونعُلُوّ اف ْ
ٌِن َ
ٌِن() .(429
او ْال َعا ِق َب ُةل ِْل ُم َّتق َ
و َال َف َساد َ
ض َ
الٌ ُِرٌ ُد َ
ْاآلَخ َِرةُ َنجْ َعل ُ َهالِلَّذ َ
ًِاألَرْ ِ
ولعلالجهلهوالسببالمباشرفًعلوواستكبارالقابدالسلبً،ذلكأنهذاالقابدٌؽتر
ببعضاألشٌاءالتًٌعتقدأنهاتعلوبهفوقاآلخرٌن،كؽناهأوقوتهأوسلطانهأوذكاإه،
ومنهناكانالجهلالذينتكلمعنه،فكلماذكرنامماٌعتقدههذاالقابدفًنفسهإنماهً
نعممنهللاجلجبللهقدوهبهاله،ولٌسلهٌدفًأيٍّ منها،ف َعبل َمالعلوواالستكبار؟ 
 -4الجهل:
وهًصفةمتبلزمةمعالقابدالسلبً،وٌذهببهالجهلمعالوقتبعٌدا،حتىٌستفحل
فٌه،وٌعشعشفًكلثناٌاجسدهوقلبه،ثمٌسريمنهمسرىدمه،فٌصبحذلكالقابدال
ٌفهموالٌعً أبسطالبدٌهٌات،فمنأمثلةذلكأنفرعونٌسؤلموسىعلٌهالسبلمسإاال
ارب ْ
ٌِن()، (430وقدكانفرعون-حٌنطرح
ال َعالَم َ
و َم َ
ؼرٌبا،قالتعالىَ ):قا َل فِرْ َع ْونُ َ
الهم،فلمٌستوفًهذاالمقاممعذلكاألعرابًالبسٌطالذي
السإال -ربٌسالقومه،قابد
ِ
سُب َل):بم عرفت ربَّك؟ فقال :البعرة تدل على البعٌر ،وآثار الخطى تدل على المسٌر،
فسماءذاتأبراجوأرضذاتفجاجكٌؾالتدلعلىالعلًالكبٌر() .(431
وحتىحٌن ُتعرضعلىذلكالقابدالسلبًكلاآلٌاتوالبراهٌن،وتقرأأمامهاألدلة
لكًتوافقماتهواهنفسه،قالتعالى﴿:ولَ َق ْد
العلمٌةالواضحة،فإنهٌفسرهاوٌإلهابجهل،
َ

-428سورةالقصص،اآلٌة.38:
-429سورةالقصص،اآلٌة.83:
-430سورةالشعراء،اآلٌة .23:
-431إبنالوزٌر،إٌثارالحقعلىالخلق،دارالكتبالعلمٌة1987،مص .52
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جا َء ُه ْم  َف َقا َل لَ ُه  ِفرْ َع ْونُ إِنً
ت  َبٌ َنا ٍ
آَ َت ٌْ َنا مُو َسى  ِتسْ َع ) (432آَ ٌَا ٍ
ت  َفاسْ ؤ َ ْل  َبنًِ إِسْ َرابٌِ َل إِ ْذ َ
َألَ ُ
ك  ٌَا مُو َسى  َمسْ حُورا ﴾) ، (433وبسبب هذا الجهل فإنه ٌقع فً الخطؤ كثٌرا ،قال
ظن َ
و ُج ُنو َد ُه َما  َكا ُنوا َ
ٌِن ﴾) ، (434ونتٌجة لهذه األخطاء
خاطِ ب َ
ان َ
و َها َم َ
تعالى ﴿ :إِنَّ  ِفرْ َع ْو َن َ
و َما  َه َدى
ض َّل  ِفرْ َع ْونُ  َق ْو َم ُه َ
وأَ َ
المتكررة فإن القابد السلبً ٌضل شعبه ،قال تعالىَ ﴿:
﴾) .(435
 -3تمزٌق النسٌج االجتماعً أل َّمته:
فالقابد السلبً ال ٌرٌحه أن ٌرى شعبه متكاتفا موحداٌ ،إازر بعضه بعضا ،وٌعز
علٌه أن ٌراهم لحمة واحدةٌ ،حنو بعضهم على بعض ،وهذا التوجس من وحدة صؾ
المجتمعوتماسكهمنقبلالقابدالسلبًإنماهوفًحقٌقتهخوؾمنوحدةكلمتهملببل
توظؾضدظلمهوطؽٌانهماٌعنًأنتكونوحدتهمتهدٌدالهولمنصبه .
 إنالقابدالسلبًٌرىأنتمزٌقالشعبإلىفباتوطوابؾحسبالعرقأوالمذهبأو
الدٌنوؼٌرذلكإنماهوضمانةلضعفهموبقاءتسلطهعلٌهم،وٌبدوأنهاخطةقدٌمةتلك
التًنسمعهانحنالٌوم،فٌُقالفًهذاالباب)فرق َتس ُْد(،وهومبدأعملبهفرعون،قال
تعالى﴿:إنَّ  ِفرْ َع ْو َن  َع َبل ف ْ
و َج َع َل أَهْ لَهَاشِ ٌَعا﴾)، (436ففرقهمعلىجماعات،
ض َ
ًِاألَرْ ِ
شؽلكلفرقةمنهمبؤمر،منأجلأنالٌتفقواعلٌه،فحٌنٌرٌدأنٌستفردبطابفةمعٌنة
وٌفتكبؤفرادها،فإنهٌضمنأنبقٌةالطوابؾلنتثور،ألنهاستعتقدأناألمرال ٌعنٌها،
وهومافعلهفرعونفًبنًإسرابٌل،قالتعالى﴿:و َج َع َل أَهْ لَهَاشِ ٌَعا ٌَسْ َتضْ عِؾُ  َطا ِب َفة
َ
ان م َِن ْ
ٌِن ﴾)،(437كمافعلهاؼٌرفرعون
ال ُم ْفسِ د َ
و ٌَسْ َتحْ ًٌِ ِن َسا َء ُه ْم إِ َّنهُ َك َ
ِم ْن ُه ْم  ٌُ َذبحُأَ ْب َنا َء ُه ْم َ
قدٌماوحاضرا .


