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مستخلص البحث

الوظيفي من سرية النيب سليمان عليه السالماألداءالقيادة لرتقية دورم، 2016داود، بدرإبراهيم
إبراهيممالكمقدمة جلامعة موالناماجستري رسالة.يف القران الكرمي (دراسة موضوعية حتليلية)

أمركرمياملالكعبد:املشرف األول الدكتور،يةاإلسالمقسم اإلدارة نجماالاحلكوميةيةاإلسالم
.العابديناملشرف الثاين الدكتور : منري،اهللا 

وفائدةالسالمعليهسليمانسيدناأتصفاليتةيالقياداخلصائصمعرفةإىل هدفت الدراسة
املنظماتيفالوظيفياألداءتطويرعلىتعملاليتاملبادئومعرفةيف تطوير أداء مرؤوسيهتطبيقها
املتعلقةاملشكالتمعاجلةيفالقيادةدورالسالم، ومعرفةعليهسليمانالنيبسريةمناإلدارية

.والسالمعليهسليمانالنيبسريةمنالوظيفياألداءب

واملنشورات املختلفة واستخدم الباحث املنهج الوصفي املكتيب املعتمد على الوثائق والكتب 
ويف حتليل البيانات استخدم املنهج املوضوعي.

من تطوير هالقائد سليمان اتصف بصفات قيادية مكنتالنيب وتشري النتائج هلذه الدراسة بأن
حتفيز و صفة املشاركة واالستشارةواتصافه بصفة العلم واحلكمة األداء ملن حوله وأمهها :اتصافه ب

اإلدارةالوظيفي يف األداءاملبادئ اليت تعمل على تطوير كما إن 
ديًا وأخالقياً ائوجود قائد ملتزم عقوجدها الباحث كما يلي:السالم عليهسليمانالنيبسريةمن

ل 
، ومث معرفة دوراألداءويراقب حيسن إدارة األزماتصدار القرارات و االمكانيات املتاحة ويتأىن يف إ

والسالم من عليهسليمانالنيبسريةمنالوظيفياألداءباملتعلقةاملشكالتمعاجلةيفالقيادة
واحلزم يف ،واحلكمة يف التصرف باستشارة من حوله وعدم العجلة أوالً خالل اإلنابة والرجوع هللا 

القرارات والتمسك بالعدل وعدم االستبداد والظلم.
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ABSTRACT

Ibrahim Badar Dawd, 2016. Leadership Role of Quranic Sulaiman Biography
to Improve Work Performance (Analysis Study). Thesis. Islamic Management
Department. Postgraduate Program of Maulana Malik Ibrahim State Islamic
University. Advisor I: Dr. Abdul Malik Amrullah. Advisor II: Munirul Abidin

Keywords: Leadership, Biography, Sulaiman

The study aims to find out the leadership characteristic of Sulaiman
described in Quran and its implementation in improving staff performance, find
out fundamentals from Sulaiman biography which can be implemented to improve
office work performance, and find out leader role in solving problems related with
work performance problem based on Sulaiman biography.

The researcher employs a literature descriptive method based on
documents, books, and journals. The researcher uses a thematic method to analyze
data.

The result of the study shows that the prophet and leader Sulaiman has
leader characteristics enabling work performance of other people. His
characteristics are smart, wise, responsive, consultative, motivational, and
encouraging. The researcher also finds out some fundamentals from Sulaiman
biography which can be applied to improve work performance. A leader should
have an ideological and moral fundamentals, knowledge on management and
leadership, ability to train other people, ability to interact with people, ability to
catch opportunity, enough patience in taking decision, and ability to solve crisis
and monitor staff performance. From the biography, the leader role in solving
problems by being tawakal (trustful) to Allah, wise, consultative, patient, firm in
taking decision, fair, and avoiding authoritarian and destructive acts.
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ABSTRAK
Ibrahim Badar Dawd, 2016. Peran Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kinerja
Pekerjaan dari Biografi Nabi Sulaiman AS dalam Al-Qur’an (Studi Analisis),
Tesis. Jurusan Manajemen Islam, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dr. Abdul Malik Amrullah.
Pembimbing II : Munirul Abidin

Kata Kunci : Kepemimpinan, Biografi, Nabi Sulaiman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kepemimpinan
yang digambarkan oleh Nabi Sulaiman, dan manfaat dari penerapannya dalam
pengembangan kinerja bawahan, mengetahui prinsip-prinsip yang dilakukan
dalam meningkatkan kinerja pada organisasi perkantoran dari biografi nabi
Sulaiman AS, dan mengetahui peran kepemimpinan dalam mengatasi masalah-
masalah yang terkait dengan kinerja pekerjaan dari biografi Nabi Sulaiman AS.

Peneliti menggunakan metode deskriptif literatur yang berbasis pada
dokumen, buku-buku dan berbagai jurnal publikasi. Peneliti menggunakan metode
tematik dalam menganalisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nabi sekaligus pemimpin
Sulaiman AS mempunyai ciri kepemimpinan yang dapat meningkatkan kinerja
orang yang ada disekitarnya, diantaraya: mempunyai sifat pandai, bijaksana,
tanggap dan konsultasi, memotivasi dan mendorong bawahan dan mengingatkan
pengikutnya. Sebagaimana peneliti juga menemukan beberapa prinsip yang
dilakukan dalam meningkatkan kinerja di tempat kerja dari biografi nabi Sulaiman
AS adalah sebagai berikut:  adanya pemimpin yang mempunyai prinsip ideologis
dan moral, memiliki pengetahuan tentang ilmu manajemen dan kepemimpinan,
melatih orang yang ada disekitarnya, memperbaiki interaksi dengan mereka dan
pandai memanfaatkan peluang yang ada, tidak tergesa-gesa dalam mengeluarkan
keputusan, dan pandai mengatasi krisis dan mengawasi kinerja. Dan untuk
mengetahui peran kepemimpinan dalam mengatasi permasalahan yang terkait
dengan kinerja pekerjaan dari biografi nabi Sulaiman AS melalui berserah diri dan
kembali kepada Allah, bijaksana dalam bertindak dengan cara berkonsultasi pada
orang yang ada disekitarnya, tidak tergesa-gesa, tegas dalam mengambil
keputusan, menegakkan keadilan, tidak otoriter dan berbuat dholim.
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األولالفصل

ةـــقدممال

خلفية البحث -أ

عناية بالغة مبوضوع القيادة وذلك ألن اجلماعة اليت ال متلك قائداً اإلسالمعين 

ولذلك شبه القائد بالرأس يفقدون طريق النجاة بر األمان أصًال و إىل يصلونقد ال أو 

ويوزع لها إنه من يرى ويفكر وينظموذلك ألن الرأس يتحكم يف األعضاء كللبدن 

هذا يف) القائد( الرئيسوقيمهأمهيهاخلرباءأحدويلخص،عليهم املهام واملسؤوليات

حنوراعباليسريالتائهكالقطيعأو  رأسبدونكاجلسمقائدبدوناجلماعةنإ:املعىن

تستطيعال:)موروا(ويقول،املفرتسنيأنياببنييسِقطحىتاألهواءتتقاذفه

.1العشاءطعامالئحةوالحىتشيئاتقررأن-قائدبدون–مامجاعه

رديئةقيادةتكونأنإماأمرينحدأوهيبنتائجهاتقاساملطافأخريفوالقيادة

منيبقىالحىتاألهدافوختتزلالكفاءاتوتضيعاملصاحلوتعطلاملوارد

لصورةممثلة-ناجحةقيادةتكونأنماوإالشخصية املصاحلحيققماإالاألهداف

يفالكفاءةمنمستوىأعلىحتققالكفاءات ووتنمياملوارديفتستثمر-الناجحالقائد

.10،11م، ص1986،بريوت،والنشرللدراساتالعربيةاملؤسسة،األيويبهيثمتعريب،القيادةفنيفحملات،كورتواج- 1
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يف،وذلكوالبقاء للمؤسسةاالستمراريةضمانسبيليفواحدكفريقللعملاألفرادأداء

.2التغيريهوالوحيدالثابتفيهايعدبيئةويفحادةمنافسةظل

وهناك القياديالنمطأو القائدسلوكحولالدراساتمنالعديدأجريتوقد

صفات إىل 

،هذا يف مستوى 3وظهرت نظريات عرفت بنظريات القيادة فطرية وأخرى مكتسبة 

العديد هناك فحتديدًا ية اإلسالمدارةية واإلاإلسالمعمومًا أما يف القيادة دارةمفكرو اإل

وصفات القائد املسلم بينما تطرق اإلسالمالقيادة يف حولأجريت اليت دراسات من ال

آخرون لشخصية سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم القيادية وسار على منواله آخرون 

وعرفت حبسن القيادة يف خمتلف بة متيزت على شخصيات من الصحاالضوءفسلطوا 

وكان معني ،، كشخصية عمر بن اخلطاب4اإلداريةاألصعدة العسكرية والسياسية و 

وهو القران الكرمي ال إله إال اهللا من أمة املسلموني الذي يفخر به اإلسالمأولئك الرتاث 

التوزيعمديرية-سونلغازمؤسسةحالةاالقتصادية دراسةاملؤسسةيفالعاملنيأداءعلىاإلداريةالقيادةكريد عمار ،تأثري-2
.10م، ص 2015باألغواط، رسالة ماجستري ،جامعة أكلي اجلزائر،

الفلسطينية من وجهة نظر العاملني ،رسالة حسن  حممود ناصر ،االمناط القيادية وعالقة باألداء الوظيفي يف املنظمات االهلية-3
.65م، ص2010ماجستري يف قسم أدارة االعمال، جامعة االسالمية غزه 

4- http، //www.alukah.net / sultura
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َما وأصدقها وأدومها (وسنة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم من قال فيه احلق خري شهادة 

.5)إىل َشْيٍء ُمثَّ ِمنْ اْلِكَتابِ ِيف فـَرَّْطَنا

ـــــــرياً أمـــــــامي وهللا احلمـــــــد  ـــــــا الباحـــــــث الطريـــــــق من ويف هـــــــذه الدراســـــــة وجـــــــدت أن

يف الـــــدنيا واألخـــــرة الشـــــرف خطـــــوات لعلـــــي أنـــــال خبطـــــواتألخطـــــو

يف دراســــــةواالســــــتزادة بــــــأنواره عــــــرب الكــــــرميواالســــــتنباط مــــــن معــــــني القــــــرانالبحــــــث يف 

الـــــــيت ال تنضــــــــب كـــــــالبحر وال تســــــــتقدم كـــــــاجلوهر واملعــــــــدن القيمــــــــة و موضـــــــوعاته أحـــــــد 

ـــــــذلك  ـــــــك الكتـــــــاب ،القـــــــران الكـــــــرميأي:قيـــــــل فيـــــــه النفـــــــيس وهللا املثـــــــل األعلـــــــى ،ول ذل

ـــــه الالـــــذي ـــــى ال حتصـــــى عجائب ـــــةتبل ـــــه تعـــــاىل اهللاكـــــالمفهـــــو، غرائبي احلـــــق ويكفـــــى قول

ـــــِب ايف ذلـــــك ( ـــــوَن بِالَغْي ـــــَني * الَّـــــِذيَنُ يْؤِمُن ـــــَب ِفيـــــِه ُهـــــدًى لِلُمتَِّق ـــــاُب َالَرْي ِـــــَك الِكَت مل * َذل

َناُهْم يـُْنِفُقونَ  .6) َويُِقيُموَن الصَّالَة َوِممَّا َرَزقـْ

الباحث كما إن البحث املوضوعي يف القران الكرمي يعد من الوسائل اليت تعني

حتقيق أهدافه واستنباط معاين عباراته من آيات القران الكرمي وقصصه إىل على الولوج

ومن أعظم املداخل إل ذلك هو ،وأحكامه وتنزيالته عمومًا وإشاراته اخلفية أحياناً 

.38سورة االنعام اآلية - 5
.3اىل 1سورة البقرة اآليات من - 6
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واىل النه

َرٌة ِألُوِيل اْألَْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا يـُْفتَـَرى َوَلِكْن  أنبياه واصفياه (َلَقْد َكاَن ِيف َقَصِصِهْم ِعبـْ

، كما يشمخ 7ى َوَرْمحًَة لَِقْوٍم يـُْؤِمُنوَن)َتْصِديَق الَِّذي بـَْنيَ َيَدْيِه َوتـَْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء َوُهدً 

وتتقد البصرية إمياناً هلذا الكتاب العظيم فميزه احلق تعاىل بسمة أخرى فهو اعرتافًا البصر 

.وانسانوهو صاحل لكل زمان ومكانثابت اللفظ متغري املعىن 

ركةحيوافقمتحركاً معىنحيملمفتوحاً نصاً القرآينالّنصجيعلالنظاموهذا

واملكانيةالزمانيةاملتغرياتيناسب،العصورخمتلفيفاإلنساينالفكروحتوالتالتاريخ

املختلفةوظواهرهاالكرميالقرآنقضايادراسةيفمنهواالنَطالقتدبرهالباحثعلىو ،

هو املعجزوهذا النظام، وغريهاوغربيةومنطقيةمعياريةمناهجمنال،مستخدمًا لغته

يف نصهلفظيتطورأو من أسباب حفظ القرآن منذ نزوله واىل يومنا هذا من غري تغيري

.8واملكانيةذلك ان نظام القرآن حيوي املتغريات الزمانية،فاللفظ ثابت واملعىن متحرك،

وقــــد دعانــــا احلــــق لتــــدبر آياتــــه الكرميــــة ومشــــاهدة شــــهد معانيــــه النبيلــــة قــــال عــــز 

ــــا َكثِــــريًا(وجــــل  ــــِد َغــــْريِ اللَّــــِه َلَوَجــــُدوا ِفيــــِه اْخِتَالًف ــــْن ِعْن ــــْو َكــــاَن ِم ــــْرَآَن َوَل ــــَال يـَتَــــَدبـَُّروَن اْلُق أََف

ــــــني،اهللاحبــــــلالكــــــرميالقــــــرآنفــــــإن،9) ــــــذكراملت مــــــناملســــــتقيم،والصــــــراطاحلكــــــيم،وال

.111سورة يوسف اآلية - 7
.3العراق ،ص بغداد،،جامعةواملعاصرينالقدامىدراساتيفالكرميللقرآناللغويالنظام،منديل،حسنالعكلي- 8
.82سورة النساء اآلية - 9
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ــــــهاهللا،أضــــــلهغــــــريهيفاهلــــــدىابتغــــــىومــــــناهللا،قصــــــمهجبــــــارمــــــنتركــــــه اهللاأخــــــرجب

لكــــــــنوالعصــــــــور،األزمــــــــانعــــــــربالشــــــــعوبفقــــــــادواالنــــــــور،إىل الظلمــــــــاتمــــــــنأناســــــــاً 

فرجعــــــــوا،أودعــــــــوهوأعــــــــدائهماهللاأعــــــــداءوإىلأضــــــــاعوه،خلــــــــفبعــــــــدهممــــــــنخلــــــــف

تـــــردت؟األخــــالقهــــذهمــــال:يقولــــونحيـــــارى،ذلمــــنممــــاوهــــم،القهقــــري

واخلشــــــوعإليــــــه،الرجــــــوعإالحــــــلمــــــنواهللافمــــــاهلمصــــــدت؟اهللاكتــــــابعــــــنوالنــــــاس

ــــهبــــني ــــهعلــــى، فيدي ــــدبر معاني ــــزمن ومشــــاكلهاملــــؤمنني ت فهــــي دون شــــك صــــاحلة هلــــذا ال

وفيهـــــا احلـــــل لكثـــــري بـــــل لكـــــل مشـــــاكله لـــــو امعنـــــا النظـــــر واطلقنـــــا الفكـــــر علـــــى مـــــراد اهللا 

الـــــوظيفي األداءوهلـــــذا اعتزمـــــت علـــــى دراســـــة موضـــــوع القيـــــادة لتطـــــوير ورســـــوله وهديـــــه، 

، يف ســــرية ســــيدنا ســــليمان عليــــه الســــالمالقرآنيــــةاآليــــاتمــــن مــــا يســــتنبطضــــوءعلــــى 

ــــــيتأوالً متنــــــ ــــــاره أالدراســــــة حــــــول هــــــذه الشخصــــــية ال ــــــدها القــــــران الكــــــرمي باعتب حــــــد خل

ـــــادة تاالنبيـــــاء والرســـــل الكـــــرام وقـــــد مجعـــــ ـــــه الســـــالم صـــــفات القي ـــــهعلي قـــــال تعـــــاىل ، في

وهـــــذا ،10)فـََفهَّْمَناَهـــــا*وَُكنَّـــــا ِحلُْكِمِهـــــْم َشـــــاِهِدينَ (

جمـــــال خصـــــب للبحـــــث والدراســـــة يف فهـــــم وتطبيـــــق النـــــيب ســـــليمان للقيـــــادة واالشـــــراف 

ملـــــــن حولـــــــه مـــــــن التـــــــابعني وذلـــــــك لـــــــه الفائـــــــدة املثلـــــــي واملنفعـــــــة البالغـــــــة األداءلغـــــــرض 

خصــــــائص تعــــــاىل اهللاحبــــــاهقــــــدهــــــذا النــــــيب الكــــــرمي إنملقاربتــــــه بواقعنــــــا يف مؤسســــــاتنا.

78األنبياء اآلية ،سورة- 10
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مــــا أعلــــى بــــني امللــــك والنبــــّوة، وآتــــاه مــــن الــــنعم واملعجــــزاتعظيمــــة فمنهــــا أنــــه مجــــع لــــه 

ـــــه داود ره، ـــــين إســـــرائيل بعـــــد أبي ـــــه الســـــالم-وحكـــــم ب ، -علي

القــــــرآن مــــــن خــــــالل مــــــا نقلــــــت لنــــــا آيــــــاتوأقــــــام مملكــــــة إميانيــــــة زاهيــــــة مســــــتقرة، قويــــــة

ةفضــــــــله، ومســــــــو أخالقــــــــه، وعظمــــــــةً مبينــــــــة عــــــــن هــــــــذا النــــــــيبالكــــــــرمي يف مواضــــــــع كثــــــــري 

ســـــــلطانه، وتعـــــــرض القـــــــرآن الكـــــــرمي للكثـــــــري مـــــــن املواقـــــــف الـــــــيت حصـــــــلت هلـــــــذا النـــــــيب، 

.11االفرتاءات اليت وجّهت إليهوأشار إىل بعض

ي املنيـــــــف وبـــــــني العلـــــــوم العصـــــــرية  اإلســـــــالمونظـــــــراً ألمهيـــــــة الـــــــربط بـــــــني تراثنـــــــا 

يف موضــــــــوع إداي مهـــــــــم يف أكتـــــــــبأنفأحببــــــــت أنـــــــــا الباحــــــــث 

الوقــــــت احلاضــــــر أال وهــــــو موضــــــوع القيــــــادة مســــــتهدياً بســــــلوك وحكمــــــة ومبــــــادئ هــــــذا 

ــــــيب الكــــــرمي  ــــــى مشــــــكلة هــــــذا البحــــــث ومــــــن الن ــــــث هنــــــا تتجل ــــــأن حي خصــــــائص جنــــــد ب

حتتـــــاج البحـــــث والتنقيـــــب عنهـــــا القائـــــد وصـــــفاته ومساتـــــه الشخصـــــية املكتســـــبة والفطريـــــة 

حيـــــــث تعـــــــد القيـــــــادة اليـــــــوم أحـــــــد الركـــــــائز األمثلـــــــة الواقعيـــــــة واإلميانيـــــــة فيهـــــــا ،وإعطـــــــاء 

كبـــــرية واضـــــحى البحـــــث عـــــن أو  عامـــــة صـــــغريةأو لنجـــــاح االعمـــــال خاصـــــةاألساســـــية

روع شـــــــعـــــــن رأس املـــــــال النقـــــــدي واملـــــــواد اخلـــــــام يف أي ماليـــــــوم القائـــــــد يـــــــوازي البحـــــــث 

ـــــــةأو فضـــــــاء تعليمـــــــي واكـــــــادمييأو جتـــــــاري ـــــــادة هـــــــي باعتبـــــــمؤسســـــــة خدمي ار أن القي

م، ص 2006، سليمان عليه السالم يف القران الكرمي ،رسالة ماجستري يف جامعة النجاح فلسطني، مهام حسن يوسف سلوم-11
11.
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رحبيـــــة أو عمليـــــة تـــــأثري يف األخـــــرين مـــــن أجـــــل حتقيـــــق أهـــــداف حمـــــددة داخـــــل املؤسســـــة

ال ميكـــــن العمــــــل بـــــدون قيـــــادة فعالــــــة اإلداريومهمـــــا كـــــان شـــــكلها واطارهــــــا القـــــانوين و 

.

ــــــــة امللحــــــــة يف  ــــــــات يف القيــــــــادة ومــــــــدارس تعكــــــــس الرغب ــــــــذلك ظهــــــــرت نظري ل

مـــــن املـــــوظفني لتطـــــوير أدائهــــــم لألخـــــرينوالدافعـــــة ةاملـــــؤثر هـــــذه القيمـــــة البشـــــرية تطـــــوير 

ــــــــة وهــــــــدف أي مؤسســــــــة  ــــــــرب حتقيــــــــق معــــــــدالت أداء مرتفعــــــــة غاي ــــــــوظيفي حيــــــــث يعن ال

اليـــــزال ومـــــا انفـــــك والنقـــــاش وتفوقهـــــا عـــــن بقيـــــة املؤسســـــات األخـــــرىومقيـــــاس جناحهـــــا 

ــــــايــــــدور حــــــول كيفيــــــة  ــــــد املــــــؤثر يف اجلماعــــــة ليقــــــوم بــــــدوره جنب إىل معرفــــــة تكــــــوين القائ

الفعاليــــــة حتقيــــــق اء أفرادهــــــا العــــــاملني حنــــــو يف دعــــــم أديف املؤسســــــة اإلداريجنــــــب مــــــع 

من الغرب والشرق .، وكانت تلك االفكار والكفاءة املطلوبة

نتيجــــــــة إالاآلنكمــــــــا أصــــــــبح جليــــــــاً 

ـــــــة و طبي ـــــــادة الواعي ـــــــة جلهـــــــود هـــــــذه القي ـــــــوظيفياألداءعـــــــن تطـــــــوير املســـــــؤولة عي لـــــــدى ال

الــــــــوظيفي األداءاآلن هــــــــو ضــــــــعف يف كثــــــــري مــــــــن مؤسســــــــاتنانوجهــــــــهومــــــــا ، أفرادهــــــــا

للعــــــاملني بســــــبب األســــــاليب اخلاطئـــــــة للقيــــــادة، حيــــــث أن قلـــــــة املعرفــــــة واخلــــــربة لقـــــــادة 

ؤثر بصــــــورة ســــــلبية علــــــى املؤسســــــة خصوصــــــاً يــــــاملؤسســــــات يف الــــــدول العربيــــــة والناميــــــة

م مـــــــنح املـــــــدراء يف املؤسســـــــة ســـــــلطات واســـــــعة يف بصـــــــورة عامـــــــة وكـــــــذلك عـــــــداألداءو 
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إدارة

.لديهماألداءالرؤساء واملرؤوسني وتدين مستوى 

ومــــــــع هــــــــذا النــــــــداء امللــــــــح والتحــــــــدي الكبــــــــري لتطــــــــوير أداء العــــــــاملني بأســــــــلوب 

1400جنـــــــد أن القــــــــران الكــــــــرمي منــــــــذ املنشــــــــودة القيـــــــادة الفعــــــــال ومــــــــع هـــــــذه الغايــــــــة 

اهلامـــــــة والقـــــــوانني آياتـــــــه الكرميـــــــة العديـــــــد مـــــــن األســـــــس واملبـــــــادئ قـــــــد حـــــــددتوأكثـــــــر 

فقــــــط نظــــــريقعــــــي ولــــــيس واتطبيــــــق وهــــــوتطبيقهــــــالنجاعــــــةاملنظمــــــة للقيــــــادة واملشــــــرية 

يف صـــــــلب القيـــــــادة مبثوثـــــــة يف آيـــــــات القـــــــران الكـــــــرمي وحتكـــــــي هوهـــــــي مشـــــــاهد وحمطاتـــــــ

ولبهــــا فســــرية االنبيــــاء علــــيهم الســــالم ومــــنهم نــــيب اهللا ســــليمان نقلــــت تفاصــــيل ألســــس 

واملهمـــــــة يف البحـــــــث عـــــــن األمهيـــــــة، وهنـــــــا تكمـــــــن األداءلقيـــــــادة الدافعـــــــة حنـــــــو تطـــــــوير ا

لســـــرية نـــــيب آيـــــاتوالـــــيت مجعتهـــــا األداءة لغـــــرض تطـــــوير ســـــس واملبـــــادي للقيـــــادتلـــــك األ

رأيــــت أنــــا الباحــــث البحــــث فيهــــا وخصصــــت ســــرية نــــيب اهللا اهللا ســــليمان عليــــه الســــالم

:أمههامن ألسبابسليمان بالذات 

متنوعــــــة يف االشــــــراف علــــــى رية نــــــيب اهللا ســــــليمان عليــــــه الســــــالم حــــــوت مشــــــاهد إن ســــــ-1

الــــــيت نقلــــــت لنــــــا تفاصــــــيل دعوتــــــه ورســــــالته ذلــــــك جليــــــاً اآليــــــاتمــــــن حولــــــه وشــــــهدت 

يزة املميزة يف ذلك.فكان البحث يف أخالقه وصفاته القيادية امل
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إن ختصــــيص هــــذه الســــرية بالــــذات جــــاء بســــب آخــــر وهــــو مــــا متيــــز بــــه نــــيب اهللا ســــليمان -2

فقــــــد مجــــــع عليــــــه الســــــالم بــــــني (امللــــــك والنبــــــوة) مـــــن صــــــفات مكتســــــبة وأخــــــرى فطريــــــة 

لنـــــا االمـــــرين معـــــا يف مباحـــــث هـــــذه الرســـــالة وكيـــــف أن شخصـــــيته عليـــــه وســـــوف يتبـــــني 

نَــــــا لِــــــَداُوَد ُســــــَلْيَماَن (:قــــــال تعــــــاىل الســــــالم كانــــــت شخصــــــية مثاليــــــة للقائــــــد املثــــــايل َوَوَهبـْ

.12)نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّابٌ 

ـــــــه لـــــــى حســـــــب علـــــــم الباحـــــــث مل أع-3 ـــــــاً يبحـــــــث يف ســـــــرية النـــــــيب ســـــــليمان علي جـــــــد حبث

ين القــــــــران الــــــــوظيفي مــــــــن معــــــــااألداءكشخصــــــــية قياديــــــــة يف تطــــــــوير الســــــــالم ودورهــــــــا

ن يكــــون اجتهــــاد مــــين نلــــت أمــــن املــــوىل قبــــل أراه تفضــــالً ســــبقوحكمــــه واشــــاراته وهــــو

ـــــه ولعلـــــه ممـــــن حبـــــث يف معـــــاين كرميـــــة صـــــاحبها أكـــــاد مـــــن خـــــالل هـــــذه البحـــــثأو مثرت

قــــــال تعــــــاىل ممــــــدوح بكتابــــــه وحكمتــــــه وعدلــــــه وحســــــن قيادتــــــه عمومــــــاً يف كتــــــاب كــــــرمي

ــــتْ :( ــــابٌ ِإَيلَّ أُْلِقــــيَ ِإينِّ اْلَمــــَألُ أَيـَُّهــــايَــــاقَاَل ِبْســــمِ َوِإنَّــــهُ ُســــَلْيَمانَ ِمــــنْ ِإنَّــــهُ )29(َكــــرِميٌ ِكَت

.13)الرَِّحيمِ الرَّْمحَنِ اللَّهِ 

كمـــــا مـــــر بيانـــــه فضـــــالً عمـــــا خصـــــه القـــــران الكـــــرمي بالـــــذكر واإلشـــــادة هلـــــذا النـــــيب الكـــــرمي  -4

ويفآيــــــةعشــــــرةســــــتيفالكــــــرميالقــــــرءانيفالســــــالمعليــــــهســــــليماناســــــمقــــــد ذكــــــرف

ذكـــــروقـــــدص،ووســـــبأواالنبيـــــاءوالنمـــــلواألنعـــــاموالنســـــاءالبقـــــرة: هـــــيســـــور،ســـــبع

30ص اآلية سورة- 12
.29،30سورة النمل ،اآليات - 13
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ـــــريالســـــورتلـــــكيفالكـــــرميالقـــــرءانيفتعـــــاىلاهللا وعلـــــىعليـــــهاملرتادفـــــةالـــــنعممـــــنالكث

ـــــه ومـــــن ذلـــــك ،عليهمـــــاتعـــــاىلفضـــــلهعظـــــيمفيهـــــايظهـــــرمـــــاالســـــالمعليهمـــــاداودأبي

ــــا(َوَلَقــــدْ قولــــه ممتنــــاً عليــــه بإبتائــــه العلــــم واحلكمــــة قــــال تعــــاىل َن ِعْلًمــــاَوُســــَلْيَمانَ َداُوودَ َآتـَيـْ

العديــــدوهنــــاك14اْلُمــــْؤِمِنَني)ِعبَــــاِدهِ ِمــــنْ َكثِــــريٍ َعلَــــىَفضَّــــَلَناالـَّـــِذيلِلَّــــهِ احلَْْمــــدُ َوقَــــاَال 

-:ومنهااألداءحتسنيحيققهااليتالفوائدمن

وتطــــــويرتنميــــــةيفواملــــــديريناملشــــــرفنيفاعليــــــةمــــــدىحتديــــــديفاألداءحتســــــنييســــــاعد.1

.الفريقأعضاء

وظـــــــائفإىل تـــــــرقيتهميـــــــتموبالتـــــــايلالعـــــــاملنيقـــــــدراتعـــــــناألداءحتســـــــنييكشـــــــف.2

.تناسبهاليتالوظيفةإىل الفردنقلعلىيساعدكماأعلى

خـــــــــاللمـــــــــنللعـــــــــاملنياملناســـــــــبةاملاليـــــــــةاملكافـــــــــآتاقـــــــــرتاحيفاألداءحتســـــــــنييســـــــــهم.3

.األداءتقوميمنعليهااحلصوليتماليتاملعلومات

عـــــــــنالكشــــــــفيفتســــــــتخدمالــــــــيتاألساســـــــــيةاألســــــــاليبمــــــــناألداءحتســــــــنييعتــــــــرب.4

.15الالزمةوالتطويرالتدريببرامجأنواعحتديدوبالتايلالتدريبيةاحلاجات

ـــــــــادةوتعـــــــــد تســـــــــتطيعالحيـــــــــثالبشـــــــــرية،االجتماعـــــــــاتضـــــــــرورياتمـــــــــنالقي

لـــــــذاو،قيـــــــادةدونبانتظـــــــامتســـــــريو،بطمأنينـــــــةتعـــــــيشأناجلماعـــــــاتمـــــــنمجاعـــــــة

.15سورة النمل ،اآلية - 14
.98م، ص 2007الكويت، . والتوزيعللنشرالفالحمكتبة. التغيريوإدارةالفاعلةالقيادة،سرحان حممداملخاليف،- 15
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ــــهجــــاء ــــهاهللاصــــلىالنــــيبتوجي ــــأمريبلــــزومســــلموعلي ــــةخــــرجإذا( :فقــــالالت يفثالث

حيـــــــلال( :الســـــــالموالصـــــــالةعليـــــــهقـــــــالو،16)أحـــــــدهمعلـــــــيهمفليـــــــؤمرواســـــــفر

ــــــــة ــــــــوننفــــــــرلثالث ــــــــالةبــــــــأرضيكون ــــــــيهمأمــــــــرواإالف ــــــــال. 17)أحــــــــدهمعل شــــــــيخق

أحــــدهميــــويلأناالجتماعــــاتأقــــليفأوجــــبقــــدكــــانفــــإذا(:تيميــــةابــــناإلســــالم

18)  .ذلكمنأكثرهوفيماذلكوجوبعلىتنبيهاً هذاكان

أو النـــــــاسشـــــــؤونصـــــــالحأنمـــــــنيظهـــــــرمـــــــاالقيـــــــادةأمهيـــــــةعلـــــــىيـــــــدلممـــــــاو

مــــــنبيــــــدهمملــــــا،أمرهــــــازمــــــامبيــــــدهمــــــنوعلــــــى–غالبــــــاً -يتوقــــــففســــــادها

وبــــاهللايــــؤمنممــــنالقــــادةهــــؤالءكــــانفــــإذا. عليهــــاوهيمنتــــهاألمــــور تــــدبرييفســــلطة

علـــــــىبالنـــــــاسســــــاروا،فســـــــاداً الواألرضيفعلـــــــواً يريــــــدونالممـــــــنو،اآلخـــــــراليــــــوم

وتنامــــــــــت،الفضــــــــــائلوفشــــــــــت،اخلــــــــــريفكثــــــــــر،الصــــــــــالحوالرشــــــــــدواخلــــــــــريطريــــــــــق

.املصاحلقامتو،احلسنات

و،االســــــــتقامةطريــــــــقعــــــــناحنرفــــــــوارجـــــــــالبأيــــــــديالقيـــــــــادةكانــــــــتإذاأمــــــــاو

أنحمالـــــــةفـــــــال( الفجـــــــوريفانغمســـــــواو،الشـــــــهواتاتبعـــــــواو،اآلخـــــــرةعـــــــنغفلـــــــوا

ويــــــــدب،والفحشــــــــاءوالعــــــــدوانالبغــــــــيعلــــــــىقضيضــــــــهوبقضــــــــهاحليــــــــاةنظــــــــاميســــــــري

.هـ.ا.الصحيحرجالورجاله) ،5/256(يفاهليثمي- 16
).1623ح611/ 1(للحاكمالصحيحنيعلىاملستدرك" ُخيَرَِّجاهُ وَملَْ الشَّْيَخْنيِ،َشْرطِ َعَلىَصِحيحٌ َحِديثٌ - 17
سبعة: األجزاء،عددفهدامللكجممعتيمية،ابنفتاوىجمموع،الفتاوىتيميةابناحلليمعبدبنأمحدالعباسأبوالدينتقي-18

187م، ص 1995هـ1416،جزءاوثالثون



12

ووالسياســـــــــةواآلدابوالعلـــــــــومالنظريـــــــــاتواألفكـــــــــاريفوالفوضـــــــــىالفســـــــــاددبيـــــــــب

ــــــــة ويســــــــتفحلالســــــــيئاتوتنمــــــــووالعدالــــــــة،واملعــــــــامالتاألخــــــــالقوالثقافــــــــةواملدني

. 19) أمرها

ـــــاريخو ـــــىشـــــاهدالت ـــــأثريعل ـــــادةت ـــــىالقي ـــــلحتـــــتمـــــنعل ـــــىوب مـــــنعل

-اخلطــــــاببــــــنعمــــــرفهــــــذا. االتصــــــالهلــــــمقــــــدرإذاواليتهــــــانطــــــاقخــــــارجهــــــم

ـــــهاهللارضـــــي ويســـــتطيعالعـــــدل،وبـــــاألمنخالهلـــــاتـــــنعمفـــــذةقيـــــادةاألمـــــةيقـــــود-عن

دولــــــةيــــــدكأنوحكمــــــة،وصــــــالبة،وشــــــجاعة،إميــــــان،مــــــنتعــــــاىلاهللاوهبــــــهمبــــــا

واحلــــــربفنــــــونعلــــــىمتمرســــــةالتــــــاريخعميقــــــةاألركــــــانمتوطــــــدةدولــــــةوهــــــيالفــــــرس

20.القتال

دينهــــاأمــــراألمــــةهلــــذهفيجــــدداخلالفــــةيلــــياهللارمحــــهالعزيــــزعبــــدبــــنعمــــروهــــذا

أنــــــــواروالســــــــننمعــــــــاملمــــــــنانــــــــدرسمــــــــاحييــــــــيو،والفســــــــادالظلــــــــمتيــــــــارفيوقــــــــف،

ــــة ــــرهــــذامقابــــلويف21.اهلداي ــــادةاخلــــرياألث ــــدبــــالديفحــــدثمــــا،الراشــــدةللقي يفاهلن

ـــــدلمـــــناملاضـــــيالقـــــرن ـــــاعيفوحتـــــول،األوضـــــاعيفعظـــــيمتب ـــــةالســـــجاياوالطب املتوارث

األخـــــــــالقمقـــــــــاييسيفوتغـــــــــري،النظـــــــــرأســـــــــاليبوالتفكـــــــــريمنـــــــــاهجيفوانقـــــــــالب،

.http،//www.altafsir.comالتفاسري ،موقع،الكتابمصدر،القرآن املؤلفظاللقطب ،يفسيد- 19
الشريعةكلية–اإلسالميةالثقافةالراشدة ،قسماخلالفةعهدوالنبويالعهدالقادة يفرعايةيفالعمر، املنهجحممدبناهللاعبد20

. .22، ص )هـ52،1426العدد–اإلمامجامعةمبجلةمنشورحبث(اإلسالمية ،سعودبنحممداإلمامجامعة
.22العمر ،املصدر السابق ،صحممدبناهللاعبد21
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ـــــــرئيسوالســـــــبب،الفخـــــــاروالشـــــــرفومـــــــوازين،املدنيـــــــةو  ـــــــذلكال ـــــــذينأن( ل كـــــــانال

اإلمـــــارةوالزعامـــــةمناصـــــبفيهـــــامتبـــــوئنيكـــــانواوالـــــبالدهـــــذهشـــــؤونزمـــــامبيـــــدهم

بطـــــابعهممـــــدنيتهمنظـــــامووغرائـــــزهموعقـــــوهلموأهلهـــــاأخـــــالقطبعـــــوا

يفذلـــــكمثـــــلقـــــلو.)  ....املعوجـــــةالقوالـــــبمـــــنشـــــاءوافيمـــــاصـــــاغوهاو،اخلـــــاص

.ياإلسالمالعاملبالدمنكثرييفو،أتاتوركبعدتركيا

:أسئلة البحث-ب

كانوكيفالسالمعليهسليمانسيدناأتصفاليتةيالقياداخلصائصماهي-1

؟أداءهمتطويريفكوسيلةمرؤوسيهعلىتطبيقها

من سرية اإلداريةالوظيفي يف املنظمات األداءما هي املبادئ اليت تعمل على تطوير -2

؟النيب سليمان عليه السالم

الوظيفي من سرية النيب سليمان األداءما دور القيادة يف معاجلة املشكالت املتعلقة ب-3

عليه والسالم ؟

:أهداف البحث-ج
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:يهدف البحث ملعرفة اجلوانب األتية

تطبيقهاوفائدةالسالمعليهسليمانسيدناأتصفاليتالقياديةاخلصائصمعرفة-1

.مرؤوسيهأداءتطويريف

من سرية اإلداريةالوظيفي يف املنظمات األداءتطوير علىمعرفة املبادئ اليت تعمل-2

النيب سليمان عليه السالم.

النيبسريةمنالوظيفياألداءباملتعلقةاملشكالتمعاجلةيفالقيادةدورمعرفة-3

.والسالمعليهسليمان

:أهمية البحث-د

:وتفصل األمهية من الناحية النظرية والناحية التطبيقية كما يلي

النظريةاألهمية-1

األداءمفهـــــــــوم القيـــــــــادة و علـــــــــىتركيـــــــــزه النظريـــــــــة هلـــــــــذا البحــــــــث يف األمهيـــــــــةتتمثــــــــل 

اإلدارييف الفكـــــــر األساســـــــيةو البالغـــــــة األمهيـــــــةالـــــــوظيفي ومهـــــــا مـــــــن املوضـــــــوعات ذات 

لنجاح العمل املؤسسي ألي كيان إداري.األساسيةوتعتربان من احملددات 

التطبيقية األهمية-2
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ــــــوفر  ــــــيإىل هــــــذه الدراســــــة النظــــــر بعــــــني البصــــــرية والفكــــــرحيــــــث ت ــــــق العمل التطبي

ـــــيب اهللا ســـــليمان  ـــــيت اتبعـــــت يف ســـــرية ن ـــــادي وطـــــرق القيـــــادة ال ـــــق مب ـــــا نشـــــاهد تطبي وكأنن

وبـــــذلك ميكـــــن االســـــتفادة منهـــــا يف توعيـــــة الكرميـــــة اآليـــــاتنقلتهـــــا عليـــــه الســـــالم كمـــــا 

تنفـــــــــذها املنظمـــــــــات كـــــــــربامج املرؤوســـــــــني مبزاياهـــــــــا لغـــــــــرض اتباعهـــــــــا يف الـــــــــربامج الـــــــــيت 

التدريب وغريها ولغرض تطوير ادائهم الوظيفي.

حدود البحث -ه 

ـــــــادة و :الحـــــــد الموضـــــــوعي-1 ـــــــوظيفي باالســـــــتنباط مـــــــن ســـــــرية األداءموضـــــــوع القي ال

.النيب سليمان عليه السالم يف القران الكرمي

مـــــــــن ســـــــــنة األخـــــــــريأجريـــــــــت الدراســـــــــة يف الفصـــــــــل الدراســـــــــي :الحـــــــــد الزمنـــــــــي -2

.م2016

.القران الكرمي:الحد المرجعي -3

:مصطلحات البحث-و
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ســــرية النــــيب مــــنحيــــث إن عنــــوان هــــذه الدراســــة هــــو القيــــادة لــــألداء الــــوظيفي 

فيكـــــون تعريـــــف مصـــــطلحات البحـــــث كمـــــا ،القـــــران الكـــــرمييفســـــليمان عليـــــه الســـــالم 

-:يلي

القيادة -1

الدابـةيقـودالسَّـوق،نقـيض:دُ وَ الَقـ:منظـورابـنقـالكمـا:القيـادة لغـة-

واالســماخللــفمــنوالســوقاألمــاممــنفــالقودخلفهــا،مــنويســوقهاأمامهــا،مــن

.22القيادة كلهذلكمن

ــــــادة - ــــــذيهــــــي النشــــــاط:اصــــــطالحاً القي ــــــدميارســــــهال اختــــــاذجمــــــاليفاإلداريالقائ

وعـــــنالرمسيـــــةالســـــلطةباســـــتخداماالخـــــرينعلـــــىاإلداريواالشـــــرافاالوامـــــرواصـــــدار

.23معنيهدفحتقيقبقصدواالستمالةالتأثريطريق

الوظيفياألداء-2

.24التأدية) األداء(أجنز :األمر) تأديبه (قام:الشيء) أدى(:لغةاألداء-

.315م، ص2000، 1، ط 12بريوت، لبنان، جملد صادر،دار،لسان العرب، مجال الدين حممد بن مكرمابن منظور ،- 22
.130م ،ص 2009األردن،والتوزيع،للنشراثراءالفعال،والقائدالفعالةالقيادة،حممود،عمرغابني- 23
.10م،ص 2004الدولية ،الشروقمكتبة،٤ط،الوسيطعبد العاطي ؛وآخرون ،املعجمشعبانعطية،- 24
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مـناألهدافحتققيفيسهممبااملرؤوس،يؤديهالذيالعمل"هو:اصطالحاً األداء-

معوسلوكه،دارةاإلمنإليهتصلاليتللتعليماتوإتباعهله،وإتقانهلدورهتفهمهخالل

.25املهينوتطورهورؤسائه،زمالئه

:القران الكريم-3

وردت عــــدة أقــــوال يف تعريــــف القــــران الكــــرمي :فــــي اللغــــةتعريــــف القــــران الكــــريم -

اإلمــــــامبــــــهيف اللغــــــة وكلهــــــا معتــــــربة وســــــوف ينقــــــل الباحــــــث هــــــذا القــــــول الــــــذي قــــــال

مـــــننقـــــلمثللقـــــراءةمـــــرادفمصـــــدراللغـــــةيففهـــــوالقـــــرآنلفـــــظأمـــــا:وهـــــوالزرقـــــاين

عليــــهاهللاصــــلى_النــــيبعلــــىاملنــــزلاملعجــــزللكــــالمامسًــــاوجعــــلاملصــــدرياملعــــىنهــــذا

.26مفعولهعلىاملصدرإطالقبابمن_وسلم 

بهاملوحىاملعجز،العريباللفظهوالقرآن:تعريف القران الكريم في االصطالح-

بالتواتر،املنقولوهوالسالم،عليهجربيلبواسطةوسّلمعليهاهللاصّلىحممدإىل 

.27الناسبسورةواملختومالفاحتة،بسورةاملبدوءبتالوته،املتعبداملصحف،يفاملكتوب

السالمعليهسليمانالنبي-4

اململكةيفالقرياتمبحافظةاحلكوميةاملدارسيفالثانويةاملرحلةمعلميلدىالوظيفيالرضافروان،مدينعبدالعزيزالّشرّاري،-25
.31م، ص 2003. األردن. عّمان. األردنيةاجلامعة. السعوديةالعربية

.11ص م، 1995،السبتعثمانبنخالدوحتقيقادراسةالعرفان،مناهلعبدالعظيمحممد،الزرقاين- 26
.11ص الثانية،الطبعةدمشقالطيب،الكلمدار،القرآنعلوميف،الواضح،واخرديب،مصطفىالبغا- 27
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املـــــذكورين حـــــد األنبيـــــاءأهـــــو ابـــــن داوود عليهمـــــا الســـــالم النـــــيب ســـــليمان هـــــو 

أايف القـــــــرآن الكـــــــرمي، ممـــــــ

الكفــــــر والعيــــــاذ دائــــــرةأن عــــــدم االميــــــان بأحــــــدهم يــــــدخل املــــــرء يفكمــــــا هــــــو معــــــروف و 

باهللا.

:الدراسات السابقة-ز 

على أداء العاملني يف املؤسسة اإلدارية، تأثري القيادة )2015كيرد عمار (دراسة.1

مديرية التوزيع باألغواط، رسالة ماجستري- االقتصادية دراسة حالة مؤسسة سونلغاز

حيثمناإلداريةالقيادةعلىالتعرفإىل وهدفت الدراسةاجلزائر،،جامعة أكلي ،

مث،الدارسةحملاملؤسسةيفاإلداريللعملبالنسبةأمهيتهاوحتديدواخلصائصاملفهوم

يساعدقدممابينهاالتباينوحتديداملختلفةاإلداريةالقيادةنظرياتحمتوىتبسيط

منباالستفادةوذلكالقياديةممهوتنميةتطويريفاجلزائريةمدراء املؤسسات

القياديةاملهاراتحتديدمث،النظرياتهذهخمتلفإليهاتوصلتوالنتائج اليتاألفكار

اليتالصفاتأيوكفاءةبفعاليةمهامهمليؤدوانياإلداريالقادةيفتوافرهاالواجب

يف األداء، ومعرفة حمددات رفع العاملنيأداءيفباإلجيابؤثراً مار عنصمنهمجتعل

وهذا ما ميثل حجز الزاوية يف عملية ،ون استخدمهااإلدارياملؤسسة الواجب على القادة 

التحليلي،الوصفياملنهجاعتمادومتاالرتقاء باملؤسسات الوطنية و ضمان استمراريتها، 
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داة االستبيان، وتشري النتائج هلذه أمستخدماً ، سةاالدر متغريات هذهوحتليلوصفعند

النمط السائد )رافاالشوجود عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني منط إىل الدراسة

مديرية التوزيع -الوظيفي لدى مؤسسة سونلغاز األداء( وارتفاع مستوى الدميقراطي 

باألغواط، ووجود عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني بناء فرق العمل وارتفاع مستوى 

داللةذاتإجيابيةعالقةمديرية التوزيع باألغواط-الوظيفي يف مؤسسة سونلغاز األداء

مديرية-مؤسسة سونلغازلدىالوظيفياألداءمستوىوارتفاعالتحفيزبنيإحصائية

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة السابقة حيث تتشابه مع باألغواط.التوزيع

الوظيفي بينما ختتلفان يف منهج األداءالدراسة احلالية يف تناوهلا ملوضوع القيادة وكذلك 

دراسة.البحث وتطبيق ال

ــــــــــة وعالقتهــــــــــا بــــــــــاألمنــــــــــاط، )2010حســــــــــن محمــــــــــود ناصــــــــــر (.2 األداءالقيادي

ـــــــــة الفلســـــــــطينية مـــــــــن وجهـــــــــة نظـــــــــر العـــــــــاملني ـــــــــوظيفي يف املنظمـــــــــات األهلي رســـــــــالة ،ال

وهــــــدفت ،كليــــــة التجــــــارة،ية غــــــزةاإلســــــالماالعمــــــال اجلامعــــــة إدارةماجســــــتري يف قســــــم 

القيـــــــادة الســـــــائدة باملنظمـــــــات األهليـــــــة الفلســـــــطينية التعـــــــرف علـــــــى أمنـــــــاط إىل الدراســـــــة

وهــــــدفت الدراســــــة  ،الــــــوظيفي يف املنظمــــــات األهليــــــة الفلســــــطينيةاألداءوالتعــــــرف علــــــى 

حتديــــــــد مــــــــدى تــــــــأثري املتغــــــــريات الشخصــــــــية (املســــــــمى الــــــــوظيفي واملؤهــــــــل إىل كــــــــذلك
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وعمرهــــــا الــــــزمين وعــــــدد العــــــاملني) علــــــى تقــــــديرات العــــــاملني للــــــنمط القيــــــادي الســــــائد، 

واســــــتخدم الباحــــــث املــــــنهج الوصــــــفي التحليلــــــي لتحقيــــــق الــــــوظيفي .األداءوأثــــــره علــــــى 

أهــــــداف هــــــذه الدراســــــة فقــــــام بتصــــــميم اســــــتبيان كــــــأداة للدراســــــة وطبقــــــه علــــــى عينــــــة 

ـــــــدميقراطي أمههـــــــانتـــــــائج مـــــــن إىل وخلصـــــــت الدراســـــــةالبحـــــــث ، إن الـــــــنمط القيـــــــادي ال

يليــــــــه الـــــــــنمط القيـــــــــادي الفلســـــــــطينيةهــــــــو األكثـــــــــر اســـــــــتخداما يف املنظمــــــــات األهليـــــــــة 

واخــــــــريا الــــــــنمط القيــــــــادي احلــــــــر، وأظهــــــــرت الدراســــــــة أن املســــــــتوى العــــــــام األوتــــــــوقراطي

ــــــــألداء الــــــــوظيفي كــــــــان جيــــــــداً  ــــــــ،ل ــــــــة هوأن ــــــــني الــــــــنمط القيــــــــادي توجــــــــد عالق طرديــــــــة ب

الـــــوظيفي وتوجـــــد عالقـــــة عكســـــية بـــــني منـــــط القيـــــادة األداءوى الـــــدميقراطي واحلـــــر ومســـــت

وقــــــد الــــــوظيفي يف هــــــذه املنظمــــــات األهليــــــة الفلســــــطينية. األداءومســــــتوى األوتــــــوقراطي 

اســـــتفاد الباحــــــث مــــــن هـــــذه الدراســــــة الســــــابقة حيــــــث تتشـــــابه مــــــع الدراســــــة احلاليــــــة يف 

ـــــــوظيفي بينمـــــــا ختتلفـــــــان يف مـــــــنهج البحـــــــث األداءتناوهلـــــــا ملوضـــــــوع القيـــــــادة وكـــــــذلك  ال

وتطبيق الدراسة.