 -432اختلؾالمفسرونفًاآلٌاتالتسع،وأرجحاألقوالأنها):العصاوالٌدوالسنٌنوالبحروالطوفانوالجراد
والقملوالضفادعوالدم(وهوقولابنكثٌررحمههللا .
-433سورةاالسراء،اآلٌة.101:
-434سورةالقصص،اآلٌة .8:
-435سورةطه،اآلٌة .79:
-436سورةالقصص،اآلٌة .4:
-437سورةالقصص،اآلٌة .4:
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 -2ممارسة العنف والقتل للرعٌة
القابد الظالم السلبً ٌكون مستنفر بشكل دابم ،فكلما سمع شٌبا ٌهدد ملكه ٌفزع إلى
استعمالالعنؾوقتلالناسمنؼٌررادعوالوازع،وهكذاكانفرعون،قالتعالى﴿:
َوإِ ْذ  َنجَّ ٌْ َنا ُك ْم  ِمنْ آَ ِل  ِفرْ َع ْو َن  ٌَسُومُو َن ُك ْم سُو َء ْ
ُون  ِن َسا َء ُك ْم
ال َع َذا ِ
و ٌَسْ َتحْ ٌ َ
ُون أَ ْب َنا َء ُك ْم َ
ب  ٌُ َذبح َ
رب ُك ْمعَظِ ٌ ٌم ﴾)، (438فقدكانقرارهبقتلكلمنٌولدمنبنًإسرابٌل
َوفًِ َذلِ ُك ْم  َب َبلءٌ ِمنْ َ
بالرؼممنأنهممنرعٌتهوجزءمنشعبه،قالتعالىٌَ ﴿:سُومُو َن ُك ْم سُو َء ْ
ون
ال َع َذا ِ
ب  ٌُ َقتل ُ َ
أَ ْب َنا َء ُك ْم ﴾).(439إنَّ التفرٌطبالمواردالبشرٌةمنأبناءالشعبلهودلٌلعلىالعمىالذي
ٌصٌبقلبالقابد،فهوٌفرطبؤبناءشعبهبسببومنؼٌرسبب،فًالوقتالذيٌنبؽً
أنٌجاهدفًالحفاظعلٌهمألنهمجزءمهمالؼنىعنهلمنعتهوقوته،فهمالذٌنٌقارع
بهماألعداء،وهمالذٌنٌقٌمبهمالمشارٌعوبهمتنهضاألمة .
وفرعونأرادأنٌُجلًبنًإسرابٌلوهممنرعاٌاهكماذكرنا،قالتعالىَ ﴿:فؤ َ َرا َدأَنْ 
ٌَسْ َتف َِّز ُه ْم م َِن ْ
ض ﴾) ، (440وٌستفزهم ٌعنً ٌجلٌهم أو ٌخلٌهم ،وكٌؾ ٌجلٌهم؟ ،وقد
األَرْ ِ
رفضأنٌرسلهممعنبًهللاموسىعلٌهالسبلم،فهولمٌكنفًنٌتهؼٌرقتلهموإبادتهم
عنبكرةأبٌهم،فؤيقابدسلبًذلكالذيٌقتلشعبه .
 -2البطانة السٌئة :
لمٌكنلفرعونإالبطانةسٌبةتداهنهوتوافقهعلىأهوابه،بلوتقدملهالمقترحات
السلبٌة التً تهدد ملكه ،فكانوا ال ٌؤمرونه بمعروؾ ،وال ٌنهونه عن منكر ،وكانت
نصابحهمالسلبٌةوآرابهمالخاطبةسببافًانهٌارملكهفٌمابعد،فمنالمواقؾالتًجاء
ذكرهافًالقرآن :
أشار بطانة فرعون علٌه فً موضوع الصراع مع موسى علٌه السبلم بؤن ٌؤتً
ح ْولَهُإِنَّ  َه َذالَ َسا ِح ٌر  َعلٌِ ٌم *
ئل َ
بالسحرة،كًٌبارزواموسىبالسحر،قالتعالىَ ﴿:قا َل ل ِْل َم َ ِ
ثف ْ
ُوا ْب َع ْ
ًِال َمدَاب ِِن
وأَ َخاه َ
ُون* َقالُواأَرْ ِج ْه َ
بسِ حْ ِرهِ َف َما َذا َتؤْ ُمر َ
ٌ ُِرٌ ُدأَنْ ٌ ُْخ ِر َج ُك ْم ِمنْ أَرْ ضِ ُك ْم ِ
وم ﴾) ، (441فبطانة
ار  َعل ٌٍِم *  َف ُجم َِع الس ََّح َرةُ لِمٌِ َقا ِ
ٌن *  ٌَؤْ ُتو َ
َحاشِ ِر َ
ب ُكل  َسحَّ ٍ
ك ِ
ت  ٌَ ْو ٍم  َمعْ ل ُ ٍ
-438سورةالبقرة،اآلٌة .49
-439سورةاالعراؾ،اآلٌة .141:
-440سورةاالسراء،اآلٌة .103:
-441سورةالشعراء،اآلٌة .37-34:
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فرعونتشجعهعلىاالستعانةبالسحرة،ومنمفارقاتهذاالحدثأنفرعونقررأمام
منٌستشٌرهمبؤنموسىعلٌهالسبلمساحر،وهذاالساحرٌرٌدأنٌخرجهممنأرضهم،
فمنال ُمسَّلمبهأنالساحرتضاهٌهالسحرة،فكانمقترحهمفًهذاالمجال،فلناأننبلحظ
العبلقةالمزٌفةوالشكلٌةبٌنالقابدوالبطانةالسٌبة .
-6االستخفاف بالناس واالستهزاء بالغٌر :
ومبدأاالستخفاؾباآلخرٌنٌؤتًمنأنالقابدٌرىأنكلأموررعٌتهمن؛حٌاتهم،
ومماتهم،ورزقهم،ووظابفهمبٌده،ثمأنهٌُعجببماٌمتلكمنأشٌاءمادٌةخصبهانفسه
دونبقٌةالبشر،ومنالصبلحٌاتالتًاستحوذعلٌهاللتحكمبشإونهم،فمنهذاالمنطق
ك  ِمصْ َر
ْس لًِم ُْل ُ
فإنهٌستخؾبهم،قالتعالى﴿:و َنادَى ِفرْ َع ْونُ فًِ َق ْو ِمهِ َقا َل  ٌَا َق ْو ِم أَلٌَ َ
َ
َو َه ِذه ْ
ُون﴾)(442وقالتعالىَ ﴿:فاسْ َت َخؾَّ  َق ْو َمهُ َفؤ َ َطاعُوهُ
ِاألَ ْن َها ُر َتجْ ِري ِمنْ  َتحْ تًِأَ َف َبل ُت ْبصِ ر َ
ٌِن﴾).(443ومنذلكاستهزاءالقابدالسلبًباألخرٌنمنخصوموحتى
إِ َّن ُه ْم  َكا ُنوا َق ْوما َفاسِ ق َ
رفقاءهومنذلكاستهزاءفرعونمنموسىلماقال﴿أ ْم أَ َن َ
اخ ٌْ ٌر منْ  َه َذاالَّذِيه َُو  َم ِهٌنٌ 
َو َال ٌَ َكا ُدٌ ُِبٌنُ ﴾).(444
وإنَّالقابدحٌنٌستخؾبقومهستترتبعلىذلكمجموعةمناألمورالسلبٌة،ومنها :
• أنهم سٌشعرون أنهم أقل منزلة منه ،فٌنصاعون له وٌطٌعونه طاعة عمٌاء ،فتصٌبهم
الرهبةوالخشٌةمنإبداءآرابهموإنكانواصاببٌن .
• تقطع وشابج االتصال فٌما بٌن الناس وقابدهم بسبب الشعور بالفرق االجتماعً و
الوظٌفً،فتضعؾالمجموعة .
•نشوءحالةمنالحقدوالضؽٌنةلدىالرعٌةبسببالفروقاتالمادٌةواالجتماعٌةبٌنهم
وبٌنقابدهم .
• تولدالشعوربالرؼبةباالنتقاممنالقابد،ألنهمٌشعرونأنهٌحتقرهموٌذلهم،وٌقللمن
شؤنهم،وبلوٌهدركرامتهم .
-442سورةالزخرؾ،اآلٌة.51:
-443سورةالزخرؾ،اآلٌة .54:
-444سورةالزخرؾ،اآلٌة .52:
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-7الظلم:
 والظلمصفةمبلزمةللقابدالسلبً،فهًالتنفكعنهوهوالٌنفكعنها،فهوٌظلمكل
منٌتعاملمعه،والظلمهووضعالشًءفًؼٌرمحله،وكانفرعونمنالظالمٌنكما
رب ِه ْم
ٌِن  ِمنْ  َق ْبل ِِه ْم  َك َّذب ِ
ُوابآ َ ٌَا ِ
وصفهالقرآنالكرٌم،قالتعالىَ ):كد َْأ ِ
ت َ
والَّذ َ
ب آَ ِل  ِفرْ َع ْو َن َ
ٌِن()،(445والظلمالذيٌقعفٌههذا
و ُكلٌّ َكا ُنوا َظالِم َ
وأَ ْؼ َر ْق َناآَ َل  ِفرْ َع ْو َن َ
وب ِه ْم َ
ب ُذ ُن ِ
َفؤَهْ لَ ْك َنا ُه ْم ِ
القابدعلىثبلثةأنواع -:
األول :ظلملخالقهجلجبلله:وٌقعفٌهالقابدالسلبًحٌنٌعتقدأناألحكامالتًأنزلهاهللا
لهمنالسماءالتصلحألنتسٌرشإونالناسفًاألرض،قالتعالى﴿:وإِ ْذ َقا َل
جلجبل
َ
ك لَ ُ
وه َُو  ٌَع ُ
ِظ ُه  ٌَا  ُب َنًَّ َ
ظ ْل ٌم عَظِ ٌ ٌم ﴾) ، (446ومن هذه
اهلل إِنَّ الشرْ َ
ب َّ ِ
ل ُ ْق َمانُ ِال ْب ِن ِه َ
ال  ُت ْش ِركْ ِ
القناعةالشخصٌةالباطلةٌشرعذلكالقابدبتشرٌعأحكاموقوانٌنوٌصدرقراراتوأوامر
مخالفةألحكامربالعالمٌن،بلومحاربةلها .
الثانً  :ظلمالناس:وٌظلمالقابدالناسحٌنالٌضعكلبمقامه،فٌذلمنٌنبؽًأنٌُعز،
وٌمنعفًمقامالعطاء،وٌسجنبؽٌرحق،وٌصادرالحرٌات،وكلذلكٌجريمنؼٌر
بٌنات ،وإنما اعتمادا على هوى نفسه ،أو آراء البطانة السٌبة ،فمن صور ظلم القابد
للناس :
•  أنه ال ٌنزل الناس منازلهم فً توزٌع المهام والوظابؾ ،فٌعطً الوظٌفة التً ٌراها
جٌدة،ولٌسفٌهاالكثٌرمنالجهد،أوالتًٌكونأجرهاعالٌالمنٌدٌنلهبالوالء،أومن
أقربابه،وإنلمٌكنمختصابهاوكفإا .
• ال ٌعطً من ٌعمل بوظٌفة عامة حقه من األجور ،بمعنى أن الرواتب المخصصة
للعاملٌنقلٌلة،وإنالمعٌارالذيٌنبؽًأنٌكونلهذهاألجورهوتحقٌقالحٌاةالكرٌمة
للعاملأوالموظؾ،والذيٌحققالمسكنوالمؤكلوالملبسوالمركبكحدأدنى،الٌحقق
العدلفًالقضاء،فبلٌحصلالمرءعلىحقهإذالجؤللقضاءلسببأوآلخر .

-445سورةاالنفال،اآلٌة .54:
-446سورةلقمان،اآلٌة .13:
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•التعاملمعدورةاألموالالعامةبطرٌقةخاطبة،منخبللاختصاصالبعضبالمنح
دوناآلخرٌن،أوإشاعةالتعامبلتالربوٌةوإباحتها .
الثالث :ظلمالنفس:فالنفسلهادورفًعبلقتهامعهللاجلجبلله،والمقامالحقٌقًلها
حٌنٌكو نالقابدفًمقام)العبودٌة(،فبلٌنبؽًأنٌتجاوزالقابدقدرهفًهذهالمنزلة،
فمهماعبلومهاملكفهو)عبد(هللجلجبللهولٌسأكثرمنذلك،فإنحاولالتطاول
وتقمصدوراإللهفقدظلمنفسه،والمقامالثانًدورهفًاألرضوهو)الخلٌفة(المكلؾ
بإعماراألرضوإدارةشإونها،وهومقامرفٌعكلفههللاجلجبللهبه،فٌنبؽًالتعاملمع
عال وٌشؽلنفسهبصؽابراألموروسفاسفها،فالقابدالذيٌسعى
هذهالوظٌفةبمستوى
ٍ
ون فًِ َه ِذ ِه ْ
ٌح
منأجلالدنٌافقدظلمنفسه،قالتعالىَ ﴿:م َث ُل  َما ٌُ ْن ِفقُ َ
ال َح ٌَا ِة الد ْن ٌَا َك َم َث ِل ِ
ر ٍ
و َما َظلَ َم ُه ُم َّ
حرْ َ
صا َب ْ
ُون
ولَ ِكنْ أَ ْنفُ َس ُه ْم  ٌَ ْظلِم َ
هللا ُ َ
ث  َق ْو ٍم  َظلَمُواأَ ْنفُ َس ُه ْم  َفؤَهْ لَ َك ْت ُه َ
ت َ
فٌِ َها صِ رٌّ أَ َ
﴾)،(447وقالتعالىَ ﴿:سا َء َم َثبل ْ
ُون﴾) .(448
اوأَ ْنفُ َس ُه ْم َكا ُنوا ٌَ ْظلِم َ
ُوابآ َ ٌَا ِت َن َ
ال َق ْو ُمالَّذ َ
ٌِن َك َّذب ِ
-8التعامل مع المشعبذٌن والدَّجالٌن ومن على شاكلتهم وتقدٌم شتى أنواع الدعم لتدعٌم
أركان ملكه :
وكلهذامنفرطجهلالقابدالسلبً،وقلةإٌمانهوتعلقهبمادٌاتالدنٌاوملذاتها،فلو
راجعنفسهوح َّكمعقله،لوجدأنهإالءالمشعبذٌن،الٌضرونوالٌنفعون،حالهممن
حاله ،وهم لٌسوا بقادرٌن على نفع أنفسهم أو دفع الضر عنها ،فكٌؾ باآلخرٌن؟ قال
ب ُكل  َساح ٍِر  َعل ٌٍِم﴾) ، (449ولٌس ذلك فحسب وإنما ٌكافبهم
تعالىَ ﴿:
و َقا َل  ِفرْ َع ْونُ ا ْب ُتونًِ ِ
َّاجا َء الس ََّح َرةُ
وٌقدملهماألعطٌاتوالحوافزمقابلأعمالهمالسلبٌةتلك،قالتعالىَ ﴿:فلَم َ
وإِ َّن ُك ْمإِذالَم َِن ْ
األَجْ راإِنْ  ُك َّنا َنحْ نُ ْ
َقالُوا ِل ِفرْ َع ْو َنأَبِنَّ لَ َن َ
ٌن﴾).(450
ال ُمَقرَّ ِب َ
ٌن* َقا َل َن َع ْم َ
ال َؽال ِِب َ
سحرُ.
والسحر:ماخفًولطؾسببه،وهومصدرللفعل َس َح َر ٌَ َ
ؾأَهْ ل ْ
ْ
ْن :
ُال َع َر ِب ٌَّةِفًِ َمعْ َنىالسحْ ِرفًِالل َؽةِ َعلَ َ
قالالماوردي":اخ َتلَ َ
ىوجْ َهٌ ِ
َ
َ
ئ ْ
و َت ْدلٌِسُ ْ
ْ
ْس :
ٌل َ
َاع َ
األَبَاطِ ِ
،و ِم ْنهُ َق ْولُام ِْر ِ
ال َقٌ ِ
أ َح ُد ُه َما:أ َّنهُإِ ْخ َفاءُال ِخد ِ
-447سورةالعمران،اآلٌة .117:
-448سورةاالعراؾ،اآلٌة .177:
-449سورةٌونسناآلٌة .79:
-450سورةالشعراء،اآلٌة.42-41:
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ُب َّ
و ِبال َّش َرابِ .
ٌِن ِألَم ِ
الط َع ِام َ
أَ َرا َنامُوضِ ع َ
ْر َؼ ٌْبٍ َو ُنسْ َحر ِ
َو ْال َوجْ ُه َّ
ال َجا ِهلِ ٌَّ ِة ْ
الثانًَِ :قالَ ُه ابْنُ  َمسْ عُودٍُ  :ك َّنا  ُن َسمً السحْ َر فًِ ْ
ضهُ :شِ َّدةُ
و ْال ِع َ
ض َهَ ،
ال َع َ
ال َخلٌِلُ :أَع ُ
ض ِه ْ
وأَ ْن َش َد ْ
و َتم ِْوٌ ُه ْ
العَاضِ هِ
ب َربً م َِن ال َّنا ِف َثا ِ
ْال ُب ْه ِ
و ِمنْ  َع َ
ت َ
ال َك ِذبَِ ،
ت َ
ُوذ ِ
ضهِ") .(451
ْالمُعْ َ
 -9مصادرة الحرٌات الشخصٌة :
ومصادرةحرٌاتالناسعندالقابدالسلبًأساسههوأنشعوراٌتولدلدٌهمعالزمن
بؤنهإالءالناسٌعملونعنده،بمعنىآخرأنهمعبٌدله،ورثهمكجزءمنمٌراثالملك
والقٌادة ،فبل ٌنبؽً أن ٌبدون آرابهم ،بل ال ٌحق لهم أن ٌنبسوا ببنت شفه ،من وجهة
نظره،إالماكانٌوافقرأٌهالشخصً،وهكذاكانفرعون،قالتعالىَ ﴿:قا َل ِفرْ َع ْونُ  َما
ىو َماأَهْ دٌِ ُك ْمإِ َّال َس ِبٌ َلالرَّ َشادِ﴾) .(452
أ ُ ِرٌ ُك ْمإِ َّال َماأَ َر َ
 وٌذهبالقابدالسلبًإلىأبعدمنذلك؛حٌنٌقررللناسقراراتهمالمصٌرٌةالمتعلقة
بإٌمانهم ،ومعتقداتهم ،وٌؤمرهم بؤن ال ٌتصرفوا إزاء أي أمر إال بعد الرجوع إلٌه
بهِ َق ْب َل
واالستماعلرأٌه،والنظرفًقرارهفًذلكاألمر،قالتعالىَ ﴿:قا َل ِفرْ َع ْونُ آَ َم ْن ُت ْم ِ
أَنْ آَ َذ َنلَ ُك ْمإِنَّ  َه َذالَ َم ْكرٌ َم َكرْ ُتمُوهُف ْ
ُون﴾) .(453
ؾ َتعْ لَم َ
ًِال َمدٌِ َنةِلِ ُت ْخ ِرجُوا ِم ْن َهاأَهْ لَ َها َف َس ْو َ
ٌ-01تخذ القرارات الصحٌحة أحٌا ًنا ولكن بعد فوات األوان :
 وكما أن لٌس كل قرارات أو آراء القابد اإلٌجابٌة صحٌحة بشكل كامل ،فإن القابد
السلبًقدٌتخذبعضالقراراتالصحٌحةأحٌانا،ولكنهٌحتاجإلىأدلةدامؽة،ورؼمهذه
األدلةالواضحةفإنهٌؤخذهذهالقراراتمتؤخراوبعدفواتاألوان،أوٌؤخذهافًالوقت
ؼٌرالمناسب،وقدحصلذلكمعفرعونفًموضوعإٌمانهباهللجلجبلله،قالتعالى:
احَّتىإِ َذاأَ ْد َر َكه ْ
اب َبنًِإِسْ َرابٌِ َل ْ
ُال َؽ َر ُق
او َع ْدو َ
و ُج ُنو ُدهُ َب ْؽٌ َ
ال َبحْ َر َفؤ َ ْت َب َع ُه ْم ِفرْ َع ْونُ َ
َ
﴿و َج َاو ْز َن ِ
وأَ َنام َِن ْ
تأَ َّنه َ
ُالإِلَ َهإِ َّالالَّذِيآَ َم َن ْ
َقا َلآَ َم ْن ُ
ٌِن﴾) .(454
المُسْ لِم َ
بهِ َب ُنوإِسْ َرابٌِ َل َ
ت ِ

-451الحاويالكبٌر،الماوردي،ج،13ص.93
-452سورةؼافر،اآلٌة .29:
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-00ممارسة الكذب :
فالقادةالسٌبونبشكلعامٌقولونفًأدبٌاتهمالتًتبنوهامنمعتقداتهمالتًٌإمنون
بها:أن السٌاسةهًفنالممكن،وإنهمانطبلقامنهذااالعتقادٌستخدمونكلالوسابل؛
المشروعة منها وؼٌر المشروعة للوصول إلى ؼاٌاتهم ،وواحدة من تلك الوسابل هو
الكذب،فهوٌكذببمناسبةومنؼٌرمناسبة،مضطراأوؼٌرمضطر،قالتعالىَ ﴿:قا َل
ُون
بسِ حْ ِر ِه  َف َما َذا  َتؤْ ُمر َ
ئل َ
ح ْولَ ُه إِنَّ  َه َذا لَ َسا ِح ٌر  َعلٌِ ٌم * ٌ ُِرٌ ُد أَنْ ٌ ُْخ ِر َج ُك ْم  ِمنْ أَرْ ضِ ُك ْم ِ
ل ِْل َم َ ِ
﴾) ، (455وفرعون ٌعلم أن موسى علٌه السبلم لم ٌكن ساحرا ٌوما ما ،ألنه عاش على
عٌنه،وفًبٌته،مثلماٌعلمأنهلٌسبكاذبلنفسالسبب .
والٌقتصرالكذبعلىالقابدالسلبًشخصٌا،بلوكؤنهعدوىتنتقلإلىمقربٌه،قال
تعالىَ  ﴿ :قا َل ْ
ال َم َؤل ُ  ِمنْ  َق ْو ِم  ِفرْ َع ْو َن إِنَّ  َه َذا لَ َسا ِح ٌر  َعلٌِ ٌم ﴾) ،(456إنهم ٌرددون نفس
العباراتالتًٌقولهافرعون،إنهمٌكذبونالألنفسهمإنماإرضاءلسٌدهموهوأشدأنواع
الكذب ،أن تكذب لؽٌرك ،فٌبٌعون آخرتهم بدنٌا ؼٌرهم ،وٌستمتع القابد السلبً فً أن
ٌمارس من حوله لعبة الكذب ،فلعله ص َّدق المقولة) :كذب حتى ٌصدقُك الناس( ،ثم ال
ٌقؾ عند كذبه فحسب ،وإنما ٌكذب اآلخرٌن ،فهو ٌُكذب موسى علنا وٌتهمه األشهاد،
بالرؼممنأنهٌرىأنموسىعلٌهالسبلمال ٌطلبشٌبالنفسه،وإنماٌدعولعبادةإله
صرْ حالَ َعلًأَ َّطلِ ُع إِلَى
ٌن  َفاجْ َع ْل لًِ َ
واحدأحد،قالتعالىَ ﴿:فؤ َ ْوق ِْد لًِ ٌَا َها َمانُ  َعلَىالط ِ
ًألَ ُ
ظن ُه م َِن ْ
ىوإِن َ
ٌِن  ِمنْ 
ٌن﴾)، (457وقالتعالىَ ﴿:كد َْأ ِ
والَّذ َ
ب آَ ِل  ِفرْ َع ْو َن َ
ال َكاذ ِِب َ
إِلَ ِه مُو َس َ
ٌن﴾) .(458
و ُكلٌّ َكا ُنوا َظا ِل ِم َ
وأَ ْؼ َر ْق َناآَ َل ِفرْ َع ْو َن َ
وب ِه ْم َ
ُوابآ َ ٌَات َ
ب ُذ ُن ِ
ِرب ِه ْم َفؤَهْ لَ ْك َنا ُه ْم ِ
َق ْبل ِِه ْم َك َّذب ِ
اإل ْخ َبا ُر  َعنْ ال َّشًْ ِء  َعلَىخِبلؾِ  َماه َُو  َعلٌَْه،فحٌنٌكونمتعمداٌترتب
والكذبه َُو ِ
علٌهاإلثموالعقوبةاإللهٌة،وحٌنالٌكونمتعمداٌعتبرمنالخطؤالذيلٌسمعهإثم،
وال ٌمكن التمٌٌز بٌن الكذب المتعمد من ؼٌر المتعمد ألنهما مرتبطان بالنواٌا ،أما فً
حالة وجود قرابن أو أدلة ،فمن الممكن الحكم على الكذب أكان متعمدا أم ال؟ وحٌن
ٌمارسالقابدالكذبوٌستمرإهفإنهٌستمرعلٌهحتىٌسمىبـ)الكذاب(،فعنعبدهللابن
-455سورةالشعراء،اآلٌة.35-34:
-456سورةاالعراؾ،اآلٌة.109:
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مسعودرحمههللاقال:قالرسولهللاصلىهللاعلٌهوسلم):وإٌاكموالكذب،فإنالكذب
ٌهديإلىالفجور،وإنالفجورٌهديإلىالنار،وماٌزالالرجلٌكذبوٌتحرىالكذب
حتىٌكتبعندهللاكذابا() .(459
 -04الفسوق
القابدالسلبًٌمارسالفسوقوٌستمتعبه،نتٌجةلماٌدرهعلٌهالملكأوالقٌادةمنمال
حرام،فهوٌستحصلعلٌهمنسوءاستخدامالصبلحٌاتأواستثمارهاللكسبالشخصً
و َملَ ِبهِإِ َّن ُه ْم  َكا ُنوا َق ْوما َفاسِ قٌِ َن﴾)، (460وقال
هوأوأفرادعابلته،قالتعالى﴿:إِلَى ِفرْ َع ْو َن َ
ت إِلَى  ِفرْ َع ْو َن
ضا َء  ِمنْ  َؼٌ ِْر سُو ٍء فًِ  ِتسْ ِع آَ ٌَا ٍ
ك  َت ْخرُجْ  َب ٌْ َ
جٌ ِْب َ
ك فًِ َ
وأَ ْد ِخ ْل  ٌَ َد َ
تعالىَ ﴿:
ٌِن﴾).(461
َو َق ْو ِمهِإِ َّن ُه ْم َكا ُنوا َق ْوما َفاسِ ق َ
جاءفًتهذٌباللؽةلؤلزهري):فسق:قالاللٌث:الفِسق:ال َّترْ كألمرهللاجل جبلله،
وقد فسق  ٌَفسُق فِسقا وفسوقا ،قال :وكذلك المٌْل عن الطاع ِة إلى المعْ صٌة ،كما فسق
ربهِ﴾)،(462خر َج عنطاعةِ
إبلٌسعنْ أمرربه،وقالالفرَّ اءُفًقولهَ ﴿:ف َف َس َق  َعنْ أَم ِْر َ
قشرها لخروجها منه ،وكؤنَّ الفؤْ َر َة سم ٌَ ْ
ت
ت الرطبة مِن
ربه .قال :والعربُ تقولَ  :ف َسق ِ
ِ
ربهِ
فُ َو ٌْسِ َقة لخروجهامنجُحرهاعلىالناس.وقالاألخفشفًقولهَ ﴿:ف َف َس َق  َعنْ أَم ِْر َ
﴾)) (463قال:عنردهأم َْر ربه،نحوُ قولالعرب:ا َّت َخ َم عنالطعام،أي:عنأكلِهالطعام،
َ
َ
الفسوق معناه
األمر
ر َّد هذا
فسق .قال أبو العباس :وال حاجة به إلى هذا ألنَّ
َ
ولمَّا َ
ِ،أيخرج( .
الخروجَُ :ف َسقعنأَم ِْرربه
َ
فٌتمادىالقابدالسلبًهوومنمعهفًفسوقهمومعاصٌهم،ف ُتنفقاألموالالطابلةعلى
لٌالٌهمالحمراءفًمعصٌةهللاجلجبلله،وهذهمناألخطاءاالستراتٌجٌةللقابد،ألنهال
و ْالم ُْإ َت ِف َك ُ
ات
و َمنْ  َق ْبلَ ُه َ
و َجا َء  ِفرْ َع ْونُ َ
ٌفسق هنا فقط وإنما ٌخون األمانة ،قال تعالىَ ﴿:
ِب ْال َخاطِ َب ِة ﴾) ، (464قال العز بن عبد السبلم رحمه هللا فً تفسٌره) :الخاطبة :الذنوب