، تنميــــــــة املهـــــــــارات القياديـــــــــة )2011ناصـــــــــر بـــــــــن علـــــــــي الصـــــــــامل (دراســــــــة .3

الـــــــــــوظيفي يف جملـــــــــــس الشـــــــــــورى الســـــــــــعودي، رســـــــــــالة األداءللعـــــــــــاملني وعالقتهـــــــــــا بـــــــــــ

ـــــوم  ـــــةاملاجســـــتري يف العل ـــــة، اململكـــــة العربيـــــة اإلداري ـــــوم األمني ـــــة للعل ، جامعـــــة نـــــايف العربي

املهـاراتتنميــةدورعلــىالتعـرف:هـيوكانـت أهـداف هـذه الدراســة،وديةلسـعا
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والتعـرف لـديهمالـوظيفيلـألداءالسـعوديالشـورىجملـسيفللعـاملنيالقياديـة

ــــــــــس الشــــــــــورى  ــــــــــة املطلــــــــــوب توفرهــــــــــا للعــــــــــاملني يف جمل ــــــــــة املهــــــــــارات القيادي ــــــــــى أمهي عل

ـــــــة  ـــــــى مـــــــدى تـــــــوفر هـــــــذه املهـــــــارات القيادي لـــــــدى العـــــــاملني يف الســـــــعودي والتعـــــــرف عل

القياديــةاملهــاراتتنميــةيفالتــدريبدورالتعــرفالشـورى السـعودي وجملـس

التعـــرف علـــى دور تنميـــة املهـــارات القياديـــة يف حتســـني مســـتوى يفللعـــاملني

وقـــــــــــد اســـــــــــتخدم الباحـــــــــــث يف هـــــــــــذه الدراســـــــــــة املـــــــــــنهج الوصـــــــــــفي التحليلـــــــــــي.األداء

ــــــــائج ،مســــــــتخدماً االســــــــتبيان، ــــــــت نت مهــــــــارة التخطــــــــيط مــــــــن إىل الدارســــــــة تشــــــــريوكان

ـــــــــدليل أن  ـــــــــس الشـــــــــورى بدرجـــــــــة كبـــــــــرية ب املهـــــــــارات املطلـــــــــوب توفرهـــــــــا للعـــــــــاملني مبجل

أن مهــــــــارة االســــــــتخدام األمثــــــــل و،%69.6درجــــــــات املوافقــــــــة علــــــــى ذلــــــــك بلغــــــــت 

للوقــــت مــــن املهــــارات املطلــــوب توفرهــــا للعــــاملني مبجلــــس الشــــورى مهمــــة بدرجــــة كبــــرية 

% وأن مهــــــارة التعامــــــل مــــــع 53.2فقــــــة علــــــى ذلــــــك بلغــــــت  بــــــدليل أن درجــــــات املوا

املشــــــــكالت ومعاجلتهــــــــا مــــــــن املهــــــــارات املطلــــــــوب توفرهــــــــا العــــــــاملني مبجلــــــــس الشــــــــورى 

أن ،%66.6مهمــــــة بدرجــــــة كبــــــرية بــــــدليل أن درجــــــات املوافقــــــة علــــــى ذلــــــك بلغــــــت 

مهــــــارة اســــــتخدام نظــــــم املعلومــــــات يف اختــــــاذ القــــــرارات مــــــن املهــــــارات املطلــــــوب توفرهــــــا 

ني مبجلـــــــس الشـــــــورى مهمـــــــة بدرجـــــــة كبـــــــرية بـــــــدليل أن درجـــــــات املوافقـــــــة علـــــــى للعـــــــامل

وقــــــد اســــــتفاد الباحــــــث مــــــن هــــــذه الدراســــــة الســــــابقة حيــــــث %.43.2ذلــــــك بلغــــــت 
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الـــــوظيفي بينمـــــا األداءتتشــــابه مـــــع الدراســـــة احلاليـــــة يف تناوهلـــــا ملوضـــــوع القيـــــادة وكـــــذلك 

ختتلفان يف منهج البحث وتطبيق الدراسة.

يف التطـــــــوير والتنميـــــــة اإلداريـــــــةدور القيـــــــادات )2003(وفيـــــــق حلمـــــــي األغـــــــا، .4

القيــــــادة اإلبداعيــــــة دارة، دراســــــة مقدمــــــة يف املــــــؤمتر الســــــنوي العــــــام الرابــــــع يف اإلاإلداريــــــة

اجلمهوريـــــة العربيـــــة الســـــورية، –لتطـــــوير وتنميـــــة املؤسســـــات يف الـــــوطن العـــــريب ،دمشـــــق 

ــــــــوبر (تشــــــــرين أول) 13-16 م، ومعــــــــد الدراســــــــة مــــــــن جامعــــــــة األزهــــــــر 2003أكت

بيــــــــان أثــــــــر طبيعــــــــة العمــــــــل واملوقــــــــع إىل دولــــــــة فلســــــــطني، وهــــــــدفت الدراســــــــة،غــــــــزة–

ر اللــــــوائح والقــــــوانني علــــــى أســــــلوب القيــــــادة وبيــــــان أثــــــالــــــوظيفي علــــــى أســــــلوب القيــــــادة 

ــــــان املتبــــــع ــــــة وأثرهــــــا يف أســــــلوبه بي ــــــد جبــــــدوى العالقــــــات الغــــــري رمسي مــــــدى اعتقــــــاد القائ

علــــــى أســــــلوبه يف القيــــــادة، وبيــــــان مبرؤوســــــيهالقيــــــادي، كــــــذلك بيــــــان أثــــــر ثقــــــة القائــــــد 

علـــــــى درجـــــــة اعتقـــــــادهم جبـــــــدوى احلـــــــوافز املاديـــــــة واملعنويـــــــة اإلجيابيـــــــة والســـــــلبية وأثرهـــــــا 

ـــــــادي ـــــــى أداة البيانـــــــات أســـــــلوبه القي ، واســـــــتخدم الباحـــــــث املـــــــنج الوصـــــــفي معتمـــــــداً عل

وهــــــي االســــــتبانة مســــــتطلعاً عينــــــة مــــــن األشــــــخاص يف مكــــــان الدراســــــة بغــــــزة فلســــــطني

أن الصــــــــفة الغالبــــــــة علــــــــى أســــــــلوب القيــــــــادة املتبــــــــع هــــــــي القيــــــــادة إىل وتشــــــــري النتــــــــائج،

ني حتديـــــــــد االختصاصـــــــــات وتوزيـــــــــع البريوقراطيـــــــــة الـــــــــيت تعتمـــــــــد علـــــــــى اللـــــــــوائح والقـــــــــوان

هـــــذا .بشـــــكل عـــــاماألفـــــرادحيـــــث تســـــود العالقـــــات الرمسيـــــة بـــــني األفـــــراداألعمـــــال بـــــني 
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النــــــوع مــــــن القيــــــادة منطقــــــي ومتوقــــــع فهــــــي مؤسســــــة (وزارة) تابعــــــة للدولــــــة، حيــــــث ال 

يكــــــون للفــــــرد وشخصــــــيته دور يف طريقــــــة إصــــــدار القــــــرارات إال يف حــــــدود ضــــــيقة ومبــــــا 

ــــــيت اإلدارييســــــمح بــــــه املوقــــــف واللــــــوائح والقــــــوانني وأن طبيعــــــة العمــــــل واملوقــــــع  هــــــي ال

األكــــــــرب مــــــــن املســــــــتويات الــــــــثالث وأن النســــــــبة ،حتــــــــدد األســــــــلوب القيــــــــادي وحــــــــدوده

االنفراديـــــة، وهـــــذا  إىل أعلـــــى فـــــإن أســـــلوب القيـــــادة ســـــيتجهإىل تعتقـــــد أنـــــه كلمـــــا اجتهنـــــا

وأن النســـــبة األكـــــرب يف مجيـــــع املســـــتويات تعتقـــــد أن االنفراديـــــة ،كـــــان اعتقـــــاد البـــــاحثني

يف اختـــــاذ القـــــرار لـــــيس هـــــو األســـــلوب املناســـــب يف القيـــــادة، وأن الصـــــفة الرمسيـــــة تســـــود 

الـــــوزارة، حيـــــث العالقـــــات الرمسيـــــة متثـــــل الصـــــفة الســـــائدة إلميـــــان غالبيـــــة املـــــدراء بـــــأن يف

ضــــــياع املســــــئولية والســــــلطة، وأن الــــــدورات التدريبيــــــة إىل العالقــــــات الغــــــري رمسيــــــة تــــــؤدي

هلــــــا أثــــــر كبــــــري وإجيــــــايب علــــــى أســــــلوب القيــــــادة وتنميــــــة قــــــدرات املــــــديرين علــــــى القيــــــادة 

وقـــــــــد اســـــــــتفاد .ئص القيـــــــــادة الناجحـــــــــةخصـــــــــاإىل الناجحـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل تـــــــــوجيههم

الباحــــــث مــــــن هــــــذه الدراســــــة الســــــابقة حيــــــث تتشــــــابه مــــــع الدراســــــة احلاليــــــة يف تناوهلــــــا 

الـــــوظيفي بينمـــــا ختتلفـــــان يف األداءاملرتبطـــــة بـــــاإلداريـــــةملوضـــــوع القيـــــادة وكـــــذلك التنميـــــة 

منهج البحث وتطبيق الدراسة.
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الفصل الثاني 

اإلطار النظري

.اإلداريةادةيمفهوم الق:المبحث األول  

اإلداريةتعريف القيادة :المطلب األول

اإلداريةأمناط القيادة :المطلب الثاني

اإلداريةنظريات القيادة :المطلب الثالث

.اإلسالمفي اإلداريةمفهوم القيادة :المبحث الثاني 

اإلسالميف اإلداريةتعريف القيادة :المطلب األول

املسلمالقائديفتوافرهاالواجبالشروط:الثانيالمطلب 

اإلسالميف اإلداريةمبادئي القيادة :المطلب الثالث

الوظيفي .األداءمفهوم :الثالث المبحث 

الوظيفي األداءتعريف :المطلب األول

الوظيفياألداءيفاملؤثرةالعوامل:المطلب الثاني

األداءيف توجيه اإلداريةدور القيادة :المطلب الثالث 

الوظيفي .األداءاملشكالت املتعلقة ب:المطلب الرابع 
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الفصل الثاني 

اإلطار النظري

اإلداريةالقيادةمفهوم:األولالمبحث

القيادةتعريف :المطلب األول

-:القيادة لغةً :أوالً 

التَّأثريعلىأو البشريّةالطبيعةمعاملةعلىقدرة:القيادةو زعاَمةهي ال:القيادة

طاعتهمتضمنبطريقةمشرتكهدفحنوالّناسمنمجاعةلتوجيهالبشريّ السُّلوكيف

28واحرتامهموثقتهم

واالقتياد، ويُقال رجل قائد الّسوق، فالقود من األمام والّسوق من اخللف، ومنها القيادة، 

من قاد، واملقود بالكسر ما يُقاُد به كالقيادة، واالنقياد اخلضوع، ويف حديث علّي كّرم 

َسِلس :أي يقودون اجليوش وهو مجع قائد، وفرس قُؤود:قريش قادة ذادة:اهللا وجهه

على دليل منقاد، واالسم من ذلك كله القيادة، وقادت الريح السحاب:منقاد وأقود

.29املثل والقائد من اجلبل أنفه، والقيادة مصدر القائد

.م1995لبنان،مكتبة: بريوتخاطر،حممودحتقيق. الصحاحخمتار،هـ666: ،املتوىفبكرأيببنحممدالرازي،- 28
البخاري يعقوب ،فضائل اهل البيت عليهم السالم من صحاح كتب السنة ،مكتبة االمام بنحممدالدينـ الفريوز أبادي، جمد29
.102ص، م1،2009،ط
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-:اصطالحاً القيادة :ثانياً 

ـــــــرغم مـــــــن وجـــــــود الكثـــــــري مـــــــن البحـــــــوث، واألوراق العلميـــــــة، والكتـــــــب  علـــــــى ال

نــــــه مل يــــــتم االتفــــــاق علــــــى تعريــــــف عــــــام وحمــــــدد أالــــــيت كتبــــــت يف موضــــــوع القيــــــادة، إال 

ــــــذين تصــــــدوا هلــــــا، ولعــــــل الســــــبب يف كثــــــرة هــــــذه  التعريفــــــات هــــــو اخــــــتالف العلمــــــاء ال

للبحـــــث يف موضـــــوع القيـــــادة، فهنـــــاك العديـــــد مـــــن علمـــــاء الـــــنفس، وعلمـــــاء االجتمـــــاع، 

ــــــةدارةوعلمــــــاء اإل أو ، وكــــــل مــــــنهم وضــــــع تعريفــــــاً مبــــــا خيــــــدم ختصصــــــه، وحســــــب النظري

مـــا تقـــدمه، ومـــن خــــالل املـــذهب الـــذي تــــأثر بـــ

للقيـــــــــام بعملهـــــــــم حبمـــــــــاس وطواعيّـــــــــة دون أن املرؤوســـــــــنيري وإهلـــــــــاب احلمـــــــــاس يف التــــــــأث

.30حيتاج القائد الستخدام السلطة الرمسية

بطريقــــــة مهمــــــة األفــــــرادالقــــــوة الــــــيت تتــــــدفق بــــــني القــــــادة و 

متناســــــق ومتنــــــاغم باجتــــــاه األهــــــداف بأســــــلوباألفــــــراديرتتــــــب عليهــــــا توجيــــــه طاقــــــات 

ــــق هــــدف معــــني ــــه هــــو مبعــــث رضــــا ،الــــيت حــــددها القــــادة والســــعي لتحقي واحملافظـــــة علي

يف آن واحــــــد، وهـــــــي توظيــــــف للمبــــــادئ والوســــــائل األفــــــرادمشــــــرتك لكــــــل مــــــن القــــــادة و 

ويف تعريـــــــف .31واألســـــــاليب مـــــــن أجـــــــل غايـــــــات واضـــــــحة وعلـــــــى حنــــــــو حمـــــــدد ومنســـــــق

مـــــاعي رئيســـــي يقـــــوم بـــــه الفـــــرد (القائـــــد) أثنـــــاء تفاعلـــــه مـــــع آخـــــر متثـــــل القيـــــادة دور اجت
27م، ص1،200،طوالتوزيعللنشراحلامد،دارالرتبويةاإلدارةيف،القيادةعدنان،هشاموموسى،،عليـ عياصرة30
االنرتنيت،النجاحشبكة،االسرتاتيجيةمنتديات،االسالميللفكرالعاملياملعهد،القياديالتدريبدليل،هشام،الطالب-31
2م، ص2003،
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غـــــريه مـــــن أفـــــراد اجلماعـــــة (األتبـــــاع) ويتســـــم هـــــذا الـــــدور بـــــأن مـــــن يقـــــوم بـــــه لـــــه القـــــدرة 

والقــــــوة علــــــى التــــــأثري يف اآلخــــــرين وتوجيــــــه ســــــلوكهم يف ســــــبيل بلــــــوغ هــــــدف اجلماعــــــة، 

دة فهــــــي شـــــــكل مــــــن أشـــــــكال التفاعــــــل بـــــــني القائـــــــد واألتبــــــاع حيـــــــث تــــــربز مســـــــة القيـــــــا

.32والتبعية

ـــــــة -: ـــــــة توجيهي عملي

ــــادة مــــن ضــــروريات االجتماعــــات ،حنــــو اهــــداف معينــــة األفــــراد وتعتــــرب القي

ن تعـــــيش بطمأنينـــــة وتســـــري بانتظـــــام يـــــث ال تســـــتطيع محايـــــة مـــــن اجلماعـــــات أالبشـــــرية ح

دون قيادة.

اإلداريةأنماط القيادة :المطلب الثاني 

بتعـــــدد املـــــداخل والنظريـــــات الـــــيت تعـــــرض موضـــــوع القيـــــادة اإلداريـــــةتتميـــــز القيـــــادة 

ـــــة ـــــات املوقفيـــــة، اإلداري ـــــات الســـــلوك، والنظري ـــــة الســـــمات، ونظري ـــــيت ُعرضـــــت يف نظري وال

وفيما يلي عرض ألمناط القيادة تبًعا ملدخل االجتاهات احلديثة يف القيادة.

-:التبادليةاإلجرائيةالقيادة:أوالً 

بــني االقتصــاديالتبــادلعالقــةعلــى القيــادةأمنــاط مــنوع النــهــذاقــوموي

بواســطةاملنظمــةمــعاالتســاق والتوحــدعلــىيشــجعفالقائــد،واملــرؤوسالــرئيس

81،ص1994، السلوكية واالدارة ،املؤسسة اجلامعة للدراسات والنشر والتوزيع ،رضوانـ شفيق 32
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اإلجرائيــةالقيــادةوتعتمــدملرؤوســيه. الســلبيةأو ،جيابيــةإلااملكافــآت العرضــيةإعطــاء

التبـادلحبـثعملـه علـىيف ويركـزبالنتـائجيهـتمفالقائـداملشـروطغـريالتعزيـزعلـى

،اجلــوائزاســتخدام إىل اللجــوءخــاللمــنمأعمــاهلوضــبط، مرؤوســيهوبــنيبينــه

معتمـــداً بشـــكل عفـــويحيـــث يقـــوم مبنحهـــا ملرؤوســـيه ،العقوبـــاتأو ،واملكافـــآت

.33ئهمأداكفاءةعلى

علـىالقـدرةلـهبـأنيتميـزاإلجرائـيالقائـدأنسـبقممـاميكـن أن نالحـظو 

املكافــآت طريــقعــنوتشــجيعهمهم،وإقنــاع، املنظمــةيفمــع العــاملنياحلــوار

املوجــودة والضــعف،القــوةقــاطميتلــك املعرفــة الكافيــة بنالقائــدأن هــذا ، و واحلــوافز

ه يريــدمــاوميتلــك القــدرة علــى إيصــال يرغــب الوصــول إليــه،مــاويعــرفتابعيــه،لــدى

خصــائص وهنــاك ثــالث .ودعمهــمعلــىاحلصــولأجــلمــنلآلخــرين

-:هيللقيادة التبادلية 

ـــــــــة (المشـــــــــروطة).1 وهـــــــــي املكافـــــــــأة الـــــــــيت يقـــــــــوم القائـــــــــد بتقـــــــــدميها :المكافـــــــــأة الطارئ

.اجليداألداءمقابل اجلهد و للمرؤوسني

االحنرافـــــاتحتديـــــدو ،مبراقبـــــةالقائـــــد هنـــــا يقـــــومحيـــــث:باالســـــتثناء (إيجـــــابي)دارةاإل.2

إجراءات تصحيحية. واختاذعن القواعد واملعايري،

العددالعربية،املستقبلجملةاجلامعية،الكلياتبعضيفواإلجرائيةالتحويليةالقيادةنظرّييتاستخدامشربيين،اهلاليل،: ـ اهلاليل33
.23صم،2001سوريا،دمشق،،2
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بالتــــــــدخل القائــــــــديقــــــــوم دارةويف هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن اإل:باالســــــــتثناء (ســــــــلبي)دارةاإل.3

.34املطلوبةلمعايريلوفقاً جنازإلفقط إذا مل يتم 

-:)المتعالية(المتساميةالقيادة:ثانياً 

بــني القائــد ومرؤوســيه وتكــون التبــادلعالقــةتقــوم علــىالــيتالقيــادةهــيو 

والتوحــداالتســاقعلــى مرؤوســيهبتشــجيع القائــد، حيــث يقــوماملســامهةعلــىمبنيــة

،لــدافعيتهم احلقيقيــةمناشــداً عرضــيةمكافــآتمــن خــالل مــنحهم املنظمــةيف

علــى حاجــاتاإلداريعملــهيفيركــزحيــث، املتســاميةلــدافعيتهمومطــوراً 

الــذي يســتخدم منــط ئــدوالقا،الشخصــيتطــويرهميفاملســامهةحيــاول، و املشــاركني

مـنتبـدأوالـيت"اخلـادمالقائـد"مقولـةمـعويتماشـى،كالسـيكيالقيـادة املتسـامية

املرؤوســنياحتياجــات، مبعــىن أن أوالً دم ُخيــأنيريــداإلنســانبــأنالطبيعــيالشــعور

ممـــا جيعلهـــماالحتياجـــاتتلـــكةتلبيـــوأن يـــتمجيـــب أن تُعطـــى األولويـــة دائمـــاً،

وأكثــرأدائهــم لعملهــم،واســتقالالً أثنــاءوحريــة، وحكمــة،صــحةأكثــريصــبحون 

تميــــز الــــذي تســــعى اليــــه املالعطــــاء، ويقــــدمونخــــادمنييكونــــواألناســــتعداداً 

.35املنظمة

66سرحان ،مرجع سابق، صحممدـ املخاليف،34
67صسرحان، مرجع سابق،حممداملخاليف،- 35



30

الشخصـيةذوالقائــدهـواملتســاميالقائـدأنســبقممـاميكـن أن نالحـظو 

تهمخــدمإىل ، ويســعىمرؤوســيهمصــاحل و باهتمامــاتيعتــينحيــب أنألنــهاخلدومــة

علــىالقــدرةولديــه،الشخصــيةمصــلحتهعلــى حســابذلــككــانحــىت وأن

يفأمـالً املرؤوسـنيأجـل مصـلحةمـنويرتفـع،بنفسـهيسـموألنـهاالسـتقامة

.36املمصلحةحتقيق

-:التحويليةالقيادة:ثالثاً 

األمريكـي برينـز( السياسـيالعـامليـدعلـىالتحويليـةللقيـادةمفهـومأولظهـر

(Burnsعــاميف)البــاحثنيمــنعــددقبــلمــنتوالــت الكتابــاتمث)،1978،

ففــي،برينــزأعمــالإىل ضــافاتإو ،كإســهاماتالتحويليــةالقيــادةحــولابوالكّتــ

القيـــادةيفاملشـــهورنظريتـــه(Bass،2005)بـــاس قـــدم )(1985عـــام 

للنظريــة واملرتبطــةاجلوهريــةبالعوامــلاخلاصــةاملقــاييسإىل باإلضــافةالتحويليــة

Bass)بـاس وأفولــوقبـلمـنللنظريـةتطـويرذلـكتـال،القيـادةبسـلوك

and Avolio)والنمـوذجالتقومييـةالبحـوثخــاللمــنزمالئهـممـنوعـدد

كــذلك النظريــةهــذه دمتقُــو ة، القيــادالكامــل  لتطــويرباملــدىاملعــروفاملطــور

ومؤسسـات،قطاعـاتالعـاملني يفالقـادةمـناآلالفملئـاتبـرامجشـكلعلـى

خاصة.أمكانتحكوميةوتربوية،،وصحية،صناعيةخمتلفة
.12،ص2004ـ  وصفي اهلزامية ،القيادة وإدارة األزمات الرتبوية ،دار الكتاب احلديث ،إربد األردن 36
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مواكبةضرورةطبيعة لنتيجةً :تعرف القادة التحويلية

مما استوجب على املنظمات اتباع هذا النمط ،احلاصلةالتعقيدات و تطورات الدائمةال

.37والتابعنيبني القائدالتفاعليةالعالقاتتنشيطالقيادي القائم على 

-:نوعينإلى القيادةصنف أحد الكتابو 

التنظـيم(أيملـنهجوفقـاً مهامهـامتـارسالـيتالقيـادةوهـي:الرسـميةالقيـادة:أوالً 

مــنمهامــهميــارسالــذيفالقائــداملنظمــة،تــنظم أعمــالوالقــوانني) الــيت،اللــوائح

والقـواننيالـوظيفيقبـل مركـزهمـنحمـددةومسـؤولياتهسـلطاتهتكـوناملنطلـقهـذا

.املعمولواللوائح

يفاألفـرادبعـضميارسـهاالـيتالقيـادةتلـكوهـي:الرسـميةغيـرالقيـادة:ثانيـاً 

،مركــزهممــنولــيسقياديــةومواهــب،تاقــدر مــن ميتلكونــهمــا بنــاًء علــى التنظــيم

أو ،التنفيذيــةدارةاإلمســتوىيفمــنهمالــبعضيكــونفقــدالــوظيفي،ووضــعهم

، التصــرفعلــىوقدرتــه،شخصــيتهوقــوة،القياديــةمواهبــهأنإالاملباشــرةدارةاإل

هـذينمـنكـالفـإنعـاموبشـكل.ناجحـاً قائـداً منـهواإلقنـاع جيعـل،واملناقشـة

والتدريبللتنميةالثايناملؤمتر. الناميةالدوليفاملطلوبةاتوالتطبيقوأساليبهاتعريفهااإلداريةالقيادةآدم،عبداجلليلـ  املنصوري،37
.17م، ص2008،.ليبياطرابلس،لإلدارة،الوطيناملعهداإلداري،
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الرمسيــة وغــري،الرمسيــةفالقيــادة،املنظمــةيفعنــهغــىنالالقيــادةمــنالنــوعني

.38املنظمةأهدافلتحقيقاألحيانمنكثرييفيكمالن بعضهما بعضاً 

-:أنماط القيادة من حيث أساليب القيادةوهناك 

اجيابيــــــاً نـــــه الشـــــخص الـــــذي حيـــــدث منـــــط قيادتـــــه تـــــأثرياً أالقائـــــد علـــــى إىل ينظـــــر

يف منـــــــــاخ املنظمـــــــــة بوجـــــــــه عـــــــــام، ويف الـــــــــروح املعنويـــــــــة للعـــــــــاملني، ويف أداءهـــــــــم بوجـــــــــه 

حيــــــــث صــــــــنف اإلداريــــــــةخـــــــاص، وخيتلــــــــف القــــــــادة يف أســــــــاليب تعــــــــاملهم، وأمنــــــــاطهم 

ثالثـــــــة أمنـــــــاط رئيســـــــية إىل البـــــــاحثون، والكتـــــــاب القيـــــــادة مـــــــن حيـــــــث درجـــــــة ممارســـــــتها

مط الفوضــــــوي املتســـــــبب، وفيمـــــــا الـــــــنمط االســــــتبدادي، والـــــــنمط الشــــــوري، والـــــــن:هــــــي

. األمناطيلي توضيح لكل منط من هذه 

-:(االوتوقراطي)النمط االستبدادي:أوالً 

ــــل القيــــادة االســــتبدادية،  يطلــــق علــــى هــــذا الــــنمط مــــن القيــــادة تســــميات خمتلفــــة مث

والقيــــــــادة املتســــــــلطة، والدكتاتوريــــــــة، واالوتوقراطيــــــــة، والفرديــــــــة ومجيعهــــــــا أمســــــــاء ملســــــــمى 

ــــد ذلــــك ألنــــه يــــتحكم يف إىل الــــرئيس منــــهإىل واحــــد، ويعــــد القائــــد املســــتبد أقــــرب القائ

أســـــلوب القســـــوة، إىل حتكميـــــة مســـــيطرة، ويـــــرى القائـــــد املســـــتبد ان مـــــن حقـــــه ان يلجـــــأ

.94م، ص2001،تنمية املهارات القيادية للمديرين اجلدد ،دار السماح القاهرة، السيد عليوة، ـ 38
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عراقــــة املولــــد،أو امتيــــاز علــــيهم بســــبب املنشــــأ،واالنفــــراد يف اختــــاذ القــــرارات مبــــا لــــه مــــن 

ــــة،أو  ــــه مــــن قــــوة شخصــــية،أو اتســــاع اخلــــربة،أو املؤهــــل العلمي ــــز ب .عضــــليةأو مــــا يتمي

األمـــــــور و يف ظــــــل هــــــذا النمــــــوذج مــــــن القيــــــادة حيــــــاول القائــــــد االســــــتبدادي إخضــــــاع 

ــــــذي يــــــديره لســــــلطته، وحيجــــــم عــــــن تفــــــويض الصــــــالحيات ــــــل إىل يف التنظــــــيم ال غــــــريه ب

مناقشــــــه أو تكرهــــــا دون إن ميــــــنح مرؤوســــــيه أيــــــة فرصــــــة للمشــــــاركة يف صــــــنع القــــــراراتحي

مــــــن املتخـــــذةفيمـــــا يقـــــرر، وال يضـــــع يف اعتبـــــاره ردود فعـــــل املرؤوســـــني حيـــــال القـــــرارات 

.39قبله

-:النمط الشورى (الديموقراطي):ثانياً 

يقـــــف هـــــذا الـــــنمط مـــــن القيـــــادة علـــــى النقـــــيض مـــــن الـــــنمط الســـــابق، فهـــــو منـــــط

عقـــــالين متـــــزن يشـــــبع حاجـــــات كـــــل مـــــن القائـــــد، واإلتبـــــاع، ويتســـــم بـــــاالحرتام املتبـــــادل 

ــــــــروح الرضــــــــا، ويتعــــــــاونون معــــــــه خمتــــــــارين،  ــــــــل األتبــــــــاع قائــــــــدهم ب بينهمــــــــا، حيــــــــث يتقب

ومتـــــــوخني هـــــــدف اجلماعـــــــة، والصـــــــاحل العـــــــام. والقائـــــــد الـــــــذي يســـــــتخدم هـــــــذا الـــــــنمط 

ا يتخـــــذه مـــــن قـــــرارات، ومــــــا الـــــدميوقراطي يف القيـــــادة يشـــــرك أعضـــــاء املنظمـــــة معــــــه فيمـــــ

ـــــــه إىل يعـــــــده مـــــــن خطـــــــط، وبـــــــذلك فهـــــــو يضـــــــيف ـــــــه قـــــــوة اجلماعـــــــة كلهـــــــا، ومهمت قوت

.رقابيةأو الرئيسة تنظيمية أكثر منها توجيهية،

.21م، ص 2011األردن، والتوزيع، عّمان،للنشرالبلسماإلدارية، دارالقيادةمفاهيمسامل،ـ املعايطة،39
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ــــــــة يف مباشــــــــرة شــــــــؤون اجلماعــــــــة،  ــــــــادة الشــــــــورية (الدميقراطيــــــــة) باحلري وتتســــــــم القي

ملبــــــادأة، واالبتكــــــار لــــــدى ومناقشـــــة مشــــــاكلها يف هيئــــــة مجاعيــــــة، وتنمــــــو يف ظلهــــــا روح ا

األعضـــــاء، ويزدهـــــر الشـــــعور بالرضـــــى عنـــــد التـــــابعني إلحساســـــهم بالعمـــــل اجلمـــــاعي ممـــــا 

يرتتــــــب عليــــــه احلمــــــاس يف العمــــــل الفــــــردي، واجلمــــــاعي علــــــى حــــــد ســــــواء، ممــــــا يســــــاهم 

بالتـــــــــايل يف حتقيـــــــــق تكامـــــــــل اجلهـــــــــود اجلماعيـــــــــة، والتنســـــــــيق بـــــــــني األقســـــــــام املختلفـــــــــة، 

ألهــــــــــداف بالســــــــــرعة املطلوبــــــــــة، ومبســــــــــتويات اجلــــــــــودة اإىل ويســــــــــهل عمليــــــــــة الوصــــــــــول

.40املرغوبة

-:النمط المتساهل:ثالثاً 

يتميـــــز هـــــذا األســـــلوب بتنـــــوع الســـــلوك و تذبذبـــــه، ويكتنـــــف هـــــذا االســـــلوب مـــــن 

ــــــذي  أســــــاليب القيــــــادة مظــــــاهر اهلــــــزل والتســــــيب، ورغــــــم حريــــــة العــــــاملني، والتســــــاهل ال

طريقــــــا هلــــــا، اال أن رضــــــا العــــــاملني عــــــن أعمــــــاهلم يف ظــــــل هــــــذه القيــــــادة دارةتتخــــــذه اإل

مـــــــنخفض جـــــــدا باملقارنـــــــة مـــــــع القيـــــــادة غـــــــري الدميقراطيـــــــة، ألن التســـــــاهل، و التهـــــــاون، 

املرتفـــــع الـــــذين قـــــد يـــــرون إن تقـــــدير األداءذوي األفـــــرادوعـــــدم احلســـــم يثـــــبط مـــــن مهـــــة 

املــــــنخفض. و يؤخــــــذ علــــــى ءاألداهلــــــم ال خيتلــــــف عــــــن تقــــــديرها لــــــزمالئهم ذوي دارةاإل

الــــــنمط مــــــن أمنــــــاط القيــــــادة، والــــــذي يعتــــــرب نــــــادر الوجــــــود يف جمــــــال أو هــــــذا النمــــــوذج

الســــــــائبة الــــــــيت قــــــــد تشــــــــجع علــــــــى دارةالتطبيقيــــــــة أنــــــــه ضــــــــرب مــــــــن ضــــــــروب اإلدارةاإل
.76،ص2012،العراق ،1اخلالدي ،خليل حممد حسني ،التنظيم االجتماعي يف االسالم ،طـ 40
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مرؤوســـــيه بـــــاحرتام مقرتحـــــ

التوجيــــــه، والتــــــأثري، وانعــــــدمت الرقابــــــة الفاعلــــــة، وتعثــــــرت املنظمــــــة ممــــــا يعــــــين يف النهايــــــة 

.41انه ال يرى نفسه مديراً، فكيف يكمن له ان يكون قائدا إدارياً 

أنماط القيادة1جدول 

حرة (المتساهل))مشاركة(ديمقراطية )تسلطية(أوتوقراطيةنمط القيادة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يف  دور القائ
التخطـــــــــــــــــــيط ورســـــــــــــــــــم 

السياسات

دد القائد بنفسه حي
السياسات ويضع 
اخلطط واألهداف

السياســــــــــــــــــــــــاتدحتــــــــــــــــــــــــد
واخلطط

واألهداف من خالل 
احلوار واملناقشات 

السياساتحتديـد
واخلطط واألهداف 

مرتوك لألفراد واجلماعة

جــــــــــــــــــــــــــراء العمــــــــــــــــــــــــــل إ
وطرائقهووسائله 

طــــــوات حيــــــدد القائــــــد اخل
و

اإلجراءات مث ميليها 
إما مرةاألفرادعلى 

خطــــــــــــــــــــوة أو واحــــــــــــــــــــدة
خطوة

ضع القائد خطـط ي
العمل ووسائله وإجرآته

ويعطي فكرة عنها و
يرجح اآلراء الصحيحة

ال يساهم القائد فـي
حتديد اإلجراءات و

الوسائل إالّ إذا طلب
منه معلومات معينة

ـــــــــــــــــــــــــــني  ـــــــــــــــــــــــــــام تعيــ مهــ
األفـــــــــــــراد

وتوزيع العمل

مهام يفرض القائد 
واجلماعاتاألفراد

بطريقة فردية

يـــــتم تقســـــيم العمـــــل وفقـــــاً 

وتقتضـــــيه مصــــــلحة العمـــــل 
ويوافــــــــــــق عليهــــــــــــا القائــــــــــــد 

باقتناع

ال يشـــــــــــــــارك القائـــــــــــــــد يف 
ـــــــات  حتديـــــــد مهـــــــام وواجب

أو األفراد

.األردن. عّمان. والتوزيعللنشراإلعالمدار. معاصرتطبيقيمنحىالتنظيميالسلوكشهاب،بدرإبراهيمـ اخلالدي،41
.77صم،2012
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أو النقــــــــــــــــدأو الثنــــــــــــــــاء
ـز يــــــــــــــــــــائل التحفســـــــــــــــــــو 

لألداء واإلجناز

يتصــــــــرف القائــــــــد وفقـــــــــاً 
هــــــواه وغالبــــــاً مــــــا يلجـــــــأ

النقدإىل 

القائـــــــــــد موضـــــــــــوعي ولـــــــــــه 
أو دور بنــــــــــــــاء يف الثنـــــــــــــــاء

ـــــــــــــــدور  النقـــــــــــــــد ويقـــــــــــــــوم ب
العضــــــــــــــــــــو املشـــــــــــــــــــــرتك يف 

العمل

ال حيــــــــــــــــاول القائـــــــــــــــــد أن 
ينتقــــــــــــــــــــد وال أو يثنــــــــــــــــــــي

تعليــــــــــــق لــــــــــــه علـــــــــــــى أداء 
إال إذا طلـــــــــــــــب األفـــــــــــــــراد
منه ذلك

.42يف املؤسسات وقطاع االعماللقيادةالثالثة لاألمناطمقارنة بني 

اإلداريةنظريات القيادة :المطلب الثالث 

تفســـــريها والتعـــــرف إىل فقـــــد ســـــعواةكبـــــريًا بنظريـــــة القيـــــاداً أظهـــــر البـــــاحثون اهتمامـــــ

علــــــى خصائصــــــها، وتأثريهــــــا يف املنظمــــــات، وميكــــــن توضــــــيح نظريــــــات القيــــــادة بشــــــكل 

جامعة،منشوراتاألويلالصليبيةاحلملةوأنطاكيةصاحبسيانياغيالدينمؤيد: عبدالرحيمحسنحممدمجالـ زنكي،42
.127م، ص 1998الكويت،الكويت،
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.ياتحبسب املوضوع الذي ناقشته هذه النظر 

-:نظرية السمات:أوالً 

ت الــــــــيت اســـــــتهدفت حتديــــــــد خصــــــــائص أوالً تعـــــــد هــــــــذه النظريـــــــة مــــــــن أوىل احملـــــــ

ـــــــى افـــــــرتاض ـــــــك جمموعـــــــة مـــــــن الصـــــــفات، القيـــــــادة الناجحـــــــة، وتقـــــــوم عل وهـــــــو أن هنال

ــــــد بعــــــض  ــــــيت تفســــــر القــــــدرات القياديــــــة عن ، فــــــإذا تــــــوافرت هــــــذه األفــــــرادواخلصــــــائص ال

يكــــــون قائــــــداً، وهــــــي يف جمموعهــــــا تكــــــِون مــــــا الصــــــفات يف شــــــخص مــــــا أمكــــــن لــــــه أن

(الرجــــــــل العظــــــــيم)، وتــــــــرتاوح هــــــــذه الصــــــــفات مــــــــا بــــــــني صـــــــــفات ميكــــــــن أن تســــــــميته

ــــــــربة الصــــــــوت، واحلجــــــــم، والوســــــــامة ــــــــل يف الشــــــــكل، ون إىل جســــــــمية فســــــــيولوجية تتمث

صــــــــفات نفســــــــية كاحلمــــــــاس، والثقــــــــة بــــــــالنفس، والقــــــــدرة علــــــــى املبــــــــادأة، والشــــــــجاعة، 

ذهنيــــــــة عقليــــــــة كالــــــــذكاء، والقــــــــدرة علــــــــى التفكــــــــري، والنضــــــــج االجتمــــــــاعي، وصــــــــفات

و تــــــرتبط هــــــذه النظريــــــة ارتباطــــــاً وثيقــــــاً مبــــــا ،والتحليــــــل، والعلــــــم وغريهــــــا مــــــن الصــــــفات

يصــــــبحون األفــــــراديســــــمى بنظريــــــة الرجــــــل العظــــــيم الــــــيت تقــــــوم علــــــى أســــــاس أن بعــــــض 

ة 

(يولــــــد وال يصــــــنع). فــــــالفكرة الرئيســــــية هلــــــذه النظريــــــة تركــــــزت علــــــى املعــــــايري الشخصــــــية 
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الـــــــيت تصــــــــنع القيــــــــادة الناجحـــــــة، وإن القيــــــــادة الناجحــــــــة تتطلـــــــب بشــــــــر ذوي مواهــــــــب 

.43نادرة جتعلهم صاحلني لقيادة غريهم

-:النظرية الموقفية:ثانياً 

ـــــة الظـــــروف، وهـــــي علـــــى إىل يشـــــار خـــــالف النظريـــــة الســـــابقة هـــــذه النظريـــــة بنظري

تــــرى أن القيــــادة ال تعتمــــد علــــى الســــمات الشخصــــية للقائــــد بقــــدر مــــا تنبــــع مــــن ردود 

إبرازهـــــــــا، فالســـــــــلوك أو ولكنهـــــــــا تضـــــــــيف إليهـــــــــا أثـــــــــر اجلماعـــــــــات يف تكـــــــــوين القيـــــــــادة

ألنـــــه يتــــــأثر بعوامـــــل نابعــــــة ،تفاعـــــل بــــــني الفـــــرد والبيئــــــةاإلنســـــاين ال يكـــــون إال نتيجــــــة لل

عوامـــــــل أخـــــــرى خارجيـــــــة تتعلـــــــق بالبيئـــــــة احمليطـــــــة بـــــــه. إىل مـــــــن ذات الفـــــــرد، باإلضـــــــافة

القائــــــد يوجههــــــاتفــــــرتض أن املهــــــارات القياديــــــة حتركهــــــا املواقــــــف الــــــيت املوقفــــــةوالنظريــــــة 

دة مجاعــــة مــــا قــــد عنــــد اتصــــاله جبماعــــات خاصــــة، ومــــن مث فــــان املهــــارة الــــيت تلــــزم لقيــــا

أو اقتصــــــادي،أو عســــــكري مــــــثًال، قــــــد ال يكــــــون مــــــؤهالً للنجــــــاح يف جمــــــال سياســــــي،

بــــــــاختالفغريمهــــــــا، ذلـــــــــك أن متطلبــــــــات القيـــــــــادة ختتلـــــــــف 

.52اإلدارية ،مرجع سابق ،صالقيادةمفاهيمسامل،ـ املعايطة،43
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اإلداريــــــــة

.44املطلوب شغلهاإلداري

-:النظرية التفاعلية:ثالثاً 

ظهـــــرت هـــــذه النظريـــــة نتيجـــــة للمأخــــــذ علـــــى النظـــــريتني الســـــابقتني، وتـــــرى وجــــــوب 

أو علـــــــى أســـــــاس أن القيـــــــادة ليســـــــت مســــــــة،اجلمـــــــع بـــــــني النظـــــــريتني والتوفيـــــــق بينهمــــــــا 

مســــــــات ميتلكهــــــــا الفــــــــرد فحســــــــب، وليســــــــت نتــــــــاج املوقــــــــف وحــــــــده، وإمنــــــــا هــــــــي مثــــــــرة 

للتفاعـــــل بـــــني مســـــات القائـــــد، وعناصـــــر املوقـــــف، وخصـــــائص اجلماعـــــة، وان النجـــــاح يف 

القيــــــادة يتحقــــــق إذا مت التفاعــــــل بــــــني شخصــــــية القائــــــد نفســــــه، واجتاهــــــات املرؤوســــــني، 

.45،م

اإلسالمفي اإلداريةمفهوم القيادة :المبحث الثاني 

العربيةاململكة. الرياض. الشقرييمكتبة. احلديثةواالجتاهاتوالوظائفاألسسمةالعااإلدارةحممد،بنسعودـ  النمر،44
7، ص2011. السعودية

43م، ص2009كنعان ،نواف ،االجتاهات احلديثة يف القيادة اإلدارية ،دار النهضة العربية جامعة متشيغن،ـ  45
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اإلسالمفي اإلداريةتعريف القيادة :المطلب األول 

ـــــادئ  ـــــق مـــــن مب ـــــذي ينطل ـــــد املســـــلم ال ـــــه القائ ـــــيت يقـــــوم ب اإلســـــالمهـــــي الســـــلوك ال

مرضـــــات اهللا ورســـــوله دالـــــكحيـــــدوه يف ،اختـــــاذ القـــــرارات بكـــــل موضـــــوعية وعـــــدل وجتـــــرد

فهـــــــي عمليـــــــة ســـــــلوكية وهـــــــي تفاعـــــــل ،أثنـــــــاء تفاعلـــــــه مـــــــع غـــــــريه مـــــــن أفـــــــراد اجلماعـــــــة

.46عالوة علي كونه مركزا وقوة اجتماعي فيه نشاط موجه ومؤثر

لكــــــرمي املوجـــــــه يعتــــــرب القــــــرآن ا:ية مــــــن القـــــــرآن الكــــــرمي اإلســــــالمتعريــــــف القيــــــادة 

حممــــــد عليــــــه الصــــــالة والســــــالم فهــــــو القــــــدوة احلســــــنة يف يةاإلســــــالماألول لقائــــــد األمــــــة 

حيـــــــث يزخـــــــر القـــــــرآن الكـــــــرمي باآليـــــــات الكثـــــــرية الـــــــيت توجـــــــه ،القيـــــــادة وفـــــــن التعامـــــــل

َلُكــــمْ َكــــانَ لََّقــــدْ (:قــــال تعــــايل ،صــــلي اهللا عليــــه وســــلم يف خمتلــــف أمــــور احليــــاةالرســــول 

ـــــْومَ اللَّـــــهَ يـَْرُجـــــوَكـــــانَ لَِّمـــــنَحَســـــَنةٌ ُأْســـــَوةٌ اللَّـــــهِ َرُســـــولِ ِيف  )َكِثـــــريًااللَّـــــهَ َوذََكـــــرَ اْآلِخـــــرَ َواْليَـ
فَِبَمـــــــاومـــــــن التوجيهـــــــات اإلهليـــــــة للرســـــــول عليـــــــه الصـــــــالة والســـــــالم قـــــــول اهللا تعـــــــايل (47

ــــنَ َرْمحَــــةٍ  ــــهِ مِّ ــــتَ الّل ـُـــمْ لِن ــــوْ َهل ــــيظَ َفظّــــاً ُكنــــتَ َوَل ــــبِ َغِل ــــواْ اْلَقْل ــــنْ الَنَفضُّ ــــكَ ِم ــــاْعفُ َحْوِل َف

.316املرجع السابق، ص،"والوظائفاألسس،العامةاإلدارة"وآخرون،النمرحممدسعود- 46
21سورة األحزاب -47
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ُهمْ  ــــلْ َعَزْمــــتَ فَــــِإَذااَألْمــــرِ ِيف َوَشــــاِوْرُهمْ َهلُــــمْ َواْســــتَـْغِفرْ َعــــنـْ ــــبُّ اللّــــهَ ِإنَّ اللّــــهِ َعلَــــىفـَتَـوَكَّ حيُِ

.48)اْلُمتَـوَكِِّلنيَ 

ــــــث:يف الســــــنة املطهــــــرةالقيــــــادة  ــــــادة أكــــــدت األحادي ــــــي ضــــــرورة القي ــــــة عل النبوي

الرســـــول صـــــلي اهللا علبـــــه وســـــلم  ( ال حيـــــل لثالثـــــة  أن يكـــــون بفـــــالة مـــــن األرض لقـــــول 

( إذا خـــــرج ثالثـــــة يف ســـــفر فليـــــأمروا علـــــيهم وقولـــــه أيضـــــا ،إال أّمـــــرو علـــــيهم أحـــــدهم )

.49أحدهم )

وقــــــد تبينــــــت املقــــــدرة القياديــــــة للرســــــول صــــــلي اهللا عليــــــه وســــــلم يف عــــــدة جمــــــاالت  

اإلســــــالمكـــــالتخطيط والتنظــــــيم للــــــدعوة 

مـــــــع غـــــــري املســـــــلمني االتفاقيـــــــاتبـــــــني األنصـــــــار واملهـــــــاجرين وإبـــــــرام املؤاخـــــــاةبـــــــه مـــــــن 

لـــــوالة يف غايـــــة الدقـــــة حيـــــث خيتـــــارهم وكانـــــت قيادتـــــه صـــــلي اهللا عليـــــه وســـــلم يف تعـــــني ا

ـــــــم ـــــــاخللق القـــــــومي وســـــــعة العل ـــــــذين يتمتعـــــــون ب ـــــــي درجـــــــة مـــــــن ،مـــــــن األشـــــــخاص ال وعل

ـــــذلك جنـــــد إن اختيـــــار القـــــادة يف فجـــــر  ـــــي اإلســـــالمالكفـــــاءة واجلـــــدارة ول كـــــان يقـــــوم عل

.والقدرة والنزاهة والشورياالستقامة

.158سورة أل عمران -48
بناهللاعبدعناألحوصأيبعنإسحاقأيبعنشعبةطريقمن) 443ح372ص( مسندهيفاجلعدبنعليرواه-49

يفاهليثميقال. صاحبهمادوناثنانيتناجىوالأحدكمعليكمفأمرواسفريفثالثةكنتمإذا،قالاهللاعبدعن،بلفظمسعود
.هـ.ا.الصحيحرجالورجاله) ،5/256(
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ــــه وســــلم يف ول أمــــا يف عهــــد اخللفــــاء الراشــــدون فســــارو علــــي مــــنهج الرســــ صــــلي اهللا علي

ـــــق أ ـــــه عرفـــــت اإلتطبي ـــــوبكر رضـــــي اهللا عن ـــــادي ففـــــي عهـــــد أب ية اإلســـــالمدارةســـــلوبه القي

ورعايـــــــة شـــــــؤون االمـــــــة ومنهجـــــــه القـــــــدوة ،املبـــــــادئ القياديـــــــة املتمثلـــــــة يف نشـــــــر الرســـــــالة

ية وتطبيقهـــــــــا بكـــــــــل أمانـــــــــة اإلســـــــــالماحلســـــــــنة يف احلكـــــــــم وشـــــــــريعته االلتـــــــــزام بالشـــــــــريعة 

.50واخالص

يف عهـــــد عمـــــر بـــــن اخلطـــــاب رضـــــي اهللا عنـــــه قـــــادا املســـــلمني بعـــــد ان اختـــــاره أمـــــا

ـــــــه الكفايـــــــة وحســـــــن السياســـــــة ـــــــث رأى في ـــــــه حي فهـــــــو احلكـــــــيم ،أبـــــــوبكر رضـــــــي اهللا عن

العــــــادل الفــــــاروق ويعتــــــرب عهــــــده مــــــن العهــــــود الذهبيــــــة لإلســــــالم وقــــــد أمــــــن بالشــــــورى 

ــــــاس ــــــه فكــــــان يقــــــول أشــــــريوا عليــــــا أيهــــــا الن يس نظــــــام كمــــــل قــــــام بتأســــــ،رضــــــي اهللا عن

.51مستقل للقضاء

وعمالــــــهعلــــــىالرقابــــــةيفعمــــــرعلــــــىعنــــــهاهللارضــــــيعثمــــــانســــــارقــــــدو

ـــــبحـــــىت،متـــــابعتهم موســـــمكـــــلمبوافـــــايتعمـــــايلآخـــــذإين( :األمصـــــارأهـــــلإىل كت

مـــــنشـــــيئاً ادعـــــىفمـــــن،يضـــــربونويشـــــتمونأقوامـــــاً إناملدينـــــةأهـــــلإيلرفـــــعقـــــدو،

أمــــــا يف ... )  عمــــــايلمــــــنأو مــــــينكــــــانحيــــــثحقــــــهيأخــــــذاملوســــــمفليــــــوافذلــــــك

.316ص، املرجع السابق، "والوظائفاألسس،العامةاإلدارة"وآخرون،النمرحممدسعود50-
..317السابق، ص املرجع،"والوظائفاألسس،العامةاإلدارة"وآخرون،النمرحممدسعود- 51
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عهـــــــــد خليفـــــــــة علـــــــــي رضـــــــــي اهللا عنـــــــــه أكـــــــــد علـــــــــي اصـــــــــطفاء القـــــــــادة للمستشـــــــــارين 
52.