-459صحٌحمسلم-كتابالبروالصلةواآلداب-باب:قبحالكذبوحسنالصدقوفضله .
-460سورةالقصص،اآلٌة .32:
-461سورةالنمل،اآلٌة .12:
-462سورةالكهؾ،اآلٌة .50:
-463سورةالكهؾ،اآلٌة .50:
-464سورةالحاقة،اآلٌة.9:
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)(465
و َم َ َ
ك آَ َتٌ َ
وأَم َْواال
والخطاٌا(،
ُزٌ َنة َ
ْت  ِفرْ َع ْو َن َ
ىر َّب َناإِ َّن َ
.وقالتعالى﴿:و َقا َل مُو َس َ
َ
ؤله ِ

ف ْ
ك﴾) .(466
ار َّب َنالٌُِضِ لوا َعنْ  َس ِبٌ ِل َ
ًِال َح ٌَاةِالد ْن ٌَ َ
-03ال ُغرور :
القٌادة َتمن ُح القابدالسلطةوالمالوالرجال،وهذههًعواملتإديإلىاؼترارالقابد
السلبً بنفسه ،حتى ٌصل به الحال أنه ٌتحدى كل ما حوله من القوى ،بل ٌتعدى ذلك
فٌتحدىهللاجلجبللهوهوالذيخلقهوصوره،وقدوقعفرعونفًهذاالفخ،قالتعالى:
﴿و َقا َل  ِفرْ َع ْونُ  ٌَاأٌَ َه ْ
اال َم َؤل ُ  َما َعلِم ُ
ٌن
ْت لَ ُك ْم  ِمنْ إِلَ ٍه  َؼٌ ِْري َفؤ َ ْوق ِْد لًِ ٌَا َها َمانُ  َعلَىالط ِ
َ
ًألَ ُ
صرْ حالَ َعلًأَ َّ
ظنهُم َِن ْ
ىوإِن َ
ٌن﴾)،(467وقالتعالى:
ال َكاذ ِِب َ
طلِ ُعإِلَىإِلَهِمُو َس َ
َفاجْ َعلْلًِ َ
ر َّبهُإِنًأَ َخاؾُ أَنْ  ٌُ َبد َل دٌِ َن ُك ْم أَ ْو أَنْ ٌ ُْظ ِه َر ِفً
ىو ْل ٌَ ْد ُع َ
﴿و َقا َل  ِفرْ َع ْونُ  َذرُونًِأَ ْق ُت ْل مُو َس َ
َ
ض ْ
ال َف َسا َد ﴾)، (468ففرعونهناالٌتحدىموسىعلٌهالسبلمفحسب،وإنماٌتحدى
ْاألَرْ ِ
ربَّ العزةجلجبلله،وماذلكإالمماأصابهمنال ُؽرور .
والؽرورأٌهامٌقعفًنفسالقابدالسلبًٌ،حملهعلىاإلقدامعلىفعلأشٌاءأعظممن
طاقته،وأكبرمنمإهبلته،فٌضربذلكنفسهوٌضرمنمعه،وؼرورالفردأهونمن
ؼرورالقابد،ألنؼرورالفردٌنتجعنهالضررلنفسهأولدابرةضٌقةقرٌبةمنه،وأما
ؼرور القابد فٌجر الوٌل والثبور علٌه وعلى أتباعه ،وخاصة فً قرارات الحرب
وؼٌرها .
ب ال َتعظٌم:
ُ -02ح ُّ
فهوٌحبأنٌستمعإلىاإلطراء،وكلماتالمدحوالثناءالتًالٌستحقها،وٌحبأن
ٌقال لهبؤنهالقابدالذيالٌشقلهؼبار،وأنهالفذالذيالمثٌلله،وأنهالعزٌزالذيال
وابع َِّزةِ ِفرْ َع ْو َن
وعِصِ ٌَّ ُه ْم َ
ٌؽلب،وأنهالقابدالعظٌموالكبٌر،قالتعالىَ ﴿:فؤ َ ْل َق ْوا ِح َبالَ ُه ْم َ
و َقال ُ ِ
إِ َّنالَ َنحْ نُ ْ
ُون ﴾)، (469وهذاماٌحصلالٌوم،فإنالكثٌرمنالقادةٌحبونأنٌستمعوا
ال َؽالِب َ
إلىأمثلةذلكمنالشعاراتوالعبارات،وإذاطرقسمعهماٌخدشهذااإلحساسلدٌه

-465تفسٌرالعزبنعبدالسبلمتفسٌرالقرآن،عزالدٌنعبدالعزٌزبنعبدالسبلمالدمشقً،ج،1ص .355
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تجدهممتعضاؼاضباباطشا،وكنتممنسمعورأىمنالطؽاةالمعاصرٌنمنٌقولله
اتباعه ):منعزم القابدنستمد النصر( ،و)قابدنا إلى األبد ( ،وؼٌر ذلك من العبارات
التًتساقبنفسالمعنىالذيجاءفًقولهم):بعزةفرعون( .
-02اإلسراف:
واإلسراؾ مجاوزة الحد ،جاء فً أساس الببلؼة للزمخشري) :السرؾ الذي هو
مجاوزةالحدفًالنفقةوؼٌرها،وقدأسرؾفًكذاوهومسرؾ،وسرفتالمرأةولدها:
أفسدتهبكثرةاللبن،وذهبماءالببرسرفا:ضٌعة،ورجلسرؾالفإادوسرؾالعقل:
فاسده( .
وقال الجرجانً فً التعرٌفات) :اإلسراؾ إنفاق المال الكثٌر فً الؽرض الخسٌس
وتجاوزالحدفًالنفقةوقٌلأنٌؤكلالرجلماالٌحللهأوٌؤكلمماٌحللهاالعتدال
ومقدار الحاجة وقٌل اإلسراؾ تجاوز فً الكمٌة فهو جهل بمقادٌر الحقوق وصرؾ
اعلىماٌنبؽً(،قالتعالى﴿:ولَ َق ْد  َنجَّ ٌْ َنا َبنًِإِسْ َرابٌِ َل م َِن ْ
ال َع َذابِ
الشًءفٌماٌنبؽًزابد
َ
ان َعالٌِام َِن ْ
ٌِن﴾)،(470لقدتجاوزفرعونالحدفًكل
المُسْ ِرف َ
ٌن* ِمنْ  ِفرْ َع ْو َنإِ َّنهُ َك َ
ْالم ُِه ِ
شًء،فقدأسرؾفًالظلموالقتلواإلنفاقفًؼٌرمرضاةهللاجلجبلله .
هللا َ
ال  ٌَ ْهدِي َمنْ ه َُو مُسْ ِرؾٌ  َك َّذابٌ(
لذلكفإنَّ فرعون لمٌهتد،ألنهللاتعالىٌقول):إِنَّ َّ َ
)،(471وفًفرعونصفتاالكذبواإلسراؾ .
 -06استثمار االكتشافات العلمٌة سلب ًٌا :
فالقابد السلبً وألنه ال ٌفكر إال بنفسه وبدوام ملكه ،فهو ٌوظؾ كل إمكانات الدولة
وقدراتها لهذا الؽرض ومنها االكتشافات واإلبداع العلمً ،فقد استثمر فرعون صناعة
الطابوق من حرق الطٌن ،من أجل بناء صرح لٌتحدى به موسى علٌه السبلم ،وهو
ٌن  َفاجْ َع ْل لًِ
ٌتحدى هللا جل جبلله فً ذلك ،قال تعالىَ  ﴿:فؤ َ ْوق ِْد لًِ  ٌَا  َها َمانُ  َعلَى الط ِ

-470سورةالدخان،اآلٌة.31:
-471سورةؼافر،اآلٌة.28:
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ًألَ ُ
ظن ُه م َِن ْ
ىوإِن َ
ٌن ﴾)،(472فًحٌنكانبإمكانه
ال َكاذ ِِب َ
صرْ حالَ َعلًأَ َّطلِ ُع إِلَىإِلَ ِه مُو َس َ
َ
استثمارهذهالصناعةفًبناءالمساكنالتًتإويأفرادشعبهوتحمٌهممنالتشرد .
ونتٌجة لهذه الصفات السلبٌة مجتمعة فؤنها فً النهاٌة ستكون سببا فً هبلك القابد
السلبً الظالم ،ولٌس هبلكه فحسب بل وهبلك من ٌعاونه وٌسانده فً الدنٌا ،فٌُزلزل
عرشه،وٌدمَّرملكه،وٌ َّ
ُمزقكلماصنع،ولكنهٌكونعندذاكقدتركأثراسلب ٌّاكبٌرا
ُو َما
مندمارألمتهالتًكانٌقودها،قا
و َق ْو ُمه َ
ان  ٌَصْ َن ُع  ِفرْ َع ْونُ َ
لتعالى﴿:و َدمَّرْ َنا َما َك َ
َ
َكا ُنوا  ٌَعْ ِر ُ
ون ﴾) ، (473ثم أنه ومن معه ومن ناصره سٌكون مصٌره فً جهنم ،قال
ش َ
ع ْو َن أَ َش َّد
و ٌَ ْو َم  َتقُو ُم السَّا َع ُة أَ ْدخِلُوا آَ َل  ِفرْ َ
وعَشِ ٌّا َ
ُون  َعلَ ٌْ َها  ُؼ ُدوّ ا َ
تعالى ﴿:ال َّنا ُر ٌُعْ َرض َ
ْال َع َذابِ﴾) .(474
ٌرى الباحث 
وأخٌرا نجدأنالنمطالمستبدالذيٌعكسمفهومالقٌادةالسلبٌةكماصورهلناسبحانه
وتعالىفًالقرانالكرٌمفًقصةفرعونوسٌرتهمعقومهالذٌنكانٌحكمهموٌقودهم
بهذا النمط السلبً ورأٌنا كٌؾ ٌتصؾ هذا النمط بعٌوب ال تحصى  ،وإنه انعكاس
لشخصٌةتركتالقٌموالمثلوالفطرةواستولتعلٌهاوعلىعقلهاونفسهاحبالملذات
واتباعالشهواتوالمٌلللضبلالتبدونانٌكونلصاحبهارقٌبمنضمٌرأووازع
من دٌن أو رادع من قانون كٌؾ ٌكون صاحبها الذي ضرب الباحث به المثال جعل

ُون(
ْس لًِ م ُْل ُ
و َه ِذ ِه األَ ْن َها ُر  َتجْ ِري مِن  َتحْ تًِ أَ َفبلَ  ُت ْبصِ ر َ
ك  ِمصْ َر َ
القوانٌن بٌده فقال )ألٌَ َ
)(475
ىو َماأَهْ دٌِ ُك ْم إِ َّال  َس ِبٌ َل الرَّ َشا ِد ( )،(476أماعن
.وقاللقومه)ماأ ُ ِرٌ ُك ْم إِ َّال  َماأَ َر َ
رقٌب الضمٌر فضمٌر من تلبس بهذا النمط فقد تبلشى أمام الرؼبات الجامحة فً
االستبدادوالسعًالستعبادالناسوالمرإوسٌنوقدصورذلكالقرانفقال) َوإِنَّ  ِفرْ َع ْو َن
ض َوإِ َّن ُه لَم َِن ْ
ٌِن( )،(477أماعنوازعهالدٌنًفهذاالمثالالسٌاقد
ال فًِاألَرْ ِ 
المُسْ ِرف َ
لَ َع ٍ
)و َقا َل
تجاوز الحدود وأدعى االلوهٌة ولٌس مجرد الكفر فقط وما أعظم الجرمٌن فقال َ
-472سورةالقصص،اآلٌة .38:
-473سورةاالعراؾ،اآلٌة.138:
-474سورةؼافر،اآلٌة  .36:
-475سورةالقصص،اآلٌة  .38:
-476سورةؼافر،اآلٌة  .29:
-477سورةٌونس،اآلٌة  .83:
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ِفرْ َع ْونُ  ٌَاأٌَ َهاال َمؤل ُ  َما َعلِم ُ
ْت لَ ُكممنْ إِلَ ٍه  َؼٌ ِْري( )، (478وهكذاكمارأٌنانتٌجةالقٌادة
المستبدة وكثٌرا من المنظمات التً ٌتصؾ مدٌرها بهذا النمط مصٌرها نفس المصٌر
الذيتحدثعنهالنموذجالقرآنًوهوالتقهقروربماالؽرقفًبحراإلفبلسوالخسارة
كمحصلة لسلوك مثل هذه االنماط والتوؼل بها استجابة لمؽرٌات فانٌة وألنانٌة مفرطة
وتجاهللقٌمالخلقوالتعاونواإلنسانٌةوالتكاتؾالبناء .
ولمعرفةاشكال)انماط(القٌادةفًضوءلقرآنالكرٌمٌستنبطالباحثمنقولهتعالى :
والَ
ج َسدالَّ ُه  ُخ َوا ٌر أَلَ ْم  ٌَ َر ْو ْا أَ َّن ُه الَ  ٌُ َكل ُم ُه ْم َ
)وا َّت َخ َذ  َق ْو ُم مُو َسىمِن َبعْ ِد ِه  ِمنْ  ُحلٌِ ِه ْم عِ جْ بل َ
َ
ضلو ْا  َقالُو ْا لَبِن
و َرأَ ْو ْا أَ َّن ُه ْم  َق ْد  َ
ٌِه ْم َ
ُو َكا ُنو ْا  َظالِم َ
ٌِه ْم  َس ِبٌبل ا َّت َخ ُذوه َ
ٌِن *  َولَمَّا ُس ِق َط  َفًأَ ٌْد ِ
ٌَ ْهد ِ
و ٌَ ْؽ ِفرْ لَ َنا لَ َن ُكو َننَّ م َِن ْ
ان
ر َج َع مُو َسى إِلَى  َق ْو ِم ِه ؼَضْ َب َ
ٌن *  َولَمَّا َ
ال َخاسِ ِر َ
رب َنا َ
لَّ ْم  ٌَرْ َح ْم َنا َ
ح َوأَ َخ َذ ْ
وأَ ْل َقى ْ
ب ْب َس َما َ
س أَخٌِهِ
األل َوا َ
رب ُك ْم َ
خلَ ْف ُتمُونًِ مِن  َبعْ دِي أَ َع ِج ْل ُت ْم أَم َْر َ
ب َرأ ِ
ِ
أَسِ فا  َقا َل ِ
ٌَجُرهُإِلَ ٌْ ِه  َقا َل اب َْن أ ُ َّم إِنَّ ْ
و َكا ُدو ْا  ٌَ ْق ُتلُو َننًِ  َفبلَ  ُت ْشم ْ
ب ًَ األعْ دَاء  َوالَ
ال َق ْو َم اسْ َتضْ َعفُونًِ َ
ِت ِ
ال َق ْوم َّ
َتجْ َع ْلنًِ َم َع ْ
ٌِن( ).(479وقالتعالىَ ) :ولَ َق ْد َقا َل لَ ُه ْم  َهارُونُ مِن َق ْبلُ ٌَا َق ْو ِم إِ َّن َما
الظالِم َ
ِ
ح َّتى
ٌِن َ
ًِوأَطِ ٌعُواأَم ِْري * َقالُوالَن َّنب َْر َح  َعلَ ٌْ ِه  َعا ِكف َ
ر َّب ُك ُم الرَّ حْ َمنُ  َفا َّت ِبعُون َ
وإِنَّ َ
مب ِه َ
فُتِن ُت ِ
صٌ َ
ْري*
ْتأَم ِ
ضلوا*أَ َّال َت َّت ِب َع ِنأَ َف َع َ
رأَ ٌْ َت ُه ْم َ
كإِ ْذ َ
ٌَرْ ِج َعإِلَ ٌْ َنامُو َسى* َقا َل ٌَا َهارُونُ  َما َم َن َع َ
َقا َل  ٌَااب َْن أ ُ َّم َ ْ
ًخشِ ُ
ب َر ْأسِ ً إِن َ
ٌت أَن َتقُو َل  َفرَّ ْق َ
ولَ ْم
ت  َبٌ َْن  َبنًِإِسْ َرابٌِ َل َ
بلِحْ ٌَت َ
ًِو َال ِ
ال َتؤ ُخ ْذ ِ
َترْ قُبْ  َق ْولًِ ().(480النمطالثالثوهو -:

ثالثا ً  -النمط الثالث  :القٌادة المتساهلة أو اللٌنة
-0التعرٌف بنمط القٌادة المتساهلة
وهوأسلوبالقٌادةالمعتمدعلىإعطاءالحرٌةالمطلقةللمرإوسٌنفًالتصرؾفً
شإونأعمالهمدونأنٌكونلهتدخلمباشر،أيبمعنىآخرفهواألسلوبالذيٌعتمد
علىعدمالمباالةلماٌدورفًالمنظمةألمورقدتتعلقفًصفاتهالشخصٌةأواالنشؽال

-478سورةالزخرؾ،اآلٌة  .51:
-479سورةاالعراؾاآلٌات 150-148:
-480سورةطهاآلٌاتمن 94-90

191

فًتحقٌقمصالحخاصة،وبالتالًٌإديذلكإلىعدماالكتراثلمصالحالمنظمةوترك
المرإوسٌنٌعملوندونأيتدخلفًشإونهم .481
وسوؾٌبٌنالباحثعٌوبهذاالنمطولكنتجدراإلشارةإلىأنهالٌخلوامنبعض
المزاٌاوأهمهاإذا كان لدى القابد القدرة و المهارة على التكٌؾ مع هذا النمط فإنه ٌجعل
الدافعلمرإوسٌه على أداء العمل منحهم الحرٌة فً ممارسة العمل من خبلل ثقتهبقدرتهم
على أدابه ،فإنهم ٌبذلون أقصى جهودهم إلثبات حسن ثقة القابد لهم .