الشروط الواجب توافرها في القائد المسلم:المطلب الثاني 

رعايـــــــة ولـــــــيس كـــــــل إىلومســـــــؤولية حتتـــــــاج،اســـــــتعدادالقيـــــــادة تكليـــــــف حيتـــــــاج ايل

وقــــــد نبــــــه النــــــيب صــــــلي اهللا عليــــــه ،

رضــــــي اهللا عنــــــه أن يســــــتعمله –وســــــلم إيل هــــــذا عنــــــدما طلــــــب منــــــه أبــــــو ذر الغفــــــاري 

،،أبــــا ذر إنــــك ضــــعيفعلــــي بعــــض األعمــــال فقــــال ( يــــا

ــــــــه منهــــــــا ) ،قهــــــــاخــــــــزي وندامــــــــه إال مــــــــن أخــــــــدها حب ــــــــذي علي والشــــــــروط . 53وأدي ال

والصــــفات الواجــــب توافرهــــا فــــيمن خيتــــار القيــــادة مــــن خــــالل نصــــوص الكتــــاب والســــنة 

54:وتطبيقات اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنهم 

اإلسالمأن يكون من أهل الوالية الكاملة في :أوالً 

ـــــأن يكـــــون مســـــلما ذكـــــراً  فـــــألن الوظـــــائف اإلســـــالمفشـــــرط ،حـــــراً عـــــاقالً بالغـــــاً ب

فالكـــــافر ال ســـــلطان لـــــه علـــــي املســـــلمني كمـــــا قـــــال تعـــــايل ،القيـــــادة فيهـــــا واليـــــة وســـــلطة

،املؤلف. الناجحةادةللقيمفتـاحاً عشـرأحـد،مسيث، كتاب. مدايل-52
مسلمأخرجه-53
–اإلسالميةالثقافةالعمر وقسمحممدبناهللاعبد/ الراشدة الدكتوراخلالفةعهدوالنبويالعهدالقادة يفرعايةيفاملنهج-54

اإلسالميةسعودبنحممداإلمامالشريعة جامعةكلية
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وكمــــا روي عـــــن النــــيب صـــــلي اهللا 55) َســــِبيالً ٱْلُمـــــْؤِمِننيَ َعلَــــىلِْلَكــــاِفرِينَ ٱللَّـــــهُ َجيَْعــــلَ َولَــــن(

ــــه قــــال  ــــه 56)يعلــــى يعلــــو والاإلســــالم( :عليــــه وســــلم أن ــــه إن وعــــن عمــــر رضــــي اهللا عن

وال أعــــــــزهم إذ أذهلــــــــم اهللا،

قـَوَّاُمــــــونَ الرَِّجــــــالُ وأمــــــا شــــــرط الــــــذكورة فقولــــــه تعــــــايل (57وال أذنــــــيهم إذ أقصــــــاهم اهللا )،

ــــى ــــلَ ِمبَــــاالنَِّســــاءِ َعَل ــــىٰ بـَْعَضــــُهمْ اللَّــــهُ َفضَّ ولقولــــه صــــلي اهللا عليــــه وســــلم ( 58)بـَْعــــضٍ َعَل

ــــــو أمــــــرهم  ــــــح قــــــوم ول ــــــن يفل ــــــذقــــــال املــــــاوردي رمحــــــه اهللا يف وزارة ،59) امــــــرأةول ( التنفي

ـــــدالكوال جيـــــوز أن تقـــــوم  ملـــــا تضـــــمنه معـــــين الواليـــــة ،وإن كـــــان خربهـــــا مقبـــــوال،امـــــرأةب

ــــــهاملصــــــروفة ــــــيب صــــــلي اهللا علي ــــــحوســــــلم ( عــــــن النســــــاء لقــــــول الن أســــــندواقــــــوم مــــــا أفل

عنـــــــه مـــــــا تضـــــــعفوألن فيهـــــــا مـــــــن طلـــــــب الـــــــرأي وتبـــــــات العـــــــزم 60)امـــــــرأةأمـــــــرهم إيل 

.61هو عليهم حمظور) مااألمور ومن الظهور ومباشرة ،النساء

.47سورة الروم اآلية ، -55
حرببنسفيانأيبمعالفتحيومجاءأنهعنهجديعنأيبحدثينحشرجبناهللاعبدبنحشرجفريويه،عائذحديثأما-56
،" وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولفقال،عمروبنوعائذسفيانأبوهذا،فقالوا،أصحابهحولهوسلمعليهاهللاصلىاهللاورسول،

)395( سننهيفالدار قطينأخرجه" . يعلىوال،يعلواإلسالم،فلكمنأعزاإلسالم،سفيانوأبو،عمروبنعائذهذا
8/256،الرقمأوالغليل الصفحةإرواء،األلباين املصدر،حسن احملدثإسناده،الدرجةاألشعري خالصةعياض،الراوي- 57
.34سورة النساء اآلية - 58
يفالنساءاستعمالعنالنهي،"بقولهالنسائيعليهوبوب) 8/227" (السنن" يفالنسائيورواه،)4425(البخاريرواه-59

.انتهى" احلكم
املصدر السابق .- 60
باملاورديالشهري،الدينيةالوالياتوالسلطانيةاألحكامالبغدادي،البصريحبيببنحممدبنحممدبنعلياحلسنأبو-61
).52ـ22،ص) (هـ450،املتوىف(
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واليــــة هلــــم علــــي أنفســــهم 

اهللا عليـــــه وســـــلم يف وقـــــد قـــــال صـــــلي ،فضـــــال علـــــي أن تكـــــون هلـــــم واليـــــة علـــــي غـــــريهم

عــــــن النــــــائم حــــــيت يســــــتيقظ وعــــــن الصــــــغري ،

يف األحاديـــــث بـــــأمر بطاعـــــة مـــــا جـــــاءوأمـــــا 62،حـــــيت يكـــــرب

كقولـــــه عليـــــه الصـــــالة والســـــالم ( امسعـــــوا وأطيعـــــوا وإن اســـــتعمل علـــــيكم عبـــــدا ويل األمـــــر

ـــــا ـــــو كـــــان رأســـــه زبيب ـــــد احلبشـــــي مبالغـــــة يف . قـــــ63) حبشـــــيا ول ـــــق العب ال اخلطـــــايب ( أطل

.64)دالكيتصور شرعا أن يلي األمر بالطاعة وإن كان ال

األمانة .-:ثانياً 

هـــــــي مبعناهـــــــا الواســـــــع تعـــــــين الصـــــــالح واالســـــــتقامة والنصـــــــح لآلخـــــــرين، وتســـــــتلزم 

عمــــــا لــــــيس وعفــــــة اإلنـــــــسان ،وكــــــتم األســــــرار،أداء احلقــــــوق، وحفــــــظ العهــــــود واملواثيــــــق

ـــــه، و حفظـــــه مـــــا حتـــــت يـــــده و مـــــا يســـــتأمن عليـــــه مـــــن أمـــــوال و أعـــــراض و ســـــلطات ل

أو حقوق لآلخرين.،

2103و298اإلرواءيفوشواهدأخرىطرقولهثقاترجالهصحيححديث- 62
- معصيةتكنملمالإلماموالطاعةالسمعباب- األحكامكتاب- البارياهللا فتحرمحهالعسقالينحجرابناحلافظ-63

7142
693-واملَْوَىل الَعْبدِ إَماَمةِ بَاب-الصالةكتاب*

األوىلالطبعةالعريب،الثقايفاملركز،الوطنإىلالقبيلة،منالكرميعبدبنحممداخلطايب،العريبحممداملساري،-64
.240ص،م2012،
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ــــة  ــــاده أمان جيــــب وقــــد أخــــرب ســــبحانه أن كــــل مــــا أمــــر بــــه مــــن حقوقــــه وحقــــوق عب

ـــــــَماَواتِ َعلَـــــــىاَألَمانَـــــــةَ َعَرْضـــــــَنا(ِإنـَّــــــا: َواَألْرضِ السَّ

َهــــاَوَأْشـــــَفْقنَ َحيِْمْلنَـَهــــاَأنْ فَـــــأَبـَْنيَ الِ َواْجلِبَــــ )َجُهـــــوالً ظَُلوًمـــــاَكــــانَ ِإنَّـــــهُ اِإلْنَســــانُ َوَمحََلَهـــــاِمنـْ
65.

واألمانـــــــة مـــــــن أبـــــــرز الصـــــــفات و أهـــــــم الشـــــــروط فـــــــيمن يتـــــــوىل شـــــــيئاً مـــــــن أمـــــــور 

ـــــه مـــــن أمـــــوال و أعمـــــال و قائمـــــا بشـــــؤون ،املســـــلمني حـــــىت يكـــــون حافظـــــا ملـــــا وكـــــل إلي

أن مـــــن –رمحـــــه اهللا –مـــــن حتـــــت يـــــده مـــــن مـــــوظفني و عمـــــال . و قـــــد ذكـــــر املـــــاوردي 

ء فيمـــــا يفـــــوض إلـــــيهم مـــــن تقليـــــد النصـــــحاو ،( اســـــتكفاء األمنـــــاء:واجبـــــات ويل األمـــــر 

ــــــــــيهم مــــــــــن األمــــــــــوالاألعمــــــــــال، و  لتكــــــــــون األعمــــــــــال بالكفــــــــــاءة مضــــــــــبوطة،يكلــــــــــه إل

.66واألموال باألمناء حمفوظة ) ،

مال كثــــــري مــــــن العلمــــــاء  ألمانــــــة تــــــرد مبعــــــىن العدالــــــة أوهــــــي جــــــزء منهــــــا يف اســــــتعوا

( أن :،،غـــــــريهكاملـــــــاوردي و 

بعيـــــدا مــــــن ،عفيفـــــا عـــــن احملـــــارم، متوقيـــــا املـــــآمث،ظـــــاهر األمانـــــة،يكـــــون صـــــادق اللهجـــــة

فــــــإذا ،ملــــــروءة مثلــــــه يف دينـــــــه ودنيــــــاهمســــــتعمالً ،مأمونــــــا يف الرضــــــا و الغضــــــب،الريــــــب

.72اآلية األحزاب سورة -65
ص ،مرجع سابق،األحكام السلطانية و الواليات الدينية البغدادي،البصريحبيببنحممدبنحممدبنعلياحلسنأبو-66
16.



47

و إن اخنــــــرم ،

( العدالـــــة عـــــن :. و قـــــال ابـــــن رشـــــد 67منهـــــا وصـــــف منـــــع مـــــن الشـــــهادة و الواليـــــة ) 

ــــــــدة علــــــــى  ــــــــات الشــــــــرع ،اإلســــــــالماجلمهــــــــور صــــــــفة زائ وهــــــــو أن يكــــــــون ملتزمــــــــا بواجب

. 68لمحرمات واملكروهات )جمتنبا ل،ومستحباته

ــــه و ســــلم مــــن أن يوكــــل أمــــر مــــن أمــــور املســــلمني وقــــد حــــذر النــــيب صــــلى اهللا علي

ــــــه ممــــــن عــــــرف بفســــــقهإىل  ــــــرة رضــــــي اهللا أو خيانتــــــهأو غــــــري أهل ضــــــعفه . فعــــــن أيب هري

( إذا :أن أعرابيـــــــا ســـــــأل النـــــــيب صـــــــلى اهللا عليـــــــه وســـــــلم عـــــــن الســـــــاعة ؟ فقـــــــال ،عنـــــــه

( إذا وســـــد األمـــــر:وكيـــــف إضـــــاعتها ؟ قـــــال :ضـــــيعت األمانـــــة فـــــانتظر الســـــاعة ) قـــــال

. 69غري أهله فانتظر الساعة )إىل 

األمانــــــة يف القــــــران الكــــــرمي باعتبارهــــــا عنصــــــراً مهمــــــاً يف إىل وقــــــد جــــــاءت اإلشــــــارة

كمــــــا يف قولــــــه تعــــــاىل علــــــى لســــــان ابنــــــة صــــــاحب مــــــدين ،االختيــــــار و التقــــــدمي للعمــــــل

ــــــــه الســــــــالم  ــــــــتْ :عــــــــن موســــــــى علي َــــــــاِإْحــــــــَداُمهَا(قَاَل َــــــــتِ ي ــــــــرَ ِإنَّ اْســــــــَتْأِجْرهُ أَب ــــــــنِ َخيـْ َم

. ويف قــــــول يوســــــف عليــــــه الســــــالم لعزيــــــز مصــــــر مبينــــــاً 70)اَألِمــــــنيُ اْلَقــــــِويُّ اْســــــَتْأَجْرتَ 

. 66املرجع السابق ص ،البغداديالبصريحبيببنحممدبنحممدبنعلياحلسنأبو-67
م، عدد 1994/ 1415،حالقحسنصبحيحممد،احملققاملقتصدوبداية،رشدبنأمحدبن،حممداحفيد68

42-/462.
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ِإينِّ اْألَْرضِ َخــــزَاِئنِ َعلَــــىاْجَعْلــــِين قَــــالَ (:مــــا امتــــاز بــــه مــــن قــــوه و أمانــــة تؤهلــــه للواليــــة 

وصـــــيانة ،املصـــــاحلإقامـــــةإىل . ومـــــن هـــــذا كلـــــه يتبـــــني أنـــــه ال ســـــبيل71)َعلِـــــيمٌ َحِفـــــيظٌ 

و حفـــــــظ احلقـــــــوق وأدائهـــــــا، ونشـــــــر الفضـــــــائل و حماربـــــــة الرذائـــــــل إال خبلـــــــق ،احلرمـــــــات

األمانة يف القادة والوالة و حنوهم. 

الكفاية في المجال الذي يوجه إليه .:ثالثاً 

ورفــــــــع بعضــــــــهم فــــــــوق بعــــــــض ،فضــــــــل اهللا تعــــــــاىل النــــــــاس بعضــــــــهم علــــــــى بعــــــــض

ـــــــــنَـُهمَقَســـــــــْمَناَحنْـــــــــنُ (:قـــــــــال تعـــــــــاىل ،ومعـــــــــان جليلـــــــــة،حلكـــــــــم عظيمـــــــــة،درجـــــــــات بـَيـْ

ـــــاةِ ِيف مَِّعيَشـــــتَـُهمْ  نـَْيااْحلََي ـــــاۚ◌ الـــــدُّ ـــــْوقَ بـَْعَضـــــُهمْ َوَرفـَْعَن بـَْعُضـــــُهملَِّيتَِّخـــــذَ َدَرَجـــــاتٍ بـَْعـــــضٍ فـَ

ــــرٌ َربـِّـــكَ َوَرْمحَــــتُ ۗ◌ بـَْعًضــــا ســــبحانه بــــني النـــــاس .ففاضــــل72)َجيَْمُعــــونَ ممِّـَّـــاَخيـْ

ويف مــــــدى ،فيمــــــا ميكــــــن أن يؤديــــــه كــــــل فــــــرد مـــــــن عمــــــلو ،يف املواهــــــب واالســــــتعدادات

لــــوال هــــذا التفــــاوت لتعطلــــت كثــــري مــــن األعمــــال لفقــــد أهــــل الكفايــــة فيهــــا  و ،إتقانــــه لــــه

يف األرزاق ( ليســــــــــخر بعضــــــــــهم  بعضــــــــــاً يف  كمــــــــــا فاضــــــــــل عــــــــــز وجــــــــــل بــــــــــني النــــــــــاس 

إىل و مل حيـــــتج بعضـــــهم،األعمـــــال  واحلـــــرف  والصـــــنائع فلـــــو تســـــاوى النـــــاس يف الغـــــىن

.55يوسف /سورة -71
.32اآليةالزخرف سورة -72
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إذا كانــــــت أحــــــوال النــــــاس و و . 73ومنــــــافعهم )بعــــــض لتعطلــــــت كثــــــري مــــــن مصــــــاحلهم

و مـــــــن ذلـــــــك الواليـــــــة و ،كــــــان الـــــــذي يناســـــــبه و يســــــتحقهووضــــــع كـــــــل إنســـــــان يف امل،

،فيقــــدم هلــــا مــــن كــــان مــــن أهــــل الكفايــــة فيهــــا،القيــــادة

ـــــــــال شـــــــــيخ  (ينبغـــــــــي ان يعـــــــــرف األصـــــــــلح يف كـــــــــل :اإلســـــــــالموجههـــــــــا املطلـــــــــوب . ق

ــــــرَ (ِإنَّ :كمــــــا قــــــال تعــــــاىل ،و األمانــــــة،القــــــوة:فــــــان الواليــــــة هلــــــا ركنــــــان ،منصــــــب َخيـْ

فــــــالقوة يف إمــــــارة ،القــــــوة يف كــــــل واليــــــة حبســــــبهاو ،74)اْألَِمــــــنيُ اْلَقــــــِويُّ اْســــــَتْأَجْرتَ َمــــــنِ 

إىل و،اخلـــــــربة بـــــــاحلروب و املخادعـــــــة فيهـــــــاإىل و،شـــــــجاعة القلـــــــبإىل احلـــــــرب ترجـــــــع

ـــــواع القتـــــال ـُــــمْ (َوَأِعـــــدُّوا:كمـــــا قـــــال تعـــــاىل ،القـــــدرة علـــــى أن قـُـــــوَّةٍ ِمـــــنْ اْســـــَتطَْعُتمْ َمـــــاَهل

ـــــِل)رِبَـــــاطِ َوِمـــــنْ  العلـــــم بالعـــــدل الـــــذي إىل القـــــوة يف احلكـــــم بـــــني النـــــاس ترجـــــعو ،75اْخلَْي

إىل القــــــدرة علـــــى تنفيــــــذ األحكـــــام . واألمانــــــة ترجــــــعإىل دل عليـــــه الكتــــــاب والســـــنة ،و

كمـــــا قـــــال تعـــــاىل،و تـــــرك خشـــــية النـــــاس،و أال يشـــــرتى بآياتـــــه مثنـــــاً قلـــــيالً ،خشـــــية اهللا

.7677)قَِليًال َمثًَنابِآيَاِيت َتْشتَـُرواَوَال َواْخَشْونِ النَّاسَ َختَْشُواَفَال (

للنشرالسالمدارمكتبة،الناشر)  السالمدار. ط(تفسري السعدياملنانكالمتفسرييفالرمحنالكرميتيسري،ابن سعدي- 73
.765م، ص2،2002الطبعةالرياض ،رقموالتوزيع،

.26اآليةالقصص سورة-74
.60اآليةألنفال سورة ا- 75
.44االيةاملائدة سورة -76
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فـــــــــإن أســـــــــس التعيـــــــــني لألعمـــــــــال و الوظـــــــــائف القياديـــــــــة و غريهـــــــــاوعلـــــــــى هـــــــــذا

وإىل األمانـــــة وزكـــــاة الـــــنفس،عنصـــــري الكفايـــــة يف األمـــــرإىل تعـــــود،أســـــس موضـــــوعية،

فكـــان يقـــدم أبـــا بكـــر و عمــــر ،بـــهو هــــذا مـــا قـــرره النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســــلم وأخـــذ،

، وكــــان يســــتعمل خالــــد بــــن الوليــــد علــــى احلــــرب منــــذ أســــلم ألنــــه كــــان 78علــــى أقاربــــه 

أصلح يف هذا الباب من غريه.

فهــــــــذا الصــــــــديق –رضــــــــي اهللا عــــــــنهم –علــــــــى هــــــــذا ســــــــار اخللفــــــــاء الراشــــــــدون و 

مــــــه علــــــى و يف فتــــــوح العــــــراق و الشــــــام لكفايتــــــه و تقد،يــــــؤمر خالــــــداً يف حــــــروب الــــــردة

غــــــريه يف هــــــذا البــــــاب . وهــــــذا الفــــــاروق رضــــــي اهللا عنــــــه يــــــويل معاويــــــة بــــــن أيب ســــــفيان 

ـــــى الشـــــام ـــــن حســـــنةشـــــرحبيلويعـــــزل ،عل ـــــاس فيقـــــول ،ب ( إين مل :ويقـــــوم بعـــــذره يف الن

.79و لكين أريد رجالً أقوى من رجل ) ،سخطهأعزله عن 

و ،املراكـــــــز القياديـــــــةتعـــــــددت و ،ويف العصـــــــر احلاضـــــــر تنوعـــــــت الوظـــــــائف العامـــــــة

ويف املقابــــــل قصــــــرت ،والعمــــــل اجلمــــــاعي املــــــنظم،صــــــارت تســــــتلزم قــــــدراً مــــــن املهــــــارات

األمــــــور فكــــــان لزامــــــاً أن يتوجــــــه والة ،عــــــن الوفــــــاء بتلــــــك املهــــــاراتاألفــــــرادإمكانيــــــات 

اإلسالميةالشئونوزارة،الرعيةوالراعيإصالحيفالشرعية،السياسةاحلليمعبدبنأمحدالعباسأبوالدينتقيتيمية،ابن77
.20–19ص هـ، 1،1418: األجزاءعدداألوىل،: الطبعةالسعوديةالعربية،اململكةواإلرشادوالدعوةواألوقاف

القدرية الشيعةكالمنقضيفمنهاج السنة النبوية ،)هـ728،املتوىف(تيميةابناحلليمعبدبنأمحدالعباسأبوالدينتقي-78
.196م ص1986-هـ1406، 9،عدداألوىل،،اإلسالمية الطبعةسعودبنحممداإلمامجامعة،،الناشر

–1407/، 2، ج111،العلمية ،عددالكتبالعلمية ،دار. 1طالكامل يف التاريخاجلزري، ابن األثري - 79
.402م، ص1987
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ــــــأ ،إجيــــــاد مــــــا ينمــــــي القــــــدراتإىل  و حيقــــــق القــــــدر املناســــــب مــــــن االســــــتعداد ملــــــن يتهي

واملمارســـــــة العمليـــــــة لـــــــبعض املهـــــــام القياديـــــــة،تعلـــــــيم، والتـــــــدريبللقيـــــــادة عـــــــن طـــــــرق ال

إذا كـــــان أصـــــلح ،( ومـــــع أنـــــه جيـــــوز توليـــــة غـــــري األهـــــل للضـــــرورة:اإلســـــالمقــــال شـــــيخ ،

حـــــىت يكمـــــل يف النـــــاس مـــــا ،فيجـــــب مـــــع ذلـــــك الســـــعي يف إصـــــالح األحـــــوال،املوجـــــود

البـــــد هلـــــم منـــــه مـــــن أمـــــور الواليـــــات و اإلمـــــارات وحنوهـــــا ... فـــــان مـــــا ال يـــــتم الواجـــــب 

ـــــة،. و مثـــــة أمـــــر مهـــــم80إال بـــــه فهـــــو واجـــــب )  ـــــة التعليمي ـــــربامج أو و هـــــو أن العملي ال

فتعــــــــىن ،-القــــــــوة و األمانــــــــة –التدريبيــــــــة جيــــــــب أن تكــــــــون حمققــــــــة لشــــــــرطي التقــــــــدمي 

و ،كمــــا تتضــــمن مــــا يغــــرس األمانــــة يف النفــــوس،ياديــــة مــــن جهــــةبإعطــــاء املهــــارات الق

اخلشية يف القلوب من جهة أخرى .

–كمــــــــــا هــــــــــو الغالــــــــــب –أمــــــــــا إذا توجــــــــــه االهتمــــــــــام لألمــــــــــر األول فحســــــــــب 

حيـــــث خيـــــرج املتـــــدرب فاقـــــداً ألحـــــد شـــــرطي التقـــــدمي و هـــــو ،فســـــتكون النتيجـــــة قاصـــــرة

ي يوجه إليه .إن مل يكن األهم يف امليدان الذ،األمانة

أن تتوافر في المرشح بواعث الطاعة .-:رابعاً 

مرجع سابق ج،خمتصراً الرعيةوالراعيإصالحيفالشرعيةتيمية ،السياسةابنبناحلليمعبدبنأمحدالعباسأبوالدينتقي-80
91،ص 1
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إن مــــــــــن أســــــــــباب جنــــــــــاح القائــــــــــد يف مهامــــــــــه أن يكــــــــــون فيــــــــــه مــــــــــن امليــــــــــزات و 

النفــــــوس للرضــــــى بــــــه و يهيــــــئممــــــا ،اخلصــــــائص مــــــا جيعلــــــه حقيقــــــاً بالتقــــــدمي علــــــى غــــــريه

الواليـــــة أن يكـــــون املرشـــــح ســـــيداً يف أو و لـــــذا كـــــان مـــــن أســـــباب التقـــــدمي للقيـــــادة

ولـــه ،أوفيـــه مـــن الصـــفات مـــا يناســـب املقـــام الـــذي رشـــح لـــه،مطـــاع األمـــر فـــيهم،قومـــه

أو كــــــأن يعــــــرف بالشــــــجاعة و احلنكــــــة فيــــــوىل قيــــــادة اجليــــــوش.،فيــــــه مزيــــــة علــــــى غــــــريه

ـــــك أو قرابـــــةأو وىال هلـــــ،يكـــــون يف توليتـــــه مصـــــلحة شـــــرعية راجحـــــة صـــــداقة. فمـــــن ذل

اســــــتعمال النــــــيب صــــــلى اهللا عليــــــه و ســــــلم مالــــــك بــــــن عــــــوف بعــــــد إســــــالمه علــــــى مــــــن 

. و منــــه 81وهــــو الــــذي كــــان لــــه أمــــر هــــوازن و ثقيــــف يف غــــزوة حنــــني،أســــلم مــــن قومــــه

علـــــى قومــــــه ألنـــــه كــــــان اســـــتعماله صــــــلى اهللا عليـــــه وســــــلم زيـــــاد بــــــن احلـــــارث الصــــــدائي

ـــــيهم  ـــــاً إل .      و قـــــد يكـــــون التقـــــدمي ملصـــــلحة يراهـــــا اإلمـــــام كمـــــا 82مطاعـــــاً فـــــيهم حمبب

أمـــــــر الرســـــــول صـــــــلى اهللا عليـــــــه و ســـــــلم عمـــــــرو بـــــــن العـــــــاص يف غـــــــزوة ذات السالســـــــل 

.237،491ص ، دار املعرفة ،بريوت لبنان ،ابن هشام ،السرية النبوية ،القسم الثاين81-
عدد،الرسالةمؤسسةاألرناؤوط،: ،تالعبادخريهدييفاملعادزاد،اجلوزيةقيمابنأيوببنبكرأيببنحممدالقيم82-

668-3/664ه، ص3،1418: الطبعة،رقم6: 
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فــــأمره علــــى مــــن هــــم أفضــــل منــــه . و أمــــر أســــامة ،اســــتعطافاً ألقاربــــه الــــذين بعثــــه إلــــيهم

.83ابن زيد ألجل ثأر أبيه

صـــــلى اهللا عليـــــه –( وهكـــــذا أبـــــو بكـــــر خليفـــــة رســـــول اهللا :اإلســـــالمقـــــال شـــــيخ 

و يف ،مــــــــا زال يســــــــتعمل خالــــــــداً يف حــــــــرب أهــــــــل الــــــــردة،رضــــــــي اهللا عنــــــــه–و ســــــــلم 

و قـــد ذكـــر لـــه عنــــه ،و بـــدت منـــه هفـــوات كــــان لـــه فيهـــا تأويـــل،فتـــوح العـــراق و الشـــام

ــــل،فلــــم يعزلــــه مــــن أجلهــــا،أنــــه كــــان لــــه فيهــــا هــــوى ــــه عليهــــاب لرجحــــان املصــــلحة ،َعَتَب

.84و أن غريه مل يكن يقوم مقامه) ،على املفسدة يف بقائه

الحرص عليها .أو البعد عن طلب الوالية-:خامساً 

فيهـــــا عـــــز لصـــــاحبها و شـــــرف ،إن القيـــــادة مـــــع مـــــا تتضـــــمنه مـــــن تبعـــــة و تكليـــــف

و يســــــعى ،و لــــــذا يطمــــــع فيهــــــا مريــــــد العلــــــو يف األرض،و رفعــــــة

على نيل الشهوات و املالذ يف كثري مـن األحيان.

و ،و قــــــد بــــــني النــــــيب صــــــلى اهللا عليــــــه و ســــــلم أن الرغبــــــة عــــــن القيــــــادة و الواليــــــة

و حقيـــــق مبـــــن كــــــان ،،الزهـــــد فيهـــــا دليـــــل علـــــى شـــــعور يقـــــظ خبطرهـــــا

ـــــرة رضـــــي ،إن  ، فعـــــن أيب هري

.623ص مرجع سابق ،السرية النبوية ،القسم الثاين –و ابن هشام 23ص مرجع سابق ،ابن تيميه ،السياسة الشرعية -83
.23مرجع سابق ،ص السياسة الشرعية  -84
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( جتــــــــــدون النــــــــــاس معــــــــــادن:اهللا عنــــــــــه أن رســــــــــول اهللا صــــــــــلى اهللا عليــــــــــه وســــــــــلم قــــــــــال

و جتــــــــدون خيــــــــار النــــــــاس يف ،إذا فقهــــــــوااإلســــــــالمخيــــــــارهم يف اجلاهليــــــــة خيــــــــارهم يف ،

.85هذا الشأن أشدهم له كراهية ) 

أو كمــــا كـــــان مـــــن هــــدي النـــــيب صـــــلى اهللا عليــــه و ســـــلم منـــــع الواليــــة ممـــــن ســـــأهلا

دخلـــــت علـــــى النـــــيب :فعـــــن أيب موســـــى األشـــــعري رضـــــي اهللا عنـــــه قـــــال ،حـــــرص عليهـــــا

يــــــا :فقــــــال أحــــــد الــــــرجلني ،صــــــلى اهللا عليــــــه و ســــــلم أنــــــا و رجــــــالن مــــــن بــــــين عمــــــي

اآلخــــــر مثــــــل ذلــــــكو قــــــال،رســــــول اهللا أمرنــــــا علــــــى بعــــــض مــــــا والك اهللا عــــــز و جــــــل

و ال أحــــــداً حــــــرص عليــــــه ) ،( إنــــــا ال نــــــويل علــــــى هــــــذا العمــــــل أحــــــداً ســــــأله:فقــــــال ،
ال ،( يــــــا عبــــــد الــــــرمحن:. و قـــــال عليــــــه الصــــــالة و الســــــالم لعبــــــد الـــــرمحن بــــــن مســــــرة 86

و إن أعطيتهــــا مــــن غــــري ،فانــــك إن أعطيتهــــا عــــن مســــألة وكلــــت إليهــــا،تســــأل اإلمــــارة

.87مسألة أعنت عليها ) 

ــــــم )اإلمــــــارة (( يف ســــــؤال :قــــــال القــــــرطيب رمحــــــه اهللا  و احلــــــرص عليهــــــا مــــــع العل

و ،

عاىل ،( يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم أخرجه البخاري و مسلم ،البخاري يف املناقب ،باب قوله ت85-
شعوباً و قبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند اهللا أتقاكم ). و مسلم يف فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم ،باب خيار الناس .

اإلمارة ،باب النهي عن أخرجه البخاري و مسلم ،البخاري يف األحكام ،باب ما يكره من احلرص على اإلمارة . و مسلم يف-86
طلب اإلمارة و احلرص عليها .

أخرجه البخاري ومسلم ،البخاري يف األحكام ،باب ما يكره من احلرص على اإلمرة . ومسلم يف اإلمارة ،باب النهي عن - 87
طلب اإلمارة واحلرص عليها .



55

ــــــه عليــــــه ،مــــــن كــــــان هكــــــذا يوشــــــك أن تغلــــــب عليــــــه نفســــــه فيهلــــــك و هــــــذا معــــــىن قول

خلوفــــــــه مــــــــن التقصــــــــري يف و ،)و كــــــــل إليهــــــــا (الســــــــالم 

و هـــــــو معــــــىن قولــــــه ،،حقوقهــــــا فــــــّر منهــــــا

.88أعني عليها)(

و هـــــو أن مـــــن ،احلـــــرص عليهـــــاأو و مثـــــة معـــــىن آخـــــر للنهـــــي عـــــن طلـــــب اإلمـــــارة

حـــــرص عليهـــــا مث قصـــــر فيهـــــا كـــــان كمـــــن أوجـــــب علـــــى نفســـــه مـــــا ال جيـــــب أو طلبهـــــا

فكــــان مســــتحقاً للــــذم والعقــــاب، أمــــا مــــن أتتــــه مــــن غــــري مســــألة و ال عليــــه، فقصــــر فيــــه 

فمعــــــذور فيمــــــا قــــــد يقــــــع  مــــــن قصــــــور،فعمــــــل فيهــــــا وســــــعه، و بــــــذل جهــــــده،حــــــرص

لقيامـــــه مبـــــا يســـــتطيع . علـــــى أنـــــه جيـــــوز اســـــتعمال الرجـــــل وتوليتـــــه بعـــــد ســـــؤاله إذا كـــــان ،

ــــــك مصــــــلحة ــــــاد بــــــن ،يف ذل ــــــب زي ــــــه و ســــــلم طل كمــــــا أجــــــاب الرســــــول صــــــلى اهللا علي

ــــــه و ســـــلم أن يســـــتعمله علـــــى احلـــــ ارث الصـــــدائي عنـــــدما  ســـــأل الرســـــول صـــــلى اهللا علي

.89فأجابه إليه ألنه كان مطاعًاً◌ فيهم ،قومه

( و فيهــــــا جــــــواز تــــــأمري اإلمــــــام ملــــــن ســــــأله ذلــــــك إذا :قــــــال ابــــــن القــــــيم رمحــــــه اهللا 

وال ينــــــاقض هــــــذا  قولــــــه يف احلــــــديث ،رآه كفئــــــاً. و ال يكــــــون ســــــؤاله مانعــــــاً مــــــن توليتــــــه

أطفيش الناشروإبراهيمالربدوينأمحد،حتقيق)هـ671،توىفامل،اجلامع ألحكام القرآن ،(أمحدبنحممداهللاعبدالقرطيب، أبو-88
.9/216م، 1964-هـ1384الثانية،،القاهرة الطبعة–املصريةالكتبدار،

.666-3/664ابن القيم ،زاد املعاد ،و. 327-1/326ابن سعد ،الطبقات -89
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ــــا مـــــن أراده(:اآلخـــــر ــــويل علــــى عملن ــــا ال ن ــــؤمره 90)إن ـــــه أن ي ، فــــان الصــــدائي إمنــــا سأل

وكـــــان مقصـــــوده  إصـــــالَحهم،حمببـــــاً إليهــــــم،وكـــــان مطاعـــــاً فـــــيهم،علـــــى قومـــــه خاصـــــة

ــــــيب صــــــلى اهللا عليــــــه و ســــــلم أن مصــــــلحة قومــــــه يف ،اإلســــــالمإىل وُدعــــــاَءهم، فــــــرأى الن

ورأى أن ذلــــــــك الســــــــائل إمنــــــــا سألـــــــــه الواليــــــــة حلــــــــظ نفســــــــه و ،فأجابــــــــه إليهــــــــا،توليتــــــــه

فكانـــــت توليتـــــه هللا،و منـــــع للمصـــــلحة،فـــــوىل للمصـــــلحة،مصـــــلحته هـــــو، فمنعـــــه منهـــــا

.91و منعه هللا ) ،

وقــــــد اســــــتدل بعــــــض العلمــــــاء علــــــى جــــــواز طلــــــب اإلمــــــارة إذا علــــــم أنــــــه ال يقــــــوم 

بفعـــــل يوســـــف عليـــــه ،ذلـــــك متعينـــــا عليـــــهورأى أن،أحـــــد مقامـــــه يف العـــــدل واإلصـــــالح

لســــــانه كمــــــا قــــــال تعــــــاىل علــــــى ،92الســــــالم عنــــــدما طلــــــب الواليــــــة مـــــــن ملــــــك مصــــــر 

.93)َعِليمٌ َحِفيظٌ ِإينِّ اْألَْرضِ َخزَاِئنِ َعَلىاْجَعْلِين (

أخرجه مسلم ،يف اإلمارة ،باب النهي عن طلب اإلمارة و احلرص عليها . من حديث أيب موسى .90-
.3/668مرجع سابق، ص زاد املعاد ،اجلوزية،قيمابن-91
.216-9/215،اجلامع ألحكام القرآن ،. والقرطيب 3/174،انظر ،اَجلصاص ،أحكام القرآن-92
.55يوسف /سورة -93



57

اإلسالمفي اإلداريةالقيادة مبادئالمطلب الثالث

94-:يةاإلسالماليت حتكم عمل القيادة األساسيةاملبادئ 

الكــــــرميالقــــــران حيــــــث اوضــــــح ،ية اإلســــــالماالول للقيــــــادة املبــــــدأوهــــــي :الشــــــورى-1

ضـــــرورة التـــــزام القائـــــد املســـــلم بالتشـــــاور مـــــع اهـــــل العلـــــم واملعرفـــــة ومـــــن بوســـــعهم تقـــــدمي 

َوأَْمـــــُرُهمْ الصَّـــــَالةَ َوأَقَـــــاُموااْســـــَتَجابُواَوالَّـــــِذينَ (-:قـــــال الـــــه تعـــــايل،النصـــــح واملشـــــورة 

ـــــــنَـُهمْ ُشـــــــوَرىٰ  نَـــــــاُهمْ َوِممَّـــــــابـَيـْ ـــــــونَ َرَزقـْ كمـــــــا وجـــــــه القـــــــران الكـــــــرمي النـــــــيب عليـــــــه ،   95)يُنِفُق

َهلُـــــمْ لِنـــــتَ اللّـــــهِ مِّـــــنَ َرْمحَـــــةٍ فَِبَمـــــاالصـــــالة والســـــالم نفســـــه للتشـــــاور مـــــع اصـــــحابه فقال(

ــــــيظَ َفظّــــــاً ُكنــــــتَ َولَــــــوْ  ــــــبِ َغِل ــــــواْ اْلَقْل ِــــــكَ ِمــــــنْ الَنَفضُّ ــــــاْعفُ َحْول ُهمْ َف ـُـــــمْ َواْســــــتَـْغِفرْ َعــــــنـْ َهل

ـــــــرِ ِيف َوَشـــــــاِوْرُهمْ  ـــــــِإَذااَألْم ـــــــتَ َف ـــــــلْ َعَزْم ـــــــىفـَتَـوَكَّ ـــــــهِ َعَل ـــــــهَ ِإنَّ الّل ـــــــبُّ الّل ، 96)اْلُمتَــــــــوَكِِّلنيَ حيُِ

،وحتكـــــم ســـــلوك القائـــــد،صـــــناعة القـــــراروالشـــــوري متكـــــن افـــــراد احلركـــــة مـــــن املشـــــاركة يف

االهداف الكلية.وترشده يف حالة االحنراف عن 

ـــــة ال ـــــة العادي ـــــد بالشـــــوري واالعمـــــال اليومي ـــــزم القائ ـــــهتل الـــــذي باألســـــلوبال تعامـــــل ألن

ــــه  ــــزم مبــــا ،املتعلقــــة برســــم السياســــات وصــــياغتهااألمــــور تعامــــل في وعلــــي القائــــد ان يلت

وعليـــــه ان يتجنـــــب املنـــــاورة ،حتـــــده عمليـــــة الشـــــوري مـــــن قـــــرارات وان يقـــــوم علـــــي تنفيـــــذه

.316مرجع سابق ،ص،"والوظائفاألسس،العامةاإلدارة"وآخرون،النمرحممدسعود- 94
.38سورة  الشوري - 95
.159أل عمران سورة -96
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لــــــنقض القــــــرارات الــــــيت اختــــــذت عــــــن أو الشخصــــــيةآرائــــــهلفــــــرض فــــــاظباأللوالتالعــــــب 

-:بصورة عامة نطاق ممارسة الشوريوالنقاط االتية حتدد،طريق الشوري

والتنفيذية للمسئول.اإلداريةالشؤونيرتك القرار يف -أ

الــــــيت تســــــاعد قــــــرارات عاجلــــــة علــــــي ان يطــــــرح ذلــــــك األمــــــور يف للقائــــــد يبيــــــت -ب

عرب االتصال اهلاتفي.أو االخرين يف اول اجتماع الحقاملسئولنيعلي 

ومســـــائلتهممثلـــــيهم ان يكونـــــوا قـــــادرين علـــــي متابعـــــة اداء القائـــــد أو علـــــي االعضـــــاء-ج

تردد.أو حبرية ومن دون احراج

ــــــل -د ــــــدة املــــــدي واختــــــاذ القــــــرارات مــــــن قب ينبغــــــي حتديــــــد السياســــــات واالهــــــداف البعي

وينبغـــــــي اال يـــــــرتك للقائـــــــد املســـــــؤول ،الشـــــــورىممثلـــــــني منتخبـــــــني وبـــــــالتزام اســـــــلوب 

وحده القيام بتلك املهام.

علــــي القائــــد ان يتعامــــل مــــع رعيتـــــه بالعــــدل واالنصــــاف بغــــض النظــــر مـــــع :العــــدل-2

ـــــةأو  ـــــة أو اصـــــوهلم القومي ـــــأمروالقـــــران الكـــــرمي ،الديني ن أاملســـــلمني ي

اللّـــــــهَ ِإنَّ (:قـــــــال تعـــــــاىل يكونـــــــوا قـــــــوامني بالقســـــــط حـــــــيت يف التعامـــــــل مـــــــع خصـــــــومهم 

ـــــــــــْنيَ َحَكْمـــــــــــُتمَوِإَذاَأْهِلَهـــــــــــاإىل اَألَمانَـــــــــــاتِ تُـــــــــــؤدُّواْ َأنيَـــــــــــْأُمرُُكمْ  َحتُْكُمـــــــــــواْ َأنالنَّـــــــــــاسِ بـَ

ـــــوَّاِمنيَ ُكونـُــــواآَمنُـــــواالَّـــــِذينَ يَاأَيـَُّهـــــا(وقولـــــه تعـــــاىل ،97..)بِاْلَعـــــْدلِ  لِلَّـــــهِ ُشـــــَهَداءَ بِاْلِقْســـــطِ قـَ

ــــــــــَرِبنيَ اْلَوالِــــــــــَدْينِ أو أَنُفِســــــــــُكمْ َعَلــــــــــىَولَــــــــــوْ  َأْوَىل فَاللَّــــــــــهُ َفِقــــــــــريًاأو َيُكــــــــــنْ ِإنْ َواْألَقـْ
.58النساء سورة -97



59

فـــــــان علـــــــي ،املبـــــــدأايل وباإلضـــــــافة.98)

ـــــــد أ ـــــــة للقضـــــــاء والتحكـــــــيم لتســـــــوية املنازعـــــــات القائ ـــــــةن يقـــــــيم هيئ ورد املظـــــــامل الداخلي

فرادها من ذوي الدراية والتقوي واحلكمة.أويكون ،

علـــــــي القائـــــــد ان يســـــــعي لتـــــــوفري املنـــــــاخ املناســـــــب للتفكـــــــري احلـــــــر :حريـــــــة الفكـــــــر-3

يف بالطمأنينـــــــــةاألفــــــــرادكــــــــي يشـــــــــعر ،والشـــــــــوريوالنقــــــــدلألفكـــــــــاروالتبــــــــادل الســــــــليم 

النصــــــــيحة بتقــــــــدمي مــــــــأمورونواملســــــــلمون ،مــــــــن امــــــــورمــــــــا يهمهــــــــموتــــــــداولالنقــــــــاش 

اعتـــــــرب اخللفـــــــاء الراشـــــــدون رضـــــــي اهللا ولقـــــــد،لـــــــذلكالضـــــــرورة مـــــــا دعـــــــتاذ املخلصـــــــة

النــــــاس واعرتاضــــــهم واملطالبــــــة بــــــالرد عــــــن النقــــــد البنــــــاء والتعبــــــري احلــــــر عــــــن أرىعــــــنهم

مســــــــنة امــــــــرأةفحينمــــــــا قاطعــــــــت ،مــــــــر اساســــــــياً أاســــــــئلتهم 

خبطئــــه يف اقــــر،باملســــجداخلليفــــة عمــــر بــــن اخلطــــاب رضــــي اهللا عنــــه وهــــو يلقــــي خطبــــة 

ســــال عمــــر كمــــا،خطــــاهمــــن يقــــوم ن كــــان هنــــاك أاهللا ســــبحانه وتعــــايل وشــــكر،احلــــال

بـــــــن اخلطـــــــاب مـــــــرة اجلمهـــــــور عمـــــــا ســـــــيفعلونه اذ مـــــــا خـــــــالف هـــــــو مبـــــــدا مـــــــن مبـــــــادئ 

اهللا ســــــــبحانه فأجابــــــــهاإلســــــــالم

.99مة من يقوم عمر بسيفه اذ ضلوتعايل ان وجد يف األ

.135سورة النساء - 98
منتدي الطلبات والبحوث الدراسة-2014/09/03-21،23.أساسية ملمارسة القيادةمبادئ-99
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فــــــــإذا مــــــــا ،الفوضــــــــىأو االســــــــتبدادال تعــــــــرفية هــــــــي قيــــــــادة اإلســــــــالمفالقيــــــــادة 

،مـــــع زمالئـــــه بـــــاحرتام وموضـــــوعيةمتشـــــاوراً اإلســـــالمنطلـــــق القائـــــد املســـــلم مـــــن مبـــــادئ ا

ـــــه يتخـــــذ  ـــــة وجتـــــرد قـــــدر املســـــتطاعفان مـــــام اتباعـــــه فهـــــو لـــــيس مســـــئوالً أ،القـــــرارات بعدال

مـــــــام ربـــــــه ســـــــبحانه هـــــــم مســـــــئول أفحســـــــب ولكنـــــــه وهـــــــذا هـــــــو األيف الـــــــدنيا مرؤوســـــــيه

فضــــــل لنمــــــوذج للقيــــــادة مــــــن خــــــالل اشــــــراك اآلخــــــرين هــــــو النمــــــوذج األوهــــــذا ا،وتعــــــايل

.100خوة بينهم ويعزز مستوي ادائهمينمي األألنه

الوظيفياألداءمفهوم:الثالثالمبحث

الوظيفي األداءتعريف:األولالمطلب

مساءً 2908،52-02-1435اإلسالم، موقع على االنرتنت.يفاإلدارية، القيادةخالد علي ،دعدع -100
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اإلداريةمن املفاهيم اليت حظيت باهتمام كبري يف الدراسات األداءيعد 

األداءاالقتصادية، وذلك ألمهية املفهوم على مستوى الفرد واملنظمة ككل، ويعرف 

.101هلمهعمال اليت توكلمبفهومه البسيط على أنه مدى مسامهة العاملني يف اختاذ األ

حتقيقها إىل املخرجات واألهداف اليت تسعى املنظمة:بأنهاألداءعرف عبد احملسنو 

حتقيقها إىل خالل فرتة حمددة، فريبط بني أوجه األنشطة باألهداف اليت ترغب املنظمة

.102والوسائل الالزمة لتحقيقهاويعكس كل من األهداف 

ـــــــف  ـــــــرادعلـــــــى مســـــــتوى األداءوميكـــــــن تعري بأنـــــــه جممـــــــوع الســـــــلوك والنتـــــــائج األف

أو إبـــــراز اإلجنـــــازإىل التفاعـــــل بـــــني الســـــلوك واإلجنـــــاز، مـــــع الرغبـــــةأو الـــــيت حتققـــــت معـــــاً 

النتـــــائج وذلـــــك لصـــــعوبة الفصـــــل بـــــني الســـــلوك مـــــن ناحيـــــة وبـــــني اإلجنـــــاز والنتـــــائج مـــــن 

.103أخرىناحية 

مهـــــاري، وهـــــو أو كـــــل مـــــا يفعلـــــه الفـــــرد مـــــن ســـــلوك لفظـــــي":بأنـــــهاألداءويعـــــرف 

خلفيــــــة معرفيــــــة ووجدانيــــــة معينــــــة، ويكــــــون بالعــــــادة علــــــى مســــــتوى معــــــني، إىل يســــــتند

. 104"عدم قدرته على أداء عمل ماأو يظهر قدرة الفرداألداءومن خالل هذا 

98،ص2000ـ مصطفى شاويش ،ادارة املوارد البشرية ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان األردن،  101
.113،ص2002،تقييم االداء  ،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع  ،القاهرة مصر.عبداحملسن  ،توفيق ،ـ 102
2003درة عبد الباري ابراهيم، تكنولوجيا االداء البشري يف املنظمات ،منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية القاهرة  ،ـ 103
123،ص
للنشرالكتب،عامل3،طالتدريسوطرقاملناهجيفاملعرفةالرتبويةاملصطلحات،معجمامحد،عليواجلملامحدـ الّلقاين،104

.114صم ،2003،مصر،،القاهرةوالتوزيع
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ــــــــل :علــــــــى أنــــــــهاألداءهــــــــاللوعــــــــرف  املبــــــــذول يف املؤسســــــــات مــــــــن قب

الفـــــــــردي واجلمـــــــــاعي األداءختطـــــــــيط وتنظـــــــــيم وتوجيـــــــــه إىل 

.105ووضع معايري ومقاييس واضحة ومقبولة هدف يسعى اجلميع للوصول إليه

ــــــهاألداءعــــــن يعــــــرب ســــــلطانو  ــــــة":بأن ــــــق املوظــــــف للمهــــــام املكون أي ، درجــــــة حتقي

أو الـــــــــدورإدارةأنــــــــه األثــــــــر الصـــــــــايف جلهــــــــد الفـــــــــرد يف املنظمــــــــة والــــــــيت تبـــــــــدأ بقــــــــدرات 

حتويــــــل املــــــدخالت إىل جهــــــد يهــــــدف":علــــــى أنــــــهاألداءاملــــــانع ويعــــــرف.106"املهــــــام

عـــــدد مـــــن املخرجـــــات (منتجـــــات) ذات مواصـــــفات حمـــــددة بأقـــــل إىل اخلاصـــــة بـــــالتنظيم

الوظيفــــــة ومــــــن مث أهــــــداف املنظمــــــة  حتقيــــــق أهــــــداف إىل تكلفــــــة ممكنــــــة، وجهــــــد يســــــعى

هــــــو ســــــلوك وظيفــــــي هــــــادف يظهــــــر ":أيًضــــــا بأنــــــهاألداءكمــــــا يعــــــرف املــــــانع "،  ككــــــل

نتيجـــــــة تفاعـــــــل وتوافـــــــق بـــــــني القـــــــوى الداخليـــــــة للفـــــــرد والقـــــــوى اخلارجيـــــــة احمليطـــــــة بـــــــه، 

.107"حتقيـــــق نتيجـــــة، واســـــتجابة تتكـــــون مـــــن أفعـــــال وردود أفعـــــالإىل وســـــلوك يهـــــدف

ــــهاألداءويعــــرف الباحــــث ــــوظيفي بأن ــــه املــــرؤوس، مبــــا يســــهم ":ال ــــذي يؤدي هــــو العمــــل ال

يف حتقـــــق األهـــــداف مـــــــن خــــــالل تفهمــــــه لـــــدوره وإتقانــــــه لـــــه، واتباعــــــه للتعليمـــــات الــــــيت 

.108"، وسلوكه مع زمالئـه ورؤسائه، وتطوره املهيندارةتصل إليه من اإل

69م، ص1999هالل ،حممد عبد الغين ،مهارات إدارة اإلداء ،الطبعة الثانية ،مركز تطوير األداء والتنمية ،القاهرة ،ـ 105
78،ص2004ـ سلطان حممد سعيد انور ،السلوك التنظيمي ،الدار اجلامعية اجلديدة للنشر والتوزيع ،االسكندرية  ،مصر، 106
35م، ص2006تقنيات االداء ودورها يف حتسني االداء ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ،،حممد علي ،املانعـ 107
.31م ،ص1916،2003ـ 1908المية اسبوعية جامعة ،العدد ،جملة اسعبداهللا بن قاسم  الشراري ،ـ108
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ظيفي الو األداءالعوامل المؤثرة في :المطلب الثاني 

-:االهداف المحددةغياب -1

الن تســــــطيع قيــــــاس مــــــا،ن اي منظمــــــة لــــــيس لــــــديها خطــــــط لعملهــــــا واهــــــدافهاإ

علــــي مســــتوي ادائهــــم لعــــدم وجــــود معيــــار حمــــدد موظفيهــــاحماســــبة أو حتقــــق مــــن اجــــاز

ولــــــــــذلك ،اجليـــــــــداألداءو لإلنتـــــــــاجمؤشـــــــــراتأو معــــــــــايريمتلـــــــــكأي أ،مســـــــــبقا

الضعيف.األداءاملوظف اجليد مع املوظف ذو ىيتساو 

-:دارةعدم المشاركة في اإل-2

املختلفـــــــة يف التخطـــــــيط اإلداريـــــــةان غيـــــــاب العـــــــاملني يف املشـــــــاركة يف املســـــــتويات

ـــــةة بـــــني القيـــــادة خيلـــــق فجـــــو ،وصـــــنع القـــــرارات  ،واملـــــوظفني يف املســـــتويات الـــــدنيااإلداري

باملســـــــئولية والعمــــــــل اجلمــــــــاعي لتحقيــــــــق اهــــــــداف وذلـــــــك يــــــــودي ايل ضــــــــعف الشــــــــعور 

ورهم املـــــــوظفني لشـــــــعهـــــــؤالءلـــــــدياألداءتـــــــدين مســـــــتوي وذلـــــــك يـــــــودي ايل،املنظمـــــــة

ــــــــربون انفســــــــهم ،هــــــــداف املطلــــــــوب اجنازهــــــــا وقــــــــد يعت

مهمشني يف املنظمة.

-:ضعف نظام التقييم -3

واملــــــردود األداءالــــــيت تــــــربط بــــــني معــــــدالت اإلداريــــــةن عــــــدمن جنــــــاح االســــــاليب إ

فطاملــــا،املــــادي واملعنــــوي الــــذي حيصــــلون عليــــه مــــن العوامــــل املــــؤثرة علــــي اداء العــــاملني
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داء املوظـــــف بالرتقيـــــات والعـــــالوات واحلـــــوافز الـــــيت حيصـــــل عليهـــــا كلمـــــا  أارتـــــبط مســـــتوي 

ـــــــت عوامـــــــل التحفيـــــــز مـــــــؤثرة بالعـــــــاملني وذلـــــــك يتطلـــــــب نظامـــــــا مميـــــــزا لتقيـــــــيم اداء كان

املــــوظفني

غري املنتج.

-:مشكالت الرضا الوظيفي-4

األداءعلـــــي مســـــتوي املـــــؤثرةاألساســـــيةيعتـــــرب الرضـــــا الـــــوظيفي مـــــن اهـــــم العوامـــــل 

ــــــــوظيفي،للمــــــــوظفني ــــــــل واداء أو الن عــــــــدم الرضــــــــا ال ــــــــة اق ــــــــودي ايل انتاجي اخنفاضــــــــه ي

لعوامـــــلة عوامـــــل تنظيميـــــة شخصـــــية للموظـــــف كابعـــــديتـــــأثروالرضـــــا الـــــوظيفي ،ضـــــعيف

وعوامـــــل تنظيميــــــة ،االجتماعيـــــة كالســـــن واملؤهـــــل العلمـــــي واجلـــــنس والعـــــادات والتقاليـــــد

والواجبات ونظام الرتقيات واحلوافز يف املنظمة.املسؤولياتأمهها

-:اإلداريالتسيب -5

هــــــو ضــــــياع ســــــاعات العمــــــل يف امــــــور غــــــري منتجــــــة بــــــل اإلدارييعــــــين ان التســــــيب 

وقــــــد ينشــــــا التســــــيب ،االخــــــريناملــــــوظفنيقــــــد تكــــــون مــــــؤثرة بشــــــكل ســــــليب علــــــي اداء 

للثقافـــــــــة التنظيميـــــــــة الســـــــــائدة يف أو ،االشـــــــــرافأو القيـــــــــادةألســـــــــلوبنتيجـــــــــة اإلداري

املنظمة.

األداءفي توجيه اإلداريةدور القيادة :الثالثالمطلب 
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أجـلمـنوالتـأثريالتوجيـهعلـىتعتمـدباألسـاسفكريـةعمليـةاإلداريـةالقيـادة

هلـااملتاحـةالفـرصباسـتثماراملنظمـةأهـدافحتقيـقمـنومتكيـنهماآلخـرينحفـز

احمليواملهدداتاملخاطرمعاإلجيايبوالتعامل

-:األداءإدارةبوعالقتهااإلداريةللقيادةالحديثةالمفاهيم

.واملعاوننيالقائدبنيمتبادلةوعالقاتتفاعلالقيادة.1

.املوقفمتطلباتحسبوأساليبهاأمناطهاختتلفمرنةعمليةالقيادة.2

.الوظيفةأو املركزمنأكثروالتوجيهالتأثريسلطةعلىالقائديعتمد.3

التنظيمـياإلطـارجمـردمـنأرحـبنطـاقيفتابعيـهمـعويتفاعـلالقائـديتحـرك.4

الرمسي

الســلوكتــأثريإىل العائــدةالتأكــدوعــدماملخــاطرةعناصــرالقيــادةتتضــمن.5

.اإلنساين

.فعاليتهمنهذايقللوالالتابعني،مجيععلىمتساوتأثريللقائديتحققال.6

مبــالألفــرادالالزمــةاملعلومــاتتــوفريعلــىالقائــدقــدرةأساســهايفالقيــادة.7

.109بكفاءةمنهماملطلوبةالنتائجحتقيقمنميكنهم

.املختلفةاملواقفيفوالتابعنيالقائدبأشخاصالقيادةوفعاليةأمناطتتأثر.8

.98،ص2010عبد الرحيم بن ابراهيم ،فضل والة االمر وحقهم على الرعية ،هاشمـ 109
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املـواردوتنميـةإدارةو إعـدادعمليـاتخـاللمـناإلداريـةالقيـادةفعاليـةتـربز.9

للمنظمــةاالســرتاتيجيةاالهتمامــاتتعكــسمتجانســةمنظومــةيفالبشــرية

.تطويرهاومتطلبات

.الشاملةاجلودةإدارةمبنطقالقياديةاملواقفكافةيفالفعالالقائديلتزم.10

إدارةو إعــداداســرتاتيجيةتصــميميفأساســًيادورًااإلداريــةالقيــادةتلعــب.11

وتنميــةللمنظمــة،العامــةاالســرتاتيجيةيفوإدماجهــاالبشــريةاملــواردوتنميــة

.أفرادهابنيللتعاونحمابيةثقافية

إدارةوأسـاليبمفـاهيمتطبيــقهـيالفعـالاإلداريللقائـداألساسـيةاملهمـة.12

.العملجلماعةأو للفرداألداءأهدافحتديدمنتتضمنهمبا،األداء

وزيـادةواملعـارفاملهـاراتاكتسـابيفالتـابعنيمسـاندةاإلداريالقائـدعلـى.13

األساسـيةمسـئوليتهباعتبـاروذلـك،األداءتطـويريفواسـتثمارهاملعـريفرصـيدهم

.األداءإدارةهي

املـواردومهـاراتطاقـاتتنميـةيفالعليـااإلداريـةالقيـاداتمسـئولياتترتكـز.14

ويفاملنظمــةأهــدافلتحقيــقواســتثمارهاتوظيفهــاأســاليبوتطــويرالبشــرية

.110منافعهموحتقيقالعاملنيإرضاءنفسهالوقت

114ص2010ـ  الغريري  ،هشام عبداهللا  ،االدارة دراسة حتليلية  ،مكتبة الفالح ،ديب االمارات العربية . 110
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اخلــرباتهيكــلحتديــديفأساســيةمســئوليةاإلداريــةالقيــاداتتتحمــل.15

املنظمــةمتطلبـاتمـعاملتناسـبةالبشـريةللمـواردواخلصــائصواملهـارات

.توفرهالضمانالفائقةالعنايةوبذلاملتوقعة،

هـواملتفـوقفالقائـدالالمركزيـة،إعمـالمـعالفعالـةاإلداريـةالقيـادةتتنـاقضال.16

القائـددوريتحـولوبـذلكالقـادة،مـنجمموعـةوتنميـةتكـوينيفيـنجحالـذي

لـذامراقـب،مـدير،رئـيس،مـنبـدالً مـدربميسـر،موجـه،مسـاعد،رائـد،إىل 

يفويغـايليتزايــدأناألداءإدارةملفــاهيمتطبيقـهيفالفعـالالقائــديتجنـب

التوجهـاتعلـىيركـزوإمنـااملسـاعدين،عمـلتفاصـيليفوالـدخولاإلشـراف

.التفاصيليفتعّمقالهلمويرتكاألداءأموريفاألساسيةوالقضايا

وإطــالقشــحذعلــىالعمــلالفعالــةاإلداريــةللقيــادةاحليويــةاملهــاممــن.17

وتوظيــفاالبتكــارعلــىوحفــزهمللتــابعني،واإلبداعيــةالفكريــةالطاقــات

بتنميـةالفعـالالقائـدويهـتماملكلفـنيالواجبـاتأداءيفومعـارفهم

يفاحلـواروتعميـقالقنـواتفـتحعلـىويعمـلمسـاعديه،وبـنيبينـهاالتصـاالت

احلـرصمـعللتطـوير،وأفكـارللمشـكالتحلـولعـنوالبحـثالعمـلقضـايا

.111بينهموفيمامساعديهمعاحلواروشفافيةاستمراريةعلى

الوظيفياألداءبالمتعلقةالمشكالت:الرابعالمطلب
.78،ص2010قيادة واالشراف اإلداري ،دار اسامة  ،عمان األردن ،،فاتن عوض ،الالغزوـ 111
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-:الوظيفياألداءتقويمعملياتمشكالت-أ

وتطبيقتبينمنحتقيقهاملرجواألساسياهلدفبأنالقولالبديهيمنلعله

هذهانيبدوولكن،افضلتنظيميةفعاليةإىل الوصولهوالوظيفياألداءلتقوميانظمة

وذلك،التقومييةالعملياتهذهطريقعناملطلوبةبالصورةتتحققلناملتوخاةالفعالية

املتوخاةالتنظيميةالفعاليةحتقيقعلىمنحتداليتاملعوقاتمنكثريمعلتزامنها

هذايفاملنشورةالتطبيقيةوالبحوثالكتبلبأغشخصتوقد،األولاملقاميف

انذلكإىل يضافالوظيفياألداءتقومينظمتطبيقمعاملتزامنةاملشكالتمنكثرياً 

جيباليتالعيوبمنكثرياكتشافعلىقادرةالتقوميلعمليةاملنتظمةاملالحظة

بأملالوعيمنقدرةعلىليكونواواملديريناملشرفنيوإبرازهاتشخيصها

معاملتزامنةواملعوقاتاملشكالتمنكثريوهناك،املتوخاةالتقوميفعاليةمننوعحتقيق

-:هيأساسيةحماورثالثةحتتتندرج،التقوميعملية

-:112التقويمبأنظمةخاصةمشاكل-ب

.األداءعنالتعبريعلىوعدم،التقوميمعايريدقةعدم-1

.التقومينظاملتطبيقوكافيةسليمةتعليماتوجودعدم-2

.36توفيق، عبد احملسن ،مرجع سابق، ص-112
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بصورةالعاملنيبنيالتمييزيفالتقوميدرجاتدقةعدمخاللمنالتقوميعواملقصور-3

.املوضوعيةعلىتؤثر

.منهماكلوظيفةوضوحوعدمواملرؤوسنيالرئيسبنيالعالقةوضوحعدم-4

كاالحتواءاألداءتقوميمناذجإعدادإثناءاملضمونحسابعلىبالشكلاالهتمام-5

.دقيقةأو واضحةغريعباراتعلى

تقوميلتقريراستئنافبطلبالتقدمعنداألعلىللسلطةاالستئنافنظاميفالقصور-6

تقاريرإعداديفالتامةالسريةاعتماداو،صحيحةأسبابعلىمبينعادلغريأداء

.األداءتقومي

ألصحابحوافزوجودوعدمدقيقةبصورةواإلعمالللوظائفالدقيقالتوصيفعدم-7

.املتميزاألداء

-:113التقويمعلىالمشرفةالعليادارةباإلتتعلقمشاكل-ج

.بدقةوحتديدهاالتقوميأهدافوضوحعدم-1

)واملوظفالرئيس( تقومييفالداخلنياألشخاصحقيفالتوعوياجلانبضعف-2

.التقوميجماليفالتدريبيةالدورياتانعدامأو وقلةالتثقيفيةالنشراتنقصذلكومن،

.36املرجع السابق، ص ،األداءتقييم،توفيقاحملسنعبد-113
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ملوضوعيةالعليادارةاإلحتريعدمأو املتابعةقلةذلكومنواجلديةاالهتمامعدم-3

.املباشرالرئيسبهقامالذيالتقومي

وتقوميهاالتقومينتائجحتليليتمحبيث،نفسهالتقومينظامبتقومياالهتمامعدموكذلك

.وخمرجاتهنتائجهوثباتصدقمنللتأكدوأنشطتهالنظاممدخالتتقوميوبالتايل

املفيدةاملرتدةالتغذيةعلىيؤثرمماالتقومينتائجعلىاملطلقةالسريةمبدأاعتماد-4

.للموظف

-:114التقويمعلىالقائمينبالرؤساءمتعلقةمشاكل-د

.مرؤوسيهعنالشخصيبانطباعهاملباشرالرئيستأثر-1

.الشخصيةالعالقاتبسببللرئيسالشخصيالتحيز-2

.ملوظفيهتقوميهعندالوسطحنواالجتاهإىل املباشرالرئيسميل-3

.ملوظفيهتقوميهعندالتشددأو التساهلإىل املباشرالرئيسميل-4

حسابوعلىللموظفحداثةاألكثراألداءباملباشرالرئيستأثرويعين:احلداثةخطأ-5

.السابقالعاماألداء

مكة املكرمة ،رسالة الشريف ،طالل عبد امللك ،األمناط القيادة وعالقتها باألداء الوظيفي ،من وجهة نظر العاملني ،بإمارة -114
.83م، ص2004ماجستري ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض السعودية 
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النموذجياألداءمواصفاتعناإلعالنعدمذلكومنواالهتماماجلديةعدم-6

.بهالقياماملوظفمناملطلوب

.دارةاإليفعنهيشاعماأو املوظفمسعةعلىاالعتماد-7

يفالوظيفيمستواهارتفعكلماللموظفاعلىدرجةإلعطاءالرئيسميلوهي:اهلرمية-8

.اإلدارياهلرم

قدمماالسلوكياتأو الصفاتبعضيفرئيسهمعاملوظفيتشابهنإوهي:التوافقية-9

.لهالرئيستقومييفيؤثر

املوظفأداءمنواحداً وجهاً أو واحدةً صفةويسحبالرئيسيعممان:التعميمية-10

.صفاتهمجيععلىاجيابياً امكانسلبياً 

ذويفيقوم،أوالً املتميزاألداءذيبتقومييبدأعندماالرئيسيتأثرقد:العكسنة-11

الضعيفاألداءذويبتقوميبدأنأوكذلكيستحقونممابأقلذلكبعداملتوسطاألداء

مقارنةً علىأبشكل–ذلكبعد–تقوميهميتماملتوسطاألداءذوياملوظفنيفانأوالً 

.الفعليبأدائهم
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علىينويالذينملوظفيهاملهينالتخصصأو اخلربةنفسهالرئيسحيوزالقد:املهنية-12

.115التقوميموضوعيةعلىيؤثرمما،تقوميهم

الثالثالفصل

البحثمنهجية

:منهج البحث -أوالً 

هــــــذه ألناملكتــــــيباملــــــنهج الوصــــــفيقــــــد اســــــتخدمهــــــذه الدراســــــة الباحـــــث يف إن 

لـــــــألداءوهـــــــو (القيـــــــادةيف الواقـــــــع للظـــــــاهرة كمـــــــا هـــــــي وصـــــــفعلـــــــىتعتمـــــــدالدراســـــــة

الكــــرمي ) حيـــــث أن املـــــنهجالقـــــرانيفالســــالمعليـــــهالنـــــيب ســــليمانســــريةمـــــنالــــوظيفي

ـــــــدخـــــــاللمـــــــنللظـــــــاهرةالقـــــــائمالوضـــــــعتفســـــــريعلـــــــىيقـــــــومالوصـــــــفي ظروفهـــــــاحتدي

.83الشريف طالل عبد امللك ،األمناط القيادة وعالقتها باألداء الوظيفي ،مرجع سابق، ص115
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دقيـــــــــقعملـــــــــيوصـــــــــفإىل االنتهـــــــــاءبينهـــــــــاالعالقـــــــــاتوتوصـــــــــيفوأبعادهـــــــــا

.املرتبطةاحلقائقعلىيقومللظاهرةمتكامل

ج الوصـــــفي هاملــــنوهــــو فرعـــــاً مــــن فــــروع املــــنهج الوصـــــفي اختــــاربيــــد أن الباحــــث 

ــــيت املكتــــيب ــــائق الســــابقة ال وهــــو مــــنهج معتمــــد علــــى الكتــــب واملؤلفــــات واملــــدونات والوث

الباحــــــث بوصــــــف الظــــــاهرة بأســــــلوبه مســــــتخدماً فقــــــامالظــــــاهرة حتديــــــد معــــــامل تناولــــــت 

ـــــل  ـــــات ،املناســـــبة أداة التحلي ـــــه أســـــلوب وعليـــــه ميكـــــنللبيان تعريـــــف املـــــنهج الوصـــــفي بأن

موضـــــوع أو ز علـــــى معلومـــــات كافيـــــة ودقيقـــــة عـــــن ظـــــاهرةمـــــن أســـــاليب التحليـــــل املرتكـــــ

فــــرتات زمنيــــة معلومــــة وذلــــك مــــن أجــــل احلصــــول علــــى نتــــائج عمليــــة أو حمــــدد عــــرب فــــرتة

كمــــــــا .116مت تفســـــــريها بطريقــــــــة موضــــــــوعية تنســــــــجم مــــــــع املعطيــــــــات الفعليــــــــة للظــــــــاهرة

مـــــنأنـــــهعلـــــىي يف أجـــــزاء مـــــن حبثـــــه ويعـــــده الـــــبعضالوثـــــائقاملـــــنهجاســـــتخدم الباحـــــث

ــــــذياملســــــحياملــــــنهجأنــــــواع ــــــاك،الوصــــــفياملــــــنهجأنــــــواعمــــــنبــــــدورههــــــووال رأيوهن

املــــنهجعــــنكتــــبمــــنأوائــــلمــــنيعــــدوالــــذي) م1969( وىهيــــليتزعمــــهآخــــر

يـــــدرسأنالباحـــــثيريـــــدعنـــــدما( :قـــــالحيـــــثبذاتـــــهقـــــائممـــــنهجويعتـــــربهالوثـــــائقي

باحلاضــــــرارتبــــــاطذاتتربويــــــةوثــــــائقتفســــــرييريــــــدعنــــــدماأو ماضــــــيةوحــــــاالتوقــــــائع

ـــــدفـــــال، ـــــهب وهـــــذا،التجـــــرييباملـــــنهجوعـــــناملســـــحياملـــــنهجعـــــنخيتلـــــفمـــــنهجمـــــنل

وموزعونناشرونالفكر،دارألردنا،عمان،وأساليبهوأدواته،مفهومهالعلميالبحث،،كايداحلقعبد،،ذوقانعبيدات-116
.54ص،م2012،
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ــــذيالوثــــائقياملــــنهجهــــواملــــنهج ــــدقيقاملتــــأيناجلمــــعيعــــينوال مشــــكلةعــــنللوثــــائقوال

مــــــــااســـــــتنتاجمبوجبـــــــهالباحـــــــثيســـــــتطيعحتلــــــــيالً بتحليلهـــــــاالقيـــــــاممثومـــــــن،البحـــــــث

.117)نتائجمنالبحثمبشكلةيتصل

:البياناتجمعطريقة-ثانياً 

هــــــي الطريقــــــة الوثائقيــــــة خدمها جلمــــــع البيانــــــاتاســــــتإن طريقــــــة الباحــــــث الــــــيت 

واضــــــحة وال حتتــــــاج منــــــه ســــــوى أن يقــــــوم بتحديــــــد اآليــــــات القرآنيــــــة الــــــيت وردت وهــــــي

ســـــــيدنا ســـــــليمان يف القـــــــران الكـــــــرمي وذلـــــــك باســـــــتخدام الطريقـــــــة املباشـــــــرة فيهـــــــا ســـــــرية 

ــــات  ــــق القــــراءة مــــن املصــــحفمــــن املصــــادر جلمــــع البيان اســــتخدام االنرتنــــت أو عــــن طري

إىل الــــيت تشــــري مباشــــرةاآليــــاتمــــع احليطــــة والرتكيــــز علــــى مجــــع اآليــــاتيــــد تلــــك دلتح

نَــــــاَوَلَقــــــدْ ســــــيدنا ســــــليمان عليــــــه الســــــالم مــــــثالً قولــــــه تعــــــاىل ( ِعْلًمــــــاَوُســــــَلْيَمانَ َداُوودَ آتـَيـْ

ــــَلَناالَّــــِذيلِلَّــــهِ احلَْْمــــدُ َوقَــــاَال  ــــنْ َكثِــــريٍ َعَلــــىَفضَّ أمــــا اآليــــات غــــري  ،118)اْلُمــــْؤِمِننيَ ِعَبــــاِدهِ مِّ

املباشـــــرة لســـــيدنا ســـــليمان كمثـــــل تلـــــك الـــــيت جتمعـــــه يف الوصـــــف مـــــع غـــــريه مـــــن االنبيـــــاء 

ــــــرِينَ ُســـــالً رُ وأهدافـــــه كقولــــــه تعــــــاىل (الكـــــرام فهــــــي خـــــارج نطــــــاق البحــــــث  َوُمنــــــِذرِينَ ُمَبشِّ

.119)َحِكيماً َعزِيزاً اللَّهُ وََكانَ الرُُّسلِ بَعدَ ُحجَّةٌ اللَّهِ َعَلىلِلنَّاسِ َيُكونَ لَِئالَّ 

.18ه، ص 1420العساف صاحل بن محد ،املدخل إيل البحث يف العلوم السلوكية ،الرياض مكتبة العبيكان . 117-
.15سورة النمل اآلية - 118
.165سورة النساء اآلية - 119
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:البياناتمصادر-ثالثاً 

للبيانات.ةمصادر رئيسية ومصادر ثانويإىل وهي تنقسم

الرئيسيةالمصادر-أ

ماأقرباألوليةاملصادرمعلوماتوتعتربمرةألولتنشرمعلوماتتتضمناليتهي

متناولة شخصية قيادية وحيث إن هذه الدراسة من الدراسات املوضوعية للحقيقةتكون

فإن مصدر البيانات الرئيسية هو القران الكرمي من 

ذكرحيث اليت وردت فيها سرية النيب سليمان عليه السالم القرآنيةاآلياتخالل 

البقرة: هيسور،سبعويفآيةعشرةستيفالكرميالقرءانيفالسالمعليهسليمان

.صووسبأواالنبياءوالنملواألنعاموالنساء

الثانويةالمصادر-ب

مباشربشكلاألوليةاملصادرعنمنقولةمعلوماتعلىحتتوياليتاملصادروهي

أقلفهيلذلكمرتمجةأو منقولةتكونقدالثانويةاملصادريففاملعلوماتمباشرغريأو 

املصادر اليت تعني الباحث يف تبسيط الوصول.األوليةاملصادريفاملعلوماتمندقة

من تلك املصادر أن يستغين عنه أليأهداف البحث لكنها ثانوية مبعىن ميكن إىل 

ر منها ما يتعلق مبوضوع الباحث ملصادر أخرى بديلة وعلى أي حال فتلك املصاد
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الوظيفي ومنها ما يتعلق بشخصية الدراسة وحمورها من األداءومنها ما يتعلق بالقيادة 

يةالقرآناآلياتمعىنفهملغرضالكرميالقرانتفسريوعلى رأسها كتبجوانب متعددة 

وعلى سبيل املثال ال السالم عليهسليماناهللانيبسريةإىل واشارتذكرتناولتاليت

-:احلصر من تلك املصادر 

) القرآنتأويلعنالبيانجامع(الطربيتفسري،الطربيجريربنحممدجعفرأبو -1

شاكرحممدأمحدأحاديثهوخرّج،وراجعهشاكرحممدحممودعليهوعّلق،حققه

.الثانية،الطبعةمصر،املعارفدار،الناشر

العربية،املؤسسةبلقيس،قصةالسالمعليهسليماناملقصود،عبداحلميدعبد-2

.م2001،والتوزيعوالنشرللطبعاحلديثة

اجلديدالكتاب،دارواملؤمنواهلدهدسليمانسيدنامنلةيفاالجيابيةخالد،عمرو-3

.م2011،مصر،،القاهرة

عصامالشيخ،حققهالتوراتيةاخلرافةوجهيفالنبوةصرخةسليمان،الباشحسن-4

.هـ1435،والبحوثوالدراسةالتأصيل،مركزالصديق،داراهلادي

،األردن،والتوزيع للنشراثراءالفعال،والقائدالفعالةلقيادةا،غابنيحممودعمر-5

م.2009
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معالسالمعليهسليمانقصةآياتيفالبياينالقرآين،االعجازصاحلاخلطيب فايز-6

.األردن،أربد،الديناصول،قسمالشريعة،كليةالريموك،جامعةسبأملكة

:البياناتتحليلطريقة-رابعاً 

أن طريقـــــــة حتليـــــــل البيانـــــــات املناســـــــبة هـــــــي يتبـــــــنيمـــــــن خـــــــالل عنـــــــوان الدراســـــــة 

وهــــــــــو مــــــــــن أشــــــــــهر املنــــــــــاهج يف املــــــــــنهج املوضـــــــــوعيأو طريقـــــــــة التحليــــــــــل املوضــــــــــوعي

املـــــنهج الـــــذي :يعـــــرف بأنـــــه والـــــذيية عمومـــــاً والقرآنيـــــة خصوصـــــاً اإلســـــالمالدراســـــات 

الكشــــــف عــــــن مقاصــــــد القــــــرآن الكــــــرمي وهداياتــــــه مــــــن خــــــالل إىل يتوصــــــل مــــــن خاللــــــه

وحيــــــــث أن موضــــــــوع .120النظــــــــر يف اآليــــــــات القرآنيــــــــة الــــــــيت جيمعهــــــــا موضــــــــوع واحــــــــد

الــــــيت القرآنيــــــةاآليــــــاتالــــــوظيفي مــــــن خــــــالل التأمــــــل يف لــــــألداءالبحــــــث هــــــو القيــــــادة 

واملــــــنهج املوضــــــوعي ،احملــــــور املوضــــــوعيســــــرية ســــــيدنا ســــــليمان وهــــــو ميثــــــل إىل شــــــارتأ

املنهجيـــــــةهـــــــو املـــــــنهج الـــــــذي اعتمـــــــده علمـــــــاء املســـــــلمني قـــــــدميا وحـــــــديثا فقـــــــد متثلـــــــوا 

ه1431،املتحدةالعربية،االماراتالشارقةجلامعةمقدمحبثالقرآين،املوضوعيفالبحث،منهجيةالفريحيعقوبحامد- 120
.4،ص 



78

ـــــــــةوجعلوهـــــــــا يف إطـــــــــار موضـــــــــوعي ـــــــــب املعرف ـــــــــف جوان يف حبـــــــــوثهم ودراســـــــــتهم يف خمتل

لكي يتم تسليط الضوء والنقاش علي مواضيعهم املختارة .،

مـــــن موضـــــوعات 

ــــــاة العقائد ــــــاحلي ــــــةأو ةي ــــــةأو االجتماعي ــــــة ،وتتجــــــه إيل درســــــه وتقييمــــــه،الكوني مــــــن زاوي

ــــــذي هدقرآنيــــــة للخــــــروج بنظريــــــات قرآنيــــــة بصــــــد يقــــــوم علــــــى ، إنــــــه التفســــــري املنهجــــــي ال

أســـــاس دراســـــة موضـــــوعات معينـــــة تعـــــرض هلـــــا القـــــرآن الكـــــرمي يف مواضـــــع متعـــــددة أو يف 

ــــــــة مبالحمهــــــــا وحــــــــدودها يف  ــــــــك مــــــــن أجــــــــل حتديــــــــد النظريــــــــة القرآني موضــــــــع واحــــــــد وذل

املوضـــــوع املعـــــني، ويف مقابـــــل ذلـــــك يكـــــون (التفســـــري التجزيئـــــي) الـــــذي يتنـــــاول املفســـــر 

ــــــــات يف املصــــــــحف يف إطــــــــار القــــــــر  ــــــــدوين اآلي ــــــــة وفقــــــــا لتسلســــــــل ت ــــــــة فآي آن الكــــــــرمي آي

:التاليةالعناصريفاملوضوعياملنهجخطواتحتديدميكنو .121الشريف

يفأبعادهومعرفةحدودهمعاملحتديدبعدالبحث القرآين وعنوانه،موضوعاختيار-1

منجانبإىلتشريأواملوضوع،هذاتبحثاليتالقرآنيةاآلياتمجعمثالقرآنيةاآليات

جوانبه وهنا مث اختيار موضوع القيادة ممثلة يف شخصية النيب سليمان عليه السالم الوارد 

.موضوعاً يف القران الكرمي يف أكثر كم موضع

م.15/05/2016الكرمي، جملة الدراسات والبحوث ،مقال على االنرتنت للقرآناملوضوعيالسيد باقر احلكيم، التفسري- 121
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تقســـــيم املوضـــــوع إىل عناصـــــَر مرتبطـــــِة األجـــــزاء، مـــــع تقـــــدمي األهـــــمِّ علـــــى املهـــــم، وال بـــــد -2

عــــــاين القرآنيــــــة، ومرتبطــــــًة بينهــــــا بربــــــاط علمــــــيٍّ أن تكــــــون هــــــذه العناصــــــر منتَزعــــــًة مــــــن امل

جيعــــــل مـــــــن املوضــــــوع َوحـــــــدًة أو سلســــــلًة منتظمـــــــة اجلــــــواهر والـــــــدُّرر، مث وضــــــُع اآليـــــــات 

املناســــــــبِة حتــــــــت العنصــــــــر املناســــــــب هلــــــــا، وتفســــــــريُها مبــــــــا يناســــــــب الُعنصــــــــر الــــــــذي مت 

.122إدراُجها حتته، مع االقتصار على حمل الشاهد من اآلية

حيـــــث يـــــتم بواســـــطة املـــــنهج املوضـــــوعيوتقســـــيمها حتليـــــل البيانـــــات الســـــابق تصـــــنيفها -3

تفســــــري اآليـــــــات مـــــــن خـــــــالل كتــــــب التفاســـــــري للقـــــــران الكـــــــرمي مثــــــل تفســـــــري ابـــــــن كثـــــــري 

وتفســــــري القــــــرطيب وغريمهــــــا ومت 

حصــــــــائيات عــــــــن موضــــــــوع منشــــــــورات خمتلفــــــــة وإأو ســــــــواء كانــــــــت كتــــــــب:مصــــــــادرها 

ـــــــة كرميـــــــة،الدراســـــــة أحاديـــــــث شـــــــريفة فـــــــثم اإلشـــــــارة يف أو وســـــــواء كانـــــــت آيـــــــات قرآني

اهلـــــامش الســـــم اآليـــــة واســـــم الســـــورة وكـــــذلك مث ختـــــريج األحاديـــــث الشـــــريفة مبـــــا أمكـــــن 

حة للحديث من عدمه.وحتصل بيان الص

م احيــــــث قــــــحيــــــث وبعــــــد التحليــــــل يف اخلطــــــوة الســــــابقة :ســــــتخالص النتــــــائج األوليــــــة ا-4

بشكل نتائجالباحث ببلورة وصياغة نتائج 

- ميالدي 4/2/2015تاريخ اإلضافة:املوضوعي، مقال على االنرتنت التفسرييفحبثانكتبعبدالغفور، كيفناصر-122
.هجري4/4/1436
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اخلطــــــــوات وهــــــــي اخلطــــــــوة األخــــــــرية بعــــــــد:ســــــــتخالص النتــــــــائج النهائيــــــــة ومناقشــــــــتها ا-5

علـــــــى شـــــــكل افكـــــــار ونقـــــــاط وهـــــــياســـــــتخالص البيانـــــــات النهائيـــــــة وفيهـــــــا متالســـــــابقة

.حمددة ختدم موضوع الدراسة وأهدافها

:خطة البحث –اً خامس

:ةالتالياملنهجيةسوف تكون خطة البحث على النحو

والدراسات السابقة المقدمة-:األولالفصل

اخللفيــــــة للبحــــــث مث :أجــــــزاء يتنــــــاول فيهــــــا الباحــــــث كــــــالً مــــــن إىل تقســــــيمهومث

البحــــــــث وأهــــــــداف البحــــــــث وأمهيتــــــــه وحــــــــدوده مشــــــــكلةإشــــــــكالية البحــــــــث وكــــــــذلك

.الدراسات السابقةوأخرياً ومصطلحات البحث

اإلطار النظري -:الثاني الفصل

ــــــة مباحــــــثثإىل تقســــــيمهومث ــــــاول الباحــــــث فيهــــــا اإلطــــــار النظــــــري كمــــــا الث يتن

ــــــادةمفهــــــومالمبحــــــث األول :يلــــــي ــــــةالقي ــــــب هــــــي إىل وقســــــماإلداري ثــــــالث مطال

القيــــــادةنظريــــــات:الثــــــايناملطلــــــبوأمهيتهــــــااإلداريــــــةالقيــــــادةتعريــــــف:األولاملطلــــــب 

مفهــــــوم:الثــــــانيالمبحــــــثمث ،اإلداريــــــةالقيــــــادةأمنــــــاط:الثالــــــثاملطلــــــباإلداريــــــة

ـــــــادة ـــــــةالقي ـــــــبثـــــــالثإىل وقســـــــماإلســـــــالمفـــــــياإلداري :املطلـــــــب األولهـــــــيمطال
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القيــــــــادةومهــــــــاراتصــــــــفات:الثــــــــايناملطلــــــــباإلســــــــالميفاإلداريــــــــةالقيــــــــادةتعريــــــــف

مث ،اإلســـــــــالميفاإلداريـــــــــةالقيـــــــــادةمبـــــــــادئ:الثالـــــــــثاملطلـــــــــباإلســـــــــالميفاإلداريـــــــــة

هــــــــيطالــــــــبمثــــــــالثإىل وقســــــــمالــــــــوظيفياألداءمفهــــــــوم:الثــــــــانيالمبحــــــــث

ــــــــــب ــــــــــوظيفياألداءتعريــــــــــف:األول املطل ــــــــــايناملطلــــــــــبال األداءيفالقيــــــــــادةدور:الث

.اإلسالمضوءعلىالوظيفياألداءمبادئ:الثالثاملطلبالوظيفي

منهجية البحث  -:الثالثالفصل

وهــــــــــو املــــــــــنهج الوصــــــــــفي مــــــــــنهج البحــــــــــث :األجــــــــــزاء التاليــــــــــة إىلتقســــــــــيمهومث

البيانـــــــاتمجـــــــعطريقـــــــةانـــــــات وهـــــــو القـــــــران الكـــــــرمي كمصـــــــدر أساســـــــي و ومصـــــــادر البي

ـــــــــاع املـــــــــنهج  ـــــــــل للبيانـــــــــات باتب ـــــــــة املتعلقـــــــــة بالبحـــــــــث) وطريقـــــــــة التحلي (اآليـــــــــات القرآني

. املوضوعي يف التحليل

البياناتوتحليلعرض-الرابعالفصل

ـــــــات الـــــــيت قـــــــام بتحصـــــــيلها، وســـــــبق تنـــــــاول الباحـــــــث حتليـــــــل قـــــــد ويف هـــــــذا  البيان

مباحــــــث التحليــــــل مبحــــــث متهيــــــدي يتنــــــاول فيــــــه خمتصــــــر ســــــرية النــــــيب ســــــليمان عليـــــــه 

السالم.
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الخاتمة -الخامسالفصل

الباحــــــث بعــــــرض مللخــــــص البيانــــــات والتوصــــــيات املتعلقــــــة قــــــامويف هــــــذا الفصــــــل 

بالبحث.

الرابعالفصل

البياناتوتحليلعرض

والسالمالصالةعليهسليماناهللانبي:التمهيديالمبحث

والسالمالصالةعليهسليماناهللانبينسب-1

عمينابنحنشونبنسلمونبنعابربنعويدبنإيشابنداودبنسليمانهو

أيبإبراهيمبنإسحاقبنيعقوببنيهوذابنفارصبنحصرونبنارمبنداب

،وبيتالعربوجزيرةالشامأرضعليملكاً كاناملسلم،النيباهللانيببناهللانيبالربيع
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بعدهمنألحدينبغيالأنهالقرانوصفهملكاً حينهايةاإلسالمالدولةعاصمةاملقدس

.123تعاىلاهللاقالعظيماً وسلطانهاً واسعملكهفكان

الكريمالقرءانفيفيهاذكرالتيالمراتعدد-2

سور،سبعويفيةآعشرةستيفالكرميالقرءانيفالسالمعليهسليماناسمذكر

القرءانيفتعاىلاهللاذكروقدص،ووسبأواالنبياءوالنملواألنعاموالنساءالبقرةهي:

ماالسالمعليهماداودأبيهوعلىعليهاملرتادفةالنعممنالكثريالسورتلكيفالكرمي

اليتالسوريبنيشجرةهيئةعلىادناه،والشكلعليهماتعاىلفضلهعظيمفيهايظهر

السالم.عليهسليمانسيدنافيهاذكر

والملكالنبوةفيداودسليمانوراثة-3

عناحلديثويأيتمعاً وسليمانداوودالنيبعنيتحدثماغالباً الكرميالقران

يَاَوقَالَ َداُودَ ُسَلْيَمانُ َوَوِرثَ (وتعاىل:تباركاهللايقول،السالمعليهماداوودبعدسليمان

ومعىن.124)اْلُمِبنيُ اْلَفْضلُ َهلُوَ َهَذاِإنَّ َشْيءٍ ُكلِّ ِمنَوأُوتِيَناالطَّْريِ َمنِطقَ ُعلِّْمَناالنَّاسُ أَيـَُّها

املاليفورثهأنهاملرادوليسوالنبوةكامللُ يفورثهأي)َداُودَ ُسَلْيَمانُ َوَوِرثَ (تعاىل:قوله

مانورثالاألنبياءمعاشرحنن“قال:أنهوسلمعليهاهللاصلىالنيبعنثبتألنه

.22- 2/21م ،ج 2003ابن كثري ،إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي، البداية والنهاية ،،دار عامل الكتاب  ،123-
16االية.النملسورة-124
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أمواهلمتكونبلغريهميورثكماعنهمأمواهلمتورثالاألنبياءأنأي”صدقةتركناه

.125بعدهممنصدقة

:والقضاءالحكمفيرأيهوجودةوذكاؤهصفته-4

الثيابمنيلبسالشعر،كثري،جسيماً اً أبيضالسالمعليهسليماناهللانيبكان

حداثةمعكانوقدسنةعشرةاثنيتحينئذعمرهوكانالسالمعليهامللكورثالبياض

منذوتعاىلتباركاهللامنحهوقدوالسياسة،التدبريوحسنوالذكاءالفطانةذويمنسنِّه

معأمورهيفيشاورهملكهأياميفأبوهكانفقدالقضاء،وحسنواحلكمةالذكاءصباه

الذيوالذكاءالنبوغذلكمنطرفاً الكرميالقرءانذكروقد،وفطانتهحلكمتهسنهحداثة

أيالغنمفيهنفشتالذيوالزرعاحلرثقصةيفوذلكالسالمعليهسليمانعندكان

بوجهسليمانابنهفيهاوأفىتبوجهفيهافأفىتالسالمعليهداودفاستفىتليًال،فيهرعت

.126والسالمالصالةعليهمااألقوماحلكمإىلالسالمعليهسليمانووفقءاخر،

َغَنمُ ِفيهِ نـََفَشتْ ِإذْ احلَْْرثِ ِيف َحيُْكَمانِ ِإذْ َوُسَلْيَمانَ َوَداُودَ (وتعاىل:تباركاهللاقال

َناُسَلْيَمانَ فـََفهَّْمَناَها*َشاِهِدينَ ِحلُْكِمِهمْ وَُكنَّااْلَقْومِ  َمعَ َوَسخَّْرنَاَوِعْلماً ُحْكًماآتـَيـْ

رَ ُيَسبِّْحنَ اْجلَِبالَ َداُودَ  دخلتلقومزرعاً أنالقصةهذهوتفصيل،127)فَاِعِلنيَ وَُكنَّاَوالطَّيـْ

.336م، ص1997املنار، القاهرة،القرآن، دارقصصبكر، حممدإمساعيل،- 125
الدمشقي، عمدة التفسري ،خمتصر تفسري القران العظيم ،للعالمة احملقق الشيخ أمحد القرشيعمربن،إمساعيلكثريابن-126

.739- 743م، ص 2005-ه 1426شاكر ،اجلزء الثاين، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع  ،املنصورة ،مصر  ،
78األنبياء اآلية ،سورة- 127
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السالمعليهداودإىلاملتخاصمونفجاءوأفسدته،فأكلتهليًال ءاخرينلقومغنمٌ فيه

الزرعلصاحببالغنمداوداهللانيبفحكمالقصة،عليهوقصواسليمانابنهعندهوكان

قال:ذلك؟غريأوالسالمعليهسليمانفقالليًال،الغنمأتلفتهالذيحرثهعنِعوضاً 

وتدفعُ وأشعارها،دهاأوالً و فينتفعوناحلرثأهلإىلالغنمُ تدفعُ “قال:هو؟ما

فيعودذلكبعديرتادانمثكان،كمايعودحىتبإصالحهيقومونالغنمأهلإىلاحلرث

للصوابأقربسليمانبهأفىتماوكان”حرثهماحلرثألهلو غنمهمالغنمألهل

يدلومما.128بذلكحكممثالقضاء،أصبتقدالسالم:عليهداودفقالللحقوأضمن

ماوالقضاءاحلكميفرأيهوجودةالسالمعليهسليماناهللانيبوفطانةحكمةعلىأيضاً 

عداإذابنامهامعهماامرأتانبينماقال:وسلمعليهاهللاصلىالرسولأناحلديثيفجاء

وقالتبابنك،ذهبإمناالكربى:فقالتاآلخر،يففتنازعتاإحدامهاابنفأخذالذئب

علىفخرجتاللكربىبهفحكمداودإىلفتحاكمتابابنك،ذهبإمنابلالصغرى:

فقالتنصفهمنكماواحدةلكلنصفنيبينكماأشقهبسكنيائتوينفقال:سليمان

قالوملاومسلمالبخاريرواه”هلابهفقضىابنهاهواهللايرمحكتفعلالالصغرى:

ز القرآين البياين يف آيات قصة سليمان عليه السالم مع ملكة سبا ،جامعة الريموك  ،كلية اخلطيب، فايز صاحل ،االعجا- 128
.154الشريعة  ،قسم اصول الدين ،اربد، األردن ،ص
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وهوواالستفهامالعرضوجهعلىمنهذلككان”أشقه“الغالم:عنسليمانسيدنا

.129نصفنيبشقهأمرأنهظنمنويكفر،”ال“تقوليعتقد

.130المقدسلبيتوبناؤهالسالمعليهسليمانسياسة-5

السالمعليهداودأبيهلوصيةتنفيًذااملقدسبيتبعمارةالسالمعليهسليمانقام

سبعبعدبنائهمنوانتهىكثريةأمواالً ذلكيفوأنفقامللكتوليهمنسننيأربعبعد

املسجدبىنمنأولالسالمعليهدمآكانوقد،القدسمدينةحولالسوروأقامسنني،

الصالةعليهالرسولأخربكمااحلراماملسجدبنائهمنسنةأربعنيبعدبناهاألقصى

ملاجتديدبليتوهم،قدكماتأسيساً الجتديداً بناهسليماناهللانيبفإنولذلك،والسالم

.131العلمأهلمنكثريٌ رّجحهكماغيـره،أسسهقد

بىنملا“قال:وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولأنوأمحدماجهوابنالنسائيروى

لناتكونأننرجووحنناثنني،فأعطاهثالثًاِخالًال وجلعزربَّهسألَ املقدسبيت

بعدهمنألحدٍ ينبغيالُملًكاوسألهإياه،فأعطاهُحكَمهُيصاِدفُحكًماسألهالثالثة:

.2والنهاية ،مرجع سابق، جالدمشقي ،البدايةالقرشيعمربنكثري، إمساعيلابن129-
دس، اجلزء األول ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،املنصورة مسعود ،مجال عبداهلادي حممد ،الطريق ايل بيت املق-130

.39-41م، ص 1995
م، ص 2006اخلليل،،املستقبلدراساتاإلنسان، مركزالـوحي وحركةنصوصبنياملقدسبيت،مكانةحبر ،جواد-131

238-237.
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منخرجاملسجدهذايفالصالةإاليريدالبيتهمنخرجرجلأمياهوسألإياه،فأعطاه

.132إياهأعطاهقداهللايكونأنونرجفنحنأمه،ولدتهيوممثلخطيئته

وقدامللكيالقصرأياهليكلبىناملقدس،بيتبناءجتديدمنسليمانانتهىوملا

باإلصالحعظيماهتمامالسالمليهعلسليمانوكانسنة،عشرةثالثمدةيفبناءهأمت

يفللجهادويُعدهايُرّوضهاباخليلكبريةعنايةلهكبريحبريأسطوللهوكانوالعمران

حيثوالسرارياحلرائرالنساءمنكبريةجمموعةلسليمانوكانتاحلروب،يفاهللاسبيل

صلىاهللاولرسأنصحيحهيفالبخاريروىالزوجات،لعددحتديدشريعتهيفيكنمل

تسعأوامرأةمائةعلىالليلةفنَّ وَّ طَّ ألَ داود:بنسليمانقال“قال:وسلمعليهاهللا

فلماهللا،شاءإنقلصاحبه:لهفقالاهللا،سبيليفجياهدبفارسيأيتكلهنوتسعني

حممدنفسوالذيرجل،بشقجاءتواحدةامرأةإالمنهنحتملفلماهللا،شاءإنيقل

فـَتَـنَّاَوَلَقدْ (تعاىلقال133”أمجعونفرسانًااهللاسبيليفلرزقاهللاشاءإنقالولبيده

َناُسَلْيَمانَ  .134)أَنَابَ ُمثَّ َجَسًداُكْرِسيِّهِ َعَلىَوأَْلَقيـْ

ملاهللاخالصةنيتهمتكونالزوجاتيكثرونعندمااهللاأنبياءأنيعلماحلديثهذاومن

اهللاصلىالرسولوكذلكاهللا،سبيليفجتاهدصاحلةذريةيرزقواوأنالدعوةمصلحةفيه

بأسانيدهم.واحلاكمحبانوابنخزميةوابنماجهوابنوالنسائيأمحداالمام- 132
).2819( برقم) 41/ 6،( للجهادالولدطلبمنباب،والسرياجلهادكتاب،البخاريصحيح- 133
34ص  اآلية سورة- 134



88

وعقيدتهالدينونشرالدعوةملصلحةتعودعظيمةحلكمالزوجاتعّددوسلمعليه

وأخالقه.