-4المثال من القران ( القٌادة الهارونٌة )
ٌضرب الباحث مثبل ونموذجا من القران الكرٌم على هذا النوع من القٌادة وهو النبً
هارونعلٌهالسبلمالذيأرسلةهللاعزوجلمعأخٌهموسىإلىفرعونوقومهلهداٌتهم
وسوؾٌتمتوضٌحكٌؾتماختٌار هذاالنموذجلهذاالنوعمنالقٌادة،وبداٌةنشٌرأنه
ذكر هللا اسم النبً هارون علٌه السبلم فً القرآن  20مرة  ،بٌنما ذكرت قصة سٌدنا
هارونعلٌهالسبلمفًالقرآنعشرمرات،واسمههارونبنعمرانبنقاهثبنالوي
رب ا ْش َرحْ لًِ
بن ٌعقوب بن إسحاق بن إبراهٌم بن تارخ  ،قال تعالى ) َقا َل َ
ًو ِزٌرامنْ 
ص ْد ِري* َو ٌَسرْ لًِأَم ِْري* َواحْ لُلْ ُع ْقدَةمنل َسانًِ* ٌَ ْف َقهُوا َق ْولًِ* َواجْ َعلل َ
َ
ك
ك َكثٌِرا* َو َن ْذ ُك َر َ
بهِأَ ْز ِري* َوأَ ْش ِر ْكهُفًِأَم ِْري* َكًْ  ُن َسب َح َ
أَهْ لًِ* َهار َ
ُونأَخًِ*ا ْش ُد ْد ِ
ب َنابَصِ ٌرا* َقا َل َق ْدأُوت َ
ك ُك َ
ك ٌَامُو َسى( ) .(482
ٌِتس ُْإلَ َ
َكثٌِرا*إِ َّن َ
نت ِ
وتشٌر الرواٌات بؤن نبً هللا هارون علٌه السبلم قد ولد بعد والدة موسى بثبلث
سنوات،وفًالسنةالتًالٌذبحفٌهااألطفال،أيعامالمسامحةعنقتلاألبناءفترك
ولم ٌُذبح ،وولد نبً هللا موسى علٌه السبلم فً السنة التً ٌذبح فٌها األطفال وقصته
معروفةوكٌؾأمرهاهللاعزوجلأنتضعهفًالتابوتوتقدفهفًالنهر .
 وقداستخلؾالنبًموسىأخاهلقٌادةبنًاسرابٌلواآلٌاتتشٌرإلىذلكقالتعالى:
والَ
ج َسدالَّ ُه  ُخ َوا ٌر أَلَ ْم  ٌَ َر ْو ْا أَ َّن ُه الَ  ٌُ َكل ُم ُه ْم َ
)وا َّت َخ َذ  َق ْو ُم مُو َسىمِن َبعْ ِد ِه  ِمنْ  ُحلٌِ ِه ْم عِ جْ بل َ
َ
ضلو ْا  َقالُو ْا لَبِن
و َرأَ ْو ْا أَ َّن ُه ْم  َق ْد  َ
ٌِه ْم َ
ُو َكا ُنو ْا  َظالِم َ
ٌِه ْم  َس ِبٌبل ا َّت َخ ُذوه َ
ٌِن *  َولَمَّا ُس ِق َط  َفًأَ ٌْد ِ
ٌَ ْهد ِ
-481حمدان رشٌد الجمال بحث مقدم لجامعة البلقاء التطبٌقٌة -كلٌة الحصن الجامعٌة نحو إطار مفاهٌمً
متكامل للقٌادة من منظورالفكر اإلداري المعاصر والفكر اإلسبلمًدراسة مقارنةص .105
-482سورةطهاآلٌاتمن36-25
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و ٌَ ْؽ ِفرْ لَ َنا لَ َن ُكو َننَّ م َِن ْ
ان
ر َج َع مُو َسى إِلَى  َق ْو ِم ِه ؼَضْ َب َ
ٌن *  َولَمَّا َ
ال َخاسِ ِر َ
رب َنا َ
لَّ ْم  ٌَرْ َح ْم َنا َ
ح َوأَ َخ َذ ْ
وأَ ْل َقى ْ
ب ْب َس َما َ
س أَخٌِهِ
األل َوا َ
رب ُك ْم َ
خلَ ْف ُتمُونًِ مِن  َبعْ دِي أَ َع ِج ْل ُت ْم أَم َْر َ
ب َرأ ِ
ِ
أَسِ فا  َقا َل ِ
ٌَجُرهُإِلَ ٌْ ِه  َقا َل اب َْن أ ُ َّم إِنَّ ْ
و َكا ُدو ْا  ٌَ ْق ُتلُو َننًِ  َفبلَ  ُت ْشم ْ
ب ًَ األعْ دَاء  َوالَ
ال َق ْو َم اسْ َتضْ َعفُونًِ َ
ِت ِ
َتجْ َع ْلنًِ َم َع ا ْل َق ْوم َّ
رب ْ
وأَ َ
نت أَرْ َح ُم
ك َ
ًِرحْ َم ِت َ
ًِوأَ ْدخ ِْل َناف َ
ًِوألَخ َ
اؼ ِفرْ ل َ
ٌِن *  َقا َل َ
الظا ِلم َ
ِ
و ِذلَّ ٌة ف ْ
ٌِن ا َّت َخ ُذو ْا ْ
ك
او َك َذلِ َ
ًِال َحٌاةِالد ْن ٌَ َ
ضبٌ منرَّ ب ِه ْم َ
ال ِعجْ َل  َس ٌَ َنال ُ ُه ْم  َؼ َ
ٌِن * إِنَّ الَّذ َ
الرَّ ا ِحم َ
483
َنجْ ِز ْ
ِوإِنَّ 
مبه َ
يال ُمْف َت ِر َ
ٌن (  ،وقالتعالى ) َولَ َق ْد َقا َل لَ ُه ْم  َهارُونُ مِن َق ْبلُ ٌَا َق ْو ِم إِ َّن َمافُتِن ُت ِ
ح َّتى  ٌَرْ ِج َع إِلَ ٌْ َنا
ٌِن َ
وأَطِ ٌعُوا أَم ِْري * َقالُوا لَن  َّنب َْر َح  َعلَ ٌْ ِه  َعا ِكف َ
َر َّب ُك ُم الرَّ حْ َمنُ  َفا َّت ِبعُونًِ َ
صٌ َ
ْتأَم ِْري* َقا َل ٌَااب َْن
ضلوا*أَ َّال َت َّت ِب َع ِنأَ َف َع َ
رأَ ٌْ َت ُه ْم َ
كإِ ْذ َ
مُو َسى* َقا َل ٌَا َهارُونُ  َما َم َن َع َ
أ ُ َّم َ ْ
خشِ ُ
ب َر ْأسِ ً إِنً َ
ٌت أَن  َتقُو َل  َفرَّ ْق َ
ولَ ْم  َترْ قُبْ 
ت  َبٌ َْن  َبنًِ إِسْ َرابٌِ َل َ
بلِحْ ٌَتًِ َ
و َال ِ
ال  َتؤ ُخ ْذ ِ
ُوابهِ َف َق َبضْ ُ
ك  ٌَا َسام ِِري *  َقا َل  َبصُرْ ُ
َق ْولًِ * َقا َل  َف َم َ
ضة منْ أَ َث ِر
ب َمالَ ْم  ٌَ ْب ُ
اخ ْ
ت  َق ْب َ
ط ُب َ
صر ِ
ت ِ

كف ْ
ًِال َح ٌَاةِأَن َتقُو َل َ
ك َسوَّ لَ ْ
اس
ال ِم َس َ
تلًِ َن ْفسِ ً* َقا َل َف ْاذ َهبْ  َفإِنَّ لَ َ
او َك َذلِ َ
ُول َف َن َب ْذ ُت َه َ
الرَّ س ِ
ت  َعلَ ٌْ ِه  َعاكِفا لَّ ُن َحر َق َّن ُه ُ
و ُ
ك الَّذِي َظ ْل َ
ث َّم لَ َننسِ َف َّن ُه فًِ
انظرْ إِلَىإِلَ ِه َ
ك  َم ْوعِ دا لَّنْ ُت ْخلَ َف ُه َ
َوإِنَّ لَ َ
ْال ٌَم َنسْ فا*إِ َّن َماإِلَ ُه ُك ُم َّ
هللاُالَّذ َ
وسِ َع ُكلَّ َشًْ ءٍعِ ْلما() .(484
ِيالإِلَ َهإِ َّاله َُو َ
تفسٌر ابن كثٌر
ْر
ج ْل ُت ْمأَم َ
انأَسِ فا َقا َ
ى َق ْو ِم ِهؼَضْ َب َ
ىإِلَ ٰ
( َولَمَّا َر َج َع ُمو َس ٰ
ل ِب ْب َس َما َخلَ ْف ُتمُونًِمِن َبعْ دِيأَ َع ِ
ْنأ َُّمإِنَّ ْال َق ْو َماسْ َتضْ َعفُونًِ َو َكا ُدوا
لاب َ
سأَخٌِ ِه ٌَجُرهُإِلَ ٌْ ِه َقا َ
ح َوأَ َخ َذ ِب َر ْأ ِ
َرب ُك ْم َوأَ ْل َقى ْاألَ ْل َوا َ
ال َتجْ َع ْلنًِ َم َع ْال َق ْو م َّ
ٌِن() (485
الظا ِلم َ
ً ْاألَعْ دَا َء َو َ 
ِت ِب َ
بل ُت ْشم ْ
ٌَ ْق ُتلُوَننًِ َف َ 
ِ
ٌخبرتعالىأنموسى،علٌهالسبلم،رجعإلىقومهمنمناجاةربهتعالىوهوؼضبان
أسؾ،قالأبوالدرداء"األسؾ":أشدالؽضبو)قالببسماخلفتمونًمنبعدي(
ٌقول:ببسماصنعتمفًعبادتكمالعجلبعدأنذهبتوتركتكم .
وقوله):أعجلتمأمرربكم(؟ٌقول:استعجلتممجٌبًإلٌكم،وهومقدرمنهللاتعالى .

-483سورةاالعراؾاآلٌاتمن 98-90
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وقوله):وألقىاأللواحوأخذبرأسأخٌهٌجرهإلٌه(قٌل:كانتاأللواحمنزمرد.
وقٌل:منٌاقوت.وقٌل:منبردوفًهذاداللةعلىماجاءفًالحدٌث":لٌسالخبر
كالمعاٌنة" 
ثمظاهرالسٌاقأنهإنماألقىاأللواحؼضباعلىقومه،وهذاقولجمهورالعلماءسلفا
وخلفا.وروىابنجرٌرعنقتادةفًهذاقوالؼرٌبا،الٌصحإسنادهإلىحكاٌةقتادة،
وقدردهابنعطٌةوؼٌرواحدمنالعلماء،وهوجدٌربالرد،وكؤنهتلقاهقتادةعن
بعضأهلالكتاب،وفٌهمكذابونووضاعونوأفاكونوزنادقة .
وقوله ):وأخذ برأس أخٌه ٌجره إلٌه (خوفا أن ٌكون قد قصر فً نهٌهم  ،كما قال فً
اآلٌةاألخرى):قال ٌا هارون ما منعك إذ رأٌتهمضلوا أالتتبعن أفعصٌتأمري .قال
ٌا ابن أم ال تؤخذ بلحٌتً وال برأسً إنً خشٌت أن تقول فرقت بٌن بنً إسرابٌل ولم
ترقب قولً () .(486وقال هاهنا  ) :ابن أم إن القوم استضعفونً وكادوا ٌقتلوننً فبل
تشمت بً األعداء وال تجعلنً مع القوم الظالمٌن (أي :ال تسقنً مساقهم ،وال تخلطنً
معهم .وإنما قال ):ابن أم (;لتكون أرأؾ وأنجع عنده  ،وإال فهو شقٌقه ألبٌه وأمه .
فلماتحققموسى،علٌهالسبلم،براءةساحةهارونعلٌهالسبلمكماقالتعالى):ولقد
قال لهم هارون من قبل ٌا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعونً وأطٌعوا
أمري() .(487
مالمح القٌادة المتساهلة
فً هذا النمط تقل فاعلٌة األنظمة والقوانٌن و اللوابح لدى القابد المتساهللتحل محلها
الرؼبات و النزاعات دون تمٌٌز ،وتتحطم الحواجز و الحدودبٌن النجاح والفشل و ٌصبح
كل شًء فً حالة انعدام المراقبة  ،فبل مسبولٌةوال رقابة ،بل اضطراب وتسٌب وبلبلة و
انعدام الرإٌة الواضحة لؤلمور ،والقابد المتساهل ٌنحصر دوره فً توصٌل األوامر و
اإلشارة والقوانٌن ،إلى المرإوسٌن دون متابعة أو مراقبة) .(488