:السالمعليهسليمانعلىلىتعااهللانعم-6

َناَوَلَقدْ (وجل:عزاهللاقال َفضََّلَناالَِّذيلِلَّهِ احلَْْمدُ َوقَاَال ِعْلًماَوُسَلْيَمانَ َداُودَ آتـَيـْ

الطَّْريِ َمنِطقَ ُعلِّْمَناالنَّاسُ أَيـَُّهايَاَوقَالَ َداُودَ ُسَلْيَمانُ َوَوِرثَ *اْلُمْؤِمِننيَ ِعَباِدهِ مِّنْ َكِثريٍ َعَلى

ونبيهعبدهوجلعزاهللاقدأكرم،135)اْلُمِبنيُ اْلَفْضلُ َهلُوَ َهَذاِإنَّ َشْيءٍ ُكلِّ ِمنَوأُوتِيَنا

منومظهراً للعظمةعنواناً كانترائعةمبزاياوخصهكثريةبنعمالسالمعليهسليمان

تعاىلاهللافّضلهفقدسبحانه،اهللاعنهالعاليةرجةوالدالكبريواجلاهالعظيماملُلكمظاهر

بالقضاءعلًماوجلعزاهللاوأعطاهواإلنس،واجلنالشياطنيوتسخريوالكتاببالنبوة

احليواناتلغاتوسائرولغتهالطريمنطقوتعاىلتباركاهللاعلمه.وقداجلبالوتسبيح

األمركانكماأحيانًامعهايتحدثوكانالناس،سائريفهمهالماعنهايفهمفكان

ُعلِّْمَناالنَّاسُ أَيـَُّهايَاَوقَالَ َداُودَ ُسَلْيَمانُ َوَوِرثَ (وجل:عزاهللاقالوالنمل،اهلدهدمع

عليهسليمانلنبيهوتعاىلتباركاهللاسخروقد،136)َشْيءٍ ُكلِّ ِمنَوأُوتِيَناالطَّْريِ َمنِطقَ 

َلهُ َفَسخَّْرنَا(وجلعزاهللاقالشاء،الدنياأطرافأيإىلهتنقلفكانتالريحالسالم

16- 15النمل اآلية سورة- 135
.16النمل  اآليةسورة- 136
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َجتْرِيَعاِصَفةً الرِّيحَ َوِلُسَلْيَمانَ (تعاىل:،وقال137)َأَصابَ َحْيثُ ُرَخاءبَِأْمرِهِ َجتْرِيالرِّيحَ 

.138)َعاِلِمنيَ َشْيءٍ ِبُكلِّ وَُكنَّاِفيَهابَارَْكَناالَِّيت اْألَْرضِ إىلبَِأْمرِهِ 

جترياهلبوب،شديدةأيعاصفةالريحسليمانلعبدهسخرتعاىلاهللاأنواملعىن

اهللاوقالبالشام.منزلهإىلبهتعودمثشاءحيثإىلبهفتسريسليمانبأمر

النهارأولبهتقطع،أي139)َشْهرٌ َوَرَواُحَهاَشْهرٌ ُغُدوَُّهاالرِّيحَ َوِلُسَلْيَمانَ (تعاىل:

السالمعليهسليماناهللالنيبكانإنهويقالشهر.مسريةالظهروبعدشهر،مسرية

والقصوراملبنيةالدُّورمنإليهحيتاجمامجيعيسعُ أنهحبيثأخشابمنمركببساط

فإذاوالطيور،احليواناتمنذلكوغريوالرحالواألثقالواجلمالواخليولواالمتعةواخليام

وأمرالبساطهذاعلىكلهااألشياءمحلشاء،اهللابالدأيّ منأعداءقتالأوسفرًاأراد

اهللامبشيئةشاءمكانأيإىلاهللابإذنُمسرعةبهوسارتفرفعتهحتتهفدخلتالريحَ 

: علميةولعل من املناسب ما فسره ابن عاشور فهو يقول بطريقة.140وقدرتهتعاىل

ملراسيهاهللافجعلالتجارة،أو للغزوسفائنهسريتالئمريحخلق: تسخريه الريحومعىن"

36ص اآلية سورة- 137
81اآلية .األنبياءسورة- 138
.12سبإ اآلية سورة- 139
.29،ص 2الدمشقي، مرجع سابق، جالقرشيكثريبنعمربن،امساعيلابن كثري- 140
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سفنه،املوسمذلكيفلتذهبمشرقة،شهراً مومسية،فلسطني، رياحاً شطوطيف

. 141فلسطنيشواطئإىل لرتجع سفنهمغربهشهراً 

وَمردةاجلنلهسّخرأنالسالمعليهسليمانعلىوتعاىلتباركاهللانِعمومن

الصعبةاألعماللهويعملونوالآللئاجلواهرالستخراجالبحاريفلهيُغوصونالشياطني

العاليةالضخمةوالقدورالعاليةوالقصورالضخمةالصروحكبناءالبشر،عنهايعجزاليت

َوِمنَ (تنزيله:كمحميفوتعاىلتباركاهللايقولالكبرية،االحواضتشبهاليتواجلفانالثابتة

ُهمْ يَزِغْ َوَمنرَبِّهِ بِِإْذنِ َيَدْيهِ بـَْنيَ يـَْعَملُ َمناجلِْنِّ  142)السَِّعريِ َعَذابِ ِمنْ نُِذْقهُ أَْمرِنَاَعنْ ِمنـْ

طاعتهعنخيرجوناليشاءمالهيعملونُعماالً اجلنمنلهوجلعزاهللاوسّخرأي

اجلنتصنعكانتماتعاىلاهللابّني مث،بهنكلو عذبهوطاعتهأمرهعنمنهمخرجومن

َوَمتَاثِيلَ حمََّارِيبَ ِمنَيَشاءُ َمالَهُ يـَْعَمُلونَ (وجل:عزفقالالسالمعليهسليمانلنبيه

.143)الشَُّكورُ ِعَباِديَ مِّنْ َوقَِليلٌ ُشْكرًاَداُودَ آلَ اْعَمُلوارَّاِسَياتٍ َوُقُدورٍ َكاجلََْوابِ َوِجَفانٍ 

اجلنمنالشياطنيمجيععلىعاليةُسلطةالسالمعليهسليمانلنبيهتعاىلاهللاجعلوقد

شرهمليكفاألغالليفيشاءمنويقيدالشاقة،األعماليفمنهميشاءمنيسخر

ِيف ُمَقرَِّننيَ َوَغوَّاص*َوآَخرِينَ بـَنَّاءُكلَّ َوالشََّياِطنيَ (وجل:عزاهللايقولالناس،عن

.158،ص111م ،ج1984،،تونسوالتوزيعللنشرسحنونوالتنوير، دارالتحريرالطاهر،حممدعاشور،ابن- 141
.12سورة سبأ اآلية - 142
13سبإ اآلية سورة- 143
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لهأسالأنالسالمعليهسليمانعلىتعاىلاهللانعمومناألغالل.،أي144)َفادِ اْألَصْ 

السالمعليهلسليمانُمذابًارقراقًايتدّفقالُنحاسُ فكاناملُذاب،النحاسوهوالِقطرعني

تلكوكانتنارغريمنيشاءماالسالمعليهسليمانمنهفيصنعالعذب،املاءكتدفق

.145)اْلِقْطرِ َعْنيَ لَهُ َوَأَسْلَنا(وتعاىل:تباركاهللايقوليمن،البالديفالعني

اجلنمنمؤلفاً كانُجْندهُ أنالسالمعليهسليمانعلىتعاىلاهللانعمومن

هلمورتبأعماهلمهلمنظّمقدالسالمعليهلسليمانوكانوالطري،واإلنس

جانب،كلمنواخلدماجلندبهُحييطمهيبحافلموكبيفمعهخرجواخرجإذافكان

بأجنحتهاتظلهبأنواعهاوالطريخاضعني،مطيعنيسامعنيمعهيسريونواجلنفاإلنس

يفالفرقوينظمونيديرونورؤساءنقباءاجليوشهذهمنكلوعلىوغريه،احلرمن

علىتعاىلاهللافضلمنكلهوهذامثله،العنيترملحافلَملكيوموكبرائععرض

الوحدهاهللاعبادةإىلداعًياأّوابًامطيًعاعبًداكانالذيالسالمعليهسليمانونبيهعبده

َنا(تعاىل:اهللايقولالشاكرين،اهللاعبادمنوكانلهشريك اْلَعْبدُ نِْعمَ ُسَلْيَمانَ ِلَداُودَ َوَوَهبـْ

.147)الشَُّكورُ ِعَباِديَ مِّنْ َوقَِليلٌ ُشْكرًاَداُودَ آلَ اْعَمُلوا(تعاىل:،ويقول146)َأوَّابٌ ِإنَّهُ 

:والنملةالسالمعليهسليمان-7

37ص اآلية سورة- 144
12سبإ اآلية سورة- 145
30اآلية ص سورة- 146
13سبإ اآلية سورة- 147
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فـَُهمْ َوالطَّْريِ َواْإلِنسِ اجلِْنِّ ِمنَ ُجُنوُدهُ ِلُسَلْيَمانَ َوُحِشرَ (وتعاىل:تباركاهللايقول

َال َمَساِكَنُكمْ اْدُخُلواالنَّْملُ أَيـَُّهايَاَمنَْلةٌ قَاَلتْ النَّْملِ َواِديَعَلىأَتـَْواِإَذاَحىتَّ *يُوَزُعونَ 

َأْوزِْعِين َربِّ َوقَالَ قـَْوِهلَامِّناِحكاً ضَ فـََتَبسَّمَ *َيْشُعُرونَ َال َوُهمْ َوُجُنوُدهُ ُسَلْيَمانُ َحيِْطَمنَُّكمْ 

َوأَْدِخْلِين تـَْرَضاهُ َصاِحلًاَأْعَملَ َوَأنْ َواِلَديَّ َوَعَلىَعَليَّ أَنـَْعْمتَ الَِّيت نِْعَمَتكَ َأْشُكرَ َأنْ 

سليمانونبيهعبدهعنوتعاىلتباركاهللاُخيربناحيث.148)الصَّاِحلِنيَ ِعَباِدكَ ِيف ِبَرْمحَِتكَ 

َحىتَّ (تعاىلفقالوالطريواإلنساجلنمناملؤلفجيشهيفيوماً ركبأنهالسالمعليه

ُسَلْيَمانُ َحيِْطَمنَُّكمْ َال َمَساِكَنُكمْ اْدُخُلواالنَّْملُ أَيـَُّهايَاَمنَْلةٌ َقاَلتْ النَّْملِ َواِديَعَلىأَتـَْواِإَذا

.)َيْشُعُرونَ َال َوُهمْ َوُجُنوُدهُ 

يدخلواأنالواديذلكيفالنملأمةفيهأمرتبصوتتكلمتالنملةفهذه

عنواعتذرتسريهمأثناءوجنودهالسالمعليهسليمانحيطمهمأنمنحذرًامساكنهم

عليهسليماننبيهمعرفةالنملةتلكوجلعزاهللاأهلموقدالشعور،بعدموجنودهسليمان

حتملهارطبةحبوبًاجتدعندماذلكفمنمصاحلها،منكثريًاالنملأهلمكماالسالم

مساكنهايفبتدخريهاذلكبعدتقوممثالشمسأشعةوحتتالطلقاهلواءيفوجتففها

الكزبرةإالتنبت،لئالقطعتنيتذخرهاحبةكلتكسرذلكومناألرضحتت

19-18- 17النمل اآلية سورة- 148
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كسرتإذاتنبتوالقطعتنيكسرتإذابتتنالكزبرةألنتنبت،لئالقطعأربعتكسرها

.149احلكيماخلالقوسبحانهذا،أهلمهامنفسبحانقطع،أربع

بهخاطبتماوفهمالنملةكالممسعوالسالمالصالةعليهسليمانأنَّ واملقصود

والسرورالفرحوجهعلىقوهلامنوتبسَّموحّذرت،بهأمرتوماالنملأمةالنملةتلك

خالقهإىلمتضرًعاقالوهلذاغريه،دونالنملةكالممنعليهوجلعزاهللاأطلعهمبا

َأْعَملَ َوَأنْ َواِلَديَّ َوَعَلىَعَليَّ أَنـَْعْمتَ الَِّيت نِْعَمَتكَ َأْشُكرَ َأنْ (:أهلمينأي)َأْوزِْعِين َربِّ (:

والسالمالصالةعليه،فطلب150)الصَّاِحلِنيَ ِعَباِدكَ ِيف ِبَرْمحَِتكَ َوأَْدِخْلِين تـَْرَضاهُ َصاِحلًا

بهخصهماوعلىوالديه،وعلىعليهبهأنعمماعلىللشكريُقيَضهأنوخالقهربهمن

عبادهمعتوفاهإذاحيشرهوأنالصاحل،العمللهيـَُيسِّروأنالناسمنغريهدوننعممن

فكانالسالمعليهماداودبنسليمانعبدهدعاءتعاىلاهللاستجابوقدالصاحلني،

ألحدينبغيالوُملًكاكثريةنعممنوجلعزاهللاأعطاهمامعالشاكريناهللاعبادمن

بعده.من

تؤديالصاحلاتالعابداتمنأمهوكانتوأمه،السالمعليهداودبوالديهواملراد

قالتاليتوهيوجل،عزاهللاطاعةيفالليلقياممنوتكثررماتاحملوجتتنبالواجبات

العبدتدعبالليلالنومكثرةفإنبالليلالنومَ تكثرالبـَُينّ ياالسالم:عليهسليمانالبنها

.75م، ص2011خالد، عمرو ،االجيابية يف منلة سيدنا سليمان واهلدهد واملؤمن ،دار الكتاب اجلديد ،القاهرة ،مصر، - 149
19النمل اآلية سورة- 150
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قال:هريرةأباأنباإلسناداملستدركيفاحلاكماهرو مااحلديثويف،القيامةيومفقريًا

رافعةبنملةهوفإذااألنبياءمننيبٌّ خرج”يقول:وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولمسعت

151،“النملةهذهأجلمنلكماستجيبفقدارجعوافقال:السماءإىلقوائمهابعض

فرأىيستقونوأصحابههوخرجداودبنسليمانأنالزهريعنالرزاقعبدرواهوقد

هذهإنسقيتم،فقدارجعواحابه:ألصفقالتستقيقوائمهاإحدىرافعةقائمةمنلة

هلا.فاستجيباستسقتالنملة

152:سبأملكةبلقيسمعوالسالمالصالةعليهسليمانقصة-8

معالسالمعليهسليماننبيهقصةالكرميالقرءانيفعليناوتعاىلتباركاهللاقص

دقيقمغزىوفيهاكثريةحكمفيهارائعةقصةوهي،153اليمنيفسبأملكةبلقيس

منامتدحيثُ والسالمالصالةعليهسليمانُملكلسعةبيانوفيهاوالعظماء،للملوك

عليهسليماناهللانيباختذوقدواألمراء،امللوكلهودانتاليمنأقاصيإىلاملقدسبيت

فلماملنكر،عنوالنهيباملعروفواالمراإلسالمدينإىلللدعوةوسيلةاملُلكالسالم

وحده،تعاىلاهللاوعبادةاإلسالماهللادينيفالدخولإىلودعاهإالظاملًاكافرًاملًكايرتك

م1998-ه 1418الصحيحني، دار املعرفة ،علىالنيسابوري ،ابو عبداهللا حممد بن عبداهللا احلاكم ،املستدرك- 151
- 299اخلطيب ،فايز صاحل ،االعجاز القرآين البياين يف آيات قصة سليمان عليه السالم مع ملكة سبا ،مرجع سابق، ص -152

296.
عاقلة،امرأةوكانتقبل اهلجرة،عشرالسابعالقرنأوائليفسليمان،معاصرةكانتبهواملوثوق"التحريرصاحبقال-153

مراحل  ،ابنثالثةمسريةصنعاءوبنيبينهاباليمنعظيمةمدينة-مـأربملكهـاحاضرةوكانتمأرب،سدبنتاليتهي،ويقال
.252/9والتنوير، مرجع سابق، التحرير. الطاهرحممدعاشور،
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يفاهللادينانتشروهكذاالفصل،احلكمهوالسيفكانلدعوتهيستجبملفمن

الدنيا.أرجاءوعمّ املعمورةأقطار

السالمعليهسليمانفصلعندماسبأملكةمعالسالمعليهسليمانقصةوتبدأ

فعطشفيهاماءالجدباءأرضيفجنودهمعسليمانوقعحيثالنملواديعن

واحتاجوااملاءأعوزواإذاكانواجيشهيفاهلدهدوظيفةوكانتاملاء،فسألوهاجليش

منالبقاعهلهلمفينظرداهلدهجيئأناألسفارحاليفوالصحارىالقفاريفإليه

حيثفيهأودعهااليتالقوةمنلهتعاىلاهللاخلقمبااملاءعلىيدلهاهلدهدوكانماء،

يفاملاءيرىكمااالرضيفاملاءيرىوكاناالرض،ختومحتتاملاءإىلينظركان

شقَّقتاملاء،ناههوقال:املاءعلىدّهلمإذااهلدهدفكانتعاىل،اهللامبشيئةالزجاجة

.154حلاجتهمواستعملوهوأخرجوهواستنبطوهالعيون،وفّجرتالصخرالشياطني

يرهفلمالطريتفقداملاءإىلواحتاجواالسالمعليهسليمانجيشعطشفعندما

سببعنمقبولبعذرأتاهإذاإالالتعذيبأوبالذبحيتهددهفأخذجيده،وملينهمب

رَ َوتـََفقَّدَ (وتعاىل:تباركاهللايقولختلفه، ِمنَ َكانَ أَمْ اْهلُْدُهدَ أََرىَال ِيلَ َمافـََقالَ الطَّيـْ

بـَنَّهُ *اْلَغائِِبنيَ  .155)مُِّبنيٍ ِبُسْلطَانٍ لََيْأتِيَـينِّ أوَألَْذَحبَنَّهُ أوَشِديداً َعَذاباً َألَُعذِّ

،حسن ،سليمان صرخة النبوة يف وجه اخلرافة التوراتية ،حققه الشيخ عصام اهلادي ،دار الصديق ،مركز التأصيل الباش-154
.201، صهـ1435والدراسة والبحوث ،

21- 20النمل اآلية سورة- 155



96

اطلعبأنهأخربهغيبتهعنسألهفلماالسالم،عليهسليمانإىلاهلدهدأقبلمث

وأنّ سبأبلدةيفاليمنيفكانأنهوهوصادقيقنيخبربوأخربهعليه،يطلعملماعلى

وأوتيتاليمنيفاألمةتلكعلىملكتقدبلقيسُتدعىالبالدهذهعلىملكةهناك

واجلواهرالزينةبأنواعمزخرفٌ عظيمعرشوهلاالناس،ويؤتاهامللوكيُعطاهشيءكلمن

الشمستعاىلباهللاكفرهمالسالمعليهلسليمانذكرمثالعيون،يبهرمما

الذيتعاىل،اهللابادةععنوصدهمهلمالشيطانوإضاللاهللادونمنهلاوالسجود

العرشربوهويعلنونوماخيفونماويعلمواألرضالسمواتيفواملُسترتاَخلْبءَ ُخيرج

َسَبإٍ ِمنَوِجْئُتكَ ِبهِ حتُِطْ ملَْ ِمبَاَأَحطتُ فـََقالَ بَِعيدٍ َغيـْرَ َفَمَكثَ (تعاىل:اهللاقالالعظيم،

َوَجدتـَُّها*َعِظيمٌ َعْرشٌ َوَهلَاَشْيءٍ ُكلِّ ِمنَوأُوتَِيتْ َمتِْلُكُهمْ اْمرَأَةً َوَجدتُّ ِإينِّ *يَِقنيٍ بَِنَبإٍ 

السَِّبيلِ َعنِ َفَصدَُّهمْ َأْعَماَهلُمْ الشَّْيطَانُ َهلُمُ َوَزيَّنَ اللَّهِ ُدونِ ِمنلِلشَّْمسِ َيْسُجُدونَ َوقـَْوَمَها

ْبءَ ُخيْرِجُ ِذيالَّ لِلَّهِ َيْسُجُدواَأالَّ *يـَْهَتُدونَ َال فـَُهمْ  َماَويـَْعَلمُ َواْألَْرضِ السََّماَواتِ ِيف اخلَْ

قال االمام البخاري ،قال .156)اْلَعِظيمِ اْلَعْرشِ َربُّ ُهوَ ِإالَّ إَِلهَ َال اللَّهُ *تـُْعِلُنونَ َوَماُختُْفونَ 

ذلكفعند.157ابن عباس (وهلا عرش عظيم) سرير كرمي ،حسن  الصنعة  وغال الثمن

هذاوكاناهلدهد،صدقخمتربًاامللكةهذهإىلليوصلهكتابًاالسالمعليهسليمانبعث

قالوسلطانهمللكهواخلضوعورسولهاهللاطاعةإىلهلمدعوتهيتضمنالكتاب

26- 22النمل اآلية سورة- 156
صحيح البخاري كتاب التفسري.- 157
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تـََولَّ ُمثَّ ْيِهمْ إِلَ َفأَْلِقهْ َهَذابِِّكَتاِيب اْذَهب*اْلَكاِذِبنيَ ِمنَ ُكنتَ أَمْ َأَصَدْقتَ َسَننظُرُ قَالَ (تعاىل:

ُهمْ  .158)يـَْرِجُعونَ َماَذافَانظُرْ َعنـْ

وهيإليهافألقاهبلقيسقصرإىلوجاءالسالمعليهسليمانكتاباهلدهدومحل

عليهسليمانكتابعنمنيكونماينتظرناحيةوقفمثعرشهاسريرعلى

دولتهاوأكابرووزراءهاأمراءهامجعتمثفقرأتهالكتاببلقيسامللكةوأخذتالسالم،

يفبهاهللاأخربما)َكرِميٌ ِكَتابٌ ِإَيلَّ أُْلِقيَ ِإينِّ املََألُ أَيـَُّهايَاقَاَلتْ (قالت:مثإىل

اللَّهِ ِبْسمِ َوِإنَّهُ (عندهمنالكتابأنأيالنمل،سورة)ُسَلْيَمانَ ِمنِإنَّهُ (اآليةهذه

حلّ قدوماأمرهايفمث.159)ُمْسِلِمنيَ َوْأُتوِين َعَليَّ تـَْعُلواَأالَّ *الرَِّحيمِ الرَّْمحَنِ 

أَْمرًاقَاِطَعةً ُكنتُ َماأَْمرِيِيف أَفـُْتوِين املََألُ أَيـَُّهايَاقَاَلتْ (اآليةهذهمبضمونوخاطبتهم

دولتهارجالفأخذتحاضرون،وأنتمإالأمرًاألبتّ كنتما،تعين160)َتْشَهُدونِ َحىتَّ 

أي161)َشِديدٍ بَْأسٍ َوأُوُلواقـُوَّةٍ أُْوُلواَحنْنُ قَاُلوا(وللقتالاحلماسةفيهموثارتباإلمثالعزة

َماَذافَانظُرِيإِلَْيكِ َواْألَْمرُ (بالقتالهلاعّرضواأنبعدهلاقالوامثالقتالعلىقوةلنا

كتحمسهمتتحمسوملوبرويةملًياباألمربلقيسففكرتالنمل،سورة)تَْأُمرِينَ 

قويالكتابهذاصاحبأنوعلمترأيهم،منوأسدأمتّ رأيهاوكانواندفاعهم

27،28اآلية .النملسورة- 158
30،31اآلية .النملسورة- 159
32النمل اآلية سورة- 160
33النمل اآلية سورة- 161
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أَْفَسُدوَهاقـَْريَةً َدَخُلواِإَذااْلُمُلوكَ ِإنَّ قَاَلتْ (وُخيادعوالخيالفوالأعداءهيغلبالسلطان

هذهعلىغلبلوامللكهذاأن،تعين162)يـَْفَعُلونَ وََكَذِلكَ أَِذلَّةً َأْهِلَهاَأِعزَّةَ َوَجَعُلوا

علّي.إالالبليغةوالسطوةالشدةتكنوملإيلّ إالبينكممناالمرخيلصملاململكة

تلكحلّ إىلأقربوجدتهرأيًاووزرائهادولتهارجالعلىبلقيسعرضتمث

وتستنزلتصانعههديةالسالمعليهسليمانإىلترسلأنوهياملستجّدة،القضية

سليمانقوةمدىينظرواحىترجاهلامندهاةلرجالاهلديةهذهوُحتّملبسببهامودته

أخبارمنيأتيهاماضوءعلىسليمانأمريفستفعلهماتقررذلكبعدمثالسالم،عليه

إِلَْيِهمُمْرِسَلةٌ َ◌ِإينِّ (بلقيسعنإخبارًاتعاىلاهللايقولوقوته،مالسالعليهسليمانعن

.163)اْلُمْرَسُلونَ يـَْرِجعُ مبَِ فـََناِظَرةٌ 

اجاءو فلماالثمن،غاليةواجلواهراحلليّ علىحتتويرجاهلابلقيسوأرسلت

حباجةليسأنههلموأظهريقبلها،ملبلقيسهديةيديهبنيووضعواالسالمعليهسليمان

مثعليهم،أنعممابكثريتفوقكثريةبنعمعليهأنعموتعاىلسبحانهاهللاوأنهديتهمإىل

منوخيرجهمقتاهلمعلىهلمقدرةالجبنودبالدهمإىليرسلبأنوملكتهمتوعدهم

َفَماِمبَالٍ أَمتُِدُّوَننِ قَالَ ُسَلْيَمانَ َجاءفـََلمَّا(تعاىل:اهللايقول،164رينصاغأذلةبالدهم

34النمل اآلية سورة- 162
35النمل اآلية سورة- 163
مصدر سبق ذكره.-164
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رٌ اللَّهُ آتَاِينَ  ِقَبلَ الَّ ِجبُُنودٍ فـََلَنْأتِيَـنـَُّهمْ إِلَْيِهمْ اْرِجعْ *تـَْفَرُحونَ أَنُتمَبلْ آتَاُكمممَِّّاَخيـْ

.165)َصاِغُرونَ َوُهمْ أَِذلَّةً مِّنـَْهامَولَُنْخرَِجنـَّهُ َهلُم

المؤمنينأتباعهألحدوكرامةسليمانعندبلقيسعرش-9

ووصفواالسالم،عليهسليمانخبربملكتهمأخربواإليهابلقيسُرسلرجعتامل

وأخربوهابأسه،وقوةجندهوكثرةالسالمعليهسليمانُملكعظمةمنشاهدوهماهلا

عرمرمكبريجبيشبالدهمغزوعلىمصمموأنهاملصانعة،يرضوملإليهااهلداياردبأنه

السالمعليهسليمانعنرسلهاأخبار”بلقيس“امللكةمسعتوملاعليه،هلمقدرةال

إينإليه:فبعثتمقاومته،علىطاقتهاوعدمومهابتهسلطانهبعظمأيقنتملكهوعظيم

بهووكلتأبواب،سبعةوراءفجعلبعرشهاأمرتمثإليه،تدعوماألنظرإليكقادمة

.166ومجاعتهارجاهلامعكبريجبيشالسالمعليهسليمانإىلوسارتحيفظونهحرًسا

يبدأونهالالناسكانماكثريًااهليبةعظيمالسالمعليهسليماناهللانيبوكان

مافقال:منهقريًبارهًجافرأىملكهسريرعلىيوًمافجلسعنههويسألحىتبشيء

بلقيسنأبلغهقدوكانفرسخ،قدروكاناملكاننزلتقدبلقيسفقالوا:هذا؟

إليه،بقدومهاالسالمعليهسليمانعلمفلماخروجها،قبلعرشهاحراسةلىععملت

36،37اآلية .النملسورة- 165
.47-46،ص 18جه،1392الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير ،جامع البيان عن تأويل أي القران ،دار معرفة ،بريوت - 166
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وجعلزجاج،منسقًفاعليهوجعلماءممرهيفوجعلزجاجمنعظيًماقصرًاهلاشّيد

املاء.منجلةيفأنهللناظرخييلحبيثاملاءدوابمنوغريهالسمكفيه

وأنيبهرهاماوسلطانهعظمتهدالئلمنلبلقيسيظهرأنالسالمعليهسليمانوأراد

يفعليهجلوسهاليكونقصرهإىلبعرشهايأيتأنوهوقط،قبلمنترهملمابعينهاترى

فأمرعليه،واحتاطتقصرهايفخلفتهنبوتهعلىباهرًادليالً العظيمالصرحذلك

فتطوعبلقيس،بعرشليأتيهويقخملوقعنخيربوهأنوخواصهجنودهالسالمعليه

القصريةمدةيفبلقيسعرشإحضارعلىقادرأنهوأخربهاجلنمنقويعفريت

يَاقَالَ (السالم:عليهسليمانعنإخبارًاوتعاىلتباركاهللايقولنصفتتجاوز

آتِيكَ أَنَااجلِْنِّ مِّنَ ِعْفرِيتٌ قَالَ *ْسِلِمنيَ مُ يَْأتُوِين َأنقـَْبلَ ِبَعْرِشَهايَْأتِيِين أَيُُّكمْ اْلَمَألُ أَيـَُّها

سليمانوكانجملسك،أي،167)أَِمنيٌ َلَقِويٌّ َعَلْيهِ َوِإينِّ ۖ◌ مََّقاِمكَ ِمنتـَُقومَ َأنقـَْبلَ ِبهِ 

له:قالمثالنهار،نصفإىلالفجروقتمنالناسبنيللقضاءجيلسالسالمعليه

أمانةوذوإليكإحضارهعلىقدرةلذووإينأيالنمل،سورة)أَِمنيٌ َلَقِويٌّ َعَلْيهِ َوِإينِّ (

النفيسة.اجلواهرمنفيهماعلى

بالتقوىمشهوراإلميانأهلمنرجلالسالمعليهسليمانعندهناكوكان

خالةابنإنهويقالبرخيابنصفآويدعىاألعظمامسهمعرفةاهللاأعطاهوالوالية

مِّنَ ِعْلمٌ ِعنَدهُ الَِّذيقَالَ (بقوله:تعاىلاهللاأخربماالسالمعليهلسليمانفقالمانسلي
38،39اآلية .النملسورة-167
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إذابصركإليكيرجعأنقبلأي،168)طَْرُفكَ إِلَْيكَ يـَْرَتدَّ َأنقـَْبلَ بِهِ آتِيكَ أَنَااْلِكَتابِ 

بلقيسبعرشوإذاقالكمااألمروكانأغمضته،مثمنكغايةأبعدإىلبهنظرت

رأىفلما،169السالمعليهسليماناهللانيبأمامالقصريفوحاضرقائموحلّيهبعظمته

يفعنهبهاهللاأخربماقالالقريبةاملدةهذهيفعندهبلقيسعرشالسالمعليهسليمان

ُلَوِين َريبِّ َفْضلِ ِمنَهَذاقَالَ (قوله:يفاآليةهذه َاَشَكرَ َوَمنَأْكُفرُ أَمْ أََأْشُكرُ لَِيبـْ فَِإمنَّ

علىوفضلهعلياهللافضلمنهذاأي،170)َكرِميٌ َغِينٌّ َريبِّ فَِإنَّ َكَفرَ َوَمنلِنَـْفِسهِ َيْشُكرُ 

َاَشَكرَ َوَمن(:خالفهأوالشكرعلىليختربهمعبيده النمل،سورة)لِنَـْفِسهِ َيْشُكرُ فَِإمنَّ

مثالشكر.تركأيالنملسورة)َكِرميٌ َغِينٌّ َريبِّ نَّ فَإِ َكَفرَ َوَمن(عليهذلكنفعيعودأي

مالحظتهاقوةليمتحنالعرشمعاملبعضيغريأنالسالمعليهسليماناهللانيبأمر

أَمْ أَتـَْهَتِدينَنظُرْ َعْرَشَهاَهلَاَنكُِّرواقَالَ (:تعاىلاهللاقالوعقلها،فهمهاوليختربوانتباهها

َوأُوتِينَاُهوَ َكأَنَّهُ قَاَلتْ َعْرُشكِ َأَهَكَذاِقيلَ َجاءتْ *فـََلمَّايـَْهَتُدونَ َال الَِّذينَ ِمنَ َتُكونُ 

أناستبعدتفهمهاوغزارةفطانتهامنوهذا،171)ُمْسِلِمنيَ وَُكنَّاقـَْبِلَهاِمناْلِعْلمَ 

أنتعلمتكنملو شديدة،حراسةحتتاليمنبأرضوراءهاخلفتهعرشهايكون

عليهسليمانعنإخبارًاتعاىلاهللاقالالغريب،العجيبالصنعهذاعلىيقدرأحًدا

40اآلية .النملسورة- 168
أمحد ،يوسف ،موسوعة االعجاز العلمي يف القران الكرمي والسنة املطهرة ،مكتبة ابن حجر ،دمشق ،الطبعة الثانية -169

م.2003- ه1424
40اآلية .النملسورة- 170
41،42اآلية .النملسورة-171
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ِإنـََّهااللَّهِ ُدونِ ِمنتـَّْعُبدُ َكاَنتَماَوَصدََّها*ُمْسِلِمنيَ وَُكنَّاقـَْبِلَهاِمناْلِعْلمَ َوأُوتِيَنا(السالم:

للشمسوحدهتعاىلاهللاعبادةعنصدهاوملعىن172)َكاِفرِينَ قـَْومٍ ِمنَكاَنتْ 

منالشمسيعبدونكافرينقوماً إالتعرفوملنشأتآبائهالديناتباًعاوالقمر

علىجالًساوكانالقصربدخولأمرهاقدالسالمعليهسليمانوكان.173تعاىلاهللادون

َهاَعنوََكَشَفتْ جلَُّةً َحِسَبْتهُ رَأَْتهُ فـََلمَّا(تعاىل:اهللاقالعرشه،سرير َصرْحٌ ِإنَّهُ قَالَ َساقـَيـْ

َرَّدٌ  وتربأتإسالمهاأعلنتالعجيبةواخلوارقالباهرةالدالئلرأتفلما.174)قـََوارِيرَ مِّنممُّ

ِإينِّ َربِّ قَاَلتْ (بلقيس:عنحكايةتعاىلاهللايقول،175وضاللكفرمنعليهكانتمما

ودخلتبلقيسأسلمتأنوبعد)اْلَعاَلِمنيَ َربِّ لِلَّهِ ُسَلْيَمانَ َمعَ َوَأْسَلْمتُ نـَْفِسيظََلْمتُ 

إىلورّدهااليمنمملكةعلىوأقرهاتزوجهاإنهيقالالسالمعليهسليمانسلطانحتت

اجلنوأمرأيامثالثةعندهاويقيممرةشهركليفمملكتهايفيزورهاوكانبلدها

أعلم.واهللاهناكقصورثالثةلهيبنواأنلهاملسخرين

وحياتهملكهمدةكانتوكمالسالمعليهسليماناهللانبيوفاة-10

43،42اآلية النمل، سورة- 172
سبق ذكره.مصدر أمحد ،يوسف ،موسوعة االعجاز العلمي يف القران الكرمي ،-173
44النمل، اآلية سورة- 174
م، 2001،سليمان عليه السالم ،قصة بلقيس ،املؤسسة العربية احلديثة للطبع والنشر والتوزيع ،احلميداملقصود، عبدعبد-175
.114ص
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َنافـََلمَّا(السالم:عليهسليمانموتكيفيةيفوتعاىلتباركاهللايقول َعَلْيهِ َقَضيـْ

ُمْ َمااْلَمْوتَ  لَّوْ َأناجلِْنُّ تـَبَـيـََّنتِ َخرَّ فـََلمَّاِمنَسأََتهُ تَْأُكلُ اْألَْرضِ َدابَّةُ ِإالَّ َمْوتِهِ َعَلىَدهلَّ

.176)اْلُمِهنيِ اْلَعَذابِ ِيف لَِبثُواَمااْلَغْيبَ يـَْعَلُمونَ َكانُوا

اهللاأخفىوكيفالسالمعليهسليماننبيهموتكيفيةوتعاىلتباركاهللايذكر

إنناللناس:يقولونكانوااجلنألنالشاقةعمالاأليفلهيناملسخر اجلانعلىوتهمتعاىل

علىميًتاوظلعصاهعلىمتوكئوهوسليمانفُقبضإظهارفأرادالغيبنعلم

تأكلصغريةدويبةوهي–األرضةوهياألرضدابةأكلتفلماكاملة،سنةعصاه

وتبيّنتطويلة،مبدةذلكقبلماتقدأنهوُعلماألرضإىلوسقطخرّ عصاه-اخلشب

وقد.177الناسويُومهونيتومهونكانواكماالغيبيعلمونالاجلنأنأيًضاواإلنساجلن

السالمعليهاهللانيبسليمانأنموقوفًاعباسابنعنباإلسنادعساكرابناحلافظوروى

ألييقول:فكذا،فتقول:امسك؟ماهلا:فيقوليديهبنينابتةشجرةرأىصلىإذاكان

ذاتيصليهوفبينماأنبتت،لدواءكانتوإنغرستلغرسكانتفإذاأنت؟شيء

أنت؟شيءأليقال:اخلرنوب،قالت:امسك؟ماهلا:فقاليديهبنيشجرةرأىإذيوم

اإلنستعلمحىتمويتاجلنعنأخفاللهمسليمان:فقالالبيت،هذاخلرابقالت:

األرضةفأكلتهاتعملواجلنحوًال عليهافتوكأعًصافنحتهاالغيب،يعلمونالاجلنأن

14سبأ اآلية سورة- 176
الكتب،داراألنبياءاجلنان ،قصصوفراديسالفرقانونفائسالقرآنسعيد ،عراسالفتاحعبد،بسطامبنحممدخوشايب،-177

.135م، ص2007،العلمية
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ويقالاملهني،العذابيفحوًال لبثواماالغيبيعلمونكانوالواجلنأناإلنسفتبّينت

نيبعمركانإنهويقال.178كانتحيثوالطنياملاءاألرضةإىلينقلونالشياطنيإن

والسالمالصالةعليهولبثسنة،ومخسنينتنياثاهللاتوفاهحنيالسالمعليهسليماناهللا

فلسطني.يفاملقدسبيتيفودفنسنةأربعنيامللكيف

عليهسليمانسيدنابهاأتصفالتيالقياديةالخصائصالمبحث األول : 

مرؤوسيهأداءتطويرفيتطبيقهاوفائدةالسالم

سليمانسيدناأتصفاليتالقياديةجيد الباحث توصيف للصفات واخلصائص

تطويريفكوسيلةمرؤوسيهعلىتطبيقهاكانمن اآليات القرآنية وكيفالسالمعليه

أداءهم وهي: العلم واحلكمة مث املشاركة واالستثارة مث التحفيز لالتباع أو املرؤوسني 

العلم والحكمة : -1

واحلكمة وذلك بأن النيب سليمان بصفته هذه يتخذ قراراته بناء على معلومات متوفرة 

.271م ،ص2010حسني ،عقيل عقيل ،داود وسليمان عليهما السالم من وحي القران ،دار ابن كثري ،عمان ،178-
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األمور لديه وبناء على حكمته بعد النظر يف عواقب 

العلم من صفات القرآن الكرمي هوصف

َناقال تعاىل (َوَلَقدْ يف أكثر من موضعالفهم واحلكمة َوقَاَال ِعْلًماَوُسَلْيَمانَ َداُوودَ َآتـَيـْ

.قال السعدي يف التفسري : 179اْلُمْؤِمِنَني)ِعَباِدهِ ِمنْ َكِثريٍ َعَلىَفضََّلَناالَِّذيلِلَّهِ احلَْْمدُ 

يذكر يف هذا القرآن وينوه مبنته على داود وسليمان ابنه بالعلم الواسع الكثري بدليل 

َوَداُوَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ َحيُْكَماِن ِيف احلَْْرِث ِإْذ نـََفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم (التنكري كما قال تعاىل: 

َنا ُحْكًما َوِعْلًما وَُكنَّا ِحلُْكِمِهْم َشاِهِديَن  .اآلية)فـََفهَّْمَناَها ُسَلْيَماَن وَُكال آتـَيـْ

احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َفضََّلَنا َعَلى َكِثٍري ِمْن ()َوقَاال(

كانا من )ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنَني 

وال شك أن املؤمنني أربع درجات: الصاحلون، مث فوقهم الشهداء، مث فوقهم خواصهم

الصديقون مث فوقهم األنبياء، وداود وسليمان من خواص الرسل وإن كانوا دون درجة 

لكنهم من مجلة الرسل الفضالء الكرام الذين نوه اهللا بذكرهم -اخلمسة–أويل العزم 

فحمدوا اهللا على بلوغ هذه املنزلة، وهذا عنوان سعادة عظيماً ومدحهم يف كتابه مدحاً 

هللا على نعمه الدينية والدنيوية وأن يرى مجيع النعم من ربه، فال العبد أن يكون شاكراً 

.15سورة النمل ،اآلية - 179
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ما مل الفضائلوصار له من عظيماً ملكاً خص سليمان مبا خصه به لكون اهللا أعطاه 

.سالم فقال ( وورث سليمان داوود )عليه الصالة واليكن ألبيه

علمه، فلعله تعلم من أبيه ما عنده من العلم إىل أي: ورث علمه ونبوته فانضم علم أبيه

.180مع ما كان عليه من العلم وقت أبيه 

قد عطف احلمد على لعند تفسري هذه اآلية: الراغب االصفهاينيقول اإلمام و 

فجاء ،أوثياهم الذي لسببه العكانإتيان العلم، وهذا إشعار بأن احلمد الذي قااله،  

املَُسّبب وهو احلمد من جنس السبب، وهو إتيان العلم، فإن املسبب جيب أن يكون 

، ألن احلمد اعظم ولذلك قاال: احلمد اهللا، ومل يقوال الشكر اهللا- وهو احلمد-عظيماً 

بالفضيلة، وهو أخص من املدح وأعم من اهللالثناء على من الشكر، فاحلمد هو

.181ةبلالشكر، فالشكر ال يقال إالّ يف مقا

َناُسَلْيَمانَ اآليات كما قال تعاىل (فـََفهَّْمَناَهاهذا منوجيد الباحث  آتـَيـْ

قال خصائص العلم واحلكمة لدى النيب سليمان.إىل ما يشري182)َوِعْلًماُحْكًما

على أنه فضيلة (ففهمناها سليمان)ومحلوا قولهالقرطيب يف معرض التفسري هلذه اآلية : 

وقالت فرقة : بل داود، والوالد تسره زيادة ولده عليهإىل له على داود وفضيلته راجعة

.602م، ص 2000، مؤسسة الرسالة ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، بنناصربنالرمحنعبد- 180
.131ص ، مرجع سابق، املفردات يف غريب القرآن،لراغب األصفهاين ا- 181
.79سورة االنبياء اآلية - 182
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دحه اهللا بأن له حكما وعلما يرجع ألنه مل يصب العني املطلوبة يف هذه النازلة، وإمنا م

إليه يف غري هذه النازلة وأما يف هذه فأصاب سليمان وأخطأ داود عليهما الصالة 

والسالم، وال ميتنع وجود الغلط واخلطأ من األنبياء كوجوده من غريهم، لكن ال يقرون 

: إنك وملا هدم الوليد كنيسة دمشق كتب إليه ملك الروم عليه، وإن أقر عليه غريهم

هدمت الكنيسة اليت رأى أبوك تركها، فإن كنت مصيبا فقد أخطأ أبوك، وإن كان أبوك 

.183مصيبا فقد أخطأت أنت

َنا نِْعمَ ُسَلْيَمانَ ِلَداُوودَ وجند صفة احلكمة لدى النيب سليمان يف قوله تعاىل (َوَوَهبـْ

َأْحَبْبتُ ِإينِّ فـََقالَ ) 31(اْجلَِيادُ الصَّاِفَناتُ بِاْلَعِشيِّ َعَلْيهِ ُعِرضَ ِإذْ ) 30(َأوَّابٌ ِإنَّهُ اْلَعْبدُ 

ْريِ ُحبَّ  بِالسُّوقِ َمْسًحاَفطَِفقَ َعَليَّ ُردُّوَها) 32(بِاحلَِْجابِ تـََواَرتْ َحىتَّ َريبِّ ذِْكرِ َعنْ اخلَْ

بأنهسليمانعلىالثناء: كثري يف تفسريه هلذه اآليات ابن. يقول184))33(َواْألَْعَناقِ 

-والسالمالصالةعليه-فسليمانوجل،عز-اهللاإىل واإلنابةوالعبادةالطاعةكثري

عليهيثين- وتعاىلختفى، وتباركالكثريةأموراً الكماالتمن-وتعاىلتبارك- اهللاأعطاه

الالذياملُلكوامللك، فحني سألالدنيويبالعطاءالثناءيكنملويعين(َأوَّاٌب)،بأنه

ملعىنذلكسألوإمناوتعلقاً الدنيايفحباً ذلكيسألملفإنهبعدهمنألحدينبغي

القرآن، من موقع الروح.ألحكامالقرطيب ، اجلامع- 183
33-30سورة ص، اآليات- 184
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بلغمهماالدنيويالعطاءأنيعلموأنعندهيقفأناإلنسانحيتاجمعىنفهذاشريف،