-486سورةطهاآلٌة .94-92:
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و ٌترك هذا النوع من القٌادة حرٌة كاملة للمرإوسٌن فً تحدٌد أهدافهمووضعها ،و
اتخاذ القرارات المتعلقة بذلك و القابد هنا ال ٌمارس القٌادةالسلٌمة و الفعالة للمرإوسٌن
ألنه ٌنقصه الحماس و الحوافز لعمل ذلك،وبذلك فإن تؤثٌره على سلوك األفراد محدود .
هذا النوع من القٌادة ٌنجحعندما ٌتعامل القابد مع أفراد ذوي مستوٌات عقلٌة وعلمٌة
عالٌة كما فً مإسسات األبحاث و الدراسات وبالتالً ٌمكن بٌان خصابص هذا النوع
ولعل ما ٌبلحظ أنها تبدوا فً مجملها وأؼلبها تحتاج لظروؾ خاصة وأهممها طبٌعة
المرإوسٌن ومدى مبلبمتهم لهذا النمط  ،وٌستعرض الباحث هذه الخصابص كما هً
مستنبطةمننموذجالنبًهارونوقصتهمعبنًاسرابٌلالذٌنلمٌكونواأهبللهذاالنوع
منالتساهلالذيأبداهلهمهذاالنبًالقابدلهملفترةمنالزمن،وتلكالخصابصهً -:
 -0الحرٌة والسلطة للمرؤوسٌن :
أي ٌترك القابد لمن ٌشرؾ علٌهم وٌرأسهم حرٌة إصدار القرارات و اتخاذ
اإلجراءات ،وتفوٌض السلطة للمرإوسٌن على أوسع نطاقووضع الحلول إلنجازالعمل
بٌنهم ،وذلك من باب التفوٌض بحدود كبٌرة لهم من باب الثقة لهم أو من باب تدارك
وتؽاطً عن جوانب ٌراها القابد أن التؽاضً عنها ٌتناسب مع مثل هذه الظروؾ
ًخشِ ُ
وٌستنبطالباحثذلكمنقولهتعالى):إِن َ
ٌت أَن َتقُو َل  َفرَّ ْق َ
ولَ ْم
ت  َبٌ َْن  َبنًِإِسْ َرابٌِ َل َ
َترْ قُبْ  َق ْولًِ(  ،489فالنبً هارون علٌه السبلم منح للمرإوسٌن أي بنً إسرابٌل الحرٌة
واعطاهمسلطةالتصرؾالعتباراتمعٌنة.
 -4التخبط فً قرارات المرؤوسٌن :
 وذلكلعدمامكانٌةتوافقهمعلىرأيموحدوسلٌمفًظلوجودنزاعاتبٌنهمأوفً
ظلوجودصراععلىاألهداؾوعدموجوداستراتٌجٌةجماعٌةلفرٌقواحدوٌستنبط
بات َخا ِذ ُك ُم
َ
الباحثذلكمنقولهتعالى):وإِ ْذ  َقا َل مُو َسىلِ َق ْو ِمهِ ٌَا َق ْو ِم إِ َّن ُك ْم  َظلَ ْم ُت ْم أَ ْنفُ َس ُك ْم ِ
ْال ِعجْ َل(،491،490فالقومبعدمنحهمالتفوٌضوحرٌةالتصرؾبدونمسإولٌةوالدراٌة
كانتقراراتهممتخبطةوؼٌرمدروسة،وهنانجدالنبًموسىعلٌهالسبلمقدقاللهم
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ذلكوهوبمثابةمنٌقٌّمهذهالقٌادةالمتساهلةألخٌههارونونتابجهاوالتًافضتإلى
ظلمالمرإوسٌنوتعدٌهم،وتجاوزهمالمسارالصحٌح.
 -3االفتقار إلى االنضباط :
أيتجعل المرإوسٌن ٌفتقرون إلى الضبط و التنظٌم ،وهذا ٌجعل من الصعب على
القابد قٌادتهم و توجٌههم نحو األهداؾ المطلوبة وٌستنبط الباحث ذلك من قوله تعالى:
) أَ َف َطا َل َعلَ ٌْ ُك ُم ْ
ضبٌ منرَّ ب ُك ْم َفؤ َ ْخلَ ْف ُتمم َّْوعِ دِي(،492فالقوم
ال َع ْه ُدأَ ْمأَ َردت ْمأَن ٌَ ِحلَّ َعلَ ٌْ ُك ْم َؼ َ
بعدمنحهمالتفوٌضوحرٌةالتصرؾبدونمسإولٌةوالدراٌةأصبحواؼٌرمنضبطٌن
والٌرمونإلىتحقٌقهدؾموحدوواضحوأخلفواماأجمعواوتعاهدواعلٌهولذاالمهم
اخٌهموسىعلٌهالسبلمبتصرفهمهذاوبتجاوزهمتعلٌماتالقابدهارونالذيعٌنهعلٌهم
قبلأنٌتر 
 -2سٌطرة األقوى من المرؤوسٌن :
ٌسمحهذاالنمطالقٌاديفًكثٌرمناالحٌانبسٌطرة أحد المرإوسٌن على زمبلبه لعدم
وجود قٌود و محاذٌر رادعة ،وبسببإعطاء الفرد حرٌة كاملة فً العمل دون إشراؾ
وتوجٌه قابده ،وٌإدي هذا إلى تفكك المرإوسٌن وفقدان روح التعاون بٌنهم ،وٌستنبط
ك  ٌَا َسام ِِري *  َقا َل  َبصُرْ ُ
الباحثذلكمنقولهتعالىَ ):قا َل  َف َم َ
ُوابهِ
ب َمالَ ْم  ٌَ ْب ُ
اخ ْطُب َ
صر ِ
ت ِ
ك َسوَّ لَ ْ
َف َق َبضْ ُ
تلًِ َن ْفسِ ً)،493فقدسٌطرعلىالقوم
او َك َذلِ َ
ُول َف َن َب ْذ ُت َه َ
ت َق ْب َ
ضةمنْ أَ َث ِرالرَّ س ِ
وعلىالجماعةأقواهموهوالسامريمعلبل لسٌدناموسىتصرفه،وكٌؾبتصرفهأضل
المرإوسٌن.
 -2عدم احترام القائد :
فً ظل الشكل القٌادي المتساهل نجد أنه ال ٌبعث عموما على احترام المرإوسٌن
الربٌسونجدذلكفًقولهتعالى):و َكا ُدوا ٌَ ْق ُتلُو َننًِ( .494
لشخصٌة
َ
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فمنتمادٌهمواستؽبللهملنمطالقٌادةالمتساهلة،أنهوصلبهماألمرلدرجةمحاولةقتل
قابدهمالذيتساهلمعهموٌمكنالقٌاسعلىذلكمنالتصرفاتالؽٌرمسإولةبٌنالقابد
والمرإوسٌن.
 -6تعطٌل دور القائد لحد كبٌر ومخالفته :
وهًأعلىمنالدرجةالسابقةحٌثال ٌمارس القابد دورا أو عمبل قٌادٌا وفًحاالت
)ولَ َق ْد  َقا َل لَ ُه ْم
متقدمة ٌتم مخالفته بؤعذار معٌنة واستنبط الباحث ذلك من قوله تعالى   َ
ًِوأَطِ ٌعُواأَم ِْري* َقالُوالَن
ر َّب ُك ُمالرَّ حْ َمنُ  َفا َّت ِبعُون َ
ِوإِنَّ َ
مبه َ
َهارُونُ مِن َق ْبلُ ٌَا َق ْو ِمإِ َّن َمافُتِن ُت ِ
ح َّتى ٌَرْ ِج َع إِلَ ٌْ َنامُو َسى(،495فهنانجدمعارضةواضحةوشدٌدةللنبً
ٌِن َ
َّنب َْر َح  َعلَ ٌْهِ َعا ِكف َ
هارونووصلتإلىدرجةتعطٌلدورالقابدومخالفتهألنهمبتصرفهمهذا،قدخالفواما
تماالتفاقعلٌهمنأهداؾوأسسمحددةمعقابدهم .
ٌرى الباحث 
وأخٌرا نجدأنالنمطالقٌاديالمتساهلهوأحدأنماطوأشكالالقٌادة،وهوموجودفً
القرانالكرٌمكماتمبٌانذلكفًاآلٌاتالسابقة،فًنموذجالنبًهارونعلٌهالسبلم،
فاللٌنوالرفقمطلوبمنالقابدالمسلمولكنٌجبأنالٌفرطفًاستخدامهفٌنعكسسلبا
علىاألداء،واعطاناهذاالنموذجالعملًالمثالعلىضرورةأنٌنظرالقابدإلىالبٌبة
التًٌعملبهاوهلتناسبالتفوٌضللسلطةوالتساهلأمالوٌنظرإلىطبٌعةالمرإوسٌن
ومدى استعدادهم ومدى التزامهم بتحمل المسإولٌة من عدمه  ،وٌنطبق هذا فً مجال
الوظٌفة،فالوظٌفةاإلدارٌةمسإولٌةشرعٌةقبلأنتكونواجبقانونًأوعرفًٌجب
مراعاتهاوتؤدٌتهاعلىالنحوالمطلوب،والٌجب استؽبللتساهلالقابدفًذلكبلٌجب
االستفادةمنالتساهلوالتفوٌضبالجانباالٌجابًولٌسالسلبً .
وأخٌرا فًختامهذاالمبحثٌتضحأناألسلوبالقٌاديالمثالًهوالذيٌتفقمع
توقعات وأمانً وتطلعات جماعة معٌنة فً ظروؾ معٌنة وهو النمط المتكامل الذي
تتحققف ٌهالمبادئالقٌادٌةالمثلى،وإنالقٌادةالصالحةهًالقٌادةالقرٌبةمنالواقع،وأن
ممارسةالقٌادةتتطلبأنٌكونالقابدقادراعلىإدارةوقته،ولدٌهالقدرةعلىالتؤثٌرفً
-495سورةطهاآلٌة.91-90
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سلوكالجماعة،وقادراعلىالتفاهممعجمٌعأفرادها،وأنٌكونلدٌهالقدرةعلىرإٌة
التنظٌمالذيٌقوده،وفهمهللترابطبٌنأجزابهونشاطاته،وفهمهللبٌبةالخارجٌةبؤشكالها
وصورهاوتنظٌماتهاالمختلفة،وأنٌكونالقابدذامرونةعالٌة،فٌستطٌعأنٌكؾنفسه
مع المواقؾ التً ال ٌمكن تؽٌٌرها ،وبذلك تكون لدٌه القدرة على المواقؾ الحرجة
وتحملها،كماتكونلدٌهالقدرةعلىاتخاذالقراراتالمناسبة،ولعلمنأهمواجباتالقابد
أنٌكونقدوةحسنةللجماعة،فٌلزمنفسهقبلؼٌرهمنأفرادالجماعةبالسلوكالقوٌم،
وااللتزام بما ٌتطلبه عمله من صبر وأمانة وتضحٌة ،وأن ٌتحلى بالخلق الكرٌم وأن
ٌتصؾ بالتواضع واالستقامة ،وأن ٌكون متفهما ألهداؾ المنظمة مقتنعا بها ،مإمنا
بإمكانٌةتحقٌقهذهاألهداؾلمافٌهخٌرالمنظمةوصالحأفرادها .
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الفصل الخامس:
الخاتمــــــــــــة
أوالً  -نتائج البحث
 -1إنالقرآنالكرٌمذلكالكتابالذيوصفهواختصهالحقعزوجلبقوله)مَّا َفرَّ ْط َنا
ِفً ْ
ب مِن  َشًْ ٍء( ،496سواء فً أمر الدنٌا أو الدٌن قد اشتملت العدٌد من آٌاته
ال ِك َتا ِ
ومروٌاتقصصهالهادفةوشخصٌاتهالمإثرةعلىالمبادئاألساسٌةللقٌادةاإلدارٌة،
وتبٌنأنأهمتلكالمبادئهًتوفرالنٌةأيالقصدثموجودعنصراإلبداعفًالعمل
القٌاديوأنٌتمتطبٌقمبدأالشورى،ومنتلكالمبادئمبدأالتؤملالخبلّقلؤلمور
وأن ٌتوفر مبدأ المصداقٌة فً أمور التصرؾ مع المرإوسٌن ،وكذلك وجود مبدأ
االستٌعاببقدرالمستطاعلماحولالقابد،وكذلكتوفرالقوةالمادٌةوالفكرٌةومن
نواحًالقوةالتسلحبسبلحالعلمونبذالجهل .
هللا ُنو ٌر
ن ِّ
 -2إنالقرانالكرٌمذلكالكتابالذيوصفهسبحانهوتعالىبقوله) َق ْد َجاء ُكمم َ
ت إِلَى
ن الظل ُ َما ِ
ل ال َّسبلَ ِم  َوٌ ُْخ ِر ُجهُم م ِ
ن ا َّت َب َع  ِرضْ َوا َن ُه  ُس ُب َ
هللا ُ َم ِ
َو ِك َتابٌ م ِبٌنٌ ْ ٌَ  ،هدِي  ِب ِه  ّ
ٌِم(قد حدد لنا المنهج السلٌم والطرٌق القوٌم
ٌِه ْم إِلَى صِ َراطٍ مسْ َتق ٍ
الن ِ
ور  ِبإِ ْذ ِن ِه  َو ٌَ ْهد ِ
وهداناوأرشدناالتباعالخطواتاألساسٌةفًاختٌارالقابد،وهًخطواتتمتفصٌلها
على شكل مجموعات من الصفات وهً :بالنظر إلى مدى تقٌده والتزامه بالشرٌعة
اإلسبلمٌة ،من إٌمان باهلل وإخبلص وتقوى وتوكل ورفق ورحمة وعدل ،ثم :بالنظر
إلى المإهبلت العلمٌة والصفات الفطرٌة والمكتسبة فً شخصٌة القابد  ،من العلم
واألمانة والقوة والقدوة الحسنة والحزم والعزٌمة وبُعد النظر والحكمة واللٌن والبعد
عن القسوة والتواضع ،ثم :بالنظر إلى سلوكه وأخبلقٌاته اإلسبلمٌة واإلنسانٌة ،من
أخبلق واتصاؾ بالعفو وتقدٌر الظروؾ  ،والتعاون و تبادل المنفعة ،ثم:بالنظر إلى
قدرتهعلىفهمواستٌعابالواقعالمحٌطبه،ومنهافهمالثقافةمنتقالٌدوأعراؾوقٌم
اجتماعٌة وعادات فً البٌبة المحٌطة ،ومنها أن ٌكون له دراٌة بقنوات التواصل
االجتماعً والتكنولوجٌا وبعض اللؽات المهمة ،وأن ٌكون له مقدرة على إدارة
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االجتماعات واالنفتاح وبناء العبلقات وفهم الواقع المحٌط  ،وأن تكون للقابد المقدرة
علىإدارةاألزمات.
 -3إن القرآن الكرٌم وهو ذلك الكتاب الجامع لخبر األولٌن واألخرٌن ٌرشدنا للمثال
ان فًِ  َقصَصِ ِه ْم عِ ب َْرةٌ  ِألُولًِ
األعلى فً القدوة والسلوك فً القٌادة  ،قال تعالى )لَ َق ْد  َك َ
ل ُكل َشًْ ٍء َوهُدى
ْن ٌَ َد ٌْ ِه َو َت ْفصِ ٌ َ
ٌِقالَّذِي َبٌ َ
ى َو ٰلَكِنْ َتصْ د َ
ان َحدٌِثا ٌُ ْف َت َر ٰ
بۗ َما َك َ
ْاألَ ْل َبا ِ
ون( ،وما تطبٌق الرسول األكرم صلى هللا علٌه وسلم لما أوحً
َو َرحْ َمة  ِل َق ْو ٍم ٌ ُْإ ِم ُن َ
إلٌهوتجسٌدذلكفًهدٌهفًأمورالقٌادةوتصرٌؾأمورالرعٌةإالخٌرمثالعلى
ذلك والذي وصُؾ بؤنه )كان قرأنا ٌمشً على األرض( ،وعلٌه تم استنباط ثبلثة
أنماط أو أشكال للقٌادة فً ضوء القران الكرٌم وأولها القٌادة المثالٌة أو المتكاملة وتم
التمثٌللهابشخصٌةخٌرالبشروخاتمالرسلسٌدنامحمدصلىهللاعلٌهوسلم،ولها
أسس ومواصفات ،ثم نمط القٌادة السلبٌة والمستبدة وتم التمثٌل لهابشخصٌة فرعون
،ولهاأسسومواصفات،ثمالنمطاألخٌرهوالقٌادةالمتساهلةأواللٌنة،وتمالتمثٌل
لهابشخصٌةالنبًهارونعلٌهالسبلم،ولهاأسسومواصفات،وٌتضحأناألسلوب
القٌادي المثالً هوالذيٌتفق مع توقعات وأمانً وتطلعات وأهداؾ جماعة معٌنة فً
ظروؾمعٌنةوهوالنمطالمتكاملالذيتتحققفٌهالمبادئالقٌادٌةالمثلى،وإنالقٌادة
الصالحة هً القٌادة القرٌبة من الواقع ،وأن ممارسة القٌادة تتطلب أن ٌكون القابد
قادرا على إدارة وقته ،ولدٌه القدرة على التؤثٌر فً سلوك الجماعة ،وقادرا على
التفاهممعجمٌعأفرادها،وأنٌكونلدٌهالقدرةعلىرإٌةشاملةللتنظٌمالذيٌقوده،
وفهمه للترابط بٌن أجزابه ونشاطاته ،واستٌعابه للبٌبة الخارجٌة بؤشكالها وصورها
وتنظٌماتهاالمختلفة .