-وتعاىلتبارك-اهللاإىل الرجوعكثرةاهللا،إىل األوبةمنالكاملةاألوصافهذهفإن

الذيالعطاءمنواألوىفواألكملاألعظمهي-جاللهجل-لهوالعبادةإليه،واإلنابة

هذاكلالنهار،آخرإىل العصرأو الظهرمن: لعشيّ العباده، و-وجلعز- اهللايعطيه

بطولتوصفاليتاجليادالواقفات، والصافنات: يعينوالصافنات.العشي: لهيقال

السلفمنواحدغريذكراخليل،يفوالكمالاجلمالصفاتمنوهذهالعنق،

يرتكهاملأنهبهيُقطعوالذيالعصر،صالةوقتفاتحىتبعرضهااشتغلأنهواملفسرين

العصرصالةعناخلندقيوم- وسلمعليهاهللاصلى-النيبُشغلكمانسياناً،بلعمداً 

ُحبَّ (َأْحَبْبتُ : قولهوجهغريمنالصحيحنييفثابتوذلكالغروب،بعدصالهاحىت

ْريِ)، ْريِ)،: بقولهاملقصودةهياخليل،املقصود: يقولونواخلرياخلَْ هذايف(اخلَْ

سوقها،ويسمحأعناقهاوقام ميسحباخليل،يفسرالمعلومهوكمافاخلريوإالاملقام،

يعرفوناخليلوأصحابمعلوم،هوكماتعرق،وأسرعتجتريانطلقتإذاواخليل

وأنه مل يقم بنحرها، وإمنا كان ميسحها كما هي عادة أهل اخليل، وأنه هذا،

ال ذنب هلذه، يعين يستشكلون القول بأنه قام بعقرها وحنرها، ويقولون: ال معىن هلذا وال 

.185ذنب هلا، وأن هذا من تضييع املال وإفساده، فكيف يقوم به نيب معصوم

.178إىل 102كثري، من الصفحة ابنتفسريالصابوين، خمتصرعليحممد- 185
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نقلت اإلسرائيليات انتقامه من خملوق وهو اخليل ألنه فّوت وقت له بل مسح عليها وهي 

كان مرنًا يف قيادته بعد تعرضه للفتنة يف مقر ذا وكذلك  زمننا هإىل عادة أهل اخليل

قيادته. فعند اإلسرائيليات من اإلساء لألنبياء ما عندهم مما خيالف املنطق وروح الدين 

فهم يقولون أن النيب سليمان قتل اخليول انتقاماً، ويرى الباحث أن اإلمام الرازي يف 

السالمات بأن سيدنا سليمان عليهتفسريه قد أصاب احلقيقة عندما فسر هذه اآلي

الغزو إمر بإحضار اخليل وذكر أنه حيبها من أجل غاية ليست دنيوية إىل عندما احتاج

بل هللا وقد أمر املروضني ترويضها فلما عادت طفق ميسح أعناقها ووسوقها حيث ال 

ين الرازي يتعارض هذا مع التفسري مع مقام النبوة الرفيع وعصمته، ويقول األمام فخر الد

موافقاً وال يلزمنا هذا التفسري الذي ذكرناه ينطبق عليه لفظ القرآن انطباقاً مطابقاً أيضاَ : 

نسبة شيء من تلك املنكرات واحملذورات وأقول: أنا شديد التعجب من الناس كيف 

قبلوا

.186حجةعن

الطبعة،بريوت،العريبالرتاثإحياءدار،الناشر،الكبريالتفسري،الرازيالدينبفخرامللقبالرازيالتيميعمربنحممد- 186
.9/391،ج الثالثة،
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عليهالذي–األولالقولردالظاهري كذلك ،فقدحزمابناإلماماختارهماوهو

ماعلىذلكوتأّولوا: ...."،قالالقولهذاواختاراخليل،قتلسليمانبأنّ -اجلمهور

معصومبنيبفكيفوغريه،زمانناأهلمنعقلمنمسكةله أدىنمنعنهاهللانزهقد

موضوعةخرافةوهذه: "قالمث"!!!الصالةعنأْن اشتغلاخليلقتلأنهيفمفضل،

بالزنديقاخرتاعمن،النّوكمنأفاننيمجعتقدباردةسخيفةمكذوبة

معىن،بالبهمال ينتفعوالتمثيلهلا،ذنبالخيلمعاقبةفيهاألنشك،

أمروهذاعلى ذنبها،الذنبهعلىاخليليعاقبمثمرسل،نيبإىل الصالةتضييعونسبة

.187مرسلبنيبفكيفسنني،سبعابنصيبيستجيزهال

وبذلك فإن اتصاف النيب سليمان بالعلم واحلكمة كصفة من صفاته القيادية 

شهدت به العديد من اآليات اليت مر تفسريها وهي من أهم الصفات يف القيادة وال 

قال ابن يتصور قيادة شخص جلماعة ال ميتلك العلم الكايف أو احلكمة يف التصرف 

حدمها: أن افتقاره أالعلم لوجهني: إىل أحوجهو(يف شأن العلم بالنسبة للقائداألزرق

إىل إليه يف األحكام حتوجه

عية، ملا ر الإىل ثانيها: أن حتليه بالعلم من أعظم ما يتحبب به.188الوقوف عند حدودها

م، ص 1996العلميـة ،بريوت،الكتبوالنحـل، دارواألهواءامللليفالفصلالظاهري،أمحدابنعليحممدابو،حزمابن-187
306-307.
.934صم،2003مصر،القاهرة،الصفاء،مكتبةللذهيب،النبالءإعالمسري،مشس الدين حممد الذهيب-188
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ن انتسب إليه، وإذا عري منه فرط رسخ يف النفس على اجلملة من فضيلة العلم، وحمبة م

.189خل بالسريرة الفاضلة، فينفرون، يستوحشون منه)أيف العمل مبقتضى السؤال عنه، 

وتكلم العلماء يف فضل العلم فمن ذلك ما ذكره أبو هالل العسكري يف احلث 

كر ، ترغب يف مسو القدر ،ونباهة الذ –أيها األخ الكرمي –على طلب العلم: فإذا كنت 

وارتفاع املنزلة بني اخللق ، وتلتمس عزًا ال تثلمه الليايل واأليام ، وال تتحيَّفه الدهور 

واألعوام ، وهيبة بغري سلطان ، وغىن بال مال ، ومنعة بغري سالح ، وعالء من غري 

عشرية ، وأعوانًا بغري أجر ، وجُندًا بال ديوان وفرض ، فعليك بالعلم فاطلبه يف مظانه 

.190ملنافع عفواً وتلق ما يعتمد منه صفواً تأتك ا

المشاركة واالستشارة :-2

املرؤوسني يف الرأي قبل اختاذ االجراءات والقرارات احلامسة وميكن رصد ذلك واستنباطه 

ِإْذ َحيُْكَماِن ِيف اْحلَْرِث ِإْذ نـََفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم وَُكنَّا َوُسَلْيَماَن (َوَداُوودَ من قوله تعاىل 

. فهذه اآلية 191))78(ِحلُْكِمِهْم َشاِهِدينَ 

ركًا معه داوود عليه تدل على أن النيب سليمان مل يكن مستبدًا يف احلكم بل كان مشا

.21صم،1982عماناألردن،احلديثة،الرسالةمكتبةواألمري،اإلمرةيففصولحوى،سعيد- 189
.14علي بن عمر بن أمحد بادحدح، مقومات الداعية الناجح، ص - 190

.79-78سورة االنبياء اآليات ،- 191
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وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ السالم ،قال ابن كثري يف تفسريه هلذه اآليات:

يده ،فأفسدته قال ابن جرير: كرم قد أنبتت عناققالنفشت فيه غنم القوم

غري هذا يا نيب اهللا! قال : وما ذاك؟ :سليمانبالغنم لصاحب الكرم قالداودفقضى

إىل صاحب الغنم ، فيقوم عليه حىت يعود كما كان ، وتدفع الغنمإىل قال : تدفع الكرم

صاحبه ، إىل صاحب الكرم فيصيب منها حىت إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم

.192ففهمناها سليمان:صاحبها ، فذلك قولهإىل الغنمودفعت 

َسنَـْنظُرُ وجند هذه الصفة القيادية لدى النيب سليمان أيضًا يف قوله تعاىل (قَالَ 

ُهمْ تـََولَّ ُمثَّ إِلَْيِهمْ َفأَْلِقهِ َهَذاِبِكَتاِيب اْذَهبْ ) 27(اْلَكاِذِبنيَ ِمنَ ُكْنتَ أَمْ َأَصَدْقتَ  َعنـْ

إن . يقول ابن العريب يف أحكام القران مفسرًا اآلية : 193))28(يـَْرِجُعونَ َماَذافَاْنظُرْ 

جديدة، عـن األخبار اليت طرقت مسامع سليمان ملكت عليه لُّبه، فهو يسمع أخبارًا 

عجيبة، ولكنه مع ذلك ظل على اتزانه، وحافظ على رجاحة عقله، وحسن تصرفه، بالد

دون تّسرع يفقد ."قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبني" :أو اندفاعدون تعّجل

.356ابن كثري ، تفسري القران العظيم ، مرجع سابق ،ص - 192
.28-22سورة النمل ،اآليات - 193
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االتّزان، أو عجلة تذهب

.194العقوبة عنهم يف ظاهر أحواهلم بباطن أعذارهمرعيته، ويدرأالوايل أن يقبل عذر 

وجيد الباحث أن هذه اآلية تدل على املشاركة حيث إنه كلف اهلدهد بالقيام 

مبهمة حمددة ،وإن تقبله حلديث اهلدهد وقبوله لعذره إال دليل على أنه يقبل االستشارة 

مر يف احضاره لعرش بلقيس حيث شارك يف الرأي قبل انفاذ احلكم والقرار وكذلك األ

يَْأتُوِين َأنقـَْبلَ ِبَعْرِشَهايَْأتِيِين أَيُُّكمْ املََألُ أَيـَُّها

تعاىلاهللاخصهمابعضيريهاأنبذلكأراد: . قال البيضاوي يف التفسري 195))ُمْسِلِمنيَ 

بأنعقلهاوخيتربالنبوة،دعوىيفوصدقهعظم القدرة،علىالدالةالعجائبمنبه

. وهكذا اتصف النيب سليمان عليه السالم يف 196تنكرهأمأتعرفهفينظرعرشهاينكر

قيادته بصفة االستشارة واملشاركة كما يف مشاركته يف اصدار احلكم مع داوود وكذلك 

مشاركته يف احضار عرش بلقيس.

وهكذا اتصف النيب سليمان عليه السالم باالستشارة واملشاركة وهي مسة مهمة يف 

القيادة فالقائد هو الذى يدعو مرؤوسيه للمشاركة يف معاجله املشاكل  ويكون معهم 

بذلك وحدة اجتماعية ترعى مصلحه العمل ويتبىن هذا املدير املقرتحات املفيدة اليت 

.484، 2،1986طالقاهرة،وشركاه،احلليبالبايبعيسىالبجاوي،حممدعليحتقيقالقرآن،أحكامالعريب،ابن- 194
.38سورة النمل اآلية ،- 195
.268م،  ص 1996بريوت،الفكر،،دارحسونهالعشاعرفـاتالقادرعبدحتقيقالبيضاوي،تفسري،البيضاوي- 196



114

من قوة املشاركة داخل املدير السلطوي يستمد سلطاته يقدمها مرؤوسيه، وعلى عكس

جمموعه العمل هذا القائد يشجع على اإلبداع واالبتكار بقبوله مناقشه األفكار اجلديدة 

للعاملني معه وتنفيذ اجليد منها مما يكون حافز قوى لتقدم العمل وبناء روح االنتماء 

.  197لديهم

و مرؤوسيه للمشاركة يف معاجله املشاكل  ويكون فالقائد الناجح هو الذى يدع

معهم بذلك وحده اجتماعية ترعى مصلحه العمل ويتبىن هذا املدير املقرتحات املفيدة 

من قوة املشاركة اليت يقدمها مرؤوسيه، وعلى عكس املدير السلطوي يستمد سلطاته

ه مناقشه األفكار داخل جمموعه العمل هذا القائد يشجع على اإلبداع واالبتكار بقبول

اجلديدة للعاملني معه وتنفيذ اجليد منها مما يكون حافز قوى لتقدم العمل وبناء روح 

.198االنتماء لديهم

تحفيز وتهديد االتباع :-3

من الصفات املهمة للقيادة هو وجود عامل التحفيز للمرؤوسني وأحيانًا التهديد 

وهو ما اتصف به النيب سليمان عليه السالم علمًا بأن كلمة التحفيز تشمل التحفيز 

بواسطة2010سبتمرب8يفنشرتالقيادة،مهاراتاألعمال،إدارةاملشروع،إدارةمهارهالقيادة،أنواعجابر،نبيهه-197
DrNabihaGaber.

بواسطة2010سبتمرب8يفنشرتالقيادة،مهاراتاألعمال،إدارةاملشروع،إدارةمهارهالقيادة،أنواعجابر،نبيهه-198
DrNabihaGaber.
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مبعناه االجيايب والتحفيز السليب عن طريق التهديد بالعقاب وهو ما طبقه النيب سليمان 

املعلومة والواضحة كما يف قصة ختلف اهلدهد قال تعاىل (َوتـََفقَّدَ ملن خالف التعليمات 

بـَنَّهُ ) 20(اْلَغائِِبنيَ ِمنَ َكانَ أَمْ اْهلُْدُهدَ أََرىَال ِيلَ َمافـََقالَ الطَّيـْرَ  أو َشِديًداَعَذابًاَألَُعذِّ

(َوتـََفقَّدَ : القيم  اجلوزية :قولهقال ابن.199))21(ُمِبنيٍ ِبُسْلطَانٍ لََيْأتِيَـينِّ أو َألَْذَحبَنَّهُ 

َر) أََرىالِيلَ (َما: فقالأحواله،علىوالتعرفعنكغابماتطلُّبهوالتفقدالطَّيـْ

جاءهفلماوتوعدهفقدهفقدومكانه،مقامهلهالطيورهذهمنواحدوكلاْهلُْدُهَد)،

إليهاإلصغاءعلىبههيجهخطاباً وخاطبهبالعقوبة،سليمانينذرهأنقبلبالعذر،بداره

حقعرفتهقدبأمرأتيتكأينهذاضمنويفِبه)ِ حتُِطْ ملَْ ِمبَاأ(َحطتُ : فقالمنه،والقبول

.200شأنلهعظيمخربوهوبه،أحطتحبيثاملعرفة

إن افتقاد سليمان هلذا اهلدهد مسة من مسات قال صاحب الظالل يف التفسري: 

عن غيبة جندي من هذا احلشر اليقظة والدقة واحلزم، فهو مل يغفلشخصيته: مسة 

عن اهلدهد أنه غائب الضخم من اجلن واإلنس والطري، ويَعلُم اجلميع من سؤال سليمان

21-20سورة النمل ،اآليات - 199
،بدائع التفسري ،خرجه ومجع حديثه يسري السيد حممد، دار ابن اجلوزي للنشر اجلوزية أيوببنبكرأيببنحممدالقيمابن- 200

.283هـ، ص 1427والتوزيع  ،اململكة العربية السعودية،
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ومن مث جند فوضىاألمور بغري إذن! وحينئذ يتعني أن يُؤخذ األمر باحلزم آي ال تكون 

.201سليمان امللك احلازم يتهدد اجلندي

فهذا نوع من التحفيز لألتباع بالعقاب ومن أنواع التحفيز االجيايب جند أن اهللا 

سبحانه وتعاىل بعدما منحه العطاءات واملكرمات املختلفة أمره بأن مين به ومينحه ملن 

يريد كما له أن ميسك عن من يريد وذلك بعد ما عرفنا املوىل وبني لنا بأنه أويت العلم 

َعطَاُؤنَاَهَذا) 38(اْألَْصَفادِ ِيف ُمَقرَِّننيَ يادة، قال تعاىل (َوَآَخرِينَ واحلكمة وحسن الق

.202َمَآٍب))َوُحْسنَ َلزُْلَفىِعْنَدنَاَلهُ َوِإنَّ ) 39(ِحَسابٍ ِبَغْريِ أَْمِسكْ أو فَاْمُننْ 

ومتاثيلحماريبمناهلائلةاألبنيةيفمستعملهومنويف تفسري اآلية : أي منهم

عليهايقدرالاليتالشاقةاألعمالمنذلكغريإىل راسيات،وقدوركاجلوابوجفان

واألشياءواجلواهرالآللئمنفيهامايستخرجونالبحاريفغواصونوطائفةالبشر،

أي: موثقون يف )،َوآَخرِيَن ُمَقرَِّنَني ِيف األْصَفادِ ال :(قفيها،إالتوجدالاليتالنفيسة

األغالل واألكبال ممن قد َمتَّرد وعصى وامتنع من العمل وأىب، أو قد أساء يف صنيعه 

.270، ص 14جم،32،2003طالشروق،،دارالقرانظالل،يفقطبسيد- 201
.40-38سورة ص ،اآليات - 202



117

والسلطانالتامامللكمنأعطيناكالذيهذا: َعطَاُؤنَا...) أيو(َهَذاواعتدى

.203الكامل

ملا على موضوع القيادةالقيادة هي مفتاح احلوافز فقد أجريت دراسات عديدة إن 

الذي يوجه الدرجة (مدير الفريق) هوفـهلا من تأثري بالغ على اإلنتاجية والعالقات، 

القصوى من اهتمامه لكل من مصلحة العمل ومصلحة العاملني ويعترب من أنسب 

القيادية لتحفيز العاملني ألنه يشعر املرؤوسني جبدية القائد وحرصه على بلوغ صفات

ء املمتاز ويشعرون يف نفس الوقت بعنايته مبصاحلهم وحرصه أهداف العمل وتأكيده لألدا

فالقائد له دور إجيايب حيوي يف حفز مرؤوسيه 

وتشجيعهم لألداء املتميز وإظهار طاقات مرؤوسيه وتوجيهها لتوجيه الذي خيدم مصاحل 

شعورهم باألمن الوظيفي له دور وكذلك ،العمل فإشعارهم بأمهية العمل الذي يقومون به

.204إجيايب يف حتفيزهم

عامل النجاحاعتبارهاعلىالقيادةهواألداءيفاملؤثرالعاملأنالقولميكنوعليه

الوصولتريد املنظمةاليتاملوقعحتدداليتهيفالقيادةوالتغيرياالبداعخللقأمهيةكثراأل

مرتبطةاألداءأعلى مستوياتلتقدمياألفرادحتفيزعلىاداريةقيادةأيةقدرةوإنليهإ

.1542هـ، ص 1426اختصار تفسري ابن كثري ،دار اهلداة للنشر ،جدة،اليسري يفصاحل بن حممد عرفات ،واخرون،-203
.55م، ص2003سهيلة حممد عباس، إدارة املوارد البشرية، مدخل اسرتاتيجي، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، -204
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األداءن مثة عالقة وثيقة بني إوعليه جيب أن ندرك بوضوح املكافآتبأنظمةبشدة

األمور تقدير الغري جلهده على اعتباره من إىل لعامل حباجةاواحلوافز وأن الفرد

املدراء على متابعة ومالحقة أداء يف اشباع حاجاته األساسية وجترب األساسية اليت تساهم

مستمر ليتمكنوا من تقومي أدائهم وتدفع العاملني يف الوقت نفسه للعمل عامليهم بشكل

ذوي األفرادطوير القدرات الذاتية لديهم ويساعد على رفع معنويات تجبد ونشاط مع

.205العالقات االنسانية اجليدة فيما بينهميربزاملرتفعاألداء

وهذه النقاط املهمة كان تطبيقها يف شخصية القائد النيب سليمان واضحًا فهذه 

الصفات واخلصائص مّكنت النيب سليمان عليه السالم من حتفيز العمال لديه لزيادة 

الوظيفي ومّكنه كذلك من رفع الروح املعنوية لديهم ومن املشاركة يف اختاذ األداء

ما انعكس على التطوير يف حقل املنظمة الكربى اليت كان النيب القرارات وابدأ اآلراء وهو

ورغم أن بعض الفرتة وكانت قصرية قد ظهر فيها ما سليمان يشرف عليها وهي مملكته،

يعكر القيادة وأدائها بالفتنة اليت حدثت للنيب سليمان عليه السالم وليس ذلك تقصرياً 

صومون ولكن تدخل غريه يف القيادة أو على من النيب سليمان عليه السالم فاألنبياء مع

- إن صح التعبري -األقل تشويشه هلا

النحو املطلوب يف بيئة العمل وسرعان ما اجنلت سحابة الفتنة عنه وحينها مل يكن 

، العراق ، 19جملة االقتصادي اخلليجي العدد العاملني، حتفيزمستوىيفاإلداريةالقيادةأمناطصاحل، تأثريمهديرشا-205
.31م، ص2011
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يب سليمان  مستبدًا منتقمًا من املرؤوسني أو أن يغري خصائص قيادته علمًا ، وكان للن

يف البناء والصناعة وجامعي األصداف واأللئ من بعملهمفريق عمل من العمال امللتزمني

البحار وغريها، والقيادة اليت طّبق نيب اهللا سليمان عليه السالم خصائصها ترتكز على 

أربعة خطوات أو حماور وهي موجودة يف هذا املثال النبوي:

تقبل المنشود: محور تحديد الرؤية لصورة المس-1

وفيه القائد يوضح لالتباع الرؤية وحيدد هلم يف صورة مجيلة احللم للمستقبل املنشود 

،مما جيعلهم متفائلني وصامدين أمام املصاعب ومتماسكني يف مجاعتهم ومتحمسني يف 

وهذا ما اتضحت معامله يف شخصية بة منهم وحتقيق األهداف املشرتكةأداء املهام املطلو 

وتطوير الصناعات اليت كان يعمل األداءنيب سليمان فله رؤية يف قيادته من خالل رفع ال

يـَْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمن حمََّارِيَب َوَمتَاثِيَل َوِجَفاٍن  (:قال تعاىل عليها مع مرؤوسيه املهرة 

وكذلك ،206)َوَقِليٌل مِّْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ َكاجلََْواِب َوُقُدوٍر رَّاِسَياٍت اْعَمُلوا آَل َداُوَد ُشْكرًا 

الالزمةاستعداده للجهاد ومهامه العسكرية من خالل جتهيز اخليول وغريها من األدوات 

َناكما يف  َعَلْيهِ ُعِرضَ ِإذْ ) 30(َأوَّابٌ ِإنَّهُ اْلَعْبدُ نِْعمَ ُسَلْيَمانَ ِلَداُوودَ قوله تعاىل (َوَوَهبـْ

13سبإ اآلية سورة- 206
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وكذلك حكمه الرشيد يف مملكته على أسس العدل 207)اْجلَِيادُ الصَّاِفَناتُ بِاْلَعِشيِّ 

والتواضع واحلزم وغريها وهو ما نقلته لنا اآليات الكرمية.

محور إيصال الروية لالتباع:-2

فال قيمة للرؤية مهما كانت رائعة وطيبة ومجيلة دون أن يتم ايضاح معاملها 

للمرؤوسني والقائد الفعال هو القادر على ايصال الرؤية بطريقة عاطفية وبصورة واضحة 

وهو ما نقلته لنا اآليات من أن ا ويندفعون حنوها،

عليه السالم أوضح فكرته جبلي العبارة لرعيته وأوصل رؤيته هلم كما القائد النيب سليمان

َناقاليف قوله  َعَلْيهِ ُعِرضَ ِإذْ ) 30(َأوَّابٌ ِإنَّهُ اْلَعْبدُ نِْعمَ ُسَلْيَمانَ ِلَداُوودَ تعاىل (َوَوَهبـْ

تـََواَرتْ َحىتَّ َريبِّ ِذْكرِ َعنْ ْريِ اخلَْ ُحبَّ َأْحَبْبتُ ِإينِّ فـََقالَ ) 31(اْجلَِيادُ الصَّاِفَناتُ بِاْلَعِشيِّ 

، ومل يكن 208))33(َواْألَْعَناقِ بِالسُّوقِ َمْسًحاَفَطِفقَ َعَليَّ ُردُّوَها) 32(بِاحلَِْجابِ 

ملكة إىل ذلك فقط ملرؤوسيه بل حىت لألخرين كما يف إرساله لرسالته املهذبة احلكيمة

ِإينِّ اْلَمَألُ أَيـَُّهايَاقَاَلتْ :(كما يف قوله تعاىل بالكرميسليمانكتابوصفتسبأ ،وقد

ذكروقد.209)الرَِّحيمِ الرَّْمحَنِ اللَّهِ ِبْسمِ َوِإنَّهُ ُسَلْيَمانَ ِمنْ ِإنَّهُ ) 29(َكرِميٌ ِكَتابٌ ِإَيلَّ أُْلِقيَ 

.31-30اآلياتص،سورة- 207
33-30سورة ص، اآليات- 208

.29،30سورة النمل ،اآليات - 209
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منهااجلوزيابنذكرالوصف،هذاتأويليفأوجهًا عدةوغريهمالسلفمناملفسرون

سبعة وهي :

لكرم صاحبه    - 4فيه   ماحلسن-3.اهللاعندمنظنته-2خمتوماً  كانألنه-1

اهللا- 7حلمله    اهلدهدلتسخري-6مهيبًا    كانألنه-5

اإلدارية.ويرى الباحث بأن النيب سليمان كان فذًا بارعًا يف املراسالت 210الرمحن الرحيم

فكتابه اتصف باإلجياز واالبانة معاً.

نموذج مفترض من كتاب سليمان عليه السالم1شكل 

محور تطبيق الرؤية :-3

.168-6،هـ1404اإلسـالمي، بريوت،املكتب. التفسريعلميفاملسريزادحممد،بنعليبنالرمحنعبداجلوزي، ابن- 210
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إن القائد الفعال ال يكتفي بشرح الرؤية بل يعيشها وهو يعيش مع املرؤوسني ويعلق 

على كل حادث صغري أو كبري من خالل عالقته بالرؤية املنشودة ،ومن خالل اآليات 

اتضح أن سيلمان عليه السالم عاش تطبيق تلك الرؤية ومن ذلك أنه يشرف على كل 

ويسأل عن الغائب منهم وينزل العقوبات ملن يتقاعس العمال ويراقبهم ويراقب أداءهم

اْلَغائِِبنيَ ِمنَ َكانَ أَمْ اْهلُْدُهدَ أََرىَال ِيلَ َمافـََقالَ الطَّيـْرَ قال تعاىل (َوتـََفقَّدَ ،عن أداء دوره 

بـَنَّهُ ) 20( من جهة و . 211)ُمِبنيٍ ِبُسْلطَانٍ لََيْأتِيَـينِّ أو َألَْذَحبَنَّهُ أو َشِديًداَعَذابًاَألَُعذِّ

حىت أنه قدر النملة حياورهم ويقدر احمليطني به مهما بلغت درجة ضعفهم أخرى جنده 

اْدُخُلواالنَّْملُ أَيـَُّهايَاَمنَْلةٌ قَاَلتْ النَّْملِ َوادِ َعَلىأَتـَْواِإَذا(َحىتَّ الضعيفة، قال تعاىل 

..212َيْشُعُروَن)َال َوُهمْ َوُجُنوُدهُ ُسَلْيَمانُ َحيِْطَمنَُّكمْ َال َمَساِكَنُكمْ 

محور الزام المرؤوسين اتجاه الرؤية :-4

بعد اخلطوات السابقة البد من أن يلتزم املرؤوسني بالرؤية وتطبيقها وعيشها على 

نفسه مث عليهم ،وقد نقلت لنا اآليات مدى التزام القائد النيب سليمان عليه السالم 

واتباعه بذلك وكيف كان جواب اهلدهد وجواب ذلك الويل الصاحل آصف بإحضار 

سبأ اليت عاصرت نيب اهللا سليمان عليه السالموبلقيس ملكة.213عرش امللكة بلقيس

21-20سورة النمل ،اآليات - 211
.18سورة النمل اآلية - 212
108م، ص 2006، السعودية ،4فيصل باشرحيل ،طارق السويدان، صناعة القائد، ط- 213
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َأنقـَْبلَ ِبَعْرِشَهايَْأتِيِين أَيُُّكمْ املََألُ أَيـَُّها(يَاقال تعاىل ،كما مر ذكره يف املبحث التمهيدي

َوِإينِّ مََّقاِمكَ ِمنتـَُقومَ َأنقـَْبلَ ِبهِ آتِيكَ أَنَااجلِْنِّ مِّنَ ِعْفريتٌ قَالَ ) 38(ُمْسِلِمنيَ يَْأُتوِين 

إِلَْيكَ يـَْرَتدَّ َأنقـَْبلَ بِهِ آتِيكَ أَنَااْلِكَتابِ مِّنَ ِعْلمٌ ِعنَدهُ الَِّذيقَالَ ) 39(أَِمنيٌ َلَقِويٌّ َعَلْيهِ 

ُلَوِين َريبِّ َفْضلِ ِمنَهَذاقَالَ ِعنَدهُ ُمْسَتِقرّاً َرآهُ فـََلمَّاطَْرُفكَ  َشَكرَ َوَمنرُ َأْكفُ أَمْ أََأْشُكرُ لَِيبـْ

َا .214))40(َكرِميٌ َغِينٌّ َريبِّ فَِإنَّ َكَفرَ َوَمنلِنَـْفِسهِ َيْشُكرُ فَِإمنَّ

40-38سورة النمل اآليات ،- 214
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فيالوظيفياألداءتطويرعلىتعملالتيالمبحث الثاني : المبادئ

السالمعليهسليمانالنبيسيرةمناإلداريةالمنظمات

الوظيفي من املرتكزات املهمة يف جناح وحتقيق التطور بأي األداءتعترب العناية ب

منظمة سواء كانت صناعية أم جتارية أو خدمية أو تربوية ووسيلة لنيل أهدافها ويف حالة 

الوظيفي الفعال تبقي اخلطط املرسومة جمرد حرب على ورق وتظل األداءعدم وجود 

على اإلداريةا ولذلك حترص املنظمات 

ألهم عنصر لديها وهو العامل أو املوظف عن طريق األداءاالهتمام جبوانب تطوير 

عناصر تطوير متنوعة ولعل يف مقدمتها التدريب والرعاية الصحية والنفسية والتحفيز 

يتم ولكن يف نظر الباحث يعترب العنصر األهم هو وجود قيادة مناسبة للتنظيم حىت

املطلوب واملتميز ،وباستقراء سرية النيب سليمان عليه السالم تتضح  مجلة األداءحتقيق 

واليت هي معاين اإلداريةالوظيفي يف املنظمات األداءاملبادئ اليت تعمل على تطوير 

ك املبادئ اليت هي مأخوذة من سرية النيب سليمان عليه السالم يف الباحث وحيلل تل

القران الكرمي كما يلي: 
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وجود القائد اإلداري الذي يتصف بالشورى:-1

يعترب هذا املبدأ موجوداً يف قيادة النيب سليمان عليه السالم كما نوهت وأشارت لذلك 

َناَقدْ اآليات القرآنية صراحة أو ضمناً مثل قوله  (َولَ  احلَْْمدُ َوقَاَال ِعْلًماَوُسَلْيَمانَ َداُوودَ َآتـَيـْ

أَيـَُّهايَاَوقَالَ َداُوودَ ُسَلْيَمانُ َوَوِرثَ ) 15(اْلُمْؤِمِننيَ ِعَباِدهِ ِمنْ َكِثريٍ َعَلىَفضََّلَناالَِّذيلِلَّهِ 

.215))16(اْلُمِبنيُ اْلَفْضلُ َهلُوَ َهَذاِإنَّ َشْيءٍ ُكلِّ ِمنْ َوأُوتِيَناالطَّْريِ َمْنِطقَ ُعلِّْمَناالنَّاسُ 

قد ورث سليمان أباه داود يف وجاء يف تفسري اآلية لدى القرطيب : أي توىل القيادة فل

وملك، ومل تكن وراثة النبوة والعلم واحلكمة وامللك، فكانت وراثة عقيدة وإسالم وإميان

من بينهم سعة عشر ولدًا فورث سليمانن لداود تكافقد  قال القرطيبو مال أو نسب، 

216ده فيه سواءأوالً ت وراثة مال لكان مجيع كاننبوته وملكه، ولو  

عليه وسلم: إن العلماء ورثة اهللاصلى فيه قال وراثة أموال ويف هذا جاء احلديث الذي 

ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ حبظ إمنادرمهاً األنبياء، إن األنبياء مل يُورثوا دينارًا وال 

عند تفسري هذه اآلية: ويف اآلية دليل على شرف العلم، الشوكاينيقول اإلمام . و 217وافر

16-15سورة النمل ،اآليات ،- 215
.164ص،القرآن، مرجع سابقألحكاماجلامعتفسري: القرطيب- 216
.25.جـالعاشرالبابالعلمأدبالبخاريأورده- 217
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اهللاوأن نعمة العلم من أجّل النعم اليت ينعم وارتفاع حمله،

.218ثري من العباد ومنح شرفاً عظيماً كفقد أويت فضالً على

املتعينة أو الواجبة فكما األمور يف املنظمات من اإلسالمويعترب القائد اإلداري يف 

يف الصالة مثًال البد من وجود أمام هلا وكذلك احلرب البد من وجود قائد هلا حىت 

، 219السفر يقول فيه صلى اهللا عليه وسلم (إذا كنتم ثالثة يف سفر فامروا أحدكم)

يفاألداءوالتطوير يف 

مرؤوسيه، وإن هذا القائد جيب أن يتحلى بالصفات القيادية املطلوبة قبل أن يطبق 

مبادئ القيادة وقد ربط القران الكرمي يف سرية النيب سليمان بني االميان وبني القيادة 

الَِّذيلِلَّهِ احلَْْمدُ ه على سليمان وداوود بقوله (َوقَاَال واعترب توليه القيادة تفضالً منه سبحان

اْلُمْؤِمِنَني) ،وعلى ضوء هذا يرى الباحث بأن القائد يف ِعَباِدهِ ِمنْ َكِثريٍ َعَلىَفضََّلَنا

جيب أن تتوفر لديه ثالثة مرتكزات هامة:اإلسالم

أن تكون عقيدته ونيته خالصة هللا تعاىل.-1

بصفات األخالق احلسنة يف جانب املعامالت مع األخرين وهي أن يكون متمتعاً -2

ما تعرف بالصفات القيادية.

.129م، ص 1997،بريوتالعصرية،املكتبة،القديرفتحعلي،بنحممد،الشوكاين- 218
الصحيح.رجالورجاله) ،5/256(يفرواه اهليثمي- 219
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أن يكون على دراية بعلم القيادة واإلدارة . -3

220اإلسالممصادر القيادة في 2شكل 

ويلخص األمام القرطيب معىن الشورى بقوله: قال أهل اللغة: (االستشارة مأخوذة 

ربها جبري أو غريه... وقد يكون من 

وصفة .221قوهلم ُشرت العسل واشرتته فهو مشور ومشتار إذا أخذته من موضعه)

إىل العريب "أصل الدين، وسنة اهللا يف العاملني، وهو حق على عامة اخلليقة من الرسول
. أو كما يقول الطرطوشي "وهي مما تعده احلكماء من 222

.223واعد السلطنة، ويفتقر إليها الرئيس واملرؤوسأساس اململكة وق

إعداد الباحث .- 220
.249م، ص1937،الطبعة الثانية، 4الكتب املصرية، مصر، ج القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، مطبعة دار-221
.201م، ص1986، 2ابن العريب، أحكام القرآن، حتقيق علي حممد البجاوي، عيسى البايب احلليب وشركاه، القاهرة، ط-222
.78هـ. ص1289مصر،طبعةامللوك،سراجالطرطوشي،الوليدبنحممدبكرأبو: الطرطوشي-223

القيادة

دارةعلم القيادة واإل

األخالق  اإلسالميةالعقيدة 
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العفو والمسامحة :-2

وجد الباحث من اآليات اليت تتحدث عن مبدأ العفو واملساحمة يف قصة النيب 

سليمان وكانت صفة من صفات شخصية نبينا سليمان عليه السالم القيادية وكان 

نَاقالهلم ،األداءاهلدف من مبدأ األخذ بالعفو للمرؤوسني هو تطوير  تعاىل (َوَوَهبـْ

اْجلَِيادُ الصَّاِفَناتُ بِاْلَعِشيِّ َعَلْيهِ ُعِرضَ ِإذْ ) 30(َأوَّابٌ ِإنَّهُ اْلَعْبدُ نِْعمَ ُسَلْيَمانَ ِلَداُوودَ 

ْريِ ُحبَّ َأْحَبْبتُ ِإينِّ فـََقالَ ) 31( ُردُّوَها) 32(بِاحلَِْجابِ تـََواَرتْ َحىتَّ َريبِّ ذِْكرِ َعنْ اخلَْ

مام الراغب قال اإلويف تفسري اآلية .224))33(اقِ َواْألَْعنَ بِالسُّوقِ َمْسًحاَفَطِفقَ َعَليَّ 

له إرادة، وذلك أن األوب ال يقال إال يف احليوان الذياألوب: ضرب من الرجوع

املعاصي، تعاىل برتكاهللاإىل والرجوع يقال فيه ويف غريه...واألّواب كالّتواب وهو: الراجع

وقد اختلف املفسرون يف تفسريهم لآلية وهلم ،225وفعل الطاعات، ومنه قيل للتوبة: أوبة

أقوال ولكن القول األقرب واالليق بنيب اهللا سليمان عليه السالم ما نقله القرطيب يف 

توارت تفسريه هذه اآلية اذ يقول : 

يكون باحلجاب أمر بردها عليه، مث بدأ ميسح سوقها وأعناقها بيده، حباً 

هنا: أحببت اخليل حبًا كثريًا بسبب ذكر ريب"أحببت حب اخلري عن ذكر ريب"معىن 

33-30اآلياتسورة ص، - 224
.37،مرجع سابق، ص القرآنألفاظمفرداتمفضل ،معجمبنحممدبناحلسنيالقاسماالصفهاين ،أبوالراغب- 225
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هنا.. حىت توارت اخليل باحلجاب، وهو "حىت توارت باحلجـاب"وعن أمره ويكون معىن 

للخيلوقد يكون هذا احلجاب جبًال أو تًال او إسطبالً كان حيجبها عن سليمانشيء

.226يكون عالمة السباقوقد 

النَّْملُ أَيـَُّهايَاَمنَْلةٌ قَاَلتْ النَّْملِ َوادِ َعَلىأَتـَْواِإَذاوجند هذا املبدأ من قوله تعاىل (َحىتَّ 

، قال ابن عاشور .227َيْشُعُروَن)َال َوُهمْ َوُجُنوُدهُ ُسَلْيَمانُ َحيِْطَمنَُّكمْ َال َمَساِكَنُكمْ اْدُخُلوا

ويؤخذ من هذه اآلية الكرمية: مبدأ حسن الظن والتماس من ضمن تفسريه هلذه اآلية 

العذر لآلخرين، والذي تضمنه قوله

ُحيطم النمل، ولكنها يف الوقت نفسه من قدوم سليمان وجنوده، وحذرت من أن

ينوي حتطيمهن "فومسته نه ال يضمر العداوة لطوائف النمل والالتمست العذر له، وبأ

ال فساد منه أجراه وجنوده بالصالح والرأفة، وهذا تنويه برأفته وعدله الشامل لكل خملوق

عدل سرى على منله ليعلم شرف العدل وال حيتقر مواضعه، وأن من ويل األمر، إذااهللا

."228عدله يف سائر األشياء

واملساحمة والعفو من املبادي األساسية اليت تندرج يف دائرة األخالق، قال تعاىل 

حيُِبُّ َال ِإنَّهُ ۚ◌ اللَّهِ َعَلىَفَأْجرُهُ َوَأْصَلحَ َعَفاَفَمنْ (:حاضًا على هذا اخللق

.486، مرجع سابق، اخلالـدي، القصـص القرآنـيو156-23، مرجع سابق ، لطربي، جامع البيانا- 226
.18سورة النمل اآلية - 227
.243سابق، ص والتثوير ، مرجعالتحريرعاشور،ابن- 228
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فهوا،َعْفوً يـَْعُفوَعَفامصدر.وكلمة العفو تعين يف اللغة ما يلي: العفو229)الظَّاِلِمنيَ 

230والطمساحملووأصلهعليه،العقابوتركالذنبعنالتجاوزهووالَعْفوُ وَعُفوٌّ،عافٍ 

. وتبني أن هذا املبدأ موجود يف عفو نيب اهللا سليمان عليه السالم للدواب اليت أهلته كما 

يف كثري من التفسري عن واجباته وشغلته ،مع رد ما نقلته اإلسرائيليات بأنه قام بقتلها، 

بل تشري الروايات أنه كان ميسح عليها ويستغفر اهللا عز وجل فكان ميسحها لريى منها 

للجهاد من عدمه.من الصحيح

ما نَقصت :(ففي حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم،العزةإىل والعفو سبيل

وقد 231)صدقة من مال، وما زاد اهللا عبًدا بعفو إال عزَّا، وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا

طبقها النيب سليمان على مرؤوسيه ومن ذلك مدلول الرواية املنطقية اليت تعارض الرواية 

االسرائيلية يف معاملته للخيل، وعفوه عن اهلدهد ملا مسع منه ما مسع وموافقته لعمله الذي 

كلف نفسه به بدايًة، وتواضعه مع النمل ،فالقائد اإلداري حىت تسري رحلة التطوير يف 

احلسن يوسفاهللاألداء

مفهوميربزاهلدهدقصةويف:عن استفادة القائد من املواقف يف قيادة هذا النيب الكرمي 

.40سورة الشوري ،اآلية ،- 229
علوي بن عبد القادر ،موسوعة االخالق ،الدرر السنية.- 230
رواه مسلم.- 231
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تنفيذمسبق من قائده ،أوتكليفدونمبفردهاهلدهدكيف سارواضحًا إذاالجيابية

.232؟اإلسالميفكاملةأّمةدخولإىل أدىاملؤمنة،قيادةللخرياً وجلبصادر،ألمر

حسن االستفادة من االمكانيات المتاحة:-3

ومن اآليات اليت ورد فيها ذكر النيب سليمان ما تشري ملبدأ االستفادة من 

االمكانيات املتاحة بدرجة قصوى من طاقات وقوى حمركة مادية وغري مادية مع األخذ 

بَِأْمرِهِ َجتْرِيالرِّيحَ َلهُ مببدأ اجلزاء واستبعاد من يعيق التطوير اإلداري قال تعاىل (َفَسخَّْرنَا

ِيف ُمَقرَِّننيَ َوَآَخرِينَ ) 37(َوَغوَّاصٍ بـَنَّاءٍ ُكلَّ َوالشََّياِطنيَ ) 36(َأَصابَ َحْيثُ ُرَخاءً 

َلزُْلَفىِعْنَدنَاَلهُ َوِإنَّ ) 39(ِحَسابٍ ِبَغْريِ أَْمِسكْ أو فَاْمُننْ َعطَاُؤنَاَهَذا) 38(اْألَْصَفادِ 

كانت هذه اخلالدي يف القصص القرآينيقول . وعن فائدة الريح233َمَآٍب))َوُحْسنَ 

لبين- عليه السالم- الريح ريح رخاء وخصب "وهذا معناه أن فرتة حكم سليمان 

إسرائيل كانت فرتة رخاء ورفاهية، تنعم فيها بنو إسرائيل بعيشهم، وجنوا خصب زروعهم

ومثارهم، وأكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم... وهذا اخلري والرخاء واخلصب مثرة

.7م، ص1992طديب،املنطلقدارخمتصراً،الداعيةحياةيفاإلجيابيةيوسف،اهللاعبداحلسن،- 232
40-36سورة ص ،اآليات - 233
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أفاض اهللافلما حكمهم بشرع -عليه السالم- الرباين على يد سليمان اإلمياينللحكم

.234عليهم من هذه اخلرياتاهللا

الوظيفي اليت جيب على القائد األداءوهي من املبادئ الفعالة واملطلوبة يف تطوير 

التطور بشكل ىل إاألداءاإلداري تطبيقها حىت يستمر التطور اإلداري يف املنظمة ويقود 

حيقق به أهداف التنظيم ،و قد نقلت لنا اآليات الكرمية كيف كانت اإلمكانيات متاحة 

حيث جيب من أجل التطوير.األداءمن مادية وعناصر عاملة وقوانني حامية لعملية 

على القائد اإلداري الطامح للتطوير أن يتمتع بصفة مهمة وهي أن يسخر اإلمكانيات 

لصاحل التطور والتغيري حنو االحسن وكان النيب سليمان عليه السالم قد سخر املتوفرة 

اإلمكانيات املادية اليت وهبها اهللا له يف الصناعة والصيد واجلهاد يف سبيل اهللا. فلقد  

كانت قيادة النيب سليمان مثاًال للقائد الناجح الذي استطاع أن يستفيد من كل 

اإلداري حيث يعترب اإلبداع من دوافع األداءبداع يف ويشجع اإلاالمكانيات املتاحة له 

الوظيفي يف مملكته ومنظمته الكبرية األداءالتطوير ومقوماته يف املنظمات ،علمًا بأن 

معتمد على اآليت :

.500- 3م، 1998، 1ط دمشق،القلمدارأحداث،وحتليلوقائععرضالقرآين،القصص،صالح،اخلالدي - 234
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الوظيفي في منظمة النبي سليمان الكبرىاألداءمكونات 2جدول 

الدالةاآلية الوظيفياألداءنوع المواد المنتجة 
يـَْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاء ِمن حمََّارِيَب (والعمارةالبناءاحملاريب-1

َوَمتَاثِيَل َوِجَفاٍن َكاجلََْواِب َوُقُدوٍر 
.235)رَّاِسَياتٍ 

الصناعةالتماثيل-2

الصناعةاجلفان-3

الصناعةالقدور-4

واملرجاناللؤلؤ-5
والياقوت

الصيد البحري
236َوَغوَّاٍص)بـَنَّاءٍ ُكلَّ (َوالشََّياِطنيَ 

تـََولَّ ُمثَّ إِلَْيِهمْ َفأَْلِقهِ َهَذاِبِكَتاِيب (اْذَهبْ الربيد واالتصاالتخدمات بريد-6
ُهمْ  .237)يـَْرِجُعونَ َماَذافَاْنظُرْ َعنـْ

نتاج احليواين اإلتربية اخليول-7
للجهاد

الصَّاِفَناُت ِإْذ ُعِرَض َعَلْيِه بِاْلَعِشيِّ (
238)اْجلَِيادُ 

طاقةاستخراج ال-8
الرياحمن

ُرَخاءً بِأَْمرِهِ َجتْرِيالرِّيحَ َلهُ (َفَسخَّْرنَاالقوى احملركة
239َأَصاَب)َحْيثُ 

التدريب الوظيفي :-4

حيث وجد الباحث من اآليات ما يشري ملبدأ التأهيل املسبق للقائد من أجل 

االشراف على التطوير ولكي حيسن قيادة الفريق ،كما أن لعامل الوراثة دور يف تطبع 

.37ص ،اآلية ،سورة - 235
.37سورة ص ،اآلية ،- 236

.28النمل اآلية ،سورة- 237
.31سورة ص ،اآلية - 238
.36اآليات،صسورة-239
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َناالقائد بصفات محيدة ،قال تعاىل (َوَلَقدْ  الَِّذيهِ لِلَّ احلَْْمدُ َوقَاَال ِعْلًماَوُسَلْيَمانَ َداُوودَ َآتـَيـْ

النَّاسُ أَيـَُّهايَاَوقَالَ َداُوودَ ُسَلْيَمانُ َوَوِرثَ ) 15(اْلُمْؤِمِننيَ ِعَباِدهِ ِمنْ َكِثريٍ َعَلىَفضََّلَنا

قال .240))16(اْلُمِبنيُ اْلَفْضلُ َهلُوَ َهَذاِإنَّ َشْيءٍ ُكلِّ ِمنْ َوأُوتِيَناالطَّْريِ َمْنِطقَ ُعلِّْمَنا

أي من كل شيء جيوز أن يؤتاه األنبياء والناس، وقيل إن نيب اهللا القرطيب يف التفسري : 

.241سليمان عليه السالم أعطي ملك مشارق األ

والتدريب الوظيفي من املبادي اليت ميكن استخالصها من سرية النيب سليمان عليه 

اإلداريةغيري والتطوير اإلداري يف املنظمة السالم وهو مبدأ ضروري من أجل احداث الت

وميكن معرفة معىن التدريب من خالل العلم الذي أويت للنيب سليمان وكذلك يف قوله 

تعاىل (عملنا منطق الطري) بتعلم اللغات واملعارف وقوله (وأوتينا من كل شيء) أي من 

املعارف، كما لدور الوراثة موقع يف القيادة وهو ما جتلى يف وراثة سليمان لداوود عليهما 

السالم.

الوظيفي األداءويسبق التدريَب التعليُم ومها يعدان من أهم مبادئ التطوير يف 

فبهما يتأهل القائد واملرؤوسني ويرى الباحث بضرورة وأمهية ربط التعلم بالتدريب حيث 

يعترب التعلم وسيلة للتدريب وال ميكن من دونه أن تتم عملية التدريب، حيث أن التعلم 

16-15سورة النمل ،اآليات ،- 240
حممد بن امحد االنصاري ،اجلامع  ألحكام القران ،مرجع سابق.القرطيب، أبو عبداهللا -241
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التفكري السليم، أما التدريب فيهتم بنقل إىل باملعرفة العلمية وإيصاهلمفراداأليهتم بتزويد 

تطبيق فعلي فالتدريب هو مثرة التعلم ،وهو ما حباه املوىل عز وجل للقائد النيب إىل املعرفة

سليمان عليه السالم وقد أهله حلمل مسؤولية القيادة بأن لقنه العلم ودربه وجند تلقينه 

الطَّْريِ) والتدريب له كان يف َمْنِطقَ ُعلِّْمَناالنَّاسُ أَيـَُّهايَاقوله تعاىل (َوقَالَ العلم من خالل

ِإذْ َوُسَلْيَمانَ َوَداُوودَ (حضوره جللسات احلكم مع والده النيب داوود عليهما السالم 

وقوله تعاىل )َشاِهِدينَ ِحلُْكِمِهمْ وَُكنَّااْلَقْومِ َغَنمُ ِفيهِ نـََفَشتْ ِإذْ احلَْْرثِ ِيف َحيُْكَمانِ 

َناُسَلْيَمانَ (فـََفهَّْمَناَها َوِعْلًما) مث قام بنقل املعارف والعلم وتلقينه وتدريبه ُحْكًماآتـَيـْ

هذه املهارات دون التعلم والتدريب؟ وباحملصلة فأن التدريب إىل لعماله إذ كيف وصلوا

-

 وإكساب الفرد مهارات ومعلومات وخربات ليست موجودة لديه أو تزويد

حتسني أداء املنظمة  إىل حتسني أدائه وبالتايلإىل تنقصه وتؤدي بالتايل

ككل.

.تزويد وإكساب الفرد اجتاهات وأمناط سلوكية جديدة

242تزويد وحتسني وصقل املهارات املوجودة لدى الفرد.

األردنية، الصناعيةالعامةاملسامهةالشركاتالعاملني يفأداءعلىوأثرهاالتدريب،وأخرون، اسرتاتيجيةحممد"اهللاتيسري ،عطا-242
.10م، ص 2008األردن ،
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هم للقيادة أن القيادة : هي فن يكتسب وينمى ويرى بعض الباحثني عند تعريف

ومدربًا على وميارس باخلربة واملهارة والتدريب والتعليم واملتابعة ليصبح القائد مؤهالً 

األساليب الصحيحة يف القيادة، وتلعب الرغبة لدى الفرد دوراً هامًا يف اكتسابه املهارات 

.243القيادية وإتقانه هلا 

القرار :اتخاذفيالتأنيمبدأ-5

َحىتَّ (وجيد الباحث هذا املبدأ يف قوله تعاىل 

ُسَلْيَمانُ َحيِْطَمنَُّكمْ َال َمَساِكَنُكمْ اْدُخُلواالنَّْملُ أَيـَُّهايَاَمنَْلةٌ قَاَلتْ النَّْملِ َوادِ َعَلىأَتـَْواِإَذا

َأْشُكرَ َأنْ أَْوزِْعِين َربِّ َوقَالَ قـَْوِهلَاِمنْ َضاِحًكافـََتَبسَّمَ ) 18(َيْشُعُرونَ َال َوُهمْ َوُجُنوُدهُ 

ِيف ِبَرْمحَِتكَ َوأَْدِخْلِين تـَْرَضاهُ َصاِحلًاَأْعَملَ َوَأنْ َواِلَديَّ َوَعَلىَعَليَّ أَنـَْعْمتَ الَِّيت نِْعَمَتكَ 

.      244)) 19(الصَّاِحلِنيَ ِعَباِدكَ 

يففيهمركب: يعينوالطريواإلنساجلنمنجنودهلسليمانومجع: أي

قال: كانت الطري تظله، والريح تقله، ومعه الَعَملة من اجلن اإلنسيفكبريةوعظمة

يكف: أييُوَزُعوَن)(فـَُهمْ : كالمها، وقولهففهمالنَّْمُل)أَيـَُّهايَاَمنَْلةٌ ،(قَاَلتْ واألنس

َحىتَّ ِإَذا أَتـَْوا (وقوله:له، مرتبةهياليتمنزلتهعنأحديتقدملئالآخرهم،علىأوهلم

.11،ص1989املنار ،الزرقاء، األردن ،بصبوص، أمحد عبد ربة ،فن القيادة يف اإلسالم ،مكتبة -243
.19-18اآليات،سورة النمل- 244
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مبن معه من اجليوش واجلنود -عليه السالم-أي: حىت إذا مر سليمان )َعَلى َواِد النَّْملِ 

الكسر، مبعىنواحلطم.منها-عليه السالم- ففهم ذلك سليمان ، على وادي النمل

مباأتبعتهمثاملبهم،باالسمأتتمثخاطبته،منيسمعهالذيبالنداءحتاستفت

منفيتحصنوامساكنهميدخلوابأنمثللعموم،إرادةاجلنساسممنيثبته

اجليش،مضرةيصيبهمأنخشيةوهوالدخولهذاسببعنأخربتمثالعسكر،

بذلك،يشعرونالوجنودهاهللانيبعناعتذرتمثوجنوده،سليمانفيحطمهم

منعلّي،مننتاليتنعمتكأشكرأنمث قال أهلمين: اهلداية،أعجبمنوهذا

َأْعَملَ (َوَأنْ بك،واإلميانلك،اإلسالمبوالديوعلىواحليوان،الطريمنطقتعليمي

إذا: أيالصَّاِحلَِني)ِعَباِدكَ ِيف ِبَرْمحَِتكَ (َوأَْدِخْلِين وترضاه،حتبهعمالً : أيتـَْرَضاُه)َصاِحلًا

..245أوليائكمناألعلىوالرفيقعبادك،منبالصاحلنيفأحلقينتوفيتين

فالتأين من االستماع لألخرين من املرؤوسني وعدم تسرعه يف اختاذ اخلطوات للتطوير 

املبادئ املهمة اليت استطاع القائد النيب سليمان عليه السالم أن يستفيد منها يف الوصول 

حتقيق األهداف وكان يطبق هذا املبدأ يف اختاذ القرارات املصريية والقرارات إىل بالقيادة

وجند ذلك من خالل التعامل احلكيم وتطبيق هذا املبدأ عند مروره بقرية النمل فلم املهمة 

.1345اليسري يف اختصار تفسري ابن كثري مرجع سابق، ص صاحل بن حممد عرفات ،وأخرون،- 245
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يسمح سليمان بتحطيم جنوده بيوت اآلخرين من أجل تقدم جيشه بل استمع هلم وقدر 

وضعهم

دأ جند القائد يلتزم بعدم التسرع يف اختاذ اخلطوات للتطوير فمن خالل هذا املب

وهي من النقاط املهمة وكذلك ال يكون اهلدم من أجل البناء على أطالقه وعواهله ومنها 

، فكثريًا من املنظمات متلك قادة اإلداريةيف رعاية التطوير لألداء الوظيفي يف املنظمات 

ولكن نظرًا التصافهم بالعجلة والتسرع يقعون يف االخطاء املهلكة األداءيريدون تطوير 

ي مببدأ احللم وهو عكس الطيش والتسرع .اإلسالمالرؤية لديها، وقد يعرب عنها يف املبدأ 

يف عدم تسرع النيب سليمان يف معاقبة اهلدهد فقال كما تتضح مالمح هذا املبدأ

َهَذاِبِكَتاِيب اْذَهبْ ) 27(اْلَكاِذِبنيَ ِمنَ ُكْنتَ أَمْ َأَصَدْقتَ َسنَـْنظُرُ (قَالَ تعاىل عن ذلك 

ُهمْ تـََولَّ ُمثَّ إِلَْيِهمْ َفأَْلِقهِ  قال الزخمشري يف التفسري : 246))28(يـَْرِجُعونَ َماَذافَاْنظُرْ َعنـْ

كانمن النظر الذي هو التأمل، والتصفح ملا جاء به، ولو  ولذلك قال: سننظر أصدقت

من الكاذبني فال يوثق به، ومبا جاء به، ومن َمثَّ ال حيتاج خربه وقوله للتأمل اهلدهد

قال: و ، ) ...اآلية(اذهباهلدهد إىل وختمه خبامته ودفعهكتاباً سليمان  والنظر، فكتب

ومل يقل: أعطهم) ألِقْه إليهم(

28-27سورة النمل اآليات ،- 246
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انساين، فكان التعبري القرآين يف غاية اإلعجاز يف وال تعطي وال تناول ألن هذا عمل

)إليهم(ال: األعلى وقمن باإللقاءبلقيس إىل التعبري عن سلوك الطري يف إيصال الكتاب

247يسجدون للشمسعلى لفظ اجلمع؛ ألنه 

الدراسة املتأنية والتوقيت اجليد للقرار مها ما جيعل القرار ناجح وليس التسرع فإن 

أي قرار اختاذفالقائد الناجح هو الذي يقوم بالدراسة اجليدة لكافة اخليارات املتاحة قبل 

الفريق املعاون له فرمبا يكون ألحداً منهم وجهة نظر خمتلفة هو الذي يأخذ جبميع آراءو ،

وصائبة يف نفس الوقت ،فيجب أن يكون قائد الفريق له نظرة متكاملة عند أخذ القرار 

املناسب

املصريي ونقل لنا القران موقفها القيادي قال بلقيس عندما كانت متأنية يف اختاذ القرار 

، وقد 248َتْشَهُدوِن)َحىتَّٰ أَْمرًاقَاِطَعةً ُكنتُ َماأَْمرِيِيف أَفـُْتوِين اْلَمَألُ أَيـَُّهايَاتعاىل (قَاَلتْ 

اإلميان باهللا تعاىل.إىل أدى موقفها ذلك لتجنيب قومها ومملكتها احلرب وشرها وهدايتها

:اإلدارياالتصال -6

ملبدأ االتصال الفّعال بوسائل منظمة من أجل التطوير ومن اآليات اليت تدل وتشري

واشراك املرؤوسني فيها وعدم التفريط يف العناصر العاملة املتميزة يف منظمات أخرى إال 

.167–3.جـ: الزخمشريتفسري-247
.32سورة النمل اآلية ،-248



140

َسنَـْنظُرُ (قَالَ تعاىلبإجراءات رمسية يوافق عليها القائد يف سرية النيب سليمان قوله

ُهمْ تـََولَّ ُمثَّ إِلَْيِهمْ َفأَْلِقهِ َهَذاِبِكَتاِيب اْذَهبْ ) 27(اْلَكاِذِبنيَ ِمنَ ُكْنتَ أَمْ َأَصَدْقتَ  َعنـْ

َأنقـَْبلَ ِبَعْرِشَهايَْأتِيِين أَيُُّكمْ املََألُ أَيـَُّها. وقوله تعاىل (يَا249))28(يـَْرِجُعونَ َماَذافَاْنظُرْ 

َوِإينِّ مََّقاِمكَ ِمنتـَُقومَ َأنقـَْبلَ ِبهِ آتِيكَ أَنَااجلِْنِّ مِّنَ ِعْفريتٌ قَالَ ) 38(ُمْسِلِمنيَ يَْأُتوِين 

إِلَْيكَ يـَْرَتدَّ َأنقـَْبلَ بِهِ آتِيكَ أَنَااْلِكَتابِ مِّنَ ِعْلمٌ ِعنَدهُ الَِّذيقَالَ ) 39(أَِمنيٌ َلَقِويٌّ َعَلْيهِ 

ُلَوِين َريبِّ َفْضلِ ِمنَهَذاقَالَ ِعنَدهُ ُمْسَتِقرّاً َرآهُ فـََلمَّاطَْرُفكَ  َشَكرَ َوَمنَأْكُفرُ أَمْ أََأْشُكرُ لَِيبـْ

َا .250))40(َكرِميٌ َغِينٌّ َريبِّ فَِإنَّ َكَفرَ َوَمنلِنَـْفِسهِ َيْشُكرُ فَِإمنَّ

َر اهلدهدَفَمَكثَ (جاء يف التفسري هلذه اآليات : أي: غاب زمانًا يسريًا، )بَِعيدٍ َغيـْ

أي: اطلعُت على ما مل تطلع عليه أنت َأَحطُت ِمبَا ملَْ حتُِْط ِبهِ مث جاء فقال لسليمان:

ِمحْري،: هم: ، وسبأأي: خبرب صدق حق يقني)َوِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ بَِنَبٍإ يَِقنيٍ (وال جنودك،

وهي: البصرياحلسنقالَمتِْلُكُهْم)،رَأَةً امْ َوَجْدتُ (ِإينِّ : قالاليمن، مثملوكوهم

، للهدهد -عليه السالم- خيرب تعاىل عن ِقيل سليمان و سبأ،ملكةَشراحيلبنتبلقيس

أي)قَاَل َسنَـْنظُُر َأَصَدْقَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلَكاِذِبنيَ (حني أخربه عن أهل سبإ وملكتهم:

يف مقالتك، فتتخلص من الوعيد ) ْلَكاِذِبنيَ أَْم ُكْنَت ِمَن ا(:أصدقت يف إخبارك هذا،

28-27اآليات ،سورة النمل - 249
40-38سورة النمل اآليات ،- 250
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ُهْم فَاْنظُْر َماَذا (الذي أوعدتك؟ اْذَهْب ِبِكَتاِيب َهَذا َفأَْلِقه إِلَْيِهْم ُمثَّ تـََولَّ َعنـْ

بلقيس وقومها، وأعطاه إىل كتب كتابًا- عليه السالم-وذلك أن سليمان، ،)يـَْرِجُعونَ 

.251بلقيسقصرإىل فجاءبالدهمإىل وذهبلذلك اهلدهد فحمله،

عليه السالم ،واملأل املنادى مجعه من اجلن سليمانويف تفسري ابن عطية : القائل

ه بعظم ذكر ل:قتادةواإلنس، واختلف املتأولون يف غرضه يف استدعاء عرشها، فقال

على -اإلسالموحيمي أمواهلم، و اإلسالموجودة، فأراد أخذه قبل أن يعصمها وقومها 

استدعاه لرييها القدرة اليت هي من عند ابن زيدوقالابن جريجالدين، وهو قول-هذا

هو مبعىن: مستسلمني، -يف هذا التأويل- اهللا عز وجل، وليغرب عليها، و"مسلمني" 

رضي اهللا عنهما، وذكر صلة يف العبارة، وال تأثري الستسالمهم يف ابن عباسوهو قول

، وأما يف التأويل األول اإلسالمعليه السالم ،وحيتمل أن يكون مبعىن: سليمانعرض

عليه السالم سليمان، وظاهر اآليات أن هذه املقالة مناإلسالمفيلزم أن يكون مبعىن 

هديتها ورده إياها، وبعثه اهلدهد بالكتاب، وعلى هذا مجهور املفسرين، بعد جميء

وهلا عرش أنه قال ذلك يف اختباره صدق اهلدهد من كذبه ملا قال له:الطربيوحكى 

ب القصص تقدمي وتأخري، ؟ مث وقع يف ترتيأيكم يأتيين بعرشها:سليمان، فقالعظيم

.1346اليسري يف اختصار تفسري ابن كثري ،مرجع سابق،  ص صاحل بن حممد عرفات ،واخرون،-251
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معناه: قبل أن :وابن منبه،وقتادة،جماهد، قالقبل أن تقوم من مقامكقوله:

قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد تستوي من جلوسك قائماً، و 

أن يصل إليك من يقع طرفك عليه :معناه: قبل وقتادة،ابن جبري، قالإليك طرفك

التغميض، أي: مدة ما ميكنك إىل معناه: قبل أن حتتاججماهدمن أبعد ما ترى، وقال

..252أن متد بصرك دون تغميض، وذلك ارتداده

الوظيفي ومن األداءويف اإلداريةفاالتصال من املبادي احلاكمة واملهمة يف القيادة 

اإلداري ويقتضي توفر نظام اتصاالت متكامل حىت يستطيع من التطورأجل عملية

خالله القائد اإلداري أن يتصل بكل مكونات الفريق الذي يرأسه، ومن وسائله املهمة 

وهو عني ما فعل نيب اهللا سليمان.اإلداريةعرب الرسائل استخدام االتصال املكتوب

ويعين االتصال اإلداري هو :تبادل املعلومات ووجهات النظر والتعبري عن املشاعر 

واألحاسيس ،ويف إدارة االتصاالت جيب تشجيع األسئلة وتبادل األفكار املطروحة بني 

املناسب وإجياد مناخ إجيايب لالتصال املوظفني وتوجيه النقد للعمل اخلاطئ يف الوقت 

ومن خالل سرية النيب سيمان وتطبيقه هلذا املبدأ اهلام .253يسمح بتقبل أفكار اآلخرين

جند أنه طبقه أمث تطبيق يف التطوير لألداء الوظيفي فكان هناك نظام اتصاالت إدارية 

.539م ،ص 2007القطرية، الدوحة، األوقافاألندلسي ابن عطية ،وزارةعطيةبنحممدبناحلقعبد- 252
م، ص 2003العريب، الفكردار،،القاهرة1،طوالعشريناحلاديالقرنمطلعيفدرسيةاملاإلدارة،إبراهيمأمحد،أمحد-253

194.
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زمن ليس بالبعيد  بنوعها الربيدي ومن ذلك ارساله الربيد عرب اهلدهد علمًا بأنه منذ 

كانت الطيور تستخدم يف املراسالت بني املدن والدول فاستخدم االنسان احلمام الزاجل 

هلذا الغرض ،وقدم اهلدهد فيما يعرف بتقرير شفوي مفّصل عن املهمة اليت كان قد تطوع 

من أجلها وخاطر حبياته فيها، مث كلفه النيب سليمان بإكمال املهمة االتصالية ،قال تعاىل

ُهمْ تـََولَّ ُمثَّ إِلَْيِهمْ َفأَْلِقهِ َهَذاِبِكَتاِيب (اْذَهبْ  يـَْرِجُعوَن) ومن وسائل االتصال َماَذافَاْنظُرْ َعنـْ

فـََقالَ الطَّيـْرَ قال تعاىل (َوتـََفقَّدَ حوله ومن ذلك يف خماطبته للحاضرين وسؤاله عن اهلدهد

يَْأُتوِين َأنقـَْبلَ ِبَعْرِشَهايَْأتِيِين أَيُُّكمْ املََألُ أَيـَُّهايَااْهلُْدُهَد)  وقوله (قَالَ أََرىَال ِيلَ َما

ُمْسِلِمَني) وكل هذه أشكال وصور من اتصال القائد باملرؤوسني وهي من املبادئ اهلامة 

يف القيادة ويف التطوير لألداء الوظيفي وتساهم بدرجة كبرية يف حتقيق ذلك. واألساسية 

قد أكد على ما يسمى بسياسة الباب املفتوح يف االتصال، يف اإلسالمن إ

مصطلح هذا العصر، ويعترب من أفضل أساليب االتصال ألنه ينشر العدل واملساواة 

اليت قد حتدث بني القائد ومرؤوسيه تعترب كطريقة 
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الشيء إذا أنت تأملته فكذلك املتناظران ينظر كل إىل لالتصال فاملناظرة هي: من نظرت

.254ما عند صاحبه من اجلواب والكالم يف الذي تنازعاهإىل واحد منهما

ولقد امنت اهللا على االنبياء بأن جعلهم أكثر الناس قدرة على االتصال مع األخرين 

بكل أنواعه ويف سرية سيدنا سليمان ألوان أخرى من االتصال مثل االتصال مع عوامل 

اجلن فهذه من املعج

الكرمي .

:العدل في اتخاذ القرارات-7

إليه من سرية النيب سليمان عليه السالم ما تشريويف مبدأ العدل جند اآليات اليت

َداُوودَ والذي يكون يف القرارات واألحكام بالنسبة للقائد اهلادف للتطوير قال تعاىل (وَ 

ِإْذ َحيُْكَماِن ِيف احلَْْرِث ِإْذ نـََفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم وَُكنَّا ِحلُْكِمِهْم َوُسَلْيَماَن 

. وتقدم تفسري ابن كثري 255))78(َشاِهِدينَ 

ت فيه ليالً، فاستفىت داود عليه السالم حيث قال يف اآلية : نفشت فيه الغنم أي رع

للتوزيع،املتحدةالشركةالرتكي،عبـد احملسنبناهللاعبد،حتقيقالفقهاء،،حليةزكريابنفارسبنأمحداحلسنيأيبالرازي،-254
.24م، ص 1983بريوت، 

.79-78سورة االنبياء اآليات ،- 255
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إىل فأفىت فيها بوجه وأفىت فيها ابنه سليمان بوجه ءاخر، ووفق سليمان عليه السالم

.256احلكم األقوم عليهما الصالة والسالم

إن العدل من املبادئ املهمة الدافعة للتطور اإلداري يف املنظمات ما ميكن أخذه من 

ليه السالم ومقتضاه العدل بني املوظفني ويف إصدار األحكام سرية النيب سليمان ع

والقرارات ومن ذلك أن نيب اهللا سليمان أوكل بالفصل يف القضايا بني الناس كعدله يف 

الفصل بني املتخاصمني يف قصة الغرميني وتسع وتسعون نعجة وسؤال الغرمي أن يعطه 

.257الزرعنعجته أو فصله يف قضية تعدي صاحب الغنم عل صاحب 

ديناً عبارة عن االستقامة على طريق احلق باالجتناب عما هو حمظور والعدل هو 

األمور وقيل: هو استعمال ،

، وباستقراء سرية سيدنا سليمان عليه 258َسَرف، وال تقصري، وال تقدمي، وال تأخري

ِإذْ احلَْْرثِ ِيف َحيُْكَمانِ ِإذْ َوُسَلْيَمانَ بالعدل ففي قوله تعاىل (َوَداُوودَ السالم جند أنه اهتم

األداءَشاِهِديَن) وهذه قضية مهمة ومبدأ أصيل يف ِحلُْكِمِهمْ وَُكنَّااْلَقْومِ َغَنمُ ِفيهِ نـََفَشتْ 

وال تطويره إذ يشعر املوظفني األداءالوظيفي فبدون مراعاة العدل ال ميكن التقدم يف 

بالتفرقة والظلم وقد أهلم اهللا نبيه سليمان عليه السالم باحلكم العادل إذا تنقل لنا 

ابن كثري ،إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي، عمدة التفسري ،خمتصر تفسري القران العظيم ،للعالمة احملقق الشيخ أمحد شاكر -256
.739-743م، ص 2005-ه 1426،اجلزء الثاين، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع  ،املنصورة ،مصر  ،

257 -
.28الصوفية، ص الكتبمنشورات،حبربنعمروعثماناجلاحظ ،ابو- 258
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ملساواة جند أن نيب بالزرع والشجر حىت يعود كما كان ويعاد كل مملوك ملالكه، ويف مبدأ ا

من جنس واحد رغم ذلك فهم متساوون يف التكليف ااهللا سليمان قد طبقه فعماله ليسو 

ويف احلضور يف جملسه بدون متييز أو تفرقه وهذا سر براعة أسلوبه القيادي ودافع للتطور 

ْنسِ اجلِْنِّ ِمنَ ُجُنوُدهُ ِلُسَلْيَمانَ الوظيفي قال تعاىل (ُحِشرَ األداءعلى االتباعوحتفيز  َواْإلِ

يُوَزُعوَن).فـَُهمْ َوالطَّْريِ 

مت وقدقامت على أساس من العدالة واإلنصاف اإلسالمإن املدرسة القيادية يف 

تطبيق ذلك نظريًا وعمليًا ،والشواهد على ذلك ال تعد وال حتصى ،وذلك تطبيقًا ألمر 

،هذا 259بِاْلَعْدِل )َحتُْكُمواَأنالنَّاسِ بـَْنيَ َحَكْمُتمَوِإَذااهللا ورسوله، حيث قال تعاىل :(

وقد أدركت املدارس يف اإلدارة من زمن بعيد وحىت يومنا هذا أمهيه العدل وبدأت تعتربه 

) العلمية يف اإلدارة ،وكذلك السلوكيون ها كما هو احلال يف مدرسة (فاويلجزاء من مبادئ

.260لني يف اإلدارة ألمهيتهالذين اهتموا به وطبقوه على العام

:حسن إدارة األزمات-8

.58النساء اآلية سورة-259
.60،صم2001،النفائس،داراإلسالمية،اإلدارةكمالفوزي،أادهم- 260
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وقد وجد الباحث من اآليات ما تتحدث عن مبدأ االستفادة من الكبوات 

واألزمات والعمل على االستمرار يف التطور بعدها وعلو الطموح يف درجة التطوير كما 

َنا تعاىل يف شخصية نبينا سليمان القيادية عليه السالم ،قال (َوَلَقْد فـَتَـنَّا ُسَلْيَماَن َوأَْلَقيـْ

) قَاَل َربِّ اْغِفْر ِيل َوَهْب ِيل ُمْلًكا َال يـَْنَبِغي ِألََحٍد ِمْن 34َعَلى ُكْرِسيِِّه َجَسًدا ُمثَّ أَنَاَب (

تعاىلاهللايبنيوذكر ابن كثري يف التفسري : ومل.261))35بـَْعِدي ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب (

بإلقاءاختربهتعاىلاهللاأننؤمنفنحنكرسيه،علىألقاهالذياجلسدهذاقةحقي

: املناسباتبعضيفمضىكماأصلههو، والَفْنت مانعرفوالكرسيه،علىاجلسد

خيتصأنهبعده،منألحدينبغيالأنهزائفه،منخالصهليتبنيالنار،يفالشيءإدخال

.262به 

ويقول القرطيب : أما عن اجلسد الذي ألقي على كرسيه فال موجب للتوسع فيه 

اإلسرائيليات اليت وردت يف بعض الكتب ورغم أن البعض إىل فضًال الغىن عن االشارة

أطفيش يف حاشية تفسري الربدوين وإبراهيممن املفسرين أوردها ليفندها ،يقول أمحد

سيدناابتلياليتوالفتنةاجلسدإلقاءتفسريأنالعلمهلأمناحملققنيالقرطيب ،وذكر

صفاتأخصمنهياليتللعصمةقطعاً،تصحالاليتاألقوالمنسليمان فيها

واالرتياب،الشكحملالوحىلكانمنهاشيءصحولووالسالم،عليهم الصالةاألنبياء
.35-34سورة ص، االيات ،- 261
.178اىل102الصفحةمنكثري،ابنتفسريخمتصرالصابوين،عليحممد- 262
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وهنوطئهنحىتنبيهنساءعلىالشيطانتسلطزعمما فيهاأقبحومن: األلوسيوقال

. 263أيضاً وخطب جسيمعظيم،هذاأكرباهللاحّيض،

وهناك من اآليات الكرمية من سرية النيب سليمان عليه السالم ما تشري ملبدأ السرية 

على النحو املطلوب، منها قوله تعاىل األداءواحلكمة يف إدارة األزمات من أجل استمرار 

َنا:(فـََلمَّا ُمْ َمااْلَمْوتَ َعَلْيهِ َقَضيـْ َخرَّ فـََلمَّاِمنَسأََتهُ تَْأُكلُ اْألَْرضِ َدابَّةُ ِإالَّ َمْوتِهِ َعَلىَدهلَّ

قال االلوسي.264اْلُمِهني)اْلَعَذابِ ِيف لَِبُثواَمااْلَغْيبَ يـَْعَلُمونَ َكانُوالَّوْ َأناجلِْنُّ تـَبَـيـََّنتِ 

:يف روح املعاين

نسأته: إذا

علىمتكئاً كانأنهروي النيب سليمان. ويف تفسري اآليات السابقة فقد265وَأضرابه

شاقعملمنإياهكلفهافيمامسخرةوجتيءتروحأجله :واجلنوافاهحنيعصاه

تتغذىاليتاألرضة،قيلاألرض،دابةجاءتحىتمات،أنهتدركفلم: شديد

اليتاألماكنيففظيعة،بشراهةوقوائمهااملنازلأسقفتلتهموهيباألخشاب،

واحدةخشبقطعةفيهاتضعأندونمنازهلاتقيمقرىمصرصعيدفيها، ويفتعيش

سليمانعصاخنرتفلماتذر،والاخلشبيةاملادةعلىتبقيالاليتاحلشرةهذهمنخوفاً 

.200،ص15،مرجع سابق، ج القرآنألحكام،اجلامعأمحدبنحممداهللاعبدأبوالقرطيب،-263
28-27سورة سبأ، اآلية ،- 264
ت ، - د،بريوت،العريبالرتاثإحياءداراملثاين،والسبعالعظيمالقرآنتفسرييفاملعاينروححممودالفضلأبواأللوسي،-265

251.
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لوأناجلنتبينتوعندئذموته،اجلنعلمتفقطوحينئذاألرض،علىفخرحتملهمل

.266املهنيالعذابيفلبثواماالغيبيعلمونكانوا

وعليه فمن املتعني والواجب على القائد اإلداري التزامه باحلكمة واعتماده على اخلربة 

يف إدارة األزمات اليت قد تعصف باملنظمة من حني ألخر وكان نيب اهللا سليمان عليه 

هذا املوقف حيث ظل املرؤوسني ينجزون عملهم وظلت هيبة القائد حاضرة حىت أو يف 

وهو مفارق هلم .

إن مبدأ إدارة األزمة واالستعداد لكل طارئ من املبادئ األساسية للقيادة اليت طبقها 

يف مملكته وهي انطالقًا من كون الظروف يف املنظمة ليست السالمسيدنا سليمان عليه

يف وضعية ثابتة بدون أن يعكر صفوها طارئ أو حتل أزمات مالية أو وظيفية دائمًا تسري

األداءوغريها لرتبك نظام القيادة وتعرقل بالتايل 

األفراداحملافظة على 

السالم أزمات كثرية وسوف يتطرق عليه. وقد أدار النيب القائد سليمان267حالة وقوعها

.2900، يف ظالل القران ،مرجع سابق، ص سيد قطب-266
.145جمموعة مؤلفني ،املوسوعة اإلدارية ،أدارة األزمات ،القاهرة، ص - 267
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إىل الباحث يف املبحث التايل هلا بالتفصيل ويكفي االشارة هنا

جيب أن يراعيها القائد ،وعلى سبيل املثال حسن إدارة يف التطوير لألداء الوظيفي اليت

األزمة حيًا وميتًا فقد ظل العمال يقومون بعملهم كما هو مطلوب منهم يف أكرب 

وظيفي والتطور ،قال تعاىل (فـََلمَّاالاألداءحافظ على ممتلكات اململكة وضمن استمرار 

َنا ُمْ َمااْلَمْوتَ َعَلْيهِ َقَضيـْ تـَبَـيـََّنتِ َخرَّ فـََلمَّاِمنَسأََتهُ تَْأُكلُ اْألَْرضِ َدابَّةُ ِإالَّ َمْوتِهِ َعَلىَدهلَّ

،وكذلك إدارته الزمة 268اْلُمِهني)اْلَعَذابِ ِيف لَِبُثواَمااْلَغْيبَ يـَْعَلُمونَ َكانُوالَّوْ َأناجلِْنُّ 

إىل الفتنة اليت وقعت له. كما إن من املفيد االشارة

األداءمراقبة 

أوالً راقبة سرية النيب سليمان عليه السالم حيث كانت قيادته للمرؤوسني معتمدة على امل

كقصة اهلدهد وخري مثال على ذلك أنه انتقل ملواله وفارق احلياة وهو يقوم بعمل رقايب  

كما يف اآلية السابقة فكان يراقب اجناز العمل يف أكرب مشاريع البناء والتطوير وهو 

اه.متكي على عص

28-27سورة سبأ، اآلية ،- 268
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األداءالمبحث الثالث : دور القيادة في معالجة المشكالت المتعلقة ب

الوظيفي من سيرة النبي سليمان عليه والسالم

الوظيفي من العقبات اليت تواجه القائد يف األداءاملتعلقة باإلداريةتعترب املشكالت 

األداءسبيل الرفع من منظمته وقد تعرقل 

املكانة املرموقة بني املنظمات األخرى، ومن املناسب بدايًة تعريف املشكلة املتعلقة 

اختالف أو فجوة أو فيهايكون تلك احلالة اليت األداءب

الوظيفي األداء) يف املخطط(واملستوى املستهدف)احملقق(الفعلياحنراف بني املستوى 

أن هناك خطأ ىف : األول اآلتينيأحد أو كال السببنيإىل ذلكجعوير اإلداريةباملنظمة 

الظروف ،والثاين يتمثل يفحتديد املستوى املستهدف، وذلك جبعله أدىن مما هو ممكن

مما كانت عليه وقت وضعأسوأأصبحت اآلن اليتالداخلية واخلارجية للمنظمة 

.269طةاخل

ومن سرية النيب سليمان ميكن الوقوف على حمطات املواقف التالية من املشكالت 

وكيف تصرف يف معاجلتها حيث جند من خالل آيات القران الكرمي آيات تناولت سرية 

يف اجياد احللول اإلداريةالنيب سليمان عليه السالم وكيف قام بإعطاء املثال للمنظمات 

جامعة –آلية اهلندسة –ز تطوير الدراسات العليا والبحوث كمر ، حل املشاكل وصنع القرار، ااهللا عبدالرحيمحممد عبد-269
.3م، ص2007، مصر، القاهرة
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الوظيفي اليت قد حتدث فيها، ويعدد الباحث تلك األداءشكالت ملعاجلة عقبات وم

املواقف اليت ميكن للقائد املعاصر الراغب يف التطوير لغرض االستفادة منها يف حل 

-الوظيفي وهي :األداءمشكالت 

القيادة تعمل على تنظيم الوقت:-1

معاجلة نيب اهللا ص تلك اآليات اليت تشري لكيفية سورةمنلقد وجد الباحث

بِاْلَعِشيِّ َعَلْيهِ ُعِرضَ سليمان ملشكلة اهدار الوقت من قبل املرؤوسني قال تعاىل (ِإذْ 

ْريِ ُحبَّ َأْحَبْبتُ ِإينِّ فـََقالَ ) 31(اْجلَِيادُ الصَّاِفَناتُ  بِاحلَِْجابِ تـََواَرتْ َحىتَّ َريبِّ ذِْكرِ َعنْ اخلَْ

وقد اختلف أهل العلم .270))33(َواْألَْعَناقِ بِالسُّوقِ َمْسًحاَفطَِفقَ َعَليَّ ُردُّوَها) 32(

، وكما مر بنا هناك من اعتمد على من املفسرين يف سبب عرض اخليل على سليمان

إننا نعلم أقوال اإلسرائيليات يف القصة وقد أصاب اخلالدي وأجاد يف قوله وأوجز فقال : 

إميانية ضد الكفار، وأنه خاض معارككان رجل جهاد، –عليه السالم–ان سليمان 

هلذا اهلدف وكانت اخليل من أسلحة احلرب املعروفة، ولذلك كان سليمان حمبًا للخيل

من اجلهادّي العظيم الذي حيّقق له اخلري وكان يعترب حّبه للخيل وإعدادها للجهاد صورة

.33-31سورة ص، اآليات ،- 270



153

بدنية اجلهادية،وكان يعد اخليل للجهاد دائما، وحيرص على لياقتها الصور ذكره لربه

.  271ويبقيها يف املضمار وامليدان تعدو وتسبح

األداءوذلك ألن إضاعة الوقت يف املنظمات من املشكالت احلقيقة املتعلقة ب

الوظيفي فعًال فالوقت رأس ماهلا احلقيقي ويعمل القائد اإلداري على تنظيم الوقت لدى 

فجميع اإلسالممن مميزات القيادة يف املوظفني واحلد من اضاعته، وهذا الطريق يعد

العبادات مؤقتة بوقت حمدد وعمر االنسان مؤقت كذلك ،وتبني من سرية النيب سليمان 

عليه السالم وقيادته حمافظته على عامل الوقت .

الفكريفبلغهامثلمافكرأييفمكانتهالوقتيبلغأنه ملإىل ومن املهم االشارة

ماأولوتعاىلسبحانهاهللاجعلهأناإلسالميفالوقتأمهيةبلغتفقدي،اإلسالم

قدماتزولال(وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولفقالالقيامةيوماالنسانعليهحياسب

وعنفيه،فعلفيماعلمهوعنأفناهفيماعمرهعنأربع،عنيسألحىتالقيامةيومعبد

.272)أبالهفيماجسمهوعنانفقهوفيمااكتسبهأينمنماله

كذلك وهو من القيم اليت اإلداريةومثل ما مر ذكره فأن الوقت هو رأمسال املنظمة 

ية يعترب الوقت اإلسالمخروي ويف نظرية القيادة يف العمل الدنيوي واألاإلسالما 

.487اخلالدي ، القصص القراين ، مرجع سابق، ص - 271
الرتمذيصحيح-272
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من احملددات األساسية لنجاح القائد ،وإن القائد الذي يهمل الوقت سوف يفتح عليه 

وعلى منظمته اهدار أهم مقومات التطور حيث تتسابق املنظمات اليوم لالستفادة من 

بأمهيةلالتباعالقائدتنبيهغيابأنجندوكذلكعامل الوقت يف اللحوق بنظائرها،

ووجد الباحث أن .هلااملخططبالطريقةيسريواليفضعالوظيفياألداءجيعلالوقت

السالم اعتين حبل مشكلة اهدار الوقت من قبل احمليطني به ومن عليهالنيب سليمان

مرؤوسيه فقصة اخليل وتأخريها عن موعده وورده تنبه على أمهية العناية بالوقت من قبل 

أمهية الوقت عند القائد إىل القائد وكذلك جند يف مسألة احضار العرش من اليمن اشارة

النيب سليمان بني من حيضره وال يرتد له طرف وبني من حيضره قبل أن يقوم من مقامه 

ه وعلى وبعدها شكر النيب سليمان ربه ومحده على هذه النعمة والكرامة اليت جرت مبعيت

َأنقـَْبلَ ِبَعْرِشَهايَْأتِيِين أَيُُّكمْ املََألُ أَيـَُّهايد أحد الصاحلني من مرؤوسيه ،قال تعاىل (يَا

َوِإينِّ مََّقاِمكَ ِمنتـَُقومَ َأنقـَْبلَ ِبهِ آتِيكَ أَنَااجلِْنِّ مِّنَ ِعْفريتٌ قَالَ ) 38(ُمْسِلِمنيَ يَْأُتوِين 

إِلَْيكَ يـَْرَتدَّ َأنقـَْبلَ بِهِ آتِيكَ أَنَااْلِكَتابِ مِّنَ ِعْلمٌ ِعنَدهُ الَِّذيقَالَ ) 39(أَِمنيٌ َلَقِويٌّ َعَلْيهِ 

ُلَوِين َريبِّ َفْضلِ ِمنَهَذاقَالَ ِعنَدهُ ُمْسَتِقرّاً َرآهُ فـََلمَّاطَْرُفكَ  َشَكرَ َوَمنَأْكُفرُ أَمْ أََأْشُكرُ لَِيبـْ

َا . وقد تقدم تعليل البيضاوي 273))40(َكرِميٌ َغِينٌّ َريبِّ فَِإنَّ َكَفرَ َوَمنلِنَـْفِسهِ َيْشُكرُ فَِإمنَّ

40-38سورة النمل اآليات : - 273
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تعاىل به من اهللاأراد بذلك أن يريها بعض ما خصه "يف تفسريه إلحضار العرش بقوله 

القدرة، وصدقه يف دعوى النبوة، وخيترب عقلها بأن ينكر العجائب الدالة على عظم

من -عليه السالم- هدف سليمان "يقول اخلالديو .274ه أم تنكرهعرشها فينظر أتعرف

مظاهر قوته، وعظمة نفوذه، وضخامة سلطانه ذلك أن يُري امللكة ووفدها مزية من

نفوس الوفد باملواجهة او املقاومة، وليزيل وامكاناته، وذلك ليقضي على أي وساوس يف

.275اهللاويزدادوا يقيناً بأنه ال اله إال ،اإلسالمأي شكوك يف نفوسهم عـن اإلميان و 

ويف دراسة مهمة لونيس على من اجلزائر بعنوان إدارة الوقت وعالقتها بالقيادة 

تأييد ما سبق حيث يقول يف مقدمته : إن القائد يف سعيه إىل اإلبداعية ما يشري

داع والتطوير اخلصائص اليت تعمل على اجياد القدرة على املبادرة واالبإىل للوصول 

وتوفري املناخ املناسب ألداء العاملني البد له من مراعاة عنصر الزمن أو الوقت حيث إن 

أهم األهداف يف إدارة الوقت بالنسبة للقائد أو رجل اإلدارة هو مدى التقدم العام 

وذلك يتحقق من خالل حسن إدارة الوقت وتنظيم اجلهود املبذولة وحتفيز العطاء 

.276واالبداع 

القيادة تعمل على اإلنابة هللا:-2

.268م،  ص 1996بريوت،الفكر،،دارحسونهالعشاعرفـاتالقادرعبدحتقيقالبيضاوي،تفسري،البيضاوي- 274
.549، مرجع سابق ، ص القصص القرآين عرض وقائع وحتليل احداث.خلالديا- 275

بوالية سطيف ،جملة اآلداب ونيس على ، إدارة الوقت وعالقتها بالقيادة اإلبداعية لدى مديري الثانويات دراسة ميدانية -276
.12م،  ص 2013-17والعلوم االجتماعية العدد 
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ص اآليات اليت تشري لكيفية معاجلة نيب اهللا سليمان وجد الباحث من سورة

َناُسَلْيَمانَ فـَتَـنَّا(َوَلَقدْ مقاومتها حىت التغلب عليها ،قال تعاىل ُمثَّ َجَسًداُكْرِسيِّهِ َعَلىَوأَْلَقيـْ

أَْنتَ ِإنَّكَ بـَْعِديِمنْ ِألََحدٍ يـَْنَبِغيَال ُمْلًكاِيل َوَهبْ ِيل اْغِفرْ َربِّ قَالَ ) 34(أَنَابَ 

، وقد سبق بيان أقوال املفسرين يف اآلية وكثري منهم اعتمد على 277))35(اْلَوهَّابُ 

اإلسرائيليات فيها ،حىت من الروايات ما صورت الفتنة بأن شيطانا تشبه بصورة سليمان 

غري ذلك من الروايات ولقد رد كثري من املفسرين تلك النقول ومنهم إىل عليه السالم

ها زعم تسلط الشيطان على نساء نبّيه حىت ومن أقبح ما فيالعالمة االلوسي فيقول : 

اكرب هذااهللاوطئهن وهن حّيض!!! 

يأىب صحة هذه املقالة. مث إن أمر خامت إشعار ما يأيت من تسخري الشياطني بعد الفتنة

ن يكون أجدًا والعوام، ويستبعد اصو يف غاية الشهرة بني اخل–عليه السالم-سليمان 

اخلامت" !!! قال: من امللك بذلك–عليه السالم–تعاىل قد ربط ما أعطى نبيه اهللا

278"كتابهعّز وجل يفاهللا"وعندي أنّه لو كان يف ذلك اخلامت السّر الذي يقولون لذكره 

.

.35-34سورة ص، اآليات ،- 277
، بريوت ، ص إحياء الرتاث العريبدار، روح املعاين يف تفسري القرآن العظـيم والسـبع املثـاينبو الفضل حممودأاأللوسي،-278

199.
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ويف أصول وثقافة هذا الدين اإلسالمويرى الباحث إن ما مييز القائد اإلداري يف 

ملراجعة أوالً يف هو أنه عندما يواجه القائد اإلداري مشكالت وأزمات أن يبادر احلن

اهللا قبل أي خطوة أخرى فرمبا كان ذلك عقوبة من املوىل عز وجل جراء إىل نفسه والتوبة

وهو نوع من التصفية اإلسالمذنب اقرتفه القائد وتنبيهًا له ،وهذا من مميزات القيادة يف 

النفسية الداخلية وقد اثبت عدة دراسات جناعة هذا السلوك يف الغرب والشرق.

وقد يتعرض القائد يف نفسه أو حميط منظمته ونطاق عمله واشرافه ملنغصات 

وعقبات فيكون التجاه األول هللا سبحانه وتعاىل وهي طريقة كل االنبياء عليهم السالم 

ومن اتبعهم فسيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم عندما قوبل من أهل الطائف مبا ال يليق 

وهواينحيليتوقّلةقّويتضعفأشكوإليكلربه : (اللهمّ يف حقه قال ودعا وهو ملتجئ 

إىل تكلين؟منإىل رّيب،وأنتاملستضعفني،ربّ أنتالرّامحني،أرحمياالّناس،على

ولكنأبايلفالغضبعليّ بكيكنملإنأمري؟مّلكتهعدوٍّ إىل أميتجّهمين؟بعيدٍ 

أمرعليهوصلحالظّلمات،لهأشرقتاّلذيوجهكبنورأعوذيل،أوسعهيعافيتك

والترضى،حّىت العتىبلكسخطك،عليّ حيلأو غضبكيبتنزلأنمنواآلخرةالّدنيا

ودعا سيدنا آدم وأمنا حواء ومها يف حالة التوبة والندم .279بك)إّال قّوةوالحول

ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإن ملَّْ قَاَال َربـََّنا 

)315/ص" (الدعاء" يفالطرباينرواه- 279
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ونيب اهللا سليمان  عليه السالم قد استعمل 280)تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَمحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِينَ 

ِمنْ ِألََحدٍ يـَْنَبِغيَال ُمْلًكاِيل َوَهبْ ِيل اْغِفرْ َربِّ فقد دعا ربه واستغفره قال تعاىل: (قَالَ 

. 281اْلَوهَّاُب)أَْنتَ ِإنَّكَ بـَْعِدي

ويرى الباحث أن هذه اخلطوة من املعاجلة الربانية من أهم اخلطوات اليت جيب أن 

ي الصفاء األداءيطبقها القائد واملشرف على التطوير يف 

الداخلي للقائد وجتلي له بصريته فاذا كان خمطأ يتدارك خطأه وتقصريه وإذا كان التقصري 

ية يف التعامل بني اإلسالممن غريه بادر باإلصالح على األسس الصحيحة والقواعد 

القائد واملرؤوسني. ويضيف الباحث بأن هذا السلوك من شأنه أن مينح القائد املسلم 

ق وميده بالطموح وجند ذلك يف أن نيب اهللا سليمان عليه السالم مل يكتف امللتزم التوفي

باإلنابة لربه واالستغفار كخطوة أوىل بل أتبعها خبطوة ثانية مرتبطة مبقام الطلب من ربه 

بأن يعطيه ملكًا عظيمًا ويهبه له عطاء مميزًا ال ينبغي لغريه وهو من باب الطموح ومبين 

نيب القائد الذي يطمح للتطوير والتميز.على اتساع مدارك هذا ال

القيادة تعمل على األخذ بالحكمة :-3

.23سورة االعراف اآلية ،- 280
.35-34سورة ص، اآليات ،- 281
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عليهسليماناهللانيبمعاجلةلكيفيةتشريالنمل جند تلك اآليات اليتسورةمن

وفيها تبني أن على القائد األداءالسالم  ملشكلة امهال أو تقاعس املوظفني يف العمل و 

الطَّيـْرَ عدم التسرع يف احلكم وعليه التأكد من أسباب ودواعي ذلك قال تعاىل (َوتـََفقَّدَ 

بـَنَّهُ ) 20(اْلَغائِِبنيَ ِمنَ َكانَ أَمْ اْهلُْدُهدَ أََرىَال ِيلَ َمافـََقالَ  َألَْذَحبَنَّهُ أو َشِديًداَعَذابًاَألَُعذِّ

َوِجْئُتكَ ِبهِ حتُِطْ ملَْ ِمبَاَأَحطتُ فَـَقالَ بَِعيدٍ َغيـْرَ َفَمَكثَ ) 21(ُمِبنيٍ ِبُسْلطَانٍ لََيْأتِيَـينِّ أو 

. ومن التفاسري هلذه اآليات جند تفسري اب ن العريب يقول 282))22(يَِقنيٍ بَِنَبإٍ َسَبإٍ ِمنْ 

دهد . ومل يقل : ما للهدهد ال ما يل ال أرى اهل:سليمانيف معىن اآليات مفسراً :قال

وشيخ اإلسالمقال لنا مجال :أبو سعيد حممد بن طاهر الشهيدأراه ، قال لنا

إمنا قال : مايل ال أرى اهلدهد؛ ألنه اعترب :أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازنالصوفية

الشكر فقد لزمه حق حال نفسه ؟ إذ علم أنه أويت امللك العظيم ، وسخر له اخللق ،

بإقامة الطاعة وإدامة العمل فلما فقد نعمة اهلدهد توقع أن يكون قصر يف حق الشكر ، 

فألجله سلبها ، فجعل يتفقد نفسه ،فقال : مايل ، وكذلك تفعل شيوخ الصوفية إذا 

فقدوا آماهلم تفقدوا أعماهلم . هذا يف اآلداب ، فكيف بنا اليوم ، وحنن نقصر يف 

الثة : قال علماؤنا : هذا يدل من سليمان على تفقده أحوال الرعية الفرائض ، املسألة الث

اهلدهد وإىل صغره فإنه مل يغب عنه حاله ، فكيف إىل ، واحملافظة عليهم ، فانظروا

22-20سورة النمل ،اآليات - 282
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ى سريته قال : " لو أن سخلة بشاطئ ، فإنه كان علعمربعظائم امللك ؟ ويرحم اهللا

، فما ظنك بوال تذهب على يديه البلدان ، عمرالفرات أخذها الذئب ليسأل عنها

.283وتضيع الرعية ، وتضيع الرعيان

الوظيفي األداءسليمان ملشكلة اهللانيبمعاجلةلكيفيةوجند آيات كرمية أخرى تشري

يف ظل األزمات واعرتاض املنظمة لعارض ما قد يعيق مسرية مرؤوسيه وكيفية التصرف 

أمام مصاحل األخرين املتعارضة مع مصلحة املنظمة وفيها تبني أخذه باحلكمة والتأين 

اْدُخُلواالنَّْملُ أَيـَُّهايَاَمنَْلةٌ قَاَلتْ النَّْملِ َوادِ َعَلىأَتـَْواِإَذاوعدم التسرع ،قال تعاىل (َحىتَّ 

ِمنْ َضاِحًكافـََتَبسَّمَ )18(َيْشُعُرونَ َال َوُهمْ َوُجُنوُدهُ ُسَلْيَمانُ َحيِْطَمنَُّكمْ َال َمَساِكَنُكمْ 

َأْعَملَ َوَأنْ َواِلَديَّ َوَعَلىيَّ َعلَ أَنـَْعْمتَ الَِّيت نِْعَمَتكَ َأْشُكرَ َأنْ َأْوزِْعِين َربِّ َوقَالَ قـَْوِهلَا

. يقول سيد قطب يف 284))19(الصَّاِحلِنيَ ِعَباِدكَ ِيف بَِرْمحَِتكَ َوأَْدِخْلِين تـَْرَضاهُ َصاِحلًا

ولعل هذه النملة كان "هلا صفة اإلشراف والتنظيم على النمل السارح يف الظالل : 

التنظيم، تتنوع فيها الوظائف، وُتؤدى  دقيقة - كمملكة النحل-النملومملكـةالوادي

البشر غالباً عن إتباع مثله على ما أُوتوا من عقل راق وإدراك كلها بنظام عجيب، يعجـز

ورمحته، رضاهإىل وخشيته، والتشوقاهللاوكذلك تكون احلساسية املرهفة بتقوى ...عال

.479ابن العريب ، احكام القران ، مرجع سابق ، ص - 283
.19-18اآليات،سورة النمل- 284
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يمان يدرك عنه مايف اللحظة اليت تتجلى فيها نعمته، كما جتلت والنملة تقول، وسل

.285"له، وفضله عليهاهللاتقول، بتعليم 

السالموعليه من املواقف اليت ميكن االستفادة منها من سرية النيب سليمان عليه

الوظيفي األداءكما وضحته اآليات الكرمية أن القائد اإلداري يعاجل املشكالت اليت تعيق 

باحلكمة والتأين قبل أختاذ القرارات وال يأخذها بشكل متسرع ،كما يف قصته مع وادي 

النمل وقصته يف احلكم على املتخاصمني. فإن احلكمة من املعاين اجلامعة اليت يندرج 

حتتها أمور منها (سداد الرأي)، والقائد احلكيم هو صاحب الرأي املسّدد الذي يتخذ 

يف الوقت املناسب، كما أن املفاجآت الطارئة جيب أن ال خترج القائد عن القرار املناسب

طبيعته، فال ينغلق عنده التفكري من هول املفاجأة، بل يواجه ذلك املوقف بالتصرف 

. 286اهلزميةإىل احلكيم السريع، ألن التصرف العشوائي قد يؤدي به

تسرع يف حل األزمات اليت قد والبد للقائد اإلداري أن يتمتع باحلكمة وعدم ال

حتدث يف املنظمة وميكن االستفادة من مواقف األزمات اليت طرأت يف سرية نيب اهللا 

: أنه يستمع للطرف الذي يعتقد أنه أوالً سليمان يف اقتباس كيفية معاجلته هلا فمن ذلك 

فـََقالَ ِعيدٍ بَ َغيـْرَ َفَمَكثَ (تعاىلخمطي حىت يديل بكل حجته مثلما فعل مع اهلدهد قال

.2636، مرجع سابق ، ص يف ظالل القرآن، قطبسيد  - 285
م، 2003-ه1423، الرياض ،مكتبة الرشد، 1، طاجلندي املسلم أهدافه وأسسه، اعداد العقال، عبد اهللا بن فريح-286

.602ص
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إىل : يصدر احلكم بعد ما يرجعثانياً )يَِقنيٍ بَِنَبإٍ َسَبإٍ ِمنْ َوِجْئُتكَ ِبهِ حتُِطْ ملَْ ِمبَاَأَحطتُ 

مستشاريه واملقربني منه ويأخذ بارئهم مثلما فعل يف احضار عرش بلقيس قال تعاىل (يَا

: يكون حازمًا إذا أمضى ثالثاً ُمْسِلِمَني) يَْأتُوِين َأنقـَْبلَ ِبَعْرِشَهايَْأتِيِين أَيُُّكمْ املََألُ أَيـَُّها

حكمه وأصدر قراراته مثلما فعل بتكبيل املردة الذين خالفوه قال تعاىل (َوَآَخرِيَن ُمَقرَِّنَني 

ِيف اْألَْصَفاِد) ،رابعاً : أن األزمة والعوارض ال خترجه عن طبيعته ومنطه القيادي ،ومن ذلك 

رقيقًا متأنيًا يف موضع الرمحة والتواضع عندما مر بقرية النمل قال تعاىل جند كيف كان

أَنـَْعْمَت) .وهذه الَِّيت نِْعَمَتكَ َأْشُكرَ َأنْ أَْوزِْعِين َربِّ َوقَالَ قـَْوِهلَاِمنْ َضاِحًكا(فـََتَبسَّمَ 

اء 

مرؤوسيهم واستمرار تطورها وتقدمها.