ثانٌا ً  -توصٌات البحث
 -1األخذبمبادئالقٌادةوخطواتهاالمستوحاةوالمستنبطةمنالقرانالكرٌموالعملعلى
اٌصالهاوتوضٌحهالمسإولًالمإسساتومراكزتؤهٌلالقادةفًمإسساتنااإلدارٌة
العامةوالخاصة،والتًٌعهدإلٌهابعملٌةاختٌار وتعلٌموتدرٌبوصقلالقادةلتولى
الوظابؾصؽٌرهاوكبٌرها،واألمرنفسهفًماٌخصالدوراتوالندواتوؼٌرها
منالنشاطاتالفكرٌةواالجتماعٌة.
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 -2العملعلىتشجٌعالقٌاداتالتًتسمووتنحولتلمسواتباعالقٌادةالمثالٌةوالتًوجد
الباحثمعالمهاوتمثٌلهافًشخصٌةالنبًصلىهللاعلٌهوسلموالدفعبهانحوتولى
أعلىالمراكزاإلدارٌةفًمإسساتنالتعطًالقدوةالحسنةفًزمنأصبحفٌهاإلسبلم
ورموزه فً كثٌر من بقاع العالم متصؾ بهالة من الشك والؽموض بسبب عدم
التوضٌحوعدمالتواصلواالتباعلسلوكٌاتالشخصٌاتالمشرقةمنتارٌخه.
 -3العمل على تضمٌن مثلهذه الدراسة وخصوصا فً جوانبها التحلٌلٌة واستنباطاتها
وبعد التهذٌب والتنقٌح المنهجً لتكون ضمن محتوى المناهج الدراسٌة التً تتناول
القٌادةعلىضوءالقرانالكرٌمفًمإسساتناالتعلٌمٌة .

ثالثا ً  -مقترحات البحث
باعتبار أن السنة النبوٌة المصدر الثانً للتشرٌع ولها المكانة الرفٌعة بعد كتاب هللا
عزوجلوماتتضمنهمنسٌرةالنبًصلىهللاعلٌهوسلم)السٌرةالنبوٌة(والتًالتزال
بكرا فًجانبالدراساتالمتعلقةبمفهومالقٌادةوأنماطهاومبادبهاحٌثلمٌقؾالباحث
علىدراسةتفصٌلٌةومختصةفًمجالمبادئالقٌادةومفهومهاوالمستفادةمنمواقؾ
السنةوالسٌرةالنبوٌةفًتسقٌطهاعلىمستجداتالواقعفًمنظماتنا،رؼمإننابؤمس
الحاجةإلىمثلهذهالدراساتلذلكٌقترحالباحثإٌبلءهذاالجانباالهتمامالمطلوب
فًالدراساتالمستقبلٌة.
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