مل يكن ملكًا جباراً، وهو سليمانإن نيب اهللايقول اخلالدي يف القصص القرآين:  

،أو ليأتيّين بسلطان مبني،عذر اهلدهد، ومل يعرف حجته، لذلك قالبعد مل يسمع ب

يدل "سليمان هذا:إّن استدراك و أي: حجة واضحة تبّني عذره يف غيابه غري املأذون 

للمّتهم ليبني حجته، والدفاع عن على أن من لوازم احلزم والضبط والعدل، إعطاء الفرصة

إدانته، أما إذا قدم حجة نفسه، وعدم معاجلته بالعقوبة، فال يعاقب املّتهم إال بعد ثبوت

.287وعذراً فال بد أن يقبل منه

.527-3مرجع سابق، أحداث،وحتليلوقائععرضالقرآين،القصصاخلالدي ،صالح،-287
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:  القيادة تعمل على التسمك بالعدل-4

لكيفية معاجلة املشكالت يف اخلصومة جند اآليات اليت تشرياالنبياءسورةمن

َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ واألحكام قال تعاىل (َ القراراتيفوالعدلاعتمادًا على احلكمة

فـََفهَّْمَناَها )78(اِهِدينَ شَ َحيُْكَماِن ِيف احلَْْرِث ِإْذ نـََفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم وَُكنَّا ِحلُْكِمِهْم 

ففهمناها:: قوله عز وجل.قال البغوي يف التفسري288) 

آتينا حكما ،وسليمانداود،وكال يعينسليمانأهلمناهاأي علمناه القضيةسليمان

لوال هذه اآلية لرأيت احلكام قد هلكوا ولكن اهللا محد هذا بصوابه :احلسنقالوعلما

كان باالجتهاد أم داودحكمواختلف العلماء يف أناجتهادهوأثىن على هذا 

االجتهاد فقال بعضهم فعال باالجتهاد وقالوا جيوزسليمانوكذلك حكمبالنص

اخلطأ وقالوا جيوزسليمانأخطأ وأصابداودلألنبياء

هم االجتهاد يف احلوادث إذا مل جيدوا على األنبياء

.289فإنه موضوع عنهمفيها نص كتاب أو سنة وإذا أخطأوا فال إمث عليهم 

.79- 78سورة االنبياء ،اآليات، -288
.334ت، ص -،اململكة العربية السعودية ، دار طيبة،  دتفسري البغوي، البغويسني بن مسعوداحل- 289
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وبذلك جند أن القائد اإلداري املسلم يتميز بأنه حكيم يف قراراته ،وهذا من توفيق اهللا 

م وال 

امهال ملطالب املظلومني بل يأخذ احلق الضائع  ليعطيه ملستحقه.

هو عبارة عن االستقامة على طريق احلق؛ باالجتناب عما هو حمظور دينًاوالعدل
. ولو أردنا احلديث عن العدل باملفهوم الشامل الذي يعامل البشر مجيعًا دون النظر290

اإلسالمإىل 

ذلك من اهللا عز وجلولقد أوضح لناية،اإلسالموالذي فقدته البشرية مع زوال القيادة 

وا قوله تعاىل: (َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَْنيَ النَّاِس َأْن َحتُْكمُ خالل الدستور العظيم القرآن الكرمي يف

.291بِاْلَعْدِل)

وللمتأمل يف الظلم وعواقبه جيد أن مرتعه وخيم وكثري من القادة اإلداريون يصلون

أعلى املراتب فينسون العدل وحتقيق املساوة بني مرؤوسيهم وعندما تنشأ املشكالت إىل 

خالل البد من االعتماد على العدل حللها وكما فعل نيب اهللا سليمان عليه السالم فمن 

اآليات القرآنية يتضح كيف سلك عليه السالم طريق العدل حيث كانت احلكمة زاده 

ِإذْ احلَْْرثِ ِيف َحيُْكَمانِ ِإذْ َوُسَلْيَمانَ والعدل مبدأه يف الفصل بني اخلصوم قال تعاىل َ(َداُوودَ 

.174ص م1983التعريفات، دار الكتب العلمية بريوت ، لبنان، علي،بنحممدبنعليجلرجاين،ا- 290
.58، سورة النساء اآلية 291
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نَاُسَلْيَمانَ هَّْمَناَهافـَفَ ) 78(َشاِهِدينَ ِحلُْكِمِهمْ وَُكنَّااْلَقْومِ َغَنمُ ِفيهِ نـََفَشتْ  آتـَيـْ

َوِعْلًما) وتنقل لنا الروايات كيف كان عليه السالم عادًال يف تصرفاته مع أضعف ُحْكًما

املخلوقات يف األرض فلم يتعدى عليها بظلم وال تكرب مثل قصته مع النمل، وكان ركيزة 

مته يف جانبها املدين كان وأساس منظمته يف جانبها العسكري على العدل ،ومبىن منظ

على أساس العدل مثل معاملة املوظفني فاجلزاء والعقاب للمخطئ وال يتعداه بظلم 

األخرين أو انتقاص حقوقهم.

اإلسالميفالرتبويةطاهر يف القيادةيقول علوي

مطمئنني على حقوقهم، فينطلقون يف أعماهلم بثقة األفراد(العدل واملساواة) جيعل 

واطمئنان أما إذا عرفت القيادة باجلور أو احملاباة وعدم اإلنصاف واملساواة فليس يف 

مقدورها حتقيق االطمئنان يف منظمتها وال ميكنها أن حتقق هلا االستقرار والطمأنينة 

، فليحرص كل قائد على واالنطالق يف العمل، ذلك أن خلق التزلف يفسد جو العمل

العدل واالنصاف حىت من نفسه، وعليه أن يعدل عن اخلطأ إذا تبني له أنه خطأ وال 

. 292يستمر عليه

حزمعلىدلنايسليمان عليه السالم ما يفيد األخذ مببدأ العدل ويف لفظ (يوزعون) ما

.34اإلسالم، بدون مكان وسنة الطبع، ص يفالرتبويةالقيادة،اهللاعبدطاهر، علوي- 292
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تقصري ،قالمثةيكونالحىتاملهاموتوزيعململكته،إدارتهوحسنسليمان عليه السالم،

الناس،يكفونوزعة،واحلكاماإلماماختاذعلىدليلاآليةيف: "القرطيباإلمام

.293بأنفسهمذلكاحلكامميكنالإذبعض،علىبعضهمتطاولمن

الخامسالفصل

الخاتمــــة

: ملخص النتائج:أوالً 

1-

القرآن هوصفواحلكمة

تعاىل ،كم يف قولهيف أكثر من موضعواحلكمةالفهم العلم من صفات الكرمي 

َنا(َوَلَقدْ  ِعَباِدهِ ِمنْ َكِثريٍ َعَلىَفضََّلَناالَِّذيلِلَّهِ احلَْْمدُ َوقَاَال ِعْلًماَوُسَلْيَمانَ َداُوودَ َآتـَيـْ

.113-13،مرجع سابق ،ص القرآنألحكاماجلامعاألنصاري،أمحدبنحممداهللا،عبدأبوالقرطيب،- 293
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ُسَلْيَمانَ تعاىل (فـََفهَّْمَناَهايف قولهكما جيد الباحث هذا املعىن294اْلُمْؤِمِنَني)

َنا النيب سليمان عليه . 295)َوِعْلًماُحْكًماآتـَيـْ

(َوَداُوودَ وميكن رصد ذلك واستنباطه من قوله تعاىل املشاركة واالستشارةصفة السالم

وَُكنَّا ِحلُْكِمِهْم ِإْذ َحيُْكَماِن ِيف احلَْْرِث ِإْذ نـََفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم َوُسَلْيَماَن 

وجند هذه الصفة ،296)فـََفهَّْمَناَها ُسَلْيَمانَ )78(َشاِهِدينَ 

ِمنَ ُكْنتَ أَمْ َأَصَدْقتَ َسنَـْنظُرُ القيادية لدى النيب سليمان أيضًا يف قوله تعاىل (قَالَ 

ُهمْ تـََولَّ ُمثَّ إِلَْيِهمْ َفأَْلِقهِ َهَذاِبِكَتاِيب اْذَهبْ ) 27(اْلَكاِذِبنيَ  يـَْرِجُعونَ َماَذافَاْنظُرْ َعنـْ

عن وتشجيع الصفات كذلك حتفيز ومن .297))28(

طريق التهديد بالعقاب وهو ما طبقه النيب سليمان ملن خالف التعليمات املعلومة 

َأَرىَال ِيلَ َمافـََقالَ الطَّيـْرَ (َوتـََفقَّدَ والواضحة كما يف قصة ختلف اهلدهد قال تعاىل 

بـَنَّهُ ) 20(اْلَغائِِبنيَ ِمنَ َكانَ أَمْ اْهلُْدُهدَ  لََيْأتِيَـينِّ أو َألَْذَحبَنَّهُ أو َشِديًداَعَذابًاَألَُعذِّ

.وهذه النقاط املهمة كان تطبيقها يف شخصية القائد النيب 298))21(ُمِبنيٍ ِبُسْلطَانٍ 

واضحًا فهذه الصفات واخلصائص مّكنت النيب سليمان عليه السالم من سليمان

.15سورة النمل ،اآلية - 294
.79سورة االنبياء اآلية - 295

.79-78سورة االنبياء اآليات ،- 296
.28-22سورة النمل ،اآليات - 297
21-20سورة النمل ،اآليات - 298
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حتفيز العمال لديه لزيادة األداء الوظيفي ومّكنه كذلك من رفع الروح املعنوية لديهم 

بدأ اآلراء وهو ما انعكس على التطوير يف حقل من املشاركة يف اختاذ القرارات و و 

والقيادة اليت طّبق يشرف عليها وهي مملكتهاملنظمة الكربى اليت كان النيب سليمان 

نيب اهللا سليمان عليه السالم خصائصها ترتكز على أربعة خطوات أو حماور وهي 

املنشوداملستقبللصورةالرؤيةحتديداألول هو ور،احملموجودة يف هذا املثال النبوي

لمستقبل املنشود وفيه القائد يوضح لالتباع الرؤية وحيدد هلم يف صورة مجيلة احللم ل

،مما جيعلهم متفائلني وصامدين أمام املصاعب ومتماسكني يف مجاعتهم ومتحمسني 

وجيد الباحث ذلك كما يف يف أداء املهام املطلوبة منهم وحتقيق األهداف املشرتكة

َوُقُدوٍر رَّاِسَياٍت يـَْعَمُلوَن لَُه َما َيَشاُء ِمن حمََّارِيَب َوَمتَاثِيَل َوِجَفاٍن َكاجلََْوابِ (:قوله تعاىل

،وكذلك استعداده للجهاد 299)اْعَمُلوا آَل َداُوَد ُشْكرًا َوقَِليٌل مِّْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ 

ومهامه العسكرية من خالل جتهيز اخليول وغريها من األدوات الالزمة كما يف قوله 

َنا بِاْلَعِشيِّ َعَلْيهِ ُعِرضَ ِإذْ ) 30(َأوَّابٌ إِنَّهُ اْلَعْبدُ نِْعمَ ُسَلْيَمانَ ِلَداُوودَ تعاىل (َوَوَهبـْ

فال قيمة للرؤية واحملور الثاين هو حمور إيصال الروية لالتباع.300اْجلَِياُد)الصَّاِفَناتُ 

والقائد الفعال وطيبة ومجيلة دون أن يتم ايضاح معاملها للمرؤوسنيمهما كانت رائعة

يصال الرؤية بطريقة عاطفية هو القادر على إ

13سبإ اآلية سورة- 299
.31-30اآلياتص،سورة- 300
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، وهو ما نقلته لنا اآليات من أن القائد النيب سليمان فيتحمسون هلا ويندفعون حنوها

عليه السالم أوضح فكرته جبلي العبارة لرعيته وأوصل رؤيته هلم كما يف قوله تعاىل 

َنا الصَّاِفَناتُ بِاْلَعِشيِّ َعَلْيهِ ُعِرضَ ِإذْ ) 30(ابٌ َأوَّ ِإنَّهُ اْلَعْبدُ نِْعمَ ُسَلْيَمانَ ِلَداُوودَ (َوَوَهبـْ

ْريِ ُحبَّ َأْحَبْبتُ ِإينِّ فـََقالَ ) 31(اْجلَِيادُ  بِاحلَِْجابِ تـََواَرتْ َحىتَّ َريبِّ ذِْكرِ َعنْ اخلَْ

هو واحملور الثالث ،301))33(َواْألَْعَناقِ بِالسُّوقِ َمْسًحاَفطَِفقَ َعَليَّ ُردُّوَها) 32(

لقائد الفعال ال يكتفي بشرح الرؤية بل يعيشها وهو يعيش مع حمور تطبيق الرؤية فا

املرؤوسني ويعلق على كل حادث صغري أو كبري من خالل عالقته بالرؤية املنشودة 

،ومن خالل اآليات اتضح أن سيلمان عليه السالم عاش تطبيق تلك الرؤية ومن 

ويراقب أداءهم ويسأل عن الغائب منهم ذلك أنه يشرف على كل العمال ويراقبهم

فـََقالَ الطَّيـْرَ تعاىل (َوتـََفقَّدَ كما يف قوله ،وينزل العقوبات ملن يتقاعس عن أداء دوره 

بـَنَّهُ ) 20(اْلَغائِِبنيَ ِمنَ َكانَ أَمْ اْهلُْدُهدَ أََرىَال ِيلَ َما أو َألَْذَحبَنَّهُ أو َشِديًداَعَذابًاَألَُعذِّ

.302)ُمِبنيٍ ِبُسْلطَانٍ لََيْأتِيَـينِّ 

تبنيقدواليتاإلداريةاملنظماتيفالوظيفياألداءتطويرعلىتعملاليتإن املبادئ-2

سليمانالنيبسريةيفالكرميالقرانيفوردتواليتاالتصافوتيقنمعناهاوجود

موجوداً املبدأهذايعترباإلداري حيث القائدوجودأوهلا:بّينةواضحةالسالمعليه

33-30سورة ص، اآليات- 301
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َنالذلك صراحة أو ضمنًا مثل قوله (َوَلَقدْ القرآنيةاآلياتوأشارتنوهتكما َآتـَيـْ

اْلُمْؤِمِننيَ ِعَباِدهِ ِمنْ َكِثريٍ َعَلىَفضََّلَناالَِّذيلِلَّهِ احلَْْمدُ َوقَاَال ِعْلًماَوُسَلْيَمانَ َداُوودَ 

ُكلِّ ِمنْ َوأُوتِيَناالطَّْريِ َمْنِطقَ ُعلِّْمَناالنَّاسُ أَيـَُّهايَاَوقَالَ ُوودَ َداُسَلْيَمانُ َوَوِرثَ ) 15(

،وإن هذا القائد جيب أن يتحلى 303))16(اْلُمِبنيُ اْلَفْضلُ َهلُوَ َهَذاِإنَّ َشْيءٍ 

خالصةونيتهعقيدتهتكونأن:بالصفات القيادية وهلذا املبدأ ثالث مرتكزات وهي

بعلمدرايةعلىيكوناحلسنة وأناألخالقبصفاتمتمتعاً يكون،وأنتعاىل هللا

سليمانالنيبطبقهاواملساحمة، وقدواإلدارة .واملبدأ الثاين هو مبدأ العفوالقيادة

مرؤوسيه حيث عفا عن من قّصر بعد ما مسع حجته وقّدر الضعفاء ممن حوله  على

َنا(كما يف قوله تعاىل  ُعِرضَ ِإذْ ) 30(َأوَّابٌ ِإنَّهُ اْلَعْبدُ نِْعمَ ُسَلْيَمانَ ِلَداُوودَ َوَوَهبـْ

ْريِ ُحبَّ َأْحَبْبتُ ِإينِّ فـََقالَ ) 31(اْجلَِيادُ الصَّاِفَناتُ بِاْلَعِشيِّ َعَلْيهِ  َريبِّ ذِْكرِ َعنْ اخلَْ

،)) 33(َواْألَْعَناقِ بِالسُّوقِ َمْسًحاَفطَِفقَ َعَليَّ ُردُّوَها) 32(بِاحلَِْجابِ تـََواَرتْ َحىتَّ 

أَيـَُّهايَاَمنَْلةٌ قَاَلتْ النَّْملِ َوادِ َعَلىأَتـَْواِإَذاَحىتَّ (تعاىلقولهأيضًا يفاملبدأهذاوجند

،واملبدأ 304)َيْشُعُرونَ َال َوُهمْ َوُجُنوُدهُ ُسَلْيَمانُ َحيِْطَمنَُّكمْ َال َمَساِكَنُكمْ اْدُخُلواالنَّْملُ 

املاديةاإلمكانياتحيث سخراملتاحةاالمكانياتمناالستفادةالثالث هو حسن

16-15سورة النمل ،اآليات ،- 303
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النيبقيادةكانتاهللا ،فلقدسبيليفواجلهادوالصيدالصناعةيفلهاهللاوهبهااليت

املتاحةاالمكانياتكلمنيستفيدأناستطاعالذيالناجحللقائدمثاالً سليمان

ُرَخاءً بَِأْمرِهِ َجتْرِيالرِّيحَ َلهُ اإلداري قال تعاىل (َفَسخَّْرنَااألداءيفاالبداعويشجعله

ِيف ُمَقرَِّننيَ َوَآَخرِينَ ) 37(َوَغوَّاصٍ بـَنَّاءٍ ُكلَّ َوالشََّياِطنيَ ) 36(َأَصابَ َحْيثُ 

ِعْنَدنَاَلهُ َوِإنَّ ) 39(ِحَسابٍ ِبَغْريِ أَْمِسكْ أو فَاْمُننْ َعطَاُؤنَاَهَذا) 38(اْألَْصَفادِ 

حباهماالوظيفي والتأهيل وهو.واملبدأ الرابع هو التدريب305َمَآٍب))َوُحْسنَ َلزُْلَفى

القيادةمسؤوليةحلملأهلهبأنالسالمعليهسليمانالنيبللقائدوجلعزاملوىل

احلكمجللساتحضورهيفكانلهوالتدريبالعلمتلقينهوجندودربهالعلمولقنه

وتدريبهوتلقينهوالعلماملعارفبنقلقامالسالم مثعليهماداوودالنيبوالدهمع

َنالعماله ويستدل ذلك من قوله تعاىل (َوَلَقدْ  احلَْْمدُ َوقَاَال ِعْلًماَوُسَلْيَمانَ َداُوودَ َآتـَيـْ

يَاَوقَالَ َداُوودَ ُسَلْيَمانُ َوَوِرثَ ) 15(اْلُمْؤِمِننيَ ِعَباِدهِ ِمنْ َكِثريٍ َعَلىَفضََّلَناالَِّذيلِلَّهِ 

اْلُمِبنيُ اْلَفْضلُ َهلُوَ َهَذاِإنَّ َشْيءٍ ُكلِّ ِمنْ َوأُوتِيَناالطَّْريِ َمْنِطقَ ُعلِّْمَناالنَّاسُ أَيـَُّها

اليتاملهمةاملبادئالقرار، وهي مناختاذيف. واملبدأ اخلامس هو التأين306))16(

إىل بالقيادةالوصوليفمنهايستفيدأنالسالمعليهسليمانالنيبالقائداستطاع

املهمةوالقراراتاملصرييةالقراراتاختاذوكان يطبق هذا املبدأ يفاألهدافحتقيق
40-36سورة ص ،اآليات - 305
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يفتسرعهعدميفذلكوجند

ُمثَّ إِلَْيِهمْ َفأَْلِقهِ َهَذاِبِكَتاِيب اْذَهبْ ) 27(اْلَكاِذِبنيَ ِمنَ ُكْنتَ أَمْ َأَصَدْقتَ َسنَـْنظُرُ 

ُهمْ تـََولَّ  اآلخرينبيوتهدميف،وعدم تسرعه307))28(يـَْرِجُعونَ َماَذافَاْنظُرْ َعنـْ

أَيـَُّهايَاَمنَْلةٌ قَاَلتْ النَّْملِ َوادِ َعَلىأَتـَْواِإَذاَحىتَّ (التقدم، كما يف قوله تعاىل بداعي

) 18(َيْشُعُرونَ َال َوُهمْ َوُجُنوُدهُ ُسَلْيَمانُ َحيِْطَمنَُّكمْ َال َمَساِكَنُكمْ اْدُخُلواالنَّْملُ 

َعَليَّ أَنـَْعْمتَ الَِّيت نِْعَمَتكَ َأْشُكرَ َأنْ َأْوزِْعِين َربِّ َوقَالَ قـَْوِهلَاِمنْ َضاِحًكافـََتَبسَّمَ 

)) 19(الصَّاِحلِنيَ ِعَباِدكَ ِيف ِبَرْمحَِتكَ َوأَْدِخْلِين تـَْرَضاهُ َصاِحلًاْعَملَ أَ َوَأنْ َواِلَديَّ َوَعَلى

املصرييالقراراختاذيفمتأنيةكانتعندما(بلقيس)سبأوهو ما طبقته ملكة.308

اإلميانإىل وهدايتهاوشرهااحلربومملكتهاقومهالتجنيبذلكموقفهاأدىوقد

اإلداري، حيث من خالل سرية النيب السادس هو االتصالتعاىل. واملبدأباهللا

سيمان وتطبيقه هلذا املبدأ اهلام جند أنه طبقه أمث تطبيق يف ترقية األداء الوظيفي 

رساله الربيد بواسطة الربيدي ومن ذلك إفكان هناك نظام اتصاالت إدارية بنوعها

اليتاالتصالوسائلومنأتباعه وكذلك تقدمي أ

للمالءاملباشرةمبخاطبتهاللفظياالتصالالسالمعليهسليمانالنيبالقايدمتيز

اْلَكاِذِبنيَ ِمنَ ُكْنتَ أَمْ َأَصَدْقتَ َسنَـْنظُرُ حوله وجيد ذلك الباحث يف قوله تعاىل (قَالَ 
28-27سورة النمل اآليات ،- 307
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ُهمْ تـََولَّ ُمثَّ إِلَْيِهمْ َفأَْلِقهِ َهَذاِبِكَتاِيب اْذَهبْ ) 27( يـَْرِجُعونَ َماَذافَاْنظُرْ َعنـْ

العدل واملساواة يف القرارات، حيث تبني أن سيدنا هوالسابعواملبدأ.309))28(

السالمعليهسليماننبيهاهللاأهلمبالعدل وألتزم به ،وقداهتمالسالمعليهسليمان

ِإْذ َحيُْكَماِن َوُسَلْيَماَن العادل يف حكمه يف املخاصمات قال تعاىل (َوَداُوودَ باحلكم

فـََفهَّْمَناَها )78(ِيف احلَْْرِث ِإْذ نـََفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم وَُكنَّا ِحلُْكِمِهْم َشاِهِدينَ 

قدسليماناهللانيبأنجنداملساواةمبدأ،ويف310)

ويفالتكليفيفمتساوونفهمذلكرغمواحدجنسمنليسوافعمالهطبقه

للتطورودافعالقياديأسلوبهبراعةسروهذاتفرقهأومتييزبدونجملسهيفاحلضور

األزماتاملبدأ الثامن هو حسن إدارةو الوظيفي.ترقية األداءعلىالتباعهتحفيزالو 

حيث إن مبدأ إدارة األزمة واالستعداد لكل طارئ من املبادئ األساسية للقيادة 

عليهيف مملكته وقد أدار النيب القائد سليمانالسالماليت طبقها سيدنا سليمان عليه

السالم أزمات كثرية منها أزمة الفتنة اليت وقعت له وأزمة مفارقته ملرؤوسيه واخلشية 

َنا َعَلى ُكْرِسيِِّه َجَسًدا كما يف قوله تعاىل من توقف العمل،   (َوَلَقْد فـَتَـنَّا ُسَلْيَماَن َوأَْلَقيـْ

) قَاَل َربِّ اْغِفْر ِيل َوَهْب ِيل ُمْلًكا َال يـَْنَبِغي ِألََحٍد ِمْن بـَْعِدي إِنََّك 34ُمثَّ أَنَاَب (

28-27سورة النمل اآليات ،- 309
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بقها للوقاية من وكانت املراقبة من املبادئ اليت ط. 311))35أَْنَت اْلَوهَّاُب (

األزمات واحلد منها.

عطاء سليمان عليه والسالم مفيدًا يف إكان لنموذج القيادة من خالل سرية النيب-3

لمشكالت املتعلقة باألداء الوظيفي املعاجلة احلكيمة والسليمة لاملثال للمنظمات يف 

النيبالوقت ومعاجلة مشكلة اهداره، وتبني أنتنظيميفالقيادةومن ذلك دور

وطرف بهاحمليطنيقبلمنالوقتاهدارمشكلةحبلاعتينالسالمعليهسليمان

ِإينِّ فـََقالَ ) 31(اْجلَِيادُ الصَّاِفَناتُ بِاْلَعِشيِّ َعَلْيهِ ُعِرضَ مرؤوسيه ما يف قوله تعاىل (ِإذْ 

ْريِ ُحبَّ َأْحَبْبتُ  َفَطِفقَ َعَليَّ ُردُّوَها) 32(بِاحلَِْجابِ تـََواَرتْ َحىتَّ َريبِّ ذِْكرِ َعنْ اخلَْ

. كما أعطت سريته القيادية املثال يف دور312))33(َواْألَْعَناقِ بِالسُّوقِ َمْسًحا

هللا عند حدوث املشكالت واألزمات ونيباإلنابةعلىواحلثالتمسكيفالقيادة

منأييستعملأنقبلاملهمةاخلطوةهذهاستعملقدالسالمعليهسليماناهللا

وجيد الباحث االشارة لذلك يف قوله وجلعزاخلالقحباهاليتالقياديةمواهبه

َناُسَلْيَمانَ فـَتَـنَّاتعاىل (َوَلَقدْ  اْغِفرْ َربِّ قَالَ ) 34(أَنَابَ ُمثَّ َجَسًداُكْرِسيِّهِ َعَلىَوأَْلَقيـْ

وأن،313))35(اْلَوهَّابُ أَْنتَ ِإنَّكَ بـَْعِديِمنْ ِألََحدٍ يـَْنَبِغيَال ُمْلًكاِيل َوَهبْ ِيل 

.35-34اآليات ،سورة ص، - 311
.33-31سورة ص، اآليات ،- 312
.35-34سورة ص، اآليات ،- 313



175

للقائدالداخليالصفاءتعطياخلطواتأهممنالربانيةمن املعاجلةاخلطوةهذه

غريهمنالتقصريكانوإذاوتقصريهخطأهيتداركخمطأكانفإذابصريتهلهوجتلي

القائدبنيالتعامليفيةاإلسالموالقواعدالصحيحةاألسسعلىباإلصالحبادر

وميدهالتوفيقامللتزماملسلمالقائدمينحأنشأنهمنالسلوكهذاواملرؤوسني، وبأن

سليماناهللانيبسريةيفطرأتاليتاألزماتمواقفمناالستفادةميكنو ،بالطموح

أنهيعتقدالذيللطرفيستمعأنه: أوالً ذلكفمنهلامعاجلتهكيفيةاقتباسيف

: يصدر احلكم بعد ما يرجع إىل مستشاريه نياً حجته، ثابكليديلحىتخمطي

: يكون حازمًا إذا أمضى حكمه وأصدر قراراته، ثالثاً واملقربني منه ويأخذ بارئهم، 

اآلياتطبيعته ومنطه القيادي وصورت عنخترجهالوالعوارضاألزمةأن: رابعاً 

أَمْ اْهلُْدُهدَ أََرىَال ِيلَ َمافـََقالَ الطَّيـْرَ تعاىل (َوتـََفقَّدَ كما يف قولهالكرمية هذا املنهج  

بـَنَّهُ ) 20(اْلَغائِِبنيَ ِمنَ َكانَ  ُمِبنيٍ ِبُسْلطَانٍ لََيْأتِيَـينِّ أو َألَْذَحبَنَّهُ أو َشِديًداَعَذابًاَألَُعذِّ

يَِقنيٍ بَِنَبإٍ َسَبإٍ ِمنْ َوِجْئُتكَ ِبهِ حتُِطْ ملَْ ِمبَاَأَحطتُ فـََقالَ بَِعيدٍ َغيـْرَ َفَمَكثَ ) 21(

حليفبالعدليف التسمكالقيادةدوريفاملثالالقياديةسريتهأعطتو .314))22(

زادهاحلكمةفكانتالعدلطريقالسالمالنيب سليمان عليهاملشكالت حيث سلك

العسكريجانبهايفمنظمتهوأساسمبىناخلصوم وكانبنيالفصليفمبدأهوالعدل

22-20سورة النمل ،اآليات - 314
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كمعاملةالعدلأساسعلىكاناملدينجانبهايفمنظمته،ومبىنالعدلعلى

حقوقهمانتقاصأواألخرينبظلميتعداهوالوالعقاب للمخطئللموظفني فاجلزاء

َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ َحيُْكَماِن ِيف احلَْْرِث ِإْذ نـََفَشْت ِفيِه و (َ قال تعاىل مصورًا هذا املعىن 

)78(اِهِدينَ شَ َغَنُم اْلَقْوِم وَُكنَّا ِحلُْكِمِهْم 

.315) َوِعْلًما

ثانياً : التوصيات: 

يقدم الباحث التوصيات هذه الدراسةشته يف ومناقوحتليله من خالل ما مت طرحه 

-التالية:

نبياء عليهم السالم ومنها سرية النيب سليمان عليه السالم يف كل األاالهتمام بسري - 1

واألخالقية واإلبداعية وجعلها تشغل احليز املناسب يف اإلداريةاجلوانب القيادية و 

.اإلداريةالدراسات القرآنية و 

ومنهم النيب سليمان مدارس مثالية يقاس عليها يف حل املشكالت اعتبار االنبياء - 2

ال ليكون مثلهم م إ

خالداً مر األزمان والعصور فالقران صاحل لكل زمان ومكان.

.79- 78سورة االنبياء ،اآليات، -315
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قادة املؤهلني تعزيز النمط القيادي الدميقراطي يف اإلدارة وذلك من خالل اختيار ال- 3

قبل ذلك .

سريةمناإلداريةاملنظماتيفالوظيفياألداءتطويرعلىتعملاليتخذ باملبادئاأل- 4

السالم كمبدأ حسن اختيار القائد واالهتمام بالتدريب الوظيفي عليهسليمانالنيب

إواالستعداد لالزمات وحسن ومرؤوسيهاحلوار بني القائد وتشجيع

النيبخالل سريةمنالوظيفياألداءباملتعلقةاملشكالتخذ بطرق معاجلةاأل- 5

واحملافظة على الوقت أوالً اهللا واالنابة إليه إىل الرجوعبوالسالم عليهسليمان

حكام والعدل فيها.خذ باحلكمة والتأين يف اصدار األواأل

غربلة كتب الرتاث من تفسري وغريها من افرتاءات بعض االسرائيليات اليت تعارض - 6

ويفالعلم،جمالسخاللمنعليهاوالتنبيهية وختالف العقل السليم اإلسالمالشريعة 

واألاملختلفة واملدارساجلامعات
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم .
الستة .كتب الحديث

منشورات املنظمة العربية للتنمية ،البشري يف املنظماتاألداءتكنولوجيا ،درة عبد الباريإبراهيم،
م.2003،القاهرة،اإلدارية

عدد–1407،العلميةالكتبدار، العلمية،1ط،الكامل يف التاريخاجلزري، ابن األثري 
م.11،1987:

بريوت، ياإلسالماملكتب. التفسريعلميفاملسريزاد، حممدبنعليبنالرمحنعبد. اجلوزيابن
ه.1404لبنان ،،
:ت،العبادخريهدييفاملعادزاد،اجلوزيةقيمابنأيوببنبكرأيببنحممدابن القيم 

ه.3،1418:الطبعةرقم،6:عدد،الرسالةمؤسسة، األرناؤوط
بدائع التفسري ،خرجه ومجع حديثه يسري السيد ،اجلوزيةأيوببنبكرأيببنحممدالقيمابن

.هـ1427اململكة العربية السعودية،،حممد، دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع 
السياسة الشرعية يف إصالح الراعي و الرعية،احلليمعبدبنأمحدالعباسأبوالدينتقي،تيميةابن

:السعودية الطبعةالعربيةاململكة،واإلرشادوالدعوةواألوقافيةاإلسالمالشئونوزارة،
.هـ1،1418:األجزاءعدد،األوىل

امللكتيمية، جممعابنفتاوىالفتاوى جمموع،احلليمعبدبنأمحدالعباسأبوالدينتقي،تيميةابن
.م1995هـ1416،جزءاوثالثونسبعة:األجزاءعدد،فهد 

الشيعةكالمنقضيفمنهاج السنة النبوية ،احلليمعبدبنأمحدالعباسأبوالدينتقي،تيميةابن
9عدد،األوىل:ية الطبعةاإلسالمسعودبنحممداإلمامجامعة،القدرية

م.1986،هـ1406،
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الكتبدار،والنحـلواألهواءامللليفالفصلالظاهري،امحدابنعليحممدابو،حزمابن
.م1996- هـ1416:1، 2ط،بريوت، العلمية

السالمدار،2ط،تفسري السعدياملنانكالمتفسرييفالرمحنالكرميتيسري،ابن سعدي
.م2002،الرياض،والتوزيعللنشرالسالمدارمكتبة:الناشر

.م1984تونس ،،والتوزيعللنشرسحنوندار،11جوالتنويرالتحريرالطاهر،حممدعاشور،ابن
م. 2007الدوحة،القطرية، األوقافوزارة،األندلسي عطيةبنحممدبناحلقعبد،ابن عطية

م.2003،الكتابعامل،داروالنهايةالبدايةالدمشقي،القرشيعمربن،إمساعيلكثريابن
،للعالمةالعظيمالقرانتفسري،خمتصرالتفسريعمدةالدمشقي،القرشيعمربن،إمساعيلكثريابن

،املنصورةوالتوزيعوالنشرللطباعةالوفاءدارالثاين،،اجلزءشاكرأمحدالشيخاحملقق
.م2005-ه1426،،مصر

، ط 12بريوت، لبنان، جملد صادر،دار،لسان العرب، مكرم بنحممدالدينمجال،ابن منظور 
.م2000، 1

.بريوت لبنان،دار املعرفة القسم الثاين،السرية النبوية،ابن هشام
احملقق حممد صبحي حسن حالق ،،بن رشد،حممد بن أمحد احفيد 

م.1994/ 1415،
دار:القاهرة،1ط،والعشريناحلاديالقرنمطلعيفاملدرسيةدارةإلا،إبراهيمأمحد،أمحد

.م2003،هـ1423،العريبالفكر
أمحد ،يوسف ،موسوعة االعجاز العلمي يف القران الكرمي والسنة املطهرة ،مكتبة ابن حجر ،دمشق 

م.2003- ه1424،الطبعة الثانية 
.م2001،النفائس،داريةاإلسالمدارة،اإلكمالوزيف،ادهم

.م1997القاهرة،املنار،دارالقرآن،قصصبكر،حممدإمساعيل،
،داراهلاديعصامالشيخ،حققهالتوراتيةاخلرافةوجهيفالنبوةصرخة،سليمان،حسنالباش

.هـ1435،والبحوثوالدراسةالتأصيل،مركزالصديق
الثانية.الطبعةدمشقالطيب، الكلمدار،الواضح يف علوم القرآن،،وآخرونديبمصطفى،البغا 
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.الصوفيةالكتبمنشورات،،حبربنعمروعثمانابو،اجلاحظ
م.1992ط،ديباملنطلقدار،خمتصراً الداعيةحياةيفاإلجيابية،يوسفاهللاعبد،احلسن

على الكرمي، جملة الدراسات والبحوث ،مقال للقرآناملوضوعيالسيد باقر ،التفسري،احلكيم 
م.15/05/2016االنرتنت 

م.2012،العراق،1ط،اإلسالمخليل حممد حسني ،التنظيم االجتماعي يف ،اخلالدي 
للنشراإلعالمدار، معاصرتطبيقيمنحىالتنظيميالسلوكشهاب،بدرإبراهيماخلالدي،

.م2012، األردن، عّمان، والتوزيع
1ط دمشق،القلـمدار،أحداثوحتليلوقائععرض،القرآينالقصص،صالح،اخلالدي

م .1998،
سباملكةمعالسالمعليهسليمانقصةآياتيفالبياينالقرآين،االعجازصاحلفايزاخلطيب،

األردن.ربد،أ،الديناصول،قسمالشريعة،كليةالريموك،جامعة
عبـد احملسنبناهللاعبد:حتقيقالفقهاء،،حليةزكريابنفارسبنأمحداحلسنيأيبالرازي،

.م1983بريوت، للتوزيع،املتحدةالشركةالرتكي،
مكتبة، بريوتخاطر،حممودحتقيق، الصحاحخمتار،هـ666:املتوىف،بكرأيببنحممد،الرازي

.م1995لبنان،
الثالثة:الطبعةبريوتالعريبالرتاثإحياءدار، الكبريالتفسري،التيميعمربنحممد،الرازي

،9/391

م.1995،مناهل العرفان دراسة وحتقيقا  خالد بن عثمان السبت ،عبدالعظيمحممد،الزرقاين
احلكوميةاملدارسيفالثانويةاملرحلةمعلميلدىالوظيفيالرضافروان،مدينعبدالعزيزالّشرّاري،

. األردن. عّمان. يةاألردناجلامعة. السعوديةالعربيةاململكةيفالقرياتمبحافظة
.م2003

م.1916،2003ـ 1908العدد ،،جملة اسالمية اسبوعية جامعةاسمعبداهللا بن ق،الشراري
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الوظيفي ،من وجهة نظر العاملني  األداءالقيادة وعالقتها باألمناطالشريف، طالل عبد امللك  ،
،بإمارة مكة املكرمة  ،رسالة ماجستري  ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  ،الرياض 

م.2004،السعودية
من موقع التفسري على االنرتنت.كثري،ابنتفسريخمتصر،عليحممد،الصابوين
االسرتاتيجيةمنتديات،ياإلسالمكرللفالعاملياملعهد،القياديالتدريبدليل،هشام،الطالب

.م2003،االنرتنيت،النجاحشبكة،
الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير ، جامع البيان عن تأويل أي القران ،دار معرفة ،بريوت 

.ه1392
،الرياض مكتبة العبيكان . املدخل إيل البحث يف العلوم السلوكية ،العساف صاحل بن محد

ه.1420
مكتبة الرشد، :الرياض،1، ط، اعداد اجلندي املسلم أهدافه وأسسهاهللا بن فريحالعقال، عبد 

.م2003،ه1423
بغداد، واملعاصرين ،جامعةالقدامىدراساتيفالكرميللقرآناللغويالنظام،منديلحسن،العكلي 

.العراق
الراشدة ،قسماخلالفةعهدوالنبويالعهدالقادة يفرعايةيفاملنهج،حممدبناهللاعبد، العمر

منشورحبث،ية اإلسالمسعودبنحممداإلمامالشريعة جامعةكلية،يةاإلسالمالثقافة
.هـ52،1426العدد،اإلمامجامعةمبجلة

م.2010،ديب االمارات العربية ،مكتبة الفالح،دراسة حتليلية دارةاإل،هشام عبداهللا،الغريري 
م.2010األردن ،عمان ،دار اسامة ،اإلداريالقيادة واالشراف ،فاتن عوض،الغزو

،منهجية البحث يف املوضوع القرآين، حبث مقدم جلامعة الشارقة ،االمارات يعقوبحامد،الفريح 
.ه1431العربية املتحدة ،

فضائل اهل البيت عليهم السالم من صحاح كتب ،يعقوببنحممدالديند، جمالفريوز أبادي
م.1،2009ط،مكتبة االمام البخاري،السنة



182

الربدوينأمحد:هـ حتقيق671:املتوىف،اجلامع ألحكام القرآن،أمحدبنحممداهللاعبدأبو،القرطيب
.م1964-هـ1384الثانية،:القاهرة الطبعة،املصريةالكتبدار،أطفيشإبراهيمو 

الرتبوية املعرفة يف املناهج وطرق التدريسمعجم املصطلحات ،علي امحد،واجلمل محد أ،الّلقاين
. م2003، مصر،القاهرة ،عامل الكتب للنشر والتوزيع،3،ط

جامعة نايف العربية للعلوم االمنية،األداءودورها يف حتسني األداءتقنيات ،حممد علي،املانع
م.2006،

،الكويت، والتوزيعللنشرالفالحمكتبة. التغيريإدارةو الفاعلةالقيادة،سرحانحممداملخاليف،
.م2007

، العريبالثقايفاملركز،الوطنإىل القبيلةمن،الكرميعبدبنحممداخلطايب،العريبحممد،املساري
م.2012الطبعة األوىل ،

م.2011األردن ،،عّمان،والتوزيعللنشرالبلسمدار،اإلداريةالقيادةمفاهيمسامل،املعايطة،
،الناميةالدوليفاملطلوبةوالتطبيقاتوأساليبهاتعريفهااإلداريةالقيادةآدم،عبداجلليلاملنصوري،

.م2008،ليبيا،طرابلسدارة، لإلالوطيناملعهداإلداري،والتدريبللتنميةالثايناملؤمتر
. الشقرييمكتبة،احلديثةواالجتاهاتوالوظائفاألسسالعامةدارةاإل،حممدبنسعودالنمر،

م.2011،السعوديةالعربيةاململكة. الرياض
م.2010،فضل والة االمر وحقهم على الرعية،إبراهيمبنعبدالرحيماهلاشم، 

م.2004األردنإربد ،الرتبوية ،دار الكتاب احلديث األزماتإدارةالقيادة و ،وصفي ،اهلزامية
جملة، اجلامعيةالكلياتبعضيفواإلجرائيةيةالتحويلالقيادةنظرّييتاستخدامشربيين،اهلاليل،

م.2001، سوريا،دمشق،2العدد،العربيةاملستقبل
االسكندرية ،الدار اجلامعية اجلديدة للنشر والتوزيع،السلوك التنظيمي،سلطان حممد سعيد ،نورأ

م.2004،مصر،
.م2006،، السعودية4ط،طارق ،السويدانو ،فيصل ، باشرحيل

املستقبلدراساتاإلنسان، مركزالـوحي وحركةنصوصبنياملقدسبيت،مكانةحبر ،جواد
.م2006اخلليل،،
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م.1989،الزرقاء، األردن ،مكتبة املنار،اإلسالمفن القيادة يف ،محد عبد ربة ،أبصبوص
الدرر السنية.،موسوعة االخالق،علوي ،بن عبد القادر 

املسامهةالشركاتالعاملني يفأداءعلىوأثرهاالتدريبوأخرون، اسرتاتيجية،حممداهللاعطا،تيسري
.م2008،األردنية، األردنالصناعيةالعامة

بريوت،والنشرللدراساتالعربيةاملؤسسة،األيويبهيثمتعريب،القيادةفنيفحملات،كورتوا،ج
.م1986،

م.2003،االسكندرية، الدار اجلامعية،رؤية مستقبلية،املوارد البشرية،إدارةحممداوية،ر حسن
خالد، عمرو ،االجيابية يف منلة سيدنا سليمان واهلدهد واملؤمن ،دار الكتاب اجلديد ،القاهرة ،مصر، 

.م2011
29- 02- 1435، موقع على االنرتنت.اإلسالميفاإلداريةالقيادة،خالد علي ،دعدع 

.مساءً 08:52
الصليبيةاحلملةوأنطاكيةصاحبسيانياغيالدينمؤيد:عبدالرحيمحسنحممدمجال،زنكي

.م1998الكويت، الكويت، جامعةمنشورات،االويل
م.2000،  األردنعمان ،والتوزيعدار الصفاء للنشر ،املوارد البشرية،إدارةمصطفى ،شاويش
م.1994،املؤسسة اجلامعة للدراسات والنشر والتوزيعدارة ،، السلوكية واإلرضوانشفيق 
.، بدون مكان وسنة الطبعاإلسالميفالرتبويةالقيادة،اهللاعبدعلوي،طاهر 

احلديثة للطبع ،سليمان عليه السالم ،قصة بلقيس  ،املؤسسة العربية احلميداملقصود، عبدعبد
م.2001والنشر والتوزيع ،

: اإلضافةتاريخاالنرتنتعلىمقالاملوضوعي،التفسرييفحبثانكتبكيف،ناصر،عبدالغفور 
.هجري4/4/1436- ميالدي4/2/2015
م.2002القاهرة مصر.،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ،األداءتقييم ،توفيق،عبداحملسن 

،دار األردنمفهومه وأدواته وأساليبه ،عمان، ،البحث العلمي،كايد،عبد احلق ،ذوقان،عبيدات 
.م2012الفكر ناشرون وموزعون ،
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اليسري يف اختصار تفسري ابن كثري ،دار اهلداة للنشر ،جدةصاحل بن حممد ،واخرون،،عرفات 
.هـ1426،

.م2004الدولية ،الشروقتبةمك،٤ط،الوسيطوآخرون ،املعجم،عبد العاطي شعبانعطية،
.م2001دار السماح القاهرة، ،تنمية املهارات القيادية للمديرين اجلدد،السيد، عليوة
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